






 الهيأة االستشارية 
أ. د. علي راستبني

 )األكادميية اجليوسياسية - فرنسا(

أ. د. محمد فريد عبد الله 
 )اجلامعة اإلسالمية - لبنان(

أ. د. صالح حمزة عبد
 )اجلامعة املستنصرية - العراق(

أ. د. حسن عودة الغامني
 )جامعة املثنى - العراق(

أ. د. ياسر علي اخلالدي 
 )جامعة القادسية - العراق(
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 )جامعة بغداد - العراق(
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احلضاري  اإلرث  بنشر  تعنى  محّكمة  فصلية  علمية  مجلة 
والثقافي والعلمي  ملدينة كربالء املقّدسة

عدد خاص بوقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني

جمهورية العراق - محافظة كربالء املقدسة
مركز كربالء للدراسات والبحوث

العتبة احلسينية املقدسة
ببغداد  العراقية  والوثائق  الكتب  دار  في  اإليداع  رقم 

)2079( لسنة 2015م

املراسالت:
توجه جميع املراسالت اخلاصة باجمللة إلى:

 مجلة السبط - مركز كربالء للدراسات والبحوث 

E-mail:
alsibt@hotmail.com 

alssebt_k.center@yahoo.com
alssebt.k.center1@gmail.com

facebook: facebook.com/alssebt

www.c-karbala.com
ص. ب )428( كربالء
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009647903409556 
009647814187625
التصميم واالخراج الفني:

 عماد محمد
مهدي ناظم الكعبي



رئيس التحرير:
الأ�شتاذ عبد الأمري عزيز القري�شي

)مدير املركز(

مدير التحرير:
اأ. د. ريا�ض كاظم �شلمان اجلميلي

 )رئيس الهيأة اإلستشارية(

سكرتيرالتحرير:
م. �شمري خليل �شمُطو

هيأة التحرير:
اأ. د. �شابرينا ليون مريفن )جامعة السوربون(

اأ. د. جريالدين �شاتالر )املعهد الفرنسي للشرق األدنى(
اأ. د. عدنان كرمي جنم الدين )جامعة كربالء(
اأ. د. مكي عبد جميد الربيعي )جامعة كربالء(
اأ. د. �شياء عبد اهلل الأ�شدي )جامعة كربالء(
اأ. د. ح�شن حبيب الكريطي )جامعة كربالء( 

اأ. م. د. حيدر حممد عبد اهلل )جامعة كربالء(
اأ. م. د. مهدي وهاب ن�شر اهلل )جامعة كربالء(

اأ. م. د. �شامي ناظم ح�شني املن�شوري )جامعة القادسية(
اأ. م. د. حممد و�شام املحّنا )جامعة كربالء(

م. د. جعفر علي عا�شور )جامعة أهل البيت(
م. د. ثامر مكي علي ال�شمري )اجلامعة املستنصرية(

املراجعة اللغوية:
اأ. د. ح�شن حبيب الكريطي

ماجد حميد اخلاقاين

اللغة االنكليزية:
د. موؤيد ناجي اأحمد )الكلية التربوية املفتوحة - بغداد(

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





وقائع
 املوؤمتر العلمي الدويل الثاني لزيارة الربعين

الذي اأقامه المجل�ض الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين 

في مركز كربالء للدرا�شات والبحوث / العتبة الح�شينية المقد�شة 

يوم 8/�شفر الخير/1440هـ، الموافق 2018/10/18م

1441هـ                                            2019م 



zyarat40@gmail.com
www.c-karbala.com



الإ�شراف العام على املوؤمتر 
المتولي ال�شرعي للعتبة الح�شينية المقد�شة

�شماحة ال�شيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه(

رئي�ض املوؤمتر 
المغفور له �شماحة ال�شيد محمد علي الحلو )طاب ثراه(

مدير املوؤمتر
ال�شتاذ عبد المير عزيز القري�شي 

مدير مركز كربالء للدرا�شات والبحوث 



اللجنة العلمية للموؤمتر 

رئي�شًاا.د. مازن ح�شن جا�شم  /جامعة وا�شط
ع�شواًا.د. ريا�ض كاظم الجميلي/ جامعة كربالء - م�شت�شار علمي

ع�شواًا.د. ح�شن حبيب الكريطي/ جامعة كربالء - م�شت�شار علمي
ع�شواًاأ.د. تح�شين جا�شم �شنان/جامعة ذي قار

ع�شواًا.د. اإياد عبد الح�شين �شيهود/ جامعة كربالء
ع�شواًاأ.د. ماجد عزيز ال�شاعدي /جامعة مي�شان
ع�شواًاأ.م.د. محمد عبد اهلل نا�شر / جامعة بابل

ع�شواًاأ.م.د. عبد الحليم �شكور محمد/جامعة كركوك
ع�شواًاأ.م.د. كاظم �شامخ مح�شن/الجامعة الم�شتن�شرية

ع�شواًا.م.د. هزبر ح�شن �شالوخ  /جامعة ديالى
ع�شواًاأ.م.د. اأركان رحيم / جامعة بغداد

ع�شواًا.م.د. ناجح جابر الميالي/ جامعة المثنى
ع�شواًا.م.د. عالء ح�شين عبد /جامعة النهرين

ع�شواًاأ.م.د علي عبد الح�شن مجبل /جامعة الكوفة
ع�شواًاأ.م.د. خالد مرزوك / جامعة القاد�شية



اللجنة التح�شريية للموؤمتر 

رئي�شًاا.م.د مهدي وهاب ن�شراهلل/ جامعة كربالء - م�شت�شار علمي

ع�شواًا.م.د. حيدر محمد الكربالئي/جامعة كربالء - م�شت�شار علمي

ع�شواًم.د. ثامر مكي علي /الجامعة الم�شتن�شرية - م�شت�شار علمي 

ع�شواًاأ.م.د. رائد حمود عبد الح�شين/جامعة ذي قار

ع�شواًا.م.د محمد علي ح�شين / جامعة ديالى

ع�شواًاأ.م.د. بالل نجم  / جامعة بغداد

ع�شواًاأ.م.د. لزم ح�شن عبود نا�شي/جامعة بابل

ع�شواًاأ.م.د. عمار علي ا�شماعيل /جامعة مي�شان

ع�شواًاأ.م.د. عبد الهادي غالب /جامعة كركوك

ع�شواًاأ.م.د. ح�شام عبد الزهرة /الجامعة الم�شتن�شرية

ع�شواًم.د. علي كاظم ح�شين / جامعة وا�شط

ع�شواًال�شتاذ علي الفريجي / ال�شويد 

ع�شواًال�شيخ محمد عبد الر�شا ال�شاعدي / هولندا

ع�شواًال�شيد جمال ال�شهر�شتاني/العتبة الح�شينية المقد�شة

ع�شواًال�شيد ه�شام العميدي / العتبة الح�شينية المقد�شة

ع�شواًالحاج عبدالمير طه / العتبة الح�شينية المقد�شة

ع�شواًح�شنين عبد اللطيف علو�ض/ مركز كربالء للدرا�شات والبحوث



اللجنة التن�شيقية للموؤمتر

رئي�شًاا.د. محمد جواد الطريحي/ جامعة بغداد  
ع�شواًاأ.د. عبد الخالق خمي�ض/جامعة ديالى

ع�شواًا.م.د. ابراهيم عبا�ض / الجامعة الم�شتن�شرية
ع�شواًاأ.م.د. عدنان مالح �شاجت/ جامعة ذي قار 
ع�شواًاأ.م.د.حيدر عبد الجليل/ جامعة ذي قار  

ع�شواًم.د.ح�شن جابر العطا /جامعة بغداد   
ع�شواًم.د. عبد المح�شن جواد/ جامعة الكوفة 

ع�شواًم.د. مثنى عبد الجبار/ جامعة بابل
ع�شواًم.م. اأمير كامل جواد/ مركز كربالء للدرا�شات والبحوث

 



جلنة العالقات العامة والإعالم  

رئي�شًاا.د. محمد يو�شف الهيتي /جامعة ديالى
ع�شواًا.د. مريم عبد الح�شين /جامعة الكوفة

ع�شواًا.م.د. قا�شم �شعيب عبا�ض /جامعة النهرين
ع�شواًا.م.د. حازم عالوي الغانمي /جامعة كربالء

ع�شواًا.م.د. علي محمد الجابري /جامعة القاد�شية
ع�شواًا.م. �شمير خليل �شمطو / مركز كربالء للدرا�شات والبحوث

ع�شواًال�شيد م�شلم عبد �شكبان/ العتبة الح�شينية المقد�شة
ع�شواًالعالمي توفيق الحبالي / محافظة كربالء

ع�شواًعماد محمد البيرماني / مركز كربالء للدرا�شات والبحوث

االخراج الفين 
مهدي ناظم اخوبا�شه الكعبي

التصميم
عماد محمد لفتة البيرماني
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133 .................................... اأثر ال�شعائر الح�شينية في تنمية التكافل الجتماعي
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147 ................................................... زيارة الأربعين في ال�شعائر الح�شينية
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احملور اخلامس

األبعاد النفسية والرتبوية يف زيارة األربعني 
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أ. م. د حسني رحيم عزيز اهلاّمش جامعة واسط / كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

183 ....................................  الم�شايرة لدى زوار زيارة اأربعينية المام الح�شين

حنني كاظم هندي احلسناوي / ماجستري علم النفس

مركز االرشاد االرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة 

احملور السادس

فعالية زيارة االربعني يف ترسيخ مبدأ التعايش

ال�شورة ال�شياحية الدينية ودورها في تحقيق التعاي�ض ال�شلمي في محافظة كربالء المقد�شة

199 .................................................... )الزيارة الأربعينية - درا�شة حالة(
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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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احملور التارخيي واجلغرايف يف زيارة األربعني

تحليل مكاني لحركة ال�شياحة الدينية في محافظة كربالء خالل مدة زيارة الربعين 

لعام2017م

دنيا �سكر عبا�س النجاردعاء �سبار خ�سري ال�سمري
ماجستري جغرافية املدنماجستري جغرافية اقتصادية

قسم اجلغرافيا -جامعة بابلقسم اجلغرافيا -جامعة بابل 

الملخ�ض
أصبحت السياحة الدينية أحد أهم املوارد املالية لكثري من دول العامل خاصة من العملة األجنبية الداخلة 
لكثري من الدول، وهلذا تعترب السياحة الدينية من مقومات السياحة الرئيسة يف العراق عامة وكربالء خاصة، ملا 
هلا من امهية اقتصادية واجتامعية حيث تدعم االقتصاد الوطني وتنّمي الثقافات بني الشعوب والدول وتوطدها، 
وبالتايل فأن ألمهية مدينة كربالء املقدسة واثرها البالغ يف تطور السياحة الدينية يف البلد بصورة عامة وخالل 
زيارة األربعني يف كربالء خاصة، وذلك كون كربالء مكان يقصده اآلالف من الزائرين نتيجة ما حتتوي هذِه 
املدينة من أماكن مقدسة إذ يتوافد اليها الزائرون باستمرار وخاصة خالل ذروهتا يف زيارة األربعني سواء من 
داخل البلد أو من خارجه، ولذلك يقوم هذا البحث بإعطاء صورة واضحة قدر االمكان عن ما حتويه مدينة 
كربالء من املقومات اجلغرافية والدينية التي تتمتع هبا هذه املدينة وما هلا من دور يف تنمية حركة الساحة الدينية 

يف حمافظة كربالء.
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A spatial analysis of the religious tourism movement in the governorate of 

Karbala during the 2017 Arbaeen pilgrimage

Lecturer. Dua'a Sabbar Khudair Al-Shammari  Lecturer. Dunia Shukur Abbas Al-Najjar

Faculty of Education / Babylon University 

Abstract

The religious tourism has become one of the most important financial resources for 
many world’s states، particularly of the inward foreign currency of most countries. Ac-
cordingly، the religious tourism is considered as one of tourist fundamentals in Iraq 
generally and in Karbala specifically، because of its social and economic importance، 
supporting the national economy، developing cultures between peoples and states and 
reinforcing them. 

Consequently، the holy city of Karbala has the importance and significant impact in 
developing the religious tourism in the country in general and during the visit in Karbala 
in specific، considering Karbala as a place where thousands of people go to because the 
city includes holy places where visitors are coming in constantly and particularly during 
its peak whether from within the country or outside it. 

The paper provides a full picture as much as possible concerning the city of Karbala 
in that it contains geographical and religious fundamentals and its role in activating the 
religious affairs in the province of Karbala. 
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اأوًل: المقدمة

تعد السياحة والسفر ثاين أكرب صناعة عىل مستوى 
العامل، ويتوقع هلا املزيد من النمو واالزدهار القريب 
وهبذا تصبح أكرب صناعة يف العامل عىل األقل من حيث 
رأس املال املستثمر واأليدي العاملة، وُتَعد ُّالسياحة 
الدينية أحد فروع السياحة بل أهنا تعد من أمهها ألهنا 
الفقر  وحماربة  الصعبة  للعمالت  مهاًم  مصدرًا  ُتَعدُّ 
بأنواعه، كام هلا دور فاعل يف زيادة مستوى اإلنفاق 
حتقيق  وبالتايل  واالستثامر  التنمية  فرص  وتشجيع 
املنطقة  لسكان  واالجتامعية  االقتصادية  الرفاهية 

السياحية. 

ــاحــة الــديــنــيــة جتــمــع عــوامــل عــديــدة  ــســي وال
وثقافية  وديمغرافية  واجتامعية  اقتصادية  منها 
حتقق  ألهنا  البرش  حياة  يف  مهمة  فهي  وتكنولوجية، 
االمكان  يف  وخالقه  االنسان  بني  الروحي  االتصال 

املقدسة.

بأمهية كثري من دول  السياحي  النشاط  كام حظي 
االقتصادية  ــدراســات  ال خــالل  من  ــك  وذل العامل 
وجمــاالت  وحمــدداتــه  السياحي  النشاط  ملرتكزات 
االستثامر فيه خاصه مع زيادة نشاط السياحة الدينية 

خالل زيارة األربعني.

)السياحة  باملقدمة  وتأيت  السياحة  وتتنوع  تتعدد 
والروحية  االقتصادية  األمهية  هلا  والتي  الدينية( 
واالجتامعية إذ تربز أمهيتها يف العراق بوجود العديد 
من املراقد الدينية وبالتحديد يف حمافظة كربالء التي 
مرقد  أبرزها  الدينية  املراقد  من  عدد  بوجود  تتميز 
الفضل  أيب  أخيه  ومرقد   عيل بن  احلسني  اإلمــام 

أنظار  حمط  وتعد  عامليًا  معروفه  وهي   ،العباس
العامل.

كــربــالء من  الــدراســة عــىل مدينة  ــزت  وقــد رك
خصائصها  عن  فضاًل  الدينية،  مكانتها  إبراز  خالل 
عرض  خــالل  من  كربالء  امهية  وتــربز  السياحية، 
التوزيع اجلغرايف للسياح الوافدين من داخل وخارج 
لغرض  خاصة  أمهية  للموقع  يعطي  وهذا  العراق، 
توفري اخلدمات السياحية التي حتتاجها املدينة بام يلبي 

حاجة السائحني خاصة خالل زيارة األربعني.

ثانيًا: الم�شكلة

تضمنت مشكلة البحث التساؤالت اآلتية:

الدينية . 1 للسياحة  اجلغرافية  املقومات  أهم  ماهي 
يف مدينة كربالء؟

 ماهو مستوى كفاءة اخلدمات السياحية يف مدينة . 2
كربالء؟

مدة . 3 خالل  السياحة  حركة  يف  تباين  هناك  هل   
زيارة األربعني؟

ثالثًا: الفر�شية

تتميز حمافظة كربالء بمقومات جغرافية جيدة.. 1
حيتاج . 2 كربالء  مدينة  يف  اخلدمات  مستوى  ان   

دون  اخلدمات  اغلب  ألن  فيها  النظر  إعادة 
املستوى املطلوب. 

يفرتض البحث يف ارتفاع معدل أعداد الزائرين . 3
خالل مدة زيارة األربعني وتباين مناطق وفودهم 

اىل مدينة كربالء املقدسة.
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رابعًا: اأهداف البحث 

هيدف البحث إىل عدد من األمور أمهها:

 تسليط الضوء عىل أهم املقومات اجلغرافية التي . 1
كربالء،  حمافظة  يف  الدينية  السياحة  عىل  تؤثر 
ومدى تأثري هذِه العوامل عىل اجلانب االقتصادي 

واالجتامعي واحلضاري يف املحافظة.
السياح . 2 حلركة  جغرافية  خريطة  أو  جدول  رسم 

من  أو  املحافظات  باقي  من  سواء  والوافدين 
واالجنبية  العربية  البلدان  من  العراق  خارج 

وإبراز أهم املناطق التي يتوافد منها الزوار.
املستقبلية . 3 التوجيهات والتوصيات  وضع بعض 

تواجه  التي  واملعوقات  الصعوبات  لتذليل 
األربعني  زيارة  خالل  وخاصة  الدينية  السياحة 

يف حمافظة كربالء.

خام�شًا: الحدود المكانية والزمانية

تقع حمافظة كربالء ضمن إقليم الفرات االوسط 
هضبة  من  الرشقية  احلافة  أطراف  وعىل  العراق  من 
البادية الشاملية من اهلضبة الغربية غريب هنر الفرات، 
وهي تشرتك بحدودها اإلدارية مع ثالث حمافظات 
طول  وعىل  والغرب  الشامل  من  االنبار  حمافظة  هي 
طول  عىل  بابل  حمافظة  الــرشق  ومــن  ــم(،  )112كـ
عىل  النجف  حمافظة  مع  اجلنوب  ومــن  )45كـــم(، 
طول )74كم(، اما موقعها من العاصمة بغداد فهي 

تبعد)105كم( اىل اجلنوب الغريب منها.

عىل  الدراسة  اقترصت  فقد  الزمانية  احلدود  اما 
األربعني  زيارة  خالل  الدينية  للسياحة  حال  واقع 

لسنة 2017م.

�شاد�شًا: اأهم الم�شطلحات والمفاهيم الأ�شا�شية 

حول مو�شوع البحث:

الدين: هو اعتقاد البرش بوجود قوه تدير شؤون . 1
هناك  تكون  أن  إىل  يدعو  مما  والكونية  البرشية 
حتديد  وأن  القوة،  تلك  وبني  البرش  بني  عالقة 
مجاعة  من  ختتلف  العالقة  هذِه  كيفية  أو  نوعية 
إىل أخرى بني البرش وهبذا فإن املعتقدات الدينية 

ختتلف من مكان إىل أخر)1(.
السياحة: هناك العديد من التعاريف املستخدمة . 2

واملنظامت  السياحة  جمال  يف  اخلرباء  قبل  من 
السياحية العاملية اهم هذه التعاريف هي:

إىل  • يعود  السياحة  ملفهوم  وضع  تعريف  اول  ان 
حوايل العام )1905م( من قبل الباحث )جوبري 
ظواهر  من  )ظاهرة  بأهنا  عّرفها  اذ  فرويلري( 
عرصنا تنبثق من احلاجة املتزايدة اىل الراحة واىل 
االحساس  نمو  واىل  اليومية  احلياة  اجواء  تغيري 
نفس  يف  تضيفها  التي  والبهجة  الطبيعة  بجامل 
السائح لذلك اغلب املناطق التي خيتارها مناطق 

هلا طبيعتها اخلاصة)2(.
وهو  •  )W.T.0( العاملية  السياحة  منظمة  تعريف 

االشخاص  يامرسها  التي  االنشطة  جمموعة 
املعتادة  غري  االماكن  يف  املقيمون  او  املسافرون 
هلم طليًب للراحة والرتويح، والتي ال تزيد مدة 

االقامة عن عام.
عرفتها  • انجلرتا  يف  الوطنية  السياحة  منظمة 

هبا  يقوم  قصري  ولوقت  مؤقتة  حركة  اهنا:  عىل 
اشخاص ألماكن خارج مناطق إقامتهم وعملهم 
احلركة  هذِه  وتشمل  االعتيادية،  وانشطتهم 
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ملختلف االغراض خالل املدة التي يقيمون هبا.
أما مجعية اخلرباء العامليني يف السياحة فقد عرفوها  •

االشخاص  قبل  من  املختارة  النشاطات  بأهنا: 
والتي تتم خارج بيئتهم االعتيادية)3(.

الدينية . 3 األماكن  زيارة  وهي  الدينية:  السياحة 
وزيارة  احلج  فريضة  أداء  ذلك  مثال  للتربك، 
نفسية  حاجة  تشكل  فهي  الدينية،  االرضحة 
اشباعها  يتم  الفرد  داخل  واجتامعية  وروحية 
الشعائر  واداء  الدينية  االماكن  زيارة  خالل  من 
الزائر  بني  الروحي  الدافع  طبيعة  وأن  فيها. 
لالتصال  املستمرة  احلاجة  هو  الدينية  والعتبة 
من  يعد  فهو  لذلك   ، وجلَّ عزَّ  باخلالق  الروحي 
كام  االنسان)4(.  حياة  يف  االساسية  االساسيات 
آثار  السياحة االطالع عىل  يدخل ضمن مفهوم 
من  ويتم  واحلديثة  القديمة  الشعوب  وحضارة 
كذلك  واألثرية  الدينية  االماكن  زيارة  خالل 
الدول  وحتتضن  القديمة.  واملناطق  االسواق 
االسالمية خصوصًا العراق العديد من االماكن 
احلضارة  معامل  أبرز  من  تعترب  التي  املقدسة 
االسالمية التي تستقطب ماليني املسلمني وغري 
املسلمني من ارجاء العامل إضافة اىل شواهد دينية 

بارزة إلشباع الديانات االخرى)5(.
دولة . 4 يزور  الذي  هو  بالسائح  يقصد  السائح: 

العمل،  قبول  عدا  سبب  وألي  مؤقتة  زيارة  ما 
السياح  ويشمل تعريف السائح مفهومني ومها: 
)Touriata( وهم الذين يزورن بلدانًا ألكثر من 
كم(،   160 أي  )100ميل  وملسافة  ساعة   24
واملفهوم الثاين املتنزهون )Excursionists( وهم 
الذين يزورون املناطق ملدة أقل من 24 ساعة او 

لعدة   )Day Trip( اليومية  بالراحة  عنه  يعرب  ما 
أي  ميل   50 أقل  مسافة  يقطع  وهو  ساعات، 

80كم( عن مكانه االصيل)6(.
االماكن . 5 أو  املراكز  تلك  هي  الدينية:  االرضحة 

مثل  عبادته  طقوس  االنسان  فيها  يامرس  التي 
القرآن وغريها، وذلك الن هذِه  الصالة وقراءة 
املراكز من أكثر االماكن تقربًا هلل سبحانه وتعاىل 
والصاحلني  االولياء  قبور  بداخلها  تضم  إذ 
النواة االساسية  الدينية  وتشكل تلك االرضحة 

لتطور املدينة)7(.
التي . 6 األعامل  جمموعة  هي  السياحية:  اخلدمات 

عند  والتسهيالت  الراحة  من  للسياح  تقدم 
الرشاء او استهالك اخلدمات والبضائع السياحية 
وذلك من خالل وقت سفرهم او خالل اقامتهم 
سكنهم  مكان  عن  بعيدًا  السياحية  املرافق  يف 

االصيل. 

واما التحليل املكاين ملدينة كربالء فهو كالتايل:

اأوًل: الخ�شائ�ض المكانية لمنطقة الدرا�شة:
لمحافظة 1.  الدارية  والحدود  الجغرافي  الموقع 

كربالء:
املهمة  الطبيعية  العوامل  من  اجلغرايف  املوقع  يعد 
وحيدد  واستقراره،  االنسان  حياة  يف  أمهية  واكثرها 
الظروف املناسبة لقيام االستقرار. وبالتايل فإن املوقع 
يف  فعاالً  طبيعيًا  عاماًل  يعد  املكانية  بداللته  اجلغرايف 
رسم شخصية املكان ومنها إقليم كربالء. تقع مدينة 
بني  تقع  فهي  بغداد،  مدينة  كربالء يف جنوب غرب 
خط  شاميل  و)32-45(   )31-45( عرض  دائريت 
و)44-30(   )43-15( طول  وخطي  االستواء، 
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فهي  ولذلك   )1( خريطة  انظر  غرينج)8(  خط  رشق 
تقع وسط العراق يف اجلزء الغريب من السهل الرسويب 
واىل رشق اهلضبة الغربية الصحراوية، وايضًا تقع اىل 
اجلنوب الغريب من بغداد وبمسافة )105( كم. تبلغ 
مساحتها حوايل )5034( كم2 أي بنسبة )%1.14( 
من جمموع مساحة البلد البالغة )435052( كم2)9(. 

والنجف  بغداد  بمحافظة  املحافظة  ترتبط  كام 
وتتزود  الــطــرق،  من  بالعديد  والقادسية  وبابل 
يتفرع  الذي  احلسينية  هنر  طريق  عن  باملياه  املحافظة 

من هنر الفرات ويبلغ طوله )29( كم. 

بعد  كبرية  بصورة  كربالء  مدينة  ــرزت  ب وقــد 
استشهاد االمام احلسني وصحبه األبرار )61هـ(، 
أقضية  ثالثة  من  ــًا  إداري نظامًا  املحافظة  تشكل  كام 
ومخس وحدات إدارية ما بني مركز قضاء وناحية)10( 

وهي كام مبيَّنة يف اجلدول )1( واخلريطة)2(.

خريطة )1( موقع محافظة كربالء من العراق

املصدر: مجهورية العراق، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق االدارية، 2017م.
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جدول)1( الوحدات الإدارية لمحافظة كربالء المقد�شة

الوحدة القضاءاملحافظة
النسبة%املساحة كم2اإلدارية

كربالء

كربالء

مركز 
59011.72القضاء

ناحية 
179735.79احلر

ناحية 
3346.63احلسينية

272154.14 املجموع

اهلندية

مركز 
671.33القضاء

ناحية 
1222.42اخلريات

ناحية 
اجلدول 

الغريب
1683.33

3577.1 املجموع

عني 
التمر

مركز 
195638.85القضاء

5034100املحافظةاملجموع 

قســم   كربــالء،  بلديــة  مديريــة  كربــالء،  حمافظــة  املصــدر: 
2017م. منشــورة(،  غــري  )بيانــات  والتخطيــط  املتابعــة 

وملوقع مدينة كربالء أمهية بالغة بالنسبة ملوقع املدن 
االخرى يف العراق وذلك لتشابه ظروفها املناخية مع 
العديد من املحافظات املحيطة هبا، كام أهنا تقع ضمن 

أكثر االقاليم كثافة بالسكان.

العراقية  املــدن  من  اصطالحًا  كربالء  تعني  كام 
وذكر  البابيل.  العهد  اىل  تارخيها  يعود  التي  القديمة 
اسمها انه مشتقة من كلمة )قارباالتو( االكدية التي 
تعني )القلنسوة احلادة( وكذلك )كاربال( املشتقة من 
اللغة االرامية، واالسم مشتق كذلك من كلمة)كور 
القرى  من  جمموعة  تعني  التي  بابل(  )عقر  او  بابل( 
القديمة التي كانت تابعة ملحافظة بابل العاصمة ومن 
هذه القرى هي )النواويس والطف والشفية ونينوى 

وكربله وعقر بابل( ثم صريت الكلمة اىل كربالء.

بعدًا  احلموي  ياقوت  العريب  اجلغرايف  ويضيف 
جغرافيًا ألصل التسمية هو ان )كربله( تعني رخاوة 
)رخاوة  وتعني  كربالء  أرض  يف  توجد  التي  الرتبة 
كربالء  أرض   نزوله وعند  امليش(،  عند  القدمني 
ذلك  فعند  كربالء  اهنا  قيل  عنها  سأل  680م  عام 
تنفس الصعداء وقال مقولته الشهرية )أرض كربالء 

أرض كرب وبالء()11(.

مظاهر ال�شطح:2. 

املهمة  الطبيعية  العوامل  من  السطح  مظاهر  ان 
تؤثر عىل مد  أهنا  إذ  الدينية،  السياحة  تؤثر عىل  التي 
من  واخلدمية  السياحية  املنشآت  وإقامة  النقل  طرق 

فنادق ومطاعم واماكن اسرتاحة وغريها.

االجزاء  يف  باالنبساط  يتسم  املحافظة  سطح  ان 
بشكل  االنحدار  ويكون  الوسطى  وكذلك  الرشقية 
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عام من الشامل الغريب اىل اجلنوب الرشقي، اذ يمثل 
والذي  املحافظة  من  الرشقي  اجلزء  الرسويب  السهل 
بانبساطه وقلة ترضسه، فاألقسام الشاملية منه  يتميز 
سطح  مستوى  فوق  )35م(  عن  ارتفاعها  يزيد  ال 
البحر، يف حني يصل اإلرتفاع يف االقسام اجلنوبية اىل 

)23م( فوق مستوى سطح البحر)12(.

وهبذا نجد ان هذا االنبساط يوفر بيئة مناسبة لقيام 
النطاق  اما  الدراسة،  منطقة  يف  السكاين  االستقرار 
الثاين فيشمل اجلزء الغريب منها الذي يسمى باهلضبة 
املحافظة  من  االوسع  القسم  يشكل  والذي  الغربية 

من  ويكون  البسيط  وانحداره  ترضسه  بقلة  ويتميز 
من  آخــر  انحدار  يظهر  كام  الشامل،  نحو  اجلنوب 
الرشق للغرب. ان هذا االنحدار وفر ميزة ترصيف 
املياه للمنطقة ليكون باجتاه جنويب غريب شامل رشقي 
الرسويب بشكل  السهل  الرزازة وكذلك  نحو بحرية 

عام.

الدينية  السياحة  عىل  تؤثر  السطح  مظاهر  ان 
تؤثر  ألهنــا  مبارشة  غري  او  مبارشة  بصورة  ــواء  س
لو  االستقرار  هذا  ان  السياحية،  االنشطة  تنوع  عىل 
استغل بالشكل الصحيح لكانت بيئة جاذبة للسياح 

خريطة)2( التق�شيمات الإدارية لمحافظة كربالء

املصــدر: مجهوريــة العــراق، وزارة املــوارد املائيــة، املديريــة العامــة للمســاحة، قســم انتــاج اخلرائــط، خريطــة حمافظــة كربــالء االداريــة 

بمقيــاس 1:20000 لعــام 2017م.
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كون  العراق  خارج  من  االجانب  السياح  وخاصة 
النسبة الكبرية إن مل تكن كلها يقيمون يف الفنادق، اما 
السياح من داخل العراق اغلبهم يقيمون يف املواكب 
السطح  مظاهر  فأن  وكذلك  األربعني،  زيارة  خالل 
املنشآت  عىل  فقط  تؤثر  ال  املحافظة  يف  وانبساطه 
املقامة فقط بل من املمكن ان ُيستفاد منه يف اجلذب 
السياحي ضمن السياحة البيئية اذ أن حركة السياحة 
تعتمد عىل  النظر عن طبيعتها -  املنطقة - بغض  يف 
يرتاد  الذي  السائح  وان  السياحي  اجلذب  عوامل 
يأيت  ال  األجنبية  الــدول  من  وخاصة  املناطق  تلك 
لغرض واحد وانام لكي يستمتع بطبيعة تلك املنطقة 
الرزازة  املثال بحرية  املقامة وعىل سبيل  باملشاريع  او 
كربالء  يف  املميزة  السطح  مظاهر  احدى  تعترب  التي 
خاصة والعراق عامة ومن املمكن االستفادة منها يف 

بناء املنتجعات السياحية فيها.

المناخ:3. 

املنطقة  من  اجلنويب  القسم  كربالء يف  حمافظة  تقع 
املعتدلة الشاملية الواقعة هناية الطرف الرشقي للنطاق 
املناخ  ذات  ــاألرض  ب غربًا  يتصل  الــذي  االريض 
وهبذا  العربية،  واجلزيرة  الشام  وبالد  الصحراوي 
اجلــاف،  الصحراوي  املناخ  ملــؤثــرات  ختضع  فهي 
تقع  فهي  املناخية  والتصانيف  املعايري  لبعض  وطبقًا 
وتصنيف  اجلــاف  الصحراوي  املناخ  اقليم  ضمن 

كوبن املناخي.

املحافظة  بــأن  يقول  الشلش  نظر  وجهة  ومــن 
االستواء  خط  وشــامل  اجلــاف  االقليم  ضمن  تقع 
ونتيجة  الرطوبة،  وقلة  التغيم  بقلة  يتصف  الــذي 

وترتاوح  الشميس  االشعاع  معدالت  ترتفع  لذلك 
وبني  شتاًء،  يوم  م2  ميكاجول/  بــني)14-11(  ما 

)26-27( ميكاجول/ م2 يوم صيفًا)13(.
كام يتميز املناخ بالتطرف بني فصيل الصيف والشتاء 
إذ تكون درجة احلرارة العالية يف فصل الصيف السيام 
نتيجة  )44.2(م،  اىل  تصل  بحيث  وآب  متوز  شهر 
وتنخفض  البحرية)14(،  املؤثرات  عن  العراق  ُبعد 
الثاين  كانون  يف  الشتاء  فصل  خالل  احلــرارة  درجة 
بينها  فيام  متداخلة  العوامل  هــذِه  أن  )16.2(م. 
ويؤثر بعضها عىل البعض االخر وأن هذا التداخل له 
السائح  تأثري عىل طبيعة اإلنسان بصورة عامة وعىل 
والزائر بصورة خاصة، إذ يؤثر عىل طبيعة ترصفات 
االنسان بصورة مبارشة وغري مبارشة وبصورة سلبية 
مع  الصيف  فصل  خالل  وخاصة  االجيابية  من  أكثر 
انعدام اخلدمات وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار 

وعدم توفر التكييف املناسب.
يف  املناخ  عنارص  يف  والتباين  االختالف  فإن  لذا 
يدفع  الدراسة ربام  الصيف والشتاء يف منطقة  فصيل 
منطقة  اىل  املجيء  عن  للعزوف  السياح  من  العديد 
واملهتمة  املعنية  اجلهات  من  يتطلب  وهبذا  القصد، 
هبذا اجلانب ان تقوم بتهيئة االجواء املناسبة للسياح 
من خالل توفري متطلبات الوقاية عىل سبيل املثال بناء 
كرفانات ومظالت حلامية السياح والزوار من حرارة 
الشمس وأشعتها يف الصيف، والربد واملطر يف فصل 
لرتطيب  االشجار  زراعة  زيادة  عن  فضاًل  الشتاء، 
السيام  ظلها  من  االستفادة  وكذلك  اجلو  وتلطيف 
العواصف  من  الوقاية  اىل  إضافة  الصيف  فصل  يف 
كمصّداٍت  تعمل  االشجار  الن  والرملية  الغبارية 

وحاجز أخرض هلذه العواصف.
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التربة:4. 

تعد الرتبة من أبرز عوامل االستقرار البرشي ذات 
التأثري املبارش يف نمط توزيع السكان، إذ ان االستقرار 
البرشي كان والزال يرتبط بالرتب اخلصبة أكثر من 
الطبيعية  العوامل  اختالف  اىل  يعود  وهــذا  غريها 
والنبات  املناخ  مثل  الرتبة  تكوين  يف  املؤثرة  البيئية 

الطبيعي والتضاريس.

أنواع من الرتب،  توجد يف حمافظة كربالء ثالث 
والرتبة  االحــواض  وتربة  االهنار  كتوف  تربة  وهي 
الصحراوية، وتعد تربة كتوف االهنار من افضل انوع 
جيدة  تربة  وهي  الفرات  هنر  من  قريبة  كوهنا  الرتب 
تؤثر  اذ  فيها)15(،  االمالح  نسبة  وتنخفض  الرصف 
املنطقة  يف  املقامة  املشاريع  طبيعة  عىل  الرتبة  نوعية 
تؤثر  وكذلك  النقل  طريق  اقامة  وعىل  السياحية 
املشاريع  اىل  والفنادق اضافة  االيواء  بناء مراكز  عىل 
فاذا  التحتية،  البنى  من  وغريها  الرتفيهية  السياحية 
تؤثر  كلها  رملية  صحراوية  او  متغدقة  الرتبة  كانت 
تكاليف  زيــادة  عن  فضاًل  السياحية  املشاريع  عىل 

االنشاء والبناء.

الخ�شائ�ض ال�شكانية:5. 

تأيت أمهية الدراسات السكانية يف الوقت احلارض 
من كون السكان هم مصدر مجيع الظواهر االجتامعية 
اعتبار  يمكن  وال  للدولة،  واالقتصادية  والسياحية 
عن  مستقلة  او  منفصلة  السكان  خصائص  دراســة 
خصائص  دراسة  فإن  لذا  االخرى،  الدراسات  بقية 
كوهنا  حيويًا  امــرًا  تعد  الدراسة  منطقة  يف  السكان 
االخرية  العقود  مدى  عىل  سكانية  تغريات  شهدت 

كنتيجة  السكان  ونمو  حجم  معدالت  ارتفاع  منها 
املحافظات  من  الوافدة  واهلجرة  الطبيعية  للزيادة 
العامل  ابرزها  اجلــذب  عوامل  فيها  الن  االخــرى 
حمافظة  سكان  عــدد  بلغ  اذ  واالقتصادي  الديني 
كربالء )1187245( نسمة)16(، وهبذا فأن لرتكيب 
السكان االثنوجرايف من لغة ومعتقد او قومية او دين 
وعىل  الدينية  السياحة  حركة  عىل  تأثري  وطبيعتهم 
يساعد  اذ  كربالء،  مدينة  عىل  السواح  اقبال  مدى 
جتانس اخلصائص السكانية للمدينة عىل زيادة توافد 
وتقديم  السواح  مع  التعامل  كيفية  وعىل  السياح 

اخلدمات هلم وغريها.

طرق النقل:6. 

تعد طرق النقل مرآة احلضارة يف أي بلد من العامل 
فهي رشايني احلياة واساسية الستثامر اي عملية من 
عمليات التطوير والتنمية بمختلف انواعها، اذ كلام 
يعني  فذلك  ووسائل  طرقًا  النقل  شبكات  تنوعت 
عند  استثامرها  لغرض  كبرية  وامكانية  عالية  كفاءة 
كام  املحافظة،  يف  الدينية  السياحة  لتنمية  التخطيط 
تعكس مرونة وانسيابية عالية يف سهولة الوصول بام 
خالل  وبالتحديد  السياحة  حركة  سهولة  اىل  يؤدي 
زيارة األربعني عامة وحركة الزائر دون عناء بصورة 

خاصة.

تكون  جعلها  وموقعها  الدينية  كربالء  ولصفة 
من املدن املهمة التي ارتبطت بطرق من مدن اخرى 
الداخيل  املستوى  عىل  بابل(  النجف،  )بغداد،  مثل 
إىل  )عرعر(  الــربي  الطريق  عن  فضاًل  املــحــيل)17(، 
اململكة العربية السعودية عىل املستوى اخلارجي)18(.
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ونتيجة تزايد أعداد وسائل النقل احلديثة بأنواعها 
املختلفة خلفت ضغطًا مبارشًا عىل نظم شوارع املدينة 
وادى اىل ارباك يف عملية النقل من واىل مركز املدينة 
ورغم  واالعياد،  الدينية  املناسبات  خالل  خاصه 
الريفية  والطرق  الرئيسية  الطرق  من  العديد  وجود 
املمكن ان  كام هو موضح يف جدول )2( والتي من 

يسلكها الزائر لكي يقصد مدينة كربالء.

جدول)2( طرق النقل الرئي�شة والثانوية والريفية الموؤدية 

اإلى مدينة كربالء

طول الطريق )كم(الطرق الرئيسة 

33كربالء - املسيب

40كربالء - احليدرية

21كربالء - اهلندية

80كربالء - الرزازة - عني التمر

15كربالء- معمل الثرمستون

257كربالء طريق احلج الربي-عرعر

16االرتال العسكرية

4الوند - احلسينية

466املجموع

طول الطريق )كم(الطرق الريفية

10.15هندية - شط العرب

2.5طريق السالم

1.7طريق ابو ماهر

1.8طريق البو عامر

2طريق ابو مجل

1.6طريق احلامم والدوارة

سدة اهلندية - كربالء - املسيب- 
ممثل الطريق بتحويلة تربط سدة 
اهلندية بطريق كربالء- مسيب

4

2البومحيد

2.2احلسينية - احلصوة -عون

3.4الكاملية - مصيلخ

3العبودة

3اهلندية - امللعب

الطريق الرابط بني الشارع العام 
4.1وملعب اهلندية

2.5كريط - اخلبازة

3طريق اجلاير

1.9اجلامعة

48.85املجموع

املصــدر: مجهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، دائــرة االحصاء، 
ــالء  ــة كرب ــة يف حمافظ ــة املكاني ــة التنمي ــالء، دراس ــة كرب حمافظ

ــة 2020م، ص197. لغاي

عىل  الضغط  ــزداد  ي الــزيــارة  وقــت  خــالل  لكن 
الطرق الرئيسية والثانوية مما يدفع بعض الزائرين اىل 
هذه  أن  رغم  الزخم  وقليلة  خمترصة  طرق  استخدام 
الطرق اغلبها غري معبدة وغري مناسبة لالستخدام إال 
اهنا تستخدم يف حاالت كثرية وخاصة يف ذروهتا يف 

زيارة االربعني.

كربالء  مدينة  في  الدينية  ال�شياحة  ثانيًا: 

المقد�شة:

من  العراقية  املــدن  اهم  من  كربالء  مدينة  تعد 
اهم  احــد  اصبحت  فقد  الدينية،  السياحة  ناحية 
حركة  تطور  يف  بالغ  اثر  وذات  للدولة  املالية  املوارد 
من  املدينة  هذه  هبا  تتمتع  ملا  العراق،  يف  السياحة 
سنويًا  املسلمني  من  املاليني  يقصدها  مقدسة  اماكن 
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اهم  من  السياحة  تعد  كام  البلد،  وخارج  داخل  من 
املصادر االقتصادية التي تعتمد عليها الدولة يف تنمية 
وزيادة دخلها القومي، وقد سامهت هذه الوظيفة يف 
زيادة الدخل وخلق فرص عمل للسكان من خالل 
اخلدمات التي يقوم هبا، فضاًل عن ذلك من تأثري عىل 
املستوى العام لألسعار، كام سامهت يف تطوير البنى 
السياح  وحاجات  رغبات  تلبية  طريق  عن  التحتية 
وما تتطلب من تطوير وزيادة يف البنى التحتية او بناء 
ووسائل  للسكن  والفنادق  االسواق  يف  كام  جديدة 
وغريها  النفايات  تدوير  عــادة  ال  ومصانع  النقل 
وبالتايل تساهم يف حتسن املستوى املعيشة لألفراد. ال 
العديد  العراق فقط بل يف  السياحة عىل  تقترص هذه 
اململكة  مقدمتها  يف  وتــأيت  االسالمية  البلدان  من 
العربية السعودية، ايران، سوريا وفلسطني وغريها. 

اخر  اىل  بلد  التنقل من  اللغة:  السياحة يف  مفهوم 
بقصد الراحة والتنزه وحب االستطالع)19(. 

السياحة الدينية: متثل السفر من دولة اىل اخرى او 
االماكن  لزيارة  بعينها  الدولة  حدود  داخل  االنتقال 
املقدسة، فهي هتتم باجلانب الروحي لإلنسان فضاًل 
عن امهيتها يف املزج ما بني التأمل الديني والرتاثي من 

اجل الدعوة والتقرب اىل اهلل)20(. 

السياحة حسب املؤمتر العاملي للسياحة عام 1963: 

واحلضارية  االقتصادية  النشاطات  من  جمموعة 
بلدهم  غري  بلد  من  االشــخــاص  بانتقال  اخلاصة 
واقامتهم فيه ملدة ال تقل عن 24 ساعة باي قصد كان 
البلد  الذي يدفع اجر من داخل  العمل  ماعدا قصد 

املزار)21(.

ثالثًا: مقومات ال�شياحة الدينية في كربالء: 

المقومات الدينية:1. 
 تتميز مدينة كربالء بوجود العديد من املعامل الدينية 

ومن ابرز هذه املقومات هي:
مركز أ.  يف  املرقد  يقع   :احلسني االمام  مرقد 

اسد  بني  قبيلة  هم  بالقرب  اهتم  من  اول  املدينة، 
الذين سامهوا مع االمام السجاد يف بناء القرب، 
يتكون املرقد من صحن واسع تصل مساحته اىل 
بلغت  املطهر  احلرم  مساحة  اما  )15000م2(، 
)3850م2( وحتيط به أروقة بمساحة )600م2(، 
حييط  مئذنتني،  مع  )37م(  القبة  ارتفاع  يعلو 
كل  عرض  يبلغ  أروقة  أربعة  احلسيني  باحلرم 
من  كل  ضلع  طول  وصل  وقد  )5م(  منهام 
الرشقي  )40م(وطول  واجلنويب  الشاميل  الرواق 
والغريب )45م(، وللصحن ابواب بلغت عرشة 
ابواب يؤدي كل منها اىل شارع معني وقد استفيد 
منها من اجل التخفيف من حدة االزدحامات يف 
بزيارة  املتمثلة  املليونية  املناسبات خاصه  اوقات 

األربعني. 
ومن املراقد امللحقة ضمن مرقد االمام احلسني ب. 

)مرقد حبيب بن مظاهر االسدي، مرقد ابراهيم 
.)املجاب، مرقد شهاء الطف

الشامل ج.  اىل  يقع   العباس الفضل  أيب  مرقد 
)247(م  بمسافة  احلسينية  العتبة  من  الرشقي 
مساحة  اما  )10973م2(  العتبة  مساحة  وتبلغ 
)4600م2()22(  بلغت  الرشيف  الصحن 
دخول  تسهل  مداخل   )6( بوجود  احلرم  يتميز 
بوجود  يتميز  كام  الزيارة،  مناسك  إلداء  الزوار 
الرشيف  وللصحن  باحلرم  حتيط  اروقة  اربعة 

)9ابواب()23(.
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الغربية د.  اجلهة  يف  املقام  هذا  يقع  الزينبي:  التل   
بلغ  وقد  كربالء  وسط  يف   احلسني مرقد  من 
ارتفاعه )5م( عن احلرم احلسيني ويعد من اهم 

املعامل الدينية.
باب  حملة  زقاق  هناية  يف  يقع  االكرب:  عيل  مقام  هـ. 
االمام  رضيح  عن  )230م(  بمسافة  الطاق 

احلسني)24(. 
مقام عيل االصغر: يقع يف حملة باب الطاق ويبعد و. 

عن رضيح االمام احلسني بمسافة 102م)25(. 
مقام االمام املهدي: يسمى بمقام صاحب الزمان ز. 

املعامل  أهم  ومن  املقدسة  األماكن  أحد  وهو 
الزائرين  من  اآلالف  يقصده  املدينة  يف  الدينية 
السدرة  شارع  هناية  يف  يقع  املقام.  هبذا  للتربك 
احلسينية،  الروضة  شامل  )480م(  مسافة  وعىل 

وعىل هنر احلسينية املتفرع من هنر الفرات)26(.
املعامل ح.  أشهر  من  املخيم  يعد  احلسيني:  املخيم 

االثرية والدينية يف مدينة كربالء املقدسة، يقع يف 
الغريب  اجلنويب  اجلانب  يف  القديمة  املدينة  وسط 
اىل  يرمز  متسع  مكان  وهو  احلسينية،  العتبة  من 

.املكان الذي أقام فيه االمام احلسني
مقام كف العباس االيمن يقع غرب احلرضة ط. 

العباسية بني حملتي باب اخلان وباب بغداد وهذا 
اليب  االيمن  الكف  سقوط  مكان  يمثل  املكان 

الفضل)27(. 
يف ي.  املقام  هذا  يقع  االيرس:  العباس  الكف  مقام 

يف  العباسية  العتبة  من  الرشقية  الشاملية  اجلهة 
وباب  اخلان  باب  حملة  بني  املتداخلة  املنطقة 

بغداد)28(.
مقام احلر بن يزيد الرياحي: يقع هذا املرقد عىل ك. 

بعد 5 كم شامل مدينة كربالء، ويعد هذا املقام ذا 
امهية كبرية يف نفوس الزوار فيقصده الكثري من 
اجلنسيات  خمتلف  ومن  العراق  وخارج  داخل 
اهلل  اىل  التقرب  بقصد  والزيارة  التربك  اجل  من 

يف قضاء احلوائج.
2. المقومات التاريخية والح�شارية:

القصور أ.  اقدم  من  يعد  االثري:  شمعون  قرص 
هذا  ويقع  كربالء،  حمافظة  يف  املوجودة  االثرية 
القرص عىل بعد 30 كم من املدينة، شيده شمعون 
املسيح ومل  الدين  احد رجال  اللخمي  بن جابل 
ارتفاعها  يبلغ  التي  اركانه  القرص سوى  يبق من 

15 مرت مربع. 

يف ب.  الكنائس  اقدم  من  تعد  االقيرص:  كنيسة 
العراق ويعود تارخيها اىل القرن اخلامس امليالدي 
ورجال  الراهبات  قبور  بعض  بالكنيسة  ويوجد 
بالكنيسة سور من طني  املسيحي، وحييط  الدين 
فيه اربعة ابراج حيتوي السور عىل مخسة عرش بابًا 
وعرضها  مرتًا  عرش  ستة  الكنيسة  ارتفاع  ويبلغ 

أربعة امتار. 

قلعة االخيرض: من ابرز املعامل السياحية املعامرية ج. 
يف  بنيت  كربالء  مدينة  يف  املوجودة  االسالمية 
يسكن  كان  الذي  العباسيني  االمراء  احد  عهد 
 50 مسافة  كربالء  عن  ويبعد  املنطقة  هذه  يف 

)كم2()29(.

3. المقومات الطبيعية:

بحرية الرزازة: تقع البحرية غرب مدينة كربالء، أ. 
وختتلف مساحتها تبعًا الختالف املناسيب وهي 
بني )1500كم2 - 1810كم2()30(،  ما  ترتاوح 
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وحتتل  جيدة  سمكية  بثروة  البحرية  هذه  تتمتع 
السياحية  االماكن  بني  من  بارزًا  سياحيًا  موقعًا 
من  البحرية  هذه  وتعد  البلد)31(،  يف  املتواجدة 
املراكز السياحية املهمة، وثاين اكرب البحريات يف 

العراق ومتثل حدًا فاصاًل بني كربالء واالنبار. 

بحرية ب.  من  بالقرب  تقع   :عيل االمام  قطارة 
عن  عبارة  وهي  كربالء،  حمافظة  وسط  الرزازة 

ينبوع مائي عذب يبعد عن املدينة 28 كم2.

عيون املياه الطبيعية يف عني التمر: يشتهر هبا قضاء ج. 
كربالء  غرب  التمر(  )عني  وتقع  التمر،  عني 
يؤدي  الذي  املفرق  بعد  70كم  بحوايل  املقدسة 
احلج  بطريق  واملسّمى  السعودية  احلدود  اىل 
الربي ويقع يف وسط الصحراء بالقرب من هور 
ايب دبس، تنترش بِه جمموعة من العيون الكربيتية 
وهي  السنة،  أيام  طوال  املياه  منها  تتدفق  التي 
العني الكبرية وعني مريزا وعني السبب وعني ام 
الكواين وعني الضباط، وتربز أمهيتها إذ يقصدها 
والتمتع  والعالج  االستشفاء  لغرض  السياح 
نتيجة  االسم  هبذا  وسميت  الطبيعي،  بموقعها 
النخيل،  بغابات  واشتهارها  التمور  انواع  كثرة 
ونتيجة لقرب عني التمر من مدينة كربالء فإهنا 
املقدسة  واملقامات  املزارات  من  العديد  حتوي 
والبعض منها له اصول تارخيية، لكن الكثري من 
هذِه العيون تعاين من االمهال وعدم الصيانة مما 
جعلها جتف وتفقد أمهيتها خصوصًا بعدما توفر 
كربالء  مدينة  جتهزه  الذي  لرشب  الصالح  املاء 

لقضاء عني التمر.

مدينة  في  الدينية  ال�شياحة  خدمات  رابعًا: 

كربالء:

والسياح  للزوار  توفريها  املطلوب  اخلدمات  تعد 
خالل زيارة األربعني لذا البد من اإلملام هبا وتوفريها 
بام يتناسب مع حاجات ورغبات الزوار وهتيئة البيئة 
الزيارة عىل أكمل وجه،  اكامل  املناسبة هلم من أجل 
األساسية  بالدرجة  يعتمد  اخلدمات  هذه  توفري  وان 
اجزاء  كل  تغطي  بحيث  مكانيًا  انتظامها  درجة  عىل 
تنافس  يف  اخلــدمــات  هــذه  ان  يالحظ  كام  املدينة، 
مستويات  اىل  الوصول  اجل  من  التقديم  يف  مستمر 
بعض  تناول  ان  ويمكن  والنوعية  الكفاءة  يف  عالية 
يف  األربعني  زيارة  خالل  توفر  التي  اخلدمات  أهم 

مدينة كربالء ومنها:

خدمات النقل:1. 

تطوير  يف  املهمة  العوامل  اهم  أحد  النقل  يعد 
مهاًم  دورًا  له  إن  كام  عام،  بشكل  السياحية  املناطق 
يف تسهيل حركة الزيارة املليونية التي تشهدها مدينة 
يف  ويفضل  األربعينية،  أيام  خالل  املقدسة  كربالء 
تتجاوز  الوصول  كلف  تكون  ال  أن  النقل  خدمات 
العديد  بوجود  كربالء  مدينة  تتميز  النقل.  كلف 
شارع  بــغــداد،  بــاب  ــارع  ش ومنها  املهم  الــشــوارع 
السدرة، شارع العباس وغريها من الشوارع الداخلية 
يف املدينة، فزيارة األربعني من أهم املناسبات الدينية 
داخل  من  سواء  إحيائها  عىل  املاليني  حيرص  التي 
العراق أو من اخلارج ورغم تنوع الوسائل النقلية يف 
املدينة من القطارات والسيارات بمختلف األحجام 
وسواء كانت تابعة للقطاع احلكومي أو األهيل فضاًل 
عن وسائل اخرى إال أهنا مل تكن يف املستوى املطلوب 
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مقارنة مع األعداد املليونية يف املدينة، وقد بلغ عدد 
آليات املشاركة يف الزيارة من قبل العتبتني ما يقارب 
بينام  )450( وسيلة كام هو موضح يف جدول )3(، 
آليات النقل احلكومية اخلاصة وصلت اىل )16( كام 
بلغت  واألهلية  وسيلة   )4( جدول  يف  موضح  هو 
انواع  كافة  جممل  اما  جــدول)5(،  آلة   )40750(

الوسائل املشاركة فقد بلغت )48368( وسيلة. 

جدول )3( اآليات العتبتين المقد�شتين الم�شاركة في زيارة 

الأربعين في مدينة كربالء لعام 2017

عددهانوع اآلليةالعتبةت

250باصالعتبة احلسينية1

200باصالعتبة العباسية2

450املجموع

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائيــة 

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

 جدول)4( اآليات النقل الخا�ض الم�شاركة في زيارة الأربعين 

في مدينة كربالء لعام 2017

عدد 
اآلليات 
احلكومية

عدد 
اآلليات 
االهلية

سواق 
اآلليات 
االهلية

جمموع 
اآلليات

عدد 
الكوادر 
البرشية

جمموع 
املنسبني

51000100010051301130
113075039750397611139761

املجموع 
1640750407504076614140891

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائيــة 

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

جدول )5( اجمالي اآليات النقل بمختلف انواعها الم�شاركة 

في زيارة الأربعين لعام 2017

العدداليات النقلت

4836آليات النقل الكيل للسيارات احلكومية1

2404آليات الدوائر اخلدمية2

354آليات الدوائر االمنية3

40750آليات النقل اخلاص4

24عدد القطارات الكيل5

48368املجموع

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائيــة 

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

خدمات الإيواء:2. 

الزائر   إن من اهم االمور التي يسعى السائح او 
اذ  املناسب،  املكان  للبحث عنها هي االيواء وتوفري 
تشهد املدينة خالل زيارة األربعني إقامة العديد من 
االماكن الستضافة الزوار من خمتلف اجلنسيات ويف 
خمتلف االماكن ومن دون اي اسعار يقدمها السائح 
ان االهايل هلم دور  الزيارة، كام  ايام  الزائر خالل  او 
كبري يف هذا املجال عندما فتحوا بيوهتم امام الزائرين 
نوع  حسب  اخلدمات  هذه  ختتلف  وقد  إليوائهم، 
او  سكنية  بيوت  منها  واحجامها  وانواعها  املساكن 
اختالف  عن  فضاًل  مواكب  او  وحسينيات  مساجد 
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االمكانيات املقدمة، وحسب االحصائيات املسجلة 
بلغت  املساجد  عــدد  فــإن  األربــعــني  زيــارة  خــالل 
بينام احلسينيات وصلت اىل )332(  )100( مسجد 

حسينية)32(.

خدمات الطعمة:3. 

يقدم الكثري من أصحاب املواكب احلسينية سواء 
داخل املدينة وخارجها وعىل الطرق املؤدية اىل املدينة 
خمتلف انواع األطعمة، وهذا سلوك انساين اجتامعي 
مردود  اي  منه  يراد  ال  طوعي  بعمل  االفراد  يامرسه 
واجتامعية  أخالقية  اعتبارات  عىل  هذا  ويقوم  مادي 
اىل جنب من  املواكب جنبًا  إذ تصطف هذه  ودينية، 
أجل تقديم اخلدمات للزوار منها الطعام والرشاب.

عدد  بلغ   )1( وشكل   )6( جــدول  خالل  ومن 
العراق  بزيارة االربعني من داخل  املشاركة  املواكب 
املواكب  أما   ،)28293( املحافظات  خمتلف  ومن 
 )165( عددها  بلغ  فقد  املشاركة  واألجنبية  العربية 

كام هو موضح يف جدول )7( وشكل )2(: 

جدول )6( المواكب والهيئات الخدمية العراقية الم�شاركة 

في زيارة الأربعين لعام 2017

النسبة%عدد املواكب واهليئاتاسم املحافظةت
538319بغداد1
45516كربالء املقدسة2
357012.6ذي قار3
356312.5البرصة4
315011.1واسط5
23708.3بابل6
22147.8القادسية7

11033.8املثنى8
7012.4ميسان9

6772.3دياىل10
5541.9النجف االرشف11
2520.89صالح الدين12
1640.57كركوك13
150.05نينوى14

28293100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتــني احلســينية والعباســية 
لعــام  احلســينية  والشــعائر  املواكــب  هيئــات  املقدســتني، 

2017م.

�شكل )1( المواكب والهيئات الخدمية العراقية الم�شاركة 

في زيارة الأربعين لعام 2017

املصدر: باالعتامد عىل جدول)6(.

جدول )7( المواكب والهيئات العربية والجنبية الم�شاركة 

في زيارة الأربعين في مدينة كربالء لعام 2017

النسبة %عدد املواكب واهليئاتاسم الدولةت

9658إيران1

137.8الكويت2

127.2السعودية3

116.6لبنان4

74.2باكستان5

63.6البحرين6
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31.8آذربيجان7

21.2سوريا8

21.2سلطنة عامن9

21.2نيجرييا10

10.6اليمن11

10.6اندونيسيا12

10.6تايلند13

10.6تنزانيا14

10.6افغانستان15

10.6السويد16

10.6اململكة املتحدة17

10.6اسرتاليا18

10.6كندا19

10.6املانيا20

10.6كينيا21

165100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتــني احلســينية والعباســية 
لعــام  احلســينية  والشــعائر  املواكــب  هيئــات  املقدســتني، 

2017م.

�شكل )2( المواكب والهيئات العربية والجنبية الم�شاركة 

في زيارة الأربعين في مدينة كربالء لعام 2017

املصدر: باالعتامد عىل جدول)7(.

اخلدمات األمنية:. 4

كبريًا  دورًا  الزيارة  خالل  كربالء  مدينة  تشهد 
القوات األمنية واملرورية وقيامهم بدورهم  من قبل 
عىل  واحلفاظ  الزيارة  هذه  نجاح  أجل  من  الفعال 
العديد  بتفريع  قيامهم  عن  فضاًل  الزائرين،  سالمة 
من  املشاة  ألفواج  املدينة  اىل  الذهاب  املسارات  من 
الزائرين فقط واملواكب احلسينية واخلدمات الصحية، 
األمنية  القوات  قبل  بارزًا من  املدينة دورًا  كام تشهد 
الزيارة بوسائل  الزوار بعد أداء  بكافة أصنافها بنقل 
العسكرية،  واملــواقــع  األمنية  للقوات  تابعة  نقل 
فضاًل  والرجال  النساء  لتفتيش  عدة  مواقع  ونصب 
ملنع  اخلاصة  بمهامه  العسكري  الطريان  دور  عن 

استهداف املدينة من قبل اجلامعات املسلحة.

جدول)8( الخدمات الأمنية الم�شاركة في الزيارة لعام 2017

عدد 

الضباط

عدد 

املنتسبني
املجموع

االليات االمنية يف 

الزيارة
املجموع

كريندوريةدراجة116676792

137889234

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
ــة  ــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائي كرب

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

الخدمات ال�شحية:5. 

تنترش يف املدينة العديد من املراكز الصحية والطبية 
احلكومية  واملستشفيات  الطبية  باملفارز  املتمثلة 
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واألهلية وسيارات االسعاف ملعاجلة انواع خمتلفة من 
احلاالت املرضية، ومن خالل جدول )9( اتضح ان 
عددها بلغ )8902( خدمة صحية مشاركة يف زيارة 

األربعني.

جدول )9( الخدمات ال�شحية من عجالت ال�شعاف والمفارز 

الطبية والكوادر الم�شاركة في زيارة الأربعين في مدينة 

كربالء لعام 2017م

العددنوع اخلدمةت
19عجالت االسعاف1
43مفارز طبية حكومية2
33مفارز طبية أهلية3
8800عدد الكوادر الطبية املشاركة4
7عدد املستشفيات5

8902املجموع

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائيــة 

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

خدمات الر�شاد والتوعية الدينية:6. 

حتث  كوهنا  اخلدمات  أهم  من  اخلدمة  هذه  تعد 
الزائرين عىل العبودية هلل والتحيل باألخالق احلميدة 
هذه  تقترص  ومل   ،احلسني االمام  هنج  عىل  والسري 
اخلدمة عىل التوعية واالرشاد الديني فقط بل كذلك 
توعية للمحافظة عىل نظافة املدينة خالل أيام الزيارة.
ال تقترص الزيارة عىل هذه اخلدمات فقط بل ان هناك 
البارز  ودورهــا  اإلعالمية  اخلدمات  ومنها  العديد 
هو  كام  العامل  مستوى  عىل  الزيارة  نقل  يف  واملساهم 

موضح يف جدول )10(:

جدول)10( و�شائل الإعالم الم�شاركة خالل زيارة الأربعين 

ل�شنة 2017

وسائل اإلعالمعدد اإلعالميني
عدد السيارات

S.N.G

100عريب
76أجنبي
747عراقي

9237622املجموع

املصــدر: النــرشة اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة االربعــني، مركــز 
كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات، إحصائيــة 

زيــارة األربعــني لعــام 2017م.

 كام إن هناك مرشوعًا آخر هو بطاقة الزائر اخلاص 
ما  أو  هوية  عن  عبارة  وهي  السن  وكبار  باألطفال 
يعرف باسم )الباج( حتمل إسم الزائر وعنوانه وأرقام 
فقدان  حالة  يف  عليها  االعتامد  يتم  إذ  ذويه،  هواتف 
التواصل مع ذوهيم من  ليتم  السن  أو كبار  األطفال 
خالل املعلومات التي حتتوهيا هذه البطاقة وإيصاهلم 

اىل االماكن املطلوبة.

الأربعين  زيارة  لزوار  المكاني  التباين  خام�شًا: 
في مدينة كربالء لعام 2017:

السياحة  حركة  زادت  االخرية  السنوات  خالل 
الدينية يف مدينة كربالء عامة وخالل زيارة األربعني 
خاصة، وترجع هذِه الزيادة والتطور يف احلركة سواء 
اىل عدة  اجلوار  الدول  العراقية ومن  املحافظات  من 

أسباب منها:

وما . 1 العراق  يف  واحلكومي  السيايس  النظام  تغري 
ثقافية واجتامعية ودينية وهذا  تبعه من تغيريات 
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من  الزائرين  أعداد  زيادة  يف  واضح  أثر  له  كان 
العربية  والدول  العراقية  املحافظات  خمتلف 
واألجنبية، إضافة إىل ذلك فإن االجهزة االمنية 
تقدم احلامية واخلدمات املختلفة السياح الوافدين 

اىل مدينة كربالء.
املرئية . 2 الفضائية  املحطات  وتطور  لدخول  كان 

واملسموعة يف خمتلف انحاء العراق أحد العوامل 
الزيارة  عىل  اإلقبال  عىل  الناس  شجعت  التي 
وعىل وجه اخلصوص خالل األعياد واملناسبات 
األربعني  زيارة  خالل  املثال  سبيل  عىل  الدينية 
تروجيي  أثر  له  كان  مما  للزيارة  املبارش  ونقلها 
واضح للسياحة الدينية يف مدينة كربالء املقدسة.

قبل . 3 من  التثقيفية  الدينية  التوعية  كذلك 
املنابر  خطباء  مثل  املعروفة  الدينية  الشخصيات 
االمام  زيارة  استحباب  وتأكيدهم عىل  احلسينية 
احلسني وما فيها من الثواب للزائر فضاًل عن 
الزائر  هبا  يشعر  التي  والروحية  النفسية  الراحة 
يف  وتعاىل  سبحانه  هلل  وتقربًا  عبادة  مكان  كونه 

مثل هذا املكان املطهر واملقدس.

مثل  االخرى  العوامل  من  وغريها  العوامل  هذِه 
التربك برتبة االمام احلسني واستجابة الدعاء حتت 
غري  أو  مبارش  إجيايب  بشكل  أثَّرت  عوامل  كلها  قبته 
مبارش يف زيادة حجم حركة السياحة الدينية إىل مدينة 

كربالء املقدسة. 

العرب  الزائرين  أعداد  يوضح   )11( واجلدول 
الزائرين  نسبة  بلغت  إذ  الــعــراق،  ضمنهم  ومــن 
 )12895827( ــوايل  ح  )2017( لسنة  العرب 
النسبة االكرب من داخل العراق وبنسبة  زائر وكانت 

باملرتبة  البحرين  ودولة  االوىل،  باملرتبة   %99.29
الثالثة  باملرتبة  لبنان  ودولة  وبنسبة%0.29،  الثانية 
بنسبة 0.26%، يف حني احتلت دولة الكويت املرتبة 
واالخرية  اخلامسة  وباملرتبة   ،%0.15 بنسبة  الرابعة 
الزائرين  جمموع  من   %0.003 وبنسبة  قطر  دولة 

العرب. 

جدول )11( اأعداد الزائرين العراقيين والعرب الى كربالء 

المقد�شة ل�شنة 2017م

النسبة املئوية العددإسم الدولة
1280484099.29العراق

372540.29البحرين
340940.26لبنان

192580.15الكويت
3810.003قطر

12895827100املجموع

املصدر: باالعتامد عىل: 
1. وزارة اخلارجية العراقية، الدائرة القنصلية، بموجب كتاهبا 

ذي العدد 2/6/د/س املؤرخ بتاريخ 2017/12/12.
للمعلومات  الكفيل  مركز  املقدسة،  العباسية  العتبة   .2

والدراسات االحصائية.

واجلدول )12( يوضح أعداد الزائرين األجانب 
الداخلني للعراق لسنة 2017، إذ بلغ جمموع أعداد 
إيران  دولة  جاءت  زائــر،   )2489173( الزائرين 
باملرتبة  وباكستان  وبنسبة %95.80،  االوىل  باملرتبة 
بنسبة  الثالثة  بالرتبة  واهلند   %2.79 بنسبة  الثانية 
0.44%، وآذربيجان باملرتبة الرابعة بنسبة %0.41، 
وامريكا  بنسبة%0.14،  اخلامسة  باملرتبة  وبريطانيا 
باملرتبة السادسة بنسبة 0.08%، يف حني احتلت تركيا 
باملرتبة  كينيا  ودولة   ،%0.06 بنسبة  السابعة  املرتبة 
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الثامنة بنسبة 0.06%، واملانيا باملرتبة التاسعة بنسبة 
0.04%، واسرتاليا باملرتبة العارشة بنسبة %0.04، 
وكندا باملرتبة احلادية عرشة بنسبة 0.03%، وروسيا 
وماليزيا  وإندونيسيا  وفرنسا  والسويد  وجورجيا 
وبلجيكا والنرويج ونيجرييا والدنامرك باملرتبة الثانية 
عرشة بنسبة 0.01%، ودولة جنوب افريقيا باملرتبة 
الثالثة عرشة بنسبة 0.003%، ودولة اليونان باملرتبة 
الرابعة عرشة بنسبة0.001%، فيام احتلت دولة فلندا 

املرتبة اخلامسة عرشة واالخرية بنسبة %0.0004.

جدول)12( اأعداد الزائرين الأجانب الى كربالء المقد�شة 

ل�شنة 2017م

النسبة املئويةالعددالدولة
238451495.80إيران

693302.79باكستان
110640.44اهلند

103000.41آذربيجان
35410.14بريطانيا
20600.08أمريكا
15020.06تركيا
13710.06كينيا
11160.04املانيا

9490.04اسرتاليا
7800.03كندا

3350.01روسيا
2980.01جورجيا
2970.01السويد
2890.01فرنسا

2660.01اندونيسيا
2460.01ماليزيا
2410.01بلجيكا
1960.01النروج
1940.01نيجرييا

1830.01الدنامرك
730.003جنوب افريقيا

170.001اليونان
110.0004فلندا

2489173100املجموع

املصدر: باالعتامد عىل: 
1. وزارة اخلارجية العراقية، الدائرة القنصلية، بموجب كتاهبا 

ذي العدد 2/6/د/س املؤرخ بتاريخ 2017/12/12.
للمعلومات  الكفيل  مركز  املقدسة،  العباسية  العتبة   .2

والدراسات االحصائية.
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خريطة)3( حركة واتجاه ال�شياحة الدينية من الدول العربية والجنبية خالل زيارة الأربعين ل�شنة 2017م

املصدر: باالعتامد عىل جدول)11( وجدول )12(.
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ال�شتنتاجات:

تعد حمافظة كربالء من املحافظات املقدسة التي . 1
من  حتتويه  ما  نتيجة  السياحي  باجلذب  نزخر 
مستوى  عىل  املهمة  واملقامات  الدينية  املراقد 

العراق واملحافظة. 
كذلك من النتائج املستنبطة من البحث ان مدينة . 2

اخلصائص  من  متتلك  مدينة  املقدسة  كربالء 
والبرشية  الطبيعية  املقومات  بشقيها  اجلغرافية 
املوقع  حيث  من  ما  نوعًا  واجليدة  املتنوعة 
مما  املناخ  وكذلك  السطح  وانبساط  اجلغرايف 
املشاريع  لعمل  املستثمرين  أنظار  حمط  جيعلها 
السياحية والفنادق واملتنزهات وغريها التي تعد 

من مرتكزات نجاح صناعة السياحة الدينية.
متتلك املحافظة من املقومات السياحية عىل وجه . 3

وجه  عىل  الدينية  السياحة  ومقومات  العموم 
مهاًم  سياحيًا  موقعًا  جيعلها  وبالتايل  اخلصوص 
واالقتصادي  واالجتامعي  الثقايف  املستوى  عىل 

ملحافظة كربالء خاصة وللعراق عامة.
اىل . 4 حتتاج  النقل  مثل  املقومات  بعض  هنالك 

الذي حيصل عليها  للزخم  نظرًا  النظر هبا  إعادة 
أثناء زيارة األربعني مع وجود الكثري من الطرق 
غري املعبدة، وإن كانت معبدة فهي دون املستوى 
مع  قياسًا  احلكومية  السيارات  وقلة  املطلوب، 
عدد الزوار مما يضطر الزائر اىل السري عىل االقدام 
ملسافات طويلة بعد انتهائه من الزيارة ورجوعه.

كام تبني من خالل هذِه الدراسة أن عدد اخلدمات . 5
مدينة  يف  األربعني  زيارة  يف  املشاركة  النقلية 
اىل  مقسمة  وسيلة   )48368( بلغت  كربالء 
وسائل حكومية بلغت )16( وأهلية )40750( 

ووسائل تابعة للعتبتني )450( وسيلة.
تقديم . 6 يف  املسامهة  املواكب  عدد  أن  واتضح 

األربعني  زيارة  خالل  للزوار  الطعام  خدمات 
املحافظات  خمتلف  ومن  العراق  داخل  من 
العربية  اىل )28293( موكبًا واملواكب  وصلت 

واالجنبية املسامهة بلغت )165( موكبًا.
مقارنة . 7 واألجانب  العرب  السياح  عدد  ارتفاع 

واإلعالم  الوعي  زيادة  نتيجة  السابقة  باألعوام 
الذي أصبح أرسع رسالة لنقل الزيارات بصورة 
الزائرين فضاًل  إقبال  والذي شجع عىل  مبارشة 

عن االستقرار االمني الذي تشهده املحافظة.
أيب . 8 أخيه  ومرقد  احلسني  اإلمام  مرقد  وجود 

الفضل  من أهم النقاط املشجعة عىل االقبال 
عىل السياحة الدينية وزيادة أعداد السياح تربكًا 
النفسية  الراحة  من  الزيارة  تبعثه  وملا  باملرقدين 

لقلب الزائر والسائح.
حيث . 9 من  كبريًا  نجاحًا  األربعني  زيارة  شهدت 

سالمة  عىل  املحافظة  أجل  من  االمنية  اخلطة 
الزائرين فقد وصل عدد القوات األمنية املشاركة 
تقدم  أمنية  أمن و)234( وسيلة  )792( عنرص 

خمتلف اخلدمات.

التو�شيات:

مستقبلية . 1 خطة  وضع  التوصيات  أبرز  من 
للسياحة الدينية من قبيل إقامة الفنادق واملشاريع 
الطرق  من  املزيد  وانشاء  والرتفيهية  السياحية 
الطرق  كانت  سواء  املوجودة  الطرق  وترميم 

املؤدية اىل كربالء او اخلارجة منها.
هذِه . 2 ملثل  للرتويج  والندوات  املؤمترات  عقد 
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البحوث  واستغالل  وتفعيل  والزيارة  السياحة 
أرض  عىل  وتطبيقها  الشأن  هبذا  والدراسات 

الواقع بدالً من أن تكون حربًا عىل ورق.
االهتامم باجلوانب اخلدمية من اخلدمات واملرافق . 3

الصحية وغريها لكي تلبي حاجة الزائر، فضاًل 
عن تشكيل جلان االرشاد التي تعمل عىل إرشاد 
توفري  اىل  إضافة  الزيارة،  اثناء  والزائر  السائح 
السائح  إلرشاد  كدليل  تكون  تعريفية  خرائط 
للمراقد  املجاورة  والتارخيية  الدينية  املراقد  اىل 

الدينية.
إنشاء مركز لدراسات والبحوث الدينية واالثرية . 4

البيانات  إعداد  عاتقه  عىل  يأخذ  املحافظة  يف 
الوافدين  السواح  ختص  التي  والدراسات 
للمدينة، فضاًل عن تسهيل مهمة الباحثني بتوفري 
السياحة والزيارة  الكاملة والوافية عن  البيانات 

واعداد الزائرين واهليئات واملواكب وغريها.
النقل يف املحافظة كون . 5 العمل عىل تطوير قطاع 

تشهد  والتي  املهمة  املحافظات  من  كربالء 
خالل  خاصة  والسائحني  الزوار  من  كبريًا  زمخًا 
املناسبات الدينية مثل االعياد وزيارة األربعني، إذ 
جيب العمل عىل إنشاء مطار يف كربالء الستقبال 
االضطرار  من  بدالً  مبارشة  بصورة  الزائرين 
مثل  املجاورة  املحافظات  بمطارات  النزول  اىل 
بغداد والنجف مما يسبب هدرًا يف املال والوقت 
وزيادة التكلفة عىل الزائر أو السائح، فضاًل عن 
انشاء املرائب واملرتو والسكك احلديد بقطارات 
وراحة  حاجة  تلبي  عالية  وبمواصفات  حديثة 
احلاصل  الزخم  تقليل  شأنه  من  وهذا  السائح 

خالل زيارة االربعني.
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زيارة الأربعين واأثرها في تنمية ال�شياحة الدينية في العراق

م. د. ح�سني قا�سم حممد اليا�سري

 مركز دراسات البرصة واخلليج العريب-قسم الدراسات اجلغرافية-جامعة البرصة

الملخ�ض
الزيارة  تلك  حلجم  نظرًا  العراق  يف  الدينية  السياحة  تنمية  يف  األربعني  زيارة  أمهية  البحث  هذا  يتناول 
واستمرارها لعدة أيام من كل سنة، وإمكانية إسهامها يف تنمية قطاع السياحة الذي يمكن أـن يوفر عمالت 
من  تم ختصيص جزء  ما  اذا  االقتصادي،  املستوى  رفع  منها يف  يستفاد  كثرية  عاملة  أيدي  ويستقطب  صعبة، 
السياحة  مفهوم  البحث  هذا  تناول  وقد  التحتية،  البنى  تطوير  يف  الدينية  واملعامل  احلدودية،  املنافذ  إيرادات 
الدينية، واحلركة السياحية يف أربعني اإلمام احلسني التي تتضمن الطرق التي يسلكها الزوار، حجم تلك 
السياحة  تنمية  كيفية  إىل  وصوالً  متعددة  فعاليات  من  الزيارة  تلك  يرافق  وما  السياحية،  واخلدمات  الزيارة، 
الدينية باالستفادة من األربعني واملعوقات التي ترافقها، مما يتوجب وضع حلول يمكن من خالهلا رفع مستوى 
اخلدمات، وتطوير البنى التحتية يف طريق مسرية األربعني واملدن التي متر هبا السيام مدينة كربالء التي يتجمع 
فيها املاليني والتي حتتاج إىل إعادة التخطيط العمراين وبناء جمموعة من الفنادق واألبراج، وربط مداخلها مع 

منطقة ما بني احلرمني بشبكة مرتو، بام يربز مكانة العراق احلضارية ماضيًا وحارضًا ومستقباًل.
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The importance of the fortieth Visit to the development of religious tourism

Dr. Hussein Qasem Mohammed A-Yasiry

Center for Studies of Basra and the Arabian Gulf / Department of Geographical Studies - University of 

Basrah

Abstract
his research deals with the importance of fortieth visit to the development of religious tour-

ism in Iraq due to the size of this visit and its continuation for several days of each year، and the 
possibility of contributing to the development of the tourism sector، which can provide difficult 
currencies and attract many workers to benefit from raising the economic level، if Allocation 
of part of the revenues of the border ports and the religious monuments in the development 
of infrastructure. This research dealt with the concept of religious tourism and the tourism 
movement in 40 Imam Hussein، which includes the roads used by visitors، the size of that 
visit، effective And the development of infrastructure in the path of the fortieth and the cities 
that pass through، especially the city of Karbala، where millions are gathered and that need to 
re-planning the urban And building a group of hotels and towers، and linking its entrances with 
the area between the two holy sites Metro network، highlighting the status of Iraq’s civilization 
past، present and future
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مقدمة

تعــد الســياحة أحــد القطاعــات األكثــر أمهيــة 
وديناميكيــة، فهــي قــادرة عــىل جلــب مداخيــل هامــة 
مــن العملــة الصعبــة وامتصــاص البطالــة وترقيــة 
مناطــق بأكملهــا، وهلــذا فكثــري مــن الــدول جعلــت 
مــن هــذا القطــاع حجــر أســاس اقتصادهــا الوطنــي، 
وأصبــح ناجتهــا الداخــيل اخلــام يرتكــز بشــكل كبــري 
شــبكاهتا  مداخيــل  عــرب  الســياحي  النشــاط  عــىل 
دورهــا  بازديــاد  أمهيتهــا  وتضاعفــت  الســياحية، 
ــي،  ــي والتكنولوج ــي والبيئ ــادي واالجتامع االقتص
احلــارض  عرصنــا  يف  أصبحــت  حتــى  والســيايس 
ســياحي  بلــد  والعــراق  للتنميــة،  أساســيًا  حمــورا 
تتوفــر فيــه كل مقومــات الســياحة الطبيعيــة والبرشيــة 
ــة اليــوم متثــل املرتكــز الرئيــس  لكــن الســياحة الديني
لــدى  رواجهــا  حيــث  مــن  العــراق  يف  للســياحة 
ــارة األربعــني املقصــد  ــل زي املســلمني يف العــامل، ومتث
ــني  ــأيت مالي ــي، إذ ي ــياحي الدين ــذب الس األول للج
املســلمني ســنويًا للمشــاركة فيهــا. لذلــك جــاءت 
هــذه الدراســة لتســلط الضــوء عــىل أمهيــة زيــارة 
العــراق  يف  الدينيــة  الســياحة  تنميــة  يف  األربعــني 

لتســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي.

م�شكلة البحث:

ــة الســياحة  ــارة األربعــني يف تنمي ــة زي ماهــي أمهي
الدينيــة يف العــراق؟ وماهــي املعوقــات واملشــاكل 
ــة الســياحية؟ وماهــي الربامــج  التــي تعــرتض التنمي

ــارة؟  ــك الزي ــر تل ــن خالهلــا تطوي ــن م ــي يمك الت

فر�شية البحث:

تنميــة  يف  كبــريًا  دورًا  األربعــني  زيــارة  تــؤدي 
أمثــل،  بشــكل  اســتثمرت  إن  الدينيــة  الســياحة 
ــي يمكــن التغلــب  ــريًا مــن املعوقــات الت وتواجــه كث

عليهــا.

هدف البحث:

زيــارة  وتنظيــم  تطويــر،  إمكانيــات  دراســة 
ترافقهــا  التــي  الســياحية  واخلدمــات  األربعــني، 
ــة يف العــراق، مــن  ــة الســياحة الديني لتســاهم يف تنمي
خــالل مجلــة مــن املقرتحــات التــي يمكــن تطبيقهــا يف 

ظــل الوضــع الراهــن.

اأهمية البحث:

تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة نظــرًا حلجــم زيــارة 
األربعــني واالهتــامم املحــيل واإلقليمــي والعاملــي 
فيهــا، ويمكــن اســتثامرها يف تنميــة القطاع الســياحي، 

منهج البحث:

اعتمــد املنهــج الوصفــي التحليــيل، والدراســة 
الشــخصية  واملقابــالت  الزيــارة.  أثنــاء  امليدانيــة 

البيانــات. وبعــض 

حدود للبحث: 

مجهوريــة  يف  مكانيــًا  الدراســة  منطقــة  تتحــدد 
عــرض )29.5  دائــريت  عــىل  تقــع  التــي  العــراق 
-38.45( طــول  وقــويس  شــامالً(،   ْ  37.22-
48.45 ْ رشقــًا()1(، وزمانيــًا للمــدة مــن 2016-

خريطــة)1(.  ،2017
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خريطة)1(

جمهورية العراق وتق�شيماتها الإدارية 2017

املصدر، اعتامدًا عىل، مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، خريطة العراق اإلدارية، 2017م.

اأوًل- مفهوم ال�شياحة وال�شياحة الدينية:

مفهوم ال�شياحة: 1. 

بذلت الكثري من اجلهود لتحديد مفهوم السياحة 
للنشاط  املكونة  األنشطة  وتعقد  تشابك  بسبب 
تطور  مع  تطور  السياحة  مفهوم  أن  كام  السياحي، 

تطورت  وبذلك  تطبيقها  وكيفية  السياحية  األنشطة 
فبعض  خمتلفة،  نظر  وجــهــات  حسب  مفاهيمها 
اقتصادية  كظاهرة  السياحة  عــىل  ركــز  الباحثني 
أساس  عىل  اعتربها  من  ومنهم  وثقافية،  واجتامعية 
والثقافية  واإلنسانية  الدولية  العالقات  تنمية 
القرن  صناعة  اعتربها  مــن  ومنهم  والرياضية، 
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والصناعة  واملركبة  املتداخلة  الصناعة  أو  العرشين 
املتكاملة أو الصناعة بدون مداخن أو غذاء الروح أو 

برتول القرن الواحد والعرشين)2(.

تعرف السياحة يف الوقت احلارض عىل إهنا انتقال 
اإلنسان من مكان إىل آخر، ومن زمان إىل زمان بطريقة 
مرشوعة حتقق املتعة النفسية)3(، أما السائح فهو كل 
أخرى  أماكن  إىل  إقامته  مكان  من  ينتقل  شخص 
أو  واملتعة  الرتفيه  أجل  من  املعتاد  حميطه  عن  ختتلف 
عائلية  أو ألغراض  رياضية  دينية،  ألسباب صحية، 
أربع  عن  تقل  ال  ملدة  مهام  إنجاز  أو  اقتصادية  أو 
لإلقامة  يكون  ال  التنقل  وهدف  ساعة،  وعــرشون 
حني  يف  مأجور)4(،  عمل  عىل  احلصول  أو  الدائمة 
يتميز  الذي  املكان  بأنه ذلك  السياحي  املكان  ف  ُيعرَّ
واجلامعات  األفراد  يقصده  الذي  السياحية  بوظيفته 
البرشية لقضاء وقت فراغهم بغض النظر عن طبيعة 
املبارش  الدافع  وعن  هناك  يامرسونه  الذي  النشاط 
فيها)5(،  يمكثون  التي  الزمنية  الفرتة  أو  لزيارته 
من  أساسيًا  عنرصًا  السياحة  مفهوم  جيسد  وبذلك 

حرية اإلنسان يف انتقاله من مكان آلخر.

مفهوم ال�شياحة الدينية:2. 

ُتعد السياحة الدينية فرعًا مهاًم من فروع السياحة، 
ذات  األماكن  لزيارة  )االنتقال  إهنا  عىل  تعرف  إذ 
ممارسة  من  نوعًا  زيارهتا  تعد  التي  الديني  التاريخ 
احلرام،  اهلل  بيت  إىل  والعمرة  الدينية كاحلج  التعاليم 
كربى  مساجد  من  الدينية  املناطق  زيارة  عن  فضاًل 
ومعابد تارخيية أو إلحياء مناسبات دينية كبرية )6(، أو 
هي نوع من السياحة التي تكون بوازع ديني جيعل من 

للزائر)7(،  رضورية  حاجة  املقدسة  لألماكن  الزيارة 
مراعاهتا  يستحسن  آداب  الدينية  السياحة  وتتضمن 
املحظورات  يف  للوقوع  تفاديًا  السائحني  طرف  من 
السياحة  أن  القول  التي هنى عنها اإلسالم، ويمكن 
الدينية نشاط إنساين يرتبط بالعبادة وينبغي أن يتقيد 
الرشعية  واألدلــة  التعاليم  من  بجملة  فيها  السائح 
يف  واملبالغة  كالصالة  ديني  واجب  ترك  عدم  منها 
اإلنفاق عىل حساب عائلته، وتشمل السياحة الدينية 
والطقوس  واملهرجانات  الدينية  املناسبات  كافة 
القديم  التاريخ  ذات  املناطق  عىل  وتقترص  العبادية، 
وختتص  العامل،  أنحاء  كافة  من  السياح  جيذب  الذي 
الروحية  احلاجات  إشباع  بعملية  الدينية  السياحة 
من  وهي  الروحي.  بالباعث  يدعى  ما  أو  لألفراد 
والسياحة  اتساعًا،  وأكثرها  السياحة  أنــواع  أقــدم 
الدينية جتمع عوامل عديدة منها اقتصادية واجتامعية 
فهي  وسياسية،  وتكنولوجية  وديموغرافية  وثقافية 
بني  الروحي  االتصال  وحتقق  البرش،  حياة  يف  مهمة 
املراقد  وتعد  املقدسة،  األماكن  من  وخالقه  اإلنسان 
التي  العراق  يف  الدينية  السياحية  املعامل  أبرز  املقدسة 
بعد  احلايل  بحجمها  األربعني  مسرية  إليها  أضيفت 
يوميًا(،   20( من  أكثر  تستمر  التي   2003 عــام 
العراق عند رأس  اقىص جنوب  الزائر من  ويقطعها 
يف  كركوك  من  وكذلك  اخلليج،  ساحل  عىل  البيشة 
شامل العراق، والوصول إىل مدينة كربالء التي تقام 
أن  فيه  الشك  ومما  أيام،  لعدة  الزيارة  فعاليات  فيها 
التي تتواجد فيها عروض سياحية دينية هتتم  الدول 
االقتصادية  إلثــارة  القطاع  هذا  بتمية  كبري  بشكل 
النوع من السياحة إذا ما اسُتغل  واالجتامعية. وهذا 
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تنشيط  وقواعد  مفهوم  وضمن  الصحيح،  بالشكل 
عالية  نسبة  يشكل  فإنه  العراق،  يف  السياحية  احلركة 
من  رافدًا  ذلك  بعد  ويكّون  السياحي،  اإلنفاق  من 

روافد الدخل القومي. 

ثانيًا- الحركة ال�شياحية في زيارة الأربعين:

مرور  متثل  ألهنا  باألربعني  الزيارة  هذه  سميت 
أربعني يومًا من استشهاد اإلمام احلسني يف العارش 
من املحرم سنة 61هـ، والتي توافق يف يوم العرشين 
الصحايب جابر  فيه  الذي ورد  اليوم  من صفر، وهو 
بن عبد اهلل األنصاري من املدينة إىل كربالء لزيارة قرب 
احلسني فكان أول من زاره من الناس، وهو اليوم 
إىل  الشام  من   احلسني عيال  رجوع  وافق  الذي 
كربالء يف بعض الروايات، وتروي كتب التاريخ أن 
أول زائر لقرب احلسني هو عبد اهلل بن احلر اجلعفي 
لقرب موضعه منه)8(، ومن هنا بدأت زيارة األربعني، 
من  املاليني  يؤمها  للزوار  قبلة  كربالء  وأصبحت 
املسلمني، وأصبح الزوار يتزايدون سنة بعد أخرى، 
وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد الزوار يوم األربعني 
سنة 1968 بلغ أكثر من نصف مليون زائر، وارتفع 
زائر  مليون  حوايل  إىل  السبعينات  بداية  يف  عددهم 
السابق بمحاوالت ملنع  النظام  حتى بدأت سلطات 
الزوار من أداء زيارة األربعني خوفًا من الثورة ضد 
السيارات،  يستقلون  الزوار  معظم  وكان   ،)9( النظام 
يف حني أن الذين يذهبون سريًا عىل األقدام قلة قليلة، 
وجلهم من املدن القريبة من كربالء، وحتى األعداد 
واملرتبطني  املوظفني  ألن  كبرية  تكن  مل  تذهب  التي 
بالدوام احلكومي ال يذهب منهم إال من يستطع أخذ 

لزيارة  كبرية  أعداد  ذهبت   1977 عام  ويف  إجازة، 
القوات  هلا  تصدت  حيث  النجف  من   احلسني
التي  كربالء  باجتاه  سريها  منع  وحاولت  احلكومية 
يف  التغيري  وبعد  صفر.  بانتفاضة  ذلك  بعد  عرفت 
نظام احلكم عام 2003 بدأت أعداد كبرية من الزوار 
من داخل وخارج العراق بالتوافد عىل كربالء سريًا 
حكم  سقوط  بعد  أربعينية  أول  إلحياء  األقدام  عىل 

البعث.

طرق م�شيرة الأربعين:1. 

عىل  ــريًا  س الطرق  من  جمموعة  الـــزوار  يسلك 
ومن  الــعــراق،  داخــل  من  بالسيارات  أو  األقـــدام 
املنافذ احلدودية املشرتكة مع إيران والكويت، فضاًل 
الدولية)بغداد،  املطارات  طريق  عن  دخوهلم  عن 
قبل  األربعني  مسرية  تبدأ  إذ  والبرصة(،  والنجف، 
يف  تظهر  التي  املــســارات  وأهــم  صفر،  شهر  بداية 

خريطة)2(، ما يأيت:

شط . 1 مصب  عند  العراق  جنوب  البيشة  رأس 
البرصة  مدينة  حتى  وتستمر  اخلليج  يف  العرب 
من  القادمة  املسريات  من  جمموعة  هبا  لتلتحق 
والنواحي  واألقضية  والكويت  إيران  جنوب 
الديوانية   - الساموة   - النارصية  باجتاه  األخرى 
 - كربالء(   - النجف  باجتاه  مسري  منه  )يتفرع 

احللة - كربالء.
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خريطة)2(

طرق م�شير الزوار في اأربعين الإمام الح�شين

املصــدر، اعتــامدًا عــىل خريطــة )1(، وجــدول)1(، والدراســة امليدانيــة لزيــارة أربعــني 2016، 
2018م.  ،2017

حمافظة . 2 ومدن  األهواز،  )مسريات  الشيب  منفذ 
خوزستان(- العامرة-الديوانية )يتفرع منه مسري 

باجتاه النجف- كربالء( - احللة - كربالء.
وغرب . 3 وسط  مدن  )مسريات  زرباطية  منفذ 

ايران(- الكوت - احللة - كربالء.
4 . - بغداد  اخلالص-  طوزخرماتو-  كركوك- 

كربالء.
عيل الرشقي - عيل الغريب- الكوت - النعامنية - . 5

الشوميل- احللة - كربالء

كربالء . 6  - النجف 
الطرق  أكثر  وهو 
من  وافضلها  ازدحامًا 
حيث اخلدمات، ويسلكه 
الزائرون من مجيع مناطق 
الذين  وخارجه  العراق 
النجف  يف  يتجمعون 
كربالء،  إىل  ثم  األرشف 
وبعضهم يأيت بالسيارات 
النجف  مطار  عرب  أو 
 عيل اإلمام  زيارة  إىل 
عىل  سريًا  يتوجهون  ثم 

األقدام إىل كربالء. 

قصرية  طرق  وهناك 
ومن  قليلة،  حركة  ذات 
ــد -  ــل أمهـــهـــا طـــريـــق ب
الدجيل - بغداد، وطريق 
 - -بعقوبة  املــقــداديــة 
منديل-  وطريق  بغداد، 
بـــلـــدروز- بـــغـــداد-، 
 - والــســاموة  كــربــالء،  التمر-  عني  مسري  وطريق 
النجف، ومجيع هذه املسارات تلتحق بالطرق الرئيسة 
املذكورة أعاله، وتتجه معها إىل كربالء لتكون طرق 
املطارات  طريق  عن  القادمون  أما  بالزوار.  مزدمحة 
كربالء،  إىل  مبارشة  السيارات  يستقل  فبعضهم 
وبعضهم يفضل السري عىل األقدام من مدينة النجف 

األرشف أو بغداد، وحتى من مدينة البرصة.
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املصــدر، اعتــامدًا عــىل، عــيل عبــاس عــيل العيســى، الســياحة الدينيــة يف حمافظــة كربــالء دراســة يف اجلغرافيــة الســياحية، رســالة ماجســتري، 
كليــة اآلداب، جامعة بغــداد، 2004، ص105

البرصة  بني  املسافة  أن  يظهر   )1( اجلدول  ومن 
الزوار سريًا عىل  يقطعها  تبلغ )524 كم(،  وكربالء 
الزائر  يقطعها  حني  يف  يومًا(   20-15( بني  األقدام 
حتتاج  املسافة  وهذه  ساعة(،  بــني)7-6  السيارة  يف 
الطريق،  صيانة  بينها  من  متعددة  خدمات  توفري  إىل 
وإنارة أعمدة الكهرباء وترقيمها، وبناء حمطات وقود 
إضافية. وقد يستقل الزوار القطارات التي تنطلق من 
بغداد باجتاه كربالء، ومن البرصة باجتاه كربالء مرورا 

بمدن النارصية- الساموة - الديوانية - احللة. 

2. حجم زوار الأربعين: 

يف  زائر(   11210267( الزائرين  أعداد  بلغت 
احلسينية  املواكب  عدد  وكان   ،2016 عام  أربعني 
الفرق  من  و)10000منتسب(  موكب(   8100(
الطبية يف حني أرتفع عدد الزائرين إىل )13800800 
أربعني  يف  اجنبي(  زائر   27900000( منهم  زائر( 
املسجلة  اخلدمية  املواكب  عدد  وكان   ،2017 عام 
موكب(،   10000( بلغ  قد  كربالء  مدينة  داخــل 
احلسينية  العتبة  منتسبي  من  شخص(  ألف  و)24 
من  منتسب(  الف  و)50  واملتطوعون،  والعباسية 
الفرق  من  منتسب(  الف  و)12  األمنية،  القوات 

جدول )1( 

 الم�شافات بين مراكز المحافظات /كم
دهوك

69املوصل
84153أربيل

202286355السليامنية
221205221290تكريت

11210993177248كركوك
215241267308393531بعقوبة

66255175331350396465بغداد
110176365285482460506575الرمادي

210100166355275431471493565احللة
42218108184372493449468504583كربالء

28272282172238427347503552568637الكوت
3337861271161227416336492511557626النجف

258187317275485375441630550706725771840النارصية
384527197484466476366432621541697716762831العامرة

489105155292212170380271336525445601620666735الساموة

895461946535312381291181247436467512521577646الديوانيةالبرصة
4023131822084673775244836595496058047248808999151014
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خمتلف  من  عجلة(   100400( وبمشاركة  الطبية، 
األنواع، و)500 وسيلة إعالمية(، جدول )2(. 

جدول )2(

اإح�شائية زيارة الأربعين لعام 2017-2016

20162017املتغريات
1121026713800800عدد الزائرين

230000027900000عدد الزائرين األجانب
810010000عدد املواكب احلسينية

1000012000عدد منسبي الفرق الطبية
24000-عدد املتطوعني

2500050000عدد القوات األمنية
100400-عدد العجالت

500-عدد وسائل اإلعالم 
املصدر: 

ــة العباســية املقدســة، وثيقــة بيــان العتبــة  1. اعتــامدًا عــىل العتب
العباســية املقدســة يف 2016/11/22 

والعباســية،  احلســينية  للعتبتــني  العامتــان  األمانتــان   .2
3 و2017   2016 عــام  أربعــني  موســم  إحصائيــة 

موســم  إحصائيــة  الداخليــة  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   .3
و2017.  2016 عــام  أربعــني 

الالحقة  السنوات  خالل  ستزداد  األعداد  وهذه 
مع االستقرار يف الوضع األمني يف العراق، وحتريره 
من املجموعات اإلرهابية، مستفيدة من املزايا اآلتية:

وجود احلرية الكاملة ملامرسة الشعائر احلسينية.. 1
ارتفاع مستوى الدخل.. 2
اإلجازات، . 3 بزيادة  املتمثل  الفراغ  وقت  توفر 

والعطل، واملناسبات.
العتبات . 4 لزيارة  العميق  الروحي  الدافع  توفر 

التسويق  وسائل  توفر  بدون  حتى  املقدسة 
السياحي.

تأثري التكنلوجيا عىل وسائل املواصالت جتعلها . 5

مرحية وآمنة، ومنخفضة التكاليف نسبيًا.
انخفاض سعر رصف الدينار العراقي مما جيذب . 6

الزوار من الدول املجاورة والبعيدة.
واإلطعام، . 7 املبيت،  من  اخلدمات  بعض  جمانية 

وحتى النقل يف بعض احلاالت.

3. الخدمات ال�شياحية:

والنجف  كربالء  مدينة  يف  الفنادق  عــدد  بلغ 
وبنسبة  التوايل،  عىل  فندقًا(   344  ،667( األرشف 
العراق  يف  الفنادق  جمموع  من   )%23.1  ،44.9(
ة  األرسَّ عــدد  وبلغ  فــنــدقــًا(،   1484( تبلغ  التي 
)56570 رسيرًا( يف املدينتني)10(، بمعنى أهنا ال تكفي 
الزائرين يف كربالء وكذلك  العدد إليواء  سوى هذا 
األربعني  بزوار  األخرى  هي  تكتظ  التي  النجف  يف 
إىل  العودة  أو  الطرق،  الفــرتاش  البعض  يضطر  مما 
مما  كربالء  إىل  وصوهلم  من  ساعات  بعد  مناطقهم 
يتطلب إنشاء فنادق ذات مستويات متعددة تتناسب 
مع تباين الطبقات االجتامعية يف مستوى الدخل كام 
هو احلال يف مكة املكرمة واملدينة املنورة التي تتوافر 
فيها الفنادق واألبراج العالية التي تستوعب اكثر من 
)3 مليون حاج( يف نفس الوقت. وال حيتاج الزائرون 
إىل الفنادق واملطاعم أثناء توجههم إىل كربالء سريًا 
عىل األقدام حتى وصوهلم إىل مدينة النجف األرشف 
املبيت  والقرى  املــدن  سكان  يوفر  إذ  كربالء،  أو 
والطعام ووسائل الراحة االُخرى للزوار باعتبار أن 
املسرية روحية يتسابق الناس من اجل تقديم اخلدمة 
 ،ابتغاء رىض اهلل سبحانه وتعاىل وحمبة آلل البيت
سيفقد  مادية  مدفوعات  إىل  اخلدمات  تلك  وحتويل 
مدينة  يف  أما  السامية.  ومعانيها  روحيتها  الزيارة 
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اكتضاضهام  وبسبب  األرشف،  والنجف  كربالء 
بالزوار فهام غري قادرتني عىل استيعاب تلك األعداد 
الوافدة السيام يف مدينة كربالء املحطة األخرية جلميع 
الزوار، فبالرغم من توفري املواكب احلسينية واهليئات 
والدوائر  املــدارس،  وحتى  بل  املخيامت  احلكومية 
احلكومية خلدمة ومبيت الزائرين وعىل مستوى تقديم 
اخلدمات من طعام ورشاب ودورات مياه فهي كافية 
وال  معظمها،  يف  والنظافة  التنظيم  إىل  تفتقد  لكنها 
يوجد رصف صحي يف معظم املواكب املنترشة عىل 
الطرق، وال تتوفر الكهرباء ووسائل التربيد يف معظم 
تنعكس سلبًا  املخيامت السيام خارج كربالء، وهذه 

عىل القطاع السياحي. 

بعضها  يكون  التي  للزوار  النقل  وسائل  وتتوفر 
أثناء  النقل  وسائل  قلة  من  الزوار  يعاين  وقد  جماين، 
القطع  مناطق  يف  للسيارات  مرائب  أما  عودهتم، 
أنشاءها  يتطلب  مما  وعشوائية،  منظمة  غري  فهي 
بطريقة خمططة من حيث تبليط أرضيتها، وتسقيفها، 
)ماعدا طريق نجف - كربالء، وحلة -  الطرق  أما 
برصة  الدويل  والطريق  كربالء،   - وبغداد  كربالء، 
واحد  مسار  وذات  جيدة  غري  فمعظمها  كربالء(   -
إىل  يؤدي  مما  السيارات  وحركة  املشاة،  حركة  تعيق 
تأخر وصول الزوار، وحدوث بعض اإلصابات بني 
الزوار مما تنعكس سلبًا عىل عكس الوجه احلضاري 

للعراق من قبل الوافدين العرب، واألجانب.

4. الفعاليات والمظاهر الح�شينية:

واملظاهر  الفعاليات  بعض  األربعني  زيارة  ترافق 
احلسينية التي جتذب أنظار الزوار، وكذلك مشاهدي 

مزيد من  مما تشجع  أثناء عرضها  الفضائية  القنوات 
األربعني ومن  زيارة  أثناء  إىل كربالء  للقدوم  الزوار 

بينها ما يأيت:

املسريات الراجلة التي تأيت من مسافات بعيدة، . 1
املتعددة  الرايات  فيها  املشاركني  بعض  وحيمل 
املجالس  ترافقها  وقد  والالفتات،  األلوان، 
واملراثي احلسينية، ومواكب الزنجيل، والتشابية 
إىل   البيت أهل  من  السبايا  عودة  جتسد  التي 

كربالء.

مواكب اللطم، والزنجيل، والتشابيه، التي تنظم . 2
داخل  والعباسية  احلسينية  األمانتان  قبل  من 
لإلمام  احلرمني  بني  ما  منطقة  يف  كربالء  مدينة 

.احلسني، وأخيه العباس

والبوسرتات، . 3 الفنية،  املعارض  بعض  إقامة 
والصور، واملرسحيات التي جتسد األربعني. 

تقام . 4 التي  احلسينية  واملراثي  الدينية  املحارضات 
يف داخل مساجد وحسينات كربالء، ويف مرقد 
اإلمام احلسني وأخيه العباس من قبل اخلطباء 

والرواديد.

رفع الرايات عىل املباين، ونصب املخيامت، وفتح . 5
التي  الطرق  مجيع  يف  للزوار  املواطنني  بيوت 
يسلكها زوار األربعني، ويف داخل مدينة كربالء.

ثالثًا- تنمية ال�شياحة الدينية: 
التسهيالت  )توفري  باهنا  السياحية  التنمية  ف  ُتعرَّ
السياح،  ورغبات  حاجات  إلشباع  واخلدمات 
إجياد  مثل:  السياحة  تأثريات  بعض  كذلك  وتشمل 
فرص عمل جديدة ودخول جديدة، وتشمل التنمية 
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املكانية  باألنامط  املتعلقة  اجلوانب  مجيع  السياحية 
اجلغرايف  والتوزيع  السياحيني،  والطلب  للعرض 
السياحية(  واحلركة  والتدفق  السياحية،  للمنتجات 
باخلدمات  والتوسع  االرتقاء  هي  السياحية  فالتنمية 
السياحية  التنمية  وتتطلب  واحتياجاهتا،  السياحية 
علميًا  أسلوبًا  باعتباره  السياحي  التخطيط  تدخل 
يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من النمو السياحي 
يف  مستطاع)11(،  وقت  أقرب  ويف  ممكنة  تكلفة  بأقل 
منطقية  )حلول  باهنا  املستدامة  التنمية  ف  ُتعرَّ حني 
لضامن استمرارية العيش من جيل إىل آخر، إذ تتطلب 
أن يعمل كل جيل بالتناسب مع الزيادة السكانية، وأن 
يستند إىل منطق التوزيع العادل وحتسني نوعية احلياة 
بالتزامن مع عملية التطوير والنمو االقتصادي، دون 
التنمية  وتكون  والبيئية،  الطبيعية  باملوارد  اإلرضار 
باالعتبار  األخذ  مع  املجتمع  لفائدة  موجهه  فيها 
يعطيها  وهذا  القادمة،  األجيال  وحقوق  حاجات 
املتوازنة  التنمية  بأهنا  ف  ُتعرَّ كام  االستدامة(،  طابع 
التي تشمل خمتلف أنشطة املجتمع باستخدام افضل 
املادية  للموارد  األمثل  االستعامل  لتحقيق  الوسائل 
مبادئ  واعتامد  التنموية،  العمليات  يف  والبرشية 
العدالة يف اإلنتاج واالستهالك وعند توزيع العوائد 
احلاق  دون  املجتمع  أفراد  جلميع  الرفاهية  لتحقيق 
فت  وعرَّ القامة)12(.  األجيال  أو  بالطبيعة  الرضر 
املستدامة  السياحية  التنمية  العاملية  السياحة  منظمة 
السياح  احتياجات  تلبي  التي  التنمية  )تلك  باهنا 
واملواقع املضيفة اىل جانب محاية حق األجيال القادمة 
القواعد  أهنا  أي  مستقباًل،  املواقع  هبذه  لالستمتاع 
فيها  تتحقق  بطريقة  املوارد  إدارة  جمال  يف  املرشدة 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  متطلبات 
والتوع احليوي  البيئية  العوامل  الثقايف مع  والتكامل 
مركبة  عملية  املستدامة  والتنمية  احلياة)13(.  ونظم 
ومتشعبة تضم عدة عنارص متصلة ببعضها البعض، 
ومتداخلة تقوم عىل حماولة عملية وتطبيقية للوصول 
السياحي  اإلنتاج  لعنارص  األمثل  االستغالل  إىل 
احلضاري،  واإلطار  الطبيعي  اإلطار  من  األولية 
التقدم  خالل  من  السياحية  األساسية  واملرافق 
بعنارص  ذلك  كل  وربط  والتكنولوجي  العلمي 
البيئة. واستخدامات الطاقة املتجددة وتنمية مصادر 
الثروة البرشية للقيام بدورها املسطر يف برامج التنمية 
وحتقيق التوسع يف املرونة الواجب توفرها يف تضافر 

القطاعات اإلنتاجية املختلفة)14(.

أهم  أحد  املستدامة  التنمية  عملية  وتشكل 
اخلطوات األساسية الواجب اتباعها يف تنمية البيئات 
التفكري  من  السياحية  التنمية  مبدا  وينطلق  الدينية، 
إىل  املستند  الصعيد  عىل  احلرضي  بالتخطيط  اجلدي 
هدف اسرتاتيجي مرسوم فضاًل عن عنرص املشاركة 
يف إدارة التنمية، وينطلق مبدأ التنمية السياحية أوالً 
السياحية  النشاطات  مع  التعامل  يف  الدولة  قبل  من 
االقتصادية،  وخططها  الدولة  سياسة  نطاق  عىل 
الدولة،  موارد  من  هام  اقتصادي  كمورد  والتنموية 
أدائه  لتطوير  واملادية  العلمية  اإلمكانيات  وحتقيق 
وتفعيل حركته، وتعد عملية تطوير املرافق السياحية 
السياحية،  والرشكات  الفندقة،  خدمات  من 
األساسية  اخلدمات  أداء  وحتسني  املالية،  واخلدمات 
واملجتمعية )الصحية، والرتفيهية( التي تعد من أهم 
وسائل تنمية قطاع السياحة الدينية يف نظر الوافدين 
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عالية  سياحية  خدمات  إىل  يتطلعون  الذين  حتديدًا 
املستوى)15(.

1-اأهمية الأربعين في تنمية ال�شياحة الدينية:

نظرًا ألمهية السياحة الدينية التي تستقطب أعدادًا 
السنة  مواسم  وطوال  باستمرار،  الــزوار  من  كبرية 
القطاع وتطويره  هذا  تنمية  فان  األربعني،  السيام يف 
ينبع من أمهية  ُيعد أمرًا يف غاية األمهية، وهذا األمر 

السياحة اقتصاديًا واجتامعيًا وسياسيًا، وكام يأيت:

األمهية االقتصادية:أ. 

يف  للسياحة  االقتصادي  بالدور  االهتامم  اخذ 
العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف  خالل  التزايد 
اجلغرافية  جمال  يف  املهتمني  من  العديد  أشــار  فقد 
أن  إىل   )Mitchel(و  )Matly( ومنهم  السياحية 
املردود االقتصادي هو اهلدف األساس من السياحة 
ال  متجددًا  مصدرًا  السياحة  وٌتعد  واالستجامم)16(، 
فعالة  مسامهة  وتساهم  الصعبة،  العملة  من  ينضب 
حدة  ختفيف  وبالتايل  االستخدام،  حجم  زيــادة  يف 
البطالة، وتعمل السياحة عىل إنعاش السوق املحلية 
واحلاجيات  السلع  رشاء  عىل  الُسياح  إقبال  بسبب 
مما  التقليدية  السياحية  الصناعات  وتطوير  الالزمة، 
رؤوس  واستثامر  عاملة،  أيدي  تشغيل  عىل  ينعكس 
ومن  مضافة،  قيمة  تدر  إنتاجية  طاقات  يف  األموال 
يمكن  التي  األموال  اإلقتصادية األخرى هي  اآلثار 
السياحة  وتعمل  الدخول،  مقابل  كرسوم  جبايتها 
واخلضار  الفواكه  ملحالت  البيع  حركة  تنشيط  عىل 
واللحوم واملرطبات، فضاًل عن حركة نشطة يف بناء 
إىل  بدوره  يؤدي  مما  السياحية  والتجمعات  الفنادق، 

رفع  عىل  السياحة  وتعمل  كثرية.  عمل  فرص  خلق 
املستوى العمراين واحلضاري للمناطق التي تتواجد 

فيها مقومات العرض السياحي الديني. 

احلركة  تنشيط  يعني  املحليني  الــزوار  دخول  إن 
واألجانب  العرب  دخول  أن  عىل  عالوة  التجارية، 
بكثافة لزيارة املناطق الدينية يعني إدخال أموال من 
يساهم  ماليًا  موردًا  يشكل  وهذا  الصعبة،  العمالت 
النقد  من  جــزء  توفري  يف  وملموسة  كبرية  بدرجة 

األجنبي الالزم لتنفيذ خطط التنمية من خالل)17(:

إنشاء  • يف  األجنبية  األموال  رؤوس  مسامهة 
)بناء  السياحة  بقطاع  اخلاصة  االستثامرات 
الفنادق، واملطاعم، واملجمعات السياحية،...(. 

الدولة  • عليها  حتصل  التي  السيادية  املدفوعات 
مقابل منح تأشريات الدخول.

الفروق يف حتويل العمالت. •
اخلدمات  • مقابل  للسائحني  اليومي  اإلنفاق 

عن  فضاًل  والتكميلية،  األساسية  السياحية 
اإلنتاجية  السلع  عىل  الطلب  عىل  اإلنفاق 

واخلدمات لقطاعات اقتصادية أخرى.
اإليرادات األخرى للفنادق من السائحني. •

ماليًا  مصدرًا  تكون  أن  الدينية  للسياحة  ويمكن 
العتبات  حتققها  التي  ــرادات  اإليـ خــالل  من  مهاًم 
تفرض  التي  والرسوم  الزوار  تربعات  من  املقدسة 
عىل الزوار العرب واألجانب، والرضائب املفروضة 
للزوار  تقدم  التي  السياحية  املشاريع  أصحاب  عىل 
)فنادق، شقق، مطاعم، رشكات، وغريها(. وتشهد 
املدن التي يمر هبا زوار األربعني حركة كثيفة للزوار، 
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من  ويتبضعون  للمبيت،  فنادقها  بعضهم  ويستخدم 
أسواقها مما ينعكس إجيابًا عىل زيادة نشاط األسواق 
فضاًل  الصعبة،  العملة  من  جزء  ودخول  التجارية، 
ويمكن  النقل.  ووسائل  املرتمجني،  استخدام  عن 
أخرى  وسياحية  دينية  أماكن  وجود  من  االستفادة 
أو  كتيبات،  توزيع  عرب  هبا  بتعريفهم  الزوار  هبا  يمر 
إىل  احلمالت  أصحاب  وتوجيه  ملصقات،  حتى 
رفع  يف  االقتصادي  السلبي  التأثري  ويظهر  زيارهتا، 

األسعار.

األمهية االجتامعية والثقافية:ب. 

تعميق السياحة العالقات بني السائحني والسكان 
وعادات  ثقافات  اكتشاف  عىل  يساعد  مما  املحليني 
وتقاليد الشعوب األخرى مما يؤدي إىل إزالة احلواجز 
يف  السياحة  وتساهم  التعاون،  وحتقيق  االجتامعية، 
حتقيق التوازن النفيس لدى أفراد املجتمع من خالل 
استغالل أوقات الفراغ والعطل بالشكل الذي حيقق 
السياحة  تساعد  كام  النفسية،  الصحة  مستوى  رفع 
الفوارق االجتامعية، وزيادة  التقليل من  الدينية عىل 
اخلدمات  مستوى  ورفع  والتدريب،  التعليم  فرص 
احلياة. وقد حتصل مصاهرات  وبالتايل رفع مستوى 

بني الزوار، والسكان املحليني..

جديدة  فرص  هتيئة  يف  الدينية  السياحة  تساهم 
لتنمية اهلوايات التي تشمل رسم وكتابة امللصقات، 
الرايات  عىل  والتطريز  واخلياطة  والــبــوســرتات، 
اإلذاعية  الــربامــج  وأعـــداد  والالفتات،  احلسينية 
واإلعداد  األربعينية،  بالزيارة  اخلاصة  والتلفزيونية 
قدرة  وتنمية  والتمثيليات،  للمرسحيات  الفني 

اإلبداع يف احلرف اليدوية نظرًا لقدرهتا عىل امتصاص 
والرتبة  املسابح،  صناعة  يف  املحلية  البيئة  منتجات 
األربعينية  الزيارة  تؤدي  كام  واملطرزات،  احلسينية، 
الكتب،  رواج  إىل  كبريًا  ثقافيًا  موساًم  باعتبارها 
املدجمة،  ــراص  األق عن  فضاًل  الكتيبات،  وتوزيع 
إتقان  إىل  األجانب  الــزوار  مع  االختالط  ويساهم 
االتصال،  بحكم  أجنبية  لغات  املحليني  السكان 

والتعامل اليومي.

األمهية السياسية:ج. 

بني  والتفاهم  الــســالم  ــرص  ف السياحة  تعزز 
الشعوب بسبب فتح املجال أمام الشعوب للتعارف 
والتفاعل  الثقايف  التبادل  أوارص  وتعميق  والتفاهم 
احلضاري، وتعمل السياحة الدينية عىل التقارب بني 
العراق والدول اإلسالمية من خالل وجود البعثات 
لكن  األرشف،  والنجف  كربالء،  يف  الدبلوماسية 
استثنائية  ظروف  حتصل  عندما  السلبية  آثارها  تظهر 
الدول  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  إىل  تؤدي 
استقرار  عدم  حاالت  حدوث  أو  للزوار  املصدرة 
سيايس داخيل األمر الذي ينتج عنه اهتزاز يف القطاع 

السياحي الديني. 

األمهية البيئية:د. 

احلفاظ  يف  للسياحة  البيئية  ــة  األمهــي تتمثل 
اآلثار  عىل  واحلفاظ  اهلامة،  الطبيعية  ــوارد  امل عىل 
مستوى  وحتسني  واملعامرية،  التارخيية  واألمــاكــن 
جودة البيئة من خالل حماولة احلد من التلوث املائي 
كفاءة  من  والرفع  الضوضاء،  وختفيض  واهلوائي 
أفراد  لدى  البيئية  الثقافة  ومستوى  األساسية،  البنية 
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املجتمع، وحتقيق هنضة عمرانية يف بعض املناطق التي 
البيئة  للسياحة عىل  السلبية  اآلثار  أما  مهملة،  كانت 
الضوضاء  وإحداث  واهلواء  املياه  تلويث  يف  فتتمثل 
السياحية  املناطق  الكبرية للسواح يف  بسبب األعداد 
وتدهور البيئة، وحتى تتمكن الدولة من حتقيق تنمية 

سياحية مستدامة يتوجب عليها ما يأيت: 

إنشاء املنتزهات وتعمل عىل املحافظة عىل البيئة  •
ومحايتها.

حتقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل  •
علمي سليم.

املجتمع  • أفراد  لدى  البيئي  الوعي  من  تزيد 
املضيف.

تنمية  في  الأربعين  زيارة  تطوير  و�شائل   -2

ال�شياحة الدينية:

اإلمكانات البرشية: أ. 

أو  مدينة  ألي  البرشية  اإلمكانات  توافر  ُيعد 
عىل  تساعد  التي  األساسية  املقومات  من  منطقة  أي 
بحجم  العراق  ويتمتع  الدينية.  السياحة  إنعاش 
لغات  جييد  بعضها  برشية  وطاقات  كبري،  سكاين 
معامل  إبراز  يف  منها  االستفادة  يمكن  أخرى  أجنبية 
العراق. ولتطوير هذا النوع من السياحة جيب توافر 
فنية مدربة من خالل فتح أقسام للسياحة يف  كوادر 
اجلامعات واملعاهد، وإقامة دورات تطويرية من قبل 
تشهد  التي  العراقية  املحافظات  يف  السياحة  دوائر 
البرصة،  مثل  احلدودية  السيام  األربعني  زوار  مرور 
كربالء  مدينة  مــن  والقريبة  ــط،  وواسـ وميسان، 
لألدالء،  وبابل  والديوانية  األرشف،  النجف  مثل 

واملرشدين السياحيني، ودورات أخرى للمسؤولني 
عن إدارة األماكن الدينية.

البنى التحتية:ب. 

الواجب  األولية  اخلدمات  هي  التحتية  البنى 
مثل  منطقة سياحية  أو  قيام أي مرشوع  توفرها عند 
والغاز،  والكهرباء،  والثقيلة،  العذبة  املياه  شبكات 
والبنوك،  والطرق،  الصحية،  واخلدمات  واهلاتف، 
الخ. وإن أي مرشوع سياحي ال يستطيع أداء خدماته 
وتعتمد  اخلدمات،  هذه  توفر  بدون  كاملة  بصورة 
صناعة السياحة بصورة أساسية عىل البنية التحتية، إذ 
ال تكتمل العملية املقدمة دون توفر ووجود خدمات 
معظم  وتعاين  سياحية،  منطقة  أي  يف  التحتية  البنى 
املزارات الصغرية يف طريق مسرية األربعني من عدم 
وبعضها  املستمرة،  والكهرباء  املياه  إمدادات  توافر 
تستقطب أعداد قليلة من الزوار لوقوعها يف مناطق 

هامشية، وبعيدًا عن الطرق التي يسلكها الزوار. 
السياحية  املواقع  عىل  السياحة  جغرافية  تركز 
وقدرهتا عىل جتهيز خدمات الطلب السياحي، ومن 
اإلمكانات  وتقويم  معرفة  أوالً  علينا  املنطلق  هذا 
السياحية  واملــرافــق  املنشآت  حيث  من  السياحية 
املوجودة يف األماكن الدينية وأمهيتها يف تطور املنطقة 
تتوفر  أن  جيب  سياحية  املنطقة  ُتعد  ولكي  سياحيًا، 
متكاملة  بصفة  السياحية  واإلمكانيات  اخلدمات  هلا 
اإلقامة  وأماكن  درجاهتا  اختالف  عىل  الفنادق  مثل 

األخرى كالشقق السياحية والدور. 
وسائل اإلعالم:ج. 

لوسائل اإلعالم من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون، 
يف  الكبري  األثر  دعائية  ونــرشات  أنرتنت،  ومواقع 
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أغلب  توافر  من  فبالرغم  الدينية  للسياحة  الرتويج 
هذه الوسائل إال أهنا ال تسلط الضوء عليها بالشكل 
املناسب وبلغات متعددة، وهناك ضعف يف الكوادر 
وعدم  الشيعي،  الوقف  دوائر  يف  العاملة  اإلعالمية 
األســواق  يف  سياحية  وكتيبات  مطبوعات  ظهور 
عىل  تقع  التي  الدينية  واملقامات  باملراقد  للتعريف 
الطرق املؤدية إىل كربالء، فضاًل عن التعريف بزيارة 
بكافة  ــالم  اإلع دور  تفعيل  يتطلب  مما  األربــعــني، 
ودرامــا  برامج  إنتاج  إمكانية  عن  فضاًل  أشكاله. 

تلفزيونية وترمجتها بلغات متعددة.
الدور االكاديمي:د. 

تطوير  لوسائل  مكماًل  االكاديمي  العمل  ُيعد 
ــدراســات  ال ــداد  إعـ ــالل  خ مــن  الدينية  السياحة 
والبحوث يف اجلامعات العراقية باألقسام اإلنسانية، 
املؤمترات  إقامة  عن  فضاًل  العلمي،  البحث  ومراكز 
والزيارات  باألربعني  اخلاصة  العلمية  والندوات 

األخرى.

هـ. التطور العمراين: 

إن وجود أماكن دينية يف منطقة ما يتوجب إعامر 
وبناء  بناياهتا،  وترميم  فيها،  تتواجد  التي  املنطقة 
بالقرب  والشقق  والــدور  كالفنادق  لإليواء  مراكز 
منها، وبمستويات خمتلفة تتناسب مع تباين الدخول 
مدينة  إىل  املؤدية  الطرق  توسيع  عن  فضاًل  للزوار، 
وإنشاء  املشاة،  جسور  وبناء  داخلها،  ويف  كربالء، 
القطع،  الزوار من مناطق  انفاق، وشبكة مرتو ختدم 
جديدة  مدن  استحداث  ويمكن  املدينة.  داخل  ويف 
يف املناطق التي تضم تلك املراقد واملقامات التي تقع 
عىل طريق زوار األربعني، وسينعكس ذلك عىل تنمية 

أزمة  وختفيف  إليها،  الــزوار  وجذب  املناطق،  تلك 
السكن، وتشغيل جزء من األيدي العاملة، وإنعاشها 
اقتصاديًا وترميم املراقد، واملقامات سيكون له األثر 
الكبري يف تنشيط احلركة السياحية الدينية السيام تلك 

التي تقع داخل حمافظة كربالء وهي ما يأيت:

1 . ،احلسني اإلمام  مرقد  كربالء:  مدينة  مركز 
وأخيه العباس ومها املحطة األخرية ومقصد 
األيمن   العباس كف  ومقام  األربعني،  زيارة 
اهلل  عبد  ومقام  فضة،  السيدة  ومقام  واأليرس، 
 ،ومقام الصادق ،الرضيع، ومقام املهدي
وتل الزينبية، واملخيم احلسيني، ومرقد ابن فهد 

احليل. 
قضاء عني التمر: مرقد أمحد بن هاشم، ومرسى . 2

وقطارة   ،جرجيس النبي  ومقام  السبايا، 
.اإلمام عيل

مرقد احلر الرياحي يف ناحية احلر.. 3
عىل . 4 احلسينية  ناحية  يف  عبداهلل  بن  عون  مرقد   

طريق املسيب - كربالء.
مرقد ابن احلمزة، ومرقد سيد إسامعيل، ومرقد . 5

اهلندية- طريق  عىل   ،الكاظم بن  األخرس 
كربالء.

ومن أهم تلك املزارات الدينية التي تقع مبارشة 
املحافظات  خمتلف  يف  األربعني  مسرية  طريق  عىل 

العراقية، وتكون حمطات اسرتاحة للزوار، ما يأيت:

العبدي . 1 صوحان  بن  زيد  مرقد  البرصة:  حمافظة 
بن  صالح  ومرقد  البرصة،   - السيبة  طريق  عىل 

عيل طريق البرصة - الدير. 
االنتفاضة . 2 شهداء  نصب  قار:  ذي  حمافظة 



68

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

الشعبانية، طريق القرنة - النارصية )حمافظة ذي 
قار(.

ناحية . 3 يف   ،اخلرض خطوة  املثنى:  حمافظة   
اخلرض.

حمافظة الديوانية: مرقد احلمزة الرشقي، يف مركز . 4
قضاء عيل الرشقي، ومرقد زيد النار أبو الفضل 
الديوانية،  الكاظم يف مركز مدينة  ابن اإلمام 

ومرقد أبو نجم عىل طريق الساموة -النجف.
حمافظة بابل: مرقد القاسم بن الكاظم، يف مركز . 5

مركز  يف  الغريب  احلمزة  ومرقد  القاسم،  قضاء 
ناحية املدحتية، وجمموعة املزارات الدينية داخل 
مدينة احللة )مشهد الشمس، ومرقد ابن نام احليل، 
 احلسن بنت  ورشيفة  طاووس(،  ابن  ومرقد 
 يف ناحية أيب غرق، ومرقد نبي اهلل ذو الكفل
اهلجري،  رشيد  ومرقد  الكفل،  ناحية  مركز  يف 
العابدين، ومرقد  اإلمام زين  بن  زيد  ومرقد 
النبي أيوب عىل طريق نجف- حلة، ومرقد 
بن  عيل  ومرقد  املسيب،  قضاء  يف  مسلم  أوالد 

احلسني يف قضاء املحاويل.
حمافظة ميسان: مرقد عيل الرشقي يف ناحية عيل . 6

الرشقي، ومرقد عيل الغريب يف ناحية عيل الغريب، 
 - العامرة  طريق  عىل  الرفاعي  أمحد  سيد  ومرقد 

الفجر.
7 . ،عيل اإلمام  مرقد  وفيها  النجف،  حمافظة 

ومقام زين العابدين، ومقام صايف الصفا، ومرقد 
ومسجد  القديمة،  املدينة  يف  الطويس  الشيخ 
بن  كميل  ومرقد  النجف،  مركز  يف  احلنانة 
قضاء  مركز  يف  الدينية  املزارات  وجمموعة  زياد، 
الكوفة، ومرقد مسلم بن  الكوفة وهي )مسجد 

املختار  ومرقد  عروة،  بن  هانئ  ومرقد  عقيل، 
التامر،  ميثم  ومرقد  عيل،  اإلمام  ودار  الثقفي، 
ومسجد   ،عيل اإلمام  بنت  خدجية  ومرقد 
إبراهيم  ومرقد  يونس،  النبي  ومقام  السهلة، 
ومرقد   ،الكاظم بن  حبيب  ومرقد  الغمر، 
ومرقد  املثنى،  احلسن  أوالد  من  وموسى  حممد 
صعصعة بن صوحان العبدي، ومرقد حممد بن 

زيد(.
يف . 8 جبري  بن  سعيد  مرقد  وفيها  واسط:  حمافظة 

يف  الدين  تاج  السيد  ومرقد  احلي،  قضاء  مركز 
سيد  ومرقد  احلسن،  أبو  ومرقد  احلفرية،  ناحية 
نور يف مركز الكوت، ومرقد عبد اهلل الصالح يف 

مركز قضاء بدرة.
اإلمام . 9 مرقد  مزاراهتا  أهم  ومن  بغداد:  حمافظة 

 ،اجلواد حممد  واإلمام   ،الكاظم موسى 
واملرتىض،  الريض  الرشيف  الشاعر  ومرقد 
 ،املهدي لإلمام  األربعة  السفراء  ومراقد 
ومرقد سيد إدريس، وجامع براثا، ومرقد سلامن 

الفاريس يف مركز قضاء املدائن.
إدريس، . 10 أيب  مرقدي  وأمهها  دياىل:  حمافظة 

بعقوبة،  مركز  داخل  األدهم  بن  وإبراهيم 
يف  ومسافر  وويس،  السيوري،  املقداد  ومراقد 
قضاء املقدادية، ومرقد سيد يوسف يف اخلالص.

و. الصناعات اليدوية:

من  النوع  هــذا  باقتناء  األجنبي  الزائر  يرغب 
لتلك  املنتجة  األرس  بدعم  ذلك  ويتم  الصناعات، 
ومن  جيدًا،  دخــاًل  تــدر  التي  الشعبية  الصناعات 
بينها صناعة الرتبة احلسينية، واملسابح، واملطرزات، 
اليدوية،  ــراوح  واملـ الصغرية،  والــســالل  واحلــيل، 
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طول  عىل  هلا  معارض  وإقامة  اليدوي،  والسجاد 
الطرق التي يسلكها الزائرون وعرض اإلنتاج املحيل 
لكل منطقة مع إضفاء النقوش اخلاصة باألربعني عىل 

بعضها.

ز. تنظيم وتنسيق املواكب احلسينية: 

واملــســريات،  اخلــدمــة،  مــواكــب  جمموعة  وهــي 
واالستعراضات احلسينية التي تؤدي فعاليات زيارة 
تزاحم  ال  بحيث  هلا  مسارات  بتخصيص  األربعني 
بقية الزوار، وإمكانية تشكيل موكب موحد لألمانة 
العامة للعتبة احلسينية والعباسية يقوم باستعراضات 

حسينية منظمة باألربعني. 

وم�شاهمتها  الأربعين  زيارة  تطوير  معوقات   -3
في تنمية ال�شياحة الدينية:

خاصة أ.  وخطط  سياحية  اسرتاتيجية  إىل  االفتقار 
بتنظيمها وتطورها يمكن أن تؤرش املطلوب عىل 
القومي اإلقليمي واملحيل يف املجاالت  املستوى 
واملوروث  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية 

احلضاري.
التنمية ب.  السياحية يف خطط  التنمية  موقع  ضعف 

مما يقلل، وباستمرار من أمهيتها يف اطار تواضع 
للسياحة  املخصصة  املالية  التخصيصات 
املخطط  أو  املنجزة  املشاريع  قلة  يعكس  مما 
تبني  يف  العامة  السياسات  أداء  وضعف  هلا 

اسرتاتيجية واضحة املعامل للسياحة.
واملعلومات ج.  البيانات  يف  الواضح  الفقر 

واإلحصاء السياحي اخلاص بزيارة األربعني.
أو د.  وضعف  واخلدمات،  املنشآت  نوعية  تواضع 

املقدمة  واخلدمات  األساسية  املرافق  يف  قصور 
مثل  الدينية  وغري  الدينية،  السياحية  للمواقع 
والرصف  واالتصاالت،  والكهرباء،  الطرق، 

الصحي وغريها.
التوعية ه.  وختلف  السياحي،  الوعي  تواضع 

الشعبية بأمهية السياحة لدى معظم املواطنني.
السياحي، و.  والتسويق  الرتويج  خطط  تواضع 

املخصصة  احلكومية  االعتامدات  وقصور 
واإلعالم  واإلحصاءات  والبحوث  للتسويق 

السياحي.
يف ز.  العامة  النظافة  مستوى  وتدين  انخفاض 

مدينة كربالء، واملدن األخرى القريبة منها التي 
النجف  مثل  األربعني  يف  للزوار  اكتظاظ  تشهد 

األرشف، واحللة، والديوانية.
التارخيية ح.  واملباين  األثرية  للمناطق  اإلمهال 

املواقع  من  القريبة  العامة  واحلدائق  واملتنزهات 
الدينية واالهتامم باملواقع الدينية فقط.

األساسية ط.  للخدمات  اجلغرايف  التوزيع  سوء 
السكان  وإرشاك  خاص،  بشكل  للزوار  املقدمة 
سياحية  ألغراض  كربالء  ملدينة  الوافدين 
أساسا  املصممة  األساسية  اخلدمات  بمنظومة 
النقص  يعكس  الذي  األمر  املحليني،  للسكان 
احلاد يف طبيعة أداء هذه املنظومة مما حيمل املدينة 
إضافيًا  وضغطًا  كبرية،  خدمية  أعباًء  وسكاهنا 
األمر الذي ينعكس عىل إمكانية إيصال مستوى 
الئق من اخلدمات وسيعود بنتائج سلبية عىل بنية 

املدينة السياحية بشكل عام.
املرتبطة ي.  السياحية  املجاالت  من  العديد  إمهال 

الدينية،  واألماكن  باملؤسسات  كبريًا  ارتباطًا 
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وحتجيم دورها الوظيفي والتخطيطي يف اإلسهام 
املناطق  مثل  الدينية  السياحة  رفد  عملية  يف 
الراحة والرتفيه، واملجمعات  اخلرضاء، وأماكن 

التسويقية.
ضعف اإلمكانيات السياحية ملدينة كربالء التي ك. 

تتمثل بعدم تناسب الفنادق مع حجم الزيارات 
املليونية، وقلة املطاعم ذات الدرجات السياحية 
قطاع  تنمية  وسائل  من  العديد  املدينة  يفقد  مما 
األجانب  السيام  الوافدين  نظر  يف  السياحة 
منهم الذين يتطلعون إىل خدمات سياحية عالية 

املستوى.
تقليدية الربامج السياحية وعدم وجودها أصاًل ل. 

يف  السائح  إقامة  مدة  إطالة  حائاًلدون  يقف  مما 
العراق فال يمكن للسياحة أْن تنجح بدون برامج 
املسبق  مثاًلاحلجز  تشمل  الربامج  وهذه  معينة، 
اإلرشادية،  واخلدمات  الفنادق،  يف  للسائح 
وبرامج زيارة املناطق واألماكن األثرية والتارخيية 
األخرى، وأماكن الرتفيه، واملصحات العالجية، 

واملحالت التجارية، واألسواق، واملتنزهات 0
انعدام االستثامرات املحلية واإلقليمية والدولية م. 

يف كافة جماالت االستثامر السياحي، سواء يف جمال 
اإليواء السياحي )الفنادق والدور السياحية( أو 

يف جمال تطوير املزارات الدينية.
اإلصالح ن.  وضعف  واملايل،  اإلداري  الفساد 

اإلداري، وسوء استخدام املوارد املالية وهدرها.
واستغراقه س.  العراق،  يف  السيايس  النظام  ضعف 

اجلانب  وضعف  طاقته  تستهلك  رصاعات  يف 
األمني.

غياب واضح للثقافة العليا )النخبة(.ع. 

منع بعض احلكومات من سفر مواطنيها الراغبني ف. 
لزيارة األربعني ألسباب طائفية أو أمنية.

مرتكزًا  للعراق  بالنسبة  األربعني  زيــارة  تشكل 
ولكن  احلــضــاري،  النهوض  مرتكزات  من  مهاًم 
القوة  ملصلحة  صحيح  بشكل  املرتكز  هذا  توظيف 
جديدة  اسرتاتيجية  وجود  يتطلب  للعراق  الشاملة 
ليكون  احلكم  نظام  إصــالح  مقوماهتا  أول  يكون 
وجود  من  تلقائيًا  وسينتج  وكفؤًا،  فاعاًل  مبادرًا 
متزنة  وخارجية  حملية  سياسات  الصالح  احلكم 
وفاعلة، وثقافة يتشارك يف صناعتها املجتمع بطبقاته 
الدنيا والعليا، ومن املفيد أن يكون النظام عاماًل عىل 
ترسيخ وحدة نسيجه االجتامعي، ملتفًا حول هويته 
تستلزم  كام  الفرعية.  اهلويات  لكل  اجلامعة  الوطنية 
هذه االسرتاتيجية تأهيل كامل البنية التحتية للعراق 
الدينية،  السياحة  النامجة عن  املالية  التدفقات  لتكون 
املالية  املصادر  من  األربعني هي مصدر  زيارة  ومنها 
الرئيسة، السيام وأن املوارد النفطية غري كافية حلامية 
النفط  أسعار  يف  التقلبات  نتيجة  االقتصادي  األمن 
هبذا  للدولة  العامة  السياسات  تكون  وان  العاملية، 
حمدد  زمني  إطار  وذات  ومفهومة،  واضحة  الصدد 
عالية  مقتدرة  إدارات  تنفيذها  عىل  ترشف  أن  عىل 

املهارة، ومكملة لبعضها البعض.

ولغرض حتقيق تنمية سياحية فعلية جيب التخطيط 
األهــداف  من  جمموعة  إىل  مستند  سليم  نحو  عىل 
السياحية  للتنمية  املخطط  إليها  يسعى  الرئيسة 

وهي)18(:

التنمية  • اهداف  حتديد  عىل  يعمل  التخطيط، 
املدى  والبعيدة  واملتوسطة،  القصرية،  السياحية 
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إجراءات  ووضع  السياسات  رسم  عن  فضاًل 
تنفيذها.

االستثامر  • عىل  واخلاص  العام  القطاعني  تشجيع 
السياحي.

واالجتامعية  • االقتصادية  الفوائد  مضاعفة 
السياحية ألقىص حد ممكن، وتقليل  للنشاطات 

كلفة االستثامر.
ضامن عدم قيام نشاطات اقتصادية أخرى منافسة  •

يف املوقع السياحي.
ومحاية  • السياحية،  املوارد  تدهور  دون  احليلولة 

النادر منها.
النحو  • عىل  وتوفريها  العامة  اخلدمات  تنظيم 

املطلوب يف املناطق السياحية.
وتنفيذ  • وضع  خالل  من  البيئة  عىل  املحافظة 

اإلجراءات العلمية املناسبة.
الالزم  • واخلارج  الداخل  من  التمويل  توفري 

لعمليات التنمية السياحية.
حتفيز صناعات تابعة للنشاط السياحي عىل نحو  •

متكامل معه.
األنشطة  • مع  السياحية  النشاطات  تنسيق 

االقتصادية األخرى عىل نحو تكاميل.

الدينية  السياحة  لتنمية  خطة  إعــداد  ويمكن 
ــات، وحتديد  ــدراس ال بــإعــداد  زيـــارة األربــعــني  يف 
املسوحات،  ــراء  وإج املعلومات،  ومجع  أهدافها، 
فيها  ويتم  البيانات،  الراهن، وحتليل  الوضع  وتقييم 
وضع السياسات السياحية املناسبة، ويتم تقييم هذه 
السياسات )البدائل( الختيار ما هو مالئم ومناسب 
الربامج واملشاريع  يتم حتديد  لتنفيذ اخلطة، وكذلك 

وأخريًا  اخلطة،  أهداف  لتحقيق  تنفيذها  جيب  التي 
اجلوانب  وأهم  وتقييمها.  بتوصياهتا  اخلطة  تنفيذ 
الطبيعية  البيئة  هي  عنها  معلومات  مجع  يمكن  التي 
النقل،  ووسائل  واخلــدمــات،  واملرافق  والبرشية، 
املرحلة  هذه  ويف  التحتية،  البنية  ومرافق  وخدمات 
يتم إرشاك وجهاء املناطق. وستحقق تنمية السياحة 
الدينية فوائد عديدة منها إجياد فرص عمل جديدة، 
مستويات  وزيــادة  التحتية،  البنية  خدمات  وتوفري 
الرضائب،  من  الدولة  إيـــرادات  وزيــادة  الدخل، 
عىل  واملحافظة  االجتامعية،  الــرغــبــات  ــاع  وإشــب
البيئات  بني  التواصل  وزيادة  الثقافات  ونرش  البيئة، 
االجتامعية املختلفة. وقد حققت زيارة األربعني مجلة 

من النتائج، وهي يأيت:

تتعدى أ.  التي  والتعاون  الصداقة  روح  تنمية 
املجتمع العراقي.

 تشجيع العمل التطوعي واخلريي.ب. 
 تنمية اإلبداع الفني.ج. 
 تشجع اقتناء الكتب والتسجيالت واملحارضات د. 

الدينية.
إدارة الوقت يف االنطالق والعودة  الزيارة  هـ. تنظم 

وتنظيم احلياة. 
التشجيع عىل االدخار قبل الزيارة والتهيئة هلا.و. 
واملعامالت ز.  التجارية،  السوق  حركة  زيادة 

التجارية.
توفري فرص عمل كثرية.ح. 
العادات منها احلفاظ ط.  الكثري من  الزائر  اكتساب 

عىل البيئة، والنظافة، واالقتصاد، وعدم التبذير. 
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استعامل التكنلوجيا يف تغطية مراسيم الزيارة.ي. 
االهتامم باملخطط العمراين ملدينة كربالء وتطوير ك. 

الطرق املؤدية إليها.

ال�شتنتاجات: 

يتبني من دراستنا السابقة أمهية األربعني يف تنمية 
السياحة الدينية ملا حتققه من فوائد كثرية عىل الدولة، 
نتيجة وفود أعداد كبرية من الزوار السيام من خارج 
ودعمه  املحلية  السوق  حتريك  إىل  يؤدي  مما  العراق 
توفر  الزيارة  تلك  أن  الصعبة، فضاًل عن  بالعمالت 
العراق احلضاري،  ثقافيًا شاماًل يعكس وجه  موساًم 
ومع شعوب  الداخيل،  االجتامعي  االنسجام  وحيقق 
التي  السياحة  مقومات  وتتوافر  األخــرى،  الــدول 
ومنها  العراقية  املدن  من  كثري  يف  الزيارة  هذه  ترافق 
واملساجد  واملقامات،  )املــراقــد،  الدينية  املــزارات 
فيها،  مرورهم  أثناء  ــزوار  ال جتذب  التي  االثرية( 

وتوافر اخلدمة املجانية.

التو�شيات:

 تطوير مجيع املواقع السياحية، وتروجيها سياحيًا، 1. 
واالهتامم  التحتية،  البنى  مستوى  وتطوير 
مدينة  داخل  السيام  للزوار  املقدمة  باخلدمات 
التي  املالية  املردودات  من  باالستفادة  كربالء، 
واملطارات،  احلدودية،  املنافذ  عليها  حتصل 

واملدن املقدسة.
 حتسني الطرق التي يسلكها الزائرون مشيًا عىل 2. 

تستخدمها  التي  الطرق  عن  وفصلها  األقدام، 
وسائل النقل، وإكامل مرشوع طريق )ياحسني( 
من  الزوار  هبا  يمر  التي  املناطق  مجيع  ليشمل 

وتشجريه،  كافة،  احلدودية  واملنافذ  املحافظات 
وتزويده باخلدمات من كهرباء، وماء، ودورات 

صحية، وأماكن لالسرتاحة.
االهتامم باملرائب اخلاصة بسيارات النقل بحيث . 3

انسيابية  تعيق  وال  السيارات،  عدد  يستوعب 
احلركة واملرور يف املنطقة التي يقع فيها املرقد أو 
املقام الذي يقع عىل طريق الزائرين، وال تتجاوز 
األماكن  تلك  إىل  املؤدي  الرئيس  الشارع  عىل 
يف  كربالء  مداخل  عند  مرائب  بناء  عن  فضاًل 

مناطق القطع بشكل نظامي. 
يساعد . 4 مما  وتنميتها  الشعبية،  الصناعات  تطوير 

وبمختلف  الدينية،  للمناطق  الرتويج  عىل 
واقتنائها،  برشائها  الزوار  تغري  والتي  أنواعها 

وتكون رمزًا للمنطقة وتارخيها. 
املحلية . 5 الدينية  السياحية  الربامج  فاعلية  زيادة 

واخلارجية من قبل الرشكات املحلية.
الدينية . 6 بالعلوم  خمتصة  تدريبية  دورات  اقامة 

اإلدارية، والسياحية.
حيث 7.  من  املقدسة  كربالء  بمدينة  االهتامم   

الدينية  احلياة  تعكس  كوهنا  وتنظيمها  ختطيطها، 
الزوار  من  املتزايدة  األعداد  وتستوعب  فيها، 

والسياح.
 تعزيز املشاركة اجلامهريية يف تامني الطرق التي 8. 

خمتلف  وإرشاك  احلسينية،  املسريات  تسلكها 
الدوائر، والوزارات للتعاون والتنسيق فيام بينها 

يف فرتة الزيارة.
إعداد الدراسات، والبحوث، وعقد املؤمترات، . 9

والندوات التي تعنى بالتعريف باآلثار اإلجيابية 
للسياحة الدينية وزيارة األربعني.
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مع . 10 مدينة كربالء،  املرتو ختدم  من  إنشاء شبكة 
ودول  األخرى،  العراقية  املدن  ربط  إمكانية 
بإنجاز  واإلرساع  احلديدية،  بالسكك  اجلوار 

مطار كربالء الدويل.
للتعريف . 11 وتلفزيونية  إذاعية  برامج  إنتاج 

التي متر هبا املسريات  بزيارة األربعني واملناطق 
للمسريات  اإلعالمية  والتغطية  احلسينية،، 

والفعاليات احلسينية، وبلغات متعددة.
كربالء . 12 مدينة  حاجة  عن  بيانات  قاعدة  إعداد 

للمرافق السياحية، وخدمات الزائرين.

الهوام�ض

املركزي ( 1) اجلهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،  مجهورية 
لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية 2016.

يف ( 2) ترقيتها  وسبل  السياحة  اقتصاد  الويزة،  قويدر 
 ،2010 اجلزائر،  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  اجلزائر، 

ص40-39.
ط1، ( 3) العريب،  الوطن  يف  السياحة  عبودي،  سلامن  زيد 

دار الراية للطباعة والنرش، بريوت، 2008، ص9.
قويدر الويزة، مصدر سابق، ص44.( 4)
يف ( 5) السياحة  جغرافية  يف  دراسة  حممد،  يوسف  مطيع 

كلية  ماجستري،  رسالة  امليت،  والبحر  أرحيا  منطقة 
اآلداب، جامعة النجاح، فلسطني، 2000، ص 20.

السياحية ( 6) والتنمية  البيئي  التوازن  مرخيي،  ياسني 
جامعة  ماجستري،  رسالة  عنابة،  لوالية  املستدامة 

منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 2010، ص15. 
وجدان عبد األمري قاسم املالكي، التوجهات املستقبلية ( 7)

للسياحة الدينية يف مدينتي سامراء والكاظمية، رسالة 
 ،2001 بغداد،  جامعة  اآلداب،  كلية  ماجستري 

ص121.

االجتهاد، تاريخ زيارة األربعني، 19 نوفمرب، 2016، ( 8)
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موقف ال�شلطة الحاكمة من زيارة الأربعين

1968-2003م

م. د. علي خ�سر العكيليا. م. د. حممد فهد القي�سي
كلية الرتبية - جامعة واسطكلية الرتبية - جامعة واسط

الملخ�ض 

باإلمام  عالقته  هي  السنني  مئات  مدى  عىل  العراق  جنوب  يف  املجتمع  هبا  امتاز  التي  االمــور  أكثر  من 
احلسني، وكان من أبرز صور هذه العالقة هي زيارته يف مواسم خمصوصة مثل يوم اخلميس وزيارة النصف 
من شعبان وزيارة عاشوراء وزيارة عرفة، ولعل أهم الزيارات له بال منازع هي زيارة األربعني وهي تأيت بعد 
أربعني يوم من مقتل احلسني أي يف 20 صفر، وتأيت أمهية هذه الزيارة اهنا تعبيء الناس متامًا ضد أي حاكم 
ظامل او يعتقدون انه بحكم الظامل ألهنم يعيشون لوعة مظلومية االمام احلسني، لذا عملت السلطات احلاكمة 

اىل التعامل بحذر مع هذه الزيارة. 

االفراج عن  لعدم  إما  التارخيية  الدراسات  بكرًا يف  زالت  ما  الزمنية من 1968 وحتى 2003  املدة  وألن 
جاء  لذا  تناوهلا،  عن  حذر  يف  الناس  جعلت   2003 بعد  العراق  عاشها  التي  املضطربة  االجواء  أو  الوثائق، 
هذا البحث ليناقش موقف السلطة احلاكمة ممثلة بحزب البعث العريب االشرتاكي )املنحل( من زيارة االمام 

احلسني وما يلحق هبا من مراسيم.

حاول الباحث جاهدًا أن يكون موضوعيًا يف التناول فاملوضوعية قانون قرآين خالد عندما قال اهلل تعاىل: 
لَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا 

َ
ٰ أ ِ ُشَهَداَء بِالْقِْسِط َوَل َيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعَ اِمنَي ِلَّ ِيَن آَمُنوا ُكونُوا قَوَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

قَْرُب لِلتَّْقَوٰى َواتَُّقوا ال إِنَّ ال َخبرٌِي بَِما َتْعَملُوَن﴾)1(، إذ حاول املوازنة بني الرؤية الرسمية ملوقف 
َ
أ ُهَو 

احلسينية، وعىل هذا االساس  املواكب  الزوار واصحاب  الطرف اآلخر من  االربعني وبني  زيارة  من  السلطة 
هذا  عايشوا  اشخاص  شهادات  عىل  االساس  بالدرجة  البحث  اعتمد  فقد  أيدينا  بني  املتاحة  الوثائق  ولقلة 
احلدث- وحرصنا قدر االمكان عىل تنوعهم من حمافظات متعددة - ومتت املوازنة بني كل هذه االطراف سواء 
كانوا زوارًا ام اصحاب مضايف ومواكب يؤون الزوار ام مسؤولني يف الدولة فضاًل عن الكتابات املتاحة عىل 
التاريخ  يف  دكتوراه  اطروحة  او  ماجستري  لرسالة  وناهض  صالح  مرشوع  انه  نرى  وحقيقة  االنرتنت،  شبكة 

احلديث راجني العمل عىل هذا االساس.



76

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

تم تقسيم البحث اىل متهيد وأربعة مباحث وهي: 

التمهيد: تناولنا فيه ثالث فقرات هي: زيارة االربعني - السلطة احلاكمة 1968-2003م- نظرة حزب البعث 
اىل الطقوس والشعائر الدينية.

املبحث االول: زيارة االربعني 1968- 1977

املبحث الثاين: انتفاضة صفر 1977م ونتائجها 

املبحث الثالث: زيارة االربعني 1978- 1991

املبحث الرابع: زيارة االربعني 1991- 2003
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The position of the ruling authority from the Arbaeen pilgrimage 1968 - 

2003 AD

Prof. Mohammed Fahad Al-Qaisi Dr. Ali Khudhur Al-Oqaili 

Faculty of Education - Wasit University

ABSTRACT

One of the most prominent things that characterized the society in southern Iraq over hun-
dreds of years is its relationship with Imam Hussein، and one of the most prominent images of 
this relationship is his visit in special time such as on Alarbaeen and the half of Shaaban and 
Ashura and t Arafa، and perhaps the most important visits to him is undisputed visit The visit 
comes forty days after the killing of Hussein، and the importance of this visit is that it is com-
pletely tired of people against any unjust ruler or believe that by virtue of injustice because they 
live the oppressor of Imam Hussein، so the ruling authorities acted cautiously with this visit، 
and because the period of 1968 Until 2003 

The research has endeavored to be objective in handling and balancing the official vision of 
the position of the authority from visiting the forty and the other party of visitors، and on this 
basis and the lack of documents available in our hands، the research was based on the basis of 
the testimonies of people who lived this event and was balanced between all these parties، They 
were visitors or owners of mazes and processions harboring visitors or officials in the state as 
well as the writings available on the Internet، and the fact that we see it as a valid project and 
opposed to a master’s thesis or a PhD in modern history، seeking work on this basis.
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التمهيد:

زيارة الربعين 

يقصد هبا زيارة مرقد االمام احلسني يف كربالء 
مرور  يصادف  والذي  صفر  من  العرشين  اليوم  يف 
بن عيل   احلسني اإلمام  استشهاد  يوم عىل  اربعني 
بن أيب طالب يف معركة الطف عىل يد جيش عبيد اهلل 
التارخيية فقد رجعت من  للروايات  بن زياد، وطبقا 
السجاد   احلسني بن  وعيل  عيل  بنت  زينب  الشام 
لزيارة  كربالء  إىل   احلسني وأطفال  األيتام  برفقة 

قرب احلسني يف األربعني)2(.

فيها  العسكري  احلسن  االمـــام  عــن  ورد  وقــد 
باليمني،  التختم  مخــٌس:  املؤمن  »عالمات  قوله: 
وزيــارة  ومخسني،  إحــدى  وصــالة  اجلبني،  وتعفري 
الرحيم«)3(،  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  األربعني، 
الروايات أن أول من زار احلسني يف يوم  وتقول 
األربعني هو جابر بن عبد اهلل األنصاري إذ صادف 
اليوم  ذلك  يف  كربالء  إىل  املنورة  املدينة  من  وصوله 
بصحبة   احلسني عائلة  وصــول  يوم  نفس  وهو 
هناك  فالتقوا  زينب،  وعمته   احلسني بن  عيل  ابنه 
ونصبوا عزاًء كبريًا)4(. وقد صار إحياء هذه الذكرى 
وتسمى  الشيعة،  عند  املؤكدة  املستحبة  السنن  من 
هذه الزيارة حمليًا يف العراق بزيارة مرّد الرؤوس )اي 
 احلسني رؤوس  ألن  الــرؤوس(  عودة  أو  رجوع 
ومن ُقتل معه من أصحابه وأهل بيته ُأعيدت لدفنها 
مع األجساد بعد أن أخذها جيش بني أمية إىل يزيد 

وطافوا هبا احتفاالً بالنرص)5(.

ال�شلطة الحاكمة 1968-2003م

عىل  انقالب  بعد  احلكم  البعث  حــزب  استلم 
هذا  كــان  وقــد  ــارف،  ع حممد  الرمحن  عبد  الرئيس 
االنقالب بمعاونة كل من عبد الرزاق النايف مدير 
آمر  الــداوود  وابراهيم  العسكرية  االستخبارات 
احلرس اجلمهوري ولكن البعثيني انقلبوا عىل هذين 
االثنني يف 30 من الشهر والعام نفسه ليتفردوا باحلكم 
6، وكان الرئيس يف بداية االنقالب حتى سنة 1979 

هو امحد حسن البكر ثم جاء من بعده صدام حسني 
بعد ان تنحى امحد حسن البكر، وانتهى حكم صدام 
حسني يف 9/ 4/ 2003 عند غزو القوات االمريكية 
احلزب  حكم  بكونه  آنذاك  احلكم  وامتاز  للعراق، 
ديمقراطية  هناك حياة  تكن  مل  اذ  والشمولية  الواحد 
وتعددية حقيقية، اما فلسفة الدولة فكانت قائمة عىل 
اساس القومية العربية مع حماربة احلركات السياسية 

االخرى كالشيوعيني واالسالميني.

وال�شعائر  الطقو�ض  الى  البعث  حزب  نظرة 

الدينية 

وادبيات  االصلية  املصادر  مراجعة  خالل  من 
اىل  نظرته  ان  نجد  االشرتاكي  العريب  البعث  حزب 
الشعائر الدينية تنطلق من نظرة شمولية قومية تدعو 
ومصالح  اهداف  ذا  بمجمله  الشعب  يكون  ان  اىل 
مشرتكة وال تشجع بذلك ظهور الثقافات الفردية إال 
يف أضيق األطر، فقد ورد يف املنهاج الثقايف املركزي 
تعمل  اهنا  املذهبية  واالنتامءات  الطائفية  عىل  معلقًا 
عىل: »تقسيم وحدة الصف الوطني بالفعل الطائفي 
املقصود وبرد الفعل املعاكس واجياد دوائر اجتامعية 
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ينتهي يف حدودها املصلحة الوطنية والقومية وتعترب 
املؤسسات  بني  يربط  كام  ــاس«)7(،  االس هي  دائرهتا 

الطائفية والفعل االمربيايل العاملي. 

واملذاهب  للطوائف  الدينية  الشعائر  خيص  وفيام 
ورد ما نصه: »اجياد طقوس معربة عن النعرة املذهبية 
وشد القاعدة الشعبية هلا وبذل اجلهود لتصوير هذه 
العادات املصطنعة وكأهنا املظهر الذي يعرب عن جوهر 
احلزب يف  بالطائفة وحقوقها«)8(، كام حاول  االيامن 
أدبياته ان يفرق بني الطائفة كانتامء ديني وبني الطائفة 
كتوجه سيايس فضاًل عن ابعاد صفة االضطهاد التي 
الشيعة - وعد هذا  بعينها - يقصد  توجهت لطائفة 
دون  املجتمع  فئات  كل  اىل  موجهًا  كان  االضطهاد 

متييز بني طائفة واخرى)9(.

بل  االفكار  مناقشة هذه  لسنا يف معرض  هنا  اننا 
حتى نفهم كيف كان االطار النظري والفلسفي الذي 
منطلقات  كانت  وكيف  املدة  تلك  يف  الدولة  يقود 
االربعني  وزيــارة  ككل  الدينية  الشعائر  جتاه  العمل 

بشكل خاص.

ذات  الدينية  احلركات  ربط  احلزب  حاول  وقد 
االستعامرية  الدوائر  بمخططات  الطائفي  االطــار 
والصهيونية - وهذه بحد ذاهتا هتمة تؤدي بصاحبها 
اىل االعدام - حيث ورد ما نصه: »ان اللعبة االساسية 
بلدان  يف  االستعامرية  والدوائر  الغرب  يلعبها  التي 
العامل الثالث ويف الوطن العريب بوجه خاص هي لعبة 
اثارة االنقسامات والصدامات السياسية واالجتامعية 
اهتام  عن  فضاًل  والعرقية«)10(.  والطائفية  والدينية 
اىل  بالعاملة  االسالمية  الشيعية  السياسية  احلركات 
يامرسون  اجلميع  »لندع  ورد:  كام  ــراين  االي النظام 

من  اختياراهتم  وفق  واالجتامعية  الدينية  طقوسهم 
يف  االســاس  ورشطنا  شؤوهنم  يف  نتدخل  ان  دون 
او  التناقض  يبتعدوا يف ممارساهتم تلك عن  ان  ذلك 
وفق  املجتمع  وبناء  تغيري  يف  سياستنا  مع  التصادم 
اختيارات حزب البعث العريب االشرتاكي«)11(، وقد 
الطائفية  الرسمية)12( ملوضوع  تعرضت جملة احلزب 
ونفت ان يكون حكم حزب البعث هو حكم الطائفة 
اهنا  كام  الشيعية)13(،  الطائفة  حساب  عىل  السنية 
بني  اجتامعي  كوجود  الطائفة  بني  نظرهتا  يف  فرقت 

املذهب كانتامء سيايس.

المبحث الول: زيارة الربعين 1968-1977م

البعثيني  بعد انقالب 17 متوز 1968 وبعد تويل 
الساحة  يف  كان  نفسه  العام  من  متوز   30 يف  السلطة 
احلركة  مها:  رئيسيتان  قوتان  العراق  يف  السياسية 
واالجتاه  االسالمية  الدعوة  بحزب  ممثلة  االسالمية 
اليساري ممثال باحلزب الشيوعي العراقي، وعىل هذا 
احلركتني  بني  السلطة  اصحاب  وازن  فقد  االساس 
ذلك  يف  واستغلوا  الشيوعيني  بمحاربة  وبـــدأوا 
لذلك  مظاهراهتم،  يف  ضدهم  االسالمية  الشعارات 
مل يقوموا باستثارة احلركة االسالمية ومل يتعرضوا اىل 
احد  يذكر  اذ  االربعني  زيارة  ومنها  الدينية  الشعائر 

الذين عاشوا هذه املدة ما ييل:

يف املدة من 1968 اىل 1977 مل متنع الزيارة مشيًا 
عىل االقدام اىل زيارة االمام احلسني وال املواكب 
احلسينية وال مراسيم العزاء من طبخ وغريه، ولكن 
ومل  الناس،  من  قليلة  بأعداد  تتم  كانت  امليش  زيارة 
تكن هناك مواكب حسينية مبنية عىل الطريق بل كان 
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يسكنون  كانوا  الذين  الناس  بيوت  يبيتون يف  الزوار 
الناس  وكانت  منظمة  تكن  مل  اهنا  كام  الطريق،  عىل 
بشكل  ــدام  االق عىل  مشيًا  االربعني  لزيارة  تذهب 
الدولة  تكن  ومل  افــراد،  بشكل  او  صغرية  مجاعات 
الناس يفعلون ما  الزيارة بل تركت  مع او ضد هذه 

يريدون عىل سجيتهم يف هذه الزيارة)14(.

ويذكر شاهد عيان آخر عايش هذه املدة ان حزب 
مراسيم  اىل  يتقرب  كان  احلكم  استلم  عندما  البعث 
الزيارة وخاصة يف كربالء فقد رفعت الفتات مكتوب 
النسب  صلتان   احلسني باإلمام  عليها:»تربطنا 
حتى   -1968 من  املدة  يف  الدولة  وكانت  والدين« 
منتصف 1970م - توزع املواد الغذائية عىل املواكب 
احلسينية كالطحني والسكر والرز والزيت)15(، ولعل 
هذا االمر كان - أمر تكتيكي - اذ ان الظروف بدأت 
تتغري وبدأت السلطة بتثقيف الناس ان مراسيم زيارة 
العمل  جيب  ثمني  لوقت  واضاعة  هدر  هي  امليش 
لإلمام  الطبخ  وان  وتطوره،  البلد  رقي  لغرض  فيه 
احلسني هو من مظاهر التبذير، واستمر االمر عىل 
بشكل  والطبخ  امليش  زيارة  منع  تم  حتى  احلال  هذا 
املنع  هذا  سبب  يكون  وقد   ،)16(1977 يف  رسمي 

يعود اىل:

اجلهات . 1 تستغل  ان  من  احلاكم  النظام  خشية 
املسريات  هذه  الشيعية  االسالمية  السياسية 

ألهداف سياسية.
ارهاصات . 2 وبداية  ايران  من  الثوري  املد  تعاظم 

الدولة ختشى من  فيها جعلت  الثورة االسالمية 
خالل  من  العراق  اىل  االسالمية  الثورة  انتقال 

تعبئة الزيارة للجامهري املاشية.

من  املتقدمة  الكوادر  أحد  رواها  حادثة  وهناك 
حزب البعث اىل احد االشخاص وكااليت: انه يف 2/ 
6/ 1970 احتشدت مجوع غفرية من املوالني الشيعة 
لتشييع جثامن السيد حمسن احلكيم يف بغداد وصادف 
حزب  عام  أمني  عفلق  ميشيل  مرور  االثناء  هذه  يف 
هبا  االلتقاء  أراد  اجلامهري  هذه  رأى  فلام  هبم  البعث 
اهنا مجوع  لكنهم أخربوه  أهنا جاءت الستقباله  ظانًا 
املرجعية الدينية فقال ما معناه جيب ان ختتاروا بني ان 
هذه  ومن  دينيًا،  أم  بعثيًا  البلد  هذا  يف  التوجه  يكون 
احلادثة بدأ التضييق عىل الشعائر الدينية)17( - اننا مل 
نتأكد متامًا من صحة هذه احلادثة سوى اننا اوردناها 
كي نفهم السبب الذي أدى اىل تغيري توجه الدولة من 
اىل   احلسني باإلمام  املرتبطة  الدينية  الشعائر  دعم 

عملية املضايقة وصوالً اىل املنع يف 1977م.

 تاريخ زيارة امليش لإلمام احلسني وفيام خيص 
يف يوم أربعينه »فقد انتظم اهايل النجف يف جتمعات 
باملحالت  خيتص  اجتامعي  بعد  هلا  املواكب  تسمى 
األربع التي كانت تتألف منها املدينة القديمة املسورة 
والعامرة(  احلويش  املــرشاق،  )الــرباق،  أحياء  وهي 
يف  تقريبًا  كم   80 مسافة  األقدام  عىل  سريًا  لتتحرك 
النجف وكربالء،  بني  الطريق  أرض صحراوية عىل 
الزائرين  ملبيت  كبرية  خانات  ثالثة  أنشئت  حيث 
الزائر  يميض  اذ  واملناخ  البيئة  عوامل  من  ومحايتهم 
ليله يف كل خان منها ولكن مع مرور الزمن تعددت 
املواكب وأخذت أبعادًا وتسميات أخرى حيث تبدأ 
باالنتشار عىل طول الطريق لتقديم خدماهتا للمشاة 

طيلة الثالث ليال«)18(.
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االسالمي  التيار  بني  الرصاع  بدأ  1968م  وبعد 
1968م  عام  السلطة  استلم  الذي  البعث  وحزب 
متعددة  تيارات  تضم  كانت  التي  السلطة  وحاولت 
احلسينية  املواكب  دعمت  اذ  النجف  جمتمع  استاملة 
انه  حتى  فيها)19(،  يشاركون  السلطة  رجال  وأصبح 
املواكب  عىل  الدولة  من  غذائية  مواد  توزع  كانت 
تدخلت  فقد  طوياًل  ذلك  يستمر  ومل  احلسينية)20(، 
بالقوة وحصل اصطدام  الشعائر  بعض  ملنع  السلطة 
بتوسط  وانتهى  الرشطة  قوات  مع  النجف  مدينة  يف 
واهناء  اجلمهورية  رئاسة  لدى  املدينة  زعامء  بعض 

آثاره)21(.

وتشري بعض اإلحصائيات إىل أن عدد الزوار- غري 
املشاة - يوم األربعني سنة 1968 بلغ أكثر من نصف 
مليون زائر، وارتفع عددهم يف بداية السبعينيات إىل 
البعث  نظام  سلطات  بدأت  حتى  زائر،  مليون  نحو 
بمحاوالت ملنع الزوار من أداء زيارة األربعني خوفًا 
احلكم)22(،  نظام  ضد  الثورة  من  وحتسبًا  النقمة  من 
وخوفًا من ان تستغلها احلركات االسالمية وحتديدًا 
يؤيد  وما  وتنظيمية،  تعبوية  ألغراض  منها  الشيعية 
هذا الكالم ما قامت به السلطة بعد ذلك فقد أعدم 
عام 1974 جمموعة من علامء الدين وهم عبد العزيز 
البدري وعارف البرصي وعبد الصاحب دخيل)23(.

تكن  مل  املايض  القرن  من  السبعينات  بداية  ويف 
عىل  مشيًا  االربعني  زيــارة  تزور  كبرية  أعــداد  هناك 
لزيارة  تذهب  كانت  التي  االعداد  وحتى  االقــدام، 
االربعني فإهنا مل تكن كثرية الن املوظفني واملرتبطني 
القليل  العدد  اال  منهم  يذهب  ال  احلكومي  بالدوام 
أعدادًا  ان  يظن  إجازة، وال  الذين حيصلون عىل  من 

كانوا  بعيدة عن كربالء  مناطق  الزوار من  كثرية من 
يذهبون مشيًا عىل االقدام، وكانت غالبية املاشني هم 

من املدن القريبة من كربالء)24(.

ثم ازدادت أعداد الزوار - املاشني عىل االقدام- 
اواســط  ويف  النجف،  أهــل  من  ــاآلالف  ب ــاروا  وص
اذ  االالف  بعرشات  األعــداد  أصبحت  السبعينات 
ازدادت االعداد بشكل الفت للنظر وكان سبب هذه 
الزيادة هي االجواء الروحية التي يعيشها الزائر وهو 
ماشيًا عىل قدميه وحترره من دوامة احلياة ومشاغلها. 
القرن  من  السبعينات  أواســط  اىل  وصلنا  اذا  حتى 
عىل  بالتضييق  العراقية  احلكومة  قرار  فكان  املايض 
الشعائر احلسينية فكان أول األمر منع ثالث ظواهر 
التطبري وعزاء املشاعل ومسرية امليش اىل  عزاء وهي 

كربالء يف االربعينية)25(.

المبحث الثاني: انتفا�شة)26( �شفر 1977م 

ونتائجها)27(:

اأوًل - مجريات الحداث 

»يف عام 1977 صدرت اوامر السلطة بمنع املسري 
التجمعات  هذه  ان  بحجة  كربالء  اىل  النجف  من 
تضم بؤرًا معادية ملسرية احلزب)28(، فكان قرار منع 
لالنتفاض  هبا  للمؤمنني  دافعًا  الشعائر  هذه  اقامة 
ضد السلطة واقامة الشعائر رغم املنع، فقام البعض 
بتعليق منشورات يف شوارع وازقة النجف األرشف 
تدعو اهايل املدينة إىل املشاركة يف املسري إىل كربالء، 
مما أدى إىل شن محلة اعتقاالت واسعة يف املحافظة من 
قبل قوات االمن، ولكن هذا مل يمنعهم من مواصلة 
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احلراك والدعوة إىل املسري إىل كربالء وحددوا الساعة 
احلادية عرش من صباح اخلامس عرش من شهر صفر 
موعدًا النطالق املسرية)29(. وقبل ايام قليلة من بدء 
اجتامعًا  وعقد  املوقف  تدارك  النظام  حاول  التحرك 
مع قادة املواكب وجمالس العزاء يف النجف األرشف، 
أرصَّ  اذ  نتيجة  عن  تسفر  مل  االجتامعات  هذه  أن  إال 
االهايل عىل املسري إىل كربالء، ففي بداية شباط عام 
الركايب  حممد  جاسم  النجف  حمافظ  استقدم   1977
سلفًا،  املذكورة  النجف  يف  الرئيسة  املواكب  رؤساء 
وطلب منهم عدم اقامة شعائر امليش عىل األقدام من 
السنة  تلك  يف  املقدسة  كربالء  اىل  األرشف  النجف 
وقال هلم اهنا اوامر من بغداد. حاول رؤساء املواكب 
الناس  وان  سيايس  غري  النشاط  هذا  ان  من  إفهامه 
تنذر للعيشة او التخلص من مرض او ضائقة او متني 
النجاح اىل آخره، ومن ثم ال يستطيعون عدم اإليفاء 
بالنذر. إال انه كان جازمًا وحازمًا ومهددًا فقالوا له 
امليش  من  الناس  يمنعوا  كي  سلطة  يملكون  ال  اهنم 

اىل كربالء)30(. 

ويف صباح 4 شباط 1977 م / 15 صفر 1397 
هـ خرجت مجاهري غفرية من مناطق النجف األرشف 
والعامرة  واحلويش  واملرشاق  الرباق  وهي  الرئيسية 
املدينة متوجهة إىل مرقد االمام  وهي جتوب شوارع 
بمنع شعائرهم  منددة  أهازيج  يرددون  عيل وهم 
رفعوها«  راياتكم  اجماد  يا  النجف  »اهل  مثل: 
و»إسالمنا ما ننساه أيسوا يا بعثية«)31(، ثم واصلت 
اجلموع مسريها إىل كربالء وخاضوا صدامات دامية 
مع قوات االمن املنترشة يف الطريق وصوالً إىل منطقة 
خان الربع حيث قىض السائرون ليلتهم فيه. ويف يوم 
واصلت  هـ   1397 صفر   16  / م   1977 شباط   5

اجلموع مسريها إىل كربالء املقدسة، وكانت دوريات 
وهي  العام  الشارع  عىل  تالحقهم  واالمن  الرشطة 
هتددهم وتامرهم بالرجوع إىل النجف األرشف،إال 
تواصل  وبقيت  هتديداهتم  إىل  تكرتث  مل  احلشود  أن 
منطقة  إىل  وصلوا  حتى  املقدسة  كربالء  إىل  سريها 
املسرية  توقفت  حيث  اليوم،  هذا  عرص  النص  خان 
من  جماميع  وواصلت  فيها،  واملبيت  لالسرتاحة 
حمتمل  هجوم  اي  من  خوفًا  لياًل  احلراسة  الشباب 
من قبل دوريات الرشطة واالمن التي كانت جتوب 

املنطقة)32(. 

يف  النص  خان  منطقة  من  املسرية  حتركت  ثم 
يوم 6 شباط 1977م / 17 صفر 1397هـ  صباح 
االهازيج  تردد  واجلموع  املقدسة  كربالء  باجتاه 
املختلفة واحلامسية، وبعد ابتعادها عن املنطقة قامت 
جماميع من قوات االمن باهلجوم عىل مؤخرة املسرية 
وإطالق النار عليها مما أدى إىل سقوط أول شهيد يف 
االنتفاضة وهو حممد امليايل، مما أدى إىل حترك مئات 
الشباب الغاضبني إىل مراكز الرشطة القريبة واهلجوم 
بااللتحاق  كبرية  مجوع  واخذت  وتدمريها  عليها 
باملسرية من النجف األرشف وبعض املناطق القريبة 
من كربالء املقدسة، حتى وصلت املسرية إىل منطقة 
إىل  فيه  واملبيت  االسرتاحة  تقرر  النخيلة حيث  خان 
املحيطة  القبائل  التحقت  وقد  التايل،  اليوم  صباح 
باملنطقة باملسرية بعد أن اجته العرشات اليهم لدعوهتم 
للمشاركة حيث جاء االالف إىل املنطقة وهم يرددون 
اهازيج عراقية خمتلفة منها: »أسمع العباس ناده ياهله 
هباي الضيوف....إشلون أأدهيه التحيه وآين مكطوع 

اجلفوف«)33(. 
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شباط   7 ــوم  ي عــرص  يف  السلطة  ارســلــت  ــد  وق
الروضة  خدمة  أحد  1397هـ  صفر   18 1977م/ 
املسرية  وايقاف  املوقف  لتدارك  املقدسة  احليدرية 
واخذ بتهديد السائرين وشتمهم، إال أن كالمه مل يأت 
بنتيجة فعاد إىل النجف األرشف، ويف املساء هطلت 
األمطار بغزارة واشتّد الربد لياًل مما اعاق تقدم قوات 
احلرس اجلمهوري التي وصلت إىل املسيب استعدادًا 
السيد  الديني  املرجع  قام  ذلك  بعد  املسرية،  لرضب 
احلكيم  باقر  حممد  السيد  بإرسال  الصدر  باقر  حممد 
املسرية  مجاهري  إىل  الــالزمــة  ــادات  ــ اإلرش لتوجيه 
اجلامهري  معنويات  برفع  ساعد  مما  معها،  واملشاركة 
ومحاسها، فقد اكد السيد احلكيم هلم بانه مستعد ان 
كربالء  إىل  معهم  املسرية  يواصل  وان  بينهم  يكون 

املقدسة)34(. 

قاربت املسرية الوصول إىل مدينة كربالء املقدسة 
وهو  ـــ  1397ه صفر  1977م/19  شباط   8 يوم 
رئاسة  غضب  تصاعد  وهنا  االربعني،  ليلة  يصادف 
املدرع  اللواء  بإرسال  وقامت  وسخطها  اجلمهورية 
حتى  املسرية  العــرتاض  كربالء  طريق  إىل  العارش 
املدينة  إىل  ميغ23  طائرات  إرسال  إىل  االمر  وصل 
وإعطاءها االمر بإطالق النار ان استدعى الوضع)35(، 
املقدسة  كربالء  مشارف  إىل  املسرية  وصول  وبعد 
كانت يف استقباهلم جمموعة من الدبابات والسيارات 
وهم  املسّلحني  ومئات  الرشطة  وسيارات  املصفحة 
يتأهبون إلطالق النار ومنع تقدم اجلموع إىل املدينة، 
بإلقاء القبض عىل أعداد كبرية  القوات  وقامت هذه 
السن بعد حمارصهتم إال  الشباب والنساء وكبار  من 
أن جماميع كبرية متكنت من الفرار واكامل املسري عرب 

احلسينية  العتبتني  إىل  وصــوالً  أخــرى  فرعية  طرق 
والعباسية املقدستني، ورفضت قوى الرشطة املحلية 
النظام  فاستعان  العزل  املواطنني  مع  االصــطــدام 
باجلهاز احلزيب لوقف املسرية يف منتصف الطريق عند 
أمام مد اجلامهري  ليصمد  يكن  مل  والذي  النص  خان 
وأوصل رسالة اىل صدام عن حدوث مترد وهذا ما 
دفع االخري اىل وضع أجهزة الدولة باإلنذار)36( واىل 
ملطاردة  احلربية  والطائرات  املدرعة  القوات  ارسال 
من  فمنهم  البساتني  يف  تفرقوا  الذين  العزل  الزوار 
عاد ادراجه اىل النجف ومنهم من وصل اىل كربالء 
ليجد نفسه بعد ذلك قد وقع يف كمني باصات العودة 
الزائرين  لنقل  االمن  جهاز  هيأها  والتي  النجف  اىل 
او  واالهانة  للتعذيب  واخضاعهم  العام  االمن  اىل 

القتل)37(.

1397هـ  صفر  1977م/20  شباط   9 يوم  كان 
ذكرى  يوافق  حيث  املقدسة  كربالء  يف  حافاًل  يومًا 
العتبتني  حول  يتجمهرون  اآلالف  وكان  االربعني، 
مراسم  يؤدون  وهم  املقدستني،  والعباسية  احلسينية 
انباء  االمن  قوات  أشاعت  حتى  والعزاء،  الزيارة 
االمام  رضيح  داخل  موقوتة  قنبلة  وجود  إىل  تشري 
اجلموع  نفوس  يف  الذعر  تولد  أدى  مما   ،احلسني
التي كانت يف داخل الرضيح، وهنا استغلت القوات 
جماميع  عىل  القبض  بإلقاء  وقامت  الفرصة  األمنية 
كبرية من الشباب ونقلهم إىل املعتقالت القريبة وكان 
من بني املعتقلني السيد حممد باقر احلكيم مما أدى إىل 
إعالن املرجع السيد حممد باقر الصدر االرضاب يف 

احلوزة العلمية)38(. 
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ثانيًا - نتائج النتفا�شة:

يف يوم 24 شباط 1977 تم اعدام تسعة اشخاص . 1
بضمنهم مراهق مل يبلغ الثامنة عرش وشيخ عمره 
السلطة  شكلت  لإلعدام.  القانونية  السن  فوق 
مصطفى  عزت  الدكتور  يرأسها  صورية  حمكمة 
القرار  عىل  التوقيع  رفض  الذي  الصحة  وزير 
وعضوية وزير الداخلية فليح حسن الذي رفض 
توقيع القرار وعضوية حسن العامري الذي وقع 
القرار فضاًل عن طه اجلزراوي. والالفت للنظر 
قرار  عىل  التوقيع  رفضا  اللذين  العضوين  ان 
اإلعدام مها من )اهل السنة( والوزير الذي وقع 
القرار كان حسن العامري من )اهل الشيعة( ففي 
خالل عرشة ايام تم التحقيق واملحاكمة واحلكم 
واالستئناف وتنفيذ احلكم. علام ان سبب رفض 
االثنني التوقيع عىل حكم االعدام اهنام وجدا ان 
اثناء  ماتوا  قد  اخلاصة  للمحكمة  احيلوا  الذين 
إعدامهم،  قرار  عىل  التوقيع  فرفضا  التعذيب 

وقاال اننا حاكمنا جثثا ومل نحاكم أشخاصًا39.
مطلع . 2 النجف  أمن  ملديرية  مذكرة  يف  ورد  وقد   

ترشين االول سنة 1977 ما نصه: »أدناه اسامء 
يف  الشغب  احداث  يف  اعدموا  الذين  املجرمني 
واهم   1977 لعام  االربعني  زيارة  ابان  النجف 
املعلومات عنهم وهم: يوسف ستار عبد احلسن 
وغازي  املشهداين  كريم  حممد  وناجح  االسدي 
جودي حممد خوير وكامل ناجي مالو اخلالدي، 
كونه  االعدام  حكم  عليه  صدر  آخر  وهنالك 
واوقف  سبق  حيث  الدعوة  حزب  عنارص  من 
هلذا السبب فضاًل عن أنه كان يلتزم باملناسبات 

الدينية وهو وهاب عزيز محيد الطالقاين«. 

 ويف مذكرة اخرى يرد فيها:« اعالمنا عن كيفية . 3
التي  والطريقة  املذكورين  عوائل  عىل  التحرك 
من  اهنم  حيث  عليهم  التحرك  يف  اتباعها  جيب 
اجتامعية  مواقع  هلا  والتي  دينيًا  امللتزمة  العوائل 

وجيب اعداد دراسة عنهم تتضمن ما ييل:
أسامء أشقاء املعدومني واعامهلم وكذلك ذوهيم  •
وعالقات  • وميول  سرية  عن  املتوفرة  املعلومات 

املذكورين ووضعهم املادي. 
تستغل  • ان  منها  خيشى  التي  العنارص  تشخيص 

لإلخالل باألمن.
املوقف العائيل احلايل لعوائل املعدومني وذوهيم  •

من السلطة. 
املذكورين  • لكسب  للتحرك  االفضل  االسلوب 

وتشخيص من يمكن االستفادة منه)40(.
 بدا نظام احلكم بمنع شعائر احلسني واصحاب . 4

بنرش   1977 عام  منذ  وقام  والزوار  املواكب 
والرفاق  الرسيني  واملخربين  االمن  من  عنارصه 
الشعبي يف  احلزبيني واجليش والرشطة واجليش 

كربالء والنجف وسامراء والكاظمية)41(.
مل تنه هذه احلادثة مسرية امليش إىل احلسني يف . 5

فدائي  فردي  زيارة  مرشوع  نشأ  فقد  األربعينية، 
متخفي مشيًا عىل االقدام، توسع ليشمل الكثري 
ختطى  بام  العراقية  املدن  خمتلف  من  املؤمنني  من 
عدد  وازداد  وحواليها،  النجف  مدينة  حدود 
عىل  مشيًا  للزيارة  النظام  منع  املتحدين  الزوار 
إىل  وصل  كبرية  إعداد  اىل  وصل  حتى  االقدام 
لغرض  للموت  أراوحهم  معرضني  اآلالف 

 .)42(زيارة االمام احلسني
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صدام . 6 آنذاك-  اجلمهورية  رئيس  نائب  اجتامع 
اجتامعًا  احلزب  يف  االعالم  مكتب  مع  حسني- 
موسعًا والذي تطرق فيه اىل العالقة بني احلزب 
كراس  يف  احلديث  هذا  طبع  تم  وقد  والدين، 
اىل  فيه  تعرض  والدين  الرتاث  اىل  نظرة  عنوانه 
حيث  والدين  احلزب  بني  واضحة  عالقة  رسم 
للذين  تنازالت  أي  قاطع  بشكل  فيه  »نفى 
طرحًا  وطقوسها  الدينية  املسالة  يطرحون 
ويف  معهم)43(،  تقارب  او  وخاطئًا  منحرفًا 
الرجعية  اوساط  بعض  ان  ذكر:  آخر  موضع 
حتت  الثورة  ضد  استفزازية  ترصفات  تترصف 
غطاء الشعائر الدينية)44( كام دعا اىل عدم التدخل 
وتفاصيلها ألهنا ستنفر  الدينية  االمور  دقائق  يف 

الناس من البعثيني)45(.
كان من نتائج االحداث معاقبة الوزيرين اللذين . 7

مل يوقعا عىل قرار االعدام وقد تم عزل الدكتور 
عزت مصطفى وفليح حسن من كافة مناصبهم 

السياسية واحلزبية واحلكومية)46(.
إبعاد السيد اخلميني من العراق. . 8
باقر . 9 حممد  الشهيد  واعدام  االحداث  تطور 

نيسان  الصدر بسبب موقفه من االحداث يف 8 
1980م.

ان انتفاضة صفر هي أول حتدي شعبي مجاهريي . 10
مع  املواجهة  حولت  فهي  احلاكم،  للنظام  عام 
العمل  اىل  النخبوي  احلزيب  العمل  من  النظام 

اجلامهريي)47(. 

المبحث الثالث: 1978- 1991م 
االقدام،  عىل  مشيًا  االربعني  زيارة  منع  قرار  بعد 
انه يف  السيارات يذكر شهود عيان  وبقاؤها بواسطة 
عام 1978 صادفت زيارة االربعني يف عطلة نصف 
السنة  نصف  امتحانات  بتأخري  النظام  فقام  السنة 
امتحانات  ايــام  االربعينية  تكون  حتى  ايــام  عرشة 
ذلك  الزوار يف  أعداد  أثَّر سلبًا عىل  مما  السنة  نصف 
عامي   احلسني زوار  عدد  ان  يعتقد  وال  العام، 
للظروف  نظرًا  املليون  عن  يزيد  و1978   1977

اخلاصة وخوف الناس من بطش السلطة)48(.

الطرق  يف  املدن  بني  الرسية  الرشطة  بّث  تم  وقد 
املؤدية إىل كربالء وكانوا يعتقلون من يظفرون به من 
الزّوار املشاة، لذلك مل يكن الناس يذهبون عىل شكل 
صغرية  أعداد  يف  يتشكلون  كانوا  بل  كبرية  مجاعات 
ومع  النظام،  أعوان  رصدهم  ان  اهلرب  هلم  ليتسنى 

ذلك اعتقل منهم الكثري)49(.

اما يف عقد الثامنينات فقد متيزت بقلة اعداد الزوار 
سواء مشيًا عىل االقدام ام بواسطة السيارات والسبب 

يف ذلك يعود اىل:

اندالع احلرب العراقية االيرانية وانشغال الناس . 1
ساحاهتا  اىل  الرجال  اغلب  وذهاب  باحلرب 
كجنود سواء كانوا مكلفني ام احتياط ام جيش 

شعبي.
إليران . 2 بمواالهتم  يتهموا  ان  الناس  خوف 

الدينية،  بالشعائر  االلتزام  او  الزيارة  حالة  يف 
وذلك الن ايران كانت ترفع شعارات عاشوراء 
واحلسني مما جعل الناس يف حرج ان يتهموا 

بالعاملة اىل ايران)50(. 
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بعض . 3 يعتقل  االمن  كان  1982م  سنة  يف 
كإجراء  االربعني  زيارة  حلول  قبل  االشخاص 

وقائي هبدف ختويف الناس وردعهم)51(.
والن الدولة منعت زيارة امليش فقد جلأ الناس اىل 
فقد  ذلك  فضاًل عن  هنارًا،  ويكمنوا  لياًل  يسريوا  ان 
الطرق  اىل  ويلجأون  العامة  الطرق  يتجنبون  كانوا 
الفرعية بني االهنر والبساتني وكان الناس يساعدوهنم 

يف مسريهتم هذه من خالل:
توفري املنازل وأماكن االسرتاحة هنارًا. . 1
توفري املرشدين واالدالء هلم لياًل. . 2
توفري الزاد واملاء هلم.. 3

انفسهم  يعّرضون  كانوا  هذا  بعملهم  اهنم  رغم 
الذي  الشخص  آنــذاك.وكــان  القانونية  للمساءلة 
يلقى عليه القبض وهو ماش اىل الزيارة يتعرض اىل 
تعهد عليه  أخذ  بعد  يطلق رساحه  ان  فإما  االعتقال 
بعدم امليش أو انه حيول عىل مادة قانونية مثل رضب 
املقرات احلزبية او االعتداء عىل اجلهاز احلزيب، ويذكر 
ان قساًم منهم كان يتعرض للتعذيب حتى ان بعضهم 
مات حتت التعذيب 25، ويذكر ان اجلهات التي كانت 
تتحمل مسؤولية منع الزيارة امليش هي اجلهاز احلزيب 

واجليش الشعبي وجهاز االمن.

المبحث الرابع: 1991- 2003م 

كانوا  سواء  نسبيًا  الزوار  بكثرة  العقد  هذا  امتاز 
قائاًم  املنع  بقاء  مع  االقدام  عىل  مشيًا  ام  بالسيارات 
عىل زيارة امليش وزيادة االجراءات احلزبية واالمنية 

والسبب يعود يف كثرة الزوار اىل ما يايت:
ظروف احلصار االقتصادي وانتشار البطالة وقلة . 1

فرص العمل مما ادى اىل جلوء الناس اىل الدين.

املد الديني الذي مرَّ بالعراق خاصة بعد 1995م.. 2
حرب . 3 يف  هزيمتها  بعد  الدولة  قبضة  ضعف 

1991م.
اىل . 4 ادى  مما  العراق  يف  السلفي  التيار  صعود 

الدينية  بالشعائر  بالتمسك  متثلت  معاكسة  حالة 
الشيعية بالضد من هذا التيار. 

مالبس  يلبسون  املدة  هذه  خالل  الــزوار  وكان 
سوداء ويسريون لياًل فرادى خيتفون خلف األشجار 
بلغوا كربالء  إذا ما  النظام حتى  كيال يعرفهم رجال 
بعضهم  يتعرض  وقــد  األربعني  ــارة  زي أدوا  مشيًا 
املقابر  يف  التضييع  او  واحلبس  القبض  القاء  إىل 

اجلامعية)53(.

كربالء  اىل  ذهب  انه  العيان  شهود  احد  ويروي 
لزيارة اإلمام احلسني بعد هزيمة النظام واخراجه 
»ركبت  قائال:  1991م  سنة  ربيع  يف  الكويت  من 
قضاء  يلزمني  طويل،  الطريق  كبرية،  نقل  سيارة  يف 
من  املشرتكة  السيطرات  أصل،  لكي  ساعات  مخس 
عىل  منترشة  والــرشطــة،  ــن  واألم ــزب  واحل اجليش 
طول الطريق، يف املفارق والتقاطعات، ومداخل كل 
بأي سيطرة، كنا نخضع  نمّر هبا. عند مرورنا  مدينة 
الركاب  بإنزال  األمن  رجال  يقوم  الدقيق،  للتفتيش 
وحتديدًا الرجال، ثم نقف عىل شكل طابور، مع إبراز 
هوية كل شخص تباعًا، ثم ينظر رجل األمن ألسم 
أسامء  وهي  عنده،  التي  األسامء  قوائم  مع  الشخص 
1991م،  الشعبانية  االنتفاضة  يف  باملشاركة  متهمة 
مشهد تراه يف كل سيطرة، تبلغ فيه القلوب احلناجر، 

خوفًا أن يكون أسمك يف تلك القوائم!)54(.
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الدمار  آثــار  رأيــت  بسالمة،  كربالء  وصلت  ملا 
املدفعي  القصف  أثــر  من  املدينة،  عىل  واخلـــراب 
باحلرمني  املحيطة  املنطقة  وخــاصــة  والــطــريان، 
ــت مــن مــرقــد اإلمــام  ــرتب الــرشيــفــني، وعــنــدمــا اق
اخلارجية  واألبواب  اجلدران  شاهدت   ،احلسني
قبل  من  واالعــتــداء  القصف  من  نصيب  ناهلا  قد 
املقدس  للحرم  دخــويل  وعند  الصدامّية،  القوات 
الرشيفة  القبة  حتت  واجلدران  الرضيح  شباك  رأيت 
قد أصاهبا الرصاص، ولليوم بعض آثارها موجودة. 
هناك يشء أريد أن أقوله للتاريخ، وهو أين شاهدت 
اخلارجية  واجلدران  األبواب  عىل  مكتوبًا  عيني  بأّم 
األمحر:  بالصبغ   ،احلسني لإلمام  املقدس  للحرم 
الفضل  اليوم(!! وكذا مرقد أخيه أيب  )ال شيعة بعد 

 .)55(»العباس

 ويف عام 1998 م وما بعده كان موقف السلطة 
احلاكمة ممثلة بجهاز احلزب كاآليت:

وانتهاًء . 1 حمرم  شهر  بداية  يف  االنذار  حالة  اعالن 
بمراسيم زيارة االربعني يف 20 صفر.

االقدام . 2 عىل  مشيًا   احلسني االمام  زيارة  منع 
جيب  ولكن  بالسيارات)56(،  بزيارته  السامح  مع 
الزيارة  املتوجهة اىل  الكبرية  السيارات  ان تكون 
تعمل عىل خط كربالء ويف حالة مل تكن كذلك 
مع  منها،  الركاب  وانزال  احتجازها  يتم  كان 
يف  التسجيل  اجهزة  يف  تكون  ال  أن  مراقبة 

السيارات أرشطة مراثي حسينية)57(.
والطبخ . 3 والزنجيل  والتطبري  اللطم  مراسيم  منع 

يف الشوارع العامة مع غض النظر عن الطبخ يف 
البيوت.

إذا تم القاء القبض عىل أفراد وهم يسريون مشيًا . 4
كانت   احلسني االمام  لزيارة  االقدام  عىل 

االجراءات معهم كاآليت:
إلقاء القبض عليهم. •
أخذ تعهد عليهم بعدم الزيارة مشيًا يف املستقبل.  •
تأشريهم ووضع مراقبة أمنية وحزبية عليهم كل  •

حسب مكان اقامته. 
هؤالء  • من  قسم  فيها  يكون  التي  احلاالت  ويف 

االفراد لدهيم سجل أمني سابق أو مراقبني أمنيًا 
يتم حتويلهم اىل املحكمة وفقا ملواد قانونية ُتكيَّف 

وحالتهم)58(.

التعليامت كان  أن هذه  أمر مهم هو  مع مالحظة 
الفروع  بقيادات  ممثاًل  احلزيب  اجلهاز  عليها  يرشف 
ممثاًل  االمني  اجلهاز  عن  فضاًل  والفرق  والشعب 
بمديريات االمن العامة يف كل حمافظة، وكان التعامل 
مع الزوار خيضع اىل طبيعة شخصية املسؤول االمني 
االجراء  كان  الزوار  مع  متساهاًل  كان  فاذا  واحلزيب 
معهم بسيطًا اما اذا كان حاقدًا عليهم فيتم ايذاؤهم 

كثريًا)59(.

ويف آخر سنة من حكم النظام 2002 وكمحاولة 
الداخيل بعد تأكده أن احلرب  لتنفيس االحتقان  منه 
التقرب  النظام  قائمة ال حمالة حاول   - أمريكا  -مع 

من املجتمع الشيعي من خالل اإلجراءات اآلتية:

برشط  • احلسينية  العزاء  جمالس  بإقامه  السامح 
العالقة سواء  ذات  اجلهات  إجازة من  تأخذ  ان 

كانت أمنية أم حزبية. 
غض النظر عن مراسيم العزاء كاللطم والطبخ. •



88

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

القطرية  • القيادة  أعضاء  خول  النظام  ان  بل 
يكون  وأن   احلسني لإلمام  الطبخ  صالحية 

ذلك حتت إرشافهم)60(.

وباملقابل مل يكن هذا االنفراج كليًا او يف اطار عام 
وشامل فعند سقوط نظام احلكم يف 2003م وجدت 
تم  بسطاء،  أناس  املخابراتية عن  التقارير  الكثري من 

تغييبهم والسبب )انه كثري الزيارة للحسني()61(.

املواكب  اصــحــاب  يذكر  اآلخــر  اجلــانــب  ويف 
احلسينية والزوار حول زيارة االربعني ما ييل: انه يف 
االعوام 1996 وما بعدها كانت زيارة امليش ممنوعة 
منعًا باتًا وقد تم تكليف اجلهاز احلزيب بمتابعة عملية 
الزوار  قاطع مسؤوليته، وكان  املنع هذه كٌل حسب 
املاشني عىل األقدام يمشون لياًل وخيتفون هنارًا وقد 
أما  الناس بشكل رسي،  بيوت  ايواؤهم يف  يتم  كان 
من كان يلقى عليه القبض فيسلم اىل اجلهات احلزبية 
امن  مديرية  اىل  ترسلهم  فإما  فيهم  تترصف  وهي 
املحافظة او حتوهلم اىل مناطق سكناهم، ويذكر أحد 
يف  ليس  ولكن  منهم  قسم  إعدام  تم  انه  االشخاص 
مثل  هتٌم  هبم  تلصق  كانت  بل  الزيارة  حدث  موقع 
رضب املقرات احلزبية او االشتباك مع أفراد احلزب 

وبعد مدة من االعتقال يتم اعدامهم)62(.

وكان قسم من افراد اجلهاز احلزيب متعاطفني مع 
الزيارة لذا كانوا يغضون النظر عن الزوار املاشني وَمْن 
أو  والعشائر  املناطق  هذه  ابناء  لكوهنم  إما  يؤووهنم 
الهنم مقتنعني بصحة الزيارة اال اهنم اجربوا لالنتامء 
اىل حزب البعث لظروف متعددة، أما القسم اآلخر 
الزوار،  البعثيني فكانوا قساة جدًا عىل  من االعضاء 
وكان الناس يضعون للزائرين مشاعل يف الطريق كي 

لياًل، وكان اجلهاز احلزيب  اثناء سريهم  هيتدوا هبا يف 
جهاز  اما  امليش  الزيارة  منع  متابعة  عن  املسؤول  هو 

االمن فكان يرشف عليهم بشكل عام)63(.

قساًم  تبعث  كانت  الدولة  ان  للنظر  الالفت  ومن 
معتوهني  وهبيئة  الــزوار  مع  يمشون  عنارصها  من 
يؤوهيم  من  ومعرفة  الــزوار  حتركات  رصد  لغرض 
اهلندية  منطقة  يف  الناس  وكان  املساعدة،  هلم  ويقدم 
هنر  من  لياًل  قــوارب  يف  الــزوار  ُيعرّبون  )طويريج( 
الفرات الهنم ال يستطيعون العبور عىل اجلرس وكان 
القارب يسمى »كعد« يتسع لـ 16 شخصًا ويتم عبور 
هذه  وكانت  الواحدة،  الليلة  يف  شخص   )1500(
من  العرشين  زيارة  قبل  أيام   6 مدة  تستمر  العملية 
موسم  ان  حتى  ذلك  من  هؤالء  منع  تم  وقد  صفر، 
الزيارة حتى ال يتحجج  اثناء  السمك يمنع يف  صيد 
هؤالء اهنم يصيدون السمك، وكان بعض املختارين 
متعاونني مع اجلهات احلزبية يف منع الزيارة والتبليغ 

عمن يؤوي الزوار)64(.

الطرق  عىل  السيطرات  تنصب  السلطة  وكانت 
السري  اىل  هؤالء  اضطر  فقد  امليش  زيارة  ملنع  العامة 
هنارًا  ويكمنون  لياًل  الزراعية  واملناطق  البساتني  بني 
الكثيفة  االشجار  ذات  املناطق  يف  او  البيوت  يف  أما 
الفوانيس  هلم  يشعلون  الناس  كان  فقد  والبساتني، 
عليه،  يدلوهم  كي  الطريق  طــول  عىل  والفتائل 
بجريمة  فيحاكم  الزائر  عىل  القبض  القاء  تم  وإذا 
اذا  بالسجن  عليها  وحيكم  ــدود«)65(  ــ احل »اجتياز 
بعد  األحيان  أغلب  يف  وباإلعدام  خمففًا  احلكم  كان 
اىل  عقوبتها  تصل  قانونية  مواد  مع  قضيتهم  تكييف 

االعدام)66(.
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من  جمموعة  عىل  القبض  القاء  تم  انــه  ــروى  وي
الزوار يف احد بساتني منطقة اجلدول الغريب يف قضاء 
اهلندية وكان عددهم 150 زائرًا حيث ألقى القبض 
مشاجرة  وحدثت  احلزبيني،  الرفاق  من   3 عليهم 
اىل  أدى  مما  الرفاق  أحد  مقتل  اىل  أدت  الطرفني  بني 
املنطقة  تلك  بيوت  فهدمت  احلاكمة  السلطة  غضب 
وتم اعتقال شباب املنطقة وُسجن َمن ُسجن وُاعدم 

َمن ُاعدم وكان ذلك سنة 1992م)67(.

جتنيد  من  السابقة  الرواية  مع  الرواية  هذه  وتتفق 
السلطة لرجال ونساء متخفني لغرض معرفة الزوار 
قضاء  مناطق  من  الرجيبة  منطقة  يف  وباخلصوص 
اهلندية حيث كانت معربًا للزوار البد هلم من املرور 
املاء  أواين  يكرسون  احلزبيون  الرفاق  وكــان  فيها، 
الزوار  لرشب  توضع  كانت  التي  )احلب(  الفخارية 
يتم  الــزوار  من  قسم  كان  االحيان  بعض  ويف  لياًل، 
سيارات  بواسطة  كربالء  اىل  وصوهلم  عند  اعتقاهلم 
الزائرين  ونقمة  شكوك  يثريوا  ال  حتى  االسعاف 

اآلخرين)68(.

حمرم  شهري  يف  يبدأ  االمني  االستنفار  وكــان 
املقار  يف  التواجد  احلزيب  الكادر  من  وُيطلب  وصفر 
احلزبية بدرجة انذار، وكانت هناك توجيهات علنية 
ورسية فيام خيص الزيارة ويطلب منهم مراقبة املناطق 
التي يمر هبا الزوار )املاشني عىل االقدام(، ويرفعون 
سيطرات  تنصب  كانت  كام  حوهلا  منتظمة  تقارير 
احلسينية  املواكب  يمنعون  وكانوا  الطرق،  ملسك 
فيها،  العزاء  وجمالس  الزوار  اىل  خدماهتا  تقدم  التي 
للمواكب  رسية  جتهيزات  تقام  كانت  املقابل  ويف 
لتسهيل زيارة الزوار املاشني فقد كان الزوار يمشون 

الوقت  ويف  األنظار،  يلفتوا  لئال  صغرية  جماميع  يف 
نفسه حتى يستطيعوا املناورة واهلرب عند الرضورة، 
وغالبًا ما كان الزوار يقعون يف قبضة اجلهات احلزبية 

حيث كان ينتظرهم السجن او التغييب)69(. 

يف  النظام  راس  توجيهات  ان  االمر  يف  والغريب 
لقاءاته العلنية مل تتطرق اىل هذه االساليب العنيفة يف 
التعامل، فقد ذكر صدام حسني يف لقاء تلفزيوين ما 
ويف  السري  ازدحام  اىل  تؤدي  امليش  زيارة  إن  مفاده: 
من  يشعر  ذلك  لتنظيم  ذلك  يف  الدولة  تدخل  حالة 
نتجنب  االساس  هذا  وعىل  الزيارة،  متنع  اهنا  ذلك 
زيارة امليش واالكتفاء بالزيارة بالسيارات وكالمها له 
االجر نفسه)70(. ويف لقاء آخر يذكر ما مفاده: طلبت 
من احلزب أن يوعي عن الظواهر التي ليس هلا لزوم، 
زيارة  متنع  واهنا   احلسني زيارة  متنع  ال  الدولة  ان 
امليش إلمكانية اندساس اشخاص خمربني يف صفوف 
الزائرين او ازعاج الناس اثناء السري بقطع الشوارع، 
مع رضورة التفريق بني من هو ساذج من الزوار ومن 
امام  نحن  وهنا  معينة)71(  سياسية  جلهات  منظم  هو 
خيارين لتفسري هذا التناقض ما بني ما هو معلن وبني 

ما مطبق:

تعليامت . 1 واالمني  احلزيب  للجهاز  تكون  ان  اما 
غري معلنة تتضمن هذه االجراءات القاسية.

قبل . 2 من  اجتهادات  االمر  يف  يكون  ان  اما 
بالتقصري  اهتامهم  من  خوفًا  احلزبيني  املسؤولني 

يف منع زيارة امليش. 
النظام . 3 رئيس  كالم  يف  جليًا  التناقض  يظهر 

الطرق  يسلكون  يكونوا  مل  عادة  فالزوار  السابق 
الرئيسة فيضيقوا عىل الناس، بل كانوا يسلكون 
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االمنية  االجهزة  كانت  ذلك  ورغم  فرعية  طرقًا 
واحلزبية تطاردهم فيها.

اآلراء  جلميع  وناقاًل  متوازنًا  البحث  يكون  وكي 
مثاالً  نورد  ان  ارتأينا  العالقة  ذات  اجلهات  وجلميع 
حول زيارة امليش رواها لنا احد االشخاص، اذ يذكر 
ابتداًء من سنة  انه مشى لزيارة االربعني أربع مرات 
1998م وكان ينطلق من املوفقية يف حمافظة واسط/ 
كانت  اذا  انه  يقول  للرحلة  وصفه  ويف  احلي،  قضاء 
الرئيسة  والطرق  املدن  عن  وبعيدة  منقطعة  االرض 
الليلة  يف  مبيتهم  يكون  ثم  النهار  يف  يسريون  فإهنم 
االوىل يف منطقة الدملج وكانت املجموعة تضم ما بني 
25- 50 شخصًا، ويف حالة مسريهم لياًل فانه يبدأ 
وكانوا  لالسرتاحة،  زمنية  مدة  وتتخلله  العشاء  بعد 
عىل  حمسوبني  أشخاص  معهم  يسري  أن  معرضني 
النظام لريصدوا حتركاهتم لذا كان يطلب منهم احلذر 
يف احلديث وعدم الوثوق بأي شخص يف املجموعة 

إال بعد أن يتأكد منه)72(.

اما اليوم الثالث فكانوا يستقرون قرب هنر املالح 
به  يتزود  أن  جيب  يشء  أهم  وكان  العام(،  )املصب 
الزائر هو املاء فضاًل عن النقود التي هي رضورية له 
يف رحلة العودة اىل البيت، ويف اليوم الرابع يستقرون 
حمافظة  من  الشوميل  ناحية  يف  اخلرضيات  منطقة  يف 
بابل، ويف اليوم اخلامس يف منطقة اخلميسية/ ناحية 
عىل  نزوهلم  يتأخر  االحيان  بعض  ويف  املدحتية، 
البيوت كوهنا مراقبة من احلزبيني وحني جميء اشعار 
باألمان فاهنم ينزلون عليها هنارًا، ويف اليوم السادس 
يدخلون مدينة احلمزة الغريب )ناحية املدحتية( حيث 
يستضيفهم الناس يف بيوهتم فرادى حتى ال يلفتوا هلم 

االنظار، ويف اليوم السادس يستقرون يف بساتني سكة 
يف  فيستقرون  السابع  اليوم  اما  احللة،  قرب  القطار 
اهلندية )طويريج( حيث كانت االمور تزداد صعوبة 
بسبب شدة املراقبة االمنية كوهنا ملتقى طرق الزوار 
تقدر  اذ  القوارب  بواسطة  يعربون  وكانوا  املشاة، 
أعدادهم بآالف الزوار، وحتدث حاالت وفاة لبعض 
الزوار بشكل نادر عند العبور، ويف حالة اكتشاف امر 
القوارب من قبل افراد النظام - البعثيني - كان يتم 
بلوحات  التغيري  العبور ويعلن عن هذا  تغيري مكان 
داللة يف البساتني ترشد الزوار اىل املكان اجلديد)73(.

طريق  عن  كربالء  يدخلون  الثامن  اليوم  ويف 
جدًا  خطرة  تكون  املنطقة  وهــذه  الكفوف  منطقة 
ذلك ان الرفاق البعثيني يمشطوهنا عن طريق اطالق 
العيارات النارية احلية عىل الزوار ويساعد الناس يف 
حيث  املدينة  داخل  اىل  فردي  بشكل  الــزوار  عبور 
يتوزعون عىل البيوت، وكانوا يسرتحيون اليوم االول 
ثم يزورون يف اليوم الثاين، ويف بعض االحيان تشك 
اجلهات احلزبية واالمنية باألشخاص يف كربالء بأهنم 
من زوار امليش ويتم القاء القبض عليهم، وعند اكامل 

الزيارة كانوا يعودون بالسيارات اىل منازهلم)74(. 

ذلك  الطريق  يف  املشاة  تصادف  حوادث  وهناك 
احلزبية  اجلهات  خيربون  كانوا  االهــايل  من  قساًم  ان 
من  جمموعة  مع  جرت  حادثة  هناك  ان  بل  عنهم، 
بيته ثم ذهب  الزوار استضافهم احد االشخاص يف 
اىل الفرقة احلزبية كي خيرب عنهم إال أن ابنه أخربهم 
باألمر فهربوا من بيته وحني جميء الرفاق احلزبيني مل 
جيدوا أحدًا)75( ! ويقينًا ان هذه حاالت قليلة وشاذة 
اىل  يسارعون  كانوا  الناس  من  األغلب  األعمَّ  ان  اذ 
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تقديم اخلدمات اىل الزوار بأي طريقة كانت.
ويروي أحد الزوار أنه يف حالة إلقاء القبض عىل 
يتم تسليمه من قبل  الزيارة امليش  بتهمة  الزوار  أحد 
الفرقة احلزبية اىل مديرية االمن التي حتوله اىل مديرية 
حمكمة  يف  حماكمة  اىل  خيضع  وهناك  العامة،  األمن 
العقوبات  قانون  من   2  /200 للامدة  وفقا  خاصة 
باحلبس  عليه  وحيكم   ،)76(1969  /111 العراقي 
اىل قسم االحكام  يتم حتويله  مدة شهر واحد حيث 

اخلاصة يف سجن )ابو غريب( لقضاء حمكوميته)77(.
وبني  املشاة  الزوار  بني  املواجهة  شدة  يعزز  ومما 
اجلهاز احلزيب هي الوثائق التي عثر عليها بعد سقوط 
نظام البعث يف 9/ 4/ 2018، والتي تتضمن تعهد 
بعض الرفاق بعدم زيارة االمام احلسني وهي وثائق 

مرفوعة اىل راس النظام آنذاك)78(. 

الخاتمة 
النقاط  أبرز  استنتاج  يمكن  البحث  إكامل  بعد 

اآلتية منه:
السلطة يف عام 1968 . 1 البعث  عند تسلم حزب 

مل يمنع مراسيم زيارة االربعني خاصة والشعائر 
احلسينية عامة، بل كانت الدولة تسهم يف بعض 

الشعائر كالطبخ مثاًل.
عىل . 2 مشيًا  االربعني  لزيارة  التدرجيي  املنع  بدأ 

املشاعل  وعزاء  والزنجيل  والتطبري  االقدام 
اىل  وصوالً   ،1970 عام  بعد  تدرجيي  بشكل 

منعها بشكل رسمي يف 1977.
تعد انتفاضة صفر من أهم املؤرشات عىل رفض . 3

اىل  امليش  زيارة  منع  لقرار  الشيعة  املسلمني 
.احلسني

السيارات . 4 بواسطة   احلسني زيارة  كانت 

البعث  حزب  حكم  مدة  طيلة  هبا  مسموحًا 
1968- 2003م.

امتاز عقد الثامنينات بقلة أعداد الزوار اىل االمام . 5
احلسني سواء بالسيارات ام مشيًا عىل االقدام 
العراقية-االيرانية  وذلك بسبب ظروف احلرب 

1980-1988م.
وما . 6 التسعينات  عقد  يف  امليش  زيارة  منع  استمر 

بعده حتى سنة 2003م سوى بعض االنفراج يف 
اخر سنتني من حكم النظام.

زيارة . 7 منع  عن  املسؤول  هو  احلزيب  الكادر  كان 
امليش اىل احلسني فضاًل عن جهاز االمن. 

تباينت ترصفات افراد حزب البعث جتاه الزوار . 8
بحقها  القانون  يطبق  كان  َمْن  فمنهم  املشاة 
بقسوة والقسم اآلخر كان يتغاىض ويتساهل مع 

الزائرين مشيًا عىل االقدام.
اىل . 9  احلسني لزيارة  املشاة  الزوار  تعرض 

االعتقال  حد  اىل  تصل  شديدة  مضايقات 
واحلبس وربام االعدام يف حاالت حمددة.

تعاطف كثري من الناس مع الزوار املشاة وتقديم . 10
وطعام  مبيت  من  املساعدة  أشكال  خمتلف 

وارشاد عىل الطريق.

الم�شادر والمراجع

املائدة: 8 ( 1)

حممد باقر املجليس، بحار االنوار اجلامعة لدرر أخبار ( 2)
ج101،   ،1983 الوفاء،  مؤسسة  االطهار،  االئمة 

ص334.

مؤسسة ( 3) املتهجد،  مصباح  الطويس،  احلسن  بن  حممد 
فقه الشيعة، بريوت-لبنان، 1991، ص788.
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املصدر نفسه، ص 787.( 4)
(5 )https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9  

%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9

%D9%8A%D9%86

يف ( 6) السلطة  وجتربة  ثورة  حصاد  فرحان،  الكريم  عبد   
 ،1996 لندن،  الرباق،  دار   ،1968  -1958 العراق 

ص 123.
احلرية، ( 7) دار  الثاين،  الكتاب  املركزي،  الثقايف  املنهاج   

بغداد، 1980، ص111.
املصدر نفسه، ص 112.( 8)
املنهاج الثقايف املركزي، ص 115.( 9)
حزيران، ( 10) التاسع،  القطري  للمؤمتر  املركزي  التقرير 

1982، ص 275.
املصدر نفسه، ص 304.( 11)
هي جملة الثورة العربية.( 12)
(13 ) ،1980 نيسان،   ،12 السنة   ،4 عدد  العربية،  الثورة 

ص198.
السيد تقي فضيل العالق، مقابلة شخصية بتاريخ 29/ ( 14)

6/ 2018. وهو معلم متقاعد له نشاطات يف املواكب 
احلسينية من سكنة حمافظة واسط / قضاء النعامنية.

رحيم عليوي عبد اهلل الطفييل، مقابلة شخصية بتاريخ ( 15)
24/ 7/ 2018. وهو صاحب موكب حسيني يؤوي 

الزوار، من سكنة حمافظة كربالء / قضاء اهلندية.
املصدر نفسه.( 16)
بتاريخ ( 17) خاصة  مقابلة  الطفييل،  اهلل  عبد  عليوي  رحيم 

أحد  من  سمعها  انه  يذكر  حيث   .2018  /7  /24
الكوادر املتقدمة يف حزب البعث كان شاهد عيان عىل 

هذه احلادثة.
االربعني:  ( 18) زيارة  يف  تأمالت  العوادي:  كاظم  عيل 

 https://kitabat.com/2017/11/12

املصدر نفسه.( 19)

راسم راجي ذياب السعيداين، مقابلة شخصية بتاريخ ( 20)
20 / 7/ 2018. وهو صاحب موكب حسيني كان 
يؤوي الزوار، من سكنة حمافظة بابل / قضاء اهلاشمية.

عيل كاظم العوادي: تأمالت يف زيارة االربعني.( 21)

(22 )www.alsabaah. طه الربيعي: تاريخ زيارة األربعني: 
 iq/ArticlePrint.aspx?ID=82290

حول الشهداء يف العراق ابان تلك املدة ينظر: مؤسسة ( 23)
العراق- شهداء  من  نخبة  العراق-  شهداء  الشهداء، 
ص   ،2012 بغداد،  الصدامي،  البعثي  النظام  ضحايا 

.27 ،25 ،16

و ( 24)  1977 عام  االربعني  زيارة  التميمي،  حمسن  عيل 
burathanews. :)1978 وعام 2013 )ملحمة اخللود

com/arabic/articles/223422

حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 25)
العلمي  املجمع  اصدارات  االرشف،  النجف  يف 

للدراسات والثقافة االسالمية النجف االرشف.

أو ( 26) سياسيَّة  شعبيَّة،  ثورة  أو  حركة  هي  االنتفاضة: 
ة والعنف واهليجان.  اجتامعيَّة رافضة تغلب عليها القوَّ

 www.almaany.com/ar/dict/ar-a- ينظر: انتفاضة

البحوث ( 27) مركز  الربيعاي:  »حيدر  بـ  االستعانة  تم  لقد 
من  االرشف،  النجف  يف  االنسانية  والدراسات 
والثقافة  للدراسات  العلمي  املجمع  اصدارات 
https://alkafeel.net/ االرشف«  النجف  االسالمية 
fourty/index.php?aview=11 يف كتابة هذا املبحث.

حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 28)
يف النجف االرشف.

املصدر نفسه.( 29)

حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 30)
يف النجف االرشف.
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احلسينية ( 31) الشعائر  دور  النجفي،  حسني  حممد 
www.akhbaar.org/ السيايس:  الرصاع  يف 

home/2016/10/218569.html

حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 32)
يف النجف االرشف.

حممد حسني النجفي، دور الشعائر احلسينية يف الرصاع ( 33)
السيايس.

حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 34)
يف النجف االرشف.

يف رأي آخر يذكر ان هذه الطائرات صادف ان كانت ( 35)
عىل  اهلجوم  يف  مشاركة  فاعتربت  تدريبية  جوالت  يف 
اىل  حتتاج  األربعني  زيارة  ظاهرة  ينظر:  أيضًا.  العزاء 
واجتامعيًا  )ثقافيًا  ومفكرينا  مثقفينا  قبل  من  دراسات 

وتنظيميًا(.
حمافظة ( 36) يف  جمندًا  ضابطًا  كان  انه  الضباط  احد  لنا  ذكر 

السليامنية وجاءهتم برقية يف اثناء احداث صفر1977م، 
مفادها »تدخل كافة القطعات الربية والبحرية واجلوية 
شخصية  مقابلة  ادريس،  نعمة  فاهم   .» انذار  حالة  يف 

بتاريخ 5/5 / 2018.
عيل كاظم العوادي: تأمالت يف زيارة االربعني.( 37)
حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 38)

يف النجف االرشف.
و ( 39)  1977 عام  االربعني  زيارة  التميمي،  حمسن  عيل 

1978 وعام 2013 )ملحمة اخللود(. 
حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 40)

يف النجف االرشف.
املصدر نفسه ( 41)
املصدر نفسه.( 42)
للطباعة، ( 43) احلرية  دار  والرتاث،  الدين  حسني،  صدام 

1978، ص 9.
املصدر نفسه، ص11.( 44)

املصدر نفسه، ص30.( 45)
(46 ) 1977 عام  االربعني  زيارة  التميمي،  حمسن  عيل 

و1978 وعام 2013 )ملحمة اخللود(. 
حيدر الربيعاي: مركز البحوث والدراسات االنسانية ( 47)

يف النجف االرشف.
(48 ) 1977 عام  االربعني  زيارة  التميمي،  حمسن  عيل 

و1978 وعام 2013 )ملحمة اخللود(. 
(49 )alshiaa.yoo7.com :نقاًل عن السيد صادق الشريازي
(50 ) )70( من  مؤلفًا  موكبًا  ان  االشخاص  أحد  يروي 

شخصًا توجه لزيارة احلسني يف االربعني مشيًا عىل 
االقدام من منطقة احلمزة الغريب التابع اىل حمافظة بابل، 
وعند سكة القطار قرب حمطة احللة التقوا بمفرزة حزبية 
وأول هتمة وجهتها هلم اهنم ايرانيون وبعد نقاش معهم 
اقتنع قسم منهم بالعودة اال اهنم كمنوا يف احد البساتني 
الزيارة. روى هذه احلادثة: راسم  اىل  بعد  فيام  وعادوا 
 /7  /  23 بتاريخ  شخصية  مقابلة  السعيداين،  زاجي 

2018م.
سكنة ( 51) من  حسيني  خطيب  العقييل،  خرض  عيل  الشيخ 

ومعارص  عيان  شاهد  الكوت:  قضاء  واسط/  حمافظة 
للحالة. 

راسم راجي ذياب السعيداين، مقابلة شخصية بتاريخ ( 52)
.2018 / 7 / 23

(53 ) حمسن عبد الصاحب املظفر، املسري مشيًا اىل احلسني
www.alnoor.se/article. واالنتشار:  االطوار 

asp?id=311637

البعث ( 54) حزب  بني  الرصاع  الكتبي،  عباس 
https://www.sotaliraq.com/ احلسني:  وزيارة 

latestarticles.php?id=22274

املصدر نفسه.( 55)

مقابلة شخصية مع عضو قيادة شعبة يف حزب البعث، ( 56)
 /7/  18 بتاريخ  الكوت  قضاء   / واسط  حمافظة 

2018. وقد فضل عدم ذكر اسمه.
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مشاهدات خاصة للباحث حممد فهد يف سنة 1998م.( 57)

مقابلة شخصية مع عضو قيادة شعبة من حمافظة واسط ( 58)
طلب عدم ذكر اسمه بتاريخ 18 /7/ 2018.

روى يل أحد رجال الدين قصة مفادها ان عضو قيادة ( 59)
كلفت  وقد  اصنع  »ما  له  قال  البعث  حزب  يف  شعبة 
ارغب  ال  وانا   احلسني اىل  املاشني  الزوار  بمطاردة 
خاصة  مقابلة  الغراوي،  قيص  الشيخ   .« ايذائهم؟  يف 
بتاريخ 3/ 5/ 2018. وهو من سكنة حمافظة واسط 

قضاء الكوت.

مقابلة شخصية مع عضو قيادة شعبة من حمافظة واسط ( 60)
طلب عدم ذكر اسمه بتاريخ 18 /7/ 2018.

وحماربة ( 61) صدام  الطاغية  عيل،  عبد  اهلل  عبد  أسعد 
www.akhbaar.org/ احلسينية:  الشعائر 

home/2016/10/218750.html

كربالء ( 62) حمافظة  سكنة  من  املوسوي  محزة  نزار  السيد 
قضاء اهلندية وهو صاحب موكب حسيني كان يؤوي 
الزوار، شاهد عيان، مقابلة شخصية بتاريخ 21/ 7/ 

.2018

املصدر نفسه.( 63)

املصدر نفسه.( 64)

روى أحد الزوار ان جريمة اجتياز احلدود طبقت ملرة ( 65)
واحدة مع جمموعة ادعى اجلهاز احلزيب اهنم قادمون من 
تبني  والتحقيق  االمن  مديرية  اىل  حتويلهم  وبعد  ايران 
أحد  اليارسي،  عيل  محيد  هاشم  السيد  عراقيون.  أهنم 
االقدام،  عىل  مشيًا  يزورون  كانوا  الذين  االشخاص 
الكوت:  واسط قضاء  حمافظة  عيان، من سكنة  شاهد 

مقابلة شخصية بتاريخ 25 / 7 / 2018.

قاسم كريم ذرب احلسناوي، صاحب موكب حسيني ( 66)
قضاء  كربالء  حمافظة  سكنة  من  الزوار،  يؤوي  كان 

اهلندية، مقابلة شخصية بتاريخ 21/ 7/ 2018.

املصدر نفسه.( 67)

املصدر نفسه.( 68)

موكب ( 69) صاحب  القصري،  عزوز  حمي  اسامعيل  السيد 
بتاريخ  شخصية  مقابلة  الزوار،  يؤوي  كان  حسيني 
قضاء  الديوانية  حمافظة  سكنة  من  وهو   ،2018  /22

الشامية.

(70 )https://www.youtube.com/ تلفزيوين:  لقاء 
 watch?v=_Oz1WWWAJpo

(71 )https://www.youtube.com/ تلفزيوين:  لقاء 
watch?v=0ZP5ZU-3GII

سكنة ( 72) من  املشاة،  الزوار  أحد  مع  شخصية  مقابلة 
اسمه  ذكر  عدم  ل  فضَّ الكوت  قضاء  واسط/  حمافظة 

بتاريخ 25 / 7/ 2018.

مقابلة شخصية مع احد الزوار املشاة بتاريخ 25 / 7/ ( 73)
.2018

املصدر نفسه.( 74)

تسعينات ( 75) اواخر  احلادثة جرت يف  نفسه. هذه  املصدر 
القرن املايض يف منطقة املالح ضمن ناحية الشوميل.

سبع ( 76) عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  »يعاقب  املادة:  نص 
سنوات او باحلبس كل من حبذ او روج أيًا من املذاهب 
التي ترمي اىل تغيري مبادئ الدستور االساسية او النظم 
اجتامعية  لتسويد طبقة  او  االجتامعية  للهيئة  االساسية 
عىل غريها من الطبقات او للقضاء عىل طبقة اجتامعية 
لقلب نظم الدولة االساسية االجتامعية او االقتصادية 
او هلدم اي نظم من النظم االساسية للهيئة االجتامعية 
وسيلة  اية  او  االرهاب  او  القوة  استعامل  كان  متى 

اخرى غري مرشوعة ملحوظًا يف ذلك«.

شخصية ( 77) مقابلة  اليارسي،  عيل  محيد  هاشم  السيد 
بتاريخ 25 / 7 / 2018

ينظر: املالحق، ص29.( 78)
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أوالً- الكتب:

التاسع، حزيران، . 1 القطري  للمؤمتر  املركزي  التقرير 
.1982

الثورة العربية، عدد 4، السنة 12، نيسان، 1980.. 2

عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة وجتربة السلطة يف . 3
العراق 1958- 1968، دار الرباق، لندن، 1996.

لدرر . 4 اجلامعة  االنوار  بحار  املجليس،  باقر  حممد 
الرتاث  إحياء  دار  ط3،  االطهار،  االئمة  أخبار 

العريب، بريوت - لبنان، 1983.

حممد بن احلسن الطويس، مصباح املتهجد، مؤسسة . 5
فقه الشيعة، بريوت - لبنان، 1991.

املنهاج الثقايف املركزي، الكتاب الثاين،، دار احلرية، . 6
بغداد، 1980.

ثانياً - شبكة االنرتنت:

7 .https://ar.wikipedia.org/wiki 

صدام . 8 الطاغية  عيل،  عبد  اهلل  عبد  اسعد 
www.akhbaar.org/ احلسينية:  الشعائر  وحماربة 

home/2016/10/218750.html

والدراسات . 9 البحوث  مركز  الربيعاي،  حيدر 
العلمي  املجمع  االرشف،  النجف  يف  االنسانية 
النجف  االسالمية  والثقافة  للدراسات 
https://alkafeel.net/fourty/index. االرشف: 

php?aview=11

10 .www. األربعني:  زيارة  تاريخ  الربيعي:  طه 
 alsabaah.iq/ArticlePrint.aspx?ID=82290

ظاهرة زيارة األربعني حتتاج اىل دراسات من قبل . 11

وتنظيميًا(:  واجتامعيًا  )ثقافيًا  ومفكرينا  مثقفينا 
hajrnet.net

البعث . 12 حزب  بني  الرصاع  الكتبي،  عباس 
https://www.sotaliraq.com/ احلسني:  وزيارة 

latestarticles. php?id=22274

االربعني:  . 13 زيارة  يف  تأمالت  العوادي:  كاظم  عيل 
 https://kitabat.com/2017/11/12

14 . 1977 عام  االربعني  زيارة  التميمي،  حمسن  عيل 
اخللود(:  )ملحمة   2013 وعام   1978 و 

burathanews.com/arabic/articles/223422

اىل . 15 مشيا  املسري  املظفر،  الصاحب  عبد  حمسن 
www.alnoor.se/ واالنتشار:  االطوار   احلسني

article.asp?id=311637

احلسينية . 16 الشعائر  دور  النجفي،  حسني  حممد 
www.akhbaar.org/ السيايس:  الرصاع  يف 

home/2016/10/218569.html

ثالثًا- املقابالت الشخصية:

موكب . 17 صاحب  القصري،  عزوز  حمي  اسامعيل 
حسيني كان يؤوي الزوار، مقابلة شخصية بتاريخ 
الديوانية  حمافظة  سكنة  من  وهو   ،2018  /22

قضاء الشامية.

بتاريخ 29/ . 18 العالق، مقابلة شخصية  تقي فضيل 
يف  نشاطات  له  متقاعد  معلم  وهو   .2018  /6
املواكب احلسينية من سكنة حمافظة واسط / قضاء 

النعامنية.

شخصية . 19 مقابلة  الطفييل،  اهلل  عبد  عليوي  رحيم 
موكب  صاحب  وهو   .2018  /7  /24 بتاريخ 
حسيني يؤوي الزوار، من سكنة حمافظة كربالء / 
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قضاء اهلندية. راسم راجي ذياب السعيداين، مقابلة 
شخصية بتاريخ 20 / 7/ 2018. وهو صاحب 
سكنة  من  الزوار،  يؤوي  كان  حسيني  موكب 

حمافظة بابل / قضاء اهلاشمية.

سكنة . 20 من  حسيني  خطيب  العقييل،  خرض  عيل 
عيان  شاهد  الكوت:  قضاء  واسط/  حمافظة 

ومعارص للحالة. 

موكب . 21 صاحب  احلسناوي،  ذرب  كريم  قاسم 
حمافظة  سكنة  من  الزوار،  يؤوي  كان  حسيني 
كربالء قضاء اهلندية، مقابلة شخصية بتاريخ 21/ 

.2018 /7

سكنة . 22 من  املشاة،  الزوار  أحد  مع  شخصية  مقابلة 
ذكر  عدم  فضل  الكوت  قضاء  واسط/  حمافظة 

اسمه بتاريخ 25 / 7/ 2018.

حزب . 23 يف  شعبة  قيادة  عضو  مع  شخصية  مقابلة 
البعث، حمافظة واسط / قضاء الكوت بتاريخ 18 

/7/ 2018. وقد فضل عدم ذكر اسمه.

نزار محزة املوسوي من سكنة حمافظة كربالء قضاء . 24
يؤوي  كان  حسيني  موكب  صاحب  وهو  اهلندية 
الزوار، شاهد عيان، مقابلة شخصية بتاريخ 21/ 

2018 /7

المالحق:

وثيقة تت�شمن تعهد بع�ض الرفاق الحزبيين بعدم زيارة 

المام الح�شين
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موقع كربالء بالن�شبة الى خريطة العراق

وثيقة تت�شمن تعهد بع�ض الرفاق الحزبيين بعدم زيارة المام الح�شين
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يوم الأربعين

درا�شة تحليلية للمرويات التاريخية

اأ. م. د. وفاء عبا�س فيا�س 

جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية

الملخ�ض 

األربعني  بيوم  املتعلقة  التارخيية  املرويات  من  طائفة  عىل  الضوء  لتسليط  حتليلية  رؤية  عىل  البحث  يعتمد 
وشخوصه، وما اقرتن به من أحداث سابقة أو تالية لبداية الركب احلسيني األسري بأيدي طغاة ذلك العرص 
حتلييل  يكون  أن  وحرصت  منها.  املعارصين  بعض  وموقف  القديمة،  املصادر  يف  ذكرها  جرى  مما  وجبابرته، 
للطبيعة  املوضوعية  املحاكمة  ثم  ومن  املرويات  تلك  يف  وردت  التي  األلفاظ  خصوصية  إبراز  عىل  مرتكزًا 

احلكائية التي جرى تأطري احلوادث فيها، بام ينسجم مع رؤية عقلية ومنطقية متقبلة. 

األمر الذي خلصنا فيه اىل الوقوف عىل مدى استهانة ُكّتاب حوادث عاشوراء وما تاله من أحداث ومن 
تابعهم، وعدم إعطائه حقه والنيل من شخوصه الكرام وإظهارهم بمزايا وصفات هم بعيدون عنها كل البعد. 

م عىل عدة حماور هي عىل النحو اآليت: والبحث مقسَّ

املحور األول: قراءة يف احلوادث التي سبقت يوم األربعني.

املحور الثاين: قراءة يف روايات طرق مسري األسارى قبل يوم األربعني.

املحور الثالث: قراءة يف روايات يوم األربعني )بني املؤيدين واملنكرين( والرّد عليهم.

وقبل كل ذلك ستكون هنالك مقدمة وتعقب هذه املحاور خامتة توضح نتائج البحث يتلوها ثبت للمظان.



100

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

Arbaeen Day - An Analytical Study of Historic Narrations

Prof. Wafaa Abbas Fayyadh

Faculty of Islamic Sciences / Karbala University

Abstract

The research relies on an analytical vision to shed light on a range of historical narratives 
related to the fortieth day and its figures, and the events that preceded or followed the beginning 
of the conquest of Husseini by the hands of the tyrants of that era and Jabbertha, which were 
mentioned in ancient sources and the position of some of them. And was keen to be analytical 
based on highlighting the specificity of the words that appeared in those Almrooyat and then 
the substantive trial of the nature of the court in which the incidents were framed, in line with 
the vision of mental and logical accepted.

Which led us to find out how insulting the book of Ashura events and the subsequent events 
and those who follow them, and not to give him the right and to deprive him of his valuable 
figures and to show them the advantages and qualities they are far from it all.

The research is divided into several axes, as follows:

The first axis: reading in the events that preceded the fortieth day.

The second axis: reading in the accounts of the paths of the prisoners before the fortieth day.

The third axis: reading in the novels of the forty (between supporters and deniers) and re-
spond to them.

Above all, there will be an introduction and tracking of these axes.
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المقدمة:

التي  وآالئه  حتىص،  ال  التي  نعامئه  عىل  هلل  احلمد 
ال تعد، وصلواته وسالمه عىل رسوله األعظم حممد 

وعىل أهل بيته الطيبني األطهار.

األمة  تاريخ  يف  جرى  حدث  حيَظ  فلم  بعد  أما 
كتب  ما  بقدر  فيه  يكتب  ومل  االهتامم  من  اإلسالمية 
احلسني  اإلمام  استشهاد  ويوم  عاشوراء  حدث  عن 
بن عيل وأهله بيته وصحابته األوفياء )رضوان 
وهتك  وآالم  مآس  من  أعقبه  وما  عليهم(  تعاىل  اهلل 
 ،بيته الكرام حلرمة النبي حممدجرت عىل أهل 
ويقف  اإلنسانية،  جبني  هلا  يندى  التي  املآيس  تلك 
عنها؟  يسطر  ماذا  حائرًا  واللسان  مذهوال  الضمري 
السامء  مالئكة  وأبكت  العرش  هلا  اهتز  مصيبة  إهنا 
 قبل أهل األرض، وكام قال اإلمام زين العابدين
))فلقد  املدينة:  إىل  رجوعهم  بعد  لــه  خطبة  يف 
بأمواجها  البحار  وبكت  لقتله  الشداد  السبع  بكت 
واألشجار  بأرجائها  واألرض  بأركاهنا  والساموات 
املقربون  واملالئكة  البحار  وجلج  واحليتان  بأغصاهنا 

وأهل الساموات أمجعون(()1(.

لقد قّدم هذا القائد العظيم اإلمام احلسني كلَّ 
ما عنده وأعزَّ ما يملك وضحى بروحه وماله وولده 
وهدفه  قضيته  أجل  من  ونسائه  وأهله  وأصحابه 
حّر  إنسان  كل  وهدف  قضية  زال  ما  الذي  األسمى 
واملهانة  والذل  والصنمية  واالستعباد  الظلم  يرفض 
إنه رصاع احلق وإن  الكرامة بكل صورها،  ويطلب 

عّز مع الباطل وإن توسع وكثر. 

األربعني  يــوم  دراســـة  فكرة  ــاءت  ج هنا  ومــن 

سبقه  وما   طالب أيب  بن  عيل  بن  احلسني  لإلمام 
الكرام يف ضوء  بيته  أهل  من أحداث جرت عىل 
بعض النصوص التارخيية املروية من املصادر القديمة 
واملعارصين  املتقدمني  للعلامء  احلديثة  واملــصــادر 
املحرم وما  العارش من  ما بني  الوصل  بوصفه حلقة 

جرى من بعده من أحداث. 

إبــراز  عىل  مرتكزًا  حتلييل  يكون  أن  وحرصت 
املرويات  تلك  يف  وردت  التي  األلفاظ  خصوصية 
التي  احلكائية  للطبيعة  املوضوعية  املحاكمة  ثم  ومن 
جرى تأطري احلوادث فيها، بام ينسجم مع رؤية عقلية 
ُكّتاب  استهانة  مدى  عىل  للوقوف  متقبلة  ومنطقية 
حوادث عاشوراء وما تاله من أحداث وَمْن تابعهم، 
وعدم إعطائه حقه وذلك للنيل من شخوصه الكرام 
كل  عنها  بعيدون  هم  وصفات  بمزايا  وإظهارهم 
البعد، وسيكون البحث مقساًم عىل عدة حماور تكون 

عىل النحو اآليت:

املحور األول: قراءة يف بعض احلوادث التي سبقت 
يوم األربعني.

املحور الثاين: قراءة يف روايات طرق مسري األسارى 
قبل يوم األربعني.

يوم األربعني )بني  قراءة يف روايات  الثالث:  املحور 
املؤيدين واملنكرين(، والرّد عليهام.

هذه  وتعقب  مقدمة  هنالك  ستكون  ذلك  وقبل 
ثبت  يتلوها  البحث  نتائج  توضح  خامتة  املحاور 

للمظان.
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المحور الأول:

�شبقت  التي  الحوادث  روايات  بع�ض  في  قراءة 

يوم الأربعين

ال  الطف  يوم  أو  كربالء  يوم  أّن  فيه  شك  ال  مما 
)سنة  من  املحرم  من  العارش  اليوم  عىل  فقط  يقترص 
بسنوات  التاريخ  هذا  قبل  ما  إىل  يمتد  بل  61هـــ(، 
االسرتاتيجي  بتخطيطه   احلسني اإلمام  بدأ  يوم 
ملحمته  إىل  للوصول  الكبري  الــواعــي  وتكتيكه 
احلكم  مقاليد  لتغيري  والثورية  والفكرية  االصالحية 
مل  ))إين  بقوله:  عنها  اهدافه  إعالن  بعد  األمــوي)2( 
وإنام  ظاملًا،  وال  مفسدًا  وال  بطرًا،  وال  أرشًا  أخرج 
خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي، حممد )صىل 
اهلل عليه ]وآله[ وسلم(، أريد أن آمر باملعروف وأهنى 
عن املنكر، وأسري بسرية جدي حممد )صىل اهلل عليه 
قبلني  ]وآله[ وسلم(، وأيب عيل بن أيب طالب. فمن 
بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق. ومن ردَّ عيلَّ هذا، أصرب 

حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم الظاملني(()3(. 

فاحلسني مل يكن وليد اللحظة اآلنية واحلارضة 
معصوم  كــإمــام  تفكريه  كــان  ــام  وإن عاشها،  التي 
اخلطرية  األحداث  من  تراكامت  نتيجة  حمنك  وقائد 
والرصاعات املستمرة واملريرة التي شاهدها وعايشها 
ابتداًء منذ طفولته وحتى خروجه من هذه الدنيا. وما 
يقال عن احلسني يقال عن العقيلة زينب التي 
شاطرته األحداث بكل تفاصيلها فكانت عىل درجة 
عالية من الوعي واإلدراك واملسؤولية يف حتمل زمام 
األمور من بعده. وكيف ال تكون كذلك وهي التي 
يف  واملهمة  اخلطرية  التارخيية  ــداث  األح عــارصت 

تاريخ األمة اإلسالمية عىل مدار أكثر من مخسني عامًا 
منذ  وآله  احلسني  عىل  جرى  ما  رأت  أهنا  عن  فضاًل 
 إذ رأت ما رآه احلسني مسريه وحتى استشهاده

وزيادة. 

بعد  ما  إىل  الكربى  امللحمة  هذه  تاريخ  ويستمر 
هذا اليوم بإكامل املسرية االصالحية وبيان األهداف 
أن  هلا  قّدر  التي   الشهداء سيد  معاملها  رسم  التي 
تقع عىل عاتق من بقي من أهل بيته الكرام. والبد 
ومواقف  مجة  ــداث  أح فيه  تقع  أن  من  املسري  هلــذا 
دائرة  عن  غّيبت  أهنا  أو  إلينا  تصل  مل  ولكنها  عديدة 
جهة  من  وألمهيتها  جهة  من  خلطورهتا  التاريخ 
أخرى، ألننا نرى أن هذا احلدث التارخيي كان جيب 
بتفاصيله وهم  إال من رأى هذا احلدث  ينقله  أن ال 
اإلمام احلسني واإلمام زين العابدين والعقيلة 
)صلوات  فاستشهد   احلسني اإلمام  أما   زينب
اهلل عليه وسالمه( واإلمام السجاد قد اهنكته العلة 
واملرض كام يقولون، والعقيلة زينب يف اخليمة كام 
التي جرت  باحلوادث  يتعلق  فيام  أيضًا. هذا  عون  يدَّ
يف املعركة، أما ما وصل إلينا من أخبار وحوادث ما 
العدو  نقاًل عن  أقلُّه  أو  كله  فالذي جاء  املعركة  بعد 
أو لربام عن شخصيات صنعها التنظري العبايس وهي 
واضحًا  سيظهر  أمر  وهو  أمرها؟؟!!،  يف  مشكوك 
يف صفحات البحث، وما جاء عن من بقي من أهل 
الغليل وحتى  الذي ال يشفي  القليل  النزر   البيت
هذا القليل لربام دسوا فيه كثريًا من األكاذيب ليوافق 
أهواءهم وليس عظمة هذه احلادثة التارخيية. وسنأيت 
إىل ثالث روايات خمتلفة عن أمهات الكتب التارخيية 

املعتربة يف رسد هذه الواقعة التارخيية والكتب هي:



103

احملور التارخيي واجلغرايف يف زيارة األربعني

أو . 1 )ت204هـ  للطربي  خمنف:  أيب  مقتل 
206هـ(.

كتاب الفتوح: ابن أعثم الكويف )ت314هـ(.. 2
تاريخ األمم وامللوك: الطربي )ت 331هــ(.. 3
الثقات: ابن حّبان )ت354هـ(.. 4
الكامل يف التاريخ: ابن األثري )ت 630هــ(.. 5
مثري األحزان ومنري سبيل األشجان: ابن نام احليل . 6

)ت 645هـ(.
اللهوف عىل قتىل الطفوف: السيد عيل بن موسى . 7

بن طاووس احليل )ت 664 هـ(.
بن . 8 موسى  بن  عيل  الطفوف:  قتىل  عىل  امللهوف 

جعفر بن طاووس )ت 664 هــ(.

فأول ما يطالعنا من تلك احلوادث التي تروى بعد 
التي  الرواية  تلك  هي   ،احلسني اإلمام  استشهاد 
تتضمن إرسال رأس اإلمام احلسني إىل ابن زياد 
إذ رويت برواية أيب خمنف: ))قال ثم إن عبيد اهلل أمر 
بنساء احلسني وصبيانه فجهزن، وأمر بعيل بن احلسني 
ثعلبة  بن  حمفز  مع  هبم  ح  رسَّ ثم  عنقه،  إىل  بغل  فغل 
اجلوشن  ذي  بن  شمر  ومع  قريش،  عائذة  العائذي 
فانطلقا هبم حتى قدموا عىل يزيد، فلم يكن عيل بن 
احلسني يكلم أحدًا منهام يف الطريق كلمة حتى بلغوا. 
صوته  ثعلبة  بن  حمفز  رفع  يزيد  باب  إىل  انتهوا  فلام 
باللئام  املؤمنني  أمري  أتى  ثعلبة،  بن  حمفز  هذا  فقال: 
أم  ما ولدت  معاوية:  بن  يزيد  فأجابه  قال:  الفجرة، 

حمفز رشًا وأألَم(()4(.

ويف موضع آخر من الكتاب يقول: ))فجاء الربيد 
ومل يسمع التكبري وجاء كتاب بأن رسح األسارى إىل، 

قال فدعا عبيد اهلل بن زياد حمفز بن ثعلبة، وشمر بن 
أمري  إىل  والرأس  بالثقل  انطلقوا  فقال  اجلوشن  ذي 
قدموا  حتى  قال:فخرجوا  معاوية،  بن  يزيد  املؤمنني 
عىل يزيد، فقام حمفز بن ثعلبة فنادى بأعىل صوته جئنا 
برأس أمحق الناس وأألمهم، فقال يزيد: ما ولدت أم 

حمفز أالأ وأمحق ولكنه قاطع ظامل(()5(. 

)ت354هــ(  حّبان  ابن  روايــة  جــاءت  حني  يف 
باختالف بعض األلفاظ إذ يقول: ))ثم أنفذ عبيد اهلل 
أسارى  مع  الشام  إىل  بن عيل  احلسني  زياد رأس  بن 
النساء والصبيان من أهل بيت رسول اهلل )صىل اهلل 
بعض  ولكن  الــشــام(()6(،  إىل  وسلم(  ]وآلــه[  عليه 
حول  كتب  حّبان  ابن  أن  ذكر  املعارصين  الباحثني 
فقال: ))ثّم رّسح عبيد اهلل بن زياد رأس  هذا األمر 
احلسني بن عيّل مع النساء واألطفال األرسى من 

آل رسول اهلل إىل الشام(()7(.

احليل)ت  نام  ابن  عن  جاءت  األخــرى  والرواية 
مع  احلسني  رأس  رسح  ــم  ))ث قوله:  يف  645هــــ( 
خويل بن يزيد األصبحي ومحيد بن مسلم األزدي إىل 
أصحابه  من  الباقني  برؤوس  وأمر  زياد  بن  اهلل  عبيد 
مع  هبا  ح  ورسَّ رأسًا  وسبعني  اثنني  وكانت  فنظفت 
شمر بن ذي اجلوشن وقيس بن األشعث وعمرو بن 

احلجاج(()8(.

وإن  التارخيية  النصوص  هذه  يف  نلمحه  الذي 
تباينت ألفاظها واختلفت أهنا تتحدث عن مضمون 
 واحد وهو تسيري قافلة من بقي من عائلة احلسني
مع رأسه الرشيف بعد شهادته، ولكن استعامل لفظة 
)رسح( غري مشددة كام أراها غري مهذبة وغري الئقة 
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الناحية األدبية، فمن  اللغوية وال من  الناحية  ال من 
وما  املاشية  استعامل  يف  اللفظة  تدل  اللغوي  اجلانب 
املاشيَة  َأَرْحُت  منظور:))َتُقوُل:  ابن  يقول  أشبهها 
َهِذِه  حًا،  رَسْ ْحُتها  ورَسَ ْلُتها  وَأمْهَ وَأَسْمُتها  وَأْنَفْشُتها 
َوْحَدَها باَِل َألف. َوَقاَل َأبو اهْلَْيَثِم يِف َقْولِِه َتَعاىَل: ﴿ِحنَي 
ُيَقاُل  َقاَل:  )النحل6(؛  تَْسَُحوَن﴾  وَِحنَي  تُرِيُحوَن 
امْلَْرَعى...  إىَِل  بالَغداِة  َأخرجتها  َأي  املاشيَة  ْحُت  رَسَ
والسارُح:   ، بالَعيِشِّ وراحْت  بِاْلَغَداِة  َحْت  رَسَ ُيَقاُل: 
اْساًم  َوَيُكوُن  اإِلبل،  ُح  َيرْسَ ِذي  الَّ اِعي  لِلرَّ اْساًم  َيُكوُن 
ا  َومُهَ اِمر  والسَّ كاحلارِضِ  ُح  ْ الرسَّ هَلُُم  ِذيَن  الَّ لِْلَقْوِم 

مجيٌع(()9(.

وكام هو معلوم فإن اآلية املباركة جاءت يف سياق 
نَْعاَم 

َ
﴿َواْل تعاىل:  قال  واألنعام  اإلبل  عن  احلديث 

ُكلُوَن* 
ْ
َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِْفٌء َوَمَنافُِع َوِمنَْها تَأ

َولَُكْم فِيَها َجَاٌل ِحنَي تُرِيُحوَن وَِحنَي تَْسَُحوَن﴾ 
داللة  يف  الفراء)ت207هـ(  وقال  )النحل6-5(، 
حني  أي  ُتِرحُيوَن:  ))ِحنَي  وترسحون:  ترحيون 
ُيقاُل  ومباركها  الرعي  بني  ترّدوهَنا  إبلكم:  ترحيوَن 
هلا امْلَُراح. والرسوح بالغداة )َقاَل الفّراء(: إذا سعت 

للرعي(()10(.

إِرسالك  ))والترسيُح:  أيضا:  منظور  ابن  ويقول 
ْحُت ُفاَلًنا إىِل َمْوِضِع  َرُسواًل يف حاجة رَساحًا. ورَسَّ
ى  َوَسمَّ تطليُقها...  املرَأة:  يُح  وَترْسِ َأْرسلته.  إِذا  َكَذا 
ُحوُهنَّ  َورَسِّ َفَقاَل:  رَساحًا،  الطَّاَلَق   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللَُّ، 
ُه  َوَسامَّ املرَأة،  َطلََّق  ِمْن  َطاَلًقا  ُه  َكاَم َسامَّ مَجِياًل؛  رَساحًا 
الطَّاَلِق  يَح  رَصِ َمُع  جَتْ َألفاظ  َثاَلَثُة  َفَهِذِه  الِفَراَق، 
ُق هِبَا إِذا َأنكر َأن َيُكوَن َعنَى  ُن فِيَها امُلَطلِّ ِذي اَل ُيَديَّ الَّ
حة يِف  ٌح وُمنرَْسِ ٌح وناقٌة رُسُ هِبَا َطاَلًقا،... َوَخْيٌل رُسُ

يَعٌة؛ َقاَل األَعشى: َها َأي رَسِ َسرْيِ

ٍح، كَأنَّ بَغْرِزها... ِهّرًا، إِذا انَتَعل امَلطِيُّ  بُجاللٍة رُسُ
ُح ِمْثُل ُسُجح َأي َسْهَلٌة(()11(. ظِالهَلا... وِمْشَيٌة رُسُ

أما ما جاء يف رواية ابن أعثم الكويف)ت314هـ( 
فقد استعمل لفظة )أرسل( بدال من )رّسح( وذلك 
عبيد  إىل  بالرأس  سعد  بن  عمر  ))وأرسل  قوله:  يف 
بن  برش  واسمه  بالرأس  الرجل  فجاءه  زياد  بن  اهلل 
ابن األثري)ت630هــ(  مالك...(()12( يف حني نص 
ورؤوس  َرْأُسُه  ُأْرِسَل  احْلَُسنْيُ  ُقتَِل  ))مَلَّا  أنه  عىل 
ْبِن  َومُحَْيِد  َيِزيَد  ْبِن  َخَويِلِّ  َمَع  ِزَياٍد  اْبِن  إىَِل  َأْصَحابِِه 

.)13()) ُمْسِلٍم اأْلَْزِديِّ

الترسيح وهو مصدر لفعل رّسح  مما تقدم يكون 
إىل موضع  إرساله  أو  إرسال رسول يف حاجة  يعني 
رساحًا  مصدره  )رسح(  التشديد  عدم  وأن  معني، 
لنا  يتبني  هذا  فعىل  واملاشية،  باألنعام  خاص  وهو 
أو  )رسح(  لفظتي  استعامل  بني  واضح  الفرق  أن 
واإلبل  والغنم  للامشية  فالرسح  ومصدرمها  ح(  )رَسَّ
دته لغة العرب،  وهو ما رسمه القرآن الكريم لنا وقعَّ
حاجة  يف  الرسول  إلرسال  فهي  )رّسح(  الفعل  أما 
موضع  إىل  إرساله  وكذلك  ميتًا  وليس  حي  وهو 
معني وليس إرسال عائلة أو أسارى، وعليه سيكون 
للقافلة  واإلرسال  والتسيري  والغنم  للامشية  الرساح 
والبرش، ولذا نعد هذا املورد من األخطاء اللغوية التي 
ال تغتفر لدى كّتاب التاريخ، فهل هذا من باب اجلهل 
باللغة من أيب خمنف وغريه الذين نقلوا هذه الروايات 
أو هو  ألفاظها ودالالهتا؟!،  من غري متعن ومتييز يف 
من باب اإلساءة املتعمدة ملقام أهل البيت وهو ما 

أراده التنظري العبايس يف رواية هذه احلادثة. 
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أما الرواية الثانية املخدشة للحياء واملسيئة لبنات 
الرسالة عمومًا ما جاء يف بعض املصادر التارخيية يف 
موضوع رحيل عيال احلسني إىل الكوفة إذ يقول 
أبو خمنف: ))وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، ثم 
أمر محيد بن بكري األمحري، فأذن يف الناس بالرحيل 
ومن  وأخواته  احلسني  بنات  معه  ومحل  الكوفة،  إىل 
كان معه من الصبيان وعيل بن احلسني مريض. قال 
بن  قرة  عن  العبيس  زهري  أبو  ثني  فحدَّ خمنف:  أبو 
قيس التميمي قال: نظرت إىل تلك النسوة ملا مررت 
وجوههن،  ولطمن  صحن  وولــده  وأهله  بحسني 
من  منظرًا  رأيــت  فام  فرس  عىل  فاعرتضتهن  قــال: 
نسوة قط كان أحسن من منظر رأيته منهن ذلك، واهلل 
هَلُنَّ أحسن من مهى يربين قال فام نسيت من األشياء 
بأخيها  مرت  حني  فاطمة  ابنة  زينب  قول  أنسى  ال 
حممداه،  يا  حممداه،  يا  تقول:  وهي  رصيعًا  احلسني 
ل  صىل عليك مالئكة السامء، هذا احلسني بالعرا، مرمَّ
سبايا،  وبناتك  حممداه  يا  االعضاء،  مقطع  بالدماء، 
وذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا قال: فأبكت واهلل 

كل عدو وصديق(()14(.

مهى  من  أحسن  ــنَّ  و)هَلُ منهن(  )أحسُن  فقوله 
الراوي  هذا  ووضاعة  بسفالة  يوحي  يربين(  ]مها[ 
نسوة  إىل  ينظر  الذي  التميمي(  قيس  بن  )قرة  وهو 
يستمتع  وهو  وإخواهنن  وأوالدهــن  أحبتهن  فقدن 
إعجاب  وقت  املورد  وهل  هبن.  ويتغزل  املنظر  هبذا 
حتى  قبل  من  نسوة  ــراوي  ال هذا  يَر  أمل  ــزل؟؟!  وغ
الغزال  بأهنن أحسن من  يتعجب حلسنهن ويصفهن 
التي تربز أو تظهر للعيان؟؟! فضاًل عن ذلك كيف 
يذكر ابن نام احليل عن أيب خمنف هذه الرواية وال يعّلق 

ولو بكلمة واحدة وال يقف موقف الرافض هلا؟؟! 
وهو متأخر عن أيب خمنف أم أنه يتعبد كالمه؟ 

وبحسب التسلسل يف األحداث نقف عىل احلادثة 
إىل  واضحتني  وإساءة  إهانة  فيها  نلمح  التي  الثالثة 
كتبه  ما  وهــو   عيل بنت  زينب  العقيلة  شخص 
أهل التاريخ ونحن نحتكم إليهم بلغتهم التي كانوا 
تارخيه  يف  الطربي  ذكره  ما  ذلك  من  هبا،  يتكلمون 
عن أيب خمنف قوله: ))قال: فلام دخل برأس حسني 
وصبيانه وأخواته ونسائه عىل عبيد اهلل بن زياد لبست 
هبا  وحفَّ  وتنكرت  ثياهبا،  أرذل  فاطمة  ابنة  زينب 
اماؤها.فلام دخلت جلست، فقال عبيد اهلل بن زياد: 
كل  ثالثًا  ذلك  فقال  تكلمه،  فلم  اجلالسة؟  هذه  من 
ابنة  زينب  هذه  امائها:  بعض  فقال  تكلمه،  ال  ذلك 

فاطمة...(()15( والرواية عن محيد بن مسلم. 

))َفَلامَّ  أيضًا:  األثري)ت630هــ(  ابن  ذكره  وما 
ثَِياهِبَا  َأْرَذَل  َزْينَُب  َلبَِسْت  ِزَياٍد  اْبِن  َعىَل  َأْدَخُلوُهْم 
َمْن  اهللَِّ:  ُعَبْيُد  َفَقاَل  إَِماُؤَها،  هِبَا  ْت  َوُحفَّ َرْت  َوَتنَكَّ
َوِهَي  َثاَلًثا  َذلَِك  َفَقاَل  ْمُه،  ُتَكلِّ َفَلْم  اجْلَالَِسُة؟  َهِذِه 
بِنُْت  َزْينَُب  َهِذِه  إَِماِئَها:  َبْعُض  َفَقاَل  ُمُه،  ُتَكلِّ اَل 

َفاطَِمَة(()16( والرواية أيضًا عن محيد بن مسلم. 

ويف رواية ابن نام احليل )ت645هـ( يقول:))قال 
عبيد  احلسني عىل  رهط  أدخل  ملا  مسلم  بن  محيد 
وجيء  عامًا  إذنًا  للناس  أذن  اهلل  لعنهام  زياد  بن  اهلل 
 عيل بنت  زينب  وكانت  يديه  بني  فوضع  بالرأس 
قد لبست أردأ ثياهبا وهي متنكرة فسأل عبيد اهلل عنها 
بنت  زينب  إهنا  له  قيل  تتكلم  ال  وهي  مرات  ثالث 

عيل بن أيب طالب فأقبل عليها(()17(.
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عدة  لديه  ستثار  ــات  ــرواي ال هــذه  يف  فاملتأمل 
نفسها وراوهيا  الرواية  منها إشكاالت يف  اشكاالت 
يف  وأخــرى  العقيدة  يف  وأخــرى  لغوية  وإشكاالت 

القيم وغريها وسنوردها عىل النحو اآليت: 

الرواية  راوي  أن  هو  يثار  الذي  األول  اإلشكال 
األوىل مل يعلم عنه ولربام هو الراوي نفسه يف الرواية 
الثانية، ويف الثانية هو محيد بن مسلم ومن الغريب أن 
ه  وعدَّ رجاله  من  الطويس)ت460هـ(  الشيخ  جيعله 
بن  ))محيد  بقوله:   السجاد اإلمام  أصحاب  من 
مسلم الكويف من أصحاب أيب حممد عيل بن احلسني 
وقيل كنيته أبو احلسن وقيل أبو بكر عيل بن احلسني 
، ومن روى عنه(()18( ويف  بن عيل بن أيب طالب 
موضع آخر ذكره يف باب اهلمزة بقوله: ))عبد احلميد 
يتطرق  مل  حني  يف  الــكــويف(()19(  األزدي  مسلم  بن 
)ت  الكيش  من  كٌل  رجاله  من  جيعله  ومل  ذكره  إىل 
ومها  النجايش)ت450هـ(  وكذلك  حدود350هـ( 
أقدم من الطويس يف الزمن التارخيي، هذا من ناحية، 
املورد  هذا  يف  يرد  الذي  السؤال  أخرى  ناحية  ومن 
كيف يكون من أصحاب اإلمام زين العابدين ويبقى 
وال  بكلمة  ال  عنهم  يدافع  ال  بيته  أهل  عىل  متفرجًا 
نفس  الذي  يقول:))فو  احلسني  واإلمام  بموقف؟؟ 
احلسني بيده ال يسمع اليوم واعيتنا أحد فال يعيننا إال 

أكّبه اهلل لوجهه يف جهنم(()20(.

أيب  عن  الطربي  رواه  ما  نذكر  نقول  ملا  وتأكيدًا 
أيب  بن  سليامن  ثني  حدَّ خمنف:  أبــو  ــال  ))ق خمنف: 
سعد  بن  عمر  دعاين  قال  مسلم  بن  محيد  عن  راشد 
وبعافيته  عليه  اهلل  بفتح  ألبرشهم  أهله  إىل  حني  فرسَّ
أقبلت  ثم  ذلك  فأعلمتهم  أهله  أتيت  حتى  فأقبلُت 

وأجد  للناس  جلس  قد  زياد  ابن  فأجد  أدخل  حتى 
الوفد قد قدموا عليه فأدخلهم وأذن للناس فدخلت 
فيمن دخل فإذا رأس احلسني موضوع بني يديه وإذا 
بن  زيد  رآه  فلام  ساعة  ثنيته  بني  بقضيب  ينكت  هو 
هبذا  أعل  له  قال  بالقضيب  نكته  عن  ينجم  ال  أرقم 
غريه  إله  ال  الذي  فو  الشفتني  هاتني  عن  القضيب 
وآله[  عليه]  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  شفتي  رأيت  لقد 
وسلم( عىل هاتني الشفتني يقبلهام ثم انفضخ الشيخ 
عن  غنٌي  الرواية  يف  مذكور  هو  وما  يبكي....(()21( 
أن يقال أن هذا الرجل كان من األعداء ومن املنفذين 
أصحاب  من  بأنه  والقول  يتفق  فكيف  ألوامرهم 

اإلمام السجاد؟؟!. 

ويف موضع آخر من الكتاب نفسه ينقل أبو خمنف 
رواية يقول فيها: ))حدثني سليامن بن أيب راشد عن 
بن  احلسني  بن  عيل  إىل  انتهيت  قال:  مسلم  بن  محيد 
عيل االصغر وهو منبسط عىل فراش له وهو مريض، 
واذا شمر بن ذي اجلوشن يف رجالة معه يقولون: أال 
الصبيان  أنقتل  اهلل  سبحان  فقلت:  هذا.قال:  نقتل 
عنه  أدفع  دأيب  ذلك  زال  فام  قال:  صبي؟  هذا  إنام 
ال  أال  فقال:  سعد  بن  عمر  جاء  حتى  جاء  من  كل 
هلذا  يعرضن  وال  أحد،  النسوة  هؤالء  بيت  يدخلن 
فلريّده  شيئًا  متاعهم  من  أخذ  ومن  املريض،  الغالم 
فقال عيل  أٌحد شيئًا قال:  ما ردَّ  عليهم، قال: فواهلل 
دفع  لقد  فواهلل  خريًا  رجل  من  جزيت  احلسني:  بن 
الكتاب  بمقالتك رشًا(()22( فنحن نجد يف  اهلل عني 
للحدث  املتتبعة  القليلة  الصفحات  يف  بل  الواحد 
الروايات  يف  والوضع  تعد،  ال  التي  التناقضات  من 
واضح وعدم الدقة والضبط لألحداث وشخوصها 
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بحسب  مسلم  بن  محيد  يكون  فمرة  أيضًا  دقيق  غري 
ومرة  قيادته  ألوامر  املنفذين  من  خمنف  أيب  روايات 
يبقى متفرجًا عىل أهل بيت احلسني، ومرة يدافع 
َفِلَم  خريًا؟؟!  اإلمام  وجيزيه   السجاد اإلمام  عن 

كل هذه التناقضات يف األحداث والراوي واحد؟ 
شّكًا  بعضهم  شكك  فقد  إليه  ذهبنا  ملا  وتصديقًا 
ره محيد بن مسلم  قوّيًا ))يف الدور االجيايب الذي صوَّ
لنفسه يف الذود عن حياة اإلمام زين العابدين ويف 
رصف شمر بن ذي اجلوشن عن قتله. بل يمتّد شّكنا 
إىل مجيع األدوار االجيابّية األخرى التي رسمها مُحيد 
جرير  ابن  روايات  يف  ورد  ما  عىل  لنفسه.  مسلم  بن 
الطربي يف تارخيه، ويف تواريخ الذين أخذوا عنه بال 
تدّبر! ذلك ألّن محيد بن مسلم األزدي هذا كان منتميًا 
انتامًء رصحيًا إىل معسكر عمر بن سعد يوم عاشوراء! 
ويتضح من جمموع رواياته أّنه كان وجيهًا من وجهاء 
هذا املعسكر معروفًا عند قادته وقريبًا منهم! ويكفي 
األصبحي  يزيد  بن  وخويّل  أّنه  هذا  عىل  الداللة  يف 
عمر  من  بتكليف  زياد  ابن  إىل   اإلمام رأس  محال 
صّح  إذا   - االجيابّية  األدوار  مجيع  إّن  ثّم  سعد!  بن 
 هذا اإلطالق - التي ظاهرها أنه تأثر ألهل البيت
وهذا  هو  طريقه  من  رويت  إّنام  رّشًا،  عنهم  دفع  أو 
وإىل  التحفّظ عن تصديقها،  إىل  األقّل  يدعو عىل  ما 
النظر  يرصفوا  أن  أرادوا  وبذلك  فيها(()23(  التأّمل 
 عن املوقف البطويل الذي قامت به العقيلة زينب
عمته يف محاية عيل بن احلسني والدفاع عنه مرات 
عديدة وآثرت القتل لنفسها عىل نفسه أو القتل معه 

عىل األقل. 
أما ما روي عن خزيمة األسدي يف كتاب الفتوح 
وإنام  العبارة  يذكر هذه  فلم  أعثم )ت314هـ(  البن 

أكتفى بالقول: ))ثم أتى القوم حتى أدخلوا عىل عبيد 
بنت عيل )ريض اهلل  إليه زينب  اهلل بن زياد ونظرت 
اجلالسة؟  من  زياد:  ابن  فقال  ناحية،  فجلست  عنه( 
تكّلمه،  فلم  اجلالسة؟  من  الثانية:  فقال  تكّلمه،  فلم 
عيل  بنت  زينب  هذه  أصحابه:  من  رجل  فقال 
له  يتبني  النص  يف  فالناظر  عنه(...(()24(  اهلل  )ريض 
متنكرة  وغري  مقنّعة  غري  كانت   زينب السيدة  أن 
فأرشفت  الراوي  ))قال  الصفحات  من  قليل  وقبل 
أنتن  فقالت: من أي األسارى  الكوفيات  امرأة من 
من  املرأة  فنزلت   حممد آل  أسارى  نحن  فقلن 
سطحها فجمعت هلن مالًء وأزرًا ومقانع وأعطتهن 

فتغطني(()25(.  
من  واالرصار  الرتكيز  ــاذا  مل الــثــاين:  اإلشــكــال 
العلة  ذكر  العبارة حتديدًا؟ وإمهاله  الراوي عىل هذه 
منا  إىل احلدث  أقرب  السبب يف ذلك؟! وهو  وبيان 

كام يزعم !!

اإلشكال الثالث: ما ورد يف املعجامت اللغوية من 
توضيح داللة )أرذل( أو )أردأ( إذ يقول ابن منظور: 
ون ِمَن النَّاِس،  ِذيل واألَرَذل: الدُّ ْذل والرَّ ))رذل: الرَّ
ون  الدُّ ُهَو  َوِقيَل:  َوَحااَلتِِه،  َمنَْظره  يِف  ون  الدُّ َوِقيَل: 
َوَرُجٌل  ٍء.  يَشْ ُكلِّ  ِمْن  ديء  الرَّ ُهَو  َوِقيَل:  اخلَسيس، 
َأْرَذال وُرَذالء وُرُذول  َرْذل الثَِّياِب َواْلِفْعِل، َواجْلَْمُع 
َواَل  اْلَعِزيِز، واألَْرَذلون،  اجْلَْمِع  ِمَن  وُرَذال؛ األَخرية 
َوَقْوُلُه  ِمن.  َعِقيبة  ألهَنا  ُم  َوالــالَّ األَلف  َهِذِه  ُتَفاِرُق 
111(؛  )الشعراء  ْرَذلُوَن﴾ 

َ
اْل َبَعَك  ﴿َواتَّ  : َوَجلَّ َعزَّ 

احِلياكة  إىِل  َنَسُبوُهْم  اُج:  جَّ الزَّ َقاَل  َلُه،  ُنوٍح  َقْوُم  َقاَلُه 
َبــاِب  يِف  ــرُضُّ  َت اَل  ناعات  والصِّ َقـــاَل:  واحِلجامة، 
 ، مِّ بِالضَّ ُفاَلٌن،  َرُذَل  َوَقْد  َرْذلة،  واألُنثى  َياَناِت،  الدِّ
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، وَأْرَذَله  مِّ َيْرُذُل َرَذاَلة وُرُذوَلة، َفُهَو َرْذٌل وُرَذال، بِالضَّ
ْذلون  ُه، وَرَذَلة َيْرُذُله َرْذاًل: َجَعَلُه َكَذلَِك، َوُهُم الرَّ َغرْيُ
َقاَل:  ُرِذَل،  ِسيَبَوْيِه  َوَحَكى  َمْرُذول.  َوُهَو  واألَْرَذال 
َوَلْو  لُرِذل،  َيْعرض  مَلْ  َأنه  َيْعنِي  فِيِه  َذلَِك  ُوِضَع  كَأنه 
وَرذيل:  َرْذل  َوَثــْوٌب  د.  وَشــدَّ لة  رذَّ َلَقاَل  َلُه  َعرض 
َذاَلة: َما اْنُتقي َجيِّده َوَبِقَي  َذال والرُّ َوِسٌخ رديٌء. والرُّ
ديء ِمنُْه(()26(.  ٍء: الرَّ َرِديُئُه..... واألَْرَذل ِمْن ُكلِّ يَشْ

ودناءة  خسة  يتضح  اللغوية  النصوص  هذه  عرب 
هؤالء املزيفني للحقائق والرواة الذين ال خيافون اهلل 
يف أهل بيت النبي وحيوكون من الكالم ما يوافق 
البيت أهنم عىل  أهواء سالطينهم وتصوير أهل هذا 

مقربة من الذلة واملهانة بعكس ما ينقل عنهم. 

ذكر  من  قليلة  صفحات  قبل  الرابع:  اإلشكال 
 :هذه احلادثة هم يروون حادثة أن اإلمام احلسني
دعا  أربعة  أو  رهــط  ثالثة  يف  احلسني  بقي  ))وملــا 
ففزره  حمقق  يامين  البرص  فيها  يلمع  حمققة  برساويل 
ونكثه لكيال يسلبه فقال له بعض أصحابه لو لبست 
حتته تبانًا قال ذلك ثوب مذلة وال ينبغي يل أن ألبسه 
قال فلام قتل أقبل بحر بن كعب فسلبه إياه..(()27(. 
لَِئالَّ  َوَنَكَثُه  َرُه  َفَفزَّ اِويَل  برَِسَ ))َدَعا  آخر:  مورد  ويف 
َتُه التُّبَّاَن. َقاَل:  حَتْ َلْو َلبِْسَت  َبْعُضُهْم:  َلُه  َفَقاَل  ُيْسَلَبُه، 
ٍة َواَل َينَْبِغي يِل َأْن َأْلَبَسُه، َفَلامَّ ُقتَِل َسَلَبُه  َذلَِك َثْوُب َمَذلَّ
َتاِء َتنَْضَحاِن بِامْلَاِء،  َبْحُر ْبُن َكْعٍب، َوَكاَنْت َيَداُه يِف الشِّ
يف   فاإلمام ُعوٌد(()28(  اَُم  َكَأهنَّ َتْيَبَساِن  ْيِف  الصَّ َويِف 
حلظاته األخرية يعطي درسًا عمليا يف العزة والكرامة 
غائبة   زينب تكن  ومل  عنها  واالبتعاد  الذلة  وترك 

عن حضور هذا املشهد املرشف والدرس العظيم. 

ما  تنايف  الــروايــة  هــذه  إن  اخلــامــس:  اإلشــكــال 
ةُ  الْعِزَّ  ِ ﴿َوِلَّ تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  يف  جاء 
َولِرَُسوِلِ َولِلُْمْؤِمننَِي َولَِكنَّ الُْمَنافِقِنَي َل َيْعلَُموَن﴾ 
العزة  ملن  بينة  عىل   زينب فالسيدة  )املنافقون8(. 
وظهورها هبذا املظهر ينايف ما جاء يف القرآن الكريم، 
الرشيعة  تطبيقات  بعيدة عن  أن تكون  ملثلها  وحاشا 

اإلسالمية؟! 

اإلشكال السادس: قول اإلمام احلسني: ))أال 
الّسلَّة  اثنتني بني  ابن الدعي قد ركز بني  وإن الدعي 
ورسوله  ذلك  اهلل  يأبى  الدنيئة  منا  وهيهات  والذلة 
ونفوس  محية  ــوف  وان طابت  وحجور  واملؤمنون 
الكرام(()29(  اللئام عىل مرصاع  نؤثر طاعة  وأن  أبية 
ما  مع  الرواية  يف  ورد  ما  يتعارض  عاشور  يوم  ففي 
كل  يف  النفس  سمو  من   اإلمام قول  يف  موجود 
أو  بقول  إليها  ييسء  ما  كل  عن  هبا  واالرتقاء  يشء 
بمظهر غري الئق  الثياب واإلظهار  لبس  ومنها  فعل 
أمام األعداء وإن كانت أسرية لديه فعليه فإين استبعد 
هذا  فعلت   أهنا يف  شديدًا  استبعادًا  الرواية  هذه 
اليشء فضاًل عن أهنا صدرت عن أعدائهم، والعدو 
بشتى  وسمعته  اخلصم  تشويه  حياول  دائاًم  معروف 

الطرق.

أن  تقدم  ما  كل  عن  فضاًل  السابع:  اإلشكال 
أول  وهي  واإلمامة  النبوة  ربيبة   عيل بنت  زينب 
امرأة عاشت وتربت يف أحضان النبوة واإلمامة هذا 
صغريًا  وقتها  يكن  مل  الرشيف  عمرها  وثانيًا  أوالً، 
قد  واحلياة  أكثر  أو  واخلمسني  السادسة  جتــاوز  بل 
أخذت منها مأخذًا فال يصدر عنها ما خيدش حياَءها 
ترن   احلسني اإلمام  ووصايا  وكرامتها  وكربياَءها 
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يف مسامعها: أختاه ال تشمتي بنا األعداء فهل من 
مالبس  ترتدي  أن  لنفسها  وختتار  تظهر  أهنا  املعقول 
املرأة  هذه  فإن  وثالثًا  يزعمون.  كام  رذيلة  أو  رديئة 
عتاة  أعتى  تواجه  جعلتها  قوية  بشخصية  متتعت 
والظروف  العالية  الرتبية  هيأهتا  قد  وكانت  زماهنا، 
 احلسني واختارها  احلياة  قسوة  ملواجهة  املريرة 
يف  رشيكته  تكون  أن  اختارت  من  هي  أدق  وبعبارة 
كثريون  رجال  ذلك  عن  تقاعس  وقت  يف  ملحمته 
حممد  وأخــوهــا  جعفر  بن  اهلل  عبد  زوجها  ومنها 
العباس  بن  اهلل  وعبد  العرشة  وأوالده  احلنفية  بن 
وغريهم، وتعلم أن هذا احلدث التارخيي يعد انقالبة 
حقيقية لواقع احلياة أنذاك، فمن غري الالئق ومن غري 
املنطقي أن ختتار لنفسها أن تلبس ثوب ذلة أو ثوب 

رديء أمام العدو. 

فأرى أن هذا كله من الّدس العبايس يف الروايات 
وخلط األوراق فيها وتشويه صورة أهل هذا البيت 
مناسبة  كل  استغلوا  أهنم  سيام  وال  الطرق،  بشتى 
والطعن  بيته  أهل  طريق  عن   احلسني من  للنيل 
هبم، ويف هذا السياق البد يل من القول إن استعامل 
تعترب  التي  اللغوية  األخطاء  من  أيضًا  )سبايا(  لفظة 
مسيئة اساءة واضحة ومما ختدش احلياء وعىل اإلنسان 
الشيعي أن يرتفع عن ذكرها تأدبًا مع أهل بيت النبوة 
أهل  نساء  بحق  الئقة  وغري  مهذبة  غري  لفظة  فهي 
البيت إذا ما وقفنا عند داللتها اللغوية، ألن لفظة 
باُء:  والسِّ ْبُي  السَّ ))سبي:  تعني:  اللغة  يف  )سبى( 
إَِذا  وِسباًء  َسْبيًا  وغرَيه  العدوَّ  َسَبى  َمْعُروٌف.  األرَْس 
، َوَكَذلَِك األُنثى بَِغرْيِ هاٍء ِمْن نِْسوة  َفُهَو َسبِيٌّ ه،  َأرَسَ
األَعرايب:  اْبُن  ُتْسبى.  املرَأُة  بِيَّة  السَّ  : اجْلَْوَهِريُّ َسبايا. 

بَِجاِرَيتِِه  متَتَّع  إَِذا  وَسَبى  َمَلك،  إَِذا  َمْهُموٍز  َغرْيُ  َسَبى 
َكَسباه.  واْسَتَباُه  اسَتْخَفى،  إَِذا  وَسَبى  كلَّه،  َشباهَبا 
ْبُي  والسَّ باُء  والسِّ  ... ُسبِيٌّ واجلمع  امَلْسبِيُّ  ْبُي  والسَّ
يقال  بعضًا  بعضهم  َسَبى  إذا  القوُم  وَتساَبى  االسم 
هُؤالء َسْبٌي كثري وقد َسَبْيتهم َسْبيًا وِسباًء وقد تكرر 
ْبُي  فالسَّ بايا  والسَّ بِيَّة  والسَّ ْبِي  السَّ ذكر  احلديث  يف 
املــرَأة  بِيَّة  والسَّ ــاًء  وإم َعبيدًا  الناِس  ــُذ  وَأْخ النَّْهُب 
َيْسبِيها  اخلَْمَر  وَسَبى  مفعولة  بمعنى  فعيلة  امَلنْهوبة 
َسْبيًا وِسباًء واْسَتباها مَحََلها من بلد إىل بلد وجاَء هبا 
َعىَل  َيَقُع  ْبُي  والسَّ َسبِيَّة...  فهي  َأرض  إىل  َأرض  من 
نَّ  ا ألهَنَّ َيْسبنَِي األَْفئَدَة، وإمَّ نَّ  ا ألهَنَّ إمَّ ة،  النَِّساِء خاصَّ

ُيْسَبنْيَ فُيْمَلْكَن(()30(.

يف  والصبيان  النساء  وجــود  عن  ناتج  والسبي 
ميدان القتال ووقوع األرس عىل اجلميع ومن هنا أيًضا 
تساق النساء أسريات إىل جنود املسلمني، وبعضهن 
املعارك، فيكون من األكرم هلن  يفقدن أزواجهن يف 
أن جيدن من اجلنود املسلمني من يكفلهن، وحيميهن 
الترسي  أبيح  هنا  ومن  والتسول،  االنحراف  من 
هبن  والترسي  شهوة،  هلن  برش  فهن  النساء،  هبؤالء 
فيه، بل إشباع لرغباهتن احلسية. ويف ضوء  ال عيب 
ذلك، نستطيع أن نعي ترسي الرسول )صىل اهلل عليه 
] وآله [ وسلم( ببعض اجلواري، فهذا أمر كان شائعًا 
فقط،  العرب  بالد  يف  ليس  الوقت  هذا  معارك  يف 
يصح  ال  حال  كل  ويف  الشعوب)31(.  مجيع  لدى  بل 

 .اطالق ذلك عىل نساء آل البيت

ويف هذا السياق أود اإلشارة إىل أن الروايات التي 
ذكرت أن أهل البيت قد ساقوهم كام يساق سبي 
اللفظة  هذه  ألن  عنهم  بعيد  أمر  فهو  والرتك  الروم 
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امَلالِحُف.  ))املِـــالُء:  اللغوية  املعجامت  يف  وردت 
َها؛ شبَّه َهِذِه  وم َوَغرْيِ َدُج: َما ُسبَِي ِمْن َذَراِري الرُّ والرَبْ
وم، لبياِضهم  َواِد بَسْبِي الرُّ َوَلَة بِالسَّ اْلَبَقَر البيَض امُلرَسْ
وَد(()32( فسبي الروم إذا ناظر  َولَِباِسِهُم األَخفاَف السُّ
فيه إىل املظهر اخلارجي هلن وليس ناظرًا إىل ما جرى 
كربى!،  طامة  وهــذه  ومصائب،  رزايــا  من  عليهن 
هذه  لذكر  الداعي  ما  إذن  عنها.  غافلون  ونحن 
وهي  واملحافل؟؟  املجالس  يف  وتكرارها  العبارات 
بل  البيت؟؟  أهل  ملقام  الواضحة  اإلساءات  من 
إن كل ما ذكر يف كتب القدماء واملحدثني وهي أكثر 
من أن حتىص من أهنن حارسات الرؤوس مكشفات 
البعد  كل  بعيدة  األلفاظ  هذه  من  وغريها  الوجوه 
كان  املقّرم  السيد  يذكر  وكام   اإلمام ألن  عنهن، 
عىل يقني وثقة بإخبار جّده الرسول أّن القوم؛ وإن 
اخلروج عن سبيل  وتناهوا يف  والغواية  اخلّسة  بلغوا 
احلمّية ال يمّدون إىل النساء يد السوء، وقد أنبأ)سالم 
اهلل عليه( عن هذا بقوله هلّن ساعة الوداع إذ قال هلن: 
اهللّ  أّن  واعلموا  للبالء،  واستعدوا  أزركم،  ))البسوا 
األعداء،  رّش  من  وسينجيكم  وحافظكم،  حاميكم 
أعاديكم  ويعّذب  خــري،  إىل  أمركم  عاقبة  وجيعل 
بأنواع  البلية  هذه  عن  ويعّوضكم  العذاب،  بأنواع 
النعم والكرامة، فال تشكوا وال تقولوا بألسنتكم ما 
القول  فإن  احلال  وبطبيعة  قدركم(()33(  من  ينقص 
األول خيالف كالم املعصوم وينايف تطبيق الرشيعة 

اإلهلية واملحمدية. 

َوَيُكوُن  اْلَقْيُد  ))اإِلساُر:  فتعني:  )أرس(  لفظة  أما 
وَنُه  َيُشدُّ َوَكاُنوا  األَسري،  َي  ُسمِّ َوِمنُْه  الِكتاِف،  َحْبَل 
يقال:  به.  يشّد  مل  َوإِْن  َأِسريًا  َأِخيٍذ  ُكلُّ  فُسمي  بالِقدِّ 

ومْأسور،  َأسري  َفُهَو  ــاًرا،  َوإَِس َأرْسًا  الرجَل  ت  َأرَسْ
َأو  ِقدٍّ  يِف  حَمُْبوٍس  وُأسارى...وكلُّ  َأرْسى  َواجْلَْمُع 
عاَم َع  ِسْجٍن: َأسرٌي. َوَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوُيْطعُِموَن الطَّ
ِسرياً﴾ )الدهر(؛ َقاَل جُمَاِهٌد: 

َ
ُحّبِهِ ِمْسِكيناً َوَيتِيماً َوأ

وَأسارى  وُأسارى  ُأرَساِء  َواجْلَْمُع  امْلَْسُجوُن،  األَسري 
وَأرسى(()34(.

وعرب النصوص اللغوية املتقدمة يتضح لنا الفرق 
بني لفظتي )السبية( و)األسرية( فداللة لفظة )السبّية( 
عند ابن األعرايب أكثر توفيقًا من غريه يف إعطائه املعنى 
املرأة  عىل  يطلق  الذي  الواقع  إىل  األقــرب  اللغوي 
اململوكة أو التي متلك أو املتمتع هبا أو املستخفى هبا 
أيضًا، وكذلك تطلق كلمة )السبي(عىل النهب وأخذ 
يصح  ال  كلها  الدالالت  وهذه  وإماًء،  عبيدًا  النساء 
أن تطلق عىل أهل بيت اإلمام احلسني ألهنن لسن 
 كذلك!! ولعل ما ورد عن حماججة السيدة زينب
يف جملس الطاغية يزيد بن معاوية دليل عىل صحة ما 
نقول إذ روي أن ))فاطمة بنت عيل قالت ملا اجلسنا 
بيشء  لنا  وأمــر  لنا،  رقَّ  معاوية  بن  يزيد  يدي  بني 
وألطفنا قالت: ثم إن رجاًل من أهل الشام أمحر قام 
يعنيني،  املؤمنني: هب يل هذه  أمري  فقال:يا  يزيد  إىل 
أن  وظننت  وفرقت  فأرعدت  وضيئة  جارية  وكنت 
قالت  بثياب أختي زينب،  ذلك جائز هلم، وأخذت 
وكانت أختي زينب أكرب مني وأعقل، وكانت تعلم 
أن ذلك ال يكون فقالت:كذبَت واهلل ولؤمت ما ذلك 
لك وله. فغضب يزيد فقال: كذبِت واهلل إن ذلك يل 
ولو شئُت أن افعله لفعلت، قالت: كال واهلل ما جعل 
اهلل ذلك لك إال أن خترج من ملتنا وتدين بغري ديننا، 
قالت فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلني 
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هبذا، إنام خرج من الدين أبوك وأخوك، فقالت زينب: 
بدين اهلل ودين أيب ودين أخي وجدي اهتديت أنت 
وأبوك وجدك، قال: كذبت يا عدوة اهلل قالت: انت 
أمري مسلط تشتم ظاملًا وتقهر بسلطانك، قالت فو اهلل 
أمري  يا  فقال:  الشامي  استحيا فسكت.ثم عاد  لكأنه 
املؤمنني هب يل هذه اجلارية، قال: أعزب، وهب اهلل 

لك حتفًا قاضيًا(()35(.

ليزيد ومل  الرواية أهنم ليسوا برعية  فالواضح من 
أن  عن  فضاًل  لغريه  وال  له  إمــاًء  وال  عبيدًا  يكونوا 
حصل  كام  تؤرس  بل  تسبى  ال  واحلــرة  العربية  املــرأة 
أرست  حينام  الطائي  حاتم  بنت  الطائية  لسّفانة 
إىل  أحــد  يتطرق  ومل  املسلمني،  معارك  إحــدى  يف 
وعقائل  والرسالة  الوحي  ببنات  فكيف  سبيها)36( 
مدت  وحبال  قيد  فيه  فحصل  األرس  أما  النبوة؟؟! 
 إىل عضد عمته زينب من عنق عيل بن احلسني
واملتصديني  الركب  ذلك  املعارضة يف  ألهنام رؤوس 
لفظتي  بني  فرق  تقدم من  ما  الظاملني. وعرب  ملقارعة 
)األرس( و)السبي( يف الداللة نحن نرتأي أن يكون 
استعامل لفظة األسارى واألرسى واألسريات بدياًل 
للحياء  خدش  فيها  ملا  )السبايا(  لفظة  استعامل  عن 
أرفض  ولذا   البيت أهل  نساء  عليها  التي  والعفة 
درسًا  قّدمن  النسوة  هؤالء  ألن  قاطعًا  رفضًا  ذلك 
يف  والظاملني  الظلم  بوجه  للوقوف  وتطبيقيًا  عمليًا 
باب  من  فهنَّ  وعليه  األصيلة،  املحمدية  الرشيعة 
الرشيعة  تلك  لتعاليم  املطبقات  هن  يكن  أن  األَوىل 
والسرت هذا  تفاصيلها والسيام مسألة احلجاب  بكل 
التأدب  باب  من  فهو  آخر  جانب  ومن  جانب،  من 
والرتفع عن كل ما ييسء هلن بقول أو فعل، وأن نبعد 

هذه اللفظة عن قواميس استعامالتنا اللفظية.

احلقائق  من  كثريًا  هنالك  إن  القول  نافلة  ومن 
التارخيية الواقعية والتأكيدات التي تشري إىل استعامل 
لفظة )األسارى( من ذلك ما جاء يف كتاب اللهوف 
عىل قتىل الطفوف ))قال الراوي وكتب عبيد اهلل بن 
زياد إىل يزيد بن معاوية خيربه بقتل احلسني وخرب 
أهل بيته وكتب أيضًا إىل عمرو بن سعيد بن العاص 
أمري املدينة بمثل ذلك أما عمرو فحيث وصله اخلرب 
الناس وأعلمهم ذلك فعظمت  املنرب وخطب  صعد 
واملأتم  املصائب  سنن  وأقــامــوا  هاشم  بني  واعية 
تندب   طالب أيب  بن  عقيل  بنت  زينب  وكانت 

احلسني وتقول:
لكم الــنــبــي  قـــال  إن  تــقــولــون  ــاذا  مـ

ــر األمـــم ــ ــتـــم آخ مــــاذا فــعــلــتــم وأنـ

مفتقدي بــعــد  بيتي  ــل  وأهـ بــعــرتيت 

بدم رضجــوا  ومنهم  أســـارى  منهم 

لكم نصحت  إذ  جزائي  هذا  كان  ما 
أن ختلفوين بسوء يف ذوي رمحي(()37(

التي  اللغوية  األخطاء  بذكر  نكتفي  القدر  وهبذا 
حادثة  خيص  فيام  التارخيية  الروايات  من  كثري  عليها 

مثل حادثة كربالء. 

المحور الثاني:
قراءة في روايات طرق م�شير الأ�شارى قبل يوم 

الأربعين
أي  يتطرق  مل  آنفًا  املذكورة  التارخيية  املصادر  يف 
عليه  كان  الذي  املسري  طبيعة  إىل  املؤرخني  من  أحد 
يتطرقوا  ومل  الشام،  إىل  الكوفة  من   البيت أهل 
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ومل  فيها،  املسري  استغرق  التي  الزمنية  املدة  ذكر  إىل 
يذكروا األمكنة التي مروا هبا وماهي احلوادث التي 
الذي  القليل  النزر  إال  املواضع  تلك  يف  هلم  جرت 
فإن ))إحدى  املعامل. ولذا  أمام حدث جمهول  جيعلنا 
هي  عاشوراء  تاريخ  يف  والغامضة  املبهمة  املسائل 
تشخيص مسري حركة قافلة أهل البيت من الكوفة 
التارخيّية  املصادر  أّي مصدر من  يرو  إىل دمشق، ومل 
املتقّدمة الذكر، خربًا معتربًا حيّدد املسري الذي سلكته 
قافلة األرسى من الكوفة إىل الشام. ولكن بالرجوع 
اجلغرافّية  واخلرائط  القديمة،  التارخيّية  املصادر  إىل 
ذلك  يف  يوجد  كان  إّنــه  القول  يمكن  املنطقة  هلذه 

الزمان ثالثة طرق للوصول إىل الشام(()38(.

السلطايّن  الطريق  أو  املسري  وهو  األّول:  الطريق 
عند  اجلاللة  بيت  أهل  سلكه  الــذي  الطريق  وهو 
تكريت-  طريق  الشام  إىل  الكوفة  من  انطالقهم 
الشام وهو طريق عامر  املوصل- نصيبني- حلب- 
يمّر بجانب بعض املدن والقرى العامرة، ويوجد من 
يقرب حدود  ما  الطريق  الشام عىل ذلك  إىل  الكوفة 
مسافته،  معظم  يف  عامر  الطريق  وهذا  منزالً  أربعني 
النورّي)39(، ورّصح  العالمة املحّدث  وهذا ما ذكره 
به العامل اجلليل عامد الدين الطربي)40( من أهنم عربوا 
يف سريهم آمد)41( واملوصل ونصيبني)42( وبعلبك)43( 

وميا فارقني)44( وشيزر)45(. 

وال بد هلذا املسري من أن تقع فيه أحداث متعّددة 
يف  الــراهــب  قصة  ذلــك  من  الكرامات  بعض  مع 
التي ظهرت من  الباهرة  الكرامات  وأيضًا  قنرّسين، 
نقل  وقد  املسري،  هذا  عرب   لإلمام املبارك  الرأس 
ذلك القطب الراوندي )ت572هـ()46(، وابن شهر 

 آشوب)ت 588 هـ()47( إذ يقول: ))ومن مناقبه
الّرأس من  ُيقال هلا مشهد  التي  املشاهد  ما ظهَر من 
كربالء إىل عسقالن، وما بينهام يف املوصالن وَنصيبني 
ومحاه ومحص ودمشق وغري ذلك(( وكذلك سبط بن 

اجلوزّي )ت654هـ()48(.

وال يمكن طبعًا رّد كّل هذه الروايات وتكذيبها، 
دافع  أّي  منها  البعض  يف  يوجد  ال  ــه  أّن خصوصًا 

للجعل والوضع)49(.

كتب  فيها  والبحث  املسألة  هذه  مطالعة  وبعد 
السلطايّن  الطريق  املعارصين عن هذا  املحّققني  أحد 
كحيل.  لبا.  املوصل.  )تكريت.  بـ  يمر  الطريق  أن 
تل أعفر. نصيبني. حّران. معّرة النعامن. شيزر. كفر 
طاب. محاه. محص. دمشق.()50( أو كام وضّحها أحد 
املدن  بأن  السابق،  تفصياًلمن  أكثر  بصورة  الباحثني 
تكريت.  حّصاصة.  هي:  املسري  هذا  عىل  الواقعة 
وادي  الفحلة.  وادي  صليتا.  عــروة.  دير  أعمى. 
تل  املوصل.  جهينة.  كحيل.  لبا.  أرمينياء.ـ  النخلة. 
أعفر. سنجار. نصيبني. عني الوردة. الرّقة. جوسق. 
النعامن.  معّرة  قنرّسين.  رسمني.  حلب.  برس.  برش. 
شيزر. كفر طاب. سيبور. عقر. محاه. محص. بعلبك. 

دمشق)51(. وهذا ما يظهر لنا يف اخلريطة رقم )1(.
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خريطة رقم )1( حركة م�شير الأ�شارى من اآل محمد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بح�شب الطريق ال�شلطاني

قافلة األرسى سلكوا  فإّن  املسري،  وبناًء عىل هذا 
للوصول إىل دمشق، طريق تكريت إىل شامل العراق 
العراق احلايل  ثّم دخلوا إىل والية اجلزيرة )يف شامل 
طريق  عن  ذهبوا  وبعده  لسوريا(  الرشقي  والشامل 
تركيا  بــني  ــايل  احل احلـــدودي  ــّط  اخل وعند  املــوصــل 
إىل  وصلوا  النهاية  ويف  حّران.  إىل  ووصلوا  وسوريا 
والعبور  كيلومرت(   1500( مسافة  قطع  بعد  دمشق 
من املناطق السورية الغربية واجتياز مدنٍ مثل: حلب 

معّرة النعامن محاه محص)52(.

عىل  كــان  املسري  أّن  الــنــورّي  املحّدث  واســتــدّل 
الطريق السلطايّن بالرباهني والشواهد اآلتية)53(: 

كان . 1 وإن  األصل،  خمنف(  أبو  )مقتل  كتاب  إّن 
أيدينا قد سقط عن  مفقودًا وما هو موجود بني 
االعتبار واالعتامد بسبب التغيريات الكثرية التي 

طالته، ولكن ما هو مّتفق عليه يف كّل النسخات 
أّن أهل البيت قد مُحلوا إىل الشام عن طريق: 
تكريت واملوصل ونصيبني وحلب، وهو الطريق 

السلطايّن. 
)كامل . 2 كتابه  يف  الطربّي  الّدين  عامد  ذكره  ما 

ويعّدد  األرسى  حركة  يبنّي  كان  حيث  البهائّي( 
إهنم  إذ  السلطايّن،  املسري  تؤّيد  التي  املدن  بعض 
واملوصل  )اآلمد  عىل:  املسري  ذلك  يف  مّروا 
ونصيبني وبعلبك ومّيا فارقني وشيزر( كام ذكرنا 
يف  وقعت  التي  احلوادث  بعض  وروى  سابقًا، 

بعض املراحل واملنازل)54(. 

وهذا إن دلَّ عىل يشء فإنام يدل عىل قوة وإمكانية 
اخلصم يزيد بن معاوية بمساندة قوات أخرى له من 
جانب  من  والــروم(  )بيزنطة  العظمى  الدول  قوى 
وخسته وحقارته من جانب آخر، وقد أرشنا يف بداية 

البحث إىل ذلك.
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والراجح عندي أن هذا الطريق هو الذي ساروا 
والقرائن  األدلة  من  كثري  لوجود   البيت بأهل  به 
والشواهد التارخيية منها التي مّر ذكر بعضها، وسنأيت 
كان  دمشق  إىل  دخوهلم  أن  منها  اآلخر  البعض  عىل 
يوم األربعاء السادس عرش من ربيع األّول عىل رأي 
بعد  مع  يتوافق  رأي  وهو  الطربي)55(  الدين  عامد 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من  الطريق  وطول  املسافة 
لورود عبارة له: ))وما كان بمقدور أحد من الناس 
أن يسّلم عىل أهل البيت هذه املّدة التي هي عبارة عن 
سّت وسّتني يومًا وهم بأيدي الكافرين، إىل أن انربى 
العابدين شيخ وقال له: احلمد هلل الذي  لإلمام زين 
قرأَت  هل  العابدين:  زين  اإلمــام  له  فقال  قتلكم، 

القرآن...(()56( إىل آخر الكالم.  

 زينب العقيلة  كالم  مع  ينسجم  الطريق  وهذا 
الطلقاء  بن  يا  العدل  ــن  ))أم ليزيد:  خطاهبا  عند 
رسول  بنات  وسوقك  وإمائك  حرائرك  ختديرك 
اهلل قد هتكت ستورهّن وأبديت وجوههّن حيدو 
هبّن األعداء من بلد إىل بلد، ويسترشفهّن أهل املناقل 

واملناهل(()75(.

م أحد املحققني)58(  فضال عن كل ما تقدم فقد قدَّ
فيها  نزل  مواقَع  يف  ُشّيدت  التي  باملشاهد  تعريفا 
موكب أسارى آل بيت رسول اهلل، يف طريقه من 
كربالء إىل الكوفة )موقع واحد(، ومن ثّم يف الطريق 
مواقع(،  )ثامنية  ضمنًا  الشام  دمشق  إىل  الكوفة  من 

خريطة رقم )2( حركة م�شير الأ�شارى من اآل محمد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بح�شب طريق البادية
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يف  عسقالن  مدينة  يف  املشّيد  املشهد  إىل  اإلشارة  مع 
دخول  كيفّية  مع  موجزة  وقفة  ذلك،  تيل  فلسطني. 
إعداد هذا  اعُتمد يف  الشام. وقد  إىل  النبوّي  املوكب 
يف  املهموم  ))نَفس  كتاب  عىل  -حــرصًا-  التحقيق 
الشيخ  للمحّدث  املظلوم((  احلسني  سّيدنا  مصيبة 
))موكب  كتاب  وعىل  رّسه(  )قّدس  القّمي  عّباس 
جعفر  الدكتور  للشيخ  الطريق((  خريطة  األحزان: 
يتناول  والــذي  2011م،  سنة  الــصــادر  املهاجر، 
مشهد  منها  والشام  كربالء  بني  ما  املشّيدة  املشاهد 
َنصيبني  ومشاهد  امُلوصل  ومشهد  احلنانة  مسجد 
جوشن  جبل  ومشاهد  املسكنة  بالسقط  ومشاهد 
وَمشهد  بعلبك  ومشهد  محص  ومشهد  محاه  ومشهد 

دمشق مشهد عسقالن.

آخر  حتقيقًا  الدين  خري  حيدر  الدكتور  كتب  وقد 
يف هذا املوضوع وذكر األسباب التي تّرجح مسريهم 
عىل هذا الطريق وعلَّله بقوله: ))ألن الطريق األقرب 
األمر  صدر  لذلك  نصيبني،  املوصل  عرب  هي  إليها 
بالكأل  الوافر  الغريب  الفرات  طريق  عرب  بالرتحيل 

والعامر باخلانات، وكان هذا الطريق باألصل يطلق 
عليه طريق )الربيد( ألمنه وعامرته بالقرى والدساكر 
تتطّلبه  كانت  ما  وهــذا  والعلف  ــزاد  ال تؤمن  التي 
األموي  اجلند  عديد  وأن  السّيام  حينذاك،  األسفار 
ومخسامئة،  ألفًا  أخرى  روايــة  ويف  فارس  ألف  كان 
وسبعني  ثامنية  )األســارى(  السبايا  موكب  يف  وكان 
مرفوعة عىل   اإلمام احلسني يتقّدمهم رأس  رأسًا 
امرأة وفتاة من أخواته وزوجات  القنا، وثالثون 
فكانت  مجيعًا،  وصبياهنم  وجواريه  ومواليه  أبيه، 
القادسية أّول املنازل التي مّروا هبا بعد خروجهم من 
الكوفة ثم وصلوا بمحاذاة تكريت عند قرص هبرية 
املسري  يف  جّدو  وبعدها  القبائل،  انتفاضة  من  خوفًا 
حتى دخلوا إىل دير عروة ثم صليتا، وادي نخلة، ثم 
لينا والكحيل ومنها إىل املوصل التي اجتمع فيها أكثر 
القوم  ملقاتلة  واخلــزرج  األوس  من  ألفًا  أربعني  من 
 .فعكفوا عنها...(()59( إىل آخر كالمه عن مسريهم

كتاب  األخرية  اآلونة  يف  صدر  الصدد  هذا  ويف 
))رجوع الركب بعد الكرب(()60(، يبحث موضوع 

خريطة رقم )3( تقريبية لحركة م�شير الأ�شارى من اآل محمد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بح�شب طريق �شفين 
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الكتاب يف مسري أسارى الركب احلسينّي من الكوفة 
كربالء،  إىل  األربــعــني  يــوم  عودهتم  ثــّم  الشام  إىل 
طرحها  اّلتي  اإلشكاالت  إىل  املؤّلف  فيه  ويتعّرض 
)اللؤلؤ  كتابه  يف  اهلل(  )رمحه  النوري  حسني  الشيخ 
فريٌد  حتقيٌق  وهو  تالمذته.  من  تبعه  وَمن  واملرجان( 
يف بابه، إذ انربى قلم املؤّلف إىل توثيق التواريخ ومجع 
الركب  قطع  إمكانّية  عىل  الداّلة  والشواهد  األدّلــة 
للمسافة ما بني كربالء والشام ذهابًا وإيابًا يف ضمن 
استطع احلصول عليه  مل  ولكني  يومًا.  األربعني  مدة 

وقرأته.

الكوفة إىل  املستقيم من  املسري  الثاين: هو  الطريق 
احتمل  وقد  الشام،  بادية  عرب  يمّر  والــذي  الشام، 
)اللؤلؤ  كتابه  يف  النورّي  املحّدث  النورّي  املحـّدث 
مسري  وهو  سابقًا،  ذكرنا  كام  املسري  هذا  واملرجان( 
يبدأ من الكوفة ويمّر عرب سنجار- نصيبني - حلب 
- دمشق وهو أقرص طريق بالنسبة إىل الطريق األول، 

كام يف خريطة رقم )2(.

إىل  الكوفة  من  الطريق  أن  املحققني  أحد  وذكر 
الشام بشكل مستقيم غري ممكنة، وكذلك فإن العودة 
يف  والصنمني  والثنية  ومعان  تبوك  عرب  املدينة  إىل 
األردن يف ذلك اليوم عسرية جدًا وذلك لبعد املسافة 

أوالً، وللخوف من رّدة فعل أهل املدينة ثانيًا)61(. 

مسري  أن  قبلنا  لو  أنه  النورّي)62(  املحّدث  وذكر 
حركة أهل البيت عن طريق البادية أو الصحراء، 
ممتنعًا  سيكون  األّول  األربعني  يف  رجوعهم  فــإّن 
أيضًا، ألّن املسافة الفاصلة بني الكوفة والشام يف خطٍّ 
كيلومرتًا(  يعادل1050  )ما  فرسخًا  مبارش)175( 

ودخول أهل البيت إىل الكوفة كان يف اليوم الثاين 
عرش من املحّرم، وكانوا يف قرص ابن زياد يف الثالث 
عرش منه، وحسب قول ابن طاووس يف اإلقبال فإّن 
ذهاب املسافر من الكوفة إىل الشام وإيابه ال يمكن أن 

يكون يف أقّل من عرشين يومًا.

من  األرسى  قافلة  مسري  كان  لو  أنه  يعني  وهذا 
الصحراء القاحلة واحلارقة -وهي بادية الشام- فإّن 
وعطش  جوع  من  ستشكو  كانت   زينب السّيدة 
يكون  وال  القافلة،  يف  والنساء  األطــفــال  وتعب 
اعرتاضها عىل املرور يف املدن بحالة األرس، والوقوع 
من  هــذا  واألجــانــب.  الغرباء  ــني  وأع أنظار  حتت 
جانب، ومن جانب آخر ما ورد يف رواية ابن األعثم 
واخلوارزمّي حول مسري القافلة من الكوفة إىل الشام 
إذ رّصحوا بأّن أرسى أهل البيت قد ساقوا هبم من 

بلد إىل بلد كام ُيساق أرسى الرتك والديلم)63(.

واملحّدد  املعروف  الطريق  وهو  الثالث:  الطريق 
الساحل  من  يمّر  طريق  وهو  والشام،  الكوفة  بني 
هيت،  األنبار،  مثل:  مدن  عرب  الفرات  لشّط  الغريّب 
الذي  نفسه  الطريق  وهو  صّفني.  الرّقة،  قرقيسيا، 
معاوية،  مع  للقتال   املؤمنني أمري  جيش  سلكه 
للوصول  معاوية  عسكر  قطعه  الذي  الطريق  وهو 
إىل منطقة )مسكن( من أجل مواجهة عسكر اإلمام 

احلسن)64(. كام يظهر لنا يف خريطة رقم )3(.

ليس طوياًلكالطريق  أّنه  املسري  ممّيزات هذا  ومن 
املحرقة  الصحراء  مشاّق  فيه  يوجد  وال  السلطايّن 
أّن  فالظاهر  ولذا  الشام،  بادية  طريق  مثل  والقاحلة 
أقوى  سيكون  الوسطّي  الطريق  هذا  اختيار  احتامل 
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لدى بعض املحققني)65(. ولكننا ال نؤيده ألن اجليش 
لقافلة  يمكن  فال  الطريق  هذا  قطع  بإمكانه  كان  إذا 
فيها أطفال ونساء وهلا وضعها اخلاص أن تقطعه؟!  

والكرامات  املوجودة  الشواهد  أن  عن  فضاًل 
يف   البيت وأهل   اإلمــام رأس  عـــن  الــواردة 
مدن )حلب. قنرّسين. محاه. محص. دير الراهب( لن 
تكون شاهدًا ألحد طريقي الوسطّي والسلطايّن ألهّنا 
الشواهد  هذه  كانت  لو  نعم  بينهام.  مشرتكة  مناطق 
حتاًم.  الشام  بادية  طريق  سلوك  ستنفي  فإهّنا  قوّية 
ال  اإليــاب  طريق  كان  الطريق  هذا  أن  نرى  ولكننا 

طريق الذهاب.

وخالصة القول يف هذه املسألة الشائكة لو أخذنا 
بعني االعتبار طريق السفر، مـع أقـــّل مـــّدة توقـــف 
يف  رجوعهم  فإّن  الشام،  يف   البيت أهـل  عندها 
واملمتنعات،  املحاالت  من  يعترب  األّول  األربعني 
ألن اإلقامة شهرًا كاماًليف الشام، كام ذكر السّيد ابن 
طاووس، وقطع مسافة ثامنية فراسخ )ما يقرب من 
يبقوا  أن  يعني  هنارًا-  -لياًل  يوم  كّل  كيلومرتًا(   50
عىل الطريق )22( يومًا، فاملجموع سيكون أكثر من 
كافيًا  ليس  الوقت  من  ذكرناه  ما  طبعًا  يومًا.  أربعني 
لقافلة تتأّلف من نساء وأطفال، ليصلوا يف األربعني 
إىل كربالء، ألّن وصول هذه القافلة إليها يتطّلب وقتًا 

زائدًا عن األربعني يومًا)66(.

قد  األعداء  جيش  أن  رأى)67(  من  هناك  أن  عىل 
اصطحبوا األسارى اىل الكوفة يف اليوم احلادي عرش 
من حمرم، وأركبوهن عىل النياق وهي اجلامل وكانت 
بال وطاء وال غطاء، وقد دخلوا الكوفة يف اليوم الثاين 

انطالق  وكان  حمرم  شهر  من  عرش  الثالث  أو  عرش 
موكب االسارى نحو الشام يف اليوم التاسع عرش من 
حمرم ويف قول آخر كان ذلك يف اليوم اخلامس عرش 
اليوم األول من  الشام كان يف  منه. وأن دخوهلم إىل 
شهر صفر، وهذا يعني أن مدة املسري من الكوفة إىل 
الشام كانت حوايل 12 يوما عىل رواية، أو 17 يوما 
الذهاب  طريق  يف  سلكوا  وأهنم  اآلخر.  القول  عىل 
يعرف  ما  نحو  الكوفة  من  ابتداًء  األطــول  الطريق 
حاليًا بشامل العراق حيث عربوا بغداد اىل تكريت ثم 
املوصل وتلعفر، مرورًا بنصيبني يف األرايض الرتكية 
حاليًا، وبعدها إىل األرايض السورية إىل الرقة وحلب 
إىل  ثم  ومحص  محاه  إىل  ثم  النقطة(  مسجد  )حيث 
رشق لبنان مرورًا بمدينة بعلبك واجتهوا بعدها رشقًا 
من  دمشق  مدينة  إىل  وصــوالً  الزبداين  منطقة  نحو 
استعراض  األعداء من  أرادها  لغاية  الغربية،  جهتها 
قوهتم. أما يف طريق عودهتم من الشام إىل كربالء فقد 
هي  كام  بالسكان  عامرًا  وليس  أقرص  طريقًا  سلكوا 
حال طريق الذهاب، وهو قريب من حدود األردن 
حالًيا عرب مرورهم باألنبار إىل كربالء قبل أن يكملوا 
يف  أيامًا  أمضوا  أن  بعد  املنورة،  املدينة  نحو  عودهتم 
رها العالمة املجليس بأهنا عرشة أيام، وهي  الشام قدَّ

األقرب اىل الواقع. 

الكوفة  من  الطويل  الطريق  ملسافة  وباملالحظة 
اىل الشام فإنه يبلغ وفق احلسابات املعروفة يف زماننا 
يوميًا  قطعوا  أهنم  يعني  وهذا  كلم،   1900 حوايل 
بالنسبة  يسري  أمر  وهذا  كلم   150 إىل   120 بني  ما 
السري  قابلية  هلا  أن اجلامل  لسري اجلامل. مع مالحظة 
ملسافات طويلة حتى بدون ماء، وأن معدل رسعتها 
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األقىص  حده  يف  يصل  زماننا  يف  اخلــرباء  يقول  كام 
 70 إىل   65 يقارب  ما  اىل  طويلة  ليست  وملسافات 
كلم يف الساعة، وأما مع املسافات الطويلة فإن اجلامل 
وأن  الساعة،  يف  كلم   40 بمعدل  تسري  أن  تستطيع 
معدل السري البطيء للجمل هو ما بني 8 اىل 10 كلم 
االنسان  رسعة  عن  كثريًا  يزيد  ال  وهذا  الساعة،  يف 
املايش الذي يسري بام معدله 5 اىل 7 كلم يف الساعة. 
اعتيادية  برسعة  الكوفة  من  سارت  قد  القافلة  فإذن 
بام  وتقدر رسعتها  بطيئة وال رسيعة  تكن  فلم  جدًا، 
بني 15 و20 كلم يف الساعة، بمعدل يرتاوح بني 8 
و10 ساعات يف اليوم ليس أكثر وهذا أمر اعتيادي 
تلك  يقطعوا  أن  إمكانية  رغم  فيه،  غرابة  وال  أيضًا 
ان  عىل  تدلل  نصوص  لوجود  أقــل  بزمن  املسافة 
األعداء كانوا جيدون هبنَّ السري. أما فيام يتعلق بطريق 
من  أكثر  إىل  بحاجة  يكونوا  فلم  كربالء،  إىل  العودة 
مخسة أيام يف رحلة العودة، ويبدو أهنم ساروا برسعة 
غادروا  أن  بعد  االعتيادية،  الذهاب  رسعة  من  أبطأ 
الشام بعد العارش من شهر صفر إذ مل يبقوا هبا أكثر 
من عرشة أيام كام تشري إىل ذلك بعض النصوص)68(، 
وال وجه لبعض النصوص التي تشري إىل بقائهم أكثر 
إذ مل يكن ليزيد من مصلحة يف إبقائهم يف الشام أكثر، 
نتيجة  العام  املــزاج  وتقلب  رقية  وفــاة  بعد  خاصة 
صار  بحيث   العابدين زين  وكالم  زينب  خطبة 
أن  النتيجة  فتكون  إرجاعهم،  تعجيل  مصلحته  من 
وصول األسارى ومعهم الرؤوس إىل كربالء كان يف 
للنصوص  السنة، طبقًا  يوم األربعني من نفس تلك 
الواردة وال وجه الستبعاد ذلك، كام وقع فيه بعض 
علامئنا السابقني لعدم التفاهتم اىل تلك اخلصوصيات 

التي أرشنا اليها.

احلكم  والفعيل هو  العميل  الواقع  يبقى  رأينا  ويف 
الظروف  تــوافــرت  ومتى  املسألة  هــذه  يف  الفصل 
هلا  وهتيأت  القافلة،  تلك  ظروف  تشبه  التي  املناسبة 
اإلمكانات اخلاصة ونجعلها تسري كام سارت سوف 
سلكت،  الطرق  أي  ونرى  األمر  هذا  حقيقة  نتبني 
ونحدد وقتها والزمان الذي يمكن هلا أن تقطعه من 
الكوفة إىل الشام مع مراعاة الظروف اجلوية وطبيعة 
يوم عاشوراء  كان  وقت  أي  نحدد يف  أن  بعد  املناخ 
االعتبار  بنظر  ويؤخذ  ــات،  ــرواي ال اختالف  عىل 
واملنازل  القافلة  تلك  يف  سارت  التي  األعداد  طبعًا 
التي  واملناوشات  واالشتباكات  عندها  وقفوا  التي 
األخذ  مع  األمور،  تفصيالت  من  وغريها  حصلت 

بنظر االعتبار طريق العودة الذي بّيناه أيضًا.  

المحور الثالث:

)الموؤيدون  الأربعين  يوم  روايات  في  قراءة 

والمنكرون(، والرّد عليهم
التي  الطرق  أهم  الثاين  املحور  يف  ذكرنا  أن  بعد 
من املحتمل أن يكون أهل البيت قد سلكوها يف 
رحلتهم من كربالء إىل الكوفة ومن الكوفة إىل الشام 
هذه  عند  وقفت  التي  التارخيية  املرويات  بحسب 
املسألة مع األخذ والرد فيها، وترجيح الطريق األول 
مع األدلة والضوابط سنقف يف هذا املحور عىل يوم 
األربعني، ونرى هل حصل فعاًل يف السنة األوىل بعد 
واقعة عاشوراء أم ال؟ وسنعرض أهم آراء املؤيدين 

لذلك واملنكرين له.

إن املتصفح يف الروايات التارخيية جيد أن يف هذه 
املسألة اختالفًا واضحًا يف عدم حتديد يوم األربعني 
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لذلك  مؤيد  بني  املوضوع  هذا  يف  وانقسموا  األول 
العلامء،  وبني معارض بحسب ما رآه، ألن ))بعض 
الروايات  بعض  يف  املوجودة  االختالفات  وبسبب 
دمشق،  إىل   البيت أهل  ورود  زمــان  )يف(  حول 
مسألة  تقّبل  يستطيعوا  مل  الشام،  يف  إقامتهم  ومــّدة 
وصول أهل البيت إىل كربالء يف األربعني األّول 
بل اعتربوها - وألسباب ما- مستبعدة، بل يف حكم 

املحال(()69(.

وقد ذكر أحد الباحثني أسامء املنكرين)70( يف مسألة 
وصول أهل البيت إىل كربالء يف العرشين من شهر 
صفر سنة )61( منهم ابن نام احليل )ت 645هـ( يف 
احليل  طاووس  ابن  والسيد  األحــزان(،  )مثري  كتابه 
العاّلمة  )ت 664 هـ( يف كتابه )اللهوف(، وكذلك 
ومنهم  )البحار(،  يف  ـــ(  1111ه )املتوفَّ  املجليّس 
ـــ(  )1254-1320هـ النورّي  حسني  املــريزا  أيضًا 
مؤّلف كتاب )مستدرك الوسائل( فهو بعد أن ينقل 
يف كتابه )اللؤلؤ واملرجان( كالم السّيد ابن طاووس 
إىل  األرسى  جمــيء  مسألة  يؤّيد  الــذي  اللهوف  يف 
عىل  وسنأيت  وينفيه  الرأي  ذلك  بنقد  يأخذ  كربالء، 
القّمي  عّباس  الشيخ  كذلك  موضعه.  يف  ذلك  ذكر 
احلادثة  هلذه  أيضًا  املنكرين  ومن  ـــ(،  1359ه )ت 

العاّلمة أبو احلسن الشعرايّن )ت1352هـ(.

وأنكر الشهيد األستاذ مرتىض املطّهري خرب لقاء 
جابر بأهل البيت وقال: إّن الشخص الوحيد الذي 
نقل هذا األمر هو السّيد ابن طاووس يف اللهوف، ومل 
ينقله أحد غريه، بل إّن السّيد نفسه أيضًا مل يتعّرض 
هلذا املوضوع يف كتبه األخرى. ثّم إّن الدليل العقيّل 

أيضًا ال يتوافق مع هذا الرأي.

وهنا ال بّد من التنبيه إىل أّنه إن كان مقصود األستاذ 
املطهرّي من خرب اللقاء، هو اللقاء يوم األربعني، فإّن 
نّبهنا عليه سابقًا- مل يقل بذلك  ابن طاووس- وكام 

أبدًا حّتى يف كتابه اللهوف)71(.

آيتي  إبراهيم  حمّمد  املحّقق  أيضًا  املنكرين  ومن 
إىل   البيت أهــل  وصــــول  مســألـــة  يعترب  الذي 
ال  حيث  التارخيّية  املــآيس  من  األربعني  يف  كربالء 
أيدينا.  بني  هلا  ومؤّكد  موّثق  سند  أي  إجياد  يمكن 
ومن املنكرين أيضًا هلذه احلادثة السّيد الدكتور جعفر 

الشهيدّي.

يف مقابل هؤالء املنكرين حدد بعض الباحثني أن 
هناك بعض املؤيدين من العلامء قد ذهبوا إىل القول 
بحضور أهل البيت إىل كربالء يف األربعني األّول 
أو عىل األقّل هذا ما ُيستفاد من ظاهر كالمهم. وكان 

من أبرزهم)72(:

))ويف  قال  440هـ(:  )املتوفَّ  البريويّن  رحيان  أبو 
العرشين رّد رأس احلسني إىل جثته حّتى دفن مع 
جّثته، وفيه زيارة األربعني وهم حرمه، بعد انرصافهم 

من الشام(()73(.

أن  وضح  البريوين  أّن  يتضح  املتقدم  النص  ومن 
العرشين من  ُرد ودفن مع جثته يف  الرشيف  الرأس 
أيضا  العرشين  عىل  عائدة  اهلاء  )فيه(  وقال  صفر، 
زيارة األربعني وهم عائلته بمعنى أن عددهم كان 

أربعني امرأة. وهنا أعطى بعدًا آخر لألربعني.

ومن املؤيدين أيضا الشيخ البهائّي )ت1030هــ( 
زيارة  فيه  أي من صفر-  ))التاسع عرش-  يقول:  إذ 
األربعني أليب عبد اهلل احلسني ويف هذ اليوم وهو 
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يوم األربعني من شهادته كان قدوم جابر بن عبد 
اهلل األنصاري )ريض اهلل عنه( لزيارته واتفق ذلك 
اليوم ورود حرمه من الشام إىل كربالء قاصدين 

املدينة عىل ساكنها السالم والتحية(()74(. 

وألفاظ النص تكشف لنا أن قدوم جابر األنصاري 
من  األربعني  يوم  يف  كان  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضــوان 
من   احلسني اإلمــام  حرم  ورود  أما   ،شهادته
الشام فكان يف هذا اليوم حتديدًا، وهو أشبه بام ذكره 
الشيعة( والشيخ الطويس يف  املفيد يف )مساّر  الشيخ 
)مصباح املتهّجد( والعاّلمة احليّل يف )العدد القوّية( 
و )منهاج الصالح( والكفعمّي يف كتاب )املصباح( 
أهل  وصــول  حادثة  يذكروا  مل  فقط  ليس  أهنم  من 
العرشين  يوم  بأّن  رّصحوا  بل  كربالء،  إىل   البيت
من صفر هو يوم رجوع أهل البيت من الشام إىل 
من  رجوعهم  يوم  تعني  )الرجوع(  وكلمة  املدينة. 
الشام ال معنى وصوهلم إىل كربالء ودليلنا يف ذلك 
بكربالء((  احلسني عيال  مّر  ))ومّلا  نام:  ابن  قول 
)75(، وكذلك ابن طاووس مل حيدد لنا الزمان ومل حيدد 

لنا الراوي بل أكتفى بالقول:))قال الراوي وملا رجع 
نساء احلسني وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا 
للدليل ُمرَّ بنا عىل طريق كربالء فوصلوا إىل موضع 
)رمحه  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  فوجدوا  املرصع 
رسول  آل  من  ورجــاالً  هاشم  بني  من  ومجاعة  اهلل( 
يف  فوافوا   احلسني قرب  لزيارة  وردوا  قد   اهلل
وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم وأقاموا 
ذلك  نساء  إليهم  واجتمع  لألكباد  املقرحة  املأتم 
السواد فأقاموا عىل ذلك أيامًا(()76( فالنص فيه داللة 
واضحة عىل أن الرجوع هو غري الوصول مع العلم 

أنه مل يذكر لنا يوم اللقاء، وإنام ذكر وقت اللقاء ما بني 
 .جابر وأهل البيت

قد  جابرًا  أّن  طاووس  ابن  كالم  من  و))الظاهر 
البيت ولكن املحّدث  وصل إىل كربالء قبل أهل 
النورّي كأّنه محل العبارة )فوافوا( عىل معنى أّن أهل 
البيت وجابر قد دخلوا سوّية إىل كربالء!! مع أّن 
أّن  يبنّي  و)فوجدوا(  )فوصلوا(  الكلمتني  مالحظة 
املقصود من كلمة )فوافوا( هو جمّرد اللقاء واالجتامع 
ألجل العزاء والبكاء، ال بمعنى الدخول والوصول 

إىل كربالء يف نفس الزمان(()77(.

ومن املؤّيدين لتلك احلادثة أيضًا السّيد حمّمد عيّل 
إثبات إمكانّية وصول  الطباطبائّي إذ حاول  القايض 
النقد  عرب  61هـ(  )عام  األربعني  يف   البيت أهل 
النورّي  املحّدث  وّجهها  التي  الشبهات  عىل  والّرد 

الذي أنكر ذلك الوصول.

ومنهم املريزا حمّمد اإلرشاقّي املعروف بــ )أرباب( 
)ت 1341هــ()78(، إذ إّنه بعدما عرض كالم الطربّي 
يف  يذكر  مل  قال:  جابر،  لزيارة  املصطفى(  )بشارة  يف 
هذا اخلرب املعترب أّن زيارة جابر كانت يف يوم األربعني 
أم يف غريه، ومل يذكر فيه أيضًا أّن زيارة جابر كانت يف 
الّسنة األوىل لشهادة اإلمام احلسني أم الّسنة التي 
بعدها، وعىل ما يبدو فإن التشكيك واضح يف قبول 
هذه املسألة إذا ما أخذنا بنظر االعتبار عدد املنكرين 
هلا قياسًا إىل عدد املؤيدين هلا من جانب وحتى الذين 
يكونوا عىل درجة واضحة  مل  القبول  منهم  يستشف 

من الترصيح. 

يراها  كــام  الشيعّية  الكتب  يف  املــذكــور  ولكن 
بعضهم)79( أّن هناك أمرين قد حتّققا عىل كّل حال:
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األّول: أّن الكثريين من اخلاّصة والعاّمة قد ذكروا 
ورود أهل البيت إىل كربالء يف يوم األربعني.

أهل  أّن  والتاريخ،  السرية  يف  ثابت  وهو  الثاين: 
البيت مل يسافروا أبدًا إىل العراق بعد عام الشهادة 

)61هـ(.

فضاًل عن كل ما تقدم فإن عدم ذكر هذه احلادثة 
يف املصادر التارخيّية القديمة دليل عىل أن هذه احلادثة 
مل تقع بالصورة املعهودة عندنا أو ربام وقعت، ولكن 
االعتبار  بنظر  ما أخذنا  إذا  املحدد  الوقت  ليس هبذا 
والشيخ  فالطربّي)80(  السفر،  وطول  الطريق  مسافة 
أيب  عن  عاشوراء  أحداث  نقال  حينام  مثاًل  املفيد)81( 
خمنف مل يأتوا عىل ذكر هذه احلادثة، وكذلك الطربيّس 
568هــ()83(  )ت  واخلوارزمّي  ـــ()82(،  )ت548هـ
وعامد  اجلوزّي  بن  وسبط  630هـ(  )ت  األثري  وابن 
هذه  ملثل  منهم  أّي  يتعّرض  مل  الــطــربّي)84(  الّدين 

احلادثة)85(. 

الّصدد:  هــذا  يف  الــنــورّي  املــحــّدث  يضيف  ثــّم 
))وال يمكن أن يكون أهل البيت قد ذهبوا خالل 
جابر،  مع  جيتمعون  وهناك  كربالء،  إىل  سفرهم 
املفيد  الشيخ  يرى  ال  ثّم  أّيام،  لعّدة  العزاء  ويقيمون 
شيئًا من ذلك يف أي مصدر معتمد، أو يراه ولكن ال 

ينقله يف هذا املقام(()86(.

االتفاق  عدم  إن  القول  يمكننا  مّر  ما  ضوء  ويف 
التي مّر ذكرها من مثل )وصول،  يف بعض األلفاظ 
ربام  واحدة  بلفظة  توحيدها  وعدم  ورود(  رجوع، 
احلادثة  هذه  قبول  يف  االختالف  إىل  أدت  التي  هي 
وعدم قبوهلا، فالوصول إىل يشء ليس كمثل الرجوع 

احلادثة  أن  نرى  ولذا  االثنني،  بني  واضح  والفرق 
وقعت ولكن ليس بالصورة املعهودة عندنا هذا من 
لفظة  إىل  نظروا  العلامء  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
عىل  أطلقت  فمرة  داللتها  يف  واختلفوا  )األربعني( 
اطلقت  ومرة   ،اإلمام شهادة  بعد  يومًا  األربعني 
عىل زيارته يف األربعني، ومرة أخرى اطلقت وأريد 
فيه  كان  أخــرى  ومــرة   ،احلسني اإلمــام  حرم  هبا 
رجوع أهل البيت من الشام، ومهام يكن من أمر 
فإن هذا اليوم يبقى يومًا آخر من أيام ملحمة كربالء 
التي ما يزال عطاؤها ال ينضب ويتجدد يف  الكربى 

كل زمان ويف كل حني. 

وختامًا نورد نصًا عن أيب الفداء )ت732هـ( يف 
تارخيه مل يذكر أن أهل البيت قد رجعوا إىل العراق 
بام  جيهزهم  أن  بشري  بن  النعامن  أمر  ))ثــم  فيقول: 
يصلحهم وأن يبعث معهم أمينًا يوصلهم إىل املدينة 
فجهزهم إىِل املدينة وملا وصلوا إليها لقيهم نساء بني 
هاشم....(()87( وغريها من الروايات التي حتتاج إىل 
التحقق والتتبع والدراسة. ونحيلها اىل بحث قادم إن 

شاء اهلل تعاىل.  

الخاتمة:

من  اجلولة  هــذه  يف  ــوض  اخل من  االنتهاء  بعد 
القديمة  التارخيية  املصادر  من  العديد  عند  الوقوف 

واحلديثة توصل البحث إىل مجلة من النقاط أبرزها:

جعل البحث يوم األربعني نقطة انطالق لدراسة . 1
بعض احلوادث التي سبقت هذا اليوم ابتداًء من 

بعد يوم عاشوراء وما جرى فيه من حوادث.
املصادر . 2 من  مجلة  يف  اخلوض  البحث  حدد 
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كربالء  حادثة  إيراد  يف  عليها  املعتمد  التارخيية 
ألفاظها  بعض  وحللنا  أحداث،  من  تبعها  وما 
حتلياًل لغويًا ومنطقيًا وعقليًا بحسب املورد الذي 

وردت فيه.
مجلة . 3 هنالك  أن  األول  املحور  عرب  البحث  بنّي 

من األخطاء اللغوية يف بعض املرويات التارخيية 
االستهانة  اعتقد  كام  كتاهبا  بعض  هدف  والتي 
وهو   البيت أهل  ملقام  املتعمدة  واإلساءة 
باب  من  لعله  أو  العبايس،  التنظري  أراده  ما 
نقلوا  الذين  وغريه  خمنف  أيب  من  باللغة  اجلهل 
ألفاظها  يف  ومتييز  متعن  غري  من  الروايات  هذه 

ودالالهتا!.
تلك . 4 بعض  درس  الذي  البحث  تصورات  وفق 

األلفاظ رّجحت الباحثة اختيار لفظة التسيري أو 
اإلرسال بدالً من الترسيح، ولفظة أسارى بدالً 
من سبايا ملا يف ذلك خدش حلياء بنات الرسالة 
ومن باب التأدب مع آل الرسول وغريها من 

األلفاظ. 
التي . 5 الروايات  أن  لنا  اتضح  الثاين  املحور  ِعرب 

من   البيت أهل  مسري  حركة  طرق  يف  بحثت 
الشام كانت  إىل  الكوفة  الكوفة ومن  إىل  كربالء 
عبارة عن ثالثة طرق ُيعتقد أن أهل البيت قد 

سلكوا أحدها.
أهل . 6 به  ساروا  الذي  الطريق  أن  البحث  رجح 

السلطاين  الطريق  أو  الدولة  البيت هو طريق 
الدالئل  من  مجلة  وذكرنا  يسمونه  كانوا  كام 

والشواهد عىل ذلك.
من . 7 مجلة  عىل  فوقف  الثالث  املحور  أما 

واملتأخرين  املتقدمني  العلامء  بني  االختالفات 

بني منكر لذلك وبني مؤيد هلا يف مسألة حصول 
من  جاء  ما  عىل  بناء  عدمه  أو  األول  األربعني 

الروايات التارخيية يف هذا السياق.
املؤيدين . 8 املنكرين هلذه املسألة فاق عدد  أن عدد 

املصادر  يف  احلادثة  هذه  ذكر  عدم  عن  فضاًل  هلا 
البحث  بداية  يف  حددنا  التي  القديمة  التارخيّية 
واعتمدناها كمصادر أساسية للبحث زيادة عىل 

االستعانة بالعرشات من املصادر غريها. 
نظروا . 9 العلامء  أن  املرويات  عرب  البحث  كشف 

فمرة  داللتها  يف  واختلفوا  )األربعني(  لفظة  إىل 
 ،أطلقت عىل األربعني يومًا بعد شهادة اإلمام
ومرة  األربعني،  يف  زيارته  عىل  اطلقت  ومرة 
 ،أخرى اطلقت وأريد هبا حرم اإلمام احلسني
من   البيت أهل  رجوع  فيه  كان  أخرى  ومرة 

الشام.

الهوام�ض

اللهوف عىل قتىل الطفوف 201.( 1)

اإلمام ( 2) هنضة  بأن  يقول  الذي  الرأي  إىل  نميل  أننا 
ضد  وليس  العظمى  بيزنطة  ضد  كانت   احلسني
الدولة  لتلك  منفذه  أداة  إال  يزيد  وما  األموي  احلكم 
الكربى  امللحمة  هذه  امتداد  نفرس  بامذا  وإال  العظمى 
عىل مدار هذه األعوام املتطاولة من الزمن من جهة؟؟ 
املجففة  جيش  دخول  من  املربر  ما  أخرى  جهة  ومن 
ظهرية اليوم العارش من املحرم وكذلك دخول الكتيبة 
احلمراء أيضًا إىل ساحة املعركة لوال دعمها وإسنادها 
جليش يزيد يف ذلك؟؟! وهذا موضوع طويل وشائك 
موضوعنا  هّم  من  وليس  وحتليل  دراسة  إىل  وحيتاج 

اآلن. 
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كتاب ( 3) وينظر:   .189/  1 اخلوارزمي  احلسني:  مقتل 
الفتوح 21/5. وصية اإلمام احلسني ألخيه حممد بن 

احلنفية.

رواه ( 4) املقتل  هذا  إن  للطربي212ـ  خمنف  أيب  مقتل 
)ت204هـ  السائب  حممد  بن  هشام  عن  خمنف  أبو 
الكلبي  الناسب  املنذر  ))أبو  هو  وهشام  206هـ(  أو 
النرض  أيب  أبيه  عن  روى  العالمة،  النسابة  اإلخباري 
قال  مجاعة.  عنه  وحدث  جمالد،  وعن  املفرس  الكلبي 
أمحد بن حنبل: إنام كان صاحب سمر ونسب، وقيل: 
سنة  مات  مصنفًا،  ومخسني  مئة  من  أزيد  تصانيفه  إن 
وولده  سعيد  بن  حممد  عنه  الرواة  ومن  ومأتني،  أربع 
العباس بن هشام، وكان واسع احلفظ جدًا. وذكره ابن 
أيب طي يف االمامية وقص له قصة مع جعفر الصادق 
أيب  االصبهاين عن  الفرج  أبو  ونقل  تعاىل(،  اهلل  )رمحه 
عاّلمة  الكلبي  بن  هشام  كان  قال:  احلريمي  يعقوب 
ابن  عدها  كام  كتبه  وبلغت  للمثالب،  وراوية  نّسابة 
النديم يف الفهرست مئة وأربعة وأربعني كتابًا(( مقتل 

أيب خمنف للطربي 2 اهلامش 1. 

ومن الغريب أيضًا أن املقتل أليب خمنف ولكن يف الصفحة 
الثانية مبارشة، ويف بداية الكتاب يف موضوع خالفة يزيد بن 
معاوية يذكر عبارة: ))قال هشام بن حممد عن أيب خمنف(( 
الطربي هو  يرو  مل  ندري من روى عن من؟؟!. وملاذا  وال 

أيضا عن هشام فيقول مقتل احلسني هلشام بن حممد؟؟.

وقيل عنه ))هشام بن حممد بن السائب بن برش بن زيد. العامل 
باأليام، املشهور بالفضل والعلم، وكان خيتص بمذهبنا. له 
كتاب مقتل احلسني. رجال النجايش: 434-435 رقم 
بن  موسى  بن  عيل  الطفوف/  قتىل  عىل  امللهوف   ))1166

طاووس 36.

مقتل أيب خمنف للطربي 216ـ ويف مقدمة الرواية ))قال ( 5)
فإنه قال: ملا قتل  الكلبي  هشام: وأما عوانة بن احلكم 

هبم  وردوا  حتى  واألسارى  باألثقال  وجيء  احلسني 
الكوفة إىل عبيد اهلل فبينا القوم حمتبسون اذ وقع حجر 
يف السجن معه كتاب مربوط ويف الكتاب: خرج الربيد 
بأمركم يف يوم كذا وكذا إىل يزيد بن معاوية، وهو سائر 
كذا وكذا يومًا وراجع يف كذا وكذا، فإن سمعتم التكبري 
فايقنوا بالقتل وإن مل تسمعوا تكبريًا فهو األمان إن شاء 
اهلل، قال: فلام كان قبل قدوم الربيد بيومني أو ثالثة إذا 
حجر قد ألقي يف السجن ومعه كتاب مربوط وموسى 
يوم  الربيد  ينتظر  فإنام  الكتاب: أوصوا وأعهدوا،  ويف 

كذا وكذا(( مقتل أيب خمنف 216. 

الثقات 2/ 312.( 6)

حتقيق يف زيارة األربعني.( 7)

مثري األحزان ومنري سبيل األشجان 84.( 8)

لسان العرب 2/ 478.( 9)

معاين القرآن للفراء 2/ 96.( 10)

لسان العرب 2/ 479.( 11)

كتاب الفتوح 120/5.( 12)

الكامل يف التاريخ 3/ 185.( 13)

ومنري ( 14) األحزان  مثري  وينظر:   ،151 خمنف  أيب  مقتل 
سبيل األشجان 83.

تاريخ األمم وامللوك4/ 349، وينظر: مقتل أيب خمنف ( 15)
للطربي 152. 

الكامل يف التاريخ 3/ 186.( 16)

مثري األحزان ومنري سبيل األشجان90.( 17)

رجال الشيخ الطويس 112.( 18)

رجال الشيخ الطويس 240.( 19)

األمايل 137.( 20)

تاريخ األمم وامللوك 4/ 349. وينظر: مقتل أيب خمنف ( 21)
.152
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مقتل أيب خمنف للطربي 149.( 22)
مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة 5/ 1.( 23)
كتاب الفتوح 5/ 122.( 24)
اللهوف عىل قتىل الطفوف145-144.( 25)
لسان العرب 280/11( 26)
تاريخ األمم وامللوك 4/ 345.( 27)
الكامل يف التاريخ 3/ 182.( 28)
حتف العقول 2 /52.( 29)
لسان العرب 14/ 367- 368. مادة )سبى(.( 30)
ينظر: أحكام األرسى والسبايا يف احلروب اإلسالمية ( 31)

.291 -290
لسان العرب 2/ 213.( 32)
عبد ( 33)  العباس وينظر:   .346  /4 الساكبة  الدمعة 

الرزاق املوسوي املقرم 117.
لسان العرب 4/ 19.( 34)
مقتل أيب خمنف 160.( 35)
ينظر: السرية النبوية، ابن هشام، 2 /578 -580.( 36)
اللهوف عىل قتىل الطفوف 169- 170.( 37)
رنجرب، ( 38) حمسن   احلسني اإلمام  أربعني  حول  حتقيق 

للتعليم  اخلمينّي  اإلمام  مؤّسسة  يف  مساعد  أستاذ 
والبحوث- قم املقّدسة.

ينظر: اللؤلؤ واملرجان 187.( 39)
ينظر: كامل البهائي 2/ 360- 361.( 40)
كتاب ( 41) حمقق  ويقول  كاملوصل.  دجلة  حول  آمد  تقع 

اللؤلؤ واملرجان أن آمد مدينة ديار بكر اليوم. اهلامش 
2 الصفحة 188. 

نصيني هي مدينة تقع اليوم يف تركيا.( 42)
من ( 43) الثالث  املنازل  إحدى  هي  )بعلبك(  الرابع  املنزل 

بالد الشام وهي )قنرسين وشيزر وبعلبك(.
املنزل اخلامس يقع قرب )ديار بكر( وهي تابعة لبالد ( 44)

اجلزيرة.

املنزل السادس يقع قرب محاة بني حلب والشام.( 45)

ينظر: اخلرائج واجلرائج 5780/2.( 46)

مناقب آل أيب طالب 3/ 277- 278. ( 47)

ينظر: تذكرة اخلواّص 264.( 48)

(49 ).43 -ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

سرية عيّل بن احلسني السّيد جعفر الشهيدّي 62.( 50)

فرهاد مريزا معتمد الدولة القمقام الّزخار والصمصام ( 51)
البّتار548/2-550. ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام 

.45 احلسني

(52 ).45 حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

(53 ).43-42 ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

ينظر: كامل البهائّي 2 / 291 - 292. ( 54)

كانوا ( 55) إن  املورد  هذا  يف  املؤلف  الكتاب  حمقق  تساءل 
إىل  رجعوا  فمتى  الطريق  يف  يزالون  ما  الوقت  هذا  يف 
من  العرشين  يف  احلسني  أربعني  وحرضوا  كربالء؟ 
إىل  أشار  املؤلف  وليت  أدري  لست  فيقول:  صفر 
اختالف هذا القول مع أقوال املؤرخني. ينظر: هامش 

 )1(

كامل البهائّي 2 /367.( 56)

(57 ) /2 اخلوارزمّي  احلسني/  مقتل   ،35  /2 االحتجاج 
املورد  هذا  ويف  بعدها.  وما   35 النساء  بالغات   ،72
ال بد من االشارة هنا أن عبارة )هتكت ستورهن( كام 
أراها ال يعني نزع احلجاب واملالحف واملقانع عنهن، 
وإنام تعني هو جمرد خروجهن من خدورهن وتسيريهن 
من بلد إىل آخر هو هتك لسرتهن، هذا إن صحت نسبة 
إثارة املشاعر  إليها وإال فهو من باب  هذه الكلامت 

وهتييج العواطف. 

ينظر: طريق )موكب السبايا مشاهُد حسينّية بني كربالء ( 58)
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والّشام( حتقيق: أمحد احلسيني، جملة شعائر السنة الثانية 
/ العـدد احلادي والعرشون.

الشام ، ( 59) إىل  كربالء  من  السبايا  مسري  حتقيق:  ينظر: 
العـــــدد  عرش،  الثانية  إســـالميــة،  السنة  مـعـــارف 
140، 12 آب 2018 املوافق لـ 30 ذو القعدة 1439.

كتاب ))رجوع الركب بعد الكرب((، للسّيد حمّمد عيل ( 60)
الكاظمي.  برتمجة وحتقيق: حمّمد  الطباطبائي،  القايض 
جممع البحوث اإلسالمّية/ الروضة الرضوّية املقّدسة 

يقع الكتاب يف 297 صفحة من القطع الوزيري.

الشام : ( 61) إىل  كربالء  من  السبايا  مسري  حتقيق:  ينظر: 
العـــــدد  الثانية عرش  الدين  السنة  الدكتور حيدر خري 
املوافق   2018 آب   12 إســـالميــة  مـعـــارف   140

لـ30 ذو القعدة 1439.

ينظر: اللؤلؤ واملرجان 189.( 62)

ينظر: الفتوح 5/ 127، مقتل احلسني 2/ 62.( 63)

(64 ) ،134 املنقرّي  مزاحم  بن  نرص  صّفني  وقعة  ينظر: 
موسوعة اإلمام عيّل بن أيب طالب حمّمد حمّمدي الري 

شهرّي 6/ 55. الفصل 6. 

(65 ).45-44 ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

(66 ).44 ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

صادق ( 67) حممد  السيد  سامحة  مكتب  استفتاءات  ينظر: 
األحكام  قناة   1439 صفر   1 يف  الروحاين،  احلسيني 

.https://telegram.me/adelaljohr .الرشعية

إىل ( 68) الطريق  ألّن  التحقيق  إىل  بحاجة  األمر  هذا  لكن 
إىل  الطريق  مع  أبدًا  يشرتك  وال  يتقاطع  ال  املدينة 
أهل  سلكه  الذي  الطريق  يف  البحث  فيجب  العراق، 
اجلغرافيا  علامء  أن  نبني  لذا  رجوعهم؟  يف   البيت
ابن  ومثله  ق(  )ت300  خردابه  ابن  مثل  السابقني، 
رسته، ذكروا جمموعة من املنازل وبحسب رأي علامء 

اجلغرافيا اآلن ال يوجد أي أثر واسم للمنازل واملناطق 
املذكورة سابقًا إال نقطة وحيدة مشرتكة بني الطريقني 
طريق  هناك  من  يفرتق  حيث  )املنزل(  منطقة  وهي 

املدينة عن طريق الكوفة.

عزم  أّي  وجود  نفينا  لو  حّتى  إّنه  القول  يمكن  هنا  ومن 
من  اخلروج  قبل   البيت أهل  عند  كربالء  لزيارة  وقصد 
دمشق، فمن املمكن أّن هذا العزم قد حدث يف تلك النقطة 
املشرتكة، وعليه فلو محلنا كالم السّيد ابن طاووس وابن نام 
أّن الطريقني  الثالث( عىل اعتبار  )الذي سنذكره يف املحور 
مشرتكان عىل طول املسري، فهذا ال يمكن القبول به وليس 
املدينة  إىل  البيت رجعوا  أهل  بأّن  يقال  أن  إاّل  صحيحًا، 
من  سلكوه  الذي  الطريق  نفس  عرب  العراق  طريق  عن 

الكوفة إىل الشام.

حال  يف  الواقع  عىل  انطباقه  يمكن  االحتامل  هذا  وطبعًا 
كان أهل البيت قد اختاروا هذا املسري وهم عند يزيد يف 
دمشق، مع موافقته عىل ذلك، أو عىل األقل يأخذون املوافقة 
الكوفة  طريق  بني  املشرتكة  الوحيدة  النقطة  جتاوز  قبل  منه 
وطريق املدينة، أي منطقة )املنزل(. ويف غري هذه الصورة لن 
يكون منطقّيًا اختيار أهل البيت طريق العراق إىل املدينة 
ولن يكون له أّي مسّوغ. ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام 

.51-50 احلسني

(69 ) .33-32ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

(70 ) .37-33ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني
اللهوف   ،86 األحزان  مثري  اآلتية:  املصادر  وينظر 
 ،101-100  /3 اإلقبال   ،370  /3 اإلقبال،   ،114
 /98 األنوار  بحار   ،336-335/98 األنوار  بحار 

332. وغريها من املصادر.

(71 ) ،34-33ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني
هذين  من  واحٍد  أّي  يرّصح  ))مل  أنه  املحقق  ذكر 
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العلمني يف كلامهتام أبدًا عن موضوع جميء أهل البيت 
اقترص كالمهام  العرشين من صفر، بل  إىل كربالء، يف 
واملالقاة  كربالء  إىل   البيت أهل  ورود  حكاية  عىل 
إّن ابن طاووس )ره( نفى رصاحة  مع جابر فقط، بل 
البيت إىل كربالء يف يوم العرشين من  وصول أهل 
صفر يف كتابه )اإلقبال باألعامل احلسنة( والذي استمّر 
يف تأليفه منذ ما قبل وفاته بتسع سنوات إىل آخر عمره 
أي إىل العام السبعني من عمره فهو بعد أن ينقل رأي 
الشيخ املفيد )ره( والشيخ الطويّس )ره( والرأي القائل 
بأّن يوم األربعني هو يوم خروج األرسى من الشام إىل 
يف  كربالء  إىل  وصوهلم  رصاحًة  ينفي  هناك  كربالء.. 
العرشين من صفر، وهذا كالمه: ))وجدت يف املصباح 
بن  عيّل  موالنا  مع  املدينة  وصلوا   احلسني حرم  أّن 
املصباح  غري  ويف  صفر.  من  العرشين  يوم   احلسني
أهّنم وصلوا إىل كربالء أيضًا يف عودهتم من الشام يوم 
بن  اهلل  عبيد  ألّن  مستبعٌد  وكالمها  صفر  من  العرشين 
زياد لعنه اهلل كتب إىل يزيد يعّرفه ما جرى ويستأذنه يف 
إليه وهذا حيتاج  محلهم ومل حيملهم حّتى جاء اجلواب 
إىل  محلهم  مّلا  ألّنه  منها  أكثر  أو  يومًا  عرشين  نحو  إىل 
الشام روي أهّنم قاموا فيها شهرًا يف موضع ال يكنّهم 
تأّخروا  أهّنم  تقتيض  احلال  وصورة  برد،  وال  حّر  من 
أكثر من أربعني يومًا من يوم قتله إىل أن وصلوا إىل 

العراق أو املدينة.

وأّما تعرجيهم عىل كربالء يف طريق عودهتم إىل املدينة فيمكن 
ذلك ولكنّه ال يكون حينئٍذ وصوهلم إليها يوم العرشين من 
اهلل  عبد  بن  بجابر   - ُروي  ما  -عىل  اجتمعوا  ألهّنم  صفر 
األنصارّي، فإن كان جابر وصل زائرًا من احلجاز فيحتاج 
أن  وعىل  يومًا،  أربعني  من  أكثر  وجميئه  إليه  اخلرب  وصول 
يكون جابر وصل من غري احلجاز من الكوفة أو غريها كام 
أهل  جميء  األصل  من  ينف  مل  طاووس  ابن  فإّن  ظاهر  هو 
البيت ال يف كتاب اللهوف وال يف كتاب اإلقبال، وكذلك 

فإّن العبارة األخرية للسّيد يف اإلقبال هي قرينة واضحة عىل 
 يف األربعني إىل كربالء-  أّنه مل يقل بوصول أهل البيت 
كام نسب إليه البعض خطأ- ألّنه لو كان رأيه هو هذا لبّينه 
يف كتاب )اإلقبال( الذي كتبه بعد )اللهوف( بعّدة سنوات، 
كتاب  يف  ورد  الذي  قويل  عن  رجعت  قد  إيّن  مثاًل:  فيقول 
اللهوف، وكالمي النهائّي يف هذه املسألة هو ما أذكره هنا((

(72 ).38-36ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

اآلثار الباقية عن القرون اخلالية: البريويّن 331.( 73)

توضيح املقاصد 6. ( 74)

مثري األحزان 107.  ( 75)

اللهوف عىل قتىل الطفوف 196.( 76)

(77 ).47 حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

اإلرشاقّي ( 78) حمّمد  املريزا  احلسينّية:  األربعني  ينظر: 
)أرباب( 205.

(79 ).37 ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

ينظر: تاريخ األمم وامللوك 4/ 353 354.( 80)

ينظر: اإلرشاد 2/ 22.( 81)

ينظر: إعالم الورى بأعالم اهلدى 1/ 476.( 82)

(83 ).82 /2 ينظر: مقتل احلسني

ينظر: كامل البهائّي 2/ 302.( 84)

(85 ).40 ينظر: حتقيق حول أربعني اإلمام احلسني

اللؤلؤ واملرجان 233.( 86)

تاريخ أيب الفداء1/ 297.( 87)
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الم�شادر والمراجع

اآلثار الباقية عن القرون اخلالية: أبو رحيان البريويّن . 1
)ت440هـ(، طبعة حجرية قديمة )د.ت، د.ط(.

الطربيس، . 2 طالب  أيب  بن  عيل  بن  أمحد  االحتجاج: 
النجف  النعامن/  دار  اخلرساين،  باقر  حمّمد  تعليق: 

األرشف، 1386 هـ 1966 م.

اإلسالمية: . 3 احلروب  يف  والسبايا  األرسى  أحكام 
الدكتور عبد اللطيف عامر، دار الكتب اإلسالمية، 
الطبعة  اللبناين،  الكتاب  دار  املرصي،  الكتاب  دار 

األوىل، 1406هـ- 1986م.

األربعني احلسينّية: املريزا حمّمد اإلرشاقّي )أرباب(،. 4

البغدادي . 5 العكربي  النعامن  بن  حمّمد  اإلرشاد: 
 ،املعروف بالشيخ املفيد، حتقيق مؤسسة آل البيت
دار املفيد/ بريوت - لبنان، الطبعة الثانية 1414هـ 

- 1993م. 

الشيخ . 6 اإلسالم  أمني  اهلدى:  بأعالم  الورى  إعالم 
أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس من اعالم القرن 
 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  اهلجري،  السادس 

إلحياء الرتاث.

السنة: . 7 يف  مرة  يعمل  فيام  احلسنة  باألعامل  اإلقبال 
السيد ريض الدين، عيل بن موسى بن طاووس احليل 
)664 -589هـ(، دار الكتب اإلسالمية - طهران 

الطبعة الثانية 1367هـ.

الطبعة . 8 املكتبة اإلسالمية  الشيخ الصدوق،  األمايل: 
الرابعة املصححة 1404ه ـــ.

طاهر، . 9 أيب  بن  أمحد  الفضل،  أبو  النساء:  بالغات   
دار  204هـ(،   -280( طيفور  بابن  املعروف 

الرشيف الريض - قم.

أيب . 10 بن  إسامعيل  املؤيد  امللك  الفداء:  أبى  تاريخ 
املرصية،  احلسينية  املطبعة  )ت732هـ(،  الفداء 

الطبعة األوىل. 

تاريخ األمم وامللوك: حمّمد بن جرير الطربي )ت . 11
310هـ(، حتقيق نخبه من العلامء، مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت/ لبنان.

احلسن . 12 حممد،  أبو  الرسول:  آل  عن  العقول  حتف 
مؤسسة  احلراين،  شعبة  بن  احلسني  بن  عيل  بن 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف احلوزة 

العلمية يف قم، الطبعة الثانية 1404هـ.

حمسن . 13  احلسني اإلمام  أربعني  حول  حتقيق 
اخلمينّي  اإلمام  مؤّسسة  يف  مساعد  أستاذ  رنجرب، 

للتعليم والبحوث- قم املقّدسة )بحث منشور(.

تذكرة اخلواّص: تذكرة اخلواص: سبط ابن اجلوزي . 14
)ت 654هـ(، حتقيق: حسن تقي زاده، جممع أهل 

بيت. الطبعة األُوىل 1426هـ.

 توضيح املقاصد: العالمة الشيخ هباء الدين حممد . 15
احلاج  كتبه:  1030هـ(،  )ت  العاميل  احلسني  بن 
الفضل  أيب  املرحوم  ابن  االفشاري  الرحيم  عبد 
الزنجاين 1393- 1352 مكتبة يعسوب الدين- 

اإللكرتونية.

بن . 16 حبان  بن  حممد  احلافظ  لإلمام  الثقات  كتاب 
أمحد أيب حاتم التميمي البستي )ت354هـ( )اجلزء 
اهلندية  العالية  احلكومة  وزارة  بإعانة  طبع  االول( 
مدير  خان  املعيد  عبد  حممد  الدكتور  مراقبة  حتت 
دائرة املعارف العثامنية بمطبعة جملس دائرة املعارف 
األوىل  الطبعة  اهلند،  الدكن  آباد  بحيدر  العثامنية 

1393هـ - 1973م.

)ت . 17 الراوندي  الدين  قطب  واجلرائج:  اخلرائج 
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مؤسسه  املحمودي،  باقر  حمّمد  حتقيق:  573هـ(، 
االمام املهدي قم، الطبعة األُوىل 1409 هـ،. 

والعرتة . 18  النبي أحوال  يف  الساكبة:  الدمعة 
285هـ(،  )ت  البهبهاين  باقر  حمّمد  الطاهرة، 
مؤسسة األعلمي- بريوت، الطبعة األُوىل 1409 

هــ -1989م. 

جعفر . 19 أبو  الطائفة  شيخ  الطويس:  الشيخ  رجال 
)460هــ(،  الطويس  عيل  بن  احلسن  بن  حممد 
مؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة األوىل 1415هـ.

السرّية النبوية: عبد امللك بن هشام بن أيوب )ت . 20
احلميد،  عبد  الّدين  حميي  حمّمد  حتقيق:  288هـ(، 

القاهرة، 1383هـ - 1963 م.

حتقيق: . 21 املقرم،  املوسوي  الرزاق  عبد   :العباس
مكتبة  إصدارات  احلّسون،  حمّمد  الشيخ  سامحة 
أهل  يف  املؤلفة  الكتب  سلسلة  العّباسّية،  الروضة 
البيت )150(، إعداد مركز األبحاث العقائدية.

الشيخ . 22 املدينة:  اىل  املدينة  من  احلسيني  الركب  مع 
حممد جعفر الطبيس. 

كامل البهائّي: عامد الدين الطربي من علامء القرن . 23
ُشعاع  حممد  وحتقيق:  تعريب  اهلجري،  السابع 
األوىل،  الطبعة  احليدرية،  املكتبة  انتشارات  فاخر، 

1384-1426هـ. 

الكرم . 24 أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  التاريخ:  يف  الكامل 
الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد 
الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت630هــ( 
الكتاب  دار  تدمري:  السالم  عبد  عمر  حتقيق: 
الطبعة: األوىل، 1417هـ  لبنان  العريب، بريوت - 

/ 1997م 

الكويف . 25 أعثم  ابن  العالمة  الفتوح:  كتاب 
األضواء/  دار  شريي،  عيل  حتقيق:  )ت314هـ(، 

1411هـ-  األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت 
1991م.

حتقيق: . 26 711هـ(،  )ت  منظور  ابن  العرب:  لسان 
عبد اهلل عيل الكبري وحممد أمحد حسب اهلل وهاشم 
حممد الشاذليدار النرش: دار املعارف البلد: القاهرة

لسان العرب: حممد بن مكرم بن عيل، أبو الفضل . 27
الرويفعي  األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال 
بريوت   - صادر  دار  711هـ(،  )ت  اإلفريقي 

الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
السيد عيل بن موسى . 28 الطفوف:  قتىل  اللهوف عىل 

بن طاووس احليل )ت 664هـ(، دار العامل )جهان( 
للنرش - طهران 1348 هـ.

اللؤلؤ واملرجان يف آداب أهل املنرب: العالمة حسني . 29
الشيخ  تعريب:  )ت1330هـ(،  الطربيّس  النوري 
الطبعة  بريوت،  البالغة/  دار  البدري،  إبراهيم 

األوىل 24- 1423هـ - 2003م. 
بن . 30 جعفر  األشجان:  سبيل  ومنري  األحزان  مثري 

أيب إبراهيم، املعروف بابن نام احليل )ت 645هـ(، 
حتقيق: سامحة الشيخ حمّمد احلّسون، مدرسة اإلمام 

املهدي الطبعة الثالثة، قم 1406 هــ.
معاين القرآن: أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن . 31

الفراء )ت 207هــ( حتقيق: أمحد  الديلمي  منظور 
الفتاح  وعبد  النجار  عيل  وحممد  النجايت  يوسف 
إسامعيل الشلبي، دار املرصية للتأليف والرتمجة - 

مرص، الطبعة: األوىل.
مقتل احلسني: اخلوارزمي )ت568هـ(، حتقيق: . 32

العالمة الشيخ حممد الساموي، تصحيح: دار أنوار 
اهلدى. 

املؤرخ . 33 للطربي  مقتل احلسني: مقتل أيب خمنف 
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الشهري لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن مسلم 
األمم  تاريخ  من  مستخرج  الغامدي  األزدي 
بن  حممد  جعفر  أيب  املحّدث  للمؤرخ  وامللوك، 
احلميد  عبد  بن  احلسن  استخرجه:  الطربي  جرير 
حلرضة  العامة،  املكتبة  منشورات  من  الغفاري 
العالمة املحقق آية اهلل العظمى السيد شهاب الدين 
التعاليق  مع  الوارف  ظله  دام  النجفي،  املرعيش 
اهلامة: حلجة االسالم واملسلمني آية اهلل احلاج مريزا 
حسن الغفاري دامت بركاته، املطبعة العلمية/ قم 

حمرم احلرام 1398.
الدين . 34 ريض  املؤلف:  الطفوف  قتىل  عىل  امللهوف 

عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس )ت 664هـ(
ـ حتقيق: الشيخ فارس تربيزيان »احلسون« إعداد: 
مركز األبحاث العقائدية سلسلة الكتب املؤلفة يف 

 .أهل البيت
شهر . 35 ابن  احلافظ  اإلمام  طالب:  أيب  آل  مناقب 

بتصحيحه  قام  588هـ(  )ت  املازندراين  اشوب 
من  جلنة  خطية  نسخ  عدة  عىل  ومقابلته  ورشحه 
كاظم  حممد  بطبعه  قام  االرشف،  النجف  أساتذة 
وله  احليدرية  واملطبعة  املكتبة  صاحب  الكتبي 
حقوق الطبع حمفوظة 1376 هـ =1956م طبع يف 

املطبعة احليدرية يف النجف.
أيب طالب: حمّمد حمّمدي . 36 بن  عيّل  اإلمام  موسوعة 

كاظم  حممد  السيد  املساعدان:  شهرّي،  الري 
الطباطبائي، السيد حممود الطباطبائي حتقيق: مركز 
بحوث دار احلديث، مؤسسة دار احلديث العلمية 
الثقافية، إيران - قم املقدس، الطبعة الثاين 1425.

وقعة صّفني: نرص بن مزاحم املنقرّي )ت212هـ(، . 37
املؤسسة  هارون  حممد  السالم  عبد  ورشح:  حتقيق 

الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطبع  احلديثة  العربية 
الثانية 1382هــ.
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اأثر ال�شعائر الح�شينية في تنمية التكافل الجتماعي

م. د. خديجة ح�سن علي الق�سري

كلية القانون - جامعة الكفيل

الملخ�ض

خلق اهلل االنسان وله حاجات مادية ومعنوية يسعى اىل إشباعها، ونظرًا للتفاوت يف قدرات االفراد فمنهم من 
يملك ما يكفيه وزيادة ومنهم من ال يملك ما يكفيه، لذلك حثت الرشيعة اإلسالمية بالرتغيب تارة وبالرتهيب 
أخرى من يملك فضاًل بتوجيهه للمحتاج إليه وذلك حتى حيقق الرتابط والتامسك بني أفراد املجتمع وهذا ما 

يطلق عليه التكافل االجتامعي يف املنظور اإلسالمي. 

التكافل  صور  أروع  سنة  كل  من  حمرم  شهر  خالل  جيسدون   البيت أهل  مدرسة  أتباع  أن  خيفى  ال  ومما 
االجتامعي التي يعرفها التاريخ عىل مر العصور حيث نالحظ خروج اآلالف من املوالني ألهل البيت لتقديم 
اخلدمة الطوعية يف أي جانب جيدون أنه حيقق هلم ما يستحقون عليه انتساهبم اىل شيعة أهل البيت واملوالني لسيد 
التي  الشعائرية  البحث اإلشارة اىل بعض اجلوانب  الشهداء عىل وجه اخلصوص. وسوف أحاول يف هذا 

اتبعها املؤمنون بقضية احلسني من اجل حتقيق التكافل يف شتى صوره وبقدر استطاعتهم.

اشتمل البحث عىل مقدمة وثالثة حماور مع خامتة احتوت عىل النتائج املبتغاة منه وقائمة باملصادر واملراجع 
املعتمدة يف إعداده، تناول املحور األول: التكافل االجتامعي يف االسالم وأثر أهل البيت يف دعمه وتكريسه 
وقد تطرق اىل بداية نشأة التكافل االجتامعي ونظرة اإلسالم له من خالل ما ورد من نصوص قرآنية كريمة حتث 
عليه وتدعو اىل إشاعته يف املجتمع املسلم، فضاًل عن نامذج من حياة املعصومني ودورهم يف حتقيق التكافل 
االجتامعي، بعيدًا عن اإلسهاب لئال خيرج البحث عن هدفه األساس الذي يتمخض يف املحور الثاين الذي محل 
عنوان: أثر الشعائر احلسينية يف تنمية التكافل االجتامعي وقد تم فيه توضيح الدور الذي سامهت فيه الشعائر 

احلسينية يف تدعيم األلفة والتعاون بني أفراد املجتمع.
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The impact of Husseini rituals in the development of social solidarity

Dr. Khadija Hassan Ali Al-Qaseer

Faculty of Law / Al-Kafeel University 

Abstract

Allah created man with moral and material needs seeking to satisfy them, and because of the 
disparities in the capabilities of individuals, some of them have enough and some of them do 
not have enough, so the Islamic law has urged whoever have pare to provide the needy with it 
in order to achieve coherence among community members.

It is no secret that the followers of Ahl al-Bayt school and during the month of Muharram 
every year, are embodying the finest forms of social solidarity known to men throughout histo-
ry, where we notice the departure of thousands of loyalists to provide voluntary service on any 
way they can.

In this research, I will try to refer to some of the ritual aspects followed by the believers in 
the Husseini case in order to achieve solidarity in various forms and as far as they can.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري 
النبيني سيدنا  املرسلني وخاتم  إمام  خلق اهلل أمجعني 
حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني. 
الّلهم أنت ثقتي يف كل كرب ورجائي يف كل شدة، 

وبعد:

ومعنوية  مادية  حاجات  وله  االنسان  اهلل  خلق 
قــدرات  يف  للتفاوت  ونظرًا  إشباعها،  اىل  يسعى 
االفراد فمنهم من يملك ما يكفيه وزيادة ومنهم من 
اإلسالمية  الرشيعة  حثت  لذلك  يكفيه  ما  يملك  ال 
فضاًل  يملك  من  أخرى  وبالرتهيب  تارة  بالرتغيب 
الرتابط  يتحقق  كيام  وذلك  إليه  للمحتاج  بتوجيهه 
عليه  يطلق  ما  وهذا  املجتمع  أفــراد  بني  والتامسك 

التكافل االجتامعي يف املنظور اإلسالمي. 

  البيت  أهــل  مدرسة  أتباع  أن  خيفى  ال  وممــا 
صور  أروع  سنة  كل  من  حمرم  شهر  خالل  جيسدون 
التاريخ عىل مر  التي ربام يعرفها  التكافل االجتامعي 
املوالني  من  اآلالف  خروج  نالحظ  حيث  العصور 
جانب  أي  يف  الطوعية  اخلدمة  لتقديم  البيت  ألهل 
اىل  انتساهبم  يستحقون عليه  ما  أنه حيقق هلم  جيدون 
عىل   الشهداء لسيد  واملوالني  البيت  أهل  شيعة 
البحث  هذا  يف  أحــاول  وســوف  اخلصوص،  وجه 
اتبعها  التي  الشعائرية  اجلوانب  بعض  اىل  اإلشــارة 
التكافل  بقضية احلسني من أجل حتقيق  املؤمنون 

يف شتى صوره وبقدر استطاعتهم.

اشتمل البحث عىل مقدمة وثالثة حماور مع خامتة 
باملصادر  وقائمة  منه،  املبتغاة  النتائج  عىل  احتوت 

األول:  املحور  تناول  إعداده،  يف  املعتمدة  واملراجع 
  البيت اهل  واثر  االسالم  يف  االجتامعي  التكافل 
يف دعمه وتكريسه وقد تطرق اىل بداية نشأة التكافل 
ورد  ما  خــالل  من  له  ــالم  اإلس ونظرة  االجتامعي 
اىل  وتدعو  عليه  حتث  كريمة  قرآنية  نصوص  من 
من  نــامذج  عن  فضاًل  املسلم،  املجتمع  يف  إشاعته 
التكافل  حتقيق  يف  ودورهـــم   املعصومني حياة 
البحث  خيرج  لئال  اإلسهاب  عن  بعيدًا  االجتامعي، 
الثاين  املحور  يف  يتمخض  الذي  األساس  هدفه  عن 
تنمية  يف  احلسينية  الشعائر  أثر  عنوانه:  جاء  الذي 
الذي  الــدور  إيضاح  فيه  وتم  االجتامعي  التكافل 
سامهت فيه الشعائر احلسينية بتدعيم األلفة والتعاون 
النتائج  أهم  عىل  تشتمل  وخامتة  املجتمع،  أفراد  بني 

التي توصلُت إليها من خالل البحث.

اأهمية المو�شوع

تكمن أمهية موضوعنا هذا يف كون عاشوراء هي 
ثورة انتصار الدم عىل السيف وقد اثبتت للعامل مجيعًا 
كانت  مهام  املنترص  هو  احلق  أن  العصور  مر  وعىل 
 احلسني فثورة  صاحبه،  تواجه  التي  العقبات 
األحرار  منها  انطلق  التي  الرشارة  ومازالت  كانت 
األحرار  ودفعت  احلق  طريق  أنارت  التي  والشعلة 
ومواجهة  والطغيان  الظلم  بوجه  للوقوف  العامل  يف 
باحلقوق  بلغ جربوهتم واملطالبة  طغاة عرصهم مهام 
املحور  تدرجييًا  كربالء  واقعة  وأصبحت  املغصوبة، 
االساس الذي نلتمس منه العديد من االجيابيات يف 
حياتنا ونتخذه طريقًا نحو حتقيق كل ما من شأنه ان 
كافة،  املجتمع  فئات  بني  والرتابط  األلفة  اىل  يؤدي 
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ورسمت  عاشوراء  دعمتها  التي  املظاهر  وإحــدى 
يف  ودوره  االجتامعي  التكافل  هي  واضحًا  طريقها 

حتقيق الرتابط والتالحم بني الفئات كافة دون متييز.

اأ�شباب اختيار المو�شوع

تم اختيار هذا املوضوع من بني املواضيع املقرتحة 
لعدة أسباب: 

نفوس . 1 يف   احلسني لعاشوراء  الواضح  التأثري 
الناس بشكل عام والشيعة حتديدًا يف كل عرص. 

2 . البيت ألهل  املوالني  بني  الشديد  التنافس 
احتياجات  لتلبية  عاشوراء  أيام  يف  وخصوصًا 

الزائرين والسهر عىل راحتهم.
الظواهر . 3 من  العديد  عاشوراء  حققت  لقد 

عىل  إجيايب  بمردود  عادت  التي  االجتامعية 
التكافل  الظواهر  هذه  مقدمة  ويف  املجتمع 
االجتامعي الذي حتقق من خالل زيارة األربعني.

اهداف البحث

تتمثل أهداف البحث بتحقيق املطالب اآلتية: 

الفكر . 1 يف  االجتامعي  للتكافل  مفهوم  وضع 
اإلسالمي يوضح أهدافه وأمهيته. 

التكافل . 2 حتقيق  يف   البيت أهل  دور  حتديد 
االجتامعي.

التكافل . 3 حتقيق  يف  احلسينية  الشعائر  دور  حتديد 
االجتامعي.

منهج البحث

يتمثل منهج البحث باالعتامد عىل املنهج التحلييل 
االجتامعي  للتكافل  الفكري  اجلانب  بدراسة  وذلك 

وفق املنظور االسالمي وما ورد يف مصادر الرشيعة 
التي  والبحوث  الــدراســات  ضوء  ويف  اإلسالمية 
متت يف هذا املجال وذلك للتوصل لتحديد املفاهيم 
الشعائر احلسينية  بالتكافل االجتامعي ودور  املتعلقة 

يف حتقيقه وخصوصًا يف فرتة الزيارة األربعينية. 

اعتمد البحث عىل عدد ليس بالقليل من املصادر 
املفردات  عن  املعلومات  من  بالكثري  رفــدت  التي 
عىل  ال  منها  وأذكــر  البحث  هذا  يف  تناوهلا  تم  التي 
حممد  جعفر  أيب  اإلسالم  لثقة  الكايف  كتاب  التعيني: 
الكليني رمحه اهلل )ت:328  بن يعقوب بن إسحاق 
للشيخ  األمــايل  بعنوان  آخر  وكتاب  ـــ(،  329ه أو 
الطويس )ت:460هـ(، وكان لكتب اللغة نصيب يف 
البن  العرب  لسان  كتاب  مقدمتها  ويف  البحث  هذا 
املرصي  األفريقي  منظور  بن  بن مكرم  منظور حممد 
الزائرين  بأعداد  إحصائية  عن  فضاًل  )ت:711هـ(، 
والبحوث/  للدراسات  كربالء  مركز  عليها  يرشف 
شعبة الدراسات التخصصية يف زيارة االربعني تصدر 
أربعينية  لزيارة  السنوية  االحصائية  النرشة  باسم 

اإلمام احلسني املباركة، وغريها من املصادر.

دراستنا  يف  وفقنا  قد  نكون  أن  نأمل  اخلتام  ويف 
هذه.

المحور الأول: 
اأهل  واأثر  ال�شالم  في  الجتماعي  التكافل 

البيت  في دعمه وتكري�شه

اأوًل: التكافل الجتماعي في الإ�شالم
لنا من إعطاء تعريف شامل  بادئ ذي بدء البد   
يف  البحث  يتطلب  وهذا  االجتامعي  التكافل  ملفهوم 
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مفهومه اللغوي واالصطالحي:

ومادة  كفل،  الفعل  من  مشتق  اللغة  يف  التكافل 
متعددة  ومعاين  كثرية  اشتقاقات  هلا  اللغة  يف  كفل 
بمعنى  الكافل  البحث هو  واملعنى األقرب ملوضوع 
َربَُّها  ﴿َفَتَقبَّلََها  تعاىل:  قوله  ومنه  والضامن  العائل 
 ۖ َزَكرِيَّا  لََها  َوَكفَّ َحَسًنا  َنَباتًا  نْبََتَها 

َ
َوأ َحَسٍن  بَِقُبوٍل 

ُكََّما َدَخَل َعلَيَْها َزَكرِيَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعنَْدَها رِزْقًا 
  ِۖ ٰ لَِك َهَٰذاۖ  قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد الَّ نَّ

َ
ۖ قَاَل يَا َمْرَيُم أ

إِنَّ ال يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾)1( أي: ضمن 
القيام بأمرها والكافل الذي كفل إنسانًا يعوله وينفق 
اليتيم يف  وكافل  أنا  الرشيف:«  احلديث  ويف  عليه)2( 
بإصبعيه،  وأشار  وجل  عز  اهلل  اتقى  إذا  هكذا  اجلنة 

يعني السبابة والوسطى)3(.

أما يف االصطالح: فان املالحظ للتعاريف احلديثة 
جيدها  االجتامعي  التكافل  مفهوم  تناولت  التي 
ختتلف اختالفًا كبريًا عن املفاهيم السابقة التي تعنيه، 
فاملفهوم احلديث للتكافل االجتامعي جاء من االتساع 
أشكال  من  شكل  كل  شمل  بحيث  والشمول)4( 
والرتاحم  كالتعاون  البرش  بني  اإلنسانية  العالقات 
واملساعدة  واإلخاء  والتوادد  والتضامن  واملشاركة 
عىل  التكافل  تعريف  فجاء  والصدقة،  واإلحسان 
بينهم  أبناء املجتمع ويتساندوا فيام  أنه: »أن يتضامن 
حمكومني  أو  حكامًا  مجاعات،  أو  أفرادًا  كانوا  سواء 
سلبية  أو  اليتامى  كرعاية  اجيابية  مواقف  اختاذ  عىل 
عميق  وجداين  شعور  من  بدافع  االحتكار  كتحريم 
يف  الفرد  ليعيش  اإلسالمية  العقيدة  أصل  من  ينبع 
حيث  الفرد  بمؤازرة  اجلامعة  وتعيش  اجلامعة  كفالة 
األفضل  املجتمع  إلجياد  ويتضامنون  اجلميع  يتعاون 

ودفع األرضار عن أفراده«)5(. 

مفهوم  عىل  يقوم  االجتامعي  فالتكافل  وهبــذا 
املجتمع  أبناء  بني  واملساندة  التضامن  مفاده  أسايس 
عن  الرضر  ودفع  األفضل  املجتمع  إلجياد  الواحد 
أفراده وهذا يتفق مع ما يقرره النص القرآين الرصيح 
 ِ ِيَن آَمُنوا َل ُتِلُّوا َشَعائَِر الَّ َها الَّ يُّ

َ
بقوله تعاىل: ﴿يَا أ

ْهَر اْلََراَم َوَل الَْهْدَي َوَل الَْقَلئَِد َوَل آّمِنَي  َوَل الشَّ
اْلَيَْت اْلََراَم يَبَْتُغوَن فَْضًل ِمْن َرّبِِهْم َورِْضَوانًاۚ  ِإَوَذا 
ْن 

َ
أ قَْوٍم  َشَنآُن  َيْرَِمنَُّكْم  َوَل   ۚ فَاْصَطاُدوا  َحلَلُْتْم 

ْن َتْعَتُدوا ۘ َوَتَعاَونُوا 
َ
أ وُكْم َعِن الَْمْسِجِد اْلََراِم  َصدُّ

ثِْم َوالُْعْدَواِن ۚ  ِ َواتلَّْقَوٰىۖ  َوَل َتَعاَونُوا َعَ اْلِ َعَ الِْبّ
َواتَُّقوا الۖ  إِنَّ ال َشِديُد الْعَِقاِب﴾)6(.

املستحدثة  بالظاهرة  ليس  التكافل االجتامعي  إن 
يف تارخينا ويف جمتمعاتنا وإنام هي ظاهرة قديمة جدًا 
اإلسالمي  والدين  نفسها،  اإلنسانية  وجــود  قــدم 
البرشي  املجتمع  يف  أساسية  ركيزة  ه  يعدُّ احلنيف 
فهنالك العديد من األدلة القرآنية التي تدل عىل أمهية 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  ما  ومنها  املجتمع  يف  وجــوده 
الَْمْشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكْم  ُّوا  تَُول ن 

َ
أ الِْبَّ  ﴿لَّيَْس 

َواْلَــوِْم   ِ بِالَّ آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َوَلِٰكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
الَْماَل  َوآَت  َوانلَّبِّينَِي  َوالِْكَتاِب  َوالَْمَلئَِكةِ  اْلِخرِ 
َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواْلََتاَمٰ  الُْقْرَبٰ  َذوِي  ُحّبِهِ   ٰ َعَ
َوآَت  َلةَ  الصَّ قَاَم 

َ
َوأ الّرِقَاِب  َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ

ابِرِيَن  َۖوالصَّ َعَهُدوا  إَِذا  بَِعْهِدهِْم  َوالُْموفُوَن  َكةَ  الزَّ
ِيَن  الَّ وَلٰئَِك 

ُ
أ  ۗ ِس 

ْ
اْلَأ وَِحنَي  اءِ  َّ َوالضَّ َساءِ 

ْ
اْلَأ ِف 

تعاىل:  قوله  ويف  الُْمتَُّقوَن﴾)7(.  ُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
َصَدقُواَۖوأ

فَلِلَّهِ  الُْقَرٰى  ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُسوِلِ   ٰ َعَ  ُ الَّ فَاَء 

َ
أ ﴿َما 

َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَمٰ  الُْقْرَبٰ  َوِلِي  َولِلرَُّسوِل 
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ْغنَِياءِ ِمنُْكْمۚ َوَما 
َ
بِيِل َكْ َل يَُكوَن ُدولًَة َبنْيَ اْل السَّ

 ۚ فَانَْتُهوا  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  فَُخُذوهُ  الرَُّسوُل  آتَاُكُم 
َواتَُّقوا الۖ  إِنَّ ال َشِديُد الْعَِقاِب﴾)8(. 

الساموية وقد  الديانات  آخر  إن اإلسالم هو  وبام 
جاء للعاملني فليس غريبًا أن يضع نظامًا شاماًل يضم 
وأنشطته  وعالقاته  اإلنسان  أحــوال  كل  إطــاره  يف 
وتطلعاته  وأحالمه  ومشاعره  وأحاسيسه  وسلوكه 
وميوله ورغباته فيتناوهلا بالتنظيم والرتتيب وبالعالج 
اىل  ــالم  اإلس يلجأ  مل  ذلــك  أجــل  ومــن  والتهذيب، 
اىل  الناس  لدفع  والعقوبات  بــاجلــزاءات  التلويح 
التامس السبيل الذي يؤدي اىل قيام املجتمع الفاضل، 
وإنام جلأ اىل حث الناس اىل التمسك بالفضائل ونبذ 
الرذائل ودعا اىل إفشاء املحبة واملودة والرمحة خماطبًا 
يف ذلك ما لدى اإلنسان من نوازع اخلري وحمركًا فيه 

أنبل املشاعر وأطيب األحاسيس)9(.

التكافل االجتامعي  لنا أن مفهوم  مما سبق يتضح 
واملجتمع  والدولة  األفراد  التزام  يعني  اإلسالم  يف 
املجتمع  ألفــراد  واملعنوية  املادية  احلاجات  بإشباع 
كافة، فقد جاء التكافل االجتامعي يف اإلسالم شاماًل 
ملضامينه ال خيلو من أي نوع من أنواع السلوك القويم 
تنوعت  اإلسالم  يف  التكافلية  األنشطة  إن  نجد  هلذا 
اآلخر  وبعُضها  والزكاة  كالصدقة  مــادٌي  فبعُضها 
معنوٌي وكّلها تتجه اىل طريق واحد أال وهو التعاون 

واأللفة بني املسلمني. 

التكافل  تدعيم  في   البيت اأهل  اأثر  ثانيًا: 

الجتماعي وتكري�شه

تنشأ  ال  اجتامعية  ظاهرة  أية  إن  معروف،  هو  كام 

من العدم وإنام هلا مسببات ودعائم أدَّت اىل وجودها، 
وهكذا هو التكافل االجتامعي فهو قديم قدم وجود 
اإلنسان كام أرشنا وحاجته اىل أخيه اإلنسان يف كل 
مفصل من مفاصل حياته، وإذا أردنا أن نعرف دور 
لنا من  البيت فالبد  التكافل االجتامعي عند أهل 
األثر  له  كان  فقد   حممد األعظم  بالرسول  البدء 
خالل  من  التكافل  مبدأ  وترسيخ  تدعيم  يف  البالغ 
التزامات  من  يستلزمه  وما  ة  اإلخوَّ مبدأ  عىل  تأكيده 
حيث  وإعانتهم،  اإلخوان  حوائج  كقضاء  اجتامعية 
وفّكوا  املريض،  وعودوا  اجلائع،  »أطِعموا   :قال
العاين«)10(، وقال رسول اهلل: »من سعى يف حاجة 
أخيه املؤمن، فكأّنام َعَبَد اهللّ تسعة آالف سنة، صائاًم 
ألخيه  قىض  »من   :وقال ليله«)11(،  قائاًم  هنــاره، 
املؤمن حاجًة كان كمن َعَبَد اهللّ دهَره«)12( وقد طبق 
املبدأ يف أهبى صوره وأرشف مقاصده  الرسول هذا 
املهاجرين  بني  وآخى  مرة،  املسلمني  بني  آخى  حني 
يف  اإلسالم  روح  لنا  ليجّسد  أخرى  مرة  واألنصار 
للدولة  يكن  مل  وقت  يف  الصور  وأدّل  املعاين  أروع 
النفقة  ينفق منه عىل من يستحق  بيت مال  أو  خزينة 
فكان املسلمون وحدة متكافئة يساند بعضهم بعضًا.

املنوال  هذا  عىل   البيت أهل  مدرسة  ونسجت 
التي  التضامن والتكافل  بأقوال عديدة تعكس حالة 
أمري  فهذا  املجتمع،  أفــراد  بني  إشاعتها  يف  ترغب 
يقول: »خرُي اإلخوان من ال   املؤمنني اإلمام عيل
 حيوج إخوانه إىل سواه«)13(، وقد رسم لنا اإلمام
مفهوم  عىل  والتأكيد  احلفاظ  يف  هذا  اخلالق  فكره 
التكافل وحقوق الفرد وخري مثال عىل ذلك ما جاء 
قال  حينام  االشرت  مالك  مرص  عىل  لواليه  عهده  يف 
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إال  بعضها  يصلح  ال  طبقات  الرعية  أن  »واعلم  له: 
إن  أي  بعض«)14(،  عن  لبعضها  غنًى  وال  ببعض، 
فساد أيٍّ من هذه الطبقات سيؤثر سلبًا عىل الطبقات 
وجتانسه،  متاسكه  املجتمع  يفقد  َثمَّ  ومن  األخرى، 
وبذلك نجده حثَّ عىل اتباع شتى الطرق ملحاربة 
ثقافة  إشاعة  اىل  فسعى  املجتمع  يف  والعوز  الفقر 
العمل وبيان قدسيته والقضاء عىل الكسل والعجز، 
يكون  الرجل  ألبغض  »إين  قال:  انه   عنه فورد 
كسالنًا من أمر دنياه، فهو من أمر آخرته أكسل«)15(.

يرسم   العابدين زين  السجاد  اإلمام  هو  وها 
التي  االجتامعية  والرعاية  التكافل  صور  أهبى  لنا 
احلقوق  يف  رسالته  خالل  من  واسع  بشكل  نلحظها 
متكاتفني  املسلمون  يكون  أن  أمهية  فيها  بنيَّ  التي 
فيام بينهم يساند بعُضهم بعضًا وحيافظ عىل حقوقه، 
التارخيية  الــروايــات  أوردت  ما  وحسب   فكان
يسعى اىل رشاء العبيد من الرجال والنساء حيث كان 
يشرتي العرشات منهم ويقّدم هلم شتى أنواع الرعاية 
االجتامعية، وكان جيمعهم السيام يف عيد الفطر فيعتق 
منازل  يف  االستقالل  أو  البقاء  بني  وخيرّيهم  رقاهبم 
للذين  يوفر  كان  إنه  ذلك  عن  فضاًل  هبم،  خاصة 
بعض  ومنحهم  العمل  فرص  العمل  عىل  يقدرون 
األموال، أو العمل عىل فتح بعض املشاريع الصغرية 
التي متّكنهم من توفري احتياجاهتم واحتياج عوائلهم، 
فيها،  للعمل  زراعية  أرايض  إعطائهم  خالل  من  أو 
اليتامى  وكان ال حيرض مائدة الطعام دون وجود 
عن  فضاًل  بيده،  ويطعمهم  واملحتاجني  واملساكني 
وما  واحلطب  الطعام  هلم  حيمل  كان   فإنه ذلك 
بتوزيعه  ويقوم  ظهره  عىل  املؤونة  من  إليه  حيتاجون 

ف عن  عىل بيوتاهتم، ويف أغلب األحيان كان ال ُيَعرِّ
مات  ملا  ثابت:  بن  عمرو  عن  ورد  وقد  شخصيته، 
ينظرون  جعلوا  لوه  فغسَّ  احلسني بن  عيل  اإلمام 
آثاٍر سوٍد يف ظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان  إىل 
حيمل جرب الدقيق لياًل عىل ظهره يعطيه فقراء أهل 

املدينة)16(.

يف   اإلمام يّتبعها  كان  التي  األساليب  ومن 
كرهه  ورعايتهم  واملحتاجة  الفقرية  الفئات  مراعاة 
الفقراء  وجــود  لعدم  لياًل  التمر  حمصول  جلمع 
واملساكني واملحتاجني يف مثل هذا الوقت فيحرمون 
أن   الباقر اإلمام  ويذكر  إعطائهم حصصهم،  من 
الفقراء  من  ُارسة  مائة  يعيل  كان   السجاد اإلمام 
إال  معيلها  األرس  هذه  تعرف  ومل  رسًا،  واملحتاجني 

.)17(بعد أن تويف اإلمام

ومن االساليب التي كان اإلمام يتبعها يف جمال 
االحتفاء  واملحتاجني،  للفقراء  االجتامعية  الرعاية 
قبََّله  أعطاه  وإذا  بالسائل  يرحب  اذ  وتكريمهم،  هبم 
وتالطف معه خشية أن يشعر الفقري باالستحياء وذّل 
بمن  »مرحبًا  للسائل  يقول   اإلمام وكان  احلاجة، 

حييل زادي اىل دار اآلخرة«)18(.

ذلك  يف  ويــرى  السائل  يــردُّ  ال   اإلمام وكــان 
أبو  خدشًا واستنقاصًا من كرامة اإلنسان، وقد ذكر 
محزة الثاميل إن اإلمام كان يؤكد بشدة يف كثري من 
فيقول  السائل،  إعطاء  مسالة  عىل  الرشيفة  أحاديثه 
باملدينة  الفجر   احلسني بن  عيل  مع  أصــيّل  كنت 
اىل  وذهــب  هنض  صالته  من  فرغ  فلام  اجلمعة  يوم 
منزله وأنا معه فدعا جارية له فقال هلا: ال يعرب عىل 
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مجعة)19(.  يوم  اليوم  فإن  اطعمتموه  إال  سائل  بايب 
وهبذا فإنه اتبع أساليب يف جمال التكافل والرعاية 
االجتامعية يالحظ بأهنا مبادئ رئيسة يف جمال الرعاية 

االجتامعية يف وقتنا احلارض.

 الصادق اإلمــام  حفيده  لنا  يرسم  حني  يف 
كان  ما  املؤمن  عون  يف  اهللّ  »إّن  هي:  إهلية  معادلة 
يف  كان  »من   :وعنه أخــيــه«)20(.  عون  يف  املؤمن 
حاجة أخيه املؤمن املسلم كان اهللّ يف حاجته، ما كان 
 يف حاجة أخيه«)21(، لذلك نجد إن إمامنا الصادق
أوىص بمبدأ اإلخّوة يف خمتلف األحوال والظروف، 
أتاين رجل من أهل اجلبل  عن حممد بن مسلم قال: 
الوداع:  له عند  فدخلت معه عىل أيب عبد اهللّ، فقال 
أخيك  وبــّر  اهللّ  بتقوى  أوصيك  فقال:«  أوصني، 
ما  له  واكــره  لنفسك،  حتّب  ما  له  وأحــّب  املسلم، 
تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه... فوازره وأكرمه 
والطفه، فإّنه منك وأنت منه«)22(. فقد أكد يف أكثر 
من موضع عىل التعاون ومواساة املسلم ألخيه املسلم 
ألّن اإلنسان خلق وحده ضعيفًا ال يقدر عىل يشء إالّ 
إذا توفرت له ظروف التعاون مع غريه، والقليل إىل 
قوي،  الضعيف  ساند  إذا  والضعيف  كثري،  القليل 
فاحلياة االجتامعية ما هي إال تعاون أفراد املجتمع يف 
يقعون  الذين  النفسية ألفراده  الطمأنينة  توفري  سبيل 
حتت تأثري احلاجة أو الفزع أو القلق أو االضطراب 
الطمأنينة  تعيد  التي  اإلمكانيات  العجز عن هتيئة  أو 
أّنه  عاّمر  بن  إسحاق  عن  روي  فقد  إليهم،  النفسية 
الناس  عىل  »يــأيت  يقول:   الصادق اإلمــام  سمع 
مات،  سكت  ــْن  وَم عــاش،  الناس  سأل  َمــْن  زمــاٌن 
قال:  الــزمــان؟  ذلــك  أدركــُت  إْن  أصنع  فام  قلت: 

تعينهم بام عندك، فإن مل جتد فبجاهك«)23(. فالدعوة 
وهي  الزمان  تغري  مهام  الزمة   - إذن   - التعاون  إىل 
بني  االجتامعي  التكافل  ظاهرة  عىل  تشجع  بدورها 

األفراد. 

ألّن  ذلك  حيتقر  وال  العمل  عىل  حيث   وكان
وفعاًل،  قوالً  عليه  فحثَّ  عمله،  يف  اإلنسان  تكريم 
ويّتجر  بيده  يعمل  كان  بأّنه  األخبار  تظافرت  وقد 
عبد  أبا  أتيُت  جابر:  بن  إسامعيل  أورد  فقد  بامله، 
اهللّ وإذا هو يف حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح هبا 
عليه  وحيّث  العمل  عىل  يشّجع   فكان ــاء)24(.  امل
ألّنه يرى أّن الكسالة تؤّدي اىل احلّط من كرامة املرء، 
يرشد  اإلسالم  وان  اهلوان،  حضيض  يف  به  وتقذف 
بتعاليمه اىل اجلّد وطلب املعيشة يف الدنيا، كام أرشد 

اىل العمل وطلب اجلزاء يف اآلخرة.

وعن اإلمام الكاظم: »َمْن قصد إليه رجل من 
إخوانه مستجريًا به يف بعض أحواله، فلم جيره بعد أن 
 يقدر عليه، فقد قطع والية اهللّ عّز وجل«)25(. فكان
نموذجًا للتكافل االجتامعي يف جمتمع أصابه اجلمود 
واالهتزاز بفعل سياسة اخللفاء الفاسدين فتعرضت 
هبوط  اىل  األمة  وتعرضت  االسالمية  قيمه  للخطر 
إليهم  فيحمل  املدينة  فقراء  يتفقد   فكان معنوي 
الطعام يف الليل وهم ال يعلمون من أين، وكان يصل 
موسى  رصار  وكانت  دينار  ثالثمئة  اىل  دينار  باملئة 
مثاًل)26(، فغايته من هذا العمل هو تشجيع أفراد 
املجتمع املسلم عىل التكافل لكي ال يبقى يف املجتمع 
فقري وحمتاج وأن تكون الصدقة يف الرس لكي ال يشعر 
املحتاج بالذل واخلجل حيث إن اإلمام طول حياته مل 
خيرب أحدًا عن صدقاته الليلية ولكن الناس أدركوا أنه 



141

حمور الشعائر احلسينية يف زيارة األربعني

هو من كان يتصدق النقطاعها بعد حبسه.

أن  عىل   البيت أهل  عن  إشارات  فهناك  وهبذا 
حوائج  قضاء  عىل  متوقف  العبادية  األعــامل  قبول 
اإلمــام  يقول  الصدد  هــذا  ويف  املؤمنني،  ــوان  اإلخ
الصادق: »َمْن مشى يف حاجة أخيه املؤمن يطلب 
بذلك ما عند اهللّ حتى تقىض له، كتب اهللّ عّز وجل له 
أجر حّجة وعمرة مربورتني، وصوم شهرين  بذلك 
َوَمْن  من أشهر احلرم واعتكافهام يف املسجد احلرام، 
مشى فيها بنّية ومل ُتقَض كتب اهللّ له بذلك من حّجة 

مربورة«)27(.

المحور الثاني: 

التكافل  تنمية  في  الح�شينية  ال�شعائر  اأثر 

الجتماعي

نبدأ بالولوج اىل موضوع بحثنا األساس  قبل أن 
التكافل  تنمية  يف  احلسينية  الشعائر  بــدور  املتمثل 
نبذة  إعطاء  من  لنا  البــد  املجتمع،  يف  االجتامعي 
خمترصة عن املفهوم العام للشعائر وماذا تشمل، فعىل 
سبيل املثال ال احلرص يوضح لنا هذا املفهوم الشيخ 
ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ

َ
الطويس يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿يَا أ

الَْهْدَي  َوَل  اْلََراَم  ْهَر  الشَّ َوَل   ِ الَّ َشَعائَِر  ُتِلُّوا  َل 
َوَل الَْقَلئَِد َوَل آّمِنَي اْلَيَْت اْلََراَم يَبَْتُغوَن فَْضًل 
َوَل  فَاْصَطاُدوا  َحلَلُْتْم  ِإَوَذا  َورِْضَوانًا  َرّبِِهْم  ِمْن 
الَْمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ ْن 

َ
أ قَْوٍم  َشَنآُن  َيْرَِمنَُّكْم 

َوَل  َواتلَّْقَوٰى   ِ الِْبّ َعَ  َوَتَعاَونُوا  َتْعَتُدوا  ْن 
َ
أ اْلََراِم 

ال  إِنَّ  ال  َواتَُّقوا   ۚ َوالُْعْدَواِن  ثِْم  اْلِ َعَ  َتَعاَونُوا 
قائاًل ال حتّلوا حرمات اهلل وال  الْعَِقاِب﴾)28(  َشِديُد 
عىل  وهي  شعرية  مجع  الشعائر  ألن  فرائضه  تضّيعوا 

وزن فعيلة واشتقاقها من قوهلم شعر فالن هبذا األمر 
كذلك  كان  وإذا  ذلك  من  املعامل  فإشعار  به  علم  إذا 
وجب محل اآلية عىل العموم أوىل)29(، فالشعائر إنام 
هي عنواٌن عام يمكن أْن ينطبق عىل كل ما يمكن أن 
يكون عالمة أو إعالم دين اهلل وال تعني الدين نفسه.

 - املثال  سبيل  عىل   - املواضع  بعض  يف  ونجد 
انطباق مفهوم الشعائر عىل مفهوم احلج وهذا إنام هو 
من باب انطباق العام عىل أفراده، والشعائر احلسينية 
إلظهار  اإلنسان  جــوارح  عىل  الظاهرة  اآلثــار  هي 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام   اهلل رسول  لقربى  احلب 
وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  اَلّ ِعَباَدهُ  اَلُّ   ُ يُبَِشّ ِي  اَلّ ﴿َذٰلَِك 
ةَ ِف  ْجًرا إَِلّ الَْمَوَدّ

َ
لُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
ْسأ

َ
اِلَاِتۗ  قُل َلّ أ الَصّ

الُْقْرَبٰ ۗ َوَمن َيْقَتِْف َحَسَنًة نَّزِْد َلُ فِيَها ُحْسًنا ۚ إِّن 
اَلَّ َغُفوٌر َشُكوٌر﴾)30(. 

أما ما يتعلق بأمهية الشعائر فُتعدُّ الوالية للرسول 
البيت هي جوهر وحقيقة اإليامن  حممد وأهل 
 ُ الَّ َوِلُُّكُم  َما  تعاىل: ﴿إِنَّ قال  القائلني هبا،  نظر  يف 
َلةَ َوُيْؤتُوَن  ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا الَّ َورَُسوُلُ َوالَّ
جتسيد  مصاديق  ومن  َراكُِعوَن﴾)31(،  َوُهْم  َكةَ  الزَّ
من  ألهنا  احلسينية  الشعائر  إقامة  هو  الوالية  مبدأ 
تسعى  أهدافها  يف  احلسينية  فالشعائر  رضورياهتا، 
والنهي  باملعروف  واألمــر  التآلف  روح  إشاعة  اىل 
اىل  الشباب  وتنبيه  املجتمع  هوية  وحفظ  املنكر  عن 
خطورة االنحراف الفكري ورضورة االلتزام بالنهج 

القويم فضاًل عن حماربة الظلم والطغيان.

الشعائر  تــؤديــه  الــذي  بــالــدور  التمعن  وعند 
دوٌر  أنه  نجد  االجتامعي  التكافل  تنمية  يف  احلسينية 
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أن  باعتبار  سواء  حدٍّ  عىل  الشيعي  املجتمع  يف  مؤثٌر 
الوسط  من  هم  احلسينية  للشعائر  املؤّدين  أغلب 
مع  تعامالهتم  يف  ينعكس  بــدوره  ــذا  وه الشيعي 
وتشجيع  االجتامعية  األوارص  لتنمية  اآلخــريــن 
التكافل االجتامعي، فكربالء تشهد أكرب جتمع عاملي 
جيتمع فيه ماليني الزوار وهذا التجمع من املمكن أْن 
نالحظه  فام  الروعة  يف  غاية  إنسانية  مظاهر  يعكس 
بالنسبة ألغلب الناس من التباري عىل تقديم الطعام 
والرشاب واالحتياجات األخرى لبعضهم البعض، 
خمتلف  من  احلسينية  واملواكب  اهليئات  تقدمه  وما 
الزيارة  مستلزمات  ومجيع  الغذائية  اخلدمات  أنواع 
طلبًا لألجر والثواب ووفاًء للرسول األكرم صىّل اهلل 
والقيم  األطهار  الطيبني  بيته  وأهل  وآله وسّلم  عليه 
 احلسني اإلمام  أجلها  من  ضحى  التي  العظيمة 
فالسقي  اخلالدة،  الطف  واقعة  يف  امليامني  وأصحابه 
واإلطعام من أبرز املظاهر املالزمة للشعائر احلسينية 
وهي من االمور املوجبة للمحبة والتواصل والتكافل 
االجتامعي فالفقراء واالغنياء يطعمون ويسقون عىل 
الطعام  وُمطعُم  الظمآن  ساقي  ويستحق  سواء،  حٍد 
الرسول حممد يف حّثه عىل  األجر والثواب، فعن 
السقي واالطعام عندما سأله رجل عن أّي االسالم 
َمْن  السالم عىل  وتقرأ  الطعام  »تطعم   :قال خري، 
سقى  من  أجر  يف   وقال تعرف«،  مل  وَمْن  عرفَت 
املاء: »من سقى مؤمنًا رشبة من ماء من حيث يقدر 
عىل املاء أعطاه اهلل بكل رشبة سبعني ألف حسنة وإن 
عرش  أعتق  فكأنام  املاء  عىل  يقدر  ال  حيث  من  سقاه 
رقاب من ولد اسامعيل«)32(، فهذا هو أسمى مظاهر 
يف  نجدها  أن  املمكن  من  التي  االجتامعي  التكافل 

قّربت  إنــام  فعاشوراء  املجتمعات  من  جمتمع  أي 
بقاع  شتى  من  للزائرين  السبل  ووحــدت  القلوب 
دينٌي  مبدأ  تكون  أن  قبل  إنسانية  قيمة  وهذه  العامل، 
الزيارة  العطاء يف هذه  االنسان سمة  يكتسب  حيث 
كالكرم  قياًم أخالقية محيدة  فيهم  يغرس  بدوره  وهو 
واألنانية  البخل  عن  واالبتعاد  واإليــثــار  ــود  واجل
والتمييز العنرصي حيث تالحظ بني صفوف الزوار 
كٌل  يفتخر  الفكرية  واالجتاهات  القوميات  خمتلف 
بتوفريه  للزوار  خدمة  من  يقدمه  ما  بمقدار  منهم 
كربالء  اىل  املسرية  يف  الطريق  طول  عىل  احتياجاهتم 
خالل  اكتسبت  قد  عاشوراء  ــارة  زي إن  خصوصًا 
السنوات األخرية أمهية خاصة حيث وصلت أعداد 
من  جمموعة  أجرهتا  إحصائية  آخر  وفق  الزائرين 
الباحثني يف مركز كربالء للدراسات والبحوث إىل ما 

يقارب )15،385،000( لسنة 2017)33(. 

التي  احلالية  الظروف  وبمثل  األعداد  هذه  فمثل 
االستهدافات  مع  خصوصًا  العزيز  بلدنا  هبا  يمر 
زيارة  عىل  اإلقبال  ومــازال  وسيادته  ألمنه  املتكررة 
املظاهر  وكل  مراسيمها  متام  مراعاة  مع  األربعني 
والعطاء  البذل  مقدمتها  ويف  هبا  املرتبطة  االيامنية 
ألهل  املوالني  والشيعة  املواكب  أصحاب  قبل  من 
البيت إنام هو بحد ذاته دليل عىل اجلانب التنموي 
بني  االجتامعي  التكافل  حتقيق  أجــل  من  املبذول 
احلسني  االمام  بمرقد  للتربك  الزائرين  فئات  خمتلف 

.وأخيه أيب الفضل العباس

ومن صور التكافل االجتامعي التي برزت بشكل 
واسع أثناء زيارة األربعني التالحم اإليامين واألخوي 
املذهبية  إنتامءاهتم  اختالف  عىل  الزائرين  مجيع  بني 
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والقومية وتنوعهم الثقايف والديني إليامهنم ان مبادئ 
دون  معينة  لفئة  أو  لطائفة  ليست   احلسني ثورة 

غريها وإنام هي للناس مجيعًا)34(.

ومن مظاهر التكافل االجتامعي الواضحة للعيان 
به  أشــادت  ما  بحسب  وذلك   - األربعني  زيــارة  يف 
شبكة النبأ االعالمية)35( - اللطف واألدب يف تعامل 
انطباعًا  ترك  مما  اآلخر  البعض  مع  بعضهم  الزائرين 
مجياًل عنهم وهم يؤدون طقوسهم بحرية وانضباطية 
مما يؤدي اىل التالحم اإليامين، فضاًل عن هذا فزيارة 
حتقيقه  اىل  تدعو  مرشوعًا  مبدًأ  حققت  قد  األربعني 
كل املجتمعات أال وهو التعاون والعمل التطوعي، 
ونلحظ هذا بشكل ماثل للعيان يف التعاون الالحمدود 
كربالء  اىل  الطريق  طول  عىل  املواكب  أصحاب  بني 
من  احتياجاهتم  وتوفري  للزائرين  املساعدة  يد  مدِّ  يف 
ونالحظ  هلم،  الطعام  وتوفري  ملبيتهم  اخليام  نصب 
زيــارة  انتهاء  بعد  واســع  بشكل  التطوعي  العمل 
املؤمن  الشباب  قيام اآلالف من  عاشوراء وذلك يف 

لتنظيف مدينة كربالء.

املهرجان  هــذا  يف  للنظر  اجلاذبة  املشاهد  ومــن 
والشباب  األطفال  ــرتاك  اش هو  الكبري  التطوعي 
والنساء عىل نحو واسع يف تقديم هذه اخلدمات، وهي 
ظاهرة إجيابية يعمل العراقيون عىل تنميتها واستثامرها 
ألهنا تزرع يف نفوس األطفال والشباب والنساء ويف 
عقوهلم حب العمل الطوعي الذي يرتكز عىل إدارة 
يعزز  بدوره  وهو  عايل  تنظيمي  طابع  ذات  مجاهريية 
ثقافة التكافل بني االفراد)36(، لذلك نجد أن املرجعية 
قد وّجهت يف أكثر من موقف ومناسبة برضورة نرش 
ثقافة العمل التطوعي، وانتهاز فرصة زيارة األربعني 

لكي تتحول هذه الثقافة من صيغتها الوعظية املبدئية 
الثقافة  وهذه  العميل،  التنفيذ  مضامر  اىل  والفكرية 
االجيايب  ملردودها  اجلميع  لنرشها  يتصدى  أْن  ينبغي 

يف تعميق التكافل والتعاون بني االفراد.

الخاتمة

من االمور امللفتة للنظر يف بحثنا هذا أن التكافل 
االجتامعي مل يكن الظاهرة املستحدثة يف تارخينا ويف 
وجود  قدم  جدًا  قديمة  ظاهرة  هي  وإنام  جمتمعاتنا 
يعّده  احلنيف  اإلسالمي  والدين  نفسها،  اإلنسانية 
يف  له  ُاشري  وقد  البرشي  املجتمع  يف  أساسية  ركيزة 
أمهية  عىل  تدل  التي  القرآنية  اآليــات  من  العديد 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  ومنها  املجتمع  يف  وجــوده 
الَْمْشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكْم  ُّوا  تَُول ن 

َ
أ الِْبَّ  ﴿ليَْس 

َواْلَــوِْم   ِ بِالَّ آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َوَلِٰكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
الَْماَل  َوآَت  َوانلَّبِّينَِي  َوالِْكَتاِب  َوالَْمَلئَِكةِ  اْلِخرِ 
َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواْلََتاَمٰ  الُْقْرَبٰ  َذوِي  ُحّبِهِ   ٰ َعَ
َوآَت  َلةَ  الصَّ قَاَم 

َ
َوأ الّرِقَاِب  َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ

ابِرِيَن ِف  َكةَ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدواۖ  َوالصَّ الزَّ
ِيَن َصَدقُوا  وَلٰئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِحنَي اْلَأ َّ َساءِ َوالضَّ

ْ
اْلَأ

﴿َما  تعاىل:  قوله  ويف  الُْمتَُّقوَن﴾)37(.  ُهُم  وَلٰئَِك 
ُ
َوأ

ْهِل الُْقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل 
َ
ٰ رَُسوِلِ ِمْن أ ُ َعَ فَاَء الَّ

َ
أ

بِيِل َكْ  َوِلِي الُْقْرَبٰ َواْلََتاَمٰ َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ
ْغنَِياءِ ِمنُْكْم ۚ َوَما آتَاُكُم 

َ
َل يَُكوَن ُدولًَة َبنْيَ اْل

الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَْتُهواۚ  َواتَُّقوا ال 
إِنَّ ال َشِديُد الْعَِقاِب﴾)38(. 

انام  لنا يف بحثنا هذا أن ملحمة عاشوراء  يتجسد 
هي صورة حية كانت والزالت راسخة يف االذهان 
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التاريخ  صفحات  من  متحى  ال  الدهر  مــدى  عىل 
لنا  جسدت  وقد  ذلــك،  اىل  املغرضون  سعى  مهام 
عاشوراء مظاهر إنسانية غاية يف الروعة يف مقدمتها 
أن  يمكن  ال  االجتامعي  والتضامن  التكافل  مظاهر 
للطعام  البذل  مظاهر  من  نالحظه  فام  أحد،  ينكرها 
االحتياجات  خمتلف  وتقديم  وسقايته  املاء  وتوفري 
بقرب  للتربك  األرض  بقاع  كل  من  القادمني  للزوار 
 العباس الفضل  أيب  اللواء  حامل  وأخيه  احلسني 
مبدأ  تفعيل  يف  تساعد  التي  املهمة  العوامل  من 
التكافل اإلجتامعي بني املسلمني وإرساء حالة املحبة 

.واملواساة والتكاتف بني أبناء املجتمع
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زيارة الأربعين في ال�شعائر الح�شينية

الباحث: ال�سيد علوي املو�سوي البالدي

اسرتاليا

الملخ�ض

منذ استشهاد االمام الحسين بن علي سبط رسول الله أقيمت مآتم العزاء والبكاء عليه وعلى أهل 
 حاثة على البكاء والجزع على الحسين  بيته واصحابه الكرام وجاءت الروايات الكثيرة عن أئمة الهدى
وزيارة قبره ومع مرور الزمان تطورت الحالة تدريجيا من مجالس الشعر والنياحة في البيوت وعند قبر االمام 
الحسين عليه أفضل الصالة والسالم الى ابتكار مظاهر عامة في األسواق والطرقات ولعل البداية زمن الدولة 
ْوَلِة النَّاَس َأْن ُيَغلُِّقوا َدَكاِكينَُهْم،  ِم، َأَمَر ُمِعزُّ الدَّ نَِة )352هـ( َعاِشَر اْلُمَحرَّ البويهية. قال ابن االثير: فِي َهِذِه السَّ
َراَء، َوَأْن ُيْظِهُروا النَِّياَحَة، َوَيْلبُِسوا )ِقَباًبا َعَمُلوَها( بِاْلُمُسوِح، َوَأْن َيْخُرَج النَِّساُء  َوُيَبطُِّلوا اأْلَْسَواَق َواْلَبْيَع َوالشِّ
َعَلى  ُوُجوَهُهنَّ  َوَيْلطِْمَن  بِالنََّواِئِح،  اْلَبَلِد  فِي  َيُدْرَن   ، ثَِياَبُهنَّ َشَقْقَن  َقْد  اْلُوُجوَه،  َداٍت  ُمَسوِّ ُعوَر،  الشُّ َراٍت  ُمنَشِّ
يَعِة ؛  نَِّة ُقْدَرٌة َعَلى اْلَمنِْع ِمنُْه لَِكْثَرِة الشِّ ُه َعنُْهَما، َفَفَعَل النَّاُس َذلَِك، َوَلْم َيُكْن لِلسُّ اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍّ - َرِضَي اللَّ

ْلَطاَن َمَعُهْم)1(. َوأِلَنَّ السُّ

وظلت حركة احياء ذكرى شهادة االمام الحسين تمر بمراحل واطوار مختلفة ولسنا هنا بصدد الدخول 
  في تفاصيل ذلك، وما نود اإلشارة إليه هنا هو ان هذه الحركة المباركة -والتي وضع بذرتها أهل البيت
وسقوها بتعاليمهم وغذوها بممارساتهم- هذه الحركة بأطوارها المختلفة ساهمت بإبقاء جذوة الوالء ألهل 
البيت  وقادًة، غير أنه وقعت حوادث مؤسفة تمثلت في اعتداءات على الشيعة في بغداد وسواها منذ تلك 
القرون الخالية والى اليوم يدفع الشيعة ثمن والئهم لإلمام الحسين دما عبيطا ال ينقطع، تطالعنا به وسائل 
االعالم اليوم في العراق وأفغانستان وباكستان والقطيف وغيرها من األماكن التي يستهدف فيها الشيعة النهم 
 في مناسبة األربعين أو يقيمون النياحة والبكاء عليه، أو لمجرد حبهم له  يمشون لزيارة االمام الحسين 

واعتقادهم بإمامته.

على  والنياحة  والبكاء  امرهم  احياء  على  شيعتهم  حثوا    والطهارة  العصمة  بيت  أئمة  ان  والمالحظ 
مصاب االمام الحسين  وزيارة قبره الشريف لكنهم  لم يستعملوا اصطالحا خاصا وعنوانا محددا لهذا 

)1( الكامل يف التاريخ البن االثري، ج8، ص 59.
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االحياء فقد استعملوا تعابير متعددة وعناوين مختلفة تهدف للتشجيع على إقامة الذكريات الحزينة وإبقاء 
وهجها فعاال، وبحكم اتساع احياء الذكرى األليمة وتعدد صورها ابتكر الشيعة عناوين كثيرة للممارسات 
ولمن يقوم ببعض المهمات، كالمواكب الحسينية أو مجالس العزاء أو عنوان الخطيب الحسيني والمنشد 
)المراثي  أو  الحسينية(  )المظاهر  مثل  مختلفة  وعناوين  أسماء  انبثقت  فقد  الكثير  ذلك  وغير  الماء  وسّقاء 
أو  العزائية(  )المظاهرات  أو  الحسيني(  )المأتم  أو  الحسيني(  )التذكار  أو  العزاء(  )مظاهر  أو  الحسينية( 
)المراسم الحسينية( أو نحو ذلك، ولم يشع استعمال عبارة )الشعائر الحسينية( أو )الشعائر العاشورية( أجل 

ورد مثل هذا االستعمال في حدود معينة، لكنه انما شاع في األزمنة المتأخرة.

ولعل الداعي لشيوع عنوان )الشعائر الحسينية( ذهاب جملة من االعالم لدخوله تحت عنوان )شعائر 
َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب(2. ـِه َفإِنَّ لَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَّ الله( في قوله تعالى: )َذٰ

)2( احلج 32.
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The Arbaeen pilgrimage in the Husseiniya rituals

Researcher: Sayyid Alawi Al-Mousawi Al-Biladi

Australia

Abstract

Since the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Imam Hussein bin Ali, there were 
condolences processions established everywhere for weeping him, his family and his great 
companions.

So, the Hadiths came to support the narrations about crying over the beloved Imam and vis-
iting his grave. With the passage of time, this atmosphere gradually evolved from the mourning 
in councils or in private houses into creating public manifestations in the markets and roads, 
especially at the beginning of the Bowaihi state.

It is noted that Ahl al-Bayt "peace be upon them" have urged their Shiites to revive their 
story and to cry for the tragedy of Imam Hussein and to visit his grave, but they did not use a 
specific term or certain title for these rituals, but using instead different expressions and titles to 
encourage the establishment of sad events and to keep their glare effective. 
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المقدمة
َتْقَوى  ِمن  فَإِنََّها  اللَّـهِ  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  ﴿َذٰلَِك 

الُْقلُوِب﴾
أولَئَِك  ْحَسَنُه 

َ
أ َفَيتَّبُِعوَن  الَْقْوَل  يَْسَتِمُعوَن  ِيَن  ﴿الَّ

ْلَاِب﴾
َ
ُ َوأولَئَِك ُهْم أولُو اْل ِيَن َهَداُهُم الَّ الَّ

اأهداف الدرا�شة:
تأكيد استحباب إحياء أمر أهل البيت بالبكاء  •

املجالس  وإقامة  قبورهم  وزيارة  مصائبهم  عىل 
ونحو ذلك.

َوَمن  • ﴿َذٰلَِك  تعاىل:  قوله  داللة  حول  البحث 
زيارة  استحباب  عىل  اللَّـهِ﴾)1(  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ

.االمام احلسني
االمام  • زيارة  استحباب  عىل  اخلاصة  األدلة 

.احلسني
تمهيد

العاملني  رب  هلل  احلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
والصالة عىل حممد واله الطاهرين واللعن الدائم عىل 

اعدائهم امجعني.
وبعد

سبط   عيل بن  احلسني  االمام  استشهاد  منذ 
رسول اهلل أقيمت مآتم العزاء والبكاء عليه وعىل 
أهل بيته واصحابه الكرام وجاءت الروايات الكثرية 
عىل  واجلزع  البكاء  عىل  حاثة   اهلدى أئمة  عن 
تطورت  الزمان  مرور  ومع  قربه  وزيارة   احلسني
احلالة تدرجييا من جمالس الشعر والنياحة يف البيوت 
وعند قرب االمام احلسني عليه أفضل الصالة والسالم 
اىل ابتكار مظاهر عامة يف األسواق والطرقات ولعل 
َهِذِه  البداية زمن الدولة البوهيية. قال ابن االثري: يِف 

ْوَلِة  الدَّ ُمِعزُّ  َأَمَر  ِم،  امْلَُحرَّ َعارِشَ  )352هـ(  نَِة  السَّ
اأْلَْسَواَق  َوُيَبطُِّلوا  َدَكاِكينَُهْم،  ُيَغلُِّقوا  َأْن  النَّاَس 
َوَيْلبُِسوا  النَِّياَحَة،  ُيْظِهُروا  َوَأْن  اَء،  َ َوالرشِّ َواْلَبْيَع 
اٍت  َ ُرَج النَِّساُء ُمنرَشِّ )ِقَباًبا َعَمُلوَها( بِامْلُُسوِح، َوَأْن خَيْ
، َيُدْرَن  َداٍت اْلُوُجوَه، َقْد َشَقْقَن ثَِياهَبُنَّ ُعوَر، ُمَسوِّ الشُّ
احْلَُسنْيِ  َعىَل  ُوُجوَهُهنَّ  َوَيْلطِْمَن  بِالنََّواِئِح،  اْلَبَلِد  يِف 
َومَلْ  َذلَِك،  النَّاُس  َفَفَعَل  َعنُْهاَم،  اهللَُّ  َريِضَ   - َعيِلٍّ  ْبِن 
يَعِة - َوأِلَنَّ  نَِّة ُقْدَرٌة َعىَل امْلَنِْع ِمنُْه لَِكْثَرِة الشِّ َيُكْن لِلسُّ

ْلَطاَن َمَعُهْم)2(. السُّ
االمام  شهادة  ذكرى  احياء  حركة  وظلت 
هنا  ولسنا  خمتلفة  واطوار  بمراحل  متر   احلسني
اإلشارة  نود  وما  ذلك،  تفاصيل  يف  الدخول  بصدد 
وضع  والتي   - املباركة  احلركة  هذه  ان  هو  هنا  إليه 
وغذوها  بتعاليمهم  وسقوها   البيت أهل  بذرهتا 
بمامرساهتم- هذه احلركة بأطوارها املختلفة سامهت 
أنه  غري  وقادًة،   البيت ألهل  الوالء  جذوة  بإبقاء 
عىل  اعتداءات  يف  متثلت  مؤسفة  حوادث  وقعت 
الشيعة يف بغداد وسواها منذ تلك القرون اخلالية واىل 
اليوم يدفع الشيعة ثمن والئهم لإلمام احلسني دما 
عبيطا ال ينقطع، تطالعنا به وسائل االعالم اليوم يف 
العراق وأفغانستان وباكستان والقطيف وغريها من 
يمشون  الهنم  الشيعة  فيها  يستهدف  التي  األماكن 
أو  األربعني  مناسبة  يف   احلسني االمام  لزيارة 
يقيمون النياحة والبكاء عليه، أو ملجرد حبهم له 

واعتقادهم بإمامته.
 والطهارة العصمة  بيت  أئمة  ان  واملالحظ 
والنياحة  والبكاء  امرهم  احياء  عىل  شيعتهم  حثوا 
عىل مصاب االمام احلسني وزيارة قربه الرشيف 
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لكنهم مل يستعملوا اصطالحا خاصا وعنوانا حمددا 
وعناوين  متعددة  تعابري  استعملوا  فقد  االحياء  هلذا 
احلزينة  الذكريات  إقامة  للتشجيع عىل  خمتلفة هتدف 
الذكرى  احياء  اتساع  فعاال، وبحكم  وإبقاء وهجها 
كثرية  عناوين  الشيعة  ابتكر  صورها  وتعدد  األليمة 
كاملواكب  املهامت،  ببعض  يقوم  وملن  للمامرسات 
احلسينية أو جمالس العزاء أو عنوان اخلطيب احلسيني 
انبثقت  فقد  الكثري  ذلك  وغري  املاء  وسّقاء  واملنشد 
أو  احلسينية(  )املظاهر  مثل  خمتلفة  وعناوين  أسامء 
)التذكار  أو  العزاء(  )مظاهر  أو  احلسينية(  )املراثي 
)املظاهرات  أو  احلسيني(  )املأتم  أو  احلسيني( 
ومل  ذلك،  نحو  أو  احلسينية(  )املراسم  أو  العزائية( 
يشع استعامل عبارة )الشعائر احلسينية( أو )الشعائر 
العاشورية( أجل ورد مثل هذا االستعامل يف حدود 

معينة، لكنه انام شاع يف األزمنة املتأخرة.

احلسينية(  )الشعائر  عنوان  لشيوع  الداعي  ولعل 
ذهاب مجلة من االعالم لدخوله حتت عنوان )شعائر 
اللَّـهِ  ْم َشَعائَِر  ُيَعِظّ اهلل( يف قوله تعاىل: ﴿َذٰلَِك َوَمن 

فَإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب﴾)3(. 

 ا�شتحباب اإحياء اأمر اأهل البيت

من  كثري  ورجحان  استحباب  يف  ريب  ال 
البيت كالبكاء  التي يقوم هبا حمبو أهل  املامرسات 
وامليش  الرشيف  قربه  وزيارة   الشهداء سيد  عىل 
للزيارة بل واللطم عىل الصدور وسري مواكب احلزن 
اخلاص  بالعنوان  اما  الكثري  ذلك  وغري  الطرقات  يف 
 ،كالبكاء واما بالعنوان العام كاجلزع عىل احلسني
ولوضوح هذا اجلانب ال حاجة السهاب الكالم يف 

هذا اجلانب.

 كام ال ريب يف استحباب زيارة االمام احلسني
يثبت رجحان زيارته كثري  العامة، وما  بالعناوين 
بالنسبة للزيارة العامة وللزيارة اخلاصة يف األربعني، 
وهنا نستعرض بعض األدلة العامة واخلاصة إلثبات 

استحباب زيارة األربعني، فهنا مقامان:
المقام الأول: الأدلة العامة على رجحان زيارة 

الأربعين
اأولً- اآية تعظيم ال�شعائر

يف  الكريم  القرآن  يف  اهلل(  )شعائر  عبارة  وردت 
عدة مواضع وهي: 

َشَعائِرِ  ِمْن  َوالَْمْرَوةَ  َفا  الصَّ ﴿إِنَّ  األول:  املوضع 
.)4(﴾ِ الَّ

ُتِلُّوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا  الثاين:  املوضع 

ْهَر اْلََراَم َوَل الَْهْدَي َوَل الَْقَلئَِد  ِ َوَل الشَّ َشَعائَِر الَّ
َوَل آّمِنَي اْلَيَْت اْلََراَم﴾)5(.

ِمْن  لَُكْم  َجَعلَْناَها  ﴿َواْلُْدَن  الثالث:  املوضع 
البيان  وغني عن   .)6(﴾ َخرْيٌ فِيَها  لَُكْم   ِ الَّ َشَعائِرِ 
ان كلمة )من( يف اآلية األوىل للتبعيض فيكون الصفا 
واملروة بعضا من شعائر اهلل واما اآلية الثانية فمقتىض 
إرادة  وحيتمل  ومعامله،  احلج  مناسك  إرادة  السياق 
حدود اهلل وكل ما جعله اهلل ورشعه، فيكون مفادها 
النهي عن حتليل احلرام وانتهاك حدود رشيعته تبارك 
عنها  الكالم  فستعرف  الثالثة  اآلية  واما  وتعاىل، 

الحقا.
وَن َعن  ِيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ املوضع الرابع: ﴿إِنَّ الَّ
لِلنَّاِس  ِي َجَعلَْناهُ  اْلََراِم الَّ َوالَْمْسِجِد  اللَّـهِ  َسبِيِل 
َسَواًء الَْعاكُِف فِيهِ َواْلَادِ َوَمن يُرِْد فِيهِ بِإِْلَاٍد بُِظلٍْم 
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َمَكَن  بَْراهِيَم  ِلِ نَا 
ْ
بَوَّأ * ِإَوذْ  ِلٍم 

َ
أ َعَذاٍب  ِمْن  نُِّذقُْه 

ائِفِنَي  لِلطَّ بَيِْتَ  ْر  َوَطِهّ َشيًْئا  ِب  تُْشِْك  ن لَّ 
َ
أ اْلَيِْت 

ذِّن ِف انلَّاِس بِاْلَِجّ 
َ
ُجودِ * َوأ ِع السُّ كَّ َوالَْقائِِمنَي َوالرُّ

فٍَجّ   ّ
ُكِ ِمن  تنَِي 

ْ
يَأ َضاِمٍر   ّ

ُكِ  ٰ َوَعَ رَِجاًل  تُوَك 
ْ
يَأ

اللَّـهِ  اْسَم  َوَيْذُكُروا  لَُهْم  َمَنافَِع  لَِّيْشَهُدوا   * َعِميٍق 
نَْعاِم 

َ
ن بَِهيَمةِ اْل ٰ َما َرزََقُهم ِمّ ْعلُوَماٍت َعَ يَّاٍم مَّ

َ
ِف أ

ْلَْقُضوا  ُثمَّ   * الَْفقِرَي  اْلَائَِس  ْطعُِموا 
َ
َوأ ِمنَْها  فَُكُوا 

وَّفُوا بِاْلَيِْت الَْعتِيِق *  َتَفَثُهْم َوْلُوفُوا نُُذورَُهْم َوْلَطَّ
ِعنَد   ُ لَّ َخرْيٌ  َفُهَو  اللَّـهِ  ُحُرَماِت  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  َذٰلَِك 
َعلَيُْكْم  ُيتَْلٰ  َما  إِلَّ  نَْعاُم 

َ
اْل لَُكُم  ِحلَّْت 

ُ
َوأ ِّهِ  َرب

ورِ  الزُّ قَْوَل  َواْجَتنُِبوا  اْلوثَاِن  ِمَن  الرِّْجَس  فَاْجَتنُِبوا 
بِاللَّـهِ  يُْشِْك  َوَمن  بِهِ  َغرْيَ ُمْشِكنَِي  لِلَّـهِ  ُحَنَفاَء   *
رْيُ أو َتْهوِي بِهِ  َماءِ َفَتْخَطُفُه الطَّ نََّما َخرَّ ِمَن السَّ

َ
فََكأ

َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  َذٰلَِك  َسِحيٍق *  َمَكٍن  ِف  يُح  الرِّ
اللَّـهِ فَإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب * لَُكْم فِيَها َمَنافُِع 
الَْعتِيِق*  اْلَيِْت  إَِل  َمِلَُّها  ُثمَّ  َسمًّ  مُّ َجٍل 

َ
أ إَِلٰ 

 ٰ َعَ اللَّـهِ  اْسَم  َْذُكُروا  ِلّ َمنَسًك  َجَعلَْنا  ٍة  مَّ
ُ
أ  ّ

َولُِكِ
ـٌٰه َواِحٌد  إِلَ ـُٰهُكْم  نَْعاِم فَإِلَ

َ
اْل ن بَِهيَمةِ  َما َرزََقُهم ِمّ

ِيَن إَِذا ُذكَِر اللَّـُه  ِ الُْمْخبِتنَِي * الَّ ْسلُِموا َوبَِشّ
َ
فَلَُه أ

َصاَبُهْم َوالُْمقِيِم 
َ
ٰ َما أ ابِرِيَن َعَ وَِجلَْت قُلُوُبُهْم َوالصَّ

ا َرزَْقَناُهْم يُنفُِقوَن * َواْلُْدَن َجَعلَْناَها  َوِممَّ َلةِ  الصَّ
فَاذُْكُروا  َخرْيٌ  فِيَها  لَُكْم  اللَّـهِ  َشَعائِرِ  ن  ِمّ لَُكم 
اْسَم اللَّـهِ َعلَيَْها َصَوافَّ فَإَِذا وََجَبْت ُجُنوُبَها فَُكُوا 
ْرنَاَها  َسخَّ َكَذٰلَِك  َوالُْمْعَتَّ  الَْقانَِع  ْطعُِموا 

َ
َوأ ِمنَْها 

ُلُوُمَها  اللَّـَه  َيَناَل  لَن  تَْشُكُروَن *  لََعلَُّكْم  لَُكْم 
َكَذٰلَِك  ِمنُكْم  اتلَّْقَوٰى  َيَناُلُ  ـِٰكن  َولَ دَِماؤَُها  َوَل 
 ِ ٰ َما َهَداُكْم َوبَِشّ وا اللَّـَه َعَ ُ َرَها لَُكْم تِلَُكِبّ َسخَّ

الُْمْحِسننَِي﴾)7(.

)شعائر  مجلة  تفسري  حماولة  هو  املقام  يف  هيمنا  ما 
ْم َشَعائَِر  اهلل( الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َذٰلَِك َوَمن ُيَعِظّ
فَإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب﴾)8(، فهذا املورد هو  اللَّـهِ 
وحماولة  الشعائر  تعظيم  كربى  منه  يستنبط  قد  الذي 

تطبيقها عىل موارد كثرية.

تف�شير عبارة )�شعائر اهلل(

المعاني المحتملة لـ )�شعائر اهلل(

اقوال علماء اللغة 

قال اخلليل بن امحد الفراهيدي )100 - 170هـ 
من  املنسك  موضع  وامَلْشَعِر:  786م(:   -  718  =
امْلَْشَعِر  ِعنَْد  اهلل  َفاْذُكُروا  اهلل:  قول  من  احلج  مشاعر 
عارة من شعائر احلج، وشعائر  احْلَراِم)9( وكذلك الشِّ
من  والّشعرية  عالماته،  أي:  احلج،  مناسك  اهلل 
شعائر احلج، وهو أعامل احلج من السعي والطَّواف 
أيضا:  والشعرية  احلّج.  شعائر  ذلك  كل  والذبائح، 
عائر.  الَبَدَنُة التي هُتَْدى إىل بيت اهلل، ومُجَِعْت عىل الشَّ
تقول: قد َأْشَعْرُت هذه الَبَدَنَة هلل ُنْسكا، أي: جعلتها 
َسنامها  َأ أصل  جُيَ أن  هُتَْدى. ويقال: إشعارها  شعرية 
َبَدُنة  أهّنا  فُيَعرُف  جنبها،  عىل  ُم  الدَّ فيسيل  بِسّكني. 
َهْدٍي. وَكِرَه قوم من الفقهاء ذلك وقالوا: إذا قّلدَت 

فقد أشَعْرَت)10(.

وقال الرازي )فرغ من تأليف الكتاب 666هـ = 
َعاِئُر(  ِعرَيُة َأْيًضا اْلَبَدَنُة هُتَْدى. َو )الشَّ 1268م(: َوالشَّ
َأْعاَمُل احْلَجِّ َوُكلُّ َما ُجِعَل َعَلاًم لَِطاَعِة اهللَِّ َتَعاىَل. َقاَل 
َبْعُضُهْم:  َوَقاَل  َقاَل:  )َشِعرَيٌة(  اْلَواِحَدُة   : اأْلَْصَمِعيُّ
)ِشَعاَرٌة(. َو )امْلََشاِعُر( َمَواِضُع امْلَنَاِسِك. َو )امْلَْشَعُر( 
َوامْلََشاِعُر  ُلَغٌة.  امْلِيِم  َوَكرْسُ  )امْلََشاِعِر(  َأَحُد  احْلََراُم 
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اجْلََسَد  َويِلَ  َما  بِاْلَكرْسِ  َعاُر(  )الشِّ َو   . احْلََواسُّ َأْيًضا 
ِمَن الثَِّياِب. َوِشَعاُر اْلَقْوِم يِف احْلَْرِب َعاَلَمُتُهْم لَِيْعِرَف 
َسنَاِمِه  يِف  َطَعَن  إَِذا  اهْلَْدَي  )َأْشَعَر(  َو  َبْعًضا.  َبْعُضُهْم 

ُه َهْدٌي)11(. اأْلَْيَمِن َحتَّى َيِسيَل ِمنُْه َدٌم لُِيْعَلَم َأنَّ

ابن منظور )630 - 711 هـ = 1232 -  وقال 
بَِذلَِك  َيْت  ُسمِّ امُلْهداُة،  اْلَبَدَنُة  ِعرية:  والشَّ 1311م(: 
وِشعاُر  شعائر.  واجلمع  بِاْلَعاَلَماِت،  فِيَها  ُيْؤَثُر  ألَنه 
: َمنَاِسُكُه َوَعاَلَماُتُه َوآَثاُرُه وَأعامله، مَجُْع َشعرَية،  احْلَجِّ
َكاْلُوُقوِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ  لَِطاَعِة  َعَلاًم  ُجِعَل  َما  َوُكلُّ 
ْبِح َوَغرْيِ َذلَِك؛ َوِمنُْه  ْمِي َوالذَّ ْعِي َوالرَّ َوالطََّواِف َوالسَّ
، َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم،  يَل َأتى النَّبِيَّ احْلَِديُث: َأن ِجرْبِ
َفَقاَل: ُمْر ُأمتك َأن َيْرَفُعوا َأصواهتم بِالتَّْلبَِيِة فإهِنا ِمْن 

. َشَعاِئِر احْلَجِّ

َوَقاَل  عاِر.  كالشِّ وامَلْشَعُر:  عاَرُة.  والشِّ ِعرَيُة  والشَّ
َشِعرَيٌة.  َواِحَدهُتَا  َمنَاِسُكُه،  احْلَجِّ  َشَعاِئُر   : اللِّْحَيايِنُّ
ُهَو  احْلَراِم؛  امْلَْشَعِر  ِعنَْد  اهلل  َفاْذُكُروا  َتَعاىَل:  َوَقْوُلُه 
ى هِبِاَم مَجِيًعا. وامَلْشَعُر: امَلْعَلُم  ُمْزَدلَِفُة، َوِهَي مجٌع ُتَسمَّ
تِي َنَدَب اهللَُّ  وامُلَتَعبَُّد ِمْن ُمَتَعبَّداتِِه. وامَلشاِعُر: امْلََعامِلُ الَّ
احْلََراُم  امَلْشَعُر  َي  ُسمِّ َوِمنُْه  َعَلْيَها؛  بِاْلِقَياِم  وَأمر  إِليها 
ألَنه َمْعَلٌم لِْلِعَباَدِة َوَمْوِضٌع؛ َقاَل: َوَيُقوُلوَن ُهَو امَلْشَعُر 
األَلف  بَِغرْيِ  َيُقوُلوَنُه  َيَكاُدوَن  َواَل  واملِْشَعُر،  احْلََراُم 
حُتِلُّوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  التَّنِْزيِل:  َويِف  ِم.  َوالالَّ
َيَرْوَن  اَل  ًة  َعامَّ اْلَعَرُب  َكاَنِت  اُء:  اْلَفرَّ َقاَل  اهللَِّ؛  َشعاِئَر 
فَأنزل  َبْينَُهاَم  َيُطوُفوَن  َواَل  َعاِئِر  الشَّ ِمَن  َفا واملروة  الصَّ
َتْرَك  َتْسَتِحلُّوا  اَل  َأي  اهللَِّ؛  َشعاِئَر  حُتِلُّوا  اَل  َتَعاىَل:  اهللَُّ 
اُج  جَّ . َوَقاَل الزَّ َذلَِك؛ َوِقيَل: َشَعاِئُر اهللَِّ َمنَاِسُك احْلَجِّ
تِي  الَّ اهللَِّ  ُمَتَعبَِّداِت  مَجِيَع  هِبَا  َيْعنِي  اهللَِّ:  َشَعاِئِر  يِف 
َكاَن  َما  ُكلَّ  َوِهَي  َلنَا،  َأعالمًا  َجَعَلَها  َأي  اهللَُّ  َأْشعرها 

ِقيَل َشَعاِئُر لُِكلِّ  َمْوِقٍف أو َمْسًعى أو ذبح، وإِنام  ِمْن 
َفِلَهَذا  َعِلْمُتُه،  بِِه  َشَعْرُت  َقْوهَلُْم  بِِه ألَن  ُتُعبَِّد  مِمَّا  َعَلٍم 
تِي ِهَي ُمَتَعبََّداُت اهللَِّ َتَعاىَل َشَعاِئَر.  َيِت األَعالم الَّ ُسمِّ
َقاَل:  ْعُد؛  الرَّ عاُر:  والشِّ امْلَنَاِسِك.  َمَواِضُع  َوامْلََشاِعُر: 

وِقطار غاِدَيٍة بَِغرْيِ ِشعاِر)12(.

 1150  = هـ   606  -  544( االثري  ابن  وقال 
َعاِئِر«  »الشَّ ِذْكُر  احْلَِديِث  يِف  َر  َتَكرَّ َقْد  1210م(:   -
وَشَعاِئُر احْلَجِّ آثاُره وعالماُته، مجُع َشِعرَيٍة. َوِقيَل ُهَو 
ْعى  والسَّ والطَّواف  كالُوُقوف  َأْعاَملِِه  ِمْن  َكاَن  َما  ُكل 

بح َوَغرْيِ َذلَِك. ْمى والذَّ والرَّ

اهللُ  َنَدب  تِي  الَّ املعاملُ  َعاِئُر:  الشَّ األزَهري:  َوَقاَل 
إَِلْيَها َوَأَمَر بالِقيام َعَلْيَها.

َمْعَلم  ُه  أِلَنَّ احلراُم«  امْلَْشَعُر  ى  »ُسمِّ َوِمنُْه  هـ(  )س 
لِلعبادِة وَمْوضع.

َقاَل  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  يَل  ِجرْبِ »َأنَّ  احْلَِديُث  َوِمنُْه  )هـ( 
َا ِمْن  َفإهِنَّ َيْرَفُعوا أْصواهتم بالتَّْلبَِية  تك َحتَّى  ُأمَّ ُمْر  َلُه: 

.» َشَعاِئِر احْلَجِّ

)هـ( َوِمنُْه احْلَِديُث »أنَّ ِشَعاَر َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصىلَّ 
أِمْت أِمْت«  َيا منُصوُر  الَغْزِو  َكاَن يِف  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللَُّ 
تِي َكاُنوا يتعارُفون هِبَا يِف احْلَْرِب. َوَقْد  َأْي َعالَمتهم الَّ

َر ِذْكُرُه يِف احْلَِديِث. َتَكرَّ

)س ]هـ[( َوِمنُْه »إِْشَعاُر الُبْدن« َوُهَو َأْن َيُشقَّ َأَحَد 
هَلَا  َذلَِك  وجَيْعل  دُمها  َيِسيل  َحتَّى  الَبَدنة  َسنَاِم  َجنَْبْي 

َا َهْدٌى. َعالمة ُتْعرف هِبَا َأهنَّ

)هـ( َويِف َحِديِث َمْقتل ُعَمَر »أنَّ رُجال َرَمى اجلَْمرة 
ب:  اه َفَقاَل َرجل ِمْن َبنِي هْلِ َفَأَصاَب َصَلعة ُعَمر فَدمَّ
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ُأْشِعَر أِمرُي امْلُْؤِمننَِي« َأْي ُأْعِلم للَقْتل، َكاَم ُتْعلم الَبَدنة 
ت طِرَيته،  لْهبىُّ بَِذلَِك، فَحقَّ إَِذا ِسيَقْت للنَّْحر، َتطريَّ الِّ

أِلَنَّ ُعَمَر ملَّا َصَدر ِمَن احْلَجِّ ُقتِل)13()14(.

القدر المتيقن من معنى �شعائر اهلل

املعاين املقطوعة بنص القرآن الكريم هي:

َفا  الصَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  واملروة  ألف-الصفا 
.)15(﴾ِ َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعائِرِ الَّ

باء-الُبدن مجع َبدنة يف قوله تعاىل: ﴿َواْلُْدَن َجَعلَْناَها 
.)16(﴾ ِ لَُكْم فِيَها َخرْيٌ لَُكْم ِمْن َشَعائِرِ الَّ

مجلة  فيها  الكريم  القرآن  استعمل  معنيان  فهذان 
)شعائر اهلل( وهذا هو املقدار املتيقن من معنى شعائر 
اهلل بشكل عام بغض النظر عن االستعامل يف كل مورد 
عىل حدة، ولكن دراسة القرائن قد تفيض لداللة مجلة 

)شعائر اهلل( عىل معنى أوسع من القدر املتيقن.

الزائد عىل القدر املتيقن

بام  اهلل  شعائر  معنى  يف  اللغة  أهل  كالم  يتلخص 
يزيد عىل القدر املتيقن يف معنيني:

كالطواف  وافعاله  احلج  مناسك  األول:  املعنى 
التي  سبحانه  اهلل  متعبدات  بمعنى  ومعامله  والسعي 
احلرام  واملسجد  كالكعبة  لعبادته  مواضع  جعلها 

والصفا واملروة وعرفات ومنى واملشعر احلرام.

مَجِيَع  وهو  األول  املعنى  من  أوسع  الثاين:  املعنى 
تِي َأْشعرها اهللَُّ َأي َجَعَلَها َأعالمًا َلنَا،  ُمَتَعبَِّداِت اهللَِّ الَّ
َمْسًعى أو ذبح وهو  أو  َمْوِقٍف  ِمْن  َكاَن  َما  ُكلَّ  َوِهَي 
شعائر  ان  القول  هذا  من  ويظهر  للزجاج،  املنسوب 
العبادة  مواضع  كالصالة واحلج وكل  عبادة  اهلل كل 

عبادته  حمل  تكون  بان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  امر  التي 
كاملطاف واملسعى.

)1186-1245هـ  )قده(  النراقي  الفاضل  قام 
من  مجلة  بنقل  األيام  عوائد  يف  1172-1829م( 
كلامت اللغويني واملفرسين واستخلص منها وجوهًا 
أربعة قائال:»إن املستفاد من مجيعها أن املراد بـ )شعائر 

اهلل( حيتمل وجوهًا أربعة:
األول: الُبدن خاّصة. 

الثاين: مناسك احلّج وأعامله كّلها. 
الثالث: مواضع مناسكه ومعامله. 

الرابع: عالمات طاعة اهلل وأعالم دينه«)17(.
-1834  = )م1250هـ  )قده(  املراغي  والسيد 

1835م( ذكر نفس الوجوه األربعة إذ قال: 
عموما  وطاعته  اهلل  دين  عالمات  يراد  أن  أحدها: 
وهذا عىل كونه مجع الشعار - وهو العالمة واإلضافة 

إىل اهلل - يكتفى فيها بأدنى مناسبة. 
وثانيها: أن يراد به الُبدن خاصة. 

وثالثها: أن يراد مناسك احلج وأعامله مجيعا.
 ورابعها: أن يراد به مواضع مناسكه ومعامله. اىل ان 
يف  اهلل  دين  معامل  تعظيم  وإرادة  العالئم  معنى  قال: 

حج أو غريه)18(. 
ويتضح من خالل ذلك كله ان أوسع االحتامالت 
مناسك  لكل  اهلل(  )شعائر  عنوان  شمول  احتامل 
تبارك  احلج ومعامله وكل عبادة وحد من حدود اهلل 
منه،  بترشيع  دينه  معامل  من  معلم  وكل  وتعاىل 
والكعبة  واملروة  والصفا  واحلج  والصيام  كالصالة 
والقرآن الكريم واملساجد ويدخل ضمن ذلك زيارة 

األربعني.
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العبادات  لكل  الشعائر  سعة  هو  النزاع  فمحل 
مناسك  خلصوص  ضيقها  أو  املنصوصة  ومعاملها 
البدنة فام ال يكون عبادة  احلج ومعامله أو خلصوص 

يف نفسه ليس حمال للنزاع.

تاأ�شي�ض الأ�شل: 

وقبل الورود يف تفصيل احتامالت املعنى املستعمل 
فيه يف اآلية الكريمة نشري اىل مقتىض األصل، وهو انه 
إذا ورد لفظ يف الكتاب أو السنة فان كان هلذا اللفظ 
بني  تردد  أو  املعنى  تعدد  وإذا  به،  أخذ  ظاهر  معنى 
من  املعاين  أحد  الفقيه  استظهر  فان  معنى،  من  أكثر 
يعتمد عىل هذا  ان  فله  للقرائن  النص الرشعي وفقا 
املراد  وتردد  االستظهار  يتم  مل  إذا  ولكن  االستظهار 
بني معنيني أو اكثر كام لو تعددت اقوال علامء اللغة، 
فان مل يكن يف املقام قدر متيقن كام لو تردد املعنى بني 
املقام  يف  القواعد  وجرت  منهام  أي  يثبت  مل  متباينني 
ان كان منجزا، وان كان يف  بالعلم اإلمجايل  كالعمل 
بأضيق  يؤخذ  املقام  ويف  به،  أخذ  متيقن  قدر  املقام 
املعاين وهو الَبدنة والصفا واملروة ألنه القدر املتيقن 
املعنى  يف  حجية  اهلل(  )شعائر  لعنوان  يكون  فال 
األوسع وان كان حمتمال، اذ االحتامل ال يمكن البناء 

عليه مع انتفاء الظهور.

عن  خيرج  ال  املستظهر  املعنى  ان  تقدير  وعىل 
مناسك احلج وشك يف الزائد أخذ هبذا القدر املتيقن 
فيام عدا مناسك  أيضا وسقطت حجية )شعائر اهلل( 
ظهور  أحرز  فقيها  فرضنا  لو  احلال  وهكذا  احلج، 
عبارة )شعائر اهلل( يف كل ما ثبت استحبابه واحرتامه 
يف  وشك  مسبقة  وبصورة  مستقل  بدليل  الدين  يف 

الشعائر  اعتبار  فيسقط  ذلك  من  األوسع  املعنى 
األصل  ان  اىل  نخلص  وهكذا  اجلديدة،  للحاالت 
القدر  عىل  واالقتصار  الكريمة  اآلية  داللة  عدم  هو 

املتيقن. 
)قده(  النراقي  املحقق  املتيقن  بالقدر  أخذ  وقد 
السيد  أخذ  املقابل  ويف  ستعرف  كام  األيام  عوائد  يف 
احلج  مناسك  لكل  الشعائر  بعموم  )قده(  املراغي 
زيارة  تدخل  وبذلك  وطاعة،  عبادة  ولكل  ومعامله 
املراغي  السيد  له  األربعني يف الشعائر وفق ما ذهب 

قدس رسه.

خال�شة كالم علماء اللغة
فان  والتفسري  اللغة  مهرة  عن  نقله  تقدم  ما  وفق 
ْم  ُيَعِظّ مجلة )شعائر اهلل( يف قوله تعاىل: ﴿َذٰلَِك َوَمن 

َشَعائَِر اللَّـهِ﴾)19(، ال خترج عن أحد معان ثالثة:
فيام  املذكورة  األنعام  أو  األنعام  األول: هبيمة  املعنى 
الحقة  آية  ذكرهتا  التي  اْلُبْدن  وهي  اآلية  هذه  سبق 
وبعده  األنعام  أو  األنعام  هبيمة  اإلشعار  قبل  فهي 
ُبْدن، واالشعار هو شق سنامها من اجلانب  أو  َبدنة 
األيمن ليعلم أهنا هدي َواْلُبْدن مجع َبدنة وهي اإلبل.
-995  = )385-460هــ  الطويس  الشيخ  قال 
1067م(: اْلُبْدن مجع َبدنة وهي اإلبل املبدنة بالسمن 
وقيل  سمنتها  أي  اإلبل  بدنت  تقول  الزجاج  قال 
بدنا  وبدن  بدن  ضخم  وكل  الضخم  البدن  أصل 
حلمه  وثقل  أسن  إذا  تبدينا  وبدن  ضخم  إذا  وبدنا 

باالسرتخاء)20(.
فالشعائر عىل هذا مجع للشعرية بمعنى الَبَدَنة)21( 
اهنا هدي،  وسميت شعرية لشق سنامها عالمة عىل 

وليس مجعا للشعار بمعنى العالمة. 

املعنى الثاين: مناسك احلج ومعامله. 
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ومواضع  وعباداته  اهلل  حدود  مجيع  الثالث:  املعنى 
كاملطاف  كذلك  سبحانه  اهلل  عينها  التي  العبادة 
الثالث تدخل  املعنى  واملساجد، وعىل هذا  واملسعى 
زيارة  ذلك  يف  بام  عموما   احلسني االمام  زيارة 

األربعني يف الشعائر.
 اما بناء عىل االحتامل األول يكون معنى الشعائر 
اختيار  بمعنى  الشعائر  وتعظيم  والُبدن  األنعام 
احلسان السامن وغالية االثامن كام ذكره غري واحد من 

املفرسين.
إذ  نفسه  يف  اللغوي  املعنى  عن  النظر  بغض  هذا 
الكالم يف متعلق املتعلق للحكم وهو شعائر اهلل فال 
املهم  بل  الشعائر  لكلمة  األصيل  املعنى  هو  ما  هيمنا 
هو خصوص موضوع احلكم وهو شعائر اهلل وذلك 
لوضوح انه مل تأت اآلية بصيغة )تعظيم الشعائر من 
تقوى القلوب( وجمردة عن القرائن حتى يتأتى األخذ 
باملعنى اللغوي واعامل االطالق ومقدمات احلكمة.

قال املشهدي )م بعد 1107هـ - 1695م( يف بيان 
اللَّـهِ﴾)22(:  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  ﴿َذٰلَِك  تعاىل:  قوله 
دين اهللَّ، أو فرائض احلّج ومواضع نسكه، أو اهلدايا 
بعده،  ما  لظاهر  أوفق  وهو  احلّج،  معامل  من  ألهّنا 

وتعظيمها أن ختتار حسانا سامنا غالية األثامن)23(.
فهم املفرسين وعلامء اللغة

الشعائر  اختصاص  اللغة  وعلامء  املفرسون  فهم 
بام جعله الشارع يف اجلملة برغم اختالفهم يف تفسري 
الشعائر تفصيال، اال ان األمر املشرتك واجلامع بينهم 
كون األمر جمعوال من قبل الشارع نفسه، فبمراجعة 
كلامت املفرسين جتد ذلك واضحا، واليك مجلة من 

ما قاله اللغويون واملفرسون فيام ييل:

هُتْدى.  الَبَدَنُة  والَشعرَيُة:  الصحاح:  يف  قال 
لطاعة  َعَلاًم  ُجعل  ما  وكلُّ   . احلجِّ أعامُل  والَشعاِئُر: 
قال:  َشعريٌة.  الواحدة  األصمعي:  قال  تعاىل.  اهلل 
املناسك.  ِشعاَرٌة. وامَلشاِعُر: مواضع  وقال بعضهم: 

وامَلْشَعُر احلرام: أحد امَلشاِعر)24(. 

عاَرُة. وامَلْشَعُر:  ِعرَيُة والشِّ ويف لسان العرب: والشَّ
َمنَاِسُكُه،  احْلَجِّ  َشَعاِئُر   : اللِّْحَيايِنُّ َوَقاَل  عاِر.  كالشِّ
َواِحَدهُتَا َشِعرَيٌة. َوَقْوُلُه َتَعاىَل: َفاْذُكُروا اهلل ِعنَْد امْلَْشَعِر 
مَجِيًعا.  هِبِاَم  ى  ُتَسمَّ مجٌع  َوِهَي  ُمْزَدلَِفُة،  ُهَو  احْلَراِم؛ 
وامَلشاِعُر:  ُمَتَعبَّداتِِه.  ِمْن  وامُلَتَعبَُّد  امَلْعَلُم  وامَلْشَعُر: 
َوِمنُْه  َعَلْيَها؛  بِاْلِقَياِم  وَأمر  إِليها  اهللَُّ  َنَدَب  تِي  الَّ امْلََعامِلُ 
َي امَلْشَعُر احْلََراُم ألَنه َمْعَلٌم لِْلِعَباَدِة َوَمْوِضٌع؛ َقاَل:  ُسمِّ
َيَكاُدوَن  َواَل  واملِْشَعُر،  احْلََراُم  امَلْشَعُر  ُهَو  َوَيُقوُلوَن 
َا  َأهيُّ َيا  التَّنِْزيِل:  َويِف  ِم.  َوالالَّ األَلف  بَِغرْيِ  َيُقوُلوَنُه 
َكاَنِت  اُء:  اْلَفرَّ َقاَل  اهللَِّ؛  َشعاِئَر  حُتِلُّوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ
َعاِئِر َواَل  َفا واملروة ِمَن الشَّ ًة اَل َيَرْوَن الصَّ اْلَعَرُب َعامَّ
اهللَِّ؛  َشعاِئَر  حُتِلُّوا  اَل  َتَعاىَل:  اهللَُّ  فَأنزل  َبْينَُهاَم  َيُطوُفوَن 
َأي اَل َتْسَتِحلُّوا َتْرَك َذلَِك؛ َوِقيَل: َشَعاِئُر اهللَِّ َمنَاِسُك 
مَجِيَع  هِبَا  َيْعنِي  اهللَِّ:  َشَعاِئِر  يِف  اُج  جَّ الزَّ َوَقاَل   . احْلَجِّ
تِي َأْشعرها اهللَُّ َأي َجَعَلَها َأعالمًا َلنَا،  ُمَتَعبَِّداِت اهللَِّ الَّ
َوِهَي ُكلَّ َما َكاَن ِمْن َمْوِقٍف أو َمْسًعى أو ذبح، وإِنام 
ِقيَل َشَعاِئُر لُِكلِّ َعَلٍم مِمَّا ُتُعبَِّد بِِه ألَن َقْوهَلُْم َشَعْرُت بِِه 
تِي ِهَي ُمَتَعبََّداُت اهللَِّ  َيِت األَعالم الَّ َعِلْمُتُه، َفِلَهَذا ُسمِّ

َتَعاىَل َشَعاِئَر. َوامْلََشاِعُر: َمَواِضُع امْلَنَاِسِك)25(.
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
قال الرشيف الريض: قوله تعاىل: ﴿يا أ

استعارة، واملراد  ﴾ وهذه  الَّ َشعائَِر  ُتِلُّوا  آَمُنوا ل 
هلم.  بينها  أي  للناس،  أشعرها  التي  اهللّ  مستعبدات 
سنامها  يف  جرحتها  إذا  الَبدنة،  أشعرت  قوهلم:  من 
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سبحانه:  اهللّ  لبيت  هدى  أهنا  فيعلم  دمها،  ليسيل 
وهذا الفعل عالمة هلا، وداللة عليها)26(.

الطويس: واختلفوا يف معنى شعائر  الشيخ  وقال 
حتلوا  ال  معناه  بعضهم:  فقال  أقوال،  سبعة  عىل  اهلل 
حرمات اهلل، وال تعدوا حدوده، ومحلوا الشعائر عىل 
وهنيه،  وأمره  اهلل  حدود  معامل  بذلك  وأرادوا  املعامل. 
وفرائضه ذهب إليه عطا وغريه. وقال قوم: معناه ال 
حتلوا حرم اهلل ومحلوا شعائر اهلل عىل معامل حرم اهلل 
السدي، وقال آخرون: معنى  إليه  البالد. ذهب  من 
مناسك  حتلوا  ال  واملعنى  احلج.  مناسك  اهلل  شعائر 
احلج، فتضيعوها. ذهب إليه ابن جريج، ورواه عن 
ابن عباس، وقال ابن عباس: كان املرشكون حيجون 
املشاعر،  حرمة  ويعظمون  اهلدايا،  وهيدون  البيت، 
يغريوا  ان  املسلمون  فأراد  حججهم،  يف  ويتجرون 
شعائر  جماهد:  وقال  ذلك،  عن  اهلل  فنهاهم  عليهم، 
كل  وغريها.  الُبدن،  من  واهلدي  واملروة  الصفا  اهلل 
العرب  الفراء كانت عامة  هذا من شعائر اهلل، وقال 
ال ترى الصفا واملروة من الشعائر، وال يطوفون هبام، 
وقال   جعفر أيب  قول  وهو  ذلك  عن  اهلل  فنهاهم 
قوم: معناه ال حتلوا ما حرم اهلل عليكم يف إحرامكم. 
وقال  أخرى،  رواية  يف  عباس  ابن  عن  ذلك  روي 
اجلبائي الشعائر: العالمات املنصوبة للفرق بني احلل، 
واحلرم هناهم اهلل أن يتجاوزوها إىل مكة بغري إحرام. 
اهلدايا  املعنى ال حتلوا  املغريب:  وقال احلسني بن عيل 
املشعرة. وهو قول الزجاج واختاره البلخي. وأقوى 
األقوال قول عطا من أن معناه، ال حتلوا حرمات اهلل، 
وهي  شعرية  مجع  الشعائر  الن  فرائضه  تضيعوا  وال 
عىل وزن فعيلة، واشتقاقها من قوهلم: شعر فالن هبذا 
االمر إذا علم به، فالشعائر املعامل من ذلك، وإذا كان 

فيه  فيدخل  عمومها،  عىل  اآلية  محل  وجب  كذلك، 
مناسك احلج، وحتريم ما حرم يف االحرام، وتضييع 
وغري  اهلل،  حرمات  واستحالل  تضييعه  عن  هنى  ما 
ذلك من حدوده وفرائضه وحالله وحرامه، الن كل 
ذلك من معامله، فكان محل اآلية عىل العموم أوىل)27(.
املعامل لألعامل،  وقال يف موضع آخر: والشعائر: 
للعبادة،  مواطن  جعلها  التي  اهلل  معامل  اهلل:  فشعائر 
أو  مسعى،  أو  موقف،  من  متعبداته  أعالم  وهي 
منحر، وهو مأخوذ من شعرت به: أي علمت، وكل 
معلم لعبادة من دعاء، أو صالة، أو أداء فريضة، فهو 
مشعر لتلك العبادة، وواحد الشعائر شعرية، فشعائر 

اهلل أعالم متعبداته قال الكميت بن زيد:
ــال نـــراهـــم ــي ــج ــهــم جـــيـــال ف ــل ــت ــق ن

ــر قـــربـــان هبـــم نــتــقــرب)28( شــعــائ

ُتِلُّوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ البيان: ﴿يَا  زبدة  ويف 

ْهَر اْلََراَم َوَل الَْهْدَي َوَل الَْقَلئَِد  ِ َوَل الشَّ َشَعائَِر الَّ
َرّبِِهْم  ِمْن  فَْضًل  يَبَْتُغوَن  اْلََراَم  اْلَيَْت  آّمِنَي  َوَل 
َيْرَِمنَُّكْم  َوَل  فَاْصَطاُدوا  َحلَلُْتْم  ِإَوَذا  َورِْضَوانًا 
ْن 

َ
أ اْلََراِم  الَْمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ ْن 

َ
أ قَْوٍم  َشَنآُن 
َتْعَتُدوا﴾)29(.

وال  ومباحا  حالال  اهلل  حمرمات  جتعلوا  ال  أي 
اهلل، فعىل هذا حيمل  تتعدوا حدود  يعني ال  العكس 
ونواهيه  وأوامره  اهلل  حدود  أي  املعامل،  عىل  الشعائر 
وقيل هي فرايضه وقيل هي مجع شعرية، وهي أعالم 
احلج ومواقفه، يعني ال جتعلوا ترك مناسك اهلل حالال 

فترتكوها)30(.
مجع  والشعائر  )قده(:  الطباطبائي  العالمة  قال 
احلج  أعالم  هبا  املراد  وكأن  العالمة  وهي  شعرية 

ومناسكه)31(.
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َوَمن  ﴿َذٰلَِك  تعاىل:  قوله  آخر:  موضع  يف  وقال 
الُْقلُوِب﴾)32(  َتْقَوى  ِمن  فَإِنََّها  اللَّـهِ  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ
الذي  ذلك  األمر  أي  حمذوف  ملبتدأ  خرب  »ذلك« 
العالمة، و شعائر  الشعائر مجع شعرية وهي  و  قلنا، 
قال:  كام  لطاعته  تعاىل  اهلل  نصبها  التي  األعالم  اهلل 
»إن الصفا و املروة من شعائر اهلل« و قال: »و الُبدن 
جعلناها لكم من شعائر اهلل« اآلية، واملراد هبا الُبدن 
التي تساق هديا وتشعر أي يشق سنامها من اجلانب 
أهل  أئمة  تفسري  يف  ما  عىل  هدي  أهنا  ليعلم  األيمن 
فِيَها  ﴿لَُكْم  تعاىل:  قوله  ظاهر  ويؤيده   البيت
جعلناها﴾  ﴿َواْلُْدَن  بعد:  وقوله  إلخ،  َمَنافُِع﴾)33( 
اآلية، وقيل: املراد هبا مجيع األعالم املنصوبة للطاعة، 

والسياق ال يالئمه)34(. 

ان  عىل  واتفاقها  األقوال  هذه  امجاع  ترى  وانت 
وتعاىل  سبحانه  قبله  من  جمعولة  سبحانه  اهلل  شعائر 
بغري آية تعظيم الشعائر وخالصة هذه األقوال )معامل 
حرم  )معامل  أو  وفرائضه(  وهنيه،  وأمره  اهلل  حدود 
اهلل من البالد( أو )مناسك احلج( أو )الصفا واملروة 
واهلدي من الُبدن، وغريها( أو )العالمات املنصوبة 
للفرق بني احلل واحلرم، هناهم اهلل أن يتجاوزوها إىل 
مكة بغري إحرام( ونحوها وكلها تتفق عىل ان الشعائر 
بصورة  الشارع  من  مبارش  بجعل  كذلك  تكون  انام 

سابقة آلية تعظيم الشعائر.

األربعني  زيارة  تدخل  األساس  هذا  وعىل 
رجحاهنا  ثبت  عامة  زيارة  باعتبارها  الشعائر  يف 

واستحباهبا عىل تقدير املعنى األوسع.

والُبدن  تعاىل:  قوله  ان  قده:  املراغي  السيد  قال 
املراد  أن  عىل  دال  اهلل  شعائر  من  لكم  جعلناها 

كلمة  ألن  الُبدن،  نفس  ال  املعامل،  مجيع  بالشعائر: 
)من( ظاهرة يف التبعيض، مع أن ظاهر اآلية مطلوبية 
أنه مجع مضاف،  التعظيم للشعائر من كل أحد، مع 
غالبا،  واحدة  بدنة  إال  الواحد  املحرم  من  يراد  وال 
املعامل، ال خصوص  املراد مجيع  يدل عىل كون  وهذا 
الُبدن. وبعبارة أخرى: تكون هذه اآلية بمنزلة كربى 
كلية تثبت هبا مطلوبية تعظيم الُبدن أيضا، فإذا انتفى 
لتخصيصه  وجه  فال  بالُبدن  االختصاص  احتامل 
بمناسك احلج أو حمال أعامله، لكوهنام أيضا خمالفني 
وكون  العموم  عىل  فاحلمل  وذيلها،  اآلية  لصدر 
الشعائر بمعنى العالمة أوىل وأوفق معنى ولفظا)35(.

ويظهر منه رمحه اهلل توسيع الشعائر جلميع ما ثبت 
ال  قال:  فقد  مسبقة  بصورة  ودينه  اهلل  رشع  من  أنه 
كالم يف أن إهانة ما هو املحرتم رشعا واالستخفاف 
التعظيم  إنام البحث يف وجوب  به حرام اىل ان قال: 
وعدمه. ثم قال: وقد استدل عىل ذلك بقوله تعاىل: 
َتْقَوى  ِمن  فَإِنََّها  اللَّـهِ  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن  ﴿َذٰلَِك 
الُْقلُوِب﴾)36(، فيظهر من ذلك ذهاب السيد املراغي 
هو  ما  يتنأول  الشعائر  عموم  أن  اىل  تعاىل  اهلل  رمحه 
حمرتم يف الدين وعالمة له بداللة الدين نفسه، ومن 

ذلك زيارة األربعني.

عبارة  استعامل  الكريمة  اآلية  ظاهر  ان  وجيل 
)شعائر اهلل( يف هذا املورد يف معنى أوسع من معنى 
الُبْدن، ولعل  لـ )شعائر هلل( مصداق غري  الُبدن وان 
آية  بالشعائر يف  املقصود  بان  القول  استدعي  ما  هذا 
التعظيم ما يتجاوز الُبْدن ومناسك احلج معا، فتدخل 
الشارع  وحث  استحباهبا  ثبت  التي  العناوين  كل 

عليها كزيارة االمام احلسني ولو يف األربعني.
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ثانياً- اآية تعظيم حرمات اهلل

ِ َفُهَو َخرْيٌ  ْم ُحُرَماِت الَّ قوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَعّظِ
اهلل  حرمات  لكل  عامة  وهذه  َرّبِهِ﴾)37(  ِعنَْد  َلُ 
وحدوده وظاهر التعظيم االحرتام وااللتزام برشائع 
ملناسك  امهال  الكريامت  اآليات  يف  فليس  اهلل،  دين 
اآلية  هذه  وشمول  واالحكام،  احلدود  وسائر  احلج 
الكريمة لزيارة اإلمام احلسني مما ال ينبغي الريب 

فيه. 

)قده(  النراقي  الفاضل  أفاده  ما  نقل  حيسن  وهنا 
يف عوائد األيام وما أفاده السيد البجنوردي )قده( يف 

القواعد الفقهية:

قال املحقق النراقي: عائدة )2( يف وجوب تعظيم 
شعائر اهلل، قد تكرر يف كتب الفقهاء، احلكم بوجوب 
كثرية  أحكام  يف  يتمسكون  وبه  اهلل،  شعائر  تعظيم 
من الوجوب واحلرمة، كحرمة بيع املصحف وكتب 
املقدسة عىل  الرضائح  الكفار، ودخول  من  احلديث 

غري طهر، وأمثال ذلك.

سورة  يف  وسبحانه  تعاىل  قوله  فيه:  واألصل 
﴿َذٰلَِك  احلج:  مناسك  من  طائفة  ذكر  ما  بعد  احلج 
الُْقلُوِب  َتْقَوى  ِمن  فَإِنََّها  اللَّـهِ  َشَعائَِر  ْم  ُيَعِظّ َوَمن 
إَِل  َمِلَُّها  ُثمَّ  َسمًّ  َجٍل مُّ

َ
أ إَِلٰ  َمَنافُِع  لَُكْم فِيَها   *

الَْعتِيِق﴾)38( ثم نقل مجلة من اقوال اللغوين  اْلَيِْت 
واملفرسين وعقب عىل ذلك بقوله: »إن املستفاد من 

مجيعها أن املراد بـ )شعائر اهلل( حيتمل وجوهًا أربعة:

األول: الُبدن خاّصة.

الثاين: مناسك احلّج وأعامله كّلها.

الثالث: مواضع مناسكه ومعامله.

واملعنى  دينه،  وأعالم  اهلل  طاعة  عالمات  الرابع: 
شعائر  تعظيم  وجوب  يف  باآلية  للتمّسك  الصالح 
اهلل عىل ما يستدّل به القوم هو الرابع، دون غريه من 
الثالثة األول، فالتمّسك هبا يتوّقف عىل تعيني ذلك 
من  اللفظ،  عموم  إاّل  تعيينه  عىل  دليل  وال  املعنى، 
حيث كونه مجعًا مضافًا، ومع ذلك خيدشه ]أي املعنى 

الرابع[ أمران:

احدمها انه انام يفيد لو كان الشعائر مجعا للشعار 
كونه  ثابت الحتامل  العالمة وهو غري  بمعنى مطلق 
مجعا للشعرية التي هي الَبَدَنة وثانيهام ان عموم اجلمع 
اليه،  املنسوبة إىل املضاف  انام هو يف االفراد  املضاف 
واملضاف اليه هنا وان كان هو اهلل، ولكنه ملا مل يصح 
أو  اهلل  دين  هو  يكون  ان  يتعني  ال  تقدير  إىل  حيتاج 
طاعته أو عبادته أو امثال ذلك، بل يمكن ان يكون هو 
طاعته املخصوصة أي احلج فان ادنى مالبسة كاف يف 
االضافة هذا مع ان تظاهر املقام ال يالئم التعميم بل 
يناسب احد الثالثة كام مر يف كالم البيضاوي لكون 
املقام مقام بيان اعامل احلج بل ما بعد هذه اآلية وهو 
ارادة  يعني  الخ...  َمَنافُِع﴾)39(  فِيَها  ﴿لَُكْم  قوله: 
احد هذه الثالثة اذ ال يوافق قوله تعاىل: ﴿لَُكْم فِيَها 
َمَنافُِع﴾)40( إىل قوله سبحانه إىل البيت العتيق إلرادة 
التعميم من شعائر اهلل اال بارتكاب امور كثرية خمالفة 
ألصل من تقدير وختصيص كام مر يف كالم الطربسى 
بل يف الروايتني اللتني مر ذكرمها يف كالم الصايف عن 
﴿لَُكْم  تعاىل  قوله  بتفسري  ترصيح  والفقيه  الكايف 
فِيَها َمَنافِع﴾)41( إىل اخره بام ال يوافق اال احد الثالثة 
الُبدن خاصة من  بإرادة  بل يف بعض االخبار اشعار 
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الشعائر وهو ما رواه يف الكايف بإسناده عن ابن عامر 
فاشرت  اجلمرة  رميت  اذا   :اهلل عبد  أبو  قال  قال 
فاجعل  واال  البقرة  من  أو  الُبدن  من  كان  ان  هديك 
الضأن  من  فموجوء  جتد  مل  فان  فحال  سمينا  كبشا 
عليك  تيرس  فام  جتد  مل  فان  فحال  فتيسا  جتد  مل  فان 
وعظم شعائر اهلل فان رسول اهلل ذبح عن امهات 
من  الظاهر  ولكن  هذا  بدنة  نحر  بقرة  بقرة  املؤمنني 
َواْلُبْدَن جعلناها لكم  قوله سبحانه بعد هذه اآليات 
من شعائر اهلل عدم اختصاص الشعاير بالُبدن حيث 
بذلك  وظهر  التبعيض  هو  من  لفظه  من  الظاهر  ان 
ضعف ما يستفاد من كالم مجع من الفقهاء من محل 

شعائر اهلل عىل العموم)42(. 
اىل  مال  )قده(  النراقي  الفاضل  ان  وواضح 
اعتامدا   - ومعامله  احلج  بمناسك  الشعائر  اختصاص 
ثبت  وما  العبادات  عموم  مقابل  االمجال-  عىل 
ترشيعه بدليل مستقل، فال كالم عنده يف عدم شمول 
ما خيرتعه الناس، والوجه يف ذلك قوله: إن املستفاد 
وجوهًا  حيتمل  اهلل(  )شعائر  بـ  املراد  أن  مجيعها  من 
احلّج  مناسك  الثاين:  خاّصة  الُبدن  األول:  أربعة: 
ومعامله،  مناسكه  مواضع  الثالث:  كّلها،  وأعامله 

الرابع: عالمات طاعة اهلل وأعالم دينه.
وغني عن البيان ان أوسع املعاين هو الرابع وهو 
خاص بام ثبت رجحانه رشعا بشكل مستقل، شامال 
عن  نقله  ما  ان  خصوصا   احلسني االمام  زيارة 
الدين  انه من  اللغويني واملفرسين ال يتعدى ما ثبت 

بنحو مسبق.

اآلية  ظهور  ونفى  الرابع  االحتامل  ناقش  وملا 
اآلية  داللة  قبوله  عدم  النتيجة  تكون  فيه،  الكريمة 

الكريمة عىل سعة الشعائر. 
)1316-1396هـ=  البجنوردي  السيد  وقال 
يف  هلا  ظهور  ال  اآليات  هذه  1976م(:   -1898
ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل  قوله  وأما  التعظيم  وجوب 

َوَل  اْلََراَم  ْهَر  الشَّ َوَل   ِ الَّ َشَعائَِر  ُتِلُّوا  َل  آَمُنوا 
الَْهْدَي﴾)43( إىل آخر اآلية وإن كان النهي ظاهرا يف 
املراد من  ليس  قرر يف األصول، ولكن  التحريم كام 
الدين  يف  حمرتم  هو  ما  إهانة  هو  اهلل  شعائر  إحالل 
إهانة املحرتمات،  كي يكون دليال عىل حرمة مطلق 
ترك  الَبعد هي حرمة  فقرات  بقرينة  منها  الظاهر  بل 
االعتناء  عدم  حرمة  وأيضا  ومناسكه  احلج  فرائض 

بالشهر احلرام أو القتال فيه إىل آخر الفقرات)44(.
زيارة  ا�شتحباب  على  الدالة  الروايات  ثالثًا- 

   المام الح�شين
التواتر  حد  الكثرة  من  بلغت  الروايات  وهذه 

ولنذكر بعضا منها:
صحيح ابن مسكان، عن أيب عبد اهلل قال: من . 1

زار قرب أيب عبد اهلل عارفا بحقه غفر اهلل له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر)45(.

سأل . 2 قال:  نرص،  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  صحيح 
أتى  عمن   الرضا احلسن  أبا  أصحابنا  بعض 

قرب احلسني؟ قال: تعدل عمرة)46(.
صحيح صفوان ابن حييى، عن أيب احلسن يف . 3

زيارة احلسني قال: تعدل عمرة)47(.
ومن اجليل ان زيارة االمام احلسني العامة التي 
ثبت استحباهبا وتأكد احلث عليها باألخبار املتواترة 

تشمل يوم األربعني بال أدنى دغدغة.
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امليش لزيارة االمام احلسني
لزيارة  امليش  استحباب  عديدة  روايات  يف  ورد 

االمام احلسني نذكر منها
خرب احلسني بن عيل بن ثوير بن أيب فاختة قال: . 1

خرج  من  حسني،  يا   :عبداهلل أبو  يل  قال 
أيب  بن  عيل  ابن  احلسني  زيارة  يريد  منزله  من 
طالب إن كان ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة 
حسنة، وحط هبا عنه سيئة، )وإن كان راكبا كتب 
سيئة(،  هبا  عنه  وحط  حسنة،  حافر  بكل  له  اهلل 
الصاحلني،  من  اهلل  كتبه  باحلائر  صار  إذا  حتى 
حتى  الفائزين،  من  اهلل  كتبه  مناسكه  قىض  وإذا 
إذا أراد االنرصاف أتاه ملك فقال: له: أنا رسول 
اهلل ربك يقرئك السالم ويقول لك: استأنف فقد 

غفر لك ما مىض)48(.
إن . 2 قال:   عبداهلل أيب  عن  الدهان،  بشري  خرب 

خرج  إذا  فله   احلسني قرب  إىل  ليخرج  الرجل 
من أهله بأول خطوة مغفرة ذنبه)49(.

3 . عبداهلل أبا  سمعت  قال:  الصامت  أيب  خرب 
ماشيا كتب   أتى قرب احلسني يقول: من  وهو 
ألف  عنه  وحمى  حسنة،  ألف  خطوة  بكل  له  اهلل 

سيئة، ورفع له ألف درجة)50(.

4 . خرب عيل بن ميمون الصائغ، عن أيب عبداهلل

يا عيل زر احلسني وال تدعه، قلت: ما ملن  قال: 

اهلل  ماشيا كتب  أتاه  قال: من  الثواب؟  زاره من 

له  ورفع  سيئة،  عنه  وحما  حسنة،  خطوة  بكل  له 

درجة)51(.

خرب سدير الصرييف، عن أيب جعفر يف زيارة . 5

إال  خطوة  فخطا  عبد  أتاه  ما  قال:   احلسني

كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة)52(.

خرب أيب سعيد القايض قال: دخلت عىل أيب عبد . 6

قرب  أتى  من  يقول:  فسمعته  له  غرفة  يف   اهلل

احلسني ماشيًا، كتب اهلل له بكل خطوة وبكل قدم 

يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسامعيل)53(.

رجحان  على  الخا�شة  الأدلة  الثاني:  المقام 
زيارة الأربعين

حممد . 1 أيب  عن  روي  قال:  احلسن  بن  حممد 

قال: عالمات  أنه   العسكري بن عيل  احلسن 

املؤمن مخس: صالة اخلمسني، وزيارة األربعني 

والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم 

اهلل الرمحن الرحيم)54(.

موالي . 2 يل  قال  قال:  اجلامل  صفوان  عن 

الصادق يف زيارة األربعني تزور ارتفاع النهار 

وذكر  وحبيبه...  اهلل  وىل  عىل  السالم  وتقول: 

الزيارة »إىل أن قال: وتصيل ركعتني، وتدعو بام 

أحببت وتنرصف«)55(.

الخاتمة في بيان فوائد اإ�شافية دينية ودنيوية 

  لزيارة المام الح�شين

اإلمام  بزيارة  للموالني  العملية  السرية  ترسخ 
مناسبة  يف  خصوصا  السنني،  مر  عىل   احلسني
الكبري  التوافد  وهذا  كبريا،  زمخا  اكسبها  األربعني، 
أعطاها هيبة وعظمة فغدت من عالئم املؤمنني ومن 
أساليب ترويج املذهب والدين وإشاعة القيم الدينية 
الكريمة ومن دواعي التضامن االجتامعي والتالقي 
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اجلغرافيا  يف  املتباعدين  بني  والتواصل  املؤمنني  بني 
تقديم  أساليب  وتتوسع  الفقراء  اعانة  فوائد  فتكرب 
الكبرية من  يد العون للضعفاء، كام ان هذه االعداد 
البنية  وتطوير  لبناء  مستمرة  حركة  تستدعي  الزوار 
خلق  من  عليه  يرتتب  مما  املقدسة  لكربالء  التحتية 
خيلق  كام  جهة  من  العراق  ألهل  كبرية  عمل  فرص 
األموال من جهة أخرى  استثامرية ألصحاب  فرصا 
فيستثمروهنا يف توسعة وتطوير البنية التحتية من بناء 
فنادق وطرق ووسائل مواصالت حديثة فيعم اخلري 
النفع  يعود  وهكذا  وغنيهم،  فقريهم  الناس  مجيع 
أيدهيم  الكثريين عىل كد  اعتامد  للعوائل ويساهم يف 
وكسب عملهم، فهذه فوائد إضافية ترجع يف النهاية 
للمصلحة العامة فتجتمع مصلحة الدنيا مع صالح 

الدين.

نتائج الدرا�شة:
ثبوت استحباب إحياء أمر أهل البيت بالبكاء  •

املجالس  وإقامة  قبورهم  وزيارة  مصائبهم  عىل 
يوم   احلسني االمام  زيارة  ذلك  يف  ويدخل 
األربعني ويف غريه من األيام وقد ثبت ذلك كله 

بأدلة كثرية.
َشَعائَِر  • ْم  ُيَعِظّ َوَمن  ﴿َذٰلَِك  تعاىل:  قوله  داللة 

االمام  زيارة  استحباب  عىل  اللَّـهِ﴾)56( 
احلسني، بناء عىل مذهب السيد املراغي )قده(

ْم  • ُيَعّظِ ﴿َوَمْن  تعاىل:  يقوله  االستدالل  يمكن 
عىل  َرّبِهِ﴾)57(  ِعنَْد  َلُ  َخرْيٌ  َفُهَو   ِ الَّ ُحُرَماِت 
بتعظيم   احلسني االمام  تعظيم  استحباب 
الكريمة  اآلية  شمول  باعتبار  وبزيارته  رضحيه 
ظاهر  كان  وملا  وحدوده  اهلل  حرمات  لكل 

اهلل،  دين  برشائع  وااللتزام  االحرتام  التعظيم 
زيارة  دخول  أمكن  واالحكام،  احلدود  وسائر 

اإلمام احلسني حتت هذه اآلية الكريمة.
االمام  • زيارة  استحباب  عىل  العامة  األدلة 

االمام  زيارة  استحباب  ضمنا  تثبت   احلسني
احلسني يوم األربعني باعتبارها من مصاديق 
استحباب  ثبوت  عندئذ  هيم  وال  العامة  الزيارة 

العنوان اخلاص وعدمه.
توفرت روايات دالة عىل استحباب زيارة االمام  •

احلسني يوم األربعني بشكل خاص.
له  • األربعني  يوم  مناسبة  يف  الزوار  ماليني  جتمع 

آثار اجتامعية كبرية ويعد من ترويج الدين وتقوية 
االرتباط بأهل البيت ويكفي هذا االمر مزيًة 
الفوائد  من  مزيدا  املناسبة  عىل  تضفي  إضافيًة 
واملصالح  االجتامعية  الفوائد  من  والوانا  الدينية 

الدنيوية للمؤمنني.
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القيم التربوية الم�شتوحاة من واقعة الطف )زيارة الأربعين(

اأ. م. د ح�سني رحيم عزيز الهّما�س

جامعة واسط / كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

الملخ�ض

سّلط هذا البحث الضوء عىل أمهية واقعة الطف كفكر إنساين وإسالمي، والدور اإليامين والعقائدي الثابت 
والراسخ لإلمام احلسني وتضحيته من اجل هذه العقيدة كي يكون هذا الفكر دروس بليغة لكل من يسعى 
والعيال  النفس  يف  واجلهاد  وااليثار،  التضحية  مبادئ  وترسيخ   حممد دين  نحو  االجيال  وإعداد  تربية  اىل 
ومها غاية يف اجلود، كام سلط البحث الضوء عىل مراحل مسرية اإلمام احلسني من مكة اىل كربالء والفكر 

والعقيدة التي أظهرها اإلمام خالل هذه املسرية الطويلة، وتضمن املباحث اآلتية:

املسري من مكة اىل كربالء.أ. 
كربالء وإدارة املعركة والفكر الذي ترجم يف هذه املعركة.ب. 
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات. ج. 
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The educational values from Al-Taf episode )the Fortieth visit(

Dr.Hussein Rahim Aziz Al-Hamash

Wasit university - Physical Education and Sports Sciences College

 Abstract
This research deals with the importance of Al-Taf episode as human and Islamic idea and 

the fixed role of belief and ideological from Imam Al-Hussein peace on him and his episode 
for the sake of confession in order to make this idea as a great lesson for everyone who tries 
to educate people for Mohammed`s religion to fix the principles of sacrifice and strive as the 
aim. Also this report deals with Al-Hussein’s demonstration from Mecca to Karbala and this 

include the following:

A. Walking from Mecca to Karbala 

B. Karbala and the management of the battle and the idea of the battle.

C. Conclusions، Tips and suggestion.
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المبحث الأول:

اأوًل- م�شكلة البحث:

والساسة  الغربيني  املفكرين  بعض  اعرتاف  رغم 
الفرنيس   واملسترشق  )غاندي(  املهامتا  منهم  ونذكر 
)جون لوك(، واملسريات املليونية يف العراق والبلدان 
وما  الطف  واقعة  وفلسفة  فكر  أن  إال  االسالمية 
ترجم عنها من مبادئ وقيم إسالمية وإنسانية، مل نجد 
بحوثًا ودراسات قد ختطت هذه الواقعة وأبرزهتا اىل 
حيز التطبيق والتنفيذ كي تكون منارًا لكل الشباب يف 
البحث اال  خارطة طريق واسلوب حيايت. وما هذا 
العرب  الواقعة واستخالص  الضوء عىل هذه  لتسليط 
سلوكية  أهدافًا  تكون  كي  واستنباطها  والــدروس 

.يتسلح هبا كل من آمن بفكر اإلمام احلسني

املسلمني  عىل  مة  حمرَّ األربعني  زيارة  كانت  ولقد 
كافة من قبل النظام السابق، ولكن بعد 2003 أصبح 
هناك هامش من احلرية ملامرسة هذه الطقوس فاندفع 
املسلمون من كل انحاء العامل والعراق هلذه الزيارة. 

مما تقدم يمكن ابراز مشكلة البحث بااليت:

انشاء قيم التسامح والتضحية وااليامن بالعقيدة . 1
احلسينية 

احلر والربد . 2

تقديم اخلدمات . 3

االرهاب . 4 كان  الذي  بالوقت  بالنفس  التضحية 
يرضب املسريات احلسينية

تزايد عدد الشباب احلسيني سنة بعد سنة. 5

ثانيًا- اأهمية البحث: 

االمهية التطبيقية للبحث احلايل من خالل الكشف 
عن املعاين والدالالت التارخيية واإلنسانية للواقعة، 
بام  استجالئها  املعلومات نجد رضورة يف  تلك  مثل 
لذلك من فائدة مضافة عىل الصعيد النظري املعريف 
الذي ال يقل يف أمهيته عن اجلانب امليداين، ذلك إن 
ال  إذ  ردمها  يتوجب  العلمي  تراثنا  يف  فجوة  هناك 
يوجد يف مكتباتنا دراسة واحدة تغطي تلك الواقعة 
ناحية نفسية اجتامعية عىل حد  املهمة عىل األقل من 
التساؤالت  من  مجلة  هناك  أن  فضاًل  الباحث  علم 
تلح يف صدور الكثريين سواء من املختصني، أو من 

اجلمهور العام حول الواقعة... 

ينعكس  بام  عنها  اإلجابة  احلــايل  البحث  حيــاول 
أهنا  املؤكد  من  متنوعة  جوانب  يف  بالتبصري  تباعًا 
سيؤدي  وذلك  الحقة،  وبحوث  دراسات  ستستثري 
تكون  رصينة  حسينية  ثقافة  وإغناء  تطوير  اىل  حتاًم 
يضمن  بام  الوجدانية  للمشاعر  معرفية  فكرية  قاعدة 
تصويبًا  أكثر  معها  تكون  وقنوات  آفاق  يف  السري  هلا 
بناء  يف  يسهم  جاد  سلوك  إىل  هبا  ونصل  وفاعلية، 

نفيس فكري ملجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا...

ذلك أن الطاقة الوجدانية تظل قارصة من دون أن 
تدعم بالبنية الفكرية املعرفية كي توجه بالشكل الذي 
يؤمن الوصول إىل الغايات واألهداف املثىل )صالح، 

1988، ص81(.

يعتمد  مل  احلــايل  البحث  أن  إىل  ــارة  اإلش وجتــدر 
فيها  استحرض  التي  تلك  عدا  ما  فقراته  يستمد  أو 
مصادر  من  معني  ملصطلح  نفسية  علمية  تفسريات 
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كام  الباحث  يد  عليها  وقعت  التي  تلك  أو  نفسية 
يلحظ، والسبب يف ذلك ببساطة يعود لغياب أو عدم 
وجود دراسة واحدة يف العراق تصدت لتلك املشكلة 
من اجلانب النفيس االجتامعي عىل حد علم الباحث.

ال  احلــايل  البحث  إن  أيضًا  باإلشارة  جيدر  وما 
من  بالرغم  الشخصية،  الباحث  نظر  وجهة  يمثل 
بقدر  منه،  متفرقة  مواقع  يف  تظهر  التي  االجتهادات 
النفسية  العلمية  النظر  لوجهات  توظيف  هو  ما 
والقضايا  املــوضــوعــات  معاجلة  يف  واالجتامعية 
املختلفة التي سبقت الواقعة، وكانت كعوامل سببية 
املواقف  وكذلك  جهة،  من  وحدوثها  نشأهتا  يف 
نفسية  أثار  من  هلا  وما  وقوعها  ميدان  يف  املتضمنة 
األحداث  من  الكثري  وراء  أهنا  نستشعر  واجتامعية 
والتي  هذا،  يومنا  حتى  اخلالف  ونقاط  واملشكالت 
منا  بوعي  أعدائنا ولألسف  قبل  من  تستغل  ما  دائام 

من دون أن نسعى أو نبذل جهدا للنقاش واملعاجلة.

ثالثًا: منهج البحث: 
باالعتامد  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع 

عىل املصادر.

المبحث الثاني:

تحليل علمي لإدارة الإمام الح�شين  لواقعة 

الطف
مرحلتني  يف  الواقعة  تناول  التحليل  اقتىض  لقد 

وكاآليت:

السابقة  املرحلة  وهي  املعركة:  قبل  ما  مرحلة 
للمعركة، حيث جرت فيها األمور واألحداث ذات 

أهنا  الالحق فضاًل عن  املعركة  بقرار  املبارشة  الصلة 
والتعبئة  اإلعــداد  إجــراءات  تضمنت  التي  املرحلة 
اتصل بذلك من مواقف ذات  البرشية واملادية، وما 
دالالت نفسية واجتامعية. ويمكن امجاهلا يف املحاور 

اآلتية:

المحور الأول: مواقف وعوامل التمهيد للثورة

ويتضمن ما ييل:

النجدة . 1 ــل  ــائ رس ــني  ب ــثــرب  ي يف   احلسني
ومسؤولية اختاذ القرار 

األمويني  وممارسات  سلوكيات  تعدت  أن  بعد 
احلدود، وأفرغ اإلسالم من حمتواه األسايس ومل يبَق 
منه إال االسم فقط، بدأت األمة تضيق ذرعًا أمام هذا 
والضجر  االمتعاض  مشاعر  وكانت  املرتدي،  احلال 
اإلسالمية  العربية  الدولة  أمصار  مجيع  تعم  تلك 
آنذاك، وعىل رأسها الكوفة كوهنا تأخذ أمهية خاصة 
اإلمــام  خالفة  أثناء  يف  الدولة  عاصمة  باعتبارها 
عيل، وكانت مرسحًا للتحديات والرصاعات بني 
عيل ومعاوية، لذلك بقي املجتمع الكويف يتصدر 
القضايا  مع  تعاطيه  يف  واإلسالمي  العريب  الشارع 
التي كانت تربز عىل ساحته. وها هي الكوفة ترسل 
يستحثون  رسائل  يف  إمضاء  ألف   )12( من  أكثر 
النرصة.  عىل  ويبايعونه  الثورة  عىل   احلسني فيها 
من  سلسلة  بإجراء   احلسني قام  ذلك  أثر  وعىل 
املسجد  يف  املدينة  ووجوه  الصحابة  مع  املشاورات 
عىل  بالقرار  فيها  األمــر  انتهى  الــرشيــف،  النبوي 
باألمة.  أملَّ  الذي  الفساد  ومواجهة  النهضة  رضورة 
عند ذاك أرسل احلسني سفريًا إىل الكوفة يستطلع 
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لقدومه،  األمور متهيدًا  األمر، ويقف عىل حقائق  له 
بن  مسلم  عمه  ابن  املهمة  تلك  ملثل  املرشح  وكان 

عقيل)رض(. )حسني، 1968، ص61(.

يستدل الباحث مما تقدم عىل عدة مؤرشات منها: 
داللة عىل إعطاء احلسني عنارص احلياة حقها من 
يؤمن  الذي  القدر  إىل  يركن  ومل  واالعتبار،  األمهية 
إنه واقع ال حمال، وأن األمر  به ويعيه كام يعي نفسه 
سينتهي بقتله ومن معه يف ذلك املكان، وهو ما بلغ 
اإلمام احلسني به من قبل جده الرسول وأبيه 
عيّل بإمجاع الرواة. مما يدعونا للتساؤل: ملاذا االهتامم 
 احلسني عىل  وكان  والتعبئة؟  اإلعداد  بإجراءات 
ويدعو  الفور  عىل  ينهض  أن  بمصريه  عــامل  وهــو 
املسلمني معه للجهاد وينتهي األمر، ويتجنب إرسال 
مسلم للكوفة، ويوفر عىل نفسه اجلهد والوقت الذي 
املدينة.  يف  هبا  قام  التي  املشاورات  بسلسلة  استنفده 
الوقت  ويف  إنه  الباحث  باعتقاد  ذلك  عىل  وكإجابة 
للعنارص  استنادًا  ذلك  فيه  يصدق  قد  الــذي  نفسه 
أي  فإنه  امللهمة،   احلسني ذات  يف  األكيدة  الغيبية 
عن  نفسه  يفصل  أن  يمكن  ال  كإنسان   احلسني
وكي  جهة،  من  هذا  املادية  ومتغرياهتا  احلياة  عنارص 
يعيه  الذي ال يعي ما  يقوم بمسؤوليته جتاه اجلمهور 
ــراءات  إج إىل  وحيتاج  غيبية  أمــور  من   احلسني
من  للثورة  استحثاثه  يف  إدراكــه  ومستوى  تتناسب 
جهة )مظاهر الفساد والظلم(، وكذلك العدة املادية 
الطاقات  )حشد  الفساد  ذلك  مواجهة  يف  والبرشية 
ومجع األفراد( للنرصة.. مع األخذ باالعتبار مستوى 
اإليامن لكل منهم وهو العنرص الذي طاملا شدد عليه 
ال  أن  اىل  أدى  ما  نفسه  الوقت  يف  وهو   ،احلسني

وصل  التي  القليلة  القلة  إال   احلسني مع  يبقى 
الطريق  يف  عنه  الكثريين  وانفراج  كربالء.  إىل  هبا 
مكاسب  عىل  احلصول  يف  أمل  ال  بأنه  قناعتهم  بعد 
ومغانم دنيوية من وراء تلك النهضة )احليل، 1967، 

ص231(.

..... وخالصة األمر نريد القول بأنه عىل الرغم 
العامل  هو  كان  ــروي  األخ اإليــامين  الدافع  أن  من 
القيام  من   احلسني يمنع  مل  ذلك  أن  إال  األكــرب، 
بالقدر  ولكن  اجلامهريية  املادية  التعبئة  بإجراءات 
الذي خيدم العنرص املعنوي، ذلك إنَّ العامل املعنوي 
نفسه باألساس سيعتمد عليها يف الوصول إىل غايته 

املبدئية الرصفة )الزبيدي، 1988، ص41(.

احلسني  مع االنطالقة األوىل. 2

بعد أن أكمل احلسني مهمته يف إعداد الركب 
الذي تكامل من االهل واألصحاب ليبلغ )76( فرد، 
ذلك إنه شدد منذ البداية بأن ال يفرض االلتحاق به 
فرضًا عىل مجهور املسلمني، وأن ال يكون معه من هو 

مكره عىل اخلروج غري راغب فيه....

وهنا وقفة نتساءل عندها...

اجلهاد  يفرض  ومل  بذلك   احلسني قــام  ــاذا  مل
مل تكن معركة  إنَّ كربالء  الرغم من  األمة، عىل  عىل 
بقدر  األمـــوي  والنظام   احلسني بــني  شخصية 
والطغيان  الفساد  ضد  كلها  األمة  معركة  كانت  ما 
الباحث  يرى  ذلك  عىل  وجوابًا  هبــا؟...  حلق  الذي 
إنَّ سلوك احلسني يف ذلك املحط إنام كان اختبار 
لدرجة اإليامن يف األمة واختيارًا للصفوة املؤمنة فيها 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان احلسني من 
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اإليامن بجهادية وعدالة هنضته إىل احلد التي ال حتتاج 
وصورة  الثابتة  احلجة  فهي  واإلجبار  الفرض  إىل 
ختلف  فمن  شك  أي  يدانيها  ال  التي  الناصعة  احلق 
 كان احلسني لذا  فاز.  هبا  التحق  عنها خرس ومن 
عمق  يف  رأى  إّنُه  بحيث  بذلك  األكيدة  القناعة  من 
به إىل اإللزام  بام ال حتتاج  قضيته ومبدئيتها ونقاوهتا 

يف النرصة.

مروره  خط  جاعاًل  ذلك  بعد  انطلق  ثم   ......
بعض  من   احلسني بلغ  األثناء  تلك  يف  بمكة، 
األشخاص املارة يف الطريق بخرب مقتل مسلم. كان 
اخلرب  وأنه  السيام  عليه،  األمل  بالغ  وقع  اخلرب  لذلك 
وبداية   احلسني نفس  له  تعرضت  الــذي  األول 
املأساة يف الفصل احلسيني الدامي، وما كان لُه إال أْن 
ومكث  وصبيته،  مسلم  عيال  إلخبار  مبارشة  أرسع 
ويشاركهم  صــدره  إىل  ويضمهم  حيادثهم  عندهم 
 مشاعر احلزن واألسى. ويف ذلك إنام يقدم احلسني
وأثرها  االجتامعية  املواساة  عىل  واضحًا  مثاًل  لنا 
وأمهيتها، وكان هذا حاله مع اجلميع فيام بعد فام كان 
أن  أن يطمئن  بعد  إال  الشهداء  يغادر ذوي أحد من 

عربهتم سكنت ونفوسهم قد استقرت.

 احلسني قــرر   مسلم استشهاد  خرب  بعد   
االندفاع باملسري بحامسة وإرصار أكثر.

وهنا وقفة نتساءل فيها:

مسلم  إرسال  حول  األول  االفــرتاض  وفق  عىل 
والوقوف  احلقائق  تقيص  هبدف   احلسني قبل  من 
عىل رأي اجلمهور، لكي حيدد وفقه قراره باخلروج، 
مسلم  قتل  يف  االنتكاسة  بأمر  علم  ملا  املفرتض  فأن 

هذا  ويعود.  قراره  عن  يرجع  أن  اجلمهور  وانقالب 
القيام  برضورة  املطلق   احلسني إيامن  استبعدنا  أن 
بالثورة ولو بنفسه فقط، إذن وعىل هذا األساس فأن 
السلوك املنطقي هنا هو أن يكون ملقتل مسلم أثر يف 
االندفاع أكثر بالثورة بدالً من أن يكون سببًا للركون 

.والرتاجع، وهو ما فعله احلسني

عدة  له  فأن  بمكة،  للمرور  ميله  إىل  بالنسبة  أما 
الثقل  التي تشكل  البلدة  مربرات منها: أن مكة تعد 
األكرب يف بالد العرب عامة واملسلمني بصفة خاصة، 
ومن   للحسني ــة  دالل من  أكثر  حتمل  فهي  لــذا 
ورمز  املرشفة،  الكعبة  ففيها  بأكملها،  وللقضية  معه 
التوحيد ومنطلق اإلسالم، كام انطلق جده منها رافعًا 
راية الثورة ضد الظلم واالنحراف ومعلنًا بداية عهد 

جديد للحرية. )املدين، 1974، ص18(.

..... فهي عىل موعد مع االنطالقة الثانية عىل يد 
حفيده احلسني ضمن املسار الرسايل التصحيحي 
نفسه. واملربر اآلخر هو إنَّ احلسني أراد أن تكون 
وليجدد  احلــرام  البيت  عىل  األخــرية  إطاللته  تلك 
عهده فيه ويذهب بمباركته فهو املعني الذي يستمد 
 منه طاقته وهو معقل املباديء التي خرج احلسني

يناضل من أجلها.

يف . 3 االنتكاسة  ــوادر  وب املسري  استعادة  مكة  من 
الطريق

وحشد  التعبئة  بإجراءات   احلسني قيام  بعد 
النرصة يف مكة عىل غرار ما حصل يف املدينة، كانت 
النتيجة أن يلتحق به جيش قوامه اآلالف ليتوجه هبم 
قاطعًا الصحراء إىل العراق. ويف كل حمطة لالسرتاحة 
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الالحق  اجلمهور  عىل  جمددًا  يؤكد   احلسني كان 
عن  يتبعوه  أو  وقــدره  يرتكوه  بأن  حال  يف  بأهنم  به 
أية  النهضة  تلك  وراء  من  ينتظروا  وال  تامة،  قناعة 
وراء  من  عادة  البعض  هبا  يأمل  قد  دنيوية  مكاسب 
عىل  واضحة  داللة  السلوك  ذلك  ويف  احلــروب.... 
أن احلسني ما كان ينظر وال يغرت بالكثرة بقدر ما 
املعاين  كرب  من  داخله  يف  ما  إىل  ويستشعر  ينظر  كان 
النبيلة احلقة يف ما يناضل وما هو ذاهب من أجله إىل 
الدرجة التي جتعله يسري ويشعر بأنه أمة بأكملها وال 
هيمه مع إحساسه هذا عدد الذين يسريون معه بقدر 
ما هيمه أن تكون النفوس التي معه بمستوى عايل من 

اإليامن والثبات عىل املبدأ وليست ببعيدة عنه.

األسباب  ذات  كانت  إهنا  الباحث  ويعتقد   ....
السابق  املحور  صدر  يف  استعرضت  التي  والدوافع 
بدأ  أن  النتيجة  وكانت   ،احلسني ــام  اإلم لــدى 
لينتهي  فشيئًا  شيئًا  الطريق  يف  عنه  بالترسب  األفراد 
األمر ببقاء الثلة القليلة املنتخبة من النفوس التي كان 

يرى احلسني أن كاًل منها تعادل جيشًا....

حيًا،  مثاًل  لنا  يقدم  أن   احلسني أراد  إنام  وهبذا 
املفصل  هي  النفس  بأن  عمليًا  علميًا  درسًا  ويعطينا 
األساس بام حتمله من خصائص فريدة، وليس هناك 
معنى يف كثرة األفراد التي تكون دون ذلك وإن كانت 
ويتطلع  يصبو  كان   فاحلسني املادي،  النرص  حتقق 
إىل نرص أكثر ديمومة، ومثل ذلك النرص ال يتحقق إال 
يف معانيه التي تظهر فيام بعد وختلد، هو انتصار القيم 
عليه  املتعارف  النرص  وليس  األبقى،  وهي  واملثل، 
)الصدر،  اخلصم.  عىل  بالقضاء  احلــروب  يف  ماديًا 

1975، ص13(.

هو  تلك   احلسني نظرية  نجاح  إثبات  ودليل 
رغم  القرون  تلك  كل  والفداء  للتضحية  مثاًل  بقاؤه 
فنائه، لوعيه التام بأنه ال يمكن أن حيقق هذا اخللود 
الفناء هو املصري احلتمي  إال بتلك الصيغة، ذلك إن 
جلميع بني البرش، ولكن هناك اختالف كبري بني ان 
تعيش مغرتًا بنرص مادي حيايت يرتتب عليه أن توضع 
 نرباسًا ومثاًل للمعاين واملبادئ العليا. إذن احلسني
انتهى وأعداءه إىل فناء، ولكن العربة يف املوقف لكل 
خالدًا  ونجاًم  قمرًا   احلسني جعل  والــذي  منهم 
والتدين  للعدوان  أمثاالً  أو  بؤرًا  واعداءه  الدهر  أبد 
اللعنة.  مع  الذكر  أو  النسيان  فاستحقوا  واجلحود، 
إذن احلسني كان منتبهًا وحريصًا عىل ذلك األمر 
منذ البداية، بل أن قضيته كلها تكاد تنحرص يف إثبات 
كواقع سلوكي  الغاية،  تلك  أو  الدرس  هذا  وحتقيق 
ميداين، فاملعيار لدى احلسني هو ما حتمله النفس 
ال  املبدأ،  عىل  والثبات  والفداء  التضحية  معاين  من 

النرص املادي الذي يزول بعد دهر.

أرض  دخــول   احلسني ركــب  شــارف  عندما 
يقودها  بمجاميع  العدوان  طالئع  استقبلته  العراق 
يزيد  بــن  واحلـــر  اجلــوشــن  ذي  بــن  شمر  مــن  كــل 
قبل  من  املجموعات  تلك  كلفت  وقد  الرياحي، 
يف  واتباعه   احلسني عىل  اإلغارة  بمهمة  زياد  ابن 
الطريق هبدف بث روح الذعر يف نفوسهم والنيل من 
عزمهم، مع إهنم يف حل من حماربة احلسني واإلجهاز 
أن  عىل  ذلك،  يستطيعون  كانوا  ان  الطريق  يف  عليه 
املهمة األساس لتلك املجموعات كانت حرف خط 
سري احلسني عن الكوفة واالجتاه به نحو كربالء، 
وذلك تم بحسب إشارة األشعث بن القيس، الذي 
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كان تربيره أن احلسني الزال يشكل مكانة كبرية 
يف نفوس املسلمني عمومًا واجلمهور الكويف بشكل 
قد  له  الكوفيني  ورؤية  الكوفة  دخوله  وأن  خاص، 
تؤجج لدهيم روح الثورة املستعرة، وينقلب الوضع 
بالكامل للدرجة التي يصعب السيطرة عليه. وإشارة 

األشعث تلك كانت حقيقة واقعة.

بضعن  املجموعات  تلك  اصطدمت  وحــاملــا 
االستفزازية،  بمزاولة سلوكياهتا  وبدأت   احلسني
أمر احلسني أصحابه بضبط النفس، وذخر العزم 
نطاق  يف  تقع  املامرسات  تلك  ألن  املعركة  لساحة 
منها  القصد   احلسني يعلم  التي  النفسية  احلرب 
اجبار  يف  الغاية  حققت  النهاية  يف  ولكنها  جيدًا، 
والنزول  كربالء  باجتاه  سريه  خط  تغيري  عىل  احلسني 

فيها.

وهنا وقفة ندعو فيها للتساؤل: ملاذا مل يقاتل كل 
يف  احلسني  ــر(  واحل )الشمر  املجموعات  قــادة  من 
عليه  واإلجهاز  بقتاله  خمرّيين  كانوا  أهنم  مع  الطريق 

أن كانوا باستطاعة من ذلك.

واحلر  الشمر  من  كاًل  أن  هنا  الباحث  ويعتقد 
 احلسني مقاتلة  جتنب  يف  الغاية  عىل  متفقني  كانوا 
ذلك،  عىل  قادرين  كانوا  لو  حتى  الطريق  يف  وإهنائه 
ولكن الدوافع الذاتية لكل منهم كانت خمتلفة. فمن 
ناحية كان الشمر يرى يف احلسني مناسبة لتحقيق 
مكاسب أكرب وأبعد مدى من مؤامرة الطريق تلك، 
القوة  الستعراض  فرصة  الشمر  لدى   فاحلسني
نفسه  عن  يعلن  كي  احلشود  امام  القتال  يف  والبأس 
القلب  غليظ  كفارس  مبارشة  ال  أو  مبارشة  بصورة 

لدرجة وبشاعة العدوان غري املسبوقة وهو ما سيجد 
ناحية،  من  وإتباع  خشية  من  اجلند  قلوب  يف  صداه 
اآلخرين  القادة  عىل  آخر  أو  بشكل  سيمتد  وهــذا 
نتيجة  إىل  بالتايل  سيؤدي  ما  وهو  أخرى،  ناحية  من 
عند القيادة األموية يف أن تضع الشمر بغاية اعتبارها 
رأس  قاطع  وهو  ال  كيف  مستقباًل،  القائد  بمنصب 
بنت  ابن  رأس  من  أعظم  هناك  وهل   ...احلسني
قاتله وأكثر تعبريًا  رسول اهلل. وهل هناك أجرؤ من 
لتحقيق  يسعى  كان  هو  إذن  لألمويني،  الــوالء  عن 
 ،مطامح إعالمية ومناصبية كبرية من قتل احلسني
أكثر  املقام هو تكرار  الباحث يف هذا  وما يعزز رأي 
قائد  سعد  بن  عمر  وبــني  بينه  خــالف  حــادث  من 
اجليش قبل وأثناء وحتى بعد انتهاء املعركة، ما يدلل 
بوضوح عىل وجود حالة الرصاع من أجل املكاسب.

المبحث الثالث:

مرحلة اإدارة المعركة
ويتضمن ما ييل:

التعبئة  واإجراءات  الطف  ثرى  على   الح�شين  .1

للقتال:

اأ. ليلة الجتماع الول

أمر  كربالء،  يف  رحله   احلسني وضع  أن  بعد 
من  الضعن  بتوزيع  قام  ثم  اخليام،  بنصب  أصحابه 
سط  يف  خيمته  جاعاًل  عليها،  واالصحاب  األهل 
املحيط  املكان  بتفقد  ذلــك  بعد  بــدأ  ثم  املعسكر، 
توفر  حول  يتمركز  األكــرب  قلقه  وكــان  بمعسكره، 
قريبة  بمسافة  الفرات  هنر  وجود  من  بالرغم  املاء، 
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إىل حد ما، ولكن خشيته أن يقطع العدو الطرق بينه 
للمعسكر.  الطعام  بتهيئة  أمر  ثم  املصدر،  هذا  وبني 
بعد ذلك دعا القوم إىل اجتامع وهو االجتامع األول 
قام  االجتامع  ذلك  يف  لياًل،  وكان  الطف  تراب  عىل 
احلسني بتقسيم القوم إىل جمموعات، وعنيَّ رئيسًا 
لكل جمموعة، ثم وزعهم عىل املواقع، فجعل حبيب 
بن مظاهر عىل امليمنة، وزهري بن القني عىل امليرسة، 
دائــرة  يف  يكون  وهــو  الــلــواء،  عىل  العباس  ــاه  وأخ
طلب  ذلك  هناية  يف  األكرب.  عيّل  ابنه  ومعه  الوسط 
احلسني  طلب  إنام  الباحث  ويعتقد  نفسه.  إىل  خلوة 
لتلك اخللوة رغبة يف التأمل واملراجعة فيام اختذه من 
أسلوب  وهو  استحضارات  من  به  قام  وما  قرارات 
يؤكده املنظور السلوكي املعريف الذي يقوم عىل إجراء 
مراجعة فكرية تفحص هبا الفرد ما قام به من سلوك 
حيدد  كي  وسلبيات(،  اجيابيات  من  يتضمنه  قد  )ما 
ايضًا يف ضوء ذلك ما عليه القيام به من سلوك يصل 
)Donovan، 1999، p.189( .به إىل أفضل صورة ممكنة

ومل ينم احلسني ليلته تلك حتى الصباح.

ب. �شبيحة اليوم الأول

اإلرصار  وبني  السالم  ونداء  النصح  بني  كربالء 
عىل العدوان.

إىل  نظره  حمدقًا  احلسني  وقــف  الصبح  ذلــك  يف 
اجليش املقابل وقد تكامل عىل الـ )70( ألفًا، مستقرئًا 
املعنوية،  حالتهم  ومتفحصًا  فيه  القيادة  عناوين 
فرد  كل  ان  عىل  مدققًا  معسكره  إىل  نظره  أدار  ثم 
بخطاب  ذلك  بعد  ابتدأ  ثم  له،  حدد  الذي  مركزه 
ومستبينًا  وناصحًا  مذّكرًا  املقابل  العسكر  إىل  وجهه 

هنضته،  من  يبتغيها  التي  واألهــداف  األسباب  هلم 
وموضحًا هلم تبعات ما قد يقدمون عليه والذي هو يف 
غري صاحلهم. وهبذا إنام أراد احلسني أن يلقي عليهم 
ضّللها  التي  األمور  حقيقة  هلم  ويستعرض  احلجة 
موجهة  باألصل  هي  حرب  إىل  ساقوهم  َمْن  عليهم 
لكم  ))ما   قوله ذلك  ومن  سبيلهم  يف  ال  ضدهم 
عدو  عىل  وأنتم  نحن  اقتدحناها  نارًا  علينا  اقتدحتم 
اهلل وعدوكم(( فكان تأثري ذلك اخلطاب واضحًا عىل 
اجلند يف معسكر العدو، إذ بدأوا يتهامسون فيام بينهم 
وكأهنم استبرصوا احلقيقة بعد أن كانت أذهاهنم قد 
جالوزة  هلم  صّوره  الذي  بالزيف  وملئت  غسلت 
إمام  وتالشى  اهنار  ما  رسعان  والذي  وأعوانه  يزيد 
املفاهيم واحلجج احلقة. ثم تطور ذلك اهلمس ليصل 
إىل حماورة واضحة وقرار بالتمرد، األمر الذي أحدث 
بحياة  أودى  سعد  بن  معسكر  يف  اقتتال  جراءة  من 
العرشات من اجلنود كام يؤكد ذلك الرواة، وكاد أن 
يتطور إىل انقالب كامل لوال اعطاء بن سعد األوامر 
بالسهام.  املتمردين ورضب معسكر احلسني  ملعاجلة 

وكان ذلك فعل القتال األول يف كربالء.

وهنا وقفة للتساؤل من ناحيتني:

األوىل هي وقوف تلك الثلة املؤلفة من )76( فرد 
العارم  السيل  أمام ذلك   يمثلون معسكر احلسني
من احلشد املقدر بـ )70( ألف فرد بام مل حيّدثنا تاريخ 
املعارك به من قبل، وما ال ينسجم مع قياسات التعبئة 
العسكرية،  النفسية  املصادر  يف  وامليدانية  العسكرية 
فأين وجه املوازنة وأين وجه املقارنة أمام ذلك الفرق 
تلك  عىل  املتعاظم  احلشد  ذلك  يؤلفه  ما  ثم  اهلائل، 
درجة  إىل  يصل  للكثرة  نفيس  أثر  من  القليلة  الثلة 
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البرشية  الشخصية  تتحملها  أن  يمكن  ال  مهولة 
يلحظ  مل  ما  وهو  وتنهار،  تتقهقر  أن  إال  هلا  وليس 
العكس  ولو حلالة واحدة يف معسكر احلسني بل 
هو الذي حصل، إذ حيدثنا الرواة عن ذلك فيقولون 
يربز  عندما   احلسني اصحاب  من  الواحد  كان 
امليدان فأنه يواجه بمجموعة يشدون عليه فيشد  إىل 
ذلك  يف  وكان  الساحة،  وسط  إىل  فريجعهم  عليهم 
ببأس  ليعود  عليه  فريد   احلسني يندب  ثم  يرجتز 
)كام  الغضبان  كالليث  وهو  القتال  ساحة  إىل  أكرب 
مجاعة  ليقتل  احلال  هذِه  عىل  ويبقى  الــرواة(  يصور 
كثرية ويستمر كذلك إىل آخر رمق منه حتى يستشهد.

النفيس  الصمود  وهــذا  ــارة  اجلــب الطاقة  هــذِه 
يف  له  تفسريًا  نجد  أن  يمكن  ال  االسطوري  البدين 
إىل  يضاف  الالمعقولة.  الدرجة  بتلك  النفس  علم 
متقدمة  بأعامر  منهم  الكثري  وكان  العمر  عامل  ذلك 
كحبيب بن مظاهر وهو رجل يف الـ )68( من عمره 
الفعل  اهلائلة يف  القدرة  يتناسب مع تلك  وهو ما ال 
القتايل وحتمل أهوال امليدان. وإن ما جيدر بالذكر أن 
ترقيتها  هلا احلسني وحرص عىل  تنبه  الطاقة  هذِه 
ما  وهي  فعلها  فعلت  وقد  امليدان  يف  واستثامرها 
تسمى اآلن يف علم النفس العسكري بـ )املعنويات( 
وهي من االكتشافات التي يفخر هبا علامء النفس يف 
العرص احلديث )الزبيدي، 1988، ص40(، إذ نجد 
 احلسني عند  هلا  تطبيقية  عملية  واضحة  صورة 

وأصحابه يف كربالء قبل )1400( سنة.

املوجه  اخلطاب  وقع  فهي  الثانية،  الناحية  أما 
والذي  أفراد جيش اخلصم  قبل احلسني عىل  من 
الباحث  لرأي  تعضيد  هي  األوىل  بداللتني  يزودنا 

والكره  االمتعاض  مشاعر  حول  البحث  بداية  يف 
ما  اىل  وبالتأييد  االمويني  جتــاه  اجلمهور  قبل  من 
يرسمه ويصوره ويعمل عليه معاونو النظام األموي 
األمويون  به  يقوم  الذي  التحشيد  وما  ومريدوهم، 
التعبري  انجاز  هو  اال  احلرية  قــادة  ضد  للجمهور 
كسلطة الذئب يف سوق للغنم رسعان ما تنقلب عليه 
 عند حتررها منه، والداللة الثانية هي قدرة احلسني
املضاد  واملعنوي  النفيس  التأثري  امتصاص زخم  عىل 
بث  يف  غاياته  إىل  يصل  أقــوى  بتأثري  ومقابلته  بل 
 االهنيار والتزعزع يف نفس العدو، أي أن احلسني
وأصحابه مل ينجحوا فقط يف مواجهة احلرب النفسية 
بأهنم  ذلــك  عىل  زادوا  بل  املــهــول،  احلشد  لذلك 
يف  املتوفرة  واملقومات  العوامل  باستثامر  قاموا  هم 
شخصياهتم وميدانيتهم يف شن حرب نفسية مضادة 
بقيت تفعل فعلها حتى آخر املعركة وهو ما ال يتفق 
مع كل القواعد والقياسات املنصوص عليها يف علم 

النفس العسكري.

الال معهودة في  الفداء والت�شحية  ج. من مواقف 

اليوم الأول

وصعبًا  قاسيًا  الطف  يف  القتال  من  الشوط  كان 
ومؤملًا أشد األمل حيث انتهى ذلك اليوم عىل مرصع 
اهل  وفتيان   احلسني اصحاب  من  رجاًل   )40(
نفسية  معاين  حيمل  موقف  مرصع  لكل  وكــان  بيته 

واجتامعية حية.

إيالمًا وقسوة  املواقف  تلك  أهم واشد  بني  ومن 
عىل نفس احلسني هو مرصع ابنه عيل األكرب. كان 
عيل األكرب غالمًا يؤكد الرواة إنه كان يف مقتبل عمره 
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ما  بعمر من )17-19( سنة، وهو  وحيرصون ذلك 
 ،)Adlosecant( حتدده املصادر النفسية بعمر املراهقة
حرجة  تعد  املرحلة  هذِه  بأن  املصادر  تلك  وتطرح 
عىل  يغلب  ما  عادة  النفيس  وكذلك  البدين  النمو  يف 
االتــزان  ضعف  ــزاج،  امل يف  التذبذب  طابع  الــذات 
واختاذ  رأي  عىل  االستقرار  يف  وصعوبة  االنفعايل، 
رأي  عىل  االستقرار  يف  وصعوبة  االنفعايل،  االتزان 
 Katel، 1968، p.56( )Kandel، 1978،( واختاذ للقرار

.)p.23

وأن أردنا تطبيق هذا الربوفايل )املخطط( النفيس 
لوجدنا  األكرب  عيل  موقف  عىل  احلتمي  البايلوجي 
واحلزم  النضوج  من  كان  فقد  عنه،  خروجًا واضحًا 
يف التلبية والقناعة والثبات عىل املبدأ واالستشهاد يف 

سبيله بمراحل متسامية.

 فقد برز عيل األكرب للميدان وعيون أبيه احلسني
ترقبانه وهل هناك أكثر قربًا من اإلبن ألبيه، فهو جزء 
منه وما يطلق عليه دارجًا بـ )فلذة كبده(، وأن أردنا 
فحص مدى انطباق هذا الوصف العامي عىل احلقيقة 

لوجدنا حقيقة نفسية مشاعرية داخلية تقابل ذلك.

األمر وتعرض ملواقف  وثب عيل األكرب يف هناية 
كانت تستنفض الوجدان االنساين من اعامقه، رجع 
الظمأ،  إليه  يشكو  أبيه  إىل  الوغى  ساحة  من  مرة 
ويرجو منه اشباع واحدة من أهم حاجاته األساسية 
للبقاء وهو املاء فام توفر له، ثم رجع عىل تلك احلال 

لينتهي منهكًا ممزقًا يف ساحة القتال.

رأى  املشهد،  ذلك  لكل  متابعًا   احلسني كان 
الذي  البشع  املنظر  بذلك  ولده  قتل  كيف  عينه  بأم 

إليه وهو  البرشية، فجاء  النفس  تقوى عىل حتمله  ال 
بالبكاء  جمهشًا  عليه  بنفسه  فرمى  األرض  عىل  مرميًا 

بصوت سمع يف انحاء املعسكر.

 أملًا عىل قلب احلسني املوقف األشد  كان هذا 
 كيف ال وهو الولد )فلذة الكبد(، وأطال احلسني
املكوث عند عيل األكرب والقوم من حوله متحريون ال 
أحد جيرأ أن يقول له سيدي قم من عند ولدك، تقديرًا 
لفداحة األمر وضخامة احلدث، إىل أن خرجت إليه 

أخته زينب وهي باكية صارخة.

عىل  لتحافظ  زينب  خرجت  هنا  الراوي  ويقول 
أخيها ألنه إن بقي عند ولده خياف عليه من املوت.

وهنا وقفة للتساؤل:

عىل  أثرًا  لالنفعال  بأن  معرفة  لزينب  كانت  هل 
الذي  القلب  أمهها  ومن  احليوية  الفعاليات  باقي 
احلديث  الطب  علم  يف  يسمى  ما  يشهد  أن  يمكن 

باجللطة من جراء انفعال حاد.

للعرب وألهل  العالية  املعرفة  يدلل عىل  ما  وهو 
البيت بشكل خاص بأمور شتى منها األمور النفسية 
مل   احلسني عند  زينب  حرضت  عندما  والبدنية. 
مكانه  اىل  والعودة  ملقدمها  استجاب  أن  إال  له  يكن 

أمام املخيم.

واملرابطة  والفداء  األبوة  عاطفة  بني  الرصاع  هذا 
عىل املبدأ هو بحد ذاته انسجام للخصائص الوجدانية 

البرشية والقيم املثىل لألنا العليا.

عىل   احلسني صمم  العظيم  الفقد  ذلك  بعد 
ألعىل  النفس  يف  اهلمة  بشحذ  واملواصلة  االستمرار 
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بنفس  واملحرية  الصلدة  الذات  هذِه  ممكنة،  درجة 
الوقت تعود ملركزها متارس القيادة دون أن تدع جماالً 
للوهن أن يتملكها ويتمكن منها، وليس هناك صدمة 
وخصوصًا  العزيز  فقدان  صدمة  من  وأكرب  أقسى 

اإلبن.
الدراسات إىل أن نسبة )40%( من  إذ تشري   ....
 Post( الصدمة  بعد  ما  باضطراب  اإلصابة  حاالت 
Trauma Stress Disorder( يمثلها آباء وأمهات قد 

شهدوا وفاة أبنائهم او أعزائهم بموقف حادث مريع 
.)DSM- IV، 1994، P.42(

وشخصية  سلوك  عىل  ذلك  نلحظ  مل  لكننا   ....
احلسني، بل عىل العكس عاد بنفس ما كان عليه 

من االستقرار والثبات قبل احلادث بإمجاع الرواة.
.... بعد استشهاد عيّل األكرب تقدم البعض من آل 
البيت وانتهوا عىل نفس الشاكلة، وما رافق ذلك من 

مظاهر أسى وحزن نفيس انفعايل مؤمل.
د. الموقف ال�شجاع والقرار الجريء

أمام تلك املشاهد التي ال حتتمل النفس اإلنسانية 
دون  من  حتتملها  أن  يمكن  وال  أملها،  هضم  السوية 

تأثر إال الذات املعتلة نفسيًا بالعدوان.
والتنكيل  للقتل  املروعة  املشاهد  تلك  وإزاء 
قوية  نفسية  وانعكاسات  أفعال  ردود  هناك  كانت 
عن  عرب  من  فهناك  العدو،  معسكر  يف  االفراد  عىل 
وهناك  العدوان،  يف  املبالغة  لتلك  رصاحة  امتعاضه 
عىل  والتجاوز  التعدي  يف  الفضاعة  تلك  انتقد  من 
ال  براهني  أمام  متحريًا  وقف  من  وهناك  احلرمات، 
يمكن التغايض عنها، وفيها داللة واضحة عىل وجود 
ما  يعرف  وبقي ال  الثلة  تلك  وراء  تقف  غيبية  قوى 

يقول وما يفعل.

واالعــرتاف  الشجاعة  من  كان  اآلخر  والبعض 
باحلق، والسأم من الباطل من القوة بحيث ترمجه إىل 
موقف سلوكي أسطوري يف نرصة احلق وأن قَل أهله 
وكثر أعداؤه، كان يراه يف ذاته ويستشعره بوجدانه، 
ذلك الوجدان الذي بقي نقيًا رغم وجوده يف ركب 
بوثوق  البطويل  قــراره  فقرر  والضالل،  االنحراف 
أن  بجدارة  فاستحق  تردد،  أدنى  دون  ومن  وثبات 
اسمه  وخيط  امللحمية،  للموقفية  مثاًل  التاريخ  يشعه 
بأحرف من نور، فقد طبق نظرية انتصار األنا األعىل 
بأرقى مستوياهتا، وأعطى مثاًل حيًا لسامت الشخصية 
من  املفروغة  املنحرفة  الشخصية  مقابل  الراسخة 
فيها  لبس  ال  واضحة  إمثولة  وهي  اإلنسانية،  القيم 
عن الرصاع بني اراديت اخلري والرش، جتلت عىل ثرى 
الرياحي  يزيد  بن  احلر  وشخص  موقف  يف  الطف 
من  عبقها  وتستشعر  تستشم  التي  الشخصية  تلك 
التي  السطور  من  عمقها  وتتلمس  ــرواة  ال كلامت 

محلت وصفها.

املعركة،  إىل مرسح  اآلخرين  مثل  ينظر  احلر  كان 
إزاء  الداخيل  شعوره  يف  عنهم  خيتلف  كان  أنه  إال 
داخليًا  هلا  يستجيب  وكــان  جرائم،  من  حيصل  ما 
ما  أن  ذلك  واألمل،  واملــرارة  احلرسة  درجــات  بأعىل 
يستوعبه  أن  املوازين وال يمكن  يراه خارج عن كل 
الوقت  وبنفس  السوية،  اإلنسانية  والــذات  العقل 
كان يستوعب ما يراه من مشاهد للبطولة والتضحية 
النرية،  ذاته  تنسجم مع خصاله وقيم  واإليثار كوهنا 
يف  كالنور  او  الظالم  وسط  يف  كالشمعة  مثله  فكان 

القمة.
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فام كان لتلك اخلصال يف النهاية إال أن تظهر جلية 
الستار  ويزيل  صمته  حاجز  هيد  أن  للحر  كان  وما 
يف  كبتها  احتامل  يطيق  يعد  مل  التي  املشاعر  تلك  عن 
عليه،  باتت  قد  الرصاع  ذلك  مظاهر  وكانت  نفسه، 
فسأله صاحبه الذي كان بجانبه وقال له: )وحيك يا 
حر أترجَتِف خوفًا، واهلل لو سئلت من أشجع الكوفة 
ملا عدوتك ))أي ملا قلت غريك((، فرد عليه احلر: ال 
اجلنة  بني  نفيس  أخري  أين  تظن  الذي  ذلك  ما  هذا  يا 
والنار، وهو شاهد عىل الرصاع الذي يعتمل يف نفس 
اإلنسان بني إراديت اخلري والرش، إال أن احلر يف هناية 
أو  مبعدة  يف  يومًا  يكن  مل  الذي  طريقه  اختار  األمر 
انحراف عنه، فردد بصوت عاٍل مدوي: ال واهلل ال 
صوب  متجهًا  فرسه  ورضب  شيئًا  اجلنة  عىل  اختار 
آسفًا  ركبتيه  عىل  جثا  عنده  وصل  وملا   ،احلسني
معتذرًا عىل ما جرى منه، طالبًا منه الصفح، فباركه 
احلسني وأثنى عىل موقفه الشجاع العزوم، وثمن 
ذلك بابيات من الشعر قاهلا فيه، ثم قال له اهنض يا 

حر إنك حر يف الدنيا ويف اآلخرة.

فقاتل  له،  فإذن  بالقتال  االذن  منه  طلب  عندها 
قتاالً جاوز فيه حدود البطولة واستحق به ان يكون 
نجاًم وعنوانًا للتضحية والفداء والنضال ضد الطغيان 
 حتى انتهى رصيعًا يف ذلك املوقف، فأتاه احلسني
وبكاه وحزن له كحزنه عىل أيٍّ من اوالده واهل بيته 
كمنعطف  احلر  موقف  وسجل  النجباء.  وأصحابه 
رئيس مميز يف الواقعة كانت له انعكاساته عىل جمريات 
موقف  ظل  اآلن  وإىل  وبعدها،  اثناؤها  االحــداث 
ويشكالن  امللحمة،  سامء  يف  يتألآلن  وأسمه  احلر 
يسع  وال  جتاوزها،  يمكن  ال  خاصة  استثنائية  حمطة 

الكل من املهتمني بالقضية احلسينية سواًء املختصني 
وتأملها  عندها  الــوقــوف  اال  الــعــام  اجلمهور  او 
والــدروس  املعاين  واستخالص  فيها  واالستبصار 
الوفاء  رأسها  عىل  تضمنتها  عديدة  غنية  سامت  من 
يف  واجلــرأة  باحلق  واالعــرتاف  والقناعة  والتضحية 
اختاذ القرار واالندفاع الثوري واالنتصار عىل الذات 
بموقفه  احلر  ليكاد  حتى  للبقاء،  الفطري  وميلها 
وامليداين  النظري  اإلطار  يف  لوحده  مدرسة  يشكل 

النفيس االجتامعي الكربالئي.

هـ. اليوم الأخير ومواقف اأكثر األمًا واأ�شى

مع  يبق  مل  وعندما  مأساوية،  من  أكثر  هناية  يف 
إىل  نظر  العباس،  أخيه  إال  أهله  أحٌد من   احلسني
الساحة وجدها خالية سوى القتىل من األعزة الذين 
القيم  ونــرصة  الرش  ملقارعة  أنفسهم  نذر  صمموا 
بني  يقاتل  أن   احلسني أخيه  من  فطلب  العظمى. 
جيلب  بأن  إليه  فأشار  عنده،  بقي  ما  آخر  وهو  يديه 
املاء،  نحو  واجته  لذلك  فأجابه  لعياله،  املاء  من  شيئًا 
كان  كونه  املــاء  برشب   العباس همَّ  املــاء  وعند 
يتلظى عطشًا، وعىل علمنا إن الكائن احلي ال يمكن 
فرتة  الفسيولوجية  حاجاته  إرضاء  عن  االستغناء  له 
إهنا  ذلك  والطعام،  املاء  واوالهــا  أراد  مهام  طويلة 
حاجات بايولوجية ملحة ال يسع الكائن احلي إرجاء 
ولكن  والــظــروف،  ــوال  االح كانت  مهام  اشباعها 
نجد هنا صورة مغايرة لذلك كالعادة، لتبقى كربالء 
متفردة بكل مواقفها وجزئياهتا وحمرية للفكر والعلم 
اإلنساين يف الوقت نفسه. فالعباس رغم ما هو فيه 
من نقص حاد وحاجة للامء أبى أن يسد حاجته ألنه 
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تذكر عطش أخيه احلسني فرمى املاء من فمه، إن 
العايل  األثر  يعطي داللة واضحة عىل  السلوك  ذلك 
النامذج  لتلك  االجتامعية  الوجدانية  والقيم  للروابط 

الشخصية االسطورية.

فرسه  جلام  بيد  ممسكًا   العباس عاد  ذلك  بعد 
ونساء  أطفال  ينتظرها  التي  املــاء  قربة  وباألخرى 
املخيم بشوق إال إن االعداء حالوا دون وصول هذا 
العباس  إذ اعرتضوا طريق  ينتظره،  إىل من كان  املاء 
وأردوه رصيعًا، استبطأه احلسني فذهب باحثًا عنه 
األخرية،  أنفاسه  يعالج  األرض  عىل  مرميًا  فوجده 
حول  فاجتمع  احلــال  تلك  عىل  املخيم  إىل  به  فأتى 
املشهد  هذا  إىل  ينظر   واحلسني والنسوة  الصبية 
إنسان  قلب  عىل  والصعب  للعاطفة  امللهب  الدامي 
الضغوط  تلك  كل  حتتمل  نفس  من  هلا  ويا  احتامله، 

الصدمية اهلائلة.

نفسه  إال  أحٌد  للحسني  يعد  مل  املطاف  ذلك  بعد 
ال  خرقة  بثبات  فدعا  احلشود،  مالقاة  عىل  فعزم 
يسلبها،  ال  كي  ثيابه  حتت  ليضعها  أحد  فيها  يرغب 
فأتته أخته زينب بثوب من اخلام اخلشن، فرد عليها 
وقال هلا اختاه أنا أبن ابيك هذا ثوب من رضبت عليه 
أي  ففزره  احلرير(،  )أي  اخلز  بثوب من  فأتته  الذلة، 

مزقه ووضع حتت ثيابه.

وهنا وقفة تستدعي التساؤل:

شيئًا  يطلب  احلــال  تلك  يف  وهو   احلسني إن 
بيشء  ليأتوه  ويرفضه  نوعه  ويتفحص  به  ــؤيت  وي
آخر، معنى ذلك إنه برغم كل اجلراحات ورغم كل 
الصدمات التي تعرض هلا يبقى عىل حالة االستقرار 

النفيس املعنوي الذايت ومن دون إمهال او ضعف انتباه 
لكبائر األمور وصغائرها واالشياء، ونحن تعودنا إن 
نلحظ الفرد يف ساعة وقوع املحنة بوفاة أحد األعزة 
فأنه يتخىل عن مجلة من االشياء، إذ يكون مشوشًا أو 
مندهشًا بام هو فيه من أعراض الصدمة، وبذلك فأن 
تفرض   للحسني السلوكية  النفسية  الصورة  تلك 
ُتَر يف غريه  ذاهتا كواحدة من أعاجيب الدهر التي مل 
مبالغة،  أدنى  هذا  حكمنا  يف  وليس  البرش  قادة  من 
ذلك إن لألفراد مجيعًا طاقة للتحمل عادة ما يقفون 
عندها وهو ما تؤكده معظم املصادر النفسية، وتظهر 
أكثر  واجتامع  تكالب  بعد  التدهور  مالمح  عليهم 
نبأ  لتلقي  حتماًل  أكثرهم  بمقدور  وليس  ضغط  من 
وفاة ابٍن له وال يظهر شيئًا من االختالل يف سلوكه، 
ابن  من  وأكثر  بل  أمامه  ُيقتل  ابنه  رأى  وهو  فكيف 
واحٍد وأخ، ويف خضم معركة يقابل فيها سبعون فردًا 
سبعني ألف فرد، فالبدهيي والواقع السائد احلتمي أن 
تشهد الرضوخ واالهنيار وطلب االستسالم، وهو ما 
مل يلحظ منه يشء عىل سلوك احلسني بل كان يف 
يقاتل  واالنفعايل  النفيس  واالستقرار  الوثوب  غاية 

برضاوة وصمود آلخر حلظة حتى مرصعه.

المبحث الرابع:

اأ. ال�شتنتاجات:

اإلمام . 1 باستشهاد  املشهد  ذلك  انتهى  لقد 
احلسني عىل يد الشمر بن ذي اجلوشن ولكنه 
مل ينته كعنوان بل طبع عىل صدر التاريخ بأحرف 

الفخار والكرب جزاًء بام قدم وضحى.
الدنيا . 2 يف  أكرب  حلياة  فرصة  املوقف  ذلك  أعطاه 
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من  معه  ومن  وخلد  اآلخرة  يف  أعظم  وجزاًء 
والنضال من  للشهادة  رمزًا  األهل واألصحاب 
للرش  مثاًل  أيضًا  قاتلوهم  وخلد  احلرية،  أجل 

واالنحراف والنفس املريضة بالعدوان.
للوفاء . 3 أنشودة  وستبقى  كربالء  كانت  هكذا 

العليا، وهكذا كان اإلمام  والكرامة ولكل املثل 
الناطق  الصوت  وسيبقى  زال  وال   احلسني
لكل  واملعني  األرض،  وجه  عىل  مظلوم  لكل 

األمم يف نضاهلا ضد الطغيان وسعيها للتحرر.
4- أسس اإلمام احلسني فكرًا حترريًا للثورة . 4

للباطل، حيث شعوبًا  اخلنوع  الظلم وعدم  ضد 
كثرية اعتمدت هذا الفكر مسلمة وغري مسلمة.

الدم . 5 وزهو  اجلراح  عبري  كربالء  ستبقى   -5
بناه احلسني فابدع  العلوي االيب ورصح جمد 

برصفه املعجب.

ب. التو�شيات:

يف ضوء استنتاجات البحث احلايل يويص الباحث 
بام ييل:

عن . 1 والبحوث  الدراسات  من  املزيد  إجراء 
اسرتاتيجيات إدارة معركة واقعة ألطف.

يف . 2  احلسني لإلمام  املعركة  بإدارة  االقتداء 
يف  إدارية  ثورة  أعظم  متثل  كوهنا  ألطف  واقعة 
السياسة  مستوى  عىل  واملعارص  القديم  التاريخ 

واملؤسسات املختلة.
البحث . 3 هذا  يف  الواردة  الرتبوية  القيم  ادخال 

وزارة  مناهج  يف  الطف  معركة  من  واملستنبطة 
الرتبية والتعليم العايل.

مسؤولية رجال الدين ال تنحرص عىل املحارضة . 4

وانام  االخرى  واملؤسسات  املساجد  يف  النظرية 
مريدي  لدى  عميل  سلوك  اىل  القيم  حتويل 

املساجد واملأتم وغريها.
يف . 5 االطفال  تنشأة  يف  كبريًا  دورًا  االرسة  تلعب 

اإلمام  وفكر  قيم  عىل  املبكرة  العمرية  املراحل 
احلسني الرتبوية.

للعامل . 6 لنرشها  مصورة  الواقعة  عن  كتيبات  طبع 
برسالة  وتبصريهم  االسالمي  وغري  االسالمي 

اإلمام احلسني ضد الظلم.

ج. المقترحات:

لنتائج البحث احلايل وتطويرًا له يقرتح  استكامالً 
الباحث إجراء الدراسات الالحقة اآلتية:

معركة . 1 إلدارة  السيكولوجية  األبعاد  عن  دراسة 
ألطف.

اإلمام . 2 وإدارة  التفكريي  البعد  عن  دراسة 
احلسني لواقعة ألطف.

االدوار الرتبوية ألصحاب اإلمام احلسني يف . 3
واقعة الطف.

الم�شادر

حسني، عزيز، الفكر اإلداري لواقعة ألطف، بغداد، . 1
.1968

احليل، عز الدين، اإلمام احلسني انموذجًا وقدرة . 2
العراق، 1967.

ثورة . 3  احلسني اإلمام  ثورة  باسم،  الزبيدي، 
متجددة، العراق، كربالء، 1988.

اإلمام . 4 ثورة  من  مستنبطة  دروس  جابر،  الشبيل، 



182

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

احلسني، النجف األرشف، 1978.

بغداد، . 5 العراقية،  الشخصية  حسني،  قاسم  صالح، 
.1988

الصدر، حممد باقر، فلسفتنا، العراق، 1975.. 6

ألطف، . 7 لواقعة  اإلدارية  احلكمة  أمحد،  املدين، 
طهران، 1974.

مظهر، كامل، الفكر الفلسفي لواقعة ألطف، بغداد، . 8
.1984

معجزة . 9  ،احلسني اإلمام  حسني،  حممد  هيكل، 
التاريخ، القاهرة، 1986.

بغداد، . 10 العراقي،  املجتمع  طبيعة  عيل،  الوردي، 
.1984

1 -DSM- I- V. battle Management. N.y 1994.
2 -DonoVan، M. K. Personal Psychology. N.y 1999.
3 -Katel، organizational behaviour. U. S. A 1968.
4 -Kandel، V. L. group Management. N. y. 1978.

املقابالت

اجلابري، . 1 الدكتور كاظم كريم رضا  مقابلة االستاذ 
والنفسية  الرتبوية  الشؤون  يف  واملتخصص  اخلبري 
العراق  صدر  كلية  عميد   ،2018/5/3 بتاريخ 

اجلامعة.

كاظم . 2 حمسن  سهيلة  الدكتورة  االستاذة  مقابلة 
الرتبوية  الشؤون  يف  واملتخصصة  اخلبرية  الفتالوي 
كلية   - واسط  جامعة   ،2018/6/22 بتاريخ 

الرتبية االساسية.



183

حمور األبعاد النفسية والرتبوية يف زيارة األربعني

  الم�شايرة لدى زوار زيارة اأربعينية المام الح�شين

حنني كاظم هندي احل�سناوي 

ماجستري علم النفس

مركز االرشاد االرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة

الملخ�ض

هيدف البحث احلايل اىل التعرف عىل املسايرة لدى أفراد العّينة )زوار مسرية زيارة أربعينية االمام احلسني(، 
والفروق ذات الداللة اإلحصائية يف املسايرة وفق متغري سبب السري، وألجل حتقيق ذلك قامت الباحثة ببناء 
قبول  تم  النفس  بدائل، وبعد عرضه عىل اخلرباء يف جمال ختصص علم  بثالثة  فقرة  يتكون من )22(  مقياس 
املقياس بعد إجراء بعض التعديالت عليه ورفض فقرتني منه، وبعدها تم تطبيق املقياس عىل عّينة تبلغ )509( 
زائرًا وزائرة من خمتلف انحاء العراق وبعد استخدام احلقيقة اإلحصائية تبني أنَّ العّينة لدهيا سلوك مسايرة وكان 

اهلدف املرجو هو من اجل أداء شعرية زيارة األربعني.
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Coping  in the Creed - Arbaeen pilgrimage as an example

Researcher: Haneen Kadhim Hindi al-Hasnawi

Family Guidance Center / The Holy Shrine of Imam Hussein

Abstract
The objective of the current research is to identify the members of the sample (visitors to 

the march of the Imam Hussein)، and the statistical significance of the passage according to the 
variable of the reason of the walk. In order to achieve this، the researcher built a scale consisting 
of (22) The criterion was applied to a sample of (509) visitors and visitors from different parts 
of Iraq. After using the statistical truth، it was found that the sample had a consistent behavior. 
The goal was to perform a ritual Visit the Forty.
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م�شكلة البحث والحاجة اإليه

اجتامعيًا  كائنًا  البرشي  الكائن  اهلل  خلق  لقد 
بعيدًا  منفردًا  حييا  أن  يستطيع  ال  أنه  حيث  بطبيعته، 
فهذه  فيها،  فاعاًل  عضوًا  يكون  اجتامعية  مجاعة  عن 
تسد  فهي  حقها  تستويف  أن  ــد  الب إنسانية  فطرة 
االجتامعي  النمو  حاجات  من  األساسية  حاجته 
تؤثر  قد  بالفرد  املحيطة  فاجلامعة  للجامعة،  بانتامئه 
هنا  ومن  بطبائعها  وتطبيعه  وسلوكه  شخصيته  عىل 
كانت البدايات األوىل لإلنسان تقتيض منه االندماج 
من  ــزءًا  ج ذاتــه  جيعل  وأن  االجتامعي،  الكيان  يف 
أنه  إال  البرشية.  للجامعة  املكون  االجتامعي  النسيج 
كلام ازداد هذا النسيج االجتامعي تعقيدًا أو تركيبًا أو 
متارسها  التي  الضغط  عمليات  معه  ازدادت  امتدادًا 
اجلامعة عىل أفرادها رغبة منها يف املحافظة عىل كياهنا 

واستمرارها )خليل، 219: 1999(. 

متعددة  االجــتــامعــيــة  ــاة  احلــي مطالب  أن  ــام  وب
ومتشابكة فهي قد ال تتفق دائاًم مع املطالب الشخصية 
ألفرادها لذلك عندما نتحدث عن التنوع السلوكي 
إليها  ينتمي  التي  اجلامعة  يف  الفرد  عن  يصدر  الذي 
والتي  رغباته  وإشباع  أهدافه  حتقيق  يف  منه  رغبة 
ربام تكون خمالفة يف بعض األحيان لرغبات اجلامعة 
االجتامعية التي ينتمي إليها، ولكي يستطيع اإلنسان 
يساير  وأن  بد  ال  أهدافه  وحيقق  غاياته  إىل  يصل  أن 
اجلامعة االجتامعية،ألن هناك مواقف متعددة وخمتلفة 
يتعرض هلا اإلنسان يف حياته حتكم عالقته باآلخرين 
إجيابًا وسلبًا وملن أراد أن يكون قويًا يف أعني الناس 
جيب أن تنطلق قوته من داخله وهذا يعني أن القوة 
يف  يساير  أن  استطاع  فإذا  اإلنسان  أعامق  يف  تسكن 

املواقف  يف  يغاير  وأن  ذلك  إىل  حتتاج  التي  املواقف 
األخرى بحيث ال يتعارض مع إرادة اجلامعة فسوف 
يتمتع  وبالتايل  صائبة  وقراراته  قوية  إرادتــه  تكون 

بشخصية قوية مؤثرة، )عثامن، 1987: 97(.

فهم  عىل  االفراد  مساعدة  يف  بارز  دور  للمسايرة 
العامل الذي يعيشون فيه واالستجابة له بشكل فعال 
اآلخرين  االشخاص  وآراء  سلوك  يتبعون  فاالفراد 
الصحيحة  املعرفة  يمتلكون  بأهنم  يعتقدون  ألهنم 
للقيام هبذا االمر ويسمى هذا النوع من التأثري بالتأثري 
التأثري  من  آخر  نوع  وهنالك  املعلومات  االجتامعي 
بالفرد  يدفع  الــذي  املعريف  االجتامعي  التأثري  هو 
ورفضها  قبوهلا  عىل  للحصول  اجلامعة  مسايرة  اىل 

.)Passer & Ronald، 2001، P: 503( واستحساهنا

متثل املسايرة املوضوع الذي حيقق إشباعًا حلاجات 
اجلامعة او يقرهبا من اهدافها. ان نمط الشخصية له 
ذات  الشخصية  يف  خمتلفة  متغريات  بتحديد  عالقة 
واالنفعالية،  واالجتامعية،  كاجلسمية  متعددة  ابعاد 
والعقلية، وتتكامل يف الشخصية قوى الفرد اجلسمية 
هذه  وبدون  اجتامعي  ككائن  واالنفعالية  والعقلية 
هذه  وحتتوي  كإنسان  ينمو  ان  له  يتسنى  ال  الصفة 
ان  البعض  ويرى  متعددة  مكونات  بدورها  االبعاد 
هنالك سامت معينة ترتبط بحدوث بعض االمراض 
بان  الــدراســات  من  العديد  إليه  أشــارت  ما  وهــذا 
غريه  عن  ختتلف  صفات  من  يتملكه  بام  الشخص 
التي جتعله عرضة لإلصابة  االحداث  مع  تفاعله  يف 
 Kenneth، 1992،( اكثر من غريه هبذه االضطرابات 

 .)P. 84
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التاريخ  يف  خالدة  حمطة  األربعني  مسرية  فأن  لذا 
رسالتها  ناعمة  اسالمية  ــورة  ث وهــي  اإلســالمــي 
املاليينية  املسرية  وهذه  العقيدة  اجل  من  التضحية 
ان  باعتبار  األمــة،  لعموم  اإليامنية  للطاقات  مظهر 
مشاركيها جاءوا من شتى انحاء األرض، دفاعًا عن 
اإلسالم املحمدي وجتسد حالة تعبوية مًواجة، فكل 
فرد يامرس شعرية زيارة األربعني يكون لسبب ودافع 
خيتلف عن اآلخر، والبعض اآلخر يكون قد خضع 
الجل  يكون  وقد  املسرية،  هذه  يف  اآلخرين  إلرادة 
الجل  هي  االعم  النسبة  لكن  النفس،  عن  الرتويح 

العقيدة وبدافع فردي.

 لذا فأن الباحثة ارتأت التعرف عىل سلوك املسايرة 
.لدى افراد السري ملسرية األربعني لالمام احلسني

الأهداف

هيدف البحث احلايل اىل التعرف عىل:

املسايرة لدى افراد العّينة )زوار مسرية األربعني(.. 1
الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف املسايرة وفق . 2

متغري سبب السري.

زيارة  مسرية  افراد  )مجيع  احلايل:  البحث  حدود 
األربعني لعام 2017(.

حتديد مصطلحات: املسايرة وعرفها كل من: 

أالن )allan:1965( )املسايرة أهنا تغري يف سلوك أ. 
ازدياد  وينتج عنها  تأثري اجلامعة  إىل  الفرد راجع 
يف التقارب بني سلوك الفرد واجلامعة )الرحييل، 

 .)34 :2006

)عبده: 1987( املسايرة: هو السلوك االجتامعي ب. 

مع  التفاعلية  سامته  خالل  من  يصدر  للفرد 
االستعدادات  من  نوع  هي  والتي  اآلخرين 
الثابتة نسبيًا وذات مالمح مميزة الستجابة الفرد 
)عبده،1987: 193(. واعتمدته الباحثة يف بناء 

مقياس املسايرة.

حيصل  التي  الكلية  الدرجة  اإلجرائي:  التعريف 
من   احلسني االمــام  اربعينية  زيــارة  افــراد  عليها 
املعد  املسايرة  مقياس  فقرات  عىل  االستجابة  خالل 

من قبل الباحثة.

الطار النظري:

)التباعية،  المفاهيم:  وبع�ض  الم�شايرة 

الت�شاكل(
أوالً: مفهوم املسايرة خيتلف عن مفهوم االتباعية 
السلوك  وأنامط  أساليب  يف  التشابه  إىل  تشري  والتي 
هبا  يواجه  التي  واملستقرة  والشائعة  عليها  املتعارف 
يف  املتكررة  واملشكالت  واملناسبات  املواقف  جمموع 

حياته االجتامعية )سيد عثامن،1987: 6(.

وكام يرى )جابر وكفاين( فان االتباعية هي سمة 
املرن  غري  وااللتزام  املفرط  باالهتامم  تتسم  شخصية 
ومعايري  الوسطى  الطبقة  وقيم  االجتامعية  بالعادات 
إىل  ليشري  املصطلح  هذا  يستخدم  ما  السلوك وغالبًا 
التسلطية  بالشخصية  ترتبط  التي  السامت  احــدى 

)جابر وكفاين،1989: 755(. 

املسايرة  مفهوم  خيتلف  والتشاكل:  املسايرة  ثانيًا: 
عن  التشاكل  مفهوم  ينم  حيث  التشاكل  مفهوم  عن 
والعقائد  واالتباعية  املسايرة  االجتاهات  يف  التامثل 
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والسلوك القائم عىل االنتشار والعمومية والذيوع بني 
افراد مجاعة ما والتامثل والتشابه هنا كام يف االتباعية 
ليس ناجتًا عن ضغوط اجلامعة أو عن رصاع بني الفرد 

واألغلبية كام هو احلال بالنسبة للمسايرة.

ولقد تم تقسيم املسايرة إىل عدة مستويات منها:

الم�شايرة المفرطة: 1. 

للجامعة  كليا  نفسه  الفرد  فيها  يسلم  التي  وهي 
كبرية،  بدرجة  اجتاهاهتا  ويتبنى  بعقائدها  ويتمسك 
عندما   النبي عنه  حتدث  املسايرة  من  النوع  وهذا 
حذر من االنسياد واالستغ ا رد يف تيار اجلامعة بينام 
اجته وحيثام صار ونبه إىل رضورة االحتفاظ بالذات 

املستقرة الواعية احلرة أمام اجلامعة.

التع�شب والت�شلب الجتماعي: 2. 

بعقائد  متمسكًا  الفرد  يكون  أن  به  واملقصود 
إليها بحيث  ينتمي  التي  وأحكام وترصفات اجلامعة 
بطريقة  ويترصف  ويستجيب  نطاقها  عن  خيرج  ال 
من  تأيت  أحكام  ألي  معارضًا  ويكون  معها  تتفد 
التي  اجلامعة  ألحكام  خمالفة  تكون  أخرى  مجاعات 
ينتمي إليها ويرفض بشدة الضغوطات التي حتركه يف 

االجتاه املخالف جلامعته التي ينتمي إليها.

الم�شايرة الظهرية اأو النفعية:3. 

مع  يتفد  الفرد  نجد  املسايرة  من  املستوى  هذا  يف 
وخيتلف  داخليًا  عنها  خمتلف  بينام  ظاهريًا  اجلامعة 
ال  انه  يف  السابقة  املحقة  املسايرة  عن  املستوى  هذا 
يتوافر فيه االتفاق داخليًا أو خارجيًا أي ال يكون فيه 
من  النوع  وهذا  خيفيه،  أو  الفرد  يبديه  ما  بني  تطابق 

لسابق  يعود  الفرد  املسايرة مؤقت وغري مستمر الن 
أحكامه وعقائده اخلاصة، ويطلق عىل هذا النوع من 
العقاب  من  احلامية  توفر  أهنا  بمعنى  )تقية(  املسايرة 
أو الرضر الذي يمكن أن يلحق يف الفرد لو مل يساير 

)مالخة،2011: 23(.

الالم�شايرة: 4. 

إىل  أو  املسايرة،  جتنب  إىل  املصطلح  هذا  ويشري 
احلياد يف مواجهة أحكام اجلامعة وعقائدها ومعايريها 
وترصفاهتا، هنا ال يساير الفرد وال ينصاع وال يتخذ 
اجلامعة  ضغوط  ضد  يقف  ال  انه  كام  سبياًل  التقية 

)عثامن،1987: 8(.

الم�شادة:5. 

وفيها يقف الفرد متحديًا اجلامعة ومعارضًا إياها 
وبشكل اجيايب، ويتميز موقفه هذا من اجلامعة بالعداء 
عليه  تتعارف  ما  عىل  املقصود  للخروج  والعناد 
واالستخدام، وعىل هذا فيمكن أن نقول أن اجلامعة 
يف هذه احلالة تؤثر يف عقائد الفرد وأحكامه ومعايريه 
وترصفاته ولكن بطريقة عكسية، وقد تكون املضادة 
يف هذه احلالة مسايرة مجاعة أخرى )شعبان،1997: 

.)167

ال�شتقالل: 6. 

بأن  املضادة  املسايرة  عن  املستوى  هذا  ويتميز 
وعقيدته  حكمه  مسار  ولنفسه  بنفسه  يقرر  الفرد 
وترصفه من غري خضوع مستسلم للجامعة وال مترد 
جامح عليها أي أن موقفه يتميز باجيابية اكرب منه يف 

الالمسايرة )الطواب،1990: 272(.
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الغتراب: 7. 

عندما ال يستطيع الفرد أن يساير فيخضع لضغوط 
أو  املقاومة  أو  املضادة  موقف  يقف  وال  اجلامعة، 
املعارضة وال يقف موقف االستقالل وال أن ينصاع 
عىل  يثبت  وال  داخليًا  وخيالفها  ظاهريًا  لضغوطها 
ذاته  وحيمي  نفسه  حيمي  عندئذ  ازائها  حياد  موقف 

وراء حدود االغرتاب )عثامن، 1987: 9(.

العوامل التي ت�شاعد على الم�شايرة:

الرغبة يف اتباع السلوك السوي وذلك عىل اعتبار . 1
هذا  كان  وان  الصحيح  هو  اجلامعة  تفعله  ما  ان 

االعتقاد من منظور الفرد يف بعض االحيان.
اجل . 2 من  باجلامعة  االرتباط  يف  الفرد  رغبة 

ثم  ومن  له  رفضها  وعدم  قبوهلا  عىل  احلصول 
تلقي املعاملة اجليدة.

رغبة الفرد يف التأكد من فهمه لسلوك اجلامعة أو . 3
آرائها أو اجتاهاهتا نحو شخص من االشخاص 
مسايرة  يفضل  وبالتايل  األشياء  من  يشء  او 

سلوكها.
قبل . 4 من  مساندة  عىل  احلصول  يف  الفرد  رغبة 

يف  يبادر  فهو  وبالتايل  وآرائها  ألفكاره  اجلامعة 
مسايرة أفرادها كي يضمن تأييد اآلخرين له.

إن اجلذور العميقة للمسايرة هي احلاجة لالنتامء، . 5
القوية  الشخصية  احلاجات  ذوو  فاألشخاص 
الظروف  يف  للمسايرة  بالذات  يميلون  لالنتامء 

االجتامعية املختلفة( مالخة،2011 13:(.

سامت املسايرة 

يبدو إن سمة املسايرة ترتبط بأبعاد او سامت عدة 
يف الشخصية منها:

االيثار.. 1
احلساسية االجتامعية.. 2
العطاء.. 3
التمركز حول اآلخرين.. 4
التبعية.. 5
املساملة.. 6
االندماج.. 7
االنسجام.. 8
الثقة االجتامعية.. 9

ا لتعاون.. 10
 االنفتاح.. 11
التسامح )الرحييل،2006: 35(.. 12

اإجراءات البحث:
املجتمع . 1

أية  تستخدم  أن  يمكن  ال  أنه  إىل   )Barg( يشري 
أداة من أدوات االختبار او املقياس مهام أوتيت من 
العّينة  منه  تؤخذ  الذي  املجتمع  يوصف  مل  ما  دقة 
 ،Barg( وصفًا دقيقًا ألن لكل جمتمع صفاته اخلاصة
العنارص  البحث  بمجتمع  ويقصد   .)170  :1981
التي يسعى الباحث إىل ان يعمم عليها نتائج دراسته 
جمتمع  ويشمل   ،)159  :1992 وملكاوي،  )عودة 
زيارة  يف  احلسني  االمــام  زائــري  كلَّ  احلــايل  البحث 

األربعني مشيًا عىل االقدام من كل انحاء العامل.

العّينة . 2

تتم  املجتمع  من  جــزء  إهنــا  عىل  العّينة  تعرف 
املعلومات عن هذه  عليه من خالل  الظاهرة  دراسة 
)النجار،  املجتمع  عىل  النتائج  تعميم  ألجل  العّينة 
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البحث  عّينة  الباحثة  اختارت  وقد   .)2010:149
أفراد  من   )509( عددها  وكان  العشوائية  بالطريقة 

السري يف زيارة االربعني.

أداة البحث. 3

ــاس  ــة لقي ــة أو عربي ــر أداة عراقي ــدم توف ــرًا لع نظ
املســايرة - املغايــرة عنــد زائريــن املــيش عــىل االقــدام 
لالمــام احلســني يف زيــارة األربعــني )عــىل حــد 
علــم الباحثــة( تتناســب مــع أهــداف وعّينــة البحــث 
احلــايل قامــت الباحثــة ببنــاء مقيــاس يتكــون مــن 
عــىل  باالعتــامد   )1( ملحــق  يف  كــام  فقــرة   )22(
االطــار النظــري للبحــث. وتــم عــرض املقيــاس عــىل 
)8( خــرباء يف تربيــة وعلــم النفــس كــام يف ملحــق 
)2( وتبــني موافقــة اخلــرباء عــىل كل فقــرات مقيــاس 

املســايرة - املغايــرة مــا عــدا الفقرتــني )21 و 22( 
ــام )%20(. ــة عليه ــبة املوافق ــت نس فكان

عر�ض النتائج وتف�شيرها:

اهلــدف األول: التعــرف عــىل املســايرة يف العقيــدة 
لــدى أفــراد الســري لزيــارة األربعــني. 

املســايرة  مقيــاس  طبــق  اهلــدف  هــذا  لتحقيــق 
عــىل عّينــة التطبيــق املكونــة مــن )509( فــرد، إذ 
قامــت الباحثــة باســتخراج املتوســط احلســايب للعّينــة 
وقارنتــه مــع الوســط الفــريض البالــغ )40( درجــة، 
وملعرفــة داللــة الفــرق بــني املتوســطني اســتعملت 
الباحثــة االختبــار التائــي لعّينــة واحــدة وتبــني إن 

جدول )1( القيمة التائية لدللة الفرق بين المتو�شط الح�شابي للعّينة والمتو�شط الفر�شي لمقيا�ض )الم�شايرة(

العدداملسايرة
الوسط 

احلسايب

االنحراف 

املعياري

الوسط 

الفريض

درجة 

احلرية

القيمة التائية
الداللة0، 05

اجلدوليةاملحسوبة

دالة1، 11405085.15696، 44325، 509646للعّينة ككل

الفــرق بــني املتوســط احلســايب والوســط الفــريض داٌل معنويــًا، أي أنَّ العّينــة لدهيــا ســلوك املســايرة يف العقيــدة 
عنــد مســتوى داللــة )0.05( فظهــرت النتائــج كــام موضحــة يف اجلــدول)1(.
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االمتثال ألوامر  امليش،  )رغبة يف  السري  وفق سبب  املسايرة  اإلحصائية يف  الداللة  ذات  الفروق  الثاين:  اهلدف 
اآلخرين، أداء الشعرية بدافع العقيدة(.

وملعرفة داللة الفروق الفراد السري عىل وفق سبب السري استعملت الباحثة حتليل التباين األحادي باالعتامد 
عىل االوساط احلسابية املوضحة يف جدول )1(، وقد أظهرت نتائج البحث أنَّ هناك فروقًا ذات داللة إحصائية 
وفق سبب السري،إذ كانت القيمة الفائية املحسوبة )6، 515( وهي أكرب من القيمة الفائية اجلدولية )3( عند 

مستوى داللة )0.05( وبدرجة حرية )2،506( واجلدول )2( يوضح ذلك.
جدول )2(

االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالفئاتاملتغري

سبب السري

11، 47357، 18944رغبة يف امليش

9، 42347، 304651امتثال المر االخرين )األصدقاء(

13، 47417، 187572أداء الشعرية بدافع العقيدة

وتدل هذه النتيجة عىل وجود فروق يف سلوك املسايرة ألفراد السري عىل وفق متغري سبب السري، وملعرفة هذا 
الفرق تم استعامل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وكانت النتيجة كام موضحة يف جدول)3(.

جدول )3( تحليل التباين الأحادي لمعرفة دللة الفرق في الم�شايرة لفراد ال�شير على وفق �شبب ال�شير 

)رغبة في الم�شي، امتثال لأمر الآخرين )الأ�شدقاء(، اأداء ال�شعيرة بدافع العقيدة(

الداللةبالقيمة الفائية)*(متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

1503، 30062293، 586بني املجموعات

دالة12، 239 122، 62151506830، 759داخل املجموعات

65158508، 346الكيل

)*( القيمة الفائية اجلدولية تساوي)3( عند مستوى )0، 05( وبدرجة حرية )2، 506(.
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 جدول)3( اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية

رقم 
املتوسط العدد فئات التحصيل الدرايس املقارنة

احلسايب 
الفرق بني 
الوسطني

قيمة شيفيه 
الداللةاحلرجة

1
47، 18944الرغبة يف امليش

غري دالة6، 5585، 293 امتثال ألمر اآلخرين 
42، 304651)األصدقاء(

2
47، 18944الرغبة يف امليش

غري دالة6، 0699، 372
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المالحق

ملحق )1(
اجلامعة / الكليةالتخصصاالسم 

علم النفس الرتبويأ. د. رجاء ياسني
جامعة كربالء / كلية الرتبية / قسم العلوم الرتبوية 

والنفسية
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جامعة بغداد/ كلية الرتبية علم النفسعلم النفس الرتبويأ. د. امل طالب

جامعة بغداد/ كلية الرتبية علم النفسعلم النفس الرتبوي أ. د. حيدر ميرس

الكلية املفتوحةعلم النفس العامد. عبد عون املسعودي

ملحق )2(

االستاذ الفاضل الدكتور...................املحرتم.

حتية طيبة...

تروم الباحثة إجراء بحثها املوسوم »املسايرة يف العقيدة.. مسرية األربعينية انموذجًا..«. ولقياس املسايرة - 
املغايرة قامت الباحثة ببناء مقياس اعتامدًا عىل التعريف هو السلوك االجتامعي للفرد يصدر من خالل سامته 
التفاعلية مع اآلخرين والتي هي نوع من االستعدادات الثابتة نسيبًا وذات مالمح مميزة الستجابة الفرد علاًم أن 

املقياس يتكون من)22( فقرة وبدائل االستجابة هي ثالث )دائاًم، أحيانًا،ال أبدًا(. 

ونظرًا ملا تتمتعون به من خربة علمية واسعة، تعرض الباحثة عليكم الفقرات اآلتية لبيان رأيكم بالفقرات 
احتاج  اذا  املناسب  التعديل  واقرتاح  ووضوحها،  لالستجابة،  املعتمدة  البدائل  وصالحية  صالحيتها  ومدى 

ذلك، علاًم إن اوزان االجابة ستكون عىل التوايل)3، 2، 1(. 

تقبلوا فائق الشكر واالحرتام.

 الباحثة 

 حنني كاظم احلسناوي 



194

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

املالحظاتغري صاحلةصاحلةالفقراتت

تنسجم أفكاري وأفعايل مع اآلخرين يف امليش

أميل للدفاع عن الثقافة السائدة يف اآلخرين التي انتمي اليها 

أقتنع بأفكار املحيطني يب بسهولة

اشعر باحلرج عندما أوافق كالم اآلخرين

أثق بجامعتي وآخذ بقوهلم دون تفكري

أحاول اتباع طرق تفكري زمالئي يف حل املشكالت 

أضطر لتنفيذ مسوؤليات أكرب من قدرايت إرضاء لآلخرين

أميل للصمت حتى ال أجرح اآلخرين يف املواقف املختلفة.

أتفاعل مع اآلخرين رغبة يف إرضائهم.

متثل يل احلياة االجتامعية البقاء يف حالة سالم

أشعر باحلرج عندما ال أوافق كالم اآلخرين

أرى األشياء من زوايا متعددة وخمتلفة عن رؤية اآلخرين 

أتنازل بصعوبة عن قناعايت للتوافق مع اآلخرين.

اضيف دومًا اجلديد عىل آراء اآلخرين وال ُاَسّلم القرتاحاهتم.

أميل اىل فعل ما أقتنع به.

اهتم بقضايا املحيطني يب

أرغب يف تقليد الشخصيات املشهورة.

اتبنى األفكار اجلديدة لتطوير ذايت واآلخرين

استطيع االستقالل بالرأي رغم خمالفته جلامعتي.

أميل لالطالع بشكل مستمر عىل ما هو جديد يف جماالت احلياة املختلفة.

أميل للمجازفة يف سبيل حتقيق أهدايف.

أسعى بأن يكون سلوكي مميزًا عن اآلخرين
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ملحق )3(

 عزيزي الزائر، عزيزيت الزائرة:

حتية طيبة...

أمامكم جمموعة من الفقرات، فريجى تفضلكم بقراءهتا واإلجابة عنها ملا ينطبق عن شعوركم احلقيقي علاًم 
أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل إن مجيع إجاباتكم حتظى باحرتام الباحثتني وتقديرهن وسوف 
لن يطلع عليها أحد والتستعمل إال ألغراض البحث العلمي لذا ال حاجة لذكر االسم، كُل ما نطلبُه اإلجابة 
بصدق عن تلك الفقرات وبام يعرب عن انطباعكم الشخيص كام ترجو الباحثتان عدم ترك أية فقرة من دون إجابة 

وذلك بوضع عالمة )( حتت البديل الذي ترينه ينطبق عليِك متامًا.

يرجى اإلجابة عىل املعلومات االتية: 

اجلنس: •
التحصيل الدرايس: •
سنوات السري: •
املحافظة )املسافة التي تقطعها يف امليش - بتقدير األيام(:  •
سبب السري:  •

رغبة يف امليش. أ. 
امتثال ألمر اآلخرين )األصدقاء(.ب. 
هروب من الواقع االجتامعي.ج. 
أداء الشعرية بدافع العقيدة. د. 
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ال أبدًاأحيانًادائاًمالفقراتت
تنسجم أفكاري وأفعايل مع اآلخرين يف امليش

أميل للدفاع عن الثقافة السائدة يف اآلخرين التي أنتمي إليها 

أقتنع بأفكار املحيطني يب بسهولة

أشعر باحلرج عندما أوافق كالم اآلخرين

أثق بجامعتي وآخذ بقوهلم دون تفكري

أحاول اتباع طرق تفكري زمالئي يف حل املشكالت 

أضطر لتنفيذ مسؤوليات أكرب من قدرايت إرضاًء للناس

أميل للصمت حتى ال أجرح اآلخرين يف املواقف املختلفة.

أتفاعل مع اآلخرين رغبة يف إرضائهم.

متثل يل احلياة االجتامعية البقاء يف حالة سالم

أشعر باحلرج عندما ال أوافق كالم اآلخرين

أرى األشياء من زوايا متعددة وخمتلفة عن رؤية اآلخرين 

أتنازل بصعوبة عن قناعايت للتوافق مع اآلخرين.

ُاضيف دومًا اجلديد عىل آراء اآلخرين وال ُاَسّلم القرتاحاهتم.

أميل اىل فعل ما أقتنع به.

أهتم بقضايا املحيطني يب

أرغب يف تقليد الشخصيات املشهورة.

أتبنى األفكار اجلديدة لتطوير ذايت واآلخرين

أستطيع اإلستقالل بالرأي رغم خمالفته جلامعتي.

أميل لإلطالع بشكل مستمر عىل ما هو جديد يف جماالت احلياة املختلفة.
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المحور ال�شاد�ض

فعالية زيارة الربعين في تر�شيخ مبداأ التعاي�ض
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حمور فعالية زيارة االربعني يف ترسيخ مبدأ التعايش

ال�شورة ال�شياحية الدينية ودورها في تحقيق التعاي�ض ال�شلمي في محافظة كربالء 

المقد�شة

)الزيارة الأربعينية - درا�شة حالة(

الباحث م�سطفى مكي جواد الفتالويالباحث حيدر �سياء �سلمان العبيدي

الملخ�ض

ان الدراسات اخلاصة بموضوع السياحة الدينية وخصوصًا جتاه التعايش السلمي بالرغم من توافد املجاميع 
العربية واألجنبية الوافدة إىل حمافظة كربالء مل تشغل حيزًا يف األبحاث اجلارية يف العراق عىل الرغم من أمهيتها 
أخرى،  جهة  من  القومي  االقتصاد  يف  اساسيًا  ركنًا  واعتبارها  جهة  من  املسلمني  رغبات  إشباع  يف  األساسية 
اذ هنالك مئات اآلالف من الزوار العرب واألجانب القادمني إىل كربالء من خمتلف قارات العامل عدا قاريت 
أمريكا اجلنوبية واسرتاليا متخطني املعوقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والنفسية التي فرضتها الدولة 
يف العراق، ويمكن تلخيص األفكار االساسية الواردة يف البحث والتي ُتعرض تباعًا حسب تسلسل الرسالة. 

أن العامل اليوم يغيل غليان بأصحابه فبني وقت وآخر خترج علينا طوائف متطرفة تدمر البالد وتكفر العباد 
وتعيث يف األرض فسادَا ترفع شعارات اسالمية واالسالم منها براء ونتج عن ذلك تصاعد محالت الكراهية 
ضد االسالم وتعايل أصوات املحذرين منه واملحرضني عليه استغالال لوجود هذه الظواهر التطرفية التكفريية 
يف العامل االسالمي، إن كل هذا يوجب عىل علامء األمة ومفكرهيا وباحثيها وكتاهبا أن يبني نوايا الصورة احلقيقية 
التعايش  إليه من  لإلسالم ووسطيته واعتداله، وتساحمه ورمحته وقيمته احلضارية وأخالقه احلسنة وما يدعوا 
االختالف  سنة  وتراعي  وكرامته  االنسان  حقوق  حترتم  قواعد  عىل  االنسانية  األرسة  مكونات  بني  السلمي 
الثاين عىل  الدينية، يف حني ركز املبحث  والتعددية بني البرش. تناول املبحث األول مفاهيم الصورة السياحية 
مفاهيم التعايش السلمي، اما املبحث الثالث فقد تضمن تقديم عرض شامل السياحة الدينية يف كربالء املقدسة، 
فيام ركز املبحث الرابع عىل واقع السياحة الدينية يف زيارة األربعني ودورها الفعال يف حتقيق التعايش السلمي، 
وقد توصلت الدراسة اىل مجلة من االستنتاجات املستخلصة من نتائج البحث والتي عىل ضوئها تم وضع عدد 

من املقرتحات التي يأمل الباحث ان تكون مفيدة لتطوير هذه الثروة.

الكلامت االفتتاحية: الصورة السياحية الدينية، التعايش السلمي، السياحة الدينية، الشعائر الدينية.



200

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

The image of religious tourism and its role in achieving peaceful coexistence 

in the holy province of Karbala

)The 40th study model visit( 

Lecturer. Haidar Dhia Salman Al-Obaidi  /  Lecturer. Mostafa Makki Jawad Al-Fatlawi

Abstract

The studies on the subject of religious tourism، especially towards peaceful coexistence، 
despite the influx of Arab and foreign groups coming to the province of Karbala did not occupy 
space in the ongoing research in Iraq، despite its importance in satisfying the wishes of Mus-
lims on the one hand and considered a cornerstone in the national economy on the other hand، 
There are hundreds of thousands of Arab and foreign visitors coming to Karbala from different 
continents except South America and Australia، overcoming the political، economic، social 
and psychological obstacles imposed by the state in Iraq. In the search، which are presented 
sequentially in sequence.The world today is boiling boiling Bosahabh Between the time and the 
last we graduated sects extremist destroy the country and atone slaves and wreak havoc raise 
Islamic and Islam slogans such as innocent and resulted in the escalation of hatred against Islam 
and the Almighty voices Mahdhiran him and the instigators of the campaigns exploited the ex-
istence of these phenomena extremist infidels in the Islamic world، All this requires the scholars 
of the nation and thinkers and scholars and writers to build the intentions of the true picture of 
Islam and moderation and moderation، tolerance and mercy and cultural value and good morals 
and what they call for peaceful coexistence between the components of the human family on the 
rules of Tahtar Human rights and dignity and takes into consideration the year of diversity and 
pluralism among human beings.The third topic focused on religious tourism in Karbala، while 
the fourth topic focused on the reality of religious tourism in the fortieth visit and its effective 
role in achieving peaceful coexistence.The study reached a number of conclusions from the 
research results، in light of which a number of proposals were developed which the researcher 
hopes will be useful for developing this wealth.

Opening words: religious tourism، peaceful coexistence، religious tourism، religious rites.
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المقدمة

عشاق  لــدى  متميزة  بمكانة  كربالء  اختصت 
السرية احلسينية من خمتلف االديان واالعراق كوهنا 
مسرية  توجت  التي  اخلالدة  امللحمة  تلك  أحتضنت 
اجلهاد احلسيني، كربالء التي هتفو اليها قلوب املاليني 
اىل  الوصول  أمل يف  كلهم  النبوة،  بيت  أل  من حمبي 
للتربك  الرشيفة  الروضة  وتلك  املباركة،  البقعة  هذه 

بثراها الطاهر قربة اىل اهلل تعاىل.

ــل عــديــدة  ــوام إن الــســيــاحــة الــديــنــيــة جتــمــع ع
وديموغرافية  وثقافية  واجتامعية  اقتصادية  منها 
وتكنولوجية وسياسية فهي مهمة يف حياة البرش فهي 
من  وخالقه  اإلنسان  بني  الروحي  االتصال  حتقق 

األماكن املقدسة.

املقدسة  األماكن  لزيارة  اإلنسان  اندفاع  كان  لقد 
العصور فهو جيتاز كل احلواجز  قويًا وعنيفًا عىل مر 
واحلدود والتضحية بقطع الرأس أواأليدي من أجل 
مسك رضيح أو تقبيل الرتاب، إن هذا الشعور أدى 
إىل جذب أعداد متزايدة من الزوار مما أدى إىل تطور 
الدينية  العتبات  إن  أمهيتها،  ــاد  وازدي الدينية  املدن 
منترشة يف كثرٍي من حمافظات العراق وكانت حمافظة 
هذه  به  تتصف  ملا  للبحث  اختياري  هي  كربالء 
املحافظة من شهرٍة عىل املستوى املحيل وعىل مستوى 
احلسني  اإلمــام  مرقدي  تضم  إذ  اإلسالمي،  العامل 

.وأخيه العباس وأصحاهبام

منهجية الدرا�شة:

اأوًل: اأهمية الدرا�شة 
سواء . 1 السائح،  ذهن  يف  املرسومة  الصورة  تعترب 

عملية  األساس  هي  خيالية،  أم  واقعية  كانت 
وكذلك  السياحي  املقصد  بزيارة  القرار  اختاذ 
احلال يف التأثري عىل قرارات السياح اآلخرين يف 

هذا اخلصوص.
بمرقد . 2 املتمثل  الديني  السياحي  املجال  يندرج 

وآل  العباس  الفضل  ابا  واخيه  احلسني  االمام 
بيته باخلصوص من بني املجاالت التي تراهن 
والروج  اقتصادها،  لتنويع  عليها حمافظة كربالء 

من تبعيتها للصناعات النفطية.
وجود . 3 فرغم  املوضوع،  هذا  يف  الدراسات  قلة   

أمهية  مع  تتناسب  ال  أهنا  إال  الدراسات،  بعض 
تستهدف  التي  التحديات  سياق  يف  املوضوع 
وقبول  التعايش  يف  لإلسالم  السلمية  القيم 

اآلخر.
كرستها . 4 التي  اخلاطئة  التصورات  تصحيح 

التعايش  ملعنى  واملقاصد  املعاين  لتغيري  أطراف 
أبناء  بني  التوتر  فتيل  نزع  إىل  وصوالً  السلمي، 
االجتامعي  السلم  وحتقيق  أنفسهم  املسلمني 

والوطني، أو بني املسلمني وغريهم.
ورد . 5 وخارجيًا،  داخليًا  السلمي  التعايش  حتقيق 

بالعدوانية  اإلسالم  تتهم  التي  اخلبيثة  الدعوات 
واالنغالق.

ثانيًا: اأهداف الدرا�شة 

1 . بيتهم وآل  احلسني  األمام  فضائل  إظهار 
والتسامح  للتعايش  العظيمة يف سعيُه  بمكانتهم 

واحرتام اإلنسان.
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حمافظة . 2 يف  الدينية  السياحية  الصورة  أمهية  إبراز 
كربالء ودورها املؤثر يف خلق التعايش السلمي 

االجيايب للسياحة الداخلية.
التعرف عىل الصورة الذهنية الفعلية لكربالء من . 3

وجهة نظر السياح األجانب والعرب.
مقوماتُه . 4 عىل  والوقوف  التعايش،  ثقافة  نرش 

ومرتكزاتُه، وتطبيقاهتا، والوعي بأصولُه.
السلمي . 5 والتعايش  التسامح  مكانة  إبراز 

واحلضاري مع خمتلف األديان والثقافات.
املسلمني . 6 لتعامل  الصحيح  الوجه  عىل  الوقوف 

مع غريهم، باختالف انتامءاهتم الدينية والطائفية 
والثقافية والعرقية.

قدرة االسالم . 7 تقديم أضافة توضح  االسهام يف 
التعايش  مبدأ  حتقيق  يف  واملسلمني  واالسالم 
األدلة  يف  جاءت  كام  اآلخر  وقبول  السلمي 

املتنوعة منها القران الكريم.
القرار . 8 لصناع  والتوصيات  االستنتاجات  تقديم 

كربالء  تسويق  يف  منها  لالستفادة  السياحي 
سياحيًا من خالل حتقيق التعايش السلمي الذي 

يوجد عىل ارض الواقع يف املحافظة.

ثالثًا: م�شكلة الدرا�شة
أن التباين الصورة الذهنية املرسومة لدى السياح 
األجانب والعرب فيام بينهم حول املقاصد السياحية 
التي  كربالء  حمافظة  يف  بدهيي  يشء  املختلفة  الدينية 
 ،بيته وآل  احلسن  األمــام  مرقد  رأسها  عىل  يأيت 
ولكن أمهيته تكمن بأنه يشكل احد االسس الرئيسة 
السياحي  املقصد  بزيارة  املتعلقة  السياحية  للقرارات 
واإلقامة فيه، ولذا جاءت الدراسة يف حماولة للتعرف 
االجنبي  السائح  لدى  الفعلية  الذهنية  الصورة  عىل 

التعايش  بتحقيق  املتعلقة  اجلوانب  حول  والعريب 
السلمي عىل املستوى اخلارجي والداخيل للمحافظة، 

وعليه تنطلق الدراسة من سؤال رئيس: 
ما موقف الصورة السياحية الدينية التي تتكون يف 
 زيارة )20 صفر( اربعني االمام احلسني وآل بيتُه
ويتفرع  وممارستُه؟  كمفهوم  السلمي  التعايش  من 

السؤال أسئلة فرعية عدة أمهها:
السلمي  • التعايش  مفهوم  تأصيل  يتم  كيف 

ملحافظة  الدينية  السياحية  الصورة  بواسطة 
كربالء؟

عىل  • تساعد  التي  والقواعد  األسس  ماهي 
التعايش السلمي؟ 

رابعًا: فر�شية الدرا�شة 
حقيقة  لتواكب  ــاءت  ج ــدراســة  ال فرضية  أن 
السلمي  والتعايش  السياحية  الصورة  ان  مفادها: 
تربطهام عالقة وثيقة تعرب عن حاجة اجتامعية يف أطار 
تطور جمتمعي، كون كربالء شهد حتديًا جديدًا متثل 
يف تغلب السياحة الدينية بشكل واسع املتمثل بمراقد 

اهل البيت، فعليه تنص الفرضية عىل أنه: 
حتقيق  عىل  القدرة  هلا  الدينية  السياحية  الصورة 
كربالء  حمافظة  يف  خاص  بشكل  السلمي  التعايش 
حمليًا ووطنيًا وبصورة اجيابية أجتاه املستوى اخلارجي 

للعراق.

خام�شًا: الحدود المكانية والحدود الزمانية 

املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املكانية  احلدود  تتمثل 
)الزيارة االربعينية(، واحلدود الزمانية حتدد من فرتة 

)2000 - 2017م(.
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المبحث الأول:

الطار النظري لل�شورة ال�شياحية

األساسية  التغريات  من  السياحية  الصورة  تعد 
املفرسة لسلوك السائح وعاماًل مهام يف اختيار املوقع 
السياحي سواء كان موقع أثري أو ديني، ويف ما ييل 

عرض اإلطار النظري هلذا املفهوم:

اأوًل: مفهوم ال�شورة ال�شياحية 

املفهومالصفحة، السنة، الباحث ت

1Abdelwahab،2000،p86
“جمموعة املعتقدات واالنطباعات التي تم تكوينها عىل أساس معاجلة املعلومات من 

مصادر متنوعة بمرور الوقت “

2Beerli،2004،p660

“بأهنا االنطباع العام للمقصد السياحي الذي يتكون يف ذهن السائح بمرور الزمن 
معتمدًا عىل معرفته العامة بخصائص وسامت املقصد السياحي من خالل مصادر 

املعلومات املتنوعة “

3Zaki،2007،p14
“ االنطباع العام ليشء ما أو مكان ما عبارة عن بناء عقيل يتطور بواسطة الفرد عىل 

أساس انطباعات قليلة خمتارة بني جمموع االنطباعات” 

4Abdalla،2008،p38

“ باهنا جمموعة من األفكار واالنطباعات التي يتوقع أن حيصل عليها السائح عند 
زيارته للمكان او املقصد السياحي، ولتي تتضمن معلومات عن جغرافية البلد أو 

الناس أو عن التسهيالت املتاحة أو املناخ أو عن االسعار أو عن التاريخ هذا املكان “

5Budiman،2008،p15
“ املشاعر واألفكار واخلربات الشخصية لفرد أو جمموعة من األفراد والتي تتعلق 
بيشء حمدد أو االنطباع البرصي أو العقيل لألشخاص عن بلد املقصد السياحي “

السياحي  املقصد  الصورة  أن  استنتاج  ويمكن 
الناس  أذهان  يف  تتكون  التي  العقلية  »الصورة  هي 
املختلفة،  واملؤسسات  املتنوعة  السياحية  املواقع  عن 
وقد تتكون هذه الصور من التجربة املبارشة أو غري 
الشائعات  عىل  أو  األدلــة  عىل  تعتمد  وقد  مبارشة، 
متثل  األمر  هناية  يف  ولكنها  املوثقة،  غري  ــوال  واألق

واقعًا صادقًا بالنسبة ملن حيملوهنا يف رؤوسهم.

ثانيًا: خ�شائ�ض ال�شورة ال�شياحية 

املتلفة  واخلصائص  السامت  من  العديد  هنالك 
التي تتسم هبا الصورة السياحية، نذكر منها ما ييل:

عدم الدقة: أن صورة الوجهة السياحية هي جمرد . 1
انطباعات ال تصاغ بالرضورة عىل أساس علمي 
موضعي، بل تعد تبسيطًا للواقع، كام أهنا ال تعرب 
بالرضورة عن الواقع الكيل ولكنها تعرب يف معظم 
األحيان عن جزئية من الواقع الكيل، السيام وأن 

شاملة  فكرة  تكوين  إىل  يلجؤون  عادة  السياح 
عن الوجهة السياحية من خالل معلومات قليلة 
حيصلون عليها لعدم القدرة عىل مجع املعلومات 

الكاملة.)الدسوقي،5:2003(
إىل . 2 السياحية  الصورة  متيل  للتغيري:  املقاومة 

التي  العوامل  وتتعدد  للتغيري،  ومقاومة  الثبات 
يف  املحتمل  التغيري  وكيفية  وقت  يف  وتؤثر  حتدد 

الصورة.
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التغيري البطيء: إن صورة الوجهة السياحية تتغري . 3
تغيريها هو  العنرص األسايس يف  أن  ببطء حيث 
كمية املعلومات اجلديدة وحجمها التي يتعرض 
هلا السائح من خمتلف وسائل اإلعالم، حيث أن 
ملدة  امللقاة  اجلديدة  املعلومات  واستمرار  ثبات 
الصورة  مع  تتعارض  كانت  إذا  خاصة  طويلة 
يف  تدرجيي  تغيري  إىل  تؤدي  فإهنا  عموما  احلالية 
صورة الوجهة وتكوين صورة جديدة بالكامل.

صور . 4 تؤدي  موضوعية:  غري  السياحية  الصورة 
الوجهات السياحية إىل تكوين إدراكات متحيزة 
لدى السائح، لذا فإهنا تؤدي إىل إصدار أحكام 
فمن  املوضوعية،  عن  بعيدة  ومتحيزة  متعصبة 
جوانب  السائح  يرى  السياحية  الصورة  خالل 
ال  ألهنا  أخرى  جوانب  وهيمل  احلقيقة،  من 
مع  تتفق  وال  واجتاهاته،  معتقداته  مع  تتامشى 

طريقة تفكريه.
التنبؤ باملستقبل: تسهم الصورة الذهنية للسائح . 5

بالسلوك  التنبؤ  يف  السياحية  الوجهة  عن 
أي  الوجهة  هذه  جتاه  له  املستقبلية  والترصفات 

هل يزورها أم ال.)زكي، 13:2008(

ثالثًا: مكونات ال�شورة ال�شياحية 

األبعاد  أو  املكونات  بأن  الباحثني  معظم  يرى 
االساسية للصورة الذهنية للوجهة تتمثل فيام ييل: 

واالفكار . 1 املعلومات  يف  يتمثل  املعريف:  املكون 
السائح  يكون  أساسها  عىل  التي  واالجتاهات 
اكتساب  تم  وقد  الوجهة  حول  الذهنية  صورته 
هذه املعلومات بشكل مبارش من خالل ما جربه 
كسائح زار تلك الوجهة أو بشكل غري مبارش من 

خالل وسائل اإلعالم أو االتصال الشيص وغري 
ذلك من مصادر احلصول عىل املعلومات ووفقًا 
للبعد املعريف فإن األخطاء يف الصورة السياحية 
املتكونة لدى السياح هي أخطاء ناجتة أساسًا عن 
عليها  التي حصل  اخلاطئة  واملعارف  املعلومات 

هؤالء السياح.
السائح . 2 تقييم  هو  العاطفي:  أو  النفيس  املكون 

عاطفية  اجتاهات  تكوين  خالل  من  للوجهة 
نحوها ويتشكل هذا اجلانب مع اجلانب املعريف، 
ومع مرور الوقت تتالشى املعلومات واملعارف 
مشاعر  تنقسم  حيث  العاطفية  اجلوانب  وتبقى 
السائح جتاه الوجهة السياحية إىل مشاعر اجيابية 

أو سلبية أو حمايدة.
املكون السلوكي: إن سلوك السائح يعكس طبيعة . 3

ترجع  حيث  لديه،  املشكلة  السياحية  الصورة 
أمهية الصورة الذهنية يف بعدها السلوكي إىل أهنا 
متكن من التنبؤ بسلوك السائح من خالل رغبته 
يف قصده لزيارة الوجهة السياحية يف فرتة معينة 

من عدمها.)قطب و عرتيس،20:2007(.

للصورة  الثالثة  املكونات  هــذه  ــان  ف وعليه   
فالصورة  معني:  جمتمعي  إطار  يف  تعمل  السياحية 
تنبع من املجتمع وتوجد فيه وختتلف تبع خلصائص 

وسامت كل جمتمع.

رابعًا: مراحل ت�شكل �شورة المق�شد ال�شياحي 

حتى اآلن أغلب الدراسات اخلاصة بفهم عملية 
ضمن  تنصب  السياحي  املقصد  ــورة  ص تشكيل 
واملطابقة   )static( الساكنة  املطابقة  مها:  مقاربتني 
املقاربتني  كال  إن  حيث   ،)Dynamics( احلركية 
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تتأثران بنظريات ونامذج سلوك السائح.

بني . 1 العالقة  تتناول   :)static( الساكنة  املطابقة 
واختيار  كالرضا  السائح  وسلوك  الصورة 
انتهجت  التي  األبحاث  أبرز  ومن  املقصد، 
فاكاي  و  )غان  من  كل  أعامل  املطابقة  هذه 

وكرومبتون(.

يمر  الوجهة  صورة  لتكوين  نموذجًا  غان  أقرتح 
بسبعة مراحل ضمن ثالث مستويات أساسية كام هو 

موضح يف الشكل أدناه:
�شكل )1( نموذج غان لتكوين �شورة المق�شد ال�شياحي

Source: Gunn، C. Vacations cape:Designing tourist regions. Austin: University of Texas.1972، 
P 120. 

نموذجًا  )فاكاي وكرومتون(  اقرتح كل من  وقد 
بمثابة امتداد لنموذج غان الذي اعتمد عىل الصورة 
إليه  أضاف  حيث  املستحدثة،  والصورة  العضوية 
عىل  الضوء  وسلط  املعقدة  الصورة  وهو  آر  مكونًا 

خمتلف العالقات بني هذه املكونات، وتعرب الصورة 
التي كوهنا من  للسائح  الفعلية  اخلربات  املعقدة عن 
زيارته للموقع السياحي، ويف هذه املرحلة فإن صورة 
بني  التوافق  بدرجة  التأثر  إىل  متيل  السياحي  املوقع 

الصورة العضوية واملستحدثة والواقع. 

السابقة  الصور  صحة  من  السائح  يتأكد  وهكذا 
السائح  رضا  درجــة  ان  شك  من  وما  عدمها،  من 
نتيجة  عىل  كبري  حد  إىل  تتوقف  للوجهة  اتياره  عن 

هذه املقارنة، فإذا تطابق صورة املوقع مع تفضيالت 
سيحظى  السياحي  املوقع  فإن  وتوقعاهتم  السياح 

برضاهم. )سامي، 174:2016(.
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ال�شكل )2( نموذج )فاكاي وكرومبتون( لتكوين �شورة المق�شد ال�شياحي

ــياح  ــر الس ــة نظ ــن وجه ــر م ــة يف اجلزائ ــياحة الداخلي ــورة الس ــني ص ــىل حتس ــياحي ع ــالم الس ــر اإلع ــامي، أث ــاري س ــدر: د. بلبخ املص
ــدد  ــاين، الع ــد الث ــة - املجل ــة واالقتصادي ــات اإلداري ــاث والدراس ــة لألبح ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــة، جمل ــة ميداني ــني - دراس املحلي

الســادس، حزيــران، 2016، ص175.

هذه . 2 تركز   :)Dynamics( الديناميكية  املطابقة 
املطابقة عىل دراسة عملية تشكيل صورة املقصد 
العوامل  حتديد  وحماولة  ذاهتا  حد  يف  السياحي 
التي  الدراسات  أبرز  ومن  فيها،  تؤثر  التي 
ومارتن،  برييل  دراسة  املطابقة  هذه  انتهجت 
حيث اقرتح الباحثان نموذجًا بّينا من خالله أن 

الشقني:  من  واملكونة  للوجهة  الشاملة  الصورة 

تكوينها  مراحل  خال  تتأثر  العاطفي  املعريف، 
بعاملني أساسيني مها: مصادر معلومات)مصادر 
الشخصية  والعوامل  أولية(  ومصادر  ثانوية 
االجتامعية  اخلصائص  السابقة،  الربة  )احلوافز، 
 ،)3( الشكل  يف  موضح  هو  كام  والديمغرافية( 
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يزورون  الذين  السياح  بني  الباحثان  ميز  وقد 
يكررون  الذين  وأولئك  مرة  ألول  الوجهة 

)2004:656،Beerli(.الزيارة
�شكل )3( نموذج بيرلي ومارتن لت�شكل �شورة الموقع ال�شياحي

خام�شًا: عوامل تح�شين ال�شورة ال�شياحية 
املستثمرين وعدم . 1 تشجيع االستثامرات وجذب 

فرض رضائب وتقديم تسهيالت هلم.
توفري وسائل االعالم والتواصل االجتامعي.. 2
وعن . 3 عامة  بصورة  العراق  عن  اجيابية  أبار  نرش 

حمافظة كربالء باألخص.
التنسيق بني اجلهات املعنية بالقطاع السياحي.. 4

املسامهة يف املهرجانات واملؤمترات واملعارض.. 5
والدينية . 6 والثقافية  االجتامعية  النشاطات  تفعيل 

بتمتع  للعامل  الطمأنينة  لبث  السياحية  باملناطق 

البلد باالستقرار واألمان.
نقل . 7 ورشكات  السياحة  بمكاتب  االهتامم 

السائحني.
التنسيق بني املؤسسات االعالمية وهيئة السياحة . 8

يف  السياحية  مقومات  إلبراز  املعنية  واجلهات 
البالد.)عبد الفتاح وآخرون،238:2017(
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المبحث الثاني:

الطار النظري للتعاي�ض ال�شلمي

يعترب التعايش السلمي من االساسيات الرضورية 
التي جيب ان يتم انخراطه يف املجتمعات التي يكون 
فيها تعدد للطوائف هبذا يساعد عىل حتقيق التسامح 
حتقيق  وبالتايل  املجتمع  هذا  يف  والقوانني  والعدالة 
مفاهيم  إظهار  يمكن  وهبذا  بنائُه،  يف  اجيابية  أهداف 

التعايش السلمي فيام ييل: 

اوًل: مفهوم التعاي�ض ال�شلمي 

قدياًم،  كــان  السلمي  التعايش  ظهور  بداية  ان 
وتبني ظهورهُ  يف كتاب اهلل الكريم وذكر فيه التعايش 
انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  ومنها:  عديدة  حمطات  يف  السلمي 

ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَثٰ 
ُ
َوأ َذَكٍر  ّمِن  َخلَْقَناُكم  إِنَّا 

تَْقاُكْم 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد الَّ

َ
َوَقَبائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

إِنَّ ال َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ )احلجرات: 13(.
ويف تفسري هلذه اآلية يقول سيد قطب )1385هـ( 
شعوبًا  جعلكم  مــن  الــغــايــة  عــىل  يطلعهم  ــو  وه
هي  وإنــام  واخلصام،  التناحر  ليست  إهنا  وقبائل، 
واأللوان،  األلسنة  اختالف  فأما  والوئام،  التعارف 
املواهب  واختالف  واألخــالق،  الطباع  واختالف 
والشقاق،  النزاع  يقتيض  ال  فتنوع  واالستعدادات، 
التكاليف،  بجميع  للنهوض  التعاون  يقيض  بل 
واجلنس  للون  وليس  احلاجات،  بجميع  والوفاء 
يف  حساب  من  املعاين  هذه  وسائر  والوطن  واللغة 
القيم،  به  حتدد  واحد  ميزان  هنالك  وإنام  اهلل،  ميزان 
ويعرف به فضل الناس والكريم حقا هو الكريم عند 

اهلل وهو يزنكم عن علم وعن برة بالقيم واملوازين.
)الشاريب،53:1385(.

ألول  رسميًا  السلمي  التعايش  صيغة  وظهرت 
واهلند  الصني  بني  »بانش شيال«  اتفاقية  مرة يف نص 
دالليا  املصطلح  معاين  وجتلت  م،   1922 ــام  ع
النظامني  بــني  السيايس  املعنى  ــار  إط يف  بــوضــوح 
اخلصمني: االشرتاكي والرأساميل، ويشار إىل أن أول 
من استخدم التعايش السلمي هو الرئيس السوفيتي 
)خروتشوف( ضمن تصور حيقق فيها أهداف بطريقة 
تنسجم مع مقتضيات التغريات التي يطرأ عىل املرسح 
الدويل، كوجود ما يعرف بتوازن الرعب، واحلد من 
املستوى  هو  وهذا  احتوائه،  عىل  العمل  أو  الرصاع، 
املفهوم  استخدم  فيام  املفهوم،  استخدام  األولفي 
الحقًا اقتصاديًا أيضًا، لريمز إىل عالقات التعاون بني 
احلكومات والشعوب فيام له صلة باملسائل القانونية 
كام  بعيد،  أو  قريب  من  والتجارية  واالقتصادية 
الثقايف بمعاٍن عدة،  استخدم املصطلح عىل املستوى 

مما أثار لبسًا لدى املتلقي.)العنزي،185:2017(.

وان مصطلح التعايش السلمي مل يدخل قاموس 
العالقات الدولية إال يف مخسينيات القرن العرشين، 
ذات  »دول  بني  توضيحية  مجلة  إليه  أضيف  أن  بعد 

أنظمة اجتامعية خمتلفة »)منذر،189:2002(.

وجاء التحول يف معنى آخر مع مؤمتر )باندونغ( 
هبدف  وذلك  التعايش،  مفهوم  استخدام  تم  حيث 
دعا  قد  )هنرو(  وكان  سلمية،  أكثر  دولية  بيئة  خلق 
ملفهومه للتعايش السلمي بني القوتني العظيمتني من 
حيث املبادئ املسة: االحرتام املتبادل لسالمة األرايض 
وسيادهتا، وعدم االعتداء، وعدم التدخل يف الشؤون 
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واملصالح  واملــســاواة،  البعض،  لبعضها  الداخلية 
املتبادلة، وذلك من خالل فكرة التعايش التي كانت 
متجذرة يف إسرتاتيجية غاندي)ساتياغراها(، أو نبذ 

العنف.

وبعد ان ادرك الغرب أن االحتاد السوفيتي بدعوته 
أمام  سالم  داعية  وحدة  سيظهر  السلمي  للتعايش 
وأوائل  اخلمسينيات  أواخر  منذ  يطرح  العام  الرأي 
ودع  »عش  معًا  والغرب  الرشق  شعار  الستينيات 

غريك يعيش« )عناد،31:2018(.

وعليه يعرف مفهوم التعايش السلمي بأنه »سياسة 
اىل  وتستند  للسالم  املحبة  الدولة  تنتجها  خارجية 
لفض  وسيلة  بصفتها  احلرب  نبذ  مقتضاها  فلسفة 
الــدول  من  غريها  مع  الدولة  وتعاون  املنازعات 
الروحية  والطاقات  املادية  االمكانيات  الستغالل 
الرفاهية  يكفل حتقيق اقىص قدر ممكن من  استغالالً 
او  االجتامعية  او  السياسية  عن  النظر  بغض  للبرش 

االقتصادية.

التعايش  ان  إىل  شاتليه(  )فرانسوا  يــرى  بينام 
الشعوب  الدول فقط وانام بني  يقوم بني  السلمي ال 
ايضًا ومها تكمن األمهية والرضورة معًا، اذ ان حمرك 
السلم كمحرك احلرب متامًا ليس عالقة دولة بدولة، 
بعضها  الشعوب  عالقة  معناه  اعمق  بصورة  وانام 

ببعض.

القبول  يعني:  التعايش  تقدم أصبح  ما  وبناء عىل 
اىل جنب من دون  والعيش معه جنبًا  بوجود االخر 
االخر  ذلك  أكان  به سوء  او االرضار  سعي إللغائه 
فردًا ام حزبًا سياسيًا ام طائفة دينية ام دولة جماورة أم 

غري ذلك.

التعايش  )انطوينا نسايز(:  يقول  الصدد  ويف هذا 
متلف  الناس  فيها  يعيش  متكاملة  »جمتمعات  يعني 
االعراق واالجناس واالديان منسجمني مع بعضهم 
بعضا، وال يتطلب ذلك أي يشء للتعايش سوى ان 
يقتل  ان  دون  من  معًا  اجلامعات  تلك  اعضاء  يعيش 

االخر« )عبد الستار،313:2016(.

اللغة: كلمة مشتقة من تعايشوا، أي  التعايش يف 
األلفة واملودة، وعايشه: أي عاش معُه،  عاشوا عىل 
بني  العالقة  هو  والتعايش  احلياة،  معناه  والعيش 
من  كالمها  خالهلا  تستفيد  التي  األحياء  من  نوعني 

اآلخر )أبن منظور،321:1995(.

وطويلة  ثابتة  تفاعالت  أية  يعني  اوسع  وبصورة 
األمد بني نوعني أو أكثر من األنواع احلية، إذ تكون 
مفيدة أو حيادية أو مرضة ألحدها أو مجيعها، ويف حالة 
التعايش  يسمى  الواسع  بمعناه  املصطلح  استخدام 
بمعناه الضيق تنافعًا إذا كان جمبورًا، أو تعايشًا تعاونيًا 

إذا كان خمريًا.)حمي الدين و ياس،189:2011(.

ويتضح من التعريف اللغوي أن التعايش السلمي 
أي  قتال  أو  حرب  دون  وسالم  ومــودة  تعايش  هو 
مطالب  من  مطلب  وهذا  األطراف  لكافة  السالمة 

الصحة النفسية.

والقبول  املشرتك  العيش  تعلم  بالتعايش  يقصد 
والسمة  االخر،  مع  عالقة  وجود  يضمن  بام  بالتنوع 
اذا  البارزة فيه وجود عالقة يعرتف االخر بوجوده، 
ال يكفي ان يشعر الناس بانتامئهم للدولة اال إذا كانوا 
هؤالء  وكل  اليها،  ينتمون  االخرين  بأن  يشعرون 
االرين يشعرون بأن اجلميع ينتمون اليها أيضًا، ومن 
ثم البد من وجود إدراك مشرتك بوجود االخر، وان 
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صحيح. والعكس  بوجودنا  مقرتن  وجوده  االخر 
)حممد،94:2013(.

بأنُه:  التعايش  فيعرف  سبيجامن(  )سفن  أمــا 
اجتامعي  ونظام  آمنة  منتجة  حياة  الستئناف  نموذج 
يمكن لألفراد الذين انخرطوا يف أعامل عدائية سابقة 
ضد بعضهم البعض ان يعيشوا ويعملوا معًا دون ان 

يدمر احدهم االخر. 

من  بأنه  السلمي  التعايش  بايت(  )ابلني  ويعرف 
من  اكثر  أو  اثنني  بني  عالقة  )اقامة  العلمية  الناحية 
بتقارب يشمل  التي تعيش  اجلامعات املختلفة اهلوية 
اكثر جمرد العيش بجانب بعضهم البعض كام يشمل 
درجة معينة من االتصال والتفاعل والتعاون يمكن 
ان يمهد التعايش لتحقيق املصاحلة عىل أساس السالم 
واحلقيقة والعدالة والتسامح. )شبوط،82:2007(.

بيان  يف  السلمي  التعايش  )اليونسكو(  وعرفت 
واالعرتاف  وحرياهتم،  اآلخرين،  »احــرتام  بأنه  هلا 
وتقدير  باآلخر،  والقبول  األفراد،  يب  باالختالفات 

التنوع الثقايف »)الكبييس و احلديثي،62:2012(.

ومن هنا فالتعايش السلمي هو العيش املشرتك بني 
والتعاون  التفاهم  ّجٍو من  الشعوب واحلضارات يف 
بعيدًا  واملصالح  املنافع  وتبادل  والتسامح  والتضامن 
واالضطهاد،  والعنف  والنزعات  الرصاعات  عن 

حتى يسود األمن والسالم.

ثانيًا: م�شتويات التعاي�ض ال�شلمي 

من خالل التعاريف نجد ان هذا املصطلح يقودنا 
إل مجلة من املعاين حمملة بمفاهيم تتضارب فيام بينها، 

ولكن يمكن تصنيفها إىل مستويات أربعة: 

املستوى األول: سيايس، أيديولوجي: حيمل معنى 
العقائدي  اخلــالف  ترويض  أو  ــرصاع،  ال من  احلد 
املرحلة  يف  والرأساميل  االشرتاكي  املعسكرين  بني 
السابقة، او العمل عىل احتواءه، أو التحكم يف ادارة 
وللتعامل  لالتصال،  قنوات  يفتح  بام  الــرصاع  هذا 
والعسكرية،  املدنية  احلياة  رضورات  تقتيض  الذي 
وقد عرف التعايش أول ما عرف عىل هذا املستوى. 

)التوجيري،76:1998(.

إىل عالقات بني  يرمز  اقتصادي:  الثاين:  املستوى 
احلكومات والشعوب فيام له صله باملسائل القانونية 

واالقتصادية والتجارية.)جون لوك،74:1997(.

ــقــايف، حــضــاري:  ــنــي، ث املــســتــوى الــثــالــث: دي
والتعايش  الديني  التعايش  معنى  حتديدًا  ويشمل 
األديــان  أهل  ارادة  تلتقي  ان  به  ــراد  وامل احلضاري 
أجل  من  العمل  يف  املختلفة  واحلضارات  الساموية 
تعيش  وحتى  العامل،  يف  والسالم  األمــن  يسود  ان 
فيه  ما  عىل  والتعاون  اآلخــاء  من  جو  يف  اإلنسانية 
استثناء. دون  من  مجيعًا  البرش  بني  يعم  الذي  اخلري 

)الزركاين،43:2012(.

معجم  يف  ورد  فقد  االجتامعي:  الرابع:  املستوى 
التعايش  تعريف  االجتامعية  العلوم  مصطلحات 
السلمي بأنُه: )معيشة مجاعات مع بعضها البعض أو 
يف نفس الوقت، وقد يتجه هذا التعايش نحو االنصهار 
يف  ويذوب  بعضها  يزول  بحيث  االندماج  نحو  أو 
العنرصية  التفرقة  أو هي حتافظ عىل  البعض اآلخر، 
حواجز  ونظمها  وقوانينها  عاداهتا  من  تقيم  بحيث 

فاصلة بني بعضها البعض(. )بدوي،68:1970(.
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المنظور  في  ال�شلمي  التعاي�ض  مميزات  ثالثًا: 

ال�شالمي: )جياد،170:2012(

يكرس احلواجز النامجة عن االختالف بني الناس، . 1
فضيلة  لرتسيخ  اخلر،  وقبول  حلوار  أفقًا  ويفتح 
اإلنساين  األصل  إىل  استنادًا  املتبادل  االحرتام 

الواحد.
العالقات . 2 يف  اإلصالحي  املنهج  عىل  يؤكد 

حجم  هو  اجليدة  العالقة  فمقياس  اإلنسانية، 
مما  األرض،  عامرة  يف  عنها  الناجم  اإلصالح 
متامًا  منسجاًم  للتعايش  اإلسالمي  املفهوم  جيعل 

مع مفهوم اآلخر يف اإلسالم.
االختالف . 3 بحتمية  تقر  رشعية  أسس  إىل  يستند 

األفراد  بني  والتكامل  التجانس  ورضورة 
ووجود،  قدسيته  من  يزيد  مما  واجلامعات، 
والتفرضه رضورات آنية نامجة عن الرصاع بني 

األفراد واجلامعات.
أسباب . 4 ويقطع  الناس،  بني  العداء  منابع  جيفف 

الواحدة،  الدولة  مستوى  عىل  سواء  اخلراب 
برشوطه  االلتزام  عند  اإلنساين  املستوى  عىل  أم 

ومعايريه من مجيع األطراف.
والتفاهم . 5 والتكامل  والتعارف  التعايش  إن 

املداخل  عىل  والتعرف  النفسية  احلواجز  وإزالة 
والتفاهم  الديني  اآلخر  إىل  للوصول  احلقيقية 
معه، هو الذي ينتج القوانني واألعراف ووسائل 
العلمية،  احلقيقة  وحيرر  االجتامعي  الضبط 
ويؤدي للرتاكم املعريف وتبادل اخلربات وترسيخ 

األعراف.

رابعًا: اأ�ش�ض التعاي�ض ال�شلمي 

بحيث  املشرتكة:  احلرة  االرادة  األول:  االساس 
وليست  الذات،  من  نابعة  التعايش  الرغبة يف  تكون 
مفروضة حتت ضغوط مهام كان مصدرها، أو مرهونة 

برشط مهام تكن مسبباهتا.

االساس الثاين: التفاهم حول االهداف والغايات: 
حتى ال يكون التعايش فارغًا من أي مدلول عميل، 
القصد  يكون  بحيث  للطرفني،  فائدة  حيقق  ال  أو 
االنسانية  االهداف  خدمة  هو  التعايش  من  الرئيس 
واحليلولة  العليا  البرشية  املصالح  وحتقيق  السامية 
وردع  والنزاعات،  ــروب  احل أسباب  القيام  دون 
باألفراد  يلحق  الذي  واالضطهاد  والظلم  العدوان 
واملامرسات  السياسات  كل  واستنكار  واجلامعات، 
التي هتضم فيها حقوق الشعوب عىل أي مستوى من 
والطائفية. والعرقية  العنرصية  وحماربة  املستويات، 

)حكمت،388:2013(

املشرتك  العمل  عىل  التعاون  الثالث:  االســاس 
من أجل حتقيق األهداف املتفق عليها، ووفقًا خلطط 

التنفيذ التي يضعها الطرفان الراغبان يف التعايش.

املتبادلني:  والثقة  االحـــرتام  الــرابــع:  ــاس  االس
تتغلب  وال  مساره،  عن  التعايش  ينحرف  ال  حتى 
من  اآلخــر،  طرف  مصلحة  عىل  ما  طرف  مصلحة 
خالل االحتكام عىل القواسم املشرتكة، وإىل املبادئ 
والقيم التي ال خالف وال نزاع حوهلا.)نور الدين و 

محيد،279:2011(

االساس اخلامس: االتفاق عىل إحالل احلوار بدال 
من الرصاع: الستمرار التعايش بني االطراف وهذا 
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ال يتأتى إال من خالل وجود بيئة ديمقراطية، كمرسح 
بني  الطبيعي  التفاعل  لضامن  السلمي،  للتعايش 
األطراف املتعايشة مع بعضها. )سبع،116:2009(

في  ال�شلمي  التعاي�ض  تر�شيخ  �شبل  خام�شًا: 

العراق 
تثري . 1 التي  الطائفية  املحاصصة  نظام  إلغاء 

النزاعات والسعي لبناء دولة وطنية ديمقراطية.
وضع ضوابط لألطر العامة خلطب أئمة اجلوامع . 2

وعلامء الدين، إلشاعة املفاهيم الدينية الصحيحة 
والكراس  الكتيبات  وطبع  املجتمع،  أفراد  بني 
التي حتث عىل مناهج التعايش بام يضمن ابتعادها 

عن تكريس النزاعات الطائفية والعرقية.
دورًا . 3 وشيوخها  والقبائل  العشائر  زعامء  منح 

املجتمع  يف  الصدع  راب  عملية  يف  حقيقيًا 
العراقي، وإبعاد شبح احلرب األهلية والطائفية 

عنُه.
االتفاق . 4 الل  من  وتفعيله  املواطنة  مبدأ  تعزيز 

السياسية،  العملية  يف  املشاركة  الكتل  بني  فيام 
والتسامح  التقارب  عىل  املشجع  بدور  وقيامها 
جزء  بأنه  للمواطن  الثقة  إلعادة  واالختالط، 

فاعل ضمن حركة العامة للمجتمع.
العمل عىل تنمية اجلانب الثقايف عن طريق خلق . 5

مهام  مجاعة  تشعر  وموحدة  شاملة  وطنية  ثقافة 
عراقية  بأهنا  ومذهبها،  وديانتها  لغتها  كانت 
ومتساوية مع اجلامعات االجتامعية األخرى، أي 

تعلم ثقافة الديمقراطية وممارستها.
توجيه . 6 إىل  تسعى  سياسية  جهة  وجود  من  البد 

عملية التعايش السلمي داخل املجتمع العراقي، 

ونرى أن تكون تلك اجلهة هي الربملان بالتعاون 
مع جمليس الرئاسة والوزارة.

احلضارية . 7 األسس  عىل  الوطن  بناء  أجل  ومن 
األليم  املايض  إلقاء  من  فالبد  والديمقراطية، 
وهبذا  جمددًا،  إليه  العودة  وعدم  ظهورنا  وراء 
فيه  ويرتسخ  العراق  يتقدم  ان  املمكن  من  فقط 
جتربة  دفع  وبالتايل  احلقيقية،  واملواطنة  التعايش 
غاياهتا. إىل  للوصول  الديمقراطي  التحول 

)حكمت،348:2013(

المبحث الثالث:

ال�شياحة الدينية في كربالء المقد�شة

تمهيد:

بالتميز  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املوقع  تتصف 
بحكم  عظيمة  منزلة  من  حتتويه  ملا  النوعي  والتفرد 
الحتضان  وذلك  هبا،  املسلمني  تربط  التي  الروحية 
ومرقد   احلسني اهلل  عبد  أيب  املــوىل  جسد  ثراها 
كربالء  مدينة  وتعترب   ،العباس الفضل  أيب  أخيه 
أنظار  وحمط  الدينية  للسياحة  مهاًم  مركزًا  املقدسة 
ــعــراق، ممــا جعل  ــل وخـــارج ال الــزائــريــن مــن داخ
السياحة الدينية النشاط األكثر متيزًا فيها، عىل الرغم 
أهنا  بحيث  أخرى،  سياحية  مقومات  متتلك  أهنا  من 
مل جتذب العراقيني وحدهم، بل تعد عىل مدار السنة 
حمركًا أساسيًا للسياحة الداخلية والسياحة من الدول 
العربية واألجنبية اإلسالمية، إذا هلا مردود اقتصادي 
املصادر  من  وتعترب  الفرد،  دخل  مستوى  حتسن  يف 
هذه  وإن  االجنبية،  العملة  عىل  للحصول  املهمة 
اخلصوصية تعطي ميزة يف تعظيم الفوائد املحققة من 
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خالل استقطاب أعداد كبرية من السياح يف الداخل 
واخلارج، وبقائهم أطول فرتة ممكنة يف املدينة املقدسة.

اأوًل: ن�شاأة ومفهوم ال�شياحة الدينية

السياحة  ملفهوم  التارخيية  اجلذور  إىل  الرجوع  إن 
حيث  الرافدين  وادي  إىل  بالرجوع  يتم  الدينية 
السفر  كان  لقد  الدينية،  والطقوس  املعابد  إقامة 
تشجع  كانت  التي  الدوافع  أحد  هو  العبادة  لغرض 
العصور  ففي  واالنتقال،  السفر  عىل  األشخاص 
اختالف  عىل  احلجاج  من  كبري  عدد  كان  الوسطى 
يقومون  بوذيني،  ومسلمني،  مسيحيني،  دياناهتم 
ما  غالبًا  التي  املقدسة  األماكن  إىل  الدينية  برحالهتم 
كانت تتعدهم عن موطنهم مسافات طويلة متكبدين 
مشقة هذه الرحالت وأخطارها سائرين عىل األقدام، 
إذا مل تتيرس هلم املوارد املالية، أو عىل ظهور اجلياد إذا 
الدالالت  من  إن  ميسورة،  طبقة  إىل  ينتمون  كانوا 
قيام  قدياًم،  العراق  يف  الدينية  السياحة  وجود  عىل 
السومريني باالحتفال السنوي بعيد الزواج املقدس، 
بعد  أصبح  ثم  بابل،  مدينة  يف  اكيتو  بعيد  والبابليني 
البابلية ضمن  السنة  برأس  يعرف  ذلك عيدًا واحدًا 

حضارة وادي الرافدين. )االسدي،2012:45(.

وعليه  متنوعة  مفاهيم  للسياحة  أصبح  وهبــذا 
عرفت السياحية الدينية »أهنا نمط من أنامط السياحة 
الدينية  والعواطف  الروحي  للطلب  استجابة  وهي 
والرغبة إلشباعها من خالل التوجه ألماكن العبادة 
الدينية  أو األرضحة واملقامات واملزارات واألماكن 
ذلك  يف  ملا  الدينية  الطقوس  مراسم  ألداء  األخرى 
راحة وترٍو نفيس كبري وفعال تنعكس آثاره اإلجيابية 

عىل نفسية وسلوك الفرد. )مطلق،14:2004(.

»ذلك  بأهنا  الدينية  للسياحة  آخر  تعريف  وجاء 
السائحني  انتقال  عىل  يقوم  الذي  السياحي  النشاط 
هبدف  وذلك  أخرى  مناطق  إىل  إقامتهم  أماكن  من 
القيام بزيارات ورحالت دينية داخل وخارج الدولة 

حلقبة من الوقت«. )عبد الوهاب،24:1987(.

التدفق  »ذلك  الدينية  السياحة  كذلك  وعرفت 
املنتظم واملنظم من السياح القادمني من دخل وخارج 
البلد يمتلك أماكن اجلذب السياحي الديني املقدس 
بقصد إشباع اجلانب الروحي هلم وفق ما متليه عليه 

اعتقاداهتم الدينية«. )االسدي،2012:45(.

ومن ذلك التعاريف اعاله يتضح أن االعتقادات 
ملغادرة  األفراد  من  بالكثري  دفعت  التي  هي  الدينية 
ونفيس  غاٍل  كل  باذلني  األخطار  متحدين  بلدهم 
ذلك  مثال  وخري  الدينية  الشعائر  ممارسة  لغرض 
بيته  وآل   احلسني لــألمــام  األربعينية  ــارة  ــزي ال

األطهار. 

ثانيًا: الرو�شة الح�شينية المقد�شة والرو�شة 

العبا�شية المقد�شة 

الروضة احلسينية املقدسة . 1

 ،أبنائه ومرقد  احلسني  ــام  اإلم مرقد  وتضم 
املقدسة  العتبات  باقي  عن  الــروضــة  هــذه  ومتتاز 
بسعة صحنها، وكثرة أواوينها املزخرفة، حيث تبلغ 
أبواب  عرشة  وله  )15000م2(،  الصحن  مساحة 
قايض  القبلة،  )باب  منها  تسميات  هلا  األبواب  هذه 
السالم،  الكرامة،  األكرب،  عيل  السدرة،  احلاجات، 
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وحييط  الرشيف(  رأس  الرجاء،الزينبية،  السلطانية، 
َزينت  حجرة  إيوان  كل  ويف  أواويــن  ستة  بالروضة 
وقد  بالفسيفساء،  والداخل  اخلــارج  من  جدراهنا 
ُأعدت هذه الغرف ليتلقى فيها طالب العلوم الدينية 
للسالطني  مقابر  منها  بعض  ُأعدت  كام  دروسهم، 
وامللوك،ولرجال الدين الكبار، وكبار العلامء، وهناك 
صندوق إىل يمني عىل األكرب بن احلسني ضم حتته 
أجساد الشهداء يف معركة الطف، وتعلو الروضة قبة 
شاهقة يبلغ ارتفاعها )37م(، وهي مطلية من أسفلها 
أسفلها  يف  ويوجد  اخلالص،  بالذهب  أعالها  إىل 
مكسوتان  شاهقتان،  منارتان  تعتليها  )12شباكًا( 
بالذهب اخلالص يبلغ ارتفاعها )44م(، باإلضافة اىل 
الفاخرة وجمموعة  السجاد  فيه  توجد  متحف  وجود 
من األسلة والبنادق اخلفيفة يعود تارخيها اىل 180 عام 
مهدات من الرتاث العثامين ويوجد الكثري من حمامل 
وجود  كذلك  القديم،  الــرتاث  من  وغريها  الشمع 
متعددة  وبحوث  كتاب   15000 عىل  حتتوي  مكتبة 

املجاالت. )املوسوي والطويل،96:2016(.

الروضة العباسية. 2

وتقع عىل مقربة من مرقد اإلمام احلسني وتسمى 
الروضة العباسية نسبة إىل العباس بن عيل وهو أخو 
اجلهة  من  )350م(  مسافة  ويبعد  أبيه،  من  احلسني 
الروضة  مساحة  وتبلغ  احلسينية،  للروضة  الشاملية 
وللصحن  الصحن)1836م2(،  فيها  بام  العباسية 
ثامنية أبواب أربعة منها يف اجلهة الغربية من الصحن، 
أيب طالب  بن  األئمة من ساللة عيل  بأسامء  وتسمى 
بن جعفر،  الزمان موسى  منها احلسني، صاحب 
عيل بن موسى الرضا، أما اجلهة اجلنوبية ففيها باب 

واحد يسمى باب الرسول، وحاليًا يطلق علية باب 
القبلة، كام أن هناك يف اجلهة الشاملية بابًا آخر يسمى 
بالصحن)57(  وحتيط  ــواد  اجل حممد  ــام  اإلم بــاب 
غرفة ُدفن فيها العلامء والسالطني، وتتوسط صحن 
يف  نقشة  ذهبية  قبة  فوقها  وتعلوا  العباسية  الروضة 
مئذنتان  القبة  أطراف  ويف  القرآنية،  اآليات  أسفلها 
ويبلغ  القبلة،  باب  عىل  واقعة  أثرية  ساعة  أن  كام 
)44م(،  املنارة  ارتفاع  ويبلغ  )39م(  القبة  ارتفاع 
تقريبًا عىل 4000  الروضة مكتبة حتتوي  ويوجد يف 
كتاب وبحوث متعددة، باإلضافة اىل املتحف الذي 
والفضة،  الذهب  من  ثريات  مثل  اآلثار  عىل  حيتوي 
من  العديد  واىل  والقالئد  واملباخر  والشمعدان 
الرمزيات الرتاثية.)املوسوي والطويل،98:2016(.

جدول)1( المنا�شبات الدينية المخ�شو�شة في كربالء

املناسبة الدينيةتاريخ املناسبةت
استشهاد اإلمام احلسني10 حمرم1
أربعينية اإلمام احلسني20 صفر2
الزيارة الرجبية1 رجب3
مولد اإلمام عيل13 رجب4
الزيارة الرجبية15 رجب5
مولد اإلمام احلسني3 شعبان6
مولد اإلمام العباس4 شعبان7
مولد اإلمام احلجة15 شعبان8

ليلة ويوم 19 9
جرح اإلمام عيلرمضان

استشهاد اإلمام عيل21 رمضان10
العرشة األخرية من رمضان30-20 رمضان11
يوم عرفة9 ذو احلجة12
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زيارة العيدين )الفطر واألضحى(ليلة العيد ويومها13

تستحب الزيارة فيها، وعددها 52 ليايل اجلمع14
ليلة يف السنة

احلرضيــة  املورفولوجيــة  جميــد،  هيــام  البكــري،  املصــدر: 
ــز  ــة إىل مرك ــتري، مقدم ــالة ماجس ــة، رس ــالء املقدس ــة كرب ملدين
التخطيــط احلــرضي واإلقليمــي، جامعــة بغــداد، 2012، ص: 

.56

ثالثًا: الزيارة الأربعينية وال�شعائر الح�شينية 

أكدت أحاديث األئمة عن أمهية زيارة األربعني 
ومن ضمنها كام جاء عن أيب عبد اهلل الصادق أنُه 
صباحًا  أربعني  احلسني  عىل  بكت  السامء  »إن  قال: 
بالدم، واألرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد، 
بالكسوف  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  والشمس 
وما  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  واملالئكة  واحلمرة، 
وال  اكتحلت  وال  أدهنت  ال  و  منا  امرأة  اختضبت 
رجلت حتى أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف 

عربة من بعدُه«.

لقد ُدفن جسد اإلمام احلسني يف الثالث عرش 
رأس  ولكن  أيــام  بثالثة  مقتله  بعد  أي  املحرم  من 
احلسني بقي عىل أطراف الرماح وبأيدي األعداء 
أعاده  حتى  اهلل(  )لعنهام  ويزيد  زياد  ابن  يدي  وبني 
اإلمام زين العابدين إىل كربالء عندما رجع من األرس 
وأحلقه باجلسد الرشيف، وذلك بعد أربعني يومًا من 
أصح  وهذا  صفر،  شهر  من  العرشين  يف  أي  مقتله 
األقوال وأقرهبا إىل االعتبار. )السعدي،81:2017(

جابر  الصحايب  ورود  عىل  مجيعًا  الباحثون  اتفق 
بن عبد اهلل األنصاري إىل كربالء لزيارة أيب عبد اهلل 
بأربعني  استشهاده  بعد  التاريخ  ذلك  يف   احلسني

يف  وهو   احلسني قتل  نبأ  عليه  عظم  فقد  يومًا، 
قرب  لزيارة  كربالء  إىل  متوجهًا  منها  فخرج  املدينة 
له  يقال  رجــاًل  معه  واصطحب   احلسني االمــام 
إىل  وصوله  وصــادف  لُه،  وغالمًا  العويف  عطّية  بن 
ورود  قبل  أي  صفر،  من  عرش  التاسع  يوم  كربالء 
إىل  جابر  وصــل  فلام  واحــد،  بيوم   البيت أهــل 
االمام  قرب  إىل  توجه  ثم  الفرات  بامء  اغتسل  كربالء 
ثم  العويف،  عطّية  برفقة   والشهداء  احلسني
الثاين  اليوم  يف  االنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  التقى 
باإلمام زين العابدين عند قرب احلسني واستمع 
منه إىل تفاصيل ما جرى هناك فكثر البكاء والعويل 
أهل  قبل  من  املآتم  واقيمت   احلسني قرب  حول 
لزيارة  توافدوا  قد  كانوا  الذين  والنواحي  السواد 
الرسالة  وبنات  العابدين  زين  عىل   احلسني قرب 
ذلك  بعد  ثم  أيام  ثالثة  احلالة  تلك  عىل  واستمروا 
ارحتل زين العابدين بالعائلة من كربالء مواصاًل 

سريه نحو املدينة. )السعدي،82:2017(.

األربعني،  زيارة  تكونت  احلزينة  املناسبة  وهبذه 
إىل  الزائرين  واآلالف  العزائية  املــواكــب  تــأيت  إذ 
كربالء يوم العرشين من شهر صفر فكأهنم يقومون 
الرسالة  وبنات   السجاد لإلمام  االستقبال  بدور 
ويف   احلسني رأس  ومعهم  الشام  من  العائدين 
أربعني  مرور  بذكرى  الوالء  جيددون  نفسه  الوقت 
هنا  من   ،والشهداء  احلسني شهادة  عىل  يومًا 
اليوم  أنه  إذ   ،أربعينية اإلمام احلسني بدأت زيارة 

.الذي رجعت فيه رؤوس أهل البيت

إىل  تأرخيي  مؤرش  احلادثة  هذه  أن  تقدم  مما  نجد 
عىل  األربعني  يوم  يف  احلداد  طقوس  انطالق  بداية 
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احلسني إذ يظهر أن البكاء واللطم ومظاهر احلزن 
عىل  احلــداد  طقوس  للامرسة  املميزة  عالمة  كانت 

احلسني بعد استشهاده مبارشًة. 

ونتاجاهتا  وفاعليتها  الشعائر  هذه  أمهية  وتوضح 
عىل الفرد واملجتمع من النواحي الدينية واالجتامعية 
احلسيني  العزاء  مراسيم  ارتبطت  إذ  والسياسية، 
احلزن  بتأريخ  ارتبطت  مثلام  الدامية  كربالء  بمأساة 
والشهادة، فال توجد أرض مدماة مثل أرض كربالء 
ومل حيزن شعب عىل فقيده مثل حون املؤمنني وال سيام 
يف العراق عىل احلسني حتى أصبح احلزن والعزاء 
الوسط  يف  العراقي  الفرد  شخصية  سامت  من  سمة 

واجلنوب.

يقصد بالشعائر احلسينية »جمموعة مراسيم يؤدهيا 
احلسينية  املجالس  وإقامة   البيت أهــل  أحباب 
والبكاء عليه، وقد طغت تسمية الشعائر عىل مراسيم 
احلزن عىل سيد الشهداء، إذ أهنا اختصت بذكر اإلمام 
م َشَعائِر الَّ  احلسني وآل بيته، ﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعّظِ

َها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوب﴾.  فَإِنَّ
اىل  تشري  االربعينية  الزيارة  أن  سبق  مما  ويتضح 

أمور عديدة وهي: )السعدي،83:2017(.

بروز كربالء كمركز له حضور تارخيي والروحي . 1
موقع  إىل  املكان  هذا  حتّول  بسبب  الشيعة  عند 
رئيسًا  موقعًا  وكذلك  للزيارات،  ومهم  مقدس 
الستذكار معركة الطف األليمة وإعادة إحيائها 

والتفاعل مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية.
 أن أمهية مدينة كربالء املقدسة تتبلور من خالل . 2

ما حتتويه من منزلة عظيمة بحكم العالقة الروحية 
التي تربط املسلمني بثراها الّطاهر، إذ يرقد فيها 

 وأخوه أبو الفضل العباس اإلمام احلسني
ذلك  فمنذ   ،األطهار وأصحابه  بيته  وأهل 
الوقت أصبحت هذه املدينة حمط أنظار املسلمني 

حتى تبّوأت مكانتها الرفيعة ومنزلتها.
ومجيع . 3 أشكاهلا  بكافة  احلسينية  الشعائر  إن 

ما  وإذا  راقية،  حضارية  شعارات  هي  أنواعها 
ُقرّنت ببقية الشعائر املوجودة لدى غري املسلمني 
يمتلكها  التي  الشعائر  أرقى  هي  لرأيناها  اليوم 
وهذه  األخرى،  واملبادئ  األديان  أصحاب 
املواكب والشعائر احلسينية املتداولة عند املؤمنني 

اليوم هي غري جديدة وإنام هي قديمة وعريقة.
أيام . 4 املؤمنون  هبا  يقوم  التي  العزائية  األعامل  إن 

األربعينية إنام ٌيعربون هبا عن دعمهم وتأييدهم 
وكرههم  واستنكارهم  واحلق  والعدل  للخري 

للظلم والباطل.
وحادثة . 5 احلسني  ملأساة  واآلثار  النتائج  أهم  من 

أهل  مذهب  وظهور  التشّيع  انتشار  كربالء، 
العامل  يف  املؤمنني  عدد  وتزايد  فأكثر  أكثر  البيت 

االسالمي.
أشد . 6 فاجعة كربالء من  بأن  املؤرخون  أمجع  لقد 

الوقائع أثرَا يف النفوس ذلك ملا وقع عىل ساحة 
العارش من حمرم سنة )61هـ(  يوم  طف كربالء 
لذلك حني حيّل هذا التاريخ من ّكل عام، وهيل 
معظم  يف  املسلمون  يستعد  احلرام  حمرم  هالل 
هذه  إزاء  شعورهم  عن  لتغبري  املعمورة  أنحاء 
الذكرى الدامية والسيام يف يوم العارش من حمرم 

واألربعني منُه.
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المبحث الرابع:

الأربعين  زيارة  في  الدينية  ال�شياحة  واقع 

ودورها الفعال في تحقيق التعاي�ض ال�شلمي

الزيارة األربعينية تلعب دور كبري يف املجتمع  إن 
الكربالء باخلصوص كون يف هذه الزيارة تتحد مجيع 
املؤسسات يف مجيع البالد وتتوجه ملحافظة كربالء من 
باإلضافة  وغريها،  والصحية  اخلدمية  النواحي  كافة 
العامل  أنحاء  مجيع  من  متعددة  جنسيات  توافد  اىل 
االحصائيات  ــارت  واش بالزيارة،  والتربك  لقصد 
الكربالء  املجتمع  بني  السلمي  التعايش  أن  التالية 
والعراق بصورة عامة مع كافة اجلنسيات اىل تعامل 
الثقايف  والتبادل  ــامن  واالي باملحبة  مغرس  انساين 
االسالم  اىل   احلسني االمــام  رسالة  من  املستمد 
وعليه   ،الكرام بيته  بآل  جتسدت  التي  والتضحية 
التعايش  يمكن توضيح أهم االساسيات التي حتقق 

السلمي يف كربالء فيام يأيت: 

اأوًل: اعداد الزوار الوافدين الى كربالء اثناء 
الزيارة الربعينية عام 2017.

جدول )2( اعداد الزوار الوافدين الى كربالء اثناء الزيارة 

الربعينية عام 2017 

العددالدولةت
12804840العراق 1

ايران+ القنصليات العامة+ 2
2384514املكاتب

69330باكستان3
37254البحرين4
34094لبنان5
19258الكويت 6

11064اهلند7
10300اذربيجان8
3541بريطانيا9

2060امريكا10
1502تركيا11
1371كينيا12
1116املانيا13
949اسرتاليا14
780كندا15
381قطر16
335روسيا17
298جورجيا18
289فرنسا19
266اندنوسيا20
246ماليزيا21
241بلجيكا22
196النروج23
194نيجريا24
183الدنامرك25
73جنوب افريقيا26
17اليونان27
11فنلندا28
297السويد29
15385000املجموع30

ــة  ــني )1(، النــرشة االحصائي ــارة األربع املصــدر: سلســلة زي
ــداد  ــام احلســني املباركــة، اع ــة االم ــارة اربعيني الســنوية لزي
الدراســات  شــعبة  والبحــوث  للدراســات  كربــالء  مركــز 
العتبــة 410،  التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، إصــدارات 

.16 ص   ،2017  ،92 املركــز  إصــدارات 
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ثانيًا: عدد الفنادق ال�شياحية ونزلئها خالل 
زيارة الأربعين

جدول )3( عدد الفنادق ال�شياحية ونزلئها خالل زيارة الأربعين

عدد الزائرين 
االجانب

عدد الزائرين 
العرب

عدد الفنادق 
املسجلة

جمموع 
الزائرين

13295647452770180408

ــة  ــني )1(، النــرشة االحصائي ــارة األربع املصــدر: سلســلة زي
ــداد  ــام احلســني املباركــة، اع ــة االم ــارة اربعيني الســنوية لزي
الدراســات  شــعبة  والبحــوث  للدراســات  كربــالء  مركــز 
العتبــة 410،  التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، إصــدارات 

.78 ص   ،2017  ،92 املركــز  إصــدارات 

ثالثًا: عدد ال�شركات ال�شياحية والفندقة في 
مدينة كربالء المقد�شة

جدول )4( عدد ال�شركات ال�شياحية والفندقة في مدينة 

كربالء المقد�شة

عدد 
الفنادق 
السياحية

عدد 
الرشكات 
السياحية

عدد 
الكوادر 
الوظيفية

عدد 
االليات 
اخلدمية

نسبة 
اإلسكان 
وااليواء 
يف مركز 
املحافظة

احلوادث 
واصابات 

العمل

50883272%800

ــة  ــني )1(، النــرشة االحصائي ــارة األربع املصــدر: سلســلة زي
ــداد  ــام احلســني املباركــة، اع ــة االم ــارة اربعيني الســنوية لزي
الدراســات  شــعبة  والبحــوث  للدراســات  كربــالء  مركــز 
العتبــة 410،  التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، إصــدارات 

.80 ص   ،2017  ،92 املركــز  إصــدارات 

زيارة  خالل  الم�شاركين  المتطوعين  رابعًا: 

الأربعين ل�شنة 1439هـ - 2017 م

جدول )5( المتطوعين الم�شاركين خالل زيارة الأربعين 

ل�شنة 1439هـ - 2017 م

العددجهة التطوعت
200متطوعي الشباب والرياضة1
1000متطوعي لواء النهضة احلسينية2
1000متطوعي لواء اخلدمة احلسينية3
500متطوعي مجعية اهلالل األمحر4
300متطوعي اإلدارة املحلية5
1800املتطوعات من النساء6
1000متطوعي الوقف الشيعي7
180متطوعي فريق بادر8
1000متطوعي فريق البشائر9

8000املتطوعني للعتبة احلسينية املقدسة10
3500املتطوعني للعتبة العباسية املقدسة11
700املتطوعني مع قوة محاية بني احلرمني12

19180املجموع

ــة  ــني )1(، النــرشة االحصائي ــارة األربع املصــدر: سلســلة زي
ــداد  ــام احلســني املباركــة، اع ــة االم ــارة اربعيني الســنوية لزي
الدراســات  شــعبة  والبحــوث  للدراســات  كربــالء  مركــز 
العتبــة 410،  التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، إصــدارات 

.89 ص   ،2017  ،92 املركــز  إصــدارات 
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خام�شًا: و�شائل العالم الم�شاركة خالل زيارة 

الأربعين ل�شنة 1439 هـ - 2017 م

جدول )6( و�شائل العالم الم�شاركة خالل زيارة الأربعين 

ل�شنة 1439 هـ - 2017 م

املجموع
وسائل عدد اإلعالميني

االعالم

عدد 
سيارات 
S.N.G

عراقيأجنبيعريب

923100767477622

ــة  ــني )1(، النــرشة االحصائي ــارة األربع املصــدر: سلســلة زي
ــداد  ــام احلســني املباركــة، اع ــة االم ــارة اربعيني الســنوية لزي
الدراســات  شــعبة  والبحــوث  للدراســات  كربــالء  مركــز 
العتبــة 410،  التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، إصــدارات 

.91 ص   ،2017  ،92 املركــز  إصــدارات 

محافظة  اإلى  الوافدين  الزوار  اأعداد  �شاد�شًا: 
 2000  -  2016 المدة  خالل  المقد�شة  كربالء 

من مختلف الجن�شيات

جدول )7( اأعداد الزوار الوافدين اإلى محافظة كربالء 

المقد�شة خالل المدة 2016 - 2000 من مختلف الجن�شيات

أعدد الزائرين السنوات
العراقيني

أعداد 
الزائرين 
العرب 

واألجانب

املجموع

200013000003401441640144
201015550000125380216803802
20111984000142933521206065
201224180000160486225608330
201328520000178040130010594
201432860000195593434412858
201537200000213146735815122

املصدر: دائرة صحة كربالء، 2016.

لقد ازداد أعداد الزائرين من )1300000( زائًرا 
عراقًيا لعام 2000 إىل )37200000( زائًرا عراقًيا 
لعام 2015 ويعود التزايد يف أعداد الزائرين إىل عدة 
البائد  النظام  التي وضعها  القيود  أمهها  لعل  أسباب 
قبل عام 2003 عىل الزائرين من داخل العراق وثانيًا 
ارتفاع متوسطات الدخول وحتسن املستوى املعايش، 
السياحي  العرض  بجانب  االهتامم  يتطلب  وهــذا 
لصناعة  احلقيقية  املـــادة  هــو  السائح  أن  بوصف 

السياحة، كون هنالك قصور يف العرض السياحي.

إىل  واألجانب  العرب  الزائرين  أعــداد  وإزداد 
 2000 عام  زائر   )340144( من  املقدسة  كربالء 
لغزو  كان  إذ   2015 عام  زائــًرا   )1955934( إىل 
العراق وضعف  االقتصادي عىل  الكويت واحلصار 
وانقطاع  العراقي  للمواطن  االقتصادية  احلــالــة 
البائد  نظام  فرتة  خالل  واقتصاديًا  سياسيًا  العراق 
انخفاض  خالل فرتة 1990 ولغاية 2003 دور يف 
الطلب 2003، إال أن بعد 2003 بدأ العراق يشهد 
اإلسالمية  ومنها  املختلفة  العامل  دول  عىل  االنفتاح 
ان  بعد  اإليرانية  وباخلصوص اجلمهورية اإلسالمية 
ومن  النسبي،  األمني  االستقرار  املحافظة  شهدت 
الزائرين  أعداد  يف  تزايد  املقبلة  السنوات  يف  املتوقع 

العرب واألجانب.
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)�شمن  الوافدين  الزوار  اجمالي  �شابعًا: 
التفاقية( و)خارج التفاقية( ح�شب ال�شهر 

لعام 2016

جدول )8( اجمالي الزوار الوافدين )�شمن التفاقية( 

و)خارج التفاقية( ح�شب ال�شهر لعام 2016

الشهر
ضمن 

االتفاقية 
)ايرانيني(

خارج االتفاقية
)متعددة اجلنسيات(

املجموع

كانون 
5514246438101580الثاين

611223565696778اشباط
11929437794157088آذار

8032239217119539نيسان
8817636611124787مايس

997863318142967حزيران
238201751341333متوز
447333453379266آب

8101839100120118أيلول
ترشين 
279202280150721األول

ترشين 
16592196523624الثاين

كانون 
77548637994133األول

600746 املجموع
1051934 45118 زائرزائر

زائر

املصدر: هيئة السياحة - قسم االحصاء واملتابعة - 2017.

يتضح مما سبق يف اجلداول اعاله قد حتققت فرضية 
الدراسة التي تشري اىل )الصورة السياحية الدينية هلا 
خاص  بشكل  السلمي  التعايش  حتقيق  عىل  القدرة 
يف حمافظة كربالء حمليًا ووطنيًا وبصورة اجيابية أجتاه 
املستوى اخلارجي للعراق(، كوهنا تشكل اكرب جتمع 

برشي يف العامل يف حمافظة كربالء املقدسة بسبب تنوع 
هذه  يف  واالنتامءات  والطوائف  واالديان  اجلنسيات 
االطمئنان  كل  تعطي  بدورها  التي  املقدسة  الزيارة 
االمام  وان   ، البيت  أهل  ملحبني  النفوس  لدى 
األبد  اىل  ــالم  واالس السالم  رمز  يبقى   احلسني

وعىل مر العصور.

ال�شتنتاجات:

التعايش . 1 اىل  دعت   احلسني االمام  ثورة  ان 
السلمي لكل االديان والطوائف وساعدت عىل 

حتقيق االهداف املوسومة للدين االسالمي.
السياحية . 2 باملقومات  غزيرة  كربالء  حمافطة  ان 

الدينية ومن خالل استخدام اساسيات الصورة 
السياحية الناجحة يساعد عىل توافد اعداد كبرية 
لدى املسلمني من كل انحاء العامل، هذا ما موضح 
يف االحصائيات حيث بلغت عدد الزائرين لعام 

2017 اىل )15385000(.
3 . البيت هنالك خدمات مقدمة من حمبني أهل 

ما  كل  تقدم  التي  احلسينية  املواكب  يف  املتمثلة 
حيتاجه الزائر.

اىل . 4 جاءت  التي  احلسينية  املواكب  اىل  باإلضافة 
خارجه  أو  العراق  من  املقدسة  كربالء  حمافظة 
لكن هنالك نسبة كبرية من الفنادق السياحية يف 
التي تبلغ )508 فندق سياحي( و )83  كربالء 
رشكة سياحية(، هذا دليل قاطع عىل ان التعايش 
الزيارة  هذه  يف  موجود  والتسامح  السلمي 

املباركة.
ان املحبني لألمام احلسني وال بيته هم الدليل . 5

السلمي يف حمافظة كربالء  التعايش  القاطع عىل 
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اكثر من )19180 متطوع(  اتضح هنالك  كون 
خدمة  يف  جماننا  تطوعوا  االربعينية  الزيارة  اثناء 

الزائرين وهذا يعترب يشء فريد يف العامل ككل.
التعايش . 6 نقل  يف  كبري  دور  يلعب  االعالم  ان 

السلمي يف البلدان، اما يف الزيارة االربعينية فقد 
حمافظة  يف  اعالم  وسيلة   )923( هنالك  كانت 
هذه  ان  العامل  دول  مجيع  اصبت  وهبذا  كربالء، 
الزيارة تشكل اكرب جتمع برشي يف العامل وحيقق 
تعايش السلمي بصورة ناجحة وفعالة ومستمرة.

التو�شيات:
من . 1 السلمي  التعايش  ونرش  تشجيع  عىل  احلث 

الدينية  السياحية  املقومات  استخدام  خالل 
واألثرية املوجودة يف حمافظة كربالء املقدسة. 

والتسويق . 2 االعالم  وسائل  تطوير  عىل  العمل   
داخل  يف  السلمي  التعايش  ثقافة  للنرش  الناجح 
االمام  قضية  هي  ما  ملعرفة  وخارجة  العراق 

احلسني التي استشهد من أجلها.
واملساجد . 3 الدينية  الشخصيات  توجيه 

واحلسينيات عىل نرش الثقافة والتسامح والتعايش 
يف كافة املؤسسات احلكومية والغري حكومية.

احلكومية . 4 اجلامعات  يف  ومؤمترات  ندوات  عقد 
قضية  خيص  فيام  العراق  عموم  يف  واالهلية 
التعايش السلمي للبالد باالعتامد عىل تضحيات 
اهل البيت  من أجل غرسها يف نفوس املجتمع 

العراقي.
استغالل الطاقات الشبابية واحلمالت التوعية يف . 5

الوحيد  السالح  كوهنم  السلمي  التعايش  قضية 
للنرش اكرب قضية يف البلد والتي تستخدم بصورة 

واعية ومثقفة.

 العمل عىل حتقيق العدالة والترشيعات القانونية . 6
التسامح  حتقيق  عىل  يساعد  وهذا  املجتمع  يف 

والتعايش السلمي يف البلد.

الم�شادر

القران الكريم. 

التعايش، . 7 أجل  من  احلوار  العزيز،  عبد  التوجيري، 
دار الرشوق، القاهرة، 1998.

التنمية . 8 يف  البية  أثر  عزيز،  جعفر  سالم  االسدي، 
السياحية كربالء املقدسة أنموذجًا، رسالة ماجستري 
مقدمة اىل كلية العلوم السياحية، اجلامعة االسالمية، 

لبنان، 2012.

احلرضية . 9 املورفولوجية  جميد،  هيام  البكري، 
مقدمة  ماجستري،  رسالة  املقدسة،  كربالء  ملدينة 
جامعة  واإلقليمي،  احلرضي  التخطيط  مركز  إىل 

بغداد،2012.

ظالل . 10 يف  حسني  ابراهيم  قطب  سيد  الشاريب، 
 - بريوت  الرشوق،  دار  )1385هـ(،  القران، 

القاهرة، ط / 17، 1412 هـ.

الكبييس واحلديثي، صبحي أفندي، عبد اهلل حسن . 11
الغري  مع  التعايش  يف  االقتصادية  الوسائل  محيد، 
اآلداب،  مداد  جملة  االسالمي،  الفقه  يف  املسلمني 

العدد 3، املجلد االول،اجلامعة العراقية،2012.

الطويل، . 12 اجلبار،  عبد  صفاء  د.  م.  أ.  املوسوي، 
السياحي  االستهالك  دالة  عيل،  حممد  م.م.حسني 
النظرية والتطبيق، دار األيام للنرش والتوزيع،  بني 

الطبعة األوىل، عامن - األردن،2016.

حكمت، د. منى محدي، مفهوم التعايش السلمي . 13



222

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

ومعوقاته يف العراق، جملة العلوم السياسية، جامعة 
بغداد، 2013.

الدولة . 14 بناء  اجلبار، خطوات يف  شبوط، حممد عبد 
احلديثة، جملة املواطنة والتعايش، العدد )1( شباط، 

مركز وطن للدراسات، بغداد، 2007.

عبد الستار، م. د. خالد عبد االله، األسس الفكرية . 15
جملة  املجتمعات،  يف  السلمي  التعايش  لثقافة 
العلوم  كلية  الثاين،  العدد  العريب،  العلمي  الرتاث 

السياسية- جامعة بغداد، 2016. 

حممد . 16 غادة  ع،  حممود  والء  وآخرون،  الفتاح  عبد 
األمنية  األزمات  قاعود،  صالح  مروة  وفيق، 
كمقصد  ملرص  الذهنية  الصورة  عىل  وتأثرياها 
والسياحة  للرتاث  الدولية  املجلة  سياحي، 
والضيافة، كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، 

املجلد )11(، العدد )1/2( سبتمرب، 2017.

عبد الوهاب، صالح الدين، السياحة الدولية، دار . 17
إهلنا للطباعة والنرش، القاهرة، 1987.

 حممد منذر، مبادئ العالقات الدولية من النظريات . 18
والنرش  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  العوملة،  إىل 

والتوزيع، بريوت، 2002.

وتكوين . 19 الثقافات  تعايش  سامل،  د.وليد  حممد، 
ندوة  احلديثة،  العراقية  لبناءالدولة  مدخل  اهلوية، 
الوطنية  والثقافة  السلمي  التعايش  تعزيز  )سبل 
جامعة   - السياسية  العلوم  كلية  العراق(،  يف 

بغداد،2013.

السياحي . 20 اجلذب  مقومات  كريم،  عالء  مطلق، 
قدمت  ماجستري  رسالة  سامراء،  ملدينة  الديني 
املستنرصية،  اجلامعة  واالقتصاد،  االدارة  كلية  إىل 

بغداد، 2004.

ثقافة . 21 عرتيس،  فروق  فاتن  قطب،  حممد  ميسون   
الدويل  فيالدلفيا  مؤمتر  إىل  مقدم  بحث  الصورة، 

الثاين عرش، 2007.

ياس، . 22 عامرة  رشيد  و  الدين  حمي  عمر  واحد   
واملستقبل،  الواقع  العراق  يف  السلمي  التعايش 

السليامنية، 2011.

ابن منظور، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم . 23
العرب،  لسان  711هـ(.  )ت  املرصي  االفريقي 

مج6، دار صاد، )بريوت،1995(.

العلوم . 24 مصطلحات  معجم  بدوي،  زكي  أمحد 
االجتامعية، مكتبة ابنان، بريوت، 1970.

جون لوك، رسالة يف التسامح، ترمجة: مني البوسنة، . 25
املجلس األعىل للثقافة، القاعرة، 1997.

وثيقة . 26 ضوء  يف  االخر  حقوق  جياد،  عليوي  خالد 
التعايش،  ملبدأ  اسالمي  تأصيل  املنورة،  املدينة 
الثاين، جامعة كربالء،  العدد  جملة رسالة احلقوق، 

.2012

احلضارة . 27 يف  التعايش  حسن،  خليل  د.  الزركاين، 
العربية اإلسالمية، ندوة علمية بعنوان )سبل تعزيز 
التعايش والثقافة الوطنية يف العراق، جامعة بغداد، 

كلية العلوم السياسية، 2012.

عىل . 28 السياحي  اإلعالم  أثر  بلبخاري،  د.  سامي، 
من  اجلزائر  يف  الداخلية  السياحة  صورة  حتسني 
وجهة نظر السياح املحليني - دراسة ميدانية، جملة 
والدراسات  لألبحاث  املفتوحة  القدس  جامعة 
العدد  الثاين،  املجلد   - واالقتصادية  اإلدارية 

السادس، حزيران، 2016.

سبع، أ. م. د. سداد مولود، اهلوية الوطنية وتعزيز . 29



223

حمور فعالية زيارة االربعني يف ترسيخ مبدأ التعايش

الدراسات  مركز  العراق،  يف  السلمي  التعايش 
العدد  بغداد،  جامعة  واالسرتاتيجية،  الدولية 

الثامن والستون، 2009.

عناد، أ. د. وجدان فريق، املنهج القرآين والتعايش . 30
امللوية  جملة  اإلنساين،  املجتمع  يف  السلمي 
للدراسات اآلثارية والتارخيية، املجلد 4، العدد 8، 

السنة الرابعة، حزيران 2018.

التعايش . 31 حسن،  القادر  عبد  ربه  عبد  د.  العنزي، 
السلمي يف املنظور االسالمي، جملة جامعة القدس 
احلادي  العدد  والدراسات،  لألبحاث  املفتوحة 

واالربعون، 2017.

حازم . 32 د.  الدين،  عالء  ارساء  د.  محيد،  و  نوري 
التعايش  تعزيز  يف  الوطنية  املصاحلة  دور  صباح، 
السلمي يف العراق بعد 2003، يف مؤمتر )التعايش 
جامعة  واملستقبل(،  الواقع  العراق  يف  السلمي 

السليامنية، 2011.

أمحد الدسوقي، ورقة عمل حول موضوع الصورة . 33
الذهنية لرجل الرشطة لدى الرأي العام املرصي، 
املتحدة  األمم  برنامج  دورات  احدى  اىل  مقدمة 

اإلنامئي - مرشوع دعم( 2003،

والتنمية . 34 السياحي  الوعي  زكي،  تيمور  حممد  داليا 
شباب  مؤسسة  وقضايا،  مفاهيم  السياحية 

اجلامعة،2008.

السعدي، انتصار عبد عون حمسن، املسار التارخيي . 35
السبط،  جملة  والتطور،  النشأة  االربعينية  لزيارة 
 ،4 العدد  واحلوث،  للدراسات  كربالء  مركز 
الثاين  كانون  1438هـ-  الثاين  ربيع  الثانية،  السنة 

2017م.

دائرة صحة كربالء.. 36

هيئة السياحة العراقية.. 37
38. Abdalla،G.)2008( Egypt is image as a tourist 

destination -A perspective of foreign tourists، 

an international Multidisciplinary journal of 

tourism.

39. Abdelwahab،s. )2000( Tourist Destination 

Image And Its Impact Upon The TouristFlow 

To Egypt، PHD.Disseration، Faculty of 

Tourism And Hotel Management، Helwan 

University.

40. Beerli، A.، et Martin، J. O. Factors influencing 

destination images. Annals of Tourism 

Research، 31 (3)، 2004.

41. Budiman، A.)2008( Virtual Online 

Communities: Astudy Of Internet Based 

Community Interaction. PHD Dissertation، 

Ohio University.

42. Gunn، C. Vacations cape:Designing tourist 

regions. Austin: University of Texas.1972

43. Zaki،D. (2007)، The Destination Image 

Before And After The Destination Visit 

)AnAnalyzing Study Of The Egyption 

Tourism Image(،PHD. Dissertation،،Faculty 

of Tourism And Hotel Management Alex. 

University.





225

المحور ال�شابع

الأبعاد الأدبية والثقافية في زيارة الأربعين
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حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

اأثُر المقاربة التداولية في بيان م�شامين الخطاب

)ن�ض زيارة الأربعين اإنموذجًا(

الباحث علي حممد نور جميد عبا�س 

 ماجستري يف لغة القرآن وإعجازه

الملخ�ض

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني أيب القاسم حممد وعىل آله الطاهرين 
وصحبه املنتجبني إىل قيام يوم الدين.

وبعُد: حتتوي زيارة األربعني املقدسة عىل الكثري من العرب والدروس التي ال بد لكل مؤمن وموال ألهل 
اليها ملا يف ذلك من صالح لإلنسانية مجعاء. وقد جاءت هذه الدراسة املتواضعة   معرفتها واالنتباه  البيت 
رغبة مني يف التقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل توساًل باإلمام احلسني عسى أن تكون يل صدقة جارية وذخرية 
باقية يف دار اآلخرة. وكان من دوافع البحث يف هذا املوضوع أنني مل أجد بحسب اطالعي املتواضع أحدًا من 

الباحثني قد تناول دراسة نص زيارة األربعني دراسًة تداولية. 

وقد أحببت أن أهدي عميل هذا إىل موالنا صاحب العرص والزمان اإلمام املهدي املنتظر فأسأل اهلل تعاىل 
أن جيعلنا من أنصاره وأعوانه..إنه سميع جميب. 

وقبل البدء باحلديث عن زيارة األربعني العظيمة وما اشتملت عليه من تعاليم وقيم ودروس وعرب مبثوثة 
أمام  الصورة  تتضح  التداولية بشكل خمترص لكي  املضامني  األمر عىل معنى  بادئ  التعرف يف  بد من  فيها، ال 

القارئ الكريم.

املضامني التداولية التي جاءت يف هذا البحث املتواضع تعني يف أبسط صورها املضامني التي تظهر رصاحة 
عىل سطح امللفوظ تارة، وتارة أخرى تأيت مبثوثة ضمنًا بني كلامهتا، وهذا األمر راجع إىل بالغة التعبري اخلطايب 

الذي وصل إلينا عىل هذه الشاكلة التي نراها اليوم يف كتب الثقاة من الرواة.

ومن هذا املنطلق ال بد من التعرف عىل معنى التداولية يف اللغة واإلصطالح.

الكلامت املفتاحية: اللسانيات، التداولية، االشارة، االستلزام احلواري، االفرتاض املسبق، القول امُلضمر، 
الفعل الكالمي.
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The impact of the deliberative approach in the statement of the contents of 

the speech

)The text of the visit forty examples(

Ali Mohammed Noor Majeed Abbas

Master in the language of the Quran and its miracle

Abstract

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, prayers and peace be upon the Seal of Prophets and Messen-

gers Abu al-Qasim Muhammad and his pure family and companions to the Day of Judgment.

And yet: the visit of the forty holy contains a lot of lessons and lessons that every believer 

and loyal to the people of the house peace be upon them to know and pay attention to it for the 

good of all humanity. This modest study came my desire to approach God Almighty begged 

Imam Hussein may I have a charity ongoing and ammunition remaining in the Hereafter. One 

of the motives of the research in this subject was that I did not find, according to my modest 

knowledge, any of the researchers had dealt with the study of the text of the visit forty deliber-

ative study.

I have loved to dedicate this work to Mawlana His age and time Imam Mahdi expected, ask 

God Almighty to make us of his supporters and his aides.. He is an answer.

Before starting to talk about the visit of the great forty and the contents of the teachings, val-

ues, lessons and lessons learned, it is necessary to learn at the outset the meaning of deliberative 

content in a concise in order to clear the picture before the reader.

The deliberative implications that came in this modest research mean in its simplest form the 

contents that appear explicitly on the surface of the vocabulary at one time, and at other times 

comes implicitly among its words, and this is due to the eloquence of the rhetorical expression 

that arrived to us as we see today in the books of confidence from the narrators.

In this sense it is necessary to recognize the meaning of deliberation in language and termi-

nology.

Keywords: linguistics, deliberative, reference, dialogue necessity, presupposition, atrophied, 

verbal verb.
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مفهوم التداولية في اللغة وال�شطالح 

إطار  يف  حديثًا  تتبلور  التداولية  النظرية  طفقت 
حتليل  يف  مألوفًا  موضوعًا  فأصبحت  اللسانيات، 
أصبحت  التداولية  فإن  ثم  ومن  اللغوية،  املظاهر 
من أحدث فروع العلوم اللغوية يف اعتنائها بتحليل 
اخلطاب. وهو درس ال يزال غزيرًا حيويًا منتجًا يمّد 
بأفكار ومفاهيم  اللغوية واملعرفية  الدراسات  ساحة 
فروع  بني  العلمية  الروابط  ويقيم  جديدة،  ورؤى 

علمية متعددة.

مفهوم التداولية في اللغة1. 

تقول  العربية،  املعجامت  يف  )دول(  مادة  وردت 
العرب: َداَل َيُدول َدْوال وداَلًة: صاَر ُشْهَرًة، وَداَلت 
أَخَذْتُه  اليشَء:  األيدي  وَتداَوَلِت  َداَرْت،  َأي  األَياُم 
واألَمر  العمَل  َتداَوْلنا  َوُيَقاُل:  ة،  مرَّ وتلك  ة  مرَّ هذه 
 .)1( ًة  َمرَّ َوَهَذا  ة  َمرَّ َهَذا  فَعِمل  تعاَوْرناه  بَِمْعنَى  َبْينَنَا 
فاملتداول هو املشهور، أو هو املتعارف عليه، أو هو 

الدارج.

مفهوم التداولية في ال�شطالح2. 

جوانبها  بجميع  يلّم  للتداولية  تعريف  تقديم  إن 
أمر عسري؛ ذلك أهنا نظرية مل يكتمل بناؤها بعد، هذا 
مصادر  تتقاذفها  ألهنا  أخرى؛  جهة  ومن  جهة،  من 
معرفية كثرية )2(، فضاًل عن أهنا تتداخل مع كثري من 
العلوم األخرى مما جعل كل باحث ينطلق يف تعريفها 
من جمال ختصصه، ولذلك سنكتفي بإيراد أهم ما جاء 

يف تعريفاهتا.

ولعل َأقدم هذه احلدود وأشملها هو حّد موريس 

الذي عّرفها يف سياق حتديده لإلطار  عام )1938( 
جزء  ))التداولية  بقوله:  العالمات  لعلم  العام 
العالمات  بني  العالقة  تعالج  التي  السيميائية  من 

ومستعميل هذه العالمات(()3(.

لعملية  املهم  االرتباط  ا دراسة  بَأهنَّ وحّدها هلل: 
التواصل يف اللغة الطبيعية باملتكلم والسامع اللغوي 
معرفة  بوجود  وارتباطهام  اللغوي،  غري  وباملقام 

أساسية وبرسعة وجود تلك املعرفة)4(.

إجــرائــيــًا  تعريفًا  ــراوي  ــح ص مسعود  ويــقــدم 
شديدة  وجيعلها  بالتواصل  يربطها  إذ  للتداولية، 
القوانني  فالتداولية عنده: ))هي إجياد  به،  االلتصاق 
القدرات  عىل  والتعرف  اللغوي،  لالستعامل  الكلية 
»التداولية« من  اللغوي، وتصري  للتواصل  اإلنسانية 
ثم جديرة بأن تسمى علم »االستعامل اللغوي«(()5(.

التحليل  أمهية  لنا  تتضح  تقدم  ما  خــالل  فمن 
الرصحية  املــعــاين  عــن  لنا  يكشف  ــذي  ال ــداويل  ــت ال

والضمنية التي حتوهيا زيارة األربعني املقدسة.

 متن زيارة اأربعين الإمام الح�شين
التهذيب واملصباح عن صفوان  الشيخ يف  رواها 
زيــارة  الصادق يف  مــوالي  قــال يل  قــال:  ــاّمل  اجل

األربعني: تزور عند ارتفاع النهار وتقول)6(:

الُم َعىل َخليِل اهللِ  الُم َعىل َويِلِّ اهللِ َوَحبيبِِه، َالسَّ َالسَّ
الُم  َالسَّ َصِفيِِّه،  َواْبِن  اهللِ  َصِفيِّ  َعىل  الُم  َالسَّ َوَنجيبِِه، 
أسرِي  عىل  الُم  َالسَّ هيِد،  الشَّ امْلَْظُلوِم  احْلُــَســنْيِ  َعىل 
ُه َولِيَُّك  اْلُكُرباِت، َوَقتيِل اْلَعرَباِت، َالّلـُهمَّ إيّن أْشَهُد َانَّ
َواْبُن َولِيَِّك، َوَصِفيَُّك َواْبُن َصِفيَِّك، اْلفاِئُز بَِكراَمتَِك، 
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عاَدِة، َوَاْجَتَبْيَتُه بِطيِب  هاَدِة، َوَحَبْوَتُه بِالسَّ أْكَرْمَتُه بِالشَّ
اْلِوالَدِة، َوَجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن الساَدِة َوقاِئدًا ِمَن اْلقاَدِة، 
َوذاِئدًا ِمْن اْلذاَدِة، َوأْعَطْيَتُه َمواريَث األْنبِياِء، َوَجَعْلَتُه 
عاِء،  الدُّ يف  َفأْعَذَر  األْوِصياِء،  ِمَن  َخْلِقَك  َعىل  ًة  ُحجَّ
ِعباَدَك  لَِيْسَتنِْقَذ  فيَك،  ُمْهَجَتُه  َوَبَذَل  النُّْصَح،  َوَمنََح 
َمْن  َعَلْيِه  َتــواَزَر  َوَقْد  الَلِة،  الضَّ ِة  َوَحــرْيَ اجْلَهاَلِة  ِمَن 
َورَشى  األْدنــى،  ــاألْرَذِل  بِ ُه  َحظَّ َوبــاَع  ْنيا،  الدُّ ْتُه  َغرَّ
َوَتَرّدى يِف َهواُه،  َوَتَغْطَرَس  ثَمِن األْوَكِس،  بِالَّ آِخَرَتُه 
أْهَل  ِعباِدَك  ِمْن  َوأطاَع  َنبِيََّك،  َوأْسَخَط  َوأْسَخَطَك 
النّاَر،  امْلُْسَتْوِجبنَي  األْوزاِر  َومَحََلَة  َوالنِّفاِق،  قاِق  الشِّ
َفجاَهَدُهْم فيَك صابِرًا حُمَْتِسبًا، َحّتى ُسِفَك يِف طاَعتَِك 
َوبياًل،  َلْعنًا  َفاْلَعنُْهْم  َالّلـُهمَّ  َحريُمُه،  َواْسُتبيَح  َدُمُه، 
الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهللِ،  هْبُْم َعذابًا ألياًم، َالسَّ َوَعذِّ
َانََّك َامنُي  الُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِِّد األْوِصياِء أْشَهُد  َالسَّ
َامينِِه، ِعْشَت َسعيدًا، َوَمَضْيَت مَحيدًا َوُمتَّ  َواْبُن  اهللِ 
َفقيدًا َمْظُلومًا َشهيدًا، َوأْشَهُد أنَّ اهللِ ُمنِْجٌز ما َوَعَدَك، 
ٌب َمْن َقَتَلَك، َوأْشَهُد أنََّك  َوُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك َوُمَعذِّ
َوَفْيَت بَِعْهِد اهللِ، َوجاَهْدَت يِف َسبيِلِه َحّتى أتاَك اْلَيقنُي، 
َفَلَعَن اهللُ َمْن َقَتَلَك، َوَلَعَن اهللُ َمْن َظَلَمَك، َوَلَعَن اهللُ 
ًة َسِمَعْت بِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه، َالّلـُهمَّ إيّن ُأْشِهُدَك أيّن  ُامَّ
َويِلٌّ ملَِْن واالُه، َوَعُدوٌّ ملَِْن عاداُه، بِأيب أْنَت َوُأّمي َيا ْبَن 
َرُسوِل اهللِ، َاْشَهُد َانََّك ُكنَْت ُنورًا يف األْصالِب الّشاخِمَِة 
ْسَك اجْلاِهِليَُّة بَِاْنجاِسها، َومَلْ  َرِة، مَلْ ُتنَجِّ َواألْرحاِم امْلَُطهَّ
َدعاِئِم  ِمْن  َأنََّك  وَأْشَهد  ثِياهِبا،  ِمْن  اّمُت  امْلُْدهَلِ ُتْلبِْسَك 
َوَاْشَهُد  امْلُْؤِمننَي،  َوَمْعِقِل  امْلُْسِلمنَي،  وَأْركاِن  الّديِن 
 ، ِكيُّ اهْلاِدي امْلَْهِديُّ يِضُّ الزَّ ، الرَّ َانََّك اإلماُم اْلرَبُّ التَِّقيُّ
َوأْعالُم  التَّْقوى،  َكِلَمُة  ُوْلِدَك  ِمْن  َة  األِئمَّ َانَّ  َوَاْشَهُد 
ْنيا،  الدُّ أْهِل  عىل  ُة  َواحْلُجَّ اْلُوْثقى،  َواْلُعْرَوُة  اهْلُدى، 

وَأْشَهُد أيّن بُِكْم ُمْؤِمٌن، َوبِاِيابُِكْم ُموِقٌن، برَِشائِع ديني 
َوأْمري ألْمِرُكْم  ِسْلٌم  لَِقْلبُِكْم  َوَقْلبي  َعَميل  َوَخواتيِم 
َلُكْم،  اهللِ  ــأَذَن  َي َحّتى  ٌة،  ُمَعدَّ َلُكْم  يت  ــرْصَ َوُن ُمتَّبٌِع، 
َعَلْيُكْم،  اهللِ  َصَلواُت  ُكْم،  َعُدوِّ َمَع  َمَعُكْم ال  َفَمَعُكْم 
َوغاِئبُِكْم،  َوشاِهِدُكْم  َوأْجساِدُكْم،  أْرواِحُكْم  َوعىل 

َوظاِهِرُكْم َوباطِنُِكْم، آمنَي َربَّ اْلعاملنَِي.

التحليل التداولي للزيارة المقد�شة

الُم َعىل َويِلِّ اهللِ َوَحبيبِِه  • َالسَّ

بإشارة  يطالعنا  معنى  القصرية  اجلملة  هذه  يف 
ينتج  إذ  هبا،  االلتزام  عىل  املخاطِب  حيثنا  اجتامعية، 
املرِسل خطابه حسب إسرتاتيجيات متفاوتة وكثرية، 
مراعاة  معينة  إسرتاتيجية  اختيار  إىل  يعمد  ولكنه 
املعايري  تلك  ومن  االعتبار،  بعني  يأخذها  ملعايري 
من  ما  جمتمع  خيلو  ال  إذ  االجتامعية)7(،  املعايري  هي 
وظيفية  أو  اجتامعية  عالقات  تكون  فقد  العالقات، 
أو غريها، وتتصف العالقة بأمهيتها السياقية يف إنتاج 
وخصوًصا  القوالب  بعض  عمل  حيفز  مما  اخلطاب، 

القالب االجتامعي)8(. 

فبدأ الكالم بـ كلمة )السالم( هي إشارة اجتامعية 
العالقة  وتبني  معني،  شخص  إىل  حتيل  رسمية، 
الرسمية بني املتخاطبني، وتدخل فيها صيغ التبجيل، 
أو مراعاة املسافة االجتامعية، أو احلفاظ عىل احلوار 
يف إطار رسمي)9(. وتتلخص هذه اإلشارة يف )تعظيم 
امُلَحيِّي للُمَحيَّى للتأليف بني القلوب( أي إىل التأدب 
يف خطاب اإلمام احلسني هذا من جهة، ومن جهة 
الرشيعة  أكدهتا  التي  )السالم(  كلمة  تشري  أخرى 
إذ  مبارش،  غري  توجيهي  كالمي  فعل  إىل  االسالمية 
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يفّضل املتكلم يف أحياٍن كثرية استعامل صيٍغ تعارف 
الناس عليها اجتامعيًا وعرفيًا يف منأى عن مقصدها 
ليس  املتكلم من وراء قوله شيئًا  يقصد  فقد  احلريف، 
اجلملة،  من  الظاهر  املقصود  بعينه  هو  بالرضورة 
القول وقصد اجلملة  أي: ال يوجد تطابق بني قصد 
املبارش. ويطلق عىل هكذا نوع من األقوال بـ)األفعال 
الفعل  هذا  لنا  ويتضح  املبارشة()10(.  غري  الكالمية 
الكالم  بدء  عىل  التحضيض  خالل  من  التوجهي 
أنه  وآله  عليه  اهلل  النبّي صىل  ورد عن  فقد  بالسالم، 
جتيبوه()11(،  فال  السالم  قبل  بالكالم  بدأ  )من  قال: 
كام  الم)12(.  السَّ إفشاء  حيّب  اهلل  إّن   :الباقر وعن 
كتب  عليكم  الم  السَّ قال  ))من   :النبّي عن  ورد 
الم عليكم ورمحة اهلل  له عرش حسنات، ومن قال السَّ
عليكم  الم  السَّ قال:  ومن  حسنة،  عرشون  له  ُكتب 

ورمحة اهلل وبركاته كتب له ثالثون حسنة)13(.

يظهر  ال  )السالم(  كلمة  يف  آخر  معنى  ويطالعنا 
يف  عليه  املتعارف  إذ  امللفوظ،  سطح  عىل  رصاحــة 
صحة السالم حضور املسلَّم عليه وتواجده يف زمن 
وراء  يكمن  عاّم  التفتيش  من  بد  ال  وهنا  اخلطاب، 
قد  املرِسل  أن  هنا  نالحظه  فالذي  الرصيح.  اللفظ 
احلــوار؛  يف  التعاون  مبادئ  أحــد  خطابه  يف  خــرق 
))من أجل توليد تلويح معتمد للمستمع وليس من 
رأي  عىل  هنا  فاخلرق  وتضليله(()14(.  خداعه  أجل 
التداوليني قد حدث يف مبدأ الطريقة الذي ينص عىل 
بعيدًا عن االلتباس  أن يكون الكالم مرتبًا، موجزًا، 
ضعيف  ذهن  إىل  يتبادر  قد  وهنا  والغموض)15(، 
اهلل  عند   البيت أهل  منزلة  يف  واملشكك  النفس 
إىل  اخلطاب  توجيه  يتم  كيف  مضمونه:  ما  تعاىل، 

وللرد  األحياء؟!  من  ليس  وهو   احلسني اإلمام 
معنى  حيمل  الكالم  إن  نقول:  التشكيك  هذا  عىل 
عند  أحياء  مجيعًا  البيت  أهل  )أّن  يف  يتمثل  مستلزمًا 
عىل  ويدّل  واملعرفة(  العلم  بموائد  ويرزقون  رهبم 
أخبار  النقل  ومن  ساطعة  براهني  العقل  من  ذلك 
كثرية. عن اإلمام الرضا ))َاْشَهُد باهلل َأنََّك َتْشَهُد 
َحيٌّ  َوَأْنَت  َسالِمي،  َوَتُردُّ  َكاٰلمي،  َوَتْسَمُع  َمٰقامي، 
ِعنَْد َربَِّك َمْرزوق...(()16(، وعن الباقر قال: قال 
حتّدثون  لكم  خري  حيايت  ألصحابه:   اهلل رسول 
ونحّدث لكم، وممايت خري لكم تعرض عيّل أعاملكم، 
وإن  ذلك،  عىل  اهلل  محدت  مجياًل  حسنًا  رأيــُت  فإن 
خالل  ومن  لكم((.  اهلل  استغفرت  ذلك  غري  رأيُت 
هذا الكالم يمكن أن نستنتج أن اخلرق الذي حدث 
يف مبدأ الطريقة كان كفياًل بنقل املعنى من الظاهر إىل 
ما ورائه، وتسيري املحادثة نحو اإلفهام وحتقيق اهلدف 
أن  من  التداوليني  قول  يطابق  ما  وهذا  اخلطايب)17(. 
تفيض  احلواري  التعاون  قواعد  من  ما  قاعدة  خرق 
أجل  من  ذلك  أو  االنتهاك  هذا  تفرس  فرضيات  إىل 

الوصول إىل املعنى املستلزم)18(.

يزاد عىل ذلك أن عبارات )ويل اهلل(، )خليل اهلل(، 
العربات(،  )قتيل  الكُربات(،  )أسري  اهلل(،  )صفي 
)الويل(  ومعنى  الناطق،  أو  القارئ  انتباه  تسرتعي 
باهلل  العامِل  وتعني:  والدنو)19(  القرب  تعني  اللغة  يف 
املواظب عىل طاعته املخلص يف عبادته)20(، أما معنى 
مشّبهة  صفة  وهي  ِديُق)21(  الصَّ بمعنى  فهي  اخلليل 
والصداقة،  املوّدة  أّي  اخلُّلة:  من  )فعيل(  وزن  عىل 
ويتدخل  أمرك  يف  خيالل  الذي  الصديق  هو  فاخلليل 
يف شؤونك، أو يكون حّبه متخلاًل وداخاًل يف باطن 
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امْلُــْخــَتــار)22(،  الصديق  فهو  )الصفي(  أما  القلب. 
وتعني كلمة )أسري(: املْأخوذ يف احلْرب)23(. ومعنى 
القتيل:  أما  بالنفس)24(،  يأخذ  الذي  الغّم  الكربات: 
 له ذلك  حدث  وقد  القتل،  يف  املبالغة  عىل  فيدل 
حيث مل ُيسمع يف التاريخ أن أحدًا قتل وارتكبت معه 
 احلسني اهلل  عبد  أيب  حق  يف  ارتكبت  كام  جريمة 
أّن  وورد  الوجود،  يف  ما  كل  بكاه  وقد  بيته،  وأهل 
منها  عرشه  فوق  من  ألنبياء  مصيبته  يذكر  تعاىل  اهلل 
))يا  قائاًل:   عمران بن  موسى  كليمه  خاطب  ما 
وكبريهم  العطش  يميته  صغريهم  تراهم  لو  موسى 
واحلزن.  الدمعة  فهي  العربة  أما  منكمش((،  قلبه 
ويف  ودمــوعــه،  عربته  وسالت  حــزن  َعـــربًا:  ــرَب  وَع
العربة  قتيل  أنــا   :احلسني ــام  اإلم عن  احلديث 

ورصيع الدمعة)25(.

معنى  إىل  الــكــالم  يقودنا  تقدم  مــا  خــالل  مــن 
العبارات  هبذه  القائل  إن  أي:  املسبق،  االفــرتاض 
باإلمام  تتعلق  مسبقة  معلومات  لديه  الذكر  السابقة 
بذلك،  القول  تسّوغ  التي  املعرفة  إىل  أي   احلسني
املتكلم  يفرتضه  ))يشء  هو:  املسبق  االفــرتاض  إذ 
لساين  تواصل  كل  ففي  بالكالم(()26(،  التفوه  قبل 
معرتف  وافرتاضات  معطيات  من  الرشكاء  ينطلق 
االفرتاضات  هذه  تشكل  بينهم،  عليها  ومتفق  هبا 
يف  النجاح  لتحقيق  الرضورية  التواصلية  اخللفية 
عملية التواصل)27(. ومن هذا يتبني لنا أن معرفة ما 
بنا إىل  قيل سابقًا يف حق اإلمام احلسني - تفيض 
أن اإلمام احلسني - هو القريب من اهلل تعاىل وهو 
بالغ  كيف  ذلك:  من  ويتضح  املغموم،  وهو  خليله 
االفرتاض  قيمة  وتظهر  اهلل،  لعنهم  قتله  يف  أعــداؤه 

بدياًل  التداويل  التحليل  املسبق واضحة حينام أصبح 
ال غنى عنه للوجهة الداللية يف عملية التواصل)28(، 
أساس  عىل  املخاَطب  إىل  حديثه  املتكلم  يوجه  فقد 
مما ُيفرتض سلفًا أنه معلوم له)29(، ومن خالل ذلك 
بحقه  عارفًا   احلسني اإلمام  زائر  يكون  أن  جيب 
أحقية  تثبت  التي  املسبقة  املعلومات  لديه  ومتوفرة 
اإلمام املعصوم وواليته، فقد جاء يف الروايات ))َمْن 
ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه  اهللُ  َغَفَر  ِه  بَِحقِّ َعاِرفًا    احْلَُسنْيَ َأَتى 
َر(()30(، وعن أيب عبد اهلل ))إن بظهر  َذْنبِِه َو َما َتَأخَّ
ج اهلل كربته،  الكوفة لقربًا ما أتاه مكروب قط إال فرَّ

.)31())يعني قرب احلسني

إىل  يصل  االفرتاضات  هلذه  املتتبع  فإن  َثمَّ  ومن 
املمكن  من  املسبق  االفــرتاض  أن  مفادها:  نتيجة 
وصفه بأنه أداة تبث إلينا ما نعهده من أمٍر، وسؤاٍل، 
وإعالٍن)32(، وهنا يمكن أن نسأل: ما املعرفة املسبقة 

التي جيب أن تتوافر لدى زائر اإلمام احلسني؟.

عىل  الواجب  من  نقول:  ذلــك  عن  وللجواب 
 هبم معرفة  ــزدادوا  ــ ي أن   البيت ــل  أه شيعة 
ومعرفة كالمهم وأدعيتهم وزياراهتم؛ ألن التزود يف 
معرفتهم متنح اإلنسان األدب واخلضوع واخلشوع 
واملوّدة والطاعة، ومن َثمَّ ينال اإلنسان القرب من اهلل 
ويفوز بسعادة الدارين. ومن هذا املنطلق ُتعّد زيارة 
أربعني اإلمام احلسني خطوًة يف طريق معرفة أئمة 

.أهل البيت

فبهذه املعرفة يزداد اإلنسان عماًل صاحلًا فقد جاء 
عىل  اإلنسان  تدل  ))املعرفة  الرشيف:  احلديث  يف 
 العمل والعمل عىل املعرفة(( وعن اإلمام الصادق
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قال: ))ال يقبل اهلل عماًل إاّل بمعرفة، وال معرفة إاّل 
بعمل فمن عرف دلته املعرفة عىل العمل(()33(.

بِأيب َاْنَت َوأّمي َياْبَن َرُسوِل اهللِ •

متباينة،  اجتامعية  إشارة  تطالعنا  اجلملة  هذه  يف 
جمتمٍع  من  إحالتها  يف  ختتلف  التي  ــارة  اإلش وهي 
ملن  اخلطاب  عند  العرب  تستعملها  إذ  آخــر)34(،  إىل 
هذه  إن  ثم  إكــرامــه)35(،  ويعظمون  مقامه  حيرتمون 
اإلشارة تتعاضد مع جهد تداويّل آخر كي تصل بنا إىل 
قوٍل ُمضمر ال يظهر رصاحة يف بنية القول امللفوظ، 
عنه  الكاشف  الــضــوء  بمثابة  امللفوظ  يكون  بــل 
وهو))مرتبط بوضعية اخلطاب ومقامه(()36(، تقول 
املعلومات  كتلة  هو  املضمر  ))القول  أوريكيوين: 
يف  حتقيقها  ولكن  حيتوهيا،  أن  للخطاب  يمكن  التي 
الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق احلديث(()37(، 
معلومات  املضمر  القول  أن  إىل  يول  جورج  ويشري 
يتم إيصاهلا إىل املتلقي دون قوهلا)38(، ويشري إىل هذا 
املضمر هو  فالقول  املحدثني،  الباحثني  املعنى بعض 
معلومات يتضمنها اخلطاب ال تظهر بصورة رصحية، 

ويبقى تأويلها رهن السياق الذي َوردت فيه)39(.

ومن خالل ذلك يتبني لنا أن الكالم يمكن تأويله 
َياْبَن َرُسوِل  َوأّمي  َاْنَت  بأكثر من وجه، فعبارة )بِأيب 
خطاب  من  أراد  الزائر  أّن  منها  املراد  يكون  قد  اهللِ( 
عليه  انطوى  ما  عىل   يشهد أن   احلسني اإلمام 
هو   اإلمام أن  أو  بواليتهم،  االعتقاد  من  قلبه 
حمبوب له وأراد أن يبني مدى حبه له، وأراد أن ُيشهد 
باجلمل  االقــرار  من  الزائر  يذكره  ما  عىل   اإلمام
السابقة للزيارة من جهة املعاهدة وامليثاق املؤكد مع 
يكون  وقد  مقامهم.  علّو  من  يعتقده  بام   اإلمام

املعنى أن الزائر كان يف نفسه بعض الصفات الرذيلة 
فكأنه استحيا أن يطلب من اإلمام النظر إىل قلبه، 
القلوب من  ما يف  اإلمام مطلع عىل  أن  يعلم  أنه  مع 
قال:  األُمور  هذه  ألجل  )الزائر(  فهو  احلقة  العقائد 
وال  الشهادة  هذه  منه   ليقبل وُامــي«  أنت  »بأيب 
اخلاصة  أللطافه  مشموالً  جيعله  بل  بابه،  عن  يرده 
وعىل  الطاهرين)40(.  وآله  بمحمد  ذلك  اهلل  رزقنا 
تأويل  ُتفهم عرب  امُلضمرة  املعلومات  فإن  القول  هذا 
من  قائمة  تتضمن  املضمرة  األقــوال  ألن  السياق؛ 
التأويالت املفتوحة بتعدد سياقاهتا املقامية التي ُتنجز 
قد  امُلنجز  إن اخلطاب  دايك:  فان  يقول  ضمنها)41(، 
مبارشة،  عنها  التعبري  يقع  ال  معاين  طياته  يف  حيمل 
ولكن يمكن استنتاجها من قضايا ُأخر قد ُعرب عنها 

تعبريًا رصحيًا)42(.

ُه َولِيَُّك َواْبُن َولِيَِّك، َوَصِفيَُّك  • َالّلُهمَّ ايِّن َاْشَهُد َانَّ
َواْبُن َصِفيَِّك، َاْشَهُد َانََّك ُكنَْت ُنورًا يف اأْلَْصالِب 
َرِة، َاْشَهُد َانََّك ِمْن َدعآئِِم  الّشاخِمَِة َواأْلَْرحاِم امْلَُطهَّ
اْلرَبُّ  ماُم  اأْلِ َانََّك  َاْشَهُد  امْلُْسلِمنَي،  َوَاْركاِن  الّديِن 
َانَّ  َاْشَهُد   ، امْلَْهِديُّ اهْلاِدي  كِيُّ  الزَّ يِضُّ  الرَّ التَِّقيُّ 
دى،  اهْلُ َوَاْعالُم  التَّْقوى،  َكلَِمُة  ُوْلِدَك  ِمْن  َة  اأْلَئِمَّ
ْنيا، َاْشَهُد  ُة عىل َاْهِل الدُّ جَّ َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، َواحْلُ

َايّن بُِكْم ُمؤِمٌن، َوبِاِيابُِكْم ُموِقٌن.

يف كل مجلة من اجلمل السابقة نجدها تبدأ بالفعل 
)أشهد( وهي تعني القسم، من ذلك قوهلم: ))اْشَهْد 
بَِكَذا َأي اْحِلف(()43(، إذن هي أفعال كالمية إثباتية 
مبارشة؛ ألننا نستطيع باللغة توظيف هذا النمط من 
ونؤكد،  ونلخص،  نستنتج،  بأن  الكالمية  األفعال 
نقطتها  تتحدد  التي  األفــعــال  فهي  ونــقــســم)44(. 
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ونقله  اخلرب،  بحقيقة  للمستمع  بالتعهد  التمريرية 
نقاًل أمينًا صادقًا بوصفه متثياًل حلالٍة موجودٍة يف العامل 

لنجاح الفعل ومتامه)45(.

ألكثر  )أشهد(  كلمة  تكرار  مالحظة  ويمكن 
ُيضمر  ما  وهذا  املقدسة،  الزيارة  خالل  مرة  من 
أن  يمكن  حـــواري(  )اســتــلــزام  مستلزمًا  معنى 
نستنتجه من خالل أسلوب التكرار، فالتكرار يأيت 
رضٌب  احلواري  فاالستلزام  فوائد)46(.  أو  لدواٍع 
التواصل  حتقيق  تستهدف  العقلية  الفاعلية  من 
عام  بمبدأ  حمكوم  االتصال  وهذا  املتكلمني،  بني 
))لتكن  كاآليت:  وصيغته  التعاون()47(.  هو)مبدأ 
يف  منك  يتطّلبه  ملا  موافقة  املحادثة  يف  مسامهتك 
املرحلة التي جتري فيها ما تم ارتضاؤه من هدف أو 
وعند  فيها(()48(.  اشرتكت  التي  للمحاورة  وجهة 
ألحد  حدث  قد  خرقًا  نجد  الزيارة  نص  يف  النظر 
الكم  مبدأ  املتمثل يف خرق  التعاون احلواري  مبادئ 
بالقدر  املخاَطب  إفادتك  جتعل  أن  عىل  ينص  الذي 
املطلوب من الكالم دون أن تزيد أو تنُقص عليه)49(.

تتكون  نجدها  السابقة  اجلمل  يف  التدقيق  وعند 
الرصحية  فاملعاين  ضمنية.  وُأخرى  رصحية  معاٍن  من 
التي تدل عليها صيغة اجلملة نفسها تتمثل باملحتوى 
فاملحتوى  احلرفية،  اإلنجازية  والــقــوة  القضوي 
اجلملة  ــردات  ــف م مــعــاين  يمثل  الـــذي  الــقــضــوي 
املضموم بعضها إىل بعض يف عالقة إسناد يتمثل يف 
القوة  أما   ،)اإلمام احلسني بوالية  )اإلقرار  قضية 
اإلنجازية احلرفية التي تصبغ اجلملة بصبغة أسلوبية 
معينة فإهنا تتمثل يف أسلوب التكرار الذي يتمثل يف 
تكرار لفظة )أشهد(، أما املعاين الضمنية التي تتضح 

عرفية  معاٍن  عىل  تشتمل  فإهنا  السياق  خالل  من 
باجلملة  ترتبط  التي  العرفية  فأما  حوارية،  وُأخرى 
ارتباطًا وثيقًا وتالزمها يف مقام معني فإهنا تتمثل يف 
احلواري  املعنى  وأما  )أشهد(،  لفظة  تكرار  اقتضاء 
فإنه  اجلملة  به  ُتنجز  الذي  للمقام  طبقًا  يتولد  الذي 
غري  بصورة  تبلغه  الذي  اجلملة  مضمون  يف  يتمثل 
الذي  املستلزم  الرصيح  غري  املعنى  أي:  رصحية)50(، 
)تأكيد  يف  يتمثل  الذي  )أشهد(،  لفظة  تكرار  يبلغه 

املعنى(.

لنا أن املعنى املستلزم قد  ومن خالل ما مّر يتبني 
داخل  داللتها  تتحدد  ضمنية  ملقتضيات  طبقًا  تولد 
فاملقام هنا مقام حيتاج  فيه)51(.  الذي وردت  السياق 
إىل تكرار لكي يتمكن املعنى يف النفس من أن اإلمام 
احلسني هو ويل اهلل وابن وليه، وصفيه، و هو من 
إىل  حتتاج  التي  املواضع  من  وغريها  الدين،  دعائم 

تأكيد املعنى التي وردت فيها كلمة )أشهد(.

ِعْشَت َسعيدًا َوَمَضْيَت مَحيدًا •

فعاًل  تؤدي  نجدها  العبارة  هذه  يف  التأمل  عند 
بنقل  العبارة  هبذه  املتكلم  يتعهد  إذ  مبارشًا،  إخباريًا 
واقعة معينة من خالل نطقه ليشء ما بوصفه حقيقة 
واقعة، متعهدًا بصدق ما ينقله، هادفًا من وراء ذلك 
التداولية  النظرة  ومن  القويل)52(،  عمله  تقرير  إىل 
ومتثله  القضوي  الفعل  من  تتكون  اجلملة  أن  نرى 
أدى  ألنه  سعيدا؛ً  عاش   احلسني اإلمام  أن  قضية 
تعاىل وهدى  الطاعة هلل  تعاىل عليه من  اهلل  ما فرض 
الفعل  أما  املستقيم)53(،  الرصاط  إىل  املرحومة  األمة 
اإلنجازي فهو فعل اإلثبات املبارش الذي يمثله فعل 
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اإلخبار، فاملرِسل هنا قد وظف الفعل توظيفًا مبارشًا 
وقوته  القول  يف  املتضمن  الفعل  هوية  إىل  للوصول 

اإلنجازية اإلخبارية.

يمكن  مبارش  غري  معنى  هناك  نفسه  الوقت  ويف 
مبارش  غري  توجيهي  كالمي  فعل  عليه:  نطلق  أن 
اإلمام  السري عىل هنج  إىل  املخاطب  متمثاًل يف دعوة 
احلسني كي يعيش سعيدًا ويميض محيدًا، فقد جاء 
يف الزيارة اجلامعة ))... َسُعَد من واالكم، وهلك من 
فارقكم،  من  وضل  جهلكم،  من  وخاب  عاداكم، 
وفاز من متسك بكم، وأمن من جلأ إليكم، وسلم من 
صدقكم، وهدي من اعتصم بكم(()54(. فاملرِسل قد 
أخرى  اسرتاتيجية  املبارشة  االسرتاتيجية  مع  يقصد 
اخلطاب  مفهوم  عرب  بالقصد  فيلمح  مبارشة،  غري 
املناسب للسياق، لُينتج عنه مقصدًا يستلزمه اخلطاب 
الفعل  إن  آخر:  وبتعبري  إليه)55(،  املرَسل  ويفهمه 
مبارش  فعل  خالل  من  يؤدى  املبارش  غري  التوجيهي 
إن  القول:  يمكن  الكالم  هذا  وفق  وعىل  آخــر)56(. 
آن  يف  معنيني  لتعطينا  تظافرت  قد  التداولية  اجلهود 
واحد يتمثل األول يف معنى اإلخبار والثاين يف معنى 

التوجيه.

َمْن  • َوُمْهلٌِك  ــَدَك،  َوَع ما  ُمنِْجٌز  اهللَ  أنَّ  وأْشَهُد 
ٌب َمْن َقَتَلَك َخَذَلَك، َوُمَعذِّ

وهنا  باطنًا،  وآخر  ظاهرًا  معنى  حتمالن  مجلتان 
نص  ــة  ورصــان بالغة  عــىل  ليدل  املعنى  يتداخل 
لوجدنا  األوىل  اجلملة  تأملنا  فلو  املقدسة،  الزيارة 
ويمكن  اإللــزام،  معنى  مع  يتداخل  اإلخبار  معنى 
كالمي  )فعل  األفعال  من  النوع  هذا  عىل  نطلق  أن 
مبارش  إخباري  كالمي  فعل  هو  فاإلشهاد  مركب(، 

الفعل  فهو  اآلخر  الفعل  أما  القسم،  معنى  يتضمن 
الكالم اإللزامي املبارش الذي يتضمن معنى الوعد. 
فيها  يتعهد  التي  ))األفعال  هي:  اإللزامية  فاألفعال 
املحتوى  يف  املمثل  الفعل  مساق  بمبارشة  املتكلم 
اخلربي((، وتعني بتعبري آخر: ))التزام املتكلم بفعل 
عام  تعرب  وهي  املستقبل(()57(.  يف  للمخاطب  يشء 
وتعهدات،... وهتديدات  وعوٍد  من  املتكلم  ينويه 
الفعل  من  تكون  الذي  املركب  الفعل  أما  الــخ)58(. 
اإلخباري املبارش والفعل اإللزامي املبارش فقد أدى 
خالل  من  إليه  نتوصل  أن  يمكن  جديد  معنى  إىل 
يمكن  ال  التي  اإلهلية  بالذات  املسبق  االفــرتاض 
ُيْلُِف  َل  ال  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال  امليعاد.  ختلف  أن 
الِْميَعاَد﴾ )الرعد:31(، ومما سبق يمكن أن نستنتج 
اهلل  وعود  )أن  يف  يتمثل  املركب  الكالمي  الفعل  أن 
تعاىل حمققة الوقوع(؛ ألن اهلل تعاىل خيرب عن معلوم، 
وكل ما تعلق به العلم جتب مطابقته)59(. وليست مثل 
وعود الكفار ومن شاهبهم التي ال يمكن أن تتحقق 
ِيَن  ِيَن َكَفُروا لِلَّ كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َوقَاَل الَّ
ُهْم  َوَما  َخَطايَاُكْم  َونْلَْحِمْل  َسبِيلََنا  اتَّبُِعوا  آَمُنوا 
لََكذِبُوَن﴾  ُهْم  إِنَّ ٍء  َشْ ِمْن  َخَطايَاُهْم  ِمْن  ِبَاِملنَِي 
)العنكبوت: 12(، فهم هبذا القول قد ألزموا أنفسهم 
بفعل يشء للمخاَطب يف املستقبل)60(. وعند مالحظة 
نص اآلية كاماًل يتبني لنا أن الفعل الكالمي اإللزامي 
قد دخل ضمن دائرة الفعل الكالمي اإللزامي الذي 
من  عنرص  أهم  إىل  افتقر  ألنه  يتحقق؛  أن  يمكن  ال 
املتكلم ورغبته احلقيقة  عنارص إنجازه، وهي صدق 
يف إنجاز الفعل، وَمْن هذه صفُتُه ال يكون قادرًا عىل 

إحداث املالءمة)61(.
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فمعكم معكم، ال مع عدوكم  •

فببعض  الترصيح؛  معنى  فيهام  يطالعنا  مجلتان 
األلفاظ حيدث تغيري يف وضع ما عن طريق الترصيح، 
فقول القائل )معكم معكم، ال مع عدوكم( يعني أنه 
الواقع،  يف  تغيري  حدث   البيت بأهل  اإليامن  بعد 
ونواهيكم  أوامركم  باتباع  حيايت  حال  يف  ))فمعكم 
ومعكم يف الرجعة لنرصتكم واالنتقام من أعدائكم؛ 
ألنه ليس املراد من املعّية الزمانية أو املكانية، بل املراد 
منها: املعنوية، وهي احلاصل من اإلقرار بتلك اجلمل 
املعية  السابقة واالعتقاد هبا مضافًا إىل أن  والفقرات 

معهم هو املأمور هبا من اهلل تعاىل(()62(.

التي  األفعال  هي:  الترصحيية  الكالمية  واألفعال 
وتتجىل  الــعــامل)63(،  يف  تغيريًا  هبا  الترصيح  حُيــدث 
التوافق  وإحــداث  بنجاح،  إنجازها  أثناء  بوضوح 
أفعاهلا  قضايا  حمتوى  بني  أي  والعامل،  الكلامت  بني 
لنجاحها  ويشرتط  اخلارجي)64(،  والعامل  اإلنجازية 
بحيث  املــراد  عىل  الداللة  واضح  الكالم  يكون  أن 
وأن  فيه،  لبس  ال  فهاًم  املراد  الفعل  إيقاع  منه  يفهم 
ومعنى  لفظًا  مستقباًل  أو  حارضًا  الفعل  زمن  يكون 
غري  عرف  وجود  لنجاحها  ويشرتط  فقط،  معنى  أو 
لغوي؛ ألن هذه األفعال حتتاج إىل مؤسسة حيتل كل 

من املتكلم واملستمع مكانة خاصة فيها)65(.

َوأْشَهُد َايّن بُِكْم ُمؤِمٌن، وبإِيابُِكْم ُموِقٌن •

قوله: ))وبإِيابُِكْم ُموِقٌن(( حيتمل أن يتعّلق بمؤمن 
نيا يف زمن الرجعة. أي مؤمن بكم وبإيابكم إىل الدُّ

بكم  مؤمن  أي  موقن  بقوله  يتعّلق  أن  وحيتمل 
ترصيح  الكالم  ويف  أظهر،  وهذا  بإيابكم،  وموقن 

بثبوت رجعتهم إىل الدنيا مّلا وعدهم اهلل من الدولة 
والنرصة.

 يتبني من ظاهر الكالم أن الرجعة آلل البيت
حقيقة ال ريب فيها، واألدلة عىل ذلك كثرية جدًا، 
وأخبار متواترة فقد جاء يف الزيارة اجلامعة: ))...
برجعتكم،  مصّدق  بإيابكم،  مؤمن  بكم،  معرتف 

لدولتكم...(()66(. مرتقب  ألمركم،  منتظر 

))أيــام   :الصادق عن  األخبار  بعض  ويف 
ويوم  الكّرة،  ويوم  القائم،  يقوم  يوم  ثالثة:  اهلل 

القيامة(()67(.

))إن  قال:   الصادق أّن  الروايات  بعض  ويف 
أول من يكرُّ يف الرجعة احلسني بن عيل ، ويمكث 
عىل  حاجباه  يسقط  حتى  سنة  أربعني  األرض  يف 

عينيه(()68(.

ويف بعضها أنه فرسَّ قول اهلل تعاىل: ﴿َكَّ َسوَْف 
َتْعلَُموَن )3( ُثمَّ َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن )4(﴾ )التكاثر: 

3-4( بقوله: مّرة بالكّرة، وُأخرى يوم القيامة)69(.

ومما مّر يمكن أن يكون نّص الزيارة اآلنف الذكر 
فعاًل كالميًا إخباريًا )إثباتيًا( مبارشًا، أي: إن املتكلم 
من  معينة  واقعة  بنقل  يقوم  األفعال  هذه  طريق  عن 
متعهدًا  واقعة،  حقيقة  بوصفه  ما  ليشء  نطقه  خالل 
بصدق ما ينقله، هادفًا من وراء ذلك إىل تقرير عمله 
أفعاالً كالمية يطلق  القويل، وهو بعمله هذا قد أدى 
عليها بـ)األفعال الكالمية اإلثباتية()70(، وعند البحث 
عن املعنى الباطن يظهر لنا فعل كالمي توجيهي غري 
مبارش موجه لنا نحن زوار اإلمام احلسني يمكن 
لنص  اخلارجي  السياق  خالل  من  إليه  نتوصل  أن 
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التوجيهية  الكالمية  األفعال  ففي  املقدسة،  الزيارة 
بطريقة  يتعرض  املستمع  )جعل  املخاطِب  حيــاول 
اخلــربي  املحتوى  مــع  متالئاًم  تعرضه  مــن  جتعل 
املتكلم  حماولة  اإلنجازي  غرضها  إن  أي:  للتوجيه( 
توجيه املخاَطب )نحن( إىل فعل يشء معني، وهنا ال 
بد من إظهار ماهية هذا التوجيه، وهو )عدم السامح( 
الضعفاء  إىل  الشبهات  يلقون  الذين  املالحدة  إىل 
باستبعاد هذا األمر وإنكاره )أمر الرجعة(، وما هذا 
إاّل كاستبعاد املعاد ونحوه من الرضوريات، وظاهر 
إىل  يرجعون   أهّنم منها  كثري  رصيح  بل  األخبار 
نيا بأشخاصهم وأجسادهم التي كانوا عليها، وال  الدُّ
قيمة للذين يؤولون هذه األخبار إىل خالف ظاهرها 
وسوء  أنفسهم  هلوى  متابعة  قاطع،  برهان  غري  من 
آرائهم فيقولون: إّن املراد رجعة حقائقهم وصفاهتم، 
يف  عليه  كانوا  ما  غري  وأجساد  متجّددة  هياكل  يف 

األزمنة السابقة)71(.

))وبــإِيــابِــُكــْم  مجلة  تتضمن  آخــر  جانب  ومــن 
ُموِقٌن(( إشارة زمانية، تقع ضمن املحددات الزمانية 
واملخاَطب(  )املتكلم  اخلطاب  عنارص  تربط  التي 
بلحظة التلفظ، أو التي تشري إىل زمان معني وقع فيه 
 خطاب ما)72(. فلو نظرنا إىل قول اإلمام الصادق
ِف  آَمُنوا  ِيَن  َوالَّ رُُسلََنا  نَلَنُْصُ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  يف 
ْشَهاُد﴾ )غافر: 51( فقد 

َ
نَْيا َوَيوَْم َيُقوُم اْل اْلََياةِ ادلُّ

اهلل  )أيام   :الرجعة((، وقال قال: ))ذلك واهلل يف 
القيامة( ويوم  الكّرة،  ويوم  القائم،  يقوم  يوم  ثالثة: 
)73(، فكلمة )يوم( من اإلحاالت الزمانية التي تدل 

التحليل  مع  يتعاضد  ما  وهذا  ــددة)74(.  حم مدة  عىل 
عليها  أحالت  التي  املحددة  الزمانية  فاملدة  التداويل، 

وهبذا  الرجعة.  يوم  هي  ُموِقٌن((  ))َوبِإيابُِكْم  مجلة 
إىل  الوصول  يف  الزمانية  اإلشاريات  أمهية  لنا  تتبني 
التداوليون  عمد  ذلك  أجل  ومن  اخلطاب،  مقاصد 
إىل حتديد حلظة التلفظ من أجل توظيف اإلشاريات 

الزمانية توظيًفا صحيًحا يف سياق اخلطابات)75(.

رَشائع ديني َوَخواتيِم َعَميل •

يتضمن هذا اخلطاب فعاًل كالميًا إخباريًا مبارشًا، 
غري  توجيهيًا  كالميًا  فعاًل  يتضمن  نفسه  الوقت  ويف 
مبارش، فاملتكلم يف أحياٍن كثرية يفضل استعامل صيٍغ 
عن  منأى  يف  وعرفيًا  اجتامعيًا  عليها  الناس  تعارف 
قوله  وراء  من  املتكلم  يقصد  فقد  احلريف،  مقصدها 
من  الظاهر  املقصود  بعينه  هو  بالرضورة  ليس  شيئًا 
القول وقصد  اجلملة، أي ال يوجد تطابق بني قصد 
األقوال:  من  نوع  ويطلق عىل هكذا  املبارش.  اجلملة 

)األفعال الكالمية غري املبارشة()76(.

ويتبني من نص الزيارة املقدسة اإلشارة إىل فعلني 
فمن  مبارش،  غري  والثاين  مبارش  االول  كالميني: 
اجلملة  إن  القول:  يمكن  السياقية  املقومات  خالل 
الدقيق  املعنى  يوضح  السياق  إذ  باطنًا،  معنى  حتمل 
فالسياق يكشف  النابع من معطيات االستعامل)77(، 
إن  ثم  واخلفية،  الظاهرة  ونواياه  املرِسل  قصد  عن 
للسياق جماالٍت متعددًة تتوزع عرب فضاءات معرفية 
ورشط  واملتلقي  باملتكلم  مرتبط  هو  ما  منها  كثرية 

اإلنتاج اللغوي والزمان واملكان)78(.

بأهل  اإليامن  عن  إخبار  هو  املبارش  فاإلخبارّي 
فعاًل  مضمونه  يف  حيمل  اإلخبار  وهــذا   ،البيت
معنى  وحيمل  نحن(،  )إلينا  مبارش  غري  توجيهيًا 
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التوجيه املتمثل بوجوب االئتامر بأوامرهم، واالنتهاء 
األحكام،  من  رشعــوه  فيام  وإطاعتهم  بنواهيهم، 
وينهون  به،  يأمرون  فيام  هلم  واالنقياد  واحلــدود، 
براء، ويدّل عىل  عنه فمن مل يكن كذلك فهم منه 
من  ))أيكتفي   :الباقر قال  كثرية)79(.  أخبار  ذلك 
ينتحل التشّيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟!.. فو اهلل 
ما شيعتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا ُيعرفون 
يا جابر إال بالتواضع والتخشع واألمانة، وكثرة ذكر 
والتعهد  بالوالدين،  والرّب  والصالة،  والصوم،  اهلل، 
والغارمني،  املسكنة،  وأهــل  الفقراء  من  للجريان 
وكّف  القرآن،  وتالوة  احلديث،  وصدق  واأليتام، 
أمناء  وكــانــوا  خــري،  من  إال  الــنــاس،  عن  األلسن 
عشائرهم يف األشياء. إىل أن قال: فاتقوا اهلل واعملوا 
ملا عند اهلل، ليس بني اهلل وبني أحد قرابة، أحب العباد 
وأعملهم  أتقاهم  عليه  وأكرمهم  وجّل  عّز  اهلل  إىل 

بطاعته(()80(.

نتائج البحث

واحلداثة . 1 الرتاث  بني  املوازنة  آلية  البحث  اقتفى 
من أجل الكشف عن املخزون العريب اإلسالمي 
ُيرصح  مل  وإن  التداولية،  بالتحليالت  احلافل 
لزيارة  الرُشاح  بعض  قبل  من  مبارشة  بذلك 

األربعني املقدسة.
املقدسة عن . 2 األربعني  زيارة  لنا عبارات  كشفت 

التلميحية  اإلسرتاتيجية  اعتامد  يف  مسوغات 
يتطلبها  داللة  لينتج  املخاطِب  إليها  َيعدل  التي 

اخلطاب ويفهمها املرَسل إليه.
املقدسة . 3 االربعني  زيارة  لنا من خالل نص  تبني 

أمهية السياق ومركزيته يف منح اخلطاب دالالت 

من أجل الوصول إىل قصدية اخلطاب.
التعاون . 4 مبدأ  تفعيل  أمهية  إىل  البحث  توصل 

احلواري بني املتخاطبني.
األساسية . 5 املحاور  من  القول  متضمنات  تعد 

تكمن  إذ  التداولية؛  الدراسة  عليها  ترتكز  التي 
حاجتها يف وضع معني عندما نحتاج إىل تدقيق 

إضايف نتجاوز فيه املعنى الظاهر.
ُيعُد االفرتاض املسبق دعامة أساسية من دعامات . 6

التحليل التداويل، ألنه ذو أمهية قصوى يف عملية 
باتت  التي  قيمته  التواصل واإلبالغ. فضاًل عن 
بدياًل ال  التداويل  التحليل  واضحة حينام أصبح 

غنى عنه للوجهة الداللية يف عملية التواصل. 
توصل البحث إىل نتيجة مهمة يمكن َعّدها أهم . 7

بني  )التمييز  ومفادها:  البحث،  هذا  يف  جاء  ما 
فـ  املبارش(  غري  الكالمي  والفعل  املضمر  القول 
مقاصد،  عدة  حتتمل  ما  هي  امُلضمرة(  )األقوال 
احتمل  ما  هو  املبارش  غري  الكالمي  والفعل 
مقصًدا باطنًا واحًدا فقط، وهذا أمر مل يتنبه إليه 

أغلب الباحثني. 
يف . 8 املضمرة  األقوال  أمهية  اىل  البحث  أشار 

التحليل التداويل، إذ إهنا تفيض بنا إىل مساحات 
معنى  إىل  الوصول  من  متكننا  واسعة  معرفية 
اخلطاب الذي من أجله أنشده قائله، فقد نتكلم 
بشكل بني عن أمٍر ما، يف حني نقصد من كالمنا 

بشكل مضمٍر أمرًا آخر.
املضمرة . 9 األقوال  يف  األمر  أن  البحث  أكد 

املحض؛  اللغوي  النطاق  عن  اخلروج  يستدعي 
يف  قصورًا  يؤدي  املعجمية  باملعاين  االكتفاء  ألن 
وأّكد  اخلطاب،  يتضمنها  التي  التأويالت  فهم 
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رضورَة امتالك الكفاءة التخاطبية التي من شأهنا 
أن تعني املتخاطبني عىل استعامل اجلمل اللغوية، 

وتأويلها تأوياًل سلياًم. 
10.	
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ا�شت�شهاد الح�شين   بين الم�شروطية التاريخية 

وقدا�شة العود الأبدي المطلق

د. اك�شم احمد فيا�ض

باحث سوري

�ض الملخَّ

يدرس البحُث قضيًَّة تارخييًَّة مرتبطًة بحيٍِّز زماينٍّ ومكاينٍّ معيَّنني، أال وهي دور زيارة األربعني يف التواصل 
س اإلسالمي  مع قضيَّة استشهاد احلسني بوصفها اخترصت كلمة الشهيد لدى جزء كبري من املوروث املقدَّ

ح حماور الدراسة: بشخص احلسني الذي نذر نفسه للحقِّ واحلقيقة، وقد حاول البحث َوْضَع مقاربٍة توضِّ

يبدأ البحث بالتعريف يف معنى الزيارة وارتباطها بالعتبة، ُمظهرًا قدسيَّتها بوصفها بابًا يربط العامل البرشي 
الدنيوي الفاين بالعامل النوراين الذي يتجاوز حدود الزمان واملكان، ثمَّ ينتقل لبيان منزلة احلسني وبعٍض من 
ل املكان من  ل الزمن من حلظة تارخيية تتجاوز تارخييتها إىل العود األبدي املطلق، وحتوُّ صفاته، لنصل إىل حتوُّ
س حتييه شعائر زيارة األربعني يف العرشين من شهر َصَفر من كل عام. ًى بكربالء إىل مزار مقدَّ حيِّز جغرايف مسمَّ

ولعلَّ املنهَج الوصفيَّ املشفوَع بالتحليل يكون األمثَل يف مقاربة املوقف التواصيلِّ للشعائر املقدسة لزيارة 
األربعني، كام استعان البحث باملنهج التارخيي لرضورات فرضتها طبيعة البحث يف تتبُّع بعٍض األحداث املرتبطة 

باستشهاد احلسني وبالزيارة.

س، التواصل، كوزموس. كلامت مفتاحية: زيارة األربعني، العتبة، املكان املقدَّ
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)The Martyrdom of al- Husayn Peace Be upon Him between the Historical 

Conditionality and the Sanctity of Infinite Eternal Return(

Dr. Aksam Ahmed Fayad

Abstract

The research studies a sanctified historical case which is related to specific spatio-temporal 
sphere; it is the role of commemorating the Fortieth-day Visit in the interconnection with the 
case of al- Husayn’s Martyrdom (peace be upon him)، This cult enwraps the Islamic holy 
heritage of the word Martyr in the person of al- Husayn who dedicated himself for rightness and 
truth (peace be upon him)، The research thus endeavours to establish an approach illustrating 
the pivots of the study.

The research begins with defining the meaning of the Visit and its association with al- 
‘Atabah، It demonstrates the latter’s sanctity as a gate between the finite physical earthly 
sphere with its infinite luminous counterpart which transcends space-time limits، After that، the 
research manifests the elevated status and some characteristics of al- Husayn (peace be upon 
him)، At this point، we reach the transmutation of time from being a historical moment to the 
infinite eternal return; we reach the transformation of space from being a geographical sphere 
named Karbalāʾ to a holy shrine commemorated every year on the 20th of Safar by rites of the 
Fortieth-day Visit، The research، in this light، seeks to show the impact of these aspects on Man 
and society.

Perhaps the combination of descriptive and analytical methods could be the most appropriate 
way to approach the interconnective holy rites of the Fortieth-day Visit، The research depends 
as well on the historical method due to necessities imposed by the nature of the study which 
traces some incidents related to al- Husayn’s martyrdom (peace be upon him) and to the Visit.

Keywords: Karbalāʾ، Fortieth-day Visit، ‘Atabah، Sanctuary، Interconnection،، Cosmology.
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مقدمة: 

تعدُّ قضية استشهاد احلسني ملحمًة بطوليًَّة ما 
زال كثري من الباحثني ينهلون من فيض قدسيَّتها منذ 
تلك الواقعة التارخييَّة إىل يومنا هذا، وكذلك األمر مع 
واملصنَّفاُت  املؤلَّفات  كثرت  حيث  األربعني،  زيارة 
التي  الواقعة  هبذه  اإلحاطَة  حتاول  التي  والدراساُت 
الَعْدَل  الرسَّ  أنَّ  إال  حدثت يف زماٍن ومكاٍن معيَّنني، 
ب أو مؤمن امتحن اهلل قلبه  الذي ال يناُله إال ملك مقرَّ
س بعٍض من خصوصيَّة  ُهنا ملحاولِة تلمُّ باإليامن يوجِّ
 البعد التارخييِّ واجلغرايفِّ لقضيَِّة استشهاد احلسني
بالسيدة  اقتداء  زيارته  لوجوب  الرشعيَّة  ــة  واألدلَّ
زينب، واخلواص من األوائل الذين زاروا رضيح 
احلسني، فامذا تعني الزيارة يف اللغة واالصطالح؟ 
وكذلك العتبة وقدسيتها؟ وما هي زيارة األربعني؟ 

ومتى بدأت؟ 

الزيارة في اللغة وال�شطالح:

جاء يف لسان العرب البن منظور: )زَوَر، الَزوُر: 
أطراف  ملتقى  وقيَل  الصدر،  وسُط  وقيَل:  الصدُر، 
الصدِر  مجاعة  هو  وقيَل  اجتمعت،  حيث  الصدر 
َزْورًا  َيــُزوُرُه  وزاره  العزيمة،  والزور:   ،.. اخلُفِّ من 
وِزياَرًة وُزَوارًة: قصَده، فهو زائٌر وُزَوٌر وزوار، وجاء 
 ،2 التكاثر:  الَْمَقابَِر﴾  ُزْرُتُم  ﴿َحّتَى  تعاىل:  قوله  يف 
وفيه من زار أخاه يف جانب املرِص، أْي قصده ابتغاء 
وجه اهلل، فهو زوره وحٌق عىل اهلل أن يكرم زوره، أي 
قاصديه..، وازدارُه: عادُه..، امَلَزاُر: الزيارة، وموضع 
حّقًا()1(،  عليَك  لَِزورَك  )إنَّ  احلديث:  ويف  الزيارة، 
معنى  حيمل  للزيارة  اللغوي  املعنى  أنَّ  يعني  وهذا 

املقرون  وقصده  معه،  لالجتامع  الغري،  إىل  الذهاب 
باالحرتام واإلكرام.

إىل  فيحيُل  للزيارة،  االصطالحي  املعنى  ــا  أمَّ
، أما الثاين فهو  معنيني: أحدمها يطابق املعنى اللغويَّ
، وذلك من جهة املوضوع، حيث  َأخصُّ من اللغويِّ
خاّصًا،  مكانًا  قصَد  َمن  عىل  والزائر  الزيارة  تطلق 
وأصحاب  واألولياء  ة  واألئمَّ األنبياء  زيــارة  وهو 
املصطلح  ملعنى  ختصيٌص  حصل  ثم  املقامات)2(، 
املصطلح  ارتبط  حني  وذلك   ، اإلسالميِّ السياق  يف 
اللغوية برتكيٍب إضايفٍّ مع  باملصاحبة  ى  ما يسمَّ عرْبَ 
ًة  لفظة األربعني، لتصبح زيارة األربعني عالمة لغويَّ
املوقف  بعظمة  ينطقان  ومدلوٍل(  دالٍّ  من  )تتكون 
، وشعريًة دينيًَّة حُتيُل إىل فعٍل طقيسٍّ يقوم به  التواصيلِّ
املسلمون من أتباع آل البيت كلَّ عام يف العرشين 
 هون لزيارة مقام احلسني من شهر َصَفر)3(، إْذ يتوجَّ
سة، فام هي العتبة؟ وما  يف كربالء حيث العتبات املقدَّ

س؟ وماذا يقصد بالزمن املقدس؟ هو املكان املقدَّ

العتبة لغة وا�شطالحًا:

)العتَبُة:  )عتب(:  مــادة  العرب،  لسان  يف  جاء 
العليا،  الَعَتَبة  وقيَل  توَطأ،  التي  الباب  ة  ُأْسُكفَّ
ُة:  واألُْسُكفَّ احلاجب،  األعىل:  فوق  التي  واخلََشبُة 
َعَتٌب  واجلمع  العضادتان،  والعارضتان:  السفىل؛ 
إىل  مكان  من  وَعَتَب  َرُج..،  ــدَّ ال والَعَتُب  وَعَتباٌت، 
إىل  َمْوِضٍع  من  اجتاز  إذا  قوٍل  إىل  قوٍل  ومن  مكان، 
جانبه  الوادي  وعَتَبُة  َيْعتُِب،  َعَتَب  والفعل  موضٍع، 
بذلك  يت  سمِّ وإنَّام  اجلََبل..،()4(،  ييل  الذي  األقىص 
الرتفاعها عن املكان املطمِئن السهل، لذا فهي تطلق 
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مراقي  من  اجلبل  يف  يكون  وما  الدرجة،  مراقي  عىل 
ُيصَعُد عليها)5(، وبذلك حييل املعنى املعجميُّ للعتبة 
إىل وجود مكانني جغرافيَّني تفصل بينهام العتبة عىل 
شكل باٍب له أسُكفٌة وعارضتان، أو عىل شكل درٍج، 
املعنى  ف عىل  التعرُّ بعد  ذلك  ملناقشة  نرجع  وسوف 

االصطالحي.

جتدر اإلشارة إىل أنَّ املعنى االصطالحي، للفظة 
ده الُعْرُف، إْذ ُأطِلق عىل أبواب قصور  »العتبة« قد حدَّ
امللوك أو الزعامء ومداخل بيوهتم، وذلك إحالًة عىل 
مكانتهم الرفيعة التي ُتْقىَض بواسطتها حوائج الناس 
التي حيتاجها  القضايا  أو عطاء وغريها من  من عفٍو 
ة الناس من ذوي السلطان أو أصحاب املقامات  عامَّ
ه طالُب احلاجة إىل باب مضّيفه  الرفيعة، حيث يتوجَّ
ُيقبُِّل  وقد  حاجته،  منه  ليطلَب  عَتبتِه  عرْبَ  ويدخل 
هذه العتَبة اعرتافًا بالفضل واجلميِل)6(، ولعلَّ تقادم 
أخرى  جهة  من  األجيال  وتعاقَب  جهة،  من  الزمن 
جعل هذه األماكَن التي كانت ُتْقىَض فيها احلاجات 
مزارات يعوُدها الناس عىل مرِّ األجيال، ويمكن أْن 
من  األخبار  وتناُقِل  املختزنِة  اجلمعيَّة  للذاكرة  يكوَن 
األماكن  هذه  بعض  تعظيم  يف  دور  جيٍل  إىل  جيٍل 
والعارفون  املوالون  عليها  )أقبَل  حيث  وتقديسها، 
انبعثت  وقدسيًَّة  أكرب  عناية  وَأْوَلْوها  بقدسيَّتها..، 
عرفهم  يف  عوا  توسَّ ثمَّ  وإيامهنم،  نفوسهم  أعامق  من 
العتبات، وأصبح اسم  وا األرضحة كلَّها باسم  فسمَّ
عليه  جرى  ما  بمقتىض   ، وأعــمَّ شموالً  أكثَر  العتبة 

االصطالح والعرف()7(.

اللغويِّ  معناها  يف  العتبة  أنَّ  ــرى  ن وهــكــذا 
جغرافيني  مكانيني  وجود  إىل  حتيل  واالصطالحيِّ 

أحدمها أعىل مكانة تكون العتبة مرقاة »مدخاًل« له، 
بالعتبة  حيٍِّز جغرايفٍّ حييط  كلُّ  فهو  اآلخُر  املكان  ا  أمَّ

ويصُل إليها. 

س والعتبة(: س وماهيَّته )بني املقدَّ يف طبيعة املقدَّ

غرِي  آخر  نظام  من  حقيقًة  بوصفه  س  املقدَّ يظهر 
احلقائق »الطبيعية« املعهودة لدى كثري من احلضارات 
البرشية املتعاقبة، حتى قبل الديانات الساموية، وخرُي 
بابل  يف  وشعائرها  العبادة  طقوس  ذلك  عىل  مثاٍل 
املجتمعات  من  وغريها  واألزتــك..،  واملايا  وآشور 
كانت  فقد  األرض،  كوكب  امتداد  عىل  البرشية 
اإلنسان  يراها  التي  املطلقة  ة  للقوَّ متثياًل  سات  املقدَّ
أو  املطر  أو  النار  أو  الكواكب  أو  الشمس  يف  تتمثَّل 
ة  للقوَّ العبادة  فكانت  وغريها،  الشجر..،  أو  احلجر 
س  التي تتجىلَّ يف هذا احلجر أو الشجر، )فحجر مقدَّ
ٍة أكثَر: من وجهة  يبقى حجرًا وبحسب ظاهره »بدقَّ
األخرى،  احلجارة  عن  يشء  يميزه  ال  ة«  دنيويَّ نظر 
ٌس،  ف هلم أنه حجٌر مقدَّ وبالنسبة هلؤالء الذين يتكشَّ
الطبيعة،  فوق  مما  حلقيقة  مبارشة..،  حقيقته  تتحول 
تبدو  دينيٌَّة،  بالنسبة ملن لدهيم جتربٌة  وبعبارة أخرى، 
قداسًة  بصفتها  ف  للتكشُّ قابلة  أهنا  تها  برمَّ الطبيعة 
يًا  جتلِّ يصبح  أْن  يمكن  كلِّيته  يف  فالكون  كونيًَّة، 
حقيقٍة  إىل  األيــام  تتابِع  َعــرْبَ  ُل  ويتحوَّ قدسّيًا()8(، 
ُفها  خالدٍة تتوافُق فيها الروح مع اجلسد يف جتلِّياٍت تتلقَّ
ة يف  النفس يف جتربتها الدينية وأبعادها الوجودية القارَّ
طهارة التواصل املرتبط بالسلوك والتفكري، ولعلَّنا يف 

سات: هذا السياق نشري إىل وجود نوعني من املقدَّ
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�ض(:  1. البعد الجغرافي )المكان المقدَّ

امتالك  عىل  تنبني  هندسيٍَّة  بأبعاد  د  املحدَّ وهو 
فيها  وتتجىلَّ   ، الدنيويِّ باالستقرار  ترتبُط  ثابتٍة  نقطٍة 
عَظمة القوى ما وراء الطبيعية، حتى بالنسبة لإلنسان 
العاديِّ يف مرحلة ما قبل التدين نجُد ميَله إىل التعلُّق 
باألطالل وآثار الديار ومسقط الرأس..، وغريها قد 
تصل إىل مرحلة القداسة الذاتية، فكيف يكون احلال 

نة؟  عىل وفق احلالة املتديِّ

بالتجيلِّ  املكاينَّ  احليَِّز  الساموية  الديانات  تأخذ 
تتبادل  مركزًا  تعدُّ  التي  التواصليَّة  للنورانيَّة  س  املقدَّ
بأنوارها  التجيلِّ  رسائَل  واألرض  الساموات  فيه 
الشعشعانية، وهنا ال بدَّ لكالم اهلل الفصل أْن حيرَض 
يف خمتلف الكتب الساموية، والقرآن خري شاهد عىل 
النوراين عىل جبل  التجيل  رنا بعالمٍة من  فيذكِّ ذلك، 
َنْعلَيَْك  فَاْخلَْع  َربَُّك  نَا 

َ
أ ﴿إِّنِ  تعاىل:  قال  الطور، 

ِس ُطًوى﴾ طه: 12، ويف هذه اآلية  إِنََّك بِالَْوادِ الُْمَقدَّ
اهلل  قدرة  فيها  جتلَّت  سٍة  مقدَّ بقعٍة  وجود  إىل  إشارة 
يتهيََّأ  أْن   )اإلنسان(موسى وتعاىل، وعىل  سبحانه 
إليها، ولعلَّ  الدخول  نعليه عند  الزيارة، وخيلَع  هلذه 
خلع  بعَد  املركز  من  القريبة  املنطقة  يف  تكون  العتبَة 
سة عىل  املقدَّ املكان عىل األرض  بناُء  َّجاء  ثم  النعِل؛ 
يعلم هبا من  التي  السامء  ترتبط بمعارج  أبواٍب  وفق 
هم اهلل تعاىل برؤية تواصليٍَّة فوق أرضيٍَّة، )وإنَّ  خصَّ
س يف املكان له قيمة كوزمولوجية، فكلُّ  ظهور املقدَّ
معرض  يعادل  حليِّز  تكريٍس  كلُّ  أو   ، مكاينٍّ تقديٍس 
س  يؤسِّ ــرشي”  ب جسد  “مسكن-  ــوَن  ك التشابه 

لالتصال املتصاعد نحو السامء()9(، 

�ض الذي ا�شت�شهد  1-1. المرجعيَّة في المكان المقدَّ

فيه الح�شين )قطعة من الجنة(:

ُوِجَد اإلنسان يف هذه الدنيا لعلَّة أرادها اخلالق يف 
جتسيد املعرفة حكمًة وجتربًة ُعرضت عىل املخلوقات، 
املستمرُّ يف تواصله  ولكن بمشيئة اهلل محلها اإلنسان 
مع فيض الرمحة من نبع العلم اخلالد؛ وإذا نظرنا بعني 
احلقيقة إىل املعرفة املتفوقة التي خصَّ اهلل هبا األنبياء 
حديٍث  غــرُي  حيرضنا   ،النبوة رســول  بيت  وآل 
سيحدث  ملا  قديٍم  سامويٍّ  ترتيب  إىل  يشري  رشيٍف 
كوزمولوجيٌَّة  هندسٌة  إهنا   ،الشهيد احلسني  مع 
س،  املقدَّ اجلثامن  سيحتضن  الذي  األريضِّ  للمكان 
كتابه:  يف  االصطهبانايت  أورده  الذي  احلديث  ومنها 
عبد  عن  املتَّصل  بإسناده  لييل  للسَّ الفتن  كتاب  )عن 
اهلل بن حييى الكندي عن أبيه قال: ُكنَّا مع عيلٍّ بن أيب 
طالب فرجعنا من صفِّني، فلامَّ حاذى نينوى نادى 
، اصرِب أبا عبد اهلل بشطِّ الفرات، فالتفت إليه  عيلٌّ
 : احلسن فقال: وما ذاك يا أمري املؤمنني؟ فقال عيلٌّ
ما  له:  فقلت  تدمعان،  وعيناه    النبيِّ عىل  دخلت 
ي؟ فقال: )قام من عندي  بال عينيك تدمعان بأيب وأمِّ
ُيقَتُل   احلسني أنَّ  ثني  فحدَّ ساعة  قبيل  جربائيل 
ك من تربته؟  بشطِّ الفرات، ثمَّ قال: هل لك أْن ُأِشمَّ
تــراب،  من  قبضة  فقبَض  يــده  فمدَّ  نعم،  قلت: 
فاضتا()10(،  أن  عينيَّ  أملك  فلم  ناولنيها،  ثــمَّ 
معصومني  بوصفهم  سل  الرُّ يف  توجُد  ــه  إنَّ حيث 
الطبيعة  البرش،  باقي  متيِّزهم عن  متعايشتان  طبيعتان 
ة  اإلنسانيَّة والطبيعة النورانيَّة التواصليَّة )قضيَّة النبوَّ
حيمل  الطبيعتني  هاتني  وبموجب  والــوحــي()11(، 
الرسول توجيهًا إهلّيًا يريد إيصاله إىل الناس هلدايتهم 
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محل  الذي   حممد سيِّدنا  حال  وهذه  وإرشادهم، 
، ولذلك  رشعة اإلسالم هلداية الناس إىل الدين احلقِّ
فمن الطبيعي أْن حترض تربة احلسني من املستقبل، 
وهذا ما سنناقشه يف البعد التارخيي “الزماين” الحقًا. 

 )12(ٍعيّل املؤمنني  ألمــري  آخــُر  حديث  َة  وثمَّ
جيلو األبعاد اجلغرافية للمكان الذي سيشهد موقعة 
 خازن علم النبي(  كربالء، وأمري املؤمنني عيلٌّ
يف  جاء  ما  وفق  عىل  نذكره  علمه()13(،  مدينة  وباب 
اح عن  كتاب نور العني: )عن عبد اهلل بن ميمون القدَّ
بكربالء   املؤمنني أمري  مرَّ  قال:   ،اهلل عبد  أيب 
عيناه  أغرورقت  هبا  مرَّ  فلامَّ  أصحابه،  من  أناس  يف 
ملقى  وهذا  ركاهبم،  مناخ  )هذا  قال:  ثم  بالبكاء، 
تربٍة  من  لِك  طوبى  دماُؤهم،  هُتــَرُق  وهنا  رحاهلم، 
النبوءة  هذه  وإنَّ  ــِة()14(،  األحــبَّ دمــاُء  ــَرُق  هُت عليك 
استشهاد  مكان  عن  ثت  حتدَّ التي  “االســتــرشاف” 
ارتباط  عىل  ــدلُّ  ت األريضِّ  حدوثها  قبل  احلسني 
َمهمة  ضمن  احلسني  استشهاد  بواقعة  التكويِن  عامل 
هبا  واختص   ،للحسني ُأوكلت  تعليميٍَّة  توجيهيٍَّة 
ليواجه خصومه ممن يريدون إطفاء نور احلقِّ وحرف 
مسرية النبوة، وعليه فإنَّ قداسة احليِّز املكاين يف املوقع 
ولذلك  اجلنة،  قطع  من  قطعة  صار  الذي  اجلغرايف 
رٌة مباركٌة موجبة للزيارة واالحرتام،  فهي أرٌض مطهَّ
“الرضورية”  ة  املهمَّ املحفزات  من  زيارهتا  تعدُّ  كام 
للسري عىل خطى هنج املعصومني، وهي بمنجاة عن 
التواصل  بوابات  من  بابًا  بوصفها  أريضٍّ  إفساٍد  كلِّ 

بني األرض والسامء. 

 البيت اآل  مكانة  على  ال�شرعي  الدليل   .2-1

ومنزلة الح�شين )المع�شومين(: 

 اهلل رسول  بيت  آل  منزلة  الكريم  القرآن  أّكد 
 ُ َما يُرِيُد الَّ رون، كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ م ُمَطهَّ وأهنَّ
َوُيَطّهَِرُكْم  اْلَيِْت  ْهَل 

َ
أ الرِّْجَس  َعنُكُم  ِلُْذهَِب 

كلُّهم  املسلمون  وأمجع   ،33 األحــزاب:  َتْطِهرياً﴾ 
والدليل   ،البيت آلل  املباركة  الرشيفة  املنزلة  عىل 
السنَّة  موثَّقة يف مصادر علامء   لقداستهم الرشعي 
مسلم،  صحيح  يف  جاء  ما  ذلك  من  نذكر  والشيعة، 
قام رسول  قال:  ثمَّ  قال:  أرقم  بن  زيد  ه: )عن  ونصُّ
واملدينة  مكة  بني  مّخًا  يدعى  بامء  خطيبًا  يومًا   اهلل
ا بعُد  ر، ثم قال: )أمَّ فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ وذكَّ
ا الناس فإنَّام أنا برٌش يوشُك أن يأيت رسول ريبِّ  أال أهيُّ
فيه  اهلل  كتاب  هلام  أوَّ ثقلني  فيكم  تارك  وأنا  فأجيب، 
به،  واستمسكوا  اهلل  بكتاب  فخذوا  والنور،  اهلدى 
ب فيه، ثمَّ قال: وأهل بيتي  فحثَّ عىل كتاب اهلل ورغَّ
بيتي،  بيتي، أذكركم اهلل يف أهل  أذكركم اهلل يف أهل 
احلديث  ورد  كام  بيتي..،()14(،  أهل  يف  اهلل  أذكركم 
رسول  )قال  قال:  أيضًا  زيد  عن  الرتمذي:  سنن  يف 
به لن تضلَّوا  كتم  إْن متسَّ تارك فيكم ما  اهلل: )إينِّ 
من  ممدود  كتاب  اآلخر،  من  أعظم  أحدمها  بعدي، 
يفرتقا  ولن  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  السامء 
ختلفوين  كيف  فانظروا  ــوض،  احل عــيلَّ  ــردا  ي حتى 
املسلمني  ه  توجِّ واضحة  وصيٌَّة  ــا  إهنَّ فيهام؟()16(، 
ومها  تعاىل،  اهلل  رضوان  إىل  يقّرهبم  بام  التمسك  إىل 
كام  عليهام،  ــد  أكَّ تنفصالن  ال  متالزمتان  وصيتان 
ُتعدُّ عالمًة ألهل احلقِّ يف تلك الفتنة التي ستحصُل 
إىل  الناس  ه  يوجِّ وكأنَّه  الحقًا،  األريضِّ  الزمن  يف 
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فانتصار  ة،  احلقَّ قضيتهم  ومنارصة  البيت  آل  مواالة 
وبذلك   ،البيت آل  بنرصة  مرتبٌط  دينها  يف  ة  األمَّ
البرشية  نجاة  عىل   الكريم الرسول  حرص  نجُد 
فيها  ويوجه  إال  مناسبة  يرتك  ال  فرتاه  وخالصها، 
إىل رضورة احلذر مما قد يأيت يف املستقبل، وما ينتظر 
أسباب ذلك وعوامله،  ، وبنيَّ  أو رشٍّ ة من خرٍي  األمَّ
مع  للتعامل  املناسبة  الطرق  إىل  املسلمني  ه  وجَّ كام 
احلسني  بمنزلة  جياهُر   كان وكذلك  كلِّه،  ذلك 
ُ حبَّه الكبري لُه، ونرى ذلك واضحًا يف  الرفيعة، ويبنيِّ
احلديث الرشيف عىل وفق روايات متعددة، منها ما 
ة الثقفي  جاء يف مسند الشاميني، حديث ُيعىَل بن مرَّ
عن النبي: )حدثنا: عفان، حدثنا: وهيب، حدثنا 
عبد اهلل بن عثامن بن خثيم، عن سعيد بن أيب راشد، 
إىل   اهلل رســول  مع  خرج  ــه  أنَّ العامري  ُيعىل  عن 
أمام   اهلل رسول  فاستقبل  قال:  له..،  دعوا  طعام 
 القوم وحسني مع غلامن يلعُب، فأراد رسول اهلل
ًة  ة وهاهنا مرَّ أْن يأخذه، قال فطفق الصبيُّ هاهنا مرَّ
فجعل رسول اهلل يضاحكه حتى أخذه..، فقبَّله، 
من  اهلل  أحبَّ  حسني،  من  وأنا  منِّي  )حسني  وقال: 
أحبَّ حسينًا، حسني سبط من األسباط()17(، ولعلَّنا 
نرى يف هذا احلديث جتيلِّ الطبيعة البرشية من خالل 
موقف اهتامم الرسول بحفيده احلسني، وجتيلِّ 
الطبيعِة النورانيَِّة التواصليَِّة يف قراءة الغيب األقدس 
.واحلسني الذي تندمج فيه الروح بني الرسول

للمكان  مقاربة  مــن  م  تــقــدَّ مــا  عــىل  وتأسيسًا 
ويف  الكريم  القرآن  ويف  البرشيِّ  الرتاث  يف  س  املقدَّ
نرى   املؤمنني أمري  الرسول وحديث  أحاديث 
جثامن  احتضن  الذي  املكان  لقداسة  الرشعيَّة  العلَّة 

من  أكثَر  يف  القديسُّ  املكاُن  د  ُحــدَّ وقد   ،احلسني
زياد،  بن  سهل  )عن  الكايف:  يف  جاء  ما  منها  رواية، 
وأمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن إسحاق 
 ر، قال: )سمعته يقوُل ملوضع قرِب احلسني بن عامَّ
قلت  ُأجرَي،  هبا  واستجار  عرفها  من  معلومٌة  حرمٌة 
صف يل موضعها، قال: امسح من موضع قربه اليوَم 
وعرشين  ومخسة  امه  ُقدَّ من  ذراعــًا  وعرشين  مخسة 
ناحية  من  ذراعًا  وعرشين  ومخسة  رأسه  عند  ذراعًا 
وموضع  خلفه،  من  ذراعًا  وعرشين  ومخسة  رجليه 
ومنه  اجلنة،  ريــاض  من  روضــة  ُدفــن  يوم  من  قربه 
معراج ُيْعَرُج منه بأعامل زوارها إىل السامء، وليس من 
أْن  السموات إال وهم يسألون اهلل  نبيٍّ يف  ملك وال 
ينزل وفوج  ففوج   زيارة قرب احلسني يأذن هلم يف 
البعد  عىل  وتارخيّيًا  علمّيًا  نستدلُّ  وهنا  يعُرج()18(، 
ده  س الذي اصطفاه اهلل ورسوله، وحدَّ اجلغرايف املقدَّ
ث الحقًا  العتبة احلسينية )دام ظلُّها(، وسنتحدَّ هلذه 

عن املعاين القدسية لزيارة هذه الروضة املباركة.

�ض في واقعة  2- البعد التاريخي )الزمن المقدَّ

:)ا�شت�شهاد الح�شين

البرشية  احلضارة  عرف  يف  س  املقدَّ الزمن  يرتبُط 
ضمن  واختزنتها  األجــيــال،  تناقلتها  مــا  بواقعٍة 
ويعاد  العقائدية،  أو  الدينية،  أو  الفكرية،  منظومتها 
إىل  حضارة  من  خمتلفة  شعائر  صورة  عىل  إحياؤها 
أخرى، ومن املمكن استعادهتا أو تكرارها إىل ما ال 
ألهداف  املايض  مع  للتواصل  حماولة  ولعلَّها  هناية، 
ويف  الساموية،  الديانات  يف  كثرية  واألمثلة  خمتلفة، 
الدين اإلسالمي نجُد مناسبات كثريًة ترتبط بوقائع 
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مع  حدث  ما  ومنها  والرسل،  األنبياء  مع  حصلت 
سيدنا حممد، وما زلنا نحتفل فيها إىل يومنا هذا. 

أما واقعة استشهاد احلسني فال بدَّ من التأينِّ كثريًا 
الذي  الراهَن  التارخييَّ  الزمَن  ألنَّ  مقاربتها،  عند 
َشِهَد ما حدث مع احلسني ليَس هو احلارُض الذي 
حصلت فيه الفاجعة، وذلك تأسيسًا عىل استرشاف 
 حممد الرسول  حها  وضَّ معجزات  ُتعدُّ  ومكاشفة 
 ، قديسٍّ حديث  من  أكثَر  يف   عيل املؤمنني  وأمري 
 جربيل زيــارة  عن   الرسول يتحّدث  فعندما 
سنوات  بعد  احلسني  مع  سيحدث  عامَّ  أخربه  الذي 
ها  ويشمَّ قربه  تراب  من  قبضة  حيرض  وحني  طويلة، 
هي  ما  اآليت:  السؤال  حيرض   ،عيل املؤمنني  ألمري 
الكريم  رسولنا  به  تنبَّأ  الذي  األمر  هذا  خصوصية 
وأمري املؤمنني؟ وما العلَّة الرشعية العلمية هلذا السفر 
ة حدٌث أقدس من هذا البعد  إىل املستقبل؟ وهل ثمَّ

التارخيي لواقعة استشهاد احلسني؟.

واملكان  الــزمــان  حليِّزي  اإلهلــيِّ  الرتتيب  لعلَّ 
س  مقدَّ إىل  يشرُي  احلسني  استشهاد  بقضية  املرتبطني 
إىل  آخر،  حدٍث  أيِّ  عن  فيه  الزمن  مفهوم  خيتلف 
بالزمن  األرضيَّان  واملكان  الزمان  فيه  يتامهى  درجة 

الساموي الذي يقبل االنعكاس من املركز وإليه.

التاريخــي  البعديــن  بيــن  الأربعيــن  زيــارة 
والمــكان  )الزمــان  �شــين  المقدَّ والجغرافــي 

) �شــين لمقدَّ ا
 ل إىل قدسيَّة مكان استشهاد احلسني بعد التوصُّ
دت، وتمَّ استدعاؤها َقْبلّيًا  بوصفه قطعة من اجلنة ُحدِّ
التارخيية  اللحظة  وقدسيَّة   ،الرسول يدي  بني 

ساموية  حلظًة  بوصفها  االستشهاد  فيها  حصل  التي 
يف  لتحُدَث  ل  األوَّ اخللق  منذ  السامء  أقــدار  بتها  رتَّ
املنزلة  سموِّ  معرفة  وبعد  أرضيَّني،  ومكاٍن  زمــاٍن 
 ،الرسول إليها  أشار  التي   للحسني النورانية 
عارفًا  بإمامته  دنيوّيًا   احلسني أنوارها  تقلَّد  والتي 
إرادة  حتقيق  يف  به  املنوط  س”  املقدَّ بالدور“الفعل 
ه  ٍة من أهل بيته وخواصِّ ه مع قلَّ السامء، نراه يتوجَّ
ُهه األقدار إىل معركة غري متكافئة  إىل كربالء، وتوجِّ
 :النبي قول  معتمدًا  ثائرًا  ه  توجَّ الباغية،  الفئة  مع 
اهلل،  حلرام  مستحاّل  جائرًا،  سلطانًا  منكم  رأى  )من 
ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسنَّة رسول اهلل، يعمُل يف عباد 
وال  بفعل  عليه  ما  يغريِّ  فلم  والعدوان،  باإلثم  اهلل 
مْدَخله()19(،  ُيدِخَله  أن  اهلل  عىل  حّقًا  كان  بقول، 
سنة  م  حمرَّ من  العارش  يف   احلسني استشهد  وهنا 
معه  واستشهد  58عاما،  أو  57عاما  وعمره  61هـ، 

عدد من أهل بيته وأتباعه.

اإلسالم  بيضة  عىل  للحفاظ   احلسني استشهد 
الدفاع عن  د رسالة احلقِّ يف  ليؤكِّ وروحه وجوهره، 
اإلمام  نطق هبا  التي  الكلامُت األخرية  ُد  وُتؤكِّ ؛  احلقِّ
احلسني ذلك الدفاع، )وهو ُيقتُل يف مذبح احلرية 
ته الطعنات وخارت قواه واستعدَّ املجرمون  بعد أْن هدَّ
حلزِّ رأسه الرشيف، قال: )إْن كان دين حممٍد مل يستقم 
هذا  قوُله  يؤكُد  خذيني()20(،  سيوف  فيا  بقتيل،  إال 
رضورَة البذل والتضحية للحفاظ عىل استقامة الدين 
ة؛ مع أنَّه انتقل إىل العامل النوراينِّ  وتصحيح مسار األمَّ
م  أهنَّ قاتلوه  مع جسده حينًا، وظنَّ  التواصُل  وُغيَِّب 
ة من الزمن،  انترصوا، واستمرَّ حكمهم الدنيوي مدَّ
وأنتجوا حكاًم أتوقراطيًا مارس القهر والظلم بحقِّ آل 
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البيت وكلَّ من يواليهم، وصاروا امللك العضوض، 
م قد خرسوا يف احلقيقة، وانكرست شوكتهم  إال أهنَّ
القدسيَّة،  بأبعادها   احلسني استشهاد  عظمة  أمام 
يف  خالدًا  وصــار  عليهم،   احلسني انترص  أجــل 
السامء واألرض، أجل دخل احلرب وهو عارف بام 
ة  برمزيَّ أنَّه سينترُص  مولده، وعارف  قبل  له من  َر  ُقدِّ
التي  احلقِّ  لديمومة  سة  املقدَّ الشعلة  وإنارة  الشهادة 
ة  ا الثورة اجلهاديَّ سيسري عليها القادمون من بعده، إهنَّ
بشعلتها  السْمحة  الرشيعة  ذات  الفاضلة  الواعية 
التي لن تنطفئ إىل يوم الدين، ومثاهلا انتصار الثورة 
“قدس”:  اخلميني  قال  حيث  إيــران،  يف  اإلسالمية 
الفتوى  وكــذلــك  ــوراء(،  ــاش ع مــن  لدينا  مــا  ــلُّ  )ك
ظله،  دام  السيستاين  السيد  اهلل  آية  لسامحة  الرشعية 
عىل  التكفريية  الكونية  احلرب  جمرى  ت  غريَّ والتي 
سوريا والعراق، وانترص احلسني وسيبقى منترصًا 

ر انتصاره إىل يوم الدين. يتكرَّ

فعلته  ما  استشهاد احلسني، وإىل  إىل  وبالعودة 
الفئة الباغية عندما فصلت الرأس عن اجلسد ومحلوه 
الرمزي:  التأويل  عرْب  القول  ويمكننا  دمشق،  إىل 
اجلزء  إبعاَد  “رمزّيًا”  أرادوا  ذلك  الفصل  بفعل  م  إهنَّ
انحرافًا  وُيعدُّ ذلك   ، الدنيويِّ الساموي عن األريضِّ 
عن الناموس الناظم حلركة الطبيعة الكوزمولوجية، 
وابتعادًا عن هدي الرسول وخمالفة لوصاياه، فالدنيا 
س الساموي ليس هلا معنى. من دون تواصل مع املقدَّ

بالطعنات،  املثخن  اجلسَد   احلسني أتباع  دفن 
ل الوافدين إىل زيارة  وحاولوا زيارته، )واشتهَر أنَّ أوَّ
قرب اإلمام احلسني يف العرشين من َصَفر: هو جابر بن 
عبد اهلل األنصاري، صاحب رسول اهلل، ثمَّ موكب 

السبايا مع اإلمام زين العابدين، وقد اشتهرت بني 
وصوهلم  كيفية  واألقالم،  األلسن  وتناقلته  علامئنا 
وهنا  األنصاري()21(،  اهلل  عبد  بن  بجابر  ولقائهم 
السامء  تها  خصَّ التي   احلوراء زينب  دور  كــان 
احلفاظ عىل ساللة احلسن واحلسني حني  بفضل 
منعت الفئة الباغية من قتل اإلمام زين العابدين فقد 
بن  املثنى  املرض، ومحت احلسن  به  اشتدَّ  كان علياًل 
العرش  يتجاوز  مل  طفاًل  كان  وقد   ،احلسن اإلمام 

سنوات)22(. 

تأيت املرحلة الثانية من معركة الطفِّ فتكون السيدة 
زينب بطلة املوقف، إْذ عادت مع اإلمام عيل زين 
 ،البيت آل  نساء  موكُب  ومعهم   العابدين
س، ويصلون إىل موضع رضيح  حيملون الرأس املقدَّ
الرأس  احلسني يف العرشين من َصَفر، وُيلحقون 
إىل  التوازن  أعاد  الرمزيَّ  الفعل  هذا  ولعلَّ  باجلسد، 
البدئيَّ  الفعل  وأحيا  الكونيَّة،  اهلندسة  كوزمولوجيَّة 
بني  التواصل  إعــادة  خالل  من  وذلــك  جديد،  من 
النورانية،  العروج  طاقة  وفتح  واألرض  السامء 
ب من اهلل سبحانه  ولعلها باب الدعاء والرمحة للتقرُّ
وتارخيٍي”  “جغرايفٍّ  ببعٍد  يرتبُط  قديسٌّ  باٌب  وتعاىل، 
س  س تتعاظم أنواره يف زمان مقدَّ حييُل إىل مكان مقدَّ
هو يوم إحلاق الرأس باجلسد، ومن هنا جاءت قدسيَّة 
زيارة األربعني التي حتولت إىل عيد سنويٍّ له طقوسه 
تتجاوز  بوصفها  التارخيية  اللحظة  إنتاج  إعــادة  يف 
مرشوطيتها التارخيية لتصل إىل الزمن املطلق “الزمن 
س”، وهنا يكون ذكُر حديث اإلمام العسكري  املقدَّ
غ  املسوِّ أظهرنا  التي  األربعني  زيارة  لقدسيَّة  دًا  مؤكِّ
هلا، واحلديث هو )روي  والعقيل والرشعي  العلمي 



254

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

أنَّه قال:   العسكري عن أيب حممد احلسن بن عيل 
واخلمسني،  إحدى  صالة  مخٌس:  املؤمن  )عالمات 
اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني،  وزيارة 

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم()23(.

د إحياء لذكرى حادثة  زيارة األربعني ليست جمرَّ
آل  نساء  وسبي  مظلوميته  ومتثيل  احلسني  استشهاد 
البيت، وإحلاق الرأس باجلسد، وإنَّام هي إعادة حتيني 
هلذا املوقف، وجعله حلظّيًا، فاسشهاُد احلسني هو 
ر دوريًا “سنويًا” يف  س عليه فعٌل يتكرَّ فعل بدئيٌّ تأسَّ
يوم األربعني، وتتأسس عليه هذه الزيارة، فتتغريَّ بنية 
مرتافقًا  أمامنا  حيصُل  س  املقدَّ وكأنَّ  احلارض،  الزمن 
ات الفعل ذاهتا التي تستدعي اإلنغرام األعىل  مع ردَّ
يف أنقى صورة من صور )التداعي احلر الذي يعتمُد 
عىل جتارب الفرد واملجتمع يف املايض وعىل األفكار 
التي يتبناها يف احلارض()24(، ووعٌي بأنَّ هذا اإلحلاق 
هو ضم اجلسِد إىل اجلسد، ييل ذلك فتُح طاقة العروج 
النورانية بوصف تربته املقدسة من اجلنة، ولذلك فقد 

تكون بوابة للتواصل بني األرض والسامء. 

 للحسني ف  املـــرشِّ االنــتــصــار  هــذا  ــعــلَّ  ول
بالشهادة، وقهره ألتباع الدنيا عرب االرتقاء الساموي 
س، يتطلَّب من  من خالل بوابة املركز يف املكان املقدَّ
عام،  كلِّ  يف  املكان  هذا  يــزوروا  أْن  بحقه  العارفني 
بوصفه  وعقائدّيًا  رمزيًا  املوقف  هذا  حتيني  إلعادة 
األرض،  عىل  املتجيلِّ  الساموي  الطقس  مع  تواصاًل 
ويكون االنفتاح عىل فضاء الزمن املطلق زمن العود 
معاين  املطلق  إيامنه  من  الزائُر  يستلهم  الذي  األبدي 
مرتكزاته  تنبني  ذلك  وعىل  هذا،  يومنا  إىل  الشهادة 
األيديولوجيَّة ومعتقداته الدينيَّة عىل وفق هنج اختار 

ومقام  النبوة  بخطِّ  يوصله  طريق  يف  احلق  جانب 
احلسني يف سدرة املنتهى.

ة السفر يف مسرية زيارة األربعني  ُل مشقَّ ويمثُِّل حتمُّ
الذي   البيت آلل  العاشق  املتديِّن  اإلنسان  عطَش 
ر  حيتاج مللء جوارحه من معني مسرية ال تنضب تتكرَّ
كام  مجعاء،  ة  للبرشيَّ والنامء  اخلصب  حاملة  عام  كلَّ 
حيمل الغيُث ربيع األرض، إنَّه حنني إىل تلك اللحظة 
واجلغرايف  التارخيي  البعُد  فيها  انطوى  التي  البدئية 
س  ليعربِّ عن رغبته بالعيش يف كوزموس طاهر مقدَّ
من  منتقاًل  حافيًا  املقدسة  عتبته  اإلنــســاُن  يدخل 
س ليجَد خالص نفسه فيه،  الدنيوية إىل املكان املقدَّ
علق  مما  النفس  خيلِّص  الذي  التطهري  بمرحلة  فيمرُّ 
إىل  املكان  صمت  ويتحول  السابقة،  األيام  مدى  هبا 
لغة روحانية تواصلية تتفاهم فيها مجيع األلسن التي 
حترُض شعائر الزيارة يف هذا املوكب القديس املهيب، 
والباكستاين..،  واهلنديَّ  والفاريس  العريب  فنرى 
وغريهم ال يتكلَّمون العربية، ولكنَّهم يتواصلون من 
خالل لغة الشهادة التي جتمعهم يف بعدها الروحي، 
اليوم،  هذا  يف  دهتم  وحَّ قد  سة  املقدَّ الروضة  وهذه 
املتعايل  املركز  هذا  يف  والتاريخ  اجلغرافيا  ــدت  وحَّ
االعتقادات  فانصهرت  واملكان،  الزمان  حدود  عن 
هذا  عرْبَ  معيَّنة  حلظة  يف  دت  وتوحَّ والروحانيات، 
عىل  السامء  طاقة  به  تنفتح  الذي  البعد  املطلِق  البعد 
وعامل  التكوين  عامل  بني  االرتباط  لتمثِّل  األرض، 
الترشيع، وخري ما يتجىل هذا االرتباط يف يوم زيارة 

احلسني.

س جيُد  ويف اخلتام لعلَّ الزائر إىل هذا املكان املقدَّ
ليشعر  وإنَّه  عليه،  ينطوي  الذي  الوفاء  مع  تواصاًل 
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يف  يعتمل  والــشــوق   ،احلسني إىل  يلفه  باحلنني 
من  ب  يقرِّ دؤوب  عمٍل  إىل  شوق  للقائه،  الصدور 
تارخيية هذا  إىل  الزمن  إنَّه حنني  اهلل سبحانه وتعاىل، 
هذا  يف  إنَّه  وثائرًا،  وشفيعًا  إمامًا  جتىل  الذي  س  املقدَّ
ختتلط  التي  اهليبة  من  وفسطاط  للدفاع  درٌع  املكان 
هذه  باستمرار  فرح  إّنــه  باالبتسامة،  الدموع  فيها 

الزيارة لألسباب ذاهتا، ولو بعد ألف جيل.

كــربــالء وطن ال أسكن فيه وال يسكنه كثري من 
املؤمنني يف ضامئرهم  الزائرين، ولكنه يسكن ذوات 
ويف قلوهبم، حيملونه يف سلوكهم ونظرات عيوهنم يف 
اهلل  يدي  بني   باحلسني اللقاء  أمل  عىل  سجودهم 

سبحانه وتعاىل.

 نتائج البحث: 

عىل  نفصلها  النتائج  من  جمموعة  إىل  البحث  توصل 
وفق اآليت:

املكان . 1 وجود  عىل  الكريم  القرآن  تأكيد  ُيعدُّ 
األماكن  مع  للتعامل  لألمة  توجيهًا  س  املقدَّ
نبوءة  سة عىل وفق شعائر خاصة، وكذلك  املقدَّ
اخرتقت  التي   املؤمنني وأمري   الرسول
أقطار الساموات واألرض، وحددت مركز الرتبة 
املقدسة لروضة احلسني وأبعادها، بام يشري إىل 
ة هلذا الرضيح “الساموي األريض”  قدسيَّة خاصَّ
كان  أن  منذ  فحرض  اجلنة  تراب  استدعى  الذي 
دينيَّة  هات  ملوجِّ ويؤسس  صغريًا،  طفاًل  احلسنُي 
غ الرشعي والقانوين  ة تعطينا املسوِّ علميَّة عقائديَّ

واألخالقي والعلمي لتقديسه وزيارته. 
د . 2 مضمون ثورة احلسني واستشهاده ليس جمرَّ

بل  املسلمني،  وإنصاف  اجلائر  احلاكم  عىل  قيام 
هو أرقى منهاج يقتدى به يف بناء جمتمعات واعية 
وعقيدة،  سلوكًا  سة  املقدَّ العرتة  مع  تتواصل 
َصَفر  العرشين من  األربعني يف  زيارة  د يف  تتجدَّ

من كل عام.
ًا . 3 حيزيَّ استثامرًا  واجلغرايف  التارخيي  البعُد  يعدُّ 

فرصة  يعطي  الذي  سني  املقدَّ واملكان  للزمان 
روا  يتطهَّ أن  فضله  بميزان  للعارفني  عظيمة 
الطبيعي،  ونقاءهم  األصلية  فطرهتم  ويستعيدوا 
عظيم  درٌس  والفداء  التضحية  أن  ويتعلموا 
مه احلسني ليس ألتباع الوالية فقط، بل درٌس  قدَّ

للبرشيَّة مجعاء. 
م فرصة للنهل من خمازن الرمحة اإلهلية التي . 4 كام يقدِّ

هتب الزائرين املريدين وقتًا إضافّيًا إلعادة ضبط 
الذوات عىل وفق توجهات الرشيعة ومقاصدها 

بام يؤدي إىل الصالح يف الدنيا واآلخرة. 
أدَّت املرجعية الساموية دورًا فاعاًل يف بناء رسالة . 5

العارفني  املؤمنني  جتمع  التي  اإلقناعية  احلق 
سة. بفضل احلسني ومنزلته العلوية املقدَّ
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1990، ج4، مادة )عتب(.

مؤسسة ( 6) سة،  املقدَّ العتبات  موسوعة  جعفر:  اخللييل، 
ط2،  لبنان،  بريوت،  اجلنوبية  الضاحية  األعلمي، 

ف. 1407هـ، ج1، ص41، بترصُّ
املرجع نفسه، ج1، ص42.( 7)

عبد ( 8) املحامي:  ترمجة  واملدنَّس،  س  املقدَّ مرسيَّا:  إلياد، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  دمشق  دار  عباس،  اهلادي 

دمشق، سوريا، ط1، 1988، ص 17.
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بوفاة النجايش، وصلَّوا عليه صالة احلارض، إْذ حرَض 
عليه،  وأصحابه  ليصيلِّ  الرسول  أمام  النجايش  جثامن 
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1986، ص215، وذكر يف الوسائل ج14، ص 478 

آل البيت.
وتكمن خصوصية التأويل أنَّه إذا ما أثَّر فينا يف املايض ( 24)

ُد  َر جزٍء من ذلك السياق فحسب سيولِّ سياق ما فإنَّ َتَكرُّ
لدينا ردَّ فعٍل يامثل ردَّ فعل سابق، فالعالمة مثري مشابه 
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ال�شرد الو�شفي في زيارة الناحية المقد�شة

م. م. اأحمد جا�سم ثاين

 كلية الرتبية - قسم اللغة العربية - جامعة البرصة

الملخ�ض

البحث  المزيد من  إلى  )الزيارة( بشكل خاص بحاجة  البيت: بشكل عام ونصوص  تراث أهل  ما زال 
البحث نقف عند نص من  احتوتها، وفي هذا  التي  التاريخية  والدراسة والوقوف على مضامينها والحقائق 
نصوص الزيارة، وهي الزيارة المسماة بالناحية المقّدسة التي وردت عن اإلمام المهدي المنتظر لنحّلل السرد 
الوصفي للوقائع واألحداث التي سّجلها هذا النص، ممهدًا بالتعريف بالمصطلحات التي تأّلف منها عنوان 
البحث، ومنتهيًا بخاتمة تضّمنت نتائج البحث. وما توفيقي إال بالله عليه توكلُت وإليه ُأنيب. مصطلح )السرد 
الوصفي(: للتعّرف على هذا المصطلح البّد من تفكيك جزئيه المتداخلين وتعريفهما، فالسرد يعني )قص 
األحداث واألخبار، وحكايتها ونقلها من صورتها الحقيقية إلى صورة لغوية، سواء أكان هذا القص حقيقة 
أم خياالً، وهو الطريقة التي يختارها المبدع أو المرِسل ليعرض من خاللها الحدث إلى المتلقي أو المرَسل 
إليه(، أما الوصف فهو )إنشاء ُيراد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهد أو شخص أو إحساس أو زمان للقارئ 
أو المستمع. وفي العمل األدبي يخلق الوصف البيئة التي تجري فيها أحداث القصص(. مصطلح )الزيارة(: 
الزيارة في اللغة: من زاره يزوره زيارًة: بمعنى قصده، فهو زائٌر وَزْوٌر وَزَواٌر، وُيسمى موضع الزيارة الَمَزار، 
إلى  يتوجه  المكان  الزائر ذلك  به، وحينما يقصد  له واستيناسًا  إكرامًا وتعظيمًا  المزور  تعني: قصد  فالزيارة 
المزور بقراءة نص قائم على السالم وذكر الفضائل لصاحب المزار، وقد يتضمن الدعاء للزائر والُمَزار، وهذا 
النص يطلق عليه مصطلح )الزيارة(. ويكاد يتفّرد الدكتور محمود البستاني في ذكر )الزيارة( بوصفها جنسًا 
األخرى  الفنية  األشكال  يماثل  فنِّي  بأنها )شكل  )الزيارة(  فعّرف  والبالغية،  األدبية  مؤلفاته  بعض  في  أدبيًا 
وجدانيًا  بعدًا  تتضمن  بكونها  عنها  تتميز  لكنها  وبنائيًا،  وصوريًا  وإيقاعيًا  لفظيًا  الصياغة:  أدوات  حيث  من 
يتجه إلى النبي وأهل البيت: بصفتهم شفعاء ووسائل إلى الله تعالى من جانب، وبصفتهم شخصيات منتقاة 
السبي  البحث وصفًا لقصة  المطلوب من جانب آخر...(، وقد تضمن  بالنحو  العبادية  الوظيفة  قد مارست 

ومسيرة االربعين بذكر بعض النصوص الواردة فيها. 
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Descriptive narrative of the pilgrimage to the holy shrine

Lecturer. Ahmed Jassim Thani

College of Education / Basra University 

Abstract

The heritage of Ahl al-Bayt in general and the pilgrimage texts in particular, are still in need 
for further research and study in their contents and the historical facts they contained. 

In this research, we stopped at one  of those texts named "The pilgrimage to the holy shrine", 
which was received from Imam al-Mahdi "pbuh". The descriptive narrative of this text has been 
analyzed by defining its terms in the research body at first, and ending with a conclusion that 
included the research results. 

The term (Descriptive narrative) has to be dismantled in order to identify it, where (Narra-
tive) means telling events and news, and transfer them from their real image into a language, 
whether this story was real or fiction, which is the way chosen by the creator or the narrator to 
offer from which the event to the recipient or consignee, while the (Description) is a creation 
intended to deliver a mental image of a scene.
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المقّدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمـد هلل رب العاملـني والصـالة والسـالم عـىل 
الطيبـني الطاهريـن.. بيتـه  حممـٍد وآل 

عـام  بشـكل   البيـت أهـل  تـراث  زال  مـا   
ونصـوص »الزيارة« بشـكل خاص بحاجـة إىل املزيد 
مضامينهـا  عـىل  والوقـوف  والدراسـة  البحـث  مـن 
واحلقائـق التارخييـة التـي احتوهتـا، ويف هـذا البحـث 
وهـي  الزيـارة،  نصـوص  مـن  نـص  عنـد  نقـف 
عـن  وردت  التـي  املقّدسـة  بالناحيـة  املسـامة  الزيـارة 
اإلمـام املهـدي املنتظـر لنحّلـل الـرسد الوصفـي 
للوقائـع واألحـداث التـي سـّجلها هذا النـص، ممهدًا 
عنـوان  منهـا  تأّلـف  التـي  باملصطلحـات  بالتعريـف 
البحـث.  نتائـج  تضّمنـت  بخامتـة  ومنتهيـًا  البحـث، 

ُأنيـب. بـاهلل عليـه توكلـُت وإليـه  توفيقـي إال  ومـا 

م�شطلح )ال�شرد الو�شفي(
تفكيـك  مـن  املصطلـح البـّد  هـذا  للتعـّرف عـىل 
جزئيـه املتداخلـني وتعريفهـام، فالـرسد يعنـي ))قـص 
األحـداث واألخبـار، وحكايتها ونقلهـا من صورهتا 
احلقيقيـة إىل صـورة لغويـة، سـواء كان هـذا القـص 
حقيقـة أم خيـاالً، وهـو الطريقـة التـي خيتارهـا املبـدع 
أو املرِسـل ليعـرض مـن خالهلا احلـدث إىل املتلقي أو 

املرَسـل إليـه(()1(.
أمـا الوصـف فهـو ))إنشـاء ُيراد بـه إعطـاء صورة 
ذهنيـة عـن مشـهد أو شـخص أو إحسـاس أو زمـان 
للقارئ أو املسـتمع. ويف العمل األديب خيلق الوصف 

البيئـة التي جتـري فيها أحـداث القصـص(()2(.

م�شطلح )الزيارة(:

بمعنى  زيــارًة:  يزوره  زاره  من  اللغة:  يف  الزيارة 
موضع  وُيسمى  وَزَواٌر،  وَزْوٌر  ــٌر  زائ فهو  قصده، 
إكرامًا  املزور  قصد  تعني:  فالزيارة  امَلَزار)3(،  الزيارة 

وتعظياًم له واستيناسًا به)4(.

وحينام يقصد الزائر ذلك املكان يتوجه إىل املزور 
بقراءة نص قائم عىل السالم وذكر الفضائل لصاحب 
املزار، وقد يتضمن الدعاء للزائر وامُلَزار، وهذا النص 

يطلق عليه مصطلح »الزيارة«.

ذكر  يف  البستاين  حممود  الدكتور  يتفّرد  ويكاد 
مؤلفاته  بعض  يف  أدبيًا  جنسًا  بوصفها  »الــزيــارة« 
))شكل  بأهنا  »الزيارة«  فعّرف  والبالغية،  األدبية 
فنِّي يامثل األشكال الفنية األخرى من حيث أدوات 
لكنها  وبنائيًا،  وصوريًا  وإيقاعيًا  لفظيًا  الصياغة: 
إىل  يتجه  وجدانيًا  بعدًا  تتضمن  بكوهنا  عنها  تتميز 
النبي وأهل البيت بصفتهم شفعاء ووسائل إىل 
اهلل تعاىل من جانب، وبصفتهم شخصيات منتقاة قد 
مارست الوظيفة العبادية بالنحو املطلوب من جانب 

آخر...(()5(.

املظهر  حيث  من  الدعاء  يشابه  الــزيــارة  ونــص 
اخلارجي له، فهو نص قائم عىل املحاورة االنفرادية، 
اهلل  إىل  يّتجه  أّن األخري  الدعاء  بينه وبني  ))والفارق 
تعاىل، واألول يّتجه إىل املعصومني من خالل كوهنم 

شفعاء، أو وسائل بني الفرد واهلل تعاىل(()6(.

هبا  خيتّص  التي  الرشعية  النصوص  من  وهــي 
لآلخرين  ُيسمح  وال  )املعصوم(،  اإلسالمي  املرّشع 
والــدعــاء  الكريم  الــقــرآن  ســور  يف  كــام  بتقليدها، 

والذكر)7(.
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ومـن الناحيـة الفنيـة فـإن نصـوص الزيـارة جتمـع 
بني الرتّسـل وبـني العبـارة اإليقاعية واملصـّورة، لكن 
الصـور واإليقـاع، لكوهنـا خواطـر  دون تكثيـف يف 
موجهـة إىل اهلل تعـاىل أو إىل املعصوم وليسـت موجهة 
صياغـة  إىل  اخلطـاب  فيحتـاج  العاديـني  النـاس  إىل 

تصويريـة وإيقاعيـة لتحريـك عواطفهـم)8(.

نَّة: الزيارة في القراآن وال�شُّ

الزيـارة  عـىل  احلـث  أن  املفرسيـن  بعـض  يـرى 
ورد يف القـرآن الكريـم بشـكل ضمنـي، كـام يف قولـه 
بًَدا َوَل 

َ
ـاَت أ َحـٍد ّمِنُْهم مَّ

َ
تعـاىل: ﴿َوَل تَُصـّلِ َعَ أ

َ َقْبِهِ إِنَُّهـْم َكَفُرواْ بِاّلِ َورَُسـوِلِ َوَماتُواْ  َتُقـْم َعَ
َوُهْم فَاِسـُقوَن﴾ )التوبـة: 84(، يقول الشـيخ جعفر 
السـبحاين: ))إّن اآليـة تسـعى هلدم شـخصية املنافق، 
وهـّز العصـا يف وجـوه حزبـه ونظرائـه، والنهـي عـن 
هذيـن األمريـن بالنسـبة إىل املنافـق، معنـاه ومفهومـه 
مطلوبيـة هذيـن األمرين )الصالة والقيـام عىل القرب( 

بالنسـبة لغـريه أي للمؤمـن(()9(.

ُيفهـم مـن ذلـك أن زيـارة قـرب املؤمـن والصـالة 
عنـده أمـٌر ُمسـتحب يف ضـوء اآليـة املباركـة، أمـا يف 
رسـول  أن  الروايـات  ذكـرت  فقـد  الرشيفـة،  السـنة 
بزيارهتـا  وأمـر  البقيـع  يف  القبـور  بزيـارة  قـام   اهلل
وعّلـم النـاس كيفيـة التكلـم مـع املـزور وبـنّي بعـض 
إىل  إشـارة  اخلـرب  هـذا  يف  ولعـل  الزيـارة)10(.  آداب 
مـن  أول  هـو   اهلل رسـول  وأن  الزيـارة  تاريـخ 
سـنّها ووضـع أصوهلـا، فصـارت مـن املسـتحبات يف 

اإلسـالم.

زيارة الناحية المقد�شة

من النصوص املأثورة يف تراث أهل البيت زيارة 
بـزيارة  املوسومة  يوم عاشوراء  اإلمام احلسني يف 
الناحية املقدسة، و»الناحية املقدسة« مصطلح أطلقه 
املهدي  اإلمام  عىل  الصغرى  الغيبة  زمن  يف  الشيعة 
املنتظر وذلك للتقية الشديدة، فكانوا ال يذكرونه 
بإسمه وإنام يرمزون له باسم الناحية املقدسة، فحني 
ُيقال زيارة الناحية املقدسة بمعنى إن هذه الزيارة آتية 
صدرت  لكوهنا  بذلك  فُسّميت  اجلهة)11(،  هذه  من 

عن اإلمام احلجة إىل أحد نوابه األربعة)12(.

وزيارة الناحية فيها مزيج رائع من املودة الصافية 
التي  والرغبة،  بالتوسل  املمزوجة  واللوعة  واملعرفة 
إحساسًا  واحلُرقة  االنكسار  حالة  الزائر  يف  تبعث 

باملسؤولية، وحتّركه يف طريق االلتزام املسؤول)13(.

واقعة  وجتسيد  األحــداث  رسد  عىل  قائمة  وهي 
يوم  يف  التي وقعت  األليمة  املشاهد  وتصوير  الطف 
كل  تلخيص  من  النص  منشئ  متّكن  إذ  عاشوراء، 
ويالت  من  عليه  انطوت  وما  الواقعة  هذه  تفاصيل 
وحرسات وآهات بأسلوب أديب رفيع وتعبري لغوي 
املتلقي  يلحظه  أن  يمكن  رائــع،  فني  وتصوير  بليغ 
بكل وضوح، كام ُيعدُّ هذا النص مصدرًا مهاًم لتوثيق 
الذين  املقاتل  أرباب  لدى   احلسني اإلمام  مقتل 
طاملا أفادوا منه واقتبسوا كثريًا من مقاطعه وعباراته، 
بدقة  األحــداث  تصور  التي  املقاطع  تلك  والسيام 
الدموع  وتستدر  العواطف  وتالمس  وتفصيل، 
النساء  رأيَن  ))فلام  قوله:  أمثال  من  األحزان،  وتثري 
َبــَرْزَن  ملوّيًا،  عليه  رسجك  ونظرَن  خمزّيًا،  جوادك 
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من اخلدور، نارشات الشعور، عىل اخلدود الطامت 
العز  وبعد  داعيات  وبالعويل  سافرات،  الوجوه 
فضاًل  مبادرات...(()14(.  مرصعك  وإىل  مذلالت، 
عن اقتباسهم خطاب اإلمام املهدي جلده وتعبريه 
ومساًء،  صباحًا  ))فألندبنك  وحرسته:  لوعته  عن 

وألبكنيَّ لك بدل الدموع دمًا...(()15(.

بنية ال�شرد الو�شفي في الزيارة

ال�شتهالل

بظاهرة  الــزيــارة  نص  ُيسَتهل  أن  الطبيعي  من 
ينطق  مجلة  فأول  فيه،  أساسيًا  ركنًا  ُتعد  التي  السالم 
هبا الزائر هي: )السالم عليك...(، واهلدف من ذلك 
بناء عالقة محيمة بني الزائر واملزور، فضاًل عن ذلك 
يبدأ  حينام  فالزائر  حّية،  العالقة هي عالقة  هذه  فإن 
يرد  أن  يزروره ويتوقع  الذي  بالسالم يستشعر حياة 
سالمه ويرى مكانه)16(، يؤيد ذلك ما رواه ابن فهد 
اهلل  إىل  له  ))َمْن كان  قال:  أنه   الصادق احليل عن 
تعاىل حاجة فليقف عند رأس احلسني ويقول: يا 
َوَتْسَمُع َكالمي  َمقامي  َتْشَهُد  َأنََّك  َاْشَهُد  َعْبِداهللِ،  َأبا 
يف  َوَريبِّ  َربََّك  َفاْسَأْل  ُتــْرَزُق  َربَِّك  ِعنَْد  َحيٌّ  ــَك  َوَأنَّ

َقضاِء َحواِئجي، فأهنا ُتقىض إن شاء اهلل تعاىل(()17(.
تعاىل  اهلل  أنبياء  عىل  بالسالم  الزيارة  نص  فافتتح 
بالرتتيب: آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح 
ويوسف  ويعقوب  وإسحاق  وإسامعيل  وإبراهيم 
وأيوب  وسليامن  وداود  وشعيب  وهارون  وموسى 
 ،)18(ويونس وعزير وزكريا وحييى وعيسى وحممد
إشارة إىل أن حرمة اإلمام احلسني هي من حرمة 
األنبياء)19(، وتلميحًا إىل أنه وارثهم ويمّثل امتدادًا 

لنهجهم ودعوهتم.

ثم  املؤمنني  أمري  عىل  بالسالم  النص  يتدّرج  ثم 
 ،احلسني واإلمام  احلسن  فاإلمام  الزهراء  السيدة 
ــام احلــســني هو  ــ ــالم ألن اإلم ــس ال ــطــول  ي ــا  وهــن
مناقبه  معددًا  النص  فيبدأ  الزيارة،  هبذه  املخصوص 
وصفاته: ))السالم عىل احلسني الذي سمحت نفسه 
بمهجته، السالم عىل من أطاع اهلل يف رسه وعالنيته، 
السالم عىل من جعل اهلل الشفاء يف تربته، السالم عىل 
من  األئمة  َمْن  عىل  السالم  قبته،  حتت  اإلجابة  من 

ذريته...(()20(.

هبا  ختم  ما  هي  احلسني  اإلمام  مناقب  أوىل  فمن 
ودينه  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  وهي  الرشيفة  حياته 
عن  وَأعطى  ))جاد  بمعنى:  »َسَمَح«  فالفعل  احلق، 
َكَرٍم وَسخاٍء(()21(، و»امُلْهَجة« بمعنى: ))دم القلب، 
وال بقاء للنَّْفِس بعدما ُتراُق ُمْهَجُتها(()22(، فأبرز ما 
ألن  الشهداء،  سيد  أنه   احلسني اإلمام  به  ُوصف 
فاجعة كربالء وما تعّرض له يف يوم عاشوراء مل يشهد 

التاريخ مثياًل له.

معالم واقعة الطف

الطف  واقعة  معامل  الناحية  زيــارة  رسمت  لقد 
اإلمام احلسني، كام دعت  األليمة، وعّرفت مقام 
الزائر إىل تبني موقف واٍع من قضية التويل والتربي: 
خاتم  دين  إحياء  طريق  يف  الشهيد  إلمامه  التويل 
امليامني  الغر  وأنصاره  أصحابه  وتــويل   الرسل
العقيدة  سبيل  يف  اآلخر  تلو  الواحد  تساقطوا  الذين 
احلقة، والتربي من خط الظالم: خط االنحراف عن 
مسرية الرسالة املحمدية البيضاء، الذي جّسده يزيد 

وأعوانه)23(.
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األنبياء  ــىل  ع بــالــســالم  الــنــص  مــّهــد  وبــعــدمــا 
 واألوصياء: انتقل إىل سالم خاص لإلمام احلسني
ــزل بــه مــن مصاب:  ــا ن مــقــرتن بــوصــف حــالــه وم
املهتوك  عىل  السالم  بالدماء،  املرّمل  عىل  ))السالم 
اخلباء... السالم عىل شهيد الشهداء السالم عىل قتيل 
األدعياء، السالم عىل ساكن كربالء، السالم عىل من 

بكته مالئكة السامء...(()24(.

ومن بعدها ولج إىل املوضوع املركزي الذي دارت 
حوله عنارص النص، أال وهو رسد الواقعة ووصفها، 
الوقائع عرب أسلوب السالم عىل أعضاء  فهو يصور 
بيته وأصحابه:  لإلمام احلسني وأهل  الطاهر  اجلسد 
ويذكرها بالتفصيل، ويف كل مقطع من مقاطع النص 
حيث  من  واحد  إيقاعي  نسق  عىل  العبارات  تنتظم 
النص  يعطي  مما  الفواصل،  األلفاظ وتناسب  توازن 
مزيدًا من اجلاملية والتأثري يف إيصال الرسالة للمتلقي: 
عىل  السالم  املــرضجــات،  اجليوب  عىل  ))الــســالم 
املصطلامت،  النفوس  السالم عىل  الذابالت،  الشفاه 
عىل  الــســالم  املختلسات،  األرواح  عــىل  الــســالم 
األجساد العاريات، السالم عىل اجلسوم الشاحبات، 
السالم عىل الدماء السائالت، السالم عىل األعضاء 
املقطعات، السالم عىل الرؤوس املشاالت...(()25(.

النص برسد املصائب مع تضمني بعض  ويستمر 
تشّكل  التي  وتفاصيلها  والتارخيية  القرآنية  احلقائق 
حمور اللوعة واحلزن: ))السالم عىل األبدان السليبة، 
السالم عىل العرتة القريبة، السالم عىل النازحني عن 
األوطان، السالم عىل املدفونني بال أكفان، السالم عىل 
الرؤوس املفرقة عن األبدان، السالم عىل املحتسب 
عىل  السالم  نارص،  بال  املظلوم  عىل  السالم  الصابر 

القبة  صاحب  عىل  السالم  الزاكية،  الرتبة  ساكن 
السامية...(()26(. فقد تضمن هذا املقطع اإلشارة إىل 
قرب العرتة من رسول اهلل برصيح القرآن: ﴿قُل 
ةَ ِف الُْقْرَب﴾)27(،  ْجًرا إِلَّ الَْمَودَّ

َ
لُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
ْسأ

َ
َل أ

حركة  إىل  األوطان(  عن  )النازحني  عبارة  تشري  كام 
بدءًا  والعيال  بالنساء  وخروجه   احلسني اإلمــام 
عنها  عرّب  التي  بكربالء،  وانتهاًء  املنورة  املدينة  من 
مستقبل  عن  تنبؤه  عن  فضاًل  الزاكية،  بالرتبة  النص 
هذه البقعة املباركة من أرض كربالء: ))السالم عىل 
قبة  بناء وال  يكن  مل  إذ  السامية(()28(،  القبة  صاحب 

هبذا السمو آنذاك. 

الطاهر،  البدن  أعضاء  عىل  سالمه  اإلمام  ويكّرر 
وذكر بعض األوصاف التي ترسم معامل سيد الشهداء 
ُأريق  من  عىل  ))السالم  قوله:  أمثال  من  وحالته 
ِل بدم اجلراح، السالم  بالظلم دمه، السالم عىل امُلَغسَّ
ِع بكاسات الرماح... السالم عىل املنحور  عىل امُلَجرَّ
السالم  الوتني...  املقطوع  عىل  السالم  الورى...  يف 
الرتيب،  اخلد  عىل  السالم  اخلضيب،  الشيب  عىل 
السالم عىل البدن السليب، السالم عىل الثغر املقروع 
بالقضيب، السالم عىل األجسام العارية يف الفلوات، 
السباع  إليها  وختتلف  العاديات،  الذئاب  تنهشها 

الضاريات(()29(.

و�شف حالة الزائر )�شاحب الن�ض(

ومشاعره   وحالته نفسه  وصف  إىل  ينتقل  ثم 
بوصفه زائرًا، فيخاطب جده بقوله: ))... سالُم َمْن 
مسفوح،  ذكرك  عند  ودمعه  مقروح،  بمصابك  قلُبه 
َمْن  سالم  املستكني،  الواله  احلزين  املفجوع  سالم 
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السيوف،  بنفسه حّد  لوقاك  بالطفوف  كان معك  لو 
وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بني يديك، 
ونرصك عىل من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده 
وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله ألهلك 
وقاء(()30(. وقد متّثل الرسد هنا بصورة فنية تقوم عىل 
أسلوب الفرضية، فاإلمام يفرتض أنه لو كان حارضًا 
يف يوم عاشوراء مع جده لوقاه بنفسه وجاهد بني يديه 
ونرصه وفداه بروحه وجسده وماله وولده... لذلك 
ُيتبع هذه الصورة بَقَسم ومبالغة تعبريًا عن شدة حزنه 
نرصك  عن  وعاقني  الدهور،  َرتني  أخَّ ))فلئن  وأمله: 
املقدور، ومل أكن ملن حاربك حماربًا، وملن نصب لك 
العداوة مناصبًا، فألنُدَبنَّك صباحًا ومساًء، وألبكنيَّ 
الدموع دمًا، حرسة عليك، وتأسفًا عىل ما  لك بدل 
وغصة  املصاب،  بلوعة  أموت  حتى  وتلهفًا  دهاك، 

االكتياب(()31(.

العودة اإلى �شرد الوقائع

رسد  ويكرر  أخــرى  مــرة  ليؤكد  النص  ويعود 
منتظم،  زمني  تسلسل  عرب  األليمة  التأرخيية  الوقائع 
مؤثر، وعواطَف  إيقاعي  وبناء  أديب وصفي،  وتعبري 
وأسفر  باعه،  مدَّ  اجلور  إذا  ))حتى  صادقة:  حزٍن 
الظلم قناعه ودعا الغيُّ أتباعه، وأنت يف حرم جدك 
واملحراب،  البيت  جليس  مباين،  وللظاملني  قاطن، 
بقلبك  املنكر  تنكر  والشهوات،  اللذات  عن  معتزل 
وإمــكــانــك(()32(،  طاقتك  حسب  عىل  ولسانك، 
والباطل  الظلم  استبداد  رأى  ملا   احلسني فاإلمام 
األمر  يف  بواجبه  هنض  باإلسالم  املحدق  واخلطر 
التي  املنكر، فرتك مدينة جّده  والنهي عن  باملعروف 

عياله  مع  باخلروج  نفسه  عىل  وآثر  اآلمن  مالذه  هي 
اقتضاك  ))ثم  الصعبة:  املهمة  تلك  ألداء  بيته  وأهل 
العلم لإلنكار، ولزمك أن جتاهد الفّجار، فرست يف 
وصدعت  ومواليك،  وشيعتك  وأهاليك،  أوالدك 
واملوعظة  باحلكمة  اهلل  إىل  ودعوت  والبينة،  باحلق 
للمعبود،  والطاعة  احلدود،  بإقامة  وأمرت  احلسنة 
بالظلم  وواجهوك  والطغيان،  اخلبائث  عن  وهنيت 
والعدوان(()33(، فام كان من أهل الفسوق والعصيان 
إال أن يواجهوه بالظلم والعدوان عىل الرغم من أنه 
ووعظهم  احلجج  عليهم  ألقى  بل  القتال  يبدأهم  مل 
وذّكرهم إال أن نصحه مل ينفع مع قوم أستحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر اهلل: ))فجاهدهتم بعد اإليعاز 
وبيعتك  ذمامك  فنكثوا  عليهم،  احلجة  وتأكيد  هلم، 

وأسخطوا ربك وجدك، وبدؤوك باحلرب(()34(.

اإلمام  مناقب  بعض  ذكر  الرسد  هذا  ختّلل  وقد 
وشدة  وشجاعته  احلــرب  يف  وصوالته   احلسني
جنود  وطحنت  والــرضب،  للطعن  ))فثبتَّ  بأسه: 
بذي  جمــالــدًا  الغبار،  قسطل  واقتحمت  الفجار، 
ثابت اجلاش،  فلام رأوك  املختار.  الفقار، كأنك عيل 
مكرهم  غوائل  لك  نصبوا  خاٍش،  وال  خائف  غري 

وقاتلوك بكيدهم ورشهم(()35(.

وما  عاشوراء  يوم  لوقائع  الرسد  يستمر  وهكذا 
جبني  هلا  يندى  جرائم  من  الضالل  معسكر  ارتكبه 
املاء  فمنعوك  جنوده،  اللعني  ــر  ))وأم اإلنسانية: 
النزال،  وعاجلوك  القتال،  ونــاجــزوك  ووروده، 
أكف  إليك  وبسطوا  والنبال،  بالسهام  ورشقوك 
فيك  راقبوا  وال  ذمامًا،  لك  يرعوا  ومل  االصطالم، 
رحالك...(()36(،  وهنبهم  أولياءك،  قتلهم  يف  أثامًا، 
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وهنا بلغ النص ذروته يف رسد األحداث، فوصل إىل 
ذكر املصيبة ونعي اإلمام احلسني الذي جاد بنفسه 
وأثخنوك  اجلهات،  كل  من  بك  ))فأحدقوا  الزكية: 
إىل  فهويت  جوادك،  عن  نكسوك  حتى  باجلراح... 
تعلوك  أو  بحوافرها  اخليول  تطؤك  جرحيًا،  األرض 
صدرك،  عىل  جالس  والشمر  ببواترها...  الطغاة 
بيده،  شيبتك  عىل  قابض  نحرك،  عىل  سيفه  ومولغ 
وخفيت  حواسك،  سكنت  قد  بمهنده،  لك  ذابح 
أنفاسك، ورفع عىل القناة رأسك(()37(، فام أعظمها 

من مصيبة بكت هلا الساموات واألرض وما فيهن.

ق�شة ال�شبي وم�شير الأربعين

يسرتسل  بــل  ــد  احل ــذا  ه عند  النص  يقف  ومل 
سبي  من  الفاجعة  تلك  أعقبت  التي  املصائب  بذكر 
أهلك  ))وُسبي  وعياله:  بيته  ألهل  وتعذيب  وأرس 
امَلطِّيات،  أقتاب  فوق  احلديد،  وصفدوا يف  كالعبيد، 
الرباري  يف  يساقون  اهلاجرات،  حر  وجوههم  تلفح 
هبم  يطاف  األعناق  إىل  مغلولة  أيدهيم  والفلوات، 
السبي  مسرية  انتهت  أن  إىل  ــواق...(()38(،  األسـ يف 
عند  ناعيك  ))فقام   :جدهم مدينة  إىل  وعــادوا 
إليه  فنعاك  وآله،  عليه  اهلل  صىل  الرسول  جّدك  قرب 
بالدمع اهلطول قائاًل يا رسول اهلل ُقتِل سبطك وفتاك، 
ذراريــك،  بعدك  وُسبيت  ومحــاك،  أهلك  واستبيح 

ووقع املحذور بعرتتك وذويك(()39(.

إثر  عىل  الغيب  عامل  يف  حصل  ما  اإلمام  نقل  كام 
بيته  وأهل  احلسني  اهلل  عبد  أليب  اجللل  املصاب  هذا 
املهول،  قلبه  وبكى  الرسول،  ))فانزعج  وأصحابه: 
أمك  بك  وفجعت  واألنبياء،  املالئكة  بك  وعــّزاه 

تعزي  املقربني  املالئكة  جنود  واختلفت  الزهراء، 
أباك أمري املؤمنني، وأقيمت لك املآتم يف أعال عليني، 
ولطمت عليك احلور العني، وبكت السامء وسكاهنا 
والبحار  وأقطارها،  واهلضاب  وخزاهنا،  واجلنان 
وحيتاهنا، واجلنان وولداهنا، والبيت واملقام، واملشعر 
احلرسة  فمفردات  واالحــرام(()40(.  واحلل  احلرام، 
والبكاء وندبة الصباح واملساء ستظل أنيسة صاحب 
الزمان يف غيبته إىل أن يأذن اهلل تعاىل له بالظهور 

.واألخذ بثارات جّده

الختتام بالدعاء

وخيتتم نص الزيارة بالتوجه إىل اهلل تعاىل والدعاء 
والتوسل برسول اهلل وأهل بيته وطلب احلاجات 
هذا  فبحرمة  ))اللهم  للزائر:  واألخروية  الدنيوية 
املنيف، صل عىل حممد وآل حممد، واحرشين  املكان 
إين  اللهم  بشفاعتهم،  اجلنة  وأدخلني  زمرهتم  يف 

أتوسل إليك...(()41(.

خاتمة البحث

املوضوع  هذا  يف  البحث  عن  نتج  ما  أهم  لعل 
األجناس  عن  خيتلف  ال  أديب،  جنس  )الزيارة(  أن 
إذ حيتوي عىل  اللفظية،  الصياغة  األدبية األخرى يف 
عنها  يتمّيز  أنه  إال  وبنائية،  وتصويرية  صوتية  بنية 
بالبعد الوجداين الذي يمكن أن ُيصنّف ضمن أدب 
الرثاء، رثاء رسول اهلل وأهل بيته، كام يشرتك هذا 
اللون األديب مع أدب الدعاء يف كون كل منهام يقوم 
اهلل  إىل  موجه  الدعاء  أن  إال  االنفرادي،  احلوار  عىل 
وقد  ــزار(،  )امُل املعصوم  إىل  موجهة  والزيارة  تعاىل، 
اإلمام  زيــارة  نصوص  من  أنموذجًا  البحث  اختار 
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احلسني أال وهي »زيارة الناحية املقّدسة« الواردة 
أهنا  البحث  فتبنّي   ،املنتظر املهدي  ــام  اإلم عن 
قائمة عىل الرسد الوصفي ألحداث النهضة احلسينية 
وحركتها ابتداًء من املدينة املنورة وانتهاًء بكربالء وما 
حصل يف يوم عاشوراء وما تبعها من أحداث أليمة 
يعرّب  ما  أرٍس وسبٍي وتعذيٍب آلل حممد وهو  من 
عنه بمسري األربعني، اختزهلا النص بأسلوب تعبريي 
أديب رثائي مفجع، ودّون فيها أهم احلقائق التارخيية 

هلذه النهضة املباركة.

واحلمد هلل رّب العاملني، وصىل اهلل عىل حممٍد وآل 
بيته الطيبني الطاهرين.
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النهو�ض بزيارة الربعين من خالل الم�شارح والمعار�ض والمكتبات

الباحث املهند�ضالباحثالباحثة

علي اإبراهيم الليلوعبد الكرمي جعفر الك�سفيم. م. خولة خمري

 مسؤول التعليم االلكرتوين/ تربية دياىلمدير عام تربية دياىل السابقجامعة حممد الرشيف

العراقالعراقاجلزائر

الملخ�ض

ُتعدُّ زيارة األربعني من أهم الشعائر الدينية احلسينية املقدسة من حيث آثارها الثقافية وحجمها وتفاصيلها، 
فهي مناسبة إنسانية يشرتك فيها الناس باختالف دياناهتم وطوائفهم معتربين أن احلسني رمزًا ثوريًا للتحرر 
ثقايف  قاموس  هي  االربعني  زيارة  وان  وغريها،  باآلخر  وااليامن  والتضحية  واملحبة  والتسامح  الطغيان،  من 
جامع لكل املفردات التي نحن بحاجة اليها يف وقتنا الراهن لننهض بوطٍن وشعب وأرض اندثرت لوال وجود 

.روح احلسني واهله واصحابه

احلضاري،  واالرتقاء  الفكري  الثقايف  للتالقح  حيًا  نموذجًا  املليونية  الزيارة  هذه  أصبحت  إن  غرابة  وال 
التاريخ، وال يوجد  للتكافل االجتامعي ونموذجًا عرب  ميدانيًا  السلمي وتطبيقًا  للتعايش  حيًا  مثاالً  وأضحت 

حدث بعد سقوط صدام عام 2003م جيسد املعاين االنسانية كزيارة االربعني.

لذلك ينبغي علينا اليوم ونحن نحارب االرهاب الفكري واالرهاب االجرامي الذي هيدد الوجود االنساين 
يف وقتنا املعارص ان نوظف هذه الزيارة وهذا التقارب الثقايف االنساين الراقي، من خالل املعارض واملسارح 
واملكتبات يف نرش وجتسيد أهداف ثورة االمام احلسني يف حماربة التخلف الثقايف ونرش الوعي الرصني، وإشاعة 

ثقافة التسامح وقبول اآلخر، وحماربة االرهاب بكل انواعه والتكفري بكل صوره. 

إن ثامر هذه الزيارة املباركة هي الدواء النافع والبلسم الناجع لشعوبنا الراقدة حتت تأثري الثقافات اخلارجية 
م عرب االنرتنت من برامج وألعاب جتعل أبناءنا يقضون أوقاهتم فيها بام يسبب هلم الرضر. ومن أبرزها ما ُيَقدَّ

احلدث  هذا  اجتاه  صدورنا  يف  جتيش  مشاعر  هي  والتي  املتواضعة  الوريقات  هذه  يف  استحرضناه  ما  هذا   
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العاملي، وان قافلة العز واالباء ستسجل املشهد االخري ألعظم واقعة عرفها التاريخ البرشي، وهي حتمل بني 
أنفاسها جبال اآلالم واالحزان التي كتب اهلل هلا اخللود، لتظل حية حارضة يف نفوس املاليني من حمبي االمام 

احلسني عرب التاريخ.

فزيارة االربعني اصبحت نموذجًا حيًا للتالقح الفكري واالرتقاء احلضاري، وأضحت مثاالً حيًا للتعايش 
السلمي وتطبيقًا ميدانيًا للتكافل االجتامعي، وال يبالغ املتتبع ألحداث تلك الزيارة إذا قطع بانه ال يوجد نموذج 
عرب التاريخ جيسد املعاين االنسانية كزيارة االربعني، نقول جيب علينا ان نوظف هذا التقارب االنساين الراقي يف 
هذه الزيارة املباركة لكل ما هو مجيل ومبدع وانساين، وان نعكس الصورة املثىل ألهداف واقعة الطف اخلالدة 
من خالل املرسح واملعرض واملكتبة باعتبار هذه الوسائل الثالث من االمور املهمة يف نرش الوعي وبناء ثقافة 

انسانية خالدة تتامشى واهداف االمام احلسني اخلالدة.
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Abstract

The visit of forty of the most important religious rituals of the Holy Husseini in terms 
of cultural effects, size and details, is a humanitarian occasion in which people share 
their religion and sects, considering that Hussein is a revolutionary symbol of liberation 
from tyranny, tolerance, love, sacrifice and faith in others and others. Vocabulary that we 
need in our time to go to the homeland and the people and land had been destroyed had 
not been the spirit of Hussein and his family and his friends.

It is no surprise that this visit has become a living example of intellectual cultural 
interchange and cultural development. It has become a living example of peaceful coex-
istence and a field application of social solidarity and a model throughout history. There 
is no event after the fall of Saddam in 2003.

Therefore, today we must fight intellectual terrorism and criminal terrorism that 
threatens human existence in our time. We should use this visit and this high-level hu-
man cultural rapprochement through exhibitions, theaters and libraries to spread and 
realize the objectives of Imam Hussein's revolution in the fight against cultural back-
wardness, And accepting the other, and fighting terrorism in all its forms and atonement 
in all its forms.

The fruits of this blessed visit are the beneficial medicine and the effective balm of 
our dancing people under the influence of foreign cultures, the most important of which 
is the online programs and games that make our children spend their time causing them 
harm.

 This is what we have brought to light in these humble and sensational forms, which 
are the feelings of our hearts in the direction of this world event. The convoy of the best 
of our lives will record the final scene of the greatest event known to human history. It 
holds the mountains of pain and sorrow that God wrote for eternity, to remain alive in 
the hearts of millions. Lovers of Imam Hussein through history.

The Promotion of Arbaeen through theaters, galleries and libraries
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The visit of the 40s has become a living example of intellectual reconciliation and 
cultural advancement. It has become a living example of peaceful coexistence and a 
field application of social solidarity, and does not exaggerate the follower of the events 
of this visit. If we conclude that there is no model throughout history that embodies the 
human meanings such as the 40th visit, we must employ this noble human rapproche-
ment. This blessed visit to all that is beautiful, creative and human, and reflect the ideal 
picture of the objectives of the eternal child through the theater, exhibition and library 
as these three important things in the dissemination of awareness and building a culture 
of humanity immortal in line with the objectives of the mother M. Al-Hussein immortal.
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المحور الأول:
النهو�ض بزيارة الربعين من خالل الم�شارح

فنًا  العامل  اكثر شعوب  بدايته عند  كان املرسح يف 
اإلنسان  مارسها  كنشاطات  ظهر  القول،  فنون  من 
البدائي وبرزت فيها ملسات مجالية وذوقية، واختلط 
فيه العمل والرتاتيل واإليقاعات املتعددة التي كانت 
التي  الدرامية  شبه  بالظواهر  تتعلق  يومية  حاجة  هلا 
انتقل  وحينام  العامل،  من  متعددة  أماكن  يف  شاعت 
التي فرضتها فنون األداء  هذا الفن إىل فنون اخلشبة 
يستلهم  فني  بمنطق  يصاغ  اخذ  واجلسدي  الصويت 
تبعًا  الصادق  احليايت  واالنفعال  املعاناة  من  أساسه 
املعايشة  اجتاه  بني  ما  املتباينة  واألساليب  للمناهج 
ملنظومة  ختضع  كلها  االمور  وهذه  العرض،  واجتاه 
واألفكار  والصوت  اجلسد  يؤطرها  تعبريية 

واالحاسيس. 
وبدأ فن املرسح حيتل موقع الريادة يف قيادة املجتمع 
واالقتصادية عىل  االجتامعية  البنى  التعبريية يف  نحو 
اعتباره حماكاة للواقع بكل تفاصيله الداخلية املكونة 
جون  يقول  وكام  اخلربة،  عىل  كثريًا  ويعتمد  للحياة، 
ديوى: ))اخلربة مسألة تفاعل بني الكائن احلي وبيئته، 
والبيئة إنسانية كام هي مادية، بمعنى أهنا تشتمل عىل 
عنارص التقليد واالنظمة االجتامعية، كام تشتمل عىل 
البيئة املحلية(()1(، وهذا ما وجدناه يتجسد يف  مواد 
مرسح واهداف واقعة الطف ذات االبعاد االنسانية 
اخلالدة، واملرسح حسب رأينا القارص هو فن يمكن 

اعتباره:
لكل . 1 الكربى  املحصلة  يكون  أن  استطاع  فن 

سواء  واالنشطة  واآلالم  واالحاسيس  األفعال 
كانت علمية أو إنسانية.

للحاجة . 2 تبعًا  وظائفه  اختلفت  وان  املرسح  إن 
معني  يف  يصب  يبقى  انه  إال  األحيان،  بعض  يف 
مهم، حيث جيسد احلياة بصورها املختلفة: فرح، 

حزن، خوف وغريها.

بمقوماهتا . 3 نعيشها  التي  احلياة  يعرض  املرسح 
اجلاملية والفكرية وبالتايل يصنع اإلنسان الواعي، 
هذه  مع  التعامل  يف  والكيفية  العالقة  له  وخيلق 
يكون  لذلك  وتبعًا  والفكرية،  اجلاملية  املقومات 
املرسح وسيلة انسانية ثقافية توعوية لإلنسان يف 

قيادة جمتمعه وضمري شعبه.

يف . 4 وهو  املجتمع،  ولد  يوم  املرسح  ولد  لقد 
جتسد  انسانية  شعبية  ظاهرة  األساسية  كينونته 
بني  واملزاوجة  والبحث  ونشاطه،  االنسان  حياة 
يكّون  حتى  العملية  واملامرسة  الفكرية  النظرية 
صورة  ويعطي  املضمون  مع  منسجاًم  شكاًل 

انسانية خالقة مقاربة للواقع املعاش.

عن . 5 املتنوعة  باملعلومات  املتلقي  يزود  املرسح 
الواقع االجتامعي والتارخيي والثقايف واالنساين، 
عن  متميزة  للمعرفة،  متوازية  طريقة  يمثل  فهو 
اإلنسان  يتوصل  بواسطتها  التي  الطرائق  سائر 
أمهيته  تقدير  لنا  يتاح  فقط  عندها  بيئته،  فهم  إىل 
يف تاريخ اجلنس البرشي)2(، األمر الذي يساعد 
وفق  االحسن  نحو  وتغيريها  حياته  تنوير  عىل 
املرسح  من  نتوخاه  الذي  هو  وهذا  جديد  واقع 

احلسيني الواعد.
اإلحساس . 6 وتأريخ  الوجدان  علم  هو  املرسح 

البرشي، فهو يرصد جوهر معاناة وقيم ومبادئ 
ولفظ  حركة  إىل  ليرتمجه  واحاسيسه  اإلنسان 
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ومنفعاًل  فاعاًل  املتلقي  يكون  وهبذا  وإشارات، 
يرصد  أن  للمرسح  يمكن  هنا  ومن  وفيه،  معه 
االحسن  نحو  صياغته  ويعيد  االنساين  الواقع 
التي تنشط عقله عندما يلمس  التساؤالت  وفق 
التناقضات والغرابة يف واقعه، وبذلك يكون هذا 
الفن مدخاًل أساسيًا للتثقيف وشحذ الوعي عند 

املتلقي وايصاله للحقيقة. 
مجيع . 7 عنده  تلتقي  الذي  الفن  هو  املرسح  ان 

بالنور  اإلنسانية  احلياة  فيه  وتستيضء  الفنون 
رغم  املبدعني  بني  مشرتك  عمل  فهو  الروحي، 
املؤثرات  يعتمد  واهتامماهتم،  جتارهبم  اختالف 
العنارص  من  ذلك  غري  أو  والضوئية  الصوتية 
التي تؤلف يف جمموعها العرض املرسحي، فكل 
ومتفاعلة  متداخلة  هامة  عنارص  اجلوانب  هذه 
اجلمهور  نغفل  وال  املرسح،  فن  منها  ويتألف 

العنرص اهلام الذي يتجه إليه برسالته االنسانية.

عند  املحاكاة  بخاصية  مرتبط  ــرسح  امل فن  إن 
اإلنسان وهذا ما موجود عند كل شعوب املعمورة، 
فهو نتاج لالحداث الواقعية واالنسانية واملوضوعية 
الفاعل  تأثريها  هلا  والتي  الناس  بني  وقعت  التي 
واملبارش عىل حياته وعىل املتلقي إلدامة الصلة احليوية 
بني الواقع امليلء باملتناقضات واملرسح الذي يعرب من 
فيها من  ما  اإلنسانية بكل  الدراما  أدواته عن  خالل 
مشاكل وأزمات حياتية وبرصف النظر عن اختالف 
ثقافة  كونه  من  املرسح  أمهية  وتأيت  واملكان.  الزمان 
تغيريه،  يف  واملسامهة  الواقع  استقراء  عىل  القدرة  هلا 
للناس  احليوية  العنارص  بني  للتواصل  انه وسيلة  كام 
والقاعة  املرسح  خشبة  بني  املشاركة  مبدأ  خالل  من 
وإجياد مجهور فاعل ومنفعل ال يكتفي بالتسلية فقط، 

فضاًل عن ان املرسح هو أبداع خيرج الفرد من فرديته 
اىل  الظلامت  من  وخيرجه  اجلامعة،  إطار  يف  ويدخله 
نور الوعي، فكم له القدرة يف الرسم التقريبي للزمن 
الناس  ملعاناة  حلول  واجياد  املستقبيل،  والفعل  اآليت 
وبيان اهدافهم املرسومة، فاملجتمع حيتاج إىل الفنان، 
يكون  بأن  يطالبه  أن  األكرب، ومن حقه  العّراف  هذا 
واعيًا مثقفًا. ال نستطيع أن ننكر أمهية وجود الفن يف 
صميم احلياة االجتامعي، ألن املجتمع نفسه قد اعترب 

الفن وظيفة اجتامعية يف كل زمان)3(.

السلوك  تغيري  عىل  الــقــدرة  هو  ــرسح  امل فن  إن 
املجتمع  بنية  يف  متعددة  انتقالية  لفرتات  اجلمعي 
باملعرفة، وخالل  امليلء  املعارص  اإلنسان  إىل  وصوالً 
احلركات التعبريية عىل املرسح، فضاًل عن ان املرسح 
مرتبط اساسًا بعملية تغيري الواقع وتنويره من خالل 
استخدام الطرق العلمية التي تعكس املعاناة التي هتم 
وهلذا  معني،  هدف  أو  الغاية  إىل  وصوالً  الشعوب 
يساهم يف تنوير وتثقيف املجتمع، ألنه يعكس حلول 
مقومات حضارية مادية كانت أم معنوية عرب مسرية 
البرش  لكل  توعوية  وسيلة  أنه  كام  التكوينية،  البرش 
من أجل إغناء احلياة وتنويرها واملحافظة عىل النوع 
وختفيف  االنسانية  القيم  نحو  به  لالرتقاء  البرشي 
به  يقوم  ما  قمة  يشمل  وهــذا  عنه،  املعيشة  كاهل 
اإلنسان. واإلرادة الالزمة إلمتام االندماج بني الفرد 
غري  اإلنسان  قدرة  يمثل  الذي  الفن  هو  واملجموع 
الرأي  تبادل  باآلخرين وعىل  املحدودة عىل االرتقاء 

والتجربة معهم)4(.
الذي نتطلع  ان املرسح وحتديدًا املرسح احلسيني 
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والتشتت  التمزق  من  اإلنسان  يرفع  أن  يستطيع  له 
باآلخر،  وااليامن  والتسامح  والتكامل  الوحدة  إىل 
والتيارات  املنحرفة،  االفــكــار  بــرضر  والتعريف 
وتعريف  ممارساهتا،  وفضح  االجرامية  التكفريية 
االنحرافية،  التيارات  لكل  املهمة  بالبدائل  الناس 
فهم  من  اإلنسان  يمّكن  اجلاد  املرسح  ان  عن  فضاًل 
الواقع، وهو ال يساعده عىل حتمله فحسب، بل يزيد 
من تصميمه عىل جعل هذا الواقع أكثر إنسانية وأكثر 
املرسح  وظيفة  نذكر  أن  ويمكننا  باإلنسان.  جدارة 
بغية التوصل إىل فهم جوهري له، ومن جانب صلته 
حيث  آخر،  جانب  من  للمجتمع  احلضارية  باحلياة 
نفصل  أن  وسعنا  يف  ))ليس  الفالسفة  جون  يقول 
مادامت  جمتمع  لكل  احلضارية  احلياة  عن  املــرسح 
أنواع  شتى  مصدر  هي  الواسع  بمعناها  احلضارة 
وغريها،  واملوسيقى  والغناء  التمثيل  فيها  بام  الفنون 
حتول  أن  وينبغي  اململة،  األعامل  هو  اجلاد  فاملرسح 
دون ذلك تربية اجلامهري من ناحية الوعي االجتامعي، 
الن الفنان املرسحي حياول فهم ماهية حياتنا البرشية 
ملوقع  وتقديرنا  البرشي  لوجودنا  وإدراكنا  نفسها، 
وموقعنا  الكون  يف  اإلنــســاين  االســالمــي  جمتمعنا 
وموقع ثورة االمام احلسني يف املجتمع، وعالقتها 
قبة  والتضحية،  الفداء  قبة  نحو  السائرة  باجلامهري 
سبط الرسول، وان عملية اإلدراك هذه بعيدة عن 
التسلية وذلك ألن املرسح يف صوره العليا ال يمكن 
أو  املتعة  اللفظتني  هاتني  من  أي  يف  وظيفته  حتديد 
الفائدة باملعنى املتداول هلذين التعبريين، فإن املشاعر 
التي يثريها املرسح والتجارب التي ينقلها أكرب عمقًا 

وتعقيدًا وسعًة وشموالً واستيفاًء وكامالً)5(.

من  االربــعــني  زيــارة  يف  شهدناه  ما  خــالل  من 

دت ملحمة الطف اخلالدة التي هي  مرسحيات جسَّ
املرسح  أن  لنا  تبني  احلسيني،  للمرسح  آخر  وجه 
احلسيني مرسح رسايل، وعىل الكاتب املرسحي قبل 
كل يشء أن يكون مؤمنًا إيامنًا حقيقيًا بمبادئ املدرسة 
احلسينية، وان يكون سعيه صادقًا من أجل تقديم هذا 

النموذج اىل العامل بشكل جاد. 

يف  الظامل  الديكتاتوري  صدام  نظام  سقوط  بعد 
حسينية  مرسحيات  ُانجزت  2003م  عام  العراق 
بعضها  ُنّفَذ   ،االمام احلسني كثرية يف طريق زوار 
بشكل شخيص، والبعض االخر نفذهتا وحدة املرسح 
احلسيني التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، وُقّدَم بعضها 
عن طريق طلبة كليات ومعاهد الفنون اجلميلة بشكل 
تطوعي، وال خيفى عىل احد ما للمرسح من دور كبري 
يف عملية التثقيف ألنه خطاب َبرَصي له الدور الكبري 

يف خلق وتطوير الذائقة الفنية للمتلقي العراقي)6(.

التارخيية  الوثيقة  استعامل  بــرضورة  نعتقد  اننا 
واختاذها اساسًا جوهريًا يف املرسح احلسيني، ولكن 
اسلوب  وتوفر  واحليوية  احلداثة  عنرص  توفر  برشط 
نعتقد  ألننا  الكتابة،  يف  واالبتكار  والتخليق  اخللق 
يكون  ال  ان  عليه  احلسيني  املرسحي  الكاتب  ان 
يكون  أن  أو  هي،  كام  االحــداث  ينقل  مــؤرخ  جمرد 
امللحمة  من  املأساوي  اجلانب  ينقل  منربيًا  خطيبًا 
الــرؤى  يقدم  ان  احلسيني  للمرسح  فالبد  فقط، 
االسلوب  عن  يبتعد  حضاري  بأسلوب  االبداعية 
للدفاع  وجدت  احلسني  االمام  هنضة  الطائفي الن 
عن املحرومني واملضطهدين يف كل انحاء العامل، ويف 
الزمن  لذلك نحن نسعى يف هذا  كل زمان ومكان. 
اجلديد، زمن احلرية والديمقراطية، ان نقدم نموذجنا 
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العامل،  شعوب  كل  اىل  احلضاري  احلسيني  املرسحي 
التارخيية  الوثيقة  عىل  االعتامد  أمهية  تكمن  هنا  ومن 
احلدث  ألن  والطائفية  التحيز  عن  بعيدًا  احلقيقية 
الكتابة  حــدود  دومــًا  يتجاوز  ال  ان  جيب  املرسحي 
الدرامية، ذلك إن متثيل األدوار االجتامعية احلقيقية 
أو مشاركة ال يمكن  قبوالً  أو  يثري رفضًا  اخليالية  أو 
أن يثريها أي فن آخر حتى السينام التي ال تقدم عىل 

املرسح ذلك الوجود احلي للممثلني)7(. 

االخالص  عىل  النص  توفر  امهية  تأيت  هنا  ومن 
توفر  مع  الطرح  يف  واملعارصة  واالبتكار  واالبــداع 
الفني من خالل كادر العمل ورؤية املخرج  اجلانب 
وتقديمه  النّص  إثــراء  باستطاعتها  التي  االبداعية 
واإلدهاش  اإلمتاع  عىل  يتوفر  بأسلوب  املشاهد  اىل 
واحليوية، وعىل هذا املرسح رضورة إيصال النموذج 
ومكان،  زمان  أي  يف  امللتقى  اىل  اخلالق  احلضاري 
وتضحية  وجهاد  بعطاء  يليق  الذي  النموذج  ذلك 

 .االمام احلسني

واذا كانت القضية احلسينية هي القضية املركزية، 
ان يقترص عىل  فيها، فال مانع  املتقدم  النموذج  وهي 

تفاصيل ملحمة الطف فقط. 

ان املرسح هو أكثر الفنون التصاقًا بالروابط احلية 
احلياة  نسيج  عن  ينفصم  ال  وهو  اجلامعية،  للتجربة 
االجتامعية، لذا فإن صورة اإلبداع ومشاركة الناس 

وصيغ التمثيل أمر مهم)8(.

ان قساًم كبريًا من شعبنا العراقي ال يعرف الكثري 
من القضايا اجلوهرية من املدرسة احلسينية املحمدية 
متمسكًا  البعض  ترى  لذلك  الفكرية،  ومنظومتها 

األعــداء  يفرح  ما  وهــذا  اجلوهر،  وتاركًا  بالقشور 
أخطاءنا  علينا  وحيسبون  الــدوائــر  بنا  املرتبصني 
ومبالغ  ومنحرف  مشوه  بشكل  العامل  اىل  ويقدموهنا 
به من خالل قنواهتم الفضائية املشبوهة املعادية ملنهج 
وعقيدته  املسلم  االنسان  ففكر  األطهار،  البيت  آل 
هي النافذة التي يطل منها عىل العامل، وهي التي حتدد 

له اسلوب تعامله يف املحيط املادي واالجتامعي)9(. 

املحمدية  احلسينية  وملحمتها  الطف  واقعة  ان 
اخلالدة هي مبادئ عتيدة تصلح لكل زمان ومكان، 
والباطل، واخلري والرش  الرصاع بني قوى احلق  وان 
يتواصل  ان  احلسيني  املرسح  عىل  وان  قائاًم،  زال  ما 
املنطلقة  املعارصة  النامذج  لتقديم  عطائه  يف  ويستمر 
االفــالم  خــالل  من  احلسينية  املــدرســة  مبادئ  من 
ألن  اهلــادفــة،  الشعرية  ــقــاءات  واالل واملرسحيات 
تنقل  الوسائل االكثر امهية والتي  اإللقاء وسيلة من 
الشعري  االلقاء  خالل  ومن  الناس)10(.  مكنونات 
ونبل   احلسني ــام  االم مظلومية  نبني  ان  يمكن 
البقاء،  حسيني  الوجود  حممدي  فاالسالم  أهدافه، 
بعد  ومــا  احلياة  مــرسح  هو  احلسيني  ــرسح  امل وإن 
احلياة أيضًا ألنه خري جمسد ملبادئ االسالم االصيلة 
ويشعر  كرامته  عىل  االنسان  حيصل  ألن  تسعى  التي 
الوصول  اىل  الدنيا، ويسعى كذلك  بآدميته يف احلياة 
اىل السعادة االبدية يف احلياة االخرى، ورحم اهلل من 

قال: ))اعطوين مرسحًا اعطكم شعبًا مثقفًا((.

يف  رضوريًا  امرًا  بات  العلم  وحتصيل  الثقافة  ان 
يوم،  كل  يتطور  حولنا  من  العامل  ألن  احلايل  عرصنا 
بل يف كل ساعة تطورًا مذهاًل مما جيعل اجلاهل جيد 
والصعود  النهوض  يستطيع  بئر ال  كاملرمى يف  نفسه 



279

حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

اىل األعىل، فاجلاهل ال يكاد يفهم اللغة التي يتحاور 
واألدوات  اآلليات  معرفة  يستطيع  وال  أقرانه،  هبا 
احلظ  قليل  مغبونًا  يعيش  فهو  عرصه  يف  املستعملة 
عىل  حتث  كافة  الساموية  األديان  نرى  لذلك  تعيسًا، 
َهْل  قائل ﴿قُْل  العلم، كقوله عزَّ من  التعلم وطلب 
إِنََّما  َيْعلَُموَن  َل  ِيَن  َوالَّ َيْعلَُموَن  ِيَن  الَّ يَْسَتوِي 

ْلَاِب﴾)11(.
َ
ْولُوا اْل

ُ
ُر أ َيَتَذكَّ

المحور الثاني:

النهو�ض بزيارة الربعين من خالل المعار�ض

مؤسسة  أنواعها  بمختلف  الفنية  املعارض  تعترب 
مجيعًا،  يفهموهنا  بلغة  الناس  مجاهري  تكلم  تعليمية 
ومعروضاهتا هي أساس كياهنا، وهي التي تؤثر عىل 
املشاعر،  إيقاظ  عىل  هائلة  قدرة  وهلا  احلــواس  كل 
فهي مصدر إهلام وإيقاظ الفكر والوجدان البرشي، 
مكانه  وجيد  نفسـه،  تثقيف  عىل  الفرد  ُتساعـد  وهي 
يف املجتمع اإلنساين نتيجة الرتباطها الفكري بثقافة 
احلارض باحلارض واملستقبل، وبذلك تصبح املعارض 
املؤسسة الثقافية املؤثرة التي هلا وزهنا الثقيل كام اهنا 
احلارض  يف  اإلنسان  خدمة  يف  هام  تطور  عامل  تعد 

واملستقبل.

كام إن معارض الكتب والصور واخلط وقاعات 
العرض للفنون التشكيلية تعترب املكان الذي يعرض 
يرتبها  حيث  الفنية،  أعامله  من  جمموعة  الفنان  فيه 
فكـرة  الرتتيب  ذلك  خالل  من  لُيظهر  معينًا  ترتيبًا 
للناس  يقدم  ال  واملعرض  لآلخرين.  ينقلها  معينـة 
واملكان،  الزمان  يف  متباعدة  املرئيـة  احليـاة  عنارص 
واحدة  كل  يف  بينهـا  ويؤلف  شتاهتا  بني  جيمع  وإنام 

ويربز فكرة واحـدة تصل إىل املشـاهد يف أقرص وقت 
وخري أداء وأبلغ تعبري، وخيتار منها الدال عىل الفكرة 
تعرب عن  واملعارض  عليها.  الضوء  ويسلط  ويربزها 
يكتفي  ال  أن  وجيب  للجامهري،  األساسية  احلاجات 
املعرض بعرض االحداث الفردية، بل يتخطى ذلك 
إىل حتليل انعكاساهتا االجتامعية واالقتصادية وتقرير 

كافة الوقائع التارخيية املتعلقة باملجتمع)12(.

تؤدي  ــارض  احل عرصنا  يف  الفنية  املــعــارض  ان 
وثقافية  تربوية  عديدة  ووظائف  حضارية  رسـالة 
تعمل  وهي  وغريها،  واقتصادية  واجتامعية  وعلمية 
وخلق  والعلمية  والفنية  الثقافية  احلركة  تنشيط  عىل 
الفنانني  فكبار  والشعبية،  االجتامعية  النهضات 
حققوا  والرسامني  واخلطاطني  والكتاب  والباحثني 
جمدهـم العلمي والفني بفضل مشاركاهتم وترددهم 
اآلخرين،  نتاجات  عىل  واطالعهم  املعارض  عىل 
ألفكارهم  أساسية  نواة  اكتشاف  عىل  ساعدهم  مما 
وأسلوهبـم الفني واالديب والثقايف، هذا االمر يسهل 
تنشيط  يف  يسهم  مما  لدهيم،  جديدة  أفكار  ظهور 
املجتمع   يف  العلمية  والنهضة  الفنية  الثقافية  احلركة 

والتي نحن بأمَّس احلاجة هلا.

وال خيفى عىل لبيب أن املعارض بأنواعها املختلفة 
بأحـدث  وجمموعاهتا  أعامهلا  عــرض  بحسن  هتتم 
قدمه  بام  متأثرة  العلمية،  والطرق  الفنية  األساليب 
العلم وما ابتكرته الصناعة من مواد جديدة ومفيدة 
يف رفـع املستوى الثقايف والفني لعرض املعروضات 
املختلفة أو األعامل الفنية، مما جيعل هذه املعروضات 
للزائرين  وتوحي  االنتباه،  وجتذب  األنظار  تلفت 
باالقتباس من اخلربات الثقافية، ومن طـرق العرض 
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ثقافتهم  تنمية  يف  منها  واالستفادة  باملعرض  املتبعة 
العامة واالجتامعية، وحتى يف جتميل بيوهتم مثاًل، مما 
يسـهم يف تنميـة الذوق الفني واحلس اجلاميل لدهيم، 
وتساعد جديًا يف حتقيق وتعميم الثقافة ونرش املعرفة 
من  وتزيد  العلمية،  واخلربة  الفنيـة  الكفاءة  وتنمية 
اطالعهم،  آفـاق  من  وتوسـع  الزائرين  معلومات 
آفاقًا جديدة للمعرفة، وذلك بأسهل  أمامهم  وتفتح 
تقديم  اىل  فقط  هيدف  ال  واملعرض  الطرق،  وأقرص 
يتخذ  الن  يدفعه  بل  جلمهوره،  مجالية  جتربة  متعه 
موقفًا عمليًا من القضايا التي هتمه وهتم بالده، وكل 
الوسائل التي تؤدي هلذه الغاية وسائل مرشوعة)13(.

وتعد املعارض بأنواعها املختلفة من أهم الوسائل 
طاقات  وتنمية  واملجتمعية  العامة  الثقافة  يف  املفيدة 
اإلنسان وحرية تفكريه وعمق تأمله ودقة مالحظته، 
مجالية  وقيم  وآراء  نظريات  اكتشاف  يف  يساعده  مما 
ومفاهيم فكرية وغايات نفعية وأمهية حضارية ختدم 
املجتمع وختدم الزائرين. وقد اعتاد الفنانون والكتاب 
واخلطاطون والرسامون اآلباء الواعون ملسؤولياهتم 
املشاركة وحضور  أبناءهم عىل  إن يشجعوا  الرتبوية 
املعارض لكي تتاح هلم فرصة التأمل بعمق، والتفكري 
االستفادة  كذلك  ودقة،  برغبة  واالستنتاج  بحرية 
شأنه  من  ما  بكل  والقيام  املعارض،  هذه  من  ثقافيًا 
أن يساعدهم عىل حسن تكوين شخصياهتم وتنمية 
االخالقي  ذوقهم  وهتذيب  انتباههم  وإثارة  طاقاهتم 
بدور  تسهم  املعارض  هذه  ألن  والفني  واالجتامعي 
كبري يف نرش التوعيـة الثقافية بني أفراد املجتمع حيث 
موضوع  نحـو  سعتهـا  وتزيد  الزائر  معلومات  تنمي 
معني، كذلك تثري انتباهه وتصحح وجهة نظره نحو 

 هذا املوضوع كالتوعية مثاًل بأهداف ثورة احلسني
وبأصحابه وتاريخ كربالء، وامهية وقيمة الشهادة يف 
سبيل االسالم والوطن، وفضح ممارسات االرهاب 
الشهداء  أليب  املسري  وقيمة  ــداف  واه واالهــابــني، 
االمام احلسني، وتبني اهداف وقيم زيارة االربعني، 
هذا من جانب، أما من اجلوانب االجتامعية فهي مثاًل 
تبني أرضار التدخني أو املخدرات ورشب املسكرات 
النظافة  امهية  وتبني  واملجتمع،  الفرد  عىل  وخماطرها 
وامهية  والعرشة  الطريق  وآداب  العامة،  والصحة 
التسامح وااليامن باآلخر، واحرتام الصغري والعطف 
عىل الكبري، وامهية الصداقة وحسن اجلوار وغريها، 
وإجياد  حتقيق  عىل  قــادرة  املعارض  تكون  وبالتايل 
والذوية  واالجتامعية  البرشية  املدركـات  بني  عالقـة 
والبرصية واجلاملية واملعرفية، كام اهنا تعترب كدراسـة 
السائر  الزائر  وتعّرف  والفكر،  والذوق  الفن  ملعرفة 
الشعوب  ونتاجات  حلــضــارات  واسعة  بمعارف 
ثقافيًا  تعاونًا  خيلق  مما  عديدة  ميادين  ويف  املختلفة 
والفنانني  الباحثني  بــني  الصلة  يعزز  واجتامعيًا 
هو  نبيل  هـدف  لدهيم  الذين  خمتلفة  جنسيات  من 
االسالم وحب احلسني وأهل بيته، وجتديد البيعة 
لسبط الرسول، والكشف عن مكنونات وأفكار 
املسامهني هبذه املعارض ومعرفة أمهية هذه النتاجات 
يف  املعارض  هذه  تساعد  كام  املختلفة،  املجاالت  يف 
عىل  ــالع  واالط السلوك  وتكييف  األفكار  صياغة 
املتلقي  الزائر  ويشـعر  احلياة.  فلسفـة  مـن  مفاهيم 
بعد  تفكريه  وتطور  معلوماته  بإغناء  للمعارض 

اطالعه عىل إبداعات املسامهني.

عىل املعرض أو املعارض أن تقدم للجامهري الزوار 
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قيام  مع  يتوازى  بام  وثقافيًا،  علميًا  حتررهم  عروضًا 
املؤسسة السياسية باإلعداد للتحرير االجتامعي)14(.

بعد أن مّن اهلل علينا بسقوط صدام عام 2003م، 
هبذه  املسامهني  أوائــل  من  نكون  ان  علينا  يتوجب 
من  الكثري  نرى  ان  نتمنى  وكنا  املليونية،  التظاهرة 
القراءة  وعشاق  الثقافة  وحمبي  احلسني  االمام  حمبي 
الظاهرة.  لتلك  إضافيًا  اهتاممًا  يعريون  عــام  كل 
والنحت  ــط  واخلـ للكتاب  مــعــارض  تنظيم  ان 
مجاهري  وتعّرف  جتّسد  وغريها  والرسم  والسرياميك 
)املشاية( وعشاق اإلمام وأهل بيته بأهداف ومبادئ 
ثورة االمام احلسني، واهلدف من املسري واهلدف من 
جنسيات  من  الزائرين  آالف  جذبت  التي  املشاركة 
خمتلقة ومشارب متعددة وديانات كثرية، وهذا االمر 
املوضوعات  أهم  من  يعترب  القارص-  رأينا  -حسب 
التي جتسد وتوثق هذه الزيارة املليونية التي يقف العامل 
حقيقية  فرصة  تعترب  املعارض  هذه  ألن  هلا  باجالل 
بكثري  العريب  العامل  وحيفل  وتبادهلا،  األفكار  لتالقي 
من املعارض التي يشارك فيها أهم الكتاب والفنانني 
واملثقفني املسلمني وغري املسلمني، باإلضافة إىل أهم 
هذه  وان  الثقايف،  اإلنتاج  ومؤسسات  النرش  دور 
الثقايف واالنساين وّلدت  اىل هدفها  اضافة  املعارض 
رؤيتني: األوىل اقتصادية وتقوم عىل تضييق املساحة 
والفنون  الكتاب  وطالب  املثقف  أمــام  اجلغرافية 
االخرى والباحث عن اجلديد يف عامل الثقافة، وبالتايل 
إتاحة الفرصة أمام النارش والفنان والكاتب لعرض 
يف أرشف  الناس  من  أكرب رشحية ممكنة  أمام  جديده 
بقعة عرفها التاريخ أال وهي كربالء احلسني، كربالء 
ثقافية  والثانية  واالبــاء،  التضحية  كربالء  الشهادة، 

واهدافها،  املعارض  هذه  بأمهية  املايش  الزائر  تعّرف 
االمام  مشاية  بني  الفكري  التفاعل  من  جوًا  وختلق 
املــعــارض،  هــذه  اصــحــاب  وبــني  أوالً   احلسني
الثقافات،  كل  عىل  مفتوحًا  منربًا  املعرض  ويشكل 
الشعرية  جماالهتا  بكل  األدبية  اإلبــداعــات  فتظهر 
والعلمية،  والسياسية  والفكرية  والنقدية  والروائية 
فيقدم نتاجات النخب املخرضمة لألجيال الصاعدة 
ان  جيــب  املــعــريض  النتاج  ان  املــجــاالت.  هــذه  يف 
املعرض  يفقد  مشاركتها  وبدون  اجلامهري،  يستقطب 

معناه ويصبح شكاًل من أشكال الرتف)15(. 

وهبذا املعنى نجد أن ممارسة األعامل الفنية املختلفة 
من خالل املعارض ليست غاية يف حد ذاهتا، إنام هي 
وسيلة تعريفية لكسب الزوار عن طريق بعض القيم 
املعينة التي تنرشها هذه املعارض، وهذا هو املقصود 
بالرتبية الثقافية واالجتامعية عن طريق املعارض، أي 
تعريف الزوار ببعض املهارات والعادات وتزويدهم 
بعض  وإكــســاهبــم  واملفاهيم  املعلومات  ببعض 
لبعض  مشاهدهتم  طريق  عن  وامليول  االجتاهات 
املعارض  هذه  ألن  هبا،  واالستمتاع  الفنية  األعامل 
ودفع  اإلنتاج  تنشيط  يف  فعاالً  دورًا  تلعب  الفنية 
التقدم بام حتويه من أفكار مستحدثة ومالمح  عجلة 
متعددة ومسريات خارقة يقف عندها املعلم واملتعلم 
هبا  امليض  يف  والتفكري  فيها  النظر  يمعنان  بخرباهتام 
قيم  من  فيها  ما  ويتذوقون  وأرفــع،  أقوم  هو  ما  إىل 
أمام  إن  التعبري.  وسائل  عىل  ويتعرفون  خمتلفة،  فنية 
املعرض واملرسح مهمة كربى، واننا ننتظر ان يسهم 
ما شاع يف عرص  نشاط متثييل، سوى  الدين يف خلق 
 ،)16(متأخر عن ظهور متثيل مقتل االمام احلسني
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التنفيذ  وطرق  واملبتكرات  األساليب  من  واجلديد 
ومعاجلة اخلامات وتطويعها للعمل املنتج.

وال بد لنا أن نمر عىل أنواع املعارض وهي:

التي . 1 هي  وهذه  اهلادفة:  أو  املوّجهة  املعارض 
اخلالدة،  االربعينية  مسرية  يف  إلجيادها  نسعى 
االمام  ثورة  ومبادئ  بأهداف  السائر  يشعر  إذ 
الشهادة  وأمهية  الثورة  مبادئ  ويتعلم  احلسني 
االمام  مظلومية  وبيان  احلقة،  املبادئ  سبيل  يف 
الثورة  هلذه  الوالء  وجتديد  بيته،  وأهل  احلسني 
االمام  هبا  جاء  التي  االنسانية  املبادئ  وهذه 

احلسني وضحى من أجلها. 

واخلط  للصور  معرضًا  الفني  العمل  يكون  قد 
زخرفية  لوحات  أو  الفخار  من  مصنوعة  ولنامذج 
تزيينات  أو  السجاد  أنسجة  أو  منها  لالستفادة 
ملناظر  وربام  اخلالدة،  الطف  ملحمة  توضح  جدارية 
طبيعية حتمل روعة الطبيعة األخاذة لعراقنا األيب او 
والتضحية  الشهادة  كربالء  احلسني  مدينة  جلوانب 
املدن  هذه  عن  فكرة  ألخذ  أو  اجلاميل  احلس  لتنمية 
اىل  املعرض  هيدف  وقد  هبا،  مرت  التي  واحلــوادث 
البيئية  للخامات  الكبرية  االمهية  واكتشاف  تأكيد 
يف  استخدامها  يمكن  التي  واملــجــاالت  واملحلية 
االغراض الفنية، وكل ذلك جيعل الفرص للتعريف 
بتلقائية ومبدئية، حيث ان نرش املعرفة  اكثر والعمل 
وانساين  وطني  واجب  احلسني  االمام  فكر  وخاصة 
نلبي  أن  يطالبنا  القّيم  االسالمي  ديننا  وان  ومعريف، 

احتياجاتنا واحتياجات امتنا يف حقول املعرفة)17(.

معرض املناسبات أو املوضوع: وهذا هو مبتغانا . 2
يف هذا املجال، ألن املعرض سيكون خالل زيارة 

عىل  اخلالدة،  الطف  بملحمة  وخاصًا  االربعني 
املوضوع  حيث  من  موحدًا  املعروض  يكون  أن 
عالج  قد  املوضوع  فيكون  واحدة  فكرة  حيمل 
زاوية  من  انسانية  أغلبها  يف  خمتلفة  أحداثًا 
واملهارات  الفكرية  االمكانيات  حسب  خاصة 
روح  املعارض  هذه  وتثري  للمشرتكني،  الفنية 
ان  بأس  وال  واالبداع،  االفضل  نحو  املنافسة 
فني  إنتاج  يف  والفنانني  املثقفني  من  مجع  يشرتك 
حمببة  املعارض  وهذه  والفكرة.  املوضوع  يوحد 
للزائرين كوهنا تثري روح املنافسة، فضاًل عن ان 
االنظار  ولفت  االنتباه  توجيه  يف  نفسيًا  أثرًا  هلا 
نحو فكرة حمددة هي فكرة املوضوع، هلذا جيب 
ربط املوضوع باملناسبة الزمنية، فيقام املعرض يف 

الوقت نفسه الذي ينسجم مع املناسبة.
الساحات . 3 يف  املعرض  هذا  يقام  العام:  املعرض 

العامة أو قاعة الدرس أو قاعة املرسم، ودراسة 
رضورية  كوحدة  املناسبة  والفراغات  اجلدران 
واساسية، ويراعى تناسق اشياء القاعة من أثاث 
وسبورة، ويستطيع القائم بالعمل إقامة املعرض 
يف ركن معني من الساحة أو الصف أو عىل جدار 
، واالفضل وضع املعروضات عىل حوامل  معنيَّ
املعروضات  هذه  وتتبدل  اخلشب،  من  خاصة 
ترتك  وال  جديدًا،  موضوعًا  املشرتك  تناول  كلام 
زمنًا  قديمة  ملناسبات  تنتمي  التي  املعروضات 
طوياًل. وجيب ان نالحظ ان تكثيف املعروضات 
أو  التالميذ  عىل  سلبًا  ويؤثر  االنتباه  يشتت 

املتلقني، فيجب مراعاة االنتقاء بعناية.
يمثل . 4 الذي  املعرض  وهو  السنوي:  املعرض 

حصيلة العام الدرايس يف املدارس واجلامعات، 
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كافة  الصفوف  من  التالميذ  انتاج  فيه  فيعرض 
او  اجلامعة  نشاط  عن  صادقة  فكرة  ليكّون 
وأسايس  رضوري  املعرض  وهذا  املدرسة، 
من  درايس  عام  خالل  الطالب  انتاج  كل  جيمع 
وزخرفة  وخط  يدوية  وأعامل  ورسم  نحت 
وفخار وغريها، ويدعى هلذا املعرض املسؤولون 
وأولياء امور الطلبة، لذا فهو يثري ويبعث احليوية 
املدرسة  بني  الصلة  ويوطد  الثقايف،  والنشاط 

والبيئة.
وجيب أن تقام املعارض اخلاصة باألربعينية وفق 

ُاسس وضوابط مدروسة واهداف معينة من امهها:
للمعرض هدف وفكرة جتسد ملحمة . 1 ان يكون 

الطف اخلالدة، حتى ال يكون جمرد عرض لبعض 
االعامل واالجتاهات العشوائية. 

ألعامل . 2 صادقة  صورة  املعارض  هذه  تكون  ان 
اخلاصة  ومستوياهتم  واهدافهم  املشرتكني 

الصادرة عنهم. 
ان تعرض هذه املعارض اكثر من اجتاه واكثر من . 3

يضفي  قد  مما  انساين،  هدف  من  وأكثر  اسلوب 
امللحمة  هذه  عىل  والتكامل  الشمولية  عليه 

اخلالدة.
ان تكون هذه املعارض ذات اجتاه تثقيفي تعليمي . 4

انساين يتيح للزائر التعرف عىل االهداف النبيلة 
واملهارات  اخلربات  تطوير  وعىل  للمناسبة، 

واالساليب املعروضة باملعارض.
ان تشتمل املعروضات عىل املعلومات الرضورية . 5

للعمل نفسه ومنتجه وموضوعه ووسيلة األداء.
وعوامل . 6 واشكاله  بألوانه  الديكور  يوظف  ان 

االضاءة خلدمة العمل الفني وإبرازه.

واسلوهبا . 7 العام  حمتواها  يف  املعارض  تكون  ان 
التنظيمية ذات طابع مجايل.

ان تؤدي هذه املعارض اىل زيادة اخلربة يف معاجلة . 8
السلوكيات العامة والكشف عنها وفهم طبيعتها 
تتيح  كي  هلا،  الناجعة  احللول  واجياد  وأرسارها 
ملداومة  للزوار  الواسعة  واملشاهدة  املشاركة 
عند  وتولد  والتمرس،  واملشاهدة  احلضور 
ان  برناردشو:  يقول  باملعاناة.  االحساس  الناس 
أهم االحاسيس  باملعاناة هو من  االمة  احساس 

التي هي مشاعر وطنية غري مشوبة باخلجل)18(.
عن . 9 الكشف  يف  املعارض  تسهم  ان  رضورة 

املشرتكني املوهوبني، فيمكن تنميتهم ورعايتهم 
واألخذ بيدهم نحو النمو والتفوق.

تزيد من تبصري الزوار خالل مشاهداهتم، اذ . 10
بإمكان الربط هبذه املناسبة وبني سائر النشاطات 
يف املواد األخرى بتأصيل وحدة العمل وتكاملها 

فكريًا وفنيًا وتطبيقيًا.
اهتامم . 11 امهية  من  املعارض  هذه  تزيد  ان  يمكن 

بتقاليدنا  الرتاث احلافل  بالبيئة وثمرات  الزوار 
وقوميتنا وعاداتنا االسالمية العربية األصيلة.

املرشوع . 12 للتنافس  املعارض هي وسيلة  ان هذه 
والتسابق املجدي ووسيلة عملية حلل املشاكل 

املهمة.
الزائر . 13 ثقافة  هامًا يف  دورًا  املعارض  تؤدي هذه 

اجلانب  ونمو  تطوير  يف  وتسهم  واملشاهد، 
املهني للزائر واملشاهد واملشرتك وتشجيعه عىل 

البحث والتقيص وتكوين اجتاهات حية نامية.

ان من خالل هذه الزيارة املليونية جيب ان نجسد 
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جديد  لعرص  موضوعي  معادل  بمثابة  الطف  واقعة 
يبحث ابناؤه عن بطل اسطوري وجذوة ثورية حترك 

الساكن والراكد يف جمتمعاهتم)19(.

المحور الثالث:

النهو�ض بزيارة الأربعين من خالل المكتبات

وحياته  ــوده  وج القديم  اإلنسان  وعــى  عندما 
املتعددة  الفطرية  ورغباته  دوافعه  عن  يعرّب  أن  أراد 
البقاء معتمدًا يف ذلك بداية األمر عىل  السيام غريزة 
البدائي  اإلنسان  رافقت  التي  واحلركات  اإلشارات 
تارة  مكتوبة  كانت  التي  اللغة  إىل  الوصول  حتى 
األيقونة  أو  اإلشــارة  طريق  عن  أو  ثانية  ومقروءة 
أمام  األبواب  فتحت  خالهلا  من  والتي  أخرى  تارة 
اإلنسان للتعبري عن انفعاالته ومشاعره وكل ما جيول 
اآلخرين،  مع  ومواقفه  عالقاته  وحيــدد  خاطره  يف 
هي  والتي  االجتامعية  الدينية  الغايات  ذات  وبيئته 
املعارض  ضمنها  ومن  املختلفة  الفنية  املجاالت  من 
واملكتبات واملرسحيات او اللفظ التعبريي، والتعبري 
هو فن االتصال سواء كان هذا االتصال عن طريق 
احلركة  أو  اإلشــارة  أو  الصور  او  اإليــامءة  أو  اللغة 
إىل  إيصاهلا  كيفية  تتبع  وكلها  الشكل  أو  اللون  أو 

املتلقي)20(.

بالد  عليه  يطلق  كان  الذي  القديم  العراق  عرف 
التي  األوىل،  اإلنسانية  احلضارات  ومهد  الرافدين 
اإلنسانية،  احلضارات  هنوض  يف  بفاعلية  أسهمت 
وكان  الفنون،  ــواع  ان عــرف  السومريني،  يد  عىل 
لإلنتاج الفكري الغزير يف بالد الرافدين األثر املبارش 
وتنظم  جتمع  التي  املكتبات  من  العديد  إنشاء  يف 

عدد  إلينا  ووصل  اإلنتاج،  هذا  من  اإلفــادة  وتيرس 
آالف  حتوي  التي  القديمة  احلقب  مكتبات  من  كبري 
املوجودة  بانيبال  آشور  مكتبة  منها  الطينية،  الُرُقم 
حمتوياهتا من األلواح الطينية كاملة حتى اآلن، وهي 
أوىل املكتبات التي كانت يف سومر، كام تم العثور عىل 
الكتابة  عليها  نقشت  التي  الطينية  الُرُقم  من  مئات 
التصويرية، وهي األقدم التي طورها السومريون يف 
مدينة أوروك، وتعود إىل منتصف األلف الرابع قبل 
والقوانني،  األدب،  تضمنت  نصوص  وفيها  امليالد، 
وامليثولوجيا، والفلك، والبيطرة، والتاريخ، وسادت 
تزيد  طويلة  فرتة  الرافدين  بالد  يف  السومرية  الثقافة 
السومريون  الكتاب  خالهلا  متكن  سنة،   1500 عىل 
موضوعات  يف  النصوص  من  كبري  عدد  تدوين  من 
خمتلفة، ويف نسخ متعددة، كبعض احلكايات الشائعة 
التي حفظت يف  البطل جلجامش،  كام هو األمر مع 
نسخ كثرية وروايات متعددة، اما احلضارة اإلسالمية 
يف  الكتب  وتأليف  بتصنيف  فائقة  عناية  عنيت  فقد 
خمتلف العلوم والفنون، وواكب ذلك ظهور وانتشار 
العامة  واخلزائن  املكتبات  من  حرصه  يصعب  ما 
إىل  أّدى  العوامل  من  عدد  تظافر  أن  غري  واخلاصة، 
اندثار كثري من تلك املكتبات واخلزائن، مما نتج عنه 
فقدان ماليني الكتب والتصانيف التي ال نعرف اليوم 

إال عناوين بعضها)21(.

دورًا  انواعها  بمختلف  العامة  املكتبات  تلعب 
كبريًا يف نرش ثقافة القراءة، واملعرفة، وإحياء العقول، 
وبالرغم من وجود وسائل التكنولوجيا احلديثة التي 
بعض  أن  إال  الكتب،  عىل  احلصول  عملية  لت  سهَّ
وتؤدي  وزوارها،  بروادها  حتتفظ  تزال  ال  املكتبات 
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املختلفة، كام  دورها كمزود رئيس للكتب واملراجع 
اليوم  للقراءة فقط، بل أصبحت  املكتبات مل تعد  أن 
واملهارات.  املعارف  ولكسب  للمعلومات  مصدرًا 
تلعبه  ملا  املجتمع  يف  ثقافيًا  وعــاًء  املكتبات  وتعترب 
فكريًا  األجيال  وتنشئة  الوعي،  نرش  يف  دور  من 
وتنمية  العلمي،  البحث  تنمية  عن  فضاًل  وثقافيًا، 
ال  فالبعض  احلديثة،  والتكنولوجيا  أيضًا،  الطالب 
الكتب من  املكتبة واستعارة  زيارة  يزال حيرص عىل 
املكتبات  التي عرفها علامء  بأنواعها  العامة  املكتبات 
أهنا مؤسسات ثقافية تعليمية فكرية وتثقيفية تنشؤها 
الدولة، ويكون متويلها من امليزانية العامة هلا، تعمل 
ليكون  والفكري  اإلنساين  الثقايف  الرتاث  عىل حفظ 
الطبقات  كافة  مــن  واملــواطــنــني  الــقــراء  خدمة  يف 
االجتامعية، واملهنية عىل اختالف مؤهالهتم العلمية 

وعىل اختالف أعامرهم)22(.     

كّلنا يعرف ويدرك حجم مشكلة القراءة وضعفها 
االكــرتاث  عدم  وحالة  العربية،  املنطقة  يف  السائد 
مكمالت  واعتبارها  واخلاصة  العامة  باملكتبات 
للجامعة أو البنية العامة يف املجتمع وحجم الرتاجع 
ضعف  وبالتايل  الثقايف  االهتامم  مدى  يف  املستمر 
حركة النرش والرتمجة، واالعتامد املتزايد عىل وسائل 
االتصال واملعلومات احلديثة مثل االنرتنت والقنوات 
أن  رغــم  وغريها،  الليزرية  واألقـــراص  الفضائية 
تتعقد  وهي  اليوم،  احلضارة  عصب  هي  املعلومات 
ولكن  ومجعها،  إعدادها  وآليات  وأنواعها  بحاجتها 
وانتشار  والثقايف  املعلومايت  التقني  التطور  هذا  رغم 
إن  إال  املعلومات،  تداول  بغرض  االتصال  تقنيات 
االهتاممات  يعمق  ثقايف  فكري  تطور  يرافقه  مل  ذلك 

املكتبات  فان  الزاوية  هذه  ومن  والتفكري،  والنقاش 
املختلفة تشكل  التقنية  املختلفة ومدلوالهتا  بأنواعها 
األساس املعريف لعرص املعلومات واملعرفة، خصوصًا 
وان إسالمنا املحمدي اكد عىل امهية العلم كونه خري 
وسعادة مرهونة وحماربة اجلهل الذي هو رش ختلف 
وشقاء، وكام قال رسول االنسانية حممد ))العلم 

رأس اخلري كله، واجلهل رأس الرش كله(()23(. 

عىل  والــقــادرة  املجال  هذا  يف  املرنة  العقلية  ان 
التعامل الديناميكي للمتغريات والتي تنمي ملكات 
التخيل والتفاعل والتقدير املتوازن للمواقف تتطلب 
نضجًا معرفيًا ال ينضج إال بتوازن املعارف والتفاعل 
أشكال  توجد  ان  يتطلب  وهذا  املستمر،  املعلومايت 
األماكن  خمتلف  يف  كخدمة  املكتبات  من  خمتلفة 
أو مكتبة  أو مكتبة حي  أكانت جامعة  املمكنة سواء 
عامة أو وطنية وحتى املكتبات الشخصية او سيارة، 
ولكن الواقع يقول أن املكتبات يف البلدان العربية ال 
تلقى الرعاية الالزمة، وهناك اعتقاد دائم بأهنا بطور 
واالنرتنت،  التكنولوجيا  أمام  االهنيار  أو  االنتهاء 
ولكن  النهاية،  يف  سيسود  االلكرتوين  الكتاب  وأن 
السائدة  والتعليم  الرتبية  أساليب  أن  يقول  الواقع 
ــوي  االب الــوصــائــي  الفكر  ــادة  وســي جمتمعاتنا  يف 
وضعف العقلية النقدية والتحليلية والبيئة السياسية 
املعريف  التفاعل  حالة  متنع  السائدة  واالجتامعية 
العقل  عىل  وصائية  او  فكرية  مسلامت  أمام  املفتوح 
القراءة  طريق  عن  العلوم  مع  التفاعل  من  تقلل 
احلصول  بقصد  بحتة  تعليمية  القراءة  عملية  وجتعل 
هنا  ومن  املعريف،  العقل  لبناء  وليس  الشهادة  عىل 
املعرفية واملعلوماتية وتتناسب  تتكامل االحتياجات 
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التكنولوجية  استخدام  وان  الــقــراءة،  احتياجات 
يزيدها  إنام  املعلومات  ومراكز  املكتبات  يف  املتطورة 
قوة وتأثريًا وصالبة، وأن استخدام شبكة االنرتنت 
املكتبات  يف  املتعددة  والوسائط  املدجمة  واألقــراص 
وغريها من مصادر ووسائط املعلومات اإللكرتونية، 
فضاًل عن الفهارس اآللية وما إليها ال يعني بالرضورة 

أهنا ستحل حمل املكتبات وتقيض عليها. 

ــددة قـــام هبـــا عــلــامء  ــع ــت ــات م ــ ــ ــري دراس ــش وت
أن  إىل  واملعلوماتية  املعلومات  يف  ومتخصصون 
ومراكز  املكتبات  أمهية  من  تزيد  التكنولوجية  هذه 
من  اكثر  عليها  يقبلون  الباحثني  وجتعل  املعلومات، 
مل  التكنولوجيات  هذه  وان  أي وقت مىض، ال سيام 
فائضة  اآلن  حتى  التقليدية  املعلومات  أوعية  جتعل 
كثري  ويشدد  جانبها.  إىل  وقفت  بل  احلاجة،  عن 
املعلومات  أوعية  وجود  أمهية  عىل  املستفيدين  من 
ملساندة  واإلنرتنت  املدجمة  كاألقراص  اإللكرتونية 
أوعية املعلومات املطبوعة، وجعل املعلومات بكافة 
أشكاهلا متاحة للمستفيدين، وتقديم افضل خدمات 

متاحة يف املكتبات اليوم)24(.

لذلك نسعى من خالل زيارة االربعني اىل تقديم 
اقتناء  عىل  التشجيع  جمال  يف  حمددة  آليات  واقــرتاح 
املستمر  الوطني  والتطوير  القراءة  وامهية  الكتاب 
للمعرفة وبناء املوارد البرشية وخلق البيئة والتشجيع 
والتقنيات  املناسبة  القاعات  خــالل  من  املناسب 
خالل  ومن  ــادي  وامل االجتامعي  والعائد  املنترشة 
والثقافة  بالكتاب  واالهتامم  املكتبات  بنى  تطوير 
املكتبات  دور  عىل  والرتكيز  واملعلومات،  والقراءة 
عن  االبتعاد  ثقافة  ونرش  اجلمعي،  الوعي  نرش  يف 

االهتامم والرتكيز عىل الثقافة املسموعة والعموميات 
االهتاممات  وتطوير  والتفكري  البحث  حساب  عىل 
املكتبات  دور  عىل  سلبًا  ينعكس  مما  التخصصية 
لذلك  املنزلية،  وحتى  واملؤسسية  واجلامعية  العامة 
ال بد من دعم مبادرات حتفيز القراءة وخطط النرش 
انتشارها  ودراسة  املكتبات  تنظيم  وتطوير  الوطني 
املكتبات  وتعزيز  واالختصاصات  األماكن  حسب 
العاملية  باللغات  التواصل  تعزيز  مع  العربية  باللغة 
خطط  منها  القادمة،  باملتغريات  ذلك  وربط  احلية، 
بمكان  نعتني  ان  علينا  لذلك  والتحديث،  التطوير 
خدماهتا،  وحداثة  انضباط  ومــدى  املكتبة  تواجد 
الديكور واإلضاءة  املناسبة من حيث  البيئة  وكذلك 
املختلفة  واخلدمات  الراحة  ووسائل  والتجهيزات 
لروادها،  وحيوية  املكتبات  هلذه  شعبية  تصنع  التي 
ايام  الثقافية  والندوات  املكتبات  ان  باألثر  ورد  وقد 
الدولة العباسية كانت تعقد يف املساجد ودور العلم 
توسع  اىل  ادى  االمر  انفسهم، وهذا  اخللفاء  وبيوت 
املعارف  مــن  املــزيــد  عــن  والبحث  االطـــالع  حــب 

والعلوم)25(.

املكتبات  لتطوير  الوطنية  تنطلق اخلطط  أن  بد  ال 
أربعينية  مشاية  طريق  يف  بوجودها  نطالب  التي 
متكاملة  وطنية  ثقافية  رؤية  من   احلسني االمــام 
تنظر ملعيار القراءة واالستفادة من املكتبات واكتامل 
االرشفة  وطــرق  املوضوعات  وحداثة  العناوين 
للمكتبات  والتقني  اجلغرايف  والتوزيع  والبحث 
الثقافة  املكتبات، والرصف عىل  ونسبة الرصف عىل 
من  كنسبة  البرشية  املوارد  وتنمية  العلمي  والبحث 
مؤرشات  من  بد  ال  لذلك  املحيل،  اإلمجــايل  الناتج 
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وطنية واضحة نستطيع من خالهلا رصد حالة التطور 
يف عدد املكتبات املوجودة يف طريق زيارة االربعني، 
وامهية ما تقدمه فيام خيص ملحمة الطف والتعريف 
وحداثتها  وخدماهتا  وأنواعها  وتوزعها  بأهدافها، 
خطط  ودراســة  وعاملية  عربية  بمقاييس  ومقارنتها 
نرش الكتاب املحيل والعريب وطرق دعمه وانتشاره، 
والسياسية  والفكرية  الثقافية  الكتب  بني  والتفريق 
اجلامعات،  وكتب  ــدارس  املـ وكتب  والفلسفية 
واجلرائد والدوريات وإعارهتا، او من حق املطالع او 
القارئ االستفادة من التصوير لقاء رسوم رمزية)26(. 
للمكتبة والرصف عىل صيانة  هذا االجراء هو دعم 

املراجع والكتب. 

المكتبات اأنواع متعددة هي:

املكتبات العامة. . 1
مكتبات املراكز الثقافية. . 2
املكتبات املتنقلة ومكتبات الريف النائي.. 3
املكتبات االلكرتونية واالنرتنت. . 4
مكتبات البيع ومعارض وأسواق الكتب. . 5
املكتبات الشخصية. . 6
املكتبات اجلامعية.. 7
مكتبات املدارس.. 8
واملكتبات . 9 واملؤسسات  الرشكات  مكتبات 

املتخصصة فيها.
مكتبات األحياء أو املناسبات، وهذا االخري هو . 10

 ،الذي ينطبق عىل زوار مشاية االمام احلسني
رضوريًا  يعترب  املكتبات  من  النوع  وهذا 
واسع  بشكل  متوفر  غري  ولكنه  وحضاريًا، 

التي  الدينية  للمناسبات  الثقايف  توجهه  وله 
من  النوع  هذا  ويسعى  معينة،  مناسبة  توجده 
الثقايف  والتفعيل  بالتنشيط  الرغبة  اىل  املكتبات 
وحيدث  اجتامعية،  او  وطنية  او  دينية  للمناسبة 
قبل  من  حملية  بمبادرة  املكتبات  من  النوع  هذا 
اشخاص جيمعهم هدف واحد، او مناسبة دينية 
او اجتامعية، ومن يقوم هبكذا نوع من املكتبات 
احلي  أبناء  او  املذكورة،  املناسبات  اصحاب 
لكن  والعلوم،  الثقافة  ونرش  لتعميم  القرية  أو 
عىل  خيتفي  املدينة  يف  املكتبات  من  النوع  هذا 
أساس وجود عدد من املراكز الثقافية ومكتبات 
اخلاصة  واملكتبات  واجلامعات  املدارس 

وغريها. 

وجود  من  بد  ال  املناسبات  مكتبات  ولتفعيل 
رغبة ألصحاب املناسبة او احلي، يتبعها بناء مكتبات 
متنقلة اي غري ثابتة تفتح ايام املناسبة، وتستطيع هذه 
شبيبة  استقطاب  املناسبات  خالل  ومن  املكتبات 
وطلبة املناسبة الدينية او احلي للتعلم والتثقف، ويتم 
اللقاءات واحلوارات  املناسبة من خالل  ابراز هدف 
والتشارك واإلعارة املتبادلة، ورضورة ان جيتمع أهل 
املناسبة او احلي عىل أرشفة املناسبة الدينية من خالل 
ثقافية وشعراء  دينية وشخصيات  استقطاب مراجع 
ثقافية  خدمات  وتقديم  الثقافة،  حمبي  وكل  وكتاب 
نشيط.  حميل  ثقايف  ملركز  تدرجييًا  تتحول  ان  يمكن 
تعاون  بمظاهر  يتميز  املكتبات  من  النوع  هذا  وان 
اخلدمات،  تقديم  حول  احلي  او  املناسبة  اصحاب 
ويشكل حالة من تعاضد املصادر ويتميز بالقدرة عىل 
واملوسوعات  والقواميس  واملجالت  الكتب  توفري 
توفريها  يمكن  لالنرتنت  الدخول  أجهزة  وحتى 
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املعلومات واملجالت واجلرائد  لتبادل  بيئة  مع توفري 
املشرتكة واالشرتاكات العلمية املناسبة، وهذا النوع 
من املكتبات يناسب التجمعات الدينية واالجتامعية 
التي حتدث يف فئة من حمبي الثقافة من خمتلف االعامر، 
حني يرتكز وجودهم يف مناسبة او أحياء حمددة، وال 
خيفى عىل لبيب ما هلكذا مكتبات من دور يف التعريف 
بواقعة الطف واهدافها النبيلة، السيام وان املكتبات 
واملستقبل.  احلارض  حتوي  التي  الروابط  احدى  هي 
وتعترب املكتبات مرآة املجتمعات، وهي التي تعكس 
تارخيها واسلوب معيشتها وحضارهتا يف حفظ املواد 

واملصادر)27(. 

واأهم مهام المكتبات:
باحثني . 1 إعداد  هي  للمكتبة:  األوىل  املهمة 

وكتب،  مصادر  بمنحهم  فقط  ليس  ومتعلمني 
مع  والفكري  املعريف  التبادل  بتشجيع  ولكن 
املعرفة  طريق  يف  األوىل  اخلطوة  تبدأ  العامة. 
التالقح  املنزوية وتشجيع  العاجية  األبراج  هبدم 
العضوي للمعرفة بني الناس من كل اخللفيات، 
التي  املوارد  وحفظ  إكتساب  تعريف  وكذلك 
التواصل  هبدف  الفريدة،  املعرفة  جماالت  ُتطور 
ما  ترفد  موارد  التي متلك  األخرى  املنظامت  مع 
وإثراء  اآلفاق  وتوسيع  الرغبة  وإهلام  نحتاجه، 
وجهات النظر وبناء األدوات التي تساعدنا عىل 

التواصل مع العامل يف جماالت خرباتنا.
املهمة الثانية: توضع املكتبة يف لب املسار املعريف . 2

بواجبها  تقوم  هنا  املكتبة  واملتلقي.  الواهب  بني 
واحد  مكان  يف  املعارف  جتميع  وهو  األول 

ومنحها ملن حيتاجها. 
 ُنمكن جمتمعاتنا بتشجيع ممارسة املواطنة الكاملة 

واملشاركة يف املجتمع وذلك من خالل تشجيع تطوير 
احليوية  املوارد  ومنح  األساسية  واملهارات  القدرات 
من أجل مساعدة رّواد املكتبات للتفاهم واإلنخراط 
يف جمتمعنا، وكذلك خلق أماكن آمنه وموثوقة، حيث 
والتكريم واإلحتفال  اإلستمتاع  يمكننا ورّوادنا من 
فريدة  مــوارد  وتقديم  جمتمعاتنا،  مع  واملشاركة 

وموثوقة ذات قيمة تارخيية.

مهمة املكتبة ليست فقط إتاحة القراءة للجميع، . 3
ولكن منح منصة للجميع لتبادل وجهات النظر 
وأنشطة  بفعاليات  والقيام  املقروءة،  املواد  بشأن 
لتشجيع املشاركة العامة يف بناء املعرفة واإلحتفاء 
بمفرداهتا، وتقريب وجهات النظر وفتح املجال 
من  والوعي  املهارات  إلكتساب  اجلميع  أمام 

أجل ممارسة مواطنة فاعلة يف املجتمع.
ونرش . 4 املحمدي  االسالم  نرش  املكتبة  مهام  من 

واهداف  فكر  وخاصة   البيت أهل  فكر 
صاحب املناسبة االمام احلسني، وما أحوجنا 
اليوم اىل مكتبات تكون حلقة وصل بني الناس 
الفكرية، وليس  باختالف توجهاهتم وانتامءاهتم 
نحن  والتنميط.  والتكريس  للتجميع  مكانًا 
منارة  تكون  مكتبة  عن  مصغرة  لنسخ  بحاجة 
معرفية لعدة قرون، وبحاجة لإلستفادة من جتربة 
التواصل الثقايف اإلنساين ليس فقط عىل الشبكة 
تأيت  وقد  أيضًا.  العامة  احلياة  يف  بل  العنكبوتية 
وموثوقة  وآمنة  حرة  مساحة  لتشكل  هنا  املكتبة 
احرتام  لبناء  أساس  حجر  وتكون  للتحاور 
التفكري  تفعيل  النقد،  تقبل  بمذاهبها،  احلريات 

النقدي، ومراجعة املسلَّامت.
إن . 5  : بالبحث  املكتبات  مهمة  تأيت  وكذلك 
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ممارسة  وغلبة  العضوية  الثقافة  مفهوم  غياب 
وتكاثر  حمتكرهيا،  قبل  من  الثقافية  العنجهية 
االختصاص،  أصحاب  وحتّزب  املثقفني،  أشباه 
عرضة  للمجتمع  اإلنساين  الثقايف  التيار  وترك 
يغلب  شخصية  باجتهادات  والتشكيك  للتقييم 
يف  سلبية  ظواهر  كلها  املوجه  الطابع  عليها 
حّرة  مساحات  بإجياد  مطالبون  فنحن  جمتمعنا، 
فقط  ليس  العامة،  املكتبات  يف  وجمانية  وآمنة 
التواصل  بل  والبحث  القراءة  تشجيع  أجل  من 
للتحاور  حّر  حيز  وخلق  املوثوقة  املصادر  مع 
املختلف،  اآلخر  واحرتام  التسامح  عىل  املبني 
احلسني  وضحى  التي جاء  التسامح  روح  ونرش 
املعرفة  ضخ  يف  املسامهة  وكذلك  اجلها،  من 

وتطويرها وانشاء قاعدة علمية وتربوية)28(. 

هذا  نلج  أن  يمكن  ال  انه  نقول  أن  يمكننا  وهبذا 
أن  يمكننا  وال  والشهادة  السمو  عامل  الرحب،  العامل 
الرائعة  اإلنسانية  الطف  واقعة  ملحمة  أغوار  نسرب 
إال من خالل معرفتنا هبذه الواقعة التي جتلت بأروع 
املعاين اإلنسانية واكتسحت كل املفاهيم الدنيوية التي 
يمكن أن نستخرج منها العديد من الصور واملؤلفات 
والتصورات  ــرؤى  والـ والقصص  واملــرسحــيــات 
العراقي  املجتمع  عىل  واملتعددة  الواسعة  لتأثرياهتا 
لنا  بالنسبة  متثل  الطف  فواقعة  والعاملي،  والعريب 
أروع قصص الشموخ ألهنا كانت من صنعية اإليامن 
بسيد  املتمثلة  السامء  عقيدة  كانت  وصياغتها  باهلل، 
وقمة   ، عيل  بن  احلسني  اإلمام  اجلنة  أهل  شباب 
من قمم اإلنسانية الشاخمة وبريق من بيارق البطولة 
األشياء  كل  إن  معها  القول  يمكن  لدرجة  والفداء 
وتنهل  لرتكع   احلسني حــرضة  يف  صامتة  تقف 

األمة وعامل بحث  أساطري ولدت هزة لضمري  من 
والفداء،  للتضحية  انتباه  وعامل  املتخاذلة  إلرادهتا 
فثورة اإلمام احلسني التي انبعثت من ضمري األمة 
احلي ومن وحي الرسالة اإلسالمية املقدسة، ال شك 
أهنا قد أحدثت يف التاريخ اإلنساين عاصفة قوضت 
الذل، وأنارت الدرب لكل املخلصني من أجل حياة 
حرة كريمة يف ظل اهلل. إن القراءة الكتابة عن واقعة 
الربانيني  العظامء  الكتابة عن عظيم من  يعني  الطف 

ووارث علوم األنبياء وعلو منزلتهم يف الواقع)29(.

الطف  وملحمة  األربــعــني  زيـــارة  تركت  لقد 
من  اكثر  وعند  منحى  من  أكثر  يف  بصامهتا  اخلالدة 
من  بأحرف  فكتبت  التاريخ،  حركة  يف  منعطف 
عىل  التاريخ  وسيخلدها  نــور،  من  وبمداد  ذهــب 
أهلمت  فقد  هدفها،  لنبل  والعصور  االجيال  مر 
الذين  والفنانني  والقصاصني  والكتاب  الشعراء 
والنقوش  واملرسحيات  الكتب  بآالف  املكتبة  رفدوا 
الذي  هو  العظيم  اإلنسان  وأن  وغريها.  واخلطوط 
ومأساة  عربة  الطفوف  يوم  فكان  التاريخ،  يصنع 
تركت بصامت ال متحى. وكان احلسني أعظم قربان 
واملرسحيات  الكتب  بــآالف  املكتبات  رفــوف  مأل 
قلب  مأل  كام  ونضاله،  فكر  جتسد  التي  وااليقونات 
آخر  نمط  من  شهادته  لتكون  نقية،  بــروح  الزمن 
وليقف  اإلســالم،  خارج  هو  ومن  مسلم  كل  يلهم 
العديد بإجالل واندهاش وهم يضمون أدب الطف 
نسميه شعر  أن هنالك شعرًا  املؤلفات، فكام  لروائع 
الطف  أدب  أدبًا نسميه  فإن هنالك  املقاومة، كذلك 
لشعراء كبار كالكميت بن زيد األسدي، واحلمريي، 
ممن  وغريهم  الــريض  والرشيف  اخلزاعي  ودعبل 
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هذا،  عرصنا  يف  ظهر  من  واستكملها  بعدهم،  ظهر 
ناهيك عن شعراء آخرين ليسوا بمسلمني وال عرب 
جورج  والشاعر  سالمة،  بولص  املسيحي  كالشاعر 
بارا واأللباين  زائدة، وانطوان  بن  جرداق، وروكس 
املكتبات  رفــدوا  غريهم  وعــرشات  فــرارشي  نعيم 
القنوات  التي ستبقى  الكتب  امهات  ثمينة من  بدرر 
االستغناء  يمكن  ال  التي  واملعلومات  للعلم  اهلامة 
عنها، والتي جعلت الثقافة يف متناول افراد املجتمع، 
تتضمنه  وما  وبانتشارها  حضارية،  رضورة  فهي 
منها  االستفادة  ــدى  وم للمعلومات،  اوعية  من 
والشعوب)30(.  االمم  رقي  يقاس  مرتادهيا   وبعدد 

النتائج:
من خالل هذا العرض الرسيع واملوجز واملشّوق 
النهوض  يف  واملكتبات  واملعارض  املسارح  لــدور 

بزيارة األربعني يمكن أن نخلص اىل النتائج اآلتية:
املواطن، . 1 اىل  املعلومة  إيصال  يف  املسارح  أمهية 

خالل  من  للناس  جذب  وسائل  من  حتتويه  بام 
بشكل  الصورة  ونقل  األدوار  متثيل  يف  االبداع 

فني رائع.
يف . 2 وهو  املجتمع،  ولد  يوم  املرسح  ولد  لقد 

جتسد  إنسانية  شعبية  ظاهرة  األساسية  كينونته 
بني  واملزاوجة  والبحث  ونشاطه  االنسان  حياة 

النظرية الفكرية.
بمقوماهتا . 3 نعيشها  التي  احلياة  يعرض  املرسح 

الواعي،  اإلنسان  يصنع  فهو  والفكرية  اجلاملية 
توعوية  ثقافية  انسانية  وسيلة  املرسح  فيكون 

لإلنسان يف قيادة جمتمعه وضمري شعبه.
فن املرسح له القدرة عىل تغيري السلوك اجلمعي . 4

املجتمع وصوالً  بنية  متعددة يف  انتقالية  لفرتات 
إىل اإلنسان املعارص امليلء باملعرفة.

أن . 5 ان املرسح وحتديدًا املرسح احلسيني يستطيع 
الوحدة  إىل  والتشتت  التمزق  اإلنسان من  يرفع 
والتكامل والتسامح وااليامن باآلخر، والتعريف 
التكفريية  والتيارات  املنحرفة  االفكار  برضر 
الناس  وتعريف  ممارساهتا،  وفضح  االجرامية 

بالبدائل املهمة لكل التيارات االنحرافية.
ان املرسح هو الفن الذي تلتقي عنده مجيع الفنون . 6

الروحي،  بالنور  اإلنسانية  احلياة  فيه  وتستيضء 
اختالف  رغم  املبدعني  بني  مشرتك  عمل  فهو 

جتارهبم واهتامماهتم.
فالكاتب . 7 رسايل،  مرسح  احلسيني  املرسح  ان 

املرسحي يف هذا املجال يكون مؤمنًا إيامنًا حقيقيًا 
ويكون سعيه صادقًا  احلسينية،  املدرسة  بمبادئ 
بشكل  العامل  اىل  النموذج  هذا  تقديم  أجل  من 

جاد.
تكلم . 8 تعليمية  مؤسسة  الفنية  املعارض  تعترب 

مجاهري الناس بلغة يفهموهنا مجيعًا تؤثر عىل كل 
احلواس، وهلا قدرة هائلة عىل إيقاظ املشاعر.

ُتساعـد املعارض الفرد عىل ثقيف نفسـه اذ تعترب . 9
املؤسسة الثقافية املؤثرة التي هلا وزهنا الثقيل كام 
احلارض  يف  لإلنسان  هام  تطور  عامل  تعد  اهنا 

واملستقبل.
تسهم املعارض يف نرش التوعيـة الثقافية بني أفراد . 10

الزائر، كذلك  تنمي معلومات  املجتمع، حيث 
كالتوعية  نظره  وجهة  وتصحح  انتباهه  تثري 
وبأصحابه   احلسني ثورة  بأهداف  مثاًل 
وتاريخ كربالء، وأمهية وقيمة الشهادة يف سبيل 
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االرهاب  ممارسات  وفضح  والوطن،  االسالم 
اليب  املسري  وقيمة  واهداف  واالرهابيني، 
وقيم  اهداف  وتبني  احلسني،  االمام  الشهداء 

زيارة االربعني.
البرشي . 11 العقل  تنمية  يف  تأيت  املكتبات  أمهية 

وتنشيطه من اخلمول والكسل الذي يصيبه عند 
االبتعاد عن القراءة.

دورًا . 12 أنواعها  بمختلف  العامة  املكتبات  تلعب 
وإحياء  واملعرفة،  القراءة،  ثقافة  نرش  يف  كبريًا 

العقول.
إعداد . 13 يف  ورضورية  مهمة  املكتبات  تعترب 

باحثني ومتعلمني من خالل تزويدهم بالكتب 
واملصادر وتشجيع التبادل املعريف والفكري مع 
عامة املجتمع، وهي تعترب املكان الثقايف لتجميع 

املعارف يف مكان واحد ومنحها ملن حيتاجها. 
 التو�شيات:

واملعارض . 1 املسارح  ثقافة  بإشاعة  نويص 
واملكتبات وأمهية الرتدد اليها خاصة فئة الشباب.

تؤدي . 2 أن  واملكتبات  واملعارض  املسارح  عىل 
املعلومة  فتنقل  صحيح،  بشكل  واجبها 
الصحيحة واهلادفة اىل املتلقي بصورة فنية مجيلة 

لتشويقه واستاملته.
املجتمع . 3 ومؤسسات  األمور  وأولياء  اآلباء  عىل 

رضورة  عىل  الشباب  حيفزوا  أن  واملثقفني  املدين 
حتصيل املعلومات املفيدة لزيادة الوعي والثقافة 
اهلادفة  واملعارض  املسارح  متابعة  خالل  من 

والرتدد عىل املكتبات.
رضورة مشاركة الشباب يف املرسحيات الرسالية . 4

ومنحهم  وجودهم  واثبات  شخصيتهم  لتنمية 
فرصًا جديرة بالنهوض مستقباًل باعباء املهمة.

الرسالية . 5 خاصة  املرسحيات  زيادة  اىل  السعي 
مسارح  مع  ترتقي  مسارح  بناء  عىل  والعمل 

الدول املتقدمة للنهوض بالواقع نحو األفضل.
املدن . 6 مراكز  يف  عامة  مكتبات  وتأسيس  إنشاء 

وحتفيز الشباب عىل دخوهلا ولو من خالل عقد 
ندوات وتقديم الضيافة اجليدة من اجل التحفيز 

عىل احلضور.
وإدخال . 7 الدراسية  املناهج  مراجعة  الدولة  عىل 

مناهج تبني أمهية املسارح واملعارض واملكتبات، 
واعتبارها من اهم مصادر الثقافة العامة.

املدرسة . 8 مكتبات  اىل  والطالب  التالميذ  ادخال 
واملراسم إن وجدت وحثهم عىل استعارة الكتب 
أوقات  يف  معربة  فنية  لوحات  ورسم  واملطالعة 

الفراغ.
دور . 9 خالهلا  من  ترشح  تثقيفية  ندوات  إقامة 

تنمية وتنشيط  املكتبات واملسارح واملعارض يف 
واخلطباء  املبلغني  عىل  وكذلك  االنسان،  عقل 
حتت  الشباب  تواجد  استغالل  الدين  ورجال 

منابرهم إلبراز أمهية هذه األمور.
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تمثُّالت المكان في م�شير ال�شبايا يوم الأربعين

اأ. د. عبدالإله عبد الوهاب هادي العرداوي

 كلية الرتبية األساسية - قسم اللغة العربية - جامعة الكوفة

الملخ�ض

املطروحة  التجربة  معرفة  تتم  الذي عن طريقه  القصيص  املكان  بناء  مقاربة  نحاول  البحث  هذا  ونحن يف 
فكان أن ُوسم البحث بـ )متثالت املكان يف مسري السبايا يوم األربعني(. جرى ذلك عن طريق مقدمة ومبحثني، 
املكان ومكوناته عىل ثالث فقرات، األوىل: مدينة كربالء، والثانية  املبحث األول احلديث عن دوائر  ن  تضمَّ
مدينة الكوفة والثالثة الشام، وحترك املبحث الثاين عىل متثيل املكان وعالقاته مقساًم عىل فقرتني، األوىل: متثيل 
والفقرة  املرسح،  واملكان  املعادي(  ــــــ  )األليف  واملكان  الومهي(  ـــــ  )الواقعي  املكان  يف  وتوضحت  املكان 
الثانية: عالقات املكان وجتسدت يف عالقة املكان بالزمان وعالقته بالرؤية، وأخريًا اخلامتة التي تضمنت أهم 

النتائج التي خلصت إليها الدراسة، ثم ثبت املصادر واملراجع.
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Representations of the place on the path of the captives at Arbaeen

Prof. Abdul-Ilah Abdul Wahab Al-Ardawi

College of Basic Education / Kufa University 

Abstract

In this research, we are trying to approach the construction of the narrative place through 
which the experience is known to be called the research was (representations of the place in the 
path of Sabaya on Forty). This was done through an introduction and two topics. The placebo 
and the place (Elif - Maadi) and the place theater, and the second paragraph: the relations of the 
place and embodied in the relationship of space time and its relationship to vision, and finally 
the conclusion that included the most important findings of the study, then proved sources and 
references.
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المقدمة

والصالة  حتــىص  ال  التي  آالئــه  عــىل  هلل  احلمد 
 ،حممد ــام  األن رســول  بريته  خري  عىل  والــســالم 
وسلَّم وعىل أهل بيته املعصومني أعالم اهلدى وسفن 

النجاة، وبعد:

جاءت الثورة احلسينية بكل ما حتمله اإلنسانية من 
معان فقد متثلت بشخص سيد الشهداء الذي ضحى 
من  البرشية  وإنقاذ  اهلل  دين  سبيل  يف  وأرسته  بنفسه 
بعدما  أمية  بني  فرضه  ــذي  ال واالستعباد  الظلم 

رهم رسول اهلل منه. حرَّ

جاءت الدولة االموية وحتت غطاء الدين واخلالفة 
والعادات  الباطلة  املفاهيم  ونرش  الناس  باستعباد 
اجلاهلية، وسفك الدماء واغتصاب احلقوق وغريها 
بنت  ابن  فخرج  آنذاك.  االمة  بحق  االنتهاكات  من 
رسول اهلل مصلحًا يف تلك االمة وكان قد علم بام 
بيته، ورغم وصول  سوف جيري عليه وعىل أهل 
أنباء استشهاد سفريه مسلم بن عقيل وانقالب أهل 
فريضة  ترك  وقد  اخلروج  قرر  أنه  إال  ضده  الكوفة 
 احلج فام أعظم الرسالة التي كان حبيب رسول اهلل

يريد إيصاهلا لنا ونحن منهمكون بالغوص باملآثم.

السيدة  ملاذا  اآليت:  السؤال  الذهن  اىل  يتبادر  وقد 
زينب  وعيال اهل البيت يف كربالء؟

السيدة  عن  حتدثت  التي  األقــالم  تلك  كثرية 
التي  واألحداث  الطف  واقعة  يف  ودورها   زينب
مضمون  يف  اختلفت  اهنا  إال  الثورة  تلك  أعقبت 
وسائل  من  وسيلة  وجودها  عدَّ  فالبعض  خطاهبا، 
الضغط التي استخدمها االمام احلسني، وبعضها 

الثورة،  نتائج  عن  باإلعالم  دورهــا  اخترص  اآلخر 
بحت  عاطفي  بشكل  االمر  تناول  اآلخر  وبعضها 
الضعف  مالمح  فيها  رسم  ومواقف  صورًا  فاختلق 
املشاعر  وهتييج  الدمعة  اســتــدرار  هبــدف  والــذلــة 

واألحاسيس.

ولعل هنالك حقائق واضحة تكمن يف ان خروج 
وليد  يكن  مل   احلسني أخيها  مع  زينب  السيدة 
اللحظة التي انطلقت هبا القافلة بل إنَّ اإلعداد لتلك 
يتضح ذلك  له يف وقت سابق  املصاحبة كان خمططًا 
بن  اهللّ  عبد  عىل   املؤمنني أمري  االمام  اشرتاط  يف 
باخلروج مع  هلا  بالسامح  تقدم خلطبتها  جعفر عندما 
أخيها احلسني لنلمس من ذلك املوقف بل نتيقن بأنَّ 
ألداء   زينب للسيدة  مسبقة  وهتيئة  إعداد  هنالك 

مهام وأدوار مهمة يف كربالء.

التاريخ عن  وبالتايل فمن مراجعة ما وثقته كتب 
أنَّ من غري  النظر نجد  السيدة زينب ومجع وجهات 
معنّي  بموقف  زينب  السيدة  دور  خيتزل  أْن  املنطقي 
مجعت  أهنــا  بل  بسيطة  مفردة  أو  عفوية  حادثة  أو 
أنَّ  حيث  وصفها،  عن  املداد  يعجز  ومواقف  أدوارًا 
كربالء  اىل  معه  اصطحبها  حينام   احلسني االمام 
كان يصطحب  الذي   ه رسول اهلل بذلك جدَّ قلَّد 
شهد  اللوايت  النساء  من  وعددًا  زوجاته  بعض  معه 
معارك  يف  اخلالدة  ومواقفهن  ببطولتهن  التاريخ 
السيدة زينب أعطت زمخًا معنويًا  فإن  عدة، وبالتايل 
كّتاب  يوم عاشوراء، ولعل   لإلمام احلسني كبريًا 
املقاتل يذكرون أن االمام احلسني كلام استشهد أحد 
أمل  عىل  لتعينه  زينب  السيدة  خيمة  اىل  يرجع  أوالده 
املصاب بل إنَّ الروايات أكدت أهنا يف ليلة عاشوراء 
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شحذت مهم األنصار كذلك، فضاًل عن موقفها يف 
منع االمام زين العابدين الذي انصاع لكلمتها وعدل 
أبيه االمام احلسني حتى ال ختلو  عن اخلروج لنرصة 

االرض من نسل حممد وآل حممد.

عىل  احلفاظ  يف  مهاًم  دورًا  زينب  للسيدة  إنَّ  كام 
نتيجة  والضياع  التشتت  من  واألطــفــال  العائلة 
التي تعرضت هلا اخليام، فضاًل عن دورها  اهلجامت 
البارز يف تأليب الرأي العام يف الكوفة وخماطبة أهل 
من  بالرغم  االموية  اإلعالمية  املاكنة  وفضح  الشام 
تأثريها يف املجتمع آنذاك، بل إن تصدهيا إللقاء خطبة 
أن  يف   السجاد لإلمام  السامح  وعدم  الكوفة  يف 
خيطب سامهت باحلفاظ عىل حياته من أن يقتل قبل 
نزوله من عىل املنرب وأتاحت الفرصة له إللقاء خطبته 

يف جملس يزيد.

كام إنَّ هنالك مواقف كثرية من الصعب حرصها 
ولعل أبرزها الوقوف بوجه املجتمع الذكوري آنذاك 
إهنا  بل  املنزل  أدوات  من  أداة  املرأة  يعد  كان  الذي 
املرأة  أن دور  املجتمع  فأثبتت لذلك  للرجل  خلقت 
ال يقل أمهية عن دور الرجل إذا ما نقول يفوق ذلك 
مميزة  صورة  رسم  عن  ناهيك  املواقف،  من  كثري  يف 
يف  احلجاب  عىل  واحلفاظ  الصرب  حتمل  يف  للمرأة 
اجلهاد  ومرشوعية  الضعف  وعدم  الظروف  أحلك 
واملحافظة عىل الصالة الواجبة واملستحبة يف املصائب 

وشكر اهلل والثناء له عند الشدائد.

 ومن كل ما تقدم نرى إّن ثورة اإلمام احلسني
ولن  الدهور،  توايل  بعد  متت  مل  أبديًا  خلودًا  خالدة 

تنسى، بل تزداد طراوة عىل مر السنني.

كثرية  أسباب  يف  يكمن  احلسينية  الثورة  وخلود 
ثم  احلكيمة  وقــيــادهتــا  االصــالحــي  هدفها  منها 
أن  كام  واملثل،  القيم  منها  تستلهم  التي  انسانيتها 
السيام  ختليدها  يف  كبريًا  ــرًا  أث احلسينية  للمجالس 
الوعظ  حتوي  املجالس  وهذه  وصفر،  حمرم  أيام  يف 
اإلنسان  حيتاجه  وما  الترشيعات  ومعرفة  واإلرشاد، 
من علوم ومفاهيم أخرى، وقد أَكد األئمة عىل إحياء 
اإلمام  أهداف  خللود  تعزيزًا  وإقامتها  املجالس  هذه 

احلسني وثورته.

ومنها: قراءة مقتل اإلمام احلسني يوم العارش 
من حمرم واستعراض أحداثه، وكذلك األمر يف قراءة 
ومسري   احلسني اإلمــام  مقتل  بعد  السبايا  مسري 
ووعظهم  وخطبهم  والشام  الكوفة  إىل   البيت آل 

للناس.

املكان  بناء  مقاربة  نحاول  البحث  هذا  يف  ونحن 
التجربة  معرفة  تتم  طريقه  عــن  ــذي  ال القصيص 
املطروحة فكان أن ُوسم البحث بـ )متثالت املكان يف 
األربعني(. جرى ذلك عن طريق  يوم  السبايا  مسري 
ن املبحث األول احلديث عن  مقدمة ومبحثني، تضمَّ
األوىل:  فقرات،  ثالث  عىل  ومكوناته  املكان  دوائر 
الشام،  والثالثة  الكوفة  مدينة  والثانية  مدينة كربالء، 
وحترك املبحث الثاين عىل متثيل املكان وعالقاته مقساًم 
عىل فقرتني، األوىل: متثيل املكان وتوضحت يف املكان 
)الواقعي الومهي( واملكان )األليف املعادي( واملكان 
وجتسدت  املكان  عالقات  الثانية:  والفقرة  املرسح، 
وأخريًا  بالرؤية،  وعالقته  بالزمان  املكان  عالقة  يف 
اخلامتة التي تضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها 

الدراسة، ثم ثبت املصادر واملراجع.
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البحث  انجاز  من  إليه  اهلل  وفقنا  ما  هذا  وختامًا 
فإن أصبنا فهو نعمة من نعم اهلل علينا، وإن أخطأنا 
فحسبنا الضعف واهلوان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 

رب العاملني والعاقبة للمتقني. 

مدخل:
ارتبط مفهوم املكان بوجود اإلنسان ارتباطًا حيويًا، 
إذ ال يمكن أن نتصور أن يعيش إنسان من دون مكان، 
كام ال يمكن أن نحدد مكانًا ما إال يف وجود اإلنسان، 
ثم نمت  املكان مع خلق اإلنسان  لذا وجدت فكرة 
جعل  ما  وتطوره،  البرشي  الفكر  بنمو  وتطورت 
الذي  الكيان االجتامعي  ))إنه  يقول:  النصري  ياسني 
التفاعل بني اإلنسان وجمتمعه.  حيتوي عىل خالصة 
جزءًا  حيمل  آخر  اجتامعي  نتاج  أي  شأن  فشأنه  لذا 
من أخالقية وأفكار ووعي ساكنه(()1(، لذا ال يظهر 
بناًء أجوفًا  أو  منفردًا،  النص بصفته شيئًا معزوالً  يف 
أنام  وسقوف،  وغــرف  وجــدان  فراغات  من  حيمل 
يظهر بصفته نشاطًا إنسانيًا مرتبطًا بالسلوك البرشي 
حيمل عواطَف ومشاعَر ومواقَف ومهومًا وانفعاالت 
الصغرية  ــم  أرسارهـ حيمل  ــه  إن يسكنونه،  الــذيــن 
والكبرية، ما هو معلٌن منها وما هو خمتٍف، إنه تاريخ 
نفسه(()3(،  اإلنسان  هو  ))املكان  أن  بل  اإلنسان)2(، 
وكذا اإلحساس باملكان / الوطن إحساس له أصالته 
يصبح  املكان  جعل  ما  البرشي  الوجدان  يف  وعمقه 

هنا هوية تارخيية ووطنية ونفسية)4(.

املباحث  يف  متميز  بحضور  املكان  حظَي  لقد 
النفس  وعلم  االجــتــامع  علم  ومباحث  الفلسفية 
واألنثروبولوجيا، بل إننا نجد املقابلة اآلتية: اإلنسان/ 

املكان يف كل سطر نقرأه، وكأننا أزاء حقيقة أولية يف 
اإلنسانية:  الذات  أغوار  إىل  النزول  يروم  فهم  كل 
وهذه  وفكرة..  وهوية،  ووجودًا،  وفردًا،  شخصية، 
حقيقة مل نجد هلا يف الدرس األديب إالّ حضورًا باهتًا، 
أو كان حضورها يف املناهج االجتامعية حضورًا تابعًا 
عىل  أصاًل  املهيمنة  النظر  لوجهة  خدمة  متبوعًا،  ال 
املنهج، وعىل النتائج املتوخاة من أدواته. والفرق بني 
يف أن تكون »املوضوعة« متبوعة، تقيم اعتامدها عىل 
منفصاًل  ختدمهام  تابعة  تكون  أن  ويف  أوالً،  الوجود 

عنها)5(. 

املكان  بدراسة  حافل  غري  العريب  النقد  نرى  لذا 
الفني سواء  البناء  بصفته عنرصًا أساسيًا من عنارص 
أم  مرسحية(   - قصة   - )رواية  الرسدية  األعامل  يف 
يف األعامل املشهدية )سينام - فن تشكييل(، وهذا ما 
املتعلقة  األبحاث  ))إن  بالقول:  النقاد  بعض  يؤكده 
العهد، ومن  تعترب حديثة  الفضاء يف احلكي  بدراسة 
اجلدير بالذكر أهنا مل تتطور بعد لتؤلف نظرية متكاملة 
يف الفضاء املكاين، مما يؤكد أهنا أبحاث ال تزال فعاًل 
يف بداية الطريق، ثم أن اآلراء التي نجدها حول هذا 
املوضوع هي عبارة عن اجتاهات متفرقة هلا قيمتها، 
ويمكنها إذا هي تراكمت أن تساعد عىل بناء تصور 
متكامل حول املوضوع(()6(، وقد أسس رأيه عىل ما 
ذهب إليه هنري مرتان الذي يقول فيه: ))ال وجود 
لنظرية مشكلة عن فضائية حكائية، ولكن هناك فقط 
مسار للبحث مرسوم بدقة، كام توجد مسارات عىل 

هيئة نقطة متقطعة(()7(.

اخلطاب  تطور  بعد  كربى  أمهية  املكان  ُأعطَي 
أبدع  فقد  الرواية،  يف  أساسيًا  مكونًا  بصفته  الروائي 
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وهذا  النص،  داخــل  وتصويره  تشكيله  يف  ــاء  األدب
بادرة  أول  ولعل  بالدرس،  تناوله  إىل  النقاد  دفع  ما 
لكتاب  هلسا(  )غالب  ترمجة  مع  بــدأت  قد  اهتامم 
نقله  إذ  باشالر(،  )غاستون  ملؤلفه  الفضاء(  )شعرية 
إىل العربية حتت عنوان )مجاليات املكان()8(، ثم تلته 
دراسات أخرى متثلت بدراسة محيد حلمداين يف كتابه 
املوسوم بعنوان )بنية النص الرسدي( الذي يعد فيه 
من  إذ  نص،  ألي  الفقري  ))العمود  بمثابة  املكان 
دونه تسقط تلقائيًا العنارص املشّكلة له(()9(، وأخرى 
متثلت بدراسة عبد امللك مرتاض الذي أعطاه أمهية 
متثلت  وأخرى  دراساته)10(،  من  العديد  يف  قصوى 
بدراسة عيل مهدي زيتون يف كتابه املوسوم )يف مدار 

النقد األديب( وإىل غريها من الدراسات.

يرتبط املكان بالشخصية ارتباطًا وطيدًا يف اخلطاب 
ال  كام  عنها،  بعيدًا  التشكيل  يستطيع  ال  إذ  الروائي، 
يمكن أن تعيش الشخصية أو أن تنجز أحداثًا خارجة 
عنه، فهو البيئة التي تتحرك فيه، ومتارس حياهتا وال 
يكتسب املكان قيمة إال إذا اخرتقته الشخصيات)11(، 
املفهوم  جتــاوز  إىل  عثامن  الفتاح  عبد  دعا  ما  وهــذا 
اهلنديس للمكان الذي يعّده رقعة جغرافية إىل داللته 
الواسعة التي تشمل البيئة بأرضها وناسها وأحداثها 
املكان  يصبح  حيث  وتقاليدها،  وتطلعاهتا  ومهومها 
ويتأثر  يؤثر  اخلطاب  يف  حركته  يامرس  حيًا،  كائنًا 

بباقي املكونات ال سيام الشخصيات)12(.

يشّكل  حني  حساباته  يف  يضع  الكاتب  نرى  لذا 
ويعمل  بالشخصية،  املكان  عالقة  الروائي  اخلطاب 
عىل أن يكون بناء املكان موافقًا لطبائع الشخصيات، 
البناء العام للرواية،  حتى ال يقع يف مفارقات تربك 

نظرًا للعالقة اجلدلية بني العنرصين، بل أصبح املكان 
بمقدوره الكشف عن نفسية البطل واملسامهة يف نموه 
ووجهات  حياته  تغيري  يف  سببًا  يكون  وقد  وتطوره، 

نظره)13(. 

من هنا يمكن إعداد: ))إن الفضاء الروائي بمثابة 
بناء يتم إنشاؤه اعتامدًا عىل املميزات والتحديات التي 
التدرجيي  التحديد  الشخصيات، بحيث جيري  تطبع 
ليس فقط خلطوط املكان اهلندسية، بل أيضًا لصفاته 
الداللية، وذلك لكي يأيت منسجاًم مع التطور احلكائي 

العام(()14(. 

1. دوائر المكان ومكوناته: 

ملا  الــدارســني،  من  كبري  باهتامم  العنوان  حيظى 
مشاهد  عىل  تــدل  استباقية  إشـــارات  من  حيتضنه 
بعالمات  ه  ــدُّ ومت الــقــارئ،  ــام  أم تنهض  مستقبلية 
أحداث  عليها  ستكون  التي  النهايات  عن  واضحة 
الشخصيات،  إليها  ستصري  التي  واملصائر  الرواية 
وإذا كانت ))لعناوين اآلثار األدبية وظيفة وصفية، 
 - يكتسب  ما  منها  فإن  باإلمجال،  حمتوياهتا  تسمى 
عليه  اشتمل  ملا  إحيائية  وظيفة   - التسمية  عن  فضاًل 

من أبعاد رمزية(()15(.

آل  سبايا  مسري  عن  السبايا(  )مسري  النص  حيكي 
حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم. إذ انطلق الركب من 
كربالء يف اليوم احلادي عرش من حمرم احلرام سنة 61 
هي  األوىل  املكان  دائرة  أن  أي  الزوال،  بعد  هجرية 
الدائرة،  أن ندرس هذه  بنا  لذا حرٌي  مدينة كربالء، 

وما احتضنتها من مكونات.
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اأوًل: مدينة كربالء: 

من  كربالء  مدينة  حتمله  ما  القارئ  عىل  خيفى  ال 
يعود  التي  القديمة  العراقية  املدن  من  فهي  أمهية، 
البابيل)16(، ويذكر إن اسمها يعني  تارخيها إىل العهد 
اسمها مشتق  إن  إىل  بعضهم  اآلهلة(، وذهب  )قرب 
جمموعة  عن  عبارة  هي  التي  بابل(  )كور  كلمة  من 
من قرى بابلية قديمة منها نينوى والغارضية وكربله 
والنواويس  بابل  وعقر  كربالء  ثم  الــالم  بتفخيم 
واحلائر)17(، وذهب آخرون اىل أنَّ اسمها مشتق من 
الكرب والبالء)18(، لذا نراها حافلة يف النص األديب.

وهي  عدة  مكونات  لتشمل  الدائرة  هذه  تتسع 
كاآليت: 

اأ - البيت 

فورد  مرة،  غري  النص  يف  ذكر)البيت(  ورد  لقد 
هذا  الرسول(  آل  بـ)بيوت  ووسمه  اجلمع  بصيغة 
الكثري  جذب  )البيت(الذي  عنيت  العجيب  املكون 
سبحانه  واهلل  سكنًا،  يكون  فتارة  إليه،  املعاين  من 
وتعاىل وصف املرأة بالسكن، حني قال: ﴿َوِمْن آَيَاتِهِ 
لِتَْسُكُنوا  ْزَواًجا 

َ
أ نُْفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  لَُكْم  َخلََق  ْن 

َ
أ

َذلَِك  فِى  إِّنَ  َورَْحَمًة  َمَوّدَةً  بَيَْنُكْم  وََجَعَل  إِلَيَْها 
ُروَن﴾)19(. لَآَيَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفّكَ

عناه  ما  وهذا  الذكريات،  أو  احللم  يكون  وتارة 
من  ))واحـــد  هــو:  البيت  أن  قــال  حني  )بــاشــالر( 
وأحالم  وذكريات  أفكار  تدمج  التي  العوامل  أهم 
أحالم  مها  وأساسه  الدمج  هذا  ومبدأ  اإلنسانية، 
البيت  واملستقبل  واحلارض  املايض  ويمنح  اليقظة، 
ويف  تتعارض،  أو  تتداخل  كثريًا  خمتلفة  ديناميات 

ينحى  اإلنسان  حياة  يف  بعضها  تنشط  أخرى  أحيان 
فمن  هلذا  استمرارية،  وخيلق  املفاجأة  عوامل  البيت 

دون البيت يصبح اإلنسان كئيبًا مفتتًا(()20(. 

مطلع  يف  الرسول(  آل  )بيوت  حضور  ويتجىل 
الرسول،  آل  بيوت  هنب  عىل  القوم  النص:))تسابق 
وقرة عني الزهراء البتول، فخرجن بنات رسول اهلل 
احلامة  لفراق  ويندبن  البكاء،  يتساعدن عىل  وحريمه 

واألحبة(()21(.

منزلة  بيته  وأهل  ذريته   ،حممد الرسول  أعطى 
وهذا   ،الرسول ببيوت  بيوهتم  فوسم  خاصة، 
يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أورده  قد  يبدو  ما  عىل  املعنى 
خصوصية  البيوت  بعض  أعطى  إذ  الكريم،  القرآن 
القرآن  يف  ذكره  ورد  ما  وهذا  العتيق،  البيت  وهي، 
نُُذورَُهْم  َوْلُوفُوا  َتَفَثُهْم  ْلَْقُضوا  ﴿ُثمَّ  الكريم: 

وَّفُوا بِاْلَيِْت الَْعتِيِق﴾)22(.  َوْلَطَّ
القرآن  يف  ذكــره  ورد  احلــرام،إذ  البيت  وكذلك 
قَِياًما  اْلََراَم  اْلَيَْت  الَْكْعَبَة   ُ الَّ ﴿َجَعَل  الكريم: 
َذٰلَِك  َوالَْقَلئَِد  َوالَْهْدَي  اْلََراَم  ْهَر  َوالشَّ ّلِلنَّاِس 
رِْض 

َ
َماَواِت َوَما ِف اْل نَّ ال َيْعلَُم َما ِف السَّ

َ
تِلَْعلَُموا أ

ٍء َعلِيٌم﴾)23(. نَّ ال بُِكّلِ َشْ
َ
َوأ

كام أعطى النبي كرامة أخرى آلل بيته وهي املودة 
القرآن  يف  ذكــره  ورد  ما  وهــذا  األجــر.  عن  عوضًا 
ِيَن آَمُنوا  الَّ ُ ِعَباَدهُ  ُ الَّ ِي يُبَّشِ الكريم: ﴿َذٰلَِك الَّ
إِلَّ  ْجًرا 

َ
أ لُُكْم َعلَيْهِ 

َ
ْسأ

َ
أ اِلَاِت قُل لَّ  وََعِملُوا الصَّ

فِيَها  َلُ  نَّزِْد  َحَسَنًة  َيْقَتِْف  َوَمن  الُْقْرَبٰ  ِف  ةَ  الَْمَودَّ
ُحْسًنا إِنَّ ال َغُفوٌر َشُكوٌر﴾)24(. 

أْن  ينفي   ،األكرم النبي  أن  إىل  إشــارة  وهــذا 
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يكون طالبًا للعوض واجلزاء مقابل ما بذله من جهد 
يف سبيل هداية هذه األمة.

مل  أمية  آل  أن  بيد  اخلصوصية،  هذه  من  وبالرغم 
البيوت، وسفك دمائهم  يتوانوا يف هتك حرمة هذه 

الزاكيات.

ب- الخيام 

صحبه  ومن  هو   احلسني االمام  وصول  عند 
خيامًا  أقام  كربالء،  إرض  إىل  وصحبه  بيته  آل  من 
لتحتمي هبا أرسة النبي من كيد آل أمية، وقد روي 
أن االمام احلسني حني نظر إىل تربة اخليام قال: هبذه 
الرتبة وعدين جدي رسول اهلل، فها هنا حمط ركابنا 
وسفك دمائنا وحمل ثبورنا، وهنا إشارة إىل ))حديث 
الطرباين  معجم  يف  سلمة:  بن  شقيق  عن  ــروى  ي
واللفظ  وغريها  الزوائد  وجممع  عساكر  ابن  وتأريخ 
سلمة  أم  سلمة عن  بن  وايل شقيق  أيب  لألول، عن 
يلعبان  عنهام  اهلل  ريض  واحلسني  احلسن  كان  قالت: 
يا  فقال:   فنزل جربيل بيتي  النبي يف  يدي  بني 
بيده  ابنك هذا من بعدك فأومأ  ان أمتك تقتل  حممد 
إىل احلسني، فبكى رسول اهلل ووضعه إىل صدره، 
الرتبة،  هذه  عندك  وديعة   :اهلل رســول  قال  ثم 
ها رسول اهلل وقال: ويح كرب وبالء. قالت:  فشمَّ
وقال رسول اهلل: يا أم سلمة إذا حتولت هذه الرتبة 
دمًا فاعلمي ان ابني قد قتل، قال: فجعلتها أم سلمة 
يف قارورة. ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: ان 

يوما حتولني دمًا ليوم عظيم(()25(. 

بيته  وأهــل   احلسني االمـــام  مقتل  بعد  ــا  أم
والنساء،  األطفال  وسبوا  اخليام  حرقوا  وصحبه، 

ويتجىل   ،اهلل رسول  بيت  آلل  كان  ما  كل  وهَنبوا 
اخليام،  من  النساء  ))أخرجوا  الراوي:  قول  يف  هذا 
مسّلبات  ــوارس  ح فخرجن  الــنــار،  فيها  وأشعلوا 

حافيات باكيات(()26(. 

غادرَن النساء حرائر آل الرسول، وهّن يف حالة 
املعسكر)اخليام(  أحرقوا  فقد  واخلــوف،  الذعر  من 
وهم  واحلامة،  األحبة  تاركات  به  كانوا حيتمون  التي 
بال وال وال معني، سوى فتى عليل أثقله املرض، فال 

يقوى عىل النهوض.

ثانيًا: مدينة الكوفة

اإلسالمية  اخلالفة  عاصمة  الكوفة  مدينة  ُتعدُّ 
اختذها  حيث   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  عهد  يف 
عاصمة حلكومته بعد االنتقال من املدينة إليها، وتعد 
املركز الرئيس لوجود الكثري من العلامء املسلمني)27(، 
عرفت بالكوفة من التكوف )التجمع( حينام مرّصها 
من  املستديرة  )املواضع  كوفاين  وسميت  العرب، 
الرمل(، وكل أرض فيها احلصباء مع الطني والرمل 
تسمى كوفة، وسميت كوفان بمعنى )البالء والرش( 

أو )ما بني الدغل والقصب واخلشب()28(. 

حتتفي املدينة بالكثري من امليزات التي ازدانت هبا 
مركزًا  ُتَعدُّ  الكوفة  كانت  أوهلا  لعل  الكوفة،  مدينة 
اختري  قد   ،حممد آل  سبايا  أن  نرى  لذا  للقرار، 
ابن  بتدبري من  هلم هذا املسار ليس اعتباطًا، بل كان 
سعد، ولعل السبب يعود إىل أن االنتكاسة األوىل قد 
انطلقت من هناك، أال وهي الغدر بمسلم بن عقيل 

سفري االمام احلسني وقتله.
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اأ- الطرقات: 

دائرة  النص ضمن  التي وردت يف  املكونات  من 
قول  يف  هذا  ويتجىل  الطرقات،  هي  الكوفة  مدينة 
الراوي: ))سار ابن سعد بالسبايا، فلام قاربوا الكوفة 
إجتمع أهلها للنظر إليهم...... وقد غصت الطرقات 

يف وجوه أهل البيت(()29(.

الالفت للنظر أن النص أورد ذكر)طرقات( وأهنا 
غصت بالناس، وهذه إشارة إىل أن هناك أمرًا مهوالً 
خيشاه ابن سعد، أو لعل أن ابن زياد أراد أن يدخل 
هيمنته  ويبسط  الكوفة  مدينة  أهايل  قلب  يف  الرعب 
عليها، ألنه كان خيشى أْن يشتعل فتيل الثورة، وهناك 
أن  يروى  أال وهو  الرأي،  ما، سيعضد هذا  أمر  ثمة 
عدة  تدابري  هناك  كانت  الكوفة  اىل  السبايا  دخول 
اليوم أن ال  أمر يف ذلك  أنه  ابن زياد، منها  عمل هبا 
خيرج أحد من أهل الكوفة بسالحه، وقد عنيَّ عرشة 
آالف فارس وأمرهم أن يأخذوا السكك والطرقات 
خوفًا من السواد من أن حتركهم احلمية والغرية عىل 
إذا رأوهم ُاسارى هبذه الصفة، وأمر أن  البيت  أهل 

جتعل الرؤوس يف أوساط املحامل فوضعت)30(.

ب- ق�شر الإمارة 

الكوفة  مدينة  يف  االسالمية  الدولة  مركز  يعد 
وفيه  االسالمي،  احلكم  بواكري  يف  املسلمني  عاصمة 
بيت املال ومركز السلطة آنذاك، ُبنَِي بعد ان تم انشاء 
جلند  ومنطلقًا  معسكرًا  تكون  أْن  عىل  الكوفة  مدينة 
الفتوحات االسالمية حتى جعلها االمام أمري املؤمنني 
يف فرتة خالفته عاصمة له)31(، تعاقب عليها االمراء 
 والوالة إلدارة احلكم فيها، وحني قدم االمام عيل

لسعته  هذا  االمارة  دار  يف  االقامة  رفض  الكوفة  اىل 
وكثرة مرافقه وفخامته قائاًل: اهنا دار اخلبال)32(. 

ابن  يــامرس  الــذي  املكان  يمثل  األمــارة  فقرص 
الراوي:  قول  يف  ذلك  ويتجىل  وهيمنته  سلطته  زياد 
))أدخلوا نساء احلسني وصبيانه إىل جملس ابن زياد، 
متنكرة،  القرص  من  ناحية  عيل  ابنة  زينب  فجلست 

.)33())فسأل عنّها، فقيل: هذه زينب ابنة عيل
برأس  ))جيء  الــراوي:  قول  يف  هذا  مثل  ونجد 
إليه  ينظر  زياد، فجعل  ابن  يدي  بني  فوضع  احلسني 
ثناياه  يرضب  فجعل  سوط،  يده  يف  وكان  ويبتسم، 

ويقول: إنه كان حسن الثغر.
ثم قال: لقد أرسع الشيب إليك أبا عبد اهلل! يوم 

بيوم بدر(()34(.

ثالثًا: ال�شام 
يمتد  العريب  املــرشق  من  جلزء  تارخيي  اسم  هو 
إىل  املتوسط  األبيض  للبحر  الرشقي  الساحل  عىل 
اليوم  املنطقة  هذه  تشّكل  الرافدين،  بالد  حــدود 
واألردن  ولبنان  )سورية  من  كاًل  احلديث  باملفهوم 
البيت  دفتيه،  بني  الشام  بالد  ضم  وفلسطني()35(، 
األموي الذي يعد مركزًا للقرار عن اخلالفة األموية، 
من  ورؤوس  احلسني  رأس  بحمل  كتابًا  اصدر  وقد 
قتل معه، ومحل أثقاله ونسائه وعياله، ونجد مثل هذا 
يف النص: ))أدخل ثقل احلسني مع نسائه ومن ختلَّف 
يف  مقرنون  وهم  معاوية،  بن  يزيد  عىل  بيته  أهل  من 
اسم  عليه  يطلق  باب  من  دخلوا  وقد  احلبال(()36(. 
لدمشق،  الرشقية  أبواب  أحد  وهو  الساعات  باب 
ويرقصون  الطبول  ويقرعون  مبتهجني  الناس  وكان 

فرحًا. 
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ما تضمره حكومة  والداين  القايص  ال خيفى عىل 
إذ   ،األكرم الرسول  آلل  دفني  حقد  من  أمية  آل 
ألن  الداعي  فام  بالرشك،  املغلفة  اجلاهلية  إىل  يعود 
هتدى الرؤوس إىل الشام؟؟!! وما الداعي ألن تسبى 

حرائر آل الرسول؟؟!!

من  هتدف  كانت  أمية(  )آل  حكومة  أن  شك  ال 
هذه املسرية، ترهيب األمة وإذالل املنتفضني، واملزيد 
رضوان  البيت  آل  الُســارى  واإلذالل  التشفي  من 
والعقيلة  احلسني  بن  عيل  االمام  أن  إال  عليهم،  اهلل 
زينب، كلام نزال منزالً غيَّضا الناس عىل آل أمية، 
نرى  لذا  احلكم،  عىل  املناطق  هذه  أهــايل  فانتفض 
يزيَد قد رضخ لألمر الواقع، فأمر بفك األغالل عن 
رهم من األرس، وسّلم هلم  اسارى آل حممد وحرَّ
فاختاروا  الرحيل  أمر  هلم  وترك  الرشيف،  الرأس 
السفر إىل املدينة والبقاء فيها، ويتجىل ذلك يف النص: 
))ملا خيش يزيد الفتنة وإنقالب األمر، عّجل بإخراج 
وطنهم  إىل  الشام  من  والعيال  العابدين  زين  اإلمام 

نهم مما يريدون(()37(.  ومقرهم ومكَّ

يريدون( وهي إشارة  يقول: )مكنّهم مما  والنص 
بيته  أهل  ورؤوس  الرشيف  الــرأس  تسليمهم  إىل 
وصحبه، واختاروا الطريق إىل املدينة مرورًا بالعراق 

وبكربالء لزيارة القرب الرشيف.

2. تمثيل المكان: 

اأوًل: المكان )الواقعي - الوهمي( 
تعني الواقعية ))البعد عن املثاليات وعن ركوب 
األديب  العمل  ))انتامء  وتؤكد  اخليال(()38(،  أجنحة 
أجل  ومن  إليه(()39(،  نسبته  أو  االجتامعي  للواقع 

حتقيق ذلك عمد الروائي إىل حتديد املكان من طريق 
األخــرى،  األمــاكــن  عن  يميزه  خاصًا  اســاًم  منحه 
املتلقي  املتخّيل، إلقناع  املكان  هبدف اإلهيام بواقعية 
العمد ال  وهذا  حقيقية)40(،  يقرأها  التي  الرواية  بأن 
إىل  ينظر  املتلقي  البتة، ألنه جيعل  التخيل  ينفي صفة 
فيستمد  اجلغرافية،  اخلارطة  املكان عىل  اسم  متوضع 
ويوفر  اخلارجي...  الواقع  من  قرأه  ما  ))مصداقية 
يف  يتجه  بحيث  عليه،  األسلويب  الضغط  من  نوعًا 
واإلحياءات  الرموز  من  الروائي  مراد  نحو  قراءته، 

والدالالت(()41(.

أما املكان )الومهي أو املتخيل( هو الذي ال يمكن 
العودة فيه إىل أي مرجع أو مكان له ما يامثله خارج 
النص، فهو ينشأ يف املخيلة مستمدًا بعض خصائصه 
يقطني  سعيد  ويضع  واقعي)42(،  مكان  من  أحيانًا 
الذهاب  يصعب  ))التي  بأهنا  األمكنة  هلذا  تعريفًا 
اسمها  حيث  من  سواء  هلا  حمددة  مرجعية  تأكيد  إىل 
وملا  هبــا(()43(،  تنعت  التي  صفتها  أو  به  تتميز  الذي 
كانت هذه األمكنة هي وليدة املخيلة، لذا فإن نوعها 
الفرد  وإحساس  اخليال  طبيعة  وفق  يتكون  وشكلها 
الشخصية  فيه  حتلم  ــًا  وردي مكانًا  يكون  فقد  فيها، 
بتحقيق كافة أمنياته، أو قد تكون كابوسًا حلالة معينة 

متر فيها الشخصية. 

بال شك أن األماكن التي وردت يف النص )مقتل 
االمام احلسني ومسري السبايا(، هي أماكن واقعية، إذ 
شّكل حضور هذه األماكن حضورا واسعا؛ فاحلكاية 
تشري إىل وقائع تارخيية ال إىل وقائع متخيلة، ويتجىل 
القوم  الراوي )عيل بن احلسني(: ))أهيا  هذا يف قول 



305

حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

ابتالنا بمصائب جليلة وثلمة  إن اهلل - وله احلمد- 
يف اإلسالم عظيمة.

وصبيته،  نساؤه  وسبي  وعرتته،  اهلل  عبد  أبو  قتل 
السنان،  عامل  فوق  من  البلدان  يف  برأسه  وداروا 

وهذه الرزية التي ال مثلها رزية.

أهيا الناس فأي رجاالت منكم يرّسون بعد قتله؟ 
أم أي فؤاد ال حيزن من أجله؟

أم أي عني منكم حتبس دمعها وترض عن إهنامهلا؟

البحار  وبكت  لقتله!  الشداد  السبع  بكت  فلقد 
بأمواجها! والساموات بأركاهنا!

واألرض بأرجائها! واألشجار بأغصاهنا!

واحليتان يف جلج البحار! واملالئكة املقربون!

وأهل الساموات أمجعون! 

أهيا الناس: أصبحنا مطرودين مرشدين، مذودين، 
شاسعني عن األمصار، كأننا أوالد ترك وكابل.

من غري جرم أجرمناه، وال مكروه ارتكبناه، وال 
ثلمة يف اإلسالم، ما سمعنا هبذا يف آبائنا األولني، إن 

هذا إال اختالق(()44(.

ثانيًا: المكان )الأليف - المعادي(

تبدأ  ومنه  البيت  من  األول  اإلنسان  عامل  ينطلق 
فأننا  البيت،  صدر  يف  دافئة  حممية  اجلديدة  بدايته 
))حني نحلم بالبيت الذي ولدنا فيه، وبينام نحن يف 
أعامق االسرتخاء القصوى، ننخرط يف ذلك الدفء 
األصيل يف تلك املادة لفردوسنا املادي، هذا هو املناخ 

الذي يعيش اإلنسان املحمي يف داخله(()45(.

مكان  هو  باشالر  فكرة  حسب  األليف  فاملكان 

بأن ثمة محاية هلذا  بالدفء والشعور  املقرتنة  املعيشة 
عىل  يركز  إذ  وهتديداته،  املعادي  اخلارج  من  املكان 
الذي  البيت  وهو  الكاتب  يألفها  التي  األمكنة  أكثر 
ولد فيه ونشأ)46(؛ ألن ))البيت الذي ولدنا فيه، بيت 
السهل  من  وليس  فيه،  موزعة  األلفة  وقيم  مأهول، 
الذي  فالبيت  إذ ختضع للجدل..  بينها،  إقامة توازن 
ولدنا فيه حمفور بشكل عادي، ويف داخلنا، انه يصبح 

جمموعة من العادات العفوية(()47(.

لذا نرى االمام زين العابدين، قد قرر الرجوع 
إىل الوطن عندما أمر يزيد بفك ارسهم، ويتجىل هذا 
وانقالب  الفتنة  يزيد  خيش  ))ملــا  ــراوي:  ال قول  يف 
األمر، أمر بإخراج االمام زين العابدين والعيال من 

الشام إىل وطنهم ومقرهم(()48(.

فالوطن يقطن فيه األهل واألحبة، لذا نراه يوفر 
مناخًا ينعم فيه اإلنسان بالدفء واحلنان والطمأنينة، 
بفقدان  الفرد  فيه  يشعر  املعادي  املكان  نقيض  عىل 
األمن. ويتجىل ذلك يف النص من طريق حديثه عن 
إال  الكوفة  وذكر  الرسد  حترك  ان  فام  الكوفة  مدينة 
أهل  ))يا  يف  هذا  مثل  ونجد  الغدر،  بأهل  ووسمها 

الكوفة يا أهل اخلتل والغدر(()49(.

ونجد مثل هذا يف ))تبًا لكم يا أهل الكوفة(()50(.

املكان  هذا  تألف    احلسينية  األرس  تكن  مل  إذ   
طوال مدة إقامتها. 

ثالثًا: المكان الم�شرح
أو  هندسية  ــعــاد  أب ذات  مساحة  ــكــان  امل إن 
فاملكان  واحلجم)51(،  املقاييس  حتكمها  طوبوغرافية 
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الدرامية  اللحظة  خلصوصية  املحدد  ــار  اإلط هو 
وليس  الالمكان،  يف  يكون  ال  ــدث  واحل املعاجلة، 
الفن،  يف  منفتح  وآخر  مغلق  مكان  بني  فرق  ))ثمة 
يف  مسميني  مكانني  كوهنام  حيث  من  بينهام  الفرق 
املغلق  للمكان  يكون  فقد  الفنان  عند  أما  الطبيعة، 
قيمة فنية ومجالية، رغم حمدودية مساحته، وقد يكون 
املخيلة(()52(،  مما هو عند كاتب ضعيف  أكثر ضيقًا 
مرهونان  وانغالقه،  انفتاحه  ضيقه،  أو  املكان  فسعة 
ميل  يفرس  ما  وهذا  الروائية،  احلساسية  بسعة  إذن 
الواحد  الزمن  ضمن  املراحل  لفهم  ديستوفسكي 
متقابلة، وحماولته هذه  أو  متجاورة  وحماولة وضعها 
عىل  يشء  أي  رؤية  عىل  الكبري  باإلرصار  ))املتسمة 
عىل  عنه  ويكشف  يشء  كل  يفهم  وأن  متعايش  أنه 
ال  املكان  يف  جيري  وكأنه  والتزامن،  التجاوز  سبيل 
الطابع  يسبغ  أن  إىل  تقوده  املحاولة  هذه  الزمان،  يف 
الداخلية  التناقضات  عىل  حتى  املكان  يف  الدرامي 

وعىل املراحل الداخلية لتطور إنسان واحد(()53(. 
سعد  بن  سهل  ))قــال  فيقول:  الــراوي  يتحدث 
الساعدي: خرجت إىل بيت املقدس، حتى توسطت 
األشجار،  كثرية  األهنار،  مطردة  بمدينة  فإذا  الشام، 
وهم  ــبــاج  والــدي واحلــجــب  الــســتــور  علقوا  ــد  وق
بالدفوف  يلعبت  نساء  فرحون مستبرشون وعندهم 

والطبول(()54(.
فاملدينة التي جتّول فيها )سهل بن سعد الساعدي( 
مل يبد من معاملها أي معلم الفت لالنتباه، كام مل يتبني 
حياديًا،  املكان  كان  فقد  أبعادها،  من  بعد  أي  منها 
جمرد خشبة تتم فوقها األحداث دون أن يكون هلا أي 
تأثري عىل الشخصيات أو عىل جمرى تلك األحداث، 

فام تم عىل خشبتها من عرض اطراد لألهنار، وكثرة 
اي وظيفة  أداء  املكان عن  تغيب  األشجار وغريها، 

فاعلة يف بعض أطوار احلكاية.

3. عالقات المكان:
يرتبط املكان بوصفه مكّونًا من مكّونات احلكاية، 
الشخصية(  الزمان،  )الرؤية،  األخــرى  باملكونات 

ارتباطًا وثيقًا. وهذا ما سنحاول الكشف عنه.

1. عالقة المكان بالزمان
البيت( صلوات  الشك أن الزمان هو زمان )آل 
الدهر  حاول  فمهام  مكاهنم،  هو  واملكان  عليهم  اهلل 
 ،)األكرم الرسول  )آل  معامل  يطمس  أن  اخلؤون 
كتابه  يف  اهلل  أوردهــا  التي  احلقة  اخلالفة  واغتصاب 
العزيز منهم، أو حيول دون حتقيقها، وليس أدّل عىل 
ذلك من جتيل هو ما نستشفه من قول الراوي الداخيل 
كيدك،  ))فكد  يزيد:  خماطبة  عند  زينب(  )العقيلة 
واسع سعيك، وناصب جهدك فو اهلل ال متحو ذكرنا، 
وال متيت وحينا، وال تدرك أمدنا، وال ترحض عنك 
عارها، فام رأيك إال فند؟ وأيامك إال عدد؟ ومجعك 

إال بدد؟ 
يوم ينادي املنادي: أال لعنة اهلل عىل الظاملني.

فاحلمد هلل رب العاملني الذي ختم ألولنا بالسعادة 
اهلل  ونسأل  والرمحة،  بالشهادة  وآلخرنا  واملغفرة، 
املزيد، وحيسن  الثواب، ويوجب هلم  يكمل هلم  أن 
ونعم  اهلل  وحسبنا  ودود،  رحيم  إنه  اخلالفة،  علينا 

الوكيل(()55(.

2. عالقة المكان بالروؤية 
ال شك أن عالقة املكان بالرؤية عالقة واضحة، 
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حتدده  الرؤية  ولكن  فحسب،  الرؤية  حيدد  ال  وهو 
وتفرسه أيضًا. فرؤية الراوي الداخيل هي رؤية االمام 
والوجود،  واحلياة  العامل  احلسني(إىل  بن  )عيل 
يف  يرى  فاإلمام  صفاته،  املكان  اعطت  التي  وهي 
)املوت/احلياة(  الديني  املنظور  وفق  الضدية  الثنائية 
علمه،  طريق  من  )الدنيا/اآلخرة(  الضدية  والثنائية 
))أنه من  قائاًل:  يزيد  لسان  النص عىل  الذي وصفه 

أهل بيت زقوا العلم زقًا !!(()56(. 
بن  )عيل  الداخيل  ــراوي  ال قول  يف  هذا  ويتجىل 
احلسني( ))أهيا الناس: أحذركم من الدنيا وما فيها، 
إىل  حال  من  بأهلها  تنتقل  وانتقال،  زوال  دار  فإهنا 

حال.
الذين  املاضية  واألمم  اخلالية  القرون  أفنت  قد 
أفنتهم  آثارًا،  منكم  وأكثر  أعامرًا  منكم  أطول  كانوا 
والديدان،  األفاعي  عليهم  واحتوت  الزمان،  أيدي 
سكنًا،  وال  أهاًل  هلا  كانوا  ال  فكأهنم  الدنيا،  أفنتهم 
وبدد  حماسنهم،  وأزال  حلومهم،  الــرتاب  أكل  قد 
أيدي  وطحنتهم  ألواهنم  وغريَّ  وشامئلهم،  أوصاهلم 

الزمان(()57(.

الخاتمة
البحث  بعد أن وفقنا اهلل سبحانه وتعاىل يف إهناء 
البد لنا أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا اليها وهي:

املكان  • بوصف  السارد  عناية  عدم  من  بالرغم 
أمهيته  له  مكانًا  كان  انه  إال  نادرًا،  إال  وتقديمه 
وخصوصيته، فهو يعكس األماكن التي عاشت 
كان  إذ  واتساعها،  بأنواعها  الشخصيات،  فيها 
حيتوي  الذي  وإطارها  القصص  لتلك  مرسحًا 
فعاالً  عنرصًا  فكان  وشخصياهتا،  أحداثها 

أو  رصاحة  ذكر  سواء  به  املتلقي  يشعر  ومؤثرًا، 
أشري إليه.

املكان،  • عىل  للشخصية  النفسية  احلالة  انعكست 
ضيقًا  الواسع  البيت  أصبح  لذا  هبا.  فاصطبغ 
جدًا أحيانًا، والعكس يمكن أن يكون يف أحيان 

أخرى.
األربعني  • يوم  السبايا  مسري  يف  املكان  احتضن 

دوائر مكانية راكزة يف العمق الروحي واالنساين 
اختصت  بام  للسبي  املعريف  البعد  شكلت  التي 
كربالء  مدينة  مثل  مكانية  مكونات  متثالت  من 
ودواهلا املكانية من البيت واخليام ومدينة الكوفة 
االمارة  قرص  الطرقات  من  املكانية  ودواهلا 

وأخريًا الشام.
يوم  • السبايا  مسري  يف  املكاين  التمثيل  اشتغل 

األربعني عىل كينونة مكانية حتوي ثنائيات ضدية 
وهي: املكان )الواقعي الومهي( واملكان )األليف 
الواقعي  سيام  ال  للمكان  يعطي  مما  املعادي( 
تصارع  بينام  حقيقية  لوقائع  تارخيية  جدلية 
املكان )األليف املعادي( يف الرؤية املكانية ملسري 
السبايا يوم األربعني وتبادلت األدوار يف مسرية 

أحداثها.
ارتبط املكان ارتباطًا وثيقًا مع العنارص احلكائية  •

وزمان  رؤية  من  األربعني  يوم  السبايا  مسري  يف 
معهم  بتفاعله  للمكان  أعطى  مما  وشخصيات 
زمخًا نفسيًا ومعرفيًا رصدته البنية القصصية ملسري 

السبايا يوم األربعني.
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)خطاب الزيارة(

  درا�شة في الأبعاد التوا�شلية لآداب زيارة الأربعين ل�شريح الإمام الح�شين

م. د. عالية خليل اإبراهيم

كلية الرتبية - قسم اللغة العربية - اجلامعة املستنرصية

الملخ�ض

ليس اجتراحا من قبل الباحثة وإنما تقرير لما هو ثابت القول أن زيارات األئمة األطهار بشكل عام والزيارة 
األربعينية لألمام الحسين بشكل خاص تتوفر على المحددات المعرفية للخطاب المؤسس بوصفه نظاما 
أو  مجموعة  بأنه  األربعينية  الزيارة  خطاب  يتميز  عنه،  يعبر  الذي  المعنى  ويقنن  الداللة  مجال  يحدد  رمزيا 
شبكة من الملفوظات الموجهة تعضدها الممارسة، الملفوظ اللساني والممارسة الشعائرية كالهما له عالقة 
العقائدية، فهو خطاب موجه ذو مقاصد محددة محكوم بمعايير ومرتبط بسياق  تأسيسية بأصول المجتمع 

ثقافي واجتماعي يضمن له ديمومته واستمراره.

إن تمدد نظرية الخطاب على مختلف العلوم والتخصصات المعرفية في الوقت الراهن وتعدد مناهج 
دراستها اقتضى تحديد وجهة الدراسة من أجل تبليغ الغاية المرجوة من البحث، سوف أقوم بدراسة البعدين 
التواصلي لخطاب الزيارة األربعينية مستندة على منهج وظائف العملية التواصلية للخطاب في دراسة نص 
الزيارة، وعلى مقاربات االنثروبولوجيا الرمزية التأويلية في دراسة الممارسة الشعائرية السنوية والتي باتت 
تعرف باالصطالح الثقافي الشعبي-المشاية-، وقد قدمت البحث بتوطئة عن التواشج بين مصطلحي)آداب 
الزيارة( و)خطاب الزيارة(. أما نهاية البحث أدرجت فيها بعضا من الرؤى الثقافية عن أهمية دراسة الشعائر 

في ضوء نظرية الخطاب واخرا  قائمة بأهم المصادر والمراجع التي طالعتها أثناء كتابة البحث.

ونحن في هذا البحث نحاول مقاربة بناء المكان القصصي والتي عن طريقها تتم معرفة التجربة المطروحة 
مقدمة  طريق  عن  ذلك  جرى  األربعين(  يوم  السبايا  مسير  في  المكان  )تمثالت  بـ  البحث  وسم  ان  فكان 
المكان ومكوناته وعلى ثالثة فقرات، األولى: مدينة  المبحث األول الحديث عن دوائر  ومبحثين، تضمن 
كربالء، والثانية مدينة الكوفة والثالثة الشام، وتحرك المبحث الثاني على تمثيل المكان وعالقاته مقسمًا على 
فقرتين، األولى: تمثيل المكان وتوضحت في المكان)الواقعي - الوهمي( والمكان )األليف - المعادي( 
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بالرؤية  وعالقته  بالزمان  المكان  عالقة  في  وتجسدت  المكان  عالقات  الثانية:  والفقرة  المسرح،  والمكان 
وأخيرًا الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، ثم ثبت المصادر والمراجع.

وختامًا هذا ما وفقنا الله اليه من انجاز البحث فان أصبنا فهو نعمة من نعم الله علينا، وان أخطأنا فحسبنا 
الضعف والهوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
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Pilgrimage speech - a study on the communicative dimensions of the Ar-

baeen's ethics 

Prof. Aalya Khalil Ibrahim

Faculty of Education / Al-Mustansiriya University

Abstract

Is not an attempt by the researcher, but rather a report of what is confirmed that the pilgrim-
ages to the Imams in general and the Arbaeen of Imam Hussein in particular, are based on the 
cognitive determinants of the founding speech as a symbolic system that defines the area of 
significance and legalize the meaning of the expression. 

The Arbaeen speech is characterized as a set or network of directed linguistics supported by 
practice. Oral and ritual practice are both have a constitutive relation to the origins of the dog-
matic society. It is a guided speech with specific purposes, governed by standards and linked to 
a cultural and social context that guarantees its permanence and continuity.

In this research, we try to approach the narrative place building through which the presented 
knowledge will be known. The research was divided into an introduction and two chapters: The 
first chapter deals with the space circles, while the second one deals with the representation of 
the place and its relations, and finally the conclusion, which included the most important find-
ings of the study, and then the sources and references.
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المقدمة

هو  ملا  تقرير  وإنام  الباحثة  قبل  من  اجرتاحًا  ليس 
عام  بشكل  األطهار  األئمة  زيارات  أن  القول  ثابت 
خاص  بشكل   احلسني لإلمام  األربعني  وزيــارة 
املؤسس  للخطاب  املعرفية  املحددات  عىل  تتوفر 
املعنى  الداللة ويقنن  بوصفه نظامًا رمزيًا حيدد جمال 
بأنه  األربعني  زيارة  خطاب  يتميز  عنه،  يعرب  الذي 
تعضدها  املوجهة  امللفوظات  من  شبكة  أو  جمموعة 
املامرسة، امللفوظ اللساين واملامرسة الشعائرية كالمها 
فهو  العقائدية،  املجتمع  بأصول  تأسيسية  عالقة  له 
بمعايري  حمكوم  حمــددة  مقاصد  ذو  موجه  خطاب 
ديمومته  له  يضمن  واجتامعي  ثقايف  بسياق  ومرتبط 

واستمراره.

العلوم  خمتلف  عــىل  اخلــطــاب  نظرية  ــدد  مت إن 
وتعدد  الراهن  الوقت  يف  املعرفية  والتخصصات 
مناهج دراستها اقتىض حتديد وجهة الدراسة من أجل 
تبليغ الغاية املرجوة من البحث، سوف أقوم بدراسة 
مستندة  األربعني  زيارة  خلطاب  التواصيل  البعدين 
يف  للخطاب  التواصلية  العملية  وظائف  منهج  عىل 
االنثروبولوجيا  الزيارة، وعىل مقاربات  دراسة نص 
الرمزية التأويلية يف دراسة املامرسة الشعائرية السنوية 
 - الشعبي  الثقايف  باالصطالح  تعرف  باتت  التي 
التواشج  عن  بتوطئة  البحث  قدمت  وقد   ،- املشاية 
الزيارة«.  و»خطاب  الزيارة«  »آداب  مصطلحي  بني 
الرؤى  البحث فقد أدرجت فيها بعضًا من  أما هناية 
نظرية  ضوء  يف  الشعائر  دراســة  أمهية  عن  الثقافية 
التي  واملراجع  املصادر  بأهم  قائمة  وأخريًا  اخلطاب 

طالعتها أثناء كتابة البحث.

توطئة: اآداب الزيارة / خطاب الزيارة 

اخلطابية  الزيارة  ألمهية  األوائل  الشيعة  تنبه  لقد 
»العقائدية« فأردفوا الكلمة بمصطلح »األدب« فقد 
قيل »آداب الزيارة« متت إضافة كلمة الزيارة املحددة 
الذي  األدب  مصطلح  إىل  اجتامعي  ممارسايت  بإطار 
بمعنى  وترد  املحسوسة  املادية  من  داللته  تتشعب 
املعنوية  إىل  والتواصل  االجتامع  ومرادفاهتا  املأدبة 
اجلامليات  ومرادفها  الظرف)1(  أو  »احلسن«  بمعنى 
ثم جرى انتقال يف الداللة من املعجم إىل االصطالح 
أدب الزيارة أو آداهبا والتي تعني امللفوظات اللسانية 
حالة  إىل  األدب  ونثرًا  ”يشري  شعرًا  واجلاملية  الفنية 
اللغة من حيث هي حروف مكتوبة وإىل حالتها كام 
األدبية”)2(،  األنواع  إىل  تستند  أعامل  يف  يف  تتجسد 
ارتبط  إذا  والنص  النص،  مرادفها  كلمة  األدب 
منها  للزيارة  آداب  فهنالك  يعد خطابًا،  بسياق حمدد 
الزائرون  يؤدهيا  التي  واحلسية  الوجدانية  املامرسات 
وامليش  والتطهر  القلبي  والتوجه  النوايا  صدق  مثل 
سيميولوجيا  خمتربًا  تعد  التي  احلسني  اإلمام  قرب  إىل 
اخلطاب  مــرتــكــزات  فيه  حتلل  وانــثــروبــولــوجــيــا 
واملامرسات  الطقس،  بذلك  تشرتك  التي  للجامعات 
والبكاء،  والطواف  والصيام  الصالة  مثل  العبادية 
هبا  يتلفظ  التي  والشعرية  النثرية  امللفوظات  ومنها 

الزائرون طلبًا للمغفرة والشفاعة.

وإن  موجهًا  خطابًا  الزيارة«  »آداب  تعد  وبذلك 
كان يأخذ شكل املامرسة الطقوسية »إن ما نفهمه أوالً 
يف اخلطاب ليس شخصًا بل مرشوع أي معامل طريقة 

جديدة للوجود يف العامل«)3(.



315

حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

لقد وردت كلمة خطاب يف املعاجم بمعاٍن متباينة 
اجلملة،  يفوق  أو  يساوي  ملفوظ  »اخلطاب  منها 
بداية  ذات  رسالة  منها  تتشكل  متوالية  من  ويتكون 

وهناية«)4(. 

بأنه »كل خطاب  اخلطاب  االجتامع  يعّرف علامء 
يرتكب من عدد من الوحدات الدالة التي ال تكتسب 
دالالهتا من ذاهتا بل من عالقتها املتبادلة داخل ذلك 
املقارنة  تتم  النظام بل إن عددًا من اخلطابات عندما 
وتنويعات  حتــوالت  جمرد  كانت  لو  كام  تبدو  بينها 

خلطاب واحد يعلوها ويتسامى عليها«)5(.

»النظام  للخطاب:  فوكو«  »ميشيل  تعريف  أما 
للعنارص  والفعل  الداللة  جمال  يعني  الذي  الرمزي 
املنضوية حتته«، أنه ويف آن واحد ما يتبدى يف األشياء 
ينظر  التي  الرسية  والشبكة  الداخيل،  قانوهنا  بوصفه 
البعض  األشياء  هذه  بعض  ما،  بمعنى  خالهلا  من 
اآلخر، وما ال يوجد إال عرب شبكة نظرة أو انتباه أو 

لغة«)6(. 

أو  لساين  معريف  نظام  »فــوكــو«  عند  اخلــطــاب 
اجتامعي أو طقويس أو أنثروبولوجي، ولكل جمتمع 
أنظمته الرمزية اخلاصة التي تتحكم يف إنتاج احلقيقة 
إضفاء  بمعنى  رشعيتها  وتأكيد  وتأويلها  وتوزيعها 
سلطة عليها لذلك فإن اخلطاب نظام معريف يؤسس 
يف  خدمتها  يف  ويكون  اجتامعية  أو  سياسية  لسلطة 
زيارة  خلطاب  النظر  يمكن  وبذلك  ــه.  ذات الوقت 
من  رمزية  منظومة  بأنه  اآلنفة  الوجهة  من  األربعني 
جمملها  يف  تعد  واملختلفة  املؤتلفة  املتبادلة  العالقات 

حتوالت خلطاب يعلوها ويتسامى عليها.

يــدرس  »الـــذي  الفن  فهو  اخلــطــاب  حتليل  أمــا 
تعبريية  اجتامعية  لغايات  استعامالً  باعتبارها  اللغة 

وإحالية«)7(.

ومن هذه الأبعاد والمحددات:

الأبعاد التوا�شلية لملفوظ زيارة الأربعين: 1. 

التواصل رضب من اجلواب عن القضية الكربى 
من  الناس  يمكن  فالتواصل  االجتامعية،  للجامعة 
جيمع  ما  تقدير  عىل  حتملهم  بينهم  عالقات  إقامة 
فرديًا  بالذات  وعيًا  يكّونون  بذلك  وهــم  بينهم، 
لدراسة  مرحلتان  هنالك  واحــد)8(،  آن  يف  ومجاعيًا 
الفلسفة  باهتاممات  األوىل  املرحلة  متثلت  التواصل، 
لبناء  طريقة  باعتباره  واالنثروبولوجيا  النفس  وعلم 

عالقات اجتامعية.

اإلعــالم  نظرية  باهتامم  الثانية  املرحلة  متثلت 
مصدر”الباث”  بني  نقل  عملية  باعتباره  بالتواصل 
وشخص هو هدف الرسالة وهو املتلقي أو املستقبل 
وبذلك بواسطة مفاهيم القناة واملقام والتشفري وفك 
يتم بواسطة  البرشي ال  التواصل  أن  التشفري، حيث 
وإنام  فقط  حمددة  كتابية  أو  شفاهية  لغوية  إشــارات 
فقد  والرموز،  واأليقونات  ــامءات  واإلي باحلركات 
ال  التي  للتواصل  السيميائية  األبعاد  اكتشاف  تم 
كرستها  والتي  التأويلية  األبعاد  عن  أمهيتها  يف  تقل 
هذه  اللسانيات  تلقفت  ثم  ومن  االجتامعية،  العلوم 
التواصيل  النظرية ووضع »رومان ياكبسون« خمططه 
وجعله  اللساين  التواصل  جوهر  حدد  الذي  الشهري 
قائام بستة عنارص هي عىل التوايل: املرسل، واملرسل 
السياق وقناة االتصال، ولكل عنرص  الرسالة،  اليه، 
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خمتلفة،  ولسانية  تداولية  وظيفة  العنارص  هذه  من 
والوظيفة من وجهة النظر الشكالنية هي نظام تقنني 
أمهية  بناء »عىل  املعنى  لتحديد  وإجياد أسس  الداللة 

الشكل يف حتديد املضمون«)9(.

أدخلت )أوريكيوين( تعدياًل عىل نظرية ياكبسون 
هذا  ويكمن  للتواصل  التداولية  الرؤية  مع  يتوافق 
فأدخلت  اليه  واملرسل  باملرسل  يتعلق  فيام  التعديل 
إىل جانب العنارص الستة السابقة، الكفايات اللسانية 
الثقافية  والكفاية  النفسية،  بالتحديدات  املتمثلة 
واإليديولوجية لكل من املرسل واملرسل إليه التي هلا 

أثر مهم يف بناء املرسلة وفك رموزها)10(.

نظريات  ضــوء  يف  األربعني  ــارة  زي نــدرس  وإذ 
التواصل نالحظ تعدد قنوات اإلرسال واالستقبال 
وتداخلها يف آن واحد، أو لنقل إهنا منظومة تواصلية 
توليدية تبدأ من املرسل »اإلمام احلسني والرسالة 
اإلنسانية  إليه  املرسل  إىل  الطف«  »واقعة  الثورة  هي 
وجه  عىل  الشيعية«  و»اجلــامعــة  عمومًا  املضطهدة 

اخلصوص. 

تولد  كربالء  لواقعة  اآلنفة  التواصلية  اإلرسالية 
ملفوظ  يف  ــال  اإلرس يرجع  حيث  الزيارة  خطاب 
الزيارة من الزائر اىل »األثر« أو ثورة اإلمام احلسني يف 
سريورة تواصلية اهلدف منها ضامن ديمومة العقيدة 

االثني عرشية ورسوخها عند معتنقيها. 

تطرح  األربعني  لزيارة  التواصيل  البعد  جمال  يف 
اسئلة عن الشيفرة التواصلية التي تنقلها هذه الزيارة، 
واسئلة أخرى عن املرسل إليه االفرتايض واحلقيقي.

إشكاليات  ــار  إط يف  يدخلنا  ــارة  ــزي ال خطاب 

عملية التواصل، فهذا التغيري يف مواقع قنوات البث 
التي  اللسانية  الدراسات  به  تنهض  قد ال  واإلرسال 
حتدد موقعًا حمددًا ألطراف االرسالية وإنام تدرس يف 
اجتامعيًا  فعاًل  بوصفه  فيدرس  التواصل،  أثنية  جمال 
ومعايري  النحو  بمعايري  متضافرة  معرفة  ــي  »وه

االستعامل«)11(.

يعرف امللفوظ بأنه »اجلملة بوصفها كينونة لسانية 
يمكن أن تستخدم يف أوضاع خمتلفة ال هناية هلا، وبني 
خاص  إنتاج  بكونه  األول  عن  يتميز  الذي  التلفظ 
تم  حمدد  وضع  يف  حمددة  متكلمة  ذات  به  تقوم  للغة 
املتكلم  الشخص  من  يفهم  ال  أن  جيب  انجازه«)12( 
الشخص الذي أنتج العبارة فعاًل وإنام هو الشخص 

الذي يكون معطى بوصفه مصدرا للتلفظ.

أو  املناجاة  من  القريب  وهو  الزيارة  ملفوظ  نقرأ 
اهلل  رسول  بن  يا  عليك  »السالم  قوله  مثل  الدعاء 
السالم عليك يا بن البشري النذير وابن سيد الوصيني، 

السالم عليك يا بن فاطمة سيدة نساء العاملني«)13(. 

لو شئنا حتديد أطراف العملية اإلرسالية سيكون 
أما  امللفوظ،  بحسب  الزائر  هو  احلقيقي  املرسل 
املرسل الضمني للخطاب هو واقعة الطف« العقيدة 
واالنسانية  للمسلمني  تبليغها  املطلوب  االمامية« 
ومستقباًل  للملفوظ  باثًا  الزائر  يكون  وبذلك  مجعاء 
للخطاب العقدي، أما الرسالة فهي جممل امللفوظات 
الرسالة  أما  احلقيقي  املعطى  يف  اإليامنية  واملامرسات 
الضمنية فهي هنضة اإلمام احلسني اسباهبا ونتائجها 
تبلغها  التي  واملذهبية  والتارخيية  الدينية  والوظيفة 
اللساين  إليه  املرَسل  أما  املسلم /الشيعي،  للمجتمع 
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أو  واملناجاة  بالزيارة  املخصوص  احلسني  اإلمام  هو 
اهلل سبحانه وتعاىل فملفوظ الزيارة مقسم بني املناجاة 
قد  »الضمني«،  اخلطايب  إليه  املرسل  بينام  والدعاء، 
يمثل اآلخر من عموم املسلمني الغافلني غري املوالني 
لإلمام أو اآلخر املناوئ املخالف والقصد من تدبيج 
اخلطاب الذي هيدف إلقناع املخاطب بعدالة القضية 
ورد  »كام  احلسني  اإلمــام  أجلها  من  استشهد  التي 
ليستنقذ  فيك  مهجته  وبذل  النصح  منح  النص«  يف 
عليه  توازر  وقد  الضاللة  وحرية  اجلهالة  من  عبادك 
ورشى  األدنى  باألرذل  حظه  وباع  الدنيا  غرته  من 
هواه  يف  وتردى  وتغطرس  األوكس  بالثمن  آخرته 
أهل  عبادك  من  وأطــاع  نبيك  واسخط  واسخطك 
النار  املستوجبني  األوزار  ومحلة  والنفاق  الشقاق 

فجاهدهم فيك صابرًا حمتسبًا«)14(.

لساين  امليتا  السنن  أو  التواصل  شيفرة  تناولنا  لو 
الذي جيمع بني أطراف اإلرسالية »املرسل والرسالة 
واملرَسل اليه« هو الدفع بخطاب العقيدة الشيعية من 
اهلامش املظلوم واملقموع إىل املركز القوي واملهيمن، 
ولذلك نالحظ إن البعد التواصيل يف الزيارة يتصاعد 
سنة بعد أخرى ألنه يمثل ردة فعل مجاهريية عىل عقود 
السلطات  مارسته  الــذي  والتهميش  اإلقصاء  من 

السابقة ضد العقيدة الشيعية ومعتنقيها.

الأبعاد التوا�شلية للم�شيرة ال�شعبية »الم�شاية«:2. 

التي  احلسني  اإلمــام  رضيح  إىل  الراجلة  املسرية 
تظاهرة  ــع  أوس »املــشــايــة«  شعبيًا  عليها  أصطلح 
كل  العراقيون  يامرسها  تواصلية  شعائرية  اجتامعية 
تأثريها  امتد  وقد  األربعينية،  ذكرى  يف  بانتظام  سنة 

والكويتي  اإليـــراين  منها  املــجــاورة  للمجتمعات 
به من وظائف عقائدية  ملا تنهض  والبحريني وذلك 
الروحية  اإلنسان  خدمة  يف  تساهم  وأخالقية  نفسية 
والنفسية واالجتامعية وترسيخ مبادئ الدين احلنيف.

املشاية طقوس ذات طابع أيديولوجي وعقائدي 
ما  بعض  عىل  فيها  املشاركون  حيصل  واجتامعي 
يطمحون إليه من حلول يف مواجهة واقعهم والتغلب 
طريقهم  تعرتض  التي  واملخاطر  الصعوبات  عىل 

سواء كانت هذه احللول نفسية أو اجتامعية«)15(.

بالشعائر  واالنثروبولوجيا  االجتامع  علامء  اهتم 
رمزية  ثقافية  أنساقًا  اإلثنتني  عّدوا  فقد  والطقوس 
متثل الذاكرة اجلامعية لألمة تعرب الشعائر عن نفسها يف 
نظام من احلدود واالعراف واملامرسات تتبناها مجاعة 
الثقافة ذاكرة أو سجل لتجربة اجلامعة  بعينها، وألن 
بوصفها  لألمة  التارخيية  اخلربة  باميض  ترتبط  فإهنا 
متثياًل مجعيًا هلذه اخلربة هدفها حفظ وتنظيم املعارف 
والسلوكيات من أجل ضامن االستمرارية الثقافية أو 
)التواصل(. إن هلذه االستمرارية وجهني، استمرارية 
النصوص املعرفية للذاكرة اجلمعية واستمرارية النظام 

الرمزي أو النظام الشفري للذاكرة اجلمعية )16(. 

أوائل  من  شرتاوس«  »ليفي  األنثروبولوجيا  عامل 
انساين  اتصال  ماكنة  يمثل  املجتمع  أن  أكدوا  الذين 
عىل مستويات خمتلفة، وإن الثقافة هي عملية اتصال 
ارتباط  من  تتألف  التي  اللغة  بنظام  شبيهة  رمزي 
وجهي الدال واملدلول وما ينتج عنهام من داللة حمايثة 
اللغويات  عامل  طرحة  ما  عىل  بناًء  اخلطاب  للنص/ 

»فرديناد دي سوسري«.
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يزعمونه  البعض  ظل  ملا  »خالفًا  شرتاوس  يقول 
من  هي  والطقوس  األساطري  أن  من  طويلة،  مدة 
للواقع،  ظهرها  تدير  التي  التخريفية  الوظيفة  نواتج 
الرئيسة هلذه األساطري والطقوس تكمن  القيمة  فإن 
الرواسب،  شاكلة  عىل  أيامنا،  حتى  حتفظ  أهنا  يف 

أساليب من التفحص والنظر«)17(.

يرى شرتاوس أن كل ثقافة جمموعة من االنساق 
الرمزية مثل اللغة والقرابة والدين واالسطورة ترتبط 
أو  تكافؤ  بعالقات  املجاورة  األنساق  من  مع غريها 
وانــزالقــات  لتحوالت  كالمها  وخيضع  اخــتــالف 
الكيل حمافظًا عىل  النظام  يبقى  بينام  ومتعاقبة  متزامنة 
بنيويني  نظامني  ثمة  بنفسه،  ومكتفيًا  الداخلية  بنيته 
اجتامعيني مها النظام الزراعي البدائي يف املجتمعات 
املجتمعات  يف  املديني  الرأساميل  والنظام  التقليدية 
املتقدمة. فيام بعد جتاوزت طروحات »األنثروبولوجيا 
الذي  املوضوعي  البنائي  املنهج  مقوالت  الثقافية« 
اعترب أن علوم اإلنسان تقارب علوم اللسان استنادًا 
عىل ثنائية الدليل والنظام املغلق، وانفتحت عىل نظرية 
والسيميائيات  التداولية  واللسانيات  اخلطاب  حتليل 
التأويلية والظاهراتية والفرويدية واملاركسية اجلديدة 
بغية فهم الظاهرة الثقافية لدى املجتمعات كافة فهام 

معمقا حييط بأبعادها إحاطة شاملة.

وإذ تعد »املشاية« إىل مرقد اإلمام احلسني ظاهرة 
اجتامعية / ثقافية يامرسها سنويًا الشيعة االثني عرشية 
استعادة ومتثاًل جسديًا وروحيًا للرحلة املضنية لسبايا 
العودة  املدينة، ويف طريق  إىل  الشام  من  الرسول  آل 
من األرس مّروا بقرب اإلمام احلسني وقاموا بأداء زيارة 
األربعني مع الصحايب )جابر بن عبد اهلل األنصاري( 

حممد يف  الرسول  رؤيته  بعد  للزيارة  حرض  الذي 
ذلك  ومنذ  الزيارة،  شعرية  بإقامة  يكّلفه  وهو  املنام 
العهد بدأ املؤمنون الشيعة بإقامة شعرية الزيارة سنويًا 

راجلني أو راكبني.

ثقافية  رمــوز  ثــالث  مع  يتعامل  املــيش  أن  أجــد 
أوالً،  امليش«  اجلسد من خالل  »ترويض  رئيسة هي 
بــدورة  وعالقته  والنفيس  التارخيي  الزمن  رمزية 
األفالك ثانيًا، رموز الطعام وعالقتها بالتودد واملحبة 
هذه  عن  بالكالم  الرشوع  قبل  ثالثًا،  احلامية  وتأمني 
الرموز أشري للفرق بني الشعرية الدينية وبني الرموز 
مفتوح  »تأويل  الرمز  البرش،  يبتكرها  التي  الوضعية 
فردي فيه حيتفظ الوجه الدال بقيمته اخلاصة، كثافته، 
ينفك مع ذلك عن داللة«)18(  الرمز الزم بحيث ال 
األفكار  عن  رمزيًا  تعبريًا  بداية  الدينية  الشعائر  تعد 
بعض  من  خيتلفان  لكنهام  الفعل  بواسطة  واملشاعر 
نموذجيًا  ذاتيًا  تعبريًا  الرمز  يقتيض  فبينام  النواحي 
مستقاًل بذاته عن املراجع التارخيية فأن الشعرية قادرة 
منشأها  ألن  عليه  والسيطرة  املضمون  صياغة  عىل 

ديني متعال)19(. 

اأ. تروي�ض الج�شد/الم�شي:
 اجلسد ظاهرة طبيعية بيولوجية مشحونة بفهم ثقايف 
مركزي  بدور  يقوم  فاجلسد  واجتامعي،  وتارخيي 
عىل  والتأثري  والتغيري  الفعل  عىل  اإلنسان  قدرة  يف 
الطبيعة واالجتامع والتاريخ، وقد أصبح اجلسد منذ 
تأسيسيًا  العرشين موضوعًا  القرن  العقد األخري من 
من  قرون  بعد  واالجتامعية  الفلسفية  للنظريات 
هيمنة العقل وافرتاض سيطرته عىل اجلسد واستئثاره 

بالدراسات االنسانية سابقًا)20(.
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بجميع  عالقة  هلا  جسدية  رياضة  فهو  امليش  أما 
فعاليات اجلسم وألمهيتها اإلجيابية عىل صحة البدن 
باجلوانب  تتعلق  امليش  داللة  فإن  النفسية  والصحة 
اجلسدي  بالنشاط  تعلقها  قدر  والنفسية  الروحية 
الفلسفية  ــدارس  امل أقــدم  من  أن  ذلك  عىل  الدليل 
عليها  أطلق  ق.م   335 أرسطو  أسسها  اليونان  يف 
الفلسفة املشائية ألن أرسطو كان يرشح لطالبه وهو 
للروح  فامليش رياضة وفلسفة  الرواق)21(.  يميش يف 
اجلسد  دراسة  يف  رئيسة  مقاربات  هنالك  واجلسد. 
أختار  سوف  االجتامعية  باملامرسة  وعالقته  اإلنساين 
منها ما يناسب رمزية شعرية املشاية، املقاربة البنائية 
للجسد عن »ميشيل فوكو« تتعامل مع اجلسد بوصفه 
وتنظيم  اخلطاب  تشكيل  آليات  من  حيويًا  جــزءًا 
هذا  توجهه  ظهر  وقد  املجتمع  يف  والنفود  السلطة 
األنظمة  ابتكرهتا  التي  التأديب  لظواهر  دراساته  يف 
»ال  املجانني  ومستشفيات  السجون  مثل  املعارصة 
حيدد  طبيعيًا  خمتلفة  كيانات  األجساد  فوكو  يعترب 
قدرات  مستمر  بشكل  ويقيد  البيولوجي  تكوينها 
أصحاهبا، بل يعتربها ظاهرة طيعة إىل حد كبري يمكن 
إن  املتغرية«)22(.  القوة  أشكال  بمختلف  شحنها 
تطبيق ما طرحه “فوكو” عىل ممارسة امليش والتي متثل 
يشري  الزيارة  آداب  ضمن  األهم  اجلسدية  املجاهدة 
إىل أن اخلطاب الديني اإلسالمي/العقائدي يؤسس 
لفكرة الفداء وجماهدة النفس وحتمل املكاره يف سبيل 
ذلك  ورد  وقد  استمراريته،  وضامن  الدين  ديمومة 
إبراهيم  نبيه  فيها  اهلل  أمر  التي  القرآنية  اآلية  نص  يف 
َمَعُه  بَلََغ  ا  ﴿فَلَمَّ الدين  إقامة  أجل  من  ابنه  يذبح  أن 
ذَْبَُك فَانُْظْر 

َ
ّنِ أ

َ
َرى ِف الَْمَناِم أ

َ
ْعَ قَاَل يَا ُبَنَّ إِّنِ أ السَّ

إِْن  َسَتِجُدِن  تُْؤَمُر  َما  اْفَعْل  بَِت 
َ
أ يَا  قَاَل  تََرى  َماَذا 

ابِرِيَن﴾)23(، وقد ورد يف األدبيات  ُ ِمَن الصَّ َشاَء الَّ
الشيعية إن اإلمام احلسني هو الذبيح املقصود يف اآلية 
متثيل  املشاية  فإن  ولذلك  َعِظيٍم﴾  بِِذبٍْح  ﴿َوفََدْيَناهُ 
الذي  الديني/املذهبي  للخطاب  رمــزي  جسدي 
اهلل  سبيل  يف  اجلسد  وفناء  النفس  بمجاهدة  يؤمن 
ولذلك يتلذذ املوالون يف ميش مسافات شاسعة تقدر 
الذبيح.  احلسني  ذات  يف  فناًء  الكيلومرتات  بآالف 
اجساد املشاة يف هذه املقاربة تعيش حالة ترويض من 
االجتامعية  وظيفتها  حتقق  وال  الديني  اخلطاب  قبل 
عن  انقطاع  حالة  تعيش  قد  بالعكس  بل  التواصلية 
يتالشى  فاجلسد  التواصل  وهم  يتحقق  فام  بعضها، 
خلف شبكة املعاين التي يفرضها اخلطاب.ال أجد أن 
مقاربة »فوكو« للجسد تفي بدراسة شعرية أساسها 
بعضا  فوكو  نظرية  التواصل االجتامعي وإن فرست 

من جوانبها.

ترويض  عن  »جوفامن«  االجتامع  عامل  يتحدث 
بدور  يقوم  فاجلسد  االجتامعي،  املجال  يف  اجلسد 
االجتامعية  واهلوية  الذاتية  اهلوية  بني  العالقة  توسط 
يرمون  كممثلني  لألفراد  صــورة  جوفامن  »يرسم 
حتقيق مصاحلهم عرب مرسحة أداءات تتعرض بشكل 
يعرب  الفشل«)24(،  إحــراج  بسبب  للتهديد  مستمر 
هلا  جسدية  متثيالت  خالل  من  كينونته  عن  اجلسد 
داللتها االجتامعية، هذه الدالالت يتم استيعاهبا من 
قبل األفراد فيصبح تدبر تشكيل األداء اجلسدي أكثر 
أساسًا  تؤمن  بحيث  الذات  صورة  لتمثيل  مركزية 
وبالتايل  بالثقة،  جدير  للعامل  معنى  بناء  إلعادة  صلبًا 
نستطيع القول إن تأدية امليش إىل الرضيح املقدس وما 
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يقوم به الشيعة عمومًا من فعاليات جسدية ممرسحة 
الفردية  للذات  صــورة  متثل  ــرام  احل حمــرم  شهر  يف 
الشيعية يبتغي األفراد التامهي وهم يؤدون الشعائر، 
متثل املشاية ظاهرة مرآة للهوية الذاتية لألفراد وهي 
تستعيد قيم ودروس واقعة كربالء يف التوق للحرية 
والعودة  والفساد  القهر  ومقارعة  الظلم  وحماربة 
بالواقع إىل املجتمع االسالمي املحمدي األول الذي 

دافع عنه احلسني يف هنضته واستشهد من أجله. 

“أرثر فرانك” نظريته عن اجلسد االتصايل خالفًا 
يف  االتصايل  اجلسد  جوفامن،  عند  ــرآيت  امل للجسد 
حال خلق ذايت يتم عرب التفاعل مع اآلخرين تتعلق 
يتم  التي  االدراك  عىل  بالقدرة  االتصالية  األجساد 
اجلسد  يرتبط  املشرتكة)25(،  الرسديات  عرب  تعزيزها 
عن  عوضًا  بصحبتها  هينأ  كونه  بنفسه  االتــصــايل 
الكربى  بالرسدية  املشاء  إيامن  إن  عنها.  االغــرتاب 
الدين  سبيل  يف  وتضحيته  احلسني  اإلمام  الستشهاد 
جسدًا  ليس  اآلخرين  باملشاة  إتصاليًا  جسده  جيعل 
تسلطيًا وال مرآتيًا، إنه جسد بان ومؤسس لقيم ومثل 

إنسانية ثورية.

كالمه  ضــوء  يف  للجسد  بورديو  مقاربة  تتبقى 
الفاعلون  به  يشرتك  الــذي  الرمزي  الرأسامل  عن 
»مبدأ  هو  الرمزي  الرأسامل  االجتامعي،  الفضاء  يف 
املواقع  من  نظامًا  بوصفه  االجتامعي  الفضاء  بناء 
االجتامعية املتاميزة«)26( ويذكر ”بورديو” أن الرأسامل 
يف  االجتامعي  للفضاء  الباين  املبدأ  الديني  الرمزي 
الفاعلني  توزيع  حيدد  والذي  التقليدية  املجتمعات 
حتليل  يتضمن  متاميزة،  أصناف  إىل  فيه  واجلامعات 
من  تم  التي  املتعددة  للسبل  اختبارًا  للجسد  بورديو 

وعىل  احلديثة،  املجتمعات  يف  اجلسد  تسليع  خالهلا 
احلديث  للجسد  التقليدية  املجتمعات  من  النقيض 
دور معقد يف ممارسة القوة ويف إعادة انتاج االجحاف 
توصيف  يمكن  املنطلق  هذا  من  االجــتــامعــي)27(، 
الوقت  يف  مقاومة  وحركة  دينية  شعرية  بأهنا  املشاية 
ذاته مناهضة لتسليع اجلسد والتحكم فيه كام أشاعت 
ذلك احلداثة االستهالكية، إهنا حركة مقاومة هليمنة 
استحوذت  التي  الربى  واقتصاديات  املال  رأس  قيم 
عىل املجتمعات املعارصة ومنها املجتمع العراقي فقد 
تغريت منظومته االقتصادية واالجتامعية منذ عقدين 
والتوزيع  العوملة  سياسات  بفعل  الزمن  من  ونيف 
غري العادل للثروات. تستعيد املشاية املايض ولكنها 
ال تقف عند عتبته بل حتاول أن تؤسس جسدًا ناصعًا 
لبني  وامتهاهنا  العوملة  مغريات  يقاوم  وشجاعًا  قويًا 

البرش.

ب. رمزية الزمن:

يقول القديس أوغسطني »ما الزمن إذا مل يستفرس مني 
فأنني أكف  ما سئلت عنه  وإذا  أعرفه  فأين  أحد عنه 
وفلسفته،  الزمن  عن  الكالم  يمثل  أعرفه«)28(،  أن 
مكوناته، متثله اإلنساين، الشعور به وعالقته باملكان 
عقل  شغلت  التي  الفلسفية  اإلشكاليات  أعقد  من 
الزمن  عن  الكالم  يستغلق  وإذ  القدم،  منذ  اإلنسان 
بحد ذاته فأن مقاربة الوعي بالزمن أقرب للمتناول، 
تكتسبها  التي  واألفكار  التصورات  من  مجلة  الوعي 

الذات يف تفاعلها مع العامل)29(.

األول  االنــســاين،  الفكر  يتنازعان  وعيني  ثمة 
بتشييد  هيتم  ال  العميل  الفكر  يشيده  تارخيي  جديل 
عوامل ما وراء احلس، نطالع كشوفات هذا الوعي يف 
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عرب  املتصارعة  والسياسية  الفكرية  األيديولوجيات 
عليه  نطلق  الذي  هو  للوعي  الثاين  النوع  التاريخ. 
يشغل  أخذ  والذي  االستبطاين  أو  العرفاين  الوعي 
يصف  اخلطاب،  نظريات  تبلور  مع  املفكرين  اهتامم 
»يوري لومتان« أحد الباحثني يف جمال سيمياء الداللة 
نامذجه  ينجز  البرشي  الوعي  الوعي«  من  النوع  هذا 
انطالقَا من ثوابت مثل دورة األرض مسار الشمس 
للفصول  الطبيعية  الــدورة  النجوم  حركة  األفق  يف 
ــرشي«)30(،  ــب ال للجسم  الفيزيولوجية  الثوابت 
ويضيف ”أن قوة اجلاذبية والوضع العمودي للجسم 
التقابل  الثقافات  كل  يف  حارضًا  كونيًا  مفهومًا  أنتج 
املشاية  شعرية  دراسة  يف  واالسفل”)31(،  األعىل  بني 
نحن  هبام  والوعي  املكان  وتوأمه  بالزمن  وعالقتها 
الصوفية  واملعرفة  العرفانية  الرؤى  بحاجة الستكناه 
القلبية احلدسية وعدم االكتفاء برؤية تارخيية للوعي 
حيث  من  ينتهي  دائري  وعي  أنه  تقول  التي  الديني 
وغايته  الشيعي  الطقس  بداية  حتديد  نستطيع  يبدأ“ 
أليقونة  الرمزي  الزخم  من  االنطالق  بني  حمصورة 
للاميض  تــكــرار  إعـــادة  هــي  والــتــي  اإلمـــام احلسني 
وصوالً اىل انجاز التواصل مع أيقونة اإلمام املهدي 
التي متثل ضامنًا للمستقبل، يظهر أن الطقس الشيعي 
يغيب  واملستقبل  املايض  مها  بعدين  ضمن  يتحرك 
أثبتت املشاية  الثالث وهو احلارض«)32(،  البعد  عنهام 
أن اجلامعة الشيعية بوصفها مجاعة ثقافية قد سامهت 
أساس  عىل  ليس  واملكان  بالزمان  الوعي  إعادة  يف 
ماض  بني  الزمن  تقسم  التي  التعاقبية  الــســريورة 
تاريخ  هو  وإنــام  »ديــكــاروين«  ومستقبل  ومضارع 
انتقائية  الثقافية »سانكروين« داللته  للفعل واملامرسة 

»ما جيعل التاريخ أمرًا ممكنًا هو أن تكتسب جمموعة 
فرعية من األحداث والوقائع الداللة نفسها تقريبًا يف 
نظر مجاعة من األفراد الذين مل يعيشوا بالرضورة تلك 
الوقائع ويستطيعون استخالص عربها حتى عىل بعد 
التارخيية  املعرفة  إن  بقرون عديدة«)33(،  تقدر  مسافة 
ال يمكن أن تكون إال تصنيفية ال تكمن يف التعاقب 
اخلطي لألحداث بل تكون ممهورة بطابع االنفصال 
يبدو  الذي  التاريخ  يصبح  هكذا  االستمرار  وعدم 
املادي  بوجهيها  التارخيانية  املقاربة  نظر  وجهة  من 
واملثايل، تواريخ متعددة حيتل فيها البعد السانكروين 
األولوية، فالفكر الديني »الربي« يدرك العامل بوصفه 
به  معرفته  فتأيت  واحد  آن  يف  ومتزامنة  تعاقبية  كلية 
غري  مرايا  لنا  متنحها  التي  باملعرفة  تكون  ما  أشبه 
متوازية مثبتة عىل جدران متقابلة)34(. هنالك وجهتا 
أقل  أكثر ويفرس  تاريخ خيرب  التاريخ،  دراسة  نظر يف 
وهو التاريخ التعاقبي، وتاريخ خيرب أقل ويفرس أكثر 
أما  بعضها،  عن  منفصلة  الشعوب  تواريخ  ويمثل 
واقعة  ورسديــات  شعائر  وبخاصة  الدينية  الشعائر 
عن  وخترب  وتأوله  التاريخ  تفرس  فإهنا  اخلالدة  الطف 

قصصه وحتوالته يف الوقت ذاته.

يف رمزية الزمن أثناء أداء شعرية امليش حيث تعامد 
اجلسد وارتفاعه مع األفق وعالقته باجلاذبية األرضية 

نتكلم عن رمزية النهار ومعادلتها الشمس. 

البرشي  للفكر  واحدة  عملية  »إن  باشالر  يقول 
حتملنا نحو النور واالرتقاء معا«)35(، تستعيد املشاية 
وتطلعه  اجلسد  باستقامة  البرشي  االرتقاء  رمــوز 
وحيوية  مفقودة  قوة  اســرتداد  سبيل  يف  األفق  نحو 
أضعفها اخلضوع أو السقوط، هو ارتقاء نحو فضاء 
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)رضيح  كربالء  أرض  مركزه  أرحــب  ميتافيزيقي 
خاصة  النهار  خالل  الشعرية  هذه  متارس  اإلمــام( 
النهار،  النور،  االرتقاء،  رموز  اجلسد  يصافح  حيث 
النفس  علم  يؤكد  السامء”  زرقة  الضوء،  الشمس، 
لألزرق  السامء،  لزرقة  املميزة  الصفة  هذه  املعارص 
نسبة  أقل  الذي يسبب  اللون  الشاحب، األزرق هو 
والراحة  السكينة  ويؤمن  االنفعالية،  الصدمات  من 
املرشقة  الشمس  وبخاصة  الشمس  النفسية”)36(. 
املختلفة  بمظاهرها  تصبح  الذهبي  باللون  املضيئة 
من االرتفاع والنور األقنوم األمثل للقوى الساموية، 
الشمس رمز للخري والعطاء،الصعود املنري هو الذي 
يعطي للشمس قيمتها االجيابية، والرشق كلمة حتمل 

معاين اخلري، ولذلك نتوجه اليه يف صلواتنا.

وبحثًا  إرشاقًا  الزمنية  املامرسات  أكثر  من  املشاية 
للخري  انساين  توق  حالة  متثل  والرفعة،  السمو  عن 
التاريخ  ظالم  تبدد  لشمس  توق  والعدالة،  والنور 
املزيف الذي عايشه الشيعة سابقًا وما زالوا يعيشونه 
يف ظل هيمنة استبدادية غربية عىل السياسة والثقافة 

واالقتصاد واالخالق. 

 أما رمزية القمر فإهنا وثيقة الصلة بتسلط فكريت 
األديان  تاريخ  ويظهر  اإلنسان،  عىل  والزمن  املوت 
األساطري  تشكيل  يف  القمر  يلعبه  ــذي  ال الـــدور 
الوالدة  الطوفان والتجدد،أساطري  الدورية، أساطري 
إىل  مجيعها  تستند  التي  البرشية  فناء  أساطري  والنمو، 
إن  يقول«  الياد  ما جيعل مارسيا  القمر، وهذا  أطوار 
الدالالت  تعدد  واحــدة  بعبارة  نلخص  أن  حاولنا 
القمرية فإننا نستطيع القول أهنا تعرب عن احلياة التي 
إن  نالحظ  ورد  ما  عىل  بناء  الــدوام«)37(،  عىل  جتدد 

الزائرين غالبًا ما يكفون عن امليش يف الليل ويتفرغون 
إلقامة طقوس العزاء التي تعرب عن احلزن والفجيعة 
الليل والقمر  الشهداء ظمآنًا، رمزية  باستشهاد سيد 
املوت  مثل  االضـــداد  تزاحم  عن  يعربان  اللذين 
واحلياة، احلزن والفرح، الدمعة واالبتسامة، اهلجوع 

والقلق تساعد عىل إقامة طقوس العزاء يف الليل.

حيج الزائرون مشيًا عىل األقدام باجتاه نور الشمس 
بؤرة مكانية  الزمن ومتجهني نحو  انسيابية  متحدين 
القرب  دالالت  ومن  الرضيح  أو  القرب  هي  مركزية 
الكون،  رسة  هو  املركز  واملــالذ«  واملــأوى  االحتواء 
حيق  وغريه،  الطور  جبل  مثل  املقدسة  اجلبال  وحتى 
هلا أن تسمى رسة األرض، وجنة كثري من الشعوب 
السامية«)38( رضيح اإلمام احلسني يمثل مركز الكون 
ورسة األرض للمشاة التواقني للوصول إىل جنتهم، 
الدائرة  مركز  نحو  املسري  هذا  من  اإلنسان  يبتغي 
املقدس  املركز  فيصبح  الدائم،  التجدد  عىل  قدرته 
نموذجًا للزمن املقدس، وكام يبدو فإن النظرة الوجلة 
مضاعفة  هي  أساسية  مرحلة  بعد  إال  تأيت  ال  للزمن 

املكان)39(.

ج. رمزية الطعام:

كل  عند  الطعام  تناول  واعــراف  عادات  تشكل 
من  املعاين  تنقل  رمزية  لغة  الشعوب،  من  شعب 
خالل بنيتها ومكوناهتا وتسهم يف بناء العامل الطبيعي 
ألن  التواصل  أنساق  من  نسق  الطعام  واالجتامعي، 
تعاملهم  ينظمون طرق  العامل  أنحاء  الناس من مجيع 
مع الطعام يف نسق خيضع لنظام مواز لألنساق الثقافية 
األخرى)40(، من وظائف بذل الطعام وتقديمه جمانًا 
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أثناء امليش وظيفة الكفالة التي تفهم من حيث ما فيها 
من إطعام الطعام كام يطعم الوالدان طفلهام الصغري 
مع  الطعام  تناول  ويكرب،  ينمو  جسمه  يصح  لكي 

الناس تأكيد للقرابة ومشاعر املودة واالندماج.

مفهوم الكفالة بام يتضمنه من معان إنسانية سامية 
جاء يف صميم هنضة اإلمام احلسني بمواجهة الظلم 

واالستبداد والكراهية وانعدام املساواة بني البرش

لقد كفل اإلمام احلسني الفقراء واملساكني النساء 
رعايته  كنف  إىل  مجيعًا  دعاهم  املسلمني  والرجال 
ومحايته وأغدق عليهم عطفه ومودته من غري تفرقة يف 
النسب أو العرق أو الدين وعندما هجم عليه بنو أمية 
أباح لذوي كفالته مفارقته إن كانوا ال يرغبون باملوت 
لكنهم فضلوا الشهادة عىل احلياة بذل املسكنة وحتت 
مثاًل  احلسني  اإلمام  رضب  وبذلك  االستبداد،  نري 
بعضهم  البرش  بني  كفالة  معنى  فيه  وضح  لإلنسانية 
العباس يف عنايته باألطفال  لبعض ومثله كان أخوه 
)الكفيل(،  لقب  عليه  أطلق  حتى  خاصة  والنساء 
استشهاد أخوهيا  بعد  الكفالة من  أكملت خلق  وقد 
بذل  فإن  لذلك  العقيلة)زينب(.  السيدة  الطف  يف 
قبل  من  للمشاية  اخلدمة  تقديم  يف  والتفاين  الطعام 
املتطوعني من األهايل من أجل بلوغ معنى التواصل 

والوفاء لشهداء الطف.

إن األفراد واجلامعات ال يتواصلون بينهم باللغة 
األطعمة  بتبادل  يتواصلون  بل  السلوكية  والعادات 
وأنواعها وطرائق طبخها وتقديمها وآكلها، للطعام 
بالدالالت  تضج  عالمات  االنسان  جمتمعات  يف 
للمشاية  الطعام  يقدم  والرتاحم.  احلميمية  ومعاين 

املواكب  عن  ناهيك  العراقية  فالعوائل  بالغة  بكثرة 
رشاء  يف  املشاركة  عىل  مجعيها  حترص  واحلسينيات 
تعرب  للزائرين،  وتقديمها  طبخها  ثم  الغذائية  املواد 
تلك املشاركة اجلامهريية الواسعة عن طلب املسامهني 
اآلخرة وقضاء  والثواب يف  الطعام لألجر  إعداد  يف 
كرمهم  عىل  جزاء  هلم  حتقق  التي  الدنيوية  احلوائج 
ورىض  تأييد  من  املسامهة  تلك  جتلبه  ما  عن  ناهيك 
املجتمع والذكر الطيب بني الناس، أما طرائق تقديم 
الناس  أوعية عريضة تكفي ملجموعة من  الطعام يف 
لألسلوب  أقرب  للطعام  اجلهرية  املناداة  وطريقة 
العريب البدوي أو الريفي وليس املديني املتحرض، هذا 
عالقة  له  فيه  والرتغيب  الطعام  تقديم  يف  األسلوب 
برغبة العراقي بالطعام وشغفه به فالولع به والرشاهة 
فالشعائر  احلسية،  الرغبة  من  املزيد  يعني  تناوله  يف 
تلك  بعض  الرغبة،  بموارد  احتفاء  تعرب  عام  بشكل 
الرغائب علني مثل الطعام، والبعض اآلخر ضمني 
مرجأ مثل الرغبة اجلنسية »تناول الناس للطعام معًا 
إىل  ضمنًا  يشري  ما  وكثريًا  للحميمية  ضمني  تلميح 
احلميمية اجلنسية أو القرابة وينتج عن كل من األكل 
“باشالر”:   يقول  اجتامعي«)41(،  اختالط  واجلامع 
»الرشاهة تأكيد ملبدأ اهلوية«)42(، إن مبدأ اهلوية مبدأ 
استمرارية اخلصائص اجلوهرية يتلقى دافعه الغريزي 
من املعدة وهو متثل يمثل رسية ومحيمية حتدث داخل 
جوهر  تعد  واالستبطان  والباطنية  اهلضمي،  اجلهاز 
التي  الطبيعة  نضال  إىل  الرشاهة  ترمز  احليوية،  املادة 
والتحكم  املأكل  يف  الثقافة  ضد  للرتويض  ختضع  مل 

االجتامعي يف سلوك البرش)43(.
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املحظورات  متكن  للطعام  الرمزية  القوة  إن 
االجتامعية،  احلــدود  عىل  الداللة  من  واملحرمات 
الرجال  بني  الفوارق  واملكانة،  الدينية،  واالستقامة 
والعائلة  والتبني  الكفالة  إىل  الطعام  يرمز  والنساء، 

املتكاتفة.

الخاتمة:

بوصفها  احلسني  اإلمام  لرضيح  األربعني  زيارة 
شعرية دينية وجتمع اجتامعي ثقايف رمزي حيييه املاليني 
االجتامعية  الظاهرة  أضحت  عام  كل  املؤمنني  من 
العراقية األبرز واألوسع تأثريًا يف السنوات األخرية 
مما يقتيض دراستها ومتحيص داللتها يف ضوء نظرية 
اإلنسانية  الدراسات  جتتاح  أخذت  التي  اخلطاب 
بحقوهلا كافة وذلك لشموليتها وأتساعها وانفتاحها 
اللغوية  الظواهر  دراســة  يف  متعددة  مناهج  عىل 
شعرية  وغــريهــا،  واالنثروبولوجية  واالجتامعية 
نظرية  عىل  لعرضها  وثقافية  معرفية  بحاجة  الزيارة 
اخلطاب يف سبيل فهم أعمق وأكثر متحيصًا واستيعابًا 
معرفيًا، ويف دراسة اخلطاب تطوير لألدوات املنهجية 

الرصينة للباحث العراقي. 

لألمة  ذاكرة  من  متثله  بام  ثقافية  تظاهرة  الزيارة 
استمرارية  وضامن  )التواصل(  هدفها  حية  وممارسة 
متنحها  التي  شعائرها  إقامة  ودوام  اجلمعية  الذاكرة 
الرمزي  النظام  واستمرارية  ــداد،  ــت واالم البقاء 
»الشيفرة« وما يتضمنه من مقاصد ودالالت ضمنية 

مرتبطة بالعقيدة املذهبية. 

واألدائي  اللغوي  بشقيه  األربعني  زيارة  خطاب 
يف  املشاركون  فيها  يتبادل  توليدية  تواصلية  منظومة 

حتديث  وجيرى  واالستقبال  البث  مواقع  اإلرسالية 
متثيلها  وطرائق  ورموزها  الرسالة  ملضمون  دائــم 
مثل  باملعاين  املكتنزة  رمــوزهــا  وتكثيف  للتاريخ 
من  واملأوى  االطعام  وتقديم  وامليش  التعازي  رموز 
أجل تبليغ الشيفرة أو السنن التواصيل والذي يركز 
الظلم  ضد  احلسني  اإلمام  ثورة  بخطاب  الدفع  عىل 
ــط إىل مركز  الــرشق األوس ــراف  واإلقــصــاء من أط

االهتامم الديني والسيايس العامليني. 

بام يكتسب من دالالت رمزية  ثقافة اجلسد  متثل 
القول  املمكن  من  الزيارة،  شعرية  من  الرحى  قطب 
بحسب  الدينية  السلطة  خطاب  يمثل  اجلسد  أن 
ظاهرة  املشاية  تكون  وقد  للجسد،  »فوكو«  مقاربة 
مرآة للهوية الشيعية الفردية واجلامعية املؤمنة باملبادئ 
سبيلها  يف  احلسني  اإلمــام  استشهد  التي  والقيم 
فتحاول الذات الشيعية أن تتمثل صفات تلك اهلوية 
أقرب  األربعني  مشاية  جسد  أن  إال  معها.  وتندمج 
فرانك«.  »آرثر  به  نادى  الذي  االتصايل  اجلسد  إىل 
الشعائر جتعلنا يف  إقامة  الزمن عند  إن دراسة رمزية 
متاحك مع األزمنة العرفانية بوصفها »يوتوبيا أدبية« 
الشمس والقمر  تقرأ يف ضوء سيمياء داللة ورمزية 
لكوهنام يمثالن اجلانب املحسوس من حركية الزمن.

تواصل  عىل  الطعام  رمزية  من  أدل  هنالك  ليس 
اجلامعة اإلسالمية أثناء تأدية شعائر األربعني بام يمثله 

من كفالة وتودد ومحيمية. 
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رثاء المام الح�شين   في �شعر اأبي المحا�شن الكربالئي 

 )درا�شة فنية( 

 اأ. م. د. م�سلم مالك ال�سدياأ. م. د. حازم عالوي الغامني

كلية العلوم اإلسالمية - جامعة كربالء

الملخ�ض

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف اخللق حممد وعىل اله وصحبه املنتجبني، وبعد:

حتاول هذه الدراسة تتبع ما جادت به قرحية الشاعر ايب املحاسن الكربالئي من ابداع يف رسم مالمح الثورة 
احلسينية من خالل قصائد الرثاء التي تسطرت يف ديوانه.

وتبعا ملقتىض البحث فد ضم اربعة مباحث اهتم االول بدراسة االلفاظ التي تكررت يف شعره والتي انامزت 
بوجهتها الفنية )املوت، واالعالم، واملكان، والزمان، والسالح، ومن ثم دراسة االيقاع وعنارصه التي استغلها 
وامام  املنابر  من عىل  تلقى  كانت  قصائد  واهنا  العايل ال سيام  للجرس  احتاجت  والتي  لعرض جتربته  الشاعر 
الطباق،  اجلناس،  العنارص)التكرار،  وهذه  اربعينيته.  يف   احلسني االمام  لزيارة  متجهة  كانت  كبرية  حشود 
والتصدير( واهتم املبحث الثالث بدراسة الصورة الفنية يف شعره ثم خامتة بينا فيها اهم النتائج ومنها: تطغى يف 
نصوص الشاعر ايب املحاسن الكربالئي كنايات حتقق يف مضاهنا مدلوالت االلفاظ دون ذكرها فمعنى املوت 
يطغى يف بعض القصائد دون ذكره ولعل سبب ذلك التأكيد من قبل الشاعر ان مقتل احلسني جتاوز مفردة املوت 

اىل ما هو اعىل واسمى اىل اخللود والذكر الدائم والسبل املعبدة باحلق املتطلب وااليامن احلقيقي.
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The lamentations of Imam Hussein in the poetry of Abu Al-Mahasin Al-Kar-

balai - an artistic study

Prof. Hazem Allawi Al-Ghanimi Prof. Muslim Malik Al-Asadi

Faculty of Islamic Sciences / Karbala University

Abstract

Once the fifth of the Prophet Muhammad's household fell as a martyr in the battle of Kar-
bala, incandescent flashes began to flow in the minds and hearts of poets, rhyming in pain and 
lamentations about every large or small details of those who were killed wrongfully.

Those poets muttered, shouted, and preached about the martyrdom of the son of Prophet's 
daughter, so it's not unusual that this tragedy to take the souls and pens of every author by storm, 
including the famous poet "Abu al-Mahasen al-Karbalai", who reminisced the injustice made 
upon Imam Hussein and family and companions with some of his long-lived poems.

The study was divided into four chapters, the first one was concerned about the words that 
were repeated in Al-Karbalai's poetry, while the second chapter was about studying the rhythm 
and its elements. The third chapter dealt with the artistic image in his poems, as for the fourth 
chapter, it focused on a conclusion about all the results made in the previous chapters.
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
املنتجبني؛  وصحبه  اله  وعىل  حممد  اخللق  ارشف 

وبعد:

رصيعا  الكساء  اصحاب  خامس  سقط  أن  ما 
عقول  يف  تنساب  وبدأت  حتى  كربالء  رمضاء  عىل 
نوحا  وتشدوا  تنشد  ومضات،  وخلجاهتم  الشعراء 
صغرية  كل  من  وتتحقق  وتتذكر  تصف  ورثاء  وأملا 
والثبور  بالويل  وتبرش  وهتجو  ُقتل،وتذم  ملن  وكبرية 
عيل  وابن  رسوله  وابن  اهلل  بقية  تستذكر  َقَتل،  من 
وبضعة الزهراء واخي احلسن، نعم انه احلسني منارة 
الشعراء ونور االرض بؤرة العلم وولد املرتىض لذا 
ال نستغرب ان تلهج بقضيته السنة الشعراء واقالمهم 
تذكره  الذي  الكربالئي  املحاسن  ايب  الشاعر  ومنهم 
رثاًء ببعض قصائده فتذكر مقتله وموقفه اخلالد من 
رفعة  سبيل  يف  فداء  نفسه  وتقديم  عليه  ورده  الظامل 
دين الرب ولتعبيد السبل امام مريديه وشيعته فدرب 
بالبحث  هذا  كل  والفداء  بالشهادة  مقرتن  احلق 
املوسوم رثاء االمام احلسني يف شعر أيب املحاسن 

الكربالئي دراسة فنية.

وتبعا ملقتىض البحث فد ضم اربعة مباحث اهتم 
االول بدراسة االلفاظ التي تكررت يف شعره والتي 
االيقاع  دراسة  ثم  ومن  الفنية،  بوجهتها  انامزت 
وعنارصه التي استغلها الشاعر لعرض جتربته والتي 
احتاجت للجرس العايل ال سيام واهنا قصائد كانت 
تلقى من عىل املنابر وامام حشود كبرية كانت متجهة 
املبحث  اربعينيته.واهتم  لزيارة االمام احلسني يف 

الثالث بدراسة الصورة الفنية يف شعره ثم خامتة بينا 
فيها اهم النتائج فقائمة باملصادر واملراجع.

المبحث الول: اللفاظ

القرن  وأوائــل  عرش  التاسع  القرن  شعراء  ساير 
القديمة  املــدرســة  مضاين  نتاجاهتم  يف  العرشين 
تلك  نتاجات  اعامهلم  يف  وقلدوا  الزاهية  بعصورها 
نتابع  وعندما  ندر  ما  اال  عنها  خيرجوا  ومل  املدرسة 
الفاظ الشاعر ايب املحاسن الكربالئي التي اجتمعت 
يف قصائد الرثاء لإلمام احلسني نجدها خترج من 
املعني نفسه الذي تعاوره الشعراء القدماء من وصف 
يف  عنها  اختلف  ولكنه  والفداء  والتضحية  للمآثر 
يأخذ  كان  بل  والعويل  النواح  عن  ابتعاده  هو  امر 
ووصف  بالبناء  املتمثلة  االجيابية  صفته  الرثاء  من 
اسباب النهوض وما حدث يف تلك امللحمة اخلالدة 
رمضاء  يف  وأصحابه  بيته  واهل  االمام  سطرها  التي 
اهم  تتبع  الباحثان  سيحاول  وفقها  ومن  كربالء، 
انشدها  التي  الرثاء  قصائد  اشتملتها  التي  االلفاظ 
اكثاره  اسباب  وبيان  اغوارها  سرب  وحماولة  الشاعر 
بنى  التي  من بعضها دون االخر للوصول اىل اآللية 
الشاعر منها نصه االبداعي ال سيام وان االلفاظ هي 
وفنه)1(  ادبه  منها  الشاعر  يبني  الذي  االول  املرتكز 
التواصل  واداة  الكالم  منه  يصنع  الذي  املدار  وهي 
والبناء ألية لغة)2( وعند تتبعنا لشعره نجده قد اعتمد 
يف بنائه عىل مجلة من املرتكزات اللفظية التي جعلها 

االساس الذي ينطلق منه لبناء النص وامهها:

الفاظ الموت:1. 
متكررة  ظاهرة  املــوت  كون  من  الرغم  عىل 



330

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

ومعتادة، وحتى مع اكتشاف حتمية حصوله، فإنَّه 
كان وما يزال يؤدي إىل حدوث صدمة عميقة عند 
إحساس اإلنسان باقرتابه، فاإلنسان مل يتقبل من 
دون مقاومة مشهد انفصاله عن األرض وهبائها، 
انفصاهلم  او  وأصحابه)3(  أحبابه  عن  انفصاله  أو 
يتلقفهم  املوت  وان  سيام  ال  كان  سبب  ألي  عنه 

رساعا دون مقدمات تذكر او متهيد.

عامة  االرض  يف  تدور  انفكت  ما  املفردة  وهذه 
ودياهنا حاملة يف  العرب خاصة جتول يف  بقعة  و يف 
الطفل والكبري  الغني والفقري  طياهتا اجليد والرديء 
هلول  اصبحت  حتى  توقف  غري  من  رساعــا  جتول 
وقعها تستأثر بغرض شعري )الرثاء( يكاد يكتسب 
قدم السبق هو واملدح من االغراض االخرى للشعر 
والضطراب  اخلــطــب)املــوت(،  هــذا  ــزول  ن لكثرة 
حكم  يف  ولكوننا  حمتسب.  غري  امد  منذ  البقعة  هذه 
الشاعر  عند   احلسني لإلمام  الرثاء  غرض  دراسة 
ايب املحاسن الكربالئي سنحاول تتبع هذه اللفظة يف 
لفظة  ورود  كيفية  وبيان  املائزة  القصائد  تلك  طيات 
ومن  فيها  الفني  ورودهــا  وآلية  مرادفاهتا  او  املوت 
تلك املوارد التي ظهرت فيها داللة هذا اللفظة تذكر 
حدث  وما  مقتله  وطريقة  االمام  قتل  حلظات  فيها 

بعدها)4(.

دمه مــن  اهلــنــد  بيض  تنهل  ظمئان 

ــق ــن ــت ــع ــرشا وي ــ ــ ــل هلــــا ب ــه ــت ــس ــي ف

مهجته الـــقـــوم  لــســهــام  دريـــئـــة 

ــق ــش ــرت ــي وي ــرمـ ــرض يـ ــ ــه غـ ــأنـ كـ

عطش من  قاساه  ما  بالصخر  ان  لو 

تنفلق الــصــامء  الــصــخــرة  لــه  كـــادت 

يندبه الــقــدس  روح  اجلــســم  مـــوزع 

مندفق ــع  ــدم ــال ب ــره  ــاظـ ونـ ــوا  ــج ش

طلعته ــبــل  ق مـــن  نـــاظـــرا  رأى  فـــام 

ــق ــا اف ــن ــق ــب ال ــي ــاب بــــدرا لـــه مـــن ان

بني عطش يكاد يذهب بالكبد ويفتته وبني سيوف 
غري  فيه  ترتشق  متطايرة  سهام  وبني  دما  منه  تنهل 
حمتسبة ملكان سقوطها وبني جسم قد متزقت اوصاله 
رساعا  املــوت  يطوف  وحــراهبــم  القوم  نصال  بني 
بدرا  ويرتفع  االعىل  ربه  لنداء  احلسني  تلبية  ليحقق 
لينري درب االحرار يف كل بقعة ومكان حتى فوق قنا 
القاتلني ومن لف لفهم فهو يكاد يطغى عىل اجلميع 
بطلته الربانية الباهرة، حقق الشاعر كل ذلك واصفا 
الرصيح  بمسامها  ذكرها  عدم  مع  حتى  املوت  حالة 
كان  الذكر  عدم  ولعل  للعلن  يربزها  النص  ولكن 
مقصودا من لدن الشاعر فام قدمه احلسني   يفوق 
ليشء  بوابة  تكون  ربام  عنده  فهي  وقعا  املفردة  هذه 

اعظم ومقصدا اسمى واهم انه اخللود.

وقوله)5(:

هبم صــاح  اخلــيــالن  جالت  اذا  حتى 

النجد ــة  ــقــدام امل ــه  ب يطيش  رضب 

صدر وال  ورد  ال  حيث  فاحجموا 

ــرد ت ــم  ــه ــائ ــش اح يف  ــة  ــري ــه ــم ــس وال
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فــأهنــم ــدي  ــ ــعــطــيش خ ت يـــاعـــني ال 

الــنــهــر مطرد ــاء  قــضــوا عــطــاشــا ومـ

اليه  التي مل تصل  املوت  الوصف حلادثة  ويستمر 
دون ان يأخذ من اعداء االسالم ما كثر عده ولكنهم 
القصة  لتنتهي  االكارم  اصحابه  وعىل  عليه  تعاوروا 
باملوت الذي رفت اجنحته عىل رمضاء كربالء لرتتفع 
بأجنحتها  روحا  عرش  وثالثة  مئة  صولته  خالل  من 
اىل افق السامء تندب نفوسا شابتها افة الطمع والكره 
والبغي فقتلت ابن بنت نبيها طمعا بثواب االمري نعم 
اكتسبوا  ولكنهم  املوت  كأس  وجترعوا  قضوا  لقد 
السبل  امامه  تغلق  ال  للحق  طريقا  وعبدوا  خلودا 
طريقا جعلوه امال للسائرين يف سبيل احلق يف سبيل 

القضية يف سبيل العيش الكريم.

األفاظ العالم:2. 

املحاسن  ايب  شعر  يف  ــاء  ــرث ال قصائد  تــزخــر 
بمعظمها  تشري  التي  االسامء  من  بجملة  الكربالئي 
عن  اغلبها  يف  خترج  ال  حقيقية  ألعــالم  ذوات  اىل 
اعدائهم  وبعض  واصحاهبم  النبوة  بيت  اهل  اسامء 
النص  متن  يف  متازجها  خــالل  من  الشاعر  عكس 
اصبحت  حتى  وافعاله  وترصفاته  صاحبها  شكل 
رموزا تعكس اهليئات التي كانوا هبا كام وصلت الينا 
قصائه  يف  الشاعر  وضمنها  التاريخ  كتب  خالل  من 

الرثائية ومما ورد منها ما وجد يف قوله)6(:

تــزل ومل  ــعــراق  ــل ل حسينا  دعــوتــم 

والكتب ــرســل  ال منكم  الــيــه  تسري 

حممد ــنــت  ب ــن  ــاب ي ــا  ــن ــي ال اقــــدم  ان 

الشعب يلتئم  وافــيــت  ان  ــك  ــان ف

ــم ــودك ــه ــع ــا ب ــ ــق ــ ــم واث ــ ــاك ــ فـــلـــام ات

جــدب ــم  ــك ــائ وف ــى  ــرع م اذا  ــه  ــي ال

تطغى  تكاد  بأبيات  الشاعر  ذكرها  معروفة  قصة 
عليها صفة التقريرية املبارشة ال سيام يف البيتني االول 
والثاين ولكن بعض الشاعرية تظهر يف البيت الثالث 
النبت  فارغ  مرعى  وكانه  القوم  وفاء  وصف  عندما 
بصفة  النص  يف  تكررت  هنا  ــالم  االع ــامء  واس فيه 
الضمري الذي قصد به اهل الكوفة ودعوهتم املتكررة 
لإلمام احلسني الذي تكرر اسمه مرة رصحيا واخرى 
باللقب االحب اىل نفوس اصحابه )ابن رسول اهلل(.

احلسني  لقب  فيها  يذكر  ابيات  يف  ايضا  وقوله 
وصلته برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم)7(:

به الـــســـجـــود  آي  رقـــمـــت  كـــأنـــام 

ــده ســجــدوا ــم فــكــلــام اســتــلــه مــن غ

هلا يــديــن  ان  شمس  عبد  فحاولت 

منتقد اهلل  رســــول  ــن  ــ اب ــا  هلـ ــوم  ــ ق

عن  الشاعر  هبا  كنى  قرينة  خالل  من  اشارة  بني 
اية  عليه  دلت  الذي  اسمه  ذكر  دون   عىل االمام 
اقام  الذي  والسيف  باسمه  اقرتنت  التي  السجود 
بني  دولته  توطني  يف  واسهم  الدين  دعائم  بنصله 
رشاذم الكفر. كام احتوى البيت الثاين اسمني االول 
عبد شمس كبري بني امية وجدها االكرب وبه تنتسب 
االكرم  النبي  لساللة  العداء  جــارى  من  اول  وهو 
بعده واستفحل حتى حاق  تغذى  بيته عداء  وألهل 
بأذاه شيعة ابن رسول اهلل ومريديه والذي جاء اسمه 
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يف النص مكنى عنه بـ )ابن رسول اهلل( لكي يواصل 
يف داللته التوكيد عىل احلقد الذي عاش واستفحل يف 
مشارب القو حتى انتقل إىل سالالهتم والتي توجوا 
العرص  وامام  الكساء  اصحاب  خامس  بقتل  اعامهلا 

وبقية املصطفى.

انصار  االنصار  عن  مكنيا  قوله  ايضا  ومنها 
احلسني )رضوان اهلل عليهم( ذاكرا منزلتهم التي 
ال تقل شأوا عن منزلة البدريني وان كانوا سباقني 
يف نرصة بيت النبوة ولكن عمل اصحاب احلسني 
كان مرشفا تبوأ االنصار فيه مكانة الدارين شهادة 
جنة  يف  االخــرة  وخلود  الطيب  والصيت  الدنيا 

اخللد يقول)8(:
نحبهم اهلل  يف  قــضــوا  ــدق  ص رجـــال 

صدقوا عــاهــدوا  وفيام  احلسني  دون 

وقــفــوا اذ  ــالــطــف  ب ــومــهــم  ي ــام  ــ وق

سبقوا هبــا  كــانــوا  وان  ــدر  بـ ــوم  ــي ب

نــبــيــهــم بـــــدر  يف  ــك  ــ ــئ ــ اول وقـــــى 

وقـــوا الــنــبــي  آل  هبـــم  وهــــــؤالء 

بدائل  اسامء  من  الشاعر  استعمله  ما  يتتبع  ومن 
جيد انه ال خيرج فيها عن دوائر اهل البيت واصحاهبم 
وكذلك الفئة الثانية املناوئة هلم يف الدين والسياسة ال 
شمس ومن لف لفيفهم وسايرهم يف العداء لصفوة 
متور  كانت  اهنا  نرى  كام  خلقها،  وارشف  البرشية 
حاول  الشاعر  ولكن  والتقريرية،  املبارشة  من  بيشء 
يف بعض املواضع اخراجها من ذلك بوساطة االبتعاد 
عليه  يدل  ما  اىل  والذهاب  الرصيح  االسم  ذكر  عن 

من خالل القرائن والسياق.

األفاظ المكان:3. 

الفني،  العمل  أجزاء  من  رئيسًا  جزءًا  املكان  يعد 
وعنرصًا ال غنى عنه يف التجربة االدبية)9( فهي مرسح 
لكلامت الشاعر وموحياته، اذ إن كثريا من مفردات 
لغته تنتمي مبارشة أو بشكل غري مبارش إىل املكان)10( 
الذكرى،  او  املوقف  او  فهو جزء اصيل من احلكاية 
ألحواله)11(  رشعي  وابن  باملكان  لصيق  فالشاعر 
يتغنى به مدحا او ذما حسب ما تفرضه االحوال او 

الذكرى او املوقف.

املحاسن  ايب  الشاعر  قصائد  حفلت  لقد 
عىل  منها  فأكثر  املكان  بمدلوالت  الكربالئي 
اختالف انواعها سواء أكان االسم بمعناه احلقيقي 
ما  حادثة  او  معني  موقف  عن  فيه  مكنى  كان  ام 
ومنها قوله واصفا االرض التي عرب عنها بمفردة 
الثرى التي اغرب وجهها بفقد سيد الربية ومعدن 
من  ضياءه  استمد  الــذي  النور  وقبس  الرسالة 
حممد ولكن زهت من خالله جنان اخللد فها 
هو ربيع حممد ورحيانته وخامس اصحاب الكساء 
بعبري  مضمخا  هبا  يلتحق  وفاطمة  عيل  ــن  واب
الشهادة مرفوعا اليها بدم النرص بالثبات باخللود.

يقول)12(:

وزها الثرى  وجه  بعدهم  من  واغــرب 

مرتفق ــد  ــل اخل ــان  ــن ج يف  بــبــرشهــم 

بجدهتا ــن  اب ــرب  احل اقتحم  هنالك 

ــرتق يــطــوي الــصــفــوف بــامضــيــه وخي
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ومنها قوله)13(:

انكشفت ــا  ــاهل ــط اب اذا  الــطــاعــنــني 

البلد ــدب  ــ اج مــا  اذا  واملــطــعــمــني 

هلم ــســامء  ال فــوق  رضبــت  معرش  يف 

ــن جمــدهــم عمد ــا م ــات فــخــر هل ــي اب

وصف آلل حممد فها هم ابطال الطعن وكاشفي 
النرص،  الــويــة  وحــامــيل  اهليجاء  واســـود  الــكــرب 
ومطعمي الناس يف اجلدب ويف الرخاء قوم الجتامع 
الصفات احلميدة فيهم رضبت هلم يف السامء مكانة ال 
يتعداها احد من البرش حفظت يف لوحه اهلل املحفوظ 
التكريم  هلذا  مباركة  حمدقة  املالئكة  حوهلا  وطافت 

الرباين.

الزمان
»يف  الشعرية  واللغة  الزمان  بني  العالقة  تتجىل 
الشاعر عن  لبحث  الشعرية  اجلملة  استيعاب  مقدار 
البنية  عنارص  من  عنرص  فالزمان  اجلديد)14(  زمنه 
بل  خارجيًا،  زمانًا  »ليس  ــه  ألنَّ للقصيدة،  الكلية 
الكالم  وببنية  اإلنسانية،  بالذات  ومتأثر  مؤثر  ذايت 

الفني«)15(.
ايب  الشاعر  قرحية  بــه  ــادت  ج ملــا  تتبعنا  وعند 
املحاسن الكربالئي من منازل الزمان ومنطلقاته وما 

اثقل كواهل اهله من النوائب واملحن قوله)16(:
ــؤون ألهله ــ ــر خ دهـ مــن  ــاك  ــن عــدم

خطب راعــه  لنا  خطب  انقىض  ما  اذا 

حقبة خيــلــق  الـــنـــائ  رزء  ان  عـــىل 

احلــقــب جتـــــدده  طـــه  بــنــي  ورزء 

ألنه  احلياة  منازل  من  ورفعه  الزمان  بإزالة  دعاء 
بعد  واحدة  والنوازل  املحن  به  تتسارع  خائن  دهر 
حتققها  قد  مرسوقة  فرحة  أي  تباعا  تزيل  االخــرى 
مدارج  ضمن  حتسب  ال  تكاد  عابرة  ولكنها  االيام 
ولكنها  وقعها  عظيم  مع  حتى  وآالم  رزايا  وقتها،، 
زائلة بتقادم االيام والسنني ولكن اين ذلك من الرزء 
بيته  واهــل  احلسني  مقتل  امل  االكــرب  واالمل  االعظم 
االطهار عىل رمضاء كربالء رزء جتدده االيام وتتناقله 
االجيال لعظيم املصاب ولشدة الوقع واملصيبة التي 
ال  قفر  وجعلتها  رجاهلا  من  هاشم  ال  ديار  افرغت 

يسمع فيها سوى النحيب واللوعة.

ويقرتب مما تقدم قوله)17(:

احلشا يف  ــدت  اوق عــاشــوراء  يــوم  فيا 

الختبو الدهر  مــدى  نريانا  احلــزن  من 

الظام عىل  فيك  اهلل  رســول  ابــن  قىض 

القضب ــدة  ــن ــه امل مــنــه  هنــلــت  ــد  وقـ

وخلوده  الــزمــن  قيمة  عــىل  الشاعر  مــن  تأكيد 
هو  فها  اصاهبم  وما  حممد  ال  تبارحيه  يف  مس  ما  اذا 
يف  ويوقدها  نريانا  ليشعل  اخرى  مرة  يعود  العارش 
ال  حزن  نريان  واصحاهبم  البيت  اهل  مريدي  حشا 
ختبوا مهام تعاورهتا االيام ومهام مرت عليها السنون 
شهيدا  فيها  احلسني  قىض  وقــد  ال  كيف  واحلقب 
مظلوما حمتسبا لربه اصحابه واهل بيته ممن سبقه اىل 

الرفيق االعىل.

األفاظ ال�شالح:4. 

آمنة  جعلها  يف  والرغبة  باحلياة،  االهتامم  يعد 
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اإلنسان  جعلت  التي  األسباب  أهم  من  ومستقرة 
والسالح  ــك)18(  ذل له  حتقق  التي  بالوسائل  يفكر 
بالنسبة للعريب رمز تنطوي حتته كثري من املعاين، فهو 
رمز للشجاعة، والقوة، والنخوة)19( ونتيجة ملا ذكرنا، 
وبسبب احلروب املستمرة يف هذه البقعة من األرض 
مالزمًا  عنرصًا  السالح  أصبح  فقد  العريب(  )العامل 
للفرد العريب، بل أصبح يشكل جزءًا من شخصيته. 

الشاعر  قصائد  يف  كثريا  السالح  الفاظ  ووردت 
ألنه يف مدار وصف معركة شكلت لقصائده البؤرة 
فيها وما هي  منها فوصفها ومن اشرتك  انطلق  التي 
دوافعهم واسلحتهم التى كنى من خالل بعضها عن 
الدروع  وكأهنا  وصفها  التي  قلوهبم  وقوة  جلدهم 
حراب  وال  السيوف  نصل  خترتقها  ال  التي  املسبغة 

الرماح يقول)20(.

يده مــن  واهلــيــجــاء  السلم  يف  ينهل 

والعلق اجلـــود  ــان  ــف ــواك ال وســيــفــه 

ــعــزم وادرعـــوا تــقــلــدوا مــرهــفــات ال

ــم فــرق ــغ الــصــرب ال يــلــوى هب ــواب س

حلقا الــوغــى  ــوم  ي يف  اثبت  والــصــرب 

احللق الــضــبــا  وقـــع  ــن  م تــطــايــر  اذا 

ينهل الشاعر يف النص من مدونة السالح الكثري 
من االلفاظ التي خيرج يف بعضها اىل معان اخر فينهل 
والكرم  باجلود  مقرتنة  جعلها  الدماء  من  السيف 
والدين يف السلم وعىل سبيل احلقيقة الدماء يف ساعة 
اهليجاء، مجال لفظي مجع فيه الشاعر بني متناقضات 
عدة ال جتمعها يف النص سوى لفظة السيف وراحة 

العمل  يف  يتغايران  فهام  تالمسهام  مع  فحتى  اليد 
اجلود من اليد والعلق )الدماء( من السيف اجلود يف 
السلم والدماء يف احلرب االول معنوي االخر لفظي 

مشخص وكلها اكملت لغة النص وداللته.

متــام  ايب  بــيــت  ــن  م شيئا  حمــتــذيــا  قــولــه  ومــنــهــا 
املشهور)21(:

الكتب ــن  م ــاء  ــب ان ــدق  اصـ الــســيــف 

ــد والــلــعــب ــد بــني اجلـ ــده احلـ يف حـ

يف  الكبري  ــره  واثـ السيف  عــن  متحدثا  يــقــول 
حياته)22(: 

به وثــقــت  حمبوبا  اصـــدق  والــســيــف 

تثق وده  يف  ــا  ــب ــاح ص ــد  جتـ مل  ان 

ــده ــواع ــت ق ــ ــز مـــا ارس ــع وامـــنـــع ال

ــق ــذل ــة ال ــون ــن ــس ســمــر االســـنـــة وامل

سبيل  عىل  يشخص  االول  الشطر  يف  فالسيف 
االستعارة وكانه حي مرافق صديق صدوق وصاحب 
موقف ال تقرتب افة اخليانة منه وال ترد يف سبله، فهو 
ويف  الشاعر،  يرى  كام  عنها  مدافع  للنفس  حافظ 
التي  العز  ليبني قواعد  الشطر يكمل الشاعر ما بداه 
حمفوظة  مادامت  اركاهنا  تنقض  وال  دولتها  ستدوم 
حراب  الذلق  واملسنونة  االسنة  سمر  جناب  حتت 
جلمع  للبناء  واالستعداد  للعزم  دعوة  اهنا  الرماح 
القوة ورفعة اهلمم واقتباس الطريقة والسبل من املثل 

.االعىل وامري الشهداء االمام احلسني
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المبحث الثاني: اليقاع

»النغمة  النقدي  االصطالح  يف  االيقاع  حيد 
البيت،  التي تتكرر عىل نحو ما يف الكالم، أو يف 
منتظم  نحو  عىل  والسكنات  احلركات  توايل  أي 
أبيات  يف  أو  الكالم،  فقر  من  أكثر  أو  فقرتني  يف 
القصيدة«)23( فهو يعد بمنزلة الدم الساخن الذي 
يبعث الدفء والتوتر داخل الشعر)24( ملا يمتلكه 
من عنارص مجالية موسيقية حتقق انجذاب القلوب 
واآلذان للنص وللملقي وملا يتمتع به هذا املستوى 
الباحثان  فسيحاول  الشاعر  موسيقى  يف  اثر  من 
عند  الرثاء  قصائد  يف  املتوافرة  عنارصه  اهم  تتبع 
الشاعر ايب املحاسن الكربالئي متتبعا فيها النغمة 
من  للقصيدة  الداخلية  املوسيقى  وفرهتا  التي 
مكامن  ومعرفة  وغريها  وطباق  وجناس  تكرار 

اجلامل التي حققتها يف النص الرثائي احلسيني.

التكرار:1. 

سياق  يف  وأعادهتا  األلفاظ  تناوب  بأنه  التكرار 
الناظم  يتقصده  موسيقيا  نغام  تشكل  بحيث  التعبري 
يف  وتأكيده  املعنى  تقرير  إىل  يؤدي  مما  شعره)25(  يف 
األضواء  احد  والتكرار  وتثبيته)26(،  املتلقي  نفس 
الشاعر  أعامق  عىل  الشعر  يسلطها  التي  الالشعورية 
فيضيئها، بحيث نطلع عليها، أو هو جزء من اهلندسة 
ينظم كلامته  أن  فيه  الشاعر  للعبارة، حياول  العاطفية 
لشعره  املتلقي  وبني  بينه  عاطفي)27(  أساس  إلقامة 
يعكس فيه من خالل التكرير بيان االثر الذي ولدته 
قال  للعلن  وبثها  طرحها  بصدد  هو  التي  احلادثة 
واصفا حال الشهداء واملحاربني عن احلق والعقيدة 

قبل وبعد موهتم)28(.

ضــافــيــة ــع  ــق ــن ال ثـــيـــاب  ــني  ــس ب وال 

كـــأن نــقــع املــذاكــي الـــويش واملـــزق

شذا طيب  اهليجا  مــن  مستنشقني 

تنفتق باملسك  ــوغــى  ال ارض  كــأن 

يكرر الشاعر لفظة النقع يف شطري البيت االول 
جراح  بفعل  الثياب  عىل  دماء  من  ترسب  ما  لبيان 
السهام  رشقات  من  اصاهبا  وما  والسيوف  النصال 
فأجسادهم محراء بفعل الدماء وكأهنا استأثرت هبذه 
املادة ومنحت السيوف مزق املالبس والويش وكلها 
لبيان جلد هؤالء  اخلتام  الشاعر يف  منها  افاد  صورة 
النفر وقوة بأسهم والتضحية التي قدموها لإلنسانية 
والدين فاستأثروا برىض الرب وحازوا خلودا دنيويا 

يف قلوب الناس ومتلكوا االخرة بحسن اعامهلم.

وقوله)29(:

حقبة خيــلــق  الــنــاس  رزء  ان  عــىل 

احلــقــب جتـــــدده  طـــه  بــنــي  ورزء 

ــائــهــم ــب الــفــنــاء اب ــ ــم رك ــدا هلـ ــ ح

ركــب ــم  هل الــثــنــاء  بمغبوط  وســـار 

شطريه  بني  مفردات  ثــالث  النص  يف  تكررت 
)رزء، وحقبة، وركب( وكل تكرار منها يكاد يصدح 
عاطفة ومجاال يف الوصف ومزيدا يف االثر ومبينا لعظم 
الشاعر  وجدان  يف  تبارحيها  انسابت  التي  العاطفة 
التكرار  خالل  من  فيها  وصف  نسامت  فأخرجها 
العادي ألي من  فاملصاب  به  الذي يشعر  عظم االمل 
البرش يشء تتناساه الناس ما ان متر عليه حقبة ينتهي 
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واوالده  احلسني  يف  الرزية  عظم  ولكن  ويتالشى 
كنفها  يف  يعيش  ومن  البسيطة  يف  واثرها  واصحابه 
واحلقب،  االيام  مع  ستتجدد  بل  تزول  ان  يمكن  ال 
لقد ركبوا الفناء واختاروا الشهادة اباء من ان يكونوا 
عبيدا بيد سلطان جائر فركبوا املوت ولكنهم حتصلوا 

من خالله الثناء الدائم يف الدنيا واالخرة.

الجنا�ض:2. 

ويدخل ضمن رضوب التكرار التجنيس، والذي 
يعرف بأنه: اتفاق احلروف كليا أو جزئيا يف األلفاظ 
بام يفيد تقوية النغم وتناسقه يف البيت، ويعاضد املعنى 
الذي قصد إليه الشاعر، بام تثريه من تصورات موحية 
يف  الثالثة  اجلناس  انــواع  وترد  املتلقي)30(  خميلة  يف 
قصائد الرثاء يف شعره )التام والناقص واالشتقاقي( 
الواردة يف  العنارص  بقية  بل نجد هذا العنرص يتسيد 
حزينة  منمقة  موسيقى  من  يوفره  ملا  القصائد  تلك 
احيانا واخرى تشع بالقوة والصالبة وتدل عىل العزم 
واالنمياز الذي رافق صناديد اهل البيت واصحاهبم 

يف حلهم وترحاهلم.

هذا  من  الشاعر  قرحية  به  جادت  ملا  تتبعنا  وعند 
العنرص نجده يرد عىل ثالثة انواع )التام، والناقص، 

واالشتقاقي(. 

ومما اتى منها عىل النوع االول قول الشاعر)31(:

خطرا يثنيهم  وال  خــطــرا  يمشون 

القصد القنا  وأنابيب  قصدهم  عن 

يقدمها الغضبان  ــد  االسـ هبــا  واىف 

ــى اســد ــوغ أســـدا فــرائــســهــا يـــوم ال

جيانس الشاعر بني خطرا التي هي بمعنى امليشء 
والثانية  النزال  لطلب  والتوجه  الصولة  املتبخرت عند 
اخلطر الشدة واخلوف من االذى نعم انه يصف اسود 
ونسبا  حسبا  الربية  وخري  االسنة  ومالعبي  اهليجا 
وشجاعة وحكمة متكنهم من ان يتبوأ مكان القطب 
من الرحى ال يثنيهم وقع املوت وانيابه عن اداء حق 
ذلك  حتقيق  كان  لو  حتى  ورعيتهم  عباده  يف  الرب 
اىل  بحاجة  املطلب  لكن  املحتم  باملوت  ينتهي  وباال 
العوجاجه  مقوم  اىل  بحاجة  والدين  وفداء  تضحية 
للشعائر  هلل  قربانا  نفسه  يقدم  فداء  كبش  من  بد  فال 

للدين لإلنسانية.

اما اجلناس الناقص فيتمثل بقوله)32(:

حليها مــن  ــا  ــاده ــي اج عــطــلــت  اذا 

الرطب اللؤلؤ  سقطه  بدمع  حتلت 

القضا يساعدها  لو  رصعــى  تعاتب 

ذبوا العدا  وعنها  غضبى  وثبوا  اذا 

فيهام  جتتمع  ذبــوا(  )وثبوا،  بني  الشاعر  جيانس 
حروف ثالثة وختتلفان يف احلرف االول ليحقق قيمة 
من  املتحصل  الصويت  الرتجيح  من  متاتية  موسيقية 
يف  اختالف  مع  الكلمتني  يف  نفسها  احلروف  تكرار 
ايقاعية  انسيابية  النص  يعطي  ما  وهذا  واحد  حرف 

تسهم يف وصوله بوصله موسيقية اخاذه اىل القافية. 

ومنه  شعره  يف  كثريا  االشتقاقي  اجلناس  ويرد 
قوله)33(:

ــم ــأهن ف لـــلـــدنـــيـــا  اهلل  ــلـــق  خيـ ــن  ــ م

خلقوا ــد  ق ــن  ــادي اهل ــرتة  ــع ال لــنــرصة 
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ــدقـــني به ــم يــــوم طـــافـــوا حمـ ــأهنـ كـ

ــم حـــدق ــه ــن ــي ــا ب ــ ــم م ــ ــر وهـ ــاجـ حمـ

ايب  شعر  يف  كثريا  اجلناس  من  النوع  هــذا  يــرد 
صويت  متوج  وروده  عند  حيقق  الكربالئي  املحاسن 
ومعنى داليل متطلب من قبل الشاعر االول يتحقق 
بتكرير حروف الكلمة نفسها والتي تنبثق من اجلذر 
نفسه )خيلق، خلقوا( والثانية اتت فعال مضارعا يدل 
منتهية  جعلها  واالخرى  والتجدد  االستمرارية  عىل 
بحق  للدنيا  خلق  فمن  االمر  إلثبات  املايض  بالفعل 
هؤالء سيكون عملهم نرصة ال حممد ال غري ال سيام 
ان الكالم هنا كام يظهر يف وصف املالئكة ومن ارسل 
لنرصة احلسني ومل يتحقق هلم االمر فأصبحوا حمدقني 

بقربه بناء عىل طلبهم والتامسهم االمر لرب العزة.

الطباق:3. 

ترسي يف شعر ايب املحاسن الكربالئي جمموعة 
معنيني  بني  فيها  يطابق  الضدية  الثنائيات  من 
خلق  يف  اسهمت  اهنا  كام  متناقضني  اجتاهيني  او 
الشعر  البيت  منحت  داخلية  صوتية  تشكيالت 
تنويع  يف  تساهم  خاصة  موسيقية  نغمة  لديه 
املوسيقى لديه وجعلها مشحونة بالعاطفة ويشء 
ومن  احيانا  الرثاء  قصيدة  يف  املتطلبة  اللوعة  من 

املواضع التي ورد فيها هذا العنرص قوله)34(: 

زمــن نــبــا  او  خــطــب  لــيــل  دجـــى  اذا 

الغسق ينجيل  حتى  الصرب  فاستشعر 

ــرج ــا ف ــده ــع ــب ب ــط ــدة خ ــ ــل ش ــك ف

فلق بــعــدهــا  لــيــل  ــة  ــم ــل ظ وكــــل 

ــغــرنــك عــيــش طـــاب مـــورده فـــال ي

ــه الــرشق فــرب عــذب اتــى مــن دونـ

انزل  اخلطب  دجى  بني  نصه  يف  الشاعر  يطابق 
مع  الظالم  انجالء  مع  البسيطة  عىل  وسواده  ظالمه 
اول تباريح انوار الفجر وارشاقة الشمس بنور جديد 
بأمل قادم، نور احلرية الذي بدا يرسي يف دماء الثوار 
بعد ان عبد اليهم ابو عبد اهلل احلسني درب الشهادة 
الشدة  لفظتي  يف  الثاين  البيت  يف  يظهر  والفداء،كام 
االمل  ملتاهات  الفلق  وبعدها  والظلمة  الفرج  وبعدها 
النهوض  من  املطلوب  وحتقيق  والــســواد  ــزن  واحل
اكثر من مفردة ساهم  الطباق هنا ي  ان  والثورة كام 
تغيري  خالل  من  حتقق  موسيقي  تنويع  احــداث  يف 
املتقابلة  االلفاظ  بوساطة  املوسيقية  التشكيالت 
القيمة  عن  فضال  له  فحققت  والصوت  املعنى  يف 

الصوتية دالالت جديدة.

ومنها ايضا وقوله)35(:

يل فليس  عني  العيش  بطيب  فابعد 

قــرب بــيــنــنــا  يــكــن  مل  ان  ــل  ــائ ط بـــه 

حتــمــلــت ــني  ــ ع اهلل  ــام  ــ ــ ذم يف  اال 

رسب اثــرهــا  يف  للدمع  مها  ــرسب  ب

البيت  من  االول  الشطر  بــدأت  ــرب(  وق )بعد 
بطلب الفراق ولكن معناه بقى متامهيا عن الفهم اال 
يف  اسهمت  االوىل  للمفردة  متضادة  وردت  ان  بعد 
رصد املعنى وبيانه اهنا القرب املتحصل من احلبيب 
العرتة  انه حبيب حممد وحبيب  واي حبيب مقصود 

 .وحبيب امة انه احلسني
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الت�شدير4. 

لفظية  رابطة  هو كل كالم بني صدره وعجزه 
حتصل هبا املالءمة والتالحم بني قسميه)36( سواء 
أكان يف فقريت النثر أو يف شطري بيت الشعر. وهو 

عىل ثالثة اقسام هي:

ما وافق اخر الكلمة فيه آخر كلمة يف نصفه االول 
مثل قول الشاعر)37(:

ــى حلقا ــوغ ال يـــوم  ــبــت  اث ــرب  ــص وال

احللق الــضــبــا  وقـــع  ــن  م تــطــايــر  اذا 

ــم هــضــب بــمــعــرتك ــأهنـ رســـــوا كـ

ختتنق ــاملـــوت  بـ ــه  ــف ــواص ع ــك  ــن ض

مع  الـــدرع(  )حلقات  احللق  كلمة  وافقت  اذ 
مفردة  وهــي  للنزال  اســتــعــدادا  الــرجــال  حلقات 
تكررت لتأكيد املعنى وإلثبات صفة الشجاعة هلؤالء 
ومريديه  عباده  خلص  اهلل من  اجتباهم  الذين  الفتية 
فظال  والكامل  الرشف  وقفة  اليوم  هذا  يف  للوقوف 
عن ان تصدير الكلمة من الصدر اىل العجز اسهم يف 
رفع االداء اللفظي وزيادة الطاقة املوسيقية يف النص 
اعادة االصوات  متحصلة عن طريق  الشعري طاقة 
القافية بجامل اخاذ استطاع  نفسها والوصول هبا اىل 
فيها  ويستعمل  نفسها  الكلمة  يف  يناوب  ان  الشاعر 
اجلناس التام عىل الرغم من اهنا كلمة واحده ولكن 
اىل  بخروجها  كفيال  كان  فيه  وردت  الذي  الساق 
معنى اخر يف العجز خالف املعنى املتوفر يف الصدر 

وهذا من مجيل ما يقال وينشد.

والقسم الثاين ما وافق آخر كلمة منه اول كلمة يف 
نصفه االول ومثاله قول الشاعر)38(: 

هلم فاغتدى  دعــاهــم  احلسني  عشق 

عشقوا مــن  دون  حــلــو  املــنــيــة  مــر 

الشاعر  يقرر  عندما  البيت  يف  اجلامل  قيمة  تربز 
يف  وردت  التي  العشق  مفردة  ــادة  اع اىل  يعمد  ان 
املتحصلة من  بداية الصدر يف عجزه متوخيا االثارة 
ذلك ليشعرنا ان هلذا الصنيع غاية ما هي الطلب من 
املتلقي العودة اىل الصدر واعادة النظر فيه ويف املراد 
منه فعشق احلسني جعل مر املنية حلوا كالشهد او الذ 
طعام منه، وهذا العشق جعلهم يف موضع الباذل لكل 
يشء يف سبيل ان يتحقق القرب من هذا املؤيد باحلب 
قد  عشقه  من  دام  ما  بعده  للحياة  حاجة  فال  الرباين 
ضمن له مكانا يف جنة اخللد قريبا من معشوقه وويل 

امره وامامه املؤيد.

والقسم الثالث ما وافق آخر كلمة فيه بعض ما 
فيه مثل قوله)39(:

وعــدوا ــذي  ال بالوعد  النفس  نعلل 

االمـــد ــازه  ــجـ انـ يف  طـــال  وقـــد  اين 

ــعــهــد ودهـــم ال ــعــد  ب كـــان غـــري  ان 

ــدوا ــهـ فــــودنــــا هلــــم بـــــاق كــــام عـ

يصدر الشاعر مفردة العهد التي وردت يف عجز 
االول  الشطر  التي وردت يف  االوىل  العد  مع  البيت 
مهام  عشقه  يثبت  لكي  التكرير  حماولة  ايضا  وفيه 
النص  يف  ويبدوا  االنفس  وتغريت  االحوال  تغريت 
يشء من االلتفات فالعهد االول عهد بني الناس او 
االحبة وعهده االخر يف العجز هو عهد ال ينقطع وال 
ينقض ألنه عقد مع املعصوم مع االحبة من ال بيت 

.حممد
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المبحث الثالث: ال�شورة الفنية

أن  الكلامت،  قوامها  رسم  معانيها  أبسط  يف 
الوصف واملجاز والتشبيه يمكن ان ختلق صورة، 
أو أن الصورة يمكن ان تقدم ألينا يف عبارة او مجلة 
توصل  ولكنها  املحض،  الوصف  عليها  يغلب 
للحقيقة  متقن  انعكاس  من  أكثر  شيئًا  خيالنا  إىل 
اخلارجية)40(. ويف هذا املبحث سنحاول تتبع اهم 
الصور الفنية التي احتوهتا قصائد الرثاء احلسيني 

يف شعره 

الت�شبيه:1. 

هو )عقد الصلة بني شيئني أو أشياء ال يمكن 
كذلك  فــرست  لو  ألهنــا  احلقيقة  عىل  تفرس  أن 
ليزيد  الشاعر  إليها  )ويلجأ  كــذبــًا()41(  ألصبح 
منه  يفيد  ــان()42(  األذهـ وحيــرك  وضوحًا  املعنى 
وقد  وتأثري،  بجاملية  معانيهم  عرض  يف  الشعراء 
وّظف الشاعر هذا الفن بأساليبه املختلفة لتصوير 
املعركة ومشاهدها، ومن ذلك استعامل الكاف يف 
معه  واملستشهدين   احلسني فيها  يرثي  قصيدة 

قال)43(:

مرهفة ــد  ــن اهل كــســيــوف  مــصــالــت 

والصيد ــاب  ــس األح كـــرم  فــرنــدهــا 

ــة ــزل ــن الـــعـــلـــيـــاء مــن ــ ــني م ــقـ ــرتـ املـ

أحــد بــاملــنــى  ــا  ــه ــي ــق ــرت ي شــــامء ال 

 احلسني ــام  ــ اإلم بــمــديــح  الــشــاعــر  يــبــدأ 
واملستشهدين معه، إذ يصفهم بالسيوف الصقيلة 
الولوج  التشبيه  هذا  خالل  من  وحياول  املرهفة، 

إىل الصفات األخرى، إذ إن جوهر هذه السيوف 
ومما  العالية،  واملراتب  العظيم  واخللق  الكرم  هو 
يلفت االنتباه أن الشاعر خلط بني املديح وأدوات 
عن  للتعبري  والسيوف  املصالت  فوّظف  املعركة، 
صفات إنسانية بحتة عن طريق الصورة التشبيهية، 
من  الشاعر  ينسجها  صورة  أيضًا  التشبيه  ومن 

الطبيعة باستعامل الفعل )ختال()44(:

أوجههم اخلــيــل  عــجــاج  حتــت  ــال  خت

تتقد ــامء  ــل ــظ ال ــى  ــ دج يف  ــا  ــب ــواك ك

يتصدر فعل التشبيه البيت الشعري لينبه املتلقي 
فالشاعر  البرصية  التشبيهية  الصورة  إىل  به  ويلج 
احلسني  آل  وشجاعة  تقوى  عن  يعرب  أن  يريد 
الظلامء،  يف  يتقد  الذي  بالنور  فمثلها  وأنصاره 
موظفًا التضاد احلاصل بني )النور الظلامء(، ومن 

تشبيهه باستعامل األداة )كأن( قوله)45(:

ــده ــوق ــه والــــــرضب ي ــف ــره كــــأن م

برد الــعــدى  وأرواح  اهلجري  شمس 

به الـــســـجـــود  آي  رقـــمـــت  كـــأنـــام 

ســجــدوا غــمــده  ــن  م ــه  ــّل اســت فكلام 

 حياول الشاعر هنا وصف سيف اإلمام احلسني
الواقع،  من  مبارش  بشكٍل  مأخوذ  بتشبيٍه  املعركة  يف 
أشعة  وانعكاس  احلركة  كثرة  من  ييضء  فالسيف 
)أي  اهلجري  شمس  كأنه  شدته  ومن  فيه،  الشمس 
كأهنا  األعداء  أرواح  وأن  احلرارة(  شديدة  الشمس 

الربد )قطع املاء اجلامد النازلة من الغيوم(.

واملقارنة  الربد والشمس  بني  التضاد احلاصل  إن 
تصورًا  للمتلقي  تعطي  الطبيعة  قوانني  وفق  بينهام 
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كاماًل حول قوة املعركة وقوة الرضب وشدة ما أوقعه 
مجيل  بتشبيه  التصور  هذا  وُيْكمل  بأعدائه  اإلمــام 
يكمن يف البيت الثاين من خالل وصف السيف بآية 
السجود، حيث يسجد األعداء كلام اسُتْل، أضف إىل 
الصورة من خالل  فاعلية  زاد من  الشاعر  فإن  ذلك 
التأكيد عىل استعامل األداة )كأن( التي )حتمل معنى 
هبا  التشبيه  بجعل  يكفي  ما  القوة  من  فلها  التخييل 
أسمى درجة من التشبيه بالكاف فمعها ختطو خطوة 

نحو التسوية بني العنرصين األساسيني()46(. 

 ومن تشبيهاته يصف اإلمام شهيدًا عىل رمضاء 
كربالء)47(:

الضام عىل  فيك  اهلل  رســول  ابن  قىض 

القضب ــدة  ــن ــه امل مــنــه  هنــلــت  ــد  وقـ

ــا فــكــأنــه ــن ــق ــر ال ــم وحـــفـــت بـــه س

هدب هلا  والرماح  عني  احلــرب  لدى 

وهي  الفاجعة  حلظات  للمتلقي  الشاعر  يصور 
استشهاد ابن رسول اهلل يف كربالء، ويصوره بعد أن 
أصابته الرماح بأنه عني والرماح أهداهبا للداللة عىل 

كثرة الرماح وإحاطتها لإلمام من كل جانب.

ال�شتعارة:2. 

بني  )جيمع  إذ  للمتلقي  املعنى  يوصل  تركيب 
إحيائية  عن  ويكشف  األضداد  بني  ويوفر  املتخالفني 
جديدة ال حيسها السامع يف االستعامل احلقيقي()48( 
ويقول بعض البالغيني بأنه أبلغ من التشبيه ملا يمتاز 
به )من اإلشارة بقليل اللفظ وحسن العرض وتوكيد 
الرثائية  قصائده  يف  الشاعر  استعمله  املعنى)49( 

كقوله)50(:

الــســامء هلم فــوق  ــت  مــن معرٍش رضب

ــن جمــدهــم عمد ــا م ــات فــخــٍر هل ــي أب

وآِل   احلسني اإلمــام  عن  هنا  الشاعر  يتكلم 
خالل  من  العالية  مراتبهم  ويصف  األطهار،  بيته 
االستعارة التي يضمنها الشطر الثاين من البيت وهي 
الشاعر  يشخص  إذ  عمد(،  و)جمدهم  فخٍر(  )أبيات 
وهي  املتلقي  واقع  من  قريبة  بأشياء  واملجد  الفخر 
ليؤديان  واحلياة  احلركة  فيهام  ليبث  وأعمدته  البيت 
يتمثل  التخيل  الوان  من  )لون  فالتشخيص  الغاية، 
الطبيعية  والظواهر  اجلامدة  املواد  عىل  احلياة  بخلع 
املعنى  قوة  ولزيادة  الوجدانية()51(،  واالنفعاالت 
قصد الشاعر عامل املكان وهو فوق السامء، ليوصل 

املعنى بشكل دقيق للمتلقي.

ومن االستعارة قول الشاعر أيضًا)52(:

غلته ــرَّ  ــ ح لــشــاك  الـــفـــداء  ــي  ــف ن

ــارد الــغــدق ــبـ ــاء يــلــمــع مــنــه الـ ــ واملـ

يندبه الــقــدس  روح  اجلــســم  مـــوزع 

مندفق ــع  ــدم ــال ب ــره  ــاظـ ونـ شـــجـــوًا 

ــٌة تــبــكــي وغــائــبــة ــع ــشــمــس طــال وال

والــشــفــق اإلرشاق  شــهــد  بـــه  ــًا  ــ دم

ملوقف  حزينة  ــورة  صـ رســم  الــشــاعــر  ــاول  حيـ
أحد  توظيف  االستشهاد يف طف كربالء من خالل 
إنسانية  فيعرب عن مشاعر وعواطف  الطبيعة،  أركان 
االستعارة  بتوظيف  بالشمس  ويقرهنا  البكاء  مثل 
املكنية، الشاعر أفاد من ألوان الطبيعة كذلك ليعطي 
الشمس  الفاجعة،  حجم  عن  أدق  تصورًا  للمتلقي 



341

حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

تبكي بدل الدموع دمًا ويشهد هلا الرشوق والغروب 
يف ذلك، وتسمو الصورة وتزداد مجاالً وتأثريًا )كلام 
كانت أكثر ارتباطًا بشعور الشاعر وإحساسه األصيل 

باألشياء()53(.

الكناية: 3. 

تتمثل الكناية يف )أن يريد املتكلم إثبات معنى من 
املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع لُه يف اللغة، ولكن 
جييء اىل معنى هو تاليه وردفُه يف الوجود فيوحي بِه 
الداللة  بــ))قوة  تتميز  عليه()54(،  دلياًل  وجيعله  إليه 
النفس  من  اخلفية  اجلوانب  من  وكشفها  الوجدانية 
اإلنسانية أكثر من اقرتاهنا بحركة الواقع املادي الذي 
ال يتطلب مزيد تأمل وقوة إستيحاء.ذلك أن الكناية 
تقوم عىل أساس تداعي الّصور()55(، وظفها الشاعر 
للتعبري عن مشاعره ومعانيه ومن ذلك ما قاله أيضًا 
وأنصاره   احلسني اإلمــام  يف  الرثائية  قصائده  يف 

كقوله يصف الكرم والشجاعة)56(:

انكشفت ــا  ــاهل ــط أب إذا  الــطــاعــنــني 

البلد ــدب  ــ أج مــا  إذا  واملــطــعــمــني 

الشطر  )الشجاعة( يف  البيت صفتني مها  يتضمن 
الشاعر  الثاين، وظفهام  الشطر  )الكرم( يف  و  األول، 
يدل  األول  فالرتكيب  الكنائية،  الصورة  طريق  عن 
أبطال  فيه  يوجد  ال  زمن  يف  ولكن  الشجاعة  عىل 
غريهم، والكالم هنا يدل عىل أهل البيت وخاصة 
والرتكيب  الكثري،  بعدما ختىل عنهم  يف طف كربالء 
ــن اجلــدب ال غريه  ــدل عــىل الــكــرم يف زم الــثــاين ي
وتتكامل الصورتان يف التعبري عن املعنى و )يتحول 
وشائج  ليكون  املتآزرة،  داللته  يف  الكنائي  التعبري 

متداخلة معربة عن موقف متكامل()57(.

ومن كناياته أيضًا)58(:

وزها الثرى  وجه  بعدهم  من  واغــرّب 

مرتفق ــد  ــل اخل ــان  ــن ج يف  بــبــرشهــم 

بعد  للحال  مأساوية  صورة  رسم  الشاعر  حياول 
عىل  للداللة  الكنائية  الصورة  ويستعمل  الفاجعة، 
حالة  عىل  للداللة  يغرب  الثرى  فوجه  اجلديد،  احلال 
من احلزن طغت عىل طف كربالء ولكن رسعان ما 
جنان  يف   البيت آل  سريافق  ألنه  ويزهو  يستبرش 
بالصورة  الكنائية  الصورة  الشاعر  ويدعم  اخللد، 
فالصورة  الــثــرى(،  )وجــه  تركيب  يف  االستعارية 
الكنائية مل تكن مبارشة وفيها )إهيام، ولكنه إهيام ليس 

ملغزًا وإنام إهيام حيمل مفتاحه معه()59(.

الخاتمة:

تبني  املطاف  خامتة  إىل  البحث  وصــل  ان  بعد 
للباحثني مجلة من النتائج كان أمهها:

 تطغى يف نصوص الشاعر ايب املحاسن الكربالئي . 1
كنايات حتقق يف مضاهنا مدلوالت االلفاظ دون 
القصائد  بعض  يف  يطغى  املوت  فمعنى  ذكرها 
قبل  من  التأكيد  ذلك  سبب  ولعل  ذكره  دون 
الشاعر ان مقتل احلسني جتاوز مفردة املوت اىل 
الدائم  والذكر  اخللود  اىل  واسمى  اعىل  هو  ما 
والسبل املعبدة باحلق املتطلب وااليامن احلقيقي.

 مل حتقق الفاظ االعالم ما كان متطلبا منها فهي . 2
بعض  فيه  وولدت  يذكر  شيئا  للنص  تقدم  مل 
املبارشة والتقريرية بسبب ان هذه االسامء كانت 

تدل عىل ذوات حقيقية.
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االنفتاح . 3 من  بالكثري  املكان  مدلوالت  حفلت 
النيص وباملعنى الواسع فاملكان قد اتسع ليشتمل 
االرض مجعاء ولتصبح كلها كربالء كلها الطف.

اسهم االيقاع يف رفع االداء اللفظي وزيادة الطاقة . 4
الشعري طاقة متحصلة عن  النص  املوسيقية يف 
اىل  نفسها والوصول هبا  اعادة االصوات  طريق 
يناوب  ان  الشاعر  استطاع  اخاذ  بجامل  القافية 
واالساليب  اجلمل  بتكرار  او  نفسها  الكلمة  يف 
من التحصل عىل موسيقى خالبة تأرس القلوب 

وتشد االسامع وحتقق املراد منها. 

الهوام�ض

ينظر: يف لغة الشعر: 91.( 1)

ينظر: بنية اللغة الشعرية: 41.( 2)

ينظر: املوت يف الفكر الغريب: 23( 3)

ديوان أيب املحاسن: 135( 4)

ديوان أيب املحاسن: 49.( 5)

ديوان أيب املحاسن: 18.( 6)

م.ن: 234.( 7)

ديوان أيب املحاسن: 244.( 8)

(9 ) -243 العريب:  الشعر  نقد  يف  النفيس  االجتاه  ينظر: 
.244

ينظر: مجاليات املكان: 231.( 10)

االسس النفسية للتجريب الشعري: 46.( 11)

ديوان أيب املحاسن: 136.( 12)

ديوان أيب املحاسن: 47.( 13)

اللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريب؛ تالزم الرتاث ( 14)
واملعارصة: 187.

كتاب املنزالت: 2 / 32.( 15)

ديوان أيب املحاسن: 20.( 16)

ديوان أيب املحاسن: 23.( 17)

ينظر: شعر احلرب عند العرب: 50.( 18)

ينظر : لغة شعر ديوان اهلذليني: 50.( 19)

ديوان أيب املحاسن: 137.( 20)

ديوان أيب املحاسن:23.( 21)

ديوان أيب املحاسن 136.( 22)

ة: 52.( 23) يف الشعريَّ

ينظر: اللغة الشعرية، دراسة يف شعر محيد سعيد: 22.( 24)

البالغي والنقدي ( 25) البحث  جرس األلفاظ وداللتها يف 
عند العرب: 239.

ينظر: لغتنا اجلميلة: 163.  ( 26)

والبديع(: ( 27) واملعاين  )البيان  الواضحة  البالغة  ينظر: 
.249

ديوان أيب املحاسن: 146.( 28)

ديوان أيب املحاسن:27.( 29)

ينظر: موسيقى الشعر: 45.( 30)

ديوان أيب املحاسن:60.( 31)

ديوان أيب املحاسن: 25.( 32)

م.ن. 139.( 33)

ديوان أيب املحاسن: 144.( 34)

ديوان أيب املحاسن:22.( 35)

ينظر: بديع القرآن: 36.( 36)

ديوان أيب املحاسن: 138.( 37)

ديوان أيب املحاسن:146.( 38)

م.ن: 55.( 39)

الصورة الشعرية:21.( 40)



343

حمور األبعاد األدبية والثقافية يف زيارة األربعني

فنون بالغية:27.( 41)

دراسات بالغية ونقدية:44.( 42)

ديوان ايب املحاسن:47.( 43)

م.ن: 47.( 44)

م.ن: 47.( 45)

خصائص االسلوب يف الشوقيات 147.( 46)

ديوان ايب املحاسن:6.( 47)

الصورة الفنية يف املثل القرآين:200.( 48)

االدب والبالغة:47.( 49)

ديوان ايب املحاسن:47.( 50)

التصوير الفني يف القرآن الكريم:61.( 51)

ديوان ايب املحاسن:137.( 52)

الصورة يف شعر بشار بن برد: 58.( 53)

دالئل االعجاز: 52.( 54)

الصورة املجازية يف شعر املتنبي: 107.( 55)

ديوان ايب املحاسن: 47.( 56)

فلسفة البالغة: 48.( 57)

االسس الفنية الساليب البالغة العربية: 230.( 58)

االسس الفنية اليساليب البالغة العربية: 230.( 59)

الم�شادر والمراجع

مطبعة . 1 اخلشب  أبو  عيل  إبراهيم  والبالغة:  األدب 
املعرفة-ط2- القاهرة 1959م.

القادر . 2 عبد  العريب،  الشعر  نقد  يف  النفيس  االجتاه 
دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات:  فيدوح، 

1992م. 
ريكان . 3 د.  الشعري،  للتجريب  النفسية  األسس 

بغداد،   )12  -11( ع  )األقالم(،  جملة  إبراهيم، 
1989م. 

بديع القرآن البن ايب االصبع املرصي تقديم وحتقيق: . 4
حفني حممد رشف، هنضة مرص. 

عيل . 5 والبديع(،  واملعاين  )البيان  الواضحة  البالغة 
للطباعة  الصادق  مؤسسة  امني،  مصطفى  اجلارم، 

والنرش، طهران - إيران، ط3، 1421 هـ. 
بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترمجة: حممد الويل، . 6

ط1،  املغرب،  للنرش،  توبقال  دار  العمري،  وحممد 
1986م. 

قطب، . 7 سيد  الكريم،  القرآن  يف  الفني  التصوير 
القاهرة 1959م.

البالغي . 8 البحث  يف  وداللتها  األلفاظ  جرس 
دار  هالل،  مهدي  ماهر  د:  العرب،  عند  والنقدي 

احلرية للطباعة، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، د 
ليون . 9 ترمجة:  باشالر،  جاستون  املكان،  مجاليات 

يوسف، وعزيز عام نويل، دار املأمون، بغداد، ط1، 
1989م. 

ديوان أيب املحاسن، ودراسة عن حياته واالجتاهات . 10
حسن،  حممد  كامل  نوري  شعره،  يف  السياسية 
لبنان،   - بريوت  للمطبوعات،  املعارف  مؤسسة 

ط1، 2000.
القييس، . 11 محودي  نوري  العرب،  عند  احلرب  شعر 

دار اجلاحظ للنرش، بغداد - العراق، 1981م.
امحد . 12 ترمجة:  لويس،  دي  يس  الشعرية،  الصورة   

نصيف اجلنايب وآخرون: 21.
صالح . 13 الفتاح  برد)عبد  بن  بشار  شعر  يف  الصورة 

 :1983 عامن  والتوزيع  للنرش  الفكر  دار  نافع( 
ص58.

الفكر . 14 دار  السامرائي،  إبراهيم  د:  الشعر،  لغة  يف 
للنرش والتوزيع، عامن، د. ت. 



344

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

الشؤون . 15 دار  الكبييس،  طراد  املنزالت،  كتاب 
العراق،   - بغداد  عربية،  آفاق  العامة،  الثقافية 

 .1995

سعيد، . 16 محيد  شعر  يف  دراسة  الشعرية،  اللغة 
بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  كنوين،  حممد 

1997م. 

عيل . 17 حممد  كاظم  عيل  اهلذليني،  ديوان  شعر  لغة 
املصالوي، رسالة ماجستري مطبوعة باآللة الكاتبة، 

كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 1999م.

)تالزم . 18 العريب  النقدي  اخلطاب  يف  الشعرية  اللغة 
الرتاث واملعارصة(، حممد رضا مبارك، دار الشؤون 

الثقافية العامة، بغداد - العراق، ط1، 1997م. 

لغتنا اجلميلة، فاروق شوشة، دار العودة، بريوت، . 19
د. ت. 

املوت يف الفكر الغريب، جاك شورون، ترمجة: كامل . 20
يوسف حسن، مطبعة الرسالة، الكويت، 1984م. 

األنجلو . 21 مكتبة  أنيس،  إبراهيم  الشعر،  موسيقى 
املرصية، ط3، 1965م. 



345

المحور الثامن:

زيارة الأربعين في العالقات الدولية وحوار الح�شارات





347

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

زيارة الأربعين في العالقات الدولية وحوار الح�شارات 

)نموذج العراق ولبنان(

 الباحثة اإينا�س �سرمي

لبنان

الملخ�ض

معركة هابيل وقابيل، بني احلق والباطل، معركة يومية، وكذلك كربالء وقفة احلق ضد الباطل، ومن هذا 
نقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء، فكل وقفة حق هي تأييد لكربالء.

:وإن أقل الوالء لإلمام احلسني  

أحداثها  • وتبيان  واملفيد،  طاووس  إبن  كتب  يف  جاء  الذي  وباملقدار  بدقة  عاشوراء  وقائع  تقرأ  أن  ينبغي 
وأهداف اإلمام احلسني املتجسدة بكلامته اخلالدة طلبًا لإلصالح يف أمة جدي، وقد قال: يا أهيا الناس إن 
رسول اهلل قال: »من رأى منكم سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم اهلل ناكثًا لعهد اهلل فلم يغري عليه بقول وال 

فعل كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله«)1(.
املعارصة. اإلمام احلسني أعاد إحياء  • النهضة احلسينية وربطها بقضايانا  الرتكيز عىل أهداف  ينبغي  كام 

من  العديد  برزت  ولقد  سلكه،  الذي  النهج  نفس  عىل  اإلستمرار  وجيب   املحمدي والدين  اإلسالم 
احلركات اإلصالحية النهضوية يف عرصنا احلديث يف سائر أرجاء الكون، باستخدام كربالء واإلستمداد 
شاكليتها  عىل  والعمل  الواقعة،  هذه  من  والطاقات  والنفوس  اهلمم  تشحن  حيث  وعزيمتها،  قوهتا  من 

ملواجهة كل أشكال الطغاة واإلستبداد الذين يظلمون الشيعة والسنة واملسيحية.... 

من هنا فإن من أهم األمور احلرص واملحافظة عىل هذه املواكب واملآتم التي جتمع الناس إىل بعضهم البعض 
ملا هلا من دور هنضوي وأمهية يف وحدة املوقف يف مواجهة وحتدي الظاملني.

عاشوراء اإلمام احلسني، هي الطريق الذي رسمه لنا إلصالح املجتمعات والنهوض باألمم، فلو كنّا  •
مجيعًا كربالئيني بكل املعاين واملفاهيم لسارت حركة العامل نحو الصالح بشكل أرسع، ومهدت األرض 

.لظهور صاحب الزمان
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Visit the forty in international relations and dialogue of civilizations

(Iraq and Lebanon model)

 Researcher Inas Shraim

Abstract

The battle between Abel and Qabil, between truth and falsehood, is a daily battle, and so is 
Karbala, the right stance against falsehood. From this we say every day Ashura and all the land 
of Karbala.

  The least loyalty to Imam al-Husayn is:

You should read the events of Ashura accurately and in the amount that is mentioned in the 
books of Ibn Tawoos and the Beneficent, and to explain the events and objectives of Imam 
Hussein embodied in his eternal words for the sake of reform in a serious nation. He said: O 
people, the Messenger of Allah said: «Who saw you as an unjust, God is naktha to the covenant 
of God, and he did not change it by saying or doing anything that was really right for Allaah to 
enter into His entrance. "(1)

The focus should also be on the goals of the Renaissance and linking them to our contem-
porary issues. Imam al-Husayn has revived Islam and Muhammad's religion and must continue 
the same approach he has taken. Many reformist movements have emerged in modern times in 
the rest of the universe, using Karbala and deriving from its strength and determination, as it 
loads the minds, souls and energies of this incident. Its formality to confront all forms of tyran-
ny and tyranny who oppress the Shiites, Sunnis and Christians.

Hence, one of the most important things to be careful and maintain these processions and 
mansions that bring people together because of the role of renaissance and importance in the 
unity of the situation in the face and challenge of the oppressors.

Ashura Imam Hussein, is the way he painted for us to reform societies and the advancement 
of nations, if we were all Karbalayany all meanings and concepts of the movement of the world 
towards goodness faster, and paved the ground for the emergence of time.
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مقدمة

اإلمام  نحو معسكر  إنطلق  أول سهم غدر،  عند 
التصدي  قــرار  دخــول  ومــع  كربالء  يف   احلسني
للظلم والفجور إىل حّيز املواجهة املعلنة واملفتوحة، 
ــارت كــل كلمة وكــل مــوقــف، كــل ذكــر صالة  ص
وجهاد ووداع وحادثة جرت يف كربالء. وضمن هذا 
اخلط الذي رسمه اإلمام احلسني متثل علاَمً ومعلاًم 

من أعالم احلق والعدالة واملقاومة والنهوض.

يكابد  وهو  وجهه  وإرشاقــة   احلسني دم  فمن 
احلياة.  شهادة  ولدت  الطاغوت،  وجــالوزة  املوت 
يمثله  الــذي  باحلق   األكرب عيل  إيــامن  يقني  ومن 
عىل  لسنا  »َأَو  أطروحة  انبعثت   احلسني اإلمــام 
احلق... إذن ال نبايل أوقعنا عىل املوت أم وقع املوت 
التي  العز  ومواقف   زينب سبي  ومــن  علينا«، 
إال  رأيت  باهلل...ما  واليقني  اإليامن  رّس  من  أطلقتها 
عطش  ومــن  واإلرادة.  العقيدة  إنتفضت  مجياًل، 
وهب  أم  موقف  ومن  احلزن،  أهنار  نبعت  األطفال 
العباس ولد  بأس  نستمد نرصة أهل احلق، ومن 
اإليثار والوفاء يف قلب كل مقاوم، ومن تراجع احلر 
عن الباطل برز املوقف، ومن حبيب الشيخ الطاعن 
ووهب،ومن  قاسم  جهاد  خوض  ومن  السن،  يف 
عبد  أيب  يدي  بني  للفداء  واستعداده  نافع  تضحية 
التي  واملواقف  والتأثريات  العرب  كل  ومن   .اهلل
إىل دالالت  الواقعة رمزًا  أن تكون  ال جتف وألجل 
ملا  األمر  وإحياء  األربعني  زيارة  كانت  تتوقف.  ال 
القرآن  وقد ورد يف  دور ووظيفة وديمومة..  هلا من 
الكريم ملثل هذا النهج »يا أهيا الذين آمنوا استجيبوا 

هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حُيييُكم«.

الشعب  يف  تارخييًا  منعطفًا  لت  شكَّ التي  كربالء 
واجلامعة، تلك املدرسة التعليمية الرتبوية اخلالدة إىل 
ُتعلمنا  والفداء..  اجلهاد  شجاعة  تعلمنا  التي  األبد 
كيف نموت فنعرف بعد ذلك كيف نعيش ! الن من 
ال خيتار طريقة موته ال يعرف طريقة حياته. جاءت 
برز  التي  واألحــداث  األوقــات  من  األربعني  زيارة 
فالزيارة  وجيَل،  واضح  بشكل  اإلهلي  التدخل  فيها 
من األيام التي تنري قلوب الناس بنور الواحد األحد، 
النور الذي ال يقبل الظلم والُذل ألمته وقومه والذي 
ال يسُكت عن احلق، هذا النور الذي انبعث يف قلب 
الناس منذ الواقعة، نور التحرر من اجلهل والتخلف 
بفعل  والديمومة  اإلستمرار  يقبل  وهو  والتقاعس، 
أيام  عرب  كل  النفس  يف  توقظ  التي  والزيارة  اإلحياء 

اهلل.

اأوًل: المعنى اللغوي والإ�شطالحي للزيارة:

الزيارة، من الَزور، والَزوُر أعىل الصدر.
وزرت فالنًا: تلقيته بَزوري، أي بصدري، أو قصدُت 

َزوره، أي صدره.
وزاره يزوره زورًا، وزيارًة، وزارًة: عاده، وزار فالٌن 

فالنًا: مال إليه.
والزورة: املرة الواحدة.

وزَوار،  ُزور،  قوم  من  زائرة،  وإمرأة  زائر،  ورجل 
وزور. واألخرية إسم للجمع.

والَزور: الذي يزورك، يقال: رجل زور، وقوٌم زور، 
واجلمع  الواحد  يكون  زور،  ونساُء  زور،  وامرأة 

واملؤنث واملذكر بلفظ واحد ألنه مصدر.
وقد تزاوروا: زار بعُضهم بعَضهم.
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والتزوير: كرامة الزائر، وإكرام الزائر، وإكرام املزور 
للزائر، يقال زَوروا فالنًا: أي أكرموه، وقد زَور القوم 

صاحبهم تزويرًا، إذا أحسنوا إليه.
واستزاره: سأله أن يزوره.

حكمها،  عن  يبح  عندما  هبا،  وُيراد  الزيارة  وتطلق 
زيارة القبور غالبًا.

أصواتكم  ترفعوا  »ال  الكريم:  القرآن  يف  ورد  وقد 
فوق صوت النبي وال جتهروا له بالقول«)2(.

إن يوم األربعني هو اليوم العرشون من شهر صفر، 
كربالء،  إىل   احلسني اإلمام  عائلة  وصلت  وفيه 
قادمني من الشام، وهم يف طريقهم إىل املدينة املنورة.
بـ»يوم األربعني« ألنه يصادف مرور أربعني  وسمي 

.يومًا عىل استشهاد اإلمام احلسني

ثانيًا: الزيارة واآدابها:
إن الزيارة نحو من أنحاء التقرب إىل اهلل سبحانه 
وتعاىل، وهي تؤكد عىل طبيعة فهم وتعاطي اإلسالم 
الغاية  أن  يقّرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ذلك  مع ما 
تكون  أن  ينبغي  التي  هي  اهلل  إىل  يقرب  فيام  املعنوية 
أن  أي  اهلل،  القلب وحب  تقوى  من  ونابعة  حارضة 
تكون تأدية الزيارة ملجرد أمر اهلل عز وجل، فالعبادة 
زائرين،  كثرة  مع  زار  إذا  يكون  بحيث  هلل،  والطاعة 
ناظره  يكون  فال  اخلالئق،  دون  وحــده  زار  فكأنه 
إال  أمروا  »وما  العاملني،  رب  بغري  متعلقًا  وخاطره 
الشكل  أن  كام  الــديــن«)3(.  له  خملصني  اهلل  ليعبدوا 
واألسلوب املعتمد رشعًا ينبغي أن يكون حارضًا يف 

تأدية الزيارة.

جعفر  أيب  عن  روي  كام  الزيارة  هذه  فضل  ومن 
أنه   العسكري اإلمام احلسن  الطويس عن موالنا 

قال: عالمات املؤمن مخس: 

1- صالة إحدى ومخسني.

2- وزيارة األربعني.

3- والتختم باليمني.

4- وتعفري اجلبني.

5- واجلهر بسم اهلل الرمحان الرحيم)4(.

من  ُتغري  أن  ــَد  ُب فــال  ــارة،  ــزي ال تستقيم  وحتى 
بل  واألخالقية،  والعقلية  النفسية  الزائر  مواصفات 
وأن تغري من قيم نظرته للوجود واحلياة، كام حتدث 
عالقته  وسلوكيات  الواقع،  مع  عالقته  يف  تغيريًا 

بالواقع من حوله. 

 وإن إحياء الزيارة مناسبة شهادة اإلمام احلسني
وأهل بيته وصحبه )رض( هو إحياء لدين اهلل سبحانه 
وتعاىل. وقد ورد األمر بأصل قيامة هذه الزيارة من 
»أحيوا   الصادق اإلمام  فعن   ،املعصومني قبل 

أمرنا، رحم اهلل من أحيا أمرنا«.

ذكرى  بإحياء  طلب  بمورد  احلديث  يف  وجــاء 
شهادة اإلمام احلسني يف عاشوراء، بل إن وسيلة 
تأدية هذه الزيارة قد وردت يف األخبار واملواقف التي 
ليس  إذ   .األطهار واألئمة   ،النبي سرية  نقلتها 
املقصود بـ»أحيوا أمرنا« إال تلك الرسالة التي صدع 
واألئمة  الرمحة،  رسول   حممد الرمحة  رسول  هبا 
عىل  حَثوا  التي  التعبري  أساليب  واعتامد   .األطهار
إثارهتا وتفعيلها بغية إحياء أمر اهلل، والتي ينبغي أن 
التقوى يف  تؤكد عىل مضمون  تكون معظمة بحيث 
النفوس، وال تفيض للتوهني بالزيارة أو التحلل من 
اإللتزام هبا بل ينبغي أن تنضبط بجملة من الضوابط 
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الرشعية والعقالئية ليصدق عليها أهنا أداء يشري إىل 
أداء  حلق  وإذا  واهلداية،  والعدالة  احلق  طريق  إتباع 
الزيارة ببعض املامرسات شوائب معينة فهذا ال يصح 

أن يكون سببًا يف احلكم عىل أصل الزيارة ككل.

إذ ليس  التوبة  يعيشوا مشاعر  أن  فعىل احلسينيني 
واملظلوم،  الظلم  بني  مقايضة  اإلسالمية  اآلداب  يف 
وضعية  حتسني  عىل  الظامل  قبل  من  قــراٌر  هي  بل 
عالقته باملظلوم. فاملبدأ ال يقول أن الناس يف الزمن 
الراهن يتحملون مسؤولية أخطاء قام بفعلها غريهم 
فإذا  ْخَرى﴾)5(، 

ُ
أ وِْزَر  َوازَِرةٌ  تَزُِر  ﴿َوَل  املايض،  يف 

كان رد فعل يف العمل عىل استنهاض كل املقومات 
الوجدان  لإللتحاق بركب قضية حمقة وجتييش بكل 
للثبات واإلستقامة يف سلوك درب تلك القضية، ألن 
القضية إذا امتزجت باملظلومية صارت هدفًا إنسانيًا 

ساميًا، وصارت رصاطًا عقائديًا توحيديًا.

وباألصل  أوالً  يرتبط  اإلســـالم  يف  فــرد  فكل 
وعندما  وسائط،  أية  دون  مبارشة  باهلل  واألســاس 
باب  يطرق  فإنه  وشافع  معني  إىل  بحاجة  بأنه  يشعر 
أولياء اهلل متوساًل هبم للوصول إىل األصل. واإلمام 
معني  يعترب  لــذا  يملك  ما  كل  أعطى   احلسني
والتقرب  واإلرتباط  احلاجات.  قضاء  يف  الضعفاء 
بالزيارة متعلق بحب اهلل أوالً وحب احلسني ثانيًا، 

 .أي حلب اهلل للحسني

للنهوض  حتقيق  إال  هو  ما  الزيارة  أداء  فإحياء 
إلحياء  اجلهادي  والعمل  الرسالة  بإحياء  اإلسالمي 
سنن العدالة واجلهاد واإلستشهاد للوصول اىل حياة 

كريمة خالية من الذل والظلم والفساد.

فالزيارة ليست فقط الذهاب وامليش بل هلا آداهبا 

وأساليبها يف املامرسة من تعظيامت الصلوات اخلاصة 
القرآن  ــراءة  وق الزيارة  نصوص  ــراءة  وق واألدعية 
احلزن  وشــدة   باحلسني واإلستشفتاء  الكريم، 

والبكاء والسالم عىل صاحب القرب ووداعه.

فمن أبرز األمور املعنوية للزائر:

اهلل . 1 إىل  أمره  حمتسبًا   بحقه عارفًا  يزوره  أن 
سبحانه تعاىل، فعن أيب عبد اهلل »من أتى قرب 
وجه  به  يريد  بحقه،  عارفًا  له،  زائرًا   احلسني
له ما تقدم من ذنبه  اهلل، والدار اآلخرة غفر اهلل 

وما تأخر«)6(.
أن حيّسن ُخُلَقُه بعالقته بالناس، بحيث يكون من . 2

عالمات تدل عىل حسن تأثري والوالء لإلمام يف 
أخالق الزوار.

3 . للرسول للوالء  جتديدًا  الزيارة  من  جيعل  أن 
ولألئمة األطهار، ملا فيه رضاهم ورضا اإلمام 
صاحب الزمان، وذلك بالصدق واإلخالص 
والتهيؤء واإلستعداد واجلهوزية لإلستشهاد ملثل 
 احلسني اإلمام  استشهد  التي  القضية  هذه 
ألجلها، والتهيؤ للنهضة الكربى املنتظرة عىل يد 

.إمامنا احلجة
أن يزور حبًا وشوقًا وهلفًة، فعن اإلمام أيب عبد . 4

كتبه  إليه  تشوقًا   احلسني قرب  أتى  »من   اهلل
اهلل من األمنني يوم القيامة«)7(.

كام أن أئمتنا األطهار مل يكتفوا بمجرد الدعوة 
الزيارة  مارسوا  قد  هم  بل  الــزيــارة،  عىل  واحلــث 

 .بأنفسهم، كام فعل اإلمام زين العابدين

منطلقات  وهب  بن  معاوية  ــة  رواي توضح  كام 
استأذن  عندما  حتملها  التي  ــداف  واألهـ الــزيــارة 
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له  فــأذن   الصادق اهلل  عبد  أيب  عــىل  الــدخــول 
ربه  يناجي  سمعه  فرغ  فلام  يصيل  مصاله  يف  فوجده 
ووعدنا  بالكرامة،  خَصنا  يامن  اللهَم   :ويقول
مىض  ما  علم  وأعطانا  بالوصية  وخَصنا  بالشفاعة، 
إلينا،  هتوي  الناس  من  أفئدًة  وجعل  بقي،  ما  وعلم 
الذين   احلسني أيب  قرب  وزوار  وإلخواين  يل  إغفر 
بَرنا  يف  رغبًة  أبداهنم  وأشخصوا  أمواهلم  أنفقوا 
عىل  داخلوه  ورسورًا  وصلتنا  يف  عندك  ملا  ورجــاًء 
نبًيك وإجابًة منهم ألمرنا وغيظًا أدخلوه عىل عدونا، 
وأرادوا بذلك رضاك، فكافئهم بالرضوان واكألهم 
بالليل والنهار وأخلف عىل أهاليهم وأوالدهم الذي 
كل  رشَّ  وأكفهم  وأصحبهم  اخللق  بأحسن  خلقوا 
جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك وشديد، ورشَّ 
لوا منك  شياطني اإلنس واجلن، وأعطهم أفضل ما أمَّ
أبنائهم  عىل  به  آثرونا  وما  أوطاهنم،  عن  غربتهم  يف 

وأهاليهم وقراباهتم.

فلم  بخروجهم،  عليهم  عابوا  أعداءنا  إن  اللهَم 
إلينا خالفًا هلم عىل من  الشخوص  ينههم ذلك عن 
الشمس،  غرَيهتا  التي  الوجوه  تلك  فارحم  خالفنا، 
وأرحم تلك اخلدود التي تقًلبت عىل حفرة أيب عبد 
جرت  التي  األعــني  تلك  ــم  وارح  ،احلسني اهلل 
كانت  التي  الرصخة  تلك  وارحم  لنا،  دموعها رمحًة 
لنا. اللهم إين أستودعك تلك األبدان، وتلك األنفس 

حتى تروهيم عىل احلوض يوم العطش األكرب)8(.

اإلمام  دفن  مكان  يتناول  حديث  هناك  وأيضًا 
احلسني وهو »احلائر«)9(.

 موضع قرب احلسني بن عيل :عن أيب عبد اهلل

وقال:  اجلنة.  أهل  رياض  من  روضة  دفنه  يوم  منذ 
موضع قرب احلسني ترعة من تُرع اجلنة)10(.

 احلسني اإلمــام  زيــارة  أن  عىل  التأكيد  وجيب 
استشهدوا  الذين  واألصحاب  أهله  بزيارة  ارتبطت 

بني يديه.

ثالثًا: تكوين الهوية الجمعية:

مناسبة  الفريدة،  الظاهرة  هذه  األربعني  زيــارة 
أبرز  من  والنبل  واملثل  بالقيم  للتزود  حمطة  تعترب 
للشعوب،  والرقي  بالتطور  ختتص  التي  الصفات 
كام أهنا تشحذ اهلمم والنفوس باملعنويات التي تعترب 
الغذاء الروحي ملواجهة التحديات واملشاكل، وهذا 
 الغذاء يستمر معهم ويتحرك يف دماء حمبي احلسني
ويدفعهم عند وجود أي ظلم أو طغيان، وإن ما نراه 
فئة  إن  وكيف  املجتمعات  يف  ونزاعات  حروب  من 
صغرية تستمد القوة من هذا الغذاء وتندفع ملواجهة 
العدد  قلة  رغم  وتنترص  واملفسدين  والكفرة  الطغاة 
والعديد. كام فعل اإلمام احلسني يف مواجهة الظلم 
احلكم  يامرسه  كان  الذي  والسيايس  الديني  والنفاق 
األموي والتأسيس للوعي اإلسالمي يف حياة الناس 
الذين فتك هبم معاوية وأوصلهم إىل مرحلة الوعي 
الوعي  ذاك  املهزوم،  بالوعي  هنا  وأقصد  املهزوم، 
الواقع  قابلية واستعداد عىل مواجهة  الذي خينق أي 
اليسء، وخلق ظروف ومناخات هنضوية بديلة عن 
واقع الرتدي واإلنحالل، بل يصل الوعي املهزوم إىل 
مرحلة فقدان الذاكرة التارخيية، والعقيدية، والتلبس 
بام يقدمه العنف واإلرهاب النفيس والفكري لواقعة 
سلطة اجلور والظلم، أي إخراج األحداث من دائرة 
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العتمة إىل دائرة الوضوح يف الرصاع املفتوح أبدًا بني 
الذي  ذاك  يزيد  السكوت عن  والباطل. وألن  احلق 
يرتكب احلرام جهارًا وهنارًا، صاحب العقلية املشبعة 
 ،حممد اهلل  رســول  من  والــثــأر  اجلاهيل  بالرتف 
ودين اإلسالم وهذا يؤكد عىل انتهاء اإلسالم شكاًل 
اإلمام  يرتكوا  لن  األمويني  أن  وخاصة  ومضمونًا. 
فكان  القضاء عىل أصل اإلسالم  حيًا يف مرشوعهم 
فيها  قتل  إن  التي  اإلستشهادية  املواجهة  من  بد  ال 
الثوار كانوا شهداء يشقون عهد هنويض إسالمي واع 
وجديد، وإن إنترصوا فإهنم يؤسسون لفتح هنضوي 
واألخــالق.  والسياسة  الدين  من  ــَوجَّ  اع ما  يقّوم 
احلسينية،  النهضوية  الثورة  هذه  أن  عىل  يؤكد  وهذا 
مل تكن قبليًة واجه فيها بنو هاشم األمويني، وإن عربَّ 
السلطة حينام  قبلية للرصاع، وطلب  قراءة  يزيد عن 

أخربوه بمقتل اإلمام احلسني حيث قال:
ــدر شـــهـــدوا ــبـ ــي بـ ــاخـ ــيـ لـــيـــت أشـ

ــل)11( جــزع اخلـــزرج مــن وقــع األسـ

ــًا ــرح ــوا واســـتـــطـــاروا ف ــل ــه ــت الس

تــشــل ال  ــد  ــ ــزي ــ ي يــــا  ــوا  ــ ــال ــ ــق ــ ول

ــم ــيل هب ــ ــع ــ ــد ف ــ ــع ــ مــــــا أبـــــــــايل ب

رحــل أم  ــم  ــه ــي عــل الـــويـــل  نــــزل 

أنــتــقــم مل  إن  خـــنـــدف  ــن  مـ ــت  ــس ل

ــا كـــــان فــعــل ــ ــنـــي أمحـــــد م ــن بـ ــ م

ــهــم ــائ ــن ــا الـــقـــرم مـــن أب ــن ــل ــت قـــد ق

ــدل ــتـ ــاعـ ــاه بــــبــــدر فـ ــ ــنـ ــ ــدلـ ــ وعـ

ــخ أوصــــــــاين بــه ــيـ ــشـ فــــبــــذاك الـ

سيل ــد  ــص ق يف  ــخ  ــي ــش ال ــعــث  ــب ــان ف

ــال  ــت هــــاشــــم بـــاملـــلـــك ف ــبـ ــعـ لـ

نــــــزل)12( ــي  ــ وح وال  ــاء  ــ ج ــرب  خـ

بثورته  أهداف  أهم  من  كان   احلسني فاإلمام 
إىل احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية التي حاول طمسها 
رسمت  ــد  وق والــرتهــيــب.  بالتزييف  ــون  ــوي األم
وتأكيد  اإلسالمي  الوعي  يف  اإلستشهادية  هنضته 
واحلق  العدالة  بسيادة  اإلهلــي  باألمر  اإللتزام  عىل 
الصورة  الدموية،  املواجهات  ورسمت  احلياة،  يف 
والقدرة والعظمة، رغم قلة العدد والعديد، الروحية 
احلركات  كل  هبا  تتحىل  أن  ينبغي  التي  واملعنوية 
النهضوية اإلسالمية. وقد قال عندما هدده أحدهم 
املوت،  خياف  من  شأن  شأين  »ليس   :قال باملوت 
احلق،  وإحياء  العز  نيل  سبيل  عىل  املوت  أهون  ما 
وليست احلياة مع الذل إال املوت الذي ال حياة معه«.
سهمك،  ــاش  ط ختَوفني؟!هيهات  أفــبــاملــوت 
وخاب ظنك، لست أخاف املوت، وإن نفيس ألبكر، 
املوت،  من  خوفًا  َالضيم  أمجل  من  ألعىل  مهتي  وإن 

وهل تقدرون عىل أكثر من قتيل؟! 
تقدرون  ال  ولكنكم  اهلل،  سبيل  يف  بالقتل  مرحبا 
عىل هدم جمدي، وحمو عزي، فإذن ال أبايل باملوت)13(.
وهذه األمور التي أفسحت طاقة هائلة عىل إحياء 
أمر اهلل رسوله حممد، وأمر الدين اإلسالمي، وآل 
البيت األطهار. لذا اإلحياء لزيارة املرقد الرشيف 
)اإلمام احلسني( وشهداء كربالء هو إحياٌء جمبول 

بدم احلسني وإيثار الصلحاء وجهد املجاهدين.
تنزل  حيث  وخاصته،  املكان  هذا  لقدسية  أيضًا 
املالئكة الذين يذكرون اهلل سبحانه وتعاىل، ويزورون 
اإلمام احلسني كام األنبياء، يصبح الزائرون يف 
وضع ذهني وروحي يؤهلهم اإللتحاق هبذه القدسية 
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العظيمة يف مسرية الكدح نحو اهلل سبحانه وتعاىل. كام 
خيلق عندهم رؤية اإلنتامء الذي يولد اهلوية اجلمعية 
األنفس  يف  التغيري  هذا  للوالء،  العقائدية  السياسية 

والتشكيل اجلامعي هلوية الوالء احلضاري املستمر.

رابعًا: تداخل الح�شارات بف�شل الزيارة: 

اأ- مفهوم الح�شارة والثقافة الإ�شالمية:

من  كّل  حتديد  يف  وتنّوعت  التفسريات  اختلفت 
معنى الثقافة واحلضارة عىل حدة، فلم جُيمع الباحثون 
عىل  بعضهم  درج  كام  منهام،  لكّل  واحد  معنى  عىل 
املزج بينهام، ُمعتربًا أنَّ احلضارة بمعناها األثنوغرايف 
)أي ذو الصلة بوصف شعوب العامل( هي كلٌّ مرتابط 
والقانون  واألخالق  والفن  واملعتقد  املعرفة  يتضمن 
من  مكتسبة  أخرى  وعادات  قدرات  وأية  والعرف، 
أهنا  البعض  يرى  فيام  املجتمع،  يف  كعضو  اإلنسان 
متيل  التي  احلياة  أشكال  من  تارخييًا  مستنبط  نظام 
عىل  جمموعة،  أو  أفراد  قبل  من  مشرتكة  تكون  ألن 
واملؤسسات  والعادات  والتقاليد  اللغة  يتضمن  أن 
أدوات  يف  وجتسيدها  املحفزة  والقيم  واملعتقدات 
مادية41. فاحلضارة هي املرحلة األخرية للثقافة وهي 
أما  والرتاجع،  للنكوص  قابلة  وغري  للرتاكم  قابلة 
أجزاء الثقافة فإهنا فريدة وشديدة القابلية للتغرّي وال 
تقبل الزيادة، ومما يالحظ أن هؤالء الباحثني يميلون 

إىل تغليب اجلانب املادي للحضارة)15(.
مفهومي  عىل  اخللط  يقترص  ال  أخ  ناحية  من 
احلضارة والثقافة بل يتعدى إىل مصطلحي احلضارة 
واملدنية)16(، فُتعرف املدنية بصورة قريبة إىل احلضارة 
باعتبارها رقة املعاملة والسلوك املهذب الذي ابتدعه 
سكان املدن ويساعد عىل ذلك ما تقدمه الصناعة من 

وسائل الراحة والرتف يف احلياة، كذلك تفرغ بعض 
ينشغل  حني  يف  والفلسفة  املختلفة  للعلوم  الناس 
اجلانب  إىل  إشارة  يف  املادي،  باإلنتاج  اآلخرون 

املعنوي للحضارة)17(.
املختلفة  للمفاهيم  االستعراض  هذا  خالل  ومن 
بأهنا  للحضارة  تعريفًا  نضع  أن  يمكن  للحضارة 
اإلنسان  لنا  خلَّفه  الــذي  واملعنوي  ــادي  امل اجلهد 
وفنون  وأدب  دينية  معتقدات  من  معينة  منطقة  يف 
وعلوم وقوانني وعادات وتقاليد وآثار مادية من بناء 
وصناعات غريها، أما املدنية فيمكن القول إهنا تركز 

عىل املعرفة احلالية والتطور العلمي واملادي.

الثقافة  بني  يدمج  الذي  األساس  هذه  عىل 
العام  احلضاري  النهوض  تعريف  يمكن  واحلضارة 
معًا،  آن  يف  واحلضاري  الثقايف  اجلانب  يتناول  بأنَّه 
والنهوض  احلضارة،  حتتوي  الثقافة  أنَّ  بحساب 
عىل  الثقايف  بالواقع  النهوض  يعني  العام  احلضاري 
واحلضارية،  الثقافية  العاملية  إىل  املكان  يتجاوز  نحٍو 
يف  الثقافية  اخلصوصيات  مع  التعامل  مدى  وتبيان 

الدعوة لتكريسها أو جتاوزها)18(.

من هنا نستطيع أن نقارب املسألة الثقافية باهتامم، 
احلضارية  املسائل  من  العديد  يف  عميق  وبحث 
حّلها،  يف  الدين  وأمّهيَّة  فيها،  الكامنة  واملشاكل 
احلديث  العرص  يف  احلضارة  مشكلة  أنَّ  خصوصًا 
إهّنا تعّم مجيع  ال ختّص شعبًا من الشعوب فقط، بل 
الرتكيز  ينبغي  وهنا  واملتقّدمة،  املتخلفة  الشعوب 
هبا  االنطالق  عىل  واحلرص  احلسينية  الثقافة  عىل 
والتحّول،  التطور  ملفهوم  امُلستندة  العاملية  الثقافة  إىل 
مناخ  يرفض  الذي  والعلمي  الفكري  واحلراك 
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التقوقع واالنعزال والتعصب، ُمستلهمني من القرآن 
 ،الكريم ُأسس هذه الثقافة ومن الرسالة املحمدية

.والوالء ألهل البيت

حمور  خالل  من  اإلسالمية  الثقافة  عن  فالكالم 
الركيزة  باعتباره  اإلنسان  وهو  األســاس،  االهتامم 
ليؤسس  يتطّور  بــدوره  الــذي  املجتمع  تكّون  التي 
احلضارات  مع  تتفاعل  ملموس،  وجود  هلا  حضارة 
األُخرى، وُتساهم يف بناء احلضارة اإلنسانية عمومًا، 
املوجودات  عن  خيتلف  عيني  موجود  اإلنسان  فأنَّ 
أفعاله  أّن  عىل  يدّل  وهذا  االختيار،  بحرية  العينية 
وهو  نسبية،  بصورة  ولو  وإرادة،  ل  تأصُّ عن  تصدر 
كائن اجتامعي يتفاعل تلقائيًا مع بني نوعه، وهو يتأّثر 
وهي  به،  امُلحيطة  الكونية  باملوجودات  كبري  حّد  إىل 
الكون  كّل هذا هو خملوق هلل خالق  الطبيعة، وفوق 
واحلياة، وحتكمُه قوانينه ورشائعه بام هلا من تأثري عىل 

عالقاته باملوجودات األُخرى.

احلضاري  البناء  ــور  حم هــو  الــفــرد  فــإنَّ  لذلك 
األُصول  كّل  مفتاح  بل  األصل،  لكونه  اإلسالمي 
وانــزواءه  الفرد  تراجع  وإنَّ  امُلجتمع،  أصل  حلقيقة 
املجتمع  دور  تراجع  يف  ساهم  نفسه  عىل  وتقوقعه 
والقيمية واإليامنية،  الفكرية  األبعاد  بكّل  اإلسالمي 
ماساهم بدوره يف تراخي مفاصل هذا امُلجتمع، ويف 

تفّكك روابطه)19(.

عىل  يرتكز  اإلســالمــي  الثقايف  اجلانب  إنَّ  كام 
دعامتني مها:

تكوين  ووظيفتها  اإلسالمية،  املفهومات  األُوىل: 
العقائد،  الثالثة، وهي  امُلسلم عرب األركان  شخصية 

هذه  خالل  ومن  فاإلسالم،  واألخالق،  واألعامل، 
أساسًا  ُتعد  فكرية  قاعدة  للُمسلم  جيعل  ــان  األرك
إليامنه وعبادته وحقوقه وواجباته وُمُثله األخالقية، 
الثقافة  يف  األوىل  النقطة  هــي  املفهومات  ــذه  وه
امُلسلم  بناء عقائد  الزاوية يف  اإلسالمية، وهي حجر 

وأفعاله وأخالقه)20(.

الثانية: التعاليم اإلسالمية، ومهمتها تزويد امُلسلم 
بالثقافة يف خُمتلف أبواهبا، فالعقائد والترشيع والرتبية 
اخلُلقية واألدب والفن واألمثال والقصص امُلوجهة 
وهّذبت  عقوهلم  وطــّورت  املسلمني  أفكار  مألت 
الكريم  القرآن  إىل  ُمرتكزة  الدعامة  وهذه  نفوسهم، 

والسرية النبوية الرشيفة)21(.

ب- الثقافة الإ�شالمية والح�شينية:

اأوًل - تعريف الثقافة الإ�شالمية:

ا تتضّمن أبعادًا متنّوعة  يمكننا تعريف الثقافة بأهنَّ
خرج  التي  والعقائد  والتعاليم  األفكار  دائرة  ضمن 
هبا اإلسالم وحددها القرآن الكريم، وُتشّكل احلياة 
العقلية لإلنسان أحد هذه األبعاد، بمعنى اكتشافات 
احلقوقي،  الترشيع  جمــاالت  يف  العلوم  وإبــداعــات 
اآلداب  وسائر  ــالق،  واألخ والعلوم،  والفلسفة، 
والفنون، ما جيعلها تنفتح عىل جانبني ال خيلوان من 
نظرّي،  ُبعد  عىل  ينطوي  أحدمها  لكون  كبرية،  أمهية 
من  األهــّم  ولكنَّ  تطبيقي،  عميل  ُبعد  عىل  واآلخــر 
الثقافة عىل هذا النحو  هذا كله هو أنَّ حتديد مفهوم 
جيب  ما  بمعنى  للثقافة،  الغائي  بالتفسري  يرتبط  ال 
أن تكون عليه، وإنَّام ينطلق التفسري هلذا املفهوم من 
ة اعرتافًا  واقعها العميل لدى الشعوب، ما يعني أنَّ ثمَّ
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بخصوصيات ثقافية نابعة من طبيعة التجربة التارخيية 
وظروفها الناشئة.

ن، يف مفهوم الثقافة،  غري أنَّ هذا االعرتاف املتضمِّ
ملا هو خاّص ال يعني الّتجّمد واالنغالق يف إطار هذه 
ما  عىل  منفتحة  دعوة  ثّمة  فليس  وإال  اخلصوصية، 
واملصلحني  املفكرين  لدى  ، خصوصًا  ّ وُكيلِّ عام  هو 

الذين تزخر أفكارهم ومبادئهم بام هو إنساين عام.
مادية  عنارص  عىل  حتتوي  املعنى  هبذا  الثقافة  إنَّ 
بني  واالنسجام  التناسق  وينبغي  خمتلفة،  ومعنوية 
من  التي  والتعليم  املفهومات  بني  أي  دعامتيها 
خالهلا يمكننا حتديد املعامل الرئيسة للثقافة اإلسالمية 

املحمدية، وهي:
املحمدية، . 1 اإلسالمية  الثقافة  أنَّ  وهي  الربانية: 

تربط بني السامء واألرض وتوصل املخلوق فردًا 
ومجاعة بخالقه، فتتصف بالربانية والقوة وتريض 
أن  دون  من  اإلنسان  مشاعر  مجيع  الصفة  هبذه 
والتفكري  العقل  بني  حائاًل  الصفة  هذه  تكون 
املوضوعي يف الكون، ويف خمتلف جماالت احلياة 
العقلية، فالكون كّله بأوضاعه وجمتمعاته وأفراده 

خاضع لقانون العّلة العامة)22(.
ممتدة . 2 املحمدية،  اإلسالمية  فالثقافة  الثبات: 

ُيكسبها  ما  وهذا  وخالقه،  الكون  إىل  اجلذور 
تنعكس  الثبات  وظاهرة  واألبدية،  الثبات  صفة 
عىل احلقول الدينية املختلفة يف العقائد واألحكام 
ويف األخالق، وهلا أثرها يف حتقيق اهلدف الرسايل 
اإلرادة  يف  والقوة  النفس  يف  الثقة  يوجب  الذي 
لكّن  اإلنسان،  يف  الالهنائية  للعاطفة  واإلرضاء 
هذا الثبات ال يعني مجود الفكر أو عدم اجتهاد 

الرأي)23(.

اإلنسان . 3 حُترك  اإلسالمية  الثقافة  إنَّ  الدينامية: 
جماالت  خمتلف  يف  م  التَّقدُّ نحو  دائمة  حركة 
العقيل وتتحّمل كّل جديد، وكّل معرفة  التطّور 
بقلب مشتاق، وتعتربها سلوكًا إىل اهلل ومعرفة له 
ف  وكامالً لإلنسان، وهي مرتكزة إىل حرية الترصُّ

لإلنسان)24(.
يف . 4 اإلسالمية  الثقافة  أنَّ  هذا  ومعنى  الوحدة: 

خمتلف  يف  الثقافية  األنشطة  بني  تربط  حقل  أي 
احلقول يف وحدة منسقة تعكس يف سمع املثقف 
املوجودات  وتسبيح  الكونية،  السيمفونية 

عليها)25(.
هي . 5 اإلسالمية  الثقافة  مميزات  أحد  الشمول: 

الشمول وأتساع دائرة املوضوعات الداخلة فيها 
واملساحات التي تشغلها والرتاث الثقايف اخلطري 
الذي خلفته احلضارة اإلسالمية هلو الدليل عىل 
عصوره  يف  اإلسالمي  الفكر  به  يتصف  كان  ما 

اإلسالمية)26(.

واألجــزاء  بالعنارص  هتتم  التي  النظرة  هذه  إنَّ 
والروحي  املادي  الطابع  اإلسالمية  للثقافة  املكونة 
ومستويات  طبقات  بني  تتوّزع  واإلجتامعي  والعقيل 
والعالقات  والبيئة  والرتبية  والقيم  العبادات  تشمل 

واآلداب وغريها.

ثانيًا- الثقافة الح�شينية:

واملوقف  احلــق،  ثقافة  هي  احلسينية  الثقافة  إن 
الثقافة  ذات  ُتعد  للظلم  الرافض  اجلليل  اإلنساين 
فيها  حاول  بمرحلة  كانت  إنام  الرصفة،  اإلسالمية 
الذي  اخلــط  عن  باملجتمع  ينحرفوا  أن  األمــويــون 
رسمه النبي حممد وأهل البيت األطهار لثقافة 
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اخلط  هلذا   احلسني اإلمام  ترسيخ  فجاء  املجتمع، 
القرآن،  رسالة  إنطالق  من  األصــيــل،  املحمدي 
هادفًا  الطريق.  هذا  عن  الغفلة  من  الناس  وتنبيه 
إصالح  يف  يصب  عماًل  الطغيان  ملواجهة  بخروجه 
»إنام  قال  الدين اإلسالمي. وقد  األمة واحلفاظ عىل 

خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي«.
املجتمعات  بني  باإلندماج  تتنامى  الثقافة  هذه 
من   احلسني اإلمــام  قضية  حتمله  ملا  وقلبًا،  قالبًا 
رمزية وثقل قيمي هائل، هو موقع قوة ونقطة مضيئة 
قدمت  التي  األنصع  الثورة  هي  وثورته  تارخينا،  يف 
اإلنسان،  وإلصــالح  احلق  عن  للدفاع  تضحيات 

وبالتايل فهي قوة جاذبة يف اإلعالم الوالئي. 
غري  والباحثني  املفكرين  آراء  بعض  عرضنا  فلو 
املسلمني عىل سبيل املثال: ما قاله الباحث اإلنكليزي 
»جون أرش«: يف كتابه )رحلة إىل العراق(: »إن مأساة 
احلسني بن عيل تنطوي عىل أسمى معاين اإلستشهاد 

يف سبيل العدل اإلجتامعي«.
ويف رأي آخر للكاتب اإلنكليزي »توماس اليل« 
يف كتابه »دخائر العراق«:... ومل يكن هناك أي نوع 
من الوحشية أو اهلمجية، ومل ينعدم الضبط بني الناس 
فشعرت يف تلك اللحظة وخالل مواكب العزاء وما 
اللحظة إىل مجيع  بأنني توجهت يف تلك  زلت أشعر 
ما هو حسن وممتىلء ياحليوية يف اإلسالم، بأن الورع 
منهم،  املتدفقة  واحلامسة  الناس  أولئك  يف  الكامن 
توجيهًا  وجها  لو  فيام  هــزًا  العامل  هيزا  أن  بوسعهام 
فلهؤالء  غرو  وال  القويمة،  السبل  وانتهجا  صاحلًا 

الناس واقعية فطرية يف شؤون الدين...«.
فالثقافة التي حيملها الزوار القادمون من كل بقاع 
واجلنسيات  واألعــراق،  األلــوان،  كافة  من  األرض 

والتهذيب،  احلسن  باخللق  تتجىل  أرض كربالء  عىل 
واإلنضباط، هي تأكيد عىل الوالء والصلة والتقرب 
واحلب آلل بيت النبي حممد، حيث نرى أن مجيع 
تسوده  وجــداين  نفيس  منطلق  من  ينطلقون  هؤالء 
صادق  كل  هبا  يتامهى  التي   ،حممد آلل  الرمحة 
واملناجاة،  التقرب  وهذا   ، هلم  واليته  يف  خملص 
وعىل  الرسالة،  مصدر  عىل  الزائر  عقل  يفتح  بدوره 
للناس  ييضء  منارًا  وتصبح  احلقيقي.  الزيارة  قيم 

دروهبم.
ألن الزيارة ليست سياحة أو سفرًا عابر يراد منها 
إىل  حتفل  ال  جامدًة  طقوسًا  وليست  األجواء.  تغيري 
بني  فتنة  ووقــود  مــربرات  وليست  والتعب،  العناء 
مجاعة املسلمني، وليست مسوغات الرضوخ حلاكم، 
أو ملؤسسة تفتك باإلنسان حتت يافطة القداسة. أهنا 
إهنا  وأتباعه،  اإلسالم  بني  بالتفاعل  النابضة  احلياة 
العهد املتجَدد بني النبي واألئمة من جهة، وبني 
من يوالون إحياء فيها، ومن مرشوعية األمر واحلث، 
هذا  نتيجة  ــؤالء  وه األئمةعليها،  أكــده  ــذي  ال
الشحن الروحي الذي يبقى يتحرك يف داخلهم عند 
إنتهاء الزيارة يشكل الدافع ملحاربة الباطل والفساد 
الروحي  الغذاء  هذا  املجتمعات،  يف  أشكاله  بكافة 
احلسيني،  النهج  عىل  السري  إلستمرار  هلم  ذخر  هو 
 ،املحمدي الذكر  عىل  للحفاظ  الدائمة  واليقظة 
احلجة  املوعود  ظهور  حتى  الرسالة  حتفظ  وبحفظه 

.املهدي
زيارة  في  والح�شارات  الثقافات  ثالثًا-دمج 

الأربعين:
احلضارات  ثقافة  من  االستفادة  تبيان  معامل  إن 
هيتم  اإلسالم  أنَّ  وهو  استنتاج،  إىل  يصل  األُخــرى 
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بتكوين ثقافة إسالمية مؤمنة للمسلم، ويفتح صدره 
حركة  بكّل  ويرحب  البرشية،  الثقافات  لقبول 
فكرية إجيابية، وكّل تطوير عقيل سليم، فيقتبس هذه 
املسلم يف  اإلنسان  واجبات  ويعتربها من  الثقافات، 

احلياة ورسالته يف الكون.
موقع  من  املتفاعلة  احلضارة  مع  اإلسالم  ينطلق 
القوة اجلاذبية احلضارية، بل ينطلق من عنرص الثبات 
مهام عال شأن تلك احلضارة، فاإلسالم يتحمل كل 
حركة  اإلنسان  حترك  اإلسالمية  الثقافة  بل  جديد، 
دائمة نحو التقدم، غري إن عملية االستيعاب للجديد 
ترتبط يف جعل العنارص الثقافية املكتسبة متكاملة مع 

اإليامن باهلل وبغاية الوجود والعروج نحو املطلق.

من هنا فإنَّ عملية التثاقف مع حضارات أخرى 
تفاعل،  أي  يشبهه  ال  األربعني  ــارة  زي أثناء  نجده 
يكون األفراد جمردين عن املادة، بل ينحرص اإلرتباط 

عندهم باإليامن.

الغرائز  حتركه  منفردًا  واحــدًا  الفرد  يغدو  ال  إذ 
وإنام  اجلــســامين،  بعده  يف  ومنحرصًا  والشهوات، 
تتداعى  جسد  يف  واحـــدًا  غــريه  مع  الفرد  يشّكل 
وهو  واحد،  عضو  فيه  أشتكى  إذا  بالسهر  أعضاؤه 
موجود بجسمه وروحه يف وحدة متكاملة متفاعلة يف 
حقل العقيدة واإليامن. )جسم واحد وروح واحدة 
بعيدة عن  وهدف واحد وشعار واحد »يا حسني«( 
املاديات، خترق كل احلضارات لتشكل حضارة  كل 
التاريخ.  مر  عىل  وأسسها  قواعدها  هلا  ذاهتــا  بحد 
واحلضارة  اإلنفتاح  معاين  وأسمى  أرقى  حتمل  بل 
ملا  والعدالة  احلرية  حضارة  ــالح،  واإلص والتقدم 
الناس  عالقات  يف  اإلنسانية،  الواقعة  هذه  تشكله 
عىل  ذاته  بحد  ينعكس  وهذا  وتالمحهم  وتعارفهم 

صيغ  هــذا  خيلق  مما  وإندماجها  الشعوب  تالحم 
جديدة للتعاون بني مجيع الدول. 

حواجز  وال  حدود  ال   احلسني عاشوراء  إذن 
البرشية  توحد  إهنــا  أحــد،  عىل  ألحــد  تفضيل  وال 
نحو السالم واحلق والتخلص من اآلفات والفساد، 
احلضاري،  التقدم  ومظاهر  معاين  كل  فيها  نرى  إذ 
والتعايش  والتعاون  اإلسالم)احلوار  به  جاء  ما  أي 
كل  وحــروب،  لنزاعات  وجود  والتعارف...(،ال 
ُتوظف  صاف،بل  بقلب  تــأيت  والنفوس  القلوب 
ألجل  معًا  للحضارات  اإلجيابية  النتاجات  كل 
هذه  عىل  حيافظون  وهم  ويعودون  الواقعة،  هذه 
العريب  بني  تفرق  ال  التي  الروحية  احلضارية  الثقافة 

والعجمي.

خام�شًا:تبادل الثقافات بين ال�شعوب من خالل 

زيارة اأربعين الإمام الح�شين  نموذج )لبنان 

والعراق(

أ. تعاون الزوار:

العمل  مــع  التفاعل  إىل  اإلســـالم  وجهنا  لقد 
اجلامعي، حيث يكون حمط بركة اهلل كام يقول الرسول 
األكرم: »يد اهلل مع اجلامعة«، ودعوة للتعاضد كام 
ِ َواتلَّْقَوى﴾)27( يف اآلية الكريمة: ﴿َوَتَعاَونُوا َعَ الِْبّ
 عيل اإلمام  وصية  يف  كام  التنظيم،  نحو  وتوجيهًا 
»اهلل اهلل يف نظم أمركم«، وإن مثل هذه املفاهيم نجدها 
اجلامعي،  العمل  نرى  األربعني،  زوار  يف  تتجسد 
وتوزيع األدوار واملهام وتنمية املجتمع دينيًا وثقافيًا، 
الذي  والروحي  العقيدي  اإلرتباط  طبيعة  وكذلك 
بدوره يساهم يف تفعيل احلفاظ عىل ديمومة ومواصلة 
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الثقافة احلسينية، ملا تشكله من سمة حضارية تفتقدها 
املجتمعات. 

تتجدد  ذاهتا  بحد  معجزة  هي  األربعني  زيارة  إن 
تستطيع  أن  اجلغرافية  الرقعة  هلذه  فكيف  عام،  كل 
إستيعاب هذه األعداد دون أن تعاين من نقص يف املياه 
لتلبية هؤالء؟ أو كيف ال يفيض الرصف الصحي يف 

هذه املدة القصرية من هذا الكم اهلائل من البرش؟.

الناس  ارتباط  عىل  يعمل  الــذي  الــرس  هو  ومــا 
سياسية  هوية  مشكلني  ــر،  اآلخ بالبعض  بعضهم 
إعتقادية مل تستطع أي منظمة أو دولة أن تشكل مثلها 

عرب األزمان؟.

دعا  مما  مستقاة  املعلنة  بمضامينها  الزيارة  هذه 
تاريخ  إهنا   .احلسني اإلمام  ألجلة  واستشهد  إليه 
بــامٍض  ليس  احلــدث  وكــأن  ــام  ع كــل  نفسه  يعيد 
اآلن،  حتصل  كأهنا  واملــواســاة  املأساة  يعيشون  بل 
هذه  منها.  املستقبلية  وآماهلم  طموحاهتم  مستمدين 
مجلة  تعطي  زالت  وال  أعطت  التي  العريقة  املدرسة 
من املبادىء التي يتوجب اإللتزام هبا، حيث يتوحد 
املسلمون ويتقارب العراقيون وتتضح بوادر ومظاهر 
الشباب  يبارش هبا  التي  املختلفة  الوحدة يف األنشطة 
حشود  فيستقبلون  العراقية  املدن  وأهــايل  احلسيني 
وهم  كافة،  العامل  بلدان  ومن  الداخل  من  ــزوار  ال
اإلمام  رضيح  نحو  املقدسة  كربالء  إىل  يتوجهون 
ونرصة  مسامهة  الزيارة  مراسم  إلحياء   ،احلسني

منهم للمبادىء التي ثار من أجلها أبو األحرار. 

الديمقراطية  مظاهر  أهم  من  تعترب  الزيارة  وهذه 
العراقية بحرية ممارسة العقائد، بل هي عامل مساعد 

الشعوب واملجتمعات  بينهم وبني  فيام  التقارب  عىل 
الثقافات  تــبــادل  خيــص  فيام  بــاألخــص  ــرى،  األخـ
وتوحيدها عىل هذه الرقعة املقدسة مثل نمو وإزدهار 
والقبول  والتعاون،  والتسامح،  التكافل،  حاالت 
باآلخر، وإزدهار التنوع املجتمعي، مع توافر وحدة 
حقوقهم  حتفظ  التي  بالضوابط  واإللتزام  املوقف، 
بام  العطاء  بذل  يعمل اجلميع عىل  وكراماهتم، حيث 
عىل  والسهر  للزوار  واحلامية  األمن  تأمني  ذلك  يف 
رعايتهم وإستقباهلم، حيث يساهم آالف املتطوعني 

للخدمات واإلرشاد واملراقبة واإلستطالع.

الواقعة  هــذه  ألجــل  والــبــذل  العطاء  هــذا  وإن 
ورمزيتها، وأمهيتها ليس فقط عىل أرض العراق، إنام 
تعمل السفارات املمثلة للعراق يف كافة أنحاء العامل 
عىل املسامهة واملساعدة للزوار الذين يريدون القدوم 
بني  التعاون  إتفاقيات  توقع  حيث  الزيارة  إلحياء 
العراق و خمتلف الدول. ومن هذه الدول لبنان حيث 
الزوار  أمور  تسهيل  عىل  البلدين  بني  التعاون  يتم 
العراق إلحياء مراسيم زيارة  لبنان إىل  الوافدين من 
رشكات  بني  تعاون  إتفاقيات  تنسيق  عرب  األربعني 
الزائرين  أعداد  تنظيم  بالعمل عىل  الدولتني  من كال 
وتأمني  الدولتني،  لعبور  القانونية  أوراقهم  وتسهيل 

رحالت الطريان من الذهاب إىل اإلياب. 

من  لكل  تسمح  العراقية  السفارة  أن  والالفت 
فقط،  الشيعة  املسلمني  تستثني  ال  الذهاب  يريد 
هذا  العظيمة،  الذكرى  هذه  إحياء  يريد  من  كل  بل 
التعاون ليس فقط من اجلهات الرسمية بل واألهلية 
يف  تنطوي  حمددة  زمنية  مدة  خالل  سنويًا  نشهد  إذ 
خلدمة  موحدة  مواكب،  من  نشاطات  عدة  باطنها 



360

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

الشعبني  التعاون بني كال  زوار احلسني، ويستمر 
حتويل  يتم  حيث  اللبنانيني،  الوافدين  وصول  أثناء 
إىل  العظيم  وجوهرها  معناها  من  احلسينية  الثقافة 
بالعني  واملرئي  باليد  امللموس  اإلنساين  الفعل  حيز 
تقديم  يف  اجلميع  يتفانى  حيث  بــاألذن،  واملسموع 
اخلدمات للزوار وبأرقى صور احلضارة، إذ يستقبل 
العراقيون الزوار استقباالً مل نَر مثله بأي دولة يف العامل 
وغريها  للزوار  بيوهتم  فتح  فقط  ليس  التاريخ،  عرب 
البعض  نرى  بل  كربالء،  أرض  عىل  اخلدمات  من 
يغسل أرجل الناس التي متيش إىل كربالء، وأن املرء 
ليعجز عن وصف هذا الرتحيب واإلستقبال، أيضًا 
الزوار اللبنانيون يشاركون يف تقديم اخلدمة للزوار، 
حالة  يؤكد  وهــذا  وُمضيفًا،  ضيفًا  الزائر  فيصبح 
يف  والسبق  التسامح  ثقافة  ونرش  والتكافل،  التعاون 
العطاء املتبادل والالعنف، مما يساهم يف التالحم بني 
أبناء الشعبني، وتبادل الثقافات والعادات اإلجيابية. 
من  للغري  اخلدمات  لتقديم  اجلميع  من  كاملبادرة 
يفعلونه  ما  وأن كل  أو مصلحي،  مادي  مقابل  دون 
إذ   احلسني اإلمام  قدمُه  ما  أمام  ُيذكر  ال  بنظرهم 
ضحى بروحه. وينتج عن هذا تعميق النهج اإليامين، 
املسلمني  عموم  بني  املتسامح،  التعاوين،  التحرري، 
وغريهم بني هذين الشعبني. وهذه السامت احلضارية 
التي يفتقدها الكثري من املجتمعات الكبرية واملتقدمة، 
أنظمة  وتأسيس  إخرتاعات  من  توصلت  كلام  رغم 

متطورة.

والالفت أن ظاهرة األربعني هذه تزداد كل سنة 
عدد  بلغ  حيث  لبنان  سيام  ال  العامل  أقطار  كل  من 
 )71797(  2017 عام  املاضية  السنة  يف  الزائرين 

زائرًا بالتنسيق بني 20 رشكة سفر عراقية و23 رشكة 
سفر لبنانية. وهذا الرقم ُيعد رقاًم الُيستهان به بالنسبة 
املتعدد الطوائف واملذاهب، واألبرز أن  البلد  للبنان 
من الزوار اللبنانيني هناك عدد من املسيحيني. وهذا 
عابرًا  يكون  أن  إستطاع   احلسني اإلمام  أن  يؤكد 
الظلم  عىل  ثورته  وأن  وامللل  واملذاهب  للطوائف 

والظاملني ستبقى خالدة ما بقي الدهر.

ب. دور الإعالم اللبناني في الزيارة الأربعينية:

اأوًل : دور الإعالم:

أربعني  زيارة  هبا  حتظى  التي  الكبرية  األمهية  إن 
تتميز  املسرية  هــذه  إن  من  تــأيت   احلسني ــام  اإلم
حركة  تشبهها  ال  التي  الفريدة  اإلجتامعية  بحركتها 
يف مفاصل املجتمعات، وهي ُتعد من أهم املنعطفات 

الثقافية يف التاريخ.

املعلومات  نقل  يف  هامًا  دورًا  يلعب  فاإلعالم 
الواقعة  هذه  ومثل  وحتليلها،  ورسدهــا  واألخبار 
معرفة  يف  وتدقيق  عناية  ــورد  م تكون  أن  ينبغي 
وأكربها،  تفاصيلها  بأصغر  وصدقيتها،  حقيقتها 
الناس  بعقيدة  هلا  عالقة  ال  رسديات  جمرد  وليست 
وحياهتم، بل هي مما يبني يف نفوس املتلقني كل أبعاد 
بصورهتا  اإلسالمية  واألحكام  والقيم،  العقيدة، 
مرتكزات  يف  النافدة  واملؤثرة  واملتحركة،  احليوية 
تارخييًا  بذلك حتمل هدفًا  املجتمع اإلسالمي، وهي 
يف  جرى  ما  حقيقة  نقل  إعالم  أول  وإن  ومصرييًا. 
كربالء مها السيدة زينب واإلمام زين العابدين يف 
ختللها  والتي  الناس،  بجموع  أطلقوها  التي  خطبهام 
الذي  والسيايس  ــوجــداين،  وال العقيدي،  الكالم 
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واإلستنهاض  والــثــورة،  التحدي  صنوف  كل  فيه 
املمزوجة بالعواطف اجلياشة، وما رافق هذه اخلطب 
بني  حصلت  وتفُجعات  وعويل  وبكاء  نياحة،  من 
انتقال  أثناء  وكذلك   .خطبهام إىل  املصغني  الناس 
فاملدينة،  فالعراق  الشام  من   اهلل رسول  بيت  آل 
وطريقة نقلهم للناس ما جرى مع احلسني وأصحابه 

.وأهله

املثابرة  يف  ــالم  اإلع دور  ــراز  إب من  بد  ال  وهنا 
تلك  منذ  الواقعة،  أحــداث  نقل  يف  واإلستمرارية 
األيام إىل يومنا هذا حيث نرى تنقل زيارة األربعني 
كل عام، ويتم تغطية هذه الظاهرة من أغلب وسائل 
التي  املحرتمة  بكلمة  هنا  وأقصد  املحرتمة،  اإلعالم 
تغطي كافة األحداث يف العامل وال تتجاهل مثل هذا 
احلدث العاملي، كون مهمة اإلعالم احلقيقية واخلالقة 
هي نرش احلقائق واألخبار واآلراء عن طريق الوسائل 
اإلعالمية، واهلدف من النرش أو البث الالسلكي هو 
الصحيحة  باملعلومات  اجلمهور  أو  الناس  تزويد 
كانت  مهام  احلقائق  إخفاء  أو  تلفيق  والصادقة،دون 
من  العديد  نجد  سنويًا  لكننا  وتأثرياهتا،  طبيعتها 
هذا  وعرض  تغطية  عمدًا  تتغافل  اإلعــالم  وسائل 
العامل  احلدث اجلامهريي الضخم، ويف خمتلف أنحاء 
رغم  عليه،  الضوء  تسليط  وعدم  والغريب،  العريب 
تتم تغطية  السنة،كيف  أيام  أننا نشاهد ونسمع طيلة 
مظاهرة صغرية ال تتجاوز املئات من األشخاص يف 
هونغ كونغ أو يف فرنسا، أو أي جتمع صغري لعدد من 
األشخاص يف أي مكان من دول العامل، واملستغرب 
أن ماليني األشخاص من كل الفئات العمرية )النساء 
والشيوخ واألطفال والشباب...( يتواجدون يف هذا 

اجلنسية  أو  اللون  بني  متييز  دون  العلمي،  التجمع 
واملحبة،  العطاء  لبذل  متزامحني  أو...  املذهب  أو 
السالم  صفات  كل  جمسدين  باهلدف،  ومتوحدين 
واخلري يف أدائهم، وكيف مثل هذا ال يتم بثه أو عرضه 
بحد  فهي  أنواعها،  بمختلف  اإلعالم  وسائل  عرب 
أضخم  كوهنا  األفالم  إلنتاج  ثَرية  مادة  تعترب  ذاهتا 
عدد  يفوق  األرضية،  الكرة  شهدهتا  تارخيية  ملحمة 
بمكة  احلج  مواسم  يف  املشاركني  أضعاف  الزائرين 
كافة  من  أشخاص  بمشاركة  تتميز  بل  املكرمة، 
واإليزديون  والصائبة  والنصارى  فالسنة  املذاهب، 
للزائرين  اخلدمات  تقديم  يف  يشاركون  واملسيحيون 
والعطاء  للتضحية  رمزًا   احلسني اإلمام  معتربين 

والعدل عابرًا للحدود وامللل. 

املحرتم  اإلعالم  عىل  جيب  ما  األدنى  باحلد  هذا 
عرضه بل الَسبق يف تغطية هذا احلدث، وهذا إن دَل 
عىل يشء فإنه يدل عىل أن هذا احلدث ال يتناسب مع 
متزيق  لسياسة  تسعى  التي  املهيمنة،  الدول  تطلعات 
ثمة قوى  أن  بل  تسد،  فرق  وإتباع سياسة  الشعوب 
توجيه  التأثري يف  زمام  تقف وراءها ومتتلك  سياسية 
ماكنة  إدارة  عىل  هيمنتها  خالل  من  العاملي،  الرأي 
اإلعالم العاملي مدركني أن هذا احلدث يشكل خطورة 
به  املراد  األمريكي،  الصهيوين  للمرشوع  بالتصدي 
ثرواهتا  عىل  والسيطرة  املنطقة،  يف  الشعوب  متزيق 
وأمالكها، وبطبيعة احلال هذه املسرية الضخمة التي 
ليس هلا مثيل يف املسريات السياسية والدينية عىل مر 
التاريخ والزالت، تشكل هاجس خوف هلذه الدول 
والسيام  للشعوب،  املؤامرات  حتاك  التي  وغريها، 
املتبعني خلط وهنج اإلمام احلسني، حيث يشعرون 
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الطغاة  نحو  وجهت  لو  الكبرية  األعــداد  هذه  بأن 
هذا  يف  األهــيل  السلم  ــددون  هي الذين  واملفسدين 
اجلموع  برمته، ذلك ألن هذه  العامل  العامل،،حلكمت 
حتمل فكر احلسني، والدليل أن هذا الفكر مل ولن 
فاألعداد  الدين،  يوم  إىل  بل  البرشية،  مادامت  ُيطفأ 
تتعاظم واإليامن يرتسخ،والدافع هو  تكرب واحلشود 

اإللتزام هبذا الفكر والنهج احلسيني.

هذا  لطمس  املحاوالت  زالت  ما  الواقعة  فمنذ 
والعدالة  احلــق  نــور  لكن  عليه،  والقضاء  الفكر 
آل  خطى  عىل  والسري  األحد  الواحد  باهلل  واإليــامن 

حممد، نراه يشع يومًا بعد يوم.

في  اللبنانية  الفاعلة  الإعالم  و�شائل  دور  ثانيًا: 

م�شيرة  حركة  من  الإ�شتفادة  لن�شر  الحدث  ن�شر 

الأربعين و�شماتها العلمية، من اأبرزها:

تعمل اجلهات املختصة أو الرشكات التي تتكفل . 1
اإلياب،  إىل  الذهاب  من  الزيارة  عملية  سري 
بالرتكيز عىل إستقطاب الزائرين بأكرب عدد ممكن، 
يستخدموهنا  التي  اإلعالم  وسائل  عرب  وذلك 
بزيارة  املختصة  السنوية  براجمهم  عن  لإلعالن 
أو  الرحالت  باقي  عن  تتميز  وهي  األربعني، 

الزيارات ملا متثله من أمهية.

بيوم . 2 حمصورة  ليست  الزيارة  مدة  أن  اإلعالن 
ليكون  معدودة،  أيامًا  متتد  وإنام  بعينه،  واحد 
يسجل  أن  يرغب  من  كل  أمام  مفتوحًا  املجال 
بمسرية  متثلت  التي  اإلنسان،  قيم  جتاه  شعوره 

اإلمام احلسني واملستشهدين بني يديه.

اجلميع . 3 متثيل  يف  اهلام  الدور  عىل  الضوء  تسليط 

جساًم واحدًا وشعارًا واحدًا، وهذا األمر تعجز 
عنه أي حكومة يف األرض، رغم تطور األجهزة 
بني  تؤلف  أن  من  واملحفزات،  والتقنيات  لدهيا 
بني  احلسني  ثورة  تؤلف  كام  واحدة  مدينة  أبناء 
السياسية  واإلنتامءات  واملذاهب  األديان  كل 

وغريها.

إبراز مبادىء الثورة احلسينية والعمق األخالقي . 4
من  املعرفة  هذه  بتجسيد  املجتمع،  نفوس  يف 
هذه  إيامن  تعكس  التي  األربعني،  مسرية  خالل 
اإلهلية  القيادة  مع  للتعامل  وجهوزيتها  اجلموع 

بكل وفاء وإخالص.

هبذه  هيتم  الذي  اللبناين  اإلعالم  دور  يقترص  ال 
الظاهرة فقط عىل اجلهود يف اإلعالن عن احلمالت، 
أن  الزوار عىل أرض كربالء، حيث نرى  بل مواكبة 
وما  األحداث،  وينقلون  الزوار،  يرافقون  املراسلني 
جيري يف هذه املسرية الضخمة إىل العامل بشكل صادق 
وموضوعي وعلمي، لكن تتميز هذه التغطية أن هذا 
الكادر اإلعالمي، ال يمكنه فصل العاطفة عن العلم، 
فنقل أحداث زيارة األربعني، ليس كنقل أي معلومة 
أو خرب، فال يستطيع أي شخص عىل أرض كربالء 
واحلرارة  بالعواطف  املليئة  اجلموع  هبذه  ويتأثر  إال 
يولد  ذاتــه  بحد  وهــذا   ،احلسني لإلمام  واحلــب 
شغف عند املشاهد ملعرفة كربالء ومعرفة هذا الرجل 

الذي جيتمع املاليني حبًا له.

األبعاد  إىل  بإعطاء حيز  اإلهتامم  لفت  ينبغي  كام   
األخرى اجلانبية، التي يقوم هبا بعض احلمالت، التي 
األموال  عىل  للحصول  املناسبة  هذه  إستغالل  تبغي 
بشكل جنوين، وهذا ال يتناسب مع السامت العلمية 
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سنة  كل  ففي  األربعني.  زيارة  ملبادىء  واألخالقية 
تشهد الساحة اللبنانية تزامحًا بني أصحاب احلمالت 
املادية  التكلفة  وإرتفاع  الزائرين،  أعداد  كسب  عىل 
للزائر الواحد، إال أن هذا ال يغري الصورة عند حمبي 
اإلمام احلسني، حيث نرى أن األعداد تزداد كل 

سنة.

نالحظ أن هناك تفاوتًا كبريًا يف أسعار احلمالت 
إىل  وتصل  دوالرًا،   650 من  تبدأ  األربعني،  لزيارة 
1000دوالر، وكل ذلك يعتمد عىل جمموعة تفاصيل 
التي تقدمها كل محلة، بام يف  تتعلق بمستوى اخلدمة 
مزور  مرافقة  الكوادر،  عدد  الفنادق،  مستوى  ذلك 

خاص إىل جانب الربامج الروحية.

أن  إال  األسعار  إرتفاع  شكاوى  من  وبالرغم 
اإلقبال عىل الزيارة يشهد هو اآلخر زيادة مضطردة، 
القاعدة  منطقية  مــع  يتامشى  الـــذي  األمـــر  ــو  وه
ارتفعت  الطلب  زاد  »كلام  الشهرية  اإلقتصادية 

األسعار«. 

إرتفاعها،  واصلت  قد  احلمالت  أسعار  ونجد 
لقلة  إستغالل  وربام  دوالر،  األلف  حاجز  متجاوزة 
أعداد الفنادق الفخمة يف العراق، عرب زيادة األسعار، 
أمام األعداد اهلائلة، أو إستغالل أصحاب احلمالت 
ذلك جلني الكثري من األموال. والدليل هلذه األخرية 
أنه ملاذا هناك من يقنع بربح ال يتجاوز 650 دوالرًا، 

فيام البعض يسعى ألكثر من ذلك؟!
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  البعد العالمي لزيارة اأربعينية الإمام الح�شين

اأ.د. خليل ح�سن الزركاين

كلية العلوم اإلسالمية - جامعة بغداد

الملخ�ض

إن عاملية الثورة احلسينية جتعلنا نأخذ من مناهجها الدروس والعرب، فتلك القيم اإليامنية مناهٌج لتطور الفكر 
اإلنساين نحو إرساء عامل متحرض متآٍخ خاٍل من االستبداد والظلم واإلرهاب.

إن زيارة األربعني تكتسب بعدها العاملي من املشاركة املتنوعة للشعوب واألمم والطوائف،

إهنا إجالل لكل مبادئ وقيم الثورة والنهضة احلسينية وجتسيد حي للوالء هلا والرباءة من أعدائها.

أبرزها:  العاملي لزيارة األربعينية من خالل حماور متعددة  البعد  البحث إىل تسليط الضوء عىل  هيدف هذا 
عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاالً، وتسجيل زيارة االربعني عىل الئحة الرتاث 
العاملي، وزيارة األربعني يف عيون الغرب، وزيارة األربعني يف الصحف الغربية وزيارة الشخصيات الغربية إىل 
كربالء للمشاركة يف زيارة األربعني، وزيارة األربعني يف منظور املثقفني الغربيني، واملواكب العربية واألجنبية 

التي شاركت يف إحياء زيارة األربعني، ثم اخلامتة.

عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي، زيارة األربعني مثاالً.. 1

القرون  خالل  اإلسالمية  البالد  عىل  املسترشقني  عرشات  توافد  خالل  من  إال  اإلسالم  الغربيون  يفهم  مل 
املاضية، فدرسوا الرتاث والنصوص واملعامل، وعىل أساسها رسموا صورة معينة عن اإلسالم وأحوال املسلمني، 
فدرسوا احلج وبحثوا يف أمر البقاع املقدسة، كام بحثوا يف القرآن الكريم، وأيضًا سائر مصادر العلم واملعرفة 
واألدب، كل هذا وغريه ساعدهم عىل إجياد الطريقة األفضل - بالنسبة هلم- للتعامل مع الشعوب اإلسالمية.

تسجيل زيارة االربعني عىل الئحة الرتاث العاملي.. 2

مع االستعدادات التي جترهيا العتبة احلسينية املقدسة الستقبال شهَري حمرم وصفر، حيث سيتوافد املاليني 
من املسلمني ألداء زيارة عاشوراء وزيارة أربعني اإلمام احلسني، كشف مركز كربالء للدراسات والبحوث، 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة عن سعيه إلدراج »زيارة األربعني« عىل الئحة الرتاث العاملي يف منظمة اليونسكو 

باعتبارها جزءًا من الرتاث العراقي.
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 زيارة األربعني يف عيون الغرب.. 3

قدمت لنا املجتمعات يف كل مراحل العصور حضارات خمتلفة، سجلت تقدمًا يف عدة جماالت، منها كانت 
عمرانية أو صناعية أو زراعية، بيد أنَّ هنالك بعض احلضارات يف كل تاريخ العامل، قدمت لنا تقدمًا يف جمال 

العلم والفنون يف جماالهتام املختلفة، لكن كل احلضارات قد أمهلت الفرد بشكل خاص واالرسة بشكل عام.

زيارة األربعني يف الصحف الغربية. . 4

ُيعدُّ تعامل الصحافة الغربية مع الشعائر احلسينية حديث العهد مقارنة بام كتبه وبيَّنه العديد من املسترشقني 
واالختصاصيني الغربيني يف جمال تأريخ اإلسالم منذ عقود، خاصة وإن انتشار هذه الشعائر وحرية إقامتها قد 

ظل حتى وقت قريب ما بني مد احلكومات الطاغية وجزر فرتات التحرر التي متر هبا الشعوب املسلمة.

زيارة الشخصيات الغربية إىل كربالء للمشاركة يف زيارة األربعني. . 5

قام 70 أكاديميًا وفنانًا وإعالميًا من 22 دولة حول العامل بزيارة مجاعية لطريق النجف - كربالء لالطالع 
عىل مسرية األربعني املليونية الراجلة باجتاه كربالء باعتبارها أكرب جتمع برشي يشهده العامل.

زيارة األربعني بمنظور املثقفني الغربيني. . 6

تعترب زيارة أربعني اإلمام احلسني ظاهرة فريدة مل يشهد التاريخ اإلنساين هلا مثياًل ال يف األديان السابقة 
وال األمم الغابرة وال يف العرص الراهن ولن تشهد اإلنسانية مستقباًل كظاهرة زيارة األربعني أبدًا.

املواكب العربية واألجنبية التي شاركت يف إحياء زيارة األربعني. . 7

الشعائر واملواكب  العراق والعامل اإلسالمي إن  الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف  اعترب رئيس قسم 
الدول األجنبية واإلسالمية والعربية بمواكب  العاملي من خالل مشاركة أغلب  الطابع  احلسينية بدأت تأخذ 

 .فعالة وضخمة يف أربعينية اإلمام احلسني
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The global dimension of the visit of the fortieth Imam Hussein

Prof.Khalil Hassan Al - Zarkani

College of Islamic Sciences - University of Baghdad

Abstract

The universal values   of the Husseiniya revolution make us take lessons and lessons from 
their curricula. These values   are the means of developing human thought towards establishing 
a civilized and brotherly world free of tyranny, injustice and terrorism.

The visit of the 40th is gaining the global dimension of the diverse participation of peoples, 
nations and communities,

It is a tribute to all the principles and values   of the revolution and the rise of Husseini and a 
vivid embodiment of loyalty to it and innocence of its enemies.

The purpose of this research is to highlight the global dimension of the visit to Al-Arbaeen 
through several axes, notably: the universality of Al Hussein and the merit of public awareness. 
The 40th anniversary of the visit, the registration of forty visits to the World Heritage List, the 
40th visit to the West, To participate in the visit of forty, and the visit of the forty in the perspec-
tive of Western intellectuals, Arab and foreign processions that participated in the revival of the 
visit of forty, and then the conclusion.

Al Hussein and the public awareness, visit the forty example.

The Westerners understood Islam only through the influx of dozens of orientalists over the 
Islamic countries over the past centuries. They studied the heritage, texts and monuments, and 
based on this they drew a specific picture of Islam and the conditions of the Muslims. They 
studied Hajj and discussed the holy places as discussed in the Holy Quran. Knowledge and 
literature, all this and other help them find the best way - for them - to deal with the Muslim 
peoples.

Registration of forty visits to the World Heritage List.

With preparations for the holy month of Muharram and Safar, where millions of Muslims 
will flock to perform the Ashura visit and the 40th visit of Imam Hussein, the Karbala Center for 
Studies and Research, affiliated with the holy threshold of Husseiniya, As part of Iraqi heritage.

 Visit the forty in the eyes of the West.

Societies in all ages have presented us with different civilizations, which have progressed in 
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many areas, including urban, industrial or agricultural. However, some civilizations throughout 
the world have made progress in the field of science and arts in their various fields. The indi-
vidual in particular and the family in general.

Visit of forty in the Western newspapers.

The treatment of the Western press with the rituals of Husseiniya is new compared to what 
has been written by many Western Orientalists and specialists in the field of the history of Islam 
for decades, especially since the spread of these rites and freedom of residence has until recent-
ly been between the extension of tyrannical governments and the islands of periods of liberation 
experienced by Muslim peoples.

Visit Western characters to Karbala to participate in the fortieth visit.

70 academics, artists and media from 22 countries around the world visited the Najaf-Kar-
bala road to see the 40-million-foot march towards Karbala, the largest human gathering in the 
world.

The fortieth visit of the Western intellectuals.

The visit of the forty Imam Hussein is a unique phenomenon that human history has never 
seen before, neither in the previous religions nor the ancient nations nor in the present age.

Arab and foreign processions that participated in the revival of the fortieth visit.

The head of the rituals and processions and the Husseiniya bodies in Iraq and the Islamic 
world considered that the rituals and processions of Husseiniya began to take on a global char-
acter through the participation of most foreign, Islamic and Arab countries in the effective and 
huge maneuvers in the 40th Imam Hussein.
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المقدمة 
اإلرهــابــيــني  بسبب  ــرًا  ــط خ ــر  ــث األك الــبــلــد  يف 
واملعتقدات  املضللة  الفتاوى  أمساخ  التكفرييني، 
املنحرفة، والفكر االنغالقي الالإنساين الذي يعادي 
إسالمية  إنسانية  رسالة  وكل  صحيح  اعتقاد  كل 
النبوية  نَّة  والسُّ للقرآن  الصايف  النبع  موارد  من  تنبع 

السليمة.

يف البلد األكثر حاجة اىل البنى واملرافق األساسية 
تستفيق  ومنشآت،  وجسور  وطــرق  خدمات  من 
حاميل  من  مليونية  مسريات  عىل  العراق  دروب 
ومنارات  احلرية،  وعشاق  والسالم،  املحبة  رايات 
اإلمام  احلسني..  اإلمــام  زوار  من  واملبادئ  القيم 

اخلالد يف ذاكرة الشعوب واألمم والتاريخ.

مسرياُت حبٍّ ووالء من كل بيت، من كل قرية، 
من كل مدينة، ومن شعوب العامل أمجع.

الرباءة..  كرنفال  يف  كربالء  نحو  تزحف  ماليني 
احلواجز  تتهاوى  العوائق،  تتصاغر  املعاناة،  تتالشى 
أمام ذلك اإليامن العقائدي بنهج احلسني وهنضته 

وثورته اخلالدة..

بالرغم من كل ما يمنع املشاركة العاملية يف زيارة 
 - وهتــديــدات   - وعوائق   - معاناة  من  األربعني 

وخماطر - وحواجز - بكل أنواعها ومستوياهتا..

يف  الشعوب  شمل  يلتئم  ذلك  كل  من  بالرغم 
اإلنساين  عطاءه  ليمنحها   الشهداء سيد  حرضة 

والعقائدي والثوري.

من  العاملي  بعدها  تكتسب  األربعني  زيــارة  إن 

املشاركة املتنوعة للشعوب واألمم والطوائف.

والنهضة  الثورة  وقيم  مبادئ  لكل  إجالل  إهنا 
احلسينية وجتسيد حي للوالء هلا والرباءة من أعدائها.

البعد  عىل  الضوء  تسليط  إىل  البحث  هذا  هيدف 
متعددة  حمــاور  خالل  من  األربعني  لزيارة  العاملي 
أبرزها، عاملية احلسني واستحقاق الوعي اجلامهريي 
عىل  االربعني  زيارة  وتسجيل  مثاالً،  األربعني  زيارة 
عيون  يف  األربعني  ــارة  وزي العاملي،  الــرتاث  الئحة 
الغربية،  الصحف  يف  األربــعــني  وزيـــارة  الــغــرب، 
للمشاركة  كربالء  إىل  الغربية  الشخصيات  وزيــارة 
يف زيارة األربعني، وزيارة األربعني بمنظور املثقفني 
التي شاركت  العربية واألجنبية  الغربيني، واملواكب 

يف إحياء زيارة األربعني، ثم اخلامتة.

عالمية الح�شين وا�شتحقاق الوعي الجماهيري، 

زيارة الأربعين مثاًل

توافد  خالل  من  إال  اإلســالم  الغربيون  يفهم  مل 
خالل  االسالمية  البالد  عىل  املسترشقني  عــرشات 
القرون املاضية، فدرسوا الرتاث والنصوص واملعامل، 
اإلسالم  عن  معينة  صــورة  رسموا  أساسها  وعىل 
أمر  يف  وبحثوا  احلج  فدرسوا  املسلمني،  ــوال  وأح
الكريم، وأيضًا  القرآن  بحثوا يف  املقدسة، كام  البقاع 
سائر مصادر العلم واملعرفة واألدب، كل هذا وغريه 
ساعدهم عىل إجياد الطريقة األفضل - بالنسبة هلم- 
اإلنسان  وحتديدًا  اإلسالمية  الشعوب  مع  للتعامل 
قد  االسترشاف  عهد  أن  البعض  ويعتقد  املسلم، 
معطيات  أن  بيد  أغراضه،  واستنفد  الزمان  طــواه 
أنفسهم  يرون  الذين  الغربيني  أن  اىل  تشري  الواقع 
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رعاة احلضارة املعارصة، ما يزالون يبحثون عاّم خفي 
عليهم من حقائق تتعلق باحلضارة واإلنسانية، إن مل 
يكن حتت عنوان االسترشاق، فانه ربام يأخذ عناوين 

أخرى جديدة.

ومن أبرز احلقائق الكبرية املتعلقة التي مل يتوصلوا 
احلسينية  النهضة  هي  هلا  متكاملة  صــورة  إىل  بعُد 
تارخيي ذي دالالت عميقة، وكثقافة وفكر  كحدث 
ذكرى  إحياء  يتمثل يف  األمة  واسعة يف  تتبناه رشحية 
خاصة  وطقوس  شعائر  ضمن   احلسني اإلمــام 
أيام عاشوراء وأيام زيارة األربعني. لذا فإننا نالحظ 
حماوالت جاّدة من علامء وأدباء وفنانني لفهم الدوافع 
 - األربعني  زيارة  خالل  مذهلة  أعامل  من  يرونه  ملا 
مثاًل- مثل امليش ملسافات طويلة صوب مرقد االمام 
وتوفري  األطعمة  أنواع  خمتلف  وتقديم   ،احلسني

السكن والراحة وغريها كثري.

حقيقة  اآلن  لنا  تكشف  ال  الثقافية  الظاهرة  هذه 
عاملية النهضة احلسينية، ألن البعد اإلنساين يف القضية 
كان االشارة االوىل التي التقطها الغربيون رسيعًا من 
أول يوم سمعوا فيه بخرب الواقعة، ربام قبل أكثر من 
الواسعة هلذه  إنام اجلديد يف األمر األبعاد  ألف عام، 
العاملية، ففيام مىض من الزمن كانت القضية يف طيات 
وأهل  املسترشقني  أدمغة  ويف  املخطوطة،  الكتب 
العلم واملعرفة، وهم معدودون يف بريطانيا أو فرنسا 
- مثاًل- بينام اليوم خترتق النهضة احلسينية وأبعادها 
حياة  وتفاصيل  والنساء  االطفال  مشاعَر  االنسانية 
بفضل  العامل  يف  إنسان  وأي  بل  الغريب،  االنسان 

التقدم يف تقنية االتصاالت ووسائل اإلعالم.

فعندما يسمع االنسان الغريب عن حادثة استشهاد 
فإن  امليالدي،  السابع  القرن  يف   ،احلسني االمام 
سيجدون  الغربية  البالد  يف  الثقافة  بأمر  املعنيني 
أنفسهم مطالبني بملء هذا الفراغ الذهني اجلديد بام 
يرونه مناسبًا هلم، واإلجابة عن التساؤالت وتقديم 
للدين  بالنسبة  متامًا  ملا جرى، كام حدث  التفسريات 
من  الغربية  املجتمعات  اىل  وصل  عندما  االسالمي 
وانتشار  العامة  واملطبوعات  املرتمَجَة  الكتب  خالل 
وفيلم  السينام  دور  جاء  ثم  من  وغريهم،  املبلغني 

»الرسالة« لتقريب الصورة أكثر اىل االذهان.

هذا التطور اجلديد يف أمر انتشار النهضة احلسينية 
ملواكبة  جديد  استحقاق  ــام  أم يضعنا  الــعــامل،  اىل 
اىل  استطعنا  ما   - الكامل  بالوعي  االنتشار  هــذا 
الصورة  ألن  القضية،  تفاصيل  بكل  سبياًل-  ذلك 
النهضة احلسينية ستحمل  تنعكس من  التي  اجلديدة 
األربعني  يف  للزائرين  املليوين  الزحف  مشاهد  معها 
احلسيني، أو مشاهد املواكب اخلدمية والتفاعل املثري 
الزيارة،  هذه  مع  وغريهم  واملعّوق  واملــرأة  للطفل 

ومراسيم العزاء أيضًا)1(.

وُربَّ سائل عن عالقتنا بام يفعله املصور الصحفي 
والكاتب واألديب والسينامئي من بريطانيا أو فرنسا 
زيارة  يف  تواجده  خالل  آخر،  بلد  أي  أو  أمريكا  أو 
صحفية  تغطية  جيرون  هؤالء  أن  لو  كام  األربعني؟ 
ملهرجان أو »كرنفال« يتعلق بالزهور أو األزياء وما 
الطرق  عىل  املشاة  مشاهد  أن  حني  يف  ذلــك،  شابه 
والدواء  الطعام  وتقديم  بعيدة،  ملسافات  اخلارجية 
ذلك  كل  املتنوع،  االجتامعي  واحلضور  والسكن، 
يشكل بالنسبة للزائر األجنبي »املستكشف« جزئيات 
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التي  الصورة  منها  ليشكل  يصففها  صغرية  وقطعًا 
يريد أن يفهم من خالهلا النهضة احلسينية، أو السبب 
يف االهتامم املنقطع النظري هبذه الزيارة بالذات، وهذا 
ما  بكل  الوعي  من  درجة  عىل  نكون  أن  منّا  حيتاج 
يف  اإلسهام  من  يمكننا  بام  احلسينية،  بالنهضة  يتعلق 

تشكيل تلك الصورة بأحسن ما يكون)2(.

التراث  لئحة  على  الربعين  زيارة  ت�شجيل 

العالمي

احلسينية  العتبة  جترهيا  التي  اإلستعدادات  مع 
املقدسة الستقبال شهَري حمرم وصفر، حيث يتوافد 
وزيارة  عاشوراء  زيارة  ألداء  املسلمني  من  املاليني 
كربالء  مركز  كشف   ،احلسني اإلمــام  أربعني 
للدراسات والبحوث، التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
الئحة  عىل  األربــعــني«  »زيـــارة  إلدراج  سعيه  عن 
جزءًا  باعتبارها  اليونسكو  منظمة  يف  العاملي  الرتاث 

من الرتاث العراقي.

األمري  عبد  املركز  رئيس  رصح  اإلطــار  هذا  يف 
تسجيل  اىل  نسعى  »إننا  الرسمي  للموقع  القرييش 
جزءًا  باعتبارها  اليونسكو  منظمة  يف  األربعني  زيارة 
هذا  يف  يدعمنا  من  وهناك  العراقي  الــرتاث  من 
املوضوع، ومها وزارة اخلارجية االيرانية واملستشارية 

الثقافية االملانية«.

مع  عاليًا  تنسيقًا  مركزه  لدى  أن  القرييش،  وأكد 
جهات خارج العراق يف أوروبا وآسيا، مثل اجلامعة 

األملانية ومركز الرتاث األملاين.

ودعا مراكز الفكر إىل دراسة ظاهرة زيارة االربعني 

واالجتامعية  والصحية  اخلدمية  النواحي  كافة  من 
واالقتصادية باإلضافة اىل اجلانب العقائدي »إلدامة 
وترسيخ  الزائر  أمام  العقبات  وتذليل  الزيارة  زخم 

القيم اإلنسانية التي أفرزهتا هذه الزيارة«)3(.

زيارة الأربعين في عيون الغرب

العصور  مراحل  كل  يف  املجتمعات  لنا  قدمت 
جماالت،  عدة  يف  تقدمًا  سجلت  خمتلفة،  حضارات 
ــة،  زراعــي أو  صناعية  أو  عمرانية  كــانــت  منها 
ــل تــاريــخ  ــارات يف ك ــاك بــعــض احلـــضـ لــكــن هــن
والفنون  العلم  جمــال  يف  تقدمًا  لنا  قدمت  العامل، 
احلــضــارات  كــل  أنَّ  بيد  املختلفة،  جمــاالهتــام  يف 
عام. بشكل  واالرُسة  خاص  بشكل  الفرد   أمهلت 
باملصالح  العالقات  وانحصار  املجتمعات  متزق  إنَّ 
فقط، كان عاماًل مهاًم يف حتطيم البنية أألساسية للمجتمع 
الغريب، حيث وصلت هبم اىل االجتامع مرة واحدة يف 
وإن  املسيح،  والدة  ذكرى  “الكرسمس”  يف  السنة، 
 الكثري من العوائل مل حتقق هذا االجتامع لعدة سنوات.
تعد  سنويًا  اجتامعًا  حتقق  التي  العائلة  أن  حيث 
بعض  أحــوال  ملعرفتهم  فرصة  وهناك  مرتابطة، 
عائلة  عن  نتكلم  ونحن  هذا  بينهم،  فيام  والتقارب 
-أب  األوىل  الدرجة  من  قرابتهم  مستوى  صغرية، 
وأم وأبناء- حيث وصل احلال اىل إنشاء مؤسسات، 
املجتمع. ترابط  لدعم  الطائلة  األمـــوال   وتوفري 
مجيل  يشء  بالسنة  واحــد  يــوم  يف  االرُسة  جتمع  إن 
من  كاملة  طائفة  بتجمع  بالكم  فام  أرسي،  وترابط 
واحد  مكان  يف  وألواهنا  وأعامرها  جنسياهتا  خمتلف 
ويوم واحد أو عدة أيام، بطريقة جتد فيها األشخاص 
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خيدمون بعضهم البعض، ويقدمون الطعام والسكن 
ويبذلون كل ما لدهيم؟

كل  وامــتــزاج  وتــعــارف  تــرابــط  يسمى  هــذا  إن 
بينهم. فيام  تقاربًا  وينتج  الطائفة  هذه  يف   االعــراق 
هذه ما يدور يف عقول الغرب عن زيارة األربعني يف 
العراق، حيث صدرت الكثري من التقارير حول هذه 
العامل،  يف  برشي  جتمع  أكرب  بأهنا  وسميت  الزيارة، 
احلاجة  دون  منظمون  أهنم  أيضًا  التقارير  وذكرت 
مهرجان  أكرب  أنه  اىل  آخر  وأشار  لتنظمهم،  للدولة 
بالعامل، لكنه مل يأخذ حّيزه اإلعالمي بعد، وأن مشاركة 
 ماليني من اإليرانيني تعد رسالة سياسية لواشنطن.
إن زيارة األربعني هي رمز شيعي وعالمة فارقة متيز 
هبا املسلمون الشيعة عن مسلمي العامل وباقي األديان 
الغفرية  باألعداد  الزيارة  هذه  أن  حيث  األخــرى، 
التي وصلت هلا اإلحصائيات، مل تسجل حالة خرق 
تذكر أو حاالت موت مجاعية من التدافع أو الزخم 
شيعة  كل  بني  متيزوا  العراق  اهل  أن  كام  السكاين، 
ويستقبلوهنم  للزوار  الضيافة  يقّدم  َمْن  بأهنم  العامل 
مما  الطعام  هلم  ويقدمون  واحلسينيات  البيوت  يف 
العراق. أهل  ومتتدح  حتب  العامل  شيعة  كل   جعل 
العامل  شيعة  ارتــبــاط  األربــعــني  ــارة  زي جعلت  لقد 
العراق  أصبح  حيث  وشيعته،  العراق  بمرجعية 
بعني  أخذ  وهذا  ومقصدها،  العامل  يف  الشيعة  وجهة 
من  كان  هذا  أن  اعترب  الذي  الغرب  عند  االعتبار 
الشعوب  هذه  بني  الرتابط  وفاق  الزيارة،  هذه  أثر 
ترابطًا من  هنا كسبنا  أيضًا،  الفرد واالرسة  موضوع 
نوع جديد، ترابط شيعي بني أقوام وأعراق من بلدان 
خمتلفة تربطهم زيارة االربعني والتشيع بحد ذاته، مل 

حتصد اي من احلضارات التي سبقت هذا النوع من 
التطور والتقدم صادق القيم يف الشأن البرشي.

زيارة الأربعين في ال�شحف الغربية 

يعد تعامل الصحافة الغربية مع الشعائر احلسينية 
من  العديد  وبيَّنه  كتبه  بام  مقارنة  العهد  حديث 
املسترشقني واالختصاصيني الغربيني يف جمال تأريخ 
اإلسالم منذ عقود، خاصة وإن انتشار هذه الشعائر 
مد  بني  ما  قريب  وقت  حتى  ظل  قد  إقامتها  وحرية 
احلكومات الطاغية وجزر فرتات التحرر التي متر هبا 

الشعوب املسلمة.

وتقارير  املسترشقني  كتابات  بني  فّرقنا  ما  وإذا 
سنجد  فإننا  الشعائر،  هذه  عن  الغربية  الصحافة 
متأخرًا  استكشافيًا  طابعًا  أخذت  الصحافة  هذه  أن 
هذه  بوصف  يتعلق  فيام  خاصة  احلسينية،  للشعائر 
الشعائر ورشح ما تعنيه وفق املفاهيم التي أقيمت من 

أجلها. فكيف ذلك؟

تجمع  اأكبر  البريطانية:  الندبندنت  �شحيفة  اأ. 

عالمي
أن  اكتشفت  ديدرين  ليزي  الربيطانية  الكاتبة 
جتمع  أكرب  هي   احلسني لإلمام  األربعني  زيــارة 
إلقاء الضوء عىل الشعائر احلسينية،  يفتها  عاملي، ومل 
إىل  القادمني  بالزائرين  حتدق  التي  املخاطر  وعىل 
حتت  جاء  الذي  تقريرها  يف  املقدسة  كربالء  مدينة 
للزائرين«، والذي  عنوان »أكرب وأخطر جتمع عاملي 
زيارة  خالل  الربيطانية،  االندبندنت  صحيفة  نرشته 

األربعني التي جرت مراسيمها هناية عام 2014م.
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من  املــاليــني  ــأن  ب تقريرها  يف  ديـــدرن  أشـــارت 
مئات  قاطعني  للمخاطر  حياهتم  يعّرضون  الزائرين 
الواقعة عىل 62  املقدسة  مدينة كربالء  نحو  األميال 
لتأدية  وذلك  بغداد،  العاصمة  غرب  جنوب  ميل 
األول حيث  كانون  األربعني يف 12 من شهر  زيارة 
مرور أربعني يوم عىل استشهاد احلسني بن عيل وهو 

سبط نبي اإلسالم حممد«.

اليوم  هذا  يف  تقوم  العامل  يف  »الشيعة  وأضافت: 
سبط  بقتل  يزيد  قام  حني  كربالء  واقعة  باستذكار 

النبي ومجيع أصحابه بطريقة وحشية«.

التجمع  »هذا  بأن  نظرها  وجهة  ديدرن  وأكدت 
الذي حيرضه قرابة الـعرشين مليون زائر من أكثر من 
40 دولة يعد األكرب يف العامل«، مشرية إىل االنتهاكات 
قالت:  حيث  كــربــالء  زائـــري  عــىل  حصلت  التي 
للقتل  وتعرضهم  الزائرين  استهداف  من  »بالرغم 
حيث انفجرت سيارة العام املايض لتودي بحياة 24 
زائر وغريها من األحداث التي حتصد أرواح الكثري 
اإلجرامية  العصابات  هتديد  إىل  باإلضافة  البرش  من 
املتمثلة بداعش باستباحة دم املسلمني الشيعة وإقامة 
الزائرين  العراق والشام، لكن  اخلالفة اإلسالمية يف 

غري مبالني بام حيصل«.

الأربعين  زيارة  البريطانية:  الأندبندنت  ب. 

الأكبر عالميًا
بريطانيا  يف  الكرتونية  صحيفة  أكــرب  وصفت 
أكرب  بأهنا  العراق  يف  األربعني  زيارة  )االندبندنت( 
جتمع برشي يف الكون، منتقدة طريقة تعاطي اإلعالم 

الغريب مع هذه الزيارة املليونية.

املحفل  )هذا  ان  هلا:  مقال  يف  الصحيفة  وقالت 
الذي  اهلندويس  ميال«  »كوم  مهرجان  يفوق  العاملي 
عىل  تفوق  انه  إىل  إضافة  سنوات،  ثالث  كل  يقام 

موسم احلج بخمس مرات(.
استهوته  الذي  الصحيفة  يف  املقال  كاتب  وذكر 
 احلسني االمام  زار  الذي  االسرتايل  الشاب  قصة 
املتطوعون  يقدمه  )ما  بأن  إسالمه،  وأعلن  ماشيًا 
مليون وجبة  بـ200  ر  يقدَّ من وجبات غذائية جمانية 
وهذا يفوق ما قدمته وزارة الدفاع االمريكية لضحايا 

زلزال هاييتي والذي بلغ 4 ماليني وجبة(.
وانتقد الكاتب )طريقة تعاطي االعالم الغريب مع 
الزيارة »متهاًم« إياها بتضليل الناس وتعّمدها إخفاء 

حقيقة ما جيري يف العراق(.
الزيارة تستحق أن تدخل يف  وأشار إىل أن )هذه 
موسوعة غينيس وحتصل عىل ثالثة أرقام فهي أكرب 
جتمع برشي يف الكون، إضافة ألكرب عدد متطوعني 
“مبينًا  التأريخ  يف  مائدة  أكرب  كوهنا  فضاًل  العامل،  يف 
أن” ما جيري يف هذا التجمع يعكس األخالق العالية 
والتسامح ونكران الذات والذوبان يف نرصة املظلوم 
اهلل  )صىل  حممد  النبي  به  جاء  الذي  الدين  هو  وهذا 
هم  وحارهبم  خالفهم  ومن  وسلم(   ] وآله   [ عليه 

أنصار منظمة داعش اإلرهابية()4(.

تجمهر  اأعظم  بو�شت:  هافينجتون  �شحيفة  ج. 

ديني على الأرجح لم ت�شمع به

هافينجتون  صحيفة  نرشته  مقال  ويستعرض 
حتت  املتحدة  والواليات  بريطانيا  يف  املتابعة  بوست 
اآلن،  حيدث  العامل  يف  ديني  جتمهر  »أعظم  عنوان 
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األدلة  يستعرض  به«،  تسمع  مل  األرجح  عىل  وأنت 
التي جعلت من زيارة األربعني أعظم وأكرب وأرقى 
جتمهر ديني يف العامل، حيث يفوق عدد الزائرين عدد 

احلجاج بخمسة مرات.

ويستطرد املقال »إنه أهم من مهرجان »كوم ميال« 
اهلندويس ألن األخري حيدث مرة كل ثالث سنوات. 
كام أن زيارة األربعني جتري يف أجواء أمنية خطرية، 
لإلرهاب  حتديًا  يمثل  ما  التفجريات،  خلفية  ويف 

ورسالة إىل العامل كله.

أسلم  ـــرتايل  اس لــرجــل  قصة  املــقــال  يــذكــر  ثــم 
رحلته  بــدأت  وقــد  الكاثوليكية  ديانته  عن  وختــىل 
االستكشافية بعد مشاهدة تقرير عن زيارة األربعني 
األوىل بعد سقوط الطاغية يف العراق عام 2003م، 
ومن خالل عرض مقارنات بني التجمهر املليوين يف 
زيارة األربعني ومشاريع دولية كبرية مثل املساعدات 
زلزال  األمريكية لضحايا  الدفاع  قدمتها وزارة  التي 
هايتي حيث تم توزيع 4 ماليني وجبة طعام، بينام تم 
العراق  يف  وجبة  مليون   200 عن  يقل  ال  ما  توزيع 
الفقراء  نفقات  من  ذلك  وكل  الزيارة،  مدة  خالل 

واخلريين.

موسوعة  يف  الــزيــارة  ــإدراج  ب الكاتب  فيطالب 
أكرب جتمع  منها:  القياسية، ويف عدة خانات  األرقام 
أكــرب عدد  الــعــامل،  مــائــدة طعام يف  ــول  أط ــرشي،  ب

للمتطوعني يف حدث واحد، الخ.

لتعاطيه  الغريب  انتقادًا لإلعالم  الكاتب  يوجه  ثم 
يتم  كيف  ويتساءل  احلسينية  القضية  مع  املسيَّس 
تغطية مظاهرة صغرية يف لندن أو مسرية لبضع املئات 

يف هونغ كونغ أو جتمع حمدود يف روسيا ويتم غض 
الطرف عن أعظم جتمهر برشي سلمي يف العامل حيث 

السيل اجلارف من النساء والرجال واألطفال؟

زيــارة  عىل  اإلعالمي  التعتيَم  الكاتُب  ويعزو 
األربعني إىل عدم اكرتاث اإلعالم الغريب بالقصص 

اإلجيابية امللهمة.

كام يشري إىل أن الزائر بإمكانه أن جيد يف املشاة إىل 
احلسني قصصًا من الفداء والصرب والتحمل والعطاء 
مادة  عىل  حيتوي  ما  الرفيع  اخللق  مفردات  وكــل 
مهتمة  هوليوود  أن  إال  ضخمة،  أفالم  إلنتاج  ثرية 
احلقيقيني  األبطال  من  أكثر  اخلرافية  بالشخصيات 
أعظم  األربعني  ظاهرة  خالل  من  يرسمون  الذين 

ملحمة إنسانية.

وخيتم الكاتب مقالته بالقول: إذا أردت أن تتعرف 
فإهنا  األربعني،  بزيارة  فعليك  احلقيقي  عىل اإلسالم 
مهرجان املثل والقيم التي جاء هبا النبي حممد )صىل 
رشذمة  به  يقوم  ملا  خالفًا  وسلم(   ] وآله   [ عليه  اهلل 
التكفرييني الذين يمثلون أولئك الذين قتلوا احلسني 
جذور  عىل  تتعرف  أن  أردت  وإذا  عــاشــوراء،  يف 

»داعش« فعليك بمعرفة أعدائه)5(.

اإلمام  قضية  عن  بسيطًا  تفصياًل  املقال  يغفل  ومل 
إىل  املاليني  عرشات  أهلمت  التي  وآالمه   احلسني
تبني قضيته والنظر إىل مصيبته عىل أهنا مصيبتهم)6(.
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كربالء  الى  الغربية  ال�شخ�شيات  زيارة 

للم�شاركة في زيارة الربعين 

دولة   22 من  واعالميًا  وفنانًا  اكاديميًا   70 قام 
كربالء   - النجف  لطريق  مجاعية  بزيارة  العامل  حول 
لالطالع عىل مسرية االربعني املليونية الراجلة باجتاه 

كربالء باعتبارها أكرب جتمع برشي يشهده العامل.

هاشمي  مارسيا  أمريكا  من  اإلعالمية  وقالت 
لـ»اجلورنال نيوز« ”أنا أمريكية وجئت هنا مع بعض 
الناطقني باللغة اإلنجليزية لالطالع ميدانيًا عىل هذه 
املسرية الكبرية وملعرفة جوانبها االنسانية والروحية“.

حممد  انبارك  االمريكي  الفنان  أكــد  جانبه  من 
هذه  من  جزءًا  نكون  أن  ”نريد  نيوز«  »اجلورنال  لـ 
التجربة لنعرف حقائقها“، مشريًا إىل أن ”قيم احلسني 
جيب  والسالم  واحلــق  العدل  اىل  تدعو  اإلنسانية 
زال  ما  الذي  الرش  خط  مواجهة  يف  منها  نستفيد  أن 

موجودًا حتى اآلن“.

التبليغي  للمرشوع  العليا  اللجنة  عضو  بنيَّ  فيام 
الذي اطلقته املرجعية الدينية الشيخ حممد الكعبي لـ 
“حضور األديان الساموية معناه  »اجلورنال نيوز« ان 
إن  مضيفًا:  إنسانيًا“،  تكامليًا  خطًا  تأخذ  املسرية  أن 
حضور النخب من املفكرين يف هذه املسرية معناه اهنا 
بدور  يقوم  الذي  إن  الصحيح، وأكد:  باالجتاه  تتجه 
الفكرية،  النخب  هي  والفكرية  االجتامعية  احلصانة 
واملؤسسة الدينية طيف من هذه االطياف وال يمكن 
باملؤسسة  واالجتامعية  الفكرية  احلصانة  اختزال 

الدينية فحسب)7(.

العظيمة«  »األربعني  بعنوان  أمريكي  فيلم  وثمة 
مليون  أولية 200  بكلفة  األربعني  زيارة  عن مسرية 
يف  للمشاركة  البرصة  تصل  الفيلم  وخمرجة  دوالر، 
املخرجة  وهي   ،احلسني اإلمام  مرقد  اىل  املسرية 
تنال  العامل  يف  امــرأة  أول  بيجلو  كاثرين  األمريكية 
مسرية  يف  للمشاركة  البرصة  تصل  إذ  »األوسكار« 
أربعني اإلمام احلُسني بغية اإلطالع عن كثب عىل 
املسرية والزيارة وملسافة 600 كم مسري عىل األقدام 
وتتعرف عىل واقع أكرب مسرية سلمية يف العامل والتي 
ُتناهز الـ 25 مليون مشارك »مسلم شيعي« وستتوىل 
إنرتتينمينت  بيكترشز  سوين  »رشكــة  الفيلم  إنتاج 
واشهر  أكرب  من  وهي  العاملية«  السينامئي  لإلنتاج 
 200 وخصصت  يف هوليود،  تعمل  التي  الرشكات 

مليون دوالر كميزانية للفيلم.

الصحفية  كاثرين،  املخرجة  برفقة  وستكون 
اجلزائرية  ــول  األصـ ذات  الربيطانية  واملــونــتــرية 
يف  تعمل  كانت  التي  باديس،  بن  سارة  املستبرصة 
ثم  ومن  املتحدة  اململكة  يف  اإلنجليزية  يس  يب  يب 
التحقت برشكة »سوين بيكترشز إنرتتينمينت لإلنتاج 

السينامئي العاملية يف هوليود«)8(.

زيارة الأربعين بمنظور المثقفين الغربين 

ظاهرة   ،احلسني االمــام  أربعني  زيــارة  تعترب 
فريدة مل يشهد التاريخ االنساين هلا مثياًل ال يف األديان 
السابقة وال األمم الغابرة وال يف العرص الراهن ولن 
تشهد اإلنسانية مستقباًل كظاهرة زيارة االربعني أبدًا.
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اأ. تقول الكاتبة الإنكليزية فريا �شتارك:

اإلســالمي  العــامل  أنحــاء  مجيــع  يف  الشــيعة  إن 
حييــون ذكــرى احلســني ومقتلــه ويعلنــون احلــداد عليه 
يف عــرشة حمــرم األوىل كلهــا عــىل مســافة غــري بعيــدة 
مــن كربــالء ُجعجــع احلســني إىل جهــة الباديــة، وظــل 
يتجــول حتــى نــزل يف كربــالء وهنــاك نصــب خميمــه، 
بينــام أحــاط بــه أعــداؤه ومنعــوا مــوارد املــاء عنــه ومــا 
تــزال تفصيــالت تلــك الوقائــع واضحــة جليــة يف 
أفــكار النــاس إىل يومنــا، هــذا كــام كانــت قبــل 1257 
ســنة، وليــس مــن املمكــن ملــن يــزور هــذه املــدن 
ــف  ــا مل يق ــه م ــن زيارت ــريًا م ــتفيد كث ــة أن يس املقدس
القصــة ألن مأســاة احلســني  عــىل يشء مــن هــذه 
ــى تصــل إىل األســس وهــي  تتغلغــل يف كل يشء حت
مــن القصــص القليلــة التــي ال أســتطيع قراءهتــا قــط 

ــكاء. ــي الب ــن دون أن ينتابن م

ــيحي المعــروف  ب. ويقــول المفكــر والكاتــب الم�ش
اأنطــون بارا: 

إن زيــارة األربعــني يعجــز االنســان عــن وصفهــا، 
إن هلــذه الزيــارة ســحرًا إهليــًا خاصــًا يعجــز العقل عن 
اســتيعاب فكــرة ماليــني مــن النــاس يرتكــون منازهلم 
زيــارة  قاصديــن  الكيلومــرتات  آالف  ويقطعــون 
والنــاس  املقــدس،  بالشــباك  والتــربك   احلســني
اإلحســان  ســوى  تــرى  ال  بينهــم  فيــام  متحابــني 

ــرى. ــد أخ ــنة بع ــزداد س ــي ت ــة الت ــة اجلميل واخلدم

يطــول ويطــول  زيــارة األربعــني  الــكالم عــن 
روايــة  مــن  بمقتطفــات  املقــال  ســأختم  ولكننــي 
ــود  ــي يع ــة(، الت ــور املدين ــىل س ــوان: ج.)ع ــت عن حت

ــد  ــام، وبالتحدي ــة ع ــن مئ ــر م ــا إىل أكث ــخ كتابته تاري
ــور  ــة اله ــو مدين ــدث ه ــكان احل ــام 1888م، وم ع
الباكســتانية، واحلــدث -كــام هــو واضــح وجــيل- 
ــو  ــوع ه ــم يف املوض ــن امله ــني، ولك ــوراء احلس عاش
كــون كاتــب هــذه الســطور رجــاًل بعيــدًا عــن الثقافــة 
ــل  ــًا ب ــًا، أو عربي اإلســالمية، فهــو ليــس رجــاًل هندي
وليــس حتــى شــيعيًا، وإنــام هــو شــاعر وروائــي 
عــام  لــآلداب  نوبــل  بريطــاين حائــز عــىل جائــزة 
1907م. انــه )روديــارد كبلينــغ(، حــرض العديــد 
مــن مواســم عاشــوراء إبــان االحتــالل الربيطــاين 
ــم  ــالت، ث ــف واملج ــا يف الصح ــب عنه ــد، وكت للهن
كتــب روايتــه: )عــىل ســور املدينــة(، والتــي تشــكلت 

فصوهلــا مــن مشــاهداته تلــك.

ــام  ــورة اإلم ــينية وث ــعائر احلس ــكلت الش ــد ش )لق
احلســني، مــادة للبحــث العلمــي لــدى الكثــري 
مــن الدارســني والباحثــني منــذ القــدم، فقــد وجــدوا 
فيهــا مــادة تســتحق البحــث والتنقيــب، فعمــدوا إىل 
البحــث عــن املعنــى والداللــة واألســباب، فانطلقــوا 
مــن توصيــف املظاهــر إىل الغــور يف عمــق املعــاين 
ــًا  ــا كتب ــا رأين ــريًا م ــعائر، وكث ــذه الش ــن ه ــة م املتجلي
ودراســات ملفكريــن وباحثــني بعيديــن عــن اإلســالم 
ــم  ــن يفه ــان م ــوا بلس ــم تكلَّم ــيع، ولكنه ــن التش وع
عمــق  ويعايــن  جتلياهتــا،  ويعيــش  القضيــة  هــذه 

ــا. معانيه

اإلمــام  فثــورة  الغريــب  باألمــر  ذلــك  وليــس 
طائفــة،  أو  فئــة  عــىل  حكــرًا  ليســت   احلســني
وإنــام هــي ثــورة عامليــة انطلقــت مــن مدينــة كربــالء 
وامتــدت عــىل طــول خــط الزمــان و املــكان، ولعبــت 
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دورًا كبــريًا ومؤثــرًا يف الكثــري مــن منعطفــات التاريــخ 
الظلمــة حيســبون هلــا  ومســتجداته، وكان احلــكام 

حســابات عديــدة()9(.

المواكــب العربيــة والأجنبيــة التــي �شــاركت . 8
في اإحياء زيارة الأربعين 

اعتــرب رئيــس قســم الشــعائر واملواكــب واهليئــات 
احلســينية يف العــراق والعــامل اإلســالمي أن الشــعائر 
واملواكــب احلســينية بــدأت تأخــذ الطابــع العاملــي من 
خــالل مشــاركة اغلــب الــدول االجنبيــة واإلســالمية 
أربعينيــة  يف  وضخمــة  فعالــة  بمواكــب  والعربيــة 
اإلمــام احلســني، مبينــًا أن هنــاك مواكــب متميــزة 
واخــرى  للمشــاركة  التارخيــي  البعــد  خــالل  مــن 

ــم.  ــة التنظي ــاركني وطريق ــدد املش ــزة بع متمي

ــكل  ــأيت بش ــة ت ــن دول أجنبي ــب م ــاك مواك ان هن
منفــرد مــن بريطانيــا وأمريــكا وآذرباجيــان اىل كربــالء 
وامــا الــدول التــي فيهــا أعــداد قليلــة تشــارك بموكب 
واحــد جمتمعــة، مبينــًا أن مــن املواكــب االجنبيــة التــي 
ــا  ــب أملاني ــو موك ــام ه ــدًا يف كل ع ــزة ج ــون متمي تك
الــذي ينــزل بعــدد يــرتاوح بــني )1500-1000( 
شــخص فيهــم مــن اصــول عراقيــة ومســتبرصين 
والقســم اآلخــر مــن اصــول املانيــة. وأضاف الســلامن 
ان أغلــب الــدول االســالمية تشــارك يف هــذه الزيــارة 
املليونيــة فإليــران وضــع خــاص مــن ناحيــة تارخيهــا 
أصبحــت  واآلن  واجلديــدة  القديمــة  ومشــاركاهتا 
املواكــب اإليرانيــة أكثــر والزائــرون االيرانيــون يصــل 
مــن  مواكــب  اىل  باالضافــة  املاليــني،  اىل  عددهــم 
اســتنبول يف تركيــا ومــن باكســتان وافغانســتان واهلنــد 

ــا وســاحل العــاج.  ــا وتنزاني ــل كيني ــا مث ودول افريقي
ــات  ــب واهليئ ــعائر واملواك ــم الش ــس قس ــاد رئي وأش
احلســينية يف العــراق والعــامل االســالمي بــدور الــدول 
العربيــة التــي شــاركت اغلبهــا بمواكــب كبــرية منهــا 
ــك  ــة وكذل ــن العربي ــة اليم ــوريا ومجهوري ــان وس لبن
دول اخلليــج، مبينــًا أن أعــداد املواكــب والزائريــن 
ــل  ــر ووص ــو األكث ــن كان ه ــعودية والبحري ــن الس م
عددهــم اىل )70-75( الــف زائــر مــن كل دولــة، 
ــر  ــي األكث ــت ه ــامن كان ــلطنة ع ــار اىل ان س ــام أش في
ــد مشــاركتها يف املواكــب  ــًا حيــث متت مشــاركة تارخيي
احلســينية اىل أكثــر مــن قــرن مــن الزمــن وأن موكــب 
مجهوريــة مــرص العربيــة كان هــو املوكــب األكثــر متيزًا 
مــن الناحيــة التنظيميــة وكذلــك عــدد املشــاركني)10(. 

الخاتمة: 
ــاء . 1 ــن كل أنح ــالمية م ــخصيات اإلس ــوة الش دع

ــني. ــارة االربع ــاهدة زي ــالمي ملش ــامل اإلس الع
تقديــم التســهيالت للــزوار األجانــب والعــرب . 2

للوصــول اىل كربــالء يــوم الزيــارة احلســينية. 
ــىل . 3 ــل ع ــة تعم ــاة تلفزيوني ــاد قن ــىل إجي ــل ع العم

نقــل مراســم الزيــارة احلســينية. 
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زيارة الأربعين مثاٌل لحوار الح�شارات الن�شانية

الباحثة ابت�سام �سلمان عبد ال�سادة ال�سحماين 
الملخ�ض

حينام تصل الكتابة عند أسوار ظاهرة زيارة االربعني املباركة حمولة تقديم وصف او تفسري لبعض اشكال 
ومضمونات هذه الظاهرة االسالمية واالنسانية املباركة..فأن اللغة تعلن ـ بكل شجاعة ـ عن عجزها التام عن 
اقتحام مثل هذا املوضوع اخلطري، ذلك ان الضاهرة املذكورة فوق آليات الوصف والكشف، ومستوياهتا اعمق 
من امكانيات الغوص البياين والتجسيد اللغوي. هلذا ولغريه، سوف نبذل ما بوسعنا عرب هذه الورقة املتواضعة 
تقديم ما يمكن التقاطه من دالالت ومعاين خمتلفة جتسدت يف زيارة االربعني.. ليكون فيها ))الفكر العقيدة 
التضحية االنسانية.....(( هي التي ُتزار اكثر من زيارة املادة واجلسد واملرئي وامللموس....، فعند هذه الزيارة 
االربعينية تصبح الزيارة لألحياء اكثر منها بكثري زيارة للتوديع ورسم مالمح النهاية واالنقطاع، وهذه الفكرة 

. بالضبط، هي ماينطبق عىل زيارة االربعني احلسينية، التي يامرسها املاليني من حمبي اهل البيت

تكون بحثنا هذا من مقدمة  وخامتة ومبحثني تناولنا يف املبحث االول مفهوم الزيارة يف اللغة واالصطالح 
فضال عن مفهوم الزيارة يف القران الكريم والسنة النبوية املطهرة، اما املبحث الثاين: فتضمن حوار احلضارات 
الدويل يف زيارة االربعني وتفصيل ذلك يف التعارف والتقارب من خالل السري عىل االقدام وزيارة مراقد اهل 
االثار  او من جانب االطالع عىل    البيت  الوالء واحلب الاهل  كان من جانب  اذا  اجلوانب   من كل  البيت 
والقدسية للمراقد املطهرة. فكل املعاين شملت التقارب والوحدة  من خالل اهل البيت. فضال عن القرب هلل 
تعاىل واىل رسوله واهل بيته من خالل زيارة االربعني كوهنا من عالمات املؤمن، ثم بينا عىل ما نص عليه الدستور 
الدويل يف االمم املتحدة عىل امهية حقوق االنسان يف العامل وكان من احد هذه الرشوط ان لكل الشعوب والدول 

احلق يف ممارسة مراسيمها وطقوسها الدينية والقدسية حسب مقتضياهتا اخلاصة هبا..

واما عن الصعوبات التي واجهتني  فهي ان املوضوع واسع ومتشعب يف فروعة وجوانبه املختلفة فضال عن 
كثرة املصادر واختالف الروايات يف بعض النصوص. 
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Arbaeen pilgrimage is an example of the dialogue of international civiliza-

tions

Researcher: Ibtisam Salman Al-Shahmani

The Holy Shrine of Imam Ali

Abstract
When we try to write about the phenomenon of the Holy Arbaeen in order to provide a 

description or explanation for some of the forms and content of this Islamic and human phe-
nomenon, the language will simply declare its inability to break into such a dangerous subject.

The reason behind that inability is that the mentioned phenomenon is above the mechanisms 
of description and disclosure, and its levels are deeper than the possibilities of graphic diving 
and linguistic embodiment. Therefore, we will do what we can through this modest research to 
provide what can be captured of various meanings and signs embodied in the Arbaeen pilgrim-
age such as thought,  doctrine, and human sacrifice... etc., which are far more wanted than the 
material entities, as the Arbaeen became more for the living than to bid farewell, and this idea 
exactly, is can be applied on the pilgrimage practiced by millions of lovers of Ahl al-Bayt.

This research is divided into an introduction, conclusion, and two chapters, the first chap-
ter is dealing with concept of pilgrimage in language and terminology, while the second one 
includes the dialogue of international civilizations in the Arbaeen by acquaintance and conver-
gence through the long walk to Karbala, or by loyalty and love to Ah- al-Bayt.
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المقدمة
عـىل  والسـالم  والصـالة  العاملـني  رب  هلل  احلمـد 
أرشف اخللـق أمجعـني املبعـوث رمحـة للعاملـني سـيدنا 

حممـد وعـىل أهـل بيتـه الطيبـني الطاهريـن. 

زيـارة  ظاهـرة  أسـوار  عنـد  الكتابـة  تصـل  حينـام 
أو  وصـف  تقديـم  وحماولـة  املباركـة  األربعـني 
الظاهـرة  تفسـري لبعـض أشـكال ومضمونـات هـذه 
اإلسـالمية واإلنسـانية املباركـة، فإن اللغـة تعلن بكل 
هـذا  مثـل  اقتحـام  عـن  التـام  عجزهـا  عـن  شـجاعة 
املوضـوع اخلطـري، ذلـك ان الظاهـرة املذكـورة فـوق 
آليـات الوصـف والكشـف، ومسـتوياهتا أعمـق مـن 

اللغـوي. والتجسـيد  البيـاين  الغـوص  امكانيـات 

هلـذا ولغـريه، سـوف نبـذل مـا بوسـعنا عـرب هـذه 
مـن  التقاطـه  يمكـن  مـا  لتقديـم  املتواضعـة  الورقـة 
دالالت ومعـاٍن خمتلفـة جتسـدت يف زيـارة األربعـني 
ليكـون فيهـا ))الفكـر، العقيـدة، التضحيـة، اإلنسـانية(( 
هـي التـي ُتـزار أكثـر مـن زيـارة املـادة واجلسـد واملرئـي 

وامللمـوس.

فعنـد ذاك تصبـح زيـارة األربعـني زيـارة لألحيـاء 
مالمـح  ورسـم  للتوديـع  زيـارة  بكثـري  منهـا  أكثـر 
النهايـة واالنقطـاع، وهـذه الفكـرة بالضبـط، هـي مـا 
ينطبـق عـىل زيـارة األربعـني احلسـينية،التي يامرسـها 

.املاليـني مـن حمبـي أهـل البيـت

لقـد تضمن بحثنـا هذا مقدمة ومبحثـني تناولنا يف 
املبحـث األول مفهـوم الزيـارة يف اللغـة واالصطالح 
ـنَّة  فضـاًل عـن مفهـوم الزيـارة يف القـرآن الكريم والسُّ
النبويـة املطهـرة، ويف املطلـب الثـاين فضل زيـارة أهل 
القبـور وفضـل زيـارة قـرب اإلمـام احلسـني وبينّـا 

أمهيـة زيـارة القبـور بصـورة عامـة ومـا هلـا مـن تأثـري 
عـىل الشـخص، وخامتة.

اإلمـام  قـرب  زيـارة  يف  وأمهيـة  ميـزة  وهنـاك 
احلسـني حيـث تتوافـد لـه املحبـني مـن كل بقـاع 
 الزهـراء إن  الروايـات  خـالل  مـن  وبينّـا  العـامل، 
اهلل  اىل  وتتـرضع   احلسـني ولدهـا  زوار  تسـتقبل 
االسـالمية  االُمـة  أمجعـت  وقـد  حوائجهـم،  بقضـاء 
عـىل اسـتحباب زيـارة القبـور واحلـث عليهـا وأخذنا 
عـدة أدلـة وروايـات حتـث عـىل زيـارة القبـور ومنهـا 
قـول النبـي حممد: )بـني قربي ومنـربي روضة من 
ريـاض اجلنـة( وقـد بينّـا من خـالل قول الرسـول بأنَّ 
هنالـك أمهيـة للقـرب واحلث عىل التمسـك بزيـارة قرب 
النبـي، واحلسـني هـو نفـس رسـول اهلل حيـث 

قـال )حسـني منـي وانـا مـن حسـني(. 

وقدسـية  فضـل  فيتضمـن:  الثالـث  املطلـب  أمـا 
املسـاجد ومراقد أهل البيت. إّن األماكن املقدسـة 
التـي ُيذكـر فيهـا اهلل تعـاىل ورسـوله وآل بيته ويترضع 
الشـخص مـن خالهلـا اىل العبـادة هلل تعـاىل والتوسـل 
ممـا  والوقـار  السـكينة  غايـة  يف  يكـون   باألوليـاء
جيعـل لـه آثـارًا روحيـة ونفسـية، كـام بينّـا احلـث عـىل 
 ،الصـالة والدعـاء يف املسـاجد ومراقد أهـل البيت

وهنالـك الكثـري مـن الروايـات التـي بينـت هـذا.

أمـا املبحـث الثـاين: فقـد جـاء يف أربعـة مطالـب 
احلضـارات  حـوار  والثـاين:  االول  املطلبـني  يف  ورد 
االجتامعيـة واالنسـانية والدوليـة يف زيـارة االربعـني 
مـن خـالل  والتقـارب  التعـارف  ذلـك يف  وتفصيـل 
 البيـت أهـل  مراقـد  وزيـارة  األقـدام  عـىل  السـري 
الـوالء  جانـب  مـن  كان  سـواء  اجلوانـب  كل  مـن 
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االطـالع  جانـب  مـن  أو   البيـت ألهـل  واحلـب 
عـىل اآلثـار والقدسـية للمراقـد املطهرة، فـكل املعاين 
شـملت التقـارب والوحـدة الدوليـة مـن خـالل أهل 
البيـت، ومـن ثـم بينّا التعـرف عىل زيـارة األربعني 
وأمهيتهـا وماهـي الغايـة منهـا وماهـي األهـداف مـن 
خـالل زيـارة أربعـني اإلمـام احلسـني، وتناولنا يف 
املطلـب الثالـث األدلـة عـىل زيـارة األربعـني التي من 
خالهلـا توصلنـا عـىل مراتب عـدة ومن أمههـا أهنا من 
عالمـات املؤمـن، ومـا هلـا من أجـر وثـواب ألهنا تعد 
عبـادة وإحياء شـعرية ومواسـاة لرسـول اهلل وابنته 
 فضاًل عن القرب هلل تعاىل واىل رسـوله الزهراء
»وآل البيت« »من خالل زيارة األربعني كوهنا من 
عالمـات املؤمـن، وتناولنـا يف املطلـب الرابـع: حـوار 
 احلضـارات مـن خـالل زيـارات أربعـني احلسـني
ثـم بينّـا مـا نـصَّ عليـه ميثـاق االمـم املتحـدة يف االمم 
املتحـدة مـن أمهية حقوق اإلنسـان يف العـامل وكان من 
أحـد هـذه الـرشوط: لـكل الشـعوب والـدول احلـق 
الدينيـة والقدسـية  يف ممارسـة مراسـيمها وطقوسـها 
حسـب مقتضياهتـا اخلاصـة هبـا. وقـد نـصَّ االسـالم 
عـىل حقـوق اإلنسـان يف كافـة جوانـب احليـاة كـون 
االنسـان خليفـة اهلل تعـاىل يف األرض، فـال تعدي عىل 
واحـرتام  ومقدسـاهتم،  وآرائهـم  اآلخريـن  حقـوق 

الـكل بـدون فرق.

فتمثلـت  واجهتنـي  التـي  الصعوبـات  عـن  وأمـا 
بـأن املوضـوع واسـٌع ومتشـعٌب يف فروعـه وجوانبـه 
واختـالف  املصـادر  كثـرة  عـن  فضـاًل  املختلفـة 
يف  ولكـن  بـ»السـري«  يتعلـق  فيـام  خاصـة  الروايـات 
يف  اختـالف  هنالـك  البحـث  مـن  اآلخـر  جانـب 

تشـعبها. مـع  والـدول  احلضـارات  عـن  املصـادر 

كونـه  األمهيـة  غايـة  يف  املوضـوع  كان  هـذا  مـع 
ومقدسـاتنا. بحياتنـا  يرتبـط  موضوعـًا 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

المبحث الأول: مفهوم الزيارة

المطلب الأول:

وفـي  وال�شطـالح  اللغـة  فـي  الزيـارة  تعريـف 

ال�شـريفة  النبويـة  ـنَّة  وال�شُّ الكريـم  القـراآن 

الزيارة يف اللغة: هي القصد واملالقاة.

والـزور )الزائـر( وهـو الـذي يزورك يقـال: رجل 
زور، ويف احلديـث أن لـزوارك عليـك حقـًا، وهـو يف 
األصـل مصـدر وضـع موضع اإلسـم كصـوم ونوم، 

بمفـرد صائـم ونائم)1(.

وأمـا املعنـى االصطالحـي للزيـارة: فإنـه ال يـكاد 
هـو  املتبـادر  »كان  وإن  اللغـوي  املعنـى  عـن  خيـرج 

غالبـًا)2(. القبـور  زيـارة 

إن زيـارة القبـور مـن االمـور التـي أمجعـت االُمـة 
بـني  فـرق  بـال  اسـتحباهبا  وعـىل  عليهـا  اإلسـالمية 
مذاهبهـا املختلفـة، ومارس ذلـك كبريهم وصغريهم 
اللهـم إال مـن شـذ ونـدر، وقبـل أن تنطـرق اىل بعض 
األحاديـث عـن أهـل البيت نبـني بأن أحـد االمور 
األساسـية التـي أقرهـا االسـالم بالعقـل والنقـل، هو 
يف  تعيـش  األرواح  وإن  املـوت،  بعـد  احليـاة  وجـود 
عـامل برزخـي بـني الدنيـا واآلخـرة، فيهـا النعـم وفيها 
العـذاب. فعـن حممـد بن مسـلم قـال: قلـت أليب عبد 
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هلل: »املوتـى تزورهم؟ قال: نعـم. قلت: فيعلمون 
بنـا إذا أتيناهـم؟ فقـال: إي واهلل إهنـم ليعلمـون بكـم 
ويفرحـون بكـم ويستأنسـون إليكـم)3(. دل ذلك عىل 
أن هنالـك بابـًا مفتوحـة بـني األحياء واألمـوات وقد 
أرشـدت الرشيعـة النـاس اىل طرقه لغايـات وأهداف 

ورشيفة)4(.  نبيلـة 

هنالـك طائفـة من األدلـة القرآنية التي يسـتدل هبا 
عـىل مرشوعيـة زيارة القبـور، نذكر منهـا ما ييل: 

ـاَت  َحـٍد ّمِنُْهـم مَّ
َ
 قـال تعـاىل: ﴿َوَل تَُصـّلِ َعَ أ
َ َقـْبِهِ...﴾)5(. بَـًدا َوَل َتُقـْم َعَ

َ
أ

فاملـراد بالصـالة هنـا هـو خصـوص الصـالة عـىل 
املطلـوب  عـىل  لدينـا  االسـتدالل  وموضـع  امليـت، 
َقـْبِهِ﴾ إذ ذهـب  َتُقـْم َعَ  هـو قولـه تعـاىل: ﴿َوَل 
الوقـوف  يتجـاوز  املـراد  أن  اىل  املفرسيـن  مـن  كثـري 
عنـده وقـت الدفـن اىل عمـوم األوقـات. يسـتفاد مـن 
املؤمنـني  قبـور  الوقـوف عـىل  املذكـورة جـواز  اآليـة 
الـوارد  النهـي  ألن  عليهـم  والرتحـم  هلـم  والدعـاء 
اآليـة  فـان  هـذا  وعـىل  باملنافقـني.  خمتـص  اآليـة  يف 
أي  املؤمنـني،  قبـور  زيـارة  جـواز  بمفهومهـا  تعنـي 
الوقـوف عـىل قبورهـم والدعـاء هلم. فاآليـة تدل عىل 
»مرشوعيـة الوقـوف عـىل قبـور املوتـى مـن املؤمنـني 
إليهـا«.  والـرتدد  قبورهـم  وزيـارة  عليهـم  والرتحـم 

وقوله تعاىل يف شأن أهل الكهف: ﴿إِذْ يَتََنازَُعوَن 
ْعلَُم 

َ
أ ُبُّهْم  َرّ بُنَْياناً  َعلَيِْهْم  ابُْنواْ  َفَقالُواْ  ْمَرُهْم 

َ
أ بَيَْنُهْم 

َعلَيِْهْم  نَلََتِّخَذَنّ  ْمرِهِْم 
َ
أ َعَ  َغلَُبواْ  ِيَن  اَلّ قَاَل  بِِهْم 

ْسِجداً﴾)6(. َمّ

يف  الواضحة  القرآنية  اآليات  من  اآلية  هذه  تعد 
القبور واختاذها مزارات ومساجد بمعنى كوهنا  بناء 
مكانًا لعبادة اهلل وتذكر اليوم اآلخر، وهذا كان أمرًا 
جرى عليه املؤمنون منذ حياهتم وكذلك بعد مماهتم ملا 
يف ذلك من فوائد معنوية بالغة »ولو كان بناء املسجد 
مًا لتعرض  عىل قبورهم أو قبور سائر األولياء أمرًا حمرَّ

عند نقل قوهلم بالرد والنقد لئال يضل اجلاهل«.

ــول اهلل »وأهــل  قــرب رس زيـــارة  مــا ورد عــن 
إِذْ  َنُّهْم 

َ
أ ﴿َولَْو  تعاىل:  قال  والشهداء،   »البيت

َواْسَتْغَفَر  اَلَّ  فَاْسَتْغَفُروا  َجاُءوَك  نُْفَسُهْم 
َ
أ َظلَُموا 

ابًا رَِحيًما﴾)7(. لَُهُم الَرُّسوُل لَوََجُدوا اَلَّ تََوّ
قائاًل:  اآليــة  هذه  عىل  السبكي  االمــام  ويعقب 
 »الرسول اىل  للمجيء  احلث  عىل  اآليــة  »دّلــت 
كان  وإن  وذلك  هلم،  واستغفاره  عنده  واالستغفار 
ورد يف حال احلياة فهي رتبة له ال تنقطع بموته تعظياًم 

له)8(. 

وقد روي من طرق اخلاصة، كام يف صحيحة معاوية 
بن عامر عن أيب عبد اهلل يف آداب دخول املدينة املنورة 
إِذ  ُهْم  نَّ

َ
أ ﴿َولَْو  قلت:  إنك  اللهم   :النبي ــارة  وزي

واستغفر  ال  فاستغفروا  َجآُءوَك  نُْفَسُهْم 
َ
أ ظلموا 

اباً رَِّحيماً﴾)9(.  لَُهُم الرسول لَوََجُدواْ ال تَوَّ
»وإين أتيـت نبيـك مسـتغفرًا تائبـًا من ذنـويب، وإين 
أتوجـه بـك اىل اهلل ريب وربـك ليغفر يل ذنـويب »فاآلية 
تـدل عىل جـواز املجـيء اىل قرب الرسـول من أجل 

االسـتغفار وطلب التوبـة عند جنابـه الرشيف)10(.
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المطلب الثاني:

قبـر  زيـارة  وف�شـل  القبـور  اأهـل  زيـارة  ف�شـل 

   لح�شـين ا

عـن أمحـد بـن حممـد، عـن احلسـن بـن عـيل، عـن  •
حريـز، عـن فضـل بـن يسـار قـال: »إن زيـارة قرب 
رسـول اهلل وزيـارة قبـور الشـهداء وزيارة قرب 

.تعـدل حجـة مـع رسـول اهلل احلسـني
عـن أمحـد بـن حممـد عـن بـن حمبـوب، عـن إبـان  •

عـن السـدويس، عـن أيب عبـد اهلل قـال: قـال 
رسـول اهلل: مـن أتـاين زائـرًا كنت شـفيعه يوم 

القيامـة. 
عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهلل، عن عثامن بن عيسـى،  •

 احلسـني قـال  قـال:  شـهاب  أيب  املعـىل  عـن 
فقـال  زارك؟  ملـن  مـا  أبتـاه  يـا   :اهلل لرسـول 
رسـول اهلل: يـا بنـي مـن زارين حيـًا أو ميتـًا أو 
زار أبـاك أو زار أخـاك أو زارك كان حقـًا عـيلَّ أن 

أزوره يـوم القيامـة وُاخلصـه مـن ذنوبـه.
عـن أيب عبـد هلل قـال: سـمعته يقـول: عاشـت  •

وسـبعني  مخسـة   اهلل رسـول  بعـد   فاطمـة
قبـور  تـأيت  ضاحكـة  وال  كارشة  ُتـَرى  مل  يومـًا 
الشـهداء يف كل مجعـة مرتـني اإلثنـني واخلميـس 
فتقـول: هاهنـا كان رسـول اهلل وهاهنـا كان 
 املرشكـون. ويف روايـة اخرى عـن أيب عبد اهلل
 .إهنـا كانـت تصـيل هنـاك وتدعـو حتـى ماتـت

حممـد بـن حييـى عـن حممـد بن احلسـني عـن حممد  •
عقبـة،  بـن  صالـح  عـن  بـزغ،  بـن  اسـامعيل  بـن 
أيب  مـع  كنـت  قـال:  امللـك  عبـد  بـن  يزيـد  عـن 
عبـد اهلل فمـرَّ قـوم عـىل محـري فقـال: أيـن يريد 

هـؤالء؟ قلـت: قبـور الشـهداء قـال فـام يمنعهـم 
مـن  رجـل  فقـال  الغريـب؟  الشـهيد  زيـارة  مـن 
زيارتـه  قـال:  واجبـة؟  وزيارتـه  العـراق:  أهـل 
خـري مـن حجة وعمـرة وحجة حتى عـدَّ عرشين 
مـربورات  مقبـوالت  قـال:  ثـم  وعمـرة  حجـة 
فقـال  رجـل  أتـاه  حتـى  قمـت  مـا  اهلل  فـو  قـال: 
لـه: إين قـد حججـت تسـع عـرش حجـة فـادع اهلل 
ان يرزقنـي متـام العرشيـن حجـة قـال هـل زرت 
قـرب احلسـني قـال: ال قـال: لزيارتـه خـري مـن 

حجـة)11(.    عرشيـن 

والروايـات  االحاديـث  مـن  الكثـري  هنالـك  إذن 
تـدل عـىل زيـارة القبـور وماهلا مـن أمهية بالغـة وتأثري 
وأجـر  وفضـل  منزلـة  هنالـك  ولكـن  النفـس،  عـىل 

عظيـم عنـد قـرب احلسـني فـام وراء هـذا الـرس!؟ 

ذكرنـا إنَّ زيـارة احلسـني تعـادل عرشيـن حجة 
وأفضـل مـن عرشيـن عمـرة وحجة. مـا هلـذا الفضل 

العظيم؟.

يف  مـا  النـاس  يعلـم  )لـو   :الباقـر اإلمـام  عـن 
زيـارة قرب احلسـني مـن الفضـل ملاتوا شـوقًا وتقطعت 
شـوقًا  أتـاه  مـن  قـال:  ثـم  حـرسات.  عليـه  أنفسـهم 
كتـب اهلل لـه ألف حجـة متقبلة وألف عمـرة مربورة، 
ألـف  وأجـر  بـدر،  شـهداء  مـن  شـهيد  ألـف  وأجـر 
صائـم، وثـواب ألـف صدقـة مقبولـة، وثـواب ألـف 
نسـمة أريـد هبـا وجه اهلل تعـاىل، ومل يزل حمفوظًا سـنته 
مـن كل آفـة أهوهنـا الشـيطان، ووكل بـه ملـك كريـم 
حيفظـه مـن بـني يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن 
شـامله ومـن فـوق رأسـه ومـن حتت قدمـه، فـإن مات 
غسـله  حيـرضون  الرمحـة  مالئكـة  حرضتـه  سـنته  يف 
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وأكفانه واالسـتغفار له يشـيعونه إىل قربه باالسـتغفار 
لـه، ويفسـح لـه يف قـربه مـّد بـرصه ويؤمنـه اهلل مـن 
ضغطـة القـرب ومـن منكـر ونكـري أن يرّوعانـه، وُيفتح 
لـه بـاب إىل اجلنـة وُيعطـى كتابـه بيمينـه، ويعطـى يوم 
القيامـة نـورًا يـيضء لنـوره مـا بـني املـرشق واملغرب، 
قـرب احلسـني شـوقًا  زار  مـن  هـذا  منـاٍد:  وينـادي 
إليـه، فـال يبقـى يف القيامـة إال متنى يومئٍذ أنـه كان من 

زوار احلسـني بـن عـيل. 

بنت   فاطمة )إّن  ــال:  ق  اهلل عبد  أيب  عن 
فتستغفر   احلسني ابنها  قرب  لزّوار  حترض   حممد

هلم ذنوهبم(. 

وأنا من حسني  منّي  قال رسول اهلل: )حسني 
من  سبط  حسني  حسينًا،  أحــب  مــن  اهلل  أحــب 
األسباط( فهذا هو نفس رسول اهلل هذا هو احلسني 

.)12(ابن عيل

بن  احلسني  قرب  بني  ما  قال   اهلل عبد  أيب  عن 
عيل إىل السامء السابعة خمتلف املالئكة.

تشيع املالئكة: فاّنه إذا خرج من منزله شّيعه ستامئة 
والشامل  والتحت  )الفوق  الست:  جهاته  يف  ملك 
 واجلنوب والرشق والغرب( أي حياط باملالئكة ويكون 
والقدسّية،  الطاهرة  املالئكّية  اليد  قبضة  يف  كالدّرة 

وكذلك تشيعه وتستقبله صنف آخر من املالئكة.

سمعته  قال   اهلل عبد  أيب  عن  سنان  ابن  عن 
عرشين  يف  ــا  ذراع عــرشون   احلسني قرب  يقول: 
ذراعًا مكرسًا روضة من رياض اجلنة وفيه معراج إىل 
السامء فليس من ملك مقرب وال نبي مرسل إال وهو 

يسأل اهلل أن يزوره ففوج هيبط وفوج يصعد)13(.

فمن خالل الروايات املذكورة يمكن القول بأن:

هو   احلسني قرب  عند  الزائر  به  يشعر  ما  )أول 
ثم  األرض،  جنة  يف  بأنه  الشعور  أو  اجلنة  من  قربه 
قال  كام   اهلل رســول  من  قريب  أنه  الزائر  يشعر 
اهلل  رسول  نفس  »ألن  حسني  من  وأنا  مني  حسني 

.»والقرب من فاطمة

لقد بينّا يف األحاديث أهنا سالم اهلل عليها تستقبل 
حتيط  مالئكة  وجــود  ثم   ،احلسني ولدها  زوار 
السالم  الزيارة:  يف  ورد  كام  وبزائره،  الرشيف  بقربه 
عليك وعىل املالئكة التي أحاطت يف قربك الرشيف، 
السالم  الشخص  يقول  عندما  آخــر  جانب  ومــن 
فإن  اهلل احلسني  أبا عبد  يا  اهلل وبركاته  عليك ورمحة 
صوته  حتجب  الذنوب  لكن  السالم  يرد   احلسني
عنا ويقول إذ يقول عليك السالم ورمحة اهلل وبركاته، 
طلبها  التي  والربكة  والرمحة  السالم  له  اهلل  فيبعث 
احلسني لذلك الزائر فيحس بالراحة واالطمئنان 
والسكينة. وهذه الصيغ من السالم كثريًا ما وردت 
عن أهل البيت، فأي شخص يسلم ويرد يف هذه 
لو كان من  الرمحة والربكة، فكيف  له  الصيغة تصل 
يرد علينا السالم ابن بنت رسول اهلل. فتكون الرمحة 

هلا طعم خاص.

 وابنته فاطمة وهلذه املنزلة والكرامة للرسول
إذا اقبل الزائر اىل قرب احلسني عارفًا بحقه، تبدأ من 
أول خطوة خيطوها إذ تتوقف الذنوب وتزول اهلموم 
كرامًة  اجلنة،  يف  بأنه  الشعور  ويبدأ  النفوس  وترتاح 
التي  الزكية  وللدماء   فاطمة وابنته   للرسول
أجل  من  وأصحابه  وأوالده   احلسني من  ُبذلت 

الدفاع عن الدين واستقامته.
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قرب  زائر  يشاهد  اخرى  باب  ومن  باب  من  هذا 
وماهي  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  فضل   احلسني
ومنزلة  رفعة  هلا  وكم  للشهداء،  والرفعة  الكرامة 
استبيحت  الذي  الشهيد  يزور  زائر  حتى  هبا  حيظى 
دماؤه يف سبيل اهلل والدين كام ناهلا شهداؤنا االبطال 
 يف احلشد الشعبي املقدس اقتداًء بإمامهم احلسني
والسري عىل هنجه والدفاع عن املقدسات والدين..(. 

المطلب الثالث:

 ف�شل وقد�شية الم�شاجد ومراقد اأهل البيت

إن مجيع الطوائف اتفقت عىل أجر وثواب الصالة 
والدعاء والترضع يف »املساجد« ليكون الشخص يف 
تقرب وخشوع وملا هلا من قدسية وأجر، كام ورد عن 
أال  بيوته،  املساجد  كانت  ملن  طوبى  أال  اهلل:  رسول 
طوبى لعبد توضأ يف بيته ثم زارين يف بيتي، أال إن عىل 
املزور كرامة الزائر، أال برّش املّشائني يف الظلامت إىل 

املساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

كام ورد إن املساجد بيوت اهلل فيها يعبد، وفيها ُيذكر 
إسمه وإّن من شأن الكريم أن يكرم من زاره يف بيته 
وإّن املساجد يف األرض مزار املالئكة يف السامء، منها 
املساجد  تبنى  الرمحات،  تنزل  وإليها  األعامل  تصعد 
املساجد  تبنى  الدين.  أعالم  وإظهار  الشعائر  إلقامة 
فيفرح ببنائها أهل السامء واألرض وجيعلها اهلل مهبط 
  األنبياء واألئمة  قبور  إن  إذن  الرمحة والرضوان، 
وفيها  اهلل  اسم  يذكر  وفيها  والرمحة،  املالئكة  مهبط 
يترضع االنسان اىل اهلل تعاىل ويكون األئمة الذين 
حيرض اليهم الناس سباًل للتوجه هلل تعاىل، أو يكونون 
وجها عند اهلل يتخذهم الناس ملا هلم من فضل وشأن 

الذنوب والغفلة  الناس حتيطه  ومنزلة، وبام أن عامة 
والشهوة ويشغلهم هم الدنيا وما فيها فيكون الدعاء 
انفسهم  نــذروا   األئمة بينام  حمجوبًا،  أي  ضعيفًا 
هلل  الناس  فتقسم  الدنيا،  بثمن  اآلخرة  واشــرتوا  هلل 
وتيسري  حوائجهم  بقضاء  وتضحيتهم..  بعظمتهم 

امورهم. 

مجيع  أي  للجميع،  مفتوحة  املقامات  هذه  ان  كام 
الطوائف واالديان لو نشاهد ما يوجد فيها بني مصٍل 
وتاٍل للقرآن الكريم، وبني باٍك وزائٍر، أي أن ذكر اهلل 

عز وجل هو الذي يطفح يف هذه املقامات. 

لو نظرنا اىل زيارة االمام احلسني فإنه وصل اىل 
اعىل مرتبة من اليقني ملا بذل من دماء زاكية يف سبيل 
انك  أشهد  زيارته:  عليه  دلت  ما  وهذا  والدين،  اهلل 
باملعروف  وأمرت  الزكاة  وآتيت  الصالة  أقمت  قد 
أتاك  حتى  ورسوله  اهلل  وأطعت  املنكر  عن  وهنيت 
اليقني، ومن ثم ورد: السالم عليكم يا أنصار دين اهلل 

السالم عليكم يا أنصار رسول اهلل.

 والرسول هلل  تقرب  فيها  الكلامت  هذه  إن   
والدين  هلل  نفسه  فدائه  عىل  تــدل   احلسني قبل 
ــة لــإلمــام  ــب ــرت ــة وامل ــرام ــك ــذه ال ــ والـــرســـول، وهل
 احلسني االمـــــام  زوار  يــدعــو   احلسني
اهلل  أسأل  ورد:  كام  اهلل  اىل  به  مترضعني  ويتوسلون 
لديه. لك  الــذي  وباملحل  عنده  لك  الــذي   بالشأن 
حرم  يف  واملعتمدة  املعتربة  ــارة  ــزي ال اىل  فلننظر 
التي  اهلل،  أمــني  ــارة  زي وهــي  املؤمنني  أمــري  مــوالي 
املناجاة  صور  أروع  ففيها  أسطر  مخس  أو  أربع  هي 
مطمئنة  نفيس  اجعل  )اللهم  الــعــاملــني:  رب  مــع 



387

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

املقامات  فــهــذه  بــقــضــائــك..(.  راضــيــة  ــدرك،  ــق ب
ــل.  ــز وج اهلل ع ــر  ــذك ل ــات  ــط ــي حم الـــواقـــع ه  يف 
اإلمام  بركات  من  هي  التي   - اجلامعة  الزيارة  ويف 
أي  التكبري،  إىل  دعوة  هناك  أن  نالحظ   اهلادي
املعاين  استحضار  أجل  من  تــزور،  أن  قبل  اهلل  كرب 

التوحيدية، قبل استحضار املعاين الوالئية. 

الكريم،  كتابه  يف  يتكلم  عندما  العاملني  رب  إن 
ليس  الباب،  هــذا  يف  يقال  أن  يمكن  ما  آخــر  يذكر 
﴿ يقول:  عندما  شعري  كتاب  وال  جماملة  كتاب 
فكل  لَِيْعُبُدوِن﴾)14(  إاِلَّ  نــَس  َواإْلِ نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  َوَما 
اهلدف  هذا  مع  ترتبط  أن  ينبغي  الوجود  حركات 
ألجيل، وأئمة أهل البيت ليس هلم وجود مستقل يف 
قبال اهلل عز وجل، فهدفهم هو هدف رب العاملني: 
هلل  العبودية  قمة  عىل  وداللتهم  العباد  إيصال  وهو 
﴿اتَُّقواْ  تعاىل:  لقوله  املصداق  هم  إذ  وجــل،  عز 
فاألول  األول  فاملعصومون  ُتَقاتِهِ﴾)15(،  َحقَّ  الَّ 
الشعار. هــذا  حققوا  الذين  هم  فاألمثل   األمثل 
أيدهيم  يسلمون  َمن  يريدون  البيت  أهل  أئمة  فإذن 
بالنسبة  وأما  املنشودة  الغاية  إىل  ليوصلوهم  إليهم 
املظاهر  هبذه  واالهتامم  وزيارهتم  ذكرهم  إحياء  إىل 
﴿َوَمن  تعاىل:  قوله  إىل  تعود  كلها  فهذه  واملشاهد 

ِ فَإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب﴾)16(. ْم َشَعائَِر الَّ ُيَعّظِ
املالحظ أن القرآن الكريم يف مقام بيان الكليات 
العامة، فهو يدعونا إىل تعظيم الشعائر، ولكن كيف 
خالل  من  مرسحية،  خــالل  من  الشعائر؟  نعظم 
خالل  من  فضائية،  إنشاء  خالل  من  سينامئي،  فيلم 
وجل.  عز  اهلل  ليذكروا  الناس  يــزوره  مرقد   تشييد 
بنيان  وهــي  املشاهد،  هــذه  رأس  عىل  الكعبة  إن 

حجري، واحلجر األسود يمني اهلل يف األرض، ومن 
فهذه  بإمجاعهم،  احلجر  يقّبلون  املسلمني  أن  املعلوم 
 مظاهر ملعاين توحيدية، وكذلك مراقد أهل البيت..
وبني  القرب  بني  الروضة  جعل  ملــاذا  األكــرم  والنبي 
املنرب؟ رغم مصداقية رسول اهلل ال ينطق عن اهلوى، 
التمسك  ليكون  ومنربه  قــربه  بني  اجلنة  فخصص 
بالقرب واملنرب وما بينهام، وإن دل ذلك عىل يشء فإنه 
يدل عىل أمهية ورضورة القرب وما يتعلق به من قدسية 
وكرامة، وما يتعلق باملنرب وما بينهام أي الروضة، فلو 
 اهلل رسول  جعل  ملا  للقرب  كراهية  هنالك  كانت 
املسلمني يتعلقون بام بني القرب واملنرب، وكام أن املسجد 
اكتسبت  إنام  النبوية  الروضة  فكذلك  مقدس  مكان 
فيها.  الطاهر  القرب  هذا  لوجود  رشافتها   الروضة 
فإذن السياسة الرشعية قائمة عىل استغالل كل فرصة 
من أجل ربط الناس باملعاين التوحيدية تارة، وباملعاين 

الوالئية تارة أخرى)17(.

يمكن  املذكورة  والروايات  التفاسري  خالل  ومن 
القول: )ان التفاسري تشري اىل أن بيوت اهلل يف األرض 
هم األنبياء والرسل واحلكامء وأئمة اهلدى التي يذكر 
فيها ذكر هلل تعاىل والدعاء، وما هلم من كرامة وفضل 
 النبي بيت  الثقلني  تفسري  يف  ورد  وقد  عظيم، 
النبي: حسني مني  وبيت عيل. ولقد ورد عن 
وأنا من حسني.. »إذن هو نفس نبي اهلل، ثم هو ابن 
فاطمة بنت رسول اهلل وعيل بن أيب طالب الذي نرص 
الزيارة  تكون  فعندما  واالسالم.  والدين  اهلل  رسول 
للمراقد هلا فضل وأجر عظيم فزيارة احلسني هلا 

فضل وميزة خاصة كام ذكرنا يف املحاور السابقة(.
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المبحث الثاني: 

زيارة الأربعين تطبيق لحوار الح�شارات

المطلب الأول: ماهية زيارة الربعين؟ 
 زيـارُة األربعـني« هـي زيـارُة اإلمـاِم احلسـني«
يف العرشيـَن مـن َصَفـر أربعني االمام احلسـني، حيث 
يؤمـه املاليـني مـن املسـلمني مـن الكثـري مـن البلـدان 

العربيـة واالسـالمية إضافـة اىل العـراق. 
 روي عـن أيب حممـد احلسـن بن عيل العسـكري
احـدى  صـالة  مخـس:  املؤمـن  »عالمـات  قـال:  انـه 
ومخسـني وزيـارة األربعـني والتختـم باليمـني وتعفـري 
وقـد   .» الرحيـم  الرمحـن  اهلل  ببسـم  واجلهـر  اجلبـني 
 احلسـني اربعـني  زيـارة  اسـتحباب  عـىل  اسـتدل 
»زيـارة  االمـام  كلمـة  خـالل  مـن  االربعـني  يـوم  يف 

األربعـني«)18(. 
وملـا  الـراوي:  »قـال  طـاووس:  ابـن  السـيد  قـال 
وبلغـوا  الشـام  مـن  وعيالـه   احلسـني نسـاء  رجـع 
اىل العـراق قالـوا للدليـل: »ُمـرَّ بنـا عىل طريـق كربالء 

املـرصع«. موضـع  اىل  »فوصلـوا 
وقـال السـيد حممـد بـن أيب طالـب: فسـألوا يسـار 
هبـم عـىل العـراق، ليجـددوا عهـدًا بزيـارة أيب عبد اهلل 

.
بالرجـوع  يزيـد  أمرهـم  »ثـم  القنـدوزي:  وقـال 
االمـام  وقـال  هبـم،  القائـد  فسـار  املنـورة  املدينـة  اىل 
والنسـاء للقائـد: بحـق معبـودك أن تدلنـا عـىل طريـق 

كربـالء«. ذلـك حتـى وصلـوا  ففعـل  كربـالء، 
قـال الشـيخ البهائـي: »التاسـع عرش مـن صفر فيه 
زيـارة األربعـني أليب عبـد اهلل وهـي مرويـة عـن 
الصـادق وقتهـا عند ارتفـاع النهـار، ويف هذا وهو 

يـوم االربعـني مـن شـهادته كان قـدوم جابـر بـن عبد 
يف  واتفـق   لزيارتـه عنـه  اهلل  ريض  االنصـاري  هلل 
ذلـك اليـوم ورود حرمـه مـن الشـام اىل كربـالء، 

قاصديـن املدينـة عـىل سـاكنها السـالم والتحيـة«.
السـيد ابـن طـاووس يف كتـاب »إقبـال االعـامل« 
 حيـث قال: »وجدت يف املصباح أن حرم احلسـني
وصلـوا املدينـة مـع موالنـا عـيل بـن احلسـن يـوم 
العرشيـن مـن صفـر، ويف غـري املصبـاح اهنـم وصلـوا 
كربـالء أيضـًا يف عودهتم من الشـام يـوم العرشين من 
صفـر وكالمهـا مسـتبعد ألن عبيـد اهلل بـن زيـاد لعنـه 
اهلل كتـب اىل يزيـد يعّرفه ما جرى ويسـتأذنه يف محلهم 
ومل حيملهـم حتـى عـاد اجلـواب إليـه وهـذا حيتـاج اىل 
نحـو عرشيـن يومـًا أو أكثـر منهـا، وألنـه ملـا محلهـم 
اىل الشـام روي أهنـم أقامـوا فيـه شـهرًا يف موضـع ال 
يكنّهـم مـن حـر وال برد، وصـورة احلـال يقتيض أهنم 
تأخـروا أكثـر مـن أربعني يومـًا من يوم قتـل اىل أن 
وصلـوا العـراق او املدينـة، وأما جوازهـم يف عودهتم 
عـىل كربـالء فيمكـن ذلـك ولكنه مـا يكـون وصوهلم 
إليهـا يـوم العرشيـن مـن صفـر ألهنـم اجتمعـوا عـىل 
مـا رواه جابـر بـن عبـد هلل االنصـاري فـإن كان جابـر 
وصـل زائـرًا مـن احلجـاز فيحتـاج وصـول اخلـرب إليه 
وجميئـه أكثـر مـن أربعـني يومـًا وعـىل أن يكـون جابـر 
وصـل مـن غـري احلجـاز مـن الكوفـة أو غريهـا«)19(. 

المطلب الثاني:

الدلة على زيارة الربعين
تشـري  التـي  األدلـة  مـن  مجلـة  العلـامء  ذكـر  لقـد 
يف  الدخـول  وقبـل  األربعـني،  زيـارة  اسـتحباب  اىل 
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صلـب املوضـوع نذكـر اآليـة الكريمة التـي حتث عىل 
الصـالة والدعـاء والتـرضع يف بيـوت اهلل تعـاىل، قـال 
ْن تُرَْفـَع َوُيْذَكـَر فِيَها 

َ
ذَِن اَلُّ أ

َ
تعـاىل: ﴿ِف ُبُيـوٍت أ

اْسـُمُه يَُسـبُِّح َلُ فِيَهـا بِالُْغـُدوِّ َواْلََصـاِل ٣٦ رَِجاٌل 
ِ ِإَوقَـاِم  َل تُلِْهيِهـْم ِتَـاَرةٌ َوَل َبيْـٌع َعـْن ذِْكـرِ اَلّ
َكةِ َيَافُـوَن يَوْمـاً َتَتَقلَّـُب فِيهِ  ـَلةِ ِإَويَتـاءِ الـَزّ الَصّ
ْحَسـَن َمـا 

َ
بَْصـاُر ٣٧ ِلَْجزَِيُهـُم اَلُّ أ

َ
الُْقلُـوُب َواْل

َعِملُـوا َوَيزِيَدُهْم ِمـْن فَْضلِهِ َواَلُّ يَْرُزُق َمْن يََشـاُء 
بَِغـرْيِ ِحَسـاٍب ٣٨﴾)20(.

وأخـرج ابـن مرداوهيه عن أنس بـن مالك وبريدة 
قـاال: قـرأ رسـول اهلل هذه اآلية »يف بيـوت أذن اهلل 
أن ترفـع« فقـام إليـه رجـل فقـال: أي بيـوت هـذه يـا 
رسـول اهلل؟ قـال: بيـوت األنبيـاء، فقـام إليـه أبـو بكر 
فقـال: يـا رسـول اهلل هـذا البيـت منهـا - بيـت عـيل 

وفاطمـة-؟ قـال: نعـم مـن أفاضلها.

أقـول: ورواه يف املجمـع، عنـه مرسـاًل، وروى 
هـذا املعنـى القمـي يف تفسـريه بإسـناده عـن جابر عن 
أيب جعفـر ولفظـه: قـال: هي بيـوت األنبياء وبيت 

عـيل منها)21(.

ثنـا جعفـر بـن حممد  عـن حممـد بـن مهـام قـال: حدَّ
بـن مالـك قـال: حدثنـا القاسـم بـن الربيـع عـن حممد 
بـن سـنان عـن عامر بـن مـروان عـن منخل عـن جابر 
عـن أيب جعفـر يف قولـه عـز وجـل: يف بيـوت اذن 
بيـوت  هـي  قـال:  اسـمه  فيهـا  ويذكـر  ترفـع  ان  اهلل 

االنبيـاء وبيـت عـيل منهـا)22(.

جلميع  اجلامعة  الــزيــارة  يف  االخبار  عيون  ويف 
انورًا  اهلل  خلقكم   :اجلواد عن  املنقولة   االئمة

فجعلكم بعرشه حمدقني حتى منَّ علينا بكم فجعلكم 
اهلل »يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه«.

يف كتاب كامل الدين ومتام النعمة يف باب اتصال 
الوصية من لدن آدم بأسناده إىل حممد بن الفضيل 
عىل  بن  حممد  جعفر  أيب  عن  الثاميل  محــزة  أيب  عن 
الباقر حديث طويل وفيه يقول: انام احلجة يف 
آل ابراهيم لقول اهلل عزو جل: »ولقد آتينا آل ابراهيم 
»واحلجة  عظياًم  ملكًا  وآتيناهم  واحلكمة  الكتاب 
األنبياء وأهل بيوتات األنبياء حتى تقوم الساعة الن 
بذلك يف  اهلل جرت  بذلك، ووصية  ينطق  اهلل  كتاب 
العقب، من البيوت التي رفعها اهلل تبارك وتعاىل عىل 
الناس، فقال: »يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه« وهى بيوتات األنبياء والرسل واحلكامء وأئمة 

اهلدى)23(.

حتمله   احلسني »كان  اهللقال:  عبد  أيب  عن 
ولعن  قاتلك  اهلل  لعن  وقال:   النبي فأخذه  ُامه. 
اهلل  وحكم  عليك،  املتوازرين  اهلل  وأهلَك  سالبك، 
 الزهراء بيني وبني من أعان عليك. قالت فاطمة 
يا أبت أي يشء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه 
والبغي،  والغدر  والظلم  األذى  من  وبعدك  بعدي 
يتهادون  السامء  نجوم  كأهنم  عصبة  يف  يومئذ  وهو 
موضع  واىل  معسكرهم  اىل  انظر  وكأين  القتل،  اىل 
املوضع  هذا  وأين  أبه  يا  قالت:  وتربتهم،  رحاهلم 
الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربالء وهي دار 
رشار  عليهم  خيرج  االمة،  وعىل  علينا  وبالء  كرب 
السموات  يف  من  له  شفع  أحدهم  أن  ولــو  امتي، 
النار،  يف  املخلدون  وهم  فيه  شفعوا  ما  واالرضــني 
قتل  وما  بنتي،  يا  نعم  قــال:  فيقتل؟  أبه  يا  قالت: 
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واألرضون  السموات  ويبكيه  قبله،  كان  أحد  قتلته 
واجلبال،  والبحار  والنباتات  والوحوش  واملالئكة 
»ويأيت  متنفس،  االرض  عىل  بقي  ما  هلا  يؤذن  ولو 
أقوم  وال  باهلل  أعلم  األرض  يف  ليس  حمبينا  من  قوم 
يلتفت  أحد  االرض  ظهر  عىل  وليس  منهم،  بحقنا 
إليه غريهم، اوالك مصابيح يف ظلامت اجلور، وهم 
اذا  أعرفهم  غــدًا  حويض  واردون  وهم  الشفعاء، 
وردوا عيلَّ بسيامهم، وكل أهل دين يطلبون أئمتهم 
األرض  قوام  وهم  غرينا،  يطلبون  ال  يطلبوننا  وهم 
القوم   النبي الغيث »ويتضح من قول  ينزل  وهبم 
الذي   احلسني االمــام  وحمبو  زوار  هم  املحبون 

يتوافدون إليه من كل بقاع العامل)24(.

فمن خالل ما ذكرنا يمكن القول:

والعوام،  منهم  العلامء  الشيعة،  املتدينني  ان سرية 
عىل مواضبتهم لزيارة االمام احلسني الذين حثوا 
عىل الزيارة املطلقة لإلمام احلسني بل كانوا يوالون 
 ،احلسني االمام  قبة  حتت  للدعاء  مواليهم  بعض 
يوم  أباه  زار   السجاد االمام  إن  سابقًا  علمنا  بل 
العرشين من صفر مما يدل عىل استحباب هذا العمل، 
منها  يستكشف  حجة  املترشعة  سرية  ان  خيفى  وال 
مرشوعية الفعل الدال عىل الوجوب واالستحباب، 
وحيث ان املؤمنني وال سيام املترشعة منهم يواظبون 
عىل زيارة األربعني احلسينية دل ذلك عىل استحباهبا 

ورجحان مرشوعيتها)25(.

المطلب الثالث:
المام  اأربعين  زيارة  في  الم�شي  من  الغاية 

  الح�شين
امليش معناه االنتقال من مكان اىل مكان.

الذم  اىل  يدعو  ما  فيه  ليس  االعتبار  هبذا  وامليش 
عليها  حيصل  عبادة  اىل  يتحول  قد  ولكنه  املدح،  أو 
االنسان عىل أجر وثواب ضمن رشوط معينة ذكرهتا 
الكريم:  القرآن  النصوص االسالمية. منها امليش يف 
ُثمَّ  رِْض 

َ
اْل ِف  ِسرُيوا  ﴿قُْل  تعاىل:  قوله  يف  ورد  كام 
بنَِي﴾)26(.  انُْظُروا َكيَْف َكَن َعقَِبُة الُْمَكّذِ

فإن مثل هذا االعامر يقتيض من االنسان أن ينتقل 
من مكان اىل مكان ويسري ويميش من جهة اىل جهة 
القواعد  من  جمموعة  وضع  ذلك  فاقتىض  اخــرى، 
آداب وسنن هذا  له  تبني  االنسان  واالرشادات هلذا 
امليش والسري يف االرض، كام ان النصوص االسالمية 
جوانبها  من  اجلزئية  هذه  تناولت  التي  وسنة  قرآنًا 
يف  كبري  بشكل  االمر  هذا  الرتباط  وذلك  املتعددة 
وباألمام  عــام  بشكل  وعبادته  االنــســان  طاعات 
خالل  مــن  خــاص  بشكل  بيته  ــل  وأه  احلسني

زيارهتم والسعي وامليش اليهم يف هذا الطريق. 
حتدث القرآن عن امليش من جوانب متعددة فمن 
جهة ذكر إن هذه الظاهرة وهي امليش متثل نعمة من 
نعمة من نعم اهلل تعاىل عىل االنسان وغريه حيث أشار 
يف بعض آياته اىل أن هذا االمر غري خمتص باإلنسان 
فَِمنُْهْم  َماٍء  ِمْن  َدابٍَّة  ُكّلَ  َخلََق   ُ يقول تعاىل: ﴿َواّلَ
َعلَى  َيْمِشى  َمْن  َوِمنُْهْم  َبْطنِهِ  َعلَى  َيْمِشى  َمْن 
ُ َما  ْرَبٍع يَْخلُُق اّلَ

َ
رِْجلَيِْن َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشى َعلَى أ

َ َعلَى ُكّلِ َشْىٍء قَِديٌر﴾)27(.  يََشاُء إِّنَ اّلَ
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حيث أشار اىل أن بعض املوجودات متيش عىل بطنها 
كالثعابني وبعضها يميش عىل رجلني كاإلنسان وبعضها 
يميش عىل اربع كام عند احليوانات كاألسد وغريه، ومن 
بعضه مذموم وبعضه  امليش  أ، هذا  اىل  اشار  ثانية:  جهة 
تَُصّعِْر  نقاًل عن لقامن عن وصيته لولده: ﴿َوَل  ممدوح 
إِنَّ ال  َمرًَحا ۖ  رِْض 

َ
اْل ِف  َتْمِش  َوَل  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ

َمْشيَِك  ِف  َواقِْصْد   * فَُخوٍر  ُمَْتاٍل  ُكَّ  ُيِبُّ  َل 
ْصَواِت لََصوُْت 

َ
نَكَر اْل

َ
َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أ

اْلَِمري﴾)28(. 
وال شك وال ريب ان هذا اللون من امليش مذموم 
أي يكون ميش االنسان عىل نحو التبخرت واالختيال او 
عىل نحو شدة الفرح نحو األرش والبطر عىل اختالف 
يف  منظور  ابن  يقول  »مرح«.  لكلمة  املفرسة  املعاين 
لسان العرب مرح: املرح شدة الفرح والنشاط حتى 
وقيل  واالختيال،  التبخرت  املرح  وقيل  قدره،  جياوزه 
املرح االرش والبطر. وهذا بعيد كل البعد عن زائري 

االمام احلسني لعدة امور منها: 
1 ..الهنم يف حزن ومواساة للزهراء
االمام . 2 بثأر  األخذ  منها  وهدفًا  غاية  هلم  ان 

 .احلسني
مما . 3  احلسني باالمام  ومتأسون  متأثرون  اهنم 

خيتصون  جيعلهم  ما  وهذا  به،  يقتدون  جعلهم 
بلقب »حسينيون « والنساء بلقب »زينبيات«. 

واما من جانب آخر فهناك ميش ممدوح بّينه اهلل تعاىل 
ِيَن  الَّ الرَّْحَمِٰن  ﴿وَِعَباُد  تعاىل:  قال  الكريم.  كتابه  يف 
اْلَاهِلُوَن  َخاَطَبُهُم  َهْونًا ِإَوَذا  رِْض 

َ
اْل َعَ  َيْمُشوَن 

قَالُوا َسَلًما﴾)29(. 
حيث أشار اىل ان هذا امليش املعرب عنه باهلون هو 

الناشئ من التواضع والدال عىل النفس العالية، قال 
السكينة  معنى  يف  اهلني  مصدر  »اهلون:  الفراهيدي: 

والوقار«.
ميش  يكون  ان  هنا  باهلون  ــراد  امل ليس  وقطعًا 
هبدوء  اخرى  ويضع  قدمًا  يرفع  كاملريض  االنسان 
تصنعًا ورياًء بحيث تراهم كأهنم يمّثلون هذا االمر 
أمام الناس متثياًل وهم أكثر الناس استعالًء وكربًا يف 
بال  هذا  باهلون  املراد  ليس  ال  وتعامالهتم،  طبيعتهم 
الوقار  هذا  مثل  يكون  ان  به  املراد  وانام  ريب،  أدنى 
وهذه السكينة نابعة حقيقة من إحساسهم بالتواضع 
وال  جرب  دون  من  وجلَّ  عزَّ  اهلل  ألجل  الناس  أمام 
فرض وإنام هي الطبيعة التي جبل عليها هؤالء)30(. 

الم�شي في الروايات:
1. الم�شي الى الم�شاجد:

مشى  من  قــال:   النبي عن  الـــدرداء  أيب  عن 
بنور  وجلَّ  عزَّ  اهلل  لقي  املسجد  اىل  الليل  ظلمة  يف 

ساطع«.
عن أمري املؤمنني قال: من أحسن وضوءه ثم 

مشى اىل املسجد فهو يف صالته مامل حيدث. 
2. الم�شي الى �شالة الجمعة والجماعة: 

إذا  أحدكم  »إن  قــال:   اهلل رســول  عن  روي 
توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج اىل املسجد ال خيرجه 
درجة  هبا  له  اهلل  رفع  اال  خطوة  خيطو  مل  الصالة  اال 

وحط عنه هبا خطيئة«.
الناس  اعظم  »ان  قال:   اهلل رسول  عن  روي 
فأبعدهم،  ممشى،  اليها  أبعدهم  الصالة  يف  ــرًا  اج
الصالة حتى يصليها مع االمام اعظم  ينتظر  والذي 

اجرًا من الذي يصليها ثم ينام«. 
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3ـ الم�شي الى الحج والعمرة: 

عباس:  ابن  قال  قــال:   جعفر أيب  عن  روي 
ماشيًا  احج  مل  اين  عىل  ندمي  يشء  عىل  ندمُت  »ما 
اهلل  بيت  حج  من  يقول:  اهلل  رســول  سمعت  ألين 
حسنات  من  حسنة  الف  سبعني  له  اهلل  كتب  ماشيًا 
قال:  احلرم؟  حسنات  وما  اهلل  رسول  يا  قيل  احلرم، 
يف  املشاة  فضل   :وقال حسنة.  ألف  ألف  حسنة 
النجوم«.  سائر  عىل  البدر  ليلة  القمر  كفضل   احلج 
أمري  مــع  كنّا  ــال:  ق  ،عيل بــن  احلسن  عــن  روي 
املؤمنني أنا وحارث األعور، قال: سمعت رسول 
يزورون قرب  الّزمان  آخر  قوم يف  )يأيت  يقول:   اهلل
ابني احلسني، فمن زاره فكأّنام زارين، ومن زارين 
فكأّنام زار اهلل سبحانه، أال ومن زار احلسني فكأّنام 

زار اهلل يف عرشه)31(.

ومن خالل ما ذكرنا يمكن القول: 

يف  واضــح  بشكل  ــدام  األق عىل  امليش  شعرية  ان 
صفر،  شهر  من  العرشين  يوم  األربعني  يوم  زيــارة 
مرقد  قاصدين  ــدام  األق عىل  املوالون  يميش  حيث 
معًا.  األربعني  بزيارة   اإلمام احلسني األحرار  أيب 
ُيستحب  إن زيارة احلسني مستحبة يف كل االيام بل 
من  اليوم  نراه  فيام  الرّس  هو  ما  إذن،  وقت،  كل  يف 
لعل  األربعني؟  يوم  بزيارة احلسني  امليش  اختصاص 

ذلك يرجع إىل عدة امور منها: 

األول: إّن أول َمن زار مرقد اإلمام احلسني يوم 
األربعني مشيًا عىل األقدام هو الصحايب اجلليل جابر 
يزورون  فالناس  اهلل،  رمحه  األنصاري  اهلل  عبد  بن 
احلسني يف هذا اليوم تأّسيًا هبذا الصحايب اجلليل، 

 هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد حّث األئّمة
عالمات  من  وجعلوها  اليوم  هذا  يف  الزيارة  عىل 
املؤمن  »عالمات   :العسكري اإلمام  قال  املؤمن، 
األربعني،  وزيــارة  ومخسني،  إحــدى  صــالة  مخــس: 
اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل  والتخّتم يف 
الواردة  الروايات اآلتية  الرمحن الرحيم«. وبضميمة 
االجر  ونيل   احلسني لزيارة  امليش  استحباب  يف 
والثواب كونه باب اهلل الذي منه يؤتى، كام حصوهلم 
عىل أجر امليش يف طاعة اهلل تعاىل كام ذكرنا استحباب 
امليش عىل وضوء، واذا كان ذاهبًا اىل صالة أو دعاء، 
فكل هذه الصفات جتسدت يف زائري وحمبي اإلمام 

.احلسني

الثاين: إّن هذا اليوم قد رجع فيه أهل بيت اإلمام 
احلسني من الشام إىل كربالء، بعد ما القوا العذاب 
لقاء  حصل  اليوم  هذا  ويف  والظلم،  الشديد  والعناء 
بن  جابر  اجلليل  بالصحايب   العابدين زين  اإلمام 
عبد اهلل األنصاري الذي جاء لزيارة احلسني مشيًا 
عىل األقدام، فاملوالون من الشيعة إّنام يزورن اإلمام 
احلسني يف هذا اليوم مشيًا عىل األقدام مواساة ملا 

.جرى عىل عيال احلسني

احلسينية  والنهضة  الشعرية  هــذه  ان  الثالث: 
الذي كان يقول عنه  مواساة للرسول اهلل حلفيده 
بنت   وللزهراء حسني...«  من  وأنا  مني  »حسني 
رسول  قال  عنهم  يقول  كان  الــذي   اهلل رســول 
اهلل فاطمة هبجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها 
أمناء ريّب وهم حبله  نور برصي واألئمة من ولدها 
ومن  نجا  هبم  اعتصم  من  خلقه  وبني  بينه  املمدود 
ختّلف عنهم هوى ومواساة لعيّل ومواساة ملوالنا 
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صاحب العرص والزمان الذي يطلب بثأر االمام 
احلسني ويأخذ به، فلذلك يمشون عىل االقدام رغم 
املعاناة والتعب ويف احلر الشديد والربد الشديد ُحبًا 

 .إلمامهم احلسني

فيها  جتسدت  املباركة  النهضة  هذه  إن  الرابع: 
فكان  العصور،  مر  عىل  الظلم  أنــواع  وأروع  أبشع 
دين  لنرصة  خرجوا  وأصحابه  وعياله   احلسني
حممد وآل حممد وإعالء كلمة احلق وادحاض الباطل، 
زين  بإمامهم  متأسني  خيرجوا  أن  املوالني  عىل  فحقًا 
بعد  عليهم  مرَّ  بام   زينب والسيدة   العابدين
هذه  إحياء  آخــر  بــاب  ومــن   .احلسني استشهاد 
النهضة احلسينية املباركة يف كل العصور ليعرف العامل 

 .مظلومية أهل البيت

المطلب الرابع:

زيارة الأربعين مثال لحوار الح�شارات الجتماعية

ّمِن  َخلَْقَناُكم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  قال 

تِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَث 
ُ
َوأ َذَكٍر 

َعلِيٌم  ال  إِنَّ  تَْقاُكْم 
َ
أ  ِ الَّ ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إِنَّ 

َخبرٌِي﴾)32(.
 التقوى أغىل القيم اإلنسانية:

موجهًا  الــســابــقــة  ــات  ــ اآلي يف  ــاب  ــط اخل كـــان 
للمؤمنني وكان بصيغة: يا أهيا الذين آمنوا وقد هنى 
املجتمع  يوقع  عام  متعددة  آيــات  يف  احلكيم  الذكر 
ذلك. من  جوانب  يف  وتكلم  خطر،  يف   اإلسالمي 
الناس  مجيع  ختاطب  البحث  حمل  اآلية  أن  حني  يف 
ومتيز  والثبات،  النظم  يضمن  أصــل  أهــم  وتبني 
الكاذبة  القيم  عن  اإلنسانية  للقيم  الواقعي  امليزان 

واملغريات الباطلة. فتقول: يا أهيا الناس إنا خلقناكم 
لتعارفوا. وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر   من 
بـ )خلقناكم من ذكر وأنثى( هو أصل اخللقة  واملراد 
كان  فطاملا  وحواء«،  »آدم  إىل  الناس  أنساب  وعودة 
اجلميع من أصل واحد فال ينبغي أن تفتخر قبيلة عىل 

اخرى)33(. 

السنة  جتمع  ظــاهــره  األربــعــني  زيـــارة  يف  رايــنــا 
االمام  هنضة  يف  تتجمع  األديــان  أكثر  بل  والشيعة، 
احلسني أليس هذا أفضل سبيل لالحتاد يف وحدة 

املسلمني؟ 

حياة  يف  الشاذة  احلركات  فهذه  شك،  بال  هذا 
األمة، إنام تنجح يف تنفيذ شذوذها، إذا رأت هنالك 
الصف  أمــا  املسلمني،  صفوف  يف  للدخول  جمــااًل 
بقوله:   األكرم الرسول  عنه  يعرب  الذي  املرتاص 
بعضه  يشد  املرصوص  كالبنيان  للمؤمن  )املؤمن 
بعضًا(، فهنا ال جمال للدخول يف صفوف هذه األمة. 
ولو أن املسلمني كافة يف العراق شيعة وسنة، تالمحوا 
الذين  أمام هؤالء  وقراهم ومدهنم  وأغلقوا دورهم 
- كام عرفنا من سريهتم - ال يمتِّون إىل الدين بصلة 
شعار  فهذا  األمة،  صفوف  يف  املآيس  هذه  وقعت  ملا 
أهل  أئمة  وشعار   ،األكرم النبي  وشعار  القرآن، 
البيت يف أننا أمة واحدة، ومن تكليفنا يف كل عرص 

وم من دعائم هذه األمة الواحدة.  أن نقِّ

والقرآن الكريم خيرب أن أول ما نبه االنسان باالجتامع 
تفصياًل واعتنى بحفظه استقالالً نبهته به النبوة، قال 
ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا ﴾)34(.  تعاىل: ﴿ َوَما َكاَن النَّاُس إاِلَّ ُأمَّ
 ُ اّلَ َفَبَعَث  َواِحَدةً  ًة  ّمَ

ُ
أ الّنَاُس  ﴿َكاَن  تعاىل:  قال 
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الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَْزَل 
َ
َوأ َوُمنِْذرِيَن  رِيَن  ُمبَّشِ الّنَبِّيِيَن 

بِالَْحّقِ لَِيْحُكَم َبيَْن الّنَاِس فِيَما اْخَتلَُفوا فِيهِ َوَما 
اْخَتلََف فِيهِ﴾)35(.

أمة  كان  عهوده  أقدم  يف  االنسان  أن  ينبئ  حيث 
ظهرت  حتى  بينهم  اخــتــالف  ال  ســاذجــة  واحـــدة 
األنبياء  اهلل  فبعث  املشاجرات  وبانت  االختالفات 
ويردهم  االختالف،  به  لريفع  الكتاب  معهم  وأنزل 

إىل وحدة االجتامع حمفوظة بالقوانني املرشعة. 

يِن َما َوىصَّ بِِه ُنوًحا  َع َلُكْم ِمَن الدِّ وقال تعاىل: ﴿رَشَ
َوُموَسى  إِْبَراِهيَم  بِِه  ْينَا  َوصَّ َوَما  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  ِذي  َوالَّ
فِيِه..﴾)36(. ُقوا  َتَتَفرَّ َواَل  يَن  الدِّ َأِقيُموا  َأْن   َوِعيَسى 
ــاس  ــن ال ــني  بـ ــن  مـ ــع االخـــتـــالف  ــ رف أن  ــأ  ــب ــأن ف
صــورة  يف  كــان  إنــام  كلمتهم  يف  االحتـــاد   وإجيـــاد 
فيه،  الــتــفــرق  ــدم  وعـ ــن  ــدي ال ــة  ــام إق إىل  ــوة  ــدع ال
ــح.  ــال ــص ــم ال ــه ــامع ــت ــان يــضــمــن اج ــ ــن ك ــدي ــال  ف
)ودعــوة  الدعوة  هذه  حتكي   - ترى  كام   - ــة:  واآلي

االجتامع واالحتاد(.

اِط ُمْسَتقِيًما فَاتَّبُِعوهُ  نَّ َهَذا ِصَ
َ
قال تعاىل: ﴿َوأ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ َذلُِكْم  ُبَل َفَتَفرَّ َوَل تَتَّبُِعوا السُّ
اُكْم بِهِ لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾)37(.  َوصَّ

َوَل  َجِيًعا   ِ الَّ ِبَبِْل  ﴿َواْعَتِصُموا  تعاىل:  وقال 
ٌة  مَّ

ُ
أ ِمنُْكْم  َوتْلَُكْن   - تعاىل  قال  أن  إىل   - قُوا  َتَفرَّ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن 
ْ
يَْدُعوَن إَِل اْلَرْيِ َوَيأ

الُْمنَْكرِ﴾)38(.
)يشري إىل حفظ املجتمع عن التفرق واإلنشعاب( 
تفرقوا  كالذين  تكونوا  وال  املفلحون،  هم  وأولئك 

واختلفوا من بعد ما جاءهم)39(.

من  متكامل  حضاري  منهاج  يف  االسالم  وجاء 
اجل وحدة و متسك املجتمعات االنسانية من خالل 

الفوائد االجتامعية وانفتاحها بني الشعوب منها: 

اأوًل: الإ�شالم ودوره في م�شروع حوار الح�شارات 

بني  احلوار  تعزيز  يف  دوره  له  اإلسالم  أن 
احلضارات.

إّن اإلسالم هو دين احلوار والتعارف واالعرتاف 
بني  املشرتكة  القواسم  تطوير  رشيعة  وهو  باآلخر، 
الضامنة  الّسبل  وإجياد  اإلنسان،  وأخيه  اإلنسان 
وحيفظ  بل  واألمن،  والسالم  التعايش  لتحقيق 
اإلنسان من أن حييا حياة اإلبعاد واإلقصاء ونكران 
بالتي  والّدعوة  باحلوار  اإلسالم  أمر  هلذا  اآلخر. 
والّطرق  احلسنة،  األساليب  وسلوك  أحسن،  هي 
﴿اْدُع  تعاىل:  قال  اآلخر.  خماطبة  يف  السليمة 
اْلََسَنةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاْلِْكَمةِ  َرّبَك  َسبِيِل  إِِلَ 
ْعلَُم 

َ
أ ُهَو  َرّبَك  إِّن  ْحَسُن 

َ
أ ِهَ  بِاّلِت  وََجادِلُْهم 

بِالُْمْهَتِديَن﴾)40(. ْعلَُم 
َ
أ َوُهَو  َسبِيلِهِ   بَِمن َضّل َعن 

عىل هذه األسس يريس القرآن الكريم قواعد احلوار 
احلسنة  واملوعظة  احلكمة  أساس  عىل  اإلسالم  يف 
حضاري  منهج  إنه  أحسن،  هي  بالتي  واجلدال 
الشعوب  بني  احلوار  مبادئ  ترسيخ  يف  متكامل 

واألمم.

ونعتقد مع ذلك أن اإلسالم كدين وحضارة عندما 
)املركزية  يرفض  احلضارات  بني  التفاعل  إىل  يدعو 
احلضارية( التي تريد العامل حضارة واحدة، مسيطرة 
احلضارية  والكيانات  األنامط  يف  ومتحكمة  مهيمنة 
حضارات(  )منتدى  العامل  يريد  فاإلسالم  األخرى، 
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احلضارات  هلذه  اإلســالم  يريد  األطــراف،  متعدد 
الثقافات  وتتبادل  وتتساند،  تتفاعل  أن  املتعددة 
والعلوم واألفكار، يف كل ما هو مشرتك إنساين عام، 

وبام خيدم املصلحة العامة لكل احلضارات.

واحلوار يعد اسلوبًا من اساليب االتصال اللفظي 
يتم من خالل املناقشة بني اثنني او أكثر يف عدة امور 

منها عقائدي او فكري او معنوي او مادي)41(.

ينبغي القول يف تعريف احلضارة ان هناك اختالفًا 
يف وجهات النظر بني علامء الثقافة او علامء االجتامع 
وكام ارشنا بشأن الثقافة، فان هناك تنوعًا وتعددًا يف 
هذا املصطلح من حيث التعريف يف هذا الصدد وان 

كانت أقل دائرة من تعريف الثقافة ومن ذلك قيل: 

احلضارة: هي نظام اجتامعي يكون سببًا لترشيع  •
مكتسبات ثقافية وغاياته االستفادة من االفكار 

واآلداب والتقاليد والفنون ويقوم باالبتكار. 
لكل  • املكتسبة  االفعال  جمموعة  هي  احلضارة: 

التعاون  خالل  من  افراده  يسعى  حيث  جمتمع 
وتشاطر الفكر لرفع احلاجات الفردية واجلامعية 

ونيل التفوق. 
احلضارة: هي عبارة عن التنظيم املنسجم ألفراد  •

البرش يف حياة معقولة بعالقات عادلة واشرتاك 
اهدافهم  حتقيق  يف  املجتمع  وفئات  افراد  مجيع 

املادية واملعنوية يف كافة االبعاد االجيابية.
البرش  • افراد  تنظيم  عن  عبارة  هي  احلضارة: 

وفئات  افراد  مجيع  واشرتاك  ممتازة  بعالقات 
واملعنوية  املادية  االهداف  حتقيق  يف  املجتمع 

والوصول اىل حياة معقولة.

عىل  التاريخ  طيلة  البرش  أفــراد  حياة  كانت  لقد 
واحلياة  اخليام،  يف  احلياة  او  البدوية  احلياة  شكلني: 
وآداب  ثقافة  ذات  منها  القرى، وكل  او يف  املدن  يف 
ارقى  أفكار  لدهيا  كانت  التي  الفئة  ولكن  وتقليد، 
أكثر وفقًا خلطة،  سعت اىل احلصول عىل رفاه وأمن 

وقد حصلت عىل أشياء أكثر مما فقدت من أشياء.
االسالم  يف  االنسان  حقوق  ان  نقول  هذا  وعىل 
به  تتميز  ما  إن  أمهها  من  عديدة  بميزات  اتسمت 
تكليف  فهي  ربانية  إهنا  االسالم  يف  االنسان  حقوق 
األرض  يف  مستخلفًا  باعتباره  لإلنسان  وترشيف 

وسخر له الكون)42(. 
العامل:. 1 يف  االنسان  حقوق  به  جاءت  ما   اما 

االمم  منظمة  ايامن شعوب  تؤكد  امليثاق  ديباجة 
وبكرامة  لالنسان  االساسية  باحلقوق  املتحدة 
واالمم  والنساء  للرجال  وبام  وقدراته  الفرد 
بني  كام  متساوية.  حقوق  من  وصغريها  كبريها 
ما ورد يف املادة »13« ان وظائف اجلمعية العامة 
واحلريات  االنسان  حقوق  حتقيق  عىل  )االعانة 
بسبب  بينهم  متييز  بال  كافة  للناس  االساسية 
الدين وال تفريق بني الرجل  او  اللغة  او  اجلنس 

والنساء(.
املتحدة . 2 االمم  ميثاق  من   »55« املادة  يف  ورد  ما 

والتي تقرر ان االمم املتحدة تعمل عىل ان تشيع 
واحلريات  االنسان  حقوق  احرتام  العامل  يف 
او  اجلنس  بسبب  متييز  بال  للجميع  االساسية 

اللغة او الدين وال تفرق بني الرجال والنساء. 
ان االمم املتحدة ضامنًا لتحقيق نصوص ميثاقها . 3

االمانة  داخل  انشأت  االنسان  حقوق  جمال  يف 
االنسان  حقوق  ادارة  املتحدة  لألمم  العامة 



396

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

وعّينت هلا احد كبار موظفيها، كام أنشا املجلس 
االنسان  حلقوق  جلنة  واالجتامعي  االقتصادي 
ثالث  ملدة  خيتارون  عضوًا   »32« من  واملشكلة 
التوصيات  واعداد  بالدراسات  للقيام  سنوات 
اليها  حيال  ما  بجانب  االتفاقيات  ومرشوعات 
االمانة  تتلقاها  التي  العديدة  بالشكاوى  للعلم 
العامة لألمم املتحدة عن انتهاك حقوق االنسان 

يف شتى البلدان.
بإقرار . 4 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  اختذ 

اعدته  الذي  االنسان  حلقوق  العاملي  االعالن 
العامة  اجلمعية  عرض  ثم  باملجلس  خاصة  جلنة 
يف دورهتا الثالثة ووافقت عليه وصدر يف العارش 
االعالن  هذا  واعترب  1948م.  عام  ديسمرب  من 
قمة ما وصلت اليه املدنية احلديثة يف جمال حقوق 
االنسان. كام اعترب اصداره بمثابة حدث تارخيي 
هام يف تاريخ البرشية وقد دعت اجلمعية العامة 
اىل  الدول  مجيع  1950م  عام  املتحدة  لألمم 
اعتبار يوم العارش من ديسمرب من كل عام )يوم 
حقوق االنسان( وذلك لكي يلفت النظر اىل هذه 

احلقوق وأمهيتها. 
العاملي . 5 االعالن  من   )19( املادة  نصت  فقد 

حلقوق االنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة يف العارش من كانون االول »ديسمرب« عام 
1948م عىل ان »لكل شخص حق التمتع بحرية 
الراي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية يف اعتناق 
اآلراء دون مضايقة، ويف التامس االنباء واالخبار 
بأي وسيلة ودون  اآلخرين  اىل  ونقلها  وتلقيها، 
ما اعتبار للحدود«. كام نصت املادة »26« فقرة 

رقم »2« عىل: »أنه جيب يستهدف التعليم التنمية 
الكاملة لشخصية االنسان وتعزيز احرتام حقوق 
يعزز  أن  جيب  كام  االساسية  واحلريات  االنسان 
التفاهم والتسامح والصداقة مجيع االمم ومجيع 
الفئات العنرصي أو الدينية، وان تؤيد االنشطة 

التي تطلع هبا االمم املتحدة حلفظ السالم)43(.
هذه الوثيقة العاملية التي اتفقت عليها مجيع الدول 
اجتامع  املتحدة، وجاء إعالهنا يف  األمم  األعضاء يف 
املنظمة الدولية يف باريس، شكلت نقطة حتول جذرية 
يف حياة البرشية. فهذه هي املرة األوىل التي تتفق فيها 
مجيع الدول عىل صياغة نظام قيم عاملي موحد ينطبق 
األوىل  املادة  نصت  وقد  متييز.  دون  البرش  مجيع  عىل 
)يولد  عىل:  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من 
واحلقوق،  الكرامة  يف  متساوين  أحرارًا  الناس  مجيع 
وقد وهبوا عقاًل وضمريًا وعليهم أن يعامل بعضهم 
العاملي  اإلعالن  اشتمل  فقد  اإلخاء(  بروح  بعضًا 
لألفراد  األصيلة  احلقوق  كاّفة  عىل  اإلنسان  حلقوق 

واجلامعات، ولالختصار أخذنا منها: 
حرية املعتقد والدين.. 1
احلق يف التجمع السلمي واجلمعيات. . 2
احلق يف املشاركة باحلياة الثقافية للمجتمع. . 3

 ثانيًا: غاية حوار الح�شارات في الإ�شالم
الغاية الرئيسة من حوار احلضارات ضمن السلم 
بني  التواصلية  العالقات  من  حمددًا  ونوعًا  واألمن 

هذه االمم املختلفة. 
الّلقاء بين الح�شارات والّثقافات: 

بني  الّتقارب  سبل  من  سبيل  املصطلح  هذا  إّن 
ألن  ممكن  أمر  بينها  الّتقارب  ألّن  ذلك  احلضارات 



397

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

األصل  يف  فأهّنا  واختلفت  تعّددت  مهام  احلضارات 
ليس  ألّنه  بعضها  عن  وأخذت  ببعضها،  تأثرت  قد 
أن  يمكن  وال  األخرى،  عن  معزولة  حضارة  هناك 
باحلضارات  لقائها  عند  ااّل  حضارًة  بكوهنا  ُتنعت 
األخرى، ذلك أّن أّي حضارة َما سواء البائدة منها أو 
الباقية عىل قيد احلياة ليست شيئًاساكنًا أو جامدًا واّنام 
هي كيانات متحّركة وتظهر حركتها يف مدى قدرهتا 
عىل االستجابة للّتغرّيات احلاصلة أو التي ستحصل 
يف العامل وخاّصة يف هذا العرص الذي بلغت فيه بعض 

احلضارات قّمة الّتقّدم يف خمتلف املجاالت.
واألخـذ  التفاعـل  بمبـدأ  ُنسـّلم  أن  البـّد  وهلـذا 
فكـرة  وطـرح  االنسـانّية،  احلضـارات  بـني  والعطـاء 
هـذه  أّن  ذلـك  األذهـان  مـن  احلضـارّي  االسـتعالء 
الفكـرة التـي ترّسـخت يف بعـض األذهـان هـي التـي 
كّرسـت الّتباعـد والقطيعـة بـني خمتلـف احلضـارات 

االنسـانّية.

 االجّتـاه املؤّيـد للحوار بني احلضـارات والّثقافات 
وذلـك للصلـة الوثيقة التـي جتمع بني األديـان الّثالثة 
أكثـر  تتجـىّل  والتـي  الّروحّيـة(  )الّصلـة  وخاّصـة 
وضوحـًا يف عقيـدة الّتوحيـد التـي تسـاهم بـدور كبري 
اإلحـرتام  عـىل  القائـم  املشـرتك  الّتعايـش  حتقيـق  يف 
بالبرشّيـة،  حتيـق  التـي  األخطـار  ومواجهـة  املتبـادل 
عـىل أّن هـذا كّلـه ال يمكـن أن حيصـل دون أن تكـون 

هنـاك إرادة للحيـاة والعيـش مـع اآلخريـن.

 ثالثًا: اأهداف الحوار 

من  مجلة  عىل  يقوم  أن  احلــضــارات  حلــوار  البــّد 
وتفرضها  احلياة  انتظام سري  يقتضيها  التي  األهداف 

حركة  احلوار  أّن  باعتبار  البرشي،  االجتامع  طبيعة 
لإلبداع  االنساين وطاقة  للنشاط  دافعة  وقّوة  مطردة 
يف شّتى املجاالت، كام أّنه سبيل اىل جتنيب الشعوب 
واألمم املخاطر التي تتّهددها نتيجة تصاعد اخلالفات 
واحتدام النزاع حول قضايا العقيدة والفكر والثقافة 
التي هلا عالقة كبرية  القضايا  واحلضارة وغريها من 

بالسياسة واالقتصاد واألمن واحلرب والّسلم.

وعىل هذا األساس سنقف عند مجلة من األهداف 
حقيقّي  حوار  اىل  الوصول  ضوئها  يف  يمكن  التي 

وجاّد بني احلضارات:

األّول . 1 األصل  باعتباره  القرآين  باملعنى  الّتعارف 
بعض  مع  بعضها  واألمم  الشعوب  تعامل  يف 
واألمن  والعدل  اخلري  فيه  ما  عىل  وتعاوهنا 
اىل  يؤّدي  ما  كّل  سيشمل  والتعارف،  والسالم، 
اخلري  فيه  ما  وكل  والتعايش،  التعاون  حصول 

للبرش.

وال شّك أنَّ هذا النّوع من احلوار بني احلضارات 
ألّن  وآخرًا،  أّوالً  بالذات  املقصود  هو  والثقافات 
املجتمعات االنسانية اليوم يف حاجة أكيدة للتقارب 
وتبادل األفكار واآلراء والثقافات يف كنف الّتسامح 
بوحدة  اإلقرار  منطلق  وذلك  الّسلمي،  والّتعايش 
أن  يف  االنسان  بحق  واالعرتاف  البرشي،  اجلنس 
حييا عىل هذه األرض يف مصاحلة مع نفسه ومع أخيه 
االنسان، ألّن املصاحلة مع النفس ومع اآلخر خالصة 
التعاون والتفاهم والوئام الذي جيب أن يكون قاعدة 

أساسّية للعالقة بني الدّول واألمم والشعوب.
املؤمنون . 2 عليها  أمجع  التي  الّتسامح  قيم  إشاعة 

باهللّ واملؤمنون بوحدة األصل االنساين وكرامته، 
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رفض  يف  يكمن  للّتسامح  العقيّل  األساس  ألّن 
تشّجع  ثقافة  وكل  حضارة  كل  ورفض  احلرب 
مرشوع  أّي  ورفض  والّتصادم،  الرصاع  عل 

يدعو اىل فكرة الّتمييز العنرصي بني البرش.

باعتباره  التسامح  من  ُيفهم  أن  يمكن  ال  أّنه  عىل 
هدفًا من أهداف احلوار بني احلضارات بأّنه استعداد 
الدينية  اهلويات  عىل  والقضاء  اآلخر،  يف  للّذوبان 
واجلوهري  الثابت  القدر  هي  اهلوية  ألّن  والوطنية، 
احلضارات،  من  غريها  عن  حضارة  تتمّيز  هبا  التي 
وهي التي جتعل للشخصّية الوطنية أو القومية طابعًا 
تتمّيز به عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى، 
واحلوار هو الذي ُيقّرب املسافة بني اهلويات املختلفة 
ملنعها من التصادم وذلك من خالل نرش قيم التسامح 
للتعارف  أمامها  الطريق  ومتهيد  بينها  فيام  والتعايش 

والتامزج إذا أمكن ذلك.

األهداف  من  اعتربناه  الذي  التسامح  أّن  ااّل 
ال  والّديني  والثقايف  احلضاري  للحوار  األساسية 
البرش  بني  والتفاهم  العاملي  السالم  حيّقق  أن  يمكن 
واملتسّببة  الرئيسة  للعوامل  التسامح  يتعّرض  مل  ما 
واحلضارات  الثقافات  بني  ال  واملواجهة  الصّد  يف 
اختالف  عىل  البرشية  املجتمعات  بني  بل  فحسب، 

أصنافها وتوّجهاهتا العقدّية والفكرية.
ال . 3 الّتسامح  أّن  اعتربنا  إذا  والعدل:  اإلنصاف 

األخالقيات  بناء  إلعادة  كافية  قيمة  يشّكل 
البرش  بني  والتعايش  السالم  لتحقيق  املناسبة 
إاّل إذا قام عىل أخالقيات إجيابية وهادفة غايتها 
والتفاعل  احلضارات  بني  التقريب  عىل  العمل 
التي  األخالقيات  هذه  أهّم  ومن  بينها،  فيام 

املشرتك  احلوار  أهداف  من  نعتربها  أن  يمكن 
قيمة العدل ألّن العدل هو أساس احلوار اهلادف 
الذي ينفع الناس ويمكث أثره يف األرض، وهو 
القانون  جوهر  وهو  االسالمية،  الرشيعة  روح 
عليه  يقوم  الذي  األساس  أّنه  كام  الوضعي، 
القانون الدويل الذي جيب أن يسود املجتمعات 

البرشية كّلها.

هناك  ليس  أّنه  كام  البرش،  بني  سالٌم  هناك  فليس 
بقيمتي  ــرتاف  االع دون  من  احلــضــارات  بني  وئــام 
يف  الغري  بحّق  القبول  ودون  واإلنــصــاف،  العدل 
الّتمّتع باملوارد البرشية والثروات الطبيعية. »وسوف 
يف  املشاركة  حتقيق  اىل  أو  العدالة  اىل  احلاجة  تــزداد 
يتقّدم  ما  بقدر  اجلميع  قبل  من  االنسانية  الثروات 
مسار االندماج والتوحيد العاملي الذي تقوده العوملة 
الّزاحفة وتتفاقم اهُلّوة التي تفصل بني اجلامعات عىل 
املستويات االقتصادية والسياسية والثقافية، أي بقدر 

ما تتفاقم »اهلّوة احلضارية«.

املنزلة يف احلوار بني  واذا كانت قيمة العدل هبذه 
احلضارات والشعوب فاّن هذه القيمة تفرتض جتاوز 
الذات واألنانية القومية أو الطبقية وهذا التجاوز ال 
حيصل يف نظرنا ااّل بإشاعة قيم التضامن والتعاطف 

واإلخوة االنسانية.

نتائج  العدل سيحّقق  قيمة  املؤّسس عىل  واحلوار 
هاّمة لعّل يف مقّدمتها رصد العوامل التي سامهت يف 
ترّدي األوضاع االجتامعية واحتوائها وانقاذ البرشية 

من آفتي الفقر واملرض.

غايتها  تكون  أن  جيب  احلــوار  أهــداف  أّن  ذلك 
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حّتى  إليه  وتنتهي  منه  تبدأ  ــرًا  وآخ أَوالً  االنسان 
حيافظ احلوار عىل قيمته وأمهيته ومضامينه السياسية 

واالقتصادّية واالجتامعّية)44(.

بناء     الح�شين  المام  اأربعين  زيارة  رابعًا: 

اجتماعي وتجدد ح�شاري 
ال كالم حول خلود زيارة األربعني املباركة بل كل 
شعائر سيد الشهداء فهي تستمد توهجًا من قبسه 
التوقف  ينبغي  التي  املالحظات  من  وهذه  املقدس، 
حياهلا، فهناك الكثري من الشعائر الدينية واملناسبات 
االجتامعية والثقافية التي ال حيتفى هبا بمثل ما نشهده 

يف زيارة االربعني املباركة. 

دولية  مسرية  اليوم  أصبحت  األربعني  زيارة  إن 
األربعني  زيــارة  مجاهري  تؤكد  الــعــامل،  مجيع  تربط 
املباركة كل عام عىل مفهوم التضامن وجتسيده عمليا 

يف الواقع السلوكي.

رضوري  واملجتمع  والرموز  القيم  مع  التضامن 
واملبادئ  فالقيم  أسايس،  إنساين  ومطلب  حضاري 
اىل  هبا  االرتفاع  أجل  من  التضامن  روح  اىل  حتتاج 
مستوى االحرتام والتقديس وااللتزام، وقد ترمجت 
مجاهري زيارة األربعني املباركة مفهوم التضامن بنحو 

أذهل العامل. 

فاق  فقد  العامل«  مع  »التضامن  هو  التضامن  ان 
زيارة  مجهور  وبخاصة   احلسني مجهور  تضامن 
أن  حيث  العامل  يف  التضامن  أشكال  كل  األربعني 
املساعدة  لتقديم  يبادر  والكل  بالكل  هيتم  الكل 
ما  بكل  املليونية  الزيارة  بموسم  املشاركني  وإسعاد 
اويت من قوة ومل تقف مواقفهم التضامنية عند حدود 

حث الزيارة، بل كانت روح التضامن حارضة يف كل 
ما يواجه االمة من أزمات ونكبات وخماطر وموقفهم 
املعارص من املشاركة يف الدفاع املقدس ونرصة احلشد 
التواصل  إن  التكفريين.  من  العراق  حلامية  الشعبي 
حيث  ــدول  ال بني  األمهية  غاية  يف  تواصل  ــدويل  ال
أصبحت زيارة األربعني تواصل دويل من مجيع أنحاء 
واجــواء  وعبادة  زيــارة  فقط  املوضوع  ليس  العامل، 
فإن  ذلك،  من  أكرب  كانت  بل  الناس  يؤدهيا  قدسية 
اخالق الشعب العراقي وكرمهم وتضحياهتم جذبوا 
فمن  املليونية  الزيارة  هذه  إحياء  اىل  العامل  دول  هبا 
الدولية  العالقات  أصبحت  الدويل  التواصل  خالل 
رصينة والدول متعاونة مع بعضها من حيث الزيارة 
املشاريع  من  وغريها  واالسترياد  والتجارة  املتبادلة 
يقتيض  الــدويل،..ومل  للتواصل  سباًل  اصبحت  التي 
العربية  الدول  بادرت بعض  لقد  االمر من هنا فقط 
الدفاع عن العراق ومقدساته عند ما هدد التكفريين 
العكس  وكــان  واالرضحـــة..  املقدسات  تفجري  يف 
للدفاع عن  الغيارى لقد هبوا  العراق  ابناء  أيضًا من 
مثل  والنفيس  بالغايل  فضحوا  واملقدسات  االنسانية 
عن  ودفاعهم  سوريا  يف  زينب  السيدة  عن  دفاعهم 
واجلهود  التضحيات  تثمني  إن  فلسطني.  يف  القدس 
يف  يسهم  وذكرها  بشخوصها  املستمرة  ــادة  واالش
تشجيع االخرين عىل التضحية واملثابرة وبذل اجلهد 
من اجل القضايا العامة التي تتصل بمصلحة املجتمع 
العليا لكوهنا تعمل عىل ختليدها وتبنيها وحضورها 

املتجدد يف ضمري االمة وذاكرهتا احلضارية)45(. 
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زيارة  خالل  من  الجتماعية  الفوائد  خام�شًا: 

الأربعين

االنسان . 1 ان  املوالية:  االيامنية  باإلخوة  الشعور 
بفطرته مدين بالطبع ومتيل نفسه اىل االجتامعات 
اجلامعة  اىل  والركون  اآلخرين  مع  والتآلف 
املدنية  تكوين  سبب  وهذا  اليها  واالختالف 
امليل  وهذا  الكبرية،  واملجتمعات  املدن  وانشاء 
االنسان  يف  موجودة  فطرية  غريزة  عن  عبارة 
غرائزه،  إلشباع  مستمرًا  دائبًا  سعيًا  الساعي 
الناس  من  جمموعة  ضمن  التوطن  نحو  فميله 
هذه  لغريزته  إشباع  عن  عبارة  معهم  والعيش 
هذه  مثل  ان  شك  وال  أيضًا،  االرسة  وتكوين 
اجتاه  االنسان  هبا  يشعر  التي  االجتامعية  املشاعر 
أخيه االنسان أيًا كان، تزداد وتكرب يف ظل أجواء 
ريب  وال  والشك  الدينية،  والعالقات  اإليامن 
هذه  يعيشون   احلسني درب  يف  السائرين  ان 
الود  حيث  وأشكاهلا  صورها  بأعىل  االحاسيس 
االخوة  وعالمات  والسالم  واألمان  واألمن 
نفوسهم،  يف  االيامنية  القضية  عمق  عن  املعربة 
ومثل هذا االمر مطلوب ومراد من قبل الشارع 
املقدس ألن يف نمو وزيادة وتطور ُعرى التآلف 
واملحبة فيام بني أبناء املسلمني فضاًل عن املوالني 

 .ألهل البيت
أيب  يدي  بني  تقبضت  قال:  اجلعفي  جابر  عن 
من  حزنت  ربام  فداك  جعلت  فقلت:   جعفر
يعرف  ينزل يب حتى  أمر  أو  غري مصيبة تصيبني 
يا  »نعم  فقال:  وصديقي  وجهي  يف  أهيل  ذلك 
جابر إن اهلل عز وجل خلق املؤمن من طينة اجلنان 
وأجرى فيهم من ريح روحيه فلذلك املؤمن أخو 

تلك  من  روحًا  أصاب  فإذا  وُامه  بأبيه  املؤمن 
البلدان حزن حنة عليه هذه  االرواح يف بلد من 

ألهنا منها«. 
الشعور باالعتزاز واالنتامء اىل احلسني: وانت . 2

اىل  متجهني  الناس  من  املاليني  جانب  اىل  تسري 
بالفخر  تشعر   ،اهلل رسول  بنت  بن  احلسني 
واالعتزاز، بانك تنتمي اىل املدرسة الربانية التي 
 ،احلسني اهلل  عبد  ابو  ومدرسيها  ائمتها  من 
وتنتابك مشاعر جليلة القدر تفقه من خالهلا ملاذا 
متيش يف هذا الطريق مبتهجًا؟ وملاذا ترفع األقدام 
اآلخرين  مع  حالك  ولسان  رسورًا؟،  وتضعها 
االهتداء  مثل هذه  ان  يقول: والشك وال ريب 
لياًل  شكرها  املؤمنني  عىل  يتوجب  كبرية  نعمة 
بأن  النعمة  هذه  شكر  يف  يبالغوا  وأن  بل  وهنارًا 
خصهم اهلل دون غريهم أن صاروا من احلزينني 
عىل احلسني والباكني عليه واملواسني له بكل 
مودة  يف   املصطفى جده  اىل  واملتقربني  يشء 

 .أهل بيته
ال . 3 ربام  االربعني:  وزيارة  االجتامعي  التكافل 

العظيمة  اآلثار  عن  للحديث  كثريًا  املرء  حيتاج 
والكبرية التي ترتكها زيارة األربعني السيام عند 
املاشني اىل احلسني من حتويل قلوهبم اخلاشعة 
وأهل   ونبيه اهلل  بحب  واملتيمة  واخلاضعة 
بأعىل  واالرادة  العزم  ملؤها  قلوب  اىل  بيته، 
من  املؤمنني  مشاكل  لرفع  وأشكاهلا  صورها 
بل وحتى من غريهم، مع  الشهداء  زائري سيد 
أن أعداد الزائرين قد وصلت اىل املاليني السيام 
يف هذا العام )1435هـ( حيث بلغت األعداد اىل 
عرشين مليونًا حسب ترصحيات رسمية لبعض 
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املؤسسات، مل يكن هناك من ادعى من الزائرين 
أنه بقي بال طعام او رشاب او منام او ما شاكل 
يف  اننا  يقول:  كان  الزائرين  بعض  ان  بل  ذلك، 
مسرية احلسني يوم االربعني وقبل ذلك وبعده 
كنا نأكل ونرشب ونرتفع بأنواع النعم واخلريات 

ما مل يتيرس لنا مثلها يف سائر ايام وشهور السنة.
4 . :للحسني السائرين  عند  باملساواة  الشعور 

يميننا  اىل  ننظر  حينام  مجيعًا  نعيشه  االمر  وهذا 
يكون  حني   احلسني اىل  نسري  ونحن  وشاملنا 
والطبيب  البارع  واخلطيب  املجتهد  العامل  معنا 
القبيلة  ورئيس  واملدرس  واملهندس  املحب 
يف  سائرون  كلهم  وغريهم  والعامل  والفالح 
أعامرهم  اختالف  عىل  واحدة  وجهة  سمت 
والكهولة  والنساء  الرجال  حيث  وأجناسهم 
واحدة  بكلمة  يلهجون  والطفولة  والشبيبة 
تفاضلوا  مهام  الناس  حسني«..وان  يا  »لبيك 
باملال واجلاه واملنزلة االجتامعية وما اىل ذاك فإن 
الصحيح  االيامن  هو  يبقى  احلقيقي  التفاضل 
قلبه  يف  االنسان  حيملها  التي  احلقة  والعقيدة 
أخيه  اىل جانب  وبالتايل يميش ويسري  ومشاعره 
العلمية  وشهادته  ومنزلته  ماله  كان  أيًا  املؤمن 
فيكون هو الثابت الباقي وكل ما عدا ذلك يكون 

زائاًل منتقاًل. 
اذا . 5  :احلسني أعداء  أمام  واحدًا  صفًا  الظهور 

كان اهلل عز وجل قد دعانا أن نقف صفًا واحدًا 
أمام أعداء االسالم »فأن أبرز مظاهر ومصاديق 
وقوف  من  نرى  ما  املرصوص  الصف  هذا 
رجاهلم  بعض،  جانب  اىل  بعضهم  املؤمنني 
ونساؤهم وهم يسريون اىل احلسني، والشك 

اجلدار  أن  اىل  يشري  أن  يريد  التعبري  هذا  مثل  ان 
لبنات  من  مكون  ألنه  وكرسه  دفعه  يصعب  كام 
بينها  ما  يف  االحتاد  بقوة  متامسكة  ولكنها  مفردة 
املوالون  فهكذا  قوهتا،  اىل  جديدة  قوة  فأكسبته 
ال  واحدة  كتلة  فهم   احلسني اىل  السائرون 
واحدًا  صفًا  صاروا  الهنم  وتفتيتها  ثنيها  يمكن 
يف حب احلسني كأهنم بنني مرصوص، وهذا 
هو رس من أرسار بقاء هذه الشعرية عرب التاريخ 
رغم ما تعرضت له من رضبات شديدة من قبل 
الظاملني والناصبني، كام يصنعون يف هذا العرص 
التي  االرهابية  التفجريات  خالل  من  كآبائهم 
خالهلا  من  قادرون  اهنم  منهم  جهاًل  يتصورون 
عىل إهناء هذه الظاهرة الربانية املؤيدة بكرامات 

اهلل ودماء املؤمنني. 
تعارف الناس ولقاؤهم: لقد كانت واحدة، من . 6

إليها  ودعا  هلا  سعى  التي  االسالم  أهداف  مجلة 
هي التعارف بني الشعوب والقبائل ومد جسور 
التواصل النافع والتعاون عىل الرب ال معا املؤلفني 
فقط من املسلمني وحتى مع غريهم ممن خيالفنا 
يف الدين، فإن من مصاديق التي يمكن لإلنسان 
أن يراه بشكل واضح ورصيح هي هذه املسريات 
املليونية للناس اىل احلسني  التي يتخللهم فيها 
أبناء البلد ومئات اآلالف من خارج البلد، وقد 
والرحالة  والفالسفة  العباد  حياة  العلامء  درس 
والقصيني  السياسيني  والناشطني  واملؤرخني 
انتجوا  ما  وبني  حياهتم  يف  امليش  بني  وربطوا 
ومهمة،  كبرية  وأفكار  نظريات  من  للحضارة 
كسقراط وبالتو وارسطو وجون ستيورات ميل 
وترستوي وغريهم حتى وصل األمر اىل درجة 
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التأمل يف  لو كان  السيدة سولنت:  قالت عندها 
الطبيعة دينًا لكان امليش من أهم طقوسه، واملايش 
هذه  كل  عىل  حيصل  أن  يستطيع   احلسني اىل 
سواء  امليش  عىل  املرتتبة  الشخصية  الفوائد 
الصحة  او  البدنية  الصحة  مستوى  عىل  كانت 
تأمالته  خالل  من  وذلك  والفكرية،  النفسية 
التي يعيشها أثناء طّيه للمسافات يف اهلل عزَّ وجلَّ 
سيد  السيام   الطاهرين واألئمة   ورسوله
اين ذهب؟  التأمل يف وقته  الشهداء وكذلك 
اىل  وما  آلخرته؟  قدم  وماذا  استثمر؟  وكيف 
يف  به  ستنتهي  التي  والتأمالت  االفكار  من  ذاك 
متقدمة  درجات  اىل  الوصول  اىل  املطاف  آخر 
برشطها  ولكن  والنفسية  البدنية  الصحة  من 

ورشوطها)46(.

�شاد�شًا: النفتاح والتعاون بين ال�شعوب 

ان واحدة من أنصع مؤرشات الوجود احلضاري 
سطح  عــىل  احلــضــاريــة  بالكيانات  االعـــرتاف  او 
التاريخ  مفاصل  من  معني  مفصل  أي  ويف  االرض، 
البرشي  الثقايف  التنوع  مالحظة  يف  تتوقع  املتعدد 
متنوعة،  وثقافات  هويات  بني  احلي  واالحتكاك 
يسبحون  التي  اجلغرافية  متنح  صيغة  يف  واندماجها 
ما  فحيث  احلضارية،  الكينونة  سمت  فضاءاهتا  يف 
العيش  بصامت  جانبها  اىل  كانت  احلضارات  كانت 
نَّة جتربة  السُّ املتنوع قدياًم وحديثًا، وال تشذ عن هذه 
منغلقة  امة  توجد  ال  حيث  املنظورة  التجارب  من 
حضاري  انجاز  حتقيق  استطاعت  وقد  ذاهتــا،  عىل 
مطلق، وحتى لو استطاعت يف بعض االحيان حتقيق 
انجاز مذكور، يبقى انجازًا حضاريًا مشوهًا ومفتقرًا 

إنسانية  ــة  رشاك حصيلة  احلــضــارة  إن  للنضوج. 
وهذه  واالضافات،  التجارب  يف  وتبادل  متعددة، 
حيتاج  فاملنجز  تذكري،  اىل  حتتاج  ال  التي  احلقائق  من 
اىل عقول، والعقول تتوزع عىل اصقاع شتى، وحيتاج 
بعد هذا وذاك اىل عرض وتبادل منفعي، كي يتحسس 
اىل  اآلخرين  يدفع  مما  بقيمتهم  واملجزون  املبدعون 
التعرف  وعرب  اليها  التوصل  تم  التي  احلدود  جتاوز 
عىل مضموناهتا، لالنطالق من النتائج املنتهى عندها 
اىل مستويات اقىص. ان انفتاح الشعوب عىل بعضها، 
حد  اىل  يقلص  واالحتكاك  التعايش  فرص  وفسح 
كبري من االخطار امللمح اليها، ويدفع باجتاه الشعور 
باملصري املشرتك للنوع االنساين الذي يواجه اخطارًا 
إال  معاجلتها  يمكن  ال  متعددة  متحدية  ومشاكل 

بالعمل املشرتك كارسة واحدة تعيش عىل االرض. 

بواطنها  يف  والتأمل  املامرسة  معاينة  ان  الواقع  يف 
بني  جدية  عالقة  عن  يكشف  النقدية  الزاوية  من 
لسبب  وذلــك  الــزيــارة.  ثقافة  وموضوع  تقدم  ما 
العتبات  مراكز  انفتاح  يف  يتحدد  اخلصوصية  دقيق 
انتشار  امتداد  عىل  تنترش  وشعوب  امم  عىل  املقدسة 
العتبات يف مواسم  االنسان يف االرض، تقصد هذه 
البعض  يتصور  وربام  السنة،  أيام  مدار  وعىل  ثابته 
تنتمي اىل هوية وثقافة واحدة،  ان االمم والشعوب 
توهم  حمض  وهذا  االسالمية  واهلوية  الثقافة  وهي 
 البيت اهل  عتبات  زيارة  فالوافدون عىل  خاطئ، 
تقصدها  وانــام  فحسب،  باملسلمني  ينحرصون  ال 
باإلسالم،  خاصة  عالقة  تربطها  ال  خمتلفة  اجناس 
وإنام جذهبا حب املعرفة وهواية الوقوف عىل اآلثار 
اقترصت  لو  وحتى  واالنسانية،  احلضارية  واملعامل 
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فهذا  االســالمــيــة،  والشعوب  ــم  االم عــىل  املسألة 
والتعايش  االنفتاح  يف  الرغبة  تنمية  يف  كاف  وحده 
عن  تنحدر  والشعوب  االمم  هذه  فان  واالحتكاك، 
موروثات إنسانية خاصة مضافًا اىل الثقافة االسالمية 
العامة، وممارسة ثقافة الزيارة تتيح ملختلف االعراق 
والتعارف  االلتقاء  فرصة  والثقافات  واهلــويــات 
»االلتقاء،  الثالثة  املفاهيم  هــذه  ان  بيد  واحلـــوار، 
التعارف، احلوار« تتميز دالالهتا عام هو مألوف عليه 
يف االدبيات واالنشغاالت اخلاصة، فـ»االلتقاء«عند 
وارواح  مبادئ  لقاء  حقيقته  يف  هو  املقدسة  العتبات 
باألبواب  فتعلقت  واخلــري  والعدل  احلــق  عشقت 
تبادالً  يكون  ان  من  أكرب  و)التعارف(  عليه  املنفتحة 
او  الذاتية  السري  ملفات  او  الشخصية  للبطاقات 
ملحة عن حياة الشخص )profile(. إنه مفهوم قرآين 
أرفع  اىل  للوصول  والتنافس  التسامي  اىل  هيــدف 
اكرمكم  ان  )لتعارفوا  التقوائي  التهذيب  مستويات 
عند اهلل أتقاكم( واحلوار حيوم اىل التعاضد والتعاون 
االمة  قضايا  وعــرض  والصرب،  باحلق  والــتــوايص 
املصريية عىل منهج أهل البيت من أجل تشخيص 
أو  عالجه  عىل  والعمل  امللتبسة  وحاالته  الوضع 

توخي االمراض واملزالق املحتملة.

جيتمع  فضاًء  متثل  املقدسة  العتبات  مراكز  ان 
املبادئ  الذين يشرتكون يف وحدة  املؤمنني  حتته مجيع 
بينهم  فيام  الرتابط  جسور  ليمدوا  اهلــدف  ووحــدة 
يعيشون  وما  فيه  يقتنعون  بام  ايامهنم  قوة  وليعززوا 
كيانًا  اهنم يشكلون  مبادئ رسالية وذلك  مهومه من 
واحدًا مهام ابتعدت هبم املسافات وتعددت اللغات 
واختلفت اهلويات. وهي بعد هذا وذاك حمطة انسانية 

ويقدس  الروحية  للقيم  ينترص  من  كل  عندها  يقف 
ممن  تقربك  حمطة  أجلها،  من  واملضحني  أصحاهبا 
النظر  النوع والتوجه واحللم بغض  تشرتك معهم يف 
عن االختالفات والتشوهات املشار اليها مما يساهم 
وتقديس  واجلهل  االنغالق  عن  املتأيت  الكره  نبذ  يف 

الذات)47(.
ومن خالل ما ذكرنا يمكن القول:

ان من أهم ما يميز ممارسة زيارة االربعني املباركة 
ــالل كل  ــدام( مــن خ ــ هــو عنرص )الــســري عــىل األق
جيب  املقدسة،  كربالء  مدينة  اىل  املؤدية  االجتاهات 
التعريف هبذه النهضة عىل مستوى العامل، فال يكفي 
والنهضة  املقدسة  الرابطة  بتلك  واالعتقاد  اإليامن 
املباركة، وكذلك احلب والوالء، بل ال بد من نرشها 
معينة،  طائفة  عىل  حتسب  ال  وان  للعامل،  وتعريفها 
فهذا ظلم وحتجيم لرسالتها وتقويض ملبادئها عىل مر 
احلدث  كان  وإذا  للعامل،  الرمحة  رسالة  فهي  الزمان، 
انه  يعني  ال  فهذا  العامل  من  بقعة  يف  تعني  قد  والقدر 
خيص ويرتبط فقط بتلك الظروف املحيطة باحلدث، 
كال وألف كال، وإال مل تكن لرساالت األنبياء قيمة 
سامية، وحضارية، فالرسول انام بعث من اجلزيرة 
العربية فهل كانت دعوته هلم فقط؟ وهو الذي قال 
بَِشرياً  لِلنَّاِس  َكفًَّة  إِلَّ  رَْسلَْناَك 

َ
أ ﴿َوَما  القرآن  عنه 

َيْعلَُموَن﴾)48(  ل  انلَّاِس  ْكَثَ 
َ
أ َولَِكنَّ  َونَِذيراً 

فتأطريها يفقدها القدرة عىل التأثري واالنتشار وهذا ما 
حياول ويسعى إليه املكابرون واملعاندون والظاملون.

املسلمني  ــني  ب ــات  ــالف ــت االخ ســامهــت  ــقــد  ول
والتعصب املقيت يف تكريس اجلهل بتاريخ اإلسالم 
أوســاط  يف  حتى  باخلصوص  احلسينية  وبالنهضة 
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املسلمني، فالكثري ال يعرف عن هذه النهضة شيئًا وال 
عن دورها، حتى يظن البعض أهنا قصة خيالية أو أهنا 

مل تقع البتة.

الذين  األمة  أوساط  ويف  املسلمني  من  والبعض 
يفّرقون  واملأساة ال  النهضة  سمعوا وقرأوا عن هذه 
من  أو  واحلسني،  يزيد  بني  وال  والباطل  احلق  بني 
احلدث  إن  بالقول  واحلقيقة  التاريخ  حتريف  أراد 
الواحد،  اإلسالمي  البيت  يف  وآراء  اجتهادات  جمرد 
عالقة  هلا  ليس  سياسية،  مشكلة  كوهنا  تعدو  وال 
صياغة  نعيد  أن  جيعلنا  ذلك  كل  والناس.  بالدين 
التي  ــار  واألخــب واملعلومات  واألفــكــار  املفاهيم 
والعامل  للناس  ونرشها  بثها  ثم  املأساة  هبذه  ارتبطت 
أمجع ليتمكنوا من االستفادة ويكونوا عىل قرب من 
احلدث ويمتلكوا القدرة عىل التمييز واختاذ املواقف 
الصحيحة التي تنفعهم وترتبط بتارخيهم ومصريهم. 

واملهمة احلضارية هلذا احلدث يف عرصنا احلارض 
عرب  والتواصل  االنفتاح  عامل  يف  منها  االستفادة  هي 
حتى  أمثل،  بشكل  واستغالهلا  املختلفة  الوسائل 
والشعوب،  الناس  من  للماليني  املعرفة  هذه  تصل 
أبلغ  باستخدام  تأثري  ولغتنا  خلطابنا  يكون  وأن 
األساليب وأحسنها بام يواكب العرص والتحوالت. 
ويقول  ُحْسًنا﴾)49(  لِلنَّاِس  ﴿َوقُولُوا  تعاىل  يقول 
ِهَ  بِالَِّت  إِلَّ  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ ُتَادِلُوا  ﴿َوَل  أيضًا 

التي تفتقد اىل  أما املعرفة واملعلومات  ْحَسُن﴾)50(، 
َ
أ

أصحاهبا  اىل  تيسء  الواقع  يف  فهي  والتأثري  احلكمة 
واىل األهداف التي حيملوهنا، مهام كانت اإلمكانات 
إَِل  ﴿اْدُع  تعاىل  يقول  واملتطورة،  املتاحة  والوسائل 
وََجادِلُْهْم  اْلََسَنةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاْلِْكَمةِ  َرّبَِك  َسبِيِل 

ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن 
َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
بِالَِّت ِهَ أ

ْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن ﴾)51(. 
َ
َسبِيلِهِ َوُهَو أ

الخاتمة
من خالل هذا البحث توصلنا اىل مجلة من النتائج 

هي:

زيارة األربعني مرتبة من املراتب العليا وهي نيل . 1
رضا اهلل عز وجل، واملواساة لرسول هلل بحفيده 
املظلوم احلسني ولفاطمة وعيل. فاإلنسان 
املؤمن يكون انسانًا كاماًل متقيًا هلل سبحانه وتعاىل 
من خالل امور عديدة خصها اهلل تعاىل لالنسان 
البيت،  أهل  ومواالة  والصوم  الصالة  مثل 
فقد  االنسان  حياة  يف  األربعني  زيارة  وألمهية 
املؤمن.  عالمات  من  اهنا   البيت اهل  خصها 
العديد  يف   البيت أهل  خص  تعاىل  اهلل  ان  كام 
الكريم  رسولنا  حثنا  وقد  القرآنية،  اآليات  من 
حممد يف العديد من أحاديثه القدسية اىل زيارة 
قرب احلسني فضاًل عن العديد من األحاديث 

. الواردة عن اهل البيت
لقد بينا مفهوم وفضل الزيارة بصورة عامة وزيارة . 2

 احلسني االمام  أربعني  وزيارة   البيت أهل 
حتث  التي  واالحاديث  الروايات  بينا  ثم  خاصة 
عىل زيارة القبور وزيارة قرب احلسني مما يرتتب 
عليها من اثر اجيايب عىل نفس الزائر، وهناك ميزة 

.لزيارة قرب االمام احلسني
بيت . 3 املطهرة ألهل  املراقد  ان زيارة  بينا  ثم  ومن 

النبوة ال تقترص عىل زيارة صاحب القرب نفسه 
بل انه مكان جتمعي عبادي لذكر اهلل تعاىل اوالً 
وامورهم  بحوائجهم  ويتوجهون  فيتوسلون 
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املقام  او  القرب  صاحب  بحرمة  تعاىل  اهلل  اىل 
اجتمعت  ثم  ومن  له  يتوجهون  الذي  الرشيف 
اجلامعة  صالة  الصالة،  عند  الطوائف  مجيع  يف 
القدر  ليلة  العظيمة مثل  الليايل  واالعياد واحياء 
وليلة املبعث ودحو االرض، فيجتمعون يف ظلٍّ 
كتب  وبينّا  حممد،  وال  حممد  سقف  هو  واحد 
ذكرها  يكون  والتي  املراقد  يف  املوجودة  الزيارة 
سالم  عن  عبارة  قليلة  كلامت  اال  تعاىل  هلل  كله 
عىل صاحب القرب ألربعة او مخسة اسطر كزيارة 
والبقية من اروع صور املناجاة مع رب العاملني.
كام ورد يف زيارة وارث. أسال اهلل الذي أكرمني 
بزيارتكم وخصني بمقامكم، كأن السائل يسأل 

اهلل هبم.
االمام . 4 أربعني  مسرية  يف  الدويل  التجمع  أمهية 

عىل  التعرف  منها  جوانب  عدة  وهلا   احلسني
وعىل   بيته واهل  احلسني  االمام  مظلومية 
الدول االخرى التي ختفى عليها هذه الشخصية 
العظيمة حيث يمر عىل أسامعهم كأي انسان قائد 
واملهامت  املقتضيات  بعض  اجل  من  استشهد 
هو  من  بينّا  فهنا   ! خاصة  مصلحة  ختص  التي 
الذي خصه اهلل ورسوله لنرصة دين  القائد  هذا 

.حممد
دول . 5 اكثر  من  يأتون  الذين  السواح  ان  كام 

 البيت أهل  زيارة  مجيعا  هدفهم  ليس  العامل 
فالبعض  بالزيارة،  واختصاصهم  ومعرفتهم 
يأتون من اجل السياحة واالستطالع عىل املعامل 
املقدسة  العتبات  ختص  التي  والدينية  القدسية 
وهذا له أمهية بالغة أيضًا من خالل استطالعهم 

واسألتهم عن العتبات ومن خالل ربط الوحدة 
الدولية بني الشعوب والدول. 

املقدسة رسمت أهبى واعظم . 6 ان مسرية احلسني 
خالهلا  ومن  والفداء،  والتضحيات  التجليات 
ال  واحد.  ظل  يف  العامل  دول  كل  اجتمعت  قد 
وكردي  ومسيحي  وشيعة  سني  بني  فرق  يوجد 
طبيب  وال  واجنبي،  وسوري  وايراين  وهندي 
وال مهندس وال معلم، وال عامل، وال فالح وال 
الكل متساوي يف هذا املسري  غني وال فقري، بل 
 تعاىل اهلل  رسول  حبيب  اىل  السري  وهو  أال 
لتعريف هذه النهضة املباركة عىل مستوى العامل، 
فال يكفي االيامن واالعتقاد بتلك الرابطة املقدسة 
وتعريفها  نرشها  من  البد  بل  املباركة  والنهضة 

للعامل بالصورة احلقيقية. 
7 . احلسني االمام  أربعني  زيارة  خالل  من 

توصلنا اىل عدة امور يف غاية االمهية منها احلوار 
مع احلضارات وبينّا ماهو احلوار وما هي الغاية 
من احلوار وما هي اهداف احلوار بني الشعوب 

واالفراد؟ 
ان امليش او السري ورد يف كتاب اهلل تعاىل وله كثري . 8

من املعاين فمنه سري ممدوح وسري مذموم، وذكرنا 
السري عىل االقدام وفوائده الطبية لإلنسان، ومن 
حجة  عرشين  حج   احلسن االمام  ان  بينا  ثم 
ماشيًا، فهناك فائدة يف املسري اىل كربالء احلسني 
من خالل الفائدة النفسية والصحية واألهم من 
هذا هي مواساة لرسول اهلل والزهراء واالجر 
.العظيم الذي ينال عليه الزائر اىل قرب احلسني

احلضارات . 9 حلوار  مثاٌل  األربعني  زيارة  ان 
االجتامعية. لقد بينّا تالحم االمم والشعوب من 
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خالل زيارة أربعني اإلمام احلسني وبينّا معنى 
النظر  وجهات  يف  اختالف  وجود  مع  احلضارة 

بني علامء الثقافة وعلامء االجتامع.
لقد نص االسالم عىل حقوق االنسان واالخذ . 10

هبا واحرتام آراء اآلخرين، وبينّا حقوق االنسان 
املتحدة  االمم  ميثاق  عليها  نص  التي  العامل  يف 
حقوق  يف  قرر  مما  لالنسان  االساسية  باحلقوق 
االمم  بني  متييز  بال  للجميع  واالحرتام  احلرية 
السلمي  التجمع  حق  مثل  واالفراد  الشعوب 

وحق املشاركة باحلياة الثقافية للمجتمع. 
ان مراكز العتبات املقدسة متثل فضاًء جيتمع حتته . 11

مجيع املؤمنني الذين يشرتكون يف وحدة املبادئ 
ووحدة اهلدف ليمدوا جسور الرتابط فيام بينهم 

وليعززوا قوة ايامهنم.
ان سبط حممد مفخرة االنسانية، انه البذرة التي . 12

حتى  فروعها  وانبسطت  جذورها،  انترشت 
رأينا اخللود يستظل يف طرف منا، للحسني رمحه 

اهلل فضل يف الشهادة يرجع بأفضال.
الدنيا الهنم مل حيصلوا  فمن الشهداء من يرتكون 
للبقاء فيها، ومن خيرجون من نعامئها وما دعتهم قط 

للدخول يف تلك النعامء.
بكل  االهتامم  هو  العرصية  املهمة  هذه  وأمام 
الدينية  وامليوالت  التوجهات  وتعدد  اللغات 
بل  أحد،  عىل  حكرا  ليست  فاملعرفة  واالجتامعية، 
هي عابرة اىل القارات واألزمان، فالكلمة الطيبة هي 
رسول القلوب، وتأيت ثامرها كل حني بإذن هلل تعاىل.

يديه،  يف  وهي  الدنيا  ترك  فقد  كربالء  شهيد  اما 
أرادها  بنعامئها عليه، تركها ألنه  وتركها وهي مقبلة 
عىل  هي  تريده  ان  يقبل  ومل  يرضها  ان  ينبغي  كام 
رشط كام ترتضيه، فهو الشهيد ملء الشهادة من نبل 
اىل  بالشهادة  ارتفع  الذي  والشهيد  وايثار،  وعظمة 

الشهداء  ان  الشهداء.  مراتب  فوق  الساموية  ذروهتا 
من هذه الطبقة لرشف لبني االنسان امجعني، خليقة 
ادمية ينبغي ان يفخر هبا ابناء ادم عىل اختالف العقائد 

واالوطان. 
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  واحلمد 

خري اخللق أمجعني حممد رسول رب العاملني.
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اأثر زيارة الأربعين في ايديولوجية المراأة الم�شلمة الحجاب اإنموذجًا

اأفراح فليح جميد عبد احل�سني

بكالوريوس علوم قرآن- كلية الفقه اجلامعة

العتبة العلوية املقدسة - شعبة املكتبة الفكرية

الملخ�ض

لقد بعث الله تعالى محمدًا  بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى 
صراط مستقيم بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها وبعثه الله متممًا لمكارم االخالق داعيًا اليها بكل 
وسيلة وهادمًا لمساوئ االخالق وجعل في االرض االئمة يهدون الى دين  الحق وهم عترته االبرار الهادين  
حيث مكنهم الله وجعلهم خلفاء في االرض حيث انعم الله علينا بهذه النعمة وعرفنا بأئمتنا وجعل لنا زيارتهم  
نورًا نستضيء به حيث تمر علينا   ذكرى استشهاد سيد شباب اهل الجنة  موالنا االمام الحسين وهي زيارة 
االربعين التي لها االثر في تغير االفكار وسلوكيات واخالقيات في المجتمع االسالمي وخصوصًا في دور 
المرأةان االسالم جعل المرأة فردًا من أفراد النوع االنساني واعترف بها جزءًا في المجتمع البشري بكل معنى 
الكلمة واعطاها كافة الحقوق  في المجتمع البشري.  ومن أجل فهم أيديولوجية المرأة المسلمة كان عنوان 
بحثنا هو أثر زيارة االربعين في أيديولوجية المرأة المسلمة الحجاب أنموذجًا ولقد قسمت بحثي الى ثالث 

مباحث.

عدة  الى  وتطرقُت  االيديولوجية  معنى  االول  المطلب  في  عرفت  حيث  االيديولوجية  االول:  المبحث   .1
تعاريف لمعنى االيديولوجية و المطلب الثاني االيديولوجية في القرآن حيث بينُت اآليات التي تتضمن عدة 

مفاهيم لمعنى االيديولوجية. والمطلب الثالث االيديولوجية في السنة الشريفة.

2. المبحث الثاني: أثر زيارة االربعين على أيديولوجية المرأة.في المطلب االول: حيث عرفت ووضحت  
حقيقة الزيارة االربعين والمطلب الثاني:أثر زيارة االربعين في نشوء وتغير ايديولوجية المرأة  اي كيفية تغير 
المرأة   فكر  في  االربعين  زيارة  اثر  الثالث:  االربعين.والمطلب  بزيارة  تأثرها  عند  المرأة  وافكار  سلوكيات 

بشكل عام وبيان مدى تأثر فكر المرأة من خالل زيارة االربعين.

3. المبحث الثالث: أثر زيارة االربعين على حجاب المرأة. المطلب االول: عرفت المعنى لحقيقة الحجاب 
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المرأة  التزام  في  واالسباب  العلل  بينُت  حيت  الثاني:  المطلب  المسلمة.  للمرأة  الشرعي  الحجاب  وماهو 
يرى  ان  الله عز وجل يحب   الواجبات الن  من  النساء  به وأوجب على  الله عز وجل  أمر  وبما  بالحجاب 
عباده بأحسن حال بالتزام عباده بالواجبات وخاصة المرأة حيث أرادها بأفضل الستر والحجاب والمطلب 
الثالث:دور زيارة االربعين في التزام المرأة بالحجاب وتطرقت الى  أهمية الحجاب والستر في الحياة المرأة 
االجتماعية حيث نتخذ من موالتنا فاطمة الزهراء وأبنتها  زينب  القدوة الحسنة والسير على طريقهما في 

الحياء والعفة والكرامة.
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The impact of the Arbaeen pilgrimage in the ideology of Muslim women - 

the veil as an example

Researcher. Afrah Fleih Majid

The Holy Shrine of Imam Ali "pbuh"

Abstract

While we witnessed the anniversary of the martyrdom of Imam Hussein "pbuh" which is the 
Arbaeen pilgrimage that has a great effect of changing ideas, behavior and ethics in the Islamic 
society, especially the role of women. 

Islam has made women as an important member of the human race and as a part of human 
society in every sense of the word. In order to understand the ideology of Muslim women, the 
title of our research was "The impact of the Arbaeen pilgrimage in the ideology of Muslim 
women- the veil as an example" which was divided into three chapters.

1. Ideology, where the research touched on several definitions of the meaning of the ideology 
in the Holy Koran and Hadiths.

2. The true nature of the Arbaeen pilgrimage and its impact on the ideology of women.

3. The impact of the Arbaeen pilgrimage on the veil of women, and the meanings of "Hijab" 
and what is the legitimate hijab for Muslim women, as well as the role of the Arbaeen pilgrim-
age to the commitment of Muslim women to their hijab.
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المقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
آل  وعىل  اهلل  رسول  حممد  أمجعني  اهلل  خلق  أرشف 
 بيته الطيبني الطاهرين. فلقد بعث اهلل تعاىل حممدًا
اىل  الظلامت  من  الناس  ليخرج  احلق  ودين  باهلدى 
النور بإذن رهبم اىل رصاط مستقيم، بعثه اهلل لتحقيق 
عبادة اهلل تعاىل وذلك بتامم الذل واخلضوع له تبارك 
وتعاىل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك 
ملكارم  متماًم  اهلل  وبعثه  وشهواهتا،  النفس  هوى  عىل 
ملساوئ  وهادمًا  وسيلة  بكل  اليها  داعيًا  االخــالق 
اىل  ــدون  هي األئــمــة  األرض  يف  وجعل  االخـــالق، 
نهم  مكَّ حيث  اهلادين  األبرار  عرتته  وهم  احلق  دين 
علينا  اهلل  وأنعم  األرض،  يف  خلفاء  وجعلهم  اهلل 
نورًا  زيارهتم  لنا  وجعل  بأئمتنا  فنا  وعرَّ النعمة  هبذه 
سيد  استشهاد  ذكــرى  علينا  متر  حيث  به  نستيضء 
شباب اهل اجلنة موالنا االمام احلسني وهي زيارة 
األربعني التي هلا االثر يف تغري االفكار والسلوكيات 
يف  وخصوصًا  االسالمي  املجتمع  يف  واألخالقيات 

دور املرأة.

النوع  ــراد  أف من  ــردًا  ف ــرأة  امل جعل  ــالم  االس ان 
االنساين واعرتف هبا جزءًا يف املجتمع البرشي بكل 
معنى الكلمة وأعطاها كافة احلقوق، ومن أجل فهم 
أثر  هو  بحثنا  عنوان  كان  املسلمة  املرأة  أيديولوجية 
زيارة األربعني يف أيديولوجية املرأة املسلمة احلجاب 

انموذجًا ولقد قسمت بحثي اىل ثالثة مباحث.

يف . 1 فت  عرَّ حيث  االيديولوجية  االول:  املبحث 

وتطرقُت  االيديولوجية  معنى  االول  املطلب 
واملطلب  االيديولوجية،  ملعنى  تعاريف  عدة  اىل 
بيَّنُت  حيث  القرآن  يف  االيديولوجية  الثاين، 
ملعنى  مفاهيم  عدة  تتضمن  التي  اآليات 
االيديولوجية. واملطلب الثالث االيديولوجية يف 

السنة الرشيفة.

املبحث الثاين: أثر زيارة األربعني عىل أيديولوجية . 2
وأوضحُت  االول  املطلب  يف  فُت  وعرَّ املرأة. 
أثر  الثاين:  املطلب  ويف  األربعني،  زيارة  حقيقة 
زيارة األربعني يف نشوء وتغري ايديولوجية املرأة، 
عند  املرأة  وأفكار  سلوكيات  تغري  كيفية  أي 
تأثرها بزيارة االربعني. ويف املطلب الثالث: أثر 
وبيان  عام  بشكل  املرأة  فكر  يف  األربعني  زيارة 

مدى تأثر فكر املرأة من خالل زيارة االربعني.

املبحث الثالث: أثر زيارة األربعني عىل حجاب . 3
حقيقة  معنى  فُت  عرَّ األول:  املطلب  املرأة. 
للمرأة  الرشعي  احلجاب  هو  وما  احلجاب 
املسلمة. وبيَّنُت يف املطلب الثاين العلل واالسباب 
يف التزام املرأة باحلجاب وبام أمر اهلل عز وجل به 
عز  اهلل  ألن  الواجبات  من  النساء  عىل  وأوجب 
وذلك  حال  بأحسن  عباده  يرى  أن  حيب  وجل 
حيث  املرأة  وخاصة  بالواجبات  عباده  بالتزام 
يف  وتناولت  واحلجاب،  السرت  بأفضل  أرادها 
املطلب الثالث دور زيارة األربعني يف التزام املرأة 
باحلجاب وتطرقت اىل أمهية احلجاب والسرت يف 
موالتنا  من  نتخذ  حيث  االجتامعية  املرأة  حياة 
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احلسنة  القدوة   زينب وأبنتها  الزهراء  فاطمة 
والكرامة  والعفة  احلياء  يف  طريقهام  عىل  والسري 
األربعني  زيارة  وبمناسبة  األيام  هذه  يف  ألننا 
 البيت أهل  واجهت  التي  املصائب  نستذكر 
وأهل  عياله  وسبي   احلسني مصيبة  ونتذكر 
 وننظر ونستشعر باآلالم موالتنا زينب بيته
برغم تلك املصائب وتلك االهوال حافظت عىل 
لذلك  اهلل،  لعنهم  االعداء  بني  وحجاهبا  سرتها 
من  عنيفة  موجة  الراهن  عرصنا  يف  نواجه  نحن 
احلجاب  بأن  عية  مدَّ تتصاعد  التي  االصوات 
التخلف وهو غري حضاري وغري  يعني  والسرت 
السرت  أو  احلجاب  لبس  تشويه  فيحاولون  ثقايف 
هو  السرت  او  احلجاب  ان  ونقول  نرد  أن  فعلينا 
قمة الثقافة الن البرش يف العصور القديمة كانوا 
هنا  ومن  بعينه،  التخلف  هو  وهذا  ُعراة  شبه 
علينا إثبات ان نظهر بأن احلجاب يعني الثقافة، 
بيته  وأهل  ورسوله  هلل  الطاعة  يعني  التحرض، 

الطيبني الطاهرين.

وقد اعتمدُت يف بحثي هذا عىل عدة مصادر )منها 
تلك  أهم  ومن  األلكرتونية(   البيت أهل  مكتبة 
اليزدي  للعالمة  العقيدة  يف  دروس  كتاب  املصادر 
ف االيديولوجية أهنا عبارة عن جمموعة من  حيث عرَّ
اآلراء الكلية املتناسقة حول سلوك االنسان وأفعاله 
ملعرفة  املتواضع  بحثي  كان  التعريف  هذا  وحسب 
خالل  من  املــرأة  وأفكار  سلوكيات  من  تغري  مدى 
للمرأة  زيارة االربعني وأمهية لبس احلجاب والسرت 

أمام الرجل االجنبي أثناء أدائها للزيارة االربعينية. 

المبحث الأول: 
اليديولوجية

المطلب الأول: تعريف اليديولوجية
كلمتني  من  يتكون  لغويًا:  االيديولوجيا  معنى 
اذن  العلم  ومعناها   )loges الفكرة  ومعناها   ides(
ذلك  هبا  ويــراد  االفكار  علم  تعني  فاإليديولوجية 
العلم الذي يدرس االفكار من حيث نشأهتا واشكاهلا 

وقوانينها)1(.
معنى االيديولوجية يف قاموس علم االجتامع: هي 
ومعيارية(  )الواقعية  واملفاهيم  املعتقدات  من  نسق 
خالل  من  معقدة  اجتامعية  ظواهر  تفسري  اىل  يسعى 
منظور يوجه ويبسط االختيارات السياسية االجتامعية 
لالفراد واجلامعات وهذا هو ما يمكن وصفه باملعنى 
املتداخلة  االفكار  نظام  هي  أو  للمصطلح،  احليادي 
التي  واالساطري(  واملبادئ  والتقاليد  )كاملعتقدات 
تؤمن هبا مجاعة معينة أو جمتمع ما وتعكس مصاحلها 
واهتامماهتا االجتامعية واخلالقية والدينية والسياسية 
الوقت،  نفس  يف  وتربرها  والنظامية  واالقتصادية 
املنطقية  التربيرات  بمهمة  االيديولوجية  وتقوم 
واالهــداف  االجتاهات  السلوك  لنامذج  والفلسفية 

وأوضاع احلياة العامة السائدة )2(.
أيديولوجيا:

االن . 1 العامل  يشهد  اجتامعي  أو  سيايس  مذهب 
رصاعًا بني ايديولوجيات عدة.

االفكار . 2 دراسته  وموضوع  االفكار  علم  هو 
واصوهلا  وقوانينها  وخصائصها  واملعاين 
والبحث  عنها  تعرب  التي  بالعالمات  وعالقتها 

عن اصوهلا بوجه خاص.
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والفلسفات . 3 والعقائد  واالفكار  اآلراء  جمموعة 
التي يؤمن هبا شعب او أمة او حزب او مجاعة)3(.

لقد عرفت الكلمة )االيديولوجية( معاين مجة منها 
كظاهرة  اي  افكار  هي  حيث  من  االفكار  علوم  اهنا 
للتفكري االنساين وبمعنى اكثر دقة: هي العلم الذي 
فلسفيًا  نسقًا  اىل جانب كوهنا  االفكار  يعالج تكوين 
الذي هيدف  العلم  أو تدل عىل  لتشكيل االفكار)4(، 
اىل دراسة االفكار)بمعناها العام( أي من حيث أعامل 
وعي عىل صعيد خصائصها وانظمتها وعالقاهتا )5(.

األفكار  مــن  جمموعة  بــه  يقصد  آخــر  وبمعنى 
األساسية التي تنبثق من العقائد والقيم املتصلة برتاث 
حضاري معني لتصور بصفة شاملة ما هو كائن وما 
سيكون وترسم بذلك أطار حركة اجلامعة السياسية 
وحتدد هلا معامل أهدافها)6(، ومن معاين االيديولوجية 
املتناسقة  الكلية  اآلراء  من  جمموعة  عن  عبارة  أهنا 

حول سلوك االنسان وافعاله)7(.

إن ألفاظ الرؤية الكونية واآليديولوجية استعملت 
اهنا  الكونية  الرؤية  معاين  ومن  متقاربة،  معان  يف 
عبارة عن جمموعة من املعتقدات والنظرات الكونية 
الوجود  وحول  بل  واالنسان  الكون  حول  املتناسقة 

بصورة عامة.

النظام  ُيعترب  أن  يمكن  املعنيني  هذين  ضوء  ويف 
الشاملة،  رؤيته  هو  دين  لكل  واالصويل  العقائدي 
ونظام أحكامه العملية الكلية آيديولوجيته، وبذلك 
ولكن  وفروعه،  الدين  اصول  عىل  تطبيقها  يمكن 
يلزم التأكيد عىل ان مصطلح االيديولوجية ال يشمل 
تشمل  ال  الكونية  الرؤية  ان  كام  اجلزئية  االحكام 

املعتقدات اجلزئية. ان االيديولوجية تستخدم أحيانًا 
يف معنى عام بحيث يشمل الرؤية الكونية)8(.

فبناء عىل التعاريف املتقدمة وما يالئم بحثي هذا: 
يمكن أن نرجح تعريف اآليديولوجية بـ: جمموعة من 
اآلراء الكلية املتناسقة حول سلوك االنسان وأفعاله 
دورمها  الكونية  والرؤية  العقل  حلكم  سيكون  التي 
أن  حيث  وسلوكه  اإلنسان  أفعال  صدور  يف  الكبري 
الرؤية الكونية )هي معرفة املبدأ واملعاد، والسبيل اليه 
من خالل النبوة( ويتعرف عليها بالعقل الذي حيكم 
أوامره  االنسان وسلوكه. والعقل يصدر  أفعال  عىل 
االنسان  سلوك  يتكون  وبذلك  الكونية  للرؤية  طبقًا 

وأفعاله )فبهام تتكون االيديولوجية(.

المطلب الثاني: الأيديولوجية في القراآن

ما  بجالء  تثبت  متعددة  آيات  القرآن  يف  توجد 
ولعل  أمهية  من  الكونية  والــرؤيــة  لأليديولوجية 
األشــخــاص  تعد  الــتــي  اآليـــات  تلك  أوضــحــهــا 
الكونية  والــرؤيــة  األيديولوجية  مــن  املحرومني 

الصحيحني أحط وأضل من الدواب )9(.

آذاهنم صاّمء  الذين تكون  أولئك األشخاص  أي 
قول  عن  خرساء  وألسنتهم  احلقائق،  ســامع  عن 
احلقائق وهم ال يستغلون عقوهلم لكي يدركوا هذه 
الِ  ِعنَْد  َواّبِ  ادلَّ َشَّ  ﴿إِنَّ  تعاىل  قوله  يف  احلقائق 
ويف آية أخرى  يُْؤِمُنوَن﴾)10(  َفُهْم ل  ِيَن َكَفُروا  الَّ
الِ  ِعنَْد  َواّبِ  ادلَّ َشَّ  السورة: ﴿إِنَّ  نفس هذه  من 
ِيَن ل َيْعقِلُوَن﴾)11(ومن هذه اآلية  مُّ اْلُْكُم الَّ الصُّ
اعترب الذين هلم أذان ساملة لكنهم ال يستمعون آليات 
ألسنة  هلم  والذين  السعادة،  ونداء  احلق  ودعوة  اهلل 
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الظلم  ومكافحة  احلق  إىل  الدعوة  عن  ساكتة  لكنها 
والعقل  الفكر  نعمة  لدهيم  الذين  وكذلك  والفساد، 

وال يصححون تفكريهم)12(. 

يف  لنا  يوضح  األعراف  سورة  يف  تعاىل  قوله  ويف 
َواِلنِْس  ّنِ  اْلِ ِمَن  َكثرِياً  ِلََهنََّم  اآلية ﴿ولََقْد ذرأنا 
وَن  ُيبِْصُ ْعنُيٌ ل 

َ
أ َولَُهْم  بِها  َيْفَقُهوَن  قُلُوٌب ل  لَُهْم 

بَْل  نْعاِم 
َ
ولئَِك َكل

ُ
أ بِها  يَْسَمُعوَن  َولَُهْم آذاٌن ل  بِها 

ولئَِك ُهُم الْغافِلُوَن﴾)13( أي أهنم بالرغم 
ُ
َضلُّ أ

َ
ُهْم أ

مما لدهيم من استعداد للتفكري وإهنم ليسوا كالبهائم 
الوقت ذاته ال  الشعور واإلدراك إال أهنم يف  فاقدي 
السعادة...  ليبلغوا  تفكريهم  يستغلون  وال  يفكرون 
عديمي  الغافلني  اجلاهلني  الكريم  القرآن  شبَّه  لقد 
الشعور باألنعام والبهائم مرارًا، إال أن بالغة القرآن 
منهمكون  ألهنم  كانت  إنام  باألنعام  هؤالء  تشبيه  يف 
يف  حتلم  التي  كاألمم  والشهوات...فهم  باللذائذ 
براقة  مرفهة حتت شعارات  مادية  إىل حياة  الوصول 
ختدع اإلنسان...فاألمم التي ال تفكر بنفسها وتتلهى 
باألمور التافهة غري الصائبة وال تعالج جذور شقائها 
الرقي ليس هلا آذان سامعة وال  وال تطمح ألسباب 

أعني بارصة فهي من أهل النار)14(.

نَْزَل اُل قالُوا بَْل نَتَّبُِع 
َ
﴿ِإَوذا قِيَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أ

 َولَْو كَن آباؤُُهْم ل َيْعقِلُوَن 
َ
لَْفيْنا َعلَيْهِ آباَءنا أ

َ
ما أ

َكَمَثِل  َكَفُروا  ِيَن  الَّ َوَمَثُل   ١٧٠ َيْهَتُدوَن  َول  َشيْئاً 
ُصمٌّ  َونـِـداًء  ُدعًء  إِلَّ  يَْسَمُع  ل  بِما  َينْعُِق  ِي  الَّ
بُْكٌم ُعْمٌ َفُهْم ل َيْعقِلُوَن﴾ تشري اآلية االوىل اىل 
بالعلم...والذين ال  االهتداء واإلصابة لطريق احلق 
طريق  يصيبون  ال  أي  الدين  امور  من  شيئًا  يعلمون 
هؤالء)15(،  اتباع  دون  الدليل  اتباع  فالواجب  احلق 

أما يف اآلية الثانية فقد وصفهم سبحانه وتعاىل بأهنم 
بمنزلة من ال عقل هلم إذ مل ينتفعوا بعقوهلم.

مَّ  نَْت تُْسِمُع الصُّ
َ
 فَأ

َ
﴿َوِمنُْهْم َمْن يَْسَتِمُعوَن إَِلَْك أ

نَْت 
َ
فَأ

َ
َولَْو كنُوا ل َيْعقِلُوَن ٤٢ َوِمنُْهْم َمْن َينُْظُر إَِلَْك أ

وَن﴾)16( يذكر تفسري  َتْهِدي الُْعْمَ َولَْو كنُوا ل ُيبِْصُ
تنطوي  نظرة  كل  ليست  بأنه  اآليتني  هاتني  يف  النور 
عىل بصرية وليس كل ناظر ينجذب صوب احلقيقة، 
حتى االنبياء ال يمكنهم التأثري فيمن عميت بصريته 
أولئك الذين ال تقودهم النظرة اىل احلق، فمن عمي 
عمى  هو  وهذا  أعمى  القيامة  يوم  يف  حيرش  فسوف 
احلياة  يف  اهلل  آيات  ونسيان  البصرية  وفقدان  القلب 

الدنيا)17(. 

ترتبط  القرآن  نظر  وجهة  من  االنسان  قيمة  أن 
أي  الكونية  ورؤيته  بايديولوجيتة  وثيقًا  ارتباطًا 
االنسان الذي يفكر ويعمل قواه املدركة فيظفر برؤية 
أساسًا  جيعلها  ثم  صحيحتني  وإيديولوجية  كونية 
لسلوكه احلر املختار وهو االنسان املؤمن وهو الذي 

يتمتع بقيمة إجيابية.

التفكري  عــن  نفسه  يكف  ــذي  ال الشخص  أمــا 
او  الغافل  االنسان  وهو  املدركة  قــواه  واستغالل 
رفض  عىل  اخــرى  دوافــع  حتمله  او  يتعصب  الــذي 
يتصفان  فاهنام  الكافر(  )وهو  احلقيقية  اإليديولوجية 

بقيمة سلبية)18(.

لذلك نوضح أن السلوك واألفعال الصادرة من 
واتباع  التعقل  عدم  هو  أيديولوجيتهم(  )أي  هؤالء 
الذين ال  والبكم  كالصم  دليل  دون  واآلباء  األهواء 

يمتلكون أدوات املعرفة والتعقل.
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المطلب الثالث: الإيديولوجية في ال�شنة

أعد  امرءًا  اهلل  الرشيف )رحم  وجاء يف احلديث 
واىل  أين  ويف  أين  من  وعلم  لرمسه  وأستعد  لنفسه 
أين()19(. َمن أراد أن يكون إنسانًا حقًا فالبد أن يفكر 
يف حقيقته ماهي ومن أين جاء... والبد أن يعرف ماذا 
جيب عليه أن يعمل لكي ينال السعادة، أي أن تصبح 

له رؤية كونية واقعية وأيديولوجية صحيحة)20(. 

عىل  الرشيعة  أحكام  يف  احليل  املحقق  ذكر  ولقد 
يمكن  ببعض  بعضها  واتصاهلا  ترابطها  من  الرغم 

تقسيمها إىل أربعة أقسام كام ييل:

العبادات: وهي الطهارة والصالة والصوم.... 1
األموال: وهي عىل نوعني: . 2

خمصص  مال  كل  هبا  ونريد  العامة،  األموال  )أ( 
ملصلحة عامة. 

ماال  كان  ما  منها  ونريد  اخلاصة،  األموال  )ب( 
لألفراد واستعراض أحكامها...

شخيص . 3 سلوك  كل  به  ونريد  اخلاص:  السلوك 
للفرد ال يتعلق مبارشة باملال وال يدخل يف عبادة 

اإلنسان لربه، وأحكام السلوك اخلاص نوعان:

األول: ما يرتبط بتنظيم عالقات الرجل مع املرأة، 
يرتبط  ما  والطالق...الثاين:  النكاح  فيه  ويدخل 
بتنظيم السلوك اخلاص يف غري ذلك املجال، ويدخل 
واملساكن  واملالبس  واألرشبة  األطعمة  أحكام  فيه 

وآداب املعارشة وأحكام النذر واليمني والعهد...

يف . 4 األمر  ويل  سلوك  به  ونريد  العام:  السلوك 
وخمتلف  واحلرب  والقضاء  احلكم  جماالت 

العالقات الدولية)21(.

وقد  يشء،  كل  يف  مسلم  كل  اسوة   النبي ان 
فمن  باحلقائق،  الناس  أعرف  يكون  أن  له  اهلل  اختار 
بالدنيا،  يتعلق  وما  والذهب  املــال  عن  عزف  هنا 
وانتخب الزهد، ليكون دائم االتصال بربه، إذا جاع 
عىل  التباعه  تعليم  وهذا  شكره.  شبع  وإذا  سأله، 
سلوك نفس الطريق وعدم التكالب عىل الدنيا، ألنه 
الرب  عن  والغفلة  اآلخرة،  عن  لالعراض  موجب 
َلَْطَغ ٦  نَْساَن  اْلِ تعاىل: ﴿إِنَّ  اهلل  قال  تعاىل. وقد 
من  إال  للطغيان  موجب  فالغنى  اْسَتْغَن﴾،  َرآهُ  ْن 

َ
أ

عصم اهلل)22(. 

بفعل  االنسان  أن  االحاديث  لنا من خالل  يتبني 
اىل  بالتعرف  وأفعاله  سلوكه  يغري  والتفكر  العقل 
حقائق االمور لكي يصل اىل أعىل درجات السعادة 

وتصبح له رؤية كونية وأيديولوجية صحيحة.

المبحث الثاني: 
ايديولوجية  على  الأربعينية  الزيارة  اأثر 

المراأة
المطلب الأول: حقيقة الزيارة الأربعينية

عند معرفة حقيقة زيارة األربعني البد أن نتعرف 
االربعني  لزيارة  واالصطالحي  اللغوي  املعنى  عىل 
ليتسنى لنا معرفة حقيقة زيارة األربعني فنجد أْن هي.

العرب  لــســان  كتابه  يف  منظور  ــن  اب ــر  ذك كــام 
كرامة  والتزوير:  بعضًا.  بعضهم  زار  )تـــزاوروا(: 
الزائر وإكرام املزور للزائر، والتزوير: أن يكرم املزوُر 

زائَره ويعرف له حق زيارته)23(.

اللغويني  كلامت  جمموع  من  اللغة:  يف  الــزيــارة 
واملفرسين حتصل أن الزيارة هي القصد واملالقاة. 
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زور، زاره، زيارة، وزورا، قصده فهو زائر و)زور( 
وقوم )زور( وزاور مثل سافر وسفر وسفارة ونسوه 
)زور( أيضًا و)زور( وزائرات واملزار يكون مصدرًا 
املزار  وموضع )الزيارة( و)الزيارة( يف العرف قصد 

إكرامًا له واستئناسًا به)24(.

رجل  يقال  يزورك:  الذي  وهو  والزور)الزائر( 
يف  وهو  حقًا،  عليك  لزوارك  إن  احلديث  ويف  زور، 
بمعنى  ونوم،  كصوم  االسم  وضع  مصدر،  األصل 

صائم ونائم)25(.

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

القبور غالبا)26(.

وعىل معنى حقيقة الزيارة هو احلضور عند املزور 
الزائر هلم مشكل جدًا إال  املعنى من  فتحقق هذا 
االوىل  قسمني  عىل  وهي  الزيارة  بوظائف  عمل  إذا 
هي الوظائف التي جتب مراعاهتا ظاهرًا والثانية هي 

التي جيب مراعاهتا باطنًا )27(.

إهلي  مهرجان  عن  عبارة  هي  األربعني  ــارة  وزي
تعبوي يتم فيه نوع من دخول البرش إىل النور، وبالتايل 
واملبادئ ومن  القيم  التضحية يف سبيل  يدربون عىل 

ثم رفع معدن الذات والطينة اإلنسانية)28(.

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 تذكري بمسرية 
)مرد  العراق  يف  اليوم  هذا  ويسمى  اخلالدة،  كربالء 

الرأس( وهو العرشين من صفر)29(.

وان مصطلح األربعني له مكانة خاصة يف الثقافة 
املسائل  يف  ــواء  س متعددة  مــوارد  ويف  االسالمية 
واالحكام الفقهية أم يف املباحث االخالقية واملطالب 
العرفانية أم يف املباين االعتقادية، وقد أبرزها الشارع 
والقوانني  األحــكــام  من  سلسلة  بصورة  املقدس 
يؤكد  مما  النفسانية  والرتبوية  السلوكية  أو  التكليفية 
إن هلذا املصطلح من خصوصية أو خصوصيات)30(. 
يتخذه  الــذي  السلوك  معرفة  هو  بحثنا  خيص  وما 
يف  األربعني  زيارة  تأثري  مدى  اىل  للوصول  االنسان 
نذكره  ما  وهذا  ايديولوجيته  يف  أي  االنسان  سلوك 

الحقًا.

الشيخ  ذكر  حيث  األربعني  زيارة  حقيقة  ولبيان 
احلر العاميل يف وسائل الشيعة استحباب اختيار زيارة 
احلديث  وجاء  املندوبني  والعمرة  احلج  عىل  احلسني 
)األمايل(  يف  الطويس  حممد  بن  احلسن  عن  الرشيف 
بحقه  عارفُا   احلسني قرب  زار  من  عن...  أبيه  عن 
كتب اهلل له ثواب ألف حجة مقبولة وغفر له ما تقدم 

وما تأخر)31(.

 ــات عــىل زيـــارة احلسني ــرواي ــدت ال وقــد أك
عارفًا بحقه يبدو أن ذلك أصبح واضحًا من خالل 

معرفة)32( ما يأيت:

نة هي نرباس من يريد . 1 أن املعرفة يف القران والسُّ
امتناعه  للحق  ُضمن  وهبذا  احلق،  جادة  سلوك 
فإنه  احلق  أراد  ومن  والتحريف...  التزوير  عن 
ومقبوالً  صادقًا  فيكون  بدالً  املعرفة  عن  جيد  ال 
 احلسني زيارة  يريد  من  وهكذا  الدوام،  عىل 

بحسب حقيقتها فانه ال جيد عن املعرفة بدالً.
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هي . 2 التي  االعتقادات  اساس  هي  املعرفة  ان 
هي  وإنام  وشعارات  معلومات  جمرد  ليست 
معلومات عقد عليها القلب حلبه ومعرفته إياها 

وهكذا زيارة احلسني أيضًا...
)التقليد . 3 بني  الفاصل  احلد  هي  املعرفة  ان 

)احلكمة  وبني  والشيطان(  للهوى  والعبودية 
والعبودية هلل سبحانه( اذ باملعرفة حيتكم االنسان 

يف حركته اىل حقائق االمور يف نفسها...
لدى . 4 تقر  أن  يمكن  التي  االمور  من  املعرفة  ان 

وتوريثها  لآلخرين  إكساهبا  يمكن  بل  االنسان 
هلم وهو ما يضمن احلفاظ عىل استمرار املعروف 

وعدم اندثاره بموت حامليه...
حركة . 5 يف  رئيس  وعامل  كأساس  املعرفة  ان 

االنسان ترسم حدود االشياء وارتباطها...

الشهداء من  املؤكد ان أعامل زيارة سيد  ومن 
فإن   ،البيت أهل  انتهجها  التي  التصحيح  طرق 
دراستها بتأٍن ودراية تثبت أهنا هجرة بدنية روحية اىل 
الباري عز وجل فهي واسعة األبعاد، فلم تدع جانبًا 
تصحيحه  مسار  ووضعت  إال  االنسان  جوانب  من 

من البدن اىل الروح اىل االفكار واملعارف)33(.

تربية  أبعاد أساسية وهي  املباركة عدة  للزيارة  ان 
اهل  باتباع  املتمثل  االصيل  واخلط  الصاحلة  اجلامعة 
ذلك  ويتم   احلسني هنضة  مضمون  عىل   البيت
وهو  االســالمــي  املحور  هلــذا  ــوالء  ال مستوى  عىل 

احلسني والتلبية لندائه باعتباره داعيُا اىل اهلل)34(.

6 . االئمة كالم  من  مستمدة  األربعني  وزيارة 
الطائفة  علامء  من  املشهور  عمل  وعليه  مبارشة 
ال من وصول السبايا اىل كربالء يف العرشين من 

صفر واىل هذا أشار العالمة املجليس يف كتابه زاد 
 منهم األمر  إعالن  ظهور  تأخر  ولعل  املعاد. 
بزيارة األربعني اىل أيام االمام الصادق يرجع 
اىل سعيهم للحفاظ عىل رسية حتركات شيعتهم 
كي ال يتم رصدهم من قبل أعدائهم يف زياراهتم 

يف أيام حمددة)35(.
تتعلق . 7 دينية  حقيقة  إبراز  أراد   النبي ان 

من  عنها  عرب  التي   احلسني االمام  بشخصية 
خالل كالمه )حسني مني وأنا من حسني( حيث 
وذلك  والديني  العاطفي  املحتويني  بني  مجعت 
ألنَّ مني ومنا التي يستعملها القرآن واألنبياء... 
وإن استعامهلا يف القرآن جاء يف أطار تأكيد واقع 

ديني او حقيقة دينية)36(.
)انام  قبيل  من  االحاديث  خالل  من  لنا  تبني  وما 
اهل  ان  عىل  دليل  خيالفنا()37(  ومل  تابعنا  من  شيعتنا 
وامهية  بمدى  شيعتهم  معرفة  عىل  عملوا   البيت
ومعرفة حقيقة الزيارة واتباع اهل البيت بوضوح 
زيارة  خلصوصية  ومعرفتهم  وإعدادهم  وهتيئتهم 
األربعني بشكل خاص وإعدادهم ومعرفتهم جلميع 

شؤوهنم وامورهم بشكل عام.

في  الأربعينية  الزيارة  اأثر  الثاني:  المطلب 
ن�شوء وتغيير اليديولوجية

عبارة  بأهنا  اآليديولوجية  معنى  تقدم  فيام  عرفنا 
عن جمموعة من اآلراء الكلية املتناسقة حول سلوك 
االنسان وأفعاله)38(، وإنَّ أثر زيارة االربعني يف تغري 
السلوك االنساين وأفعاله أي )آيديولوجيته(، حيث 
هلا تأثريات ومعطيات يف تغري سلوك اإلنسان وأفعاله 

ومنها:
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بلفظ . 1 التعبري  وهو  النفوس:  يف  اإليامن  تعزيز 
حضور  حالة  للزائر  تعطي  وكأهنا  )أشهد( 
عليه  وقع  التي  االمور  لكل  ومعايشة 

االستشهاد)39(.

االربعني: . 2 زيارة  يف  االصالحية  املعطيات 
واملقصود من إصالح هو إمكانية تعديل السلوك 
املريض عند بعض الشخصيات وهتذيب وتزكية 
أهل  مراقد  زيارة  خالل  من  وأعامهلا  أنفسها 
 ،الشهداء سيد  زيارة  وبخاصة   البيت
اإلصالحي  العالج  تقديم  حتديدًا  أكثر  ولنكن 
اجلامهريي  الطابع  ذات  الزيارات  خالل  من 
العملية  املالحظة  خالل  من  ثبت  فقد  الكبري 
العلامء  من  لعدد  املوثقة  والشهادات  وامليدانية 
االربعني  زيارة  وبخاصة  للزيارة  أنَّ  واملهتمني 
املباركة تأثريًا قويًا عىل إصالح الشخصيات ذات 

السلوك السلبي واالنحرايف)40(. 

التزام . 3 من  تزيد  أهنا  إذ  لألفراد:  الديني  االلتزام 
الذي  الوقت  يف  الرشعية  باألحكام  املؤمنني 
االقالع  عىل  دينيًا  امللتزمني  غري  وحتفز  تشجع 
االمر  هذا  ويؤيد  مة)41(،  املحرَّ االفعال  عن 
اهلدى  مصباح  احلسني  )ان   :اهلل رسول  قول 
وسفينة النجاة( فهو مصباح ملن هداهم اهلل تعاىل 
مراحل  اىل  هبم  واالرتقاء  السوي  الطريق  اىل 

التكامل النفيس.
الذي . 4 هو   احلسني اإلمام  أن  عىل  التأكيد 

وفَّر  كام  العقلية  حاجتها  االسالمية  لالمة  يوفر 
أصبح  كام   فاحلسني العاطفية،  حاجتها  هلا 
بنص  والعاطفة  الرجاء  نقطة  بمثابة  للمسلمني 
الرسول حيث وصفه بـ )سفينة النجاة( التي 

تؤدي دور املنقذ أثناء وبعد األمواج والعواصف 
الدينية  ومنجزاته  بشعاراته  فهو  والدوامات 
للمؤمنني  بالنسبة  اهلدى(  )مصباح  أصبح 
الفكرية  االنحرافات  طريقهم  تعرتض  الذين 

والسياسية)42(.

هلذه . 5 إن  السلوكي:  لالنحراف  الزيارة  معاجلة 
الزيارة دورًا يف تصحيح عالقة بعض أصحاب 
الزيارة  فمامرسة  باملجتمع،  املنحرف  السلوك 
أكثر  حيث  إليه  وتعيدهم  املجتمع  من  تقّرهبم 
جمتمع  يعج  وحيث  تعاىل  اهلل  اىل  تقربًا  األوقات 
األخالقية  وبالسلوكيات  باملؤمنني  الزيارة 
وهذا  والروحانية  العرفانية  وباألجواء  العظيمة 
ما حُيدث صعقة إيامنية وصحوة عقلية عند بعض 
سلوكهم  مراجعة  عىل  ينعكس  ما  املنحرفني 
وحماولة تعديله وتعرضهم اىل رمحة اهلل تعاىل التي 

تنزل عىل االمة من املؤمنني واملؤمنات)43(.

عن الصادق قال ))إن زائر احلسني جعل ذنوبه 
أحدكم  خيّلف  كام  يعربها  ثم  داره  باب  عىل  جرسًا 
اجلرس وراءه إذا عرب(()44(، ومن أهم أدوات العالج:

واإلحتكاك أ.  واملعايشة  التعرض  يعمل 
واحرتامها  اكتساهبا  عىل  السوية  بالسلوكيات 
ومتثلها باحلياة فاالحتكاك باملجموعات الصاحلة 
يقود للسلوك االجيايب، وإنَّ االحتكاك بجمهور 
زيارة االربعني املباركة ومعايشة سلوكياهتم عن 
قرب يسهم يف تعلق الرباعم والشباب وغريهم 

من الفئات العمرية )45(.
وااللتزام ب.  الزيارة  ألدب  والتوجيه  التحفيز 

الزائرين هبا سيزيد من حتفيز الزيارة نحو صالح 
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االنسان وهدايته)46(.
نصوص . 6 ألن  ومنهج  وفكر  كعقيدة  تأصيلها 

والتواصل  السالم  عىل  تقترص  مل  الزيارات 
العاطفي والروحي بل تعدته اىل تفصيل أشمل 
وسلوكية  وفكرية  عقائدية  مقاطع  عىل  احتوى 
تربويًا  منهجًا  اختطت  أهنا  كام  األمهية  غاية  يف 
مع  التواصل  عملية  إدامة  شأنه  من  وسلوكيًا 
دوافع ومبادئ النهضة احلسينية وإدامة االرتباط 
متثل  التي  الثأرية  مفهوم  خالل  من   باحلسني

 .)47(خطًا ثابتًا يتصل باإلمام املهدي
االمام . 7 عىل  واجلزع  واملواساة  العزاء  مسألة  إنَّ 

هلذه  الدائم  احلضور  يمثله  وما   احلسني
عظيم  أثر  له  اإلنساين  الوجدان  يف  الشخصية 
نحو  والسري  العمل  باجتاه  االنسان  هذا  دفع  يف 
بكل   ألجله ضحى  الذي  األسمى  اهلدف 
يف  عظيم  أثر  وله  يملك،  ما  وبأغىل  لديه  ما 
بأهل  وانسانيًا  ووجدانيًا  عاطفيًا  االنسان  ربط 
هلم  وتسليمه  قضاياهم  مع  وتفاعله    البيت 
فيحزن  وأحاسيسه  وبكل مشاعره  بكل وجوده 

حلزهنم ويفرح لفرحهم)48(. 
تبني لنا من خالل بحثنا أن أهل البيت  عملوا 
حقيقة  ومعرفة  أمهية  بمدى  شيعتهم  معرفة  عىل 
وهتيئتهم  بوضوح   البيت أهل  واتباع  الزيارة 
األربعني  الزيارة  خلصوصية  ومعرفتهم  وإعدادهم 
بشكل خاص وإعدادهم ومعرفتهم جلميع شؤوهنم 

وامورهم بشكل عام.

على  الأربعينية  الزيارة  اأثر  الثالث:  المطلب 

فكر المراأة

هلا   احلسني لإلمام  األربعني  زيــارة  ثقافة  إن 
حيث  خاصة  والنساء  املوالني  نفسية  يف  األثر  عظيم 
الفكري  اإللتزام  عىل  وحتفزها  املرأة  عىل  حتافظ  أهنا 
والعقائدي واألخالقي يف مسرية األربعني واحلديث 
االمام  بزيارة  اآلمــرة   البيت أهل  توصيات  عن 
عىل  وعهد  فرض  فهي  والنساء  للرجال   احلسني

كل مؤمن ومؤمنة. 
حسب . 1 مطلقة  بصورة  للزيارة  امليش  عىل  احلث 

عن  الرزاز  جعفر  بن  حممد  فعن  الرواية،  هذه 
سعيد  ام  عن  داود  أيب  عن  احلسني  بن  حممد 
ُام  ))يا   اهلل عبد  أبو  يل  قال  قالت:  األمحسية 
سعيد تزورين قرب احلسني قالت: قلت: نعم. 
قال: يا ُام سعيد زوريه فإن زيارة احلسني واجبة 
عىل  تدل  فالرواية  والنساء(()49(،  الرجال  عىل 
اإلستحباب بخصوص النساء، بل يف بعضها ما 
يدل عىل الوجوب بوضوح كام ذهب اليه بعض 
الفقهاء وإن محلها أكثرهم عىل االستحباب وبنيَّ 
مع  انسجامًا  آخر  يشء  منه  يراد  الوجوب  إن 
الروايات الواضحة الداللة عىل االستحباب)50(.

سيد . 2 سيدة  وهي   الزهراء موالتنا  من  التأكيد 
نساء العاملني من االولني واآلخرين ورمز العفة 
ولدها  زيارة  عىل  مجيعًا  للنساء  وقدوة  واحلشمة 
احلسني حيث تسعد الزهراء  بزيارة ولدها 
احلسني حسب احلديث عن زرارة عن االمام 
الباقر انه قال ))يا زرارة ما يف االرض مؤمنة 
إال وقد وجب عليها أن تسعد فاطمة  يف زيارة 

 .)51())اإلمام احلسني
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3 . عيل االمام  عمها  ابن  عن  الدفاعي  املوقف 
وبيان حقه يف اخلالفة وحقها يف فدك التي اخذها 
أبيها  قرب  زيارة  يف  أيضًا  خرجت  وقد  الظاملون 
وخروجها   احلمزة وعّمها   اهلل رسول 
وخطاباهتا يف املسجد النبوي الرشيف وحركتها 

 .وخطواهتا مع ابن عمها االمام عيل
اجتامعي . 4 بدور  قامت  ))إنام  املوقف االصالحي 

نسّميه دورًا تغيرييًا وهي قادت حركة تغيريية يف 
.)52(الواقع السيايس بعد رسول اهلل

الكليني . 5 القبور حسب ما قال  موقفها من زيارة 
 عن عدة من أصحابنا عن...عن أيب عبد اهلل
بعد   فاطمة ))عاشت  يقول  سمعته  قال 
كارشة  تر  مل  يومًا  وسبعني  مخسة   اهلل رسول 
اإلثنني  مرتني  مجعة  كل  يف  تأيت  ضاحكة  وال 
واخلميس فتقول: ها هنا كان رسول وها هنا 

كان املرشكون)53(.
خروج  أن  عىل  واضحة  داللــة  احلديث  هذا  يف 
النساء لزيارة قبور املوتى ال ينايف العفة والوقار وهي 
املعصومة من كل خطأ إذ خرجت ماشية لزيارة القبور 
فيكون فعلها حجة وال شك يف ان اخلروج لزيارة قرب 

احلسني هلو أعظم من زيارة قبور املسلمني)54(.
لتحمل  كربالء  بطلة  قلبها  فلذة  بعدها  وتــأيت 
املسؤولية من بعد استشهاد ُامها الزهراء)( لتكون 
صامدة متحدية كل الصعوبات ايل مرت هبا مواليت 

 .زينب
الدماء . 6 بني  الوصل  صلة  ))كان  الزينبي  املوقف 

احلاكم  إلسقاط  االمة  وحتريك  الطاهرة  الزكية 
فالنساء  فيها  االصالح  حتقيق  اجل  من  الظامل 

خطوات  من  كربى  كخطوة  كربالء  يف  حرضن 
 احلسني النرصة  بتشجيع  وحرضن  اهلدف، 
وبعد  والصرب  واملباركة  بالتأييد  املعركة  واثناء 
االمة  املأساة  وتثمري  والتعبئة  باإلعالم  املعركة 

مسؤولياهتا(()55(. 
أكرب  من  كــواحــدة  املباركة  االربــعــني  ــارة  زي ان 
النسوي  العنرص  بمشاركة  حتظى  وأمهها  الزيارات 
هذه  يف  املؤمنة  ــرأة  امل حضور  ولعل  عالية  بكثافة 
الرجال  حضور  يفوق  اخلالدة)56(  الوالئية  املسرية 
بالعدد والعمل فضاًل عن مساواهتا هلم وقد سجلت 
املرأة املؤمنة وفاءها لعهدها مع إمامها عرب خمتلف 

العصور.
مواليت  مواقف  هذا  املتواضع  بحثنا  يف  بينّا  لقد 
النساء  وبقية   زينب ومــواليت   الزهراء فاطمة 
بدعم  مرّشفة  مواقف  هلنَّ  كان  الالئي  العلويات 
احلقائق  وكشف  وتوضيحها  احلسينية  القضية 
احلسينية  الــثــورة  ــداف  اه وتبيان  عنها  واالعـــالن 
والتضحية باألهل والولد حيث حتملَن من املصائب 
حتريف  بدون  الدين  معامل  بقاء  أجل  من  واملتاعب 
املرأة يف غاية االمهية  وتزييف للحقائق فكان وجود 

ألهنا متثل املجتمع وليس النصف.
قرب  لزيارة  السائرة  واملؤمنة  املسلمة  املرأة  فعىل   
والوقار  العفة  برمز  وتقتدي  تتأسى  أن   احلسني
أثر  نجد  لذلك   الكربى وزينب  الزهراء  مواليت 
حيث  املسلمة  املــرأة  فكر  تغيري  يف  االربعني  زيــارة 
وجتعل   وزينب الزهراء  موالتنا  مواقف  اىل  تنظر 
اىل  وتنظر  االجتامعية  احلياة  يف  احلسنة  القدوة  منهام 
وتقديرها  واحرتامها  الرجل  مع  مساواهتا  مــدى 
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هلا  يتعرض  التي  املحن  الرجل يف كل  مع  والوقوف 
الرجل واملرأة معًا، ونشاهد اليوم امهات وزوجات 
وأخوات الشهداء من احلشد الشعبي كيف يضحني 
مــواليت  ضحت  كــام  اكبادهن  فــلــذات  ــأوالدهــن  ب
الزهراء وزينب عليهام من أجل احلفاظ عىل العقيدة 
قدمن  ــنَّ  ألهن خائفات  غري   البيت أهــل  وفكر 
كلمة  وإعــالء  واملسلمني  االســالم  لنرصة  القرابني 

احلق ولو كرة املرشكون. 

المبحث الثالث: 
اأثر الزيارة الأربعينية على حجاب المراأة

المطلب الأول: حقيقة الحجاب 
ان االهتامم بحقيقة احلجاب جاء من اهتامم أهل 
البيت باحلجاب والسرت للمرأة املسلمة بشكل عام 
الن احلجاب فرض من الفرائض التي فرضها اهلل عز 
وجل عىل املرأة، ولكي نفهم معنى احلجاب البد لنا 

معرفة احلجاب لغة واصطالحًا.
حجبًا  وحجبه  به  احتجبت  ما  لغة:  احلجاب 
اليشء  حجب  السرت  واحلجاب  ســرته.  وحجابًا: 
احتجبت  وقد  سرته  وحجبه  وحجابًا  حجبًا  حيجبه 
وحتجب من وراء حجاب وامرأة حمجوبة: قد سرتت 
الفؤاد  بني  حيجب  ما  اجلــوف:  وحجاب  بسرت)57( 
وسائره.. واحلجاب ما احتجب به وكل ما حال بني 
تعاىل  وقوله  غري  ال  حجب  واجلمع  حجاب  شيئني 

)ومن بيننا وبينك حجاب(.
عام  خيتلف  ال  االصطالح:  يف  احلجاب  ومعنى 
حيجب  الذي  الستار  به:  واملــراد  اللغة  يف  له  وضع 
مفاتن املرأة وعدم إظهارها أمام الرجل وال يشرتط 
صور  له  بل  عباءة  تكون  ان  الستار  او  احلجاب  يف 

واشكال اخرى خمتلفة حسب عرف وتقاليد املجتمع 
لكن ال خيرج من املراد منه هو سرت جسم املرأة وما 

يتصل من مفاتن تؤلب الشهوة وتثري الغريزة)58(.
فه اجلرجاين: كل ما يسرت مطلوبك  واحلجاب عرَّ
وهو عند أهل احلق انطباع الصور الكونية يف القلب 

املانعة لقبول جتيل احلق)59(.
ــدال،  واالس واحلجب  الستور  اهلمذاين:  وقــال 
فالن  وهتك  وأسبله  السرت  عليك  اهلل  أسدل  يقال 
عنهم،  السرت  وهتك  ذويه،  عىل  املرضوب  احلجاب 

ومد احلجاب عليهم ومد السرت عليهم)60(. 
املرأة  سرت  بمعنى  احلجاب  كلمة  استخدام  إن 
يف  اخلصوص  وعىل  فقدياًم  نسبيًا  جديد  استخدام 
من  بــدالً  السرت  كلمة  تستخدم  الفقهاء  مصطلح 
احلجاب. لقد استخدم الفقهاء السرت حينام تعرضوا 
لذلك يف كتاب النكاح والصالة ومل يستخدموا كلمة 
املرأة  اهلل عىل  فرضه  الذي  السرت  إن  احلجاب)61(... 
ال يعني أْن ال خترج املرأة من بيتها ومل تطرح يف ثقافة 
االسالم حبس املرأة وسجنها يف الدار نعم كان سائدًا 
هلذا  وجود  ال  ولكن  القديمة  احلضارات  بعض  يف 

العرف يف االسالم. 
وحسب ما تقدم من التعاريف اللغة واالصطالح 
نستنتج ان احلجاب هو سرت مفاتن املرأة ومنعها من 
اظهارها امام الرجل لتمنع النظر اليها من قبله ومنع 
الن  ومجاهلا  ملفاتنها  بإظهارها  إثارته  وعدم  شهوته 
احلجاب يسرت املفاتن ويمنع التعرض للمرأة ويقف 

حائاًل بينها وبينه.
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التزام  في  والأ�شباب  العلل  الثاني:  المطلب 
الحجاب 

واحلديث عن احلجاب كام هو معلوم حديث عن 
املرأة فهي من خملوقات اهلل سبحانه أنشاها يف أحسن 
استمرارية  يف  مهاًم  سببًا  ــت  والزال وكانت  تقويم 
اهلل  فإن  البرشي  التكاثر  بواعث  من  وباعثًا  اخلليقة 
عديدة  واسباب  علل  لوجود  احلجاب  عليها  فرض 

ومنها. 
وقيمة . 1 النشء،  يف  االستقامة  عامل  عىل  التأكيد 

يتوقف  خلقها  فعىل  احلضارية،  القيم  من  رفيعة 
وترصفاهتا  وعيها  حدود  وعند  االخالق  مصري 
يتوقف مصري التقدم، فمنها تبدأ مسرية احلضارة 
االجتامعية بمفهومها الواعي )62(ونجد كثريًا من 
اآليات قد خصت مسألة احلجاب وحثت عليه 
وشددت عىل االلتزام به من قبل النساء حتى ال 
يقع املسلمون يف مشاكل خلقية ال حتمد ُعقباها. 

ان العلة يف وجوب احلجاب انه حيفظ املرأة من . 2
الفساد واالعتداء ويدفع عنها رش الفاسقني حيث 
ْزَواِجَك 

َ
ِل قُْل  انلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل  قوله  جاء 

ِمْن  َعلَيِْهنَّ  يُْدننَِي  الُْمْؤِمننَِي  َونَِساءِ  َوَبَناتَِك 
يُْؤَذْيَن  فََل  ُيْعَرْفَن  ْن 

َ
أ ْدَن 

َ
أ َذلَِك  َجَلبِيبِِهنَّ 

احلجاب  أن  حيث  رَِحيًما﴾  َغُفوًرا   ُ الَّ َوَكَن 
حيجز املرأة املحجبة عن اطامع أهل الفسق. 

يميزها عن . 3 املرأة احلجاب حتى  أراد من  اهلل  ان 
اهلل  قال  حيث  اجلاهلية  زمن  يف  املرشكة  املرأة 
وَل﴾ 

ُ
اْل اْلَاهِلِيَّةِ  َج  َتَبُّ َتَبَّْجَن  ﴿َوَل  تعاىل 

عن  ويمتنعن  يتحجبن  أن  النساء  يلزم  حيث 
بإثارة  يقمن  ال  وأن  لآلخرين  حماسنهن  إظهار 

الرجال جنسيًا.

العفاف هي الزينة احلقيقية للمرأة املؤمنة كام قال . 4
والتواضع  البالء،  زينة  ))العفاف   رسول اهلل
والعدل  الكالم،  زينة  والفصاحة  احلسب،  زينة 
زينة اإليامن، والسكينة زينة العبادة، واحلفظ زينة 
الرواية...وترك ما ال يعني زينة الورع(()63( فهو 
يف  والعظمة  والكرامة  الشخصية  يمنحها  الذي 

الدنيا واالخرة )64(.
كإنسانة . 5 وشخصيتها  املرأة  كرامة  عىل  احلفاظ 

احلجاب  ألن  االنسانية)65(  املعايري  وفق  تعامل 
للجانب  وتقديس  هلا  وكرامة  املرأة  حصن 
كرامتها  املرأة  لتحفظ  السبب  وهو  االنساين، 
السفور  بينام  والسرت  باحلجاب  االلتزام  عند 
وعدم احلجاب يعّرض املرأة اىل تشويه سمعتها 
وجيعلها معرضة ألنظار مئات من الناس وجيلب 
 عيل االمام  قال  وقد  التهمة  للمرأة  السفور 
أساء  من  يلومنَّ  فال  للتهمة  نفسه  عرض  ))من 

الظن به(()66(.
يف . 6 الالزم  من  يكون  قد  بيتها  من  املرأة  خروج 

بعض األحوال كأن ال يكون هلا قيم من الرجال 
أو تضطر اىل العمل خارج البيت خلصاصة قّيم 
االرسة أو ظآلة معاشة أو مرضه أو عجزه وممن 
هذا القبيل فكل هذه االوضاع قد جعلها القانون 
متسعًا ملثل هذا االذن قد منحها للمرأة لألحوال 

مراعاة والرضوريات)67(.
السرت . 7 او  احلجاب  التزام  يف  العلة  إن  ونقول 

للتأكيد من اهلل عز وجل عىل رضورة ان تتصف 
املرأة باألخالق احلميدة ألنه سوف تنشأ االجيال 
لذلك  الصحيح،  املنهج  اتباع  عىل  وتعلمهم 
كرامتها  هلا  حيفظ  لكي  االلتزام  عليها  أوجب 
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هلا  اهلل  وأراد  الفاسدين،  عبث  من  وشخصيتها 
واحلكمة  بالعفاف  املرشكة  املرأة  عن  تتميز  ان 
والطهارة من زينة املرأة املسلمة وأباح هلا اخلروج 

يف بعض االحوال مراعاة للرضوريات.

في  الأربعينية  الزيارة  دور  الثالث:  المطلب 

التزام المراأة بالحجاب
كيف  ونالحظ  األربعني  مسرية  يف  نتأمل  عندما 
اهلل  سالم  العابدين  زين  اإلمام  مع  السبايا  رجع 
العقيلة  ان  نالحظ  الرسالة،  بنات  ورجعن  عليه 
زينب سالم اهلل عليها وهي األنموذج الرائع للمرأة 
الصادقة،  املؤمنة  للمرأة  الرئيس  الدور  متثل  املؤمنة 
نالحظ أهنا هي وبقية النساء اللوايت أتني معها لزيارة 
الطهارة  ورمز  النقاء  ورمز  العفة  رمز  هن  األربعني 
وبالطبع املرأة املسلمة التي تريد أن تتوجه اىل مسرية 
التضحية  مسرية  اىل  احلسني،  مسرية  اىل  األربعني، 

والفداء وال بد هلا.
رفع شعار العفة والطهارة والنقاء فبعض القائلني . 1

ان النساء اللوايت يأتني اىل زيارة األربعني من باب 
يتقيدن هبذه األمور ولكن نحن نقول  اجلهل ال 
زينب  من  إختذن  الاليت  نساء  اىل  ينظر  من  لكل 
سالم اهلل عليها او من سكينة أو من فاطمة بنت 
وجعل  والرسالة  الطهر  بنات  ومن   احلسني
تعاليم  أن  ونالحظ  حسنة  وأسوة  قدوة  هلن 
اهلل وسالمه عليهم أمجعني  البيت صلوات  أهل 
أن  بالورع  والتحيل  بالعفة  التحيل  اىل  يرشدون 
تتخذ من شعار امري املؤمنني  يقول ))اعينوين 

بورع واجتهاد وعفة وسداد(()68(.
تنمية قدرات اإلنسانية التي يمكن ان تكون خري . 2

واالجتامعية  الرسالية  األدوار  عىل  للمرأة  معني 
والرتبوية والروحية يف نفوس أبناء فتكون رافدًا 

مهاًم للرجل الذي يقوم بدوره أيضًا)69(.

لتحريك . 3 ماسة  فاحلاجة  الواقعي  التحريك 
شخصية الزهراء وزينب يف احلس واملزاج 
االجتامعي وجتديد االساليب والوسائل يف هذا 
االسامء  هذه  وإشاعة  نرش  خالل  من  املجال 
والندوات  احلوارات  خالل  ومن  الطاهرة. 
و... ليقرتب جمتمعنا أكثر من هذه الشخصيات 
وحتمية  قهرية  بصورة  ذلك  يتبع  وما  العمالقة 
واالحتشام  العفة  يف  وذوباهنن  فتياتنا  عشق  من 

واحلجاب االسالمي)70(.
برضورة . 4 االجتامعي  الوعي  بنرش  االهتامم 

السلوكي  احلجاب  او  الداخيل  احلجاب 
كيان  يف  غيابًا  االكثر  احللقتان  فهام  االجتامعي 

احلجاب وتوضيح احلجاب الظاهري)71(.
عظيم . 5 بدور  القيام  من  تتمكن  النسوة  بعض  ان 

خالل  من   احلسني االمام  فعل  استكامل  هو 
العمل التبليغي لفضح يزيد واظهار املنترص هو 

.)72(االمام احلسني

لتبعث  األربعني  الزيارة  لــدور  نتعرض  لذلك 
بناتنا  نفوس  يف  واحلياء  العفة  وروح  الروحانية 
يف   وزينب الــزهــراء  موالتنا  ليعشقن  ونسائنا 
نفوس  لتمتلئ  النسائية  املآتم  وإحياء  استذكارهن 
 الزهراء موالتنا  وعشق  وشموخ  بعظمة  نسائنا 
وموالتنا زينب بمواقفها العظيمة يوم أدت رسالة 
أيب عبد اهلل احلسني سبط رسول اهلل بعد ثورته 
 فقد حتملت زينب اليزيدي االموي  الطغيان  عىل 
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مهمة رشح وبيان أهداف الثورة احلسينية العظيمة يف 
كل حمفل وموقف وكشف القناع عن وجوه الظاملني 
العظيمة  املرأة  تلك  أمام  خجاًل  التاريخ  يقف  حيث 
نستكمل  حيث  واملسلمون  االسالم  هلا  يدين  التي 
العظيمة  االربعينية  الــزيــارة  هــذه  يف  النساء  عمل 
وأفعال  سلوك  وتغري  االفكار  ونرش  وبيان  لتبليغ 
)ايديولوجية( املرأة من ناحية توجيهها اىل االفضلية 
للبس احلجاب والسرت ووقعها يف نفسية املرأة داخليُا 
وظاهريًا حيث هتدف زيارة االربعني اىل بث الروح 
االنسانية واالخوة بني أطياف الشعب الواحد وخري 
موقفُه  كان  الذي  الشعبي  احلشد  موقف  هو  دليل 
ننسى  وال  االخرى  الطائفة  عن  الدفاع  يف  املرشف 
ــوات  واالخ االمهات  من  العظيمة  ــرأة  امل مواقف 
هلل  قرابني  هبم  وضحني  بجانبهم  وقفن  والزوجات 
 بأخيها احلسني تعاىل كام ضحت موالتنا زينب
ورفعته وقالت ربنا تقبل منا هذا القربان. اللهم بحق 
بالظاملني  الظاملني  تشغل  ان  املرّشفة  القرابني  هذه 

وجتمع شمل املؤمنني عىل كلمة احلق.

الخاتمة

بعد االنتهاء من بحثنا هذا تم التوصل اىل عدة من 
النقاط.

بـ: . 1 اإليديولوجية  تعريف  نرجح  أن  يمكن 
املتناسقة حول سلوك  جمموعة من االراء الكلية 
العقل  حلكم  سيكون  التي  وأفعاله،  االنسان 
أفعال  فيصدور  الكبري  دورمها  الكونية  والرؤية 
الكونية  الرؤية  أن  حيث  وسلوكه  اإلنسان 
طريق  اليه  والسبيل  واملعاد،  املبدأ،  معرفة  )هي 

عليها  ويتعرف  النبوة(  خالل  من  اليه  الوصول 
بالعقل الذي حيكم عىل افعال االنسان وسلوكه. 
الكونية  الرؤية  عىل  طبقًا  أوامره  يصدر  والعقل 
فبهام  وافعاله  االنسان  سلوك  يتكون  وبذلك 

تتكون االيديولوجية.
الصادرة . 2 واألفعال  السلوك  أن  نوضح  لذلك 

من هؤالء )أي أيديولوجيتهم( هو عدم التعقل 
وأتباع األهواء واآلباء دون دليل كالصم والبكم 

الذين اليمتلكون أدوات املعرفة والتعقل.
بفعل . 3 االنسان  ان  لنا من خالل االحاديث  يتبن 

بالتعرف  وافعاله  يغريسلوكه  والتفكر  العقل 
درجات  أعىل  اىل  يصل  لكي  االمور  اليحقائق 
وأيديولوجية  كونية  رؤية  له  وتصبح  السعادة 

صحيحة.
شيعتهم . 4 معرفة  عىل  عملوا   البيت اهل  ان 

واتباع  الزيارة  حقيقة  ومعرفة  وامهية  بمدى 
واعدادهم  وهتيئتهم  وبوضوح   البيت اهل 
بشكل  االربعني  الزيارة  خلصوصية  ومعرفتهم 
شؤوهنم  جلميع  ومعرفتهم  واعدادهم  خاص 

وامورهم بشكل عام. 
مواليت . 5 مواقف  بينا  املتواضع  هذا  بحثنا  يف 

النساء  وبقية   زينب فاطمةالزهراءومواليت 
العلويات الالئي وقفن بمواقف مرشفة بدعمهن 
احلقائق  وكشف  وتوضيحها  احلسينية  القضية 
احلسينية  الثورة  اهداف  وتبيان  عنها  واالعالن 
حتملنمن  حيث  والولد  باالهل  والتضحية 
املصائب واملتاعب من اجل بقاء معامل الدين بد
ونتحريفوتزيفللحقائقفكانوجوداملرأةفيغايةااله
فعلياملرأةاملس ميةالهنامتثالملجتمعوليسالنصف. 
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عليها    ملةواملؤمنةالسائرةلزيارةقرباحلسني 
مواليت  والوقار  العفة  برمز  وتقتدي  تتأسى  ان 
أثر  ان  نجد  لذلك   الكربى وزينب  الزهراء 

زيارة االربعني يف تغري فكر املرأة.

السرت . 6 او  احلجاب  التزام  يف  العلة  ان  ونقول 
للتأكيد من اهلل عزوجل عىل رضورة ان تتصف 
املرأة باألخالق احلميدة ألنه سوف تنشأ االجيال 
وتعلهم عىل اتباع املنهج الصحيح، لذلك اوجب 
عليه االلتزام لكي حيفظ هلا كرامتها وشخصيتها 
عن  تتميز  ان  هلا  اهلل  وأراد  الفاسدين  عبث  من 
من  والطهارة  واحلكمة  بالعفاف  املرشكة  املرأة 
بعض  يف  اخلروج  هلا  وأباح  املسلمة  املرأة  زينة 

االحوال مراعاة للرضوريات.

الزهراء . 7 موالتنا  مواقف  اىل  تنظر  حيث  املسلمة 
احلياة  القدوة احلسنة يف  وزينب وجتعل منهام 
الرجل  اىل مدى مساواهتا مع  االجتامعية وتنظر 
واحرتامها وتقديرها والوقوف مع الرجل يف كل 
املحن التي يتعرض هلا الرجل واملرأة معًا ونشاهد 
الشهداء  واخوات  وزوجات  امهات  اليوم 
احلشد الشعبي كيف يضحن يب اوالدهن فلذات 
وزينب  الزهراء  مواليت  ضحت  كام  اكبادهن 
العقيدة وفكر أهل  عليهام من اجل احلفاظ عىل 
القرابني  قدمن  الهنن  خائفات  غري   البيت
احلق  كلمة  واعاله  واملسلمني  االسالم  لنرصة 

ولو كرة املرشكون. 
وحسب ما تقدم من التعاريف اللغة واالصطالح . 8

نستنتج ان احلجاب هو سرت مفاتن املرأة ومنعها 
من  اليها  النظر  لتمنع  الرجل  امام  اظهارها  من 

قبله ومنع شهوته وعدم أثارته بأظهارها ملفاتنها 
ومجاهلا الن احلجاب يسرت املفاتن ويمنع التعرض 

للمرأة ويقف حائال بينها وبينه.
أن دور الزيارة االربعني لتبعث الروحانية وروح . 9

ليعشقن  ونسائنا  بناتنا  نفوس  يف  واحلياء  العفة 
استذكارهن  يف   وزينب الزهراء  موالتنا 
نسائنا  نفوس  لتمتلئ  النسائية  املأتم  وأحياء 
 الزهراء ملوالتنا  وعشق  وشموخ  بعظمة 
أدت  يوم  واعظمها  مواقف   زينب وملوالتنا 
 سبط رسول اهلل رسالة أيب عبد اهلل احلسني
فقد  االموي  اليزيدي  الطغيان  عىل  ثورته  بعد 
حتملت زينب مهمة رشح وبيان أهداف الثورة 
العظيمة يف كل حمفل وموقف وكشف  احلسينية 
التاريخ  يقف  حيث  الظاملني  وجوه  عن  القناع 
هلا  يدين  التي  العظيمة  املرأة  تلك  امام  خجال 
االسالم واملسلمني حيث نستكمل عمل النساء 
لتبليغ ولبيان  الزيارة االربعينية العظيمة  يف هذة 
ونرش االفكار وتغري سلوك وافعال )ايديولوجية( 
للبس  االفضلية  اىل  توجيها  ناحية  من  املرأة 
داخليُا  املرأة  نفسية  يف  ووقعها  والسرت  احلجاب 
بث  اىل  االربعني  زيارة  هتدف  حيث  وظاهريُا 
الشعب  اطياف  بني  واالخوة  االنسانية  الروح 
الشعبي  احلشد  هوموقف  دليل  وخري  الواحد 
الطائفة  الدفاع عن  الذي كان موقفٌه امُلرشف يف 
من  العظيمة  املرأة  مواقف  والننسى  االخرى 
االمهات واالخوات والزوجات وقفن بجانبهم 
وضحن هبم قرابني هلل تعاىل كام ضحت موالتنا 
ربنا  وقالت  ورفعته   احلسني بأخيها   زينب
القرابني  هذة  بحق  اللهم  القربان  هذا  منا  تقبل 
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املرشفة ان تشغل الظاملني بالظاملني وجتمع شمل 
املؤمنني عىل كلمة احلق.
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دور الخدمة الح�شينية لطلبة الجامعة في تفعيل م�شيرة الأربعين

م. نهى حامد طاهر الطائي

كلية الطب - جامعة العميد - العتبة العباسية املقدسة

الملخ�ض
تعد زيارة األربعني من النواميس املضيئة لالعتناء بسيدنا االمام احلسني ين عيل، فعندما نفهم هذا املعنى 
أربعني  األرض  عليه  وبكت  بالدم،  صباحًا  أربعني  السامء  )بكته  الذي   كاحلسني موضوع  يف  يتجىل  الذي 
عليه  بكت  فاملالئكة  ذلك  ومثل  واحلمرة.  بالكسوف  صباحًا  أربعني  الشمس  عليه  وبكت  بالسواد،  صباحًا 
أربعني صباحًا، وما إختضبت امرأة منا وال أدهنت وال اكتحلت وال رجلت حتى أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد 
وما زلنا يف عربة من بعده( بالرغم من البعد التارخيي ملعركة الطف. وبالرغم من أن مناسبة زيارة أربعينية اإلمام 
احلسني ُتعدُّ من املناسبات الدينية السنوية املقدسة للمسلمني عمومًا، وللشيعة عىل وجه اخلصوص، إال أهنا 
من حيث اجلوهر تنطوي عىل أهداف متعددة ال تنحرص يف جانب حمدد، فهي فضاًل عن صفتها الدينية والشعائرية 
واالجتامعية وما شابه ذلك، تنطوي عىل هدف ثقايف مهم جدًا، يشمل الفئات العمرية كافة، والشباب من طلبة 
اجلامعة عىل نحو اخلصوص، لريتفع بمستواهم الثقايف اىل أعىل درجة ممكنة، ملا للثقافة من دور كبري يف تطوير 
حياة الناس، فضاًل عن وضع طلبة اجلامعة وجها لوجه أمام مسؤولياهتم. فعندما يكون طلبة اجلامعة مسلحون 
يف  يكونون  سوف  ذاك  عند  الصحيحة،  جذورها  من  يستمدوهنا  راسخة  عقيدة  واصحاب  املتوازنة،  بالثقافة 
التي  اجلامعة، وهي  للشباب من طلبة  العقائدي  الثقايف  الرافد  لتكون  األربعني  زيارة  وتأيت  املجتمع،  صدارة 
متدهم بنبع األفكار الثقافية اجلامعية عىل نحو سنوي، ففي كل سنة يف مثل هذا الوقت يعيش طلبة اجلامعة يف 
التي  إجيابية السيام يف جمال األفكار  ثقافة  الزيارة اخلالدة، ويستمدون منها  العراق كافة أجواء هذه  حمافظات 
تدعم مساراهتم االنسانية السليمة يف احلياة. إن البحث احلايل حياول الوصول اىل معرفة دور اخلدمة احلسينية 
لطلبة اجلامعة يف تفعيل مسرية األربعني لالمام احلسني، ومن أجل التوصل اىل هدف البحث قامت الباحثة 
ببناء استبانة تتألف من )12( فقرة، بعد أن تم صياغة فقراهتا من خالل االعتامد عىل األدبيات السابقة، فضاًل 
م اىل )10( طلبة من طلبة االعالم اجلامعي. ومن أجل تطبيق اإلستبانة عىل عّينة البحث  عن السؤال املفتوح املقدَّ
البالغة )43( طالبًا من طلبة اإلعالم اجلامعي من جنس الذكور إذ تم اختيارهم قصديًا من )6( جامعات يف 
حمافظة بغداد )بغداد - مستنرصية  -النهرين، كلية دجلة - التكنولوجية - كلية النسور(. وبعد عرض فقرات 
ومن  فقرات،   )10( االستبانة  فقرات  عدد  أصبح  النفس،  وعلم  االعالم  جمال  يف  خرباء   )8( عىل  االستبانة 
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أجل توفري إمكانية تطبيق اإلستبانة عىل عّينة البحث، تم استخراج معامالت الصدق والثبات لفقراهتا، وبعد 
حساب اإلجابات التكرارية لعّينة البحث، استخرجت الباحثة النسب املئوية ملعرفة مستوى إجابات الطلبة عىل 
الفقرات، ولقد أظهرت نتائج البحث إن مجيع الفقرات قد نالت نسبة )83%( فام فوق، وهذا يدل عىل إن دور 
الطلبة كان ذا مستوًى كبرٍي يف اخلدمة احلسينية من أجل تفعيل مسرية األربعني، وبعد احلصول عىل نتائج البحث 

قّدمت الباحثة جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
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The Mass media role of the university students in activating the Fourteenth 

march

L.Nuha hamid taher

Faculty of Medicine - Dean University

Abstract 

The Fourteenth march is one of the bright lights to take care of our master Imam Hussein 
(peace be upon them). When we understand this meaning، which is reflected in the theme of 
al-Hussain (peace be upon him).And the earth wept at him forty in the morning in black، and 
the sun wept at forty in the morning with eclipse and red. Like this، the angels cried at forty in 
the morning.We have not been insulted by any of our women، nor have we become extinct، nor 
have we fallen until the head of Obeid Allah ibn Ziyad has come to us and we are still in a lesson 
after him، despite the historical dimension of the battle of the Altaf. Although the occasion of 
the Fourteenth march “Imam Hussein (peace be upon him) is a holy annual religious events for 
Muslims in general، and the Shi'a in particular، but it is، in essence، involving multiple targets 
are not confined to a specific aspect، it is in addition to the religious ritual، social and the like 
described، involving a cultural goal is very important، include all age groups. And the young 
university students in a particular، raising their level of cultural to the highest degree possible، 
because of the culture of a great role in the development of people's lives، as well as the status of 
university students in front of their responsibilities and face-to-face. When a university students 
armed with culture، balanced، and the owners of well-established doctrine، it derives from the 
correct roots، when that will be at the forefront of society، the Fourteenth march comes forty to 
be the ideological and cultural tributary of the young university students، and they are provided 
by Fields collective cultural ideas on an annual basis، every year at this time university students 
live in the provinces of Iraq، all the atmosphere of this timeless visit، and draw them a positive 
culture، especially in the field of ideas that support their paths humanity healthy life. The cur-
rent research is trying to get to know the role of the Husseini service to the university students 
in activating the march of 40 Imam Hussein (peace be upon him). In order to reach the goal of 
the research، the researcher built a questionnaire consisting of (12) items، after the paragraphs 
were written by relying on previous literature،as well as the open question presented to (10) stu-
dents of university students. In order to apply the questionnaire to the sample of (43) students 
from university students of the male sex. They were deliberately selected from six universities 
in the province of Baghdad (Baghdad - Al Mustansiriya - AL-Nahrean، Dijlah University - 
Technology - College AL-Nsoor). After the questionnaires were presented to (8) experts in the 
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field of Media and psychology، the number of items of the questionnaire consisted of (10) items 
In order to apply the possibility of applying the questionnaire to the research sample، it was 
extracted validity and reliability of its clauses transactions، and after calculating the answers to 
the repetitive research sample.The researcher extracted items to determine the level of student 
answers to the items. The results of the study showed that all the items had reached (83%) and 
above.This indicates that the role of the students has been a great level in the Husseini service in 
order to activate the visit of Fourteenth، and after obtaining the results of the research presented 
the researcher a set of recommendations and suggestion.
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المبحث الول:

الأطار العام للبحث

مة: اأوًل- المقدَّ

بحركتها  السنوية  األربعني  مسرية  تنفرد 
االجتامعية الفريدة التي ال تشاهبها حركة يف مفاصل 
يف  الثقافية  املنعطفات  أهم  من  ُتعدُّ  والتي  املجتمع 

تاريخ احلركات االجتامعية. 

حسينيًا  إعالمًا  ذاهتا  يف  األربعني  مسرية  تعد  كام 
جذورها  وتثبيت  كربالء  ثورة  معامل  نرش  يف  متميزًا 
يتحد  الذي  اجلامهريي  املوج  عرب  فضائلها  وبيان 
احلسينية  اخلدمات  دور  يربز  وهنا  املقصد  وحدة  يف 
األربعني  مسرية  حركة  من  االستفادة  يف  الفاعلة 

وسامهتا العلمية)1(.

لقد اندرجت أربعينية اإلمام احلسني بمفهومنا 
املعارص ووفق اآلليات الديمقراطية احلديثة عىل أهنا 
وذات  ونموذجية  مثالية  وتضامن  تأييد  مسريات 
اجتهادًا  ليس  وهذا  وعاملية،  إنسانية  مواصفات 
املشاركني  إعداد  أساسها  واقعة  حقيقة  بل  شخصيًا 
وعفوية التنظيم وتباين الثقافات واختالف األجناس 
االقرتاع  بصناديق  تكون  ما  أشبه  وهي  واألعامر، 
املشّمعة بحب املسرية احلسينية اخلالدة وسالمة الفكر 
االمامي، املحب للخري والنابذ للعنف والتطرف)2(.

االمام  أربعينية  زيارة  مناسبة  أن  من  وبالرغم 
احلسني ُتعدُّ من املناسبات الدينية السنوية املقدسة 
اخلصوص،  وجه  عىل  وللشيعة  عمومًا،  للمسلمني 
إال أهنا من حيث اجلوهر تنطوي عىل أهداف متعددة 

صفتها  عن  فضاًل  فهي  حمدد،  جانب  يف  تنحرص  ال 
الدينية والشعائرية واالجتامعية وما شابه، تنطوي عىل 
هدف ثقايف مهم جدًا، يشمل الفئات العمرية كافة، 
اخلصوص،  نحو  عىل  اجلامعة  طلبة  من  والشباب 
ملا  ممكنة،  درجة  أعىل  اىل  الثقايف  بمستواهم  لريتفع 
للثقافة من دوٍر كبرٍي يف تطوير حياة الناس، فضاًل عن 
وضع طلبة اجلامعة وجهًا لوجه أمام مسؤولياهتم )3(.

اجلامعة  طلبة  جيدد  العظيمة  املناسبة  هذه  ويف 
عهدهم لالمام احلسني بأن يكونوا جنودًا يف هذه 
سيدتنا  يواسون  أهنم  كام  بالعطاء،  احلافلة  املسريه 
العقيلة الطاهرة بمصاب إخوهتا، فهؤالء الطلبة 
يسألون اهلل أن يسدد خطاهم يف هذه املسرية اخلالدة 
التي اقتبسوها من آبائهم، وما يقدمونه اآلن ماهو إال 
إال  الطلبة  من  احلاشدة  القوافل  هذه  وما  يسري،  نزر 
تضامنًا مع سيدنا االمام احلسني من أجل حتدي 
مشيًا  والظلم  اإلرهاب  ضد  والوقوف  الطواغيت 
عىل األقدام، وذلك من أجل احلفاظ عىل هذا الذكر 

خالدًا اىل يوم القيامة)4(.

اجلامعة  لطلبة  احلسينية  اخلدمة  دور  ويتمثل 
خمتلف  تقديم  طريق  عن  األربعينية  املسرية  بتفعيل 
االمام  األحرار  أيب  زوار  اىل  واملرشب  املأكل  أنواع 
احلسني بمناسبة األربعني، إذ يقومون بتوفري كل 
ما يرغب به الزائر من مستلزمات وسط استعدادات 
وال  جهدًا  يدخروا  مل  وهم  وصحية،  وخدمية  أمنية 
ماالً من أجل تقديم كل ما يملكون قربة اىل اهلل تعاىل 

فهم بحق مثَّلوا أيقونة اخلدمة احلسينية)5(.

بالثقافة  مسّلحون  اجلامعة  طلبة  يكون  فعندما 
من  يستمدوهنا  راسخة،  عقيدة  وأصحاب  املتوازنة، 
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يف  يكونون  سوف  ذاك  عند  الصحيحة،  جذورها 
صدارة املجتمع، وتأيت زيارة األربعني لتكون الرافد 
وهي  اجلامعة،  طلبة  من  للشباب  العقائدي  الثقايف 
نحو  عىل  اجلامعية  الثقافية  األفكار  بنبع  هم  متدَّ التي 
سنوي، ففي مثل هذا الوقت من كل سنة يعيش طلبة 
اجلامعة يف حمافظات العراق كافة أجواء هذه الزيارة 
اخلالدة، ويستمدون منها ثقافة إجيابية السيام يف جمال 
يف  السليمة  اإلنسانية  مساراهتم  تدعم  التي  األفكار 

احلياة)6(.

ومن خالل ما تقدم يمكن تلخيص سؤال البحث 
باآليت:

تفعيل  يف  اجلامعة  لطلبة  احلسينية  اخلدمة  دور  ما 
مسرية األربعني؟

ثانيًا- اأهمية البحث والحاجة اإليه:

تعد زيارة األربعني من النواميس املضيئة لالعتناء 
هذا  نفهم  فعندما   ،بن عيل احلسني  االمام  بسيدنا 
الذي   كاحلسني موضوع  يف  يتجىل  الذي  املعنى 
بكت  واألرض  بالدم،  صباحًا  أربعني  السامء  )بكته 
عليه  بكت  والشمس  بالسواد،  صباحًا  أربعني  عليه 
ذلك  ومثل  واحلمرة،  بالكسوف  صباحًا  أربعني 
إختضبت  وما  صباحًا،  أربعني  عليه  بكت  فاملالئكة 
امرأة منا وال أدهنت وال اكتحلت وال رجلت حتى 
أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف عربة من بعده( 

عىل الرغم من البعد التارخيي ملعركة الطف)7(.

لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري  إن 
 احلسني االمام  مثَّلها  التي  السامية  لألهداف 
والعدالة  واحلرية  االيامن  قيم  أجلها، وهي  من  وثار 

واإلنسانية، لذلك نحتاج اىل أن تكون الزيارة عماًل 
واستثامر  الناس  إلرشاد  وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا 

العواطف اجلياشة لتعريفهم بكل تلك القيم.

ويمثل دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة إحدى 
أصناف  هبا  تقوم  التي  واملسؤوليات  األدوار  تلك 
متعددة من املجتمع يف مثل هذه اليوم، فهم من خالل 
نرشهم للتعاليم الدينية وللقيم االنسانية التي جاء هبا 
االمام احلسني جيّسدون األهداف النبيلة للنهضة 

احلسينية)8(.

كام يتضح دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة من 
برامج  بتخصيص  املتمثلة  الدينية  انجازاهتم  خالل 
لقراءة دعاء كميل، واخرى التأكيد عىل أمهية التمسك 
االرشادية  املحارضات  إقامة  عن  فضاًل  بالصالة، 
وإىل   ،البيت أهل  رحاب  يف  الشعرية  والقصائد 
عن  األربعني  زيارة  ذكرى  إحياء  يتم  ذلك،  جانب 
الطاليب  باإلعالم  خاصة  مطويات  يف  نرشها  طريق 
الدينية،  القنوات  بعض  يف  إعالهنا  أو  للجامعة، 
ومواقع  اليوتيوب  خالل  من  النت  يف  عرضها  أو 

التواصل االجتامعي املختلفة)9(.

أيضًا  اجلامعة  لطلبة  احلسينية  اخلدمة  تظهر  كام 
مناسبة  الستقبال  األمنية  االستحضارات  أطار  يف 
الطوعية  املشاركة  تتم  إذ   احلسني اإلمام  أربعينية 
حلامية  األمني  احلفاظ  يف  الطلبة  من  آالف  قبل  من 
واملعاهد  اجلامعات  كافة  من  الطالبية  املسرية 
العراقية املختلفة، وكذلك محاية الزائرين من أخطار 
هلا  يتعرض  قد  التي  القتل  ومظاهر  االنفجارات 

الزائرون أثناء الزيارة العاشورية)10(.
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االياميُن  اإلباُء  وهذا  الرجوليُة  الوقفُة  وتتضح 
لطلبة اجلامعة من خالل ما جسدوه بكِل شموخِهم 
الزائرين  ومساعدة  احلاشدِة  االيامنيِة  املواكِب  بإقامة 
الذين لبوا إرادة رب العرش العظيم بمودة آل بيت 
فهّبوا زرافات  نبيه )صلواته وسالمه عليه وعليهم( 
شباب  سيد  زيارة  لتأدية  املقدسة  كربالء  صوب 
أهل اجلنة االمام احلسني بذكرى شهادته وإحياِء 
متسكهم  معلنني  الطاهر  مرقده  عند  العزاِء  مراسِم 

بمرشوعه.

عزائّية  مسريٍة  يف  اجلامعة  طلبة  خرج  وقد 
موشحة بالسواد حزنًا هلذا املصاب الذي أدمى قلب 
السبيل إىل احلرية  أنار  الذي  اإلنسانية، هذا املصاب 
انطلقت  الدين وصان الرشيعة. كام  واملعرفة وحفظ 
قبلة  شارع  من  عام  كل  وكعادهتم  الطالبية  املواكب 
الصحن  اىل  بعدها  متجهني   العّباس الفضل  أيب 
صاحب  مرقد  عند  املسرية  هذه  لَيخَتتِموا  الرشيف 
العزاء اإلمام احلسني مرورًا بساحة ما بني احلرمني 

الطاهرين )11(.

وإنطالقًا من هذا الشعور اجلامعي لطلبة اجلامعة 
إزاء اإليامن باهلل تعاىل والوالء ألهل البيت نالحظ 
يف  يندفعون   - املاليني  وربام   - منهم  اآلالف  ان 
األقدام  عىل  السري  شعرية  ألداء  حاشدة  مسريات 
العرشون  األربعني  يوم   احلسني اإلمام  لزيارة 
هذه  تصطدم  بالذات  النقطة  هذه  وعند  صفر،  من 
احلاكمة عىل  السياسية  باألنظمة  قبل غريها  الشعرية 
خمتلفة  مناطق  من  املتسلسلة  فاملواكب  الزمان،  مّر 
وهي تضّم احلشود اجلامهريية التي اغلبها من طلبة، 
أما  أوالً،  هذا  احلسينية،  الثورة  باسم  هتتف  والتي 

التي  الوالء  مسألة  هي  خطورة  واألكثر  الثاين  األمر 
تبقى دائاًم وأبدًا ضالة احلكام املتسلقني جدار احلكم 
متزايدة  فاحلشود  إذًا،  الناس،  من  غفلة  حني  عىل 
ما  عىل  األسى  بمشاعر  معبأة  وهي  ومتعاظمة، 
حصل ألهل بيت رسول اهلل، أما الوالء والطاعة 
نقطة واحدة مركزية هي: اإلمام  والذوبان، فهي يف 

.)12( احلسني

يف  تسري  الطالبية  احلسينية  اخلدمة  دامت  وما 
فنحن  إذن  احلسينية،  النهضة  عىل  احلفاظ  حتقيق 
ويفحص  يستقرىء  منهجي  معريف  إيفاٍد  يف  نعيش 
ويستنتج.  وحيّلل  ويقارن  ويراجع  ويتمّسح  وحيفر 
مشيًا  التوّجه  رحلة  تبدأ  الطلبة  من  املاليني  أن  إذ 
عىل األقدام إىل قرب احلسني بن عيل يف كربالء من 
اليوم األّول من شهر صفر كاملعتاد، فتعّطل التزاماهتا 
املسري  مسافة  وختتلف  غري،  ال  العمل  هلذا  وتتفّرغ 
باختالف نقاط االنطالق، عىل امتداد الطرق املوصلة 
للمقصد بدون أي توقف معلنة والءها لقائد الثورة 

.)13( االنسانية أيب األحرار االمام احلسني

إن زيارة األربعني تشكل ظاهرة اجتامعية أخالقية 
بالرصد  إجيابية جديرة  أبعادًا  تركت  مؤثرة  وإنسانية 
فرزها  بعد  عندها  والتوقف  والبحث  والدراسة 
تشكل  أن  شأهنا  من  إجيابية  وأبعادًا  رائعة  حلاالت 
دافعًا قويًا للنهوض بمجتمعنا اىل مصاف املجتمعات 
الزيارة يف  تزرعه هذه  ما  املتقدمة، وذلك من خالل 
االلتزام  حقول  منابع  من  اجلامعة  طلبة  نفوس 
االنسانية،  الكرامة  وبناء  العلمية،  والتغذية  اخللقي، 
ورفض العبودية والذلة يف احلياة. باعتبارهم يمثلون 

حارض املجتمع ومستقبله.
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إبراز  خالل  من  احلالية  الدراسية  أمهية  تأيت  لذا 
دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة يف تفعيل مسرية 

األربعني، إذ إنه:
 يمثل طلبة اجلامعة املرتكز األساس الذي تستند . 1

إليه االمم والشعوب، هلذا تعد اخلدمة احلسينية 
الطالبية جانبًا مهاًم يف إعالء صوهتم وأهدافهم، 
ومن هذه األهداف اإلبقاء عىل استمرارية الثورة 
زيارة  يف  الرائدة  مشاركتهم  خالل  من  احلسينية 

األربعني.
املضامني . 2 إحدى  الطالبية  احلسينية  اخلدمة  ُتعدُّ 

احلسينية،  واملنابر  املجالس  هبم  تويص  التي 
عليهم  يتوقف  الذين  الشباب  فئة  باعتبارهم 
طريق  عن  احلسيني،  االصالح  صيحات  رفع 
إحياء  سبيل  يف  طوعية  أعامل  من  به  يقومون  ما 

الثورة احلسينية ضمن زيارة األربعني.
ُيعدُّ من الدراسات . 3 كام تربز أمهية البحث يف أنه 

اجلديدة والنادرة -يف حدود علم الباحثة- والتي 
حاولت تناوهلا والتعرف عىل نتائجها، فضاًل عن 
أن القيام هبذه الدراسة سوف يضيف جانبًا مهاًم 
العلمي  النقص  تسد  والتي  املعرفية  احلقول  من 
احلاصل يف مكتباتنا العلمية والدينية عىل السواء.

ثالثًا-هدف البحث:
التعرف عىل دور اخلدمة احلسينية  البحث  هيدف 

لطلبة اجلامعة يف تفعيل مسرية األربعني.

رابعًا- حدود البحث:
احلسينية  اخلدمة  بدراسة  احلايل  البحث  يتحدد 
املصادف  صفر  شهر  يف  الذكور  من  اجلامعة  لطلبة 

ذكرى أربعينية احلسني من كل سنة.

خام�شًا- تحديد الم�شطلحات:

الدور:1. 

الذي  السلوك  نمط   :)2005 )خواجه،  عرفها  أ. 
يتوقعه اآلخرون من شخص حيتل مركزًا اجتامعيًا 
معينًا خالل تفاعله مع أشخاص يشغلون - هم 

اآلخرون - أوضاعًا اجتامعية ُاخرى )14(.

التي  األفعال  تلك   :)2007 )بدوي،  عرفها  ب. 
يف  السلوك  مستويات  ضوء  يف  اجلامعة  تتقبلها 
من  أكثر  للفرد  يكون  ما  وعادة  السائدة  الثقافة 

دور داخل النظام الذي ينتمي إليه )15(.

الخدمة الح�شينية:2. 

حتدد  التي  وهي   :)2016 )اخلزاعي،  فها  عرَّ
األربعني،  زيارة  يف   احلسني االمام  زوار  بخدمة 
ويرتقي  الترشيفية  صفته  تتبدل  هنا  اخلادم  أن  إذ 
أن  جمرد  ترتقيها،  أن  رشحية  ألي  يمكن  ال  مراتب 
يكون خادمًا للحسني، فإن األمر خيرج من نطاق 
الرفيع واملنزلة  املعرفية، وينحو نحو الرشف  العقلية 
عليه  تنسحب  موقعًا  اخلادم  إسم  فيرتبع  العالية، 
قدسية غري طبيعية، ليست قدسية دينية وال اجتامعية، 
وال تقدير بحكم الوظيفة احلكومية، إهنا شكل فريد 
ال يشعر بحالوته إال اخلدام احلسينيون، كرامة ولذة 
تركوا  الذين   احلسني خدام  إال  يستشعرها  ال 
بعدها  ما  لذة  ليعيشوا  وأبناءهم،  مصاحلهم وبيوهتم 

لذة، ويبنون رشفًا ما فوقه رشف)16(.

م�شيرة الأربعين:3. 

عىل  يطلق  عنوان  1387هـ(:  )الطويس،  فها  عرَّ
الشيعة  من  ماليني  خالهلا  ينطلق  شيعية  تظاهرة 
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طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  لزيارة  كربالء  باجتاه 
الشيعة  يتقاطر  إذ  يف العرشين من صفر من كل عام 
ذلك  يف  تشاركهم  العراقية  والقرى  املدن  شّتى  من 
من   البيت أهل  مدرسة  أتباع  من  الكثرية  الوفود 
ولبنان  والكويت  والبحرين  كإيران  البلدان  شّتى 
سنوّي  برشّي  جتمع  أكرب  ويعترب  و...،  وباكستان 

وأضخم مسرية راجلة يف العامل)17(.

المبحث الثاني: 
الأطار النظري للبحث

اأوًل- مفهوم م�شيرة الأربعين:
إن خلود مسرية احلسني تبنى عىل إحياء الرسالة 
احلسينية وتطبيقها يف حياتنا الطبيعية وذلك ملا له من 
العظيم عند اهلل تعاىل، وملا له من الصالح يف  األجر 
املجتمع كام قال االمام احلسني: »ما خرجُت أرشًا 
لطلب  وإّنام خرجُت  ظاملًا  ُمفسدًا وال  بطرًا وال  وال 
عن  وأهنى  باملعروف  آلمر  جّدي  أّمة  يف  اإلصالح 
احلسينية  النهضة  تعلمناه من مسرية  ما  املنكر«. هذا 
منطلقًا  لنجعلها  األهداف  أسمى  لنا  رسمت  التي 

حلياتنا فكيف ال تكون املسرية احلسينية خالدة )18(.

ففي أربعني احلسني التي هي أربعني اإلنتصار، 
جتدد  كربالء  العشق  كعبة  اىل  القلوب  مجيع  هتفو 
احلزن والوالء وتدندن قصيدة الوفاء املوعود لظهور 
»يا  »نداء  بـ  األرض،  كيان  ويزلزل  سينادي  الذي 
لثارات جدي«، تلك األربعني التي تذكرنا دائام بأن 
االمام احلسني قد ضحى بنفسه وعياله من أجل 
هي  ما  األربعني  مسرية  وإن  جّده،  ُامة  يف  اإلصالح 
اال رصخة حق يف وجه العامل قد تعالت بأننا البد أن 

اإلنسانية  الرسالة  ثبات  يف  والنفيس  بالغايل  نضحي 
هذه)19(.

باعتبارها   -  احلسني اإلمام  أربعني  وزيارة 
البد   - عام  كل  يف  تتجدد  تكرارية  دينية  ظاهرة 
الثمرة  اقتطاف  ألجل  أبعادها  بجميع  دراستها  من 
املرجوة منها، ألن السلوك دينيًا كان أم غري ديني إذا 
مل خيضع للفكر سيكون عشوائيًا ويذهب سدى دون 
فائدة تذكر لذا قيل: أصل السلوك فكرة، أضف إىل 
ذلك أن السلوك املستند إىل فكر رصني يكون املحرك 
والباعث عليه قناعة راسخة يف ذهن اإلنسان منشئها 
الفكر تولد التزامًا وحرصًا ودقة يف مقام التطبيق)20(.

الزيارة  هذه  بفحوى  واملعنيون  العلامء  يؤكد  كام 
واالستفادة  الكبرية  االنسانية  وأهدافها  املباركة 
القصوى منها، فأننا نحتاج اىل أن تكون هذه الزيارة 
املباركة مصدر إشعاع ثقايف للشباب املسلم وخاصة 
 ،طلبة اجلامعة، وشباب الشيعة وأتباع أهل البيت
ثقافية  برامج  وإعداد  وحتضري  هتيئة  يستدعي  وهذا 
فعلية، يتم وضعها مسبقًا من جلان هلا اخلربة والكفاءة 
املشاريع  من  باتت  فالثقافة  املجال،  هذا  يف  التامة 
بحضورها  ترافق  أن  ينبغي  التي  املهمة  العملية 
إن  كام  عليها،  القائمون  وينتهزها  األربعني،  زيارة 
ضخ  تم  قد  اجلامعي،  الشباب  من  اهلائل  الكم  هذا 
يكونوا  حتى  وأذهاهنم،  عقوهلم  يف  احلسينية  الثقافة 
الفردي  املستوى  عىل  حياهتم  لتطوير  استعدادًا  أكثر 

واالجتامعي أيضًا)21(.

مفرداهتا  ُنِحَتت  التي  احلسيني  العشق  فلسفة  إّن 
قبل أربعة عرش قرن بنوع خاص من اإلباء والتضحية 



442

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

والثبوت والصمود استطاعت رغم محالت الطمس 
املتتالية عرب قرون، أن حتافظ ال عىل بقائها فقط، بل 
وعىل تأثريها يف األجيال املتعاقبة، إهّنا فلسفة اإلمام 
احلسني العاشورائية، التي خّطها وثّبتها يف عقول 
واملفردات  املفاهيم  خالل  من  ال  البرش،  ماليني 
النظرية فقط، بل من خالل ترمجتها عملّيًا يف أرض 
)عليهم  وأحّبته  بيته  أهل  وكل  هو  ليكون  كربالء، 
هلذه  املرتمجني  وأبرز  أول  والسالم(  الصالة  أفضل 
نقول:  عندما  ونحن  والعملية.  النظرية  الفلسفة 
نثر  بذلك  نقصد  ال  فإّننا  احلسيني«،  العشق  »فلسفة 
من  لنضفي  أو  البيان،  معاين  أفضل  لنسج  الكالم، 
يف  إّننا  بل  الكالم،  مفردات  أّدق  مقالتنا  عىل  خالهلا 
املفردات عىل ما نراه حيصل يف أربعينية  إطالق هذه 
اإلمام احلسني، نعي بعلٍم وكذلك ندرك بمعرفٍة 
بحيث  ومفاهيم،  معاين  من  املفردات  هذه  حتمله  ما 
أطلقناها عىل ملحمة أربعني االمام احلسني، التي 

حتصل داخل أرض العراق )22(.

زيارة  في  الح�شينية  الخدمة  �شرف  ثانيًا- 

الأربعين:

الواقعية  بصورهتا   احلسني االمام  خدمة  إن 
املتعددة،  بأشكاهلا  كانت  وان  األعظم  الرشف  هي 
احلسينية  واملواكب  اهليئات  من  كثري  ترفع  لذلك 
شعار )خدمة احلسني رشف لنا( فتكون خدمة االمام 
هو   احلسني االمام  ألن  حقًا  رشفهم   احلسني
االمام  وألن  ومسلمة،  ومسلم  مؤمن  لكل  رشف 
تنعكس  احلسني قد ُعرف بحقه وحقيقته، وهذه 
عىل زواره. فمن زاره عىل هذه العقيدة له الدرجات 

الرفيعة عند اهلل ورسوله واملؤمنني ألن من زار اإلمام 
عارفًا بحقه كتب اهلل له اجلنة )23(.

يف  ما  الناس  يعلم  لو  قال   :الباقر اإلمام  عن 
وتقطعت  شوقَا  ملاتوا  فضل  من   احلسني زيارة 
قال:   الصادق وعن   .)24( حرسات  عليه  أنفسهم 
كل  فان  سنة  كل  كان  ولو   احلسني اإلمام  زوروا 
من أتاه عارفًا بحقه غري جاحد مل يكن له عوض غري 

اجلنة. 

ولنا أسوة حسنة بخَدمة احلسني احلقيقيني من 
بني هاشم العلويني واملخلصني يضاف إليهم الذين 
ترشفوا بالشهادة بني يديه يوم عاشوراء وضحوا 
ما لدهيم من دماء وولد ومال ومتاع وتعرض  بأعز 
بعيال  تأسيًا  والسبي  للمحنة  ونسائهم  عياهلم 
 طالب أيب  وآل  واهلاشميني  خاصة،   احلسني
الذين رضبوا األمثلة يف التضحية والفداء عامة )25(.

صنوان  احلسينية  واخلدمة  احلسينية  فالشعائر 
إنسانية  قيم  منظومة  عىل  ينطويان  كالمها  متشاهبان 
غاية يف الروعة والسالم واحلنّو ما جيعلها قادرة عىل 
سوئها  من  بالسوء(  األمارة  )حتى  النفس  تشذيب 
الرمحة  اىل  متيل  مباركة  روحًا  منها  لتجعل  وأدراهنا، 
والتعاون والسخاء، وتدفع اإلنسان اىل فهم اآلخرين 
واحرتامهم والتعاون معهم، واحرتام آرائهم، وعدم 
التصادم مع وجهات نظرهم وأفكارهم، وهذا يعني 
اذ  كلها.  البرشية  يسود  والوئام  االنسجام  من  نوعًا 
نجد ان هذه األيام املباركة، أيام عاشوراء، هي أنسب 
للعمل  وصفر-  حمرم  شهرّي  السيام   - األوقات 
املستمر من أجل نرش القيم احلسينية والسعي إلحياء 
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املؤسس  كون  اإلسالمية،  بالقيم  وربطها  الشعائر 
استمد  الذي   احلسني اإلمام  اإلسالم  ثائر  هو  هلا 
هذه املبادئ والقيم من رسالة جده، لذلك تغص 
كربالء املقدسة بالزائرين، ما يتطلب تقديم اخلدمات 
تامة،  وراحة  ومنام  ومرشب  مأكل  من  هلم  التامة 
وهذا ما يقوم به بالفعل حمبو االمام احلسني، وهم 
النسبة األكرب من حيث حتمل أعباء هذه اخلدمة التي 

يستحقها الزائرون الكرام )26(.

التكافل  يف  احلسينية  اخلدمة  دور  يتجسد  كام 
عاشوراء  يف  واضحًا  جليًا  اإلجتامعي  والتضامن 
فنرى بذل الطعام وسقاية املاء وتقديم كل ما حيتاجه 
تفعيل  يف  تساعد  التي  املهمة  العوامل  من  الزائرون 
املسلمني وإرساء حالة  التكافل اإلجتامعي بني  مبدأ 

املحبة واملواساة والتكاتف بني أبناء املجتمع)27(.

ووسامًا  عظياًم  رشفًا  احلسينية  للخدمة  فإن  هلذا 
بحمله  والترشف  نيله  إىل  اجلميع  يتسابق  مميزًا 
حتقيقيها  اىل  يسعى  أمنية   احلسني اإلمام  فـخدمة 
هلم  مالزمة  صفة  لتكون   الشهداء سيد  عشاق 
إشعاع  املقدسة  كربالء  وملدينة  ومماهتم،  حياهتم  يف 
املجال  هذا  يف  خاصة  ميزة  اخلالدة  احلسينية  الثورة 
العام تقديم خدماهتم  أبناؤها وعىل مدار  اذ يواصل 
اخلدمات  تلك   ،احلسني اإلمام  لضيوف  املميزة 
املليونية  الزيارات  التي تكون عىل أشدها يف مواسم 
تسبقها  التي  الشهادة  ذكرى  عاشوراء  زيارة  ومنها 
يبادر حمبو آل  اذ  استعدادات مكثفة وجهد استثنائي 
التي  املتخصصة  اخلدمية  املواكب  بنصب   حممد
التي  املناسبة  تأخذ عىل عاتقها توفري وهتيئة األجواء 

تساعد عىل راحة الزوار الكرام وبال مقابل )28(.

ثانيًا- دور العالم الطالبي في تفعيل الزيارة 

الأربعينية:

اخلدمة  منظومة  عىل  تقع  التي  املسؤولية  إن 
أن  وينبغي  كبرية،  مسؤولية  اجلامعة  لطلبة  احلسينية 
يرتكز سعيها وعملها عىل نقل رسالة الفكر احلسيني 
مجلة  يستدعي  وهذه  والعامل،  املسلمني  اىل  ومبادئه 
من ال إجراء ات واخلطوات، التي ينبغي أن تسبقها 
املدروس، لذلك فهي  التخطيط اإلعالمي  عمليات 
يف احلقيقة إزاء مهمة حساسة وبالغة اخلطورة، السيام 
يقع  التي  اإلقليمية  املنطقة  ودول  بأمجعه  العامل  أن 
يف  ومتداخلة  ملتبسة  ظروفًا  تعيش  ضمنها،  العراق 

املرحلة الراهنة)29(. 

أن  األليمة  الذكرى  حلول  قبل  الواجب  فمن 
التفاين  روح  املجتمع  عليهم  يعول  ممن  جلاٌن  تشكل 
الذي  املثقف  الواعي  املؤمن  الشباب  والتضحية من 
خدمة  رشف  حيمل  أن  واعتزاز  وفخر  شغف  لديه 
أنانية وحب  احلسني بكل أمانه وإخالص وعدم 
الذات لكل مأتم حسيني أو مؤسسة حسينية وتكون 
هناك اجتامعات مكثفة دورية ختصص ملن هم يتمنون 
االنخراط يف خدمة احلسني كٌل عىل حدة وكٌل يف 
الثقافية وهناك اللجنة اإلعالمية  جماله فهناك اللجنة 
التقنية وهناك  اللجنة  اللجنة الصحية وهناك  وهناك 
اللجنة اخلاصة بالضيافة وهناك جلنة املتابعة والتدقيق 
ومعرفته  ختصصه  حسب  عىل  يعمل  وكٌل  واملالية، 
اللجان  إىل  النظر  دون  إليه  أوكل  الذي  بمجاله 

األخرى. 
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خمتلف  نكسب  أن  نستطيع  املنطلق  هدا  ومن 
فهم  جييدون  ال  هم  ممن  النواقص  ونغطي  الرشائح 

.)30( العمل التطوعي يف خدمة احلسني

العراق  انحاء  كافة  من  اجلامعة  طلبة  ويقوم 
العام،  مدار  عىل   الشهداء سيد  زوار  بخدمة 
اإلمام  ليبذلوها عىل زوار  االموال  يّدخرون  فنراهم 
هبا،  اإللتزام  عليهم  كرضيبة  فيعتربوهنا   احلسني
إستعداد  أكثر  عاشوراء  يف  إستعدادهم  فيكون 
عىل  الشيعي  اإلنسان  تربى  فلقد  والعطاء،  للبذل 
عىل  الطلبة  من  الكثري  فنرى  املادي  احلاجز  جتاوز 
الرغم من دخلهم املادي املحدود إال إهنم يدخرون 
اإلمام  بإسم  عاشوراء  يف  لبذهلا  األموال  بعض 

.)31(احلسني

ويمكن أن نلخص أهداف اخلدمة احلسينية لطلبة 
النقاط  اجلامعة يف تفعيل مسرية األربعني من خالل 

اآلتية:

جتديد الصلة باإلسالم من خالل اإلقرار بعهود . 1
الذي  املزور  روح  أمام  نفسه  هبا  اإلنسان  يلزم 
إلزام  بل  والتزام،  تعهد  فالزيارة  قدسيته،  يعتقد 
هبا،  ويلقنها  عليها،  يفرضها  بأمور  لنفسه  الزائر 
ويوحي هلا بوجوب االلتزام بأوامر اهلل واالنتهاء 

عن نواهيه.
يف . 2 والتعهد  اإلهلي،  للميثاق  تأكيد  الزيارة 

التمسك واحلفاظ عىل دينه والسري عىل هنجه.
األئمة . 3 توجيهات  وفق  الزيارة  حتويل 

بالتحيل  شيعتهم  عىل  وتأكيداهتم   الطاهرين
وتالوة  أرضحتهم،  عند  واحلضور  بأخالقهم، 
نصوص الزيارات التي أنشأوها هم إىل حمطات 

هداية روحية، وسياسية، واجتامعية تبث الوعي 
املحطات  وهذه  الروحي،  والبناء  الفكري 
تغذي  السنة  أيام  طيلة  عىل  األبواب  مفتوحة 

الزائرين بالعزم، واإلرادة والبصرية النرية.
املزور . 4 بذهلا  التي  اجلهود  عىل  األضواء  تسليط 

الرسالة  لعظمة  وبيان  األصعدة،  خمتلف  عىل 
التي ضحى من أجلها االمام احلسني، ودعوة 
رصحية لاللتزام بام التزم به وإىل ما دعى إليه سواء 

كان يف العبادات، أو املعامالت، أو األخالق.
بخط . 5 توصله  خالله  ومن  باملزور  اإلنسان  ربط 

األنبياء واملرسلني، وتشعره بأنه حلقة يف سلسلة 
تواصل  عملية  فهي  واملرسلني،  األنبياء  رتل 
واملرسلني  األنبياء  بمسرية  ووجداين  شعوري 

.واألئمة األطهار
تشتمل . 6  احلسني االمام  زيارة  إن  عىل  التاكيد 

عن  واملنحرفني  الطغاة  لكل  رصحية  إدانة  عىل 
خط اإلسالم يف كل زمان ومكان، وهذا املعنى 
 ،عنهم الواردة  الزيارات  نصوص  يف  واضح 
والتي يربز فيها عنرص التويل ألولياء اهلل والتربي 

من أعداء اهلل بشكل جيل ورصيح )32(.

كام يتضح دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة يف 
زيارة األربعني من خالل النقاط اآلتية:

احلسينية . 1 القيم  أن  عىل  العامل  اىل  رسائل  ارسال 
هي التي تنحو اىل االعتدال وتبتعد بصورة كلية 
عن العنف، كذلك تركيز القيم الرافضة للظلم، 
وعدم الوقوف اىل جانب السلطة الغاشمة، مهام 
بطش  من  والرتغيب  الرتهيب  أساليب  تنوعت 
الثبات  فاملطلوب هو  وامتيازات،  منح هدايا  او 
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والقيم  اإلنسان  لكرامة  تنترص  التي  املبادئ  عىل 
اإلنسانية الكبرية.

تكريس ثقافة العمل التطوعي، من خالل حتريك . 2
الشباب عىل  نفوس  الديني واخللقي يف  الباعث 
اكامل  السن يف  مساعدة االطفال والنساء وكبار 
مسريهتم احلسينية، سواء بمرافقتهم اثناء امليش، 
املواكب،  حتضري  أو  السري،  للطريق  كدليل  او 
ومنع االنحرافات االخالقية التي قد حتصل اثناء 

الزيارة.. الخ.
ثقافة . 3 وتكريس  العنرصي  التمييز  عىل  القضاء 

االنسانية  باالخوة  والتذكري  والتواضع  املساواة 
عامة واالسالمية خاصة.

تذكري املجتمع باملبادئ احلسينية اإلنسانية.. 4
الزائرين القيم االنسانية من خالل االذاعة . 5 منح 

بناء  يف  تساعد  التي  والطرق،  املواكب  يف  عنها 
الصمود  عىل  القدرة  ومتنحه  متامسك  جمتمع 
)ترسيخ  القيم  هذه  ومن  املزالق  من  كثري  بوجه 

اإليامن، احلرية، العالة، الصرب....(.
احلسينية . 6 بالتعاليم  بالتمسك  الشباب  توجيه 

وعدم القيام بأي خمالفة سلوكية ضد اآلخرين.
بارتداء . 7 وااللتزام  باملحافظة  النساء  توجيه 

املالبس االسالمية وفقا للتعاليم التي اوىص هبا 
الدين االسالمي، وذلك من خالل توزيع بعض 

املنشورات واملطويات اهلادفة اىل ذلك.
احرتام االنسان لآلخر اثناء السري.. 8
توجيه الزائرين باالنتباه اىل ما جيري من عمليات . 9

الزائرين وحماولة صدها  ايذاء  إرهابية تستهدف 
او االبالغ عنها قدر االمكان.

فيها . 10 تتواجد  التي  اماكن  اىل  الزائرين  إرشاد 
الطبابة الصحية يف حالة احلاجة اىل ذلك )33(.

المبحث الثالث:
 اإجراءات البحث

اأوًل- مجتمع البحث:

يشمل جمتمع البحث مجيع طلبة اجلامعة يف حمافظة 
احلسيني  االعالم  اىل  املنتمني  الذكور،  من  بغداد 

اخلاصة بزيارة األربعني.

ثانيًا- عّينة البحث:
تم اختيار عّينة بالطريقة القصدية من طلبة اجلامعة 
اجلامعي  االعالم  اىل  ينتمون  الذين  من  الذكور  من 
املستنرصية،  )بغداد،  جامعة  من  بغداد  حمافظة  يف 
النسور(  كلية  التكنولوجية،  دجلة،  كلية  النهرين، 
والبالغ عددهم )43( طالبًا للعام الدرايس )2017 

- 2018 م(، وكام هو موضح يف جدول )1(.

جدول )1( توزيع عينة البحث

عدد الطلبةاسم اجلامعةت

11بغداد1

11املستنرصية2

7النهرين3

5كلية دجلة4

6التكنولوجية5

3كلية النسور6

643 املجموع
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ثالثًا- اأداة البحث:

قامت  البحث،  هدف  اىل  الوصول  أجل  من 
مستوى  طريقها  عن  تقيس  استبانة  ببناء  الباحثة 
مسامهة طلبة االعالم اجلامعي من الذكور يف تفعيل 
من  االستبانة  فقرات  مجع  تم  اذ  األربعني،  مسرية 
عن  فضاًل  السابقة،  االدبيات  عىل  االعتامد  خالل 
السؤال املفتوح الذي قدم اىل )10( طالب من طلبة 
احلسينية  اخلدمة  أدوار  أهم  )ما  اجلامعي:  اإلعالم 
مسرية  إحياء  أجل  من  قبلكم  من  انجازها  يتم  التي 

األربعني؟(.
ولكي تتمكن الباحثة من تطبيق فقرات االستبانة 

عىل عّينة البحث تم اتباع اخلطوات اآلتية:

�شياغة فقرات ال�شتبانة: 1. 

عىل  باالعتامد  االستبانة  فقرات  مجع  عملية  بعد 
طلبة  اىل  املوجه  املفتوح  والسؤال  السابقة  األدبيات 
بلغ  التي  الفقرات  صياغة  متت  اجلامعي،  االعالم 
بدائل  ثالث  هلا  وضعت  ولقد  فقرة،   )12( عددها 
وهي )تنطبق عيلَّ دائاًم، تنطبق عيلَّ أحيانًا، ال تنطبق 

(، والتي تقابلها األوزان الثالثية )3، 2، 1(. عيلَّ

 �شالحية فقرات ال�شتبانة:2. 

قامت  فقرة،   )12( عىل  احلصول  تم  ان  بعد 
االعالم  جمال  يف  خرباء   )8( عىل  بعرضها  الباحثة 
صالحية  مدى  الستخراج  وذلك  النفس،  وعلم 
ال  هذا  وبعد  البحث،  عّينة  عىل  لتطبيقها  الفقرات 
إجراء اسفرت النتائج بأن الفقرة اخلامسة يتم حذفها 
لتامثلها مع الفقرة السابعة، والفقرة الثانية يتم حذفها 
لتامثلها مع الفقرة العارشة، أما بالنسبة لبقية الفقرات 

األخرى فقد حصلت عىل نسبة اتفاق من )80%( فام 
 )10( من  تتالف  االستبانة  أصبحت  وبالتايل  فوق، 

فقرات.

 ا�شتخراج ال�شدق البنائي للفقرات: 3. 

كام تم استخراج الصدق البناء أو )صدق االتساق 
الداخيل( لفقرات االستبانة وذلك من خالل الكشف 
عن ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية، وقد اتضح 
االرتباط ذات  ان مجيع معدالت  إجراء  ال  بعد هذا 
داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0،05(، ودرجة 
 )0،304( اجلدولية  االرتباط  وقيمة   ،)41( حرية 
باستخدام معامل ارتباط بريسون الجياد العالقة بني 
صدق  معامالت  يبني   )2( واجلدول   ،)34( الفقرات 

الفقرات.

جدول )2( معامالت �شدق فقرات ال�شتبانة

رقم 
الفقرة

معامل 
الصدق

رقم 
الفقرة

معامل 
الصدق

10،6660،48

20،2770،40

30،5180،38

40،7190،53

50،33100،59

ا�شتخراج ثبات ال�شتبانة: 4. 

استخدام  تم  االستبانة،  فقرات  ثبات  حلساب 
معادلة ألفا كرونباخ )35(، إذ قامت الباحثة بحساب 
التحليل  عينة  باستخدام  االستبانة  ثبات  معامل 
االحصائي؛ وقد اتضح من خالل هذا ال إجراء بأن 
االستبانة قد حصلت عىل ثبات قدره )0،81( وهو 
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ثبات جيد نسبة اىل ما أكدت عليه أغلب الدراسات 
السابقة يف جمال القياس الرتبوي.

الو�شائل الإح�شائية الم�شتخدمة:
معامل ارتباط بريسون )36(. •
معادلة الفا كرونباخ للثبات )37(. •
النسبة املئوية الستخراج تكرارات اإلجابة )38(. •

المبحث الرابع:

عر�ض النتائج ومناق�شتها

اأوًل- عر�ض نتائج هدف البحث:
)التعرف عىل دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة 

يف تفعيل مسرية األربعني(.
ثم  ومن  الطلبة  إجابات  بجمع  الباحثة  قامت 
حساب  لغرض  املتكررة،  االجابات  عدد  مالحظة 
احلسينية  للخدمة  دور  أهم  لبيان  املئوية  نسبها 
رتبت  بعدها  األربعني.  مسرية  تفعيل  يف  الطالبية 
لبيان  تكرارها  نسب  استخراج  ثم  ومن  الفقرات 
الدور األكثر انجازًا من قبل طلبة االعالم اجلامعي، 

وكام هو موضح يف اجلدول )3(. 

جدول )3( الن�شب المئوية لإجابات عّينة البحث على 

ا�شتبانة البحث

النسبة 
املئوية

عدد 
االجابات الفقرات ت

%100 43

توزيع املطويات 
واملنشورات التعليمية 
عن اعامل يوم الزيارة 

األربعينية

1

%90،69 39
حث الشباب عىل 
االعامل الطوعية 
ملساعدة اآلخرين

2

%93،02 40

نرش التوعية الدينية 
المهية االلتزام

بالقيم االنسانية 
احلميدة

3

%100 43

توجية الزائرين اىل 
االنتباة يف حالة 

مالحظة اي حماولة 
هتدد سالمة 

اآلخرين أثناء السري 

4

%92،69 38

توجيه الزائرين اىل 
أسهل الطرق 

اآلمنة للوصول اىل 
كربالء 

5

%100 43

توجيه النساء اىل 
رضورة االلتزام 

باللباس االسالمي 
الصحيح

6

%93،02 40

توجيه الشباب بعدم 
القيام باي خمالفة 

سلوكية ومن ضمنها 
التحرش بالنساء

7

%100 43
تصوير الزيارة 

األربعينية ونرشها اىل 
العامل العريب والغريب 

8

%86،05 37

مشاركة املواكب 
احلسينية يف اذاعة 

االدعية والقراءات 
احلسينية 

9

%100 43

رصد اي ظاهرة تربز 
القيم اخللقية 

للزائر العراقي اثناء 
سريه الداء 

الزيارة األربعينية

10
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ومن مالحظتنا للنتائج املوجودة يف اجلدول أعاله، 
 )%83( من  نسبة  نالت  قد  الفقرات  مجيع  أن  نجد 
درجة فام فوق، كام كشفت النتائج أيضًا وجود )5( 
فقرات من االستبانة قد نالت نسبة )100%( درجة 

وهي كام ييل:

واملنشورات . 1 املطويات  توزيع   :)1( الفقرة 
التعليمية عن أعامل يوم الزيارة األربعينية.

الزائرين اىل االنتباة يف حالة . 2 الفقرة )4(: توجيه 
أثناء  اآلخرين  سالمة  هتدد  حماولة  اي  مالحظة 

السري.
االلتزام . 3 رضورة  اىل  النساء  توجيه   :)6( الفقرة 

باللباس االسالمي الصحيح.
الفقرة )8(: تصوير الزيارة األربعينية ونرشها اىل . 4

العامل العريب والغريب.
القيم . 5 تربز  ظاهرة  أي  رصد   :)10( الفقرة   

الزيارة  الداء  سريه  أثناء  العراقي  للزائر  اخللقية 
األربعينية.

إذ حصلت هذه الفقرات اخلمس عىل أعىل تكرار 
وبذلك  إجابة،   )43( بلغت  والتي  العّينة  إجابة  يف 

نالت عىل أعىل نسبة مئوية قدرها )%100(.

حصول  سبب  بأن  البحث  نتيجة  تفسري  ويمكن 
زيارة  أنَّ  اىل  يعود  درجة  أعىل  عىل  الفقرات  هذه 
املسلم  للشباب  ثقايف  إشعاع  مصدر  تعد  األربعني 
أهل  وأتباع  الشيعة  وشباب  اجلامعة،  طلبة  وخاصة 
وحتضري  بتهيئة  يقومون  جعلهم  ما  وهذا   ،البيت
من  مسبقًا  وضعها  تم  فعلية  ثقافية  برامج  وإعداد 
جلان طالبية هلا اخلربة والكفاءة التامة يف هذا املجال، 

فالثقافة باتت من املشاريع العملية املهمة التي ينبغي 
أن ترافق بحضورها زيارة األربعني، وينتهز القائمون 
عليها، كام قام هذا الكم اهلائل من الشباب اجلامعي، 
الثقافة احلسينية يف عقوهلم وأذهاهنم، حتى  يف ضخ 
املستوى  عىل  حياهتم  لتطوير  استعدادًا  أكثر  يكونوا 

الفردي واالجتامعي.

ثانيًا- التو�شيات:

اخلدمة . 1 جماالت  يف  املشاركة  عىل  الطلبة  حث 
 احلسينية اخلاصة بإحياء مناسبات أهل البيت

وخاصة زيارة األربعني.
والندوات . 2 املؤمترات  اقامة  عىل  الشباب  حث 

األربعني  زيارة  تفعيل  اىل  والتي هتدف  الطالبية 
املناسبة  هذه  يف  الدينية  التعاليم  نرش  خالل  من 

بني الطلبة.
العلمية . 3 املقاالت  توجيه طلبة اجلامعة عىل كتابة 

والدينية اخلاصة يف إحياء املناسبات الدينية ومنها 
زيارة األربعني ونرشها يف جملة خاصة للطلبة يف 

اجلامعة.

ثالثًا- المقترحات:

زيارة . 1 اثر  عىل  التعرف  هتدف  دراسة  إجراء 
األربعني يف تعديل اجلانب اخللقي لدى الشباب 

العراقي.
زيارة . 2 عالقة  عىل  التعرف  هتدف  دراسة  إجراء 

الطالب  لدى  االيامين  باملستوى  األربعني 
اجلامعي.

إجراء دراسة هتدف التعرف عىل اثر نسبة الزوار . 3
بمخاوف العنارص االرهابية.
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الأبعاد العقائدية في زيارة الأربعين

 وعالقتها بالح�شد ال�شعبي 

الباحثة دينا فوؤاد جواد
الملخ�ض

متر علينا يف العرشين من صفر من كل عام ذكرى أليمة عىل قلوبنا ومجيلة يف نفس الوقت، وإنني أعرب عنها 
بذكرى احلزن اجلميل لسيد الشهداء، حيث نستذكر فيها فاجعة أهل البيت بوصول الرأس الرشيف إىل 
كربالء بعد فصله عن البدن الطاهر عىل أيدي أزالم الطاغية يزيد، ويف نفس الوقت نستذكر مصائب امللحمة 
احلسينية التي تنطلق من أجلها قوافل املاليني من الرجال والنساء واألطفال تسري يف ركب واحد، وهدف واحد 
التي نحاول من  الدروس والعرب احلسينية  العزة واإلباء، لكي تستخلص منها  الوصول إىل كربالء رمز  وهو 

خالهلا إحداث التغيري يف واقعنا بالرغم من كل ما حييط بنا من تعسف ومنع للحريات واضطهاد.

لقد أثري جدٌل كبرٌي يف ما هو الرس يف مسري املاليني من الشيعة وغريهم إىل سيد الشهداء يف زيارة األربعني، 
وملاذا تعد هذه الزيارة أهم مناسبة لدهيم بحيث أصبحت هذه الزيارة وامليش عىل األقدام إليها جزءًا ال يتجزأ 
من شعائرهم اخلالدة ومالزمة هلم يف حياهتم، حتى أهنم يعّدون هلا األيام لكي يبذلوا كل ما يملكونه يف سبيل 
احلسني، حتى ان البعض من املغرضني قد أخذوا يف طرح الشبهات واإلشكاليات حول هذه الزيارة متناسني 
أن احلسني خالٌد يف قلوب شيعته، وزيارة األربعني متثل أحد الروابط املهمة التي تربط قلوب املحبني بإمامهم.

لقد اعتربت زيارة األربعني هوية املؤمن التي تؤكد االنتامء احلقيقي له بالقضية احلسينية، فهي تعد ختليدًا 
لقضية أيب األحرار وهنضته، وتعريفًا باملجزرة التي ارتكبها األمويون بحقه وبحق كل من كان معه، وبيان حجم 
الظلم الذي تعرض له هذا اإلمام العظيم نتيجة ثورته ضد الطغيان والفساد، فقد كان ومازال يمثل رصخة 

العدل ضد الطغاة، فهذه الزيارة هي عبارة عن إعالن عاملي بمظلومية احلسني وقداسته.

التأكيد  البيت يف  الكثرية من أهل  التي جاءت األحاديث  املهمة  الشعائر  وما زيارة األربعني إال احدى 
عليها، مبينة ان لزائر اإلمام احلسني األجر اجلزيل الذي ال ُتدرك مكنوناته بالعقل البرشي، حتى ان اإلمام 
صالة  مخس:  املؤمن  )عالمات  بقوله:  املؤمن  عالمات  احدى  هي  العظيمة  الزيارة  هذه  جعل   العسكري

إحدى ومخسني وزيارة األربعني والتختم باليمني وتعفري اجلبني واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم(.

وأهدافها  أبعادها  يف  العظيمة  األرسار  من  حتمل  التي  الزيارات  من  أربعينه  يف   احلسني زيارة  أن  وبام 
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ومكنوناهتا التي مل يتم كشف النقاب إال عن القليل القليل منها، فمن هنا كان انطالق البحث ليكون بعنوان: 
األبعاد العقائدية يف زيارة األربعني وعالقتها باحلشد الشعبي.

هذا  ُقّسم  الشعبي،  احلشد  بتأسيس  وعالقتها  األربعني  لزيارة  العقائدية  األبعاد  دراسة  البحث  هذا  تناول 
البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني ونتائج البحث وخامتة، تطرق التمهيد إىل تعريف األبعاد العقائدية وزيارة 
األربعني واحلشد الشعبي يف اللغة واإلصطالح، وقد قمنا بتسليط الضوء يف املبحث األول عىل أمهية األربعني، 
وأثر األربعني يف إثارة الشيعة، وبيان أن كربالء هي رس قوة الشيعة، وأهم األبعاد العقائدية يف زيارة األربعني، 
وتطرقنا يف املبحث الثاين إىل زيارة األربعني وعالقتها باحلشد الشعبي، وفتوى اجلهاد الكفائي واحلشد الشعبي، 
وتأسيس احلشد الشعبي، وما هو الرس يف الثبات والعزيمة للحشد املقدس، وبيان الرس يف رسعة استجابة أبناء 

احلشد الشعبي لنداء املرجعية، وكذلك قمنا ببيان مرشوعية هذا احلشد املقدس.

إغناء  يف  الكبري  األثر  هلا  كان  التي  والبحوث  واملصادر  املراجع  من  كبرية  جمموعة  عىل  الدراسة  اعتمدت 
البحث بالقيمة العلمية. واحلمد هلل رب العاملني.
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The doctrinal dimensions of the forty visit and its relation to the popular 

crowd

Researcher: Dina Fouad Jawad

Abstract

On the twentieth of Safar every year, we have a painful memory of our hearts and beauty 
at the same time, and I express my heartfelt memory of the martyrs of the martyrs, where we 
recall the tragedy of the people of the house with the arrival of the head of the Sharif to Karbala 
after his separation from the pure body at the hands of tyrants tyranny , And at the same time we 
recall the calamities of the Husseini epic, for which the convoys of millions of men, women and 
children are going on one knee, and one goal is to reach Karbala, the symbol of pride and father-
hood, in order to draw lessons and Husseini lessons through which we try to bring about change 
in our reality. What surrounds us of arbitrariness and prevention of the Wyatt and persecution.

There was great controversy in what is the secret of the march of millions of Shiites and 
others to the master of martyrs in the visit of the forty, and why this visit is the most important 
occasion for them so that this visit and walking on it an integral part of their rituals and immor-
tal in their lives, They are counting on her days to do everything they have for Husayn's sake, so 
that some of the misguided people have taken on the suspicions and misgivings about this visit, 
forgetting that Hussein is Khaled in the hearts of his Shiites, and the visit of the forty is one of 
the important ties that connect the hearts of lovers with their Imam.

The visit of the forty was considered the identity of the believer who affirms his true affil-
iation with the Husseiniya issue. It is a commemoration of the cause of Abu al-Ahrar and his 
resurrection, and the definition of the massacre committed by the Umayyads against him and 
the right of everyone who was with him. Was and still represents the cry of justice against the 
tyrants, this visit is a global declaration of the injustice and holiness of Hussein.

And the visit of the forty, but one of the important rituals that came many ahaadeeth of the 
people of the House confirm it, indicating that the visit of Imam Hussein, the reward of the 
mighty who do not realize his potentials in the human mind, so that Imam al-Askari made this 
great visit is one of the signs of the believer saying: Signs of the believer five: Prayer fifty-one 
and visit the forty and seal the right and frown the forehead and ignorance by the name of God 
the Merciful).
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Since the visit of Hussein in four of the visits that bear the great secrets in the dimensions 
and objectives and Mkunatha, which has been unveiled only a few of them, from here was the 
launch of the research to be entitled: dimensions of belief in the visit of forty and its relationship 
to popular mobilization.

This paper examines the ideological dimensions of the 40th visit and its relation to the estab-
lishment of the popular crowd. This research divided into a preface, a preface, two papers, and 
the results of the research and its conclusion. The introduction dealt with the definition of the 
ideological dimensions, the 40th visit and the popular crowd in language and terminology. And 
the most important ideological dimensions in the visit of the forty, and discussed in the second 
section to visit the forty and its relationship to popular mobilization, and the doctrine of jihad 
and the popular mobilization, and the establishment of the popular crowd, and what is the secret 
The determination of the speed of the response of the members of the popular crowd to the call 
of reference, as well as the legitimacy of this sacred crowd.

The study relied on a wide range of references, sources and research that had a significant 
impact on the enrichment of scientific research. and thank Allah the god of everything.
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التمهيد:

الأربعين  وزيارة  العقائدية  الأبعاد  مفهوم 

والح�شد ال�شعبي في اللغة وال�شطالح

األبعاد يف اللغة: )مجع ُبعد، والُبعد: اتساع املدى. 
أبعاد مسألة: أمهية، مظاهر عملّية()1(.

اليشء،  أطراف  بني  اجلمع  )العقد:  لغة:  العقيدة 
احلبل،  كعقد  الصلبة  األجسام  يف  ذلك  ويستعمل 
عقد  نحو:  للمعاين  ذلك  يستعار  ثم  البناء،  وعقد 
﴿َعَقَدْت  تعاىل:  كقوله  وغريمها،  والعهد،  البيع، 

ْيَمانُُكْم﴾)2()3(.
َ
أ

الفكرية  القاعدة  )هي  اصطالحًا:  العقيدة  وأما 
له  ترسم  ألهنا  احلياة،  إىل  اإلنسان  منها  ينطلق  التي 
خارطة حتركه احلضاري وفق نظام حيايت عميل ناجح 
يقوده يف النهاية إىل ما ينشد من الكامل الالئق به()4(. 

والزيارة لغة: )... زاره يزوره زيارة: قصده، فهو 
يقال:  وسفار،  وسفر  سافر  مثل  وزوار  وزور  زائر 
يف  أخــاه  زار  من  وفيه  وزائـــرات.  أيضا  زور  نسوة 
جانب املرص، أي: قصده ابتغاء وجه اهلل، فهو زوره 

وحق عىل اهلل أن يكرمه زوره أي: قاصديه()5(.

املعنى  من  أخص  )وهي  إصطالحًا:  والزيارة 
املوضوع  جهة  من  وذلــك  الــيشء،  بعض  اللغوي 
مكانًا،  قصد  من  عىل  والزائر  الزيارة  تطلق  حيث 
وأصحاب  واألولياء  واألئمة  األنبياء  زيارة  وهو 

املقامات()6(.

وزيارة األربعني: هي زيارة اإلمام احلسني يف 
العرشين من صفر الذي يصادف فيه ذكرى أربعينة 

سيد الشهداء، واأللف والالم يف كلمة األربعني 
ُتسمى للعهد ألهنا زيارة معهودة ومشهورة)7(.

حَيِشُدهم  القوَم  )َحَشد  اللغة:  يف  احلشد  ومعنى 
يف  وا  َخفُّ اَشُدوا:  وحَتَ وَحَشدوا  مجعهم.  وحَيُشُدهم: 
التعاون أو ُدُعوا فَأجابوا ُمرسعني، هذا فعٌل ُيستعمُل 

يف اجلمِع()8(.

التسمية  )تلك  اإلصطالح:  يف  الشعبي  واحلشد 
أبناء  من  املتطوعني  تشكيالت  عىل  أطلقت  التي 
بالنجف  املرجعية  فتوى  بعد  العراقي  الشعب 
ــش(  )داع عصابات  سيطرة  اعــقــاب  يف  األرشف 

اإلرهابية عىل عدة مدن عراقية()9(.

المبحث الأول:

اأهمية الأربعين
كبرية  أمهية  هلا  أن  عىل  تدل  األربعني  كلمة  ان 
وتعاىل  سبحانه  هلل  الكامنة  األرسار  من  أكرب  ورسًا 
حلد  واملفكرين  العلامء  من  أٌي  هلا  يتوصل  مل  التي 
املتعدد  التكرار  خــالل  من  ذلــك  ونستظهر  اآلن، 
موارد  عدة  يف  سبحانه  اهلل  ذكرها  فقد  الكلمة،  هلذه 
من كتابه الكريم، ومنها: ما ورد يف شأن املوعد مع 
نبي اهلل موسى بقوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى 
َوَأْنُتْم  َبْعِدِه  ِمْن  اْلِعْجَل  َخْذُتُم  اتَّ ُثمَّ  َلْيَلًة  َأْرَبِعيَن 
ثََلثنَِي  ُموَس  ﴿َوَواَعْدنَا  وقوله:  َظالُِموَن﴾)10(، 
ْرَبعِنَي 

َ
أ َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ  تَْمْمَناَها 

َ
َوأ َلْلًَة 

َلْلًَة﴾)11( وأيضا ما ورد بشأن تيه بني إرسائيل بقوله 
ْرَبعِنَي َسَنًة يَتِيُهوَن 

َ
َمٌة َعلَيِْهْم أ َها ُمَرَّ تعاىل: ﴿قَاَل فَإِنَّ

وما  الَْفاِسقِنَي﴾)12(  الَْقوِْم  َس َعَ 
ْ
تَأ رِْض فََل 

َ
اْل ِف 

جاء يف قوله سبحانه مما يدل عىل كامل عقل اإلنسان 
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ْرَبعِنَي 
َ
هُ َوَبلََغ أ ُشدَّ

َ
يف سن األربعني: ﴿َحتَّ إَِذا بَلََغ أ

َسَنًة﴾)13(.
وكذلك ورود الكثري من النصوص الرشيفة ألهل 
البيت التي تذكر عدد األربعني بني مفرداهتا، ومنها 
الساموات  حزن  يف   الصادق اإلمــام  عن  ورد  ما 
واألرض عىل أيب عبد اهلل بقوله لزرارة: )يا زرارة 
ان السامء بكت عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، وان 
األرض بكت أربعني صباحًا بالسواد، وان الشمس 
بكت أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة، وان اجلبال 
املالئكة  وان  تفجرت  البحار  وان  وانتثرت  تقطعت 

.)14()...،بكت أربعني صباحًا عىل احلسني

هلا  التي  املهمة  الزيارات  من  الزيارة  هذه  وتعد 
اإلمام  زار  من  وأول  وغريهم.  الشيعة  لدى  ثقلها 
جليل  صحايب  وهو  األنصاري،  جابر  أربعينيته  يف 
املسجد  يف  بذلك  خاص  جملس  وله  علم  صاحب 
أهل  بشأن  النبوية  األرسار  حامل  وهــو  النبوي، 
اليوم  هذا  يف  الزيارة  هلذه  وحضوره   )15(البيت
بالذات يدل عىل أن هذه الزيارة هلا أمهية بالغة وإال 

ما كان ليحرض إليها وهو يف هذا السن.

وقد ورد يف فضل زيارة اإلمام احلسني العديد 
من األخبار والروايات التي تؤكد بدورها عىل الزيارة 
 :اهلل عبد  أيب  عن  ورد  ما  ومنها  عليها،  وحتث 
األعامل( من  يكون  ما  أفضل   احلسني زيارة  )ان 
وهو  إال  القيامة  يوم  أحد  من  )ما  قوله:  وأيضًا   )16(

أنه من زوار احلسني، ملا يرى مما يصنع بزوار  يتمنى 
احلسني من كرامتهم عىل اهلل تعاىل()17(.

إىل  تأخر  قد  الزيارة  هذه  عن  اإلعالن  كان  وإن 
عهد اإلمام الصادق، ولعل سبب تأخري اإلعالن 
من أجل حفاظ أهل البيت عىل رسية التحركات 
أثناء  أعدائهم  من  رصدهم  يتم  ال  كي  لشيعتهم 

مشيهم للزيارة)18(. 

من  الوحيد  هو   احلسني اإلمــام  ان  ونالحظ 
بيته  وأهــل  الرسول  دون  أربعني  ــارة  زي له  كانت 
الوحيد  ألنه  وذلك  أمجعني(،  عليهم  اهلل  )صلوات 
الذي فصل رأسه الرشيف عن بدنه وظل بعيدًا عنه 
يف  معه   السجاد اإلمام  أرجعه  حتى  يومًا  أربعني 

العرشين من صفر من عام إحدى وستني)19(.

لقد أصبح امليش إىل زيارة أربعني اإلمام احلسني 
وهي  األمــم،  جلميع   احلسني رسالة  عن  كاشفًا 
يطالبون  الذين  واملصلحون  األحرار  رسالة يصنعها 
مقابل  أي  هناك  يكون  أن  دون  من  البرشية  بحقوق 

مادي)20(. 

وباملقابل ان السائر هلذه الزيارة العظيمة من البرش 
سرتتقي روحه وتدخل إىل عامل النور ألن فيها تسييس 
جتذب  جاذبة  قــوى  هناك  الوقت  نفس  ويف  إهلــي 
احلسني  ان   .احلسني معشوقهم  وراء  العشاق 
مغناطيس قلوب الشيعة، ولذلك نرى أن هناك مياًل 
إليه أكرب من باقي األئمة لشدة اجلاذبية التي حباها 

اهلل سبحانه له حتى بعد استشهاده)21(.

إهلي  مهرجان  عن  عبارة  هي  األربعني  زيارة  ان 
تعبوي يتم التدرب من خالله عىل التضحية من أجل 
وتبنيها  اإلنسانية  الذات  ترفع  التي  واملبادئ  القيم 

وتشبعها بالقيم والفضائل العالية)22(.
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اأثر الأربعين في اإثارة ال�شيعة

ضد   احلسني اإلمام  هبا  هنض  التي  الثورة  ان 
فاجعة  يف  استشهاده  إىل  أدت  والتي  يزيد  الطاغية 
 ،وأصحابه أهله  من  الصاحلة  الثلة  مع  كربالء 
وأخذ نسائه وأطفاله سبايا يعانون الويالت من جيش 
اليوم األربعني من  الظلم، ورجوعهم إىل كربالء يف 
استشهاد احلسني، كل ذلك يف احلقيقة كان يمثل 
نقطة التحول عند الشيعة، ورسوخ مذهب اإلمامية 
كل  من  وبالرغم  الالحقة،  القرون  مدى  عىل  لدهيم 
يف  هلا  تعرضوا  التي  واالضطرابات  الضغوطات 

حياهتم.

الكبري  األثر   الشهداء سيد  ألربعينية  كان  لقد 
عىل  ومرورهم  السبايا  رجــوع  فبعد  الشيعة،  عىل 
والتعريف  ظلاًم،  املقتول  إمامهم  لزيارة  كربالء 
اخلاص الذي قامت به السيدة زينب بأخيها وبيان 
معامل  بدت  رسالته،  أهداف  ونرش  مظلوميته،  مدى 
هذا  نرصة  ترك  من  وجوه  عىل  بادية  والندم  احلرسة 
اإلمام العظيم يف تلك الثورة املباركة، حيث أن الناس 
يميلون إىل احلق وينفرون من الباطل ويسارعون إىل 
الذي  الــدرس  بتطبيق  الشيعة  فبدأ  املظلوم،  نرصة 
ضد  الثورة  هو  الدرس  وهذا  إمامهم،  من  تعلموه 
الظاملني وعدم السكوت عن احلق الذي رشعه وأمر 

بالدفاع عنه اهلل سبحانه.

لقد ثار الشيعة وأئمتهم وفقهاؤهم وادباؤهم ضد 
حكام اجلور رافضني التعاون عىل األثم معهم، ألن 
وتضحية  الباطل  عىل  ثورة  بطبعها  الترشيع  عقيدة 
 احلسني أربعني  فبعد  احلــق)23(.  أجل  من  باحلياة 

بدأت إقامة جمالس النوح والعزاء عىل روحه الطاهرة 
وإن كانت يف البداية بصورة قليلة ولكنها كانت فّعالة 
من حيث نرش مظلوميته عىل الساحة اإلسالمية وبيان 
أهداف ثورته، فكان ذلك إيذانًا بإنطالق صوت احلق 
وعدم الرضوخ حلكومة الفاسدين، واألهم من ذلك 
الذين  كل  من  ومحايته  اإلسالمي  الدين  عن  الدفاع 

حياولون تشوهيه بالعقائد املريبة والباطلة.

 احلسني ــام  اإلم إىل  يعود  ذلــك  يف  والفضل 
وثورته واخلطب التي ألقاها والتي ظل صداها يرتدد 
اخلالدة  كلامهتا  أخذت  والتي  األجيال،  صدور  يف 
تتصدر العناوين يف صفحات الثورات واملقاومات، 
يزيد  بيعة  رافضًا  قوله  يف  اخلالدة  كلمته  وخصوصًا 
أفر  وال  الذليل،  إعطاء  بيدي  أعطيهم  ال  واهلل،  )ال 

فرار العبيد()24(. 

كربالء �شر قوة ال�شيعة

احلسني  اإلمـــام  مدينة  كــربــالء  اعــتــربت  ولقد 
بأهنا  واحلكم  ــدروس  ال منها  املوالون  يتعلم  التي 
مركز  عن  كتاب  صدر  فقد  للشيعة،  القوة  رس  هي 
االستخبارات األمريكية للكاتب مونيكال براينز ذكر 
وحركية  بفاعلية  حيتفظون  زالوا  ال  الشيعة  )أن  فيه: 
وأن  املسلمني،  بقية  دون  الغربية  املخططات  تقاوم 
أهلبت  قد  العباس  الفضل  أبا  ويا  حسني  يا  نداءات 
القطاع  متثل  والشيعة  الشيعي،  اجلامهريي  الشارع 
أهل  أتباع  العامل اإلسالمي، وهم  والنابض يف  احلي 
يقرر  فإنه  ثم  ومن   ،الشهداء سيد  وأتباع  البيت 
أن عنرص قوة الشيعة يتمركز يف عزاء اإلمام احلسني 
عىل  يبعثهم  الذي  وهو  احلسني  باإلمام  واالرتباط 
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والظلم،  العدوان  منطق  ورفض  النفس  اسرتخاص 
بالعزة واإلباء واحلامس واألنفة()25(. ومن  والتحيل 
أرض  نحو  برصخاته  يتوجه  العزاء  ان  الطبيعي 
باعتبارها أرض احلسني والعباس فتكون  كربالء 
رس القوة الكامنة للشيعة، ومنطلق إثاراهتم، ومصدر 

ثوراهتم، وسبب نجاحهم.

الأبعاد العقائدية في زيارة الأربعين

هنالك العديد من األبعاد العقائدية التي نستطيع 
 ،احلسني لإلمام  األربعني  زيارة  من  نلمسها  أن 

ومنها:

1. التر�شيخ الروحي والعقدي للق�شية الح�شينية:

ان زحف املاليني من الزائرين من العراق وخمتلف 
له   اهلل رسول  ابن  قرب  زيارة  قاصدين  العامل  دول 
داللة عىل أن هنالك ترسيخ عقدي وروحي لقضية 
إىل  انتامءه  بزيارته  يعلن  فالزائر   ،الشهداء سيد 
الوقت  نفس  ويف  خطاهم،  عىل  وسريه  البيت  أهل 
إيامنه  خالل  من  الصحيحة  لعقيدته  األساس  يبني 
التي هي قضية حقيقية، فصاحبها  بالقضية احلسينية 
وهو اإلمام احلسني موجود كام يقول اهلل سبحانه 
َسبِيِل  ِف  قُتِلُوا  ِيَن  الَّ يف حمكم كتابه: ﴿َوَل َتَْسَبَّ 

ْحَياٌء ِعنَْد َرّبِِهْم يُْرزَقُوَن﴾)26(.
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
ِ أ الَّ

ونفس احلضور عند اإلمام له من األثر الكبري 
الضالة، فمن خالل  العقائد  الوقوع يف  يغني عن  ما 
من  الفرد  سيتمكن  املعصوم  اإلمــام  عند  احلضور 
من  يعترب  التأثري  وهذا  وعقيدته،  هنجه  عىل  التعرف 
أقوى املؤثرات؛ ألن الزائر سيعيش يف حرضة اإلمام: 

ويفهم  النبوة،  ويــدرك  التسليم،  ويــرى  التوحيد، 
حضوره  بسبب  الباطل،  من  احلق  ويميز  اإلمامة، 

الفعيل املحسوس)27(.

2. اإعالن الولية لالإمام الح�شين والبراءة من 

اأعدائه وقاتليه:

ومعنى الوالية له: أن يتوىل الزائُر اإلماَم احلسني 
به يف مجيع شؤونه،  أموره، ويواليه ويقتدي  يف مجيع 
األئمة  فهم   البيت أهل  ألئمة  ــواالة  امل وكذلك 
تعني  هلم  والوالية  اخللق،  من  الطاعة  املفرتضون 
فيها  اإلمامة  تكون  التي  الدين  بأصول  التمسك 

إحدى أركاهنا.
ومعنى الرباءة من أعدائه وقاتليه: أن يتربأ الزائر 
العداء ومن باب أوىل  الذين أعلنوا ونصبوا  من كل 
الفداء(،  له  ــي  )روح الشهداء  سيد  قاتلوا  الذين 

وكذلك التربي من أعداء أهل البيت مجيعهم.
فهذان األمران )الوالية والرباءة( يعنيان االعتقاد 
الالزمة  الرضوريات  من  وهو   البيت أهل  بإمامة 
كام  وسنًة،  كتابًا  القاطعة  باألدلة  له  والثابتة  للمؤمن 
ِ َواْلَوِْم  يف قوله سبحانه: ﴿َل َتُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِالَّ
َ َورَُسوَلُ َولَْو َكنُوا آَبَاَءُهْم  اْلَِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ الَّ
ولَئَِك َكَتَب 

ُ
أ ْو َعِشرَيَتُهْم 

َ
أ ْو إِْخَواَنُهْم 

َ
أ بَْناَءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ

َوُيْدِخلُُهْم  ِمنُْه  بُِروٍح  يََّدُهْم 
َ
َوأ يَماَن  اْلِ قُلُوبِِهُم  ِف 

نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها رَِضَ 
َ
َجنَّاٍت َتْرِي ِمْن َتْتَِها اْل

إِنَّ  َل 
َ
أ  ِ الَّ ِحزُْب  ولَئَِك 

ُ
أ َعنُْه  َورَُضوا  َعنُْهْم   ُ الَّ

ِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾)28(. ِحزَْب الَّ
يواليكم  فالنًا  )إن   :للصادق قيل  أنه  وروي 
إاَل أنه بضعف عن الرباءة من عدوكم فقال: هيهات 
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كذب من ادعى حمبتنا ومل يتربأ من عدونا()29(. وروي 
عن الرضا أنه قال: )كامل الدين واليتنا والرباءة 

من عدونا()30(.
أمر  كأي  هو  أعدائه  من  والتربي  لإلمام  والتويل 
حيتاج  بل  حياته،  أو  حضوره  إىل  حيتاج  ال  اعتقادي 
كانا  وإن  والتربي  والتويل  إمام،  بأنه  به  اإليامن  إىل 
األصــول،  من  معرفتهام  أصــل  ولكن  الفروع  من 
فمحبة اإلمام وبغض أعدائه هي من األمور الركنية 
مصداق  هي  والتي  اإلمام  نفس  معرفة  عىل  املتوقفة 

للوالية)31(.

3. طاعة اأهل البيت والت�شليم المطلق لهم:

ويمكن ان نلمس هذا البعد العقائدي لدى الزوار 
من خالل مسريهم إىل كربالء، فأحد األسباب التي 
الطاعة  هو  األربعني  زيارة  إىل  للمسري  الزائر  تدفع 
والتسليم ألهل البيت، وجيسد الزائرون ذلك من 
خالل سريهم إىل إمامهم املظلوم مرددين بحناجرهم 
عن  األربعني  زيارة  يف  جاءت  التي  العبارات  تلك 
اإلمام الصادق: )وأشهد أين بكم مؤمن وبإيابكم 
لقلبكم  وقلبي  عميل  وخواتيم  ديني  برشائع  موقن 
متبع ونرصيت لكم معدة حتى  سلم وأمري ألمركم 

يأذن اهلل لكم فمعكم معكم ال مع عدوكم()32(.

فهذه الكلامت ذات املعنى العميق جتسد املفاهيم 
العقائدية لإليامن، ونالحظ ذلك من خالل التحليل 
هلا، فكلمة أشهد أين بكم مؤمن تعني اإليامن املطلق 
ألهل البيت بدليل وبإيابكم أي رجعتكم، ففي هذا 
القول يعلن الزائر أنه مؤمن بأئمة أهل البيت وبكل 
ما يتعلق به حتى الرجعة التي ينكرها الكثري، فاملؤمن 

احلقيقي هو من آمن بكل ما هو صادر منهم من 
إمامتهم وأقواهلم وأفعاهلم ورجعتهم، ألهنم يمثلون 

الترشيع احلقيقي للدين.

وأيضًا يعلن الزائر التسليم واالنقياد ألئمة اهلدى 
مّتبع،  ألمركم  وأمري  سلم  لقلبكم  وقلبي  بقوله: 
وهذا التسليم واالنقياد حقيقي وليس إدعاء زائف؛ 
وملذاهتا  الدنيا  حب  يشوبه  ال  القلب  من  نابع  ألنه 
املتمثلة  أوامــره  واتباع  سبحانه  هلل  وآخــرًا  أوالً  فهو 

بطاعة أهل البيت والتسليم املطلق له.

واما عبارة ونرصيت لكم معدة، فتعني جتسيد مبدأ 
النرصة للنفس املؤمنة وذلك بتهيئتها عقائديًا لنرصة 
أهل البيت سواء كانت بالروح أو املادة أو كالمها 

معًا. 

4. تاأكيد الهوية الح�شينية:

العراق أو  الزائرون سواء كانوا من  عندما حيرض 
لكي  باملاليني  أعدادهم  تقدر  والذين  خارجه  من 
وهي  أال  احلسينية  الشعائر  من  مهمة  شعرية  حييوا 
االنتامء  يعلن عن  فإن هذا احلضور  األربعني،  زيارة 
إعالن  عن  عبارة  ألنــه   ،البيت ألهــل  احلقيقي 
نفسه  الوقت  ويف  زيارهتم،  خالل  من  هلم  املــواالة 
يعلن اكتساب الزائر من خالل زيارته اهلوية احلسينية 
عىل  حصوله  فمعنى  املــوايل،  هلذا  فخرًا  تعترب  التي 
البيت  ألهل  احلقيقي  االنتامء  واكتسابه  اهلوية  هذه 
لإلسالم،  احلقة  للعقائد  الصحيح  اإلجتاه  سلك  أنه 
والذي يمثل الطريق إىل اهلل سبحانه، فاحلسني هو 

الوسيلة املوصلة إىل اهلل تعاىل.
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احلقة  اإلسالمية  اهلوية  اكتساب  أن  يف  شك  وال 
البيت من األمور  وتأكيدها عىل وفق عقيدة أهل 
الــرضورة  ــات  درج أعــىل  تعترب يف  بل  الــرضوريــة، 
خصوصًا بعد ان تم تشويه الصورة اجلميلة لإلسالم 
املحمدي عىل أيدي املتاجرين باسم الدين من القتلة 
واإلرهابيني حيث صار العامل ينظر إىل اإلسالم تلك 
النظرة التي تشوهبا الريبة واخلوف وتغطيها صورة أنه 
دين إرهاب وتكفري)33(، فكان البد من إزاحة وحمو 
هذه الصورة املسيئة لإلسالم من نظر العامل وإظهاره 
ورمحة  حمبة  دين  أنه  وهي  هلم،  احلقيقية  بالصورة 
وتسامح والتي عرب عنها اهلل سبحانه يف كتابه الكريم 

بقوله: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِْلَعامَلنَِي﴾)34(.

ومن خالل اكتساب اهلوية احلسينية وتأكيدها من 
أحدها  التي  أبعادها  يف  العظيمة  الزيارة  هذه  خالل 
اإلعالن بإنتامء هؤالء املوالني ألهل البيت والذين 
هم دعاة السالم عىل األرض، وال يوجد من يدعي 
عكس ذلك، فاملعروف من سريهتم العطرة بأنه ليس 
ومجيع  والرشف  واألمانة  بالعدالة  هلم  مزاحم  هناك 
األخالق واملبادئ، وبذلك تتم إزاحة ما تم تشوهيه، 
وبيان حقيقته للعامل باملبادئ السامية واملفاهيم احلقة. 

5. تج�شيد معنى الجهاد والت�شحية:

ونالحظ هذا البعد من خالل التأكيد عىل تاريخ 
اإلمام احلسني ومسريته اجلهادية وعظيم تضحياته 
خالل  من  األربعني  لزيارة  قراءتنا  عند  هبا  نقر  التي 
سفك  حتى  حمتسبًا  صابرًا  فيك  )فجاهدهم  قولنا: 
نفس  يف  وقولنا  حريمه(  واستبيح  دمه  طاعتك  يف 
الزيارة: )وأشهد أنك وفيت بعهد اهلل وجاهدت يف 
لإلمام  الزيارة  ومعنى  اليقني()35(  أتاك  حتى  سبيله 

اإلقتداء به وسلوك طريقه، ألن الزيارة متثل االرتباط 
الروحي، وإال لكانت جمرد لقلقة لسان؛ ألن ال أثر هلا 

عىل أرض الواقع. 

يف  للجهاد  داعية  أعظم  يعترب   احلسني وألن 
هذا  عىل  والصمود  للثبات  مثال  وأكرب  اهلل،  سبيل 
باملسؤولية  الشعور  من  ينطلق  والذي  الطريق)36(، 
وزيارة  بأكملها،  أمة  مسؤولية  عاتقه،  عىل  امللقاة 
النفسية  احلسني يف األربعني تعد من أكرب املحفزات 
والروحية لتهيئة اإلنسان وتربيته للجهاد والتضحية، 
اإليامين  املنطلق  تزال  الشهداء كانت وال  فثورة سيد 
واملحفز حلركات التحرر والثورة ضد الطغاة)37(، ومل 
يستطع مرور الزمن وتعاقب األجيال إمخاد جذوهتا 
نورها وطمس هويتها، بل هي رصح خالد  وإطفاء 
األنصار لكي  األرواح ويكسب  النفوس جيتذب  يف 

ينطلق يف عامل اخللود. 

المبحث الثاني:

زيارة الأربعين وعالقتها بالح�شد ال�شعبي

الكبري  األثر  األربعني  لزيارة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الزيارة  هذه  عّدت  فقد  الشعبي،  احلشد  تأسيس  يف 
األخالقية  األســـس  بــنــاء  يف  ذاهتـــا  بحد  مــدرســة 
والعقائدية والسياسية والرتبوية ملا حتمله من أهداف 
وأبعاد يف طياهتا، فقد أصبحت زيارة األربعني أكرب 
حتشيد إيامين وعقائدي تثار فيه كل العواطف وتصب 

فيه كل القيم.

املؤمن  احلشد  هذا  أن  يف  أيضًا  الشك  ينبغي  وال 
من الزوار يتكون من طبقات واعية من املجتمع، وال 
التحصني  بل  العلمي  التحصيل  هنا  بالوعي  أقصد 
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اإليامين بشكل عام والعقائدي بشكل خاص، فالزائر 
عنواهنا  يف  العظيمة  املسرية  هــذه  إىل  يقدم  عندما 
املفردات  هبذه  اجلزئي  إملامه  بعد  وأبعادها  وأهدافها 
البسيطة يف مفهومها العميقة يف مضموهنا، يكون قد 
والسائرين   بركب احلسني يلتحق  لكي  نفسه  هيأ 

عىل خطاه.

والعرب  الــدروس  الزائرين  استلهام  خالل  ومن 
الروح  برتسيخ  متثلت  التي  احلسينية  امللحمة  من 
احلسينية يف قلوب املوالني والتي أحد أهدافها وأمهها 
عدم الرضوخ والركون للظلمة والدفاع عن املبادئ 
والقيم التي دعا هلا اإلسالم، كانت البداية لتأسيس 
وانطالق احلشد الشعبي املقدس بعد الفتوى املباركة 

للجهاد الكفائي. 

فتوى الجهاد الكفائي والح�شد ال�شعبي

ــام  اإلم مــن  املؤمنة  احلــشــود  تعلمت  أن  بعد 
الــرضــوخ  ــدم  ع ــني  ــع األرب مــدرســة  احلسنييف 
هلم،  والتصدي  والفساد  اجلور  حلكام  واالستسالم 
بدأت اإلثارة للشيعة، وبدأ معها التحدي والتصدي 
وأبرز  أنواعهم،  بشتى  والظاملني  للمفسدين  البارز 
من  صدر  الذي  هو  العرص  هذا  يف  التحديات  هذه 
فتوى  بإعالهنا  األرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية 

اجلهاد الكفائي.

العام  من  حزيران  من  عرش  الثالث  اليوم  ففي 
السيستاين  السيد عيل  املرجع األعىل  2014م أصدر 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
املباركة  الفتوى  هبذه  رصح  وقد  داعش،  بـ  املسمى 
عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  ممثل 

شكل بيان ألقاه يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة يف 
العتبة احلسينية املقدسة.

وقد صدرت فتوى اجلهاد الكفائي بعد أن سقطت 
املوصل يف العارش من حزيران عام 2014م عىل يد 
األمنية)38(،  القوات  واهنيار  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
السيد  زعامتها  ــوىل  ت التي  املرجعية  كانت  فقد 
وحرص  بقلق  تتابع  الــوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
سقوط  أحــداث  تلت  التي  التطورات  شديدين 
عىل  مؤكدة  الدواعش  اإلرهابيني  يد  عىل  املوصل 
الالزمة  اإلجراءات  إختاذ  رضورة  العراقية  احلكومة 
أن  بعد  ولكن  ومعاقبتهم،  اإلرهابيني  هؤالء  لردع 
شاهدت املرجعية تفاقم اخلطر بسقوط مدن املوصل 
املسلحة  القوات  تلو األخرى، وعدم قدرة  الواحدة 
من  واحلد  اإلرهــايب  التكفريي  املد  هذا  إيقاف  عىل 
حتركه الرسيع والقضاء عليه، كان البد للمرجعية أن 
تتخذ القرار احلاسم ضد هذا التنظيم، فلم يكن عىل 
زعيمها السيد السيستاين إاَل أن يطلق فتواه بمجاهدة 
بــوالدة  إعــالنــًا  ذلــك  فكان  املجرمني،  الــدواعــش 
األعــىل،  املرجع  يد  عىل  الشعبي  احلشد  وتأسيس 
وأيضًا إعطاؤه الغطاء الرشعي والقانوين بعد صدور 

الفتوى من سامحته باجلهاد واإلنخراط بني صفوفه.

هكذا  تتخذ  أن  املرجعية  عىل  غريبًا  يكن  ومل 
مسؤولية  يتحمل  وبرشي  علمي  كيان  فهي  قــرار؛ 
لألمة  قيادهتا  موقع  ومن  وقيادهتا)39(،  األمة  تبليغ 
هو  فداعش  قرار،  هكذا  مثل  تتخذ  أن  عليها  حتتم 
باألساليب  عليه  القضاء  غابر ممكن  كأي عدو  ليس 
بأنه:  األرهاب  ويعرف  إرهايب،  تنظيم  ألنه  املعتادة؛ 
الشبكة  وهذه  وحركة،  وتنظياًم  متوياًل  عاملية  )شبكة 
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احلركية الواسعة تكشف عن وجود حالة واسعة من 
التعاطف واالسناد والتمويل هلذه الشبكة()40(.

تاأ�شي�ض الح�شد ال�شعبي

دخول  بعد  املقدس  الشعبي  احلشد  تأسس  لقد 
عند  ذلك  وكان  العراق،  إىل  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
بعد  املرجعية  أبناء  من  الغيارى  الرجال  استجابة 
من  عرش  الثالث  يف  الكفائي  اجلهاد  فتوى  إعالهنا 

شهر حزيران من عام 2014م.
الرؤية  نتيجة  الشعبي  احلشد  تأسيس  كان  لقد 
حلقيقة  السيستاين  السيد  األعىل  املرجع  رآها  التي 
يتخذه  كان  الذي  والغطاء  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
أصوله،  عىل  يغطي  لكي  الدين  باسم  التنظيم  هذا 
والتحدي الذي بان فيام بعد بأفعاله، فكان البد من 
خالل  من  منه  أقوى  بتحٍد  التحدي  هذا  يقابل  أن 
ليتبني  ذلك،  قادر عىل  املجاهدين  تكوين جيش من 
هذا  صد  من  يتمكن  ــذي  وال ــوى  األق الطرف  أنــه 
يتم  وال  أيضًا،  عليه  القضاء  بل  ــه،  وردع التنظيم 
هؤالء  عند  مهمة  أمور  توفر  عند  إاّل  التحدي  هذا 

املجاهدين ومنها:
املجاهدين . 1 قلوب  يف  راسخة  عقيدة  وجود 

تدفعهم إىل بذل كل ما يملكونه من أجل الدفاع 
عن مبادئهم وعقيدهتم، وال شك أن أهم سالح 
سالح  هو  الشعبي  احلشد  يمتلكه  اسرتاتيجي 
حسم  يف  األكرب  الفضل  هلا  كان  والتي  العقيدة 

العديد من املعارك العسكرية الكبرية)41(.
لقد مثلت العقيدة الركيزة األساسية يف انتصارات 
حشدنا املقدس، وهذه العقيدة استمدت أصوهلا من 
اإلمام احلسني الذي غرس يف قلوب مواليه ثقافة 

التضحية واجلهاد وبذل الغايل والنفيس من أجل محاية 
الدين اإلسالمي بمبادئه السامية ومحايته من التطرف 
الصحيحة  تعاليمه  حمو  حتاول  التي  واإلنحرافات 
بإدعائها اإلنتامء إليه، وهاهم أبناء سيد الشهداء من 
احلشد الشعبي يطبقون ما تعلموه من مفاهيم وأبعاد 
كانت  فقد  سنوات،  مدى  عىل  األربعني  مدرسة  يف 
 هذه املدرسة ترسخ املفاهيم التي هنض هبا احلسني
يف ثورته، والتي ترك فيها احلسني إرثًا خالدًا يرثونه 
به األرواح  ترتقي  أربعينه، إرث  بذكرى  يف زيارهتم 
وتعلو يف سيامء الوجود كام ارتفعت به روح احلسني 
الشعبي  احلشد  أبناء  تعلم  فقد  الفداء(،  له  )روحي 
من ثورة إمامهم ثقافة اجلهاد والشهادة لتحرير إرادة 
يكونوا  لكي  أنفسهم  يقدموا  وأن  اإلسالمية،  األمة 
الرش واإلرهاب كام قدم اإلمام  مرشوع شهادة ضد 
احلسني نفسه وأهله من أجل الدفاع عن اإلسالم 

ونرصته)42(. 
من . 2 جيش  خلق  عىل  قادر  سيايس  خطاب  إجياد 

هكذا  مثل  مقاومة  عىل  القدرة  هلم  املجاهدين 
أي  هناك  يكون  أن  بدون  بسالة  بكل  تنظيم 
ملسناه  ما  وهذا  صفوفه،  يف  للخوف  مدخل 
سامحة  ألقاه  الذي  العليا  املرجعية  خطاب  يف 
اجلمعة  خطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
يف الصحن احلسيني يف الثالث عرش من حزيران 

من العام 2014م بقوله:

)إن التحدي وإن كان كبريًا إاّل أن الشعب العراقي 
الذي عرف عنه الشجاعة واإلقدام وحتمل املسؤولية 
الوطنية والرشعية يف الظروف الصعبة أكرب من هذه 

التحديات واملخاطر(.
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وأضاف الكربالئي: أنه ال جيوز للمواطنني الذين 
يف  واإلحباط  اخلوف  يدب  أن  الصرب  منهم  عهدنا 
لنا  حافزًا  يكون  أن  بد  ال  بل  منهم  واحد  أي  نفس 

للمزيد من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا.

فيه  تؤكد  الذي  الوقت  ويف  الكربالئي:  قال  ثم 
فإهنا  لكم  واسنادها  دعمها  العليا  الدينية  املرجعية 
والثبات  والبسالة  بالشجاعة  التحيل  عىل  حتثكم 
يف  منكم  بنفسه  يضحي  من  إن  عىل  وتؤكد  والصرب 
سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون 

شهيدًا إن شاء اهلل تعاىل.

وأضاف: املطلوب أن حيث األب إبنه واألم إبنها 
عن  دفاعًا  والثبات  الصمود  عىل  زوجها  والزوجة 
حرمات هذا البلد ومواطنيه. وتابع قائاًل: إن طبيعة 
احلارض  الوقت  يف  وشعبه  بالعراق  املحدقة  املخاطر 
وأعــراض  وأهله  الوطن  هــذا  عن  الدفاع  تقتيض 
مواطنيه وهذا الدفاع واجب عىل املواطنني بالوجوب 

الكفائي()43(.

كل  عىل  الكبري  التأثري  اخلطاب  هذا  لوقع  وكان 
اإلنتهاء  تم  أن  ما  أنه  بحيث  سمعه،  إىل  تطرق  من 
من اخلطاب حتى تعالت الصيحات بالتأييد واهلتاف 
بكل محاس باسم السيد السيستاين واإلقبال الرسيع 
عىل مراكز التسجيل لالنخراط يف صفوف املجاهدين 

ملقاتلة داعش.

تقديم الدعم املستمر هلؤالء املجاهدين املنضمني . 3
هي:  والتعبئة  التعبئة،  خالل  من  احلشد  هلذا 
وتعبئة  التجهيز)44(،  بمعنى  عسكري  إصطالح 
من  األفضل  باستخدام  تكون  أن  جيب  احلشد 

األسلحة والقطاعات يف املعركة مع حشد مجيع 
الطاقات)45(.

ولقد دأبت املرجعية منذ تأسيس احلشد الشعبي 
وإىل هذا اليوم عىل تقديم الدعم املادي واللوجستي 
وتعزيز روح اإلنتصار يف نفوس املنضمني يف ألويته، 
أفراده وقدسية  التالحم الوطني بني  التأكيد عىل  مع 
الفتوى  التي خرجوا من أجلها، فلم تكن  األهداف 
موجهة  باجلهاد  األعــىل  املرجع  من  صــدرت  التي 
وهذا  والقوميات،  الطوائف  لكل  بل  فقط،  للشيعة 
ما الحظناه عند االنخراط الرسيع للرشائح املختلفة 
من الشعب العراقي يف فصائل احلشد الشعبي، وهذا 
يدل عىل عدالة القضية التي توجهوا للدفاع عنها مع 

وجود التالحم الوطني. 

ال�شر في الثبات والعزيمة للح�شد ال�شعبي المقد�ض

الشعبي  احلشد  لتأسيس  األوىل  الوهلة  منذ 
داعش  التكفريي  التنظيم  ضد  الرسيع  نضاله  وبدء 
كل  الحظها  األمهية  غاية  يف  مالحظة  هناك  كانت 
ثبات  وهي  السياسية،  الساحة  يرتقبون  كانوا  الذين 
الشعبي  احلشد  لفصائل  املنتمني  املجاهدين  وعزيمة 
رغم  النرص  وإحرازهم  الصمود،  عىل  وإرصارهــم 
قلة  وكذلك  بالتدريب،  أو  باملنطقة  سواء  اخلربة  قلة 
القتال  جبهات  يف  الرسيع  التقدم  ومع  التجهيزات، 

ضد تنظيم داعش.

عند  حيصل  الذي  االستغراب  الطبيعي  ومن 
الثبات  هذا  يف  الرس  معرفة  عدم  بسبب  البعض، 
والعزيمة من املجاهدين، وإذا ما أمعنا النظر يف سبب 
العناية  إىل  باإلضافة  أنه  سنجد  والعزيمة  الثبات 
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اإلهلية التي تستند إىل القدرة الربانية يف تغيري األمور، 
العقائدي.  األساس  وهو  أال  مهم  جانب  هناك 
وهذا األساس هو ما يستند إليه أبناء احلشد الشعبي 
العظيم  التضحوي  لسلوكهم  الفعيل  واملحرك 
وهذا  ضخم  ثقايف  إرث  من  معطياته  يستمد  الذي 
الثقايف  ثقافة عاشوراء)46(، وهذا اإلرث  اإلرث هو 
لعاشوراء الطف انتقل عرب زيارة األربعني كموروٍث 
هذه  عّدوا  أهنم  حتى   البيت أهل  أئمة  عليه  أكد 
ملا ختتزنه من أرسار وما  املؤمن  الزيارة من عالمات 
متّد به السائرين إليها. وهذا اإلرث ال يمكن حرصه 
يف طبقة معينة من الناس، ألن تأثري ملحمة عاشوراء 
وال  أيضًا  اجلميع  تشمل  ودروسها  اجلميع  يشمل 

ختتص بفئة خاصة)47(.

فاحلسني عندما ثار يف يوم عاشوراء وقدم أغىل 
ما يمكن أن يقدمه، مل يكن يتوقع النرص عندما أطلق 
هتافه: أما من مغيث يغيثنا؟، وإنام كان يتوقع أن يرفع 
خطابه يف ذلك اليوم العسري إىل أجيال تتعاقب بعده 

من املسلمني يف مستقبل هذه األمة)48(. 

إثارة  يف  كبرية  أمهية  احلسينية  للثورة  كانت  لقد 
الغضب اجلامهريي عرب األجيال، وأيضًا توظيفها ضد 
صناع اجلريمة، فاحلسني هو أداة التغيري احلقيقي 
للتكامل اإلنساين، فقد استطاع حتشيد القلوب نحوه 
وإثارة الغضب اجلامهريي، ولكنه حمكوم بالضوابط 
الغضب  هلذا  أعطى  ما  وهذا  واألخالقية،  الدينية 

املرشوعية والقدسية والروح اإليامنية)49(. 

لنداء  ال�شعبي  الح�شد  اأبناء  ا�شتجابة  �شرعة 

المرجعية

املرجعية  أعلنت  أن  بمجرد  أنــه  املالحظ  من 
تنظيم  ضد  الكفائي  باجلهاد  اخلالدة  فتواها  الرشيدة 
الدولة اإلسالمية املسمى بداعش اإلرهايب حتى بدأ 
الشعب يف صفوف  أبناء  قبل  التطوع لالنخراط من 
احلشد الشعبي، وهذا بحد ذاته حيتاج إىل إلقاء نظرة 
اإلقبال  يف  الرس  هو  ما  يطرح  الذي  التساؤل  حول 

الكبري عىل التطوع، ووجه الرسعة يف ذلك؟

الــســؤال يكون مــن خالل  ــواب عــن هــذا  واجلـ
نفوس  يف  القدسية  وهيبتها  املرجعية  موقع  معرفة 
املؤمنني التي متتد من مقام اإلمام املعصوم والتي 
والتقوى)50(.  البيت آل  بمعارف  اإلحاطة  متتلك 
إختاذ  يف  باحلكمة  املرجعية  تتمتع  ذلك  جانب  وإىل 
منها  صدرت  التي  الفتوى  أحبطت  فقد  قراراهتا، 
ملصاحلها  وترسم  ختطط  وايديولوجيات  سياسات 
االستعامرية ولعمالئها وفوتت الفرصة عىل كل من 
يفكر بأن يبتاع أرض العراق وثوراته)51(. فلقد أدرك 
السيد السيستاين التوترات املذهبية بني أبناء الشعب 
العراقي بسبب الفتن التي يطرحها أعداء اإلسالم من 
شعب  وتكوين  اإلسالم  وحدة  لزعزعة  التكفرييني 
السيد  دفع  ما  وهذا  عليه،  السيطرة  تسهل  ضعيف 
املسلم وماله وعرضه  تأكيد حرمة دم  إىل  السيستاين 
بغّض النظر عن مذهبه، مؤكدًا عىل التربؤ من كل من 

يسفك دمًا حرامًا أيًا كان صاحبه)52(.

باجلهاد  الفتوى  الرشيدة  املرجعية  أعلنت  وملا 
الكفائي التي دلت عن احلكمة والتدبر يف إختاذ مثل 
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هكذا قرار بعد أن درست أبعاده وكيفية الوصول به 
من  املهم  اجلانب  بدورها  هتمل  مل  النتائج  أفضل  إىل 
باملجاهد،  يتعلق  ما  بكل  اإلحاطة  وهو  القرار  هذا 
اخلطبة  خالل  من  ذلك  عىل  املرجعية  اكدت  ولقد 
التي ألقاها الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن 
الثالث  املصادف  اجلمعة  يوم  يف  الرشيف  احلسيني 
والعرشين من شهر ترشين األول من العام 2015م:

ابتليت  )ومن أهم ما يتمثل يف هذا الوقت الذي 
تعزيز  هو  التكفريية  اإلرهابية  بالعصابات  األمة  فيه 
الدعم واإلسناد للمقاتلني األبطال يف جبهات القتال 
واجباهتم،  إداء  عىل  ومساعدهتم  معنوياهتم  ورفع 
جرحاهم  ومعاجلة  لعوائلهم  الكريم  العيش  وتوفري 
وتقديم العون للمحتاجني وكفالة أيتام شهدائهم)53(.

م�شروعية الح�شد ال�شعبي

الشعبي  احلشد  عىل  تطرح  ما  دائــاًم  شبهة  هناك 
حول  الشبهة  وهذه  الساحة،  يف  وجوده  أعداء  من 
مرشوعية هذا احلشد، وهل يا ترى وجوده يف ساحة 
والدولية،  العراقية  القوانني  ظل  يف  رشعي  املعركة 
إهتامات  توجيه  الــطــرح  هــذا  خــالل  مــن  حمــاولــني 
هكذا  عىل  نجيب  ولكي  نحوه.  عديدة  وإشكاالت 
شبهة جيب علينا أن نرجع إىل النصوص الدستورية 
قــرارات  إىل  وأيضًا  الدولية،  والقوانني  العراقية 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

جاء  ما  املقدس  للحشد  الرشعية  يعطي  فالذي 
يف نص الدستور العراقي، فقد جاء يف املادة التاسعة 
من الدستور يف الفقرة )أ(: )تتكون القوات املسلحة 
الشعب  مكونات  من  األمنية  واألجهزة  العراقية 

أو  متييز،  دون  ومتاثلها،  توازهنا  يراعي  بام  العراقي، 
عن  وتدافع  املدنية،  السلطة  لقيادة  وختضع  إقصاء، 
العراقي، وال  الشعب  لقمع  أداة  العراق، وال تكون 
تتدخل يف الشؤون السياسية، وال دور هلا يف تداول 

السلطة()54(.

يف  العليا  الدينية  املرجعية  ذلك  عىل  أكدت  وقد 
النجف األرشف عىل لسان ممثلها السيد أمحد الصايف 
يف  كربالء  يف  اجلمعة  يوم  لصالة  الثانية  اخلطبة  يف 
العرشين من حزيران من العام 2014م، والتي جاء 

يف نصها إمجاالً:

أن هذه الدعوة كانت موجهة إىل مجيع املواطنني . 1
من غري اختصاص بطائفة دون أخرى.

ملواجهة . 2 والتهيؤ  االستعداد  هو  منها  اهلدف 
اجلامعة التكفريية املسامة بداعش.

طائفي . 3 منطلق  أي  التطوع  إىل  للدعوة  يكن  مل 
وال يمكن أن تكون كذلك ألهنا صاحبة املقولة 
بل  إخواننا  تقولوا  )ال  السنة:  أهل  عن  الشهرية 

قولوا أنفسنا(.
القوات . 4 إنام كانت لالنخراط يف  إن هذه الدعوة 

ميلشيات  لتشكيل  وليس  الرسمية،  األمنية 
مسلحة خارج إطار القانون.

يتوهم أحد أهنا . 5 بيد احلكومة فال  حرص السالح 
به بموجب  تؤيد أي تنظيم مسلح غري مرخص 

القانون. 
القوات . 6 إليهم  حتتاج  ملن  حمددة  ضوابط  وجود 

املسلحة واألجهزة األمنية األخرى)55(.

وملا ننظر إىل كل املقاتلني املنظمني إىل ألوية احلشد 
الشعبي سنجد أن مجيعهم من أبناء الشعب العراقي، 
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وسنجد أيضًا أن احلشد الشعبي قوة خاضعة للدولة 
يف مجيع قراراهتا، وباخلصوص رئيس جملس الوزراء، 
احلشد  وفصائل  مدنية،  لسلطة  خاضعة  هي  إذن 
تقتل  وال  العراق،  مدن  عن  بالدفاع  تقوم  املقدس 
دور  أي  تطلب  وال  بالسلطة،  تتدخل  وال  األبرياء، 
يف السلطة والدولة، وعليه أن تواجد احلشد الشعبي 

رشعي من ناحية الدستور العراقي.

وأما من جهة مرشوعيته تبعًا للجمعية العامة لألمم 
قرارها  خالل  من  اجلمعية  به  اعرتفت  فقد  املتحدة، 
املرقم 1514 يف شهر كانون األول من سنة 1960م 
الذي يعرف بقرار تصفية االستعامر: )يتضمن مفهوم 
القواعد  من  طائفة  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  حق 
تم االعرتاف هبا من األمم املتحدة، حق الشعوب أن 
خيتار بملء حريتها دستورها ونظامها السيايس، وأن 
بالسيادة عىل مواردها، وحقها يف ان تترصف  تتمتع 
بأن  وحقها  الطبيعية،  ومواردها  ثرواهتا  يف  بحرية 
تتحرى وتتحكم نفسها بنفسها، وختتار شكل النظام 
الذي تراه مالئاًم، وحقها أيضًا يف اللجوء إىل الكفاح 

املسلح()56(.

احلشد  من  املجاهدين  هوية  يف  ندقق  وعندما 
أي  العراقية  اجلنسية  حيملون  أهنم  سنجد  الشعبي 
من  هنضوا  الذين  وهم  وشعبه،  العراق  أبناء  أهنم 
أجل الدفاع عن عراقهم بوجه هؤالء الذين حاولوا 
عىل  السيطرة  وحماولتهم  وثرواته،  حريته  اغتصاب 
حكمه، واستغالل شعبه وقتلهم وهتك أعراضهم، 
العدو  الكفاح املسلح ليرضبوا هذا  فهبوا من خالل 
العدو  هذا  ظهر  تقصم  لكي  الواحد  الرجل  رضبة 

الغاصب.

للحشد  الدولية  الرشعية  يعطي  الــقــرار  فهذا 
الشعبي، وبالتايل يكون وجوده قانونيًا ال عىل مستوى 
الدولة العراقية فحسب، بل عىل نطاق العامل، بل أنه 
مصريها،  حتديد  يف  للشعوب  كبريًا  حافزًا  يعطي 

والقضاء عىل كل من حياول السيطرة عىل أراضيها.

نتائج البحث:

وأشد . 1 أكرب  هي  كربالء  فاجعة  ان  عىل  اإلمجاع 
إىل كربالء يف  املسري  وما  التاريخ،  فاجعة عرفها 
زيارة األربعني إال تنديد واستنكار هلذه الفاجعة، 
واالعرتاف بمظلومية اإلمام احلسني وأحقيته 

باخلالفة من يزيد الفاجر. 
أن من أهم النتائج لزيارة األربعني اإلقبال الكبري . 2

الواسع  واالنتشار   البيت أهل  مذهب  عىل 
للتشيع مع تزايد الزائرين يف كل عام من كل دول 
 العامل، وهذا ما يؤكد وعيهم باإلمام احلسني
ومبادئه،  اإلسالم  أجل  من  الكثرية  وتضحياته 
وهذا مما أدى إىل انتشار التشيع عىل مستوى دول 

العامل وزيادته.
أن املسري إىل زيارة األربعني له داللة عىل وجود . 3

البذرة اإليامنية الطيبة لدى هؤالء املجاهدين من 
منها  والتي  أيضًا،  النساء  بل  والشيب  الشباب 
انبثقت زهرة هذه البذرة بإعالن املرجعية العليا 

فتواها باجلهاد الكفائي.
كان . 4 باجلهاد  الفتوى  إلصدار  األسايس  الدافع 

بيضة  عىل  احلفاظ  وهو  الديني  الوازع  أجل  من 
الوازع  وأيضًا  املقدسات،  ومحاية  اإلسالم 
السيايس واالقتصادي وهو محاية الشعب وثرواته 

من الوقوع بأيدي الغاصبني من اإلرهابيني.
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إحساس املرجعية الدينية املتمثلة بشخص السيد . 5
الشعب  بمعاناة  الوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
يتصدى  والوقوف معهم ضد كل من  العراقي، 

لسلب حرياهتم العامة واخلاصة.
إن إصدار الفتوى باجلهاد الكفائي من قبل السيد . 6

السيستاين تنطلق من املسؤولية امللقاة عىل عاتقه 
بحامية األمة وتوجيهها التوجيه السليم والفعال، 
عن  نائبًا  باعتباره  إليه  وجهت  املسؤولية  وهذه 

.اإلمام
ذلك . 7 يف  الكفائي  باجلهاد  الفتوى  انطالق  إن 

الوقت بالذات يدل عىل درجة عالية من احلكمة، 
ويف نفس الوقت عىل فشل احلكومة املركزية يف 
متتلكه  ما  كل  من  بالرغم  تنظيم  هكذا  مواجهة 
إن دل  هذه احلكومة من قوات وأسلحة، وهذا 
بني  املسترشي  الفساد  عىل  يدل  فإنام  يشء  عىل 

السياسيني.
إن العناية اإلهلية واألساس العقيدي املستمد من . 8

النهضة احلسينية هو الدافع الرئيس لإلنتصارات 
التي حققها الغيارى من أبناء احلشد الشعبي.

بإصدار . 9 العليا  الدينية  املرجعية  إكتفاء  عدم 
الفتوى باجلهاد، وإنام قامت بتقديم الدعم املادي 
الذين  من  وعوائلهم  للمجاهدين  واملعنوي 
التحقوا يف صفوف احلشد الشعبي حثًا منها هلم 
حتقيق  يتم  حتى  املجاهدين  صفوف  يف  ببقائهم 

النرص بطرد فلول هذا التنظيم والقضاء عليه.
كثري . 10 يف  اجلهاد  وفتوى  احلسينية  النهضة  التقاء 

من األهداف واملوازين الرشعية والقانونية.

الخاتمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الغر  وآله  حممد  القاسم  أيب  واملرسلني  اخللق  أرشف 

امليامني.
من  العديد  عىل  واالطـــالع  البحث  ــام  إمت بعد 
احلسينية  ــورة  ــث ال جمــال  يف  املتخصصة  ــادر  ــص امل
احلشد  عن  ُألفت  التي  الكتابات  وكذلك  وأبعادها، 
فتوى  أن  إىل  البسيط  بإدراكي  توصلت  الشعبي، 
احلسينية، وإحدى  الثورة  من  منبثقة  الكفائي  اجلهاد 
اإلمام احلسني، وكلتامها تصبان يف  ثورة  أهداف 
اإلسالم،  بيضة  عن  الدفاع  وهو  أال  واحد  مصب 
يف  املرجعية  لنداء  املجاهدين  استجابة  رسعة  وأن 
اجلهاد  فتوى  الشعبي عرب  احلشد  االنضامم لصفوف 
ترسخت  التي  العقائدية  األبعاد  من  ينطلق  الكفائي 
لدى هؤالء املجاهدين من زيارة األربعني التي كان 
هلا األثر الواضح والكبري يف النهوض بواقع اإلنسان، 
فكام جاءت ثورة سيد الشهداء لكي تغري الواقع 
املرير وتبني دولة ترعى اإلنسان وحتافظ عىل حرياته 
وسبل عيشه الكريم، كذلك جاءت الفتوى باجلهاد 
 الكفائي لتكمل الطريق الذي بدأه اإلمام احلسني
احلشد  من  الغيارى  األبناء  أيدي  عىل  الظاملني  ضد 

الشعبي.

الهوام�ض

مروان العطية، معجم املعاين اجلامع، مادة أبعاد.( 1)
النساء:33.( 2)
الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مادة عقد.( 3)
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مؤمن، ص4.
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تح: . 17 القرآن،  ألفاظ  مفردات  األصفهاين،  الراغب 
1430هـ-  القلم،  دار  ط4،  داودي،  صفوان 

2009م.

بحث . 18  احلسني اإلمام  زيارة  التميمي،  رافد 
مركز  ط1،  الوجوب،  روايات  يف  استداليل 
احلسينية،  النهضة  يف  التخصصية  الدراسات 

1435هـ -2014م.

الدينية . 19 املرجعية  دور  التميمي،  الكريم  عبد  زينب 
من  جمموعة  العراق،  يف  املقاومة  خط  عىل  وأثره 
اإلمام  فتوى  ودور  الشعبي  احلشد  الباحثني، 
يف  السلفي  التكفريي  املد  مواجهة  يف  السيستاين 
اهلدى  مركز  ط1،  الباحثني،  من  جمموعة  العراق، 

للدراسات احلوزوية، 1437ه ـــ 2016م.

املرجعية . 20 اجلمعة،  خطب  الصايف،  أمحد  السيد 
العاملية،  الكفيل  شبكة   ،2014/6/20 الدينية، 
 https:alkafeel.net املقدسة.  العباسية  العتبة 

category، videos
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مراجعة . 21 احلسينية،  الشعائر  املشهدي،  ضياء 
الغري  مؤسسة  ط1،  احللو،  عيل  حممد  وإرشاف: 
العراق،  األرشف  النجف  اإلسالمية،  للمعارف 

1429هـ -2008م.
طارق حممد عيل، عقائدنا الواجب معرفتها عىل كل . 22

مؤمن، احللقة الثانية، د.ط، د.ت، د.م.ط.
عاشوراء قراءة يف ممارسات األحياء، جلنة الغريفي . 23

الثقافية، ط.1، 1431هـ -2009م.
مؤسسة . 24 ط.1،  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس 

األعلمي، بريوت لبنان،1430هـ -2009م.
ت:1111هـ، . 25 األنوار،  بحار  املجليس،  العالمة 

بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط.3، 
لبنان،1403هـ- 1983م.

عيل أمحد البهاديل، احلوزة العلمية يف النجف معاملها . 26
1413هـ- الزهراء،  دار  اإلصالحية،  وحركتها 

1993م.
بناء . 27 يف  وأثرها  العلمية  احلوزة  البغدادي،  عامر 

العراق احلديث، مركز اهلدى للدراسات احلوزوية، 
د.ط، د.ت.

أمحد . 28 تح:  البحرين،  جممع  الطرحيي،  الدين  فخر 
طهران  مرتضوي،  كتابفروش  ط2،  احلسيني، 

إيران، 1362ش.
الفريوزآبادي، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة، . 29

بريوت لبنان، د.ت.
الوصف . 30 عيد،  عويد  سعود  رشيف  جعفر  كاظم 

الدويل  القانون  يف  الشعبي  للحشد  القانوين 
املؤمتر  وقائع  الباحثني،  من  جمموعة  اإلنساين، 
)اجلهاد  الشعبي  للحشد  األول  الدويل  العلمي 
املحور  العراق(،  ووحدة  ملستقبل  ضامنة  الكفائي 

اإلعالمي والقانوين، ط1، مركز كربالء للدراسات 
والبحوث، 1438هـ- 2017م. 

يف . 31 موضوعية  )دراسة  األربعني  زيارة  زهر،  كامل 
والنرش،  للطباعة  أجماد  ط2،  مرشوعيتها(،  إثبات 

بريوت لبنان،1430هـ -2009م.
احلكومات . 32 )مقاومة  للمقاومة  الفقهية  املباين 

 ،الظاملة(، ط1، مؤسسة أنوار الرسول األعظم
إيران، 1434هـ-2013م.

حممد رضا النعامين، األبعاد الفكرية والعقائدية يف . 33
املضامني  ألهم  دراسة   احلسني اإلمام  زيارات 
اإلمام  مؤسسة  املنصوصة،  الزيارات  يف  الواردة 

الرضا الثقافية، الكوت العراق. 
بني . 34  احلسني اإلمام  اخلاقاين،  طاهر  حممد 

الفكر،  شبكة  امليش،  وفلسفة  العلمية  النظريات 
1434هـ-2012م.

حممد عبد الرضا هادي الساعدي، زيارة األربعني . 35
املباركة دالالت وافاق، ط4، 1439هـ-2017م.

)بحوث . 36 اإلهلية  اإلمامة  العلوم،  بحر  عيل  حممد 
السند(، ط1،  الشيخ حممد  اهلل  آية  سامحة األستاذ 
منشورات اإلجتهاد، قم املقدسة إيران، 1427هـ- 

2006م.
حممد مسجد جامعي، الفكر السيايس عند الشيعة . 37

كمونة  عباس  تر:  والنتائج(،  )اخللفيات  والسنة 
 ،البيت ألهل  العاملي  املجمع  ط.1،  االسدي، 

إيران، 1427هــ-2006م.

املعارصة . 38 التحديات  اآلصفي،  مهدي  حممد 
أهل  جممع  ط1،  اإلسالمية،  املواجهة  ومرشوع 

البيت، بريوت لبنان، 1426هـ-2005م.

ط4، . 39 اهلل،  داعي  لبيك  اآلصفي،  مهدي  حممد 
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العراق،  األرشف  النجف   ،البيت أهل  جممع 
1428هـ-2007م.

إيوان . 40 مركز  اجلامع،  املعاين  معجم  العطية،  مروان 
للنرش، مرص، 2012م.

شبكة . 41 ط1،  الرشيدة،  املرجعية  معامل  اخلباز،  منري 
املنري، 1434هـ-2013م.

نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد، . 42
ظله،  دام  السيستاين  السيد  سامحة  مكتب  إصدار 
السيد  األعىل  الديني  املرجع  سامحة  مكتب  موقع 
 ARchive< ظله(،  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل 

Arabic< https://www.sistani.org

احلسينية . 43 الشعائر  املوسوي،  حسن  السيد  هاشم 
املوسوي،  طاهر  علوي  حسن  تح:  وغايات،  فقه 
1432ه  إيران،  املقدسة  قم  العابدين،  زين  دار 

2011م.

وقالت النجف، كاظم عباده، ط1، قسم الشؤون . 44
كربالء  العباسية،  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 

املقدسة العراق 1438هـ-2017م.
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زيارة الأربعين في ال�شحافة النجفية

)�شحافة العهد الملكي نموذجًا(

م. م. و�سن �ساحب عيدان 

العتبة العلوية املقدسة: شعبة املكتبة الفكرية 

الملخ�ض

الدراسات  يف  مهاًم  جانبًا  الصحافة  تاريخ  يمثل 
اإلعالمية والتارخيية، فمنذ وقت مبكر وقبل ان تكون 
هنالك دراسات صحفية متخصصة، عمد املؤرخون 
عىل التنقيب يف الصحف واعتامدها مصدرًا مهاًم من 
منذ  شهدت  النجف  مدينة  وألن  التاريخ،  مصادر 
وقت مبكر هنضة صحفية متثلت يف صدور جملة العلم 
العراق يصدرها  أول جملة يف  عام 1910م، وكانت 
إذ مل تصدر قبلها سوى ثالث جمالت دينية  شخص 

اصدرهتا مؤسسات وإرساليات مسيحية.

ومركزها  بثقافتها  نفسها  النجف  مدينة  ان  ثم 
 عيل االمــام  رفــاة  لضمها  أحرزته  الــذي  الديني 
حيث  الشيعة  لــدى  قدسية  مــن  ذلــك  يمثله  ومــا 
أفواج  إليها  حيج  التي  املقدسة  املدينة  النجف  ظلت 
مرقد  بزيارة  للتربك  البلدان  خمتلف  من  الشيعة  من 
اإلمام عيّل أو للدراسة يف معاهدها الدينية وما تركته 
البعيد يف  األثر  له  ثقايف كان  هذه األفواج من متازج 

خصوصية هذه املدينة.

الصحافة  يف  األربعني  زيارة  دراسة  أمهية  تكمن 
بقدرهتا عىل إعطائنا صورًا  امللكي  العهد  النجفية يف 

يف  السائدة  والطقوس  الشعائر  طبيعة  عن  خمتلفة 
جتسيدًا  متثل  زالت  وال  كانت  التي  النجفي  املجتمع 
لتلك األهداف السامية التي كان يتطلع إليها اإلمام 
وانتهاك  ــاب  واالرهـ ــور  اجل ــة  دول ظل  يف  احلسني 

احلقوق ورضب القيم االنسانية.

ومبحثني،  وخامتة  مقدمة  اىل  الدراسة  ُقّسمت 
فضاًل عن قائمة املصادر واملراجع، فقد تناول املبحث 
االول: نشأة الصحافة النجفية وتأسيسها ُمَرّكَزًا عىل 
والصحافة،  الطباعة  وتاريخ  النجفية  الثقافية  البيئة 
األربعني  زيارة  عنوان:  حاماًل  الثاين  املبحث  وجاء 
يف الصحافة النجفية، صحف العهد امللكي، متضمنًا 
وأعداد  الزيارة  ومراسيم  جملة  كل  عن  خمترصة  نبذة 
والبيان  الغري  وجملة  النجف  جريدة  يف  الزائرين 

والدليل النجفية.

واملراجع  املصادر  كّم من  الدراسة عىل  اعتمدت 
موضوع  هي  التي  امللكي  العهد  صحافة  أبرزها 
املعنون  الزوبعي  نغيمش  هاشم  وكتاب  الدراسة، 
صحافة  يف  حتليلية  دراسة  وثقافتها  النجف  صحافة 
النجفية  الصحافة  دراسة  يف  أمهية  من  له  ملا  النجف 
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وكتاب  واألدبــيــة،  والسياسية  الدينية  واجتاهاهتا 
مايض النجف وحارضها للمؤلف جعفر باقر حمبوبه 

وغريها من املصادر واملراجع.

البيئات،  باختالف  التوعية  وسائل  ختتلف  إذ 
فلكل حميط وسيلته املقبولة عنده، ومن طريقها تنبعث 
التوعية لتوقظ املشاعر والعقول عىل املستويات كافة، 
وبذلك تكون رسالة الصحافة إحدى هذه الوسائل 
إليه  الشعوب، وما توصلت  التي تساعد عىل توعية 
هذه ورقة العمل من استنتاجات يمكن إدراجها يف 

النقاط اآلتية: 

تعرّب الصحافة بشكل واضح عن مستوى تطور . 1
عملية  وتبني  كان،  بلد  أي  يف  املجتمع  حركة 
التطور هذه سواء كان يف جوانبها الفنية أم املهنية 
الصحافة  غدت  املنطلق  هذا  ومن  القانونية،  أم 
امتد  الذي  التارخيي  تطورها  عملية  يف  النجفية 

من عام 1908.
حاولت الصحافة النجفية تقديم خدمة صحفية . 2

رصينة وجيدة وواعية للرأي العام. إن هذا األمر 
جاء من حقيقة أن الصحافة هي إحدى الوسائل 
املهمة يف بناء املجتمع ورسمت إجتاهاته الثقافية 
يف الرؤى واألفكار، ولكن رسالتها كان عليها أن 
تصل بلغة رصينة وصحافة جادة حتظى باحرتام 

القارئ وتقديره.
والدينية . 3 العلمية  بالصفة  النجف  مدينة  متتعت 

عىل  الغالبة  الصفة  تكون  أن  مراء  فال  واألدبية، 
حيث  واألديب،  الديني  الطابع  هي  صحافتها 
اشتغل رجال الدين واالُدباء واملثقفون عىل نرش 
املجتمع  لبناء  والدعوة  االسالمي  الدين  تعاليم 

الصحف  قنوات  عرب  الفكري  الغزو  ومعاجلة 
واملجالت النجفية.

إن األعامل العزائية التي يقوم هبا املؤمنون خالل . 4
دعمهم  عن  هبا  يعربون  إنام  األربعني  زيارة  أيام 
واستنكارهم  واحلق،  والعدل  للخري  وتأييدهم 

وكرههم للظلم والباطل.
إن الشعائر واملامرسات التي تؤدي خالل زيارة . 5

القيم  تؤكد  شعائرية  رموز  بمثابة  هي  األربعني 
جرى  بام  للتذكري  طريقة  وهي  وتعاجلها  الدينية 
واحلفاظ  إسالميا  تراثنًا  يمثل  الذي  املايض  يف 
عليه من الضياع فهي تضمن استمرارية واتصال 
إعادهتا  خالل  من  واملستقبل  باحلارض  املايض 
جديدة  رموز  وتوليد  وتكرارها  عليها  والرتكيز 

هلا.
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منظور  من  ال�شباب  على  والحفاظ  الرهاب  محاربة  في  الأربعينية  الزيارة  اأهمية 

النه�شة الح�شينية

رول خالد الداود /ا�ستية 
مديرة اجلامعة العربية املفتوحة )شامل أمريكا( فرع فلسطني 

استاذة حمارضة يف جامعة القدس املفتوحة /فلسطني 

استاذة حمارضة يف كلية الروضة للعلوم املهنية/فلسطني

الملخ�ض
بسم اهلل الرمحن الرحيم، فاحتة كل خري ومتام كل 

نعمة.
نستذكر دور الشباب يف واقعة الطف.. ان يوجد 
دماءهم  وهبوا  الــورد  أعــامر  من  شباب  كربالء  يف 
ضحوا  كربالء  شباب  إن  املعصوم.  االمام  أجل  من 
أكثر  عىل  أو  البعض  عىل  يصعب  بعمر  بمهجهم 
الدنيا  لذات  ويرتكوا  بحياهتم  يضحوا  أن  الشباب 
ومغرياهتا وبيوهتم وأهليهم وهذا ما حصل يف واقعة 
الدنيا  ملذات  تركوا  كربالء  شباب  أن  حيث  الطف 
حرج،  سن  يف  وهــم  بحياهتم  وضحوا  وشهواهتا 
هتمهم  ال  قلنا  إذا  الذين  والشيوخ  الكبار  عكس 
وبنني  زوجات  من  هبا  تنعموا  ألهنم  الدنيا  ملذات 
وعاشوا جتارب الدنيا وخاضوا غامرها، فعندما يقوم 
الكبري  جيعل  ويستشهد  وجياهد  املعركة  اىل  الشاب 

خيجل من نفسه ويسارع هو االخر لالستشهاد.
يف  والكبار  للصغار  قدوة  يكونوا  ان  شبابنا  فعىل 
نفس الوقت، فعندما ينظر الصغري اىل الشاب الذي 
أكرب منه سنًا يقتدي به فإذا كان حسن اخللق سيصبح 

مثله فإن كان يسء اخللق - ال سمح اهلل - سيصبح 
الشباب  ألن  املجتمع  ضياع  سيسبب  وهــذا  مثله 
وصالحه.  املجتمع  لِقوام  االساسية  الركيزة  هم 
ال  احلسنة  باألخالق  قدوًة  يكونوا  أن  الشباب  فعىل 
سنكون  صاحلًا  شبابنا  أصبح  فإذا  السيئة،  االخالق 
يوم  شباب  مثل  نكون  ان  وجيب  الشعوب  أفضل 
عاشوراء ال هتمنا ملذات الدنيا، فعندما يظهر موالنا 
نكون  السالم(  آله  وعىل  )عليه  احلسن  بن  احلجة 
مستعدين لبذل مهجنا من أجل موالنا أذا ما أرادها. 
فأسأل اهلل أن جيعلنا من الذين ينرصون موالنا عندما 

حتني الساعة. 
الشباب هم عامد كل أمة وقلبها النابض وطاقتها 
احلية، هبم تبنى األوطان وتستمر احلياة، وبصالحهم 
املجتمع ويولد كل مرشوع فكري وهنضوي  يصلح 
جديد، والشباب من العمر كالربيع من الزمان، وهلذا 
اإلكثار  يف  الشباب  فرصة  اغتنام  عىل  اإلسالم  حث 
الدنيا  لصالح  اهلــادف  واجلــاد  الصالح  العمل  من 
والفوز باآلخرة ودور الشباب املسلم الذي يسري وفق 
تعاليم اإلسالم وعىل النهج املحمدي، دور عظيم يف 
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عىل  واملحافظة  املجتمع  وتوجيه  النفوس  إصالح 
آمنوا  وتقدمه وبخاصة ممن  وازدهاره  وأمنه  سالمته 
احلسينية  النهضة  من  املنبثق  اإلصالحي  باملرشوع 
وتأثروا به، وال ينكر هذا الدور إال أعداء اإلسالم أو 
َمْن كان يف قلبه مرض، الذين يدركون مكانة الشباب 
املسلم احلقيقي وسعيه يف اإلخالص لدينه ومعتقده 
وحماربته لكل توجه حياول االنحراف بمسرية الدين 

القويم ورسالة السامء.
سلوك  عىل  وكبري  واضح  أثر  احلسينية  وللنهضة 
الذين  وبخاصة  املسلم  الشباب  أغلب  وتــرصف 
سيد  خطه  وعميل  فكري  كمنهج  إليها  ينظرون 
الشهداء الذين قال عنه رسول اهلل وعن أخيه 
فمن  اجلنة(،  أهل  شباب  سيدا  واحلسني  )احلسن 
دروس النهضة احلسينية أخذت مجيع رشائح املجتمع 
وسيلتها للسري يف طريق بناء األمة واملجتمع الصالح 

واالبتعاد عن طريق االنحراف والفساد.
يف  كانوا  الذين  املؤمن  الشباب  لنا  رضب  لقد 
الصرب  يف  األمثلة  أروع   احلسني االمــام  معسكر 
املسؤولية  حتمل  يف  اهلل  عــىل  والتوكل  والعزيمة 
لقوله  مصداقًا  وكانوا  وعظمها،  حجمهام  بلغ  مهام 
َوزِْدنَاُهْم  بَِرّبِِهْم  آَمُنوا  فِتَْيٌة  ُهْم  ﴿.....إِنَّ تعاىل 
َربَُّنا  َفَقالُوا  قَاُموا  إِذْ  قُلُوبِِهْم  َعَ  َوَرَبْطَنا  ُهدًى١٣ 
إِلَهاً  ُدونِهِ  ِمْن  نَْدُعَو  لَْن  رِْض 

َ
َوال َماَواِت  السَّ َربُّ 

وقوفه  يكن  مل  األكرب  فعيلٌّ  َشَططاً﴾  إِذاً  قُلَْنا  لََقْد 
 بأبيه ارتباطه  بسبب  احلسينية  النهضة  جانب  إىل 
فقط ولكن السبب الرئيس هو إيامنه بصدق القضية 
وشعوره   احلسني االمــام  أجلها  من  خرج  التي 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو 
ويمزق  األمة  جسد  ينخر  واالنحراف  الفساد  يرى 

أوصاهلا، وهكذا كان القاسم بن احلسن وبقية شباب 
بني هاشم، ومل يقف األمر عند هذا احلد بل، وصل 
ينتمون  كوهنم  الزنجي،  والغالم  الرتكي  الشاب  إىل 

إىل هذه األمة ويؤدون واجبهم عىل أتم وجه.
والتكنولوجيا  التطور  حياة  نعيش  ونحن  اليوم 
وحيث  املسلمني  بيوت  أغلب  إىل  دخلت  التي 
بعض  تقودها  التي  املنظم  األخالقي  الفساد  محالت 
ندرك  أن  علينا  بفلكها  يدور  ومن  املعروفة  الدوائر 
وهو  اإلصــالح  أجل  من  وثورته   احلسني هنضة 
وال  ظاملًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  )إين  القائل 
أمة جدي  مفسدًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
رسول اهلل(، ملعرفتنا بأن اإلصالح وحماربة الفساد 
أو مكان  بزمان  يتعلق  العديد من األوجه وال  يأخذ 

معني.
إن احلســني مــن الشــخصيات القليلــة املتميــزة 
يف التاريــخ البــرشي، ال يوجــد أحــد مــن أعــالم 
والتاريــخ  الفلســفة  يف  العامليــة  العلميــة  النخبــة 
واألدب واإلعــالم إال وجتــد منــه كلــامت االعجــاب 
عــىل  االطــالع  وعنــد   ،احلســني بشــخصية 
نصــوص أقــوال تلــك النخــب يف احلســني تتيقــن 
ــانية  ــم اإلنس ــر بالقي ــاين زاخ ــراث إنس ــني ت أن احلس
ــام  ــت مله ــة انتدب ــة رباني ــني صياغ ــة، وإن احلس الراقي
وغايــات ســامية. ننتخــب مــن عــرشات األقــوال 
للنخبــة العامليــة قــول الكاتــب اإلنكليــزي/ تومــاس 
ومواكــب  احلســني  جمالــس  شــهد  أن  بعــد  اليــل 
العزاء..)فشــعرت يف تلــك اللحظــة وخــالل مواكب 
العــزاء ومازلــت أشــعر بأننــي توجهــت يف تلــك 
ــة  ــئ باحليوي ــن وممتل ــو حس ــا ه ــع م ــة إىل مجي اللحظ
يف اإلســالم، وأيقنــت بــأن الــورع الكامــن يف أولئــك 
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ــزا  ــة منهــم، بوســعهام أن هي ــة املتدفق ــاس واحلامس الن
العــامل هــزًا فيــام لــو وجهــا توجيهــًا صاحلــًا وانتهجــا 
ــة  ــاس واقعي ــؤالء الن ــرو فله ــة وال غ ــبل القويم الس

ــن.  ــؤون الدي ــة يف ش فطري
يعترب   احلسني شخصية  يف  رمزية  هناك  ان 
اهلل  خصَّ  وقد  اهلل،  توفيق  سامت  من  سمة  إدراكها 
املؤمنني بجزء من تلك الرمزية، فقد روي عن جعفر 
 اىل احلسني بن عيل قال: نظر النبي بن حممد
وهو مقبٌل فأجلسه يف حجره وقال: إن لقتل احلسني 
حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبدًا، ثم قال: بأيب 
قتيل كل عربة، قيل: وما قتيل كل عربة يا بن رسول 

اهللّ؟ قال: ال يذكره مؤمن إال بكى)1(.
فاملؤمنون الصادقون، والذين كانوا مع الصادقني 
لكن  يعيشوهنا،  ألهنم  الرمزية  تلك  متامًا  يدركون 
َمْن جهلوا  الكثري خصوصًا  قد خيفى عىل  أمر  هناك 
وُجّهل عليهم وال زالوا يعيشون التجهيل ال يعلمون 
أْن لوال احلسني لكان انتقال اخلالفة اىل يزيد أمرًا 
اإلصطفاء  والرسالة  الرمحة  النبوة  ووراثــة  طبيعيًا، 
ولكان  طبيعية،  مسألة  عضوض  ملك  اىل  وحتوهلا 
ليكون خليفة  السقيفة ملن هب ودب  الباب يف  فتح 
لرسول اهلل أمرًا طبيعيًا، ثم نستمر اىل أْن ال نجد َمْن 
من  شيئًا  أنَّ  ولو  وفتنتها..  بدعها  داعش  عىل  ينكر 
ذلك موجود اآلن يف االمة فعاًل، ألنه - كام قلنا - ان 
هناك من ال يعرف للحسني ألنه يعيش التجهيل 

يف دينه فال ينكر منكرًا.
فلوال احلسني لكان ال دين صحيح إال داعش 
والتكفرييني، وال ثلة مؤمنة إال الوهابيني والتيميني.

ــامن من  ــان هــنــالــك ضـ ــني ملــا كـ ــس ــوال احل ــ ول
يتجدد  رسايل  لواقع  أسس   فاحلسني االنحراف، 

فيه العهد للحسني كل عام يف ذكرى هنضته يف شعار 
معاداة الظاملني وبغض الظلم ونرش الفضائل والقيم 
زيارة  يف  واضح  ذلك  ووصف  الراقية..  االنسانية 

األربعني متجددة يف كل عام.
الطيب،  من  اخلبيث  متايز  ملا   احلسني ولــوال 
ــرز وبـــرزت  ــف ــار ال فــبــاحلــســني ومـــع احلــســني صـ
االصطفافات مع الظاملني أو ضدهم، وقد رأينا ذلك 

واضحًا إبان حكم البعث املقبور.
آلل  احلب  ساحات  برزت  ما   احلسني ولوال 
حممد صلوات اهلل عليهم باعتبارهم سفن النجاة وما 

نشطت تظاهرات البغض للظاملني.
الطغاة.  لنوم  منغص  وجد  ملا   احلسني ولوال 
الذي  الكون  يف  الوحيد  القرب  هو   احلسني فقرب 
التاريخ  مر  عىل  مضاجعهم  ويقض  الظاملني  يرعب 

البرشي.
ليجتمعوا  املؤمنون  تناخى  ملا   احلسني ولوال 
عىل حب اهلل يف مواكب وهيئات وتنظيامت ينشدون 
الظامل  ويلعنون  املظلوم  ويندبون  الثورة  قصائد 
الفقراء  اهلل  عيال  وجيمعون  لإلصالح  ويتجهون 
املنصور..  واملوعود  االهلي  الوعد  انتظار  يف  حوهلم 

فلوال احلسني مل يبق سوى اإلحباط والتيه.
واآلخرة  باخلالص  الدنيا  يف  االمل   احلسني

بالشفاعة واجلنة.
والتصحيح  ــدق  ــص ال بــوصــلــة   واحلسني

والصالح واإلصالح.
واحلسني عليه يف تربته الشفاء وحتت قبته يستجاب 

الدعاء.
اىل خلقه رمحة ونعمة وأمل  واحلسني هبة اهلل 

بحياة
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فل�شفة ثورة الإمام الح�شين  وتجليات زيارة الأربعين

د. عبدالر�سا عطا�سى 

استاذ مشارك وعضو اهليئة العلمية يف جامعة آزاد اإلسالمية إيران- فرع عبادان

الملَّخ�ض

إلعــداد   احلسني اإلمـــام  نصوص  عايشُت 
أبحث  ومازلت  عامني  من  أكثر  كتوراه  الدُّ رسالتي 
لكي  ممتنعة  سهلة  تكون  تي  الَّ معانيها  أقفال  فتح  يف 
م بحثًا علمّيًا للعوام فضاًل عن اخلواص فتناولت  أقدِّ
نصوص اإلمام من خالل األبعاد اخلمسة التَّاليِّة: 

ترمجة بعض اللغات إلی الفارسِية. . 1
ترمجة النُّصوص إلی الفارسيِّة.. 2
ح املفهومي.. 3 الرشَّ
ح البالغي.. 4 الرشَّ
تدوين الفهرس املوضوعي.. 5

إدارة  يف  للبحث  خضوعه  بعد  الكتاب  فطبع 
ؤال الَّذي  البحوث جلامعة آزاد اإلسالمية. لكن السُّ
يطرح نفسه بجدٍّ هو ما هو خلود ثورة اإلمام ألنَّ 
إالَّ  منها  يبق  فلم  حدثت  الثورات  من  الكثري  هناك 
املجلدات يف آرشيفات املكتبات ورفوفها. بناًء علی 
اًل علی اهلل للخوض  رت عن ساعديَّ متوكِّ ذلك شمَّ
يف   احلسني اإلمام  قاله  عاّم  فضاًل  املضامر  هذا  يف 
حًا  موضِّ اخلالدة  ثورته  فلسفة  حول  متعددة  مواطن 
آراء  رشح  تتكفل  البحثيِّة  الــورقــة  فهذه  ــاهــا،  إيِّ
لنسلِّط  الثَّورة  حول  وايات  والرِّ املسلمني  املتكلمني 

هذه  فتعالج  البحث  علی  وكالمّيًا  فقهّيًا  األضــواء 
اإلسئلة  التَّحلييل  النَّقيل  املنهج  أساس  علی  الورقة 
يف   احلسني اإلمــام  ثورة  مسامهة  هي  ما  التَّاليِّة: 
ور اإلصالحي لثورة اإلمام  ين؟ ما هو الدُّ إثبات الدِّ
احلسني؟ ما هو اجلانب البرشي واإلهلي يف ثورة 
اإلمام احلسني فكلُّ ذلک نشري إليه خالل املحاور 

يف البحث أدناه. 

ئيسة: ثورة اإلمام احلسني، فلسفة  الكلامت الرَّ
ة.. الثورة، رأي املتكلمني، الّروايِّ
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موؤ�شرات البناء النف�شي ل�شخ�شية الإن�شان الم�شتوحاة من ف�شل زيارة اأربعينية الإمام 

 في �شوء اأحاديث وروايات اآل البيت  الح�شين

الملخ�ض 

لعل من أبرز مالمح النهضة احلسينية أن األقالم 
جديدًا  ومنبعًا  ثرَا  عطاًء  فيها  وجدت  عاودهتا  كلام 
من  الكثري  عليه  ما  خالف  وهــذا  معطاًء،  ومنهاًل 
املوضوعات التي تطرقت اليها تلك االقالم. ومعلوم 
او  عنه  ويكتب  موضوعًا  يلج  عندما  باحث  كل  انَّ 
يتطرق اىل مضامينه فإنه يستفذ فيه أغراضه كلها من 
اول وهلة، فلو حاول ان يكتب فيه ثانية او ثالثة فأنه 
سيأخذ باجرتار املادة السابقة نفسها: ألنه ليس هناك 
واقعة  لكن،  منها  ينهل  ان  يستطيع  جديدة  مادة  من 
الطف يف حقيقتها عطاء ثٌر ما ان تعاود االقالم حتى 

جتد ذلك الينبوع املتدفق امليلء بالعطاء.

يف  احلسني  الشهداء  سيد  ــه  أراق الــذي  الــدم  ان 
امتداد  انه  كربالء كان حيًا وسيبقى، والرس يف ذلك 
لدماء االنبياء، وقد بقيت دماء االنبياء املراقة يف سبيل 
يف  اخللود  اىل  طريقها  اخــذت  انام  متت،  مل  حية  اهلل 
احلياة، واالن دماء الشهداء اصوات تردد يف الفضاء 
يموت  الذي  انام  متوت  ال  واملواقف  مواقف  وهي 
اجلسد فقط. اما املوقف فيبقى ويعيش اىل ان تنتهي 
ْمَواٌت 

َ
ِ أ الدنيا. ﴿َوَل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل ِف َسبِيِل الَّ

ْحَياٌء َولَِكْن َل تَْشُعُروَن﴾
َ
بَْل أ

فاحلسني لو بقي يف املدينة حلارص التاريخ حركته 
وأذاهبا، ومما يؤسف له ان حركته وهنضته ال يعرفها 
اال قليل من املسلمني ألن وسائل االعالم االسالمية 
وكأنه  يعنيها  ال   احلسني االمــام  وكــأن  ترصفت 
حمسوب عىل فئة خاصة يف حني انه لكل املسلمني 
ألنه  وحدنا،  لنا  وليس  بأمجعها  للدنيا  عطاء  هو  بل 
اجلنة  اهل  شباب  سيد  أيضًا  وهو   الرسول ابن 
الباطل  ليقارع  خرج  احلق  أصوات  من  صوت  فهو 
تأخذ  ان  فاملفروض  ينترش  ان  جيب  الصوت  وهذا 
ان  ال  كافة  املسلمني  مسامع  اىل  أبعادها   هنضته
يمر  أن  مسلم  كل  عىل  فاملفروض  ما،  بفئة  ينحرص 
نسمع  فحني  ــا،  أرساره ويكتنه   احلسني بنهضة 
عن  يعرب   النبي صوت  نسمع   احلسني تاريخ 
احلسني )حسني مني وانا من حسني( فاملفروض 
ان ينفتح التاريخ عىل سرية احلسني يف سبيل اكتناه 
من  القليل  هناك  ان  االسف  مع  لكن  هنضته  أرسار 

املسلمني يعرفون ارسار هذه النهضة.

يوم األربعني من كلِّ سنة؟ هل هو يوم العرشين 
التاسع عرش من شهر صفر؟  يوم  أو هو  من صفر؟ 
إىل  الزكية-  نفسه  اهلل  البهائي - قدس  الشيخ  ذهب 

اأ. م. د. زهراء عبد املهدي حممد علي املو�سوياأ. د. مازن احل�سني
اجلامعة املستنرصية -كلية اآلداب قسم علم النفسجامعة واسط
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أنَّ الصحيح هو أنَّ يوم األربعني ليس يوم العرشين 
التاسع عرش من شهر صفر  من صفر، وإنام هو يوم 
واحدًا  العارش  يوم  الحتساب  وذلك  سنة،  كلِّ  من 
شهادة  من  األربعني  يوم  يكون  فعندئذ  األيام،  من 
هو  وليس  عرش  التاسع  يوم  هو   احلسني اإلمام 
الشيخ  إليه  ذهب  ما  هذا  صفر.  من  العرشين  يوم 

البهائي)3( -قدس اهلل نفسه الزكية-.
كالم  يف  الواردة  االربعني«  »زيارة  بـ  واملقصود 
اإلمام  موالنا  زيارة  هو   العسكري اإلمام 
السرية  وهذه  صفر،  من  العرشين  يف   احلسني
متصلة باملعصومني الذين حّثوا عىل الزيارة املطَلقة 
مواليهم  بعَض  يولون  كانوا  بل   ،احلسني لإلمام 
قّبة اإلمام احلسني. بل علمنا سابقًا  للدعاء حتت 
من  العرشين  يوم  أباه  زار   السّجاد اإلمام  أّن 
صفر، مما يدّل عىل استحباب هذا العمل. وال خيفى 
مرشوعّية  منها  ُيستكَشف  حجة  املترشعة  سرية  أّن 
وحيث  واالستحباب،  الوجوب  عىل  الدال  الفعل 
عىل  يواظبون  منهم  عة  املترشِّ سّيام  ال  املؤمنني  إّن 
استحباهبا  عىل  ذلك  دّل  احلسينّية  األربعني  زيارة 
ورجحان مرشوعيتها. حيث ان إمجاع فقهاء اإلمامّية 
عىل استحباب زيارته يوم العرشين من صفر، ونقلنا 
قساًم من كلامت بعض فقهاء اإلمامّية عىل ذلك، ومل 
يعرتض أحٌد عىل اإلستحباب أصاًل سوى بعض َمْن 
ال حتصيل لديه يف املسألة، وهذا الفرد أو ذاك ال يرّض 
دخول  وإّن  املسألة.  يف  املنعقد  اإلمجاع  من  خروجه 
إشارة  »أربعني«  كلمة  عىل  العهديّة  والالم  األلف 
التي  أّن زيارة األربعني من سنخ األمثلة  للتنبيه عىل 
نّص عليها احلديث بأهّنا من عالئم اإليامن واملواالة 

لألئّمة اإلثني عرش.

والالم العهدّية تدخل عىل املسنَد إليه لإلشارة إىل 
املتخاطبني، وهذا نظري قوله  فرد معهوٍد خارجًا بني 
َفَعَص  رَُسوًل ٥١  فِرَْعْوَن  إَِل  رَْسلَْنا 

َ
أ تعاىل: ﴿َكَما 

فِرَْعْوُن الرَُّسوَل﴾ فالّرسول حمىلَّ بالالم العهدّية التي 
دخلت عىل اإلسم املسنَد إليه، فالّرسول يف اآلية كان 
معهودًا يف زمن فرعون وهو موسى النبّي، وفرعون 

الزنديق عىص موسى الّرسوَل املعهود يومذاك.

وهنا هكذا: فإّن »األربعني« اسٌم ُأسنَِد إليه األلف 
األربعني  يوم  اإلمام  زيارَة  إّن  حيث  العهدية  والالم 
من يوم شهادته أمٌر معهوٌد بني الشيعة، لذا مل تقتِض 
ُد أو تقيُِّد  الرّضورُة ِذْكَر قيٍد لفظيٍّ أو قرينٍة لفظّيٍة حتدِّ
اللفَظ املذكور باليوم املعهود وهو العرشون من صفر، 
فثمة قرينة حالية أوجبت فهم العلامء األعالم من هذا 
والقرينة   ،احلسني اإلمام  زيارة  خصوص  اجلملة 
يف   اإلمام زيارة  عىل  القائمة  السرية  هي  احلالية 

العرشين من صفر.

أّن  عىل  تــدّل  قرينة  توجد  ال  حيث  فاحلاصل: 
ُتفيد  الالم  إّن  وحيث  مؤمنًا،  أربعون  هو  األربعني 
للفقهاء واألعالم  العملّية  السرية  إّن  العهَد، وحيث 
واملتدينني حييون يوم العرشين من صفر وهذه السرية 
 العابدين زيــن  ــام  اإلم بعمل  ومتصلة  مرتبطة 
كجابر،  النبّي  صحابة  وبعض  الوحي  وعقائل 
األربعني  زيارة  ومرشوعّية  استحباب  حينئٍذ  يتضح 
 احلسينّية، وال ُيقَصد من حديث اإلمام العسكري

ما تومّهه بعُضهم.

وهبذا التقريب يتضح أّن املراد بزيارة األربعني يف 
احلديث هو زيارة اإلمام احلسني املظلوم، والزائر 
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تعاىل  اهلل  رعاية  حتت  واألوقات  األزمنة  كّل  يف  له 
ولطفه ورمحته، والزائر يكون مشموالً لدعاء اإلمام 
بالكرامة  نا  خصَّ َمن  يا  »اللهّم  فقوله:   الّصادق
علم  وأعطانا  بالوصّية  وخّصنا  بالشفاعة،  وَوَعَدنا 
الناس  من  أفئدًة  وجعل  بقي،  ما  وعلم  مىض  ما 
هتوي إلينا، إغفر يل وإلخواين وزّوار قرب أيب عبد اهلل 
أبداهَنم  وأشخصوا  أمواهَلم  أنفقوا  الذين  احلسني، 
ورسورًا  صلتنا،  يف  عندَك  ملا  ورجاًء  نا  بِرِّ يف  رغبًة 
وغيظًا  ألمرنا،  منهم  وإجابًة  نبيَِّك  عىل  أدخلوه 
أدخلوه عىل عدّونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكافِِهم 
ضوان واكألهم بالليل والنّهار، وأخِلْف عىل  عنا بالرِّ
اخلََلِف،  بأحسِن  خلَّفوا  الذين  وأوالدهم  أهاليهم 
واصحْبُهم واكِفِهْم رشَّ كلِّ جّباٍر عنيٍد، وُكلِّ ضعيٍف 
واجلّن،  اإلنس  شياطني  ورشَّ  وشديٍد،  خلقك  من 
وأعطِِهْم أفضَل ما أملوا منَك يف ُغرَبتِِهم عن أوطاهنم 
وما أثرونا به عىل أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم، اللهّم 
ينَهُهم  فلم  بخروجهم  عليهم  عابوا  أعداَءنا  إّن 
َمن  عىل  منهم  خالفًا  إلينا  الّشخوص  عن  ذلك 
الّشمُس،  هْتا  َ غريَّ التي  الوجوه  تلَك  فاْرَحْم  خالفنا، 
أيب  حفرِة  عىل  تتقّلُب  التي  اخلدوَد  تلَك  واْرَحْم 
التي َجَرْت  تلَك األعنَي  عبد اهلل احلسني واْرَحْم 
دموُعها رمحًة لنا، واْرَحْم تلك القلوَب التي جزَعْت 
واحرتقت لنا، واْرَحْم تلَك الرّصخَة التي كانت لنا، 
األنفَس  وتلك  األبدان  تلك  أستوِدُعَك  إين  اللهّم 

حتى ُتوافيهم من احلوض يوَم العطش«.

بحثهام  يف  الوصفي  املنهج  الباحثان  استعمل 
املحتوى  حتليل  طريقة  اعتمدا  أهنام  فضاًل عن  احلايل 

وصف  هيدف  للبحث  أسلوب  »وهو  )املضمون( 
ومنظاًم  موضوعيًا  وصفًا  للرسالة  الظاهر  املضمون 

وكميًا« )عبد الرمحن: 1982: 237(. 

والستخراج مؤرشات البناء النفيس املوجودة يف 
الباحثان  اتبع  البيت،  آل  وروايات  أحاديث  حمتوى 
املالئمة  الطريقة  بوصفها  املحتوى  حتليل  أسلوب 
أسلوب  وتضمن  ــؤرشات  املـ ــذه  ه عــن  للكشف 
تدور  الــذي  املوضوع  أو  الفكرة  وحــدة  التحليل 
لالنسان.  النفيس  للبناء  مــؤرشات  بوصفها  حوله 
وقد أكد الباحثان عىل رضورة أن تكون هذه الطريقة 
املتطلبات  هذه  حتقيق  وألجل  ومنهجية،  موضوعية 
ينبغي أن يكون للبحث تصنيف ووحدات للتحليل، 
ووحدات للتعداد، وقواعد واضحة ورصحية بطريقة 

)Holdti: 1964: 5( التحليل وقياس ثبات التحليل

حيث قام الباحثان بجمع االحاديث عن الروايات 
للمعصومني وعملوا حتليل حمتوى وهو احد اساليب 
او  املــقــاالت  حتليل  عــىل  يعتمد  الوصفي  املنهج 
احلقيقي  املعنى  واستنتاج  االحاديث  او  الروايات 
منها، وعرضت عىل خرباء خمتصني يف هذا املجال ثم 

خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
وخاتم النبيني، حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد، 
عنهم  اهلل  أذهب  الذين  ــرار،  األب األخيار  آله  وعىل 

الرجس وطهرهم تطهريًا.
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الباحث: هادي ح�سن �سويخ 

أمني عام مؤسسة آشور للتنمية وحقوق اإلنسان - واسط
الملخ�ض

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين  الطيبني  بيته  سيدنا ونبينا حممد وعىل أهل 
العيل  باهلل  إال  قوه  وال  حول  وال  املنتحبني،  األبرار 

العظيم.
نتحدث  فإننا   الشهداء سيد  عن  حتدثنا  إن 
العطرة  للسرية  امتداد  ألنه  األكرم  الرسول  عن 
وما  األكرم،  للرسول  به  اهلل  خصها  التي  والصفات 
أعظم هذا التكريم الذي مل يضح به أحٌد من قبل لقد 
استودع رسول األمه واإلنسانية كل صفاته يف اإلمام 
احلسني وأمتنه عىل دين اإلنسانية وما أعظمها من 
أمانة يف رقبة اإلمام احلسني سينحرها يف سبيل نرصة 
سيوفيها  أمانة  من  أحالها  وما  أعظمها  وما  الدين، 
بل  بالثوار،   احلسني يقاس  ال  الرشيف.  بدمه 
بالساموات،  بل  باملدن،  كربالء  تقاس  وال  باألنبياء 
وال تقاس عاشوراء بحوادث الدهر، بل بمنعطفات 
وبدون  انتصــار،  مع احلسني كل هزيمة  الكون، 
احلسني كل انتصار هزيمة، ألن قصة عاشوراء مل 
تكتمل فصوهلا، فإن )كل يوم عاشوراء، وكل أرض 

كربالء(.
 لقد كانت ومازالت التحديات والتهديدات أكرب 
وأكثر منذ مسرية اإلمام احلسني من املدينة املنورة 
وأشكاالً  أبعادًا  تأخذ  اآلن  إىل  وهي  كربالء،  إىل 
خمتلفة، فاالستكبار العاملي وقوى الظالم التي خرج 

مازالت جاثمة عىل شعوب األرض  ملقاتلتها  اإلمام 
تنهب مقدراهتا، وعصابات داعش التي مازالت متثل 
 ،هتديدًا مبارشًا لكل زيارة أربعني لإلمام احلسني
صوب  املتجهة  املليونية  باحلشود  ترتبص  ومازالت 
االجرامية  األساليب  كل  مستخدمًة  الشهادة  قبلة 
وكذلك  صورة.  بأي  الزائرين  املؤمنني  من  للنيل 
هذا  تشويه  حياول  الذي  املسيس  العاملي  اإلعالم 
للواقع  متت  ال  مفربكة  تقارير  عرب  اإليامين  التجمع 
السنوات  يف  الزيارات  كل  نجاح  وبرغم  بصلة، 
مليونية  أرقام  إىل  أعدادها  وصلت  التي  السابقة 
جتاوزت العام املايض أكثر من 22مليون زائر إال أهنا 
املستويات  مجيع  عىل  كثرية  حتديات  تواجه  مازالت 
اجتامعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، غري أنَّ اجلموع 
املليونية ويف كل زيارة تذّوب هذه التحديات الكبرية 
أمام هذا الزحف املليوين الذي تنتهي فيه كل الفوارق 
أدت  لقد  األسمى.  اهلدف  أمام  والعرقية  الطبقية 
وستؤدي  اآلن  وحتى  انبثاقها  منذ  األربعني  زيارة 
ذلك يف املستقبل، وظيفتها األساسية وهي املحافظة 
واإلمام  الشيعة  بني  العهد  وجتديد  التواصل  عىل 

 .احلسني
لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري  إن 
 التي مثَّلها اإلمام احلسني نحو األهداف السامية 
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والعدالة  واحلرية  اإليامن  قيم  وهي  أجلها  من  وثار 
الزيارة  واإلنسانية، لذلك نحن نحتاج إىل أن تكون 
الناس،  إلرشاد  وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا  عماًل 
تلك  بكل  لتعريفهم  اجلياشة  العواطف  واستثامر 
هبا  تقوم  التي  واملسؤوليات  األدوار  فامهي  القيم. 
الزيارات،  املجتمع يف مثل هذه  أصناف متعددة من 
إيامنية  حمطة  متثل  التي  األربعني  زيارة  وخصوصًا 

كبرية لكافة املسلمني.
كل  يف   احلسني لإلمام  اإلنسانية  الصفات  أن 
تفاصيل حياته لدالله واضحة عىل إنسانية وعظم أفكاره 
نظريها،  قلَّ  التي  اإلنسانية  وصفاته  اإلنسانية  خلدمة 
ومع كل ذلك نجد أن تغييبًا واضح للسرية العطرة غري 
مع  التفاصيل  بكل  الطف  واقعه  عىل  والرتكيز  مقصود 
لسيد  املعطاءة  السرية  هلذه  األجيال  ومعرفة  ادارك  عدم 
الشهداء. وان اإلمام سيد الشهداء مل يكن إمامًا للشيعة 
فقط بل لكل االنسانية ويف كل مكان وزمان وان اغلب 
وسيدًا  للثوار  أمامًا  يعتربونه  كانوا  ومفكريه  العامل  قادة 
الظلم والظاملني ومنبعًا  للهدى ضد  للشهداء ومصباحا 
اإلنسانية وتعامله مع  اإلنساين من خالل صفاته  للفكر 
الرعية يف كل زمان ومكان بكل خلق األنبياء واملصلحني 

قبل أن يكون إمامًا معصومًا واجب الطاعة. 
أوالً  علينا  بامتياز  حسينيني  نكون  أن  أجل  فمن 
العمالقة،  احلسينية  بالسرية  عالقتنا  صياغة  نعيد  أن 
واملبادئ  واألسس  املفاهيم  من  السرية  هذه  ففي 
احلارض  واقعنا  من  وتنتشلنا  توحدنا  أن  بوسعها  ما 
والفشل  والفساد  بالتخلف  يعج  الذي  )املخيف( 
والتفسخ  األعداء  أمام  العام والضعف  املال  ورسقة 
خالهلا  من  نستطيع  جديد  واقع  إىل  املريب  اخللقي 
اللحاق بمن سبقنا، ويف ذلك الوقت )وحده( نكون 
وأبيه  جده  وشفاعة   )احلسني )شفاعة  ضمنَّا  قد 
جانبًا  ونحينا  بالشعائر  اكتفينا  إذا  أما  البتول،  وأمه 

التي استشهد من أجلها ففي ذلك  املبادئ  تلك  كل 
مظلمة للحسني املصلح الشهيد ولثورته.

امللحمة  نقل  عىل  القدرة  هلا  األربعني  زيارة  إن 
املسرية  لتلك  امتداد  فإهنا  لألجيال  بأمانة  احلسينية 
حياته  كل  يف   احلسني لإلمام  اإلنسانية  العطرة 
يف  العرب  منها  ودروس  األجيال  لكل  مرياثنا  وهو 
نقل  يف  ماثاًل  مازال  دوره  وان  األمة.  قضايا  خدمة 
األجيال  لكل  احلسينية  والدروس  للمسرية  احلقائق 
الدين فقط  الدور احلقيقي مل يقترص عىل قضايا  وان 
بل إىل كل القضايا التي هتم حياة اإلنسان يف العرص 
املعارص وتقدم كل النصح واإلفادة يف خدمة قضايا 
آالمه والعامل أمجع مستلهمة من القرآن الكريم والسري 
العطرة لألئمة املعصومني الدروس والعرب يف خدمة 
التحديات  كل  وبرغم  مجعاء.  اإلنسانية  قضايا  كل 
العهد  جتدد  األربعني  زيارة  زالت  ما  والتهديدات 

 .والوفاء عىل البقاء عىل هنج إمامنا احلسني
ونستنتج بأنه يمكن أن تشكل الزيارة فرصة كبرية 
للعديد من األمور االجيابية التي لو استثمرت بشكل 
جيد لتغريت الكثري من املفاهيم للعديد من املسلمني 
 وغري املسلمني عن اإلسالم وثورة اإلمام احلسني

وهي:
القيام بفعاليات غري تقليدية يف يوم زيارة األربعني . 1

للجاليات العربية واالسالمية يف البلدان الغربية 
عىل  الغذائية  املواد  توزيع  بالدم،  )التربع  مثل 
بكل  حمارضات  واملحـــــتاجة،  الفقرية  العوائل 

 .اللغات حول عاملية ثورة اإلمام احلسني
مذهبي . 2 حميل  حدث  من  األربعني  زيارة  نقل 

للتسامح  ومناسبة  إسالمي  عاملي  حدث  إىل 
والتقارب بني الشعوب يف مجيع أنحاء املعمورة. 

واخلطاب . 3 االسالمية  الرؤى  لتوحيد  مناسبة 
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املذاهب  جلميع  ومناسبة  املعتدل  اإلسالمي 
لألفكار  التوعية  يف  املعتدلة  االسالمية 
مجيع  يف  ختدم  التي  االسالمية  واألطروحات 

مفاصل احلياة )اإلسالم يقود احلياة(. 
ممارسة . 4 عىل  للتشجيع  مناسبة  األربعني  زيارة   

يف  الطوعي  والعـــــمل  والعطاءاالنساين  البذل 
اجل  من  خاصة  والشباب  املجتمع  أبناء  نفوس 
خدمة  جمال  يف  خاصة  والتكافل  التضحية  روح 
احلشد  مقاتيل  ودعم   ،احلسني اإلمام  زوار 
الفصائل  لداعش وغريها من  قتاهلم  الشعبي يف 

اإلرهابية. 
الزيارة مناسبة لتوحيد املفاهيم اإلنسانية بني كل . 5

خملصًا  هناك  أن  يف  مجيعًا  جتتمع  كوهنا  األديان 
مجيع  يف  احلاصل  واجلور  الظلم  بعد  للبرشية 

اصقاع األرض. 
التو�شيات: 

التأكيد عىل الدور الكبري لزيارة األربعني يف نرش . 1
املفاهيم والقيم االسالمية السمحاء التي تأثرت 
مثل  داعش  عصابات  ظهور  بعد  وخاصة  كثريًا 
توزيع الفولدرات والكتيبات حول أمهية الزيارة 

مع ترمجتها إىل العديد من اللغات.
للعراق . 2 اخلرائط  مع  إرشادية  كتيبات  توفري 

كل  عن  خاصة  بصورة  ولكربالء  عامة  بصورة 
األماكن فيها وبأكثر من لغة أثناء زيارة األربعني.

التوعية . 3 يف  األربعني  لزيارة  اجليد  االستثامر 
الدينية العامة للمسلمني وخاصة األجانب منهم 
بالتعريف باإلمام احلسني سرية حياته، إمامته 

وليس فقط مقتله. 
اخلرافات . 4 حماربة  يف  األربعني  زيارة  استثامر 

عامة  بصورة  اإلسالمي  الدين  عىل  الدخيلة 

وزيارة األربعني خاصة واالستثامر اجليد للزيارة 
كونه  الفساد  مثل  املجتمعية  الظواهر  حماربة  يف 

ظاهرة أرضت كثريًا بالبلد.
يف . 5 وخاصة  احلسيني  املنرب  خطابات  وقائع  نقل 

مبارشًا  نقاًل  املناسبات  كل  ويف  عاشوراء  أيام 
من الفضائيات املعتدلة كوهنا تنقل رسائل مهمة 
املعتدلة  اخلطابات  عىل  التأكيد  مع  للمجتمع 

للخطباء التي تنفع األمة بدالً من أن تفرقها.
بالزيارة . 6 خاصة  موحدة  إعالم  غرفة  تشكيل 

الداخيل  العام  الرأي  توجيه  يف  للمساعدة  فقط 
اخلاصة  املعلومات  كل  وتقديم  واخلارجي 
لكل  املصدر  هي  وتكون  بأول  أوالً  بالزيارة 
حوادث،  زائرين،  )أعداد  الوثيقة  املعلومات 

توجيهات( 
من . 7 للمتربعني  للزيارة  خاص  صندوق  تشكيل 

بعد  ما  البلدية  وخاصة  اخلدمات  زيادة  أجل 
انتهاء الزيارة. 

زيارة . 8 أثناء  للخدمة  املتطوعني  أعداد  زيادة 
األربعني. 

للزيارة . 9 مؤقتة  خاصة  مدن  إعداد  عىل  العمل 
قريبة من الرضيح الطاهر مع توفري وسائل نقل 
خاصة هبا )نصب خيم كبرية ورسادق منظمة مع 
بأكثر  إليها  للوصول  اإلرشادات  مع  ترقيمها( 

من لغة. 
من . 10 رأي  واستطالع  دراسات  مراكز  تأسيس 

بعد  املتميزة  االجتامعية  الظواهر  دراسة  أجل 
القضية  خلدمة  استثامرها  أجل  من  زيارة  كل 

احلسينية.
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  مفاهيم في اأربعينية الإمام الح�شين

)الجهاد، ال�شت�شهاد، الحرية، والنعيم الأبدي( نموذجًا

م. حوراء كاظم جواد اخلزاعياأ. م. د. نوال كمال النقيب
كلية العلوم اإلسالمية - قسم الفقه وأصوله جامعة كربالءكلية العلوم اإلسالمية - قسم اللغة العربية جامعة كربالء

الملخ�ض

معركتني  تضمن  اجلهادي  ــالم  اإلس تاريخ  إنَّ 
قائدها  وكان  التنزيل  عىل  كانت  األوىل  فاصلتني، 
النبي املصطفى حممد، وقد واجه فيها أعتى الكفار 
إله  ال  قالوا:  حتى  خراطيمهم  ورضب  واملرشكني 
التأويل  عىل  كانت  الثانية  الفاصلة  واملعركة  اهلل،  إالَّ 
وقائدها أمري املؤمنني عيل وقد نازل فيها الناكثني 
والقاسطني واملارقني، فبقر الباطل حتى أخرج احلق 
لإلمام  بالقول   حممد النبي  دفع  مما  خارصته  من 
عيل كام ورد احلديث يف )أمايل الطويس(: )يا عيل 

تقاتل عىل التأويل، كام قاتلُت عىل التنزيل(.

وهناك ميزة يشرتك فيه األنبياء مجيعًا يف مواجهتهم 
للطواغيت عىل عصورهم املختلفة، واإلمام احلسني 
يقول:  األهداف  مستوى  عىل  الطبيعي  االمتداد  هو 
يف  تنافسًا  منا  كان  ما  يكن  مل  أنه  تعلم  إنك  )اللهم 
كان  وإنام  احلطام،  فضول  من  التامسًا  وال  سلطان، 

اهلدف هو نرصة الدين(. 

 حممد نبينا  ووارث  األنبياء  حركة  وارث  فهو 
صفوة   آدم ووارث  الباقني،  لألئمة  رمــز  وهــو 
اهلل  كليم   وموسى اهلل  خليل   وإبراهيم اهلل 

وعيسى روح اهلل ووارث حممد حبيب اهلل.

فاحلسني يعّلمنا بأن حياة الروح هي الكرامة، 
فهي حتقق لُه احلرية والعيش السعيد، وكل ما يستحق 
درس  أهــم  وأنَّ  احلياة،  هــذه  يف  ألجله  يعيش  أن 
نستفيده من احلسني وجّده املصطفى هو فهمنا 
ملعادلة املوت واحلياة، وهل أنَّ من يعيش حتت سيف 
اخلنوع  ويعيش  والذل،  املهانة  يوميًا  ويالقي  الظامل 
ُيعدُّ حيًا؟ أم احلياة لذلك الذي  لبرش مثله، هل هذا 
يرفض الظلم والذل واخلنوع، ولو أدى به األمر إىل 
السجن والتهجري والقتل؟ أنَّ األول يموت كلَّ يوٍم 

ألف مرة والثاين يبقى حيًا وان القى املوت. 

واهلل من وراء القصد.
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ال�شعائر الح�شينية في زيارة الأربعين 
م. م. �سلوان �سعد �سالح علي ف�سيله خ�سري ال�سمري

الملخ�ض

استمرار  روافـــد  اهــم  احلسينية  الشعائر  متثل 
االرتباط البرشي بقضية اهل بيت رسول اهلل وهي 
الضوء  تسلط  احلسينية  فالشعائر  احلسينية،  القضية 
عىل حقيقة الرصاع االبدي بني احلق والباطل، لذلك 
اخلوف  اشد  احلسينية  الشعائر  من  الظاملون  خياف 

وحياربوهنا بكل طاقاهتم. 

وشعائرها  وطوائفها  ادياهنا  اختالف  عىل  االمم 
اختلفت  وان  تأديتها  عىل  اعتادت  التي  وطقوسها 
يف االسلوب والطريقة لتعرب عن مكنوناهتا وماحتفل 
من  جزء  واملسلمون  مفرحة،  او  مرسة  ذاكرة  من  به 
عليهم  فرضت  مقدسة  شعائر  يامرسون  االمم  تلك 
 يف الكتاب املقدس تارة او يف ُسنة النبي املصطفى
تارة اخرى حتى اصبحت جزء من حياهتم يرتبطون 
تقتضيه  اداء  ويؤدوهنا  وعقليًا  عاطفيًا  ارتباطًا  هبا 
النفوس  يف  متجذرًا  االيامن  كان  فكلام  االيامن  حالة 
املؤمن  عليه  يثاب  حسن  اداء  ذات  الشعائر  كانت 
هم   البيت اهل  كان  وملا  مباركًا  رضوانًا  اهلل  من 
القرآن  يف  املوصوفون  الوثقى  والعروة  اهلدى  اعالم 
العدل  ميزان  يف  هلم  كــان  فقد  عظيمة  بــاوصــاف 
الطاعة،  افــرتاض  يف  البارزة  دورالقيادة  واحلكمة 
املرء  يكون  ان  وعرقًا  رشعًا  الواجب  ضمن  وعليه 
ويركن  رايتهم  حيمل  وعدهلم  حبهم  سطوة  حتت 

قد  واالمامة  العصمة  باعتبار  واقواهلم  افعاهلم  اىل 
حرصت هبم. 

الربانية  االنــوار  الهنم  تعظيمهم  الواجب  فمن 
الشعائر  اعظم  ومن  االمــة،  جتاه  البالغة  واحلجج 
عند اتباعهم الشعائراحلسينية التي بدأت عند واقعة 

كربالء كفعل ادائي ومن قبلها كاختيار غيبي. 

ووصية  الواقعة  ويتأمل  يدقق  ان  املرء  ويكفي 
لطلب  خرجت  ــام  ))ان  عيل بن  احلسني  ــام  االم
االصالح يف امة جدي اريد ان أمر باملعروف واهني 

عن املنكر((.

مبحثني  اىل  املبحث  هذا  قسمت  ذلك  عىل  وبناٍء 
املبحث  اما  الشعائراحلسينية  بامهية  خاص  االول 

الثاين فقد بينت فيه احكام تلك الشعائر وانواعها. 
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دور ال�شعائر الح�شينية في رفع م�شتوى القيم الأخالقية  للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية 
التربية في جامعة مي�شان

)زيارة الأربعين اأنموذجًا(
اأ.د. جنم عبداهلل املو�سوي

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

كلية الرتبية / جامعة ميسان

الملخ�ض 

هيدف هذا البحث إىل معرفة دور الشعائر احلسينية )زيارة األربعني أنموذجا( يف رفع مستوى القيم األخالقية 
للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية حيث اقترص البحث عىل طلبة كلية الرتبية يف جامعة ميسان للعام 

الدرايس 2017 - 2018 وتكونت عينة البحث الكلية من )200( طالبا وطالبة.

اعد الباحث عينة بحثه املتمثلة بـ )األستبانة( التي صاغها عىل وفق إجابات العينة االستطالعية وتم التأكد 
من صدقها الظاهري بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية وحسب ثباهتا 
بطريقة اإلعادة )Test-Re test( إذ بلغت درجة ثباهتا)0.89(، ثم عرضت األستبانة النهائية عىل العينة األصلية 
هناك مجلة من  أن  البحث  نتائج  إحصائيا أوضحت  البيانات  معاجلة  وبعد  املكونة من )100( طالبًا وطالبًة، 
األمور التي حتققها الشعائر احلسينية والتي تسهم رفع مستوى القيم األخالقية للمجتمع من وجهة نظر طلبة 

كلية الرتبية يف جامعة ميسان.

 النتائج قدم الباحث جمموعة من التوصيات والتي منها :

أن يتم بحث مسألة الشعائر احلسينية )وخصوصًا زيارة األربعني( ألهنا تشكل أهم دعامة للحفاظ . 1
عىل قوة الثورة احلسينية املقدسة وإهنا تربط ينبوع الصفات النفسية املحركة نحو الثورة.

نعلم . 2 بام  نعمل  وأن  األخالقية،  القيم  مستوى  رفع  ألجل  احلسينية  الشعائر  أحياء  عىل  املواظبة 
.ونؤمن به وان نسعى إىل االقرتاب أكثر فأكثر من قيم سيد الشهداء

االجتامعي . 3 بالواقع  وربطها  العام  خالل  عديدة  مناسبات  يف  احلسينية  بالشعائر  االعتناء  يتم  أن 
للحارض. 
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The Ritual of the Husayn rituals in raising the moral values   of the society 

from the perspective of the students of the Faculty of Education at the Uni-

versity of Maysan

)Visit 40 model(

Prof. Najim of Abdullah Al Mousawi

Department of Educational and Psychological Sciences

College of Education - University of Maysan

Abstract:

 This research aims at identifying the Ritual of the Husaynic rites (40 model visits) in raising 
the level of ethical values of the society from the point of view of the students of the Faculty of 
Education. The research was limited to the students of the Faculty of Education at the Univer-
sity of Missan for the academic year 2017-2016.) Students.

In the beginning, the researcher prepared an exploratory questionnaire that was presented to 
the survey sample which reached (100) students, which included the following question: What 
is the role of the Husayn rituals in raising the moral values   of the society from your point of 
view?

Then the researcher prepared the final questionnaire, which he formulated according to the 
answers of the students and then confirmed the validity of the virtual presentation to a group 
of experts and specialists in educational and psychological sciences and according to stability 
in the manner of return (Test-Re test) the degree of stability of (0. 89), and then presented the 
final questionnaire On the original sample of (100) students, and after the processing of data 
statistically, the results of the research showed that there are a number of things achieved by the 
rituals of Husseiniya, which contribute to raising the level of ethical values   of society from the 
perspective of students of the Faculty of Education at the University of Maysan.

Results The researcher presented a number of recommendations, including:

• To discuss the issue of Husayn rituals (especially the fortieth visit) because they constitute 
the most important pillar to preserve the power of the Holy Husseiniya revolution and it links 
the spring of psychological qualities that drive towards revolution.

• Keep alive the rituals of Husseini in order to raise the level of moral values, and to do what 
we know and believe in and to strive to approach more and more values   of the master of martyrs 
(p).

• To take care of the rituals of Husseini on several occasions during the year and linked to 
the social reality of the present.
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الف�شل الأول

م�شكلة البحث: 

ومؤسيس  شخصياهتا  بأعظم  تتأسى  األمــم  أن 
تارخيها وحضارهتا وأن ثورة يقودها أحد من أقدس 
أخالقية  قيمة  هلا  تكون  وأئمتها  األمة  شخصيات 
سفن  بأعظم  اللحاق  عن  األمة  ختلفت  فأن  خاصة 
النجاة فهي ال ترى لونًا من ألوان السعادة وال بابًا من 
أبواب اخلري يف حياهتا وال يمكن أن يكتب هلا التقدم 
يف احلياة فهي واحدة من املشاكل التي تواجهنا والن 
قد احدق اخلطر هبذه األمة فهل نحن كام يردنا األمام 
انتهجنا هنج احلسني سرية ومنهجًا  احلسني وهل 

وسلوكًا وأخالقًا )1(.

لسائر  نرباسًا  كانت   احلسني األمام  هنضة  أن 
األخــالق  وتركيز  العامل  يف  التحريرية  النهضات 
 اإلمام ضحى  التي  األهداف  من  هي  اإلسالمية 
ألجلها بأغىل ما عىل وجه األرض من نفسه الرشيفة 
وذويه وأكد عىل أحيائها قوالً وعماًل ودل األجيال 
عىل الطريق وأوضح السبيل لعالج مشاكل املجتمع 

للحصول عىل سعادة الدنيا وكرامة اآلخرة)2(.

مرشوعًا  نفسه  من  اختذ   احلسني اإلمــام  وأن 
تربويًا يعمل عىل إصالح هذه األمة تربويًا وأخالقيا 
وقيميًا، ألنه يرى أن من واجبه كإمام مفرتض الطاعة 
اإلنساين  املجتمع  داخــل  خري  بــذرة  نفسه  يضع  أن 
وجه  عىل  اإلسالمي  واملجتمع  العموم  وجه  عىل 
 احلسني اإلمام  ثورة  استذكار  فجاء  اخلصوص، 
ما  بكل  األربــعــني  زيـــارة  وخصوصا  عــام  كــل  يف 
الوقائية  احلالة  بمثابة  جاءت  سامية  معان  من  حتمل 

والعالجية يف الوقت نفسه التي تعمل عىل تصحيح 
واملجتمع  الفرد  نفسية  داخل  يف  اخلاطئة  املسارات 
قوى  تعمل  التي  واإلفساد  الفساد  حاالت  وتقليل 
املسلمة،بل  املجتمعات  أوســاط  يف  بثها  عىل  الرش 
الدول  يعمل حتى يف  بدأ  للثورة  االستذكار  أن هذا 
التي ال تالءم جمتمعنا وأخالقنا  تتبنى احلاالت  التي 
ما  بفضل  لدهيم  واالنتباه  الصحوة  حالة  وخلقت 

يشاهدونه من عطاء كبري يف هذه الزيارة املباركة.

للتعبري  اجلمهور  وسائل  احلسينية  الشعائر  وتعد 
وأنشداده  العاطفي  وارتباطه  العميق  حزنه  عن 
يف  قمته  التفاعل  هذا  ويبلغ  كربالء  بمأساة  النفيس 
العارش  اليوم  وقمتها  حمرم  شهر  من  األوىل  العرشة 
يعد أعظم يف اإلسالم واكرب يوم تارخيي يف العامل لقد 
باإلسالم  حلت  التي  العظمى  الفاجعة  فيه  وقعت 
والتي مل يشهد هلا التاريخ مثياًل او نظريًا مما يفتح بابًا 
ندخل من خالله بعض األعامل غري املوجه للشعائر 

احلسينية )3(.

أن  غري  واحد  أصل  من  والشعارات  والشعائر 
مفرد كلمة الشعائر )الشعرية( ومفرد كلمة الشعارات 
تعاىل  هلل  بالعبادة  يشعر  ما  هي  والشعرية  )الشعار(. 
يقول  شعائر  ومجيعها  احلج  ومنه  اهلل  إىل  االنتامء  أو 
َشَعاِئَر اهللَِّ( )4(، و الشعائر احلسينية  حُتِلُّوا  تعاىل: )اَل 
التي يألفها شيعة أهل البيت يف أيام ذكرى اإلمام 
احلسني يف كل سنة تعد اكتشاف للمفاهيم والقيم 
دراسة  ألهنا  املجتمع  تنفع  الشعارات  هذه  ودراسة 
املنرب  حول  يتحشد  الــذي  للجمهور  مفيدة  نافعة 
احلسيني، إذ يتم توارثها جياًل بعد جيل إىل اليوم )5(.
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ونتيجة ملا سبق يرى الباحث أن طلبة اجلامعة هم 
خري من يؤدي هذه الرسالة وخري من يتابع انعكاساهتا 
االجيابية يف سلوك الفرد واملجتمع، الن طلبة اجلامعة 
التمحيص،  عىل  القادرة  املثقفة  الواعية  الطبقة  هم 
النابض ومنهم يتدفق دم احلياة يف  ألهنم قلب األمة 
مرحلة  أفضل  هي  اجلامعي  التعليم  وان  األمة  حب 
للتعبري عن حرية الرأي ويزيد الباحث من طرح هذا 
العنوان التأكيد عىل القيم األخالقية لدى طلبة كلية 
الرتبية جامعة ميسان وان األخالق السامية ال تكون 
حمصورة يف 40 يوم من 1 حمرم احلرام إىل 20 صفر 
املصفر بل جيب أن متتد إىل 360 يوم فهي واحدة من 
أن تدرس، وتتحدد مشكلة  التي جيب  املشاكل  أهم 

هذا البحث باإلجابة عن السؤال اآليت:

» هل للشعائر احلسينية دور يف رفع مستوى القيم 
األخالقية للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية 

جامعة ميسان؟ «.

اأهمية البحث :

إن هنضة اإلمام احلسني كانت حتمل يف طياهتا 
الكثري من املعاين السامية يف جوانب احلياة املختلفة، 
النهضة  هــذه  خطت  إذ  الــرتبــوي،  اجلانب  ومنها 
العظيمة أروع السطور يف األساليب الرتبوية والقيم 
األخالقية التي رسمها بأنامله الرشيفة لتكون نرباسًا 
يقتدى به، فأراد أن يعمل عىل حتريك املشاعر بشتى 
القاعدة  تعاىل  اهلل  نحو  توجهه  من  جاعاًل  الوسائل 

األساسية يف أقواله وأفعاله وتقريراته.

وال بد من اإلشارة إىل أن احلسني يف خطواته 
كلها منذ حلظة االنطالق من املدينة املنورة إىل حلظة 

وأخالقية  تربوية  منظومة  لنا  أعطى  االستشهاد، 
جده  سرية  ومن  تعاىل  اهلل  كتاب  من  فلسفتها  أخذ 
انه  البعض  يصفه  كام  أصبح  حتى   ،املصطفى

)قرآن متحرك داخل األمة اإلسالمية(.

وحتى بعد شهادته بقيت مضامني ثورته وأهداف 
قيامها نابضة يف جسد األمة اإلسالمية حتى أصبحت 
عبارة عن شعائر زرعها األمام احلسني يف قلوب 
ووعيها  األمــة  لضمري  القوي  املحرك  لتبقى  حمبيه 

وشعورها.

األمهية،  بالغ  مــزدوج  دور  احلسينية  وللشعائر 
فهي:

اجلمهور  انشداد  للتعبري عن حالة  أوالً: وسائل   
بعاشوراء وارتباطهم العاطفي هبذا احلدث.

إذكاء جذور  فاعاًل يف  دورًا  الشعائر  تؤدي  ثانيًا: 
تاريخ  يف  اليوم  هــذا  لذكرى  والتحريك  الــثــورة 
التعبري  دور  احلسينية  للشعائر  فان  وبذلك  املسلمني 
عن عواطف اجلمهور وال شك أن هلذا الشعائر قيمة 
يعطون   البيت أهل  كان  وقد  ذلك  كل  يف  كبرية 
احلسينية  الشعائر  كبريًا وعناية خاصة إلقامة  اهتاممًا 

الن سفينة احلسني أوسع ويف جلج البحار أرسع)6(.

احلق  قضية  هي   احلسني ــام  اإلم قضية  وأن 
معركة  عناوين  هذه  واألخــالق  والرشف  والعدالة 
كربالء وعناويننا اليوم يف حق يسري عىل الطريق الذي 
رسمه اإلمام احلسني عليه السالم وان هذه الشعائر 
التي تتجدد كل سنة حتمل دالالت سياسية وثقافية 
ولإلسالم  ألنفسنا  إحياء  هو  إحيائها  وان  واضحة 
وخلود للمبادئ والقيم التي ضحى من اجلها اإلمام 
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والنهج  اخلط  حتمل  الشعائر  هذه  وان   احلسني
احلسيني )7(.

يف  كانت  احلسينية  الشعائر  أن  املالحظ  ومــن 
النطاق  السابقة تكاد أن تكون حمصورة عىل  األزمنة 
املحيل يف املجتمعات اإلسالمية والشيعية بالتحديد، 
فأصبحت  تغريت  األمـــور  مــن  فالكثري  اآلن  أمــا 
قوة  بفضل  يكرب  صداها  وبدأ  عاملية  حالة  الشعائر 
املحبني  وتوسع  صداها  ــادة  وزي احلسينية  الشعائر 
ألهل البيت والتطور العلمي والتكنولوجي الذي 
وخري  لآلخرين،  الشعائر  هذه  ويوضح  يقرب  بدا 
األربعني  زيارة  هي  والتأثري  بالتنامي  أخذت  شعرية 
التي احتلت املرتبة األوىل من بني الشعائر كافة واخذ 
وبدأت  والعاملي  الدويل  املستوى  عىل  يظهر  صداها 
أذهان اآلخرين من غري  تتضح يف  الرؤيا  الكثري من 

املسلمني.

قليل  فهو   احلسني اإلمــام  عن  كتب  ومهام 
اهلل  عبد  أيب  ثورة  ألمهية  بل  كتب  ما  أمهية  لعدم  ال 
احلسني وآثارها وانعكاساهتا عىل جمتمعنا وعاملنا 
املعارص وهذا ما يشد اإلنسان املؤمن بل كل إنسان 
ال يقبل بالذل وحيب العدل واإلنصاف إىل شخصية 

.)8( اإلمام احلسني

للتأثر  املرء  استعداد  أن  العلامء  بني  عليه  واملتفق 
أمر  احلسينية  الشعائر  يف  املطروحة  بالقيم  االجيايب 
يتوقف عىل مدى إيامنه وصالحه فال يمكن أن تنفع 
فالشعائر  املعايص  ارتكبوا  من  مع  احلسينية  الشعائر 
احلسينية دعوى للتقوى قبل أن تكون دعوى لالقتداء 
احلارض  وتربط  وأنبلها  القيم  أسمى  جتسد  فهي 

باملستقبل وان امتنا بحاجة إىل هنضة أخالقية ورعاية 
احلقوق االجتامعية فهي كتلة ضخمة من القيم املشعة 
أتباع  نحن  بنا  جيدر  مما  احلميدة  لألخالق  ومدارس 
اإلسالمية  األخالق  نرش  العظيمة  احلسينية  املدرسة 

يف كل املراكز االجتامعية والرسمية والرتبوية )9(.

واثبت علامء النفس أن األفعال اجلمعية تسهم يف 
صناعة شخصية مجاعية قوية لألمة رشيطة أن تتوافر 
والتواصل  النمو  ومقومات  االجيــايب  ــوازع  ال عىل 
تتحقق  أن  يمكن  ال  االشرتاطات  وهذه  واالتساع 
الفردية  النريات  جتمع  واسعة  بوتقة  خالل  من  اال 
واجلامعية املتنوعة وهذه البوتقة الواسعة هي الشعائر 
الشعائر  الواسعة وإحياء  باجيابياهتا  املقدسة  احلسينية 
اجيابية  نتائج  إىل  يقودنا  منتظم  نحو  عىل  احلسينية 
النفيس  املعنوي  التوازن  خالل  من  املجتمع  بناء  يف 
الوسائل  حتقيقه  عن  تعجز  ما  وهو  واحد  وقت  يف 
احلالة  تركيز  عىل  الــقــدرة  متلك  ال  ألهنــا  ــري  االخ
الشعائر  ممارسة  عن  بعيدًا  لألمة  االجيابية  النفسية 
بصورة مجاعية خالقة تؤدي إىل تعميق اإليامن وهذه 

أهم عالقة عىل تقدم األمة واستقرارها.

دوائرها  األمة حول  تستقطب  أكثر مؤسسة  وأن 
هي مؤسسة الشعائر احلسينية فيام لو يعي املسلمون 
وحدهتا  األمة  لتكتمل  وأمهيتها  ومبادئها  أهدافها 
املراسيم  يقول األمام اخلميني )قدس رسه( أن هذه 
وحققت  املسلمني  بني  الوحدة  أوجــدت  التي  هي 
هويتهم وهي الطاقة التي تبعث الروح يف األمة وهي 
االجتامعي  البعد  حتقق  وتنويرية  تنظيمية  مــدارس 

وتنزله إىل الواقع العميل والتطبيق. )10(
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اللبنة  بوصفها  اجلامعي  التعلم  مرحلة  وألمهية 
األساسية لألعداد والتي تستوعب الطالب اجلامعي 
جاءت أمهية الطالب يف املرحلة اجلامعية، وان طلبة 
اجلامعة تقع عىل عاتقهم مسؤولية كبرية جدًا تنبع من 

أمهية دورهم الذي يقومون به يف املستقبل )11(.

طلبة  عىل  تطبيقه  ــري  ُأج احلــايل  البحث  ان  إذ 
العملية  الزاوية يف  يعّدون حجر  الذين  الرتبية،  كلية 
مكان  هلم  وإنَّ  املستقبل،  يف  والرتبوية  التعليمية 
الصدارة، إذ عىل مدى تقدمهم وتطورهم يتوقف نمو 
وتقدم اجليل الذي يعملون عىل صنعه، وعىل عاتقهم 
تقع مسؤوليات كبرية، تتمثل يف تنشئة وإعداد اجليل 

الصاعد.

املستوى  رفع  يف  احلسينية  الشعائر  ألمهية  ونظرًا 
أمهية  فان  اجلامعية  املرحلة  يف  للمجتمع  األخالقي 

البحث تكمن يف:

القيم  مستوى  رفــع  يف  احلسينة  الشعائر  أمهية 
األخالقية يف داخل املجتمع.

الشعائر . 4 ترقيها  التي  القيم األخالقية  حتديد 
احلسينية من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية.

علم . 5 حد  عىل  األوىل  الدراسة  هذه  تعد 
الباحث تتناول موضوع الشعائر من وجهة 

نظر طلبة كلية الرتبية يف جامعة ميسان.
صلتها . 6 وإدامة  اإلسالمية  املفاهيم  ترسيخ 

سبحانه  وخالقه  املؤمن  العبد  بني  روحيًا 
وتعاىل.

تشكل الشعائر احلسينية أهم دعامة للحفاظ . 7
ألهنا  املقدسة  احلسينية  الثورة  رفع  قوة  عىل 

نحو  املحركة  النفسية  الصفات  ينبوع  تربط 
الثورة.

ترسيخ مفاهيم العدل واملساواة يف املجتمع . 8
واقع  عن  مسؤول  فرد  كل  وان  اإلسالمي 
املجتمع وحتويل السلوك السلبي إىل سلوك 

اجيايب.
عىل . 9 الدوام  يف  والضامئر  القلوب  هتيئ 

ينتج  مما  الصادقة  العبادية  املامرسة  ممارستها 
إحياء لكل أعامل الرب واإلحسان والفضائل 
العمل  من  اإلكثار  إىل  والسعي  احلميدة 

الصالح والتقوى.
حتفز يف النفس املؤمنة قوة الصرب والشكيمة . 10

اخلطى  عىل  السائرة  بالنفس  واالعتداء 
احلسيني.

تأيت أمهيتها من إعادة قراءة التاريخ بصورة . 11
بكتابته  حلق  الذي  الزيف  وكشف  متأنية 
أدوارها وما حلق  السلطة بكل  وفق منظور 

به من تشويش للحقائق.
نرش . 12 يف  احلسينية  الشعائر  أمهية  تأيت 

األخرى  والشعوب  األمم  إىل  مرشوعيتها 
مساحة  بسط  هييئ  مما  الوجدان  أليقاظ 
تصل  مل  التي  والثقافة  الوعي  من  تنويرية 

إليها وعرب طرائق متعددة.

هدف البحث :

هيدف البحث احلايل إىل :

معرفة دور الشعائر احلسينية يف رفع مستوى القيم 
األخالقية للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية 

جامعة ميسان )زيارة األربعني أنموذجًا(.
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حدود البحث :

 يتحدد البحث احلايل بام يأيت :

1. طلبة كلية الرتبية جامعة ميسان للعام الدرايس 
.2018-2017

م�شطلحات البحث :

اأوًل: ال�شعائر الح�شينية :

النشاطات  بعض  ممارسة  هي  النظري:  التعريف 
العواطف  عــن  تعرب  التي  والثقافية  االجتامعية 
املوايل  اإلنسان  هبا  يشعر  التي  النبيلة  واألحاسيس 
ألهل البيت  ويعرب هبا عن والئه وحبه هلم ويثاب 
عليه اإلنسان، واهلدف من إجياد هذه الشعائر أسمى 
متثل  واألحاسيس  واملشاعر  قبوالً  وأكثر  وأعظم 
التي  النبيلة  باجتاه األهداف  املحركة لإلنسان  الطاقة 

.وضعها أهل البيت

ثانيًا : القيم الأخالقية

التعريف النظري : هي جمموعة أحكام يصدرها الفرد 
حياته  يف  ويكتسبها  واالجتامعية  اإلنسانية  بيئة  عىل 
اجتاهات  وتعد  اعم  أهداف  ضمن  عام  هدف  وهي 
تقويمية لسلوك الفرد املسلم الظاهر الباطن ولتحقيق 
ومصدرها  الكريم  القران  من  مستوحاة  غايات 

اهلل)عز وجل(.

وهي عبارة عن جمموعة من قواعد تنظيم سلوك 
الفرد، التي تصوغ شخصيته وحتدد عالقاته باآلخرين 
وكيفية التعامل معهم عىل وفق أسس تربوية ونفسية 
صحيحة، ومن األمثلة عىل القيم األخالقية: الصدق، 

الضيف،  وإكرام  للجار،  واإلحسان  واألمانة، 
امر  بالقيم األخالقية  املحتاجني. والتحيل  ومساعدة 
أهنا  كام  املجتمع  أساس اإلصالح يف  فهي  منه  بد  ال 
بالقوانني واألنظمة دون  للتقيد  اللبنة األساسية  هي 

االلتفات إىل أخطاء اآلخرين وحماولة تقليدها.

ثالثًا: كلية التربية :

التعليم  مؤسسات  إحدى  هي   : النظري  التعريف 
اجلامعات  يف  املــوجــودة  العلمي  وابــحــث  الــعــايل 
العراقية تعد الركن املهم واألسايس يف البيئة اجلامعية 
أقسامًا  وتضم  التدريس  ملهنة  فيها  الدرسني  وتعد 
والنفسية،  الرتبوية  علوم  )قسم  وأكاديمية  علمية 
العربية،  اللغة  قسم  اجلغرافية،  قسم  التاريخ،  قسم 
قسم اللغة االنكليزية، قسم الرياضيات( وتكون مدة 

الدراسة فيها أربع سنوات.

رابعًا : زيارة الأربعين :

التعريف النظري : وهي إحدى أهم الزيارات املباركة 
لالمام احلسني بن عيل والتي تكون يف يوم )20( 
عىل  يوما  أربعني  مــرور  بعد  أي  عام  كل  من  صفر 
 استشهاده، وفيها روايات مؤكده عن املعصومني
اليوم، وعادة  برضورة زيارة احلسني يف مثل هذا 
ما يطلق عليها بالزيارة املليونية وذلك لكثرة الزائرين 
من  للزائرين  املجانية  كافة  اخلدمات  بتقديم  وتتسم 

شتى بقاع العامل.
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الف�شل الثاني

الخلفية النظرية والدرا�شات ال�شابقة

اأوًل : الخلفية النظرية.

مفهوم ال�شعائر الح�شينية:

الشعائر احلسينية ممارسات تنسجم متامًا مع أفضل 
األساليب التي ابتكرها اإلنسان من اجل التعبري عن 

آرائه ومشاعره لذا فهي حية يف كل زمان )12(.

عندما  شيعي،  جمتمع  يف  ينشأ  الــذي  الفرد  وإن 
عام ويف  ويشاهد يف كل  مداركه يالحظ  تتفتح  تبدأ 
الذي  للمجتمع  مالزمة  شعائر  عديدة  مناسبات 
يعيش فيه وال يتخىل عنها أبدًا، هذه الشعائر جاءت 
 احلسني استشهاد  عىل  العميق  احلزن  عن  تعبريًا 
من  حتويه  وما  اخلطب  بني  ما  خمتلفة  أطرًا  فأخذت 
ومتثيل  وأخالقية  تربوية  وقصص  وعــرب  مواعظ 
لسان  عىل  وردت  كام  معطياهتا  بكل  الطف  واقعة 
الرواة ونقال احلادثة وقتذاك، ومواكب عزاء وإقامة 

املوائد... وغريها كثري.

وهذه األمور تعترب مهمة وذات تأثري يف شخصية 
االجتامعية  التنشئة  موارد  من  الكثري  فيها  الن  الفرد 
الرتبوية  العلوم  يف  املتخصصون  يسميها  كام  للفرد 
والنفسية، و كام معلوم أن الفرد يتأثر بعاملني مهمني 
مها الوراثة والبيئة التي يعيش عليها طيلة حياته ابتداًء 

من حلظة تكوينه إىل حلظة وفاته.

يف  أساليب  أو  مؤثرات  من  بالفرد  حييط  ما  وان 
الكتسابه  واضح  بشكل  عليه  يؤثر  وغريها  التعامل 
النفيس  مردودها  هلا  يكون  التي  اخلربات  من  الكثري 

يربز  هنا  ومن  شخصيته)13(  ونمو  ذاتــه  تكوين  يف 
صياغة  يف  واملهم  الثاين  املكون  باعتبارها  البيئة  دور 
وتشكيل الشخصية األوىل للفرد وحتديد الثقة بنفسه 
وذاته وتشكيل املفاهيم االجتامعية والدينية الصاحلة 

لديه.

املواقف  من  هبا  يمر  بام  تتأثر  الفرد  وان شخصية 
واخلربات التي تصاغ نتيجة لذلك شخصية سوية أو 
املتبعة معه ولتكون  بالعكس منها حسب األساليب 

جزءًا من كيانه الشخيص فيام بعد)14(.

فكلام كانت أساليب التنشئة االجتامعية صحيحة 
بناءه  الفرد  شخصية  تكوين  يف  اجيابيًا  أثــرا  تركت 

الروحي، وهذا ما تبغيه الرتبية وجتعله هدفًا هلا.

من  تتباين  االجتامعية  التنشئة  أساليب  إن  وعليه 
جمتمع آلخر وفقًا للثقافة السائدة يف ذلك املجتمع)15(.

املــامرســات  مــن  االجتامعية  التنشئة  تعد  ــذا  ل
األجيال  نتاجها  الن  املهمة  وخرباهتا  االجتامعية 
القادمة من البرش الذين يعملون عىل تقدم املجتمع أو 

ختلفه وعليهم يتوقف نمو حضارهتم )16(.

الشيعي  املجتمع  هبا  ينفرد  احلسينية  الشعائر  وإن 
الفرد واملجتمع  بناء  وهي وسيلة خاصة من وسائل 
أو  واستئصاله  اقتطاعه  يمكن  ال  جزًء  أصبحت  و 
من  بالرغم  الشيعي،  املجتمع  جسد  من  عنه  التخيل 
املعارضة الشديدة من قبل السلطات احلاكمة الظاملة 
التي حتاول يف كل مكان وزمان جعل هذه الشعائر يف 
الشيعي  الفرد  النسيان، ويف أحيان كثرية يدفع  دائرة 
حياته أو يقيض سنوات عمره ال ليشء إال انه مشارك 

يف إحياء هذه الشعائر املباركة.
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ملنشئ  احلقيقية  اجلــذور  أعطي  أن  هنا  أريد  وال 
أئمة  أن  يعرف  اجلميع  لكن  احلسينية،  الشعائر 
هذه  أقاموا  أو  وجهوا  أو  أوصوا  قد   البيت أهل 
الشعائر املباركة، لغرض أحياء العوامل الكامنة وراء 
استشهاد اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه وان 
ال  ثم  األمة،  هذه  يف  احلقيقي  اإلصالح  هو  هدفهم 
للعامل  ليوصل  يصدح  صوتًا  هناك  يكون  أن  من  بد 
امجع هذه الرسالة اخلالدة، وما هذا الصوت إال هو 

الشعائر احلسينية اخلالدة.

تربوية  أمهــيــة  ذات  الشعائر  ــذه  ه كــانــت  ــا  ومل
العلمية  األسس  أتباع  من  بد  فال  وفكرية  وأخالقية 
ونسجل  وأحيائها،  إقامتها  يف  واجلاملية  واملنطقية 
هنا بعض األمور التي جيب مراعاهتا عند إقامة هذه 

الشعائر املباركة وهي كام يأيت :-

ال بد من أن تؤدي الشعائر احلسينية دورها . 1
إسالمية  تربية  وتربيته  الفرد  صناعة  يف 
صحيحة واعية تستند عىل أسس ومضامني 
ما  بفضل  النبيل  هدفها  حتقق  لكي  هادفة 
ودنيوية  ودينية  روحية  قيم  من  تعكسه 

سامية.

التي . 2 اخلالدة  الرتبوية  بالنامذج  االهتامم 
عىل  وتعمل  الصادقة  الصفات  تعكس 
لدى  الروحي  اجلانب  وصقل  هتذيب 
بناء  األفراد وخصوصًا األطفال وتسهم يف 
حياته  يف  له  قدوة  وتكون  املثىل  شخصيته 

وحركته داخل املجتمع الذي ينتمي أليه.

بيان . 3 يف  اهلادفة  احلسينية  الشعائر  استغالل 

والعقائدية  الرشعية  األمور  من  العديد 
عن  واالبتعاد  الصحيحة  األفكار  وإيضاح 
كربالء  واقعة  أبانتها  التي  اخلاطئة  األفكار 
أو  والفروع  األصول  حيث  من  املقدسة 
أن تؤدى هذه  التي جيب  الكيفية  من حيث 
توظيف  يكون  وبذلك  تلك،  أو  الفرائض 
حتقيق  يف  فاعاًل  دورًا  له  احلسينية  الشعائر 
اهلدف املطلوب يف إيصال الرسالة الواضحة 

من فلسفة الثورة احلسينية.

الرتكيز عىل تنمية اجلانب الفكري الصحيح، . 4
التأكيد  طريق  عن  البرشي  العقل  وتنمية 
واالبتعاد  الصادقة  العقلية  األمور  عىل 
وجتنب  وهتويلها  األمور  تضخيم  عن 
األطروحات الشاذة وغري املسندة واملحققة 
أحيان  يف  والتي  احلقيقية  غري  األوهام  أو 
عن  عبارة  الطف  واقعة  من  جتعل  كثرية 
خمططها  هلا  أراد  كام  واقعًا  وليس  أسطورة 

.ومنفذها اإلمام احلسني

استعراض واقعة الطف كوسيلة معاجلة آنية . 5
يف وقتها ومستقبلية ملا متر به األمة من أزمات 
وذلك بسبب احتواء هذه الواقعة عىل معان 
واجتامعي  فكري  بعد  ذات  ودالالت 
االبتعاد  لألمة  يضمن  وسيايس  واقتصادي 
عن االنقياد األعمى والعشوائي ملا موجود 
يف الساحة من رؤى وأفكار قد ال تتناغم مع 

األطر العامة لإلسالم احلقيقي.

حميطًا . 6 توفر  أن  جيب  احلسينية  الشعائر  إن 
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الرتبوية  للنهضة  خصبة  أرضية  ذو  صاحلًا 
اإلنسان  تكسب  املوضوعية  االجتامعية 
املجتمع  يطمح  التي  الصفات  من  العديد 
أن يوصلها إىل أبنائه ويريد أن حيافظ عليها 

وينقلها من جيل إىل أخر.
ومبدأ . 7 واالجتامعي  التالزم  حالة  بيان 

الطف  واقعة  عليه  ارتكزت  الذي  املساواة 
العديد  عىل  الحتوائها  وذلك  كربالء  يف 
كايف  املسلمني  من  جتعل  التي  الشواهد  من 
حسب  وكل  دائم  وتوحد  متاسك  حالة  يف 
عن  فضاًل  املرآة  دور  فبيان  وطاقته،  قدرته 
األطفال فضاًل عن  وبيان دور  الرجل  دور 
دور الكبار وإيضاح دور غري املسلمني فيها 
جيعل من واقعة الطف عنرصًا تربويًا فاعاًل 
معطيات  تبني  يف  احلقيقية  اللحمة  بيان  يف 
هناك  كان  وان  عنه  والدفاع  احلق  املبدأ 

اختالف يف الدين أو العقيدة أو املذهب.
إدخال عنرص احلداثة الذي ال يتعارض مع . 8

الطف  لواقعة  يعطي  وال  اإلسالمي  الفكر 
وال  احلقيقية،  معاملها  يشوه  وال  أخر  بعدا 
العامة  األسس  من  االستفادة  من  بأيس 
اجلانب  يف  النفس  علامء  لنا  يرسمها  التي 
الوجداين، وتضمينها يف الشعائر احلسينية بام 
واالعتامد  فرد،  لكل  العمرية  املرحلة  يالءم 
عىل التكنولوجيا احلديثة يف خماطبة اآلخرين 

بصيغة حضارية حديثة.
وموادر . 9 واملستجدات  املستحدثات  عرض 

لبيان  املتخصصني  الفقهاء  عىل  االختالف 

األمور التي تعترب دخيلة عىل النهضة احلسينية 
من  التارخيية  والشواهد  الوقائع  من  والتأكد 
املعتربة  الروائية  النصوص  مراجعة  خالل 
الباحثني واملحققني  واملحققة التي حققت من 

املتخصصني.
االجتامعية . 10 للطبقات  املجال  إتاحة  العمل عىل 

وصياغة  صناعة  يف  دور  هلا  ليكون  املثقفة 
وإقامة الشعائر احلسينية كون هلم اثر يف نفوس 
ملا  املتميز  لدورهم  آو  ناحية  من  اآلخرين 
حيملونه من أفكار وتطلعات اجيابية من ناحية 

أخرى.
من . 11 والعرب  الدروس  اخذ  مبدأ  عىل  الرتكيز 

أعطت  تارخيية  مدرسة  وأهنا  الطف  واقعة 
ثامرها عىل مدى حقب وأجيال متتالية، وليس 
كام يعتقد و يضن و يتخيل البعض أهنا حادثة 
األمور  هذه  فكل  نعم  والنوح،  والبكاء  للتأمل 
هو  األكرب  العطاء  لكن  الطف  واقعة  أعطتها 
ما حوته من دروس وعرب مثالية لبناء اإلنسان 

واملجتمع واإلنسانية مجعاء.
العمل عىل زرع الصفات واألخالق التي تنمي . 12

وجتعله  نفسه  يف  الثقة  وتزرع  الفرد  شخصية 
الذي  املبدأ  وعن  عقيدته  عن  ويدافع  يتبنى 
يلتزمه ويؤمن به، فهذا احلسني مع اخلسارة 
العسكرية الواقعية، وهو يف النتائج احلربية قد 
نجح  انه  لكن  الواقع،  ارض  يف  املعركة  خرس 
وفلسفته  عقيدته  عن  الدفاع  يف  باهرًا  نجاحًا 
واإلسالمية  اإليامنية  قيمه  منظومة  ودينه 

والرتبوية.
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الشعائر . 13 يف  عمل  لكل  احلقيقة  القيم  إعطاء 
وان  الواقعة  تعكس  الشعائر  الن  احلسينية 
الناجحة  والشعرية  متفاوتة  بنسب  كانت 
هي التي تعكس التطبيق الفعيل يف شخصية 
وجيب  فيها،  االجيابية  أثارها  وترتك  الفرد 
أن تعمل هذه الشعائر عىل أن يتقمص منها 
ويرتك  االجيابية  السلوكيات  بعض  الفرد 

السلبية.

الكثري . 14 يف  احلسينية  الشعائر  تنفرد  أن  جيب 
القدوة  عنرص  عىل  باحتوائها  املواطن  من 
حالة  خيلق  العنرص  هذا  عديدة  مواقف  يف 
القدوة،  أو  املقلد  األنموذج  وتقليد  حماكاة 
القائمني عىل الشعائر  وكان من الالزم عىل 
بكل  املَقلد  شخصية  جتسيد  احلسينية 
اجليدة  الصفات  وإظهار  الواقعية  تداعياهتا 
واحلسنة لكي ترتك انطباعها اجليد يف نفوس 
مسألة  الن  األطفال  وخصوصًا  اآلخرين 
التقليد واملحاكاة عنرصًا مهاًم يف حياة الطفل 
الصفات  من  الكثري  يتعلم  طريقها  وعن 

واألخالق والعادات واملهارات املختلفة.

االجتامعي . 15 الوعي  حالة  خلق  عىل  العمل 
أن  سيام  وال  املجتمع،  أفراد  لدى  اجلامعي 
الشعائر احلسينية مجاعية تعاونية ختلق روح 
أن  عىل  وتساعد  التعاوين،  اجلامعي  العمل 
وتسهم  البعض  بعضهم  من  األفراد  يتعلم 
األفراد  اجتامعي بني  تواصل  يف خلق حالة 
والتقوى،  الرب  عىل  تعاوهنم  طريق  عن 
جمموعة  احلسينية  الشعائر  تكون  وبذلك 

من األنشطة، واإلجراءات التي تعتمد عىل 
تعاون، وتفاعل الناس، إلنجاز عمل معني، 

ضمن مادة أفكار وعقيدة واحدة.

التبوءات . 16 أو  اإلعجازية  احلالة  استعراض 
أو  حصلت  التي  الدعوات  استجابة  أو 
يف  ووقعت   احلسني اإلمام  من  صدرت 
قصري  بأمد  بعدها  حتققت  أو  الواقعة  حني 
ذلك  يف  العلمية  احلالة  وبيان  طويل،  أو 
إطار  يف  إدخاهلا  عن  االبتعاد  رضورة  مع 
العقل  دائرة  عن  ابتعادها  أو  األسطورة 
ذات  علمية  بمضامني  بياهنا  بل  واملنطق، 
املوكل  اإلهلي  الدور  يربز  كبري،  هدف 
لإلمام احلسني بأنه أمام معصوم مفرتض 
الطاعة وانه ذو مكانة كبرية عند السامء فال 

بد أن تكون لديه كرامة يف واقعة الطف.

وأخريًا توعية املجتمع بان الشعائر احلسينية . 17
وهي  احلسينية  الثورة  هنضة  من  جزء  هي 
الثورة  هذه  تركته  الذي  الباقي  اإلرث 
مجيع  وتنشئة  عليه  املحافظة  جيب  والذي 
األفراد واألبناء عليه، الن املحافظة عليه هو 
وشهدائها  وقائدها  للثورة  الوفاء  من  جزء 

اإلكرام.
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ال�شعائر الح�شينية في الجامعات العراقية:

أساسيًا  عنرصًا  اجلامعي  التعليم  مرحلة  تشكل 
يف بناء منظومة املجتمع، وتظهر أمهيته يف أي جمتمع 

كونه أهم وسائل اللحاق بركب اإلنسانية)17(.

بالسواد  تنشج  العراقية  واملعاهد  اجلامعات 
احلسينية  العتبة  رشعت   الشهداء سيد  عىل  حزنًا 
راية  برفع  العراقية  واملعاهد  اجلامعات  مع  بالتعاون 
لذكرى  إحياء  واملعاهد  اجلامعات  حرم  يف  احلــزن 
األساتذة  قبل  من  وكان   احلسني اإلمام  استشهاد 
والطلبة تفاعاًل وحضورًا كبريًا مع هذه املراسيم التي 
وتساهم  األخالقية  والقيم  املعاين  من  الكثري  حتمل 
رسم  يف  وتــشــارك  املجتمع  مــســارات  تصحيح  يف 
املستقبل لطلبتنا ولكي تكون نرباسًا هيتدي به الطلبة 
واألساتذة وكل من يدخل اجلامعة يرى راية خفاقة 
لبيك يا حسني« حيث متثل  يف سامء اجلامعة تقول » 
رسالة اإلصالح الداعية إىل األمر باملعروف والنهي 
العلمية  للجامعات  الدافع  تعطي  وأهنا  املنكر،  عن 
 احلسني اإلمام  عليه  سار  الذي  النهج  عىل  لتسري 
السيام يف هذه األيام التي يزدحم فيها الباطل باحلق، 
حتدث  الشاوي  عيل  الدكتور  ميسان  جامعة  رئيس 
واحلرم  الدينية  املؤسسة  بني  والتالقي  التواصل  عن 
اجلامعي بخلق تالقي يف األفكار يؤثر عىل زيادة وعي 
الطلبة ويعزز مستواهم العلمي واألخالقي وما يقام 
حسينية  مراسيم  من  ميسان  جامعة  حرم  يف  اليوم 
مضامني  من  حتمله  ملا  املباركة  السوداء  الراية  كرفع 
ودالالت إنسانية جتعل من الطالب قوة ملواجهة كل 
األوضاع واملشاكل الطارئة، أما ممثل الطائفة املسيحية 
حتدث  نوما  دانيال  جالل  األستاذ  ميسان  حمافظة  يف 

اإلمام  راية  رفع  يف  املسيحية  الطائفة  مشاركة  عن 
احلسني يف حرم جامعة ميسان ونحن نقف اليوم 
باسم اإلنسانية حتت هذه الراية املباركة راية احلق عىل 
 : أيضًا  الراية  برفع  قانت  التي  واجلامعات  الباطل، 
القادسية،  جامعة  الكوفة،  جامعة  كربالء،  جامعة 

جامعة املثنى، جامعة بابل، جامعة ميسان)18(.

�شبل ن�شر ال�شعائر الح�شينية:

اإلسالمي . 1 للعامل  احلقيقية  الصورة  إعطاء 
وان   احلسينية لنهضة  اإلسالمي  وغري 
السلم  عىل  اعتمدت  خالدة  توعوية  هنضة 
املجتمع  أفراد  بني  السلمي  والتعايش 

الواحد.

بصورة . 2  احلسني األمام  مظلومية  بيان 
صحيحة وانه مل خيرج لغرض طلب املنصب 
او الرئاسة بل كانت أعمدة ثورته اإلصالح 

والتجديد ونبذ الظلم.

لزيارة . 3 وبثها  الفضائية  القنوات  تركيز 
السلوك  إعطاء  يف  أمهيتها  بيان  األربعني 
التكامل  نحو  رحلة  أهنا  وكيف  اجلمعي 

السلوكي وبيان قيم الفرد واملجتمع.

التارخيية . 4 والدراسات  البحوث  إعداد 
واجلغرافية والرتبوية والنفسية واالقتصادية 
والسياسية يف رحلة كربالء وزيارة األربعني 
منهج  وفق  عىل  علمية  بصورة  ودراستها 

البحث العلمي الرصني.

يف . 5 األربعني  لزيارة  الدقيق  العلمي  التوثيق 
كل سنة وتوثيق بقية الشعائر األخرى وبيان 
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جذورها التارخيية األصيلة.

والتسامح . 6 العفو  مبدأ  نرش  عىل  احلث 
املسلمني  بني  واإلخوة  واملحبة  والتعاون 
ما  أهم  هي  املعايري  هذه  ان  وبيان  وغريهم 

خرج احلسني من اجله.

ثانيًا : الدرا�شات ال�شابقة

مل تعثر الباحث عىل دراسات سابقة ختص موضوع 
الشعائر احلسينية من الناحية الرتبوية والنفسية سواء 

كانت دراسة وصفية أو جتريبية.

الف�شل الثالث

اإجراءات البحث

التي  اخلطوات  الباحث  سيصف  املبحث  هذا  يف 
البحث  منهج  اتبع  إذ  بحثه،  أهداف  لتحقيق  اتبعها 

الوصفي.

بني  املتبادلة  للعالقات  الدقيق  التصور  وهــو 
املجتمع االجتاهات وامليول والرغبات، وألنه املنهج 
استقصاء  يعد  وهو  الظاهرة،  هذه  لدراسة  املالئم 

علمي وموضوعي ينصب عىل ظاهرة أو قضية معينة 
قائمة يف الواقع)19(.

اأوًل: مجتمع البحث

للباحث  البحث األساسية البد  اختيار عينة  قبل 
ال  إذ  وسامته،  األصــيل  للمجتمع  وصفًا  يقدم  أن 
املجتمع  حيدد  مل  ما  ممثلة  عينة  عىل  احلصول  يمكن 

األصيل)20(.

ومكوناته  األصيل  البحث  جمتمع  حتديد  وجيب 
من  والغرض  ودقيقًا.)21(  واضحًا  حتديدًا  األساسية 
تعريف املجتمع هو حتديد ما يشمله من أفراد)22( انه 
بدراستها  يقوم  التي  الظاهرة  مفردات  مجيع  حيتوي 

الباحث)23(.

وطالبًة  طالبًا   )1681( مــن  جمتمع  وتــالــف 
موزعني عىل أقسام ومراحل كلية الرتبية )قسم اللغة 
الرياضيات،  قسم  االنكليزية،  اللغة  قسم  العربية، 
الرتبوية  العلوم  قسم  اجلغرافية،  قسم  التاريخ،  قسم 

والنفسية( واجلدول )1(.

جدول )1( أعداد الطلبة على وفق املراحل الدراسية

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى المرحلة 

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور الجن�ض

1163901184433718673318العدد

5065612233911618المجموع
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ثانيًا: عينة البحث :

 هي اجلزء الذي يمثل جمتمع األصل أو األنموذج 
الذي جيري الباحث جممل عملة عليه)24(.

الرتبية  التي تدرس يف  الظواهر  وملا كانت معظم 
تتمثل يف جمموعة كبرية من األفراد يصعب حرصهم، 
عىل  الظواهر  دراسة  إىل  يلجأ  ما  غالبًا  الباحث  فان 
املجموعات  جمموعات صغرية خيتارها من بني هذه 
الكبرية، وتسمى هذه املجموعة الصغرية بالعينة )25(.

املجتمع  من  البحث  عينة  الباحث  اختار  ولقد 
األصيل ثم قسمها إىل قسمني:

العينة  هذه  أفراد  عدد  بلغ   : االستطالعية  العينة 
عليهم  وعرض  وطالبة،  طالبًا   )100(
تضمنت  التي  املفتوحة  األستبانة  الباحث 
السؤال اآليت: ما دور الشعائر احلسينية )زيارة 
القيم  مستوى  رفع  يف  أنموذجًا(  األربعني 

األخالقية للمجتمع من جهة نظركم ؟
العينة األساسية: بلغ عدد أفراد هذه العينة )100( 
طالبًا وطالبة عرضت عليهم األستبانة النهائية 

املغلقة.

ثالثًا: اإعداد اأداة البحث )الأ�شتبانة(:

 وهي أداة يستعملها املشتغلون بالبحوث الرتبوية 
عىل نطاق واسع للحصول عىل حقائق عن الظروف 
التي  البحوث  وإجــراء  بالفعل  القائمة  واألساليب 

تتعلق باالجتاهات)26(.

البحث  طرق  وأدق  أهم  من  األستبانة  وتعترب 
البحوث  الرتبية وخاصة يف  البيانات يف علوم  ومجع 

الوصفية)27(.

اعد  املفتوحة  األستبانة  إجــابــات  وفــق  وعــىل 
الباحث األستبانة املغلقة، إذ رتبها عىل وفق مستوى 
تكرارها يف األستبانات املفتوحة وبلغت عدد فقراهتا 

)40( فقرة.

رابعًا: �شدق الأداة:

الصدق هو احد الروابط الواجب توافرها يف أداة 
البحث املستعملة ألنه يتعلق بام تعنيه األداة فعاًل)28( 
وتعني قدرة األداة عىل قياس الظاهرة التي وضعت 

لقياسها)29(.

األدوات  يف  السيام  استعامالً  الطرائق  أكثر  ومن 
التي تسعى إىل معرفة حمتواها أو مضموهنا أن تعرض 
املجال  يف  اخلربة  أصحاب  من  جمموعة  عىل  األداة 
يف  املحكمني  أداة  اخذ  ويتم  مقياسه  وضع  الــذي 
الفقرات ويف حالة حصول املوافقة عىل هذه الفقرات 

اعترب ذلك دلياًل عىل صـدق األداة )30(.

صياغتها  بعد  النهائية  األستبانة  عرض  تم  وقد 
النفس  علم  يف  واملختصني  اخلرباء  من  جمموعة  عىل 
موافقة  عىل  الفقرات  اغلب  حصلت  وقد  الرتبوي 
وبلغ  البسيطة،  التعديالت  بعض  إجراء  مع  اخلرباء 

عدد اخلرباء )11( خبري )ملحق 2(.

خام�شًا: ثبات الأداة:

أو  نفسها،  النتائج  تعطي  التي  هي  الثابتة  األداة 
أكثر من مرة يف ظروف  إذا طبقت  متقاربة هلا  نتائج 
االختبار  ثبات  حساب  ويمكن  ومتشاهبه،  متامثلة، 
 Retest( املعـد  االختبار  تطبيـق  إعـــادة  بطريقة 
method–Test(، لذلك أختار الباحث طريقة واحدة 
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وهذه  االختبار  إعادة  طريقة  وهي  الثبات  حلساب 
عينة  عىل  األداة  تطبيق  أســاس  عىل  تقوم  الطريقة 
البحث  جمتمع  من  اختيارها  تم  مناسبة،  استطالعية 
الكبري، إذ اختار الباحث )50( طالبًا وطالبًة من طلبة 
املرحلة الرابعة يف قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية – 
ثباته،  من  والتأكد  االختيار  لتطبيق  ميسان،  جامعة 
وبعد مرور فرتة زمنية مناسبة ترتبط بطبيعة الظاهرة 
 6  – )أسبوع  بني  ما  الفرتة  املدروسة، وتنحرص هذه 
أشهر( عىل رأي اغلب املصادر الرتبوية، يعاد تطبيق 
يكون  وبذلك  املجموعة،  هذه  عىل  نفسها  األداة 
لكل فرد منهم درجة يف االختبار األول، ودرجة يف 
االختبار الثاين، وبعد ذلك يتم مجع درجات االختبار 
معامل  ــاد  وإجي الثاين،  االختبار  ــات  ودرج األول 
 ،)Personبريسون ارتباط  )معامل  بينهام  االرتباط 
االختبارين  بني  العالقة  أنَّ  إىل  اإلشــارة  من  بد  وال 
 ،)1  + و   1-( بني  تنحرص  االرتباط  هذا  باستعامل 
 /  12  /  10 يف  األول  االختبار  الباحث  وأجــرى 
2017، وتم إعادة األداة نفسها بعد مرور أسبوعني، 
وبعد أْن طبق الباحث العمليات اإلحصائية املالئمة 
املرة  يف  االختبار  تطبيق  بني  العالقة  نتيجة  كانت 
هناك  أنَّ  يعني  وهذا   )0،89( الثانية  واملرة  األوىل 
األول  االختبار  يف  الطلبة  درجات  بني  قوية  عالقة 
حيث  ثابتة  األداة  تكون  وبذلك  الثاين،  واالختبار 

أعطت نتائج متقاربة.

�شاد�شًا : تطبيق الأداة : 

أداة  إعــداد  مستلزمات  الباحث  أجرى  أن  بعد 
بحثه  عينة  عىل  النهائية  بصيغتها  طبقها  البحث، 

العمليات  الباحث  أجــرى  ثــم  عليها،  لإلجابة 
اإلحصائية املناسبة والتي توصل من خالهلا إىل نتائج 

بحثه.

�شابعًاً: الو�شائل الإح�شائية:

النسبة املئوية: استعملت يف حتويل التكرارات . 1
نسبة  إىل  األستبانة  فقرات  من  فقرة  كل  يف 

مئوية.

الوسط . 2 إجياد  يف  استعمل  احلسايب:  الوسط 
فقرات  من  فقرة  لكل  املرجح  احلسايب 

األستبانة.

استعمل  الباحث  أن  إىل  اإلشـــارة  من  بد  وال 
التي  للفقرة   )3( أعطى  حيث   )1  ،2  ،3( املقياس 
دور  تشكل  التي  للفقرة   )2( و  كبريًا،  دورًا  تشكل 

متوسط، و )1( للفقرة التي ليس هلا دور.

من . 3 فقرة  كل  درجات  ملعرفة  املئوي:  الوزن 
الفقرات  إىل  بالنسبة  وترتيبها  الفقرات 

األخرى.

الدرجة القصوى يقصد هبا أعىل درجة يف املقياس 
وهي )3(.
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الف�شل الرابع

عر�ض نتائج البحث ومناق�شتها

يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الباحث يف ضوء هدف البحث، وذلك بالكشف عن دور 
الشعائر احلسينية يف رفع مستوى القيم األخالقية للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية يف جامعة ميسان.

إذ تم حساب تكرار استجابات الطلبة عىل فقرات األستبانة املغلقة، ومن ثم حساب الوسط املرجح لكل 
فقرة ووزهنا املئوي ثم رتبت األسباب ترتيبًا تنازليًا، من أعالها حدة إىل أقصاها حدة، وفيام يأيت عرض النتائج:

جدول )1( يبني دور الشعائر احلسينية يف رفع مستوى القيم األخالقية للمجتمع من وجهة نظر طلبة كلية 
الرتبية يف جامعة ميسان بصورة تنازلية حسب الوسط املرجح والوزن املئوي.

الو�شط الفقرات ح�شب الرتبةت�شل�شل الفقرةالرتبة
المرجح

الوزن 
المئوي

1222.7699تربية األجيال عىل أخالق أهل البيت
2.797ترفع شأن اإلسالم واملسلمني26
2.7297هلا دور كبري يف إحياء اإلسالم ونرش تعاليمه317
2.8896تغرس يف أعامقنا العبودية هلل )عز وجل(418
2.8896الشعائر احلسينية إحدى مصاديق شعائر اهلل 524
2.8695تشحذ يف النفوس حماربة الظلم ونرصة احلق61
2.8695تعطي حافزًا كبريًا إلظهار احلق والقضاء عىل الباطل716
2.8495الشعائر احلسينية ضامن للحارض واملستقبل827
2.8495الشعائر احلسينية منطلق لتأصيل وجتديد األفكار والقيم910

1028.2.8294متثل أهم روافد استمرار االرتباط البرشي بقضية أهل البيت
2.8294تعطي دروسًا يف احلرية واالنتصار والثبات1113
2.893تنمي القيم األخالقية لدى اإلنسان122
2.893تسهم يف نقل الرتاث الديني134
2.7893هي دعوة إىل تطبيق أصول الدين وفروعه1434
2.7893تعمق روح الوالء يف نفوس الناس1536
2.893هي دعوة إىل كل الديانات االخري داخل البلد وخارجه 1640
2.7692هلا دور يف بناء الشخصية اإليامنية الواعية 1712
2.7692تنمي حركة التآخي بني املسلمني والديانات االخري1819
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2.7692تغرس يف أعامق املجتمع والعطف وخدمة اآلخرين1929
2.7692أهم أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة2030
2.7692تعمل عىل حتويل الواقع السلبي إىل واقع اجيايب سليم2111
2.7491حتقيق العدالة واملساواة بني الناس223
2.7491هلا دور يف حث الناس عىل اجلهاد237
2.7291هلا أمهية كوهنا تزود الفرد بقوة اإليامن 2433
2.7491االبتعاد عن املحرمات والسلوك املنحرف 2538
2.7491تنمي روح التعاون والعمل اجلامعي بني أفراد املجتمع2639
2.790تؤدي إىل رقي الفرد واألمة معنويًا وماديًا279
2.790تعمل عىل أيقاظ الضمري اإلنساين احلي2814
2.790تطبع اثر عظيم يف النفوس البرشية 2920
2.6889تشكل اهلوية احلضارية لألمة3023
2.6889تعطي املفهوم الصحيح للدين وتعبده للحياة 3135
2.6488تشكل مدارس علمية وأدبية وتربوية325
2.6488تعطي فهاًم أكثر لسلوكيات املجتمع3315
2.6488أسلوب ناجح ملجاهبة التأثري الغريب3421
2.6488زيادة ثقافة الرقي يف شخصية الفرد واملجتمع3531
2.687تعزيز قيمة املرأة يف املجتمع3625
2.5886تشجيع اإلنسان أن يكون أنسانا ويستمتع بحريته378
2.5886تفتح أفاقا فكرية واقتصادية واسعة3832
2.5886تعد احد اخلطوط العامة يف بناء اجلامعة الصاحلة3937
2.170هي منهج لرتبية الشباب وتفعيل دورهم يف النهوض بقيم املجتمع4026

مناق�شة النتائج:

عددها . 1 فقرات  جمموعة   )1( اجلدول  تضمن 
الشعائر احلسينية يف رفع  )40( فقرة مثلت دور 
وجهة  من  للمجتمع  األخالقية  القيم  مستوى 
نظر طلبة كلية الرتبية يف جامعة ميسان، تراوحت 
حدة فقراته الوسط املرجح بني )2.96-2.1( 

وبأوزان مئوية )%70- %99(.

أظهرت النتائج أن الفقرة )تربية األجيال عىل . 2
أخالق أهل البيت( نالت الرتتيب األول إذ 
بلغت حدهتا )2.96( وبوزن مئوي )%99( 
تتحىل  احلسينية  الشعائر  ممارسة  خالل  من 
سيد  مدرسة  أن  بام   البيت أهل  بأخالق 
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اإلسالمية  للقيم  املتدفق  النبع  هي  الشهداء 
الصحيح  الطريق  عىل  خالهلا  من  لألجيال 
والتي ترفع املستوى األخالقي للفرد، والفرد 
جزء من املجتمع وإذا تم إصالح الفرد أصبح 
من املمكن إصالح املجتمع وهلا دور كبري يف 
يف  وترسيخه  احلسيني  املنهج  األطفال  تعليم 
حياهتم  يف  للصالح  خارطة  وجعله  أذهاهنم 
احلقيقي  واملضمون  اإلطار  فهي  املستقبلية 
عليه  احلسني  كتبها  التي  اخلالدة  للملحمة 
بيته  أهل  ودماء  بدمائه  لألجيال  السالم 

وأصحابه.

شأن . 3 )ترفع  الفقرة  الثانية  املرتبة  يف  تأيت 
اإلسالم واملسلمني( إذ بلغت درجة حدهتا 
تشكل   ،)%97( مئوي  وبوزن   )2.9(
اإلسالمية  األمة  هوية  احلسينية  الشعائر 
ذلك االنتامء احلقيقي ملدرسة اإلسالم، وأننا 
وختلقنا  الكثري  اليشء  اإلسالم  من  تعلمنا 
)حممدي  هو  الذي  هبديه  واهتدينا  بأخالقه 
نفقد  ال  أن  فعلينا  البقاء(  حسيني  الوجود 
بأنه  السمة يف ديننا وسريتنا ألننا نعلم  هذه 

متأصل ومثاب عليه.

اإلسالم . 4 إحياء  يف  كبري  دور  )هلا  الفقرة  أما 
ونرش تعاليمه( فقد احتلت املرتبة الثالثة إذ 
مئوي  وبوزن   )2.92( حدة  عىل  حصلت 
خالل  من  اإلسالم  إحياء  يتم  إذ   )%97(
التزام األغلبية بتعاليم الدين الصحيح، ومما 
البرشية  تبني أمهية اإلسالم وقيمته يف حياة 
والشعائر احلسينية تساعد عىل ترسيخ الدين 

الدين  معامل  لنا  توضح  وهي  األذهان  يف 
احلنيف بشكل صحيح.

إن الفقرة )تغرس يف أعامقنا العبودية هلل عز . 5
وجل( جاءت بالرتتيب الرابع بدرجة حدة 
الواقع  )2.88( وبوزن مئوي )96%(، يف 
من  هي  ومبادئ  قيم  من  نملك  ما  جل  أن 
فذكرى  الشهداء  سيد  تضحيات  بركات 
أعامقنا  يف  غرست  التي  هي  عاشوراء 
أوارص  تقوي  إذ  وجل(  )عز  هلل  العبودية 
الشعور  روح  وتعمق  واملخلوق  الدين 
باملسؤولية أمام اهلل تعاىل وان اإلنسان يسمو 

بأخالقه وعالقته باهلل تعاىل.

إحدى . 6 احلسينية  )الشعائر  الفقرة  حصلت 
اخلامس  ترتيب  عىل  اهلل(  شعائر  مصاديق 
مئوي  وبوزن   )2.88( حدة  بدرجة 
أقوى  من  احلسينية  الشعائر  تعد   ،)%96(
ملتزم  الفرد  جتعل  التي  الدينية  الشعائر 
باألخالق ومن املعروف أن العبادة احلقيقية 
هو  والتصديق  للتصديق،  تقود  التي  هي 
طاعته  وامتثال  احلق  مصداق  عن  البحث 
هي   احلسني اإلمام  طاعة  أن  شك  وال 
قدم  ما  قدم  وهو  ال  كيف  تعاىل  اهلل  طاعة 
جنبيه  بني  التي  نفسه  حتى  تضحيات  من 

لرتسيخ دعائم الدين.

حماربة . 7 النفوس  يف  )تشحذ  الفقرة  جاءت 
السادسة  املرتبة  يف  احلق(  ونرصة  الظلم 
مئوي  وبوزن   )2.86( حدة  بدرجة 
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)95%( من خالل الشعائر احلسينية تنهض 
الظلم  ورفض  ومبادئها  بضيمها  األمة 
يليق  ال  التي  العزة  بل  واهلوان  الذل  وعدم 
سواها باإلنسان إذ تربز حجم الظلم وكيفية 
الوقوف ضده حتى ولو كلف ذلك األرواح 
عن  والدفاع  احلق  الصوت  إعالء  وتعد 
احلرية وهتذيب وتطهري النفوس من األفكار 

السلبية التي تؤثر عىل القيم الدينية.
إن الفقرة )تعطي حافزًا كبريًا إلظهار احلق . 8

والقضاء عىل الباطل( جاءت باملرتبة السابعة 
إذ حصلت عىل درجة حدة )2.86( وبوزن 
رمز  احلسينية  الشعائر  إن   ،)%95( مئوي 
والفساد  الظلم  ضد  االحتجاج  رموز  من 
احلسينية  الثورة  به  بدأت  ملا  امتداد  وهو 
تسلط  فهي   البيت أهل  له  تعرض  وما 
الضوء عىل حقيقة الرصاع األبدي بني جبهة 
التوحيد وجبهة الرشك وبني القيم وأضداد 
وبني  والالاخالق  األخالق  وبني  القيم 

عروج اإلنسان وسقوط اإلنسان.
ضامن . 9 احلسينية  )الشعائر  الفقرة  جاءت 

للحارض واملستقبل( باملرتبة الثامنة وبدرجة 
هي   )%95( مئوي  وبوزن   )2.84( حدة 
تعمل عىل تنمية الوعي األخالقي واإلنساين 
وخدمة  اإليثار  طريق  عن  والرتبوي 
اآلخرين والعطف ومن خالل هذا يستلهم 
حمبو اإلمام واملجتمع عامة قياًم ومفاهيم 
جديدة من خالل مدرسة عاشوراء اخلالدة 
وبذلك يف تعد أهم أسباب السعادة يف الدنيا 

واآلخرة.

منطلق . 10 احلسينية  )الشعائر  الفقرة  حصلت 
لتأصيل وجتديد األفكار والقيم( عىل املرتبة 
التاسعة بدرجة حدة )2.84( وبوزن مئوي 
)95%(، أن كل ما ذكر ويذكر عن الشعائر 
 احلسينية هي ترمجة لثورة اإلمام احلسني
تعتمد بالدرجة األساس عىل كيفية نقل هذه 
الشعائر وإلقائها بطريقة سليمة سلسة يلقاها 
 املستمع بيرس وسهولة وان حب احلسني
احلية  والضامئر  والعقول  القلوب  حمرك  هو 
ورثه  كام  بالفطرة  ورثناه  الذي  ارثنا  وهو 
أجدادنا وآباؤنا من قبل لذا نرجو الشفاعة 

ملن يقيم الشعائر وبعضها.

استمرار . 11 روافد  أهم  )متثل  الفقرة  أما 
 )البيت أهل  بقضية  البرشي  االرتباط 
بدرجة  العارشة  باملرتبة  تسلسلها  جاء  فقد 
 ،)%94( مئوي  وبوزن   )2.82( حدة 
اهنار  التاريخ  عىل  أسالت  التي  القضية  هي 
نفس  يف  والقيم  املبادئ  ورسخت  الدموع 
واملعاملة  اخللق  حسن  إىل  وأدت  الفرد 
عاطفية  حركة  منها  ونتجت  احلسنة 
وانفعالية واضحة لدى رشائح من اجلمهور 
يف تفاعلهم الوجداين والعاطفي القوي مع 
فاجعة الطف فهي حتفظ للجمهور عاطفته 
عاشوراء،  بمأساة  وارتباطه  وأنشداده 
البرشي  واالرتباط  العالقة  هذه  وتصعد 

بمأساة الطف.

احلرية . 12 يف  دروسًا  )تعطي  الفقرة  حصلت 
احلادية  املرتبة  عىل  والثبات(  واالنتصار 
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مئوي  وبوزن   )2.82( حدة  بدرجة  عرش 
فكر  يف  األهداف  هذه  جتلت  لقد   ،)%94(
سيد الشهداء ويف عمله أيضا وكذلك لدى 
أنصاره وأتباعه فباحلرية يستطيع اإلنسان أن 
وهبا  تعاىل  هلل  املطلقة  العبادة  أريج  يستنشق 
األمام  أشار  وهلذا  بإنسانيته  اإلنسان  يشعر 
قبل  إنسانية  قيمة  احلرية  بان   احلسني
وهذه  ساموية،  أو  إسالمية  قيمة  تكون  أن 
األهداف توجه الناس إىل الطريق الصحيح 

طريق النجاة يف هذه الدنيا الفانية.

ظهرت الفقرة )تنمي القيم األخالقية لدى . 13
اإلنسان( يف املرتبة الثاين عرش بدرجة حدة 
تساعد   ،)%93( مئوي  وبوزن   )2.8(
احلميدة  باألخالق  التمسك  عىل  اإلنسان 
بالقيم  االلتزام  وعىل  باملجتمع  واملرغوبة 
االتصاف  املجتمع  وتقيد  اجليدة  األخالقية 
الكثرية  للفضائل  جامع  فانه  اخللق  بحسن 
واحللم  والتواضع  والرفق  احلكمة  من 

والصرب وغريها.

الرتاث . 14 نقل  يف  )تسهم  الفقرة  حصلت 
الديني( عىل املرتبة الثالثة عرش بدرجة حدة 
)2.8( وبوزن مئوي )93%(، يستفاد منها 
املواسم  تلك  فان  الدينية  العلوم  زيادة  يف 
الدينية  العلوم  ونرش  للتبليغ  مواسم  هي 
تواجد  لكثرة  وذلك  وسهولة  يرس  بكل 
احلسيني  املنرب  حول  وحتشدهم  املؤمنني 
احلسينية  فالشعائر  العالم،  وسائل  وتوفر 
ووعيهم   البيت أهل  رسالة  تعكس 

اإلسالمي  التاريخ  يف  ومواقفهم  لإلسالم 
ومنعت  السالم  نقاوة  عىل  حافظت  التي 
الناس  لدعوة  خصبًا  جماالً  ويكون  حتريفه 
هدى  إىل  وتوجههم  ونرشه  اإلسالم  إىل 
اإلسالم  بمفاهيم  والتعريف   البيت أهل 
إقامة  إىل  الناس  ودعوة  القران  وهدى 

فرائض اهلل تعاىل.

أصول . 15 تطبيق  إىل  دعوة  )هي  الفقرة  أما 
يف  تسلسلها  جاء  فقد  وفروعه(  الدين 
 )2.78( حدة  بدرجة  عرش  الرابعة  املرتبة 
أن  علينا  جيب  إذ   )%93( مئوي  وبوزن 
ما  بعد  نكون  أن  لنا  أراد  بشخص  نقتدي 
نأمر  أن  لنا  أراد  أن ال نكون،  الغري  لنا  أراد 
نكون  أن  الغري  لنا  أراد  ما  بعد  باملعروف 
 مع املنكر وجسد لنا من خالل تضحيته
الدين،  بوحدة  جتسدت  عظيمة  مفاهيم 
ورعاية  احلقوق،  وحف  الصالة،  وقيام 
املقربني، كان يريد أن يبني لنا معنى األخوة، 
وان  املعاملة  وحسن  والرفقة،  والصداقة 
للعهد  حافظني  وحمتسبني،  صابرين  نكون 
األمر  مدرسة  فهي  والصدق،  واألمانة 

باملعروف والنهي عن املنكر.

يف . 16 الوالء  روح  )تعمق  الفقرة  حصلت 
عرش  اخلامسة  املرتبة  عىل  الناس(  نفوس 
مئوي  وبوزن   )2.78( حدة  بدرجة 
)93%(، الشعائر احلسينية تعمل عىل تعميق 
الوالء يف نفوس الناس وتدفعهم إىل الثورة 
ونحن  رشيعتنا،  خيالف  ما  لكل  والرفض 
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علينا أن نعلن ارتباطنا ووالئنا وانتامئنا، وان 
الوالء هو االرتباط النابع من القلب احلاكم 
يف  كام  وعالقاته  اإلنسان  صالت  كل  عىل 
ِيَن  ُ َورَُسوُلُ َوالَّ َما َوِلُُّكُم الَّ قوله تعاىل:)إِنَّ
َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  الَّ آَمُنوا 

َوُهْم َراكُِعون()31(.

التو�شيات

من خالل النتائج التي توصل إليها هذا البحث، 
يويص الباحث بام يأيت:

احلسينية ألهنا . 1 الشعائر  يتم بحث مسألة  أن 
الثورة  قوة  للحفاظ عىل  دعامة  أهم  تشكل 
احلسينية املقدسة وأهنا تربط ينبوع الصفات 

النفسية املحركة نحو الثورة.

احلسينية ألجل . 2 الشعائر  إحياء  املواظبة عىل 
بام  نعمل  أن  القيم األخالقية،  رفع مستوى 
نعلم ونؤمن به وان نسعى إىل االقرتاب أكثر 

.فأكثر من قيم سيد الشهداء

يف . 3 احلسينية  بالشعائر  االعتناء  يتم  أن 
مناسبات عديدة خالل العام.

المقترحات:

استكامالً ملا توصل إليه هذا البحث يقرتح الباحث 
ما يأيت:

عىل . 1 الدراسة  هلذه  مماثلة  دراسة  إجراء 
مستوى طلبة الدراسات العليا.

ملعرفة . 2 الدراسة  هلذه  مماثلة  دراسة  إجراء 

دور الشعائر احلسينية يف رفع مستوى القيم 
طلبة  نظر  وجهة  من  للمجتمع  األخالقية 
كليات أخرى مثل كلية الرتبية األساسية أو 

كلية اآلداب.

عىل . 3 الدراسة  هلذه  مماثلة  دراسة  إجراء 
مستوى طلبة املدارس الثانوية.
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 الإنفاق في زيارة الأربعين عالمة اإيمان 

-  درا�شة ا�شتدللية في �شوء القراآن وال�شّنة  ـ
م. د ح�سني �سالح ظاهر

مديرية تربية كربالء املقدسة
الملخ�ض

اإلسالم دين اإلنسانية وهدفه األساس بناء اإلنسان عىل مبادئ وقيم سامية تليق به وبكرامته التي كرمه اهلل 
ْحَسِن َتْقوِيٍم، وقد تعددت 

َ
ْمَنا بَِن آَدَموبحسن اخللقة حينام خلقه فِى أ هبا حينام قال تعاىل : َولََقْد َكرَّ

أساليب القرآن الكريم لتحقيق هذا اهلدف السامي املتمثل برفاهية هذا اإلنسان والوصول به إىل درجة السعادة 
  التامة عرب توثيق عالقته باهلل سبحانه وتعاىل وذلك بطريق إرسال األنبياء والرسل وكانت اخلامتة بالنبي حممد
الذي بّلغ الناس ونصح هلم، ولعل من أهم ما حّث  عليه القرآن والسنّة هو اإلنفاق اخلالص يف سبيل اهلل يؤكد 
, وأكدت سنّة  التعريض بحسن عمله  التي تأمرنا باإلنفاق بصورة مبارشة أو عن طريق  الكثرية  ذلك اآليات 

الرسول وأهل بيته ذلك كثريا. 

وقد جعل اهلل جزاء اإلنفاق هو اجلنة ؛ ألّن من ينفق ماله خملصا لوجه اهلل هو املؤمن حّقا الذي اتبع القرآن 
والرسول، كون هذا األمر أي اإلنفاق يعد من أهم األسس التي جتعل اإلنسان مقبال عىل احلياة حينام تؤمن 
له جانيا من أهم جوانب العيش الكريم وتزيل مّها من أثقل مهومه لذلك أوىل القرآن والسنّة هذا اجلانب عناية 

خاصة ؛ ألّنه يمثل األمن االقتصادي للفرد ثّم املجتمع وهو من أهم أسس استقرار املجتمعات.

هذا البحث حماولة إلثبات أّن اإلنفاق يف زيارة األربعني هو عالمة من عالمات املؤمنني الذين آمنوا باهلل 
وآمنوا بالرسول ووالية أهل البيت، وذلك عرب ثالث حماور :

 األول : اإلشارة إىل أمر القرآن الكريم  باإلنفاق لوجه اهلل وأّنه عالمة من عالمة إيامن املؤمنني باهلل ورسوله
وجزاء ذلك اجلنّة.

بيان أّن اإلنفاق هو إتباع لسنّة الرسول وأهل بيته وهذا من عالمة املؤمنني الذين حيبون اهلل  الثاين : 
ورسوله ويتبعونه.

املنافق عرب  التي متيز املؤمن من  أّن زيارة األربعني هي عالمة من عالمات اإليامن الكثرية  إثبات  الثالث : 
طاعة اهلل ورسوله يف هذا األمر.
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Spending on the Arbaeen is a sign if faith- A study in the light of Quran and 

Sunnah

Dr. Hussein Saleh Dhahir

Karbala's Directorate of Education 

Abstract

Islam is the religion of humanity and its objective is to build the human being on the princi-
ples and values that worthy of them, the ways the holy Koran had directed in order to achieve 
this purpose were varied, as the most important of these way were the holy verses that order us 
to spend in favor for the needy, not to mention the many Hadiths by the Prophet and his house-
hold.

This research is an attempt to prove that spending during the Arbaeen time is one of the signs 
of true believers who believed in Allah, the Messenger, and the mandate of the Ahl al-Bayt, 
which can be achieved through three axes:

The first is the reference to the command of the holy Koran to spend in the name of Allah, as 
it is a sign of the faith in Allah and His Messenger, where the reward of that is Paradise.

The second: it is an obedience to the Prophet and his household, as it is a sign of believers 
who love and follow God and His Messenger.

Third: To prove that the Arbaeen pilgrimage is one of the many signs that distinguish the 
believer from the hypocrite through obedience to Allah and His Messenger in this matter.
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المدخل

مسألة  عىل  النبوّية  والسنة  الكريم  القرآن  حّث 
اإلنفاق وشجعا عليه، وكثرية هي املواضع التي ذكر 
فيها اإلنفاق سواء أكان هذا اإلنفاق ماديا أو معنويا، 
هذه  منزلة  تظهر  والسنّة  القرآن  من  العناية  وهذه 
اإلسالم  ألّن  ؛  املجتمع  يف  املبارش  وتأثريها  املسألة 
فحاولت  االجتامعية،  للحياة  متكامل  ))بنظام  جاء 
تربية األفراد عىل النظام األخالقي(()1( لذلك يؤكد 
عّز  والتقوى هلل  الكريم عىل مسألة األخالق  القرآن 
خاصة  فردية  مسؤولية  التقوى  هذه  فجعل  وجّل 
هذا  وأمام  األخالق  هي  هنا  ))والتقوى  باإلنسان 
املعيار يستوي الناس... ومثل هذا الفارق األخالقي 
فرد  الوراثة، وال هو وقف عىل  يقوم عىل أساس  ال 
دون اآلخر، وإنام هو مكتسب بمقدور كّل إنسان أْن 
إذ  العمل عصب احلياة لإلنسان  يعمله(( )2( وجعل 
يعّد املال أساس معيشته ورفاهية أوالده وبيته، فأراد 
التشجيع  عرب  ومعنوي  مادي  توازن  خلق  اإلسالم 
التوازن  املادّي واملعنوّي وسيؤدي هذا  التكافل  عىل 
اإليــامن  بصفات  يتصف  صحيح  جمتمع  خلق  إىل 
ورسوله  هلل  اخلالصة  بالطاعة  يتمثل  الذي  املتكامل 
القرآن  يف  واخلدمات  النفقات  ــواع  أن ))أّن  فنرى 
الكريم قد أويص هبا هلدف أساس هو مترين اإلرادة 
والتقوى  الفضيلة  ونيل  وإصالحه،  الفرد،  لدى 
بعض  فثّبت   ،)3( ــرة((  اآلخ يف  العالية  والدرجات 
عامة  املسلمني  تشجيع  سبيل  يف  الرشعية  األوامــر 
تأمر  التي  الكثرية  اآليــات  فــأورد  خاّصة  واملؤمنني 
وصور  اآلخرين  ومساعدة  عليه،  وتشجع  باإلنفاق 
هلم جزاء هذا اإلنفاق برشط اإلخالص هلل وحده ال 

رياء للناس فأمرهم باالبتعاد عن الرياء وطريقه فقال 
ِيَن آَمُنواْ َل ُتبِْطلُواْ َصَدقَاتُِكم  َها الَّ يُّ

َ
تعاىل : يَا أ

َوَل  انلَّاِس  رِئَاء  َماَلُ  يُنفُِق  ِي  َكلَّ َوالَذى  بِالَْمّنِ 
يُْؤِمُن بِاّلِ َواْلَوِْم الِخرِ َفَمَثلُُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَيْهِ 
ٍء  ا لَّ َيْقِدُروَن َعَ َشْ َكُه َصْلً َصابَُه َوابٌِل َفَتَ

َ
تَُراٌب فَأ

 ،)4(الَْكفِرِيَن الَْقوَْم  َيْهِدي  َل  َوالُّ  َكَسُبواْ  ا  ّمِمَّ
للذي  صورة  أورد  للمرائي  الصورة  هذه  وبمقابل 
ِيَن آَمُنواْ  ينفق خملصا هلل فقال تعاىل : قُل ّلِعَِبادَِي الَّ
ا وََعلنَِيًة ّمِن  ا َرزَْقَناُهْم ِسًّ َلةَ َوُينفُِقواْ ِممَّ يُقِيُمواْ الصَّ
وقوله   ،)5(ِخَلٌل َوَل  فِيهِ  َبيٌْع  لَّ  يَوٌْم  ِتَ 

ْ
يَأ ن 

َ
أ َقبِْل 

َواْلَوِْم  بِاّلِ  يُْؤِمُن  َمن  ْعــَراِب 
َ
ال َوِمَن   : تعاىل 

َوَصلََواِت  اّلِ  ِعنَد  قُُرَباٍت  يُنفُِق  َما  َوَيتَِّخُذ  الِخرِ 
َُّهْم َسُيْدِخلُُهُم الُّ ِف رَْحَتِهِ  َها قُْرَبٌة ل ل إِنَّ

َ
الرَُّسوِل أ

إِنَّ الَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم)6(، وقوله تعاىل قي بيان اجلزاء 
َرزَْقَناُهْم  ا  َوِممَّ َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  الَّ للمنفقني : 
َُّهْم َدرََجاٌت ِعنَد  ا ل ْولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

ُ
يُنفُِقوَن أ

َكرِيٌم)7(. فمثل هذه اآليات  َورِْزٌق  َوَمْغفَِرةٌ  َرّبِِهْم 
وغريها تبني لنا بصورة ال لبس فيها أّن اإلنفاق طريق 
من أهم طرق الدعوة لدين اإلسالم وإنسانتيه، وآلية 
من آلياته املهمة يف الدعوة التي هتدف باألساس إىل 
بناء اإلنسان ورفاهيته بحدود الرشع ليكسب ثواب 
أنواع  لنا  القرآن  يذكر  وباإلمجال  واآلخــرة،  الدنيا 

املنفقني ومن هذه األنواع :

 األول: الذي ينفق ماله ليحارب اهلل ورسوله.
اآلخر : ينفق ماله رياء طلبا ملدح الناس.

الثالث : الذي ينفق ماله يف سبيل اهلل خملصا طلبا 
ملرضاة اهلل ورغبة للتقرب منه.

والنوع الثالث سيكون موضع عناية البحث أكثر 
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من األولني ؛ ألّنه يرتبط بالعمل الصالح ومنه زيارة 
األربعني الذي جيازى عليه العبد، وال نشري إليهام إالّ 

بقدر احلاجة يف البحث.

البحث  هذا  مثل  لكتابة  الداعية  األسباب  أّمــا 
الزيارة  هذه  الرتباط  عقائدية  مسألة  باألساس  فهي 
باحلسني وما يمثله من قيم إسالمية، وكوهنا متثل 
جتددا سنويا لفت أنظار املحبني وغري املحبني ولعل 
تقام  الذي  األساس  توضيح  يف  يساعد  البحث  هذا 

عليه هذه املامرسات العقائدية.

وسيكون املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التكاميل 
)التحلييل، واالجتامعي، والنفيس، والتارخيي، وغري 

ذلك مما يتطلبه اهلذف املرجو من البحث.

اأول : �شور الإنفاق في القراآن الكريم

خاطب القرآن الكريم السلوك اإلنساين ودعاه إىل 
))استنفار  دعوته  أساليب  ومن  واهلدى  احلّق  طريق 
الفاعلة  القوى  وحتريك  احلواس،  وتشغيل  العقل، 
القناعة  وبناء  الكامنة،  الطاقات  وتفجري  باإلنسان، 
العقلية للوصول إىل الصواب(()8( ومن أهم أهداف 
فكرية  نقلة  إحداث  الدعوة  أول  يف  الكريم  القرآن 
شاملة عند الفرد املسلم وذلك ؛ ألّنه قبل البعثة كان 
خيضع لنظام يتصف بكثري من األنانية ؛ ألّن املجتمع 
))ونظامه القبيل رصفه عن التفكري يف حميط اجتامعّي 
أوسع، فلم يفكر يف تغيري جمرى حياته فانحرص فكره 
داخل قبيلته ومل خيرجها عن مألوفها إالّ بقدر ما خيدم 
مطالبه الشخصية(()9(، فقّدم القرآن الكريم احللول 
واتسمت  يواجهها،  التي  اإلنسان  ملشاكل  اجلذرية 
ولعل  واملستقبل  للحارض  بشموليتها  احللول  هذه 

بشقيها  املالية  املشكلة  هي  املشاكل  هذه  أهم  من 
))ظاهرة  القرآن  واملعنوّي وذلك حينام طرح  املادي 
هذا  أمهية  أوال  استهدف  اهلل  سبيل  يف  اإلنــفــاق 
والناس،  وجّل  عّز  اهلل  بني  واسطة  وكونه  اإلنفاق، 
وليس متليكا للشخص(()10(، وعناية القرآن بظاهرة 
اإلنفاق وتعدد صيغه اللغوية وصوره البالغية تؤكد 
))أّن اإلنفاق يظل واحدا من مصاديق اإلخراج من 

الظلامت إىل النور(()11(.

وتعددت صور اإلنفاق وألفاظه فقد أورد القرآن 
بصيغة  منها  متعددة  برتاكيب  واملعاين  الصور  هذه 
الفعل املبارش )أنفق( وترصيفاته املتعددة بحسب ما 
اآليات  فبعض  له  املصاحب  والسياق  املعنى  يتطلبه 
 : تعاىل  قوله  مثل  من  املبارش  األمر  بصيغة  جاءت 
إَِل  يِْديُكْم 

َ
بِأ تُلُْقواْ  َوَل  اّلِ  َسبِيِل  ِف  نفُِقواْ 

َ
َوأ

 )12(الُْمْحِسننَِي ُيِبُّ  الَّ  إِنَّ  ْحِسُنَواْ 
َ
َوأ اتلَّْهلَُكةِ 

ِذيَن آَمنُوْا َأنِفُقوْا مِمَّا َرَزْقنَاُكم  َا الَّ وقال تعاىل : َيا َأهيُّ
َشَفاَعٌة  َوالَ  ٌة  ُخلَّ َوالَ  فِيِه  َبْيٌع  َيْوٌم الَّ  َيْأيِتَ  َأن  َقْبِل  ن  مِّ
يف  الشوكاين  وقال   )13(الظَّاملُِوَن ُهُم  َواْلَكافُِروَن 
 أنفقوا تفسري هذه اآلية : ))ظاهر األمر يف قوله 
الفرض  صدقة  عىل  مجاعة  محله  وقــد  الــوجــوب، 
وقيل  الشديد،  الوعد  من  اآلية  آخر  يف  وملا  لذلك، 
والتطوع(()14(،  الفرض  زكاة  جتمع  اآلية  هذه  إّن   :
 : تفسريها  والبيان يف  الكشف  تفسري  وقال صاحب 
فداء  ال  يوم  اخلري  يف  والنفقة  التطوع  صدقة  ))يعني 
األصفهاين  وقال  شفاعة(()15(،  وال  صداقة  وال  فيه 
وال  حسنة  ابتياع  القيامة  يف  يمكن  ال   : ))أي   :
ن 

َ
استجالهبا بمودة وذلك إشارة إىل قوله تعاىل :َوأ

نَساِن إِلَّ َما َسَع)16(، فظاهر اآليات هو  لَّيَْس لِْلِ
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األمر باألنفاق والتشجيع عليه ما دام اإلنسان قادرا 
احلساب  يوم  يف  عمله  لريى  مبعوث  فأّنه  ذلك  عىل 
ْوا  ّلرُِيَ ْشَتاتًا 

َ
أ انلَّاُس  يَْصُدُر  :يَوَْمئٍِذ  تعـاىل  لقوله 

َوَمن  يََرهُ  ا  َخرْيً ٍة  َذرَّ ِمثَْقاَل  َيْعَمْل  َفَمن  ْعَمالَُهْم 
َ
أ

الرشع  يرتك  ومل   )17( يََرهُ ا  َشًّ ٍة  َذرَّ ِمثَْقاَل  َيْعَمْل 
كيفية  وتوضيح  حتديد  دون  اإلنفاق  مسألة  املقدس 
اإلنفاق الذي ُيثاُب عليه العبد فقد أمرنا اهلل سبحانه 
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
وتعاىل أْن ننفق الطيب من املال فقال : يَا أ

ْخرَْجَنا 
َ
أ ا  َوِممَّ َكَسبُْتْم  َما  َطّيَِباِت  ِمن  نفُِقواْ 

َ
أ آَمُنواْ 

ُمواْ اْلَبِيَث ِمنُْه تُنفُِقوَن  رِْض َوَل َتَيمَّ
َ
لَُكم ّمَِن ال

نَّ الَّ 
َ
ن ُتْغِمُضواْ فِيهِ َواْعلَُمواْ أ

َ
َولَْسُتم بِآِخِذيهِ إِلَّ أ

َغِنٌّ َحِيٌد)18( فاهلل يأمرنا باإلنفاق من املال احلالل 
اإلنفاق  كيفية  القرآن  حدد  وكذلك  غري،  ال  الطيب 
اَر اْلِخَرةَ َوَل  ُ ادلَّ فقال تعاىل : َوابَْتِغ فِيَما آتَاَك الَّ
 ُ ْحَسَن الَّ

َ
أ َكَما  ْحِسن 

َ
َوأ نَْيا  ادلُّ ِمَن  نَِصيَبَك  تَنَس 

َ َل ُيِبُّ  رِْض إِنَّ الَّ
َ
َوَل َتبِْغ الَْفَساَد ِف اْل  َ إَِلْك 

اهلل  رزقك  فيام  ))ابتغ  اآلية  ومعنى   )19(الُْمْفِسِديَن
بأْن تفعل فيه أفعال اخلري  الغنى والثروة اآلخرة  من 
زادك  وجتعله  إليه،  واملندوب  الواجب  أصناف  من 
إىل اآلخرة »وال تنس نصيبك«، هو أْن تأخذ منه ما 
بشكرك  اهلل  عباد  إىل  »وأحسن«  ويصلحك  يكفيك 
وطاعتك كام أحسن اهلل إليك(()20(، يؤكد ذلك قوله 
نَفُقوا 

َ
أ إَِذا  ِيَن  َوالَّ  : حّقا  املؤمنني  وصف  يف  تعاىل 

 ،)21(قََواًما َذلَِك  َبنْيَ  َوَكَن  وا  َيْقُتُ َولَْم  يُْسِفُوا  لَْم 
وبني لنا القرآن درجات الذين أنفقوا وحاهلم واجلزاء 
الذي ينتظرهم حتببا وتشجيعا للقيام به فقال تعاىل : 
َلةَ  الصَّ قَاُمواْ 

َ
َوأ َرّبِِهْم  وَْجهِ  ابْتَِغاء  واْ  َصَبُ ِيَن  َوالَّ

َوَيــْدَرُؤوَن  وََعَلنَِيًة  ا  ِسًّ َرزَْقَناُهْم  ا  ِممَّ نَفُقواْ 
َ
َوأ

)22( ويف  ارِ ادلَّ ُعْقَب  لَُهْم  ْولَئَِك 
ُ
أ ّيَِئَة  السَّ بِاْلََسَنةِ 

تفسريها قال الطربيّس : ))يف هذه احلاالت أي ينفقون 
عىل الدوام ؛ ألّن هذه األوقات معينة للصدقات وال 
باالبتعاد  املؤمنني  عىل  وشدد   ،)23( سواها((  وقت 
اإلنفاق  هلم  وصور  اإلنفاق  يف  والشح  البخل  عن 
التحبب  يف  ــادة  زي هلل  قرضا  أنــه  عىل  اهلل  سبيل  يف 
والرتغيب وزيادة يف العناية وبيان األمهية فقال تعاىل 
نفُِقوا 

َ
ِطيُعوا َوأ

َ
َ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوأ : فَاتَُّقوا الَّ

ْولَئَِك ُهُم 
ُ
فَأ نُفِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ 

َ
ا ّلِ َخرْيً

يَُضاِعْفُه  َحَسًنا  قَرًْضا   َ الَّ ُتْقرُِضوا  إِن  الُْمْفلُِحوَن 
ويف   )24(َحلِيٌم َشُكوٌر   ُ َوالَّ لَُكْم  َوَيْغفِْر  لَُكْم 
أشد  ))الشّح   :  الصادق اإلمام  قال  الشح  معنى 
والشحيح  يده،  يف  بام  يبخل  البخيل  إّن  البخل،  من 
حتى  يده  يف  ما  وعىل  الناس  أيدي  يف  ما  عىل  يشّح 
ال يرى يف أيدي الناس شيئا إالّ متنى أْن يكون له يف 
احلل واحلرام، ال يشبع وال ينتفع بام رزقه اهلل(()25(، 
 : قيل   قرضا حسنا ال  تقرضوا  إْن  تفسري  ويف 
))يرصف املال فيام أمره اهلل مقرونا بإخالص وطيب 
سبعامئة  إىل  عــرشا  بالواحد  لكم  يضاعفه  نفس، 
ويؤكد  ــاق(()26(،  ــف اإلن بربكة  لكم  ويغفر  وأكثر، 
واضح  بمثل  لنا  ويبنه  املضاعف  الثواب  القرآن 
الفعل  صيغة  مستعمال  هلم  اجلزاء  ذكر  مع  لبس  ال 
ِيَن يُنفُِقوَن  َثُل الَّ املضارع )ينفقون( قال تعاىل : مَّ
نبََتْت َسبَْع َسَنابَِل 

َ
ْمَوالَُهْم ِف َسبِيِل اّلِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ

َ
أ

يََشاء  لَِمن  يَُضاِعُف  َوالُّ  َحبٍَّة  ّمَِئُة  ُسنُبلٍَة   ِ
ُكّ ِف 

َسبِيِل  ِف  ْمَوالَُهْم 
َ
أ يُنفُِقوَن  ِيَن  الَّ َعلِيٌم  َواِسٌع  َوالُّ 

ْجُرُهْم 
َ
َُّهْم أ ًذى ل

َ
نَفُقواُ َمنًّا َوَل أ

َ
اّلِ ُثمَّ َل يُتْبُِعوَن َما أ

 ،)27(ِعنَد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن
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قائام  بليغا  تصويرا  ينفقون  الذين  القرآن  لنا  ويصور 
عىل املشابه زيادة يف الرتغيب وتأكيد اجلزاء قال تعاىل 
ْمَوالَُهُم ابْتَِغاء َمرَْضاِت اّلِ 

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ : َوَمَثُل الَّ

َصاَبَها َوابٌِل 
َ
نُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِربَْوٍة أ

َ
َوتَثْبِيًتا ّمِْن أ

َفَطلٌّ  َوابٌِل  يُِصبَْها  َّْم  ل فَإِن  ِضْعَفنْيِ  ُكلََها 
ُ
أ فَآتَْت 

صورة  مقابل  ويف   )28(بَِصرٌي َتْعَملُوَن  بَِما  َوالُّ 
البخل  من  الكريم  القرآن  حيذرنا  جزائه  و  اإلنفاق 
َيَْسَبَّ  َوَل   : تعاىل  قال  يبخلون  الذين  ويتوعد 
ا  َخرْيً ُهَو  فَْضلِهِ  ِمن  آتَاُهُم الُّ  بَِما  َيبَْخلُوَن  ِيَن  الَّ
يَوَْم  بِهِ  َبِلُواْ  َما  َسُيَطوَّقُوَن  َُّهْم  ل َشٌّ  ُهَو  بَْل  َُّهْم  ل
بَِما  َوالُّ  رِْض 

َ
َوال َماَواِت  السَّ ِمرَياُث   ِ َوِلّ الْقَِياَمةِ 

هو  املنفق  أّن  القرآن  ويذكرنا   .)29(َخبرٌِي َتْعَملُوَن 
املؤمن الذي يطيع اهلل ورسوله حّقا ؛ ألّن املال هو مال 
َورَُسوِلِ   ِ اهلل يف أيدي عبيده قال تعاىل : آِمُنوا بِالَّ
ِيَن آَمُنوا  ْسَتْخلَفِنَي فِيهِ فَالَّ ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقوا ِممَّ

َ
َوأ

ْجٌر َكبرٌِي)30(، واآلية الكريمة 
َ
نَفُقوا لَُهْم أ

َ
ِمنُكْم َوأ

))تطرح قضية ترتبط بمفهوم اإلنفاق وداللته إذ يعّد 
من أهم الظواهر العبادية التي يشدد عليها القرآن... 
التمليك  وهذا  لإلنسان  تعاىل  اهلل  أورثه  مما  املال  أّن 
يعني أْن ينفق منه يف سبيل اهلل(( )31(، ولعل يف هذه 
اآليات ما يؤكد أمهية اإلنفاق يف سبيل اهلل وقد أورد 
القرآن صورا أخرى لإلنفاق بألفاظ مثل )الزكاة( و 
نتطرق  ومل  وغريها،  )حّق(  و  )إطعام(  و  )الصدقة( 
إىل مسألة الزكاة يف هذا املبحث كوهنا من املوجبات 
رسول  وحددها  القرآن  عليها  أكد  التي  الرشعية 
اهلل، وهي من املسائل املفهومة عند عامة املسلمني 
قوله  مثل  من  وحمددة  معروفة  هلا  اإلنفاق  ومواضع 
َوالَْمَساكنِِي  لِلُْفَقَراء  َدقَاُت  الصَّ إِنََّما   : تعاىل 

الّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهْم  َوالُْمَؤلََّفةِ  َعلَيَْها  َوالَْعاِملنَِي 
بِيِل فَرِيَضًة ّمَِن  َوالَْغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اّلِ َوابِْن السَّ
اّلِ َوالُّ َعلِيٌم َحِكيٌمالتوبة/60، وكذلك مسألة 
يصور  ــاه  أوردن فام  نطيل  لئال  ومواضعها  الصدقة 
اإلنفاق  وجــوب  يف  وجــّل  عّز  اهلل  أمر  عن  الفكرة 
التي  املسألة  ؛ ألّن  البحث عموما  وسيأيت ذكرها يف 
هي موضع عناية البحث التطوع يف البذل واإلنفاق 
الذي حيمل معناه كثري من اآليات ولعل قوله تعاىل : 
َفُيَضاِعَفُه  َحَسًنا  قَرًْضا  ُيْقرُِض الَّ  ِي  الَّ َذا  ن  مَّ
ِإَوَلْهِ  َوَيبُْسُط  َيْقبُِض  َوالُّ  َكثرَِيةً  ْضَعافًا 

َ
أ َلُ 

و  باإلقراض  األمر  عىل  ))فاملعنى   )32(تُرَْجُعوَن
ّمِن  َسَعٍة  ُذو  ِلُنفِْق   : تعاىل  الرتغيب(()33( وقوله 
ُ َل  ا آتَاهُ الَّ َسَعتِهِ َوَمن قُِدَر َعلَيْهِ رِزْقُُه فَلُْينفِْق ِممَّ
َبْعَد   ُ َسَيْجَعُل الَّ آتَاَها  َما  إِلَّ  َنْفًسا   ُ يَُكّلُِف الَّ
املبحث  هذا  نختم  اآليتان  وهباتان   )34(ا يُْسً ُعْسٍ 
واحلث  اإلنفاق  يف  الرتغيب  من  ذكرناه  عاّم  ففضال 
عليه فهاتان اآليتان تصبان يف فكرة بحثنا عن اإلنفاق 

يف زيارة األربعني.

واأهل بيتهثانيا : �شّنة الر�شول

خياطـب القران الرسـول واملؤمنـني يف مواضع 
لكنهـا  اخلطـاب  هـذا  يف  الرتاكيـب  وتنوعـت  كثـرية 
تسـري يف اجتـاه هـدف واحـد، هـو بيـان مقصـد القرآن 
لـه  التنـوع  وهـذا  باإلعجـاز  تتسـم  عاليـة  بفصاحـة 
مربراتـه منهـا أّن املخاطبـني يف القـرآن عـىل ))ثالثـة 
باملتلقـي اخلـاص، وقسـم آخـر  مـا ندعـوه  أنـواع... 
مذكـور يف القـرآن ولكنـه غـري معـني كـام يف صيغـة يـا 
أهيـا النـاس، أّمـا النـوع الثالـث مـن املخاطبـني فهـو 
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القـرآين ومـع ذلـك هـو معنـي  النـص  واقـع خـارج 
بخطـاب القرآن وهـو مجهور السـامعني عىل اختالف 
 ،)35( الكـوين((  املتلقـي   : أي  عصورهـم وأمكنتهـم 
أْن يؤسـس  أراد  أهـم مقاصـده  الكريـم يف  والقـرآن 
وكان  إلتباعهـا  املسـلمني  ويوجـه  قياديـة  منظومـة 
ذلـك باختيـار الرسـول ؛ ألّنـه يمثـل املثـل األعـىل 
مكانتـه  لـه  الرسـول  فشـخص  اإلسـالم  ألهـداف 
وهـو  األمـني  بالصـادق  لقـب  حينـام  اإلسـالم  قبـل 
ينتمـي إىل بنـي هاشـم ))وهـم نفـر خلقـوا أئمـة خـري 
يعملـون بـه ويدعـون إليـه(( )36( وقـد دعـا اإلسـالم 
إىل حتقيـق أهـداف مـن أمههـا دفـع الظلـم االجتامعـي 
الـذي كان سـائدا يف جمتمـع مـا قبـل اإلسـالم فأسـس 
نظامـا اجتامعيـا متكامـال ))خيفـف مـن طغيـان األثرة 
واألنانيـة وغريها مـن النوازع الرشيرة(()37( وشـجع 
اإلسـالم عىل طاعـات وعبادات كثرية منهـا ))أّن من 
ممارسـات املؤمـن شـعوره وحتسسـه آالم اآلخريـن، 
فهـو ليـس ذلـك األنـاين الـذي ال يفكـر إالّ يف نفسـه، 
وال هتمـه مشـاكل أمتـه وأوضـاع غـريه(( )38( وحـدد 
اإلسـالم عالقـة الفـرد املسـلم مـع اهلل وأنـه مسـؤول 
أمـام اهلل كــون ))املسـؤولية األخالقيـة يف اإلسـالم 
فرديـة فاإلنسـان جيـزى بـام كسـبت يـده » فمـن يعمل 
مثقـال ذرة خـريا يـره ومـن يعمـل مثقـال ذرة رّشا يره 
«(( )39(، وأراد اهلل سـبحانه ترسـيخ املفاهيـم اجلديدة 
لسـعادة املؤمـن فعّرفهـم عـن طريـق القـرآن الكريـم 
أّن صالـح األعـامل مقبـول عـن طريـق اإليـامن بـاهلل 
عـّز وجـّل ورسـوله الكريـم وعالمـة اإليـامن باهلل 
هـو طاعـة الرسـولوإتباعه يف كّل يشء دون تـردد 
أو جمادلـة وكثـرية هـي اآليـات التـي تـورد ذلـك مـن 

ِيـَن آَمُنواْ اْسـَتِجيُبواْ  َها الَّ يُّ
َ
مثـل قولـه تعـاىل :يَـا أ

 )40( ُيْيِيُكـْم لَِمـا  َدَعُكـم  إَِذا  َولِلرَُّسـوِل   ِ ِلّ
 الرسـول دعـوة  ألّن  واجبـة  املؤمنـني  فاسـتجابة 
هـي السـعادة األبديـة يف الدنيـا واآلخـرة، ومـن مثـل 
ْسـَوةٌ 

ُ
ِ أ قولـه تعـاىل : لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسـوِل الَّ

َ َواْلَـوَْم اْلِخـَر َوَذَكـَر  َحَسـَنٌة لَِّمـن َكَن يَرُْجـو الَّ
َ َكثِـرًيا )41(، وقيـل يف تفسـريها : ))أي : قـدوة  الَّ
بـه...  يل   : أي  أسـوة  فـالن  يف  يل   : يقـال  صاحلـة، 
وهـذه اآليـة وإْن كان سـببها خاّصـا، فهـي عامـة يف 
كّل يشء، ومثلهـا : َوَمـا آتَاُكـُم الرَُّسـوُل فَُخُذوهُ 
 َ الَّ إِنَّ   َ الَّ َواتَُّقـوا  فَانَتُهـوا  َعنْـُه  َنَهاُكـْم  َوَمـا 
الْعَِقاِب]احلـرش/7[(( )42(، وقولـه تعـاىل  َشـِديُد 
: قُـْل إِن ُكنُتـْم ُتِبُّـوَن الَّ فَاتَّبُِعـوِن ُيْبِبُْكـُم 
 الُّ َوَيْغفِـْر لَُكـْم ُذنُوَبُكـْم َوالُّ َغُفـوٌر رَِّحيٌم
)43(، وقـال الزخمـرشي يف تفسـري اآليـة : ))حمبـة اهلل 

دون  بالعبـادة  اختصاصـه  نفوسـهم  إرادة  عـن  جمـاز 
عهـد  عـىل  أقـوام  وزعـم  فيهـا...  ورغبتهـم  غـريه 
جيعـل  أْن  اهلل  فـأراد  اهلل  حيبـون  أهّنـم   اهلل رسـول 
لقوهلـم تصديقـا مـن عمـل فيـم ادعـى حمبتـه وخالف 
يكذبـه((  اهلل  وكتـاب  كـّذاب  فهـو  اهلل  رسـول  سـنة 
بـاهلل  اإليـامن  اقـرتان  الكريـم  القـرآن  وخيربنـا   ،)44(

ورسـوله بصـورة مـن صـور اإلنفـاق يف أول الدعـوة 
ا  نفُِقـوا ِممَّ

َ
ِ َورَُسـوِلِ َوأ بقولـه تعـاىل : آِمُنـوا بِـالَّ

ِيَن آَمُنـوا ِمنُكْم  ْسـَتْخلَفِنَي فِيـهِ فَالَّ َجَعلَُكـم مُّ
لَّ تُنفُِقوا ِف 

َ
ْجـٌر َكبرٌِي َوَمـا لَُكـْم أ

َ
نَفُقـوا لَُهـْم أ

َ
َوأ

َل  رِْض 
َ
َواْل ـَماَواِت  السَّ ِمـرَياُث   ِ َوِلَّ  ِ الَّ َسـبِيِل 

نَفَق ِمن َقبْـِل الَْفتْـِح َوقَاتََل 
َ
ـْن أ يَْسـَتوِي ِمنُكـم مَّ

نَفُقوا ِمـن َبْعُد 
َ
ِيـَن أ ْعَظـُم َدرََجـًة ّمِـَن الَّ

َ
ْولَئِـَك أ

ُ
أ
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ُ بَِمـا َتْعَملُوَن  ُ اْلُْسـَن َوالَّ َوقَاتَلُـوا َوُكًّ وََعَد الَّ
َخبِـرٌي)45( ولعـل أحسـن مـا نمثل بـه للذيـن أنفقوا 
  قبـل الفتـح أم املؤمنـني الصديقـة خدجيـة الكـربى
فهـي وعـيل أول َمـن آمـن بالرسـول وصـّدق 
برسـالته، فقـد واسـت الرسـول بنفسـها وماهلـا حينام 
اشـتّد ضغـط قريش عىل اإلسـالم واملسـلمني وكانت 
املحاربـة االقتصاديـة مـن أهـم أسـلحتهم واحلصـار 
يف شـعب مّكـة تواتـرت أخبـاره يف الكتـب، ))فمـن 
الضغـط  أسـلوب  قريـش  اتبعتهـا  التـي  األسـاليب 
وإيـذاء  عـذاب  يف  زادوا  كذلـك  االقتصـادي، 
املسـتضعفني الذيـن مل هياجـروا إىل احلبشـة، ومل يكـن 
يمنعهـم(()46(،  الـذي  القـوّي  السـند  مكـة  يف  هلـم 
 الرسـول هـو  إليـه  يلجـأون  الـذي  السـند  فـكان 
وصالـح املؤمنـني ))فكانـت أموال خدجية تسـد رمق 
يف  واألمل  املشـقة  أعظـم  يعـاين  الـذي  املسـلم،  ذلـك 
سـبيل إسـالمه وعقيدتـه(()47( وبذلك تكـون  ممن 
أنفـق قبـل الفتح إىل جانب اإلمام عـيل الذي قاتل 
قبـل الفتـح يؤكـد ذلـك قـول الرسـول يف مدحهـا 
إذ  وصدقتنـي  النـاس،  يب  كفـر  إذ  يب  آمنـت  ))قـد   :
كذبنـي النـاس، وواسـتني بامهلـا إذ حرمنـي النـاس((

.)48(

حتديد  يف   للرسول الكريم  الــقــرآن  ويبني 
اإلنفاق يف سبيل اهلل بعد األسئلة التي سأهلا املسلمون 
يُنفُِقوَن  َماَذا  لُونََك 

َ
َويَْسأ  : تعاىل  قوله  للرسول يف 

لََعلَُّكْم  اليَاِت  لَُكُم  ُ الُّ  يُبنّيِ َكَذلَِك  الَْعْفَو  قُِل 
ُروَن)49(، ويف معنى العفو قيل : ))عفو املال:  َتَتَفكَّ
ما يفضل من النفقة(()50(، وهبذه اآلية وغريها يؤكد 
عن  فضال  اهلل  طاعة  هي  الرسول  طاعة  أّن  القرآن 

قوله  مثل  من   طاعته وجوب  يف  الكثرية  اآليات 
فَإِنَّ  َّْواْ  تََول فإِن  َوالرَُّسوَل  الَّ  ِطيُعواْ 

َ
أ قُْل   : تعاىل 

َها  يُّ
َ
الَّ َل ُيِبُّ الَْكفِرِيَن)51( وقوله تعاىل : يَا أ

نُتْم 
َ
َّْوا َعنُْه َوأ ِطيُعواْ الَّ َورَُسوَلُ َوَل تََول

َ
ِيَن آَمُنواْ أ الَّ

تَْسَمُعوَن)52(، قال أبو حيان يف معنى الطاعة أطيعوا 
اهلل ورسوله : ))ألّن طاعة اهلل وطاعة الرسول يشء 
واحد من يطع الرسول فقد أطاع اهلل فكان رجوع 
الضمري إىل أحدمها كرجوعه عليهام(( )53( وجعل اهلل 
ِطيُعواْ 

َ
عّز وجّل رمحته مقرونة بالطاعة قال تعاىل :َوأ

وسرية   )54(تُرَْحُوَن لََعلَُّكْم  َوالــرَُّســوَل  الَّ 
الرسول زاخرة بنامذج العمل الصالح وكرم البذل 
والعطاء فقد كان يكرم الناس مجيعا سواء أكان ذلك 
مع َمْن آمن قبل الفتح أم بعده ؛ ألّن العطاء واإلنفاق 
فيكون  وتألف  ترّق  القلوب  جيعل  مما  اهلل  سبيل  يف 
هذا طريقا يف تثبيت اإلسالم يف نفوس الناس وخري 
أتلفهم  قريشا  أعطي  ))أيّن   :قوله به  نستشهد  ما 
ألهّنم حديُث عهٍد باجلاهلية(()55(، ويدعوا الرسول 
الكريم لإلنفاق عىل القدرة واالستطاعة وإْن كان 
معظم  يف  عليه  ويشجع  اهلل  سبيل  يف  قليال  العطاء 
أحاديثه من مثل قوله :))اتقوا النار ولو بشق مترة 
فإّن التمرة تسد من اجلائع مسُدها من الشبعان(()56(، 
وقال يف بيان منزلة املنفق : ))األيدي ثالث : فيُد 
السائل  ويُد  تليه،  التي  املعطي  ويُد  العليا،  هي  اهلل 
السفىل إىل يوم القيامة، ومن سأل وله ما يغنيه جاءت 
وهذا  وجهه(()57(  يف  خدوشا  القيامة  يوم  مسألته 
نظام  عليها  يقام  التي  األسس  لنا  يوضح  احلديث 
ذلك  ويؤكد  حّقا  املحتاج  إعانة  االجتامعي  التكافل 
عن  فكتم  احتاج  أو  جاع  ))من   :  الرسول قول 
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هييء  أْن  اهلل  عىل  حّقا  كان  اهلل  إىل  به  وأفىض  الناس 
له رزَق سنة من حالل من حيث ال حيتسب(( )58(، 
النظام االجتامعي اإلسالمي أمر  فمسألة اإلنفاق يف 
وترك  ونّوعها  عامة  بصورة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  هبا 
أمر تنظيمها وتوزيعها للرسول يف آيات منها قوله 
ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطّهُِرُهْم َوتَُزّكِيِهم 

َ
تعاىل : ُخْذ ِمْن أ

َوالُّ  َُّهْم  ل َسَكٌن  َصَلتََك  إِنَّ  َعلَيِْهْم  َوَصّلِ  بَِها 
َسِميٌع َعلِيٌم)59( وقوله تعاىل )خذ( خطاب مبارش 
للنبي يف للقيام هبذه املسؤولية، و تعّد الزكاة وجه 
املؤمنني  عىل  وجوهبا  ولبيان  اإلنفاق  أوجه  من  آخر 
مع  الكتاب  يف  مواضعها  قــرن  عليها  والتشجيع 
الصالة يف أكثر من عرشين آية من مثل قوله تعاىل : 
َكةَ  َلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
َ ِمنُْه َوأ فَاقَْرُؤوا َما تََيسَّ

نُفِسُكم 
َ
ِل ُموا  ُتَقّدِ َوَما  َحَسًنا  قَرًْضا   َ الَّ قْرُِضوا 

َ
َوأ

ْجًرا 
َ
أ ْعَظَم 

َ
َوأ ا  َخرْيً ُهَو   ِ الَّ ِعنَد  َتُِدوهُ  َخرْيٍ  ّمِْن 

ِيَن  رَِّحيٌم)60(الَّ َغُفوٌر   َ الَّ إِنَّ   َ الَّ َواْسَتْغفُِروا 
ُهْم  بِاْلِخَرةِ  َوُهم  َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن 
ُهُم  ْولَئَِك 

ُ
َوأ ّبِِهْم  رَّ ّمِن  ُهًدى  َعَ  ْولَئَِك 

ُ
أ يُوقُِنوَن 

من  اإلنسان  خيرج  ملا  ))والزكاة   )61(الُْمْفلُِحوَن
حّق اهلل تعاىل إىل الفقراء... وبزكاة النفس وطهارهتا 
األوصاف  الدنيا  يف  يستحق  بحيث  اإلنسان  يصري 
وقد  واملثوبة(()62(،  األجر  اآلخرة  ويف  املحمودة، 
الوجوه  املؤمنني عىل اإلنفاق بكل   الرسول حث 
مؤكدا  الصدقات  ومنها  الــقــرآن  يف  وردت  التي 
))باكروا   :  فقال النقدي  ألنواعها  ومبينا  أمهيتها 
عليكم   : وقــال  يتخطاها،  ال  البالء  فــإّن  بالصدقة 
بابا  سبعني  بالصدقة  ليدرأ  تعاىل  اهلل  فإّن  بالصدقة 
أبا  من البالء(( )63(، وأّما املعنوي فقال خماطبا 

تتصدق  صدقة  فإّنه  الناس  عن  أذاك  ))تكّف   : ذّر 
أسسا   والرسول فالقرآن  نفسك(()64(،  عن  هبا 
هذه املنظومة االقتصادية حلامية املؤمنني وأماهنم عرب 
جمموعة الضوابط يف موارد اإلنفاق وصورة املختلفة 
يف  ورد  مما  وغريها  والصدقة،(  والزكاة،  )اإلنفاق، 
إىل  هتدف  وكلها  واإلطعام  الكفارات  من  القرآن 
بخالقه عرب  العبد  وتوثيق عالقة  التامة  املؤمن  راحة 

االلتزام بام أمره اهلل واإلخالص له.

وللحفـاظ عـىل املنظومـة الرشعية لإلسـالم اختار 
اهلل سـبحانه وتعـاىل مـن خيلـف الرسـول يف قيـادة 
منظومـة  ومنهـا  الرشعيـة  أمورهـم  وإدارة  املؤمنـني 
الرسـول  يدخـر  للمؤمنـني، ومل  األمـان االقتصـادي 
وحتديدهـم  القـادة  هـؤالء  عـن  اإلفصـاح  يف  جهـدا 
حرصـا  املناسـبات  عديـد  يف  املجمـوع  أو  باملفـرد 
منـه عـىل اإلسـالم، فجعلهـم رأس األمـة وأكـد أالّ 
جيـوز أن يتقّدمهـم أي شـخص بـأي صـورة كانـت ؛ 
ألهّنـم مقدمـون مـن اهلل، وال يسـع البحـث إيـراد كل 
 األحاديـث يف ذلـك، ولكن نذكر نـامذج منها قوله
يف حـّق عـيل : ))عـيّل مع القرآن والقـرآن مع عيّل، 
ال يفرتقـان حتـى يردا عـيَل احلـوض(()65(، ومن مثل 
سـيد  ))إّنـك   :  للحسـني قولـه   عنـه روي  مـا 
ابـن سـيد أبـو سـادة، إّنـك إمـام ابـن إمـام أبـو أئمـة، 
إّنـك حجـة ابـن حجة أبـو حجج، تسـعة مـن صلبك 
وأمهيـة  اخلالفـة  ومسـألة   ،)66( قائمهـم((  تاسـعهم 
ترتيبهـا وتعريـف املؤمنـني بخليفـة الرسـول رافقـت 
الدعـوة منـذ بدايتهـا واألخبـار متواتـرة يف ذلـك مـن 
أيـة  نزلـت  ))ملـا   : قـال  ابـن عسـاكر  أورده  مـا  مثـل 
النبـي مـن أهـل  »وانـذر عشـريتك األقربـني«، مجـع 
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بيتـه، فاجتمـع ثالثون... قال : َمـن يضمن عني ديني 
ومواعيـدي ويكـون معـي باجلنة، ويكـون خليفتي يف 
أهـيل قـال عـيل : أنـا(()67(، وعـن جابـر األنصـاري 
قـال : ))كنـا جلوسـا عنـد رسـول اهلل إذ أقبـل عيل 
بـن أيب طالـب فلـام نظـر الرسـول قـال : قـد أتاكم 
أخـي. ثـّم التفـت إىل الكعبـة قـال : ورّب هـذه البنيـة 
القيامـة(()68(،  يـوم  الفائـزون  هـم  وشـيعته  هـذا  أّن 
وفيـه  املسـلمني  كتـب  يف  متواتـر  الثقلـني  وحديـث 
تأكيـد العصمـة والنجاة مـن الضاللة قـال : ))أين 
تـارك فيكـم الثقلـني، ما أْن متسـكتم به لـن تضلوا من 
بعـدي، أحدمهـا أعظـم مـن اآلخـر، كتـاب اهلل حبـل 
ممـدود مـن السـامء إىل األرض، وعـرتيت أهـل بيتـي، 
ولـن يفرتقـا حتـى يـردا عـيَل احلـوض فانظـروا كيـف 
الرتافـق  يفـرس  احلديـث  وهـذا  فيهـام(()69(  ختلفـوين 
وعـدم املفارقـة بني القـرآن وأهل البيـت يف العمل 
والقـول ثـّم اإلبقـاء عـىل الـدالالت القرآنيـة نفسـها 
؛ ألّن األئمـة يتوسـمون خطـى القـرآن يف حديثهـم، 
وبنظـرة رسيعـة عـام ورد عـن أهـل البيـت يف اإلنفـاق 
عـن  ورد  عـاّم  خيتلفـون  ال  نجدهـم  بـه  والرتغيـب 
القـرآن الكريـم ورسـول اهلل فسـريهتم هـي طريـق 
اإلخـالص هلل يف كّل يشء ومنهـا العطـاء، فقـد روي 
يأتيـه  ))أّنـه كان   :  بـن احلسـني اإلمـام عـيل  عـن 
السـائل فيقـوم حتـى يناولـه، ويقـول : أّن الصدقة 
يف يـد اهلل قبـل أن تقـع يف يـد السـائل(()70(، وروي 
 أبـو مسـلمة السـلمي قـال : ))دخلـت عـىل الباقـر
وعنـده ِكـرَسٌ مـن اخلبـز ويشء مـن متـر، فقـال : أدن 
فـكْل إّنـا إذا جـاد اهلل جدنـا وإذا قـرت علينـا قرتنـا((
)71(، وقـال اإلمـام جعفـر الصـادق خمـا طبـا أحـد 

؟  رقبـة  يـوم  كّل  تعتـق  أْن  منعـك  ))مـا   : أصحابـه 
قلـت : ال حيتمـل مايل ذلـك، قال : تطعـم كّل يوم 
مسـلام، فقلـت : مـورسا أو معـرسا ؟ قـال : إّن املورس 
 الرضـا اإلمـام  وقـال  الطعـام(()72(،  يشـتهي  قـد 
مـن  ليأكلـوا  النـاس  طعـام  مـن  يـأكل  ))السـخي   :
لئـال  النـاس  طعـام  مـن  يـأكل  ال  والبخيـل  طعامـه، 
 : يأكلـوا مـن طعامـه(()73(، وقـال اإلمـام اهلـادي
))خصلتـان ليـس فوقهـام يشء : اإليـامن بـاهلل ونفـع 
اإلخـوان(()74(، فمثـل هـذه األحاديـث يف العطاء يف 
سـبيل اهلل تؤكـد حرصهـم عىل إتبـاع القرآن والسـنّة، 
واحلريصـني   الرسـول خلفـاء  كوهنـم   فاألئمـة
عـىل بيضـة اإلسـالم ))وبالرغـم مـن إقصائهـم عـن 
جمـال احلكـم كانـوا يتحملون باسـتمرار مسـؤولياهتم 
وحتصينهـا  اإلسـالمية،  والتجربـة  الرسـالة  حلفـظ 
مـن الـرتدي إىل اهلاويـة(()75(، فقـد كانـوا حيرصـون 
أشـد احلـرص عـىل إقامـة عدالـة اهلل يف األرض قـوال 
وعمـال، فطاعتهـم طاعـة اهلل ورسـوله ومـن املؤكـد 
فيهـا  لبـس  ال  بصـورة  بينـا  قـد  والسـنة  القـرآن  أّن 
أكان  سـواء  الصالـح  العمـل  وأمههـا  اجلنّـة،  طريـق 
ذلـك باإلنفـاق وكّل مـا يدخـل حتـت هـذا العنـوان 
مـن طاعـات هلل ورسـوله، والطريـق التـي تـؤدي إىل 
سـخط اهلل وعقابـه وهـو كّل مـا خيالـف أمـر اهلل عـّز 

.وجـّل، ومنهـا معصّيـة اهلل والرسـول

مبحث  إىل  وننتقل  مبحثنا  نختم  جيعلنا  وهــذا 
طاعة  أوجــه  من  وجها  متثل  التي  األربعني  ــارة  زي
مع  ــاس  ــاألس ب اقــرتنــت  ألهّنـــا  ؛   ورسوله اهلل 

احلسنيوهنضته.
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امللحق

طاعة  اأوجه  من  وجه  الأربعين  زيارة   : ثالثا 

اهلل ور�شوله

زيــارة  بداية  عن  والسري  التأريخ  كتب  حتدثنا 
إىل   الرسول بيت  أهل  وصول  أهّنا  عىل  األربعني 
الطّف  فاجعة  عىل  يوما  أربعني  مــرور  بعد  كربالء 
وصادف وصوهلم مع وصول الصحايب جابر بن عبد 
اهلل األنصاري الذي خرج لنرصة احلسني، وهذا 
أهل  أتباع  عند  املنتظمة  العادات  من  أصبح  األمر 
البيت وهم ))اإلمامية القائلون بإمامة عيّل بعد 
النبي نّصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، من غري تعريف 
بالوصف، بل إشارة إليه بالعني(( )76(، فصار إحياء 
يف  األربعني  وزيــارة  حمرم  شهر  يف  عاشوراء  ذكرى 
شهر صفر من املناسبات التي يوليها أتباع أهل البيت 
اإلسالم  وجه  إلظهار  مناسبة  ألهّنا  ؛  االهتامم  أشد 
احلقيقي أمام تزييف احلكام وجورهم فكان ))ألتباع 
أهل البيت دور إجيايب وفّعال يف نرش أهداف اإلسالم 
احلقيقية(( )77( ؛ ألّن ذكرى األربعني باحتادها مع ذكر 
احلسني صارت إشارة لفظية هلا تصورها التداويل 
أصبحت  فقد  واإلنسانية  اإلسالمية  الــذاكــرة  يف 
يتم  تذكر  أْن  فام  متعددة،  دالالت  تستدعي  لفظتها 
إنسانية  ومبادئ  قيم  من  هبا  يتعلق  ما  كّل  استدعاء 
سامية من مثل الثبات عىل اإليامن والصرب والشجاعة 
ملحمتها  جسدته  مما  ذلك  وغري  واإلباء  والتضحية 
اهلل  سبيل  يف  وتضحيته   احلسني بموقف  اخلالدة 
البيت  أهل  فكر  احلكام  هؤالء  حارب  وقد  ودينه. 
عرب التضييق عىل أتباعهم والتنكيل هبم يف مناسبات 
إذ  مثال  خري  العبايس  املتوكل  فعله  ما  ولعل  كثرية 

أمر بمنع زيارة كربالء والتشدد يف ذلك ))فقد كان 
شديد الوطأة عىل آل أيب طالب غليظا عىل مجاعتهم 
يقال  أصحابه  من  رجال  وبعث  بامورهم.....  مهتام 
له الديزج وكان هيوديا فأسلم إىل قرب احلسني وأمره 
بكرب قربه وحموه وخراب كّل ما حوله(( )78(، وُيعد 
نرش أهداف اإلسالم وعقائده احلقيقية ودعوة الناس 
اهلل  فقيض   واألئمة الرسول هلا هو حمور حياة 
اخلري  تنتج  التي  العقيدة  هبذه  املؤمنني  األتباع  هلم 
هذه  ترتكز  أْن  غرابة  ))فال  واألزمان  األحوال  بكل 
تأريخ  عرب  وجــالء  بوضوح  أتباعهم  عند  العقيدة 
فارقة  بارزة وعالمة  الطويلة وتصبح سمة  مسريهتم 
اإلنفاق  ومظاهر  غـــريه(()79(،  عن  منهم  للصادق 
إلحياء ذكر أهل البيت يف كّل مناسبة هو نوع من 
أنواع العبادات والطاعات هلل ورسوله ونرصة لدين 
ا  نفُِقوا ِمن مَّ

َ
اإلسالم فهي طاعة هلل لقوله تعاىل : َوأ

َحَدُكُم الَْموُْت َفَيُقوَل 
َ
ِتَ أ

ْ
ن يَأ

َ
َرزَْقَناُكم ّمِن َقبِْل أ

ُكن 
َ
َوأ َق  دَّ صَّ

َ
فَأ قَرِيٍب  َجٍل 

َ
أ إَِل  ْرتَِن  خَّ

َ
أ لَْوَل  َرّبِ 

اِلنَِي)80( فاآلية ختربنا بصورة ال لبس فيها  ّمَِن الصَّ
الندامة  بأشد  سيشعر  اهلل  سبيل  يف  ينفق  مل  الذي  أّن 
اهلل  سبيل  يف  أنفقوا  الذين  املؤمنني  جزاء  يرى  حينام 
التصدق  إالّ  يشء  لفعل  ال  الرجوع  يطلب  لذلك  ؛ 
اإلنفاق  عىل  شجعوا  البيت  فأهل  صاحلا،  ويعمل 
وإطعام الناس كام مّر يف املبحث الثاين فكانت السمة 
متييز  دون  الناس  إطعام  أتباعهم هي  البارزة إلنفاق 
طلبا ملا عند اهلل فال نجد مناسبة حتي ذكر أهل البيت 
من والدة أو استشهاد دون حضور الطعام فيها، مع 
مالحظة أّن كل واحد من هؤالء األتباع يعطي املال 

عىل قدر طاقته وسعته.
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أي  األربعني عندهم مكانة ال تضاهيها  ومناسبة 
واملكان  للحدث  صورة  متثل  كوهنا  أخرى  مناسبة 
كربالء،  واملــكــان   ،احلسني فاحلدث  والــزمــان 
فيهم  حتي  فصارت  وصفر،  حمرم  شهري  والزمان 
الباطل  وقفة احلسني الذي يمثل اإلسالم احلق أمام 
املعاين اإلسالمية  بذلك ))ختتزن  بيزيد و  الذي متثل 
والوفاء،  والتضحية،  اجلهاد،  اهلل،  حّب  األصيلة 
نرصة  عندهم  متثل  فهي   )81( والتحدي((  والصرب، 
هبا   الرسول أمرنا  التي   البيت وأهل  احلسني 
يقتل  ـ  احلسني  يعني  ـ  هذا  ابنـي  ))أّن   : قال  حينام 
فلينرصه(( ذلك  شهد  فمـن  كربالء  هلا  يقال  بأرض 
كّل عرص  مبذولة يف  واألنفس  باملال  فنرصهتم   ،)82(

أهّنا  عىل  ومكاهنا  املناسبة  هلذه  ينظرون  فهم  وأوان، 
املتقون  املؤمنون  ُوِعد هبا  التي  اجلنّة  أبواب  باب من 
وقد تضمنت أدبياهتم هذا املعنى من مثل قول الشاعر 

الرسّي الرفاء :)83( 

وير�شينا عنا  به  الإلــه  ير�شى  �شببا       حبكم  وجدنا  النبي  اآل 

والدنيا  الدين  يف  السعادة  أبواب  من  باب  وهي 
قال الشيخ الكربايّس :)84(

والأرواح للدين  وحــيــاة  واأخــــــرًى        دنــًيــا  كــربــالء  فــي  اإّن 

وهي مكان ختتلف إليه املالئكة فتزوره وتتربك به 
من مثل قول صالح بن العرندس :)85(

له القبة البي�شاء بالطّف لم تزل

تطوف بها طوعا مالئكة غّر

هبا  آمن  التي  كربالء  حّق  يف  األفكار  هذه  ومثل 

أتباع أهل البيت مل تأيت من فراغ فهم يتبعون أحاديث 
التي   طالب أيب  بــن  عــيل  ووصــيــه   الرسول
ألّن  اجلنّة  طريق  يمثالن  وكربالء  احلسني  جعلت 
ومن  فيها  سيقتلون  الصحيح  الدين  عن  املدافعني 
قول  مثل  من  النار  أصحاب  هم  ضدهم  سيقفون 
))فقال  سعد  بن  عمر  خاطب  حينام   عيل اإلمام 
اجلنّة  بني  فيه  خُتــرَي  مقاما  قمت  إذا  أنت  كيف   : له 
إىل موقف  يشري  النار(()86( واحلديث  فتختار  والنار 
وقال   ،احلسني لقتال  اجليش  قيادة  يف  سعد  ابن 
اإلمام عيل مشريا إىل أرض كربالء : ))واهًا لك 
حساب((  بغري  اجلنّة  يدخلون  قوم  بك  ليقتلّن  تربة 
)87(، وقال اإلمام احلسني : ))من أحبنا لُدنيا فإّن 

كنا  أحبنا هلل  الرب والفاجر، ومن  الدنيا حيبه  صاحب 
نحن وهو يوم القيامة كهاتني وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى(( )88(، فمثل هذه األحاديث وغريها تعُد 
إذ   احلسني هنج  إلتباع  لعقيدهتم  أساسيا  مرتكزا 
يمثل أحد السبطني من أوالد الرسول وأحاديث 
الرسول بحبهام وجزاء من حيبهام متواترة فمن حيب 
أهل البيت ينال الشفاعة من مثل ما قال عمر بن عبد 
العزيز حينام رّد فدك : ))فأنا اليوم أردها عىل ورثتها 
أتقرُب بذلك إىل رسول اهلل وأرجو أْن تكون فاطمة، 
 ،)89( القيامة((  يوم  يل  يشفعون  واحلسني،  واحلسن، 
جوهر  عىل  للحفاظ  الشجاعة  بوقفته   فاحلسني
رسالة اإلسالم النبوّي كأّنه ))أراد أْن يكون دمه ودّم 

أهل بيت النبوة زيتا ييضء الدرب لألّمة(( )90(.

األربعني  ــارة  زي يف   احلسني ذكــرى  ء  واحيا 
العقيدة  الضامئر وجتدد  تستنفر  البيت  أهل  أتباع  من 
))املعنى  للناس  وتظهر  املؤمنني  حياة  يف  اإلسالمية 
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يف  النبوّي  الوحي  من  انتقلت  التي  للحقيقة  اخلفي 
آل بيته وأبناء عرتته(( )91(، فطريق احلّق الذي يمثله 
الرسول وأهل بيته يمثل اإليامن احلقيقي الذي أمرنا 
يُِطِع  ْن  مَّ  : تعاىل  بقوله  بإتباعه  وتعاىل  اهلل سبحانه 
رَْسلَْناَك 

َ
أ َفَما  تََولَّ  َوَمن  الَّ  َطاَع 

َ
أ َفَقْد  الرَُّسوَل 

اآلية  التويل من ظاهر  َحفِيًظا)92(، ومعنى  َعلَيِْهْم 
الرسول  رصاط  عن  واالبتعاد  اإلتــبــاع  عــدم  هو 
األربعني  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وكأن  الكريم، 
؛  ورسوله  هلل  البيعة  وجتديد  اإليامن  لرتسيخ  مناسبة 
 ،)93( دائام((  ويرتسخ  يتجدد  أْن  جيب  ))اإليامن  ألّن 
ِيَن  الَّ  : وباإلنفاق يمتثلون ألمر اهلل يف قوله تعاىل 
الَْغيَْظ  َوالَْكِظِمنَي  اء  َّ َوالــضَّ اء  َّ السَّ ِف  يُنفُِقوَن 

.)94( َوالَْعافنَِي َعِن انلَّاِس َوالُّ ُيِبُّ الُْمْحِسننِيَ
التي  العبادية  املامرسات  من  األربعني  ــارة  وزي
حيرص عليها الناس املؤمنون وذكرنا يف أول مبحثنا 
النبوة هو  أهّنا بدأت بشخص واحد من خارج بيت 
اهلل  أّن  الصحايب جابر بن عبد اهلل األنصاري ويبدو 
اإلسالم  لنرصة  أخرى  بسبل  الناس  ُيعّرف  أْن  أراد 
يمثله موقف احلسني حينام وصل  الذي  احلقيقي 
 بيته استشهاد احلسني وأهل  يوما من  أربعني  بعد 
وأصحابه فجابر خرج ليلحق هبم ونيته القتال معهم 
ولكن اهلل شاء له نوع آخر من النرصة املستمرة للحّق 
إىل قيام الساعة فجعله أول َمن يزور سيد الشهداء بعد 
الفاجعة، وبذلك يكون أول من أحيا زيارة األربعني 
هي  املنعزل  املكان  طبيعة  ولعل   ،البيت أهل  مع 
التي جعلت إطعام الزائرين وتوفري السكن هلم السمة 
األبرز للخدمة يف هذه املناسبة ؛ ألّن كربالء مل تكن 
مدينة قائمة وهلا كياهنا حني الواقعة ولكن سكنت يف 

إبراهيم  السيد  استوطنها  عندما  الثاين  القرن  أواخر 
مدينة  كربالء  صارت  هـ   370 سنة  ))ويف  املجاب 
يربو  ما  العلويني  السادة  من  وفيها  بالسكان  مأهولة 
عىل ألفني ومائتني من األشخاص(( )95( وهذا التأخر 
ارتبطت  حينام  كربالء  متثله  ملا  احلكام  حماربة  بسبب 
االرتباط هو رّس من أرسار  باحلسني، ولعل هذا 
نمى  واحد  بدأ بشخص  الذي  فاألمر  اإلهلية  العناية 
وربا وأنبت ما ال حيىص عدده من األنصار الزائرين 
األربعني  مناسبة  يف   الشهداء سيد  بقرب  املتربكني 
هذا  اجلعفي  احلر  بن  اهلل  عبيد  الشاعر  وصف  وقد 

األمر بقوله : )96(

التالقـي ــوَم  يـ كــرامــة  لـنلـُت  بنـفــ�شي       اأوا�ــشـــــيــه  اأّنـــي  ولــو 

اأولــي النفاق ــرون  وخــاب الآخ فقد فاز الألــى ن�شروا ح�شينا        

ولو أردنا استعراض التطورات التي رافقت زوار 
األربعني من أعداد وأحداث مللئت جملدات ال حتىص؛ 
ألهّنا متثل تأريخ طائفة ظهر صوهتا عاليا بع استشهاد 
احلسني ))حيث أصبح التشيع كيانا مميزا له طابعه 
اخلاص(( )97( وأهم سمة هلذا الطابع هو إحياء ذكرى 
احلسني وما متثله وقفته أمام الباطل وكانت العادة 
يف إطعام الطعام للزائرين وغريهم هي احلديث عاّم 
وعالقتها  بنهضته  الناس  وتعريف   احلسني يمثله 
االنحراف  املبطلون  حاول  الذي  احلقيقي  باإلسالم 
به خدمة ملصاحلهم الشخصية الضيقة، عرب التدليس 
الضاللة  أهل  هلم  فصله  سيايس  بإسالم  الناس  عىل 
ومحلوا الناس عىل إتباعه بالقوة أو الرشاوى أو القتل 
واالغتيال ولعل املظاهر التي عارصناها وعشنا أيامها 
األربعني واالنتقال هبا  مناسبة  إتساع  دليل عىل  خري 
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وكان  اإلنساين  العاملي  بعدها  إىل  املحيل  بعدها  من 
نظر  لفت  فقد  املسالة  هذه  يف  أسايس  دور  لإلنفاق 
لالستفسار  حفيظتهم  أثار  مما  الطعام  توزيع  الناس 
عن هذه املناسبة فيكون وقتا مناسبا للتعريف بجوهر 
 ،ورسوله هلل  الدعوة  أبــواب  من  وبابا  اإلســالم 
فداللة الدين من أهم الدالالت التي ارتبطت بزيارة 
األربعني التي توحدت مع احلسني، ))فكل حترك 
جاء بعد عاشوراء باجتاه التأكيد عىل حاكمية اإلسالم 

هو بشكل أو آخر يستمد روحه من كربالء(( )98(.

وعىل هذا ال نغايل حينام نقول أّن َمْن يقوم بخدمة 
وعدهم  الذين  املنفقني  من  هو  هلل  خملصا  الزائرين 
املؤمنني  صفة  عليهم  وينطبق  اجلــزاء،  بأحسن  اهلل 
ِف  ُهْم  ِيَن  الَّ الُْمْؤِمُنوَن  فْلََح 

َ
أ قَْد   : تعاىل  قوله  يف 

ُمْعرُِضوَن  اللَّْغوِ  ِيَن ُهْم َعِن  َصَلتِِهْم َخاِشُعوَن َوالَّ
فَاِعلُوَن )99(، واحلرف )قد( يف  َكةِ  ِيَن ُهْم لِلزَّ َوالَّ
يف  وفالحهم  فوزهم  أّن   : أي  التحقيق  يفيد  اللغة 
ففي  احلسن  باجلزاء  اهلل  وعد  أّما  حتقق،  قد  اآلخرة 
َكبرَِيًة  َوالَ  َصِغرَيًة  َنَفَقًة  ُينِفُقوَن  َوالَ   : تعاىل  قوله 
َأْحَسَن  لَِيْجِزهَيُُم اهللُّ  هَلُْم  ُكتَِب  إاِلَّ  َواِدًيا  َيْقَطُعوَن  َوالَ 
من  واملزّكون  فاملنفقون   ،)100(َيْعَمُلوَن َكاُنوْا  َما 
جهدا  يألون  ال  الذين  األربعني  زيــارة  يف  املؤمنني 
اإلمــام  تفسري  ينظرون  كأهّنم  الزائرين  خدمة  يف 
كّل جزء من  : ))عن  قال  للزكاة   الصادق جعفر 
أجزائك زكاة واجبة هلل عّز وجّل، بل عىل كّل شعرة، 
الشهوات  عن  والغض  بالعربة  النظر  العني  فزكاة 
واحلكمة  العلم  استامع  األذن  وزكاة  يضاهيها،  وما 
والقرآن،... وزكاة اللسان النصح للمسلمني، وزكاة 

اليد البذل والعطاء والسخاء بام أنعم اهلل عليك به((
أيام  الزكاة نجد صورها منرشة يف  )101(، ومثل هذه 

 : تعاىل  قوله  مصداق  عن  فضال  األربعني،  ــارة  زي
ن َسَعتِِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق  لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مِّ
مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إاِلَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللَُّ 
ا الذي يتجىل حقيقة وواقعا ملموسا  َبْعَد ُعرْسٍ ُيرْسً
ينفق عىل قدر فضل اهلل عليه،  الذي  املوسع  إذ نرى 
ونجد املقرت الذي قّل رزقه جنبا إىل جنب يتنافسون 
روح  إلحياء  يسعيان  وكالمها  الزائرين،  خدمة  يف 
بروحه  اإلسالمي  الدين  حقيقة  وإظهار  اإلســالم 
احلقيقية التي جاء هبا الرسول وترك املسلمني عىل 

املحّجة البيضاء.

الخاتمة

التي  األمور  من  اإلنفاق  مسألة  أّن  البحث  وجد 
أكدها القرآن ن وهي مسالة رافقت الدعوة من أول 
االجتامعية  الروابط  بناء  أهدافها  من  وكانت  أيامها 
حيمي  متكامل  اقتصادي  نظام  بناء  عرب  ومتتينها 
اإلسالم  أسلحة  أهم  من  سالحا  وكــان  املؤمنني، 
واملقاطعة  التجويع  سياسة  اتبعوا  املرشكني  كون 
القرآن  مدح  وقد  دينهم،  عن  لريدوهم  املؤمنني  مع 
الكريم كّل من أنفق يف سبيل اهلل خملصا ال يريد إالّ 
أنفقوا ملحاربة  الذين  ما عند اهلل، يف مقابل املدح ذّم 

اإلسالم وتوعدهم بأشد العذاب،

عىل  التشجيع  هي  بيته  وأهل  الرسول  سرية  أّن 
وقد  اهلل  فرضه  الذي  عن  فضال  التطوعي  اإلنفاق 
صورت لنا أحاديثهم أمهية هذا األمر وكيف أّن اهلل 
اإلنفاق  ومنها  أمر  كّل  يف  يتبعوهنم  الذين  سيجازي 
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عىل أْن يكون خالصا لوجها هلل ولو كان قليال )شق 
مترة( أو )ِكرسة خبز(.

املوالني ألهل البيت والذين اختذوا األئمة نرباسا 
اإلنفاق  يف  بسريهتم  ــاروا  س به  وهيــتــدون  يتبعونه 
وهدفهم هو إحياء سنة الرسول وأهل بيته مؤكدين 
ال  سخاء  أظــهــروا  ورســولــه  هلل  إخالصهم  بذلك 
أهل  ختص  التي  املناسبات  يف  اإلنفاق  يف  يوصف 
وجه  عىل  وحرصهم  سريهتم  مظهرين  النبوة  بيت 
أرواحهم  وقدموا  التأريخ  مّر  عىل  احلقيقي  اإلسالم 
وأمواهلم يف سبيل الدين احلّق، وكانت مناسبة شهر 
التي  السنوية  املناسبات  أهم  من  صفر  وشهر  حمرم 
حيرصون أشد احلرص عىل إحيائها فجعلوها متميزة 

يف مظاهرها ومنها اإلنفاق خدمة للزائرين.
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