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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
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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 
الذي ضحى ألجله بكل ما  اهلدف األسمى 
ربط  يف  عظيم  أثر  وله  يملك،  ما  وبأغىل  لديه 
البيت  بأهل  وانسانيًا  االنسان عاطفيًا ووجدانيًا 
وتسليمه  قضاياهم  مع  وتفاعله  السالم  عليهم 
وأحاسيسه  مشاعره  وبكل  وجوده  بكل  هلم 

فيحزن حلزهنم ويفرح لفرحهم)48(. 
عليهم  البيت  أهل  أن  بحثنا  خالل  من  لنا  تبني 
أمهية  بمدى  شيعتهم  معرفة  عىل  عملوا  السالم 
ومعرفة حقيقة الزيارة واتباع أهل البيت بوضوح 
الزيارة  خلصوصية  ومعرفتهم  وإعدادهم  وهتيئتهم 
األربعني 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 
السالم  عليها  الزهراء  تسعد  حيث   احلسني
عن  احلديث  حسب   احلسني ولدها  بزيارة 
زرارة عن االمام الباقر انه قال ))يا زرارة ما 
يف االرض مؤمنة إال وقد وجب عليها أن تسعد 

 .)51())يف زيارة اإلمام احلسني  فاطمة
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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 
الزهراء)عليها  ُامها  استشهاد  بعد  من  املسؤولية 
ايل  الصعوبات  كل  متحدية  صامدة  لتكون  السالم( 

 .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 



427

حمور دور املرأة والشباب يف زيارة األربعني

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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