
433

حمور دور املرأة والشباب يف زيارة األربعني

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 



434

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

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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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. 
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عىل  يطلق  عنوان  1387هـ(:  )الطويس،  فها  عرَّ
الشيعة  من  ماليني  خالهلا  ينطلق  شيعية  تظاهرة 
باجتاه كربالء لزيارة احلسني بن عيل بن أيب طالب يف 
العرشين من صفر من كل عام إذ يتقاطر الشيعة من 
شّتى املدن والقرى العراقية تشاركهم يف ذلك الوفود 
شّتى  من   البيت أهل  مدرسة  أتباع  من  الكثرية 
البلدان كإيران والبحرين والكويت ولبنان وباكستان 
و...، ويعترب أكرب جتمع برشّي سنوّي 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(.
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مفرداهتا  ُنِحَتت  التي  احلسيني  العشق  فلسفة  إّن 
قبل أربعة عرش قرن بنوع خاص من اإلباء والتضحية 
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 
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للعمل  وصفر-  حمرم  شهرّي  السيام   - األوقات 
املستمر من أجل نرش القيم احلسينية والسعي إلحياء 
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 
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األخرى. 

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 
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بطش  من  والرتغيب  الرتهيب  أساليب  تنوعت 
الثبات  فاملطلوب هو  وامتيازات،  منح هدايا  او 
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
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%100 43

رصد اي ظاهرة تربز 
القيم اخللقية 

للزائر العراقي اثناء 
سريه الداء 

الزيارة األربعينية

10

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 
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الطالب  لدى  االيامين  باملستوى  األربعني 
اجلامعي.

إجراء دراسة هتدف التعرف عىل اثر نسبة الزوار . 3
بمخاوف العنارص االرهابية.
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