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 �سيا�سة الن�سر في جملة ال�سبط: 
جملة السبط جملة نصف سنوية حمّكمة، تصدر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
الذاكرة  برنامج   - )اليونيسكو  والعلوم  الثقافة  منظمة  من  الدويل  اإلعتامد  شهادة  عىل  احلائز  املقدسة، 
يف  تبحث  التي  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل  العاملية( 
اإلرث احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

إرث  يف  والتحقيق  للكتابة  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  الباحثني  مجيع  املجلة  تدعو 
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. 

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير إال ألسباب  •
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 )اإلنرتنت(، 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  اإلنكليزية 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 اإللكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو أي إشارة إىل 

ذلك باللغتني العربية واإلنكليزية.

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 اإللكرتوين 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
 الموؤتمر العلمي الدولي الثالث لزيارة الربعين

الذي اأقامه المجل�ض الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين 

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

يوم 10-11/�شفر الخير/1441هـ، الموافق 9-10/ت�شرين الأول/2019م



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

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

)زيارة الأربعين م�شيرة عطاء نحو تحقيق اهداف التنمية الم�شتدامة(



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

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

رئي�ض املوؤمتر 
)رئا�شة جامعة كربالء(

مدير املوؤمتر
ال�شتاذ عبد المير عزيز القري�شي 

مدير مركز كربالء للدرا�شات والبحوث 



اللجنة العلمية للموؤمتر 

رئي�شًااأ. د. �شباح ر�شول الجابري )كلية الهند�شة - جامعة كربالء(
ع�شواًاأ. د. ح�شن لطيف الزبيدي )الم�شاعد الإداري لرئي�ض جامعة الكوفة(

ع�شواًاأ. د. نذير جبار الهنداوي )المعاون العلمي لمركز كربالء للدرا�شات والبحوث(
كربالء  مركز  في  كربالء/م�شت�شار  جامعة   ( الجميلي  �شلمان  كاظم  ريا�ض  د.  اأ. 

للدرا�شات والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة (

ع�شواً

اأ. د. ح�شن حبيب عزر الكريطي ) جامعة كربالء/م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات 
والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواً

جامعة   - الإن�شانية  للعلوم  التربية  )كلية  الزيرجاوي  الح�شين  عبد  اأحمد  د.  اأ. 
كربالء(

ع�شواً

ع�شواًاأ. د. خالد عليوي العرداوي )مدير مركز الدرا�شات ال�شتراتيجية - جامعة كربالء(
اأ. د. محمد علي ح�شن النباري )جامعة بابل/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات 

والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواً

ع�شواًاأ.د. عمار عبودي ن�شار )جامعة الكوفة(
ع�شواًاأ.د. عا�شم محمد ح�شين العرجي )كلية ال�شفوة الجامعة(
ع�شواًاأ.د. علي زعالن نعمة ال�شريفي )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًاأ. م. د. معز ح�شن ال�شيخ علي )معاون العميد  -كلية ال�شفوة الجامعة( 
مركز  في  كربالء/م�شت�شار  جامعة   ( الكربالئي   اهلل  عبد  محمد  حيدر  د.  م.  اأ. 

كربالء للدرا�شات والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواً

اأ. زهير عبد الوهاب الجواهري )جامعة كربالء/م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات 
والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة (

ع�شواً



اللجنة التح�شريية للموؤمتر 

كربالء  مركز  في  كربالء/م�شت�شار  جامعة   ( ن�شراهلل  وهاب  مهدي  ا.م.د 
للدرا�شات والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة (

رئي�شًا

ع�شواًال�شيد اأمير اإبراهيم �شاحب ال�شوك )كلية ال�شفوة الجامعة( 

ع�شواًاأ.م.د. عبا�ض فا�شل علي المختار )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًاأ. م. د. فرا�ض كامل ع�شفور )جامعة كربالء(

ع�شواًاأ. م. د. عدنان مالح �شاجت )جامعة ذي قار(  

م.د. ثامر مكي علي )الجامعة الم�شتن�شرية /م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات 
والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة (

ع�شواً

م. �شمير خليل اإبراهيم ) جامعة كربالء/م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات 
والبحوث- العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواً

ع�شواًم.د. علي عبد الأمير عبد الح�شين )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًم.د. ح�شام حامد ت�شكام جبر )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًم.د. ميثم فخري حاتم )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًم. د. اأحمد جايد )العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواًم . مو�شى جعفر مو�شى )كلية ال�شفوة الجامعة(  

ع�شواًم. م. مثنى محمد عبد الأمير الن�شراوي )كلية ال�شفوة الجامعة( 

ع�شواًم. م. �شبا �شالح �شالل )كلية ال�شفوة الجامعة(   

ع�شواًم. م. عالء �شاحب حميد )كلية ال�شفوة الجامعة(  

ع�شواًم. محمد القزويني )دائرة تخطيط كربالء(

ع�شواًال�شيد م�شلم عبد �شكبان )العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواًال�شيد جمال الدين �شدر الدين  ال�شهر�شتاني )العتبة الح�شينية المقد�شة(

ع�شواًال�شيد مظفر محمد �شعبان )مدينة �شيد الأو�شياء (

ع�شواًمحمد عبد الر�شا ال�شاعدي )مكتب مركز كربالء / هولندا( 



اللجنة التن�شيقية للموؤمتر

)املجل�ض الكادميي العلمي لزيارة الأربعني املليونية(

رئي�شًااأ.د. �شالح �شلمان  )جامعة كركوك(
ع�شواًاأ.د. مازن ح�شن الح�شني  )جامعة وا�شط(
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ع�شواًاأ.د. محمد يو�شف حاجم الهيتي  )جامعة ديالى(
ع�شواًاأ.م.د. مريم عبد الح�شين )جامعة الكوفة(

ع�شواًاأ.م.د. ناجح جابر الميالي )جامعة المثنى (
ع�شواًاأ.م.د. قا�شم ال�شلطاني )جامعة النهرين (

ع�شواًاأ.م.د. عالء ح�شين عبد  )جامعة النهرين (
ع�شواًاأ.م.د. كاظم �شامخ مح�شن  ) الجامعة الم�شتن�شرية (

ع�شواًاأ.م.د. حيدر عبد الجليل )جامعة ذي قار(
ع�شواًاأ.م.د. ابراهيم عبا�ض )الجامعة الم�شتن�شرية(

ع�شواًاأ.م.د. ر�شيد �شعدون العبادي )جامعة  ديالى(
ع�شواًم.د. ح�شن جابر عطا  )جامعة بغداد( 

ع�شواًم.د. عبد المح�شن جواد )جامعة الكوفة(
ع�شواًم.د. مثنى عبد الجبار ال�شمري  )جامعة بابل(

ع�شواًم.د. علي محمد الجابري )وزارة ال�شباب والريا�شة(
ع�شواًم.د. علي كاظم  )جامعة وا�شط(

 



الهياأة الإ�شت�شارية للموؤتمر

د. ماهر جوهان )الوكيل الفني لوزارة التخطيط(
اأ. د. مح�شن فا�شل مح�شن البيرماني )عميد كلية ال�شفوة الجامعة(                                              

اأ. د. محمد عبد عطية ال�شراج )كلية الهند�شة / الخوارزمي/ جامعة بغداد(
اأ.د. غ�شان حميد مجيد )مدير البحث والتطوير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(

اأ.د. اإيهاب ناجي عبا�ض  )مدير دائرة الدرا�شات والتخطيط، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(      
اأ.م.د. اأمجد عبد النبي ال�شواد )مدير دائرة البعثات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 
ال�شتاذ عادل ها�شم المو�شوي )معاون محافظ كربالء لل�شوؤون المالية والزيارات المليونية (

اللجنة العالمية والعالقات العامة 

رئي�شًاد. �شادق جا�شم �شحن )�شبكة العالم العراقي(
ع�شواًد. خلف عبد الكريم )جامعة وا�شط(

ع�شواًم. م. اأمير كامل البرقعاوي )مركز كربالء للدرا�شات والبحوث(
ع�شواًعماد محمد البيرماني )مركز كربالء للدرا�شات والبحوث(

ع�شواًحيدر محمد الن�شراوي )مركز كربالء للدرا�شات والبحوث(
ع�شواًبنين اأحمد �شبار  )كلية ال�شفوة الجامعة(

ع�شواًعلي عبد الح�شن علي )كلية ال�شفوة الجامعة(
ع�شواًعلي جا�شم محمد )كلية ال�شفوة الجامعة(
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

امليامني، وعىل  بيتِه األطايب  النبي األمني، وعىل أهِل  احلمُد هللِ رِب العاملني والصالة والسالم عىل حممد 
أصحاهبم الُغّر املنتجبني، ومن اقتدى هبم واهتدى بنهجهم إىل يوم الدين.

 وبعد...

ُتعد زيارة األربعني من املناسبات والطقوس الدينية - االجتامعية -االنسانية التي ُتارس يف العرشين من 
دينية  سامت  من  املليونية  التظاهرة  هذه  به  تتميز  ملا  ونظرًا  اهلجري،  التاريخ  بحسب  عام  كل  من  صفر  شهر 
وعاطفية فضال عن اهنا هوية ثقافية وحضارية ملحبي اهل البيت عليهم السالم، أوىل مركز كربالء للدراسات 
املباركة من جوانبها كافة، فكان عقد املؤترات العلمية الدولية السنوية  الزيارة  والبحوث اهتامما كبريا هبذه 
ومنها ) املؤتر العلمي الدويل لزيارة األربعني( بنسخته الثالثة، والذي عقد حتت شعار )زيارة األربعني مسرية 
عطاء نحو حتقيق اهداف التنمية املستدامة( هذا ليوثق كل ما يتعلق هبا وفق حماوره املعلنة، كام انه يأيت ضمن 
التخصصية  العمل  وورش  الندوات  واقامة  متخصصة  علمية  موسوعة  اصدار  من  املتعددة  املركز  مشاريع 
املليونية فضال عن طرح  االربعني  لزيارة  العلمي  االكاديمي  املجلس  و  السنوية  النرشة اإلحصائية  وإصدار 
العديد من الدراسات االستبيانية السنوية وتسجيل ملف "توفري اخلدمة والضيافة يف الزيارة االربعينية" عىل 
الئحة الرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية يف منظمة اليونسكو العاملية، والذي ُصوت عليه يف كانون الثاين من 

عام 2019م يف االجتامع املنعقد يف بوغوتا - كولومبيا.

العراق  داخل  من  عمل  وورقة  بحثًا   )65( يقارب  ما  تسلمت  الثالث  للمؤتر  العلمية  اللجنة  أن  ُيذكر 
اجلامعات  خمتلف  يف  املحكمني  عىل  عرضها  وبعد  للمؤتر  الرئيسة  األربعة  املحاور  عىل  توزعت  وخارجِه، 
األخرى  العمل  وارواق  البحوث  ُرفضت  فيام  عمل  وورقة  بحثا   )38( قبول  تم  االكاديمية  واملؤسسات 

ألسباب علمية لبعض منها وبعض اخر كوهنا خارج حماور املؤتر.

اللجنة العلمية للمؤمتر
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حمور السلم اجملتمعي

اأثر زيارة الربعين في مواجهة التحديات الفكرية، الطائفية العرقية اإنموذجًا

م. م. حوراء ماجد نّصار

جامعة االمام جعفر الصادق - النجف االرشف

noorzainab1991@gmail.com

الملخ�ض

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل رسوله وآله امجعني واللعنة الدائمة عىل اعدائهم اىل قيام يوم الدين ... 
رب ارشح يل صدري ويرس يل أمري وأحلل ُعقدًة من لساين يفقه قويل...

طاملا لعبت الطائفية عىل اساس العرق او الدين او اللون دورًا يف تدمري الكثري من الشعوب واحلضارات، الن 
الشعوب ما ُهم اال جمموعة من االفراد وبتطور الزمان وتوسع البلدان ولنركز دائرة احلوار عىل العامل االسالمي 
حتديدًا دخلت  جمموعة من االعراق املختلفة اىل الدين احلنيف بإختالف ادياهنم السابقة ان كانت ساموية ام 
وثنية و بإختالف اعراقهم ان كانوا من السند او اهلند او بالد فارس او غريهم من البلدان، فأصبح املنتمني اىل 
الدين الواحد واملذهب الواحد من خلفيات عرقية خمتلفة، وحتى وقتنا احلارض وانتشار االسالم حيث يقدر 
عدد املسلمني اآلن حول العامل ما يقارب )1.8 مليار من األتباع ويشكلون حوايل 24% من سكان العامل طبقا 
لويكيبيديا(، والن املسلم قوة عظيمة وتركيبة يصعب هزمها حاول الكثري من اعداء االسالم ألغراض سياسية 
التحديات  مواجهة  يف  االربعني  زيارة  ))أثر  املوسوم  بحثي  عنوان  وهو  العرقية  الطائفية  اثارة  وأخريًا،  أوال 
الفكري،  االنحراف  هذا  يف  حتديدًا  الشباب  طبقة  استهداف  وحاولوا  إنموذجًا((  العرقية  الفكرية،الطائفية 
وبالتايل تصدى املسلمون هلذا النوع من احلرب الفكرية املدمرة، وكان من أحد الطرق التي سامهت بشكٍل كبري 
يف توحيد اخلط االسالمي احلنيف خط أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم هي زيارة االربعني فنرى الكل 
متوحدا يف خط واحد سائرًا اىل رمز الصمود والنضحية واالباء ايب عبداهلل احلسني ويف املوكب الواحد نرى 
االعراق املختلفة متحدة اهلدف خمتلفة اللغة واللون والعرق عىل نسق واحد من الشعارات، وإشتمل البحث 
املطلب  اللغة واالصطالح،  العرقية يف  الطائفية  االول  املطلب  البحث:  مقدمة تضم خطة  عىل عدة مطالب: 
الثاين الطائفية العرقية تأرخييا، املطلب الثالث زيارة االربعني يف املوروث العقائدي من السنة الرشيفة، املطلب 
الرابع أثر زيارة االربعني يف توحيد صفوف املسلمني، اخلاتة وتضم أهم نتائج البحث. وآخر دعوانا ان احلمد 

هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل رسوله وآله امجعني ....

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، التحديات الفكرية، الطائفية، العرقية.
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وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

 The impact of the Arbaeen visit in the face of intellectual challenges. ethnic

sectarianism as a model

Assistant teacher Hawraa Majid Nassar

University of Imam Jafar al-Sadiq )peace be upon him(  - Najaf

Abstract

As long as sectarianism on the basis of race, religion, or color has played a role in the 
destruction of many peoples and civilizations, because peoples are nothing but a group of 
individuals and with the development of time and the expansion of countries, and let us focus 
the circle of dialogue on the Islamic world in particular, a group of different races entered the 
true religion with different previous religions, if they were Celestial or pagan, and with different 
races, whether they are from Sindh, India, Persia, or other countries, so those who belong to 
the same religion and the same sect have different ethnic backgrounds, and up to the present 
time and the spread of Islam, where the number of Muslims is now estimated around the world 
approximately (1.8 billion Adherents make up about 24% of the world's population according 
to Wikipedia), and because the Muslim is a great power and a combination that is difficult to 
defeat, many enemies of Islam tried, first and foremost, to stir up ethnic sectarianism, which 
is the title of my research entitled ((The impact of the Arbaeen visit in facing intellectual 
challenges, ethnic sectarianism as a model) They tried to target the youth class specifically in 
this ideological deviation, and thus the Muslims responded to this kind of destructive intellectual 
war, and it was one of the ways that contributed greatly Seeing in unifying the Islamic line the 
true line of the people of the house, may God’s prayers and peace be upon them, is the visit of 
the forty, so we see all united in one line, walking to the symbol of steadfastness and sacrifice 
and the fathers Abi Abdullah Al-Hussein, peace be upon him, and in the same procession we see 
the different races united in the goal of different language, color and race on the same pattern 
of slogans.

Key words: Arbaeen visit, intellectual challenges, sectarianism, ethnicity.
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المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل رسوله وآله 
يوم  قيام  اىل  أعدائهم  عىل  الدائمة  واللعنة  امجعني 

الدين...

وأحلل  أمــري  يل  ويــرس  صــدري  يل  ارشح  رب 
ُعقدًة من لساين يفقهوا قويل...

او  الــعــرق  اســـاس  عــىل  الطائفية  لعبت  طــاملــا 
الشعوب  من  الكثري  تدمري  يف  دورًا  اللون  او  الدين 
من  جمموعة  اال  ُهم  ما  الشعوب  الن  واحلضارات، 
ولنركز  البلدان،  وتوسع  الزمان  وبتطور  ــراد  االف
دخلت  حتديدًا  االسالمي  العامل  عىل  احلــوار  دائــرة 
احلنيف  الدين  اىل  املختلفة  ــراق  االع من  جمموعة 
وثنية  ام  ساموية  كانت  ان  السابقة  ادياهنم  بإختالف 
او  اهلند  او  السند  من  كانوا  ان  أعراقهم  وباختالف 
املنتمون  البلدان، فأصبح  او غريهم من  فارس  بالد 
خلفيات  من  الواحد  واملذهب  الواحد  الدين  اىل 
عرقية خمتلفة، وحتى وقتنا احلارض وانتشار االسالم 
حيث يقدر عدد املسلمني اآلن حول العامل ما يقارب 
 %24 حــوايل  ويشكلون  األتباع  من  مليار   1.8(
املسلم  والن  لويكيبيديا(،  طبقًا  العامل  سكان  من 
الكثري  حاول  هزمها  يصعب  وتركيبة  عظيمة  قوة 
وأخريًا،  أوال  سياسية  ألغراض  االسالم  اعداء  من 
املوسوم  بحثي  عنوان  وهو  العرقية  الطائفية  اثــارة 

))أثر زيارة االربعني يف مواجهة التحديات الفكرية، 
الطائفية العرقية إنموذجًا(( وحاولوا استهداف طبقة 
وبالتايل  الفكري،  االنحراف  الشباب حتديدًا يف هذا 
الفكرية  احلــرب  من  النوع  هلذا  املسلمون  تصدى 
بشكٍل  التي سامهت  الطرق  أحد  من  وكان  املدمرة، 
أهل  خط  احلنيف  االسالمي  اخلط  توحيد  يف  كبري 
البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم هي زيارة االربعني 
رمز  اىل  سائرًا  واحــد  خط  يف  متوحدًا  الكل  فنرى 
 الصمود والنضحية واالباء ايب عبد اهلل احلسني
متحدة  املختلفة  االعراق  نرى  الواحد  املوكب  ويف 
اللغة واللون والعرق عىل نسق واحد  اهلدف خمتلفة 

من الشعارات، وإشتمل البحث عىل عدة مطالب:

مقدمة تضم خطة البحث.

اللغة  يف  الــعــرقــيــة  الطائفية  االول  املــطــلــب 
واالصطالح. 

املطلب الثاين الطائفية العرقية تأرخييًا.

املطلب الثالث زيارة االربعني يف السنة الرشيفة.

للتمييز  وحماربتها  الرشيفة  السنة  الرابع  املطلب 
العرقي والطبقي.

توحيد  يف  االربعني  زيــارة  أثر  اخلامس  املطلب 
صفوف املسلمني.

اخلاتة وتضم أهم نتائج البحث.

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل 
عىل رسوله وآله امجعني....
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المطلب الأول: 

الطائفية والعرقية لغة وا�شطالحًا

اأوًل: الطائفية لغة وا�شطالحًا:
الطائفية لغة:

))الطائفُة  منظور  البــن  العرب  لسان  يف  جــاء 
[وليشهد  العزيز  التنزيل  ويف  منه،  جزء  اليشء:  من 
عذاهبام طائفة من املؤمنني ]قال جماهد:الطائفةُ الرجل 
فوقه،  فام  الواحد  الرجل  وقيل  االلف،  اىل  الواحد 

الطائفة اجلامعة  من الناس(()1(.

فالطائفة جزء من يشء او اجلامعة من الناس.

الطائفية اصطالحًا:

الناس الذين جيمعهم رأي  ))الطائفة اجلامعة من 
أو مذهب يمتازون به عن سواهم(()2(. 

ثانيًا: العرقية لغًة وا�شطالحًا:

العرقية لغة:

 يف لسان العرب جاء يف معنى العرق:

ــراق وعـــروق،  ــل كــل يشء واجلــمــع أعـ ))أصـ
والعرب تقول ان فالنًا ملعرق له يف الكرم، ويف اللوم 
ايضًا، وقد عرق فيه اعاممه واخواله واعرقوا، واعرق 
وختلق  ذلك  خالطه  اذ  ــاء،  واإلم العبيد  اعــراق  فيه 

بأخالقهم(()3(.

))الِعْرق( أصُل كل يشء من البدن، أحد أوردتِه 
التي جيري فيها الدم العريق واملعرق الذي له عرق أي 

والِعرقاة  الَعرقاة  اللوم ونحومها،  او  الكرم  اصل يف 
األصل ارومة الشجرة()4(.

فالعرق اصل كل يشء.

العرقية إصطالحًا:

ان  من  ختلو  ال  االصطالحي  املعنى  يف  العرقية 
روابط  بينهم  تربط  برشية  جمموعة  عن  عبارة  تكون 

ثقافية او دينية او عقدية او كالمها:

))العرقية هي جتمع برشي يرتبط أفراده فيام بينهم 
كوحدة  بيولوجية(  أو  فيزيقيـة  روابـط  خـالل  من 
الدين  وحدة  حال  ثقافية(  )أو  الساللة   أو  األصل 
ظل  يف  التجمع  هذا  )ويعيش  الثقافة  أو  اللغـة  أو 
جمتمع سيايس أرحب مشكاًل إلطـار ثقـايف حضاري 
املجتمع،  لذلك  احلضاري  الثقايف  لإلطار  مغاير 
ويكون أفراد هذا التجمع مدركني ملقومات هويتهم 
عليها  احلفاظ  اجــل  من  ــًا  دوم عاملني  وذاتيتهم، 
ودعمهـا يف مواجهة عوامل الضعف والتحلل(()5(.

فالعرق الواحد يتميز عن غريه يف املجتمع بميزات 
او  احلضاري  املوروث  ناحية  من  معينة  وخصائص 

الروابط البيلوجية.

المطلب الثاني: 

الطائفية العرقية تاأريخيًا

إبادة  يف  باهلني  ليس  دورًا  الطائفية  لعبت  طاملا 
اخلراب  رموز  من  رمز  وهي  اخــرى،  وتكوين  امم 
فمرة  الشعوب،  االبادة هم  لتلك  واالداة  والرعب، 
تكون عىل اساس ديني او عرقي او عىل اساس اللون 
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والطائفية  ارواح،  وتزهق  شعوب  فتباد  الطبقة،  او 
عىل اساس العرق هي احد انواع تلك الطائفية.  

رايزمان  ديفيد  االمريكي  االجتامع  عامل  ويشري 
اىل ان كلمة عرقي مشتقة من الكلمة االغريقية إثنو 
هبذا  استخدمت  وقد  وثني،  االصل  يف  معناها  التي 
املعنى يف االنكليزية منذ اواسط القرن الرابع عرش اىل 

اواسط القرن التاسع عرش)6(.

عىل  دائام  أنفسها  البرش  جمموعات  َعرفت  ))لقد 
مل  ولكن  املــجــاورة،  املجموعات  عن  متميزة  أهنــا 
تكن هذه االختالفات دائاًم مفهومة عىل أهنا طبيعية 
السامت  هي  امليزات  هذه  وعاملية.  للتغيري  وقابلة 
وهبذه  اليوم.  العرق  مفهوم  استخدام  لكيفية  املميزة 
الطريقة جاءت فكرة العرق كام نفهمها اليوم خالل 
جلبت  التي  والغزو  التارخيية  االستكشاف  عملية 
قارات  من  جمموعات  مع  اتصال  إىل  األوروبــيــني 
وجدت  والفرز  التصنيف  إيديولوجية  ومن  خمتلفة، 

يف العلوم الطبيعية(()7(.

فالعرقية او التمييز عىل اساس العرق قديمة منذ 
االزل، كام كان يرى اليهود اهنم شعب اهلل املختار)8(.

احلــرب  صنفت  فقد  العرشين  الــقــرن  يف  ــا  ام
الثالثة  وااللفية  التسعينيات  يف  املسلحة  والنزاعات 
من  منها  والكثري  نموذجية،  بصورة  داخلية  نزاعات 
والبوسنة   والكونغو  روانــدا  اىل  وفيجي  رسيالنكا 
ان  يرى  وقد  عرقية،  كنزاعات  توصف  ان  يمكن 
اهلويات العرقية والقومية ميادين للتباري بعد التدفق 
املستمر للعامل الالجئني اىل اوربا وشامل امريكا، فإن 
السكان االصليني مثل  السيمي واالسكيمو السكان 

االصليني المريكا واسرتاليا ينظمون انفسهم سياسيًا 
ويطالبون باالعرتاف هبوياهتم العرقية واستحقاقاهتم 

االقليمية من قبل الدولة)9(.

حقًا  تكون  قد  العرقية  ان  بعضهم  يرى  بالتايل 
السكان االصليني  مرشوعًا يف حال ضاعت حقوق 
سوء  بسبب  الضياع  ان  والواقع  الوافدين،  بسبب 
التوزيع ال بسبب الوافدين والكالم يشمل اي دولة 
كانت، ومن النامذج عىل التمييز العرقي ما حصل يف 
افريقيا، وكذلك ما حيصل  الوافدين من  امريكا جتاه 

يف دول العامل االوريب من التمييز عىل اساس اللون.

المطلب الثالث: 

زيارة الربعين في ال�شنة ال�شريفة

حث اهل البيت سالم اهلل عليهم عىل زيارة القبور 
بصورة عامة فهي موعظة وتذكرة باليوم اآلخر فقد 
بريدة،  عن  مسلم  ))روى   :اهلل رسول  عن  ورد 
قال رسول اهلل: )كنت هنيتكم عن زيارة القبور، 

فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة(()10(.

متعددة،  املــوتــى  ــارة  زيـ عــىل  املرتتبة  واالثـــار 
دينية  ابعاد  الزائر، وهلا  اجيابية عىل  وتنعكس بصورة 
اهلل  سالم  البيت  أهل  وهذب  وروحية،  واجتامعية 
سنتهم  خالل  من  بالعزاء  اخلاصة  املامرسات  عليهم 
واجتامعية  دينية  لذلك  ابعاد  عدة  وهناك  الرشيفة، 
ومستقبلية،فاما البعد العبادي ملا حيصل عليه املعزي 
رسول  عن  ورد  فقد  تعىل  اهلل  من  وثــواب  أجر  من 
اهلل: ))التعزية تورد اجلنة((، وكذلك املعزي ينال 
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فضاًل كصاحب املصيبة، اما البعد االجتامعي وذلك 
من خالل ما يرتكه التواصل يف املجتمع يف مثل هذه 
الروابط  وتوثيق  التآخي  روح  زرع  من  املناسبات 
االنسانية اما البعد املستقبيل فمن خالل ما يرتكه ذلك 

عىل إذابة البغضاء وزرع روع املحبة والتقارب)11(. 

من  املــوتــى  قبور  زيـــارة  عــىل  احلــث  هــذا  فكان 
كان  اذا  فكيف  موهتم،  كيفية  اختالف  مع  املسلمني 
كانت  من  اجلنة  اهــل  شباب  سيد  حــول  احلديث 
حلظاهتا  من  حلظة  بكل  وشهادته  ومعركته  مسريته 
مدرسة عظيمة يعجز االنسان عن وصف عظمتها أو 
تقدير حجم مأساهتا، وكيف اذا كان املعزى بالشهيد 
السبط هو رسول اهلل، وقد ورثت احاديث كثرية 
  من السنة الرشيفة حتث عىل زيارة االمام احلسني
بعضها عىل  نورد  االربعني خصوصًا  وزيارة  عمومًا 

سبيل املثال ال احلرص:

أيب . 1 عن  يروى   - عنه  اهلل  ريض   - السيد  قال 
املؤمن  عالمات  قال:  أنه   العسكري حممد 
مخس: صالة إحدى ومخسني، وزيارة األربعني، 
ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم 

اهلل الرمحن الرحيم)12(.

احلسن . 2 أيب  عن  الوشاء  عيل  بن  احلسن  وروى 
عنق  يف  عهدًا  إمام  لكل  إن  قال:   الرضا
بالعهد  الوفاء  تام  من  وإن  وشيعته،  أوليائه 
زيارهتم  يف  رغبة  زارهم  فمن  قبورهم،  زيارة 
شفعاؤهم  أئمتهم  كان  فيه  رغبوا  بام  وتصديقًا 

يوم القيامة)13(.

وقال رسول اهلل لعيل: » يا عيل من زارين . 3
أو  حياتك  يف  زارك  أو  ممايت،  بعد  أو  حيايت  يف 
بعد مماتك، أو زار ابنيك يف حياهتام أو بعد مماهتام 
أهواهلا  من  أخلصه  أن  القيامة  يوم  له  ضمنت 

وشدائدها حتى أصريه معي يف درجتي)14(.

من . 4 ترعة   احلسني قرب  »موضع   :وقال
ترع اجلنة«)15(.

موسى . 5 بن  هارون  حممد  أيب  عن  مجاعة  أخربنا 
معمر  بن  عيل  بن  حممد  حدثنا  قال:  التلعكربي 
قال: حدثني أبو احلسن عيل بن حممد بن مسعدة 
واحلسن بن عيل بن فضال عن سعدان بن مسلم 
موالي  يل  قال  قال:  مهران  بن  صفوان  عن 
األربعني  زيارة  يف  عليه:  اهلل  صلوات  الصادق 

تزور عند ارتفاع النهار)16(.

-وعن مجاعة، عن التلعكربي، عن حممد بن عيل . 6
بن معمر، عن عيل بن حممد بن مسعدة، واحلسن 
عن  مسلم،  بن  سعدان  عن  فضال،  بن  عيل  بن 
 صفوان اجلامل قال: قال يل موالي الصادق
وتقول:  النهار  ارتفاع  تزور  االربعني:  زيارة  يف 
الزيارة- وذكر  وحبيبه...  اهلل  ويل  عىل  السالم 
أحببت  بام  وتدعو  ركعتني،  وتصيل  قال:  أن  إىل 

وتنرصف)17(.

وعن جابر اجلعفي، عن أيب عبداهلل قال: من . 7
بات عند قرب احلسني ليلة عاشوراء، لقي اهلل 
يوم القيامة ملطخًا بدمه، كأنام قتل معه يف عرصة 

كربالء)18(.
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حممد بن احلسني، عن حممد بن سنان، عن حممد . 8
عبد  أبو  قال  قال:  النييل  صالح  عن  صدقة،  بن 
بحقه  عارفًا   احلسني قرب  أتى  من   :اهلل
كتب اهلل له أجر من أعتق ألف نسمة وكمن محل 
عىل ألف فرس مرسجة ملجمة يف سبيل اهلل)19(.

إىل . 9 بإسنادنا  روينا  اخلرب  من  نرويه  بام  الزيارة 
إىل  باسناده  رواه  فيام  الطويس  جعفر  أيب  جدي 
اهلل  صلوات  العسكري  عيل  بن  احلسن  موالنا 
صالة  مخس:  املؤمن  عالمات  قال:  أنه  عليه 
والتختم  األربعني،  وزيارة  ومخسني،  إحدى 
باليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهلل الرمحن 

الرحيم)20(.

زيارة  موعد  عىل  طاووس  ابن  العالمة  ويضيف 
االربعني فيقول:

صفر  من  العرشين  يوم  يكون  كيف  قيل:  فان   
يوم األربعني، إذا كان قتل احلسني صلوات اهلل عليه 
مجلة  من  العارش  يوم  فيكون  حمــرم،  من  عارش  يوم 
قد  لعله  فيقال:  وأربعني؟  أحــدًا  فيصري  األربعني، 
كان شهر حمرم الذي قتل فيه صلوات اهلل عليه ناقصًا 
فإنه  يومًا،  أربعني  تام  صفر  من  عرشين  يوم  وكان 
فأما  بالعرشين من صفر،  يوم األربعني  حيث ضبط 
أن يكون الشهر كام قلنا ناقصًا أو يكون تاما ويكون 
عدد  من  حمسوب  غري  عليه  اهلل  صلوات  قتله  يوم 
حيصل  فلم  هناره  أواخر  يف  كان  قتله  الن  األربعني، 
ذلك اليوم كله يف العدد، وهذا تأويل كاف للعارفني، 
أوقات  تعيني  يف  العاملني  رب  بــأرسار  أعرف  وهم 

الزيارة للطاهرين)21(.

المطلب الرابع: 

العرقي  للتمييز  ومحاربتها  ال�شريفة  ال�شنة 

والطبقي

من  اجلاهلية  مظاهر  مجيع  ــالم  االسـ حـــارب 
مظاهر  ومجيع  والوثنية  اخلمر  ورشب  البنات  وأد 
الفكري،  واالنحراف  اخللقي،  والتحلل  االنحراف 
ومن تلك املظاهر التمييز عىل اساس طبقي او عرقي، 
الكريم  القرآن  خالل  من  ذلك  تعاىل  اهلل  بني  وقد 

والسنة الرشيفة، قال تعاىل:

إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
﴿يَاأ الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم 

ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَث 
ُ
َوأ َذَكٍر  ّمِن  َخلَْقَناُكم 

تَْقاُكْم 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ
َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

َ َعلِيٌم َخبرِي﴾)22(. إِنَّ اللَّ
النصوص  هذه  بمثل  حتفل  الرشيفة  واالحاديث 

ومنها:

عن حممد بن موسى بن املتوكل عن احلمريي عن . 1
حممد بن احلسني عن احلسن بن حمبوب عن مجيل 
أبا  الوليد بن عباس قال سمعت  بن صالح عن 
عبد اهلل يقول احلسب الفعال والرشف املال 

والكرم التقوى)23(.
إىل . 2 رجل  جاء  اللباب  لب  يف  الراوندي  القطب 

النبي فقال من أكرم الناس حسبًا قال اتقاهم 
من اهلل وقال كن تقيًا كن أورع الناس)24(.

أيب . 3 املتقدم عن  بالسند  أماليه  الطويس يف  الشيخ 
ه ان يكون أكرم الناس  ذر قال يا أبا ذر من رسَّ
ثناؤه  جل  اهلل  إىل  أحبكم  ذر  أبا  يا  اهلل،  فليتق 
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له  أتقيكم  اهلل  عند  وأكرمكم  له،  ذكرًا  أكثركم 
أبا  يا  له  خوفًا  أشدكم  اهلل  عذاب  من  وأنجيكم 
ذر ان املتقني الذين يتقون اهلل من الشئ الذي ال 

يتقى منه خوفًا من الدخول يف الشبهة)25(.
النبي اليب . 4 باالسناد املتقدم يف حديث وصية 

إىل  إىل صوركم وال  ينظر  اهلل ال  ان  ذر  أبا  يا  ذر 
أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم يا أبا 
 - صدره  إىل  بيده  وأشار  هنا  ها  التقوى  ان  ذر 

اخلرب)26(.

ملا واله  النخعي  كتبه لألشرت   له )ومن عهد 
بكر  أيب  بن  حممد  اضطرب  حني  وأعامهلا  مرص  عىل 
اهلل  )بسم  للمحاسن(  كتبه  وأمجع  عهد  أطول  وهو 
أمري  عيل  اهلل  عبد  به  أمر  ما  هذا  الرحيم(  الرمحن 
إليه  عهده  يف  األشــرت  ــارث  احل بن  مالك  املؤمنني 
عدوها،  وجهاد  خراجها،  جباية  مرص:  واله  حني 
اهلل  بتقوى  أمره  بالدها  وعامرة  أهلها،  واستصالح 
وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه 
وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال يشقى إال 
مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه 
ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه 
وإعزاز من أعزه وأمره أن يكرس نفسه من الشهوات 
ويزعها عند اجلمحات)27(، فإن النفس أمارة بالسوء 
إال ما رحم اهلل، ثم اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل 
بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور. وأن 
فيه  تنظر  الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت 
من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول 
هلم  اهلل  جيري  بام  الصاحلني  عىل  يستدل  وإنام  فيهم. 
عىل ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية 

العمل الصالح. فأملك هواك، وشح بنفسك عام ال 
حيل لك، فإن الشح بالنفس االنصاف منها فيام أحبت 
واملحبة هلم  للرعية  الرمحة  قلبك  وأشعر  أو كرهت. 
واللطف هبم. وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم 
أكلهم، فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري 
لك يف اخللق يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، 
من  فأعطهم  واخلطأ   العمد  يف  أيدهيم  عىل  ويؤتى 
عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من 
عليك  األمر  ووايل  فوقهم،  فإنك  وصفحه،  عفوه 
أمرهم  استكفاك  وقد  والك.  من  فوق  واهلل  فوقك، 
ال  فإنه  اهلل  حلرب  نفسك  تنصبن  وال  هبم.  وابتالك 
يدي لك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته. وال 
تندمن عىل عفو، وال تبجحن بعقوبة، وال ترسعن إىل 
بادرة وجدت منها مندوحة وال تقولن إين مؤمر آمر 
للدين،  القلب، ومنهكة  إدغال يف  ذلك  فإن  فأطاع  

وتقرب من الغري)28(.

المطلب الخام�ض:

اأثر زيارة الربعين في توحيد �شفوف الم�شلمين

ان سرية اهل البيت سالم اهلل عليهم هي مدرسة 
واحلكم،  والــصــور  املــواقــف  مــن  هبــا  ملــا  تنفذ،  ال 
وقضية االمام احلسني هي نرباس لألمة مجعاء، 
تلك  يف  دورًا  له  اصبح  الكل  نــرى   فقضيته
والطفلة  والشابة  والشاب  الرضيع  املقدسة  املعركة 
الكل  احليوان  وحتى  واملــرآة،  والرجل  والعجوز 
 كان له دور ليس باهلني، وقضية االمام احلسني
من  االخالقية  االســالم  ومقاييس  لإلسالم  جتسيد 
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الرفيع  واخللق  االحرتام  تعكسه من صور  ما  خالل 
باالعداء  التمثيل  عدم  ذلك  مثال  العدو  مع  حتى 
من  وغريها  املاء  للحر   احلسني االمــام  وسقي 
للامء  املعصوم  فمثاله عدم رشب  الفقهية  اما  الصور 
عند فتح احلصار ووصوله اىل املاء ورفعه للامء بكفه 
وغريها  به  الدم  قطرات  لسقوط  الرشيف  فمه  نحو 
حني  صورها  فابرز  الدينية  اما  الفقهية،  الصور  من 
ان   االمام له  ودعا  الصالة  املقاتلني  احد  طلب 
وما  وشدهتا  احلرب  ورغم  املصلني،  من  اهلل  جيعله 
صاحبها من حر وعطش واجهاد اال ان اجلميع التزم 
بإقامة الصالة بامامة االمام احلسني، وكل ابعاد 
الرفق  بل وحتى  املختلفة  االسالم حارضة بصورها 
باحليوان حني طلب االمام من فرسه ان يرشب 
املاء قبله بعد فك احلصار وهو بقمة عطشه سالم اهلل 
عليه، واملسلمون بصورة عامة والشيعة بوجه خاص 
هبذه  اي  االربعني  ــارة  وزي عاشوراء  من  يتخذون 
االيام العظيمة كمحطة العادة تأهيل الروح والفعل 
للتقوى  واقعية  صــورًا  يعرف  فالرجل  واالفكار، 
وممن  والعيال،  الدين  عىل  واحلمية  والغرية  وااليامن 
ترك عياله وزوجه ودنياه باالخرة طلبًا لرضا مواله 
الصرب  من  وقدوة  مثاالً  تأخذ  واملرآة   ،احلسني
والعفة والتقى، وحتى الطفل والفتيان، فكل هؤالء 
يلتمسوا قدوة واقعية يف تلك املصيبة  يستطيعون ان 
ولكثرة  انفسهم،  عىل  اجيابًا  تنعكس  مما  العظيمة 
املخاطر التي حتيط يف االسالم واحلرب الشعواء التي 
حتيط باالسالم بني احلني واحلني حياول اعداؤه النيل 
منه من خالل عدة طرق ان كان باحلرب او االعالم 
او غريه، واكثر من خييف اعداء االسالم هي وحدة 

ومن  وغايتهم،  هدفهم  ووحدة  وتراصهم  املسلمني 
لفكرة  الرتويج  اآلخــر  استخدمها  التي  االسلحة 
العنرصية عىل اساس العرق من اجل تفرقة املسلمني 
واستخدام  الشيعة،  بني  ذلك  ــارة  اث وباخلصوص 
االعالم املرئي واملسموع واملقروء من اجل بث روح 
االجتامعي  التواصل  مواقع  وكانت  بينهم،  الفرقة 
وتلغرام  وانستغرام  وتويرت  بوك  فيس  من  املختلفة 
بأسامء  االفكار  تلك  لبث  قاعدة  املواقع  من  وغريها 
الشباب خاصة الهنم  فئة  جمهولة ممولة، واستقطاب 
الرواد االكثر لتلك املواقع، فنرى يف مواقع التواصل 
يفتقرون  ممن  اجلُهال  من  للبعض  صورًا  االجتامعي 
التوجيه  ســوء  اىل  يفتقرون  او  الصحيح،  للعلم 
ينجرفون مع بعض هذه الصور الفكرية، وقد خاف 
التواصل  مواقع  يف  حيصل  ما  يكون  ان  من  طائفة 
حرب  اندالع  من  االعالم  له  يروج  وما  االجتامعي 
موعد  جاء  حتى  العرق،  اساس  عىل  اخرى  طائفية 
زيارة االربعني، فتتوحد الصفوف املختلفة االعراق 
واللهجات،  والبيئية  الثقافية  واخللفيات  وااللــوان 
بخط سري متوحد االجتاه والرؤية اىل املوىل أيب عبد اهلل 
احلسني، فنرى يف املوكب الواحد عدة هلجات، 
لونه  او  عرقه  كان  مهام  الزائر  ختدم  جنسيات  عدة 
واالجنبية  العربية  املواكب  عدد  بلغ  وقد  هلجته،  او 
للعام   اربعينية االمام احلسني زيارة  املشاركة يف 
املواكب  تلك  وان  رسمي  بشكل  لة  واملشكَّ  1435
كالكويت  واجنبية  قدمت من دول خمتلفة عربية  قد 
وسوريا وُعامن والسعودية والبحرين وايران وامريكا 
والدنامرك  واملانيا  والسويد  وباكستان  وبريطانيا 
وروسيا واهلند وافغانستان واذربيجان وتركيا  ُيذكر 
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العام  ألربعينية  املسجلة  واهليئات  املواكب  عدد  أن 
املايض 1434هـ قد جتاوزت )17500( موكبًا وهيأة 
بمختلف  اإلسالمي  والعامل  العراق  مستوى  عىل 
أنواعها، سواء كانت هيئات  خدمية أو مواكب عزاء 
فقط، وقد تكون مشتملة عىل تقديم اخلدمة وممارسة 
احلدودية،  املنافذ  هيئة  ذكرت  وقد  أيضًا)29(،  العزاء 
الزائرين ملحافظة كربالء  عن احصائية جديدة لعدد 
يف  اهليئة  وقالت  واجلوية،  الربية  املنافذ  عرب  املقدسة 
املنافذ  عرب  للزوار  اجلديدة  “احلصيلة  إن  هلا،  بيان 
عراقيًا،  زائرًا  و461  ألفًا   72 بلغت  واجلوية  الربية 
و137  إيــران،  من  زائــرًا  و58  ألفًا  و517  ومليونًا 
من  زائرين  و605  ألفًا  و80  أجنبيًا  زائرًا  و80  ألفًا 
العرب” مبينة ان “املجموع بلغ 1،807،204وذكر 
نعمة  رياض  احلاج  واملواكب  الشعائر  قسم  رئيُس 
هذا  املواكب  “عدد  أّن  للعتبة  بيان  بحسب  السلامن 
 }23{ من  خدمّية  وهيئًة  موكبًا   )227( بلغ  العام 
 – عامن  )سلطنة  من  كلٌّ  وهي  وأجنبّية،  عربّية  دولة 
لبنان{  اليمن-   – السعودية   – الكويت  البحرين- 
السويد   – أفغانستان   – إيران  و}أذربيجان-  عربّيًا، 
إندونيسيا   – األمريكية  املّتحدة  الواليات   – اهلند   –
 – تنزانيا   – تركيا   – تايلندا   – بلجيكا   – باكستان   –
كينيا()30(،   – فرنسا   – هولندا   – كندا   – بريطانيا 
العراق  غري  من  الزوار  نسبة  ارتفاع  املتتبع  فيالحظ 
خصوصًا واملختلفة االعراق، وااللوان واللهجات، 
اهلل  شعائر  واحياء  تعاىل  اهلل  رضا  واحــدة  والغاية 
العظيمة  فالزيارة  تلك،  العظيمة  الزيارة  واحياء 
عبادة وليس الغرض من حث أهل البيت عىل 
بل  العبادة  جمرد  هو  العظيمة  والعبادة  الزيارة  تلك 

منهج  يف  املسلمني  صفوف  توحيد  هو  الغايات  من 
قدوة  واجلور،  للظلم  ختضع  مل  ايامنية  وقدوة  واحد، 
جسدت االسالم بام هو فلم خيرج بطرًا وال ارشًا انام 
خرج طالبًا لالصالح، وحني يتجه املسلمون اىل كعبة 
االحرار تتجدد الصور االيامنية والقيم االخالقية مما 
تكون  االسالمية  والوحدة  عليهم،  اجيابًا  ينعكس 
املجسدة  الصور  تلك  خالل  من  بوضوح  شاخصة 

ملعنى الوحدة واإلخاء.

الخاتمة

ويف ختام البحث توصلت اىل:

واول . 1 القدم،  من  موجودًا  كان  العرقي  التمييز 
اليهود  هم  عرقي  اساس  عىل  التمييز  صاغ  من 

بوصفهم انفسهم اهنم شعب اهلل املختار.
ظهر مصطلح العرقية بام هو حوايل القرن الرابع . 2

عرش ومابعده.
عاد مصطلح العرقية وتطبيقاته وما يتعلق ذلك . 3

ليس فقط من تييز بل اقصاء لآلخر يف منتصف 
القرن العرشين. 

وأهل . 4 الكريم  القرآن  ارسى االسالم من خالل 
التاميز  اللغاء  احلقه  القواعد  ارساء   البيت
احد  عىل  الحد  فضل  ال  وان  والطبقي  العرقي 

سوى بالتقوى.
زيارة . 5 عىل  كافة  شيعتهم   البيت أهل  حث 

روحية  تغيريات  من  اليهم  تضيفه  ملا  االربعني 
ونفسية واجتامعية. 

والتكافل . 6 التآخي  روح  االربعني  زيارة  تضيف 
بني املسلمني. 
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ازدياد عدد املواكب العراقية واالجنبية والعربية . 7
عامًا بعد عام.

واجتامعيًا . 8 اعالميًا  منربًا  تعترب  االربعني  زيارة 
وفكريًا اجيابيًا مؤثرًا. 

والبحث رغم اجلهد فيه ال خيلو من االخطاء، فان 
أصبت فيام قدمت فهو من توفيق اهلل، وآخر دعوانا 
ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل رسوله وآله 

امجعني....

الباحثة

 الهوام�ض 

دار ( 1) ص2723/   /13 منظور/  ابن  العرب/  لسان 
املعارف/ القاهرة.

لويس ( 2) االب  والعلوم/  واالدب  اللغة  يف  املنجد 
معلوف/494.

لسان العرب/ابن منظور/2904/33.( 3)

اليسوعي/( 4) معلوف  لويس  اللغة/االب  يف  املنجد 
ط521-521/1927/5.

 التعددية االثنية واالمن املجتمعي/رسالة ماجستري/( 5)
ايدابري امحد/ارشاف:أ.د برقوق سامل/جامعة اجلزائر/

كلية العلوم السياسية/21/2012-2011.

أنثروبولوجية/( 6) نظر  وجهات  والقومية  العرقية  ظ/ 
د.الهي  ترمجة/  إريكسن/  هايالند  توماس 

عبداحلسني/ 11.
(7 )https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_
)%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B
5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%
A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%
B1%D9%8A(#%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D
8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D-
8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D
8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%
D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%
D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D9%82%D9%8A

ويكبيديا.

اليهود ( 8) اليهود ان اهلل تعاىل مل خيرت  يرى بعض مفكرين 
دينية  كجامعة  اختارهم  بل  وحسب،  شعبًا  بوصفهم 
ُعرضت  وقد  وعقائدها،  أفكارها  دها  توحِّ قومية 
هذه  فرفضت  قاطبة،  األرض  شعوب  عىل  الرسالة 
الشعوب محلها، ومحلها الشعب اليهودي وحده. وقد 
هلم هذا االختيار إىل مملكة من الكهنة والقديسني،  حوَّ
والقومية  الدينية  العنارص  تتداخل  سة  مقدَّ أمة  وإىل 
فيها. واختيار اإلله لليهود هو جوهر العهد أو امليثاق 

املربم بينه وبني إبراهيم 

اختري  فقد  عْرقيًا،  اليهود  تفوق  عىل  االختيار  يدل  ب( 
إبراهيم لنقائه، واختري اليهود ألهنم من نسله. وقد جاء 
سون.. كل اليهود أمراء..  يف التلمود ما ييل: »كل اليهود مقدَّ
مل خُتَلق الدنيا إال جلامعة يرسائيل.. ال ُيْدعى أحد أبناء اإلله 
إال مجاعة يرسائيل.. ال حيب اإلله أحدًا إال مجاعة يرسائيل«.

جـ( ويدل االختيار عىل تفوق اليهود األخالقي، فقد اختار 
اإلله الشعب اليهودي ألنه أول شعب يعبده وحده، أي أنه 
اختار الشعب ألن الشعب اختاره. وقد جاء يف التلمود هذه 
اسُمه مجاعَة  تبارَك  القدوُس  الواحُد  اختار  »ملاذا  الكلامت: 
الواحد  اختاروا  يرسائيل  مجاعة  أعضاء  ألن...  يرسائيل، 

القدوس تبارك اسمه وتوراته«.

يصبح  بحيث  قلياًل  احللولية  النزعة  تنحرس  أن  ويمكن 
االختيار عالمة عىل التفرد وحسب )ال عىل التفوق(. وقد 
االختيار  فكرة  نطاق  اإلرسائيليني  املفكرين  أحد  قلَّص 
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وحسب،  باإلله  الشعب  عالقة  إىل  تنرصف  جعلها  بحيث 
/ https://ar.wikipedia..ال إىل عالقة اليهود بكل البرش
org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D

8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%

A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA

%D8%A7%D8%B1

أنثروبولوجية/( 9) نظر  وجهات  والقومية  العرقية  ظ/ 
د.الهي  ترمجة/  إريكسن/  هايالند  توماس 

عبداحلسني/9.

األول/ ( 10) الرشيعة/الشهيد  احكام  يف  الشيعة  ذكرى 
.62/2

/صياغة ( 11) اإلنسانية  للعوم  البرصة  أبحاث  ظ/جملة   
يف  احلزن  عن  التعبري  الساليب   البيت أهل  أئمة 

العزاء/1/جملد232/2018/43.

 بحار االنوار/املجليس/329/98.( 12)

من الحيرضه الفقيه/الشيخ الصدوق/577/2.( 13)

م.ن/578/2.( 14)

 م.ن.( 15)

هتذيب االحكام/الشيخ الطويس/113/6.( 16)

وسائل الشيعة /احلر العاميل/477/14.( 17)

 م.ن.( 18)

الكايف /الشيخ الكليني/581/4.( 19)

اقبال االعامل/السيد ابن طاوورس/100/3.( 20)

م.ن.( 21)

احلجرات: 13.( 22)

جامع احاديث الشيعة/السيد الربوجردي/262/14.( 23)

 م.ن.( 24)

 م.ن.( 25)

م.ن.( 26)

فلم ( 27) عليه  مجحت  إذا  مطامعها  عن  يكفها  أي  ويزعها 
تنقد لقائد العقل الصحيح والرشع الرصيح.

هنج البالغة / 3 / 83.( 28)

ظ/شبكة الكفيل / )78( موكبًا عربيًا وأجنبيًا يشارك ( 29)
بزيارة أربعينية اإلمام احلسني/تاريخ االقتباس/ 

 .2013/12/22

h t t p s : / / a l k a f e e l . n e t / a r - n e w s / i n d e x .

php?id=1461

لزوار ( 30) إحصائية  آخر  واعالن  األمنية،  اخلطط  نجاح 
 31 األربعاء  االقتباس:  احلسني/تاريخ  االمام 

أكتوبر 2018.

http://www.alkawthartv.com/news/170182 

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم.
أنثروبولوجية/. 1 نظر  وجهات  والقومية  العرقية 

د.الهي  ترمجة/  إريكسن/  هايالند  توماس 
عبداحلسني.

طاووس/الوفاة: . 2 ابن  السيد  األعامل/  إقبال 
القيومي االصفهاين/الطبعة:  664/حتقيق: جواد 

األوىل/سنة الطبع: حمرم احلرام 1416.

املجتمعي/رسالة . 3 واالمن  االثنية  التعددية 
ماجستري/ ايدابري امحد/ارشاف: أ.د برقوق سامل/ 
السياسية/ 2011- العلوم  كلية  اجلزائر/  جامعة 

.2012

بن . 4 احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  االحكام/  هتذيب 
الصدوق-طهران/تأريخ  مكتبة  الطويس/  عيل 

االصدار: 1417هـ.

االمام . 5 العالمة  الشيعة/املحقق  أحاديث  جامع 
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الطباطبائي  حسني  آقا  احلاج  العظمى  اهلل  آية 
الربوجردي / املطبعة العلمية - قم 1399 ه  - ق.

عىل، . 6 بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب  لسان 
األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو 
الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ( النارش: دار 

صادر - بريوت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

جملة أبحاث البرصة للعوم اإلنسانية /صياغة أئمة . 7
يف  احلزن  عن  التعبري  الساليب   البيت أهل 

العزاء/1/ جملد43/ 2018.

بن . 8 الفقيه/أبو جعفر حممد بن عيل   من ال حيرضه 
احلسني بن بابويه القمي النارش: مؤسسة األعلمي- 

بريوت/تأريخ االصدار: 1406هـ-1986م.

اليسوعي/. 9 معلوف  لويس  اللغة/االب  يف  املنجد 
ط1927/5.

املؤلف: حممد بن يعقوب الكليني/النارش: املكتبة . 10
اإلسالمية /طهران.

هنج البالغة.. 11

وسائل الشيعة/احلر العاميل.. 12

املواقع االلكرتونية:
1 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_

)%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5

%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7

%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%

D9%8A(#%D8%A7%D9%84%D8%A3%

D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%

D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D

9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9_%D

9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9

%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9

%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%

 8A

ويكبيديا
2 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%

D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%
D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8
%B1

وأجنبيًا . 3 عربيًا  موكبًا   )78( الكفيل/  شبكة 
 ،احلسني اإلمام  أربعينية  بزيارة  يشارك 

تاريخ االقتباس/ 2013/12/22. 
https://alkafeel.net/ar-news/index.php?id=1461

إحصائية . 4 آخر  واعالن  األمنية،  اخلطط  نجاح 
االقتباس:  تاريخ   ،احلسني االمام  لزوار 

األربعاء 31 أكتوبر 2018. 
http://www.alkawthartv.com/news/170182
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اأثر �شعيرة الزيارة الأربعينية في تنمية ُخلقا اليثار والكرم

الباحثة أزهار جرب هادي

العتبة العلوية املقدسة

lib.woman222@gmail.com

الملخ�ض 

  حتديدا هو وجود أهل البيت من نعم اهلل الكربى عىل امتنا اإلسالمية وعىل إتباع أهل البيت وحمبيهم
يف حياتنا، ومن هذا الوجود املشع باخلري واليمن والربكة ما يكمن يف زيارة مراقدهم املقدسة، وبخاصة زيارة 
سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني التي ركز عليها مجيع أهل البيت وأولوها عناية فائقة للغاية، واحلديث 
عن هذا اجلانب من الوضوح بمكان عظيم، ومن بني هذه الزيارات احلافلة باملعطيات واملرتكزات هي )زيارة 
األربعني املباركة( التي هي بصدد دراستنا، فقد حفلت هذه الزيارة بعنارص عقائدية وفكرية وأخالقية يف منتهى 
الفاعلية، ومل تقترص آثارها عىل رشحية حمددة، ال من حيث العمر وال من حيث اجلنس، وال من حيث املستوى 

الثقايف، فالكل متاح له أن يرتبى عىل مبادئها صغارا وكبارا، رجاال ونساء. 

ان ظاهرة زيارة االربعني تنفرد بتقديم استعراض اخالقي عريض حيث ال يوجد ثمة عمل مشابه له، ال 
شكال وال مضمونا وال غرضا، فلم تشهد املجتمعات ال قديام وال حديثا، حدثا يعنى بأحياء )مكارم االخالق( 
والقيم االنسانية االصيلة من خالل جتسيدها فعليا، وممارستها طوعيا وعفويا أليام متتالية، وباستمرار وتنوع 
مثري ومذهل، فال يكاد ينتهي مشهد حتى خيطف برصك مشهد اخر، وحتوم احداث تلك املشاهد عىل صناعة 
اسطورة  ازاء  اننا  وااليثار،  الكرم  من  معجزة  انامط  وخلق  التضحية  وتكريم  السخاء  وعشق  والوفاء  احلب 

اخالقية ترسمها املاليني من املشرتكني يف ممارسة زيارة االربعني.   

وعىل أساس ذلك كله جاء هذا البحث حول زيارة األربعني والذي أسميته: »أثر شعرية الزيارة األربعينية 
يف تنمية ُخلقا االيثار والكرم »واقتضت طبيعة الدراسة ان تقسم اىل: مقدمة، وخاتة، ومبحثني، وقائمة املصادر 
اللغة  يف  األربعني  زيارة  لتعريف  األول  املطلب  كرس  مطالب،  ثالث  عىل  األول  املبحث  اشتمل  واملراجع. 
احلسني يف  اإلمام  زيارة  و  عامة  بصورة  القبور  زيارة  استحباب  الثاين  املطلب  وذكرت يف  واالصطالح، 
األربعني بصورة خاصة مع ذكر الرويات الدالة عىل ذلك، اما املطلب الثالث فكان إلثبات ان زيارة األربعني 
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شعرية من شعائر اهلل فضال عن تعريف الشعرية يف اللغة واالصطالح، اما املبحث الثاين فكان أثر زيارة األربعني 
يف تنمية خلق االيثار والكرم وحيتوي عىل ثالث مطالب، األول كان لتعريف التنمية لغة واصطالحا، والثاين 
عن تنمية خلق االيثار يف مسرية الزيارة األربعينية، اما املطلب الثالث فتناولت فيه تنمية خلق الكرم يف مسرية 

الزيارة األربعينية. 

وقد اعتمدت يف بحثي هذا عىل جمموعة من املصادر واملراجع والتي من أبرزها مؤلفات الشيخ حممد السند 
الزيارات البن قولوية،  األنوار، وكتاب كامل  باقر أملجليس وكتاب بحار  بالشعائر احلسينية، وحممد  اخلاصة 
القرآن،  السبحاين وهي مفاهيم  العالمة جعفر  ألتسرتي، فضال عن كتب  وكتاب اخلصائص احلسينية جلعفر 

وكتاب دروس العقيدة اإلسالمية ملحمد تقي مصباح اليزدي.

واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

الكلامت املفتاحية: الشعرية، الزيارة االربعينية، التنمية، االيثار والكرم.

 The impact of the rite of the forty-day visit to the development of the

creation of altruism and generosity

Researcher Azahar Jaber Hadi

Imam Ali Holy Shrine

Abstract

One of Allah’s greatest gifts for us is the existence of the members of prophet Muhammad’s 
family (peace be upon them) in our lives. and from this presence radiating good and their 
blessing we get when visiting  their holy shrines. especially the visit of the master of martyrs 
Abu Abdullah al-Hussein (Peace be upon him). which was focused on by all the members of 
prophet Muhammad’s family (peace be upon them) and they gave it very careful attention. 
and to talk about this aspect of clarity is of great importance. and among these visits with 
giving and elements are the visit of Arba’een (the memory of passing forty days after Imam 
Hussein’s martyred). which is in the study. With highly ideological. intellectual and moral 
elements effectiveness. and its effects are not limited to a specific segment. not in terms of age 
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nor gender. nor in terms of the cultural level. everyone is available for him to grow up on the 
principles of young and old. men and women.

The phenomenon of Arba’een visiting is unique in presenting a broad moral representation. 
where there is no similar work. not in  form. nor content. nor purpose. The societies have not 
experienced not in past nor in present time that pays attention to the existence of morality 
and authentic human values through its actual embodiment and its voluntary and spontaneous 
practice. For the days of continuum. and variety of exciting and amazing. hardly end a scene 
to snatch your gaze another scene. gathering about  those scenes on the making of love and 
fulfillment and the love of generosity and honoring of sacrifice and createing patterns of miracle 
generosity and altruism. we are about a moral myth drawn by millions of participants in the 
practice of visiting the Arba’een.

On the basis of all this. this research came about the visit of the Arba’een. which I called: 
”The impact of the rite of the forty-day visit to the development of the creation of altruism and 
generosity.“ The nature of the study required that it be divided into: an introduction. a conclusion. 
two studies and a list of sources and references. The first section was deducted for defining the 
Arba’een visit linguistically and conventionally. in the second section. the preference of visiting 
the graves in general and to visit Imam Hussein (peace be upon him) in Arba’een. in particular 
with the mention of the narrators that indicate that. the third section  was to prove that Arba’een 
is one of Allah’s rites in addition to its definition  linguistically and conventionally. The second 
topic was the impact of the visit of the Arba’een in the development of the creation of altruism 
and generosity and contains three sections. The first was to define development linguistically 
and conventionally. and the second the development of altruism in the marching of the visit of 
Arba’een. in the third section I have dealt with the growth of  generosity in Arba’een march.

In this research I have relied on a number of sources and references. most notably the works 
of Sheikh Muhammad Al-Sind for the Hussainian rites. Mohammad-Baqer Majlesi and his book 
Bahar Al-Anwar. And the book lessons of the Islamic doctrine of Muhammad Taqi Mesbah al-
Yazdi.

Key words: ritual, the fortieth visit, development, altruism and generosity.
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المقدمة

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

أمجعني، من اآلن إىل يوم الدين وبعد:

وعىل  اإلسالمية  امتنا  عىل  الكربى  اهلل  نعم  من 
أهل  وجود  حتديدًا    وحمبيهم البيت  أهل  أتباع 
البيت يف حياتنا، ومن هذا الوجود املشع باخلري 
والُيمن والربكة ما يكمن يف زيارة مراقدهم املقدسة، 
  وبخاصة زيارة سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني
التي ركز عليها مجيع أهل البيتوأولوها عناية 
فائقة، واحلديث عن هذا اجلانب من الوضوح بمكان 
باملعطيات  احلافلة  الزيارات  هذه  بني  ومن  عظيم، 
التي  املباركة(  األربعني  ــارة  )زي هي  واملرتكزات 
بعنارص  الزيارة  هذه  حفلت  فقد  دراستنا،  بصددها 
ومل  الفاعلية،  منتهى  يف  وأخالقية  وفكرية  عقائدية 
تقترص آثارها عىل رشحية حمددة، ال من حيث العمر 
وال من حيث اجلنس، وال من حيث املستوى الثقايف، 
فالكل متاح له أن يرتبى عىل مبادئها صغارًا وكبارًا، 

رجاالً ونساء. 

ان ظاهرة زيارة االربعني تنفرد بتقديم استعراض 
مشابه  عمل  ثمة  يوجد  ال  حيث  عريض  اخالقي 
تشهد  فلم  غرضًا،  وال  مضمونًا  وال  شكاًل  ال  له، 
املجتمعات ــ ال قدياًم وال حديثًا ــ حدثًا يعنى بإحياء 
من  االصيلة  االنسانية  والقيم  االخــالق(  )مكارم 
وعفويًا  طوعيًا  وممارستها  فعليًا،  جتسيدها  خالل 

فال  ومذهل،  مثري  وتنوع  وباستمرار  متتالية،  أليام 
اخر،  مشهد  برصك  خيطف  حتى  مشهد  ينتهي  يكاد 
احلب  صناعة  عىل  املشاهد  تلك  احــداث  ــوم  وحت
وخلق  التضحية  وتكريم  السخاء  وعشق  والوفاء 
اسطورة  ازاء  اننا  وااليثار،  الكرم  من  معجزة  انامط 
ممارسة  يف  املشرتكني  من  املاليني  يرسمها  اخالقية 

زيارة االربعني.   

وعىل أساس ذلك كله جاء هذا البحث حول زيارة 
األربعني والذي أسميته: “أثر شعرية الزيارة األربعينية 
طبيعة  واقتضت   “ والكرم  االيثار  ُخلقي  تنمية  يف 
ومبحثني،  وخاتة،  مقدمة،  اىل:  تقسم  ان  الدراسة 
وقائمة املصادر واملراجع. اشتمل املبحث األول عىل 
زيارة  لتعريف  األول  املطلب  كرس  مطالب،  ثالث 
املطلب  اللغة واالصطالح، وذكرت يف  األربعني يف 
وزيارة  عامة  بصورة  القبور  زيارة  استحباب  الثاين 
مع  خاصة  بصورة  األربعني  يف   احلسني اإلمام 
الثالث  املطلب  اما  ذلك،  عىل  الدالة  الروايات  ذكر 
شعائر  من  شعرية  األربعني  زيارة  ان  إلثبات  فكان 
اهلل فضال عن تعريف الشعرية يف اللغة واالصطالح، 
تنمية  يف  األربعني  زيارة  أثر  فكان  الثاين  املبحث  اما 
مطالب،  ثالث  عىل  وحيتوي  والكرم  االيثار  خلق 
التنمية لغة واصطالحًا، والثاين  لتعريف  األول كان 
األربعينية،  الزيارة  مسرية  يف  االيثار  خلق  تنمية  عن 
اما املطلب الثالث فتناولت فيه تنمية خلق الكرم يف 

مسرية الزيارة األربعينية. 

من  جمموعة  عىل  هــذا  بحثي  يف  اعتمدت  وقــد 
الشيخ  مؤلفات  أبرزها  من  التي  واملراجع  املصادر 
وحممد  احلسينية،  بالشعائر  اخلاصة  السند  حممد 
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كامل  وكتاب  األنــوار،  بحار  وكتاب  املجليس  باقر 
قولويه، وكتاب اخلصائص احلسينية  الزيارات البن 
جعفر  العالمة  كتب  عن  فضاًل  التسرتي،  جلعفر 
دروس  وكتاب  الــقــرآن،  مفاهيم  وهــي  السبحاين 

العقيدة اإلسالمية ملحمد تقي مصباح اليزدي.

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

المبحث الأول:

�شعيرة زيارة الأربعين في الروايات ال�شريفة

المطلب الأول: زيارة الأربعين لغة وا�شطالحًا

اللغويني . 1 كلامت  جمموع  من  اللغة:  يف  الزيارة 
واملفرسين حتصل أن الزيارة هي القصد واملالقاة. 

زور، زاره، زيارة، وزورًا، 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)1(.

العرب  لــســان  كتابه  يف  منظور  ــن  اب ــر  ذك كــام 
كرامة  والتزوي:  بعضًا.  بعضهم  زار  )تـــزاوروا(: 
الزائر وإكرام املزور للزائر، والتزوير: أن يكرم املزور 

زائره ويعرف له حق زيارته)2(.

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)3(.

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

القبور غالبًا)4(.

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

املوضوع يف املباحث الالحقة. 

أهم  من  واحــدة  عامة  بصورة  ــارات  ــزي ال تعد 
مظاهر  وأبرز  النفوس،  يف  الدين  إحياء  يف  الوسائل 
أسست  التي  الفذة  الشخصيات  زيارة  هي  شعائره 
من  وأمواهلا  أرواحها  وفدت  وحفظته  الدين  هذا 
العظيمة  الشخصيات  هذه  بني  ومن  عزته،  اجل 

 .اإلمام احلسني

هي  التي  األربعني  زيارة  هو  بحثنا  خيص  ما  أما 
من  نوع  فيه  يتم  تعبوي  اهلي  مهرجان  عن  عبارة 
دخول البرش إىل النور، وبالتايل يدربون عىل التضحية 
الذات  معدن  رفع  ثم  ومن  واملبادئ  القيم  سبيل  يف 

والطينة اإلنسانية)6(.

إن يوم األربعني هو ذكرى رجوع الرأس الرشيف 
من الشام إىل العراق، ودفنه مع اجلسد الطاهر يف هذا 
إىل  مليونية  بأعداد  اليوم  املؤمنني  مسري  وما  اليوم، 
كربالء مشاة ومن مجيع أنحاء العامل إال تذكري بمسرية 
)مرد  العراق  يف  اليوم  هذا  ويسمى  اخلالدة،  كربالء 

الرأس( وهو العرشون من صفر)7(.
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العلامء: هو  به الكثري من  الرأس كام رصح  ومرد 
اليوم الذي رد رأس احلسني إىل جثته حتى دفن مع 

جثته)8(.

وهو  األربعني  يــوم  هو  صفر  من  العرشين  إن 
موضع وفاق اجلميع، إال ما ذكره الشيخ البهائي يف 
عرش  التاسع  يوم  جعل  فأنه  املقاصد،  توضيح  كتابه 
من صفر يوم األربعني، وهو املتفرد يف قوله، وذلك 
أو  عاشوراء  يوم  احتساب  عن  ناشئ  االختالف 
ميض  املقصود  الن  احتسابه،  عدم  والظاهر  عدمه، 
احلادي  يوم  فيكون  الشهادة  بعد  من  املقدار  ذلك 
عرش من حمرم ميض يوم عنها وهكذا)9(. وقال السيد 
من  العرشين  يكون  كيف  قيل:  »فان  طاووس  ابن 
صلوات  احلسني  قتل  كان  إذا  األربعني،  يوم  صفر 
اهلل عليه يوم عارش من حمرم، فيكون يوم العارش من 
مجلة األربعني، فيصري واحد وأربعني«)10( فيقال لعل 
إن الشهر كان ناقصًا، أو يكون تامًا ويكون يوم قتل 
اإلمام غري حمسوب ألن قتله كان أواخر النهار، 

فلم حيسب من العدد. 

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

.شهادة اإلمام

األدلة  من  مجلة  واملحدثون  العلامء  ذكر  ولقد   
ــتــي تــشــري إىل اســتــحــبــاب زيـــارة  ال والـــروايـــات 

احلسني بصورة عامة، وزيارة  األربعني  بصورة 
زيارة   مرشوعية  عىل  الدالة  الرباهني  وذكر  خاصة 
األربعني، ونحاول أن نشري بنحو اإلمجال  إىل  بعضها 

يف املبحث الثاين. 

في  الأربعين  زيارة  حقيقة  الثاني:  المطلب 

الروايات ال�شريفة

يتحدث  الـــذي  املطلب  ــذا  ه يف  ــولــوج  ال قبل 
الرشيفة،  الروايات  يف  األربعني  زيــارة  حقيقة  عن 
زيارة  استحباب  عىل  الدالة  الــروايــات  ذكر  وقبل 
زيارة  عن  سنتحدث  األربعني،  يوم  يف   احلسني
القبور بصورة عامة، وعن زيارة احلسني بصورة 

خاصة. 

اإلســالم  اقرها  التي  ــاس  األس ــور  األم أحــد  إن 
وان  املوت،  بعد  احلياة  وجود  هو  والنقل،  بالعقل 
واآلخرة،  الدنيا  بني  برزخي  عامل  يف  تعيش  األرواح 
قال:  مسلم  بن  حممد  فعن  العذاب.  وفيه  النعم  فيه 
قلت أليب عبد اهلل: »املوتى تزورهم؟ قال: نعم، 
قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي واهلل، إهنم 

ليعلمون بكم، ويستأنسون إليكم«)11(.

األحياء  بني  مفتوحًا  بابًا  هناك  أن  ذلك عىل  يدل 
إىل طرقه،  الناس  الرشيعة  واألموات، وقد أرشدت 

لغايات وأهداف نبيلة ورشيفة)12(.

إن زيارة القبور تنطوي عىل آثار أخالقية وتربوية 
هامة، وتعد من األمور التي أمجعت األمة  اإلسالمية 
مذاهبها  بــني  ــرق  ف بــال  استحباهبا،  ــىل  وع عليها 
تشكل  وصغريهم.  كبريهم  ذلك  ومارس  املختلفة، 
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والعربة،  لالتعاظ  وسيلة  عامة  بصورة  القبور  زيارة 
حيث يدرك الزائر للقبور بأن مصريه مهام طال فهو 
فإهنا  القبور  )زوروا   :الرسول عن  روي  الفناء، 
االعتقاد  تعميق  يف  تساهم  كام  ــوت()13(.  املـ تذكر 
باليوم اآلخر الذي هو أصل من أصول الدين، روي 
القبور،  زيارة  عن  هنيتكم  »كنُت   :الرسول عن 
زيارة  وتــؤدي  ــرة«)14(.  اآلخـ تذّكر  فإهنا  فزوروها 
فأهنا  الفضيلة،  وحب  اخلري  مشاعر  تنمية  إىل  القبور 
ذا  يكون  أن  املسلم عىل  اإلنسان  لرتبية  تعترب وسيلة 
التي تؤدهيا  الفوائد  قصد اجيايب يف فعله، هذه بعض 

زيارة القبور.

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

هلا كتب األدعية والزيارات)15(.  

لقد تواترت الروايات يف فضل زيارة احلسني بن 
عىل، ومنها عىل سبيل اإلجياز: 

بزيارة  شيعتنا  »مروا   الباقر اإلمام  عن  روي 

الرزق، ويمد يف  يزيد يف  إتيانه  فان   قرب احلسني
العمر ويدفع مواقع السوء، وإتيانه مفرتض عىل كل 

مؤمن يقر له باإلمامة من اهلل«)16(.

وعن أيب عبد اهلل، قال: من أتى قرب أيب عبد 
اهلل عارفًا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر)17(.

 اهلل عبد  أيب  عن  األمحسية،  سعيد  أم  وعن 
احلسني،  قرب  تزورين  سعيد  أم  يا  يل:  قــال  قالت: 
قرب  زيــارة  فان  زوريــه  يل:  فقال  نعم،  قلت:  قالت: 
يف  ورد  كام  والنساء)18(.  الرجال  عىل  واجبة  احلسني 
اإلمام  زيارة  تارك  عىل  املرتتبة  اآلثار  كثرية  روايات 
 ،للحسني اجلــفــاء  مــن  ويعترب   احلسني

وكذلك ينقص من العمر بنحو ال ختلف فيه)19(.

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

وغفرت له ذنوبه)22(. 
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اإلمام  يزور  فأنه  شقته  وبعدت  داره  نأت  ومن 
إذا   :اهلل عبد  أبو  قال  بعيد،  من   احلسني
بعدت عليك الشقة ونأت بك الدار فلتعل عىل أعىل 
منزلك ولتصل ركعتني، فلتؤم بالسالم إىل قبورنا فان 
 ذلك يصل إلينا )23(. هذا بخصوص زيارة اإلمام

العامة.

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

 .)24(من خالل زيارة احلسني ألهل البيت

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

)زيارة األربعني(.

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

:الدليل األول - رواية اإلمام العسكري

  روي عن أيب حممد احلسن بن عيل العسكري
إحدى  املؤمن مخــس: صــالة  »عــالمــات  ــال:  ق أنــه 
ومخسني وزيارة األربعني والتختم يف اليمني وتعفري 
أورد  الرحيم«)25(.  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني 
بعضهم إشكاالً عىل محل كلمة )األربعني( يف رواية 
زيارة  خصوص  عىل   العسكري احلسن  اإلمام 
ما  إن  اإلشكال،  هذا  عىل  واجلواب  مؤمنًا،  أربعني 
العلامء يف زمن صدور احلديث وما بعده وإىل  فهمه 
خصوص  األربعني   زيــارة  من  املــراد  إن  هذا  يومنا 
زيارة احلسني، وسار عىل هذا الفهم عموم شيعة 
أهل البيت، وكذلك دخول األلف والالم عىل 
كلمة أربعني وال شك إن املراد من هذه األلف والالم 
الكلمة  العهد ال غريها، وان دخوهلا عىل  خصوص 
عند  معروفة  مشخصة  معرفة  إىل  نكرة  من  حتوهلا 
زيارة  إىل  اإلرشاد  هو  الغرض  كان  ولو  املخاطب، 
أربعني مؤمن لقال اإلمام: وزيارة أربعني. أورد 
املقرم يف كتابه مقتل احلسني: »والترصف يف هذه 
أربعني  زيارة  عىل  باحلمل  األربعني(  )زيارة  اجلملة 
مؤمنًا التواء يف فهم احلديث وتحل يف االستنتاج يأباه 
الذوق السليم مع خلوه عن القرينة الدالة عليه«)26(.

إن  عىل  تــدل  قرينة  توجد  ال  حيث  واحلــاصــل: 
تفيد  الالم  ان  وحيث  مؤمنًا،  أربعون  هو  األربعني 
ــالم  واإلع للفقهاء  العملية  الــســرية  وان  العهد، 
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صفر  مــن  العرشين  ــوم  ي حيــيــون  ــم  اهن واملتدينني 
زين  اإلمــام  بعمل  ومتصلة  مرتبطة  السرية  وهــذه 
صحابة  وبعض  الــوحــي  وعقائل   العابدين
النبي كجابر، يتضح استحباب ومرشوعية زيارة 
اإلمام  حديث  من  يقصد  وال  احلسينية،  األربعني 

العسكري ما تومهه بعضهم)27(.

اجلامل عن  مهران  بن  رواية صفوان  الثاين -  الدليل 
اإلمام الصادق )عليه السالم( يف زيارة األربعني 
تزور عند ارتفاع النهار فتقول: السالم عىل ويل 
اهلل وحبيبه السالم عىل خليل اهلل ونجيبه السالم 
عىل صفي اهلل.. إىل هناية الزيارة، ثم صل ركعتي 

الزيارة وتدعو بام أحببت)28(.

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

ركعات.....« الخ الزيارة)29(.

 األئمة أحاديث  أن  تبني  تقدم،  ما  ضوء  يف 
األربــعــني  ــوم  ي يف   احلسني ــارة  زيـ عــىل  حثت 

وجعلتها سنة متبعة.

من  �شعيرة  الأربعين  زيارة  الثالث:  المطلب 

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

من مفهوم الشعائر او الشعرية. 

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

أيضًا البدنة هتدى)30(.

قوهلم  ألن  به  تعبد  مما  علم  لكل  شعائر  وقيل 
التي  األعـــالم  سميت  فلهذا  علمته،  بــه  شعرت 
مواضع  واملشاعر:  شعائر،  تعاىل  اهلل  متعبدات  هي 

املناسك)31(.

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

املوجودات واألحداث، واحدها مشعر)32(. 

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

بعض اللغويني مرتبطة بمناسك احلج خاصة. 
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تعني  »والشعائر  االصــطــالح:  يف  الشعائر  أمــا 
ألحكامه  عناوين  تضم  وهي  وأدلته،  اهلل  عالمات 
وتعاليمه العامة، وأول ما يلفت النظر يف هذه املراسم 

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

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

شعائر اإلسالم)35(.

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

السياسية والروحية والثقافية والعقائدية)36(.

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

.
)73(
مظلومية احلسني

ويمكن تقسيم الشعائر احلسينية إىل)38(:

رشعي . 1 نــص  فيها  وجــد  التي  األول:  القسم 

إبــراز  البكاء،  املجالس،  ــارة،  ــزي )ال وتشمل 
السواد(. 

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

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

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

املواكب(. 

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

 إن مفردة الشعائر - كام هو واضح - قد وردت 
ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ

َ
يف آيات عديدة يف القرآن الكريم ﴿يا أ

ْهَر اْلَراَم َواَل الَْهْدَي َواَل  ال ُتِلُّوا َشعائَِر اللِ َواَل الشَّ
الَْقالئَِد َواَل آّمِنَي اْلَيَْت اْلَراَم﴾)39(.

َلُ  َخرْيٌ  َفُهَو  اللِ  ُحُرماِت  ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  ﴿ذلَِك 
فَإِنَّها  ْم َشعائَِر اللِ  ُيَعّظِ َوَمْن  َرّبِهِ﴾)40( ﴿ذلَِك  ِعنَْد 
لَُكْم  َجَعلْناها  الُْقلُوِب﴾)41( ﴿َواْلُْدَن  َتْقَوى  ِمْن 
فا  الصَّ ﴾)42( ﴿إِنَّ  َخرْيٌ فِيها  لَُكْم  اللِ  َشعائِرِ  ِمْن 
اآليات  بعض  اللِ﴾)43(وهناك  َشعائِرِ  ِمْن  َوالَْمْرَوةَ 
العلامء  بعض  ان  إال  الشعائر  لفظ  فيها  يرد  مل  التي 
مل  منها،  الشعائر  استفادة حكم  إىل  واملفرسين ذهبوا 

نذكرها لالختصار.

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

حسب التقسيم الثالثي)45(.

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

أحكام املساجد)47(.

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

اجلزئية  بعنوان  واجبًا ال  يكون  قد  بل  راجحًا رشعًا 
من األذان)48(.

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

رسمي شعرية وشعائر )49(.

الشعائر  وتطبيقات  وأفراد  مصاديق  ابرز  من  ان 
حيث  احلسينية،  املراسم  او  الشعائر  هي  الدينية، 
من  الــرشعــي  أساسها  احلسينية  الشعائر  تستمد 
الدعامتني األساسيتني للترشيع، ومها )القرآن والسنة 
املطهرة( وذكرنا يف بداية املطلب اآليات القرآنية التي 
تتضمن كلمة الشعائر وتأكيد استحباهبا وعىل هدي 
شعائر  من  تعد  احلسينية  الشعائر  ان  تبني  تقدم  ما 
هبا  يتقرب  التي  العبادية  األمور  من  ألهنا  تعاىل،  اهلل 
بأوليائه،  للتذكري  وسيلة  خري  وتعد  ربه،  إىل  العبد 
والتي تكون امتثاالً ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل بحفظ 
قرابة رسول اهلل ومودهتم، إذ قال تعاىل ﴿قُْل ال 
الُْقْرىب﴾ ولقد  ِف  ةَ  الَْمَودَّ إاِلَّ  ْجراً 

َ
أ َعلَيْهِ  ْسَئلُُكْم 

َ
أ

تواترت األحاديث والروايات الواردة يف تفسري هذه 
.)50(اآلية ان املقصود من القربى هم أهل البيت

الرشيفة  النبوية  نَّة  السُّ تعد  املطهرة:  نَّة  السُّ يف  اما 
القرآن  بعد  اإلســالمــي  الــتــدرج  يف  الثاين  املصدر 
نَّة تعرف بأهنا قول املعصوم أو فعلة أو  الكريم )والسُّ
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تقريره( فتشمل طريقة األئمة االثنى عرش، وجاء عىل 
لسان النبي، أن أهل البيت هم عدل القرآن، وهم 

اإلدالء عىل مرضاة اهلل واملظهرين ألمره وهنيه)51(.

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

والتفجع، النطمست أعالم التشيع«)52(.

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

اهلل«)53(.

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

كام يف احلديث »رحم اهلل من أحيا أمرنا«)54(.

تعد الزيارة من أهم الشعائر احلسينية ملا ورد من 
احلث املؤكد عليها من قبل الرسول الكريم وأهل 
الزيارات،  هذه  ومن  الظروف،  خمتلف  يف   بيته
وذكرنا  األربــعــني،  يــوم   احلسني ــام  اإلم ــارة  زي
زيارة  الواردة يف فضل  والروايات  األحاديث  سابقًا 
األربعني، وجعلها من عالمات املؤمن كام جاء عىل 
وإفرد  العسكري)55(.  عيل  بن  احلسن  موالنا  لسان 

اسامه   هلا  بابًا  الشيعة  العاميل يف وسائل  احلر  العالمة 
باب التأكيد عىل زيارة احلسني يوم األربعني من 

مقتله وهو يوم العرشين من صفر)56(.

به  يقوم  ما  وهو  مشيًا   لزيارته بالنسبة  اما 
الزيارات  يف  وخاصة   ،البيت ألهل  املوالون 
كــزيــارة   احلسني اهلل  عبد  أليب  املخصوصة 
عىل  ــدل  ت ــات  روايـ ــك  ذل يف  ورد  فقد  ــني،  ــع األرب
استحباب هذا العمل. عن أيب عبد اهلل قال: »يا 
عيل زر احلسني وال تدعه، قال: قلت: ما ملن أتاه من 
الثواب؟ قال: من أتاه ماشيًا كتب اهلل له بكل خطوة 
حسنة وحما عنه سيئة ورفع له درجه فإذا أتاه وكل اهلل 
به ملكني يكتبان ما خرج من فيه من خري وال يكتبان 
ما خيرج من فيه من يسء وال غري ذلك، فإذا انرصف 
ودَّعوه وقالوا: يا ويل اهلل مغفور لك، أنت من حزب 
اهلل وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله، واهلل ال 
ترى النار بعينك أبدًا وال تراك وال تطعمك أبدًا«)57(.

من  مستمدة  األربعني  لزيارة  املرشوعية  ان  إذن 
املشهور  عمل  وعليه  مــبــارشة   األئمة كــالم 
زيارة  عىل  الشيعة  يالم  فلامذا  الطائفة،  علامء  من 
الذي  األحـــرار،  الشهداء  سيد  وهــو   احلسني
ان  احلقيقة  يف  ــزوال.  وال املحو  خطر  من  ُامته  أنقذ 
األعداء أجهدوا أنفسهم كثريا لكي يقفوا سدًا منيعًا 
أمام زيارة األربعني، وكانت يف كل األدوار معرضه 
للعدوان، ففي عهد املتوكل العبايس الذي كان يمثل 
واألرجل  األيدي،  يقطع  فكان  العدوان،  يف  القمة 
 احلسني اإلمــام  حرم  هدم  ثم  النفس،  ويقتل 
صدام  إىل  خان،  رضا  إىل  أثره،  يمحو  لكي  وأغرقه 
أدوار  يف  جاءوا  الذين  وأمثاهلم  والوهابيني  اللعني 
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فلو  األربعني،  زيارة  مستهدفني  التاريخ  من  خمتلفة 
وثقافيًا  دينيًا  مضمونا  حتمل  ال  الزيارة  هذه  كانت 
من  املقدار  هلــذا  تعرضت  ملا  واجتامعيًا  وسياسيًا 
تقيم  التي  الصوفية  تركت  كام  ولرتكت  العدوان، 
ويــؤدون  ما  مكان  يف  جيلسون  فهم  معينة،  شعائر 

طقوسهم املعينة)58(.

ترى الباحثة انه ال يوجد كالم حول خلود شعائر 
ــارة  وزي اهلل،  شعائر  من  واهنــا   الشهداء سيد 
قبسه  من  توهجها  تستمد  ألهنــا  حتديدًا  األربعني 
املقدس، كام رصحت بذلك العرشات بل املئات من 

الروايات عند الفريقني. 

المبحث الثاني: 

اأثر زيارة الأربعين في تنمية ُخُلقي اليثار 

والكرم

المطلب الأول: تعريف التنمية لغة وا�شطالحًا

عالقة  بينهام  وااللفاظ  املعاين  ان  الواضح  من 
وثيقة وارتباط عميق، فأن االلفاظ املستعملة يف كل 
االلفاظ  وضعت  وقد  املعاين،  اىل  جرس  هي  انام  لغة 
هذا  ويسمى  البداية،  يف  خاص  بوضع  املعاين  عىل 
الوضع االوىل بالوضع اللغوي، فكل كلمة ال بد ان 
نعرف معناها اللغوي اوال،ً واملتكفل لبيان املعاين هو 
االويل  معناه  من  اللفظ  ينقل  ربام  ثم  اللغة،  معاجم 
فيسمى  لنفسه،  البعض  يصطلحه  جديد  معنى  اىل 
باملعنى املصطلح الثانوي، وخيتلف باختالف العلوم 

والفنون والصناعات والعرف)59(.

موضوع  يف  اخلاصة  املباحث  يف  ــورود  ال وقبل 
التنمية، ال بد لنا ان نعرف معناها لغة واصطالحًا. 

واحلرف  وامليم  النون  )نمى(:  اللغة:  يف  التنمية 
ونمى  وزيــادة،  ارتفاع  عىل  يدل  واحد  اصل  املعتل 

املال ينمي: زاد)60(. 

»قال  العرب  لسان  كتابه  يف  منظور  ابــن  ذكــر   
يه  ُأَنمِّ احلديث  َنّميت  قولك  من  التَّنِْميُة  األَصمعي: 
اإِلفساد  وجــه  عىل  هــذا  عن  هــذا  ُتَبلِّغ  ــَأن  ب َتنِْمية 
قال:  حممودة،  واألُوىل  مذمومة  وهــذه  والنميمة، 
والعرب َتْفُرق بني َنَمْيت خمففًا وبني َنّميت مشددًا بام 
وصفت، قال: وال اختالف بني َأهل اللغة فيه«)61(. 
اذن تتجمع دالالت التنمية لغويا يف الزيادة والوفرة 

والتكثري والنامء. 

املفكرون  اختلف  لقد  االصــطــالح:  يف  التنمية 
من  حيث  التنمية،  مفهوم  حتديد  حول  االجتامعيون 
الصعب عليهم االتفاق عىل تعريف شامل هلا، وذلك 
الن مفهوم التنمية قد تطور يف حد ذاته مع تطور الفكر 
االنساين الذي كان يسود كل مرحلة، فان استخدام 
من  فانتقل  اخلمسينات  منذ  تطور  قد  التنمية  مفهوم 
اخلمسينيات  خالل  االقتصادية  التنمية  عىل  الرتكيز 
االجتامعي  اجلانب  عىل  الرتكيز  اىل  والستينيات 
خالل السبعينيات والثامنينيات وصوالً اىل استخدام 
للتنمية  اشكال  عدة  فأصبحت  البرشية)62(،  التنمية 
ومنها)التنمية  االقتصادية،  التنمية  اىل  باإلضافة 
العمرانية،  التنمية  السياحية،  التنمية  االجتامعية، 
التنمية املستديمة، التنمية السياسية، التنمية الثقافية، 
والتنمية  البرشية)63(.  والتنمية  املتكاملة،  والتنمية 
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مدروسة،  عملية  هي  بأهنا:  الكاميل  عرفها  البرشية 
خمطط هلا، حمددة االهداف، تدار من الفرد او املجتمع 
وتتطور  تقدم  احــداث  اىل  وتسعى  كليهام،  من  او 
حدود  حتدها  ال  كافة  باملستويات  وتنعطف  وتقدم، 
فهي تطرق مجيع ابواب جماالت احلياة كافة التي تؤثر 
هذا  املطلوب،  التطور  لتحقيق  واملجتمع،  الفرد  يف 
تنموية  طفرة  احداث  هدفه  والتطور  الشامل  التغري 

خدمة لإلنسان والزمن الذي يعيشه)64(.

من  جمموعة  فهي  املتكاملة:  التنمية  تعريف  اما   
املسلم  املجتمع  تؤهل  التي  واملنسقة  املتنوعة  اجلهود 
وفرص  والصحة  فالرفاهية  تعاىل،  اهلل  بأمر  للقيام 
بأوقات  واالستمتاع  والتدريب  والتعليم  العمل 
يشء  اىل  هيدف  ذلك  كل  التقني..  والتقدم  الفراغ 
املناخ  املسلم ورفع كفاءته، وهتيئة  تأهيل  واحد، هو 
حقوق  اداء  عىل  يساعده  الذي  واالجتامعي  البيئي 
العبودية لرب العاملني والقيام بواجبات االستخالف 

يف االرض عىل الوجه االكمل)65(.

المطلب الثاني: تنمية خلق اليثار في م�شيرة 
الزيارة الأربعينية

االيثار: هو ارفع درجات اجلود والسخاء وهو ان 
جيود باملال مع احلاجة اليه. وهو تفضيل االنسان غريه 
عىل نفسه)66(،  قال تعاىل يف حمكم كتابه: ﴿َوُيْؤثُِروَن 
نُْفِسِهْم َولَْو اكَن بِِهْم َخصاَصٌة﴾)67(  وهذا هو 

َ
َع أ

منتهى العطاء واجلود يف سبيل اهللَّ تعاىل.

ثوبًا   عيل اشــرتى  الطفيل:  ابو  عن  وروي 
 ّاهلل رســول  سمعت  وقــال:  به  فتصدق  فأعجبه 

يقول: من آثر عىل نفسه آثره اهللّ يوم القيامة اجلنة)68(، 
يعّد   الرسول فــراش  يف  عيل  اإلمــام  مبيت  وان 
ولعظمة  اإلســالم،  تأريخ  يف  خالدًا  رساليًا  موقفًا 
هذا املوقف، فقد أنزل اهلل تعاىل فيه قرآنًا، وهو قوله 
تعاىل: ﴿َوِمَن انلَّاِس َمْن يَْشِي َنْفَسُه ابْتَِغاَء َمرَْضاةِ 

ُ رَُءوٌف بِالْعَِبادِ﴾)69(. ِ َواللَّ اللَّ
يعترب االيثار او ما يدعى احيانًا )السلوك التغريي( 
هبا  اهتم  التي  االجيابية  السلوكيات  اهم  من  واحدًا 
علامء النفس االجتامعي، وذكروا ايضًا ان هناك ثمة 
االيثاري،  )السلوك  مثل  املصطلحات  يف  تداخل 
والسلوك االجتامعي االجيايب(، حيث عرفوا السلوك 
االيثاري: هو اداء عمل لشخص آخر، دون ان يكون 
شخصية،  منفعة  او  مصلحة  أي  الفاعل  للشخص 
عمل  كل  هو  االجيايب،  االجتامعي  السلوك  وعرفوا 

هيدف اىل رعاية او رفاهة اآلخر)70(.  

عىل  املباركة  االربعني  زيارة  ممارسة  عملت  وقد 
اصبح  حتى  احلياة  يف  علميًا  االيثار  سلوك  تأصيل 
من  ويعترب  شتى،  شعوب  قبل  من  به  يقتدى  مثاالً 
هنضة  انتصار  يف  ساعدت  التي  السلوكيات  اهــم 
زينب  السيدة  اعطت  حيث   ،احلسني ــام  االم
بيته  واهــل  طالب  ايب  بن  عيل  بن  العباس  وأخيها 
معركة  يف  االيثار  يف  الدروس  اروع   واصحابه
كربالء عندما آثرت اخيها االمام بنفسها وبأعز 
غاية  يف  الفضل  ايب  موقف  وكان  اوالدها،  لدهيا  ما 
اإليثار والبطولة فالقضية مل تكن كفًا من املاء، إالَّ أنه 
إنسان  حياة  احلرجة  اللحظات  تلك  يف  يساوي  كان 
األجساد  إلرواء  املاء  من  قطرة  إىل  االحتياج  لشدة 
اقة، وهذا املوقف هو الذي ترمز إليه وتعرّب عنه  التوَّ
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هبم  كان  ولو  أنفسهم  عىل  »ويؤثرون  القرآنية  اآلية 
النفسية  هي  الوفاء  وذلك  الطاعة  فتلك  خصاصة«، 
املؤمن  الشباب  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  املؤمنة 

املجاهد)71(.

يف  نسبه  اعىل  يف  )االيثار(  السلوك  هذه  نجد  كام 
عظياًم،  انسانيًا  مهرجانًا  تثل  التي  االربعني  زيــارة 
التعايف  من  حالة  عن  االربعني  زيارة  تكشف  حيث 
حقل  يف   ،البيت اهــل  اتباع  جسد  يف  الكبري 
زيارة  ان ظاهرة  القول  امكن  االجيايب حتى  السلوك 
االربعني املباركة تثل معامل اخالقية ضخمة إلنتاج 
السلوك االيثاري، وخمتربات عظيمة لفحص واختبار 
والتعاون  بالبذل  املتعلق  االنساين  السلوك  ودراسة 

وتقديم املساعدة اىل االخرين)72(. 

ان تاريخ ممارسة زيارة االربعني يشهد بأن الزوار 
للمخاطر  أنفسهم  يعرضون  خلدمتهم  واملتطوعني 
وأوضحها  الوجوه،  خمتلف  عرب  املامرسة  هذه  يف 
يعتقدون  ألهنم  املامرسة،  هلذه  املناهضة  احلكومات 
شعارات  من  تتضمنه  ملا  ذلــك  كياناهتم  هتــدد  اهنــا 
يتعلق  وفيام  واالســتــبــداد.  للظلم  مناهضة  ثورية 
زيارة  يف  والنساء  الرجال  لدى  االيثاري  بالسلوك 
بني  كبرية  فــوارق  حتديد  الصعب  فمن  االربــعــني 
املرأة والرجل، فكال اجلنسني يشرتكان ببذل خمتلف 
اشكال املساعدة، وكثريًا ما تتداخل االدوار دون ان 
يتسبب  او  املامرسني،  التداخل يف حياء  خيدش ذلك 
ببعض املحاذير الرشعية، وعىل أي حال فأن السلوك 
نظرية  عن  يقل  ال  النسوي  العنرص  من  االيــثــاري 
اغلب  يف  الرجال  اشقاءهن  شاركن  فقد  الذكوري، 

نشاطات السلوك االيثاري)73(. 

يف الزيارة االربعينية ختتلف االجواء كليًا عام هو 
عليه يف باقي الزيارات حيث ان املرء يشعر ان املرقد 
التمدد املعنوي الكثري بحيث  احلسيني اصبح له من 
ان ذلك التمدد يغطي كل  مسالك الزوار لذلك نجد 
الزيارة خصوصية  الزوار يف هذه  العالقة بني  طبيعة 
يف  يعيش  املرقد  خــارج  الزائر  ان  بحيث  واضحة 

جمتمع مماثل ملا موجود يف داخل املرقد.

م�شيرة  الكرم في  تنمية خلق  الثالث:  المطلب 

الزيارة الأربعينية

اسم  فهو  بــه  تــعــاىل  اهلل  ــف  وص اذا  الــكــرم  ان 
َرىّبِ  ﴿فَإِنَّ  قوله:  نحو  املتظاهر،  وانعامه  إلحسانه 
اسم  فهو  االنسان  به  واذا وصف  َكرِيٌم﴾)74(   َغِنٌّ 
وال  منه:  تظهر  التي  املحمودة  واالفعال  لألخالق 

يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه)75(. 

نفع  أي  او  والطعام  املــال  بــذل  الكرم:  ويعني 
واملحتاجني  العيال واألرحام  واالنفاق عىل  مرشوع 
الكرم  اسباب  ومــن  البخل،  ضد  وهــو  وااليــتــام، 
الباعثة عليه ان يكون يف سبيل اهلل، او رغبة يف نفع، 
او دفع رضر خموف او طلبًا للثناء والسمعة، او دليل 

عىل احلب واالرحيية)76(.

والكرم نوعان: اما خاص واما عام، فاخلاص ما 
شمل شخصًا او ارسة او مجاعة يف حال من االحوال، 
دون  اليهم  باملحسن  ومنحرصًا  مؤقتًا  نفعة  فيكون 
سواهم، اما العام: ما يبذل يف سبيل خريي او عميل، 
بحيث ينفع قومًا بجامعتهم او امة بارسها أمدًا مديدًا، 

وكالمها مفيد والزم للجامعة االنسانية)77(.    
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والضيافة  بالكرم  القدم  منذ  العرب  اشتهر  لقد 
قرأنا  كام  له،  الراحة  سبل  وتوفري  الضيف  واطعام 
من  هي  الطعام  اطعام  شعرية  ان  التاريخ.  كتب  يف 
درجات  املسلم  يرتقي  هبا  التي  االنسانية  املامرسات 
عامة  النفوس  يف  تبعثه  ملا  واالجر  الثواب  من  العال 
 :الصادق االمــام  فعن  والرمحة،  التواصل  من 
)من أطعم أخًا يف اهلل كان له من االجر مثل من أطعم 
ألف  مائة  قال  الفيام؟  وما  قلت  الناس،  من  فياما 
مؤمنًا  أشبع  )من  قال:  ايضًا  وعنه  الناس()78(،  من 
الطعام عمومًا  إطعام  أمر  يعد  اجلنة()79(.  له  وجبت 
ويــزداد  االسالمي،  الفقه  يف  املستحبة  االمــور  من 
الشعائر  احياء  سبيل  يف  كان  إذا  العمل  استحباب 
اطعام  مرشوعية  استنتاج  يمكن  حيث  احلسينية، 
قوله  ضوء  يف   ،احلسني االمام  سبيل  يف  الطعام 
عاَم َع ُحّبِهِ ِمْسِكيناً َوَيتِيماً  تعاىل: ﴿َوُيْطعُِموَن الطَّ
عندما   البيت اهل  بحق  والنازلة  ِسرياً﴾)80(، 

َ
َوأ

متتالية  ايام  ثالثة  يف  الطعام  وقدموا  بأنفسهم  آثروا 
املنطلق  هذا  ومن  واالســري)81(،  واليتيم  للمسكني 
يقومون  عندما   البيت اهــل  اتباع  فــأن  نفسه 
تعاىل،  هلل  حلبهم  بذلك  يقومون  فإنام  الطعام  بإطعام 
لذا فأن اتباع اهل البيت عندما يطعمون الطعام 
حلب اهل البيت وسيد الشهداء، فاهنم باحلقيقة 
سبحانه  اهلل  الن  تعاىل،  اهلل  حلب  الطعام  يقدمون 
أراد  اذا  العبد  ان  آياته  من  الكثري  يف  بني  قد  وتعاىل 
ألهل  حمبًا  يكون  ان  فيجب  تعاىل  هلل  حمبًا  يكون  ان 

.)82(البيت

املــامرســات  مــن  هــي  الطعام  اطــعــام  شعرية  ان 
من  العال  درجات  املسلم  يرتقي  هبا  التي  االنسانية 

الثواب واالجر ملا تبعثه يف النفوس عامة من التواصل 
والرمحة، كام ذكرنا سابقًا، اال ان ليس الطعام وحده 
وتقديم  املرىض  خدمة  فهناك  والثواب  االجر  عليه 
املاء لزوار أيب عبد اهلل احلسني، وتقديم الشاي، 
 الصادق االمــام  فعن  املــرشوبــات،  من  وغــريه 
كان  املاء  فيه  يوجد  موضع  يف  املاء  سقى  )من  قال: 
املاء يف موضع ال يوجد  كمن أعتق رقبة ومن سقى 
فيه املاء كان كمن أحيا نفسًا، ومن أحيا نفسًا فكأنام 

أحيا الناس مجيعًا()83()84(.

وصفر  حمرم  شهر  يف  احلسينية  الشعائر  وباتت 
 ،احلسني اهلل  عبد  أيب  ضيوف  بإطعام  تزدهي 
الــرشاب  الطعام  من  هلم  اخلــدمــات  كافة  وتقديم 
هلا  ليس  سابقة  ففي  اخلدمات.  من  وغريها  واملبيت 
نظري يف التاريخ وانت تتجول يف كربالء املقدسة ويف 
مجيع الطرقات املؤدية اليها تلمح اناسًا متطوعني من 
مجيع املحافظات العراقية يف ايام عاشوراء واالربعينية 
 البيت اهــل  حمبي  خدمة  يف  مشغولون  وهــم 

املفجوعني بعاشوراء)85(. 

أن زيارة االربعني تعترب وسيلة لبناء هوية تشمل 
جانب،  من  هذا  العامل،  انحاء  مجيع  يف  الشيعة  مجيع 
بأداء  يقومون  الذين  االفــراد  فأن  آخر  جانب  ومن 
ــدام  االق عــىل  مشيًا  السري  اثــنــاء  يف  الشعرية  هــذه 
وحتمل مصاعب الطريق الذي ال خيلو من املخاوف 
اثناء  يقومون عىل خدمتهم يف  الذين  او  واالرهاب، 
عىل  املنترشة  املواكب  تلك  يف  الطائلة  املبالغ  رصف 
االطعمة  انواع  خمتلف  هتيء  والتي  الطريق  جانبي 
والصحية  الطبية  اخلدمات  عن  فضاًل  واملرشوبات 
انام يف ذلك دالله عىل عمق الوازع الديني، وايامهنم 
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بقضيتهم واالمتثال ملا حث عليه اهل البيت يف 
هذا السياق)86(.

والعطاء  البذل  عن  احلديث  بأن  الباحثة:  ترى 
اىل  حيتاج  املباركة  االربــعــني  زيـــارة  يف  والسخاء 
برشح  ويفي  حقائقه،  يستوعب  لكي  موسوعات 
مكاسب  ــدى  احـ فهو  ومــوضــوعــاتــه،  ــه  ــراض أغ
وان  اخلري،  قيم  ألصالة  صادق  وشاهد  االنسانية، 
عن  خمتلفًا  يكون  يكاد  االربعينية  زيــارة  يف  العطاء 
عن  نتكلم  ال  اننا  املالحظة  مع  العطاء،  انــواع  كل 
مواقف تارخيية بل عن مواقع معارصة حية ومستمرة 

ومتجددة، يف إمكان اي شخص التأكد منها.  

يف  تؤثر  احلسينية  الشعائر  احياء  عمليات  ان 
تبث  فهي  نواحي،  عدة  من  وأفراده  املجتمع  حيوية 
للعمل  وتدفعهم  اهلمة  فيهم  وتبعث  الطاقة  فيهم 
وبصيغة  عــديــدة،  اجتــاهــات  يف  اوضاعهم  وحتــرك 
يعيشون  التي  والبيئة  الناس  تعبئة  اىل  تؤدي  اخرى 
واملعرفية،  والروحية  الدينية،  حقول،  عدة  يف  فيها 
وقد أشار القرآن الكريم، وكذلك روايات أئمة اهل 
احلياة  يف  واملقدسات  الشعائر  تأثري  اىل   ،البيت

واملنافع العامة للناس)87(.

ختام بحثنا هذا ندعو مجيع املؤمنني واملؤمنات من 
االستعراض  هبذا  يلتحقوا  ان  اىل  العامل  انحاء  مجيع 
إخواهنم  مع  الفعال  حضورهم  ويسجلوا  املقدس 
العراقيني عىل تراب العراق الزاكي من اجل الكشف 
واعطاء   ،البيت اهل  اتباع  وحجم  هوية  عن 
صورة واقعية عن حالتهم املعنوية، وايضاح دورهم 
تعلقهم  مقدساهتم، ودرجة  الدفاع عن  املحوري يف 

برموزهم العقيدية. واذا كانت احلالة الصحية لبعض 
اىل  بالوصول  له  تسمح  ال  املجيء  من  يتخوف  من 
بسبب  الطويل  الوقت  يمتلك  ال  أو  املطهر،  املرقد 
ان  فيكفي  املسؤوليات،  اصحاب  بعض  انشغاالت 
ايام  حمدودة  لساعات  يميش كل شخص من هؤالء 

الزيارة باجتاه كربالء املقدسة من أية جهة شاء.

 الخاتمة

عرب هذا البحث، حاولت إبراز اهم النقاط التالية:

1 . إننا وان مل ندرك حمرض األئمة من أهل البيت
لنتعلم منهم ونرتبى عىل أيدهيم إال ان اهلل حفظ لنا 
تعاليمهم ومواقفهم ورغبنا إىل زيارة مشاهدهم.

إحياء . 2 وسائل  أهم  من  واحدة  الزيارات  تعترب 
هي  شعائره  مظاهر  وإبراز  النفوس  يف  الدين 
هذا  أسست  التي  العظيمة  الشخصيات  زيارة 
الدين وحفظته وفدت أمواهلا ونفوسها من اجل 

عزته.
جمال . 3 تعاين من شحة يف  احلسينية ال  الشعائر  ان 

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

احلديث » رحم اهلل من أحيا أمرنا »
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مزعزعة . 4 ثورة  إهليًا  املعدة  األربعني  زيارة  تعترب 
لكل طواغيت العرص يف كل زمان ومكان لكوهنا 
بزيارة  ذكراها  عىل  ليعتاد  وتعاد  تعود  حينام 
الذكرى  إحياء  يف  تساهم  والتي   صاحبها
وإبقائها وإدامتها، والتصدي لكل طاغوت ظامل 
شعار  حتت  معاوية.  بن  يزيد  يشبه  بمن  وكافر، 

هيهات منا الذلة.
زيارة . 5 مرسح  يف  اليوم  نشهده  الذي  احلشد  ان 

األربعني املباركة هو نفس احلشد الذي استجاب 
التالحم  هذا  أروع  فام  الرشيفة،  املرجعية  لنداء 
الرشيفة  املرجعية  بقيادة  االلتزام  بني  والرتابط 
وبني الذوبان يف حب سيد الشهداء والوعي 
بركات  انعكست  وقد  شعائره،  إحياء  يف  الكبري 
االلتزام بالقيادة الرشعية، كام انعكست نفحات 
أبناء  حتشيد  عىل  بالذات  املباركة  الزيارة  هذه 
املعنوي واملادي  الزخم  احلشد، ومواصلة تدفق 

لدهيم بنحو ملفت للغاية. 
وهو . 6 املهدي  لولده  النارص  هو   احلسني ان 

الذي يعد العدة له الن هذا التدريب الروحي 
الروحي  البناء  وهذا  الروحية  الرتبية  وهذه 
 احلسني بيد  يتم  املؤمنني  ألجيال  اإلنساين 
ولده  ولنرصة  للظهور  يوطئ  الذي  فهو 
املهدي، اذن املرشوع املهدوي قائم باملرشوع 

احلسيني. 
زيارة . 7 من  املستقاة  والدروس  املفاهيم  أبرز  من 

الفداء  يعني  فاإليثار  )اإليثار(،  هو  االربعني 
املال  وبذل  النفس،  عىل  آخر  شخص  وتقديم 
والنفس فداًء ملن هو أفضل من ذاته. ويف كربالء 
يف  والفداء  الدين،  سبيل  يف  النفس  بذل  شوهد 

سبيل اإلمام احلسني، واملوت عطشًا ألجل 
احلسني. فاإلمام احلسني ضحى بنفسه يف سبيل 

الدين.
قبل . 8 من  الطريق  اثناء  تقدم  التي  اخلدمات  ان 

او  واملسكن  والرشاب  كالطعام  املتطوعني 
الذي  املعنوي  والتحفيز  االسرتاحة  حمطات 
يتبادله اجلمهور املؤمن يكاد ان ال يتوفر له نظري 

يف مجيع انحاء العامل.
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)النجف: مطبعة االداب، 1972(، ص460.

شبع، مياسة، زيارة االربعني، مصدر سابق، ص40. ( 27)

ص66. ( 28) سابق،  مصدر  االعامل،  اقبال  طاووس،  ابن 
بن  احلسن  بن  عىل  بن  ابراهيم  الدين  تقي  الكفعمي، 
املصباح يف االدعية والزيارات  العاميل )900(،  حممد 
مؤسسة  )بريوت:  ط2،  والعوذات،  واالحراز 
االعلمي للمطبوعات، 2003م(، ص648. الطويس، 
التهذيب، ج6، 114. االصطهباين، نور العني، مصدر 
الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر  ص370.  سابق، 
ج14، ص478. القمي، عباس، مفاتيح اجلنان ويليه 
الباقيات الصاحلات، ط2، )بريوت: مؤسسة االعلمي 

للمطبوعات،2009م(، ص541. 

املجليس، بحار االنوار، الباب 25،ج101، ص 329. ( 29)
احلر العاميل، وسائل الشيعة ج14، ص479. 

بن زكريا، ابن احلسني امحد بن فارس )395هـ(، حتقيق ( 30)
للطباعة  االسالمية  الدار  )د.م:  هارون،  السالم  عبد 

والنرش، 1990م( ج3، ص365. 

ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص136. الفراهيدي، ( 31)
املخزومي،  مهدي  حتقيق  )175هـ(  امحد  بن  اخلليل 
االعلمي  )بريوت:  ط1،  السامرائي،  وابراهيم 
الرازي،  ص251.  ج1،  1988م(  للمطبوعات، 

خاطر،  حممود  رتبه  القادر،  عبد  البكر  ايب  بن  حممد 
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كربالء  مركز  )كربالء:  ط1،  موضوعية،  دراسة 

للدراسات والبحوث، 1435هـ(،62. 

رؤية ( 65) املتكاملة  التنمية  اىل  مدخل  الكريم،  عبد  بكار، 
19990م(،  الشامية،  الدار  )بريوت:  ط1،  اسالمية، 

ص10. 



60

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

ط1، ( 66) االسالمية،  واآلداب  االخالق  حممد،  االمني، 
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الزيارة الأربعينية ودورها في تعزيز ديناميكية الإ�شالح وال�شلم المجتمعي 

م. د. وسن صاحب عيدان

العتبة العلوية املقدسة

lib.woman222@gmail.com

الملخ�ض 

تعددت الزيارات لدى الشيعة يف األسباب واملوضوعات واألزمنة واألمكنة وظل القصد والنية واإلخالص 
لرتاجيديا  األربعني  ذكرى  يف   احلسني اإلمام  زيارة  ان  غري  الزيارة،  جمتمع  يف  العبادية  املشتقات  اهم  من 
ثقافيًا  نسقًا  وترميزاهتا  تقاليدها  واختذت  مذهل،  نحو  عىل  وتطورت  نمت  اذ  الزيارات،  كل  فاقت  الشهادة 

وظاهرة كربى تنجذب اليها انظار العاملني: الديني واملدين، فكان ان سجلت بذلك بعدًا استرشافيًا.

وان السلم يف املجتمع رضورة من الرضورات احلياتية للعيش اهلنئ الرغيد وحتقيق التقدم والرقي، فلذلك 
بأرسه  املجتمع  لينعم  عليه،  واحلرص  االجتامعي  السلم  عىل  التأكيد  يف  والسنة  القرآن  من  النصوص  توالت 

باهلدوء واالستقرار، ويتمكن من إقامة رشع اهلل وتسخري األرض وعمراهنا يف حتقيق اخلري والصالح.

وان من مميزات الزيارة األربعينية هي التالحم اإليامين واألخوي بني مجيع الزائرين عىل اختالف انتامءاهتم 
الثورة احلسينية كانت وما  بان مبادئ وقيم وأهداف  الثقايف والديني، العتقادهم  املذهبية والقومية وتنوعهم 
نتيجة  حيصل  أنام  املليوين  التجمع  وهذا  الزمن  مر  عىل  كذلك  وستبقى  تييز،  دون  اإلنسان  بني  جلميع  زالت 
االندفاع الذايت والشعور العميق بعظمة الثورة احلسينية وأمهية املحافظة عىل ثوابتها يف نرصة احلق والدفاع عن 
املظلومني والتصدي للباطل والطغيان يف كل زمان ومكان، وهو بال شك مدعاة للتأمل والبحث عن أرسار 

هذا االندفاع الذي يرى فيه الكثري من املراقبني بانه يمثل قوة حقيقية وعظيمة لعم األمن والسلم املجتمعي. 

الكلامت املقتاحية: الزيارة، االصالح، السلم املجتمعي.
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The fourteenth visit and its role  in the promoting dynamics of social reform 

and peace

D. wasin sahib eidan

Imam Ali Holy Shrine

Abstract

The visit of Imam Hussein, peace be upon him, on the fourteenth visit th anniversary of the 
tragedy of the martyrdom exceeded all the visits, as it grew and developed amazingly, and its 
traditions and its patterns were adopted as a pattern. Cultural and a major phenomenon attracted 
to the attention of the worlds: religious and civil, was recorded by a retrospective dimension. 

Therefore, the texts of the Quran and the Sunnah have continued to emphasize the social 
peace and concern for it, so that the whole society can enjoy calm and stability, and be able to 
establish the law of God and harness the land and build it to achieve good and good. 

One of the characteristics of the 40th visit is the gathering of millions that is achieved as a 
result of self-motivation and a deep sense of the greatness of the Husseini revolution and the 
importance of preserving its values in defending the right and defending the oppressed and 
addressing the unjustities and tyranny of all times and places. This is undoubtedly a reason for 
reflection and searching for the secrets of this rush. Many observers that it represents a real and 
great force for the maintenance of security and community peace.

Keywords: visit, reform, community peace.
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المقدمة

جتليات  من  جانب  عن  األربعني  زيــارة  تكشف 
ومقامه   عيل بن  احلسني  اإلمام  شخصية  عظمة 
الشامخ، وموقعيته يف الوجدان الشعبي عند الناس، 
وصوب  حدب  كل  من  املؤمنة  املاليني  تزحف  اذ 
مشيًا عىل اإلقدام نحو قرب اإلمام احلسني لزيارته 
يف ذكرى األربعني من كل عام، ويف كل عام يتجىل 
جزء من عظمته ورس من إرساره، ويف كل عام يزداد 
األربعني  زيارة  لتشكل  وحمبوه    احلسني عشاق 
الزاهر،  ومشهده  الطاهر  حرمه  نحو  الزحف  ذروة 
املبارك  وشعاعه  وهنجه  روحه  من  بالقرب  ليكونوا 
والتضحية  واحلــق  العدل  قيم  منه  يستلهموا  كي 

والبذل واإليثار واإلخالص واملسؤولية.

جمتمع  ألي  جــدًا  مهاًم  يعترب  املجتمعي  فالسلم 
كان، واملجتمع ال يكون مستقرًا وقوي البنية ومزدهر 
الرفاهية  وتسوده  مستقرة  اوضاعه  تكن  مل  اذا  النمو 
املجتمعي  السلم  حتقيق  شكل  فقد  لذا  والطمأنينة، 
حلياة  مالزمًا  هاجسًا  واالستقرار  باألمن  والشعور 
بالسعي  واملجتمعات  االمم  تاريخ  ارتبط  اذ  االمم، 
ثقافة  وان  واالصالح  املجتمعي  السلم  حتقيق  نحو 
استنهاض  خطوات  أهم  من  هي  االربعني  ــارة  زي
االمة وتوجيهها صوب التغيري والتقدم والبناء يشكل 
رافدًا سخيًا من روافد النهضة واحلياة ويدًا حديدية 

حلامية ابناء االمة.

مباحث  وثالثة  مقدمة  اىل  الدراسة  هذه  قسمت 

تناول  واملراجع،  املصادر  قائمة  عن  فضاًل  وخاتة، 
االرتباط  وقــوة  االربعينية  الزيارة  االول  املبحث 
الزيارة  وتاريخ  الزيارة  معنى  تضمن  اذا  احلسيني 
وركز  الزيارة،  استحباب  علاًل  الدالة  والروايات 
تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  دور  عىل  الثاين  املبحث 
االصــالح  معنى  تــنــاول  اذا  اإلصـــالح  ديناميكية 
يف  اإلصالحية  املعطيات  واالصــطــالح  اللغة  يف 
سيد  مكانة  ترسيخ  تناولت  التي  األربعينية،  الزيارة 
الوقائية  الوالئية  واجلرعة  النفوس  يف   الشهداء
لرتسيخ  املعطيات  من  وغريها  االجيابية  والرتبية 
وعرج  واملجتمع،  النفوس  يف  االربعينية  الزيارة 
تعزيز  األربعينية يف  الزيارة  الثالث عىل دور  املبحث 
السلم املجتمعي اذا تضمن ماهية السلم املجتمعي يف 
اللغة واالصطالح وأبعاد السلم املجتمعي يف الزيارة 
االربعينية منها البعد التساحمي واملعذرة طريق السلم 
واملساواة واحلرية  احلوار  اىل  والدعوة  العصبية  ونبذ 

مرتكز السلم واإلصالح وحفظ حرمة املقدسات.

املصادر  مــن  العديد  عــىل  ــة  ــدراس ال اعتمدت 
االربعني  بزيارة  اخلاصة  املصادر  منها  واملــراجــع 
وأبرزها كتاب زيارة األربعني دالالت وآفاق الذي 
انساين  حدث  ذكر  ألنه  االجنبية  اللغات  اىل  ترجم 
باملعطيات  واملستبطن  بــالــدالالت  متموج  عاملي 
مباحث  أغنت  التي  املصادر  من  وغريه  الالمتناهية 
املعنونة  املاجستري  ورسالة  العلمية  باملادة  الدراسة 
الزيارة االربعينية للمؤلف جماهد  املشاية يف مراسيم 
الدراسة  معلومات  أغنت  التي  اجلابري،  اهليل  ابو 

بامدة علمية قيمة.
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المبحث الأول

الزيارة الأربعينية وقوة الرتباط الح�شيني:

معنى الزيارة:. 1

إن من بني الشعائر الدينية التي اهتم هبا أئمة اهل 
البيت وسعوا جاهدين يف نرشها واحلث عليها 
األربعني)2(  زيارة  تعد  االربعني)1(، حيث  زيارة  هي 
ودنيوي  ديني  سنوي  مؤتر  بمثابة  الشيعة  عند 
أشكاهلا  بكل  ملامرسة طقوسهم  املسلمون  فيه  جيتمع 
التعبريية غري متناسني العنارص التبليغية لتلك الزيارة 
لسائر  احلسينية  الدعوة  تبليغ  هؤالء  منها  يروم  التي 
 احلسني اإلمام  مع  العهد  وجتديد  العامل  أنحاء 
ونجاحها)3(.إن  ديمومتها  الزيارة  هلذه  يضمن  ومما 
تعاريف ليست بصدد احلديث عنها  الزيارة هلا عدة 
إال إهنا يف هذا البحث تعني الترشف بمحرض اإلمام 

.)4(احلسني

إن ما تطرقنا له هو األقرب إىل دراستنا التي ختص 
يف  استشهدوا  الذين  بيته  وآل   احلسني ــارة  زي
كربالء يف واقعة الطف األليمة سنة)61هـ-680م( 
حيث اعتاد املسلمون عىل زيارة قبور وأرضحة أولياء 
اهلل الصاحلني السيام أهل بيت النبي لعظم األجر 
والثواب هلا السيام زيارة األربعني حيث إن هلذا الرقم 
أمهية خاصة عند املسلمني ال يشرتك هبا أي رقم آخر 
عدا الرقم سبعة)5( وال يعرف أحد عن الرس الدفني 

من هذا األمر)6(.

أعطى املسلمون أمهية كبرية هلذا الرقم بعد ربطهم 

رسده  عند  الكريم  والــقــرآن   النبي ألحــاديــث 
هذا  أمهية  فيها  يؤكد  التي  األنبياء  بعض  لقصص 
الرقم كقوله تعاىل« وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة«)7( 
أربعني سنة  بلغ أشده وبلغ  إذا  تعاىل »حتى  أو قوله 
من  نعمتك«)8(وغريها  اشكر  أن  أوزعني  ريب  قال 

اآليات القرآنية األخرى التي نصت عىل ذلك)9(.

هي  الــوفــاة  بعد  األربــعــني  بيوم  االحتفال  إن 
وقدسيته  أربعني  العدد  بأمهية  ترتبط  عربية  عــادة 
األخرى  الديانات  يف  بل  فحسب  اإلسالم  يف  ليس 
البابلية  ــارات  ــض واحل واملسيحية  اليهودية  مثل 
عن  يقل  ال  األربعني  يوم  إن  حيث  والسومرية)10( 
يوم عاشوراء من حيث األمهية عند املسلمني الشيعة 
إذ تقام االحتفاالت بأربعينية اإلمام احلسني يف 
كربالء التي تصادف يف العرشين من صفر يف التاريخ 

اهلجري من كل عام)11(.

البيت  أهل  أئمة  قبور  والسيام  القبور  زيارة  تعد 
الطائفة  لــدى  السائدة  املراسيم  من  وأرضحتهم 
بشكل  طقوسها  تــارس  حيث  عام  بوجه  الشيعية 
وقد   البيت ألهــل  املــوالــني  قبل  مــن  طوعي 
وصاياهم  خالل  من  األئمة  من  الكثري  عليها  أكد 
كبري  اثر  الزيارة  هذه  تركت  حيث  عليها  وتأكيدهم 
يف بناء املجتمع الشيعي بوصفها جتمعا حاشدا ملالين 

املعزين)12(.

تأيت خصوصية يوم األربعني يف كربالء من ذكرى 
رجوع رأس احلسني من الشام إىل العراق ودفنه مع 
مرد  العراق  يف  اليوم  هذا  ويسمى  كربالء  يف  اجلسد 

الرأس)13(.
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تاريخ الزيارة:. 2

األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  إن  من  الرغم  عىل 
بعد   احلسني اإلمــام  لزيارة  السائرين  أول  هو 
مقتله بأربعني يومًا إال أننا ال يمكن عد احلقبة املوالية 
عبد  بن  جابر  ومسري   احلسني اإلمام  الستشهاد 
اهلل األنصاري واعتبارها بداية لظاهرة زيارة األربعني 
التي يقصدها الناس سريًا عىل األقدام حتى وان كان 
الزوار يامرسون امليش ألداء الزيارة فانه من املسلم به 
السري عىل  تعتمد عىل  آنذاك كانت  النقل  إن وسائل 
األقدام الن ركوب الدواب مل يكن متيرسًا للجميع 
وإنام مليسوري احلال والسلطات احلاكمة فقط لذلك 
من الطبيعي فانه من أراد الزيارة كان عليه قطع مجيع 
املسافة مشيا عىل األقدام للوصول إىل رضيح اإلمام 

احلسني  كام كان حيصل ألداء فريضة احلج)14(.

امليش  لزيارة  ثابت  تاريخ  حتديد  يصعب  لذلك 
ممارستها  ثبوت  رغم   احلسني اإلمام  ألربعينية 
كثرية)15(  زمنية  حقب  منذ  الزيارة  ألداء  كطقس 
أهل  أئمة  قبل  من  احلسني  لإلمام  زيارة  أقدم  وتعد 
اإلمام  هبا  قام  التي  الزيارة  تلك  هي   البيت
عام  لشهادته  األربعني  يوم  يف   العابدين زين 
بن  النعامن  يزيد  أمر  حيث  )61هــــ/680م()16(، 
املدينة  إىل  السبايا  مع  يسريوا  أن  ومجاعته  برش)17( 
املنورة وعندما ساروا باإلمام زين العابدين وعائلته 
وصلوا  فلام  بكربالء)18(  املرور  اإلمام  منهم  طلب 
 العراق مر هبم اجلامل إىل مرصع احلسني طريق 
فوجدوا جابر بن عبد اهلل األنصاري ومجاعة من بني 
  احلسني اإلمام  قرب  زيارة  إىل  وصلوا  قد  هاشم 
فتقابلوا بالبكاء واللطم وأخذوا يبكون ثالثة أيام)19(.

أئمة  استمرت زيارة اإلمام احلسني من قبل 
 الصادق اإلمام  ضمنهم  ومن   البيت أهل 
الذي قام بزيارة جده اإلمام أمري املؤمنني وزيارة 
قرب جده اإلمام احلسني)20(، حيث تكررت هذه 
الزيارة من قبل اإلمام الصادق إىل قرب جده احلسني 
وجده أمري املؤمنني حيث جاء يف رواية أيب فرج 
الصادق  جعفر  اإلمــام  مع  كنت  قوله  السندي)21( 
  حيث قدم إىل العراق وعندما انتهينا نزل اإلمام
ياموالي  فداك  روحي  فسألته  مرات  ثالث  فصىل 
رأيتك صليت ثالث مرات فقال أما األوىل فموضع 
قرب جدي أمري املؤمنني وأما الثانية موضع رأس 

احلسني وأما الثالثة فموضع منرب القائم)22(.

قال  حيث   جعفر بن  موسى  ــام  اإلم وعــن 
إىل  الــزائــر  به  يثاب  ما  ــى  أدن إن  الــزيــارة  فضل  يف 
وحرمته  حقه  عرف  إذا  الفرات  شط  احلسني  اإلمام 
وواليته فيغفر اهلل له ما تقدم من ذنب وما تأخر)23(، 
قرب  زيارة  فضل  يف   الرضا اإلمام  عن  جاء  وقد 
اإلمام احلسني ما روي عن الوشاء)24( قال قلت 
قال  األئمة  من  احد  قرب  زيارة  فضل  ما   للرضا
له فضل كمن زار قرب اإلمام احلسني فقلت وما 
فضل من زار قرب احلسني قال كتبت له اجلنة)25(.

قال  انه   العسكري احلسن  اإلمــام  عن  أما 
»عالمات املؤمن مخس وهي« صاله إحدى ومخسني 
اجلبني  وتعفري  باليمني  والتختم  األربعني  ــارة  وزي
القول  ــذا  وهب الرحيم«  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر 
عالمات  من  عالمة  اإلمام  زيارة  اعتبار  اإلمام  أراد 
قابلهم  الذي  للرفض  الزائرين  تدفع  لكي  املؤمن 
اإلمام  إن  من  الرغم  عىل  احلاكمة  السلطة  قبل  من 
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الوقت  ذلك  يف  اجلربية  اإلقامة  عليه  تفرض  كانت 
من  الكثري  الزيارة  فضل  أكد  وقد  ســامــراء)26(  يف 

األئمة)27(.

اإلمــام  ــارة  زي إىل  املسري  عىل  الناس  اعتاد  وقــد 
احلسني سريًا عىل اإلقدام حيث سميت هذه الظاهرة 
يف  يرد  مل  املشاية  مصطلح  إن  ورغم  بالـ)املشاية(، 
كلمة  هي  وإنام  واحلديثة  القديمة  العربية  املعاجم 
يتداوهلا الناس يف ما بينهم وهي تدل عىل السري عىل 
عىل  عام  بشكل  وتطلق  شخص  من  ألكثر  األقــدام 
الذين يسريون إىل زيارة احلسني ع عند األربعني)28(.

 ويعود إحياء مواكب األربعني إىل القرن التاسع 
من  تظهر  وجعلها  الشعرية  هذه  أحيا  حيث  عرش، 
الشيخ  اهلل  آية  الكاظمية  العلن ال سيام يف  إىل  اخلفاء 
باقر التسرتي الكاظمي حيث شجع الشيخ املواكب 
عىل االنطالق من الكاظمية إىل كربالء حيث كانت 
لزيارة  ــزاء  ع مسرية  أول  الباحث  رأي  وحسب 
األربعني ومل يذكر لنا التاريخ انه قبل هذا كانت هناك 
الباحث  ويرى  األربعني)29(  لزيارة  تذهب  مواكب 
سلامن هادي آل طعمه يف كتابه املوروثات والشعائر 
سنة  تأسس  الرأس  مرد  عزاء  موكب  إن  كربالء  يف 
النجفي  عــرب  حسني  السيد  ومؤسسه  1905م 

وأصدقاؤه)30(.

هبذا  األربعني  لزيارة  التارخيية  األصول  إن  وبام 
مضبوط  بشكل  حمــددة  تكن  مل  نــراه  الــذي  الشكل 
الزيارة  تطور  بان  تشري  التارخيية  املعلومات  إن  إال 
وجعلها بشكل رسمي يعود إىل أوائل القرن املايض 
آل طعمة  الباحث سلامن هادي  وهذا مطابق لكالم 

من  القادمني  احلوزة  طلبة  وبعض  النجفيون  كان  اذ 
خارج العراق إىل النجف يرافقهم أصحاب املواكب 
واحلسينيات ويقطعون املسافة التي تفصل بني مدينة 
زيــارة  ألداء  اإلقـــدام  عىل  ــريًا  س وكــربــالء  النجف 
األربعني التي توافق يف العرشين من صفر من كل عام 
»املشاية«  عليهم  يطلق  الزوار  وكان هؤالء  هجري، 
أو البيادة)31( حيث تبدأ مسرية امليش من النجف إىل 
كربالء قبل يوم األربعني بثالث ليايل قد تزيد أو تقل 
حسب مسري الزوار الذين يقيمون يف الطريق لغرض 
يف  هلم  اسرتاحة  حمطة  أول  تكون  حيث  االسرتاحة 
خان الربع)32( وهي ربع املسافة بني النجف وكربالء 
ثم يواصلون يف اليوم الثاين ويقيمون يف خان النص 
وهي نصف املسافة بني املدينتني، ثم يواصلون املسري 
قرب  عند  الثالث  اليوم  يف  مبيتهم  ليكون  الصباح  يف 

.)33(اإلمام احلسني

تارس  األربعينية  الزيارة  ظاهرة  كانت  حيث 
أي  هناك  تكون  فقط وال  اإلمام احلسني  أربعينية  يف 
زيارة ميش أخرى يف أي مناسبة وتكون هذه املناسبة 
مفادها  احاديث  لعدة  استنادًا  الشيعة  حيييها  التي 
من  الكبري  والثواب  األجر  عىل  الشخص  حصول 
قبل اهلل سبحانه وتعاىل ولذلك ترى الشيعة يندفعون 
الزيارة  ألداء  املسافات  وقطع  الصعاب  ويتحملون 
وبام إن أعداد املشاركني لزيارة األربعني كان حمدودًا 
ومقترصًا عىل النجفيني واملدن املحيطة هبا ملدة طويلة 
إىل أن تطورت تدرجييا مع تطور اخلدمات التي بدأت 

توفرها املواكب احلسينية أثناء فرتة الزيارة)34(.

ويف منتصف القرن العرشين تزايد أعداد الزائرين 
يف أربعينية اإلمام احلسني حيث قدر عددهم يف أواخر 
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العهد امللكي بنحو نصف مليون زائر حيث ضاقت 
كربالء عىل رحبها بالزائرين حتى اضطر الكثري منهم 
إىل املبيت يف الشوارع لعدم قدرة البيوت عىل إيوائهم 
وعىل الرغم من األعداد الكثرية للزائرين مل تقع أي 
اختذهتا  التي  احلازمة  التدابري  الختاذ  بينهم  حوادث 
السلطات املحلية السيام املترصف األستاذ مكي مجيل 
ومدير الرشطة السيد حسني امليل ملساعدة املسؤولني 

واملتربعني عىل شؤون املواكب)35(.

الحتكاك  مساعدًا  عاماًل  األربعني  ــارة  زي تعد 
املدن  خمتلف  من  اآلخر  البعض  مع  بعضهم  الناس 
عن  والتعبري  أوال  الــزيــارة  مراسم  ألداء  العراقية 
األربعني  يوم  كان  حيث  احلكومة  جــراء  تظلامهتم 
نصفه  يستغل  صفر  من  العرشين  يف  يوافق  الــذي 
رفض  عن  للتعبري  يستغل  اآلخر  والنصف  للزيارة 
الزائرين لسياسة احلكومة عن طريق القيام هبوسات 
السياسة  هذه  عن  بالكف  وتطالبها  احلكومة  تنتقد 
واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  بعض  وإجراء 
ترددها  التي كانت  اهلوسات  واالجتامعية ومن هذه 

املواكب يف الزيارة: 

ــح ــالـ ــو صـ ــ ــب ــ يـــمـــتـــه تـــظـــهـــر ي

ــه ــ ــب ــ ــري ــ ــامل اب ــ ــ ــعـ ــ ــ صـــــــــــارت الـ

ــن ذولــــــــه االعــــــــادي ــ ــه مـ ــنـ ــكـ فـ

تـــــريـــــد مــــــن عـــــدنـــــه رضيـــبـــه 
ــه ــ ــب ــ ــــري ــم هــــــل ال ــ ــل ــ ــس ــ مــــــا ن

ــا  ــــ ــــ ــع اذانـ ـــ ـــ ـــ ــب ــت وابـــــــــــد مــــا ن
تـــرضـــه   شـــــلـــــون  يــــاحــــســــني   

ــه)36( ـــ ـــ ــن ــي ــهــم عــل ــن ــم م ــل ـــ ـــ ــظ وال

والــســادة  واألعـــالم  العلامء  مــن  الكثري  سجل 

واألعيان حضورًا يف زيارة األربعني، حيث شاركوا 
يف الزيارة وجعلوها مطلبًا مجاهرييًا هلم. وقد أشارت 
عدد  إن  1950م  عام  الصادرة  النجفية  الغري  جملة 
الزائرين بلغ ما يقارب )400( ألف زائر وبلغ عدد 

املواكب )260( موكبًا)37(.

عند  الدينية  املناسبات  أهم  من  املناسبة  هذه  تعد 
املسلمني الشيعة حيث يقصدها اغلب الناس سريًا عىل 
أمهيتها  ازدادت  وقد  طويلة  مسافات  وقطع  األقدام 
يفدون  الذين  العلمية  احلوزة  طالب  عدد  بازدياد 
إذ  البلدان  خمتلف  من  وهم  النجف  يف  الدراسة  إىل 
يقومون برفقة أصحاب املواكب واحلسينيات املتنقلة 
لقطع املسافة التي تفصل بني املدينتني املقدستني)38(.

عن  ناتج  قديم  تقليد  ــدام  األقـ عــىل  السري  إن 
عن  الشيعة  املسلمون  تــوارثــهــا  التي  ــات  ــرواي ال
أئمتهم ومفادها إن امليش لإلمام احلسني له 
من األجر والثواب ما ال حيىص أبدًا ومن هذا املنطلق 
يقوم الشيعة بتحمل الصعاب وقطع املسافات ألداء 
من  وقلياًل  واملــاء  األكل  معهم  مصطحبني  الزيارة 
األمتعة الرضورية لعدم وجود املواكب عىل الطريق 
لتقديم اخلدمات عدى بعض البيوت والبساتني التي 
كانت يف الطريق بني كربالء والنجف وكان أصحاهبا 

يؤمنون املبيت يف بيوهتم وبساتينهم)39(.

بطابع   احلسني ــام  اإلم ــارة  زي حظيت  لقد 
قديس لدى املسلمني، حيث جعل اهلل سبحانه وتعاىل 
لطفًا بعباده بأن يكون قرب احلسني مالذًا للذين مل 
يتمكنوا من حج بيت اهلل احلرام بل إن ثوابه لبعض 
املؤمنني وهم الذين يراعون رشائط الزيارة أكثر من 



72

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

الروايات  من  كثري  يف  رصيح  هو  كام  احلج  ثــواب 
الواردة يف هذا املعنى ومن تلك الروايات ما ورد يف 
زيارة يوم عرفة حيث ورد »إن اهلل ينظر إىل زوار عرفة 

قرب احلسني نظر الرمحة يف يوم عرفة «)40(.

إن زيارة األربعني ال يمكن إدراك أجرها وثواهبا 
فهذا اليوم العظيم يقرص الفهم عن إدراك سموه ويكل 
اللسان ويعجز الرياع عن أن يؤدي معشارًا من فضيلة 
وعظمة هذا اليوم وذلك لعظم مصابه عىل قلوب أهل 
العصمة وهم آل الرسول األعظم)41(، إن الناس 
عىل اختالف مذاهبهم واجتاهاهتم يشعرون يف أعامق 
قلوهبم باندفاع قوي نحو اإلمام احلسني فرتاهم 
يبذلون الغايل والنفيس من أموال وأمالك بكل جود 
وسخاء وهم يقطعون املسافات الطويلة ويتحملون 
مشاق السفر قاصدين مدينة كربالء ليترشفوا بزيارة 

اإلمام احلسني وأصحابه الغر امليامني)42(.

لزيارة  الشيعة  تدفع  التي  املحفزات  أعظم  ومن   
املصاعب  وحتمل  العناء  وجتشم   احلسني اإلمام 
يف  واملصاعب  الباليا  عىل  والصرب  املسافات  بطي 
طريق الزيارة هو إيامهنم بالثواب اجلزيل الذي أعده 
اهلل تعاىل ورغبتهم باملواساة للعرتة الطاهرة والتقرب 
ثم  ومن  نفوسهم  إىل  وأحبها  األعامل  بأحب  إليهم 

.)43(فيشملهم دعاء أئمتهم

الروايات الدالة عىل استحباب الزيارة:. 3

أهل  يعدها  إذ  كبريًا  فضاًل  األربعني  لزيارة  إن 
البيت من عالمات املؤمن وقد حثت الروايات 
الدالة من أهل البيت عىل جتديد هذه الزيارة وتعظيمها 

ومن هذه الروايات هي:

ما روي عن اإلمام جعفر الصادق قال »من . 1
له بكل خطوة  أتى احلسني ماشيًا كتب اهلل 

حسنة وحمى منه سيئة ورفع له درجة«)44(.
وعن اإلمام الصادق  أيضا قال »من خرج . 2

من منزله يريد زيارة احلسني ماشيًا كتب اهلل 
له بكل خطوة حسنة وحط هبا عنه سيئة حتى إذا 

صار باحلائر كتبه اهلل من املفلحني«)45(.
القايض قال دخلت عىل . 3 ما روي عن أيب سعيد 

أتى  »من  يقول  فسمعته  غرفته  يف  اهلل  عبد  أيب 
خطوه  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيًا   احلسني قرب 
ولد  من  رقبة  عتق  ويضعها  يرفعها  قدم  وبكل 

إسامعيل«)46(.
4 . وعن احلسني بن سعيد عن جعفر بن حممد

انه سئل عن فضل الزائر لقرب احلسني فقال 
قرب  إىل  ثم مشى  الفرات  ماء  اغتسل يف  »إن من 
احلسني كان بكل قدم يرفعها ويضعها حجة 

متقبلة بمناسكها«)47(.
فضل . 5 يف   اهلادي حممد  بن  عيل  اإلمام  وعن 

زيارة قرب اإلمام احلسني فعن عيل بن جعفر 
خرج  »من  يقول  اإلمام  سمعت  قال  اهلامين)48( 
من بيته وهو قاصد زيارة احلسني فصار إىل 
الفرات واغتسل كتبه اهلل من املفلحني فإذا سلم 
كتبه اهلل من الفائزين »حيث إن قول اإلمام جعل 
موقف  رغم  احلسني  قرب  إىل  أكثر  تندفع  الزوار 

السلطة املتشنج باجتاه املراسيم احلسينية)49(.
وعن حممد بن مسلم عن أيب جعفر قال »لو . 6

يعلم الناس ما يف زيارة احلسني من الفضل ملاتوا 
شوقًا وتقطعت أنفسهم حرسات قلت يا موالي 
وما فيه قال من أتاه تشوقًا كتب اهلل له ألف حجة 
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متقبلة وألف عمرة مربورة وأجر ألف شهيد من 
شهداء بدر وأجر ألف صائم وثواب ألف صدقة 

مقبولة وثواب ألف نسمة أريد هبا وجه اهلل)50(.
اإلمام . 7 زيارة  الرضا عن فضل  اإلمام  وعن 

مكروبًا  قتل   احلسني »إن  قال   احلسني
فحقيق عىل اهلل عز وجل أن ال يأتيه مكروب إال 

فرج اهلل كربه«)51(.

إن وجود هذا العدد من الروايات التي تؤكد عىل 
عده  يمكن  ال  األقدام  عىل  مشيًا  الزيارة  استحباب 
تأكيد  كان  ما  بقدر  امليش  الستحباب  قاطعًا  دلياًل 
للزيارة نفسها فال توجد إشارة من قبل األئمة تؤكد 
النقل  كانت وسائل  وإنام  ملسافات طويلة  امليش  عىل 
التي جتعل اإلمام يؤكد عىل السري لإلمام حيث  هي 
يف  الــدواب  ركوب  تتعدى  ال  النقل  وسائل  كانت 
أيرس حاالت الزائر وكان امليش هو الوسيلة الوحيدة 
جــاءت  ولــذلــك   احلسني لــإلمــام  لــلــوصــول 
دالالت امليش وسيلة وليس غاية لكن امليش اكتسب 
من الشهرة والسمعة ما أعطاه سمة الشعرية يف زمن 

متأخر)52(.

أمرًا  كانت   احلسني قرب  ــارة  زي إن  يتضح    
متعارفًا حيث إن الناس كانوا مستمرين بزيارة القرب 
ثواب  فضل  وان  عالجًا  تربته  من  يتخذون  وكانوا 
زيارة القرب كانت معلومة لدى الناس منذ زمن طويل 
املسلمني  غري  من  حتى  تزوره  الناس  أخذت  حيث 
اإلمــام  ــزورون  يـ كــانــوا  املسيح  بعض  إن  ويــذكــر 
وأحسنوا  اسلموا  ثم  دينهم  عىل  وهم    احلسني
إسالمهم)53( ازدادت أمهية كربالء لتأثريها يف قلوب 
األرض  أصقاع  يف  الشيعة  لكل  جممع  فهي  الناس 

الشيعة  فيها  اجتمعت  حيث  ومشارقها  مغارهبا  من 
لتأسيس الدولة الفاطمية يف مرص فكانت بدايتها عند 
قرب اإلمام احلسني والتي مهدت إلقامة اخلالفة 
الفاطمية يف القريوان)54( ويذكر القايض النعامن ذلك 

اللقاء الذي انعقد يف كربالء يف ذلك الوقت)55(.

المبحث الثاني

ديناميكية  تعزيز  في  الأربعينية  الزيارة  دور 

الإ�شالح:

أوالً: اإلصالح يف اللغة واالصطالح

اإلصالح لغًة:

الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل عىل خالف 
بالفساد  تارة  القرآن  يف  الصالح  وقوبل  الفساد)56(، 
صاِلاً  َعَماًل  ﴿َخلَُطوا  تعاىل:  قال  بالسيئة،  وتارة 
االستفساد  نقيض  واالستصالح  َسّيِئاً﴾)57(،  َوآَخَر 
وأصلح  أقامه،  بمعنى  فساده،  بعد  اليشء  وأصلح 

الدابة أحسن إليها فصلحت)58(.

َصَلَح: الصالح ضد الفساد وبابه َدخَل، وَصُلَح 
بالضم وهذا يصلح لك أي هو من بابك، والصالح 
بالكرس مصدر املصاحلة واالسم لَصُلَح ُيّذكر ويؤنث 
وقد اصطلحا، وتصاحلا إصالحًا بتشديد الصاد)59(.

أكثر  يف  خمتصان  ومهــا  الفساد  ضد  والــصــالح 
االستعامل باألفعال)60(. ويقال َصُلح اليشء، إذا زال 
رِْض 

ْ
عنه الفساد)61(. قال تعاىل: ﴿َوال ُتْفِسُدوا ِف األ

َبْعَد إِْصالِحها﴾)62(.
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الــنــاس،  بــني  الــنــفــار  ــة  ــإزال ب والــصــلــح خيتص 
يُْصلِحا  تعاىل:﴿أن  قال  وتصاحلوا)63(،  اصطلحوا 
اهلل  وإصالح   ،)64(﴾ َخرْيٌ لُْح  والصُّ ُصلْحاً  بَيَْنُهما 
وتارة  صاحلًا  إياُه  بخلقه  تارة  يكون  لإلنسان  تعاىل 
بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده وتارة يكون باحلكم 
ْصلِْح ِل ِف 

َ
له بالصالح)65(، وقوله تبارك وتعاىل ﴿َوأ

ُذّرِيَِّت﴾)66(.
اإلصالح اصطالحًا: 

الفتن  إذالل  والعمل عىل  اخلري  ماهيته  اإلصالح 
بني  واملظامل  األذى  ورد  املخاصمة  ونبذ  والتنازع 
والتزام  احلــق  وممارسة  باملعروف  ــذ  واألخ الناس 

العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتثقيف  واجلامعات  لألفراد  هتذيب  واإلصالح: 
البغض  وإبــعــاد  الصالح  العمل  عــىل  وحــث  هلــم 
األمراض  أهم  من  هي  التي  واألنانية  والكراهية، 
والتمزق  التفرق  إىل  ترمي  بالناس  فتكًا  االجتامعية 
كل  وعرقلة  احلضارية  املجتمعات  عن  واالنسالخ 
واإلصالح  والعطاء  ــامء  واإلن التطور  إىل  يؤدي  ما 
الذات  حب  وضد  والظلم  الفساد  ضد  جوهره  يف 
والتطلع إىل التملك واالنفراد وهو هيدي إىل اإليامن 
والتقوى واهلل ينبئ أهل اإليامن والتقوى إذا أصلحوا 
أن ال  خوف عليهم وال هم حيزنون)67(.  قال تعاىل: 
ُهْم  وال  َعلَيِْهْم  َخوٌْف  فاَل  ْصلََح 

َ
َوأ آَمَن  ﴿َفَمْن 

َيَْزنُوَن﴾)68(.
املساوئ  عن  والرتفع  التواضع  إىل  هيدي  أنه  كام 
إىل  هيدي  ثم  ومن  الشمل  ومجع  باملكارم  واألخــذ 

العدل بني الناس يف مجيع األمور)69(.

التلبس  أن اإلصالح هو  املعنى  وقد ورد يف هذا 
بالصالح واإلصالح أصله إصالح النفس أو إصالح 

العمل)70(.

ثانيًا:املعطيات اإلصالحية يف الزيارة األربعينية:
النفوس: أ.  يف   الشهداء سيد  مكانة  ترسيخ 

مكانة  ترسيخ  هي  االصالحية  املعطيات  اول 
السياق  تكن  فقد  النفوس  يف  الشهداء  سيد 
 البيت اهل  اتباع  جغرافية  يف  االجتامعي 
مناسبات  احياء  صياغة  من  طويلة  قرون  عرب 
املباركة  زيارته  وبخاصة  احلسني  اهلل  عبد  ايب 
املتصف  حيظى  عليا،  اجتامعية  قيمة  شكل  عىل 
عنها  املتخلف  ويوصم  والتقدير  بالتكريم  هبا 
واالنحراف  بالعداء  هلا  واملناهض  الرافض  أو 
املعنى  هذا  يف  ولنقرأ  القلبي،  واملريض  الفكري 
عن  الوارد  النص  قبيل  من  النصوص،  بعض 
حممد بن مسلم، عن أيب جعفر قال: »من مل 
يأت قرب احلسني من شيعتنا كان منتقص االيامن، 
منتقص الدين وان دخل اجلنة كان دون املؤمنني 
يف اجلنة«)71(، وعن عيل بن ميمون قال: »سمعت 
ابا عبد اهلل الصادق  يقول: »لو ان احدكم 
عيل  بن  احلسني  قرب  يأت  مل  ثم  حجة  الف  حج 
وسئل  تعاىل  اهلل  حقوق  من  حقا  ترك  قد  لكان 
كل  عىل  مفروض  احلسني  فقال:حق  ذلك  عن 

مسلم«)72(.

وهذه القيمة بحد ذاهتا من املعطيات االصالحية 
   البيت اهل  مكانة  ترسيخ  عىل  تعمل  اذ  اهلامة، 
احلسني  اإلمــام  زيــارة  اىل  والدعوة  اليهم  واالنتامء 
من  ــرتاب  واالق االئمة  سائر  لزيارة  املنطلق  كانت 
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لعبت  وقد  االسالمي،  وعطائهم  الفكري  تراثهم 
املضمونات الفكرية يف نصوص زيارة اإلمام احلسني 
يف االربعني دورًا بالغًا يف ترسيخ هيبة ومكانة ومنزلة 
ان  ويكفي  وحمبيه،  اتباعه  نفوس  يف  الشهداء  سيد 
نمر رسيعًا عىل ما استهل فيه النص الوارد يف زيارة 
جاء:  اذ  القدر  فائقة  معاين  من  املباركة  االربعني 
اهلل  خليل  عىل  السالم  وحبيبه،  اهلل  ويل  عىل  السالم 
السالم  وابن صفيه،  اهلل  السالم عىل صفي  ونجيبه، 
اسري  عىل  السالم  الشهيد،  املظلوم  احلسني  عىل 
انه وليك  اشهد  ان  اللهم  العربات،  الكربات وقتيل 
وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، 
بطيب  واجتبيته  بالسعادة  وحبوته  بالشهادة  أكرمته 
القادة  من  وقائدًا  السادة  من  سيدًا  وجعلته  الوالدة 
وذائدًا من الذاده، وأعطيته مواريث االنبياء وجعلته 

حجة عىل خلقك من االوصياء«)73(.

زيــارة  ان  بقولنا  عليه  التأكيد  أردنــا  ما  ــذا  وه
احلسني كانت وال زالت املنطلق لرتسيخ مكانة سائر 
اجلمهور  توجيه  خالل  فمن  البيت  أهل  شخصيات 
املؤمن اىل زيارة سيد الشهداء وبيان أمهيتها والعطاء 
املرتتب عليها يف الدنيا واآلخرة وحماولة ترير العديد 
اخلاصة  الزيارة  نصوص  عرب  العقيدية  املفاهيم  من 

.به

هي ب.  املعطيات  ثاين  الوقائية:  الوالئية  اجلرعة 
جانبهم  اىل  والوقوف   البيت ألهل  الوالء 
ورضورهتا  اإلمامة  بمفهوم  االعتقاد  خالل  من 
واملواصفات  الرشوط  وفق  االسالمية  احلياة  يف 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  اليها  اشار  التي 
هتميش  حتاول  ثقافة  وكل  أعدائهم  من  والرباءة 

دور االئمة املعصومني يف حياة املسلمني ومل يكن 
والعصمة  الطهارة  ألهل  البيت  اهل  اتباع  والء 
كان  بل  فحسب  عاطفيا  والء  االيام  من  يوم  يف 
مكانته  والثقايف  والعقيدي  الفكري  للوالء 
ان  القول  امكن  ذلك  ضوء  ويف  السامية)74(، 
االربعني  زيارة  وبخاصة  الشهداء  سيد  زيارة 
املباركة تثل ألبنائنا جرع تلقيح والئية وظيفتها 
حتصينهم من االنحراف الوالئي واالبتعاد عمن 
امرنا اهلل بالتمسك يف واليتهم ومودهتم وهنجهم 
املرشق، وقد عشنا جتربة الزيارة بأنفسنا، فكانت 
من ابلغ عوامل الرتبية الوالئية االصالحية التي 
والشبهات  والتخبطات  االنزالقات   من  محتنا 

العقائدية.
االصالحية ج.  املعطيات  ثالث  االجيابية:  الرتبية 

االجيابية  الرتبية  هي  املباركة  االربعينية  للزيارة 
بالسلوك  االهتامم  عىل  القائم  املنهج  هبا  ونقصد 
عىل  الرتكيز  دون  عليه  والتشجيع  السوي 
السلوك السلبي وحماولة التصدي له، وذلك ان 
السلوك  السلوك االجيايب بمعاجلة  التشجيع عىل 
السلبي بنحو تلقائي، فبدالً من ان نتحدث عن 
مساوئ الكذب وعواقبه، نعزز الصدق ونكايفء 
املتصفني به، وبدالً من ان نشجب البخل نمدح 
ان  يعني  ال  وهذا  له،  املامرسني  ونقدر  الكرم 
يكون لنا موقف اجتاه السلوك السلبي، وحماربته 
الرتكيز والدفع اىل ممارسة  بطريقة اخرى، وهي 
السلوكيات االجيابية ومكافأة من يامرسه معنويًا، 
وقد املح رسولنا الكريم اىل جانب هام مما نحن 
وما  وكيف  هو  ما  العقل،  عن  جوابه  عرب  فيه 
اخلري  عىل  املداومة  »ومن  بقوله:  منه  يتشعب 
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كراهية الرش«)75(، فالشخص الذي يتدرب عىل 
نبذ  مرحلة  اىل  يصل  سوف  االجيابية  االعامل 
االعامل السلبية والتشجيع عليها وتكاد ان تنعدم 
اعتبارها  امكن  لذلك  السلبية،  السلوكيات  يف 

احد مصاديق الرتبية االجيابية التي ذكرناها)76(.

المبحث الثالث

ال�شلم  تعزيز  في  الأربعينية  الزيارة  دور 

المجتمعي

أ. ماهية السلم املجتمعي:

والسلم  احلــرب)77(  ضد  السلم  اللغة:  يف  السلم 
والسلم:  الصلح،  وهــو  واحــد  واملساملة  والسالم 
قول  ومنه  ساملني)78(،  ملن  سلم  انا  تقول:  املسامل: 

االعشى:
ــم احلــــــــرب انـــفـــاســـهـــا ــ ــه ــ ــت ــ اذق

الــســلــم)79( بعد  احلــرب  تكره  ــد  وق

فمنها:  اشياء  اربعة  العرب  لغة  يف  السالم  ان 
مجع  السالم  ومنها  سلمت،  مصدر  سالمًا  سلمت 
سالمة، ومنها السالم اسم من اسامء اهلل تبارك وتعاىل، 
ومنها السالم شجر)80(، ويف احلديث الرشيف: اسلم 
ساملها اهلل)81(، قال ابن منظور: »هو من املساملة وترك 
كانت  التحية،  »والسالم:  قائاًل:  تابع  ثم  احلرب«، 
العرب يف اجلاهلية حييون بأن يقول أحدهم لصاحبه: 
أنعم صباحًا وأبيَت اللعن، ويقولون: سالمًا عليكم، 
فكأنه عالمة املساملة وانه ال حرب هنالك، ثم جاء اهلل 

باإلسالم فقرصوا عىل السالم)82(.

له  االصطالح  يف  السلم  االصطالح:  يف  السلم 
املعنى  معنيان: األول غياب اخلالف واحلرب وهذا 
الباحثون يف  اذ يرى  الكتابات  العديد من  الشائع يف 
جمال العالقات الدولية ان السلم يعني غياب احلرب، 
ويف املجتمعات اإلنسانية يعني السلم غياب كل ما له 
أو  العرقية  والنزاعات  اجلرائم  مثل  بالعنف  عالقة 
إىل  أسباهبا  ترجع  ما  غالبًا  التي  الطائفية  أو  الدينية 

اعتبارات اقتصادية أو سياسية)83(.

واملعنى الثاين االتفاق واالنسجام واهلدوء وعليه 
فان السالم ال يعني فقط غياب العنف بكافة اشكاله 
ولكنه يعني ايضًا صفات اجيابية مرغوبة يف ذاتها)84(، 
بني  االنسجام  من  فرتة  هو  السلم  فإن  عليه  وبناء 
وجود  بعدم  تتميز  التي  االجتامعية  الفئات  خمتلف 

العنف أو سلوكيات الرصاع والتحرر من الخ.

*  معنى السلم املجتمعي: ان املجتمع ليس جمرد 
ــراد وإنــام هو اشــرتاك هــؤالء اإلفــراد  كمية من اإلف
أو  جمموع  وجــود  يستلزم  ما  وهو  واحــد،  اجتــاه  يف 
العمل  ألداء  الرضورية  االجتامعية  العالقات  شبكة 
يؤديه  عمل  اول  ان  فاملعلوم  املشرتك  االجتامعي 
باكتامل  مرشوط  نفسه  تغيري  طريق  يف  معني  جمتمع 
هذه الشبكة من العالقات وعىل هذا نستطيع ان نقرر 
التارخيي  العمل  هي  االجتامعية  العالقات  شبكة  ان 
مــيــالده)85(،  ساعة  املجتمع  به  يقوم  الــذي  االول 
فكل جمتمع يتكون من جمموعة من البرش املختلفون 
بالرضورة عن بعضهم البعض سواء يف انتامئهم الديني 
أو املذهبي أو موقعهم االجتامعي أو الوظيفي، ولكن 
جيمعهم مجيعًا ما يمكن ان نطلق عليه عقد اجتامعي 
توازن  حالة  عن  تعبري  حقيقته  يف  وهو  مبارش،  غري 
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والقوة  املصالح  يف  املختلفة  املجتمعية  االطراف  بني 
هذا  عىل  احلفاظ  ويتم  واالرادات،  واالمكانات 
العقد  هذا  ويعترب  والرشعية،  القانون  بقوة  التوازن 
املشكالت  حلل  االطراف  اليها  تعود  التي  املرجعية 
اذ يتعلق بالقيم واملعايري واملشاعر واالجتاهات، وما 
فيبعث  األطراف،  متفق عليه ضمنيا بني خمتلف  هو 
اخلروج عليه عىل االستنكار، يف حني انه اذا كان هذا 
فإن  مشكالت  دون  الواقع  ارض  عىل  جيري  العقد 

مؤداه عندئذ حتقيق السلم املجتمعي)86(.

االستقرار  توافر  هو  املجتمعي  السلم  فان  وعليه 
جمتمع  يف  ــراد  االف حلقوق  الكافل  والعدل  واالمــن 
السلم  ويعترب  دول)87(،  أو  جمتمعات  بني  أو  بني  ما 
املجتمعي مرادفا ملفهوم السلم االهيل الذي يعني ان 
يعيش االنسان حياته ويامرس اعامل بحرية مسؤوله، 
بيرس  وحقوقه  عيشه  متطلبات  عــىل  حيصل  وان 
وسهوله دون ان خيشى االعتداء عىل حقه أو ماله أو 

عىل امنه الشخيص أو امن اهله)88(.

بناء عىل ما تقدم يمكن تعريف السلم املجتمعي 
بانه اهلدوء واالستقرار الذي يسود املجتمع بمختلف 
والوئام  االنسجام  من  يولد حالة  مما  فئاته ورشائحه 

والتوافق نابعة من شعور االنسان بأمنه االجتامعي.

ب. أبعاد السلم املجتمعي يف الزيارة االربعينية:
اإلمام . 1 ان  احد  عىل  خيفى  ال  التساحمي:  البعد 

والرسايل  النسبي  االمتداد  يمثل   احلسني
املصداق  فهو  لذا   ،اهلل رسول  جده  ملنهج 
ُخلٍُق  لََعىل  ﴿ِإَونََّك  تعاىل:  لقوله  األجىل 
السمة  بإظهار  رصحت  فاآلية  َعِظيٍم﴾)89(، 

والتي  املصطفى  احلبيب  شخص  عند  األبرز 
كانت اساسًا جلمع الناس حوله اذ علل اهلل تعاىل 
ا  رس التفافهم حول نبيهم الكريم ﴿َولَْو ُكنَْت َفظًّ
وا ِمْن َحْولَِك﴾)90(، فالبد  َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ
للتعايش)91(،  االنساين  البعد  ذلك  يمثل  ان  من 

جانبًا مهاًم من جوانب الزيارة االربعينية.
املعذرة طريق السلم: »اهيا الناس، اسمعوا قويل، . 2

وال تعجلوا حتى اعظكم بام هو حق عيل، وحتى 
اعتذر اليكم من مقدمي عليكم، فان قبلتم عذري 
وصدقتم قويل واعطيتموين النصف من انفسكم 
كنتم بذلك اسعد«، هبذه الكلامت ذات مضامني 
سؤال...ملاذا  تقديم  من  البد  والسالم  التسامح 
احلسني يقدم العذر يف مقدمه؟ هل ارتكب 

خطًأ أو جريمة حتى يعتذر منها؟

الثقل  هنج  عىل  السائر  احلق  اإلمام  هو  فاحلسني 
قوله  يف  كام  معهم  فاستخدم  تعاىل  اهلل  كتاب  االكرب 
الرسل«)92(،  بعد  حجة  اهلل  عىل  للناس  تعالييكون 
ففيه تنبيه عىل ان املعذرة يف القبول عنده تعاىل بمقتىض 

كرمه بمنزلة احلجة القاطعة التي ال مرد هلا)93(.

وهذا ايضًا يعد دلياًل لوسطية التسامح وردًا عىل 
من توهم انه جاء لالنتقام من قتلة مسلم)94(، وحتى 
  احلسني حق  برعاية  وىص  يزيد  ان  ذكر  الذي 
يكن  مل  للعراق  جميئه  اصل  وما  قال:  قدره  وتعظيم 
أهل  من  قومًا  الن  وإنــام  يقاتل،  أن  ابتداًء  قاصدًا 
تغري  من  فيها  يشتكون  كثرية  كتبًا  كتبوا  الــعــراق 
الرشيعة وظهور الظلم وطلبوا منه ان يقدم ليبايعوه 

ويعاونوه عىل إقامة الرشع والعدل)95(.

االمور . 3 من  احلوار:  اىل  والدعوة  العصبية  نبذ 
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املهمة لنبذ العصبية، تقبل اآلخر، اذ كان وما زال 
والفئات  واجلامعات  التيارات  بني  ملحًا  مطلبًا 
اإلسالمية، واملتصفح لكتاب اهلل جيد الكثري من 
اآليات الداعية للوحدة ونبذ التفرقة بل للحوار 
اذ ذكر اهلل سبحانه حكاية عىل لسان  اليهود  مع 
إَِل  َتَعالَْوا  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ يَا  ﴿قُْل  الكريم:  نبيه 

َ َواَل  الَّ َنْعُبَد إاِلَّ اللَّ
َ
َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

نُْشَِك بِهِ َشيًْئا﴾)96(.
والدعوة  واحلــوار  التسامح  ان  فيه  الشك  ومما 
آل  مبادئ  من  باملعروف  ــر  واالم العصبية  نبذ  اىل 
ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكنُْتْم  تعاىل:  لقوله  تطبيقًا   البيت

َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ

دعاهم  الذين  ومن   ،)97(﴾ِ بِاللَّ َوتُْؤِمُنوَن  الُْمنَْكرِ 
اإلمام احلسني اىل احلوار يف طريقه اىل العراق عندما 
القني  بن  هناك خيمة زهري  بمنطقة زرود ووجد  مر 
الذي كان عثامين اهلوى، أي ممن يؤيدون الثأر لعثامن 
واملوقف االموي بصورة عامة، إال أنه اصبح حسيني 

املنهج والعقيدة)98(.

اإلمام . 4 وقف  السلم:  مرتكزا  واحلرية  املساواة 
احلر:  وأصحاب  أصحابه  خماطبًا   احلسني
يفَّ  فلكم  أهلكم  مع  وأهيل  أنفسكم  مع  »نفيس 
اذ  أنصاره  مع  نفسه  اإلمام  ساوى  لقد  اسوة« 
اوجب عىل نفسه مشاركتهم يف الرساء والرضاء 
يتعرضون  ملا  وتعرض  وآالمهم،  امواهلم  ويف 
ضحوا  فإن  حاجزًا،  وبينهم  بينه  يضع  ومل  له 
عليهم  تضحياته  يف  زاد  فقد  الطاهرة  بأنفسهم 
بتقديم جسده املقدس قربانًا هلل تعاىل مع األقامر 
املعنى  احلنيف، وهذا  للدين  آل حممد نرصة  من 

نجده جليًا فيام دار بني اإلمام واحلر إذ أقبل اليهم 
من  الذين  النفر  هؤالء  إن  فقال:  يزيد  بن  احلر 
أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك وأنا حابسهم 
أمنع  مما  أمنعهم  احلسني: ال  له  فقال  رادهم،  أو 

منه نفيس، انام هؤالء أنصاري وأعواين«)99(.

هناك معاين كثرية للحرية قد ال تنسجم واملعطى 
العقيدة  حرية  ليست  اإلمام  ومقصود  هلا  االسالمي 
أو السياسة، وانام حرية اخلالص من رشك العبودية 
ما  وهو  وعزة،  بسلم  املجتمع  لينعم  تعاىل،  اهلل  لغري 
ركزه اإلمام يف نفوس االحرار من رفض الطواغيت 
عبودية  كل  من  االنسان  إلرادة  حتريرًا  والظلمة 
ثورة احلسني هي  ان  اىل  لغري اهلل حتى جاز االشارة 
بحياة  املتعلقة  القضايا  كل  لشموهلا  االحــرار  ثورة 
الفردية  حركته  يف  يفعل  ال  وفيام  يفعل  فيام  االنسان 

واالجتامعية)100(.

ان . 5 املقدسات: ال خيفى  اإلصالح وحفظ حرمة 
العامل رسالة سالم ونرش األمن  اىل  احلسني محل 
التضحية  روح  عىل  اإلسالمي  العامل  وحث 
ألن  والظاملني،  الطواغيت  وترهيب  واجلهاد 
القتال ليس أمرًا حسنًا لذاته، بل رشع اهلل لدفع 
ِيَن  لِلَّ ذَِن 

ُ
﴿أ تعاىل:  لقوله  والظلم  العدوان 

نَْصِهِْم  َعَ   َ اللَّ ِإَونَّ  ُظلُِموا  ُهْم  نَّ
َ
بِأ ُيَقاتَلُوَن 

لََقِديٌر﴾)101(، ولو بات باإلمكان السلم بعزة كان 
ُ الُْمْؤِمننَِي الْقَِتاَل﴾)102(. هو االوىل ﴿َوَكَف اللَّ

تقل شأنًا  ان عملية االصالح ال  فيه  ومما الشك 
عن عملية التأسيس فكام ان مهمة التأسيس تستوجب 
التضحية والفداء، والتي قدم انبياء اهلل ورسله انفسهم 
وارواحهم كذلك مهمة اإلمام احلسني اذ اعلن قولته 
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املشهورة »اين مل اخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال 
امة جدي،  لطلب االصالح يف  وانام خرجت  ظاملًا، 
اريد ان آمر باملعروف واهنى عن املنكر، واسري بسرية 
جدي وايب عيل بن ايب طالب«، اذ ان اإلمام مفروض 
والتعايش  اآلخرين  بمصلحة  يأمره  ودوره  الطاعة 
بسالم ومدارهتم بروح اخللق الرباين السامي فيسعد 
عيشه ويطيب مقامه، قال رسول اهلل: »مداراة الناس 

نصف االيامن والرفق هبم نصف العيش«)103(.

لكل . 6 املجتمعي:  السلم  ارساء  يف  التضحية  أثر 
طريقه،  تعبد  تضحيات  من  البد  سام  هدف 
بالنفس  التضحية  ثالثة:  مستويات  وللتضحية 
والتضحية باملال والتضحية بالبنني، ويعد االول 
االكرم:  الرسول  عن  ورد  اذ  املستويات  اعىل 
اجلود  من  اهلل  سبيل  يف  افضل  بالنفس  واجلود 
باملال«، وكام اشتهر ان اجلود بالنفس اقىص غاية 

اجلود.

اما املستويان الثاين والثالث مها زينة احلياة الدنيا 
كام ورد يف قوله تعاىل: »املال والبنون زينة احلياة الدنيا 
وخري  ثوابًا  ربك  عند  خري  الصاحلات  والباقيات 
اماًل«)104(، ومها اقل من املستوى االول، لكن ال يعني 
اهنام من السهل التضحية هبام، لذا ما حدث مع سيدنا 
ابراهيم ع عندما خرج مع هاجر ومعه اسامعيل وهو 
ما يزال رضيعًا ضعيفًا ال يقوى عىل يشء اذ تركهم يف 
صحراء قاحلة ال زرع فيها وال رضع فام كان منه اال 
التوجه بقلبه املفعم باملحبة ألهله ودعا اهلل ملا يضمن 
رزقهم: ربنا اين اسكنت من ذريتي بواد غري ذي زرع 
افئدة  فاجعل  الصالة  ليقيموا  ربنا  املحرم  بيتك  عند 
من الناس هتوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 

يشكرون«)105(، وحينام وصل االمر االهلي لذبح ابنه 
املبارك بذلك املوقف املرعب الذي اجتازه خليل اهلل 
ابراهيم بكل صرب وامتنان عرب اهلل تعاىل عنه: »أن هذا 
هلو البالء املبني«)106(، لكن اإلمام احلسني قد ضحى 
بخطى  نادى  اذ  تعاىل  ألمره  خضوعًا  الزكية  بنفسه 
ال  حممد  دين  كان  »أن  اهلل:  بقضاء  والرايض  الواثق 
ورأى  خذيني«)107(،  سيوف  فيا  بقتيل  اال  يستقم 
رمضاء  عىل  كاألضاحي  جمزرين  الكرام  بيته  أهل 
من  املؤمنة  الثلة  بدماء  دماؤهم  اختلطت  اذ  كربالء 
عىل  خيترص  مل  تضحياته  سلسلة  يف  واألمر  األنصار، 
ذلك بل ريض سالم اهلل عليه ان تسبى نساؤه ومعهم 
اإلمام زين العابدين ويطاف هبم مع باقي عوائل 
االنصار من بلدة اىل بلدة تتصفحهم عيون احلاقدين 
التضحية  قصص  الصورة  هذه  لتجسد  والشامتني، 

التي عرفتها مسرية اإلنسانية.

الخاتمة
مؤتر . 1 بمثابة  الشيعة  عند  األربعني  زيارة  تعد 

الطقوس بأشكاهلا  سنوي ديني ودنيوي ملامرسة 
اهلل  عبد  بن  جابر  يعترب  حيث  التعبريية، 
 األنصاري أول السائرين إىل اإلمام احلسني
لكن نشوء زيارة األربعني هبذا الشكل يرجع إىل 
باقر  اهلل  آية  يد  امليالدي عىل  التاسع عرش  القرن 

الشسرتي الكاظمي.
االسباب . 2 يف  الشيعة  لدى  الزيارات  تعددت 

واملوضوعات واالزمنة واالمكنة، وظل القصد 
العبادية  املتسقات  اهم  من  واالخالص  والنية 
احلسني  اإلمام  زيارة  ان  غري  الزيارة،  جمتمع  يف 
يف ذكرى االربعني لرتاجيديا الشهادة فاقت كل 
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مذهل  نحو  عىل  وتطورت  نمت  اذ  الزيارات، 
واختذت تقاليدها وترميزاهتا نسقًا ثقافيًا وظاهرة 
الديني  العاملني:  انظار  اليها  تنجذب  كربى 
واملدين، فكان ان سجلت بذلك بعدًا استرشافيًا.

لعل من اهم التقاليد التي عنيت هبا الشعوب يف . 3
واجلود  الزيارة  هي  والتعارف  التواصل  تلمس 
من  بعدًا  يمنحها  الدينية  املواسم  يف  بالوصل 
الثواب  يرجتى يف ظالله  لتكون فرضًا  القدسية، 
أو الشفاعة أو اخلالص يف مجيع الديانات سواء 
أو  املعبد  اىل  فالقصد  وضعية،  أو  ساموية  كانت 
الكنيسة أو املسجد بلغ درجة من الشيوع وظل 
يمثل واحدًا من االنساق الثقافية يف املجتمعات 

الدينية.
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تنمية  الخدمات ال�شياحة الدينية ودورُها في تحقيق ال�شلم الجتماعي في كربالء 
المقد�شة  )زيارة الأربعين اإنموذجًا(

الباحث حيدر ضياء سلامن عطا العبيدي 

ماجستري العلوم السياحية - العتبة احلسينية املقدسة

haider208943@gmail.com

الملخ�ض

  ُتعد حمافظة كربالء واحدة من أهم املدن التي تتلك املراقد املقدسة عىل مستوى العامل اإلسالمي كوهنا تضم 
مرقدي اإلمام احلسني بن عيل وأخيه العباس، فضاًل عن مقامات وأماكن مقدسة أخرى، بل تعد أحد أهم 
ملا تكتنزه من  العامل عمومًا والعامل اإلسالمي خصوصًا، كذلك فهي مدينة سياحية  الدينية يف  السياحة  مراكز 
مقومات جذب أثرية ومقومات جذب طبيعية متنوعة وفريدة لتكون معامل سياحية متنوعة ومتميزة، مما جيعلها 

مركزًا سياحيًا واعدًا يف ضوء تنوع اإلمكانات املتوافرة فيها يعزز ذلك الصفة الدينية التي تتصف هبا.

وتتوافر يف حمافظة كربالء عنارص عرض سياحية متنوعة لو استغلت تعمل عىل جذب عدد أكرب من املجاميع 
إىل  الكامن  السياحي  العرض  التي حتول هذا  اخلدمات  توافر  العنارص البد من  وبإزاء هذه  للمدينة،  الوافدة 
عرض حقيقي فعال، وُتعترب اخلدمات العنرص ذو األمهية الرضورية يف حياة اإلنسان ومجيع أنشطته املختلفة 
ال سيام السياحية منها باعتبار أن اخلدمات السياحية حتتل سلم األولويات بالنسبة للسائح كون للسائح بأمس 
احلاجة إىل التنوع يف قطاع اخلدمات وهو يامرس الطقوس السياحية املتنوعة منها الدينية واألثرية والرتفيهية، 
واخلدمة هي النشاطات أو املنافع التي تعرض الرتباطها بسلعة معينة. ويمكن استغالل الزيارة األربعينية يف 
حتقيق السلم املجتمعي الذي بدوره حيقق التعايش واإلستقرار التام بني الشعوب وأعراق مناطق خمتلفة نتيجة 
التفاهم وحسن اجلوار واحرتام الرأي اآلخر وتقبل تعايش األقليات مع بعضها وحل املشاكل باإلتفاق دون 
الثاين مدخل  املبحث  للبحث،  العلمية  املنهجية  األول  املبحث  مباحث،  ثالثة  إىل  البحث  قسم  عنف. وعليه 
مفاهيمي التنمية السياحة الدينية واخلدمات السياحية، املبحث الثالث مدخل مفاهيمي عن السلم املجتمعي، 
املبحث الرابع يوضح فاعلية اخلدمات السياحية يف حمافظة كربالء املقدسة خالل الزيارة االربعينية ومسامهتها 

يف حتقيق السلم املجتمعي، وجاءت االستنتاجات والتوصيات وأخريًا املصادر العلمية املتنوعة.

الكلامت املفتاحية: السياحة الدينية، التنمية السياحية املستدامة، اخلدمات السياحية، السلم املجتمعي.
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 Development of religious tourism services and its role in achieving social

peace in Holy Karbala

)Visit the forty models(  

Researcher Haider Dia Salman Ata Al-Obaidi

Master of Tourism Sciences - Holy Karbala

Abstract

Karbala is one of the most important cities in the Islamic world. It has the holy sites of 
Imam Hussein bin Ali and his brother Abbas، as well as other holy shrines. It is one of the 
most important religious tourism centers in the world and the Islamic world in particular. It is a 
tourist city for its attractions، attractions and various natural attractions، which are unique and 
distinctive tourist attractions، making it a promising tourist center in the light of the diversity of 
the available resources that enhance the religious character that characterizes it.

In the province of Karbala elements of a variety of tourist offer if used to attract more of 
the totals coming to the city، and these elements must be available services that make this 
tourism offer latent to a real presentation effectively، because without complementary services 
do not encourage expatriate groups to increase the duration of their stay In the province، which 
requires that these totals on their basic life requirements and other services.

The services are an essential element in human life and in all its various activities، especially 
tourism، as tourism services are a priority for the tourist. The tourist is in dire need of diversity 
in the service sector. He is practicing various tourist rituals including religious، archaeological 
and entertainment. Exposed to a particular commodity.

The fourteenth visit can be exploited to achieve community peace، which in turn will bring 
about coexistence and total stability among the peoples and races of different regions as a result 
of understanding، good neighborliness، respect for the other opinion، coexistence of minorities 
and problem solving without violence.

key words: religious tourism، sustainable tourism development، tourism services، 
community safety.
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المقدمة
بالتميز  املقدسة  الدينية يف كربالء  املواقع  تتصف 
بحكم  عظيمة  منزلة  من  حتتويه  ملا  النوعي  والتفرد 
الحتضان  وذلك  هبا،  املسلمني  تربط  التي  الروحية 
ومرقد   احلسني اهلل  عبد  أيب  املوىل  جسد  ثراها 
العباس، وتعترب مدينة كربالء  الفضل  أخيه أيب 
أنظار  وحمط  الدينية  للسياحة  مهاًم  مركزًا  املقدسة 
ــعــراق، ممــا جعل  ــل وخـــارج ال الــزائــريــن مــن داخ
السياحة الدينية النشاط األكثر تيزًا فيها، عىل الرغم 
أهنا  بحيث  أخرى،  سياحية  مقومات  تتلك  أهنا  من 
مل جتذب العراقيني وحدهم، بل تعد عىل مدار السنة 
حمركًا أساسيًا للسياحة الداخلية والسياحة من الدول 
العربية واألجنبية اإلسالمية، إذ 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 
خالل استقطاب أعداد كبرية من السياح يف الداخل 
واخلارج، وبقائهم أطول فرتة ممكنة يف املدينة املقدسة، 
وهذا حيتاج إىل توفري خدمات سياحية متنوعة وتنمية 
السياحية لدى  توفري كافة اخلدمات  هادفة من أجل 
الزوار واملساعدة عىل ترسيخ السلم االجتامعي لدى 

السكان املحليني وداخل البلد وخارجٌه.

المبحث الأول: منهجية الدرا�شة

أوالً: أمهية الدراسة 
تعترب اخلدمات السياحية الدينية ذات امهية كبرية . 1

السياحية  األماكن  زيارة  نجاحات  حتقيق  يف 

بعيد  مستوى  عىل  تنميتها  واستمرار  املتنوعة 
األمد.

بمرقد . 2 املتمثل  الديني  السياحي  املجال  يندرج 
وآل  العباس  الفضل  ايب  وأخيه  احلسني  اإلمام 
التي  املجاالت  بني  من  باخلصوص   بيته
اقتصادها،  لتنويع  كربالء  حمافظة  عليها  تراهن 

واخلروج 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: أهداف الدراسة 
1 . بيته وآل  احلسني  اإلمام  فضائل  إظهار 

والتسامح  للتعايش  العظيمة يف سعيُه  بمكانتهم 
واحرتام اإلنسان.

إبراز أمهية اخلدمات السياحية الدينية يف حمافظة . 2
كربالء ودورها املؤثر يف خلق التعايش السلمي 

االجيايب للسياحة الداخلية.
الفعلية . 3 الدينية  السياحة  اخلدمات  عىل  التعرف 
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من وجهة نظر السياح األجانب والعرب.
مقوماته . 4 عىل  والوقوف  التعايش،  ثقافة  نرش 

ومرتكزاته، وتطبيقاهتا، والوعي بأصوله.
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 إضافة 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: مشكلة الدراسة

تأيت  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الدينية  السياحة 
العامل االسالمي بسبب منحها  الرقم االول يف  ذات 
وآل  احلسن  اإلمــام  مرقد  لوجود  الكبرية  القدسية 
احد  يشكل  بأنه  تكمن  أمهيته  ولكن   ،بيته
بزيارة  املتعلقة  السياحية  للقرارات  الرئيسة  االسس 
املقصد السياحي واإلقامة فيه، ولذا جاءت الدراسة 
يف حماولة للتعرف عىل الصورة الذهنية الفعلية لدى 
املتعلقة  اجلوانب  حول  والعريب  االجنبي  السائح 
اخلارجي  املستوى  عىل  السلمي  التعايش  بتحقيق 
من  الدراسة  تنطلق  وعليه  للمحافظة،  والداخيل 

سؤال رئيس: 

زيارة  يف  تتكون  التي  الدينية  السياحة  موقف  ما 
)20 صفر( اربعني اإلمام احلسني وآل بيته من 
عن  ويتفرع  وممارسته؟  كمفهوم  السلمي  التعايش 

السؤال أسئلة فرعية عدة أمهها:

السلمي . 1 التعايش  مفهوم  تأصيل  يتم  كيف 
بواسطة تنمية السياحية الدينية ملحافظة كربالء؟

عىل . 2 تساعد  التي  والقواعد  األسس  ماهي 
التعايش السلمي االجتامعي؟ 

رابعًا: فرضية الدراسة 

حقيقة  لتواكب  ــاءت  ج ــدراســة  ال فرضية  أن 
السياحية  للخدمات  املستدامة  التنمية  ان  مفادها: 
الدينية والتعايش السلمي تربطهام عالقة وثيقة تعرب 
كون  جمتمعي،  تطور  أطــار  يف  اجتامعية  حاجة  عن 
كربالء شهدت حتديًا جديدًا تثل يف تغلب السياحة 
 ،الدينية بشكل واسع املتمثل بمراقد اهل البيت

فعليه تنص الفرضية عىل أنه: 

»التنمية املستدامة للخدمات السياحية الدينية هلا 
خاص  بشكل  السلمي  التعايش  حتقيق  عىل  القدرة 
يف حمافظة كربالء حمليًا ووطنيًا وبصورة اجيابية اجتاه 

املستوى اخلارجي للعراق«.

خامسًا: احلدود املكانية واحلدود الزمانية 

املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املكانية  احلدود  تتمثل 
)الزيارة االربعينية(، واحلدود الزمانية حتدد من فرتة 

)2017 م(. 
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المبحث الثاني: مدخل مفاهيمي التنمية 

ال�شياحة الدينية والخدمات ال�شياحية

اوًل: مفاهيم الخدمة ال�شياحية

     قبل التطرق إىل مفهوم اخلدمة السياحية علينا 
توضيح مفهوم اخلدمة حيث اختلفت وجهات نظر 
الكتاب يف حتديد تعريف للخدمة، وتعددت بناًء عىل 
بسبب  اجلانب،  هذا  تناولت  التي  التعاريف  ذلك 
مع  جزئي  أو  كامل  بشكل  ترتبط  خدمات  وجــود 
السلع املادية )مثل إجيار العقار واخلدمات الفندقية( 
لعملية  مكملة  ــزاء  أج أخــرى  خدمات  تثل  بينام 
أنواع  وهناك  الصيانة(،  املباعة)مثل  السلع  تسويق 
من اخلدمات تقدم مبارشة ال تتطلب ارتباطها بسلعة 
رمحة  )أبــو  التأمني(.  الصحية،  اخلدمات  )مثل  ما 

وآخرون،23:2001(.

ُعرفت اخلدمة عىل أهنا:  النشاطات غري امللموسة 
أساسًا  ترتبط  ال  والتي  الرغبات،  إشباع  حتقق  التي 
تعريف  تــم  كــام  أخــرى  خدمة  أو  مــا  سلعة  ببيع 
ملموس  غري  نشاط  هي  اخلدمة  كــاآليت:  اخلدمة 
من  وليس  املستهلك،  إرضاء  هي  املنتظرة  والنتيجة 
ملموس.  منتج  ملكية  حقوق  حتويل  الــرضوري 

)البكري،96:2000(

تنوعاهتا  بكل  اخلدمة  تعارف  تلخيص  ويمكن 
موجهة  زمنية  جتربة  هي  اخلدمة  التايل:  التعريف  يف 
ــري مع  هــذا األخ تفاعل  الــزبــون خــالل  من طــرف 

وتقني. مـــادي  حــامــل  أو  املــؤســســة  مستخدمي 
)الطائي،54:2001(

عىل  الوقوف  سنحاول  املطلب  هذا  خالل  ومن 
من  كل  توجه  ورصد  للخدمات  املفاهيمي  اإلطار 
حمدد  مفهوم  إجيــاد  نحو  والقانون  االقتصاد  علم 

للخدمات.

يعد  السياحية:  للخدمة  االقتصادي  املفهوم 
لعدة  تعريفه  يصعب  مصطلحًا  اخلدمة  مصطلح 
اخلدمة  لنا  يعرف  أن  يمكن  مفهوم  فــأول  ــع،  دواف
فهو  بمنتج  ليس  ما  كل  أن  بحيث  سلبي  مفهوم 
الوطني  املعهد  تبناه  ملا  مطابق  التعريف  هذا  خدمة، 
املنتج  غري  القطاع  اعترب  الــذي  بفرنسا  لإلحصاء 
والثاين  األول  القطاع  عكس  اخلدمات  قطاع  أو 

)الصناعي والفالحي(. )زويلف،85:1996(

القانوين للخدمة السياحية: عىل مستوى  املفهـوم 
هو  ما  بني  التمييز  يقتيض  األمر  فإن  القانون،  علم 
اخلاص،  القانون  يف  هو  وما  العام  القانون  يف  وارد 
عمل  اجلذور  راسخة  لنظرية  األول  يؤسس  حيث 
الفقه والقضاء عىل توطيدها أال وهي نظرية »املرافق 

العامة« أو »اخلدمات العامة«.

      وقد عرف الفقيه هوريو »Houriou« املرفق العام 
القيام  تكفل  السلطات  من  تبارش  عامة  منظمة  بأنه 
بخدمات تشدهيا للجمهور عىل نحو منتظم و مطرد، 
كام عرفه الفقيه دوجي »Dugait« بأنه نشاط جيب أن 
يكفله وينظمه احلكام عىل اعتبار أن االضطالع به ال 
غنى عنه لتحقيق التضامن االجتامعي وتطوره، وانه 
ال يمكن حتقيقه عىل أكمل وجه إال عن طريق تدخل 
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السلطة العامة. )ابو عايش واخرون،98:2004(

دولة  من  السفر  هو  الدينية:  السياحة  مفهوم 
ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة 
األماكن املقدسة ألهنا سياحة هتتم باجلانب الروحي 
أو  والثقايف  الديني  التأمل  من  مزيج  فهي  لإلنسان 
بعمل  القيام  أجل  من  أو  الدعوة  أجل  من  السفر 
مناسك  ألداء  السفر  الدينية  السياحة  مثال  خريي 

احلج والعمرة. )اجلالد،62:2005(

ثانيًا: اأهم الخدمات ال�شياحية
اإلقامة . 1 وسائل  مجيع  تقدمها  اإلقامة:  خدمة 

واملوتيالت  الفنادق  مثل  املعروفة  السياحية 
وبيوت  املفروشة  والشقق  السياحية  والقرى 

الشباب واملخيامت.
خدمة اإلعاشة: تقدمها وسائل اإلقامة املختلفة . 2

واملحالت  والكفترييات  املطاعم  إىل  باإلضافة 
العامة إىل غري ذلك من وسائل اإلعاشة.

النقل . 3 رشكات  تتوىل  السياحي:  النقل  خدمة 
السياحي العامة واخلاصة ووسائل النقل العامة 
ومكاتب  الفنادق  وبعض  السياحية  والرشكات 
عىل  تيسريًا  اخلدمة  هذه  تقديم  السيارات  تأجري 
داخل  مكان  إىل  مكان  من  التنقل  يف  السائحني 

الدولة.
والسفر: . 4 السياحة  ووكاالت  رشكات  خدمة 

املختلفة  خدماهتا  بتقديم  الرشكات  هذه  تقوم 
التنقل  ووسائل  بالفنادق  احلجز  مثل  للسائحني 
الدولية  اجلوية  الرحالت  الداخلية واحلجز عىل 

واملحلية إىل غري ذلك من اخلدمات.
خدمة املعلومات السياحية: تقدم هذه اخلدمات . 5

االستعالمات  ومكاتب  الكربى  الفنادق  بعض 
السياحية  للدول  واخلاصة  الرسمية  السياحية 
مكاتبها  يف  خارجها  أو  الدولة  داخل  سواء 

املوجودة يف الدول األخرى.
بيع . 6 حمالت  تقدمها  السياحية:  املشرتيات  خدمة 

املحالت  وبعض  السياحية  والتذكارات  اهلدايا 
السلع  هذه  مثل  تبيح  التي  األخرى  العامة 

السياحية.
هذه . 7 تقديم   عىل  تقوم  االتصاالت:  خدمة 

باإلضافة  للدولة  تابعة  اخلدمة مكاتب حكومية 
إىل املكاتب اخلاصة والفنادق ويف العرص احلايل 
معظم  يف  متوفرة  االتصاالت  خدمة  أصبحت 
تقديم  مستوى  خيتلف  ولكن  السياحية  الدول 
السياحية  الدولة  إمكانيات  حسب  اخلدمة  تلك 
وقدرهتا االقتصادية ألن االتصاالت تتطلب بنية 

حتتية قوية ومكلفة.
اخلدمة  . 8 هذه  تقدم  السياحي:  الرتفيه  خدمة 

املحالت العامة السياحية وخمتلف وسائل الرتفيه 
وتكون  السياحية  الدولة  يف  العاملة  السياحي 
السائحني  واحتياجات  رغبات  لتلبية  متنوعة 

املتعددة. )رسحان،19:2003(

ثالثًا: خ�شائ�ض الخدمة ال�شياحية

تتميز اخلدمات بجملة من اخلصائص التي تيزها 
عن السلع املادية، وفيام ييل استعراض ألمهها:

أهم . 1 من  للمس  القابلية  تعترب  الالملموسية: 
اخلواص التي تفرق بني السلع املادية واخلدمات. 
وتوضح هذه اخلاصية أن »اخلدمة ليس هلا كيان 
مادي، وهذه اخلاصية تفقد املشرتي القدرة عىل 
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اصدار قرارات وأحكام بناًء عىل تقييم حمسوس، 
رؤيتها  أو  شمها  أو  تذوقها  أو  ملسها  خالل  من 
قبل رشائه هلا، وقد اقرتح )Wilson( سنة 1972، 

امكانية تقسيم مفهوم الالملموسية اىل:
مثل  « الكاملة،  امللموسة  بعدم  تتصنف  خدمات   

خدمات األمن.
امللموس،  « لليشء  مضافة  قيمة  تعطي  خدمات 

مثل خدمات التنظيف.
خدمات  « مثل  ملموسة،  منتجات  توفر  خدمات 

حمالت التجزئة.)الضمور،18:2005(
عملية . 2 »تالزم  بالتالزمية  نعني  التالزمية: 

)الصحن،32:2002(.  واالستهالك«  االنتاج 
اخلدمات  معظم  أن  اىل  اخلاصية  هذه  وتشري 
تعتمد  واهنا  الوقت،  نفس  يف  وتستهلك  تنتج 
يف تقديمها عىل  االتصال الشخيص بني اخلدمة 

والزبون.
عدم جتانس اخلدمة: تعني عدم القدرة عىل توحيد . 3

وتنميط اخلدمة املقدمة، اذ ختتلف طريقة تقديم 
اخلدمة من زبون آلخر حسب درجة التفاعل بني 
تقديمهام  وزمان  ومكان  والزبون  اخلدمة  مقدم 
وكفاءة وسلوك مقدمي اخلدمات ووفقا لظروف 

معينة )رسور،45:2007( 
أو . 4 تتلك،  ال  »اخلدمة  أن  تعني  امللـــــكيـــــة: 

تنتقل ملكيتها من املنتج اىل العميل عند االتفاق 
هذه  وتشري  )املرصي،168:2001(.  عليها« 
امتالك  هناك  يكون  ال  ما  غالبًا  انه  اىل  اخلاصية 

ليش غري ملموس لكونه يستهلك مبارشة.
اخلدمة . 5 الن  نظرًا  التخزين:  عىل  القدرة  عدم 

ملموسًا  ماديًا  شيئًا  وليس  وجهد  أو  أداء  هي 

باملنفعة  يعرف  ما  خللق  ختزينها  يستحيل  فانه 
املادية   السلع  يف  احلال  هو  كام  الزمنية، 

)الرمحن،30:2006(.
صعوبة تقييم جودة اخلدمة من  جانب الزبون: . 6

اخلدمة  تقييم  عند  أكرب  صعوبة  الزبون  يواجه 
املقدمة له باملقارنة بالسلع املادية امللموسة. ومرد 
يرتبط  للخدمة  الفعيل  االداء  ان  اىل  يرجع  هذا 
الزبون  الزبون مع مقدم اخلدمة وبخربة  بتفاعل 
نفسه. وبالتايل فأن احلكم عىل اخلدمة بأهنا جيدة 
أو سيئة خيتلف من زبون آلخر ومن وقت اىل آخر 

بالنسبة للزبون نفسه )الصحن،29:2002(

رابعًا: العوامل الموؤثرة على الخدمة ال�شياحية

توزيع  يف  املــؤثــرة  الــعــوامــل  مــن  الكثري  هناك 
اخلدمات العامة يف املدينة ومنها:

العامة . 1 اخلدمات  مجيع  الطبيعية:  العوامل 
من  بالكثري  وجودها  يتأثر  املدن  يف  املوجودة 
تباين  ومنها  كثرية  وهي  الطبيعيـة  العوامـل 
املنسوب وتفاوت درجة االنحدار فهناك مناطق 
خدمات  إلقامة  تصلح  مـثاًل،  كاجلبال  مرتفعة 
النظيف  اهلواء  حيث  الصحية  وخصوصًا 
املنخفضة  املناطق  وهنـاك  حوهلـا  اجلـو  وهـدوء 
احلدائق  وانشاء  للزراعة  وتصلح  كالسهول 
للزراعة  جيدة  الرتبة  ان  بسبب  واملنتزهات 

وسهلة االستخدام. )بطي،18:1999(
مسارات املجاري املائية داخل الكتلة العمرانية: . 2

حيث يتم تنفيذها حسب طبيعة األرض وأن هذه 
املجاري ال تؤثر عىل شبكات امليـاه )مياه الرشب( 

وشبكات الكهرباء. )الطائي،97:2001(
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العامة:يعترب . 3 اخلدمة  املواصالت وخطوط  طرق 
توفري شبكة الطرق يف املدينة مهاًم جدًا يف سهولة 
فكلام  اخلدمات  مراكز  واىل  من  الناس  وصول 
أو  الداخلية  كانت  سواء  الطرق  شبكة  كانت 
هذا  العاملية  واملقـاييس  املعايري  ضمن  اخلارجية 
اخلدمات  مراكز  اىل  الوصول  سهولة  اىل  يؤدي 
بفرتة زمنية قصرية وبجهد وتكلفـة اقل وبالتايل 

نحقق فائدة اكثر. )عزام،38:1999(
تعترب . 4 العامة:  للخدمات  املكاين  التخطيط 

األنشطة  احدى  من  العامة  واملرافق  اخلدمات 
الداخيل  الرتكيـب  يف  ًمهاًم  دورا  تثل  التي 
وذلك  االقليمية  عالقتها  يف  وكذلك  للمدينة 
اإلنسـانية  األنشـطة  وبني  بينها  تفاعل  لوجود 
االخرى مما يكشف عن سلبيات واجيابيات هذا 
جغرافيـة  ظاهرة  العامة  اخلدمة  وتعترب  الرتكيب 
االستخدامات  كباقي  أرضية  مساحة  تشغل 
السكن والصناعة والتجـارة وقـد  االخرى مثل 
باخلدمات  اهتم  الذي  العلوم  من  العديد  بـرز 
العامة مثل االقتصاد وعلم االجتمـاع والصـحة 

واإلدارة.

أو  املكاين  املخطط  أو  اجلــغــرايف  املوقع  ولكن 
يف  وطريقة  منهجية  يستخدم  اجلــغــرايف  املهندس 
تعد  اخلدمات  جغرافية  ان  حتى  اخلدمات  دراسـة 
من االجتاهات احلديثة يف املدارس اجلغرافيـة حيـث 
املعلوماتية  واجلغرافية  ــدن  امل جغرافية  تتشارك 
التـي  والوسـائل  املصادر  أهم  أحد  تشكل  والتي 
من  وهي  عملها  يف  التطبيقية  اجلغرافية  تستخدمها 
العامل.  بلـدان  مـن  كثيـر  والتنمية  التقدم  ركائز  أهم 

)محود،245:2002(

 خام�شًا: عوامل نجاح الخدمة ال�شياحية  

مدى متيز اخلدمة: يقصد بتميز اخلدمة السياحية . 1
يف أي دولة هو مقدار ما تتصف يف هذه اخلدمات 
الدول  خدمات  يف  موجودة  غري  مزايا  من 
للخدمة  يكون  أن  بمعنى  املنافسة  السياحية 
أسلوب معني أو شكل خاص أو مستوى جودة 
بالدول  املناظرة  اخلدمات  يف  يتوفر  ال  مرتفع 
املنافسة لذلك فإن تيز اخلدمة يعترب من عوامل 
اجلذب السياحي التي تعتمد عليها بعض الدول 

السياحية.)أبو عياش وآخرون،25:2004(
اخلدمة . 2 اتصفت  كلام  السياحية:  اخلدمة  طبيعة 

بعيدًا  تقديمها  يف  واليرس  بالسهولة  السياحية 
فائدة  أكثر  كانت  كلام  والصعوبة  التعقيد  عن 
عن  دائاًم  يبحث  السائح  ألن  للسائحني  وجذبًا 
يتحقق  ال  وهذا  واالستقرار  واهلدوء  الراحة 
بكثرة  تتصف  التي  السياحية  اخلدمات  ظل  يف 
اإلجراءات والتعقيدات التي نراها ونسمع عنها 
مثل  السياحي  العمل  مراحل  خمتلف  يف  كثريًا 
اإلجراءات الطويلة التي تتبعها بعض الرشكات 
هذا  سياحية  برامج  عىل  التعاقدات  إجراء  يف 
خدمات  عىل  احلصول  صعوبة  إىل  باإلضافة 
االستعالم السياحي وخدمة التنقالت الداخلية 

بني املناطق املختلفة.)توفيق،34:1997(
أسلوب تقديم اخلدمة السياحية: هيتم السائحون . 3

اخلدمات  تقديم  يف  يتم  الذي  باإلسلوب  عادة 
جودهتا  بمستوى  اهتاممهم  بجانب  السياحية 
هلم  توفر  ومنافع  خدمات  هلم  حتققه  ما  ومقدار 
إشباع حاجاهتم املختلفة فاخلدمة السياحية سواء 
كانت يف جمال االتصاالت أو النقل أو اإلقامة... 
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إىل غري ذلك جيب أن تقدم للسائح بصورة تليق 
القواعد  مع  وتتفق  السياحية  الدولة  بمكانة 
السياحي  العمل  تنظم  التي  والربتوكوالت 

بمختلف جماالته.)جعفر وميثم،87:2009(
اخلدمة . 4 وضوح  يعترب  السياحية:  اخلدمة  وضوح 

اخلدمة  نجاح  يف  املؤثرة  اهلامة  العوامل  من 
التي  السياحية  اخلدمات  فإن  لذلك  السياحية 
تقدمها الدولة للسائحني جيب أن تكون واضحة 
تواجدها  أماكن  حيث  من  لدهيم  ومعروفة 
بيانات  من  ذلك  إىل  وما  وأسعارها  وأنواعها 
هامة السائحني مثل خدمة االتصاالت التلفونية 
والربقية... الخ وكذلك باقي اخلدمات السياحية 

األخرى.
ارتفاع مستوى اخلدمة: يرتبط الطلب السياحي . 5

تقدمها  التي  السياحية  اخلدمات  بمستوى  دائاًم 
إليها بحيث  القادمني  املختلفة للسائحني  الدول 
السياحية  اخلدمات  هذه  عىل  االعتامد  يمكن 
اجلذب  عنارص  من  رئيس  كعنرص  املتميزة 
السياحي أما إذا كانت هذه اخلدمات ليست عىل 
السائحني  لرشائح  واملالئم  املطلوب  املستوى 
السياحي  الطلب  حجم  عىل  ذلك  أثر  املختلفة 

املستهدف من األسواق األخرى.
السياحية . 6 اخلدمة  تعترب  اخلدمة:  أسعار  مناسبة 

العمل  جوهر  هي  املناسب  بالسعر  اجليدة 
النظر  بعيد  دائاًم  السائح  ألن  الناجح  السياحي 
التي  السياحية  للخدمات  شديدة  حساسية  ذو 
املناسب  التسعرية  مع  والتطور  بالرقي  تتصف 

هلا.

 �شاد�شًا: منهج تطوير الخدمات ال�شياحية 

من  املقدمة  السياحية  اخلدمات  تطوير  يمكن 
خالل:

عىل أ.  جوهرية  وتعديالت  حتسينات  إدخال 
بتطوير  وذلك  املوجودة  السياحية  اخلدمات 
احتياجات  مع  يتالءم  بام  اخلدمات  هذه  بعض 
الدول  وبام هو مستخدم يف  السائحني  ورغبات 

السياحية املتقدمة.
تكن ب.  مل  جديدة  سياحية  خدمات  استحداث 

موجودة من قبل باملنتج السياحي بام حيقق منفعة 
جديدة للسائح مما يعمل عىل زيادة حجم الطلب 

السياحي املتوقع)رسحان،6:2003(

المبحث الثالث: مدخل مفاهيمي عن ال�شلم 

المجتمعي

اأوًل: مفهوم ال�ّشلم الجتماعي 

الرفيعة  اإلنسانية  القيم  مقدمة  يف  السالم  يعترب 
فهو قيمة أساسية وحمورية يف احلياة والسلم يف اللغة 
أعامق  فطري يف  ميل  تعرب عن  املعنى  كلمة واضحة 
كل إنسان وحتكي رغبة جاحمة يف أوساط كل جمتمع 
الشعوب.  جلميع  نبياًل  وهدفًا  غاية  وتشكل  سوي، 
ــرباءة  ال أي  السالمة  وأصله  السالم  من  والسلم 
واألخطار.  واآلفات  العيوب  من  والنجاة  والعافية 
احلرب والرصاع،  يقابل حالة  ما  السلم عىل  ويطلق 
وتساملوا:  الصلح،  والسلم،  السلم  منظور:  ابن  قال 

تصاحلوا، واملساملة املصاحلة.)مريم،49:2017(

    والسلم السالم يف االصطالح له معنيان، األول: 
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غياب اخلالف والعنف واحلرب، وهذا املعنى شائع 
يف العديد من الكتابات، حيث يرى الباحثون يف جمال 
احلرب،  غياب  يعني  السالم  أن  الدولية  العالقات 
كل  غياب  السالم  يعني  اإلنسانية  املجتمعات  ويف 
املنظمة  الكربى  اجلرائم  مثل  بالعنف،  عالقة  له  ما 
كاإلرهاب أو النزعات العرقية، أو الدينية أو الطائفية 
أو املناطقية، التي غالبًا ما ترجع أسباهبا إىل اعتبارات 

اقتصادية أو سياسية.

واملعنى الثاين للسلم أو السالم يف االصطالح فهو 
عكس املعنى األول، حيث يعني: االتفاق واالنسجام 
واهلدوء، وبناء عليه فإن السالم ال يعني فقط غياب 
صفات  أيضًا  يعني  ولكنه  أشكاله،  بكاف  العنف 
التوصل  إىل  احلاجة  ومثل  ذاهتا  يف  مرغوبة  إجيابية 
العالقات  يف  االنسجام  حتقيق  يف  والرغبة  اتفاق  إىل 
العالقات بني  البرش وسيادة حالة من اهلدوء يف  بني 

اجلامعات املختلفة. )فهمي،71:2004(

»االستقرار  ذاهتا  يف  إجيابية  حالة  فالسلم  وعليه 
مرفوضة  سلبية  حلالة  غيابًا  كونه  من  أكثر  واهلدوء« 
املجال  التعريف  وهذا  واخلــالف«  واحلرب  العنف 
ومتنوعة  ومتفاوتة  التفكري يف مستويات خمتلفة  أمام 
دول  بني  سالم  فهناك  السالم  مفهوم  مع  للتعامل 
البنية  داخــل  وســالم  برشية،  مجاعات  بني  وســالم 
املرء  بني  وسالم  األرسة  داخل  وسالم  االجتامعية 

وذاته.

السلم االجتامعي: اهلدوء واالستقرار الذي يسود 
يولد حالة من  مما  فئاته ورشائحه  بمختلف  املجتمع 
بأمنه  اإلنسان  شعور  من  نابعة  والتوافق  االنسجام 

االجتامعي. )الكيالين،23:2012(

ثانيًا: اأركان ال�شلم الجتماعي

هناك عدة أركان للسلم االجتامعي يف أي جمتمع 
ال تتصل فقط بالتاريخ، لكنها تقرتب أكثر فأكثر من 
اإلدارة السياسية للمجتمعات وتتمثل هذه األركان 

فيام ييل:  )نريمان وآخرون،42:2013(

اإلدارة السلمية التعددية. 1
تعرف املجتمعات البرشية ظاهرة التعددية الدينية 
واملذهبية واللغوية فلم تعد هناك جمتمعات خالصة، 
املجتمعات  أساسية يف  قيمة  إىل  التعددية  بل حتولت 
ال  ذاهتا  يف  والتعددية  وثقافيًا  ودينيًا  برشيًا  املتنوعة 
بشكل  األمر  ويتوقف  اجتامعية،  تعني سوى ظاهرة 
أسايس عىل إدارة هذه التعددية، فهناك إدارة سلمية، 
حتفظ للجامعات املتنوعة التي تعيش مع بعضها بعضًا 
االحرتام  من  أجواء  يف  تنوعها  عن  للتعبري  مساحة 
التنوع  اعتبار  عىل  تقوم  سلبية  إدارة  وهناك  املتبادل 
عىل  فيرتتب  غنى«  »مصدر  وليس  ضعف«  »مصدر 
ذلك العمل بقدر املستطاع عىل نفي اآلخر املختلف 
أو  سلطة،  األكثر  أو  عددًا  األكثر  اجلامعات  لصالح 
اثنية  حروب  إىل  ذلك  فيؤدي  ونفوذًا،  ثراًء  األوسع 
ومذهبية ودينية وخيلف وراءه قتىل وجرحى وخرابا 
تتناقلها  تارخيية  ذاكــرة  خطورة  واألكثر  اقتصاديًا 
الكراهية  وذكريات  احلقد  بمشاعر  حمملة  األجيال 

والرغبة يف االنتقام.

االحتكام إىل القانون. 2

يمثل حكم القانون يف املجتمع احلديث أحد أهم 
بني  العالقات  يف  والعدالة  املساواة  حتقيق  عوامل 
من  عددا  القانون  حكم  فيعني  واجلامعات  األفــراد 

النقاط األساسية هي:
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مجيع األفراد متساوون أمام القانون برصف النظر أ. 
عن اختالفهم يف اللون أو اجلنس أو الدين.

املحاكم« ب.  النيابة،  »الرشطة،  العدالة  مؤسسات 
تطبيق القانون عىل هؤالء االفراد بجيدة كاملة، 
النظر عن موقعهم االجتامعي وانتامئهم  برصف 

الديني أو نفوذهم السيايس.
ميسورًا ت.  العدالة  مؤسسات  إىل  اللجوء  يكون   

الشخص  فيه  يتحمل  ال  للجميع،  »مكفوالً« 
مستوى  أو  املالية  إمكانيته  تفوق  مالية  أعباء 

الثقايف.
الطبيعي وال يواجه ث.  أما قاضيه   حياكم الشخص 

أية إجراءات استثنائية بسبب انتامئه السيايس أو 
الديني أو املذهبي.

مؤسسات ج.  عن  الصادرة  األحكام  تنفيذ  يتم   
العدالة بحزم دون تسويف أو تأخري. 

القانون يف إطار زمني ح.  العدالة  تطبيق مؤسسات 
ويف  بجدية  األمر  يتداول  ملا  يسمح  معقول، 
الوقت ذاته ال يؤدي إىل إطالة أمد التقايض عىل 

نحو يضيع حقوق املواطنني.

احلكم الراشد: . 3

احلفاظ عىل السلم االجتامعي يف أي جمتمع حيتاج 
إىل حكم رشيد، ألن كثريًا من القالقل واالضطرابات 
رسقة  ومــن  املشاركة  غياب  جــراء  من  حتــدث  إنــام 
إىل  االجتامعي  السلم  حيتاج  هنا  فمن  العام  املــال 
من  جمموعة  الراشد  باحلكم  وتعني  ديمقراطية، 
األمور  يف  بإجياز  حتديد  يمكن  األساسية  املفاهيم 

اآلتية: )العويدي،64:2012(

عن أ.  حساب  كشف  تقديم  وتعني  املساءلة: 

ترصف ما وتشمل املساءلة جانبني مها: -

يتم  أن  يعني  وهذا  والعقاب:  والثواب  التقييم 
ويكون  عليه  القائمني  حماسبة  ثم  العمل  تقييم  أوالً 
السياسية  املؤسسات  دور  تفعيل  خالل  من  ذلك 
والصحافة  الرقابية  واملؤسسات  الشعب  مثل جملس 
ومنظامت حقوق اإلنسان، األمر الذي يؤدي إىل رفع 

مستوى النزاعة يف احلياة العامة.

الشفافية: وتعني العلنية يف مناقشة املوضوعات، ب. 
حيث  املجتمع،  يف  املعلومات  تداول  وحرية 
تساعد الثقافية يف تداول املعلومات، عىل حتقيق 
املساءلة احلادة حني تتوافر احلقائق أمام املواطنني 

يف املجتمع.
األفراد ت.  قدرات  توسيع  وتعني  التمكني: 

يبعثوهنا  التي  احلياة  تطوير  عىل  ومساعدهتم 
»متلقني  من  وحتويلهم  املواطنني  تكني  ويشمل 
ذلك  ويكون  فاعلني«  »مشاركني  إىل  سلبيني« 
تنمية  عىل  ومساعدهتم  قدرهتم  رفع  خالل  من 

أنفسهم واالرتقاء بنوعية احلياة.
 املشاركة: وتعني تشجيع األفراد عىل املشاركة يف ث. 

العقبات من أمامهم وتأخذ  العام وإزالة  العمل 
السياسية(  املشاركة  منها  صور  عدة  املشاركة 
عضوية األحزاب، االنتخابات، الخ، واملشاركة 
اجلهود  األهيل،  العمل  )مؤسسات  االجتامعية 
)دخول  الثقافية  واملشاركة  الخ(،  التطوعية، 
احلياة الثقافية، وتقديم منتجات ثقافية يف شكل 

كتب أو أعامل فنية...الخ(.
استخدام 	.  سوء  يعني  والفساد  الفساد:  حماربة 

املوقع الوظيفي من أجل حتقيق مكاسب شخصية 
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يف  يوم  كل  الناس  ظهور  تلهب  الفساد  وسياط 
صورة رشاء سلعة أكثر من ثمنها أو احلرمان من 
خدمة حيتاجها الشخص، أو عدم احلصول عىل 
الفساد  فرصة عمل لغياب الوساطة، فقد حتول 
حتريك  خالل  من  اليومية  احلياة  لتسيري  أداة  إىل 
الوالء  ورشاء  املتكلسة،  البريوقراطية  تروس 
قاعدة  وبناء  األنصار،  وحشد  التابعني  وجتنيد 
التأييد وخدمة املصالح الضيقة، وهو ما يتسبب 
بالرضورة يف إحداث فجوة حقيقية بني األغنياء 
ارتفاع  اىل  يؤدي  ما  وهو  املجتمع  يف  والفقراء 
الفئات  بعض  وجلوء  االجتامعي  التوتر  مستوى 
إىل العنف واجلريمة األمر الذي يعصف بالسلم 

االجتامعي.

حرية التعبري: . 4

تعد حرية التعبري من مستلزمات عملية بناء السلم 
الثابت أن املجتمعات  االجتامعي يف أي جمتمع فمن 
والنوعية  والدينية  الثقافية  التعددية  عىل  تقوم 
والسياسية فكل طرف لديه ما يشغله، وما يود حتقيقه.

العدالة االجتامعية والتكافل االجتامعية: . 5

أركان  من  أساسيًا  ركنًا  االجتامعية  العدالة  تعد 
السلم  يتحقق  أن  يمكن  ال  حيث  االجتامعي  السلم 
حتتكر  أقليته  كانت  إذا  جمتمع،  أي  يف  االجتامعي 
بني  فالرصاع  يشء  كل  إىل  تفتقر  وغالبيته  يشء  كل 
مفهوم  يقترص  الغالبة وال  السمة  يكون هو  الطرفني 
وتوسيع  الثروة  يف  املشاركة  عىل  االجتامعية  العدالة 
املجتمع  يف  عريضة  قطاعات  لتشمل  امللكية  قاعدة 
العامة  اخلدمات  من  عادل  نصيب  عىل  واحلصول 
ولكن يمتد مفهومها ليشمل ما يمكن أن نطلق عليه 

»املكانة االجتامعية« التي تتحقق من خالل مؤرشات 
واضحة مثل التعليم، وتقتيض العدالة االجتامعية أن 
حيصل كل يشء عىل فرصة حياتية يستحقها بجهده 
املحسوبية  أشكال  كافة  انتفاء  يعني  ما  وهو  وعرقه 

والوساطة التي تعد باب امللكي للفساد.

إعالم املواطنة: . 6

عىل  يساعده  تعددي  إعــالم  إىل  املجتمع  حيتاج 
والسياسية  االجتامعية  ــراض  األمـ عــن  الكشف 
باملجتمع، وهنا  والثقافية هبدف معاجلتها والنهوض 
نفرق بني نوعني من اإلعالم إعالم املواطنة واعالم 
قطعًا  االجتامعي  السلم  إليه  وما حيتاج  املواطنة  ضد 
أن  املواطنة  بإعالم  ويقصد  املواطنة  يعزز  إعالم  هو 
اإلعــالم،  وسائل  يف  مساحة  املواطنني  مهــوم  جتد 
االجتامعي  موقعه  حسن  املــواطــن  مهــوم  وتتنوع 
فهناك مهوم  املجتمع  والثقايف والسيايس والديني يف 
ومهوم  للمسيحيني  ومهوم  للمرأة  ومهوم  للفقراء  

للعامل واملعارضة...الخ. )العويدي،65:2012(

ذاكرة األمور والقواسم املشرتكة: . 7

أن بنيان املجتمع عىل أسس سليمة من التجانس 
والتالحم واالحرتام املتبادل فمن هنا حيتاج املجتمع 
إىل تأكيد مستمر عىل ذاكرة األمور والقواسم املشرتكة 
تذكر  يف  متمثلة  املشرتكة،  والترصفات  ــامل  واألع
املجتمع  فيها  التي تداعى  الوحدة واملواقف  حلظات 
والعطاء  البذل  عىل  فيها  وتسابقوا  واحــدًا،  صفًا 
والتضحية، وكان اإليثار من كل واحد منهم ألخيه 
اآلخر منهجه وسلوكه.... دون أن يكون هاجس أي 

األطراف هو احلديث عام يغرق اجلامعة ويبعثرها.



99

حمور السلم اجملتمعي

ثالثًا: اأهمية ال�شلم الجتماعي

لتوفري  السلم االجتامعي عامل أسايس  إن حتقيق 
حالة  فقدت  ما  وإذا  املجتمع  يف  واالستقرار  األمن 
النتيجة  فــإن  ضعفت  أو  الداخيل  والــوئــام  السلم 
الطبيعية لذلك هو تدهور األمن وزعزعة االستقرار 
كل  فيسعى  واالحــرتاب  اخلصام  حالة  تسود  حيث 
بالطرف  األذى والرضر  قدر من  أكرب  طرف إليقاع 
وتدمر  احلرمات  وتنتهك  ــدود  احل وتضيع  اآلخــر 
مهددة  أهنــا  جهة  كل  تشعر  حني  العامة  املصالح 
البطش  بــاجتــاه  فتندفع  ومصاحلها،  وجــودهــا  يف 
واالنتقام واحراز أكرب مساحة من السيطرة والغلبة. 

)البديوي،13:2011(

وينطبق عىل هذه احلالة ما روي عن اإلمام عيل بن 
أيب طالب أنه قال »من بالغ يف اخلصومة أثم ومن 
قرص فيها ظلم وال يستطيع أن يتقي اهلل ما خاصم«، 
التنمية  حتقيق  يف  تكمن  االجتامعي  السلم  فأمهية 
واإلنتاج  البناء  صوب  الناس  يتجه  حيث  والتقدم 
وترتكز االهتاممات نحو املصالح املشرتكة وتتعاضد 

اجلهود والقدرات يف خدمة املجتمع والوطن.

   عىل عكس ما حيصل يف حالة اخلصام واالحرتاب 
ومن انشغال كل طرف باآلخر، ومن تغليب املصالح 
العامة واملشرتكة ويف  املصالح  والفئوية عىل  اخلاصة 
والتقدم  التنمية  تسجيل  فقط  ليس  الوضع  مثل هذا 
والقائم  املــوجــود  القدر  عىل  احلفاظ  يصعب  بل 
وتضيع  الوطن  كيان  وينهار  املجتمع،  بناء  فيتداعى 

مصالح الدين واألمة.

وندرج أمهية السلم االجتامعي يف النقاط التالية: 

)الصفار،88:2002(

فرض النظام واألمن واالستقرار يف املجتمع.. 1
ضامن احلقوق املدنية والسياسية للمواطنني.. 2
التمتع بمامرسة الديمقراطية وحرية التعبري.. 3
عىل . 4 اجلميع  بني  القانون  أمام  املساواة  حتقيق 

اختالف األلوان واألجناس.

المبحث الرابع: 

فاعلية الخدمات ال�شياحية في حافظة 

كربالء المقد�شة خالل الزيارة الربعينية 

وم�شاهمتها في تحقيق ال�شلم المجتمعي

لدن  من  كبري  باهتامم  االحصائي  اجلانب  حيظى 
وبيانات  أرقــامــًا  يقدم  كونه  واملعرفة  العلم  أهــل 
ونسبًا وأشكاالً تعكس أمهية أي ظاهرة من عدمها، 
من  املباركة  األربعني  زيارة  ظاهرة  تشكله  ملا  ونظرًا 
إذ  كافة،  ومتغرياهتا  بجوانبها  كبري  إحصائي  رقم 
مستوى  عىل  سواء  ملحوظًا  وتطورًا  تعاظاًم  تشهد 
الزائرين املحليني والعرب واألجانب أو عىل  أعداد 
ومــادي  بــرشي  جهد  من  ويبذل  يقدم  ما  مستوى 
والعربية  املحلية  املواكب  قبل  من  عظيم  وخدمي 
احلسينية  العتبة  وأقــســام  واملتطوعني  واالجنبية 
املقدسة والوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية 
املختلفة  اإلعالم  ووسائل  املدين  املجتمع  ومنظامت 
كافة  إىل  التطرق  يمكن  االســاس  هــذا  وعــىل  لــه، 
التفاصيل االحصائية يف زيارة االربعني لعام 2017م  
التي تعكس النجاح يف استغالل هذه الزيارة املباركة 
يف نرش السلم املجتمعي كام موضح يف النقاط التالية: 
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اأوًل: اأعداد الزائرين المحليين والعرب 

والأجانب 

جدول )1( اأعداد الزائرين المحليين والعرب والأجانب

العددالنوع ت

12804840العراق )املحليني(1

90987العرب 2

2488718االجانب3

15384545املجموع

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.16 ص   ،2017 العــراق، 

)المحلية  الخدمية  والهيئات  المواكب  ثانيًا: 

والعربية والأجنبية(

جدول )2( المواكب والهيئات الخدمية )المحلية والعربية 

والأجنبية(

العددالنوع ت

28293العراق )املحليني(1

47العرب 2

118االجانب3

28458املجموع

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.18 ص   ،2017 العــراق، 

ثالثًا: خدمات النقل 

جدول )3( اجمالي اأعداد اآليات النقل بمختلف اأنواعها 

الم�شاركة في الزيارة الأربعينية

العددآليات النقل 

عدد آليات النقل الكيل املشاركة عىل 
4836مجيع املحاور للسيارات احلكومية 

2404عدد آليات الدوائر اخلدمية

354عدد آليات الدوائر األمنية 

40750عدد آليات النقل اخلاص

24عدد القطارات الكيل

48368املجموع

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.31 ص   ،2017 العــراق، 

رابعًا: الخدمات ال�شحية 

جدول )4( الخدمات ال�شحية المقدمة في زيارة الأربعين 

عام 2017

العددالنوع ت

1491248املراجعني 1

21 العمليات 2

52الوالدات 3

18الوفيات4
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واملنقولني 5 االسعاف  عجالت 
هبا 

هبا  واملنقولني   100
52380

76املفارز الطبية املشرتكة 6

8املستشفيات7

9230الكوادر البرشية 8

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.33 ص   ،2017 العــراق، 

خام�شًا: الخدمات البلدية 

جدول )5( الخدمات البلدية المقدمة في زيارة الأربعين 

عام 2017

العددالنوع ت

600اآلليات 1

20900 طنكمية النفايات املرفوعة 2

3226جمموع املنتسبني 3

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.45 ص   ،2017 العــراق، 

�شاد�شًا: خدمات مديرية توزيع كهرباء

جدول )6( عدد الخطوط والعطالت والمحطات

عدد خطوط 

)K
.V

(/33

عدد اعطال 

)K
.V

(/33

عدد 

خطوط 

/11

)K
.V

(

عدد 

اعطال 

/11

)K
.V

(

عدد 

ت 
حمطا

/33

)K
.V

(

عدد 

ت 
املحطا

املتنقلة

عدد 

األعطال 

املتنقلة

ت33/11 
عدد حمطا

)K
.V

(

عدد اعطال 

ت
املحوال

كفاية املوارد

67
صليح آين

الت
268

ال يوجد
65

2
صليح آين 

ت
يتم معاجلته من قبل 

مديرية نقل الطاقة
صليح آين 

ت
ال تكفي 

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.55 ص   ،2017 العــراق، 
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�شابعًا: خدمات مديرية مجاري كربالء 
المقد�شة 

جدول )7( خدمات مديرية مجاري كربالء المقد�شة

العددالنوع

73ساحبة 

80صاروخية 

9جرار

34حفارة

151تنكر ماء

10كرين

75آليات احلقلية 

432املجموع 

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.57 ص   ،2017 العــراق، 

ثامنًا: خدمات  المنتجات النفطية في محافظة 
كربالء 

جدول )8( خدمات المنتجات النفطية في محافظة كربالء

العددالنوع

11994089بانزين / لرت 

7409144زيت الغاز / لرت 

2699000النفط االبيض / لرت 

609229اسطوانات الغاز

627اآلليات املشاركة 

1350الكوادر البرشية 

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.69 ص   ،2017 العــراق، 

تا�شعًا: الكوادر الب�شرية واآليات مديرية مرور 
كربالء الم�شتخدمة في زيارة الربعين

جدول )9( الكوادر الب�شرية واآليات مديرية مرور كربالء 

الم�شتخدمة في زيارة الربعين

العددالنوع

116عدد الضباط

676عدد املنتسبني

137دراجة 

88دورية

9كرين

234جمموع االليات

792جمموع املنتسبني

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.74 ص   ،2017 العــراق، 

مديرية  واآليات  الب�شرية  الكوادر  عا�شرًا: 
زيارة  في  الم�شتخدمة  كربالء  المدني  الدفاع 

الربعين
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جدول )10( الكوادر الب�شرية واآليات مديرية الدفاع المدني 

كربالء الم�شتخدمة في زيارة الربعين

العددالنوع

50إطفاء

7اسعاف

7حوضية وسنوركر

3عربة تطهري 

51الضباط

879املنتسبني

930احلوادث

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.74 ص   ،2017 العــراق، 

الحادي ع�شر: الخدمات ال�شياحية 

جدول )11( عدد الفنادق ال�شياحية ونزلئها خالل زيارة 

الربعين

عدد الزائرين 

االجانب

عدد الزائرين 

العرب 

عدد الفنادق 

املسجلة 

جمـــــمـــــوع 

الزائرين

13295647452770180408

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.78 ص   ،2017 العــراق، 

ثاني ع�شر: خدمات مديرية طرق وج�شور 

كربالء المقد�شة 

جدول )12( خدمات مديرية طرق وج�شور كربالء المقد�شة

العددالنوع ت

715املهندسني والفننّي1

704اآلليات2

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.79 ص   ،2017 العــراق، 

ثالث ع�شر: دائرة �شياحة كربالء 

جدول )13( دائرة �شياحة كربالء

عدد 

الفنادق 

السياحية

عدد 

الرشكات 

السياحية

عدد 

الكوادر 

الوظيفية

عدد 

اآلليات 

اخلدمية

نسبة اإلسكان 

وااليواء يف 

مركز املحافظة

50883272%80

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.80 ص   ،2017 العــراق، 
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رابع ع�شر: خدمات الأمن والدفاع والمتطوعين

جدول )14( خدمات الأمن والدفاع والمتطوعين

العددالنوع

2172اآلليات

107311املنتسبني

ــالء 19180املتطوعني ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.87 ص   ،2017 العــراق، 

خام�ض ع�شر: الإعالم 
جدول )15( و�شائل العالم الم�شاركة خالل زيارة الأربعين 

ل�شنة 2017

املجموع
وسائل عدد اإلعالميني

االعالم

عدد 

سيارات عراقيأجنبي عريب 

923100764747622

ــالء  ــز كرب ــىل مرك ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــدر: إع املص
للدراســات والبحــوث شــعبة الدراســات التخصصيــة 
ــارة  ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــني، الن ــارة االربع يف زي
املقدســة-  كربــالء  املباركــة،  احلســني  اإلمــام  أربعينيــة 

.91 ص   ،2017 العــراق، 

حتققت  قد  انه  اعاله  اجلداول  يف  سبق  مما  يتضح 
املستدامة  »التنمية  اىل  تشري  التي  الدراسة  فرضية 
حتقيق  عىل  القدرة  هلا  الدينية  السياحية  للخدمات 
كربالء  حمافظة  يف  خاص  بشكل  السلمي  التعايش 
حمليًا ووطنيًا وبصورة اجيابية اجتاه املستوى اخلارجي 

للعراق«.

     كوهنا تشكل اكرب جتمع برشي يف العامل يف حمافظة 

ــان  واالدي اجلنسيات  تنوع  بسبب  املقدسة  كربالء 
التي  الزيارة املقدسة  والطوائف واالنتامءات يف هذه 
ملحبني  النفوس  لدى  االطمئنان  كل  تعطي  بدورها 
البيت، وان اإلمام احلسني يبقى رمز  أهل 

السالم واالسالم اىل األبد وعىل مر العصور.

ال�شتنتاجات

التعايش . 1 اىل  دعت   احلسني اإلمام  ثورة  ان 
وساعدت  والطوائف  االديان  لكل  السلمي 
عىل حتقيق االهداف املوسومة للدين االسالمي 

وغرس السلم االجتامعي.
السياحية . 2 باملقومات  غزيرة  كربالء  حمافظة  ان 

الدينية ومن خالل استخدام اخلدمات السياحية 
لدى  كبرية  اعداد  توافد  عىل  يساعد  الناجحة 
موضح  ما  هذا  العامل،  انحاء  كل  من  املسلمني 
يف االحصائيات حيث بلغت عدد الزائرين لعام 

2017 اىل )15385000(.
3 .  هنالك خدمات مقدمة من حمبي أهل البيت

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 
السلم  ان  عىل  قاطع  دليل  هذا  سياحية(،  رشكة 

االجتامعي  موجود يف هذه الزيارة املباركة.
هم . 5  بيته وآل  احلسني  لإلمام  املحبني  ان 

السلم االجتامعي يف حمافظة  القاطع عىل  الدليل 
اثناء  متطوعني  هنالك  ان  اتضح  فقد  كربالء 
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الزيارة االربعينية تطوعوا جمانًا يف خدمة الزائرين 
وهذا يعترب شيئًا فريدًا يف العامل ككل.

التعايش . 6 نقل  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  االعالم  ان 
السلمي يف البلدان، اما يف الزيارة االربعينية فقد 
حمافظة  يف  اعالم  وسيلة   )923( هنالك  كانت 
تدرك  العامل  دول  مجيع  اصبحت  وهبذا  كربالء، 
ان هذه الزيارة تشكل اكرب جتمع برشي يف العامل 
وفعالة  ناجحة  بصورة  السلمي  تعايش  وحيقق 

ومستمرة.

التو�شيات 

االجتامعي . 1 السلم  ونرش  تشجيع  عىل  احلث   
الدينية  السياحية  املقومات  استخدام  خالل  من 

واألثرية املوجودة يف حمافظة كربالء املقدسة. 
يف . 2 والوطنية  املحلية  احلكومة  قبل  من  الدعم 

املتنوعة  السياحية  اخلدمات  وتوفري  تسهيالت 
وبشكر مستمر.

والتسويق . 3 االعالم  وسائل  تطوير  عىل  العمل   
داخل  يف  السلمي  التعايش  ثقافة  لنرش  الناجح 
اإلمام  قضية  هي  ما  ملعرفة  وخارجه  العراق 

احلسني التي استشهد من أجلها.
واملساجد . 4 الدينية  الشخصيات  توجيه 

واحلسينيات عىل نرش الثقافة والتسامح والتعايش 
يف كافة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية.

احلكومية . 5 اجلامعات  يف  ومؤترات  ندوات  عقد 
قضية  خيص  فيام  العراق  عموم  يف  واالهلية 
التعايش السلمي للبالد باالعتامد عىل تضحيات 
نفوس  يف  غرسها  أجل  من   البيت اهل 

املجتمع العراقي.

استغالل الطاقات الشبابية واحلمالت التوعوية . 6
يف قضية التعايش السلمي كونه السالح الوحيد 
لنرش اكرب قضية يف البلد والتي تستخدم بصورة 

واعية ومثقفة.
 العمل عىل حتقيق العدالة والترشيعات القانونية . 7

التسامح  حتقيق  عىل  يساعد  وهذا  املجتمع  يف 
والتعايش السلمي يف البلد.

الم�شادر والمراجع

السياحية، . 1 اخلدمات  تسويق  وآخرون،  رمحة،  أبو 
ط1، مط دار الربكة للنرش والتوزيع، 2001.

التخطيط . 2 الطائي،  ومحيد  االله.  عبد  عياش،  ابو 
للنرش  الوراق  مؤسسة  مط  ط1،  السياحي، 

التوزيع، عامن، االردن، 2004.

التخطيط 3.  الطائي،  ومحيد  االله.  عبد  عياش،  ابو   
للنرش  الوراق  مؤسسة  االوىل،  الطبعة  السياحي، 

والتوزيع، عامن، االردن، 2004.

ادريس ثابت عبد الرمحن، كفاءة وجودة اخلدمات . 4
القياس  وطرق  أساسية  مفاهيم  اللوجستية: 

والتقييم، االسكندرية: الدار اجلامعية، 2006.

املنتوج 5.  نوعية  حتليل  مدحت،  أسامة  بطي،   
السياحي الفندقي وأثره يف مستوى قناعة الضيف 
يف فنادق الدرجة املمتازة واألوىل، رسالة ماجستري 
واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  إىل  مقدمة  منشورة  غري 

اجلامعة املستنرصية، 1999.

والعمليات، . 6 اإلنتاج  إدارة  حممد،  سونيا  البكري، 
مط الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2000.



106

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

دار . 7 السياحة،  صناعة  العزيز،  عبد  ماهر  توفيق، 
زهران، عامن االردن، 1997.

السياحة . 8 ختطيط  اسامعيل،  ميثم،  امحد،  جعفر، 
الدينية يف كربالء املقدسة واسهامه يف تنمية الدخل 
القومي يف االقتصاد العراقي، دراسة حتليلية، وزارة 

السياحة العراقية، 2009.

السياحة . 9 ختطيط  اسامعيل،  ميثم،  أمحد،  جعفر، 
الدينية يف كربالء املقدسة واسهامه يف تنمية الدخل 
القومي يف االقتصاد العراقي، دراسة حتليلية، وزارة 

السياحة العراقية، 2009.

االجتامعي يف ظل . 10 السلم  إشكالية  مريم،  جقبوب 
األزمات االقتصادية يف العامل العريب دراسة احلالة 
اجلزائر 2008 – 2016، رسالة ماجستري منشورة 
اجللفة،  عاشور  زيان  جامعة  السياسية،  العلوم  يف 

 .2017

بني . 11 والبيئي  السياحي  التخطيط  امحد،  اجلالد، 
القاهرة،  الكتب،  عامل  مط  والتطبيق،  النظرية 

.2005

االجتامعي 21.  السلم  الصفار:  موسى  بن  حسن   
مقوماته ومحايته، بريوت: دار الساقي، ط 2002.

والنمو . 13 العمران  جغرافية  ابراهيم،  حممد  حسن، 
احلرضي والسياحي: دراسة تطبيقية اقليمية مقارنة، 

املكتبة املرصية، االسكندرية، مرص،2006.

احلمريي، . 14 عدنان  وموفق  زعل،  نبيل  احلوامدة، 
والعرشين،  احلادي  القرن  يف  السياحية  اجلغرافية 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  احلامد  دار  مط  ط1، 

االردن،  2006.

السلم 51.  وبناء  احلوار  البديوي،  حممد  بن  خالد   

العزيز  عبد  امللك  مركز  الرياض:  االجتامعي، 
للحوار الوطني، ط 12011.

جمموعة 61.  مط  البيئية،  السياحة  حمسن،  اخلرضي،   
النيل العربية، القاهرة، 2005.

خضري كاظم محود، ادارة اجلودة وخدمة العمالء، . 17
والطباعة،  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  مط  عامن، 
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الملخ�ض
التعايش السلمي املجتمعي، وحتديد  الزيارة األربعينية يف تعزيز ثقافة  هيدف البحث احلايل اىل معرفة دور 
املجتمعي،  السلمي  التعايش  ثقافة  بناء  يف  األربعينية  الزيارة  تعززها  ان  يمكن  التي  االجتامعية  اجلوانب 
دورهم  حتقيق  مدى  يف  اناث(  )ذكور  النوع  متغري  وفق  االحصائية  الداللة  ذات  الفروق  إجياد  اىل  هيدف  كام 
املجتمعي باملشاركة بالزيارة األربعينية يف تعزيز ثقافة التعايش السلمي املجتمعي،  ولتحقيق أهداف البحث قام 
الباحثان ببناء اداة البحث من اجل حتقيق أهداف البحث احلايل، وقد اطلع الباحثان عىل األدبيات والدراسات 
السابقة التي ختص موضوع البحث احلايل، قام الباحثان ببناء اداة قياس مكونة من مخسة جماالت هي  )الرتبوي 
والنفيس واالجتامعي والثقايف والديني( ولكل فقرة ثالثة بدائل )دائاًم- أحيانًا- أبدًا( ولكل بديل وزن معني هو 
)1،2،3(، اذ أصبح عدد الفقرات الكيل لألداة )30( فقرة، وتم عرض األداة عىل املحكمني املختصني ملعرفة 
اجلامعية  املرحلة  طلبة  من  األربعينية  الزيارة  زوار  الباحثان  اختار  وقد  البحث،  ألهداف  األداة  مالئمة  مدى 
واإلعدادية املشاركني باستمرار سواء يف املواكب وخدمة الزائرين او املشاركني بشعائر الزيارة، وبلغت عّينة 
البحث )100( فرد، وقد استخدم الباحثان أساليب التحليل اإلحصائي املتمثلة بالقوة التمييزية وعالقة الفقرة 
باملجموع الكيل من اجل الوصول ألفضل اداة للبحث احلايل، وقد تم استخراج صدق وثبات األداة، واستخدم 
الباحثان احلقيبة اإلحصائية )spss( للعلوم اإلنسانية لتحليل بيانات عّينة البحث، وتم عرض نتائج البحث يف 
التعايش  ثقافة  تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  دور  ان  أظهرت  التي  اإلحصائي  التحليل  مؤرشات  وفق  جداول 
السلمي املجتمعي ذو تأثري يف نرش ثقافة التعايش السلمي يف املجتمع، كام أظهرت النتائج حتديد اهم اجلوانب 
االجتامعية ايل تعمل من خالهلا الزيارة األربعينية وشعائرها عىل تعزيز وبناء ثقافة التعايش السلمي يف املجتمع 
وهي 14 جانبًا جمتمعيًا وثقافيًا وتربويًا وإنسانيًا حتققها الزيارة األربعينية وتعزز من خالهلا التعايش السلمي 
يف املجتمع، كام أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور الزيارة األربعينية يف تعزيز 
ثقافة التعايش السلمي املجتمعي حسب متغري النوع )ذكور، إناث(، اذ يصبح دور الرجل واملرأة كبريًا ومشرتكًا 
املكتسبة  والسلوكية  الفكرية  ثقافاهتم  ذلك  وعزز  يؤدهيا،  التي  ومهامه  دوره  منهم  لكل  األربعينية  الزيارة  يف 
باعتبارهم جزء مهم وكبري من  املجتمعي من خالهلم  السلم  الزيارة األربعينية يف حتقيق  من شعائر ومراسيم 

املجتمع، ويف ضوء نتائج البحث وضع الباحثان عدد من التوصيات واملقرتحات.

الكلامت املفتاحية: )الزيارة األربعينية، السلم املجتمعي، ثقافة التعايش، الزائر(.
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 The role of the fortieth visit in promoting a culture of peaceful community

coexistence

Dr. Hussein Hussein ZaidanM. M. Fatima Nun Shani

Ministry of Education

Abstract

The present research aims at identifying the role of the 40th visit in promoting a culture of 
peaceful coexistence، and identifying the social aspects that the 40th visit can build in building 
a culture of peaceful coexistence. It also aims to find statistical differences according to the 
gender variable (males and females) in achieving their role. In order to achieve the objectives 
of the research، the researchers built a research tool in order to achieve the objectives of the 
current research. The researchers reviewed the literature and previous studies concerning the 
current research topic. A measurement tool consisting of five areas (educational، psychological، 
social، cultural and religious) and each paragraph three alternatives (always - sometimes - 
never) and each alternative a certain weight is (1،2،3)، where the total number of paragraphs 
of the tool (30) paragraph، The tool was presented to the competent arbitrators to determine 
the suitability of the tool for the research objectives. The researchers chose the 40 th visit 
visitors from the undergraduate and preparatory students who are continuously participating 
in the processions and serving the visitors or the participants in the rituals of the visit. The 
research sample reached (100) individuals. Of discriminatory power and the relationship of 
paragraph to the In order to reach the best tool for the current research، the reliability and 
reliability of the tool were extracted. The researchers used the statistical bag (spss) to analyze 
the data of the research sample. The results of the research were presented in tables according 
to statistical analysis indicators which showed that the role of the fortieth visit in promoting 
culture The results show the identification of the most important social aspects through which 
the 40th visit and its rituals promote and build a culture of peaceful coexistence in society، 
which are 14 social، cultural، educational and humanitarian aspects. The results showed that 
there are no statistically significant differences on the role of the 40th visit in promoting a 
culture of peaceful coexistence according to gender (male and female). Each of them has a 
role and functions performed and reinforced their intellectual and behavioral cultures acquired 
from the rituals and decrees of the 40th visit in achieving community peace through them as an 
important and large part of society، and in the light of the results of the research the researchers 
made a number of recommendations and proposals.

Keywords: (40th Visit، Community Ladder، Culture of Coexistence، Visitor)
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المقدمة

إن الزيارة األربعينية هي عنوان السلم والتعايش 
يتجهون  جنسياهتم  بمختلف  فالناس  املجتمعي، 
تفرق  وال  املقدسة،  كربالء  هو  واحــد  مكان  نحو 
احلزبية،  وال  القومية  وال  السياسية  اخلالفات  بينهم 
باحلب  االرواح  ري  هو  االكرب  هدفهم  أن  يعرفون 
حي  انموذج  االربعني  زيــارة  يف  بينهم،  والتسامح 
الطبقات  بني  احلواجز  كل  تكرس  وفيها  للتعاون، 
االجتامعية، ان أربعينية اإلمام احلسني حتمل كام 
السامية،  اإلنسانية  واملبادئ  الدينية  القيم  من  هائال 
ونجد  املجتمع،  يف  الطبقية  الفوارق  إذابة  أمهها  من 
تتجىل  صورها  وبأروع  املليونية  للزيارة  أهداف  من 
االجتامعي،  والتكافل  التواضع  ثقافة  تكريس  يف 
والعمل الطوعي لفرق الشباب يف إرشاد الزائرين او 
توعيتهم لتاليف أي ظواهر تؤثر عىل الزيارة او القيام 
تنعكس  إجيابية  حاالت  وهذه  التنظيف،  بحمالت 
للزائرين،  املستقبل  واملضيف  الزائرين  روحية  عىل 
لبناء جمتمع متامسك يتحىل بالقيم اإلنسانية السامية، 

وبالتايل خلق جيل واعي حمب لوطنه.

القاعدة  يمثل  أي جمتمع  السلمي يف  التعايش  ان 
االجتامعية االساسية التي ينطلق منه افراد املجتمعات 
والسيايس  الديني  تعايشهم  تأمني  يف  العامل  بلدان  يف 
واالقتصادي واالجتامعي والتعليمي والثقايف، ومن 
خالله يتحقق هلم توفري أمنهم واستقرارهم والبحث 
عن مصادر معيشتهم ومصاحلهم املادية، ويف رحاب 
التعايش السلمي يمكن حتقيق التنمية والتقدم والبناء 

وتبادل  ممتلكاهتم  صــون  عىل  اجلميع  حفاظ  مع 
احلامل  السلمي  وبالتعايش  املشرتكة،  منافعهم 
املجتمع  افراد  بني  اجلهود  تتعاضد  والوئام  للسالم 
املعاش وتوحد قدراهتم وتعاوهنم يف خدمة بعضهم 
فإذا  ووطنهم  مناطقهم  وصــالح  وخدمة  البعض 
النتيجة  فإن  واألهــيل  االجتامعي  تعايشنا  فقدنا  ما 
الطبيعية من جراء ذلك هي تدهور األمن وزعزعة. 

)محدان رمضان حممد، 2012: 13(

ظل  يف  السلمي  التعايش  ثقافة  وتعزيز  نرش  ان 
االستقرار  حيقق  املجتمع  يف  األربعينية  الــزيــارة 
جوانبه،  مجيع  يف  السلمي  والتعايش  املجتمعي 
الذين  االفراد  اكثر  من  هم  الزيارة  يف  الشباب  وان 
ثقافة  او  كسلوك  السلمي  التعايش  مفهوم  يكرسون 
النضج  من  بمرحلة  يمرون  وأهنــم  السيام  وفكر، 
نمو  مظاهر  ذات  بنائية  إنامئية  مرحلة  تعد  الفكري 
املعريف  النمو  تطور  أمهها  من  لعل  وخمتلف  متعددة 
نفسية واجتامعية  والعقيل وما يصطحبه من تغريات 
حييطها  بام  تتأثر  وفكرية  وانفعالية  ونفسية  وجسمية 
التعايش  قضية  مع  التعامل  يقتيض  مما  مؤثرات،  من 
ومنفتح،  مــرن  وتربوي  نفيس  بأسلوب  السلمي 
ومراعاة خصائص ومتطلبات نمو طالب هذه املرحلة 
التعليمية، اذ تعد هذه املرحلة من أهم مراحل حياة 
العملية، وحتمل  للحياة  اإلعداد  فهي مرحلة  الفرد، 
الفعلية يف املجتمع كعضو مهم  املسؤولية واملشاركة 
ومؤثر، واملرحلة التي يبدأ فيها الشباب بتكوين قيم 
سلوكية تتفق واألفكار التي يكتسبها. )رغد حكمت 

رشيم، 2009: 31(

ال  املتنوعة  االجتامعية  املشكالت  مواجهة  إن 
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يمكن أن يتم بالطرق التقليدية، أو اللجوء لألساليب 
اسرتاتيجيات  تطبيق  يتطلب  بل  البحتة،  الدفاعية 
طويلة املدى تكون جزءًا أساسيًا من اخلطط الرتبوية 
وعنارص  خطط  من  الرئيسة  املتطلبات  واستكامل 
العملية الرتبوية، اذ تعد الزيارة األربعينية ذات دور 

مهم يف تعزيز ثقافة التعايش السلمي يف املجتمع.

م�شكلة البحث:

األربعينية  الزيارة  شعائر  تؤديه  الذي  الدور  ان 
املجتمع، إال  املتعددة يف  الثقافات االجيابية  تعزيز  يف 
العامل  التي يمر هبا  التغريات االجتامعية والثقافية  أن 
عىل  تفرض  أصبحت  احلارض  الوقت  يف  واملجتمع 
افراد املجتمع وخاصة الشباب مسؤوليات مضاعفة 
وتفرض  التقليدية،  نمطيتها  يف  الثقافة  حدود  جتاوز 
توجيه  يف  أمهية  أكثر  بدور  االضطالع  أيضًا  عليهم 
أمن  عىل  حتافظ  التي  والقيم  املعايري  نحو  الشباب 
واستقرار املجتمع وتعزز ثقافاته املختلفة ومنها ثقافته 
نحو السلم املجتمعي. إن العمل يف اجلوانب الثقافية 
واالجتامعية من خالل الزيارة أصبح يعاين الكثري من 
الضغوط بسبب قصوره عن أداء بعض األدوار املناط 
مما  واللوجستية  والطبية  الغذائية  اخلدمات  مثل  هبا 
يتطلب إعادة النظر فيه بعقلية انفتاحية تضع اجلانب 
النفيس والرتبوي والثقايف واالجتامعي حتت االمهية 
القصوى ووضع اخلطط املناسبة لتحقيق ذلك ميدانيًا 
من خالل الزيارة األربعينية.)فايز عبد العزيز الفايز، 

)17 :2014

الوسائل  أهــم  من  تعد  األربعينية  الــزيــارة  أن 
االتعزيزية التي تعمل عىل مواجهة املشكالت النفسية 

واالجتامعية والفكرية للفرد يف املجتمع خاصة عند 
تواجدها يف الشعائر لزيارة األربعينية واالنحرافات 
السلوكية بصورة عامة، ومواجهة الظواهر املجتمعية 
غري املنضبطة التي تسبب يف اهنيار التعايش السلمي، 
واجتامعيًا  دينيًا  منضبطة  افكار غري  بناء  وتعمل عىل 
ونفسيًا، وتعد الزيارة األربعينية من اهم الروافد التي 
وأمنه  سالمته  وحتقق  االجتامعي  االستقرار  تدعم 
الظواهر  ملواجهة  الالزمة  الوسائل  اهم  من  وتعد 
السلبية من خالل نرش ثقافة احلوار وتعزيزها وخاصة 
يف الزيارة، إضافة إىل أهنا تلعب دورًا مهاًم وحيويًا  يف 
املحافظة عىل بناء واستقرار شخصية االنسان وفكره. 

)امحد عبد اللطيف ابو اسعد، 2011:29(

وتتمثل مشكلة البحث احلايل من خالل االجابة 
عن السؤال اآليت:

السلم  ثقافة  الزيارة األربعينية يف نرش  ما هو دور 
املجتمعي بني افراد املجتمع؟

اهمية البحث:

التعايش السلمي قوالً وفعاًل  ان امهية نرش ثقافة 
السلمي  التعايش  األربعينية حيقق  الزيارة  من خالل 
الفعال الذي يمكن اإلنسان من التعايش يف بيئة آمنة 
ومستقرة تكون قائمة عىل القوانني واألسس العادلة، 
من  السلمي  والتعايش  السلم  ثقافة  نرش  ان  حيث 
الوسطية  من  مهاًم  نوعًا  تثل  الزيارة  شعائر  خالل 
والعقالنية واملوضوعية، واحرتام اآلخرين ومراعاة 
والنصح  احلقوق  حتقيق  عىل  يعمل  والذي  احلقوق 
وهو  الصحيح  واالســتــدالل  والتوجيه  واإلرشــاد 
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مجيع  لعالج  استعامهلا  لألفراد  يمكن  طريقة  أفضل 
اليوم سواء  التي تعاين منها املجتمعات  االنحرافات 
وتوفر  فكرية.  ام  عقدية  االنحرافات  هذه  كانت 
االنجاز  ذلــك  لتحقيق  املناسبة  الفرصة  الــزيــارة 
عليه  كانت  مما  األفضل  اىل  يقودها  الذي  والتغيري 
توفر  التغيري البد من  سابقًا ومن خالل حتقيق ذلك 
الزيارة  هلا  تدعو  التي  واألسباب  احلوافز  ووجــود 
عبد  االله  عبد  )خالد  حتقيقه.  عىل  جاهدة  وتعمل 

الستار،2016: 9(

وغزو  نفسية  لضغوطات  الشباب  تعرض  ان 
املنظومة  عىل  اثرت  دخيلة  سلبية  متغريات  املجتمع 
القيمة سواء الرتبوية واالجتامعية واجلامعية، والتأثري 
األمنية،  واألوضاع  وااللكرتوين  السلبي  االعالمي 
وغريها الكثري من املشكالت ادت اىل احلاجة املاسة 
لتحقيق الفكر العميل لإلمام احلسني يف خمتلف 
وتقويم  احللول  ــاد  اجي يف  تساهم  لكي  املــجــاالت 
واملؤثر  الفعالة  االجيابية  الشخصية  وبناء  السلوك 

للطلبة. )حممد حسن املشابقة، 52:2008(

العّينة  خــالل  مــن  ــايل  احل البحث  امهية  ــربز  وت
واملفهوم التي قدمتها الدراسة، وان موضوع الدراسة 
األربعينية  )الزيارة  واملهمة  احليوية  املوضوعات  من 
اجتامعي  متغري  وهو  املجتمعي(  السلمي  والتعايش 
حياة  يف  وحساس  كبري  تأثري  ذو  وتربوي  ونفيس 
االنسان ومعيشته ويف بناء املجتمع وتاسكه، ولعّينة 
وامليول  الرغبات  كل  فيها  تظهر  التي  احلايل  البحث 
واالجتاهات واالعتقادات وتنمو االفكار واملهارات 
ويبحث الفرد عن هويته الذاتية واالجتامعية يف ظل 
انتامئه الديني واالعتقادات وقد تثبت لديه عىل طول 

حياته اهلوية واالعتقاد وااللتزام فتعزز لدهيم الزيارة 
األربعينية ثقافة السلم االجتامعي.

وانطالقًا مما تقدم تربز امهية البحث من خالل:

األمهية النظرية:
من . 1 حتمله  وما  األربعينية  الزيارة  دور  إىل  تشري 

مبادئ ومعاين وقيم نحو السلم يف املجتمع.
الزيارة . 2 امهية  توضح  التي  الدراسات  قلة 

األربعينية يف نرش ثقافة السلم يف املجتمع.
استنتاجات . 3 احلالية  الدراسة  تضع  سوف 

البحث،  نتائج  ضوء  يف  ومقرتحات  توصيات 
احللول  وإجياد  املشكالت  معاجلة  يف  تساهم 

املناسبة وإقامة مشاريع بحث جديدة.

االمهية التطبيقية:
يسهم البحث يف تقديم دراسة الزيارة األربعينية . 1

مفهوم  لتحقيق  واسعه  جمتمعية  ثقافة  بناء  نحو 
السلم املجتمعي.

يتناول البحث رشحية مهمة وهي رشحية الشباب . 2
الذين سيكونون قادة وبناة البلد يف املستقبل.

وربط . 3 مماثلة  دراسة  إجراء  عىل  الباحثني  حتفيز 
متغري البحث احلايل بمتغريات أخرى.

األربعينية . 4 الزيارة  مفهومي  أمهية  إبراز  حماولة 
والسلم املجتمعي يف تنمية االفكار االجيابية لدى 

الشباب.
لقياس وتشخيص دور . 5 اداة  البحث احلايل  يقدم 

السلمي  التعايش  تعزيز  يف  احلسني  االمام  فكر 
للباحثني واملختصني والرتبويني للفائدة منها يف 

دراسات الحقة.
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أهداف البحث:

هيدف البحث احلايل اىل:

ثقافة . 1 تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  دور  معرفة 
السلم املجتمعي.

الزيارة . 2 تعززها  التي  االجتامعية  اجلوانب  حتديد 
األربعينية نحو حتقيق ثقافة السلم املجتمعي.

وفق . 3 اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  معرفة 
متغري النوع )ذكور- اناث( يف تعزيز ثقافة السلم 

املجتمعي املتحقق من الزيارة األربعينية.

حدود البحث:
عىل *  احلايل  البحث  اقترص  املوضوعي:  احلد 

السلم  ثقافة  تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  دور 
املجتمعي.

حمافظتي *  احلايل  البحث  اقترص  املكانية:  احلدود 
دياىل وكربالء.

احلدود البرشية: اقترص البحث احلايل عىل زوار * 
حمافظة دياىل وكربالء.

العام *  الدراسة يف  انجزت هذه  الزمانية:  احلدود 
.2019

حتديد املصطلحات:

الزيارة األربعينية: . 1
العرشون أ.  اليوم  وهو   :)2016( جابر  عرفها 

مرور)40(  يوافق  شهر صفر والذي  من 
أيب  بن  عيل  بن  اإلمام احلسني  مقتل  عىل  يومًا 
يد  كربالء عىل  يف  الطف  طالب يف معركة 
العامل  يف  به  ويستذكره  زياد.  بن  اهلل  جيش عبيد 
 يف كل عام إلحياء ذكرى استشهاد احلسني
وأهل بيته وأصحابه. وبحسب بعض الروايات 

فقد قامت زينب بنت عيل وعيل بن احلسني 
احلسني  وأطفال  األيتام  السجاد وبرفقة 
احلسني  قرب  لزيارة  كربالء  أرض  إىل  بالسفر 

يف 20 صفر 61 هـ. )جابر،2016: 4(

بزيارة ب.  إنام سميت  اهلل:  الكفعمي)1( رمحه  عرفها 
األربعني ألن وقتها يوم العرشين من صفر فيكون 
أربعني يومًا من مقتل احلسني يف العارش من 
عبد  بن  جابر  فيه  ورد  الذي  اليوم  وهو  املحرم 
قرب  لزيارة  كربالء  إىل  املدينة  من  األنصاري  اهلل 
الناس ويف  احلسني فكان أول من زاره من 
هذا اليوم أيضًا كان رجوع حرم احلسني من 
زين  اإلمام  بقيادة  أخرى  مرة  كربالء  إىل  الشام 

.فالتقى بجابر العابدين

التعايش السلمي:  . 2

اجلامعات  اكثر من  او  اثنني  بني   اقامة عالقة  هو 
بعضها  مع  بتقارب  تعيش  التي  اهلوية  املختلفة 
والتفاعل  االتصال  من  درجة  يشمل  كام  البعض، 
والتعاون الذي يمكن ان يمهد وحيقق ذلك التعايش 
والعدالة  واحلقيقة  السالم  اســاس  عىل  املصاحلة 

والتسامح. )حممد عبد اجلبار شبوط،2007: 82(

الطار النظري والدرا�شات ال�شابقة

مفهوم الزيارة الأربعينية:

تعد من أهم املناسبات عند املسلمني الشيعة حيث 
خترج مواكب العزاء يف مثل هذا اليوم ويتوافد مئات 
أرض  إىل  العامل  أنحاء  كافة  من  الشيعة  من  اآلالف 
كربالء لزيارة قرب احلسني، ويقوم املاليني من الزوار 
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بمختلف  ــدام  األق عىل  مشيًا  كربالء  إىل  باحلضور 
الفئات من االطفال والشباب والشيوخ من الرجال 
والنساء من مدن العراق البعيدة ومن خارج العراق 
حاملني الرايات تعبريًا عن النرُصة، إذ يقطع بعضهم 
املدن  أهايل  ويقوم  مشيًا  كيلومرت   500 عىل  يزيد  ما 
رسادقات  بنصب  الزائرين  لطريق  املحاذية  والقرى 
الزّوار  السرتاحة  بيوهتم  يفتحون  أو  كبرية(  )خيام 
وإطعامهم معتربين ذلك تقربًا إىل اهلل وتربكًا، وتقول 
األربعني  يوم  يف  احلسني  زار  من  أول  أن  الروايات 
ــاري إذ  ــص األن اهلل  عبد  بــن  الصحايب جابر  ــان  ك
صادف وصوله من املدينة املنورة إىل كربالء يف ذلك 
)نساؤه  احلسني  حرم  ركب  وصول  يوم  وهو  اليوم 
العابدين  زين  احلسني  بن  عيل  برفقة اإلمام  وأيتامه( 
ونصبوا  هناك  فالتقوا   ،السجاد وعمته زينب
السنن  من  ذكراها  إحياء  أصبحت  عظيمة  مناحة 
وتسمى  البيت،  أهل  أتباع  عند  املؤكدة  املستحبة 
الرؤوس  مرّد  بزيارة  العراق  يف  حمليًا  الذكرى  هذه 
)اي رجوع أو عودة الرؤوس( ألن رؤوس احلسني 
وبعض من ُقتل معه من اصحابه وأهل بيته ُأعيدت 
أمية  بني  جيش  أخذها  أن  بعد  األجساد  مع  لدفنها 
ورجع القايض  بالنرص،  تباهيًا  هبا  وطافوا  يزيد  إىل 
عــرص أئــمــة  إىل  األربـــعـــني  ــارة  ــي زي ــائ ــاطــب ــطــب ال
بن  يزورون احلسني  أن الشيعة كانوا  الشيعة مؤكدًا 
العرصين األموي والعبايس ، طالب يف  أيب  بن  عيل 
عىل  سرية الشيعة قائمة  وأّن   ،)1368 )الطباطبائي، 
واأليام،  العصور  مّر  األربعني عىل  التمسك بزيارة 
سنة  املطبوع  الطف  أدب  موسوعة  صاحب  وأشار 
اجلامهريي  التجمع  إىل  1967م  1388هـــــ.ق/ 

أربعني احلسني  »يوم  بقوله:  الزيارة  تلك  يف  الغفري 
صفر  من  العرشين  يوم  طالب وهو  أيب  بن  عيل  بن 
فيه  الناس  جيتمع  اإلسالمية  املؤترات  أضخم  من 
كاجتامعهم يف مكة املكرمة تلتقي هناك سائر الفئات 
بجنوبه  العراق  شامل  ويتعانق  العنارص  خمتلف  من 
االقطار اإلسالمية، وقد ورد يف  والوفود من بعض 
عالمات  من  العسكري أهنا  عن اإلمام  رواية 
ويولوهنا  هبــا،  يتمسكون  تراهم  هنا  ومــن  املؤمن 
أمهية كبرية من بني الطقوس التي يامرسوهنا. يسعى 
أتباع أهل البيت عامة وشيعة العراق خاصة لاللتزام 
 ،هبذه الزيارة واحلضور عند حرم اإلمام احلسني
طويلة  ملسافات  مشيًا  بالسري  منهم  الكثري  فيقوم 
شتى  يف كربالء ومن  الطاهر  املرقد  صوب  متجهني 
األربعني أخذت  أن مسرية  حتى  والــقــرى،  املــدن 
مثيل  هلا  يسبق  البيت مل  ألتباع أهل  جتمع  أكرب  تثل 
يف العامل، ولزيارة األربعني طريقتان األوىل هي التي 
كتابيه التهذيب ومصباح  الطويس يف  رواها الشيخ 
الُم  بـ السَّ تبدأ  مهران والتي  بن  املتهجد عن صفوان 
َوَنِجيبِِه  اهللَِّ  َخِليِل  َعىَل  الُم  السَّ َوَحبِيبِِه  اهللَِّ  َويِلِّ  َعىَل 
الُم َعىَل احْلَُسنْيِ  الُم َعىَل َصِفيِّ اهللَِّ واْبِن َصِفيِِّه السَّ السَّ

ِهيِد. )االسدي،2014: 36( امْلَْظُلوِم الشَّ

عن جابر  املروية  الزيارة  هي  الثانية  والطريقة 
)الظاهر  لنا عطا  نقل  والتي  األنصاري،  اهلل  بن عبد 
بن عبد  الذي رافق جابر  الكويف  العويف  نفسه عطية 
يوم  زيارته  صوب كربالء يف  متجهًا  األنصاري  اهلل 
مع جابر  قــال: ُكــنــت  حيث  صــورهتــا(،  االربــعــني 
من صفر،  العرشين  االنــصــاري يــوم  اهلل  عبد  بن 
ولبس  رشيعتها  وصلنا الغارضية اغتسل يف  فلاّم 
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من  يشء  أمعك  يل:  قال  ثّم  طاهرًا  معه  كان  قميصًا 
رأسه  عىل  منه  فجعل  ِسعد،  قلت :  يا عطا؟  الّطيب 
عند  وقــف  حّتى  حافيًا  مشى  ــّم  ث جسده  وســايــر 
فلاّم  عليه،  مغشّيًا  خّر  ثّم  ثالثًا  رأس احلسني وكرّب 
الُم  السَّ اهللَِّ  آَل  َيا  َعَلْيُكْم  الُم  يقول:السَّ سمعته  أفاق 
ِمْن  اهللَِّ  َة  ِخرَيَ َيا  َعَلْيُكْم  الُم  السَّ اهللَِّ  َصْفَوَة  َيا  َعَلْيُكْم 
الُم َعَلْيُكْم  اَداِت السَّ الُم َعَلْيُكْم َيا َساَدَة السَّ َخْلِقِه السَّ
الُم َعَلْيُكْم َيا ُسُفَن  َيا ُلُيوَث ]َعىَل ُلُيوِث [ اْلَغاَباِت السَّ
الُم  السَّ احْلَُسنْيَ  اهللَِّ  َعْبِد  َأَبا  َيا  َعَلْيَك  الُم  السَّ النََّجاِة 
َعَلْيَك َيا َواِرَث ِعْلِم اأْلَْنبَِياِء. )السـند، 2012: 34(

اكرب  من  اليوم  صارت  األربعينية  الزيارة  أن  بام 
وزيارة  العالـم  أصقاع  مجيع  يف  الدينية  التجمعات 
دينية  ظاهرة  باعتبارها   احلسني اإلمام  أربعني 
دراستها  من  البد   – عام  كل  يف  تتجدد   – تكرارية 
منها،  املرجوة  الثمرة  اقتطاف  أبعادها ألجل  بجميع 
الن السلوك ديني 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 
املحرك والباعث عليه  املستند إىل فكر رصني يكون 
تولد  الفكر  منشؤها  اإلنسان  ذهن  يف  راسخة  قناعة 
من  انطالقا،  التطبيق  مقام  يف  ودقة  وحرصًا  التزامًا 
األبعاد  عىل  خمترص  بشكل  الضوء  سنسلط  ذلــك 
اكرب  بحق  صــارت  التي  الــزيــارة  هلــذه  االجتامعية 
وأكثرها  العامل  أصقاع  مجيع  يف  الدينية  التجمعات 
يمكن  إذ  والقوميات  االنتامءات  حيث  من  تنوعًا 

تلخيص تلك األبعاد بعدة نقاط أمهها:

التالقح الفكري:إن التالقح الفكري والتواصل . 1
بنيت عليها  التي  الركائز  أهم  أحد  يعترب  املعريف 

وسبب  وغرهبا  األرض  رشق  يف  احلضارات 
أساس يف التعايش السلمي.

شتى  اللتقاء  فــرصــة  تــوفــر  ــعــني  األرب وزيـــارة 
احلضارات الرشقية منها والغربية بام يكفل لكل زائر 
أو صاحب موكب أن خيرج بحصيلة معرفية ومبادئية 
متنوعة املصادر ففيها جتد الرشقي والغريب ومن شتى 
الفكرية يف حالة من  األديان واملذاهب واالجتاهات 
تم  إن  الثمرة  هذه  حتقيق  تكفل  والتعايش  التوائم 

رعايتها بالشكل املطلوب.

الشيعة  بني  تالق  نقطة  تثل  أهنا  ذلك  إىل  أضف 
أنفسهم ومن شتى بقاع العامل وبني مبادئهم اإلنسانية 

التي تم اختصارها بنقطة تدعى »طف كربالء«. 

التطوعي: ان فكرة العمل . 2 تكريس ثقافة العمل 
الدول  من  الكثري  بناء  يف  أسهمت  قد  التطوعي 
احلديثة وتقدمها فام أحوج بلداننا إىل تفعيل هذه 

الثقافة.

عاطفية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  وزيارة 
العمل  عىل  والباعثية  املحركية  من  تلك  فكرية 
املؤسساتية  اإلمكانات  كل  يفوق  قــدرًا  التطوعي 
العاملية يف هذا املجال فعىل مدى آالف الكيلو مرتات 
أيام  ولعدة  كربالء  إىل  املؤدية  االجتاهات  مجيع  ومن 
حركة  يف  والنساء  الرجال  والشباب،  الشيبة  جتد 
عن  طائلة  وأمواالً  جبارة  جهودًا  يبذلون  متواصلة 
قناعة وإخالص دون أدنى تذمر أو إحباط ودون أي 

أجر مادي دنيوي يف قبال ما يبذلونه.

التكافل . 3 إن  االجتامعي:  التكافل  ثقافة  تكريس 
مبدءًا  تكون  أن  قبل  إنسانية  قيمة  االجتامعي 
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دينيًا، فالشارع املقدس قننها وأرشد إليها ولكن 
مل يكن مؤسسًا يف ترشيعها ؛ كام يعد هذا املبدأ من 
الكفاف  حد  لإلنسان  تضمن  التي  املبادئ  أهم 
عىل أقل التقادير بام يمنحه حياة كريمة بعيدة عن 
الذل واالمتهان لذا أتصور أهنا أهم مبدأ تفتقر له 

جمتمعاتنا اليوم.

وزيارة األربعني عندما جتمع بني العمل التطوعي 
من جهة والعطاء املادي والروحي الالحمدود ودون 
التكافل  ذروة  تبلغ  بذلك  أخــرى  جهة  من  مقابل 
الدولية فضاًل عن غريها،  املؤسسات  تبلغها  مل  التي 
زيارة  يف  االنسان  يكتسبها  التي  السامت  أهم  من  إذ 
االربعني هي سمة العطاء الذي يورث بدوره خصاال 
واجلــود  الكرم  قبيل  من  كثرية  وانسانية  اخالقية 
املفرط  واحلــب  واألنانية  البخل  وتغييب  وااليثار 

للذات )دعيم،2017: 21(

ثقافة . 4 وتكريس  العنرصي  التمييز  عىل  القضاء 
االنسانية  باإلخوة  والتذكري  والتواضع  املساواة 

عامة واالسالمية خاصة:

والعرق  اللون  أســاس  عىل  العنرصي  التمييز 
ابرز  من  يعد  والديني  الفكري  واالنتامء  واجلنسية 
اللعنات التي اصابت املجتمع البرشي بصورة عامة 
تسارع  رغم  احلديثة  الــدول  ان  حتى  وغربًا  رشقــًا 
من  رشعته  ما  ورغــم  فيها  والتطور  التقدم  عجلة 
نرشات  زالت  ال  التمييز  هذا  دون  للحيلولة  قوانني 
بأحداث  واالخــرى  الفينة  بني  علينا  تطل  االخبار 
التكتم  فيها بسبب  مروعة من عنف مادي ومعنوي 
االعالمي الشديدـ، ولكن زيارة االربعني بام تستمده 
من االمام احلسني من قيم دينية ومبادئ انسانية 

ورصيد فكري رصني تكنت من إذابة مجيع الفوارق 
كربالء  اىل  الزاحفة  املليونية  احلشود  بني  العنرصية 
واالديان  والقوميات  اجلنسيات  شتى  فيهم  جتد  اذ 
الفكرية كام جتد االسود واالبيض وقد  واالجتاهات 
املنام،  تساوى اجلميع يف )امللبس، املطعم، املجلس، 
بعض  جنب  اىل  بعضهم  يسري  بل  اخلدمة....الخ( 
الذات  ونسيان  واملحبة  باإلخوة  مشحونة  أجواء  يف 
من  الغل  وانتزع  الفوارق  مجيع  عن  ختلوا  وكأهنم 
قلوهبم بمجرد ان وضعوا أقدامهم عىل طريق كربالء 
القوميات  يبلغ ذلك ذروته عندما جتد ان هذه  حتى 
واالعراق وااللوان كل منها يفتخر بان يكون خادمًا 

لآلخر بروح ملئها املحبة والعطاء 

التي . 5 االنسانية  القيم  من  الكثري  الفرد  تنح 
تساعد يف بناء جمتمع متامسك وتنحه القدرة عىل 
القيم  هذه  ومن  املزالق  من  كثري  بوجه  الصمود 

)ترسيخ اإليامن، احلرية، العالة، الصرب(.
تذكري املجتمع باملبادئ احلسينية اإلنسانية.. 6
بالفكر . 7 ممزوجة  عاطفة  عن  للتعبري  فسحة  تعد 

اإليامين  املنهج  يف  نضوجًا  يثمر  مما  والتعقل 
 :1411 )الطويس،  سواء.  حد  عىل  واإلنساين 

.)76

مفهوم التعاي�ض ال�شلمي

ان التعايش السلمي هو حالة من السالم والوئام 
اسايس  املعاش كعنرص  املجتمع  بيئة  داخل  االنساين 
وأفـــراده،  املجتمع  بناء  وتطور  تقدم  عنارص  من 
سلوك  طبيعة  وتقييم  ــة  دراسـ عــوامــل  وتتحدد 
التعايش  بواقع  ذاك  او  املجتمع  هــذا  وممــارســات 
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ظواهر  بــروز  خالل  من  السليم  واألهــيل  السلمي 
بواقع  وقبوله  املجتمعية  عالقاته  بناء  روابط  حسن 
التواصل  البيني ومد جسور  السلمي  التعايش  حالة 
املختلفة  ورشائحه  ــراده  أف خمتلف  بني  االجتامعي 
والطبقية.  والسياسية  والعرقية  الدينية  احلية  وقواه 

)طه البديوي،2010: 14(

جانبيه  حتليل  السلمي  التعايش  مفهوم  ويقتيض 
األساسيني ومها: السالم االجتامعي كحالة من جانب 
ووسائل حتقيقه من اجلانب اآلخر، حيث يقوم حتليل 
وتوصيف حالة السالم االجتامعي عىل مفهوم احلياة 
والتي  هبا،  املرتبطة  واحلقوق  فيها  واحلق  الكريمة 
وأمهها  املجتمعات.  لتحليل  معيارية  أسسًا  صارت 
البرشية األساسية من غذاء وماء  تلبية االحتياجات 
تأمني  ووسائل  وعمل  وسكن  وتعليم  وصحة  نقي 
العظيم  )عبد  لإلنسان.  الكريمة  احلياة  حتقيق  حلامية 

املهتدي البحراين، 2008، 91(

تتوقف قدرة اإلنسان عىل التفكري السليم واإلنتاج 
واإلبداع عىل مدى توفر الرشوط النفسية والصحية 
عىل  والقلق  احلارض  من  اخلوف  عن  بعيدًا  املناسبة، 
الكره  عن  بعيدًا  واجلوع،  الفقر  عن  بعيدًا  املستقبل، 
بالظلم،  والشعور  اإلحباط  عن  بعيدًا  والضغينة، 
ليتمتع بالرىض والقناعة، وتغمر السعادة جو األرسة، 
واأللفة جو العمل، يف جمتمع يكفل له حقوقه ويبادله 
االحرتام، ودولة حتميه من تعديات اآلخرين وختفف 
الذي  املواطن  اإلنسان  هو  هذا  القدر.  نازالت  عنه 
يشكل خلية سليمة يف جسم املجتمع، املجتمع القادر 
عىل بناء الدولة العرصية القوية واملزدهرة. أي أن كل 
الوطن جيب أن يكون مسخرًا هلذا اإلنسان  يشء يف 

املواطن كي ينمو نموًا حرًا، تتفتح فيه ملكاته وتتفجر 
إبداعاته. فحق اإلنسان عىل وطنه أن يوفر له كل ما 
خالل  من  خصوصيته  عن  ويعرب  إنسانيته  حيقق 
منافسة حرة ونزهية مبنية عىل تكافؤ الفرص بني مجيع 

املواطنني. )فوزي فاضل الزفزاف، 2008: 43(

المقومات ال�شا�شية لل�شلم الجتماعي

األمنية . 1 بقواها  معززه  قوية  سلطات  وجود 
النظام  بقوة  العاملة  االنضباطية  والعسكرية 
ردع  وحماسبة  معاقبة  يف  به  والتمسك  والقانون 

املخلني بالسلم االجتامعي.
العدالة واملساواة يف املجتمع ومنع . 2 حتقيق اسس 

افراد  بني  والفئوي  والديني  العنرصي  التميز 
النظام  تطبيق  امام  سواسية  وجعلهم  املجتمع 

والقانون السائد
وكل . 3 املواطن  وأمان  بأمن  املخلة  الظواهر  منع 

والسكينة  للسلم  املقلقة  السوية  غري  االعامل 
العامة للمواطنني

 ضامن تبادل احلقوق واملصالح املشرتكة بني فئات . 4
بمسئولياهتم  اجلميع  وشعور  املجتمع  ورشائح 
املشرتكة جتاه محاية سلمهم االجتامعي والتزامهم 
التعايش  ومبادئ  بقواعد  العمل  تطبيق  باحرتام 

السلمي واألهيل املطلوب حيال ذلك.
ديني . 5 وإرشاد  تعليمي  جمتمعي  وعي  وجود 

واستيعاب  بفهم  املجتمع  أوساط  بني  مغروس 
التعايش السلمي  أمهية العمل بمعاين ودالالت 
اجلميع  بني  املشرتك  القاسم  باعتباره  واالهيل، 
بعضهم  جتاه  وترامحهم  وتوادهم  تعايشهم  يف 
البعض. )حممد عبد اجلبار شبوط،2007: 82(
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اجراءات البحث

منهج البحث:

استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل 
باعتباره انسب املناهج التي تتالءم وأهداف البحث

جمتمع البحث:

الــزيــارة  يف  املــشــاركــني  البحث  جمتمع  يشمل 
من  كربالء  مدينة  اىل   احلسني لالمام  األربعينية 
الذكور واالناث وخاصة من فئة الشباب يف حمافظتي 

دياىل وكربالء املقدسة.

عّينة البحث: 

وزائرة  زائر   )100( البحث  عّينة  افراد  عدد  بلغ 
من حمافظتي دياىل وكربالء املقدسة.

اداة البحث: 

اداة  ببناء  الباحثان  قام  البحث  أهداف  ولتحقيق 
وقد  احلايل  البحث  أهداف  حتقيق  اجل  من  البحث 
السابقة  والدراسات  األدبيات  عىل  الباحثان  اطلع 
التي ختص موضع البحث احلايل، قام الباحثان ببناء 
)الرتبوي  هي   جماالت  مخسة  من  مكونة  قياس  اداة 
والنفيس واالجتامعي والثقايف والديني( ولكل فقرة 
ثالث بدائل )دائاًم- أحيانًا- أبدًا( ولكل بديل وزن 
الكيل  الفقرات  عدد  أصبح  اذ   ،)1،2،3( هو  معني 

لألداة )30( فقرة.

صدق االداة 

تكشف  التي  السايكومرتية  اخلاصية  هو  الصدق 
من  ــد  ُأع ــذي  ال للغرض  املقياس  اداء  مــدى  عــن 
أن  ملا يفرتض  الفقرات  قياس  أجله، وهو دليل عىل 

قام  البحث  أداة  صدق  من  التحقق  وألجل  تقيسه 
الباحث باستخراج الصدق الظاهري الذي يعد من 
مستلزمات بناء املقياس وذلك بعرض فقرات  االداة 
عىل جمموعة من اخلرباء واملختصني يف العلوم الرتبوية 
والنفسية، ويف ضوء آرائهم تم االبقاء عىل الفقرات 
التي نالت نسبة )85(% فأعىل وهي تثل نسبة قبول 

وبذلك عدل اخلرباء بعض الفقرات.

حتليل فقرات القياس

تم حتليل لفقرات احصائيًا بأسلويب:

املجموعتان املتطرفتان: أ. 

فقرات  من  فقرة  لكل  التمييزية  القوة  حلساب 
االداء تم اجراء اخلطوات اآلتية تطبيق املقياس عىل 

عّينة التحليل ثم حتديد الدرجة الكلية لكل استامرة.

درجاهتا *  بحسب  تنازليًا  االستامرات  ترتيب 
الكلية من أعىل درجة إىل أوطأ درجة.

تعيني )27%( من االستامرات احلاصلة عىل أعىل * 
املقياس و)27%( من االستامرات  الدرجات يف 
احلاصلة عىل أدنى الدرجات، وتثالن جمموعتني 
عدد  وبلغ  ممكن،  تايز  وأقىص  حجم  بأكرب 
االستامرات يف كل جمموعة )14( استامرة وعليه 
للتحليل  خضعت  التي  االستامرات  عدد  فان 

يكون )28( استامرة.

 استخراج الوسط احلسايب واالنحراف املعياري * 
كل  عن  جمموعة  لكل  املفحوصني  لدرجات 
فقرة من فقرات املقياس ثم طبق االختبار التائي 
درجات  بني  الفروق  الختبار  مستقلتني  لعينتني 
فقرة  كل  يف  الدنيا  واملجموعة  العليا  املجموعة 
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عند مستوى داللة )0،05( وبدرجة حرية )98( 
وقد تبني مجيع الفقرات مميزة وجدول )2( يبني 

ذلك:

 جدول )2( القوة التميزية للفقرات

ت

ــة املجموعة الدنيااملجموعة العليا ــم ــي ــق ال
ــة  ــي ــائ ــت ال
املحسوبة

ــط  ــوسـ الـ
احلسايب

االنـــحـــراف 
املعياري

ــط  ــ ــوس ــ ال
احلسايب

االنحراف 
املعياري

12.5530.5552.2200.6135.221

22.4640.6642.20240.69703.525

32.3810.5972.0230.7254.925

42.0530.7282.0570.7815.650

52.4700.6371.8920.8047.554

62.2850.7012.1070.8152.168

72.6420.6132.1190.8246.536

82.6840.5482.1540.7737.239

92.7230.5732.0710.8238.536

102.5950.5911.9820.7618.237

112.4520.6071.9820.6876.643

122.7560.5522.2320.7737.141

132.5350.6181.9820.7547.360

142.7500.4862.0890.7569.519

152.6780.5392.1780.7207.200

162.4400.6162.0060.7545.783

172.5710.5742.0830.7536.676

182.3330.7631.9640.7494.471

192.3390.6361.9630.7495.071

202.6840.5032.1840.7397.247

212.7610.4922.1540.7288.861

222.6600.5562.1540.7736،882

232.4920.5292.0710.7237.541

242.1190.8621.6320.8057.912

252.2850.7012.1070.8152.168

262.6420.6132.1190.8246.536

273.5530.3253.2400.6135.221

282.4640.5612.40240.73706.515

292.4640.6642.20240.69703.525

302.7560.5522.2320.7737.141

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:

يقصد هبا معامل االرتباط بني األداء عىل كل فقرة 
انَّ من مميزات هذا  إِذ  بأكمله،  واألداء عىل االختبار 
األسلوب َأن يقدم مقياسًا متجانسًا يف فقراته، إذ إِن 
املحك  مع  جدًا  ضعيفًا  ارتباطًا  ترتبط  التي  الفقرة 
)املقياس( تعد غالبًا فقرة تقيس سمة ختتلف عن تلك 
السمة التي تقيسها فقرات املقياس األخرى إِذ جيب 
الذي  املفهوم  تقيس  الفقرة  ان  بمعنى  استبعادها، 
مؤرشات  أحد  وتوفر  عامة،  بصفة  املقياس  يقيسه 

صدق البناء. 

فقرة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل  وحلساب 
الباحث  الكلية استعمل  من فقرات االداة والدرجة 
معامل ارتباط بريسون، وقد تبني أن معامل االرتباط 
بني درجة الفقرة والدرجة الكلية مجيعها ذات داللة 
إحصائية عند مستوى )0.05( ألن مجيع معامالت 
االرتباط أعىل من القيمة اجلدولية البالغة )0.088( 

وبدرجة حرية )99( واجلدول )3( يوضح ذلك. 



121

حمور السلم اجملتمعي

جدول)3( معامالت الرتباط بين درجة الفقرة والدرجة 

الكلية للمقيا�ض

تسلسل 
الفقرة

معامل 
االرتباط

تسلسل 
الفقرة

معامل 
االرتباط

10.226120.308
20.154160.396
30.205170.288
40.047180.145
50.270190.155
60.142200.188
70.282210.319
80.295220.263
90.323240.282

100.364250.170
110.305260.312
120.116270.122
130.254280.116
140.320290.298
150.251300.415

مؤرشات الثبات:

واالستقرار  األفراد  أداء  يف  الدقة  بالثبات  يقصد 
االختبار  نتائج  تأثر  عدم  ان  الزمن،  عرب  النتائج  يف 
بصورة جوهرية بذاتية املفحوص، أو إن االختبار فيام 
لو ُكرر عىل املجموعة نفسها بعد فرتة زمنية نحصل 
عىل النتائج نفسها أو مقاربة، وقد تم استخراج قيمة 
كرونباخ،  الفا-  اسلوب  خالل  من  الثبات  معامل 
ويعد   )0.80( املقياس  ثبات  معامل  قيمة  فكانت 
املقياس داخليًا الن هذه املعادلة تعكس مدى اتساق 

فقرات داخليًا.

الوسائل االحصائية:

استخدم الباحث برنامج )spss( لتحليل الفقرات 
واستخراج النتائج لألهداف املوضوعة.

عر�ض النتائج وتف�شيرها

ثقافة . 1 تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  دور  معرفة 
السلم املجتمعي:

ولتحقيق هذا اهلدف تم حساب متوسط درجات 
الطلبة الكلية فبلغ )72.6( درجة وبانحراف معياري 
قدره )11.9( وعند مطابقة هذه القيمة مع الوسط 
الفريض البالغ )60( باستخدام االختبار التائي وجد 
درجة   )1.96( بلغت  املحسوبة  التائية  القيمة  أن 
البالغة  عند مستوى  اجلدولية  القيمة  اكرب من  وهي 
 )4( واجلدول  إحصائيًا  دالة  وهي   )0.05( داللة 

يوضح ذلك.

الجدول)4( المتو�شط الح�شابي، والنحراف المعياري 

والمتو�شط الفر�شي والقيمة التائية 

املتوسط العّينة
احلسايب

االنحراف   
املعياري

املتوسط
الفريض

القيمة التائية

اجلدوليةاملحسوبة

10072.611.9602.111.96

توضح املؤرشات االحصائية جلدول )4( ان دور 
الزيارة األربعينية يف تعزيز ثقافة السلم املجتمعي لدى 
زوار اربعينية االمام احلسني ويف نرش ثقافة السلم 
املجتمعي، توضح نظريات علم النفس ذات التوجه 
الفرد يف معايريه املجتمعية يعمل   املعرفية، ان توافق 
عىل تنضيجها من خالل االستشارة والنصح وزوار 
الروحي  باالنتامء  يشعرون  هم  األربعينية  الزيارة 
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مع  التوافق  هلم  حيقق  مما  الزيارة  شعائر  يف  والنفيس 
اآلخرين وقبوهلم وبناء ثقافة احلوار واالحتواء وهي 
املتحقق  السلمي  السلم االجتامعي والتعايش  اسس 

من الزيارة األربعينية بني زوار االمام احلسني.

االرشاد  تعزيز  اىل  حتتا	  التي  اجلوانب  حتديد   .2
الرتبوي لتحقيق التعايش السلمي:

الباحث  استخدم  الثاين  اهلــدف  حتقيق  لغرض 
التي  الثفافية  التي  اجلوانب  لتحديد  املرجح  الوسط 
التعايش  ونــرش  لتعزيز  الرتبوي  ــاد  االرش يتناوهلا 
فام   )2( للعبارة  املرجح  الوسط  كان  فإذا  السلمي، 
الفقرة تعد مهمة  تثل احد اجلوانب  فان تلك  دون 
السلمي  التعايش  الثقافة  لتعزيز  حتتاج  التي  الثقافية 
االوساط  قيمة  حسب  تنازليًا  الفقرات  رتبت  وقد 

املرجحة وكام موضح يف جدول )5(.

جدول )5( ابرز القيم الجتماعية التي يتم تنميتها لدى 

اطفال الريا�ض

الفقرات ت
املجال الذي 

تنتمي اليه
الوسط املرجح

1

تنمية قيمة احلوار 
البناء املتبادل بني 

الفرد واالخرين من 
خالل شعائر الزيارة 

األربعينية

ثقافة التعايش 
السلمي

2

2

التعامل مع الزائرين 
بثقافة التعايش 

االجتامعي يف ضوء 
مفهوم الزيارة 

األربعينية

=1.99

3
تعزيز امهية السلم 

املجتمعي بني الزائرين 
يف األربعينية

=1.98

4

استثامر مراحل الزيارة 
عىل نرش ثقافة نبذ 

العنف والتطرف يف 
املجتمع 

=1.97

5
احرتام االختالف 
يف الرأى واملصالح 

والعقيدة والفكر
=1.95

6

رضورة جعل الزيارة 
األربعينية نموذجًا 

للتعيش السلم املعرب 
عن الرسالة الفكرية 
لإلمام احلسني

1.94تقبل االخر

7

أتعامل بكل احرتام 
وتقدير مع الزائرين 
الذين خيتلفون عني 
باملذهب واالعتقاد

=1.92

8
اجعل ثقافة التسامح 

شعاري يف الزيارة 
األربعينية

=1.89

9
العمل اجلامعي يؤدى 

اىل تكامل العمل 
اإلجتامعي

1.86التواصل االجتامعي

10
تعد الزيارة األربعينية 

من اهم روافد بناء 
ثقافة السلم املجتمعي 

=1.85

11

تتحقق املشاركة 
بمواكب خدمة 

الزوار نموذجًا للسلم 
والتعايش السلمي

=1.74
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12

ان اختالف اخللفيات 
الثقافية للزائرين حتقق 

الثقافة التوافقية يف 
املجتمع 

االحساس 
باملسؤولية

1.71

13

اسعى اىل نرش ثقافة 
السلم االجتامعي 

من خالل فكر االمام 
احلسني يف الزيارة 

األربعينية

=1.68

14

تعد ثقافة السالم من 
اهم مبادئ وقيم ثورة 

 اإلمام احلسني
التي تتجسد يف شعائر 

الزيارة األربعينية

=1.63

من  العديد  هناك  ان   )5( ــدول  اجل من  يتضح 
اجلوانب التي تعد جوانب وحاجات اجتامعية حتتاج 
اهم  من  هي  األربعينية  والزيارة  ثقايف،  تعزيز  اىل 
ظل  يف  املجتمعي  السلم  وحتقق  تعزز  التي  امليادين 
شعائر  وتعد  وفعاًل  قوالً   احلسني االمــام  فكر 
التي  الثقافة  حتقيق  اجل  من  وداعــاًم  معززًا  الزيارة 
تساهم يف حتقيق السلم والتعايش االجتامعي اذ بلغ 
عدد تلك اجلوانب )14( جانب شخصت من خالل 
استخراج الوسط املرجع لفقرات املقياس وتم ترتيب 
الفقرات تنازليًا فالفقرة التي حصلت عىل اقل وسط 
مرجح تعد اهم جانب حيتاج اليها الزائر اثناء الزيارة 
وتطبيق  وارشاد  ونصح  وتوعية  تعزيز  من  وبعدها 
 )1.63-2( بني  املرجحة  ــاط  االوس وانحرصت 
موزعة عىل جماالهتا التي تنتمي اليها مما حيدد اجلوانب 
املهمة لدى الزائرين التي تساهم يف تعزيزها مما تعمل 

عىل نرش ثقافة السلم املجتمعي بني افراد املجتمع.

اإلحصائية . 3 الداللة  ذات  الفروق  معرفة  ثالثا- 
ثقافة  النوع )ذكور-اناث( يف تعزيز  وفق متغري 

السلم املجتمعي املتحقق من الزيارة األربعينية.

توجد فروق دالة إحصائيًا يف درجات االستجابة 
عىل االداة بني الذكور واإلناث، اذ وجد أن الوسط 
قدره  معياري  بانحراف   )15.6( للذكور  احلسايب 
 )13.01( لإلناث  احلسايب  والوسط   )6.17(
نتائج  وأظهرت   ،)4.12( قدره  معياري  بانحراف 
متوسط  بني  الفروق  إن  التائي  االختبار  استخدام 
دال  ــاث  اإلن ــات  درج ومتوسط  الذكور  ــات  درج
كانت  حيث   0.05 داللــة  مستوى  عند  إحصائًيا 
من  أكرب  القيمة  وهذه   )3( املحسوبة  التائية  القيمة 
يوضح  ــدول)6(  واجل  )2( البالغة  اجلدولية  القيمة 

ذلك.

جدول )6( يبين نتائج الختبار التائي للفرق بين متو�شط 

درجات الإناث 

املؤرش 
اإلحصائي

النوع
العدد 

املتوسط 
املحقق

االنحراف 
املعياري

القيمة التائية 
مستوى 

داللة  اجلدوليةاملحسوبة 

5515.66.17ذكور
320.05

4513.14.12اناث

يتضح من اجلدول )6( ان الفروق دالة احصائيًا 
لصالح الطالب الذكور، أي ان دور الزيارة األربعينية 
لدى  االجتامعي  السلم  ثقافة  مفهوم  تعزيز  يف  فعال 
ضوء  يف  ذلك  ويفرس  بالزائرات،  مقارنة  الزائرين 
نظرية علم النفس التي هتتم بالعالقات االجتامعية ان 
الزائرين يتمتعون بعالقات اجتامعية متنوعة ومتعددة 
سواء مع اقراهنم ونوع جنسهم او بحكم املكانة التي 
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يمنحها املجتمع للذكور مقارنة باالناث، كام يتعرض 
الذكور خلربات متعددة ومتنوعة فيبحثون عن السلم 
االنصهار  واالنسجام  والتوافق  واألمن  االجتامعي 

االجتامعي والتعايش والسالم املجتمعي.

التو�شيات 

يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث:

توظيف أنشطة الزيارة األربعينية يف تعزيز ثقافة . 1
الرشاكة  حتقيق  خالل  من  املجتمعي  السلم 
املذاهب  خمتلف  من  الزائرين  بني  املجتمعية 
مما  سنوية  خطة  ووضع  وخارجة  العراق  داخل 
ضوء  يف  املجتمعي  للسلم  مستدامة  تنمية  حتقق 

الزيارة األربعينية. 
ترسيخ القيم واملبادئ التي تساهم يف نرش ثقافة . 2

وسلوك  كمفهوم  السلمي  والتعايش  التسامح 
وتعزيزه بني الزائرين من خالل الربامج الفكرية 
الزيارة  واثناء  الزيارة  قبل  والرتبوية  واالعالمية 
تعمل عىل  تطوعية  فرق عمل  وبعدها وتشكيل 
خالل  من  احلسني  لالمام  احلسيني  الفكر  نرش 

التطبيق العميل وامليداين ولكال اجلنسني.
ووسائل . 3 االجتامعي  التواصل  مواقع  توظيف 

االعالم بمختلف مسمياهتا يف نرش ثقافة السلم 
املجتمعي يف ضوء فكر االمام احلسني انموذجًا.

المقترحات 

يقرتح الباحث: 

البناء . 1 يف  احلسني  االمام  فكر  عن  دراسة  اجراء   
الثقايف يف املجتمع.

اجراء دراسة عن ثقافة الزيارة األربعينية يف بناء . 2
اهلوية االجتامعية.

يف . 3 للزائرين  النفسية  اإلبعاد  عن  دراسة  اجراء    
.اربعينية االمام احلسني

 الهوام�ض 

إبراهيم بن عيل العاميل الكفعمي )840-905هـ( من ( 1)
قرية  يف  ولد  اهلجري،  التاسع  علامء الشيعة يف القرن 
َنسبه  وينتهي  عامل يف لبنان،  توابع جبل  من  كفرعيام 

.إىل حارث اهلْمداين من أصحاب أمري املؤمنني

الم�شادر والمراجع

علم . 1  :)2011( اللطيف  عبد  امحد  أسعد،  أبو 
النفس االرشادي، دار امليرسة، عامن.

التعايش . 2 ثقافة  االسدي، نارص حسني )2014(:  
مؤسسة  ط1  السعيدة،  واحلياة  التقدم  اىل  الطريق 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  االسالمي  الفكر 

بريوت.

3 . :)2008( املهتدي  العظيم  عبد  البحراين، 
العلوم  دار  ط1،  التعايش،  وثقافة  االختالف 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت.

االجتامعي . 4 السالم   :)2010( طه  البديوي، 
والتوزيع،  للنرش  ادريب  دار  السلمي،  والتعايش 

القاهرة.

دعيم، سمعان عزيز )2017(: مفهوم ونرش ثقافة . 5
جملة  جمتمعية،  نظر  وجهة  من  السلمي  التعايش 
االبحاث  مركز   ،)2( العدد   ،)20( جملد  جامعة، 
الرتبوية واالجتامعية، اكاديمية القاسمي، النارصة، 

فلسطني.
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التعايش . 6  :)2008( فاضل  فوزي  الزفزاف، 
جملة  متعدد،  جمتمع  يف  البناء  اإلحيائي  السلمي 
التواصل، املجلد )2(، العدد)17(، جامعة ياجي 

خمتار، اجلزائر.

ط1، . 7 م،   2012 االربعني،  الزيارة  حممد،  السند، 
طهران.

يف . 8 خطوات   :)2007( اجلبار  عبد  حممد  شبوط، 
بناء الدولة احلديثة، جملة املواطنة والتعايش، املجلد 

)2(، العدد )1(، مركز وطن للدراسات، بغداد.

سيكولوجية . 9  :)2009( حكمت  رغدة  رشيم، 
املراهقة، ط1، عامن، دار  املسرية.

اول . 10 درباره  عيل، حتقيق:  حممد  السيد  الطباطبائي، 
اربعني حرضت سيد الشهدا ]حتقيق حول أول 
أربعينية لسيد الشهداء[، قم، بنياد علمي وفرهنگي 

شهيد آيت اهلل قايض طباطبايي، 1368هـ.

املتهجد . 11 مصباح  احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
النارش: مؤسسة  لبنان،   - بريوت  املتعبد،  وسالح 

فقه الشيعة، ط1، 1411هـ.

االسس . 12  :)2016( االله  عبد  خالد  الستار،  عبد 
املجتمعات،  يف  السلمي  التعايش  لثقافة  الفكرية 
العدد،   ،)3( املجلد  العلمي،  العريب  الرتاث  جملة 
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زيارة الأربعين طريق لمعالجة النحراف الأخالقي في المجتمع

د. مصطفى خالد جهاد العزاوي

مديرية تربية صالح الدين

aboabo12312357@gmail.com

الملخ�ض

باألخالق  التحيل  مسألة  هبا  االلتزام  إىل  ودعت  اإلسالمية  الرشيعة  عليها  ركزت  التي  املهمة  األمور  من 
الفاضلة وحماوالت إصالح أخالق املجتمع يف ضوء التوجيه عرب الزيارات والشعائر الدينية.

وبام أن زيارة األربعني حدٌث مهم يف تاريخ األمة اإلسالمية فالذي جيب فيه أن يكون هذا احلدث منطلقًا 
ملعاجلة االنحراف األخالقي يف املجتمع بصورة عامة، وتكشف زيارة األربعني لإلمام احلسني بن عيل عن 

دالالت وآثار عظيمة، كام تربز جانبًا مهاًم من جتليات عظمة اإلمام احلسني ومكانته وفضله.

إن ظاهرة الزيارة املليونية يف زيارة االربعني لإلمام احلسني تعرب عن انتصار القيم واملبادئ واألهداف 
الشهداء، وسبط رسول  زيارة سيد  معركة كربالء، كيف ال وهي  اإلمام احلسني يف  أجلها  استشهد من  التي 

.وأمه سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء البتول ورحيانته، وابن أمري املؤمنني سيدنا عيل اهلل

كيف ال واإلمام احلسني يدعو إىل األخالق احلميدة، واالبتعاد عن األخالق الذميمة، وذلك ملا فيه من 
اخلري الكثري لصالح األمة اإلسالمية يف حتقيق أهدافها وهو جعلها أسمى أمة.

يف  األخالقي  االنحراف  ملعاجلة  طريق  األربعني  بـ)زيارة  موسومًا  بحثي  عنوان  أجعل  بأن  ارتأيت  ولقد 
الزيارة  بأن  أمره  من  بصرية  عىل  الفرد  جتعل  مهمة  أمور  من  فيه  ملا  املهم  اجلانب  هذا  عىل  وركزت  املجتمع( 

األربعينية هي زيارة اصالحية لكل ما نحتاجه بأبسط الطرق واألساليب.

الكلامت املفتاحية: الزيارة، زيارة االربعني، االنحراف، االنحراف االخالقي.
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Visit the Forty Ways to address moral perversion in society
Ass. Inst. Mustafa Khaled Jihad Al-Azzawi

Imam Hussein Scientific Complex for the Realization of the Heritage of the People of 
the House - the Holy Hussaini Shrine

Abstract
One of the important issues that the Islamic Shari'a focused on and called for adherence to 

the issue of ethics and virtuous attempts to reform the morals of society in the light of guidance 
through visits and religious rites.

As the 40th visit is an important event in the history of the Islamic Ummah. this event must 
be a starting point for dealing with moral deviation in society in general. The fortieth visit of 
Imam Hussein bin Ali (peace be upon him) reveals great signs and effects. Hussein (peace be 
upon him) and his status and his preference.

The visit to the fortieth anniversary of the Imam Hussein (peace be upon him) reflects the 
victory of the values and principles and objectives for which Imam Hussein was martyred in 
the battle of Karbala. how not to visit the master of martyrs. and the Prophet of Allah (peace 
be upon him and his family) and his son. Believers of our master Ali (peace be upon and his 
mother the woman of the world women Fatima Zahra al-Batul (peace be upon her him).

How does Imam Hussein (peace be upon him) call for good morals. and away from bad 
morals. because it is good for the benefit of the Islamic nation in achieving its goals is to make 
it the highest nation.

I focused on this important aspect of the important things that make the individual aware of 
the fact that the visit is a forty-year visit is a reform of everything we need in the simplest ways 
and methods.

The importance of the subject is that it deals with an important issue in our lives. namely 
virtuous ethics. because it is of interest to all Muslim and non-Muslim societies. because the 
principle of ethics is in light of the establishment of security and safety in the countries. As 
well as to spread compassion. justice and work on human rights and care and application to the 
fullest.

key words: The visit, the forty visit, the deviation, the moral deviation.
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اأهمية المو�شوع والهدف منه:

تكمُن أمهية املوضوع يف أنه يعالج مسألة مهمة يف 
حياتنا أال وهي األخالق الفاضلة، وذلك ملا فيها من 
وغري  املسلمة  املجتمعات  مجيع  عىل  تصُب  مصلحة 
ضوئه  يف  يتم  األخــالق  مبدأ  ألن  وذلــك  املسلمة، 
إحالل األمن واألمان يف البلدان، وكذلك يبث روح 
وكذلك  املسلمة،  الطوائف  بني  واملحبة  التسامح 
حقوق  عىل  والعمل  والعدل  الرمحة  نرش  عىل  يعمل 

اإلنسان ورعايتها وتطبيقها عىل أتم وجه.

خطة البحث:

ومبحثني،  مقدمة،  إىل  البحث  قسمُت  ــد  وق
وخاتة، وإىل قائمة املصادر واملراجع.

للبحث  ملخصًا  فيها  فــذكــرُت  املقدمة:  فأما 
واهلدف من اختيار املوضوع، وكذلك خطة البحث.

األربعني  زيارة  فضل  فهو  األول:  املبحث  وأما 
وأسباب  األخالقي  االنحراف  بمفهوم  والتعريف 

تفشيه يف املجتمعات.

جيب  التي  األمـــور  فهو  الــثــاين:  املبحث  وأمــا 
اختاذها ملعاجلة ظاهرة االنحراف األخالقي يف زيارة 

األربعني.

وأما اخلاتة فذكرُت فيها أهم النتائج التي توصلت 
إليها يف بحثي.

وأن  هذا،  بحثي  يوفقني يف  أن  اهلل  أسال  وختامًا 
جيعلني من املقربني ألهل بيت رسول اهلل، وصىل 

اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وسلم.

المبحث الأول:

 ف�شل زيارة الأربعين والتعريف بمفهوم 
النحراف الأخالقي واأ�شباب تف�شيه في 

المجتمعات

المطلب الأول: ف�شل زيارة الأربعين

تسمية زيارة األربعني:

يف  يكون  وقتها  ألن  األربعني  بزيارة  سميت  إنام 
يوم العرشين من صفر فيكون أربعني يومًا من مقتل 
وهو  حمرم،  شهر  من  العارش  يف   احلسني اإلمام 
اليوم الذي جاء فيه جابر بن عبد اهلل األنصاري من 
املدينة إىل كربالء لزيارة قرب اإلمام احلسني فكان 
كان  أيضًا  اليوم  هذا  ويف  الناس،  من  زاره  من  أول 
رجوع حرم اإلمام احلسني من الشام إىل كربالء 
فالتقى   العابدين زين  اإلمام  بقيادة  أخرى  مرة 

بجابر.

فضل زيارة األربعني:

قال:  أنــه   العسكري حممد  أيب  عن  فــروي 
)عالمات املؤمنني مخس صالة االحدي واخلمسني، 
وزيارة األربعني، والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني، 

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم()1(.

احلسني  )إن   :الباقر اإلمام  عن  أيضًا  وروي 
قتل مظلومًا فآىل اهلل أن ال يأيت قرب احلسني مظلوم إاّل 
مهمومًا حزينًا  قتل  احلسني  وأن  مظلمته،  بردِّ  تكّفل 
كئيبًا فآىل اهلل أن ال يأيت قرب احلسني مهموم إال فّرج 

عنه(.
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وروي عن عيل بن ميمون الصائغ عن أيب عبد اهلل 
قال: )يا عيل زر احلسني وال تدعه قال: قلت: ما ملن 
أتاه من الثواب؟ قال: من أتاه كتب اهلل له بكّل خطوة 
حسنة، وحما عنه سّيئة، ورفع له درجة، فاذا أتاه وّكل 
خري،  من  )فّمه(  من  خرج  ما  يكتبان  ملكني  به  اهلل 
وال يكتب ما خيرج من فيه من يشء وال غري ذلك، 
لك،  مغفور  اهلل  ويّل  يا  وقالوا:  وّدعوه  انرصف  فاذا 
أنت من حزب اهلل وحزب رسوله وحزب أهل بيت 
رسوله، واهلل ال ترى النار بعينك أبدًا، وال تراك وال 

تطعمك أبدًا()2(.

قال:  طوياًل  حديثًا  مهران  بن  صفوان  وروى 
زيارة  عليه: يف  اهلل  الصادق صلوات  قال يل موالي 
السالم  وتقول:  النهار،  ارتفاع  عند  تزور  األربعني 
عىل ويل اهلل وحبيبه، السالم عىل خليل اهلل ونجيبه، 
عىل  السالم  صفيه،  ــن  واب اهلل  صفي  عىل  السالم 
الكربات  السالم عىل أسري  الشهيد،  املظلوم  احلسني 
وابن  وليك  أنه  أشهد  إين  اللهم!  العربات،  وقتيل 
وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته 
الوالدة  بطيب  واجتبيته  بالسعادة  وحبوته  بالشهادة 
وذائدًا  القادة  من  وقائدًا  السادة  من  سيدًا  وجعلته 
حجة  وجعلته  األنبياء  مواريث  وأعطيته  الذادة  من 
ومنع  الدعاء  يف  فأعذر  االوصياء،  من  خلقك  عىل 
النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من اجلهالة 
وحرية الضاللة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع 
حظه باألرذل األدنى ورشى آخرته بالثمن األوكس 
وأسخط  وأسخطك  ــواه  ه يف  وتــردى  وتغطرس 
نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق ومحلة 

صابرًا  فيك  فجاهدهم  للنار  املستوجبني  األوزار 
حمتسبًا، حتى سفك يف طاعتك دمه واستبيح حريمه، 
اللهم! فالعنهم لعنا وبيال وعذهبم عذابًا ألياًم، السالم 
سيد  ابن  يا  عليك  السالم  اهلل!  رسول  ابن  يا  عليك 
عشت  أمينه،  وابن  اهلل  أمني  أنك  أشهد  االوصياء! 
شهيدًا،  مظلومًا  فقيدًا  ومت  محيدًا  ومضيت  سعيدًا 
خذلك  من  ومهلك  وعدك  ما  منجز  اهلل  أن  وأشهد 
اهلل  بعهد  وفيت  أنك  وأشهد  قتلك،  من  ومعذب 
اليقني، فلعن اهلل من  أتاك  وجاهدت يف سبيله حتى 
سمعت  أمة  اهلل  ولعن  ظلمك  من  اهلل  ولعن  قتلك 
ملن  ويل  أين  أشهدك  إين  اللهم!  به،  فرضيت  بذلك 
وااله وعدو ملن عاداه، بأيب أنت وأمي يا ابن رسول 
الشاخمة  االصــالب  يف  ــورًا  ن كنت  أنك  أشهد  اهلل! 
بأنجاسها  اجلاهلية  تنجسك  مل  الطاهرة   واألرحــام 
من  أنك  وأشهد  ثياهبا،  من  املدهلامت  تلبسك  ومل 
املؤمنني،  ومعقل  املسلمني  ــان  وأرك الدين  دعائم 
اهلادي  الزكي  الرىض  التقي  الرب  االمام  أنك  وأشهد 
التقوي  كلمة  ولدك  من  األئمة  أن  وأشهد  املهدي، 
أهل  عىل  واحلجة  الوثقى  والعروة  اهلــدى  وأعــالم 
الدنيا، وأشهد أين بكم مؤمن وبإيابكم موقن برشايع 
وأمري  سلم   لقلبكم  وقلبي  عميل،  وخواتيم  ديني 
ألمركم متبع ونرصيت لكم معدة حتى يأذن اهلل لكم، 
عليكم  اهلل  صلوات  عدوكم  مع  ال  معكم  فمعكم 
وغائبكم  وشاهدكم  وأجسامكم  أرواحكم  وعىل 

وظاهركم وباطنكم آمني رب العاملني)3(.
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الخالقي  النحراف  مفهوم  الثاني:  المطلب 
لغًة وا�شطالحًا

االنحراف لغًة:

عىل  وفالن  وناحيته،  حّده  أّي  يشء:  كل  حرف 
ومائل،  عنه  منحرف  أنه  أي  األمر  هذا  من  حرف 

وانحرفت عن اليشء إذا ملت عنه.

الصواب،  جــادة  عن  مال  الشخص:  وانحرف 
وحاد عن الطريق املستقيم »انحرفت غريزته«)4(.

واالنحراف يأيت بمعنى اخلروج عن اخلّط وامليالن 
إّنه  السري يقول  السائق عن اخلّط يف  فإذا خرج  عنه، 

انحرف عن الطريق)5(.

الدين  ضوابط  عن  املسلُم  خرج  إذا  الدين  ويف 
السائق  عن  نقول  كام  عنه  نقول  الرشعية،  والقواعد 
أو النهر أو املركبة، إّنه خرج عن خّط السري أو منهاج 

الرشيعة.

   ومنه حتريف الكالم عن مواضعه أي تغيريه)6(.

األخالق لغًة:

وفالن  عليه.  طبع  الذي  اإلنسان  خلق  اخللق: 
ويف  الدين  واخللق:  املــروءة،  اخللق:  اخللق،  حسن 

التنزيل: ﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم﴾)7(.

من  الوافر  والنصيب  احلظ،  كسحاب:  واخلالق 
اخلري والصالح، يقال: ال خالق له، أي: ال رغبة له 

يف اخلري، وال صالح يف الدين)8(.

وقال يف لسان العرب: اخللق، وهو الدين والطبع 
هي  الباطنة  اإلنسان  صورة  أن  وحقيقته  والسجية، 

تثل نفسه من معانيها وأوصافها املختصة هبا بمنزلة 
وهلام  وأوصافها،  ومعانيها  الظاهرة  لصورته  اخللق 

أوصاف حسنة وقبيحة)9(.

األخالق اصطالحًا:

لقد تعددت تعريفات العلامء يف مفهوم األخالق 
وأورد بعضًا منها:

من غري . 1 أفعاهلا  إىل  هلا  داعية  للنفس  اخللق حال 
قسمني:  إىل  تنقسم  احلال  وهذه  روية،  وال  فكر 
املزاج كاإلنسان  ما يكون طبيعيًا من أصل  منها 
من  وهييج  غضب  من  يشء  أدنى  حيركه  الذي 
أقل سبب، وكاإلنسان الذي جيبن من أيرس يشء 
أدنى يشء  وكالذي يضحك ضحكًا مفرطًا من 
يعجبه وكالذي يغتم وحيزن من أيرس يشء يناله، 
أو  يطرق سمعه،  أدنى صوت  من  يفزع  كالذي 
يكون مستفادًا  ما  يسمعه، ومنها  يرتاع من خرب 
بالروية  مبدؤه  كان  وربام  والتدرب  بالعادة 
يصري  حتى  فأوالً  أوالً  عليه  يستمر  ثم  والفكر 

ملكة وخلقًا)10(.
ف الغزايل األخالق عدة تعريفات، منها: . 2 كام عرَّ

بأن اخللق احلسن هو قوة التفكري، وقوة الشهوة، 
وقوة الغضب، وتارة يعرف اخللق احلسن بفعل 
املرء ما يكره، مستدالً باحلديث النبوي: »حفت 

اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات«)11(.
النفس . 3 يف  هيئة  عن  عبارة  بأنه  أيضًا:  فه  عرَّ كام 

من  ويرس  بسهولة  األفعال  عنها  تصدر  راسخة 
اهليئة  كانت  فإن  وروية،  فكر  إىل  حاجة  غري 
املحمودة  اجلميلة  األفعال  عنها  تصدر  بحيث 
عقاًل ورشعًا، سميت تلك هليئة خلقًا حسنًا)12(.
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وهو . 4 اخلريية،  احلياة  أجل  من  العمل  نظام  هو 
واهلل  النفس  مع  التعامل  وطريقة  السلوك  طراز 
واملجتمع، وهو نظام يتكامل فيه اجلانب النظري 
مع اجلانب العميل منه، وهو ليس جزء من النظام 
ولبه  اإلسالم  جوهر  هو  بل  العام  اإلسالمي 

وروحه السارية يف مجيع نواحيه)13(.

االنحراف األخالقي: 

مركبًا  كونه  حيث  من  األخالقي  االنحراف  أما 
إضافيًا فهو: موقف اجتامعي خيضع فيه صغري السن 
القوة  ذات  العوامل  من  عامل  من  أكثر  أو  لعامل 
وغري  متزن  غري  السلوك  إىل  به  يــؤدي  مما  السلبية 

متوافق)14(.

الذي خرج بشكل  السلوك  أنه يشري إىل ذلك  أو 
التي أقيمت للناس يف  ملموس عن املعايري املعروفة 

ظروفهم االجتامعية)15(.

النحراف  تف�شي  اأ�شباب  الثالث:  المطلب 

الأخالقي في المجتمعات

أسباب االنحراف ونشأته:

إن األسباب التي تؤدي بالشخص إىل االنحراف 
األخالقي كثرية ومتنوعة، وسأذكر هنا أهم األسباب 

التي أدت إىل هذا االنحراف وهي:

الفقر: أن الفقر يقود إىل حالة من عدم االستقرار . 1
االجتامعّي واحلرمان االقتصاديِّ والتي بدورها 
تقود ملجموعٍة من املشاكل االجتامعية التي هُتدد 
األرسة، ممّا ُتسّبب ابتعاد الوالدين عن أوالدهم، 
وجه  يف  عقبًة  ل  شكَّ قد  الفقر  يكوُن  وبالتايل 

أصحاب  أفرادًا  ُينتج  ممّا  امُلثىل،  والتنشئة  الرتبية 
سلوكياٍت ُمنحرفة)16(.

الذين . 2 الّشباب  بأّن  نجد  الدينّي:  الوازع  ضعف 
ورشعهم  دينهم  تعاليم  عن  ابتعدوا  أو  ختّلوا 
سيقعون بال أدنى شك يف االنحراف بشكٍل أكرب 
الّدين أحد  من الّشباب الذي تّسكوا به، لكون 
يف  والقيم  األخالق  جمال  ُتعّزز  التي  األسباب 
نفس اإلنسان املسلم وغريه، كام ُتنّحيه عن طرق 
يؤذي  أن  ُيمكن  ما  وكّل  والفواحش  الّرذيلة 
رشعّية  حماذيَر  لوجود  األفراد  وُيزعج  امُلجتمع 

ُتنّحي الفرد عن الوقوع بمثل هذه الرذائل)17(.
من . 3 د  املتعمَّ غري  أو  د  املتعمَّ اإلمهال  إن  اإلمهال: 

السلبية  االستجابات  إىل  يؤدي  الوالدين  قبل 
مصدرًا  ويعترب  اإلبن،  جانب  من  واملنحرفة، 
وسوء  الثقة  بعدم  الشعور  لتكوين  أساسيًا 

التوافق واألمن)18(.
الّشباب . 4 انحراِف  احتاملّية  تزيد  الّسوء:  أصدقاُء 

السوء  يزينون  فكام  كان أصدقاؤهم كذلك،  إذا 
يف اجلريمة، يزينون االنحراف يف العبادة، بإمهال 
مدى   النبي بنّي  وقد  والطاعات  العبادات 
الِح  الرفيق حني قال: »إنَّام مثُل اجلليِس الصَّ أثر 
الكرِي،  ونافِخ  املِسِك  كحامِل  وِء  السُّ واجلليِس 
ا أن َتبتاَع منه،  ا أن حُيِذَيك، وإمَّ حامُل املسِك، إمَّ
ا أن  ا أن جِتَد منه رحًيا طيِّبًة، ونافُخ الكرِي، إمَّ وإمَّ

ا أن جِتَد رحًيا خبيثًة«)19(. حيِرَق ثياَبك، وإمَّ
هو . 5 األخالقي  االنحراف  أسباب  من  الُيتم: 

يرعاه  كان  الذي  والده  اإلنسان  يفقُد  عندما 
وُيدّبر أموره ويكون سبب يف معيشته، فبمجرد 
الفقدان سيزوره اهلّم والفقر والغّم، ممّا قد يدفعه 
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لكثرٍي من الّسلوكيات السيئة املنحرفة كالكسب 
احلرام كالرسقة وبيع املخدرات وغريها، وبالتايل 

يؤدي به إىل طريق االنحراف.
ليعرُف مقدار . 6 الشباب  إن كثريًا من  املال:   كثرة 

فيقومون  الغنى،  حالة  يف  فيها  ُهم  التي  النّعمة 
وقد  ُيفيد،  ال  فيام  بإرساف  وتبذيره  املال  بإنفاق 

يكون هذا أحد أسباب انحرافهم.
احلرية املطلقة: عندما ُيامرسون الّشباب ُحرّيتهم . 7

العواقب  فإّن  مسؤول،  وغري  ُمطلٍق  بشكٍل 
أّن  ويتصورون  يظنّون  فهم  وخيمة،  ستكون 
معنى احلرية يتجّسد يف قول وفعل ما يشاؤون، 
حماسب،  أو  رقيب  دون  والدخول  اخلروج  ويف 
وال  ُيريدون،  ما  ورصف  لبس  يف  وكذلك 
يعلمون أّن هذه املفاهيم اخلاطئة موصلة لطريق 

االنحراف.
املتبادلة . 8 احلقوق  معرفة  عدم  األرسي:  التفكك 

ومن  وتنظيمها،  مراعاهتا  وعدم  الزوجني  بني 
باألحكام  االلتزام  ضعف  هو  ذلك  أسباب 
الوالدين  أحد  جانب  من  اإلسالمية  واألخالق 

أو من كالمها)20(.
االجتامعي: أصبحت وسائل . 9 التواصل   وسائل 

بام  العام  للتثقيف  مصدرًا  االجتامعي  التواصل 
يتلقاه الطلبة ذكورًا وإناثًا من رسائل ومعلومات 
متعددة، لكن رغم ذلك فإن هذه الوسيلة املهمة 
هلا دور كبري يف انحراف أخالق الشباب وخاصة 

اجلامعي منه)21(.
احلديثة . 10 الوسائل  أكثر  من  النقالة  اهلواتف  وإن 

التي تؤدي إىل إهنيار األخالق الفاضلة إذا أساء 
الشخص استخدامه)22(.

الفراغ: وهو عندما يشعر الفرد بوجوده منفردًا، . 11
وال جيد من يفيض عليه حنانًا ومشاركة جتعله 
الشباب  أكثر  بأن  ونجد  وقيمته،  بأمهيته  حيس 
إىل  هبم  فيؤدي  األمر  هذا  يفتقدون  والشابات 

االنحراف األخالقي)23(.
االختالط هو اجتامع الرجل باملرأة التي ليست . 12

واالختالط  الريبة،  إىل  يؤدي  اجتامعًا  بمحرم 
لعدة  واحد  مكان  يف  واملرأة  الرجل  وجود  هو 
ينجم  وما  االختالط  وهذا  اليوم،  يف  ساعات 
بينهام  واخللوة  واملصاحبة  احتكاك  من  عنه 
إىل  تؤدي  التي  األسباب  أقوى  من  يعد  فإنه 

االنحراف األخالقي)24(.

المبحث الثاني:

الأمور التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة 

النحراف الأخالقي في زيارة الأربعين

عىل املراجع الدينية، وعلامء الدين توعية الناس . 1
عىل فضل هذه الزيارة وبث وتشجيع الناس عىل 
هذه الزيارة، وحماولة مجع املسلمني فيها، وكذلك 
عىل  والرتكيز  الزيارة،  هذه  يف  اخلطاب  توحيد 
عن  واالبتعاد  احلسيني  األخالقي  املنهج  التزام 

األخالق التي خترب العباد والبالد.
يبذلوا . 2 أن  الدين  وعلامء  الدينية،  املراجع  عىل 

جهدهم يف التعريف بسرية سيد الشهداء اإلمام 
احلسني وأخذ التعاليم واملفاهيم الصحيحة 

والدروس والعرب، من خالل سريته العطرة.
 عىل وسائل اإلعالم تغطية الزيارة األربعينية بام . 3
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ذلك  وبث  احلسن،  التعامل  روح  مع  يتناسب 
عىل شاشات التلفاز، والتعريف بسرية وأخالق 

.سيد الشهداء اإلمام احلسني
حول . 4 واملطويات  املحارضات  عرب  التوجيه 

يف  األخالق  فساد  عىل  أساس  هلا  مهمة  مسألة 
وهي  الشباب  بني  متداولة  وأصبحت  املجتمع 
مسألة تعاطي املخدرات، فهي موصلة بحد ذاهتا 
لالنحراف األخالقي، فتناوهلا يؤدي بالشخص 

إىل عمل ذمام األمور.
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ  هيئة  عىل   
إرشاد الشباب بالنهي عن القذف والسب وهي من 
قوله  عليه  يدلل  الكريم  القرآن  عاجلها  التي  األمور 
الَْغافاَِلِت  الُْمْحَصَناِت  يَْرُموَن  ِيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل 
َعَذاٌب  َولَُهْم  َواْلِخَرةِ  نَْيا  ادلُّ ِف  لُعُِنوا  الُْمْؤِمَناِت 
يف  انحالل  من  اليوم  نشاهده  وما  َعِظيٌم﴾)25(، 
وبغري  سبب  بغري  للمحصنات  قذف  من  األخالق 
الغرية  أصبحت  مدى  إىل  نفكر  جيعلنا  حق  وجه 
منعدمة من بعض الناس يف انتهاك أعراض غريهم، 
عىل  عقوبة  من  وتعاىل(  )سبحانه  أوجبه  ما  وتناسوا 

القاذف وعىل ما يرتتب عليه يف الرشيعة اإلسالمية.
عىل هيئة التبليغ الديني يف العتبة احلسينة املقدسة . 5

يف زيارة األربعني توزيع مطويات ختص املداومة 
)سبحانه  ربنا  فسوقها  الصالة  عىل  واملحافظة 
قال  الطاعات،  ثامر  من  ثمرة  أهنا  عىل  وتعاىل( 
َعِن  َتنَْه  اَلةَ  الصَّ إِنَّ  اَلةَ  الصَّ قِِم 

َ
﴿َوأ تعاىل: 

الَْفْحَشاء َوالُْمنَكرِ﴾)26(.
أخرج عبد بن محيد عن احلسن قال: يا ابن . 6

الفحشاء واملنكر  تنهى عن  التي  إنام الصالة  آدم 
فإن مل تنهك صالتك عن الفحشاء واملنكر فإنك 

لست تصيل)27(.
يف . 7 الشباب  توجيه  احلسيني  املنرب  خطباء  عىل 

فرتة  خالل  يقوموهنا  سوف  التي  املحارضات 
طرقات  يف  اجللوس  مسألة  األربعني  زيارة 
ببناتنا والذي أصبح ولألسف  املدارس اخلاصة 
متفشيًا ومشاهدًا للعيان، ونجد بأن القرآن عالج 
وا  لِلُْمْؤِمننَِي َيُغضُّ ذلك األمر بقوله تعاىل: ﴿قُْل 
ْزىك 

َ
أ ذلَِك  فُُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  بْصارِهِْم 

َ
أ ِمْن 

فمعنى  يَْصَنُعوَن﴾)28(.  بِما  َخبرٌِي   َ اللَّ إِنَّ  لَُهْم 
املحّرمات،  عن  الظواهر  أبصار  من  وا«:  »َيُغضُّ
ومن  الّرّدية،  الفكر  عن  القلوب  أبصار  ومن 
إّن  قالوا:  ولقد  املعاينة،  عن  الغائبات  تصّور 
األشياء  إىل  النظر  وإن  احلني،  سبب  العني 
العدّو  إن  القلوب، ويقال  تفرقة  بالبرص يوجب 
ال  الذي  وسهمي  القديم  قويس  يقول:  إبليس 
أرادوا  إذا  املجاهدات  وأرباب  النظر،  خيطيء 
إىل  ينظروا  مل  الردية  اخلواطر  عن  قلوهبم  صون 
املحّسات- وهذا أصل كبري هلم يف املجاهدة يف 

أحوال الرياضة.
اخلصوص . 8 وبوجه  عامة،  املقدسة  العتبات  عىل 

لكل  الدعوات  توجيه  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الطوائف املسلمة وغريهم هلذه الزيارة، فإن تلك 
يف  الفاضلة  األخالق  إبراز  من  تزيد  الدعوات 
 ،اإلسالم واملتمثلة بشخصية اإلمام احلسني
والتي نحن بأمس احلاجة إليها يف وقتنا احلارض.

ترك . 9 الطوائف  مجيع  من  السياسيني  عىل 
الكالم الذي جير إىل الويالت والفرقة والتناحر 
بني املسلمني، والتحدث بروح املودة والتسامح 
عىل  يبعث  ذلك  ألن  املسلمني  بني  واأللفة 
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التعايش السلمي واملودة بني املسلمني مجيعًا عىل 
اختالف طوائفهم.

الزيارة . 10 يستلهموا من هذه  أن  الناس  عىل مجيع 
الدروس والعرب يف التضحية والفداء، وكذلك 
التخلق بأخالق اإلمام احلسني وأن نجعل 
العلمية  حلياتنا  دستورًا  العطرة  سريته  من 

والعملية.

إن هذه األمور أن مضينا عليها وطبقناها يف وقتنا 
احلايل أرى بأهنا ستكون حاًل جذريًا ملعاجلة االنحراف 
ننبذ  متامسكًا  قويًا  جمتمعًا  نصبح  بحيث  األخالقي، 
فيه كل من يريد أن يفسد أخالق جمتمعاتنا، وجيعلنا 

منزوعي األخالق.

وختامًا أسال اهلل أن يصب بحثي هذا يف مصلحة 
املسلمني، وأن يوحد شملهم عىل اختالف طوائفهم، 
وأن يتمسكوا بأخالق اإلمام احلسني وتعاليمه، 
أنه هو القادر عىل ذلك، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وعىل آله وسلم.

الخاتمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

املتواضع  البحث  هذا  بكتابة  يّل  اهلل  تيسري  فبعد 
أقف عىل أهم النتائج التي توصلت إليها:

عبد . 1 بن  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمام   
القريش  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب 
اهلاشمي، خامس أهل الكساء وابن سيدة نساء 
شباب  وسيد   ،اهلل رسول  ورحيانة  العاملني، 

أهل اجلنة.
واملحبة . 2 للتآلف  جتمعًا  تثل  األربعني  زيارة  إن   

والشتات  الفرقة  ونبذ  املسلمني،  بني  والوحدة 
فيام بينهم.

إن التعارف بني املسلمني إنام هو لتثبيت الوحدة . 3
أساس  وهو  املتفرقة،  القلوب  وتأليف  اجلامعة، 
املساواة  التعارف بال ريب يقتيض  العالقة، وإن 

فيام بينهم.
إن التحيل باألخالق الفاضلة من األمور الواجبة . 4

شكٌل  وهي  عباده،  عىل  تعاىل  اهلل  أوجبها  التي 
بني  والّتعاون  والّتضامن  الّتكافل  أشكال  من 
الواحد  الّدين  قاسم  جيمعهم  الذين  املسلمني 
يقوم  أن  يستطيع  فاملسلم ال  الواحدة،  والّرسالة 
االطالع  يستطيع  وال  وأعبائها،  احلياة  بمهام 
بدوره عىل خدمة األّمة دون أن يضع يده يف يد 

أخيه
 عىل املرجعيات وعلامء الدين حث املسلمني عىل . 5

الزيارة، لكي نجمع بني املسلمني يف  فضل هذه 
هذه الزيارة املباركة.

عىل املراجع الدينية، وعلامء الدين توعية الناس . 6
عىل فضل هذه الزيارة وبث وتشجيع الناس عىل 
هذه الزيارة، وحماولة مجع املسلمني فيها، وكذلك 
عىل  والرتكيز  الزيارة،  هذه  يف  اخلطاب  توحيد 
والطائفية  الفرقة  ونبذ  الواحدة،  الكلمة  مجع 

املقيتة التي خترب العباد والبالد.
اخلصوص . 7 وبوجه  عامة،  املقدسة  العتبات  عىل 

لكل  الدعوات  توجيه  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الطوائف املسلمة وغريهم هلذه الزيارة، فإن تلك 
كافة،  الطوائف  بني  الوحدة  من  تزيد  الدعوات 



136

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

والتي نحن بأمس احلاجة إليها يف وقتنا احلارض.
الزيارة . 8 هذه  من  يستلهموا  أن  الناس  مجيع  عىل 

وكذلك  والفداء،  التضحية  يف  والعرب  الدروس 
نجعل  وأن   بأخالق سيدنا احلسني التخلق 
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والعملية.
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وأن جيعل بركات آل البيت فيه، وصىل اهلل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وسلم.
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دور الزيارة الأربعينية في تنمية فكر ال�شباب وتربيتهم دينيًا

الباحثة إيناس رشيم

اجلمهورّية اللبنانّية

photoscd0@gmail.com

الملخ�ض
إن اإلسالم هو نظاما تربويًا خاصًا  يصيغ من خالله شخصية اإلنسان ويقَوم مساره يف احلياة بام   ينسجم 
مع تعاليم الدين وحيقق غاياته يف  نفسه ويف املجتمع، فالنظام الذي اتبعه أهل البيت يتوزع رواياهتم عىل 
عدة مسارات، فأحيانًا توجه رواياهتم اإلنسان املؤمن بشكل مبارش باجتاه  اخلري واإلصالح والصواب، وحينًا 
آخر يتم اإلصالح من خالل خلق األنموذج يف املجتمع وجتسيد املبادئ والقيم علميًا عىل أرض الواقع، فرياها 
الناس فيتأسون هبا، كام فعل املعصوم وتعامله مع الناس، ففعله حجة يستنبط منه األحكام ويعرف منه الفضائل. 
"إيَن تاركٌ فيكم الثقلني ما إن تَسكتم هبام لن تضَلوا بعدي: كتاب اهلل وعثريت أهَل بيتي، لن يفرتقا حتى يردا عيَل 

 .احلوض" فكيف إذا كان األنموذج هو سيد الشهداء

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، التنمية، فكر الشباب، الرتبية الدينية.

 The role of the forty-day visit in developing the intellect of youth and

educating them religiously

Researcher Enas Sherry
Lebanon Republic

Abstract

Islam is a special educational system through which the person’s personality is shaped and 
his path in life is straightened in line with the teachings of religion and achieves his goals in 
himself and in society. And at another time. reform is accomplished by creating a model in 
society and scientifically embodying principles and values   on the ground. so people see them 
and take comfort in them. just as the infallible did and his dealings with people. so his action is 
an argument from which he derives rulings and learns from him the virtues. ”I forsake the two 
burdens in you. As soon as you cling to them. you will not go astray after me: the book of God 
and my stumbling block are my household. They will not be separated until they are returned 
to the basin.“

Key words: Arbaeen Visit, Development, Youth Thought, Religious Education.
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المقدمة

يتمثل  إجتامعيًا  ُبعدًا  األربعينية  الزيارة  شكلت 
اخلالدة، وأصبحت من   اإلمام احلسني ثورة  يف 
كانت  فقد  احلامسية.  جوانبها  بكل  الشيعة  شعائر 
الزيارة قدياًم تقترص عىل جمموعة من العلامء والوجهاء 
يف النجف األرشف، ولقد تعرض أولئك للمنع ويف 
التسعينيات أصبحت شبه معدومة حتى زوال صدام 
داخل  من  سواًء  مهاًم  منحى  أخذت  حيث  حسني، 

العراق وخارجه.

هذه املسرية تتجدد يف كل عام وُتولد من جديد. 
هذه الظاهرة بكل أبعادها مل تعد حمصورة عىل جمموعة 
متدينة، بل أصبحت كل الطبقات واإلجتاهات تسري 
نحو كربالء التي تثل يف جوهرها عالقة وطيدة بني 
أتباع اإلمام احلسني. فهذا الصوت الذي يكرر 
كل عام أبدا واهلل ما ننسى حسينًا هو إحياء قبلة الثوار 
وأبا األحرار وسيد الشهداء اإلمام احلسني، هذه 
الذكرى حارضة بكل مأسيها وعىل مر السنني يتجدد 
 احلسني عشاق  قلوب  يف  الكربالئي  العبق 
اإلمام  ولكن  املفجعة  الذكريات  وتتجدد  وحمبيه، 
والصالبة.  واهلــمــة  بالفخر  طــرزهــا   احلسني
ليصبح هنج احلق ودافع احلامس والوثوب والعزائم 
واألمل والتفاين ال إىل اإلستسالم واخلضوع واحلزن 
مدرسة  هو  الذلة«  منا  هيهات  »فهيهات  واألســى 

البطولة والصمود والكرامة والشجاعة.

فإحياء  يموت  ال  الذي  التاريخ  هذا   احلسني
هذه الذكرى األربعينية إحياء للنهضة احلسينية بكل 

 مفرداهتا، وجتديد الذكرى لوفاء اإلمام احلسني
زاهر  ملستقبل  وعطاء  ثورة  هي   ،البيت وآلل 
مواجهة  يف  القوة  هي  والثائرين،  املكافحني  بأيدي 
هي  األمــة،  حياة  تلف  التي  الكربى  التحديات 
املوالني  قلوب  يف  تنطفىء  ال  التي  احلسينية  الشعلة 
واملحبني والعاشقني املتجددة يف كل عام هي الطريق 
املمهد لألخذ بالثأر والنيل من الظلمة والوقوف مع 

.صاحب العرص

الف�شل الأول: 

الزيارة الأربعينية وتعريفها

  قبل البدء بالتعريف عىل زيارة اإلمام احلسني
لثقافة  كيفية صياغتها  العامة، وعىل  وعىل مضامينها 
نتعرف  أن  املفيد  من  وسلوكه،  وعقيدته  اإلنسان 
به  تتاز  وما  اإلسالم،  يف  ودورها  الزيارة  معنى  إىل 
املعتقدات  بعض  عند  تــارس  التي  الطقوس  من 
الرتبية  إىل  الفهم  هذا  خالل  من  لندخل  واألديــان. 

احلسينية وأثارها عىل تنمية الشباب.

اأ. نظرة عامة في الزيارة:
العبادي  العمل  من  نحٌو  هي  اإلسالم  يف  الزيارة 
وتعاىل،  سبحانه  ربه  وجه  ابتغاء  املسلم  يؤديه  الذي 
القيام  خالل  من  اليه،  والتقرب  مرضاته  وطلب 
بأدائها  جالله،  جل  اهلل  يريده  الذي  الوجه  عىل  هبا 
بمضموهنا وهدفها وغايتها بذكر اهلل سبحانه وتعاىل 

وإحياء القلب.

اهلل  إىل  أمــره  حمتسبًا   بحقه عارفًا  يــزور  أن 
أيب  فعن  له  وشوقًا  حبًا  يزوره  وأن  وتعاىل،  سبحانه 
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أتى قرب اإلمام احلسني تشوقًا  عبداهلل »من 
إليه كتبه اهلل من اآلمنني يوم القيامة«)1(.

التقوى،  عن  بزيارة  بالقيام  اإللتزام  يصدر  وأن 
ال عن أسباب شخصية، ومربرات حمكومة بنزعات 
اهلوى، ورغبة حتيد عن التزام خط اإلستقامة اإليامنية.

بطريقة  وجه  أفضل  عىل  التكليف  بــأداء  القيام 
حمرتمة ومأدبة يف املامرسة. 

يكون  بحيث  اهلل،  بعباد  بعالقته  ُخُلقُه  حُيَسن  أن 
لإلمام  ــوالء  ال تأثري  حسن  وعــالمــات  ــل  دالئ من 
عالقتهم  وحسن  الــزوار،  أخالق  يف   ،احلسني

بالناس.

واصاًل  يكون  وأن  وصدق،  بإخالص  يتقدم  أن 
واملوالني.  والناس  املالئكة  من  اهلل  خلق  بكل  نفسه 
الصدق واإلخالص يف قوله، فال  ينعكس هذا  وأن 
 احلسني اإلمــام  بسرية  يتعلق  بام  خاصة  حيدث 
وتثبت من  الصدق  فيه إخالص يف  بام  إال  وقضيته، 
حتقيق رضا األئمة األطهار وخاصة منهم إمام 

.العرص احلجة

 ب. المعنى اللغوي والإ�شطالحي للزيارة:

1. لغويًا:

الزيارة من الَزور، والَزوُر، أعىل الصدر.

أو  بصدري...  أي  بَزوري،  تلقيته  فالنًا:  وزرت 
قصدُت َزوره، أي صدره.

يزوره زورًا، وزيارًة، وزارًة: عاده.. وزار  وزاره 
فالٌن فالنًا: مال إليه.

والزورة: املرة الواحدة.

ورجل زائر، وإمرأة زائرة، من قوم ُزور، وزوار، 
وزور. واألخرية إسم للجمع.

وقوٌم  زور،  رجل  يقال:  يزورك،  الذي  والَزور: 
زور، وإمراة زور، ونساُء زور، يكون الواحد واجلمع 

واملؤنث واملذكر بلفظ واحد ألنه مصدر...

وقد تزاوروا: زار بعضهم بعضهم.

وإكرام  الزائر،  وإكرام  الزائر،  كرامة  والتزوير: 
املزور للزائر.. يقال زَوروا فالنًا: أي أكرموه...وقد 

زَور القوم صاحبهم تزويرًا، إذا أحسنوا إليه.

واستزاره: سأله أن يزوره.

عن  يبحث  عندما  هبــا  ــراد  وُيـ ــارة  ــزي ال وتطلق 
حكمها، زيارة القبور غالبًا.

2. إصطالحًا:

إصطالحًا   احلسني اإلمــام  زيــارة  أصبحت 
املفردات  من  جمموعة  به  ويقصد  األلسن  عىل  يردد 
تعاىل،  اهلل  وجــه  هبا  يقصد  التي  الربانية  العبادية 
فعندما يزور الناس بعضهم البعض يقصد بذلك أن 
زيارة  لكن  منزله،  اآلخر يف  عند  أحدهم حَل ضيفًا 
اإلمام احلسني يقصد هبا معنى آخر أال وهو شَد 
الرحال إىل بقعته الطاهرة إىل كربالء املقدسة، حيث 
موضع  أي  طهارة،  الشامخ  وحرمه  الرشيف  القرب 
إستشهاده، ليقوم الزائر بأعامل الزيارة العبادية، 
أهل  عن  ــواردة  الـ الــزيــارات  نصوص  يتلو  حيث 
قراءة  أو  عليه،  كالسالم  املقام،  هذا  يف   البيت

الزيارة عن بعد....
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والدعاء  السالم  الــزيــارة:  مفردات  أهــم  ومــن 
والتوسل والصالة. 

أوالً: السالم الذي هو نقيض احلرب وهو دعاء 
خياطب به اإلمام كإقرار إمامه وشهادة بني يديه. 
يقال: »السالم عليك يا أبا عبداهلل، السالم عليك يا 

بن رسول اهلل، لعن اهلل من قتلك...«.

ــام  اإلم ــأن  ب وإقـــرار  مــوقــف،  إعــالن  فالسالم 
األنبياء  ومن  اهلل  من  للسالم  مستحق   احلسني
نص  يف  ورد  كام  املؤمنني  ومن  واملالئكة  واملرسلني 
وأنبيائه  املقربني  اهلل وسالُم مالئكته  الزيارة: »سالُم 
اهلل  ورمحــُة  موايل  وابن  موالي  يا  عليك  املرسلني، 

وبركاُتُه«.

ليثبت   اإلمام عىل  السالم  يلقي  الزائر  فإن 
بعد موته  أنه  بل  اإليامن، ويعلن هذا اإلحرتام،  هذا 

يكون أبلغ باعتباره اآلخرة هي دار السالم.

ثانيًا: الدعاء هو سالح املؤمن وعمود الدين ونور 
اهلل  إىل  اإلنسان  يبتهل  أن  وهو  واألرض  الساموات 
بالسؤال رغبة فيام عنده من اخلري)2(. فهو سالح املؤمن 
لنيل رضا اهلل وقضاء حوائجه ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن 
ْسَتِجْب لَُكْم﴾)3( ويكون الدعاء أفضل وأرسع من 

َ
أ

وقد  خمصوصة،  أماكن  يف  كان  إذا  اإلستجابة  حيث 
ْن تُرَْفَع َوُيْذَكَر فِيَها 

َ
ُ أ ذَِن اللَّ

َ
قال تعاىل: ﴿ِف ُبُيوٍت أ

َواْلَصاِل﴾)4( وموضع  بِالُْغُدّوِ  فِيَها  َلُ  يَُسّبُِح  اْسُمُه 
مطَهر.  طاهر  طهر  من  طاهرة  بقعة  الرشيف  القرب 
وقد ورد عن أيب عبد اهلل »إن ملوضع قرب اإلمام 
احلسني حرمة معلومة، من عرفها واستجار هبا 

أجري...وموضع قربه منذ يوم دفن روضة من رياض 
اجلنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعامل زَواره إىل السامء، 
فليس ملك وال نبي يف الساموات. إال وهم يسألون 
 ،اإلمــام احلسني قرب  زيــارة  يــأذن هلم يف  أن  اهلل 

ففوٌج ينزل وفوٌج يعرج«)5(.

ثالثًا: التوسل ومن خصوصيات الزيارة أن يتخذ 
الدعاء  إلستجابة  تعاىل  اهلل  إىل  وسيلة   اإلمام
حيث   اهلل رسول  عنه  قال  كام  األمة  شفيع  كونه 
َوابَْتُغوا   َ الّلَ اّتَُقوا  آَمُنوا  اّلَِذيَن  َها  ّيُ

َ
أ تعاىل:﴿يَا  قال 

إِلَيْهِ الْوَِسيلََة﴾)6(.
رابعًا: الصالة هي أن يصيل الزائر يف حرم اإلمام 
املفروضة  الصالة  إما  العاملني،  رب  هلل   احلسني
 باعتبار قرب اإلمام احلسني النافلة،  الصالة  وإما 
وقد  احلسنات  تتضاعف  حيث  اهلل،  بيوت  من  بيت 
 أبوعبد اهلل أنه قال: قال  ورد عن جابر اجلعَفي 
اإلمام  قرب  زيارة  يف  طويل-  حديث  يف  للمفَضل- 
احلسني: ثَم تيض إىل صالتك ولك بكل ركعة 
واعتمر  حَجة  ألف  حَج  من  كثواب  عنده  ركعتها 
ألف ُعمرة وأعتق ألف رقبة، وكأَنام وقف يف سبيل 

اهلل ألف مَرة مع نبَي ُمرسل«. 

وأيضًا عن أيب عبد اهلل قال: »من صىَل خلفه 
وعليه  يلقاه  يوم  اهلل  لقي  اهلل  هبا  يريد  واحدة  صالة 
من النور ما يغشى له كل يشء يراه واهلل يكرم زواره 

ويمنع عنهم النار أن تنال منهم«.
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الف�شل الثاني: 

الزيارة الأربعينية اإنطالقة تحول ل�شباب 

اليوم نحو التغيير

اأ.الآثار التربوية لزيارة الأربعين:

البد لنا من تعريف الرتبية قبل الدخول باحلديث 
وإنعكاسها    األربعينية  للزيارة  الرتبوية  اآلثــار  عن 

عىل الشباب:

اللغة . 1 ملعاجم  العودة  خالل  من  الرتبية:  تعريف 
العربية)7( نجد أن كلمة الرتبيـة هلـا ثالثـة أصول 

لغوية هي: 
- األول:ربا، يربو، ربوا، بمعنى زاد ونام، نميته.

- الثاين: ربى، يريب، بمعنى نشأ وترعرع. 
أمره  وتوىل  أصلحه  بمعنى  يرب،  رب،  الثالث:   -

وساسه وقام عليه.

 Education ويف اللغة الالتينية استخدمت الرتبية
وللداللة  احليوانـات،  أو  النبـات  تربية  عىل  للداللة 
هذه  بني  تفريق  دونــام  البرش  وهتذيب  الطعام  عىل 

األحوال مجيعًا)8(.

اآلثار الرتبوية للزيارة األربعينية: إن اإلسالم هو . 2
شخصية  خالله  من  يصيغ  خاصًا  تربويًا  نظامًا 
ينسجم  بام  احلياة  يف  مساره  ويقَوم  اإلنسان 
ويف  نفسه  يف   غاياته  وحيقق  الدين  تعاليم  مع 
 البيت أهل  اتبعه  الذي  فالنظام  املجتمع، 
يتوزع رواياهتم عىل عدة مسارات، فأحيانًا توجه 
باجتاه   مبارش  بشكل  املؤمن  اإلنسان  رواياهتم 
يتم  آخر  وحينًا  والصواب،  واإلصالح  اخلري 

اإلصالح من خالل خلق األنموذج يف املجتمع 
وجتسيد املبادئ والقيم علميًا عىل أرض الواقع، 
املعصوم  فعل  كام  هبا،  فيتأسون  الناس  فرياها 
منه  يستنبط  حجة  ففعله  الناس،  مع  وتعامله 

األحكام ويعرف منه الفضائل.

ممارسة  خــالل  من  الشخصية  صياغة  تتم  كام 
من  وغريها  والدعاء  والصوم  كالصالة  العبادات 
العبادات. إال أنه ال يكفي القيام هبا وأن نقول » أشهد 
أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، وأشهد 
حق«  القيامة  وأن  حق،  البعث  وأن  حق،  املوت  أن 
فلصياغة الشخصية اإلسالم ال يطلب أن ننطق هذه 
الكلامت أو أن نؤمن هبذه الكلامت يف عقولنا، أو أن 
نامرس الصوم والصالة والعبادات دون حمتوى. بل 
يريد أن يدخل اإلنسان هذه الكلامت اىل قلبه وروحه 
وبالتايل  العبادات  بمضمون  واإللتزام  نفسه  وأعامق 
يعيش ويتكلم ويقول ويفعل وحيارب ويسامل ويوايل 
هذه  أساس  عىل  ويبغض  وحيب  ويترصف  ويعادي 
اإللتزام  ألن  اإليامن  وهذا  املعتقدات  وهذه  املفاهيم 
النفس ويصيغ الشخصية ويؤثر  هبا من شأنه هيذب 

فيها تأثريًا إجيابيًا من خالل املضامني التي حتتوهيا.

 البيت أهل  طريق  وسلوك  العبادات  فنظام 
املستويات.  أرقى  إىل  اإلنسان  يرفع  تربوي  نظام  هو 
التي  العبادية  املامرسات  من  األربعينية  والــزيــارة 
عىل  حتتوي  فهي  الرتبوي.  النهج  هذا  ضمن  تندرج 
الصلة  وهي  والصالة،  والتوسل  والدعاء  السالم 
بني الزائر وإمامه، كام أن هناك إنسجام كامل للزيارة 
 ،النبي تعاليم  سائر  ومع  الكريم  القرآن  أفق  مع 
وأهل بيته، فهم عندما وجهوا الناس إىل القيام 
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اخلري  قيم  إىل  يوجهون  فإنام  عليها  وحثهم  بالزيارة 
واإلصالح وخري دليل ما نراه من ممارسات يقوم هبا 
حمبو آل البيت يف كل عام بتجديد البيعة والعهد 
وتنظيم  حتفيز  من  األربعينية  يف   احلسني لإلمام 

الناس للزيارة....

عىل . 3 األربعينية  للزيارة  الرتبوية  اآلثار  انعكاس 
هنج   احلسني اإلمام  مسرية  تعترب  الشباب: 
أخالقي وسلوكي ورؤية نحو اإلصالح والتنمية 
وهتذيب الفرد، ألن أصل الثورة قامت من أجل 
اهلجمة  اىل  تعرضت  التي  األمة  يف  اإلصالح 
الرشسة من قبل يزيد الذي كان شعاره إنحراف 
الناس وخروجهم عن القيم األخالقية والدينية.

الفرد  بني  وصلة  تربوي  هنج  األربعينية  فالزيارة 
الفرد  إصالح  يف  ثَر  مصدرًا  وتشكل   ،واإلمام
اخلري  قيم  ونحو  وتعاليمه،  الدين  نحو  توجيهه  ويف 
وخــريه.  للفرد  صــالح  من  ذلــك  يف  ملا  والــصــالح 
الدين وليس بديل عنه بل هي حافز  وهي جزء من 
للدخول يف الدين، فمن خالل تواجد الشاب الزائر 
الطاهر  حرمه  ويف   احلسني ــام  اإلم حــرضة  يف 
وبقعته املرشفة، يؤدي ذلك اىل التقرب من اهلل ونيل 
التوبة  نحو  الشاب  بذلك  لتدفع  واإلستغفار  رضاه 
ومراقبة  باجلوارح  اإللتزام  إىل  وتشويقه  النصوحة، 
والرصاط  القويم  النهج  عن  تنحرف  لكيال  النفس 

املستقيم. 

بلطفها  فتأخذه  الــزيــارة  أجـــواء  يدخل  حيث 
الزيارة  آلداب  التوجيه  وكذلك  صالحه،  نحو 
نفسه  لصالح  هبا،  والتزامه  حتفيزه  يف  يساهم  بدوره 
التي  واألنشطة  الفعاليات  ذلك  يف  بام  وهداهيتها، 

.حتيي فيها الشعائر وأمر أهل البيت

فالزيارة تساهم بتحمل املسؤولية واإلنتامء إىل خط 
اإلمام احلسني املتواصل إىل يوم القيامة. وكذلك 
بالثأر.  البرش يف األخذ  بتحمل مسؤولية عاملية لكل 
ومستمر،  قائم   البيت أهل  نرصة  يف  فالتحدي 
والعداء هلم بأشكاله املختلفة كذلك مستمر إىل يوم 
لذلك  اإلستعداد  يبدي  الزائر  ذلك  وعىل  القيامة، 
التحدي وكام جاء يف الزيارة: »فليت أين معكم فأفوز 

فوزًا عظياًم«.

وقــد جــاء يف دعــاء إحــدى الــزيــارات »ضمنت 
اهلل  رُسول  ابن  يا  وثأرك،  عليها دمك  األرُض ومن 
صىل اهلل عليك. أشهد أن لك من اهلل ما وعدك من 
يف  الصادق  الوعد  اهلل  من  لك  وأن  والفتح،  النرص 
أن من  أشهد  إياك،  اهلل  أعدائك، وتام موعد  هالك 

تبعك الصادقون«. 

السلوك  وإتــبــاع   البيت بــآل  اإلقــتــداء  إن 
الصحيح والنهج القويم، فمن كان يرجو اهلل وسبيل 
لنفسه،  مربيًا  األسوة  قانون  من  يتخذ  أن  فعليه  اهلل 
ْسَوةٌ 

ُ
ِ أ فقد قال تعاىل: ﴿لََقْد اَكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

اْلَِخَر﴾ واإلمام  َواْلَوَْم   َ يَرُْجو اللَّ اَكَن  لَِمْن  َحَسَنٌة 
احلسني قد قال: »ولكم يَف أسوة«، أي أن يعيش 
اإلنسان كام عاشوا مستجيبًا لتعاليمهم وارشاداهتم، 
فقد جاء يف زيارة اإلمام احلسني » اللُهَم اجعل 
وآل  حُمَمد  ممات  وممايت  حُمَمد،  وآل  حُمَمد  حميا  حمياي 

.»حُمَمد

البيت عليه أن ينعكس  فاملؤمن املحب آلل 
اتباعه هلذا النهج يف معاملته مع أهله وسائر الناس، 
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املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  حيرص  وأن 
العطرة  السرية  هبذه  يقتدي  لكي  األمــة،  وإصــالح 

ويمتثلها يف حياته. 

ملا  اإلقتداء  يف  الدروس  الشباب  تعطي  فالزيارة 
تعلمنا  »...إهنــا  التأمل،  تستدعي  عبارات  من  فيها 
بإقامة  ربه،  طاعة  يف  الشهيد  بالسبط  نقتدي  كيف 
باملعروف  ــر  األم وهكذا  الــزكــاة،  وإيــتــاء  الصالة 
والنهي عن املنكر، وكيف نستقيم عىل الطريق حتى 

املوت«)9(.

لتحقيق  للشباب  الصاحلة  األرضــيــة  توفر  كام 
أهداف ومقاصد النهضة احلسينية، ملا هلا من تأثريات 
اإلنساين وكسبهم أعىل  الوجدان  إستثنائية يف جتيش 
األربعينية  الــزيــارة  تشكل  حيث  الثقافة  ــات  درج
بنبع  تدهم  فهي  للشباب،  العقائدي  الثقايف  الرافد 
كل  ففي  سنوي،  نحو  عىل  اجلامعية  الثقافية  األفكار 
أجواء  املسلم  الشباب  يعيش  التوقيت  نفس  يف  سنة 
الزيارة اخلالدة، ويستمدون منها ثقافة إجيابية السيام 
اإلنسانية  مساراهتم  تدعم  التي  األفكار  جمــال  يف 
طاقاهتم  حتريك  عىل  تعمل  كام  احلياة.  يف  السليمة 
مضاعفة  حيوية  منحهم  ثم  ومن  أفكارهم،  وتثوير 
جتعلهم أكثر أمال باحلياة وأكثر تشبتًا بالتطور والتقدم 
كربالء  أرض  تشهده  ما  وهذا  واإلبتكار.  واإلنتاج 
تفعيل  عىل  تعمل  التي  الغفرية  اجلموع  من  عام  كل 

كل الفعاليات الفكرية والثقافية واخلدمية املتعددة.

فهي التي خَرجت أولئك الشبان الذين حيرتقون 
الظلم،  ضد  القتالية  اجلبهات  إىل  للذهاب  شوقًا 
ويطلبون الشهادة ويفخرون هبا. حيث تلعب الدور 

احلاسم يف حفظ حرية التعبري بجرأة، عن القناعات 
التي غرًيت معامل العديد من الدول. 

في  الأربعينية  الزيارة  وحي  من  ب.و�شائل 
تنمية ال�شباب:

دول  كافة  من  مليوين  حضور  من  نشاهده  ما 
العامل يف أرض كربالء ال حيدث يف دولة أخرى، لذا 
أجواء  توفر  من  احلدث  هذا  من  اإلستفادة  ينبغي 
التحفيز والتشويق وأجواء احلرية وحث الناس عىل 
املباركة،  الطاهرة  املقدسة  األرض  نحو  الرحال  شد 
التي  والفعاليات  باألنشطة  للقيام  الناس  وحتفيز 
وحث   .البيت أهل  وأمــر  الشعائر  فيها  حتيي 
الناس لدخول األرض املباركة بمختلف مستوياهتم 
وفئاهتم ومذاهبهم، دون تييز ليتأثرون بأثرها الذي 
حتدثه يف النفوس، ليزداد املؤمن إيامنًا وإلعطاء األمل 
أمل  قلوهبم  يف  حيدث  اهلل  لعل  املقرصين  نفوس  يف 

بربكة هذه الزيارة املباركة.

يف  الشباب  به  يقوم  الــذي  األبــرز  الــدور  ويقع   
نشاطًا  األكثر  كوهنم   احلسني اإلمــام  أربعينية 
وحيوية فالفئة الشابة رجاالً ونساًءا هم من ينشئون 
أجواء تتالءم مع هذه املناسبة ليدخل الزائر يف أجواء 
وإقامة  الشعارات  وممــارســات  حتفيز  من  الــزيــارة 
وتنظيم  اخلدمات  وتقديم  واللطميات  املجالس 
املسريات ومحاية الزوار...« ُقل ال أسألكم عليه أجرًا 

إال املودة يف الُقربى«)10(.

يف  احلسينية  الثقافة  ضخ  عىل  يعملون  الذين  هم 
إستثامر  عاتقهم  عىل  يقع  حيث  وأذهاهنم  عقوهلم 
عىل  الشباب  باقي  لتحفيز  األربعني  ــارة  زي أجــواء 
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اإلستفادة من الثقافة احلسينية من جوهر هذا الفكر، 
اإلستجابة  ــدم  وع اخلنوع  رفــض  جمــال  يف  السيام 
فعند  أشكاله،  بكل  اإلنــحــراف  ومقارعة  للظلم 
الشباب هبذا اخلط يستطيعون مواجهة خماطر  تسلح 
الثقافات الوافدة والتي تعمل بكل الوسائل والطرق 
والظلمة.  الطغاة  الرتويض لصالح  للرتويج ألفكار 
اهلل  حلرم  مستحاًل  جائرًا  سلطانًا  منكم  رأى  »من 
ناكثًا لعهد اهلل فلم يغري عليه بقول وال فعل كان حقًا 
فاملواكب التي جتوب  عىل اهلل أن يدخله مدخله«)11( 

الشوارع للعزاء إنام تواجه الظلم وتتحدى الظاملني.

الزيارة  أمهية  أدركــوا  والطغيان  اجلــور  وحكام 
وأثرها عىل الزائر يف التحفيز عىل الدخول يف الدين، 
املطَهر،  احلــرم  من  ــرتاب  اإلق من  الناس  ُمنع  هلــذا 
األمويون  فعل  كام  حرمته،  عىل  واإلعتداء  وهدمه، 
والعباسيون وطغاة العرص كصدام حسني يف اإلساءة 

إىل القرب الرشيف وإىل زواره.

 وما يسعى اليه الطغاة يف هذا العامل حلث الشباب 
شتى  باستخدام  املستقيم  النهج  هذا  عن  لإلنحراف 
للرتبية  مدرسة  كربالء  لكن  والوسائل.  الطرق 
لإلشعاع  ومصدرًا  واألحرار  للمجاهدين  ونرباسًا 
الباطل واندحر ولذا  بقيت وزهق  الديني والفكري 
لعنًة  نيا  الَدُ هذه  يف  »وأتبعوا  واجلبابرة  الطغاة  ذهب 

ويوم القيامة«)12(.

ج. زيارة الأربعين تجمهر �شبابي ح�شاري:

من يرى اجلامهري احلاشدة يف الزيارة يالحظ عمق 
يف  يعيش  اخلالد  الصوت  وهذا  وصاحبها،  املناسبة 
قدسية  جيهل  ملن  غريب  ترصف  إنه  الناس.  نفوس 

زيارة  ففي  ضمنها.  ومن  األرض  من  البقعة  هذه 
مثيل  ال  حضاري  شبايب  جتمهر  أكرب  نجد  األربعني 
التي حتصل لتميزه  له يف أي من التجمعات البرشية 
بصفات احلضارة والتعايش السلمي، حيث تتواجد 
تصادم  دون  احلسينية  املسرية  الشباب ضمن  ماليني 
وهذا  احلسيني.  والعشق  احلب  جيمعهم  نزاعات  أو 
يدل عىل إنسانية احلدث احلسيني بام حتمل اإلنسانية 
من معنى وعىل رأس معانيها دور الدين كونه امللهم 
 .احلسني اإلمام  جسدها  التي  اإلنسانية  للروح 
الكل مدعو للمشاركة يف هذه األرض املباركة دون 
العامل  بلدان  كافة  من  دين  أو  لون  أو  عرق  بني  تييز 
الفقري والغني والكبري والصغري املثقف واألُمي الكل 
حيث   احلسني اإلمــام  احلضارة  بصانع  يقتدي 
قال   النبي فعن  للخسارة  معنى  ال  الدائم  الربح 
رسول  ألتباع  فكيف  حسني«  من  وأنا  مني  »حسني 
دنيا  يف  يكون  الفوز  احلسني  مع  خيــرسوا،  أن  األمة 

واآلخرة.

التي  املتجدد  اإلسالمي  احلضاري  التجمهر  هذا 
واملتقدمة من حيث  احلديثة  أنواع احلضارة  فاق كل 
هذه  يف  اجلامهري  ختلفه  الذي  واملعنوي  املادي  اجلهد 
وأدب  دينية  معتقدات  من  األرض سواء  من  البقعة 
وفنون وعلوم وقوانني وعادات وتقاليد وآثار مادية 

غريها.

من  شعبًا  ختّص  ال  احلديث  العرص  يف  فاحلضارة 
املتخلفة  الشعوب  مجيع  تعّم  إهّنا  بل  فقط،  الشعوب 
واملتقّدمة وكذلك األربعني لكن ما يميز األربعني أهنا 
نابعة من الدين الذي وجد حاًل للعديد من املسائل 
احلضارية واملشاكل الكامنة فيها والتي عجزت عنها 
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كل أشكال احلضارة العرصية.

العاملية  الثقافة  هي  احلسينية  الثقافة  ألن  ذلك 
الفكري  واحلراك  والتحّول،  التطور  ملفهوم  امُلستندة 
واالنعزال  التقوقع  مناخ  يرفض  الــذي  والعلمي 
ُأسسها.  الكريم  القرآن  من  امُلستلهمًة  والتعصب، 
تركه  الــذي  اهلائل  اإلنساين  اإلرث  من  وامُلتخذًة 
شتى،  املعرفية  املــجــاالت  يف  ــل  األوائـ املسلمون 
الفكرية  اآلثار  إىل  إضافًة  الثقافية،  الرؤى  يف  قاعدة 
واإلبداعات التي غطت خُمتلف أوجه النشاط الثقايف 
عىل  االنفتاح  جتربة  عليه  انطوت  ومــا  اإلسالمي 
الثقافات األُخرى من قيمة حضارية من خالل حركة 

التأليف والرتمجة والنقل...

الف�شل الثالث: 

اأهداف تنموية من الزيارة الأربعينية 

لتربية ال�شباب

اأ. تكوين هوية ح�شينية عالمية موحدة:

حساسًا  دورًا  األربعينية  الزيارة  يف  للمشاركة  أن 
وتشكيل  املسلم،  الشباب  كلمة  توحيد  يف  ومؤثرًا 
وحدة جمتمعية مرتاصة بينهم جيمعهم الوجد والعشق 
والصدق  ــالص  واإلخ باإليامن  الفًواح  احلسيني، 
والثبات، ويف هتيئة املناخ الرتبوي، والتثقيفي لتنشئة 
شباب جماهد، مستعد لإلستشهاد...ألن هذه الذكرى 
ذكرى ملصائب سيد الشهداء واملظلومني، حيث 
ما  بكل  ضحى  الذي  املؤمن  ذلك  مظلومية  تظهر 

يملك بنفسه، وبأوالده، وأنصاره يف سبيل اهلل...

كل  من  موحدين  الشباب  كل  نجد  األربعني  يف 
 احلسني اإلمام  راية  حتت  واملذاهب  الطوائف 
اهلدف  الوالء ووحدة  دليل واضح عىل وحدة  وهو 
عىل  الطغاة  هليمنة  واحد  رقم  التهديد  تشكل  والتي 
واملسرتشدين  املنطلقني  املسلمني  السيام  الــعــامل، 
تفضيل  قواعد  وضع  الذي  احلسيني  الفكر  هذا  من 
اإليثار،  قيم  النفس من خالل ترسيخ  اآلخرين عىل 
وجعلها قيمة ثقافية سلوكية تثل ثقافة حياة الشباب 
حيث جتعلهم يعيشون أجواء املحبة والسالم والتفاين 
عام  كل  يف  نشهده  وما  القيم  أروع  بتجيل  والكرم، 
من  بقعة  أي  يف  يوجد  ال  والذي  العراق  أرض  عىل 
بقاع هذا العامل، عىل مر الزمن، حيث تستقطب هذه 
ما  العراقي  كرم  من  جعل  مما  اجلامهري.  كل  البقعة 
الزيارة  أثناء  يظهرها  التي  بالصفات  الوصف  يفوق 
األربعينية، وامللفت استمرارية عادات اجلود والكرم 
اخلالدة  املالحم  أمجل  ُيسطرون  فهم  األجيال،  بني 
الكبار  الزوار  ويكرم  خيدم  الكل  العراق،  تأريخ  يف 
واألرض....  والشعب  اجليش  والشيوخ،  والصغار 
وعىل  طريقه،  يف  وجيــده  إال  شيئا  حيتاج  ال  فالزائر 
حيث  وحمــرم،  صفر  شهري  ويف  بل  الساعة،  مدار 
يتربع كافة الناس من خمتلف أنحاء العراق وغريه من 
الدول املسلمة، لتقديم املساعدة والدعم واخلدمات 
للزوار الذين يتوافدون من كافة أنحاء العامل مسلمني 
وغري مسلمني وأجانب... فكل من يدوس األرض 
العراقية ينعم بالضيافة والكرم وامللفت ميزة التنافس 
التي تعم أرجاء األرض العراقية يف تقديم الضيافات 
يبخل،  أحد  ال  والغني  الفقري  الكل  من  واخلدمات 
ففي أرض العراق ترى من يغسل قدمي الزائر ومن 
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يدلك اجلسم لراحة الزائر، هذه الصفات من العطاء 
التي يعجز املرء عن وصفها. 

جعلوا من هذه البقعة حمطة للتزود بالقيم والنبل 
للشعوب.  والــرقــي  بالتطور  ختتص  التي  واملثل 
التواصل  وسائل  من  وسيلة  أفضل  أصبحت  كام 
االجتامعي، ففي األربعني ُتدمج ثقافات كل الشباب 
التضحية  ثقافة  احلسينية  الثقافة  هي  واحدة  بثقافة 
حيرتم  الكل  واألهــداف،  الغايات  تتوحد  واإليثار، 
آل  حب  عىل  املوقف  سيد  التعاون  ويكون  اآلخــر 
الشباب،  بني  والتعارف  التالحم  وهذا   البيت
ذاته  بحد  وينعكس  بينهم  إجتامعي  مال  رأس  ينتج 
صيغ  خيلق  مما  وإندماجها  الشعوب  تالحم  عىل 
جديدة للتعاون والتبادل واحلوار وفتح العالقات بني 
الدول، وهذا من أرقى صور التعاون والتالحم بني 
كربالء  إن  نعم  واملحبة.  السالم  يسوده  الذي  البرش 
احلسني روضة من رياض أهل اجلنة. وما ورد يف 
 :قدسية هذه األرض عن اإلمام عيل بن احلسني
»اختذ اهلل أرض كربالء حرما آمنا مباركا قبل أن خيلق 
وعرشين  بأربعة  حرمًا  ويتخذها  الكعبة  أرض  اهلل 
األرض  وتعاىل  تبارك  اهلل  زلزل  إذا  وإنه  عام  ألف 
وسريها رفعت كام هي برتبتها نورانية صافية فجعلت 
يف أفضل روضة من رياض اجلنة وأفضل مسكن يف 
اجلنة ال يسكنها إال النبيون واملرسلون أو قال أولوا 
كام  اجلنة  رياض  بني  لتزهر  فإهنا  الرسل  من  العزم 
األرض  ألهل  الكواكب  بني  الدري  الكوكب  يزهر 
يغشى نورها أبصار أهل اجلنة مجيعًا وهي تنادي: أنا 
التي تضمنت سيد  املباركة  أرض اهلل املقدسة الطيبة 

الشهداء وسيد شباب أهل اجلنة«)13(.

التوحد والتكاتف يف األفكار يعمل عىل  إن هذا 
الغذاء  تعترب  التي  باملعنويات  والنفوس  اهلمم  شحذ 
الغذاء  هذا  واملشاكل،  التحديات  ملواجهة  الروحي 
الزيارة لينعكس  التي يستمر معهم عند عودهتم من 
الظلم  أنواع  لكل  كرفضهم  وأفعاهلم  ترصفاهتم  يف 
يشهده  ما  وإن  والسالم  واخلري  احلق  مع  والوقوف 
العامل من حروب ونزاعات، وكيف لفئة قليلة تغلب 
الغذاء  هذا  من  القوة  استمداد  خالل  من  كبرية  فئة 
 احلسني باإلمام  مقتديني   والروحي  املعنوي 
وما جرى يف واقعة كربالء ومتخذين اإلمام احلسني 
هذا  يف  واملفسدين  اإلسالم  أعداء  ملحاربة  أنموذج 

العامل.

ال�شباب  تثقيف  في  الدين  علماء  دور  ب. 
وتهيئتهم ليكونوا ح�شينيون:

1. توعية الشباب وتوجيهم:

األيادي  به  تقوم  الذي  اإلستعامري  املرشوع  إن 
الرشيرية يف هذا العامل يف الغزو الثقايف والفكري... هو 
املهدد ملستقبل األمة والدين، إنه احلرب عىل اإلسالم 
وقيمه ومفاهيمه وقرآنه ونبيه وعىل أساس وجوده. 
عىل  لذلك  عنها  الغفلة  يمكن  وال  واقعية  فاهلجمة 
الكل أن يعمل مًعا عىل مواجهته والدفاع عن وجود 
بالقضاء  السامح  دون  ولبقائه  وقيمه،  الدين  هذا 
األمة  إعــادة  وعدم  وتغيبه  وتغيريه  ومسخه،  عليه 
وفدى  جاهد  التي  األساسية  )األمور  اجلاهلية،  إىل 
الدين  ليبقى   ،احلسني اإلمــام  ألجلها  بروحه 
من  وإنطالًقا  الساعة(.  قيام  حتى  مستمًرا  املحمدي 
هذه الرؤية، جيب التخيل عن كل اخلالفات العقائدية 
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املجتمعات  يف  اإلجيايب  الدور  يربز  وهنا  والدينية، 
لعلامء الدين سواء خطباء أو ُقراء عزاء...، يف إنتهاز 
الفرصة من خالل هذا التواجد البرشي احليوي ألداء 
األمة  مهوم  من  كثري  ومعاجلة  واملوجه  الناصح  دور 
أصحاب  كوهنم  الشباب  والسيام  الناس،  وتنوير 
العلامء  يعمل  أن  ــرضوري  ال فمن  والطاقة.  اهلمم 
بطرق  النصح  بتقديم  الصحيح  واملسلك  بالطريق 
وهتيئ  الشباب،  تستوعب  فكرية  وسالمة  عرصية 
أجواء مناسبة ملعاجلة مهومهم والتعرف عىل أحواهلم 
لبث  نفوسهم،  يف   احلسني اإلمام  هنج  وترسيخ 
الوعي ومكافحة الفساد. وكذلك احلث عىل التكاتف 
ًة َواِحَدةً  مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
بني مجيع أفراد االمة، ﴿إِنَّ َهِذهِ أ

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾)14(. والتحرك لتحقيق هذا 
َ
َوأ

اهلدف، وحتمل مسؤوليتهم جتاه األمة يف اإلبتعاد عن 
عقائدية  كانت  سواء  الداخلية،  والنزاعات  التفرقة 
العريب  العامل  يف  والتصالح  تارخيية،  أم  فكرية  أم 
القومية  والتيارات  اإلسالمي  التيار  بني  واإلسالمي 
والوطنية الن هذا األمر يعد من أهم أشكال اهليمنة 
العامل  هذا  يف  املستضعفة  البلدان  عىل  اإلستعامرية 

وخاصة اإلسالمية.

لذا جيب الرتكيز يف خطاباهتم ونشاطاهتم باحلث 
عىل التعاون ليكون اجلميع يف موضع احلذر والوعي 
نفوس  أعــامق  يف  ــامن  اإلي ترسيخ  وعــىل  واليقظة، 
اإلسالم  إىل  الفرد  إنتامء  يكفي  ال  بحيث  الشباب، 
وتقاليد  عــادات  هي  ومشاعره  وتقاليده  وعاداته 
إدخــال  جيب  بل  اجلاهلية.  من  مستمدة  ومشاعر 
واحلياة  والكيان  والوجود  القلوب  أعامق  يف  اإليامن 
والسلم  واحلــرب  والتحرك  والفعل  التكلم  أي 

أساس  عىل  والترصفات  السلوك  وكافة  واملعاداة 
عبداهلل  أبــو  فعل  كام  ــامن  اإلي ومعتقدات  مفاهيم 
بأن  القرآين  االهتامم  بأن  نجد  هنا  ومن   احلسني
ْحَزاَب 

َ
ى الُْمْؤِمُنوَن اأْل

َ
ا َرأ يزداد املؤمنون إيامًنا ﴿َولَمَّ

ُ َورَُسوُلُ  ُ َورَُسوُلُ َوَصَدَق اللَّ قَالُوا َهَذا َما وََعَدنَا اللَّ
َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِيَمانًا َوتَْسلِيًما﴾)15(.

ِكينََة يِف  ِذي َأْنَزَل السَّ وكذلك قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَّ
ُجنُوُد  َوهللَِِّ  إِياَمهِنِْم  َمَع  إِياَمًنا  لَِيْزَداُدوا  امْلُْؤِمننَِي  ُقُلوِب 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن اهللَُّ َعِلياًم َحِكياًم﴾)16(. السَّ

بطاقة  الشبابية  الطاقات  تكريس  عىل  العمل  أي 
واجلبابرة،  احلكام  ملواجهة  سياسًيا  ومساًرا  عبادية 
واألمل  والنشاط،  والقوة  والعزم  اإلرادة  لتتولد 
والوضوح واإلخالص واجلدية واملثابرة واإلستهانة 
عىل  والــصــرب  الشدائد  يف  والثبات  بالصعوبات 
يبحث  من  كل  أمام  العوائق  وتشكيل  التضحيات، 
عن طمس ما جاء به اإلسالم أو أي إحتكار أو غزو 
ثقايف أو فكري أو عسكري.. أو توظيف أو تقسيم يف 
األمة.... للحفاظ عىل اإلسالم كام جاء حممديًا وبقي 

حسينيًا.

2. ُسبل املواجهة: 

وأطامع  حقيقي،  رصاع  إىل  اليوم  العامل  يتعرض 
املسلمني  وحدة  حتريف  تريد  أيادي  فهناك  واضحة 
الرسالة هادفة هلذه  ينبغي أن تكون  العامل، لذلك  يف 
والنعرات  القضايا  نحو  اإلنجرار  لعدم  املواجهة 

الطائفية واملذهبية التي ختطط هلا أيادي الرش. 

الطغاة، . 1 أهداف  إسقاط  يف  الدين  علامء  دور 
وتنوير الشباب يف مواجهتهم واقتالع جذورهم 
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ومعتقداهتا  ثرواهتا  عىل  البلدان  حمافظة  وكيفية 
واألهم  وعباقرهتا،  وقيمها  وعاداهتا  وتقاليدها 

حضارهتا األصيلة التارخيية.

نَْزنْلَاهُ . 2
َ
أ كَِتاٌب  ﴿َوَهَذا  اهلل  بكتاب  التمسك 

تُرَْحُوَن﴾)17(.  لََعلَُّكْم  َواتَُّقوا  فَاتَّبُِعوهُ  ُمَباَرٌك 
ودعوة الشباب لقراءته، وفهم معانيه ألنه كتاب 
كبرية  وال  صغرية  يرتك  مل  كتاب  العصور،  كل 
احلديثة  العلوم  أغلب  ولعل  عنها،  وحتدث  إال 

طبقت من القرآن.
فعن رسول اهلل إين تارٌك فيكم الثقلني ما إن . 3

تَسكتم هبام لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل وعرتيت 
أهل بيتي، لن يتفرقا حتى يردا عيَل احلوض.

الشباب، . 4 بني  مرتاصة  جمتمعية  وحدة  تشكيل 
والصدق  واإلخالص  اإليامن  جيمعهم 
بالقيام  مجاعًيا  إستعداًدا  خيلق  الذي  والثبات... 
من  لكل  السامح  وعدم  والتصدي  باملواجهة 
يتسلل إىل قناعات وتقاليد ومعتقدات احلضارة 
بالشكل  اإلسالمي  اإلرث  وعىل  اإلسالمية 

الصحيح ليستمر من جيل إىل جيل.
شباب . 5 لتنشئة  والتثقيفي  الرتبوي،  املناخ  هتيئة 

مؤمن مستعد لبناء مستقبل اإلسالم. 
مبادئ . 6 ونرش  الدين  من  عطل  ما  إحياء  إعادة 

حفظ  يف  تأثرًيا  من  هلذا  ملا  والتقوى  اإليامن 
حاساًم  والعقيدة...ودوًرا  واملساجد  اإلسالم 
املسلمني.  كلمة  وتوحيد  األمة،  حرية  حفظ  يف 
وتنور  تنرش  التي  التعاليم  كانت  إذا  خاصة 
للشباب متصلة، بالعقيدة التي ختتزن باملستقبل، 
بعد رسول  إبتدأت  التي  اإلمامة  أي عرب وحدة 
 ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  بأمري   ،اهلل

.احلجة املنتظر لتختتم بقائم آل حممد
ومصادر . 7  ،النبي آل  حب  زيادة  عىل  العمل 

املعرفة اإلهلية يفرض عىل علامء الدين، التحدث 
والتمسك  اهلل  من  الشباب  يقرب  بام  القيام  أو 
مبادئ  توضيح  عرب  وذلك  املحمدية.  بالرسالة 
اإليامنية  املعارف  ورشح  وإبالغ  اإلسالم،  قيام 
حمذور  يف  الوقوع  لعدم  وتوعيتهم  الناس،  بني 
األسس  عىل  بالدين...بالرتكيز  التوهني 

الصحيحة.
إىل . 8 الشباب  دفع  إىل  الدين  علامء  يسعى  أن 

التوجيهات  وإعطائهم  اإلسالمية،  القضايا 
واإلجتامعية  السياسية  الشؤون  كافة  يف  الالزمة 

واإلقتصادية...
الشباب، . 9 بني  والوعي  واحلذر  الدائمة  اليقظة 

وعدم الغفلة والتجاهل من خطر الغزو الفكري 
أمري  لكالم  مصداًقا  يصبحوا  ال  كي  والثقايف، 

املؤمنني »من نام مل ُينم عنه«.
الرتبوية . 10 املؤسسات  بإنشاء  الشباب،  حتصني 

تقوية  من  تكنهم  التي  والتعليمية  والثقافية 
للحد  أنواعها  عىل  للعلوم  وحتصيلهم  إيامهنم 
من إستقطاب الغرب لألدمغة، وجذهبم لعدم 
الذين  الطغاة  بمصلحة  تصب  التي  اهلجرة 
والتخصص  التعليم  فرص  توفري  عىل  يعملون 
أفكارهم  يف  لتأثري  العمل....  وفرص  املجاين، 

وتغيريها.
إستغالل القنوات الرسمية واألقامر الصناعية، . 11

ووضع  والعلمية...  الرتبوية  الربامج  لبث 
ختدم  شاملة،  إسالمية  إعالمية  إسرتاتيجات 
الداعية  النبيلة،  واملقاصد  السامية  األهداف 
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حماربة  يف  تساهم  عاملية،  إسالمية  لنهضة 
التيارات املتطرفة.

بواقعة . 12 املتعلقة  واملحارضات  الندوات  إقامة 
النفوس  يف  لرتسيخها  السنة  مدار  عىل  كربالء 
أفعاهلم  بكل  حسينيون  ليكونوا  وهتيئتهم 

وترصفاهتم.

الخال�شة

احلسينية  • الرسالة  هذه  بأن  الشباب  يؤمن  أن 
فال  الباطل،  غالبه  مهام  احلق  وأن  حق  رسالة 
هذه  وما  املطاف...  هناية  يف  ينترص  أن  من  بد 
الرصاعات بني أهل احلق والباطل، إال إبتالءات 

رسالية لتقوية عضد أهل احلق واإليامن.
•  النبي وآل   احلسني اإلمام  حب  زيادة 

مصادر  زيادة  وكذلك  الشباب،  قلوب  يف 
النهضة  قيام  مبادئ  وتوضيح  اإلهلية،  املعرفة 
العاشورائية، ورشح املعارف اإليامنية من خالل 

املجالس احلسينية واملحارضات...
لإلهتامم  • الشباب  دفع  الدين  علامء  عىل  جيب 

التوجيهات  وإعطائهم  اإلسالمية،  بالقضايا 
والسياسية...  االجتامعية  الشؤون  يف  الالزمة 
كي يصبح الشباب عىل أهبة اإلستعداد ويكونوا 

حارضين يف ميادين األحداث.
احلسينية  • النهضة  أهداف  نرش  عىل  الرتكيز 

وربطها بقضايانا املعارصة، للقضاء عىل التضليل 
واإلستبداد والتحريف...

للمراسم  • الشباب  توجيه  يف  الدين  علامء  دور 
روحية  يف  تأثري  من  ذلك  يف  ملا  العاشورائية 

وثقافة الشهادة احلياة، واجلهاد واإلنتصار، وبناء 
املجتمعات والدول واملستقبل...

الرتكيز عىل إحياء الشعائر احلسينية، التي تعمل  •
اآلخر،  بالبعض  بعضهم  الشباب  إرتباط  عىل 
وتشكل هويتهم السياسية واإلعتقادية كاملواكب 

واملآتم...
• .تعبئة الشباب فكريًا بسرية اإلمام احلسني

 الهوام�ض والم�شادر والمراجع

(1 ) احلسني مهدي:«ثورة  حممد  الدين،  شمس 
ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية، املؤسسة الدولية 

للدراسات، بريوت، ط7، 1996، ص50      

جممع البحرين، ج2، ص39، للمحَدث الفقيه الشيخ ( 2)
فخر الدين الطرحيي.

سورة غافر، اآلية60.( 3)

سورة النور، اآلية 36.( 4)

ابن قولوية: »كامل الزيارات«ص286( 5)

سورة املائدة، اآلية 35.( 6)

دار ( 7) بريوت،  ط1،  نام.   العرب،  لسان  منظور،  ابن   
صادر، 1973،.ص4.
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الملخ�ض

تعد زيارة االربعني من اهم النشاطات املجتمعية التي تنتظم باطار ديني وعقائدي وقيمي وعاطفي حمليا 
ودوليا، كام تعد ايضا من اكثر التجمعات البرشية التي تقام سنويا والتي تندفع دينيا وذاتيا حيث تتبلور فيها كل 
القيم االنسانية ويامرس الزائر فيها ارقى الشعائر واعظم واملامرسات االخالقية.  ووجدانيا فان زيارة االربعني 
تعترب تربية عملية لعقائد واخالق الفرد املسلم، يتوىل فيها اولياء اهلل ويتربء فيها من اعدائه و يشارك يف هذه 
الزيارة خمتلف الفئات العمرية من اجلنسني. ان استثامر تلك االجواء الروحانية يف تربية النفس يعترب من اهم 
مايطمح اليه الزائر فمشاركته يف املواساة واحلزن عىل استشهاد االمام احلسني واملوقف العظيم الذي وقفه 
الباطل املتمثل  الدينية واالنسانية والتربؤ من  الزائر للقيم  الباطل واستذكار  من اجل نرصة اهلل تعاىل ورفض 
الزائر الن يكون مؤمنا حقيقيا باالمام  بخط يزيد بن معاوية ومجيع من يلتف معه واالستعداد ملواجهته تريب 
الروحانية يف مساعدة  تلك االجواء  التخطيط لالستفادة من  ان  ثار اهلل يف االرض.  يمثل  الذي   احلسني

الشباب ملقاومة التحديات التي تواجههم واستثامر ذلك لتنميته يف كل املجاالت يعد من االهداف النبيلة.  

ونظرا الن موضوع التنمية يف بحثنا خيتص بالشباب العراقي لذلك سيكون الكالم منصبا حول الشباب يف 
العراق استنادا اىل االحصائيات التي ادىل هبا ممثل العتبة العباسية السيد امحد الصايف ممثل املرجعية الدينية فقد 
بلغ عدد الزائرين اكثر من )12( مليون زائر. ان عدد الزائرين وتزايده سنويا جيذب الباحثني اىل دراسته ودراسة 

امكانية استثامره يف التنمية بكافة فروعها.  

بلدان  بكوهنا  تتميز  التي  البلدان  قبال  فتية يف  بلدان  اهنا  التي تصنف عىل  البلدان  العراق من ضمن  يعترب 
هرمة وان االهتامم بتنشئة هذا اجليل الشبايب سيجعل من هذا البلد يتميز بام يتميز به هؤالء الشباب فاذا كان 
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اجليل الشبايب رسايل طموح يف توظيف كل فرصة امامه خلدمة اهداف الرساالت الساموية سيكون البلد كذلك 
وعكس ذلك يمكن ان يكون اذا مل يتم تنشئة اجليل تنشئة صحيحة.  يبلغ متوسط االعامر 19.3 والذي يعني 
العمر وذلك استنادا اىل احصائيات  بينام النصف االخر اكثر من هذا  ان نصف السكان اقل من 19.3 سنة 
االمم املتحدة يف عام 2015. ويف حال كون البلدان تولد شبابا من غري تنمية برشية ومن غري توفري فرص عمل 
يمكن ان يؤثر سلبا. ان مميزات البلدان الفتية هي الطاقة الكبرية لذلك البلد التي اذا استثمرت يف املجال التي 

يراد هلا يكون هلا نجاحا باهرا وتظهر هلا ثمرات كبرية ويف نفس الوقت اذا كبتت فاهنا هلا تاثريا عكسيا كبريا.

ايام اربعني االمام احلسني وتوضيح  يتضمن هذا البحث اظهار عنارص القوة التي تربز ضمن اجواء 
عنارص الضعف وبيان الفرص واهم التحديات التي تواجه الشباب املؤمن وكيفية استثامر الفرص ونقاط القوة 
بعد ذلك اىل رسم اسرتاتيجيات  االنتقال  ثم  نعيشه  الذي  الواقع  للتعامل مع  اعداد اسرتاتيجيات متنوعة  يف 
خمتلفة متنوعة باالعتامد عىل العنارص التي تم ابرازها من اجل حتقيق اهلدف االساس وهو مساعدة هذا اجليل يف 

تنميته بحيث يصبح قادرا عىل ان يتحمل االمانة العظيمة امللقاة عىل عاتقه.

.SWOT الكلامت املفتاحية: التخطيط، التخطيط االسرتاتيجي، حتليل

 Investing the atmosphere of the 40th visit in the upbringing of the young

apostles

Ressol R. Shakir

University of Thi-Qar

Abstract

The 40th visit is one of the most important social activities that are organized within a re-
ligious. ideological. valuative and emotional framework locally and internationally. It is also 
one of the most human gatherings that are held annually and which are religiously and self-cen-
tered. where all human values   are crystallized and the visitor practices the highest rituals and 
the greatest moral practices. The visit of the forty is considered a practical breeding of the 
beliefs and morals of the individual Muslim in which they take over the followers of Allah and 
disown his enemies.

The investment of these spirituality in the education of the soul is one of the most important 
to the visitor. his participation in the condolences and grief on the martyrdom of Imam Hussein 



159

حمور الشباب

peace be upon him and the great position that he stood for the victory of God and the rejection 
of falsehood and the visitor’s recall of religious and human values   and the falsehood of the 
wrong line of Yazid bin Muawiya and all of Wrapping up with him and preparing to face him 
raise the visitor to be a true believer in Imam Hussein peace be upon him. who represents God’s 
rebellion in the earth. Planning to take advantage of these spirituality in helping young people 
to resist the challenges facing them and investing it for their development in all areas is a noble 
goal.

Since development in the subject of our research is Iraqi youth. so it will be talking about 
youth in Iraq. According to the statistics made by the representative of the Abbasid thresh-
old. Sayyed Ahmed Al-Safi representative of the religious reference the 40th ‘s visitors have 
reached more than 12 million visitors. The number of visitors and growing annually attracts 
researchers to study and study the possibility of investing in development in all its branches.

Iraq is one of the countries that are classified as young countries in the face of the countries 
characterized by the old countries and the interest in the formation of this youth generation 
will make this country is characterized by the character of these young people If the young 
generation missionary ambition to employ every opportunity in front of him to serve the goals 
of heavenly messages.  The country will also be the opposite and it could be if the upbringing 
of the generation is not properly raised. The median age is 19.3. which means half of the pop-
ulation is less than 19.3 years old. while the other half is more than this age. according to UN 
statistics in 2015.

In the event that countries generate young people without human development and without 
job creation that can adversely affect. The advantages of the young countries are the great ener-
gy of that country. which. if invested in the field that is intended to be a great success and show 
great fruits. while at the same time if it is suppressed it has a significant adverse impact.

This research includes the presentation of the elements of strength that emerge within the 
ambience of the 40th ‘visit of Imam Hussein. peace be upon him. clarifying the elements of 
weakness and the opportunities and the most important challenges facing the young believer 
and how to invest opportunities and strengths in the preparation of various strategies to deal 
with the reality we live and then move to draw different strategies Based on the elements that 
were highlighted in order to achieve the basic goal is to help this generation in its development 
so that he can bear the great trust entrusted to him.

key words: Planning, strategic planning, SWOT analysis.
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الح�شينيات والمواكب الح�شينية - نبذة . 1
تعريفية

واحلسينيات  واهليئات  احلسينية  املواكب  تارس 
وختدم  ذاتية  بجهود  واجتامعيا  ودينيا  انسانيا  عمال 
فئة كبرية من املجتمع العراقي ويزداد عملها بشكل 
ملفت يف املناسبات الدينية واحياء الشعائر احلسينية 
ختدم  حيث   احلسني االمـــام  اربعينية  السيام 
العامل وتطمح  انحاء  احلسني من مجيع  االمام  زائري 
ايب  لزوار  املقدمة  اخلدمات  توفري  لتحسن  باستمرار 
عبد اهلل احلسني حبا له وعشقا الل حممد وذوبانا 
االعامل  بتلك  تعاىل  اهلل  اىل  متقربني  اعتقاداهتم  يف 
ولكي تطور تلك املؤسسات عملها الذي حيمل هدفا 
مهام وهو توفري اخلدمات للزائر من كل النواحي من 
وغريها  متعددة  ثقافية  خمتلفة  خدمات  توفري  خالل 
اساليب  املؤسسات  تلك  تستخدم  ان  مــن  البــد 
اسرتاتيجيات  وضع  اجل  من  التحليل  يف  وادوات 

لعملها. 

االربعينية  زيارة  يف  املشاركة  املواكب  عدد  يبلغ   
كان  حيث  حسينية  وهيئة  موكب   23500 من  اكثر 
منها 6625 موكب ضمن احلدود االدارية لكربالء 
حسب  العراق  خــارج  من  موكب   78 و  املقدسة 
يف  منشور  ما  وحسب   1435 عــام  ــارة  زي احصاء 
شبكة الكفيل وهو عدد كبري جدا وكل موكب يتكفل 
باعامل خمتلفة منها االطعام واملحارضات الدينية واداء 
بعاشوراء  املتعلقة  الوعظ  وجمالس  اجلامعة  صلوات 
وتوزيع الكراسات التثقيفية وتوفري اخلدمات الطبية 
عن  لالجابة  املتخصصني  الدين  برجال  واالستعانة 

املسائل الرشعية وغريها من اخلدمات االخرى.

التخطيط ال�شتراتيجي للح�شينيات . 2
والمواكب الح�شينية

االسرتاتيجية  لــالدارة  خمتلفة  تعريفات  هناك 
)شاندلر، 1988 و ثومبسون واسرتكالند، 1996( 
الداخلية  املؤسسة  بيانات  حتليل  اىل  يشري  مجيعها 
اهدافها  لتحقيق  خطط  وضع  اجل  من  واخلارجية 
االسرتاتيجي  التخطيط  استخدم  وقد  ورسالتها.  
يف  استخدم  ذلك  بعد  ثم  العسكرية  املجاالت  يف 
والتعليمية  والسياسية  االقتصادية  املدنية  املجاالت 
اسس  تطبيق  سيتم    .)2018 احلساين  هادي  )وعد 
من  واملواكب  احلسينيات  عىل  االسرتاتيجية  االدارة 
البيانات وتوظيف اخلطط االسرتاتيجية  اجل حتليل 
املناسبة.  سنفرتض ان املؤسسة هنا هي احد املواكب 
تطمح  التي  احلسينية  اهليئات  او  احلسينيات  او 
موضوع  مع  للتعامل  معينة  اسرتاتيجية  وضع  اىل 
بتحليل  وسنقوم  تواجهه  التي  والتحديات  الشباب 
ضعفها  ونقاط  قوهتا  نقاط  وبيان  املوجود  الواقع 
لتلك  ان  والفرص املوجودة والتحديات.  لنفرتض 
يف  بالشباب  املتعلقة  االهداف  من  جمموعة  املؤسسة 
اهنا  عىل  تعرف  االسرتاتيجية  االدارة  وان  العراق 
جمموعة القرارات والترصفات التي تعمل عىل اجياد 
اسرتاتيجية فعالة لتحقيق اهداف املنظمة.  فالسؤال 
وضعها  يمكن  التي  االسرتاتيجيات  ماهي  هو  هنا 
وتنفيذها لتحقيق هدف تلك املؤسسة الذي هو تنشئة 
جيل شبايب رسايل.  ماهي االسرتاتيجية التي يمكن 
ان نتبعها من اجل حتقيق هذا اهلدف السامي.  هناك 
اسرتاتيجيات هجومية ودفاعية وعالجية وانكامشية.  
ان ذلك  العمل هبا.   التي سيتم  ماهي االسرتاتيجية 
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نقاط  املنظمة من حيث  واقع هذه  يعتمد عىل حتليل 
ذلك  بعد  والتهديدات  والفرص  والضعف  القوة 
معينة  قرارات  والختاذ  االسرتاتيجية.   حتديد  يمكن 
جيب سلوك جمموعة من املراحل يمكن ان يكون هلا 

اطار حتليل وكام ييل:

الشكل )1( مرحلة املدخالت.

املرحلة  فــإن   )1( الشكل  من  واضــح  هو  وكــام 
األوىل مرحلة املدخالت تتكون من:

1. مصفوفة حتليل العوامل اخلارجية. 
2. مصفوفة حتليل العوامل الداخلية. 

3. مصفوفة العوامل التنافسية. 

حيث  املدخالت؛  بمرحلة  املرحلة  هذه  وتسمى 
املدخالت  معلومات  الثالث  األدوات  تلخص 
اسرتاتيجية  بــدائــل  إلجيــاد  املطلوبة؛  األســاســيــة 

ملموسة، انظر الشكل ادناه.

الشكل )2( املدخالت.

املواءمة  املقارنة  مرحلة  هى  الثانية  املرحلة  أما 
االسرتاتيجية  البدائل  إجياد  عىل  بالفعل  تركز  فإهنا 
 »Matching« املواءمة  بمرحلة  وتسمى  امللموسة، 
الداخلية  العوامل  بني  مواءمة  عمل  يتم  ألنه  وذلك 

مخسة  من  وتتكون  الرئيسية،  اخلارجية  والعوامل 
أساليب حتليلية وكام يوضحها الشكل التاىل وهى:

الداخلية،  العوامل  بني  املــواءمــة  مصفوفة   -
.SWOT واخلارجية

القرار،  اختــاذ  مرحلة  فهي  الثالثة  املرحلة  أمــا 
مصفوفة  هــو  فقط  واحــد  أســلــوب  مــن  وتتكون 
التخطيط االسرتاتيجي الكمي)QSPM(، وتستخدم 
املرحلة  من  إليها  املتدفقة  املعلومات  املصفوفة  هذه 
البديلة  االسرتاتيجيات  تقويم  عىل  لتعمل  االوىل؛ 

التي طرحتها املرحلة الثانية.

ولذلك فإن هذه املصفوفة توضح اجلاذبية النسبية 
لكل بديل من هذه البدائل االسرتاتيجية املطروحة، 
ومن ثم فإهنا توفر - إىل حد كبري - أساسًا موضوعيا 
تتبناها  التي سوف  املحددة  الختيار االسرتاتيجيات 

املنظمة.

انواع ال�شتراتيجيات. 3

هناك   SWOT حتليل  باسرتاتيجية  يتعلق  فيام 
جمموعة من االسرتاتيجيات التي يمكن اللجوء اليها 

وكام موضح يف الشكل ادناه.
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االسرتاتيجية اهلجومية
القوة  نقاط  من  كثري  احلسينية  امتالك  حال  يف 
اهلجومية  االسرتاتيجية  هذه  اعتامد  فان  والفرص 

تكنها من اغتنام واستثامر مجيع الفرص. 

االسرتاتيجية العالجية
عندما تتلك املؤسسة كثري من الفرص مع وجود 
العالجية  االسرتاتيجية  فان  الضعف  نقاط  بعض 
يمكن ان تساهم يف تقديم العالج املناسب لتصحيح 

الضعف.

االسرتاتيجية الدفاعية
بني  تفاعل  ظهور  عند  تستخدم  اسرتاتيجّية  هي 
التهديدات وعنارص القوة؛ حيث يستثمر نقاط  القوة 

للدفاع عن نفسها أمام التهديدات.

االسرتاتيجية االنكامشية
عنارص  مواجهة  عند  تستخَدم  اسرتاتيجية  هي 
وجــود  ويف  املؤسسة،  ــل  داخ مــن  صـــادرة  ضعف 
تساعد  وهنا  اخلارجية،  التهديدات  من  جمموعة 
االسرتاتيجية االنكامشية عىل توفري العالج للضعف 

والتقليل قدر املستطاع من التهديدات.

التطبيق. 4

املرحلة االوىل املدخالت

تتضمن  الداخلية:  العوامل  تقويم  مصفوفة 
والضعف  القوة  عنارص  وتقويم  وحتليل  تلخيص 
والتمويل،  املبلغني،  وارســال  اإلدارة  يف:  الرئيسية 
واعداد املبلغني، والبحوث والتطوير... الخ ويساعد 
وضع  عىل  األداة  هــذه  خــالل  من  التحليل  ذلــك 
أساس لفحص ودراسة العالقات املتداخلة فيام بني 
من  اعدادها  يمكن  املصفوفة  هذه  الوظائف.   هذه 
خالل احلكم والتقدير الشخيص وهي يف احلقيقة اداة 

اسرتشادية ومفيدة يف عملية التحليل. 

حتليل البيئة الداخلية بالتفصيل - إدارة إسرتاتيجية: 
يعتمد نجاح عملية صياغة االسرتاتيجية عىل حسن 
استخدام إمكانيات املؤسسة الدينية، وعىل احلسينية 
أن حتشد وجتهز مبكرًا كل إمكانياهتا مع التعرف عىل 
ترك  مع عدم  لعالجها  الضعف  وأوجه  القوة  أوجه 

أي يشء للصدفة.

وللتعرف عىل امكانيات املنظمة الداخلية وحتليلها 
الضععف  واوجه  القوه  اوجه  لتحديد  وتشخيصها 
إمكانيات  وتشخيص  حتليل  عملية  وتنضمن 
االسرتاتيجية  العوامل  حتديد  خطوتني  املنظمة 
العوامل  تقييم  الثانية:  واخلطوة  للحسينية  الداخلية 

االسرتاتيجية الداخلية للحسينية

خطوات إعداد مصفوفة تقويم العوامل الداخلية 
للحسينية

هــنــاك مخــس خــطــوات أســاســيــة إلعـــداد هذه 
املصفوفة وهي:

األساسية . 1 والقوة  الضعف  نقاط  عىل  التعرف 
للمنظمة.
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حتديد األوزان بحيث يرتاوح ما بني صفر )غري . 2
مهم(، وواحد صحيح )مهم جدا(، وذلك لكل 
جمموع  يزيد  أن  جيب  وال  العنارص  من  عنرص 

أوزان مجيع العنارص عن واحد صحيح.
3 . 4 إىل   1 من  درجة  عنرص  كل  أمام  نحدد 

ضعف،  أو  قوة  نقطة  يمثل  كان  إذا  ما  لتحديد 
خطرية،  ضعف  نقطة  )الرتتيب=1(  ويعترب 
ثانوية،  ضعف  نقطة  يعني  )الرتتيب=2(  بينام 
)أما  ثانوية،  قوة  نقطة  فيعني  )الرتتيب=3(  بينام 

الرتتيب =4( فيعني نقطة قوة أساسية.
عنرص، . 4 لكل  املرجحة  الدرجة  عىل  احلصول 

وذلك برضب درجة أو رتبة كل عنرص يف الوزن 
النسبي له.

وذلك . 5 الكلية،  املرجحة  الدرجة  عىل  احلصول 
العنارص؛  جلميع  املرجحة  الدرجات  بجمع 
 ،4 عن  تزيد  أن  جيب  ال  املرجحة  الدرجة  فإن 
الدرجات  أما   ،2.5 يكون  سوف  واملتوسط 
التي تقل عن 2.5 فإهنا سوف  الكلية  املرجحة 
حالة  من  تعانى  املنظمة  هذه  مثل  أن  إىل  تشري 
ضعف داخلية عامة، بينام تشري الدرجة املرجحة 
الكلية التي تزيد عن 2.5 إىل أن مثل هذه املنظمة 

تتمتع بوضع داخىل قوى نسبيا.

ادناه مصفوفة تقويم العوامل الداخلية للحسينية 
من  ويتضح  رئيسية،  عــنــارص  ــرشة  ع ــالل  خ مــن 

املصفوفة ما يأيت:

جدول 1: م�شفوفة تقويم العوامل الداخلية للح�شينية

الت�شل�شل
العنا�شر 

الداخلية 
ال�شا�شية

الوزن 
الن�شبي

الترتيب
الدرجة 

المرجحة 
الكلية

0.1540.60كفاءة العاملين1

2
جودة المواد 

التثقيفية
0.1030.30

3
زيادة عدد 
الم�شاركين

0.0530.15

4
غياب الهيكل 

التنظيمي
0.0520.10

5
عدم وجود 
عاملين في 

التطوير
0.0520.10

6
قلة المن�شورات 

الدينية 
والم�شابقات

0.1040.40

7
جودة الخدمات 

المقدمة
0.0540.20

8
عدم وجود رجل 

دين
0.1510.15

9
عدم اقامة �شالة 

جماعة
0.1510.15

10
عدم اقامة 

محا�شرة دينية
0.1510.15

1.02.3المجموع7

احلسينيات . 1 عىل  تؤثر  التي  العوامل  اهم  ان 
واملواكب هو عدم وجود رجل دين وعدم اقامة 

صالة اجلامعة وعدم اقامة حمارضة دينية.
اكرب نقطة ضعف هي قلة املنشورات الدينية.. 2
ان اكرب نقطة قوة هي هي جودة اخلدمات وكفاءة . 3

العاملني.
ان الدرجة املرجة الكلية هي 2.3 وهي اقل من . 4

املتوسط بمعنى اهنا تعاين من حالة ضعف داخيل 
عام.
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اطار ملراجعة البيئة اخلارجية:
للحسينيات  اخلارجية  البيئة  ان  اىل  االنتباه  جيب 
وال  وديناميكي  معقد  بشكل  تتطور  واملــواكــب 
هذه  جتاهل  اليمكن  ولذلك  واستقرار  ثبات  يوجد 
االهداف  عىل  بالرضر  ذلك  سيعود  واال  التغريات 
اجلهد  من  طويل  وقــت  إىل  حيتاج  وقــد  املرسومة، 

الكثري واملتواصل من اجل استعادة زمام املبادرة.

هناك تنافس شديد لتقديم الرؤية الكونية املناسبة 
للمجتمعات والعمل عىل اقناعهم بصحتها، فالدول 
املختلفة واملؤسسات الثقافية، الكل متلهف لتحسني 
رؤيته الفكرية بعني االخرين، ولديه الرغبة يف التعلم 
يف  بنجاح  لينافس  واالخــرتاع؛  واالبتكار  والتكيف 
اخلارجية  املراجعة  عملية  إلتام  و  لثقافته  التسويق 
املقرتح واملتكون  بفعالية يمكن االعتامد عىل االطار 

من مخس خطوات:

اختيار املتغريات البيئية الرئيسية.. 1
اختيار املصادر الرئيسية للمعلومات البيئية.. 2
استخدام أدوات وأساليب التنبؤ.. 3
تكوين مصفوفة األرباح التنافسية.. 4
تكوين مصفوفة تقويم العوامل اخلارجية.. 5

املتغريات البيئية الرئيسية
يف  املؤثرة  الرئيسة  املتغريات  اختيار  اوال  جيب 
عمل احلسينية والتي قد ختتلف من وقت الخر ومن 
ظرف الخر ويمكن تقسيم املتغريات البيئية إىل مخس 

فئات أساسية هى:

االديان املختلفة والثقافات ومركزها.. 1

والديموغرافية . 2 والثقافية  االجتامعية  القوى 
واجلغرافية.

القوى السياسية واحلكومية، والقانونية.. 3
القوى التكنولوجية.. 4
القوى التنافسية.. 5

البيئية  القوى  بني  العالقة  التاىل  الشكل  ويوضح 
الرئيسة واحلسينية.

إن أية تغريات يمكن أن حتدث يف العنارص البيئية 
سوف تتحول إىل مؤثرات يف فكر الناس وتوجههم 
النشاطات  او  الكونية  الرؤى  أو  الثقافات  من  لكل 
وتطوير  تنمية  عىل  تؤثر  البيئية  فالتغريات  املختلفة.  
الشاب  تاثري  واسرتاتيجيات  ــرســايل،  ال الــشــاب 
الرسايل يف املجتمع، وأنواع اخلدمات املعروضة من 
املجتمع.   باملعروف وخدمة  باالمر  يتعلق  فيام  قبلهم 
وتقويم  الداخلية  البيئة  عنارص  عىل  التعرف  إن 
من  الدينية  مؤسساتنا  يمكن  والتهديدات  الفرص 
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تصميم إسرتاتيجيتها التى تكنها من حتقيق أهدافها 
إلنجاز  الــالزمــة  السياسات  وتطوير  األساسية، 

األهداف املنشودة.

مصفوفة تقويم العوامل اخلارجية
إلتام  املقرتح  االطــار  يف  خطوة  اخر  هذه  وتعد 
عملية املراجعة اخلارجية فبعد بناء مصفوفة املالمح 

التنافسية فإن اخلطوة التالية واألخرية حينئذ هى:

تتيح  حيث  اخلارجية  العوامل  تقويم  مصفوفة 
تلخيص  بعملية   يقوم  أن  االسرتاتيجي  للمدير 
الرئيسية  والتهديدات  الفرص  أهم  وتقويم  وحتليل 
من  التحليل  ذلك  ويساعد  املؤسسة  تواجه  التى 
خالل هذه األداة عىل وضع أساس لفحص ودراسة 

العالقات املتداخلة فيام بني املتغريات البيئية و هى:

قوى مراكز الثقافات املختلفة.. 1
والديموغرافية . 2 والثقافية  االجتامعية  القوى 

واجلغرافية.
القوى السياسية واحلكومية، والقانونية.. 3
القوى التكنولوجية.. 4
القوى التنافسية.. 5

وكام ذكرنا سابقا باهنا تعتمد عىل  احلكم والتقدير 
مصفوفة  العــداد  اسرتشادية  اداة  وهي  الشخيص 
تقويم العوامل اخلارجية البد من استخدام اخلطوات 

التالية:

التهديدات  أو  الفرص  عدد  عن  النظر  وبرصف 
ال  الكلية  املرجحة  للدرجة  النهائي  املجموع  فإن 
صحيح،  واحد  عن  يقل  وال   4 عن  يزيد  أن  ينبغى 
والدرجة املتوسطة هى 2.5 وتشري درجة 4 إىل أن 
من  العديد  وأمامها  جذابة  ثقافة  ىف  تنافس  احلسينية 
الفرص اخلارجية.  بينام تشري الدرجة املرجحة الكلية 
جذابة  غري  ثقاىف  يف  ننافس  املنظمة  أن  إىل  »واحــد« 

وأمامها العديد من التهديدات اخلارجية.

جدول 2 العنا�شر الخارجية الرئي�شية

التسلسل
العنارص اخلارجية 

الرئيسية
الوزن 
النسبي

الرتتيب
الدرجة 
املرجحة 

الكلية

1
ضعف الوضع الثقايف 

الديني
0.0520.10

2
تقلب االوضاع 

السياسية
0.1040.40

0.2030.60كثرة الثقافات الدخيلة3
0.0530.15توسع الدول االخرى4

5
نظم املعلومات 

االلكرتونية
0.1010.10
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6
كثرة القنوات املضللة 

وانتشارها
0.2010.20

0.110.10عدم توفر فرص العمل7

8
وجود مؤسسات 

تسقيطية
0.11.50.15

0.0510.05القوى االقليمية9

10
توفر بيئة مناسبة 

للزيارة
0.140.40

2.25املجموع

ويالحظ عىل اجلدول السابق مايأيت:

أهم العوامل اخلارجية األساسية هو كثرة الثقافات . 1
تبلغ  حيث  املضللة  القنوات  وكثرة  الدخيلة 
)0.2(، وأقلها أمهية هو توسع الدول االخرى.

أن التهديد الرئييس الذي يواجه هذه املؤسسات . 2
الدينية هو كثرة الثقافات الدخيلة.

يشري املجموع الكىل للدرجة املرجحة 2.25 إىل . 3
أن هذه املؤسسة الدينية تنافس يف ثقافة أقل قليال 

من املتوسط من حيث درجة اجلاذبية الكلية.

م�شفوفة المالمح التناف�شية 

البيئية  العوامل  أهم  من  التبشريية  القوى  تعترب 
املؤثرة عىل الوضع االسرتاتيجي ألية مؤسسة دينية. 
السابقة  اخلطوات  بعد  التالية  اخلطوة  فإن  ولذلك 
عملية  ــام  إلت املقرتح  ــار  اإلط ىف  وضحناها  التى 
املراجعة اخلارجية كام وضحناه ىف أعىل املقالة تتمثل 
يف تطوير وبناء مصفوفة املالمح التنافسية للمؤسسة.  
عىل  التعرف  يف  التحليلية  األداة  هــذة  وتستخدم 
وحتديد  واالحلادية  املتطرفة  التيارات  مثل  املنافسني 

أين تكمن نواحي القوة والضعف لدهيم بالضبط.

عليها  احلصول  يتم  التي  النتائج  أن  مالحظة  مع 
وأحكام  تقدير  عىل  مبنية  تعترب  التحليل  هذا  من 
وضع  أو  املقارنة،  عوامل  اختيار  يف  سواء  شخصية 
تؤخذ  أن  جيب  فإنه  ولذلك  وترتيبها،  هلا،  أوزان 
بحذر وعناية كأداة مساعدة يف اختاذ القرار - وليست 
مصفوفة  ــداد  إع ــراءات  وإجـ خطوات  امــا  هنائية. 

املالمح التنافسية.

اأداء  في  الرئي�شية  النجاح  عوامل  اختيار  )اأ( 

الخدمات الثقافية

املنظمة،  نجاح  يف  تأثريا  األكثر  العنارص  وهي 
ويمكن اختيارها بالدراسة، أو التفاوض بني جمموعة 
يكون  كان  املؤسسات  عمل  طريقة  تنظم  وهي  من 
االنتقاد  مــدى  او  املحتوى  يف  التقييد  مــدى  مثال 
االخني  مقدسات  تناول  او  احلرية  او  القدسية  او 
تنظيم  خالل  من  ذلك  يكون  ان  ويمكن  ورموزهم 
القنوات املسموعة او املرئية او الكتب واالصدارات 

او املنع او السامح لشعائر االخرين:

املجتمع من . 1 اىل  مادة تطرح  بثه من  مايتم  مقدار 
او  ورؤاه  وشهريا  يوميا  غريها  او  دينية  افكار 
مايطرح  وكميه  منه  مامسموح  ومقدار  باالحلاد 
وافالم  مسلسالت  او  فنية  واعامل  كتب  من 

وشعائر.
او . 2 او االديان  املذاهب  التحالفات اخلارجية بني 

التيارات املتطرفة او االحلادية.
التنافس وتوفر تلك االفكار والكتب والوسائل . 3

املستخدمة التي تستقبلها.
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الرتويج . 4 مقدار  واإلعالن.  الرتويج  فعالية 
لالفكار االحلادية عرب القنوات الفضائية وغريها

الافكار . 5 تلك  هل  وحداثته.   املوقع  تسهيالت 
حديثة هل توجد سهولة او صعوبة يف طرحها.

االديان . 6 تلك  ملاتطرحه  واإلنتاجية  الطاقة، 
واملذاهب او التيارات املتطرفة.

املوقع عىل منحنى اخلربة.  اخلربة املوجودة لدهيم . 7
يف الرتويج الفكارهم الفاسدة.

مايتم . 8 وقوة  جودة  واملنتجات.   اخلدمات  جودة 
طرحه من قبل تلك التيارات االحلادية

موقع ومزايا البحوث والتطوير.. 9

اما حتديد الوزن النسبي والرتتيب من حيث القوة 
الدرجة  املرجحة وحتديد  الدرجة  والضعف وحتديد 
النهائية التنافسية فيتبع نفس السياق السابق الذي تم 

العمل عليه.

مثال رقمي ملصفوفة املالمح التنافسية: 

يوضح اجلدول التاىل مثاالً رقميًا يوضح املالمح 
مع  باملقارنة  الثقافية  املؤسسات  إلحدى  التنافسية 

اثنني من منافسيها.

عوامل 
النجاح

الوزن 
ب

النس

املؤسسة
س االول

املناف
س الثاين

املناف

ب
الرتتي

الدرجة
ب

الرتتي
الدرجة

ب
الرتتي

الدرجة 
املرجحة

1
رش

حدود الن
0.3

3
0.9

2
0.6

2
0.6

2
ضع املايل

الو
0.2

2
0.4

4
0.8

4
0.8

3
جودة االفكار

0.4
3

1.2
1

0.4
2

0.8

4
والء املستمع

0.1
4

0.4
2

0.2
2

0.2

الدرجة 
املرجحة 

الكلية
2.9

2.0
2.4

ويالحظ من اجلدول السابق مايأتى:

أن أهم عنرص للنجاح ىف هذا العمل الثقايف هو . 1
النرش حيث حيصل لوحده عىل أكرب وزن نسبى 

وهو 0.4.
تنافسية . 2 ميزة  بأكرب  تتمتع  الدينية  املؤسسة  أن 

عىل  عنده  حيصل  حيث  العنرص  هلذا  بالنسبة 
درجة 1.2

املنافس . 3 هو  اإلطالق  عىل  املنافسني  أفضل  أن 
عىل  حصلت  التي  الدينية  املؤسسة  وهي  االول 
عى  حصال  االخران  املنافسان  بينام   2.9 درجة 

درجة 2.4 و 2.0.
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تحليل �شوات

والفرص  والضعف  القوة  نقاط  بتحليل  سنقوم 
والتهديدات

الداخلية،  العوامل  بين  المواءمة  م�شفوفة 
SWOT والخارجية

وتعنى املواءمة أن نوازن بني عنرص داخىل وعنرص 
خارجى لنصل إىل االسرتاتيجيات البديلة املختلفة، 
املثال.   سبيل  عىل  التاىل  اجلدول  ىف  ذلك  يتضح  كام 
سواء  النجاح،  الدينية  املؤسسات  تضمن  ولكتي 
تقوم  أن  موكب،  أو  مسجد،  أو  حسينية،  أكانت 
وتنفيذها  اسرتاتيجيتها  واختبار  لبناء  جاد  بعمل 
اسرتاتيجية  دون  اجليدة  اهلجومية  فاالسرتاتيجية 
إىل  غالبا  سيؤدى  العكس،  أو  أيضًا،  جيدة  دفاعية 

الفشل أو اهلزيمة.

جدول )4( المواءمة بين عوامل داخلية، واأخرى خارجية 

ل�شياغة ال�شتراتيجيات البديلة

العوامل الداخلية 

االساسية

العوامل اخلارجية 

االساسية

االسرتاتيجيات 

الناجتة

قوة الثقافة 

الداخلية

كثرة الثقافات 

الدخيلة

اسرتاتيجية 

دفاعية

زيارة االمام 

احلسني

قلة شعائر الثقافات 

االخرى

اسرتاتيجية 

هجومية

قلة العمل 

املرسحي الداخيل

قلة االعامل 

املرسحية لالحلاد

تطوير العمل 

املرسحي

القوة  نواحي  بعض  هبا  دينية  مؤسسة  أي  إن 
تواجه  أهنا  كام  الداخلية،  الضعف  نواحي  وبعض 
ذلك  كان  وإن  القيود،  بعض  وأيضا  الفرص  بعض 
خيتلف تركيبه و نسبته من وقت آلخر ومن مؤسسة 
إدارة  هلا  التي  الثقافية  املؤسسة  أن  إال  ــرى.  ألخ
االستفادة  عىل  دائاًم  تعمل  سوف  جيدة  اسرتاتيجية 
املتاحة  الفرص  الستثامر  لدهيا؛  القوة  نقاط  من 
والتغلب عىل القيود والتهديدات املحيطه كام يمكن 
ملثل هذه املؤسسة أيضًا أن تتبع اسرتاتيجية دفاعية يف 
موقف أخر؛ هبدف التغلب عىل نقاط الضعف لدهيا، 

وجتنب التهديدات املحيطة هبا.

مدمرة  اخلارجية  التهديدات  تصبح  أن  ويمكن 
للمؤسسة الثقافية التي تعاين أيضا من ضعف داخيل 
أن  داخــيل  ضعف  من  تعاين  ملؤسسة  فيمكن  كبري؛ 
خالل  من  الضعف  هذا  تعالج  اسرتاتيجيات  تتبع 
االستفادة من الفرص اخلارجية املتاحة.  ومن األمور 
بني  املواءمة هذه  أن عملية  عليها  نؤكد  أن  نود  التى 
العوامل الداخلية واخلارجية تعترب ىف أكثر منها علام! 
الكثري  يتضمن  االسرتاتيجى  واالختيار  فالتحليل 
معلومات  عىل  تعتمد  التي  الشخصية  األحكام  من 
العوامل  بني  املواءمة  مصفوفة  وتعترب  موضوعية.  
الداخلية واخلارجية SWOT أداة مهمة هلذه املواءمة، 
والتي ينتج عنها ربعة أنواع من االسرتاتيجيات هى:

- اسرتاتيجيات القوة والفرص SO. ق ف
- اسرتاتيجيات الضعف والفرص WO. ض ف

- اسرتاتيجيات القوة والتهديدات ST. ق ت
- اسرتاتيجيات الضعف والتهديدات T W. ض ت
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وتتمنى أية منظمة - بالطبع - أن تكون ىف احلالة 
من  به  تتمتع  ما  تستخدم  أن  يمكنها  حيث  األوىل؛ 
جوانب قوة الستثامر ما حييط هبا من فرص خارجية، 
فمثل هذه املنظمة تبدأ من عنارص القوة التى تيزها، 
التى  الفرص  الستغالل  املتاحة؛  بمواردها  وتستفيد 

تعود عىل ما تقدمه من خدمات.

فلكون املذهب احلق يمتاز باحلجة القوية والرتاث 
والتي تثل  العلمية وامن وسمعة طيبة  واالمكانات 
الفرص  من  تستفيد  ان  يمكن  داخلية  قوة  عنارص 
عىل  واالختالف  ــزوار  ال بكثرة  املتمثلة  املوجودة 
التوسع  اجل  من  تستفيد  ان  يمكن  الشعيية  املصادر 

يف براجمها التنموية والدعوة اىل اهل البيت.

وبصفة عامة فإن أية مؤسسة ىف موقف أخر سوف 
والفرص.  القوة  موقف  إىل  للتحول  جاهدة  تعمل 
كثرية  ضعف  نقاط  املؤسسات  إحدى  تواجه  فحينام 
حتى  وتتفاداها؛  تتجنبها  أن  حتــاول  ســوف  فإهنا 

تستطيع أن تركز عىل الفرص بدرجة أكرب.

والــفــرص  الضعف  اسرتاتيجيات  ولتطبيق 
رغبة  هناك  مثاال  ناخذ  ان  يمكن  مثال  )ض.ف( 
الشباب يف ان يكون رادودا حسينيا او  شديدة لدى 
يف  االختصاص  االساتذة  اليتوفر  وقد  للقران  قارئا 
هذا املجال فيمكن ان تلجا املؤسسة الدينية اىل عمل 
هذه  لدهيا  اخرى  مؤسسة  مع  املشرتك  املرشوع  هذا 
تدريب  خالل  من  بديلة  اسرتاتيجية  او  االمكانية 
جمموعة من العاملني الذين سيكونون اساتذة يف هذا 

املجال. 

فيكون  )ق.ت(:  والتهديد  القوة  حاالت  يف  اما 

دائام  ليس  ولكن  القوة  نقاط  استثامر  عىل  الرتكيز 
تلجا  وقد  والتصادم.   التهديد  لدفع  القوة  استثامر 
واذا  التهديد  دفع  اجل  من  تقاتل  ان  اىل  املؤسسات 
او  غريها  مع  تندمج  فقد  ضعف  نقاط  لدهيا  كانت 
قد تتالشى يف حالة الضعف والتهديدات )ض.ت( 
وتقليل  التهديدات  جتنب  احلالة  هذه  مثل  يف  فالبد 

نقاط الضعف.

ال�شتنتاجات

االسرتاتيجي  التحليل  تطبيق  تم  البحث  هذا  يف 
من  نامذج  عىل  سوات  حتليل  اىل  املستند  والتخطيط 
والضعف  القوة  نقاط  توضيح  وتم  دينية  مؤسسات 
خمتلفة  اسرتاتيجيات  لبناء  والتهديدات  والفرص 
من اجل تنمية اجليل الرسايل واستثامر اجواء الزيارة 

االربعينية ويف ادناه جمموعة من االستنتاجات:

هو . 1 االسرتاتيجي  التحليل  من  الرئييس  اهلدف 
اخذ  تم  حيث  الديني  املؤسيس  العمل  تطوير 

املواكب احلسينية كنموذج لذلك.
البيئة . 2 حتليل  يف  فعالة  اداة   SWOT حتليل  يعد 

الداخلية واخلارجية للمؤسسة ويمكن االستناد 
مع  تتناسب  عمل  اسرتاتيجيات  لتطوير  عليها 

املؤسسة املقصودة.
البد ان حترص املؤسسات عىل استخدام الطرق . 3

احلديثة يف االدارة يف تطوير عملها سيام وان هناك 
االهداف  لتحقيق  استثامرها  يمكن  كبرية  فرص 

املنشودة.
حتليل . 4 هو  املقالة  هذه  يف  الوارد  التحليل  ان 
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خالل  من  اكثر  البحث  تطوير  ويمكن  شخيص 
االعتامد عىل استبيانات تتناول عمل املؤسسات 

املقصودة.

المقترحات

نرش . 1 يف  كفرصة  االربعينية  الزيارة  استثامر 
السيطرة  حماولتهم  وكيفية  االعداء  خمططات 
عىل افكارهم )واستثامر احلجة القوية من خالل 
االعالم والرسومات واالشكال يف توضيح ذلك 
اسرتاتيجية  هي  االسرتاتيجية  وهذه  للشباب( 

هجومية.
اجلهات . 2 خمططات  توضيح  يف  اخلطب  استثامر 

املنافسة يف العمل.
استثامر اخلطب يف ذكر روايات اهل البيت حول . 3

واحرتام  املجتمع  تقوية  وترسيخ  العرشة  اداب 
االفراد واجلامعات.

النرشات . 4 خالل  من  السلوك  بضبط  االهتامم 
املختلفة.

العاملية . 5 املنحرفة  املؤسسات  اساليب  توضيح 
القوة  عوامل  بكل  االطاحة  تريد  التي  املختلفة 
من  اعتقاداهتم  توهني  خالل  من  الشباب  لدى 

خالل النفوذ عرب السلوك غري املنضبط.
ايصال فكرة ان املرجعيات الدينية هي مرجعيات . 6

وكذلك  السلطة  خالل  من  تعمل  وال  اجتامعية 
مجيع مايرتبط هبا.
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الُم(: قدوة في عالج التحديات الفكرية لل�شباب الح�شين )َعَلْيِه ال�شَّ
الشيخ الدكتور حممد صادق املعدل اإلبراهيمي)1(

الُم( بقم - اجلمهورية اإلسالمية يف إيران أستاذ يف جامعة باقر العلوم )َعَلْيِه السَّ
muaddel@hotmail.com

الملخ�ض

تتحقق التنمية املستدامة من خالل الشباب، وهلذا تناول البحث مجلة من التحديات الفكرية والرتبوية التي 
تواجه الشباب اليوم من قبيل: الشعور بالفراغ الروحي وفقدان اهلدف من احلياة واخلوف من اإلنتقاد والثأر 
بشدة للكرامة واخلوف من الفشل ورسعة الشعور باليأس واالسرتسال باخليال واإلستعجال باحلكم. ويشتمل 
البحث عىل حلول هلذا احلاالت الطبيعية من القرآن الكريم ومن سرية اإلمام احلسني فلو تت معاجلة هذه 

القضايا بشكل صحيح سينطلق الشباب لتحقيق التنمية املستدامة.

الكلامت املفتاحية: فتي و شبب و بطل و عبث، وما يقابلها: شيخ و عجز.

 Al-Hussein )upon him be peace(: a role model in treating the intellectual

challenges of youth

Sheikh Dr. Muhammad Sadiq. the rate of the Ibrahim
 Professor at the University of Baqir al-Uloom (peace be upon him). Qom - the Islamic

Republic of Iran

Abstract
Permanent development is achieved through youth. Therefore. the research dealt with a 

number of intellectual and educational challenges facing young people today. such as: Feeling 
of spiritual emptiness and loss of purpose of life. fear of criticism. avenging heavily on dignity. 
fear of failure. rapidly of despair. continue with imagination and illusions. And rush to rule. 
The research includes solutions to the natural situations from the Holy book of Quran and the 
biography of Imam Hussein (AS) If these issues are properly addressed. young people will 
embark on sustainable development.

key words: A young man and a youth and a hero and an absurdity. and the equivalent: an 
old and a helpless.
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�شعور ال�شباب بالفراغ الروحي 

يف  للشباب  والرتبوية  الفكرية  التحديات  من 
وتــزداد  القاتل  بالفراغ  شعورهم  احلــارض  عرصنا 
هذه احلالة لدى املرتفني يف الدول الصناعية املتقدمة 
حاجته  الشاب  يشبع  فعندما  الدنيوية،  العلوم  يف 
املادية باألكل والرشب واللعب والنساء والسيارات 
بال  وأهنــا  تافهة  احلياة  بأن  الشعور  عليه  ويتغلب 
تؤدي  قد  كبرية  درجة  إىل  مؤملة  احلالة  وهذه  هدف 
احلياة  أن  ليقول  الدين  دور  يأيت  وهنا  اإلنتحار،  إىل 
﴿اّلَِذيَن  تعاىل:  قال  عظيم،  هدف  وهلا  تافهة  ليست 
َ قَِياًما)3( َوُقُعوًدا)4( وََعلَى ُجُنوبِِهْم)5(  يَْذُكُروَن)2( الّلَ
رِْض)7( َرّبََنا 

َ
َماَواِت َوالْأ ُروَن فِى َخلِْق)6( الّسَ َوَيَتَفّكَ

)آل  ُسبَْحانََك)10(﴾  بَاِطلًا)9(  َهَذا  َخلَْقَت  َما)8( 
والدين،  العلم  بني  الفرق  هو  وهذا   )191 عمران: 
فالعلم يقول: كيف نعيش؟ ولكن الدين يقول: ملاذا 
السؤال األول ليس بأهم من  نعيش؟ واجلواب عن 
اجلواب عن السؤال الثاين بل العكس هو الصحيح، 
احلياة  جيعل  الدين  ولكن  سهلة  احلياة  جيعل  فالعلم 
ممكنة، يعني أن احلياة بال علم صعبة ولكنها بال دين 

مستحيلة. 

هل هنالك هدف من وراء خلق الإن�شان؟ 

َخلَْقَناُكْم  نََّما 
َ
أ فََحِسبُْتْم)11( 

َ
﴿أ تعاىل:  قال 

نَُّكْم إَِلَْنا اَل تُرَْجُعوَن)13(﴾ )املؤمنون: 
َ
َعَبًثا)12( َوأ

وإنه  عبثا  اإلنسان  خلق  يكن  مل  ال،  طبعا   )115
أخــرى،  مــرة  سيحيى  ــوت  امل بعد  ومــن  سيموت 

والسّفال يصنع اآلالت اخلزفية هلدف فإذا انكرست 
يعجنها  ثم  يطحنها  أن  بإمكانه  فإن  كان  سبب  ألي 
ثم يعيد صناعتها ويعيدها إىل احلياة مرة أخرى وال 
يسمح ألحد أن يكرس ما صنعه، واهلل تعاىل ال يسمح 
بقتل النفس وإذا ما مات اإلنسان أو قتل ألي سبب 

كان أعاده إىل احلياة مرة أخرى. 

هل خلق اهلل الإن�شان ثم تركه؟

ْن 
َ
أ ــاُن)15(  ـْـَس ن اْلِ ــَســُب)14(  َيْ

َ
﴿أ تعاىل:  قــال 

السؤال  وهذا   )36 )القيامة:  ُسًدى)17(﴾  ُيْتََك)16( 
يرتك  مل  اهلل  أن  ال،  وجــوابــه:  استنكاري  كسابقه 
العقل  وأعطاه  احلياة،  يف  مصريه  يواجه  اإلنسان 
ومثل  بنفسه  اهلدف  يكتشف  لكي  والكون  والدين 
بيتا  دخل  الذي  الشاب  مثل  احلياة  هذه  يف  اإلنسان 
ألول مرة فإنه من خالل التفكري يف األشياء املوجودة 
يرى  فعندما  املكان  ذلك  تأسيس  من  اهلدف  يعرف 
يعرف  والطباخ والصحون يف غرفة واحدة  الثالجة 
أن هذا املكان هو )مطبخ( وإن مل خيربه أحد بذلك، 
وعندما يرى الرسير وخزانة املالبس يعرف أن هذه 
النوم وهكذا يستطيع أن يعرف كل غرفة  هي غرفة 
يساعده  أن  دون  من  وجدت  ملاذا  البيت  غرف  من 
والناس  اخلــاص.  بتفكريه  ويكتفي  ذلك  عىل  أحد 
عىل مستويات خمتلفة من الذكاء: احلمقى، العاديون، 
والنوابغ، يقول علامء النفس: أن النوابغ ال يستفيدون 
من عقوهلم أكثر 10% أما اإلنسان العادي فاستفادته 
من العقل بسيطة جدا، وهنالك 90% من العقل مل تتم 
االستفادة منه حتى عند أكثر الناس نبوغا، فهو مثل 
عامرة من عرشة طوابق ال يستفيد إال من طابق واحد، 
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متحف  إىل  املدرسة  طالب  ذهب  للشباب:  طريفة 
املتحف عن  اخلبري يف  الطالب  أحد  العقول، وسأل 
أسعارها فقيل له أن عقل الرجل بألف وعقل املرأة 
أن  األوالد  عىل  البنات  فضحكت  آالف  بعرشة 
السبب  عن  الطالب  فسأل  رخيصة،  الرجال  عقول 
فقال اخلبري بأن عقول النساء غري مستعملة فضحك 

الذكور عىل اإلناث. 

هدف واحد في الحياة، يكفي:

عرفت  فيقول:  حياته  قصة  الشباب  أحد  يروي 
وأول  األيــتــام،  دار  يف  عرش  الرابعة  سن  يف  نفيس 
وملا  أمي؟  هي  ومن  أيب؟  هو  من  ببايل:  خطر  سؤال 
يئست من معرفة اجلواب أصابتني حالة نفسية صعبة 
يل:  فقال  النفساين،  الطبيب  إىل  أثرها  عىل  أخذوين 
يل:  وقل  أمك،  هي  وزوجتي  أبوك  أنا  أنني  افرتض 
من أنت؟ ففكرت يف نفيس: من أنا؟ وملاذا أنا يف هذه 
الطبيب:  يل  قال  ثم  أفعل؟  أن  ينبغي  وماذا  احلياة؟ 
وأحالمك  آمالك  كل  يل  واكتب  وقلم  ورقــة  خذ 
القائمة  يقول: كتبت  احلياة،  أن حتققها يف  تريد  التي 
االوىل وأعطيته إياها فقال: إهنا حتتاج إىل 900 سنة 
حتتاج  فقال  الثانية،  وكتبت  منها،  فاحذف  لتنفيذها 
 150 إىل  حتتاج  فقال:  الثالثة  وكتبت  سنة   500 إىل 
لكل  داعي  ال  أقول:  أنا  املتواصل،  العمل  من  سنة 
واحد  لإلنسان حلم  يكون  أن  يكفي  هذه األحالم، 
يرصف حياته من أجله فيطلب العلم ويكسب املال 
واخلربة لتحقيقه، كانت حياة النبي يوسف عبارة عن 
حلم بدأ يف سن مبكر وحتقق بعد 40 سنة، ويكفي 
كبري  ولكنه  واحــدا  هدفا  لنفسه  اإلنسان  يضع  أن 

وكان  حتقيقه،  أجل  من  ويسعى  التضحية  يستحق 
هدف الرسول أن ينرش اإلسالم يف األرض وكان 
سرية  إىل  الناس  يعيد  أن   احلسني اإلمام  هدف 
النبي  روى ابن شهرآشوب )588 ق( عن اإلمام 
َأرِشًا  َواَل  َبطِرًا  َأْخــُرْج  مَلْ  )إيِنِّ  قال:  أنه   احلسني
اَلَح  الصَّ َأْطُلُب  َخَرْجُت  اَم  َوإِنَّ َظاملًِا  َواَل  ُمْفِسدًا  َواَل 
د( )مناقب آل أيب طالب البن  ي حُمَمَّ ِة َجدِّ يِف ُأمَّ
شهرآشوب، ج 4، ص: 89( وهكذا كان حلم السيد 
من  وكثري  احلكيم  والسيد  الصدر  والسيد  اخلميني 
البالد  يف  اإلسالمي  النظام  حتقيق  املسلمني  القادة 
يف  تكمن  اإلسالمي  العامل  مشكلة  أن  وجد  أن  بعد 
النظام السيايس فعملوا من البداية عىل تأسيس دولة 
ابن  يقول  ذلك  حتقيق  يف  بعضهم  ونجح  إسالمية 
أستطيع،  أنني  األوىل:  خطوتان،  النجاح  أن  سينا: 
الثانية: فعلت. واملهم تعيني اهلدف الصحيح والعمل 
من أجله وحتقيقه حتى لو كلف ذلك حياته )ال حيق 

للشاب أن يشعر بالفراغ( قال الشافعي:
يــفـــسـده ــامء  ـــ ال ــود  ركـ أرى  إين 

يطب مل  جيــر  مل  وإن  ــاب  ط ــاح  س إن 

الخوف من الإنتقاد:

من التحديات الفكرية والرتبوية التي يعاين منها 
وذلك  كثرية  النتقادات  يتعرضون  أهنم  الشباب 
قلة  بسبب  وربام  فيها  يقعون  التي  األخطاء  لكثرة 
الشاب  يكره  أن  الطبيعي  ومن  احلياة  يف  التجربة 
اإلنتقاد ويتهرب ممن يكتشف عيوبه وأخطاءه وربام 
السعي  عن  فيتوقف  عاطفيا  وينكرس  نفسيا  ينهزم 
ال  قد  فمثال  اإلنتقاد  من  خوفا  احلياة  يف  هدفه  وراء 
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يامرس الشاب اللغة خوفا من اخلطأ وما يرتتب عليه 
من سخرية اآلخرين ولكن عندما يكون حسينيا ينظر 
إىل رمحة اهلل فإنه ال خياف من التهمة أبدا ألن هنالك 
تعاىل:  قال  املؤمنني،  عن  تدافع  اهلل  وهي  غيبية  قوة 
آَمُنوا)18(﴾ )احلج: 38(  ِيَن  الَّ َعِن  يَُدافُِع   َ اللَّ ﴿إِنَّ 
ذكرهم  آخرون  وأنبياء  للسخرية  تعرض  نوح  النبي 
عىل  كانوا  ألهنم  هبا  يبالوا  مل  ولكنهم  الكريم  القرآن 
هنالك  واليوم  وعملهم  اعتقادهم  صحة  من  يقني 
تتحدث  والتلفزيونية  اإلذاعية  املحطات  عرشات 
تلعن  وربام  وتفرتي  وتتهم  بسوء  الشيعة  عن  يوميا 
فيه  يميض   احلسني طريق  اختار  الــذي  ولكن 
جريمة  من  كم  هدفه،  حتقق  بعد  حتى  يتوقف  وال 
املسلمني؟  هبا  واهتمت  املتحدة  الواليات  فعلتها 
تعاىل  فاهلل  األبد،  إىل  مبهمة  تبقى  لن  احلقيقة  ولكن 
 ُ ﴿َواللَّ تعاىل:  قال  احلقيقة،  بكشف  املسلمني  وعد 
 )72 )البقرة:  تَْكُتُموَن)20(﴾  ُكنُْتْم  َما  ُمْرٌِج)19( 
طريفة للشباب: يروى أن لصا حل ضيفا عىل رجل 
غني فرتكه لوحده يف االستقبال ليأيت بالطعام فرأى 
الساعة  أخذ  خاطفة  وبحركة  أعجبته  ساعة  اللص 
ووضعها يف حقيبته وملا وضع صاحب الدار الطعام 
افتقد الساعة فسأل ضيفه عنها فقال الضيف اخلائن: 
)ال أعلم( وبعد دقائق ارتفع رنني الساعة ومل تسكت 
الشاب إىل  ينظر  أن  يتصبب عرقا... جيب  والسارق 
نفسه إن كان ماشيا يف الطريق اخلطأ يعود ويصحح 
مسريه وأما إن كان ماضيا يف الطريق الصحيح جيب 
ويتحمل  يقولون،  ما  عىل  ويصرب  بدربه  يستمر  أن 
﴿إِنَّ  تعاىل:  قال  طريقه،  يف  يضعوهنا  التي  العراقيل 
ا﴾ )الرشح: 6( يف القرآن الكريم ورد  َمَع الُْعْسِ يُْسً

كلمة اليرس ثالثة مرات أكثر من كلمة العرس.

ثاأر ال�شباب لكرامتهم: 

بعض  لدى  والرتبوية  الفكرية  التحديات  من 
الشباب أنه قد يثور خلدشة جرحت مشاعره وكرامته 
فإذا كانت هنالك دعوة إىل مناسبة معينة ومل يدعه أحد 
يتأمل ويشعر بالعزلة واملفروض به أن يسأل نفسه: هل 
رصت  يدعوين  مل  وإن  عزيزا  رصت  دعوين  إن  أهنم 
تعاىل:  قال  هلل،  كلها  العزة  ألن  ال،  اجلواب:  ذليال؟ 
)فاطر:  َجيعاً﴾  الْعِزَّةُ  فَلِلَّهِ  الْعِزَّةَ  يُريُد  اكَن  ﴿َمْن 
 :10( ويف دعاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
ابن  )السيد  َنْقيِص (  َو  ِزَياَديِت   َك  َغرْيِ بَِيِد  اَل  بَِيِدَك  )َو 
ص296(  ج3،  األعــامل،  إقبال  احلسني،  طاووس 
بقدمه ولكن  الوردة  أن يسحق  الرشير  وقد يستطيع 
لن يستطيع أن حيول دون انتشار عطرها الزكي وهلذا 
ينبغي للشاب أن يصرب كام صرب احلسني، وقال تعاىل: 
يُِضيُع  اَل   َ اللَّ فَإِنَّ   )22( َوَيْصِبْ َيتَِّق)21(  َمْن  ﴿إِنَُّه 
يتذمر  قد   )90 )يوسف:  الُْمْحِسننَِي)23(﴾  ْجَر 

َ
أ

حضوري  يقّدروا  مل  إهنم  ويقول:  أحيانا  الشباب 
واهتاممي ومل يقّيموا وقتي مل يكافؤوين عىل جهدي، 
خاطرة للشباب: حيكى أن رجال جمنونا يتحارش به 
هيددهم  وكان  احلجر  من  كيسا  حيمل  فكان  األوالد 
بأن يرميهم باحلجارة ولكنه مل يرضب أحدا يف حياته 
فلام  التهديد،  هذا  سامع  عند  هيربون  األطفال  وكان 
القوات  جــاءت  اجليش،  هبا  والتحم  املدينة  ثــارت 
ولكنهم  املدينة،  يف  التجول  حرض  وأقامت  اخلاصة 
له،  فتعرضوا  الــشــارع  يف  املجنون  ذلــك  شــاهــدوا 
فهددهم بالرمي، وبرسعة محلوا عليه السالح وقتلوه 
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يف احلال، فوقع شهيدا، فحمله الناس وشيعوه تشييعا 
ضخام، حتول تشييعه إىل مظاهرة كبرية، وعىل العكس 
الذي  اليوم  ينتظر  قيمة وكان  كتبا  العلامء  أحد  كتب 
لغات  إىل  الكتاب ويرتمجه  يكتب  فكان  نجمه  يتألق 
الفرصة  أجد  فلن  يعلو نجمي  عديدة ويقول عندما 
الكافية للكتابة والرتمجة والتأليف، والبد أن أحسب 
املدينة  كانت  مات  ملا  ولكنه  الوقت  ذلك  حساب 
الناس  من  مناسب  عــدد  حيرض  ومل  القصف  حتت 
وحده  اهلل  بأن  يؤمن  أن  الشاب  عىل  ودفنه.  تشييعه 
إبراهيم  النبي  يذل  أن  النمرود  أراد  يعز،  الذي  هو 
َراُدوا بِهِ َكيًْدا)24( 

َ
وشاء اهلل أن يرفعه، قال تعاىل: ﴿َوأ

وهكذا   )70 )األنبياء:  ْخَسِيَن)25(﴾ 
َ
اأْل فََجَعلَْناُهُم 

أراد فرعون أن يذل النبي موسى فأذله اهلل ورفع من 
شأن نبيه، وأراد إخوة يوسف أن يذلوا أخاهم فألقوه 
يف غيابة اجلب وباعوه بدراهم بخس ولكن شاء اهلل 
أن جيعله عزيز مرص وأراد يزيد أن يذل احلسني وأهل 
أن ال  وأراد جيشه:  به  رفعه ورفعهم  اهلل  بيته ولكن 
يكون  أن  شاء  اهلل  ولكن  باقية  البيت  هذا  آلل  يبقي 

احلسينيون يملؤون العامل. 

الخوف من الف�شل: 

يفتقد الشباب إىل اخلربة يف احلياة وهذا يسبب هلم 
الكثري من املتاعب فهم خيافون من الفشل ولكن القرآن 
الكريم يشجع الشباب عىل التوبة كلام وجد نفسه قد 
ابنَِي)27(  الَّوَّ  )26( ُيِبُّ  َ اللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال  أخطأ، 
فعل  وحيب   )222 )البقرة:  الُْمَتَطّهِرِيَن﴾  َوُيِحبُّ 
تعاىل:  وقال  والتكرار،  االستمرار  عىل  يدل  مضارع 
 ٣١ بَعِيٍد  َغرْيَ  لِلُْمتَّقِنَي)29(  اْلَنَُّة  ْزلَِفِت)28( 

ُ
﴿َوأ

َحفِيٍظ)31(﴾ )ق:  اٍب)30(  وَّ
َ
أ  ِ

لُِكّ تُوَعُدوَن  َما  َهَذا 

31-32( وكلمة )أواب( ككلمة )تواب( من صيغ 
واألوبة  التوب  وكثرة  اخلطأ  كثرة  عىل  تدل  املبالغة 
والعودة إىل الصواب ومن أبرز مصاديقها الشباب، 
اهٌ)34(  وَّ

َ
أ َلَلِيٌم)33(  إِبَْراهِيَم)32(  ﴿إِنَّ  تعاىل:  وقال 

ُمنِيٌب)35(﴾ )هود:75( واحلليم هو الذي ال يعاجل 
أو  يصيبه  مما  التأوه  كثري  واألواه  واالنتقام،  العقوبة 
يشاهده من السوء، واملنيب من اإلنابة وهو الرجوع 
عىل  مثال  وأبرز  اهلل،  إىل  أمر  كل  يف  الرجوع  واملراد 
ذلك النبي يونس الذي اعتزل الناس، وركب السفينة 
ويف الطريق تعالت األمواج فأمر ربان السفينة برمي 
األمتعة ولكن ال تزال املحمولة كثرية فقالوا: البد أن 
ينزل واحد منا فاقرتعوا، ووقعت القرعة باسم النبي 
تعاىل:  قال  احلوت،  وابتلعه  البحر  يف  فرموه  يونس 
ْن 

َ
أ َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا)38(  َذَهَب)37(  إِذْ  انلُّوِن)36(  ﴿َوَذا 

لَُماِت)41(  الظُّ ِف  َفَناَدى)40(  َعلَيْهِ  َنْقِدَر)39(  لَْن 
ِمَن  ُكنُْت  إِّنِ  ُسبَْحانََك)42(  نَْت 

َ
أ إاِلَّ  إَِلَ  اَل  ْن 

َ
أ

الِِمنَي﴾ )األنبياء: 87( كان تركه للقرية خالف  الظَّ
األوىل ولكنه صححه بالتوبة، وبعد أن عانى ما عانى 
أرسله اهلل إىل قوم يزيدون عىل املئة ألف، قال تعاىل: 
ْو يَزِيُدوَن﴾ )الصافات: 

َ
لٍْف أ

َ
رَْسلَْناهُ إَِل ِمَئةِ أ

َ
﴿َوأ

ينتخبه  وال  اإلنتخابات  إىل  الشاب  يتقدم  قد   )147
الناس فال ينبغي أن يرتك املدينة وال اهلدف الذي قام 
من أجله وال ينبغي أن خيجل من قول الناس أن هذا 
األمور  هذه  وأكثر  االنتخابات،  يف  خرس  الذي  هو 
من الوهم يظن أن الناس تراقبه، قصة أبو العال مع 
الطالب الذي بعثه لرشاء اللحم، يوم تعممت كنت 
أظن أن الناس سترتك أعامهلا وتنظر إيل عىل الشباب 
يستشهد  كيف   احلسني اإلمام  من  يتعلموا  أن 

وينترص. 



176

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركةوقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

ياأ�ض ال�شباب: 

الشباب  لدى  والرتبوية  الفكرية  التحديات  من 
الذنوب  من  وهــو  القاتل  باليأس  الشعور  رسعــة 
القرآن  ويف  لالنتحار،  يؤدي  قد  اليأس  ألن  الكبرية 
الكريم 268 قصة كلها تريد أن تبعث األمل يف نفوس 
الشباب، قال تعاىل: ﴿وَُهّزِي إَِلِْك ِبِْذِع)43( انلَّْخلَةِ 
تَُساقِْط)44( َعلَيِْك ُرَطًبا َجنِيًّا)45(﴾ )مريم: 25( أوال: 
أنه جذع وليس نخلة، وثانيا: أن الفصل ليس فصل 
تر، وثالثا: أن جذع النخلة من االستحكام بحيث أن 
عددا من الشباب قد ال يستطيعون هزه فكيف بامرأة 
جيعل  أن  عىل  القادر  اهلل  أن  ورابعا:  الوالدة؟!  حني 
اجلذع اخلايل يثمر، والقادر عىل أن يأيت بالتمر يف غري 
موسمه والقادر عىل جعل املرأة النفساء قادرة عىل أن 
التمر من  النخلة، هو قادر عىل أن يعطيها  هتز جذع 
أمرها بذلك؟ واجلواب  فلامذا  دون كل هذه األمور 
اجلذع  هبز  أمرها  من  احلكمة  لعل  األول:  أمور،  يف 
هو  الثاين:  واملثال  السعي.  من  تيأس  وال  تعمل  أن 
أن اهلل تعاىل وهب للنبي زكريا عىل الكرب وعىل رغم 
أن زوجته عاقر ولدا، وهكذا مجيع القصص القرآنية 
تريد أن توصل مفهوما واحدا بأن اهلل هو العامل ومن 
يكون مع اهلل فلن يصل إىل طريق مسدود ألن قدرة 
احلظ  يلوم  أن  للشاب  ينبغي  فال  حمــدودة،  غري  اهلل 
يوافقوا  ومل  العمل  طلب  إىل  تقدم  فلو  والنصيب، 

عليه، ولو تقدم لفتاة ورفض أهلها. 

الخيالت والأوهام والمنام: 

تواجه  التي  والرتبوية  الفكرية  التحديات  من 
تركت  امرأة  والوهم،  باخليال  االسرتسال  الشباب 

زوجها لفرتة طويلة ألهنا رأيته يف املنام قد تزوج عليها 
حتسبن(  )ال  الكريم،  القرآن  ويف  أخرى،  امرأة  من 
)أفحسبتم( )ال حيسبن( )أن حتسبوا( )حيسبوا( كانوا 
يظنون أهنم لو رموا يوسف يف البئر ينتهي، ال، نزل 
التي  كالبذرة  جديد،  ولكنه خرج من  األرض  حتت 
السامء  يف  حلق  أن  الرسول  معراج  شجرة،  خترج 
أحد  يقول  األرض،  حتت  نزل  أن  يوسف  ومعراج 
هلم  ألقرأ  القرى  من  قرية  إىل  ذهبت  أنني  الفقهاء: 
قد  وكنت   احلسني اإلمام  عن  عاشوراء  أيام  يف 
نويت يف نفيس لو أنني نجحت يف تلك املهمة أستلم 
املسجد وأبني جالية هناك ولكني مل أتكن من النعي 
ولو  طــردوين،  أهنم  هلل  احلمد  أقول  اآلن  فطردوين، 
يف  اآلن  إىل  لبقيت  هنالك  جيد  بشكل  قرأت  كنت 

تلك القرية الصغرية. 

التمييز بين النا�ض: 

تواجه  التي  والرتبوية  الفكرية  التحديات  من 
الشباب أن الشاب قد يقارن نفسه بغريه فيقول مثال: 
ملاذا حصل فالن الذي هو من عمري عىل هذا املقدار 
يعرف  أن  جيب  أنــا؟  عليه  أحصل  ومل  االهتامم  من 
الشاب أوال أن التمييز أمر طبيعي، أصابع اليد ليست 
متساوية، األطباء ال يعطون املرىض نوعا واحدا من 
للجميع،  ــدة  واح درجــة  يعطي  ال  املعلم  الـــدواء، 
عىل  يبتني  التمييز  أن  ثانيا  الشاب  يعرف  أن  وجيب 
تلك  أجل  من  سعى  أنه  ولو  هو،  جيهلها  ضوابط 
يعلم  أن  وجيب  النتائج،  نفس  عىل  حلصل  املقومات 
ثالثا أن هنالك توازن يف املواهب، فقد تكون حافظته 
ولكن  قبيح  يكون شكله  وقد  مفكر،  ولكنه  ضعيفة 
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أخالقه رفيعة، وقد يكون ماد القامة قصري اهلمة، قال 
َمَها َعىَل  َلَها َوَقسَّ َر اأْلَْرَزاَق َفَكثََّرَها َوَقلَّ عيل: )َوَقدَّ
َأَراَد  َمْن  لَِيْبَتيِلَ  فِيَها  َفَعَدَل  َل [  ]َفَعدَّ َعِة-  َوالسَّ يِق  الضِّ
رْبَ  ْكَر َوالصَّ بَِمْيُسوِرَها َوَمْعُسوِرَها َولَِيْخَترِبَ بَِذلَِك الشُّ
َفاَقتَِها  َقَرَن بَِسَعتَِها َعَقابِيَل) 46(  ِمْن َغنِيَِّها َوَفِقرِيَها ُثمَّ 
ُغَصَص  َأْفَراِحَها  َوبُِفَرِج   آَفاهِتَا  َطَواِرَق  َوبَِساَلَمتَِها 
َمَها  َوَقدَّ َها  َ َوَقرصَّ َفَأَطاهَلَا  اآْلَجــاَل  َوَخَلَق  َأْتَراِحَها 
َأْسَباهَبَا( )بحار األنوار ج5  بِامْلَْوِت  َوَوَصَل  َرَها  َوَأخَّ
ص 141( يقال: أن رجال دعا ربه أن يعطيه شاحنة 
شاحنة  أعطيك  اجلواب:  فجاءه  بالدوالرات،  مليئة 
أموال ولكن مع ولد مدمن عىل املخدرات، فقال: ال 
أريدها، ثم دعا ربه أن يعطيه كيسا من الدوالرات، 
فجاءه اجلواب: أعطيك كيسا من الدوالرات ولكن 
مع بنت صلعاء، فقال: ال أريدها، ثم دعا بحقيبة من 
الربو  مرض  مع  ولكن  أعطيك  فقال:  ــدوالرات  ال
يأتيك  قال:  رزقه  يعطيه  أن  فدعا  التنفس،  وضيق 
يا  نفديك  تضع  وعندما  تستعجل،  وال  بالتدريج 
الكفتان،  تتساوى  للرئيس  املوت  جانب  إىل  رئيس 
ِيَن  الَّ قَاَل  زِينَتِهِ  ِف  قَوِْمهِ  َعَ  قال تعاىل: ﴿فََخَرَج 
وِتَ قَاُروُن 

ُ
نَيا يَا َلَْت نَلَا ِمثَْل َما أ يُرِيُدوَن اْلََياةَ ادلُّ

و َحّظٍ َعِظيٍم﴾ )القصص: 79( التجارة فيها  إِنَُّه َلُ
خسارة، السيارات الرسيعة حوادث قوية، العز يقابله 
يف  حسك،  فيه  السمك  بالسل،  يقرتن  الورد  حسد، 

هنج البالغة طليق اللسان حديد اجلنان.  

ال�شتعجال في الحكم: 

من التحديات الفكرية والرتبوية اصرب حتى يتضح 
الربح من اخلسارة، يرتدي نظارة احلمراء ويقول أي 

كذلك،  ليس  إنه  باهلل  تاهلل  واهلل  له:  فيقال  هذا  لفت 
﴿فَلَُنْحيَِينَُّه  تعاىل:  قال  القناعة،  يف  ذلك  وعالج 
ْحَسِن 

َ
بِأ ْجَرُهْم)49( 

َ
أ َونَلَْجزَِينَُّهْم)48(  َطّيَِبًة)47(  َحَياةً 

وقال   )97 آية   -  16 )النحل  َيْعَملُوَن﴾  اَكنُوا  َما 
عيل: )احلياة الطيبة هي القناعة( يقول ال يمكن، 
بنيت بيتا كبريا وبقيت يف حمنة تسديد القروض املرتتبة 

عليه.  

 الهوام�ض

جاء لقب اإلبراهيمي نسبة إىل جده )إبراهيم(.( 1)

ويصلون، ( 2) يعبدون  أو  يفكرون  أو  يتذكرون  َيْذُكُروَن: 
أو  النسيان،  مقابل  يف  ُيعلم  ما  استحضار  والتذكر: 
التفكري، أو التعليم، أو اإلرشاد، أو الوعظ والنصيحة، 
أو التحدث بام خيطر عىل باله، ومن استعامالت الذكر: 
األمر، أو الوعيد، أو اخلرب، أو اإلبالغ، أو الرشف، أو 
الرسول، أو الكالم، أو الوحي، أو الكتاب اإلهلي، أو 
الشكر،  أو  اإلحسان،  أو  والتكبري،  والدعاء  الصالة 
ومجعه:  األنثى  ضد  والكاف(:  الذال  )بفتح  والذكر 
بسوء،  عنها  يتحدث  آهلتكم:  ويذكر  وذكران،  ذكور 

واذكروا ما يف الكتاب: اعملوا بمقتضاه.

ِقيامًا: واقفني أو أثناء العمل، ومن استعامالت القيام: ( 3)
الثورة  أو  العميل،  التطبيق  أو  الفعل،  أو  الوقوف، 
أو  اإلحياء،  أو  الفعل،  عن  التوقف  أو  واإلنتفاضة، 
احلصول والتحقق، أو البقاء فرتة طويلة، أو الثبوت، أو 
اخللو من اإلعوجاج، أو اإلعتدال، والقيام: الوقوف، 
والقيام عن اليشء: التوقف عن فعله، والقيام باليشء: 
مائال،  كان  أن  بعد  قائام  جعله  اجلدار:  وأقام  فعله، 
الساعة: حتققها،  امليت: عودته إىل احلياة، وقيام  وقيام 
عىل  وأقام  طويلة،  فرتة  فيه  البقاء  املكان:  يف  واإلقامة 
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اليشء: ثبت عليه، واإلستقامة: اخللو من اإلنحراف، 
القوم:  استعامالت  ومن  املعتدل،  القويم:  والنهج 

اجلامعة، أو األتباع، أو الرجال.

وحني ( 4) العمل  عن  التوقف  أثناء  أو  جالسني  ُقُعودًا: 
أو  اجللوس،  القعود:  استعامالت  ومن  الراحة، 
الرتصد، أو ترك الواجب، أو العجز، أو دخول املرأة 

يف احليض أو يف سن اليأس. والقاعدة: األساس.

يستلقون ( 5) عندما  أي:  جانب  مجع  جوانبهم  ُجنُوهِبِْم: 
عليها ويضطجعون، واجلانب: اجلهة، واجلنب )بفتح 
اجليم(: اجلهة املحاذية للجسم، وبجانب اليشء: قريب 
املضاجعة  واجلنابة:  اجتاهه،  جنبه:  يف  والتفريط  منه، 
واالجتناب:  اجلوانب،  واجلنوب:  واجلامع،  واملقاربة 

االبتعاد عن اجلنب والرتك.

فيهام، ( 6) اهلل  أوجد  فيام  اأْلَْرِض:  َو  امواِت  السَّ َخْلِق  يف  
من  اإلجياد  اخلاء(:  )بفتح  اخللق  استعامالت  ومن 
مادة  التحويل من  بمعنى  الصنع  أو  مادة سابقة،  دون 
إىل أخرى، أو األشياء املخلوقة، أو الناس خاصة، أو 
اجلسد باألخص، أو الطور واملرحلة من مراحل اخللق 
والتكوين واإلنشاء، أو اجلعل، أو الترشيع والتخطيط. 

واخللق )بضم اخلاء(: السلوك، واخلالق: النصيب.

... ثم يقولون: ...( 7)

ما: نافية، ومن استعامالت ما: استفهامية، أو موصولة.( 8)

الباطل: ( 9) استعامالت  ومن  هدف،  بال  عبثا  باطِاًل: 
القانون  أو  اخلطأ،  أو  الوهم،  أو  الفاسد،  أو  الزائل، 
أو  هدف،  بال  أو  املرشوع،  احلق  نقيض  أو  اخلاطيء، 

الرشك، أو إبليس.

باطل، ( 10) فعل  كل  عن  بالكامل  املنزه  أنت  ُسْبحاَنَك: 
وسبحان من السباحة، والغسل: تطهري موضعي، أما 
التسبيح: فهو تطهري كامل، ومن استعامالت التسبيح: 
حتريك اليشء يف املاء واهلواء واألرض، أو اإلستغراق 

أو  يليق،  ما ال  بالكامل عن كل  التنزيه  أو  العبادة،  يف 
العمل، أو التعجب من الفعل.

ه كان بناء عىل حساب خاطيء، ( 11) ، ولكن عدَّ حسب: عدَّ
العقاب  واحلسبان:  العد،  واحلساب:  وهم،  فهو  ولذا 
وحْسبه  توهم،  السني(:  )بكرس  وحِسب  املحسوب، 

)بسكون السني( كذا: كفاه. 

َعَبثًا: لعبا وهلوا، أو بال حكمة.( 12)

واإللزام ( 13) اإلكراه  نحو  عىل  تعادون  ال  ُتْرَجُعوَن:  ال 
معا  واملتعدي  الالزم  للفعل  تستعمل  رجع  مادة  ألن 
وكلام جاء الفعل بصيغة املبني للمجهول دل ذلك عىل 
استعامله متعديا، ومن استعامالت الرجوع: العودة، أو 
التوبة، وقد يذكر الرجوع ويراد اهلدف منه كالسؤال أو 

ُجوُع إىل اهلل: املعاد. اإلجابة، والرُّ

ه كان بناء عىل حساب ( 14) حَيَْسُب: يعّد من اليقني، ولكن عدَّ
خاطيء، ولذا فهو وهم، واحلساب: العد، واحلسبان: 
توهم،  السني(:  )بكرس  وحِسب  املحسوب،  العقاب 

وحْسبه )بسكون السني( كذا: كفاه. 

واألنس ( 15) اإلنسان،  جنس  أي  اجلنس،  أل  ْنساُن:  اإْلِ
استعامالت  ومن  النفيس،  اإلرتياح  اهلمزة(:  )بضم 
من  أو صنف  آدم،  أو  البرش،  من  واحد  اإلنسان: كل 
الناس من قبيل: الكافر واجلاهل والبخيل والعجول، 
دون  حتديدا  الرجال  أو  القبيلة،  أو  الناس،  واألناس: 

النساء.

استعامالت ( 16) ومن  معينة،  حالة  يف  ويعاف  هيمل  َك:  ُيرْتَ
يف  الرتك  أو  اإلمهال،  أو  املغادرة،  أو  اإلبقاء،  الرتك: 

حالة معينة.

ُسدًى: بال هدف أو بال تكليف أو بال حساب بقرينة ( 17)
أن يرتك.

الصالح ( 18) العمل  وسمي  السياق،  بقرينة  عملوا  آَمنُوا: 
إيامنا ألنه يوجب األمان لصاحبه يف الدنيا ويوم القيامة، 
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مما أنتم مقبلون عليه، واتقاء يوم القيامة: اجتناب عذابه 
بالطاعة، واتقاء النار: حتايش ما يؤدي إليها.

: يتحمل وينتظر بقرينة ما بعدها، ومن استعامالت ( 22) َيْصرِبْ
رْب: التحمل، أو كتامن املصيبة، أو الطاعة، أو الثبات  الصَّ

عىل العبادة، أو الصوم، أو ضبط النفس، أو االنتظار.

امْلُْحِسننَي: املنصفني الذين يعطون اآلخرين ما هلم من ( 23)
بصفتني  املحسنني  وصف  وقد  وزيادة  عليهم  حقوق 
احلاء(: اجلامل،  التقوى والصرب، واحلسن )بضم  ومها 
أو  الفعل،  أو  القول،  أو  الشكل،  مجال  يف  ويستعمل 
املرأة  يف  وتستعمل  احْلُْسنَى  احلُسن:  ومؤنث  الفكر. 
اجلميلة، أو السعادة، أو اجلنة. واحلسنة )بفتح احلاء(: 
للغري.  النفع  أو  املتقنة،  الصنعة  أو  الكثرة،  أو  النعمة، 
واإلحسان:  واألبقى،  واألنفع  األكثر  واألحسن: 

اإلصالح، أو إنصاف اآلخرين من النفس.

اليشء ( 24) إلتالف  التخطيط  والكيد:  لقتله،  خطة  َكْيدًا: 
هلدمها،  التخطيط  لألشياء:  والكيد  واإلعالن،  بالرس 
احليلة  والكيد:  لقتله،  التخطيط  لإلنسان:  والكيد 
واملكر، وقد يستعمل الكيد: يف التخطيط إلبطال الرش 

أو حتقيق اخلري.

اأْلَْخرَسيَن: األكثر رضرا، ومن استعامالت اخلرسان: ( 25)
املهم،  أجل  من  األهم  تضييع  أو  الرضر  أو  النقصان 
يف  إما  اخلسارة  وجاءت  يشء،  لكل  التام  التضييع  أو 
أو  الدنيا  يف  وإما  األنفس،  يف  أو  األعامل  أو  األموال 
يف اآلخرة، وأسباب اخلسارة: إما بسبب سوء العمل، 
أو قلة العمل الصالح، أو عدمه، أو بطالنه، أو بسبب 

السفاهة، أو الضعف.

الرغبة، ( 26) احلب:  استعامالت  ومن  يثيب،   : حُيِبُّ اهللََّ  إِنَّ 
أو اإلرادة، أو التفضيل، وحب اهلل لعبده: إنعامه عليه 
أعامله  التربي من  له:  أو اآلخرة، وعدم حبه  الدنيا  يف 

وعقابه عليها، وحمبة العبد هلل: بالقلب والفعل.

أو  باللسان،  إما  التصديق  اإليامن:  استعامالت  ومن 
بالفكر، أو بالعمل والطاعة، ومن استعامالت األمن: 

اإلطمئنان النفيس، ويقابل بالغم أو اخلوف.

اخلُُروج: ( 19) استعامالت  ومن  للعلن،  الرس  مظهر  خُمِْرٌج: 
املغادرة، أو الذهاب إىل مكان غري مدينته، أو الذهاب 
أخرى  إىل  حالة  من  حّوله  اليشء:  وأخرج  للقتال، 
مغايرة، وأخرجه من داره: أبعده ونفاه، وأخرجه من 
شيئا:  وأخرج  أفشاه،  رسه:  وأخرج  منه،  أخذه  ماله: 
اخلروج:  ويوم  أحياه،  امليت:  وأخرج  وخلقه،  صنعه 
واخلرج  هداه،  الضالل:  من  وأخرجه  القيامة،  يوم 
)بفتح اخلاء وسكون الراء(: الراتب، واخلراج: رضيبة 
البحث: لعن و طرد و حيي و  األرض. ومن مفاتيح 
صنع و خلق و اخذ، وما يقابلها: دخل و ولج و خفي 

و موت و فني و غطش.

صحيح، ( 20) غري  هلدف  أنفسكم  يف  ختفون  َتْكُتُموَن: 
واْلِكْتاَمُن: أخفاء املعلومة يف النفس هلدف غري مرشوع 
النفس  التسرت عىل املعلومة خارج  أو غري صحيح، أو 
يشكر  لكي ال  النعمة  أو سرت  ألهداف غري مرشوعة، 

املنعم وهو من الكفر اللغوي.

باجتناب ( 21) والعقاب  العواقب  من  نفسه  حيمي  َيتَِّق: 
من  احلامية  والِوَقاَيُة:  الواجبات،  وفعل  املحرمات 
الرضر، أو دفعه، أو إجتنابه أو اإلبتعاد عنه، أو صده، 
أو منعه، والتقوى: اإلمتناع عن السوء، أو منع النفس 
األمارة عن معصية اهلل يف فعل احلرام أو ترك الواجب، 
مرحلة  والتقوى:  القلب،  تنزيه  أو  النفس،  تزكية  أو 
العميل،  التوحيد  التقوى:  وكلمة  اإليامن،  من  أعىل 
ما  اتركوا  اهلل:  واتقوا  الرشعية،  األحكام  يتقون:  وما 
الكافر: مداراته، واتقاء  أطيعوه، واتقاء  أو  ال يرضاه، 
واتقاء  البخل،  ترك  الشح:  واتقاء  اجتناهبا،  الفتنة: 
ُقوا ما َبنْيَ َأْيديُكْم: امحوا أنفسكم  السيئات: اجتناهبا، واتَّ
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ابني: كثريي التوبة، وهم الذين إذا أذنبوا تراجعوا ( 27) التَّوَّ
وزن  عىل  اُب  والتَّوَّ اهلل،  طاعة  إىل  وعادوا  الذنب  عن 
اُب من صفات اهلل  والتَّوَّ التوب،  للمبالغة: كثري  فعال 
اُب باملفرد لغري اهلل،  تعاىل، ويف القرآن الكريم مل ترد التَّوَّ
والتوبة: الرتاجع، أو اإلعتذار، أو غفران اخلطيئة، أو 
عىل  اهلل  وتاب  املعاد،  واملتاب:  اهلل،  طاعة  إىل  العودة 

عبده: أعاده إىل رمحته.

أزلفت: تم تقريبها.( 28)

لِْلُمتَّقنَي: للعاملني الذين حيفظون أنفسهم من عواقب ( 29)
فيأدوهنا،  الواجبات  ترك  أو  فيرتكوهنا  املحرمات  فعل 
أو  إجتنابه  أو  دفعه،  أو  الرضر،  من  احلامية  والِوَقاَيُة: 
اإلمتناع  والتقوى:  منعه،  أو  صده،  أو  عنه،  اإلبتعاد 
اهلل  معصية  عن  األمارة  النفس  منع  أو  السوء،  عن 
النفس،  تزكية  أو  الواجب،  ترك  أو  احلرام  فعل  يف 
اإليامن،  من  أعىل  مرحلة  والتقوى:  القلب،  تنزيه  أو 
وكلمة التقوى: التوحيد العميل، وما يتقون: األحكام 
الرشعية، واتقوا اهلل: اتركوا ما ال يرضاه، أو أطيعوه، 
واتقاء الكافر: مداراته، واتقاء الفتنة: اجتناهبا، واتقاء 
ُقوا  واتَّ اجتناهبا،  السيئات:  واتقاء  البخل،  ترك  الشح: 
عليه،  مقبلون  أنتم  مما  أنفسكم  امحوا  َأْيديُكْم:  َبنْيَ  ما 
واتقاء  بالطاعة،  عذابه  اجتناب  القيامة:  يوم  واتقاء 

النار: حتايش ما يؤدي إليها.

اب: تّواب، كثري التوبة، واإلياب العودة إىل الرصاط ( 30) َأوَّ
املستقيم بعد اإلنحراف عنه.

أو ( 31) العلم،  احلفظ:  استعامالت  ومن  ملتزم،  َحفيٍظ: 
واملحافظة  املالئكة،  واحلفظة:  النسيان،  وعدم  التذكر 
عىل الشخص: دفع اخلطر عنه، واملحافظة عىل الفرج: 
املواظبة  الصالة:  عىل  واملحافظة  احلرام،  من  صونه 
عليها وعدم تركها، واملحافظة عىل اليمني: اإللتزام به 

وعدم حنثه.

إِْبراهيَم: تكرر اسم النبي إبراهيم يف القرآن الكريم عىل ( 32)
األقل 69 مرة يف 63 آية يف 25 سورة، وذكر يف عدد آخر 
من اآليات بصفاته من دون أن يذكر اسمه، والسورة 
املرقمة 14 باسم النبي إبراهيم، قال الدرويش: )معناه 
وبيانه، ج 1،  القرآن  )إعراب  الرسيانية أب رحيم(  يف 
الكريم  القرآن  الذي وصفه  الوحيد  ص: 178( وهو 
الذي أسس مدينة مكة وبنى فيها  إمام وأمة وهو  بأنه 
الكعبة وهو الوحيد الذي أقيم له مقام يف الكعبة، وهو 
بأسلوبه  وأشاد  املوتى  إحياء  اهلل  علمه  وقد  اهلل  خليل 
احللم  ومن صفاته:  بالضيف،  واهتاممه  واحتجاجاته، 
والعلم واخلشوع واإلنابة والطاعة هلل وتوحيده وشكره 
واهلداية إليه، واعترب القرآن أن من يرتك العمل بسريته 
اهلل  فأنقذه  بالنار  حيرقه  أن  النمرود   وأراد  سفيه،  فهو 

وهاجر بعدها مع النبي لوط إىل األرض املقدسة.

التأين ( 33) احلاء(:  )بكرس  واحِلْلم  ومفكر،  ملتأن  حَلَليٌم: 
البلوغ،  وقت  والالم(:  احلاء  )بضم  واحلُُلم  والتعقل، 

واألحالم: املنامات املضطربة والكوابيس.

واخلشية ( 34) احلزن  عالمات  عليه  تظهر  خاشع،  اٌه:  َأوَّ
واخلشوع.

ُمنيٌب: يرجع إىل اهلل يف أموره كلها وفيه داللة عىل رقة ( 35)
القلب وليس املراد يف اآلية التائب الذي يرجع إىل اهلل 

بعد ذنبه ألهنا عن النبي إبراهيم.

احلوت، ( 36) صاحب  هو  النّون:  وذو  احلوت،  النُّوِن: 
الُم( الذي خرج من قومه قبل  يونس بن مّتى )َعَلْيِه السَّ
أن يأذن اهللّ بذلك غضبانا عليهم ملا رأى من عصياهنم 

وتادهيم يف الكفر.

َذَهَب: غادر قريته، ومن استعامالت الذهاب: اإلبتعاد، ( 37)
أو الزوال، أو املوت، أو األخذ.

ومن ( 38) املبالغة،  مع  الغضب  يثري  ملا  فاعال  أي  ُمغاِضبًا: 
استعامالت الغضب: اإلنزعاج، أو العذاب، ومغاضبا: 
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فاعال ملا يثري الغضب.

قدرتنا ( 39) نعمل  لن  أو  عليه،  نضيق  لن  عليه:  َنْقِدَر  لن 
أو  الكم،  أو  القوة،  القدر:  استعامالت  ومن  عليه، 
احلكم، أو القيمة، أو التقدير بالكمية والزمان واملكان، 

أو التضييق، أو املعرفة.

ومن ( 40) دعاء،  عىل  يشتمل  نداء  وهو  استغاث،  نادى: 
أو  الدعوة،  أو  الصوت،  رفع  النداء:  استعامالت 

الدعاء، أو اإلستغاثة، أو اخلطاب للبعيد والقريب.

الظُُّلامِت: مجع ظلمة، وحيتمل أن تكون حقيقية كظلامت ( 41)
الليل والغيم والبحر وبطن احلوت، أو ظلامت جمازية 
ْلَمُة املادية: عدم  كظلامت الفكر والقلب والروح، والظُّ
واخلرافة،  اجلهل  عن  كناية  املعنوية:  والظُُّلامت  النور، 
حقوق  مصادرة  أو  الفسق،  الظلم:  استعامالت  ومن 
وهو  العدالة  خالف  والظلم:  الرسقة،  أو  اآلخرين، 
وضع اليش ء يف غري موضعه أو يف غري وقته أو مقداره 
إّما بنقصان أو بزيادة، وغالبا ما يكون الظلم بحق الغري 

بام يف ذلك اهلل تعاىل، وقد يكون بحق النفس أيضا.

ُسْبحاَنَك: إنك أنت املنزه بالكامل عن كل ما ال يليق ( 42)
به، وسبحان من السباحة، والغسل: تطهري موضعي، 
استعامالت  ومن  كامل،  تطهري  فهو  التسبيح:  أما 
أو  واألرض،  واهلواء  املاء  يف  اليشء  حتريك  التسبيح: 
اإلستغراق يف العبادة، أو التنزيه بالكامل عن كل ما ال 

يليق، أو العمل، أو التعجب من الفعل.

بِِجْذِع: الباء زائدة.( 43)

ُتساِقْط: تلقي، ومن استعامالت السقوط: الوقوع، أو ( 44)
اهلبوط املعنوي، وسقط يف يده: بانت خسارته.

َجنِيًّا: ناضجا وقد حان وقت جنيه وحصاده.( 45)

والفاقة ( 46) العني.  بضم  عقبولة  مجع  الشدائد  العقابيل: 
الفقر.

القرآن ( 47) يف  وصفت  أشياء   6 وهنالك  سعيدة،  َطيَِّبٍة: 

الكريم بأهنا طيبة، وهي: الطعام واملال والبلد واإلنسان 
والكالم واحلياة، ومن املال الطيب: )الرزق والكسب( 
واألرض  والرتاب  )املسكن  الطيب:  البلد  ومن 
)النفس  الطيب:  اإلنسان  ومن  والريح(  والشجر 
والنساء واألوالد( ومن الكالم الطيب: )التحية( ومن 
استعامالت الطَّيِّب: اللذيذ، أو احلالل، أو الطاهر، أو 

الصالح، وما يعطيه اإلنسان بطيب النفس: برضاها.

َلنَْجِزَينَُّهْم: لنكافأهنم، ومن استعامالت اجلزاء: الدفع، ( 48)
أو األجر، أو املكافأة والقصاص، أو العقاب، واجلزية: 

ما يؤخذ من أهل الذمة.

َأْجرُهْم: ثواهبم اخلاص هبم، ومن استعامالت األجر: ( 49)
النفقة، أو الثواب، أو العائد  ثمن املنفعة، أو املهر، أو 

من العمل.

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم.

1 ..ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب

السيد ابن طاووس احلسني، إقبال األعامل.. 2

املجليس، بحار األنوار.. 3
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ال�شباب والتحديات الفكرية والتربوية 

د. طالل حاطوم

اجلمهورية اللبنانية
thatoum@yahoo.com

ملخص

الثورة املحطة التي فتحت تأرخيًا جديدًا نحو العدالة واحلرية واإلصالح وتصويب دور الدولة والسلطة. 

ـ منطلقاهتا اإلصالحية عىل مستوى العقيدة والسياسة واالقتصاد وغريها.
 .إىل دور العقيلة زينب اىل كل من كانوا إىل جانب اإلمام احلسني ـ أدوار اركاهنا من اإلمام احلسني

ـ النتائج التي تركت األثر الرتبوي واالجتامعي والسيايس.
كيف تكون عاشوراء ملهمة حلركة تغري واصالح عابرة لكل االطياف واملكونات. االلتزام برسالة االمام 

احلسني وابعاد حركته االصالحية واحلفاظ عىل احياء الثورة.

أـ تنظيم الصفوف حتت راية الرسالة. ب ـ تغذية الروح عىل مستوى االيامن وااللتزام والتضحية والشهادة.
القائمة عىل رفض  ثقافة عاشوراء  ـ تعميم  التي تواجه اجلامعة. د  املأساة  التضامن االجتامعي يف مواجهة  ـ  ج 

.الظلم. عدم تصنيف اآلخر نسبة اىل مذهبه ودينه عىل انه معاد لثورة احلسني
اصبحت  ان  بعد  الديني،  لالعالم  اجيابًا،  او  سلبًا  التغيريي،  التأثري  ومدى  والشباب  االعالم  بني  العالقة 

وسائل االعالم املتنوعة قادرة عىل جتاوز حدود الزمان واملكان.

املتوقعة،  التحديات  قادرّا عىل مواجهة  إنسانّا  أن تصنع  فإن عجزت عن  احلل،  وفيها  املشكلة  الرتبية هي 
فمآل كل جهود التنمية التي تستهدف أوالّ االنسان، سيكون مصريها إىل الفشل مهام توافرت املوارد الطبيعية 

واملادية.

وسائل اإلعالم واجلامهري املستهدفة ليست بالرضورة ذات مشرتك ثقايف أو تراثي أو جغرايف او لغوي.

السلبيات التي تؤثر عىل الناحية الرتبوية للشباب مع التأثري عىل تكون الشخصية الشبابية.

القنوات الفضائية بسيطرهتا وهيمنتها أصبحت أشبه باألرسة البديلة، مما ادى اىل ترد سلبي للشباب عىل 
القيم واملوروثات ومن ضمن دائرهتا الدين.
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ما يعرض يف بعض القنوات الفضائية ال يمّت إىل هوية األمة وهلا سلبيات كثرية.

اخلطاب الديني تكن من ان ينافس االعالم املدين عىل اكتساب اجلمهور، ويتشارك مع اخلطاب السيايس 
يف صناعة الرأي العام. يف رصد حركة الشباب يظهرتعلق بالقشور اخلارجية للمفاهيم التي تطرح، وعالقات 
موسمية بحسب املناسبة الدينية، وتأثر بخطيب أو عامل دين أو اسلوب رشح ملفهوم حمدد. ال يبقى بعد املناسبة 
اال ذكرى تشكل قدرة متومهة عىل تدعيم رأي او نقض آخر، دون اسس ثابتة وواضحة تكن من االقناع اجلديل 

بفكرة او مصطلح.

هل املشكلة يف املفاهيم الدينية واالفكار، ام يف عدم القدرة عىل ايصال الفكرة بوضوح؟

التأثري عىل العادات واملهارات الشبابية، وهل استطاع زرع افكار دائمة تبني  هل نجح االعالم الديني يف 
شخصية شبابية ملتزمة؟

طفرة االعالم الديني، مل تبَن عىل اسرتاتيجيات مدروسة بشكل كاٍف، بل ان اهلدف يف االغلب كان ضخ 
كم هائل من املعلومات اىل مجهور كان يكتفي بام يتعلمه من دينه من اهله او بيئته او مدرسته او شيخه االقرب.

تقديم برامج متشاهبة او مناقشات بلغة حتتاج اىل كثري من القراءة املتأنية حيث اهنا تصل اىل رشائح متنوعة 
املستويات العلمية والفكرية واالجتامعية، ما ادى اىل )حتزب( رشائح اجلمهور وراء حمطة بعينها او مرسل بذاته، 

والنتيجة حتول االنتباه من النقاش حول اصل الفكرة والطرح، اىل الدفاع، أو اهلجوم، عىل حمطة او شخص.

ما هي مسؤولياتنا نحن جتاه اإلمام احلسني يف كل عرص؟

1ـ التمسك بالقيم واملبادئ
2 ـ االقتداء بسرية اإلمام احلسني

3 ـ التعريف بالثورة احلسينية
4 ـ االرتباط بالثورة احلسينية

5 ـ نرش الثقافة احلسينية وترمجتها بمختلف اللغات العاملية.
6 ـ تأسيس مواقع عىل اإلنرتنت للتعريف باإلمام احلسني ، وبمختلف اللغات احلية.

7 ـ املسامهة عرب املحارضات ومن خالل القنوات الفضائية امللتزمة، ومواقع اإلنرتنت املتاحة، وخمتلف وسائل 
اإلعالم احلديثة.

8 ـ االستفادة من التقنيات االلكرتونية اجلديدة.
ـ  تنقية واقعة الطف من كل البدع والشوائب، ومن التحريف املقصود الذي اعتمده )كتبة كسبة( عىل مّر   9

العصور لتشويه حقيقتها.
10 ـ  ختصيص برامج لغري املسلمني للتعريف بالثورة احلسينية 
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Abstract
* Ashura revolution is the station that opened a new history towards justice. freedom. reform 

and the correction of the role of the state and power.

* Its reformist starting points at the level of faith. politics. economy…

* The roles of its staff from Imam Hussein  to the role of (Aqeela Zainab) to all who were 
with Imam Hussein. 

 *These results that left the educational. social and political impact

* How Ashura can inspire a transformation and reform movement across all spectrums and 
components.

* Commitment to the message of Imam Hussein and the removal of his reform movement 
and preserve the revival of the revolution.

* Organizing classes under the banner of the message.

* nourishing the spirit at the level of faith. commitment. sacrifice and martyrdom.

* Social solidarity in the face of the tragedy facing the nation.

* Circulating the culture of Ashura based on the rejection of injustice.

* Never to classify the other in relation to his sect and religion as hostile to the revolution of 
Hussein.

* The relationship between the media and youth and the extent of the change effect. positively 
or negatively. of the religious media. after the various media are able to transcend the boundaries 
of time and space.

* Education is the problem and the solution. if it is unable to make a human being able to 
meet the expected challenges. the fate of all development efforts aimed at the first human. will 
be doomed to failure regardless of the availability of natural resources and material.

* The target media and audiences are not necessarily cultural. heritage. geographic or 
linguistic.

* Negatives that affect the educational aspect of youth with influence on the formation of 
youth personality.

* The domination and domination of satellite channels has become more like an alternative 
family. resulting in a negative youth rebellion against values   and legacies. including within its 
religion.
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* What is presented in some satellite channels does not pertain to the identity of the nation 
and has many drawbacks.

* The religious discourse was able to compete with the civil media for the acquisition of the 
public. and shared with the political discourse in the manufacture of public opinion.

* In the monitoring of al-Shabaab (youth). it appears related to the external crusts of the 
concepts presented. seasonal relations according to the religious occasion. and influenced by a 
preacher or theologian or a method of explaining a specific concept. There is no remnant after 
the occasion. but the memory constitutes a fictitious ability to support another opinion or veto. 
without firm and clear grounds to convince the dialectical idea or term.

* Is the problem in religious concepts and ideas. or in the inability to communicate the idea 
clearly?

* Did the religious media succeed in influencing the habits and skills of youth. and was it 
able to cultivate lasting ideas that build a committed youth personality?

* The problem in religious media was not built on well-thought-out strategies. Rather. the 
aim was to pump a huge amount of information to an audience that was content with what it 
learned from its religion. its environment. its school. or its nearest sheikh.

* Provide similar programs or discussions in a language that requires a lot of careful reading 
as it reaches various segments of the scientific. intellectual and social levels. which led to 
(party) segments of the public behind a particular station or transmitter itself. and the result 
shifted attention from the discussion on the origin of the idea and subtraction. to defense، Or 
attack. on a station or person.

* What are our responsibilities towards Imam Hussein  in every age?

1. Adherence to values   and principles

2. Following the biography of Imam Hussein 

3. Definition of the revolution Husseinieh

4. Linking to the Husseini revolution

5.Dissemination of Husseini culture and translation in various international languages.

6. Establishing websites on the Internet to introduce Imam Hussein  and in various living 
languages.

7. Contribute through lectures and through committed satellite channels. available Internet 
sites. and various modern media.

8. to take advantage of new electronic technologies.

9. purification of the fact of kindness from all fads and impurities. and the intended 
misrepresentation adopted (clerks Ksabh) throughout the ages to distort the truth.

10. Allocating programs for non-Muslims to introduce the Husseini revolution
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باسمه تعاىل...

القاسم  ايب  ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة 
حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين...

احلسني  أحفاد  وعــىل   احلسني عىل  السالم 
وعىل أنصار احلسني وعىل املستشهدين بني يديه،

السالم عليكم يا حاميل إرثه جتددون البيعة يف كل 
حمطة، مقاومني يف سبيل االصالح والتغيري.

ملنظمي  الشكر  جزيل  توجيه  من  بد  ال  بداية، 
الرتتيبات  تولت  التي  وللجان  الــدوىل  املؤتر  هذا 

اللوجستية عىل اجلهد املبذول والتنظيم املميز.

* يف عاشوراء نحن أمام الثورة املحطة التي فتحت 
العدالة  نحو  ــة  األم حركة  يف  جــديــدًا  تــأرخيــًا 
الدولة  دور  وتصويب  ــالح  واإلصـ واحلــريــة 
هذه  احلسينية  الثورة  كرست  ولقد  والسلطة. 
حيوية  ازدادت  بل  السنني  تنهها  مل  التي  القيم 

وحضورًا بسبب:
العقيدة  مستوى  عىل  اإلصالحية  منطلقاهتا  ـ   1

والسياسة واالقتصاد وغريها.
حيث   احلسني اإلمام  من  اركاهنا  أدوار  يف  ـ   2
اهلل  من  والقريب  وامللتزم  الواعي  القائد  دور  لعب 

واحلقيقة.

 إىل دور العقيلة زينب يف إكامل املسرية وإجهاض 
حماولة طمس احلقائق.

ــام  اإلم جــانــب  إىل  كــانــوا  مــن  كــل  أدوار  إىل   
نيلهم  حلظة  اىل  يرتكوه  ومل  ثورته  يف   احلسني

احدى احلسنيني.

3 ـ يف النتائج التي تركت األثر الرتبوي واالجتامعي 
التجربة  وأغنت  األوضاع،  جممل  عىل  والسيايس 

النضالية التي استلهمها ثوار وأحرار العامل.

* كيف شكلت الثورة احلسينية عنرص اإلهلام الرئييس 
حركتنا  يف  املناخ  هذا  من  أنطلقنا  الذين  نحن 
)حركة أمل يف لبنان( نحو اإللتزام بالدفاع عن 
قضايا احلق، ويف اجلهاد من أجل حترير األرض 
ان نكرس  احلسينية  الثورة  بروح  استطعنا  بعدما 
احلق،  قوة  عىل  االرسائيلية  القوة  سطوة  منطق 
وتكريس إنتصار منطق احلق عىل القوة، وتأكيد 
انتصار الدم عىل السيف من قلة باعت مجامجها 

لرهبا يف مواجهة طاغية معتٍد معتد بقوته.

أسفل،  إىل  مقوماهتا  بكل  األمة  انحدار  حلظة  يف 
بعدما سام هبا النبي حممد إىل قمة املجد واالنسانية، 
والرسالة  الدين   احلسني االمام  حفيده  افتدى 
بوقفته  ليضع  أصحابه،  وخــرية  أرستــه  ودم  بدمه، 
استوىل  التي  اجلائرة  السلطة  لغطرسة  حدًا  التارخيية 
عليها بنو أمية وحولوها إىل ملكية خاصة ـ شعارها 
أمية  بنو  ساس  وحيث  واملجون،  والتسلط  الظلم 
الناس بأهوائهم، وجندوا خلدمتهم ضعفاء النفوس 
وأغدقوا عليهم مفاتن الدنيا وأهوائها، فالتف حوهلم 
أنذال الناس ومشوا بإمرهتم غري آهبني بمزايا احلالل 
الدين  عليها  قام  التي  والباطل،  واحلــق  ــرام،  واحل

االسالمي احلنيف.

واليوم كيف نستمر عىل خطى كربالء؟

االسالمية  االمة  تعيشه  مأساوي  واقع  امام  إننا 
بشكل عام، ومنطقتنا العربية بشكل خاص، أعاد منذ 
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املستويات  الوهن واالنحراف عىل  انتاج  بعيد   زمن 
خمتلف  ويف  والشعبية،  احلاكمة  القيادية  كــافــة، 
الفكرية والسياسية واالجتامعية والدينية  االجتاهات 

واالخالقية وغريها. 

خارجية  اسباب  عن  ناجتًا  ــر  االم كــان  ــواء  وس
تتسبب هبا قوى االستكبار العاملي املتجدد مع مطلع 
ذاتية  داخلية  مسببات  عن  ناتج  انه  أو  القرن،  هذا 
تعود ملعطيات وتراكامت تارخيية اجتامعية، ومن اهم 
مظاهرها االنقسامات احلادة القائمة عىل العصبيات 
صورة  رسم  ما  وهو  واملناطقية.  والعرقية  املذهبية 

املشهد االسالمي الديني الراهن.

ملهمة  عاشوراء  تكون  كيف  الواقع  هذا  امــام 
حلركة تغري واصالح عابرة لكل االطياف واملكونات 

مما يعيد لالمة دورها الريادي؟

عندما نحيي ذكرى عاشوراء، ترتاءى لنا بوضوح 
صور التضحية والعطاء والفداء بكل ما للكلمة من 
االمام  برسالة  االلتزام  علينا  يفرض  ما  وهو  معنى، 

احلسني وابعاد حركته االصالحية، من خالل:

أوالً: احلفاظ عىل احياء الثورة.

مل  تارخيية  ثــورة  من  مسامعنا  اىل  ُيطرق  مل  فإنه 
احلسينية  الثورة  هذه  اال  القرون،  عرب  ذكرها  ينقطع 
مر  عىل  االجيال  نفوس  يف  حية  بقيت  التي  املباركة 
الزمن وتبدل االحوال، فكانت الثابت املستمر رغم 
الكرة  لشعوب  وافتخار  عزة  وحمط  املتغريات،  كل 
ما يف ذلك  واهم  اطلع عىل عظمتها،  االرضية، ممن 
احياؤها ليس فقط مرة يف السنة بل عىل مدار االيام 
العمرية  املراحل  خمتلف  قبل  من  الساعات،  وايضًا 

للناس، أطفاالً وفتيانًا وشبابًا نساءًا وشيوخًا ورجاالً 
وعجائز.

استمرارها  التارخيية  احلركة  هذه  معجزة  من  ان 
متجددة عاما بعد عام.

واملهم يف هذا االمر ان نحافظ عىل احياء شعائرها 
لتبقى  بقدسيتها  املساس  دون  املختلفة،  وبالوسائل 
وحركة  ثورة  ألهنا  الناس.  نفوس  يف  وتزهر  تعيش 
اصالحية عىل املستوى السيايس، وايضًا عىل املستوى 

االجتامعي، )ال يوم كيومك يا ابا عبد اهلل(،

ثانيًا: حسن التنظيم:

االلتزامات  بعض  دونه  املناسبة  هذه  احياء  ان 
ويف  واملضمون،  الشكل  مستوى  عىل  والواجبات 
بأمانة  لتؤدي  عاشوراء،  جمالس  تنظيم  ذلك  مقدمة 

هدفها.

عالمات  اوىل   وهو  عــام،  بشكل  التنظيم،  انه 
رسالتها  ركزت  وقد  واألمــم،  الشعوب  نجاحات  
االسالمية،  ايديولوجيتنا  أســاس  يف  أنه  كام  عليه، 
جمالس  تكون  أن  عىل  العمل  مجيعًا  علينا  لذلك 
اجوائها  واحرتام  والتنظيم  للرتتيب  مثاالً  عاشوراء 
الروحية، حتى نرى نحن، ويرى غرينا يف كل العامل، 
افئدتنا،  اليه  فيها ملجأ روحانيًا وصفاء فكريًا هتوى 
ثورية،  رسالية  تعبئة  فيها  نجد  الوقت  نفس  ويف 
أنواع  تشحن اهلمة والقدرة واالستعداد ملقارعة كل 
عن  مجعاء  االمة  تواجه  قد  التي  واالضطهاد  الظلم 

غري حق.
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ثالثًا: الدروس احلسينية التي نتعلمها يف عاشوراء 

سوف  املناسبة  هذه  الحياء  اجليل  الدور  هذا  إن 
الظلم، وقبل  ثائرًا عىل  يصنع جياًل حسينيًا كربالئيًا 
وليس  روحانيًا  ايامنًا  مؤمنًا  جياًل  يصنع  ذلك  كل 
الوطنية  او  الدين  يف  أخًا  اآلخر  اىل  ينظر  عصبويًا، 
التعصب  اشكال  عن  البعد  كل  بعيدًا  االنسانية،  او 
الرأي  فقط النه خيالفه  يرفض اآلخر  الذي  األعمى 

او هو عىل مذهب آخر.

اإلصالح  ملتزمًا  جياًل  يصنع  وأيضًا،  وايضًا 
العدل  دولــة  لقيام  ممهدًا  بحق  ليكون  واإلحسان 

املوعودة.

من  نجنيها  التي  الــدروس  من  العديد  هناك  ان 
خالل احيائنا هلذه املناسبة منها:

أـ تنظيم الصفوف حتت راية الرسالة االهلية السمحاء.
مستوى  عىل  سواء  الذكرى  بعبق  الروح  تغذية  ـ  ب 
مستوى  عىل  كان  او  جهة،  من  وااللتزام  االيامن 

التضحية والشهادة من جهة اخرى.
التي  املأساة  مواجهة  يف  االجتامعي  التضامن  ـ  ج 

تواجه اجلامعة. 
القائمة عىل رفض الظلم،  ـ تعميم ثقافة عاشوراء  د 
والدعوة والتعاون مع اخينا االنسان الذي جتمعنا معه 
العديد من القضايا ليس فقط الدينية، بل االجتامعية 
والوطنية والسياسية ويف مقدمها الوحدة االسالمية 

والوحدة الوطنية. 

وانطالقًا مما تقدم ال يمكن عىل االطالق، تصنيف 
لثورة  معاد  انه  عىل  ودينه  مذهبه  اىل  نسبة  اآلخــر 
احلسني، وتصنيف من هو عىل مذهبنا انه منارص 

للحسني، ان املعيار، مغاير كليًا لذلك.

لكل  الرافض  االنسان  هو   احلسني فمنارص 
دين  أو  مذهب  ألي  االنسان،  الخيه  الظلم  انــواع 
تعاىل،  باهلل  ايامنًا  وامللتزم  املنفتح  املؤمن  انتمى، وهو 
والظاملني،  الظلم  ينرص  من  هو   احلسني وعدو 
بل  ضعف  عن  ليس  احلق  كلمة  قول  عن  ويسكت 
عىل  انه  يدعي  الشخص  هذا  كان  ولو  للظامل  مراءاة 
 هكذا علمنا االمام احلسني .مذهب احلسني
“كونا    عيل  ابيه  معادلة  عىل  القائمة  ثورته   يف 
للحق  منارصين  عونًا”،  وللمظلوم  خصاًم  للظامل 
جماهدين يف سبيل اهلل مدافعني عن احلق واهله وعن 
االهــداف   اسمى  وتلك  واملمظلومني،  الضعفاء 

واعزها.

وبعد...

بالثورة  التعريف  ليس  البحث  هذا  هدف  وألن 
املوضوع  وحلرص  التارخيية،  بالواقعة  وال  احلسينية، 
التأثري  ومــدى  والــشــبــاب  االعـــالم  بــني  بالعالقة 
التغيريي، سلبًا او اجيابًا، لالعالم الديني عىل الشباب 
ووسائط  االعــالم  وسائل  اصبحت  ان  بعد  اليوم، 
بكثافة  واملنترشة  املتنوعة  االجتامعي  التواصل 
واصبحت  الشباب،  ايدي  بني  وخصوصًا  كبرية، 
االفرتايض  الفضاء  اخرتاق  قادرة عىل  الوسائل  هذه 
وجتاوز حدود الزمان واملكان، كان ال بد من الدخول 

يف متن البحث:

أحدثت الفضائيات )وسائل اإلعالم والبّث عرب 
االقامر اإلصطناعية( تغريّا مهاّم يف املجتمع بام قدمته 
ما  اإلتصال،  لعملية  وميرّسة  متعددة،  وسائل  عرب 
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جعل العامل يتداخل بعضه مع بعض، فال حدود وال 
قيود تقف يف وجه انتقال املعلومات بغّثها وسمينها، 

ويف كل االجتاهات.

الرسيع  والتكنولوجي  العلمي  للتقدم  ونتيجة 
من  األخرية  السنوات  شهدت  العامل،  اجتاح  الذي 
التلفزيونية الفضائية  القرن العرشين ظهور القنوات 
االقامر  تقنيات  بفضل  واسع  نطاق  عىل  وإنتشارها 
قرية كونية  إىل  العامل  إىل حتول  أدى  مما  اإلصطناعية، 
األقامر  عرب  واحدة  اتصاالت  شبكة  تربطها  صغرية 

اإلصطناعية.

حّدة  وزادت  الفضائي،  اإلعالم  قوة  تنامت  كام 
استقطاب  عــىل  الفضائية  القنوات  بــني  املنافسة 
برامج  من  تبثه  ما  خــالل  من  وذلــك  املشاهدين، 
وترويج  وترفيهية  وتربوية  وثقافية  علمية  ومــواد 
واجتامعية  سياسية  وأخبار  متعددة  أليديولوجيات 
مراحلهم  ــإخــتــالف  ب املــشــاهــديــن  إىل  مــوجــهــة 
ومستوياهتم العمرية والعلمية، وعىل تنوع جذورهم 
يف  اجلغرايف  انتشارهم  مساحة  اتساع  وعىل  الثقافية، 

العامل.

ــربه،  وع املــايض  دروس  وعــّي  إن  ــيل  اجل ــن  وم
عرص  يف  الرتبية  تلعبه  الذي  والكبري  اخلطري  والدور 
أن  قناعتنا  من  يزيد  املجتمعات،  بناء  يف  املعلومات 
الرتبية هي املشكلة وفيها احلل، فإن عجزت عن أن 
املتوقعة،  التحديات  تصنع إنسانّا قادرّا عىل مواجهة 
فمآل كل جهود التنمية التي تستهدف أوالّ االنسان، 
توافرت  مهام  املحتوم  الفشل  إىل  مصريها  سيكون 

املوارد الطبيعية واملادية.

يف  اإلعالم  وسائل  أمهّية   أحد  عىل  خافيّا  وليس 
توجيه الرأي العام، ودورها يف نرش وتغيري، وأحيانّا 

تزوير احلقائق، وتزين كل قبيح وتقبيح كل مجيل.

والرتبية  والثقافة  ووسائله،  اإلعالم  دور  فقضية 
املكتسبة من اإلعالم عمومّا، تعّد من أشد املؤثرات 
أصبحت  بحيث  واإلجتامعية،  الفردية  حياتنا  يف 
قولبة،  تعيد  أو  تصنع،  التي  هي  اإلعــالم  وسائل 
النفسية  واإلجتــاهــات  واألذواق  وامليول  العقول 
والفكرية عند اجلامهري امُلستهَدفة، مع حلظ أن وسائل 
احلال  طبيعة  يف  هي  املستهدفة  واجلامهري  اإلعــالم 
أو  تراثي  أو  ثقايف  مشرتك  ذات  بالرضورة  ليست 

جغرايف او حتى لغوي.

كان  مهام  أمــة،  أي  مستقبل  أن  الــواضــح  ومــن 
صورة  ويبني  بحارضها،  كثريّا  يتأثر  جميدّا،  ماضيها 
مستقبلها وغدها. واإلعالم، وخصوصّا الفضائيات، 
القيم  غرس  يف  تساعد  قد  التي  الوسائل  أهــّم  من 
ونرش الفضائل يف املجتمع، ونقل التجارب اإلجيابية 
فإذا  واإلنسانية،  العامل  مستوى  عىل  الفائدة  لتعميم 
كان من املمكن تطويعها أو االستثامر عىل امكانيتها 
لتحقيق هذه األهداف باجتاه اجليل الشاب، فإن ذلك 
الفرد وتثقيفه وتنشئته  الكبري يف تكوين  حُيدث األثر 
اإلجيايب  السلوك  إىل  تدفعه  التي  الفاضلة  القيم  عىل 
إىل  حتولت  استغالهلا  أيسء  وإذا  السليم،  والترصف 
السائد  والسلوك، وضّد  والقيم  العادات  لتغيري  أداة 

واملوروث.

يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  أمهّية   يف  شك  وال 
مدارك  وتوسيع  تثقيف  يف  والفضائيات  التلفزيون 
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الفرد من خالل صناعة ونقل املعارف واخلربات عرب 
الربامج اهلادفة املختلفة.

يمكن  التي  السلبيات  من  العديد  هناك  لكن 
للمراهق  الرتبوية  الناحية  عىل  تؤثر  والتي  حلظها، 
خصوصًا، وتتعدى اىل الشباب مع التأثري عىل تكون 
نوعية  زيادة  مثاّل  أسباهبا  ومن  الشبابية،  الشخصية 
عىل  وحتتوي  الشاشات  عىل  ُتعرض  التي  الربامج 
املستوى  اهلابطة  والربامج  العنف  الكثري من مشاهد 

من الناحية الفنّية، أو حتى الثقافية.

بسيطرهتا  الفضائية  القنوات  أن  القول  ويمكن 
وهيمنتها عىل قطاع كبري من املشاهدين أصبحت، إىل 
التواصل  أضعف  مما  البديلة،  باألرسة  أشبه  ما،  حّد 
وادى  وعائالهتم  املراهقني  بني  األرسية  والعالقات 
ومن  واملوروثات  القيم  عىل  للشباب  سلبي  ترد  اىل 

ضمن دائرهتا الدين.

االجيال  عىل  التلفزيونية(  )التنشئة  أّثــرت  وقد 
وحّولتهم من نشطاء مندفعني راغبني يف فهم األشياء 
والرشوع يف العمل، إىل أشخاص أكثر حذرّا وسلبية، 
ينتظرون  حوهلم،  ما  واكتشاف  التقّدم  يريدون  ال 
بحث  دونام  اهلّينة  السهلة  بالسبل  وثقافة  معلومات 
وما  املعلومات  صحة  يف  تدقيق  ودون  وتحيص، 
يزرع يف عقوهلم من مشاهد موهومة تتخطى الزمان 
كبري  غياب  ظل  يف  خصوصّا  عرضها،  يف  واملكان 

للرقابة والتوجيه عىل ما يشاهده املراهق.

ويف تصورنا، أن بعض القنوات الفضائية أصبحت 
والعلوم،  املعارف  نقل  يف  موازية(  )مدرسة  تشكل 
ما  يف  التكرار  عامل  وأن  والتضليل،  اإلنحراف  أو 

يقدمه هذا البعض من القنوات من برامج غري هادفة 
يؤدي إىل هتميش مفاهيم الرتبية والثقافة السائدة يف 

جمتمعات متلقية مغايرة.

يبحث  أن  بنظرنا،  بمكان،  األمهية  فمن  لذلك، 
املسؤولون عن اإلعالم العريب واالسالمي خصوصًا، 
واملهتمون بالرتبية خاصة، معًا، يف قنوات التلفزيون 
ومشّوقة  جذابة  برامج  عن  والفضائية،  األرضية 
وحثهم  املراهقني  حتفيز  عىل  قــادرة  تكون  وهادفة 
هلم  احلرية  وإتاحة  املجتمع،  أنشطة  يف  املشاركة  عىل 
عىل  قدراهتم  وتنمية  وآرائهم،  أفكارهم  عن  للتعبري 
التحليل والنقد، وتشجيعهم عىل املناقشة والتواصل 
وتنمية  املعارف  وطلب  غريهم،  ومع  أقراهنم  مع 

املهارات. 

دورّا  تلعب  التلفزيون  مشاهدة  إن  شك  وال 
قبل  ما  فــرتة  يف  خصوصّا  الــفــرد،  حياة  يف  مــؤثــرّا 
ذو  بسالح  يكون  ما  أشبه  ــدور  ال وهــذا  املــدرســة، 
هدف،  ذات  ليست  الربامج  من  فالعديد  حدين، 
التلفزيون  دور  األهــل  يتجاهل  أن  اخلطورة  ومن 
أوالدهــم،  حياة  يف  االجتامعي  التواصل  ووسائل 
يتدّخل األهل والقائمون عىل  أن  بل من الرضوري 
نصاهبا  يف  األمور  لوضع  الفضائية  القنوات  برامج 
الصحيح، ومراقبة بوعي ملا يتشارك به اوالدهم عرب 
وسائل التواصل االجتامعي، خصوصّا ان ما يعرض 
األمة  هوية  إىل  يمّت  ال  الفضائية  القنوات  بعض  يف 
بيشء،  الثقافية  وخصوصياهتا  واالسالمية  العربية 

فضاّل عن أن هلا سلبيات كثرية منها:

الفضائيات  عىل  برامج  من  يعرض  ما  أكثر  ـ   1
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والعادات  التقاليد  يناقض  التلفزة  وشاشات 
املجتمعية املوروثة رصاحة. 

2 ـ خطورة املضمون األجنبي عىل الفرد يف املجتمع 
العريب واالسالمي، إذ أن معظمه يركز عىل جوانب 
العنف واجلريمة، ويروج جلوانب اإلنحالل اخللقي، 
ويربز ضعف الروابط األرسية وانفصال األبناء عن 

األهل.

القنوات  أغلب  فإن  التعميم،  جواز  عدم  ومع 
الفضائية حتاول )ملء( فرتات البث من دون اإللتفات 
إىل نوعية الربامج املبثوثة، أو اوقات البث من حيث 
مراعاة الفئة العمرية للمشاهدين، مع حلظ إن بعض 
الفضائيات تتخصص يف برامج موّجهة وذات قيمة 
يف  تتجاوز  ولكنها  عامة،  ثقافية  أو  تربوية  أو  علمية 
املتلقية  املجتمعات  معرفة  حدود  إنتاجها  خلفيات 
وتقاليدها  وعاداهتا  الفضاء،  عرب  إليها  تتوجه  التي 
وخصوصياهتا الثقافية، مما ينعكس يف بعض األحيان 
أن  من  بدالّ  امُلستهدف،  املشاهد  عىل  سلبية  بطريقة 
يكون عامل اغناء للثقافة ومدخاّل للتامزج احلضاري 
احلضارات  يلغي  أن  دون  من  الفائدة  يعّمم  الذي 

اخلاصة بالشعوب وموروثاهتا.

وقد بات االعالم الديني حارضًا بقوة يف الفضاء 
العريب عمومًا، ونجد اليوم ان هناك مئات املحطات 
ومواقع  واذاعات  وأرضية  تلفزيونية  فضائيات  من 
الكرتونية فضاًل عن الكثري من املجالت واملنشورات، 
املتابع ال سيام  الكبري  واكتسب هذا االعالم مجهوره 
تكن  الذي  الديني  للخطاب  املتصاعدة  املوجة  مع 
عىل  التعبري(  جاز  )اذا  املدين  االعالم  ينافس  ان  من 
اكتساب اجلمهور، ويتشارك مع اخلطاب السيايس يف 

صناعة الرأي العام.

الشباب  معظم  حركة  رصد  يف  نَر  مل  املقابل،  يف 
تطرح،  التي  للمفاهيم  اخلارجية  بالقشور  تعلقًا  اال 
وتأثرًا  الدينية،  املناسبة  بحسب  موسمية  وعالقات 
بخطيب أو عامل دين أو اسلوب رشح ملفهوم حمدد. 
املناسبة اال ذكرى تطفو عىل  بعد  يبقى  انه ال  بحيث 
سطح الذاكرة يف حمطات بعينها فتشكل قدرة متومهة 
ثابتة  اسس  دون  آخــر،  نقض  او  رأي  تدعيم  عىل 
وواضحة تكن من االقناع اجلديل بفكرة او مصطلح.

واالفكار  الدينية  املفاهيم  يف  املشكلة  هل  اذن، 
الفكرة  ايصال  عىل  القدرة  عدم  يف  هي  ام  الفقهية، 

بوضوح؟

يرتكز  االخبار  بمفهوم  االعالم  ان  املعروف  من 
عىل:

تنقل  اعالم  وسيلة  ــــــ  رسالة  حيمل  ـــــ  ُمرسل 
صدى  ورجع  للرسالة،  متلقي  مجهور  ـــــــ  الرسالة 
يقيس فهم اجلمهور املتلقي للرسالة ومدى تأثره هبا 

ان سلبًا او اجيابًا.

اي ان عملية االتصال تتكون من العنارص التالية:

)Source( ر 1. امُلرِسل أو امُلصدِّ
2. ترمجة وتسجيل الرسالة يف شكل مفهوم 

 )Message( 3. الرسالة موضوع االتصال
)Channel( 4. وسيلة االتصال

5. تفّهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها 
6. اسرتجاع املعلومات، أو التغذية الراجعة
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الصورة البسيطة لعملية االتصال

املرسل
من..؟

←
 الرسالة
يقول 
ماذا؟

←
الوسيلة

بأي 
وسيلة؟

←
املستقبل
املتلقي

↓
ــدى  ــص ال رجـــع  أو  ــة  ــع ــرجت امل أو  الــعــكــســيــة  ــة  ــذي ــغ ــت ال

ولكن يف كثري من االحيان، ال تتم عملية االتصال 
وفق التقسيم السابق وان كانت تستند إليه يف عنارصه 
االساسية، مثال ذلك نموذج ديفز الذي يقسم عملية 
تكوين  هي:  متتالية)1(  خطوات  ست  إىل  االتصال 
الفكرة لدى املرسل، ثم حتويل الفكرة إىل رموز، ثم 
نقل الرسالة خالل قناة االتصال، ثم تسلم الرسالة، 
ثم تفسري الرموز وحتويلها إىل رسالة مرة أخرى، ثم 

القيام بعمل أو ترصف ما)2(.

سابعًا: معوقات االتصال الفّعال: 

فقد  معوقات.  أو  مشاكل  بدون  االتصال  يتم  ال 
تظهر بعض مصادر التشويش، أو عدم انتظام تدفق 
عديدة.  لعوامل  نتيجة  املطلوب  بالشكل  الرسالة 
وباالضافة إىل حتريف املعلومات وخصائص التلقي 
واختالف رد فعل شخصني من بيئتني خمتلفتني حول 
يف  تؤثر  التي  الشخصية  والدوافع  واحد،  موضوع 
فك رموز الرسالة وتفسريها، فهناك بعض العوامل 
التي تقلل من الوالء واإليامن بالرسالة بني العاملني 

باملنشأة ما ييل:

• عدم انتباه مستقبل الرسالة إىل حمتوياهتا. 
الرسالة،  من  للمقصود  دقيق  تفهم  وجود  عدم   •

سواء بواسطة املرسل إليه أو املصدر.

ومعان  دالالت  هلا  الرسالة  يف  كلامت  استخدام   •
خمتلفة ألشخاص خمتلفني.

• ضغط الوقت لكل من املرسل أو املرسل إليه.
 • تأثري احلكم الشخيص ملستقبل الرسالة عىل نجاح 

عملية االتصال.

تعريف المراهقة وال�شباب وتق�شيماتها

يف  التخصص  تدعي  ال  الدراسة  هذه  ان  ومع 
جوانبها،  بكل  واالحاطة  املراهقة  مفاهيم  دراســة 
أثر  معرفة  ملحاولة  نموذجًا  الشباب  اختيار  ان  إال 
مقبوالً  إملــامــًا  تستوجب  الرتبية  عىل  الفضائيات 
بمعرفة شخصية املراهق واملؤثرات التي تنتج حتوالً 

فيها سلبًا أو اجيابًا.

أوالً: تعريف املراهقة:

لغة: كلمة مراهقة adolescence مشتقة من الفعل 
النضج  نحو  التدرج  ومعناها   adolescere الالتيني 
)اجلنيس االنفعايل والعقيل(. وهي مشتقة من الفعل 
َرَهَق بمعنى قرب، فراهق اليشء معناه قاربه، وراهق 
البلوغ تعني قارب البلوغ، وراهق الغالم أي قارب 
احللم، واحللم هو القدرة عىل إنجاب النسل. وبذلك 
اجلنسية  اجلوانب  مجيع  من  النضج  يف  التدرج  فهي: 
ال  التعريف  وهــذا  والعقلية.  االجتامعية  اجلسمية 

خيتلف كثريًا عن املعنى العلمي.

من  العديد  املرحلة  هبــذه  اهتم  قد  اصطالحًا: 
)آرنولد  رأسهم  عىل  الغربيني،  والباحثني  العلامء 
من  تنطلق  املراهقة  ومعاونوه،   A.Gessel جيزل( 
ثانية النطالقة  بداية  تعترب  مرحلة كمون، وهي هبذا 
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جديدة لعمليات النمو من جهة، كام تعترب عودة قوية 
ملشاكل النمو التي توارت موقتًا أثناء مرحلة الكمون 

من جهة أخرى..

وحمــفــوظ)4(  ــران)3(  ــ زه مثل  باحثون  ويــعــرف 
وقناوي)5( مصطلح املراهقة »عىل أنه مرحلة االنتقال 
 )Rimez( ريمز)6(  ويعرفها  الرشد«.  إىل  الطفولة  من 
اهنا »املرحلة التي تتوسط الطفولة من جانب واكتامل 

النضج من جانب آخر«.

 D. )7()كام اهتم هبا أيضًا العامل النفساين )أوزوبل
بأهنا: »الوقت الذي حيدث فيه  Ausbel، وقد عرفها 

التحول يف الوضع البيولوجي للفرد«.

هول )S-Hall( سنة 1956 عرفها بأهنا:«الفرتة 
من العمر التي تتميز فيها الترصفات السلوكية للفرد 
بالعواصف واالنفعاالت احلادة والتوترات العنيفة«. 
كام انه يعتربها »مولدًا جديدًا للفرد«و«فرتة عواصف 
وتوتر وشدة«. ولذلك سميت نظريته »بالعاصفة)8(” 
أو “األزمة”، ألهنا تتضمن يف رأيه تغيريات ضخمة 
يف احلياة، وهي نوع جديد من امليالد مصحوب هذه 
أزماهتا  جتنب  يمكن  ال  ومشاكل  بالتوترات  املــرة 

وضغوطها.

النضج  سن  »إهنــا  بقوله:  العيسوي)9(  وعرفها 
والنفيس  ــفــعــايل  واالن والــعــقــيل  واجلــنــيس  الــبــدين 
الفتاة  إليها  وتصل  واخللقي.  والروحي  االجتامعي 

قبل الفتى بنحو عامني«.

رضورة  االهتامم  عن  يغيب  ال  سبق،  ما  كل  مع 
نمو  يف  املؤثرة  العوامل  بعض  هناك  أن  إىل  اإلشارة 
أبويه وعن أسالفه  الفرد عن  يرث  أن  مثل  املراهق، 

يف  يعيش  كام  طيبة،  غري  وأخرى  طيبة،  صفات  من 
العديدة  املواقع  تنترش يف  بعوامل شتى  بيئات حافلة 
منزلية  بيئات:  يف  يتحرك  فالفرد  فيها.  يتواجد  التي 
ثقافية  وجغرافية،  مادية  واجتامعية،  ومدرسية 
وحضارية، وبكل منها عوامل تنشيط لنموه، وأخرى 

تعطله، فيكتسب خصائصه وصفاته منها مجيعًا.

سوف  الذي  املراهقة  تعريف  تلخيص  ويمكن 
سبق/  مما  ومنبثقًا  الدراسة  هذه  يف  موجهًا  نعتربه 
والرشد  الطفولة  بني  املتوسط  النمو  مرحلة  بأهنا: 
الذي يسبب كثريًا من القلق واالضطرابات النفسية، 
فرتة  بأهنا  الفرتة  هــذه  إىل  يشار  ما  غالبًا  انــه  حتى 
أزمات نفسية، كام يتم يف هذه الفرتة نضج الوظائف 
البيولوجية والفيزيولوجية واجلسمية عمومًا. وتتميز 
هذه املرحلة بظهور الفروق الفردية بشكل بارز متميز 

وذلك ما نلحظه، كمثال، يف التحصيل الدرايس.

الدراسة،  هذه  يف  تعنينا  التي  املراهقة  مرحلة  أما 
كون الرشحة األكرب من الطالب الذين تم اختيارهم 
للعينة التي تشكل أساس النموذج للطالب يف عمر 
تبعًا  العمر  من  سنة   17-  14 بني  ما  هم  املراهقة، 
فيمكن  الدراسة،  عينة  لتكون  املختارة  للصفوف 

وصفها عىل الشكل التايل:

إىل  تــؤدي  التي  العمليات  من  بمجموعة  تبدأ 
البلوغ. ويرتاوح ما بني 12 - 13 سنة لإلناث، بينام 
يرتاوح ما بني 13 -14 سنة للذكور، وقد يتأخر لدى 
يواكب هذه  تقريبًا.  البعض إىل سن 15 - 16 سنة 

العملية حدوث طفرة نمو تستمر ملدة 3 سنوات.
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ثانيًا: خصائص املراهقة

وتتميز مرحلة املراهقة بمجموعة من اخلصائص 
يمكن إجيازها:

عىل  اجلنيس  النضج  يعرف  اجلنسية:  اخلصائص  ـ  أ 
وظائفها  أداء  عىل  وقدرهتا  التناسلية  الغدد  نمو  أنه 
إىل  اجلنسية  الصفات  تقسيم  ويمكن  التناسلية. 
قسمني: صفات جنسية ثانوية وصفات جنسية أولية 

ناجتة عن نشاط الغدد اجلنسية.
ب ـ اخلصائص احلركية: يمكن تلخيصها فيام ييل:

فيتعرض  حركاته  يف  اضطرابات  من  البالغ  يعاين   *
للوقوع أو التعثر أو سقوط األشياء من بني يديه.

عن  الناجم  حركاته  وتبدو  توازنه  من  كثريًا  يفقد   *
العضالت الكبرية والدقيقة غري منتظمة، فقد نتوهم 
البالغ حيث هيب ملساعدتنا ولكنه  توفر توازن لدى 

رسعان ما يشعر بالتعب واإلرهاق واإلجهاد.
* يتصف البالغ باخلجل والكسل واخلمول مما يؤدي 

إىل اضطرابه وتشويه أدائه.
	 ـ اخلصائص العقلية:

نظرًا  العقلية  الــقــدرة  يف  النمو  رسعــة  تقل   *
مشغولة  تكون  البيولوجية  الطفل  طاقة  معظم  ألن 
أنه  حتى  الرسيع،  اجلسمي  النمو  مطالب  بمواجهة 

ليشعر باإلرهاق إذا قام بمجهود عقيل مركز.

* يزداد االنتباه يف هذه الفرتة من حيث مداه وعدد 
مثرياته.

التعلم،  عىل  القدرة  نمو  االنتباه  قدرة  يصاحب   *
ونمو القدرة عىل التذكر.

* يكون التذكر يف هذه الفرتة قائاًم عىل الفهم وليس 

عىل التذكر اآليل الذي كان مسيطرًا يف الطفولة.
* ينتقل التخيل يف هذه املرحلة من اخليال القائم عىل 
معاجلة  عىل  القائم  اخليال  إىل  األشياء  صور  معاجلة 
يسهل  ما  هو  ذلك  ولعل  لألشياء،  الفرد  مفاهيم 
عىل املراهق تناول املواد الرياضية والقوانني العلمية 

والنظرية.
فنجده  االستطالعية  الفرد  ميول  دائرة  تتسع   *
ويقرأ  القصص،  يطالع  اجلرائد-  صفحات  يقلب 
دواوين الشعر ويكتب املذكرات اخلاصة ويكثر من 

الرحالت.
د ـ اخلصائص االجتامعية:

حملها  وحيل  األطفال،  مجاعات  تدرجييًا  ختتفي   *
بالقطيع  االرتباط  من  التحول  أو  األصدقاء،  بعض 
إىل االرتباط بشّلة منتقاة، وال يزال يرتدد يف االندماج 

معها.
* التوجه نحو السلوك األكثر انضباط.

إىل  الطبقية  بالفوارق  االكرتاث  عدم  من  التحول   *
االهتامم بدور هذه األمور يف تقرير عالقات األفراد 

بعضهم لبعض.
* عدم القدرة عىل االستقالل عن األرسة.

* ال يزال غري قادر عىل حتديد ميوله املهنية.
* يبقى الطفل منجذبًا نحو الطفولة.

ثالثًا: دراسة شخصية املراهق

الوارد  السابقة  باملراحل  باملقارنة  املراهقة  مرحلة 
هي  اعــاله،  ــداول  اجل حلظتها  والتي  إليها  ــارة  االش
ففي مرحلة  اإلنسان،  انتقال خطرية يف عمر  مرحلة 
تتسم  الطفل  حياة  فإن  واملتأخرة  الوسطى  الطفولة 
تسري  التي  االجتامعية  والعالقات  واالتزان  باهلدوء 
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من  كل  املرحلة  هبذه  اهتم  وقد  وسهولة،  ُيرس  يف 
سوليفان واريكسون)10(.

املثل  عن  البحث  طور  يف  فاملراهق  وباختصار 
االجتامعية  العالقات  واتساع  البطل  وعبادة  العليا 
الدوافع  استيقاظ  وطــور  ــذايت  ال االكتفاء  وطــور 

اجلنسية.

رابعًا: العوامل املؤثرة يف شخصية املراهق

تؤثر يف شخصية  هناك عوامل داخلية وخارجية 
املراهق:

اجلسمي  النمو  يف  تتمثل  الداخلية:  العوامل  أ. 
والعقيل.

األج  العوامل  يف  تتمثل  اخلارجية:  العوامل  ب. 
األخرى  جوانب  إىل  والبيئية  والدينية  والثقافية 

املساعدة يف هذا التأثري.

أ ـ العوامل الداخلية: وتنحرص يف:

عن  وذلك  الشخصية  يف  ويؤثر  اجلسمي:  النمو 
وتتوافق  مزدوجة،  تكون  التي  التوافق  عملية  طريق 
مع جسده اجلديد، وتتوافق مع أقرانه وأفراد املجتمع 
اآلخرين الذين يتعامل معهم كذلك أن أي عيب أو 
شذوذ »Anomalies« يف النمو اجلسمي للمراهق يعترب 
بحق جتربة قاسية له، فحب الشباب أو االعوجاج يف 
اجلسم أو عدم نامء العضالت يقلق املراهق ويولد له 

عدم الثقة بالنفس، كذلك دوره يف تقييم الذات.

النمو اجلنيس: وقد اهتم هبذا اجلانب »سوليفان« 
حيث حدد سبع مراحل يوجد فيها تغريات جوهرية 
مرحلة  الطفولة  مرحلة  املهد  مرحلة  الشخصية:  يف 
املراهقة،  قبل  ما  مرحلة  احلداثة(،  )عهد  الصبا  فرتة 

املراهقة املبكرة، املرحلة املتأخرة، مرحلة الرشد.

ب ـ العوامل اخلارجية: 
ـ عوامل اجتامعية: األرسة \ املدرسة \ االصدقاء.
ـ عوامل ثقافية: نقص التوعية، وخاصة اإلعالم. 

ـ عوامل بيئية: من املحيط االجتامعي.

ـ عوامل دينية: ضعف الوازع الديني.
ـ انتشار البطالة والفراغ 

الالمسؤولية،  احلرية،  اجلهل،  املنحرفة،  الكتابات  ـ 
الفقر الشديد والثراء الشديد.

ال  املراهق  ان  يتبني  السابق،  العرض  إىل  استنادًا 
يدخل مرحلة املراهقة أو يتجاوزها بمؤثرات تتعلق 
بيئته من  يتفاعل مع مؤثرات  به وحده، ولكن أيضًا 
النواحي كافة، وخصوصًا األرسة واألصدقاء، وهذا 
التنشئة  املؤثرة يف  الوسائل  باجياز،  معاجلة،  إىل  يدفع 
االســاس  اخللية  تشكل  األرسة  كــون  االجتامعية 

للمجتمع.

ومن هنا ينطلق السؤال البدهيي هل نجح االعالم 
عىل  التأثري  من  تكن  وهل  االطــار،  هذا  يف  الديني 
الشباب،  اىل  رسالته  يف  الشبابية  واملهارات  العادات 
وهل استطاع زرع افكار دائمة تبني شخصية شبابية 
ملتزمة ما ثقفته من دروس وعرب وحتصل عىل تراكم 
واملعرفية  الثقافية  منظومتها  بناء  من  يمكنها  معريف 

وباالخص الدينية؟

خصوصًا وأّن مرحلة الشباب يف حياة الفرد هي 
مرحلة  هي  واملجتمع  األُّمــة  حياة  ويف  بناء،  مرحلة 
حتّول، فإن كان الشباب رشيدًا ناضجًا واعيًا عاقاًل، 
فإّنه يبني لنفسه مستقباًل سعيدًا وحيّول ُأّمته إىل العزة 
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الشباب  كان  وإن  أفضل،  وحياة  والكرامة  والقّوة 
بيتًا  لنفسه  يبني  فإّنه  شهواته،  يف  غارقًا  مائعًا،  الهيًا 
ينهار عىل رأسه، ومستقباًل ُيرثى له وال ُيغبط عليه، 
املــادي  االهنيار  إىل  بُأّمته  يدفع  الوقت  نفس  ويف 

واملعنوي.

من الواضح ان طفرة االعالم الديني التي شهدها 
القرن احلايل بناء عىل االستثامر عىل وسائل االتصال 
واالعالم احلديثة، مل تبَن عىل اسرتاتيجيات مدروسة 
ضخ  كان  االغلب  يف  اهلــدف  ان  بل  كــاٍف،  بشكل 
بام  يكتفي  كان  مجهور  اىل  املعلومات  من  هائل  كم 
يتعلمه من دينه من اهله او بيئته او مدرسته او شيخه 

االقرب.

قناة  تأسيس  وسهولة  امكانيات  تــزايــد  ومــع 
فضائية او اذاعة او منرب اعالمي، كان السباق مرتكز 
بلغة  مطولة  مناقشات  او  متشاهبة  برامج  تقديم  عىل 
حتتاج اىل كثري من القراءة املتأنية حيث اهنا تصل اىل 
رشائح متنوعة وخمتلفة املستويات العلمية والفكرية 
رشائح  ــزب(  )حت اىل  ادى  ما  وهــذا  واالجتامعية، 
اجلمهور وراء حمطة بعينها او مرسل بذاته، والنتيجة 
حتول االنتباه من النقاش حول اصل الفكرة والطرح، 

اىل الدفاع، أو اهلجوم، عىل حمطة او شخص.

اىل  وصلت  التي   احلسني ــام  االم ثــورة  ان 
 زينب العقيلة  مدرسة  ومن  بالتواتر،  عرصنا 
الثورة  وهدف  معنى  ابقني  اللوايت  االعالميات  اول 
والطليعي،  واحلقيقي  الطبيعي  موقعهام  يف  احلسينية 
واكثر  فضائية  شاشة  عىل  اطاللة  من  اكثر  اىل  حتتاج 
ترك  مــا  فهم  اىل  حتــتــاج  مسجد،  يف  حمـــارضة  مــن 

اخلالدة،  بثورته  انساين  ارث  اإلمام احلسني من 
وصفحات تاريخ مرشق يف مسرية األمة اإلسالمية، 
وتراث عظيم يف التضحية واإليثار والفداء من أجل 
قرابني  وأصحابه  وأوالده  بيته  أهل  وتقديم  الدين، 
ثورة  التاريخ  يشهد  مل  حيث  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف 
وتضحياهتا  أهدافها  يف   احلسني اإلمــام  كثورة 
يف  استثنائية  ثورة  بحق  فهي  ورموزها،  ومنطلقاهتا 
املعربة  ورسالتها  الدامية،  وصورها  مشاهدها  كل 

بكل قوة وشجاعة عن احلق واحلرية واإلصالح.

ــه  ــات واجــب بــكــل  قـــام   احلسني واإلمـــــام 
ومسؤولياته، وضحى بنفسه يف سبيل اهلل، من أجل 

بقاء الدين، وحماربة الفساد والظلم واالنحراف.

نحن  مسؤولياتنا  هي  ما  هو:  املهم  السؤال  لكن 
جتاه اإلمام احلسني يف هذا العرص ويف كل عرص؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل من الرضوري االشارة 
إىل أبرز املسؤوليات والواجبات املهمة وهي:

 1ـ التمسك بالقيم واملبادئ: ثار اإلمام احلسني
التحريف  من  سلياًم  الدين  يبقى  أن  أجل  من 
الدين  الفساد علنًا، وُحِرف  انترش  والتضليل، حيث 
يسجل  أن   اإلمام فأراد  وفروعه،  أصوله  عن 
املبادئ  عىل  للحفاظ  عمليًا  درسًا  وثورته  بنهضته 
عىل  احلث  بستدعي  مما  واألخالقية،  الدينية  والقيم 
يف  واألخالق  واملثل  والقيم  باملبادئ  بقوة  التمسك 
االسالمية  للقيم  املضاد  االعالمي  الضخ  مواجهة 

والعربية االصيلة.

سرية  وهي   :احلسني اإلمام  بسرية  االقتداء  ـ   2
االقتداء  االسالمية  االمة  وعىل  وعظيمة،  مرشقة 
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وبتضحياته،  وبعبادته،  وبأخالقه،  العظيمة؛  بسريته 
وايضًا بصربه وقوته وشجاعته.

فال يكفي ملن حيبه أن يبكي عليه، أو يلطم صدره 
وخده حزنًا عليه، أو حيرض مأته... وإن كان كل ذلك 
مطلوبًا وفيه ثواب وأجر عظيم، ولكنه إذا حتول إىل 
بال  عليها  اعتدنا  وعادات  ميكانيكية،  طقوس  جمرد 
يامرسها  من  عىل  تأثري  أي  تفقد  فإهنا  غاية  أو  هدف 
هبذه الصورة السلبية، وحيرض هنا قول االمام املغيب 
ال  وحدها  البكاء  »عاشوراء  الصدر:  موسى  السيد 
تكفي، بل جيب ان تقرتن باملدرسة التي خترج ابطاالً 
واتباعًا خملصني لالمام احلسني ولثورته وهنجه 

االصالحي والتغيريي«.

التعريف  ويشمل  احلسينية:  بالثورة  التعريف  ـ   3
ووسائلها  وأهدافها  احلسينية  الثورة  منطلقات 
احلق  بني  معركة  من  فيها  حدث  وما  وغاياهتا، 
الثورة احلسينية  والباطل، والتعريف بشخوص هذه 
التعريف  حيتوي  أن  للغاية  املهم  ومن  الناس.  لكل 
بالثورة احلسينية عىل قراءة حتليلية وليس جمرد قراءة 
رسدية، ألن املنهج األول هو الكفيل بإيصال أهداف 
ويساعد  وضوح،  بكل   احلسني اإلمام  ثورة 
والعرب  الدروس  استيعاب  عىل  املعارصة  األجيال 

هلذه الثورة املباركة.

4 ـ االرتباط بالثورة احلسينية: واالمر هنا يعني اتباع 
خط اإلمام وفكره ومنهجه العلمي والعميل، ويمكن 
تعزيز هذا اجلانب لدى االطفال واملراهقني والشباب 
واقامة  احلسينية،  باملجالس  مشاركتهم  خالل  من 
جمالس االطفال بطريقة توصل الفكرة والعربة اليهم 

بيرس.

اإلمام  الكتب عن  وتأليف  احلسينية  الثقافة  ـ نرش   5
احلسني، أو ترمجة ما كتب عنه بمختلف اللغات 

العاملية.
باإلمام  للتعريف  اإلنرتنت  عىل  مواقع  تأسيس  ـ   6

احلسني، وبمختلف اللغات احلية.
التمثيل،  أو  العزاء  أو  املحارضات  عرب  املسامهة  ـ   7
امللتزمة،  الفضائية  القنوات  خالل  من  ونرشها 
اإلعالم  وسائل  وخمتلف  املتاحة،  اإلنرتنت  ومواقع 

احلديثة.
اجلديدة  االلكرتونية  التقنيات  من  االستفادة  ـ   8

للتعريف باإلمام احلسني وهنضته اخلالدة.
والشوائب  البدع  كل  من  الطف  واقعة  تنقية  ـ    9
املقصود  التحريف  ومن  بصلة،  اليها  تت  ال  التي 
لتشويه  العصور  مّر  عىل  كسبة(  )كتبة  اعتمده  الذي 

حقيقتها.
للتعريف  املسلمني  لغري  برامج  ختصيص  ـ    10
االصالحية  واهدافها  املباركة  احلسينية  بالثورة 
العامل  عىل  الثورة  هذه  مفاهيم  وتعميم  والتغيريية 
العاملية  الشخصيات  من  كثريًا  وان  خصوصًا  امجع، 
الثورة  هذهخ  حقيقة  عىل  االطالع  هلا  تسنى  التي 
تعلمت منها واعتربهتا مثاالُ حيتذى يف قدرة املظلوم 
مكان  كل  يف  جائر  سلطان  وجه  يف  “ال”  قول  عىل 
وزمان لتكون مصداقًا لقول: كل يوم عاشوراء، كل 

ارض كربالء..
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  of  Psychiatry  التي يقول فيها بأن الشخصية هي 

وال  غريه،  مع  عالقاته  يف  الشخص  سلوك  عن  عبارة 
دراسة  وعند  اإلطار،  هذا  يف  إال  للشخصية  وجود 
الشخصية  املواقف  إىل  التوجه  جيب  الشخصية 
الشخصية  وتنظيم  نفسه،  الشخص  وليس  املتبادلة 
الوقائع  وليس  األشخاص  بني  املتبادلة  الوقائع  قوامه 
الرضورة  من  ليس  أنه  العلم  مع  الداخلية،  الشخصية 
أن تكون العالقات املتبادلة بني أشخاص حقيقيني، إذ 
يمكن أن يكونوا خياليني أو متومَهني كام يف األحالم أو 
الفكرية  والعمليات  والروايات واألساطري.  القصص 
إدراك وتفكري وتذكر وختيل وغريها ما  األساسية من 
وترتبط  املتبادلة،  الشخصية  للعالقات  صدى  إال  هي 
بأشخاص وليست بعيدة عن تأثريهم، ويعتقد أننا ندرك 
ونفكر ونتذكر ونتخيل... الخ، نتيجة التفاعل املتبادل. 
عليها  يعتاد  التي  بتوجهاهتا  املتبادلة  العالقات  ويميز 
املرء، فهي عدوانية نحو شخص أو جمموعة، وشهوانية 
عند آخر،.. وكلام كانت عالقات الفرد خمتلفة كلام كثرة 
أو  املشاعر  يف  آليتها  تكون  أن  ويمكن  توجهاهتا،  آلية 
معظم  وختدم  األفعال،  أو  االجتاهات  أو  ألحاسيس 
خيدم  وإشباعها  األساسية  احلاجات  إشباع  اآلليات 
واستقراره.  الشخص  أمن  هيدر  الذي  التوتر  خفض 
أما نظام الذات عنده فهو بديل نظام األنا عند فرويد، 
االنعزال  إىل  ويميل  يتضخم  أن  يمكن  الذات  ونظام 
احلاصلة  الصورة  عىل  ويطلق  الشخصية،  بقية  عن 
للشخص عن شخصيته أو ذاته أو عن ذوات اآلخرين 
وتتكون   ،Personification التشخيص  اسم 
أن  ويضيف  املتبادلة،  للعالقات  نتيجة  الشخيصات 
اخلربة املعرفية حتصل نتيجة تراكم ثالث مراحل هي: 
مرحلة اخلربة اخلام Protoaxic experience، ومرحلة 
 ،Parataxic experience املرتابطة  شبه  اخلربات 
 ،Syntaxic واملرحلة األخرية وتعكس التفكري الرتكيبي

الواقعية.  اخلربة  يعكس  والذي  املنطقي  التفكري  وهو 
وأبرز ما يميزه وجيعله بعيدًا عن فرويد هو تأكيده عىل 

الطابع االجتامعي النفيس لنمو الشخصية. 

النفسية.)املصدر:  للعلوم  العربية  الشبكة  يف:  نرشت   *
.)www.DCpsy.com املركز الرقمي للعلوم النفسية
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انعكا�شات الزيارة الربعينية في تهذيب اخالق ال�شباب
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الملخ�ض
هناك انعكاسات متنوعة وكثرية يتأثر هبا الشاب، قد تكون هذه االنعكاسات اجيابية او سلبية حسب البيئة 
والديني  واالقتصادي  السيايس  الواقع  يف  كبرية  انعكاسات  هلا  االربعينية  فالزيارة  ذلك،   خالل  من  املؤثرة. 
رشحية  وباخلصوص  الفرد  سلوك  يف  االجيايب  االنعكاس  هو  االنعكاسات  هذه  ومن  اخره.  واىل  واالخالقي 
الشباب، الذين يعتربون البيئة اخلصبة يف استلهام العرب واكتساب السلوك اجليد.حيث ان الثورة احلسينية هلا 
الدور املميز والبارز يف التأثري عىل رشحية الشباب. يف هذا البحث سوف نعتمد عىل التحليل الكمي يف حتديد  

العالقة بني العوامل االخالقية لرشحية الشباب وعدد مرات الزيارة االربعينية للشاب.

الكلامت املفتاحية: الزيارة االربعينية، االخالق، املنهج االخالقي، هتذيب اخالق الشباب.

The Reflection of the 40th visiting for improving the moral on young people

Dr. Muhannad F. AlSaadonyDr. Fadhil H.   Saif H. Raheem

 Statistics department -
 University of Al-Qadisiyah

 Statistics department -
 University of Al-Qadisiyah

 Statistics department -
 University of Al-Qadisiyah

Abstract
There are many different reflections and influenced by young’s slide. These reflections may 

be positive or negative depending on the environment affecting. Then.  the 40th visiting has got 
a great implications in the political. economic. religious. moral.…. so on. The paper will study 
these features and its effect on the young. They are a  positive reflection on the individual’s 
behavior. especially the youth. who consider the optimal environment to draw lessons and 
gain good behavior. Where the Husseiniya revolution has  a featured and prominent role in 
influencing  on the youth.

In this paper. we will use quantitative analysis for determining the relationship between 
ethical factors of the youth and the number for 40th visiting. 

Key words: The Fortieth Visit, Ethics, Ethical Approach, Refinement of Youth Morals.
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المقدمة 

من منطلق املقولة الرتبوية االخالقية االصالحية  
اىل سيدنا احلسني ابا عبد هلل  سنرشع يف مقدمة 
وانام  بطرا  وال  ارشا  اخرج  )مل   قال حيث  بحثنا 
بعد  ــدي(.  جـ ــة  ام يف  ــالح  االصـ لطلب  خــرجــت 
الرسول  وفاة  بعد  املجتمع  عاشه  الذي  االنحراف 
وصايا  اتباع  وعــدم  والسالم  الصالة  افضل  عليه 
لبداية  مـــؤرشات   كانت  كثرية  امــور  يف  الــرســول  
الدعوة  وكادت  املحمدية   الثورة  اهداف  انحراف 
حيث  الزمنية،  احلقبة  تلك  يف  تتالشى  االسالمية 
الفاسدين  احلكام  اىل  املسلمني  امور  زمام  انيطت 
ابن  سفيان،ويزيد  ايب  أبن  معاوية  أمثال  أمية  يب  من 
اىل  الرتبوي  النهج  ورغم  اهلل.  لعائن  عليهم  معاوية 
عن  اىل  برجوع  بدأ  املجتمع  ان  اال  النبوة  بيت  ال 
االخالقي  اجلانب  يف  وباألخص  املحمدي  النهج 
االمــام عيل معارك  والــرتبــوي، حيث خــاض  
عديدة مع املارقني واملنحرفني عن هنج الثورة وعاش 
حيث  من  قاسية  جدا  كانت  زمنية  فرتة  عيل  االمام 
التعاليم  عن  الناس  وابتعاد  االخالقي  االنحراف 
دور  له  كان   عيل االمــام  ان  ونجد  االسالمية 
الواعظة،  اخلطب  خالل  من  واضح  توجيه  تربوي 
والنهج الرتبوية  الذي يركز عىل اتباع تعاليم االسالم 
االمام  أبنه  اىل   وصيته يف  مبني  هو  كام  احلنيف. 
احلسن التي تعترب منهاج تربوي لألجيال عىل مر 
وظاملني  الظلم  اىل  مناهضني   وكانوا العصور. 
التي كانت  الفرتة  وباخلص السلطة احلاكمة يف تلك 

تتصف بالفساد والظلم واالنحراف عن النهج النبوة 
حتت عباءة االسالم حيث كان يزيد احلاكم لألمة يف 
بالفساد  ابيه   وحكم  حكمه  تيز  والذي  الفرتة  تلك 
 احلسني االمــام  دفع  مما  واالنــحــراف،  والظلم 
السلطة  ومقاومة  االنحراف  هذا  من  بضد  للوقوف 

الفاسدة  احلاكمة. 

االجتامعي   الثقل   له   هلل عبد  أبــا  أن  وبــام 
حكمه  التأييد  ألخــذ  وبشدة  يميل  احلاكم  فكان 
موقف  فكان  مبايعته،  خالل  من   احلسني من 
االمام احلسني الرفض يف مبايعة هذا الفاسق كذلك 
خالل  من  احلسني  لألمام  اجلامهريية  القاعدة  توفري 
تكليف رشعي خلروج  اصبح  اذا  العراق  أهل  كتب 
االمام احلسني عىل احلكم الفاسد يف تلك الفرتة. أذا 
تربوية  أخالقية   احلسني االمام  ثورة  مقومات 
عروش  زلزلة  احلسني  ــام  االم فثورة  ــا.  ذاهت بحد 
بني  بني  بطولية  ملحمة  كربالء  يف  وحدثت  الطغاة، 
 القيم الساموية واملتمثلة باألمام احلسني وجنده

ويزيد وزبانيته عليهم لعائن اهلل. 

انترصت  السيف  الدم عىل  انترص  الثورة  تلك  يف 
القيم االخالقية عىل الفساد. يف ملحمة الطفوف كان 
اخلطب  خالل  من  وجيل  واضــح  الرتبوي  اجلانب 
عىل  املعسكرين  ولكال   احلسني لألمام  الواعظة 
 حد سواء. لكن كان لبطلة كربالء السيدة زينب
الثورة احلسينية ومن  املميز يف أيصال أهداف  الدور 
لتلك  الرتبوي  االهــداف  هي  االهــداف  تلك  ابــرز 
احلسينية  الثورة  هذه  أهداف  وبقية  املباركة،  الثورة 
اثاره االجيابية عىل املجتمع اىل يومنا  املباركة نلتمس 

هذا.
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الزيارة  اثــار  عىل  يركز  الدراسة  قيد  البحث  يف 
والــرتبــوي  ــي  ــالق االخ الــســلــوك  عــىل  االربعينية 
انحدار  نــامذج  عــدة   بناء  خــالل  من  الشباب،  لــدا 
زيارة   مرات  عدد  أن  حيث   ،)regression models(

االربعينية  خالل حياة الفرد كمتغري مستقل وتأثريها 
الشاب.  لــدا  الرتبوية  املتغريات  من  جمموعة  عىل 
وذلك لدراسة أثر عالقة الزيارة االربعينية عىل بعض 

املتغريات االخالقية والرتبوية للفرد. 

هدف البحث

هيدف هذا البحث اىل بناء نامذج رياضية، لوصف 
الرتبوية  املتغريات  من  جمموعة  بني  العالقة  أثــر 
واالخالقية و عدد الزيارات االربعينية للفرد الواحد 
خالل فرتت حياة الفرد، ثم التنبؤ بالدور االجيايب أو 
الواحد عىل  للفرد  األربعينية  زيارات  لعدد  السلبي  

سلوكه االخالقي والرتبوي.

اأهمية الدرا�شة

بني  العالقة  توضيح  اىل  الدراسة  أمهية  تكمن 
الرتبوية  العوامل  وجمموعة  االربعينية  ــارة  ــزي ال
تكوين  خالل  من  كمية  بصور  للفرد  واالخالقية 
 )regression model( االنحدار  نامذج  من  جمموعة 
بصورة مستقلة التي تبني أجتاه العالقة بني متغريات 
يمكن  دقيقة  مقدرات  عىل  واحلصول  الــدراســة. 
املجتمع  هذا  لتمثيل  الدراسة  جمتمع  عىل  تعميمها  
عىل  املواكبة  هل  وتوضيح  تثيل.  أفضل  املــدروس 
السلبي  أم  الدور االجيايب  للفرد  هلا  زيارة االربعينية 

عىل أخالق وتربية الفرد.  

النهج التربوي والخالقي لزيارة الربعين

من املعلوم ان ثورة االمام احلسني  تضمنت 
الكثري من املناهج الرتبوية والصور االخالقية املهمة 
حيث  والــفــرد،  املجتمع  خدمة  عىل  ــزت  رك التي 
املطلوبة  االهداف   احلسني االمام  ثورة  حققت 
لنمو املجتمع االسالمي باالجتاه الرتبوي واالخالقي 

وغريها]4[.

ومن حجم زيارات اليومية التي يشهدها رضحيي 
العباس  دليل   ابو فضل  االمام احلسني  واخيه 
عىل حتقيق االهداف العامة لثورة احلسينية. ومن اهم 
تنمية  عىل  تركز  التي  االربعينية  زيارة  هي  الزيارات 
يف  نرى  حيث  الفرد.  و  املجتمع  يف  الرتبوية  الروح 
التجمع البرشي الذي يتجاوز املالين من البرش من 
جنسيات وقوميات وديانات خمتلفة يدفعهم  اهلدف 

االخالقي والرتبوي لثورة احلسينية ]3[. 

زيــارة  يف  اهلائل  البرشي  الكم  من  الرغم  عىل 
االربعينية مل تسجل أي عملية عنف بني الزائرين الن 
الذي  هو  احلسني  االمام  ثورة  اىل  االخالقي  الدور 

جيمعهم. 

وان هناك  جمموعة من االهداف الرتبوية تتلخص 
عىل  ستنعكس  بدورها  التي  االربعينية  ــارة  زي يف 
هتذيب السلوك فرد ضمن املجتمع. ويف هذا املبحث 
الرتبوية  ــداف  االه من  جمموعة  عىل  الرتكيز  سيتم 

لزيارة االربعينية ومن ابرز هذه االهداف:
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اأوًل: التوجه الى اهلل تعالى

إيامنية  أجواء  هناك  االربعينية  الزيارة  أوقات  يف 
مميزة  وملفتة للنظر. حيث نجد يف أوقات الصالة ختيل 
الشوارع من الزائرين بنسبة كبرية جدًا ألداء الصالة 
هناك  أن  كذلك  الصالة.  جانب  من  هذا  وقتها  يف 
القرآن،  قراءة   اىل  يميلون  الزائرين  من  كبرية  نسبة 
بدفع  يقومون  الزائرين  وكذلك هناك قسم كبري من 
الصدقات ومساعدة الفقراء، واىل أخره من االعامل 

االيامنية التي أوصت هبا الرشيعة الساموية ]2[.

ثانيًا: تال�شي الفوارق الطبقية

ان  نجد  االربعينية  زيــارة  يف  احلسينة  املسرية  يف 
حيث  الزائرين،  بني  كليا،  تنعدم  الطبقي  الفوارق 
االغنياء  بني  تنعدم  االقتصادية  الفوارق  أن  نجد 
طريق  هو  واحــد  طريق  جيمعهم  حيث  والفقراء 
الزيارة االربعينية، وكذلك الفوارق العلمية تتالشى 
الزيارة  ان  االربعينية، من هنا نجد  الزيارة  يف طريق 
بني  الطبقية  الفوارق  نفي  هدف  حتقق  االربعينية 

الزائرين]2[.

ثالثًا: مواجهة الظلم 

عىل  االربعينية،  الزيارة  يف  احلسينية  املسرية  شهد 
ضد  املختلفة،مواجهات  الزمنية  الــفــرتات  مــدى 
احلكام الفاسدين، فعند تصفح التأريخ نجد أن هناك 
ثورات عديدة كان منطلقها املسرية احلسينية. وهذه 
يف  للوقوف  االربعني  لزيارة  الرتبوية  االهداف  أحد 

وجه احلكام الفاسدين]2[.  

مميزات الزيارة الربعينية

منها  ــدة  ع مــيــزات  االربعينية  ــارة  ــزي ال تتلك 
العامل،  مسلمني  بني  والفكري  املعريف  التواصل 
اللتقاء  جامع  مكان  االربعينية  الزيارة  تعترب  حيث 
احلضارات الرشقية والغربية، حيث توفر هذه الزيارة 
فرصة اىل أصحاب املواكب والزائرين للحصول عىل 
الزائرين  ثقافات  تالقي  خالل  من  متنوع  معريف  كم 

املختلفة ]1[.

ومن املالحظ من الزيارة االربعينية تعترب تكريس 
لثقافة روح املواطنة والعمل التطوعي وذلك واضح 
من خالل االعامل التطوعية التي تنفذ خالل الزيارة 
االربعينية من تنظيف وعمل تزين لشوارع مسارات 
والتي  التطوعية  االعــامل  من  أخرها  واىل  الزائرين 
الزيارة  توفر  حيث   املواطنة.  روح  تنمي  بدورها 
واضح  وذلك  االجتامعي  التكافل  مبدى  االربعينية 
ميزات  من  وايضًا  وااليثار،  والكرم  العطاء  ميزة 
العنرصي  التميز  املظاهر  الزيارة االربعينية هي اهناء 
هذه  تنتهي  ال  وكيف  املــســاوات،  روح  وتكريس 
جيمعهم  احلسينية  املسرية  يف  املالين  وكل  الفوارق 
قبلة  اىل  كــربــالء  نحو  الــزحــف  هــو  واحــد  ــدف  ه
من  جمموعة  حتقق  االربعينية  فالزيارة  لذا  االحرار. 
وتقوم   العقائدية  املبادئ  ترسخ  حيث  ــداف.  االه
رسول  بيت  ال  هنج  عن  املنحرفة  الثقافية  التيارات 
الشك  توليد  عىل  تركز  التي  الشبهات  ومواجهة  اهلل 
وخلق االفكار املنحرفة يف املسائل العقائدية وغريها 
من السامت نبيلة التي حتققها الزيارة االربعينية ]1[.
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الفرد  الزيارات  عدد  ستكون  احلايل  البحث  يف 
توليفه  يتم  مستقل،الذي  كمتغري  حياته  فرتة  خالل 
انحدار، وحتديد نوع  لبناء نموذج  عىل متغري معتمد 
بيانات  نوع  يعتمد عىل  املستخدم   االنحدار  نموذج 
املتغري املعتمد،حيث يف دراستنا احللية سيم استخدام 
عدد من نامذج االنحدار املختلفة حسب نوع بيانات 

املتغري املعتمد.

نماذج النحدار الخطية  الم�شتخدمة   

لعرض  طريقة  هو  االنحدار  نموذج  حتليل  ان 
العالقة بني املتغري املعتمد  ومتغريات املستقلة  ]5[. 
ويعد نامذج  االنحدار اخلطي من الطرق اإلحصائية 
املعتمد  املتغري  بني  العالقة   اجتاه  املتميزة  يف وصف 
واملتغري املستقل  الذي يضمن  دقة االستدالل   بني 

متغريات الظاهرة  املدروسة.   

ويمكن وصف نموذج االنحدار  بأنه عبارة عن 
العالقة  أجتاه  لوصف  تستخدم   رياضية  معادلة  بناء 
قيم   لتقدير  املدروسة  وذلك   الظاهرة  بني متغريات 
معامالت النموذج  املدروس واحلصول عىل نموذج 
تنبؤي يزودنا بقيم تنبؤيه يف املستقبل، ويمكن تعريفه 
متغري  عىل   )Y( التابع  للمتغري  إنحدار  عن  أيضًا 
التوضيحية  املتغريات  من  جمموعة  أو  واحد  مستقل 
)املستقلة(  Xp...،X2 ،X1  لذا فأن نموذج االنحدار  
التي توضح من  الداللية   العالقات  يركز عىل فكرة 

خالل شكل االنتشار أو التشتت ]6[. 

فقط   واحــد  أسلوب  ليس  االنــحــدار  نــامذج  إن 
توظيفها   يمكن  التي  النامذج   من  هناك  جمموعة  بل 
ومتغري  مستمر  املعتمد   املتغري  بني  العالقة  لتحديد  

مستقل واحد مستقلة أو عدة متغريات مستقلة.

واملعادلة  نموذج  اإلنحدار اخلطي هي: 

Y = b0+b1 Xi+ei

حيث أن Y = املتغري التابع 

 Intercept  أو Constant  قيمة ثابتة = b0 

املتغري  عىل   y املعتمد  املتغري  أإلنحدار  ميل   =b1

املستقل 

 Xi= املتغري املستقل 

ei= حد اخلطأ العشوائي الذي يتوزع وفق التوزيع 

 σ2الطبيعي بمتوسط )0(، وتباين

بعد تقدير معامل نموذج االنحدار البد من ان نبني 
هل أن هذه املقدرات  تلك قيمة  احصائية اي تكون 
معنوية  ولتحديد   إحصائيًا.  معنوية   املقدرات  هذه 
ختبار  عىل   سنعتمد  االنحدار  نموذج  مقدرات  
 .]5[ املقدرات  لتلك  املقابل  املعنوية   ومستوى   T
وملعرفة قوة العالقة بني متغريي نموذج سنعتمد عىل 
التفسريية  R. وملعرفة القوة  معامل االرتباط البسيط 
للنموذج قيد الدراسة يتم استخدام معامل التحديد. 
املدروس  النموذج  معنوية  حول  القرار  ملعرفة  لكن 

.F ككل يتم استخدام اختبار

من املعلوم ان نوع بيانات املتغري املعتمد هي التي 
يتناسب  الذي  االمثل  االنحدار  نموذج  نوع  حتدد 
املتغري  بيانات  كانت  اذا  فمثال  املتوفرة،  البيانات  مع 
املعتمد بيانات كمية مستمرة يمكن استخدام نموذج 
املعتمد  املتغري  كان  أذا  لكن   .]6[ اخلطي  االنحدار 
يمتلك بيانات ثنائية فأن النموذج االمثل هو نموذج 
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اللوجستي.  االنحدار  نموذج  أو  الربوبت  انحدار 
جزء  يف  كمية  املعتمد  املتغري  بيانات  كانت  اذا  لكن 
نموذج  النموذج  هذا  يسمى  أخر  جزء  يف  وثابتة 
االنحدار املقيد ]7[. واذا كانت نقطة التقيد مساوية 
احلالة  هــذه  يف  االنــحــدار  نموذج  يسمى  صفر  اىل 
نموذج انحدار توبت ]8[. ويف بعض االحيان نوع 
توزيع املتغري املعتمد الذي يعتمد عىل نوع توزيع حد 
نوع  اخلطية.حيدد  لالعتامدية  وفقًا  العشوائي  اخلطأ 
واىل  بواسون  انحدار  نموذج  مثل  االنحدار  نموذج 

اخره ]8[.      

الجانب التطبيقي:

تم مجع بيانات الدراسة احلالية من خالل استامرة 
كال  من  زائــر   300 عىل  توزيعها  تم  االحصائية. 
اجلنسني وبأعامر خمتلفة ترتاوح من )15-70 سنة(، 
االسئلة  من  جمموعة  تتلك  االستامرة   هذه  وكانت 
ضمنها   ومن  الدراسة،  قيد  الظاهرة  متغريات  تثل 
الفرد  قبل  من  االربعينية  الزيارة  تأدية  مرات  عدد 
املتغري  هذا  يعترب  حيث  حياته.  فرتة  خالل  الواحد 

متغري مستقل.

من  جمموعة  االستبيان  ــامرة  االســت وتضمنت 
االسئلة التي كانت تثل املتغريات املعتمدة ومع كل 
متغري يمكن بناء نموذج انحدار مستقل عن النموذج 

االخر وهذا املتغريات هي 

ضعيف            . 1 بالصالة   الزائر   التزام   مدى 
جيد ممتاز 

منذ . 2 الزائر  رمضان   شهر  صيام  مرات  عدد 

التكليفه الرشعي خالل فرتة حياته
مناهضة  . 3 بمظاهرات  الزائر  مشاركة  مرات  عدد 

للظلم خالل فرتة حياته
حياته. 4 فرتة  خالل  الزائر  مشاجرة  مرات  عدد 

 عالقة الزائر مع ابويه ضعيف خالل فرتة حياته    . 5
يسء  متوسطة  جيدة

عىل  وزعت  التي  االستامرات  بيانات  تفريغ  بعد 
300 زائر  من خالل  إجاباهتم عىل  املتغريات أعاله. 
يقيس  نموذج  كل  انحدار،  نامذج  مخس  ببناء  قمنا  
االربعينية   الزيارة  مرات  عدد  بني  ما  العالقة  اجتاه 
املبينة  اخلمسة  املعتمدة  املتغريات  مع  ــر  زائ لكل 
اثر العالقة بني  النموذج االول يقيس  أعاله. اي ان 
عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر الواحد والتزامه 
بصالته. والنموذج الثاين يقيس اثر العالقة بني عدد 
مرات الزيارة االربعينية للزائر الواحد والتزام الزائر  
بصيامه بشهر رمضان خالل فرتة حياته.  والنموذج 
الزيارة  مــرات  عدد  بني  العالقة  اثر  يقيس  الثالث 
الزائر  مشاركة  مرات  عدد  الواحد  للزائر  االربعينية 
أما  حياته.  فرتة  خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات 
مرات  عدد  بني  العالقة  اثر  يقيس  الرابع  النموذج 
الزيارة االربعينية للزائر الواحد عدد مرات مشاجرة 
الزائر خالل فرتة حياته. أما النموذج اخلامس يقيس 
للزائر  االربعينية  الزيارة  مرات  عدد  بني  العالقة  اثر 
حياته.  فرتة  خالل  ابويه  مع  الزائر  وعالقة  الواحد 
ولتحليل النامذج اخلمس املبينة أعاله سوف نستخدم 

.R بكجات خاصة يف لغة
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تحليل البيانات

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر أ. 
الواحد والتزامه بصالته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 

جدول رقم )1( يمثل  نتائج تحليل الثر 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
اختبار  قيمة  ان  نجد  حيث  صالته.  يف  الفرد  بالتزام 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية   يف التزام الفرد 
بصالته  بلغت )15.891(  وهي قيمة ذات داللة  
عند مستوى  معنوية  1%، وايضًا نجد ان قيمة معامل 

وكانت   ،%57 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 
قيمة  وهي   ،4.135 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة 
معنوية حيث أن  اختبار t  بلغت 3.986  وتعترب هذه 
القيمة قيمة  معنوية وطردية عند مستوى داللة %1. 
من  املعطيات اعاله نجد انه كلام ازداد املتغري املستقل 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
يؤدي اىل ارتفاع املتغري املعتمد واملتمثل بالتزام الفرد 

بصالته  بمقدار 4.135.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر ب. 
رمضان  بشهر  بصيامه  الزائر   والتزام  الواحد 

خالل فرتة حياته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
فرتة  خالل  رمضان  بشهر  صيامه  يف  الفرد  بالتزام 

حياته. 

مرات  عدد  ألثر   F اختبار  قيمة  ان  نجد  حيث 
الزيارة االربعينية يف صيامه بشهر رمضان خالل فرتة 
حياته بلغت )21.562( وهي قيمة ذات داللة  عند 
معامل  قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية   مستوى  
وكانت   ،%65 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 

قيمة معلمة االثر مساوية اىل 7.132. 

بلغت   t اختبار  أن   حيث  معنوية  قيمة  وهــي 
معنوية وطردية  تكون  القيمة  وتعترب هذه    5.987

عند مستوى داللة %1. 

املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات  من  
االربعينية   الزيارة  مــرات  بعدد  واملتمثل  املستقل 
املعتمد  املتغري  ارتــفــاع  اىل  ــؤدي  ي واحـــدة   ــدة  وح
واملتمثل بالتزام الفرد يف صيامه بشهر رمضان خالل 

فرتة حياته بمقدار 7.132.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر 	. 
الواحد و عدد مرات مشاركة الزائر بمظاهرات 

مناهضة  للظلم خالل فرتة حياته 

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 

جدول رقم )3( يمثل  نتائج تحليل الثر 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة  مــرات  عــدد 
للظلم خالل فرتة حياته. حيث نجد ان قيمة اختبار 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية   يف عدد مرات 
خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة 
فرتة حياته،بلغت )18.377( وهي قيمة ذات داللة  
عند مستوى  معنوية  1%، وايضًا نجد ان قيمة معامل 
وكانت   ،%45 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد 
قيمة  وهي   .8.965 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة 
t  بلغت 6.874  وتكون   معنوية حيث أن  اختبار 
القيمة معنوية وطردية عند مستوى داللة %1.  هذه 
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من  املعطيات اعاله نجد انه كلام ازداد املتغري املستقل 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
املعتمد واملتمثل عدد مرات  املتغري  ارتفاع  اىل  يؤدي 
خالل  للظلم  مناهضة   بمظاهرات  الزائر  مشاركة 

فرتة حياته بمقدار 8.965.

العالقة بني عدد مرات الزيارة االربعينية للزائر د. 
الواحد و عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة 

حياته 

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه 

جدول رقم )4( يمثل  نتائج تحليل الثر 
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من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
هناك اثر عكيس  وذو داللة معنوية للمتغري املستقل  
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة حياته. حيث 
الزيارة  مــرات  عــدد  ألثــر   F اختبار  قيمة  ان  نجد 
االربعينية يف  عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة 
داللة   ذات  قيمة  وهي   )11.423( حياته.بلغت 
قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية   مستوى   عند 
 ،%52 بلغ  الدراسة  قيد  للنموذج  للتحديد  معامل 
 ،-3.232 اىل  مساوية  االثر  معلمة  قيمة  وكانت 
t  بلغت  وهي قيمة معنوية حيث أن  قيمت اختبار 
214.4 - وتكون  هذه القيمة معنوية وطردية عند 

مستوى داللة %1. 

املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات  من  
االربعينية   الزيارة  مــرات  بعدد  واملتمثل  املستقل 
املعتمد  املتغري  انخفاض   اىل  يؤدي  واحــدة   وحدة 
واملتمثل عدد مرات مشاجرة الزائر خالل فرتة حياته 

بمقدار 3.232. 

الزيارة االربعينية للزائر  هـ. العالقة بني عدد مرات 
الواحد وعالقة الزائر مع ابويه خالل فرتة حياته

الدراسة  بمتغريي  اخلص  البيانات  حتليل  بعد 
احلالية تم احلصول عىل النتائج املبينة يف اجلدول أدناه.
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1
من النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله نالحظ ان 
املستقل   للمتغري  معنوية  وذو داللة  اثر طردي  هناك 
للزائر  االربعينية   الزيارات  مرات  عدد  يمثل  الذي 
املعتمد واملتمثل  املتغري  الواحد خالل فرتة حياته يف 
عالقة الزائر مع ابويه خالل فرتة حياته. حيث نجد 
F ألثر عدد مرات الزيارة االربعينية  ان قيمة اختبار 
حياته.بلغت  فرتة  خالل  ابويه  مع  الزائر  عالقة  يف  
مستوى   عند  داللة   ذات  قيمة  وهي    )13.341(
للتحديد  معامل  قيمة  ان  نجد  وايضًا   ،%1 معنوية  
للنموذج قيد الدراسة بلغ 71%، وكانت قيمة معلمة 
االثر مساوية اىل 5.007%، وهي قيمة معنوية حيث 
هذه  وتكون    427.3 بلغت   t اختبار  قيمت  أن  
من    .%1 داللة  مستوى  عند  وطردية  معنوية  القيمة 

املستقل  املتغري  ازداد  كلام  انه  نجد  اعاله  املعطيات 
واملتمثل بعدد مرات الزيارة االربعينية  وحدة واحدة  
يؤدي اىل ارتفاع املتغري املعتمد واملتمثل عالقة الزائر 

مع ابويه خالل فرتة حياته بمقدار 5.002.

ال�شتنتاجات 
من النتائج املعروضة،نجد ان هناك اجتاه  طردي . 1

االربعينية  الزيارة  مرات  عدد  لعالقة  ومعنوي 
الفرد  الصالة. حيث كلام تسك  بأداء  وااللتزام 
بأداء  تسكه  تزداد  االربعينية  الزيارة  تأدية  يف 

صالته 
مرات . 2 عدد  بني  العالقة  أجتاه  ان  النتائج  توضح 

مع  حياته  فرتة  خالل  للفرد  االربعينية  الزيارة 
اي  طردية،  عالقة  كانت  رمضان  شهر  الصيام 
خالل  للفرد  االربعينية  زيارة  مرات  زادة  كلام 

فرتة حياته يزداد التزامه بصيام شهر رمضان.
ان . 3 نجد  السابقتني  النقطتني  يف  املبينة  نتائج  من 

الزيارة االربعينية ترسخ العقائد وحتصن الشاب 
املنحرفة  والتيارات  الغريب  الثقايف  الغزو  من 

عقائديًا.
بني . 4 العالقة  اجتاه  ان  املعروضة.  النتائج  لنا  تبني 

ومشاركاته  للفرد  االربعينية  الزيارة  مرات  عدد 
عالقة  كانت  للظلم  املناهضة  التظاهرات  يف 
مرات  عدد   زاد  كلام  معنوية.اي  طردية 
خالل  الفرد  يؤديه  التي  االربعينية  الزيارات 
ضد  التظاهر  يف  مشاركاته  حياته،يزداد  فرتة 
ظلم. وهي جتسيد ألهداف الثورة احلسينية التي 

رفضت الظلم واخلنوع للحكم الباطل.
النتائج املعروضة، نجد ان اجتاه العالقة بني . 5 من 
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فرتة  خالل  للفرد  األربعينية  الزيارة  مرات  عدد 
حياته وعدد مرات مشاجراته خالل فرتة حياته 
عكسية  املتغريين  هذين  بني  العالقة  اجتاه  يكون 
ومعنوية،اي كلام زادة الزيارات االربعينية للفرد 
فرتة  خالل  املشاجراته  عدد  انخفض  الواحد 

حياته. 
الزيارة . 6 مرات  عدد  بني  العالقة  اجتاه  ان  نجد 

والديه  مع  وعالقته  الواحد  للفرد  االربعينية 
اجتاه طردي ومعنوي.  العالقة  تلك  اجتاه  يكون 
خالل  للفرد  االربعينية  الزيارة  مرات  زيادة  اي 
والديه.  بني  العالقة  تزيد من حتسني  فرتة حياته 
اىل  يقصد  الذي  الن  طبيعية  نتيجة  وهذه 
االعىل  املثل  االمام   من  سيجعل   احلسني

للحياته.

التو�شيات

للمشاركة . 1 الشباب  أوالدهم  حث  العوائل  عىل 
هلا  بام  سنة  كل  األربعينية  الزيارة  مراسيم  يف 
االخالق.  هتذيب  عىل  اجيابية  انعكاسات  من 

والتحصني من االفكار املنحرفة.
فتح مراكز متخصصة يف طريق املسرية احلسينية. . 2

لرشح  فوائد الزيارة  االربعينية عىل مستوى الفرد 
وباألخص الفئة الشبابية  واستنهاض الشباب يف 

العمل التطوعي من اجل عراق مزدهر.
احلسينية . 3 الثورة  مبادئ  رشح  عىل  الرتكيز 

لتلك  والرتبوي  العقائدي  واهدافها،والسلوك 
الثورة املباركة لتوعية الشباب. وهنوض بواقعهم 

االخالقي والرتبوي.            

 الهوام�ض والم�شادر والمراجع
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 زيارة الأربعين واأثرها الفكري في قوام فكر ال�شباب

م.م. منتظر حليم رشهان الزبيديم.م. عامد كاظم مانع الشمري
باحثباحث

mnalz1997@gmail.com

الملخ�ض

عدد  يصل  احلسني،إذ  اهلل  عبد  أيب  األحــرار  أيب  قبة  نحو  الكربى  االنطالقة  تثل  األربعني  زيارة  إن 
ما  متنوعة  اثني عرش شهرًا هجريًا،  دينية موزعة عىل  مناسبة  مائة  يقارب  ما  الشيعة  التي حيتفل هبا  املناسبات 
بني إحياء ذكرى استشهاد، وميالد، وغزوات، وحادث...الخ، وحتتل مناسبات ذكرى استشهاد األئمة املرتبة 
اهم  بينهام  ومن  باملناسبات،  حتفل  التي  الشهور  اهم  من  حمرم  شهر  ويعد  النوعي،  االهتامم  حيث  من  األوىل 
التي تعد  اليوم العارش منه)1(، وزيارة األربعني  املناسبات عىل االطالق، هي استشهاد اإلمام احلسني يف 
الشعار الذي يرفعه الذاهبون صوب كربالء مشيًا عىل االقدام وبيان مظلومية اإلمام احلسني عندما وقف 

وحيدًا ومعُه الثلة املؤمنة من أهل بيته واصحابه اخلُلص.

وتأيت هذه املناسبة حتت عنوان:)إحياء أمر أهل البيت(، وذلك بذكرهم وتعريف الناس هبم، وبمكانتهم، 
وفضائلهم.

حيث يروى عن اإلمام الصادق إنه قال لفضل: )جتلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت فداك قال: ان 
تلك املجالس أُحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم اهلل من أحياء أمرنا...()2(، ويتحقق إحياء املناسبات الدينية، 

عدة وظائف تربوية مهمة يف بناء الشخصية الفردية، واالجتامعية للشباب الواعي)3(.

الوقوف عىل سرية الرسول واألئمة من بعده، خصوصًا سرية اإلمام احلسني، والتي ُيعد إحياء ذكراها . 1
عاماًل اساسيًا يف وعي األمة اإلسالمية لتأرخيها الصادق...

ترسيخ وجتذير احلب الروحي واالرتباط الوجداين والعاطفي بالرسول واهل بيته الطاهرين.. 2
اإلسالمية . 3 للمسرية  الطاهرين  بيته  واهل   الرسول وقيادة  وبرسالة  باهلل  املؤمنة  الشيعية  الروح  تنمية 

الكربى تشييدًا ألوامر اجلامعة املوالية هلم.
جتديد العالقة بني الشيعي وتارخيه ومذهبه، وذلك يتطلب االهتامم باملناسبات الدينية واحيائها)4(.  . 4

وللفكر اثرُه يف العقيدة، والشخصية حيث مل ترد كلمة فكر يف كتاب اهلل عزوجل بصيغة االسم، وال نجدها 
معرفة بالم وال منكرة فقد وردت يف القرآن الكريم يف عرشين موضعًا بصيغة – فعل ماٍض – وبصيغة املضارع. 
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)إنه فكر وقدر(، )لعلهم يتفكرون(، )أفال تتفكرون( يف صيغة املخاطب ويف صيغة الغائب. 

فحينام نقول فكر فهي كلمة تدل عىل حدث وهو الفكر وتدل عىل الذات الفاعلة التي نسميها بالفكر.

فحينام تستخدم يف القرآن الكريم هبذه الطريقة فكان اهلل سبحانه وتعاىل يريد أن ينبهنا عىل أن هذا العمل 
الذهني، الذي يسمى بالفكر إنام هو مرتبط بذات، فال يمكن أن يتجرد الفكر عن الفكر، هذا او الفكر خاصية 

من خصائص اإلنسان ال يشرتك معه فيه أي خملوق.

وأن الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة يف اإلنسان، سواء كان قلبًا ام روحًا أم ذهنًا بالنظر والتدبر، 
لطلب املعاين املجهولة من األمور املعلومة او الوصول إىل األحكام النسب بني األشياء)5(، قال الغزايل: )اعلم 
ان الفكر هو إحضار معرفتني يف القلب لتستخرج منها معرفة ثالثة()6(، كانه يريد ان يقول إنه هتيئة مقدمتني 
ليصل من املقدمتني إىل النتيجة، مثاًل قول اإلمام الصادق:)أحيوا أمرنا...(، املقدمة األوىل دليلها لغوي 
وهو فعل األمر، املقدمة الثانية: دليلها أصويل واألمر واجب التنفيذ وهذا هو اليشء الثالث هو وجوب إحياء 
أمر أهل البيت هذا هو العمل فكر )واذا أدركنا معنى الفكر وحقيقته فأن أما منا مهمتني: األوىل حتديد 
املنهجية  باالعتامد عىل  اإلسالمي ومعضالته،  الفكر  معاجلة قضايا  والثانية  ومناهجه،  اإلسالمي  الفكر  معامل 

املعرفية القرآنية التي جتمع بني قراءة الوحي وقراءة الوجود، أو منهج اجلمع بني القراءتني()7(.

فأن لزيارة األربعني وقتًا متميزًا لشبابنا، تصور حالته يف يوم عاشوراء، وكيف أنه عز عىل رب العاملني)8(، ان 
يعامل أعرف زمانه باهلل عزوجل، هذه املعاملة التي مل يشهد هلا التاريخ مثياًل ومن هنا كان االرتباط الفكري بني 
زيارته وبني مظلوميته والتأثر بمصابه لشبابنا األثر البالغ يف خالل سلوكهم الذي يعكس الفكرة الواعية 
ألهداف اإلمام احلسني والتي خرج ألجلها حيث جتسدت بخروجهم ملقاتلة داعش فكريًا وعسكريًا ورفع 

شعار )هيهات منا الذلة( حتى النرص. 

التوصيات:

الدعوة إىل ادراج زيارة األربعني يف الئحة الرتاث العاملي.. 1
املنظمة بجهود مؤسسايت . 2 الزيارة  العمل عىل تغطية زيارة األربعني بأعىل مستوى ليعكس صورة وتنظيم 

ديني.
التكثيف من الندوات الفكرية مع الشباب من كال اجلنسني لينقلوا للعامل الصورة املرشقة للزيارة املباركة.. 3
االهتامم بالزائرين بصورة عامة والوفود من خارج العراق بصورة خاصة لينقلوا الصورة احلسنة للزيارة . 4

املباركة.
تثل زيارة األربعني طريقًا الهتداء الشباب وربطهم بمن يمثل الدين اإلسالمي احلقيقي.. 5

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، الفكر، الشباب الواعي.
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Visit forty and its intellectual impact on the strength of youth thought
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Abstract
The visit of Arbaeen represents the major breakthrough towards the dome of Abi Al-Ahrar Abi 

Abdullah Al-Hussein )peace be upon him (, as the number of events celebrated by the Shiites reaches 
nearly a hundred religious occasions spread over twelve Hijri months, varying between martyrdom 
commemorations, birthdays, invasions and accidents ... Etc., and the events commemorating the 
martyrdom of the imams occupy the first place in terms of qualitative attention, and Muharram is 
one of the most important months that is full of events, and among them is the most important of 
all, is the martyrdom of Imam Hussein )peace be upon him ( on the tenth day of it )peace be upon 
him(, and the visit of the forty Which is the slogan raised by those who go to Karbala on foot, and 
a statement of the wrongdoing of Imam Hussein )peace be upon him( when he stood alone with the 
faithful group of his family and his sincere companions. This event comes under the title: Reviving 
the Order of the People of the House>, by mentioning them and introducing people to them, their 
status, and their virtues. Where it is narrated from Imam Al-Sadiq )peace be upon him ( that he 
said to Fadl:> Do you sit and talk? He said: Yes, I made a sacrifice. He said: I love these councils, 
so revive our matter, Fadil, so may God have mercy on our life ... , and the revival of religious 
events is achieved, several important educational functions in building the individual and social 
character of conscious youth )peace be upon him(. 1- Standing on the biography of the Messenger 
)|peace be upon him( and the imams after him, especially the biography of Imam Al-Hussein, the 
remembrance of which is a fundamental factor in the awareness of the Islamic nation of its sincere 
history ... 2- Consolidation and rooting of spiritual love and emotional and emotional attachment 
to the Messenger and his pure household. 3- Developing the Shiite spirit that believes in God and 
in the message and leadership of the Messenger and his pure household for the great Islamic 
march, based on the orders of the group loyal to them. 4- Renewing the relationship between the 
Shiite and his history and sect, and that requires attention to religious events and their revival. 
Thought has its effect on belief and personality, as the word “thought” is not mentioned in the 
book of God Almighty in the form of the noun, and we do not find it knowledge of blam or denial, 
as it is mentioned in the Holy Qur’an in twenty positions in the form - past verb - and in the 
present tense. It is a thought and destiny, <> Perhaps they are thinking>, <Do you not think> in 
the second and third form.

Key words: Arbaeen visit, thought, conscious youth.
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المقدمة

من  النجاة(،  وسفينة  اهلُدى  مصباُح  احلسني  )إّن 
هذا املنطلق يمكن لنا ان نبحر يف سفينة احلسني ألهنا 
حتمل ادبيات العلم واملعرفة ومجيع ما حيملُه اإلنسان 
اإلمــام  قضية  من  نجعل  ان  لنا  فيمكن  الصالح، 
احلسني هي املرتكز األساس يف مجيع مرتكزات 
احلياة ألن احلسني هو امللهم األوحدي يف مجيع 
االمور والقضايا حيُث مل تكن زيارة األربعني شعارًا 
سنويًا نستذكر به مصيبة سيد الشهداء فحسب بل 
عىل العكس من ذلك فقد تتجسد يف زيارة األربعني 
مجيع الشعارات الرباقة التي تلمع يف سامء املجتمعات 
العاملية، وهنا مره أخرى نبحر يف دروس وآثار زيارة 
غابت  التي  احلقيقة  معنى  جتسد  اهنا  حيث  األربعني 
عن اعني العامل اآلخر الذي كان مل ُيبرص بعُد إال من 
خالل جتليات آثار زيارة األربعني فقد كانت لزيارة 
األربعني الثمرات العجيبة يف توعية العامل الذي غفل 
عن حقيقة اإلسالم املحمدي األصيل الذي جتسد يف 
قضية احلسني ومن خالل تلك الزيارة قد برزت 
والديانات  اإلسالمي  العامل  وامــام  األوىل  للوهلة 
وهذا  و)التشيع(،  اإلسالم  انتشار  كيفية  األخرى، 
حتمله  وما   الشهداء سيد  قضية  لفضل  يعود 
مصيبة كربالء التي خط مالحمها بدمه الزكي، الذي 
ترسيخ  يف  الكبري  األثــر  الرشيف  الــدم  لذلك  كان 
وهذا  التاريخ،  امتداد  عىل  اإلسالم  بقاء  وديمومة 
بحدود  أي  االستشهاد  تــاريــخ  مــن  كــان  اجلــانــب 
)61هـ(، واآلن ومع كل الثقافات التي تر هبا البلدان 

وما حتتويه من تغيري ثقافات مستمرة، إال ان ما رسمه 
وتندثر  تتغري  مل  ثقافات  من   احلسني اإلمــام 
بتداخل الثقافات األخرى عليها بل عىل العكس من 
ذلك نجد ان الثقافة تستمد أفكارها من ثقافة اإلمام 
احلسني واملنهج الذي رسمُه، وعىل سبيل املثال، 
يف الوقت احلارض املتحرض نجد ان أي احتفال عاملي 
او مسابقة عاملية ال يتعدى اعداد العدد املعني، ومع 
أخرى،  واحداث  واملعاملة  التنظيم  سوء  نجد  هذا 
اما  التنظيم،  ينجح  ومل  حكومي  التبني  يكون  وهذا 
مجيع  من  ختتلف  االحداث  فنجد  األربعني  زيارة  يف 
املوازين، فعىل امتداد بدء زيارة األربعني واستمرارها 
لعدة أيام  مل حيدث أي خرق يذكر او قلة املؤونة او 

أي حدث اخر، وكل هذا بجهد مؤسسايت ديني... 

التي  الفكرية  اجلنبة  عن  احلديث  يمكن  واآلن 
تقدمها زيارة األربعني من دروع ملواجهة التحديات 
الشباب  وطبقة  اإلســالمــي  املجتمع  تواجه  التي 
خصوصًا؛ ألهنا هي الطبقة الرقيقة يف املجتمع وهي 
تتمتع  ملا  وذلك  والتأثري؛  التأثر  يف  غريها  من  اقرب 
وهذا  الذهن  يف  تدور  التي  واألفكار  احليوية  من  به 
ما يعمل عليه املجتمعات الغربية؛ وذلك رغبة منهم 
عن  بديلة  هي  التي  وافكارهم  خمططاهتم  لتحقيق 
التي لطاما قد وجدوا يف  اخلوض يف غامر )احلرب( 
التي  واخلسائر  املواجهة  يف  الصعوبة  )احلرب(  غامر 
تكون مالزمة للحروب، فقد طرحت فكرة احلرب 
الناعمة وهي أحدى حرب األفكار الباردة املعتمدة 
باحلروب؛  املــرور  دون  الشعوب  مواجهة  يف  اآلن 
زرع  ألجــل  اإلسالمية  املجتمعات  لشغل  وذلــك 
أغلب  يف  اليوم  موجود  ما  وهــذا  ــرادة،  امل األفكار 
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املجتمعات اإلسالمية.

فكان لزيارة األربعني الدور املهم والالمع يف دحر 
مجيع خمططات الغرب، فنموذج الزيارة قد حقق أعىل 
بصورة  املجتمعات  جلميع  الفكري  الوعي  درجات 
عامة، بخالف املؤسسات األخرى التي لربام قد تؤثر 
عىل  عملها  يقترص  أو  املجتمع  من  معينة  طبقة  عىل 
بلد من البلدان، او عدم التأثري من األصل، بخالف 
زيارة األربعني التي مركزها كربالء ويأيت إليها الناس 
من كل حدٍب وصوب، ومن خالل تلك الزيارة قد 
املقدسة(  بـ)العتبات  املتمثلة  الدينية  املؤسسة  عملت 
عىل تضافر اجلهود احلثيثة ألجل بث الوعي الفكري 
والثقايف الديني، وهذا من جانب ومن جانب اآلخر 
عند دخول األجانب وسري الناس من داخل العراق 
واملعريف  الفكري  التالقح  حيــدث  كربالء  صــوب 
لطبقات  مبارش  التأثري  ويكون  الناس،  طبقات  بني 
الذي  التأثري  األجــانــب  الــوفــود  وينقل  املجتمع، 
يستشعرون به لبلدهم وجمتمعهم لتتوسع دائرة التأثري 

الثقايف الديني. 

المبحث الأول

ف�شل زيارة الح�شين )عليه ال�شالم(

متهيد

تستهدف  التي  الروايات  من  هائل  حشد  هناك 
مقدس،  املكان  ألن  ليس  الــزيــارة،  يف  )الرتغيب( 
الثواب  من  وهلا  )مقدسة(  املقدس  زيــارة  ألن  بل 
)ترغيب  بــدون  متواترة  زيـــارة  فــال  ــىص،  حي ــاال  م
من  ان  فتذكر  الروايات  تأيت  الرتغيب  يف  شديد()9( 

عيل  اإلمامني  وكذلك  موته،  الرسولبعد  زار 
خيطوها  خطوة  كل  وأن  اجلنة)10(  فله   واحلسني
الزائر ماشيًا أو راكبًا، يكتب له هبا حسنة وحيط عنه 
ويغفر  الفائزين،  املخلصني  من  اهلل  ويكتُبه  سيئة، 
احلسني×  ــارة  زي أن  كام  ذنوبه،  من  مىض  ما  اهلل  لُه 
تفرج  اإلمامني عيل واحلسني÷  العمر، وزيارة  تطيل 

الكروب عن امللهوفني.

وأن من زار احلسني حمتسبًا، ال أرشًا وال بطرًا، وال 
رياء، وال سمعة، حُمصت ذنوُبه، كام يمحُص الثوب 
لُه بكل خطوة  يبقى عليه دنس، ويكتب  املاء فال  يف 
حجة، وكلام رفع قدمه عمرة ومن زاره كتب اهلل لُه 
عتق  أجر  لُه  أخرى:  رواية  ويف  حجة،  ثامنني  ثواب 
سبيل  يف  فرس  ألف  عىل  محل  ويمكن  نسمة،  ألف 
اهلل)11(هذا يف جانب الرتغيب، وهناك جانب التحذير 
اإلمام  زيــارة  تضع  فالروايات  الرتهيب  يكن  مل  إن 
املزار يف  فقد جاء يف  الوجوب  مقام  احلسني يف 
)باب وجوب زيارة احلسني( رواية تقول:)مروا 
مفرتض  إتيانه  فأن   ،احلسني قرب  بزيارة  شيعتنا 
اهلل(  من  باإلمامة   للحسني يقر  مؤمن  كل  عىل 
وأخرى تقول: )لو أن أحدكم حج دهره، ثم مل يزر 
احلسني بن عيل لكان تاركًا حقًا من حقوق اهلل 
الزيارة  عىل  احلث  هذا  إن  اهلل)12(  رسول  وحقوق 
دفعًا  الشيعة  دفع  منُه  يــراد  عدمها،  من  والتحذير 
لناحية زيارة مرقدي اإلمامني عيل واحلسني فهام 
)املذهبي(،  واأليدلوجي  السيايس  التحدي  مركز 
الثقافة  خمزون  بدور  وصولتهام  اهلوية،  بوصلة  ومها 

الطقسية والفكرية)13(.  
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المطلب الأول: البعد التاريخي لزيارة 

الح�شين )عليه ال�شالم(

بعد مرصع اإلمام احلسني مبارشة، وبمجرد 
أهل  وسبايا  كربالء  شهداء  رؤوس  وصلت  ان 
البيت إىل الكوفة، إنفجر خمزون العاطفة واألمل 
واحلرسة والندامة وتوبيخ الذات )بشكل مجعي( بني 

أفراد املجتمع الكويف.

مرفوعة  الرؤوس  مشهد  املجتمع  ذلك  أستقبل 
مسبيني،  البيت  آل  ونساء  وأطفال  الــرمــاح،  عىل 
قد  يكونوا  مل  وكأهنم  والبكاء،  والعويل  بالذهول 
قدروا أن األمور ستصل إىل هذا احلد وان خذالهنم 
قد يؤدي إىل تلك النتيجة البشعة التي صدمتهم)14(. 

ان سكان الكوفة يف كثري منهم كانوا شيعة لعيل، 
حيكمهم  كي  العراق  إىل   احلسني دعــوا  وأهنــم 
نشوء  إىل  املاساة  أدت  فقد  لنرصته  هيبوا  مل  لكنهم 
أزمة ضمري حادة بني جماميع غري قليلة من الكوفيني 
الشيعة( األوىل حني  )نواة  الذين شكلوا  )التوابون( 
قاد سليامن بن رصد اخلزاعي -قائد التوابني- سمتهام 
واألسى  ينتهي،  ال  الــذي  والعار  باخلزي  الشعور 
والندم خلذالن احلسني بحيث ان سليامن ومجاعه 
كانوا يناقشون كيفية اراحة ضامئرهم عرب التوبة)15(.

ويرى فلهاوزن ان أهل الكوفة، بعد ان استدرجوا 
احلسني إىل الوصول ثم تركوه وحيدًا أصابتهم 
صعقة تأنيب ضمري بعد أن شاهدوا نتيجة ما اقرتفوه 
إىل  باحلاجة  شعور  إىل  تطور  ما  شائن،  عمل  من 
الرباءة من العار واخلزي الذي حلق هبم جراء فعلتهم 
النكراء، ورأوا أن هذا العار ال يمكن غسله إال عرب 

التضحية بالذات، ومن هنا أطلقوا عىل أنفسهم اسم 
التوابني)16(.

ومن هنا جاء التكفري عن الذنب العظيم املقرتف قد 
جاء يف سياق التضحية بالذات )النفس()17( وتصور 
 احلسني بنت  الصغرى  وفاطمة   زينب
املذهول  الكويف  املجتمع  السجاد حالة  واإلمام 
اخلطب  تلك  فتزيده  البيت  أهل  سبايا  يستقبل  وهو 
قتل  مسؤولية  وحتمله  أمل،  عىل  أملًا  احلادة  التقريعية 
احلسني من خالل توضيح عظيم اجلرم وبشاعة 
االف  باجتاه  التوابون  انطلق  املنقلب  كآبة  الكارثة، 
جند  الشام القادم مع عبد اهلل بن زياد، فام أصبحوا 

إال يف كربالء وهناك بدت الطقوس الشيعية األوىل.

إىل قرب احلسني حتى  التوابون  انتهى  أن  وما 
صاحوا صيحة واحدة، وبكوا بكاءًا مرًا، فام رئي يوم 

كان أكثر باكيًا منه.

قالوا: )يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا، فاغفر 
لنا ما مىض منا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، 
وإنا  الصديقني،  الشهداء  واصحابه  حسينًا  وارحم 
نشهدك يا رب إنا عىل مثل ما قتلوا عليه، فأن مل تغفر 

لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين()18(.

حتى  ويترضعون  يبكون  التوابون  انفك  إن  وما 
اقرتب وقت رحيلهم، فكان الواحد منهم ال يميض 
ويبكي  عنده  فيقف   احلسني قرب  يأيت  أن  قبل 

ويرتحم عليه ويستغفر لُه.

بقوله:  ــوداع  ال طقوس  احلضور  أحد  ووصــف 
ازدحام  من  اكثر  قربه  عىل  ازدمحوا  لرئيتهم  اهلل  )فو 
التأسيس  ــا  ام ــود()19(،  ــ األسـ احلجر  عــىل  الــنــاس 
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الثقايف  الوضع  بسبب  البوهييني؛  عهد  يف  فهو  الثاين 
منذ  العباسية  اخلالفة  الزم  الذي  املتأزم  واملذهبي 
الوضع  وذلــك  ـــ(؛  ـــ-247ه )232ه املتوكل  عهد 
الشيعية  الطقوس  نرش  يف  ما  بصورة  ساهم  الــذي 
الذهبي  العرص  هو  البوهييني  عرص  وكان  بعد،  فيام 
اإلسالمية  احلضارة  بلغت  عهدهم  ويف  للشيعة، 
قيمتها حسب املسترشق متنز؛ ومل خيطئ املؤرخون يف 
قوهلم بأن التشيع استكمل يف عهدهم ففيه تم ألول 
املتعددة  جوانبها  يف  الشيعية  اهلوية(  )استغالل  مرة 
ملا  واألدبية  والفقهية  والعقدية  والفكرية  الطقوسية 

قدمُه البوهييون من جهة حرية التعبري)20(.

ومن الدول التي عارصت الدولة البوهيية والذي 
يمثل روح التشيع؛ وذلك بني اإلسامعيلية الفاطمية 
الزيدية  اإلمامة  مع  وايضًا  أفريقيا  وشامل  مرص  يف 
مركزًا  اليمن  من  اختذت  التي  953م(   - )341هـــ 
اىل  قواهتا  طالئع  وصلت  حتى  شامالً  وتوست  هلا 
انفجار  هو  الثالث  التأسيس  جاء  ثم  احلــجــاز)21(، 
ــران  إي غــري  حيث  الصفوي  العرص  يف  الطقوس 
الشيعية،  التجمعات  من  هلا  هو  ما  إىل  )1501م( 
أن احلاكم  بنسب متفاوتة حتى  العراق  خصوصًا يف 
الصفوي أصبح مدافعًا عن التشيع)22(، اما االنفجار 
ملا  البائد وهو شديد األمهية  النظام  العراقي بسقوط 
حيمله من أبعاد وتأثريات يف الطقوس الشيعية عادت 
بشكل واسع الرواء ظمأ اهلوية املقموعة حيث أدى 
املأتم  وإقامة  التعزية  يف  دورهــم  الواعي  الشباب 
الواعية  املحارضات  وإلقاء  أنواعها  بكل  واخلدمة 

.واهلادفة لبيان مظلومية اإلمام احلسني

المطلب الثاني: ر�شالة كربالء اإلى جيل 

ال�شباب الواعي

املوثق  التاريخ  يذكر  احلسينية  املسرية  تفاصيل  يف 
ان  قبل  الطريق  يف  اليــزال  وهــو   احلسني أن 
أخذته  قلياًل،  فنام  يسري  موكبه  كان  كربالء،  يصل 
انتبه  ثم  قصرية،  إغفاءة  عينه  غفت  النوم،  من  سنة 
وكان  راجــعــون()23(،  إليه  وإنا  هلل  )إنا  يقول:  وهو 
أبت:  يا  له  فقال  ابنه عيل األكرب،  الطريق  ُيسامرُه يف 
مم اسرتجعت؟ هذا الذكر املبارك بأي سبب ذكرته؟ 
يقول:  قائاًل  فرأيُت  النوم  من  سنة  أخذتني  لُه:  قال 
)إن القوم يسريون واملنايا تسري معهم( ماذا قال عيل 
األكرب؟ قال لُه يا أبت: )أولسنا عىل احلق؟ قال: إي 
واهلل، فأجاب عيل األكرب فنعم إذن ما دمنا مع احلق 
فلنرس إىل املوت ان احلسني يقول هذا أمر مفهوم، أما 
وكل  املستقبل  كل  يمتلك  الذي  الشاب  األكرب  عيل 

اآلمال وكل األحالم)24(.

ومن عيل األكرب إىل كل شاب بمقدار ما يكون هذا 
اجلبل الواعي الطاهر نقيًا، يكون املستقبل واملجتمع 

واألمة زاهرًا وهبيًا.

عاتق  عىل  تقع  التي  املسؤولية  تكون  هنا  ومن 
ومعلمني  وحكام  دين  علامء  من  املجتمع  قيادات 
النقية  الرسالة  يعممون  كيف  وإعالميني  وكتاب 
والصحيحة إىل جيل الشباب ليجعلوهم قادرين عىل 
احلسينية  النهضة  فإحياء  املستقبلية،  بمهامهتم  القيام 
ثقافة  إحياء  هو  الــواعــي  الشبايب  اجليل  قبل  من 
 احلسني اإلمام  جعلها  التي  املجتمع  وإصالح 
يف   حيث الــكــربى،  وهنضته  لتحركه  عنوانًا 
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إنه  تعلم  إنك  اللهم   ،...( لشيعته:  خطبه  إحــدى 
التامسًا من  تنافسًا يف سلطان وال  منا  ما كان  يكن  مل 
ونظهر  دينك  من  املعامل  لنرى  ولكن  احلطام  فضول 
عبادك،  من  املظلومون  ويأمن  بالدك  يف  اإلصالح 

ويعلم بفرائضك وسننك وأحكامك...( )25(.

إصالح  قناة  يف  تصب  التي  الثقافية  القيم  ومن 
ورفــض  احلــريــة  عــن  الــدفــاع  ثقافة  هــي  املجتمع، 
قد  الدعي  ابن  الدعي  وإن  )أال  للعبودية  اخلضوع 
منا  وهيهات  والذلة،  السلة  بني  اثنتني   بني  ركز 
نارص  من  )هل  املظلوم  نرصة  وثقافة  الــذلــة()26(، 
)لريغب  احلق  سبيل  يف  الشهادة  وثقافة  ينرصنا(، 
املؤمن يف لقاء ربه حمقًا، اال ترون إىل احلق ال يعمل 

به وإىل الباطل ال يتناهى عنه(.

فقد كان  العبادة والبطولة  اقرتان  قيمة  إىل  اضافه 
أصحابه والذين قاتلوا معه واستشهدوا بني يديه هم 
قراء املرص من جهة وفرسان املرص من جهة أخرى كام 
ورد وصفهم رضوان اهلل عليهم أمجعني، إن املواظبة 
اإلصالح  ثقافة  يكرس  احلسينية  الشعائر  إحياء  عىل 
بأقىص   حممد آل  شيعة  من  املسلمني  نفوس  يف 
أبعادها وجيعلها جزءًا من تركيبتهم الذهنية والنفسية 
تكاد  ال  االجتامعية  شخصيتهم  إن  بل  والسلوكية 
مناوؤهم  عليهم  شهد  حتى  ذلك،  دون  من  ُتعرف 
من  الظاملني  حكم  لرفضهم  بالروافض  وسموهم 

اخللفاء والسالطني)27(.

)زيارة  وباألخص  الدينية  الشعائر  تقوم  وعليه 
بالفكر  واملجتمعات  ــراد  األفـ بتعبئة  ــعــني(  األرب
والسلوك وباألدوار والوظائف وااللتزام من خالل 

النصوص  منها  تتداخل  التي  األحيائية  العمليات 
ما  عادة  واالنفعاالت وهؤالء  والسياقات واألعامل 
الشعائرية  األنشطة  ومراكز  احلسينيات  يستخدمون 
للرتويج ألفكارهم وآرائهم وتصوراهتم لألمور من 
وجهة نظرهم كشيعة أو كممثلني عن بعض التيارات 
الشيعية، خصوصًا يف البلدان التي يصعب فيها وجود 
كاألحزاب  دينية  أو  ثقافية  أو  سياسية  مؤسسات 
السياسية احلرة واملراكز اإلعالمية والثقافية املستقلة 
احلسينية  اخلطابة  جمالس  تصبح  فحينئٍذ  شاهبها  وما 
للتعبري  متنفسًا  واحلسينية  الدينية  الشعائر  ومراسيم 

عن اآلراء اإلصالحية واألفكار التغيريية)28(.

الشباب  عنرص  هو  أمة  كل  يف  القوة  عنرص  أذن 
وعنرص الضعف يف كل أمة أيضًا هو عنرص الشباب 
وحينام يكون الشباب عىل وعي بمهمتهم ورسالتهم 
بأيدهيم  قضيتهم  يــأخــذون  وحينام  ومسؤليتهم 
ويكافحون يف سبيلها يكونون عنرص قوة ألهنم اجليل 
أن  اما  آخر،  جيل  إىل  وينقلها  الرسالة  حيمل  الذي 
يمجدون وحينام  فذلك حينام  يكونوا عنرص ضعف 
تتصل  جانبية  قضايا  هلم  ختلف  وحينام  يضعفون 
اخلاصة  بحياهتم  أو  باجتامعهم  أو  بسياستهم  اما 
يتخلون  ثانوية  يومية  اهتاممات  هلم  ختلق  وحينام 
الرئييس فيصبحون عنرصًا خطرًا  اهتاممهم  فيها عن 
مرحلة  إىل  مرحلة  من  التحول  عملية  ألن  األمة  يف 
لألعداء  املواجهة  وعملية  مستوى  إىل  مستوى  ومن 
حيث  االطالق  عىل  قوة  دون  من  تكون  اخلارجيني 
يتوالها رجال ونساء كبار السن ليس هلم القدرة عىل 

الثبات واملقاومة و االقتحام فتحدث الكوارث)29(.
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المطلب الثالث: الغاية والهدف من الزيارة

لعل ما يميز الشيعة اإلمامة عن كثري من املسلمني 
عنايتهم الفائقة بزيارة احلسني، إضافة إىل زيارة 
الرسول األكرم، واألئمة الباقني، حيث تثل 
زيارة الرسول يف مقدمة الزيارة والشائع يف أذهان 
أنفسهم يف  الشيعة  الغالبة من  الكثرة  الناس، وحتى 
العصور املتأخرة، عن الدوافع إىل الزيارة أهنا تتصل 
عند  كــرام  ألهنم  )املــزوريــن(،  األشخاص  بتكريم 
وتتصل  اهلل،  عند  منهم  الشفاعة  بطلب  وتتصل  اهلل 
بطلب الربكة بواسطتهم من اهلل ولكن هذا خطأ كبري 
خطأ من غري الشيعة يف فهمهم هلذه املامرسة الشيعية 
عىل  االطـــالع  عــدم  او  ــارج  خ مــن  عليها  للحكم 
منطلقاهتا يف الفكر السيايس واالجتامعي ألئمة أهل 
البيت حيث جعلوا من الزيارة الثابتة يف التقليد 
-اجتامعية  سياسية  مؤسسة  ــرشوع،  امل اإلسالمي 
ثقافية- ثابتة يف صميم التكوين الثقايف الشيعي)30(، 
وخطأ من الشيعة أنفسهم يف ممارستهم للزيارة، نتج 
 - اإلسالم  تاريخ  يف   - تثل  كمؤسسة  خالهلم  من 
البؤرة الثورية التي نصبت نفسها دائاًم شاهدًا وناقدًا 
لقد  األمة  مع  التعامل  يف  وأساليبه  القائم  للحكم 
الزيارة خلدمه هدف كبري  نحو  األئمة شيعتهم  وجه 
هو إبقاء الصلة حية ونابضة بني اإلسالم احلي وبني 
إىل  ذهنه  يف  اإلسالم  يتحول  لئال  الشيعي  اإلنسان 

جمرد ممارسات طقسية وفقه ميت.

إن األئمة حني جعلوا من الزيارة كمؤسسة فكرية 
-سياسية- اجتامعية أرادوا ان جيعلوا اإلنسان الشيعي 
الفكر  يف  إسالمية  بمنابع  ومبارشة  حية  صلة  عىل 
والنظرية، يف التطبيق واملامرسة، فالنصوص التي يزار 

هبا األئمة إضافة إىل ما تشتمل عليه من عبارات 
املدح والثناء تتضمن بيان اجلحود الفكرية والعلمية 
يف سبيل اإلسالم)31(، منها )اللهم اجعلني يف مقامي 
اللهم  ومغفرة.  ورمحة  صلوات  منك  تنالُه  ممن  هذا 
اجعل حميايت حميا حممد وآل حممد، وممايت ممات حممد 
وتعاىل  تبارك  اهلل  وأشهد   ...(  ،)32()حممد وآل 
وكفى به شهيدًا، وأشهدكم بكم مؤمن ولكم تابع يف 
ذات نفيس، ورشائع ديني، وخواتيم عميل، ومنقلبي 
وثواي()33(، ومن اهلدف األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وهذا ما يستفاد من عبارة احلسني الواردة 
مل أخرج  إين   ...( املدينة  قبل خروجه من  يف وصيته 
خرجت  وإنام  ظاملًا،  ًوال  مفسدا  وال  بطرًا  وال  أرشًا 
أريد   اهلل رسول  جدي  أمة  يف  اإلصــالح  لطلب 
أن آمر باملعروف وأهني عن املنكر وأسري بسري جدي 

.)34( )وأيب عيل بن أيب طالب

املعروف  عــىل  يقترص  املــعــروف  معنى  وليس 
الفردي، واملنكر يقترص عىل املنكر يف احلاسبة الفردية، 
الفكري  واملعروف  االجتامعي  املعروف  هناك  بل 
واملعروف  االقتصادي  املعروف  والعقائدي، وهناك 
واملنكر  وغــريهــا...  احلقوقي  واملعروف  السيايس 

كذلك منه السيايس والعقائدي والفكري)35(.

إضافة اعرتاض اإلمام عىل اخلالفة الغاصبة  وبيان 
وارساهلم  لُه  الكوفة  اهل  ومبايعة  األمر،  يف  أحقيتِه 
إليه الكتب للقدوم إليهم واستنصارهم له وبيان 
أن هنضته كان منبعها وأساسها هو إقامة حكم 
جتديد  تثل   هنضته أن  أي  اإلهلية(  )اإلمامة  اهلل 
األربعني  يوم  اإلمام يف  زيارة  اذن  والوالية،  اإلمامة 
الغايات  لتلك  إحياء  وإعــادة)36(،  ختليد  ذكرى  هي 
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واملبادئ التي هنض عليه الصالة والسالم ألجلها.

المطلب الأول: اأ�شل الفكر

إن واحدًا من تعليامت القرآن هو التحريض عىل 
إىل  للوصول  اهلل،  خملوقات  يف  الفكر  وإعامل  التدبر 
ارسار اخلليقة، والتفكر السطحي أمر سهل وميسور، 
اال إنه ال يوصل إىل نتيجة مفيدة، ولكنه اذا كان علميًاً 
يستند إىل مطالعات دقيقة، او اذا أراد املرء يف األقل، 
أن يطالع بإمعان اآلثار الفكرية لآلخرين، فأن ذلك 
يكون  ذلك  إزاء  بمكان،  الصعوبة  يكون من  عندئذ 
الفائدة، ورأسامله كبريًا وذخرية وافرة الغناء  عظيم 
يف  املؤمن  الشباب  فكر  فإذا  اإلنسانية)37(،  الــروح 
نفسه   احلسني اإلمام  قدم  التي  احلقيقية  الغاية 
بيته واصحابِه من أجل أي يشء؟ وملاذا أخذ  واهل 
كل هؤالء معُه حتى األطفال؟ وماذا كان ينتظر من 
ألقى اخلطابات يف كل مكان ويف  وراء ذلك؟ وملاذا 

كل زمان؟

وملاذا نقيم العرشة من حمرم احلرام؟ وملاذا يميش 
الكيلو مرتات؟ وغريها من  مئات  الناس ويقطعون 
املؤمن  الشباب  أمام  استفهام  عالمة  تضع  األسئلة 
لكي يأخذوا اهلدف األسمى من إقامة هذه التعازي 

واالهداف احلقيقية)38(.

اذن املطالعة السطحية ال تنفع إن مل تكن مطالعة 
ينظر  بمن  أشبه  تكون  بل  فاحصة،  مدققة  متعمقة 
فيه يف  ما  إىل مؤلف وعىل  ليتعرف  كتاب  إىل غالف 
الكامنة يف  امللكات  التفكر والتحليل من  ان  احلقيقة 
ذهن اإلنسان، والتفكري مسرية يقطعها اإلنسان بني 

معلومات تعن للذهن، فالعلم هو مادة الفكر.

يقال إن األمر بيشء يشمل األمر بمقدماته.

فلام كان التفكري غري ممكن بغري العلم واملعلومات، 
أن  أيضًا، والقصد هو  بامدته  أمر  بالتفكري  فأن األمر 
اإلنساين  بالفكر  وربطها  الشعائر  هذه  معرفة  الغاية 
حتى يكون هلا األثر البالغ يف جذب الناس إىل ما يؤمن 
الوضاءة  الصورة اجلميلة  الفكر وإظهار  به صاحب 

.للناس حتى يدخلوا يف ميدان سيد الشهداء

المبحث الثاني: 

المتزاج الفكري والعاطفي والأثر الناتج 

منهما

متهيد

ذات  بالشخصيات  العاطفي  األرتباط  مسألة  إن 
احلالة  بنفس  عاطفيًا  نرتبط  جتعلنا  اإلسالمي  األثر 
اإلسالمية التي يمثلها هذا الشخص او ذلك، ونحن 
العاطفة  من  شيئًا  الفكري  اجلانب  نعطي  أن  بحاجة 
وألن  الوجدان،  يف  الفكر  هذا  ُيعمق  الذي  هو  ألنه 
حُيبها  التي  األشياء  كل  -عادة-  فيه  تتعمق  اإلنسان 
منطق  أن  جهة  من  حُيبهم  الذين  األشخاص  وكل 
من  أكثر  عليه  تأثريها  تــرتك  اإلنــســان  يف  الشعور 
بني  نزاوج  أن  نعمل  فنحُن  ولذلك  العقل،  منطقة 
ويدخل  العقل   يرق  حتى  اإلحساس  وبني  العقل 
القلب عىل  ينطلق اإلحساس لفتح  الوجدان كام  إىل 

األفكار واألشخاص)39(.
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المطلب الثاني: العبادة واأثرها الفكري

إن كل عامٍل من عوامل الرتبية ولنسب االختالف 
هو التعقل والتفكر من أجل كشف الواقع، أي أن لُه 
)التقوى  عاميل  إىل  إضافة  لإلنسان  حكم)الرساج( 
وتزكية النفس والعبادة التي تنح اإلنسان قدرة عىل 
أن  فكام  الفاضلة،  األخالق  وكسب  النفس  هتذيب 
التفكر والتعقل رضوريان لتقوية اإلرادة يف اإلنسان، 
والعالقة  العشق  لتقوية  رضورية  أيضًا  العبادة  فأن 
املعنوية وإجياد احلرارة االيامنية يف اإلنسان، يعني كام 
أن األيامن بدور إىل العبادة، فكذلك العبادة تؤدي إىل 

تقوية اإليامن)40(.

بفكره  به  يؤمن  ما  نحو  الفرد  توجه  اذا  وعليه 
ألن  به  يؤمن  ملا  مضيئة  صورة  سيعكس  فأنه  وعقله 
كان  فــاذا  حيملُه،  ما  ثقافة  تعكس  وافعاله  أقواله 
سببًا  أفعاله  مجيع  تكون  مثقفًا  واعيًا  املؤمن  الشاب 
جلذب الناس نحو تلك العقيدة التي اختلطت بدمِه 
مع  وثيق  ارتباٍط  إىل  فتتحول  منه  جــزءًا  فأصبحت 
الواعي  الشاب  ذلك  سيلكه  الذي  العبادي  اجلانب 

فعىل الشباب أن يعيشوا مسؤوليتهم عن إسالمهم.

وعن أمتهم كام عاشها اإلمام احلسني وان ال 
يواجهوا احلياة بطريقة االسرتخاء، وان ال يواجهوها 
بطريقة الالمسوؤلية بل أن يواجهوها من موقع أهنم 
اإلسالمي،  الواقع  وعن  اإلســالم  عن  مسؤولون 
إمكاناهتم  بني  ويقارنوا  الواقع  طبيعة  يدرسوا  وأن 
علاًم،  اإلنسان  ازداد  فكلام  الواقع،  حيتاجه  ما  وبني 
اإليامن  ربط  تعاىل  اهلل  أن  ولذلك  ايامنًا  ازداد  كلام 
بالفكر ومل جيعل الفكر جتريديًا بل أراد لنا أن ننطلق 
لنتفكر، فالفكر اإلسالمي قد عالج كثري من القضايا 

تتحدث  وعندما  تفصييل،  بشكل  والعملية  العلمية 
السياسة ويف معامالت  عن الصدق تتحدث عنه يف 

الناس ويف ساحات الرصاع وغريها.

توجه  ولــذا  األمــة  صلحت  الشاب  صلح  فــاذا 
الشباب  حيث  الرشحية،  هذا  عىل  األعداء  مؤامرات 
هم قوة وعطاء وانفتاح ولذا يقول النبي: )سبعة 
يظلهم اهلل حتت ظله يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل، 

وشاب نشأ يف طاعة اهلل...( )41(.     

احلاكم  بعد  وامهيته  دوره  يف  امللتزم   فيجعل
العادل يف املجتمع، من حيث التأثري والعطاء.

اهتامم  تكشف  التي   النبي أحاديث  تأيت  ثم 
بالشاب  يباهي  اهلل  )ان   :فعنه بالشباب  اإلسالم 
من  شهوته  ترك  عبدي  إىل  انظروا  املالئكة  العابد 

أجيل()42(.

ان  نكتشف،  هنا  ومن  األحاديث  من  وغريها 
املستغرب،  باألمر  وليس  طبيعي  أمر  الشاب  التزام 
اهلل  طاعة  يف  ُتسخر  وعطاء  وطاقة  مرحلة  فالشاب 

وإقامة احكامِه.

كان  الذين  الطف،  شهداء  دماء  بركات  من  وإن 
فهموا  الذين  املؤمن  الشباب  وبربكة  شبابًا  أغلبهم 
رائعًا  فهاًم  هناك  نجد  حيث   احلسني قضية 
معني  بعمر  معينة  مرحلة  باعتبارها  ال  للشباب، 
لإلنسان، بل جتعلها حالة وصفة ال صحاب النفوس 

املنفتحة الواعية)43(.

يسأل اإلمام الباقر أحد أصحابه من الفتى؟ 
من   :فقال الشباب،  عندنا  فداك  جعلت  فقال: 

آمن باهلل واتقى فهو الفتى! )44(.
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والتأسيس  والعطاء  العمل  مرحلِة  فالشباب  اذن 
يف القضية التي يؤمنون هبا ويقدمون كل ما يملكون 
األصيل  اإلســالم  رفعة  هي  رفعها  ألن  أجلها  من 

.الذي يمثل االمتداد احلقيقي لرسول اهلل

المطلب الثالث: الحا�شر وتطلعات الم�شتقبل

إن زيارة األربعني يف وقتنا احلارض بام حتتويه من 
اآلن  احلسينية  واملآتم  العمل  يف  وإخــالص  تنظيم 
رجال  من  األكفاء  به  يقوم  وحني  حاالهتا،  أفضل 
املتطفلني  اجلهلة  املتخصصني يف شأنه، وليس  املنابر 
عليه – كام حيدث يف حاالت كثرية- هي مؤسسة من 
بام  وبركة  خريًا  الثقافية  اإلسالمية  املؤسسات  أعظم 
تقوم به من دور فعال يف التوعية الدينية، ونرش الثقافة 
اإلسالمية، وبام تقوم به من كشف عن ثروتنا الفكرية 
واحلضارية، وبام تؤديه من توجيه إسالمي صحيح يف 
واالجتامعية  والعقيدية  الفكرية  التوصيات  غمرة 
التوجيهات  هذه  حضارتنا،  وعن  تراثنا  عن  الغريبة 
طابع  اإلسالمي  املجتمع  إىل  بالنسبة  ارتــدت  التي 
والرشق  الغرب  به  يقوم  احلقيقي  الفكري  الغزو 

واملفتنون هبا يف عاملنا العريب اإلسالمي)45(.

من  طــرأ  ما  بــأن  نعرتف  أن  احلــق  من  كــان  واذا 
وحضارية  وسياسية  واجتامعية  فكرية  تطورات 
من  األخــرية  العقود  وخاصة  احلديث،  العرص  يف 
املآتم احلسينية واجتاهه  السنني، وقد ساهم يف تطور 
نحو االستجابة ملطالب مرحلة املواجهة التي يعيشها 
املسلمون مع حتديات االستعامر وغزوه الفكري – اذا 
نعرتف  أن  احلق  فأن  هبذا،  االعرتاف  احلق  من  كان 
يف  السبيل  هذا  يف  بذلت  قد  كثرية  جهودًا  بأن  ايضًا 

الدراسة  من  املنطلقني  والتأليف  التوجيه  جماالت 
الواعية حلاجات العرص واالستجابة هلذه احلاجات، 
التغريات  أثمرت  ملا  املخلصة  اجلهود  هذه  ولــوال 
و  األربعينية  الزيارة  تطوير  يف  ثمرهتا  العامة  احلياتية 
املآتم احلسينية نحو األحسن بام يالئم الواقع الثقايف 
احلركة  تواجه  التي  والتحديات  املعارص  والفكري 

.املليونية الفكرية الثورية نحو قبة أيب األحرار

أما عن املستقبل بالنسبة إىل الشعائر احلسينية واملأتم 
بالنسبة إىل املؤسسات  احلسينية، فنرى أن احلضارة، 
الثقافية،  املؤسسات  إىل  وبالنسبة  كلها،  احلضارية 
لتساهم  وجدت  وسيلة  هي  وإنام  غاية،  ليست  إهنا 
ومساعدته  الداخيل،  عامله  وأثراء  اإلنسان،  إغناء  يف 
عىل التناغم مع واقعِه اخلارجي املتدفق بالتغريات مع 

احتفاظه بشخصيته املعنوية واحلضارية.

 - واالجتامعية  الفكرية  الثقافية  املؤسسة  وان 
وهذه هي وظيفتها - ال تعمل يف حميطها البرشي - يف 
هذا العرص- وحدها وال تتعامل بمفردها مع إنسان 
عرص  كل  يف  اإلنسان  هذا  يتعرض  وإنــام  جمتمعها 
مؤسسات  لتأثري   - خاص  بشكل  العرص  هذا  ويف 
اجتامعية - ثقافية أخرى، بعضها خارجي، وبعضها 
غري  حضارية  رؤية  املؤسسات  هذه  وحتمل  داخيل 
وأكثر  والتأثري  إعــالم  وسائل  وتستخدم  إسالمية 
ورؤياها  توجيهاهتا  بث  يف  فاعلية  التشويق  أساليب 
االستجابة  من  منطلقة  وقلوهبم  الناس  عقول  يف 
ملتغريات عرصها يف سبيل تثبيت رؤياها احلضارية، 

مسامهة بذلك يف صنع هذه املتغريات)46(.

اذا حصلت بعض األمور سلوكية خاطئة  وعليه 
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ومدلسة مثل )االستهزاء والسخرية( اللذان مها من 
اذا  سيام  والتقبيح  والتحسني  والذم  املدح  أصناف 
كان ذلك عىل نحو افتعال جو وزخم إعالمي شديد 
أو  اإلذاعات  او  اجلرائد  إعالمية عن طريق  وبكثافة 
سيوجب  فأنه  واألنــديــة....،  املحافل  أو  النرشات 
خاطئ  جو  يف  املؤمنني  أو  املسلمني  وقوع   -  –قهرًا 

او  حسن  هو  ما  يستقبحوا  بــأن   خاطئة،  تربية  أو 
يستحسنوا ما هو قبيح، مثاًل قد يعترب الشاب املتدين 
يف اجلامعة ان الصالة تقلل من شأنه يف نظر زمالئه، 
ذلك  كــون  يف  ريــب  وال  به  تليق  وال  عليه  عــار  او 
النوع من التفكري سلوكيًا منحرفًا واستخدامًا خاطئًا 

وخطريًا يف العقيل العميل)47(.

حيث قال أمري املؤمنني: )كم من عقٍل أسري 
حتت هوى أمري( )48(، هذا العقل البرشي املجموعي 
اإلهانة  فقضية  القبائح  إىل  بالبرشية  يــؤول  سوف 
عقلية  بنافذة  ارتباطًا  ترتبط  واالستهزاء  واهلتك 

تربوية وسلوكية وممارسة معينة...

وقد حيصل اللبس ان مثل هذه الشعرية أو الشعائر 
املتخذة ربام توجب الوهن يف الدين بينام هي ليست 
بوهن، لكن لشدة عالقة الطرف اآلخر ولشدة تفوق 
لدى  املتوفرة  والقنوات  والطرق  والدعاية  التبليغ 
تأثرنا بمدركات خاطئة تيل  الطرف اآلخر، يوجب 
علينا وهتيمن عىل أفكارنا وتزعزع املبادئ والعقائد، 
من  نوع  هناك  يكون  ان  رشيطة  باطل  هذا  أن  نقول 

الردع أمام التبليغ املضاد)49(.

المطلب الرابع: الح�شور المليوني واأثره 

الفكري والثقافي في زيارة الأربعين

إن الظاهرة احلسينية تتألف من قضيتن:

الشعائر  إلقامة  احلاشد  اجلمهوري  احلضور 
احلسينية، والتوجه الثقايف واحلضاري والسيايس هلذا 
املنرب  خالل  من  اوالً  حيصل  التوجه  وهذا  احلضور، 
احلسيني الذي يؤدي دورًا توجيهيًا واسعًا يف أوساط 

اجلمهور احلسيني.

عن  الواردة  الزيارات  نصوص  خالل  من  وثانيًا 
زيارة  عند  الــزائــرون  يتلوُه  التي   البيت أهل 
التوحيد  بثقافة  غنية  نصوص  وهي   ،احلسني
الوالء  وثقافة  والعدوان،  للظلم  املناهضة  والثقافة 
والرباءة واالنتامء إىل الصادقني أئمة احلق، ومقاطعة 
وإيتاء  الصالة  إقامة  وثقافة  ومقارعتهم،  الظاملني 
عن  والنهي  بــاملــعــروف  ــر  واألمـ واجلــهــاد  الــزكــاة 

املنكر)50(.

هذا  يرددها  التي  الشعارات  خالل  من  وثانيًا 
اجلمهور يف املسريات واملواكب احلاشدة أيام املناسبة، 
أيام  يقترص عىل  احلسيني ال  للمنرب  التثقيفي  والدور 

السنة فهو عامر بالتوجيه عىل امتداد أيام السنة.

وحيقق امرين هامني مها:
دون أ.  من  للجمهور  املليوين  والتحشيد  التعبئة 

احلاجة إىل أي جهد إعالمي يذكر.
ويوجه ب.  ينظم  الذي  والثقايف  السيايس  التوجيه 

وفكرها  احلاشدة  البرشية  التظاهرة  هذه  حركة 
ومتطلباهتا وثقافتها)51(.
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ــارة  زي يف  املليوين  احلــضــور  كــان  اذا  هنا  ومــن 
والتثقيف،  والتوعية  التوجيه  من  بدرجة  األربعني 
فأن من الطبيعي أن يعتربه الطغاة خطرًا حقيقيًا هيدد 
منذ  والوعي  الثقافة  الطغاة  يقاوم  ولذلك  كياهنم، 
حادثة الطف إىل يومنا هذا عندما سعى ابن زياد إىل 
إخفاء قرب احلسني ولكن مل يتمكن وسعى خلفاء 
بني أمية ثم بني العباس إىل منع الناس من زيارة قرب 
احلسني ولكن فشلوا بسبب ما حتمله األمة من 
 احلسني اإلمام  جتاه  صلبة  وعقيدة  ووعي  ثقافة 
هــارون  وقبله  العبايس  املتوكل  الطاغية  واضطر 
للزراعة،  وسقيه  الرشيف  القرب  حرث  إىل  العبايس 
فحار املاء حول احلائر احلسيني، هكذا كادوا باحلق، 
التوحيد  نداء  عىل  للقضاء  ومكروا  هبم،  اهلل  وكاد 
هبم،  اهلل  ومكر   احلسني رفعه  الــذي  والعدل 
حضاري  جمتمع  كأي  أمة،  كأية  اإلسالمية  واألمــة 
سيايس، مل تكن حمصورة يف اجليل الذي كانت مكونة 

  .منه يف عرص احلسني

لقد كان فيها يف ذلك اجليل إىل جانب جيلها الذي 
الشباب،  جيل  فيها  وكان  والسلطة،  األرض  يملك 
وافدة  أجيال  فيها  وكان  األطفال،  جيل  فيها  وكان 
بالعامل  بحضورها  شباهبا  جتــدد  الغيب  ضمري  يف 
األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  هكذا  وستبقى  باستمرار، 

ومن عليها)52(.

لقد كانت األمة يف حاجة إىل صدمة عنيفة توقضها 
التحريفي،  النهج  عىل  عيوهبا  وتكشف  سباهتا،  من 
باستمرار  متجددًا  خطابًا  نفسه  الوقت  يف  وتوجه 
االجتاهات  فخ  يف  تقع  لئال  القادمة  األجــيــال  إىل 
حممل  أنه  عىل  للطغيان  تستسلم  ولئال  التحريفية، 

)60هـ(  سنة  يف  الثورة  تضمنت  اإلســالم.  رشعية 
للشباب ولألطفال، يف تلك احلقبة وألجيال  خطابًا 
ضد  متجدد  خطاب  إهنا  هذا؛  يومنا  حتى  املستقبل 
التحريفية، وضد الطغيان؛ ضد الظلم الظاهر وضد 
املقنع يف أي نظام، ويف أي جيل يقول اإلمام  الظلم 
قد  القوم  هؤالء  وإن  اال  الناس  احلسني:)أهيا 
لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن، واظهروا 
الفساد، و عطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء واحلوا 

حرام اهلل، وحرموا حاللُه، وانا أحق من غريه()53(.

اذن التعبري يف الفكر يف الثقافة يف السياسة و.... 
حيمل  لكي  املستقبل  أجل  من  التعبريية  الثورة  هذه 
الشباب الواعي ما جسده اإلمام بالقول والفعل. 

المبحث الثالث:

تطبيقات زيارة الأربعين واأثرها

متهيد

يف  وتطبق  تطرح  فكرة  أي  عــن  بغريب  ليس 
التي  األفكار  ان  حيث  عامة  بصورة  املجتمعات، 
تلك  يتبنى  جمتمع  ألي  وتأثري  أثر  هلا  يكون  تطرح 
دائرة  حول  حيوم  تأثريها  فرتى  ويطبقها  األفكار 
املجتمع الذي يتبنى الفكرة، ومن خالل ذلك املجتمع 
يتبني لكل شخص فاهم تلك األفكار، يرى تأثريها 
األفكار،  أو  الفكرة  لتلك  املطبق  للمجتمع  الواقعي 

فتكون األفكار ذات حدين ال ثالث هلام ومها: 

أنامط أ.  من  نمط  تغيري  نحو  اجليد  املؤثر  احلد 
األفكار املنحرفة إىل نمط جيد. 
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احلد املؤثر الغري مرغوب به، وهذا أذا استرشى ب. 
تأكل  التي  امللتهبة  كالنار  يكون  فإنه  املجتمع  يف 

كل يشء.

زيارة  قراءة  لنا  يمكن  احلدين  ذلك  خالل  ومن 
األربعني فإهنا هي احلد الرئييس املتغري من صورة إىل 

صورة أخرى مهمة، لبناء جمتمع متكامل.

الثابتة  احلقيقة  الــصــورة  هي  األربــعــني  فــزيــارة 
والواضحة كوضوح الشمس يف رابعة النهار، حيث 
اإلسالمي  بالدين  املتمثلة  احلقة  العقيدة  تثل  اهنا 
هي   احلسني ــام  اإلم هنضة  فكانت  احلقيقي، 
الصورة  ملواجهة  ينكرس  ال  الذي  الصلب  االمتداد 

غري املرغوب هبا يف املجتمعات.

ومن املتعارف عليه أن لكل يشء يف هذا العامل وقتًا 
 حمددًا وينتهي أو يتغري، أما هنضة اإلمام احلسني
فإهنا  واالفرتاضات،  القوانني  تلك  كل  عكس  هي 
ان  الذهن  إىل  يتبادر  وال  اهلل،  شاء  ما  إىل  مستمرة 
فيها  معركة  فقط  هي   احلسني اإلمــام  هنضة 
هنضة  هي  ذلــك  من  العكس  بل  ــارس،  وخ منترص 
اإلصالح عىل مجيع األصعدة التي ختدم املجتمعات، 
لإلمام  اإلصالحية  القضية  يف  النظر  إمعان  وعند 
والثورة  العقيدة  بني  ربط  قد   نراه  احلسني
هلا،  المعنى  عقيدة  بدون  الثورة  ألن  اإلصالحية؛ 
الديني  اإلصــالح  يستمر  وال  تفشل  سوف  فحتاًم 

لتلك الثورة.

األوىل  املحاور  من  هي  العقيدة  تكون  وعليه 
التي: )تتمثل يف نظر اإلسالم بعقيدة التوحيد، وكل 
واإليامن  اإلمامة،  يف  وامتدادها  النبوة  من  متفرعاهتا 

اإليامن  وامتداد  واجلــزاء  واحلساب  اآلخــرة  بالدار 
بالدار اآلخرة، اإليامن بقضية العدل الذي يوصف به 
الرئيس  األساس  تثل  فالعقيدة  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
واملهم يف ثبات أي جمتمع، فبمقدار ما تكون العقيدة 
هذا  يكون  وواضــحــة،  وأصيلة  وصحيحة  قوية 
هذه  تكون  ما  وبمقدار  ومستحكاًم،  ثابتًا  املجتمع 
فيها وضوح  وباطلة ومنحرفة وليس  العقيدة هزيلة 
بالنسبة إىل الناس، يكون هذا املجتمع جمتمعًا مهزوزًا 
وتطيح  األهــواء  به  تعصف  أن  املمكن  من  ضعيفًا، 
الرجوع والبحث يف هنضة  احلــوادث()54(، وعند  به 
تنتِه  مل  املباركة  النهضة  ان  نجد   احلسني اإلمام 
فعاًل فقد تكرست مرة أخرى يف زيارة األربعني وما 
حتمله تلك الزيارة من أفكار مواكبة للعرص، فالزيارة 

تثل القيمة احلقيقة لكل زائر خيوض غامر الزيارة.

ونقول ان هذا الكالم ليس جمرد كالم عابر أو هو 
تلميع ملقتىض الزيارة، بل العكس أن الزيارة هي عامل 
آخر خارج عن خميلة كل شخص، وال يعرف تأثريها 
إال من خاض غامرها وعاش يف كنفها واستلهم من 
املجتمع  يف  أثــرت  التي  احلقيقية  وعربها  أفكارها 
العراقي بصورة مبارشة، واملجتمعات األخرى وقد 
العراق  من  بدأ  قد  الزيارة  تأثري  ً؛ ألن  العراق  ذكرنا 
اوالً كام بدأ اإلمام احلسني اإلصالح من العراق.

فقد احتوت زيارة األربعني عىل أمور كثرية وغري 
الزيارة،  لتلك  حملل  أي  أو  شخص  أي  من  متوقعة 
حيث تعد زيارة األربعني هي الرافد املهم يف التغيري 
قلبه  يف  شخص  كل  ومعتقدات  أفكار  وتصحيح 
احلسني(،  )اإلمــام  قصدُه  ملن  قلبه  يطمأن  وال  زيغ 
النظر  وإلقاء  األربعني  زيارة  يف  اخلوض  بعد  ولكن 
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احلادق يف الرؤى، وما حتمله من مبادئ ال حتملها أي 
جتمعات عاملية، فتعد الزيارة هي املعلم األول جلميع 
املبادئ والقيم التي خرج من أجلها صاحب الزيارة 
حتمل  األربعني  زيارة  أن  حني  يف  احلسني(،  )اإلمام 
شعائر قيمة ال  حيملها أي يشء يف الوجود، ومن تلك 
هي  عنه  انفكاك  ال  الذي  املتجذر  املبدأ  هو  الشعائر 
العقيدة الراسخة يف الذهن، حيث نرى يف الديانات 
العزيمة  وجــود  وعــدم  الدائم  االنحالل  األخــرى 
للدفاع عن املعتقد وهذا من مسبباته هو عدم وجود 
الرابط اإليامين بني الرسالة اإلهلية وبينهم وذلك لعدم 
الدوام،  عىل  اإليامنية  الشحنات  يعطيهم  من  وجود 
اإليامنية  الشحنات  تعطي  حقًا  هي  األربعني  فزيارة 
دائمية  عزيمة  ذا  اإلنسان  من  وجتعل  ــدوام  ال عىل 

مستمرة وحتصنُه دومًا من التأثري اخلارجي عليه.

ومن )اهم أهداف هذه الشعائر احلسينية األصيلة، 
هو جتسيد األيامن، وتعميق الوالء، وتثبيت االنتامء، 
وإذكاء عنرص املواساة، واملحافظة عىل اهلوية الصادقة 
ملدرسة أهل البيت خصوصًا، وصورة اإلسالم 
 احلسني اإلمـــام  هنضة  الن  عموما؛  احلنيف 
 املصطفى جده  لرسالة  الطبيعي  االمتداد  كانت 
لألجيال القادمة؛ لتبعث فيهم روح الوعي والنهضة 
واإلصالح، من جور الطغاة واملارقني، وتوقظ فيهم 
حقيقة االنتامء الصادق لإلسالم، وتبعث فيهم روح 

الوحي من جديد()55(.

وهنا قد ذكرنا شعرية واحدة عىل سبيل املثال عىل 
ال سبيل احلرص.

العميق  السحر  هي  األربعني  زيارة  تكون  وعليه 
املؤثر يف أصناف طبقات املجتمع العاملي من الصغري 

التأثري لطاملا قد قل نظريه يف أوساط  والكبري، وهذا 
املجتمعات العاملية، حيُث ال يوجد كمثل هذا التأثري 
الضاللة  طريق  من  اإلنــســان  وتقويم  األفــكــار  يف 
واالنحراف إىل النور وطريق احلق الذي يدعو احلق 
 احلسني اإلمــام  جسد  فقد  إليه،  وتعاىل  تبارك 
السنني،  اآللف  قبل  كربالء  يف  القويم  الفكر  ذلك 
بضع  عليه  تيض  سلوك  او  فكر  أي  ان  املؤكد  ومن 
ما  لكن  األمد،  طويل  يبَق  ومل  يندثر  حتاًم  فأنه  سنني 
صنعه اإلمام احلسني هو كرس كل تلك القوانني 
اإلنسان  تقيد  التي  األفكار  عىل  املهيمنة  واألنظمة 
يتحكم هبا رواد  التي  وتضعُه حتت حاكمية األفكار 

الضاللة، واالستكبار واعداء اإلسالم املحمدي.

السلوك  الكثري من  األربعني  زيارة  يتجىل يف  فقد 
تتمكن  مل  ولكن  املجتمعات،  بعض  له  تسعى  الذي 
او تفشل  فيه،  املرجوة  من امليض يف حتقيق األهداف 
اإلمــام  طرحه  ما  امــا  املتكامل،  السلوك  طــرح  يف 
سلوكيات  يقوم  الذي  الكامل  السلوك  فإنه  احلسني 
املجتمعات، وقد استمرت تلك السلوكيات املتكاملة 
حتى وصلت إىل يومنا هذا، فزيارة األربعني هي تثل 
البث املبارش جلميع السلوكيات املقومة للمجتمعات 

عامة.

أرشًا  خرجُت  )ما  احلسني  اإلمــام  شعار  فكان 
لطلب  وإنام خرجُت  ظاملًا  ُمفسدًا وال  بطرًا وال  وال 
عن  وأهنى  باملعروف  آلمر  جدي  أمة  يف  اإلصــالح 
املنكر(، فهذا الشعار يبني لنا احلالة التي كانت تعيشها 
تلك املجتمعات التي عارصت اإلمام احلسني، فرغم 
خطورة املوقف الكبري الذي يعلم به اإلمام احلسني مل 

يثِن عزيمتُه أي يشء.
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اإلمام  أربعينية  زيارة  مناسبة  أن  الرغم من  وعىل 
السنوية  الدينية  املناسبات  من  تعد   احلسني
وجه  عىل  وللشيعة  عموما،  للمسلمني  املقدسة 
عىل  تنطوي  اجلوهر  حيث  من  أهنا  إال  اخلصوص، 
فهي  حمــدد،  جانب  يف  تنحرص  ال  متعددة  ــداف  أه
باإلضافة اىل صفتها الدينية والشعائرية واالجتامعية 
بمستواهم  لريتفع  اخلصوص،  نحو  عىل  شابه،  وما 
الثقايف إىل أعىل درجة ممكنة، ملا للثقافة من دور كبري 

يف تطوير حياة الناس)56(.

تطبيقات زيارة الأربعين

وهنا قد ذكرنا فقط أربعة تطبيقات حتى ال يطول 
علينا املقام ونخرج عن ضوابط البحث، وإال هناك 

العديد من التطبيقات األخرى لزيارة األربعني.

زيارة األربعني متثل أكرب تكافل اجتامعي عاملي.. 1

التكافل  وهــذا  عاملي،  اجتامعي  تكافل  يوجد 
خالهلا  من  التي  إمهاهلا  يمكن  ال  بضوابط  حمــدود 
نشأت فكرة التكافل االجتامعي عىل أساس املساعدة 
من  نابعة  إنسانية  هنضتُه  فكانت  األشخاص،  بني 
وهي  عليها  اإلنسان  اهلل  فطر  التي  اإلنسانية  الفطرة 

عمل اخلري ومساعدة اآلخرين.

ُمل  ولكنه  ــدود،  حم التكافل  ان  أعــاله  قلنا  وكــام 
حيث  األربعني،  ــارة  زي تكافل  امــام  البتة  يصمت 
العاملي  االجتامعي  التكافل  األربعني  ــارة  زي تثل 
هذا  يتمثل  وال  العامل،  أرجاء  يف  منه  يوجد  ال  الذي 
التكافل بدفع امل فقط، وإنام قد جتاوز أكثر من ذلك 
مساعدة  للفقراء،  بيوت  )بناء  عليه:  األمثلة  ومن 

بــزواج  التكفل  العمليات،  أصحاب  املحتاجني 
متمثل  التكافل  وهذا  مدارس...(،  فتح  املحتاجني، 

بالعتبتني املقدستني.

واجلدير بالذكر ان املؤسسات العاملية التي تدعي 
التكافل االجتامعي رغم ميض القرون عىل تأسيسها 
بتكافل  مقارنته  مستوياهتا،  اعىل  إىل  تصل  مل  اهنا  إال 
يتجاوز تأسيسها قرابة )16(  التي مل  زيارة األربعني 
سنة، وعندما نقول بتكافل زيارة األربعني نعني بذلك 
مجيع فروع العتبة احلسينية والعباسية التي أخذت عىل 
عاتقها ذلك التكافل ومن تلك املؤسسات عىل سبيل 
الذكر ال احلرص هي )مؤسسة العني، مؤسسة اليتيم، 

واملشاريع اخلريية...(.

البعد األخالقي لزيارة األربعني. 2

فيكون  ما،  حلدٍث  عاملية  جتمعات  حتدث  عندما 
يمكن  وال  املجتمعات  طبقات  من  خليطًا  التجمع 
حسب  حده  عىل  كاًل  الطبقات،  تلك  بني  الفصل 
ميزته األخالقية وهذا من الصعب فتحدث يف بعض 
األحيان املشاجرات الكبرية وال يمكن حلها من قبل 
يميز  ما  املكان، وهذا  ذلك  األمن يف  بحفظ  املعنيني 
العاملية،  التجمعات  من  غريها  عىل  األربعني  زيارة 
الطبقات  خمتلف  طياهتا  يف  حتمل  األربعني  فزيارة 
خمتلف  ومن  العاملية،  الــدول  وخمتلف  املجتمع  من 
الديانات، املسلمة وغري املسلمة، ويف هذه احلالة قد 
اصبح هناك مزيج من الثقافة األخالقية التي يتمتع هبا 
كل شخص من افراد املجتمع، وحسب قولنا اعاله 
فال بد من حصول املشاجرة بني أفراد املجتمع الذي 
جتمعوا إلحياء شعرية األربعني، وهذا جمرد كالم، اما 
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يف حقيقة األمر وعىل ارض الواقع، فال يوجد حقيقة 
او افرتاضًا لشجار ما يف شعرية األربعني، بل العكس 
لزيارة  األخالقي  العبد  تأثري  أن  نجد  ذلك  من  تامًا 
افراد  من  شخص  كل  عىل  املفعول  ساري  األربعني 
السكينة  الديانات، حيث جتد  املجتمع وعىل خمتلف 
األخالقية تسيطر عىل كاريزما اإلنسان، وجتدهم قد 
انتزعوا الغرور واالنا من انفسهم، ذلك بفضل تأثري 

زيارة األربعني. 

العبادة اخلاشعة والتقرب إىل اهلل. 3

ان من اهم امليزات العبادية التي حتدث يف شعرية 
الزيارة األربعينية هو اخلشوع الالإرادي لدى اإلنسان 
حيث يشعر اإلنسان شعور خاص غري مسبق وغري 
مهيئ للنفس له حتى ال يدخل يف باب الرياء، فيكون 

اخلشوع نابع من أعامق ذات اإلنسان.

مثل  اشكاهلا  بجميع  العبادة  نحو  التوجه  فيكون 
الصالة، والتسبيح، واالستغفار، وذكر اهلل...

التحشيد  هو  اآلخــر  اجلانب  امــا  جانب  وهــذا 
الناس  فرتى  األربعني،  زيارة  يف  وقتها  عند  للصالة 
عند وقت الصالة قد توقفوا عن املسري، واجتهوا نحو 
القبلة ألداء الصالة، فقد حتدث يف كل سنة من كل 
عام صالة مليونيه يف الصحن احلسيني أو يف طريق 

املسري نحو كربالء املقدسة.

العبايس  او  احلسيني  الصحن  إىل  الدخول  وعند 
ترى الناس بجميع اصنافها واشكاهلا، اهنم متوجهني 
نحو خالق واحد ازيل، وهم متوجهون بالدعاء نحو 
تسود  والسكينة  واالطمئنان  اخلشوع  فرتى  السامء، 

املكان، وهذا ال حيصل يف أي مكان آخر.    

زيارة األربعني متثل القوة الضاربة بوجه الطغاة . 4
رغم سلمية التجمع

كل  من  كربالء  يف  اإلنساين  املليوين  التجمع  ان 
عام ما هو إال تلبية نداء اإلمام احلسني حينام قال: )ال 
العبيد(،  فرار  افر  وال  الذليل  إعطاء  بيدي  اعطيكم 
أذهــان  يف  بقي  الــذي  اجلوهري  الكالم  هــذا  فمن 
االحرار، فهو يمثل هلم طريق مقارعة الظالم العاملي 
ــر،  احلــني واآلخ بني  اإلســالمــي  العامل  ــذي هيــدد  ال
فأحرار احلسني يف كل زمان ومكان ال يمكن هلم ان 
األمر، وخري  والعدوان مهام كل  الظلم  يسكتوا عىل 
األذهان،  بعيد عن  بزمن  ليس  والذي  قلنا،  ملا  دليل 
مناطق  بعض  عىل  )الظالم(  داعــش  اعتدى  حينام 
ملنع  التدخل  إال  احلسني  احرار  من  كان  فام  العراق، 

االعتداء وهتك احلرمات.

املتمثلة  اجلهاد  فتوى  خالل  من  ذلك  جاء  وقد 
املرجعية  كانت  حيُث  العراق،  يف  العليا  باملرجعة 
ما  وهذا  احلديث،  العرص  يف   احلسني خط  تثل 
منهج  أن  عىل  يدل  وهذا  األنظار،  وامام  فعال  ثبت 
احلسني عامر يف كل عرص ومرص وال يندثر وال 

يتغري املبدأ الذي رسمه جلميع االحرار.

كثرية  دالالت  هلا  األربعني  لزيارة  ان  وحيث 
الطغاة  كل  إىل  املعامل  واضحة  رسالة  وهي  ومعاين 
مبدأ  اإلمام احلسني هي قضية  تواصلنا مع  بإن 
 وتعترب مراسيم زيارة األربعني إىل اإلمام احلسني
الزائرين  الظاملني والطغاة وحتفز  رصخة مدوية ضد 
عىل املجيء إىل كربالء من اجل جتديد البيعة لإلمام 

.)57()احلسني
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النتائج

ان بقاء وديمومة زيارة األربعني ما هي إال لطف . 1
إهلي مستمر، فاحلسني× قد كان خملصًا يف عمله 

هلل فكانت النتائج املرجوة حارضة.
ثورة . 2 احلديث  العرص  يف  األربعني  زيارة  تثل 

االجتاهات،  مجيع  من  عليها  التغلب  يمكن  ال 
االستغناء  يمكن  ال  وعرب  دروسًا  تقدم  حيث 
بعض  داعش  احتل  عندما  دليل  وخري  عنها، 
العراق، فقد هب للدفاع عنه هم أغلب  مناطق 
األربعني  زيارة  فكانت  الزيارة،  عىل  املواظبني 
بأنه ال يمكن اخلضوع مهام  تثل االستذكار هلم 

كل األمر.
يمثل . 3 الذي  املتكامل  املنهج  األربعني  زيارة  تعد 

الزيارة  جسدت  حيث  حر،  إسالمي  جمتمع 
املنهج اإلنساين.

للتعبري . 4 احلقيقي  اإلعالم  األربعني  زيارة  تثل 
عن املبدأ اإلسالمي املحمدي بام حيمله من مبدأ 
 بمحمد بدأت  التي  اإلهلية  الرسالة  عن  نابع 

.واستمرت بسلسلة األئمة
من . 5 الكثري  دخول  األربعني  زيارة  حققت  لقد 

الناس إىل اإليامن باإلسالم املحمدي الذي يمثله 
.النبي واألئمة

كشفت زيارة األربعني النقاب عن فكر أئمة أهل . 6
البيت الذين لطاملا قد حاول اعداؤهم دثر 
يدعو  الذي  السامء،  من  النابع  وفكرهم  تراثهم 

إىل مبدأ اإلنسانية، واحلقوق وتكامل اإلنسان.

األيام . 7 يف  فقط  األربعني  زيارة  خزل  يمكن  ال 
املعدودة من كل سنة بل العكس من ذلك، وإنام 
اإلسالمي  املجتمع  عند  ومستمرة  قائم  تأثريها 

عىل امتداد السنة.
عند البحث والتدقيق يف تأثري زيارة األربعني عىل . 8

افراد املجتمع، نجد أهنا قد أثرت عىل مجيع افراد 
وهذا  استثناء،  بدون  األعامر  بمختلف  املجتمع 

التأثري ال يتكرر إال يف زيارة األربعني.
االنطالق . 9 نقطة  هي  األربعني  زيارة  تعترب 

للتقارب بني املذاهب األخرى بجميع مسمياهتا؛ 
لطائفة معينة وفكرُه عام  ألن احلسني ليس 

للجميع.

التو�شيات

والسرية، . 1 اإلسالمي  الفكر  يف  الباحثني  ندعو 
ندعو  وكذلك  احلسيني،  الفكر  يف  التأليف  إىل 
هذا  يف  الكتابة  من  العليا  الدراسات  طالب 
احلسيني  الفكر  إيصال  ألجل  وذلك  املجال؛ 

جلميع الناس بمختلف الديانات.
اإلسالمية . 2 بالدراسات  اخلاصة  املراكز  ندعو   

بدراسة  خاصة  عاملية  سنوية  مؤترات  إقامة  إىل 
احلسينية  والنهضة  احلسيني،  الفكر  خيص  ما 
احلسني×  رسالة  إيصال  ألجل  اإلصالحية 
العاملية، فضاًل عن الدراسات والندوات املحلية 

الدورية. 
هنضة . 3 برتاث  خاصة،  دراسات  مراكز  تأسيس   

طبقة  استقطاب  ألجل   احلسني اإلمام 
الشباب، وتنمية األفكار جليل الشباب.

صوت . 4 وايصال  العامل  كل  إىل  االنفتاح 
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يطلع  كي  اللغات  بجميع  وأهدافُه   احلسني
.العامل عىل هنضة سيد الشهداء

اجلامعات . 5 يف  والثقافية  الفكرية  الندوات  عقد 
الفكر احلسيني  لبناء جيل شبايب حيمل  واملعاهد 

اخلالص والوقوف بوجه التيارات اإلحلادية.
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الملخ�ض
املجتمع   السلمي يف  والتعاون  التعايش  يقوم عليها  التي  العنارص االساسية  احد  التضامن االجتامعي  يعد 
كام  االحتاد،  او  التجمع  نحو  واالجتاه  التآزر  اىل  باإلضافة  فيها،  واالسهام  واالشرتاك  املنافع  تبادل  اجل  من 
ويعترب التضامن االجتامعي النتيجة الرضورية لكون االنسان كائنا اجتامعيا ال يمكن العيش بمعزل عن افراد 
جمتمعه من اجل حتقيق اهداف وغايات عدة ألجل العمل املشرتك وحتقيق ما يصبو له ومنها تعاونه وتكاتفه يف 
الزيارة االربعينية من اجل نجاحها  واملواساة أليب عبد اهلل احلسني وألهل البيت الذين ضحوا بالغايل 
لغرض  االفراد  تقدمه  ان  يمكن  ما  اقل  االجتامعي  التضامن  فكان  االسالمي  الدين  اقامة  اجل  من  والنفيس 
املواساة هلم. باإلضافة اىل ذلك فالتضامن مع القيم والرموز واملجتمع رضورة حضارية، وهو مطلب اسايس 
االحرتام  مستوى  اىل  هبا  واالرتفاع  االرتقاء  اجل  من  التضامن  روح  اىل  حتتاج  واملبادئ  القيم  لكون  انساين، 
حتتاج  واملبادئ  القيم  تلك  حلامية  انفسها  وتنذر  وتطبق  تعكس  التي  الرموز  عن  فضال  وااللتزام،  والتقديس 
اىل من يتضامن معها ولتحم يف مرشوعها ويعمل عىل احياء مواقفها يف احلياة، وان املجتمع الذي ال يتحسس 
افراده مهوم واحتياجات بعضهم البعض االخر وال يبادر بنحو تلقائي اىل االستجابة االجيابية سوف يفقد اهم 
مقومات وجوده وبقائه كمجتمع حي ذو هوية عقيدية ورسالة حضارية خاصة اذ تعتمد استمرارية املجتمعات 
عىل التوفر احلقيقي للشعور بروح التضامن والتعاون يف سلوكها العميل  وال فرصة للبقاء وتسجيل احلضور 
من دون ذلك، وقد ترمجت مجاهري زيارة االربعني مفهوم التضامن عىل نحو اذهل العامل بأرسه وامكن الكالم: 
معطياته،  من  واالستفادة  وفهم حقائقه  التضامن  معنى  بليغة يف  دروسا  قدمت  قد  االربعني  زيارة  ان مجاهري 
واالنسانية اليوم مدعوة للتعلم منه، وتضامنهم مع االمام احلسني والقيم التي نادى هبا  وقام من اجل حتقيها 
قد اصبحت مسرية للسائرين عىل هنجة والثائرين بحقه، وقد بني تضامنهم يف الزيارة االربعينية مدى التعاون 
والتكاتف بينهم اذ نشاهد الكل هيتم بالكل والكل يبادر ويسارع اىل تقديم املساعدة كبارا وصغارا ورجاالً نساًء 
ألجل اسعاد املرشكني بموسم الزيارة االربعينية بكل ما ويت من قوة. لذلك تم اختيار هذا املوضوع لكي نبني 
التضامن االجتامعي وأمهيته يف نجاح وحتقيق الزيارة االربعينية وهذا ما يتم توضيحه من خالل ثنايا البحث 

هذا، ومن اهلل التوفيق.

الكلامت املفتاحية: التضامن، التضامن االجتامعي، العمل التطوعي، زيارة االربعني.
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The role of social solidarity in achieving the pilgrimage of Arba'een

Dr. Alia Saeed Ibrahim

Intellectual Library Division - Imam Ali Holy Shrine

Abstract

Social solidarity is one of the basic elements of coexistence and peaceful cooperation in 
society in order to share benefits and contribute in it، in addition to synergy toward assembly or 
union. Social solidarity is also the necessary result of the fact that human being is a social being 
who cannot live in isolation from other members of his community in order to achieve several 
goals and objectives for joint action and achieve what he aspires to، including his cooperation 
and solidarity in successfully performing the pilgrimage of Arba'een in condolences to Abu 
Abdullah Al Hussein and his family (peace be upon them)، who generously sacrificed their 
precious lives for the establishment of the Islamic religion، so social solidarity was the least that 
can be provided by individuals for the purpose of comforting them.

In addition، solidarity with values، symbols and society is a civilized necessity. It is a 
fundamental human requirement، because values and principles need the spirit of solidarity in 
order to elevate and themselves to the level of respect، reverence and commitment، as well as 
symbols that reflect، apply and warn themselves to protect those values and principles. 

And that a society that does not feel its members concerns and needs of each other and 
does not initiate an automatically responds to them positively will lose the most important 
elements of existence and survival as a living community with a nodal identity and a special 
civilizational message، as the continuity of communities depends on the real availability of 
a sense of solidarity and cooperation in their practical behavior and no opportunity to stay 
and register attendance without it. The masses of Arba'een pilgrimage have presented eloquent 
lessons in the meaning of solidarity and understanding of its facts and benefiting from its data. 
Today's humanity is called upon to learn from it، and their solidarity with Imam Hussein (peace 
be upon him) and the values he has called for. They expressed their solidarity in the pilgrimage 
of Arba'een by the cooperation and solidarity among them as we see everyone is taking care of 
everyone else and is ready to quickly provide assistance whether adults، young، men، or women 
for the pleasure of the pilgrims during the pilgrimage of Arba'een with all their strength.

Therefore، this topic was chosen in order to show the social solidarity and its importance 
in the success and achievement of the pilgrimage of Arba"een، and this is what is explained 
through this research، and I wish the best from Allah.

Key words: solidarity, social solidarity, volunteer work, Arbaeen visit.
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المقدمة 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا 
ورسولنا حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.

كونه  املجتمع  يف  قيم  االجتامعي  التضامن  يعد 
حيقق غايات مهمة اكد عليها االسالم ومنها التعاون 
والتآزر والتكافل، وهو عامل مهم يف بناء املجتمعات 
النتيجة  االجتامعي  التضامن  ويعترب  كام  االنسانية، 
يمكن  ال  اجتامعيًا  كائنًا  االنسان  لكون  الرضورية 
حتقيق  اجــل  من  جمتمعه  ــراد  اف عن  بمعزل  العيش 
املشرتك وحتقيق  العمل  اهداف وغايات عدة ألجل 
ما يصبو له ومنها تعاونه وتكاتفه يف الزيارة االربعينية 
  من اجل نجاحها واملواساة أليب عبد اهلل احلسني
والنفيس  بالغايل  ضحوا  الذين   البيت وألهل 
التضامن  فكان  االسالمي  الدين  اقامة  اجــل  من 
لغرض  االفراد  تقدمه  ان  يمكن  ما  اقل  االجتامعي 

املواساة هلم. 

والرموز  القيم  مع  التضامن  ذلــك  عن  فضاًل 
اسايس  مطلب  وهو  حضارية،  رضورة  واملجتمع 
انساين، لكون القيم واملبادئ حتتاج اىل روح التضامن 
من اجل االرتقاء واالرتفاع هبا اىل مستوى االحرتام 
زيــارة  مجاهري  ترمجت  وقــد  وااللــتــزام،  والتقديس 
االربعني مفهوم التضامن عىل نحو اذهل العامل بأرسه 
قدمت  االربعني  زيــارة  مجاهري  ان  الكالم:  وامكن 
دروسًا قيمة وبليغة يف معنى التضامن وفهم حقائقه 
اليوم  واالنسانية  معطياته،  من  واالستفادة  واصالته 
 مدعوة للتعلم منه، وتضامنهم مع االمام احلسني

قد  حتقيها  اجــل  من  ــام  وق هبــا   ــادى  ن التي  والقيم 
اصبحت مسرية للسائرين عىل هنجه والثائرين بحقه، 
وقد بني تضامنهم يف الزيارة االربعينية مدى التعاون 
بالكل والكل  الكل هيتم  اذ نشاهد  بينهم  والتكاتف 
وصغارًا  كبارًا  املساعدة  تقديم  اىل  ويسارع  يبادر 
ورجاالً نساًء ألجل اسعاد املرشكني بموسم الزيارة 
االربعينية بكل ما اويت من قوة. لذلك تم اختيار هذا 
يف  وأمهيته  االجتامعي  التضامن  نبني  لكي  املوضوع 
نجاح وحتقيق الزيارة االربعينية وهذا ما يتم توضيحه 

من خالل ثنايا البحث هذا.

وخاتة  ومبحثني  مقدمة  اىل  البحث  وقــســم 
وقائمة باملصادر واملراجع، اذ تضمن املبحث االول 
اىل  وقسم  االسالم،  يف  وأمهيته  االجتامعي  التضامن 
التضامن  اىل   االول  املطلب  تطرق  مطالب،  اربعة 
املطلب  وتطرق  واالصطالح،  اللغة  يف  االجتامعي 
القرآن  االجتامعي يف  التضامن  معرفة  بيان  اىل  الثاين 
ذكر  ورود  اىل  الثالث  املطلب  تطرق  ثم  الكريم، 
الرشيفة،  النبوية  السنة  يف  االجتامعي  التضامن 
التضامن  وامهية  فائدة  اىل  الرابع  املطلب  عرج  ثم 

االجتامعي يف االسالم.  

التضامن  اثر  عنوان  فحمل  الثاين  املبحث  اما 
قسم  وقد  اخلالدة   األربعينية  الزيارة  يف  االجتامعي 
التعريف  االول  املطلب  وضح  مطالب  اربعة  اىل 
عرج  ثم  وامهيتها  االربعينية  بالزيارة  والتوضيح 
املطلب الثاين اىل دور التضامن االجتامعي يف املجال 
يف  العامل  هذا  امهية  خالل  من  واالخالقي  الديني 
اىل  الثالث  املطلب  يف  التطرق  ثم  األربعينية  الزيارة 
االقتصادي  املجال  يف  االجتامعي  التضامن  دور 
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فئات  عىل  اجيايب  ومردود  فائدة  من  العامل  هلذا  وملا 
الشعب كافة، بعدها التحدث يف املطلب الرابع عن 
التطوعي   العمل  جمال  يف  االجتامعي  التضامن  دور 
خدمة  يف  الشعب  فئات  كافة  مسامهة  شمل  الذي 

   .زوار االمام احلسني

من  ــان  ك مــصــادر  ــدة  ع عــىل  البحث  واعــتــمــد 
التي  جرب،  حنون  »حممد  لــ  املاجستري  رسالة  بينها  
)دراسة  احلسيني  املرقد  ودالالت  رموز  اسم  محلت 
الكتب  من  عدد  عىل  االعتامد  وتم  انثروبولوجية(، 
»بحار  وكتابه  املجليس«  باقر  »حممد  لــ  ابرزها  من 
اجلزء  االطهار/  االئمة  اخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار 
»زيارة  وكتابه  املخزومي«،  »صادق  وكذلك    ،»27
اىل   باإلضافة  ميدانية«،  سيولوجية  دراسة  االربعني: 
»ابن منظور«  وكتابه  »لسان العرب/ جملد 8«، فضاًل 
عىل االعتامد عىل جمموعة من املجالت من ابرزها هي 

»منرب االسالم«.

املناقشة  جلنة  يدي  بني  هذا  بحثي  اضع  واخــريًا 
املحرتمني لتقويمه وابراز ما فيه من هفوت وجلَّ من 

ال يسهو ومن اهلل التوفيق.

المبحث الأول: 

الت�شامن الجتماعي واأهميته في ال�شالم

المطلب الأول: معنى  الت�شامن الجتماعي

االجتامعي  التضامن  معنى  عىل  التعرف  ألجل 
من الناحتني اللغوية واالصطالحية  سنقوم بتقسيم 
بتحديد  االول  الفرع  خيص  فرعني  اىل  املطلب  هذا 
معنى التضامن االجتامعي لغة، بينام حيدد الفرع الثاين 

التضامن االجتامعي اصطالحي:

اوالً:  التضامن االجتامعي لغة: التضامن يف اللغة 
كفل  أي  وَضاَمنًا:  َضْمنًا   - َضِمَن  الفعل  اىل  يرجع 
كفله،  أي  اياه:  وضمن  الكفيل،  أي  والضمني:  به، 
ويقال: ضمنت اليشء اضمنه ضامنًا، فأنا ضامن وهو 
مضمون، وابن االعرايب يقول: فالن ضامن وضمني 

وسامن وسمني ونارض ونضري وكافل وكفيل)1(.

أي  القوم  تضامن  ويقال  االحتاد  هو  والتضامن 
احتدوا واتفقوا عليه، وقيل يف التضامن: املشاركة يف 
التعهد والكفالة بحيث يؤدي كل فريق ما يلزم الفريق 
التحالف  هو  والتضامن:  عمل)2(  او  أمر  من  اآلخر 
املخاطر  يف  التايل  والرتحيب  لالشرتاك  وااللتزام 
املتوارثة يف الوجود االنساين سواء كان هذا التضامن 
موجود فعليًا يف جمتمع ما او ال، والتضامن ايضًا: هو 
فكرة اساسية موجودة يف نظريات علم االجتامع يف 
اجلدل واحلوار العلمي بشأن اسس التعايش االنساين 
وهو املفهوم متواجد يف نظريات دوركهايم وماركس 

وكونت)3(.

أي  الفعل مجع  اىل  يرجع  اللغة  االجتامعي يف  اما 
مجعته  ويقال  بعض،  من  بعضه  بتقريب  اليشء  ضم 
ْمُس  الشَّ الكريم: ﴿وَُجَِع  القرآن  فاجتمع، وجاء يف 
َوالَْقَمُر﴾)4( وايضا قوله تعاىل: ﴿قُْل َيَْمُع بَيَْننا َربُّنا 
ُثمَّ َيْفَتُح بَيَْننا بِاْلَّقِ َوُهَو الَْفتَّاُح الَْعلِيُم﴾)5( أي مجع 
الُْمْؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ تعاىل:  وقوله  الفتح،  ثم  الكل  بني 
ْمٍر 

َ
أ َع  َمَعُه  اكنُوا  ِإَوذا  َورَُسوِلِ  بِاللِ  آَمُنوا  ِيَن  الَّ

ذِنُوهُ﴾)6(  أي اخلطر الذي 
ْ
جاِمٍع لَْم يَْذَهُبوا َحتَّ يَْسَتأ

اجتمع الناس من أجله، وكان االمر مجعهم نفسه.
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ما  ألفــراده  املجتمع  يضمن  ان  هو  واالجتامعي 
ألوالدهم  وتعليم  تريض  نفقات  من  اليه  حيتاجون 

وغري ذلك من االمور)7(.

احد  هو  اصطالحًا:  االجتامعي  التضامن  ثانيًا: 
العنارص االساسية التي يقوم عليها التعايش والتعاون 
السلمي يف املجتمع  من اجل تبادل املنافع واالشرتاك 
نحو  واالجتــاه  التآزر  اىل  باإلضافة  فيها،  واالسهام 
التجمع او االحتاد، كام يعترب النتيجة الرضورية لكون 
عن  بمعزل  العيش  يمكن  ال  اجتامعيًا  كائنًا  االنسان 
عدة  وغايات  اهداف  حتقيق  اجل  من  جمتمعه  افراد 

ألجل العمل املشرتك وحتقيق ما يصبو له)8(.

وسيلة  هو  ايضًا:  االجتامعي  التضامن  وعرف 
وغاية لتيسري وتسهيل احلياة االنسانية، وسبب للنمو 
الدول  ملجد  اصل  وهو  والتطور  والصعود  والرقي 

وتقدم وارتقاء الشعوب)9(.

في  الجتماعي  الت�شامن  الثاني:  المطلب 

القراآن الكريم

الكريم  القرآن  يف  االجتامعي  التضامن  ذكر  ورد 
ولكن ليس بصورة رصحية ومبارشة وانام جاء ذكره 
يف القرآن بصورة غري مبارشة والتي اكد فيها القرآن 
عىل رضورة التكاتف واالحتاد والتعاون بني مجيع ابناء 
الناس لغرض بناء املجتمع وصالحه ومنها قوله تعاىل: 
َوالَّْقوى َوال تَعاَونُوا َعَ اِلثِْم   ِ ﴿َوتَعاَونُوا َعَ الِْبّ
الْعِقاِب﴾)10(،  إِنَّ الَل َشِديُد  َواتَُّقوا الَل  َوالُْعْدواِن 
الصالت  حسن  عىل  سبحانه  اكد  آخر  موضع  ويف 
والتضامن بني ذوي القربى والتواد واملودة فيام بينهم 

من اجل بناء االرسة وبالتايل بناء املجتمع ومنها قوله 
ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمْشِِق  ْن تَُول

َ
تعاىل: ﴿لَيَْس الِْبَّ أ

الِخرِ  َواْلَوِْم  بِاللِ  آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َولِكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
َوالِْكتاِب َوانلَّبِّينَِي َوآَت الْماَل َع ُحّبِهِ  َوالَْمالئَِكةِ 
بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمساكنَِي  َواْلَتاىم  الُْقْرىب  َذوِي 
اكةَ  الزَّ َوآَت  الةَ  الصَّ قاَم 

َ
َوأ الّرِقاِب  َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ

ساءِ 
ْ
ابِرِيَن ِف اْلَأ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إِذا اعَهُدوا َوالصَّ

ولئَِك 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِحنَي اْلَأ َّ َوالضَّ

يِْن  ﴿َوبِالْوادِلَ تعاىل:  قوله  وايضا  الُْمتَُّقوَن﴾)11(   ُهُم 
َواْلارِ  َوالَْمساكنِِي  َواْلَتاىم  الُْقْرىب  َوبِِذي  إِْحساناً 
اِحِب بِاْلَنِْب َوابِْن  ذِي الُْقْرىب َواْلارِ اْلُُنِب َوالصَّ
يْمانُُكْم إِنَّ الَل ال ُيِبُّ َمْن 

َ
بِيِل َوما َملََكْت أ السَّ

﴿َوآِت  تعاىل:  قوله  وايضا  فَُخوراً﴾)12(  ُمْتااًل  اكَن 
ْر  ُتَبذِّ َوال  بِيِل  السَّ َواْبــَن  َوامْلِْسِكنَي  ُه  َحقَّ اْلُقْربى  َذا 

َتْبِذيرًا﴾)13(.

الكريم يف موضع  القرآن  اكد  اىل ذلك  باإلضافة 
جعل  انه  اذ  االجتامعي  التضامن  رضورة  عىل  اخر 
وتقويم واصالح   املصالح  املال وسيلة وغاية جللب 
االسالمية  الطرق  يف  انفاقه  اىل  التوجيه  مع  احلياة، 
والتعاضد   التضامن   حتقيق  اجــل  من  املــرشوعــة 
والتكاتف بني ابناء البرش كافة وهذا ما اكد عليه جل 
َورَُسوِلِ  بِاللِ  ﴿آِمُنوا  بقول:  العزيز  كتابه  يف  وعال 
ِيَن آَمُنوا  ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفِنَي فِيهِ فَالَّ نْفُِقوا ِممَّ

َ
َوأ

ِمْن  َكبرٌِي﴾)14( ﴿َوآتُوُهْم  ْجٌر 
َ
أ لَُهْم  نَْفُقوا 

َ
َوأ ِمنُْكْم 

وايضًا  تُْكرُِهوا﴾)15(   َوال  آتاُكْم  ِي  الَّ اللِ  ماِل 
تِي َجَعَل  َفهاَء َأْمواَلُكُم الَّ قوله تعاىل: ﴿َوال ُتْؤُتوا السُّ

اهللُ َلُكْم ِقيامًا﴾)16(.
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في   الجتماعي  الت�شامن  الثالث:  المطلب 
الحاديث النبوية ال�شريفة

التضامن  احاديث عدة تؤكد عىل رضورة  توجد 
والتكافل والتعاضد لغايات عده منها اصالح الفرد 
الصحيح  السليم  االجتاه  نحو  به  والسري  واملجتمع 
))عىل   :اهلل رســول  عن  الرشيف  احلديث  ففي 
كل مسلم صدقة فقالوا: يا نبي اهلل فمن مل جيد قال: 
جيد  مل  فإن  قالوا:  ويتصدق  نفسه  فينفع  بيده  يعمل 
له  فإهنا  الرش  عن  وليمسك  باملعروف  فليعمل  قال: 

صدقة(()17(.

عىل  االعامل  توزيع  يبني  الرشيف  احلديث  فهذا 
كل فرد من افراد االمة االسالمية مع بيان وظيفة كل 
واحد منهم، وفيه احلث عىل التكافل االجتامعي بني 

االفراد)18(.

ويف حديث آخر عن رسول اهلل  قال:  ))ترى 
املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
بالسهر  جسده  سائر  له  تداعى  عضو  اشتكى  اذا 

واحلمى(()19(.

والتكافل  التضامن  أمهية  يبني  احلديث  وهــذا 
االجتامعي ويبني مسؤولية كل افراده عن آالم الفرد 

الواحد للفرد االخر.

))مثل   :اهلل رسول  قال  سعد  بن  سهل  وعن 
املؤمن من اهل االيامن مثل الرأس من اجلسد يأمل مما 
يصيب اهل االيامن كام يأمل الرأس مما يصيب اجلسد 

فاالربع(()20(.
  

الت�شامن الجتماعي   اأهمية   الرابع:  المطلب   

في ال�شالم 

مفككة  ــي  وه الــعــرب  ــة  ام يف  االســـالم  ظهر 
تعبد  وكانت  القبلية،  احلروب  يف  منهكة  االوصال 
توحيد  عىل  االســالم  فعمل  ــام،  واالصــن االوثـــان 
الكريم  الــقــرآن  وهــي  رايته  حتت  ومجعه  عقيدهتا 
عقيدة   استقرت  ان  وبعد  الرشيفة،  النبوية  والسنة 
االمة عىل التوحيد  عمل االسالم عىل  ارساء دعائم 
امته فغرس االلفة واملحبة  بني افرادها، ومن ضمن 
باعتبارها  اهتم هبا االسالم هي االرسة  التي  االمور 
االنساين  املجتمع  منها  يتكون  التي  االوىل  اللبنة 
اثرت عىل  اختلت  وان  املجتمع  فان صلحت صلح 
افراد  بني  العالقات   االسالم  نمى  لذلك  املجتمع، 
يؤمن  والرضاء  البأساء  متضامنة يف  وجعلها  االرسة 
افرادها بمسؤوليتهم بعضهم جتاه بعض)21( كام جاء 
ْوىل بَِبْعٍض 

َ
رْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُوا األ

ُ
يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

ِف كِتاِب اللِ إِنَّ الَل بُِكّلِ َشْ ٍء َعلِيٌم﴾)22(.
بالتضامن  االجتامع  علم  يف  يسمى  املعنى  وهذا 
االجتامعي وقد جعله الكتاب واملؤلفني اوىل عنارص 
النجاح  يتوقف  وعليه  االنسانية  للمجتمعات  احلياة 
لالمة  ومن خالله تستطيع االمة القيام بواجباهتا)23(.

بروابط  املسلمني  كافة  بني  ــالم  االس ربــط  وقــد 
متامسكة قوية بحيث جعل منهم امة واحدة متضامنة 
متعاونة وجعل كل واحد منهم اخ للفرد االخر وان 

حيب لغريه ما حيب لنفسه)24(.

وللتضامن عنرصان مها اديب ومادي فاألديب وهو 
بإخالص  والفضائل  والرتاحم  بالتعاطف  يتمثل 
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مثال  والصالح  اخلري  معاين  لكل  والدعوة  وصدق 
اآلمهم  من  والتخفيف  ــرىض  وامل االرقــاب  ــارة  زي
فتكون االرسة مثل اجلسد الواحد يف مواجهة حتديات 

احلياة والتكاتف يف مواجهة الظروف الصعبة)25(. 

اما العنرص االخر هو العنرص املادي واساسه هو 
للمحتاج  افراد االرسة  املقتدر واملتمكن من  مساعد 
وتقديم املعونة له من خالل املال اذ ان القرآن الكريم 
كام  االوالد   مثيله  احلياة   زينة  باهنا  االموال  وصف 
نْيا لَعٌِب  َما اْلَياةُ ادلُّ نَّ

َ
جاء يف قوله تعاىل: ﴿اْعلَُموا أ

ْمواِل 
َ
األ ِف  َوتَكاثٌُر  بَيَْنُكْم  َوتَفاُخٌر  َوزِيَنٌة  َولَْهٌو 

ْوالدِ﴾)26(. 
َ
َواأل

ينبغي  التي  االســالــيــب  يبني  االســـالم  ان  أي 
حتقيقها عىل كل فرد باملور املادية واملعنوية، وتتوقف 
لتحقيق  املستعملة  واالجــهــزة  ــواد  واملـ االدوات 
تعتنقها  التي  ــس  االس عىل  االجتامعي  التضامن 
التي  واالهــداف  واالولــويــات  االنسانية،  اجلامعة 
التي  االسس  اتباع  من  والبد  حتقيقها)27(  اىل  تسعى 

تتطلبها الرشيعة االسالمية)28(.

المبحث الثاني: 

اثر الت�شامن الجتماعي في الزيارة 

الأربعينية الخالدة 

المطلب الأول: التعريف  بالزيارة الأربعينية 

عودة   او  مرد  يوم  هو  األربعينية  بالزيارة  يقصد 
من  رؤوس  مع  الشام  من   احلسني االمام  رأس 
قتل من اصحابه واهل بيته لدفنها مع اجسادهم،  

والذي يصادف يف العرشين من صفر  أي بعد مرور 
معاوية  جيش  يد  عىل  استشهادهم   عىل  يوم  اربعني 
يزيد  اىل  ــرؤوس  ال اخــذوا  ان  بعد  عليهم  اهلل  لعن 
جاءت  وقد  مرص)29(  اىل  ثم  عسقالن  اىل  به  وطافوا 
برفقه   السجاد االمــام  مع   زينب السيدة 
لغرض  كربالء  ارض  اىل  والنساء  وااليتام  العيال 
االربعني)30(  يوم  يف   احلسني االمــام  قرب  زيــارة 
))ويف  بقول:  الطويس  الطائفة  شيخ  ذلك   ويؤكد 
اليوم العرشين منه )إي شهر صفر( كان رجوع حرم 
اىل  الشام  أيب طالب من  ابن  اهلل  أيب عبد  سيدنا 
فيه جابر  الذي ورد  اليوم  مدينة رسول اهلل وهو 
بن عبد اهلل بن حرام األنصاري ريض اهلل عنه صاحب 
رسول اهلل من املدينة إىل كربالء لزيارة قرب ايب عبد 
ويتسحب  الناس  من  زاره  من  أول  فكان   اهلل

زيارته فيه وهي زيارة األربعني(()31(.

يف   احلسني لألمام  األربعني  زيارة  وذكرت 
نصوص عدة لالحاديث التي  اكدت عليها، لكوهنا 
احد الوسائل التي حتفز الفرد للتقرب  من الباري جل 
  وعال  واحلصول عىل رضاه، كون األمام احلسني
الدين  تثبيت  لغرض  التضحيات   واروع  اجل  قدم 
))االســالم  قيل:  حتى  وبقائه،  واركانه  االسالمي 
إىل  باإلضافة  البقاء(()32(،  الوجود  حسيني  حممدي 
وبناء  قيام  يف  الكبرية  الدعامة  االربعينية  الزيارة  أن 
املجتمعات املتامسكة ونبذ  الضغينة  واحلقد  واحلسد 
املودة  عنارص  إحدى  اهنا   اىل  باإلضافة  والبغضاء، 
املجتمع  أفــراد  بني  والتواصل  والتضامن  واأللفة 
مجعيا بكل انواعه وفئاته  وطبقاته، فارتبطت الزيارة 
األربعينية يف أمور عدة منها  التأكيد عىل هوية املؤمن 
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رواة  فيام  الطويس  جعفر  أيب  عن  وباإلسناد  فيها، 
 العسكري عيل  بن  احلسن  اإلمام  عن  باإلسناد 
انه قال:))عالمات املؤمن مخس: صلوات اخلمسني 
اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتحتم  األربعني،  وزيارة 

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم(()33(.

وروي  عن االمام الصادق عن صفوان بن 
زيارة  يف   الصادق موالي  يل  قال  اجلامل  مهران 
ويل  عىل  السالم  تقول:  النهار  ارتفاع  عند  األربعني 
اهلل  وحبيبه السالم عىل خليل اهلل ونجيبه السالم عىل 
املظلوم  احلسني  عىل  السالم  صفيه  وابن  اهلل  صفي 

الشهيد.....(()34(.

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الثاني:  المطلب 

المجال الديني والخالقي

الدين االسالمي هو النظام الوحيد  الذي يتفاعل 
ويستجيب هلتاف االنسان و يتالئم مع فطرة االنسان 
يتكفل  الــذي  النظام  وهو  عليها،  اهلل  خلقه  الــذي 
درجــات  واعــىل  ارفــع  اىل  ورقية  االنسان  بسعادة 
الكامل، ويأخذ بيد االنسان  اىل ما فيه خريه وصالحه 
واحكامه  قــواعــده  له  ديــن  هو  واجــلــه   عاجله  يف 
االزمــان   تتحدى  والتي  الثابتة  وقوائمه  اخلاصة،  
يتمتع  ما  بفضل  ذلك  وكل  واملرشعني  واملفكرين 
بخالف  احلياة  نحو  وبعث  حيوية  من  الدين  هذا  به 
اشبه  تعدو  ال  التي  والقوانني  النظم  من  الكثري 
الركب  الدين يواكب ويساير  امليتة وهذا  بالنظريات 
والتجارية  والصناعية  العلمية  تطوراته  يف  االنساين 
العالية  االخالق  عىل  الدين  ويؤكد  واالجتامعية)35( 
من  جمموعة  هي  االسالمية،  واالخالق  والسامية، 

االقوال واالعامل واالفعال التي ترتكز عىل منظومة 
والــقــواعــد،   ــس،  واالسـ ــول،  االصـ ــن   م متناسقة 
العقيدة  مع  ومتصلة  مرتبطة  والفضائل  واملبادئ، 
والرشيعة االسالمية من خالل القرآن الكريم وسنة 

.)36(اهل البيت

الزيارة  يف  واضــح  االجتامعي  التضامن  وكــان 
 األربعينية من خالل التخلق بأخالق ايب عبد اهلل
تثبيت واستمرار  بنفسه وعياله ألجل   الذي ضحى 
جتسيدا  االربعني  زيارة  فشكلت  االسالمي،  الدين 
اعدائهم   البيت والرباءة من  الوالية ألهل  ملبدأ 
وقد اكدت الكثري من النصوص القرآنية واالحاديث 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  االمرين  هذين  عىل  الرشيفة 
يُوادُّوَن  الِخرِ  َواْلَوِْم  بِاللِ  يُْؤِمُنوَن  قَوْماً  َتُِد  ﴿ال 
بْناَءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ آباَءُهْم  َولَْو اكنُوا  َورَُسوَلُ  الَل  َحادَّ  َمْن 

قُلُوبِِهُم  ِف  َكَتَب  ولئَِك 
ُ
أ َعِشرَيَتُهْم  ْو 

َ
أ إِْخواَنُهْم  ْو 

َ
أ

يََّدُهْم بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْرِي 
َ
اِليماَن َوأ

َعنُْهْم  الُل  رَِضَ  فِيها  خادِلِيَن  نْهاُر 
َ
األ َتْتَِها  ِمْن 

ال إِنَّ ِحزَْب اللِ ُهُم 
َ
ولئَِك ِحزُْب اللِ أ

ُ
َورَُضوا َعنُْه أ

 :الرضا االمام  عن  جاء  وقد  الُْمْفلُِحوَن﴾)37( 
))كامل الدين والياتنا والرباءة من عدونا(()38(.

وكان التضامن االجتامعي له دور يف ترسيخ العقيدة 
االسالمية، وجتهيز وهتيئة األيامن بالقضية  احلسينية، 
بنحو يسعد ويبهج الناظرين وجيذهبم، ويعترب الدين 
املجتمعات  القدم االكثر استدراجا واجتذابا يف  منذ 
الرشقية، وان الكاريزما الدينية هي االكثر واالعظم 
اثرا يف زيادة واعالء حصيلة االمتثال الشعبي، السيام 
ويف  املجتمع)39(،  تكتسح  التي  واالزمات  املحن  يف 
العراقي  البلد  داخل  من  الــزوار  وتضامن  حضور 
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وخارجي  يف الزيارة االربعينية فهم يؤكدون بذلك 
واحد  فرد  كل  وان  الشيعية،  االسالمية  اهلوية  عىل 
ألهل  ومــواالتــه  االسالمية  هبويته  سيشعر  منهم 
البيت وسيشعر بالفخر واالنتامء وحياول تأكيد 
اهنم  اىل  باإلضافة  معه)40(  من  ونفس  نفسه  يف  ذلك 
يؤكدون عىل عصمة االمام احلسني عند الوقوف 
عند امام قربه الرشيف ويقرا يف زارته: ))اشهد انك 
كنت نورا يف االصالب الطاهرة واالرحام املطهرة مل 
تنجسك اجلاهلية بانجاسها ومل تلبسك من مدهلامت 
املؤمنني  الدين واركان  انك من دعائم  ثياهبا واشهد 
االدي  الزكي  الريض  التقي  الرب  االمام  انك  واشهد 

املهدي...(()41(. 

من  الدينية  للمؤسسات  كــان  ذلــك  عن  فضال 
خالل احلوزة العلمية والعتبات املقدسة دور يف حتقيق 
التنمية االجتامعية، وتنشيط خمتلف اشكال التضامن 
معلام  لتكون  تالها  وما  الزيارة  خالل  االجتامعي 
ثقافيا،  اذ برز من خالهلا عدد من االدبيات التي هتتم 
بالتغريات والتطورات التي حصلت يف عامل املجتمع 
يف  االسالمي  الشيعي  واملجتمع  اقليميا،  العراقي 
العامل االسالمي وترتكز عىل املثل والقيم، وتنح هذه 
املثل والقيم رشعية السلوك التضامني، وتعني مدى 

استدامة االهداف املراد حتقيقها)42(.

ويف املجال والتوجه االخالقي ينظر اىل التضامن 
عن  فضال  االسالمية،  العقيدة  تثبتها   خلقية  قيمة 
عىل  وعالية  رفيعة  وقــدرة  سعة  التضامن  ان  ذلك 
خلق املثال والرمز النموذجي املؤثر والفعال يف القيم 
واملعاين  الدالئل  فيها  تسمو  التي  االخالقية   العالية 

االنسانية االسالمية)43(.

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الثالث:  المطلب 

المجال القت�شادي

رضورات  من  رضورة  االقتصادي  العامل  يعد 
العمل والعيش واحلصول عىل اهداف  احلياة ألجل 
من  وغريها  ــأوى  وامل واللبس  االكــل  منها  متعددة 
ــارة  زي فكانت  الــفــرد)44(،  حيتاجها  التي  االمـــور 
هبذا  املسري  يف  سامهت  التي  العوامل  احد  االربعني 
التضامن االجتامعي  التقدم من خالل   العامل نحو 
يف هذه الزيارة املليونية التي يشهدها البلد العراقي يف 
كل موسم يف من شهري حمرم وصفر، اذ كان   هلذه 
يبحثون  ممن  عمل  فرص  اجياد  يف  كبري  دور  الزيارة  
عنه  واحلصول عىل مكاسب وارباح جتارية فصليه، 
من   والتبضع  التسوق  عىل  الزائرون  حيرص   حيث 
والعطايا  اهلبات  خصوصا  واقارهبم،  لذوهيم  اهلدايا 
واملكان  العظيمة  املناسبة  خصوصية  عن  املعربة 
من  التذكارية  االشياء  بأخذ  الزائر  يقوم  اذ  املقدس 
العتبات  من  والقريبة  املحيطة  واملجمعات  االسواق 
معه  ويأخذها  برشائها  يقوم  التي  واالشياء  املقدسة 
 سواء كانت اآليات القرآنية او صور اهل البيت
التي تنقش يف سوق الصفارين او الساعات  او الرتبة 
عن  املعربة  اهلدايا  من  غريها  او  السبح  او  احلسينية 
املقدسة  مدينة كربالء  اسواق  اذ تشهد  املناسبة  تلك 
 احلسني االمــام  مرقدي  من  القريبة  خصوصا 
كثريا  وتسوقا  اقباال   العباس الفضل  ايب  واخيه 
قمة  والتي جعلتها يف  اسواقها  واهلدايا من  للبضائع 
مدينة  عىل  االمر  يقترص  وال  التجاري)45(  موسهام 
ايضا  العراقية  املدن  بقية  تشهد  بل  فحسب  كربالء 
التي حتتضن مراقد  االئمة  واوليائهم الصاحلني 
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والكاظمية  كالنجف  جيدا  اقتصاديا  نشاطا  فيها 
هلا  األربعينية  الزيارة  ان  ذلك  عن  فضال  وسامراء، 
اثر كبري يف خلق فرص عمل سواء كانوا اصحاب ام 
ال اذ تتيح توفري فرص عمل هلم، اىل جانب توفريها 
واجتامعية  مهنية  مهارات  لتعلم  واسعة  عمل  ورش 
عدة، فضال عن اهنا تساهم يف توفري فرص السعادة 

والشعور بالرضا وارتياح النفس)46(.

االجتامعي  التضامن  يشجع  ذلك  اىل  باإلضافة 
بالبنية  االرتقاء  اجل  من  للعمل  االفــراد   حب  عىل 
اشكال  عىل  يــربز  حيث  واالقتصادية  االجتامعية 
الرشكات  واصحاب  رجــال  بني  متبادلة  وهيئات 
بعض  به  تقوم   ما  وهــو  واملــؤســســات،  واالعـــامل 
الرشكات  صعيد  عــىل  الــعــامل  بــلــدان  اقتصاديات 
واملؤسسات التضامنية، والعائلية يف املجال التجاري 
االقتصادية   العينة  تتكون  خالهلا  الصناعي،ومن  او 
عىل شكل خطط ومشاريع  فعالة وانتاجية وخدمية  
فيه  يشارك  اجلامعي،  التطوعي  بالعمل  القيام  تتوىل 
املسامهون  والعاملون يف  هذه الزيارة  العظيمة،باالجتاه 
الذي يسري بثقافة العمل وتطوره، ويضائل وخيفض 
من حد البطالة املوجودة يف املجتمع وحيسن ويطور 

من الرتكيبة االقتصادية يف املجتمع)47(.   

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الرابع:  المطلب 

مجال العمل التطوعي

بناء  يف  اســـايس  ــن  رك التطوعي   العمل  يعد 
املجتمعات، ونرش التامسك االجتامعي بني املواطنني 
بكل معاين  تقرتن  انسانية  أي جمتمع، هي ممارسة  يف 
والتطوع  البرشية  املجموعة  عند  والصالح  اخلري 

حيث  من  الزمنية  الــفــرتات  خــالل  خمتلف  يكون 
الدوافع واالشكال واالجتاهات  فمن حيث الدوافع 
او  ديني  او  اقتصادي  او  ان يكون سيايس  اما  متنوع 
نفيس، ومن حيث االشكال قد يكون جهد يدوي او 
او غري ذلك، ومن حيث  او مهني  او تربعي  عضيل 
االجتاهات قد يكون تلقائي او موجه من قبل الدولة 
عىل شكل انشطة اجتامعية او تعليمية او تنموية)48(.     

الــزيــارة  جمتمع  يف  التطوعي  العمل  ويشكل 
تطوعي  اجتامعي  عمل  اضخم  املليونية   األربعينية 
عامة  من  الفاعلني  التطوعي  االالف  فيه  يشارك 
الناس  كبارا وصغارا سواء كان من الرجال ام النساء 
ام الشباب ام االطفال الذين نذورا انفسهم، وشدوا 
اشباع  اجل  من  طاقاهتم  وكرسوا  وبذلوا  ازرهــم، 
القادمني  الــزوار  من  للماليني  االنسانية   احلاجات 
كافة،  العراقية  املحافظات  من  وكربالء  النجف  اىل 
ومن كل دول العامل، بدءا من احلاجات الفسيولوجية 
واملأوى،  وامللبس  والعطش  كاجلوع  حيتاجوهنا  التي 
فضال عن احلاجة اىل النوم، وجتنب  االوجاع  واآلم، 
حاجاهتم  وتلبية  اشباع  يف  االسهام  اىل  باإلضافة 
املتصلة  احلاجات  من  جمموعة   تضم  والتي  االمنية 
نوع  ضامن  وكذلك  الراهنة،  االوضاع  عىل  باحلفاظ 
املعنوي  ــان  واالم واالنضباط  النظام  من  وشكل 
والثبات  باألمان  االحساس  اىل  كاحلاجة  واملــادي 
واجليش،  الرشطة  من  فرق  قدمت  وقد  واحلامية، 
االمان  ادامة  يف  التطوعية  املساعدة  الشعبي  واحلشد 
املواطنني   حياة  عىل  احلفاظ  اجــل  ومــن  وصيانته 
الصحية  املفارز  انتشار  اىل  باإلضافة  كافة،  والزوار 
الصحي  االمن  حتقيق  لغرض  والشعبية،  احلكومية 
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انخفاض  األربعينية  الزيارة  ايام  وينترش  للزائرين، 
حاالت الرسقة  واجلرائم بالرغم من كثرة االزدحام 
وشدته، وهذا ا حيقق االمن  االجتامعي واحلفاظ عىل 

ممتلكاته )49(.

التي  امليدانية  باإلضافة اىل اتشار الفرق واهليئات 
كربالء  اىل  املؤدية  الطرق  كافة  عىل  املواكب  تسمى 
ابتداء من بدايات احلدود العراقية وخصوصا الطرق 
الطويلة التي تربط بني حمافظات جنوب العراق وبني 
اذ  تظهر يف هذه الطرق كافة اشكال املروءة  كربالء 
القول  يمكن  التي  العراقية  والقيم  واجلود  والكرم 
ذلك  عىل  االمر  يقترص  ومل  العراقية(،  )النخوة  عنها 
والنساء  الرجال  من  الكثري  املشاية  طريق  يف  جتد  بل 
كبارا  وصغار وشيوخا وشبابا وهم يعرتضوا طريق 
اىل  بالذهاب  املشاة  من  ومتوسلني  طالبني  املشاية 
ذلك  وبعد  ويناموا  ويأكلوا  يسرتحيوا  لكي  منازهلم 
التي وقفوا  العامة  جيلبوهم يف سياراهتم اىل االماكن 

عندها ليكملوا مسريهم اىل كربالء)50(.

يقومون  يف  املجتمع  فئات  مجيع  نجد  لذلك 
بتقديم  االربعينية  الــزيــارة  يف  مهم  ودور  بعمل 
 افضل  اخلدمات للزائرين  ايب عبد اهلل احلسني
لألمام  وعشقا   حمبا  ايثاري  ديني  سلوكي  بدافع  
هذه  احياء  يف  االدوار  تتداخل  وقد   ،احلسني
السنوية رجاال ونساء دون ان خيدش ذلك  الذكرى 
التداخل يف حياء املامرسني او يتسبب ببعض املحاذير 
بالطبخ والتنظيف  تقوم  الرجال  اذ نشاهد  الرشعية، 

وهو عمل تقوم به النساء)51(.

وتوزيع  بتقديم  النساء  تقوم  ذلك  اىل  باإلضافة 

احلشمة   غاية  يف  ــي  وه ــلــزوار  ل والـــرشب  االكــل 
بمداواة  قيامها  اىل  باإلضافة  الديني،  وااللــتــزام 
ومعاجلة املرىض واملصابني،وكذلك  قيامها بتوصيل 

املؤون ألصحاب املواكب)52(.

كل تلك االمو تدخل يف باب التعاون االجتامعي 
من اجل نجاح الزيارة األربعينية يف كل عام وهي يف 
تزايد سنة بعد اخرى. وفق اهلل اجلميع خلدمة االمام 

احلسني راجني قبول هذا العمل املتواضع.

 الخاتمة

بعد اتام البحث والسري به تم التوصل اىل جمموعة 
من النتائج االتية: 

رضوري . 1 امر  االجتامعي  والتكاتف  التضامن 
مهم من اجل انجاح الزيارة املليونية التي تتجدد 

وتتزايد يف كل عام.
الفوارق . 2 ازالة  يف  دور  االربعينية  للزيارة  كان 

يف  دورها  عن   فضال  كافة،  الناس  بني  الطبقية 
التآزر والتكاتف والوقوف امام حتديات العرص 

وظروفه الراهنة.
التضامن االجتامعي ينظم  العالقات يف املجتمع . 3

العامة  االستثنائية  الظروف  مواجهة  ألجل 
حقهم  عن  باألفراد  تسحب  والتي  واخلاصة 

االصيل يف توفري حد الكفاية.
يف  الزيارة االربعينية  خيلق التضامن االجتامعي . 4

اثر ودور فاعل يف جمال العمل التطوعي  ورعاية 
قيم  وتثبيت  وارساء  هبم،   واالهتامم  الشباب 
االنتامء الوطني عندهم،  وكذلك تفعيل ور املرأة 

يف التنمية االجتامعية.
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اوضحت الزيارة األربعينية ما تقوم به الطبقات . 5
اعامل  من  الزيارة  هذه  يف  كافة  االجتامعية 
الذي   احلسني اهلل  عبد  ايب  ازاء   وواجبات 
كلمة  اعالء  اجل  من  والنفيس  بالغايل  ضحى 
املجتمع  يف  فرد  كل  عىل  فوجب  ونرشه  الدين 
ضحى  الذي   إلمامه لدية  ما  كل  يقدم  ان 

بحياته.
االربعينية . 6 الزيارة  يف  االجتامعي  التضامن  اظهر 

مدى قوة العالقات بني الناس ومدى تاسكهم 
فعاليات  وهي   ،احلسني لألمام  ووالئهم 
معينة  اساليب  اساس  عىل  تت  حمددة  روحية 

وحمددة خيتطها العرف الثقايف واالديب. 
اكدت الزيارة األربعينية مدى امتالك عامة الناس . 7

وامتثاهلم  بقضيتهم   وايامهنم  الديني  الواعز  اىل  
يف   البيت اهل  ائمة  عليه  ووجه  حث  بام 
مجيع  بقضاء  ومتأملني  متفائلني  املوضع   هذا 
املواكب  والسيام  الشفاعة،  نيل  مع  حوائجهم 
احلسينية املنترشة عىل جانبي الطرق والشوارع  يف 
كافة املحافظات  التي تؤدي اىل كربالء  والسيام 
نجف - كربالء، وبغداد - كربالء  اذ جتد هذه 
الطعام  من  اخلدمية   االمور  كافة  تقدم  املواكب 
تقديم  عن  فضال  واملأوى،  وامللبس  والرشاب 
االمور االمنية وغريها من االمور االخرى التي 
التعجب  يظهر  بحيث  الزائر،  خمليه  يف  تقع  ال 
تلك  يشاهدون  العرب واالجانب حينام  للزوار 

اخلدمات.
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في  الريفية  للطرق  المكانية  التنمية  في  واأثرها  الأربعين  زوار  حركة  اتجاهات 

محافظة بابل
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الملخ�ض

يساهم حتسني نظام قطاع النقل بني املناطق الريفية يف حتقيق التنمية املكانية واستدامتها من خالل استثامر 
توسع  وبالتايل  الربية  النقل  طرق  مد  يف  التوسع  امكانية  من  تساعد  التي  والبرشية  الطبيعية  االمكانات  مجيع 

املشاريع التنموية يف تلك املناطق واستدامة هذه املشاريع. 

الكلامت املفتاحية: حمافظة بابل، الطرق، التنمية، املكانية.

 The trends of forty visitors and their impact on the spatial development of

rural roads in Babylon governorate

Prof.Dr. Bushra Ramadan Yassin      A. T Ali Jassim Joudh

College of Education for Humanities-Basrah 
University

   Directorate of Education in Babil
Governorate

Abstract

The improvement of the transport system between the rural areas contributes to the 
achievement of spatial development and sustainability through the exploitation of all natural 
and human potentials that help the possibility of expanding the extension of land transport 
routes and thus expand development projects in those areas and the sustainability of these 
projects. 

Key words: Babil Governorate, roads, development, spatial.
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م�شكلة البحث:

كان  هل  مفاده  بسؤال  البحث  مشكلة  تتلخص 
الجتاهات حركة الزوار والوافدين يف زيارة االربعني 
تربط  التي  واخلارجية  الريفية  الطرق  تنمية  يف  دور 

حمافظة بابل مع حمافظتي النجف وكربالء؟

فر�شية البحث: 

السنوية  الذكرى  يف  الزائرين  ــداد  اع ــادة  زي ان 
خالل   احلسني ــام  اإلمـ استشهاد  ألربعينية 
شبكة  يف  التوسع  اىل  أدت  االخرية  العرش  السنوات 
بصورة  الريفية  والطرق  عامة  بصورة  النقل  طرق 
اقضية  يف  خاصة  بابل  حمافظة  يف  وتطويرها  خاصة 

احللة واهلاشمية واملسيب.

هدف البحث: 

هيدف البحث اىل معرفة الزيادة احلاصلة يف أعداد 
والنجف  كربالء  حمافظتي  اىل  الوافدين  الزائرين 
اإلمــام  الستشهاد  األربعينية  ــارة  ــزي ال موسم  يف 
النقل  طرق  عرب  بابل  بمحافظة  مرورًا   احلسني

الربي واثرهم يف تطوير تلك الطرق.

البيانات  عىل  احلصول  يف  الــدراســة  اعتمدت 
فضاًل  بابل  حمافظة  يف  واجلسور  الطرق  مديرية  من 
والطرق  الريفية  للمناطق  امليدانية  الزيارات  عن 
لصور  الفضائية  املرئيات  حتليل  واعتامد  اخلارجية، 

االقامر الصناعية ألغراض املقارنة. 

توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج امهها: 
اىل . 1 الزائرين  وصول  امكانية  تسهيل  لغرض 

حمافظتي النجف وكربالء، عملت دوائر الدولة 

شبكة  تطوير  عىل  بابل  حمافظة  يف  العالقة  ذات 
الطرق  اطوال  فازداد  باستمرار  الربية  الطرق 
كام   ،2018-2009 من  للمدة  املبلطة  الريفية 
 - احللة  لطريق  الثاين  املمر  انشاء  يف  احلال  هو 

املدحتية - الشوميل، بطول 38 كم. 
واملوسمية . 2 الدائمية  الريفية  االسواق  تطوير 

وزيادة حركة البضائع التجارية.
عىل . 3 املزارعني  تساعد  الريفية  الطرق  تنمية  ان 

دور  له  وهذا  الزراعية  منتجاهتم  تسويق  سهولة 
الدراسة،  منطقة  يف  الزراعية  التنمية  حتقيق  يف 
وكل ذلك يساعد عىل  تشغيل مزيد من االيدي 
الدخل  مستويات  رفع  وبالتايل  الريفية،  العاملة 

وختفيف معدالت الفقر الريفي يف املنطقة.

المقدمة 

انواعِه  بكافة  النقل  قطاع  تطور  عملية  تساهم 
مناطق  بني  املكاين  ــبــاط  واالرت التفاعل  ــادة  زي يف 
املستقرات البرشية احلرضية والريفية منها، فضاًل عن 
حتقيق التنمية االقتصادية والريفية. لذا حتظى دراسة 
تطورها  النعكاس  الدول  كافة  باهتامم  النقل  طرق 
واخلدمات  االقتصادية  القطاعات  كافة  تنمية  عىل 

املجتمعية. 

هيدف البحث اىل معرفة اعداد الزائرين الوافدين 
اىل حمافظتي النجف وكربالء؟ خالل الزيارة االربعينية 
الريفية  والطرق  والثانوية  الرئيسة  الربية  الطرق  عرب 
يف  واثرها  املحافظات  بتلك  بابل  حمافظة  تربط  التي 

حتقيق التنمية املكانية. 

تتمثل احلدود املكانية للبحث الوحدات االدارية 
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النجف  حمافظتي  حتـــادد  والــتــي  بــابــل  حمافظة  يف 
من  فكانت  للدراسة  الزمانية  احلدود  أما  وكربالء، 
اربع  اىل  املدة  هذه  قسمت   )2018-2009( سنة 

ثالث  منها  لكل  زمنية  ُمــَدد 
توضيح  لسهولة  ــوات  ســن
املدة  هذه  بني  الزماين  التباين 

يف تطور الطرق الريفية.

اعــتــمــدت الـــدراســـة يف 
من  البيانات  عىل  احلصول 
ــطــرق واجلــســور  مــديــريــة ال
عن  فضال  بابل  حمافظة  يف 
للمناطق  امليدانية  الزيارات 
اخلارجية،  والطرق  الريفية 
واعـــتـــامد حتــلــيــل املــرئــيــات 

الفضائية ألغراض املقارنة.

الموقع الجغرافي 

لمحافظة بابل 

ُحددت منطقة الدراسة مكانيًا بمحافظة بابل التي 
ينحرص  الذي  الفلكي  املوقع  يف  العراق،  وسط  تقع 
ما بني دائريت عرض )32،7° - 33،8°( شامال وبني 
خطي طول )43،57° - 45،12°( رشقًا، حتدها من 
القادسية  الشامل حمافظة بغداد ومن اجلنوب حمافظتا 
والنجف،أما الرشق فتحدها منه حمافظة واسط، ومن 
الغرب حمافظتا األنبار وكربالء. تبلغ مساحتها الكلية 
)5315( كم2، وتبلغ مساحة األرايض الزراعية فيها 

)2126000( دونم)1(.

تتكون  بابل  حمافظة  ان   )1( اخلريطة  من  يتضح   
من أربعة أقضية و )12( ناحية وبذلك يكون جمموع 

الوحدات اإلدارية فيها )16( وحدة إدارية. 

وناحيتي  القضاء  مركز  ويضم  احللة  قضاء  وهي 
مركز  يضم  املحاويل  وقضاء  والكفل،  غــرق  أيب 
القضاء باإلضافة اىل ناحية املرشوع واإلمام والنيل، 
القاسم  القضاء وناحية  وقضاء اهلاشمية يضم مركز 
قضاء  يضم  كام  واملدحتية،  والطليعة  والشوميل 
وجرف  اهلندية  سدة  وناحية  القضاء  مركز  املسيب 

الصخر واإلسكندرية.

املصــدر: عــيل جاســم جــودة، العالقــات املكانيــة بــني مظاهــر اجلفــاف وإمكانــات 
الزراعــة املســتدامة يف حمافظــة بابــل، رســالة ماجســتري، كليــة الرتبيــة للعلــوم االنســانية، 

جامعــة البــرصة، 2018، ص6.
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اوًل- التوزيع الجغرافي للمزارات الدينية 

في محافظة بابل

املراقد  مــن  كــبــريًا  عـــددًا  بابل  حمافظة  حتتضن 
مقامات  تضم  كام  املقدسة  ــة  واألرضح واملــزارات 
عددها  يقدر  إذ  والعلامء  والفقهاء  السادة  من  لعدد 
نحو )105( مقامًا ومزارًا)2(، يتضح من اجلدول )1( 
أهم املراقد واملراكز واألرضحة الدينية املقدسة والتي 
يقع بعضها عىل طول طرق الزائرين الرئيسة، والتي 
شجعت عىل زيادة عدد املواكب احلسينية التي تقدم 
اآلخر  البعض  ويقع  الزائرين،  اىل  اخلدمات  خمتلف 
من تلك املزارات عىل طرق ثانوية وبعض منها يقع 
عىل طرق ريفية تبعد ملسافات خمتلفة عن الطرق التي 
يسلكها الزائرين وهي خمدومة بمواكب حسينية تقدم 

خدماهتا طيلة مدة الزيارة.

تلك  من  البعض  ان   ،)2( اخلريطة  من  ويتضح 
مسار  تغيري  يف  كبري  دور  هلا  كــان  الدينية  املــراكــز 
كام  يسلكها،  كان  التي  الرئيسة  الطرق  عن  الزائرين 
 عيل بن  زيد  اإلمــام  مرقد  موقع  يف  احلــال  هو 
من  كبري  عدد  مسار  تغيري  اىل  ادى  الكفل  ناحية  يف 
يتفرع  إذ  الريفية  بالقرى  مرورًا  املرقد  نحو  الزائرين 
طريق ريفي من ناحية القاسم بطول )33 كم( باجتاه 
النجف  اىل  ومنها  الكوفة  اىل  ثم  ومن  الكفل  ناحية 
االرشف او منه عرب ناحية الكفل والتوجه اىل مرقد 
طريق  عرب   احلسن اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية 
ريفي خدم االرايض الزراعية التي تقع عليه، او يتابع 
الزائرون املسرية مبارشًة اىل الكوفة يف حمافظة النجف 
االرشف)3(، مرورًا باملراكز الدينية التي تقع عىل طول 

الطريق الرئيس الذي يربط بني مدينة احللة بمحافظة 
النجف األرشف. 

اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية  مرقد  وجود  ادى  كام 
الطريق  من  الزائرين  مسار  تغيري  اىل   احلسن
الرئيس حلة – كربالء نحو املزار الرشيف من ناحية 
تقع عىل طول  التي  الريفية  باملناطق  مرورًا  ايب غرق 
نحو  ومنها  )12كم(  نحو  طوله  يبلغ  الذي  الطريق 
الدينية  املراكز  أما  اهلندية.  املقدسة حتديدًا يف  كربالء 
االخرى فهي تقع عىل الطرق مبارشًة او تقع بمسافة 
قصرية يذهب اليها الزائرون ومن ثم يعود اىل طريقِه 
الطرق  وان هذه  احلسينية،  ذلك مسريته  بعد  ويتابع 

خمدومة باملواكب احلسينية. 

الدينية يف  املزارات  الزائرين جتاه  ملسار حركة  ان 
حمافظة بابل ووصوالً اىل العتبات املقدسة يف حمافظتي 
النجف وكربالء، دورًا مهاًم يف حتقيق التنمية املستدامة 

لكافة طرق السيارات التي تربط بينها. 

عدد  ان  يتبني   )1( اجلــدول  اىل  الــرجــوع  عند 
بلَغ   2018 عام  بابل  حمافظة  يف  املارين  الزائرين 
بلَغ جمموع  )9988000( زائرًا يف كل املحاور وقد 
 )5140( منها  موكبَا   )7500( اخلدمية  املواكب 
موكبَا عىل املحاور الرئيسة لطرق الزائرين والباقي يف 
حماور فرعية ختدم اهايل املناطق الريفية)4(، وقد ادى 
وازدهارًا  نموًا  الزراعي  النشاط  يشهَد  ان  ذلك  كل 
وتبليط  شق  اعــامل  يف  التوسع  بعد  وباخلصوص 
ساعد  وقد  الزائرون،  يسلكها  التي  الريفية  الطرق 
زيد  اإلمام  )مرقد  مثل  املزارات  بعض  وجود  ذلك 
بن عيل والبكر بن اإلمام عيل وعمران بن اإلمام عيل 
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جدول )1( توزيع المراكز والمزارات وال�شرحة المقد�شة في محافظة بابل ح�شب الوحدات الدارية ل�شنة 2018

اسم 
عدد الزائرين حماور طرق الزائرينالطريق

املتوقع
عدد املواكب 

اخلدمية
املراكز واملزارات واالرضحة 

مالحظاتالدينية

حلة - مدحتية - شوميل - نعامنية

رئيسمرقد اإلمام عبد اهلل العسكري915000350شوميل - نعامنية

مرقد اإلمامني الظاهر واملظهر 220000300شوميل - مدحتية
ريفي يتفرع منه 2كماوالد اإلمام موسى الكاظم

مرقد اإلمام احلمزة الغريب، احلسن 15000100حلة - مدحتية )السياحي(
ريفيبن اإلمام احلمزة

ترايب1135000400حلة - مدحتية )طريق سكة القطار(
الصوب الصغري )جرس سعد - جمرس 

رئيسمقام رد الشمس لإلمام عيل133500075بغداد(

طريق حلة - ديوانية

رئيساإلمام القاسم5243000200القاسم - الطليعة -ديوانية

مقام العلوية رشيفة بنت اإلمام 5393000100اهلاشمية - القاسم
رئيساحلسن

مقام النبي أيوب ووجود 5773000500حلة - اهلاشمية
اآلبار

يتفرع منه طريق ريفي 
بطول 1كم )مبلط(

مرقد العلوية رشيفة بنت اإلمام 700000400حلة - الطهامزية - عويف
ريفياحلسن

ريفيزيد بن عيل1220000100القاسم - الكفل
ريفي500015جربوعية - كفل

ب - كربالء
طريق بغداد - مسي

مرقد اوالد مسلم بن عقيل، مرقد 2250000300بغداد - املسيب 
رئيسالقاسم االكرب

ثانوي350000300حصوة-اسكندرية-مسيب
رئيس2960000500املسيب - كربالء

ريفياإلمام عيل بن احلسني405000200العزيزية-امام-حماويل-السدة

مرقد اإلمام ابراهيم االدهم، مرقد 220000300صويرة - مسيب-السدة
ريفيالقاسم االكرب بن احلسن

حلة - ايب 
غرق - كربالء

رئيس7213000600حلة - ابو غرق
ريفيمرقد العلوية رشيفة500000200ابو غرق - العلوية رشيفة

ريفي500025عنانة - ابو غرق

ف
حلة - كفل - نج

اإلمام عبد اهلل بن زيد، مرقد 60000025حلة - كفل
رئيسالصحايب رشيد اهلجري

ثانويمرقد نبي اهلل ذي الكفل1820000100كفل - كربالء

مرقد بكر بن اإلمام عيل، مرقد 500050كفل - عويف، كربالء
ريفيالنبي ابراهيم 

ــؤول  ــدي، مس ــواد العبي ــادق ج ــع ص ــاء م ــخ 16-17-23-2019/8/24. 2- لق ــة بتاري ــة امليداني ــدر: 1- الدراس املص
ــينية يف  ــب احلس ــؤويل املواك ــال بمس ــم االتص ــام ت ــياحي )ك ــع الس ــل قاط ــة باب ــينية يف حمافظ ــب احلس ــعائر واملواك ــدة الش وح

ــخ 2019/9/1.  ــل( بتاري ــة باب ــن حمافظ ــة م ــاملية واجلنوبي ــق الش املناط
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القاسم  واإلمــام  رشيفة  والعلوية  احلسني  بن  وعيل 
اخلريطة )2(  يتضح من  كام  الغريب(  احلمزة  واإلمام 
الريفية  الطرق  شبكة  يف  للتوسع  حافزًا  اعطت  التي 
عليها،  تقع  التي  والريفية  الزراعية  املناطق  وخدمة 
الزراعي واملنتجات  مثل تسويق مستلزمات االنتاج 

الزراعية  وسد حاجة االسواق املحلية. 
خريطة )2( التوزيع الجغرافي للمزارات الدينية في محافظة بابل

ــة يف  ــطة اإلقتصادي ــي لألنش ــرايف رقم ــس جغ ــرب، اطل ــر ج ــيف ظاه ــدر: س املص
ــانية،  ــوم االنس ــد( للعل ــن رش ــة )اب ــة الرتبي ــتري، كلي ــالة ماجس ــل، رس ــة باب حمافظ

جامعــة بغــداد، 2018، ص135.

ثانيًا- طرق النقل التي تربط محافظة بابل 

مع محافظتي النجف وكربالء 

يسلكها  التي  والثانوية  الرئيسة  الطرق  اهم  ان 
النجف  حمافظتي  باجتاه  بابل  حمافظة  من  الزائرون 

وكربالء والتي هلا امهية يف السياحة الدينية هي: 

الطرق الرئي�شة: . 1

وتنقسم اىل مخسة طرق وهي:

الرئيسة أ.  الطرق  من  وهو  نجف:   - حلة  طريق 
وله  الزائرون  يسلكها  التي  املهمة 
يربط  اذ  الدينية،  السياحة  يف  امهية 
النجف  مدينة  بمركز  بابل  حمافظة 
والكوفة،  الكفل  بمنطقتي  مرورًا 
يبلغ طوله يف حمافظة بابل )31( كم 
مهمة،  مزارات  عليه  تقع  وكذلك 
الطرق  من  عدد  واليه  منه  تتفرع 
من  والتي  الدينية  املزارات  باجتاه 

امهها)5(:
مرورًا  • حلة-عويف  طريق 

ومقام  عيل  اإلمام  بن  البكر  بمزار 
النبي ابراهيم وصوالً ملزار العلوية 

  .رشيفة بنت اإلمام احلسن
بن  • القاسم-زيد  طريق 

عيل- الكفل. 
طريق الكفل اىل مرقد نبي  •

اهلل ذي الكفل.
يعد ب.  بغداد:   – حلة  طريق 

من الطرق ذات االمهية االقتصادية 
اىل  الزراعية  املنتجات  نقل  خالله  من  يمكن  إذ 
الشاملية  املحافظات  اىل  ومنها  بغداد  حمافظة 
يبلغ طوله حوايل )60كم( ويتفرع منه عدد من 
الطرق الثانوية مثل حماويل– ناحية اإلمام مرورًا 
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بمزار عيل بن احلسني ملسافة )10كم( طريق 
مرقد  اىل  ريفي  طريق  منه  تفرع  وكذلك  معبد، 

عمران بن عيل ملسافة )2كم(.
الطرق 	.  من  وهو  ديوانية:   - حلة 

من  كبري  عدد  منه  يتفرع  إذ  الرئيسة 
الريفية  املناطق  باجتاه  الريفية  الطرق 
 القاسم اإلمام  مقام  عليه  ويقع 
تتفرع  التي  الريفية  الطرق  يربط  وهو 

منع بطريق القاسم - الكفل.
من د.  وهو  كربالء:   - حلة  طريق 

ويتميز  بابل  حمافظة  يف  املهمة  الطرق 
الطرق  من  يعد  اذ  عليه  املرور  بكثافة 
السياحية املوصلة اىل كربالء املقدسة، 
وتتفرع منه عدة طرق منها باجتاه مرقد 
)10كم(  حوايل  ملسافة  احلسن  بنات 
آخر  ريفي  طريق  منه  يتفرع  وكذلك 
اإلمام  بنت  رشيفة  العلوية  باجتاه 

.احلسن
عليه ه.  ويقع  كربالء:   - مسيب   - حصوة  طريق 

القاسم  ومرقد  عقيل  بن  مسلم  اوالد  مرقد 
بمحافظتي  بابل  حمافظة  يربط  وهو   االكرب

بغداد وواسط.

الطرق الثانوية: . 2

الرئيسة  الطرق  ربــط  عىل  الطرق  هــذه  تعمل 
عىل  تقع  التي  املناطق  ربط  وكذلك  الريفية  بالطرق 
طريق  وهــي  ــرق،  ط مخسة  عددها  يبلغ  مسارها، 
يف  كام  السدة   - مسيب  وطريق  صويرة   - مسيب 
الصورة )1(، وطريق السدة - قضاء اهلندية وطريق 

ناحية  يف  طريق  ويوجد  شوميل   - مدحتية   - حلة 
الكفل لربطها بطريق نجف كربالء.

الطرق الريفية:  . 3

هذه الطرق تربط املناطق الزراعية بالطرق الرئيسة 
والثانوية يف حمافظة بابل، وان عملية تبليطها وحتسني 
الريف  سكان  اتصال  سهولة  يف  يساهم  مسالكها 
املنتجات  تسويق  تكاليف  تقليل  عن  فضاًل  باملدن 
املراكز احلرضية وبالعكس   اىل االسواق يف  الزراعية 

وبالتايل حتقيق التنمية املكانية. 

يظهر من حتليل صور األقامر الصناعية واخلريطة 
)3( وبيانات اجلدول )2( ان حمافظة بابل تتلك اكثر 
من   )9000( كم من الطرق بمختلف أنواعها املبلطة 
جمموع  اطوال  بلَغ   2005 عام  ففي  مبلطة،  وغري 

�شورة )1( تو�شح م�شار طريق ثانوي

املصدر: صورة للقمر الصناعي الندسات االمريكي  2018. 
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الطريق  طــول  وكــان  كــم،   )905( املبلطة  الطرق 
الرسيع )82( كم، يف حني بلَغ  طول الطرق الرئيسة 
الثانوية )608(  الطرق  اطوال  )275( كم، وبلغت 

كم. 

جدول )2( توزيع اطوال الطرق)كم( في محافظة بابل 

ح�شب الأق�شية لعام 2005

اسم 
القضاء

انواع الطرق

الطرق 
الرسيعة

الطرق 
الرئيسة

الطرق 
الثانوية

88171-احللة

4122243املحاويل

3711948اهلاشمية

446146املسيب

82275608املجموع

املصــدر: مديريــة طــرق وجســور بابــل، بيانــات غــري 
.2018 منشــورة، 

أما فيام يتعلق بالطرق الريفية املبلطة منها فقد بلَغ 
اىل  اطواهلا  وتصل   ،2005 عام  طريق  عددها)32( 
)417،5( كم وهبذا جتاوزت اطوال الطرق الرئيسة 
والثانوية معًا، مما يدل عىل أمهية هذه الطرق، وتنترش 
يف  والريفية  الزراعية  املناطق  كافة  يف  الرتابية  الطرق 
حمافظة بابل  لذا كان البد من البد من االهتامم فيها 

والعمل عىل تبليطها.  

 املصــدر: مرئيــة فضائيــة للقمــر الصناعــي االمريكــي 
  .2018 لســنة   8 الندســات 

خريطة )3( التوزيع الجغرافي للطرق البرية في محافظة 

بابل

بيانات اجلدول )3( توسع واضح يف  يتضح من 
منظومة النقل الريفية يف حمافظة بابل يف سنة 2017 
م، بعد ان كانت تعاين من اإلمهال ألكثر من عقدين، 
الطرق  بإكساء  العالقة  ذات  الدولة  دوائر  قامت  اذ 
جمموع  وبلَغ  وتبليطها.  اإلسفلت  ــامدة  ب الرتابية 
املبلطة )2008،275( كم يف  الريفية  الطرق  اطوال 
منطقة الدراسة عام 2018، اذ احتل قضاء اهلاشمية 
وقد  كم،   )730،861( بلَغ  بمجموع  األوىل  املرتبة 
بلَغ  بمجموع  األخــرية  املرتبة  املسيب  قضاء  احتل 
املرتبة  احتل  فقد  احللة  قضاء  اما  كم،   )252،24(
الثانية بمجموع بلَغ )615،539( كم، وجاء قضاء 
بلَغ )409،635(  الثالثة بمجموع  باملرتبة  املحاويل 

كم. 
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جدول )3( توزيع اأطوال الطرق الريفية المبلطة وغير 

المبلطة في محافظة بابل لعام 2017.

طول الطرق الوحدات االدارية
املبلطة / كم

طول الطرق الغري 
مبلطة / كم

223.57551،975م. مركز احللة

221،12593الكفل

170،84043،91ابو غرق

615،539188،885جمموع القضاء

133،87074،880م. املحاويل

41،100251،700املرشوع

54،77552،125اإلمام

179،89216،31النيل

409،635591،015جمموع القضاء

34،88028،820م. اهلاشمية

157،64575،63القاسم

252،175353،275املدحتية

145،400217،75الشوميل

140،76196،089الطليعة

730،861771،564جمموع القضاء

3313،380م. املسيب

111،29103،97السدة

64،60014،900جرف الصخر

43،350131،300االسكندرية

252،24263،55جمموع القضاء

2008،2751815،014جمموع حمافظة بابل

ــات  ــل، بيان ــة باب ــور حمافظ ــرق وجس ــة ط ــدر: مديري املص
ــورة، 2018.  ــري منش غ

جمموع  كان  فقد  املبلطة  غري  الريفية  الطرق  اما 
اهلاشمية  قضاء  احتل  كم،   )1815،014( اطواهلا 

املرتبة األوىل وقضاء املحاويل املرتبة الثانية بمجموع 
منهام  لكل  كم   )591،015  ،771،564( بلَغ 
الريفية  التنمية  حتقيق  يف  يساعد  وهذا  التوايل  عىل 
واملحاويل  اهلاشمية  قضائي  من   كل  يف  والزراعية  
اما  فيهام،  الزراعية  األرايض  بسعة  يتصفان  اللذين 
بلَغ  بمجموع  الثالثة  املرتبة  احتل  فقد  املسيب  قضاء 
االخرية  باملرتبة  احللة  وجاء قضاء  كم،   )263،55(

بمجموع بلَغ )188،885( كم.

     ان الغرض من انشاء هذا النوع من الطرق هو 
ربط القرى الريفية باملدن، وصوالً اىل الطرق الرئيسة 
والثانوية يف حمافظة بابل، إذ تقدم هذه الطرق خدماهتا 
النقلية اىل القرى الزراعية )املستوطنات الريفية( التي 
عملية  يسهل  مما  الطرق،  امتداد  مع  تتوسع  أخذت 
داخل  استهالكِه  مناطق  اىل  الزراعي  االنتاج  نقل 
حمافظات  كل  اىل  لتصل  وخارجها  بابل  حمافظة 
ايصال  يف  مهم  دور  هلا  كان  كذلك  تقريبًا،  العراق 
متطلبات االنتاج الزراعي اىل االرايض املزروعة، مما 
املستدامة  التنمية  ساعد كل ذلك عىل امكانية حتقيق 

يف حمافظة بابل. 

ثالثًا- تطور الطرق الريفية واثرها في 

التنمية الزراعية في محافظة بابل 

زيادة �شكان الريف واليدي العاملة الزراعية: . 1

يتضح من بيانات اجلدول )4( زيادة عدد سكان 
عام  نسمة   )913630( من  بابل  حمافظة  يف  الريف 
تقديرات  حسب  نسمة   )1091344( اىل   2009
مجيع  يف  الــريــف  ســكــان  ــدد  ع ارتــفــع  كــام   2018

الوحدات االدارية كام يتضح من الشكل )1(.
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جدول )4( التوزيع الجغرافي ل�شكان الريف في محافظة 

بابل لل�شنوات من 2009 -2018

الوحدات 
االدارية

2009201220152018

ريفريفريفريف

108033115814122328129046م. احللة

105396112987119342125897الكفل

74867802598477489429ابو غرق

288296309062326445344373جمموع القضاء

77504830868776092579م. املحاويل

80355861439098895985املرشوع

21772233402465326006اإلمام

46472498195262155511النيل

226103242389256022270083جمموع القضاء

0000م. اهلاشمية

72205774068175986249القاسم

70186752417947383838املدحتية

62185666647041374280الشوميل

27320292873093532634الطليعة

231896248599262582277003جمموع القضاء

0000م. املسيب

74574799458444289079السدة

36883395394176344057جرف الصخر

55878599026327266747االسكندرية

167335179388189478199884جمموع القضاء

91363097944010345291091344سكان بابل

ــاء،  ــزي لإلحص ــاز املرك ــط، اجله ــدر: وزارة التخطي املص
ــورة، 2018.  ــري منش ــات غ بيان

�شكل )1( التوزيع المكاني ل�شكان الريف في محافظة بابل 

للمدة من 2009 -2018

املصدر: بيانات اجلدول )4(.

والنتاج . 2 المزروعة  الم�شاحة  زيادة 

الزراعي في محافظة بابل: 

ان تطور طرق النقل الريفية واتساعها يف حمافظة 
وتنوع  الزراعي  االستثامر  تشجيع  عىل  ساعد  بابل 
الرتكيب املحصويل فيها، اذ يتضح من حتليل بيانات 
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اجلدول )5( اتساع املساحة املزروعة ببساتني الفاكهة  
وباخلصوص يف السنتني )2012، 2015(  إذ بلغت 
دوناًم   )124235  ،156084( املزروعة  املساحة 
لكل منهام عىل التوايل. كام يتضح من الشكل )2( ان 
كميات انتاج حماصيل الفاكهة يف تزايد مستمر وذلك 
شبكة  يف  والتوسع  املنطقة  يف  الزراعية  تنمية  بسبب 

الطرق فيها. 

جدول )5( توزيع م�شاحة الب�شاتين )دونم( في محافظة 

بابل للمدة 2012 - 2018

الوحدات االدارية
مساحة البساتني / دونم

201220152018
263331574816550م. ق مركز احللة

146351210612500الكفل
11500805410940ابو غرق

9238106289063م. ق املحاويل
281031282931املرشوع
611518621800اإلمام
610057945706النيل

579969327522م. ق اهلاشمية
530023635500القاسم
9237976410720املدحتية
103981024710558الشوميل
390126333932الطليعة

400073547500م. ق املسيب
159701210014902السدة

836500جرف الصخر
638375794111االسكندرية

156084116292124235املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )2( كميات انتاج الفاكهة في محافظة بابل للمدة من 

2018 - 2012

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
منشــورة. غــري  بيانــات  االحصــاء،  شــعبة  واملتابعــة، 

املساحة  اتساع  اىل   )6( اجلدول  بيانات  تشري  كام 
املزروعة بمحاصيل احلبوب التي بلغت اعىل مساحة 
هلا )532359( دوناًم خالل سنة 2012 ثم تراوحت 

بني )408823، 443903( للسنوات االخرى. 
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جدول )6( توزيع الم�شاحة المزروعة بالحبوب )دونم( في 

بابل للمدة 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية)*(

املساحة املزروعة باحلبوب / دونم
2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

1300413660100808939

28262286383084526547الكفل
1738118037129266322ابو غرق
م. ق 

املحاويل
21682322732126017625

8895110368910309391715املرشوع
21822267292437121458اإلمام
39883393105295431359النيل
م. ق 

اهلاشمية
16132196031606912693

18175225472054213506القاسم
44391609604991258670املدحتية
52607656196297256120الشوميل
15589230342479518991الطليعة
21525249124095627120السدة

جرف 
الصخر

110061297700

33493403712917717758االسكندرية
443903532359499952408823املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

انتاج  كميات  ــادة  زي اىل   )3( الشكل  يشري  كام 
االنتاج  كميات  بلغت  إذ  بابل  حمافظة  يف  احلبوب 
)252741( طنًا خالل سنة 2009 ثم زادت خالل 

سنة 2018 إذ بلغت )403965( طنًا.

�شكل )3( كميات انتاج الحبوب في محافظة بابل للمدة من 

2018 - 2012

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
منشــورة. غــري  بيانــات  االحصــاء،  شــعبة  واملتابعــة، 

ان   )7( ــدول  اجلـ بــيــانــات  مــن  ايــضــا  ويتضح 
املساحات املزروعة بمحاصيل اخلرض يف حمافظة بابل 

يف تزايد مستمر. 
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جدول )7( الم�شاحة المزروعة بمحا�شيل الخ�شر )دونم( 

في بابل للمدة 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باخلر / دونم
2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

32491281945991

6069394143132810الكفل
1948162720722251ابو غرق

3672295433381923م. ق املحاويل
133591662674915826املرشوع
1629188332713173اإلمام
5520424554742899النيل

1637287716502098م. ق اهلاشمية
1556246927703122القاسم
3030553683344157املدحتية
2395162935862169الشوميل
324439051678866الطليعة
2486300544523343السدة

1032117200جرف الصخر
2688454345215087االسكندرية

53514576935389540715املجموع

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

ثم   2009 سنة  يف  ــاًم  دون  )53514( بلغت  إذ 
تراجعت  ثم  و2015   2012 السنتني  خالل  زادت 
قلياًل خالل سنة 2018 إذ بلغت )40715( دوناًم. 
فقد زادت بشكل  انتاج اخلرض  لكميات  بالنسبة  اما 
 2009 سنة  خالل  طنًا   )1975( بلغت  إذ  ملحوظ 
ثم زادت يف سنة 2018 لتصبح )5387( طنًا كام يف 

الشكل )4( 

�شكل )4( كميات انتاج محا�شيل الخ�شر في محافظة بابل 

للمدة من 2012 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

املساحات  ان   )8( اجلدول  بيانات  من   ويتضح 
ملساحة  بالنسبة  قليلة  البقولية  باملحاصيل  املزروعة 
بلغت  إذ  فيها  الزراعة  متطلبات  وتوفر  بابل  حمافظة 
سنة  خالل  دونــاًم   )19851( املزروعة  املساحات 
خالل  دونــاًم   )23670( لتصبح  زادت  ثم   2009
املزروعة  املساحات  تقلصت  ذلك  بعد   2012 سنة 
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ظروف  من  العراق  به  مر  ملا  نظرًا  املتبقية  للسنوات 
عموم  يف  املــزروعــة  املساحات  عىل  ــرت  أثَّ جفاف 
االنتاج  كميات  فيوضح   )5( الشكل  اما  مناطقه. 
للمحاصيل البقولية التي ترتبط باملساحات املزروعة 
إذ كلام كانت املساحات واسعة زادت كميات االنتاج 

والعكس صحيح.

جدول )8( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل البقولية 

)دونم( في بابل ح�شب الوحدات الدارية

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باملحاصيل البقولية / دونم

2009201220152018

م. ق مركز 
احللة

58912514197

4465971528635الكفل

17932339737729ابو غرق

13791988908687م. ق املحاويل

341851281018701املرشوع

10454941077793اإلمام

96013071544601النيل

141470536387م. ق اهلاشمية

147184850532القاسم

2270181010591488املدحتية

4309837231020الشوميل

219333052651280الطليعة

182626841103699السدة

61339300جرف الصخر

1328162813101000االسكندرية

1985123670150129349املجموع

التخطيــط  قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

�شكل )5( كميات انتاج المحا�شيل البقولية في محافظة بابل 

للمدة من2009 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

املزروعة  املساحات  فيوضح   )9( اجلــدول  اما 
املساحات  بلغت  فقد  وصناعية  زيتية  حماصيل  من 
املزروعة )5125( دوناًم بعد ذلك اخذت بالتناقص 
لتصبح )437( دوناًم خالل سنة 2018 وسبب ذلك 
ان هذه املحاصيل حتتاج اىل عناية مستمرة وهي غري 
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جمدية اقتصاديًا لذا توجه املزارعون لزراعة حماصيل 
ان   )6( الشكل  ويتضح  منها.  فائدة  اكثر  اخــرى 
اذ  املرشوع  ناحية  يف  اعالها  كانت  االنتاج  كميات 

تتاز برتبتها اخلصبة وتوفر املياه فيها.

 جدول )9( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل الزيتية 

وال�شناعية )دونم( في بابل للمدة من 2009 - 2018

الوحدات 
االدارية

مساحة املحاصيل الزيتية والصناعية / دونم

2009201220152018

07010م. ق مركز احللة

03038الكفل

442400ايب غرق

19896190م. ق املحاويل

28201739056املرشوع

10015780اإلمام

853000النيل

6250000م. ق اهلاشمية

006330القاسم

36130024املدحتية

88922616584الشوميل

2013295693الطليعة

27308547السدة

1031500جرف الصخر

56013021055االسكندرية

51253287906437املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــط واملتابعــة، شــعبة االحصــاء الزراعــي، بيان التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )6( كميات انتاج المحا�شيل الزيتية وال�شناعية )طن( 

في محافظة بابل للمدة من 2018-2009

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

باتساع   )10( اجلدول  بيانات  من  يتضح  واخريًا 
تلك  خالل  العلفية  باملحاصيل  املزروعة  املساحات 
 ،78087  ،95009  ،85598( لغت  فقد  املــدة 
59658( دوناًم للسنوات 2009 و 2012 و 2015 
املساحات  وهــذه  التوايل  عىل  منها  لكل   2018 و 
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بابل.  حمافظة  يف  الزراعية  املساحة  مع  قياسًا  واسعة 
انتاج  كميات  زيادة  اىل   )7( الشكل  من  يتضح  كام 
املحاصيل العلفية يف املنطقة والتي بلغت )204077، 
241870، 233088، 149697( دوناًم للسنوات 

2009 و2012 و2015 و2018 عىل التوايل.

جدول )10( توزيع الم�شاحة المزروعة بالمحا�شيل العلفية 

)دونم( في بابل للمدة من 2018-2009

الوحدات 
االدارية

املساحة املزروعة باألعالف / دونم

2009201220152018

494988314251108م. ق مركز احللة

7348554546183845الكفل

8708888845303490ابو غرق

4605497745604013م. ق املحاويل

88981037255167953املرشوع

3310599787333976اإلمام

7671920064282710النيل

276833871520461م. ق اهلاشمية

2892231938944416القاسم

4160580039507662املدحتية

4827457727135757الشوميل

5116746768572075الطليعة

83447133102035328السدة

4656552800جرف الصخر

734612936131406864االسكندرية

85598950097808759658املجموع

قســم  بابــل،  حمافظــة  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
ــات  ــي، بيان ــاء الزراع ــعبة االحص ــة، ش ــط واملتابع التخطي

منشــورة. غــري 

�شكل )7( كميات انتاج المحا�شيل البقولية )طن( في 

محافظة بابل للمدة 2009 - 2018

التخطيــط  قســم  بابــل،  يف  الزراعــة  مديريــة  املصــدر: 
غــري  بيانــات  الزراعــي،  االحصــاء  شــعبة  واملتابعــة، 

منشــورة.

ال�شتنتاجات:

ريفية . 1 طرق  شبكة  بوجود  بابل  حمافظة  تتميز 
فيها  الزراعية  املناطق  كل  لتشمل  تتد  واسعة 
مبلط  اآلخر  والقسم  حكومي  مبلط  منها  قساًم 
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التي يمر هبا والقسم االخر  املنطقة  عىل حساب 
من  يعاين  اخر  وقسم  )السبيس(  بامدة  مكسو 

الرتدي.
اإلمام . 2 اربعينية  يف  الزائرين  حركة  أدت 

الطرق  وسلوكهم  بابل  حمافظة  يف   احلسني
الريفية اىل التوسع يف شق وتبليط الطرق الريفية 
حوايل  منها  املبلطة  اطوال  تتجاوز  تكن  مل  إذ 
)463( كم قبل سنة 2004، واصبحت اعدادها 
يف سنة 2017 )2008،275( كم طريقًا مبلطًا 

و)1815،014( طريقًا ترابيًا.
زيادة . 3 اىل  الريفية  الطرق  شبكة  يف  التوسع  ادى 

كميات انتاج املحاصيل الزراعية يف حمافظة بابل 
يف  املخرضات  علوات  زيادة  اىل  ذلك  ادى  وقد 
ادارية  وحدة  كل  يف  اصبحت  فقد  بابل  حمافظة 
فتوجد  احللة  قضاء  مركز  يف  اما  خمرضات  علوة 
خارج  اىل  نقله  يتم  إذ  الزراعي  لإلنتاج  علوتان 

حمافظة بابل. 
شبكة . 4 بني  اجيابية  عالقة  بوجود  البحث  اظهر 

وحجم  جهة،  من  الزائرين  وحركة  النقل  طرق 
الطرق،  تلك  عىل  الساكنة  السكانية  التجمعات 
سكان  خلدمة  وجدت  الطرق  ان  تبني  فقد 
لتطور  املحفزات  أهم  من  واصبحت  الريف، 
النشاط الزراعي، كام سامهت يف توزيع املشاريع 
احلكومية اخلدمية، كاملنشآت الصحية والتعليمية 

وخدمات الكهرباء واملياه النقية وغريها.

القتراحات:

اكثر من . 1 اىل  الريفية من ممر واحد  الطرق  حتويل 
نقل  يف  عالية  كفاءة  ذات  تكون  ان  ليتسنى  ممر 

ومشتقاتِه  احلليب  مثل  التلف  رسيعة  املنتجات 
استيعاب  عىل  قادرة  وتكون  طلبها  مناطق  اىل 
الرتابية  املرور وتبليط  الزيادة احلاصلة يف حركة 

وصيانة املرتدية منها.
اإلرساع يف انجاز مشاريع الطرق الريفية املتوقفة . 2

يف الوقت احلايل مثل طريق حلة-مدحتية )سكة 
االرايض  تنمية  يف  واضح  اثر  من  له  ملا  القطار( 
فهو  ذلك  اىل  باإلضافة  بِه  ترتبط  التي  الزراعية 
يمثل املحور الرئيس حلركة الزائرين من حمافظة 
واسط باإلضافة اىل زائرين اجانب تسري عليه يف 

موسم الزيارة االربعينية.

 الهوام�ض

التخطيط ( 1) قسم  بابل،  حمافظة  يف  الزراعة  مديرية 
واملتابعة، شعبة االحصاء الزراعي، 2018. 

العامة ( 2) املديرية  العامة،  واألشغال  البلديات  وزارة 
واملتابعة،  التخطيط  قسم  بابل،  يف  العمراين  للتخطيط 

2009، بيانات غري منشورة.

عىل ( 3) وأثرها  الربي  النقل  شبكة  موسى،  عباس  زينب 
الرتبية  كلية  جملة  بابل،  حمافظة  يف  السياحي  النشاط 
بابل  جامعة  واإلنسانية،  الرتبوية  للعلوم  األساسية 

العدد 31، شباط، 2017، ص 483.

الشعائر ( 4) قسم  ممثلية  مسؤويل  عىل  باالعتامد  املصدر:  
واملواكب احلسينية يف بابل.

(5 ) ،GIS شعبة  بابل،  حمافظة  يف  واجلسور  الطرق  هيئة 
بيانات غري منشورة، 2019.

الم�شادر والمراجع

عيل جاسم جودة الكناين، العالقات املكانية بني . 1
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املستدامة  الزراعة  وإمكانات  اجلفاف  مظاهر 
الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة  بابل،  حمافظة  يف 

للعلوم االنسانية، جامعة البرصة، 2018. 
جغرايف . 2 اطلس  الشمري،  جرب  ظاهر  سيف 

بابل،  حمافظة  يف  اإلقتصادية  لألنشطة  رقمي 
رسالة ماجستري، كلية الرتبية )ابن رشد( للعلوم 

االنسانية، جامعة بغداد، 2018.
زينب عباس موسى، شبكة النقل الربي وأثرها . 3

عىل النشاط السياحي يف حمافظة بابل، جملة كلية 
واإلنسانية،  الرتبوية  للعلوم  األساسية  الرتبية 

جامعة بابل العدد 31، شباط، 2017.
وزارة البلديات واألشغال العامة، املديرية العامة . 4

التخطيط  قسم  بابل،  يف  العمراين  للتخطيط 
واملتابعة، 2009.

لإلحصاء، . 5 املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة 
بيانات غري منشورة، 2018. 

التخطيط . 6 قسم  بابل،  حمافظة  يف  الزراعة  مديرية 
واملتابعة، شعبة االحصاء الزراعي، 2018.

7 .-23-17-16 بتاريخ  امليدانية  الدراسة 
.2019/8/24

شعبة . 8 بابل،  حمافظة  يف  واجلسور  الطرق  مديرية 
.2018 Gis

وحدة . 9 مسؤول  العبيدي،  جواد  صادق  مع  لقاء 
الشعائر واملواكب احلسينية يف حمافظة بابل قاطع 
املواكب  بمسؤويل  االتصال  تم  )كام  السياحي 
احلسينية يف املناطق الشاملية واجلنوبية من حمافظة 

بابل( بتاريخ 2019/9/1.
املرئيات الفضائية للقمر الصناعي االمريكي . 10

الندسات 2018.
)*( مالحظة / تم استحداث شعبة املسيب هناية عام 
2014 لذا تم دمج بياناهتا الزراعية مع بقية وحداهتا 

االدارية.
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البعاد القت�شادية لزيارة الربعين بمنظور التنمية الم�شتدامة في العراق
ياسمني عيل هاديم. م. امحد ابراهيم حسني العبيدي

الباحثةدائرة البعثات والعالقات الثقافية - بغداد
ahmedalirussia2020@yahoo.com

الملخ�ض 

ان لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري لألهداف السامية التي مثَّلها االمام احلسني وثار من 
أجلها وهي قيم االيامن واحلرية والعدالة واالنسانية باعتبار ان االنسان قيمة عليا جيب استثامره واملحافظة عىل 
ديمومة انتاجيته، اشارة اىل منظور التنمية املستدامة التي اصبحت تنادي هبا املنظامت الدولية واالنسانية يف عامل 
بيته الكرام من بعده.. لذلك نحتاج اىل أن تكون  نبينا الكريم حممد، وأهل  اليوم  ومن قبل فقد نادى هبا 

الزيارة عماًل ثقافيًا توجيهيًا وتوعويًا إلرشاد الناس واستثامر العواطف اجلياشة لتعريفهم بكل تلك القيم. 

ونظرًا ملا ُتشكلُه ظاهرة زيارة األربعني املباركة من ابعاد اقتصادية متعددة بجوانبها ومتغرياهتا كافة، اذ تشهد 
تعاظاًم وتطورًا ملحوظًا سواء عىل مستوى أعداد الزائرين املحليني والعرب واألجانب او عىل مستوى ما ُيقدم 
وُيبذل من جهد برشي ومادي وخدمي عظيم من قبل املواكب املحلية والعربية واألجنبية واملتطوعون واقسام 
العتبة احلسينية املقدسة والوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية ومنظامت املجتمع املدين ووسائل االعالم 

املختلفة هلو حرٌي باجلمع والتبويب والدراسة والتحليل.

يسعى البحث احلايل اىل تقديم اطار نظري مبسط حول التنمية املستدامة ودمج االبعاد االقتصادية املستدامة 
لزيارة االربعني املباركة لتكون قبسًا من نور يستيضء هبا مجيع االحرار يف العامل لالرتقاء باالنسانية مجعاء اىل القيم 
النبيلة ألهل البيت صلوات اهلل عليهم امجعني والكفيلة بتحسني أحوال البرش، وتقليل هدر املوارد املختلفة، 

وزيادة كفاءة استثامرها، واحلفاظ عىل البيئة ومكوناهتا. 

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، االبعاد االقتصادية املستدامة، التنمية املستدامة.
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The economic dimensions of the’Al-Arbaiyniyah’ visit to Imam Al-Hus-

sein’s holy shrine  in the perspective of sustainable development

 Assistant lecturer:Ahmed Ibrahim
 Hussein Al - Obeidi

Researcher Yasmin Ali Hadi

 Department of Missions and Cultural
Relations – Baghdad

Abstract

Al-Arbaiyniyah’ visit to Imam Al-Hussein’s holy shrine plays important role in moving the 
masses to the lofty goals of Imam Hussein (peace be upon him) for which the values   of faith، 
freedom، justice and humanity as the human value of the highest must be invested and maintain 
the sustainability of productivity reference to the perspective of sustainable development has 
become advocated by international organizations and humanity In the world today، and has 
been called by our noble Prophet Muhammad، peace be upon him and his family and his family 
after him.Thus we need to be a visit to the cultural work of guidance and awareness to guide 
people and invest emotions and bold to introduce them all those values. In view of the fact 
that the phenomenon of (the’Al-Arbaiyniyah’ visit to Imam Al-Hussein’s holy shrine) blessed 
visits is one of several economic dimensions in all its aspects and variables، it is witnessing 
a remarkable growth and development both at the level of the number of local visitors، Arabs 
and foreigners، or at the level of what is presented and exerted great human، materi a l and 
service efforts by local، Arab and foreign processions، Ministries، institutions، government 
departments، civil society organizations and the various media are free to collect، t abulate، 
study and analyze.The current research aims to provide a simplified theoretical framework on 
sustainable development and the integration of sustainable economic dimensions to visit the 
blessed forty to be a light from all the free people in the world to raise the whole humanity 
to the noble values   of the people of the house، the prayers of God to them all and to improve 
human conditions and reduce the waste of various resources، Increase the efficiency of their 
investment، and preserve the environment and its components.

key words: ‘Al-Arbaiyniyah’ economic dimensions for Sustainable Development  
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المبحث الول: منهجية البحث 

اوًل: م�شكلة البحث 

يعرف  ما  او  املستدام  االقتصاد  مفهوم  يعرب 
لعالقة  جديد  منظور  عن  ــرض(  االخ بـ)االقتصاد 
للتنمية  البيئي  والبعد  االقتصادي  البعد  بني  الرتابط 
املستدامة وكذلك البعد االجتامعي، اذ يسعى لتحقيق 
التنمية املستدامة باعتامد اطار مفاهيمي جديد ال حيل 
حمل التنمية املستدامة، بل يكرس التكامل بني ابعادها 
الثالثة االساسية )االقتصادية واالجتامعية والبيئية(. 

السلبية  التأثريات  من  البحثية  املشكلة  تنطلق 
واالجتامعية  االقتصادية  االعتبارات  ادماج  لضعف 
والبيئية يف بناء اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف حمافظة 
االقتصادي  التكامل  عدم  نتيجة  املقدسة  كربالء 
وامكانية  املحلية  التنمية  خطط  يف  البيئي  االجتامعي 
الزيارة  ومنها  الدينية  املناسبات  من  االستفادة 

االربعينية املليونية.

ثانيًا: اهداف البحث 

يسعى البحث احلايل اىل حتقيق مجلة من االهداف 
اآلتية: 

التنمية . 1 ملفاهيم  مبسط  فكري  تأطري  تقديم 
كجزء  املستدام  االقتصاد  امهية  وبيان  املستدامة 

مهم منها.
يف . 2 االقتصادية  االبعاد  تأثري  عىل  الضوء  تسليط 

اخلطط التنموية املستدامة.

ثالثًا: اهمية البحث 

تنطلق امهية البحث من كونه حماولة جلذب انتباه 
مفاصل  خمتلف  يف  التخطيطية  الــقــرارات  صانعي 
حمافظة كربالء املقدسة، ألمهية حتقيق بعض او مجيع 
اهداف التنمية املستدامة ال سيام االقتصادية منها من 
خالل التحفيز عىل كفاءة استخدام املوارد املتاحة يف 
مجيع نواحي القطاعات االقتصادية كونه يمثل هدف 

حموري لالنتقال اىل االقتصاد املستدام.

رابعاً: فر�شية البحث 

االقتصاد املستدام هو افضل سياسة تنموية تأخذ 
االبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية بعني االعتبار 
عند وضع اخلطط املستقبلية ملحافظة كربالء املقدسة.

المبحث الثاني: الطار النظري للبحث 

اول ً: التنمية الم�شتدامة ومبادوؤها الر�شادية 

 )Sustainable املستدامة  التنمية  مفهوم  يــرتدد 
)Development  يف ادبيات التنمية وما يضاف اليه من 

مكونات وعنارص متنوعة ليس هو هناية املطاف عىل 
االقل يف هذه اآلونة فيام يتعلق باجلوانب التنموية يف 
خمتلف دول العامل، اذ يتسع مفهوم التنمية املستدامة 
ليشمل اعتبارات اساسية جديدة فيام خيص االهداف 
جانبني  يف  واملتمثلة  التنمية  حتقيقها  اىل  تسعى  التي 
املــوارد  وتنمية  االقتصادية  )التنمية  مها  اساسيني 

البرشية( وهي مدار البحث احلايل.

نظر  وجهة  من  املستدامة  التنمية  تعريف  يمكن 
استغالل  فيها  يتناغم  ))عملية  اهنا  عىل  الباحثني 
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املوارد املختلفة: املادية واملالية واملعلوماتية والبرشية 
التكنولوجية  التنمية  ومناحي  االستثامر  وتوجهات 
احلارض  امكانات  من  كاًل  وتعزز  املؤسسات  وتغيري 
االنسان  باحتياجات  للوفاء  للمستقبل  واالستعداد 

وتطلعاته((. 

)عيسى  اىل:  تؤدي  التي  هي  املستدامة  فالتنمية 
وعامر، 2017: 143(

لتحسني . 1 املجتمع  وقابليات  قدرات  زيادة 
املستوى املعييش ألفراده.

للدولة . 2 واالجتامعي  االقتصادي  النمو  زيادة 
وعدم استنفاد املوارد وخاصة النادرة منها.

االجيابية . 3 الثقافية  اجلوانب  عىل  احلفاظ 
واالقتصادية والبيئية للمجتمع.

خلق مؤسسات تساعد عىل تضمني وتكني مجيع . 4
افراد املجتمع.

اعتمد املجتمع الدويل مصطلح )التنمية املستدامة( 
يف قمة االرض بمدينة ريو دي جانريو بالربازيل عام 
دون  احلايل  اجليل  احتياجات  تلبية  بمعنى   ،1992
القادمة يف احلياة، يف مستوى  اهدار حقوق االجيال 
ال يقل عن املستوى الذي نعيش فيه اآلن. وقد حدد 
اهنا:  عىل  املستدامة  التنمية  مكونات  الدويل  املجتمع 

)اللبدي، 2015: 31(

نمو اقتصادي  •
تنمية اجتامعية  •
محاية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية فيها. •

فالتنمية بمعناها العام من وجهة نظر الباحثني هي 
العملية التي حيدث من خالهلا تغيري شامل ومتواصل 

مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي لالفراد، 
الفقرية من  الطبقة  الدخل لصالح  توزيع  وحتسن يف 

الناس وحتسني نوعية احلياة وتغيري هيكلية االنتاج.

يتضمن حتقيق املعنى االقتصادي للتنمية املستدامة 
عدة اهداف امهها: )اللبدي، 2015: 81(

ونفط . 1 )ماء  الناضبة  للموارد  الرشيد  االستعامل 
وغاز( أي بمعنى حفظ االصول الطبيعية بحيث 
نرتك لالجيال القادمة بيئة مماثلة، اذ انه ال توجد 
بدائل صناعية لكثري من االصول )املوجودات( 

البيئية.
استيعاب . 2 عىل  للبيئة  املحدودة  القدرة  مراعاة 

النفايات 
االقتصار عىل استعامل حصيلة مستدامة للموارد . 3

املتجددة )الرياح، الطاقة الشمسية... الخ(.

للدورة  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
السبعني يف البنود 15 و 116 من جدول اعامهلا قرارًا 
املستدامة  التنمية  خطة    2015-9-25 يف  اختذته 
لعام 2030 والتي تضمنت االهداف اآلتية: )االمم 

املتحدة، 2015: 37-18(

الفقر بجميع أشكاله  القضاء عىل  اهلدف االول: 
يف كل مكان.

األمن  وتوفري  اجلوع  عىل  القضاء  الثاين:  اهلدف 
الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.

عيش  بأنامط  اجلميع  تتع  ضامن  الثالث:  اهلدف 
صحية وبالرفاهية يف مجيع األعامر.

املنصف  اجليد  التعليم  ضــامن  الــرابــع:  ــدف  اهل
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احلياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل 
للجميع.

اجلنسني  بني  املــســاواة  حتقيق  اخلامس:  اهلــدف 
وتكني كل النساء والفتيات.

وخدمات  املياه  توفر  ضــامن  الــســادس:  اهلــدف 
الرصف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة.

بتكلفة  اجلميع  حصول  ضامن  السابع:  اهلــدف 
املوثوقة  احلديثة  الطاقة  خــدمــات  عــىل  ميسورة 

واملستدامة.

املطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  اهلدف 
الكاملة  والعاملة  واملــســتــدام،  للجميع  والشامل 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.

اهلدف الثامن: إقامة بنى حتتية قادرة عىل الصمود، 
وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار.

داخل  املساواة  انعدام  من  احلد  التاسع:  اهلدف 
البلدان وفيام بينها.

واملستوطنات  املدن  جعل  عرش:  احلادي  اهلدف 
الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية 

ومستدامة.

استهالك  أنامط  الثاين عرش: ضامن وجود  اهلدف 
وإنتاج مستدامة.

عاجلة  ــراءات  إجـ ــاذ  اخت عــرش:  الثالث  ــدف  اهل
للتصدي لتغيري املناخ وآثاره.

والبحار  املحيطات  حفظ  عرش:  الرابع  اهلــدف 
مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  ــوارد  وامل

لتحقيق التنمية املستدامة.

اإليكولوجية  النظم  محاية  عرش:  اخلامس  اهلدف 
نحو  عــىل  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  الــربيــة 
مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
مساره،  وعكس  األرايض  تدهور  ووقف  التصحر، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

إقامة  عــىل  التشجيع  ــرش:  ع الــســادس  اهلــدف 
جمتمعات مساملة ال هيمش فيها أحد من أجل حتقيق 
التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل 
للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

وشاملة للجميع عىل مجيع املستويات.

اهلدف السابع عرش: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الرشاكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

يرى الباحثان مما تقدم بأنه يمكن تعريف االقتصاد 
حيافظ  الذي  النظام  ذلك  )هو  االخرض  او  املستدام 
عىل رأس املال الطبيعي ويستثمر فيه من اجل حتقيق 
سكان  لكل  االساسية  االحتياجات  وتوفري  املساواة 
الفقر  مظاهر  مجيع  عىل  والقضاء  اجلغرايف  املوقع 
باملوارد  املساس  دون  متسارعة  بوترية  النمو  وحيقق 
الطبيعية او احلاق الرضر بالبيئة حيث حيقق التكامل 

االقتصادي واالجتامعي والبيئي(. 

تعد التنمية البرشية )Human Development( من 
الهتاممها  والتنمية  لالمن  االقتصادية  العنارص  اهم 
يف  مشاركاته  وتوسيع  قدراته  رفع  وكيفية  باالنسان 
تؤكد عىل  اذ  احلياة،  االنشطة ولكل جماالت  خمتلف 
زيادة حجم االستثامرات يف رأس املال البرشي ورفع 
مهاراهتم وقدراهتم التي ال تقل امهية عن وفرة املوارد 
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الطبيعية او مصادر الطاقة لألمن والتنمية معًا، فعند 
من  جمموعة  حتقيق  يمكن  البرشية  القدرات  زيــادة 
عن  فضاًل  واالمن  لالستقرار  تدفع  التي  االهداف 
ومنها: )حممد، 2013:  التنمية  لبلوغ  اهنا مؤرشات 

)50-48

املبارش . 1 السبب  تعد  التي  االنتاجية  القدرة  زيادة 
وراء رفع االمكانات وحتقيق التنمية.

توسيع فرص العمل والتوظيف الذي حيتل مكانًا . 2
االقتصادية واالجتامعية يف  السياسات  رئيسًا يف 
مجيع الدول وما هلذا من دور يف حتقيق االستقرار.

حتقيق العدالة يف توزيع الدخول، من خالل زيادة . 3
املستوى  وحتسني  والصحية  التعليمية  القدرات 
املعايش وملختلف رشائح املجتمع، مما يؤدي اىل 
تكافؤ الفرص وارتفاع مستوى الدخول الفردية 

وهو ما يقود اىل حتقيق االمن والتنمية.
العمل عىل اجراء التغيريات الفكرية واالجتامعية . 4

يؤدي  مما  باالنسان،  اهتاممها  خالل  من  الالزمة 
من  يعد  الذي  للدولة  العام  املناخ  حتسني  اىل 
التنمية البرشية عىل حتقيقها  العوامل التي تعمل 

بغية الوصول اىل االستقرار واالمن.

تتميز  البرشية  التنمية  ــأن  ف ــك  ذل اىل  اضــافــة 
بمجموعة من الصفات مما جيعلها تأخذ املكانة اهلامة 
يف الربامج واخلطط والسياسات سواء عىل املستوى 

الوطني او الدويل وكام ييل: 

توجهها لالنسان فكان هدفها اعادة االنسان اىل . 1
الصدارة دائاًم.

الدافع . 2 للناس  جتعل  اذ  االخالقي:  االساس 
املشرتك للتعاون من اجل بلوغ مستويات التنمية 

املطلوبة. 
اطارها الشمويل: فهي تشمل مجيع جوانب احلياة . 3

ويمكن ان تكون بمثابة فلسفة حياتية. 
املحلية من . 4 القدرات  تعزيز  التأكيد عىل رضورة 

ذات  اقتصادية واجتامعية  اتباع سياسات  خالل 
توجهات حملية داخلية.

وذلك . 5 االمد  وطويلة  مستمرة  تعليم  عملية  اهنا 
بحكم طبيعة املشكالت الدولية املعارصة.

والسوق . 6 الدولة  دور  بني  املزاوجة  عىل  تعمل 
ماسة  بحاجة  فهي  التنموية،  الربامج  تنفيذ  يف 
من  اال  تتوافر  ال  قد  كبرية  مالية  لتخصيصات 
عملية  اىل  بحاجة  فهي  وكذلك  الدولة،  خالل 
افضل  يكون  وقد  والتوجيه  واملراقبة  االرشاف 

من يفعل ذلك هو الدولة فقط. 

ثانيًا: التنمية القت�شادية بمنظور ا�شالمي

من اجل اجياد جمتمع متوازن ينعم باخلري والرفاهية 
رشع االسالم قانونًا اقتصاديًا رائعًا لتأمني هذا العيش 
-203:2019 )البطاط،  عن:  عبارة  وهو  الكريم 

)206

الزكاة: من اجل رفع مستوى الفقراء اىل املستوى . 1
الطبيعي العام اوجب هلم االسالم الزكاة، وهي 
الثالث  االنعام  من  املال  يف  الواجبة  الصدقة 
يف  املستحبة  الزكاة  حبب  ثم  االربع.  والغالت 
وفاء  عدم  الحتامل  استحباهبا  عىل  واكد  غريها 
باحلاجة  وفت  وإن  بالغرض،  الواجبة  الزكاة 
اخلري  عمل  عىل  تشجيعًا  املستحبة  الزكاة  كانت 

والتأمل للفقراء والشعور بأمل حاجاهتم.
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)االبل  هي  الثالث  االنعام  هذه  ان  املعلوم  ومن 
)احلنطة  فهي  االربــع  الغالت  اما  والغنم(  والبقر 
الرئيسة  املصادر  وهي  والزبيب(  والتمر  والشعري 
للغذاء، اما مستحقو الزكاة فهم احوج االصناف اىل 

ذلك املال وهم كل من:

الفقراء الذين ال يملكون ما يتقوتون به. •
املساكني وهم االشد فقرًا.  •
العاملون عىل جلب الزكاة. •
الذين ركبهم الدين فعجزوا عن فكه وسداده.  •
من  • اهلل  سبيل  يف  عنها  واملعرب  العامة  املصالح 

بل  الطرق  واصالح  واملستشفيات  املساجد  بناء 
ومجيع طرق اخلري. 

اما زكاة الفطرة فهي )زكاة االبدان( وقد رشعت 
ألجل سداد حاجة الفقري يف ايام العيد املباركة لعدم 
قدرهتم عىل رشاء املالبس اجلديدة او التهيئة للعيد بام 

يناسب كرامة االنسان.

اخلمس: وهي ان يدفع املكلف العاقل مخس ماله . 2
حاجتهم  ليسد  الفقراء  اىل  حاجته  عن  الفائض 
والنصف الثاين اىل االمام او وكيله العام إلحياء 

الدين وشعائره املقدسة.

وموارد اخلمس حمددة يف اجلوانب اآلتية:

غنائم دار احلرب.  •
املعادن.  •
ما جيده االنسان من الكنوز. •
ما حيصل عليه من الغوص.  •
املكاسب بأي طريق كان.  •
احلالل املختلط باحلرام.  •

االرض التي اشرتاها الذمي من املسلم. •
االنفال: وبام ان القائد االسالمي عليه واجبات . 3

سد النقص املايل احلاصل يف املجتمع االسالمي 
كانت له االنفال خالصًة يترصف فيها كيف يشاء 

وهي:
االرض التي يمتلكها املسلمون من غري املسلمني  •

بال قتال. 
االرض املوات كسواحل البحار وغريها.  •
رؤوس اجلبال.  •
مرياث من ال وارث له.  •
ما اختص به يف احلرب.  •
ما خيتاره لنفسه قبل قسمة الغنائم.  •

الرشيعة . 4 تفرضها  رضائب  وهي  الكفارات: 
االسالمية يف حاالت خاصة وترصفات خاصة 

ومواردها كام ييل:
كفارات الصوم يف حالة االفطار العمدي حيث  •

يتوجب اطعام ستني مسكينًا او كسوهتم او عتق 
واحد من العبيد. 

او  • مساكني  عرشة  اطعام  وهي  النذر  كفارة 
كسوهتم. 

كفارة افطار الطاعنني يف السن.  •
رمضان  • اىل  مرضه  يستمر  الذي  املريض  كفارة 

القادم. 
كفارة احلج. •
كفارة الظهار.  •
كفارة القتل.  •
كفارة نقض العهد. •
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كفارة حنث اليمني.  •
الكفارات املتعلقة باملصاب.  •
كفارة وطأ الزوجة يف احليض.  •
كفارة رضب الولد. •

االضحية. . 5
الوصية بالثلث من اخلريات. . 6
الصدقة. . 7
النفقة الواجبة عىل االرحام. . 8

للتنمية  اخـــرى  مــشــاريــع  هــنــاك  ــإن  ف ــريًا  ــ وأخ
االقتصادية قد اكد عليها االسالم احلنيف وذلك عن 

طريق:

حتريم التبذير واالرساف. أ. 
واحقاق ب.  العامل  واحرتام  العمل  عىل  احلث 

حقوقه كاملًة دون نقصان. 
توزيع الثروات بالتساوي. ج. 
 الدعوة اىل االقتصاد يف املعيشة والزهد. د. 

والضامن  االجتامعي  التكافل  اىل  الدعوة  هـ. 
االجتامعي. 

حتريم االحتكار. و. 
احلث عىل الزراعة واستغالل املوارد الطبيعية. ز. 
استحباب القرض والدين.ح. 

تنمية  في  القت�شادية  التنمية  دور  ثالثًا: 
المجتمع 

املجتمع  تنمية  يف  االقتصادية  التنمية  دور  يتمثل 
 :2017 )رشوان،  اساسية:  حماور  ثالث  خالل  من 

)142-139

زيادة الدخل القومي والفردي: . 1

حتى  كبرية  ألموال  االجتامعية  التنمية  حتتاج  اذ 
تتمكن من التوسع يف املؤسسات التعليمية والصحية 
النسبي  االرتفاع  حتقق  وكلام  االخــرى،  االجتامعية 
اخلدمات  يف  التوسع  امكن  كلام  االقتصادية  للتنمية 
كفاءة  وتدعيم  املجتمع  افــراد  قبل  من  املطلوبة 
املوجود منها، كام ان زيادة الدخل القومي يؤدي اىل 
زيادة دخل الفرد وبالتايل ارتفاع مستوى املعيشة اىل 

االفضل.

احلد من البطالة وزيادة فرص العمل: . 2

التوسع يف  التنمية االقتصادية عىل  تساعد عملية 
التصنيع واستصالح االرايض الزراعية، وهبذا املعنى 
فأن الزراعة والصناعة يعدان من اهم العوامل اهلامة 
واتساع  واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  لرفع 
املجتمع  يف  البطالة  ظاهرة  من  واحلد  العمل،  فرص 

من خالل زيادة الدخل الفردي.

التغيري . 3 ــداث  ــ إلح املــنــاســبــة  ــروف  ــظ ال هتيئة 
االجتامعي نحو جمتمع افضل: 

ادت الثورة الصناعية بأشكاهلا املختلفة اىل احداث 
االنسان  اصبح  اذ  الناس،  حياة  يف  هائلة  تغيريات 
كام  الطبيعة،  يف  التحكم  عىل  ومقدرته  بالعلم  يؤمن 
اصبح  وكذلك  ومادية  معنوية  قيمة  للوقت  اصبح 
اليدوي،  العمل  واحــرتام  العمل  لدقة  امهية  هناك 
برامج  يف  واملسامهة  العمل  يف  املــرأة  دور  واحــرتام 

ومرشوعات تنمية املجتمع.    

العوامل  بأن  تقدم  ما  خالل  من  الباحثان  يرى 
عملية  يف  مؤثرًا  دورًا  تلعب  ان  يمكنها  االجتامعية 
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التنمية االقتصادية املستدامة وكام ييل: 

املسامهة يف هتيئة وخلق الظروف املناسبة حلدوث . 1
خالل  من  وذلك  املستدامة  االقتصادية  التنمية 
االجتامعية  واملشكالت  للظروف  التصدي 
املستدامة  التنمية  انطالق عجلة  التي حتول دون 

بجميع جوانبها.
االدخار . 2 عىل  االقبال  ضعف  حالة  معاجلة 

اهتامم  وكذلك  الفقر،  بسبب  وذلك  واالستثامر 
بعض الفئات من املواطنني بمظاهر ال تتفق مع 
مستوانا االقتصادي، عالوة عىل عدم تعودنا عىل 

االدخار واالستثامر.
جيب . 3 التي  االجتامعية  االعتبارات  مجيع  دراسة 

الصناعية  للعملية  التخطيط  عند  مراعاهتا 
بدء  مناطق  حتديد  تشمل  والتي  والعمرانية، 
وانطالق التصنيع وتوزيعها يف مجيع انحاء العامل، 
املصاحبة  االجتامعية  االعتبارات  عن  فضاًل 
الصناعية  واملناطق  املدن  من  اهلجرة  لعملية 
داخل  املالئمة  العمل  ظروف  وهتيئة  اجلديدة، 
وامن  وهتوية  اضاءة  من  الصناعية  التشكيالت 

صناعي ومحاية العاملني من اخطار مهنتهم.
التخطيط . 4 بأمهية  الشعبي  الوعي  انعدام  معاجلة 

يتضح  وذلك  للمستقبل،  والبناء  االسرتاتيجي 
احلكومة  عىل  املستمر  الشعب  ضغط  خالل  من 
واجب  اىل  النظر  دون  اخلدمات  خمتلف  لتوفري 
احلكومة يف استغالل جزء من الدخل القومي يف 

عمليات االستثامر للمستقبل.
احلكومية . 5 االدارة  لضعف  معاجلات  وضع 

)الروتني اليومي( وعجزها عن توفري احتياجات 
مجيع االجهزة االقتصادية.

التي قد تنجم عن . 6 باملشكالت االجتامعية  التنبؤ 
عملية التنمية االقتصادية واالستعداد ملواجهتها.

والسكنية . 7 والتعليمية  الصحية  اخلدمات  توفري 
واالجتامعية للمواطنني والتي تلعب دور اساس 

يف زيادة االنتاج بشكل عام.
اهلجرة . 8 عن  الفالحني  عزوف  حاالت  تقليل 

التقاليد  بسبب  وذلك  املستصلحة  االرايض  اىل 
اجلامدة.

والالزمني . 9 املاهرين  الفنيني  العامل  توفري  حماولة 
لدفع عجلة التنمية االقتصادية.

العلامء . 10 من  الالزم  الفكري  املال  رأس  توفري 
واملفكرين، مما جيعلنا نستغني عن نقل االجهزة 

االقتصادية من الدول املتقدمة.
والتخفيف . 11 احلرضية  غري  املناطق  تنمية  حماولة 

انتشار  ان  اذ  سكانيًا،  املزدمحة  املناطق  عن 
وعدم  املناطق  خمتلف  عىل  وتوزيعها  الصناعة 
يساعد  الكبرية،  الصناعية  املدن  يف  تركيزها 
ويساهم  املذكورة  املناطق  وتنمية  تطوير  عىل 
بمستوى  واالرتقاء  املتعددة  مشكالهتا  حل  يف 
املشكالت  من  خيفف  انه  عىل  فضاًل  افرادها 
املناطق  هلا  تتعرض  التي  الكبرية  االجتامعية 
املزدمحة وحيد من سوء احلالة الصحية وانتشار 
االوبئة واالمراض وكثرة احلوادث وعدم توافر 
تلبيتها  وعدم  واالجتامعية  العامة  اخلدمات 

الحتياجات االفراد.
واملسامهة . 12 لالرسة  االجتامعية  بالرعاية  االهتامم 

االقتصادية  للتنمية  الالزم  االستقرار  اجياد  يف 
بني  للتجاوب  املناسب  املناخ  توفري  طريق  عن 
املركزية واحلامسة  او  املحلية  االهايل واحلكومة 
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للتنمية االقتصادية املستدامة والرغبة يف التنمية 
الرسيعة لبناء مستقبل افضل.

المجتمع  لمعرفة  ال�شا�شية  البعاد  رابعًا: 

بال�شعائر الح�شينية 

 احلسني اإلمـــام  قضّية  تكون  أن  اهلل  شــاء 
التي  االستثناءات  ومن  جوانبها،  كّل  يف  استثنائية 
امتازت هبا قضية اإلمام احلسني الشهيد ما ُيقام 
عىل اإلمام احلسني سالم اهلل عليه من جمالس العزاء 
واإلطعام  عليه  والبكاء  احلــزن  وشــدة  مصابه  عىل 
حمرم  شهري  يف  األخرى  اخلدمات  وبقية  والشعائر 
باقي  عىل  تقام  التي  املجالس  مجيع  يفوق  وصفر 
املعصومني طيلة العام، وشّد الرحال لزيارته يف كّل 
وغريها  مجعة  ليلة  كّل  ويف  مهمة،  اسالمية  مناسبة 
فإن ما ورد من احلّث عىل ذلك من النبي وسائر 
املعصومني صلوات اهلل وبركاته عليهم امجعني بشأن 
فقد  منهم،  معصوم  أي  شأن  يف  يرد  مل   احلسني
  توالت الروايات الواردة عنهم أن لزائر احلسني
وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه أجرًا ال مثيل له، 
 ألن اهلل تعاىل شاء ان تكون قضية اإلمام احلسني
االســاس  هــذا  عىل  وتعامل  استثنائية،  قضية  هي 
النبي األكرم واإلمام امري املؤمنني وموالتنا 
فاطمة واإلمام احلسن وبّقية األئمة من بعد 
اإلمام احلسني إىل االمام املهدي صلوات اهلل وسالمه 

عليهم أمجعني. 

الشؤون  قسم  املقدسة،  احلسينية  العتبة  )مكتبة 
http://imamhussain-lib.com/ والثقافية  الفكرية 

arb/3108(

ووعيهم  املجتمع  افــراد  ثقافة  فأن  عام  وبشكل 
بالنهضة  منها  املتعلقة  سيام  ال  املعلومات  بأمهية 
سيد  اجلها  من  ثار  التي  واملبادئ  املقدسة  احلسينية 
تلعبه  ملا   احلسني االمــام  االحــرار  ابو  الشهداء 
يف  املطلوب  التغيري  إحداث  يف  وفاعل  هام  دور  من 

املجتمع االسالمي عامًة واملجتمع العراقي خاصًة.

ملجتمع  اساسية  ابعاد  مخسة  هناك  فــأن  بالتايل 
مدار  يف  توظيفها  يمكن  والتي  عام  بشكل  املعرفة 

البحث احلايل وهي: )الظاهر، 2009: 33-31(

او . 1 املعرفة هي السلعة  اذ تعد  البعد االقتصادي: 
اخلدمة الرئيسة واملصدر االساس للقيمة املضافة 
ينتج  الذي  املجتمع  ان  يعني  وهذا  جمتمع  ألي 
هو  املختلفة  نشاطاته  يف  ويستعملها  املعلومة 
املجتمع القادر عىل املنافسة والصمود يف العرص 

احلايل.
البعد التكنولوجي: أي انتشار وسيادة استخدام . 2

تقنيات املعلومات وتطبيقاهتا يف خمتلف جماالت 
باملعلوماتية  االهتامم  رضورة  يعني  وهذا  احلياة، 

وتطويعها حسب ظروف كل جمتمع.
البعد االجتامعي: اذ ال فائدة من العمل من غري . 3

سيطرح  مما  الدقيق  االختصاص  قوامها  معرفة 
او  املعرفية  العاملة  )االيدي  هو  جديدًا  مفهومًا 

املوارد املعرفية(.
البعد الثقايف: أي اعطاء امهية للمعرفة واالهتامم . 4

حرية  وتوفري  لالشخاص  االبداعية  بالقدرات 
العلم  توزيع  يف  والعدالة  واالبداع  التفكري 
ان  كام  املجتمع.  طبقات  خمتلف  بني  واملعرفة 
من  وحترتم  تقيم  ثقافة  اىل  حيتاج  املعرفة  جمتمع 
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أي  االفضل،  بشكلها  ويستغلها  املعلومة  ينتج 
باملعرفة  يؤمن  وسيايس  ثقايف  حميط  اىل  حيتاج 

ودورها يف احلياة اليومية ملجتمع املعرفة.
اختاذ . 5 يف  اجلامهري  ارشاك  أي  السيايس:  البعد 

القرارات بطريقة رشيدة وعقالئية عىل استعامل 
تداول  حرية  بتوافر  اال  حيدث  ال  وهذا  املعرفة 
عىل  مبني  سيايس  مناخ  وتوفري  املعلومات 
السياسية  واملشاركة  والعدالة  الديموقراطية 

الفاعلة.

لتحقيق  المحلية  الدارات  مبادئ  خام�شًا: 

التنمية الم�شتدامة 

تعد التنمية البرشية عنرصًا حيويًا من اجل التنمية 
ال  جزء  هي  البيئة  قضايا  ان  اذ  املستدامة،  احلضارية 
ادارة  التنمية املستدامة كام ان  يتجزأ من مجيع انشطة 
االطراف  جلميع  الفاعلة  املشاركة  تتطلب  التنمية 
وتتطلب  فيها  واملؤثرة  التنمية  عملية  من  املستفيدة 
السياسية  االصعدة  كافة  عىل  عاليًا  وتنسيقًا  دعــاًم 

والثقافية والدينية وغريها.

هناك  ان  احلايل  البحث  خالل  من  الباحثان  يرى 
لتحقيق  املحلية  لـــالدارات  موجهة  مبادئ  اربعة 
التنمية املستدامة بجميع ابعادها يف ظل العوملة والتي 

يمكن مناقشتها وفق االيت:

جيب املام القيادات املحلية باملنظور العاملي اجلديد . 1
قيادات  جعل  بمعنى  حميل  اساس  عىل  املبني 
االجهزة احلكومية يفكرون عامليًا وينفذون حمليًا.

االرتباط . 2 عىل  املحلية  القيادات  تشجيع  جيب 
من  فقط  ليس  احلرضية  املحلية  بمجتمعاهتم 

خالل البعد االقتصادي فقط انام من خالل كل 
احلرضية  فالتنمية  االخرى،  املجتمعية  االبعاد 
التعليم  بقضايا  عامليًا  تلتزم  ان  جيب  املستدامة 
)جودة(  وبنوعية  الصحية  والرعاية  والبيئة 
قضايا احلياة االخرى التي تشكل البنية االساس 

للمجتمع احلرضي.
جيب عىل القيادات املحلية اتاحة الفرصة جلميع . 3

املواطنني كي يصبحوا مواطنني عامليني ومندجمني 
اساس  عىل  انسانية  اجتامعية  رابطة  ليؤسسوا 

الصداقة والفهم الثقايف.
ما بني . 4 املحلية رشاكة  القيادات  ان تؤسس  جيب 

عىل  تقوم  جديدة  اسس  عىل  وحميل  عاملي  هو 
تنمية االهتاممات واملصالح والرغبات واملواهب 
والقدرات املتنوعة للموارد البرشية املوجودة يف 
املجتمعات احلرضية وبشكل خاص الرتكيز عىل 
احلرضي  املجتمع  تواجه  التي  احليوية  القضايا 
الفقر والقضاء  التخفيف من حدة  والتي تشمل 

عىل االمية قدر املستطاع.

المبحث الثالث: بع�ض الح�شائيات عن 

الزيارة الربعينية المليونية لالمام الح�شين 

عليه ال�شالم ومجال ال�شتفادة منها 

البد من استكامل مسار البحث للوصول اىل حتقيق 
اهدافه، وهنا سنقوم باالستعانة ببعض االحصائيات 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  عن  الواردة 
ممثل  كشف  فقد  البحث.  بموضوع  العالقة  ذات 
خالل  الصايف  امحد  السيد  العليا  الدينية  املرجعية 
التي   )2018/  11/  2( اجلمعة  ــالة  ص خطبة 
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اقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف عن عدد زوار 
االربعني  زيارة  خالل   احلسني االمام  اربعينية 
ان  تعودنا  بأننا  هجرية    1440 املوافق   2018 لعام 
اىل  الفتًا  الزائرين،  لعدد  النهائية  االحصائية  ننقل 
)1438هـ(  سنة  يف  عنها  اعلن  التي  االحصائية  ان 
شملت ثالثة حماور للمدينة واما االحصائية اخلاصة 
ان  مبينًا  ــاور،  حم اربعة  شملت  ـــ(  )1439هـ بسنة 
االحصائية اخلاصة بالعام احلايل شملت مخسة حماور 
الثالثة  للمحاور  احلسينية  وحمور  احلر  حمور  باضافة 
و)كربالء-احللة(  )كربالء-بغداد(  وهي  الرئيسة 
و)كربالء-النجف(. فقد اوضح ان املعايري التي يتم 
رقمية من خالل  معايري  االحصائية هي  اعتامدها يف 
الكامريات التي ترصد عدد الزائرين الداخلني ملدينة 

كربالء سواء املشاة او بواسطة السيارات.

تم  بالسيارات  الوافدين  الزائرين  فإن  كذلك 
احتساب عددهم باحلد االدنى املعقول الذي تستوعبه 
السيارة، مبينًا انه من باب املثال فإن السيارات ذات 
تم  شخصًا   )90( من  اكثر  تستوعب  التي  الطابقني 

اعتامد العدد )80(.

وحتى  صفر(   7( يوم  من  للفرتة  االحصائية  ان 
ه،   1440 لعام  لياًل(   12( الساعة  صفر(   20( يوم 
بعد هذه  الزائرين  توافد  املدينة كانت تشهد  ان  تبني 
عدد  احتساب  يصعب  الشعائر  بعض  ان  اذ  الفرتة. 
املشاركني فيها كعزاء طويريج، مبينًا ان عزاء طويرج 
من الشعائر املهمة التي حيرص عىل استمرارها اال ان 
الوسائل احلديثة تعجز عن احتساب عدد املشاركني 

يف هذا العزاء.

ان طريقة ممارسة عزاء طويرج غري مألوفة للعامل 
املعزين  عدد  احتساب  يف  ختطيء  احلديثة  والوسائل 
تم  انه  اىل  مشريًا  والرسعة،  الكبري  االندفاع  نتيجة 
مفاحتة اصحاب االختصاص من خارج العراق هلذا 

الغرض. 

وبشكل هنائي فأن احصائية عدد زوار االربعني يف 
مدينة كربالء التي سجلت يف العام )1438هـ( بلغت 
)11210367( واما االحصائية التي سجلت للعام 
 ،)13874818( بلغت  فاهنا  ـــ(  )1439ه املايض 
احلايل  للعام  تم تسجيلها  التي  ان االحصائية  مؤكدًا 
داخل  من  زائر   )15322949( بلغت  )1440هـ( 
 )10714( مشاركة  جانب  اىل  الــعــراق،  ــارج  وخ
خارج  من  خدمية  هيئة  و)225(  خدمي  موكب 

العراق.

 http://املقدسة احلسينية  للعتبة  الرسمي  )املوقع 
)imamhussain.org/news/22769

ويمكن التعبري عن اعداد الزائرين كام وردت يف 
اعاله من خالل املخطط البياين اآليت: 

ال�شكل )1( اأعداد الزائرين الوافدين للزيارة الربعينية 

كما وردت في بيان المرجعية الدينية العليا لالأعوام 1438- 

1440 هـ 
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املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل خمرجــات الربنامــج 
.2010 Microsoft Excel احلاســويب

* يشــري الرقــم )1( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1438.

* يشــري الرقــم )2( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1439.

* يشــري الرقــم )3( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1440.

زيادة  هناك  ان  يتبني  اعــاله  املخطط  خالل  من 
الثالثة  االعوام  خالل  الزائرين  اعداد  يف  ملحوظة 
زيادة  هناك  ان  اذ  )1438-1440هـــــ(،  االخــرية 
الزيادة  اما  بنسبة 23 % بني عامي 1438 و 1439 
 1439 عامي  بــني  الــزائــريــن  اعـــداد  يف  احلاصلة 
و1440 فهي 10%، وكانت الزيادة الفعلية احلاصلة 
ــرية  االخ الــثــالث  للسنوات  الــزائــريــن  ــداد  اعـ يف 
االهتامم  يستدعي  مما   ،%33 بمقدار  البحث  عّينة 
من  املتزايدة  االحتياجات  تأمني  نحو  مكثفة  بصورة 
زوار  اىل  واملقدمة  اصنافها  بجميع  الضيافة  خدمات 
ايب  العشرية  قمر  وأخيه   احلسني االمــام  مرقد 
اجلوانب  عىل  الرتكيز  وحماولة   .العباس الفضل 
خالل  من  املستدامة  التنمية  لتحقيق  االقتصادية 
ــداء  واب والتعاون  التضحية  روح  عىل  التشجيع 
احلسينية  النهضة  تكون  وان  الناس  لعامة  املساعدة 
تلك  لتحقيق  طريق  وخارطة  عمل  منهاج  املباركة 

االهداف.

االمجالية  ــداد  االع تكون  ان  الباحثان  ويتوقع 
للزائرين بمناسبة اربعينية ايب االحرار وسيد الشهداء 
لعام 1441هـ )16771080 زائرًا( بزيادة مقدارها 

)1448131 زائر عن العام املايض(.

 احلسني االمــام  قضية  عاملية  عىل  يدلل  ومما 
العامل  يف  للبرشية  نرباسًا  تثل  التي  املباركة  وهنضته 
للوصول اىل حتقيق بعض من اهداف التنمية البرشية 
والتعلم من هنج ايب االحرار االمام احلسني صلوات 
والعرب  املحليني  الزائرين  اعداد  اهلل وسالمه عليه، 
 1439 اهلجري  للعام  االربعينية  للزيارة  واالجانب 

واملبينة تفاصيلها وفق اجلدول االيت:

جدول )1( اعداد الزائرين الوافدين للزيارة الربعينية من 

العراقيين والعرب والجانب للعام الهجري 1439

النسبة املئوية %العدد الدولة 
1280484083.35العراق 
238451415.49ايران 

693300.45باكستان
372450.24البحرين

340940.22لبنان
192580.125الكويت

110640.071اهلند
103000.066اذربيجان
35410.023بريطانيا
20600.0133امريكا
15020.0097تركيا
13710.0089كينيا
11160.0072املانيا

9490.0061اسرتاليا 
7800.005كندا
3810.0024قطر 
3350.0021روسيا

2980.0019جورجيا
2970.00193السويد
2890.00187فرنسا

2660.00172اندونيسيا
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2460.00159ماليزيا
2410.00156بلجيكا
1960.00127النرويج
1940.00126نيجريا

1830.00118الدنامرك
730.00047جنوب افريقيا

170.00011اليونان
110.00000072فلندا

املجموع

15385000 مخسة 
عرش مليون وثالثامئة 
ومخسة وثامنون الف 

زائرًا

املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل النــرشة اإلحصائيــة 
ــة،  ــني املبارك ــام احلس ــة اإلم ــارة أربعيني ــنوية لزي الس
مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات 

التخصصيــة يف زيــارة األربعــني، 1439هـــ. 

ومن خالل ما تقدم من البيانات اخلاصة باجلدول 
املهارات  من  االستفادة  امكانية  الباحثان  يرى   )1(
واالمكانات البرشية العلمية والثقافية من خالل هذا 
الكم اهلائل من التنوع الفكري والعلمي واالقتصادي 
وحماولة  السنوية  املليونية  االربعينية  الزيارة  خالل 
والدراية  والكفاءة  اخلربة  ذوي  االفــراد  استقطاب 
اهدافها  املستدامة وحتقيق بعض من  التنمية  يف جمال 
العامة  اجلمعية  يف  عليها  املنصوص  عرش  السبعة 

لالمم املتحدة حتى 2030 م.

العمل  اشاعة روح  بيان موضوعة  يمكن  كذلك 
1439هـ–  لسنة  االربعينية  الزيارة  خالل  التطوعي 

2017 م من خالل بيانات اجلدول اآليت: 

جدول )2( العمل التطوعي خالل الزيارة الربعينية ل�شنة 

1439هـ

العددجهة التطوعت

200متطوعو وزارة الشباب والرياضة1

1000متطوعو لواء النهضة احلسينية2

1000متطوعو لواء اخلدمة احلسينية3

500متطوعو مجعية اهلالل االمحر4

300متطوعو االدارة املحلية5

1800متطوعات من النساء6

1000متطوعو الوقف الشيعي7

180متطوعو فريق بادر8

1000متطوعو فريق البشائر9

8000متطوعو العتبة احلسينية املقدسة10

3500متطوعو العتبة العباسية املقدسة11

املتطوعون مع قوة محاية بني احلرمني 12
700املقدسني

19180املجموع الكيل

املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل النــرشة اإلحصائيــة 
ــة،  ــني املبارك ــام احلس ــة اإلم ــارة أربعيني ــنوية لزي الس
مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات 

التخصصيــة يف زيــارة األربعــني، 1439هـــ. 

للفئات  التطوعي  العمل  نسب  توضيح  يمكن 
املذكورة يف اجلدول )2( وفق املخطط البياين اآليت:
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متطوع   19000 مــن  اكثر  وجــود  ــالل  خ مــن 
يمكن   ،احلسني لالمام  االربعينية  الزيارة  يف 
وتوظيفها  اهلائلة  البرشية  الكتلة  تلك  من  االستفادة 
الزيارات  التنمية املستدامة خالل  يف جمال نرش ثقافة 
املقدسة وليس فقط خالل  املليونية يف مدينة كربالء 
)سفراء  اىل  حتويلهم  وبالتايل  وصفر  حمرم  شهري 
وخارجها  كربالء  مدينة  داخل  املستدامة(  التنمية 
االساليب  اعتامد  نحو  وحتفيزهم  االشخاص  إلقناع 
املستدامة  التنمية  بالتحول اىل حتقيق اهداف  الكفيلة 
عىل كافة االصعدة االقتصادية والبيئية واالجتامعية. 

المبحث الرابع: التو�شيات 

تأطري نظري  تتعلق  تقدم من مفاهيم  ما  بناًء عىل 
يقدم  التطبيقي،  باجلانب  تتعلق  احصائية  وبيانات 
الباحثان جمموعة من التوصيات التي من املمكن ان 

تكون حلوالً ناجحة لالرتقاء بمستوى التنمية املحلية 
املستدامة يف حمافظة كربالء املقدسة بكافة املجاالت 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية وفق اآليت:

يف . 1 املستدام  االقتصاد  اىل  االنتقال  حتقيق  يمكن 
 حمافظة كربالء املقدسة مدينة االمام احلسني
املتصلة  القطاعات  من  جمموعة  خالل  من 
بحيث  العالقة،  ذات  املؤرشات  من  بمجموعة 
القطاعات  يف  اخلارجية  االستثامرات  تساهم 
اخلرضاء،  )املباين  املستدام  لالقتصاد  الرئيسة 
املياه  الزراعة،  الطاقة اخلرضاء،  النقل االخرض، 
النفايات(  ادارة  الصناعة،  السياحة،  العذبة، 
استخدام  عن  االقتصادي  النمو  ارتباط  فك  يف 
املادية،  املالية،  )البرشية،  املختلفة  املوارد 
النواحي  من  عنها  النامجة  واآلثار  املعلوماتية( 

البيئية واالجتامعية.
تنويع مصادر الطاقة واالعتامد عىل مصادر الطاقة . 2

�شكل )2( ن�شب العمل التطوعي خالل الزيارة الربعينية لعام 1439 هـ

.Microsoft Excel 2010 املصدر: اعداد الباحثني استنادًا اىل خمرجات الربنامج احلاسويب
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الطبيعية مثل )االلواح الشمسية والرياح وطاقة 
مصادر  عىل  االقتصار  من  بدالً  احليوية(  الكتلة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  )الكاز(  مثل  اخرى 
بتأمني  الكفيلة  التحتية  البنى  لتشغيل  الالزمة 
كربالء  حمافظة  اىل  الوافدة  املليونية  الزيارات 
صفر  شهر  يف  االربعني  زيارة  ومنها  املقدسة 

السنوية.
التحول . 3 تعزز  التي  والقوانني  الترشيعات  سن 

وبالتايل  املستدام  االقتصاد  اىل  والناجح  السليم 
للتنمية  االنامئية  االهداف  مجيع  او  بعض  حتقيق 

املستدامة يف العامل لغاية 2030 م.
حمافظة . 4 يف  املواطنني  بني  التنموي  الوعي  نرش 

عرب  خاصة  الوافدين  والزائرين  عامة  كربالء 
واالرشادية  التوعوية  احلمالت  من  جمموعة 
بكافة الوسائل املتاحة اضافة اىل املشاركة الشعبية 
يف صياغة قرارات التنمية املحلية ملحافظة كربالء 

املقدسة. 

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم. 

1 .http:// املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرسمي  املوقع 
imamhussain.org/news/22769

البرشية« . 2 »التنمية   )2019( حسون  السيد  البطاط، 
توزيع  لبنان،  للطباعة،  عدن  مكتب  الثالثة،  الطبعة 

دار الفيحاء للنرش والطباعة، البرصة، العراق. 

»الدورة . 3  )2015( املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 
االعامل  جدول  من   116 و   15 البندان  السبعون: 
التنمية املستدامة لعام 203(،  )حتويل عاملنا:  خطة 

نيويورك. 

املعرفة«، . 4 »ادارة   )2009( ابراهيم  نعيم  الظاهر، 
الطبعة االوىل، عامل الكتب احلديثة للنرش والتوزيع، 

عامن، االردن.  

املستدامة: . 5 »التنمية   )2015( عوين  نزار  اللبدي، 
استغالل املوارد الطبيعية والطاقة املتجددة«، الطبعة 

االوىل، دار دجلة للنرش والتوزيع، عامن، االردن.

اإلمام . 6 أربعينية  لزيارة  السنوية  اإلحصائية  النرشة 
للدراسات  كربالء  مركز  املباركة،   احلسني
زيارة  يف  التخصصية  الدراسات  شعبة  والبحوث، 

األربعني، 1439هـ. 

وجماالهتا«، . 7 »التنمية   )2017( حسني  رشوان، 
مجهورية  االسكندرية،  اجلامعة،  شباب  مؤسسة 

مرص العربية.

»التنمية . 8  )2017( طارق  وعامر،  اهياب  عيسى، 
البرشية والتنمية املستدامة«، املؤسسة العربية للعلوم 
مرص  مجهورية  القاهرة،  االوىل،  الطبعة  والثقافة، 

العربية. 

حممد، عباس عيل )2013( »االمن والتنمية: دراسة . 9
سلسلة   ،»2007-1970 للمدة  العراق  حالة 
اصدارات مركز العراق للدراسات، بغداد، العراق 

الشؤون . 10 قسم  املقدسة،  احلسينية  العتبة  مكتبة 
http://imamhussain-lib.com/ والثقافية  الفكرية 

 arb/3108
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البعاد ال�شياحية لزيارة اربعينية الإمام الح�شين )عليه ال�شالم(

 د.عامد الشمريد.مكي عبد جميد
اجلامعة املستنرصيةعميد كلية السياحة - جامعة كربالء
maqi.alrobaiy@uokerbala.edu.iq

الملخ�ض

سبط   طالب ايب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمام  اربعينية  زيارة  تربعت  عامًا  عرش  ستة  من  اكثر  مدى  عىل 
الرسول حممد عليه وعىل آله السالم عىل قمة قائمة أكرب التجمعات البرشية عىل وجه االرض ذلك انه ومنذ 
من  القادمني  األجانب  الضيوف  من  مع عدة ماليني  انسان عراقي  مليون  أكثر من 20  يتجمع  عام 2003م 
)60( دولة اجنبية للمشاركة يف احياء ذكرى استشهاد اإلمام احلسني يف معركة الطف عام 61 هجرية ، وشكل 
هذا التجمع  ظاهرة اجتامعية اخالقية وانسانية مؤثرة تركت أبعادًا اجيابية جديرة بالرصد والدراسة والبحث 
والتوقف عندها بعد فرزها حلاالت رائعة وأبعاٍد اجيابية من شأهنا أن تشكل دافعًا قويًا للنهوض بمجتمعنا اىل 
الباب عىل مرصاعيه لوضع  الزائرين االجانب بشكل كبري يفتح  املتقدمة، ان تطور ارقام  مصاف املجتمعات 
اخلطط املستقبلية الستقبال اعداد مضاعفة يف السنني القادمة وإنشاء مشاريع خدمية وسياحية وتنموية عمالقة 
من شأهنا توفري العمالت الصعبة الضخمة وتشغيل األيدي العاملة وتنمية البالد لو احسن استخدامها   إذ أن 
هذه الزيارات سواء كانت من داخل القطر او خارجه تعد موردًا مهاًم من موارد الدخل القومي كوهنا تسهم 
يف احلصول عىل العمالت الصعبة كام اهنا قد تدفع بالسياحة الدينية نحو حتقيق املزيد من املكتسبات التنموية 
للعراق وحتفيز خمتلف القطاعات اإلقتصادية من النقل والزراعة والصناعة وتضفي طلبًا مضاعفًا عىل خمتلف 
السلع"، وبالتايل يستوجب انشاء وحدات سياحية خدمية جديدة كالفنادق واألسواق ووحدات انتاجية زراعية 
يف جماالت الغذاء والصناعة وبذلك تضفي دورة حقن اقتصادي يتم اإلستعداد ملدة عام كامل حتى يتم تلبيتها 

يف موعد الزيارة وخاصة مع تزايد أعداد الزائرين املحليني والدوليني.

الكلامت املفتاحية: السياحة، مقومات السياحة، انواع السياحة، السياحة يف زيارة االربعني.
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Tourist dimensions to visit Imam Hussein, peace be upon him, forty

Dr. Maki Abd MajeedDr. Imad Al-Shammari

 Dean of the Faculty of Tourism -
University of Karbala

Mustansiriya University

Abstract

Over a period of more than sixteen years, Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, peace be 
upon him, the tribe of the Messenger Muhammad, upon him and upon his family of peace, has 
been at the top of the list of the largest human gatherings on the face of the earth. Since 2003 
AD, more than 20 million Iraqi people have gathered together with several millions Among 
the foreign guests coming from (60) foreign countries to participate in the commemoration 
of the martyrdom of Imam Hussein in the Battle of Taf in the year 61 AH, and this gathering 
formed an influential social, ethical and humanitarian phenomenon that left positive dimen-
sions worthy of monitoring, study and research, and pausing after it had sorted out wonderful 
cases and positive dimensions that would It constitutes a strong impetus for the advancement of 
our society to the ranks of developed societies, the significant development of the numbers of 
foreign visitors opens the door wide for developing future plans to receive double numbers in 
the coming years and the establishment of giant service, tourism and development projects that 
will provide huge hard currencies, employ manpower and develop the country if it is best used 
As these visits, whether from inside or outside the country, are an important source of national 
income, as they contribute to obtaining hard currencies. It may also push religious tourism to-
wards achieving more developmental gains for Iraq and stimulate the various economic sectors 
of transportation, agriculture and industry, and add a double demand for various commodities. 
Therefore, new tourism service units such as hotels, markets, and agricultural production units 
in the fields of food and industry should be established, thus adding an injection cycle. Econom-
ic The preparation is made for a full year in order to be met at the time of the visit, especially 
with the increasing number of local and international visitors.

Key words: tourism, tourism components, types of tourism, tourism in the forty visit.
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المقدمة

زيارة  تربعت  عامًا  عرش  ستة  من  اكثر  مدى  عىل 
 طالب ايب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمــام  اربعينية 
قمة  عىل  السالم  آله  وعىل  عليه  حممد  الرسول  سبط 
االرض  وجه  عىل  البرشية  التجمعات  أكرب  قائمة 
 20 من  أكثر  يتجمع  2003م  عام  ومنذ  انه  ذلك 
الضيوف  من  ماليني  عدة  مع  عراقي  انسان  مليون 
األجانب القادمني من )60( دولة اجنبية للمشاركة 
معركة  يف  احلسني  اإلمام  استشهاد  ذكرى  احياء  يف 
الطف عام 61 هجرية، وشكل هذا التجمع  ظاهرة 
اجتامعية اخالقية وانسانية مؤثرة تركت أبعادًا اجيابية 
جديرة بالرصد والدراسة والبحث والتوقف عندها 
بعد فرزها حلاالت رائعة وأبعاٍد اجيابية من شأهنا أن 
مصاف  اىل  بمجتمعنا  للنهوض  قويًا  دافعًا  تشكل 
املجتمعات املتقدمة، ان تطور ارقام الزائرين االجانب 
بشكل كبري يفتح الباب عىل مرصاعيه لوضع اخلطط 
املستقبلية الستقبال اعداد مضاعفة يف السنني القادمة 
عمالقة  وتنموية  وسياحية  خدمية  مشاريع  وإنشاء 
من شأهنا توفري العمالت الصعبة الضخمة وتشغيل 
استخدامها    احسن  لو  البالد  وتنمية  العاملة  األيدي 
إذ أن هذه الزيارات سواء كانت من داخل القطر او 
القومي  الدخل  موارد  من  مهاًم  موردًا  تعد  خارجه 
كام  الصعبة  العمالت  عىل  احلصول  يف  تسهم  كوهنا 
املزيد من  نحو حتقيق  الدينية  بالسياحة  تدفع  قد  اهنا 
املكتسبات التنموية للعراق وحتفيز خمتلف القطاعات 
وتضفي  والصناعة  والزراعة  النقل  من  اإلقتصادية 
طلبًا مضاعفًا عىل خمتلف السلع«، وبالتايل يستوجب 

كالفنادق  جديدة  خدمية  سياحية  وحــدات  انشاء 
جماالت  يف  زراعية  انتاجية  ــدات  ووح واألســواق 
الغذاء والصناعة وبذلك تضفي دورة حقن اقتصادي 
يتم اإلستعداد ملدة عام كامل حتى يتم تلبيتها يف موعد 
املحليني  الزائرين  أعداد  تزايد  مع  وخاصة  الزيارة 
العامتني  االمانتني  من  كٌل  التفتت  وقد  والدوليني، 
للعتبتني احلسينية والعباسية اىل هذا االمر من خالل 
العمالقة  التنموية  بإنشاء سلسلة من املشاريع  القيام 
السياحية  باملشاريع  وتوجت  اكتملت  ما  اذا  التي 
الرتفيهية التي ال تتناىف مع قيمة الزيارة وقدسيتها وهو 
االمر الذي سيدفع باجتاه تشجيع املستثمرين املحليني 
واألجانب« لإلستثامر يف السياحة الدينية املضمونة، 
مدينة  يف  الزائرين  من  الكبري  العدد  هذا  فاجتامع 
وهي  املليون،  أرباع  ثالث  من  أكثر  نفوسها  تعداد 
االثرية  التارخيية  باملواقع  قديمة تغص  تارخيية  مدينة 
منها  الطبيعية  الدينية واحلضارية  املعامل  اىل  باالضافة 
فاذا  كبريًا،  وتنمويًا  اقتصاديًا  مكسبًا  يعد  والبرشية 
نظرنا اىل الزيارة االربعينية من الناحية السياحية نجد 
السياحة  املتحققة منها كبرية جدا، وألن  ان االرباح 
بلدان  من  لكثري  اإلقتصادية  املصادر  أهم  من  تعترب 
من  ــدوالرات  ال ماليني  حكوماهتا  وتــرصف  العامل 
نجد  بالدها  اىل  السواح  جتلب  لكي  الدعاية  أجل 
الستجالب  املجال  هذا  يف  اكرب  جلهد  بحاجة  اننا 
يف  االنخراط   عىل  وتشجيعهم  الزائرين  من  املزيد 
وحدها  كربالء  مدينة  عىل  تقترص  ال  سياحية  برامج 
بل تتعداها اىل حمافظات العراق االخرى ال سيام وان 
مفتوح  واثــاري  تارخيي  متحف  عن  عبارة  العراق 
يف  االستثامر  ان  العصور  عرب  املتجذر  تارخيه  لعظمة 
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من  يزيد  احلسينية  االربعينية  لزيارة  السياحي  البعد 
هالة قدسيتها من خالل ضخ املزيد من البعد االيامين 
يف عقول الزائرين السواح بعد ان يطلعوا عىل تاريخ 
له   احلسني اإلمام  اختيار  ان  ويتيقنوا  العراق  

كمنطلق لثورته مل يأت عبثًا. 

م�شكلة البحث واأهدافه: 

تظهر  والتي  البحث،  يطرحها  التي  اإلشكالية 
بامكانات  اإلحاطة  حماولة  هي  عنوانه،  خالل  من 
لدى  روحية  امهية  من  هلا  ملا  االربعينية  الــزيــارة 
السياحة،  انعاش  يف  طوائفهم  بمختلف  املسلمني 
فرتة  اثناء  السياحة  تنمية  يف  املتبعة  األســس  وأهــم 
يمثل  حيث  السياحي،  اجلــذب  ووسائل  الــزيــارة 
نقطة ذات درجة  احلديثة  الدراسات  اجلانب يف  هذا 
اىل دفع  يؤدي  السياحي  فالنشاط  عالية من األمهية، 
يف  ويساعد  واإلقتصادية،  االجتامعية  التنمية  عملية 
تطوير القطاع السياحي يف املناطق الدينية والتارخيية 
املحافظات  يف  او  كربالء  حمافظة  يف  ذلك  كان  سواء 
املجاورة، ومن خالل االطالع عىل الواقع السياحي 
املبذولة  اجلهود  إن  نجد  كربالء  حمافظة  يف  الديني 
املحافظة  يف  بالسياحة  املعنية  اجلــهــات  قبل  مــن 
تتلك  كربالء  وإن  خاصة  الطموح  بمستوى  ليست 
املتمثلة  السياحية  التنمية  مقومات  من  كبرية  قاعدة 
الكهوف  بوجود  املتمثلة  الطبيعية،  املقومات  يف 
والواحات الصحراوية واملقومات األثرية والتأرخيية 
الدينية  واملقومات  واملساجد،  باحلصون  املتمثلة 
اسُتغلت  ولــو  واالولــيــاء،  االئمة  بمراقد  املتمثلة 
مقصدًا  ألصبحت  مثاليًا  إستغالالً  املقومات  هذه 

اإلقتصادية  آثــاره  له  متميزًا  وعامليًا  عربيًا  سياحيًا 
بشكل  املحيل  واإلقتصاد  املجتمع  عىل  واإلجتامعية 
وتعترب  ــام.  ع بشكل  القومي  واإلقــتــصــاد  خــاص 
الدينية  املناسبات  اهم  من  واحدة  االربعينية  الزيارة 
داخل  من  سواء  الــزوار  من  املاليني  تستقطب  التي 
ذهبية  فرصة  تثل  وهــي  خــارجــه  مــن  او  الــعــراق 
وكربالء  عامة  العراق  يف  السياحي  الواقع  لتعزيز 
واملحافظات املجاورة خاصة من دون ان يؤثر ذلك 
التي تقدمها املواكب  انسيابية اخلدمات املجانية  عىل 
الطوعية احلسينية املمولة من املؤمنني العراقيني ذلك 
الزوار  من  الراغبني  واستدراج  املناسبة  استغالل  ان 
والتثقيفية  الرتفيهية  السياحية  بالربامج  باملشاركة 
والتوعوية عرب االفواج السياحية ال يؤثر بأي شكل 
من االشكال عىل كون الزيارة االربعينية حق مرشوع 
لكل املؤمنني من اتباع آل البيت يف كافة ارجاء العامل 
وان اخلدمات املجانية الطوعية التي توفرها املواكب 
جيب  والعالج  واملرشب  واملأكل  املنام  يف  احلسينية 
ملباديء  الفعيل  التطبيق  بالتأكيد تثل  ان تستمر ألهنا 
ثورة اإلمام احلسني التي يقف عىل رأسها مبدأ االيثار 
عائلته  وحياة  حياته  عىل  االمــة  مصلحة  وتفضيل 
للزيارة  السياحي  اجلانب  فإن  وبالتايل  وأصحابه، 
سياحية  وخدمات  برامج  توفري  به  يقصد  االربعينية 
مرافقة ملراسيم الزيارة االربعينية او سابقة او الحقة 
لتلك املراسم تكون هذه الربامج اختيارية وتتم وفق 
درجات خمتلفة من اخلدمة تتالءم وكل فئة من فئات 
وخارج  داخل  من  القادمني  الــزوار  من  السائحني 
العراق ال سيام وان اعداد الزائرين خالل فرتة الزيارة 

االربعينية يف تزايد مستمر جدول )1(. 
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نسبة الزيادة السنويةعدد السائحنيالسنة

2014 1541،156--

20151863،765%63

20162،233،802%41،8

20172،523،000%19،6

2018  2،705،000  %15

املصــدر، عمــل الباحثــني اعتــامدًا عــىل البيانــات الرســمية 
الصــادرة بعــد انتهــاء كل زيــارة اربعينيــة.

اهمية الدرا�شة:

ان الدافع األسايس الختيار هذا املوضوع، يكمن 
يف مدى مسامهة الزيارة االربعينية يف انعاش السياحة 
التنمية  ويف  خاصة  كربالء  وحمافظة  عامة  العراق  يف 
لو سريت وفق ختطيط ودراسة  للدولة،  االقتصادية 

شاملة هلذه االمكانات.

االبعاد  توضيح  يف  الــدراســة  امهية  تكمن  كام 

استغالهلا  وامكانية  االربعينية  للزيارة  السياحية 
لتطوير الواقع السياحي ملدينة كربالء خاصة والعراق 
القطاع  يشهده  الذي  التطور  ظل  يف  السيام  عامة، 
السياحي يف الدول املجاورة، كام وتكمن أمهية هذه 
عىل  تطبيقها  حال  يف  العملية  الناحية  من  الدراسة 
الواقع االقتصادي يف كربالء، وما له من أمهية بالغة 
بالنسبة لالقتصاد الوطني يف ظل حماوالت احلكومة 
موارد  الجياد  كربالء  يف  املحلية  واحلكومة  العراقية 

اقتصادية جديدة تبعد هبا االقتصاد عن االعتامد عىل 
النفط كمورد وحيد.

 وهتتم هذه الدراسة بمحاولتها تقديم معلومات 
واملحلية  املركزية  احلكومتني  يف  الــقــرار  ملتخذي 
السياحة،  وهيئة  والعباسية  احلسينية  والعتبتني 
واملراكز  والفنادق  والسفر،  السياحة  ــات  ورشك
الدينية  السياحة  تفعيل  بكيفية  تتعلق  التي  السياحية 
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تقديم  يف  يسهم  بشكل  االربعينية  الزيارة  فرتة  يف 
خدمات للزائرين بجودة عالية وبأسعار منافسة، مما 
والسفر،  السياحة  تعزيز عمل  رشكات  يساعد عىل 
أهدافها  حتقيق  يف  العالجية  واملــراكــز  والفنادق 
ورؤيتها املستقبلية والعمل عىل حتقيق تنمية للسياحة 
يف كربالء خاصة والعراق عامة يف ظل تزايد اإلهتامم 
مستوياهتا  بكافة  السياحية  بالتنمية  والعريب  العاملي 
والعاملي  والعريب  املحيل  اإلهتامم  وتوجيه  وأشكاهلا، 

ألمهية الزيارة االربعينية سياحيًا. 

-1500 بحدود  االجانب  الــزوار  عدد  ويقدر 
ان  غري  ايــران  من  معظمهم  يوميًا  زائـــرًا   2000
اىل  ليصل  املناسبات  بعض  يف  يرتفع  قد  الرقم  هذا 
وقد  السنة  مدار  عىل  يوميًا  زائر   10000-7000
أيام  الزوار االجانب اىل  3 مليون زائر  تصل أعداد 

عاشوراء وزيارة االربعني)1(.

اأهداف البحث: 

ويمكن حرص أهداف البحث يف النقاط اآلتية:

يف . 1 االربعينية  الزيارة  ألمهية  األنظار  توجيه 
التنمية السياحية يف كربالء وأثرها عىل اإلقتصاد 

السياحي للمحافظة خصوصًا والعراق عمومًا.
حمافظة . 2 يف  السياحية  التنمية  مقومات  إظهار 

الضوء  وتسليط  عامة  والعراق  خاصة  كربالء 
لتنمية  وجدية  فعالة  بطريقة  واستغالهلا  عليها 

سياحية مستقبلية.
السياحي . 3 الطلب  مؤرشات  وحتليل  دراسة 

خالل  كربالء  حمافظة  يف  السياحي  والعرض 
التأثري  يف  دورمها  وبيان  االربعينية  الزيارة  فرتة 

املحيل  املجتمع  عىل  واإلجتامعي  اإلقتصادي 
والقومي عىل حٍد سواء.

الحدود الزمنية والمكانية:

ما  املمتدة  الفرتة  للدراسة  الزمنية  احلدود  تتمثل 
والعرشين  والثامن  احلرام  حمرم  شهر  من  االول  بني 
من شهر صفر. أما احلدود املكانية للبحث فاشتملت 
املحافظة  سكان  عدد  يقدر  التي  كربالء  حمافظة  عىل 
وتبلغ   .2018 عام  نسمة   1،678،000 بحوايل 
نسبة  تشكل  وبذلك  كلم2   )5034( مساحتها 
وتبعد  القطر،  مساحة  مــن   )%1،2( مــقــداراهــا 
من  كم   97 العاصمة بغداد بمسافة  عن  كربالء 
التابعة  االقضية  من  عــددًا  وتضم  الغريب  اجلنوب 
النواحي  اما  التمر  عني  وقضاء  اهلندية  كقضاء  هلا 
حتتضن  التي  احلر  وناحية  اخلــريات  ناحية  هلا  فيتبع 
وناحية  الغريب  اجلــدول  الرياحي وناحية  قرب احلر 
اهلل وناحية  عبد  بن  قرب عون  حتتضن  التي  عــون 
احلسينية، وحتتضن مرقد اإلمام احلسني بن عيل سبط 
رسول اهلل حممد كام يشمل..  املحافظات املحيطة 
بحدوده  والعراق  والنجف خاصة  بابل  كمحافظتي 

السياسية املعروفة عامة)2(.
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منهجية البحث: 

يعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل، 
بموضوع  املتعلقة  البيانات  باستحضار  يتعلق  فيام 
يف  معتمدا  وحتليلها.  دراستها  عىل  والعمل  الدراسة 
حماولة  يف  العلمية،  األدوات  من  العديد  عىل  ذلك 
اإلمام  اربعينية  زيارة  من  االستفادة  كيفية  لتحليل 
حمافظة  يف  السياحي  القطاع  تطوير  يف   احلسني

كربالء خاصة والعراق عامة.  

  آماًل يف جعل سياحة الزيارة االربعينية نموذجًا 
نحتدي به من أجل حتقيق تنمية سياحية مستدامة.

ال�شياحة    مفهوم  اوًل: 

:Tourism

السياحة  لفظ  لغة:يعني 
يف  ساح  وعبارة  »التجوال«، 
ساح  مــن  آتية  وهــي  األرض 
وإنــطــلــق. جـــال  أي  يــســيــح، 
وجه  عىل  وسار  ذهب  وتعني 
اصــطــالحــًا:  امــا  األرض)3( 
وال  ظــاهــرة  ليست  السياحة 
نموذجًا صناعيًا بسيطًا، بل هي 
بالسلوك،  حييط  انساين  نشاط 
والتفاعل  ــوارد  امل واستخدام 
مجيع  إىل  وتشري  اآلخرين  مع 
سواء  بلد،  يف  مقيمني  بواسطة  تتم  التي  الرحالت 
اهلجرة   غري  ألغراض  خارجه،  أم  البلد  داخل  أكان 
إىل  األوربية  اللغات  يف  السياحة  كلمة  أصل  ويعود 
الكلمة اليونانية »Tornos« وهو إسم إلله يشبه شكل 
الفرجار، وُأدخلت إىل اللغة الالتينية ليقصد هبا املسار 
الدائري. ويعكس هذا املسار مفهوم حركة السياحة 
التي تنطلق من نقطة تعود إليها مرة أخرى، األمر الذي 
)بعكس  مؤقتًا  اإلقامة  مكان  عن  اإلبتعاد  إن  يعني 
البرشية(  اهلجرات  عن  تنجم  التي  الدائمة  اإلقامة 
وهو األساس يف مفهوم السياحة)4( وعرفت السياحة 
عىل أهنا  »صناعة حملية وطنية ودولية، ترمي إىل وضع 
األفراد  عىل  السياحة  وتنطوي  للبلد،  أفضل  ميزات 

�شكل )2( الحدود ال�شيا�شية للعراق وموقع محافظة كربالء
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واملنظامت التي تعمل معًا جللب الزوار إىل املنطقة أو 
أو  تعليمية  تكون  قد  التي  املنتجات  وتقديم  الدولة 
خمتلفة  عنارص  من  املنتجات  هذه  تتكون  و  ترفيهية، 
وامليرسين  السياحية  واملؤسسات  والسكن  كالنقل 
)منظمي الرحالت السياحية ووكالء السفر ومراكز 
أهنا  عىل  أيضًا  السياحة  وتعرف  املعلومات(«)5(. 
»جمموعة من الظواهر واألنشطة التي تسهم يف تدفق 
حركة السياح من مناطق سكناهم إىل مناطق اجلذب 
إىل  تقل عن 24 ساعة وال تصل  لفرتة ال  السياحي 
اهلادفة  البرشية  الدوافع  وملختلف  الدائمة،  اإلقامة 
والرغبات  احلاجات  وإشباع  النفس  عن  للرتويح 
املختلفة عدا دافع الكسب املادي. أما علامء االجتامع 
التعرف عىل  أهنا رغبة يف  السياحة عىل  اىل  فينظرون 
ثقافات  أو  االجتامعية،  العالقات  من  أخرى  أنامط 
البعض  ويرى  أخــرى،  لشعوب  وتقاليد  وعــادات 
اآلخر أن السياحة تعني احلركة االجتامعية التي تتم 
إراديًا أو اختياريًا، وتعد السياحة أحد أشكال قضاء 
املكاين  أو  اجلغرايف  األســاس  أن  اال  الفراغ،  وقت 
واألشكال  السياحة  بني  األســايس  االختالف  يعد 
بمشاهدة  املنزل  يف  تارس  التي  تلك  مثل  األخرى، 
يف  التجول  أو  السينام،  اىل  الذهاب  أو  التلفزيون 

احلدائق، فيعترب السفر عنرص أسايس للسياحة)6(.

ثانيًا: مقومات ال�شياحة في محافظة كربالء

الفنادق واخلدمات الفندقية . 1

للزيارة  »رئيسًا«  مقصدًا  كربالء  مدينة  وتعترب 
داخل  من  الزائرين  ماليني  اليها  يقدم  االربعينية 
العراق وخارجه لذا تصبح مرتكزًا اساسيًا للسياحة 

مركزًا  تعترب  اهنا  كام   احلسني اإلمام  اربعينية  يف 
سياحيًا مهاًم يف العراق ويمكن االستدالل عىل ذلك 
التي  كربالء  يف  الفنادق  مؤرشات  بعض  خالل  من 
عدد  حيث  من  العراقية  املحافظات  اعىل  من  تعترب 
الفنادق بعدد 234 فندق وهو ما يفوق اعداد الفنادق 
فيها  الفنادق  بلغ عدد  التي  بغداد  العاصمة  حتى يف 

157 فندقًا بكل االصناف، جدول )2(. 

جدول )2( اأعداد وت�شنيف الفنادق في العراق   لعام 2018م 

موزعة ح�شب المحافظات

خامسةرابعةثالثةثانيةأوىلممتازاملحافظة

058183512نينوى

1333129التأميم

000016دياىل

0100016االنبار

226514337157بغداد

0001011بابل

21998121145234كربالء

000017واسط

0001038صالح الدين

0719301027النجف

000304القادسية

011304املثنى

0000025ذي قار

0103113ميسان

01143525البرصة

576184229236608املجموع

املصــدر، وزارة التخطيــط، اجلهــاز املركــزي لالحصــاء 
وتكنولوجيــا املعلومــات، املجموعــة.  
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املحافظات  اكثر  من  تعترب  كربالء  حمافظة  ان  كام 
املجموع  اىل  الفنادق  مــؤرشات  حيث  من  العراقية 

الكيل يف العراق ويتضح ذلك من اجلدول )3(. 

جدول )3(  بع�ض موؤ�شرات الفندقية لمحافظة كربالء 

ن�شبة الى نظيرتها في كافة ارجاء العراق

النسبة من جمموع العراقالفقرة

25%عدد الفنادق

40%عدد املشتغلني يف الفنادق

20%جمموع االجور واملزايا املدفوعة

70%جمموع االيردات

35%املرصوفات

35%عدد النزالء

ص  االحصائيــة  التخطيط/املجموعــة  وزارة  املصــدر: 
.152 /151

املصدر، وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنولوجيا املعلومات، املجموعة.  

�شكل)3( عدد وت�شنيف الفنادق في العراق
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)4( اأعداد النزلء العراقيين وغير العراقيين في الفنادق 

العراقية عدا اقليم كرد�شتان لعام

املحافظة
املجموع الكيلأجانبعراقيون

IraqisForeignersGrand Total

1961617235203396نينوى

91066150392569التاميم

674606746دياىل

2542071926139االنبار

18125449500230754بغداد

48471048471بابل

40593810148441420782كربالء

179301793واسط

صالح 
57791164259443الدين

68235319281387516النجف

20126020126القادسية

19851402125املثنى

3961845940077ذي قار

36234036234ميسان

793227079392البرصة

126016010600052655563املجموع

املصــدر، وزارة التخطيــط، اجلهــاز املركــزي لالحصــاء 
وتكنولوجيــا املعلومــات، املجموعــة.  

�شكل )4( الموؤ�شرات الفندقية في محافظة كربالء
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حمافظة  أعىل  تثل  كانت  كربالء  حمافظة  ان  كام 
 )1420782( بلغت  حيث  النزالء  عدد  حيث  من 
شكلت ما نسبته )53%( من املجموع الكيل ألعداد 
عام  نزياًل   )2655563( البالغ  العراق  يف  النزالء 
من  كربالء  حمافظة  كانت  كام   ،)3( جدول  2018م 
املشغولة  األرّسة  عدد  حيث  من  املحافظات  أكثر 
لة ما نسبته )%65(  حيث بلغت )5318.47( مشكِّ
 )8176357( البالغ  للعراق  الكيل  املجموع  من 
وهي بذلك تشكل نسبة كبرية جدًا تزيد عىل الثلثني، 
ويرجع سبب ذلك اىل طبيعة املحافظة الدينية، كام ان 
حمافظة كربالء تثل أعىل حمافظات العراق من حيث 
مرصوفات قطاع الفنادق حيث بلغت )2429564( 
جمموع  من   )%37( نسبته   ما  لة  مشكِّ دينار  الــف 

املرصوف الكيل عىل قطاع الفنادق يف العراق.

العمق الديني والتارخيي:. 2

تنمية  ارتكاز  نقطة  كربالء  حمافظة  تعترب  حيث 
دينية  امهية  من  هلا  ملا  االربعينية  الزيارة  يف  السياحة 
وتارخيية مميزة، ويربز تأثري هذا العامل بصورة جلية 
من  السياح  جماميع  جذب  يف  الرئيس  العامل  فهو 
الديني والتارخيي  العامل  أثر  الزوار ولغرض معرفة 
العمق  يف  االبحار  نستطيع  اليها  السياح  جذب  يف 
اسمها  أن  املؤرخون  يذكر  حيث  لكربالء  التارخيي 
قرى  جمموعة  عن  عبارة  وهي  بابل  كور  من  مشتق 
بابلية قديمة تعرف )نينوى والغارضية وكربالء وعقر 
)الكرب  أن اسمها مشتق من  بابل( وذهب آخرون 
أن  البابيل،إال  العهد  منذ  عرفت  فاملدينة  والبالء( 
واقعة  بعد  يبدأ  وقدسيتها  الدينية  ومكانتها  تارخيها 
 ،بيته وأهل  احلسني  اإلمــام  واستشهاد  الطف 
من  اليها  يتقاطرون  الــزوار  بدأ  التاريخ  ذلك  ومنذ 

�شكل )5( اعداد النزلء العراقيين وغير العراقيين في الفنادق العراقية عدا اقليم كرد�شتان 
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 خمتلف ارجاء العامل  لزيارة مرقد اإلمام احلسني
املدينة  أخــذت  الدينية  املراقد  وبفضل  هبا  للتربك 
خاصة  السياحية  امهيتها  وازدادت  والتوسع  بالنمو 
العراق  يف  البائد  النظام  وسقوط  2003م  عام  بعد 
وبدء تدفق الزوار من اجلنسية االيرانية حيث سامهت 
املجاميع  املحافظة يف جذب  الدينية يف  املراقد  بعض 
السياحية كمرقد احلر وعون بن عيل ولكن ليس بقدر 
ما جذبته مدينة كربالء. لقد كان العامل الديني ذا أثر 
مبارش يف جذب املجاميع السياحية وبالتايل أسهمت 
من خالهلا يف نمو وتطور املدينة، وذلك لتنامي حركة 
التي  تلك  والسيام  املجاالت  كافة  يف  العمل  سوق 
تتصل بتقديم خمتلف اخلدمات للزائرين لكوهنا تثل 
مركزًا دينيًا مهاًم يستقطب ماليني الزائرين سنويًا من 

داخل العراق وخارجه)7(.

طرق النقل:. 3

احلركة  تطور  يف  ووسائله  النقل  طــرق  تؤثر 
الذين  الــزوار  جتذب  أهنا  األول  اجلانب  السياحية، 
االنسيابية  حيث  من  اآلمنة  الطرق  سلوك  يفضلون 
بيرس وسالم، وتعترب  اىل مقاصدهم  والتي توصلهم 
حمافظة كربالء من املحافظات الرائدة يف العراق من 
حيث الطرق املوصلة هلا، وقد أعطى املوقع اجلغرايف 
فهي  بالسيارات  النقل  لطرق  مهاًم  دورًا  للمحافظة 
كانت وال تزال بمثابة اجلرس الربي الذي يربط العراق 
باململكة العربية السعودية عرب طريق احلج الربي، كام 
عىل  انعكس  املحافظة  يف  املقدسة  العتبات  موقع  أن 
هذه  يسلكون  الــزوار  أن  باعتبار  النقل  حركة  كافة 
من  اكثر  انشاء  تم  حيث  األماكن،  تلك  اىل  الطرق 
طريق خلدمة زوار اربعينية اإلمام احلسني اطلق عىل 

هذه الطرق اسم يا حسني تتد من خمتلف املحافظات 
العراقية اىل مدينة كربالء )8( وبصدد دراسة أثر طرق 
النقل يف جذب السواح من الزائرين يتضح ذلك من 
النقل  طرق  شبكة  يوضح  الذي   )6( شكل  خالل 
الذي  الربي  الطريق  فهناك  والفرعية  الرئيسة  الربية 
يربط العراق باململكة العربية السعودية )طريق احلج 
طرق  من  بشبكة  املحافظة  تتمتع  وكذلك  الــربي(، 
السيارات اجليدة التي تربطها مع بقية املحافظات يف 
البلد، وتربط مراكز األقضية بالنواحي والقرى فيها 

وقد أدت هذه الطرق دورًا مهاًم يف جذب الزوار.  

في  نموها  المتوقع  ال�شياحة  انواع  ثالثًا: 

الزيارة الربعينية

عىل الرغم من أن املراقد املقدسة واملواقع الدينية 
جمال  يف  ــايس  األس اجلــذب  عنرص  تشكل  ــرى  األخ
والتارخيية  األثرية  املواقع  حتسني  أن  إال  السياحة، 
تعد  التارخيية واألثرية  املواقع  البيئية وتطوير  واملعامل 
من األولويات املهمة التي ال غنى عنها وهي مكملة 
املسافات  يقطع  الذي  الزائر  أو  فالسائح  للسياحة 
الطويلة للسياحة يف العراق أو تأدية مراسيم الزيارات 
الدينية، يرغب أيضًا بمامرسة بعض األنشطة الثقافية 
والرتوحيية، منها اإلطالع عىل املعامل التارخيية واألثرية 
وجماميع  الدينية.  املناطق  حــدود  ضمن  املوجودة 
كبرية من الزوار خيصصون جزءًا من وقتهم للراحة 
واالستجامم يف البساتني واملتنزهات، وجزءًا آخر من 
األسواق  يف  وباخلصوص  للتسوق  خيصص  الوقت 
القديمة. ومن اهم االنامط السياحية التي من املمكن 

تطويرها يف كربالء:
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السياحة الدينية. 1

فتعرف بأهنا السفر من دولة اىل اخرى او االنتقال 
املقدسة.  االماكن  لزيارة  بعينها  دولة  حدود  داخل 
كذلك  لالنسان  الروحي  باجلانب  هتتم  سياحة  فهي 
اجل  من  والــرتاثــي  الديني  التأمل  من  مزيج  هي 
الدينية  السياحة  وتتمثل  اهلل ،  اىل  والتقرب  الدعوة 
بالسفر   احلسني اإلمام  اربعينية  لزوار  بالنسبة 
لزيارة االماكن املقدسة يف كافة انحاء العراق خاصة 
االولياء  مراقد  اىل  باالضافة  وســامــراء  بغداد  يف 
الصاحلني واالنبياء املنترشة مراقدهم عىل طول البالد 
وعرضها، وتعترب الزيارات الدينية عىل مستوى العامل 
الروحي  ألثرها  وأمهية  انتشارًا  املجاالت  اوسع  من 

يف كافة املجتمعات بشكل عام. 

ان انشاء الرشكات اخلاصة بتفويج الزوار يمكن 
كام  كثرية ألبناء حمافظة كربالء  يوفر فرص عمل  ان 
بالسياحة  املرتبطة  االخرى  القطاعات  سينشط  انه 
مدينة  وتضم  اخلدمات،  وتقديم  والتجارة  كالنقل 
الدينية عىل مستوى  املواقع  العدد االكرب من  كربالء 
العراق التي تتاز بمكانة مقدسة لدى جزء مهم من 
املسلمني وتتضمن املواقع مرقد اإلمام احلسني وأخيه 
العباس عليهام السالم ويقعان يف مركز مدينة كربالء 
الرياحي  يزيد  بن  احلر  الصحايب  مرقد  اىل  باالضافة 
ويقع  اهلل  عبد  بن  عون  ومرقد  احلر،  ناحية  يف  ويقع 
بغداد،  بنحو 12 كم عىل طريق  شامل رشق كربالء 

�شكل )6( خريطة الطرق في محافظة كربالء

املصدر: العيسى، عيل عباس، الساحة الدينية يف حمافظة كربالء، مصدر سابق، ص106.
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كربالء  بادية  يف  ويقع  هاشم  بن  امحد  السيد  ومرقد 
شامل غرب مدينة عني التمر  بنحو 25 كم. ومقام تل 
املخيم احلسيني  املهدي ومبنى  الزينبية ومقام اإلمام 
وتقع يف مركز املدينة )9( ويقدر عدد الزوار االجانب 
زائر   2000-1500 بحدود  العراق  اىل  القادمبن 
يوميًا معظمهم من ايران غري ان هذا الرقم قد يرتفع 
-7000 اىل  ليصل  واالستقرار  االمــن  حتقق  عند 
10000 زائر يوميًا. اما الطلب السياحي املحيل فهو 
اىل 4-3  ذروته  لكن تصل  السنة  مدار  موجود عىل 

مليون زائر ايام عاشوراء وزيارة االربعني)10(.

السياحة االثرية. 2

ممتدة  كمنجزات  بامضيه،  دائــاًم  االنسان  يفاخر 
منها  ويستمد  بــاحلــارض،  املــايض  تصل  بجذورها 
ويزداد  املستقبل،  نحو  قدمًا  للميض  والعزم  األمل 
فخرًا باألجداد اذا ما انطوت ذكراهم عىل منجزات 
مشهودة من آثار ومعجزات ورموز صامدة تتحدى 
وحيلل  ليتأمل  االنسان  تشد  بدورها  والتي  الزمن، 
ما  وهذا  ويستمتع،  ويقارن  لريى  الرحال،  ويشد 
كوهنا  تعدو  ال  العرشين  القرن  حتى  السياحة  جعل 
آثار ثقافية يف أغلبها، متمثلة يف املعامل األثرية واحلفائر 
باالرث  السياحة  من  النوع  هذا  ويرتبط  واملتاحف، 
الزمنية  احلقب  عن  تعرب  كوهنا  للشعوب  احلضاري 
تاركة  سابقة  أزمنة  يف  ســادت  حلضارات  املختلفة 
والنقوش  واملعابد  التامثيل  مثل  اثرية  معامل  وراءها 
من  جمموعة  املدينة  وتضم  وغــريهــا)11(،  والقالع 
مقاتل  قرص  ومنها  العصور  ملختلف  االثرية  املواقع 
الذي يقع يف مدينة عني التمر والذي ينسب اىل مقاتل 
شاعر  القيس  ــرىء  ام اىل  ينسب  الــذي  حسان  بن 

احد  وهــو  االخيرض  وحصن  املــعــروف،  اجلاهلية 
ابداعات العامرة االسالمية ويقع يف الصحراء الغربية 
عىل بعد 50 كم جنوب غرب كربالء، وخان النخيلة 
 - كربالء  طريق  عىل  يقعان  اللذين  العطشان  وخان 
كام  العثامين،  للعهد  ويعودان  كم   14 بنحو  النجف 
تتجاوز  ال  اذ  بابل  حمافظة  جتاور  كربالء  حمافظة  ان 
املسافة بني املحافظتني 50 كلم فمن املمكن التعاون 
جهود  تعزيز  يف  بابل  ملحافظة  املحلية  احلكومة  مع 
رشكات السياحة يف املحافظتني لتسيري هكذا نوع من 

االنشطة السياحية)12(.

سياحة التشتي . 3

السياحة بموسميته وحتديدًا  النوع من  يمتاز هذا 
يف فصل الشتاء، تتمثل دوافعه االساسية يف البحث 
القارص،  الشتاء  اجــواء  لتجنب  املالئم  املناخ  عن 
هلذا  مالئمة  االكثر  املكان  كربالء  بادية  وتكون   
املجال العتدال درجات احلرارة فيه يف فصل الشتاء، 
صيد  فيها  يكثر  التي  املناطق  النوع  هذا  يشمل  كام 

الطيور  يف فصل الشتاء.  

السياحة الطبيعية. 4

للبلد  اجلغرافية  بالطبيعة  السياحة  هذه  ترتبط 
مثل  املتواجدة  الطبيعية  باملناظر  التمتع  هبدف  املعني 
ومصبات  والشالالت  والغابات  اجلبلية  السالسل 
املميزة  الطبيعة  ذات  والــوديــان  والسهول  االهنــار 
مثل  الطبيعية  املعامل  من  جمموعة  كربالء  وتتلك 
املؤدي  الطريق  يمني  عىل  تقع  التي  الطار  كهوف 
تبعد عن مركز حمافظة كربالء  التمر، حيث  اىل عني 
كربالء،  غرب  جنوب  كلم(   45( بـ  تقدر  بمسافة 
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حماط  الكهوف  جمموعة  من  املركب  التكوين  وهذا 
بعدة وديان وواحات، وحيتل موقعًا مهاًم يف اجلزيرة 
من  بابل  بني  تقع  حيث  العربية،  اجلنوبية  العراقية 

الرشق واجلزيرة من الغرب)13(.

�شكل )7( كهف الطار في محافظة كربالء

كام ان من املعامل الطبيعية ما يعرف بقطارة اإلمام 
عيل يف بادية كربالء وتعد منطقة سياحية تضاف إىل 
صغرية،  حفرة  عن  عبارة  وهي  املقدسة،  املدينة  آثار 
من  ــاء  امل ويقطر  مربع  مرت  عن  مساحتها  تزيد  ال 
املنطقة  توجد يف هذه  أنه ال  والغريب  الصخرة  هذه 
هذه  ان  الصخرية.  السنون  هذه  سوى  الصحراوية 
القطارة يقصدها الزائرون للتربك هبا، وتقع يف وسط 
الرزازة  بحرية  من  بالقرب  كربالء  غرب  الصحراء 
سبعني  من  بأكثر  إليه  ينزل  عميق  صخري  شق  يف 
القطارة،  وحول  داخل  يتدفق  املاء  يزال  وال  درجة، 
ماء  وهو  الناس،  به  ويتربك  الزائرون  منه  ويرشب 
عذب رغم أن مستوى ماء القطارة أوطأ من مستوى 
بحرية الرزازة املعروفة بملوحتها. كام ان هناك الكثري 
منها  االستفادة  املمكن  من  التي  الطبيعية  املعامل  من 

كمناطق سياحية جتتذب الزوار)14(.

السياحة العمرانية. 5

وحدائق  واملتنزهات  واالبراج  االبنية  وتتضمن 

مدن  من  االنسان  يصنعه  ما  اليها  يضاف  احليوان، 
يرتبط  ما  وكل  مميزة  جغرافية  مواقع  ذات  سياحية 
لالنسان  املــعــامري  واهلــنــديس  العمراين  بــاإلبــداع 
وتتلك كربالء معامل عمرانية متميزة تتمثل بالفنادق 
الفاخرة واالسواق العامرة واجلسور والشوارع هذا 

باالضافة اىل احلدائق العاملة  

في  ال�شياحة  من  المتحققة  رابعًا:الفوائد 

الزيارة الربعينية

مزايا  انساين، وحققت  كنشاط  السياحة  تطورت 
عديدة يف كثري من املجاالت، وأدى ذلك اىل االهتامم 
سواء،  حد  عىل  والنامية  املتقدمة  ــدول  ال قبل  من 
املجاالت  خمتلف  يف  عائداهتا  ــادة  زي عىل  والعمل 
وضع  اىل  احلـــايل،  الــوضــع  مــن  لإلرتقاء  كوسيلة 
مستقبيل أفضل،  وبذلك أصبح للسياحة دور فعال 
وتعمل  واألمم،  الشعوب  حياة  يف  خمتلفة  أبعاد  ذو 
عىل نموها ورفاهيتها)15( وتكمن أمهية االستفادة من 
:البعد السياحي يف زيارة اربعينية اإلمام احلسني

مستوى . 1 عىل  القومي  الدخل  زيادة  يف  تساعد 
برسعة  الدخل  هذا  يتغلغل  حيث  العراق، 
يف  عريضة  توزيع  قاعدة  يف  مبارشة  وبطريقة 
الدخل  يف  زيادة  حيقق  بام  القومي  االقتصاد 
السياحية  املنشآت  منها  تستفيد  ال  الفردي 
وحدها، وانام تستفيد منها أيضًا قطاعات عديدة 

يف االقتصاد القومي.
تنمية املرافق األساسية.  . 2
الدول . 3 من  خاصة  األجنبية  االستثامرات  جذب 
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التي يأيت منها الزوار.
وبذلك . 4 موجودة  تكن  مل  للعمل  فرص  خلق 

تقيض عىل البطالة املكشوفة، أو املقنعة من خالل 
توفري فرص عمل حتى وان كانت فرص عمل 

موسمية.
اإلمام . 5 اربعينية  فرتة  يف  السياحة  تؤدي 

األقل  املناطق  وتنمية  تطوير  اىل   احلسني
ملحافظات  التابعة  كاألقضية  التنمية  من  حظا 
كربالء وبابل والنجف ممن تتلك مزارات دينية 

او اثارية او طبيعية.
يف . 6 يساهم  والتذكارية  التقليدية  املنتجات  رشاء 

يقتنيها  التي  تلك  خاصة  املحلية  السوق  تنشيط 
االدعية  وكتب  احلسينية  كالرتب  تربكًا  الزوار 
اليدوية  واملشغوالت  واالكفان  والزيارات 

واملالبس. 
اخلارجية . 7 العائدات  من  الدولة  نصيب  ارتفاع 

املتأتية من رسوم تأشرية الدخول ورسوم املطار 
واملنافذ احلدودية. 

مد االقتصاد الوطني بالعمالت الصعبة. . 8
العراق . 9 بني  وانساين  اجتامعي  تكامل  خلق 

التي  واشقائه من الدول االسالمية خاصة تلك 
حيمل الزوار جنسياهتا.

العزلة . 10 فك  اىل  فتؤدي  االجتامعي  التطور 
املراقد  فيها  تتوافر  التي  النائية  املناطق  عن 
بعض  انتشار  من  واحلد  االثرية،  واملعامل  الدينية 
املنافية  العشائرية  والتقاليد واالعراف   العادات 
لتعاليم االسالم وللطابع احلرضي الذي تقوم به 
احلضارات واخراج  األهايل من القوقعة القبلية 
األفكار  عىل  للتعرف  فيها  يعيشون  كانوا  التي 

السفر  دون  األخرى  والثقافات  واالهتاممات 
اليها، فيزداد الوعي الثقايف.

الزيارة  فرتة  خالل  السياحة  وازدهــار  نمو  إن 
االربعينية سيؤدي بالتأكيد اىل تنمية وتطوير املناطق 
باملظهر  ظهورها  وأمهية  والدينية  والتارخيية  األثرية 
بالرضورة  يعني  كام  ــزوار،  وال السياح  أمام  الالئق 
وللمنشآت  عمومًا،  للبلد  الفوقية  بالبنى  االهتامم 
ال  واالهتامم  خصوصًا.  الدينية  واملراقد  السياحية 
وتوفريها،  الفوقية  البنى  مشاريع  بناء  عىل  يقترص 
التي  الفوقية  بالبنى  الكبري  االهتامم  إىل  يتعداه  بل 
تعنى بنوعية األبنية وتصاميمها ومظهرها اخلارجي، 
معامل  أبرز  من  ُتعد  التي  الدينية  املراقد  وباخلصوص 
احلضارة اإلسالمية يف العراق والعامل اإلسالمي)16(.

من . 11 االربعينية  الزيارة  فرتة  يف  السياحة  تعمل 
كربالء  حمافظة  داخل  وازدهارها  نموها  خالل 
جديد  جيل  خلق  عىل  املجاورة،  واملحافظات 
احلروب  عن  بعيدًا  والثقافة،  للسالم  حمب 
عىل  تعمل  كام  ومشكالهتا.  القبلية  والعصبية 
ابراز الدور احلضاري للعراق ذلك ان السائح 
إعالمية  دعائية  وسيلة  أفضل  ُيعد  والزائر 
املوجود  التطور  واقع  تعكس  صادقة  جمانية 
استقبال  وإن  بلده.  إىل  عودته  عند  البلد  يف 
كسب  يعني  سنويًا،  الزوار  أو  السياح  ماليني 
الدول،  أبناء خمتلف  املاليني من  تأييد عرشات 
بطريقة  والزوار  السياح  استضافة  تم  ما  إذا 
خالل  من  رضاهم  وكسب  والئقة  حضارية 
حسن الضيافة واملعاملة وتوفري كافة اخلدمات 

واملستلزمات الرضورية هلم.   
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النتائج

التعامل . 1 يف  املعامل  واضحة  رؤيا  وجود  عدم 
السياحي  اجلانب  من  االربعينية  الزيارة  مع 
وإضعاف دور النشاط السياحي يف هذه الزيارة 
املجاالت  يف  االستثامر  وتغييب  واهية  بحجج 

املرتبطة بالزيارة االربعينية.
إسرتاتيجي . 2 استثامري  توجه  وجود  عدم 

واملجاالت  االربعينية  من الزيارة  لالستفادة 
معظم  تتلك  والتي  فيها  املتنوعة  االستثامرية 

مقومات النجاح املطلوبة
التوظيف . 3 يف  علمية  غري  معايري  استخدام 

الفنادق والذي ادى  السياحي وحتديدًا يف قطاع 
بدوره اىل عشوائية واضحة يف تطبيق هذه املعايري 
املتوفرة  العمل  فرص  حجم  عىل  سلبًا  أثر  مما 
ألبناء املدينة وانعكس سلبًا عىل اخلدمات املقدمة 

للزوار. 
اجلهات . 4 من  رسمي  بشكل  البيانات  توفر  عدم 

ذات العالقة )مديرية السياحة يف كربالء حتديدا 
وإنام  وجيل  مفصل  اإلحصاء( بشكل  ومديرية 
هي بيانات أولية ال ترقى إىل ما هو مطلوب مع 
املعمقة  الدراسات  اىل  املؤسسات  هذه  افتقار 
فرتة  يف  خاصة  كربالء  يف  السياحة  واقع  حول 

الزيارة االربعينية.
املقامة يف كربالء خالل . 5 الفنادق  الزيادة يف عدد 

رضورة  اىل  يدفع  ما  وهو  املاضيني  العقدين 
التأكيد عىل استثامر فرتة الزيارة االربعينية لتطوير 
ان تشغيل  ما علمنا  اذا  السياحية خاصة  احلركة 

نحو )33(  يوفر  ان  يمكن  فندق يف كربالء  كل 
حجم  خفض  اىل  يؤدي  مما  جديدة  عمل  فرصة 

البطالة يف املدينة املقدسة بنسبة كبرية.

التو�شيات

املتميزة . 1 احلضارية  اجلوانب  إبراز  عىل  حرصًا 
تنفيذ  من  البد  االربعينية  زوار  من  السياح  أمام 
جانبًا  توفر  التي  التحتية  البنى  مشاريع  من  عدد 
مهاًم من مستلزمات احلياة العرصية، ليس ضمن 
ويف  بل  فحسب،  املدن  هذه  بلديات  حدود 
والزوار،  السياح  فيها  يتواجد  التي  املواقع  كل 
وتشمل مشاريع اخلدمات كافة. إن هذه املشاريع 
ال تقترص عىل استخدامات السياح هلا فقط، وإنام 
األخرى  واملناطق  العراقية  املدن  سكان  تشمل 

كافة.
اصدار قوانني وترشيعات حتمي وتطور املنشآت . 2

الدينية والرتاثية واألثرية والسائح داخل العراق 
من . 3 الديني  السياحي  بالقطاع  العاملني  تأهيل 

خالل ادخاهلم يف دورات تطويرية داخل وخارج 
مع  التعامل  مهارات  اكتساب  اجل  من  العراق 
السياحية  واملعاهد  املدارس  وانشاء  السياح 

إلعداد متخصصني بالسياحة والفندقة.
واالجنبية . 4 العراقية  االستثامرات  استجالب 

لالستثامر يف القطاع السياحي وفسح املجال أمام 
املال األجنبي لإلستثامر يف النشاط السياحي من 
باالستثامر  اخلاصة  االجراءات  تسهيل  خالل 
املعيق  االداري  والفساد  الروتني  عىل  والقضاء 

لالستثامر والطارد للمستثمرين.
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ختفيض الرسوم املفروضة عىل املشاريع السياحية . 5
مثل رسوم املاء والكهرباء واهلاتف.

توعية أفراد املجتمع لتقبل املرشوعات السياحية. . 6
االنجليزية . 7 كاللغة  االجنبية  اللغات  ادخال 

االشارية  الدالالت  يف  واالوردية  والفارسية 
الرئيسة  االداة  باعتبارها  السياحية  للمناطق 
وبالتايل  املدينة  يف  الدينية  بالسياحة  للنهوض 

وسيلة لزيادة دخول ابناء املدينة.
كافة . 8 يف  السياحي  االستثامر  دعم  عىل  العمل 

عىل  املتاحة  السياحية  االستثامرية  املجاالت 
املستوى  وعىل  كربالء  ملدينة  املحيل  املستوى 
مستلزمات  توفري  وحتديدًا  عمومًا  الوطني 
االستثامر االساسية من بنى حتتية متطورة ونظام 
استثامرية  وقوانني  وترشيعات  متقدم  اداري 
اىل  باإلضافة  فعال  ومرصيف  مايل  ونظام  مالئمة 
وكذلك  منه  العراق  يمتلك  الذي  املال  رأس 
حمافظة كربالء املقدسة ما يمكنه من حتقيق طفرة 
الزيارة  فرتة  خالل  السياحة  تطوير  يف  نوعية 

االربعينية. 
نرش وتطبيق معايري العمل واالستخدام السياحي . 9

املعتمدة عامليًا لالرتقاء بالنشاط السياحي وحتقيق 
جهة  من  املجال  هذا  يف  واضحة  نوعية  طفرة 
وحتفيز السياحة اخلارجية الوافدة وتوسيعها من 
جهة اخرى من خالل محاية العاملني يف النشاط 
السياحي من أي غبن أو استغالل ليكون حافزًا 
وتقديم  واإلبداع  العمل  يف  االستمرارية  عىل 

االداء السياحي.
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التخطيط الم�شتدام للنفايات ال�شلبة الناتجة عن زيارة الربعينية وامكانية تدويرها

م.م. دنيا شكر النجار م.م.  حسني اسامعيل حييىأ.م.د. حسون عبود اجلبوري

كلية الرتبية للعلوم االنسانية-كلية اآلداب-جامعة القادسية 
جامعة البرصة 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية 
-جامعة بابل

dandansh814@gmail.com

الملخ�ض 

أن الزيادة السكانية بشكل عام ويف املدن بشكل خاص وحتسن الوضع املعييش أدى ذلك اىل زيادة الطلب 
منها  والتخلص  معاجلتها  يتطلب  وهذا  املطروحة  النفايات  كمية  تزايد  عنها  ينتج  التي  االساسية  السلع  عىل 
الصلبة  للنفايات  املستمر  الرتاكم  يشكل  إذ  املتاحة،  املداخل  بمستوى  تكون  وبتكاليف  آمنة وصحية  بطرائق 
)املنزلية، والصناعية، والزراعية، وخملفات البناء واالنشاء، والشوارع واملستشفيات الخ...( بشكل فوضوي 
املواد  اذا دورت وإعادهتا لإلفادة  من  اقتصاديًا  العديد من االثار الضارة واخلطرية، كام اهنا قد تصبح موردًا 
يقصد  واالستعامل.  التدوير  إلعادة  والقابلة  فيها  املتواجدة  واملعادن  الزجاجية(  والورقية،  )البالستيكية، 
املخلفات  كافة  وتعني  منها  التخلص  يف  ويرغبون  اصحاهبا  اليها  حيتاج  ال  التي  املواد  بقايا  الصلبة  بالنفايات 
الناجتة مثل بقايا االطعمة وقشور الفواكه واالوراق والكراتني والعبوات الفارغة وعلب املياه والعصائر والتي 
تبلغ ذروهتا يف زيارة االربعينية، وهنا تتمثل مشكلة البحث بإمكانية االفادة من هذه املخلفات بعد تدويرها، 
الف طن  اثنني ومخسني  اكثر من  اهنا رفعت  املقدسة  بلدية كربالء  اعلنتها مديرية  التي  وحسب االحصاءات 
من النفايات خالل زيارة االربعينية. هدفت الدراسة اىل الكشف عن كمية النفايات الصلبة يف مدينة كربالء 
خالل زيارة االربعينية ومعرفة انواعها وامكانية تدويرها ومن ثم استخدامها كمواد جديدة بعد تدويرها بنحو  
هلا،  الطبيعية  او  االساسية  املصادر  االقتصاد يف  وبالنتيجة  نوعها ومدى مالئمتها  منها بحسب  االفادة  يمكن 
اعادة  فان فكرة  العاملة يف عمليات اجلمع والفرز. وعلية  فضاًل عن دورها يف تشغيل عدد كبري من االيدي 
تدوير النفايات الصلبة يف مدينة كربالء خالل زيارة االربعينية من اهم االمور التي تدخل ضمن ادارة ومعاجلة 
العديد  تدويرها يستخدم يف  اعادة  فان  لذا  الزيارة،  النفايات خالل  نوعية  تعتمد عىل  الصلبة والتي  النفايات 
من االغراض االخرى فقد تكون صناعية او سامدًا يستعمل يف استصالح االرايض الزراعية او مصدرًا للطاقة 

فضاًل عن منفعتها االقتصادية والبيئية فأهنا تعد احدى الطرق التي تقلل معدل استنزاف املوارد الطبيعية.

الكلامت املفتاحية: النفايات، النفايات الصلبة، التدوير، طرق معاجلتها.
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 Sustainable planning for solid waste resulting from the Arbaeen visit and

the possibility of its recycling
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Abstract

The increase in the population in general and in the cities in particular and the improvement 
of the living situation led to an increase in the demand for basic commodities، which result in 
an increase in the amount of waste offered and this requires processing and disposal in safe 
and healthy ways and at the level of available inputs. Industrial، agricultural، construction and 
construction waste، streets، hospitals، etc.) are chaotic and have many harmful and dangerous 
effects. They may also become an economic resource if they are recycled and reused to benefit 
from materials (plastic، paper، glass) Ha recyclable and use. Solid waste refers to the residues 
of materials that are not needed by their owners and they want to be disposed of. It means all 
the residues، such as food residues، fruit peelings، leaves، keratin، empty containers، water 
cans and juices، which culminate in the visit. The problem is that the waste can be used after 
recycling. The statistics announced by the Directorate of the Municipality of Karbala، the holy 
lifting of more than fifty-two thousand tons of waste during the visit to the forty. The aim of the 
study was to uncover the amount of solid waste in the city of Karbala during the forty years visit 
and to know its types and the possibility of recycling and then use new materials after recycling 
can be useful according to type and extent of suitability and as a result economy in the sources 
of natural or natural، as well as its role in the operation of a large number of hands Working in 
the collection and sorting. The idea of   solid waste recycling in the Karbala governorate during 
the 40th visit is one of the most important things that fall within the management and treatment 
of solid waste which depends on the quali ty of waste during the visit. Therefore، recycling 
is used in many other purposes that may be industrial or fertilizer used in land reclamation 
Agricultural or energy source as well as its economic and environmental benefits، it is one way 
to reduce the rate of depletion of natural resources.

key words: waste, solid waste, recycling, treatment methods.
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المقدمة 
البيئية  املشكالت  احدى  الصلبة  النفايات  تعد 
السيام  ــدول  ال من  كثري  منها  تعاين  التي  اجلسيمة 
النامية منها، اذ أن التأثريات البيئية للنفايات الصلبة 
ــار  واآلث ــرضي  احل البيئي  التلوث  عــىل  تقترص  ال 
اإلمراض  نواقل  بتكاثر  املتمثلة  العامة  الصحة  عىل 
)احلرشات والقوارض( بل تؤثر عىل صحة العاملني 
من مجع ومعاجلة النفايات وكذلك تلوث الرتبة واملياه 

واهلواء، فضاًل عن آثارها االقتصادية واالجتامعية.

الصحية  العلمية  األدوات  استخدام  عــدم  ان 
قطعت  التي  املتقدمة  بالدول  مقارنًة  معها  للتعامل 
واالسرتاتيجيات  اخلطط  وضع  يف  متقدمة  أشواطًا 
تشكل  أهنا  عىل  النفايات  هذه  مع  هبا  تتعامل  التي 
إعادة  يمكن  التي  النافعة  املــواد  من  لكثري  مصدرًا 
اِسـتعـادة  فـكـرة  إن  وعليه   ومعاجلتها،  تدويرها 
إدارة  ضمن  تدخل  التي  األمـور  أهــم  أحـد  املواد 
ومعاجلة النفـايات الصلبة والتي تعـتمد عـىل طـبيعة 
صناعـية  ألغـراض  يستعـاد  فبعضهام  النفايات، 
يـستعـمل  كـسامد  اآلخر  بعـض  يستخدم  حـني  فـي 
يكـون  اآلخـر  وبعـضها  األراضـي  اِسـتصـالح  يف 
عن  فضاًل  وغــريه،  الطاقة  مصادر  مـن  مصـدرًا 
أهـمـيتهـا االقتصادية فإهنا تعـترب إحدى الطرق التي 
الصلبة  النفايات  وكمـية  حجـم  اِخـتزال  إىل  تقـود 
تعـترب  فإهنا  وبالتايل  احلرضية  املستقرات  يف  املتولدة 
استنزاف  معـدل  تقـليل  يف  وأساسيًا  مهاًم  مصدرًا 
تقـليل كـلفة وجهـد مجع  الطبيعية فضاًل عن  املوارد 
املساحات  من  التقليل  وكذلك  النفايات  ومعـاجلة 

املطلوبة لطمر النفايات.   

املواكب  عن  املتولدة  النفايات  مشكلة  تفاقمت 
كربالء  املدينة  اىل  الــطــرق  عــىل  املقامة  احلسينية 
انواعها  خمتلف  من  االربعني  زيارة  خالل  املقدسة 
الفارغة،  والعصائر  واملرشوبات  املياه  عبوات  مثل 
واكياس النايلون والزجاج  وبقايا االطعمة، وجلود 
املمكن  من  التي  النفايات  من  وغريها  احليوانات 
واستغالهلا  تدويرها  اعادة  تم  ما  اذ  منها  االستفادة 

بطرق اقتصادية.

م�شكلة الدرا�شة 
الناجتة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم  هو  ما 
هنالك   وهل  انواعها؟  وماهي  االربعينية  زيارة  عن 

امكانية للعمل عىل تدويرها واالستفادة منها؟

فر�شية الدرا�شة 
عن  الناجتة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم  ان 
زيارة االربعينية قدرت بـ )طن( وتنوعت بني عبوات 
االكياس،الزجاج،  والعصائر،  واملرشوبات  املياه 
لتدويرها  إمكانية  املستهلكة، وثمة  جلود احليوانات 
لتدويرها  انواعها واقامة مصانع  بعد فرزها بحسب 
بتوفري مردود مايل كبري وفرص  وهذا االخر يساهم 

عمل اكرب.

عّينة الدرا�شة 
اخلاصة  البيانات  عىل  احلصول  لصعوبات  نتيجة 
املواكب  من  عينات  اخذ  عىل  االعتامد  تم  بالبحث 
وبحجم  موكبًا   )9482( عددها  البالغ  احلسينية 
ــامرات  ــت االس ــدد  ع وجمــمــوع  ــور  حم لكل   )%10(
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من  التعميم  تم  وقد  استامرة   )95( بلغت  املعتمدة 
خالهلا باالعتامد عىل العدد الكيل للمواكب يف املدينة 

املقدسة.

هدف الدرا�شة 
النفايات  كمية  عن  الكشف  اىل  البحث  هيدف 
الصلبة ومعرفة انواعها وامكانية تدويرها، والتقليل 
من كمية النفايات املطروحة ومن ثم استخراج مواد 
نوعها  بحسب  منها  واالفــادة  تدويرها  بعد  جديدة 

ودى مالئمتها.

حدود الدرا�شة 
تقع حمافظة كربالء ضمن إقليم الفرات االوسط من 
البادية  هضبة  من  الرشقية  احلافة  أطراف  وعىل  العراق 
وهي  الفرات،  هنر  غريب  الغربية  اهلضبة  من  الشاملية 
تشرتك بحدودها االدارية مع ثالث حمافظات هي حمافظة 
االنبار من الشامل والغرب وعىل طول )112كم(، ومن 
اجلنوب  ومن  )45كم(،  طول  عىل  بابل  حمافظة  الرشق 
من  موقعها  اما  )74كم(،  طول  عىل  النجف  حمافظة  مع 
الغريب  تبعد)105كم( اىل اجلنوب  العاصمة بغداد فهي 
بغداد،  مدينة  غرب  جنوب  يف  كربالء  مدينة  تقع  منها. 

خريطة )1( موقع محافظة كربالء من العراق لعام 2018

املصدر: مجهورية العراق، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق االدارية، 2017م.
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 )32-45( و   )31-45( عرض  دائــريت  بني  تقع  فهي 
شاميل خط االستواء، وخطي طول )15-43( و)30-
44( رشق خط غرينج)1( انظر خريطة )1( ولذلك فهي 
الرسويب  السهل  من  الغريب  اجلزء  يف  العراق  وسط  تقع 
اىل  تقع  وايضًا  الصحراوية،  الغربية  اهلضبة  رشق  واىل 
تبلغ  كم،   )105( وبمسافة  بغداد  من  الغريب  اجلنوب 
 )%1.14( بنسبة  اي  كم2   )5034( حوايل  مساحتها 
من جمموع مساحة البلد البالغة )435052( كم2)2(. اما 
حال  واقع  عىل  الدراسة  اقترصت  فقد  الزمانية  احلدود 

النفايات الصلبة خالل زيارة االربعينية لسنة 2018.

المفاهيم الم�شطلحات الخا�شة بالدرا�شة 

النفاية: تعرف عىل اهنا بعض االشياء التي اصبح . 1
صاحبها ال يريدها يف مكان ما ووقت ما والتي مل 

يعد هلا امهية او قيمة 
العاملية . 2 الصحة  منظمة  عرفتها  فقد  النفايات: 

باهنا اية مواد عديمة الفائدة وال حيتاجها االنسان 
القانون  عرفها  كام  منها)3(،  التخلص  وجيب 
االنجليزي عىل اهنا اية مواد ناجتة عن اية عملية 
انتاجية او اية مادة او اجهزة او مواد مكسورة او 

تالفة او عاطلة وجيب التخلص منها)4(. 

بأهنا  النفاية  عّرفوا  فقد  الدويل  البنك  خرباء  أما 
وجيب  حاليًا  مبارشة  فائدة  له  ليس  متحرك  يشء 
نبذ  إن  عىل  نستدل  التعريف  هذا  ومن  موقتًا.  نبذه 
وإنام  اآلن  مبارشة  فائدة  هلا  وليس  موقتًا  النفايات 
يمكن االستفادة منها بطريقة ما يف املستقبل، وبالتايل 
إمكانية إجياد احلل ملشكلة تراكم النفايات وانتشارها 

يف البيئة)5(.

غري . 3 تعد  التي  املخلفات  أهنا  الصلبة:  النفايات 
ذات قيمة للشخص الذي يتخلص منها والناجتة 
وختتلف  لإلنسان  اليومية  األنشطة  كل  من 
أخرى  إىل  مدينة  ومن  آخر  إىل  بلد  من  أنواعها 

داخل البلد الواحد)6(. 
سواء . 4 املخلفات  تصنيع  عملية  هي  التدوير: 

لتقليل  وذلك  الزراعية  ام  الصناعية  ام  املنزلية 
البيئة.  عىل  وتراكمها  املخلفات  هذه  تأثري 
وتتكون من عدة عمليات مرتابطة تبدأ بتجميع 
أي  منها  واالستفادة  تدويرها  يمكن  التي  املواد 

اعادة االستفادة من النفايات. 
التخطيط: عبارة عن اسلوب علمي منظم هيدف . 5

اىل التوصل اىل افضل الوسائل  الستغالل موارد 
البيئة والقدرات البرشية يف تكامل وتناسق وفق 
جدول زمني من خالل جمموعه من املرشوعات 

املقرتحة)7(.
احلياة . 6 روح  بث  عملية  هو  املستدام:  التخطيط 

من جديد ألي مرشوع وجعله يتجدد باالعتامد 
عىل منتجاته غري املستفيد منها يف العملية االوىل 
والعمل عىل االستفادة منها لدعم ذات املرشوع 

او مشاريع اخرى جديدة.

 المبحث الول: النفايات ال�شلبة، م�شادرها 

وانواعها واآثارها البيئية وطرق معالجتها 

بداية  مع  الصلبة  النفايات  مشكلة   ظهور  يمثل 
اإلنسان  كان  إذ  األرضية  الكرة  عىل  البرشية  ظهور 
ومكان  كهفه  خارج  وفضالته  نفاياته  يرمي  القديم 
إيوائه، وبعد تطور حياة اإلنسان بدأ خيصص حمالت 
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ازداد  وعندما  منها،  والتخلص  نفاياته  لرمي  حمددة 
عدد سكان األرض وأخذ اإلنسان يف العيش بشكل 
مشكلة  ظهرت  واملـــدن،  املستوطنات  يف  مجاعي 
النفايات كظاهرة مجاعية ينبغي التخلص منها بطرق 
بدأت  احلضاري  التطور  وأثناء  مناسبة،  وأساليب 
عملية دفن النفايات يف حفر كبرية عىل شكل طبقات 
النفايات  عرفت  فقد  بــالــرتاب)8(،  دفنها  ثم  ومن 
باملواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يتم التخلص منها 
قيمة              ذات  ليست  كمخلفات  تولدها  مصادر  عند 
آخر  موقع  يف  قيمة  هلا  كان  وإن  االحتفاظ،  تستحق 
عند توافر عمليات إعادة االستخدام أو التدوير هلا. 
وقد اختذت النفايات الصلبة منذ أواسط السبعينات 
إن  اذ  املكان اخلطـــأ  فـي  مــوارد  تعريفًا آخر بكوهنا 
تكــون  قد  إليها  احلاجة  انتفاء  بعد  ترمى  التي  املواد 
مادًة خامًا ملنتج جديد بغض النظر عن كونه بدرجة 
النفايات الصلبة  املنتج األصيل أو اقل. إن مصطلح 
التي  السائلة  غري  النفايات  لوصف  عامليًا  يستعمل 
هبا  يقوم  التي  والفعاليات  األنشطة  نتيجة  تتولد 
كبرية  بكميات  تولدها  وأن  حياته،  أثناء  يف  االنسان 

ونتيجة حتللها وتآكلها سيؤدي اىل تلوث املدينة)9(. 

التلوث  أشكال  أكثر  من  الصلبة  النفايات  وتعد 
أن  إالّ  اليوم  وليدة  ليست  وهــي  للعيان،  ظهورًا 
والتقدم  الصناعية  الثورة  بنشوء  واضحًا  بدا  تأثريها 
ــاالت،  ــج امل خمتلف  ــق  رافـ ــذي  الـ التكنولوجي 
واالقتصاديني  البيئيني  تشغل  مشكلة  وأصبحت 
والسياسيني ووضعت تعاريف خاصة هبا، وال بد يف 
تعريف  ثم  النفايات ومن  مفهوم  التعرف عىل  البدء 

النفايات الصلبة)10(.

ت�شنيف النفايات ال�شلبة 

النفايات حسب طبيعتها: يعد هـذا التصنيف من . 1
التصانيف املهمة فـمثاًل جيري تصنيف مكونات 
النفايات الصلبة عىل أساس هل هي عـضوية أم 

غـري عـضوية:
النفايات العضوية:- هي الفضالت التي تكون  •

ما  غالبًا  الفضالت  وهذه  عضوية  طبيعة  ذات 
الرسيع  التحلل  عىل  العالية  القابلية  هلا  تكون 
مما  احلارة  األجواء  يف  وباخلصوص  والتعفن 
تكاثر  تسبب  كرهية  روائح  توليد  إىل  يؤدي 
امليكروبات واحلرشات وكذلك تكاثر القوارض 
نفايات  العضوية،  النفايات  وتتضمن  وغريها، 
األعشاب  مثل  العامة  واحلدائق  الساحات 
وأوراق األشجار، ونفايات الطعام مثل نفايات 
حتضري الطعام والطعام الفاسد ونفايات املطابخ 
ومجيع  التجارية  املؤسسات  من  النفايات  وباقي 
الرتبوية كحوانيت  املؤسسات  الطعام من  أنواع 

املدارس)11(. 
غري  • الفضالت  وهي  العضوية:  غري  النفايات 

القابلة للتحلل، وهي إما قابلة لالحرتاق وتشمل 
واللدائن)البالستك( والقامش واخلشب  الورق 
واملطاط واجللود، أو غري قابلة لالحرتاق وتشمل 

املعادن والزجاج واخلزفيات وغريها)12(.

النفايات . 2 تصنف  مصادرها:  حسب  النفايات 
أو  منزلية  نفايات  إىل  تولدهـا  مصدر  حسب 
جتارية أو صناعـية أو زراعية أو طبية أو نفايات 

البناء واهلدم:
النفايات املنزلية: هذه النوعية من النفايات عادًة  •
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تشكل  الكمية العظمى من جمموع النفايات التي 
تطرح يف املناطق احلرضية وذلك ألن االستعامل 
السكني هو االستعامل األكرب يف الغالب والذي 
والفعاليات  االستعامالت  بقية  حوله  يتمحور 
تتكون  املنزلية  فالنفايات  األخرى،  واألنشطة 
من مواد عديدة وكثرية تتمثل باملخلفات الناجتة 
مثل  املنزل  يف  احلياتية  النشاطات  مجيع  عن 
القوارير  املطابخ وفضالت طعام وبقايا  نفايات 
الكارتون  وعلب  املعدنية  والعلب  الزجاجية 

والفضالت البالستيكية واألجهزة الكهربائية.
النفايات  • هذه  وتشمل  الصناعية:  النفايات 

إنتاج السلع  التي تدخل يف عمليات  مجيع املواد 
تستعمل  التي  واملنتجات  والبضائع  املختلفة 
وتشمل  الصناعي،  النشاط  مراحل  خالل 
املعادن  الكيمياوية وصناعة  الصناعات  خملفات 
ونواتج  الغذائية  والصناعات  واجللود  والدباغة 
مثل  املصنعة  املواد  عن  تتخلف  أخرى،  ثانوية 
كمية  وختتلف  واخلرضوات)13(،  الفواكه  قشور 
باختالف  الصلبة  الصناعية  النفايات  ونوعية 
يمكن  إذ  اإلنتاج  وطريقة  الصناعة  نوعية 
النفايات  كمية  من  تقلل  أن  املتطورة  للصناعة 
إعادة  طريق  عن  وذلك  عنها  الناجتة  الصلبة 
النفايات،  من  ممكنة  كمية  بأكرب  االستفادة 
يؤدي  مما  التصنيع  يف  احلديثة  الطرائق  وإتباع 
الثروة)14(.  مصادر  استهالك  يف  التوفري  إىل 
وختتلف النفايات الصلبة الصناعية عن النفايات 
البيئة  عىل  خطورة  أكثر  كوهنا  حيث  من  املنزلية 
خاصة  وسائل  إىل  وحتتاج  اإلنسان  صحة  وعىل 
وإجياد  السامة  املواد  فصل  مثل  منها  للتخلص 

مطامر خاصة للنفايات املشعة ومنع ترسب كل 
هذه النفايات إىل اهلواء واملياه والرتبة الزراعية.

الزراعية  • باملخلفات  ويقصد  الزراعية:  النفايات 
اإلعامل  جراء  من  وتتولد  تنتج  التي  املخلفات 
وتقليم  األشجار  وتنظيف  العامة  الزراعية 
عىل  وهتذيبها  األشجار  وقطع  كافة  النباتات 
املتساقطة  األوراق  ومجع  أنواعها  اختالف 
فالنفايات  وأوراقها)15(.  واألدغال  واألحراش 
أعيدت  ما  إذا  بيئية  مشكلة  تشكل  ال  الزراعية 
إىل دورهتا الطبيعية، ويمكن استخدام املخلفات 
النباتية واحليوانية بعد معاجلتها يف طريقة التحليل 
يقلل  وهذا  الزراعية  الرتبة  تسميد  يف  احليوي 
حتتاج  التي  الكيميائية  األسمدة  استخدام  من 
خصوبة  من  وتقلل  الطاقة،  من  كبرية  كمية  إىل 
الرتبة الطبيعية عىل املدى البعيد فضاًل عن وجود 
والطبية  كاإلنشائية  النفايات  من  اخرى  انواع 
الشوارع واملجازر ونفايات  والتجارية ونفايات 

املعادن. 

طرق جمع النفايات ال�شلبة 
اهم  ومــن  املــدن  يف  النفايات  مجع  طــرق  تتعدد 

الطرق الشائعة االستخدام هي كااليت: 

طريقة اجلمع باحلاويات املنقولة: تكون هذه الطريقة أ. 
باليد  تدفع  ان  يمكن  حديدية  احواض  شكل  عىل 
املخصصة   بالسيارات  سحب  او  صغرية  كانت  اذا 
احلي  او  املدينة  سكان  يقوم  اذ  كبرية،  كانت  اذا  هلا 
بوضع النفايات داخل هذه احلاويات وعندما تتلئ 
الناقلة  السيارات  بواسطة  نقلها  يتم  احلاويات  هذه 
وارجاعها  النفايات  من  فيها  وما  رفعها  طريق  عن 
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الكبرية  احلاويات  نقل  طريق  عن  او  مكاهنا،  يف 
يتم  ثم  ترصيفها  موقع  اىل  خاصة  نقل  بسيارات 

ارجاعها اىل مواقعها)16(.

عىل ب.  الطريقة  هذه  تعتمد  الثابتة:  احلاويات  طريقة 
ابواب  عىل  املثبتة  احلديدية  او  البالستيكية  االوعية 
االحياء  او  باملدن  الساكنة  االرس  تقوم  اذ  املنازل 
برمي نفاياهتا يف هذه االوعية وعندما يتم ملها تقوم 
وتفريغها  برفعها  اخلاصة  النفايات  مجع  سيارات 
ما تر  مواقعها، وعادة  اىل  تعيدها  ثم  يدوي  بشكل 
السيارة املخصصة للنفايات بشكل يومي او ضمن 

مدة حمدد مرة او مرتني اسبوعيًا)17(. 

من ج.  طريقة  هذه  تعد  باألنابيب:  النقل  طريقة 
بواسطة  النفايات  نقل  يتم  اذ  التقليدية  غري  الطرق 
استخدام شبكة من االنابيب، إذ يتم االستفادة من 
االنابيب يف عملية مجع  داخل  اهلواء  ختلخل ضغط 
وهي  باجلافة  الطريقة  هذه  وتسمى  النفايات  ونقل 
مطبقة ضمن الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة 
والسويد كوهنا تعد من انجح االساليب املستخدمة 

لنقل النفايات ملسافة قصرية)18(. 

الثار البيئية الناتجة عن النفايات 

يف  مكدسة  تركها  او  النفايات  جتمع  عملية  تعد 
اثارت  عىل  املدينة  داخــل  والفضاءات  الساحات 
العديد من املشاكل البيئية، اذ يسبب تراكم النفايات 
لتحول  نتيجة  ــاميل  واجلـ احلـــرضي  املنظر  تشويه 
اإلمراض  ناقالت  لتجمع  بيئات  إىل  جتمعها  أماكن 
فضاًل  والقوارض،  والديدان  والذباب  كاحلرشات 
الصحة  هتــدد  الــذي  الكرهية  الــروائــح  ــدار  إص عن 
اقتصادية  ــار  آث من  ذلــك  عىل  يرتتب  ومــا  العامة، 

من  النفايات  هــذه  تطرحه  عام  فضاًل  واجتامعية، 
)اهلواء،  الثالثة  الرئيسة  للمكونات  ملوثة  غازات 

املياه، الرتبة(.

اهلوائي من . 1 التلوث  يعد  اهلواء:  تلوث  النفايات عىل  اثر 

داخل  السكان  تصيب  التي  امللوثات  أخطر  بني 
النفايات  مطامر  من  بالقرب  الساكنني  أو  املدينة، 
اجلوي،  اهلواء  لتلوث  مصدرًا  تعد  التي  الصلبة  
بنشاط  تسمح  عضوية  بقايا  عىل  حتتوي  لكوهنا  
عىل  األكسجني  وجود  ظروف  يف  البكتريي  الفعل 
شكل حتلل هوائي، أو عدم وجوده حتلل ال هوائي، 
غازات  وانطالق  تشكل  ذلك   عىل  يرتتب  مما 
الكاربون،  أوكسيد  وثنائي  وأول  كامليثان،  خمتلفة 
من  وغريها  واالمونيا،  اهليدروجني  النرتوجني، 
عىل  واضح  تأثري  البرشية  ولألنشطة  الغازات)19(، 
تلوث  عىل  يدل  وهذا  نسبها  وتغري  اهلواء  مكونات 

اهلواء.  

تردي  حالة  يتحسس  إن  إنسان  ألي  يمكن  إذ 
أماكن  اهلواء وما يصدر من روائح كرهية من  نوعية 
يف  ام  السكنية  املناطق  داخل  سواء  النفايات  جتمع 
غري  بطرائق  النفايات  حرق  وعند  طمرها.  مواقع 
وهندسيًا  بيئيًا  سليم  ردم  بدون  تركها  او  صحيحة 
منها  وتتصاعد  العضوية  املــواد  وتتعفن  تتحلل 
وأن  األمــراض  من  العديد  تسبب  التي  الــغــازات 
هبذه  املحملة  اهلوائية  للملوثات  ــراد  األف تعرض 
هبا  املسموح  املعدالت  من  أعىل  وبرتاكيز  الغازات 
وبشكل مستمر وملدة زمنية قصرية أو طويلة خاصة 
املواقع يزيد من  القريبني من هذه  العامل  أو  السكان 
احتامالت االصابة باألمراض )الرسطانية، وامراض 

اجلهاز التنفيس والتدرن واحلمى السوداء(.
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املياه اجلوفية برتاكم . 2 تتأثر  املياه:  النفايات عىل تلوث  اثر 

تتحلل  أن  يمكن  إذ  املكبات،  يف  الصلبة  النفايات 
وينتج عنها عصارة يمكن أن تصل إىل املياه اجلوفية، 
إذ تسبب امللوثات العضوية وغري العضوية الناشئة 
املياه  نوعية  تدهور  الصلبة  النفايات  رواسب  من 
اجلوفية والتي تعتمد يف طبيعتها ومدى تأثريها عىل 
طول املسافة من مصدر التلوث يف املخلفات وسطح 
املياه اجلوفية وكذلك نوعية وكمية املواد الناجتة من 
ورسعة  اجلوفية  املياه  طبيعة  وعىل  املخلفات  رشح 

جرياهنا وطبيعة الطبقة احلاملة للحياة)20(.

اثر النفايات عىل تلوث الرتبة: تتأثر الرتبة كثريًا بالنفايات . 3

امللقاة عليها إذ تعمل السوائل املتخلفة من النفايات 
وتسبب  الرتبة  ثنايا  اىل  تدخل  كعصارة  العضوية 

تلوثها.

النفايات . 4 عن  ينجم  العامة:  الصحة  عىل  النفايات  اثر 

بيئية  أرضار  معاجلة  دون  للبيئة  املطروحة  الصلبة 
وصحية خطرية جدا يف بعض األحيان، فهي تأوي 
عىل  حتوي  فالقاممة  وناقالهتا،  اإلمراض  مسببات 
التهاب  أبرزها  عدة  أمراضًا  تسبب  التي  البكرتيا 
اجللدية  واألمراض  والكولريا  والتيفوئيد  الكبد 

وغريها.

يف  للنفايات  الصحيح  غري  التخلص  عملية  تعد 
عىل  النفايات  طرح  بعمليات  واملتمثلة  السكنية  املناطق 
وحرقها  املشيدة  غري  األرايض  وقطع  الطرق  حافات 
بالغازات  اهلواء  تلوث  عنها  ينجم  التي  العمليات  من 
مثل  عديدة  صحية  مشاكل  ذلك  يسبب  مما  والدخان، 
وغريها،  احلساسية  وأمــراض  التنفيس  اجلهاز  أمراض 
رميها  مواقع  يف  طويلة  فرتات  النفايات  بقاء  يسبب  كام 
إىل جتمع احلرشات  السكنية من دون معاجلة  املناطق  يف 

إصابة  إىل  تــؤدي  وبالتايل  لألمراض  الناقلة  والذباب 
ونقل  مجــع  جمــال  يف  والعاملني  السكان  مــن  العديد 

النفايات)21(.

اثر النفايات عىل مجالية املدينة والبيئة احلرية: ان تكدس . 5

النفايات يف الفضاءات والساحات املكشوفة يؤدي 
للشعور  يؤدي  الذي  اجلاميل  للمنظر  تشويه  اىل  
بعدم الراحة النفسية وفقدان االنتامء البيئي، وبام ان 
مناطق طمر النفايات الصلبة تقع يف اراض زراعية 
بشكل  الصلبة  النفايات  القاء  طريقة  افسدت  فقد 
عشوائي املظاهر اجلاملية يف مثل هذه البيئات، وبالتايل 
اصبحت بيئة لرتاكم عرشات االطنان من النفايات 
اىل  باإلضافة  تسببه من روائح  املختلفة وما  الصلبة 

كوهنا مكان لتجمع احلرشات واحليوانات.

كبرية  وحضارية  دينية  مكانة  كربالء  مدينة  تتلك 
قصور  من  تعاين  املدينة  إن  إال  هبا،  االستهانة  يمكن  ال 
واضح من قبل أجهزة البلدية يف تقديم خدماهتا، نتيجة 
لقلة منتسبيها واآلليات واملعدات املخصصة جلمع ونقل 
املدينة  اىل  الوافدة  السكان  اعداد  زيادة  بسبب  النفايات 
التي  الدينية  املناسبات  ايام  وخاصة  حمددة،  مدة  خالل 
شعبان  من  والنصف  االربعينية  كزيارة  املدينة  تشهدها 
وعرفة ويومي اخلميس واجلمعة، فضاًل عن قلة الوعي 
اإلحساس  وغياب  األخالقية  القيم  وغياب  البيئي 
بعض  لدى  باملسؤولية  الشعور  وعدم  العامة  بالنظافة 

أفراد املجتمع.

طرق معالجة النفايات ال�شلبة 

التخلص  املراد  املواد  هي  الصلبة  النفايات  تعد 
اذ  يمكن إلعادة االستخدام  مواد  اىل  منها وحتويلها 
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تم مجعها ومعاجلتها ونقلها، لذا تتعدد طرق معاجلة 
اكثر  اىل  التطرق  يتم  سوف  لذا  املــدن  يف  النفايات 

الطرق الشائعة االستخدام يف املدينة ومنها:

القديمة . 1 الطرق  احدى  تعد  احلرق:  طريقة 
يتم  اذ  النفايات  من  للتخلص  املستخدمة 
استخدام حمارق ميكانيكية خاصة مزودة بأجهزة 
للهواء،  امللوثة  واألبخرة  الغازات  المتصاص 
تؤدي  التي  الطرق  من  الطريقة  هذه  تعد  كام 
االرايض  استخدام  اىل  احلاجة  من  التقليل  اىل 
لغرض الردم الصحي، فضاًل عن االستفادة من 
الطاقة احلرارية الناجتة عنها ألغراض خمتلفة مثل 
االستفادة  يمكن  كام  وغريها،  والتربيد  التدفئة 
بام  والشوارع  الطرق  لدفن  احلريق  خملفات  من 
يتخلف من رماد)22(. ومن جدول )1( تبني ان 
اىل  تسعى  كربالء  يف  املقيمة  احلسينية  املواكب 
مدار  عىل  املوكب  عن  املتخلفة  النفايات  حرق 
واملحافظة  منها  التخلص  اجل  من  الزيارة  ايام 
عىل املدينة وقد بلغ عدد املواكب التي تستخدم 

هذه الطريقة يف املعاجلة )76( موكبًا.
الطرق . 2 اكثر  املكشوفة:-تثل  الرمي  طريقة 

اجل  من  املدن  سكان  بني  االستخدام  الشائعة 
التخلص من النفايات يف املناطق املكشوفة سواء 
عنها،  بعيدة  او  السكنية  املناطق  ضمن  كانت 
املسببة  الطرق  اكثر  الطريق  هذه  تثل  وعليه 
واجلوفية،  السطحية  واملياه  اهلواء  تلوث  يف 
بيئة  تصبح  وبالتايل  الرتبة  تلوث  عن  فضاًل 
ان  وامللوثات.يالحظ  احلرشات  لتكاثر  مناسبة 
مرتوكة  املتبقية  النفايات  ترتك  املواكب  بعض 
جدول)1(  ومن  للموكب  املجاورة  بالساحات 

تبني عددهم)7( موكبًا.
)التدوير(: . 3 النفايات  استخدام  اعادة  طريقة 

بعض  استخدام  اعادة  اىل  الطريقة  هذه  هتدف 
اقتصادية  بطريقة  اسرتجاعها  يمكن  التي  املواد 
املواد  الزجاج، فضال عن  البالستيك،  كالورق، 

املعدنية كاحلديد واالملنيوم وغري)23(.

هناك  وانام  فقط  الطرق  هذه  عند  احلد  يقترص  مل 
العديد من طرق املعاجلة الشائعة االستخدام يف املدن 
للحيوانات  غذاء  اىل  النفايات  بقايا  حتويل  ومنها 
بقايا  عن  النفايات  مكونات  بعض  عزل  طريق  عن 
احلسينية  املواكب  او  املنزل  من  املتخلف  الطعام 
خالل زيارة االربعينية اذ يتم االستفادة منها إلطعام 
املوايش والطيور وغريها من احليوانات، كام ان هناك 
طرقًا اخرى منها حتويلها اىل سامد طبيعي من خالل 
وبالتايل  البكرتيا  هبا  تقوم  التي  التحليل  عمليات 
الدبال يتم االستفادة  النفايات اىل مادة تسى  حتويل 
طرق  مــن  وغــريهــا  الــرتبــة  نوعية  لتحسني  منها 
االستبيان  استامرة  حتليل  ومن  االخرى،  املعاجلات 
اتضح ان املواكب ال تتلك فكرة عن تدوير النفايات 
بني  من  نسبة  ادنى  تسجل  ومل  املواكب  عن  املتولدة 
طرق معاجلة النفايات رغم الفائدة الناجتة عنها لو تم 

العمل هبا. 

جدول )1( طرق التخل�ض من النفايات المتولدة عن 

المواكب الح�شينية اثناء زيارة الربعينية

موقع 
املواكب 

طرق التخلص من النفايات 
املجموع  حرق 

رمي 
بالساحات

تدويردفن 
طرق 
اخرى 

مركز 
املدينة 

13230119
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مدخل 
بابل 

هندية 
15210119

مدخل 
نجف- 
كربالء

18120122

مدخل 
بغداد- 
كربالء

30210235

76770595املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

المبحث الثاني: واقع النفايات الناتجة عن 

زيارة الربعين وامكانية تدويرها

زيارة  عن  الناتجة  النفايات  واقع  اول: 
الربعينية 

مدينة . 1 يف  اخلدمية  للمواكب  املكاين  التوزيع 
كربالء خالل زيارة االربعينية لعام 2018

اهم  مــن  النفايات  تعد 
زيارة  عن  الناجتة  التحديات 
من  تشكله  ملــا  االربعينية 
صحة  عــىل  وارضار  خماطر 
ــادة  ــزي ــجــة ل ــي ــت ــســان،ن االن
احلسينية  ــب  ــواك امل اعـــداد 
وزيــادة  املدينة  يف  املتواجدة 
اىل  الوافدين  الزائرين  اعداد 
الزيارة،  مدة  خالل  املدينة 
وزيادة معدالت استهالكهم 

من  كبرية  اعــداد  عنها  نتج  هلم،  املقدمة  للخدمات 
ان  اتضح  امليدانية  الدراسة  خالل  ومن  النفايات، 
موكبًا   )9482( املدينة  يف  املقيمة  املواكب  اعــداد 
خدميًا موزعًا عىل حماور بابل اهلندية بواقع )1880( 
موكبًا، وحمور بغداد كربالء )3536( موكبًا، وحمور 
اخلدمية  املواكب  موكبًا،اما   )2182( كربالء  نجف 
 )1884( عددها  بلغ  فقد  املدينة  مركز  يف  املقيمة 

موكبًا كام هو موضح يف جدول )2(. 

جدول )2( التوزيع المكاني للمواكب الح�شينية �شمن مداخل 
المدينة خالل عام 2018

النسبة %العدد اسم املدخل 

188420مركز املدينة

188020مدخل بابل هندية- كربالء

353637مدخل بغداد - كربالء

218223مدخل نجف - كربالء

9482100املجموع 

املصــدر: الباحــث باالعتــامد عــىل هيــأة املواكــب والشــعائر 
احلسينية.

�شكل )1( التوزيع المكاني للمواكب الح�شينية �شمن مداخل المدينة خالل عام 2018

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )2(.
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واهليئات  اخلدمية  املواكب  اعداد  حيث  من  اما 
فقط  االربعينية  ــارة  زيـ ــالل  خ املــشــاركــة  املحلية 
خمتلف  من  عراقيا  موكبا   )28293( عددها  بلغ 

املحافظات العراقية جدول )3( وشكل )2(. 

جدول )3( المواكب والهيئات المحلية الم�شاركة في زيارة 

الربعينية 

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 للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني،هيأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

�شكل)1( المواكب والهيئات الخدمية المحلية الم�شاركة في 

زيارة الربعينية

املصدر: باالعتامد عىل جدول )3(.

مل يقترص احلال عىل مشاركة املواكب املحلية فقط 
وانام هناك العديد من املواكب اخلدمية يف املدينة عربية 
واجنبية بلغ عدد )165( موكبًا حسب جدول )4(، 
االسالمية  اجلمهورية  دولة  ان  اتضح  اذ   )3( شكل 
عدد  بلغ  الزيارة  يف  مشاركة   دولــة  اكثر  االيرانية 

مواكبها )96( موكبًا وشكلت نسبة )58(.
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جدول )4( عدد المواكب والهيئات العربية والجنبية 

الم�شاركة خالل زيارة الربعينية 

النسبة %عدد املواكب واهليئاتاسم الدولةت

9658ايران1

137.8الكويت2

127.2السعودية3

116.6لبنان4

74.2باكستان5

63.6البحرين6

31.8اذربيجان7

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 
املقدســتني، هيئــات املواكــب والشــعائر احلســينية 2017.

�شكل)3( المواكب والهيئات العربية والجنبية الم�شاركة في زيارة الربعينية في مدينة كربالء 

املصدر: باالعتامد عىل جدول )4(.
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عدد الزائرين املشاركني يف زيارة االربعينية. 2

اعاد  يف  كبري  ــاد  ازي سنويًا  كربالء  مدينة  تشهد 
الزائرين الوافدين من خمتلف العامل اىل مدينة كربالء 
للمشاركة يف زيارة االمام احلسني، ويوضح اجلدول 
الدول  كل  من  الزائرين  أعــداد   )4( والشكل   )5(
 )12895827( بمشاركة  اجنبية  ام  كانت  عربية 
من  الزائرين  عدد  بلغ  اذ  االربعني،  زيارة  يف  نسمة 
الدول العربية )احتل املرتبة االوىل يف اعداد الزائرين 
وصلت  فقد  العراقية  املحافظات  اغلب  بمشاركة 
وبنسبة  نسمة  مليون   )12804840( اعــداداهــم 
)99.29%(، بينام اخذت دولة قطر ادنى نسبة اذ بلغ 
عدد املشاركني يف اداء الزيارة )381( نسمة وبنسبة 
بلغت )0.003%(، اما عىل مستوى الدول األجنبية 
وحسب احصاء جدول )5( وشكل )5( بلغ عددهم 
)2489173( نسمة، وقد اتضح ان هناك تفاوتًا يف 

اعداد الزائرين الوافدين اىل املدينة من دولة اىل اخرى 
االيرانية اعىل  احتلت دولة اجلمهورية اإلسالمية  اذ 
 )2384514( وعددهم   )%95.80( بلغت  نسبة 
فلندا  دولة  من  نسبة  اقل  كانت  بينام  نسمة،  مليون 
بلغت نسبتهم )0.0004%( وعددهم )11( نسمة.

جدول)5( عدد الزوار العرب الم�شاركين في زيارة الربعينية 

النسبة املئوية العدداسم الدولة
1280484099.29العراق

372540.29البحرين
340940.26لبنان

192580.15الكويت
3810.003قطر

12895827100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني، هيــأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

املصدر: باالعتامد عىل جدول )5(.

�شكل )4( عدد الزوار العرب الم�شاركين في زيارة الربعينية
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جدول)6( اعداد الزوار الجانب الم�شاركين في زيارة 
الربعينية

النسبة املئويةالعددالدولة
238451495.80ايران

693302.79باكستان
110640.44اهلند

103000.41اذربيجان
35410.14بريطانيا
20600.08امريكا
15020.06تركيا
13710.06كينيا
11160.04املانيا

9490.04اسرتاليا
7800.03كندا

3350.01روسيا

2980.01جورجيا
2970.01السويد
2890.01فرنسا

2660.01اندونيسيا
2460.01ماليزيا
2410.01بلجيكا
1960.01النرو	
1940.01نيجرييا
1830.01الدنامرك

730.003جنوب افريقيا
170.001اليونان
110.0004فلندا

2489173100املجموع

املصــدر: االمانتــان العامتــان للعتبتني احلســينية والعباســية 
املقدســتني، هيــأة املواكب والشــعائر احلســينية 2017.

املصدر: باالعتامد عىل جدول )6(.

�شكل )5( اعداد الزوار الجانب الم�شاركين في زيارة الربعينية 
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اثناء . 3 املقدسة  كربالء  مدينة  اخلدمية يف  املواكب 
زيارة االربعينية

تقيم يف مدينة كربالء العديد من املواكب احلسينية 
العربية  عن  فضاًل  العراقية  املحافظات  خمتلف  ومن 
االربعينية، فضاًل  زيارة  ملراسيم  استعدادًا  واالجنبية 
عن تعدد اخلدمات التي تقدمها املواكب احلسينية يف 
مدينة كربالء املقدسة عىل مدار ايام زيارة االربعينية 
اهم  ومن  املدينة  اىل  املؤدية  املحاور  خمتلف  وعىل 

اخلدمات التي تقدمها املواكب احلسينية هي:

عدد ايام اخلدمة يف املواكب احلسينية املشاركة يف . 1
زيارة االربعينية: تتفاوت عدد االيام من موكب 
اىل آخر يف كل حمور من املدينة وهذا يعتمد عىل 
مدى تدفق اعداد الزائرين املشاركني يف الزيارة، 
ومن حتليل جدول )7( اتضح ان اغلب املواكب 
ايام   )9-6( بني  ما  ترتاوح  ملدة  املدينة  يف  تقيم 
املرتبة االوىل  بنسبة بلغت )%55(  وقد احتلت 
املرتبة  اخذت  حني  يف  موكبًا،   )52( وعددها 
الثانية املواكب التي تقيم يف املدينة ملدة ترتاوح ما 
بني )4-5( ايام اذ سجلت نسبة بلغت )%28( 
استحوذت  حني  يف  موكبًا،   )27( وعددها 
نسبة  ادنى  فاكثر(  )10ايام  ملدة  املقيمة  املواكب 
بلغت )17%( وعددهم )16( موكبًا شكل)6(. 

جدول )7( عدد ايام الخدمة في المواكب الح�شينية في 

مدينة كربالء اثناء زيارة الربعينية 

املجموع 10-فااكثر6-49-5موقع املوكب 

79319مركز املدينة

مدخل بابل 
312419اهلندية

مدخل نجف 
911222كربالء

مدخل بغداد 
820735كربالء 

27521695املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل)6( عدد ايام الخدمة في المواكب الح�شينية في 

مدينة كربالء اثناء زيارة الربعينية

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )7(.
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اخلدمات املقدمة من قبل املواكب احلسينية اثناء . 2
خالل  اخلدمية  املواكب  تسعى  االربعني:  زيارة 
زيارة االربعني اىل تقديم افضل واجود اخلدمات 
تقترص  ومل  املدينة،  اىل  الوافدين  للزائرين 
متعددة  وانام  واحد  وصنف  نوع  عىل  اخلدمات 
االنواع، لذا سيتم استعراض اهم اخلدمات التي 

تقدمها املواكب خالل ايام زيارة االربعني. 

تساهم يف  احلسينية  املواكب  مجيع  الطعام:  خدمة 
املواكب  ان  كام  االربعني،  زيارة  ايام  األطعمة  توفري 
اخلدمية يف املدينة وعىل مداخل املدينة تتباين يف عدد 
جدول  حتليل  خالل  فمن  تقدمها  التي  الواجبات 
تقدمها  التي  الرئيسة  الوجبات  عدد  ان  اتضح   )8(
املواكب متفاوتة فمنها من تقدم ثالث وجبات رئيسة 
وعىل مدار ايام الزيارة وقد بلغ عددها )38( موكبًا 
التي  املواكب  سجلت  بينام   )%40( نسبة  وشكلت 
موكبًا،   )34( وعددها   )%36( نسبة  وجبتني  تقدم 
يف حني اخذت املواكب التي توفر وجبة واحدة نسبة 

)24%( وعددها )23( موكبًا، شكل )7(.

مل تقترص خدمة املواكب بتقديم الوجبات الرئيسة 
من االطعمة فقط وانام هناك وجبات ثانوية تقدم عىل 
اعداد  ان  تبني   )8( جدول  حتليل  ومن  اليوم  مدار 
واحدة  ثانوية  وجبة  بتقديم  تساهم  التي  املواكب 
بلغت نسبها )39%( اما املواكب التي تقدم وجبتني 
الثالثة  الوجبة  اخذت  بينام   )%35( نسبتها  فبلغت 

التي تقدم اكثر نسبة )26%( شكل)8(.

جدول )8( عدد الوجبات الرئي�شة المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

موقع 
ثالث وجبات وجبتان وجبة املوكب 

املجموع فأكثر

57719مركز املدينة
69419بابل اهلندية

مدخل نجف 
481022كربالء

مدخل بغداد 
8101735كربالء

23343895املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل )7( عدد الوجبات الرئي�شة المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )8(.
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  جدول)9( عدد الوجبات الفرعية المقدمة من المواكب 

الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا 

وجبتانوجبةموقع املوكب
ثالث 

وجبات  
فاكثر

املجموع

95519مركز املدينة
58619مدخل بابل اهلندية

مدخل نجف 
1010222كربالء

مدخل بغداد 
13101235كربالء

37332595املجموع

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

من  املقدمة  باختالفها  واملرشوبات  املياه  خدمات 
قبل اصحاب املواكب اثناء زيارة االربعينية: تساهم 
والعصائر  واملرشوبات  املياه  بتوفري  املقيمة  املواكب 
املدينة  اىل  املؤدية  الطرق  طول  عىل  هائلة  بكميات 
جدويل  فان  لذا  االربعينية،  زيــارة  ايام  مدار  وعىل 

)10-11( يوضحان كمية استهالك هذه اخلدمات. 

جدول )10( عدد علب مياه ال�شرب المقدمة اثناء زيارة 

الربعينية يوميًا

موقع 
املوكب 

اقل من 
100 علبة 

-100
300

-301
500

 500
املجموع فاكثر

مركز 
288119املدينة 

مدخل 
بابل 

-هندية
1106219

مدخل 
نجف 

-كربالء
478322

مدخل 
بغداد 

-كربالء
41012935

1135341595املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

�شكل )8( عدد الوجبات الفرعية المقدمة من المواكب الح�شينية اثناء زيارة الربعين يوميًا

املصدر: الباحث باالعتامد عىل جدول )9(.
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جدول )11( عدد علب الم�شروبات والع�شائر المقدمة اثناء 

زيارة الربعينية يوميًا 

500-موقع املوكب
1000

-1000
5000

 5000
املجموع فاكثر

117119مركز املدينة

مدخل بابل 
133319-هندية

مدخل نجف 
155222-كربالء

مدخل بغداد-
2010535كربالء

59251195املجموع 

املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.

ايام زيارة  عدد ونوع احليوانات املستهلكة خالل 
من  كبرية  ــدادًا  اعـ املــواكــب  تستهلك  االربعينية: 
افضل  تقديم  اجل  من  االنواع  املختلفة  احليوانات 
املدينة، ومن  الوافدين اىل  للزائرين  واجود االطعمة 
ان  تبني  وجـــدول)12(  االستبيان  استامرة  حتليل 
الزيارة  ايام  خالل  استهالكًا  احليوانات  انواع  اكثر 
كانت الدجاج وقد بلغ عدد املواكب احلسينية  التي 
 )%50( وبنسبة  مواكب   )109( الدجاج  تستهلك 
التي تستهلك االسامك )39(  بينام بلغ عدد املواكب 
موكبًا وبنسبة )18%(، اما حيوانات املاعز واالغنام 
تستهلكها  التي  املواكب  عــدد  بلغ  فق  املستهلكة 
املواكب  سجلت  بينام  وبنسبة )%14(،  موكبًا   )31(
هناك  ان  تبني  كام   ،)%12( نسبة  لالبقار  املستهلكة 
بلغ  وقد  اجلمل  حيوان  تستهلك  املواكب  من  عددًا 
كرم  يقترص  مل   .)%4( وبنسبة  مواكب   )8( عددها 

وضيافة املواكب عىل هذه احليوانات فقط وانام هناك 
مواكب اخرى تستهلك انواع اخرى مثل الوز والبط 

بلغت اعدادها )5( مواكب بنسبة )%2(.  

جدول )12( عدد ونوع الحيوانات الم�شتهلكة اثناء زيارة 

الربعينية 

ب
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املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
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زيارة  اثناء  وانواعها  املستهلكة  الفواكه  كمية 
تستهلكها  التي  الفاكهة  ــواع  ان تتعدد  االربعينية: 
وانواع  اصناف  ومن  االربعينية  زيارة  ايام  املواكب 
متعددة كل حسب مواسمها واوقات توفرها وبكمية 
انواع  اكثر  ان  تبني  وقد  الزيارة  ايام  مدار  وفرية عىل 
ضمن  كانت  املواكب  قبل  من  استهالكًا  الفاكهة 
موكبًا،   )14( وعددها    )%25( املوز  فاكهة  حصة 
بينام  موكبًا،   )12( وعددها   )%22( نسبة  والربتقال 
تبني ان نسبة  استهالك فاكهة التمر )20%( وعددها 
)11( موكبًا،اما التفاح سجل نسبة )15%( وعددها 
)8( موكبًا والرمان )11( موكبًا، مل يقترص احلال عىل 
استهالكها  يتم  اخرى  انواع  هناك  وانام  فقط  ذكر  ما 
والبطيخ  الــرقــي  مثل  موكب  كــل  مــقــدرة  حسب 
والعنب واخلوخ وغريها حسب مواسمها صيفية ام 

شتوية جدول )13(.

عند  كبرية  فوائد  هلا  الفواكه  هذه  مجيع  قشور  ان 
بعد  عالية  قيمة  ذات  عضوية  كأسمدة  استخدامها 
تغطيتها يف احواض خاصة، ومن ثم ختفيفها وطحنها 
وتعبئتها يف اكياس خاصه الستخدامها كمخصبات 
عضوية، وهذا ما يمثل التخطيط املستدام هلذا النوع 

من املخلفات.

زيارة . 4 اثناء  املدينة  يف  املتوفرة  البلدية  اخلدمات 
االربعينية 

توفري  اىل  املقدسة  كربالء  مدينة  بلدية  تسعى 
اقىص اجلهود املمكنة التي تقدمها من اجل  املحافظة 
املتولدة  النفايات  من  والتخلص  املدينة  نظافة  عىل 
مشاركة  عن  فضاًل  الزيارة  ايام  خالل  املواكب  من 
بلديات املحافظات االخرى املجاورة للمدينة اضافة 
اىل اجلهود البرشية املتطوعة من شباب املدينة للعمل 
لذا فان جدول )-17-16-15-14(  يف خدمتها، 
زيارة  خالل  املدينة  يف  البلدية  عمل  آليات  يوضح 

االربعينية. 

املبذولة  البلدية  جهود  تكون  ان  الباحثون  يرى 
عىل  تعمل  ان  واالليات  املعدات  من  احلجم  هبذا 
فرز هذه النفايات بحسب انواعها ومن ثم نقلها اىل 
عىل  العمل  املعنية  للجهات  ليتسنى  خمصصة  اماكن 

اعادة تدويرها واالستفادة منها.

جدول )13( عدد ونوع الفاكهة الم�شتهلكة اثناء زيارة 

الربعينية

موقع 
املوكب 

                          انواع الفاكهة املستهلكة 
املجموع 

بالطن  رمان مترتفاحموزبرتقال
فاكهة 
اخرى

12231110مركز املدينة

مدخل 
بابل-هندية

22221110

مدخل نجف 
-كربالء

54221115

مدخل 
بغداد-
كربالء

46243120

12148116455املجموع

 املصدر: الباحث باالعتامد عىل استامرة االستبيان.
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جدول )14( عدد ونوع الليات الخا�شة بمديرية بلديات كربالء الم�شاركة في زيارة الربعين 

جمموع االلياتعدد االلياتقالب نفاياتساحبة كانسةحوضيةكريدرقالبشفلكابسة اجلهد

701936121690737206املديرية

170810100026الضيفي

8719441316100737232املجموع 

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 45.

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 47.

جدول)15( اح�شائيات بالمتغيرات الخدمية المقدمة من مديرية بلديات كربالء خالل ايام زيارة الربعينية

عدد اجلهد 
املنتسبني

عدد اكياس 
النفايات 

عدد اكياس 
النفايات الرتاكمي

عدد 
احلاويات

كمية النفايات 
املرفوعة بالطن

كمية النفايات املرفوعة 
الرتاكمي بالطن

13200طن1673طن1975200طن1571975000املديرية

5800الضيفي

1975200طن1629975000املجموع

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
التخصصيــة يف زيــارة االربعــني، لعــام 2017م ص 51.

جدول)16( اح�شائيات بمتغيرات الخدمات البلدية المقدمة من بلدية كربالء المقد�شة اثناء الزيارة  الربعينية

اجلهد
قالب 

نفايات 
كبري

كابسة 
تريله

شفل 
مرسف

عدد 
االليات 
اخلدمية

جمموع 
االليات

كمية 
النفايات 
املرفوعة 

اليومية بالطن

عدد اكياس 
النفايات 
املوزعة 
بالطن

عدد اكياس 
النفايات 
الرتاكمي 

بالطن

كمية النفايات 
املرفوعة 

)الرتاكمي(
بالطن

جمموع 
املنتسبني

209002470طن540000طن350020000طن06250284املديرية

القوة 
2000124000196الضيفية

القوة 
150560طن0000200الصديقة

2625042802000003226املجموع
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ال�شلبة  النفايات  تدوير  امكانية  ثانيًا: 
الناتجة عن زيارة الربعين في مدينة كربالء

عن  عبارة  بأهنا  النفايات  تدوير  عملية  تعرف 
منتجات  اىل  التالفة  واملواد  املخلفات  حتويل  عملية 
للبلد. إن عملية  بيئية واقتصادية  جديدة ذات فوائد 
حيث  والطاقة،  التكلفة  توفري  يف  تساهم  التدوير 
أصبحت معدات الفرز والتجهيز أرسع وأكثر متانة 
التعامل مع مواد أكثر من أي وقت مىض،  ويمكنها 
القابلة  املواد  بمعاجلة  املرتبطة  التكاليف  وانخفضت 
التي  السلع  كمية  بسبب  ملحوظ؛  بنحٍو  للتدوير 

يمكن معاجلتها يف الدقيقة.

تعود  كبرية  اقتصادية  ثروة  النفايات  تدوير  ان 
عىل البلد بنتائج مفيدة، ويف تقرير لوكالة محاية البيئة 
النفايات  من  طنٍّ  تدوير  إلعــادة  يكون  األمريكية 
تأثري إجيايب مضاعف يف االقتصاد بدالً من الدفن يف 
األرض، إذ إن إعادة تدوير طن إضايف من النفايات 
يعني مزيدًا من املرتبات واألجور، ومزيدًا من السلع 

األربعني  ذات   - كاليفورنيا  والية  ويف  واخلدمات. 
تدوير  رشكة   5300 هناك  تقريبًا-  نسمة  مليون 
خملفات يعمل فيها 85 ألف عامل، وتدّر نحو أربعة 
مليارات دوالر أجور ومرتبات سنويًا، وتنتج زهاء 
عرشة مليارات دوالر من السلع واخلدمات. وفضاًل 
النشاط  ــادة  وزي العمل  فرص  من  مزيد  خلق  عن 
التدوير  إعادة  فإن  املحيل،  املستوى  عىل  االقتصادي 
من  عائدات  سنويًا  دوالر  مليون   200 نحو  جتلب 
رضيبة املبيعات يف كاليفورنيا، وهذه األموال تساعد 
العامة  اخلدمات  برامج  تويل  يف  املحلية  احلكومة 
وسائل  وحتسني  واالجتامعية  الصحية  كاخلدمات 

النقل)24(.

عن  املتولدة  النفايات  تدوير  فكرة  ُاخــذت  لو 
املواكب احلسينية عن طريق اجراء بعض احلسابات 
املرصوفة  املياه  علب  جمموع  واستخراج  البسيطة 
وعلب العصائر )سواء كانت كارتونية او زجاجية( 
باالعتامد عىل )95موكب فقط( كام يف اجلدول )18-
الوجبات  وعدد  اخلدمة  ايام  حتديد  خالل  من   )19

جدول)17( عدد ونوع الليات الخا�شة بمديرية بلدية كربالء المقد�شة خالل ايام زيارة الربعينية

لوردبلدروزقالب نفاياتشفل صغري كانسةحوضية +تنكر وقودكريدرتنكر ماءشفلكابسةاجلهد

1361116522033030املديرية

القوة 
6410011304300الضيفية

القوة 
18000000000الصديقة 

2181216533337530املجموع

ــات  ــعبة الدراس ــات والبحوث،ش ــالء للدارس ــز كرب ــداد مرك ــني، اع ــارة االربع ــنوية لزي ــة الس ــرشة االحصائي ــدر: الن املص
ــام 2017م. ــني، لع ــارة االربع ــة يف زي التخصصي
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املقدمة يف اليوم الواحد،عليه يمكن معرفة الكميات 
صلبة،  فضالت  تثل  التي  بقاياها  وحتديد  املرصوفة 
الصلبة  املخلفات  عن  بسيطًا  تقديرًا  يعطي  وهــذا 
الناجتة عن زيارة االربعينية، ومن خالل ذلك معرفة 
او  كربالء  مدينة  يف  سواء  للمواكب  الكيل  احلجم 
معرفة  ويمكن  املحافظات،  بقية  او  كربالء  حمافظة 
والتي  املرصوفة  الصلبة  للنفايات  التقريبي  احلجم 

جيب التخطيط هلا واستتثامرها من جديد.

جدول)18( مجموع عدد ايام الخدمة ومجموع علب المياه 

وعلب الع�شائر الناتجة عن زيارة الربعينية 

جمموع عدد ايام 
جمموع علب جمموع علب املياه اخلدمة 

العصائر 

76315870400182357000

املصدر: االعتامد عىل جداول )7، 10، 11(.

 جدول )17( مجموع عدد ايام الخدمة وعدد الوجبات 

الغذائية الم�شتهلكة خالل ايام زيارة الربعينية 

جمموع عدد 
ايام اخلدمة 

جمموع 
الوجبات 
الغذائية 

جمموع 
احليوانات 
املستهلكة

جمموع 
الفاكهة 
املستهلكة

1526وجبة 763
41965 166334طعام/يوم 

طن/يوم

املصدر: االعتامد عىل اجلداول )13-12-8-7(.

من حتليل جدويل )18-19( تبني ان يف املواكب 
احلسينية اعدادًا كبرية من اخلدمات التي من املمكن 
عن  فضاًل  منها  االستفادة  اجل  من  تدويرها  إعادة 
اعــادة  طريقة  عن  للبلد  خدمة  تقديم  يف  امهيتها 
املواكب  ان  تبني  اذ  اخرى،  مشاريع  يف  استخدامها 

ايام  خالل  احليوانات  من  كبرية  اعــدادًا  تستهلك 
والفراء  اجللود  من  ــداد  اع عنها  ينتج  مما  الــزيــارة 
الساحات  يف  كنفايات  ترتاكم  التي  واالصـــواف 
تعود  بالنتيجة  صناعية  عمليات  يف  استغالهلا  دون 
من  كبرية  اعــداد  توفري  عن  فضاًل  كبري  مايل  بمورد 
يف  البطالة  نسبة  تقليل  يف  تساهم  التي  العمل  فرص 
مجع  طريق  عن  بالعمل  الراغبني  الشباب  صفوف 
املصانع اخلاصة  اىل  الصلبة وحتويلها  النفايات  وفرز 
التدوير. كذلك احلال ينطبق عىل قشور  يف عمليات 

الفاكهة التي ترمى كنفايات دون االستفادة منها. 

ال�شتنتاجات والتو�شيات 

ال�شتنتاجات:

املحلية . 1 احلسينية  للمواكب  الكيل  العدد  بلغ 
املشاركة يف الزيارة )28293( موكبًا بينام وصل 
عدد  اما  موكبًا،   )165( االجنبية  املواكب  عدد 
 )12804840( املشاركني  العرب  الزائرين 
نسمة بينام عدد الزائرين األجانب  )2489173( 

نسمة.
احلسينية . 2 املواكب  بني  ما  زماين  تباين  وجود 

املقيمة يف املدينة، اذ اتضح ان املواكب املقيمة ملدة 
ترتاوح من )3-5( ايام بلغ عددها)27( موكبًا 
 )52( عددها  بلغ  فقد  أيام   )9-6( املقيمة  اما 
موكبًا اما املقيمة اكثر من 10 ايام فقد بلغت 16 

موكبًا.
النفايات . 3 ونقل  مجع  عمليات  يف  تدين  وجود 

املخصصة  اآلليات  قلة  بسبب  املدينة  يف  الصلبة 
العاملني  قلة  عن  فضاًل  والنقل،  اجلمع  لعملية 
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املدينة  اىل  الوافدين  الزائرين  عدد  مع  مقارنة 
مجع  جمال  يف  املدينة  يف  املقيمة  املواكب  واعداد 
لدى  البيئي  الوعي  وانعدام  جهة،  من  النفايات 

املواطنني من جهة أخرى.

التو�شيات: 

وتدريب . 1 تطوير  خالل  من  املجتمع  دور  تعزيز 
والتثقيف  التوعية  جمال  يف  متخصصة  كوادر 
للمحافظة  السكان  لدى  الوعي  وزيادة  البيئي 

عىل بيئة املدينة. 
إعداد الدراسات والبحوث العلمية واالستفادة . 2

النفايات  بتدوير  خاصه  مصانع  انشاء  يف  منها 
املناسبات  وايام  عامة  بصورة  املدينة  يف  املتولدة 

الدينة اخلاصة التي تشهدها املدينة.
توزيع األعداد الكافية من األكياس واحلاويات . 3

عىل  الصلبة  املنزلية  النفايات  جلمع  املخصصة 
املواكب احلسينية وبيان عليها نوع النفايات التي 
تلك  وضع  يتم  وبعدها  فيها،  توضع  أن  يمكن 
النفايات  جلمع  املخصصة  واحلاويات  األكياس 

يف اماكن خاصة. 
اآلليات . 4 من  املطلوبة  األعداد  توفري  عىل  العمل 

والقوى العاملة من اجل انتظام عملية مجع ونقل 
املحطة  موقع  إىل  تولدها  مصادر  من  النفايات 

التحويلية ومن ثم إىل موقع املعاجلة النهائي.
األخرى . 5 النفايات  مكونات  من  االستفادة 

لبعض  خام  كمواد  التدويرية  بالصناعة 
ومنها  احلجم،  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات 
خملفات البالستك والنايلون والزجاج واملعادن 
القابلة  غري  املخلفات  من  وغريها  واخلشب 

والرتبة  األرض  طبقات  يف  والتجزئة  للتحلل 
ولو بعد مرور مئات السنني من دفنها، فضاًل عن 
توفري فرص عمل جديدة والتخفيف من البطالة.

اإلرساع يف إنشاء املوقع املقرتح برشط إن يكون . 6
الصحي  للطمر  موقع  يضم  متكاماًل  موقعًا 

ومعامل لتدوير النفايات.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

استامرة استبانة

العلمي  البحث  ألغراض  االستامرة  هذه  اعدت 
من قبل الباحثني )التخطيط املستدام للنفايات الصلبة 
تدويرها(  وامكانية  االربعينية  ــارة  زي عن  الناجتة 
اية اهداف اخرى،  او  ابحاث اجرائية  وليست ذات 
لذا نرجو ان تكون اجابتكم عنها موضوعية ودقيقة.
مع خالص التقدير واالحرتام...........الباحثون. 

موقع املوكب ضمن مدخل//  نجف )(  بغداد 
)( بابل )( مركز املدينة )(

عدد ايام اخلدمة يف املوكب . 1
عدد الوجبات الرئيسة املقدمة من املوكب )وجبة    . 2

وجبتان     ثالث وجبات(
عدد الوجبات الفرعية املقدمة من املوكب )(. 3
ايام . 4 ضمن  املقدمة  الرشب  مياه  علب  كمية  ما 

اخلدمة )(
عدد علب العصائر املقدمة ) (. 5
عدد احليوانات  املستهلكة خالل الزيارة )(. 6
نوع احليوانات املستهلكة  )اغنام وماعز    ابقار     . 7

مجال      اسامك    حيوانات اخرى     اذكرها(
كمية جلود احليوانات املذبوحة خالل مدة اقامة . 8
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املوكب )(
هل تم االستفادة من جلود احليوانات نعم    ال     . 9

وكيف تم االستفادة منها 
مدة . 10 خالل  املطروحة  النفايات  كمية  ماهي 

الزيارة بالطن 
-علب املياه )(

- علب العصائر البالستيكية )(
-علب املرشوبات الغازية البالستيكية )(

علب املرشوبات الزجاجية    )(
علب العصائر الكارتونية ) (

ما كمية الفواكه املستهلكة خالل مدة الزيارة )(بالطن
 ما نوع الفواكه املوزعة )موز   تفاح   برتقال   رمان   

تر  اخرى اذكرها(
احلاجة  عن  والفائضة  املطبوخة  الغذائية  املواد  كمية 

بالكغم 
-التمن املطبوخ، اخلبز، غريها اذكرها 

هل لديكم فكرة عن تدوير النفايات؟ نعم     ال 
  )( نعم  تدويرها  مع  انتم  هل  نعم  اجلواب  كان  اذا 

ال)( ملاذا
- كيف يتم التخلص من النفايات املخلفة خالل مدة 
او  االقامة )حرق)(  تدوير)( رمي يف اي مكان )(  

عملية اخرى اذكرها)(  
- هل لديكم توجه لفرز النفايات بحسب انواعها يف 

املوكب )مستقباًل(   نعم )(   ال)( 
يرجى  الزيارة  عن  اخرى  معلومات  لديكم  هل   -

اضافتها.......جزاكم اهلل خريا.

الهوام�ض

عباس عبد االمري طه العامري، حتليل جغرايف للمواقع ( 1)
وامكانية  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  والرتاثية  االثرية 
منشورة(،  )غري  ماجستري،  رسالة  السياحية،  تنميتها 

جامعة القادسية، كلية اآلداب، 2016م.

السامك، حممد أزهر، اجلغرافية السياسية احلديثة، ط1، ( 2)
دار الكتب للطباعة والنرش، املوصل، 1993م.

يف ( 3) النفايات  قضايا  الوهاب،  عبد  امحد  اجلواد  عبد 
الوطن العريب، موسوعة بيئة الوطن العريب، ص 33.

بمنطقة ( 4) املنزلية  املخلفات  امحد،  النور  حاج  سيد 
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سورية  يف  الصغرية  االقتصادية  )املرشوعات  البيئية 
وتأثرياهتا البيئية أنموذجًا(، ط1، اهليأة العامة السورية 

للكتاب، دمشق، 2012، ص50.

أخطار- ( 6)  - )أسباب  البيئي  التلوث  الرفاعي،  سلطان 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  أسامة  دار  ط1،  حلول(، 

األردن، 2009، ص 167.

واملفاهيم ( 7) املصطلحات  معجم  ربيع،  صالح  3-حممد 
الثاين، عامن، دار صفا، 2012، ص  اجلغرافية، اجلزء 

.315
(8 ) Wilson،David Gordon، "Hand book of

 solid waste management،Van no strand
    Reinhold company،new York،1977، p1.

البلدية ( 9) خلدمات  املكاين  التحليل  عيل،  جليل  مناضل 
كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  الزهور، رسالة  لناحية 

الرتبية ابن رشد، جامعة بفداد، 2013، ص137.

للتلوث ( 10) املكاين  التباين  اجلبوري،  كاظم  حممد  رسل 
بالنفايات الصلبة يف مدينة احللة واثارها البيئية، رسالة 
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بابل،2018، ص 20.

املكاين ( 11) التحليل  احليدري،  شلتاغ  ساجت  مؤيد 
ماجستري  كربالء،رسالة  مدينة  يف  الصلبة  للنفايات 
كربالء،  جامعة  االنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية  )غ.م( 

2015 ص 27.

مصدر نفسه، ص 27.( 12)

حسني عيل السعدي، علم البيئة، مطبعة دار اليازوري، ( 13)
عامن، 2006، ص372.

البيئة، دار األمل ( 14) مجال أمحد احلسني، األنسان وتلوث 
للنرش والتوزيع،2004، ص151.

مؤيد ساجت شلتاغ احليدري، مصدر سابق، ص 39.( 15)

املنزلية ( 16) النفايات  النمراوي،مشكلة  احلسني  عبد  قيص 
للعلوم  االنبار  جامعة  جملة  هيت،  مدينة  يف  الطلبة 

االنسانية، العدد االول، اذار-2010، ص137.

قيص عبد احلسني النمراوي، املصدر السابق، ص137.( 17)

املصدر نفسه، ص138-137.( 18)

ص ( 19) السابق  املصدر  احليدري،  شلتاغ  ساجت  مؤيد 
.135

رسل حممد كاظم اجلبوري، املصدر السابق، ص 130.( 20)

مؤيد ساجت شلتاغ احليدري، املصدر السابق،ص136( 21)

يف ( 22) البيئة  اخبار  العراقية،  البيئة  وحتسني  محاية  مجعية 
العامل، جملة البيئة والتنمية، العدد االول، السنة االوىل، 

1981، ص 138-137.

البيئة، ( 23) الوائيل، عىل  اخلليل فضيل، علوان جاسم  عبد 
بغداد،  العلمي، جامعة  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

مطبعة املوصل، ب ت، ص 410-409.

  شبكة النت،صناعة  تدوير النفايات يف العراق، عىل ( 24)
www bayancenter.org املوقع

الم�شادر والمراجع

اوالً: املصادر العربية:

بمنطقة . 1 املنزلية  املخلفات  النور،  حاج  سيد  امحد، 
العمرانية،  والتنمية  البيئة  وزارة  الكربى،  اخلرطوم 

أدارة شؤون البيئة، بال تاريخ.

احلديثة، . 2 السياسية  اجلغرافية  حممد،  السامك،  ازهر، 
ط1، دار الكتب للطباعة والنرش، املوصل، 1993م.

والتكاليف . 3 االقتصادي  التطور  أديب،  أهيم  تفاحة، 
الصغرية يف سورية  االقتصادية  )املرشوعات  البيئية 
العامة  اهليأة  ط1،  أنموذجًا(،  البيئية  وتأثرياهتا 

السورية للكتاب، دمشق، 2012.

دار . 4 البيئة،  وتلوث  اإلنسان  أمحد،  مجال  احلسني، 
األمل للنرش والتوزيع،2004.
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Abstract

وحتديدًا  عمومًا  املكانية  بالعلوم  واملهتمني  املدن  خمططي  قبل  من  كبري  باهتامم  الذكية  املدينة  مفهوم  حظي 
باآلونة األخرية، جيء بمفهوم املدينة الذكية )Smart City( للتعبري عن املدينة التي تتمتع عنارصها وفعالياهتا 
وأنشطتها بمستوى متقدم من التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، لتصبح ذات فعالية عالية يف انجاز املهام املوكلة 
هلا وقدرة كبرية عىل االبتكار وبالتايل املنافسة والوصول اىل االستدامة، وتتسم املدن الذكية بخاصية االكتفاء 

الذايت جلميع جماالت احلياة االقتصادية واالجتامعية والبيئية والنقل واحلركة.

يف   )Technology economics( التكنولوجية  للوفورات  األمثل  التوظيف  عىل  الذكية  املدن  ختطيط  يرتكز 
التخطيط واإلدارة باجتاه إذكاء اخلدمات وجعلها اكثر ذكاء من جانب وعىل مبدأ التمكني من جانب آخر.

حياول بحثنا الربط بني نموذج املدينة الذكية بام يتمتع به من خصائص ومميزات من جهة وبني قطاع السياحة 
وحتديدًا السياحة الدينية من جهة اخرى من خالل اقرتاح منهج السياحة الذكية كمجال معريف مهم واالستفادة 
من النامذج العاملية للمدن الذكية يف ذلك وتوظيفها يف إعادة هيكلة قطاع السياحة الدينية يف املدن املقدسة يف 
ادخال  اساس  وتبنى عىل  هلا،  امتدادًا  بل تثل  االلكرتونية  بالسياحة  الذكية مفهوم متصل  والسياحة  العراق، 
العنارص  بني  بعد  االتصال عن  وتعزيز  باالنرتنت  املتصلة  االلكرتونية  والسحابة  واالتتة  الذكية  التكنولوجيا 
السياحية املادية. وربط املستهلكني واملستهدفني افرتاضيًا وجعل املعلومة السياحية متاحة وتكني االستعالم 
عنها بسهولة دون احلاجة للتواصل املادي واالعتامد عىل التطبيقات الذكية كدليل للتنمية السياحية وأثر ذلك يف 
اخلروج بالتوصيات واملقرتحات التي تقدم دليل ختطيطي تنموي يمثل حزمة من التوجهات املطلوب حتقيقها 

لضامن حتقيق العرض السياحي املالئم وحتقيق التنمية املستدامة.

العرض  السياحي،  الطلب  الذكية،  السياحة  الذكية،  املدينة  االبتكاري،  التخطيط  املفتاحية:  الكلامت 
السياحي، املضاعف السياحي، التنمية املكانية، السياحة االلكرتونية، التطبيقات الذكية.
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Abstract
The concept of smart city has received great attention from city planners and those interested in 

spatial sciences in general and more recently، the concept of smart city refer to the city، which has its el-
ements، activities and activities with an advanced level of technology and smart applications، to become 
highly effective in accomplishing the tasks assigned to it Smart cities are self-sufficient in all areas of 
economic، social، environmental، transport and mobility.

Smart city planning is based on the optimal utilization of technology savings in planning and man-
agement towards making them smarter on the one hand and the principle of empowerment.

Our research links the smart city model with its characteristics and advantages on the one hand and 
the tourism sector، specifically religious tourism on the other hand by proposing the approach of smart 
tourism as an important knowledge area and take advantage of the global models of smart cities in this 
and used in restructuring the religious tourism sector in the holy cities In Iraq، smart tourism is a concept 
related to e-tourism، but represents an extension of it، and is based on the introduction of smart technol-
ogy and automation and electronic cloud connected to the Internet and promote remote communication 
between the elements of physical tourism Making tourism information available and enabling querying 
easily without physical communication and relying on smart applications as a guide for tourism devel-
opment and its impact in coming up with recommendations and proposals that provide a development 
planning guide that represents a package of directions required to achieve to ensure the achievement of 
appropriate tourism offer and achieve sustainable development.

key words: Innovative planning، smart city، smart tourism، tourist demand، tourist supply، multipli-
er، spatial development، e-tourism، smart applications.
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الم�شكلة البحثية:

صيغت املشكلة البحثية وفقًا ملبدأ سؤال البحث.

بلورة  يف  دورها  هو  وما  الذكية؟  املدن  هي  )ما 
الطلب  حجم  مع  ينسجم  ذكــي  سياحي  نموذج 
يف  املقدسة  ــدن  امل يف  الديني  السياحي  والــعــرض 

العراق؟(.

هدف البحث:

هيدف البحث إىل ما ييل:
املفاهيم . 1 حيث  من  الذكية  املدينة  نموذج  دراسة 

اىل  الوصول  هبدف  واخلصائص  واملتطلبات 
والتوصل  حتقيقه  وأدوات  للنموذج  كامل  فهم 
إىل جمموعة مقرتحات نحو حتقيق مبدأ السياحة 

الذكية كجزء من مكونات املدينة الذكية.
الذكية . 2 النامذج  توظيف بعض مؤرشات  امكانية 

قطاع  يف  وخصوصا  وتطبيقاهتا  واالبتكارية 
ختطيط  كلف  ختفيض  يف  ذلك  وامهية  السياحة 
إىل  استنادًا  حجمها  وفورات  وزيادة  املدينة 
فضاًل  عنارصها  وعالقات  اجلديدة  وظائفها 
اإلقليمي  املحيط  مع  وتنافسيتها  استدامتها  عن 
دليل  إىل  التوصل  ذلك  عن  فضاًل  والدويل، 
القرار  اختاذ  لتسهيل  املحلية  لإلدارات  سياسة 

التخطيطي السليم.

فر�شية البحث:

هو  الذكية  املدينة  نموذج  إن  البحث  يفرتض 
املــدن  لتخطيط  جــديــد  مــكــاين  ختطيطي  نــمــوذج 
التكنولوجيا  عوامل  عىل  مبنية  ذكية  عالقات  باجتاه 

بلورة  يف  سيساهم  ذلك  وان  واالبتكار  واملعلوماتية 
وصياغة نموذج السياحة الذكية وبشكل ينسجم مع 

التغري االجيايب ملستويات الطلب السياحي الديني.

منهج البحث:

الظاهرة  لوصف  وصفيًا  منهجًا  البحث  يتبع 
مؤرشات  لتحليل  حتليل  وآخر  مفاهيمها  ودراســة 
ملقرتحات  للتوصل  كــربــالء  يف  السياحة  قــطــاع 
القرار  صناعة  يف  تسهم  ومنهجية  علمية  ومضامني 

التخطيطي املطلوب.

 1. ال�شياحة والتنمية

Tourism And Development 

كوهنا  التنمية  عنارص  اهــم  أحــد  السياحة  تعد 
التي  واملعنوية  املالية  املردودات  من  كبريًا  قدرًا  تثل 
خالل  من  املكانية  التنمية  متطلبات  عىل  تنعكس 

مؤرشات النمو االقتصادي.

يف  مسامهتها  نسبة  يف  يكمن  السياحة  دور  ان 
الناتج املحيل اإلمجايل )GDP( للدول اذ اطلق عليها 
البعض صفة النشاط االقتصادي القائد والقادر عىل 
احداث تغيريات دراماتيكية تنعكس عىل تنمية حيز 
املكان فقد اعتمدت أكثر من 85 دولة يف العامل عىل 
للتنمية.  قائدة  انشطة  بوصفها  السياحية  األنشطة 

.)Michael،2005(

تتشابك  خمتلفة  مكانية  بعنارص  السياحة  وترتبط 
معها وفق عالقات لتؤدي من خالل هذه العالقات 
خمتلفة  قطاعات  تنمية  يف  تــؤثــر  معينة  وظــائــف 
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كاخلدمات واالنشطة االقتصادية يف احليز املكاين.

وتشكل الواردات السياحية مثاًل ما نسبته 7% من 
املتحدة  الواليات  الناتج املحيل االمجايل والنقدي يف 
وحدها  السياحة  إدراج  تم  ذلك  وألمهية  األمريكية 
 Harrison،( العاملية.  التجارة  يف  بند  أكرب  كثالث 

.)1994

يف  السياحي  للنشاط  املــبــارش  التأثري  ويتمثل 
السياحي  املنتج  عرض  بأن  القومي  الدخل  حجم 
املختلفة،  اإلنتاج  عنارص  تشغيل  يتطلب  السوق  يف 
كافة.  العنارص  يف  يتداخل  السياحي  فاملنتج  وبالتايل 
ويف النظرية الكينزية أن االستثامر هو املتغري الرئيس 
فإن  ذلك  عىل  وبناء  االقتصادي.  النظام  يف  املؤثر 
اإلنفاق  ــادة  زي إىل  تــؤدي  السياحي  الدخل  ــادة  زي
االستهالكي للمنشآت السياحية والعاملني فيها عىل 
خمتلف السلع واخلدمات النهائية، وهو ما يعترب حمفزًا 

.)John،1937( .عىل زيادة اإلنفاق االستثامري

ويمكن تشخيص دور القطاع السياحي يف أي دولة 
من خالل حساب ما يعرف باملضاعف السياحي وهو 
يمثل أكثر املؤرشات استخدامًا وأمهية يف تقدير آثار 
حيث  القومي،  االقتصاد  يف  وأثره  السياحي  الدخل 
القومي  الدخل  يف  السياحي  الدخل  دور  يقترص  ال 
عىل الزيادة األولية يف الدخل السياحي، إنام يمتد إىل 
زيادات متتالية يف املجتمع ناجتة من الدخل السياحي 
تعقب  كموجة  التنموي  املعجل  حركة  اىل  ومؤدية 
وينعكس  السياحية  االقتصادية  املضاعفات  حركة 
بالنهاية عىل زيادة االستثامر السياحي وحتقيق التنمية.

ختص  مهمة  مفاهيمية  جوانب  تفهم  وألجــل 

بعض  اســتــعــراض  مــن  فــالبــد  البحثي  املــوضــوع 
املصطلحات العلمية املهمة ومن أبرزها:

:)Tourist Supply( 1-1 العر�ض ال�شياحي

يستطيع  ما  انه كل  السياحي عىل  العرض  يعرف 
الفعليني  السياح  مــن  لقاصديه  تقديمه  املــكــان 
ومتكاملة  متصلة  بسلسلة  متمثاًل  واملتوقعني 
ومن  والبرشية  الطبيعية  واجلوانب  املغريات  من 
التسهيالت واخلدمات واملنشات التي من املمكن ان 
ترتك من األثر يف نفوس قاصدهيا لزيارهتا. واملكوث 
)احلــوري،2000،  الزمن دون غريها.  ملدة من  فيها 

ص227(.

اجلــذب  عــنــارص  السياحي  الــعــرض  ويشمل 
قصده  عىل  السائحني  تشجع  التي  املكاين  السياحي 
يقدم  ما  مجيع  ايضًا  ويشمل  عليه.  والطلب  وزيارته 
عوامل  ويتضمن  واملتوقعني،  الفعليني  السواح  اىل 
اخلدمات  وكذلك  والصناعية  الطبيعية  ــذب  اجل
او  بلد  زيارة  عند  األفراد  عىل  تؤثر  قد  التي  والسلع 

اقليم معني.

وهنالك عوامل عديدة تؤثر يف مستويات العرض 
بصورة  العوامل  هذه  وتتمثل  معني  ملكان  السياحي 
عنارص  وتوفر  الطبيعية  العوامل  من  كاًل  موجزة 
السياحة الطبيعية  وايضا املستوى الثقايف واحلضاري 
السياحية  العنارص  ملجمل  انعكاس  وهو  للمكان 
أيضا  ويؤثر  والدينية،  والرتاثية  واالثرية  الثقافية 
ولديه  التطور  من  عالية  درجة  عىل  املجتمع  كان  اذا 
الوسائل التكنولوجية ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية 



337

حمور االقتصاد

السياحي  للنشاط  خدمة  يسخرها  ان  املمكن  فمن 
وبالتايل فان هذا يعني تقليل التكاليف واختصار يف 
الوقت وهكذا تكون العالقة طردية بني التكنولوجيا 
والعرض السياحي. وهنالك عوامل مرتبطة باإلدارة 
االهتامم  كان  فكلام  التنمية  يف  وأولوياهتا  وإجراءاهتا 
منصب بتنمية وتطوير القطاع السياحي زاد العرض 

السياحي يف املكان. انظر الشكل )1(.

�شكل )1( العوامل الموؤثرة في العر�ض ال�شياحي

املصدر: الباحثان.

 )Tourism Demand( ال�شياحي  الطلب   2-1
والعوامل الموؤثرة فيه: 

رغبات  كمية  انه  عىل  عام  بشكل  الطلب  يعرف 
املستهلك يف رشاء سلع معينة وبسعر حمدد ويف زمان 

ومكان حمددين.

عىل  فيعرف  الكيل  السياحي  للطلب  وبالنسبة 
املحليني  السائحني  ــداد  ألع ــايل  اإلمج املجموع  انــه 
)احلــوري  ــا.  م مكان  إىل  الــوافــديــن  واخلــارجــيــني 

والدباغ،2000، ص21(.

الراغبني  املشرتين  جمموع  انــه  عىل  يعرف  كام 
السياحية  اخلــدمــات  كمية  رشاء  عىل  والــقــادريــن 
الزمن.  مــن  ــددة  حم مــدة  ــالل  وخ معني  سعر  عند 

 )Orchard،1997،P44(

إلعداد  الكيل  املجموع  انه  عىل  إجرائيًا  ويعرف 
السائحني الوافدين ملكان ما بقصد السياحة بمختلف 

انواعها خالل مدة زمنية حمددة.

طلب  انه  عىل  الكيل  السياحي  الطلب  ويوصف 
السياحية  الذروة  أوقات  عىل  باالعتامد  ومتغري  مرن 
املحددة خالل توقيتات حمددة ايضًا، وهنالك عوامل 
ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها  السياحي  الطلب  يف  تؤثر 
انظر  ص218-217(   ،2008 )اسامعيل،  احلرص: 

الشكل )2(

السياحي أ.  املنتوج  اسعار  به  ويقصد  السعر: 
انخفض  فكلام  عكسية،  العالقة  تكون  حيث 
السياحي  الطلب  ازداد  السياحي  املنتوج  سعر 
االخرى  العوامل  بقاء  مع  صحيح  والعكس 
السياحي  املنتوج  اسعار  امر  يتعدى  ثابتة،وقد 
التي  االخرى  والبضائع  السلع  اسعار  اىل  نفسه 

يقبل عىل رشائها السياح.
بعامل ب.  املتمثلة  املادية  اإلمكانات  تعد  الدخل: 

الطلب  لتحقيق  األساسية  الرشوط  من  الدخل 
ارتفع  فكلام  طردية  العالقة  وتكون  السياحي 
العوامل  بقاء  مع  السياحي  الطلب  زد  ا  الدخل 
أسباب  الدخل  عامل  ويفرس  ثابتة،  األخرى 
البلدان  سكان  بني  السياحي  الطلب  تفاوت 
العامل  بلدان  وسكان  جهة  من  والغنية  املتقدمة 

الثالث من جهة أخرى.
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عدد ج.  عىل  السياحي  الطلب  يعتمد  السكان: 
السكان والعالقة تكون بينهام طردية فكلام ازداد 
العوامل  بقاء  مع  الطلب  ازداد  السكان  حجم 
وحده  السكان  حجم  فقط  ليس  ثابتة،  االخرى 
العمر  منها  فهناك  السياحي  بالطلب  املتحكم 

والوضع االقتصادي والثقايف للفئة العمرية.
السياحي د.  التسويق  يعرف  التسويقية:  الوسائل 

املشاريع  خالهلا  من  تقوم  ادارية  )عملية  بأنه 
الفعلية  السياحية  جماميعها  بتحديد  السياحية 
واملتوقعة واالتصال هبا لغرض التحفيز والتأثري 
وحتقيق رغباهتم ودوافعهم وذلك لغرض حتقيق 
ان  يتضح  وبذلك  للسياح(  االفضل  االشباع 
الطلب  حتفيز  هي  التسويقية  الوسائل  مهمة 
السياحي وحتويل الكامن منه اىل فعيل عن طريق 
الدعاية واالعالن والعالقات العامة هبذا تكون 
العالقة طردية بني الطلب والوسائل التسويقية.

هـ.  التكنولوجيا: كلام تطورت الوسائل التكنولوجية 
تؤثر  اهنا  إذ  السياحي  الطلب  ازداد  املجتمع  يف 
الفراغ  اوقات  وازدياد  النقل  وسائل  تطور  عىل 
وارتفاع مستوى الدخل وبالتايل فالعالقة طردية 
والطلب  التكنولوجي  التطور  مستوى  بني 

السياحي مع بقاء العوامل االخرى ثابتة.
السياحي و.  الطلب  واألمني:  السيايس  االستقرار 

األمنية والسياسية وكلام  للظروف  حساس جدا 
توطدت  واألمني  السيايس  االستقرار  حتقق 
العالقات السياسية بني البلدان كلام ازداد الطلب 

السياحي مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

�شكل )2( العوامل الموؤثرة في الطلب ال�شياحي

املصدر: الباحثان.

2. المدينة الذكية وال�شياحة الذكية 
)Smart City And Smart Tourism(

مع ازدياد اعداد سكان املدن يف اغلب دول العامل 
احللول  دور  يف  جديًا  التفكري  بدأ  اوربا،  وخصوصا 
االبتكارية والذكية ملواجهة التحديات التي تواجهها 

املجتمعات احلرضية ومراكز املدن.

كنموذج   )Smart City( الذكية  املــدن  ظهرت 
العمرانية )السكن والتسوق  العنارص  قائم عىل ربط 
والبنى  الــعــامــة  واخلـــدمـــات  والــتــنــقــل  ــة  ــرك واحل
وتقنيات  بالتكنولوجيا  واملجتمع  االرتــكــازيــة( 
جودة  حتقيق  اجل  من  املتقدمة  والطاقة  االتصاالت 
احلرضية.  لالستدامة  والوصول  ونوعيتها  احلياة 
عىل  القائمة  املدينة  اهنا  عىل  الذكية  املدينة  وتعرف 
مرشوعات  وتطبيق  والذكية  االبتكارية  احللول 
تكنولوجية لتحقيق بيئة مالئمة ونوعية حياة افضل.

)J.Borsboom،2017،p1(

وختطط املدينة الذكية وفق ما يطلق عليه بالتخطيط 
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الذكي وهو  او   )Innovative Planning( االبتكاري 
وبرامج  إسرتاتيجية  خطط  اعداد  اىل  تفيض  عملية 
واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  قائمة 
ووضع  البيئية  والبصمة  امللوثات  وخفض  املتقدمة 
احللول للمسائل املستعصية يف بنية املدينة من خالل 
االعامل  وجمتمع  )التكنولوجيا  الثالثة  االبعاد  دمج 

والناس(.

االلكرتونية  املعدات  اىل  )ذكية(  مصطلح  ويشري 
املرتبطة  احلاسوبية  ــزة  ــه واالج واملستشعرات 
البيانات  وقواعد  الرقمية  والنمذجة  باالنرتنت 
ومنصة  الكرتوين  نظام  وفق  واملدجمة  االلكرتونية 

)Harrison،2010،P16( .حوسبة

اال  هي  ما  الذكية  املدينة  ان  يتضح  املحصلة  ويف 
سواء  املدن  مال  رأس  تعزيز  منها  الغرض  سياسة 
الوصول  لغرض  والتكنولوجية  والطبيعية  املادية 
اهلانئة  احلياة  حتقيق  تضمن  التي  املستدامة  للمدينة 
نظامًا  تثل  املدينة  ولكون  للمجتمع.  والسعادة 
تنمو  اهنا  اال  واقتصادية،  اجتامعية  خمتلفة  جلوانب 
يف  وفاعلة  قاعدة  قطاعات  تنمية  خالل  من  وتتطور 
اقتصادها الكيل، ولعل السياحة أحد اهم القطاعات 
كبري  بشكل  تساهم  والتي  ــدن  امل يف  االقتصادية 
املدن  وتتأثر  احلــرضي،  والتطور  التنمية  تعزيز  يف 
بتطور قطاعاهتا احليوية فاملدن الذكية مل تكن كذلك 
وخدمات  حتتية  بنى  من  عنارصها  مجيع  اذكاء  لوال 

وقطاعات اجتامعية واقتصادية وبيئية وغريها.

وتصنف املدن السياحية عىل اهنا املدن التي تبنى 
اقتصادياهتا عىل اساس اقتصادي سياحي كالسياحة 

والرتفيهية  والتارخيية  واالثرية  والطبيعية  الدينية 
والعلمية وغريها. الشكل )3(.

 Overlapping( نجد بناًء عىل نظرية املدن املتداخلة
BĂDIŢĂ( ان التنوع يف  City( للباحثة )اماليا باديتا 

سياحية  مدينة  سيخلق  السياحي  اجلــذب  عنارص 
متكاملة، أي ان املقاصد من الطلب السياحي املتولد 
نتيجة للعرض السياحي اجلزئي سيولد طلبًا سياحيًا 
السياحية،  للمدينة  املنجذبني  قبل  من  خمطط  غري 
يف  التنوع  مسألة  اىل  اطروحتها  يف  الباحثة  وذهبت 
تارخيية  مدنًا  تصيغ  التي  السياحي  العرض  مصادر 
مفهوم  بمجملها  تبلور  وجتارية  وترفيهية  وثقافية 

املدينة السياحية وترتبط ببعضها بعالقات وظيفية.

بالسياحة  متصل  مفهوم  الذكية  والسياحة 
اساس  عىل  وتبنى  هلا،  امتدادا  تثل  بل  االلكرتونية 
والسحابة  واالتــتــة  الذكية  التكنولوجيا  ادخــال 
املتصلة باالنرتنت وتعزيز االتصال عن  االلكرتونية 

بعد بني العنارص السياحية املادية. 

وجعل  افرتاضيًا  واملستهدفني  املستهلكني  وربط 
عنها  االستعالم  وتكني  متاحة  السياحية  املعلومة 

بسهولة دون احلاجة للتواصل املادي.

هو  الذكية  السياحة  باجتاه  االسايس  املنطلق  ان 
بناء قواعد املعلومات املكانية االلكرتونية التي تتيح 
خمتلف  عىل  العنكبوتية  الشبكة  خالل  من  التعرف 
النقل  بأجوبة عن  للسائح  وجتهز  السياحية  العنارص 
احلرضية  واالنظمة  واملطاعم  والسكن  واحلــركــة 
واللغات املحلية واسعار السلع واخلدمات واالجور 
واصناف  بينها  واملسافات  السياحية  اخلدمة  ومواقع 
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يقصد  الذي  السائح  تالئم  التي  السياحية  املقومات 
املدينة.

واشارت االحصاءات لسنة 2016 ان ما يقارب 
تستخدم  العامل  دول  بمختلف  الناس  من   %60
http://( .تقنيات السياحة الذكية يف السفر والسياحة

)ec.europa.eu

الذكية  السياحة  مفهومي  بــني  ــاط  ــب االرت ان 
والسياحة االلكرتونية يكمن يف ان االوىل هي امتداد 
للثانية يف حني ان الثانية تستخدم قبل عملية السياحة 
السياحة،  عملية  واثناء  قبل  فتستخدم  الثانية  اما 

واجلدول )1( يبن اوجه الفروقات بني املفهومني.

جدول )1( مقارنة بين ال�شياحة اللكترونية وال�شياحة 

الذكية

السياحة الذكية 
)Smart Tourism(

السياحة االلكرتونية 
)Electronic Tourism(

رقمية فقطرقمية ومادية 

املستشعرات واألجهزة 
الذكية كتكنولوجيا 

اساسية

املوقع االلكرتوين 
)Websites( كتكنولوجيا 

اساسية

تتم قبل واثناء الرحلة 
والسفر

تتم قبل الرحلة والسفر

تعتمد عىل قواعد البيانات 
)Big data(

تعتمد عىل املعلومات 
)Information(

تنفذ من قبل القطاعات 
اخلاصة والعامة والتعاونية

تنفذ من قبل املستخدمني 
واملديرين 

نظام ايكولوجي رقمي 
متكامل )الكرتوين- فعيل(

خدمة الكرتونية

املصدر: الباحثان.

ساعد  الذكية  املحمولة  االجهزة  استخدام  ان 
السياحة  خلدمة  خمصصة  بتطبيقات  االتيان  يف  كثريًا 
 Roomer Link، Tripadvisor Link، Google( الذكية
Maps Link()*( من خالل ما توفره من مزايا عديدة 

كمعرفة الطرق املزدمحة وغري املزدمحة والتعرف عىل 
اسعار الفنادق والتعرف عىل اللغات املحلية وكذلك 
ارشادات الربنامج السياحي املتكامل فضاًل عن ذلك 
دعم املنتج الصناعي املحيل وقطاع التجارة من خالل 
الئحة تتضمن ابرز املنتجات املحلية واسعارها. انظر 

شكل )4(.

�شكل )4( جهاز ذكي وتطبيق �شياحي ذكي

 Reference: Google، The Bright side of املصــدر: 
 sitting in traffic: Crowd sourcing road congestion
 data، 2009، Googleblog.

اجراء  بإمكانية  الذكية  السياحة  نظام  ويتميز 
خالل  من  السياحية  للخدمة  واملراجعة  التقييامت 
والتعرف  ومقرتحاهتم  السائحني  آراء  عىل  التعرف 
جماميع  حــرص  ــالل  خ مــن  احتياجاهتم  ابـــرز  عــىل 
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السائحني ومتابعة حركتهم وتنقالهتم عرب تطبيقات 
ذكية للـتعرف عىل املوقع واألكواد املخصصة هلم.

2-1 متطلبات نظام ال�شياحة الذكية

ان تنفيذ نموذج السياحة الذكية يتطلب توافر مجلة 
من الرشوط والتي من خالهلا يمكن تطبيق النموذج، 

اذ تم حرص هذه الرشوط وفق اآليت:

من  السياحي  للقطاع  التحتية  البنى  رقمنة  اوالً: 
خالل بناء قواعد معلومات سياحية شاملة وفق نظام 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  وبمساعدة   )Big Data(

)GIS( لصياغة نظام ايكولوجي رقمي.

التوجيه  يف  ــا  ودوره واحلوسبة  احلوكمة  ثانيًا: 
والتقنني لضبط االداء وجودة اخلدمة الرقمية املقدمة 

ومثاليتها.

رقمي  عمراين  ختطيط  اسرتاتيجيات  توافر  ثالثًا: 
للبنى التحتية بام يف ذلك منظومة الطرق واالتصاالت 

والشبكات واخلدمات بشكل عام.

للسياسات  الداعم  والتمويل  الترشيع  رابعًا: 
وبالتايل  الذكية  املدينة  نحو  االنتقال  وبرامج  الذكية 

حتقيق حلم البيئة املستدامة.

النظام  تدير  التي  الفنية  الكوادر  توافر  خامسًا: 
إلدارة  الساعة  مــدار  عىل  وتعمل  وتراقبه  الرقمي 

النظام.

السياحة  بأمهية  املجتمعي  الوعي  تعزيز  سادسًا: 
الذكية يف حتريك عجلة االقتصاد االقليمي والوطني.

االنتقال  لفكرة  والداعم  املساند  اإلعالم  سابعًا: 
نحو السياحة الذكية.

املنال  صعبة  ليست  ــورة  ــذك امل املتطلبات  ان 
الذي  واملعريف  االقتصادي  االنفتاح  مع  خصوصًا 
خصوصًا،  املقدسة  كربالء  وحمافظة  العراق  شهده 
اجلميع  متناول  يف  الداعمة  الذكية  االجهزة  باتت  اذ 
السياحة  نموذج  اعتامد  مقومات  توافر  عن  فضاًل 
واملراكز  املختصة  الفنية  املالكات  خالل  من  الذكية 
العراق  بوابة  مرشوع  وكذلك  واملعلوماتية  البحثية 

االلكرتونية.

كربالء  حمافظة  يف  الذكية  للسياحة  اللجوء  ان 
الديني  السياحي  الطلب  حجم  ضوء  يف  املقدسة 
املكانية  التنمية  حتقيق  يف  الكبري  االثــر  له  سيكون 
عىل  رائــد  نشاط  اىل  السياحي  بالنشاط  واالنتقال 
املستويني االقليمي والوطني، فضاًل عن ذلك املنافع 
املرتبطة بالسياحة الذكية واملتمثلة بتطوير تطبيقات يف 
سياق رقمنة اخلدمات والذي يؤول اىل توفري اجلهد و 
الكلفة للسائح ووسائط النقل، وكذلك تقليل معدل 
باستخدام  التوسع  حــال  يف  النقل  وسائط  حركة 
التطبيقات الرقمية يف املجتمعات عمومًا بالتايل تدين 
مستوى االزدحامات املرورية و صوالً لتقليل معدل 
البيئي،  التلوث  مستوى  وخفض  الطاقة  استهالك 
واالهم من ذلك هو تعزيز مفهوم الرفاهية السياحية 
يعد  والــذي  السياحية  اخلدمات  رقمنة  خالل  من 
عىل  املقدسة  كربالء  مدينة  وضع  يف  اساسيًا  عاماًل 

الئحة املدن السياحية الذكية.
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ال�شياحة  نظام  تواجه  التي  التحديات   2-2

الذكية 

هنالك منافع كبرية ستعود عىل اقتصاد املدينة من 
خالل اعتامد السياحة الذكية منها ما يتعلق ببناء نظام 
وكذلك   )Digital Ecosystem( رقمي  ايكولوجي 
السياحي  اجلذب  وتعزيز  السياحي  للمنتج  الرتويج 
اخلارجي، وايضًا إمكانية حتقيق ادارة ذكية للخدمات 
جدًا  عالية  وادقة  وجيز  وبوقت  السياحية  واملرافق 
التعامل  يف  املتبعة  التقليدية  ــاإلجــراءات  ب قياسًا 
الذكية  السياحة  نظام  ويمكن  السياحة،  قطاع  مع 
رقمية  بيئة  ضمن  ودجمها  البيانات  ربط  يف  امكانية 
الرصد  عملية  احلرضية  ــإلدارات  ل تسهل  موحدة 

)Monitoring( ملجمل العمليات احلرضية.

معوقات  بمجملة  الذكية  السياحة  وتصطدم 
التي  النقاط  اهم  إبراز  ويمكن  التطبيق  حيز  لتدخل 

تثل حتديًا لنظام السياحة الذكية:

اوالً: اذكاء السياحة للرشوع بتطبيق نظام السياحة 
الذكية يتطلب خطوات لتحقيق خدمات اخرى ذكية 
يف املدينة، أي بمعنى تطبيق السياحة الذكية جيب ان 
يكون ضمن بيئة رقمية للمدينة بكل عنارصها وليس 
للسياحة فحسب مما يشكل عائق مايل وفني كبريين 
خصوصًا يف مدن الدول النامية التي تعاين من تدهور 
بناها التحتية وخدماهتا وغياب رؤية ختطيطية تنموية 
لتطورها ونموها وضبط حركة عنارصها عىل االمد 

املستقبيل.

اجهزة  وجود  تتطلب  الذكية  السياحة  ان  ثانيًا: 
عن  فضاًل  لــذلــك،  خمصصة  ومستشعرات  ذكية 

توافر خدمة االنرتنت بشكل دائمي ومتاح للجميع 
االلكرتونية  السحابة  عىل  الذكية  السياحة  وتعتمد 
بمعنى أي قطع  ونظام رقمي مستقل ومستدام، أي 
او حتكم خارجي بمستوى اخلدمة سيؤدي اىل تعطل 

إجراءات السياحة الذكية. 

التكنولوجيا  من  اهلروب  يف  السائح  رغبة  ثالثًا: 
ذلك  عن  فضاًل  الرتفيهية  الرحالت  اثناء  خصوصًا 
الذكية خصوصًا  املستخدمني لألجهزة  مهارات  قلة 
وهنا  الــذكــي(،  للسائح  )احلــاجــة  السن  كبار  من 
اشرتطت  اسبانيا  يف  احلرضية  اإلدارات  ان  اىل  نشري 
الذكية  السياحة  تطبيق  عىل  السياح  مهارات  تعزيز 
من  وتكنت  الذكية  األجهزة  خالل  من  برشلونا  يف 
االجهزة  تلك  شحن  لغرض  بنافذة  السياح  تزويد 

)Ulrike،2015(.وضامن اتصاهلا باالنرتنت

رابعًا: طبيعة ورسية البيانات تثل حتديًا كبريًا اما 
تطبيق السياحة الذكية خصوصًا يف البلدان املضطربة 
امنيًا، اذ من الرضوري معرفة اجلهة)حكومة ام قطاع 
خاص او تعاوين( التي ستوىل ادارة البيانات الرقمية 
وخصوصية  رسية  ومدى  وادارهتا  وحتديثها  اهلائلة 

البيانات التي سيتم اطالقها للمستخدم.

ان جتاوز التحديات املذكورة التي تعوق قيام نظام 
سياحة ذكي فضاًل عن تكاتف اجلهود الرامية لتوفري 
املتطلبات والرشوط املادية والفنية مع وجود فلسلفة 
يف  الكبري  االثر  لذلك  سيكون  معدة  ورؤية  اداريــة 
والتمتع  عامليًا  املعتمد  السياحي  للنظام  الوصول 
املكانية  التنمية  عىل  ستنعكس  التي  االجيابية  باآلثار 
االجيايب  التغري  ديناميكية  دراماتيكية  مع  خصوصًا 
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املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الكيل  السياحي  للطلب 
خالل السنوات القليلة املاضية ولغاية االن.

3. موؤ�شرات الطلب والعر�ض ال�شياحي في 

محافظة كربالء المقد�شة
نظرًا لوجود عنارص العرض السياحي الديني يف 
احلسينية  باحلرضة  واملتمثلة  املقدسة  كربالء  حمافظة 
عيل  بن  احلسني  ــام  االم رفــاة  تضم  والتي  املقدسة 
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتقع   طالب ايب  بن 
وسط مدينة كربالء املقدسة ويقع بالقرب منها مرقد 
العباس بن عيل بن ايب طالب، اضافة اىل عرشات 
املحافظة،  عموم  يف  املنترشة  الدينية  املراقد  املزارات 
املاليني من  انظار  املقدسة حمط  لذا اصبحت كربالء 
الزوار والسائحني الدينيني الذي يقصدون املحافظة 

التام الزيارة الدينية يف مواسم الزيارات وغريها.

كف  مقاما  كربالء  ارض  تتضمن  لذلك  اضافة 
تل  ومــقــام  وااليـــرس  االيــمــن   العباس سيدنا 
االمام  وقوف  ومقام  املهدي  ومقام  واملخيم  الزينبية 
فضة  شري  ومقام  سعد(  بن  عمر  )مع   احلسني
عيل  ومقام   احليل فهد  بن  امحد  الشيخ  ومرقد 
بن  جعفر  االمــام  ومقام  احلسني  االمــام  بن  االكــرب 

حممد الصادق ومقام عيل االصغر بن االمام احلسني 
ومرقد  اسامعيل  سيد  ورضيح  احلمزة  ابن  ورضيح 
اهلل  عبد  بن  عــون  ومرقد  الرياحي  يزيد  بن  احلــر 
واالخرس بن الكاظم ومرقد إمام نوح ومرقد السيد 
ابو هاشم وقطارة االمام عيل ومرقد حممد العابد بن 
االمام موسى بن جعفر ومرقد احلسن بن عيل املختار 
بن السيد جعفر التواب بن االمام عيل اهلادي ومرقد 
اوالد الرضا اهلادي ومرقد حممد بن احلسن املثنى بن 
االمام احلسن ببن عيل ببن ايب طالب اهلادي ومرقد 
احلسن  ومرقد  جعفر  بن  موسى  االمام  بن  سليامن 
بنت  خدجية  والعلوية  جعفر  بن  موسى  االمــام  بن 
العنارص  هــذه  كل   ،جعفر بن  موسى  ــام  االم
السياحية الدينية جعلت من كربالء املقدسة حارضة 
جذبا  العاملية  املدن  اكثر  من  وواحد  مهمة  اسالمية 
للسياح الدينيني. تتسم كربالء املقدسة بوجود أعداد 
بالفنادق  املتمثلة  السياحية  املرافق اخلدمية  كبرية من 
اإلحصاءات  اشارت  اذ  الزائرين  ومدن  واملطاعم 
لالحصاء  املركزي  اجلهاز  من  الصادرة  الرسمية 
التابع لوزارة التخطيط العراقية بوجود )758( فندق 
خمتلف التنصيف لعام 2017 يف حمافظة كربالء وكام 

مبني يف اجلدول )2(.

املصــدر: الباحثــان، اســتنادا اىل بيانــات اجلهــاز املركــزي لالحصــاء وتكنولوجيــا املعلومــات التابــع لــوزارة التخطيــط، بيانــات 
2017، ص8.

جدول )2( عدد الفنادق وت�شنيفها في كربالء المقد�شة لعام 2017
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املركزي  اجلهاز  من  الصادر  التقرير  نفس  ويشري 
وجممعات  الفنادق  عــدد  ان  العراق  يف  لإلحصاء 
مرفقًا   )1618( بلغ  العراق  يف  السياحي  ــواء  اإلي
سياحيًا لسنة 2017 بنسبة زيادة مقدارها )%9.0( 
وجممعات  الفنادق  عدد  كان  اذ   ،2016 سنة  عن 
احتلت  سياحيًا  مرفقًا   )1484( السياحي  اإليــواء 
تلتها   )%46.8( نسبة  أعىل  املقدسة  كربالء  حمافظة 
النجف  حمافظة  ثم   )%22.5( بنسبة  بغداد  حمافظة 

بنسبة )22.1 %(.

 )6125( عددهم  فبلغ  النزالء  لعدد  بالنسبة  اما 
حمافظة  احتلت  العراق،  يف   2017 لسنة  نزيل  ألف 
كربالء املقدسة أعىل نسبة )37.6 %( بسبب السياحة 
الدينية تلتها حمافظة بغداد نسبة )36.2%( ثم حمافظة 
البرصة  بنسبة )20.5%( وحمافظة  النجف االرشف 
بنسبة )7.2%( من إمجايل عدد النزالء، وهذا يؤرش 
ملحافظة  الديني  السياحي  للطلب  الكبري  احلجم 
ومن  املحافظات  بقية  مع  باملقارنة  املقدسة  كربالء 

ضمنها العاصمة بغداد.

ولو نظرنا اىل نسب االيرادات السياحية بحسب 
بلغت  فاهنا   2017 لعام  الرسمية  االحــصــاءات 
حيث  عراقي،  دينار  مليون  مليون   )316484(
احتلت حمافظة كربالء املقدسة اعىل نسبة )%32.7( 
ثم   )%28.9( بنسبة  االرشف  النجف  حمافظة  تلتها 
املؤرش  وهــذا   ،)%27.4( بنسبة  بغداد  العاصمة 
حجم  مع  باملقارنة  السياحي  الطلب  حجم  يعكس 

االيراد الكيل ملحافظة كربالء املقدسة.

الديني  السياحي  الطلب  ملــؤرشات  بالنسبة  اما 

ملحافظة كربالء املقدسة فأن اعداد السياح الداخليني 
شهد  الكيل(  الديني  السياحي  )الطلب  واخلارجيني 
 )5( اشكال   )3( جدول  دراماتيكيًا،  اجيابيًا  تغريًا 

و)6( و)7(.

جدول )3( موؤ�شرات الطلب ال�شياحي الديني الكلي في 

محافظة كربالء المقد�شة لغاية عام 2017 بالمليون
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املصــدر: الباحثــان اســتنادًا اىل بيانــات مديريــة ختطيــط 
كربــالء، بيانــات غــري منشــورة، 2019.
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�شكل )5( موؤ�شرات الطلب ال�شياحي الديني الداخلي في 

محافظة كربالء المقد�شة

املصدر:الباحثان استنادًا اىل بيانات اجلدول )3(.

�شكل )6( موؤ�شرات الطلب ال�شياحي الديني الخارجي في 

محافظة كربالء المقد�شة

املصدر:الباحثان استنادًا اىل بيانات اجلدول )3(.
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�شكل )7( موؤ�شرات الطلب ال�شياحي الديني الكلي في 

محافظة كربالء المقد�شة

املصدر:الباحثان استنادًا اىل بيانات اجلدول )3(.

يتضح من خالل بيانات اجلدول )3( واألشكال 
يف  اجيــايب  طــردي  ارتباط  وجــود  و)7(  و)6(   )5(
يف  واخلــارجــي  الداخيل  الديني  السياحي  الطلب 
السنوات  عرب  الكيل  وبالتايل  املقدسة  كربالء  حمافظة 
الوضع  حتسن  من  ناجم  وهــذا   )2017-2011(
حتسن  عــن  فضاًل  السيايس  واالســتــقــرار  األمــنــي 

عمومًا  االقتصادي  والــوضــع  الدخل  مستويات 
وتطور اخلدمات امللبية للطلب السياحي، وهنا نجد 
من امللفت التغري الكبري يف مستوى الطلب لغاية سنة 
املساند  تأثري اإلعالم  زيادة   يعود عىل  2017 وهذا 
التواصل  وسائل  لــدور  إضافة  الدينية  والتوعية 
االجتامعي، واالنفتاح السيايس واالقتصادي للعراق 
وذلك  الديني،  السياحي  الطلب  دول  اغلب  عىل 
عىل  يعتمد  اخلارجي  السياحي  الطلب  حجم  ألن 
البلدان واالنفتاح  الدبلوماسية بني  العالقات  طبيعة 
السيايس والربوتوكوالت االقتصادية وغريها، وهذا 
ما يؤكده عدد السياح اخلارجيني القادمني إىل حمافظة 

كربالء املقدسة عرب سنوات الدراسة.

4. تطبيقات ال�شياحة الذكية 
)نماذج عالمية(

نظرًا للحاجة امللحة لتوظيف العامل التكنولوجي 
الوصول ملستوى  بغية  املدن  واملعلومايت عند ختطيط 
املستدامة  التنمية  وحتقيق  احلياة  جــودة  من  معني 
ونظرًا لفشل الكثري من السياسات املقرتحة ملواجهة 
اطروحة  اصبحت  العمرانية،  البيئة  يف  التحديات 
تقوم  االبتكار  عىل  القائمة  املستدامة  الذكية  املدينة 
املعلومات واالتصاالت  عىل استعامل تكنولوجيات 
احلياة  نوعية  لتحسني  الوسائل  من  وغريها   )ICT(
والقدرة عىل  العمليات واخلدمات احلرضية  وكفاءة 
املنافسة مع ضامن تلبية احتياجات األجيال احلارضة 
واملقبلة فيام يتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتامعية 
 Smart( الذكية  السياحة  منهج  اتباع  ولعل  والبيئية، 
الذكية  املدينة  منهج  من  يتجزأ  ال  كجزء   )Tourism
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املرغوب من  املستوى  لبلوغ  اصبح حاجة ورضورة 
عىل  قائمة  الذكية  السياحة  وألن  املستدامة،  التنمية 
الذكي  للتطبيق  ان  اال  لتحقيقها  مرتكزات  جمموعة 
الدور االبرز يف إظهار هذا املنهج عىل ارض الواقع 
معظم  سعت  اذ  املادية.  واالمكانات  الكلف  باقل 
التطبيقات  بعض  ابتكار  اىل  السياحية  العاملية  املدن 
التي تساعد عىل اتباع منهج السياحة الذكية وبالتايل 

املدينة الذكية وصوالً لالستدامة.

السائح  تساعد  رقمية  سياحية  خرائط  بناء  اوالً: 
بناء  طــرق  عىل  والرتكيز  السياحية  املواقع  ملعرفة 
تعريفية  خاصة  وكودات  برموز  وتضمينها  اخلرائط 
للمواقع  الصور  عرض  وحتسني  معاجلة  سياق  يف 

السياحية.

ثانيًا: بناء قواعد املعلومات الرقمية املكانية ملواقع 
اجلذب السياحي وربطها بالشبكة العنكبوتية وانشاء 
تطبيقات عىل اهلواتف الذكية تسمح باستدعاء دليل 
وحتديد  تفاصيله  وعرض  السياحي  املوقع  لوصف 
املسار األقرب له واخلدمات السياحية القريبة وتفعيل 
التطبيقات  هذه  وتعد   ،)GPS-Tracking( خاصية 
الرقمية املتصلة باالنرتنت واملجهزة للهواتف الذكية 
تطبيق  ذلك  ومثال عىل  دليل سياحي شامل،  بمثابة 
أبوظبي(،  )زوروا  املتحدة   العربية  االمارت  أنشأته 
املرافق  كل  عن  املعلومات  كل  للسياح  يقدم  حيث 
واملعامل واخلدمات يف اإلمارة، بطريقة تفاعلية ورقمية 
هلم  وتتيح  الذكية،  واألجهزة  اهلواتف  عرب  مبتكرة 
حتديث  جانب  إىل  رحــالهتــم،  وتنظيم  التخطيط 
مبتكرًا  ليصبح  أبوظبي(  )رزنامة  اإللكرتوين  املوقع 
املقامة  للفعاليات  الزوار  من  مزيد  جلذب  وتفاعليًا 

هبا  هيتم  التي  األماكن  خريطة  ويتضمن  اإلمارة،  يف 
السائح أو املقيم، من فنادق ومطاعم ومرافق صحية 
بالوقود  التزود  وحمطات  ومساجد  ومستشفيات 
الربنامج جوالت  وأماكن توقف احلافالت ويّسهل 
السائح، ويعد وسيلة مهمة لإلجابة عىل استفسارات 
بيانات مستحدثة وشاملة  السياح، من خالل قاعدة 
تضم مجيع اخلدمات التي حيتاج إليها الزائر أو املقيم 

او السائح.

املستخدمني  لتتبع  إحصائية  ذكية  تطبيقات  ثالثًا: 
اثناء حتصيل املعلومات املكانية والزمانية يف البيئات 
احلرضية كإحصاء عدد الزوار ملدينة ما او عدد االرس 
خالل  من  املباين  ــواع  ان تصنيفات  او  ما  منطقة  يف 

.)Online( خاصية االتصال احلي

والواقع   )VR( االفرتايض  الواقع  نموذج  رابعًا: 
املعزز )AR( يساعد عىل جتربة البيئة الرقمية للمواقع 

السياحية كام يف البلدان االوربية.

خامسًا: نظام تتبع ورصد مركبات السياح الرقمي 
احلقيقي  الوقت  يف  معلومات  عىل  للحصول  الذكي 

وموقع املركبات، كام يف جتربة الصني.

للغات  الرتمجة  ختص  ذكية  تطبيقات  ســادســًا: 
خمتلف  مع  التفاهم  عىل  السياح  تساعد  متعددة 

اجلنسيات واللغات.

عن  السائحني  الستبيان  ذكية  تطبيقات  سابعًا: 
جودة اخلدمة والطلبات املطلوبة.

بشكل  الذكية  الرقمية  التطبيقات  هذه  وترتبط 
 )Electronic Cloud( االلكرتونية  بالسحابة  مبارش 
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بالشبكة  املرتبطة  املكانية  املعلومات  بقاعدة  املتصلة 
العنكبوتية.

رشحية  عند  الذكية  املحمولة  االجهزة  انتشار  ان 
التكنولوجي  التقدم  ظل  يف  السائحني  من  واسعة 
هذه  تطبيقات  ربط  اجراء  السهل  من  اصبح  الكبري 
املعلومات  وقاعدة  املفرتضة  السحابة  مع  االجهزة 
رقمية  معلومات  قاعدة  انشاء  تم  حال  يف  املكانية 
اعداد  يف  تساهم  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  مكانية 
الدينية  السياحية  للمواقع  تفصيلية  وصفية  بيانات 
وارشفة  حفظ  وسيلة  وتثل  واالثــريــة  والرتاثية 
اسرتجاعها  وامكانية  للمعلومات  الكرتونية 
بصورة رسيعة واالستعالم عنها وحتديثها وتعديلها 
واالضافة عليها بشكل دقيق مع حتقيق امتيازات عىل 
مستوى اجلهد والوقت باملقارنة مع االنظمة التقليدية 
املعتمدة يف التوثيق، اذ تثل قواعد البيانات بدياًل عن 
للمواقع  االرشيفية  والوثائق  الورقية،  السجالت 

الرتاثية واالثرية.

)Conclusions( 5. ال�شتنتاجات

املحيل  الناتج  دعــم  يف  السياحة  تساهم  اوالً: 
االمجايل من خالل االيرادات املتحققة منها وتشكل 
ثقاًل اقتصاديًا كبريًا من الدول مما ينعكس عىل دورها 

يف التنمية املكانية.

منظومة  من  جــزء  الذكية  السياحة  تعد  ثانيًا: 
املعدات  اىل  )ذكية(  مصطلح  ويشري  الذكية  املــدن 
احلاسوبية  واالجهزة  واملستشعرات  االلكرتونية 
وقواعد  الرقمية  والنمذجة  باالنرتنت  املرتبطة 

حاسويب  نظام  وفق  واملدجمة  االلكرتونية  البيانات 
حمكم.

املتولد  السياحي  الطلب  من  املقاصد  ان  ثالثًا: 
نتيجة للعرض السياحي اجلزئي سيولد طلبًا سياحيًا 

غري خمطط من قبل املنجذبني للمدينة السياحية.

للسياحة  امــتــدادًا  الذكية  السياحة  تعد  رابــعــًا: 
قبل  تستخدم  االلكرتونية  فالسياحة  االلكرتونية 
عملية السفر اما السياحة الذكية فمهمتها قبل وخالل 

عملية السفر والسياحة.

خامسًا: ان تنفيذ نموذج السياحة الذكية يتطلب 
توافر مجلة من الرشوط والتي من خالهلا يمكن تطبيق 
ووجود  رقمية  معلومات  قواعد  كبناء  النموذج، 
التحتية،  للبنى  رقمي  عمراين  ختطيط  اسرتاتيجيات 
واحلوسبة  احلوكمة  وكذلك  الفنية  الكوادر  وتوافر 

وغريها.

السياحي  الطلب  بفعل مؤرشات حركة  سادسًا: 
حمافظة  يف  الذكية  للسياحة  اللجوء  فــان  الديني 
حتقيق  يف  الكبري  االثــر  له  سيكون  املقدسة  كربالء 
اىل  السياحي  بالنشاط  واالنتقال  املكانية  التنمية 
تعزيز  والوطني  االقليمي  املستويني  عىل  رائد  نشاط 
مفهوم الرفاهية السياحية من خالل رقمنة اخلدمات 
السياحية والذي يعد عامل اسايس يف وضع حمافظة 

كربالء املقدسة عىل الئحة املدن السياحية الذكية.

نظام  تواجه  متعددة  حتديات  هنالك  سابعًا: 
املقدسة  كربالء  ويف  عــام  بشكل  الذكية  السياحة 
صياغة  اىل  سيؤدي  جتــاوزهــا  وان  خــاص  بشكل 
اجلهود  تكاتف  ان  عن  فضاًل  ذكي  سياحة  نموذج 
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لتوفري املتطلبات والرشوط املادية والفنية مع وجود 
االثر  لذلك  سيكون  معدة  ورؤيــة  ــة  اداري وفلسفة 
الكبري يف الوصول لنظام سياحي عاملي، ينعكس عىل 

التنمية املكانية.

ثامنًا: هتيمن حمافظة كربالء املقدسة عىل حمافظات 
الدينيني  السائحني  عــدد  حيث  من  ككل  العراق 
)الداخليني واخلارجيني( فضاًل عن مستوى اخلدمة 
االحصاءات  بموجب  وغريها  الفندقية  السياحية 
الرسمية كوهنا تتسم بوفرة عنارص العرض السياحي 
كبرية  سياحية  مقومات  تــوافــر  بسبب  املختلفة 

كمقومات السياحة الدينية واآلثارية والطبيعية.

تاسعًا: استطاعت العديد من املدن توظيف عامل 
التكنولوجيا واملعلوماتية يف قطاع السياحة من خالل 
االنطالقة  مثلت  التي  الذكية  السياحية  التطبيقات 
الذكية كعنرص مهم من عنارص  السياحة  نحو منهج 

املدن الذكية واالستدامة عمومًا.

الديني  السياحي  الطلب  مستوى  شهد  عــارشًا: 
اجيابيًا  الكيل للسنوات 2011 إىل سنة 2017 تغريًا 
زيادة   اىل  يعود  املقدسة وهذا  ملفتًا يف كربالء  طرديًا 
إىل  إضافة  الدينية  والتوعية  املساند  اإلعــالم  تأثري 

العوامل االقتصادية عىل الطلب السياحي الداخيل.

)Recommendatios( 6. التو�شيات

السياحي  العرض  عنارص  وتطوير  دعم  اوالً: 
أمهية  مع  ينسجم  بشكل  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف 
ترتيب  خــالل  من  املحافظة  يف  السياحي  القطاع 
واملــرشوعــات  اخلطط  يف  واالمهــيــات  ــات  ــوي االول

التنموية عىل صعيد القطاعات املركزية واملحلية.

ثانيًا: التأهيل والتثقيف والتوعية لرشائح املجتمع 
يف  ودورها  التنمية  يف  الذكية  السياحة  بأمهية  ونخبه 

االقتصاد الوطني واملحيل.

السياحي من وسائل  الرتويج  ثالثًا: دعم وسائل 
والقنوات  واملــســمــوع  ــروء  ــق وامل املــرئــي  اإلعـــالم 
النجف  يف  السياحي  باملعروض  للتعريف  الفضائية 

االرشف ملا حتتويه من مقومات سياحية هائلة.

يف  والنظر  والباحثني  البحثية  املراكز  دعم  رابعًا: 
لتنمية  هتدف  التي  واطروحاهتم  العلمية  نتاجاهتم 

القطاع السياحي يف املحافظة.

رقمية  بيانات  قاعدة  إنشاء  عىل  العمل  خامسًا: 
مكانية )رقمنة البنى التحتية للسياحة( مرتبطة بشبكة 
وحتديد  السياحية  اخلرائط  اصدار  مهمتها  االنرتنت 
املواقع اخلاصة بالعنارص السياحية ومساراهتا املؤدية 

هلا لتكونني دليل السائحني والوافدين للمحافظة.

سادسًا: توافر اسرتاتيجيات ختطيط عمراين رقمي 
للبنى التحتية بام يف ذلك منظومة الطرق واالتصاالت 

والشبكات واخلدمات بشكل عام.

النظام  تدير  التي  الفنية  الكوادر  تدريب  سابعًا: 
إلدارة  الساعة  مــدار  عىل  وتعمل  وتراقبه  الرقمي 

النظام.

الــداعــم  والتمويل  الــتــرشيــع  رضورة  ثــامــنــًا: 
املدينة  نحو  االنتقال  وبرامج  الذكية  للسياسات 

الذكية وبالتايل حتقيق حلم البيئة املستدامة.
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في  وال�شياحية  الدينية  المواقع  حماية  في  الم�شتدامة  ال�شياحية  التنمية  دور 

محافظة كربالء درا�شة تحليلية

م. د. حمسن مهدي رباط

كلية العلوم السياحية - جامعة كربالء

muntather771@gmail.com

الملخ�ض 

مل تكن السياحة صناعة وطنية حمدودة بل هي صناعة  إقليمية، وعاملية، وأصبحت الرشكات، والوكاالت 
السياحية املتعددة اجلنسيات تغطي العامل بأرسه، أن التطور الرسيع يف عرص العوملة، شهد نموًا كبريًا يف قطاع 
السياحة وزيادة هائلة يف اعداد السياح، مما رافق ذلك ضغط كبري عىل املنتجعات، واملواقع التارخيية، واألثرية، 
مبدأ  وإدخال  السياحية  للتنمية  مناسب  ختطيط  إجياد  إىل  ملحة  احلاجة  فأمست  والبيئية،  والرتاثية،  والدينية، 
االستدامة عليها، كون هذا املبدأ أدخل يف كل قطاعات االعامل والصناعات املختلفة ملا حيققه من توازن بني 
التنمية ومحاية البيئة. واليوم  ومن جراء االنشطة السياحية املتنوعة اصبحت مواقع اجلامل الطبيعي التي منحها 
ذاهتا  الفرص  لتوفري  املستدامة  السياحية  التنمية  وهتدف  باخلطر،  مهددة  هبا،  للتمتع  للناس  وجل«   »عز  اهلل 
لألجيال القادمة  واملتعاقبة للتمتع هبذا اجلامل، من خالل إدامة كل املواقع السياحية والبيئية وعدم العبث هبا 
وعىل املخططني والقائمني عىل السياحة ويف مقدمتهم منظمة السياحة العاملية )W.T.O( التي تعترب الراعي األول 
البيئة وينبغي عليها  التأثري عىل  إنامئية بديلة للحد من املخاوف حيال  للسياحة وهي من وضع اسرتاتيجيات 
وضع رؤى سياحية متكاملة، وتطوير اإلدارة املتكاملة للمناطق السياحية، وبناء القدرات بالنسبة للعاملني يف 

القطاع السياحي من خالل تدريبهم لتحقيق سبل استدامة األنشطة السياحية.

ومن هذا املنطلق تبلورت فكرة اعداد دراسة سياحية تعنى بالبيئة والتنمية السياحية حول حمافظة كربالء 
املقدسة ملا يتناسب مع حجم الضغط اهلائل التي تتعرض له هذه املدينة من اعداد كبرية مليونية يف زيارات معينة 

وامهها زيارة اربعينية اإلمام احلسني كوهنا مدينة سياحية بامتياز ذات نمط ديني إسالمي.

الكلامت املفتاحية: التنمية السياحية املستدامة، مبادئ التنمية السياحية، السياحة املستدامة يف زيارة االربعني.
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The role of sustainable tourism development in protecting religious and tourist sites 

in Karbala Governorate

An analytical study

Assi. Dr. Mohsen Mahdi Rabat

Abstract

Tourism has not been a national industry but a regional and global industry. Companies and 
multinational tourism agencies around the world have realized that the rapid development of 
the era of globalization has seen great growth in the tourism sector and a huge increase in the 
number of tourists، And historical، archeological، religious، heritage and environmental sites. 
There is a pressing need to find appropriate planning for tourism development and the introduc-
tion of the principle of sustainability، as this principle was introduced in all sectors of business 
and industries to achieve a balance between development and environmental protection.

Today، as a result of the various tourism activities، the sites of natural beauty that God has 
given to the people to enjoy are becoming a threat. The aim of sustainable tourism development 
is to provide the same opportunities for future and successive generations to enjoy this beauty 
by sustaining all the tourist and environmental sites and not tampering with them. (WTO)، 
which is the primary sponsor of tourism، is developing alternative development strategies to 
reduce concerns about environmental impact and should develop integrated tourism visions and 
the development of integrated regional management Tourism and capacity building for tourism 
sector employees through training to achieve sustainable tourism activities.

In this context، the idea of   preparing a tourism study dealing with the environment and tour-
ism development around the holy province of Karbala has been crystallized in proportion to the 
enormous pressure that this city is subjected to in large numbers of millions in certain visits، 
most importantly the visit of the Imam Hussein، peace be upon him.

key words: sustainable tourism development, tourism development principles, sustainable 
tourism in the forty visit.
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 اأهمية البحث:

املقاصد  أهم  من  تعّد  كربالء  أن  من  الرغم  عىل 
السياحية الدينية حيث يقدر الطلب الكامن لزيارهتا 
)سياح  العراق  خارج  من  سائح(  )300مليون  بـــ 
راغبني بزيارة العتبات املقدسة لدهيم موانع اقتصادية 
او اجتامعية اوسياسية(، فإذا أردنا تفعيل هذا الطلب 
مع  واجتامعية  اقتصادية  منافع  اىل  وحتويله  الكامن 
األدنى  احلد  اىل  تنشأ  أن  يمكن  التي  تقليل األرضار 
عىل البيئة واملجتمع واإلقتصاد جيب أن يكون هناك 
دراسات تعنى بالتنمية السياحية املستدامة هلذه املدينة 

املقدسة، ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسة.

اأ�شكالية البحث:

السياحية  االنشطة  يف  الكبري  التطور  صاحب 
حمافظة  يف  خاص  بشكل  الدينية  والسياحة  عمومًا، 
إىل  أدى  مما  البيئة،  عىل  سلبية  آثــارًا  املقدسة  كربالء 
توقع حدوث خسائر يف املنافع والعوائد من السياحة 

مساوية لإلرضار عىل البيئة.

للتنمية  دراسة  إعداد  اىل  ملحة  احلاجة  أصبحت 
املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  املستدامة،  السياحية 
والتنمية  بالتخطيط  البيئي،  الواقع  دمج  خالل  من 

السياحية. 

فر�شية البحث: 

استقطاب  مركز  املقدسة،  كربالء  حمافظة  تعد 
سياحي عاملي وتشهد تنمية سياحية وبام أن للسياحة 
أثار سلبية عىل البيئة، لذا توجب وضع دراسة للتنمية 

السياحية املستدامة يف حمافظة كربالء املقدسة  لتنظيم 
العالقة بني البيئة والتنمية السياحية. 

هدف البحث

دراسة آثار النشاط السياحي عىل البيئة يف حمافظة . 1
كربالء املقدسة. 

يف . 2 املستدامة  السياحية  للتنمية  دراسة  إعداد 
حمافظة كربالء املقدسة. 

المبحث النظري للدرا�شة

اوُل- كربالء المقد�شة: 

الغريب  اجلنوب  اىل  املقدسة  كربالء  حمافظة  تقع 
حافة  عىل  كلم،   105 بنحو  بغداد  العاصمة  من 
وعىل  العراق،  من  الرسوبية  املنطقة  وسط  البادية 
باجلزيرة  ــعــراق  ال يربط  الــذي  ــالت  ــواص امل خــط 
الفاكهة  وأشجار  النخيل  بساتني  وحتيطها  العربية، 
املتفرع  احلسينية  هنر  ويسقيها  جهات،  ثالث  من 
الــرمــادي،  مدينة  شامهلا  وتقع  ــفــرات،  ال هنــر  مــن 
ويف  التارخيية،  بابل  وآثــار  احللة  مدينة  رشقها  ويف 
الــرزازة  بحرية  تضم  التي  الغربية  الصحراء  غرهبا 
التارخيي  االخيرض  وحصن  التمر،  عني  ومدينة 
وكهوف الطار، ويف جنوهبا مدينتا النجف االرشف 
االسالمية  احلوارض  احدى  كربالء  وتعد  والكوفة، 
ولدت  فقد  االسالمي،  والعامل  العراق  يف  واشهرها 
عيل  بن  احلسني  اإلمام  استشهاد  مع  احلالية  املدينة 
61هـ  عام   واصحابه بيته  واهل  طالب  ايب  بن 
أسامء  احلالية،  كربالء  مدينة  عىل  ويطلق  )680م(، 
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ومدينة  احلسني،  ومدينة  احلسني،  مشهد  منها:  عدة 
االبتالء،  وموضٍع  املباركة،  والبقعة  الشهداء،  سيد 
الدينية  السياحة  مدن  اشهر  من  وتعترب  واحلائر)1(. 
االسالمية، وبعد هذا املوجز عن كربالء املقدسة ويف 

ما ييل اهم مواقع السياحية فيها:

اإلمام . 1 مرقد  يعترب  املقدسة:  احلسينية  الروضة 
احلسني من أبرز معامل العامرة اإلسالمية يف 
 كربالء املقدسة، ويضم رفات اإلمام احلسني
يف  استشهد  الذي   الكريم الرسول  سبط 
ميالدية(   680( 61هجرية  سنة  الطف  واقعة 
وتتاز  القديمة.  املدينة  وسط  يف  الروضة  وتقع 
الفريد.  اإلسالمي  املعامري  وطرازها  بفخامتها 
العراق والعامل  الدينية يف  وتعترب أحد أهم املعامل 
احلسينية  الروضة  عامرة  مرت  وقد  اإلسالمي 
بمراحل عمرانية خمتلفة منذ ُ تشييد أول بناء عىل 

القرب وإىل يومنا هذا.
العباسية املقدسة: يعد مرقد  سيدنا أيب . 2 الروضة 

املعامرية  املعامل  أهم  ثاين   العباس الفضل 
رفات  ويضم  املقدسة.  كربالء  يف  اإلسالمية 
الذي   ،طالب أيب  بن  عيل  بن  العباس 
استشهد مع أخيه اإلمام احلسني يف واقعة الطف، 
من  يوىل  تشييده،  منذ  العباس  مرقد  بناء  وكان 
اإلمام  أخيه  يوىل مرقد  ما كان  والعناية  االهتامم 
مدينة  هبا  مرت  التي  التارخيية  املراحل  خالل 
أقيم له كان سنة 372هجرية  بناء  كربالء وأول 
)983ميالدية( يف عهد عضد الدولة البوهيي)2(.

من . 3 الغربية  اجلهة  يف  يقع  الزينبية:  تل  مقام 
عىل  يقع  واملقام  املقدسة.  احلسينية  الروضة 
املرتفع املعروف بـ )تل الزينبية( إذ يروى أن هذا 

معركة  يف  القتىل  مصارع  عىل  يرشف  كان  التل 
زينب  السيدة  كربالء  بطلة  كانت  حيث  الطف، 
بنت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب تتفقد 
حال أخيها اإلمام احلسني عن بعد، وتيمنا 

هبذا االسم اخلالد سمي هذا املقام.  
مقام املخيم احلسيني: من األماكن املقدسة التي . 4

الغريب من  الزائرون، ويقع يف اجلنوب  به  يتربك 
واملكان  الرشيف،  احلسيني  الصحن  خارج 
يوم  يف   احلسني اإلمام  خميم  إىل  إشارة 
ويقصده  املقدسة  األماكن  من  ويعد  عاشوراء، 
أمية عىل  بني  ليعيشوا حلظات حصار  الوافدون 

عيال الرسول يف فاجعة عاشورا األليمة)3(.
بني . 5 يقع   :للعباس األيمن  الكف  مقام 

املكان  وهذا  اخلان،  وباب  بغداد  باب  حملتي 
يمثل موضع سقوط الكف األيمن أليب الفضل 
من  شباك  واملقام  كربالء.  معركة  يف  العباس، 
الدار املرقمة 5/183  معدن الربونز خارج من 

الواقعة يف زقاق الصخاين.
الزائر . 6 يشاهد   :للعباس األيرس  الكف  مقام 

مقاما ً آخر عىل بعد مخسني مرتا ً من باب القبلة 
الصغرى لصحن العباس عند مدخل سوق باب 
من  دائري  صغري  شباك  عن  عبارة  وهو  اخلان، 
معدن الربونز مزين بقطع من املرايا الصغرية)4(.

رشف . 7 أمحد  السيد   :هاشم بن  أمحد  مزار 
الفائز بن أيب جعفر حممد  الدين بن أمحد بن أيب 
بن عيل بن حممد خري العامل بن عيل املجدور بن 
إبراهيم  بن  احلائري  حممد  بن  أمحد  الطيب  أيب 
موسى  اإلمام  بن  العابد  حممد  ابن  املجاب 
التمر  عني  مدينة  غريب  شامل  يقع   الكاظم
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غرب  مرت  كيلو   75 وبنحو  25كيلومرت  بحوايل 
مدينة كربالء املقدسة.

مقام اإلمام صاحب الزمان: يقع هذا املقام عىل . 8
الضفة اليرسى من هنر احلسينية احلايل عند مدخل 
مدينة كربالء من طرف باب بغداد عىل الطريق 
املؤدي إىل مقام اإلمام جعفر الصادق  وهو 
مزار معروف. وقد سمي هذا املقام تيمنا ً باسم 
اإلمام املهدي املنتظر )صاحب الزمان( حيث 
يروى أن اإلمام املهدي، قد صىل يف هذا املكان 

وانرصف)5(.
مقام اإلمام جعفر الصادق: شيد هذا املقام . 9

رمزا ً تذكاريا ً من قبل الزعيم البكتايش )جهان 
سنة   ً حيا  كان  الذي  الصويف  الشاعر  وهو  دده( 
اإلمام  برشيعة  املكان  ويعرف  هجرية.   970
يغتسل  كان  الذي  الصادق  حممد  بن  جعفر 
اإلمام الصادق يف هنر الفرات قبيل زيارته لإلمام 

.)6(احلسني
مزار احلر الرياحي:  وهو احلر بن يزيد . 10

الكوفة،  كان من رؤساء  تيم،  بني  الرياحي من 
بن  وإسالمًا،أرسله  جاهلية  قومه  يف   ً رشيفا 
زياد من القادسية أمريا ًعىل ألف فارس ملضايقة 
اإلمام احلسني لكي ال يدخل الكوفة وجعله 
ابن سعد عىل ربع تيم ومهدان فرفض احلر قتال 
احلسني قائالً : أين واهلل ُأخري نفيس بني اجلنة 
والنار واهلل ال أختار عىل اجلنة شيا ً ولو قطعت، 
وحرقت، وسقط شهيداً  مع اإلمام احلسني وقال 
فيه أبو عبد اهلل: أنت احلر كام سمتك أمك، 

حرا ً يف الدنيا سعيدًا يف اآلخرة.
الرشقي من . 11 الشامل  إىل  الرشيف  يقع مرقده 

بـ)ناحية  اليوم  تعرف  بمنطقة  كربالء،  مدينة 
احلر()7(.

اهلل . 12 عبد  بن  عون  ويعود   :عون مزار 
بن جعفر بن مرعي بن عيل بن احلسن البنفسج 
اهلل  بن عبد  املسود  بن أمحد  داود  بن  إدريس  بن 
بن موسى اجلون بن عبد اهلل املحض بن احلسن 
هو  وقيل   ،املجتبى احلسن  اإلمام  بن  املثنى 
عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، وأمه السيدة 
يقع  مرقده   طالب أيب  بن  عيل  بنت  زينب 
12كيلومرت  بنحو  كربالء  حمافظة  رشقي  شامل 

عىل طريق كربالء بغداد)8(.

التي  الدينية  األماكن  عدد  إن  هنا  القول  نستطيع 
هي  والزيارة،  والعبادة  الصالة  فيها  السياح  يؤدي 
إىل  إضافة  ومقام،  مرقد  بني  موقع  ثالثني  من  أكثر 
منترشة  احلسينيات واجلوامع ومجيعها  كبري من  عدد 
ضمن  مجيعها  إدراجها  يمكن  ال  كربالء  حمافظة  يف 

البحث، وهناك مواقع غري إسالمية مثل:  

كنيسة القصري: أو الكصري وهي مستوطنة كبرية . 1
ترتبط  و  الغرب،  الرزازة من جهة  بحرية  جتاور 
 ً بالصحراء الغربية للعراق،  وتبعد أثارها قليال 
الكنيسة  وتتوسط هذه  املاء،  عن مستوى سطح 
آثار أبجة واالخيرض، يف قضاء عني التمر أداريًا، 
كنيسة  موقع  يف  األثرية  التنقيبات  وكشفت 
)الكصري( إهنا مشيدة باحلجر املهندم، تضم بقايا 
أقواس بيضوية الشكل، وترجع بتارخيها استنادًا 
الرسيانية وجدت مكتوبة مع  باللغة  إىل كتابات 
عدد من رسوم الصلبان امللونة عىل طبقة اجلص 
التي تغطى داخل البناء إىل حدود القرن اخلامس 
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أو السادس امليالدي)9(.
الربذويل . 2 حصن  تاريخ  يعود  الربذويل:  حصن 

هذه  سكنت  وقد  اإلسالم  قبل  سنة  مخسامئة  إىل 
وشيبان(،   وبكر  وتغلب  )ربيعة  قبائل  املنطقة 
آثارها  تزال  وال  التمر،  عني  مدينة  قرب  ويقع 

باقية حلد اآلن)10(.  

ثانيًا- مفهوم التنمية ال�شياحية الم�شتدامة 

من خالل االلتقاء بني السياح واملجتمع املضيف، 
طرفني  بني  املتبادلة  والفائدة  التطور  فرصة  تتولد 
وبيئية  واجتامعية  اقتصادية  أهداف  حتقيق  إىل  إضافة 
االستدامة  بأن  املتحدة:  األمم  برنامج  »عرفها  فقد 
السياحية هي نقطة التالقي ما بني احتياجات الزوار 
واملنطقة املضيفة هلم ما يؤدي إىل محاية فرص التطوير 
املصادر  مجيع  إدارة  يتم  بحيث  ودعمها  املستقبيل 
واالجتامعية  االقتصادية  االحتياجات  توفر  بطريقة 
والروحية، ولكنها يف الوقت ذاته حتافظ عىل الواقع 
احلضاري والنمط البيئي الرضوري والتنوع احليوي 

ومجيع مستلزمات احلياة وأنظمتها«)11(.

ومن وجهة نظر بيئية فقد »عرفها االحتاد األوريب 
بأهنا   .1993 عــام  يف  القومية  واملتنزهات  للبيئة 
االقتصادي  التكامل  وحيقق  البيئة  عىل  حيافظ  نشاط 
بالبيئة  ويــرتــقــي  بالبيئة  ويــرتــقــي  ــامعــي  واالجــت

املعامرية«)12(.

عىل  ليؤكد  آخــر  باحث  جــاء  نفسه  وللغرض 
أفضل  حياة  لتوفري  املستمر  سعيه  يف  اإلنسان  »أن 
ومتغريات  عوامل  عىل  للسيطرة،  وباستمرار  جاهد 
ومكونات البيئة الطبيعية التي يعيش يف كنفها للتقليل 

ولتعظيم  السلبية  تأثرياهتا  من  وللحد  تقلباهتا  من 
الفوائد التي حققها«)13(.

السياحة  »بــأن  املختصني  الباحثني  أحد  ويــرى 
املستدامة حتملنا إىل عامل مثايل حيث يمكننا أن نوفق 
والتنمية  ــرتاث  ال ومحاية  االقتصادي،  الربح  بني 
من  لالستمرار  قابلة  سياحة  إذًا  فهي  االجتامعية. 
وجهة نظر اقتصادية، واجتامعية دون االنتقاص من 

قيمة البيئة، أو الثقافة املحلية«)14(.

تلبية  أجل  من  تعمل  »بأهنا  أخــرى  جهة  ومن   
حاجات السياح واملجتمعات املحلية فعرفتها وزارة 
وتشبع  تقابل  التي  التنمية  أهنــا  املرصية  السياحة 
احلالية،  املضيفة  واملجتمعات  السياح  احتياجات 
التنمية  أهنا  كام  املستقبلية،  األجيال  استفادة  وضامن 
الفوائد االقتصادية  بأسلوب حيقق  املوارد  تدير  التي 
واالجتامعية واجلاملية مع اإلبقاء عىل الوحدة الثقافية 
والتنوع  اإليكولوجية،  العمليات  واستمرارية 

البيولوجي، ومقومات احلياة األساسية«)15(.

آخر  باحث  فعرفها  متوازنة  عملية  وبوصفها 
علمية  دراســة  بعد  تنفيذها  يبدأ  تنمية  »هي  بقوله 
كاملة وخمططة داخل إطار التخطيط املتكامل للتنمية 
الدولة ككل  داخل  والبيئية  االقتصادية واالجتامعية 
مقومات  فيه  تتجمع  الدولة  من  إقليم  أي  وداخــل 
التنمية السياحية من عنارص جذب طبيعية وحضارية 

أو أهيم«)16(. 

السياحية يف كوهنا  املواءمة  أن  آخر  باحث  ويرى 
بني  ما  املواءمة  حتقيق  يف  املستدامة  السياحة  تتمثل 
احتياجات السياح )وإمكانات( املوقع السياحي، مما 



359

حمور االقتصاد

يؤدي إىل محاية املوارد السياحية يف املوقع السياحي، 
إمكانيات  من  االستفادة  عىل  مثىل  إدارة  خالل  من 
املوقع السياحي، مع املحافظة عىل الواقع احلضاري 
ومجيع  احليوي  والتنوع  الــرضوري  البيئي  والنمط 
مفهوم  ويتضمن  وأنظمتها.  احلــيــاة  مستلزمات 
السياحة املستدامة القدرة عىل التواصل واالستمرار 
الطبيعية  للموارد  األمثل  االستخدام  خــالل  من 
والبرشية مع املحافظة عىل التنوع احليوي واحلد من 

اآلثار السلبية عىل البيئة«)17(.

جوهر  تالمس  التعريفات  يف  املقاربة  ــذه  وه
آخر  وجاء  واالستدامة،  بالسياحة  املتعلقة  األسس 
املــادي،  والتواصل  احلاجات  التقاء  أمهية  ليؤكد 
السياحية  التنمية  »تعتمد  ليقول  واالقــتــصــادي 
أو  املادي  معناه  حتى  التواصل  حتقيق  إىل  املستدامة 
اإلنتاجية  الطاقة  توريث  عىل  نعمل  بأن  االقتصادي 
أو بقوة أعظم، بحيث  بنفس قوهتا  القادمة  لألجيال 
نضمن أن استهالك الكميات ليوم ال يعوق الكميات 
املطلوب استهالكها غدًا، ما يتعني معه أن يستجيب 
مسامهة  نعظم  حتى  الفاعلية  ملعيار  املوارد  استغالل 
االقتصادي،  والرخاء  التنمية  يف  والرتويج  السياحة 
مقتضيات  إنكار  تــروم  ال  املستدامة  السياحة  ألن 
التنمية االقتصادية أو رفضها، وإنام تبغي فقط تعديال  
االستغالل  يف  يتمثل  إليها  رشط  بإضافة  حمتواها  يف 
الفعال للموارد املقومة بطريقة تضمن أفضل ظروف 

حياتية إلفراد املوطن السياحي«)18(. 

بالتعريف  الدولية  السياحة  منظمة  جاءت  ولقد 
للسياحة تقيض من جهة  املستدامة  التنمية  اآليت »أن 
وللمناطق  للسياح  احلالية  االحتياجات  تلبية  أوىل 

الثانية وقاية وحتسني  املضيفة، ويستوجب من اجلهة 
شؤون  إدارة  تستدعي  والتنمية  املستقبل،  فرص 
االقتصادية  االحتياجات  تلبية  تتيح  بطريقة  املوارد 
املميزات  كل  عىل  احلفاظ  مع  واجلاملية  واالجتامعية 
الثقافية ومالمح البيئة الفطرية وتنوع اإلحياء وأنظمة 

دعم احلياة«)19(.

من  جمموعة  أوردهــا  التي  التعريفات  هــذه  إن 
يف  خمتلفة  أطر  عىل  الضوء  سلطت  والتي  الباحثني 
هتدف  التي  و  املستدامة،  السياحية  التنمية  مفهوم 
احلاجات  من  املحلية  واملجتمعات  السياح  إلشباع 
االقتصادي  واالنتعاش  السياحية  واخلدمة  والسلع 
والتحسن االجتامعي واملحافظة عىل البيئة ومواردها 
دعاًم  عليها  نحافظ  املستدامة،  السياحة  خالل  من 
يمكن  تقدم  ما  كل  خالل  ومن  املستقبل.  ألجيال 
القول أن التنمية السياحية املستدامة إلدامة األماكن 
السياحة  وأن  خاصة  واألثرية  والدينية  التارخيية 

بحاجة إىل اهتامم مستمر.  

ثالثًا- مبادئ التنمية ال�شياحية الم�شتدامة 

من  جمموعة  طورت  االخرية  العرش  السنوات  يف 
سياحية  تنمية  حتقيق  يف  االساس  تعترب  التي  املبادئ 
مستدامة، واعتربت هذه املبادئ بمثابة اعمدة تستند 
االقتصادية  الناحية  من  املستدامة  السياحة  عليها 
يف  تطبيقها  ويمكن  واملجتمعية،  والثقافية  والبيئية 
التنمية السياحية املستدامة يف حمافظة كربالء  وتتضمن 

هذه املبادئ االيت)20(:

الربح . 1 حتقق  التي  وهي  االقتصادية:  االستدامة 
العايل وعىل املدى الطويل، وتتضمن ما ييل:
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وعدم أ.  وتطويره  السياحي  املنتج  تنويع 
بام  فقط،  الدينية  السياحة  عىل  االختصار 
كربالء  ملحافظة  العامة  اآلداب  مع  يتوافق 

املقدسة.
تزويد العاملني يف املواقع السياحية باحلوافز ب. 

املالية من اجل تبني مبادئ االستدامة.
التشابكات ج.  اجياد  يف  رائدًا  السياحة  قطاع 

االقتصادية  واألنشطة  الفروع  بقية  مع 
واستدامتها.

مع . 2 تتوافق  التي  التنمية  وهي  البيئية:  االستدامة 
االنشطة السياحية للمحافظة عىل البيئة، والتنوع 

االحيائي، واملصادر احليوية، وتتضمن:
توعية السياح عىل االلتزام بالسلوك الواعي أ. 

بيئيًا وأخالقيًا.
العمل عىل تطبيق مصطلح الطاقة االستيعابية ب. 

االرضار  وقوع  لتحايش  السياحي  للموقع 
البرشية واملادية، ووضع الدراسات املناسبة.

تعليامت للعمليات السياحية، تقييم ومراقبة ج. 
للتأثريات التي حتدث.

إعداد دراسات لتقييم تأثري عىل البيئة.د. 
التأكد من تصميم وختطيط وتطوير وتشغيل ه. 

مبادئ االستدامة بالكامل.
بالتأثريات و.  اخلاصة  البحوث  وعمل  مراقبة 

املواقع  وأهم  البيئة  عىل  للسياحة  الفعلية 
السياحية يف كربالء املقدسة

من ز.  للسياح  املقبول  السلوك  عىل  التعرف 
خالل احلفاظ عىل املوقع السياحي.

القيم . 3 مع  التوافق  وهي  الثقافية:  االستدامة 

ضعف  نقاط  عىل  والتعرف  املؤثرة  والثقافات 
املجتمع، وتتضمن:

املساعدة يف جعل أ.  تبدأ مع  ان  السياحة جيب 
املجتمع الكربالئي يساهم فيها. 

أداء ب.  لتحسني  والتدريب  التعليم  برامج 
واملنشآت  املقدسة  العتبات  يف  العاملني 
السياحية  بالتنمية  اخلاصة  السياحية 

املستدامة.
احلفاظ عىل التنوع الثقايف.ج. 
احرتام حقوق وملكية السكان.د. 
املحلية ه.  والثقافات  الطبيعة،  محاية  ضامن 

واألهلية.
ارشاد للسياح للسلوك املقبول.و. 

مصممة . 4 تكون  التي  وهي  املحلية:  االستدامة 
لكي تفيد املجتمعات املحلية وتوليد واالحتفاظ 
وتتضمن  املجتمعات،  لتلك  العائد  بالدخل 

االيت:
خالل أ.  من  املجتمع  عىل  املحافظة  وجوب 

كسب والئهم وإشعارهم بأهنم جزء اسايس 
تأثريهم  من  واالستفادة  املدينة  ثقافة  من 

الثقايف واالجتامعي.  
اجليدة ب.  بالوظائف  السياحة  جتهز  ان  جيب 

للمجتمعات املضيفة.
التشجيع عىل االعامل التجارية التي تقلل من ج. 

التأثريات السلبية عىل املجتمعات املحلية.
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المبحث العملي 

ويتمثل املبحث العميل بمجموعة من االجراءات 
اختذهتا الدراسة للحصول عىل نتائج حتليلية وهي كام 

ييل:

اأوًل- عّينة البحث: 

للظواهر  حتليل  من  الدراسة  تتطلبه  ما  عىل  بناًء 
املجتمع  اختيار  تــم  بــمــحــاورهــا،  العالقة  ذات 
توزيع  وتــم  للدراسة  جمتمعًا  بوصفه  الكربالئي 
االستبانة عىل )400( فردًا بشكل عشوائي، وبعد أن 
ُأرشت من قبل االفراد، إذ كانت إجاباهتم سديدة بام 
ُيفيد الدراسة، وكانت )372( إجابة صاحلة و)28( 

غري صاحلة وكام يأيت: 

ملجتمع . 1 الكيل  العدد  الدراسة:  عّينة  جنس 
الدراسة يتكون من )372( فردًا من ابناء املجتمع 
من   )339( عىل  االستبانة  توزعت  الكربالئي 
يف  موضح  وكام  االناث،  من  و)33(  الذكور 

اجلدول اآليت:

جدول )1( يمثل اأعداد الذكور والناث في مجتمع الدرا�شة

النسبة %العددالفئات املستهدفةاملتغرّيات

اجلنس
69 %339ذكور

31 %33اناث

100%94املجموع

النتائــج  عــىل  باالعتــامد  الباحــث  إعــداد  مــن  اجلــدول 
االحصائيــة.

العدد . 2 الدراسة:  عينة  إلفراد  الدرايس  التحصيل 
الكيل ملجتمع الدراسة 372 فردًا توزع حتصيلهم 
الدرايس )52( من محلة الشهادات العليا الدبلوم 
العايل واملاجستري والدكتوراه و)109( فردًا من 
محلة الشهادة اجلامعية البكالوريوس و)87( من 
محلة الشهادة االعدادية و)61( من محلة الشهادة 
و  االبتدائية  الشهادة  محلة  من  و)46(  املتوسطة 

)17( من الذين يقرأون ويكتبون.
 .3 (Likert) مقياس  استخدام  الدراسة:  مقياس   

مخايس الدرجات والذي تراوح مداه بني)1-5( 
كام يف الشكل االيت)21(.   

ال�شكل يمثل مقيا�ض الدرا�شة

ال أتفق أبدًا أتفق حمايدأتفقأتفق بشدة

في  الم�شتخدمة  الح�شائية  الأ�شاليب  ثانيًا- 

البحث:

االستبانة  بيانات  حتليل  يف  الباحث  أعتمد 
االساليب االحصائية اآلتية)22(:

الوسط احلسايب املوزون )Weighted Mean(: هو . 1
جمموع القيم مقسومًا عىل عددها.

أحد . 2  :)Standard Mean( املعياري  االنحراف 
يف  استخدامًا  وأكثرها  التشتت  مقاييس  أفضل 
البحوث ويمثل رياضيًا باجلذر الرتبيعي للتباين.
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 :f i احلسايب،  الوسط   X ̅:،املفردات  :x i إن:  إذ 
التكرارات، n حجم العينة.

االمهية النسبية: وهي العدد اجلزئي مقسومًا عىل . 3
العدد الكيل، والناتج مرضوبًا بامئة.

العدد  ــي/  ــزئ اجل ــدد  ــع )ال  = النسبية  االمهــيــة 
الكيل(×100.

في  وتقييمها  الإجابات  م�شتوى  و�شف  ثالثًا- 

المحور الول: 

فندق  يف  والرياضة(  الرتفيه  )مرافق  خدمات 
وتثلت  أسئلة  مخسة  املحور  هذا  وتضمن  البارون: 
)ليكرت  مقياس  وفــق  الــدراســة  عّينة  بإجابات 
افراد  اجابات  ادنــاه   )2( اجلــدول  ويمثل  اخلــاميس( 
االول  للمحور  االحصائية  والنتائج  الدراسة  جمتمع 

وكام يأيت)23(: 

رابعًا- و�شف م�شتوى الإجابات وتقييمها: 

جمتمع  يف  توزعت  التي  استبانة  يف  جــاءت  كام 
السياحية  التنمية  مبادئ  مثلت  والتي  الــدراســة 
مبادئ  اربعة  عىل  تقسمت  فقرة(   12( يف  املستدامة 
بواقع  والبيئية(  والثقافية  والبيئي  )االقتصادية  وهي 
وفق  الدراسة  جمتمع  بإجابات  وتثلت  أسئلة  ثالثة 
مقياس )ليكرت اخلاميس( ويمثل اجلدول )1( ادناه 
االحصائية  والنتائج  الدراسة  جمتمع  افراد  اجابات 

للمحور االول وكام يأيت)24(: 

الجدول)1( يمثل النتائج الح�شائية لجابات محاور البحث

ئلة
الس

ا
5

4
3

2
1

وع
جمم
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ف 
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تتألف استبانة الدراسة من )12( فقرة ختص حماور 
مبادئ التنمية السياحية املستدامة )االقتصادية والبيئية 
اذ  اجلــدول)1(  يف  موضح  وكام  واملحلية(  والثقافية 
بلغ الوسط احلسايب املوزون هلا )61.5( وبانحراف 
تفاعل  هناك  يبني  وذلك   ،)96.73464( معياري 
واضح يف إجابات جمتمع الدراسة حول تطبيق مبادئ 
االستدامة وبأمهية نسبية سجلت )0.1020( وهذا 
الدراسة  العالية إلجابات جمتمع  يدل عىل املصداقية 
باالستبانة التي طرحت اسئلتها حول املواقع السياحة 

الدينية يف حمافظة كربالء املقدسة واستدامتها. 
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الــدراســة  جمتمع  ــات  اجــاب متوسط  وبحسب 
املبحوث يف االوساط الكربالئية فتمثلت االجابات 
من )X1-X3( حول االستدامة االقتصادية وهي كام 

ييل:

املنتج  )تنويع  عىل  نصت  والتي   )x1( القت  فقد 
السياحة  عىل  االختصار  وعدم  وتطويره  السياحي 
العامة(.  اآلداب  مــع  يتوافق  بــام  فقط،  الدينية 
اعىل  وهو   )71.733( احلسايب  الوسط  وحصلت 
)x3( و   )x2(ــن م واعــىل  الفقرات  اجابات  معدل 
ان  عىل  يدل  مما   )68.12545( معياري  بانحراف 
تنويع  حول  الدراسة  جمتمع  خالل  من  جتاوبًا  هناك 
املنتج السياحي يف حمافظة كربالء املقدسة مع احلفاظ 
وبأمهية  املقدسة،   املحافظة  للعامة هلذه  اآلداب  عىل 
مصداقية  عىل  يدل  وهــذا   )0.119077( نسبية 

اجابات جمتمع الدراسة.

الــدراســة  جمتمع  ــات  اجــاب متوسط  وبحسب 
املبحوث يف االوساط الكربالئية فتمثلت االجابات 

من:

)X4-X6( حول االستدامة البيئية وهي كام ييل:

)تعليامت  عىل  نصت  والتي   )x6( القــت  فقد 
التي  التأثريات  ومراقبة  لتقييم  السياحية  للعمليات 
 )74.533( احلسايب  الوسط  وحصلت  حتــدث(. 
و    )x4( الفقرات  من  اجــابــات  معدل  اعــىل  وهــو 
يدل  مما   )30.32189( معياري  بانحراف   )x5(
الدراسة  املجتمع  من  واضحًا  جتاوبًا  هناك  ان  عىل 
من  حتصل  قد  التي  التأثريات  ورصد  مراقبة  حول 
كربالء  حمافظة  يف  السياحية  االنشطة  ممارسة  جراء 

يدل  وهذا  نسبية)0.123725(  وبأمهية  املقدسة،  
عىل مصداقية اجابات جمتمع الدراسة.

الــدراســة  جمتمع  ــات  اجــاب متوسط  وبحسب 
املبحوث يف االوساط الكربالئية فتمثلت االجابات 

من:

)X7-X9( حول االستدامة الثقافية وهي كام ييل:

عىل  )احلــفــاظ  نصت  والــتــي   )x9( القــت  فقد 
التنوع الثقايف(. وحصلت الوسط احلسايب )69.4(
)x8( و   )x7(الفقرات من  اجابات  معدل  اعىل  وهو 
ان  عىل  يدل  مما   )81.94158( معياري  بانحراف 
هناك جتاوبًا من جمتمع الدراسة يف احلفاظ عىل التنوع 
الثقايف يف حمافظة كربالء املقدسة خاصة وان السياح 
كل  من  فيها  املقدسة  العتبات  بزيارة  يقومون  الذين 
بقاع العامل ومن امم وثقافات خمتلفة وكام ينطبق نفس 
التي  الكبري  التوسع  مع  كربالء  سكان  عىل  الغرض 
يدل  وهذا   )0.115204( نسبية  وبأمهية  تشهده،  

عىل مصداقية اجابات جمتمع الدراسة.

الــدراســة  جمتمع  ــات  اجــاب متوسط  وبحسب 
املبحوث يف االوساط الكربالئية فتمثلت االجابات 

من:

كام  وهي  املحلية  االستدامة  حول   )X10-X12(
ييل:

)وجــوب  عــىل  نصت  والــتــي   )x9( القــت  فقد 
والئهم   كسب  خــالل  من  املجتمع  عىل  املحافظة 
املدينة(.  ثقافة  من  اســايس  جزء  بأهنم  واشعارهم 
اعىل  وهو   )68.533( احلسايب  الوسط  وحصلت 
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معدل اجابات من الفقرات )x11( و )x12( بانحراف 
معياري)58.64362( مما يدل عىل ان هناك جتاوبًا 
املحليني  السكان  رعاية  عىل  الــدراســة  جمتمع  يف 
والئهم  وكسب  املقدسة  كربالء  بأهايل  واملتمثلني 
االنشطة  نجاح  من  اسايس  من  جزء  ألهنم  خاصة 
نسبية  وبأمهية  االستدامة،  مبادئ  وحتقيق  السياحية 
اجابات  مصداقية  عىل  يدل  وهذا   )0.113765(

جمتمع الدراسة.

ال�شتنتاجات والتو�شيات

اتضح من خالل البحث جمموعة من االستنتاجات 
السياحية  التنمية  تعيق  حقيقية  مشكالت  تعد  التي 
إىل  تقسيمها  ويمكن  املنشود،  بشكلها  املستدامة 

استنتاجات عامة وأخرى خاصة كام ييل:

اأولً - ال�شتنتاجات العامة:

هتدف التنمية السياحية املستدامة حسن استخدام . 1
املوارد السياحية وعدم استنزافها.

تقسيم املوارد بشكل عادل من خالل استخدامها . 2
الرشيد لغرض حتقيق كفاءة اقتصادية والنهوض 
لألجيال  الكريم  العيش  يؤمن  منشود  بواقع 

احلارضة واملستقبلية.
جراء . 3 من  عليها  التأثري  وعدم  البيئة  عىل  احلفاظ 

بشكل  العمل  )اي  السياحية  التنمية  عمليات 
متوازن(.

 تلبية احتياجات أكثر الرشائح فقراً يف املجتمعات . 4
وتسعى للحد من تفاقم الفقر يف العامل.

إن السياحة املستدامة حتملنا إىل عامل مثايل حيث . 5

ومحاية  االقتصادية  العوائد  بني  نوفق  أن  يمكننا 
تكون  خالهلا  ومن  االجتامعية  والتنمية  الرتاث 

سياحة قابلة لالستمرار.
حاجات . 6 تلبية  عىل  املستدامة  السياحة  تعمل 

عىل  واحلفاظ  املحلية،  واملجتمعات  السياح، 
واستمرارية  السياحي  باملوقع  اخلاصة  الثقافة 

العمليات االيكولوجية.
بعد . 7 تنفيذها  يبدأ  تنمية  هي  املستدامة  السياحة 

دراسة علمية متكاملة وخمطط هلا بأبعاد اقتصادية 
واجتامعية وبيئية وثقافية بعيدة األمد.

محافظة  في  الخا�شة  ال�شتنتاجات   - ثانياً 

كربالء المقد�شة:

املستدامة . 1 السياحية  التنمية  اسرتاتيجية  اعداد 
والرتفيهية  البرشية  للحاجات  احلقيقية  بالرؤية 
مثل اهلواء واملاء النقيني ومحاية املواقع السياحية 

يف حمافظة كربالء.
ومنهم . 2 املختصني  عىل  اسايس  بشكل  االعتامد 

االختصاص السياحي
خاصة . 3 بالسياحة  احلكومي  االهتامم  .غياب 

النتعاش  األساسية  القاطرة  تثل  السياحة  وان 
االقتصاد الوطني، وخاصة السياحة الدينية التي 

يوجد أهم مقوماهتا يف حمافظة كربالء املقدسة. 
واملنافع . 4 للتجاذب  السياحي  العمل  خضوع 

السياسية. 
بالعمل . 5 متخصصة  غري  سياحية  رشطة  وجود 

السائح  مع  التعامل  عىل  قادرة  وغري  السياحي 
بشكل حضاري.
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أن معظم األرايض يف حمافظة كربالء هي أرايض . 6
زراعية ومثل هذا النوع ال يسمح القانون بإنشاء 
األرايض  أفضل  وأن  عليها  السياحية  املشاريع 
زراعية  أرايض  هي  السياحي  للعمل  الصاحلة 
حالياً ، وتم جتريفها مما ادى اىل وقوع ارضار بيئية 

يف حمافظة كريالء.

التو�شيات

جيب حتقيق هوية سياحية متميزة ملحافظة كربالء . 1
السياحة  خارطة  عىل  سياحي  كمقصد  املقدسة 
عايل  ديني  سياحي  كمنتج  وتقديمها  الدولية 
السياحية  املصادر  يف  التنوع  إىل  يستند  اجلودة 
متطلبات  مع  ويتالءم  املسلمني  لفرق  الروحية 
األماكن  كسائر  املستهدفة  السياحية  األسواق 

السياحية العاملية.
السياحة . 2 لتنمية  وطنية  اسرتاتيجية  وضع 

للنهوض بالعمل السياحي املميز، وبلورة الدور 
الدعم  وتوفري  القطاع  قيادة  جمال  يف  احلكومي 
املادي واملعنوي يف املشاريع العاملة فيها، ومنح 
القيود  رفع  خالل  من  احلرية  اخلاص  القطاع 
يمكن  ال  السياحي  العمل  الن  أشكاهلا،  بكافة 

نجاحه إذا اخترص عىل الدور احلكومي فقط.
كربالء . 3 يف  العمل  فرص  حتقيق  عىل  العمل 

املعاهد  من  اخلرجيني  الطلبة  وخاصة  للشباب 
والكليات السياحية

السياحي . 4 العمل  إجازة  منح  إجراءات  تسهيل 
كليات  من  اخلرجيني  للطلبة  حرصًا  واصدارها 

العلوم السياحية.
بينها . 5 من  الثقافية  واملوروثات  بالبيئة  االهتامم 

السكان املحليني يف حمافظة كربالء املقدسة.
واالهتامم . 6 السياحة  قطاع  بأمهية  الوعي  رفع 

االلكرتوين  التسويق  نحو  والتوجه  بالتسويق 
واالهتامم  االخرى  احلديثة  التسويق  وأساليب 
باإلصدارات السياحية، وقيام اجلهات احلكومية 
اخلاص  للنشاط  الراعية  املنظامت  مع  بالتنسيق 

بإصدار مثل هذه املنشورات.
األخرى . 7 السياحات  بأنواع  دليل  إصدار 

وربط  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  املوجودة 
بأنواع  احلالية  للرحالت  السياحية  الربامج 
مثل  الدينية  للسياحة  باإلضافة  للسياحة  أخرى 

السياحة األثرية والرتاثية.
متحف . 8 مرشوع  بتبني  املحلية  احلكومة  تقوم  أن 

كربالء الكبري ضمن مشاريع التنمية وتطوير.  
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يرجى بيان رأيكم  حول االستدامة االقتصادية

تنويع املنتج السياحي وتطويره وعدم االختصار عىل السياحة الدينية فقط، بام يتوافق مع اآلداب 1
العامة. 

تزويد العاملني يف املواقع السياحية باحلوافز املالية من اجل تبني مبادئ االستدامة.2

قطاع السياحة رائدًا يف اجياد التشابكات مع بقية الفروع واألنشطة االقتصادية واستدامتها.3

يرجى بيان رأيكم حول االستدامة البيئية:

توعية السياح عىل االلتزام بالسلوك الواعي بيئيًا وأخالقيًا.4

العمل عىل تطبيق مصطلح الطاقة االستيعابية للموقع السياحي لتحايش وقوع االرضار البرشية 5
واملادية، ووضع الدراسات املناسبة.

تعليامت للعمليات السياحية، تقييم ومراقبة للتأثريات التي حتدث.6

يرجى بيان رأيكم حول االستدامة الثقافية:

السياحة جيب ان تبدأ مع املساعدة يف جعل املجتمع الكربالئي يساهم فيها. 7

برامج التعليم والتدريب لتحسني اداء العاملني يف العتبات املقدسة واملنشآت السياحية.8

احلفاظ عىل التنوع الثقايف.9

يرجى بيان رأيكم حول االستدامة املحلية:

وجوب املحافظة عىل املجتمع من خالل كسب والئهم واشعارهم بأهنم جزء اسايس من ثقافة 10
املدينة.

جيب ان جتهز السياحة بالوظائف اجليدة للمجتمعات املضيفة.11

التشجيع عىل االعامل التجارية التي تقلل من التأثريات السلبية عىل املجتمعات املحلية.12
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زيارة الربعين: قراءة في البعاد الجتماعية والقت�شادية والتربوية

االستاذ الدكتوراالستاذ الدكتور رئيس أبحاث اقدم
كريم سامل حسنينزار كاظم صباحهناء صالح امحد

وزارة التخطيط
كلية االدارة واالقتصاد- 

جامعة القادسية

كلية االدارة واالقتصاد- 

جامعة القادسية
kareem_sa62@yahoo.com

الملخ�ض

تعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية املتميزة، وملا هلا أمهية كبرية يف قلوب املؤمنني واملؤمنات، يتوجه 
املاليني من الزوار يف كل عام اىل كربالء املقدسة من بلدان العامل املختلفة، ألجل اعالن احلب والوالء لسيد 
الثقايف واالجتامعي الستلهام الدروس والعرب ومن ثم الشعور  الشهداء اإلمام احلسني يف اطار التكامل 
بالعدالة االنسانية، وقد تعددت أبعادها االقتصادية واالجتامعية والرتبوية واالنسانية، وباتت عنوانًا للتعاون 
وتكريس ثقافة التكافل االجتامعي بام يمثله من قيمة انسانية عالية لتحقيق اهداف التنمية املستدامة، والجل 
ذلك تضمن البحث ثالثة حماور رئيسة لبيان الدالالت واملعاين هلذه الزيارة فضاًل عن ابعادها املختلفة، وقد 

خلص البحث اىل خاتة ألهم االستنتاجات والتوصيات.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، االبعاد االجتامعية، االبعاد االقتصادية، االبعاد الرتبوية.
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 The Arbaeen Visit: A Reading in the Social، Economic and Educational

Dimensions

Senior Research HeadProf. Dr.Prof. Dr.

Hana Salah AhmedNizar Kazem SabahKarim Salem Hussein

The Ministry of Planning
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and Economics - Al-
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 College of Administration
and Economics - Al-
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Abstract

The visit of the forty of the distinctive religious events، and because of its great importance 
in the hearts of believers and believers، millions of visitors go to the holy city of Karbala from 
different countries of the world، in order to declare love and loyalty to the martyrs of Imam 
Hussein، peace be upon him within the framework of cultural and social integration to draw 
lessons and lessons Hence، the sense of human justice، has multiplied its economic، social، 
educational and human dimensions، and has become the title of cooperation and dedication 
of a culture of social solidarity، which represents a high human value to achieve the goals of 
sustainable development، and for this research included three areas T head of the statement 
connotations and meanings of this visit، as well as the various dimensions، has concluded 
research to the conclusion of the most important conclusions and recommendations.

key words: Arbaeen visit, social dimensions, economic dimensions, educational dimensions.
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المقدمة 

تعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية املتميزة، 
إذ  واملؤمنات،  املؤمنني  قلوب  يف  بالغة  أمهية  وهلا 
كربالء  اىل  عــام  كل  يف  ــزوار  ال من  املاليني  يتوجه 
وكبارًا،  صغارًا  وصــوب،  حدب  كل  من  املقدسة 
خمتلف  ومن  العامل  بقاع  شتى  من  ونساًء،  رجــاالً 
جيمعها  والثقافات،  وااللوان  واالعراق  القوميات 
من  املقدسة  كربالء  اىل  الوصول  هو  واضح  هدف 
أهنا   ...البيت اعالن حّبها ووالئها ألهل  أجل 
ثقافة املسري، ثقافة العطاء، ثقافة التكامل االجتامعي، 

ثقافة املحبة والسالم واالنسان.

وفكر  ثــورة  هي  املباركة،  احلسينية  النهضة  ان 
ومنها  درس،  جوانبها  من  جانب  كل  يف  ومنهج، 
تستلهم الدروس والعرب وضامن طريق الفكر والعمل 
وااليامن فضال عن كوهنا الشعور بالعدالة االنسانية. 

وقد تعددت أبعادها الدينية واالجتامعية والرتبوية 
والثقافية واالقتصادية والسيكولوجية، وباتت عنوانًا 
والعمل  واملواطنة  التعاون  روح  إلشاعة  ــزًا  ورم
الطوعي الذي أسهم يف بناء الكثري من الدول احلديثة 
فضاًل عن تكريس ثقافة التكافل االجتامعي بام يمثله 
مستدام،  اجتامعي  وتضامن  عالية  انسانية  قيمة  من 
وسمة العطاء والكرم واجلود وااليثار، وبناًء عىل ما 

سبق سيتم الرتكيز عىل املحاور والفقرات االتية:

املحور االول: زيارة االربعني: املعنى والدالالت 
السامية.

واالقتصادية  االجتامعية  االبعاد  الثاين:  املحور 
لزيارة االربعني.

لزيارة  والنفسية  الرتبوية  االبعاد  الثالث:  املحور 
االربعني.

اخلاتة.

المحور الول: زيارة الربعين: المعنى 

والدللت ال�شامية

مرور  تثل  ألهنا  باألربعينية  الزيارة  هذه  سميت 
 احلسني ــام  اإلمـ استشهاد  مــن  يــومــًا  أربــعــني 
كام  للهجرة)1(،   61 سنة  املــحــرم  مــن  الــعــارش  يف 
صفر  من  العرشين  يوم  يف  توافق  الزيارة  هذه  إن 
بن  جابر  الصحايب  فيه  ورد  الذي  اليوم  وهو  اخلري 
لزيارة  كربالء  إىل  املدينة  من  األنــصــاري  اهلل  عبد 
الناس.  من  زاره  من  أول  فكان   احلسني  قرب 
تأيت خصوصية اقامة الشعائر احلسينية يف يوم اربعني 
اإلمام احلسني املصادف يف العرشين من صفر من 
كل عام بمثابة هنضة اصالحية تتميز يف جمال الدعوة 
لبناء االنسان وتوطيد التفاعالت االجتامعية التي من 

شاهنا االسهام يف خلق جمتمع يسوده التعاون.  

ومن اجلدير بالذكر، إن زيارة االربعني هي عنوان 
جنسياهتم  بمختلف  فالناس  املجتمعي،  التعايش 
ال  املقدسة،  كربالء  إىل  واحد  مكان  نحو  يتجهون 
وال  القومية  وال  السياسية  اخلالفات  بينهم  تفرق 
االرواح  أن هدفهم االكرب هو ري  يعرفون  احلزبية، 
انموذج  االربعني  زيارة  يف  بينهم،  والتسامح  باحلب 
حي للتعاون، وفيها تكرس كل احلواجز بني الطبقات 
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مع  املــاء  يــوزع  اجلامعي  االستاذ  جتد  االجتامعية، 
كلهم  الشباب  مع  العجوز  والشيخ  الصغري،  الطفل 
الزوار،  وغري  للزوار  اخلدمة  تقديم  عىل  يتسابقون 
وعىل طول شهري حمرم وصفر تطرق ابواب البيوت 
لتقديم الطعام املجاين تعبريًا عن حب احلسني والتزامًا 
مسارها  اىل  االمــة  اعــادة  بثورته  اراد  الــذي  بنهجه 
الصحيح، فهذه املامرسات والتقاليد االجتامعية التي 
اىل  املجتمع  القصرية تشد  الزمنية  املدة  نراها يف هذه 
بعضه، وترتقي به اىل حيث االهداف السامية للدين 

االسالمي.

ان زيارة األربعني لإلمام احلسني بن عيل تكشف 
من  مهاًم  جانبًا  تربز  كام  عظيمة،  وآثار  دالالت  عن 
نذكر  اإلمام احلسني ومكانته وفضله  جتليات عظمة 

منها:

وهي . 1 ومعاين  كثرية  دالالت  له  االربعني  زيارة 
رسالة واضحة املعامل اىل كل الطغاة بان التواصل 
مع اإلمام احلسني هي قضية مبدأ؟ وجتديد 

.العهد لالمام احلسني
املسلم، . 2 للفرد  االعىل  املثل  بناء  االربعني  زيارة 

واملمثل باإلمام احلسني، كي يكون ضمريًا داخل 
اي مسلم جترفه االهواء والدنيا.

بوصفها ثقافة وفكرًا تتبناه رشحية واسعة يف األمة، . 3
يتمثل يف إحياء ذكرى اإلمام احلسني، ضمن 
األربعني،  زيارة  أيام  خاصة،  وطقوس  شعائر 
اإلمام  مرقد  صوب  طويلة  ملسافات  فامليش 
األطعمة،  أنواع  خمتلف  وتقديم   ،احلسني
وتوفري السكن والراحة وغريها ذا معان سامية. 
واستحقاق  احلسني  عاملية  عيل،  حممد  حسني 

الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاالً، 2016.
ان الزيارة جاءت عربة ليتحول البكاء والتفاعل . 4

عىل  كبرية  نافذة  اىل  املشاعر،  وهياج  الوجداين 
آفاق املعرفة بتفاصيل االحداث التي جرت يوم 

عاشوراء.
تنمي . 5 واسعة  معرفية  قاعدة  الزيارة  هذه  تشكل 

الفردي،  السلوك  ّعىل  ثم  بالقضية، ومن  الوعي 
النفوس،  يف  راسخة  ثقافة  اىل  بعد  فيام  ليتحول 
انتامئه،  وعنوان  االنسان  هوية  ضمن  وتكون 
املجالس  مظاهر  يف  مالحظته  يمكن  ما  وهذا 

احلسينية حتولت اىل سنّة اجتامعية)2(.
معاين . 6 بأسمى  كربالء  اىل  الطريق  اسمى  لقد 

اجلود والسخاء ورصخة يف وجه الظلم وصورة 
الزائرين  ماليني  ووجدان  أذهان  يف  راسخة 
من  البرشي  التدفق  فهذا  الرافدين،  وشعب 
دالالت  طياته  يف  حيمل  العامل  بلدان  خمتلف 
احلسينية  النهضة  اهداف  مع  تضامنا  انسانية 
ومن ثم إعالن الوالء للرسالة املحمدية ملقاومة 
الطغيان والفساد والظلم. حتى اصبحت القضية 

احلسينية رمزًا لالنسانية.
لدى . 7 باملسؤولية  الشعور  بتنمية  الزيارة  تسهم 

مثل  اجلامعة،  تّس  أمور  إزاء  الفرد  االنسان 
املمتلكات  عىل  واحلفاظ  البيئة  وسالمة  النظافة 
العامة، وحتى الذوق العام فيام يتعلق بأي سلوك 
يسري  التي  الطريق  زمحة  خالل  معني  ترصف  او 

فيها املاليني من الزائرين)3(.
ان الزيارة األربعينية تعد من أهم الشعائر الدينية . 8

وحجمها  آثارها  حيث  من  املقدسة  احلسينية 
فيها  يشرتك  إنسانية  مناسبة  فهي  وتفاصيلها 
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أن  معتربين  وطوائهم  دياناهتم  باختالف  الناس 
الطغيان.  من  للتحرر  ثوري  رمز   احلسني
الزائر  من  جتعل  النفس  علم  وجه  من  أهنا  كام 
باألمان  يشعر  وبالتايل  اهلل  مع  متصل  بأنه  يشعر 
وجتعل من الزائر يشعر باالنتامء هلذا الكم اهلائل 
بالقوة  الشعور  لديه  سيتولد  وهنا  الناس  من 
اإلجيابية  القيم  من  الكثري  وتنمي  والتوافق. 
أجل  من  والتضحية  واملحبة  والتسامح  كالكرم 

اآلخر وغريها.
 الزيارة األربعينية ليست جمرد مسرية جسدية، بل . 9

اإلنسانية،  التجارب  ميدانًا واسعًا من  اصبحت 
احلرية  من  كبري  قدر  هناك   االمان  مسرية  فأمام 

وعدم التدخل يف شؤون االخر.
التي . 10 واألهداف  واملبادئ  القيم  انتصار  تعني 

معركة  يف  احلسني  اإلمام  أجلها  من  استشهد 
واحلق  الظامل  عىل  املظلوم  انتصار  أي  كربالء، 

عىل الباطل)4(.

المحور الثاني:البعاد الجتماعية 

والقت�شادية لزيارة الربعين

اوًل: البعد الجتماعي

فكرية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  زيارة  ان 
فهي تلك من البواعث عىل العمل اجلامعي الطوعي، 
فتجد يف هذه الزيارة احلركة املتواصلة باخالص دون 

تذمر.

إنسانية فهو  قيمة  ذا  التكافل االجتامعي  وملا كان 
من أهم املبادئ التي تضمنها الزيارة لإلنسان للتوجه 

وهذا  واالمتهان،  الذل  عن  بعيدة  كريمة  حياة  نحو 
ما تفتقر اليه جمتمعات اليوم، وان أهم السامت التي 
يكتسبها االنسان يف زيارة االربعني هي سمة العطاء 
كثرية  وانسانية  اخالقية  خصاالً  بدوره  يورث  الذي 
البخل  وتغييب  وااليثار  واجلــود  الكرم  قبيل  من 
العنرصي  التمييز  عىل  القضاء  واحلــب  واالنانية 
وتكريس ثقافة املساواة والتواضع والتذكري باالخوة 

االنسانية عامة واالسالمية خاصة)5(.

السامية  الرمزية  القيمة  االربعينية  ــارة  زي تثل 
تطوير  عملية  عن  عبارة  وهي   كربالء لشهيد 
احلسيني  الرمز  بني  املتداخلة  للعالقات  مستمرة 
إحياء  يف  يشاركون  الذين  األشــخــاص  وماليني 
اإلجتامعية  والفعاليات  الدينية  الشعائر  عرب  ذكراه 
هبذا  شكلت  اإلستذكارية  املراسيم  هذه  املتنوعة، 
التنوع والتدفق العاطفي والفكري نمطًا ثقافيًا ينبغي 
حلاظه  يمكن  ما  أبرز  وإن  ودراسته  عنده  التوقف 
تاسك  هو  وحمبيه  اإلمــام  بني  املتداخلة  العالقة  يف 
مع  حتى  ــا  وإرصاره لرمزها،  العاشقة  الشخصية 
واملمتدة  تواجهها..  التي  والصعوبات  التحديات 

لفرتات زمنية طويلة)6(.

اإلمام  استشهاد  أربعينية  ذلك، إن  اىل  واستنادا 
اجتامعية، حتمل يف طياهتا  احلسني، تثل ظاهرة 

مضامني وأبعادًا اجتامعية منها ما يأيت:

إهنا حتقق طفرة معنوية يف البناء االجتامعي للفرد . 1
خالهلا  فمن  البيت،  اهل  اتباع  السيام  املسلم 
االسهام يف بناء التامسك االجتامعي، فهي بمثابة 
عن  فضاًل  االجتامعي،  للتطوير  عملية  ظاهرة 
التسامح  كروح  خمتلفة  أفكار  عن  تكشف  اهنا 
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والالعنف والتعايش السلمي املجتمعي.
ان ما حتمله الزيارة من معاين اخلري والسالم تثل . 2

 تطلعات للمظلومني ذلك ان اإلمام احلسني
فان  ولذلك  الظلم.  حماربة  يف  به  يقتدى  رمزًا 
رشائح  ملختلف  املليوين  واحلضور  التفاعل 
العدالة  وحتقيق  إرساء  طياته  يف  حيمل  املجتمع 
الربانية التي بعث هبا مجيع الرسل واألنبياء عىل 

امتداد عمر البرشية.

اذ تعكس الظواهر االجتامعية البارزة خالل أيام 
القيم  منظومة  من  املرشق  اجلانب  األربعني  زيــارة 
العطاء  كروح  العراقيون  هبا  يؤمن  التي  واملفاهيم 
او  قومية  أي  من  بالزائرين  والرتحيب  حدود،  بال 
تأصيل  الــرضوري  من  اصبح  لذا  العامل،  يف  جنسية 
هذه املامرسات النبيلة بالوعي بفلسفة هذه األعامل، 
فان وجود بعض هذه السلوكيات يف الشارع العام، 
ليس فقط يستحيل إخفاءه وتربيره، إنام يشكل اهلوية 

واالنتامء هلذه املجتمع.

وبعمق الوعي االجتامعي باألهداف التي ضحى 
بمجمل  يتعلق  فيام   احلسني اإلمــام  أجلها  من 
الطعام  حتضري  طريقة  من  بدءًا  واملواقف،  األعامل 
والظروف  واملستلزمات  اللحوم  وتوفري  للزائرين 
الطعام  هذه  بتوزيع  ومــرورًا  ذلــك،  بكل  املحيطة 
بطريقة  ومرورًا  طعام،  وبقايا  نفايات  من  خيلفه  وما 
أهل  تعامل  وايضًا  اخلدمية،  احلسينية  املواكب  عمل 
القادمني  الزائرين  مع  التعامل  وايضًا  معها،  املدينة 
املناسبة، وحتى مستوى االلتزام  العامل هلذه  من بالد 
الديني بشكل عام. حسني حممد عيل، عاملية احلسني 
واستحقاق الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاال)7( 

اإلمام  االحرار  لقبلة  املليونية  احلشود  زيارة  تعد  إذ 
الستلهام  العامل  ــرار  ألح ــرًا  ح منربًا   احلسني
وجه  يف  احلق  كلمة  وإعــالء  الظلم،  ورفــض  العرب 
االبعاد  لتلك  اضافة  احلق،  واحقاق  والطغاة  الظامل 
فإن أربعينية اإلمام احلسني حتمل كاًم هائاًل من 
أمهها  من  السامية،  اإلنسانية  واملبادئ  الدينية  القيم 
إذابة الفوارق الطبقية يف املجتمع وذوبان اجلميع يف 
الزائرين  اخلدمة  أجل  من   احلسني اإلمام  حب 
اإلمام  لضيوف  إرضاء  حالة  تربز  اذ  تفرقه،  وبدون 
البعض  بعضهم  مع  الزائرين  حتى  او   احلسني
فضال   ،احلسني اإلمــام  حب  ذلك  يف  جيمعهم 
عن ما تتسم به أهداف الزيارة وبأروع صورها حلالة 
االجتامعي،  والتكافل  التواضع  ثقافة  تكريس  من 
والعمل الطوعي لفرق الشباب يف إرشاد الزائرين او 
توعيتهم لتاليف أي ظواهر تؤثر عىل الزيارة او القيام 
تنعكس  إجيابية  حاالت  وهذه  التنظيف،  بحمالت 
للزائرين،  املستقبل  واملضيف  الزائرين  روحية  عىل 
لبناء جمتمع متامسك يتحىل بالقيم اإلنسانية السامية، 
وبالتايل خلق جيل واعي حمب لوطنه رافض للظلم 

والظاملني والفاسدين.

هي موضع فخر فيام يتعلق بام يبذل فيها من عطاء . 3
وتضامن اجتامعي للفقري ودونه من الناس.

ثانيًا: البعد القت�شادي

ان زيارة األربعني أو املرشوع احلسيني هو جتّمع 
الفساد، فضاًل عن كوهنا ثورة  سلمي وتظاهرة ضد 
كان  اينام  واالستبداد  الظلم  انظمة  ضد  اصالحية 
عىل  قادرة  تكون  اجيال  لتخريج  ومدرسة  العامل  يف 
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قيادة املستقبل لتأمني مستقبل آمن للبرشية مجعاء من 
منطلق احلسني للجميع.

واحلضارية  والتارخيية  الدينية  العراق  ملكانة  نظرًا 
قطاع  يف  السيام  سياحيًا،  مركزًا  يصبح  ان  باالمكان 
األئمة  مراقد  احتضانه  السيام  الدينية،  السياحة 
احلسينية  والشعائر   البيت أهل  من  االطهار 
الدينية  للسياحة  يمكن  اذ  االربعينية،  الزيارة  ومنها 
العراقي  االقتصاد  ــار  ازده يف  مناسب  دور  تأدية 

لينهض بمستوى اخلدمات والبناء التحتي.

وعندما يقول اإلمام: »إين مل أخرج أرشًا وال 
مل تكن  ثوريت  أن  فمعناه  بطرًا وال ظاملًا وال مفسدًا« 
للرياء والغرور وليست فيها ذّرة من الظلم والفساد، 
جّدي«  ُاّمــة  يف  اإلصــالح  لطلب  خرجت  ــام  »إّن بل 
القرآن  أي أن هديف هو اإلصالح فقط وال غري. إن 
اإلسالم  صدر  يف  املسلمـني  خيـاطب  حينـام  الكريم 
دِيَارِهِْم  ِمْن  َخرَُجوا  ِيَن  اَكلَّ تَُكونُوا  ﴿َواَل  يقول: 
»إين  يقول:   اإلمام انلَّاِس﴾، وهنا  َورِئَاَء  َبَطًرا 
هنجان  فهنا  جيدًا،  تأّملوا  بطرًا«.  وال  أرشًا  أخرج  مل 
وخّطان.. القرآن يقول ال تكونوا مثل الذين خرجوا 

»بطرًا« أي غرورًا وتكرّبًا. 

بمبدأ   عيل ــن  ب احلــســني  ثـــورة  وختــتــص 
يف  ــالص  اإلخ ازداد  فكّلام  العمل،  يف  ــالص  االخ
عن  االبتعاد  تم  وكّلام  قيمته،  ازدادت  كّلام  العمل 
والرياء،  الغرور  من  االقــرتاب  تم  كّلام  اإلخــالص 
يف  أرسع  كّلام  الــيشء  يف  الشوائب  ازدادت  وكّلام 
الفساد، وحركة اإلمام احلسني من األعامل التي 
ليست فيها شائبة، وإن هذا اجلوهر )اإلخالص( هو 
اإلمام  لثورة  األسايس  اهلدف  أن  اذ  حفظها،  الذي 

احلسني هو تغيري واقع جمتمع وفق مبادئ الدين 
االسالمي احلقيقية، يف ظل الزيف الذي كانت تعيشه 
املجتمعات آنذاك، فان ما تتعرض له جمتمعاتنا اليوم 
من تفيش الفساد املختلف وحتول بعض الشباب لغري 
التعاليم االسالمية، فان جهاد اإلمام احلسني يف ظل 
والرسالة  القرآن  يف  الثابتة  واملبادئ  القواعد  غياب 
يمثل رسالة واضحة السيام ما نعيشه يف اطار معاين 
الزيارة االربعينية من اثر روحي واصالحي، ونقطة 
االجتامعي  األمــان  مرسى  اىل  للعودة  االنــطــالق 
السلم  لتحقيق  اجلامعية  واملشاركة  األدوار  وتبادل 
اإلنسانية  الثوابت  عىل  املبني  والتعايش  االجتامعي 

احلقوق واحلريات والعدالة.

االماكن  ــارة  زي بأهنا  تعد  الدينية  السياحة  وملا 
للحج  املقدسة  االماكن  أو  للتربك  املقدسة  الدينية 
الديني  الرتاث  عىل  التعرف  أو  ديني  واجب  ألداء 
لدولة ما، وان ابرز معاملها هو الزيارة االربعينية من 
كل عام)8(. اذ إن الدخل املتحقق من نشاط السيـاحة 
بحكم  عدة  ملرات  األمر  هناية  يف  يتضاعف  الدينيـة 
تأثري املضاعف االقتصادي ومن ثم مضاعفة الدخل 
يف  واالسهام  الدينية،  السياحة  نشاط  عن  املتحقق 
تنمية القطاعات األخرى، ولذلك حققت ابعادها يف 

االهتامم باجلانب السياحي.

المحور الثالث: البعاد التربوية والن�شانية 

لزيارة الربعين

اوًل: البعاد التربوية والنف�شية

لنهضة  اإلعــالمــي  البعد  االربــعــني  ــارة  زي تــربز 
جاءت  الطف  واقعة  فعقب   ،احلسني ــام  اإلم
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 بداية النهضة تلك من قبل اإلمام زين العابدين
الوحي،  بنات  من  معها  ومن   زينب والعقيلة 
اإلمــام  ــورة  ث بــأهــداف  تعريف  سفراء  كانوا  حني 
احلسني بعد شهادته، يف الكوفة والشام واملدينة 
خطبهم  حتمله  كانت  ما  مع  حمطات،  من  بينها  وما 
 البيت أهل  منزلة  بيان  يف  إعالمية،  ميزات  من 
وما  فيها،  اهلل  رتبهم  التي  ومراتبهم  ومكانتهم 
حقوقهم  باستالب  جرم  عظيم  من  أعداؤهم  أتى 
بنات  وسوقهم  دمائهم  وسفك  حرماهتم  وانتهاك 
املجتمع  أمام  ليظهر  بلد،  إىل  بلد  من   اهلل رسول 
حلكمهم،  أسس  ومن  أمية  بني  خروج  اإلسالمي 
وصاحب  الرشيعة  عن  وبعدهم  اإلسالم  واقع  عن 

.)9(الرشيعة

القيم  كل  الستنهاض  فرصة  األربعني  زيارة  ان 
واملبادئ واألهداف احلسينية التي من أجلها استشهد 
األخيار، وعدم  بيته وأصحابه  اإلمام احلسني وأهل 
طقوس  أو  جزئية  بأمور  احلسينية  القضية  اختزال 
شكلية، بل جيب احلفاظ عىل جوهر النهضة احلسينية، 
من  التي  العظيمة  واألهداف  الكربى  القيم  وإحياء 
أجلها ضحى اإلمام احلسني بالنفس والنفيس، وذلك 
كله يشكل دورة تربوية تنفعه طوال السنة، إذ إن من 
تعود عىل أن ينكس رأسه أيامًا يسهل عليه االستمرار 
عىل  املجتمع  تربى  واذا  السنة،  أيام  طوال  ذلك  عىل 
مثل هذه احلالة، فانه نتيجة الزمة لصنع هذه النهضة 

احلسينية)10(.

املليوين  الزحف  هذا  ان  اليه  االشــارة  جتدر  ومما 
الالوعي  طبقات  يف  يؤثر  كان  انه  شك  ال  الكبري 
للشعوب اإلسالمية وعىل مدى اخلربات املرتاكمة يف 

داخل نفوس املظلومني، خاصة إذا الحظنا أن اإلمام 
واجلهاد  للتضحية  األعىل  الرمز  يشكل   احلسني
واخلروج والفداء، وجيسد )املثل( )األنموذج( للعامل 
مسلم،  كل  لدى  الزاهد  الورع  التقي  الثائر  الكامل 

شيعيًا كان أم خمالفًا)11(.

ناجحًا  طريقًا  تثل  احلسينية  الشعائر  إحياء  ان 
عىل  للحفاظ  منيعًا  وحصنًا  للفرد  النفيس  للبناء 
السلبية  وانعكاساهتا  العوملة  امام  االسالمية  اهلوية 
عىل  االربعني  زيــارة  انشطة  تأثري  وان  املجتمع  عىل 
املشاركة تسهم يف وجدان االنسان وهتبه زمخًا هائاًل 

من االرصار والثبات واملقاومة.

استعراض  اىل  املباركة  املامرسة  هذه  حتولت  لقد 
موسمي للحرية ليفصح عن احلالة الثورية والفدائية 
لعشاق سيد الشهداء بنحو سلمي خيالف العنف 
تتسم  انسانية  وشعاراهتا  ادواهتــا  وان  والكراهية، 
اخالقية  ثورة  واهنا  والقانونية،  الرشعية  بالضوابط 
االنسان  تسعف  ان  شاهنا  من  احصائها  يمكن  ال 
املعارص من أخطار األزمة االخالقية التي تعصف به 
منذ قرون، وليس ثمة وسيلة للتعبري اجلامهريي عن 
املباركة  االربعني  زيارة  وسيلة  مثل  وشكواه  مهومه 
الشكوى  اطــالق  ولألفراد  للشعوب  تسنى  حيث 
فانه  التقادير  اقل  وعىل  العامل  ُيسمع  مجاهريي  بنحو 

يسمع االمة املؤمنة املتواجدة وقت ممارسة الزيارة.

عن  تكشف   احلسني اإلمام  اربعينية  فزيارة 
اخالقيًا  عاماًل  لتمثل  اجلمعي  السلوك  من  حالة 
السلوك  ودراسة  واختبار  االيثاري  السلوك  النتاج 
املساعدة  وتقديم  بالبذل والتعاون  املتعلق  االنساين 
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اىل االخرين)12(.

عظياًم  انسانيًا  مهرجانًا  االربعينية  زيارة  تثل  كام 
الثقايف االجيايب، سواء  للتالقي احلضاري والتعارف 
عىل  االنفتاح  ام  الواحدة  والثقافة  احلضارة  بني  كان 
يشكل  اآلخر  البعض  بعضهم  ومساعدة  اآلخرين 
املحصلة  وكانت  هامة،  معطيات  ذا  انسانيًا  جانبًا 
ضامن ابعاٍد نفسية يف غاية االمهية وهي يف اجلملة من 
صامتة  جسمية  عملية  وليست  التفاعلية  املامرسات 
تشرتك  حيث  واليدين  الرجلني  حركة  عىل  تعتمد 
مع  التواصل  عن  املتأتية  والنفسية  العقلية  العنارص 
اهلل واآلخرين يف مشهد تفاعل مستظل ملناجاة السامء 

واالشرتاك اجلمعي دون ملل او تعب)13(.

رصينة  أسس  من  حيمله  وما  الرتبوي  البعد  ان 
تنسجم مع املفاهيم الرتبوية احلديثة، إذ أن املشارك يف 
للتغيري،  النفيس واإلستعداد  التغيري  املسرية، ُيالحظ 
أمرًا  السيئة  العادات  العزوف عن  إذ أصبحت حالة 
الغبطة،  بشعور  يتمتع  املشارك  أن  كام  ملحوظًا، 
ويتطلع اىل أفق روحاين يعرتيه خالف الوضع السابق 
معطيات  خالل  من  ذلك  ويتجسد  الطبيعية،  حلياته 
عدة تتمثل يف التواضع ونبذ حالة الكربياء والعجرفة، 
ِة احلديث وغريها، إذ يستشف االنسان  والتسامح َوِرقَّ
من خالل تضحية اإلمام احلسني مبادئ للسالم 
اخلالد  ًلشعاره  جتسيدا  املعمورة  ربوع  يف  والسعادة 
نظرًا  ــدي(  ج أمــة  يف  اإلصـــالح  لطلب  )خــرجــت 
اخلالدة  مسريته  هبا  جتلت  التي  الرتبوية  للجوانب 
املتعلقة  تعليمية  الربامج  رضورة   اصبحت  والتي 
باألحكام والعقائد واالخالق جتسد من خالل هذا 

احلدث التارخيي اخلالد)14(.

ثانيًا البعد الن�شاني

ان أربعينية اإلمام احلسني تعد قضية إنسانية 
اخلالدة  ثورته  المتدادات  للعيان  معانيها  اتضحت 
ما  العاملية وهذا  الصفة اإلنسانية  مما جعلها تكتسب 
يمكن ملسه يف زيارة األربعني حيث ذابت تواجدت 
ــدة  واح كــوحــدة  املختلفة  اجلنسيات  القوميات 

وكعالمة مميزة يف أيام تلك الزيارة.

وجلي  الروح  لإنعا�ض  مو�شم  الأربعين  زيارة 

القلوب وايقاظ ال�شمائر

عن  فكريًا  تالقحًا  األربعني  زيــارة  انتجت  لقد 
طريق التواصل العلمي واالنفتاح املعريف، فأصبحت 
وركيزة  االنسانية  للحضارات  لقاًء  الزيارة  تلك 
ساد  حتى  احلسينية  املباديء  وفق  لنهضتها  أساسية 
من  األماكن  شتى  من  الزوار  بني  السلمي  التعايش 
خالل العمل التطوعي الذي نراه يف خدمة املواكب 
جوانب  هلا  واصبحت  ملل،  او  تذمر  أدنــى  دون 
عىل  البرش  بني  وتوحيد  االنساين  اجلانب  يف  مرشقة 
بينهم وهو اإلنسانية،  القائم  القاسم املشرتك  أساس 
مثاليًا  جمتمعًا  خيلق  الذي  األســاس  هي  فاإلنسانية 
جيسد جتربة التعايش السلمي التي دعا إليها اإلسالم 
آثار  من  الزيارة  هلذه  ما  عن  فضاًل  اإلنسانية،  دين 
نفسه،  جيد  اإلنسان  فإن  وعليه  وعقائدية.  أخالقية 
القديسني،  تنقله إىل عامل  الزيارة يف مشاعر  أيام هذه 
األربــعــني، ســواء يف  ــارة  زي أيــام  فكل يشء خمتلف 
جانب اجلود والبذخ والعطاء، أو يف جانب االلتزام 
املقدسة  الرشيعة  وأحكام  والواجبات  بالفرائض 
من  األخــالقــي  اجلــانــب  يف  أو  اإلهلــيــة،  والتعاليم 
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واألخالق  الغيظ  وكظم  والعفو  واإليثار  التسامح 
والفداء.  التضحية  ومعاين  النبيلة  والقيم  السامية 
وقد  احلسينية  الدورة  هذه  من  املؤمن  يتخرج  حتى 
ألجلها  قدم  التي  واملبادئ  القيم  بكل  نفسه  تعبأت 
قربانًا  الزواكي  الطواهر  النفوس  الشهداء تلك  سيد 
لوجه اهلل تعاىل وإعالء لكلمته. نبأ احلاممي، حوارية 
 احلسني اإلمــام  زيــارة  يف  والواجبات  احلقوق 

األربعينية)15(.

 كام جاءت هذه الزيارة املقدسة لتكشف األبعاد 
الواسعة النفتاحها العاملي بأبعادها االنسانية لتخرتق 
وأي  بل  الغريب،  االنسان  حياة  وتفاصيل  املشاعر 
االتصاالت  تقنية  يف  التقدم  بفضل  العامل،  يف  إنسان 
واالعالم)16(، فتجد اختالف اجلنسيات والقوميات 
واالديان واالجتاهات الفكرية، اذ يسري اجلميع بطريق 
االخوة واملحبة واضعني مباديء احلسني  شعارًا 
يقتدى به عىل طريق كربالء. وتنح الفرد الكثري من 
متامسك  جمتمع  بناء  يف  تساعد  التي  االنسانية  القيم 
وتنحه القدرة عىل الصمود بوجه التحديات ومن ثم 

ارساء قيم اإليامن، احلرية، والعدالة)17(.

زيارة  اكتسبتها  التي  والصفات  املزايا  هذه  وإزاء 
أمهيتها  من  ترشح  وما   ،احلسني اإلمام  أربعينية 
عىل الزائرين أنفسهم، إذ كانوا حماًل الهتامم الرشيعة 
املقدسة، ال سيام أن هذه الزيارة العظيمة اكتسبت يف 
جيتمع  التي  العاملية  املناسبة  صفة  األخرية  السنوات 
ألجل إقامتها وإحيائها املاليني من كل أقطار األرض، 
فإن ما يقع عىل عاتق الدولة بكل مؤسساهتا أن تكون 
وكرامة  سمعة  حيفظ  بام  هبا  املناطة  املسؤولية  بقدر 
وعزة الدولة والقائمني عىل شؤوهنا، وبام يكسبها من 

املجتمع اإلنساين يف  انتباه وعناية  تلفت  سمعة طيبة 
كل الدول. نبأ احلاممي، حوارية احلقوق والواجبات 

يف زيارة اإلمام احلسني األربعينية)18(.

وعىل أية حال، إن الذهاب سريًا عىل األقدام إىل 
والتي  احلر  الوجود  خريطة  من  املضيئة  النقطة  تلك 
جمتمعًا  العاشقة  الكائنات  من  جتعل  كربالء،  تسمى 
مندجمًا روحيًا وجسديًا بقيمة الرمز، فتنتج اخلطى بنية 
إنسانية هي مزيج من العواطف واألفكار، والعالئق 
بني هاتني البنيتني ُتنتج وُتكتشف طيلة الفرتة الزمنية 
لنبض  السمَع  مسرتقًا  إزاءهــا،  الزمن  يتوقف  التي 
واجتامعيًا  املؤمنني،  بتسابيح  إيامنيًا  املنتعشة  املسافة 
كرنفال  يف  البعض  لبعضهم  ومساعدهتم  بتكافلهم 
وما  األربعينية  زيــارة  أثبتت  لقد  املتجدد.  األنسنة 
قناة  عرب  يمر  اإلنسان  لتجديد  اإلنطالق  ان  زالت 
لتكون  للشعائر  الواقعية  والنظرة  العقالين،  التصور 

جتربة جديدة متيقظة)19(.

الخاتمة

ــة الــبــحــث ملــجــمــوعــة من  ــات ــاءت خ ــ لــقــد ج
االستنتاجات والتوصيات وكام يأيت:

اوًل: ال�شتنتاجات

تثل . 1  ،احلسني اإلمام  استشهاد  أربعينية  إن 
ظاهرة اجتامعية، من خالل ما يأيت:

االجتامعي . 2 البناء  يف  معنوية  طفرة  حتقق  إهنا 
البيت من خالل  اهل  اتباع  املسلم السيام  للفرد 
االسهام يف بناء التامسك االجتامعي، فهي بمثابة 
عن  فضاًل  االجتامعي،  للتطوير  عملية  ظاهرة 
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التسامح  كروح  خمتلفة  أفكار  عن  تكشف  اهنا 
والالعنف والتعايش السلمي املجتمعي.

هي . 3  الشهداء لسيد  االربعني  زيارة  ان 
احلسينية  للمسرية  الوالء  عىل  الدائم  للتأكيد 
والطغاة  الظاملني  ضد  مدوية  ورصخة  اخلالدة 

.وجتديد البيعة لالمام احلسني
ان انسانية احلدث احلسيني بام تتميز به من معنى . 4

يتصف بدور الدين كونه امللهم للروح االنسانية 
هنضته  يف   ،احلسني اإلمام  جسدها  التي 
تلعب  زالت  وال  لعبت،  اخلالدة  العاشورائية 
أحب  الذي  االنسان  ضمري  حتريك  يف  دورًا 
احلسني، وتيقن من طهارة شخصه وهنضته 
وأهدافها، وما أحوج البرشية اليوم وغدًا اىل هذا 
للمثال  البرشية  احلاجة  لتلبية  املقّدس  النموذج 

والقدوة الكاملة.
هذا . 5 وان  العامل،  يف  ديني  جتمع  واكرب  أعظم  أهنا 

مميزة  بصورة  إعالميًا  الواسع  اجلامهريي  احلشد 
ألتباع  الناصعة  الصورة  يعكس  وحضارية 
أعداء  إىل  قوية  برسالة  ويبعث  البيت،  أهل 
اإلسالم واألمة عن تالحم وعزة وقوة املؤمنني 

ووحدهتم.
وعليه . 6 جدًا،  مهاًم  واخلدمي  املادي  اجلانب  يعد 

ينبغي استثامره بالشكل املدعوم بخطط وبرامج 
بالنسبة للعراق يف املرتبة األوىل بالسياحة الدينية، 
ومراقدهم،  البيت  أهل  فضل  اىل  يعود  وهذا 
وأتنى استحداث وزارة هلذا الغرض، تعنى هبذا 

اجلانب ألمهيته.
أيام . 7 خالل  البارزة  االجتامعية  الظواهر  تعكس 

زيارة األربعني اجلانب املرشق من منظومة القيم 

واملفاهيم التي يؤمن هبا العراقيون كروح العطاء 
قومية  أي  من  بالزائرين  والرتحيب  حدود،  بال 
الرضوري  من  اصبح  لذا  العامل،  يف  جنسية  او 
بفلسفة  بالوعي  النبيلة  املامرسات  هذه  تأصيل 
هذه األعامل، فان وجود بعض هذه السلوكيات 
إخفاؤه  يستحيل  فقط  ليس  العام،  الشارع  يف 
وتربيره، إنام يشكل اهلوية واالنتامء هلذه املجتمع.

ثانيًا: التو�شيات

رضورة االستفادة من الزيارة من خالل تشجيع . 1
إقامة الصناعات الصغرية، ومشاريع أخرى لسد 
احتياجات السوق املحلية اثناء الزيارة وما يتعلق 

بالسلع التي ختدم الزوار.
مشاريع . 2 إلقامة  املبارش  االجنبي  االستثامر  حتفيز 

مشاريع  عن  فضاًل  املقدسة  املناطق  يف  سياحية 
اعادة تدوير النفايات.

بالربامج . 3 املليونية  الزيارة  هذه  اثراء  باإلمكان 
الرتبوية اهلادفة والشاملة. 

لتطوير . 4 العلمي  التخطيط  اتباع اساليب  رضورة 
متطلبات السياحية السيام الدينية منها، بوصفها 
من  أنـشطتهـا  تارس  اذ  للدخل،  مهاًم  مصدرًا 
واملطاعم  بالفنادق  املتمثلة  اخلدمات  خالل 
وإن  للزائرين،  املقدمة  اخلدمات  عن  فضاًل 
مـا  مقدار  يمثل  القطاع  هذا  عن  الناتج  الدخل 
ينفقه الزوار جراء اخلدمات املقدمة اثناء الزيارة، 
سوف  األموال  هذه  بأن  الزائر  اقتنع  إذا  السيام 
واملواقع  املراقد  تطوير  ألغراض  أيضًا  تنفق 
وتعترب  هلا.  التابعة  اخلدمية  واملؤسسات  الدينية 
املشاريع  عىل  تفرض  التي  والرسوم  الرضائب 
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السياحية مصدرًا مهاًم ملوازنة الدول االحتادية.
نرش . 5 يف  املليونية  الظاهرة  هذه  استثامر  رضورة 

بني  اإلسالمية  واملعارف  العلوم  من  املزيد 
عند  والثقافة  الوعي  مستوى  وزيادة  الزوار، 
بأخالق  التخلق  أمهية  عىل  والتأكيد  الناس، 

اإلمام احلسني، وأئمة أهل اليت.
املشاريع . 6 يف  السيام  االستثامر  تسهيل  رضورة 

الزوار واملسامهة  التي من شأهنا خدمة  الصغرية 
يف جمال التنمية املستدامة.
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كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين خالل زيارة الربعين وامكانية تنمينها 

)درا�شة تحليلية لمواكب مدينة المحاويل(

م. م. شيامء حممد خليل 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية - جامعة بابل
shaymaa1993sh@gmail.com

الملخ�ض 
تعد زيارة االربعني أحد أهم املناسبات الدينية والتارخيية املهمة واالكثر شهرة عامليًا إذ يتوافد أعداد كبرية 
من الزائرين اىل العراق عمومًا وكربالء املقدسة خصوصًا إلحياء تلك املناسبة العظيمة، سيام ان الوافدين ليسوا 
التي  والفرعية  الرئيسة  والطرق  املتعددة  احلدودية  املنافذ  عرب  ايضًا  البالد  خارج  من  بل  فحسب  العراق  من 
يف كل  املتزايد  الزائرين  وأعداد  املباركة  والشعرية  الزيارة  لتلك  العظيم  وللفضل  املقدسة،  كربالء  اىل  توصل 
املؤدية اىل  الفرعية  الطرق  املحاويل وهي من  املارة يف مدينة  الطرق  الدراسة لغرض معرفة أمهية  عام جاءت 
كربالء وسبل تنمية خدماهتا املقدمة اىل الزائرين. ولعل زيارة االربعني اخلالدة جاءت باهتامم خاص للغاية يف 
احاديث االئمة املعصومني وملا هلا من اثار وجدانية يف نفوس املوالني فإهنم يعدون تلك الزيارة من الشعائر 
املقدسة التي يؤدوهنا يف كل عام ولثواهبا العظيم كام جاء يف رواية عن االمام جعفر الصادق يف الدعاء لزوار 
قرب احلسني )اللهم اغفر يل وإلخواين وزوار قرب احلسني الذين انفقوا امواهلم واشخصوا ابداهنم رغبة يف 
برنا ورجاء ملا عندك يف صلتنا ورسورًا ادخلوه عىل نبيك(. ولتوافد اعداد كبرية من الزائرين الذين حيتاجون 
اىل العديد من اخلدمات كالطعام والرشاب واخلدمات الصحية والعالجية وخدمات املبيت يف الطرق املؤدية 
دراسة  البحث  سيتناول  ساملني  مدهنم  اىل  واعادهتم  وصوهلم   وتأمني  االمنية  واخلدمات  املقدسة  كربالء  اىل 
كفاءة اخلدمات الصحية واالمنية التي تتظافر فيها اجلهود بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة فضاًل 
عن خدمات الطعام واملياه الصاحلة للرشب واالسرتاحة واملبيت التي تقدمها املواكب للزائرين يف طرق مدينة 
املحاويل وسبل تنميتها. يقدر عدد املواكب اخلدمية يف مدينة املحاويل بـ)150( موكبًا خدميًا ومواكب الزنجيل 
موزعًا عىل املحاور الرئيسية التي يمر منها الزائرين وتشمل تلك املواكب عىل خمتلف اخلدمات الطبية واملرافق 
يتناول املبحث  املنطقة وتقدم هلم الدعم واالسناد.  الصحية والطعام والرشاب وتوجد هيئة تنظم عملهم يف 
االول نبذة عن مدينة املحاويل و موقعها والطرق التي يسلكها الزائرين للوصول اىل كربالء املقدسة  فضاًل عن 
تارخيها احلسيني اما املبحث الثاين فيتناول توزيع اخلدمات املقدمة للزائرين عىل الطرق وكفاءهتا، اما املبحث 

الثالث فيدرس امكانية تنمية تلك اخلدمات، والنتائج والتوصيات اخلاصة بالدراسة.

الكلامت املفتاحية: الكفاءة، اخلدمات، زيارة االربعني، التنمية.
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Efficiency of services provided to visitors during the forty visit and the pos-

sibility of its development

)An Analytical Study of the Processions of the City of Mahawil(

 Assi. tea. Shaima Mohammed Khalil

College of Education for Human Sciences - University of Babylon

Abstract 

The visit of the 40 is one of the most important religious and historical events and the most 
famous in the world، as large numbers of visitors flock to Iraq in general and Holy Karbala 
especially to commemorate that great occasion، especially since the arrivals are not only from 
Iraq but also from outside the country through the ports The study came to know the importance 
of the roads passing through the city of Mahweel، which is one of the secondary roads leading 
to Karbala and ways to develop Services to visitors.

Perhaps the visit of the eternal forty came with a very special attention in the speeches of the 
infallible imams (peace be upon him) and because of the emotional effects of the loyalists، they 
consider that visit as one of the sacred rituals they perform each year and its great reward، as 
stated in a novel about Imam Jafar al-Sadiq (peace be upon him). In praying to the visitors of the 
tomb off Al- Hussein God forgive me، my brothers and the visitors of the Tomb of Hussein، who 
spent their money and diagnosed their fathers with a desire for us and please when you have in 
our prayer and pleasure، bring him to your prophet. For the influx of large numbers of visitors 
who need many services such as food and drink، health and treatment services and overnight 
services on the roads leading to Holy Karbala and security services and secure their arrival and 
return to their cities safely will be discussed the study of the efficiency of health services And 
the wish that the efforts are in coordination with the Ministry of Interior and the Ministry of 
Health as well as food and water services، drinking water، rest and overnight provided by the 
processions to visitors in the roads of the city of Mahweel and ways of its development.The 
number of service processions in The City of Mahweel is estimated at (150) service processions 
distributed on the main axes from which visitors pass، including on various medical services، 
health facilities، food and drink، and there is a body that organizes their work in the area and 
provides them with support and support. The first topic deals with the city of Mahweel and its 
location and the ways used by visitors to reach the holy Karbala As well as its husseini history، 
while the second topic deals with the distribution of services provided to visitors on the roads 
and its efficiency، while the third topic examines the possibility of developing those services، 
results and special recommendations. By studying.

key words: Efficiency، Services، Fortieth visit، Development
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اأوًل: المقدمة 

خالل  ملحوظًا  تطورًا  املحاويل  مدينة  شهدت 
املارين  الزائرين  اعداد  زيادة  يف  االخرية  السنوات 
املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  واملتوجهني  املدينة  بطرق 
ومواكب  اخلدمية  املواكب  اعداد  زيادة  عن  فضاًل 
بمشاركة  االربعني من كل عام  زيارة  العزاء واحياء 
للمواكب احلسينية، ونظرًا  املدينة ووجود هيئة  ابناء 
من  وقرهبا  العراق  وسط  يف  املحاويل  مدينة  ملوقع 
مدينة كربالء جعلها مسلكًا للزائرين يف فرتة الزيارة 

االربعينية. 

 ثانيًا: م�شكلة البحث

للزائرين . 1 املقدمة  اخلدمات  كفاءة  مدى  ما 
املتوجهني اىل كربالء املقدسة يف مدينة املحاويل؟

التي . 2 الطرق  يف  الزائرين  اعداد  يتباين  هل 
يسلكوهنا خالل زيارة االربعني؟

املقدمة . 3 اخلدمات  تنمية  امكانية  تتوفر  هل 
للزائرين خالل الزيارة؟

ثالثًا: فر�شية البحث

من اهم اخلدمات التي تقدمها املواكب يف الطرق . 1
واخلدمات  والرشاب  الطعام  خدمات  هي 

الصحية واملبيت.
زيادة اعداد الزائرين املتوجهني اىل مدينة كربالء . 2

يف  املحاويل  مدينة  يف  املارة  الطرق  عرب  املقدسة 
السنوات االخرية وتباينهم من طريق اىل اخر.

يف . 3 للزائرين  املقدمة  اخلدمات  تنمية  املمكن  من 
عن  وذلك  البلدية  الدوائر  مع  بالتعاون  املدينة 
للزائرين فضاًل  انشاء طريق معبد خاص  طريق 
املرور  وتنظيم حركة  الصحية  املرافق  انشاء  عن 
راحتهم  وضامن  حركتهم  لتسهيل  املدينة  داخل 

ووصوهلم ساملني.

رابعًا: اأهداف البحث

تسليط الضوء عىل اخلدمات املقدمة للزائرين يف . 1
مدينة املحاويل خالل زيارة االربعني.

يف . 2 تنميتها  وامكانية  اخلدمات  تلك  كفاءة  تقييم 
مدينة املحاويل.

يف . 3 الزائرين  هبا  يمر  التي  للطرق  خريطة  رسم 
مدينة املحاويل.

خام�شًا: الحدود الزمانية والمكانية 

والشامل  الرشقي  اجلــزء  املحاويل  قضاء  حيتل 
باملستطيل  أشبه  شكاًل  متخذ  املحافظة  من  الرشقي 
بإجتاه شاميل غريب جنويب رشقي اخلريطة )1(،  يمتد 
الطريق  عىل  املحاويل  مدينة  وتقع   ،)2( اخلريطة 
الرابط بني إقليمني جتاريني مركزهيام احللة وبغداد)1(.

املواكب  حال  واقع  فدراسة  الزمانية  احلدود  اما 
احلسينية يف الزيارة االربعينية لعام )2018/2017(.
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خريطة )1( موقع ق�شاء المحاويل في محافظة بابل 

 
ــل  ــة باب ــة حمافظ ــط، خارط ــا	 اخلرائ ــم انت ــاحة، قس ــة للمس ــة العام ــة، اهليئ ــوارد املائي ــراق، وزارة امل ــة الع ــدر: مجهوري املص

االداريــة، بمقيــاس رســم  )1/ 250000(، بغــداد،2010.
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الخريطة )2( الت�شميم ال�شا�شي لمدينة المحاويل لعام 2018

                        
املصــدر: مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل مديريــة بلديات بابــل، مديريــة بلديــة املحاويل،شــعبة تنظيــم املدن،املرئيــة الفضائية 

.Arc map 10.5 لعــام 2010، بأســتخدام برنامج
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المبحث الول: التحليل المكاني لمدينة 
المحاويل وبداية ن�شوء المواكب الح�شينية 

واحياء ال�شعائر:

1- 1. لمحة تاريخية عن مدينة المحاويل

البابلية  اململكة  أرض  مــن  جــزء  املــحــاويــل 
وظلت  بابل(  )أرض  تعرف  وكانت  وعاصمتها 
يف  وبالتحديد  اإلســالم  دخول  حتى  التسمية  تلك 
الكوفة  اىل  األمارة  انتقلت  عندما  الراشدي  العرص 
جزء  كانت  لكوهنا  السواد(  بـــ)أرض  آنذاك  عرفت 
حتى  التسمية  هــذه  واستمرت  األرض  هــذه  من 
الذي  النيل  هنر  احياء  أعادوا  الذين  العبايس  العرص 
حوله  وكثرة  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  بعد  طمر 
القرى وازداد دور املنطقة السيايس بعد انشاء األمارة 
املزيدية  اطلقوا عليها اسم )النيليان( بعد أن انضمت 
إليها االرايض املجاورة هلا وظلت هذه التسمية بعد 
العباسية  اخلالفة  وسقوط  املزيدية  األمــارة  سقوط 
املحصورة  املنطقة  وشاهدوا  العثامنيني  دخل  حتى 
بني النيل والكوفة خالية املعامل فبنوا فيها خان سميت  
)منطقة اخلان( وهو املركز احلايل لقضاء املحاويل و 
قيل جاءت التسمية من التحويل وتعني حتويل جمرى 
النهر و قيل تسمية املحاويل جاءت من شيوع احلول 
حتى  لكثرته  كامال  عاما  حيول  فيها  الــزرع  أن  أي 
اىل  فينسبها  تسميتها  يف  االخر  الرأي  أما  يتعفن)2(. 
.)3(حمويائيل بن عرياد بن هنوك بن قابيل بن آدم

جعلُه  ومدنه  للقضاء  املوقعية  اخلصائص  أن 
ذات أمهية سكنية وجتارية ملا يتمتع به من خصائص 
النقل  حركة  تسهيل  عن  فضاًل  متنوعة  جغرافية 

عرب  للسكان  جاذبة  منطقة  ويعد  ــالت،  ــواص وامل
تارخيُه الطويل الذي أدى اىل زيادة حركة العمران فيه 
وبالتايل زيادة مساحته، كام تعد املدن مركزًا للجذب 
الذي  موقعه  عن  فضاًل  واالقتصادي)4(.  السكاين 
يربط كثري من املدن املهمة مع بعضها مما جعله منطقة 

لالسرتاحة فيه.

بطريقني  كربالء  بمدينة  املحاويل  مدينة  ترتبط 
)املحاويل-احللة-  فطريق  فرعي،  واالخر   رئييس 
كربالء( يعد طريقًا رئيسيًا، وطريق )املحاويل-سدة 
اهلندية-كربالء( طريقًا فرعيًا خمترصًا يسهل وصول 
اهم  من  ويعد  املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  الزائرين 
اثناء  يتخذها زوار االربعني طريقًا هلم  التي  املحاور 

سريهم.

اىل  طريقه  يف  الزائرون  يسلكها  التي  املحاور  اما 
بمدينة  تر  والتي  االربعني  زيارة  يف  املقدسة  كربالء 
االمام-املحاويل(  )ناحية  طريق  فهي  املحاويل 
بالتصميم  وطريق )حماويل-سدة اهلندية( الذي يمر 

االسايس للمدينة. 

واحياء  الح�شينية  المواكب  بداية   .2-1

ال�شعائر وزيارة الربعين في مدينة المحاويل:

عام  يف  منظم  بشكل  احلسينية  املواكب  تأسست 
اهايل  )مــواكــب  تسمية  عليها  واطلقت  1960م 
املحاويل( وكانت هلذه املواكب العديد من املشاركات 
االول  املدينة من  من خالل االستعراض يف شوارع 
املواكب  ومشاركة  عــاشــوراء،  يوم  حتى  حمرم  من 
السنوية يف زيارة االربعني يف مدينة كربالء املقدسة مع 
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مواكب العراق يف االستعراض طيلة ايام 
 احلسني االمــام  اربعني  زيــارة 
العارش لشهر  اليوم  تبدأ من  والتي 
من   23 الــيــوم  حتى  ــري  اخل صفر 
فقد  ذلك  عن  فضاًل  نفسه،  الشهر 
شارك العديد من سكان املدينة يف 
امليش  خــالل  من  االربعني  ــارة  زي
عىل االقدام صوب كربالء املقدسة 
العادة خالل فرتة  وقد جرت هذه 
من  منعها  تم  ان  اىل  الستينيات 
بعد  فاستمرت  البائد  النظام  قبل 

خوفًا  قليلة  ثلة  قبل  من  رسًا  ذلك 
تارسه  الــذي  الوحيش  القمع  من 

السلطة آنذاك.

املدينة  يف  املواكب  نشاط  توقف 
بباقي  اســوة  السبعينيات  فــرتة  يف 
النظام  منع  بسبب  العراق  مواكب 
الصدامي ممارسة الشعائر احلسينية، 
نوره  يتم  ان  اال  اهلل  )ويأبى  لكن.. 
ــرون( عـــاودت  ــاف ــك ولـــو كـــره ال
املواكب احلسينية يف مدينة املحاويل 

تشكيلها يف عام  وُاعيد  الطاغية  بعد سقوط  نشاطها 
مدينة  يف  مشاركاهتا  واعيدت   ،)1 )صورة  2003م 
مركزي  كموكب  2004م  عام  يف  املقدسة  كربالء 
فيها  يقدم  االن  له حتى  مقرًا  باب طويريج  اختذ من 
اخلدمات للزائرين خالل الزيارة االربعينية ويشارك 
وتم  العراق،  بمواكب  اهلاصة  االستعراضات  يف 
مدينة  يف  الرئيسية  احلسينية  املواكب  هيئة  تأسيس 

احللة ومن ضمنها مواكب اهايل املحاويل)5(.

املواكب  وانتشار  توسيع  بداية  2005م  عام  يعد 
)صورة  الزنجيل  ومواكب  منها  اخلدمية  احلسينية 
الرئيسة  املحاور  عىل  اخلدمية  املواكب  وانتشار   ،)2
التي يسلكها الزائرين يف زيارة االربعني )صورة 3(، 
موكب   )150( شاملة  بصورة  املواكب  عدد  ويبلغ 

موزع بني اخلدمية منها ومواكب الزنجيل.

املصــدر: التقطــت الصــورة يف عــام 2013 يف مدينــة كربــالء املقدســة مــن قبــل 
هيئــة االعــالم اخلاصــة باملوكــب.

�شورة )1( القطعة الثرية الخا�شة بمواكب مدينة المحاويل عام 1960

�شورة )2( اأحد الح�شينيين الم�شاركين في موكب العزاء في مدينة المحاويل

املصدر: التقطت الصورة من قبل املصور عامر حممد يف عام 2015.
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المبحث الثاني: المواكب الح�شينية 

والخدمات التي توفرها للزائرين في زيارة 

الربعين:

2-1. المواكب الح�شينية

عىل  املدينة  يف  احلسينية  اخلدمة  املواكب  تتوزع 
زيارة  يف  هلم  طريقًا  الزائرين  يتخذها  التي  املحاور 
املقدسة، حيث  االربعني متوجهني اىل مدينة كربالء 
يوجد )40( موكبًا خدميًا عىل طريق عيل بن احلسني 
هذه  تتوزع  االمام-املحاويل(  ناحية  طريق  )وهو 
املواكب بصورة منظمة عىل طول الطريق، ومواكب 
اخرى داخل مدينة املحاويل تتخذ من سكة القطار 
تقدم  منتظمة  بصورة  موزعة  هلا  حمورًا  باملدينة  املارة 
خدمات متنوعة للزائرين ويبلغ عددها )28( موكبًا 

خدميًا.

ــرى  ــب اخ ــواك ــد م ــوج ت
وتتوزع  املدينة  داخل  خدمية 
عددها  يبلغ  منترشة  بصورة 
اما  خــدمــيــًا،  مــوكــبــًا   )22(
ــهــم  ــيس وامل ــي ــرئ املـــحـــور ال
ــور )املــحــاويــل-ســدة  هــو حم
الرابط  الطريق  وهو  اهلندية( 
نصف  يوجد  املدينتني  بــني 
الـــطـــريـــق داخـــــل حـــدود 
للمدينة  االســايس  التصميم 
يبلغ عدد املواكب التي تتوزع 
اجلانبني  وعىل  املحور  هذا  يف 

)35( موكبًا خدميًا.

المواكب  تقدمها  التي  الخدمات   .2-2
في  للزائرين  المحاويل  مدينة  في  الح�شينية 

زيارة الربعين:

املــواكــب  عــىل  االستبيان  ــامرة  ــت اس تــوزيــع  تــم 
خالل  للزائرين  تقدمه  ما  ملعرفة  املدينة  يف  اخلدمية 
تقدمها  التي  اخلدمات  فتعددت  االربعني،  زيــارة 
مواكب مدينة املحاويل من خدمات املبيت والطعام 
والرشاب وغريها وسوف نوضحها يف جدول )1(. 

�شورة )3( مجموعة من الح�شينيين الم�شاركين في موكب الخدمة الح�شينية في مدينة 

كربالء المقد�شة

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــالء املقدس ــة كرب ــام 2013 يف مدين ــورة يف ع ــت الص ــدر: التقط املص
ــب. ــة باملوك ــالم اخلاص االع
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جدول )1( خدمات المواكب الح�شينية في مدينة المحاويل لعام 2018

موقع املواكب
عدد كرايس 

االسرتاحة
عدد قاعات 

املبيت

عدد وجبات 
الطعام املقدمة/

يوم

عدد 
املجمعات 
الصحية 

عدد الزوار 
العراقيون 

عدد الزوار 
االجانب

عدد 
العاملني يف 

املواكب

معدل 
اقامة 

املوكب

طريق )ناحية 
االمام - 
املحاويل(

350
6قاعات

6خيم
7 ايام100052/يوم8000/يوم6024

الطريق 
املحاذي لسكة 

القطار 
300

12خيمة
14 بيت 
4قاعات

10 ايام1000127/يوم10000/يوم5447

طريق 
)املحاويل - 
سدة اهلندية(

340

10 قاعات
10 بيوت

4 حسينيات
9خيم

15 يوم1500146/يوم15000/يوم5638

99075170109330003500325املجموع

�شكل )1( مخطط يو�شح حجم الخدمات المقدمة للزائرين في مدينة المحاويل 

املصدر: من عمل الباحثة باالعتامد عىل جدول )1(.

املصدر: من عمل الباحثة باالعتامد عىل استامرة االستبيان 2019، املرفقة يف هناية البحث.
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1. خدمات املبيت:

مدينة  مواكب  تقدمها  التي  اخلدمات  ابــرز  من 
واملبيت،  االقــامــة  خدمة  هي  للزائرين  املحاويل 
حرصًا  املواكب  من  جمموعة  يف  اخلدمة  هذه  وتوجد 
دون غريها، جدول )2(، وبلغت عدد قاعات املبيت 
سكنية  ودور  وخيم  قاعات  بني  موزعة   )990(
وحسينيات، بلغ عدد قاعات املنام واخليم يف طريق 
ويف  وقاعة،  خيمة   )12( االمام-املحاويل  ناحية 
الطريق املحاذي لسكة القطار )30( خيمة وقاعات 
اهلندية  سدة   - املحاويل  طريق  ويف  سكنية،  ودور 

)33( خيمة وقاعة ودور سكنية وحسينيات.

جدول )2( المواكب التي تقدم خدمات المبيت للزائرين 

لعام 2018

مواكب 
طريق 
ناحية 

االمام - 
املحاويل

مواكب الطريق 
املحاذي لسكة 

القطار 

مواكب طريق 
املحاويل-سدة 

اهلندية

اسم 
املوكب 

عدد 
القاعات

اسم 
املوكب

عدد 
القاعات

اسم 
املوكب

عدد 
القاعات

العقيلة 
زينب

2عيل االكرب1
شهداء 
العراق

1

احلسن 
املجتبى

2ام البنني4
 احلمزة 
الغريب

1

5عيل االكرب
اهايل 

املحاويل
2

االمام 
القائم

1

االمام 
املهدي

2
مواكب 

اخرى
24

مواكب 
اخرى

30

اســتامرة  عــىل  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
.2019/9/1 امليدانيــة  والدراســة  االســتبيان؛ 

2. خدمات الطعام والرشاب:
خمتلفة  طعام  وجبات  احلسينية  املواكب  تقدم 
ما  ومنها  املحاويل،  مدينة  بطرق  املارين  للزائرين 
والعشاء(  والغداء  )الفطور  اساسية  وجبات  يكون 
اليوم،  ساعات  عىل  موزعة  فرعية  اخرى  ووجبات 
جدول )3(. فضاًل عن تقديم الشاي واملاء والعصائر 
وبلغ جمموع الوجبات )170( وجبة منها )60( وجبة 
االمام- ناحية  طريق  عىل  اخلدمية  املواكب  تقدمها 
الطريق  املواكب يف  تقدمها  املحاويل، و)54( وجبة 
تقدمها  عىل  وجبة  و)56(  القطار،  لسكة  املحاذي 
املحاويل-سدة  طريق  يف  اخلدمية  احلسينية  املواكب 

اهلندية.
جدول )3( عدد وجبات الطعام المقدمة للزائرين في زيارة 

الربعين عام 2018 في اليوم الواحد

مواكب 
طريق 
ناحية 
االمام/
املحاويل

مواكب الطريق 
املحاذي لسكة القطار 

مواكب طريق 
املحاويل-سدة 

اهلندية

اسم 
املوكب 

عدد 
الوجبات/ 

يوم

اسم 
املوكب

عدد 
الوجبات/

يوم

اسم 
املوكب

عدد 
الوجبات/

يوم
العقيلة 
زينب

3
عيل 

االكرب
3

شهداء 
العراق

3

احلسن 
املجتبى

4ام البنني5
 احلمزة 
الغريب

3

عيل 
االكرب

3
اهايل 

املحاويل
3

االمام 
القائم

3

مواكب 
اخرى 

49
مواكب 

اخرى
38

مواكب 
اخرى

29

اســتامرة  عــىل  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
.2019/9/1 امليدانيــة  والدراســة  االســتبيان؛ 
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3. اخلدمات الصحية:
من اهم اخلدمات التي تقدمها املواكب اخلدمية يف 
تنترش  حيث  الصحية  اخلدمات  هي  املحاويل  مدينة 
عن  فضاًل  الطرق  يف  الصحية  املفارز  من  جمموعة 
االسعافات االولية  يف املوكب، كام ان بعض املواكب 
التتوفر فيها اخلدمات الصحية بل تقترص عىل تقديم 
خدمات الطعام والرشاب. جدول )4(. ومن اجلدير 
بالذكر ان مستشفى املحاويل العام يستقبل احلاالت 
احلرجة اثناء الزيارة نظرًا لقرب املستشفى من الطرق 
الصحية  املراكز  الزائرين،  فضاًل عن  منها  يمر  التي 
بعض  توجد  كام  النموذجي(  واملركز  النور  )مركز 
االمحر  اهلــالل  منظمة  قبل  من  الصحية  املخيامت 
االدوية  بعض  تقدم  املنطقة  اهايل  قبل  من  واخرى 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  جمموع  بلغ  والعالجات  
ان  اال  متنوعة،  خدمة   )69( املدينة  يف  للزائرين 
رعاية  تلقى  ان  جيب  الطرق  يف  الصحية  اخلدمات 
واهتامم كبريين يف اثناء الزيارة ألن اعداد الزائرين يف 

زيادة مستمرة.

جدول )4( الخدمات ال�شحية في مدينة المحاويل لعام 2018

       عددها  نوع اخلدمة الصحية
         1      مستشفيات 

         2     مراكز صحية 
         10   مفارز صحية حكومية 

          8    مفارز صحية اهلية
         45   مراكز االسعافات اولية

          3     سيارات اسعاف 
         69       املجموع 

مرتــى  الســيد  مــع  شــخصية  مقابلــة   .1 املصــدر: 
كاظــم معــاون طبيــب يف مركــز صحــي النموذجــي يف 
.2019/9/3 يف  ميدانيــة  دراســة   .2 2019/9/2؛ 

4. خدمات النقل:

للزائرين  التي تقدم  النقل من اهم اخلدمات  يعد 
إذ  االربعني  ــارة  زي وخاصة  املليونية  الــزيــارات  يف 
يسهل حركة الزائرين، وتتميز مدينة املحاويل بوجود 
شوارع رئيسة مثل شارع حلة-بغداد  واخرى فرعية 
خمارج  وتنوع  السيارات  يف  الكبرية  االعــداد  ورغم 
عديدة  صعوبات  تواجه  النقل  خدمة  ان  اال  الطرق 
نتيجة  الطرق  مفارق  عند  الشديد  ــام  االزدح منها 
الطرق  تلك  يف  املوجودة  السيارات  ان  كام  غلقها، 
خدمات  فأن  وبذلك  االهــيل،  القطاع  من  مجيعها 
املواكب  ان  املطلوب، كام  النقل ال ترتقي للمستوى 
الزائرين  بنقل  تساهم  املدينة  طــرق  يف  احلسينية 
بواسطة السيارات اخلاصة باملوكب رغم قلة عددها 
يكون مشرتكًا  بل  للنقل  وعدم وجود طريق خاص 
بلغت  النقل،  وسائط  وحركة  الزائرين  حركة  بني 
عدد السيارت املشاركة يف الزيارة االربعينية )150( 
حتمل  اهلندية(  )املحاويل-سدة  طريق  يف  سيارة 
هذه  وتصل  الزائرين  بنقل  هلا  تسمح  التي  الباجات 

السيارات اىل كراج املحاويل واىل ناحية االمام.

5. خدمات االمن:

الزيارة  انجاح  يف  مميزًا  دورًا  االمــن  خلدمات 
واحلفاظ عىل سالمة املواطنني، وتقترص هذه اخلدمة 
اجليش  ابناء  من  احلكومية  االمنية  الــقــوات  عىل 
طيلة  املتناوبة  والدوريات  املفارز  ووجود  والرشطة 
التفتيشية  اخليم  تنصيب  عن  فضاًل  الــزيــارة  ــام  اي
للرجال والنساء واختيار املواقع العسكرية للسيطرة 
عىل الطرق وتسهيل حركة مرور السيارات والزائرين 
والتعامل مع أي حدث طارئ، بلغ عدد الدوريات 
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 )5( املحاويل  مدينة  يف  االربعني  زيارة  يف  املشاركة 
دوريات و )6( سيطرات و)5( خميامت تفتيشية )3( 

مواقع عسكرية.

6. اخلدمات البلدية: 

املحاويل  بلدية  تقدمها  التي  اخلــدمــات  وهــي 
بالتنسيق  الشوارع  وتنظيف  النفايات  برفع  واملتمثلة 
مــرور  ليسهل  الطريق  يف  احلسينية  املــواكــب  مــع 
االليات  وبلغ عدد  النفايات،  تراكم  الزائرين وعدم 

املشاركة )3( اليات داخل املدينة.

في  الزائرين  لحركة  المكاني  التباين   .3-2

مدينة المحاويل لعام

الزائرين  اعداد  يف  تباينًا  املحاويل  مدينة  شهدت 
املشاركني يف زيارة االربعني يف املدينة واملارين بطرق 
املدينة التي تصل اىل كربالء املقدسة خالل السنوات 
التي  السياسية  التغيريات  من  عدد  نتيجة  املاضية 
شهدها العراق بصورة عامة ومدينة املحاويل بصفة 
الذي  الديني واالرشادي  الوعي  خاصة، فضاًل عن 
تلخيص  ويمكن  الزائرين،  اعــداد  زيــادة  يف  ستهم 

جمموعة من النقاط بالشكل االيت:

زيادة . 1 يف  واالذاعية  الفضائية  القنوات  مسامهة 
االربعني  زيارة  يف  املشاركني  الزائرين  اعداد 
بسبب الربامج التلفزية واالذاعية التي ُخصصت 
وفضل   احلسني االمام  قضية  عن  للحديث 
النقل  عن  فضاًل  االربعني  يف  خاصة  زيارته 

املبارش عرب القنوات الفضائية.
تطور . 2 من  صاحبه  وما  السيايس  النظام  تغري 

ومشاركة  احلدودية  املنافذ  وفتح  االحداث  يف 

الزائرين من الدول االجنبية والعربية.
اخلدمات اجليدة املقدمة للزائرين يف ايام الزيارة . 3

دفع  احلامية  وتوفري  االمني  والتطور  االربعينية 
السنوات  خالل  الزائرين  اعداد  لزيادة  ذلك 

االخرية.
املنترشة . 4 احلسينية  واملجالس  الدينية  املحارضات 

عاشوراء  ذكرى  واحياء  العراق  مدن  عموم  يف 
اىل مدينة كربالء وما هلذه  الطف  ورجوع سبايا 
االحداث من اثر عظيم يف النفس ساهم ذلك يف 

زيادة اعداد الزائرين سنة بعد اخرى 
مدينة . 5 بطرق  املارين  الزائرين  عدد  5.بلغ 

املحاويل )3500( زائر اجنبي  يف اليوم الواحد، 
و)33000( زائر عراقي يف اليوم الواحد.

 2-4. المحاور التي ي�شلكها الزائرين المارة في 

مدينة المحاويل 

االمام-  ناحية  طريق  وهو  االول  املحور  يوجد   
بطول  ويمتد  للمدينة  الرشقية  اجلهة  يف  املحاويل 
)10( كم منها )5( كم داخل املدينة، وتكون معدل 

ايام اقامة املواكب فيه )10( ايام.

لسكة  املحاذي  الطريق  وهو  الثاين  املحور  اما 
وتكون  املدينة  داخل  كم   )6( طوله  فيبلغ  القطار 
بطريق  ويلتقي  ايام   )10( فيه  املواكب  اقامة  معدل 

)املحاويل-سدة اهلندية(.

اما املحور الثالث املتمثل بطريق )املحاويل _سدة 
كم   )5( طوله  ويبلغ  املدينة  شامل  يف  يقع  اهلندية( 
وتكون معدل اقامة املواكب فيه )15( يومًا. خريطة 

.)3(
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خريطة )3( الطرق التي ي�شلكها الزائرين الم�شاركين في زيارة الربعين في مدينة المحاويل

ــة  ــدن، املرئي ــم امل ــعبة تنظي ــل، ش ــة املحاوي ــة بلدي ــل، مديري ــات باب ــة بلدي ــىل مديري ــامد ع ــة باالعت ــل الباحث ــن عم ــدر: م املص
. Arc map 10.5الفضائيــة لعــام 2010، بأســتخدام برنامــج
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     المبحث الثالث: امكانية تنمية الخدمات 
المقدمة للزائرين في زيارة الربعين في 

مدينة المحاويل

نموًا(،  ـ  ينمو  ـ  نام  ـ  )النمو  من  تعني  لغًة  التنمية 
ونام  زاد  أي  ونامء،  نميَّا  ينمي،  نمى  ـ  ونمى  زاد  أي 
تعني  فهي  اصطالحًا  التنمية  أّمــا  ارتفع،  احلديث 
اجلوانب  أو  املعرفة  جوانب  من  جانب  يف  السمو 
احلياتية، يطلق مصطلح التنمية عىل احلالة التي تتغري 
وتتحقق  هلا  خمطط  ــة  إرادي بصورة  أفضل  حالة  إىل 
باخلطط  تتمثل  معينة  ــراءات  وإج وسائل  بواسطة 

واالسرتاتيجيات اهلادفة)6(.

الثروة  لتحسني  اهلدف  فهي  املعارصة  التنمية  اما 
ان  لالفراد  يمكن  التي  القدرات  وتنمية  البرشية 
توسيعها،  عىل  تساعد  التي  واخليارات  هبا  يتمتعوا 
ويتعدى مفهوم التنمية اليات ترسيخها يف الكثري من 

النواحي االجتامعية والثقافية والسكانية)7(.

اخلدمات  تنمية  حول  االقرتاحات  بعض  وهناك 
يف مدينة املحاويل وهي كااليت:

الطريق . 1 موقع  اىل  تشري  داللة  عالمات  وضع 
املسافة  تبني  ارشادية  التواجد  والفتات  ومكان 

املتبقية للوصول اىل كربالء املقدسة.
عمل كراسات توعوية حتتوي عىل زيارة االمام . 2

الصحية  االرشادات  وبعض   احلسني
واالمنية.

يسلكها . 3 التي  الطرق  يف  انارة  اعمدة  وضع 
سيكون  الزائرين  توجه  ألن  املدينة  يف  الزائرون 

لياًل بسبب ارتفاع درجات احلرارة.

انشاء اذاعات ثابتة ومتنقلة ختدم الزائرين الكرام . 4
عند فقدان شخص او اموال وغريها.

خدمية . 5 واخرى  الزائرين  لنقل  سيارات  هتيئة 
تنقلهم عند حدوث امر طارئ اثناء املسري.

جيب االكثار من املفارز الصحية وتوفري خدمات . 6
االسعافات  عىل  فقط  تقترص  ال  اكرب  عالجية 

االولية.
ملبيت . 7 خمصصة  مواكب  لوجود  الزائرين  تنبيه 

الرجال واخرى خمصصة للنساء واخرى خمصصة 
للطعام فذلك يسهل عليهم عملية البحث.

املحافظة عىل النظافة بصورة مستمرة عن طريق . 8
تويف حاويات كبرية للنفايات وعدم تراكمها يف 

الطريق.
عند . 9 ونظامية  نموذجية  امنية  قطوعات  وضع 

مفارق الطرق.
االمن . 10 بجهاز  متصلة  امنية  كامريات  وضع 

عىل  والسيطرة  الزائرين  حركة  ملراقبة  الداخيل 
أي حدث طارئ.

وتقوية . 11 باالنرتنت  االتصال  خدمات  توفري 
الشبكات اخلليوية.

ال�شتنتاجات:

تبني من خالل الدراسة وجود )150( موكبًا يف . 1
خدميًا  موكبًا   )125( بينها  من  املحاويل  مدينة 
املحاويل  بمدينة  املارين  للزائرين  خدماته  يقدم 

خالل زيارة االربعني.
اخلدمية عىل ثالث حماور رئيسة . 2 املواكب  تتوزع 

هي طريق )ناحية االمام-املحاويل( وهو الطريق 
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املحاويل،  ومدينة  االمام  ناحية  بني  الرابط 
بوسط  تر  التي  القطار  لسكة  املحاذي   والطيق 
وهو  اهلندية(  )املحاويل-سدة  وطريق  املدينة، 
الطريق الرابط بني مدينة املحاويل وسدة اهلندية.

املواكب . 3 قبل  من  املقدمة  اخلدمات  تنوعت 
واملبيت  والرشاب  الطعام  خدمات  اىل  احلسينية 
واخلدمات  واالمن  النقل  خدمات  عن  فضاًل 

الصحية.
بلغ عدد الزائرين املارين بمدينة املحاويل خالل . 4

عراقي  زائر   )33000(  )2018/2017( عام 
هيئة  الحصائية  وفقًا  اجنبي   زائر  و)3500( 

املواكب احلسينية يف املدينة.
بسبب . 5 للزائرين  النقل  خدمات  كفاءة  عدم 

االزدحام عند مفارق الطرق وقلة عدد السيارات 
عىل  اخلدمة  واقتصار  الزائرين  بأعداد  قياسًا 

القطاع االهيل.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع  

التنمية ( 1) املتوسطة ودورها يف  املدن  نرص، عامر راجح، 
دكتوراه،كلية  اطروحة  بابل،  حمافظة  يف  احلرضية 

االداب،جامعة الكوفة،2014، ص53.

يف ( 2) املكاين  التباين  حتليل  الرزاق،  عبد  سعد  حمسن، 
كلية  جملة   ،2010/1987 املحاويل  سكان  توزيع 
 ،2015  ،)21( العدد  بابل،  االساسية،جامعة  الرتبية 

ص261.

الربيعي، عامر راجح نرص، اجتاهات النمو احلرضي يف ( 3)
املستقبلية،  وافاقها   )2005/1977( املحاويل  مدينة 
العدد  بابل،  جامعة  االساسية،  الرتبية  كلية  جملة 

)4(،2010، ص269.

النمو ( 4) واجتاهات  واقع  خليل،  حممد  حمياوي،شيامء 
رسالة  املحاويل،  قضاء  يف  الصغرية  للمدن  احلرضي 
بابل،  االنسانية،جامعة  للعلوم  الرتبية  كلية  ماجستري، 

2017، ص17.

اسامعيل ( 5) ابراهيم  السيد  مع  اجريت  شخصية  مقابلة 
املركزي  املحاويل  مدينة  موكب  عن  املسؤول  خليل، 
وعضو اهليئة اخلاصة باملواكب بتاريخ 2019/8/12.

للتنمية ( 6) املكاين  عباس،التحليل  جواد  حممد  شبع، 
اطروحة  االرشف،  النجف  حمافظة  يف  االقليمية 

دكتوراه، كلية االداب،جامعة الكوفة،2011، ص6.

الكناين، ( 7) خلف  صباح  سلامن،  كاظم  رياض  اجلمييل، 
اخلدمات  قطاع  تطوير  يف  واثرها  املستديمة  التنمية 
احلرضية للمدن، جملة االستاذ، العدد )200(، 2013، 

ص2.

العامة ( 8) اهليئة  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  مجهورية 
بابل  حمافظة  خارطة   اخلرائط،  انتاج  قسم  للمساحة، 
بغداد،   ،)250000/1( رسم  بمقياس  االدارية، 

.2010

املحاويل،شعبة ( 9) بلدية  بابل،مديرية  بلديات  مديرية 
تنظيم املدن،املرئية الفضائية لعام 2010.

(10 ).Arc map 10.5 برنامج

مقابلة شخصية مع السيد مرتىض كاظم معاون طبيب ( 11)
يف مركز صحي  يف 2019/9/2.

املواكب احلسينية يف مدينة ( 12) املصور عامر حممد، مصور 
املحاويل.

هيئة املواكب احلسينية يف بابل، فرع املحاويل.( 13)

دراسات ميدانية: 1. 2019/9/1؛ 2.  2019/9/3.( 14)

استامرة االستبيان.  ( 15)
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نموذ	 استامرة استبيان:
الباحثة: م. م. شيامء حممد خليل حمياوي 

للزائرين  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  البحث:  عنوان 
خالل زيارة االربعني وامكانية تنمينها 

)دراسة حتليلية ملواكب مدينة املحاويل(
ختدم  وانت  اهلل  وآجرك  ساملًا  دمت  العزيز...  اخي 

 زوار املوىل ايب عبد اهلل احلسني
جزيتم  لطفًا..  التالية  االسئلة  عن  االجابة  أرجو 

خريا.. 
االسئلة خاصة بزيارة االربعني فقط:  

اسم املوكب؟. 1
مداخل . 2 من  مدخل  أي  وعىل  املوكب؟  موقع 

)العلكاية(...  السدة  االمام..  ناحية  املدينة؟ 
سكة القطار

هل تتوفر مكان السرتاحة الزائرين، كرايس وما . 3
شاكل ذلك؟ كم عددها؟

نوعها . 4 ما  الزائرين؟  ملبيت  مكان  يتوفر  هل 
)خيمة، قاعات(؟ وكم عددها؟

تقدم . 5 التي  والرشاب  الطعام  نوعيات  هي  ما 
للزائرين؟

ماهي كمية الطعام التي توزع خالل اليوم؟ )وجبة. 
وجبتان. ثالث وجبات(

هل يقدم املوكب اخلدمات الصحية واالسعافات . 6
االولية؟ ما نوعيتها؟

هل يوجد يف املوكب جممعات صحية ومحامات؟ . 7
كم عددها؟

عىل . 8 يتوافدون  الذين  العراقيني  الزوار  عدد  كم 
املوكب خالل اليوم الواحد )تقريبي(؟

عىل . 9 يتوافدون  الذين  االجانب  الزوار  عدد  كم 
املوكب خالل اليوم الواحد )تقريبي(؟

كم عدد العاملني يف املوكب؟. 10
كم يستمر اقامة املوكب )عدد االيام(؟. 11
طريق . 12 يف  االمن  خدمات  تصفون  كيف 

الزائرين؟
يف . 13 واملواصالت  النقل  خدمات  تصفون  كيف 

طريق الزائرين؟
اذكرها . 14 املوكب؟  يقدمها  اخرى  خدمات 

بالتفصيل؟
الزيارة . 15 حول  معلومات  أي  لديكم  كانت  اذا 

االربعينية اذكروها ولكم الشكر.
بالتوفيق  لكم  ودعائنا  معنا  تعاونكم  شاكرين 

والسداد.. الباحثة
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العالم ال�شالمي في العراق وا�شتراطات ال�شتدامة 

درا�شة تطبيقية على عّينة من طلبة جامعة الكوفة

م. د. عدنان جالب منيجل اجليايش

كلية االمام الكاظم-اقسام النجف االرشف
Adnan_nare2000@yahoo.com

الملخ�ض

خيتص البحث باستطالع آراء طلبة اجلامعات )النجف االرشف حتديدًا( حيال القنوات االسالمية العراقية، 
بغية معرفة انطباعاهتم ومواقفهم ازاء حمتواها وما تعاجله من قضايا ومشاكل يف املجتمع العراقي، وذلك عرب 
تصميم استامرة استبيان من عدة اسئلة مفتوحة ومغلقة، للوصول اىل نتائج تتمثل بمشاهدة هذه القنوات من 
العدم، والرضا عن حمتواها، وطرق معاجلة املشاكل واحتوائها ام ال، اىل جانب تدوين مقرتحات تتعلق بام يريده 
طلبة اجلامعات من هذه القنوات، ويف اعتقادنا ان اجراء مثل هذه الدراسة مهٌم جلهة تنبيه القنوات االسالمية 
اىل لغة خطاهبا وطرق طرحها للموضوعات ورد فعل الشباب حياهلا، لرفدها بتوصيات تسهم يف ارتقائها اىل 

مستوى التحديات واصالح املجتمع.

الكلامت املفتاحية: االعالم، االعالم االسالمي، اشرتاطات االستدامة.
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Islamic media in Iraq and sustainability requirements

An applied study on a sample of Kufa University students

Dr. Adnan Jallab Mengel Al-Jayashi
Imam Al-Kadhim College - Departments of Najaf

Abstract

The research is concerned with surveying the opinions of university students (Najaf al-
Ashraf in particular) about the Iraqi Islamic channels, in order to know their impressions and 
positions regarding their content and the issues and problems they address in Iraqi society, by 
designing a questionnaire form of several open and closed questions, in order to reach results 
represented by viewing these channels from Nothingness, and satisfaction with their content, 
methods of addressing and containing problems or not, in addition to writing down proposals 
related to what university students want from these channels, and we believe that conducting 
such a study is important in terms of alerting Islamic channels to the language of their discourse 
and methods of presenting the topics and the youth's reaction to them, to support them With 
recommendations that contribute to raising it to the level of challenges and community reform.

key words: media, Islamic media, sustainability requirements.
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المبحث الول: الطار المنهجي للبحث:

اوًل: اهمية البحث والحاجة اليه

واقعًا  اصبحت  االجتامعية  التغيريات  ان  بام 
هذه  مع  التعامل  آليات  اىل  الرصد  بعني  النظر  فإن 
التغيريات واحليلولة دون تفيش سلبياهتا يصبح امرًا 
ال بد منه للدفع باجتاه عملية حتصني املجتمع وجعل 

مقاومته اكثر فاعلية.

التأثري  فائقة  مجاهريية  اتصال  اداة  االعالم  وألن 
الضوء  تسليط  ــان  ف واالمكنة  للحدود  وعــابــرة 
املجتمعي  واالصــالح  البناء  عملية  يف  أدواره  عىل 
البحث  امهية  تنبع  هنا  ومن  االمهية،  بالغة  مسألة 
)طلبة  الشاب  اجلمهور  تفاعل  يف  سيخوض  الذي 
يف  االجتامعي  الطابع  ذات  الربامج  مع  اجلامعات( 
القنوات االسالمية العراقية، وما اذا كانت اداة فاعلة 

لوقف تدد املظاهر غري السوية، ام غري ذلك.

ثانيًا: م�شكلة البحث

عملية  يسبق  ومــربرًا  مشكلة  بحث  لكل  ان  بام 
بحثنا  مشكلة  فإن  واجراءاته،  مراحله  يف  اخلوض 

تتمثل بتساؤل رئيس هو:

القنوات  • يف  االجتامعية  الربامج  انعكاسات  ما 
اإلسالمية العراقية عىل طلبة اجلامعات؟

ومن التساؤل الرئيس تنبثق تساؤالت فرعية هي:

القنوات  • الكوفة  جامعة  طلبة  يتابع  هل 
كانوا  إن  يفضلونه  حمتوى  وأي  االسالمية؟ 

كذلك؟

عىل  • كافة  الربامج  يف  املقدم  املحتوى  تأثري  ما 
سلوكيات الطلبة واجتاهاهتم؟

ما الذي يعتربه الطلبة اجيابيًا يف خطاب القنوات  •
االسالمية؟ وما السلبيات املرصودة إن وجدت؟

مل  • حال  يف  الطلبة  معها  يتعامل  التي  البدائل  ما 
تلِب القنوات االسالمية العراقية احتياجاهتم؟

ثالثًا: اأهداف البحث:

   تتمحور أهداف البحث يف االيت:

قياس مدى متابعة طلبة جامعة الكوفة للقنوات  •
تفضياًل يف  االكثر  العراقية واملحتوى  االسالمية 

براجمها.
معرفة تأثري املحتوى املقدم يف القنوات االسالمية  •

عىل قناعات الطلبة وسلوكياهتم.
معرفة آراء الطلبة يف خطاب القنوات االسالمية  •

)إن  للخطاب  املرافقة  السلبيات  وتشخيص 
وجدت(.

عن  • العزوف  حال  يف  املطروحة  البدائل  معرفة 
مشاهدة القنوات االسالمية والتأثر بمحتواها.

رابعًا: منهج البحث:

يف  الباحث  يتبعها  التي  الطريقَة  املنهُج  يعّد 
الدراسة،  اجراء  من  املتوخاة  االهداف  اىل  الوصول 
طلبة  آراء  حتصيل  تستهدف  احلالية  الدراسة  ان  وبام 
عرب  حتوهيا  التي  والرسالة  الربامج  يف  اجلامعات 
القنوات االسالمية العراقية فان املنهج الوصفي هو 
للقضايا  شاماًل  توصيفًا  يضع  لكونه  جتسيدًا  االكثر 
بمنهج  تم االستعانة  البحثية من شتى اجلوانب، كام 
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املسح بشكل رئيس وذلك عرب مسح آراء الطلبة عرب 
تصميم استامرة استبيان حتوي اسئلة حول املوضوع، 
واستحصال اجابات حوهلا ومن ثم تفريغها وعرض 

النتائج.

خام�شًا: مجتمع البحث وعينته:

حمافظة  يف  اجلامعات  بطلبة  البحث  جمتمع  يتمثل 
النجف االرشف، وبام ان هذه الرشحية مل تعد مقترصة 
عىل جامعة او معهد او مؤسسة بعينها فقد ارتأينا ان 
تكون الدراسة شاملة لكل منها، مع األخذ باالعتبار 
من  الكبرية  االعــداد  مع  تتالءم  مناسبة  عّينة  انتقاء 

الطلبة.

غريهم  دون  اجلامعات  طلبة  اختيار  تم  وقــد 
الشباب  رشحية  عن  تعبريًا  االكثر  لكوهنم  بالنظر 
العمرية،  الفئة  هذه  يف  يقعون  منهم  االغلبية  ألن 
يسامهان يف  والعلمي عامالن  الثقايف  املستوى  وألن 
موضوع  عن  وحيوية  قيمة  اكثر  معلومات  استنباط 

البحث ما حيقق اهدافًا اكثر فاعلية.

وجرى اختيار نظام العّينات النسبية يف التعامل مع 
املؤسسات التعليمية يف النجف االرشف، اذ اختريت 
جامعة الكوفة كمحور للدراسة وذلك لعدة عوامل:

املحافظة . 1 يف  األقدم  التعليمية  املؤسسة  اهنا 
يكون  وبالتايل   )1()1987 سنة  )تأسست 
اختيارها كمجتمع للدراسة له مربراته من هذه 

الناحية.
عدد . 2 )بلغ  الطلبة  من  االكرب  العدد  تضم  اهنا 

للعام  واملسائية  الصباحية  الدراستني  يف  الطلبة 

الف   20 من  اكثر   2019-2018 الدرايس 
طالب وطالبة(.

تضم اجلامعة خليطًا اجتامعيًا واسعًا يمكن البناء . 3
االجتامعية  الرشائح  تستقبل  فهي  نتائجه  عىل 
ما  بتنوعها  غزيرة  علمية  اقساما  تضم  كام  كافة 

يعطي نتائج اكثر واقعية.

وقد تم اختيار )100( طالب وطالبة جرى توزيع 
استامرات االستبانة عليهم عشوائيًا يف حرم اجلامعة 
وعىل  اليوم،  هناية  يف  مجعها  ثم  التحيز،  جتنب  بغية 

النحو املوضح يف اجلدول )1(. 

�شابعًا: مجالت البحث:

البحث . 1 استامرة  إعداد  استغرق  الزماين:  املجال 
ثم  وتوزيعها  وتقييمها  حمكمني  عىل  وعرضها 
نحو  ورشحها  النتائج  وعرض  البيانات  تفريغ 
الثاين/2019م  1/كانون  من  بدءًا  واحد  شهر 

ولغاية 31/كانون الثاين/2019م.
بعّدها . 2 االرشف  النجف  حمافظة  املكاين:  املجال 

املقر الرئيس للجامعات املشمولة بالدراسة.
جامعة . 3 طلبة  حتديد  جرى  البرشي:  املجال 

)الكوفة( ولكال اجلنسني وبسائر االختصاصات 
العلمية واالنسانية.

جدول )1( يبين تق�شيم الطالب وفقًا للنوع

املرتبة%التكرارالنوع

الثانية4444ذكر

االوىل5656انثى

100%100املجموع
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جدول )2( يبين تق�شيم الطالب وفقًا لالخت�شا�ض العلمي

املرتبة%التكرارالتخصص

الثانية4343علوم رصفة

االوىل5757علوم انسانية

100%100املجموع

جدول )3( تق�شيم الطالب وفقًا للمراحل الدرا�شية

املرتبة%التكراراملرحلة الدراسية

االوىل9494دراسات اولية

الثانية66دراسات عليا

100%100املجموع

جدول )4( يبين الفئة العمرية للطالب

املرتبة%التكرارالفئة العمرية

الثانية4343أقل من 20 عامًا

االوىل205656-29 عامًا

الثالثة3011 عامًا فام فوق

100%100املجموع

المبحث الثاني: التلفزيون والمجتمع.. 

العالقة والنعكا�شات:

اأوًل: التلفزيون كو�شيلة ات�شال اجتماعية 

هي  متنوعة  مواد  من  التلفزيون  يبثه  ما  كل  ان 
عبارة عن معلومات يراد توصيلها اىل االفراد لغرض 
االنتفاع هبا يف جماالت الثقافة والرتفيه وزيادة الرصيد 
املعريف للفرد، وكلام زاد أفراد  املجتمع معرفيًا زادت 
يف  تشرتك  اجلامهري  ان  وبام  املجتمع)2(،  تطور  فرص 
االوىل  العقود  منذ  كان  فقد  الوسيط  هلذا  التعرض 

املشرتكة،  القضايا  بشأن  للنقاشات  مفتاحًا  لظهوره 
والتعليمية  الثقافية  باملواد  يتعلق  فيام  التقاء  ونقطة 

والرتفيهية.

استغالل  وعرب  التلفزيون  أصبح  الزمن  وبمرور 
من  نسبيًا  ثابتًا  مجهور  مع  املنتظم  اليومي  اتصاله 
من  والفنية  املعربة  لوسائله  الواسع  والنطاق  جهة، 
جهة اخرى، أصبح اداة متنوعة جدًا ومفيدة ومؤثرة 
ولكن  التعليمية)3(،  املستويات  لكل  مساوية  بدرجة 
بفعل  الــدويل  الصعيد  عىل  حمــدودًا  ظل  التأثري  هذا 
احلدود املغلقة ازاء موجاته حتى بروز البث الفضائي 
املايض،  القرن  تسعينيات  مطلع  منذ  الشكل  هبذا 
التلفزيون  تقييد  عملية  بأن  رشتي  جيهان  تفيد  إذ 
التطورات  هذه  بفعل  املستحيل  من  رضبًا  اصبحت 

الالفتة)4(.

االمر  اول  مقترصة  التوظيف  عملية  كانت  وملا 
وبعض  التعليمي(  )التلفزيون  الرتبوية  الربامج  عىل 
وبرامج  والسينام  )الدراما  بالرتفيه  املتعلقة  اجلوانب 
من  الفضائي  البث  أحدثه  ما  فان  الخ(  املنوعات... 
خلق  الوسيلة  هلذه  والنوع  الكم  صعيد  عىل  توسع 
التي  )الرسالة(  املحتوى  صعيد  عىل  هائلة  متغريات 
برامج  فظهرت  والتنوع،  بالتجدد  زاخرة  اصبحت 
 )Talk Show( الــ  واجتامعية واصبح  وتنموية  ثقافية 

الشغل الشاغل للجامهري يف خمتلف االصقاع)5(.

ويف ضوء هذه املتغريات حتول التلفزيون من قناة 
مبتعدة  قضاياها  وتناقش  النخبة  بشعارات  تتمسك 
عن الطابع الشعبي اىل وسيلة شعبية بالدرجة االوىل، 
قائمة  وتناقش  والقضايا  املضامني  سائر  عىل  تركز 
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فأصبح  عنه(  )املسكوت  اىل  متطرقة  املحتويات  من 
اليوم،  عامل  يف  األفعل  الثقافية  )املؤسسة  التلفزيون 
ودور  واجلامعات  البحث  مراكز  امامه  وتراجعت 
واستهالكا  شعبية  االكثر  ليصبح  والصحف  النرش 
املناعية  الثقافة  بنظام  الفتك  عىل  ــدرة  ق واالكــثــر 

الطبيعية لدى جمتمعاتنا()6(.

فرضت  التي  املتغريات  هــذه  مــن  الــرغــم  عــىل 
املشاهدين  اىل  الوصول  عىل  التزاحم  ان  اال  نفسها، 
املحموم  والتنافس  منهم،  قدر  أكرب  استحسان  ونيل 
القنوات  القنوات أحدث ما يشبه )الفوىض( يف  بني 
ختلط  جعلها  حد  اىل  املقدمة،  والربامج  املستحدثة 
وتبالغ  املهمة،  وغري  املهمة  القضايا  بني  النقاش  يف 
بدل  ويفاقمها  املشاكل  يكّرس  بشكل  طروحاهتا  يف 
الكثري  منه  حذرت  امر  وهو  املناسبة،  احللول  اجياد 
من الدراسات احلديثة اذ يشري »بيري بورديو« اىل )ان 
املفسد  الرمزي  العنف  من  نوعًا  يامرس  التلفزيون 

واملؤذي بشكل خاص()7(.

ما  اىل شيوع  املكثفة  برسائله  التلفزيون  ادى  وقد 
يعرف بــ )االغرتاب االجتامعي( اذ يرى باحثون ان 
اجلامهريية  االتصال  وسائل  جمال  يف  ينبع  االغرتاب 
وبخاصة  راسخًا  بحثيًا  تيارًا  ان  رغم  االستهالكية، 
يف سيكولوجية االتصال يبني قدرة االشخاص عىل 
بتفسريها  يتلقوهنا  التي  الرسائل  دالالت  تعديل 
مصدر  من  الرسائل  وبمزج  الثقافية،  ألطرهم  وفقا 
ممارساهتم  من  االطياف  متعددة  بطائفة  بعينه  واحد 

االتصالية)8(. 

ثانيًا: القنوات ال�شالمية.. الظهور والدوار:

ملا كان االعالم وااليديولوجيا صنوان ال يفرتقان 
وفقًا ألغلب الدراسات التي تناولت العالقة بينهام، 
فان التلفزيون كوسيلة اعالم فائقة االمكانات بفعل 
براجمه  وكّرست  باحلكومات  ارتبط  الصورة  عامل 
وآراؤها  احلكومات  تلك  اجتاهات  اخباره  ونرشات 
للحرب  منصة  فاستعمل  املختلفة،  االحداث  حيال 
االفكار  لنرش  منربًا  ثم  الرصاع،  أوقات  يف  النفسية 
ادواره  جعل  ما  السلم،  اوقات  يف  الدعاية  وممارسة 
واملسموعة  املــقــروءة  الصحافة  بخطورهتا  تفوق 

قباًل)9(.

وبينام كان العامل يرقب التلفاز الرأساميل والشيوعي 
فان  واالستحواذ،  للهيمنة  سعيًا  يصطرعان  ومها 
بلدانه  يف  التلفزيون  انتشار  منذ  أحكم  الثالث  العامل 
االوىل  الواجهة  فجعله  الوسيط،  هذا  عىل  السيطرة 
اجلامهري،  مع  للتواصل  احلاكم  يرتقيه  الذي  واملنرب 
االعالم  يف  التعددية  القوانني  خمتلف  حظرت  كام 
املرئي لعقود طويلة لتحول دون استخدامه من قبل 

معارضيها)10(.

ملزيد  امليدان  هذا  يف  اهلائل  االنفتاح  سمح  لقد 
احلكومات  وصارت  بالربوز،  اجلديدة  القنوات  من 
املساس  عدم  رشط  التعددية،  مع  للتعامل  مضطرة 
باخلطوط احلمراء، فظهرت اىل العلن قنوات عديدة 
غري رسمية، بعضها اختص بالرتفيه وآخر بالرياضة 
برزت  كام  أخرى،  وقضايا  والتعليم  بالثقافة  وثالثة 
قنوات ذات طابع ديني، تبث برامج ختتص بالقرآن 
الكريم والعبادات والشؤون االسالمية، وهي قنوات 
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هلا متابعيها يف مجيع البلدان العربية واالسالمية)11(.

للتسقيط  منابر  القنوات  بعض  كانت  وبينام 
فان  اآلخــر،  و»تكفري«  االهتامات  وتبادل  الفكري 
قنوات اخرى سارت بنهج أقل حدة، فيام ختلت ثالثة 
برامج  تبث  واصبحت  املغلق،  الديني  اجلانب  عن 
واجتامعية..  واقتصادية  وسياسية  وتثقيفية  اخبارية 
الخ، ومل يكن العراق بالبعيد عن هذه املوجة اذ اصبح 
الفضاء التلفزيوين متخاًم باسامء عديدة لقنوات تبث 
وتغطي  والشعائر  الصلوات  الساعة  ــدار  م عىل 
املناسبات الدينية املختلفة، وهي قنوات تلقى رواجًا 
بني خمتلف الفئات العمرية وتشاهد وفقًا للمختصني 

عىل نطاق واسع يف الداخل وحتى اخلارج)12(.

المبحث الثالث: الدرا�شة الميدانية: 

نتائج استبيان آراء طلبة جامعة الكوفة يف القنوات 
االسالمية العراقية:

 )100( االستبيان  يف  املشاركني  الطلبة  عدد  بلغ 
االســتــامرات  توزيع  اىل  الباحث  عمد  اذ  طالب، 
يف  الطلبة  جتمع  ومقرات  الكوفة،  جامعة  حرم  يف 
انتهاء  العامة يف اجلامعة، ثم حني  النوادي واحلدائق 
الدوام الرسمي مجع االستامرات واجرى عملية الفرز 

وحتليل البيانات وفقًا إلجابات الطلبة املبحوثني.

جدول )5( هل ت�شاهد القنوات التلفزيونية ال�شالمية 

العراقية؟

املشاهدة
املجموعاالناثالذكور

%تكرار%تكرار
2035.713664.2956نعم اشاهد

2454.542045.4644كال.. ال اشاهد
56100%4456%44املجموع

ردًا عىل سؤال عام إذا كان الطلبة املشمولني بالبحث 
يشاهدون القنوات االسالمية العراقية أجاب )56( 
بني  متوزعني  االوىل  املرتبة  احتلوا  وقد  )نعم(  بــ 
رّد  الذكور، يف حني  االناث، و)20( من  )36( من 
)44( بــ )ال( حمتلني املرتبة الثانية متوزعني بني )24( 
من الذكور، و)20( من االناث، وهي نسب متقاربة 

وفقًا ملا موضح يف اجلدول )5(.

جدول )6( يبين دوافع م�شاهدة الطالب للقنوات 

التلفزيونية ال�شالمية العراقية

املرتبة%التكراردوافع املشاهدة

متميزة بمحتواها اهلادف 
الثانية1933.92وطريقة طرحها املثىل

بدياًل مناسبًا للقنوات 
الثالثة916.07املنافسة

كرس امللل وتلبية احلاجة اىل 
االوىل2239.28اصالح الذات

الرابعة610.71اخرى

100%56املجموع

االسالمية  القنوات  يشاهدون  بمن  يتعلق  وفيام 
يرى  من  بني  متباينة  دوافعهم  كانت  فقد  العراقية 
اىل  احلاجة  وتلبية  امللل  )كرس  لــ  اداة  متابعتها  يف 
تكرارا   )22( عىل  حصلوا  وهؤالء  الذات(  اصالح 
وجد  حني  يف   )%39.28( وبنسبة  االوىل،  باملرتبة 
)19( اهنا متميزة بمحتواها اهلادف وطريقة طرحها 
بنسبة  الثانية  املرتبة  حمتلني  مشاهدهتا  فقرروا  املثىل 
االسالمية  القنوات  يف   )9( ورأى   ،)%33.92(
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الثالثة  املرتبة  حمتلني  املنافسة  للقنوات  مناسبًا  بدياًل 
بنسبة مئوية بلغت )16.07%( وطرح )6( خيارات 
اخرى متباينة ضمن دوافع املشاهدة، فجاءت فئتهم 
اجلدول  يف  موضح  وكام   ،)%10.71( بنسبة  رابعة 

.)6(

جدول )7( يبين مدى انتظام م�شاهدة القنوات التلفزيونية 

من قبل الطالب

املرتبة%التكرارمدى انتظام املشاهدة

الثالثة712.50اتابعها بشكل منتظم

اتابعها أثناء اوقات الفراغ 
االوىل4071.42واملزا	

الثانية916.07اتابعها عن طريق الصدفة

100%56املجموع

االسالمية  القنوات  يتابعون  بأهنم   )40( اجاب 
أثناء وقت الفراغ واملزاج فجاءوا باملرتبة االوىل بنسبة 
طريق  عن  يتابعوهنا  بأهنم   )9( ورّد   )%71.42(
 )%16.07( مئوية  بنسبة  ثانيًا  فجاءوا  الصدفة، 
حمققني  منتظم  بشكل  يتابعوهنا  بأهنم   )7( واجاب 
وكام   ،)%12.50( بلغت  مئوية  بنسبة  الثالثة  املرتبة 

موضح يف اجلدول )7(.

جدول )8( المحتوى التلفزيوني المف�شل من قبل الطالب في 

القنوات ال�شالمية

املحتوى الرباجمي االكثر 

تفضياًل
املرتبة%التكرار

النقل املبارش للصلوات 

والشعائر الدينية
االوىل3053.57

الربامج االخبارية وتغطية 

املناسبات املختلفة
الثالثة814.28

الثانية1221.42الربامج االجتامعية والدينية

الرابعة610.71برامج ثقافية

100%56املجموع

وفيام يتعلق بام يفّضل الطلبة مشاهدته يف القنوات 
االسالمية أجاب )30( بأهنم يفضلون متابعة النقل 
املرتبة  حمتلني  الدينية،  والشعائر  للصلوات  املبارش 
االوىل بنسبة بلغت )53.57%( يف حني فّضل )12( 
متابعة الربامج االجتامعية والدينية، حمققني ما نسبته 
)21.42%( ووجد )8( فقط يف الربامج االخبارية 
حمتوى مفضاًل للمشاهدة بنسبة بلغت )%14.28( 
 )6( بتكرار  الرابعة  املرتبة  الثقافية  الربامج  واحتلت 

وبنسبة )10.71%(، وكام موضح يف اجلدول )8(.

جدول )9( يو�شح دوافع م�شاهدة الطالب للبرامج بالقنوات 

ال�شالمية

دوافع مشاهدة الربامج 
املرتبة%التكراراالجتامعية

بديل جيد لربامج اعتربها 
هابطة يف قنوات أخرى

الثالثة1415.55

تثقيف بقضايا وسلوكيات 
دينية تتالءم مع روح 

العرص
االوىل4752.22

حتفيز عىل االصالح 
املجتمعي وحماربة الظواهر 

السلبية
الثانية2730

الرابعة22.22كل ما سبق

100%90املجموع
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املختلفة  الربامج  ملشاهدة  الطلبة  دوافــع  وعن 
خيار  تكرر  فقد  العراقية  االسالمية  بالقنوات 
مع  تتالءم  دينية  وسلوكيات  بقضايا  0التثقيف 
اجابة   )90( اصل  من  مرة   )47( لــ  العرص(  روح 
حني  يف   )52.22( بلغت  وبنسبة  احلقل،  هذا  عىل 
وحماربة  املجتمعي  االصالح  عىل  )حتفيز  فئة  جاءت 
وبنسبة   )27( بلغ  بتكرار  ثانية  السلبية(  الظواهر 
اعتربها  لربامج  جيد  )بديل  فئة  وجــاءت   )%30(
وبنسبة   )14( بواقع  ثالثة  أخرى(  قنوات  يف  هابطة 
)15.55%( ورّد )2( فقط بأن دوافعهم هي كل ما 
سبق حمققني نسبة بلغت )2.22%( من االجابات، 

وكام موضح يف اجلدول )9(.

جدول )10( يو�شح اآراء الطلبة في الق�شايا المطروحة 

بالقنوات ال�شالمية

آراء الطلبة يف القضايا 
املطروحة

املرتبة%التكرار

بالغة األمهية وتشكل 
هاجسًا لدى سائر رشائح 

املجتمع
االوىل4173.21

مألوفة.. وال تستحق عناء 
الطرح واملناقشة يف االعالم

الثانية1323.21

الثالثة23.57غري مهمة اطالقًا

100%56املجموع

بربامج  املطروحة  القضايا  يف  الطلبة  آراء  وبشأن 
القضايا  تلك  بأن  رّد )41(  فقد  القنوات االسالمية 
بالغة االمهية فجاءوا اوالً بنسبة بلغت )%73.21( 
وال  مألوفة  القضايا  ــأن  ب  )13( اجــاب  حــني  يف 
بنسبة  ثانيًا  فجاءوا  االعالم  يف  الطرح  عناء  تستحق 

القضايا غري  )23.21%( ورأى )2( فقط بأن تلك 
مهمة اطالقًا وبنسبة بلغت )3.57%( حمتلني املرتبة 

الثالثة واالخرية، وكام موضح يف اجلدول )10(.

جدول )11( يو�شح اآراء الطالب في الحلول المقترحة 

للم�شاكل الجتماعية بالقنوات ال�شالمية

آراء الطلبة يف احللول 
املطروحة

املرتبة%التكرار

االوىل3664.28فعالة وممكنة التطبيق 

ال تالمس جوهر القضايا 
واملشاكل املطروحة 

للنقاش
الثانية1730.35

ال تطرح حلوال من 
االساس

الثالثة23.57

الرابعة11.78أخرى تذكر

100%56املجموع

وفيام يتعلق بآراء الطلبة يف احللول املقرتحة للمشاكل 
فقد  االسالمية  القنوات  تتبناها  التي  االجتامعية 
التطبيق  وممكنة  فعالة  احللول  تلك  ان   )36( وجد 
يف   )%64.28( بلغت  بنسبة  االوىل  املرتبة  حمققني 
جوهر  تالمس  ال  احللول  بــأن   )17( اجــاب  حني 
املرتبة  فاحتلوا  للنقاش  املطروحة  واملشاكل  القضايا 
القنوات  ان   )2( ووجد   )%30.35( بنسبة  الثانية 
للمشاكل  االساس  من  حلوالً  تطرح  ال  االسالمية 
حني  يف   )%3.57( بنسبة  ثالثًا  فحّلوا  االجتامعية 
 )1( بواقع  االخــرية  املرتبة  عىل  اخــرى  فئة  حــازت 

وبنسبة )1.78%(، وكام موضح يف اجلدول )11(.
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جدول )12( ردود فعل الطلبة على الليات المطلوبة 

للتفاعل مع البرامج الجتماعية بالقنوات ال�شالمية

املرتبة%التكرارحيدث التفاعل يف حال؟

اعطت اجلمهور 
مساحة أكرب يف احلضور 

واملشاركة
الثالثة1725.37

ناقشت “املسكوت 
عنه” وابدت رصاحة يف 

طروحاهتا
االوىل2943.28

غرّيت من طريقة التقديم 
وجعلتها أكثر مرونة 

وحيوية
الثانية1928.35

الرابعة22.98أخرى تذكر

100%67املجموع

اتباعها من قبل  ينبغي  التي  وفيام يتعلق باآلليات 
مع  التفاعل  لتحقيق  العراقية  االسالمية  القنوات 
اجلمهور رأى )29( ان )مناقشة املسكوت عنه وابداء 
نسبته  ما  حمققني  التفاعل  يزيد  الطرح(  يف  الرصاحة 
)43.28%( فيام وجد )19( انه ينبغي عىل القنوات 
وحيوية،  مرونة  اكثر  وجعلها  التقديم  طريقة  تغيري 
وبنسبة )28.35%( وطالب )17( القنوات باعطاء 
حمتلني  واملشاركة  احلضور  يف  للجمهور  الفرصة 
فقط   )2( وأبدى   )%25.37( بنسبة  الثالثة  املرتبة 
اىل  تطرقت  )أخــرى(  ضمن  ــت  ادرج مالحظات 
رضورة تغيري انامط الربامج كليًا، علام ان هذا املحور 

اعطى مساحة للمستجوبني باختيار اكثر من اجابة.

جدول )13( يبين روؤية الطالب لتعامل القنوات ال�شالمية 

مع �شريحة ال�شباب

أرى ان القنوات تعامل رشحية 
املرتبة%التكرارالشباب عىل اهنا؟

قائدة وحتتا	 اىل الدعم 
االوىل2850واالسناد لتبني املستقبل

ساندة.. تؤدي أدوارًا حمدودة 
الثانية1425وال يعتمد عليها كليًا

متهورة.. وحتتا	 اىل رقابة 
الثانية1425مستمرة وارشاد دائم

100%56املجموع

وبشأن رؤية الطالب لتعامل القنوات االسالمية 
القنوات  بأن   )28( اجاب  فقد  الشباب  رشحية  مع 
الدعم  فئة قائدة وحتتاج اىل  الشباب  االسالمية ترى 
النصف  وتقاسم   )%50( حمققني  املستقبل  لتبني 
لكل   )14( بواقع  و)متهورة(  )ساندة(  فئتي  االخر 
وكام  الثانية،  املرتبة  معا  حمتلتان   )%25( وبنسبة  فئة 

موضح يف اجلدول )13(.

جدول )14( يو�شح اراء الطالب في خطاب للقنوات 

ال�شالمية

خطاب القنوات االسالمية 
املرتبة%التكرارهو:

شامال ومرتكزا عىل اصالح 
االوىل3562.50املجتمع

انتقائيا.. يتجه اىل رشحية 
الثانية1832.14بعينها ويتجاهل اخرى

فوضويا.. يفتقد الدقة 
الثالثة35.35ويناقش قضايا غري مهمة

100%56املجموع
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القنوات  لغة خطاب  الطلبة يف  بآراء  يتصل  وفيام 
ومرتكز  )شامل  انــه   )35( رأى  فقد  االسالمية 
بلغت  وبنسبة  أوال  فحلوا  املجتمع(  اصــالح  عىل 
اخلطاب  بــأن   )18( اجــاب  حني  يف   )%62.50(
اخرى  ويتجاهل  بعينها  رشحيــة  اىل  يتجه  انتقائي 
الــ  اما   )%32.14( بنسبة  الثانية  املرتبة  واحتلوا 
)3( االخرين فأجابوا بان اخلطاب )فوضوي يفتقد 
الدقة( وجاءوا باملرتبة الثالثة بنسبة بلغت )%5.35، 

وكام موضح يف اجلدول )14(.

جدول )15( يو�شح ا�شباب عدم م�شاهدة القنوات ال�شالمية 

العراقية لدى بع�ض المبحوثين

ال اتابع القنوات االسالمية 
املرتبة%التكرارألن:

خطاهبا متزمت وبعيد عن 
الثانية1125الواقع

براجمها مملة.. وتفتقر 
الرابعة818.18للتنوع والتجدد

ال تتفق مع ميويل 
الثالثة920.45وتوجهايت اخلاصة

االوىل1636.36ال اشاهد التلفزيون مطلقًا

100%44املجموع

ال  اهنم  تبني  ممن  االجابات  بباقي  يتعلق  وفيام 
يتابعون القنوات االسالمية العراقية والبالغ عددهم 
التلفزيون  يتابعون  باهنم ال  فقد اجاب )16(   )44(
القنوات  هذه  مشاهدة  هلم  يتسنى  ال  لذلك  مطلقًا 
 )%36.36( بلغت  بنسبة  االوىل  املرتبة  فاحتلوا 
القنوات يعود  بأن سبب عدم متابعة  واجاب )11( 
حمققني  الواقع(  عن  والبعيد  املتزمت  )خطاهبا  اىل 

اىل  يعود  السبب  بأن   )9( واجاب   )%25( نسبته  ما 
اخلاصة(  وتوجهاته  ميوله  مع  تتفق  )ال  القنوات  ان 
 )8( ورّد   )%20.45( بنسبة  الثالثة  املرتبة  حمققني 
للتنوع  وتفتقر  مملة  )براجمها  ان  اىل  يعود  السبب  بأن 
وكام   ،)%18.18( نسبته  ما  حمققني  والتجدد( 

موضح يف اجلدول )15(.

جدول )16( ما بدائل القنوات ال�شالمية لدى العازفين عن 

الم�شاهدة

ما البديل للقنوات 
املرتبة%التكراراالسالمية؟

قنوات اخبارية حملية او 
الثالثة36.81اقليمية

الرابعة00.00-- قنوات اسالمية خارجية

االوىل2556.81قنوات متخصصة 

الثانية1636.36اتصفح االنرتنت
100%44املجموع

لدى  االسالمية  القنوات  ببدائل  يتعلق  وفيام 
أجاب  فقد  الطالب  من  مشاهدهتا  عن  العازفني 
حمتلني  متخصصة  قنوات  يشاهدون  بأهنم   )25(
حني  يف   )%56.81( بلغت  وبنسبة  االوىل،  املرتبة 
كبديل  االنرتنت  بتصفح  يكتفون  بأهنم   )16( رّد 
بلغت )36.36%( واحتل خيار  للمشاهدة وبنسبة 
الثالثة  املرتبة  اقليمية(  او  حملية  اخبارية  )قنوات 
بمجموع )3( وبنسبة )6.81%( ومل حتز فئة )قنوات 
اسالمية خارجية( عىل اي تكرار يذكر، وكام موضح 

يف اجلدول )16(.
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ال�شتنتاجات

حماور  يف  اليها  التوصل  تم  التي  النتائج  ضوء  يف 
البحث فقد توصل الباحث اىل االستنتاجات االتية:

أوالً: ان مشاهدة القنوات التلفزيونية االسالمية 
باغلبية  الكوفة مل حتظ  قبل طلبة جامعة  العراقية من 
ما  والعزوف،  املشاهدة  بني  تقارب  ثمة  بل  مطلقة، 
هذه  ازاء  الطالبية  االوســاط  يف  انقسام  عىل  يدلل 

املسألة، وألسباب متباينة.

ثانيًا: اظهرت النتائج ان اغلبية مشاهدي القنوات 
التلفزيونية االسالمية من االناث )64.29%( مقابل 
املجتمع  طبيعة  وتلعب  الذكور،  من   )%35.71(
يقضني  الفتيات  ان  اذ  اجلانب  هذا  يف  دورًا  املحافظ 
ما  الرسمي،  الــدوام  انقضاء  بعد  املنزل  يف  اوقاهتن 

يمنحهن فرصة اكرب للمتابعة باملقارنة مع الذكور.

االسالمية  القنوات  مشاهدو  يكن  مل  ثالثًا: 
مقتنعني تامًا بمحتواها الختاذ قرار املشاهدة، فاغلب 
واصالح  امللل(  )كرس  بمحاولة  عللتها  االجابات 
الذات، يف حني رأى قلة ان حمتواها مميز وهادف، وهو 
 )%71.42( فنسبة  الوقت،  بعامل  ايضا  يرتبط  ما 
اوقات  اثناء  االسالمية  القنوات  تتابع  باهنا  اجابت 
يتابعوهنا  اهنم  قالوا  و)%16.07(  واملزاج،  الفراغ 
عن طريق الصدفة، ما يدلل عىل عدم ختطيط مسبق 

او قناعة مطلقة باملشاهدة.

ملشاهدة  حمددة  اوقاتًا  الطلبة  يكّرس  ال  رابعًا: 
املشاهدين  نصف  من  اكثر  يكتفي  بل  بعينها  برامج 
 )%53( الدينية  والشعائر  الصلوات  نقل  بمتابعة 
االهتامم  من  قلياًل  اال  يولوهنا  فال  الربامج  باقي  اما 

ومن بينها الربامج االجتامعية )21.42%( ما يعطي 
مؤرشات بأنه ليس ثمة برامج تنال اعجاب الشباب 

فيضعوها يف االعتبار.

املشاهدين  الطلبة  من  االغلبية  وجد  خامسا: 
)بالغة  االسالمية  القنوات  يف  املطروحة  القضايا  ان 
يرتاوحون  االقلية  كان  فيام   )%73.21( االمهية( 
بني )مألوفة( و )غري مهمة( ما يعطي قناعة باخلطاب 
فرأى  للمشاكل  املقرتحة  احللول  امــا  املــطــروح، 
)64.28%( اهنا فعالة وممكنة التطبيق ومل تشاطرهم 
النسبة املتبقية التي وجدت فيها بعيدة عن الواقع او 
غري ممكنة التطبيق، وهو امر يدلل عىل قناعة باحللول 
ان  اىل  مالحظاته  يف  اشار  البعض  ان  مع  والقضايا 

التطبيق هو العلة الرئيسة.

سادسًا: رأى الطلبة يف مقرتحات تفعيل الربامج 
االجتامعية واخلطاب االجتامعي للقنوات االسالمية 
ان  الرضوري  انه من  اىل  االغلبية  فاشار  ملحًا،  امرًا 
رصاحة  وتبدي  عنه(   )املسكوت  القنوات  تناقش 
مقرتحات  كانت  مقارب  نحو  وعىل  الطرح  يف  اكرب 
واملشاركة،  النقاش  يف  اكرب  مساحة  اجلمهور  اعطاء 
اكثر مرونة وحيوية،  التقديم وجعلها  وتغيري طريقة 
وهو امر من شأنه انجاح اخلطاب االجتامعي وجعله 

اكثر قربًا من الطلبة بمختلف مستوياهتم.

القنوات  ان  املشاهدين  ارباع  ثالثة  وجد  سابعًا: 
)قائدة(  اهنــا  عىل  الشباب  رشحيــة  تــرى  االسالمية 
)متهورة(  باالجابة  االخر  الربع  واكتفى  و)ساندة( 
القنوات  ما يدلل عىل مناخ اجيايب يسود العالقة بني 
ومشاهدهيا من طلبة اجلامعات، وهذه النسب كانت 
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القنوات  خطاب  حيال  باملوقف  يتعلق  فيام  حارضة 
بناء  عىل  وقائاًم  شاماًل  االغلبية  رآه  الذي  االسالمية 
انتقائيًا  عــّده  البعض  ان  مع  واصــالحــه،  املجتمع 

واالقلية عّدوه فوضويًا.

القنوات  يشاهدون  ال  ممن  الثلث  وجد  ثامنًا: 
مربرًا  اطالقًا  التلفزيون  مشاهدة  عدم  يف  االسالمية 
املتبقيان  الثلثان  اما   )%36.36( التعرض  لعدم 
والربامج  املتزمت  اخلطاب  بني  اجاباهتم  فتوزعت 
امليول والتوجهات اخلاصة  اململة وعدم االتفاق مع 
نظر  وجهة  عىل  يدلل  ما  املشاهدة،  لعدم  كسبب 
موجودة وترى يف القنوات االسالمية غري معربة عن 

واقعها او توجهاهتا.

بدائل  املشاهدة  عن  العازفون  طــرح  تاسعًا: 
)منوعات-افالم- املتخصصة  القنوات  احتلت 
الذين  ورّد   )%56.81( فيها  الصدارة  وثائقيات( 
التلفزيون مطلقًا نفس الرد، يف حني مل  ال يشاهدون 
تنل القنوات االخبارية اال حيزًا قلياًل من االهتامم، ما 
يعطي االنطباع ببحث الطلبة عن خيارات اوسع يف 

هذا الفضاء االعالمي الكبري.

التو�شيات

يف ضوء االستنتاجات آنفة الذكر يويص الباحث 
بام هو آت: 

العراقية . 1 االسالمية  القنوات  تبني  رضورة 
يأخذ بعني االعتبار  توازنًا واعتداالً  أكثر  خطابًا 
جتنب  يف  اجلامهري  ويفيد  املحيطة،  املتغريات 
النامجة  املنحرفة  والسلوكيات  السلبية  الرسائل 

الوسائل  عرب  االعالمي  والضخ  التقانة  عن 
البرصية وااللكرتونية املختلفة.

الرتكيز عىل الشباب بعّدهم رافعة للتغيري والبناء . 2
الرسائل  ان  عىل  والتأكيد  املجتمعات،  شتى  يف 
هلم  موجهة  االسالمية  القنوات  عرب  االعالمية 
بالدرجة االوىل دون هتميش او اقصاء او تغييب، 
مع  تفاعاًل  اكثر  جعلهم  شأنه  من  التغيري  وهذا 
القنوات بدل ان يولوها جزءًا بسيطًا من االهتامم.

وتفعيل . 3 واالجتامعية  الثقافية  الربامج  زيادة 
الربامج  هذه  شأن  فمن  اجلامهريية  املشاركة 
التي تكاد تكون معدومة يف القنوات االسالمية 
الصورة  وتغري  الواقع  من  قربًا  اكثر  جتعلها  ان 
النمطية التي تنظر هلذه القنوات عىل اهنا متزمتة 

ومنفصلة عن الواقع.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع  

بالرابط: ( 1) االنرتنت  عىل  الكوفة  جامعة  موقع  ينظر 
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الخطاب العالمي في زيارة الأربعين بين بالغة الجمهور وخطاب ال�شلطة
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الملخ�ض

_ بالغي جديد أطلق عليه )بالغة اجلمهور( وهو معني  نقدي  االفادة من مرشوع  الدراسة  حتاول هذه 
اجلمهور  بني  التفاعل  وعالقات  االستجابات  هذه  خصائص  ومعرفة  السلطة  لنقد  اجلمهور  باستجابات 
وخطابات السلطة السياسية والدينية يف الفضاء الواقعي واالفرتايض وبالغة اجلمهور مبني عىل مفهوم مؤداه 
تثوير اخلطاب ليكون خطابًا بموازاة خطاب السلطة لنزع اقنعتها وزعزعة هيمنتها لتحقق تلك اجلامهري متطلباهتا 
وتستعيد حقوقها املسلوبة، وقد اختذت تلك اجلامهري من زيارة األربعني سبياًل النطالق ثورهتم وحتقيق مآرهبم 
املرشوعة فهي تعني هلم ثورة احلق عىل الباطل وبالغة اجلمهور تثل بالغة ثورية مولدة إلنتاج خطاب ثوري 
النتقاد السلطة ، وقد ارتأت الدراسة ان تكون عىل مدخل معريف بعنوان )بالغة اجلمهور وخطاب السلطة ( 

اما حماور الدراسة فانبنت عىل استجابات املجهور املتعددة فتمثل املحور االول :االستجابات اآلنية املبارشة. 

اما املحور الثاين فتمثل بدراسة االستجابات اآلنية غري املبارشة ويف املحور الثالث درست : االستجابات 
الالحقة غري املبارشة.

الكلامت املفتاحية: اخلطاب، اخلطاب االعالمي، بالغة اجلمهور.
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 The media discourse on the forty visit between the public eloquence and

the authority's discourse

Prof. Dr. Karima Nomas Mohammed Al-Madani

College of Education for Human Sciences - University of Karbala

Abstract

This study tries to benefit from a new critical _ rhetorical project called (the rhetoric of the 
audience) which is concerned with the responses of the public to criticism of the authority and 
knowledge of the characteristics of these responses and the interactions between the audience 
and the discourses of political and religious authority in the real and virtual space and the 
rhetoric of the public based on the concept of revolutionizing the discourse to be a speech 
parallel to a speech The power to disguise them and destabilize their hegemony so that these 
masses can fulfill their requirements and regain their stolen rights. These masses have taken 
the visit of the forty as a way to launch their revolution and achieve their legitimate goals, as it 
means for them a revolution of right against falsehood and the rhetoric of the public represents 
a revolutionary rhetoric generated to produce a revolutionary discourse to criticize the authority. 
On a knowledge entry entitled (Public Rhetoric and Power Discourse) As for the study axes, it 
is based on the multiple responses of the public, so it represents the first axis: immediate and 
direct responses

As for the second axis, it is represented by the study of the immediate, indirect responses, and 
in the third axis, it is studied: the subsequent indirect responses.

key words: Speech, media discourse, audience eloquence.
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المدخل:

اأوًل: بالغة الجمهور تعريفاته واأهدافه

لقد مرت البالغة العربية منذ تاريخ نشأهتا الطويل 
بمسرية تارخيية معرفية استحكمت اخلطاب )القول( 
يف مجيع مراحلها التي مّرت هبا، بدءًا من اجلذور األوىل 
تقنينها  مراحل  وحتى  العرب  عند  البالغي  للقول 
واستقرار مصطلحاهتا، فربز علامء هلم أثرهم الواضح 
وبصمتهم البالغية- النقدية يف تاريخ البالغة، فكان 
ملؤلفات عبد القاهر اجلرجاين )471هـ( األثر الكبري 
أكّد  التي  بالغية  ومفاهيم  مصطلحات  استقرار  يف 
فيها عىل دور املخاطب، ثم أعقبته مرحلة االستقرار 
كتابه  يف  )ت626هــــ(  السكاكي  عند  ــرتار  واالجـ

املشهور )مفتاح العلوم()1(.

وهناك من يرى أن البالغة بعد السكاكي وصلت 
بــآراء  استبدت  التي  واالنحسار  اجلمود  مرحلة 
التي  املفاتيح  لــرّشاح  تلتها  التي  فاملرحلة  منطقية، 
بالتلخيصات مل تقدم إضافة جديدة حُتسب  ُوسمت 
القرن  بدايات  إىل  وصلنا  أن  اىل  البالغة،  تاريخ  يف 
مضامني  يف  تدخل  البالغة  بــدأت  حتى  العرشين 
جديدة وتنضوي حتت علوم حديثة، فارتبط مفهومها 
ُربطت  ومــرة  بـ)االسلوبية(  ُسمي  نقدي  بمنهج 
مع  الوصل  إىل  قادها  هنا  ومن  سيميائية  بعالمات 

لسانيات النّص واحلجاج.

هذا ما أطلق عليه بـ)املوضة األكاديمية( التي 
جتذب األبصار وتغوي العقول)2(.

وخالل تلك املداخالت النقدية التي ُأدخلت 
فيها البالغة، حاول أحّد النقاد البالغيني العرب 
أن يضع البالغة يف دائرة جديدة وسمها بـ)البالغة 
العامة()3( التي حتتضن خمتلف أنواع البالغات من 
بآليات  فأمدهتا  واإلنشائية(  واألدبية  )القرآنية 
مقوماهتا  خصوصية  عىل  احلفاظ  مع  االشتغال 
بالتداويل  التخييل  التفاعل  حيث  ومميزاهتا، 
احلجاجي لذا نراه يرّصح بقوله: ))بذل بالغيون 
حمدثون كبار جهًدا فلسفًيا وخمربًيا ان ّصح التعبري، 
يف بيان مدى صالبة األساس العلمي لقيام بالغة 
اللسان  ثامر  يستوعب  كلًيا  علاًم  بوصفها  عامة 

وعلوم اإلنسان(()4(.

البالغة  أن  يرى  العمري  فالناقد حممد  هنا،  ومن 
املؤثر  االحتاميل  اخلطاب  يتناول  الــذي  العلم  هي 
ختيياًل أو تداوالً أو مها مًعا، وقولنا ختيياًل أو تداوالً 
صيغة أخرى لقولنا بمناسبة قراءة الرتاث، مناسبة أو 

إغرابا أو مها مًعا)5(.

ولذلك أوجد مفاهيم كثرية ومتعددة تنضوي حتتها 
»النسق  وتارة  العامة((  ))البالغة  مرة  ساّمها  البالغة 

املصطلحي« وأخرى ))اخلريطة النّصية(()6(.

عامد  د.  الناقد  الباحث  أخذ  املنطلق  هذا  ومن 
عبد اللطيف عىل عاتقه إجياد مصطلح بالغي يشمل 
اجلمهور(()7(  ))بالغة  عليه  أطلق  املخاطب  بالغة 
وقصد هبا املخاطب ورود أفعالِِه التي ينتجها املستمع 
خدمة  يستهدف  الذي  األصيل  اخلطاب  تلقيه  إثناء 
وغري  اللغوي  املــوازي  اخلطاب  عنده  فهو  املتكلم، 
اللغوي الذي ينتجه ويلقيه يف وجه املتكلم ليؤثر فيه 
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ويضطره لتحيني خطابه، ومن ثم االستامع إىل خطاب 
ذاته،  أمــام  اخلفي  السلطوي  وجهه  يعكس  مضاد 
اخلطاب  سلطة  أي  يتجاوزها،  وما  حميطة  دائرة  ويف 
األصيل الذي تنتجه السلطة احلاكمة يف مقابل سلطة 
يشكل  استجابات  زمن  يف  بــدوره  وهو  اجلمهور، 
قوة مضادة وبنفس القدر ينتج معان ومواقف وآراء 

وتوجيهات ويسعى لنرشها وفرضها..)8(.

»بالغة  مفهوم  ان  اللطيف  عبد  عامد  د.  ويــرى 
اجلمهور« يمثُل حقاًل معرفًيا، ينضوي حتته كم هائل 
املوضوعات،  من  الهنائًيا  وعــدًدا  البحث  مادة  من 
باإلقناع  املرتبطة  الظواهر  املوضوعات  هذه  تشمل 
يف  اجلمهور  ينتجها  التي  االستجابات  يف  والتأثري 
اجلمهور«  »بــالغــة  فمصطلح  خمتلفة،  فــضــاءات 
هذه  بني  العالقة  يــدرس  الــذي  املعريف  احلقل  هو 
أخرى  ناحية  من  واخلطاب  والسلطة  االستجابات 
وتطوير هذه االستجابات لتكون استجابات بالغية 
أم  لفظية  أكانت  سواء  االستجابات  هذه  تنوع  عىل 
مسموعة  أم  مكتوبة  اجتامعية  أم  فردية  لفظية،  غري 
استجابة  وجدت  ))حيثام  القول  ويمكن  مرئية،  أم 
مادة،  بوصفها  اجلمهور،  بالغة  وجدت  مجاهريية، 
منظور  من  اجلمهور  استجابات  مارست  وحيثام 
بوصفها  اجلمهور  بالغة  وجــدت  والتأثري  اإلقناع 

علاًم(()9(.

ويف هذا الصدد مّيز الدكتور عامد عبد اللطيف بني 
ثالثة انواع)10( من استجابات اجلمهور هي:

 )1( االستجابة اآلنية املبارشة.
)2( االستجابة اآلنية غري مبارشة.

)3( االستجابة الالحقة.

بالغة  إِطار  ضمن  ُتدرس  التي  املوضوعات  أما 
اجلمهور هي)11(. 

غري . 1 للخطاب  والبالغية  اللغوية  اخلصائص 
السلطوي.

السلطوي . 2 غري  اخلطاب  يسعى  التي  األغراض   
التي  والتقنيات  واالسرتاتيجيات  لتحقيقها 

يوظفها لتحقيق هذه األغراض.
 أثر نوع اخلطاب )ديني- سيايس( والسياق إلذي . 3

ينشأ فيه، وطبيعة العالقة بني املتكلم واملخاطب 
مثل )حاكم، حمكوم، واعظ، متدين(

 دور املخاطب يف عملية االتصال.. 4
 أنواع املخاطب )نيّص، فعيل(.. 5
لفظية، . 6 غري  )لفظية-  املخاطب  استجابة  طبيعة   

مبارشة، غري مبارشة(.

“بالغة  مصطلح  أن  نفهم  ُعرض  ما  كل  بعد 
ما  منها  كــثــرية،  مفاهيم  عــىل  حييُل  اجلمهور” 
والتصورات  األفكار  من  حمــدد  نسق  اىل  يشرُي 
واإلجراءات التحليلية تشمل مناهج خمتلفة منها 
النفسية،  واملناهج  التكوينية  والبنيوية  األسلوبية 
املناهج  بني  التمييز  يف  فرتبط  الثانية  الرؤية  أما 
الكمية والكيفية وهناك مفهوم آخر يتعلق بسؤال 
مناهج  ويستعمل  باملدونة  املرتبط  البحتي  اهلوية 

منها الوصفي والتحلييل واملقارن)12(.

من هذا كله خيلص الدكتور عامد عبد اللطيف 
“بالغة اجلمهور” اهنا  إىل رأي يف ماهية مصطلح 
جزء من مرشوع بالغي هيدف إىل تأسيس بالغة 



419

حمور االعالم

البالغية  األبعاد  بدراسة  ُتعنى  اليومية  احلياة 
لنصوص البرش العاديني، وكالمهم، واستجاباهتم 
مازال  املرشوع  هذا  فإن  احلياة،  مناحي  شتى  يف 
تقييم  جًدا  املبكر  من  زال  وما  التشكيل  طور  يف 

جدارته بأن يتحول إىل مدرسة بالغية)13(.

التحليل  مستويات  من  مستوى  يعّدها  وهــي 
البالغي خيتُص بدراسة استجابة اجلمهور للخطابات 

العمومية وهو يشمل: 

األصوات . 1 دراسة  )يشمل  البالغي  النّص  بناء 
النص  يف  واملعجم  والرتكيب،  والرصف، 
اللغوي( أو األلوان واملنظور والبؤرة يف الصورة 

يضاف إليها احلركة يف النّص املرئي.
 مستوى احلجج )تقنيات احلجاج والتنفيذ(.. 2
اللفظية . 3 الصور  )سواء  البالغية  الصور  مستوى 

واملرئية(.
 مستوى السياق )دراسة العالقة بني تشكيالت . 4

من  ووظائفه  وسياقه  ناحية  من  وأدائه  الكالم 
ناحية أخرى(.

بناء . 5 بني  )العالقة  اجلمهور  استجابات  مستوى 
والنّص وأدائه واستجابة اجلمهور له(.

وبالغة اجلمهور كام ترى الباحثة وهي تشاطر 
الظواهر  إدراك  أهنا  يف  حــاوي  صالح  د.  رأي 
بالتعقيد  تتسم  جمتمعية  ظواهر  بوصفها  البالغية 

والرتكيب شأهنا شأن بقية ظواهر املجتمع)14(.

له  املتكلم  ينتجه  خطاب  خطابني:  أمــام  فنحن 
مادته ووظيفته، ولذا له بالغته التي تعنُي هذا املتكلم 
من  نصيبها  أخذت  وقد  خطابه  إنجاح  يف  وتُسهم 

)البالغة  وهــي  والغريب  العريب  البالغي  ــدرس  ال
اإلنشائية( بالغة املتكلم أو املنتج.

ليس  فهو  املخاطب  ينتجه  خطاب  وثانيهام: 
أو  التأويلية  النظريات  بذلك  تقول  كام  فهم  خطاب 
اخلطابات  مادته  خطاب  هو  بل  تعليق...  خطاًبا 
التي تستخدم  الكيفية  اجلامهريية وموضوعية دراسة 

هبا هذه اخلطابات اللغة لتحقيق اإلقناع والتأثري.

اخلطابات  بمقاومة  الوعي  فهي  وظيفته  أمــا 
السلطوية وكشف استعامهلا اللغة بوصفها أداة.

الجمهور  بالغة  بين  المقروء  الخطاب  ثانيًا: 

ونظريات التلقي

التي  )التواصلية(  الشعرية  الوظيفة  تستنُد 
رئيسة  أركــان  ثالثة  عىل  التخاطبية  العملية  تؤدهيا 
)املرسل-الرسالة-املرسل  التواصل  موضوعة  هي 
إليه(  )املــرســل  بعنرص  ياكبسون  اهتم  وقــد  إليه( 
العملية  عليه  ترتكز  الذي  األساس  العنرص  بوصفه 
التواصلية وجعل وظيفته )إالفهامية( فهو يرى ))من 
الرضوري تقديم صورة خمترصة عن العوامل املكونة 
لكل سريورة لسانية ولكل فعل تواصيل لفظي، ولكي 
تكون الرسالة فاعلة، فإهنا تقتيض، بادئ ذي بدء سياًقا 

حتيُل عليه قابالً ألن يدركه املرسل إليه...(()15(.

أقيمت  التي  الدراسات  كثرة  من  الرغم  وعىل 
ُأطلقت  التي  والتسميات  إليه  املرسل  وظيفة  حول 
يف  ومركزًيا  رئيًسا  حمــوًرا  تثل  وظيفته  فإن  عليه، 
الرسالة الشعرية وقد أطلق عليها )القارئ الضمني( 

عند ايزر او )القارئ الفعيل( عند ياوس)16(. 
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وهناك من يرى أن هناك تالقيًا معرفيًا بني نظرية 
التلقي وبالغة اجلمهور يف ظل مبدأ )العلة والنتيجة( 
حيث كالمها نتيجة وجودمها هي علة )سلطة املنهج 
املهيمن( أّي إن سيادة نظرية معينة أو منهج حمدد كان 
سبًبا يف نشأة هاتني النظريتني ونضوجهام، فتكوينهام 

رّد فعٍل عىل فعل مهيمن ومتسّيد)17(.

أما مفهوم االستجابة عند اجلمهور ويف نظرية 
يف  األطراف  كافة  بني  مشرتك  مفهوم  هو  التلقي 
العملية التخاطبية عىل تنوع واختالف املسميات 
النّص  بــني  العالقة  أن  حيث  ــن  ))م انطالقًا 
يف  يؤثر  والعمل،  األثر  يف  تبادل  عالقة  واملتلقي 
املتلقي من حيث االستجابة التي تتشكل بصورة 
فهم  نظرية  هي  التلقي  ونظرية  خمتلفة،  تأويلية 

وتأويل(()18(.

أما االستجابة يف »بالغة اجلمهور« فهي استجابة 
خمتلفة تاًما من حيث صفتها وشكلها وصورها وهي 
استجابة مجاهريية واملتلقي يف دائرة العام، وقد جيعلها 
البالغي-  للخطاب  ومكّرسة  خاضعة  استجابة 
الدينية  أو  السياسية  السلطة  تنتجه  الذي  السلطوي 
ذات القدرة من السيطرة عىل سلوك اجلامهري التي ال 
تتلك الوعي الذي يؤهلها إلنتاج خطاب مفكك أو 

مضاد خلطاب السلطة)19(.

فبالغة اجلمهور ُتعنى باخلطاب واستجاباته وهي 
اكتسبت  لكنها  املخاطب(  )بالغة  يف  بالغية  فريضة 
األساس  مادهتا  ألن  )اجلامهريية(،  األخرى  سمتها 
التي تشتغل عليها هي اخلطابات البالغية اجلامهريية 
املكونة  والسيموطيقية  اللغوية  األنظمة  تدرس  فهي 

االجتامعية  السياقات  عن  فضاًل  اخلطابات،  هلذه 
وُتستهلك  تنتج  التي  واالقتصادية  والسيكولوجية 

فيها هذه اخلطابات)20(.

اجلمهور«  »بالغة  مصطلح  أن  الباحثة  وتــرى 
تكون  ال  وقد  كثرية  مداليل  يشمل  واسع  مصطلح 
مستويات املتلقي )اجلمهور( ذات ثقافة واحدة، بال 
ال شك إهنا متباينة تبًعا ألنساقهم الثقافية واإلجتامعية 
وهي متنوعة بصورها قد تكون لفظية أو غري لفظية 
مثل الكالم املتضاد أو األلفاظ السلبية أو اإلجيابية أو 
مثل التصفيق أو اهلتافات، أو صور برصية مرئية مثل 
أن مصطلح  آخر،  بطاقات، من جانب  أو  الالفتات 
»بالغة اجلمهور« ال يشمل املتلقي/ النخبة اجلامهريية 
ينضوي حتته كذلك/املرسل/الباث/  وإنام  فحسب 
فحسب،  اجلمهور  يشمل  ال  هو  إًذا  امُلخاطب، 
ويمكن القول: انه يدخل ضمنه أيضا اخلطاب، لذا 
أرى ان يسمى)استجابة الفعل التواصيل النخبوي(، 
توضيح  هي  االتية  واخلطاطة  اجلمهور،  استجابة  او 

ملا تقدم:

الباث )املخاطب      الرسالة   املتلقي 

)اجلمهور( متلق عام   

متلق خاص         اخلطاب           )استجابة اجلمهور(
 

  

           
 

          
 

          
 

  

سيايس             ديني              اجتامعي          اقتصادي
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 )استجابة اجلمهور(

           
  

           
 

                
 

                
 

  

انساق ثقافية           سيكلوجية                      تارخيية                                   

اجلمهور  اخلطاب/  بالغة  مرشوع  شكل  وهبذا 
البالغي  للدرس  ربًطا  املعارصة  العربية  الثقافة  يف 
البحث  اليومية، أي  احلياة  احلّي بخطابات  بمفهومه 
يف آليات اإلقناع والتأثري يف اخلطاب الطبيعي القائم 
عــىل االحــتــامل، اعــتــامًدا عــىل اجــتــهــادات سخرت 
هبجوم  بربطها  البالغة  أمام  الطريق  لتعبيد  جهدها 
السيايس  أنامطه  بمختلف  اخلطاب  وحتليل  اإلنساين 

او الرسدي والشعري)21(.

المحور الول: ال�شتجابات الآنية 

)المبا�شرة(

تنطلق  التي  اجلامهري  استجابات  أهم  تعد  وهي 
تعرب  فعل  ردة  بمثابة  وهــي  احلــدث  أثناء  مبارشة 
املواقف  خمتلف  وتشمل  اجلمهور  ذلك  إرادة  عن 
واملقاطعة  واهلــتــاف  الـــرصاخ  مثل  واالنــفــعــاالت 
والتصفيق وما إىل ذلك من حمتمل االستجابات التي 

تولد يف رحم السياق األصيل.

العالقة  بيان  اىل  االستجابات  هــذه  وتسعى 
حتدثه  الــذي  التأثري  ومــدى  والسلطة  اجلمهور  بني 
اإلقناع  درجة  ومدى  السياسية  السلطوية  اخلطابات 
واخلضوع أو التمرد واخلروج الذي يامرسه اجلمهور 

عرب اخلطاب املضاد.

وتثل زيارة األربعني بامرثونيتها العظيمة استجابة 
السالبة  السلطة  الظلم والوقوف بوجه  مجاهريية لرد 
لذلك  وهــي  اجلمهور،  ــك  ذل ومطاليب  حلقوق 
وأقــوال  بأفعال  تتصل  انفعالية  استجابات  تكون 
سميت  ولذا  مثرية،  إعالمية  صور  ورفع  وشعارات 
ببالغة اجلمهور أو ثورية اجلمهور وتثل أيضا زيارة 
األربعني منفذا ومنطلقا للتعبري عن حريات وحقوق 
إطالق  فهي  احلكومات  قبل  من  املسلوبة  اإلنسانية 
لتلك  العامل  فيها  يستمع  عاملية  مجاهريية  شكوى 
املسار  األربعني  زيارة  مثلت  هنا  ومن  املظلوميات، 

الصحيح النطالق ثورات مجاهريية.

ــواع مــتــعــددة من  ــأن وهتــتــم بــالغــة اجلــمــهــور ب
اخلطابات إلقناع الطرف اآلخر املتمثل بالسلطة عرب 
تلك الشعارات واهلتافات، ومن هنا فأن غاية بالغة 
اجلمهور ))إمداد االنسان العادي الذي يشكل اللبنة 
تعرضه  حال  يف  تكنه  بمعرفة  للجمهور  األساسية 
اخلطاب  هذا  حتيزات  عن  الكشف  من  ما  خلطاب 
وتناقضاته  للواقع  ومغالطاته،ومفارقاته  ومبالغاته 

الداخلية واألغراض التي يسعى النجازها(()22(.

وتشمل االستجابات أنواعا متعددة منها مايطلق 
التحكم  تروم  بالغة  وهي:  السلطة(  )بالغة  بـ  عليه 
يف احليز البالغي والتحكم يف فضاء اخلطاب وبالتايل 
ودورها  السلطة  تجد  وجمازات  استعارات  توظيف 

يف محاية البالد وهلا إيقوناهتا وتسمياهتا)23(.

تثل  فئة  نوع  مع  منسجمة  استجابات  تعد  وهي 
جانبًا سلطويًا يسعى لنرش العدالة واملطالبة باحلقوق 
اإلنسانية وإشاعة األمن واالستقرار يف البالد وهناك 
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استجابة  هي  اجلمهور  بالغة  يف  االستجابة  من  نوع 
وصورها  وشكلها  صفتها  حيث  من  تامًا  خمتلفة 
العام  دائرة  يف  املتلقي  تضع  مجاهريية  استجابة  وهي 
وبعضها تكون خاضعة ومكرسة  للخطاب البالغي 
– السلطوي الذي تنتجه السلطة السياسية أو الدينية 
وهي ذات قدرة يف السيطرة عىل سلوك اجلامهري التي 
ال تتلك الوعي الذي يؤهلها إلنتاج خطاب مفكك 

أو مضاد خلطاب السلطة.

وهذه االستجابات تكون عىل أنواع:

 
يف  كثريًا  ــرتدد  ت الشعارات  هــذه  مثل  فنشاهد 
زيارة األربعني وتكون متنوعة يف مطالبها فمن تلك 
املطالب هو شعور الشعب برضر تدخل الدول وتثل 
والالفتات  الشعارات  بتلك  اجلمهور  استجابة  نقد 

املرفوعة. 

ومن أمثلة الشعارات املرفوعة أيضًا بيد اجلامهري 

بيد  رفعت  التي  الشعارات  ــدى  إح تثل  هــذه 
ــارة  ــدت زي اجلــامهــري الــقــادمــة لــكــربــالء والــتــي ع
منفذًا  عام  كل  يف  أربعينيته  ذكرى  يف   احلسني

احلكومة  اجتاه  املسلوبة  بحقوقهم  للمطالبة  وطريقًا 
التي مل حتقق أبسط تلك املطالب. 

وتزداد محاسية تلك الشعارات حني يرصح بعضها 
بفساد أعامل تلك احلكومة ورضورة األمر باملعروف 
 احلسني ألجلها  خرج  التي  املنكر  عن  والنهي 
واستشهد ثائرًا هو وأهل بيته وأصحابه بوجه الطغاة 

من أجل كلمة احلق ودحض الباطل والفساد. 

عميقة  معان  الــشــعــارات  ــذه  ه حتمل  وهــكــذا 
بحقوق  املرشوعة  واملطالبة  الباطل  بوجه  للوقوف 
ذكرى  إلحياء  القادمة  املليونية  اجلامهري  ــؤالء  ه
هو  احلسني  فصوت   احلسني ــام  اإلم أربعينية 
صوت احلق والوقوف بوجه الفساد وها هو صوت 

.اجلامهري املستمد من ثورة احلسني
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تكتب  العاشورائية  الشعارات  هذه  بعض  ونجد 
مجاهريية  بأصوات  وهتتف  الدارجة  الشعبية  باللغة 
حاشدة وهتتف يف حرضة اإلمام احلسني وأخيه 
حتمل  التي  الالفتة  هــذه   العباس الفضل  أيب 
شعارًا مجاهرييًا واضحًا ومرصحًا به يف تبديل الوضع 
الفساد  بــوجــه  ــورة  ــث وال نعيشه  الـــذي  الــســيــايس 
والرساق،هو هذا شأن ثورة اإلمام احلسني وهو هذا 
هدفه اإلصالح وعدم السكوت بوجه الفساد، وهذا 
النطاق ملفهوم زيارة  يمثل استجابة مجاهريية واسعة 
ــة.  ــي ــورائ ــاش ــع ــم اال ــواسـ ــاء املـ ــيـ ــعـــني وإحـ األربـ

لرد  سياسية  سياقات  ذات  مجاهريية  رصخــة 
هؤالء  بأصوات  طالبت  حني  السلطة  خطاب  الرد 
اجلامهري لوصوهلا لتحقيق مآرهبا السياسية والدنيوية 
عىل  حصوهلم  بعد  بوعودهم  اإليفاء  عدم  ثم  ومن 
تلك األصوات، هكذا شعار يمثل استجابة مجاهريية 
سلطوية فعالة جتاه كل ما تلقاه من عدم تنفيذ املطالب 
يعد  وهو  اجلامهريية  ــوات  األص تلك  أخذهم  بعد 
يسمى  والــذي  املضللة  السلطة  بخطابات  مقاومة 

)عرص استجابة اجلامهري()24(.

أيضا  الشعارات  ومحل  اهلتافات  تلك  أمثلة  ومن 
مانجده: 

ومن هذه أنواع الالفتات التي رفعت هي املطالبة 
أغلب  معيشة  تثل  التي  التموينية  البطاقة  قطع  بعد 
العوائل العراقية عليها. فهذه اهلتافات تثل استجابة 
من  وجــزء  السيايس  اخلطاب  عىل  لغوية  إيقونات 

جماهبة السلطة 

اجلامهريية  الصور  تلك  وعرب  املنطلق  هذا  ومن 
من  متخذة  مبارشة   - آنية  استجابات  مثلت  التي 
مناسبة ذكرى أربعينية اإلمام احلسني فرصة وطريقا 
كلها  وهي  املأخوذة  بحقوقها  للمطالبة  مرشوعا 
مطالب حقيقية تعكس حرمان الشعب العراقي من 

أبسط حقوقه. 

وبام أن بالغة اجلمهور هي بالغة خاصة بدراسة 
السلطة  صناع  ينتجه  بام  وتفاعله  اجلمهور  استجابة 
االتصال  وسائل  مع  تعاملهم  وطــرق  ومدبرهيا، 
اجلامهريية املستحدثة فهي وليدة الثورة التكنولوجية 
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حيث  املعومل،  الرأساميل  العامل  حققها  التي  الرهيبة 
صارت )ثقافة الصورة هي ثقافة اجلمهور، او العمود 
الوجدان  ثقافة  أهنا  كام  اجلامهريية،  للثقافة  الفقري 

واالنفعال والغرائز()25(.

اجلامهري  مــن  عريضة  لفئة  ــاح  أت ــذي  ال ــيشء  ال
واملسامهة  العام  الشأن  يف  املشاركة  واملثقفة  الشعبية 
يف رسم مالمح السياسات العامة فأصبحت آراؤهم 
له يف  تثل صوت من ال صوت  االربعينية  زيارة  يف 
أجواء تنامي املطالبة بالديمقراطية وحقوق االنسان 
الساحة  غمر  ــذي  ال اإلعــالمــي  املــجــال  وانفجار 

بالصورة والصوت.

المحور الثاني: ا�شتجابات اآنية )غير 

مبا�شرة(

االستجابة  ونــوع  اخلطاب  يعقب  فيام  وتتجىل 
اليوتيوب،  روابــط  مثل  عدة  أمــور  يف  وتتجسد  له 
وتغريدات عىل التويرت، أو تعليقات عىل رشط التلفاز 
التواصل  وشبكات  بوك  الفيس  عىل  تعليقات  أو 

االجتامعي األخرى)26(.

وهذا ما يعكس درجة تأثرهم باخلطاب وتفاعلهم 
به، مما يؤدي إىل إنتاج خطاب مواز، وأي شكل من 
أشكال االستجابة اللغوية وغري اللغوية التي ينتجها 

استجابة للحدث)27(.

ومن تلك األشكال اللغوية التي رصدها البحث 
األربعني  )زيارة  بعنوان  بوك  الفيس  عىل  نرش  مقاالً 
محيد  للكاتب   احلــضــاري(  الــوحــدوي  واخلــطــاب 

حلمي زاده.

الثالثاء 15-نوفمرب- 2019

اذ جاء فيه:

اإلمام  الشهداء  سيد  ملرقد  االربعني  زيارة  ختتزن 
واملكاسب  املعطيات  من  هائاًل  زمخــًا   احلسني
الثقة  وهي تتبدى يف كل عام بأشكال جديدة تبعث 
بأن ممارسة هذه الشعرية أخذت تنعكس اجيابيًا عىل 
للشعب  واالجتامعي  والعقائدي  السيايس  املناخ 
مدرسة  مصداقية  وعىل  جهة،  من  املؤمن  العراقي 
أخرى،  جهة  من   الرشيف النبوي  البيت  آل 
اجلهتني  إىل  العاملي  العام  الــرأي  نظرة  حتسن  وعىل 
زيارة  أن  واملهم  متصل،  صعيد  عىل  الذكر  اآلنفتي 
يومًا  أربعني  مرور  بمناسبة  كذلك  سميت  األربعني 
بيته  وأهل   احلسني اإلمام  استشهاد  ذكرى  عىل 
صفر  شهر  من  العرشين  يف  واملــصــادف  وأنــصــاره 
جغرافيًا  بعيدة  دول  من  منطلقاهتا  تطورت  والتي 
يف  واجتامعًا  العراق  وهو  املراسم  بلد  إىل  وصــوالً 
األمر  فهذا  املقدسة  كربالء  مدينة  الزائرين  مقصد 
هذه  بأمهية  اجلامهريي  الوعي  يقينية  عن  يعرب  اخذ 
يف  الكامنة  املعنوية  الطاقات  إطــالق  يف  املــامرســة 
أتباع  نفوس  يف  وحتى  اإلسالمية  األمة  أبناء  نفوس 
العامل، ووجوب حشدها  الديانات الساموية وأحرار 
باجتاه توطني العالقات البينية اإلنسانية، وبام يؤسس 
ومتفامهة،  منسجمة  أخالقية  جبهة  لتشكيل  الحقًا 
حتمل عىل عاتقها التصدي لدعايات الزيف واخلداع 
الناقمة، التي تعمل منذ فرتة طويلة عىل تلفيق التهم 
واالباطيل واالكاذيب للمسلمني واملوحدين عمومًا.

تنضوي عليه من  زيارة االربعني وبام  ان  فاملؤكد 
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والنفسانية  اإليامنية  واإلهلامات  والربكات  الفضائل 
إىل  املاضية  القليلة  األعــوام  خالل  حتولت  السليمة 
فيها  املشاركني  عدد  يفوق  عمالقة  مجاهريية  ملحمة 
اىل 25 مليونًا من داخل العراق وخارجه ويبدو ان ما 
الدوليني واإلقليميني، هو مدى  املراقبني  اهتامم  يثري 
والتآخي  بالنظام  الزائرين  ملاليني  الطوعي  اإللتزام 
والتالحم واهلدوء والسكينة من جانب، ومن جانب 
خلدمة  الكريم  العراقي  الشعب  أبناء  ــرباء  ان اخــر 
التصور  درجات  تفوق  خدمات  إهنا  الزوار  هؤالء 
الغذائية  العقلية كافة عىل مستوى تأمني احتياجاهتم 

والصحية والسكنية مما ال تعد وال حتىص. 

بيد أن املحصلة األمىض للمشاركني يف مسريات 
األربعينية زوار وحمتفني، هو حتول هذه املراسم حالة 
من االستفتاء الشعبي العام لفائدة الوحدة والتكاتف 
والرتاحم والتعاون عىل الرب والتقوى وملقارعة زعامء 
وحروهبم   - االرسائــيــيل   - االمريكي  االستكبار 
التكفرييني  من  ومرتزقتهم  وصنائعهم  وفتنهم 
حولوا  الذين  شاكلتهم  عىل  هم  ومن  والدواعش 

العامل اإلسالمي إىل جحيم ال يطاق.

املتمدن-نادية  احلوار  موقع  عىل  اآلخر  واملقال 
حممود 2014-12-7:

 )زيارة االربعني طقس ديني أم عمل سيايس رصف( 

وضعته  الذي  السؤال  حول  املقال  فكرة  تدور 
طقس  االربعني  زيارة  أن  هل  ملقالتها  عنوانًا  الكاتبة 
ديني؟ أم عمل سيايس؟ ام انه احدمها يغذي اآلخر؟

وحاولت الكاتبة اإلجابة عنه:

األربعني  زيارة  مراسيم  إقامة  إن  البعض  يقول 

وإهنم  الشيعة.  املسلمون  يامرسه  طوعي  عمل  هي 
وان  وجودها  عدم  أو  دولة  بوجود  سواء  ينظمونه 
األمر ال صلة له بالدولة وال ينضوي عىل أي هدف 
زيــارة  ألمــر  متفحصة  نظرة  إلقاء  أن  اال  سيايس، 
تعنيه  وما  عام  بشكل  عاشوراء  ومراسيم  األربعني 
بالنسبة للدولة يف العراق، يفصح عن ما هو سيايس 

باألساس. 

ان هذه التطوعية وهذه )اجلامهريية( لالنخراط يف 
ممارسة هذا الطقس الديني التي تناهز بضعة ماليني 
مسار  حمدد:  مسار سيايس  يف  وتتم  جتري  العراق  يف 
تثبيت اهلوية الشيعية يف العراق واملجتمع يف العراق 
يف  الشيعية  السياسية  األحــزاب  إليها  هتدف  والتي 
سواء،  حد  عىل  الشيعية  الدينية  واملؤسسة  العراق 
أساسيًا  معلاًم  الطقوس  هــذه  تأدية  تشكل  حيث 

وحاساًم من معامل هذه اهلوية. 

إن اخلطاب الشيعي - السيايس الفكري يستند عىل 
ايديولوجيتها  من  أسايس  كمكون  الشيعة  مظلومية 
إن  للناس.  التعبوي  الشيعي  السيايس  وخطاهبا 
سري املاليني عىل األقدام للوصول اىل اإلمام وتأدية 
لتشكيل  طقوس عاشوراء تشكل فرصة قل نظريها 

أذهان الناس وصياغة وعيهم وتوجيهه كشيعة. 

فرصة  األربعني ومراسيم عاشوراء هو  زيارة  ان 
واملجتمع  للدولة  الشيعية  اهلوية  لتبيت  هائلة  تعبوية 
التسويق اإلعالمي وتركيز اخلطاب عىل  العراق،  يف 
مظلومية الشيعة، أمر ال يتعلق بأحداث حدثت عام 
680 ميالدية، بل له صلة وثيقة برصاع اليوم، إن هذه 
املظلومية هي خطاب سيايس بالدرجة األساس، فأن 
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حول  رصاع  هو  السني   - الشيعي  الــرصاع  جممل 
التاريخ  تقديم  يعيد  املناسبة  هذه  إحياء  وان  السلطة 
من جديد كل عام وان معركة الطف انام جتري االن 

وان الضحايا تنتظر نرصهتم اليوم.

بوضع  بل  اليوم،  بالدولة  يتعلق  ال  أمــر  وهــي 
مل  لطالب  الثانوية  املــدارس  تقوم  أن  غــدًا،  الدولة 
يبلغوا سن الرشد بتنظيم املواكب او الذهاب كمشاية 
اىل كربالء، انام يعكس حقيقة واحدة انه جيري تأهيل 
الطقوس  اليوم  من  القادمة  الشيعية  األجيال  وبرجمة 

الدينية وهو أمر يف جوهره سيايس رصف. 

ان نقطة مناقشتي هي ان مراسيم عاشوراء والزيارة 
االربعينية حدث سيايس مهم للحكومة واألحزاب 
ألنه  العراق،  يف  الشيعية  الدينية  واملؤسسة  الشيعية 
يوفر فرصة لتأكيد ولتثبيت اهلوية الشيعية للمجتمع، 
الشيعية وتستمد  تتغذى عليه األحزاب  الذي  األمر 

رشعيتها لوجودها كدولة.

نشاهد مثل هذه االستجابة املغرضة التي نرشهتا 
وتأجيج  طائفية  لغايات  هي  إنام  التواصل  شبكات 
املسمومة  األفكار  هذه  مثل  إلشاعة  املغرضة  الفتنة 
أن  نقول  الفيسبوكية،  املقاالت  هذه  ملثل  واجلواب 
أو  فحسب  شيعية  زيارة  ليست  هي  األربعني  زيارة 
تقترص عىل الشيعة، بل يشارك فيها اآلالف واملاليني 
القوميات  حيملون  والذين  العربية  الدولة  غري  من 
املسيحية وااليزيدية والرتكامنية والباكستانية وغريها 
السنية  الطائفة  من  هم  ماليني  زوار  هناك  وكذلك 
واهلند  وكوريا  الصني  من  حتى  الدولة  خمتلف  ومن 

واملانيا وفرنسا ولندن.

وإيقونة  عاملية  قضية  احلسينية  الثورة  قضية  اذًا 
وليس  والفساد  الباطل  بوجه  السيف  لرفع  ثورية 

قضية شعبية منحرصة يف فئة معينة أو طائفة معينة.

التغريدات على مواقع التويتر:

استجابات  مثلت  التي  التغريدات  أمثلة  ومن 
لشخص  عليه،  احلــصــول  استطعت  مــا  اجلــامهــري 
مسيحي يدعى )األب ماخلارسونعيوال شفييل( أحد 

قساوسة جورجيا اذ غرد يف زيارة األربعني قائاًل:

املقدس  ــرتاب  ال لتقبيل  كربالء  اىل  ))حــرضت 
وأنا عىل قناعة مطلقة أن ذبيح الفرات الذي ذكر يف 
اإلنجيل هو االمام احلسني وقد صليت للناس 

مجيعًا ألين وجدت املكان ملهاًم ومشجعًا يل((.

اليمن  من  آخر  بلد  من  أخــرى  تغريدات  ومن 
غردت الزائرة وسن الشيخيل:

صدق أو ال تصدق لقد شاركت يف مرثون زيارة 
من  األقــدام  عىل  مشيًا   احلسني اإلمام  أربعينية 
بغداد إىل كربالء ألول مرة يف حيايت وهو شعور ال 

يوصف.

د. حيدر اللوايت من عامن إذ غرد قائاًل:

يا  واآلخرة  الدنيا  يف  ومراتبكم  مقامكم  اهلل  رفع 
أهل العراق كام ترفعون راية آل حممد يف األربعني ويف 
غري األربعني.. لو نكتب يف حق شعب العراق آالف 
والعرفان  الشكر  حق  من  جزءًا  أدينا  ما  التغريدات 
لتفانيه يف احتفائه بزوار آل حممد يكفيهم فخرًا أن 

اهلل استودعهم أنواره الطاهرة.
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ومن التغريدات أيضًا ما كتبه حممد الوادي:

للزيارة  املنزلة  هبــذه  افتخروا  الــعــراق  أهــل  يا 
تتفوق  حيث  العامل  مستوى  عىل  احلسينية  األربعينية 

حتى عىل حركة وجمموع احلجاج. 

التويرت  روابــط  عىل  التغريدات  هذه  كل  نشاهد 
جنسياهتم  بتنوع  متنوعة  مجاهريية  استجابات  تثل 
حاساًم  مجاهرييًا  دورًا  تثل  وهــي  حيملوهنا  التي 
بعد  املبارش  غري  التفاعل  سياق  يف  إنتاجها  استطاع 
ممارسة  اخلطايب  احلدث  هذا  فيمثل  األربعني،  زيارة 

اجتامعية ذو تأثريات إيديولوجية مهمة.

العامل  قنوات  عىل  املنشورة  املقاالت  أمثلة  ومن 
الفضائية بمناسبة زيارة األربعني والتي تثل استجابة 
اهلل  عطا  اإلسالمي  الباحث  كتبه  ما  عربية  مجاهريية 

جعفر من بريوت جاء بعنوان: 

زيارة األربعني هي تأكيد عىل أن أي قوة من قوى 
.األرض لن تطغى شمس ثورة اإلمام احلسني

ال  دفاقًا  منبعًا  تبقى   احلسني اإلمــام  فثورة 
يعرف اجلفاف ويشحن األمة بروح التغيري، فاإلمام 
إسالمهم  يصلح  الناس  يف  مصلٌح   احلسني
طريق  عىل  باردهتم  ويدفع  إيامهنم  ويفعل  ويرسخ 
أهل  شهداء  لسيد  االربعني  ــارة  زي ولذلك  اخلــري، 
للمسرية  ــوالء  ال عىل  الدائم  تأكيد  هي   اجلنة
احلسينية ورصخة مدوية ضد الظاملني وجتديد البيعة 

.لالمام احلسني

ما الدروس املستفادة من زيارة االربعني؟

زيارة . 1 تصف  الربيطانية  االندبندت  صحيفة 

االربعني بأهنا أعظم واكرب جتمع ديني يف العامل. 
تتعرف . 2 ان  اردت  اذا  الربيطانية  الصحيفة  تقول 

األربعني،  بزيارة  فعليك  احلقيقي  االسم  عىل 
فأهنا منابة القيم واملبادئ.

الزحف املليوين االرصار عىل التوجه اىل كربالء . 3
ما  الرغم  عىل  األربعني  زيارة  مراسم  ألداء 
أثناء السري اىل  العذاب  الزائرون من  له  يتعرض 
كربالء ناهيك عن أساليب القتل والتفجري التي 

يالقيها الزائرون.
املسلم . 4 للفرد  األعىل  املثل  بناء  االربعني  زيارة 

باالمام احلسني، كي يكون ضمريًا  واملمثل 
داخل أي مسلم جترفه األهواء والدنيا وحبها.

الخاتمة 

فعل . 1 ردة  اجلمهور(  )بالغة  مصطلح  يمثل 
مجاهريية واستجابة ثورية خلطاب السلطة املضاد 
طريقة  حسب  كل  االستجابات  هذه  وتتنوع 
وسلوك االستجابة فقد تكون عبارة عن هتافات 
وشعارات ورصاخ وتسمى باالستجابات االنية 
)املبارشة( أو تكون آنية غري مبارشة مثل املواقع 
صفحات  عىل  النرش  مثل  التواصل  الشبكات 
التويرت  مواقع  عىل  والتغريدات  بوم  العيس 

وقنوات التلغرام. 
واستجابة . 2 عامليًا  حدثًا  االربعني  زيارة  مثلت 

للمطالبة  املدى ومنفذا وطريقا  مجاهريية واسعة 
بحقوق اإلنسانية املسلوبة من قبل السلطة.

أو . 3 النخبوي  غري  باخلطاب  اجلمهور  بالغة  هتتم 
الشعبية  اخلطابات  بدراسة  هتتم  فهي  املركزي 
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اجلامهريية عىل تنوع ثقافاهتم وانتامءاهتم ولذلك 
الواقعية  امليدانية  زيارة االربعني االرضية  تكون 
لتحرك االستجابات امللموسة يف موسم الزيارة 

العاشورائية - االربعينية. 
وممتدًا . 4 متجددًا  ثوريا  حدثا  االربعني  زيارة  تثل 

بخط ساموي لتعديل مسرية اخلط الساموي الذي 
دنسه الطغاة االمويني بقتل اإلمام احلسني سبط 
االسالمية،  اخلالفة  وتوليهم  االعظم  الرسول 
بتلك الشعارات  ان فالزيارة األربعينية بإحيائها 
واهلتافات واحلزن هو يمثل استجابات وإيقونات 
مجاهريية ذات وعي يقيني بقضية الثورة احلسينية 

وامتدادها الزمني.
ان تلك االستجابات عىل تنوع صورها ومدياهتا . 5

بايقونات  مشكلة  ويقينية  معرفية  هوية  يمثل 
وحمفزة  كبرية  بانتقادات  وموجهة  متنوعة 
تلك  عرب  املرشوعة  مطالبهم  لتحقيق  للثورات 

.الزيارة الذكرى االربعينية لالمام احلسني

الهوام�ض  

حممد ( 1) د.  واالمتدادات(:  )األصول  الشعرية  البالغة 
أسسه  العرب  عند  البالغي  التفكري  ينظر:  العمري، 
محادي  قراءة(  )مرشوع  السادس  القرن  اىل  وتطوره 

محود، 88.

)مقاربة ( 2) املعارص  العريب  البالغي  الدرس  مناهج  ينظر 
نقدية(: 248.

واخلريطة ( 3) املصطلحي  النسق  العامة/  البالغة  ينظر: 
النصية، حممد العمريي: 18.

ينظر: البالغة اجلديدة: حممد العمريي: 21.( 4)

واخلريطة ( 5) املصطلحي  النسق  اجلديدة  العامة،  البالغة 
النصية: 18. 

ينظر: املصدر نفسه: 19-18.( 6)

بالغة اجلمهور مفاهيم وتطبيقات: 60.( 7)

اخلاصة ( 8) بالبالغات  العامة  البالغة  عالقة  يف  ينظر:   
د.  أنموذًجا،  اللطيف  عبد  عامد  عند  اجلمهور  )بالغة 

ادريس جربي، 60.

العربية ( 9) للدراسات  اجلمهور  بالغة  تقدم  ماذا  ينظر: 
االسهام، اهلوية املعرفية، النقد، د. عامد عبد اللطيف.

كيف ندرس التناص، عامد عبد اللطيف: 281.( 10)

العربية:عامد ( 11) للدراسات  اجلمهور  بالغة  تقدم  ماذا 
عبداللطيف:32

ماذا تقدم بالغة اجلمهور للدراسات العربية، اإلسهام، ( 12)
اهلوية املعرفية، النقد، د. عامد عبد اللطيف: 72.

العربية؟ ( 13) للدراسات  اجلمهور  بالغة  تقدم  ماذا  ينظر: 
اللطيف:  عبد  عامد  النقد،  املعرفية،  اهلوية  اإلسهام، 

.31

السلطة ( 14) )بالغة  العراق  يف  االنتخايب  اخلطاب  ينظر 
آداب/  جملة  حاوي  صالح  د.  اجلمهور(:  واستجابة 

البرصة/ العدد 85، 2018، 124.

فريي ياكوبسن: أَن لكل فعل تواصيل من هذه األركان ( 15)
)االنفعالية(  )املرسل  هي  أساسية  وظيفة  الرئيسة 
االفهامية(،  )الوظيفة  اليه  املرسل  )الشعرية(  الرسالة 
والتواصل  الشعرية   ،27 الشعرية:  قضايا  ينظر: 

اللساين:

عوده: ( 16) ناظم  التلقي:  النظرية  املعرفية  األصول  ينظر 
.123

)نظرية ( 17) التواصل  ونظريات  اجلمهور  بالغة  ينظر 
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الملخ�ض

الديني والسيايس  يتناول هذا البحث يف قسمه األول حمطة تارخيية حول زيارة اإلمام احلسني واألثر 
الرشيفة  واألحاديث  الروايات  من  أنطالقًا  وأمهيتها   ،اهلل رسول  بيت  آلل  املوالني  نفوس  يف  ترتكه  الذي 
واستحباب اإلتيان هبا، لكن يبقى السؤال هل ُيستحب زيارة اإلمام احلسني باملطلق ويف أي وقت من السنة 
أم أن لزيارة األربعني خصوصية جتعلها مستحبة حد الوجوب وتيز صحيفة املؤمن عن غريه بحسب الروايات 

الرشيفة يف وصايا األئمة األطهار؟ 

الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم يف ترسيخ هذا اليوم كمحطة عاملية تتوافد إليه الشعوب من أقطار األرض 
فتكون بمثابة الرسالة التبليغية الكربى التي تنقلها احلشود املليونية يف األربعني إىل خمتلف أنحاء العامل، والتي 
تستكمل دور األنبياء واألوصياء قي نرش تعاليم الرسالة اإلهلية عىل صعيد التنمية البرشية، إىل جانب الدور 
األشمل هلذا اإلعالم يف تسليط الضوء عىل املؤثرات السلبية التي تعيق مسرية التنمية فيسهم يف حتريك العجلة 
االقتصادية والتنموية ويكون املبادر إىل طرح اخلطط وإثارة املعرفة اإلنسانية فيام يتعلق بعمليات الوعي املعريف 
التنمية  عىل  املعريف  الوعي  هذا  انعكاس  يف   ثم  عام  بشكل  املجتمع  تنمية  إىل  بدورها  تؤدي  التي  والسلوكي 

املحلية سيكون حمور القسم الثاين من البحث. 

وال نغفل يف هذا القسم عن اإلشارة إىل الدور اإلعالمي الذي بدأته العقيلة زينب منذ اللحظة األوىل 
الستشهاد أخيها سيد األحرار اإلمام احلسني والتي اسُتكملت بقرابني كربالء قي العارش من املحرم عام 
62 للهجرة. وصوالً ألهم األحداث التي دَوهنا التاريخ ملنع الزائرين من الوصول إىل مقام ورضيح سبط رسول 
اهلل، وأثرها يف استدامة حالة التخلف التنموي عىل املستوى البيئي واالقتصادي واالجتامعي، ناهيك عن 
املحاوالت املتكررة هلدم الرضيح الرشيف لإلمام احلسني لقمع روح الثورة والتمرد عىل الظلم واحلرمان 
للبيعة واالقتداء  يمثله من جتديد  بام   لسبط رسول اهلل اخلالص  التوجه  الزوار من روح  يستقيها  كان  التي 
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بتعاليم هذه النهضة احلسينية املباركة، التي كانت حية يف ضامئر كل أحرار العامل ومل تستطع كل حماوالت القتل 
واإلعدام وتقطيع اليدين من طمسها أو تغيري هويتها أو مفاهيمها.

التنمية املستدامة وأهدافها وما هي املجاالت التي تسهم الزيارة األربعينية من خالهلا يف حتقيق هذه األهداف 
وعىل امتداد العام ستكون حمور القسم الثالث من هذا البحث، للوقوف عىل أمهية هذه املجاالت وكيفية جعلها 
مستدامة لتحقيق االكتفاء عىل كل الصعد السيام يف بلد عانى ما عانى طيلة عقود من حرمان إنامئي يف كافة 

القطاعات. 

التنموي  الزيارة األربعينية، وأثرها سواء عىل اجلانب  الكبري ألمهية  الفيض  البحث غيض من  ويبقى هذا 
من خالل حركة الصناعات املحلية وجتنب الركود التجاري وبالتايل االقتصادي أو اجلانب املعنوي حيث ُتعد 
عنرصًا تبليغيًا مهاًم جلهة الكم املليوين اهلائل، الذي يتعذر مجعه يف ظروف أخرى هبذه الدقة، والتنظيم، والتجرد 
من الذات والتوجه بإخالص، إليصال صوت احلسني إىل أكرب رشحية ممكنة، جاءت بملئ إرادهتا وقرارها 
الرسالة املحمدية، وتشاهد عن كثب ماذا تركت هنضة احلسني من أخالق وقيم يف  لتتعرف عىل تعاليم 

نفوس عشاقه.

زيارة  املستدام يف  االعالم  التنموي،  االعالم  االربعني،  وثقافة  االعالم  الزيارة،  أمهية  املفتاحية:   الكلامت 
االربعني.

 The role of the media in exploiting the Arbaeen visit to achieve sustainable

development

Dr. Salwa Abdel Sater

Faculty of Sciences - Lebanese University - Beirut

 Abstract

This research deals with the first part of the historical phenomenon about the visit of Imam 
Hussein (peace be upon him) and the religious and political impact that his visit leaves in the 
hearts of the people loyal to the house of the Messenger of Allah (peace be upon him) and its 
importance. It is based on the narration and the truthful Hadiths and the desirability of bringing 
them، but the questions remaining are: Has it been desirable to visit Imam Hussein (pbuh) at 
any time of the year or to visit the 40 of his memory has made it desirable to the extent of our 
duty towards Him? And is this visit distinguishing between other works of the believer accord-
ing to other honest accounts in the commandments of the pure imams? The role played by the 
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media in establishing this day as a global day for Shia Muslims connecting people from many 
places on earth gives a great message of (tabligh) transmitted towards the masses of the world، 
which complements the role of prophets and guardians in the dissemination of the teachings of 
the divine message in terms of human development. The most comprehensive role of this media 
is in highlighting the negative effects that hinder the development process and economical con-
tributions that could be made، in addition to the initiating planning strategies and raising human 
knowledge in terms of awareness to the processes and the cognitive behaviors، which in turn lift 
society in general and develop a reflection of this cognitive awareness on the local growth. This 
will be the focus of the second section in this research. In this section، we cannot overlook the 
reference of the media to the role initiated by AlAqeelah Zainab (pbuh) from the first moment 
of the martyrdom of her brother Syed al-Ahrar Imam Hussein (pbuh) which was completed 
with the sacrifices of Karbala in the 10th of Muharram in 62 AH، To the most important events 
in history of preventing visitors to access the shrine and tomb of the Messenger of Allah (pbuh) 
and its impact on the sustainability of the underdeveloped environment، economy and society، 
mentioning also the repeated attempts to demolish the shrine of Imam Hussein (pbuh) to sup-
press the spirit of revolution and rebellion against injustice and destroy the sincere orientation 
of the visitors who were attracted by the spirit of the of the grandson of the Messenger of Allah 
may Allah bless him and his family in terms of renewal of the allegiance to him and follow the 
teachings of this blessed Hanseya Renaissance، which was awake in the conscience of all the 
free world. all attempts to kill and execute could not obliterate this phenomenon nor change its 
identity nor its concepts.

Sustainable development and its objectives and what areas it contributes to، with the achieve-
ment of its goals and throughout the year will be the focus of the third section of this research، 
to find out the importance of these areas and how to make them sustainable to achieve sufficien-
cy at all levels، especially in a country that suffered decades of deprivation from development 
in all sectors.

This research remains a great example of the importance of the fortieth visit، and its impact 
on both the developmental aspect through the movement of local industries and the avoidance 
of commercial stagnation and the economic or moral aspect as it is an important informational 
element for millions of faithful followers، the followers which cannot be witnessed in other cir-
cumstances with such precision، self-determination and sincere approach، to deliver the voice 
of Imam Hussein (pbuh) to the largest possible segment، the voice that came in its fullest will 
to teach the message of the Muhammadiyah، and to see what this Renaissance has left of the 
peace and dignity in the souls of its lovers.

key words: The importance of the visit, the media and the Arbaeen culture, the awareness 
media, and the sustainable media in the Arbaeen visit.
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تمهيد:

آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  الصالة  أتم 
الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني والسالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته.. 

أتوجه بداية بالشكر واالمتنان للمعنيني والقائمني 
عىل إدارة هذا املؤتر إلتاحة الفرصة يل للمشاركة يف 
مؤتركم الكريم سائلة املوىل تبارك وتعاىل أن يتكلل 
بالنجاح وبالنتائج املثمرة التي تنحه االستمرار عىل 
الدوام السيام يف ما يطرحه من قضايا ذات أمهية حتمل 
القطاعات  كافة  يف  التنمية  وباخلصوص  األمة  مهوم 
أفضل  إىل  وباملجتمع  باالنسان  لالرتقاء  احلياتية 
مستوى من احلياة الكريمة والعزيزة التي أرادها اهلل 
املعرفة ومن  إىل  اجلهل  من  لريفعنا  فأرسل رسله  لنا 
التحجر إىل الرقي وسخر لنا كل العلوم الستغالهلا يف 
حتقيق هذا اهلدف فام علينا إال أن نحسن استخدامها 
لتطوير حياتنا بالتخطيط اجليد مستفيدين من جتارب 
واألجيال  أوالدنا  ومستقبل  حياة  لتحسني  املاضني 

القادمة.

الذين  ُامتنا  شهداء  بالتحية  أخص  أن  أنسى  وال 
بذلوا دمائهم الطاهرة مواسني بذلك إمامهم أبا عبد 
اهلل احلسني وأصحابه لتبقى كلمة اهلل هي العليا 

ودين حممد ص هو األقوى.

والتحية أيضًا ألهايل الشهداء الكرام الذين قدموا 
صابرين  وهــم  أكبادهم  فلذات  يملكون  ما  أغــىل 
حمتسبني متيقنني أن جتارهتم مع اهلل العزيز القدير لن 

تبور.

علينا  مــنَّ  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أشكر  وإين 
فنا  وعرَّ ميامني  هداة  أئمة  وآله  وبمحمد  باإلسالم 
احلق وأهله فكنا هلم تبعًا نستيضء بأنوارهم، وأدعوه 
عج  املهدي  إمامنا  لظهور  املهتدين  من  جيعلنا  أن 
ُامتنا  خلالص  يعجل  وأن  اإلهلية  العدالة  لتحقيق 

اإلسالمية من اجلور والظلم ليمألها قسطًا وعدالً. 

1-مقدمة:

عا�شوراء  واقعة  حول  تاريخية  محطة   .1-1
وزيارة الإمام الح�شين )عليه ال�شالم(

هي من أعظم املالحم التي نقلها التاريخ إىل يومنا، 
ومن أشهر احلوادث املأساوية يف تاريخ اإلنسانية ملا 
جرى فيها من االنتهاكات وهتك احلرمات بام يندى له 
اجلبني حتى أن الرسول األكرم ذكرها يف مواضع 
لعظمها  الرشيفة  والروايات  األحاديث  يف  عديدة 
الواقعة  هذه  بخصوص  عنه  املنقولة  العبارات  ومن 
املؤملة مقولته املشهورة عليه أفضل الصالة والتسليم 
» إن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني لن تربد 
أبدًا« وعنه أيضًا يف وصفه لسبطه احلسني » قتيل 

العربة.. الذي ال يذكره مؤمن إال بكى«. 

واقعة عاشوراء هي من أشهر احلوادث املأساوية 
يف التاريخ وأكثرها إثارة ملشاعر احلزن واألسى عىل 
مصاب ليس كمثله ُمصاب ملا جری فيها اإلنتهاكات 
الرسول  بيت  آل  هم  فشهداؤها  احلرمات،  وهتك 
األكرم حممد املصطفى وأوالد عيل وفاطمة عليهام 
السالم وخرية األصحاب واخلُلَّص ممن عاش عرص 
الكعبة  الدعوة اإلهلية وشهد حتطم أصنام قريش يف 
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وأحد  بدر  يف  وانتصاراته  الرسول  غزوات  وشارك 
وغريمها من املعارك ضد املرشكني والكفار واملنافقني 
لذا  اجلمعان.     التقى  وحني  والنهروان  صفني  يف 
الرواة   نقلها  واسعة،  وأصداء  انعكاسات  هلا  كانت 
العهود  تلك  يف  اإلعالمي  الكادر  يمثلون  فكانوا 
امُلناط به النرش والتبليغ وإيصال الصورة. وقد نقل لنا 
األليمة  الواقعة  هذه  جسدت  حسية  صورًا  الفنانون 
عىل شكل لوحات فنية، وأفالم ومسلسالت كان هلا 
عن  بمعزل  شاهدها  من  كل  نفوس  يف  األثر  عميق 
نبض  من  بل كل  واالنتامء،  والعرق  والطائفة  الدين 
فيه رفض الظلم وكان حيمل يف فكره مبادئ التحرر 
من نري االستعامر واالستعباد واهليمنة، واألمثلة كثرية 
الصيني  والزعيم  غاندي  اهلندي  الزعيم  منها  نذكر 
والفالسفة  ــاء  األدبـ مــن  وغــريهــم  تونغ  تــيس  مــاو 
بصلة،  اإلسالمي  للدين  يمتون  ال  الذين  الغربيني 
املسلمني دون  املحمدية ليست موجهة إىل  فالرسالة 
غريهم، كذلك القضية التي محلها اإلمام احلسني بن 
عيل عليهام السالم، فالظلم قد يوجد يف كل بقعة من 
انسان بغض  البرش قد يامرسه أي  االرض واستعباد 
النظر عن دينه و ثقافته. باإلضافة إىل ما خطته أنامل 
وما  ونثرًا،  وأرباب املقاتل شعرًا  واألدباء  الشعراء 
أهتامم  عن  الرشيفة  واألحاديث  الروايات  لنا  نقلته 
يف   احلسني ــام  اإلمـ ــارة  ــزي ب  اهلدى أئمة 
مناسبات كثرية من السنة كانت الزيارة األربعينية من 

أمهها.

2- المحور الأول: اأهمية الزيارة من الجانب 

الديني وال�شيا�شي

الم�شتويين  على  الح�شينية  الزيارة  اأهمية 

الروحي وال�شيا�شي:

السالم  عليهام  عيل  بن  احلسني  اإلمام  لزيارة  إن 
العديد من األثار العظيمة التي ال يتسع هلا بحثنا وإذا 
مها  عندمها  نتوقف  نقطتني  أبرز  لعل  اإلجياز  أردنا 
البعدان اللذان ال ينفصالن أبدًا ومها البعد الروحي 
أئمتنا  حث  فقد  املباركة.  للزيارة  السيايس  والبعد 
)ملن  الوجوب  حد  الزيارة  إتيان  أمهية  عىل  األطهار 
واملجتمع  الفرد  حياة  عىل  آثار  من  هلا  ملا  استطاع(، 
ويعود  الزيارة   بركات  فقط  ينال  ال  فالزائر  واألمة، 
بزخم إيامين كبري، بل بزيارته هذه جيدد العهد والبيعة 
هذا  ويف  واخلالفة  الوالية  يف  حقه  املغصوب  إلمامه 
ُبعُد آخر حيمل معنًى سياسيًا عظياًم، بدأ منذ مبايعته 
يف العارش من حمرم عام 61 للهجرة عىل أرض الطف 
ب 77 من أصحابه وأهل بيته، مبايعة تعود يف أصلها 
أمري   اهلل رســول  بعد  والــويص  الــويل  مبايعة  إىل 
متجددة  واستمرت   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني 
الزيارة.  هــذه  بربكة  هــذا  يومنا  إىل  عــام  بعد  عامًا 
بزيارة  شيعتنا  ــروا  »م  الباقر ــام  اإلم عن  ورد 
يقر  مؤمن  كل  عىل  مفرتض  إتيانه  فإن  احلسني  قرب 
للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل«)1(. وعن اإلمام 
الصادق »زيارة احلسني بن عيل واجبة عىل 
باإلمامة من اهلل عز وجل«)2(،  يقّر للحسني  كل من 
وهو قول رصيح يف مبدأ الوالية والطاعة الذي حيمل 
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معنى التأكيد عىل استمراريتهام وعدم انتفائهام بشهادة 
الويل مع وجود اخلليفة له وهو صاحب الزمان عجل 
اإلتيان  بصورة  وذلــك  الرشيف،  فرجه  تعاىل  اهلل 
ُبعد.                                                                                                       عن  الزيارة  قراءة  املقصود  وليس  املجيء  أي 
ويف حديث آخر له أيضًا حني ُسئل »ما لزائر احلسني 
األكرب  الفزع  يوم  اهلل  يؤمنه   فقال الثواب؟  من 
وتلقاه املالئكة بالبشارة وُيقال له: ال ختف وال حتزن 
احلديث  هذا  ويف  فــوزك«)3(  فيه  الــذي  يومك  هذا 
يقل  ال  الُبعد  وهذا  للزيارة،  الروحي  البعد  نتلمس 
ليشكال  به  يقرتن  بل  والطاعة  الوالء  ُبعد  عن  أمهية 
بتعاليم  ملتزم  رســايل  جمتمع  ألي  املتني  ــاس  األس
وكرس  األرض  طواغيت  أعتى  ملواجهة  ــالم  اإلس

هيمنتهم.

واألحاديث الرشيفة الواردة يف التأكيد عىل زيارة 
اإلمام احلسبن كثرية فقد ورد عن النبي األكرم 
 وعن أهل بيته يف الروايات املوثوقة األسانيد 
ض احلسني عن شهادته وتضحيته بأن كان  »أن اهلل عوَّ
واستجابة  ذريته  من  األئمة  وجعل  تربته  يف  الشفاء 
زوار  إىل  ينظر  اهلل  »أن  وأيضا  قبته«)4(،  عند  الدعاء 
قرب احلسني عشية عرفة قبل ان ينظر إىل حجاج بيته 
احلرام«)5( ويف هذا احلديث نستشف عظمة ما قدمه 
والنهج   احلرام  للبيت  حفظه  يف   احلسني اإلمام 
والرسالة اإلسالمية، التي ُحفظت منذ الدعوة إليها 
واحلمزة  يارس  آل  وبدماء   اهلل رسول  بعذابات 
 احلسني حفظها  ليستكمل  وُأحد  بدر  وشهداء 
بنحره وبصدور أصحابه اخللَّص وأبنائه وآل بيته، إىل 
يومنا وحتى ظهور موالنا من ذريته الطاهرة صاحب 
الرشيف،  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  والــزمــان  العرص 

عند  عباس  قوله البن  احلسني يف  أكده  ما  وهو 
خروجه من مكة قبل أن يتم حجه »يابن عباس لو مل 

أخرج هلُتكت ُحرمة البيت«)6(.  

لكن السؤال األبرز يف مبدأ الزيارة احلسينية هو: 
ويف  باملطلق   احلسني اإلمام  زيارة  ُيستحب  هل 
أي وقت من السنة أم أن لزيارة األربعني خصوصية 
يف تييزها صحيفة املؤمن عن غريه بحسب الروايات 

الرشيفة يف وصايا األئمة األطهار؟  

الشك أن زيارة اإلمام احلسني يف كربالء يف 
املنشود  اهلدف  وحتقق  مستحبة  السنة  من  وقت  أي 
الذي أراده األئمة األطهار من حثهم عىل هذه 
الرشيفة  والروايات  األحاديث  من  فهنالك  الزيارة، 
ما دلَّ عىل استحباب الزيارة يف يوم عرفة، ويف أول 
رجب، ويف النصف من رجب، والنصف من شعبان، 
ويف ثالث ليايل من شهر رمضان، أوله ونصفه وآخره، 
واألربعني،  عاشوراء،  ويف  املباركة،  القدر  ليايل  إىل 
األضحى  كعيد  األعياد  بعض  ويف  اجلمعة،  وليلة 
باب  من  فتأيت  األربعني  خصوصية  أما  ذلك.  وغري 
املؤمن  اإلنسان  حال  تصف  ومزايا  بصفات  اقرتاهنا 
إىل حد اعتبارها عالمة ُيستدل هبا عىل حتقيقه لرشوط 
 اإليامن، فمام روي عن اإلمام احلسن العسكري
يف كثري من املصادر أنه قال: »عالمات املؤمن مخس: 
والتختم  األربعني،  وزيارة  ومخسني،  إحدى  صالة 
الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني، 

الرحيم«)7(. 

عىل  يــومــًا  أربــعــني  بعد  احلسني  اإلمـــام  فــزيــارة 
من  العارش  مناسبة  حتمله  ما  مع  استشهاده  ذكرى 
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عىل  واحلــرقــة  ــى  واألس ــزن  احل مشاعر  من  املحرم 
مصاب سيد الشهداء وآل بيته وأصحابه يؤسس بيئة 
حاضنة لرفض كل ألوان الظلم والطغيان يلجأ إليها 
احلسينية  النهضة  أهداف  العامل ممن وعى  مستضعفو 
تلك  استحقت  وقيم  مبادئ  من  حتمله  ما  وحتّسس 
القرابني وما رافقها من آالم السبي واألرس ومواصلة 
التبليغ بتلك األهداف حتت أقسى الظروف التي تنوء 
عنها اجلبال. هذا الدور اإلعالمي الذي محلته زينب 
الثورة  بنت عيل عليهام السالم يف نرش أهداف وقيم 
احلسينية لينترص الدم عىل السيف كيف تؤديه وسائل 
عاملية  كمحطة  األربعني  شعرية  لرتسيخ  اإلعــالم 
تتوافد إليها الشعوب من أقطار األرض وتنقلها إىل 

خمتلف أنحاء العامل؟

3-المحور الثاني: دور الإعالم في تر�شيخ 

ثقافة الأربعين وربطه بالتنمية الم�شتدامة

مل يسجل التاريخ لنا عن مناسبة دينية أو غري دينية 
يوم  يف   احلسني اإلمام  كزيارة  عامليًا  ُبعدًا  حتمل 
األربعني أي يف 20 صفر من كل عام، وهذه الزيارة 
التي بدأت منذ السنة التي ُقتل فيها احلسني حتى يومنا 
هذا، قد مرت بظروف خمتلفة بحسب األنظمة التي 
حكمت طيلة هذه القرون فكانت تقوى أو تضعف 
تتوقف  مل  لكنها  احلاكمة  السياسية  األجواء  بناًء عىل 

حتت أي ظرف من الظروف.

أما اليوم ومع تطور وسائل التواصل بني اإلعالم 
الــســاحــات األرضــيــة  امــتــألت  واجلــمــهــور حيث 
والفضائية بمختلف الوسائل اإلعالمية من صحف 

ما  األندرويد  عرب  حممول  وأيضًا  ومسموع  ومرئي 
ُيعرف باهلواتف

التأثري  يف  بــارزًا  دورًا  لإلعالم  جعل  ما  الذكية   
سواء يف الرأي العام املحيل أو اإلقليمي عىل مستوى 
البث  عىل  اإلعــالم  هذا  قدرة  السيام  العامل  شعوب 
بمختلف اللغات ومل يعد مقترصًا عىل اللغة العربية، 
بينه وبني اجلامهري  ُيعدُّ دافعًا لتحقيق االرتباط  وهذا 
نشهدها  التي  املليونية  احلشود  فكانت  هبم،  والتأثري 
يف زيارة األربعني إحدى صور هذا االرتباط والتأثر 
إىل  األرضية  الكرة  تزحف  حيث  ســواء.  حد  عىل 
والقيم  املبادئ  أصحاب  إليها  يتوجه  مباركة  بقعة 
رسًا  عرف  من  وكل  واملظامل  احلقوق  أصحاب  كام 
لوال  التي  األرسار  تلك   .احلسني أرسار  من 
إلينا،  وصلت  ملا  السالم  عليهام  عيل  بنت  زينب 
 زينب العقيلة  أدتــه  الــذي  اإلعالمي  فالدور 
األحرار  أيب  أخيها  الستشهاد  األوىل  اللحظة  منذ 
 61 عام  املحرم  من  العارش  يف   احلسني اإلمــام 
للهجرة، كان يتضمن مهمة عظيمة غري مهمة حفظ 
عنها  تنوء  بل  أمهية  تقل  ال  التي  واألطفال  العيال 
وقيم  مبادئ  نرش  مهمة  أيضا  هناك  لعظمها  اجلبال 
املوىل  حتقيقها  ألجل  اسُتشهد  التي  احلسينية  الثورة 
زينب  فكانت  وأصحابه،  بيته  وأهــل   احلسني
حمطة إعالمية يف كل حميط جيمعها باجلمهور لتوضح 
أسباب قيام اإلمام وتفضح الفساد املسترشي بالسلطة 
 .األكرم والنبي  اإلســالم  تعاليم  عن  وانحرافه 
احلوراء  به  اضطلعت  الذي   اإلعالمي  الدور  وهذا 
مهمتني  محل  األوىل  األرس  حلظة  منذ    زينب
لقائدها  تعهدت   حيث  داخلية  جبهة  قيادة  األوىل 
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احلسني ع بأن ترعى له األطفال والعيال والنساء من 
بني هاشم زوجات وأمهات الشهداء، والثانية قيادة 
جبهة خارجية إعالمية ملواجهة أكاذيب وتضليالت 
ثورته  وأهداف   احلسني خروج  حول  أمية  بني 
ونجحت  أخيها   هنضة  مسرية  فأتت  العظيمة، 
وأباطيلهم  أفعاهلم  وســوء  إجــرامــهــم  كشف  يف 
                                                                                                  .اهلل رســـول  جــدهــا  تعاليم  عــن  وابــتــعــادهــم 
من  وأصلب  سيوفهم  من  أقــوى  كلامهتا   فكانت 
سياطهم، فأيقظت مشاعر الناس ببالغتها وصمودها 
فيهم  هيجت  إذ  مقتاًل  منهم  وأصابت  وجهادها، 
شعورًا الذعًا خمتلطًا باحلرسة والندامة تارة وباخلزي 
والعار تارة أخرى.                                                          

وهكذا عملت عىل تنمية الوعي املعريف والسلوكي 
 اجتاه القضية األساس لتحرك اإلمام واستشهاده
ما أدى إىل خروج الثورات فيام بعد للمطالبة بدم سيد 
آل  من  أصحاهبا  إىل  اخلالفة  وإلعادة   الشهداء
بيت النبوة.                                                                            إال 
احلكم  ــاب  ألرب يــُرق  مل  املجتمعي  الوعي  هــذا  أن 
العبايس بعد اغتصاهبم اخلالفة من األمويني فامرسوا 
بيت  أهــل  بأتباع  والتنكيل  التعذيب  ــواع  أن أبشع 
الرسول األكرم واملوالني هلم، ثم توالت محالت 
كل  بحق  واألرجل  األيدي  وقطع  والقتل  اإلعدام 
من يذهب لزيارة اإلمام احلسني يف كربالء عىل 
امتداد مئات السنني وحتى هناية احلكم الديكتاتوري 
يف  املذابح  تكررت  إذ   ،2003 عام  حسني  لصدام 
يفرق  االمام احلسني فكان ال  عهده بحق زوار 
بني الشيخ الكبري أو الصبي الذي مل يبلغ احللم، » ويف 
مصادمات  بعد  النص  إىل خان  ساروا  يوم 7 شباط 

ملواجهة  التخطيط  بــدأت  التي  السلطة  مع  دموية 
حاسمة أمام مداخل مدينة كربالء جهة النجف حيث 
واهلليكوبرتات.  والدبابات  املــدرعــات  اصطفت 
وهذا ما حصل فعاًل يوم 8 شباط 1977 لتصل إىل 
البعض  هرب  مجاعية.  واعتقاالت  دموية  مواجهة 
الرضحيني.  إىل  البعض  ووصل  البساتني  خالل  من 
عام  شباط  بمجزرة  ذكرتنا  أخــرى  جمــزرة  وكانت 
1963... يف يوم 24 شباط 1977 أذيع بيان إعدام 
تسعة أشخاص بضمنهم مراهق مل يبلغ الثامنة عرش 

وشيخ عمره فوق السن القانونية لإلعدام«)8(.

ملنع  التاريخ  ــا  دَوهن التي  ــداث  األح هلــذه  فكان 
الزائرين من الوصول إىل مقام ورضيح سبط رسول 
التخلف  حالة  استدامة  يف  البالغ  أثرها   ،اهلل
إىل  عمدت  جائرة  سياسة  ظل  يف  السيام  التنموي، 
هتميش واستهداف املناطق املحيطة بمقامات األئمة 
باحلرمان  كربالء  منطقة  وباخلصوص  الطاهرين 
عن  ناهيك  التنموي،  واإلقــتــصــادي  اإلعـــامري 
لإلمام  الرشيف  الرضيح  هلدم  املتكررة  املحاوالت 
عىل  والتمرد  الثورة  روح  قمع  هبدف   احلسني
روح  من  الزوار  يستقيها  كان  التي  واحلرمان  الظلم 
هذه  تثله  بام   اهلل رسول  لسبط  اخلالص  التوجه 
هذه  بتعاليم  واالقــتــداء  للبيعة  جتديد  من  الــزيــارة 
التي كانت حية يف ضامئر  املباركة،  احلسينية  النهضة 
القتل  ــاوالت  حم كل  تستطع  ومل  العامل  ــرار  أح كل 
واإلعدام وتقطيع اليدين من طمسها أو تغيري هويتها 
أو مفاهيمها. والفضل يف وجود هذه الروحية العالية 
 احلسني باإلمام  االرتباط  يف  املستميتة  واإلرادة 
مارستها  التي  الواعية  اإلعالمية  احلركة  إىل  يعود 
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احلوراء زينب يف نرش ثقافة مقارعة الظلم. من 
ترسيخ  يف  اإلعالم  وسائل  تؤديه  الذي  فالدور  هنا 
من  الشعوب  إليه  تتوافد  عاملية  كمحطة  اليوم  هذا 
أقطار األرض يكون بمثابة الرسالة التبليغية الكربى 
األربعني  يف  بدورها  املليونية  احلشود  تنقلها  التي 
األنبياء  دور  وتستكمل  العامل،  أنحاء  خمتلف  إىل 
فهو  اإلهلية.  الرسالة  تعاليم  نرش  قي  واألوصــيــاء 
إعالم مفتوح عىل العامل اخلارجي يدعم ثقافة احلوار 
والتبادل املعريف وتوفري قنوات التواصل بني مجهوره 
والعامل اآلخر وهذا يعني أنه وبال شك إعالم يطور 
قدرته عىل الوصول جلمهور عاملي وليس حميل فقط.                                                                                                   
أما عىل مستوى التنمية املجتمعية فيكون هلذا اإلعالم 
املؤثرات  عىل  الضوء  تسليط  يف  األشمل  الــدور 
السلبية التي تعيق مسرية التنمية » فيسهم يف حتريك 
العجلة االقتصادية والتنموية ويكون املبادر إىل طرح 
بعمليات  يتعلق  فيام  اإلنسانية  املعرفة  وإثارة  اخلطط 
إىل  بدورها  تؤدي  التي  والسلوكي  املعريف  الوعي 
هذا  انعكاس  يف  ثم  عــام«)9(  بشكل  املجتمع  تنمية 
الوعي املعريف عىل التنمية املحلية. فهو إعالم هادف 
وشامل وُيفرتض أن يكون إعالمًا واقعيًا هيدف إىل 
الصدق  إىل  ويستند  تنموية  اجتامعية  غايات  حتقيق 
اجلمهور.                                                                                         مع  التعامل  يف  والــرصاحــة  والــوضــوح 
معارص  إعالم  هو  اجلوهرية  التنمية  حماور  وكأحد 
لكل التطورات التكنولوجية التي تطرأ عىل الوسائل 
اإلعالمية وتقنياهتا احلديثة ويبحث دائاًم عن أحدث 
وأرسع السبل للوصول إىل اجلمهور بطرق متنوعة.                          
ففي عرصنا احلايل حيث اإلمكانات الالمتناهية التي 
يف  مهاًم  دورًا  تلعب  والتي  املعلومات  تقنية  توفرها 

إحالل تنمية مستدامة إقتصادية وإجتامعية وبيئية من 
خالل تعزيز التكنولوجيا.

التنمية  اأجل  من  التالية  الخطوات   .1-3

الم�شتدامة

وتتم هذه اخلطوات  عرب)10(:
اآلليات . 1 واعتامد  والتطوير  البحث  أنشطة  تعزيز 

القابلة لالستدامة.
حتسني أداء املؤسسات اخلاصة واستحداث أنامط . 2

مؤسساتية جديدة تتبنى التكنولوجيا احلديثة. 
تعزيز بناء القدرات التعليمية واالبتكارية لزيادة . 3

جديدة  عمل  فرص  وتأمني  االقتصادي  النمو 
تساهم يف  تقليص الفقر.

خالل . 4 من  معلومايت  جمتمع  إىل  املجتمع  حتويل 
دمج  عىل  تقوم  التي  والربامج  اخلطط  وضع 
التكنولوجيات اجلديدة يف خطط واسرتاتيجيات 

التنمية. 
واالتصاالت . 5 املعلومات  تكنولوجيا  استحدام 

لالبتكار  الوطنية  السياسات  إعداد  يف 
واالسرتاتيجيات اجلديدة للتكنولوجيا. 

الــرضوري  العنرص  أن  القول  يمكن  هنا  ومــن 
وبالتحديد  وتنميته،  املجتمع  تطوير  يف  واألســايس 
يف ظل مفهوم التنمية املستدامة هو اإلعالم التنموي 
عني  هو  التنموي  »فاإلعالم  والفعال،  املتخصص 
حيدث  ما  املواطنون  فيها  يرى  أن  جيب  التي  احلقيقة 
من حوهلم ويؤثر عىل مصريهم«)11(. لذلك ال بد من 
بكافة  واجلمهور  اإلعالم  بني  دقيقة  تواصل  عملية 
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واملسامهة  املشكالت  لتحديد  اإلعالمية  الوسائل 
احلارض  وخــربات  املــايض  من  باالستفادة  حًلها  يف 
من  وذلــك  للمستقبل،  واملثمر  اجليد  والتخطيط 
خالل االستغالل األمثل للموارد والطاقات البرشية 
التنمية  تقترص  وال  األربعني،  مناسبة  تؤمنها  التي 
املجاالت  أو جمال واحد فقط من  عىل جانب واحد 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  تشمل  بل  احلياتية 
والسياسية والعسكرية واإلنسانية والنفسية والعقلية 
هتدف  بحيث  وغريها  والتقنية  والتعليمية  والطبية 
املعيشة لدى  بشكل رئيس إىل رفع وحتسني مستوى 

األفراد، وضامن معيشة أفضل لألجيال القادمة.

4- المحور الثالث: مجالت تحقيق التنمية 

بلحاظ الزيارة الأربعينية    

خدمة  عىل  يعمل  التنموي  جانبه  يف  فاإلعالم 
يسعى  فهو  أخــرى،  عامة  وأهــداف  املجتمع  قضايا 
من  مستوحاة  اجتامعية  وغايات  أهــداف  حتقيق  يف 
احليوية،  ومصاحله  األساسية  املجتمع  حاجات 
بالتنمية  احلقيقي  الوعي  ترسيخ  يف  أيضًا  يسهم  كام 
تبني  ثم  ومن  احلقائق  وتقديم  املصارحة  عىل  القائم 
التحديات  أهم  من  لكن  الالزمة.  التنموية  اخلطط 
عىل  القضاء  هي  املستدامة  النتمية  تواجهها  التي 
إنتاج  أنــامط  اتباع  عىل  التشجيع  خالل  من  الفقر، 
يف  التفريط  أو  اإلفــراط  دون  متوازنة  وإستهالك 
حتقق  أن  تستطيع  الطبيعية  املـــوارد  عىل  االعــتــامد 
االنساين.                                                          املجتمع  يف  الفقر  حالة  ختفيض  من  الغاية 
عىل  الضوء  تسليط  مهمة  اإلعــالم  بوسائل  تناط   «
أجل  من  املجتمع  تنوير  شأهنا  من  التي  الربامج  كل 

الكريم  العيش  للفرد  تكفل  مستدامة  تنمية  حتقيق 
وهذا  املجتمع«)12(.  تنمية  من  الفرد  تنمية  دامت  ما 
دون  األفــراد  جلميع  املعيشة  ظروف  حتسني  يتطلب 
به  املسموح  احلد  فوق  الطبيعية  ــوارد  امل استهالك 
يف  املستدامة  التنمية  وجُترى  الطبيعة  تتحمله  والذي 
الطبيعية  ــوارد  امل حفظ  هي:  رئيسة  جمــاالت  ثالث 
االقتصادي.                                                                                       النمو  االجتامعية،  التنمية  والبيئة، 
إىل  نصل  لكي  اتباعها  الــواجــب  اخلــطــوات  ــا  أم
اسرتاتيجية  وضــع  من  أوالً  بد  ال  املنشود  اهلــدف 
إدارة وقيادة  واضحة، وكلمة إسرتاتيجية تعني »فن 
الزيارة  وإدارة  فن  املقصود  وهنا  ــروب«)13(   ــ احل
هتدف  األمــد  بعيدة  عمل  خطة  وهــي  األربعينية. 
هذه  وإدارة  ختطيط  عرب  مستقبلية  أهداف  حتقيق  إىل 
الطاقات  كل  حشد  خــالل  من  الكربى  التظاهرة 
جعل  وكيفية  لتحقيقها،  لالستعداد  واإلمكانات 
التنمية  مــوارد  من  مــوردًا  أو  مصدرًا  املناسبة  هذه 
املستدامة لتحقيق االكتفاء عىل كل الصعد السيام يف 
يف  إنامئي  حرمان  من  عقود  طيلة  عاناه  ما  عانى  بلد 
كافة القطاعات. وعليه فإن أي اسرتاتيجية نعتمدها 
ال بد من مرورها بأربع مراحل حتى نضمن منهجية 
ثم  التخطيط  هي:  املراحل  وهــذه  وصحته  العمل 
التنفيذ ثم التوجيه فالرقابة. حتتاج هذه التظاهرة إىل 
فهي  واقعها،  تطوير  لضامن  شاملة  واسعة  دراسات 
قد سجلت أرقامًا ضخمة يف أعداد الزائرين » الذي 
نظام صدام  بعد سقوط  زائر  مليون  العرشين  ختطى 
حسني عام 2003«)14(، وهو رقم ضخم إذا ما تت 
دراسته من حيث الواردات التي يؤمنها خالل عرشة 
املناطق  من  املتوافدين  املقيمني  حركة  من  سواء  أيام 
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من  القادمني  الــزوار  من  أو  والضواحي  والبلدات 
خمتلف البالد.                              

فاملوارد املالية سواء من قبل اإلعانات الشخصية 
من  والتقديامت  التربعات  مجع  طريق  عن  تتم  التي 
أصحاب املواكب أو من قبل اإلعانات اخلارجية، إىل 
جانب املوارد البرشية التي توفرها الزيارة األربعينية 
ُتعترب من نقاط القوة التي جيب استغالهلا واالستفادة 
منها يف حتقيق التنمية املستدامة يف خمتلف القطاعات 

التنموية وعىل امتداد العام أي ملوعد الزيارة املقبلة. 

من  ُتعترب  التي  الفرص  من  االستفادة  وكذلك 
نقاط القوة يف مواجهة التهديدات والتحديات حيث 
بأمهية  للتعريف  اإلعالمي  اجلانب  استخدام  يمكن 
هذه املناسبة وما هتدف إليه من تعريف العامل بأرسه 
الشعبي  االلتحام  اإلمام احلسني ومدى  بنهضة 
احلسينية، كام  النهضة  مبادئ وقيم  للدول مع  العابر 
واخلارجية  املحلية  بالكفاءات  االستعانة  ويمكن 
التخطيط االسرتاتيجي لرسم  املستعدة واملتمكنة يف 
واألهم  الزيارة.  إدارة  إلسرتاتيجية  جديدة  مالمح 
التي تسمح  احلاضنة  السياسية  البيئة  من هذا وجود 
العراق فضاًل عن  أقطار  الزائرين من  بتدفق ماليني 
املداخل احلدودية  أو  املطارات  القادمني عرب  ماليني 
التخطيط  نجاح  مصلحة  يف  بمجمله  يصب  وهذا 
االسرتاتيجي يف حتقيق األهداف املرجوة عىل مستوى 

التنمية املستدامة. 

وعدم  املناسبة  هلذه  املسبق  التخطيط  عدم  أما 
من  فإنه  منها  املستقبيل  واهلدف  احلايل  الواقع  حتديد 
املوارد  استغالل  مستوى  عىل  القاتلة  الضعف  نقاط 

والطاقات يف رفع وحتسني مستوى املعيشة لدى الفرد 
احتامل حتًول  إىل ذلك  للمجتمع ككل. أضف  ومنه 
سلبية  أثــارًا  ترتك  بحيث  قوة  نقاط  إىل  التهديدات 
هذا  من  االستفادة  من  واملجتمع  الفرد  حترم  كبرية 
املورد الضخم وحيدث ذلك من خالل:                                     

بإدخال  • األصلية  الشعرية  صورة  تشويه  حماولة 
ممارسات جديدة مرفوضة.  

االخرتاق  • خالل  من  الزائرين  استهداف  حماولة 
األمني.  

حماولة حتجيم املسرية أو املطالبة بإلغائها من قبل  •
أصوات معارضة.                               

القوة  ومنابع  والتهديدات  التحديات  هذه  أمام 
ولضامن  الــفــرص،  استغالل  وحسن  والضعف 
املادية  واملوارد  اإلمكانات  من  القصوى  االستفادة 
جيب  األربعينية  الــزيــارة  هبا  تزخر  التي  والبرشية 

الذهاب إىل وضع خطة إدارة تلحظ: 

الرؤية    •
الرسالة    •
 اهلدف    •
 البدائل أو اخليارات املتاحة •

4-1. خ�شائ�ض الإعالم التنموي 

الوقوف  من  بد  ال  خصائص  التنموي  فلإلعالم 
بالشكل  سريها  وضامن  العملية  هذه  لفهم  عندها 

الصحيح)15(.

أوالً: يتميز اإلعالم التنموي بكونه إعالمًا هادفًا 
ويقوم  للمجتمع  األساسية  األهداف  بتحقيق  هيتم 
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بدور رئيس يف التنمية من خالل كونه حلقة وصل بني 
احتياجات اجلمهور وبني مؤسسات الدولة واملجتمع 
يف  اجلمهور  مشاركة  يعزز  وكذلك  به،  تقوم  وما 
التعبري عن احتياجاهتم وآرائهم بخصوص األوضاع 

احلالية والقضايا املطروحة. 

التنمية  ليكون جزء من خطة  بداية  ثانيًا: مصمم 
وعامل جوهري إلحداث تغيري تنموي يف املجتمع.

اقتصادية  بنواح  يرتبط  وشامل،  متكامل  ثالثًا: 
واجتامعية وسياسية وثقافية وتربوية، كام يعمل عىل 
من  اإلجتامعي  التغيري  بــرضورة  العام  الــرأي  إقناع 

أجل التنمية ودورهم يف خطة التغيري تلك.

رابعًا: هو إعالم مرتبط بالواقع يف معاجلته لقضايا 
املجتمع غري مبالغ أو مزيف أو بعيد عام هيم الناس، 
فإحدى وظائفه األساسية هي اكتساب ثقة األفراد يف 
املجتمع يف دقة املعلومات والتعبري الصادق الواقعي 

عن مهومهم واحتياجاهتم.

خامسًا: هو إعالم متطور ومعارص، فبدون شك 
أن اإلعالم اإلنامئي كأحد حماور التنمية اجلوهرية هو 
إعالم معارص لكل التطورات التي تطرأ عىل الوسائل 
اإلعالمية وتقنياهتا احلديثة ويبحث دائاًم عن أحدث 

وأرسع السبل للوصول إىل اجلمهور بطرق متنوعة.

سادسًا: اإلعالم اإلنامئي إعالم مفتوح عىل العامل 
يدعم ثقافة احلوار واالستفادة من التجارب العملية 
بني  التواصل  قنوات  وتوفري  ونقلها  أخرى  لدول 
مجهوره املحيل والدويل، وبال شك إعالم يطور قدرته 

عىل الوصول جلمهور عاملي وليس حميل فقط. 

5- الخاتمة 

القوة  مكامن  حتليل  يف  استفضنا  مهام  أخــريًا 
وحددنا  الفرص  واستعرضنا  الضعف  ومكامن 
يبقى  التحديات،  مواجهة  وخطط  التهديدات  نقاط 
الزيارة  الكبري ألمهية  الفيض  البحث غيض من  هذا 
من  التنموي  اجلانب  عىل  سواء  وأثرها  األربعينية، 
الركود  وجتنب  املحلية  الصناعات  حركة  خــالل 
اجلانب  عــىل  أو  االقــتــصــادي  وبــالــتــايل  الــتــجــاري 
احلشد  جلهة  مهاًم  تبليغيًا  عنرصًا  ُتعد  حيث  املعنوي 
أخرى  ظروف  يف  مجعه  يتعذر  الذي  اهلائل،  املليوين 
والتوجه  الذات  من  والتجرد  والتنظيم،  الدقة،  هبذه 
أكرب  إىل   احلسني صــوت  إليصال  بإخالص، 
رشحية ممكنة، جاءت بملء إرادهتا وقرارها لتتعرف 
عىل تعاليم الرسالة املحمدية، وتشاهد عن كثب ماذا 
تركت هنضة احلسني من أخالق وقيم يف نفوس 

عشاقه.   

الهوام�ض الم�شادر والمراجع  

أحاديث ( 1) يف  األربعني  »زيارة  طاهر،  حممد  الصفار، 
احلسينية  العتبة  املعتربة«،  واملصادر   البيت أهل 

املقدسة، 2018/10/28.
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مدى اإدراك طلبة الجامعات لم�شمون الخطاب الح�شيني عبر الف�شائيات في مو�شم 

الأربعين

 
م. د. وليد عبد الرمحن اسامعيلأ. م. د. حممد فهد القييس

كلية الرتبية للعلوم االنسانية-جامعة واسطكلية الرتبية للعلوم االنسانية-جامعة واسط
mfahad@uowasit.edu.iq

الملخ�ض 

  ،تعد واقعة الطف سنة 61هـ من اهم األحداث التي جرت عىل األمة اإلسالمية بعد وفاة الرسول حممد
ذلك اهنا شهدت هناية حكم اخلالفة الدينية احلقة التي هي امتداد ملقام النبوة، وبداية املرشوع التسلطي البعيد 

عن الدين واحلكم الوراثي القبيل ممثال بالدولة االموية وما تالها.

وألن الثورة احلسينية حصلت يف وقت حمدود وانتهت لكن تأثرياهتا وتطبيقاهتا مل تنه بعد، بل هي مستمرة 
بالتفاعل مع كل زمان ومكان بام تثله من رمزية رصاع اخلري والرش واحلق والباطل، وعىل هذا األساس جاء 
مرشوع البحث هذا ضمن حموري اإلعالم املستدام والتحديات الفكرية والرتبوية للشباب  لريصد جانب مهم 
من جوانب الثورة احلسينية يف الوقت احلارض وتفاعالهتا، وهو مدى تفاعل رشحية مهمة من رشائح املجتمع 
- وهم طلبة اجلامعات - مع اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات يف موسم األربعني املتمثل باملحارضة او املنرب 

احلسيني.

    وبالنظر لصعوبة حرص آراء مجيع طلبة اجلامعات يف هذا املجال، فقد عمد الباحثان اىل استطالع آراء عّينة 
من كلية الرتبية لتكون نموذجًا هلذه الرشحية، وجاء اختيار هذه الكلية لألسباب األتية:

موقعها اجلغرايف: فهي تقع يف منطقة وسط العراق، ومن ثم فهي تثل نسيجًا اجتامعيًا متنوعًا يضم اغلب . 1
أبناء طيف املجتمع العراقي من عرب شيعة وسنة وأكراد.

اهنا كلية تضم كال االختصاصني يف األقسام وهي األقسام اإلنسانية والعلمية. . 2
اهنا الكلية الوحيدة يف العراق التي تضم مجيع مراحل الدراسة: األولية والعليا / ماجستري ودكتوراه وما . 3

بعد الدكتوراه.
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والذين . 4 والعلمية،  اإلنسانية  االختصاصات  خمتلف  يف  املدرسني  بمخرجاهتا  عموما  الرتبية  كليات  تثل 
بدورهم سيعملون عىل توجيه عقول وسلوك الطلبة يف املدارس املتوسطة واإلعدادية، ومن ثم اإلسهام 
تلقيهم  فان معرفة مدى  املتعلمة واملتخصصة، وعىل هذا األساس  املجتمع وكوادره  بناء مجيع رشائح  يف 
الفضائيات - سيسهم يف معرفة توجهات  للخطاب احلسيني وبيان وجهة نظرهم جتاهه - وخاصة عرب 

مدريس املستقبل نحو ذلك.

   تم اختيار ما نسبته 5% من طلبة الكلية اي بواقع )200( طالب من اصل)4000( هم جمموع طالب كلية 
الرتبية / جامعة واسط.

توزع البحث عىل الفقرات األتية: حتديد املفاهيم واملصطلحات، اإلجراءات العملية للبحث، عرض النتائج 
وتفسريها، عرض التوصيات واملقرتحات، املالحق.

الكلامت املفتاحية: املنرب احلسيني، اخلطاب احلسيني، الفضائيات.

  

 extent of university students' understanding of the content of the speech

Husseini through satellite channels in the fortieth season

Pro. Dr. Mohammed Fahad Al QaisiDr. Walid Abdel Rahman Ismail

Faculty of Education for Human Scienc-
es-Wasit University

Faculty of Education for Human Scienc-
es-Wasit University

Abstract

The incident of the child in the year 61 AH is one of the most important events that took 
place on the Islamic Nation after the death of the Prophet Muhammad. It witnessed the end of 
the rule of the true religious caliphate which is an extension of the shrine of prophecy and the 
beginning of the authoritarian project، The Umayyad state and its aftermath.

And because the revolution Husseiniya got in a limited time and ended but its effects and 
applications have not yet ended، but are continuing to interact with each time and place، repre-
senting the symbolism of the struggle of good and evil and right and wrong، and on this basis 
came this research project in the centre of sustainable media and intellectual challenges and 
educational youth to monitor the side An important aspect of the Husseini revolution in the 
present time and its interactions is the extent to which an important segment of the society - 
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university students - interacted with the Husseini discourse via satellite channels in the fortieth 
season represented by the lecture or the Husseini platform.

In view of the difficulty of limiting the views of all university students in this area، the re-
searchers sought to survey the views of a sample from the Faculty of Education to be a model 
for this class. The selection of this college was for the following reasons:

1. Its geographical location: It is located in the central region of Iraq، and thus represents a di-
verse social fabric that includes most of the members of the Iraqi community of Shiites، Sunnis 
and Kurds.

2. It is a college that includes both specialists in the departments، namely the humanitarian and 
scientific departments.

3. It is the only college in Iraq that includes all stages of the study: primary and graduate / mas-
ter's and doctorate and post-doctoral.

4. The faculties of education generally represent their teachers' outputs in the various human and 
scientific disciplines، which will in turn guide the minds and behaviour of students in middle 
and middle schools and thus contribute to the construction of all segments of society and its 
educated and specialized cadres. Their view of it - especially through satellite channels - will 
contribute to the future direction of the future teachers.

   5% of the students of the college were chosen، ie (200) students out of (4000) total students 
of the Faculty of Education / Wasit University.

The research is divided into the following paragraphs:

Definition of concepts and terminology

Practical procedures for research

 View and interpret results

Presentation of recommendations and proposals

Supplements

   Finally، we ask God to make this effort of the science that benefits him، and to contribute 
to the promotion and development of the Al-Husseini platform in the modern era، which wit-
nessed huge leaps in the field of communications and information.

key words: Al-Husseini rostrum, Al-Husseini speech, satellite channels.
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تحديد المفاهيم والم�شطلحات 

المنبر الح�شيني 

لغة: يعود لفظ املِنرَب إىل الفعل َنرَبَ حينام يقال: نرب 
اليشء نربًا، أي رفعه. ويقال: نرب يف قراءته أو غنائه، 
نربًا،  أنربه  اليشء  »نربُت  ايضًا:  وورد  رفعها)1(.  أي 
مرتفع من  »فالنربة هي كل  يكون  رفعته«)2(. وعليه 

اليشء«)3(.

وجاءت تسمية املنرب من مرقاة اخلطيب أو الواعظ 
يف  ويوجد  وعلوه،  الرتفاعه  وذلك  منربًا  فكانت 

املسجد أو مكان آخر.

بن  احلسني  إىل  فتعود  احلسني  اىل  اضافته  ــا  وأّم
يوم  استشهد يف كربالء،  الذي  ع  أيب طالب  بن  عيل 
عاشوراء عام 61 للهجرة، وأّمه هي  فاطمة الزهراء 

عليها السالم بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

اصطالحًا: يدل املنرب احلسينّي يف االصطالح عىل 
أّنه نوع من أنواع اخلطابة الدينّية عند أغلب املسلمني 
فنّي  ـبأسلوب  اخلطيب  هنايتها  يف  يذكر  اذ  الشيعة4، 
عليه  احلسني  اإلمام  مقتل  احداث  من  مؤملة  فاجعة 
وما  عاشوراء،  يوم  وأصحابه  بيته  أهل  أو  السالم 
حدث عىل أهل بيته بعد مقتله أيام السبي5، وجيب أن 
تشمل  الرثاء  من  خمتارٍة  بأشعار  اخلطاب  هذا  يرتبط 

الشعر العريب العمودي او الشعبي.

إىل  النسبة  هذه  سبب  نعرف  االساس  هذا  وعىل 
االئمة  من  غريه  دون  السالم  عليه  احلسني  اإلمــام 
املعصومني عليهم السالم ألّنه ال بّد من ذكر إحدى 

الفجائع املرتبطة باإلمام احلسني، ويعود هذا السبب 
هبا  امتازت  التي  احلزينة  املأساوّية  اخلصوّصية  إىل 
بعد  وأطفاله  نسائه  عىل  حصل  وما  الطف،  واقعة 
مقتله من السبي، بام مل حيدث حتى مع آبائه الطاهرين، 
علاًم ان الشيعة رووا عن أئمتهم التأكيد عىل استذكار 

هذه املصائب)6(.

كلية التربية / جامعة وا�شط 

تأسست كلية الرتبية التي تبعت جلامعة القادسية 
بفتح  1997/1996وذلك  الدرايس  العام  بداية  يف 
والتاريخ  العربية  اللغة  هــي:  علمية  أقسام  ثالثة 
واجلغرافية وكان عدد التدريسيني فيها  23 واملوظفني  

35 والطالب 457.

فتح  ــدرايس 1998/1997تـــــم  الـ الــعــام  ويف 
الرتبوية  والعلوم  االنكليزية  اللغة  مهــا:  قسمني 
ويف  املسائية.  الــدراســة  فتح  عن  فضاًل  والنفسية 
علوم  قسم  افتتح   2000/1999 الــدرايس  العام 
ويف  العلوم،  كلية  اىل  بعد  فيام  حتــول  الــذي  احلياة 
الدراسات  فتحت   2003/2002 الدرايس  العام 
يف  وتــم  التاريخ  قسم  يف  املاجستري  ملرحلة  العليا 
الرتبية  قسم  فتح   2007/  2006 الــدرايس  العام 
الرياضية الذي أصبح فيام بعد كلية الرتبية الرياضية، 
قسم  استحدث   2010/2009 الدرايس  العام  ويف 
 2013/2012 الــدرايس  العام  ويف  القرآن،  علوم 
احلياة.  علوم  وقسم  الرياضيات  قسم  استحدث 
قسامن  افتتح   2014/2013 ــدرايس  ال العام  ويف 
آخران يف قضاء العزيزية تابعان هلا مها: اللغة العربية 
الــدرايس  العام  ويف  والنفسية،  الرتبوية  والعلوم 
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2015/2014 تم فتح قسم علوم احلاسبات ليصبح 
عدد االقسام فيها تسعة اقسام موزعة بني )6( انسانية 

و)3( علمية.

ويف العام الدرايس 2009/2008 تم استحداث 
بعد  وتم  التاريخ،  يف  الدكتوراه   / العليا  الدراسات 
يف  املاجستري  العليا/  الدراسات  استحداث  ذلك 
والعلوم  والتاريخ  واجلغرافية  العربية  اللغة  أقسام: 
الرتبوية والنفسية وعلوم القران، ودراسة الدكتوراه 
يف اجلغرافية. ويف العام الدرايس 2015 / 2016 تم 
استحداث دراسة ما بعد الدكتوراه يف قسم التاريخ، 
وهي الدراسة الوحيدة عىل مستوى العراق يف الوقت 

احلارض)7(.

الف�شائيات )التلفزيون الف�شائي( 

ــاالت مــن خالل  ــص هــو بــث عــرب وســائــل االت
األقامر الصناعية، ويتم استقباله بواسطة طبق القمر 
مناطق  يف  ويتوفر  التشفري،  فك  وجهاز  الصناعي 
كثرية حول العامل، ناقاًل جمموعة كبرية  من القنوات 
مزود  هبا  يتوفر  ال  التي  اجلهات  ويف  واخلــدمــات،  

خدمة التليفزيون األريض)8(.

اجراءات البحث

تتضمن هذه الفقرة منهج البحث الذي استعمل 
البحث  عّينة  اختيار  وكيفية  البحث  جمتمع  وحيدد 
الباحثان  ويستعرض  العّينة،  تلك  وخصائص 
البحث  اداة  لبناء  استعملت  التي  ــراءات  ــ االج
وكيفية  وثباهتا،  االداة  تلك  صــدق  من  والتحقق 
تطبيق اداة البحث ميدانيًا والوسائل االحصائية التي 

استخدمت يف معاجلة البيانات.

املنهج  الباحثان  استعمل   البحث:  منهج  اوالً- 
وهيتم  الــواقــع  ــة  دراس عىل  يعتمد  ــذي  ال الوصفي 
بوصفها وصفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا او تعبريًا 
ويوضح  الظاهرة  لنا  يصف  الكيفي  فالتعبري  كميًا، 
رقميًا  وصفًا  فيعطينا  الكمي  التعبري  اما  خصائصها، 
ودرجات  حجمها  او  الظاهرة  هذه  مقدار  يوضح 

ارتباطها مع الظواهر املختلفة االخرى)9(.

وسيتم استعامل املنهج الوصفي وفق اآليت: 

أ-مجع البيانات من الكتب واالبحاث. 
ب-مجع البيانات من العّينة. 

البحث  جمتمع  تثل  الــبــحــث:  جمتمع  ثــانــيــًا- 
البالغ  واسط  جامعة  الرتبية  كلية  طلبة  جلميع  احلايل 
عددهم )4000( طالب وطالبة يمثلون تسعة اقسام 
اإلسالمية،  والرتبية  القرآن  )علوم  وهــي  علمية 
التاريخ،  والنفسية،  الرتبوية  العلوم  العربية،  اللغة 
اجلغرافية، اللغة االنكليزية، علوم احلاسبات، علوم 

احلياة، الرياضيات(. 

 )200( البحث  عّينة  بلغت  البحث:  عّينة  ثالثًا- 
طالب وطالبة من جمموع )4000( طالب وطالبة  اي 

بواقع )5%( كام يف اجلدول )1(. 

جدول )1( يو�شح عّينة البحث من الطلبة ون�شبتهم الى 

المجتمع ال�شلي

الطلبةالفئة

4000جمتمع البحث

200عينة البحث
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5%النسبة

 )200( بتوزيع  الباحث  قام  العّينة:   حجم  رابعًا: 
استبانة عىل طلبة االقسام العلمية التسعة.

عّينة  ــراد  اف من  اسرتجاعه  تم  ما  عدد  خامسًا: 
معاجلته  متت  وما  عليهم  االداة  تطبيق  بعد  البحث 
عىل  توزيعها  تم  التي  االستبانات  احصائيًا:  فيها 
منها  استبانة رجع  بلغ عددها )200(  والتي  الطلبة 
تم  كام  استبانة،   )21( يصل  بفاقد  استبانة   )179(
عن  االجابة  اكتامل  لعدم  استبانة   )15( استبعاد 
مجيع فقراهتا ليصل جمموع االستبانات التي مل ختضع 
للمعاجلة االحصائية )36( استبانة. وقد بلغ جمموع 
ما تم معاجلته إحصائيًا من تلك االستبانات )164( 
استبانة وذلك بنسبة تصل اىل نحو )82%( من جمموع 

االستبانات التي تم توزيعها كام يف اجلدول )2(.

جدول )2( يو�شح عدد ال�شتبانات الموزعة وما تم معالجته 

اإح�شائيا منها

الطلبةالبيانات 
200عدد ما تم توزيعه
179عدد ما تم ارجاعه

21عدد الفاقد منها
15عدد ما تم استبعاده

164 عدد املتبقي الذي تم معاجلته إحصائيا   
82%النسبة النهائية 

البحث وهي  أداة  إعداد  تم  البحث:  اداة  سادسًا 
استبانة البحث بصورهتا االولية وكتابة فقراهتا لتعرب 
تعبريًا صادقًا عن مدى ادراك طلبة اجلامعات ملضمون 
من  االستبانة  تكونت  وقد  احلسيني)10(،   اخلطاب 

)30( فقرة موزعة عىل اربعة جماالت هي جمال الطلبة 
)6( فقرة، وجمال اخلطيب )8( فقرة، وجمال مضمون 
اخلطاب احلسيني)6( فقرة، وجمال الفضائيات )10( 
بعدد  باالستعانة  االستبانة  فقرات  كتابة  وتم  فقرة. 
الباحثني  وخربات  السابقة  والدراسات  املصادر  من 
من  إجاباهتا  وتكونت  املجال،  هذا  يف  واهتامماهتم 
ثالث مستويات هي: )موافق تامًا( واعطيت ثالث 
درجات، و)موافق اىل حد ما( واعطيت درجتني، و 

)غري موافق تامًا( واعطيت درجة واحدة.

الباحثان  ــام  ق لالستبانة:  الــظــاهــري  الــصــدق 
جمموعة  عىل  االولية  صورهتا  يف  االستبانة  بعرض 
وعلم  االسالمية  بالرتبية  واملختصني  املحّكمني  من 
النفس وطرائق التدريس،  ويف ضوء التوجيهات التي 
أبداها املحّكمون قام الباحثان بإجراء التعديالت يف 
عليها  اتفق  التي  الفقرات  لبعض  اللغوية  الصياغة 
وصارت   )%80( بنسبة  االستبانة  عىل  املحكمون 

بصورهتا النهائية)11(.    

صدق االتساق الداخيل: تم تطبيق االستبانة عىل 
وطالبة  طالب   )30( من  مكونة  استطالعية  عّينة 
الداخيل  ــســاق  )االت التكوين  صــدق  مــن  للتأكد 
بريسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  إذ  للمحاور( 
الكلية  الدرجة  مع  جمال  لكل  الكلية  الدرجة  بني 
لالستبانة  وكانت كاآليت:  جمال الطلبة )%79.40( 
مضمون  وجمـــال   )%77.40( اخلطيب  وجمـــال 
الفضائيات  وجمال   )%81.30( احلسيني  اخلطاب 
)78.25%( مما  يدل عىل ان صدق التكوين الداخيل 
 ،)0.01( داللة  مستوى  عند  االرتباط  عايل  لألداة 
من  عالية  بدرجة  تتمتع  االستبانة  ان  يعني  وهــذا 
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الصدق مما يطمئن الباحث الستخدامها. 

عىل  االداة  ثبات  بحساب  الباحثان  قام  الثبات: 
كرونباخ  ألفا  معامل  باستعامل  االستطالعية  العّينة 
يدل  وهذا  بلغ )%81(،  إذ  النصفية  التجزئة  بطريقة 

عىل ثبات عال مما يشجع عىل استعامل االستبانة.

قام  ميدانيا:  البحث  اداة  تطبيق  إجراءات  ثامنًا: 
البحث،  عّينة  عىل  البحث  اداة  بتطبيق  الباحثان 
واستالم  االستبانة  تطبيق  عىل  الباحثان  ارشف  وقد 
من  مــدة  يف  وذلــك  مبارشة  الطلبة  من  االجــابــات 

2016/12/15 اىل 2016/12/30م.

معاجلة  يف  اعتمد  االحصائية:  الوسائل  تاسعًا 
اآلتية:  الوسائل  عــىل  إحصائيًا  البحث  بيانات 
املئوية،  النسبة  املعياري،  االنحراف  )التكرارات، 

ارتباط بريسون، الوسط املرجح، الوزن املئوي.

عر�ض النتائج  

التي  للنتائج  الفقرة عرضًا وتفسريًا  تتضمن هذه 
تم التوصل إليها لتحقيق هدف البحث مدى ادراك 
عرب  احلسيني  اخلطاب  ملضمون  اجلامعات  طلبة 
ثم  ومن  الفقرات  مجيع  تفسري  وسيتم  الفضائيات، 

عرض التوصيات واملقرتحات.

لعرض  الباحثان  اعتمد  وتفسريها:  النتائج  اوالً: 
النتائج وتفسريها ما يأيت: 

1.  ترتيب املجاالت وتفسريها بشكل عام. 

حسب  تنازليًا  مرتبة  املجاالت  الباحث  يعرض 
مبني  كام  عام  بشكل  تفسريها  وسيتم  منها  كل  حدة 

يف اجلدول )3(.

 جدول رقم )3( المجالت مرتبة ترتيب تنازليًا بح�شب 

درجة حدتها ووزنها المئوي 

الوزن املئوي الوسط املرجح املجاالت 

   جمال مضمون اخلطاب 
75.00               2.25احلسيني

72.33        2.17  جمال اخلطيب 

69.00        2.07  جمال الطلبة 

65.66        1.97  جمال الفضائيات 

جمال مضمون اخلطاب احلسيني: نال هذا املجال أ. 
ووزن   )2.25( حدته  بلغت  إذ  االوىل  املرتبة 

مئوي )75.00(، ربام يعود السبب إىل ان. 
جمال اخلطيب: جاء هذا املجال يف املرتبة الثانية إذ ب. 

بلغت حدته )2.17( ووزن مئوي )72.33(. 
والسبب يف ذلك ربام. 

جمال الطلبة: جاء هذا املجال يف املرتبة الثالثة إذ ج. 
بلغت حدته )2.07( ووزن مئوي )69.00(، 

والسبب يف ذلك. 
املرتبة د.  يف  املجال  هذا  جاء  الفضائيات:  جمال 

مئوي  ووزن   )1.97( حدته  بلغت  إذ  الرابعة 
 .)65.66(

2. ترتيب الفقرات وفق جماالهتا:

حسب  تنازليًا  مرتبة  الفقرات  الباحثان  يعرض 
الربع  تفسري  منها وفق جماهلا وسيتم  درجة حدة كل 

االعىل والربع االدنى منها.

املجال االول: جمال الطلبة: يضم هذا املجال )6( 
فقرات تتعلق بمجال الطلبة كام مبني يف جدول )4(. 
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املجال  هذا  يضم  اخلطيب:  جمال  الثاين:  املجال 
يف  مبني  كام  اخلطيب  بمجال  تتعلق  فقرات   )8(

جدول )5(.

ثالثًا: جمال مضمون اخلطاب احلسيني: يضم هذا 
تتعلق بمجال مضمون اخلطاب  املجال )6( فقرات 

احلسيني كام مبني يف جدول )6(. 

املجال )10(  الفضائيات: يضم هذا  رابعًا: جمال 
فقرات تتعلق بمجال الفضائيات كام مبني يف جدول 

.)7(

جدول رقم )4( ي�شم فقرات مجال الطلبة مرتبة ترتيبًا تنازليًا بح�شب التكرارات ودرجة حدتها ووزنها المئوي 

وزن مئويوسط مرجحك3ك2ك1الفقراتترتيبهارقم الفقرة
9549302.5183.66يزيد ايامن الطلبة عند استامع ومشاهدة اخلطاب احلسيني 31
7363282.2775.66تفاعل الطلبة مع اخلطاب احلسيني املوثر عرب الفضائيات 42

13
ضعف وعي الطلبة بأمهية مضمون اخلطاب احلسيني عرب 

الفضائيات 
5376352.1070.00

64
الزمن املخصص للخطاب احلسيني عرب الفضائيات طويل 

يؤدي اىل عدم استامع الطلبة اىل هناية املحارضة 
5153601.9464.66

55
الوقت املقرر لعرض اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات مناسب 

للطلبة  
4855611.9264.00

26
قلة استامع الطلبة للخطاب احلسيني بسب االمكانية اللغوية 

املتواضعة لبعض خطباء املنرب احلسيني عرب الفضائيات
3354771.7357.66

جدول رقم )5( ي�شم فقرات مجال الخطيب مرتبة تنازليًا بح�شب التكرارات ودرجة حدتها ووزنها المئوي 

وزن مئويوسط مرجحك3ك2ك1الفقراتترتيبهارقم الفقرة

111
لصوت وسلوك اخلطيب تأثري اجيايب للمتلقي عرب 

الفضائيات
10642162.5484.66

92
اخلطيب احلسيني مؤهل للظهور عرب الفضائيات )املظهر، 

الثقافة العامة، اسلوب الطرح( 
8763142.4481.33

7963222.3478.00اخلطباء احلسينيون السابقون اكثر تأثريًا من اخلطباء احلاليني 143
6972232.2876.00بعض اخلطباء يتأثر ببعض اجلهات السياسية 124
7360312.2575.00استعامل اخلطيب احلسيني اساليب تقليدية متوارثة 75

86
ضعف بعض اخلطباء بقواعد واساسيات اخلطابة عرب 

الفضائيات
3974511.9264.00

137
جتاوز بعض اخلطباء عىل الرموز الدينية للمذاهب االسالمية 

املختلفة
4650681.8662.00

3553761.7558.33تركيز بعض اخلطباء عىل اجلوانب التارخيية فقط108
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جدول رقم )6( ي�شم فقرات مجال م�شمون الخطاب الح�شيني مرتبة ترتيبًا تنازليًا بح�شب التكرارات ودرجة حدتها ووزنها المئوي 

وزن مئويوسط مرجحك3ك2ك1الفقراتترتيبهارقم الفقرة

151
يشمل اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات الدروس والعرب 

12133102.6789.00للثورة احلسينية

182
تؤيد وجود النعي يف مضمون املجلس احلسيني عرب 

10336252.4775.66الفضائيات

203
بعض اخلطباء يربطون اجلوانب التارخيية بالواقع املعاش يف 

7344472.1571.66املجلس احلسيني عرب الفضائيات 
6657412.1571.66استغالل بعض السياسيني للخطاب احلسيني عرب الفضائيات194

175
بعض اخلطباء يتناولون قضايا خالفية داخل املذهب يف 

5576332.1371.00مضمون اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات

166
االكثار من الروايات الضعيفة يف مضمون اخلطاب احلسيني 

4178451.9765.66عند بعض اخلطباء عرب الفضائيات 

جدول )7( جدول رقم )7( ي�شم فقرات مجال الف�شائيات مرتبة تنازليًا بح�شب التكرارات ودرجة حدتها ووزنها المئوي 

وزن مئويوسط مرجحك3ك2ك1             الفقراتترتيبهارقم الفقرة

281
تؤيد وجود خطاب حسيني باللغات االجنبية املختلفة 

عرب الفضائيات 
10543162.5484.66

242
يؤثر اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات عىل سلوكيات 

املجتمع اجيابيًا
8457232.3779.00

213
اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات اكثر مالئمة للمرأة من 

الرجل 
7153402.1872.66

254
التباين يف النقل واالخرا	 الفني للخطاب احلسيني عرب 

الفضائيات يؤدي اىل تباين يف مضمون اخلطاب 
4289332.0568.33

265
تعتقد ان الفضائية العراقية الرسمية حققت رسالتها 

التثقيفية ملضمون اخلطاب احلسيني 
4470501.9665.33

226
تفضل الفضائية اخلارجية التي تنقل اخلطاب احلسيني 

عىل الفضائية املحلية 
4656621.9063.33

4844721.8561.66تشجع عىل ظهور خطيبات حسينيات عرب الفضائيات277

308
تؤيد نقل الفضائيات لقضايا خالفية )التطبري، الزنجيل، 

استخدام اآلالت اجلارحة( 
4150731.8060.00

239
مشاهدة واستامع اىل اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات 

غري موثر 
3043911.6254.00

2910
تشاهد الفضائيات املخالفة واملنتقدة للخطاب 

احلسيني 
22381041.5050.00
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عر�ض التو�شيات والمقترحات

هذا  يف  االستبانة  نتائج  حتليل  عند  الطلبة:  جمال 
املجال نجد االيت:

نسبته . 1 ما  اجاب  فقد  االوىل:  الفقرة  خيص  فيام 
ان  عىل  يدل  وهذا  ذلك.  عىل  باملوافقة   %83
ومشاهدهتم  استامعهم  عند  يزداد  الطلبة  ايامن 

للخطاب احلسيني عرب الفضائيات.
2 . %75 نسبته  ما  اجاب  الثانية:  الفقرة  خيص  فيام 

مع  الطلبة  تفاعل  عىل  يدل  وهذا  باملوافقة،  
اخلطيب املؤثر وليس كل خطيب.

وهذا . 3  ،%70 نسبته  ما  اجاب  الثالثة:   الفقرة 
يدل عىل ان هناك ضعفًا يف فهم الطلبة ملضمون 

اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات.
وهذا . 4  %64 نسبته  ما  أجاب  الرابعة:  الفقرة 

يدل عىل رضورة اعادة النظر بالزمن املخصص 
للخطيب احلسيني عرب الفضائيات.

الفقرة اخلامسة:  أجاب باملوافقة ما نسبته %64 . 5
وهذا يدل عىل ان وقت عرض املحارضة مالئم 

للطلبة.
الفقرة السادسة:  اجاب ما نسبته 57% باملوافقة، . 6

وهذا غريب جدًا فاملعروف ان عىل  اخلطيب ان 
للخطابة،  الالزمة  اللغوية  باإلمكانيات  يتحىل 
املتواضعة  اخلطيب  امكانية  من  الرغم  لكن عىل 
اجلانب  ان  عىل  يدل  وهذا  له،  االستامع  يتم 
املستطلعة  العّينة  اغلبية  لدى  والديني  العاطفي 
املحارضة  اىل  االستامع  وراء  كبري  بشكل  يقف 

احلسينية عرب الفضائيات.

جمال اخلطيب: عند حتليل فقرات هذا املجال نجد 
االيت:

باملوافقة . 1  %84 نسبته  ما  اجاب  االوىل:   الفقرة 
اخلطيب  وسلوك  لصوت  ان  عىل  يدل  وهذا 
احلسيني اثرًا واضحًا يف االستامع واملشاهدة له. 

باملوافقة . 2  %81 نسبته  ما  اجاب  الثانية:   الفقرة 
عىل  يظهرون  الذين  اخلطباء  ان  عىل  يدل  وهذا 
املظهر  حيث  من  للظهور  مؤهلون  الفضائيات 

والثقافة واسلوب الطرح.
باملوافقة . 3  %78 نسبته  ما  اجاب  الثالثة:  الفقرة 

اخلطباء  من  السابق  اجليل  ان  عىل  يدل  وهذا 
العينة  غالبية  عقول  عىل  بتأثريه  حيتفظ  زال  ما 

املستطلعة والذين مل يعارصوهم.
4 . %76 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الرابعة:   الفقرة 

آراؤهم   املستطلعة  الطلبة  قناعة  عىل  يدل  وهذا 
ان املنرب احلسيني متأثر باجلهات السياسية.

الفقرة اخلامسة:  اجاب باملوافقة ما نسبته 75 % . 5
عىل  ساروا  احلاليني  اخلطباء  ان  عىل  يدل  وهذا 

منهج الذين من قبلهم يف اخلطابة احلسينية 
الفقرة السادسة:  اجاب باملوافقة ما نسبته  %64 . 6

اخلطباء  عند  الضعف  مؤرش  عىل  يدل  وهذا 
احلاليني بقواعد اخلطابة. 

الفقرة السابعة:  اجاب بعدم املوافقة 62% وهذا . 7
املستطلعة  الطلبة  عند  نضج  مؤرش  عىل  يدل 
التفرقة  عوامل  عن  باالبتعاد  وذلك  آراؤهم 
والترشذم وحرصها يف اطار ضيق من املختصني. 

نسبته . 8 ما  املوافق  بعدم  اجاب  الثامنة:   الفقرة 
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يف  نجحوا  اخلطباء  ان  عىل  يدل  وهذا   %58
مواكبة وفهم واقعهم الراهن وعدم اغراقهم يف 

اجلوانب التارخيية فقط.

حتليل  يمكن  احلسيني:   اخلطاب  مضمون  جمال 
فقرات هذا املجال كااليت:

1 . %89 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  االوىل:  الفقرة 
احلسيني  اخلطاب  شمولية  عىل  يدل  وهذا 

للدروس والعرب.
2 . %75 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الثانية:   الفقرة 

يف  كان  سواء  النعي  جانب  ان  عىل  يدل  وهذا 
مقدمة اخلطبة ام هنايتها حيظى بموافقة ملحوظة 

بني الطلبة املستطلعني.
3 . %  71 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الثالثة:   الفقرة 

وهذا يدل عىل  قبول عرض اجلوانب التارخيية يف 
املجلس احلسيني من قبل غالبية الطلبة املستطلعة 

آراؤهم. 
4 . %71 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الرابعة:  الفقرة 

توجيه  يف  دورًا  للسياسة  ان  عىل  يدل  وهذا 
الطلبة  نظر  وجهة  حسب  احلسينية  املنابر  بعض 

املستطلعني.
ما . 5 ما  حدٍّ  اىل  باملوافقة  اجاب  السادسة:   الفقرة 

ال  عددًا  هناك  ان  عىل  يدل  وهذا   %71 نسبته 
بعض  يثري  احلسينيني  اخلطباء  من  به  يستهان 

القضايا اخلالفية داخل املذهب.   
ما . 6 ما  حدٍّ  اىل  باملوافقة  اجاب  السادس  السؤال 

ال  عددًا  هناك  ان  عىل  يدل  وهذا   ،%  65 نسبته 
يستهان به من املنابر احلسينية يتناول روايات غري 
صحيحة تامًا او هي ضعيفة او غري مقبولة عند 

طلبة العّينة املستطلعة.

جمال الفضائيات: يمكن حتليل هذا املجال كااليت:

1 . %84 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  االوىل:  الفقرة 
اخلطاب  نقل  يف  الطلبة  رغبة  عىل  يدل  وهذا 

احلسيني اىل لغات وثقافات وشعوب اخرى.
2 . %79 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الثانية:   الفقرة 

عرب  احلسيني  اخلطاب  نجاح  عىل  يدل  وهذا 
لسلوك  اجيابيًا  موجهًا  يكون  ان  يف  الفضائيات 

املجتمع. 
3 . %72 نسبته  ما  باملوافقة  اجاب  الثالثة:   الفقرة 

بسهولة  يمكنها  ال  املرأة  ان  عىل  يدل  وهذا 
احلضور اىل املجالس احلسينية العامة منها وحتى 
املحارضة  اىل  تلجأ  فإهنا  لذا  النسائية  املجالس 

احلسينية عرب الفضائيات. 
ما . 4 ما  حدٍّ  اىل  باملوافقة  اجاب  الرابعة:    الفقرة 

نسبته 68 % وهذا يدل عىل امهية االخراج الفني 
للمحارضة احلسينية عرب الفضائيات. 

ما . 5 ما  حدٍّ  اىل  باملوافقة  اجاب  اخلامسة:  الفقرة 
رأي  يوجد  ال  انه  عىل  يدل  وهذا   %65 نسبته 

قاطع عند الطلبة املستطلعني يف هذا املجال. 
نسبته . 6 ما  املوافقة  بعدم  اجاب  السادسة:  الفقرة 

يف  يرغبون  الطلبة  ان  عىل  يدل  وهذا   %63
مشاهدة اخلطاب احلسيني املنقول عرب الفضائية 
املحلية التي تكون قريبة من مهومهم ومصاحلهم 

عىل الفضائية التي تبث من دول اخرى.
نسبته . 7 ما  املوافقة  بعدم  اجاب  السابعة:  الفقرة 

املحافظة  التقليدية  النظرة  عىل  يدل  وهذا   %61
باحلدود  االلتزام  عن  فضاًل  املستطلعني  للطلبة 
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الرشعية يف جمال ظهور املرأة يف جمال عام ومنها 
اخلطابة.

نسبته . 8 ما  املوافقة  بعدم  اجاب  الثامنة:  الفقرة 
60% وهذا يدل عىل ان غالبية الطلبة ذوي ميول 

معتدلة وغري متطرفة يف جمال الشعائر احلسينية. 
نسبته . 9 ما  املوافقة  بعدم  اجاب  التاسعة:  الفقرة 

يعتقدون  الطلبة  غالبية  ان  يدل عىل  54% وهذا 
عند  مؤثر  الفضائيات  عرب  احلسيني  اخلطاب  ان 

املتلقي.
نسبته . 10 ما  املوافقة  بعدم  اجاب  العارشة:  الفقرة 

50%وهذا يدل عىل ان نصف العّينة ال تشاهد 
وبقية  احلسيني  للمنرب  املخالفة  الفضائيات 

الشعائر.

التو�شيات والمقترحات: 

بعد اكامل كافة املعاجلات عىل هذا البحث يويص 
الباحثان بام يأيت:

اوالً - جمال الفضائيات:
لغات . 1 اىل  احلسيني  اخلطاب  نقل  عىل  العمل 

وثقافات وشعوب اخرى.
يف . 2 احلسيني  اخلطاب  يكون  ان  عىل  العمل 

وموجهًا  املرأة  وطبيعة  لواقع  مالئاًم  الفضائيات 
انه  اجيابيًا هلا بعد ان ظهر من خالل االستطالع 

اكثر مالئمة للمرأة من الرجل.
املنرب احلسيني وسطيًا . 3 السعي احلثيث كي يكون 

وغري متطرف.

ثانيًا-  جمال الطلبة: 
الفضائية . 1 املؤثرين عند عزم  الرتكيز عىل اخلطباء 

نقل حمارضة حسينية.
اهتامم الطلبة بمضمون اخلطاب احلسيني فضاًل . 2

عن جانب العاطفة فيه.

ثالثًا- جمال مضمون اخلطاب احلسيني: 
احلسينية . 1 املحارضة  يف  النعي  ابقاء  عىل  احلرص 

ولكن دون افراط او اخراج املحارضة احلسينية 
التوجيهية واالرشادية عىل حساب  من جوانبها 

النعي.
ابتعاد اخلطباء احلسينيني عن اثارة قضايا خالفية . 2

داخل املذهب.
ابتعاد بعض اخلطباء احلسينيني عن تناول روايات . 3

غري صحيحة او ضعيفة او غري مقبولة عقاًل.

رابعًا- جمال اخلطيب:
احلاليني . 1 احلسينيني  اخلطباء  حفاظ  رضورة 

من  السابق  اجليل  ببنائها  قام  التي  االسس  عىل 
اخلطباء. 

السياسية . 2 اجلهات  عن  احلسيني  اخلطيب  ابتعاد 
احلسيني  املنرب  استغالل  وعدم  االنتهازية 
توجه  ذات  سياسية  جلهات  دعائية  ألغراض 

ديني انتهازي. 
بقواعد . 3 احلسينيني  اخلطباء  إملام  رضورة 

واساسيات اخلطابة. 
التفرقة . 4 لقضايا  احلسينيني  اخلطباء  انجرار  عدم 

بني املذاهب االسالمية والعمل عىل ابراز النهج 
التوحيدي يف حمارضاهتم.
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المالحق:

ملحق رقم )1(: ا�شتمارة ال�شتبانة 

عزيزي الطالب، عزيزيت الطالبة.. 

إىل  هتــدف  اإلجابة  حمــددة  إستبانة  أيديكم  بني 
ملضمون  اجلــامــعــات  طلبة  إدراك  )مــدى  معرفة 
اخلطاب احلسيني عرب الفضائيات - »كلية الرتبية - 
جامعة واسط إنموذجًا«(، املطلوب التكرم باإلجابة 
هذه  حتتوهيا  التي  األسئلة  عن  وصدق  بموضوعية 

اإلستبانة.. مع خالص الشكر واإلمتنان.

املعلومات الشخصية للطالب، الطالبة: 

العمر:                 اجلنس:                 القسم:

احلالة االجتامعية:                 احلالة االقتصادية:

اإلستبانة: 

الفقراتت
أوافق 

متامًا

أوافق 
اىل 
حد 

ما

غري 
موافق 

متامًا

جمال الطلبة اوالً

1
ضعف وعي الطلبة بأمهية 
مضمون اخلطاب احلسيني 

عرب الفضائيات.

2

قلة إستامع الطلبة للخطاب 
احلسيني بسب االمكانية 
اللغوية املتواضعة لبعض 
خطباء املنرب احلسيني عرب 

الفضائيات

3
يزيد إيامن الطلبة عند استامع 
ومشاهدة اخلطاب احلسيني 

املؤثر عرب الفضائيات.

4
تفاعل الطلبة مع اخلطاب 

احلسيني املؤثر عرب 
الفضائيات اجيابيًا.

5
الوقت املقرر لعرض اخلطاب 

احلسيني عرب الفضائيات 
مناسب للطلبة.

6

الزمن املخصص للخطاب 
احلسيني عرب الفضائيات 

طويل يؤدي اىل عدم استامع 
الطلبة اىل هناية املحارضة.

جمال اخلطيب ثانيًا

7
استعامل اخلطيب احلسيني 
اساليب تقليدية متوارثة 

8
ضعف بعض اخلطباء بقواعد 

واساسيات اخلطابة عرب 
الفضائيات.

9

اخلطيب احلسيني مؤهل 
للظهور عرب الفضائيات 

)املظهر العام، الثقافة العامة، 
اسلوب الطرح(

10
تركيز بعض اخلطباء عىل 
اجلوانب التارخيية فقط  

11
صوت وسلوك اخلطيب 
تأثري اجيايب للمتلقي عرب 

الفضائيات 

12
بعض اخلطباء يتأثر ببعض 

اجلهات السياسية 

13
جتاوز بعض اخلطباء عىل 
الرموز الدينية للمذاهب 

االسالمية املختلفة.
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14
اخلطباء احلسينيون السابقون 

اكثر تاثريًا من اخلطباء 
احلاليني 

ثالثًا
جمال مضمون اخلطاب 

احلسيني 

15
يشمل اخلطاب احلسيني عرب 
الفضائيات الدروس والعرب 

للثورة احلسينية.

16

االكثار من الروايات 
الضعيفة يف مضمون اخلطاب 
احلسيني عند بعض اخلطباء 

عرب الفضائيات.

17

بعض اخلطباء يتناولون 
قضايا خالفية داخل املذهب 
يف مضمون اخلطاب احلسيني 

عرب الفضائيات. 

18
تؤيد وجود النعي يف مضمون 

املجلس احلسيني عرب 
الفضائيات 

19
استغالل بعض السياسيني 

للخطاب احلسيني عرب 
الفضائيات

20

بعض اخلطباء يربطون 
اجلوانب التارخيية بالواقع 

املعاش يف املجلس احلسيني 
عرب الفضائيات. 

جمال الفضائياترابعًا

21
اخلطاب احلسيني عرب 

الفضائيات أكثر مالئمة 
للمرأة من الرجل 

22
تفضل الفضائيات اخلارجية 
التي تنقل اخلطاب احلسيني 

عىل الفضائيات املحلية 

23
مشاهدة واستامع اىل اخلطاب 
احلسيني عرب الفضائيات غري 

مؤثر 

24
يؤثر اخلطاب احلسيني عرب 
الفضائيات عىل سلوكيات 

املجتمع اجيابيًا

25

التباين يف النقل واالخرا	 
الفني للخطاب احلسيني عرب 
الفضائيات يؤدي اىل تباين يف 

مضمون اخلطاب  

26

تعتقد ان الفضائية العراقية 
الرسمية حققت رسالتها 
التثقفية ملضمون اخلطاب 

احلسيني 

27
تشجع عىل ظهور خطيبات 
حسينيات عرب الفضائيات 

28
تؤيد وجود خطاب حسيني 
باللغات االجنبية املختلفة 

عرب الفضائيات 

29
تشاهد الفضائيات  املخالفة 
واملنتقدة للخطاب احلسيني 

30
تؤيد نقل الفضائيات لقضايا 
خالفية )التطبري، استخدام 
اآلالت اجلارحة يف العزاء( 
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ملحق رقم )2(: جدول الخبراء 

التدرييس ت
اللقب 
العلمي

التخصص

داللة قرآنيةاستاذد. جميد طارش عبد1

استاذد. عبود جواد رايض2
علم النفس 

الرتبوي 

د. حيدر تقي فضيل3
استاذ 
مساعد

فكر اسالمي

فلسفة اسالميةمدرسد. عيل خر ابراهيم4

د. عامد جبار كاظم5
استاذ 
مساعد

نحو

كاظم صيهود بوري 6
مدرس 
مساعد

فقه

تفسري قرآنمدرسد. عالء حسني خلف7

د. صالح كاظم صكبان 8
استاذ 
مساعد

بالغة قرآنية

بالغة قرآنيةمدرس د. رياض خلف خزي9

د. امحد جعفر داوود10
استاذ 
مساعد

نحو

د. عقيل عبد اهلل ياسني11
استاذ 

مساعد 
تاريخ اسالمي

الهوام�ض  
                 

القاهرة، ( 1) ط3،  الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع   
1998، ج3، ص 933.

وصحاح ( 2) اللغة  تاج  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل 
العربية، ط4،  دار العلم للماليني،  1990، ج 2، ص 

.821

القاموس ( 3) الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد 
والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ط8،  املحيط، 
والتوزيع، بريوت - لبنان،  2005،  ج 3، ص 143.

القارة ( 4) شبه  يف  اإلسامعييل  املذهب  أتباع  ألن  وذلك 
كام  املنابر  هذه  يقيمون  بالُبهرة  املعروفون  االفريقية، 
هو موجود عند االثني عرشية، لكن ال يعرف الشيعة 
الزيدّية هذا النوع من املنابر. فيصل الكاظمي،  نشوء 

 warithanbia.com/?id=331،املنرب احلسيني

حمرم ( 5)  11 يف  عاشوراء  يوم  بعد  بدأت  التي  املدة  وهي 
سنة 61هـ، إىل تام  شهر صفر من نفس السنة، حيث 
الكوفة،  اىل  كربالء  من  سبايا  وأطفاله  نساؤه  ُأخذت 
للسنة  صفر  أول  يف  وصلوها  التي  دمشق  إىل  ومنها 
إهّنم مّروا بكربالء  املدينة. وذكر  إىل  ثّم عادوا  نفسها، 
املدينة يف العرشين من صفر. للمزيد  عند عودهتم إىل 
ينظر: الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: 
ابن األثري، عيل  حوادث سنة 61 هـ، ج4، ص354. 
سنة  حوادث  التاريخ:  يف  الكامل  الواحد،  عبد  بن 
أمحد،  بن  املوفق  اخلوارزمي،  ص87.  ج4،  61هـ، 

مقتل احلسني: ج2، ص84.

(6 )warithanbia. :فيصل الكاظمي،  نشوء املنرب احلسيني
 com

(7 )  www.uowasit.edu.iq  :كلية الرتبية/ جامعة واسط

(8 ) ar.wikipedia.org/wiki :تلفاز فضائي

مفهومه ( 9) العلمي  البحث  وآخرون  ذوقان،  عبيدات 
 ،2006 عامن،  الفكر،  دار  ط8،  وأساليبه،  وأدواته 

ص191.

ينظر امللحق رقم )1(.( 10)

ينظر امللحق رقم )2(.( 11)

الم�شادر والمراجع  

ابن األثري، عيل بن عبد الواحد، الكامل يف التاريخ: . 1
حوادث سنة 61 هـ، ج 4.
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وصحاح . 2 اللغة  تاج  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل 
العربية، ط4،  دار العلم للماليني،  1990، ج 2، 

ص 821.

3 .ar.wikipedia.org/wiki/   :تلفاز فضائي 

 عبيدات ذوقان، وآخرون البحث العلمي مفهومه . 4
وأدواته وأساليبه، ط8، دار الفكر، عامن، 2006.

احلسيني: . 5 املنرب  نشوء  الكاظمي،   فيصل   
warithanbia.com.

6 .www.uowasit.edu.  :كلية الرتبية / جامعة واسط  
  iq

 جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس . 7

والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ط8،  املحيط، 
ص   ،3 ج    ،2005 لبنان،    - بريوت  والتوزيع، 

.143

القاهرة، . 8 ط،  الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع 
1998، ج3، ص 933.

وامللوك: . 9 األُمم  تاريخ  الطربي،  جرير  بن  حممد 
حوادث سنة 61 هـ، ج4.

موفق بن أمحد اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2.. 10
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بحوث عامة





463

حمور البحوث العامةحمور االعالم

اأ�شرار الأربعين

د. لبيب بيضون

اجلمهورية العربية السورية

مدخل

ال  قلت:  األربعني؟  وزيارة   احلسني وأربعني  امليت  أربعني  فكرة  عن  املؤمنني  أصدقائي  أحد  سألني 
أعلم. ولكن قرأت حديثًا يقول بأن السامء واألرض تبكي عىل املؤمن منذ وفاته أربعني يومًا، فربام هلذا عالقة 

بفكرة األربعني للمتوىّف.

ولدى مراجعة كتاب )بحار األنوار، ج 77 ص 84( وجدت رواية تتعلق بأربعني املتوىف تقول: يف وصية 
النبي أليب ذّر يقول: يا أبا ذر إن األرض لتبكي عىل املّيت إذا مات أربعني صباحًا. 

وعن ابن عباس قال: إن السامء واألرض َلتبكي عىل املؤمن إذا مات أربعني صباحًا، وإهنا لتبكي عىل 
واألرض  السامء  وإن  سنة.  أربعني  الرسول  عىل  ليبكيان  واألرض  السامء  وإن  شهرًا،  أربعني  مات  إذا  العامِل 

َليبكيان عليك يا عيل إذا قتلت أربعني سنة.  )بحار األنوار، ج 42 ص 308(

ال�شماء تبكي دمًا على الح�شين )عليه ال�شالم(

يقول أبو خمنف يف مقتله، ص93: وتزلزلت األرض ملرصع احلسني، وأظلم الرشق والغرب، وأخذِت 
الناَس الرجفة والصواعق، وأمطرت السامء دمًا عبيطًا ] أي خالصًا طريًا [... ومل تطر السامء دمًا  إال  ذلَِك اليوم  

.ح فيه حييى بن زكريا ويوم رُشِ

النبوة( أليب بكر الشايش ] 291 -  ويف )فرائد السمطني( للحمويني، ج2 ص 166، عن كتاب )دالئل 
البيوت  ابن سليامن، قالت: ملا قتل احلسني ُمطرنا  مطرًا  َعىل  365 هـ[ بإسناده عن أم سامل خالة جعفر 
واحليطان كالدم، فبلغني أنه كان بالبرصة وبالكوفة وبالشام وبخراسان، حتى كنا ال نشك أنه سينْزل العذاب.

 عيل بن  احلسني  وعىل  زكريا  بن  حييى  َعىل  السامء  بكت  قال:   الصادق عن  أعني  بن  ُزرارة  وعن 
أربعني صباحًا، ومل تبِك إال عليهام. قلت: فام بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع محراء وتغيب محراء.
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َماُء  الّسَ َعلَيِْهُم  بََكْت  ﴿َفَما  الآية:  تف�شير 

رُْض﴾: )أسرار الشهادة، ص 430( 
َ
َوالْأ

يف )املنتخب( عن ابن عباس يف تفسري قوله َتعاىَل: 
رُْض﴾ أنه إذا قبض 

َ
َماُء َوالْأ ﴿َفَما بََكْت َعلَيِْهُم الّسَ

الّلـُه نبيًا بكت عليه السامء واألرض أربعني سنة، وإذا 
السامء  عليه  بكت  األوصياء   األئمة  ِمن  إمام  مات 
العامل  العامِل  مات  وإذا  شهرًا،  أربعني  واألرض 
 احلسني وأمــا  عليه.  يومًا  أربعني  بكتا  بعلمه 
الدهر. وتصديق  فتبكي عليه السامء واألرض طول 
ذلَِك أن َيوم قتله قطرت السامء دمًا، وأن هذه احلمرة 
التي ترى يف السامء ظهرت َيوم قتل احلسني  ومل 
ُتَر قبله أبدًا، وأن َيوم قتله مل يرفع حجر ِمن الدنيا إال 

وجد حتتـه دٌم.

وروي يف أول اجلزء اخلامس ِمن )صحيح مسلم( 
َماُء  الّسَ َعلَيِْهُم  بََكْت  َتعاىَل: ﴿َفَما  قوله  تفسري  يف 
السامء،  بكت   احلسني قتل  ملا  قال:  رُْض﴾ 

َ
َوالْأ

وبكاؤها محرهتا. 

ويف )ينابيع املودة( ج2 ص3، عن إبراهيم النخعي 
]رحبة  املسجد  يف  فجلس   عيل خــرج  ــال:  ق
 احلسني فجاء  أصحابه.  واجتمع  الكوفة[، 
فوضع يده َعىل رأسه، فقال: يا بنّي إن اهلل ذّم أقوامًا  يف 
كتابه، فتال  اآلية  ِمن سورة الدخان ﴿َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم 
بنّي  يا  ُمنَْظِريَن﴾. وقال:  َكاُنوا  َوَما  َواأْلَْرُض  اَمُء  السَّ
وما  واألرض.  السامء  تبكيك  ثم  بعدي،  ِمن  َلتقتَلّن 
 ،بن زكريا إال َعىل حييى  السامء واألرض  بكت 

وعىل احلسني ابني. 

زيارة الح�شين )عليه ال�شالم(  في الأربعين

زين  ــام  اإلم مع  املنورة  املدينة  إىل  السبايا  رجــوع 
العابدين ومرورهم َعىل كربالء:

ثم إن يـزيد أمر برّد السبايا واألسارى إىل املدينة 
املنورة، فسار هبم اإلمام زين العابدين إىل املدينة 
ِمن طريق العراق الصحراوي، فلام وصلوا إىل موضع 
املرصع الرشيف يف كربالء، وجدوا جابر بن عبد اهلل 
األنصاري ومجاعة ِمن بني هاشم، قد وردوا  لزيارة 
قرب احلسني يف َيوم األربعني، فأقاموا هناك املآتم 
َيوم  كربالء  وصلوا  أهنم  الظن  وأغلب  والــعــزاء. 
األربعني ِمن العام التايل ملقتل احلسني وليس يف 

العام نفسه.

ثم تابع ركب السبايا مسريه ِمن كربالء إىل املدينة، 
فاستقبلهم أهل املدينة  بالبكاء والعويل.

مرور ال�شبايا َعلى كربالء َيوم الأربعين:

)اللهوف للسيد ابن طاووس، ص 82(   

الشام  ِمن  وعياله   احلسني بن  عيل  رجع  وملا 
طريق  َعىل  بنا  ُمــرَّ   للدليل:  قالوا  العراق،  وبلغوا 
جابر  فوجدوا  املرصع،  موضع  إىل  فوصلوا  كربالء. 
بن عبد اهلل األنصاري ]وكان أعمى[ ومجاعة ِمن بني 
هاشم ورجاالً ِمن آل رسول اهلل قد وردوا  لزيارة 
وتالقوا   واحــد،  وقت  يف  فوافوا   .احلسني قرب 
املقّرحة  املآتم  وأقــامــوا  واللطم،  ــزن  واحل بالبكاء 
فأقاموا  ؛  السواد  ذلَِك  إليهم نساء  لألكباد، واجتمع 

َعىل ذلَِك أيامًا.



465

حمور البحوث العامةحمور االعالم

يف  وأقاموا    :157 ص  ــزان(  األح )ريــاض  ويف 
كربالء ينوحون َعىل احلسني ثالثة أيام.

زيارة جابر للقبر ال�شريف: 

)لواعج األشجان للسيد األمني، ص 210( 

عن كتاب )بشارة املصطفى( أليب جعفر الطربي، 
عطّية  عن  األعمش،  عن  بسنده  وغــريه،    89 ص 

العويف، قال:

 خرجُت مع جابر بن عبد اهلل األنصاري
زائرًا قرب احلسني. فلام وردنا كربالء دنا جابر 
بــإزار،  ائتزر  ثم  فاغتسل  الفرات،  شاطئ  ِمن 
وارتدى بآخر. ثم فتح رصة فيها ُصُعد ]نوع ِمن 
إال  خطوة  خَيُْط  مل  ثم  بدنه،  َعىل  فنثرها  الطيب[ 
ذكر اهلل َتعاىَل. حتى إذا دنا ِمن القرب قال: َأمْلِْسنيه، 
فأملسته إياه. فخّر َعىل القرب مغشيًا عليه، فرششت 
حسني  يا  قــال:  أفــاق  فلام  املــاء.  ِمن  َشْيئًا   عليه 
وأنى  حبيبه،  جييب  ال  حبيب  قال:  ثم  ]ثالثًا[. 
لك باجلواب، وقد شخبت أوداجك ِمن أْثباجك 
ق  ]مجع َثَبج: وهو وسط يشء  جتّمع وبرز[، وُفرِّ
بني بدنك ورأسك. أشهد أنك ابن خاتم النبيني، 
وابن سيد املؤمنني، وابن حليف التقوى، وسليل 
سيد  وابــن  الكسا،  أصحاب  وخامس  ــدى،  اهل
النقبا، وابن فاطمة سيدة النساء. وما لك ال تكون 
هكذا، وقد غّذتك كّف سيد املرسلني، وُرّبيت يف 
حجر املتقني، ورضعت ِمن ثدي اإليامن، وفطمت 
باإلسالم ؛ فطبَت حيًا وطبت ميتًا. غري أن قلوب 
املؤمنني غري طّيبة بفراقك، وال شاّكة يف حياتك. 
فعليك سالم اهلل ورضوانه. وأشهد أنك مضيت 

َعىل ما مىض عليه أخوك حييى بن زكريا.

فقد  أعمى  أنه  ]مع  القرب  حول  ببرصه  جال  ثم 
بصريته[  َعىل  الّلـُه  فتح  إذ  يرى،  كأنه  ببرصه  جال 
وقال: السالم عليكم أيتها األرواح التي حّلت بِفناء 
أقمتم  أنكم  أشهد  برحله.  وأناخت   احلسني
الصالة وآتيتم الزكاة، وأمرتم باملعروف  وهنيتم عن 
أتاكم  حتى  اهلل  وعبدتم  امللحدين،  وجاهدتم  املنكر، 

اليقني.

والذي بعث حممدًا باحلق نبيًا، لقد شاركناكم فيام 
هنبط  ومل  وكيف  العويف:  عطّية  له  فقال  فيه.  دخلتم 
والقوم  بسيف؟!.  نعُل جباًل، ومل نرضب  ومل  واديًا، 
أوالدهم،  وُأيتمت  وأبداهنم،  رؤوسهم  بني  ق  ُفرِّ قد 

وأرملت األزواج؟!. 

 فقال له: يا عطية، إين سمعت حبيبي رسول اهلل
يقول: َمن أحّب قومًا  ُحرش معهم، وَمن أحّب عمل 
قوم ُأرشك يف عملهم. والذي بعث حممدًا باحلق  إّن 
 احلسني عليه  مىض  ما  َعىل  أصحايب   ونية  نّيتي 

وأصحابه.

قال عطية: فبينام نحن كذلك، وإذ بسواد  قد طلع  
طلع  سواد  هذا   جابر،  يا  فقلت:  الشام.  ناحية  ِمن 
هذا  إىل  انطلْق  لعبده:  جابر  فقال  الشام.  ناحية  ِمن 
فإن كانوا ِمن أصحاب عمر  السواد، وائتنا  بخربه، 
بن سعد  فارجع إلينا، لعلنا نلجأ  إىل ملجأ، وإن كان 

زين العابدين  فأنت حّر  لوجه اهلل َتعاىَل.

رجع   أن  ِمن  بأرسع  كان  فام  العبد،  فمىض  قال: 
 .وهو يقول: يا جابر، قم واستقبل حرم رسول اهلل
هذا زين العابدين قد جاء بعامته وأخواته. فقام 
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أن  إىل  الرأس،  مكشوف  األقدام  حايف  يميش  جابر 
أنت   :اإلمام فقال   .العابدين زين  ِمن  دنا  
جابر؟. فقال: نعم يا بن رسول اهلل. فقال: يا جابر، 
وُسبيت  أطفالنا،  وذبحت  رجالنا،  ُقتلت  واهللِ  ههنا 

قت خيامنا. نساؤنا، وُحرِّ

ثم انفصلوا ِمن كربالء طالبني املدينة.

ا�شتبعاد  اأن يكون ورود ال�شبايا  في 20 �شفر ِمن 

نف�ض العام: )مدينة احلسني، 	2 ص 67( 

احلقيقة  إن  احلسني:  العزيز  عبد  السيد  يقول 
أكثر  السائد يف  الرأي  القول هبا  كام هو  يمكن  التي 
قاله  ما  هو  اإلمامية،  رجال  عند  العلمية   األوساط 

]صاحب )القمقام( فرهاد مريزا[ ص 495: 

منذ رحل عمر بن سعد عن كربالء إىل الكوفة ومعه 
مسافة  قطع  قد  كان  والــرؤوس،   احلسني سبايا 
ثامنية فراسخ مابني كربالء والكوفة ]نحو 44 كم[، 
فالبّد أْن قطع هذه املسافة يف ثالثة أيام. وهناك البّد 
أن ُعبيد اهلل بن زياد قد عّطل السبايا مدة ِمن الزمن، 
حيث مّر  هبم يف مجيع أسواق الكوفة، لكي يوجد رعبًا 
يف قلوب القبائل العربية، وأن ينتظر  ورود  أوامر  يزيد  
السبايا إىل الشام،  يـزيد بجلب  ثانيًا. وملا ورد طلب 
كانت املسافة  التي يقطعها الراحل َعىل خط مستقيم 
فرسخًا  وسبعني  ومخسة  مائة  والشام  الكوفة   مابني 
]حوايل ألف كم[، إال أن ابن زياد  اختذ طريقًا  غري 
هذا الطريق، كام يؤخذ  ِمن رواية صاحب )املنتخب(  
 قال: أخذوا  الرؤوس مع السبايا ِمن أهل احلسني
فوادي  عمر،  دير  إىل  ومنه  تكريت،  إىل  الكوفة  ِمن 

نخلة، ونزلوا  هبا ليلتهم، ثم ساروا  إىل لينا، ثم وادي 
الكحيلة  ثم اجلهينة، ثم نصيبني فعني الوردة، ومن 
هناك عّرجوا  إىل حّران فحلب. ثم إىل معارة نعامن، 
ومنه إىل شيزر. ثم إىل محص، ومنه إىل بعلبك، ومنه 
بّد وأن املسافة  إىل دير النصارى، ثم إىل دمشق. فال 

كانت شاسعة، وقد طال أمد  السري. 

كام وإن هناك رواية أن أهل البيت قد مكثوا 
ثم  ثائرته.  انطفأت  حتى  يـزيد،  عند  أشهر  مدة ستة 
البقاء   بني  وخــرّيه   احلسني بن  عيل  اإلمــاَم  دعا 

عنده  أو املسري  إىل املدينة.

أن  يومًا،  أربعني  مدة  يف  يمكن  كيف  ولعمري 
فمن  واإلياب؟!.  الذهاب  يف  السفرة  هذه  تستغرق 
العلمية  األوســاط  إليها  تيل  التي  املحققة  األمــور 
عند مؤرخي اإلمامية، أن أهل البيت قد وردوا  
كربالء  يف 20 صفر عام 62 هـ، ووجدوا  جابرًا  عند 

القرب.

الشهادة(  )أرسار  يف  الدربندي  الفاضل  ويقول 
خمنف،  أيب  ــات  ــ رواي أورد   أن  بعد    526 ص 
واللهوف... الخ: إن هذه الروايات  مل يظهر معها أن 
َيوم األربعني،  الرسول إىل كربالء كان  ورود آل 

أي العرشين ِمن صفر.

وال خيفى أن دعوى ورودهم كربالء َيوم العرشين 
 الرسول آل  ألن  معقولة،  غري  دعوى  صفر،  ِمن 
كانوا  يف الكوفة مدة يف سجن ابن زياد، ثم كانوا مدة 
مديدة يف دمشق يف سجن يـزيد. ثم إهنم أقاموا مأتم 
وكان  أيام،  سبعة  مدة  دمشق  يف   الشهداء سيد 

ذلَِك بعد خالصهم ِمن سجن يـزيد.
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المخـرج

ِمن  َيوم 20 صفر  أن جابر ورد كربالء  إذا صّح 
ِمن  ومجاعة  جابر   أن  افرتاض  فيمكن  هـ،   61 عام 
عند  مكثوا  ثم  األربعني،  زيارة  أدركــوا   هاشم  بني 
  حتى ورد  عليهم زين العابدين قرب احلسني
الــروايــات:  بعض  فحوى  ــذا  وه هناك.  فتالقوا  

»فتوافوا  يف وقت واحد«. 

هذا هو املخرج األول. أما املخرج الثاين فهو أن 
َيوم  يف  الرشيف  القرب  عند  توافوا  قد  والسبايا  جابر 
التايل  العام  ِمن  ولكن   ؛  األربعني  َيوم  هو   واحد، 

62هـ.

متى كانت زيارة جابر؟: 

)مدينة احلسني، 	2 ص 67( 

يقول السيد حمّمد حسن مصطفى آل كليدار:

ويف عام 62 هـ توّجه إىل كربالء جابر بن عبد اهلل 
ِمن  مجاعة  ومعه   ،احلسني قرب  زائرًا  األنصاري، 

بني هاشم، فكانوا  عنده يف 20 صفر.

تحقيق َيوم الأربعـين: 

)تظلم الزهراء للقزويين، ص 287 ط قم( 

قال:  )اإلقــبــال(  يف  ــاووس  ط ابــن  السيد  روى 
وصلوا   احلسني حرم  أن  )املصباح(  يف  وجدت 
العرشين  َيوم   املدينة مع موالنا عيل بن احلسني
زياد  بن  اهلل  ُعبيد  ألن  مستبعد،  وكالمها  صفر،  ِمن 
محلهم،  يف  ويستأذنه  جرى،  ما  يعّرفه  يزيد  إىل  كتب 

إىل  حيتاج  وهذا  إليه،  اجلواب  عاد  حتى  حيملهم  ومل 
نحو عرشين يومًا  أو أكثر منها. وألنه ملا محلهم إىل 
ال  موضع  يف  شهرًا   فيها  أقاموا   أهنم  روي  الشام، 
يكنّهم ِمن حّر  وال برد. وصورة احلال تقتيض أهنم 
تأخروا  أكثر  ِمن أربعني يومًا، ِمن َيوم قتله  إىل 

أن وصلوا كربالء أو املدينة.

فيمكن  كربالء،  َعىل  عودهم  يف  جوازهم  وأما 
العرشين  َيوم  إليها  وصوهلم  يكون  ما  ولكنه  ذلَِك 
جابر  مع  روي  ما  َعىل  اجتمعوا  ألهنم  صفر،  ِمن 
ابن عبد اهلل األنصاري، فإن كان جابر  وصل زائرًا  
]إىل  وجميئه  إليه  اخلرب   وصول  فيحتاج  احلجاز،  ِمن 
كربالء[ إىل أكثر  ِمن أربعني يومًا، أو َعىل أن يكون 

وصل جابر ِمن غري احلجاز، ِمن الكوفة  أو غريها.

يقول السيد ريض بن نبي القزويني: غاية ما قال 
ينبغي  وال  استبعاد،  حمض  تسليمه،  بعد  اهللُّ   رمحه 
املوثقني  ِمن  سمعنا  فإنا  الروايات.  إنكار  بمحضه 
قرب الكوفة ِمن دمشق، بام قد تيرس للربيد أن يسري 
يف  ما  َعىل  دمشق  يف  مقامهم  ومــدة  أيــام...  بثالثة 
 )املنتخب( ال يعلم كوهنا زائدة َعىل ثامنية أيام تقريبًا. 
ومل نظفر َعىل رواية دّلت َعىل مقامهم فيها مدة شهر، 
الزاجل[  ]أي  احلامم  يذهب  قد  وأيضًا  يعلم.  واهلل 

باملكاتب بأرسع ِمن ذلَِك.

أبعد  احلجاز  أرض  ِمــن  جابر  جمــيء  واستبعاد 
ذي  هــالل  رأى  حنيفة  ــا  أب أن  روي  ملــا  ــذا،  ه ِمــن 
تلك  يف  وحّج  مكة  وورد  بغداد،  أو  بالكوفة   احلجة 
اجلن  ِمن   احلسني نواعي  أخبار  وألن  السنة. 
أن  ِمن  أكثر  الرتبة دمًا وغري ذلَِك،  والطري وانقالب 
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أعلم  واهلل  بعضه،  مىض  كام  جابر   أمثال  َعىل  خيفى 
بحقيقة احلال،  والتسليم لنا خري للمآل.

تعليق العالمة املجليس يف )مزار البحار(: 

 98 ج  البحار(  )مزار  يف  املجليس  العالمة  يقول 
العلة  ما  األخبار،  ليس يف  أنه  اعلم  ص 334 ط2: 
األربعني.  َيوم  يف   احلسني زيــارة  استحباب  يف 
رجوع  ذلَِك  يف  العلة  أن  األصحاب  بني  واملشهور 
كربالء   إىل  اليوم   ــَك  ذلِ مثل  يف   احلسني حرم 
زين  اإلمـــام  وإحلـــاق  الــشــام،  ــن  ِم رجوعهم  عند 

العابدين الرؤوس باألجساد.

وقيل: يف مثل ذلَِك اليوم رجع السبايا  إىل املدينة.

وكالمها مستبعد جدًا، ألن الزمان ال يسع ذلَِك، 
كام يظهر  ِمن األخبار واآلثار، وكون ذلَِك يف السنة 

األخرى ]أي التالية[ أيضًا مستبعد.

اليوم  هذا  يف  الزيارة  استحباب  يف  العلة  ولعل 
مثل  يف   األنصاري اهلل  عبد  بن  جابر  أن  هو 
هذا اليوم وصل ِمن املدينة إىل القرب الرشيف، وزاره 
اإلنس  ِمن  زاره   َمن  أول  فكان  املعروفة،  بالزيارة 

ظاهرًا. فلذلك يستحب التأيس به.

أو العلة هي إطالق أهل البيت يف الشام ِمن 
ال  أخرى  علة  أو  اليوم،  هذا  مثل  يف  والقيد  احلبس 

نعرفها.

صفر،  ِمن  العرشين  َيوم  األربعني  زيارة  وُتوافق 
.وذلك ألربعني يومًا  مضت  َعىل مقتل احلسني

)اإلقبال(  كتاب  يف  طــاووس  ابن  السيد  وقــال 
الطويس:  للشيخ  )املصباح(  يف  ووجدت   :60 ص 

عيل  موالنا  مع  املدينة  وصلوا   احلسني حرم  أن 
غري  ويف  صفر.  ِمن  العرشين  َيــوم   احلسني بن 
)املصباح( أهنم وصلوا  كربالء  أيضًا  يف عودهم ِمن 

الشام  َيوم العرشين ِمن صفر.

حتقيق حول زيارة األربعني:

زين  ــام  اإلم بــأن  الــروايــة  صّحت  إذا  )أقـــول(: 
يف  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  واىف   العابدين
يكون  أن  فيبعد  صفر[   20[ األربعني  َيوم  كربالء 
 ،احلسني فيها  ُقتل  التي  نفسها  السنة  يف  ذلـِـَك 

وذلك ألمور:

ثم . 1 كربالء   يف  السبايا  قضاها  التي  الفرتة  إن 
دمشق  ِمن  األمر   جاء  حتى  )السجن(  الكوفة 
بتسيريهم يف أطول طريق إىل الشام، ثم إقامتهم 
يف دمشق حتى رّخص هلم يـزيد  بمغادرهتا، ثم 
عن  تزيد   الفرتة  هذه  كربالء...  وصوهلم  حتى 

أربعني يومًا  بال شك.
2 . ،احلسني قتل  حني  املدينة  يف  جابر  كان 

وحيتاج خرب مقتل احلسني ليصل ِمن الكوفة  
إليها  نحو 24 يومًا، فلو أن جابر  قرر الذهاب 
إىل  اخلرب، الحتاج  ِمن حني وصول  إىل كربالء  
كان  أنه  السيام  إليها،  ليصل  أخرى  يومًا    24
رضيرًا وكبري السن. فيمتنع أن يصل إىل كربالء 

َيوم األربعني.
زين . 3 اإلمام  أن  َعىل  الروايات  إحدى  تنّص 

 صحب معه رأس أبيه احلسني العابدين
يف  الرشيف  اجلسد  مع  األربعني  َيوم  ودفنه 
كربالء، أثناء رجوعه إىل املدينة. وهذا بعيد الظن 
  ألن يـزيد كان قد وعد اإلمام زين العابدين
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فطلب  يريد،  مما  حاجات  ثالث  له  يقيض  بأن 
فقد   احلسني أبيه  وجه  يريه  أن  إحداها   يف 
رؤية  أما  قوله:  يـزيد  جواب  فكان  إليه.  اشتاق 
الرأس فليس إىل ذلَِك ِمن سبيل. فإذا كان رفض 
أن يريه الرأس الرشيف فكيف يسمح له بأخذه 

معه وإرجاعه.
رأس . 4 برؤية  حقده  رّوى  أن  بعد  يـزيد  إن 

بدمائه،  مزّماًل  ذهب  ِمن  طبق  َعىل   احلسني
الرأس  بتسيري  أوامره  أعطى  حتى  ذلَِك  يشِفه  مل 
الرشيف إىل كل أرجاء الدولة اإلسالمية، حتى 
ِمن  فيزيلوا   به،  ممّثاًل  الرأس  امُلْسِلمني  كل  يرى 

خميلتهم أية فكرة يف اخلروج عليه.

إىل  الرشيف  الرأس  يزيد  بعث  املنطلق  هذا  ِمن 
فرفح،  فعسقالن  والقدس،  عاّمن  طريق  عن  مرص، 
اليوم[.  القاهرة  ]وهــي  الفسطاط  إىل  وصل  حتى 
وهناك أقام أعوان يـزيد األفراح واألعراس ابتهاجًا 
 .احلسني َعىل  انتصاره  هبجة  يف  ليزيد  ومشاركة 
جسد  داســت  التي  اخليول  الناس  أمــام  وعرضت 
التجار   فاشرتاها  حاشدة،  مسرية  يف   احلسني
َعىل  وعّلقوها   حدواهتا  وخلعت  الدنانري،  بآالف 
الرأس  يـزيد  أرجــع  ثم  هبا.  تربكًا  بيوهتم   ــواب  أب
املنورة،  املدينة  إىل  سرّيه  حيث  دمشق،  إىل  الرشيف 
وكان عامله عليها عمرو ابن سعيد األشدق وهو ِمن 
 بني أمية، فبعد أن ابتهج بمقتل احلسني وشمت 
به، أدخل الرأس إىل مسجد النبي ووضعه بجانب 
أخذنا  قد  قائاًل:   النبي وخاطب   الرسول قرب 

ثأرنا منك يا حمّمد، بقتىل بدر!.  

بعض  توهم  الــرشيــف  لــلــرأس  التسيري  ــذا  وهل

املؤرخني أنه دفن يف القاهرة أو املدينة أو الكوفة.

وهذا  كــبــريًا،  وقتًا  استغرق  قد  التسيري  ــذا  وه
 العابدين زين  إرجاع  رواية  مع  كليًا   يتعارض 
فلو  هـ.   61 عام  ِمن  األربعني  َيوم  الرشيف  الرأس 
وهذا  بعدها.  ما  أو  التالية  السنة  يف  فهو  ذلَِك  صّح 
ما ذهب إليه كثري ِمن املحققني، وقد أشار إليه السيد 
يرّجحه  كان  ما  وهو  مقتله،  يف  املقّرم  الــرزاق  عبد 
اخلطيب املنربي يف دمشق املرحوم حسني صندوق، 

وهو مانراه ونؤيده.

حديث عالمات المـوؤمن

زيارة الأربعين ِمن عالمات الموؤمن الخم�شة:
 

 )114 ص  ج2  للمازنــدراين،  الســبطني  )معــايل 

قال:   العسكري احلسن  ــام  اإلم تفسري  يف 
وصالة  باليمني،  التخّتم  مخس:  املؤمن  »عالمات 
الرحيم،  الرمحِن  اهللِ  ببسِم  واجلهر  ومخسني،  إحدى 

والتعفري للجبني، وزيارة األربعني«.

]رشح احلديث [

التخّتم باليمني: )مقتل احلسني للمقّرم، ص 477( 

باليمني(،  )التخّتم  السابق  احلديث  له  ض  تعرَّ مما 
 ،وهو ما التزم به اإلمامية، تدّينًا بروايات أئمتهم

وخالفهم  يف ذلَِك مجاعة  ِمن السنّة.

وقال الشيخ إسامعيل الربوسوي: ذكر  يف )عقد 
وملا  اليمني،  يف  التختم  األصل  يف  نة  السُّ أن  الدرر( 
كان ذلَِك شعار أهل البدعة والظلمة، صارت السنة 
اليرسى  يف زماننا.  اليد  أن جيعل اخلاتم  يف خنرص  
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ج10  الغدير،  يف  األميني  العالمة  أورده  ما  )راجع 
ص 211(. 

للمقّرم،  احلسني  )مقتل  صالة إحدى ومخسني: 
ص475( 

َيوم:  كل  يف  املرشعة  الصلوات  هبا  ويقصد 
ركعة،   17 فالفرائض  والــنــوافــل.  الفرائض 
قبل  ركعتان  اجلعفري:  املذهب  يف  والنوافل 
الظهر،  صالة  قبل  ركعات  وثامن  الصبح،  صالة 
بعد  ركعات  ــع  وأرب العرص،  صــالة  قبل  وثــامن 
صالة  بعد  جلوس  ِمن  وركعتان  املغرب،  صالة 
العشاء حتسبان بركعة. فمجموع هذه النوافل 23 
ركعة، يضاف إليها 11 ركعة صالة الليل، فيكون 
جمموع النوافل اليومية 34 ركعة. وبإضافتها  إىل 
مما  وهذا  ركعة.   51 املجموع  يصبح  الفرائض  
اختص به اإلمامية، فإن أهل السنة وإن وافقوهم 
عدد  يف  خالفوهم  أهنم  إال  الفرائض،  عدد  َعىل 

النوافل.

اجلهر بـ ﴿ بسِم اهللِ الرمحِن الرحيم ﴾: )مقتل احلسني 
للمقّرم، ص 467( 

وإن  بالبسملة(.  )اجلهر  احلديث:  مما ذكر  الثالث 
الصالة  يف  وجوبًا   به،  َتعاىَل  اهلل  إىل  تدّينوا  اإلمامية 
تّسكًا   اإلخفاتية،  الصالة  يف  واستحبابًا   اجلهرية، 
الفخر  يقول  ذلِــَك  ويف   .أئمتهم بأحاديث 
اجلهر  السنّة  ِمــن  أن  إىل  الشيعة  ذهبت  ــرازي:  الـ
ومجهور  واإلخفاتية،  اجلهرية  الصالة  يف  بالتسمية 
بالتواتر أن عيل بن أيب  الفقهاء خيالفوهنم. وقد ثبت 
اقتدى يف دينه  بالتسمية، وَمن  طالب كان جيهر 
 :النبي قول  عليه  والدليل  اهتدى،  فقد   )بعيل( 

»اللهم أدِر احلقَّ معه كيفام دار «)1(. 

وكلمة الرازي هذه مل هيضمها أبو الثناء اآللويس، 
يزعمون  ما  بجميع  أحد  عمل  لو  بقوله:  فتعقبها 
ببعض  ــامن  اإلي إال  فليس  َكَفر،  األمــري  عن  تواتره 
دينه  يف  اقتدى  َمن  أن  ِمن  ذكره  وما  ببعض.  والكفر 
ما  َخرَبُ  لنا  سلم  إن  لكن  ُمَسلَّم،  اهتدى  فقد  )بعيل( 

كان عليه عيل ودونه مهامه فيح)2(.

تعفري اجلبـني: )مقتل احلسني للمقّرم، ص 479( 

اجلــبــني(،  )تعفري  ــث:  ــدي احل ذكـــره  ممــا  ــع  ــراب ال
العفر،  َعــىل  الــيشء  وضــع  هو  اللغة:  يف  والتعفري 
اجلبهة.  هــنــا:  باجلبني  واملــقــصــود  ــرتاب.  ــ ال ــو  وه
بالسجود  الــتــزمــت  الشيعة  أن  املــعــنــى:  فيكون 
وامللبوس.  املــأكــول  دون  والـــرتاب  األرض   َعــىل 
الصالة يف  بعد  اجلبني  تعفري  استحباب  املعنى  إن  أو 
املفيد يف )اإلرشاد(،  الشيخ  الشكر، كام ذكر  سجدة 
صالة  كل  بعد   عيل اإلمام  يفعله  كان  بام  اقتداء 
ِمن تعفري جبهته وجبينه بالرتاب، تذلاًل وخضوعًا هلل 

َتعاىَل، حتى ساّمه رسول اهلل: أبا تراب.

وبه  الشكر،  سجدة  يف  اخلدين  تعفري  ورد  وقد 
استحق موسى الزلفى ِمن املناجاة.

بعد  الشكر  سجدة  بعضهم  كره  فقد  السنّة  أما 
الصالة، فضاًل  عن تعفري اجلبني !. 

 473 ص  للمقّرم،  احلسني  )مقتل  زيارة األربعني: 
و480( 

املّطردة  العادة  تلك  الشعرية،  هذه  ِمن  املقصود 
قرب  زيارة  يف   البيت ألهل  املوالون  اختذها  التي 
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احلسني كل عام يف َيوم األربعني )وهو العرشون 
اإليامن  عالمة  فمن  عليه.  العـزاء  إلقامة  صفر(  ِمن 
املثول   اجلنة أهل  شباب  ولسيد  للدين  والوالء 
قربه  عند   احلسني شهادة  ِمن  األربعني  َيوم  يف 
جرى  بام  العهد   وجتديد  عليه،  املأتم  إلقامة  األطهر 

عليه وعىل صحبه وأهل بيته ِمن الفوادح.

السيد  املجتهد  العالمة  ــل  األج موالنا  يقول 
األربعني  زيــارة  كانت  ملاذا  الّلـُه:  حفظه  مكي  عيل 
كثرية  ــارات  زي هناك  أن  نالحظ  املــؤمــن؟.   عالمة 
للحسني  يف أوقات خمتلفة  ]مثل: َيوم عاشوراء 
ِمن  النصف   - عرفـة  َيوم   - األضحى  عيد  َيوم   -
يزار  ليلة مجعة[  ِمن رجب - كل  النصف  شعبان - 
زيارة  َعىل  التأكيد   فلامذا   ؛  خاصة   احلسني هبا 

.احلسني

نفسه هلل،  أن احلسني وهب  ذلَِك  السبب يف 
شعائر  إلحياء  هي  وزيارته  للدين،  عنوانًا   فأصبح 
الدين. هذه الزيارات تذّكرنا بيوم الطف، وبمظلومية 
ِمن  الدين  أنقذ   احلسني وأن   ،البيت أهل 
أنفسنا  ونردع  دائاًم،  احلق  ننرص  أن  تعّلمنا  اجلاهلية. 
عن املعايص، كام أهنا مناسبة حّيـة ليتدارس املؤمنون 

فيها  أوضاعهم.

ــارة  ــر(: أن زيـ ــ ــواه ــ ــب )اجل ــاح ــر ص ــذا ذكـ هلـ
احلسني تكاد تكون ِمن رضوريات الدين، ألن 
هذه الزيارة سبب الستمراريتنا  يف اإللتزام بأحكام 

الدين.

زيارة  كانت  ــاذا   مل أســايس:  ســؤال  ُيطرح  وهنا 
وليس   ،شهادته ِمن  األربعني  َيوم   احلسني

قبل ذلَِك اليوم أو بعده؟. فام هي خاصة َيوم األربعني، 
الَّذي اخّتذ فيام بعد  عادة بالنسبة لكل املوتى؟. 

)أقول(: لقد ورد يف احلديث: أنه إذا مات املؤمن، 
يبكي عليه كل يشء  واملالئكة أربعني يومًا. وبالطبع 
أشّد  منها  َيوم  بكاؤهم عليه وترمحهم يف آخر  يكون 
مراسم  إقامة  فتكون  األربعني،  َيوم  وهو  يمكن،  ما 
احلزن والعزاء  َعىل املؤمن َيوم األربعني، مشاَركًة منا  
للمالئكة واملأل األعىل يف حزهنم وأساهم وترمحهم 

عليه.

النتيجة

زيارة  فضيلة  أن  اإلمامية  األخبار  من  نستنتج 
وعطاء  ــي  إهل تقرير  هــي   للحسني األربــعــني 
املؤمن؛  عالمات  من  صــارت  أهنــا  حتى  ــاموي،  س
فسواء زار الصحايب جابر بن عبد اهلل األنصاري قرب 
احلسني؛ قبل يوم األربعني، أو يف يوم األربعني، 
إهلية،  قدسية  اليوم  هلذا  فإن  األربعني،  يوم  بعد  أو 
وليست قدسيته آتية من زيارة جابر أو زيارة السبايا 
الثانية.  أو  األوىل  السنة  يف  ســواء  اليوم،  ذلــك  يف 
وافوا  قد  السبايا  ركب  يكون  أن  فيمكن  وبالتايل 
أو  هـ   61 سنة  من  األربعني  يوم  بعد  الرشيف  القرب 
يف السنة التي بعدها، فذلك ال خيدش يف قدسية ذلك 
اليوم، الذي هو من شعائر اهلل، وال يقلل من قيمته، 
َها ِمْن َتْقَوى  ِ فَإِنَّ ْم َشَعائَِر اللَّ واهلل يقول ﴿َوَمْن ُيَعّظِ

الُْقلُوِب﴾ »احلج 32«.
علام بأن كّل خصوصيات اإلمام احلسني هي 
وبذل  قّدم  الذي   ،للحسني تعاىل  اهلل  من  عطاء 
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غري  اإلهلي  العطاء  فاستحق  تعاىل،  هلل  يملك  ما  كل 
املحدود يف الدنيا واآلخرة.

 :الباقر اإلمام  قول  اخلصوصيات  هذه  ومن 
أن جعل  قتله،  تعاىل عّوض احلسني من  اهلل  إن 
الدعاء  وإجابة  تربته،  يف  والشفاء  ذريته،  يف  اإلمامة 
عند قربه، وال ُتَعّد أيام زائره جائيًا وراجعًا من عمره. 

)بحار األنوار، ج 44 ص 221(

نَلَْهِدَينَُّهْم  فِيَنا  َجاَهُدوا  ِيَن  ﴿َوالَّ يقول:  واهلل   
هيدهيم  استشهادهم  منذ  فالشهداء  ُسُبلََنا﴾، 
ويــرزقــون  يعيشون  حيث  اجلــنــة،  إىل  سبلهم   اهلل 
ُ ِمْن فَْضلِهِ﴾، ويعطيهم اهلل  ﴿فَرِِحنَي بَِما آتَاُهُم اللَّ
تعاىل﴿إِنََّما  لقوله  مصداقًا  الصابرين،  أجر  أعظم 
ْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ »الزمر10«. 

َ
ابُِروَن أ يَُوفَّ الصَّ

اأ�شرار العدد اأربعين

ــارة  زي يف  تنحرص  ال  أربــعــني  الــعــدد  أرسار  إن 
األربعني، بل هي كثرية تتعمق لتشمل بعض عنارص 
بل  وأشخاص،  وأشياء  وزمــان  مكان  من  الكون، 
تشمل مرافق من حياة اإلنسان، مما سنذكر بعضه فيام 

ييل استكامالً لإلعجاز العددي:

اأ�شرار العدد اأربعين في المكان:

أربعون  املسجد  حريم   :املؤمنني أمري  قال 
جوانبها  أربعة  من  دارًا،  أربعون  واجلــوار  ــًا،  ذراع

)اخلصال للشيخ الصدوق، ج2 ص 544(.

أما الكرة األرضية فقد بني طول حميطها عىل العدد 

االستواء  خط  يف  املحيط  هذا  طول  فقيس  أربعني. 
طول  هو  الناتج  واعترب  ألفًا،  أربعني  عىل  م   وقسِّ
)املرت العياري(، وعليه فإذا أخذنا املرت العياري وقسنا 

به حميط األرض نجده أربعني ألف مرت.  

اأ�شرار العدد اأربعين في الزمان:

هذه األرسار كثرية نعّد منها:

 آدم فبقي  ــال:  ق  الصادق ــام  اإلم عن 
)بحار  اجلنة.  عىل  يبكي  ســاجــدًا  صباحًا  أربعني 

األنوار، ج 11 ص 162(.

آدم،  فانرصف   :العابدين زين  اإلمام  وقال 
فبكى عىل هابيل أربعني يومًا وليلة. )بحار األنوار، 

ج 11 ص 230(.

أبيه  عــىل  بكى   العابدين زيــن  ــام  ــ واإلم
احلسني أربعني سنة.

وروي أنه مل يبعث نبّي إال عىل رأس أربعني.

وملا كّلم اهلل موسى يف طور سيناء واعده رّبه ثالثني 
يقول  ليلة.  أربعني  فاكتملت  عرشًا،  زادها  ثّم  ليلة، 
تَْمْمَناَها 

َ
َوأ َلْلًَة  ثاََلثنَِي  ُموَس  ﴿َوَواَعْدنَا  تعاىل: 

»األعراف:  َلْلًَة﴾  ْرَبعِنَي 
َ
أ َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ 

.»142

بني إرسائيل يف طور سيناء أربعني  تيه  وبلغ مدة 
َأْرَبِعنَي  َعَلْيِهْم  َمٌة  حُمَرَّ َا  َفإهِنَّ ﴿َقاَل  تعاىل:  يقول  سنة. 

َسنًَة َيتِيُهوَن يِف اأْلَْرِض﴾ »املائدة: 26«.

وفاة  عند  أنــصــاره  عن   عيل اإلمــام  ــال  وق
النبي: لو تكنت ِمن أربعني رجاًل لقمت باألمر.
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ولقد تويف اإلمام سنة 40هـ، وبعدها ابتدأت 
الوثقى  العروة  لرتكها  األمة،  هذه  يف  واملحن  الفتن 
 ،والرصاط املستقيم، وهو رصاط حممد وآل حممد
كقطع  الفتن  أقبلت  فيقول:  ذلك  لنا  يصور  والنبي 

الليل املظلم يتبع آخُرها أّوهَلا. 

اأ�شرار الأربعين في الأ�شياء والأ�شخا�ض:

قال اإلمام الصادق إذا مات املؤمن، فحرض 
اللهّم ال  فقالوا:  املؤمنني،  أربعون رجاًل من  جنازته 
نعلم منه إال خريًا وأنت أعلم به منا، قال اهلل تبارك 
ما  له  وغفرت  شهادتكم  أجــزت  قد  إين  وتعاىل: 
الصدوق،  للشيخ  )اخلصال  تعلمون.  ال  مما  علمُت 

ج2 ص 538(.

وقال النبي: َمن حفظ من أمتي أربعني حديثًا 
مما حيتاجون إليه من أمر دينهم، بعثه اهلل يوم القيامة 

فقيهًا عاملًا.  )اخلصال، ج2 ص 541(. 

ويف املجال الكيميائي يتحول سكر العنب إىل خل 
يف مدة أربعني يومًا. يتحول أوالً إىل مخر نجس يف مدة 
عرشة أيام، ثّم يتحول الكحول إىل خل طاهر يف مدة 

ثالثني يومًا.

اأ�شرار الأربعين في حياة الإن�شان:

إىل  وقوعها  يتأخر  ربام  الصادقة  الرؤيا  إن  قيل: 
.أربعني سنة، كام حدث يف رؤيا يوسف

عليه  يميض  ال  املؤمن   :الصادق اإلمام  قال 
ر به.  أربعون ليلة إال عرض له أمر حيزنه، ُيَذكَّ

وقال اإلمام الباقر: إن اهلل عّز وجل ليتعاهد 
من  باهلدية  أهله  الرجُل  يتعاهد  كام  بالبالء،  املؤمن 

الَغيبة.

وقال الباقر: َمن رشب اخلمر فسكر منها، مل 
تقبل صالته أربعني يومًا.   )اخلصال للصدوق، ج2 

ص 534(

عليه  جتــب  اخلمر  ــرشب  ي الــذي  إن  ــول(:  ــ )أق
الصالة، ولكنها ال تقبل خالل أربعني يومًا، ألن أثر 
اخلمر يظل يف بدنه خالل تلك الفرتة، وال ينقى بدنه 

من ذلك الرجس حتى ينقيض أربعون يومًا.

األربعني  يف  قوته  أي  أشــده  الرجل  بلوغ  يتم 
َوَبلََغ  هُ  ُشدَّ

َ
أ بَلََغ  إَِذا  تعاىل: ﴿َحتَّ  يقول  من عمره. 

ْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّت 
َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
ْرَبعِنَي َسَنًة قَاَل َرّبِ أ

َ
أ

﴾ » األحقاف: 15«. يَّ َّ َوَعَ َوادِلَ نَْعْمَت َعَ
َ
أ

أربعون  العدد  يتمثل  العجب كيف  ومن أعجب 
يف تكوين اجلنني يف الرحم، كام يف حديث األربعينات 

املروي عن النبي األعظم وهو التايل.

خلق الإن�شان في الأرحام 

)حديث األربعينات(

امليمون  كتابه  يف  شقفة  مأمون  الدكتور  يقول 
)القرار املكني( ص 5: إننا نريد أن نعلن للكافرين يف 
كّل مكان، أن اهلل ما فّرط يف الكتاب ِمن يشء.. وأن 
اإلنسان(  )خلق  وهو  بصدده  نحن  الذي  املوضوع 
اليوم، وكام  الكريم، كام هو عليه  القرآن  قد ورد  يف 

سيكون عليه غدًا.. وهذا هو اإلعجاز بعينه.
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الصبغيات بكاملها، والتي هي صيحة  إن مسألة 
الربع قرن األخري يف تاريخ العلوم الطبية، قد وردت 
أدّق  أبلغ  وال  الكريم  بجملة واحدة، ال  القرآن  يف 
ره﴾ »عبس  فقدَّ نطفة خلَقُه  وال أروع منها: ﴿ِمن 

.»19

وإن طور ختّلق األعضاء اجلنينية أثناء احلياة داخل 
الرحم، قد مُجع كله يف آية كريمة واحدة: ﴿ُثمَّ اَكَن 

َعلََقًة فََخلََق فََسوَّى﴾ »القيامة: 38«.
يا  تباركَت  البالغة..  هذه  وما  اإلعجاز،  هذا  ما 

ربَّ العاملني.

كان  خلت،  سنة  ثالثامئة  حتى  احلديث  والعلم 
للرجل  املنوي  احليوان  ِمن  خُيلق  اإلنسان  أن  يعتقد 
القرفصاء  يف رأس هذا احليوان،  فقط، وأنه جالس 
أبطله  ليكرب.. كالم  يغّذيه  أن  إال  أّمه  وما عىل رحم 
العلم األحدث بعد ذلَِك، وتبنّي أنه خُيلق ِمن الرجل 
هذه  يقرر  الكريم  القرآن  ولكن  مناصفة..  واملــرأة 
احلقيقة، بل يرشح كيفيتها أيضًا  يف مجلة واحدة ﴿إنّا 
مشاج﴾ » اإلنسان: 2«. 

َ
خلقنا النساَن ِمن نُطفة أ

ما هذه الروعة، وما هذه الدقة.. تباركَت يا رّب !

وهذه فقط أمثلة، وغيض ِمن فيض...

اآليات  يفرّس   حمّمد األمني  الصادق  هو  وهذا 
أروع   للبرشية   ويقّدم   الرشيفة،  بأحاديثه  الكريمة 
واحد،  اجلنني  يف  حديث  رشيف  لعلم   تلخيص  
هـو »حديث األربعينات«. فهو يقّسم يف هذا احلديث 
أربعني،  أربعينات:  ثالثة  إىل  اإلنسان  خلق  أطوار 
العقول  حيرّي  حديث  وهو  أربعني.  ثّم  أربعني،  ثّم 
واألفهام، وال يرقى إليه الشّك، وهو ِمن العلم الذي 

عّلمه الّلـُه.

وهذا هو احلديث.. يقول النّبي: »إّن أحدكم 
جُيمع َخلُقه يف بطن أّمه أربعني يومًا نطفًة، ثّم يكون 
علقة مثل ذلَِك، ثّم يكون مضغة مثل ذلَِك. ثّم ُيرسل 
املَلك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلامت: يكتب 
رزقه، وأجله، وعمله، وشقّي أو سعيد. فو الذي ال 
اجلنّة، حتى  أهل  بعمل  َليعمل  إن أحدكم  إلَه غريه، 
الكتاب،  بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه  ما يكون 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم َليعمل 
إال  وبينها   بينه  يكون  ما  حتى  النار،  أهــل  بعمل 
ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة 

فيدخلها«. 

وال بأس أن نذكر أن هذه التقديرات لعمر اجلنني، 
ال تبدأ ِمن تاريخ احلمل واإلخصاب، وإنام تبدأ ِمن 
تاريخ سابق له وقريب منه ومعروف بدقة، هو أول 
احلمل.  يسبق  شهرية(  )عــادة  طمث  آخر  ِمن  يوٍم 
)العمر  التاريخ  هذا  ِمن  ر  املقدَّ اجلنني  عمر  ويسمى 
كقاعدة   النّبي اعتمده  الــذي  وهــو  الطمثي(، 
للحساب يف حديث األربعينات، وهو الذي يعتمده 
للدكتور  املكني  )القرار  اجلنني.  أطباء  أغلب  اليوم 

مأمون شقفة، ص 255(

ويقول الدكتور مأمون شقفة: لقد مجعتني فرصٌة 
احلياة  وعلم  الــوراثــة  علم  أساتذة  أشهر  أحــد  مع 
اهلولندية..  اجلامعات  إحدى  يف  واملوّرثات  اخللوية 
وحني سمع مني بعض تفاصيل علم اجلنني كام ورد 
يف القرآن ويف حديث األربعينات، أخذ يكتب برسعة 
ال  بالتفّوق،  عندها  وشعرُت  الدهشة.  أخذته  وقد 
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قي أنا طبعًا، ولكن تفّوق علم اجلنني يف كتاب اهلل  تفوُّ
.تعاىل وحديث رسوله

لقد سألني هذا األستاذ مرارًا إْن كان ما أقوله هو فعاًل 
ِمن القرآن واحلديث النبوي، وكنت أجيبه دائاًم: بنعم، 
وأنا أشعر بعّزة املسلم، ربام للمرة األوىل يف حيايت.. 
يكاد  إنه  السؤال..  نفس  ليسألني  يعود  كان   ولكنه 

ال يصّدق ما يسمع !.
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بم�شيرة  المتعلقة  والعالمية  العراقية  والبحوث  الدرا�شات  لبع�ض  محتوى  تحليل 

الأربعين في �شوء محاورها العلمية )درا�شة مقارنة(

م. هنى حامد طاهر عبد احلسني الطائي

كلية الطب - جامعة العميد
Nuha.taher@mail.ru

الملخ�ض

لقد شكلت زيارة األربعني مادة للبحث العلمي لدى الكثري من الدارسني والباحثني، فقد وجدوا فيها مادة 
تستحق البحث والتنقيب، فعمدوا إىل البحث عن املعنى والداللة واألسباب، فانطلقوا من توصيف املظاهر 
إىل الغور يف عمق املعاين املتجلية من هذه الشعائر، وكثريًا ما رأينا كتبًا ودراسات ملفكرين وباحثني بعيدين عن 

اإلسالم وعن التشيع، ولكنهم تكلموا بلسان من يفهم هذه القضية ويعيش جتلياهتا، ويعاين عمق معانيها.

أن كل اخلدمات اإلنسانية املقامة يف زيارة األربعني هيدف منها اخلادم أو الزائر احلسيني احلصول عىل األجر 
والثواب من نواياه، لكن هنالك جانب آخر مهم ال يمكن أغفاله يساهم إسهامًا بالغًا يف رفع قضية ثورة اإلمام 
احلسني من خالل مسرية األربعني، أال وهو اجلانب الفكري واألكاديمي الذي يبنى بواسطة أنامل األقالم 
الواعية واملدركة هلذه القضية، وذلك ألهنا حتري العلامء والكتاب بوصفها حدثًا فريدًا خيرج من نطاق مقاييس 

الظواهر االجتامعية املتعارف عليها.

األربعني سواء  زيارة  بقضية  اهتمت  التي  والدراسات  البحوث  اهم  ملعرفة  احلايل، هدف  البحث  فان  لذا 
كانت عراقية أو عاملية والتي كان هلا دور كبري يف إعالء ثورة اإلمام احلسني، كام هدف البحث إجراء حتليل 

حمتوى مقارن بني تلك البحوث والدراسات يف ضوء حماورها العلمية، وجنس الباحثني.

ومن اجل التوصل إىل أهداف البحث، قامت الباحثة باختيار مجيع الباحثني املشاركني يف الوقائع العلمية 
التي أقيمت يف كربالء املقدسة )مركز كربالء للدراسات والبحوث – كلية العلوم اإلسالمية / جامعة كربالء( 

للعام )2017 – 2018(، باعتبارها عينة للبحث.

العراق، وأيضًا عىل )56( بحثًا ودراسة من      وبذلك تم احلصول عىل )119( دراسة وبحثًا علميًا من 



478

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركةوقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

خارج العراق، كام قامت الباحثة ببناء استبانة احتوت عىل عدد من التخصصات العلمية العراقية والعاملية التي 
كتبت حول مسرية األربعني، ومن ثم تم حساب تكراراهتا من اجل إجراء املقارنة فيام بينها.

     وعند االنتهاء من إجراءات عملية حتليل املحتوى للدراسات والبحوث العراقية والعاملية، توصل البحث 
إىل النتائج اآلتية:

هنالك تقارب يف مستوى ترتيب البحوث والدراسات العراقية والعاملية املتعلقة بزيارة األربعني عىل وفق . 1
اجتاهاهتا العلمية.

وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة بني الدراسات والبحوث العراقية والعاملية املتعلقة بمسرية األربعني . 2
وفقا الجتاهاهتا العلمية.

العراقية والعاملية . 3 الدراسات والبحوث  العالقة بني  تأثري للجنس )ذكور - ذكور( عىل مستوى  ال يوجد 
املتعلقة بمسرية األربعني وفقًا الجتاهاهتا العلمية.

والعاملية . 4 العراقية  والبحوث  الدراسات  بني  العالقة  إناث( عىل مستوى   - )إناث  للجنس  تأثري  يوجد  ال 
املتعلقة بمسرية األربعني وفقا الجتاهاهتا العلمية.

    كام قدمت الباحثة عند حصوهلا عىل نتائج البحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات املناسبة لبحثها.

الكلامت املفتاحية: حتليل املحتوى، الدراسات والبحوث، مسرية األربعني، املحاور العلمية، دراسة مقارنة.    

Analysis of the content of some of the Iraqi and international studies 
and research related to the Pilgrimage of forty in the light of its scientific 

research )comparative study(

L.Nuha Hmid Taher

Faculty of Medicine - AL-Ameed University

Abstract

The Pilgrimage of forty scientific research material to many scholars and researchers، they 
found a material worthy of research and exploration،they intentional to search for meaning، 
significance and reasons، and they proceeded from characterizing the manifestations to the 
inspection in the deep meanings of these revelations،we have often seen books and studies by 
scholars and scholars who are far from Islam and Shiism، but they have spoken in the language 
of those who understand this issue and live their manifestations، and see the depth of their 
meanings.
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That all the humanitarian services established in the Pilgrimage of forty aimed at the server 
or visitor Husseini get reward and reward of his intentions، but there is another important aspect 
cannot be overlooked contributes greatly to raise the cause of the revolution of Imam Hussein 
(peace be upon him) through the Pilgrimage of forty. Which is the intellectual and academic 
side، which is building by conscious pens aware of this issue، because it investigates scientists 
and writers as a unique event that comes out of the scope of the standards of social phenomena 
recognized. Therefore، the current research aims to know the most important researches and 
studies that dealt with the issue of Pilgrimage of forty، whether Iraqi or international، which 
played a major role in elevating the revolution of Imam Hussein (peace be upon him). The aim 
of the research is to conduct a comparative content analysis between these researches، and 
gender researchers. In order to reach the objectives of the research، the researcher selected all 
the researchers participating in the scientific facts held in Karbala (Karbala Center for Studies 
and Research - Faculty of Islamic Sciences / University of Karbala) for the year (2017 – 2018)، 
as a sample for research. In addition، (119) scientific studies and researches were obtained from 
Iraq، as well as (56) researches and studies from outside Iraq. The researcher also constructed 
a questionnaire، which contained a number of scientific and international disciplines that were 
writing about the Pilgrimage of forty، In order to compare them. When finished of the process 
of content analysis for Iraqi and international studies and research، the research reached the 
following results:

1-There، is a convergence in the level of the order of research and studies in Iraq and the 
international related to the Pilgrimage of forty in accordance with scientific directions.

2-The existence of a strong and positive correlation between the Iraqi and international 
studies and researches related to the Pilgrimage of forty according to their scientific directions.

3-There، is no effect of gender (male - male) on the level of the relationship between the 
studies and research in Iraq and the international related to the Pilgrimage of forty according to 
the scientific direction.

4-There، is an impact of gender (female - female) on the level of the relationship between 
studies and research in Iraq and the international related to the Pilgrimage of forty according to 
the scientific direction.

When the researcher obtained the results of the research، the researcher presented a set of 
recommendations and suggestions for her research.

Keywords: content analysis; studies and research; the Pilgrimage of forty; scientific 
direction; comparative study.
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التعريف بالبحث

اأولً- المقدمة

جليلة،  بعناوين  األربعني  ــارة  زي اتصفت  لقد 
كسائر  كوهنا  عن  أخرجتها  كبرية  أوصافًا  واكتسبت 
الزيارات املستحبة األخرى، فقد اتسمت هذه الزيارة 
لزيارة  املسلمني  من  املاليني  زحف  من  تضمنته  بام 
اإلمام احلسني بتحوهلا مظهرًا من مظاهر عظمة 
وأهداف  ملبادئه  عامليًا  وإعالنًا   الشهداء سيد 
هنضته املباركة، فأصبحت مضافًا لرجحاهنا يف نفسها 
من العناوين املؤكدة يف الرجحان التي ال خالف فيها 

)طاهر، 2008: 7(.

الزيارة الرشيفة أضحت معلاًم من معامل  هلذا فإن 
وسمة  عليهم(،  اهلل  )صلوات  البيت  أهل  مذهب 
عن  الباحث  فإن  لذا  وشموخه،  عزته  سامت  من 
رأى  إذا  كان  ملة  أي  من  املنصف  واملتأمل  احلقيقة 
واحــدة،  أرسة  كأهنا  منظم  بشكل  ترتابط  املاليني 
تعيش شؤوهنا ومهومها، وتبذل وتضحي بأقىص ما 
عندها من الوقت واجلهد واملال جتاه بعضها البعض، 
اليتيم  وتتفقد أحوال الفقري وتسعف املحتاج وترفد 
تفانيًا يف حب آل حممد )صلوات اهلل عليهم(، ومجيع 
البذل عطاًء من دون مقابل، فكان  الصور من  تلك 
ذلك حاكيًا عن عظمة مذهب أهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم(، بالتأكيد سوف يتوصل من خالل بحثه 
عن مدى عظمة مالمحها اإلنسانية والتي تكتيس فيها 

كل االفاضات اإلهلية، ومن ثم يرى أن قلمه عاجزًا 
عن اإلحاطة بام ختتزنه زيارة األربعني من مكنونات 
هبا  اإلملام  عن  القارص  عقلنا  يعجز  ورمحانية  ربانية 
وعن استيعاب املضامني امللكوتية لرب العاملني التي 
 :1988 )الطربيس،  اخلالدة  الزيارة  هذه  هبا  اختص 

ج5: 129(.

ففي كل عام تتجدد أيام زيارة األربعينية التي تعد 
أساسًا للقيم واملبادئ السامية التي أوىص هبا اإلمام 
زيارة األربعني ال  أن  نفهم  احلسني، ومن ذلك 
صوب  املتجهني  الــزوار  إىل  اخلدمات  تقديم  تعني 
كربالء املقدسة إلحياء الشعائر احلسينية فقط، بل هي 
جمموعة من الدروس والعرب وتقديم املوعظة للناس 
ثقافة وأفكار جديدة من أشخاص  امجع، واكتساب 
أكاديمية  ختصصات  يمتلكون  متعددة  جمتمعات  يف 
إيصال تلك  ثقافات خمتلفة، هدفهم  متنوعة ولدهيم 
الكراهية  نبذ  عرب  املثالية  الدرجة  إىل  املجتمعات 
أن  ننسى  إذ ال  بالتساوي،  الناس  والطائفية وتعامل 
من ثمرات زيارة األربعني ذلك التالحم االجتامعي 
يتمتعون  جتعلهم  والــذي  غريهم،  أو  املسلمني  بني 
والتسامح،  للتفاهم،  املستعدة  اإلجيابية  بالروح 
والتعايش، وفق رؤية متوازنة مستمدة من مبادئ أيب 

األحرار احلسني. )زيد، 2018: 5(.

ــارة  زي يف  املقامة  اإلنسانية  اخلــدمــات  كــل  أن 
احلسيني  الــزائــر  أو  اخلــادم  منها  هيــدف  األربــعــني 
احلصول عىل األجر والثواب من نواياه، لكن هنالك 
إسهامًا  يساهم  إغفاله  يمكن  ال  مهم  آخر  جانب 
من   احلسني ــام  اإلم ثــورة  قضية  رفــع  يف  بالغًا 
الفكري  اجلانب  وهو  أال  األربعني،  مسرية  خالل 
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األقالم  أنامل  بواسطة  يبنى  والــذي  واألكاديمي 
حتري  ألهنا  وذلك  القضية،  هلذه  واملدركة  الواعية 
العلامء والكتاب بوصفها حدث فريد خيرج من نطاق 
فهي  عليها،  املتعارف  االجتامعية  الظواهر  مقاييس 
ظاهرة إهلية، أريد هلا أن تبقى وتستمر، ألهنا تستمد 
طاقتها من أطهر دم أريق ظلاًم عىل ثرى كربالء وبيد 
اتعس خلق اهلل، ويف هذا السياق ندرك كلامت بطلة 
يزيد يف  بني هاشم وهي ختاطب  كربالء عقيلة 
 :بالطه وهو نشوان بانتصاره عىل اإلمام احلسني
»فو اهلل ال تحو ذكرنا، وال تيت وحينا، وال تدرك 

أمدنا« )املياحي، 2016: 6(.

لقد شكلت زيارة األربعني مادة للبحث العلمي 
وجدوا  فقد  والباحثني،  الدارسني  من  الكثري  لدى 
إىل  فعمدوا  والتنقيب،  البحث  تستحق  مــادة  فيها 
البحث عن املعنى والداللة واألسباب، فانطلقوا من 
توصيف املظاهر إىل الغور يف عمق املعاين املتجلية من 
هذه الشعائر، وكثريًا ما رأينا كتبًا ودراسات ملفكرين 
وباحثني بعيدين عن اإلسالم وعن التشيع، ولكنهم 
تكلموا بلسان من يفهم هذه القضية ويعيش جتلياهتا، 

ويعاين عمق معانيها )اميدبخش، 2017: 237(.

سؤال  تلخيص  يمكن  ذكره،  تم  ما  خالل  ومن 
البحث باآليت: 

تناولت  التي  والعاملية  العراقية  البحوث  اهم  -ما 
العلمية  ظاهرة زيارة األربعني وفقًا لالجتاهات 

لباحثيها؟

ثانياً- اأهمية البحث:

 احلسني اإلمــام  أربعينية  زيــارة  حظيت  لقد 
من  فيها  ملا  الطويل  ٍتأرخيها  مدى  عىل  بالغ  باهتامم 
عامة،  املسلمني  نفوس  يف  كبرية  ومعان  دالالت 
جسدت  كوهنا  خاصة،  العراقي  الشعب  وأبــنــاء 
التعايش  الصور اإلنسانية كإشاعة مبدأ  جمموعة من 
وانتامءاهتم  ثقافاهتم  بمختلف  الزائرين  بني  السلمي 
الفكرية، ومدى التالحم الثقايف واملجتمعي، ونكران 
خمتلف  لدى  اخلدمات  تقديم  يف  والتسابق  الــذات 
رشائح )جمتمع األربعني(، حتى أضحت هذه الزيارة 
املعطاء،  العراقي  لشعبنا  وحضارية  ثقافية  هوية 
العلمية  املؤسسات  من  العديد  دعــا  الــذي  األمــر 
من  هبا  االهتامم  إىل  والدينية  واألكاديمية  والرتبوية 
مؤترات  عقد  أو  خاصة،  جمــالت  تأسيس  خــالل 
للدراسات  كربالء  )مركز  إلحيائها  ودينية  علمية 

والبحوث، 2018: 9(.

أنحاء  مجيع  من  والكّتاب  الباحثني  يدعو  ما  إن 
العامل لتوحيد أقالمهم لوصف عظمة زيارة األربعني، 
هو مستوى التحصيل اإليامين والعقائدي من شعرية 
زيارة اإلمام احلسني والذي يمكنهم من توظيف 
والدينية  احلياتية  ممارساهتم  يف  املكتسبة  الطاقات 
التجسيد  وهو  والسمو،  الكفاءة  من  عال  بمستوى 
وتضحيته   احلسني اإلمام  ثورة  لفهم  األسمى 
الكربى، واملتمثل باستنقاذ البرش من غياهب الظلمة 
واجلهالة والعمى والشّك واالرتياب إىل قناديل النور 
ومفاتيح العلم والبصرية وسبل اليقني واالطمئنان، 
كام أن من أرسار انجذاب األطياف البحثية بمختلف 
والسياسية  واالجتامعية  والفكرية  الدينية  توجهاهتا 
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اإلمام  شخصية  هي  األربعني  زيــارة  نحو  وغريها 
احلسني كونه الشخصية التي تتلك من اجلاذبية 
ميول  إشباع  عىل  القادرة  االستثنائي  واالستقطاب 
وغايات ونوعية كل شخصية إنسانية قصدت زيارته 

)أل مبارك، 2016: 5(.

لقد رأى العديد من الكتاب والباحثني العراقيني 
اليوم  تثل  كربالء  يف  األربعني  زيــارة  أن  والعرب 
صورة حية لتوق اإلنسانية إىل احلرية ورفض الظلم، 
بحقوقها  املنادي  والفادي  املصلح  بالبطل  وشغفها 
يقرتن  مشهد  بأهنا  وصفوها  إذ   ،احلسني اإلمام 
فيه الوعي والبصرية مع الشجاعة والتضحية بالنفس 
يشكالن  اجلــامهــري  لــدى  اجتمعا  إذا  أمـــران  ومهــا 
مها  بل  النووي  السالح  عن  مضاًء  يقل  ال  سالحًا 
شامل  تدمري  سالح  النووي  السالح  ألن  منه  أمىض 
والشجاعة(  )البصرية  ثنائي  أن  حني  يف  وخــراب، 
اإلسالمي  الفيض  هذا  ان  كام  ونامء.  بناء  سالح  مها 
الذي تشهده كربالء يتدفق من كل بقاع العامل وحيمل 
األحرار  أيب  نداء  مع  بالتضامن  إنسانية  مدلوالت 
اإلمام  أربعينية  أصبحت  وقد   .احلسني اإلمام 
للرسالة  ــوالء  ال إلعــالن  رائعًا  سفرًا   احلسني
التي لوال دماء اإلمام احلسني ما كان  املحمدية 
والفساد  الطغيان  وتقاوم  جديد  من  تتوهج  أن  هلا 

والظلم )السالمي، 2017: 8(.

أطلقوا  ما  بحوثهم  آخرون يف  باحثون  تناول  كام 
عليه بـ »معجزة ضيف اإلمام احلسني« إذ حتدثوا 
وال  القارس  الربد  حيول  ال  الذي  الضيف  هذا  عن 
العواصف  الرياح وال  األمطار وال  القائظ وال  احلر 
“الدواعش”  وال  الطواغيت  وال  القتل  وال  الرتابية 

إىل  الذهاب  دون  الدنيا،  حب  وال  التكفرييون  وال 
سيد  اهلل  رحيانة رسول   املصطفى حبيب  مضيفه، 
عاصمته  يف   احلسني اإلمــام  اجلنة  أهل  شباب 
عام  كل  يتجسد  ملضيفه  الضيف  عشق  كــربــالء، 
أن  بعد  امجع،  العامل  أدهشت  التي  املليونية  باملسرية 
اإلمام احلسني يف عاصمته  وصل عدد ضيوف 
كربالء، إىل اكثر من )25( مليون شخص، وهو جتمع 
يمكن  ال  عشق  أيضًا  وهو  أبدًا.  املعمورة  تشهده  مل 
األقالم وخترس  تتكرس يف وصفه  وصفه ألنه عشق 
األلسن، هذا الضيف يقطع مئات الكيلومرتات مشيًا 
عىل األقدام، يف تأكيد عميل عىل التمسك بنهج اإلمام 
احلسني، وعدم ترك هذا النهج الذي تبخس من 
أجله األنفس واألبناء واألموال )نارص، 2017: 4(.

وذكر بعض الباحثني بأهنم مهام كتبوا عن عظمة 
املسري  وصف  عن  تعجز  كلامهتم  فان  الزيارة  هذه 
احلسيني يف زيارة األربعني، كام ان أقالمهم قد جفت 
أحبارها عن رسد معانيها التي ختتبيء خلفها أرسار 
املحبني  قبل  من  ينقطع  ال  دائم  عشق  لكونه  الدنيا، 
تتخللها  احلسينية  املسرية  وإن   ،احلسني لإلمام 
سطورهم  تعجز  التي  اإلنسانية  املبادئ  من  العديد 
اإلنسانية  األخالق  معاين  تلمس  الن  تدوينها،  عن 
بكل تفاصيلها ال يتحقق أال من خالل ذلك املسري، 
واكدوا  العجب،  أوصاف  بكل  عجيبة  إهنا  بالفعل 
بانه قد أضحت كلامت اإلمام احلسني ومواقفه 
املفردات  تلك  وكونت  أمجــع،  العامل  ــأذان  ب تــدوي 
مصلح  كل  هنجه  عىل  ويسري  يقتدي  شعار  البالغية 

وثائر)الالمي، 2017: 10(.

باعتباره  كربالء،  وحجيج  األربعني  حدث  إن 



483

حمور البحوث العامةحمور االعالم

حدثًا إقليميًا وعامليًا مهاًم، برهاٌن كاٍف عىل عاملية هذه 
الشخصية والثورة العظيمتني، وقد أثار اهتامم الكثري 
يف  بحثًا  غاصوا  الذين  واملسترشقني  الباحثني  من 
الكتاب  املناسبة. فكان  العميقة هلذه  املعاين واألبعاد 
والباحثون رشحية علمية واسعة تؤدي عماًل أكاديميًا 
مميزًا بنكهة حسينيٍة فريدة إلنتاج بحوث متأصلة عن 
والتحمل  والصرب  الفداء  عن   احلسني اإلمــام 
والعطاء وكل مفردات اخللق الرفيع، باعتبار مسرية 
اإلمام  قضية  تبني  إنسانية  ملحمة  أعظم  األربعني 
)عرندس،  املاليني  أهلمت  التي  وآالمه   احلسني

.)10 :2018

لذا فان البحث احلايل هيدف ملعرفة اهم البحوث 
األربعني  زيــارة  بقضية  اهتمت  التي  والــدراســات 
سواء كانت عراقية أو عاملية والتي كان هلا دور كبري 
يف إعالء ثورة اإلمام احلسني، كام هتتم الدراسة 
احلالية بإجراء حتليل حمتوى مقارن بني تلك البحوث 
فضاًل  العلمية.  حمــاورهــا  ضــوء  يف  ــات  ــدراس وال
يمكن  نتائج  من  احلــايل  البحث  اليه  سيتوصل  عام 

االستفادة منها من جانبني: 

اجلانب النظري: أن الدراسة احلالية تعد امتدادًا . 1
جلهود الباحثني ممن تناولوا يف بحوثهم ودراساهتم 
موضوع )البحث( ودور ذلك يف تشكيل إضافة 
معرفية ملا كتب يف هذا الصدد. فيمكن أن يكون 
هذا  يف  الالحقة  للدراسات  مرجعًا  احلايل  بحثنا 
يثريه من قضايا وتساؤالت يمكن أن  ملا  املجال 

تؤخذ بنظر االعتبار.
النتائج . 2 يف  أمهيته  وتتجىل  التطبيقي:  املجال 

خالل  من  احلايل  البحث  عنه  يسفر  سوف  التي 

إجراء  اجل  ومن  املجتمع  صالح  يف  توظيفها 
دراسات أخرى مشابه ملوضوع البحث.       

ثالثًا- اأهداف البحث:

   هيدف البحث احلايل معرفة:

العراقية . 1 والدراسات  البحوث  ترتيب  مستوى 
وفق  عىل  األربعني  بزيارة  املتعلقة  والعاملية 

اجتاهاهتا العلمية.
البحوث . 2 ترتيب  مستوى  بني  الفروق  داللة 

بزيارة  املتعلقة  والعاملية  العراقية  والدراسات 
األربعني عىل وفق اجتاهاهتا العلمية تبعا ملتغري:

نوع البحوث )عراقية، عاملية(.أ. 
اجلنس )ذكور، إناث(. ب. 

رابعًا- حدود البحث:

   ويقترص البحث احلايل باحلدود األتية: 

البحوث . 1 حمتوى،  حتليل  املوضوعية:  احلدود 
األربعني،  زيارة  والعاملية،  العراقية  والدراسات 

املحاور العلمية.
احلدود البرشية: الباحثني يف جمال زيارة األربعني.. 2
احلدود املكانية: كربالء املقدسة.. 3
احلدود الزمنية: األعوام بني )2017 - 2018(.. 4

خام�شًا- تحديد الم�شطلحات:

وسيتم يف هذه اجلزئية تعريف املفاهيم األتية: 

1 . ،)Analyzing of the Content( املحتوى  حتليل 
عرفها كل من: 
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للوصف أ.  أسلوب  وهو   :)1991 )عدس، 
دور  يقترص  بحيث  اللفظية  للامدة  املوضوعي 
فئات  وفق  اللفظية  املادة  تصنيف  عىل  الباحث 
منها  فئة  كل  خصائص  حتديد  بغية  حمددة 
هبا  تتصف  التي  العامة  السامت  واسـتخراج 

)عدس، 1991: 104(.
للبحث ب.  أداة  أو  أسلوب  هو   :)2007 )يونس، 

بحثية  جماالت  يف  استخدامه  يمكن  العلمي 
الشكل  حيث  من  املحتوى  لوصف  متنوعة 

واملضمون )يونس، 2007: 39(.
األسلوب ج.   :)2012 العظيم،  وعبد  )حممد 

العلمي املستخدم يف جمال حتليل حمتوى كتاب أو 
منهج معني، هبدف حتويل مادة التواصل املكتوبة 
إىل بيانات عددية إحصائية يمكن قياسها )حممد 

وعبد العظيم، 2012: 22(.

وتتبنى الباحثة تعريف )يونس، 2007( كتعريف 
نظري ملفهوم حتليل املحتوى.

ويعرف إجرائيًا: بانه الدرجة الكلية التي ستحصل 
عليها البحوث والدراسات العراقية والعاملية اعتامدًا 

عىل حتليلها اإلحصائي.

2 . the Surveys &( والبحوث  الدراسات 
Research(، عرفها: 

عبارٌة  باهنا  الدراسة  تعرف   :)1976 )شلبي، 
واضحًة  قراءًة  وقراءتِه  معني،  موضوٍع  متابعِة  عن 
تفاصيلِه،  كافِة  يف  تبحُث  مصادر  دراسة  خالل  من 
للدراسات،  رئيس  الُكتب كمصدٍر  تستخدم  وعادًة 
أيضًا متابعة حلالٍة ما، قد تكون جديدًة، وغري  وهي 
مكتشفة من قبل، وتساهم دراستها يف تعريف الناس 

هبا، وإثراء املجال العلمي الذي ترتبط فيه.

أما البحث فهو عبارٌة عن جمموعة من االكتشافات 
إىل  الوصول  أجل  من  حمدد  منهج  عىل  تعتمد  التي 
النتائج املطلوبة املرتبطة بفكرة ما، وهو أيضًا دراسٌة 
تعمل عىل استقصاء، واستنتاج العديد من املعلومات 
ودراستها،  مجعها،  طريق  عن  معينة،  بامدٍة  اخلاصة 
مفهومة  بطريقة  تفسريها  أجل  من  ترتيبها،  وإعادة 

)شلبي، 1976: 69(.

3 . ،)The Pilgrimage of forty( األربعني  مسرية 
عرفها: 

أهم أ.  من  ويعد  1416هـ(:  طاووس،  )ابن 
املناسبات عند املسلمني، إذ خترج مواكب العزاء 
من  اآلالف  مئات  ويتوافد  اليوم  هذا  مثل  يف 
أنصار أهل البيت من كافة أنحاء العامل إىل 
أرض كربالء لزيارة اإلمام احلسني. ويقوم 
املاليني من الزوار باحلضور إىل كربالء مشيًا عىل 
العراق  مدن  من  وشيوخهم  بأطفاهلم  األقدام 
الرايات  حاملني  املختلفة  العامل  والدول  البعيدة 
1416هـ:  طاووس،  )ابن  النرُصة  عن  تعبريًا 

ج2: 589(.
تظاهرة ب.  عىل  يطلق  عنوان   :)2018 )الطائي، 

باجتاه  الناس  من  ماليني  خالهلا  ينطلق  إسالمية 
العرشين  يف   احلسني اإلمام  لزيارة  كربالء 
من  الناس  يتقاطر  إذ  عام،  كل  من  صفر  من 
ذلك  يف  تشاركهم  العراقية  والقرى  املدن  شّتى 
البيت من  أتباع مدرسة أهل  الوفود الكثرية من 
شّتى البلدان كإيران والبحرين والكويت ولبنان 
برشي  جتمع  أكرب  ويعد  وغريهم،  وباكستان 
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سنوي وأضخم مسرية راجلة يف العامل )الطائي، 
.)127 :2018

دراسة مقارنة )A comparative study(، عرفها: . 3

الذي  املنهج  ذلك  وهو   :)1997 الفتوح،  )أبو 
يعتمد عىل املقارنة يف دراسة الظاهرة، إذ يربز أوجه 
الشبه واالختالف فيام بني ظاهرتني أو أكثر، ويعتمد 
الباحث من خالل ذلك عىل جمموعة من اخلطوات 
املتعلقة  العلمية  احلقيقة  إىل  الــوصــول  أجــل  من 
بالظاهرة املدروسة. وتستعني العلوم املختلفة باملنهج 
خالل  من  وذلك  الدراسات،  من  الكثري  يف  املقارن 
مقارنة ظاهرة معينة بظاهرة أخرى يف نفس املكان أو 

الزمان )أبو الفتوح، 1997: 114(.

خلفية نظرية ودرا�شات �شابقة

اأوًل- م�شيرة الأربعين في عيون اأكاديمية:

األربعني  مسرية  يف  املليونية  الزيارة  ظاهرة  إن 
واملبادئ  القيم  انتصار  عن  تعرب   احلسني لإلمام 
واألهداف التي استشهد من أجلها سيد الشهداء يف 
الذي  البرش  من  اهلائل  احلشد  وهذا  كربالء.  معركة 
ــان  األدي خمتلف  ومــن  عــام،  كل  يف  ونشاهده  ــراه  ن
يؤكد  والقوميات  واجلنسيات  واألعراق  واملذاهب، 
القاتل،  عىل  واملقتول  الظامل،  عىل  املظلوم  انتصار 
واحلق عىل الباطل. وتؤكد واقعة كربالء أن االنتصار 
األموي كان  للجيش  الذي حدث يف كربالء  املادي 
مستمر  واملبادئ  القيم  انتصار  بينام  ــاًل،  وزائ مؤقتًا 
حدث  وما  كربالء  أحداث  أكدته  ما  وهذا  وثابت، 
)اليوسف،  احلقيقي  االنتصار  هو  وهــذا  بعدها؛ 

.)7 :2017

باعتبارها   احلسني اإلمــام  أربعني  زيــارة  أن 
البد   – عام  كل  يف  تتجدد   – تكرارية  دينية  ظاهرة 
الثمرة  اقتطاف  ألجل  أبعادها  بجميع  دراستها  من 
املرجوة منها، الن السلوك دينٌي 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 
التطبيق  مقام  يف  ودقة  وحرصًا  التزامًا  تولد  الفكر 

)الكربالئي، 2015: 5(.

اجتامعية  ظاهرة  األربعني  زيــارة  شكلت  ولقد 
إجيابية جديرة  أبعادًا  تركت  أخالقية وإنسانية مؤثرة 
بعد  عندها  والتوقف  والبحث  والدراسة  بالرصد 
فرزها حلاالت رائعة وهذه األبعاد إجيابية من شأهنا 
أن تشكل دافعًا قويًا للنهوض بمجتمعنا إىل مصاف 
املجتمعات املتقدمة، من خالل ما يكتب عنها بأقالم 
 .احلسني اإلمــام  بقضية  ومؤمنة  وعاشقة  حمبة 

)البيايت، 2015، 2(، 

وانطالقًا من ذلك يمكن تسليط الضوء وبشكل 
خمترص عىل األبعاد االجتامعية واإلنسانية واألخالقية 
التجمعات  أكــرب  بحق  صــارت  التي  الــزيــارة  هلــذه 
الدينية يف مجيع أصقاع العامل وأكثرها تنوعًا من حيث 

االنتامءات والقوميات وكااليت: 

1. التالقح الفكري والتواصل املعريف:

إن التالقح الفكري والتواصل املعريف يعدان من 
أحد أهم الركائز التي بنيت عليها احلضارات يف رشق 
األرض وغرهبا وسبب أساس يف التعايش السلمي، 
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وزيارة األربعني توفر فرصة اللتقاء شتى احلضارات 
الرشقية منها والغربية بام يكفل لكل زائر أو صاحب 
معرفية  بحصيلة  خيرج  أن  علمي  باحث  أو  موكب 
والغريب  الرشقي  جتد  ففيها  املصادر  متنوعة  ومبدئية 
الفكرية  واالجتاهات  واملذاهب  األديان  شتى  ومن 
هذه  حتقيق  تكفل  والتعايش  التوائم  من  حالة  يف 
الثمرة إن تم رعايتها بالشكل املطلوب )الكربالئي، 

.)5 :2015

فالذهاب سريًا عىل األقدام إىل تلك النقطة املضيئة 
من خريطة الوجود احلر والتي تسمى كربالء، جتعل 
من الكائنات العاشقة جمتمعًا مندجمًا روحيًا وجسديًا 
بقيمة الرمز، فتنتج اخلطى بنية إنسانية هي مزيج من 
البنيتني  هاتني  بني  والعالئق  واألفكار،  العواطف 
ُتنتج وُتكتشف طيلة الفرتة الزمنية التي يتوقف الزمن 
إيامنيًا  املنتعشة  املسافة  لنبض  السمَع  إزاءها، مسرتقًا 
ومساعدهتم  بتكافلهم  واجتامعيًا  املؤمنني،  بتسابيح 
لبعضهم البعض. فلقد أثبتت الزيارة األربعينية وما 
عرب  يمر  اإلنسان  لتجديد  االنطالق  أن  تثبت  زالت 
للشعائر  الواقعية  والنظرة  العقالين،  التصور  قناة 
اإلفــرازات  ألن  ذلك  القلوب«؛  »تقوى  تثل  التي 
وجدانية  حالة  إىل  تقود  الــزيــارة  هلــذه  االجتامعية 

حضارية عقالنية )الصويري، 2016: 4(.

2. تكريس ثقافة العمل التطوعي:

بناء  يف  أسهمت  قد  التطوعي  العمل  فكرة  إن 
الكثري من الدول احلديثة وتقدمها فام أحوج بلداننا إىل 
تفعيل هذه الثقافة.وزيارة األربعني بام هلا من خلفية 
والباعثية  املحركية  من  تلك  فكرية  عاطفية  دينية 

اإلمكانات  كل  يفوق  قــدرًا  التطوعي  العمل  عىل 
آالف  مدى  فعىل  املجال  هذا  يف  العاملية  املؤسساتية 
الكيلو مرتات ومن مجيع االجتاهات املؤدية إىل كربالء 
ولعدة أيام جتد الشيبة والشباب، الرجال والنساء يف 
حركة متواصلة يبذلون جهودا جبارة وأمواال طائلة 
عن قناعة وإخالص دون أدنى تذمر أو إحباط ودون 
أي أجر مادي دنيوي يف قبال ما يبذلونه )الكربالئي، 

.)6 :2015

املهرجان  هــذا  يف  للنظر  اجلاذبة  املشاهد  ومــن 
والشباب  األطفال  ــرتاك  اش هو  الكبري  التطوعي 
اخلــدمــات  تقديم  يف  ــع،  واسـ نحو  عــىل  والــنــســاء 
عىل  العراقيون  يعمل  إجيابية  ظاهرة  وهي  للزائرين، 
األطفال  نفوس  يف  تزرع  ألهنا  واستثامرها،  تنميتها 
والشباب والنساء ويف عقوهلم حب العمل الطوعي 
تنظيمي  ذات طابع  إدارة مجاهريية  يرتكز عىل  الذي 

عايل )عودة، 2014: 6(.

3. تكريس ثقافة التكافل االجتامعي:

أن  قبل  إنسانية  قيمة  االجتامعي  التكافل  إن 
املبادئ  أهم  من  املبدأ  هذا  ويعد  دينيًا،  مبدًأ  تكون 
التقادير  اقل  الكفاف عىل  حد  لإلنسان  التي تضمن 
واالمتهان،  الذل  عن  بعيدة  كريمة  حياة  يمنحه  بام 
التطوعي  العمل  بني  جتمع  عندما  األربعني  وزيارة 
من جهة والعطاء املادي والروحي الالحمدود ودون 
مقابل من جهة أخرى بذلك تبلغ ذروة التكافل التي 
مل تبلغها املؤسسات الدولية فضاًل عن غريها، إذ من 
أهم السامت التي يكتسبها األنسان يف زيارة األربعني 
هي سمة العطاء الذي يورث بدوره خصاالً أخالقية 
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واإليثار  ــود  واجل الكرم  قبيل  من  كثرية  وإنسانية 
للذات  املفرط  واحلــب  واألنانية  البخل  وتغييب 

)الكربالئي، 2015: 7(.

التكافل  مفهوم  خيتلف  قد  األربعني  زيــارة  ويف 
املالية  املــصــارف  ــالل  خ ــري  جي عــام  الــيشء  بعض 
اإلسالمية، فالتكافل أو التأمني اإلسالمي هو مفهوم 
اإلسالمية  املعامالت  عىل  يرتكز  إسالمي  تأميني 
الرشيعة  وأنظمة  قــواعــد  مــراعــاة  مــع  املــرصفــيــة، 
نخوض  األربعني  زيارة  يف  نحن  ولكن  اإلسالمية، 
به  يقوم  فيام  يتجسد  إنه  للتكافل،  العميل  باملعنى 
املواكب  أهايل  يؤديه  وما  األربعني،  زيارة  يف  الناس 
الرئيسة  الطرق  التي تتد عىل جوانب وحمارم  اهلائلة 
مئات  إىل  جمانا  خدماهتا  بتقديم  لترشع  والفرعية 
كلل  دونام  بالطبع  الشهداء،  سيد  زوار  من  اآلالف 
خيدم  بأنه  يشعر  فاجلميع  منّة،  أدنى  وبال  ملل،  أو 
نفسه، أما ظاهرة فتح البيوت أمام الزوار فهي تكاد 
أن  واألمجــل  بامتياز،  مليونيه  عراقية  ظاهرة  تكون 
الناس تتسابق للحصول عىل زائرين يملؤون بيوهتم 
والربكة ألهنم زوار  للخري  إليهم كمصدر  وينظرون 
اإلمام احلسني فيتسابقون عىل املزيد منهم، أمام 
الشباب  جتد  هلذا  والشباب،  واملراهقني  األطفال 
للتكافل)عبد  وعنوانا  الكرم  يف  غاية  اليوم  العراقي 

احلسني، 2018: 5(.

ثقافة  وتكريس  العنرصي  التمييز  عىل  القضاء   .4
املساواة والتواضع:

والعرق  اللون  أساس  عىل  العنرصي  التمييز  أن 
أبرز  من  يعد  والديني  الفكري  واالنتامء  واجلنسية 

اللعنات التي أصابت املجتمع البرشي بصورة عامة 
رشقًا وغربًا حتى أن الدول احلديثة رغم تسارع عجلة 
قوانني  من  رشعته  ما  ورغــم  فيها  والتطور  التقدم 
للحيلولة دون هذا التمييز ال زالت نرشات األخبار 
الفينة واألخرى بأحداث مروعة من  تطل علينا بني 
رغم  العنرصية  بسبب  فيها  ومعنوي  مــادي  عنف 

التكتم اإلعالمي الشديد.

اإلمــام  من  تستمده  بام  األربــعــني  ــارة  زي ولكن 
ورصيد  إنسانية  ومبادئ  دينية  قيم  من   احلسني
الــفــوارق  مجيع  ــة  إذابـ مــن  تكنت  ــني  رص فــكــري 
كربالء  إىل  الزاحفة  املليونرية  احلشود  بني  العنرصية 
واألديان  والقوميات  اجلنسيات  شتى  فيهم  جتد  إذ 
الفكرية كام جتد األسود واألبيض وقد  واالجتاهات 
املنام،  تساوى اجلميع يف )امللبس، املطعم، املجلس، 
بعض  إىل جنب  بعضهم  يسري  بل  الخ(   .… اخلدمة 
الذات  ونسيان  واملحبة  باألخوة  مشحونة  أجواء  يف 

)الكربالئي، 2015: 8(.

وان ما يؤكد بان زيارة األربعني كان هلا دور فعال 
يف القضاء عىل التمييز العنرصي مع نرش ثقافة املساواة 
والكتاب  الباحثني  من  العديد  استنباط  البرش،  بني 
من العراق ودول العامل جلملة من العوامل اإلجيابية 

الناجتة عن هذه الظاهرة احلسينية املبهرة، ومنها: 

والتعايش  والوئام  واملحبة  اإلخاء  مشاعر  شيوع  أ- 
وحب احلياة والتضحية يف سبيل اآلخر.

والتفاين  العطاء  من  إجيابية  حاالت  بروز  ب- 
والتضحية واإليثار والكرم والضيافة.

ج- احلصول عىل فرصة للحوار مع الذات ومراجعة 
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خالل  اليومية  احلياة  وحتديات  القضايا  يف  النفس 
ساعات السري الطويلة.

املال  امتالك  من  تأت  مل  التي  بالطمأنينة  الشعور  د- 
والثروة ما يثبت بأن ليس كل األغنياء سعداء وال كل 

الفقراء تعساء.
هـ- تعزيز الثقة بالنفس والقناعة باإلمكانيات الذاتية 

وترشيد النفس األمارة بالسوء.
يموج  بحر  بالتنوع يف  املتأجج  اإلنساين  الشعور  و- 

بكتل برشية متنوعة األعراق والثقافات.
ز- الشعور بالعدالة اإلنسانية يف فضاء ال يفرق بني 
إىل  والفقري  األمري  بني  يفاضل  وال  واألجري  الوزير 

حد ما.
االندماج  خالل  من  واإلرهاب  العنف  نبذ  ح- 
واالنخراط يف صفوف لواء املحبة والتعايش وقبول 

اآلخر.
العالقة  النفسية  العقد  من  مجلة  من  التخلص  ط- 
والظلم  اجلهل  من  املوروثة  الثقافة  يف  اخللل  نتيجة 

والضاللة.
لبناء  والوطنية  األخالقية  باملسؤولية  الشعور  ي- 

وترميم الوطن والعمل عىل طرد املفسدين.
ك- انعدام أو الرتاجع إىل حد كبري يف مستوى جرائم 
املحافظات  يف  اجلنيس  والتحرش  واالعتداء  الرسقة 

التي شهدت الزيارة )البيايت، 2015: 7 - 9(.

ثانيًا- مفهوم تحليل المحتوى:

اإلحصائية  األساليب  أحد  املحتوى  حتليل  يعد 
يف  يستعمل  وهو  العلمي،  البحث  جمال  يف  املهمة 
العلمية  والدراسات  البحوث  أصناف  كل  دراسة 

أنواعها، وعىل هذا تعد منهجية حتليل  عىل اختالف 
الباحث  تساعد  ألهنا  شاملة  علمية  تقنية  املحتوى 
من  والتي  يريدها  التي  األبعاد  إعطاء  عىل  بعد  فيام 
فينبغي  بحثه،  إشكالية  عن  اإلجابة  يمكنه  خالهلا 
حيتاج  الدراسة،  حمل  املوضوع  أن  من  أوالً  التأكد 
فعاًل إىل تقنية حتليل املحتوى لإلجابة عن إشكاليته، 
تكون  عندما  املنهج  هذا  إىل  اللجوء  يتم  فانه  لذا 
الدليل  عىل  مقصورة  الباحث  جيمعها  التي  البيانات 
أو  تلفزيونية  برامج  جمــالت،  )جــرائــد،  الوثائقي 
إذاعية، مضمون كتب.. الخ( ذلك أن القائم بتحليل 
هبم  االتصال  يمكن  أحداث  أو  أشخاص  ودراســة 
)تار،  الباحث  لدى  الكايف  بالقدر  ومتوفرة  مبارشة 

.)14 :2007

حتليل  منهج  يتضمن  بأنه  عدة  باحثون  وأشــار 
املحتوى جمموعة من اخلصائص، منها: 

الوصف  إىل  والذي هيدف  للوصف:  أسلوب  أ-انه 
يعني  هنا  والوصف  حتليها،  املراد  للامدة  املوضوعي 
تفسري الظاهرة كام تقع، ويف ضوء القوانني التي تكننا 

من التنبؤ هبا.
من  صفة  املوضوعية  موضوعي:  أسلوب  انه  ب- 
مقوماته  من  أساس  ومقوم  العلمي،  العمل  صفات 
وتعني النظر إىل املوضوع نفسه دون تأثري كبري بالذات 
الطريقة  أو  لألسلوب  صفة  فاملوضوعية  املدركة، 
التي يتعامل هبا اإلنسان مع احلقائق بعيدًا عن ميوله 
واملشاعر  العواطف  عن  يرتفع  منهج  يف  ومشاعره 
وهي  العاطفية  أو  )الذاتية(  مقابله  ويف  الشخصية، 
ونفسيته  األنسان  بذات  كثريا  يتأثر  الذي  األسلوب 
 :2012 العظيم،  وعبد  )حممد  الشخيص  وزاجه 
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.)41
عملية  خطة  ضوء  يف  التحليل  يضم  التنظيم:  ج- 
الفئات،  أساسها  عىل  وحتدد  الفروض،  فيها  تتضح 
التحليل  هبا  مر  التي  اخلطوات  خالهلا  من  وتتضح 
حتى ما انتهى الباحث ما انتهى اليه من نتائج، ويعني 
التحليل  فئات  يتضمن  عام  إطار  وضع  التنظيم 

وطبيعة املادة، والغرض من التحليل.
د- الكمية: يعتمد حتليل املحتوى عىل مدى التقدير 
الكمي أساسا للدراسة، ومنطلقًا للحكم عىل انتشار 
الظواهر، ومؤرشًا للدقة يف البحث ومن ثم االطمئنان 

إىل النتائج )اهلاشمي وعطية، 2011: 319(.

بان   )2012 والعبودي،  )قاسم  ــاف  وأض كام 
عند  اآلتيني  الرشطني  اتباع  الباحث  عىل  يستوجب 

تبنيه منهج حتليل املحتوى يف دراسته: 

أ-الرتكيز عىل حتليل ظاهرة النصوص وترابطها معا، 
وعدم التطرق إىل النوايا اخلفية للمؤلف وما يقصده، 
عن  وتبتعد  الوصف  منحى  نحو  بعملها  تسري  فهي 

املنحى التقويمي يف إصدار األحكام.
يف  املنظم  العلمي  األسلوب  منحى  استخدام  ب- 
بموضوعية،  املحللة  املادة  تصف  بحيث  التحليل، 
كام جاءت يف كتاب )املنهج( وتفرس الظاهر التي تقع 

ضمن املحتوى )قاسم والعبودي، 2012: 288(.

كام واكد )طعيمه، 2003( بأن املحتوى العلمي 
الذي تتحقق  الوسيط  له أمهية خاصة، فهو  للكتاب 
وسيلة  هو  املحتوى  كان  وملا  األهــداف،  خالل  من 
واضحة  بطريقة  يصاغ  أن  فيجب  املنهج،  حتقيق 
وحتليل  ختمني،  وال  فيها  لبس  ال  موضوعية  منطقية 
يف  العلمي  البحث  أساليب  ــد  أح هــو  املحتوى 

التي  املادة  اجتاهات  عىل  للتعرف  اإلنسانية  العلوم 
بطريقة  خصائصها  عىل  والوقوف  دراستها،  يتم 
أو  ذاتية  انطباعات  استنادًا إىل  علمية منظمة، وليس 

معاجلات عشوائية )طعيمه، 2003: 11(.

من  الباحث  ن  يمكِّ املحتوى  حتليل  أسلوب  أن 
إعطاء وصـف دقيق ملا يتضمنه الكتاب من احلقائق 
فيه  مهمة  أمــور  عن  ويكشف  العلمية،  واملفاهيم 
والتعديل،  للتصحيح  األساسية  املبادئ  تقديم  مع 
عملية  فإن  لذا  املناسب،  املحتـوى  اختيـار  وتسهيل 
تطوير  هـدفها  تشخيصية،  عملية  تعد  الكتب  حتليل 
اخلاصة  األهــداف  كاختيار  عدة  نــواٍح  من  املناهج 
والعامة، وحتديد اجلوانب املهمة من اجل االستفادة 
منها يف تصميم مناهج أخرى مماثلة )اجلرب، 2005: 

 .)886

معني  كتاب  بموضوع  املحتوى  حتليل  ويرتبط 
العلمية،  ختصصاته  وطبيعة  املــوضــوع  هــذا  ببنية 
»النظام  اسم  عادة  املتخصص  املوضوع  عىل  ويطلق 
املعريف«، وتتطلب عملية تصميم املحتوى قدرة فائقة 
أي  يف  املعرفة  فحجم  االختيار،  عىل  املصممني  من 
نظام معريف كبري، واملعيار األسايس يف االختيار هي 
األهداف التي يتم اختيار املحتوى من أجل اإلسهام 
يف حتقيقها، وهناك معايري أخرى تتصل بشموهلا عىل 
مستويات املعرفة وأنواعها، وبقدرة املعرفة التي يتم 
اختيارها عىل إظهار الطبيعة املتخصصة للنظام املعريف 
وبرضورة مراعاة التكامل والتنسيق مع حمتوى النظم 
املناهج الكتب األخرى )مرعي واحليلة،  املعرفية يف 

.)41 :2008
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ثالثًا- درا�شات �شابقة:

دراسة )حيدر حسن اليعقويب، 2017(: بعنوان . 1
جمتمع  يف  واآلخــر«  »الــذات  تفاعل  )ديناميكية 
املستقبلية  بالتصورات  وعالقتها  األربــعــني 

للسلوك(.

وكربالء،  النجف  حمافظتي  بني  الدراسة  أجريت 
جمتمع  يف  باآلخر  )الــذات(  تفاعل  معرفة  وهدفت 
معرفة  وأيضًا  ــذات(،  )ال نظر  وجهة  من  األربعني 
يف  باآلخر  )الــذات(  تفاعل  ديناميكية  بني  الفروق 
عىل  )الذات(  نظر  وجهة  من  األربعني  زيارة  جمتمع 
وفق متغريي النوع )الذكور – اإلناث(، والبلد )من 
الدراسة  هدفت  كام  العراق(،  خارج  من  العراق، 
يف  الفروق  حتديد  مع  املستقبلية  التصورات  معرفة 

نفس املتغريات.

شملت عينة الدراسة )700( زائر، بواقع )400( 
العراق،  خارج  من  زائر  و)300(  العراق،  من  زائر 
الباحث  قام  البحث،  نتائج  إىل  الوصول  اجل  ومن 
وكذلك  ــذات،  ال تفاعل  ديناميكية  مقياس  بتبني 
استخراج  وبعد  املستقبلية،  التصورات  مقياس 
ثم  ومن  األداتني،  لكال  والثبات  الصدق  معامالت 
نتائج  أظهرت  البحث،  عينة  أفــراد  إجابات  حتليل 

البحث ما ييل: 

أ- أن الزائرين والزائرات من داخل وخارج العراق 
تفاعل  لدهيم  )األربعني(  جمتمع  إىل  ينتمون  كوهنم 

ديناميكي مع الذات ونحو األخر.
يف  والزائرات  الزائرين  بني  تفاعل  يوجد  ال  ب- 

ديناميكية التفاعل مع الذات.

ج- أن الزائرين والزائرات من داخل وخارج العراق 
كوهنم ينتمون إىل جمتمع )األربعني( لدهيم تصورات 

مستقبلية للسلوك.
املجتمع  أفراد  هبا  يقوم  التي  التصورات  أن  د- 
يتبناها  التي  التوجهات  حيث  من  ختتلف  األربعني 
طبيعة  يعكس  وهذا  )الذكور-اإلناث(  من  كل 
حيملوهنا  التي  النفسية  واحلاجات  الشخصية  نمط 

)اليعقويب، 2017: 93-11(. 

2 . :)2018 اخلفاجي،  جرب  عبد  )وليد  ــة  دراس
والعقائدية يف  الفكرية  )األبعاد  الدراسة  عنوان 

زيارة األربعني(.

وهدفت  املقدسة،  كربالء  يف  الدراسة  أجريت 
دراسة الظاهرة وقراءهتا من الداخل عىل وفق منهج 
إىل  أدت  التي  واألســبــاب  العوامل  ملعرفة  حتلييل 
تفاقمها واتساعها بعد سقوط النظام عام )2003(، 
واستقصاء العالقات االجتامعية وما ينجم عنها أثناء 

املشاركة وممارسة عملية السري ملسافات واسعة.

املسحي  التحليل  منهج  الباحث  استخدم  ولقد 
كام  ــارة،  ــزي ال هلــذه  احلاصل  التطور  عىل  للتعرف 
توصلت نتائج بحثه إىل أن زيارة األربعني قد أخذت 
بالتطور نتيجة انتقاهلا شعوريًا أو ال شعوريًا من جيل 
واملؤثرات  واحلاجات  املعطيات  أن  وإذ  آخــر،  إىل 
الداخلية واخلارجية، ال تفقد خصوصياهتا ومعانيها 
أو  وحركتها،  مسارها  تغري  أو  الشعبية،  ونكهتها 
الشعبي،  املخيَّل  يف  راسخة  كوهنا  بقوة،  تستغل  أن 
وبخاصة إذا كانت شعائر وطقوس مرتبطة بمشاعر 
للدراسات  كربالء  )مركز  واجتامعية  ووطنية  دينية 

والبحوث، 2018: 16 – 17(.
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3 . :)2018 الطائي،  طاهر  حامد  )هنــى  ــة  دراس
بعنوان )دور اخلدمة احلسينية لطلبة اجلامعة يف 

تفعيل مسرية األربعني(:

بــغــداد، وهــدفــت معرفة  الــدراســة يف  أجــريــت 
ولقد  األربعني،  مسرية  تفعيل  يف  اجلامعة  طلبة  دور 
العينة )43( طالبًا من طلبة اإلعالم اجلامعي  بلغت 
التابعني جلامعات حمافظة بغداد )بغداد، املستنرصية، 
قامت  كام  التكنولوجيا(،  النسور،  دجلة،  النهرين، 
فقرة   )12( فقراهتا  عدد  بلغ  استبانة  ببناء  الباحثة 
من اجل التوصل إىل نتائج البحث، إذ تم استخراج 
معامالت الصدق والثبات هلا، وبعد حتليل إجابات 
الطلبة  دور  أن  الدراسة  نتيجة  أظهرت  العينة،  أفراد 
قد كان ذو مستوى كبري يف اخلدمة احلسينية من اجل 
للدراسات  كربالء  )مركز  األربعني  مسرية  تفعيل 

والبحوث، 2018: 102 - 104(.   

رابعًا - التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:

لبعض  حمــتــوى  حتليل  ــايل  احلـ البحث  ــاول  ــن ت
الدراسات والبحوث العراقية والعاملية وفقا للمحاور 
اليه  هدفت  ما  مع  اختلف  قد  بذلك  وهو  العلمية، 
البحث  متغريات  حيث  من  أما  السابقة،  الدراسات 
)اخلفاجي،  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  اتفقت  فقد 
2018( يف اختيارها ملتغري )اجلنس(، ولكن اختلفت 
بالنسبة  احلالية  الــدراســات  مع  احلالية  الــدراســة 

الختيارها ملتغري نوع التخصص العلمي للبحث.

أما فيام خيص باختيار حجم عينة البحث فقد كان 
هناك أيضا اختالف إذ شملت العّينة يف يف الدراسات 
السابقة )700( و )43(، بينام تراوحت عينة البحث 

احلايل )175( باحثًا.

الدراسة  اختلفت  فقد  البحث،  بأداة  يتعلق  وفيام 
ببناء  السابقة يف أهنا قد قامت  الدراسات  احلالية مع 
استبانة لتحليل حمتوى املحاور العلمية لوقائع املؤتر 
العلمي ملركز كربالء للدراسات والبحوث، وكذلك 
بذلك  وهي  كربالء،  جلامعة  اإلسالمية  العلوم  كلية 

قد خطت خطوة جديدة يف بناء أدوات البحث.

أما بالنسبة للنتائج فسوف تقوم الباحثة بتفسريها 
الدراسات  نتائج  اليه  توصلت  ما  مع  ومقارنتها 

السابقة عند عرضها لنتائج البحث.

منهجية البحث واإجراءاته

اأولً- منهجية البحث:

التحلييل،  الوصفي  املنهج  الباحثة  استعملت 
بتحديد  يعتني  إذ  الدراسة  هلذه  مالئم  منهج  ألنه 
ووصفها  هي  كام  املبحوثة  للظاهرة  القائم  الوضع 
وبيان  الظاهرة،  بنيتها  حتليل  عىل  تعتمد  بطريقة 
يتعدى  وقد  مكوناهتا،  أو  عنارصها  بني  العالقات 
املنهجية  اإلجراءات  حدود  يف  التفسري  إىل  الوصف 
املتبعة، مع قدرة الباحث عىل التفسري العلمي املنظم 
لوصف ظاهرة حمدودة وتصويرها تصويرًا كميًا عن 
الظاهرة  عن  املقننة  والبيانات  املعلومات  مجع  طريق 
 :2011ً وحمسن،  )اهلاشمي  وحتليلها.  وتصنيفها 

.)164
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ثانيًا- مجتمع البحث:

واألفــراد  احلــاالت  مجيع  عىل  جمتمع  كلمة  تطلق 
واألشياء التي يتجه الباحث إىل دارسته )أبو التمن، 
2007: 186(. ويتضمن جمتمع البحث يف الدراسة 
احلالية مجيع األبحاث والدراسات العراقية والعاملية 
التي كتبت بمناسبة زيارة األربعني خالل مشاركتها 
كربالء  مركز  أقامها  التي  العلمية  املــؤتــرات  يف 
للدراسات والبحوث التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
وكذلك كلية العلوم اإلسالمية باالشرتاك مع جامعة 
الطباطبائي يف حمافظة كربالء املقدسة للعام )2017 
– 2018(، واجلدولني )1/أ(، و )1/ب( يوضحان 

ذلك.

جدول )1/اأ( توزيع مجتمع البحث وفقًا للبحوث العراقية

ت

مركز كربالء 
للدراسات 
والبحوث

كلية العلوم 
اإلسالمية وجامعة 

املجموعالطباطبائي
جنس 
الباحث

ختصص 
البحث

جنس 
الباحث

ختصص 
البحث

ذكر1
علوم 
تربوية 
ونفسية

ذكر
اللغة 

العربية 
)أدب(

2

أنثى2
اللغة 

العربية 
)أدب(

ذكر
علوم 

إسالمية
2

أنثى3
علوم 
تربوية 
ونفسية

أنثى
علوم 

إسالمية
2

ذكر4
اللغة 

العربية 
)أدب(

ذكر
علوم 
تربوية 
ونفسية

2

ذكر5
علوم 
سياسية

2تاريخذكر

أنثىقانونذكر6
علوم 

إسالمية
2

ذكرتاريخذكر7
علم 

االجتامع
2

أنثى8
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
إسالمية

2

ذكرتاريخذكر9
علوم 

إسالمية
2

ذكرتاريخذكر10
علوم 

إسالمية
2

أنثىتاريخأنثى11
علم 

االجتامع
2

ذكرتاريخذكر12
علوم 

إسالمية
2

أنثى13
علوم 

إسالمية
أنثى

علوم 
تربوية 
ونفسية

2

أنثى14
علوم 

إسالمية
2إعالمأنثى

أنثى15
علوم 

إسالمية
أنثى

علم 
االجتامع

2

أنثى16
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
إسالمية

2

ذكر17
علوم 
تربوية 
ونفسية

أنثى
علوم 

إسالمية
2

أنثى18
علوم 
تربوية 
ونفسية

ذكر
علوم 

إسالمية
2

ذكر19
علم 

االجتامع
ذكر

علم 
االجتامع

2



493

حمور البحوث العامةحمور االعالم

أنثى20
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
إسالمية

2

ذكر21
علم 

االجتامع
أنثى

علوم 
إسالمية

2

ذكر22
علم 

االجتامع
أنثى

علوم 
إسالمية

2

أنثى23
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
إسالمية

2

أنثى24
علم 

االجتامع
ذكر

اللغة 
العربية 
)أدب(

2

أنثى25
علم 

االجتامع
ذكر

اللغة 
العربية 
)أدب(

2

ذكر26
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
إسالمية

2

ذكر27
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
إسالمية

2

أنثى28
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
إسالمية

2

أنثى29
علم 

االجتامع
ذكر

اللغة 
العربية 
)أدب(

2

ذكر30
علوم 

إسالمية
ذكر

علم 
االجتامع

2

ذكر31
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
إسالمية

2

أنثىجغرافيةذكر32
علم 

االجتامع
2

أنثىجغرافيةذكر33
علم 

االجتامع
2

2إعالمذكرتاريخأنثى34

ذكرتاريخذكر35
علوم 
سياسية

2

ذكرتاريخذكر36
علوم 
سياسية

2

ذكرتاريخذكر37
اللغة 

العربية 
)أدب(

2

ذكر38
العلوم 

السياحية
2إعالمذكر

2إعالمذكرجغرافيةذكر39

أنثى40
العلوم 

السياحية
2إعالمذكر

أنثى41
العلوم 

السياحية
2إعالمذكر

أنثىقانونأنثى42
علم 

االجتامع
2

ذكر43
إدارة 

واقتصاد
ذكر

علوم 
سياسية

2

ذكر44
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
إسالمية

2

ذكر45
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
سياسية

2

ذكر46
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر47
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

أنثى48
علم 

االجتامع
1

ذكر49
ألعلوم 
السياحية

1
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ذكر50
العلوم 

السياحية
1

ذكر51
علوم 

إسالمية
1

أنثى52
علوم 

إسالمية
1

ذكر53
علوم 

إسالمية
1

ذكر54
علوم 

إسالمية
1

1تاريخذكر55

ذكر56
اللعة 

العربية 
)أدب(

1

1إعالمذكر57

1إعالمذكر58

1إعالمذكر59

أنثى60
علوم 
سياسية

1

1إعالمأنثى61

أنثى62
علوم 

إسالمية
1

أنثى63
علم 

االجتامع
1

أنثى64
علم 

االجتامع
1

أنثى65
علوم 

إسالمية
1

ذكر66
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

أنثى67
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

1إعالمأنثى68

ذكر69
اللغة 

العربية 
)أدب(

1

ذكر70
علوم 
سياسية

1

أنثى71
علوم 

إسالمية
1

أنثى72
علوم 

إسالمية
1

1إعالمذكر73

ذكر74
علوم 

إسالمية
1

7445119املجموع

جدول )1/ب( توزيع مجتمع البحث وفقًا للبحوث العالمية

ت

مركز كربالء 
للدراسات 
والبحوث

كلية العلوم 
اإلسالمية وجامعة 

املجموعالطباطبائي
جنس 
الباحث

ختصص 
البحث

جنس 
الباحث

ختصص 
البحث

أنثى1
علم 

االجتامع
ذكر

علوم 
سياسية

2

ذكرتاريخذكر2
علم 

االجتامع
2

ذكرتاريخذكر3
علوم 

إسالمية
2

أنثىتاريخذكر4
علوم 
سياسية

2
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ذكر5
علوم 

إسالمية
ذكر

علوم 
إسالمية

2

2تاريخذكرتاريخذكر6

2تاريخذكرإعالمأنثى7

أنثى8
علوم 
سياسية

ذكر
علوم 

إسالمية
2

أنثى9
علوم 
سياسية

ذكر
علوم 

إسالمية
2

ذكر10
علوم 
سياسية

ذكر
علوم 

إسالمية
2

ذكر11
علم 

االجتامع
1

ذكر12
علم 

االجتامع
1

1تاريخذكر13

أنثى14
اللغة 

العربية 
)أدب(

1

1قانونذكر15

ذكر16
علوم 

إسالمية
1

ذكر17
علم 

االجتامع
1

ذكر18
علوم 

إسالمية
1

ذكر19
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

أنثى20
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر21
علوم 

إسالمية
1

ذكر22
علوم 
سياسية

1

ذكر23
علوم 
سياسية

1

ذكر24
علوم 
سياسية

1

1إعالمذكر25

ذكر26
علوم 
سياسية

1

ذكر27
علوم 

إسالمية
1

ذكر28
علوم 
سياسية

1

ذكر29
علوم 

إسالمية
1

ذكر30
علوم 
سياسية

1

ذكر31
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر32
علوم 

إسالمية
1

ذكر33
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر34
علم 

االجتامع
1

أنثى35
علوم 
سياسية

1

أنثى36
علوم 
سياسية

1
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ذكر37
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر38
علوم 
تربوية 
ونفسية

1

ذكر39
إدارة 

واقتصاد
1

ذكر40
إدارة 

واقتصاد
1

أنثى41
علوم 

إسالمية
1

أنثى42
اللغة 

العربية 
)أدب(

1

ذكر43
علوم 

إسالمية
1

ذكر44
علوم 
سياسية

1

ذكر45
علوم 
سياسية

1

ذكر46
علم 

االجتامع
1

104656املجموع

ونالحظ من خالل اجلدولني السابقني أن جمتمع 
البحوث والدراسات العراقية قد بلغت )119( بحثًا 
ودراسة، بينام بلغ جمتمع البحوث والدراسات العاملية 
)56( بحثًا ودراسة، ولقد راعت الباحثة اتباع بعض 
اجلوانب واألمور عند تقسيم البحوث والدراسات، 

وكااليت:

الذي أ.  الدراسة  أو  البحث  جمال  حتديد  مراعاة 

ختصص  جمال  وليس  كتابته،  يف  الباحث  اعتمد 
الباحثني  أغلب  بأن  رأت  الباحث، وذلك ألهنا 
قد مالوا يف بحوثهم للكتابة عن مسرية األربعني 

يف جماالت بعيدة عن ختصصاهتم العلمية.
قامت الباحثة بذكر جنس وختصص الباحثون يف ب. 

البحوث املشرتكة.
تقسيم البحوث والدراسات وفقا ملتغريي اجلنس ج. 

والتخصص ونوع البحوث )العراقية والعاملية(.
العلمية د.  املؤترات  وقائع  عىل  الباحثة  اعتمدت 

بسبب  وهذا  املقدسة،  كربالء  يف  أقيمت  التي 
أهنا مل جتد )عىل حد علمها( بحوثًا ودراسات قد 
خارجه  أو  العراق  داخل  آخر  مكان  يف  أقيمت 

متعلقة بمسرية األربعني. 

ثالثًا- عّينة البحث:

وفق  عىل  اختيارها  يتم  املجتمع  من  جــزء  هي 
ممثلة  املسحوبة  العّينة  تكون  بحيث  خاصة  قواعد 
الدراسة )النعيمي والبيايت،  ّمن جمتمع  قدر اإلمكان 

.)80 :2009

بسبب صغر حجم جمتمع البحث، ارتأت الباحثة 
إىل سحبه مجيعًا باعتباره عّينة لبحثها احلايل، ويوضح 

اجلدولني )2 /أ( و )2 /ب( توزيع عّينة البحث.
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رابعًا- اأداة البحث:   

والبحوث  الدراسات  حمتوى  حتليل  إىل  للتوصل 
عند  الباحثة  اعتمدت  األربعني،  بمسرية  املتعلقة 
تصميم استبانة البحث عىل نوعية حماورها العلمية، 
وكذلك عىل رصد التكرارات احلاصلة يف كل حمور، 

لغرض حساهبا ومن ثم إجراء مقارهنا فيام بينها.

خام�شًا- ال�شدق الظاهري:   

ولقد حتقق للباحثة هذا النوع من الصدق خالل 
وتكرار  وتعليامهتا،  املحتوى  حتليل  استبانة  عرض 
يف  املختصني  املحكمني  من  جمموعة  عىل  درجاهتا 
يرى  إذ  خــرباء،   )10( عددهم  بلغ  خمتلفة  جماالت 
)غانم، 1997( بانه يتحقق مفهوم الصدق الظاهري 
ألي أداة إذا كانت فقراهتا تقيس الوظيفة املخصصة 

جانبها  إىل  أخــرى  وظيفة  تقيس  أن  دون  لقياسها 
اتضح  اإلجراء  هذا  وبعد   .)159  :1997 )غانم، 
قد  وتكراراهتا  البحث  أداة  حماور  مجيع  بان  للباحثة 
حصلت عىل نسبة مئوية من )80%( فأكثر، واستنادا 
البحث  الظاهري ألداة  إىل ذلك، فقد حتقق الصدق 

احلايل.

�شاد�شاً- ثبات اأداة تحليل المحتوى:   

قامت  البحث،  أداة  ثبات  استخراج  اجل  من 
الباحثة باستخدام طريقة الثبات عرب الزمن، إذ قامت 
العلمية  التخصصات  باستخراج حماور  أوالً  الباحثة 
األربعني  بمسرية  املتعلقة  والــدراســات  للبحوث 
إعــادة  الباحثني  أحــد  من  طلبت  ثم  وتــكــراراهتــا، 
زمني  بفاصل  مرتني  نفسها  لإلجراءات  التحليل 

جدول )2 /ا( توزيع عّينة البحث وفقًا للبحوث العراقية

اجلنس

التخصصات العلمية

جغرافيةتاريخقانون
علم 

االجتامع
علوم تربوية 

ونفسية
علوم 

إسالمية
علوم 
سياسية

إعالم
اللعة العربية 

)أدب(
علوم 

السياحة
إدارة

واقتصاد
املجموع

19386226983176ذكور

120144151312043إناث

2113221037713951119املجموع

جدول )2/ب( توزيع عينة البحث وفقا للبحوث العالمية

  اجلنس

التخصصات العلمية

جغرافيةتاريخقانون
علم 

االجتامع
علوم تربوية 

ونفسية
علوم 

إسالمية
علوم 
سياسية

إعالم
اللعة العربية 

)أدب(
علوم 

السياحة
إدارة

واقتصاد
املجموع

170651411100247ذكور

000110412009إناث

170761415220256املجموع
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العلمية  التخصصات  حماور  حتليل  تم  وهنا  بينهام، 
وتكراراهتا من خالل احتساب الثبات بني التحليلني 
)إبراهيم،   )Holisti( هولستي  معادلة  باستخدام 
 )0،89( االتفاق  نسبة  جاءت  وقد   ،)85  :1985
وثبات  املحتوى  حتليل  أداة  لثبات  جيد  معامل  وهو 

عملية التحليل.

�شابعًا- الو�شائل الإح�شائية:   

قامت  البحث،  أداة  ثبات  استخراج  أجل  من 
الباحثة باستخدام طريقة الثبات عرب الزمن، إذ:

النسبة املئوية )فرج، 1980: 149(.. 1
األداة . 2 ثبات  الستخراج  هولستي  طريقة 

)إبراهيم، 1985: 85(.
بني . 3 العالقة  الستخراج  سبريمان  ارتباط  معامل 

املتغريات وفقًا للرتب )بركات، 1980: 78(.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

اأوًل - عر�ض النتائج:  

املحتوى  حتليل  عملية  بإجراء  الباحثة  قيام  بعد 
أقيمت يف كربالء  التي  العلمية  املؤترات  عىل وقائع 
املقدسة باالستناد عىل حماورها العلمية العراقية منها 
احلصول  تم  تكراراهتا،  حساب  ثم  ومن  والعاملية، 

عىل نتائج أهداف بحثها وكااليت:    

ترتيب . 1 مستوى  )معرفة  األول:  اهلدف  نتائج 
املتعلقة  والعاملية  العراقية  والدراسات  البحوث 

بزيارة األربعني عىل وفق اجتاهاهتا العلمية(.

من اجل التوصل إىل نتائج اهلدف األول، ارتأت 
الباحثة حساب تكرارات حماور التخصصات العلمية 
املتعلقة بمسرية األربعني لكال الدراسات والبحوث 
العراقية والعاملية، ومن ثم القيام برتتيبها باستخراج 

النسب املئوية هلا، واجلدول )3( يوضح ذلك.

جدول )3( الدرا�شات والبحوث العراقية والعالمية وفقًا 

للن�شب المئوية والترتيب 

ت
نوع 

الدراسات 
والبحوث

نوع التخصصات 
العلمية

تكراراهتا
نسبها 
املئوية

ترتيبها

1

العراقية

1111إدارة واقتصاد

548علوم السياحة2

3
اللغة العربية 

)أدب(
986

13103إعالم4

767علوم سياسية5

6
علوم تربوية 

ونفسية
1085

22182علم االجتامع7

339جغرافية8

1194تاريخ9

2210قانون10

37311علوم إسالمية11
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1

العاملية

23،57إدارة واقتصاد

0010،5علوم السياحة2

3
اللغة العربية 

)أدب(
23،57

23،57إعالم4

1526،81علوم سياسية5

6
علوم تربوية 

ونفسية
610،95

712،53،5علم االجتامع7

0010،5جغرافية8

712،53،5تاريخ9

11،89قانون10

14252علوم إسالمية11

ومن خالل مالحظتنا للجدول )3( وعند حساب 
للدراسات  األوىل  الثالثة  االختصاصات  رتــب 
قد  اإلسالمية  العلوم  أن  نجد  العراقية  والبحوث 
الدراسات  يف  للرتتيب  بالنسبة  درجــة  اعىل  نالت 
جاء  ثم  ومن  األربعني،  بمسرية  املتعلقة  والبحوث 
الدرجة  عىل  ليحصل  االجــتــامع  علم  التخصص 
الثانية، أما الدراسات والبحوث يف جمال اإلعالم فقد 
حصلت عىل املرتبة الثالثة بالنسبة للبحوث العراقية.

فقد  العاملية  والبحوث  للدراسات  بالنسبة  أما 
عىل  السياسية  العلوم  جمال  يف  التخصصات  نالت 
اعىل الرتب، ومن ثم جاءت االختصاصات يف جمال 
كام  الثانية،  املرتبة  عىل  لتحصل  اإلسالمية  العلوم 
عىل  االجتامع  علم  جمال  يف  االختصاصات  حصلت 

املرتبة الثالثة من بني الدراسات والبحوث العاملية.

من  النوعني  كال  يف  الثالثة  املراتب  تتبعنا  وعند 

نلحظ  والعاملية(  )العراقية  واألبحاث  الدراسات 
ويمكن  االختصاصات،  مراتب  يف  تشابه  وجــود 
النظرية  اخللفية  وفــق  عىل  احلالية  النتيجة  تفسري 
شكلت  قد  األربعني  زيــارة  أن  هو  احلــايل،  للبحث 
ظاهرة اجتامعية أخالقية وإنسانية مؤثرة تركت أبعادًا 
إجيابية جديرة بالرصد والدراسة والبحث والتوقف 
عندها بعد فرزها حلاالت رائعة وهذه األبعاد إجيابية 
بمجتمعنا  للنهوض  قويًا  دافعًا  تشكل  أن  شأهنا  من 
إىل مصاف املجتمعات املتقدمة، من خالل ما يكتب 
اإلمــام  بقضية  ومؤمنة  وعاشقة  حمبة  بأقالم  عنها 

 .احلسني

مستوى . 2 بني  الفروق  )داللة  الثاين:  اهلدف  نتائج 
والعاملية  العراقية  والدراسات  البحوث  ترتيب 
اجتاهاهتا  وفق  عىل  األربعني  بزيارة  املتعلقة 

العلمية تبعًا ملتغري(.
أ- نوع البحوث )عراقية، عاملية(.

ب- اجلنس )ذكور، إناث(. 

الباحثة  قامت  الثاين  اهلــدف  حتقيق  اجــل  ومــن 
العراقية  والبحوث  ــدراســات  ال تكرار  بحساب 

والعاملية واجلنس وكاآليت: 

أ- نوع البحوث )عراقية، عاملية(.

لقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية قوية 
وموجبة بني الدراسات والبحوث العراقية والعاملية 
إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة )0،622( وهي أكرب 
من القيمة التائية اجلدولية التي تساوي )0.576(، 
 ،)9( حرية  ودرجة   ،)0.05( داللة  مستوى  عند 
وذلك بعد استخدام معامل ارتباط سبريمان الرتبي 
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وبذلك  بينهام،  الفروق  داللة  مستوى  الستخراج 
فروق  عــدم وجــود  يؤكد  الــذي  اهلــدف  هــذا  حتقق 
املتعلقة  والعاملية  العراقية  والبحوث  الدراسات  بني 

بمسرية األربعني، واجلدول )4( يوضح ذلك. 

جدول )4( الفروق بين الدرا�شات والبحوث العراقية 

والعالمية المتعلقة بم�شيرة الأربعين وفقًا لتجاهاتها 

العلمية

العامليةالعراقيةنوع التخصصات العلمية

117إدارة واقتصاد

810،5علوم السياحة

67اللغة العربية )أدب(

37إعالم

71علوم سياسية

55علوم تربوية ونفسية

23،5علم االجتامع

910،5جغرافية

43،5تاريخ

109قانون

12علوم إسالمية

28ف2

9درجة احلرية

0،622معامل ارتباط سبريمان

ب- اجلنس )ذكور، إناث(. 

مل تظهر نتيجة اهلدف الثاين املتعلقة باجلنس )ذكور 
الدراسات  بني  ارتباطية  عالقة  وجــود  ــور(  ذك  –
التائية  القيمة  بلغت  إذ  والعاملية  العراقية  والبحوث 
التائية  القيمة  من  أصغر  وهي   )0،479( املحسوبة 
مستوى  عند   ،)0.576( تساوي  التي  اجلدولية 

بعد  وذلــك   ،)9( حرية  ودرجــة   ،)0.05( داللــة 
استخدام معامل ارتباط سبريمان الرتبي الستخراج 
هذه  لنا  تؤكد  وبذلك  بينهام،  الفروق  داللة  مستوى 
والبحوث  الــدراســات  بني  فــروق  وجــود  النتيجة 
العراقية والعاملية املتعلقة بمسرية األربعني من حيث 
اجلنس )ذكور – ذكور(، واجلدول )5( يوضح ذلك. 

جدول )5( الفروق بين الدرا�شات والبحوث العراقية 
والعالمية المتعلقة بم�شيرة الأربعين وفقا لمتغير جن�ض 

الباحثين )الذكور(

العامليةالعراقية نوع التخصصات العلمية

10،56إدارة واقتصاد

8،510علوم السياحة

4،510اللغة العربية )أدب(

2،57،5إعالم

6،52علوم سياسية

6،55علوم تربوية ونفسية

4،54علم االجتامع

8،510جغرافية

2،53تاريخ

10،57،5قانون

11علوم إسالمية

293ف2

9درجة احلرية

0،479معامل ارتباط سبريمان

باجلنس  املتعلقة  الثاين  اهلدف  نتيجة  لقد أظهرت 
)إناث - إناث( بوجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة 
بني الدراسات والبحوث العراقية والعاملية إذ بلغت 
من  اكرب  وهي   )0،874( املحسوبة  التائية  القيمة 
 ،)0.576( تساوي  التي  اجلدولية  التائية  القيمة 
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 ،)9( حرية  ودرجة   ،)0.05( داللة  مستوى  عند 
وذلك بعد استخدام معامل ارتباط سبريمان الرتبي 
وبذلك  بينهام،  الفروق  داللة  مستوى  الستخراج 
بني  فــروق  وجــود  عدم  عىل  النتيجة  هذه  لنا  تؤكد 
املتعلقة  والعاملية  العراقية  والبحوث  الــدراســات 
بمسرية األربعني من حيث اجلنس )إناث - اناث(، 

واجلدول )6( يوضح ذلك. 

جدول )6( الفروق بين الدرا�شات والبحوث العراقية 

والعالمية المتعلقة بم�شيرة الأربعين وفقًا لمتغير جن�ض 

الباحثين )الإناث(

العامليةالعراقية نوع التخصصات العلمية

10،58،5إدارة واقتصاد

5،58،5علوم السياحة

82اللغة العربية )أدب(

44إعالم

81علوم سياسية

34علوم تربوية ونفسية

24علم االجتامع

10،58،5جغرافية

5،58،5تاريخ

88،5قانون

18،5علوم إسالمية

172،5ف2

9درجة احلرية

0،874معامل ارتباط سبريمان

ومن خالل ما نلحظ من نتائج جداول اهلدف الثاين، 
اخللفية  إىل  باالستناد  اليه  توصلنا  ما  تفسري  يمكن 
فرصة  توفر  األربعني  زيارة  أن  للبحث، من  النظرية 
بام  والغربية  منها  الرشقية  احلضارات  شتى  اللتقاء 

يكفل لكل زائر أو صاحب موكب أو باحث علمي 
املصادر  متنوعة  ومبدئية  معرفية  بحصيلة  خيرج  أن 
ــان  األدي شتى  ومــن  والــغــريب  الــرشقــي  جتــد  ففيها 
التوائم  من  حالة  يف  الفكرية  واالجتاهات  واملذاهب 
رعايتها  تم  إن  الثمرة  هذه  حتقيق  تكفل  والتعايش 

بالشكل املطلوب.

ثانياً- ال�شتنتاجات:  

البحوث . 1 ترتيب  مستوى  يف  تقارب  هنالك 
بزيارة  املتعلقة  والعاملية  العراقية  والدراسات 

األربعني عىل وفق اجتاهاهتا العلمية.
بني . 2 وموجبة  قوية  ارتباطية  عالقة  وجود 

املتعلقة  والعاملية  العراقية  والبحوث  الدراسات 
بمسرية األربعني وفقًا الجتاهاهتا العلمية.

عىل . 3 )ذكور-ذكور(  للجنس  تأثري  يوجد  ال 
والبحوث  الدراسات  بني  العالقة  مستوى 
األربعني وفقًا  بمسرية  املتعلقة  والعاملية  العراقية 

الجتاهاهتا العلمية.
يوجد تأثري للجنس )إناث-إناث( عىل مستوى . 4

العراقية  والبحوث  الدراسات  بني  العالقة 
والعاملية املتعلقة بمسرية األربعني وفقًا الجتاهاهتا 

العلمية.

ثالثًا- التو�شيات:  

املهتمة . 1 والدينية  التعليمية  املؤسسات  كافة  عىل 
املؤترات  من  املزيد  إقامة  األربعني  بزيارة 
والندوات لتفعيل أمهيتها يف املجتمعات العاملية.

الديني . 2 الوعي  العراقية نرش  عىل كافة اجلامعات 
والثقايف إلبراز أمهية وأهداف زيارة األربعني بني 
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طلبة اجلامعة.
عىل وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية والبرصية، . 3

والسيام عرب األنرتنت حماربة العنارص واألفكار 
اإلرهابية والتي هتدف إىل إذاعة األكاذيب حول 

زيارة األربعني.

رابعًا- المقترحات:  

مسرية . 1 عالقة  معرفة  إىل  هتدف  دراسة  إجراء 
األربعني باملستوى العلمي والثقايف واالقتصادي 

واجلنس لدى الزائر احلسيني.
مسرية . 2 عالقة  معرفة  إىل  هتدف  دراسة  إجراء 

 احلسني اإلمام  بقضية  باالعتقاد  األربعني 
لدى الزائر احلسيني.

إجراء دراسة هتدف إىل معرفة دور طلبة اجلامعة . 3
يف حماربة األفكار والعنارص اإلرهابية نحو زيارة 

األربعني. 
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موقف �شلطة البعث من اأحداث زيارة الأربعينية

)اأحداث �شفر( 1977 

أ. م. د. سيف عدنان ارحيم القييس

كلية االداب - اجلامعة العراقية

الملخ�ض

موقف سلطة البعث من أحداث صفر 1977 دراسة يف ضوء التقرير الرسي للجنة الرسية.

وتوجهات  السياسية  الساحة  شهدهتا  أحداث  وفق  جاءت  وإنام  الطارىء  باحلدث  صفر  أحداث  تكن  مل 
التفرد بالسلطة والعمل عىل حتجيم اي نفوذ سيايس للقوة السياسية او للتيار الديني الذي يمثل  البعث نحو 
رشحية واسعة من الشعب العراقي والتي تارس طقوسها الدينية منذ اكثر من 1300 سنة والتي تعد من النقاط 
احلساسة التي بدأ البعث يعمل جاهدًا عىل احلد منها أو حتجيمها مستخدمًا من القوة والعنف املفرط يف أحيان 
املواجهة  بموقف  الزوار  يقف جتاهه  التي  احلمراء  اخلطوط  تعد من  التي  الشعائر  تلك  لتحجيم  كثرية وسيلة 
كربالء  قصدوا  الذي  الزوار  لقمع  وقواهتا  الدولة  امكانيات  مجيع  سخرت  التي  البعث  سلطة  جتاه  والتحدي 
والتي  احلزن  يلفها  بطقوس خاصة  الفاجعة  تلك  السالم مستذكرين  االمام احلسني عليه  للمشاركة بمصاب 
وصفها البعث بأهنا تشكل حتديًا كبريًا هلم ولسلطتهم والذين وظفوا االعالم احلكومي بأن وراءها مؤامرة حاكها 
هلم النظام السوري ذو التوجه االيديولوجي املشابه املختلفني يف قيادة التيار الذي يمثله قطبا اخلالف متناسني 
الدكتاتورية  نحو  والتوجه  بالسلطة  االستئثار  من  تتحذر  بدأت  واسعة  التظاهرة هم رشحية  بتلك  قام  من  ان 
التي مثلها حزب البعث، فبعد أحداث صفر 1977 شكل البعث جلنة رسية لدراسة اسباب االنتفاضة ووضع 
املعاجلات للحد من املظاهر الدينية وتأثري دور احلوزة الدينية والعمل عىل حتجيم دور املرجعية الدينية يف العراق 

وهو ما سأتناوله  يف ورقتي البحثية.
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تمهيد

لقد حاول حزب البعث منذ جميئه للسلطة يف عام 
1968 العمل عىل اهناء املراسيم الدينية التي يتمسك 
هبا املسلمون الشيعة منذ قرون عديدة، حماولني تغيري 
املسلمون  عدها  والتي  فرح  ايــام  اىل  املناسبة  تلك 
شعورهم  يتحملها  وال  ملشاعرهم  استفزازًا  الشيعة 

.العاطفي مع مأساة احلسني

عىل  العمل  هــو  البعث  نظام  ــدأه  ب مــا  اول  أن 
رشخ  إحداث  حماوالً  الدينية  املرجعية  دور  حتجيم 
يف صفوفها، والعمل عىل إضعافها وزعزعة مكانتها 
عن  بنفسها  تنأى  وجعلها  أتباعها  نفوس  يف  الدينية 
الوقوف بوجه النظام وهذا ما حدث عندما وجهت 
املرجع  ابــن  احلكيم  مهدي  للسيد  ــام  االهت اصابع 
شبكات  اىل  باالنتامء  واهتامه  احلكيم  حمسن  الديني 
التجسس وادى اىل خروجه القرسي عن العراق يف 

عام 1969.

وبالرغم من وضوح اهلدف من تلك الفربكة من 
قبل البعث وحماولته اضعاف مكانة املرجعية الدينية 
جتديدًا  حقيقتها  يف  تعد  التي  االربعينية  والــزيــارة 
يف  املوقف  ذلــك  تفجر  الشيعة،  املسلمني  لوحدة 

احداث صفر 1977.

تفجر الأزمة

القاه  الذي  والرفض  للشكوك  نظرًا  أنه  والواقع 
يف  االخرى  السياسية  القوى  قبل  من  البعثي  النظام 
اىل ذلك  اضافة  دفعه  باهلشاشة  فإن إحساسه  البداية 

كسب  عىل  العمل  أو  خصومهم  ترويع  عىل  العمل 
شعبية لدى املواطن، ولكن ترويع املعارضة كان هو 
الطاغي عىل ما يبدو، والتي اتسمت بجانب اخلشونة 
بـــ»املــؤامــرات«،  بمصطلحهم  عــرف  ما  حتطيم  يف 
منها  نالت  والــتــي  التجسس«،  حلقات  ــرس  و»ك

املرجعية الدينية نصيبًا وافرًا)1()2(. 

البعث  نظام  اتبعها  التي  الشدة  سياسة  ظل  ويف 
واختاذ العلامنية شعارًا له بدأت نقمة الشيعة بالتزايد 
العتبات  زيارة  املفروضة عىل  املتشددة  القيود  السيام 
أرضار  حصول  إىل  أدت  الدينية،  املــزارات  املقدسة 
فقد  وكربالء  كالنجف  املقدسة  املناطق  يف  اقتصادية 
أدى احلظر اىل تقليص نفوذ العوائل التي تتوىل قيادة 
التي  النجف  يف  خاص  وبوجه  احلسينية،  الشعائر 

انطلقت منها املواجهة)3(. 

حتٍد  أكــرب  االربعني  ــارة  زي تعد  األمــر  حقيقة 
حلكومة البعث التي بدأت تعمل لعلمنة الدولة، 
تعمل  أخرى  لقوى  دور  أي  إبعاد  عىل  والعمل 
لتقويض قوة ونفوذ سلطة البعث، فكان من ضمن 
مستوى  عىل  احلكومة  بدأهتا  التي  االختبارات 
خلوفهم  احلسينية  املواكب  منع  حماولة  اجلامهري، 
الدولة،  قوة  تقوض  سياسية  دوافع  وراءها  بأن 
يف  االربعني  زيارة  ملنع  املحاوالت  تلك  وبدأت 
عام  وهي 1977 وهي العادة املتوارثة عن اآلباء 

واألجداد)4(.

حسب  الــزيــارة  عىل  احلظر  لفرض  ــربر  امل كــان 
عىل  القبض  إلقاء  عن  قيل  ما  احلكومي  اإلدعــاء 
مؤامرة  بوجود  اعرتف  بأنه  مزعوم  سوري  عميل 
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لزرع قنبلة موقوتة يف رضيح العباس يف كربالء 
وحّذرت األجهزة األمنية قادة املواكب والزوار من 
يلوح يف  كان  بالتحدي  أن شعورًا  املجيء،غري  مغبة 
جمموعة  التحدي  ذلك  وقاد  الــزوار،  حشود  أجواء 
النجف وكان قائد املجموعة  الشبان من حمافظة  من 
البالغي، وكانت  النجف ويدعى حممد  أحد شباب 
املجموعة تتألف من حوايل اثني عرش شابًا ينحدرون 
وكان  والــعــامرة،  ــرباق  ال حملتي  من  رئيسة  بصورة 
معظمهم طلبة أو جنودًا يف العرشينيات من أعامرهم 
وينتمون اىل عوائل من صغار التجار، فإن املجموعة 
لدور رجال  إضافة  للقيادة)5(،  مركزًا عفويًا  شكلت 
الصدر،  باقر  حممد  ومنهم  الزوار  مهم  لشحذ  الدين 

وتقديم األموال للمواكب احلسينية)6(. 

ألسباب  آخر  تصورًا  بطاطو  حنا  يعطي  حني  يف 
مياه  تدفق  نقص  بسبب  كانت  بأهنا  للشيعة  النقمة 
عىل  فرضت  التي  والقيود  ألراضيهم،  الــفــرات 
ــراءات  واإلج الدينية  احلــوزة  يف  الدراسة  حلقات 
التي فرضتها احلكومة عىل زيارة االربعينية خوفًا من 

اضطراب االوضاع هناك)7(.

حالة الغليان الذي تيز به الزوار بعد تسع سنوات 
السياسات  لقبول  رفضهم  تعكس  البعث  جميء  من 
التي سار عليها منذ وصوله للسلطة، ويف يوم اجلمعة 
حتث  اليد  بخط  املناشري  وزعت  15صفر  املصادف 
املشاركة يف مواكب األربعني  النجفيني والزوار عىل 
يف  النجف  من  مسريهتم  ــزوار  ال وبــدأ  كربالء،  اىل 
للتحذيرات  التحدي  ويشوهبا  كربالء  إىل  طريقها 
البرشي  التدفق  إيقاف  تستطع  مل  لكنها  احلكومية، 
يف  الصدامات  أن  غري  شخص،  ألف   )30( حلوايل 

بدايتها كانت حمدودة ويف اليوم التايل وصلت اىل خان 
النص، وهنا فتحت قوات األمن النار عىل الزائرين 
الذين بدورهم بدأوا باهلجوم عىل مركز رشطة خان 
»يا  هيتفون  وهم  احليدرية،  منطقة  قرب  النص)8(، 
صدام شيل إيدك، شعب العراق ما يريدك«)9(، وعىل 
أثر ذلك حارص اللواء املدرع السادس للجيش تعززه 
اهايل  عرف  هكذا  الزائرين)10(،  مجوع  املروحيات 

اجلنوب يومني أسودين لتأديتهم زيارة االربعني.

بني  حدثت  التي  املــواجــهــات  نتيجة  وكــانــت 
الطرفني، وقتلت القوات احلكومية من جانبها عددًا 
غفريًا من الزوار، وتم اعتقال ألفي مواطن من بينهم 
السيد حممد باقر احلكيم. ويبدو من جمرى األحداث 
الفعيل أن النظام استخدم تلك احلادثة ذريعة لثني أي 
جتمهر قد يكون يف املستقبل قوة رئيسة هتدد احلكومة 
سياستها  أن  جانبها  من  احلكومة  وربطت  العراقية، 
التي اتبعتها تعود ملخاوفها ان يستغل النظام السوري 
التجمعات لصاحله،  تلك  العراق  للبعث يف  املناوئ 
فبدأ حزب البعث يف العراق يكثف محلته ضد نظرائه 
السوريني، حيث كان النظام مشتبكًا معهم بخالف، 
الفرات  مياه  مشكلة  فإن  الفكري  للخالف  إضافًة 
كانت من ضمن املشاكل التي طفت عىل السطح بعد 

تشييد السوريني لسد الطبقة)11(.

تقرير حكومة البعث عن اأحداث خان الن�ض

وبعد أحداث خان النص شكلت حكومة البعث 
جلنة برئاسة عزة الدوري وعضوية كل من سعدون 
شاكر وحممد عايش وغانم عبداجلليل لدراسة كتاب 
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-5-15 يف  ــم)11153(  ــرق امل العامة  املخابرات 
.)12(1977

النص  خــان  أحــداث  عقب  الوضع  ولــدراســة 
املقرتحات  بــني  قسمتها  ــة  دراسـ اللجنة  قــدمــت 
الذي  الرسي  التقرير  يف  جاء  ما  وأهم  واملعاجلات 
رفعه عزت الدوري لعرضه عىل جملس قيادة الثورة 

وسأتناول أهم فقرات ما جاء يف التقرير:

العمل عىل تغيري الواقع االجتامعي واالقتصادي . 1
مبالغ  النجف وكربالء وذلك برصد  يف مدينتي 

سخية.
املحافظتني . 2 يف  واألمن  الرشطة  مالكات  زيادة 

املذكورتني.
االمنية . 3 االجهزة  بني  التضارب  اهناء  ولغرض 

من  كل  يف  جلنة  تشكيل  نقرتح  املحافظتني  يف 
حمافظة النجف- كربالء للتنسيق باالمور االمنية 
ممثلة من مدير االمن ومسؤول املخابرات وممثل 

احلزب وبرئاسة املحافظ.
كال . 4 يف  واملحافظ  احلزب  مسؤول  تعريف 

املحافظتني باخلطة االمنية وبالقرارات التي تنوي 
مديرية االمن العامة اختاذها لالستفادة من رأي 
مسؤول التنظيم واملحافظ يف هذه القرارات فيام 

خيص املوضوع.
االستمرار بتوعية اجلامهري بحقيقة توجه احلزب . 5

الدينية  واملناسبات  الدين  ختليص  اىل  الرامي 
التي  اخلاطئة  والتعبريات  املامرسات  من  املقدمة 
وبعيدة  االسالمي  الدين  عىل  طارئة  أصاًل  هي 
االلتباس  ورفع  السامية  وأهدافه  جوهره  عن 
املامرسات  وهذه  الدين  بن  اخللط  من  احلاصل 

يروجها  التي  االشاعات  عىل  الطريق  وقطع 
اىل  هيدف  احلزب  وان  والرجعيون  احلاقدون 

التصدي اىل الدين االسالمي.
السامح للمواطنني بإقامة جمالس العزاء احلسينية . 6

املحافظة عىل حمدوديتها دون  املحافظات مع  يف 
بخصوص  املناسبة  االجراءات  واختاذ  تقليص 

املوافقات والتعهدات.
احلارض . 7 الوقت  يف  امليش  لظاهرة  التعرض  عدم 

من  امليش  عادة  ان  عىل  بالتثقيف  واالستمرار 
احلسينية  املراسيم  اىل  بالقياس  الضارة  االمور 
الصحيحة التي تتناسب وقدسية املناسبة رشيطة 
مشاعر  يف  والطعن  التجريح  اىل  التعرض  عدم 

املامرسني.
العمل مع املامرسني والرواديد والقراء واخلطباء . 8

قصائدهم  تكون  ان  اىل  منهم  قسم  وتوجيه 
والثورة«  »احلزب  خلدمة  موجهة  وخطبهم 
وحتذير املسيئني منهم ومساعدة املحتاجني منهم 
العيش  بقصد  العمل  يامرسون  الذين  خاصة 

واعتامد ارزاقهم عىل املناسبات املذكورة.
مع . 9 الثقة  مستلزمات  هتيئة  عىل  العمل  مرحليًا 

خالل  من  احلوزة  وافراد  املراجع  من  بعض 
املختلفة  املامرسات  يف  احلزب  موقف  توضيح 
وحماولة دفعهم اىل حتديد موقف قريب من هنج 
الثورة عىل االقل وإيضاح الصورة لرجال الدين 
وحفاظها  هلم  الثورة  بتقدير  وإفهامهم  العرب 
التي  احلاقدة  العنارص  وتعرية  الدينية  ملكانتهم 
الثورة  عىل  مها  حقدًا  األمور  لتأزيم  دفعت 

والدين.
الدين . 10 اجياد صلة مع بعض مراجع  العمل عىل 
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باحلدود التي ختدم الثورة لتمكينهم من الكسب 
اجيابية مع بعض  عىل حساهبا وحتقيق عالقات 
موقف  هلم  يكن  مل  ممن  العربية  غري  العنارص 
املرتبطة  العنارص  وتشخيص  فرز  بعد  معادي 
واملشبوهة وحتجيم عدد االقامات املطلوبة هلم 

مع حتديد اجلهة املعنية للقيام هبذا العمل.
الفرتات . 11 خالل  الزوار  دخول  عىل  السيطرة 

لألجانب  التأشريات  اعطاء  وعدم  املذكورة 
بالدخول اىل العراق حيث ان االغلبية العظمى 
من هؤالء يمكن ان يكونوا موجهني وسيكون 
لعدم  املناسبات  استغالل  اىل  مشجعًا  عاماًل 
البلد  وأنظمة  قوانني  عىل  وإطالعهم  معرفتهم 
التمتع يف اجازاهتم  كذلك منع العسكريني من 
وكذلك املوظفني وقد اثبتت االحداث املاضية 

ان عددًا كبريًا من اجلنود كانوا بني املتظاهرين.
التقدمية . 12 والقومية  الوطنية  اجلبهة  خالل  من 

رضورة مفاحتة احلزب الشيوعي بعدم استغالل 
هذه املناسبات لتأليب املواطنني ضد اجراءات 

احلزب واحلكومة يف هذا الشأن.
ترشيع قانون يقيض بمنع رفع الالفتات السياسية . 13

والدينية يف الشوارع والرقات واملحالت العامة 
والبلدية  العاصمة  امانة  من  بإذن  اال  واخلاصة 
اجلهات  اىل  املخالفة  املنمة  او  اجلهة  تقديم  او 

املختصة ملحاسبتها.
مجع . 14 بمنع  السابقة  القرارات  اىل  االذهان  اعادة 

بعد  اال  كانت  واالعانات ألي جهة  التربعات 
عىل  واحلصول  الداخلية  وزارة  موافقة  اخذ 

كتاب يؤيد ذلك.

الحوزة العلمية والمرجعية الدينية 

ومدار�شها

وضع التقرير صفحات عديدة والذي محل عنوان 
ومدارسها  واملرجعية  العلمية  »احلــوزة  موضوع 
ومناهجها« ووضع املقرتحات للتعامل مع املرجعية 

جاء فيه:

عىل . 1 منحاز  هو  االعىل  املرجع  ان  املعروف  من 
الدول  كافة  يف  له  املقلدين  من  قاعدة  اوسع 
منحرص  االمجاع  فأن  هذا  عهدنا  ويف  االسالمية 
لكونه  اخلوئي  ابوالقاسم  السيد  شخصية  يف 
املرجع االعىل لذلك فأن التعامل الرسمي يكاد 
املاضية  الفرتات  فقط طيلة  يكون من خالله  ان 
الرجعية  العنارص  من  جمموعة  تضم  واحلاشية 
واحلاقدة وتؤثر يف مواقفه وغالبيتهم من العنارص 
والروحاين  اخلميني،  اهلل  )روح  أمثال  الفارسية 
مركز  وحيتلون  االيراين،  والسبزواري  املرعيش، 
اآلخرون  اما  النجف  جمتمع  قيادة  يف  الصدارة 
من اصل عريب فهم تابعون وتأثريهم يكاد يكون 
حمدودًا أمثال )حممد باقر الصدر، يوسف السيد 
عيل  رايض،  الشيخ  طاهر  حممد  احلكيم،  حمسن 

كاشف الغطاء(.
واالفغان( . 2 )الفرس  من  هم  الطلبة  غالية  ان 

واجلنوب  والباكستان  البنغالديش  اىل  اضافة 
العريب ولبنان.

الطالب . 3 عدد  معرفة  تتوىل  معينة  جهة  توجد  ال 
وكيفية دخوهلم العراق او اجتاهاهتم.

املدارس . 4 هذه  عن  كافية  معلومات  توجد  ال 
فيها  الدراسة  ومدة  ومدرسيها  فيها  يدرس  وما 
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وشهاداهتم واجلهات التي تديرها.
ومن املعروف ان جمموعة اخلوئي والكتل الدينية . 5

االخرى احلاقدة ال يمكن ان ترىض عىل أي نظام 
بشتى  حتاول  وهلذا  واشرتاكية  تقدمية  اهدافه 
وللحزب  للثورة  معاد  باجتاه  تنشط  أ،  الوسائل 
يمكنها  ما  والبرشية  املادية  االمكانيات  ولدهيا 
االمور  بعض  مستغلة  املشاكل  بعض  خلق  من 

التي نحن بغنى عنها يف الوقت احلارض.

المقترحات ب�شان المرجعية الدينية 

وطالب الحوزة

التعامل مع اخلوئي وحاشيته مرحليًا وبأسلوب أ. 
منهم  االستفادة  بذلك  متوخني  وواضح  دقيق 
مواقفهم  ضوء  عىل  التعامل  هذا  يكون  ان  عىل 
إفهامهم  عىل  الرتكيز  مع  والثورة  احلزب  من 
بمهامهم وعدم التعامل معهم بأي مسألة ال تقع 
واالتصال  التعامل  جيب  وهنا  اختصاصهم  يف 
داخل  املحاور  زيادة  ألجل  شخصية  من  بأكثر 
العنارص غري  التأكيد عىل مراقبة  الكيان مع  هذا 
منهم  التخلص  وحماولة  الكيان  هذا  يف  العربية 

تدرجييًا وبخطة ذكية جدًا.
واملرجعية ب.  العلمية  احلوزة  تعريب  عىل  العمل 

ما  اذا  االساسية  املهام  من  واعتبارها  الدينية 
اجلاليات  كافة  تسابق  االعتبار  بنظر  اخذنا 
النجف( وكذلك  )حمافظة  املحافظة  االخرى يف 
بأن  نحظى  لكي  اخرى  اسالمية  دولة  يف  احلال 
توصل مرشحها لتصدر هذا الكيان وعن كيفية 

التعريب نقرتح العمل عىل ما ييل:

جمموعة . 3 ضمن  هم  الذين  العربية  العنارص  دعم 
خالل  من  ومعنويًا  ماديًا  دعاًم  وغريهم  املراجع 
بان  علاًم  طريقهم  عن  وحلها  القضايا  تبني 
هذه  خالل  من  تأيت  الرجعية  ان  معلوماتنا 

املضاطر ومن خالل االنفاق املادي.
دعم طلبة العلوم الدينية العربية ماديًا.. 4
الدينية . 5 للعلوم  الدارسني  زيادة عدد  العمل عىل 

من الطلبة العرب.
العرب . 6 الدارسني  بعض  ادخال  عىل  العمل 

للتدريس ضمن املدارس الدينية)31(. 

بأهنا  التقدمية  والوطنية  القومية  اجلبهة  رد  فجاء 
تساند وتؤيد حزب البعث من خالل االجتامع الذي 
عقدته »اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية« جاء فيها: 
الثورية  القرارات  الوطنية  اجلبهة  سكرتارية  »تثمن 
التي اختذهتا القيادة السياسية ضد الزمرة اخلائنة التي 
ارتضت ان تكون اداة يف يد االستعامر لتنفيذ خمططاته 
التي مل تكن بعيدة عن رصد وتشخيص قيادة احلزب 

والثورة«)14(.
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»طقو�ض ذكرى زيارة الأربعين لالإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في زنجبار«

حمقق: يارس  كنعانی

kananiyasser@gmail.com 

 
التي تقام يف كربالء املقدسة سنويًا بإعتبارها من أشهر   طقوس ذكری زيارة األربعني لإلمام احلسني
وأضخم طقوس املسلمني الشيعة يف العراق والرشق األوسط ثم وضع إقامة هذه الطقوس يف إيران باملرتبة 
الثالثة، وهبذه  املرتبة  بحفاوة يف  زنجبار  تقام سنويًا يف  التي  الطقوس  الثانية، من دون شک سوف حتتل هذه 
الطريقة تنقل الطائفة الشيعية املقيمة هناک هذا الرتاث اإلسالمي اخلالد عرب إقامة هذه الطقوس الدينية الی 

األجيال القادمة.

املصطلح الفاريس »چهلم« يف هذه الطقوس يدل بأن أول من أقام هذه الطقوس كانوا من الطائفة الشيعية  
اإليرانية الذين أقاموا يف رشق أفريقيا وبالتحديد زنجبار، ويف احلقيقة أن هؤالء يبذلون قصاری جهودهم لنرش 

عقائد مذهب أهل البيت يف أفريقيا عرب إقامة طقوس مراسم العزاء بمناسبة ذكری األربعني.

سنويًا  تقام  التي  احلرام  حمرم  شهر  من  األولی  العرشة  واأليام  األربعني  ذكری  وإحتفاالت  طقوس  وتعد 
بشكل منسق ومنتظم من أشهر اإلحتفاالت الدينية بني الطائفة الشيعية اإلثنا عرشية يف القارة األفريقية. ونظرًا 
الی اخللفية التارخيية لذكری واقعة الطف يف العارش من حمرم احلرام واألربعني يف العرشين من شهر صفر  يف كل 
من تنزانيا ودار السالم )زنجبار(، تستعد الطائفة الشيعية هناك إلقامة هذه الطقوس واإلحتفاالت ملدة ثالثة 
أيام بشكل واسع ومنقطع النظري يف هذه السنة كام هو احلال يف السنوات السابقة. وتدل األبحاث امليدانية بأن 

الطائفة الشيعية من اإليرانيني تتمتع بمؤسسات مالية متعددة وقوية يف بالد الزنج.
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اقامة الطقوس وإحتفاالت دينية يف مدينة زنجبار 
دعوة  و  الشيعية  التقافة  ترقية  يف  هاما  دورا  تلعب 
السكان األصليني الی إعتناق االسالم، توجد أماكن 
إلقامة مراسم العزاء ومقاهي مزينة جدراهنا بقصائد 
العزاء  فارسية حول واقعة كربالء، كام تقام طقوس 
مماثلة للتي تقام يف مدينة بوشهر اإليرانية مما يوضح 
علی  إيران  يف  املقام  العزاء  ألسلوب  الواسع  التأثري 
هذا اجلزء من العامل.كانت الطائفة الشيعية من أصول 
اضطر  حيث  عام1940  منذ  زنجبار  يف  تقيم  هندية 
سبعينيات  أواخر  يف  البالد  مغادرة  إىل  منهم  الكثري 
وتغيري  العسكرية  اإلنقالبات  بسبب  املايض  القرن 
ضد  مارست  التي  السيايس  والضغوط  احلكومة 
إىل  مهاجرهتم  الی  أدی  مما  العسكر  قبل  من  الشيعة 
البلدان املجاورة. وبالرغم من ذلك يشارك أبناء هذه 
الطائفة يف مراسم ذكری األربعني سنويا وحييون هبا 
هويتهم  عىل  للمحافظة  ويسعون  أجدادهم  تراث 
الدينية والثقافية عرب ختليد هذه املراسم سنويًا. وهبذه 
الطريقة تنقل الطائفة الشيعية املقيمة هناك هذا الرتاث 
اإلسالمي اخلالد عرب إقامة هذه الطقوس الدينية الی 

األجيال القادمة.

الدينية  والطقوس  املراسم  هذه  تقام  ما  وغالبًا 
ومناسبة   احلسني ــام  اإلم إستشهاد  ذكــری  يف 

جزيرة  يف  وبالتحديد  أفريقيا  رشق  يف  األربــعــني 
زنجبار سنويًا مع حضور مجاهريي حاشد يف املساجد 
الرئييس  املسجد  وباألخص  والتكايا،  واحلسينيات 
للشيعة يف زنجبار الذي يقع يف حملة »كيبوندا«. حيث 
يتم تغطية جدران املساجد والتكايا واملنازل بالسواد، 
وتقرأ زيارة العاشوراء واالربعني يف هذه املراسم، كام 
يف  املشاركني  علی  والنذور  الشعبية  األكالت  توزع 
هذه املراسم، وغالبًا يكون املشاركني يف هذه املراسم 
أفريقيا  رشق  يف  املنترشة  الشيعية  الطائفة  أبناء  من 

وتانزانيا.

السنة  علامء  حضور  هو  لإلهتامم  امللفت  والشئ 
علی مدی يومني من إقامة مراسم األربعني باإلضافة 
يطلق  التي  والفقراء  األصليني  السكان  الی مشاركة 

عليهم عبارة » بنياز«.

اهلندية  األصــول  من  الشيعية  الطائفة  وتــارس 
ورشق  زنجبار  يف  ودينية  وثقافية  جتارية  نشاطات 
أفريقيا الی جانب السكان األصليني حيث يتمتعون 
بفنادق وحمالت جتارية وإمتالكهم عرشات املساجد 
ويقيمون  زنجبار،  جزيرة  أنحاء  كافة  يف  والتكايا 
بأمان  الدينية  الطقوس  اجلمعة وسائر  مراسم صالة 

وحرية.

القديم  املسجد  تدمر  تم  بأنه  بالذكر  واجلدير 
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الشيعة  عــلــامء  بعض  ومــقــربة  للشيعة  ــري  ــ واألث
1946م  عام  يف  اإلنقالب  أحــداث  بعد  االيرانيني 
علی يد احلكومة اإلنقالبية التي سيطرت علی مقاليد 
احلكومة  فرضت  حيث  زنجبار،  يف  بالقوة  احلكم 
كثرية  ضغوط  ومارست  القيود  بعض  العسكرية 
علی أبناء الطائفة الشيعية واخلوجة للكف عن إقامة 
الطائفة  أبناء  إضطر  الذي  األمر  األربعني،  مراسيم 
ومعظمهم من األصول اهلندية وااليرانية الی مغادرة 
املجاورة  السالم  دار  اجلزيرة واإلقامة يف مدينة  هذه 
حوايل  زنجبار  يف  الشيعة  سكان  عدد  تقدر  وكانت 
مخسني آالف حسب إفادة كبار املشايخ والشخصيات 

الشيعية املقيمة هناك.

اأهم الم�شاجد والتكايا ال�شيعية في زنجبار:

1. م�شجد حجة ال�شالم القديم

يعد مسجد حجة االسالم القديم من أهم املراكز 
الدينية لعقد إجتامعات االيرانيني واخلوجه يف زنجبار 
و يقع مقابل احلامم األثري يف اجلزء القديم من جزيرة 
زنجبار و تقام مراسم صالة اجلمعة اسبوعيا يف هذا 
األصول  من  الشيعية  الطائفة  أبناء  بحضور  املسجد 

يتوفر  كام  االصليني،  السكان  الی  باإلضافة  اهلندية 
يف املسجد بعض القدور وأدوات الطبخ التي كانت 
املراسم  إقامة  لدی  خاصة  الطعام  لطهي  تستخدم 
علی  وتوزيعها  العزاء  ومواكب  الدينية  والطقوس 

املشاركني. 

املسجد  وإمــام  العلامء  بعض  صــور  والزالـــت 
 احلسني اإلمام  مقام  لتمثيل  املصنوع  والرضيح 
يف كربالء ومقام اإلمام عيل يف النجف األرشف 

موجودة يف هذا املسجد. 

التطهري  بــآيــة  املسجد  ــدران  جـ تــزئــني  تــم  كــام 
يف   األعظم الرسول  من  الرشيفة  واألحــاديــث 
مدح الشيعة وتزكيتهم علی سائر املذاهب كحديث 
لزيارة  لوحات  الی  باإلضافة  و...  واملنزلة  الثقلني 
ودعاء  أربعني  وزيــارة  اإلستغاثة  ودعــاء  عاشوراء 

كميل ملعقة علی جدران هذا املسجد األثري.

ايضا مسجد الفاطمه الزهرا مشهور به كيزيمكازی 
فی زنجبار من اقدم املساجد فی االفريقيه. 
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2. م�شجد ثقة الإ�شالم

تعد من املساجد احلالية للشيعة يف زنجبار وتقام 
زيدی  الشيخ  موالنا  بإمامة  اليومية  الصالة  فيها 
ودعاء  كميل  دعاء  مراسم  املسجد  يف  تقام  وكذلك 

التوسل وسائر  املراسم الدينية االخری.

3. ح�شينية امامباره

تقام يف هذا املسجد مراسم خاصة لاللقاء اخلطب 
ومراسم التأبني للطائفة الشيعية يف زنجبار مع األخر 
بنظر اإلعتبار الدور الذي يلعبه مسجد ثقة االسالم 
املجاور هلذا املسجد. وتنقسم فناء املسجد الی قسمني 

خاصة للنساء والرجال.

4. تكية �شاه خرا�شان 

املسجد  من  كم   50 مسافة  علی  التكية  هذه  تقع 
املركزي، وقد تم بناءها خصيصًا لتخليد مقام اإلمام 
عيل بن موسی الرضا يف خراسان، وهي عبارة 
عن دار للعبادة وزيارة أئمة الشيعة املطهرين، وبسبب 
الرضا يف  اإلمام  املسافة بني زنجبار ومقام  بعد 
مشهد بخراسان يلتجأ أبناء الطائفة الشيعية الی هذا 

املكان لزيارة اإلمام الرضا. كام توجد داخل هذه 
التكية بعض األرضحة الرمزية للسيدة رقية والسيدة 
توزع  ما  وعــادة   ،احلسني اإلمــام  إبنتي  سكينة 
األصليني  والسكان  الزوار  علی  والنذور  األكالت 

خالل إقامة اإلحتفاالت الدينية. 

5. تكية ابا الف�شل العبا�ض 

تقع هذه التكية يف الطابق األعلی ملسجد الطائفة 
واآلقاخانية،  اإلسامعيلية  الشيعة  أتباع  من  الشيعية 
وتعد من أهم املراكز الدينية إلقامة املرسام والطقوس 
زنجبار  يف  األيرانية  الشيعية  للجالية  اخلاصة  الدينية 
باللغة  عليها  مكتوبة  لوحة  هناك  ــت  الزال حيث 

الفارسية بمعنی »التضحية والشفاء والعطشى«.

6. تكية بي بي فاطمة 

ختتص هذه التكية للنساء فقط وتقام جمالس العزاء 
يف  الشيعة  للنساء  اخلاصة  الدينية  الطقوس  وبعض 
هذا املكان. كام تقام يف هذا املكان جمالس وحلقات 
خاصة لتعليم القرآن الكريم واحلديث الرشيف الی 
السكان األصليني من قبل النساء اإليرانيات واهلنود 
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املسلامت وتعليم السكان بأحكام الرشيعة اإلسالمية 
وتذكري فضائل أهل البيت وواقعة كربالء.

7. ح�شينية البحارنة: »الماتم«

الطائفة  ألبناء  التكية  أو  احلسينية  هذه  ختتص 
تقام  حيث  وعامنية،  بحرينية  أصــول  من  الشيعية 
جمالس العزاء للسيد الشهداء حسب الطقوس املتبعة 
يف البحرين وسلطنة عامن، و يعود تأسيس هذا املكان 
السيد/  يد  علی  بناءها  تم  حيث  1345هـ  عام  الی 
العراقی  شيع  بإعتباره  البحراين  عيل  بن  صالح 
االصل/ ممثل هلذه الطائفة، وهو من صاحب أعامل 
ومن رجال السياسة واإلقتصاد والثقافة ومن مواليد 
وحتكيم  ودعم  لنرش  حثيثة  جهود  بذل  وقد  العراق 

مذهب شيعة أهل البيت يف رشق أفريقيا.

مرا�شم الأربعين في زنجبار 

أيام  ثالثة  ملدة  زنجبار  يف  األربعني  مراسم  تقام 
بشكل  سواء  حد  علی  والسنة  الشيعة  فيها  يشارك 
حاشد وكان هذا احلدث هامًا جدًا يف فرتة من الزمن 
حسينيات  و  مساجد  يمتلكون  الشيعة  كانت  عندما 
مخسة  عددهم  تبلغ  وكانت  أفريقيا  رشق  يف  وتكايا 
فارغة  األماكن  هذه  أصبحت  ولكن  شخصًا  آالف 
املجاورة.  املدن  الی  ورحيلهم  الشيعة  هجرة  بسبب 
وكانت الشيعة تقيم مراسم تأبني وعزاء ذكری واقعة 
هلم  التابعة  والتكايا  املساجد  يف  واألربعني  الطف 
أيام عن طريق رفع رايات السود وإكساء  ملدة ثالثة 
الطقوس  وإقامة  بالسواد  واملساجد  املنازل  جئران 
علی  الشعبية  ــالت  واألك النذور  وتوزيع  اخلاصة 
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مجع  يتم  املراسم  إنتهاء  وبعد  املراسم،  يف  املشاركني 
مراسم  حتی  وحمافظتها  وتعطريها  والسواد  الرايات 

األربعني يف السنة القادمة.

مقاليد  علی  اإلنقالبية  احلكومة  سيطرت  عندما 
الشيعة  بطرد  قامت   1964 عام  زنجبار  يف  احلكم 
مساجدهم  ومصادرة  أمواهلم  وحجز  واإليرانيني 
بذريعة إستبداهلا الی مدارس لتعليم السكان األصليني 
التكايا واحلسينيات من  املزيد من  ولتفادي مصادرة 
قبل احلكومة حرض أبناء الطائفة الشيعية يف زنجبار 
تضيع  ال  لكی  األربعني  مراسم  إحياء  رضورة  الی 
هذه األماكن وحيول دون مصادرهتا من قبل السلطة 
أبناء  أصبح  املنطلق  هذا  ومن  املحتملة.  العلامنية 
مراسم  إلقامة  وتكاثفًا  حتمسًا  أكثر  الشيعية  الطائفة 
إستشهاد  ذكری  يف  الدينية  الطقوس  وسائر  العزاء 
الطف  واقعة  يف   العباس وأخيه  احلسني  األمام 
العزاء  مراسم  ذلك  علی  مثال  وخري  كربالء.  يف 
والتأبني التي تقام سنويًا يف مساجد وتكايا الشيعة يف 
زنجبيار علی سبيل املثال مسجد حجة اإلسالم وثقة 
خراسان  وشاه  العباس  الفضل  ابا  وتكايا  اإلسالم 
وغريها  وامامباره  البحارنة  وحسينية  فاطمه  يب  ويب 

من دور العبادة وتقديم الطعام والنذور الی املساكني 
واملشاركني يف هذه املراسم.

تعد  زنجبار  األربعني يف  مراسم  أن  وبالرغم من 
يف  الثقافية  الرموز  وأهم  الدينية  املراسم  أقدم  من 
القارة االفريقية وبسبب عدم إلتزام احلكومة العلامنية 
القائمة يف زنجبار باملحافظة عىل هذا الرمز والرتاث 
اإلسالمي الشيعي اخلالد، لذلك مل يتم تسجيل هذه 
يونسكو  منظمة  قائمة  يف  واإلحتفاالت  املراسم 

بإعتبارها تراثًا ثقافيًا ودينيًا ألهايل هذا البلد.
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الحفاظ على الموارد تكليف �شرعي 

ـ درا�شة ا�شتدللية من القراآن الكريم ـ

م. د.  حسني  صالح  ظاهر

مديرية تربية كربالء

قال الرسول يف وصف القرآن: ))كتاُب اهلل فيه نبأ من قبلكم، وخرُب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو 
الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، فهو حبل اهلل املتني، 
ونوره املبني، ورصاطه املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األفئدة، وال ُتضل به األهواء، وال تتشعب به اآلراء، وال 
خُيلق عىل كثرة الرتدد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم ((. وذلك، 
ألّن القرآن هو منظم حياة الناس وفيه منفعتهم يف أمور الدين والدنيا لذلك أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بتدبر آياته. 

العرشين  القرن  هناية  حمدثة ظهرت يف  فكرة  الباحثني  معظم  عند  الطبيعية  املوارد  احلفاظ عىل  فكرة  وُتعّد 
واصطلح عليها بـ )االستدامة( أي احلفاظ عىل املوارد الطبيعية عن طريق االعتدال يف االنتاج  واالستهالك، 
وهذه الفكرة تبنتها الدول الصناعية الكربى. لكن احلقيقة أّن القرآن الكريم قد كّلف الناس هبذه املسألة عن 
الكريم هو دستور  فالقرآن  ثواب وعقاب،  ترتب عليه  التكليف  املبارشة، وهذا  املبارشة وغري  اآليات  طريق 
اهلل  خصه  فقد  املخلوقات  هذه  من  املكرم  هو  اإلنسان  وألّن  واجتاهاهتا،  أنواعها  بكل  املخلوقات  حياة  ينظم 
بكثري من األمور التنظيمية  من أمر مبارش، أو هني مبارش، أو االلفات إىل القضية التي ُيكلف هبا اإلنسان، وقد 
استعمل القرآن الكريم كل هذه األساليب لينبه الناس إىل مسألة احلفاظ عىل ما حتت أيدهيم أو ما حييط هبم 
من نعم اهلل )املوارد الطبيعية( التي سخرها اهلل لفائدة اإلنسان، فمن األساليب التي استعملها القرآن الكريم 
اسلوب االلتفات الذي يكون اخلطاب فيه غري مبارش، لكن املعني احلقيقي يف اخلطاب هو االنسان فقد خاطبنا 
اهلل سبحانه وتعاىل يف مسألة احلفاظ عىل نعمته ودوامها عرب االعتدال وعدم اهلدر، وذلك بتقدير ما نحتاجه 
أو ارساف ونجد  تبذير  املوارد فال يكون  نمتلكه من  الفعلية وبني ما  املوازنة بني احلاجة  والتقدير هنا بمعنى 
ْودِيٌَة بَِقَدرَِها 

َ
َماءِ َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
مسالة التقدير والتحديد يف كثري من اآليات من مثل قوله تعاىل: ﴿أ

 ُ ْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثْلُُه َكَذلَِك يَْضُِب اللَّ
َ
ا يُوقُِدوَن َعلَيْهِ ِف انلَّارِ ابْتَِغاَء ِحلَْيٍة أ يُْل َزَبًدا َرابًِيا َوِممَّ فَاْحَتَمَل السَّ

ْمَثاَل﴾ 
َ
ُ اأْل رِْض َكَذلَِك يَْضُِب اللَّ

َ
ا َما َينَْفُع انلَّاَس َفَيْمُكُث ِف اأْل مَّ

َ
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأ ا الزَّ مَّ

َ
اْلَقَّ َواْلَاِطَل فَأ

سورة الرعد/ 17، فاهلل مالك امللك يذكر أّن عطاءه بقدر معني ليعلمنا نحن عبيده والفقراء إليه أّن عدم االرساف 
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والتبذير دون مربر هو قانون رشعي للحفاظ عىل ما 
ٍء  َشْ ِمْن  أيدينا يؤكد ذلك قوله تعاىل: ﴿ِإَوْن  حتت 
َمْعلُوٍم﴾  بَِقَدٍر  إاِلَّ  ُِلُ  ُنَنّ َوَما  َخَزائُِنُه  ِعنَْدنَا  إاِلَّ 
ٍء  َشْ ُكَّ  ﴿إِنَّا  تعاىل:  وقوله  احلجر/21،   سورة 
)القدر(  ومعنى  القمر/49  سورة  بَِقَدٍر﴾  َخلَْقَناهُ 
هنا هو التحديد أو الكمية املحدودة عىل قدر حاجة 
األمر  وهذا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  يعلمها  التي  الناس 
حقيقة هو ليلفت نظر العباد ليتفكروا وينظروا كيف 
اهلل  سخرها  التي  الطبيعية  مواردهم  عىل  حيافظون 

هلم، وأْن يترصفوا هبا بصورة معتدلة. 

املوجه  املبارش  اخلطاب  الكريم  القرآن  واستعمل 
النعم  مــن  أيــدهيــم  حتــت  مــا  عــىل  باحلفاظ  للناس 
االعتدال  عرب  هلم،  ُسخِرت  التي  الطبيعية(  )املوارد 
االستهالك  أم  االنتاج  يف  أكــان  ســواء  اهلــدر  وعــدم 
حينام  ــك  وذل الــنــاس،  لكل  عامة  الفائدة  لتكون 
االرساف  وعدم  االستهالك  وهو  باإلنفاق  أمرهم 
من  كثري  يف  ذلك  ويظهر  التوازن  عىل  احلفاظ  وهو 
 َجنَّاٍت 

َ
نَْشأ

َ
ِي أ اآليات من مثل قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَّ

ْرَع ُمَْتلًِفا  َمْعُروَشاٍت وََغرْيَ َمْعُروَشاٍت َوانلَّْخَل َوالزَّ
ُمتََشابٍِه  وََغرْيَ  ُمتََشابًِها  اَن  مَّ َوالرُّ يُْتوَن  َوالزَّ ُكلُُه 

ُ
أ

َواَل  ُه يَوَْم َحَصادِهِ  ثَْمَر َوآتُوا َحقَّ
َ
إَِذا أ ُكُوا ِمْن َثَمرِهِ 

األنعام/  سورة  الُْمْسِفنَِي﴾  ُيِبُّ  اَل  إِنَُّه  تُْسِفُوا 
النعم  انفاق  أو  العطاء  هو  االرساف  ومعنى   ،141
يف غري حملها  وهو أمر يدخل يف باب النهي الرشعي 
هذه  لنا  القرآن  ويؤكد  عقاب،  عليه  يرتتب  الذي 
املسألة يف أكثر من موضع كقوله تعاىل: ﴿يَا بَِن آَدَم 
ُبوا َواَل  ِ َمْسِجٍد َوُكُوا َواْشَ

ُخُذوا زِينََتُكْم ِعنَْد ُكّ
األعراف/  سورة  الُْمْسِفنَِي﴾  ُيِبُّ  اَل  إِنَُّه  تُْسِفُوا 

31، ويردف القرآن هذا النهي ليؤكده أكثر يف نفس 
املتلقي فأورده بلفظ التبذير ليكون املقصد واضح ال 
الُْقْرىَب  َذا  لبس فيه عند الناس فيقول تعاىل: ﴿َوآِت 
َتبِْذيًرا﴾                 ْر  ُتَبّذِ َواَل  بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالِْمْسِكنَي  ُه  َحقَّ
سورة اإلرساء/ 26 وبعد النهي وبني القرآن مكانة 
فقال  بالشيطان  قرنه  حينام  وعقابه  الرشع  يف  املبذر 
َوَكَن  َياِطنِي  الشَّ إِْخَواَن  اَكنُوا  رِيَن  الُْمَبّذِ تعاىل: ﴿إِنَّ 
ويبني   27 اإلرساء/  سورة  َكُفوًرا﴾  لَِرّبِهِ  يَْطاُن  الشَّ
السوداء  واملناطق  البيضاء  املناطق  الكريم  القرآن  لنا 
إليها  يلجأ  أن  ممكن  رمادية  منطقة  هناك  ليس  إذ 
واملنطقة  هلل،  الطاعة  هي  البيضاء  فاملنطقة  املكلف، 
السوداء، هي عصيان اهلل، ولعل صور اإلنفاق التي 
وردت يف القرآن تظهر من دخل يف رضا اهلل فيكون 
ِيَن ُينْفُِقوَن ِف  اجلزاء اجلنة من مثل قوله تعاىل: ﴿الَّ
َعِن  َوالَْعافنَِي  الَْغيَْظ  َوالَْكِظِمنَي  اءِ  َّ َوالضَّ اءِ  َّ السَّ
آل عمران/  الُْمْحِسننَِي﴾ سورة  ُيِبُّ   ُ َواللَّ انلَّاِس 
134، وحيدد القرآن الكريم نوع اإلنفاق الذي يريض 
اهلل  الذين مدحهم  املؤمنني  إذ جعله من صفات  اهلل 
يُْسِفُوا  لَْم  نَْفُقوا 

َ
أ إَِذا  ِيَن  من مثل قوله تعاىل: ﴿َوالَّ

قََواًما﴾ سورة الفرقان/  َذلَِك  َبنْيَ  َوَكَن  وا  َيْقُتُ َولَْم 
االعتدال،  إالّ  يكون  االقتار واالرساف ال  فبني   67
َتَْعْل  ﴿َواَل  تعاىل:  بقوله  األمر  هذا  القرآن  ويؤكد 
الْبَْسِط  ُكَّ  تَبُْسْطَها  َواَل  ُعُنقَِك  إَِل  َمْغلُولًَة  يََدَك 
َملُوًما َمُْسوًرا﴾ سورة اإلرساء/ 29، ومن  َفَتْقُعَد 
فيكون  واالرساف   بالعصيان  اهلل  أمــر  عن  خــرج 
ُينْفُِقوَن  ِيَن  تعاىل: ﴿َوالَّ قوله  مثل  من  عقابه جهنم 
بِاْلَوِْم  َواَل   ِ بِاللَّ يُْؤِمُنوَن  َواَل  انلَّاِس  رِئَاَء  ْمَوالَُهْم 

َ
أ

يَْطاُن َلُ قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا﴾  َوَمْن يَُكِن الشَّ اْلِخرِ 
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سورة النساء/ 38 وتأكيد القرآن الكريم عىل صور 
اإلنفاق، لكونه من أهم السبل التي تظهر الطاعة عرب 
عدم التبذير أو العصيان عرب االرساف، فالذي ينفق 
اآلية،  بينت  كام  اهلل  عند  ثوابه  يكون  اهلل  ملرضاة  يف 
والذي ينفق لغري مرضاة اهلل له عقابه وقد خّص اهلل 
أكد  صفة  وهي  بالعقاب  املرسفني  وتعاىل  سبحانه 
القرآن ذّمها وعدم حمبة االرساف أي ارساف من مثل 
يُْؤِمْن  َولَْم  ْسََف 

َ
أ َمْن  َنْزِي  قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك 

بَْق﴾ سورة طه/ 
َ
َشدُّ َوأ

َ
بِآيَاِت َرّبِهِ َولََعَذاُب اْلِخَرةِ أ

.127

االعتدال  يف  القرآنية  اإلشــارات  هذه  لعل  وبعد 
القرآن  اهتامم  لنا  تؤكد  التبذير  أو  االرساف  وعدم 
التي  الطبيعية  املــوارد  عىل  احلفاظ  بمسألة  الكريم 
املحدثون  سامها  والتي  الناس  عىل  اهلل  نعم  من  هي 
أّن  فيها  لبس  القرآن بصورة ال  بـ )االستدامة( وبنيَّ 
فهو  لإلنسان  الرشعي  التكليف  يف  تدخل  املسألة 
يطيع  بموارده  الترصف  يف  ويعتدل  يرسف  ال  حينام 
اهلل، ومن ال يفعل يكون عاصيا هلل، لذلك جيب علينا 
مراعاة هذه املسألة يف املناسبات الدينية خاصة من مثل 
زياريت العارش من حمرم واألربعني، ألّن اقامتها لوجه 
اهلل بإخالص وعدم التبذير يف كل ما يتعلق هبا جيعل 
للتقرب  أقيمت خالصة  متألقة كوهنا  زاهية  صورهتا 
إىل اهلل وطلباً ملرضاته، وال بأس من اقامة حمارضات 
أو دروس تبني للناس أمهية االنفاق الصحيح وعدم 
هلذه  التنظيم  عىل  القائمني  ذلك  يف  سواء  االرساف 
الزائرين  أي  اخلدمات  من  املستفيدين  أو  املناسبات 
ويكون توجيه جانب هؤالء عرب النرشات التوجيهية 
وراء  من  واهلل  العالقة  ذات  اجلهات  تصدرها  التي 

القصد ومنه التوفيق والسداد.          
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