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الأبعاد الإجتماعية لزيارة الأربعين )العمل التطوعي انموذجًا(

م. د. جبار حممد ها�سم املو�سوياأ. م. د. اأمل �سهيل عبد احل�سيني
كلية االداب-جامعة الكوفةكلية الرتبية املختلطة-جامعة الكوفة

الملخ�ض

كافة  من  البرشية  والنفس  الروح  عىل  نوعها  من  فريدة  انعكاسات  املليونية  األربعني  زيارة  أحدثت  لقد 
النواحي، ملا تلهمه هذه الشعرية املقدسة من االنجذاب الروحي لصاحب الذكرى اإلمام احلسني)عليه السالم( 
خاصة ولصحابته األفذاذ عامة، حتى صار اإلنسان املؤمن يعيش من خالهلا حالة الصفاء الروحي مع املحيط 
الساحة  انعكس بصورة اجيابية عىل  الكبري  الذي يعيشه ويتعامل معه بكل حب وود إهليني، وهذا االنعطاف 
الدولية ملذهب الشيعة االمامية، فصارت الدول الكربى تراقب كل عام هذه امللحمة احلسينية اخلالدة، وأخذت 
تبثها عرب األقامر الصناعية، نظرًا ألمهيتها وخطورهتا عىل الوضع العام يف منطقة الرشق األوسط بصورة خاصة 
والعامل أمجع بصورة عامة، وقد ُسجل ذلك باعرتافات الساسة الدوليني عرب قنوات التواصل االجتامعي، ال 
سيام مسألة العمل التطوعي التي شغلت القنوات الفضائية، فوقفت أمامه وقفة إجالل وتقدير مّرة، وخوف من 

اتساعه مرة أخرى، ملا له من تأثري عىل مصاحلهم يف العامل االسالمي. 

ونظرا هلذه األمهية ولوجل الدول الكربى منه، نسلط األضواء عىل ظاهرة العمل التطوعي، هذه الثقافة التي 
تعد دلياًل عىل يقظة املجتمعات البرشية وشعورها بأمهية دورها البنّاء جتاه أبنائها، إذ أن نرشها بني أفراد املجتمع 
ُيعدُّ من الركائز األساسية لتامسك هذا املجتمع وغرس القيم النبيلة فيه، ملا هلا من انعكاسات إجيابية عىل بناء 

عقيدة األمة وآثار تربوية عىل القيم واألخالق والفضائل، وهذا ما أّرَق الدول.
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Social dimensions of the Arbaeen Pilgriamge - voluntary work as example

Abstract
The million people-Arbaeen Pilgriamge has made unique repercussions on the human spirit 

and soul in all aspects, due to the spiritual attraction inspired by this ritual toward the honorable 
Imam Hussein "pbuh" and his great companions, so the believer can live through it a state of 
spiritual purity with the environment and deal with it through love and compassion.

This great turn has reflected positively on the international arena of Imamate Shiites, as 
the major countries started to watch this immortal Husseiniah epic every year, and transmit it 
through their by satellites due to its importance and impact of the overall situation in the middle 
east region and the in the world in general.

This global attention was formally recorded based on quotes of foreign politicians through 
social media outlets, especially the cases related to the voluntary work, because of they have as 
an impact to major powers' interests in the Islamic world, which made shoot the light on these 
cases that considered as a sign of the awakening culture of human societies and sense of the 
importance of their constructive role towards their members, as spreading this culture among 
the members of society is one of the fundamental pillars of solidarity in society and a way to 
implant the noble values in it, for the positive implications they have on the construction of the 
nation's doctrine and its educational effects on values, ethics and virtues.
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لزيارة  الإجتماعية  الأبعاد  الأول:  المطلب 

الأربعين:

يتميز  الذي  الوحيد  الدين  هو  االسالمي  الدين 
عن باقي األديان بشمولية قوانينه للدين والدنيا معًا، 
وسننه  وآرائــه  قوانينه  يف  تكمن  الدنيوية  فشموليته 
تعاىل  اهلل  ه  أعــدَّ ما  يف  تكمن  االخروية،  وشموليته 
للعاملني  عظيم  وأجر  وعقاب  ثواب  من  للصاحلني 
اإلسالمية  والسنن  القوانني  وفــق  الدنيا  هــذه  يف 

الصحيحة.

التأكد من هذا الكالم نأخذ مثاالً عىل  ولو أردنا 
لةَ  ذلك الصالة مثاًل التي قال عنها تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ
 ُ ْكَبُ َواهللَّ

َ
ِ أ َتنَْه َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكرِ َوَلِْكُر اهللَّ

الصالة  فهذه  العنكبوت:45،  تَْصَنُعوَن﴾  َما  َيْعلَُم 
تتعلق  إحدامها  أساسيتني،  جنبتني  طياهتا  يف  حتمل 
وطريقة  العالقة  هذه  وكيفية  بربه  اإلنسان  بعالقة 
عىل  العالقة  هذه  بآثار  فتتعلق  االُخرى  أما  إقامتها، 
جنسه،  أبناء  من  اآلخرين  مع  تعامله  أثناء  اإلنسان 
وعليه فبقدر طاعته والتزامه بأوامر اهلل ونواهيه تكون 
احلائري  عيل  مري  السيد  يقول  مقبولة.  العبادة  هذه 
الطهراين يف تفسري اآلية أعاله: )يف اآلية داللة عىل أنَّ 
فعل الصالة لطٌف للمكلف يف ترك القبيح واملعايص 
التي ينكرها الرشع والعقل، فإذا كان أثرها أهنا تنهى 
بمنزلة  الصالة  أن  وقيل:  توفيقيًا،  يكون  القبيح  عن 
واملنكر،  الفحشاء  تفعل  ال  قال  إذا  بالقول  الناهي 
وذلك ألن فيها التكبري والتسبيح والقراءة والوقوف 
وكل  العبادة،  صنوف  من  ذلك  وغري  اهلل  يدي  بني 
ذلك يدعو إىل شكله ويرصف عن ضده؛ ألن شبيه 

والناهي  اآلمر  يكون  فحينئذ  إليه،  ينجذب  اليشء 
الذي ضده()1(،  الرش  اخلري وصارفًا عن  اىل  مؤديًا 
فهي إذن تنهى عن كل قبيح يستشنعه الذوق السليم 
وقتل  اليتيم  مال  كأكل  الديني،  التزامه  من  النابع 
الفواحش  م اهلل إال باحلق وارتكاب  التي حرَّ النفس 
وقــد حث  ذلــك.  ــواط...... وغــري  ــل وال الزنا  مثل 
رسول اهلل وآله الكرام عىل جمموعة من العبادات 
والشعائر التي تقرب العبد اىل ربه زلفى، ومن تلك 
العبادات زيارة قبور أولياء اهلل من النبيني والشهداء 
الفريقني  كتب  عليه  أكــدت  ما  وهــذا  والصاحلني، 
الواقع،  أرض  عىل  وترمجته  به  وعملت  وشيعة  سنة 
والصاحلني  األنبياء  قبور  يتعاهدون  املسلمون  فصار 
حوائجهم،  لقضاء  أرضحتهم  يف  والدعاء  بالزيارة 
فهذه أرض سوريا تضم أرضحة شتى، منها رضيح 
السيدة زينب بنت عيل ورضيح السيدة رقية بنت 
نَّة والشيعة،  االمام احلسني ولكليهام منزلة عند السُّ
وكذلك مرص العربية تضم أرضحة شتى، منها مقام 
رأس احلسني ومقام السيدة زينب بنت عيل ومقام 
واألردن  السعودية  يف  كذلك   ،نفيسة السيدة 
هذا  كل  ويف  االســالمــي،  العامل  بقاع  من  وغريها 
الشخصيات  هلذه  املسلمني  احرتام  عىل  دليل  وذاك 
من  مرقد  لكل  إن  فنجد  العراق  يف  أما  االسالمية. 
والتعظيم  االحرتام  من  ومبلغًا  قصة  املقدسة  املراقد 
وشيعة،  ُسنَّة  العراقي  الشعب  نفوس  يف  والتقديس 
وسيبقى  زال  ومــا   احلسني ــام  االم ملرقد  وكــان 
موضع الصدارة والعلو والرفعة من قبل املسلمني يف 
شتى بقاع العامل، يتسابقون يف الوصول إليه ال سيام يف 
للوفاء  عنوانًا  الزيارة  هذه  فصارت  االربعني،  زيارة 
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الذي ضحى  العظيم  االمام  والتضحية هلذا  والوالء 
بكل يشء من أجل إعالء كلمة احلق واملبادئ والقيم 
واالخالق وألجل أن يرفع كلمة التوحيد عاليًا؛ لذا 
البقاء(،  الوجود حسيني  اإلسالم حممدي  )إن  قيل: 
ليس  البرش،  من  املاليني  نفوس  يف  خلد  البقاء  فهذا 
هم  وشدَّ املسلمني  غري  حتى  جذب  بل  فقط  الشيعة 
هو  ما  منها  مجــة،  أبعاٌد  الشعرية  هلــذه  فكان  إليه، 
أخالقي، ومنه ما هو إنساين، ومنه ما هو إقتصادي، 
البعد االجتامعي أهم  ومنه ما هو سيايس. وقد كان 
تلك األبعاد، ملا له من أثر عىل شخصية املرء املسلم، 
الشباب  عند  نّمى  الــذي  التطوعي  العمل  سيام  ال 
وإعادة  والتعاون  والصرب  كاإليثار  االجيابية،  القيم 
ويعيشه  اليوم  نعيشه  مما  )فبالرغم  بالنفس،  الثقة 
شبابنا معنا يف جمتمع ميلء بالتناقضات واالزدواجية، 
فقر ويف  زيادة  مقابل عري،  ديني  مثاًل: تطرف  منها 
حاجات  اشباع  عدم  استهالك،  زيادة  الوقت  نفس 
أساسية مع زيادة ترف ومظهرية، إال أن هناك فئات 
من الشباب استطاعت التغلب عىل تلك التناقضات 
بعيدًا عنها موجهة طاقتها وجهدها ووقتها  وقفزت 
اجتامعيًا  وتنميته  املجتمع  خلدمة  هتدف  أعــامل  اىل 
واقتصاديًا دون انتظار عائد مادي أو حتقيق مصلحة 
شخصية()2(. ومن هذا املنطلق سوف نسلط الضوء 
عىل أهم فوائد البعد االجتامعي هلذه الزيارة املليونية:

 البعد الإجتماعي للزيارة المليونية:

االمــام . 1 مظلة  حتــت  وتعارفهم  الــنــاس  التقاء 
إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  قال   :احلسني

نَث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا 
ُ
َخلَْقَناُكم ّمِن َذَكٍر َوأ

 ِ اهللَّ ِعنَد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِنَّ  ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل 

تَْقاُكْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِي﴾ احلجرات: 13، 
َ
أ

واختالف  اخلليقة  لوجود  األول  اهلدف  فكان 
هو  الثقافات  واختالف  واألشــكــال  ــوان  األل

ألجل التعارف. 

هي  شعوب  كلمة  )إن  املفرسين:  بعض  قــال 
اىل  فإشارة  القبائل  وأما  العجم،  طوائف  اىل  إشارة 
السامي  اهلدف  هذا  حتقق  وقد  العرب()3(،  طوائف 
املليونية احلسينية بفضل اهلل علينا نحن  املسريات  يف 
بصورة  ــر  اآلخ والــعــامل  خاصة  بصورة  العراقيني 
الشعب  منه  عانى  الذي  واجلور  الظلم  فبعد  عامة، 
قبل  الذي كان مفروضًا عليه من  العراقي والسجن 
عليه  فرض  انه  إذ  اهلل،  لعنه  حسني  صدام  الطاغية 
خيرج  وال  العامل  بشعوب  يلتقي  ال  إجبارية  إقامة 
إليهم، حتى الفضائيات كان حمرومًا منها، فلم يّطلع 
بعد  لكنه  بشعب،  الشعوب، ومل خيتلط  ثقافات  عىل 
وتعرف  العامل  اىل  وخرج  الصعداء  تنفس  السقوط 
خيتلط  نراه  فمثاًل  وتقاليدها،  وعاداهتا  ثقافاهتا  عىل 
عنده  خلق  التنوع  وهذا  والعريب،  واهلندي  بااليراين 
بصامت  الشعب  لدى  تركت  وقد  متعددة،  ثقافات 
النظافة واحلرص  حممودة، فمثاًل تعلمنا من االيراين 
العريب  ومن  البلد،  قوانني  واحرتام  النظام  واحرتام 
االول  هو  كــان  العراقيني  كــرم  ان  ولــو   - الكرم 
شعب  أكرم  اعتربته  التي  غينيتز  موسوعة  بشهادة 
املحمودة  العادات  من  ذلك  اىل  وما  األرض-  عىل 
التي أخذناها عن غرينا، حصل كل هذا ونحن نفتقد 
للعراقيني  ُقّدر  فلو  الوطن،  هذا  أرض  عىل  األمان 
ما  غري  الوضع  لكان  والطمأنينة  األمان  سبل  توفر 
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موطيء  وجــود  عــدَم  ولوجدَت  اليوم،  عليه  نحن 
املاليني عىل  الزائرين، ولرأيَت  لكثرة  ترابه  قدم عىل 
عىل  وتتدافع  تتزاحم  وانتامءاهتم  جنسياهتم  اختالف 
العراق أرض املقدسات، أرض كربالء، أرض الفداء 

والقيم والبطوالت والتضحيات واالخالق.

2 . :الوقوف صفًا واحدًا أمام أعداء أهل البيت

ِف  ُيَقاتِلُوَن  ِيَن  الَّ ُيِبُّ  اهلل  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
الصف:4،  رُْصوٌص﴾  مَّ بُنَياٌن  نَُّهم 

َ
َكأ ا  َصفًّ َسبِيلِهِ 

يف  يقف  من  كل  عىل  اليوم  ينطبق  هذا  تعاىل  وقوله 
خندق أعداء أهل البيت، فنحن نعيش اليوم عرص 
التي  املؤامرات  ناهيك عن  الطائفية،  الفتنة والتفرقة 
نكون  أن  فعلينا  بنا،  اإليقاع  ألجل  األعداء  حييكها 
أمامهم كالبنيان املرصوص، ليس يف جبهات القتال 
املختلفة، ويكون  فحسب، بل يف كل جماالت احلياة 
وحدة  فيه  تتجسد  راسخًا  قويًا  العدو  )أمام  شبابنا 
والتصميم  احلديدية  والعزائم  واألرواح  القلوب 
فيه  ليس  مرتاص  صٌف  أهنم  تعكس  بصورة  القوي 
زيارة  يف  حتقق  املصداق  وهذا  ختلخل()4(،  او  صدع 
بعض،  بجانب  بعضهم  املؤمنني  فنجد  االربعني، 
نحو  يسريون  ونسائهم  كبريهم وصغريهم، رجاهلم 
هاهبم  العدو  رآهــم  إذا  ثابتة،  بخطًى   احلسني
أو  تفتيتها  له  يمكن  ال  واحدة  كتلة  ألهنم  وخافهم؛ 
ثنيها عن عزمها؛ ألن حبَّ احلسني هو الذي مجعهم، 
فصاروا يف حّبه كالبنيان املرصوص؛ لذا نرى أن الذين 
تعرضوا هلم بالقتل والتنكيل واملالحقة واإلعدام يف 
مر  وعىل  األربعني-  -زيــارة  بالذات  الشعرية  هذه 
عدائهم  عىل  شاهد  خلري  التاريخ  ومراحل  العصور 

ألهل البيت وشيعتهم، فذاك املتوكل العبايس، وهذا 
يفجرون  الذين  األرهابيون  وهؤالء  حسني،  صدام 
ويقتلون اىل غريها من القضايا االجرامية التي تفتك 
املجرمني  هــؤالء  لكن   ،احلسني اإلمــام  بمحبي 
اإلرهابيني مل يستطيعوا ولن يستطيعوا بكل ما اوتوا 
من قوة أن يثنوا عزيمة ذلك العشق والتطلع اىل سيد 
ليتنا  يا  ينادي:  الكل  الشهداء االمام احلسني، بل 
كنا معك فنفوز فوزًا عظياًم، وهبذا فهم قصموا ظهر 
االرهاب وكرسوا شوكة املجرمني ولقنوهم دروسًا 
 ِ ْوِلَاء اهللَّ

َ
ل إِنَّ أ

َ
لن ينساها التاريخ وال االجيال، ﴿أ

َل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن﴾ يونس: 62.
أضف  الواحدة،  الطائفة  ألبناء  كله  هذا  حيدث 
إليه التالحم والرتاص الذي حيصل يف هذه الشعرية 
واملسيحيني  واألكراد،  والعرب  والشيعة،  نَّة  السُّ بني 
واملسلمني، وبني الصابئة والشيعة أيضًا، حتى وصل 
احلد أننا شاهدنا مواكب إخواننا أهل السنة، ومواكب 
مسيحية وكردية وصابئية وغريها، اجتمعوا حتت راية 
احلسني وألجل احلسني، وهبذا نكون قد جتاوزنا 
الفتنة الطائفية التي حاول أعداء اإلسالم واالنساتية 
سعى  إذ  العراقي،  الشعب  فئات  بني  يزرعوها  أن 
وبكل ما يملك من قوة وإمكانيات جلعلها ورقة رائجة 
ورابحة ينال من خالهلا من وحدة هذا الشعب، )وقد 
مارسوا استخدام هذه الورقة يف أوقات كثرية وبالد 
إسالمية كثرية، فتمكنوا من إحداث اخرتاقات كثرية 
يف الفكر والثقافة االسالمية()5(، لكن زيارة األربعني 
بني  للوحدة  مدعاة  فكانت  أحالمهم  مجيع  حطمت 

صفوف الشعب العراقي.
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إبراز ظاهرة التكافل االجتامعي بصورة جلية: . 3

التاريخ  يف  فريدة  قدوة   احلسني اإلمــام  صار 
لنا  )رضب  فقد  عامة،  والعاملي  خاصة  االسالمي 
أرقامًا قياسية يف كل الفضائل، ما جعل عامة املسلمني 
يعتزون هبذه النهضة اجلبارة التي علمتهم دروسًا يف 
األخالق، ومؤمترًا يتفاهم فيه عامة البرش الذين رأوا 

فكره من ناحية العقيدة والشعور احلي()6(.

ومن هذه الفضائل التي أفرزهتا هذه الثورة العرمرم 
ال  األربعني،  زيارة  أثناء  االجتامعي  التكافل  ظاهرة 
املليونية  الزيارة  اىل  زحفوا  فهؤالء  املشاة،  عند  سيام 
يف  العراقيون  فاجتهد  واألوطــان،  األمــوال  تاركني 
أن يكونوا األهل والوطن واألموال، فقدموا هلم كل 
يشء باملجان، فلم نسمع بأحد الزائرين بانه بقي بال 
طعام وال رشاب وال منام وال اىل أي يشء قد يفكر 
أن  هبم  والسخاء  الكرم  وصل  بل  الزائر،  ذلك  به 
األطعمة  من  ويأكلوه  يعرفوه  مل  ما  للزائرين  قدموا 
يف بلداهنم، مما حدا بأحدهم أن قال: )إننا يف مسرية 
احلسني يوم األربعني وقبل ذلك وبعده كنا نأكل 
ونرشب ونرتع بأنواع النعم واخلريات ما مل يتيرس لنا 

مثلها يف سائر أيام وشهور السنة()7(.

من  الشعب  أبناء  كافة  من  األمــوال  مجعت  وقد 
خدمية  مؤسسات  وانشئت  وخارجه  العراق  داخل 
هذه  نفس  يف  املــعــوزيــن  املــؤمــنــني  شـــؤون  تــرعــى 
أيتام  برعاية  تقوم  وكذلك  صفر،  شهر  من  االيــام 
التفجريات  حــوادث  يف  استشهدوا  الذين  املؤمنني 
اىل  مرضاهم  إرسال  وكذلك  الزيارة  أثناء  اإلرهابية 
املستشفيات لغرض العالج داخل العراق وخارجه، 

وعىل أمثال هؤالء ينطبق مفهوم احلديث املروي عن 
اإلمام احلسن العسكري الذي قال فيه: )أشدُّ من 
عن  انقطع  يتيم  يتم  أبيه  عن  انقطع  الذي  اليتيم  يتم 
يدري كيف  إليه، وال  الوصول  يقدر عىل  إمامه وال 
حكمه فيام يبتيل به من رشائع دينه، أال فمن كان من 
املنقطع  برشيعتنا  اجلاهل  وهذا  بعلومنا  عاملًا  شيعتنا 
عن مشاهدتنا يتيم يف حجره أال فمن هداه وأرشده 

وعلمه رشيعتنا كان معنا يف الرفيق األعىل()8(.

افتخار املؤمنني بإنتامئهم احلسيني:. 4

)عالمات   :العسكري احلسن  اإلمــام  يقول 
وزيــارة  واخلمسني،  اإلحــدى  صالة  مخس:  املؤمن 
واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني 
ببسم اهلل الرمحن الرحيم()9(، فها هي)زيارة األربعني 
كأكرب  تبلورها  طريق  يف  الــعــراق  ــدود  ح تتجاوز 
مظاهرة مليونية لقطع أطول مسافة سريًا عىل األقدام 
التزام االمة اإلسالمية كلها شيعة وسنة  للتعبري عن 
التزموا  البيت مقابل من  اىل اإلمام احلسني واهل 

طاعة الشيطان وآل أيب سفيان()10(. 

اإلفتخار  شعور   - الشعور  هــذا  يظل  وســوف 
يوم  اىل  حمبيه  بدماء  يرسي   - احلسني  اىل  باإلنتامء 
ِي  الَّ  ِ هلِلّ ﴿اْلَْمُد  يقول:  حاهلم  ولسان  القيامة 
 ﴾ ُ ْن َهَدانَا اهللَّ

َ
أ نِلَْهَتِدَي لَْول  َوَما ُكنَّا  لَِهـَذا  َهَدانَا 

االعراف: 43؛ ألن مدرسة اإلمام احلسني قامت 
إذ  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أساس  عىل 
وأرفع  صورة  بأهبى  فأداها  مهمة،  بأصعب   قام
مستوى؛ ليكون حيًا خالدًا يف ضامئر الناس، وحجة 
عىل األولني واآلخرين، ففخر الكل يكمن يف انتامئهم 
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يوم  عــذاب  من  للنجاة  الشفاعة  منه  طالبني  إليه، 
القيامة وقضاء حوائجهم يف الدنيا؛ مما حدا هبؤالء اىل 
كالبكاء  إمامهم  اىل  تقّرهبم  التي  األعامل  هبذه  القيام 
واللطم املربح، بل تعدى األمر اىل الرضب بالسيوف 
عىل الرؤوس بل كل عمل يعتقدون به القربة اىل اهلل 

.معتربين ذلك ترمجة حلب احلسني

تعميق روح التضامن بني األفراد الذين ينتمون . 5
اىل طائفة معينة:

يف  أساسيًا  دورًا  تــؤدي  العقيدة  أو  )الدين  إنَّ 
الطائفة  أبناء  التآزر والتضامن االجتامعي بني  حتقيق 
الواحدة()11(، فشيعة العراق -وعىل مدى التاريخ- 
لإلخاء  األمثال  ومــرضب  عنوانًا  تضامنهم  صــار 
اخلالفات  بعض  ــود  وج مــن  بالرغم  والــتــالحــم، 
زيارة  يف  جيتمعون  نراهم  ذلك  ومع  بينهم،  اجلانبية 
الشهداء وحتت منصته،  لواء سيد  األربعني حتت 
متجاوزين كل العقبات، وكدليل عىل ذلك نشري اىل 
زيارة  يف  1348هـ  العام  يف  خالفات  من  حصل  ما 
األربعني بني النجفيني والكاظميني ثم بني النجفيني 
احلضور  عن  النجف  مواكب  وامتناع  والكربالئيني 
يف كربالء كسريهتا االوىل، األمر الذي أحدث رشخًا 
كبريًا وانشقاقًا ال يستهان به بني االخوة املتجاورين 
وجفوة،  نفرة  بينهام  وحدثت  املقدستني،  والعتبتني 
فام كان من املصلحني إال املبادرة والتدخل حلل هذا 
كاشف  حسني  حممد  الشيخ  العالمة  فقام  اخلالف، 
الشمل  ملَّ  بحنكته  واستطاع  فيهم،  خطيبًا  الغطاء 
هذه  بنقل  العرفان  جملة  قامت  وقد  األزمة.  وجتاوز 
احلادثة يف عددها الصادر يف العام 1350هـ يف املجلد 
احلادثة  هبذه  النظر  أمعنّا  ولو  والعرشين)12(.  الثاين 
هذه  جتاوز  استطاعوا  قد  اإلخــوان  هؤالء  لوجدنا 

أفراد  بني  التضامن  بوجوب  الشعور  بروح  األزمة 
من  العقبات  كل  جتاوز  ورضورة  الواحدة  الطائفة 
ضحى  الذي   احلسني اإلمام  الشهداء  سيد  أجل 

بكل يشء من أجل املبادئ واجتامع الكلمة.

االجتامعية . 6 الطبيعية  واحلواجز  الفوارق  إختفاء 
بني خمتلف الفئات:

الظلم  رفض  عن  تعبري  األربعني  زيارة  إن  وكام 
بالشعب  حلق  الذي  السيايس  واالستكبار  والقهر 
العراقي من حكوماته املتعاقبة أو الدول املستعمرة له 
كذلك فإن هلا بعدًا آخر، إذ أهنا )متثل مكسبًا عظياًم عىل 
اإلسالمي  للعامل  والتنمية  واالجتامع  الثقافة  صعيد 
بنحو عام وللعراق الذي حيتضن هذه املامرسة بنحو 
خاص، فضاًل عن كوهنا رسالة عاملية تدعو ملد جسور 
التواصل بني الشعوب والثقافات ونرش قيم التسامح 
واملودة والسالم()13(، وكذلك صارت مكانًا إلختفاء 
كل الفوارق واحلواجز الطبيعية واالجتامعية، ففقراء 
فالكل  واحــد،  بلباس  يظهرون  واغنياؤهم  الناس 
والكل  املصيبة،  صاحب  عىل  حزنًا  السواد  يرتدي 
املعييش،  مستواه  كان  مهام  البسيطة  املالبس  يرتدي 
املواقع  يتبادلون  والفقراء،  االغنياء  فالكل سواسية، 
من أجل خدمة الناس يف املواكب، وكذلك يف املسري 
ال تكاد متيز بني فقريهم وغنيهم، فالكل يقصد رضا 
إمامه احلسني، وقد شاهدنا بأم أعيننا أغنياء البلد 
وهم يرتدون السواد ويقفون يف وسط الطريق املؤدي 
بالزوار من أجل  اىل كربالء وهم حياولون اإلمساك 
واستحامم  وراحة  أكل  من  اخلدمات  هلم  يقدموا  أن 
العليا  الشهادات  محلة  من  الحظنا  وكم  وغريها، 
والعالجات  املساجات  يعملون  وهم  أساتذة  من 
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الطبيعية للزوار املشاة طلبًا للثواب دون أي ملل أو 
كلل أو توقف، وهذه الظاهرة تسمى يف علم النفس 
حبًا  وأنكرها  ذاته  نيس  فالكل  ــذات(،  ال بـ)نكران 
 ،الرسول آلل  تقربًا  خيدم  والكل   ،للحسني
وهذه الظاهرة ال نجدها عىل مدى العام كله وإنام يف 
أيام األربعينية فقط، وهذا إْن دلَّ عىل يشء فإنام يدلُّ 
بالرغم  املجتمع،  يف  وذاب  انصهر  قد  الكل  أنَّ  عىل 
وانصهر  شهادته  الشهادة  صاحب  ونيس  غناه،  من 

وذاب يف حب سيد الشهداء وطلبًا لرضاه.

الشعور باإلخوة اإليامنية املوالية:. 7

تلده  مل  لــَك  أٍخ  )ُربَّ   :عيل االمـــام  يقول 
اإلخوة  اىل  الكلمة  هبذه   اإلمام )يشري  ُامــك)14(، 
اإليامنية واإلخوة التكوينية بحيث أن هذا األخ بكل 
 البيت فأهل  االُم()15(،  تلده  مل  أنه  إال  تعنيه،  ما 
ــادات  واإلرش النصائح  عرب  أتباعهم  يدعون  دائــاًم 
ورضورة  األخــويــة  العالقات  عــىل  املحافظة  اىل 
برضورة  نصائحهم  بعض  جاءت  وقد  استمرارها، 
األعامل  جمموعة  -أي  اإلجيايب  اجلانب  املؤمن  إلزام 
التي يقوم هبا املؤمن جتاه أخيه املؤمن يكون هلا دور يف 
بقاء االخوة اإليامنية واستمرار العالقة األخوية- أما 
اإلرشادات االُخرى التي دعوا شيعتهم هلا فتتمخض 
يف رضورة اإلمتناع عن بعض األعامل التي ترض تلك 
من  بالتورع  املؤمنني   البيت أهل  )فنصح  العالقة 
عالقة  تؤذي  التي  السلبية  االمــور  هذه  يف  الوقوع 
العمل  ذلك  خالل  ومن  وتكّدرها،  باملؤمن  املؤمن 
االجيايب الذي يؤكد هذه العالقة وُيبقي املودة بينهام، 
ومن خالل التورع عن الوقوع يف هذه االمور املؤذية 
هذه  عىل  حيافظ  أن  لالنسان  يمكن  العالقة،  هلذه 

العالقة ويستمر فيها()16(. ولكي نفّعل هذه النصائح 
البد من توفري جو إيامين وعالقات دينية بحتة، وهذه 
فالسائرون  األربعني،  زيارة  يف  توفرت  كلها  االمور 
اىل اإلمام احلسني يعيشون هذه االحاسيس بأعىل 
صورها وأشكاهلا، إذ احلب واألمن واألمان والسالم 
وكلامت االخوة املعربة عن عمق القضية اإليامنية يف 
ومبادؤه   احلسني حب  جيمعهم  فكّلهم  نفوسهم، 
اإلنصياع  ألجل  جهودهم  ويبذلون  به  فيتمثلون 
بيت  أهل  هبا  أوىص  التي  االُخــرى  واملبادئ  ملبادئه 
الرمحة، وقد وردت عنهم أحاديث كثرية ُاخرى 
تبني رضورة شعور املؤمن بإخوته اإليامنية لآلخرين. 
من ذلك ما رواه جابر اجلعفي قال: تنفسُت بني يدي 
من  أهتم  اهلل  رسول  ابن  يا  قلت:  ثم   جعفر أيب 
غري مصيبة تصيبني أو أمر نزل يب حتى تعرف ذلك 
أهيل يف وجهي ويعرفه صديقي، قال: )نعم يا جابر. 
قلت: وممَّ ذلك يا ابن رسول اهلل؟ قال: وما تصنع 
إن  جابر  يا  فقال:  أعلَمه.  أْن  أحبُّ  قلت:  بذلك؟، 
اهلل خلق املؤمنني من طينة اجلنان، وأجرى فيهم من 
وأمه،  ألبيه  املؤمن  أخو  املؤمن  فلذلك  روحه،  ريح 
يشء  البلدان  من  بلد  يف  األرواح  تلك  أصاب  فإذا 
أيد صحة  حزنت عليه األرواح ألهنا منه()17(، وقد 
هذا احلديث ما روي عن االمام الصادق أنه قال: 
بنور  وعجنوا  طينتنا  فاضل  من  خلقوا  منّا  )شيعتنا 
قال:  عباس  ابن  عن  روي  ما  وأيضا  واليتنا()18(، 
قال رسول اهلللعيل: )يا عيل شيعتك هم الفائزون 
يوم القيامة فمن أهان واحدًا منهم فقد أهانك، ومن 
أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله اهلل نار جهنم 
روحك  منك  وأنا  منّي  أنت  عيل  يا  املصري،  وبئس 
من روحي وطينتك من طينتي وشيعتك خلقوا من 
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أبغضهم  ومن  أحبنا  فقد  أحبهم  فمن  طينتنا  فاضل 
فقد أبغضنا ومن عاداهم فقد عادانا ومن وّدهم فقد 

نا()19(. ودَّ

زيارة  في  التطوعي  العمل  معاني  الثاني:  المطلب 

الربعين:

توطئة:
املجتمعات وبث روح  بناء  املهمة يف  الركائز  من 
التامسك االجتامعي بني أفراده هو العمل التطوعي؛ 
كونه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاين 
اخلري والصالح، ليس يف جمتمع من املجتمعات، بل 
صار شعارًا عند كل املجموعات البرشية منذ اخلليقة 
اىل يومنا هذا، لكن االختالف وقع يف حجمه وشكله 
فرتة  من  بل  آخر،  اىل  جمتمع  من  واجتاهاته  ودوافعه 
متتلك  التي  املجتمعات  يف  وازداد  فعظم  ُاخرى،  اىل 
فة، وقل يف املجتمعات  دساترَي إهلية غري حمّرفة وال مزيَّ
قليل يف  االهلي، كذلك هو  اخلط  انحرفت عن  التي 
ــدوء،  واهل واالستقرار  األمــن  فيها  حل  جمتمعات 
واحلروب  الكوارث  هبا  حلَّت  جمتمعات  يف  وازداد 
والنكبات، وهبذا نستطيع القول: إن زيارة األربعني 
قد فرضت عىل البلد ظروفًا استثنائية نجم عنها بروز 
ما  وهذا  مثيل،  هلا  يسبق  مل  بصورة  التطوعي  العمل 
اإلجالل  من  عظياًم  قــدرًا  عينها  الزيارة  اىل  أضاف 
واالنسانية  احلضارية  إسهاماهتا  بسبب  واإلكبار 

اجلادة.

اأوًل: تعريف العمل التطوعي:

ما  وهو  الفعل)طوع(،  من  مأخوذ  التطوع  لغة: 
تربع به الفرد من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه)20(. 

إصطالحًا: )وهو عمل إجتامعي إرادي غري ربحي 
دون مقابل أو أجر مادي يقوم به االفراد واجلامعات 
وتنمية  أو مساعدة  اجل حتقيق مصالح مشرتكة  من 
مستوى معيشة اآلخرين من جرياهنم أو املجتمعات 
البرشية بصفة مطلقة، سواء كان هذا اجلهد مبذوالً 

بالنفس أو املال()21(.

ُعّرف  فقد  املتحدة  االمم  منظور  من  تعريفه  اما 
معلوم،  أجر  نظري  م  يقدَّ ال  ربحي،  غري  )عمل  بأنه: 
وهو عمل غري وظيفي مهني يقوم به األفراد من أجل 
مساعدة وتنمية مستوى معيشة اآلخرين من جرياهنم 

أو املجتمعات البرشية بصفة مطلقة()22(.

أو  نشاط  أي  يرادف  التطوع:  مفهوم  فإن  وعليه 
جهد يبذله الفرد دون انتظار عائد مادي، لذلك فإن 
التطوعية  األعامل  يامرس  عندما  احلسيني  الشباب 
فهو يضحي بالوقت واجلهد واملال من أجل شفاعة 
انتظار  اإلمام احلسني وألجل زوار احلسني دون 

أي عائد مادي مبارش.

وقد اقرتن مفهوم ثقافة التطوع هنا بمفهوم العمل 
التطوعي، ألننا إذا أردنا تعريف تلك الثقافة نشري إىل 
واملعايري  واألخالقيات  واملبادئ  القيم  )منظومة  أهنا 
الذي  اخلري  بعمل  املبادرة  عىل  حتض  التي  والرموز 
بجلب  أو  مفسدة  بدرء  أما  الغري،  اىل  نفعه  يتعدى 

منفعة تطوعًا من غري الزام ودون إكراه()23(. 

العمل  ثقافة  بنرش  املتقدمة  الــدول  اهتمت  وقد 
وذلك  جمتمعاهتا،  أفراد  بني  كبرية  بدرجة  التطوعي 
وتعزيز  الوثيقة  الــروابــط  بناء  يف  أمهيته  إلدراكــهــا 
االجتامعية  العالقات  بناء  يف  الذات  وإثبات  اإلنتامء 
يف تلك املجتمعات، وقد وضعوا النظريات النفسية 
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واإلجتامعية يف تفسري أعامل التطوع، منها:

الرؤية الفرويدية.. 1

نظرية التفاعل االجتامعي.. 2

املعرفية . 3 الرؤية  او  االجتامعي  التعلم  نظرية 
السلوكية.

الرؤية اإلريكسونية للتطوع.. 4

الرؤية اإلنسانية لروجرد ماسلو.. 5

نظريات الشخصية.. 6

نظرية العدالة االجتامعية)24(.. 7

نظرية التبادل االجتامعي: وهذه النظرية هي أهم . 8
النظريات، كوهنا تتناسب مع موضوع دراستنا، 
وهذه النظرية تقول: )إن الناس ال يقدمون عىل 
بأن  اعتقادهم  حالة  يف  إال  اآلخرين  مساعدة 
املقدمة  املساعدة  الذي حيصلون عليه من  الربح 
ال  املذكورة  فالنظرية  املبذولة،  التكلفة  من  أكرب 
شخص  عن  يصدر  حقيقي  إيثار  بوجود  تعتقد 
فمساعدة  الشخصية،  مصلحته  حساب  عىل  ما 
اآلخرين تأيت -فقط- يف حالة توقعهم احلصول 

عىل نفع أكرب من اجلهد املبذول()25(. 

ويف معرض الرد عىل أصحاب هذه النظرية نقول: 
إذا كنتم تعتقدون أن وراء كل ما يقدمه االشخاص 
هي مصالح شخصية فبامذا تفرسون ما يقوم به بعض 
الناس من تقديم حياهتم من أجل اآلخرين، فام هو 
أن  بعد  اآلخرين  من  تعويضه  يمكن  الذي  )الربح 
سوف  الــذي  التثمني  وهل  حياته؟  االنسان  يفقد 
حيصل عليه من الناس ينفعه بعد موته؟ أو هو أغىل 

ثمن من احلياة؟()26(.

إن التصور اإلسالمي يؤكد عىل أن اإلنسان ُجبل 
عىل حب اخلري فطريًا، وهذا ما أكد عليه قوله تعاىل: 
ِ الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها ل َتبِْديَل ِلَلِْق  ﴿فِْطَرةَ اهللَّ
َعَ  ﴿َوُيْؤثُِروَن  تعاىل:  وقوله   ،30 الــروم:   ﴾ِ اهللَّ
بِِهْم َخَصاَصٌة﴾ احلرش: 9، وهذه  َكَن  َولَْو  نُفِسِهْم 

َ
أ

إليه  ذهبوا  ما  بطالن  دليل عىل  أكرب  وغريها  اآليات 
اخلالص، )فسلوك هذا  اإليثاري  للسلوك  إنكار  من 
فهو  ــوده،  وج عىل  ناصع  دليل  العريض  اجلمهور 
سلوٌك إيثارٌي حمٌض ال يضع يف حسبانه مبادئ الربح 
واخلسارة مطلقًا()27(، ونحن شخصيًا نعرض جتربتنا 
مع هؤالء الزوار الغرباء ونرحب هبم ونتعامل معهم 
حجم  فإن  اإليرانيني،  ــزوار  ال أمثال  نعرفهم،  وال 
الربح  مع  أبدًا  ينسجم  ال  قبلنا  من  املبذول  اإلنفاق 
النفعي  للتبادل  تطلع  وجود  ختيلنا  لو  حتى  املتوقع، 
حسب ما تقرره النظرية، وبالتايل فنحن نأمل ونتطلع 
ــروي  االخ واجلـــزاء  الربح  اىل  ونقدمه  قدمناه  مما 
تعاىل:  قال   ،احلسني اإلمــام  من  الشفاعة  ونيل 
َخْشَيتِهِ  ّمِْن  َوُهم  اْرتََض  لَِمِن  إِلَّ  يَْشَفُعوَن  ﴿َول 
ل  ﴿يَوَْم  تعاىل:  وقــال   ،28 االنبياء:  ُمْشفُِقوَن﴾ 
َت اهلل بَِقلٍْب َسلِيٍم﴾ 

َ
يَنَفُع َماٌل َول َبُنوَن إِلَّ َمْن أ

الشعراء: 89-88.

الفرويدية- الرؤية  -عدا  النظريات  هذه  وكل 
للنهوض  حضارية  ظاهرة  التطوعي  العمل  تعترب 
فهذه  أنــاين،  هو  ما  كل  عن  واإلبتعاد  باملجتمعات 
وتقوية  املــودة واإلحــرتام  ــادة  زي تسهم يف  األعــامل 
منافعه  ألن  البرشية،  املجتمعات  يف  املحبة  أوارص 
التطوعية  عامة وليست فردية، علاًم أن هذه األعامل 
معها  املجتمع  تفاعل  دون  تنجح  أن  يمكنها  ال 
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وهذا  عليها،  القائمني  وتشجيع  بل  فيها،  واملشاركة 
كله يستدعي تعميم ونرش )ثقافة العمل التطوعي( يف 
البيئة اإلجتامعية، بل املشاركة فيه. ويمكننا أن نقف 
عىل أهم أنواع املشاركة يف األعامل التطوعية فيام يأيت:

املشاريع . 1 دعم  عن  عبارة  هي  املعنوية:  املشاركة 
التطوعية معنويًا من خالل الوقوف املعنوي مع 
املرشوع اخلريي، سواء بالتشجيع أو الدفاع عنه 

أو التعريف به يف املحافل العامة.
املشاريع . 2 دعم  عن  عبارة  هي  املادية:  املشاركة 

املقومات  أحد  يمثل  بإعتباره  باملال؛  اخلريية 
سمى  وقد  خريي،  عمل  أي  نجاح  اىل  الداعية 
باجلهاد،  املشاركة  من  النوع  هذا  الكريم  القرآن 
 ِ بِاهللَّ آَمُنوا  ِيَن  الَّ الُْمْؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ تعاىل:  قال 
ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدوا  يَْرتَابُوا  لَْم  ُثمَّ  َورَُسوِلِ 

ادِقُوَن﴾  ْولَئَِك ُهُم الصَّ
ُ
ِ أ نُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللَّ

َ
َوأ

احلجرات: 15.
كون . 3 عن  عبارة  هي  العضوية:  املشاركة 

التطوعية  األعامل  فعالني يف  أعضاء  االشخاص 
اخلدمة  مؤسسات  إلحدى  انتساهبم  عرب 
االجتامعية، وهذا النوع من املشاركة يتطلب بذل 
ألجل  الفكر  وإعامل  بالوقت  والتضحية  اجلهد 
الوصول اىل أعىل املراتب يف خدمة املجتمع)28(.

عمل . 4 ألي  يكتب  الثالثة  األنواع  هذه  وبتظافر 
تطوعي النجاح، ويف زيارة األربعني نجد أن هذه 
وآتت  واجتمعت  تظافرت  قد  الثالثة  األلوان 
أكلها، وهذا ما زاد هذه الشعرية قدرًا عظياًم من 
التقدير واالكبار، بل سّبب هذا العدد اهلائل من 
املتطوعني دهشة العامل واستغرابه ليقف مذهوال 

ويتساءل: كيف تسنى هلؤالء مجيعا أن يأتوا يف آن 
واحد دون إشارة او قرار أو موعد مسبق.

ثانيًا: العمل التطوعي في الثقافة الإ�شالمية:

قد يتساءل البعض: هل ورد مصطلح التطوع يف 
أنه  واجلواب  والسنة؟،  كالقرآن  اإلسالمية  املصادر 
الكريم  القرآن  ففي  متعددة،  أماكن  يف  ورد  قد  نعم 
ا  َع َخْيً ورد هذا املصطلح يف قوله تعاىل: ﴿َوَمن َتَطوَّ
يف  ورد  فقد   ،158 البقرة:  َعلِيٌم﴾  َشاكٌِر  اهلل  فَإِنَّ 
للخري  املتطوعني  عباده  يشكر  اهلل  )ان  تفسريها: 
فاْستَبُِقوا   ..( تعاىل:  وقوله  خــريا()29(،  جيازهيم  بأن 
اَلْيَاِت....( املائدة: 48، فهذه اآلية الكريمة تدعو 
تبذير  بدل  اخلريات  فعل  يف  )التسابق  اىل  املسلمني 

الطاقات()30(.

العمل  ملفهوم  الكريم  القرآن  أسس  فقد  وعليه 
يف  حيمل  دينًا  كونه  املسلمني؛  نفوس  يف  التطوعي 
العبادات  لكل  شامل  وهذا  االختيار،  روح  طياته 

واملعامالت ومساعدة اآلخرين.

نَّة النبوية وُسنَّة أهل البيت عليهم السالم  اما السُّ
فإذا  التطوع،  فقد طفحت بام دلت عليه يف موضوع 
ال  املسلم،  أخو  )املسلم   :النبي قول  مثاًل  أخذنا 
يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف 
ج اهلل عنه كربة  ج عن مسلم كربة فرَّ حاجته، ومن فرَّ
من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلاًم سرته اهلل يوم 

القيامة()31(.

وقد ورد عن اإلمام الصادق قوله: )املؤمنون 
إذا  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم  وترامحهم  تباّرهم  يف 
اشتكى منه عضٌو تداعى له سائره بالسهر واحلمى(
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)32(، وكذلك ما روي عن االمام الصادق عندما 

أخيه  عىل  املؤمن  حق  عن  خنيس  بن  املعىّل  سأله 
املؤمن، فأجابه بكالم طويل، من ضمنه انه قال: 
وال  قضائها،  إىل  مبادرة  تبادر  حاجة  له  كانت  )وإن 
كثرية  ُاخــرى  وأحاديث  يسألكها()33(،  أن  تكلفه 
املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  اىل  دعت 
املجتمع  بناء  اىل  داعية  خمتلفة،  وبأساليب  املسلم 
والتعاطف  ــاء  واألخ املحبة  من  أسس  عىل  املسلم 
والتكافل  الفرقة  روح  ونبذ  والرتاحم  والتواصل 
جسدًا  املؤمنون  املسلمون  يكون  حتى  والتضامن، 
واحدًا، ورغم كل هذه الدعاوى إال أن أغلب الدول 
العربية عزفت عن هذا املرشوع اإلنساين اإلسالمي؛ 
والسبب يعود اىل ختيل احلكومات العربية عن دورها 

الريادي يف هذه املجاالت.

ثالثًا: عوامل ن�شاأة العمل التطوعي واأهدافه و�شماته:

متى نشأ العمل التطوعي؟أ. 

ان العمل التطوعي كان موجودًا يف كل املجتمعات 
اإلنسانية وعىل مر التاريخ البرشي، فقد ُفطر اإلنسان 
عىل حب اخلري منذ أن وطأت قدماه األرض، وجاء 
االنسان،  عند  الشعور  هذا  ليقويا  والرشيعة  الدين 
معاين  بكل  وثيقًا  ارتباطًا  الشعور-  -أي  ارتبط  فقد 
البرشية  املجموعات  عند  الصالح  والعمل  اخلري 
وسيلة  خريي-  -كعمل  زال  وال  وكان  األزل،  منذ 
املجبولة  البرشية  النفس  وراحة  باالعتزاز  للشعور 
األفراد  عند  تقّوي  فعالية  صار  لذا  اخلري،  حب  عىل 
واجلامعات الرغبة باحلياة، بل يزيد الثقة بالنفس، بل 
وصل  حتى  واعد،  مستقبل  يف  طمعًا  مجيعها  باحلياة 

املصابني  ملرضاهم  وصفوا  االطباء  بعض  أن  احلد 
باالكتئاب والضيق النفيس وامللل املشاركة باالعامل 
التي  النفسية  املحن  جتاوز  منها  الغرض  التطوعية، 
حميط  يمس  الذي  اخلري  نحو  والتسامي  منها  يعانون 
تقدم  يف  ودوره  بأمهيته  فيشعر  وعالقاته،  الشخص 
أماًل  يعطيه  بدوره  وهذا  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع 
العمل  يزداد  الزمن  مر  وعىل  سعيدة.  بحياة  جديدًا 
األرض  هبا  متر  التي  العسرية  الظروف  يف  التطوعي 
-نتيجة  ظهر  وقــد  االعتيادية،  ــاالت  احل يف  وتقل 

لذلك- شكالن من أشكال العمل التطوعي مها:

هو  ــذي  ال التطوعي  السلوك  األول:  الشكل 
الفرد  يامرسها  التي  الترصفات  )جمموعة  عن  عبارة 
وتنطبق عليها رشوط العمل التطوعي، ولكنها تأيت 
استجابة لظرف طارئ أو ملوقف إنساين أو أخالقي 
حمدد()34(، ومثاله: عند حدوث عمل إرهايب- وما 
أكثر األعامل اإلرهابية يف بلدنا العراق- نجد أن كل 
الناس املوجودين يف مكان احلادث هيرعون -وبدون 
نداء أحد أو استنجاده- اىل املشاركة يف إنقاذ اجلرحى 
مشفى،  أقــرب  اىل  ونقلهم  وتطبيبهم،  وإسعافهم 
إنسانية  غايات  عن  ناجتة  ونخوهتم  هذا  وترصفهم 
أو دينية، وهو  أو إجتامعية  إما أخالقية  نبيلة رصفة، 
وهذا  العمل،  ذلك  جراء  منفعة  أية  يتوقع  ال  بدوره 

دليل آخر عىل بطالن نظرية التبادل االجتامعي.

)الذي  التطوعي  الفعل  ويشمل  الثاين:  الشكل 
تدّبر  نتيجة  يأيت  بل  طارئ،  لظرف  استجابة  يأيت  ال 
وحقوق  االرسة  تنظيم  بفكرة  اإليامن  مثاله  وتفكر، 
يتطوع  الشكل  فهذا  وآمنة،  مستقرة  بأرسة  األطفال 
وال  جلسة،  وكل  جمال  كل  يف  فكرته  عن  للحديث 
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ينتظر إعالن حمارضة ليقول رأيه بذلك()35(.

ما هي أهداف العمل التطوعي؟ب. 

ذلك  بقدر  أهــداف  الدنيا  هــذه  يف  عمل  لكل 
أهدافهم  تكون  العظيمة  اإلعامل  فأصحاب  العمل، 
نبيلة عظيمة وسامية، بينام أصحاب االعامل الوضيعة 
تكون أهدافهم وضيعة ودنيئة، يطمعون من خالهلا 
العمل  أما  هلا.  قيمة  ال  دنيوية  مآرب  اىل  للوصول 
هدفها  يكون  التي  النبيلة  األعامل  من  فهو  التطوعي 
إسعاد اآلخرين وإدخال الرسور يف قلوهبم، وإن من 
يقوم هبا فإنه يضحي بوقته وماله وراحته طائعًا غري 
أهم  أما  أهدافه.  وتسمو  عمله  يسمو  وهبذا  مكره، 

أهدافه فهي:

سيام . 1 ال  املجتمع،  أفراد  لدى  اإلنتامء  روح  تنمية 
رشحية الشباب منهم، إذ يشعرون بنشوة اإلنتامء 
املشاركة  خالل  من  جنسهم  ألفراد  والوالء 

الفعلية معهم يف أفراحهم وأتراحهم.
أن . 2 إذ  املتطوعني،  لدى  اإلجيابية  احلوافز  إثارة 

سوف  التطوعي-  عمله  تأدية  -وأثناء  املتطوع 
يعتاد عىل رفع مستوى االداء والرسعة واالنجاز، 
وهذا ما سيؤدي اىل زيادة معدل إنتاجية عمله يف 

املستقبل.
ملامرسة . 3 خصبًا  جماالً  يعد  التطوعي  العمل 

بالعمل  يقوم  الذي  فالشخص  االختيار،  حرية 
التطوعي الذي يتناسب مع ميوله وأهوائه يكون 

خمتارًا وليس جمبورًا عىل االختيار.
تنظيم أوقات الفراغ: إن وجود أوقات الفراغ يف . 4

حياتنا يعد أمرًا قاتاًل قد يتطور مستقباًل ليشكل 
عقدة نفسية أو مرضا ال سمح اهلل، لكن العمل 

فراغه  ملء  عىل  االنسان  يعّود  سوف  التطوعي 
بام هو مفيد ونافع، ليس له فحسب، بل لصالح 
يصبح  سوف  وهبذا  إليه،  ينتمي  الذي  املجتمع 
لديه فضاًء رحبًا، ليامرس -هذا اإلنسان- والءه 

وانتامءه لوطنه.

االنسان . 5 يكتسب  التطوعية  األعامل  خالل  من 
االصدقاء  من  رصيده  ليزيد  اجتامعية،  صحبة 

واملعارف الذين سيأخذ منهم ويأخذون منه.

األنا . 6 عىل  التغلب  بواسطته  االنسان  يستطيع 
وجتنب القضايا الشخصية غري املرغوب هبا عن 

الذات.

تعزيز الذات: إذ أن املتطوع يقدم عىل تقدير ذاته . 7
ثقته  تعزز  التي  ومواهبه  مقدراته  عىل  والتعرف 
الذي  عمله  يف  يبدع  قد  التي  الدرجة  اىل  بنفسه 

وكل إليه أو يكون متميزًا فيه.

صنعة . 8 عىل  التعرف  أو  اخلربات  عىل  احلصول   
اخرى قد يامرسها مستقباًل تساعده عىل االلتحاق 

بسوق العمل من خالل تطوير سريته الذاتية.

عن . 9 افضل  فهم  بناء  اىل  املتطوع  يسعى  سوف 
العامل الذي يعيش فيه؛ وذلك من خالل اختالطه 
وارد  اهلدف  وهذا  بلده،  غري  من  واناس  بنامذج 
جدًا يف الزيارة األربعينية، فقد تعرفنا عىل أخالق 
وعادات وتقاليد الشعوب من خالل هذه الزيارة 
املباركة، واكتسبنا خربات مل نكن نعرفها من قبل.

عىل . 10 تعتمد  االهداف  وهذه  ُاخروية:  أهداف 
اعتقاد االنسان، فهناك من يمتلك الدين، وهو 
نجد  بينام  االخروي،  وبالثواب  باهلل  يؤمن  ممن 
من ال دين له ال يؤمن بذلك، فهذا هدفه إنساين 
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حب  عىل  جمبولة  البرشية  النفس  ألن  بحت، 
اخلري ومزودة بمعرفته فطريًا.

حتقيقها  اىل  يسعى  التي  ــداف  األهـ ــم  أه ــذه  ه
تكون  قد  أهنم  مع  التطوعية،  األعامل  يف  املشاركون 
هلم أهداف اخرى - قد تكون شخصية بحتة- ونحن 

غفلنا عنها.

هيدف  اللتني  الرفعة  وهذه  السمو  هذا  كل  ومع 
 - بالنا  يف  نجد  مل  لكننا  التطوعي،  العمل  اليهام 
ولالسف الشديد - من يقوم هبذه االعامل التطوعية، 
بنا  يفرتض  إذ  األربــعــني،  ــارة  زي يف  حيــدث  ما  عــدا 
-كمسلمني- القيام هبا مثلام كان املسلمون يف القرون 
والتطوعية،  اخلريية  لألعامل  الناس  أسبق  االوىل 
بمن  والتشكيك  بالتشنيع  فقمنا  هبذا  نكتف  مل  بل 
يقومون هبا وزرع روح االحباط واليأس يف املحيط 
هذه  مسرية  تاخري  يف  سيسهم  ما  وهذا  االجتامعي، 

االعامل التطوعية.

ج. ما هي سامت العمل التطوعي؟

له  بأن  االعامل  باقي  عن  التطوعي  العمل  يتميز 
سامت نبيلة يمكن الوقوف عىل أمهها:

الغائية: فاملتطوع يسعى اىل حتقيق غاية جليلة.. 1
دائاًم، . 2 نفسه  عىل  اآلخرين  يؤثر  املتطوع  اإليثار: 

فنراه يضحي بوقته وجهده وماله وأحيانا بخربته 
دون أن ينتظر عائدًا ماديًا يوازي حجم التضحية 

املبذولة.
الطوعية: فهو عمل قائم عىل الفعل االرادي احلر . 3

للفرد.
االستقاللية: بام أن الفرد يعمل بعيدًا عن تدخل . 4

احلكومية،  غري  االخرى  املؤسسات  او  الدولة 
يصبح  بحيث  باالستقاللية  يتمتع  هذا  فعمله 

قادرًا عىل تنظيم شؤونه بمفرده.
االلتزام االخالقي والسلوكي: العمل التطوعي . 5

التزام أخالقي من الفرد جتاه جمتمعه أو املجموعة 
البرشية التي ينتمي اليها وبأعىل الدرجات)36(.

انعكاسات العمل التطوعي: د. 

أمهية  تقل  انعكاسات جليلة ال  التطوعي  للعمل 
الدول  يف  سيام  ال  الرسمي،  العمل  انعكاسات  عن 
املتقدمة، ويرتتب عىل اسهامات املتطوعني مكاسب:

أوالً: مكاسب اقتصادية:

لصالح  اقتصادية  مكاسب  التطوعي  للعمل 
البلدان التي يوجد فيها هكذا نوع من االعامل، إذ أن 
هؤالء املتطوعني ال يتقاضون أجورًا عىل ما يقدمونه، 
فهم  التبجيل،  ويستحق  جليل  يقدمونه  ما  أن  رغم 
وكبار  العجزة  كمساعدة  تطوعية،  بأعامل  يقومون 
عىل  واإلرشاف  املحارضات  تقديم  وكذلك  السن، 
املشهورة،  العاملية  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات 
لو  تتصور  أن  َفَلَك  مقابل،  دون  تطوعًا  كله  وهذا 
ستكلف  فكم  ذلك  عىل  اجورًا  يتقاضون  هؤالء  أن 
باآلالف،  أعدادهم  وان  سيام  ال  أموال؟  من  الدولة 
وهذا الشعور نابع من شعورهم باملواطنة، وغرضهم 
الشديد  لالسف  الشعور  وهذا  بلداهنم،  تتقدم  ان 
االربعني-  زيــارة  -باستثناء  العراقيون  اليه  يفتقر 
فالكل قد نيس تاريخ وجمد امته، ونيس مايض االمة 
كيف كانت وكيف أصبحت اليوم، وإذا كنا قد نسينا 
جمد امتنا فلنا يف الشعب االملاين اسوة حسنة كام يقول 
مالك بن نبي الذي ذّكر االمة بامضيها التليد يف هذا 



221

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

املجال، وكيف أن عليها أْن تستغل الوقت والزمن؛ 
الزمن واصفًا  فيتحدث عن  يعود،  اذا ذهب ال  النه 
أننا ننساه أحيانًا وننسى  إياه بأنه )هنر صامت، حتى 
الغفلة او نشوة احلظ وقيمته  احلضارات يف ساعات 
التي ال تعوض)37(، ثم لينعى عىل االمة عدم اهتاممها 
فيقول:)وحّظ  املتحرضة  للشعوب  قياسًا  بالوقت 
أي  كحظ  الساعات  من  االسالمي  العريب  الشعب 
شعب متحرض، ولكن..... عنام يدق الناقوس مناديًا 
الرجال والنساء واالطفال اىل جماالت العمل يف البالد 
املتحرضة...... اين يذهب الشعب االسالمي؟ تلك 
هي املسالة املؤملة....فنحن يف العامل االسالمي نعرف 
اىل  ينتهي  الذي  الوقت  )الوقت( ولكنه  شيئًا يسمى 
عدم؛ ألننا ال ندرك معناه وال جتزئته الفنية؛ ألننا ال 
ندرك قيمة أجزائه من ساعة او دقيقة، ولسنا نعرف 

اىل اآلن فكرة الزمن()38(.

وأخريًا ينقل لنا جتربة الشعب االملاين الذي اعاد 
احلرب  تلك  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  دولته  بناء 
التي خّلفت وراءها املانيا عام 1945 قاعًا صفصفًا، 
بناء  يعيد  أْن  وجيزة  مدة  وخــالل  شعبها  استطاع 
عام  احلكومة  فرضت  تطوعية،)فقد  بأعامل  دولته 
ورجاالً  وأطفاالً  نساًء  االملاين،  الشعب  عىل   1948
عمله  عىل  فرد  كل  يؤدهيا  يوميًا،  ساعتني  التطوع 
فقط....  العام  الصالح  أجل  من  وباملجان؛  اليومي 
وقد عادت احلياة االجتامعية واالقتصادية لشعب مل 
يبق لديه من الوسائل إثر احلرب الثانية اال العنارص 

الثالثة: االنسان والرتاب والزمن()39(. 

وعليه فإن استيحاء أمثال تلك التجارب االنسانية 
االسالمية؛  شعوبنا  يف  احلياة  يبعث  سوف  الناجحة 
يكون  وهبذا  لدهيم،  التطوعي  السلوك  تنمية  ألجل 

املشكالت  حل  يف  الطوىل  اليد  التطوعي  للعمل 
االقتصادية. 

ثانيًا: مكاسب اجتامعية: 
حتققها  التي  االجتامعية  املكاسب  اىل  نظرنا  واذا 
املادية؛  املكاسب  تفوق  نجدها  التطوعية،  االعامل 
ألهنا تسهم يف تعزيز الشعوب باملسؤولية االجتامعية 
وتنبذ السلوك الال ابايل أو ما يدعى باالغرتاب داخل 

الوطن، فنجده حيقق املكاسب التالية:

أفراد أ.  بني  والتعاطف  التعاون  روح  إشاعة 
املجتمع.

يسمى ب.  ما  أو  )الغرية  باآلخر  الشعور  تنمية 
»االيثار«(.

الشعور باملسؤولية جتاه املجتمع الذي ينتمي اليه.ج. 

إشغال أوقات الفراغ بام ال يدع جماالً لألشخاص د. 
الدراسات  ألن  االخرى؛  باملشاكل  بالتفكري 
لديه  يكون  سوف  العاطل  االنسان  ان  أثبتت 
الطالق  مثل  االرسية،  للمشاكل  استعداد 
والعنف االرسي وازدراء اآلخرين، ويف حياتنا 
أمثلة كثرية عىل ذلك، فنجد يف حميطاتنا العائلية 
نامذج لرجال عاطلني عن العمل تسببوا بمشاكل 

مع أرسهم مجيعًا.

ويف جمتمعاتنا العربية واالسالمية ال يوجد اهتامم 
الــدول  يف  بينام  العاطلني،  هبــؤالء  الدولة  قبل  من 
الغربية خيتلف االمر متامًا، فهذه الدول لدهيا مشاريع 
العمل  يف  إسهامهم  بغية  هؤالء  تستقطب  متعددة 
هذه  وتسمى  الدولة،  ومصلحة  ملصلحتهم  حتقيقًا 
املشاريع بـ )إعادة االدماج(، إذ أن هذه الدول تنفق 



222

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

كوهنا  والربامج؛  املشاريع  تلكم  عىل  طائلة  أمــواالً 
تسهم يف ختليص جمتمعاهتم من املشاكل.

ثالثًا: مكاسب صحية:
العاطلني  الناس  تصيب  التي  االمراض  أكثر  إن 
هبا،  يمرون  التي  النفسية  احلالة  سببها  العمل  عن 
فالعمل التطوعي -بام فيه من حركات- يكون سببًا 
مصاديق  أحد  العمل  كون  اجلسمية،  الصحة  لتوفر 
والنشاط؛  احليوية  إجياد  عىل  قوي  ومؤرش  احلركة 
ألن جسم االنسان فيه طاقات كثرية فائضة ال يمكن 
التخلص منها اال بالعمل، أضف اىل ان التخلص من 
االمالح الزائدة والسكريات املرضة للجسم ال يكون 
إال باحلركة بغية جتنب االصابة بأمراض كثرية، منها: 
بعض  وتعطل  الرشايني،  وتصلب  األوعية  انسداد 

الغدد اهلامة عن أداء وظيفتها بصورة صحيحة.

فحّدث  الذهنية  النشاطات  عىل  العمل  تأثري  أما 
تأثري  له  العمل  يصاحب  الذي  فالتفكري  حرج،  وال 
الدماغ عضلة  الدماغ عىل حيويته؛ كون  عىل حمافظة 
استخدامها،  عدم  نتيجة  باخلمول  لالصابة  قابلة 
وصدق رسول اهلل إذ يقول: )ان القلوب لتصدأ 
عىل  العمل  تأثري  أما  ــد......()40(،  احلــدي يصدأ  كام 
نفسية االنسان فهذا ايضًا مما اثري يف موضوع العمل 
التطوعي، إذ أن العمل يمنح الثقة بالنفس من خالل 
االجتامعي  التواصل  خالل  من  أو  ما  صنعة  اتقان 
التطوعي أحد األسباب  مع اآلخرين، فصار العمل 
التي من خالهلا يمكن القضاء عىل الشعور بالوحدة 
والكآبة واخلوف من املستقبل، وغريها من األمراض 

النفسية االجتامعية.

رابعًا: زيارة الأربعين والعمل التطوعي: 

)عالمات   :العسكري احلسن  االمــام  قــال 
وزيــارة  واخلمسني  ــدى  اإلح صــالة  مخــس:  املؤمن 
واجلهر  اجلبني  وتعفري  باليمني  والتختم  األربعني 
له  احلديث  وهــذا  الرحيم()41(،  الرمحن  اهلل  ببسم 
مداليل كثرية أمهها: أنَّ َمْن زار االمام احلسني يوم 
االربعني ُعدَّ من املؤمنني، ملا هلذه الزيارة من أثر رئيس 
يف بناء املجتمع املوايل ألهل البيت، فهي عبارة عن 
نفسها كعقل  املعزين تطرح  جتمع حاشد ملاليني من 
اجتامعي ال يمكن جتاوزه، فهي)حتمل آالف الرسائل 
والدعوات املوجهة اىل آالف املراكز والنواحي، ففي 
املتواصلة  االعالمية  والثورات  التكنولوجيا  زمن 
القنوات  يف  متأللئة  األربعينية  الزيارة  مشاهد  بدت 
املشاهد  لتضع  املؤثرة  املشاهد  تنقل  التي  الفضائية 
وهو:  كبري  تساؤل  أمام  املجتمع  أطياف  مجيع  ومن 
هبذا  تزحف  املليونية  اجلموع  هذه  جيعل  الــذي  ما 
االرصار نحو قبلة االحرار والثائرين؟، فيأيت اجلواب 
مدويًا: إنه احلسني وعظمة التضحية التي قدمها(
املسؤولني  كل  اهتامم  الزيارة  هذه  نالت  وقد   ،)42(

إن  املصادر  بعض  )ذكرت  فقد  املعمورة،  انحاء  يف 
مسؤول القوات املسلحة يف الرشق االوسط لإلدارة 
عرب  احلسينية  الظاهرة  هذه  يراقب  كان  االمريكية 
وبشكل  أكثر  أو  اسبوعني  ملــدة  الصناعية  ــامر  االق
أكثر  الشيعة  أنتم  أعرتف  أنا  قال:  وبعدها  مبارش، 
حترضًا باملقايسة مع األحداث التي تقع يف نيويورك أو 
باريس()43(، كذلك يقال: ان جريدة القبس الكويتية 
ما   2013/12/15 يوم  الصادر  عددها  يف  نقلت 
الذي  الفاتيكان  وفد  أعضاء  من  عدد  )شارك  ييل: 
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يزور العراق يف مسرية عىل األقدام أمس تتوجه من 
االمام  أربعني  لذكرى  إحياًء  كربالء  اىل  النارصية 
لريبرييو  املونسيور  برئاسة  الوفد  وسار   احلسني
اندرياتا رئيس مؤسسة احلج التابعة للفاتيكان بنحو 
اىل  عراقيني  مسيحيني  دين  رجــال  برفقة  مرت  كيلو 
جانب الزوار الشيعة من النارصية حيث يقيمون)44(، 
ذكره؛  عن  احجمنا  الذي  الكثري  وأمثاله  هذا  وكل 
َلدليل عىل ان هذه الزيارة املليونية قد أخافت هؤالء 
هبذه  إعجاهبم  يبدون  وجعلتهم  املليوين  بزحفها 
اجلموع املليونية ضامرين يف قلوهبم حنقهم عىل هذا 
هذه  ان  عن  متغافلني  بالذات،  املذهب  وهذا  الدين 
الزيارة هي برعاية ربانية وإدارة إهلية،ألنه تعاىل قال: 
فْئَِدةً ّمَِن انلَّاِس َتْهوِي إَِلِْهْم َواْرزُْقُهم ّمَِن 

َ
﴿فَاْجَعْل أ

كنا  واذا   ،37 ابراهيم:  يَْشُكُروَن﴾  لََعلَُّهْم  اثلََّمَراِت 
نفخر هبذه اجلموع املليونية الذاهبة اىل كربالء احلسني 
فلنا أْن نفخر هبذا املرشوع اجلامهريي الذي ال نظري له 
يف حقل املامرسة والتشجيع عىل العمل التطوعي؛ إذ 
أن هذا الزحف املليوين بحاجة خلدمة طعام ورشاب، 
فمن يا ترى يوفر هلم هذا ماديًا وخدميًا؟ وللجواب 
يتوفر  املوسم  هذا  يف  إن  نقول:  السؤال  هذا  عىل 
املتطوعني يتوزعون عىل عرشات  مئات اآلالف من 
يصطلح  ما  او  امليدانية  واهليئات  الفرق  من  اآلالف 
الطرق  كافة  عىل  )املواكب(  بـ  الزيارة  ثقافة  يف  عليه 
املؤدية اىل كربالء، ومن كافة احلدود العراقية،ال سيام 
الطرق التي تربط حمافظات جنوب العراق بكربالء 
النخوة  )طريق  بـ  يسمى  ان  جيب  الــذي  املقدسة 
احصاء  يمكن  ال  الطريق  هذا  ويف  العراقية()45(، 
وقد  خمتلفة،  نشاطات  من  املتطوعون  به  يقوم  ما 

وتسمى  مأدبة-  أقاموا  املتطوعني  هؤالء  ان  علمنا 
ُيبسط  ما  املسافر  طعام  عن  عبارة  ُسَفر:  مجع  سفرة: 
عليه األكل)46(- عىل طول الطريق الرابط بني حمافظة 
موسوعة  يف  دخلت  وقد  املثنى،  وحمافظة  البرصة 
املوسوعة  هذه  أدخلت  وكذلك  العاملية،  غينيتس 
برشي  جتمع  اكرب  باعتبارها  فيها؛  األربعني  زيــارة 
هلا  الدعوة  يف  أحد  يتدخل  مل  عفوي،  تلقائي  مليوين 
وإنام  لتجمعها  مسبق  موعد  وال  تنظيمها  ادعى  أو 
موسم  كل  يف   احلسني حب  وجيمعهم  مجعهم 
لكل  مظلوميته  واعــالن  الزيارة  هو  واحد  وهلدف 
العامل، وقد جتسدت هذه الزيارة بأهنا )زيارة للشهامة 
واالخالص والتضحية والدين ولكل فضيلة عرفها 
الفضيلة جتسدت يف احلسني كأنبل ما  االنسان؛ ألن 
يمكن ان تتجسد يف شخص()47(، اهنا منهل ومغنم 
التاريخ  عرب  والنبل  واإليثار  التضحية  معاين  لكل 

.املقدس والذكريات املقدسة أليب األحرار

إن هؤالء املتطوعني بذلوا جهودًا مضنية وكبرية، 
الواقعي،  الوصف  هبــذا  وصفناهم  أن  نبالغ  وال 
فهؤالء أبناء البرصة -مدينة واحدة من مدن العراق- 
مواكبهم  ووصــفــوا  البذل  يف  مثال  أروع  ــوا  رضب
مع  رحاهلا  تشد  الّرحل  كالبدو  مواكبنا  )إن  فقالوا: 
حركة الزائرين.... وهلم الف موكب حسيني ملسافة 
كيلو مرت، وتلك خاصية متيزت هبا  تتجاوز )500( 
الرائع  املثل  وهذا  غريها()48(،  دون  البرصة  حمافظة 
ليس فيه ادنى مبالغة إذا قارناه بأمثلة اخرى وقصص 
ان نرسد  لنا  أمامها مبهورًا، والبد  الفرد  كثرية يقف 
بعض تلك القصص النبيلة التي تكشف مدى حجم 

التضحية والبذل:
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ما . 1 عن  الرشيعة(  موكب)حامي  صاحب  يروي 
حيدث يف مواكب الزائرين يف البرصة- وهذا ما 

امتازت به املواكب البرصية بالذات- يقول:

مجيع  يف  احلسينية  املواكب  عمل  ينتهي  )حينام 
سري  توقف  حال  كربالء  اىل  املتوجهة  املحافظات 
وتنتقل  رحاهلا  البرصة  مواكب  تشد  بينام  الزائرين، 
بعد السابع من شهر صفر من البرصة وحسب حركة 
والديوانية  والساموة  قار  ذي  حمافظات:  اىل  الزائرين 
املواكب  وهذه  كربالء،  اطراف  اىل  وبابل  والنجف 
نحو ألف موكب ينتقل بكامل عدته وعدده من اخليم 
الكهربائية  واملستلزمات  الطبخ  وأدوات  والكرايس 
عىل  خيامها  لتنصب  الزائرين  مع  والفرش  واملؤونة 
اخرى  مرة  لتستقبلهم  مسريهم  من  أبعد  مسافات 
الطعام والرشاب واملبيت والدواء وهتيئة  وتقدم هلم 
أمكنة الصالة والعبادة يف جو من املامرسة اخلدمية ال 
يوجد نظريها يف العامل، إذ جيند اآلالف انفسهم خلدمة 
ماليني من الناس يسريون نحو حمافظة كربالء ليس 
واالنتصار  احلسني  حب  اال  سابقة  معرفة  أي  بينهم 

لقضيته العاملية العادلة()49(.

الصبية . 2 من  كبري  عدد  يتجمع  املواكب  أحد  يف 
ترتاوح أعامرهم بني 8-14 سنة، وعند السؤال 
من  جمموعة  )إننا  أحدهم:  قال  وجودهم  عن 
عماًل  ننفذ  أْن  عىل  اتفقنا  واالصدقاء  االقارب 
واملواكب  املوكب  واجهة  تنظيف  هو  واحدًا 
االمام  هدف  ان  مبينًا  العام،  والشارع  املجاورة 
االصالح،  هو  العظيمة  وثورته   احلسني
والنظافة تعكس حترض الشعوب وتطورها()50(.

بعمل . 3 اختصت  اخرى  جمموعة  هناك  ونجد 

احد  يقول  متطور،  باسلوب  والتدليك  املساج 
بنا جمموعة من اخلدام عىل عمليات  هؤالء: )درَّ
وعىل  واالرجل  لالقدام  واملساج  التدليك 
بفك  اخلاصة  املراهم  من  جمموعة  استخدام 
ومنها  والرشايني  االوردة  ومعاجلة  التشنجات 
خدمتنا  يف  ونحن  والروماجلني،  الزيتون  زيت 
نركز عىل كبار السن واالطفال والصبيان؛ كوهنم 
أجسامهم  لغضاضة  خاصة  خدمة  اىل  حيتاجون 
وضعف أبداهنم، الن العاملني استندوا لنصائح 

طبية من اطباء ومعاجلني خمتصني()51(.
ينقل الكاتب فرج احلطاب- الذي سار مشيًا عىل . 4

االقدام مع زوار االربعينية معايشًا إياهم الكامل 
طقوس  »تطور  بعنوان  التي  املاجستري  رسالته 
احلداد الشيعية يف العراق احلديث« طقوس زيارة 

االربعني- يقول: 

النجف  يف  الكرامة  حي  منطقة  اىل  وصولنا  عند 
االرشف أمسك يب احد الشباب قائاًل: تفضل معي 
انت ومجاعتك لنخدمكم هذه الليلة، وقد أشار عيلَّ 
وعند  ففعلت،  لدعوته  استجيب  بأن  مرافقيي  احد 
قائاًل: )اهاًل  بإستقبالنا والده  اىل منزله كان  وصولنا 
منا  واعتذر  احلسني(  بزوار  اهاًل  اهلل،  عبد  ايب  بزوار 
بسبب  يعمل  ال  املــاء  سخان  ألن  ــذروين  اع قائاًل: 
لكم  املاء  سنسخن  لكننا  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
ان  منا  ثم طلب  الغاز كي تستحموا،  بواسطة طباخ 
)بأنه  بنفسه؛ معلاًل ذلك  يغسلها  نخلع جواربنا كي 
وان   احلسني زوار  جوارب  بغسل  رشفًا  سيزداد 
عمله هذا ال يساوي شيئًا امام األقدام التي ستواصل 
لنا  قدموا  ثم   ،احلسني قرب  لتزور  املبارك  مشيها 
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هذه  الكاتب  نقل  وقد  والسكائر(  والشاي  العشاء 
القصة مطولة لكننا اخترصنا جتنبًا لالطالة، والكاتب 
ينقل قصصًا  ثم  املسرية،  ملا حيصل يف هذه  يف دهشة 
اخرى يقف أمامها مذهوالً مل يصّدق ما شاهده معلنًا 
ان ما حصل له لو انه روي له من قبل أحد الناس مل 
يصدقه؛ النه ال يوجد شعب يقدم مثلام قدمه الشعب 

العراقي الغيور()52(. 

هذه بعض من قصص الشهامة العراقية أو طريق 
التمثل  االجانب  ببعض  حدا  مما  العراقية؛  النخوة 
بالعراقيني وانشاء املواكب احلسينية، فقد نقلت جملة 
)قامت  1432هـــ:  حمرم  يف  الصادر  عددها  يف  النبأ 
رشكات  إحدى  يف  العاملني  الصينيني  من  جمموعة 
التسوق يف مدينة النارصية )300( كيلو مرت جنوب 
كربالء املقدسة بتقديم اخلدمات للزائرين الكرام اىل 
أحد  ليون  السيد  ورصح  الشهداء.....  سيد  مرقد 
قررنا   :)NEN( الصينية  التسوق  رشكة  يف  العاملني 
 زوار احلسني النارصية خلدمة  أهايل  مع  املشاركة 
نصب  خــالل  من  هلم  والـــرشاب  الطعام  وتقديم 
عىل  دلَّ  إن  وهذا  كصينيني()53(،  بنا  خاص  موكب 
 يشء فانام يدل عىل ان ثورة وزيارة االمام احلسني
قد استقطبت حتى غري املسلمني وجعلتهم يسريون 
يف ركبه، باالضافة اىل ان زيارة األربعني )متثل انتصار 
ولتخلق  الظامل،  السيف  رهاقة  عىل  الصادق  الشعار 
من  جمموعة  اجتامع  فإن  واإللتئام،  التوافق  روح 
سيولد  العقيدة  بدافع  ما  عمل  يف  واحتادهم  الناس 
العالقات  ويعزز  االفراد  بني  وثيقة  وشائج  حمالة  ال 
)دورًا  يامرسون  املتطوعون  هؤالء  االجتامعية()54(. 
انفسهم من دون ان يعّولوا كثريًا عىل  مهاًم يف تنظيم 
الدور احلكومي، سواء يف جمال التنظيم أو اخلدمات 

الزيارة  هذه  تنظيم  يف  ينجحون  ما  وغالبا  املختلفة، 
الذي  االجيايب  واالستعداد  العايل  االنضباط  بسبب 
وقد  الــزيــارة()55(،  اثناء  املشاركني  معظم  به  يتحىل 
يف  الناس  من  لآلالف  الفرصة  املناسبة  هذه  أتاحت 
العمل واكتساب املهارات التي استطاعوا – بعد هذه 
الزيارة- اإلتكاء عليها يف احلصول عىل عمل بربكة 

هذه اخلدمة امليمونة.

الزيارة  هــذه  ان  نجزم  ان  نستطيع  ال  اننا  عىل 
يرصفه  ما  ألن  مالية،  مكاسب  للعراق  جلبت  قد 
باملجان دون مقابل، وهذا وان كان  انام هو  العراقي 
يشكل حركة اقتصادية، اذ بواسطتها يتحرك السوق 
بالنسبة  لكنه  املجاورة،  الدول  اسواق  بل  العراقي 
ألهل العراق ال يعني شيئًا ما دام الكل يعمل باملجان 
والكل يقدم ما يعمله بدون مقابل، اال اذا استثنينا ما 
حتصل عليه الدولة العراقية من مكاسب من جمموعة 
تأشريات الدخول التي حيصل عليها الزوار االجانب 
السوق  اىل  تدخل  التي  النقدية  العمالت  اىل  اضافة 

العراقي.

بالعمال  الح�شيني  التطوعي  العمل  مقارنة  خام�شًا: 

التطوعية الخرى لغير الح�شين: 

اننا اذا ما حاولنا تتبع هذا املوضوع نجد ان هناك 
فروقًا بني االعامل التطوعية احلسينية وغري احلسينية، 
وبني  األربعني  زيارة  أثناء  املؤمنون  به  يقوم  ما  أي 
التي   - الفروق  تلك  ومن  املتطوعني.  من  غريهم 

سنقف عليها بعجالة - هي:

الدوافع الذاتية: . 1

 ان ما يقوم به املتطوع خلدمة زوار االمام احلسني 
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يكون عن دوافع ذاتية بحتة دون ان يكون هناك حمفز 
خارجي، بينام نجد ما يقوم به املتطوعون يف البلدان 
مالية،  مكافآت  عىل  ــه  ورائ من  حيصلون  االخــرى 
تقدم هلم  التي  املرصوفات  النقل وبعض  اجور  مثل 

كالطعام والرشاب املجاين.

حرية اختيار العمل التطوعي:. 2

عىل  التطوعي  العمل  ــدول  الـ بعض  تــفــرض 
العمل  أفرادها عىل هذا  اهنا تشجع  مواطنيها بحجة 
التطوعي، بينام نجد ان من يعمل للحسني يكون 

عمله طواعية وبدون الزام.

التنافس الرسايل:. 3

إلنجاح  الغرب  دول  يف  الناس  يتطوع  عندما 
مرشوع ما، يتصارع الكل من أجل انجاح مرشوعه 
التوتر  يسبب  بــدوره  وهذا  اآلخرين،  حساب  عىل 
أثرا  نجد  ال  بينام  أنفسهم،  األفــراد  بني  والكراهية 
 ،لذلك عند املتطوعني خلدمة زوار االمام احلسني
احلسينية  املــواكــب  أصــحــاب  كثرة  مــن  فبالرغم 
والقبلية  العرقية  وانتامءاهتم  توجهاهتم  واختالف 
متآلفني  مجيعًا  أهنم  إال  والثقافية  واملذهبية  والدينية 
متحابني يتنافسون عىل مبدأ واحد ليس فيه بغض او 

حتاسد، فال رصاعات وال مشاكل بينهم.

احلالة التعبوية:. 4

عام  بعد  عامًا  ــزدادون  يـ  احلسني ــدام  خ ان 
مؤسسات،  ضمن  يندرجوا  أن  دون  هائلة  بأعداد 
البلدان االُخرى،  بينام ال نجد ذلك يف املتطوعني يف 
بل قد حيصل عندهم نقص يف عدد املتطوعني، وهذه 
احلسني  االمام  خدام  به  يقوم  ما  عظم  تبني  املقارنة 

الذين يستحقون وقفة اجالل وإكبار، فهؤالء مفخرة 
االنسانية يستحقون إشادة دولية، ومن املؤكد أن هذا 
مل حيدث ومل يشجع عليه أحد من الدول؛ كون هؤالء 

شيعة ينتمون اىل احلسني رجل االنسانية اخلالد.

الخاتمة والنتائج: 

لزيارة  االبعاد االجتامعية  بعد هذه االطاللة عىل 
األربعني ال بد من وقفة مع أهم ما توصلنا إليه من 

نتائج:

وجودها . 1 مدى  وعىل  األربعني  زيارة  استطاعت 
من حتقيق مكاسب اجتامعية واخالقية وسياسية 

واقتصادية.
استطاعت هذه الزيارة أن تستقطب كل رشائح . 2

توحد  أن  واستطاعت  وشيعة،  سنة  املجتمع 
الطائفية  أدران  من  قلوهبم  وغسل  املسلمني 
فيه  اجتمع  آخر  حج  فهي  اجلاهلية،  واالحقاد 

الناس من كل حدب وصوب.
إن األعامل التطوعية التي يقوم هبا املؤمنون أيام . 3

دعمهم  عن  خالهلا  من  يعرّبون  انام  األربعينية 
واستنكارهم  واحلق،  والعدل  للخري  وتأييدهم 

وكرههم للظلم والباطل.
احلسينية . 4 والشعائر  االربعني  شعرية  تعترب 

إذا ما قورنت  االخرى شعارات حضارية راقية 
وقد  املسلمني،  عند غري  املوجودة  الشعائر  ببقية 
أثبتت أهنا أرقى الشعائر وأكثرها فاعلية وتأثريًا 
وثورية، ويدل عىل ذلك ديمومتها واستمراريتها 
اىل  األحرار  أيب  استشهاد  منذ  جذوهتا،  وتوقد 

يومنا هذا. 
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االهتامم البالغ لوسائل االعالم املرئية واملسموعة . 5
هذه  واحداث  لفعاليات  ومواكبتها  واملقروءة 
االعالم  وسائل  سيام  ال  الكبرية،  الشعرية 
من  الغربية،  باحلكومات  ترتبط  التي  االجنبية 
اجل متابعتها وحتليل مضامينها واحلذر منها من 
انسانية  وهزة  كربى  ثورة  إحداث  اىل  تؤدي  ان 

تؤدي اىل ما ال حيمد عقباه.
إن للعمل التطوعي فوائد وعائدات اجيابية عىل . 6

الفرد املامرس هلذا العمل خصوصًا وعىل املجتمع 
عمومًا قد تكون مادية او معنوية حيصلون عليها 
قضية  خلدمة  التطوعي  العمل  أما  عدة،  بطرق 
واملشاركني  له  املامرسني  فان   احلسني االمام 
إمامهم  من  والرضا  الشفاعة  إال  يبغون  ال  فيه 

ونوال الثواب واالجر االخروي. 
االنسان . 7 وطأة  قدم  قديم  التطوعي  العمل  ان 

وضعفًا  قوًة  خيتلف  لكنه  االرض،  وجه  عىل 
من  الدول  تواجهها  التي  الطبيعية  احلاالت  يف 
الكوارث واألزمات، فيزداد- العمل التطوعي- 
قوًة عند حلول تلك الكوارث ويقل عند وجود 

االمن واالمان.

الخاتمة والتو�شيات

الشعائر . 1 القامة  خاصة  وزارة  إنشاء  رضورة 
والعمرة  احلج  وزارة  غرار  عىل  احلسينية 
واإلعداد  التنسيق  منها  اهلدف  السعودية، 
من  اىل  حتتاج  الهنا  احلسينية  الشعائر  ملراسم 
يديرها وخيطط هلا بام يتناسب مع حجمها وكثرة 
املشاركني فيها وحتديد رسومها وتكاليفها ودقة 

ولطف شعائرها.

خطباء . 2 من  واملنفذين  للمخططني  طريقة  إعداد 
وقراء للمراثي واملصائب واملواعظ واللطميات 
وتصفية املوروث الشيعي مما ادخل فيه، ودراسة 
بني  وتتداول  تقرأ  التي  الروايات  ومتحيص 
اخلطباء واخراج ما هو ليس منها وادخال ما كان 

منها.
بام ان ما تقدم يتطلب مهارة خاصة وتدريبًا وفنًا . 3

اجلانب  هبذا  واخلرباء  الفنيني  ارشاك  جيب  لذا 
كون هذه الشعائر تتسم بالقداسة.

واملواطنني . 4 الدولة  بني  مشرتكة  ميزانية  اجياد 
والتبذير  االرساف  عدم  بغية  بينهام  والتنسيق 

الذي نشهده يف زيارة االربعني.
تثقيف الناس عىل هذه الشعائر تالفيًا ملا نرى من . 5

املعزين  تتالئم ووضع  بعضهم من ترصفات ال 
.آلل الرسول

الفني . 6 للذوق  للعزاء  الشكلية  املراسيم  اخضاع 
واحلضاري  الثقايف  والبعد  الرمزية  والقدرة 

ملختلف الناس املقيمني هلذه املراسم.
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