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الملخ�ض

 تعد زيارة األربعني من أهم الطقوس الدينية التي يقوم هبا شيعة أهل البيت يوم 20 صفر من كل سنة 
عىل املستويني الديني والعبادي، كام أن هلذه الزيارة أبعادًا اجتامعية وسياسية أثبتنا أمهيتها التارخيية عىل املستوى 
الفكر  يف  الزيارة  أصالة  أمهية  هي:  مواضيع  عدة  اىل  ُقّسم  الذي  البحث  هذا  خالل  من  واحلكومي  الشعبي 
الشيعي وزيارة اإلمام احلسني يوم األربعني عىل وفق املوروث الروائي ألئمة أهل البيت، كذلك أوضحنا 
سرتاتيجية الزيارة األربعينية يف تربية املجتمع عىل املبادئ اإلنسانية والقيم الروحية واألخالق اإلسالمية، من 
جانب آخر بينّا األبعاد السياسية للزيارة األربعينية واملتمثلة بخشية احلكومة منها ألهنا أداة احتجاج سياسية، 
كذلك تناول البحث موقف احلكومة العراقية يف العهد امللكي من الزيارة األربعينية الذي أخذ بالتصاعد بعد 

عام 1935 إىل درجة املنع وفرض القيود والتعهدات عىل املواكب احلسينية.
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The social and political dimensions of the Arbaeen pilgrimage and the posi-

tion of Iraqi government toward it
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Abstract

The visit of forty of the most important religious rituals carried out by Shiites Ahl al-Bayt 
peace be upon him on 20 Safar of each year on the religious level and worship، and the visit has 
social and political dimensions proved historical importance at the grassroots and government 
through this research، which was divided into several topics: The importance of the visit to the 
Shiite thought and the visit of Imam Hussein )peace be upon him( on the fortieth day according 
to the inherited heritage of the people of the House of the House (peace be upon them)، and also 
explained the strategy of the visit to the fourteenth in the education of the community on the 
principles of humanity and spiritual values   and Islamic ethics، on the other hand، The visit also 
dealt with the position of the Iraqi government in the royal era of the fortieth visit، which began 
to escalate after 1935 to the point of prevention and the imposition of restrictions and pledges on 
the Husseini processions. 
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المقدمة

أمهية   البيت أهــل  أئمة  ــة  أرضح لــزيــارة  إن 
عند  والسياسية  واالجتامعية  الدينية  احلياة  يف  كبرية 
وقد  الكبرية،  اإلسالمية  املعامل  من  ُتعدُّ  فهي  الشيعة 
جاء يف الرتاث الشيعي ما يدلل عىل قدسيتها وحيث 
عباديًا  جانبًا  تشكل  أصبحت  ولذلك  زيارهتا،  عىل 
أهل  بأئمة  والوجداين  العقيل  االرتباط  يقوي  مهاًم 
استلهام  يعني   قبورهم عىل  فالوقوف   ،البيت
املواقف  من  اإلنسانية  والقيم  احلضارية  التجارب 

.اإلسالمية التي قام هبا األئمة

اإلمام  موقف  وأمهها  املواقف  هذه  أبــرز  ومن 
حينام  األمــوي،  والظلم  االستبداد  جتاه   احلسني
سطر أروع ملحمة يف كربالء شهدها التاريخ انتهت 
الدم  وانترص  والكافرين  املنافقني  زيــف  بكشف 
الطاهر عىل سيوف الظاملني، ومنذ ذلك اليوم أصبح 
سيد الشهداء قبلة الثائرين، حيج إىل قربه املؤمنون ال 
كل  من  صفر(  من  )العرشين  األربعني  يوم  يف  سيام 

عام.

باقي  لزيارة األربعني خصوصية عىل  أن  ال شك 
كثرة  من  به  متيزت  ملا   احلسني ــام  اإلم زيــارات 
لزيارة  العامل  دول  خمتلف  من  الوافدين  الزائرين 
أبعادًا  الزيارة  هذه  ضمت  وقد  الشهداء،  سيد  قرب 
البحث  هذا  خالل  من  بيناها  وسياسية  اجتامعية 
أصالة  أمهية  منها:  مواضيع  عــدة  تضمن  ــذي  ال
 احلسني اإلمام  وزيارة  الشيعي  الفكر  يف  الزيارة 
الروائي  املوروث  ما ورد يف  وفق  األربعني عىل  يوم 
سرتاتيجية  أوضحنا  كذلك   ،البيت أهل  ألئمة 

الزيارة األربعينية يف تربية املجتمع، حينام تكون هذه 
تعطى  لألجيال  تدريبي  معسكر  عن  عبارة  الزيارة 
والعطاء  والبذل  اإليثار  من  العملية  الــدروس  فيه 
والتضحية يف سبيل املبادئ اإلنسانية والقيم الروحية 
من  وبّينّا   ،احلسني اإلمام  اجلها  من  ضحى  التي 
األربعينية  للزيارة  السياسية  األبعاد  آخر  جانب 
واملتمثلة بخوف احلكومة منها ألهنا رسخت املبادئ 
اجلهادية عند املؤمنني لتشكل بذلك - عىل مر التاريخ 

- أداة احتجاج سياسيًة ضاغطة ضد السلطات. 

َن البحث كذلك موقف احلكومة العراقية يف  تضمَّ
العهد امللكي من الزيارة األربعينية وكيف كان موقفًا 
وقت  األمنية  اإلجـــراءات  وتكثيف  باحلذر  اتسم 
بالتصاعد بعد  انه أخذ  بداية األمر، إال  الزيارات يف 
عام 1935 إىل درجة املنع وفرض القيود والتعهدات 

عىل املواكب احلسينية.  

اأوًل: اأ�شالة الزيارة في الفكر ال�شيعي

تعد زيارة أرضحة أئمة أهل البيت من الشعائر 
الدينية املهمة يف الفكر الشيعي نتيجة ملا هلا من مقاصد 
تعود عىل  وآثار أخالقية وتربوية  عقائدية وإسالمية 
املجتمع، ولذلك وردت أحاديث كثرية يف هذا الباب 
أمام  فلكل   ،األئمة زيارة  أمهية  عىل  وحتث  تؤكد 

منهم زيارة خمصوصة ذكرهتا كتب الزيارات)1(.

ان مجيع هذه الزيارات هلا آثارها الدينية وفوائدها 
االجتامعية وردت يف كتب احلديث ورشحها العلامء 
من   لذكراهم وإحياًء  لشأهنم  تعظيم  منها:  لعل 
فهم  والسلوك،  السري  عامل  يف  هبم  االرتباط  أجل 
القدوة واألسوة احلسنة التي أكد الباري تبارك وتعاىل 
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االقتداء هبا، قال تعاىل: ﴿ لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل 
اْلِخَر  َواْلَوَْم  يَرُْجو اهلل  َكَن  لَِّمن  َحَسَنٌة  ْسَوةٌ 

ُ
أ  ِ اهللَّ

هي   زيارهتم فإن  كذلك  َكثًِيا﴾)2(،  اهلل  َوَذَكَر 
جزء من التعبري عن حمبتهم عليهم السالم التي أوجبها 
لُُكْم 

َ
ْسأ

َ
أ َلّ  ﴿قُل  تعاىل:  قال  عباده،  عىل  تعاىل  اهلل 

﴾)3(، كام ان زيارهتم  ةَ ِف الُْقْرىَبٰ ْجًرا إَِلّ الَْمَوَدّ
َ
َعلَيْهِ أ

 :الصادق اإلمــام  قال  معهم،  العهد  جتديد  هي 
وإّن  وشيعته،  أوليائه  عنق  يف  عهدًا  إماٍم  لكّل  ))إّن 
ِمن متام الوفاء بالعهد وُحسن األداء زيارة قبورهم، 
رغبوا  بام  وتصديقًا  زيارهتم،  يف  رغبًة  زارهم  فَمن 
فيه، كانت أئّمُتهم شفعاَءهم يوَم القيامة(()4(، كام ان 
مرتتبة  كثرية  ومادية  ومعنوية  روحية  آثارًا  لزيارهتم 
العيان  بواقع  الشيعة  ملسه  ما  وهذا   زيارهتم عىل 
ورأوه بعني اليقني وبشكل ال يقبل الشك، فضاًل عن 
يصيل  للعبادة  أماكن  عن  عبارة   قبورهم ان  ذلك 
ألهنا  رهبم،  ويدعون  القرآن  ويقرئون  املؤمنون  فيها 
أماكن يستجاب فيها الدعاء فتقىض احلاجات وتغفر 
ُبُيوٍت  الذنوب ويكسب الثواب)5(، قال تعاىل: ﴿ِف 
ْن تُرَْفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسّبُِح َلُ فِيَها 

َ
ُ أ ذَِن اهللَّ

َ
أ

بن  عيل  اإلمام  عن  ورد  كام  َواْلَصاِل﴾)6(،  بِالُْغُدّوِ 
احلسني أنه قال: قال احلسني صلوات اهلل عليه يا 
أبتاه ما ملن زارنا؟ قال يا بني من زارين حيًا وميتًا ومن 
زار  ومن  وميتًا  حيًا  زارك  ومن  وميتًا  حيًا  أباك  زار 
أخاك حيًا وميتًا كان حقيق عيلَّ أن أزوره يوم القيامة 

وأخلصه من ذنوبه وأدخله اجلنة)7(.

املحور  يمثل   بأئمتهم الشيعة  ارتــبــاط  إن 
األساس والركيزة األساسية يف بناء التفكري العقائدي 
عندهم ألهنم عدل القرآن، لذلك فإن االرتباط هبم 

الرشيعة، وتعد زيارة  لفهم متطلبات  قرآنية  رضورة 
أرضحتهم جزءًا من هذا االرتباط وهي من أهم 
هلا،  املؤكد  بل  الشيعية  هويتهم  عىل  الدالة  الطقوس 
وقد دافع الشيعة فكريًا وعقديًاوعىل مر التاريخ عنها 

ضد من ال يؤمن هبا كالوهابية السلفية)8(. 

لقد تعهد شيعة أهل البيت طوال السنني املتعاقبة 
بذلوا  وقد  السنة،  مدار  عىل  أئمتهم  أرضحة  بزيارة 
الغايل والنفيس يف سبيل ذلك من تقديم املهج وتقطيع 
لذلك  ــوال،  األم وبــذل  األعــداء  قبل  من  األعضاء 
السياسية  السلطات  لتحدي  رمزًا  زيارهتم  شكلت 
التي   التاريخ السيام زيارة اإلمام احلسني عىل مر 
أداة  إىل  مبارشة  كربالء  واقعة  بعد  ذاهتا  يف  حتولت 
لتأكيد الوالء  احتجاج سياسية، ثم أصبحت وسيلة 
لتصبح  ونرشها  الشيعية  املعتقدات  وترسيخ  الديني 
يف النهاية ركنًاثقافيًاوأساسيًايف بناء الطقوس الشيعية 

وما بلورته من هوية مذهبية عىل مدى التاريخ)9(. 

ال�شالم(   )عليه  الح�شين  الإمام  زيارة  اأهمية  ثانيًا: 

يوم الأربعين

مبدأ  هو  الشيعة  عند  األيــام  ببعض  االهتامم  ان 
اذُْكُروا  لَِقوِْمهِ  ُموَس  قَاَل  ﴿ِإَوذْ  تعاىل:  قال  قراين 
فِرَْعْوَن  آَِل  ِمْن  ْنَاُكْم 

َ
أ إِذْ  َعلَيُْكْم   ِ اهللَّ نِْعَمَة 

بَْناَءُكْم 
َ
أ ُوَن  َوُيَذّبِ الَْعَذاِب  ُسوَء  يَُسوُمونَُكْم 

َويَْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َوِف َذلُِكْم بََلٌء ِمْن َرّبُِكْم 
إال  هلل  خملوقة  هي  األيام  كل  إن  ومع  َعِظيٌم﴾)10(، 
وتعظيمه  ترشيفه  عىل  يدل  اهلل  إىل  ما  أمر  نسبة  أن 
)شهر  عليه  يطلق  حينام  اهلل  إىل  رمضان  شهر  كنسبة 
اهلل( وكنسبة بعض األمكنة إىل هلل تعاىل، مثل املسجد 
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ان  يرى  من  وهناك  اهلل(،  )بيت  عليه  يطلق  الــذي 
عظيم  حدث  فيه  حصل  يوم  كل  اهلل  بأيام  املقصود 
عند اهلل ومصريي يف تاريخ البرشية أو تاريخ جمتمع 
ة،  اهلل  أيام  من  يعد  اليوم  ذلك  فإن  املجتمعات  من 
وذلك ملا يف هذه املناسبات واأليام من عرب ودروس 
الشعوب  منها  وتتعظ  اإلنسان  منها  يتعلم  ومواعظ 

واملجتمعات)11(. 

اهلل  رســول  ))كــان  يقول:   املؤمنني أمري  كان 
ان  الطبيعي  ومن  اهلل(()12(،  بأيام  فيذكرنا  خيطبنا 
فوائد  له  اهلل  عند  معلومة  أيــام  يف  والذكر  التذكري 
بتارخيها  البرشية  املجتمعات  ربط  منها:  لعل  مهمة 
يف  حصلت  التي  والعرب  التجارب  من  لالستفادة 
بطولية  مواقف  من  ختلو  ال  والتي  السابقة  الوقائع 
وأخالقية وإنسانية تكون عظة ملن يسمعها أو يقرأها، 
لذلك جيب ختليدها وإحياؤها لإلستفادة منها السيام 
فعنرص  اهلل،  شعائر  من  شعرية  تعد  األيام  هذه  وان 
الزمن له أثر مهًم يف إقامة هذه الشعائر إذ متتاز بعض 
يوم  األيام  هذه  ومن  ني  خاصَّ ومعنى  بأمهية  األيام 
تراجيدية  دينية  واقعة  ألعظم  ذكرى  فهو  عاشوراء 
لدى املسلمني، إن تلك احلادثة تتكرر مرات ومرات 
هذه  ولعظم  عام  كل  من  املحرم  من  العارش  يوم  يف 
مدار  عىل  يوم  كل  يف  التعزية  جمالس  تعقد  املصيبة 
ملشهد  يتزلزل  فيه  ما  بجميع  اخللق  عامل  وكأن  السنة 

هذه احلادثة.

يوم  ))ان   النبي عن  ورد  اليوم  هذا  وحلرمة 
عاشوراء يوم من أيام اهلل(()13(، وتأيت زيارة األربعني 
واستكامالً  عاشوراء  ليوم  امتدادًا  البحث  موضوع 
 احلسني اإلمــام  ابتدأها  التي  احلسينية  للمسرية 

عليهم  زينب  وعمته  العابدين  زين  اإلمام  وأكملها 
االنتصارات  لكل  وتتوجيًا  والسالم  الصالة  أفضل 
حيث  اإلنسانية  لألمة  احلسيني  الركب  حققها  التي 
جاءت عائلة احلسني لقرب احلسني لتؤسس بذلك 
لكل  متكاماًل  تربويًا  وإنسانيًا  إسالميًا  مرشوعًا 

البرشية ينطلق من واىل كربالء. 

صفر  من  العرشين  يوم  إن  الطويس  الشيخ  ذكر 
من   احلسني اهلل  عبد  أيب  سيدنا  حرم  رجوع  كان 
بن  جابر  فيه  ورد  الذي  اليوم  وهو  املدينة  إىل  الشام 
عبد اهلل األنصاري صاحب رسول اهلل من املدينة 
فكان   احلسني الشهداء  أيب  قرب  لزيارة  كربالء  إىل 
يوم   اإلمام الناس)14(، ولزيارة  زاره من  أول من 
األربعني أمهية يف املوروث الروائي الشيعي فقد ورد 
استحباهبا يف رواية عن اإلمام الصادق ينقلها صفوان 
زيارة  يف   الصادق موالنا  يل  قال  قال:  مهران  بن 
ذكر  ثم  فتقول:  النهار  ارتفاع  عند  تزور  األربعني: 
نص الزيارة)15(، كام عدت هذه الزيارة من عالمات 
الشيعة)16(،  الكثري من علامء  املؤمن وقد روى ذلك 
السيام وان زيارته مشيًا عىل األقدام هلا خصوصية 

ذكرت فضلها الروايات)17(.
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تربية  في  الأربعينية  الزيارة  �شتراتيجية  ثالثًا: 

المجتمع 

دينية  كشعرية  األربعينية  الزيارة  عن  احلديث  إن 
حديث عن مرشوع وختطيط إهلي الغاية منه هو تربية 
املجتمع وهذا املرشوع يشرتك فيه الدين واإلنسان معًا 
يف عملية تفاعلية، فمن جهة قابلية الشعرية الدينية يف 
ترويض اإلنسان وإعداده روحيًا وفكريًا، ومن جهة 
أخرى تفاعل اإلنسان مع الدين حتى ينعكس ذلك 
من  التي  األهــداف  حتقيق  يف  وفاعليته  سلوكه  عىل 
أجلها رشعت هذه الشعرية، وبذلك فإننا بني نظرية 
وتفاعلية  عملية  تطبيقات  وبني  ربانية  وصياغة  إهلية 
يتوقف  املعادلة  هذه  نجاح  ومدى  اإلنسان  هبا  يقوم 

بطبيعة احلال عىل اإلنسان نفسه.

ان مرشوع النهضة احلسينية هو مرشوع إسالمي 
هيدف إىل إصالح املجتمع وتربيته وقد عمل به كل 
األئمة من خالل حماربة الظلم وإقامة العدل، وقد 
عرّب عن هذا املعنى أمري املؤمنني بقوله: ))اللَُّهمَّ 
ِذي َكاَن ِمنَّا ُمنَاَفَسًة يِف ُسْلَطاٍن  ُه مَلْ َيُكِن الَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنَّ
لِنَِرَد  َوَلِكْن  احْلَُطاِم  ُفُضوِل  ِمْن  يَشْ ٍء  اْلتاَِمَس  َواَل 
َفَيْأَمَن  باَِلِدَك  يِف  ْصاَلَح  اإْلِ َوُنْظِهَر  ِدينَِك  ِمْن  امْلََعامِلَ 
ُحُدوِدَك(( ِمْن  َلُة  امْلَُعطَّ َوُتَقاَم  ِعَباِدَك  ِمْن  امْلَْظُلوُموَن 

.)18(

وإذا جئنا إىل زيارة األربعني وهي أحدى حمطات 
فأننا نجدها عبارة عن معسكر تدريبي  النهضة  هذه 
عىل  يعمل  البرشية  األنفس  من  املاليني  يضم  كبري 
ترويضها وتدريبها عىل التضحية والبذل والفداء من 
أجل املحافظة عىل القيم اإلنسانية والروحية التي جاء 

أجلها  من  وضحى   احلسني ومحلها  اإلسالم  هبا 
األربعينية  الزيارة  ان  كام  وأصحابه،  بيته  وأهل  هو 
والتنظيم  العفوية  بني  مجعت  قد  شعائرية  كمامرسة 
الزائرين  من  الزيارة  مراسيم  بجميع  يقوم  من  ألنَّ 
والباذلني خلدمة الزائرين هم الناس العاديني وليس 
ذلك  ومع  الرسمية  احلكومية  اجلهات  من  غريهم 
إرباك  فأن عمل هؤالء يسري بشكل منتظم دون إي 
احتياجاهتم  كل  هلم  ن  تؤمَّ الزائرين  مجيع  ان  لدرجة 
أثناء  حيتاجونه  ما  وكل  واملنام  واملرشب  املأكل  من 
مسريهم إىل كربالء، وكل ذلك يتم بإمكانيات ذاتية 
هبذا  تسيريها  دولــة  أية  تستطيع  ال  ربام  وشخصية 
الشكل من التنظيم واإلمكانية، وإذا أردنا ان نبحث 
عن رس نجاح الزيارة األربعينية عىل مستوى املامرسة 

كشعرية حسينية يمكن إرجاعها إىل عدة أمور: 

إنجاح  يف  اإلهلية  والعناية  الربانية  الرعاية  أوالً: 
قال  مقدس  عبادي  عمل  ألنه  األربعينية  الزيارة 
اِلَاِت َفُيَوّفِيِهْم  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
تعاىل: ﴿فَأ

ِيَن اْستَنَْكُفوا  ا الَّ مَّ
َ
َوأ ُجورَُهْم َوَيزِيُدُهْم ِمْن فَْضلِهِ 

ُ
أ

لَُهْم  َيُِدوَن  َوَل  ِلًما 
َ
أ َعَذابًا  ُبُهْم  َفُيَعّذِ وا  َواْسَتْكَبُ

ِ َوِلًّا َوَل نَِصًيا﴾)19(. ِمْن ُدوِن اهللَّ
ثانيًا: اإليامن العقائدي عند اجلميع بقدسية اهلدف 
اهلل  مرضاة  هو  اهلدف  كان  فإذا  الطريق،  واستقامة 
 تبارك وتعاىل والطريق املوصل للهدف هو احلسني

فإن النتيجة حتاًم هي نجاح العمل.

واهليئات  باملواكب  املتمثل  اجلامعي  العمل  ثالثًا: 
للزوار  اخلدمة  تقديم  يف  مجاعي  بشكل  تعمل  التي 
يكون  إسالمي  مجاعي  عمل  وكل  األربعني،  يوم  يف 
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ناجحًا ومباركًا لقول النبي: ))يد اهلل مع اجلامعة(( 
و))يد اهلل عىل اجلامعة(()20(. 

رابعًا: دافع احلب والعشق احلسيني الكبري الذي 
هنار  ليل  تعمل  وّقادة  شعلة  النفوس  تلك  من  صريَّ 
ويبدو  احلسينية،  للقضية  خدمة  كلل  أو  ملٍل  دون 
الصالح  والعمل  اإليامن  أساس  اهلل هو  أن احلب يف 
بل هو القوة املحركة احلقيقية جتاه العمل قال تعاىل: 
دِينِهِ  َعْن  ِمنُْكْم  يَْرتَدَّ  َمْن  آََمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا 

َعَ  ذِلٍَّة 
َ
أ َوُيِحبُّونَُه  ُيِبُُّهْم  بَِقْوٍم   ُ اهللَّ ِت 

ْ
يَأ فََسوَْف 

َسبِيِل  ِف  ُيَاهُِدوَن  الَْكفِرِيَن  َعَ  ٍة  ِعزَّ
َ
أ الُْمْؤِمننَِي 

ِ َوَل َيَافُوَن لَوَْمَة َلئٍِم﴾)21()22(، كذلك ورد عن  اهللَّ
اجلنة حتى  بيده ال تدخلوا  النبي ))والذي نفيس 
اإلمام  تؤمنوا حتى حتابوا..(()23( وعن  تؤمنوا، وال 

الصادق قال: ))وهل الدين إال احلب(()24(.

إن ما تقدم من عوامل ساعدت عىل نجاح الزيارة 
مبادئ  تكون  أن  تصلح  احلقيقة  يف  هي  األربعينية 
ناجحة يف العمل االجتامعي، كام ان تطبيقها يف ميدان 
الشعائر احلسينية اثبت مصداقيتها لتكون جتربة عملية 
ناجحة يمكن اعتامدها من قبل املجتمعات اإلنسانية، 
من  املستفادة  الــدروس  أبرز  من  هي  النتيجة  وهذه 
الزيارة األربعينية يف إنجاح إي عمل يف مجيع نواحي 

احلياة.

سوسيولوجيًا،  األربعينية  الزيارة  يدرس  من  إن 
أي دراسة النشاط االجتامعي الذي يقوم به الزائرون 
أشكاهلا  بكافة  اخلــدمــات  يقدمون  ممــن  ــدم  واخلـ
أن هؤالء  اجلميع جيد  بني  التعامل  للزائرين وطبيعة 
يف  عالية  عملية  تكامالت  إىل  يصلوا  أْن  استطاعوا 

بناء العالقات االجتامعية تقرتب من أن تكون مثاالً 
حيًا عن الدولة املثالية التي نادى هبا إفالطون)25( يف 
الفاضلة  مدينته  يف  الفارايب)26(  بعده  ومن  مجهوريته 
من  وغريهم  مــور  وتوماس  أوغسطني  والقديس 
الفالسفة، ولكن ال بنظرة مثالية بل بواقع عميل أثبت 
ان اإلنسان إذا جترد من مصاحله الشخصية وأهوائه 
اإلنسانية  وفطرته  العقلية  بحكمته  وعمل  األنانية 
السليمة وعىل ضوء هدى الدين والعقيدة فإنه يصل 

إىل مبدأ العدالة بل يرتقى إىل مبدأ املحبة.

الزيارة  يف  ونشاهده  نــراه  ما  كل  فإن  وبالفعل 
اإلمــام  أشاعها  التي  املحبة  عىل  قائم  األربعينية 
يف  يتعامل  فاجلميع  حمبيه،  قلوب  يف   احلسني
هي  املحبة  وهــذه  ــالص،  وإخ بمحبة  الزيارة  هذه 
حتى  يتنازل  اجلميع  أن  فنجد  اإليثار  أورثت  التي 
خدمة  أجل  من  هبا  ويضحي  املرشوعة  حقوقه  عن 
وجيوع  غريه  لريتاح  نفسه  يتعب  فنشاهده  اآلخرين 
بل  واطمئنان  هبدوء  غري  لينام  ويسهر  غريه  ليشبع 
يموت ليحيى غريه، وهذا ما شاهدناه وشاهده العامل، 
احلسينيني  العشاق  أحد  ان  كيف  كثرية  مواقف  ويف 
يمسك اإلرهايب حماوالً منعه ليتفجر معه فداًء لزوار 
اإلمام احلسني، ولعمري أن هذه هي أقىص درجات 

التفاين واملحبة هلل ويف اهلل.

رابعًا: الأبعاد ال�شيا�شية للزيارة الأربعينية

كانت وال زالت زيارة األئمةبشكل عام لصيقة 
واستهدافها  سياسية  والدهتــا  أن  حتى  بالسياسة، 
وطقوس  شعائر  فهناك  األوىل،  بالدرجة  سيايس 
مدى  عىل  تثر  مل  أهنا  إال  املسلمون،  يامرسها  كثرية 
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والصدام،  والعنف  واالحتجاج  اللغط  التاريخ 
يامرسون  املسلمني  مــن  وغــريهــم  فاملتصوفة)27( 
طقوسًا تشابه يف كثري منها طقوس الشيعة فيام يتعلق 
بالزيارات لبعض األرضحة املقدسة، إال أهنا ال تثري 
جدالً سياسيًاوبالتايل مل تشكل مشكلة عقائدية ذلك 
ألن االختالف العقائدي يف كثري منه قائم عىل دوافع 
سياسية، أما ما يقوم به الشيعة من زيارات ألئمتهم 
طابع  ذات  كانت  أهنا  إال  ديني  جوهرها  كان  وإن 
يكتب  فلم  والدوافع،  الوجود  مستوى  عىل  سيايس 
التاريخ أن زيارة قرب شخصية دينية مهام كانت عظيمة 
القدر قد سببت مشكلة لزائرهيا كام هو احلال لزيارة 

.)28(قرب اإلمام احلسني

عند   األئمة لزيارة  السياسية  األبعاد  تتجىل 
بوجه   احلسني اإلمــام  زيــارة  طقوس  يف  الشيعة 
السلطات  لتحدي  ــزًا  رمـ شكلت  ــا  ألهن خــاص، 
السياسية عىل مر التاريخ وحتولت يف ذاهتا بعد واقعة 
كربالء مبارشة إىل أداة احتجاج سياسية، ثم أصبحت 
املبادئ  وترسيخ  الديني  الــوالء  لتأكيد  وسيلة 
ركنًاثقافيًا  النهاية  يف  لتصبح  الظاملني  ضد  اجلهادية 
من  بلورته  وما  الشيعية  املعتقدات  بناء  يف  وأساسيًا 

هوية مذهبية)29(.

إن ما محلته زيارة اإلمام احلسني يف كل األوقات 
يف  متأصل  ثورية  معاين  من  األربعني  يوم  والسيام 
األيديولوجية  البيئة  حتليل  فعند  الزيارة،  هذه  أصل 
يكن  مل  هلا  السيايس  اجلانب  أن  نجد  الشعرية  هلذه 
عارضًا من عوارضها يتأثر بالظروف املحيطة ويقوم 
عىل أساس رغبة أو طموح سيايس معني وإنام هو يشء 
للزيارة  والعقائدية  الثورية  الرتكيبة  يف  متأصل  ذايت 

احلسينية  الثورة  مضامني  عن  للتعبري  جاءت  التي 
القائمة عىل اإلصالح والتغيري السيايس واالجتامعي 
يف الشعوب، فهذه الثورة مل تكن رهينة زماهنا ومكاهنا 
األجيال  جلميع  مفجروها  أرادهــا  دعوى  هي  وإنام 
الفاسدة  األنظمة  بتغيري  للقيام  العصور  مر  وعىل 
وما زيارة اإلمام احلسني يف يوم األربعني إال صياغة 
نتائج  عظمة  من  وبالرغم  الدعوة.  هذه  عن  تعبريية 
ثورة اإلمام احلسني عىل مستوى الواقع السيايس 
واالجتامعي ويف جمال رسم صور املثال واملقتدى إال 
فكل  دائم  جتديد  إىل  بحاجة  كانت  احلركة  هذه  أن 
جيل حيتاج إىل أن يشهد كربالء لكي ترتسم يف ذهنه 
اإلهلية  األهداف  سبيل  يف  والتضحية  الفداء  صورة 
بحيث ختلق   ،)30(اإلمام احلسني عنها  أعلن  التي 
جاء  لذلك  الواقع،  أرض  عىل  تطبيقها  دوافع  لديه 
املوروث الشيعي حيمل أسلوبًا يسمح بتجديد الواقعة 
احلسينية دون أن يستشهد إمام األمة مرة ثانية، متثَّل 
اإلمام  مع  الروحية  العالقة  بتمتني  األسلوب  هذه 
الذاكرة  يف  الثورية  حركته  بعث  وإعادة   احلسني
اجلامعية لألجيال الشيعية وجتديدها عن طريق زيارته 
وجتديد العهد به، وبذلك تكون الثورة احلسينية من 
السيايس  خالل متظهرها شعائريًا قد كرست االجتاه 

حلركة التشيع عىل مدى التاريخ)31(.

مدى  ــىل  وع الظاملة  احلــكــومــات  أدركـــت  لقد 
بالنسبة  كبريًا  حتديًا  يمثل  احلسني  اإلمام  إن  التاريخ 
هلم حتى بعد موته السيام بعد أن أصبح قربه مأوى 
أفئدة املؤمنني من املظلومني واملضطهدين فهو عنواٌن 
للشهادة ورمٌز للكرامة وكل من أراد ان يستمد منه 

هذه املعاين يأيت لزيارة قربه.
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وقد كان أول الثائرين والالئذين بقرب احلسني هم 
مقتل  بعد  األموي  الظلم  ضد  ثاروا  الذين  التوابون 
سليامن  ان  املؤرخون  ذكر  حيث   ،احلسني اإلمام 
سنة  وأصحابه  هو  ثار  حينام  اخلزاعي)32(  رصد  بن 
65هـ جاء إىل قرب اإلمام احلسني وهم يرصخون 
فأقاموا  منه،  باكيًا  أكثر  كان  يوم  شوهد  فام  ويبكون 
ان  ابو خمنف  ليلة ويوم يصّلون ويدعون، وذكر  فيه 
أنا عىل دينهم  إنا نشهدك  سليامن كان يقول ))اللهم 
وإنا  حمبيهم..  وأولياء  قاتليهم  ــداء  وأع وسبيلهم 
وما  عليه..((،  قتلوا  ما  مثل  عىل  أنا  رب  يا  نشهدك 
ركبوا  ثم  قربه  عند  الغداة  صّلوا  حتى  الناس  انفك 
فكان الرجل ال يلتحق بسليامن وأصحابه حتى يأيت 
قرب االمام احلسني ليزوره حتى ازدمحوا عىل القرب 
وكان سليامن يقول: ))احلمد هلل الذي لو شاء أكرمنا 
فال  معه  حرمتناها  إذ  اللهم  احلسني  مع  بالشهادة 

حترمناها فيه بعده(()33(.

حمطة   احلسني ــام  اإلمـ قــرب  أصــبــح  وبــذلــك 
اإلمام  زيــارة  كانت  هنا  ومن  الثائرين،  لتطلعات 
لذلك  عــروشــهــم،  ــز  وهت الــظــاملــني  تقلق  احلــســني 
ذلك  فعل  من  وأول  أثره،  وحمو  هدمه  عىل  عمدوا 
هبدم  أمر  حينام  العبايس  هــارون  هو  العباسيني  من 
التي يستظل  السدرة  قرب اإلمام واملسجد وأن تقطع 
املتوكل هبدم  أمر  الزوار)34(، ويف سنة 236هـ  حتتها 
املنازل  من  حوله  ما  وهــدم   احلسني اإلمــام  قرب 
وان  قربه  موضع  ويسقى  ويبذر  حيرث  وأن  والدور 
عند  وجد  من  كل  ويعاقب  إتيانه،  من  الناس  يمنع 
انه  املؤرخني  من  وغريه  عساكر  ابن  وذكر  قربه)35(، 
ملا أجري املاء عىل قرب احلسني نضب بعد أربعني يومًا 

بني أسد فجعل  إعرايب من  القرب فجاء  أثر  وانمحى 
يأخذ قبضة ويشمه حتى وقع عىل قرب احلسني وبكى 
وقال بأيب وأمي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتًا ثم 

بكى وأنشأ يقول:
عـــدوه عـــن  ــربه  قـ لــيــخــفــوا  أرادوا 

القرب)36( عىل  دل  القرب  تراب  فطيب 

وقد تأمل املسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتم 
الشعراء  وهجاه  واملساجد،  احليطان  عىل  املتوكل 

ومنهم عيل بن أمحد البسامي حني قال:
أتــت قـــد  ــة  ــيـ أمـ ــانـــت  كـ إن  بــــاهلل 

ــيــهــا مــظــلــومــا ــب ــت ن ــن ــل ابــــن ب ــت ق

ــو أبـــيـــه بــمــثــلــه ــنـ فــلــقــد أتــــــاه بـ

ــرك قـــــربه مـــهـــدومـــا ــمـ ــعـ هـــــذا لـ

شاركوا يكونوا  ال  أن  عــىل  أســفــوا 
رمــــيــــام)37( ــوه  ــع ــب ــت ــت ف ــه  ــل ــت ق يف 

الحكومة  وموقف  الأربعينية  الزيارة  خام�شًا: 

العراقية الملكية منها

العراقية  احلكومة  تشكيل  قبل  بريطانيا  كانت 
تعلم أمهية الشعائر احلسينية عند الشيعة السيام زيارة 
اإلمام احلسني، كام أهنا تعلم أيضًا ما هلذه الزيارة 
أحد  يف  جــاء  ولذلك  خطرية  سياسية  أبعاد  من 
الطائفة  عقائد  1920))أن  لعام  السياسية  تقاريرها 
حكومة(()38(،  ألي  حمتمل  صعوبة  مصدر  الشيعة 
املعنى  هذا  أدركت  وأن  سبق  بريطانيا  وأن  السيام 
كانت  حينام  املحرم  أيــام  يف  العراق  احتالهلا  عند 
خالل   احلسني لإلمام  الوافدة  األنصار  مواكب 
ومقارعة  اجلــهــاد  عــىل  حتــث  وصفر  حمــرم  شهري 
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الــدور  هلا  كــان  املواكب  هــذه  أن  كام  الــظــاملــني)39(، 
الكبري يف الكاظمية بتحشيد الطاقات السياسية ضد 
والسيد  اخلاليص)40(  مهدي  للشيخ  وكان  االحتالل 
فكان  ذلك  يف  كبري  دور  الكاشاين)41(  القاسم  أيب 
بإرشاف  احلسينية  املواكب  تنظيم  عىل  يعمل  األخري 
الشيخ اخلاليص وتسيريها إىل كربالء بمناسبة أربعني 
املطالبة  شــعــارات  ترفع  وهــي   احلسني اإلمــام 

باالستقالل)42(.

الزيارة  يف  جتد  العراقية  احلكومة  كانت  ولذلك 
التي  الشيعة  لتظلامت  العاكسة  الصورة  األربعينية 
يغرّي  أن  يريد  من  قبل  سياسيًامن  تستثمر  أن  يمكن 
الرافضة  األجــواء  استغالل  بعد  السياسية  املعادلة 
اجلامهري  حتشيد  بعد  الطائفية)43(  احلكومة  لسياسة 
ــالق  وإط ــعــزاء  ال مراسيم  يف  للمشاركة  املعزية 
الشعارات الرافضة هلذه السياسة، لذلك فان السلطة 
العراقية كانت حتذر من التجمعات وما تقوم به من 
مسريات حاشدة ختلق يف أحيان كثرية أجواء انفعالية 
وان  السيام  بوجهها  الوقوف  يمكن  ال  وعاطفية 
احتجاجات  إىل  املواكب  حتويل  يستطيعون  العلامء 

ثورية ضد احلكومة.

تأسيسها)44(  بداية  يف  العراقية  احلكومة  تعاملت 
بحذر مع زيارة اإلمام احلسني فهي مل تقم بمنعها 
أحد  وجدنا  وقد  كثب،  عن  تراقبها  كانت  أهنا  إال 
التقارير الربيطانية وهو يصف ويقّيم زيارة األربعني 
2/ترشين  صــادفــت  والــتــي  ـــ  1339هـ صفر   20
من  املتميزة  الزيارات  من  أهنا  كيف  الثاين/1920 
حيث العزاء وتنسيق املواكب التي كانت تسري بانتظام 
املقدس،  الرضيح  نحو  كربالء  مدينة  خترتق  وهي 

وكان من بني املواكب املتميزة املوكب الكبري ألهايل 
موكب  يمثل  الذي  النجف  أهايل  وموكب  كربالء 
واملمثلني  واجلامل  الفرسان  من  يتكون  وهو  السبايا 
عياالت  يصور  تراجيدينا  مشهد  يقدمون  الذين 
إىل  الشام  دمشق  من  جميئها  عند   احلسني اإلمــام 
املشهد  وكان  احلسني،  اإلمــام  زيــارة  حيث  كربالء 

يبعث عىل اللوعة واحلزن يف قلوب املعزين)45(.

ويف كتاب صادر من مديرية بغداد بمناسبة زيارة 
األربعني 20 صفر 1348 والتي كانت تصادف 27/
اإلجراءات  تكثيف  رضورة  تضمن  متــوز/1928، 
للقوات  العام  القائد  وكيل  من  وطلب  األمنية، 
املسلحة ان يصدر أوامر إىل وحدات اجليش ان يمنع 
األربعينية  الزيارة  مراسيم  يف  االشرتاك  من  اجلنود 

سواء كانوا بمالبسهم العسكرية أو املدنية)46(.  

تعقيدًا  تزداد  البلد  السياسية داخل  كانت األمور 
أخذت  ــايض  امل القرن  ثالثينيات  منتصف  ومنذ 
شهر  يف  العزاء  مراسيم  إقامة  متنع  العراقية  احلكومة 
حمرم وصفر وقد ظهر ذلك ولربام ألول مرة يف عام 
1935، بسبب أحداث الفرات األوسط عام 1935 
احلسيني  العزاء  مراسيم  إقامة  احلكومة  منعت  حينام 
يف املدن املقدسة طيلة العرشة األيام األوىل من املحرم 
بحجة أن الشعائر الدينية تثري البغضاء ضد احلكومة، 
فرضت   1935 عــام  مــن  األربــعــني  زيـــارة  وقبيل 
احلكومة قيودًا عىل املواكب التي خترج من الكاظمية 
والبرصة إىل كربالء يف العرشين من صفر، ومن أجل 
املوكب  يف  املشاركة  عن  الكاظمني  شيعة  تثني  ان 
كربالء  يف  األربعني  مراسيم  يف  يشارك  الذي  الكبري 
أبلغت الرشطة منظمي شعائر حمرم ان مجع التربعات 
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املالية للموكب الكبري ممنوعًا منعًا باتًا )74(، كام كانت 
تفرض احلكومة مضابط يوقع عليها أصحاب املواكب 
الداخلية، ومع  املنع ويقدموهنا إىل وزارة  التزامًابأمر 
يلتزمون  ال  واملعزين  املواكب  أصحاب  كان  ذلك 
خيرجون  كانوا  العلامء  بعض  من  وبتشجيع  باملنع 
وحينام  العزاء  بمراسم  يقومون  مجاعات  شكل  عىل 

تدامههم الرشطة يتفرقون)84(.

وقد كانت احلكومة تستنفر كل طاقاهتا العسكرية 
يف األماكن املقدسة وكان كل مسؤول يف هذه املدن 
فيها  يقّيم  الداخلية  وزارة  إىل  فورية  برقيات  يكتب 
احلكومة  كانت  كام  األوىل،  العرشة  خالل  األوضاع 
السيام  طــارئ،  حتسبًاألي  الرشطة  أعــداد  من  تزيد 
الزوار كان يزداد يف زيارة األربعني ))20  وان عدد 
1943إىل  عام  وصل  انه  حتى  كربالء  إىل  صفر(( 

300 ألف زائر)49(. 

قامت احلكومة العراقية يف حمرم 1948 بالتضييق 
إىل  الذهاب  من  العراقية  املدن  مواكب  بعض  عىل 
فصل  بذلك  حماولة  الزيارة  مراسيم  ألداء  كربالء 
زيارة  العاشورائية يف  الشعائر  كربالء كمركز إلقامة 
األربعني عن بقية األلوية)50(، مل تستطع احلكومة أن 
متنع مجيع املواكب يف األلوية العراقية من الذهاب إىل 
كربالء يف زيارة األربعني وكإجراء احرتازي طلبت 
مترصفية كربالء يف صفر 1950 من رؤساء املواكب 
هي  ما  أي  املواكب  هذه  بمنهاج  تزويدها  احلسينية 
الفعاليات التي تقوم هبا هذه املواكب عند اشرتاكها يف 
العزاء احلسيني، كام طلبت تعهدات من أهل املواكب 
بعدم استغالل الشعائر ألمور سياسية)51(، كام منعت 

احلكومة من محل السالح يف مدينتي النجف وكربالء 
عىل اختالف أنواعه نارية كانت أم جارحة جمازة أم 
غري جمازة وذلك خالل املدة من 15 صفر لغاية 30 

صفر واملخالف يعاقب وفق القانون)52(.

لزيارة األربعينية  السياسية األخرى  ومن اإلبعاد 
ان بعض األحزاب السياسية حاولت تسييس الزيارة 
األربعينية وتوظيفها لصالح أغراضها السياسية ومن 
أنه حزب  فمع  الشيوعي  بني هذه األحزاب احلزب 
اإلسالمي  الدين  عن  البعد  كل  بعيد  احلادي  علامين 
أيضا  انه  إال  احلسينية،  بالشعائر  يتعلق  ما  كل  وعن 
املواكب  واخـــرتاق  الشعائر  هــذه  تسييس  ــاول  ح
احلسينية، وقد كشفت جريدة احلزب كفاح السجني 
آيار   30 يف  الصادر  عددها  يف  النوايا  هذه  الثوري 
1954 حينام دار جدل حول ما يتعلق بشعائر زيارة 
مقالة  يف  الصحيفة  ذكرت  صفر،   20 يف  األربعني 
عنواهنا ))ما هو موقفنا جتاه املسريات احلسينية(( فيام 
إذا كان الواجب حماربة هذه الشعائر ووضع حد هلا أم 
الواجب السعي لتحويلها سالح يف أيدي الشيوعية، 
وقد رجح صاحب املقال أفضلية حتويل هذه الشعائر 
ألسباب  الثورية((  للحركة  ))سالح  إىل  واملسريات 
احلسينية  املــســريات  اجتثاث  يستحيل  انــه  أمهها: 
الشيوعية  لصالح  استغالهلا  األفضل  فمن  ولذلك 
الكبرية  اجلامهريية  التجمعات  من  االستفادة  بعد 
وكام يقول لينني ))افعل حيث توجد اجلامهري((، كام 
التجمعات  فيه  القوانني  متنع  العراق  مثل  بلد  يف  أن 
جيب  لــذلــك  دينية  ألغـــراض  إال  والــتــظــاهــرات 
لصالح  القانونية  اإلمكانيات  هذه  من  ))االستفادة 

احلركة الديمقراطية(()35(.
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الشيعية  التجمعات  الشيوعيون  استغل  وبالفعل 
شعاراهتم  لرفع  األربعني  وزيارة  عاشوراء  زيارة  يف 
وتوزيع  السياسية  وأفكارهم  قضاياهم  وترويج 
وأنصار  الشيوعيون  وكــان  السياسية  منشوراهتم 
بأهنم  يتظاهرون  والطلبة  الشبيبة  ومنظامت  السالم 
استشهد  التي  الثورية  احلسني  اإلمام  أفكار  يتبنون 
من أجلها وهبذا االخرتاق كان الشيوعيون يشاركون 
يف  ثورية  شعرية  وقصائد  محاسية  خطب  إلقاء  يف 

الندوات التي تقام بمناسبة عاشوراء)54(.

كام أن هناك بعض مواكب العزاء تتخللها بعض 
شعرية  مقطوعات  طريق  عن  الشيوعية  الشعارات 
استغلوا  وبذلك  املواكب  وقــراء  اجلمهور  يرددها 
أفكارهم  خالهلا  من  ليبثوا  للشيعة  احلاشدة  اجلموع 
حتى إهنم نجحوا يف رصف تلك الشعائر عن هدفها 
إن  الرفاعي)56(  طالب  السيد  وذكر  احلقيقي)55(، 
كانت  العزاء  مراسم  يف  القصائد  بعض  ))ردات(( 
شيوعية قد اختطفت هذه املراسم وحولتها إىل دعاية 
املعسكر  مع  رصاعــه  يف  الرشقي  املعسكر  لصالح 
الغريب ومن هذه الردات قول احدهم: ))احتاد فدرايل 
صداقة سوفيتية مع الصني الشعبية أيزهناور)57( ينهار 

يا حيدر يا كرار(()58(.

الخاتمة

توصل الباحث إىل عدة استنتاجات هي:

دينية  • منظومة  من  جزء  هي  األربعني  زيارة  ان 
قائمة يف ترشيعها عىل قاعدة املصالح واملفاسد يف 
الرشيعة اإلسالمية والتي ال يعلمها إىل اهلل، إال 
أن ما ملسناه من أبعاد اجتامعية هلذه الزيارة متثلت 

بمصالح ال يستطيع املجتمع تركها والتفريط هبا، 
لعل من أمهها: بناء املجتمع عىل القيم اإلنسانية 
اإلنسان  بتعامل  واملتمثلة  اإلسالم  هبا  جاء  التي 
تنطلق  التي  املحبة  قاعدة  عىل  اإلنسان  أخيه  مع 
التويل ألهل  ثابتة وهي  من حمور أساس وقاعدة 
معنى  هو  وهذا  أعدائهم،  من  والتربي   البيت
احلب يف اهلل والبغض يف اهلل الذي جيب أْن نّتبعه 
إِْن  تعاىل ﴿قُْل  قال  أجله  أساسه ومن  تعاىل عىل 
ُ َوَيْغفِْر  ُكنُْتْم ُتِبُّوَن اهلل فَاتَّبُِعوِن ُيْبِبُْكُم اهللَّ

ُ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾.  لَُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَّ
يشء  • هي  األربعينية  الزيارة  أن  املعروف  من 

الفكر الشيعي ويمكن أن  مهم وأصيل يف واقع 
نلمس ذلك عىل مستوى املوروث الشيعي وعىل 
الشعرية  هذه  إقامة  يف  والفعيل  العميل  املستوى 
السنني  مئات  عرب  الشيعة  قبل  من  وإحيائها 
يمكن  ال  املذهب  ثقافة  من  جزء  بذلك  وهي 
التنازل عنها بأي شكل من األشكال، إال أنه ويف 
أمهية  عىل  التأكيد  أن  معرفة  جيب  نفسه  الوقت 
الزيارة األربعينية ال ملجرد إقامتها لتكون تقليدًا 
ُتِقيمها  التي  التقاليد  عن  خيتلف  ال  فلكلوريًا 
االستفادة  أجل  من  وإنام  األخرى،  املجتمعات 
من أبعادها وغاياهتا العبادية والسياسية التي من 
أمهها حتشيد طاقات األمة للقيام بحركة تغيريية 
إلصالح املجتمع اجتامعيًاوسياسيًا وفق املبادئ 
اإلمام  عليها  أكد  التي  واإلنسانية  اإلسالمية 

.احلسني
تبنيَّ  • العراق  األربعينية يف  للزيارة  دراستنا  وبعد 

مها  سياسيني  بعدين  أخذت  الشعرية  هذه  أن 
السيايس  اجلانب  ألنَّ  وجودها،  يف  متأصل  بعد 
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هلا مل يكن عارضًا من عوارضها يتأثر بالظروف 
طموح  أو  رغبة  أساس  عىل  ويقوم  املحيطة 
يف  متأصل  ذايت  يشء  هو  وإنام  معنيَّ  سيايس 
جاءت  التي  للزيارة  والعقائدية  الثورية  الرتكيبة 
القائمة  احلسينية  الثورة  مضامني  عن  للتعبري 
واالجتامعي  السيايس  والتغيري  اإلصالح  عىل 
زماهنا  رهينة  تكن  مل  الثورة  فهذه  الشعوب،  يف 
إهلي  وقصد  ساموي  ترشيع  هي  وإنام  ومكاهنا 
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