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البعاد الجتماعية والخالقية لزيارة الربعين
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الملخ�ض

الزائرين عليها باستمرار، ومثلت  اضخم زيارة يف  اشارت االخبار العاملية ان زيارة االربعني يتزايد عدد 
تاريخ العراق وربام يف العامل، وان هذه الزيارة تنمو سنويا باضطراد، اذ بلغ عدد الزائرين املشاركني يف زيارة 

أالربعينية للعام املايض، 13 مليونًا و800 ألفًا و800 شخص.

وان  عدد املواكب احلسينية املشاركة بلغ اكثر من 10 آالف موكب داخل مدينة كربالء املقدسة فقط، أما 
العتبة  الزيارة االربعينية بلغ نحو 13 الف منتسب. ويف  العتبة احلسينية املشاركني يف خدمة  املنتسبني يف  عدد 
العباسية بلغ 6 االف منتسب، أما عدد املتطوعني لدى العتبة احلسينية للمشاركة يف تأمني الزيارة بلغ 10 آالف 
أمني واعداد  الف عنرص  بلغ 50  الزيارة  تأمني  املشاركة يف  االمنية  القوات  ان عدد  البيان،  متطوع. وأضاف 

منتسبي الفرق الصحية املشاركة يف الزيارة بلغت 12 ألف منتسب. 

وحتمل  الزيارة االربعينية بعدًا عقائديًا لدى شيعة أهل البيت  الذي جاء عن جمموعة النصوص الواردة عن 
أئمتهم و التي حتث وتأكد عىل أمهية الزيارة االربعينية ، يروى أن اإلمام الصادق قال: ))حٌق عىل الغني أن 
يأيت قرب احلسني يف السنة مرتني وحق عىل الفقري أن يأتيه يف السنة مرة(( ويقول ))مروا شيعتنا بزيارة  قرِباحلسني 
فأن إتيانه يزيد يف الرزق ويمد يف العمر ويدفع السوء، وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر للحسني باالمام من 

اهلل(( وكلمة مفرتض تشري اىل الوجوب،  كل ذلك يؤكد من الناحية العقائدية عىل مرشوعية الزيارة 

ونلحظ انه مل تعد هذه الزيارة حمصورة بالشيعة املسلمني، وانام حتولت اىل مناخ ايامين ديني حر يشمل مسلمي 
العامل امجع وربام اديان ساموية  اخرى  الذين اخذوا بالسري باجتاه هذه الزيارة العاملية.
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The social and moral dimensions of the Arbaeen pilgrimage

Abstract

Global broadcasting outlets has pointed out that the number of pilgrims practicing the Ar-
baeen are continuously increasing. It is the largest public gathering in the history of Iraq, or 
probably the world. This pilgrimage is growing substantially as the number of pilgrims prac-
ticed this event last year has reached 13,800. 800 people.

The number of processions participated in this annual ceremony was amounted to more than 
10 thousand processions inside the holy city of Karbala only, while the number of employees 
of the holy shrine of Imam Hussein "pbuh" who provided different services in the Arbaeen was 
about 13 thousand members, and for the holy shrine of Abbas "pbuh", was 6,000 members, 
backed up with more than 10 thousand volunteers, as well as 50 thousand security personnel 
and 12 thousand members as medical teams.

We noticed that this pilgrimage is no longer confined to the Shiite Muslims, but rather has 
become a free religious environment that includes all the Muslims of the world and other reli-
gions followers who took the path in this global event..

Dr. Najat Matar

Family Guidance Center

The holy shrine of Imam Hussein

Dr. Wafa Kazem
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The holy city of Najaf
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الف�شل الأول

الم�شكلة 

أشارت األخبار العاملية ان زيارة االربعني يتزايد 
عدد الزائرين فيها باستمرار، ومثلت اضخم زيارة يف 
تنمو  الزيارة  العامل، وان هذه  العراق وربام يف  تاريخ 
يف  املشاركني  الزائرين  عدد  بلغ  اذ  باضطراد،  سنويًا 
ألفًا  و800  مليونًا   13 املايض  للعام  االربعني  زيارة 

و800 شخصًا.

 10 بلغ  املشاركة  احلسينية  املواكب  عدد  وان 
فقط،  املقدسة  كربالء  مدينة  داخــل  موكبًا  آالف 
يف  املشاركني  احلسينية  العتبة  يف  املنتسبني  عدد  أما 
منتسب،  الف   13 نحو  بلغ  األربعني  زيارة  خدمة 
عدد  أما  منتسب،  آالف   6 بلغ  العباسية  العتبة  ويف 
تأمني  يف  للمشاركة  احلسينية  العتبة  لدى  املتطوعني 
البيان،  وأضاف  متطوع.  آالف   10 بلغ  فقد  الزيارة 
ان عدد القوات االمنية املشاركة يف تأمني الزيارة بلغ 
50 الف عنرص أمني واعداد منتسبي الفرق الصحية 

املشاركة يف الزيارة بلغت 12 ألف منتسب)1(.

شيعة  لدى  عقائديًا  بعدًا  االربعني  زيارة  وحتمل 
أهل البيت حيث جاءت جمموعة النصوص الواردة 
ــارة  زي أمهية  عــىل  وتــؤكــد  حتــث  التي  أئمتهم  عــن 
))حٌق  قال:   الصادق اإلمام  أن  يروى  االربعني، 
عىل الغني أن يأيت قرب احلسني يف السنة مرتني وحق 
))مروا  ويقول  مرة((  السنة  يف  يأتيه  أن  الفقري  عىل 
الرزق  يف  يزيد  إتيانه  فأن  قرِباحلسني  بزيارة  شيعتنا 
عىل  مفرتض  وإتيانه  السوء،  ويدفع  العمر  يف  ويمد 
وكلمة  اهلل((  من  باالمامة  للحسني  يقر  مؤمن  كل 

من  يؤكد  ذلــك  كل  الــوجــوب،  اىل  تشري  مفرتض 
الناحية العقائدية عىل مرشوعية الزيارة. 

ونالحظ انه مل تعد هذه الزيارة حمصورة باملسلمني 
الشيعة، وانام حتولت اىل مناخ ايامين ديني حر يشمل 
اخرى  ساموية  أديان  من  وربام  امجع،  العامل  مسلمي 
قد اخذوا بالسري ألداء تلك الزيارة التي تكاد تصبح 

عاملية.

االربعني  لزيارة  العام  الطابع  ان  علينا  خيفى  وال 
الدراسات  هو طابع اسالمي ولكن قد تغفل بعض 
وهو  فيها  مهم  جانب  تناول  عن  االخــرى  العلمية 
اجلانب النفيس، فنتساءل هل هو شوق وجداين؟ ام 

اجتاه معريف وجداين؟

تفوق  التي  النفسية  القوة  هذه  ماهي  ونتساءل 
خالل  من  منه  بعضًا  الحظنا  ما  وهذا  املادية؟  القوة 
هلم  السابقة  احلكومة  عدوان  رغم  الزائرين  مسرية 

لكنهم أرصوا عىل مواصلة مسرية االربعني.

وهل يمكن لزيارة االربعني أن تعطينا طاقة نفسية 
املشاركني  عند  للدافعية  حمركة  تعد  بحيث  مستمرة 
السلوك  حترك  التي  الدافعية  هذه  هي  وما  فيها؟ 

وتستمر يف حتريكه باجتاه معني؟

معني  باجتاه  معني  عمل  كل  ان  ــدرك  ن ولعلنا 
نتساءل  لذلك  به،  أبعاد خاصة  ينطوي عىل  ان  البد 
كالبعد  معينة  نفسية  ابعادًا  الزيارة  هذه  تتضمن  هل 
هلذه  يمكن  وهــل  االجتامعي؟  والبعد  االخالقي 
الزيارة ان تسهم يف بناء االبعاد االخالقية واالجتامعية 
للمجتمع، بحيث يمكنها ان توظف هذه االبعاد بام 

خيدم االنسانية مجعاء.
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الضوء  تسليط  واجب  امام  انفسنا  نجد  لذلك 
ملا  واالخالقية(  )االجتامعية  النفسية  ابعادها  عىل 
االمة  بناء  يتوقف عليه  االبعاد من معنى  حتمل هذه 

او انحالهلا.

أمرًا رضوريًا من  املعاين  التوقف عىل هذه  وبات 
جهتني: 

جهة تفعيل مضامينها املقدسة وتنقية ما يلحق هبا . 1
من اشكاالت يف هذه االبعاد. 

املشكالت . 2 من  كثريًا  ان  قلنا  إذا  نبالغ  ال  قد 
اجتامعية  او  ارسية  كانت  سواء  االجتامعية 
عن  وتعرب  صميمها  يف  اخالقية  مشكالت  هي 
اجلانب  فاذا ضعف  النمو األخالقي،  قصور يف 
الشخصية  بنية  عىل  سلبًا  يؤثر  فانه  االخالقي 
االجتامعي  البناء  عىل  سلبًا  سيؤثر  بدوره  وهذا 
الي جمتمع، وقد ُعدَّ الضعف يف البعد األخالقي 
مظهرًا من مظاهر مشكالت جمتمعنا الراهنة التي 
فمظاهر  صميمها،  يف  أخالقية  مشكالت  هي 
أزمة  تعرّبعن  مجيعًا  هي  إنام  الشباب  انحرافات 

أخالقية وعن قصور يف النمو األخالقي)2(.

الأهمية 

األربعني  زيــارة  ان  السابقة  األيــام  أثبتت  ولقد 
عصّية عىل االندثار بوصفها عنرصًا تبليغيًا أسهمت 
إسهامًا كبريًا يف نقل البعد االخالقي عن أهل البيت 
نرصة  سبيل  يف  وتضحياهتم  مآثرهم  ذكر  طريق  عن 
اإلسالم، بام يتناسب وفهم املخاطبني من أتباع بيت 
 النبوة، وحتى غري األتباع ممن يدرك هنضة احلسني

وخلودها.

لذلك ينبغي ان يفتح باب من الدراسات خاص 
تربوية  منهجية  قيمة  من  هلا  ملا  املليونية  الزيارة  هبذه 
شخصية  بناء  يف  تدخل  اجتامعية  نفسية  اخالقية 

اإلنسان املفكر احلر.

أي  يستطيع  فال  بأخالقه،  جمتمع  اي  تطور  ان 
حتكمه  أن  دون  املستمر،  والبقاء  االستمرار  جمتمع 
بعضهم  ــراده  أفـ عــالقــات  تنّظم  اخالقية  قــوانــني 
ببعض، وتكون هلم بمثابة املعايري املعتمدة يف توجيه 
اعتبار  يمكننا  لذلك  انحرافاهتم  وتقويم  سلوكهم 
البعد األخالقي من أهم ميادين البحث التي حظيت 

باالهتامم من قبل املربني.

بنية  يف  هامًا  جانبًا  يمثل  األخالقي  البعد  ولعل 
واملعايري،  القيم  عىل  الحتوائه  السوية،  الشخصية 
أمهية  تربز  ملا  السوي،  السلوك  مع  اتساقه  ومــدى 
السلوكية  املظاهر  من  املجتمع  حفظ  يف  األخــالق 
احلق  قيم  تسوده  قويًا  جمتمعًا  جيعله  مما  الفاسدة، 
والفضيلة واإلحسان، وحتارب فيه قيم الرش والفساد. 

األخالقي  بالبعد  االهتامم  أمهية  من  يزيد  ومما 
قرية  إىل  حتول  من  اليوم  البرشي  املجتمع  يشهده  ما 
صغرية، حيث ال حواجز حتول دون امتزاج الثقافات 

وتداخلها بكل عنارصها االجيابية والسلبية. 

والتكنولوجيا  االتصال  وسائل  تعدد  إىل  إضافة 
األمر  والضار،  واملفيد  والطيب،  للخبيث  ونقلها 
عىل  تؤثر  هدامة  سلوكيات  ترسب  إىل  يؤدي  الذي 

بناء املجتمع األخالقي.

وبام ان لألخالق تأثريًا مهاًم عىل سلوك اإلنسان، 
البرشية،  النفس  وتصقل  هتذب  كوهنا  يف  تأيت  فهي 
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فصالح الفعل نابع عن النفس الصاحلة، فهناك ترابط 
بني نفس اإلنسان وبني سلوكه)3(.

ــزان  الت ــًا  رضوريـ شيئًا  متثل  األخـــالق  أن  كــام 
فيتعلم  اإلرادة،  وبناء  وتكاملها،  الفرد  شخصية 
التمييز بني احلسن والقبيح، وخيتار الفضيلة ويتجنب 

الرذيلة.

واعيًا  فكرًا  حتمل  املليونية  االربعني  ــارة  زي ان 
فقد  االجتامعية،  احلياة  يف  مهاًم  ودورًا  للزائرين 
بوعي  واملعرفة  ذاته  ملراجعة  للزائر  فرصة  اعطت 
ماهي وظيفته يف تقدم املجتمع ونرصة االسالم معًا 
)النضوج الفكري االخالقي االجتامعي الفعال()4(.

اضافة اىل امهيتها املعرفية الفكرية املتمثلة يف هنضة 
حضورًا  الطف  لذكرى  فجعلت   احلسني اإلمام 
الوعي  حيث  من  الزائرين  اذهان  يف  قويًا  وجدانيًا 
واالدراك يف جتسيد النبل االخالقي االنساين وأعطته 
تأثريًا نموذجيًا عامليًا، اضافة اىل حتويل املعرفة الفكرية 
التي اكتسبت من ثورة اإلمام احلسني اىل موقف 

فكري عقائدي واجتامعي.

ولزيارة األربعني ابعاد اجتامعية تربوية واصالحية 
التعامل االجتامعي  الزائرين كطريقة  تؤثر يف سلوك 
عيل  اإلمام  عن  ورد  فقد  تربوية،  ومعاين  الصحيح 
بن موسى الرضا قوله )رحم اهلل من أحيا أمرنا، 
الناس لو علموا  فان  الناس،  يتعلم علومنا ويعّلمها 

حماسن كالمنا التبعونا()5(. 

)ما   احلسني اإلمــام  لقول  نظرًا  واصالحية: 
وانام  ظاملًا،  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  خرجت 
آلمر  جـــدي،  ــة  ام يف  ــالح  االصـ لطلب  خــرجــت 

باملعروف واهنى عن املنكر(.

تاريخ  الثقافية يف  ْت من أهم الرصوح  ُعدَّ لذلك 
النفس،  هتذيب  فشملت  االجتامعية  احلــركــات 
هيدد  حتديًا  ته  وعدَّ الواعي  الفكر  بحرية  ومتيزت 
لالبعاد  مستمرًا  ــدًا  راف فكانت  واجلبابرة،  الطغاة 

االخالقية والنبل االنساين)6(.

التفاعل  عىل  تأكيدها  خــالل  من  ثقافية  وهــي 
مشاركة  نتيجة  يتحقق  الذي  االجتامعي  والتواصل 
معاين  االربعني  زيارة  يف  ألن  الزيارة)7(،  يف  االفراد 
عظيمة وقياًم ال يفهمها إال من يامرسها ممارسة عملية 

ويدرك مفاهيمها كسلوك عىل أرض الواقع.

الدراسة تسلط الضوء عىل أمهية  لذلك فإنَّ هذه 
النفسية واالخالقية  االبعاد  تنمية  االربعني يف  زيارة 

واالجتامعية. 

الأهمية التطبيقية: 

تنموية . 1 برامج  تبني  برضورة  املربني  تبصري 
لدى  األخالقي  البعد  لتنمية  تربوية  ومناهج 

الشباب.
املؤسسات . 2 الدراسة  تفيد هذه  أن  الباحثة  تتوقع 

يف  احلسينية  واملجالس  كاجلامعات  املجتمعية 
األخالقي  النمو  لعملية  النفيس  الدخول  كيفية 
والربامج  الندوات  خالل  من  للشباب، 
واملقررات الدراسية واألنشطة، وإتاحة الفرص 

ملناقشة املواضيع والقضايا األخالقية.
وسائل . 3 الدراسة  هذه  تفيد  ان  الباحثة  تتوقع 

باجلانب  العناية  جمال  يف  بدورها  للقيام  اإلعالم 
ختصيص  خالل  من  املجتمع  ألفراد  األخالقي 
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والتشجيع  األخالقية  االبعاد  لتنمية  برامج 
عليها، ملا لإلعالم من دور هام وفعال يف ذلك.

تعريف الم�شطلحات:

االبعاد االخالقية واالجتامعية: 

الُبعد لغًة: اتِّساع امَلَدى. واجلمع: أْبعاد. 

اصطالحًا: البعد االجتامعي: هو املظاهر العملية 
االجتامعية. 

أخالق  مجع  وضمها  الالم  بسكون  لغة:  اخللق 
ويعني املروءة، العادة، السجية، أو الطبع)8(.

قال ابن منظور: اخلُْلق واخلُُلق: سِجّية. 

ٌء اثقل يِف امْلِيزان ِمْن ُحسن  َويِف احْلَِديِث: َلْيَس يَشْ
َوِهَي  اْلَباطِنَِة  اإلنسان  لِصورة  َأنه  َوَحِقيَقُته  اخلُُلق 

نْفسه وَأوصافها َوَمَعانِيَها املختصة هِبا)9(.

االخالقية،  العملية  املظاهر  االخالقي:  البعد 
مكتسبة  وهي  السلوك،  قواعد  علم  هي  فاألخالق 

متعلمة من العادات الصاحلة النافعة)10(.

من  االالف  مئات  توافد  هي  االربعني:  ــارة  زي
كربالء  اىل  العامل  انحاء  كافة  من  واملوالني  الشيعة 
اإلمام  أربعينية  ذكــرى  إلحياء  ــدام  االق عىل  مشيًا 

.)11(احلسني

اهداف البحث: 

التعرف عىل البعد االخالقي يف زيارة األربعني . 1
التعرف عىل البعد االجتامعي يف زيارة االربعني. 2
والبعد . 3 االخالقي  البعد  بني  العالقة  أمهية  إبراز 

االجتامعي لزيارة األربعني 

تقديم تصور علمي يمكن اإلفادة منه يف دراسات . 4
جديدة للتواصل االجتامعي البناء 

لزيارة  الخالقية  البعاد  الول:  المطلب 

الربعين

مقدمة عن زيارة الأربعين 

يعتقد  االجتامعية  الشعائر  اشكال  من  شكل  هي 
وتعد  سبحانه،  اهلل  اىل  خالهلا  من  يقرتب  بانه  الفرد 
بمثابة وسيلة لطلب احلاجات من اهلل سبحانه ومتثل 
البيت، ملا تتضمن  مظهر من مظاهر الوالء الهل 
اتسمت  انسانية شاملة)12(  من اهداف دينية ومبادئ 
بالرصانة والقوة يف البناء يف كل زمان ومكان، وهذا 
يعني اهنا ال تتأثر بالتغريات السياسية يف كل البلدان 

ألهنا ذاتية نابعة من الناس وغري تابعة للسلطة.

الفلكلوري  االجتامعي  الرتاثي  ببعدها  ومتيزت 
فهي متناقلة عرب االجيال، واختذت من االجتاه نحو 
التي  الفكرية  احلرية  للبحث عن  هدف معني عملية 

.يستمدها الزائرون من قيم اإلمام احلسني

التي  املليونية  احلشود  اكرب  من  واحدة  متثل  فهي 
حب  االنسجام  أو  التشابه  من  جامع  بينها  جيمع 
اإلمام احلسني والعقيدة ورغبتهم يف تقديم العزاء 
والتعبري عن أمل الفاجعة، فكل هذه احلشود من كبار 
االطفال  وحتى  والشباب  والنساء  والرجال  السن 
عىل  يسريون  جامعيًا  استاذًا  او  أميًا  منهم  كان  ومن 
أقدامهم جنبًا اىل جنب وملسافة تتجاوز االيام، يسري 
حسيني  تواصل  وبينهم  االشخاص  هــؤالء  فيها 

يتضمن االخالق احلسينية احلرة. 
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التعلمية  مستوياهتم  اخــتــالف  مــن  وبــالــرغــم 
واالجتامعية إال اهنا مل تؤرش عىل وجود اي نوع من 
املشكالت االخالقية أو حتى التفوه بكلامت فيها نوع 

من التوبيخ أو التقريع أو التعنيف. 

مقدمة عن الخالق 

عىل  نحدد  التي  النفسية  الصفات  هي  األخالق 
نترصف  وكيف  نــكــون،  أن  ينبغي  كيف  ضوئها 
ونتعامل يف حياتنا االجتامعية، وكيف يترصف بعضنا 

مع البعض اآلخر. 

األخــالق  يف  تبحث  فــاألخــالق  عــام  وبشكل 
االبعاد  اىل  وسنتطرق  السيئة،  ــالق  واألخ احلسنة 

االخالق احلسنة. 

سلوك  تتصدر  شخصية  صفة  هي  فــاالخــالق 
قلنا  فــاذا  لــه،  نفسية  ملكة  تصبح  حتى  الشخص 
سمة شخصية بمعنى اهنا تدعو اىل سلوك معني من 
بأهنا  الطباطبائي:  وصفها  وقد  تدبر  او  تفكر  غري 
العلم الباحث عن امللكات اال نسانية املتعلقة بقوى 
اإلنسان ليميز الفضائل منها عن الرذائل ويستكمل 
بالتحيل هبا سعادته فيصدر عنه من االفعال ما جيلب 

الثناء اجلميل من املجتمع االنساين)13(.

اهلل  كالم  يف  جاء  فقد  االخالقي  البعد  والمهية 
لََعىل ُخلٍُق  سبحانه خماطبا به رسوله االمني ﴿ِإَونََّك 

َعِظيٍم﴾ القلم: 1.
نبيه  وتعاىل  تبارك  اهلل  وصــف  ــة  اآلي هــذه  ويف 
يرد  مل  وصف  وهو  األخالقية،  بالعظمة   حممدًا
إلنسان آخر هبذه الصورة، مما يدل عىل عظمة منزلة 

هذه  بمقتىض  املسلمني  وعىل  اإلسالم،  يف  األخالق 
يتخذوه أسوة  الكريم أن  القرآن  النابعة من  الشهادة 

حسنة ألنه بلغ القمة يف الكامل اإلنساين. 

الناس  لتحث  الساموية  الرساالت  جاءت  وقد 
بعثة  من  الغاية  واعتربهتا  باألخالق،  االلتزام  عىل 
االنبياء ملا فيها من اصالح وصالح املجتمع ولذلك 
قال الرسول )انام بعثت المتم مكارم االخالق(. 

لذلك ان اهلدف من االخالق هو بناء الشخصية 
 ِ اهللَّ ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ ﴿إِنَّ  تعاىل:  فقال  االسالمية 

تَْقاُكْم﴾ احلجرات: 13.
َ
أ

تتغري  ال  ثابتة  اهنا  االخالقية  القيم  صفات  من 
بتغري الزمان واملكان، وما جاء به القرآن من توضيح 
انزله  انه  عىل  تدل  التي  السامية  االخالقية  للمبادئ 
)اكمل   الرسول قــال  ولذلك  للعاملني،  رمحــة 
مع  االيامن  ربط  هنا  أخالقًا(  أحسنهم  إيامنًا  املؤمنني 

االخالق.

ثمرة  فهي  أخالقها،  خالل  من  امة  كل  فتقدم 
عقيدهتا ومقوم جمتمعها، وسعادة املجتمعات ليست 
اسلحتها  بقوة  وال  امواهلا  بكثرة  وال  الفاخر  ببنائها 
إسهام  من  لالخالق  ملا  ابنائها  باخالق  وانام  الفتاكة 
كبري يف بناء وتطور اي جمتمع واملحافظة عىل وحدته، 
ويف ذلك قال )كانت( )ان نقص االخالق يف اي جمتمع 

أشد وطأة وأرض باإلنسان من نقص التعليم()14(.

ملا لالخالق دور مهم يف بناء الشخصية، وكام ان 
فهم الطبيعة اإلنسانية وفهم القيم واملعايرياألخالقية 

يعتمد كل منهام عىل اآلخر.
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ال تتضمن األخالق أي مبدأ علوي، ولكنها بعد 
الذي  املجتمع  يف  باإلنسان  يتعلق  ونفيس  اجتامعي 
القيم األخالقية جيب أن ترتجم إىل  فيه، وأن  يعيش 
حياة  يف  العاملة  القوى  وإىل  الواقعية  الظروف  لغة 

الناس)15(.
متاسك  يف  كبري  دور  من  االبعاد  هلذه  ملا  وذلــك 
التكيف  وحتقيق  املجتمع  ومتــاســك  الشخصية 
فهي  االخــالقــي،  ــامل  اجل اىل  وصـــوالً  االجتامعي 
املجتمع  افراد  لدى  الديني  الوازع  تطوير  تعمل عىل 
وهتذيب النفس االنسانية، وتبعد اإلنسان عن األنانية 

الشخصية.
الهنا  الشخصية  يف  اصيلة  أبعاد  ْت  ُعــدَّ ولذلك 
تتفق مع الفطرة االنسانية ومبادىء الدين اإلسالمي.

المطلب الثاني: ويق�شم الى ق�شمين:

اوًل: قواعد البعد الأخالقي في بناء المجتمع 
تــواّدهــم  يف  املــؤمــنــني  )مــثــل   الرسول ــال  ق
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى 

منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(. 
عندما  الواحد  باجلسد   الرسول مّثله  وقــد 
فيه  عضو  يمرض  عندما  او  يريده  يشء  عىل  يتعاون 
فإن مجيع االعضاء تشتكي من املرض رغم انه ليس 
فيها مرض، فلو أحس الشخص بأمل يف رضسه فإنه 
سيرتك النوم من األمل ويقلل الطعام اىل أن يشفى من 
امل الرضس، فاحلديث يبني جسد األمة الواحد عىل 

ثالث قواعد اخالقية اساسية هي:
التوادد. 1
الرتاحم . 2
التعاطف. 3

طابعًا  فيها  لرأينا  األساسية  القيم  هذه  تأملنا  لو 
الين  تعاىل: ﴿ان  نفسيًا وهو حب اآلخرين، وقال 
آَمُنوا وََعِملُوا الصاِلَاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرْحَُن ُوّداً﴾. 
الناس  بني  وجيمع  القلوب،  بني  يؤلف  واحلب 
))أن   :فقال الساعة،  عن  ورد  وقد  املتحابني، 
الساعة؟،  متى  فقال  الساعة  عن  النبي  سأل  رجاًل 
قال: وما أعددت هلا؟ قال: ال يشء إال أين أحب اهلل 
ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت فام فرحنا بيشء 

فرحتنا بقول النبي()16(.  

كيفية تكون الأخالق 

أن اإلنسان مزود بقوة يستطيع هبا أن يفعل احلسن 
أو القبيح وهذه القوة فطرية اصيلة فيه، ثم يمر بعد 
ذلك بوسائل الرتبية املعرفية وقوة اإلرادة أو ضعفها 
يتمكن معها من االنحياز إىل أحد اجلانبني يف السلوك 
أو سلوك رشير  فقط،  ذا سلوك خري  يكون  وعندئذ 

فقط)17(.

البعد  تكوين  يف  تدخل  التي  النفسية  العمليات 
االخالقي 

نفسية  عمليات  االخالقي  البعد  تكوين  تسبق 
حتدده ومنها: 

اخلاطر: وهو أول ما يرد عىل قلب اإلنسان من . 1
حديث نفيس ذايت، ونفس اإلنسان حتدثه بأمور 

كثرية، قد يميل إىل أحدها.

خواطره . 2 من  خلاطر  اإلنسان  توجه  هو  امليل: 
املرتتبة  والغاية  منه،  الغرض  ويدرك  يتصوره 
ميول  بقية  سائر  عىل  ميل  تغلب  فإذا  عليه، 

اإلنسان صار هذا امليل رغبة.
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الرغبة: هي تغلب ميل عىل بقية امليول املوجودة . 3
هذه  يف  اإلنسان  فكر  فإذا  اإلنسانية  النفس  يف 
الرغبة واعتقد بمضموهنا، وعزم عليها، صارت 

هذه الرغبة إرادة.

اإلرادة: هي قوة نف. 4
سية داخلية ختصص رغبة من رغبات التي مالت . 5

إليها النفس لكي تتحقق وتوجد، فإذا ما تكررت 
اإلرادة صارت عادة.

العادة: هي اإلرادة التي تتكرر وتصدر عن حالة . 6
راسخة يف النفس، وهي اخللق.

وهذه هي مراحل تكوين اخللق( اخلاطر، فامليل، 
فالرغبة، فاإلرادة، فالعادة()18(.

البعاد الخالقية لزيارة الأربعين 

ويعتقد كولربج عامل النفس أن األخالق ال تنمو 
مرة واحدة، بل هي مكتسبة عرب مراحل احلياة، لذلك 
يعد نمو البعد األخالقي نتاجًا لتفاعل عوامل التنشئة 
االجتامعية واألخالقية مع النمواملعريف العقيل، فيقوم 
بنيته  بتعديل  االجتامعي  تفاعله  خالل  من  الفرد 
املعرفية األخالقية وذلك بإحالل بنى جديدة تبعًا ملا 

يتعرض له من خربات جديدة)19(. 

ويتضمن البعد االخالقي: 

المر بالمعروف والنهي عن المنكر:. 1

تعرفه  ما  وكل  االفعال  من  يستحسن  ما  وهو 
االسالم  دعوة  وهو  اليه،  وتطمئن  اخلري  من  النفس 
الباطن  الشعور  بتحويل  املسلمني  لالشخاص 
االرشــاد  من  واقعية  سلوكية  حركة  اىل  بالعقيدة 

فريضة  ُه  وَعدَّ القرآن،  عليه  حث  ما  وفق  والتوجيه 
وذلك إذا ُاديت وُاقيمت استقامت الفرائض االخرى 
هينها وصعبها، وهو من انبل االخالق التي بعث هبا 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس  االنبياء، فقال تعاىل: ﴿ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ
عمران:  آل  امْلُنَْكِر﴾  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن 

.110

خرجت  )انــام   احلسني اإلمــام  قال  ذلك  ويف 
لطلب االصالح يف امة جدي، اريد ان امر باملعروف 
اوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  فمن  املنكر،  عن  واهنى 
بيني  اهلل  باحلق، ومن رد عيّل هذا اصرب حتى يقيض 

وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني(.

عن  والنهي  بــاملــعــروف  االمــر  مضامني  ــن  وم
املبادئ  من  وهو  االجتامعي،  الفساد  اصالح  املنكر 
من  واملجتمع  الفرد  وقاية  تتضمن  التي  االسالمية 
املنحرف  السلوك  إلهنائه  ذلك  السلوكي  االنحراف 

او التقليل منه واضعافه.

قال تعاىل ﴿ِإَوَذا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكَن َذا قُْرىَب﴾ 
ُمُر بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن 

ْ
االنعام: 152، و ﴿إِنَّ اهلل يَأ

َوالُْمنَْكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعِن  َوَينَْه  الُْقْرىَب  ذِي  ِإَويَتاءِ 
 النحل: 90،  لذلك انطلق اإلمام احلسني ﴾ َواْلَْغِ
لتحقيق  ذلك  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالمر 
فقط  االسالمي  وليس  االنساين  املجتمعي  االمــن 
ما كان  مل يكن  انه  تعلم  انك  )اللهم   ولذلك قال
منا تنافسًا يف سلطان وال التامسًا من فضول احلطام، 
يف  االصــالح  ونظهر  دينك  من  املعامل  لنُرَي  ولكن 
بالدك ويأمن املظلوم من عبادك، ويعمل بفرائضك 

وسننك وأحكامك()20(.
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من رشوط هذا البعد: 

ان يكون الشخص اآلمر باملعروف والناهي عن  •
املنكر عارفًا به ومميزًا له 

)فن  • اآلخرين  عىل  التأثري  قابلية  له  تكون  ان 
االقناع()21(.

2.البعد المعرفي الفكري لالخالق في زيارة الأربعين: 

املعرفة  الفكري عملية حتصيل وربط  البناء  يمثل 
تؤهله  خربة  اىل  ليؤدي  احلالية،  املعرفة  مع  السابقة 
 canter دراســـة  ــارت  واشـ املحيط،  مــع  للتفاعل 
خلطط  متيزًا  يمثل  املعريف  الفكري  البناء  ان   1990
مفاهيم  ثالثة  خالل  من  املستقبلية  االهداف  انجاز 
)التخطيط واالسرتاتيجية املعرفية ومهام احلياة()22(.

القانون  يف  هامة  معلومة  عن  البعض  يغفل  وقد 
منذ  االنسانية  النفس  يف  طبعت  االنساين  االخالقي 
لَْهَمَها 

َ
فَأ اَها ٧  َسوَّ َوَما  تعاىل ﴿َوَنْفٍس  فقال  نشاهتا 

فُُجورََها َوَتْقَواَها﴾ وهنا اشارة اىل ان العقل البرشي 
كام  القبيحة،  واالخالق  احلسنة  االخالق  بني  يميز 
الفكر  ويتفاعل  والقبيح،  اجلميل  السلوك  بني  يميز 
احلسن  السلوك  فيمدح  القانون  هذا  مع  االنساين 

ويستهجن السلوك القبيح.

وهو  متعددة  أبعاد  له  األخالقي  القانون  ان  وبام 
تدخل  الشخصية  ان  وبام  الشخصية،  مع  يتعامل 
قد  لذلك  والتعليم،  والبيئة  كالوراثة  ابعاد  فيها 
القانون  البعض صعوبة يف كيفية احلفاظ عىل  يواجه 
االخالقي يف مجيع الظروف، لذلك بعث سبحانه اىل 
الناس يف ازمنة متعددة نفوسًا متميزة ملهمة بالوحي 
الرباين هلا القدرة عىل ايقاظ الضمري البرشي وصقل 

هلا  امتدادًا  سبحانه  أوجد  كام  االنسانية،  االخــالق 
يف  ومصلحة  للبرشية  مرشدة  متاميزة  شخصيات 
الوقت نفسه كشخصية اإلمام احلسني الذي يمثل 

املثل االعىل يف االخالق االنسانية. 

3.البعد التربوي الخالقي:

وتربية  االنسانية  النفس  لتزكية  االخالق  جاءت 
اإلنسان وصوال اىل الشخصية، ويف آيات ُاخرى قال 
 ُ سبحانه ليبني أمهية الرتبية االخالقية ﴿لََقْد َمنَّ اهللَّ
نُْفِسِهْم َيتْلُو 

َ
َعَ الُْمْؤِمننَِي إِذْ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ِمْن أ

َواْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم 
ِإَوْن َكنُوا ِمْن َقبُْل لَِف َضَلٍل ُمبنٍِي﴾ البقرة: 164، 
وايضًا تربية اإلنسان لنفسه ويف ذلك قال تعاىل ﴿قَْد 
اَها﴾ الشمس:  َها ٩ َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ فْلََح َمْن َزكَّ

َ
أ

.10-9

4.البعد الوجداني الخالقي: 

مكان  ال  وهــي  وجدانية  حقيقة  عن  نغفل  ال 
لالخالق بدون عقيدة وذلك التصال العقيدة بذاتية 
كحقيقة  باالخالق  االيامن  ذلك  ومعنى  االخالق، 
نفسها  وتفرض  الشخصية  عىل  تسمو  بذاهتا  قائمة 
ولذلك  ورغباهتا،  اهوائها  عن  النظر  بغض  عليها 
للمعبود  الداخيل  النداء  تعرف  املؤمنة  فالشخصية 
فهي متزج الوجدان )العاطفة( مع العقل، وهنا خيضع 
اإلنسان لالبعاد االخالقية التي رسمتها السامء لتؤكد 
االجتاه  اىل  باإلنسان  يؤدي  الذي  االخالقي  االلتزام 

نحو االفضل)23(.
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الخالق التي ينبغي اتباعها في زيارة الأربعين 

الَْعْهَد . 1 إِنَّ  بِالَْعْهِد  ْوفُوا 
َ
﴿َوأ بالعهد:  الوفاء 

تعاىل:  وقوله   ،34 االرساء:  َمْسُئوًل﴾  َكَن 
َراُعوَن﴾  وََعْهِدهِْم  َمانَاتِِهْم 

َ
ِل ُهْم  ِيَن  ﴿َوالَّ

املؤمنون: 32. 

َما . 2 َتْقُف  ﴿َوَل  علم:  بغري  القول  عن  النهي 
َوالُْفَؤاَد  َواْلََصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعلٌْم  بِهِ  لََك  لَيَْس 
ولَئَِك َكَن َعنُْه َمْسُئوًل﴾ االرساء: 36، 

ُ
ُكُّ أ

لِْسنَُتُكُم 
َ
وقال تعاىل ﴿َوَل َتُقولُوا لَِما تَِصُف أ

 ِ وا َعَ اهللَّ الَْكِذَب َهَذا َحَلٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَْفَتُ
ِ الَْكِذَب َل  وَن َعَ اهللَّ ِيَن َيْفَتُ الَْكِذَب إِنَّ الَّ

ُيْفلُِحوَن﴾ النمل: 116.
يِف . 3 مَتِْش  )َواَل  التبخرت والتاميل  النهي عن مشية 

اأْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلْن خَتِْرَق اأْلَْرَض َوَلْن َتْبُلَغ 
َباَل ُطواًل( االرساء: 37. اجْلِ

دافعية العطاء: هي جمموعة من القوى النفسية . 4
نحو  وتعضده  وتوجهه  السلوك  حترك  التي 
حق  ذي  كل  اعطاء  االهداف)24(.  من  هدف 
ُه  حقه والنهي عن التبذير ﴿َوآِت َذا الُْقْرىَب َحقَّ
َتبِْذيًرا﴾  ْر  ُتَبّذِ َوَل  بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالِْمْسِكنَي 
يََدَك  َتَْعْل  ﴿َوَل  تعاىل:  وقال   .26 االرساء: 
الْبَْسِط  ُكَّ  تَبُْسْطَها  َوَل  ُعُنقَِك  إَِل  َمْغلُولًَة 

َفَتْقُعَد َملُوًما َمُْسوًرا﴾ االرساء: 29.
النهي عن العدوان: فقال تعاىل ﴿َوَتَعاَونُوا َعَ . 5

ثِْم َوالُْعْدَواِن﴾  ِ َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا َعَ اإْلِ الِْبّ
املائدة: 2. 

االسامء . 6 يف  والتالمز  السخرية  عن  النهي 
ِيَن آََمُنوا َل يَْسَخْر قَوٌم  َها الَّ يُّ

َ
وااللقاب: ﴿يَا أ

َوَل  ِمنُْهْم  ا  َخْيً يَُكونُوا  ْن 
َ
أ َعَس  قَْوٍم  ِمْن 

ِمنُْهنَّ  ا  َخْيً يَُكنَّ  ْن 
َ
أ َعَس  نَِساٍء  ِمْن  نَِساٌء 

لَْقاِب 
َ
بِاْل َتَنابَُزوا  َوَل  نُْفَسُكْم 

َ
أ تَلِْمُزوا  َوَل 

لَْم  َوَمْن  يَماِن  اإْلِ َبْعَد  الُْفُسوُق  اِلْسُم  بِئَْس 
الُِموَن﴾ احلجرات: 11. ولَئَِك ُهُم الظَّ

ُ
َيُتْب فَأ

متثل . 7 األربعني  زيارة  ان  والالعنف  التسامح 
للعامل االسالمي واالنساين تكشف عن  رسالة 
السلمي،  والتعايش  كالتسامح  جوهرية  افكار 
ويف ذلك قال اإلمام عيل )العفو تاج املكارم(، 
افضل  عن  سئل  عندما   الباقر اإلمام  وقال 

االخالق قال )الصرب والسامحة()25(.

االخــالق  مكارم  من   الصادق اإلمــام  قــال 
)العفو عمن ظلمك، ووصلك من قطعك، واعطاء 

من حرمك، وقول احلق ولو عىل نفسك()26(. 

التواضع يف املسرية االربعينية: ويف ذلك رواية . 8
عن اخالق التواضع، قال النبي )ان أحبَّكم 
أحسنكم  جملسًا  القيامة  يوم  منّي  وأقربكم  إيلَّ 

خلقًا، وأشدكم تواضعًا()27(. 
بذل . 9 )ان   عيل اإلمام  قال  بالتحية:  البدء 

التحية من مكارم االخالق(. 
وهو . 10 احلقيقة،  والتزام  احلق  قول  هو  الصدق: 

َا  َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل  قال  لذلك  االخالق  سامت  من 
اِدِقنَي﴾  الصَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهلل  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ

التوبة: 119.
اجلميل . 11 باجلزاء  سبحانه  اهلل  ووعدهم  الصرب: 

َساءِ 
ْ
اْلَأ ِف  ابِرِيَن  ﴿َوالصَّ وجل(:  )عز  فقال 

َصَدقُوا  ِيَن  الَّ ولَئَِك 
ُ
أ ِس 

ْ
اْلَأ وَِحنَي  اءِ  َّ َوالضَّ

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن﴾ البقرة: 177. 
ُ
َوأ
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االيثار عىل النفس: كشفت زيارة األربعني عن . 12
فرتى  النفس،  عىل  وااليثار  بالعطاء  التسامي 
من  بذل  فيام  يشعر  ال  األربعني  زيارة  يف  الزائر 
فراق  او  امليش  بسبب  جهد  او  مال  او  وقت 

االهل)28(.
االمانة: هي مدى التزام الفرد يف املحافظة عىل . 13

احلق  واعطاء  اتالفها  وعدم  الغري  ممتلكات 
لصاحبه.  

االنفعايل . 14 االتزان  امهية  ان  االنفعايل:  االتزان 
ان  وبام  للفرد  الذايت  التكامل  اىل  الوصول  هو 
فان  لذلك  االفراد  خمتلف  من  يتكون  املجتمع 
يؤثر  االنفعايل  باالتزان  يتسمون  الذين  االفراد 
بعضهم عىل بعض ذلك ان الواقع النفيس للفرد 

ال يمكن ان ينفك عن سلوكه االجتامعي. 
االساسية . 15 االركان  من  العمل:  يف  االخالص 

االخالص  هي  األربعني  زيارة  يف  االخالقية 
سبحانه  هلل  خملصًا  الزائر  يكن  مل  فان  العمل  يف 
يف مسرية االربعينية وانام يتباهى أمام اآلخرين 
العمل  فان هذا يؤدي اىل فقدان االخالص يف 

هلل تعاىل)29(.
ُيكتب . 16 أن  يمكن  ال  والتعاون:  اإلحساس 

للمسؤولية املجتمعية عنارص السالمة والنجاح 
اجتاه  الذايت  واإلحساس  الشعور  توافر  بدون 
أي حدث طارئ أو مشكلة ما، وهلذا يستوجب 
املجتمعي  البناء  إطار  والتعاون يف  املبادرة  دائاًم 
واالهنيار  التفكك  عوامل  عن  بعيدًا  املتامسك 

املجتمعي)30(.

التنافس  حالة  من  املجتمع  افراد  العقيدة  نقلت 
والرصاع اىل حالة التعارف والتعاون.

َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ القران ﴿يَا  وجاء يف 

نَْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا 
ُ
ِمْن َذَكٍر َوأ

تَْقاُكْم﴾ احلجرات:13. 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ

َ
إِنَّ أ

َعَ  ﴿َوَتَعاَونُوا  التعاون  عىل  الناس  حث  كام 
َوالُْعْدَواِن﴾  ثِْم  اإْلِ َعَ  َتَعاَونُوا  َوَل  َوالَّْقَوى   ِ الِْبّ
التعاون  ان يف  البرشية  اثبتت جتارب  وقد  املائدة:2. 
الوحيد  الضامن  كونه  التقدم  اىل  يــؤدي  ــه  وان قــوة 
والسبيل االمثل القامة بناء اجتامعي متامسك تغيب 
فيه عوامل الرصاع والتناحر وتسود فيه عوامل الود 

وااللفة.

املجتمع . 17 افراد  حتسس  بمعنى  التضامن:  روح 
للتعاون  البعض  بعضهم  باحتياجات  الواحد 

من اجل الوصول اىل احلضور الوجودي.

التضامن  مفهوم  االربعينية  زوار  ترمجوا  فقد 
التضامن  مفهوم  معنى  ــاق  ف بحيث  االجتامعي 
االنساين العاملي، حيث ان الكل هيتم بالكل، ويويف 

له)31(.

مميزات الأبعاد الأخالقية لزيارة الأربعين 

ال  واحد  يشء  مها  األخــالق  ومكارم  الدين  إن 
بعض،  عن  بعضهام  يفرتق  وال  االنفصال،  يقبل 
وجود  ال  غاندي   Gandhi تتجزأ(:  ال  وحــدة  فهام 
لألخالق دون اعتقادات ثالثة: وجود اإلله، وخلود 

Kant:)32()الروح، واحلساب بعد املوت

عىل . 1 تقوم  هبذا  وهي  العقيدة:  عىل  مبنية  أهنا 
أساس صلب يمكن االعتامد عليه يف التمييز بني 
اخللق احلسن واخللق السيئ، واإليامن هو أساس 
االلتزام بكل خلق حسن، والبعد عن كل خلق 
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فان  بالعقيدة،  فإن االخالق مرتبطة  سيئ. ولذا 
فقد ضيعنا كل يشء،  العقيدة اإلسالمية  ضيَّعنا 
عرضنا  فقد  اإلسالمية  أخالقنا  ضيعنا  وإن 

عقيدتنا اإلسالمية إىل الضياع)33(. 
أهنا موافقة للعقل غري متأثرة باألهواء والشهوات . 2

ومراعية املنطق العقيل السليم  لتفاوت الناس يف 
اإلمكانات والقدرات.

الفرد . 3 جيد  ال  لذا  )إنسانية(  للفطرة  موافقة  أهنا 
صعوبة يف االلتزام هبا، لكوهنا تالئم ما جبل عليه 
من حب الفضيلة والبعد عن الرذيلة، وقد فطر 

اهلل سبحانه وتعاىل الناس عىل حب اخلري.
أهنا وسطية: تتسم باالعتدال البعيد عن اإلفراط . 4

والتفريط، ومما يدل عىل اعتدال األخالق، فمثاًل 
بني  وسط  وهو  رشعًا،  حممود  خلق  السخاء 

التبذير والتقتري.
احلياة . 5 عن  منفصلة  ليست  واقعية:  مثالية  أهنا 

اليومية التي يعيش فيها)34(.
وتتميز األخالق لزيارة األربعني بأهنا اجيابية، ملا . 6

هلا من قوة نفسية اليملكها اي نظام مادي آخر، 
ومتثلت يف خشية اهلل سبحانه وطلب رضاه 

لة تفصياًل . 7 وتتميز األخالق يف اإلسالم بأهنا مفصَّ
وأقواله،  اإلنسان  أفعال  كل  تسع  بحيث  كبريًا 
ما  القرآن  آيات  يف  ونجد  أفعاله.  كل  وحتكم 
مبدأ  صورة  يف  األخالق  إىل  عامة  دعوة  يشكل 
كام، وإن اهنيار األخالق مرّده إىل ضعف اإليامن 

أو فقدانه)35(.
والسجايا . 8 الفاضلة  األخالق  أصحاب  أن  كام 

يوم  جملسًا  النبي  إىل  الناس  أحب  هم  الكريمة 

من  »إن  والسالم:  الصالة  عليه  فقال  القيامة، 
القيامة  يوم  جملسًا  مني  وأقربكم  إيل  أحبكم 
وأبعدكم  إيّل  أبغضكم  وإن  أخالقًا  أحاسنكم 
واملتشدقون  الثرثارون  القيامة  يوم  جملسًا  مني 
العبد  ميزان  يثقل  اخللق  وحسن  واملتفيقهون« 
وخيفف  حسناته  من  ويكثر  اآلخرة  يف  املؤمن 
أثقل  يشء  من  )ما   اهلل رسول  فقال  سيئاته، 
ليدرك  املؤمن  )إن  اخللق(،  امليزان من حسن  يف 
)اضمنوا  القائم(،  الصائم  درجة  خلقه  بحسن 
اصدقوا  اجلنة:  لكم  أضمن  أنفسكم  من  ستًا  يل 
إذا  وأدوا  وعدتم،  إذا  وأوفوا  حدثتم،  إذا 
أبصاركم،  ائتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا 
وكفوا أيديكم وأكثر ما يدخل الناس النار الفم 

والفرج()36(.

ثانيًا: النظريات الخالقية 

نظرية اإلمام عيل  يف االخالق . 1

العقل  ان  يف  والفالسفة  املنظرون  العلامء  تناقش 
هو الذي يؤدي اىل فهم االخالق احلسنة واالخالق 

غري احلسنة. 

ويف ذلك أشار اإلمام اىل مجلة مقومات أساسية 
ان  يمكن  االخالقي  االجتامعي  التعامل  يف  بدهيية 

تكون بمثابة ركائز اخالقية عملية.

ثامر  املحمود  )اخللق  املنظرين  العلامء  سيد  فقال 
العقل واخللق املذموم ثامر اجلهل()37(.

وقال )أطهر الناس أعراقًا أحسنهم أخالقًا(
احلسنة،  األخالق  عىل  الناس  )رّوضوا  وقال   .)38(

القائم  درجة  خلقه  بحسن  يبلغ  املسلم  العبد  فإن 
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مكارم  سبحانه  اهلل  )جعل   وقال الصائم()39(. 
أن  بينه وبني عباده، فحسب أحدكم  االخالق صلة 

يتمسك بخلق متصل باهلل سبحانه()40(.

وتلتقي االخالق مع الضمري فالعالقة بينهام عالقة 
تآزرية، ويلتقي الضمري مع الدين يف املبادئ واألحكام، 
ومما يدل عىل الصلة الوثيقة بني الضمري والدين قول 
اإلمام عيل: )من مل يعن عىل نفسه حتى يكون له 
منها واعظ وزاجر مل يكن له من غريها زاجر وواعظ( 

واملقصود بالواعظ الضمري األخالقي )41(.

إذا  إال  انسانًا  اإلنسان  نعدَّ  أن  يمكن  ال  لذلك 
كان حيمل أخالقًا إنسانية وإال فهو متجرد عن معنى 
االنسانية، مهام كان حيمل من ذكاء او علم فإذا جترد 
كارسًا  وحشًا  يصبح  أن  يمكن  فإنه  االنسانية  من 
نفسه  خلدمة  ذكائه  استخدام  خالل  من  املجتمع  يف 

املريضة نفسيًا، ومقابل مصلحته الشخصية االنانية.

وعندما تعد االخالق قيمة إنسانية فهي تسهم يف 
تنقية االفكار من الشوائب الضارة باملجتمع البرشي 
مؤدية اىل حياة راقية حتمل معنى االنسانية والتقرب 
يعدل من  ان  من اهلل سبحانه، وهلذا يمكن لإلنسان 
أخالقه جتاه املصلحة االجتامعية حيث يقول )ما 
من يوم يمر عىل ابن آدم اال قال له أنا يوم جديد وأنا 
عليك شهيد، فقل يفَّ خريًا، واعمل خريًا، فأِنك لن 
تراين بعد أبدًا( وهذا يعرب بوضوح أن اإلنسان ما أن 

يموت ينتهي عمله. 

كام أشار اىل املسارعة يف عمل اخلري بقوله )ما 
الشهر  يف  األيــام  وأرسع  اليوم  يف  الساعات  أرسع 
العمر(  يف  السنني  وأرسع  السنة  يف  الشهور  وأرسع 

الرياضية  أو  الفيزيائية  الرسعة  اىل   اليشري وهنا 
فقط، بل اىل ما ينجزه اإلنسان يف فرتة زمانية حمددة 
عىل  يعتمد  إنجازه  يمكن  ما  فان  عليه،  وحمسوبة 
بشكل  هي  الزمن  اىل  اإلمام  نظرة  ولكن  اإلنسان، 

نسبي لرسعة الزمن وبمقدار ما ينجز فيه.

وان العمر الزماين اإلنساين موضوع حتت ترصف 
اإلنسان وكيفية استعامله يعود لإلنسان، وهو يرتبط 
باالرادة والتفكري وقدرة استيعاهبام للحياة وتعقيداهتا 
نــورًا  تــورث  )الفكرة   اإلمام يقول  وتطورها، 
 بأنه ذلك  تفسري  تورث ظلمة(، ويمكن  والغفلة 
وال  عقلك  استعمل  اإلنسان  أهيا  اإلنسان:  خياطب 
تطور  هي  فالفكرة  هلا  اعمل  بل  الفكرة  من  ــْف  خَتَ
نسبيًا  الفيزيائي  الزمان  إطالة  تسطيع  فهي  احلياة 
اىل  املايض  اليوم من  نظرنا  الواقع، ولو  تنجزه يف  بام 
كان  وما  األمور  هبا  تنجز  التي  والرسعة  حارضنا، 
نستطيع  أوساعات  بأيام  ينجز  أصبح  بأشهر  ينجز 
أن نفهم فكر اإلمام عيل يف فكر الزمان الريايض 

الفيزيائي ونسبيته.

ما كان باألمس وما عليه اليوم وما يمكن أن يكون 
اليه  العقل والرجوع  عليه غدًا وأمهية اإلستفادة من 
عىل  )العقل  يقول  حيث  احلياة  أمور  مع  التعامل  يف 
تفاخروا  )ال  قوله  ثم  ومن  قاطع(  حسام  حال  كل 
باآلباء، فالعاقل من كان يومه خريًا من أمسه(، يشري 
فيها اإلمام عيل إىل أمهية استعامل العقل والرجوع 
إليه يف التعامل مع أمور احلياة، ودور العقل يف تطوير 
أحوال املجتمع، وأن حياة اإلنسان عىل هذه األرض 
عرب  اإلنسان  عمر  ولكن  حمــدودة  عمره  طال  مهام 

املجتمع مستمر)اإلنسانية()42(.



265

حمور األبعاد االجتماعية واألخالقية لزيارة األربعني

 :قال االجتامعي  االخــالقــي  التعامل  ويف 
)احِللم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاسرت خلل 
خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك(. قال )عليكم 
الصرب من اإليامن كالرأس من اجلسد،  فإن  بالصرب، 
وال خري يف جسد ال رأس معه، وال يف إيامن ال صرب 
عليه  هانت  نفسه  عليه  كرمت  )َمْن   :وقال معه( 
جتنب  عن  نفسه  يكرم  أن  اإلنسان  فعىل  شهواته(. 
الشهوات وأن يكبح نفسه عنها، ذلك باحرتامه نفسه 

واحرتام اآلخرين له. 

إن اإلسالم دائاًم ينصحنا بأدب احلديث واملوعظة 
العمل  يرفع  الذي  هو  ألنه  الطيب  والكالم  احلسنة 
يف  تعاىل  يثبته  حتى  وجّل(  )عز  الباري  إىل  الصالح 
زيارة  يف  نسري  ونحن  ذلك  فكيف  احلسنات،  ميزان 
األربعني فاألَوىل بنا التمسك بذلك وقال يف جتنب 
العورة ما استطعت،  كشف أرسار اآلخرين )فاسرت 

يسرت اهلل منك ما حتب(.
وقال: )إين أكره لكم أن تكونوا سبابني()43(. 
وقال: )وبالتواضع تتم النعمة()44(.  )فاعفوا: أال 
حتبون أن يغفر اهلل لكم(. وقال )َمن استبد برأيه 
من  ليس  من  خاب  )فقد  األمانة  أداء  عن  هلك(. 
أهلها(. ويف النهي عن البخل قال: )البخل جامع 
ملساوئ العيوب( ألن البخيل ييسء الظن باهلل تعاىل، 
يرزقه،  أن  عىل  قادر  غري  مرة  أول  رزقه  الذي  وكأن 
وهو خيشى الفقر مع وجود هذه النعم الكثرية عنده 
املنَّ  .. فإن  أيضًا. )إياك واملنَّ التي هي من اهلل تعاىل 

يبطل اإلحسان()45(.

نستنتج ان نظرية اإلمام عيل يمكن أن تكون لنا 

بمثابة دستور اخالقي اجتامعي يمكن االستفادة منه 
يف زيارة األربعني بل يف مجيع مواقف احلياة اليومية. 

نظرية الوفاء بالواجب:

فرنيس  نفس  عــامل  وهــو  برجسون  هنري  أشــار 
األعىل  باملثل  اإلنسان  يفكر  عندما  انه  معًا،  وكاتب 
لعملية  سيتعرض  فيه  ويفكر  ضمريه  يف  ــده  وجي
نضوج حقيقية من التفكري خيرج فيها بمخرج جديد 
يقوهيا  أخالقية  قانونية  مبادئ  عىل  قائم  العادة،  عن 
ويفرضها العقل حمكومة بنوع من االحساس باجلامل 

ورد اجلميل)46(.

الف�شل الثاني:

مميزات الأبعاد الجتماعية لزيارة الأربعين 

دورًا  األربعني  لزيارة  االجتامعي  البعد  يمثل 
مهم يف املجتمع، ألنه يسهم يف االتصال بني االفراد 
والتوجيه  االرشاد  يف  دور  وله  االجتامعية  والتنمية 
التغيري االجتامعي، لذلك متيز  الديني، كام يدخل يف 

بجوانب متعددة منها: 

اإلثبات الوجودي: . 1

إن الزائرين يف زيارة األربعني كأنام يرسلون رسالة 
موجودون  اننا  مضموهنا  اخلارجي  العامل  اىل  تبليغية 
نتكاثر  اننا  بل  إفناءنا  دكتاتور  أيُّ  يستطيع  وال  هنا 
باملالييني اختذوا من الوجود ليس جوابًا وانام سؤال:

 is not answer but a question 

املحققني  ــراد  األف عن  املسيح  السيد  قال  ولذلك 
ألنفسهم )وجودهم( قال: )من ثامرهم تعرفوهنم()47(. 
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ُبعد التوحد الشيعي العاملي: . 2

من  ليس  االربعني  ة  زيار  يف  الزائرين  وجود  ان 
العراق فقط، وانام من خمتلف الدول العربية والعاملية.

اننا ندرك ان قوافل احلجاج اىل مكة املكرمة تقوي 
املسلمني  بني  العالقات  تعزز  كام  االسالمي  الدين 
ولو كانوا من جنسيات خمتلفة، كذلك زيارة االربعني 
حتظى  ان  ينبغي  عاملية  شيعية  كقوة  للعامل  تظهر 

باالهتامم والتقدير)48(. 

لذلك يمكن القول ان زيارة األربعني هي رسالة 
فيها ذوبان  ان يكون  االبعاد يفرتض  عاملية واضحة 
الشخصية املنفردة يف مجوع الزائرين بحيث يوحدهم 
حضور وجود مهيب يؤدي اىل اندماج الزائرين نفسيًا 
االجتامعية  مسؤولياهتم  تاركني  الزيارة  بموضوع 

االخرى.

العمل بروح الفريق حتت كلمة )نحن( . 3

إن فكرة العمل بروح اجلامعة قد أسهمت يف بناء 
بلداننا  فام أحوج  احلديثة وتقدمها  الدول  الكثري من 

إىل تفعيل هذه الثقافة.

فكرية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  ــارة  وزي
العمل  عىل  واخلارجية   الداخلية  الدافعية  من  متلك 
التطوعي الفرادها، وكذلك اإليثار عىل النفس قدرًا 
العاملية  االجتامعية  املؤسساتية  اإلمكانات  كل  يفوق 
يف هذا املجال، فعىل مدى آالف الكيلو مرتات ومن 
جتد  أيام  ولعدة  كربالء  إىل  املؤدية  االجتاهات  مجيع 
الشيبة والشباب، والنساء يف حركة متواصلة يبذلون 
قناعة  عن  هلم  خاصة  طائلة  وأمواالً  جبارة،  جهودًا 
هبم  كان  ولو  النفس  عىل  يؤثرون  بحيث  وإخالص 

أجر  أي  إحباط ودون  أو  تذمر  أدنى  خصاصة دون 
من  تستمده  بام  يبذلونه،  ما  قبال  يف  دنيوي  مــادي 
إنسانية  ومبادئ  دينية  قيم  من   احلسني اإلمــام 

ورصيد فكري حر.  

واالنسانية  املساواة  ثقافة  يكرسون  بذلك  وهم 
احلشود  بني  العنرصية  الفوارق  مجيع  ــة  وإذاب عامة 
شتى  فيهم  جتــد  إذ  كــربــالء  اىل  الزاحفة  املليونية 
واالجتــاهــات  ــان  ــ واالدي والــقــومــيــات  اجلنسيات 
الفكرية، كام جتد الفقري والغني وقد تساوى اجلميع يف 
)املطعم، املجلس، اخلدمة....الخ( بل يسري بعضهم 
واملحبة  باالخوة  املتمثل  الــوجــداين  التواصل  اىل 
ختلوا  وكأهنم  اآلخــر  مع  والتامهي  الــذات  ونسيان 
بمجرد  قلوهبم  من  الغل  وانتزع  الفوارق  مجيع  عن 
يبلغ  حتى  كربالء  طريق  عىل  أقدامهم  وضعوا  أْن 
القوميات واألعراق  ذلك ذروته عندما جتد أن هذه 
لآلخر  خادمًا  يكون  بأن  يفتخر  منها  كل  واأللــوان 

بروح ملؤها املحبة والعطاء.

يف  ان  العقالء  عند  ثبت  اجلمعي:  الشعور  تنمية 
اخلري  فيه  تعاىل  اهلل  جعل  فقد  وَمنََعًة،  قوة  االجتامع 
والربكة، ويف ذلك قال الرسول )يد اهلل مع اجلامعة 

والشيطان مع من خالف اجلامعة يركض()49(.

اجتامعي  دين  االســالم  ان  عىل  دليل  ذلك  ويف 
حياول ربط الفرد باجلامعة ما استطاع اىل ذلك سبيال.

بعد املسؤولية االجتامعية . 4

املسؤولية  بني  عالقة  هنالك  بأن  القول  يمكن 
احد  هي  التي  الشخصية  واملسؤولية  االجتامعية 
داخل  من  نابٌع  عمل  وهي  االجتامعي  البعد  اركان 
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من  وإنــام  شخص  أي  هبا  يكلف  وال  نفسه،  الفرد 
باألعامل  القيام  تلزمه يف  التي  الكاملة  باحلرية  يتمتع 
امللقاة عىل عاتقه حتى يستشعر حجم  واملسؤوليات 

املسؤولية التي ُكلّف من أجلها)50(.

الفردي وعقيدته،  فرد مسؤول عن سلوكه  فكل 
قال  الشخصية(  )املسؤولية  لآلخرين  راعــي  وهو 
عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  )كلكم   اهلل ــول  رس

رعيته()51(.

خلقه  سائر  دون  اإلنسان  عىل  سبحانه  اهلل  أنعم 
والفهم  والتعليم  اإلدراك  من  يمّكنه  الذي  بالعقل 
باإلرادة  عليه  أنعم  كام  الصائبة،  األحكام  ومعرفة 
اخلري  طريق  أي  النجدين  وهــداه  االختيار  وحرية 
أو الضالل، وهذا كله حيّمل  أو الرش وسبيل اهلدى 

اإلنسان مسؤولية سلوكه)52(.

البعد  يف  مهاًم  عاماًل  االجتامعية  املسؤولية  ومتثل 
أن  حيث  املجتمع،  بناء  يف  لدخوهلا  االجتامعي 
حيقق  االجتامعية  املسؤولية  بتحمل  املتسم  الفرد 
املجتمع من خلل  يلمسه  ما  ان  فائدة للمجتمع. كام 
إىل  منه  كبري  جانب  يف  يرجع  نموه  هيدد  واضطراب 

النقص يف نمواملسؤولية الشخصية عند أفراده. 

ويف ذلك قال اإلمام احلسني حول حسن اخللق 
)اهيا الناس من جاد ساد، وإن أجود الناس من أعطى 
من ال يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، 
واالُصول  قطعه،  من  وصل  من  الناس  أوصل  وأن 
ألخيه  تعّجل  فمن  تسمو،  بفروعها  مغارسها  عىل 
تبارك  اهلل  أراد  ومن  غدًا،  عليه  قدم  إذا  وجده  خريًا 
حاجته،  وقت  هبا  كافأه  أخيه  اىل  بالصنيعة  وتعاىل 

ورصف عنه من بالء الدنيا ما هو أكثر منه، ومن نفَّس 
ج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة، ومن  كربة مؤمن فرَّ

أحسَن أحسَن اهلل اليه، واهلل حيب املحسنني()53(.

هي  االربــعــني  لــزيــارة  االخالقية  األبــعــاد  ومــن 
الثقة  بني  ب  مركَّ شعور  وهي  الشخصية،  املسؤولية 
واملثابرة  والصرب  والتحمل  عليها  واالعتامد  بالنفس 

أثناء زيارة األربعني.

كل  جيعل  الشخصية  باملسؤولية  الشعور  أن  كام 
مع  التعامل  يف  وسلوكه  نفسه  عن  مسؤول  ــر  زائ
اآلخرين، كام يف قوله تعاىل ﴿ُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت 
الشخصية  املسؤولية  وتوصل   ،38 املدثر:  رَهِيَنٌة﴾ 

اىل التكامل االنساين)54(.

النظريات المف�ّشرة لالأبعاد الجتماعية 

نظرية الدور. 1

عندما نحلل زيارة األربعني من وجهة نظر نفسية 
سلوك  وان  اجتامعية  أدوارًا  هناك  ان  نرى  اجتامعية 
يف  أدواره  عىل  تعتمد  االجتامعية  وعالقاته  الفرد 
املجتمع. فيقوم أفراد املجتمع بتطبيقها، وختتلف هذه 

االدوار باختالف الظروف االجتامعية. 

نظرية االعتقاد. 2

اعتقد االشخاص الذين ذهبوا اىل زيارة األربعني 
سواء كانوا مشيًا ام بواسطة، أن هذه الزيارة تقرهبم 

من اهلل سبحانه، والرغبة يف رضاه.

متثل  االربعني  زيــارة  ان  النفسية:  الناحية  ومن 
واالمــن  النفيس،  االطمئنان  الزائرين  اعتقاد  يف 

الفكري)55(.
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الف�شل الثالث: 

وت�شمن مطالب 
فْلََح َمْن 

َ
أوالً: إمكانية تغي االخالق: قال تعاىل ﴿قَْد أ

اَها﴾ الشمس:9. َها ٩ َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ َزكَّ
ذلك  والثبات  متعلمة،  مكتسبة  ــالق  االخ ان 
االخــالق(،  مكارم  المتم  )بعثت   الرسول قول 
وقوله )ختلقوا باخالق اهلل( فهي خري شاهد عىل 

امكانية تعديل سلوك اإلنسان اىل احلسن.

والعلم يقول اذا بإمكاننا ان نغري الفرس اجلامح 
السالسة واالنقياد فكيف ال تستطيع  اىل  من اجلامح 
تغيري سلوك اإلنسان اىل السلوك احلسن؟ ذلك الن 
إذا  السيام  لالرشاد  ويستجيب  عقل  لديه  اإلنسان 

كان نفسيًا. 

صريورة  )يمكن  ارسطاطاليس:  قال  ولذلك 
االرشار أخيارًا بالتأديب، إال أن هذا ليس كليًا، فربام 
أثر يف بعضهم بالزوال، ويف بعضهم بالتقليل، وربام 

مل يؤثر أصاًل يف بعضهم اآلخر(.

وربام السبب يف ذلك ان لكل فرد شخصية معينة 
وهذه الشخصية تدخل فيها اجلوانب النفسية املعرفية 
بام فيها االعتقاد، والسامت االصلية واملكتسبة، وهذه 
والتغيري  لالستقبال  قابل  بعضها  االصلية  السامت 

والبعض اآلخر غري قابل لذلك.

ان التغيري البد ان يوائم كل شخصية ولذلك قال 
تعاىل: ﴿قُْل ُكٌّ َيْعَمُل َعَ َشاِكَتِهِ﴾ االرساء: 84. 

يف  واللئيم  الكريم  موقف  يتساوى  هل  قلنا  واذا 
االنفاق رغم اهنم ينفقون ظاهرًا نفس املبلغ؟ 

قال اإلمام الصادق )ال يثبت االيامن اال بالعمل(، 
احلسنة  اىل  أخالقه  يغري  أن  اإلنسان  أراد  إذا  لذلك 
عليه أن يصحح اعتقاده جتاه هذه االخالق أوالً، وأن 
اإلمام  قال  ولذلك  اخالقه،  يف  حتى  مرائيًا  اليكون 
اليقني افضل  الدائم عىل  القليل  الصادق )ان العمل 
عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني(، ألنه إذا كان 
عىل غري يقني يكون لغاية )الثناء او اجلزاء الدنيوي( 
وهذه  باطنه،  ال  العمل  ظاهر  عىل  يتوقف  هنا  النه 
بعض  ان  بمعنى  دنيوية،  اعتبارية  امور  هي  االمور 
أعامهلم  نتائج  عىل  يرتتب  ان  يتوقعون  االشخاص 
ومل  العمل  ترك  ذلك  يتحقق  مل  فاذا  اجلميل،  الثناء 
الذين  االشخاص  بعض  عكس  وهذا  عليه،  يداوم 
اآلية  هبذه  املوصوفون  وهم  يقينية  أخالقهم  تكون 
نُرِيُد ِمنُْكْم َجَزاًء  َل   ِ اهللَّ لِوَْجهِ  ُنْطعُِمُكْم  َما  ﴿إِنَّ
َوَل ُشُكوًرا﴾ الدهر: 9، وهنا تدخل النية يف العمل 
غريه  وفعله  به  الشخص  نوى  وان  حتى  الصالح، 

)ونية املرء خري من عمله(.

لذلك البد ان يعمل الشخص بروح الـ )نحن( ال 
بروح األنا، ويف ذلك قال السيد اخلميني )لو اجتمع 
االنبياء مجيعًا يف مكان واحد ملا اختلفوا، النه ال أحد 
و)هو(  )هو(،  يقول  منهم  كٌل  بل  أنا(،  يقول  منهم 
االختالف  يقع  بل  بينهم  االختالف  يقع  فال  واحد 
فان  متعددة،  وهــي  ــا(  )أن للـ  ــامل  االع تصري  حينام 
اإلنسان مهام  تسقط وحيبط كل عمل عمله  قد  األنا 
امتدت سنواته، لذلك ان االخالص يف العمل يؤثر 
عىل اآلخرين، ويأيت من املعرفة والعلم ولذلك قال 
بكر  أبو  ويوضح  معرفته(،  الدين  )اول  عيل  اإلمام 
الرازي أن طرق إصالح أخالق النفس يتم عن طريق 
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اهلوى،  يف  العقل  حتكم  رضورة  مها:  هامني  مبدأين 
مغالبة  أن  الرازي  ويذكر  والشهوات.  اهلوى  وقمع 
اهلوى وقمع الشهوات أمر صعب كثري املشقة، لكنه 

حيتاج إىل مترين النفس عىل ذلك وتدرجيها عليه.

ويرى أن اإلنسان لكي يستطيع أن يقوم بإصالح 
أن  غري  يعرفها،  أن  عليه  جيب  فإنه  السيئة،  أخالقه 
معرفة عيوب نفسه ليست أمرًا سهاًل، إذ أن اإلنسان 
عادة ال يعرف عيوب نفسه، وما دام اليعرفها فانه ال 

يمكنه اإلقالع عنها.

الأربعين وتاأثيرها على  زيارة  الثاني:  المطلب 

الزائرين 

ضعف  من  الرتبوية  املؤسسات  بعض  تشكو  قد 
تأثريها االجيايب عىل سلوك بعض افراد املجتمع.

يف  اجلامعي  لالرشاد  الطرق  بعض  فشلت  وربام 
االجتامعية.بينام  االخالقية  املشكالت  بعض  معاجلة 
أثبتت بعض الدراسات العلمية ثأثري زيارة االربعني 

وبفاعلية عىل سلوك املامرسني هلذه الزيارة.

أشد  الــوجــداين  التاثري  ان  الــدراســات  واثبتت 
افكار  تصحيح  خالل  من  السلوك  تغيري  يف  فاعلية 
املضطربة،  السلوكية  العادات  من  والتخلص  الفرد 
من  االجتامعي  القبول  اىل  العزلة  سلوك  تغري  مثل 
خالل بناء عالقات طيبة مع اآلخرين، وتغري سلوك 
اىل  السوي  غري  السلوك  وتغري  العطاء،  اىل  البخل 
سلوك سوي من خالل التعلم باملالحظة وذلك من 

خالل مالحظة نامذج الزائرين يف زيارة األربعني. 

المطلب الثالث: ثمار زيارة الأربعين 

ظاهرة  فيها  جيد  الزيارة  هلذه  واملتابع  املتامل  وان 
)احلسني )اإلمام  الروحي  القيادي  للرمز  الوفاء 

ووالئهم هلذه الشخصية العظيمة.

كقيمة  املسلمني  بني  الوالء  اهلل سبحانه  ذكر  وقد 
﴿َوالُْمْؤِمُنوَن  سبحانه  فقال  عليا  اجتامعية  اخالقية 

ْوِلَاُء َبْعٍض﴾ التوبة:71. 
َ
َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ومن ثامرها: 

وذلك . 1  ، وجلَّ عزَّ  وربه  الفرد  بني  ما  إصالح 
استقامته  وبناء  وعالنيته،  رسيرته  بإصالح 
تعاىل،  هلل  الدائمة  املراقبة  عىل  األخالقية 

وإحساسه بحضوره الدائم معه.
تكوين الرقيب األخالقي الذايت النابع من ضمري . 2

لترصفاته  والضابط  لسلوكه  واملوجه  الفرد، 
واملحاسب له عىل أخطائه وذنوبه.

الذاتية . 3 بمسؤوليته  وإحساسه  الفرد  إرادة  تقوية 
يف هتذيب غرائزه، وضبط انفعاالته.

للقيم . 4 جمساًم  وجعله  اإلنساين،  السلوك  ترقية 
واملبادئ واملثل الدينية واألخالقية.

ترقية النفس البرشية وتقوية عفتها وحتصينها من . 5
االنسياق يف تيار امللذات ومهاوي الشهوات.

غرس األخالق الكريمة والصفات احلميدة. . 6

ال�شتنتاج 

متيزت  أخالقيًا  بــعــدًا  األربــعــني  زيـــارة  قدمت 
بمامرسته من بني الزيارات االخرى العاملية.

 ولو تأملنا هذا األمر سنراه حيتاج اىل وقفة تأمل ملا 
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حتمله هذه الزيارة من ابعاد اخالقية واجتامعية سامية 
االنسانية  اذهلت  إجبار(  أو  إكراه  أو  )ضغط  دون 
تندثر  كادت  أن  بعد  األصيلة  قيمها  اعتبار  فأعادت 

وتضعف.

يف  مؤثرة  روحية  موجهة  شخصية  هناك  وكأنام 
املحافظة  اىل  توجهها  إهلية  بقوة  الكثري  اجلامهري  هذه 
متابع  أو  زائــر  أي  يسع  وال  االخالقية،  القيم  عىل 
أن  إال  االتصال  قنوات  عرب  كان  وان  حتى  للزيارة 

يستجيب هلا ويتأثر بدالالهتا.

ولذلك عندما نتطرق اىل البعد االخالقي نجد ان 
زيارة األربعني متثل ثروة اخالقية ال يمكن احصائها 
املعارصة  االخالقية  األزمات  تعالج  ان  شأهنا  ومن 
باملنظومة األخالقية عرب أعامل منظمة  التي عصفت 

وخمطط هلا.

البعد  لزيارة االربعني دورًا مهاًم يف تفعيل  ان  كام 
احلوار  وتبني  النفيس  األمن  واستتباب  االجتامعي 

االخالقي بني مجيع رشائح املجتمع. 

االخالقية  أبعادها  يف  األربعني  زيــارة  وتفردت 
واالجتامعية االنسانية فلم نجد بمعلوماتنا املتواضعة 
حدثًا تارخييًا ُيعنى بإحياء )القيم االخالقية وتطبيقها 

عىل أرض الواقع تطوعًا( أليام مستمرة ومتتالية. 

الفرد  عند  ختلق  الزيارة  هذه  ان  نستنتج  لذلك 
الداخيل،  النفيس  الضبط  من  عالية  حالة  الــزائــر 
ختلق  كام  اآلخر،  مع  واالنسجام  املسؤولية  وحتّمل 
للفرد،  واجلامعة  للجامعة،  الفرد  بانتامء  عاليًا  شعورًا 
فضاًل عن حالة فريدة من العطاء والتسامي واإليثار 
واخلدمة لآلخر، وحالة عالية من التواصل االجتامعي 

ذكر  الذي  وهذا  واخلارجي،  الداخيل  واحلضاري، 
به وتشتمل عليه  انام يشكل غيضًا من فيض، تسهم 
التي تستحق تسمية  املليونية،  هذه املسرية األربعينية 

مسرية »احلب احلسيني«. 

التو�شيات:

زيادة االهتامم البحثي التحلييل يف زيارة االربعني . 1
وكيفية توظيفها يف االرشاد اجلامعي.

بالقيم . 2 لرتبيتها  الشبابية  الفئات  عىل  الرتكيز 
.االخالقية الهل البيت

لتنمية . 3 ورفدها  الفكرية  بالطاقات  االرتقاء 
املجتمع.
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