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الُبعد الأخالقي الإجتماعي لزيارة الأربعين بين النظرية والتطبيق

نادين يحفويف

 جامعة املصطفى العاملية - ايران

الملخ�ض

يتناول هذا البحث أمهية زيارة أربعني اإلمام أيب عبد اهلل احلسني، ويبنّي دورها يف اإلصالح اإلجتامعي 
واألخالقي، ويعرض ما هلا من أبعاد عىل املستويني من خالل ذكر األبعاد وحتليلها حتلياًل موضوعيًا، مستعينًا 
باآليات القرآنية واألحاديث والراويات الرشيفة، ومرّكزًا عىل اجلانب التطبيقي العميل من خالل ذكر مصاديق 

ونامذج عملية لكل ُبعد من األبعاد. 

ومن حيث كونه بحثًا يدور حول األبعاد اإلجتامعية، فلقد تّم ذكر العوامل اخلمسة التي حتّدد االختالف 
بني املجتمعات والشعوب عند عامل اإلجتامع األملاين »هوفستيد« ملا هلا من أمهية عىل الصعيد النظري وتطبيقها 
عمليًا عىل الزيارة املليونية. واعتمد املنهج الوصفي - التحلييل يف تبيان مفاصله. كام أّنه خُلص إىل نتائج عملية 

مهمة للزيارة وبعض التوصيات.

.الكلامت املفتاحية: أبعاد، إجتامع، زيارة األربعني، أخالق، اإلمام احلسني
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Abstract

This research deals with the importance of the visit of the forty Imam Abu Abdullah Al-Hus-
sein, and shows its role in social and moral reform, and presents its dimensions at both levels by 
mentioning the dimensions and analyzing them objectively, using the Quranic verses, Hadiths 
and honest narratives, and focusing on practical practical aspects through male Paddles and 
practical models for each dimension.

In terms of research on social dimensions, the five factors that define the difference be-
tween communities and peoples in the German sociologist Hofstead have been mentioned be-
cause they are theoretically important and practically applied to the millionth visit. The de-
scriptive-analytical approach was adopted in detail. He also concluded with important practical 
results of the visit and some recommendations.

Keywords: dimensions, meeting, visit forty, morals, Imam al-Husain.
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المقّدمة
فهي  خاصة  عناية  بــاألخــالق  ــالم  اإلس إعتنى 
تشكل إىل جانب العقائد واألحكام ركائزه الثالث. 
وتعترب القيم األخالقّية احلميدة والترصفات احلسنة 
اهلدف  إّنام هي  بل   ،األنبياء بعثة  أهداف  أهّم  من 
 حمّمد األعظم  الرسول  عن  ورد  فقد  األســاس، 
ــالق«)1(. ــ األخ مــكــارم  ــم  بعثُت ألمتّ »إّنـــام   قــولــه: 
فتهذيب نفس اإلنسان، والسعي لتحصيل الكامالت 
يف  الغايات  أهم  من  اإلنسانّية  واخلصال  األخالقّية 
 املعصوم قول  وإن   ،واألئّمة  النبّي رسالة 
ونتعّلم  عنه  نتلّقى  الــذي  األســاس  املصدر  وفعله 
األخالق منه، ذلك ألّن املعصومني هم »األسوة« 
والقدوة جلميع البرش عىل َمر العصور. وُحسن اخللق 
ليس من خالل التعّلم واملعرفة النظرية، بل حيتاج إىل 
تربية وتطبيق عميل ومواظبة. وبام أّن اإلنسان فرد من 
أفراد املجتمع الذي ينتمي إليه فإّن أخالقه ستنعكس 
عىل ذلك املجتمع، فكّل إنسان يولد عىل فطرٍة سليمة 
ويكون لديه القابلية ملعرفة احلّق والباطل، فيميل إىل 
حيتاج  الفطري  االستعداد  هذا  ولكن  واخلري.  احلّق 
والتعليم،  والتهذيب  الرتبية  إىل  وتنميته  إظهاره  يف 
الدور  الصاحلة  غري  واإلجتامعية  البيئية  وللمؤثرات 
إىل  فيميل  السليمة،  فطرته  عن  انحرافه  يف  األبــرز 

الباطل والرش.

اإلجتامعية  املدرسة   احلسني عاشوراء  وتعترب 
بأكمل  األخالق  مكارم  فيها  جتّلت  التي  األخالقية 
صورها يف أقوال وأفعال اإلمام احلسني، ويف أقوال 
 وأفعال أهل بيته وأنصاره  الذين كانوا عىل خطاه. 

بيان املوضوع.

اإلمام  زيــارة  مواصلة  عىل   املعصومون أكــّد 
املؤمنني  التي حتّث  لرواياهتم  املتّتبع  فإن   ،احلسني
حيث  من  يضاهيها  ال   احلسني اإلمام  زيارة  عىل 
باقي  زيارة  عىل  احلث  يف  أخرى  روايات  أي  العدد 
كزيارة  املخصوصة  الزيارات  السيام   ،املعصومني
األربعني التي هي إحدى عالمات املؤمن اخلمس، ملا 
هلذه الزيارة من أبعاد عىل شتى األصعدة، اإلجتامعية، 
ويمكن  وغريها.  الثقافية  العقائدية،  األخالقية، 
إستنباط عّدة أسباب دعت هبم إىل ذلك منها: إظهار 
 رمٌز ملظلومية األئمة أّن مظلومية اإلمام احلسني
 :الرضا بن موسى  اإلمام عيل  مجيعًا كام ورد عن 
»يا بن شبيب إن كنت باكيًا ليش ء فابك للحسني بن 
عيل فإنه ذبح كام يذبح الكبش وقتل معه من أهل 
بيته ثامنية عرش رجاًل ما هلم يف األرض شبيهون، ولقد 
بكت الساموات السبع واألرضون لقتله)2(. ومنها 
وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  جعلها  التي  الكرامات  كثرة 
للحسني ولزائره، وكذلك ما له من دور مهم 
التعّلم  عرب  البرشية  واملجتمعات  األمــم  إحياء  يف 
يرتبط  الذي  فاملجتمع  الكريمة،  العزيزة  احلياة  منه 
 يكون جمتمعًا حّيًا حييا بمبادئ احلسني باحلسني
أحياء  الشهداء  فإّن  )تعاىل(  اهلل  عند  حيٌّ  هو  الذي 
قال   ،الشهداء بسّيد  فكيف  يرزقون  رهّبم  عند 
قُتِلُوا ِف  ِيَن  الَّ اهلل )سبحانه وتعاىل(: ﴿َوَل َتَسَبَّ 
 * يُْرزَقُوَن  َرّبِِهْم  ِعنَْد  ْحَياٌء 

َ
أ بَْل  ْمَواتاً 

َ
أ  ِ اهللَّ َسبِيِل 

الزيارة  ويف  فَْضلِهِ﴾)3(  ِمْن   ُ اهللَّ آتَاُهُم  بَِما  فَرِِحنَي 
املعنى  هذا  عىل  تأكيد   الشهداء لسيد  الشعبانية 
»أشهد َانََّك ُقتِْلَت َومَلْ مَتُْت، َبْل بَِرٰجآِء َحياتَِك َحِيَيْت 

ُقُلوُب شيَعتَِك«)4(. 
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تصدى  الــذي  األصــيل  السؤال  البحث:  أسئلة 
اإلجتامعية  األبعاد  هي  ما  عنه:  اإلجابة  البحث 

األخالقية لزيارة األربعني؟ 

أما األسئلة الفرعية فهي: 

ما هي أّدلة إستحباب زيارة اإلمام احلسني؟ . 1
اإلمام . 2 أربعني  زيارة  إستحباب  أّدلة  هي  ما 

احلسني؟ 
هل هناك ثواب يف قصد اإلمام احلسني مشيًا . 3

عىل األقدام؟ 
ما هي أمهية زيارة األربعني؟ . 4
لزيارة . 5 واألخالقية  اإلجتامعية  األبعاد  هي  ما 

األربعني؟ 

املنهج املّتبع: بام أّن البحث يتطلب عرض األبعاد 
وعرض  األربعينية،  للزيارة  واألخالقية  اإلجتامعية 
أّننا  وحيث  مرشوعيتها،  عىل  الدالة  األدلــة  بعض 
مارسنا التحليل فكان املنهج املّتبع هو املنهج الوصفي 

– التحلييل.

اإلجتامعية  ــاد  ــع األب بــيــان  الــبــحــث:  فــرضــيــة 
 .واألخالقية لزيارة أربعني اإلمام احلسني

أنَّ اإلصالح  البحث: هو خطوة لتوضيح  هدف 
احلسيني اإلجتامعي األخالقي حيٌّ متجّدد. 

1 . اأّدلة اإ�شتحباب زيارة الإمام الح�شين

إستحبابًا   احلسني اإلمـــام  زيـــارة  تستحب 
مؤّكدًا ويمكن تقسيم الروايات حسب ما وردت يف 

مصادرها إىل طائفتني: 

اأوًل - طائفة دّلت على اإ�شتحباب زيارته مطلقًا: 

واملراد باإلطالق أي إستحباب زيارته يف كّل يوم 
ا يِف ُكلِّ َشْهٍر َفِلاَم َورد َعِن  ويف كل شهٍر من السنة. َأمَّ
 يِف ُكلِّ َشْهٍر  اإلمام الّصاِدِق: )من َزاَر احْلَُسنْيَ
ا  َكاَن َلُه َثَواُب ِماَئِة َأْلِف َشِهيٍد ِمْن ُشَهَداِء َبْدٍر()5(. َوَأمَّ
َقاَل   اِدَق الصَّ َأنَّ  روي  َفِلاَم  َيْوٍم  ُكلِّ  يِف   ِزَياَرُتُه
 يِف ُكلِّ  لَِسِديِر ْبِن َحِكيٍم: )َيا َسِديُر َأَتُزوُر احْلَُسنْيَ
َيْوٍم ُقْلُت اَل َقاَل َما َأْجَفاُكْم َأَفَتُزوُرُه يِف ُكلِّ َشْهٍر ُقْلُت 
اَل َقاَل َأ َفَتُزوُرُه يِف ُكلِّ َسنٍَة ُقْلُت َقْد َيُكوُن َذلَِك َقاَل 
 أَما َعِلْمَت َأنَّ هللَِِّ )َتَعاىَل( َأْلَف  َما َأْجَفاُكْم بِاحْلَُسنْيِ
وَن  َيْفرُتُ َوَيُزوُروَنُه َواَل  َيْبُكوَنُه  ُغرْبٍ  َمَلٍك ُشْعٍث  َأْلِف 
َيْوٍم  ُكلِّ  يِف    احْلَُسنْيَ َتُزوَر  َأْن  َسِديُر  َيا  َعَلْيَك  َوَما 
ًة َقاَل َفُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َبْينَنَا َوَبْينَُه َفَراِسُخ  َكثرَِيٌة  َمرَّ
ًة ُثمَّ  َفَقاَل إْصَعْد َفْوَق َسْطِحَك ُثمَّ اْلَتِفْت َيْمنًَة َوَيرْسَ
َوَتُقوُل  اْلَقرْبِ  َنْحَو  َتنُْحو  ُثمَّ  اَمِء  السَّ إىَِل  َرْأَسَك  اْرَفْع 
اَلُم َعَلْيُكْم وَرمْحَُة اهللَِّ  اَلُم َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ السَّ السَّ

َوَبَرَكاُته()6(.

في    زيارته  اإ�شتحباب  على  دّلت  طائفة   - ثانيًا 

ة منها الأربعين:  منا�شبات خا�شّ

الدينية  املناسبات  أي  اخلاصة  باملناسبات  واملراد 
العظيمة مثل ليلة اجلمعة، ليلة القدر، شهر رمضان، 
يف  ويومه،  عرفة  ليلة  واألضحى،  الفطر  عيد  ليلة 
النصف من رجب، يف النصف من شعبان، يف العارش 

من حمرم، ويف العرشين من صفر وغريها)7(.

2. الأّدلة الدالة على اإ�شتحباب زيارة الأربعين

إستحباب  تأكد  عىل  دّلت  التی  الروايات  ومن 
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زيارته يوم األربعني ما ييل: منها: ما دّل عىل أهّنا 
ٍد احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ  من عالمات املؤمن. ورد عْن َأيِب حُمَمَّ
ُه َقال: )َعاَلَماُت امْلُْؤِمِن مَخٌْس َصاَلُة   َأنَّ اْلَعْسَكِريِّ
َوَتْعِفرُي  باْلَيِمنِي  َوالتََّختُُّم  اأْلَْرَبِعنَي  َوِزَياَرُة  اخْلَْمِسنَي 

ِحيِم()8(. مْحَِن الرَّ اجْلَبنِِي َواجْلَْهُر بِبِْسِم اهللَِّ الرَّ

األربعني  يوم   زيارته كيفية  يف  ورد  ما  ومنها: 
ِل َقال: )َقاَل يِل  اجْلَامَّ عند ارتفاع النهار. َعْن َصْفَواَن 
اِدُق يِف ِزَياَرِة اأْلَْرَبِعنَي- َتُزوُر اْرتَِفاَع  َمْواَلَي الصَّ
َوَذَكــَر  َوَحبِيبِِه  اهللَِّ  َويِلِّ  َعىَل  اَلُم  السَّ َوَتُقوُل  النََّهاِر 
َياَرَة إىَِل َأْن َقاَل َوُتَصيلِّ َرْكَعَتنْيِ َوَتْدُعو باَِم َأْحَبْبَت  الزِّ

ُف()9(. َوَتنرَْصِ

عىل   زيارته إستحباب  من  ورد  ما  ومنها: 
املفيد  الشيخ  ذكر  الطائفة.  علامء  قدماء  كبار  لسان 
)قّدس رّسه( يف كتابه مسار الشيعة يف خمترص تواريخ 
الرشيعة، والشيخ الطويس )قّدس رّسه( يف مصباحه، 
أّنه يف اليوم العرشين من شهر صفر كان رجوع حرم 
سّيدنا أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب  من 
الشام إىل مدينة الرسول وهو اليوم الذي ورد فيه 
جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري صاحب رسول 
اهلل وريض عنه من املدينة إىل كربالء لزيارة قرب أيب 
عبد اهلل فكان أول من زاره من الناس، ويستحب 

زيارته فيه وهي زيارة األربعني)10(.

3. في ثواب الم�شي اإلى زيارة الإمام الح�شين

الثواب  أّكــدت  التي  الكثرية  الروايات  وردت 
واألجر اجلزيل عىل القصد ماشيًا إىل كربالء املقّدسة 
َأيِب  عــْن  منها:   .احلسني اإلمــام  رضيــح  حيُث 
اِمِت َقاَل: )َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ َوُهَو َيُقوُل  َمْن  الصَّ

َأْلَف  ُخْطَوٍة  بُِكلِّ  َلُه  اهللَُّ  َكَتَب  َماِشيًا  احْلَُسنْيِ  َقرْبَ  َأَتى 
َفإَِذا  َدَرَجٍة  َأْلَف  َلُه  َوَرَفَع  َسيَِّئٍة  َأْلَف  َعنُْه  َوحَمَا  َحَسنٍَة 
َحافِيًا  َواْمِش  َنْعَلْيَك  ْق  َوَعلِّ َفاْغَتِسْل  اْلُفَراَت  َأَتْيَت 
 ْ لِيِل َفإَِذا َأَتْيَت َباَب احْلَاِئِر َفَكربِّ َواْمِش َميْشَ اْلَعْبِد الذَّ
ْ َأْرَبعًا ُثمَّ اْئِت َرْأَسُه َفِقْف  َأْرَبعًا ُثمَّ اْمِش َقِلياًل ُثمَّ َكربِّ
َحاَجَتك ( اهلل  َوَسِل  ِعنَْدُه  َوَصلِّ  َأْرَبعًا   ْ َفَكربِّ َعَلْيِه 

 .)11(

ومنها: َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلَقايِض َقاَل: )َدَخْلُت َعىَل 
 يِف ُغْرَفٍة َلُه َفَسِمْعُتُه َيُقوُل َمْن َأَتى َقرْبَ  َأيِب َعْبِد اهللَِّ
َقَدٍم  وبُِكلِّ  ُخْطَوٍة  بُِكلِّ  َلُه  اهللَُّ  َكَتَب  َماِشيًا  احْلَُسنْيِ 
إِْساَمِعيَل()12(.  ُوْلِد  ِمْن  َرَقَبٍة  ِعْتَق  َوَيَضُعَها  َيْرَفُعَها 
كربالء  إىل  ماشيًا  القصد  يستحب  أّنه  تبنّي  سبق  مما 
األجر  زاد  كّلام  اخلطوات  زادت  فكلام   احلسني
دنيوية  آثارًا  املباركة  اخلطوات  هلذه  وأّن  والثواب، 

وأخروية عىل قلب القاصد.

4. اأهمية زيارة الأربعين 

إحدى  فهي  عظيمة،  أمهية  هلا  األربعني  زيارة  إن 
يف  أيضًا  أمهيتها  وتكمن  اخلمس.  املؤمن  عالمات 

أمور عديدة منها: 

أوالً: هي عبارة عن جتديد الَعهد والَوالء وإظهار 
 :فقد ورد عن اإلمام الرضا ،املحبة آلل الرسوِل
َأْولَِياِئِه َوِشيَعتِِه َوإِنَّ ِمْن  )إِنَ  لُِكِل إَِمام َعْهدًا يِف  ُعنُِق  
مَتَاِم اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َوُحْسِن اأْلََداِء ِزَياَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن 
َكاَن  فِيِه  َرِغُبوا  باَِم  َوَتْصِديقًا  ِزَياَرهِتِْم  يِف  َرْغَبًة  َزاَرُهْم 
ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم َيْوَم اْلِقَياَمة()13(. ومن خالل جتديد  َأِئمَّ
العهد لإلمام احلُسني عند قصده يف أجواء األربعني 
هناك بركات وفيوضات حتُصل للزائر احلسيني وهي 
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يِف  َتزيد  فإّن زيارته  دنيويٍة وأخروية.  آثار  عبارة عن 
ْوء)14(. َوتْدَفُع  ْزِق َومتدُّ يِف اْلُعُمِر َوتْدَفُع َمَدافَِع السَّ الرِّ
ُتغفر  كام  ُبِع)15(.  السَّ َوَأْكــَل  ــَرَق  َواحْلَ َواْلَغَرَق  اهْلـَـْدَم 
حوائَجه)16(  وُتقىْض  حسناَته  وُتزاد  زاَره  مْن  ذنوب 
وُيكتب له ثواب ألف حّجة وألَف عمرة ويكون يف 
رمحِة اهلل )تعاىل()17(. وحيظى زائره بدعاء األئمة له 
الفزع  يوم  ويأمن   )18(والرسول  الزهراء مع 

األكرب)19(.

وهذا اخلري الكثري الريب فيه لكّل من زائر املوىل 
أيب عبد اهلل يف أي وقت من األوقات وتتأكد هذه 
األجــواء  كثرة  بسبب  األربعني  ــارة  زي يف  الربكات 
وكثرة  املباركة  الشعائر  وتعدد  احلزينة  الروحية 

األدعية اجلامعية. 

ثانيًا: إّن زيارَة األربعني عبارٌة عن أكرب إمثتال عميّل 
ادق إلحياء أمر  زمايّن ألمِر اإلمام أيب عبد اهلل الصَّ
ادق: »أحيوا  الصَّ اإلمام  البيت. ورد عن  أهل 
إحياء  فإهّنا  ــا«)20(.  ــرن أم أحيا  من  اهلل  رحــم  أمرنا 
 ،لألهداف التي إسُتشهد من أجلها اإلمام احلسني
املقّدسة  إىل كربالء  تفد  التي  املليونية  احلشود  وتلك 
بأّن  أمجع  للعامل  صــورة  تعطي  األربعني  موسم  يف 
 األهداف التي من أجلها إستشهد اإلمام احلسني

ما زالت حّية.

من  غريها  عن  األربعني  زيارة  يمّيز  ما  إّن  ثالثًا: 
أحزان  شهر  وهو  صفر،  شهر  يف  تأيت  أهّنا  الزيارات 
بعد  مبارشًة  يأيت  فإّنه   ،الرسول آل  عىل  الشيعة 
احلسينية  املجالس  إحياء  شهر  ــرام،  احل حمــّرم  شهر 
جرى  وما   احلسني اإلمــام  مصاب  عىل  والبكاء 

عىل حرائر الرسالة )عليهن أفضل السالم(، فتكون 
يزور  ألْن  املؤمن  قلَب  هيأت  قْد  حمّرم  شهر  بركات 
من  هذا  ومظلوميته،  بحّقه  عارًفا   احلسني اإلمام 
الزيارة  يرافق هذه  ما  فإّن  ناحية أخرى  ناحية، ومن 
املليونية يف شكلها احلايل من أجواء روحانية خاصة 
من حني نزوله أرض العراق حتى وصوله إىل داخل 
الفريدة  األجــواء  وهــذه   .احلسني ــام  اإلم حــرم 
كالزيارة  الفِرحة  األخــرى  املناسبات  يف  تعاش  ال 

الشعبانية وغريها.

وما  احلالية  بصورهتا  األربعني  زيــارة  إّن  رابعًا: 
يرافقها من مواكب، جمالس، وشعائر متعّددة السيام 
إىل  املــؤديــة  الطرقات  عىل  احلاصلة  املــيش  شعرية 
كربالء املقّدسة، ومن خالل التنظيم واألمن املتواجد 
الذي تقوم به اجلهات القيمة عىل الزيارة من عتبات 
مقّدسة وغريها، أعطت صورة للعامل أمجع أّن اإلمام 
احلسني هو الوحيد يف العامل الذي استطاع أْن جيمَع 
هذه املاليني يف آٍن واحد، يف مكاٍن واحد، حتت شعاٍر 
واحد وهو »لبيك يا ُحسني« دون نزاعات وخالفات 

وبشكل حضاري وسلمي.

الفيوضات  بــالــربكــات،  مليئة  إهّنـــا  خــامــســًا: 
فكرية،  أبعاد  وهلا  األصعدة،  شّتى  عىل  واخلــريات 

عقائدية، إجتامعية، أخالقية، إعالمية وغريها.
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لزيارة  والأخالقية  الإجتماعية  الأبعاد   .5
الأربعين

مقّدمة
ال يمكن لإلنسان أن حييا يف عزلة عن اآلخرين، 
ينتمي  جمتمٍع  يف  حييا  إجتامعيٌّ  خملوٌق  هو  فاإلنسان 
يمكن  أفراده ومكوناته. كذلك ال  أحد  إليه ويكون 
مع  تواجده  دون  لوحده  اإلنسان  أخالق  نرى  أن 
معزوٍل  مكاٍن  يف  إنسانًا  وضعنا  فلو  آخرين،  أناٍس 
أو  بالصادق  نصفه  أن  نستطيع  ال  اآلخــريــن  عن 
الكريم؛  أو  بالبخيل  املتكرب،  أو  باملتواضع  الكاذب، 
فيها  يتحىل  التي  األخالقية  والقيم  الصفات  أّن  إْذ 
وبينه  نفسه،  وبني  بينه  عالقة  عن  عبارة  اإلنسان 
وبني اآلخرين. فاألخالق ال توجد إاّل داخل جمتمع 
الُبعد  ــة  دراس عند  لــذا  بينهم؛  فيام  ــراده  أف يتفاعل 
اإلجتامعي  الُبعد  فإّن  األربعني،  لزيارة  األخالقي 
بناء  أّن  إىل  يعود  ذلــك  يف  والسبب  عنه،  الينفك 
الشخصية املؤمنة يف ُبعدها األخالقي الروحي هدفه 
الرشعية جتاه  بوظيفتها  للقيام  الشخصية  تأهيل هذه 
عن  عزهلام  يمكن  وال  جمتمِعها،  وجتاه  نفِسها  رهّبا، 

بعضهام البعض.

لزيارة  واألخالقية  اإلجتامعية  األبعاد  ومن 
األربعني:

اأوًل: التفاعل الفكري والمعرفي بين الح�شارات 

والمجتمعات
ثقافية  بميزات  اإلنسانية  املجتمعات  تتمّيز 
يف  وختتلف  بعضها  يف  تشرتك  متنّوعة،  وحضارية 
وعــادات  قيم  تعكس  املختلفة  واملــيــزات  ــرى.  أخ

يولد يف  فاإلنسان عندما  إنساين.  كّل جمتمع  وتقاليد 
أو  أو أرسته  لونه،  له يف حتديد  اختيار  الدنيا ال  هذه 
البلد الذي ينتمي إليه. فيجد نفسه ضمن جمتمع حييطه 
ُوجد  الذي  املجتمع  ذلك  حتكم  وتقاليد  وعــادات 
الدراسات  ومن  ثقافته.  نتاج  هو  جمتمع  وكّل  فيه. 
بني  االختالف  وجماالت  عوامل  بيان  حاولت  التي 
»جربيت  اسمه  أملاين  إجتامع  لعامل  دراسة  الشعوب 
إليها  توصل  التي  الدراسة  نتائج  وأبرز  هوفستد«، 
تتمثل يف أّن هناك مخسة عوامل حتّدد االختالف بني 

األمم والشعوب.

اأ - العوامل الخم�شة التي تحّدد الختالف بين الأمم 

والمجتمعات ح�شب نظرية »هوف�شتد«

هتتم . 1  :)Power Distance( االجتامعية  املسافة 
خمتلف  بني  العالقة  بمقدار  اإلجتامعية  املسافة 
بعض  أّن  حيُدث  إْذ  املجتمع،  يف  األفراد 
األشخاص  لبعض  كبريًا  وزنًا  تقيم  املجتمعات 
بناًء عىل قدرهم اإلجتامعي بحكم السّن أو املركز 
اآلخر ال  والبعض  املالية،  القدرة  أو  اإلجتامعي 
اإلجتامعية.  العوامل  هذه  ملثل  كبريًا  وزنًا  يقيم 
خاصة  والعربية  الرشقية  املجتمعات  هتتم  مثاًل 
باإلختالف يف السّن وتظهر احرتامًا كبريًا لألكرب 
سنًّا، يف حني أّن جمتمعات أخرى مثل املجتمعات 
إعطاء  وحتاول  ذلك  تفعل  ال  اإلسكندنافية 
اجلميع األمهية نفسها والتقدير ذاته بغض النظر 

عن السّن واملكانة واملركز والقدرة املالية.
2 . :)Group Attachment( واجلامعية  الفردية 

التاّم  االنفراد  عىل  األفراد  ُقدرة  بقياس  وهتتم 
بأفعاهلم بغِض النظر عن اآلخرين، وبالتايل فإّن 
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األفراد  يكون  بالفردية  تتميز  التي  املجتمعات 
فيها قادرين عىل فعل ما ُيريدون بغضِّ النظر عاّم 
التي  املجتمعات  أّن  حني  يف  اآلخرون،  يعتقده 
غالبًا  أفرادها  يتجه  اجلامعية  الروح  فيها  تنترش 
إىل االهتامم كثريًا بمحيطهم اإلجتامعي، ما يؤّثر 
يف قراراهتم وأفعاهلم، فمثاًل إن جمتمعات أمريكا 
الالتينية تسّجل أقل النقاط يف الُبعد الفردي نظرًا 
إىل كوهنا تعطي القيمة األكرب لقيمة اجلامهري، بينام 
تسّجل الواليات املتحدة أعىل النقاط يف هذا البعد 
درجات  أقىص  الشخص  ومنح  الفردية  لناحية 
الفردية، لذا يعرف املجتمع األمريكي لدى عند 
يف  شّك  وال  فردي،  جمتمع  بأّنه  اإلجتامع  علامء 
أّن املجتمعات امُلسلمة هي جمتمعات مجعية ألّن 
ثقافتها اإلسالمية قائمة عىل ذلك، مثل الصالة 
مجاعة واحلّج وصلة الرحم والتكاتف والتكافل 

اإلجتامعيني.

3 . :)Gender Association( واألنوثة  الذكورة 
عىل  ترّكز  الذكورية  املجتمعات  أن  واملقصود 
والتفّوق  النجاح  مثل  الرجولية  النجاح  معايري 
األنثوية  املجتمعات  أّن  حني  يف  الثروة،  وزيادة 
اإلجتامعية  بالعالقات  النجاح  معايري  تعّرف 
وجودة احلياة، وتظهر اليابان بكوهنا أكثر الدول 
أنثوية، وال شّك  الدول  أكثر  والسويد  ذكورية، 
جمتمعات  معظمها  يف  العربية  املجتمعات  أّن  يف 
بالعالقات  نفسه هتتم  الوقت  لكنها يف  ذكورية، 
اإلجتامعية وجودة احلياة وتعترب املرأة أهم عنرص 

داخل البيت، مع االختالف بني أرسة وأخرى.

4 . :)Uncertainty Avoidance( املجهول  جتنّب 

قدرهتا  بحسب  املجتمعات  تقويم  يتم  وهنا 
ناحية،  من  والتغيري  التجديد  مع  التعامل  عىل 
باملغامرات أو جتنبها من ناحية أخرى،  والقبول 
مراعاة  وجوب  عىل  التأكيد  يف  واالختالف 
مع  والتعامل  والعملية،  اإلجتامعية  القواعد 
الغريب واألجنبي، وقد احتلت جمتمعات البحر 
األبيض املتوسط واليابان مركز الصدارة بحسب 
األّمة  أّن  ُيثبت  التاريخ  أّن  والواقع  املعيار،  هذا 
التي حتب املغامرة وارتياد املجهول هي يف الغالب 
األّمة التي يمكن أن تتقّدم وتبني حضارة، وكان 

ذلك ديدن املسلمني يف عصورهم الزاهية.

5 . Time( البعيد  واملدى  القريب  املدى  إىل  النظر 
االهتامم  تعكس  خاصية  وهذه   :)Orientation

ومدى  باملايض  مقارنة  واملستقبل  باحلارض 
تنترش  جمتمعات  وثمة  القرارات،  يف  ذلك  تأثري 
يومك  عش  مثل  وعبارات  »اآلنية«  ثقافة  فيها 

وارصف ما يف اجليب يأتك ما يف الغيب)21(. 

حتى  املجتمعات،  أّن  إىل  ختلص  الدراسة  وهذه 
وقيمها،  وتقاليدها  عاداهتا  ختتلف  الواحد،  البلد  يف 
الشعوب  إىل  يتعرف  أن  اإلنــســان  عــىل  وبــالــتــايل 
معها  ليتعايش  وقيمها  وتقاليدها  وعاداهتا  األخرى 
الروابط  يمكنه من حتسني  ويفهم سلوكها عىل نحو 
إليهم عىل نحو حضاري  وتقويتها معهم والوصول 
ومقبول، وبشكل ال يتعارض مع األحكام الرشعية 
والقيم األخالقية التي وضعها اهلل )سبحانه وتعاىل( 

للبرشية.
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ب- تطبيق نظرية »هوف�شتد« على زيارة الأربعين 

زيارة  عىل  اخلمسة  عواملها  تطبيق  ــا  أردن وإذا 
األربعني:

تفاعل  الزيارة  أثناء  حيصل  االجتامعية:  املسافة   .1
املجتمعات  بــني  وإجتامعي  فكري  وتــالقــح 
إىل  ينتمون  األربعني  زوار  فــإّن  والشعوب، 
عاداهتم  فتتعّدد  خمتلفة،  وبــلــدان  جمتمعات 
فمنهم  تعاطيهم.  وكيفية  وأعرافهم  وتقاليدهم 
الغربيون.  ومنهم  الرشقيون  ومنهم  العرب، 
وختتلف طريقة تعامل كل منهم بحسب جمتمعه، 
ولكن الذي يوحدهم هو قصد كربالءاملقّدسة 

 .وزيارة املوىل أيب عبد اهلل

األولوية  يعطون   - جمتمعهم  حسب   - فالذين 
رؤيتهم  خالل  من  سيتعلمون  السن  لكبار  واألمهية 
جيب  الصغري  بــأّن  الصغار  بالزوار  يعتنون  ألفــراد 
إعطاء  يف  احلرية  من  ونوعًا  أمهية  وإعطاؤه  إحرتامه 
فالزائر   .لإلمام وقصده  تعبريه  وطريقة  ــه  رأي
ينسى  ولن  كبريًا  ويصبح  ما  يومًا  سيكرب  الصغري 
معاملة الزائرين له، أو املضيفني... والعكس صحيح 
أيضًا، فاملجتمع الذي يساوي بني مجيع الفئات دون 
إعطاء األولوية لفئة عىل أخرى سيالحظ أّنه يف كثري 
الفئات  لبعض  األولوية  تقديم  جيب  األحيان  من 
ككبار السّن لعجزهم، أو لرضورة ما تقتيض ذلك.. 
الذي  املجتمع  حقيقة  عىل  والتعّرف  التبادل  وهذا 
ينتمي إليه املقابل ال حيصل فقط عرب املناقشة وتبادل 
من  األحيان  من  كثري  يف  حيصل  قد  بل  األحاديث، 
خالل املواقف التي يراها الزائر أو يقوم هبا أثناء مشيه 
وقطعه للمسافة، أو أثناء إسرتاحته يف مضيف ما أو 

...حسينية أثناء السري والعروج إىل كربالء احلسني

آثارًا  األربعني  زيارة  تعطي  واجلامعية:  الفردية   .2
إجيابيًة عىل الصعيدين الفردي واإلجتامعي.

)زائــرًا،  الزيارة  يف  املشارك  اإلنسان  تعّلم  فهي   
خادمًا، وغري ذلك( أّن الزيارة هي زيارة مجاعية جيب 
كبرية  أعداد  تواجد  مع  خاصّة  فيها  اجلامعة  مراعاة 
وماليني من األفراد الوافدين إىل كربالء املقّدسة بل 
عىل  الزيارة  هذه  مجالية  ومن  فيها.  املتواجدين  حتى 
ألهايل  عالية  أخالقيات  هناك  أّن  اجلامعي  الصعيد 
العراق نشأوا عليها وما زالوا متمسكني فيها، ومنها 
فمنهم  أنفسهم،  عىل  اآلخرين  الزوار  يؤثرون  أهّنم 
الوافدين  بيته إفساحًا للمجال أمام  من ال خيرج من 
ومنهم  املواكب،  ويف  الطرقات  عىل  اخلدمة  فيفّضل 
من ينتظر هدية من اهلل )تعاىل( يرسلها إليه وهي عبارة 
عن استضافة لزوار يف بيته أو خدمة توصيل زائر من 
مكان إىل مكان... بل جتد أّن أفراد العائلة الواحدة أو 
العشرية الواحدة يدًا واحدًة صغارًا وكبارًا، خيدمون 
 زوار املوىل أيب عبد اهلل وأخيه أيب الفضل العباس
عيون  يف  تراه  ال  عشقًا  عيوهنم  يف  وترى  فيهام،  حبًا 
اآلخرين...عشقًا هلل يتجّسد صورًا حية وعملية عرَب 
الصور  وهذه  اجلامعية  اخلدمة  يف  والسباق  التكاتف 
ال ينساها كّل من يراها بل ُتعّلم من انتمى إىل جمتمع 
يف  والعطاء،  القوة  اجلامعة  يف  أن  الفردية  عىل  قائم 
اجلامعة البذل والتفاين، يف اجلامعة الرسعة واملرّوة... 
يعطى  ال  أن  يعني  ال  اجلامعي  العمل  أّن  العلم  مع 
بأعامل  البعض  خيتص  قد  بل  اهتاممًا  الفردي  العمل 
كالطبيب  وقدراهتم،  اختصاصاهتم  حسب  فردية 
حيافظ  الذي  احلسيني  اخلادم  أو  الزوار،  خيدم  الذي 
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أو  املقّدسة  كربالء  إىل  املؤدية  الطرقات  نظافة  عىل 
تطوعًا...ولكن  سيارته  عرب  الزائرين  ينقل  الذي 
فردّي  بشكل  خيدمون  الذين  هؤالء  حتى  الزيارة  يف 
متني  إىل  بتفاٍن  خيدمون  يراهم  الذي  الزائر  يدفعون 
تصدى  زائــر  من  فكم  ذلــك.  أمكن  إن  مساعدهتم 
تسهياًل  الطريق  ينّظف  الذي  اخلادم  ملساعدة  تطوعًا 
قّدم جلاره  املشاية، وكم من صاحب مضيف  حلركة 
صاحب املضيف اآلخر ما ينقصه من عّدة لتحضري 
االزدحام  بسبب  املواد  وصول  تعثر  بسبب  الطعام 

وهكذا... 

تعلم  أهنا  الزيارة  أبعاد  من  واألنوثة:  الذكورة   .  3
الزائر أّن اإلمام احلسني هو قبلة للعاشقني، 
أراد أن يصل إىل حمرض احلق )تعاىل(،  قبلة ملن 
قبلة ملن أراد أن يتعرف عىل جنّة اهلل )تعاىل( عىل 
 األرض.. فاإلمام وأخوه أبو الفضل العباس

مل يميزوا يومًا ما بني الزائر رجاًل أو إمرأة. 

فقلب  استثناء.  دون  من  للجميع  هي  الزيارة  إّن 
فــالــزوار-  وأراده.  قصده  ملــن  مفتوح   اإلمام
رشعًا  والقصد  امليش  يف  احلق  هلم   - ورجــاالً  نساًء 
املقّدستني  العتبتني  إىل  الدخول  يف  احلق  هلم  وعرفًا، 
قبل  من  ــع  رائ تنظيم  عرب  الشباك  إىل  والــوصــول 
القيمني عىل العتبتني، والتقسيم بني مداخل كل من 
الرشعية.  والناحية  للتنظيم  مراعاة  والنساء  الرجال 
اإلمام  خّدام  فإن  احلسينية،  اخلدمة  جمال  يف  كذلك 
احلسينيات  يف  ســواء  الصنفني  من  هم   احلسني
املفتوحة  البيوت  أو يف  العتبتني  أو يف  املضيف  أو يف 
العامرة حبًا الستقبال الزائرين... نعم، هناك مراعاة 
للمسائل الرشعية من حجاب وغريه ممّا جيب مراعاته 

إستشهد   احلسني اإلمام  فإّن  املطلوب،  هو  وهذا 
واحلفاظ عىل  الصالة  وإقامة  باملعروف  األمر  ألجل 
رغم   زينب العقيلة  موالتنا  وُاخته  اإلسالم... 
كّل ما جرى عليها من مصائب قّدمت للمرأة دروسًا 
يف العفة والطهارة عرب العصور حّتى يومنا هذا وأن 
أرادها اهلل )تعاىل(... لذلك جتد يف  زينبية كام  تكون 
لو كانت من دين  الزائرة حتى  املرأة  أن  الزيارة  هذه 
إحرتامًا  زيارهتا  أثناء  احلجاب  تضع  كاملسيحية  آخر 
وخلصوصية  عــام  بشكل  الــزيــارة  حلرمة  وتقديسًا 

احلرمني بشكل خاص. 

4. جتنّب املجهول: طبيعة اإلنسان يتجنّب املجهول 
بل خيافه حّتى أّن الكثري من الناس خيافون من 
القيام بأمٍر ما ألهّنم مل يقوموا به سابقًا أو بسبب 

األعداد الكبرية. 

بني  االختالفات  رغم  األربعني  زيارة  يمّيز  وما 
الشعوب أّن ال وجود فيها للمجهول أو خلوٍف من 
اطمئنانًا  تعطي  بالذات  الزيارة  هذه  ألّن  ما،  جمهول 
أناس  الزائر عند  فينام  فيها،  يشارك  لكّل من  عجيبًا 
اإلمام  حّب  عىل  استضافوه  قد  قبل  من  يعرفهم  ال 
مل  الطرقات  يوّزع عىل  ويأكل من طعاٍم   ،احلسني
يف  ويميش  ويرشب  حمتواه،  يعرف  أو  قبل  من  يذْقه 
طريق مل يسلكها من قبل، ويتكّلم مع شعوب مل يرها 
حركة  أو  إبتسامة  إشارة،  عرب  يتواصل  بل  قبل،  من 
البرش،  بني  عادًة  يتم  ال  ما  وهذا  سابقة  معرفة  دون 
ممارستها  له  يسبق  مل  أـشياء  يامرس  البعض  أّن  حّتى 
كاجللوس عىل األرض حتت أشعة الشمس احلارقة. 
كّل هذه األمور كانت جمهولة لديه قبل مشاركته يف 
اهلل  عبد  أيب  حّب  ولكن  مرة  ألول  األربعني  زيــارة 
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احلسني دفعه ألن حيب هذا املجهول الذي ال يراه 
وكل  به...  والقيام  ممارسته  يف  لذة  هناك  بل  جمهوالً 
الزيارة  هبذه  املحيطة  املعنوية  الربكات  بسبب  ذلك 
سواء َعِلَم هبا الزائر أم مل يْعَلم، وحقيقة هي عبارة عن 
موسم  يف  تواجد  من  بجميع  حتيط  حسينية  نفحات 
وتعطي  اجلميع،  إىل  تصل  النفحات  هذه  الزيارة، 
آثارها وجتعل من اخلوف اطمئنانًا، ومن التعب راحًة 

ولذة، ومن املسري معراجًا...

5. النظر إىل املدى القريب واملدى البعيد: إن للزيارة 
بل  والبعيد،  القريب  امَلَدَينْي  عىل  آثارًا  املليونية 
إهّنا تعكس املايض، احلارض واملستقبل، فاإلمام 
رّس  هو  والنهار،  الليل  بقي  ما  باٍق   احلسني
الوجود، فإّن اإلسالم حممدي الوجود حسيني 
موجودًا   احلسني اإلمــام  دام  وما  البقاء... 
الصعوبات  كــّل  رغــم  وزائـــرون  ــارة  زي هناك 
اإلقتصادية  املتعددة  العوامل  رغم  واملشقات، 

واملعيشية، ُبعد املكان، املرض وغريه.. 

إّن املشاركة يف هذه الزيارة املقّدسة تعكس اآلنية 
)املدى القريب( واملستقبلية )املدى البعيد( معًا. فكم 
من باذٍل بَذل كّل ما لديه ورَصف ما يف جيبه عىل حمبة 
قرّت  بغده، وكم من فقري  يفّكر  اإلمام احلسني ومل 
عىل نفسه خالل العام وحَرم نفسه لكي جيمع ما تبقى 
من معاشه بغية املشاركة يف إطعام الزائرين، وكم من 
يف  وأكثر  شهر  ملدة  وأقــام  جتارته  ترك  وتاجٍر  غنّي 
وربحه  أعامله  وراءه  تاركًا  الزائرين  خيُدم  حسينيٍة 
وجتارته...وكم من مريٍض قصد ماشيًا رغم أوجاعه 
ناسيًا هلا قاصدًا حبيبه، وكم من جريٍح مقّطع اليدين 
مواساًة  نسيها  بل  جراحاته  عىل  تعاىل  الرجلني  أو 

الصور  هذه  كّل   ...والعباس اإلمــام  جلراحات 
حاصلة بسبب ُقدسية اهلدف املقصود واملنشود، أال 
صحيح   .احلسني اإلمام  حرم  إىل  الوصول  وهو 
أهّنا حسب الظاهر ترصفات آنية وقتية إاّل أّن حقيقتها 
والعشق  واحلب  املعرفة  عمق  عن  نابعة  ترصفات 
املستويات  كــّل  عىل  ــاٌر  آث هلا  تــرّصفــات  احلسيني، 
العارف  فإّن  واألخروية،  الدنيوية  والبعيدة،  القريبة 
نظره،  يف  مادية  مــعــادالت  ال   احلسني بــاإلمــام 
فكل  الغيب.  يف  ما  يأتيك  اجليب  يف  ما  إرصف  نعم 
وغريمها،  واخلــادم  الزائر  نظر  يف  تسقط  املعادالت 
والعطاء  احلب  وهي  أال  واحــدة  معادلة  هناك  ألّن 
املادية  املعادالت  تسقط  احلــّب  ومع  والتفاين.... 
وعجز....  فقر،  غنى،  مرض،  تعب،  وجع،  سواء 
أما عىل املستوى البعيد، فإّن هلذه الزيارة بركات ولو 
الربكات  هذه  وتفانى.  وتعب  ضّحى  من  يعلمها  مل 
عىل نوعني دنيوية )مادية ومعنوية( وأخروية وكّلها 
بإذن اهلل )تعاىل( حتمية الوقوع. من بركاهتا الدنيوية 
يف  احلفظ  املرىض،  وشفاء  الرزق،  يف  الزيادة  املادية 
إىل  التقّرب  املعنوية،  ومن  واملال.  والصحة  العيال 
وغريها.   ،باإلمام اإلرتباط  تقوية  )تعاىل(،  اهلل 
شفاعة  نيل  العذاب،  من  فاألمان  األخروية،  أّمــا 
القاصد  سيناهلا  هذه  كّل  اجلنّة.  ودخول   االمام

والوافد إىل حرم العشق اإلهلي...

ثانيًا: ن�شر ثقافة العمل التطوعي

امُلهّمة  املصادر  أحد  من  التطوعّي  العمل  يعترُب 
عن  إجيابّية  ــورٍة  ص عكِس  يف  يساهُم  ــه  ألّن للخري 
األخالق  وانتشار  ــاره  ازده مدى  توضُح  املجتمع 
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التطوعّي  العمل  يعدُّ  لذلك  ــراده،  أف بني  احلميدة 
أهّم  أحد  ومن   ، ُمهاّمً إنسانّيًا  ونشاطًا  إجيابّيًة  ظاهرًة 
حضارّي  سلوٌك  فهو  الّسليمة،  اإلجتامعّية  املظاهر 
ُيساهُم يف تعزيِز قيم الّتعاون ونرش الّرفاه بني ُسّكان 
له  به اإلنسان  يقوُم  الواحد)22(. وكّل عمٍل  امُلجتمع 
دافعية، ودافعية العمل التطوعي هي إما اإلنسانية أو 
الدين. فهو عمٌل يقوم به املرء بكامل إرادته واختياره 
دون إلزام أوفرض من أحد. ويقّسم العمل التطوعي 
والعمل  الفردّي  التطّوعي  العمل  مُها:  قسمني،  إىل 

التطّوعي املؤسسايت. 

العمل التطّوعي الفردّي: هو ما يقوم به شخص أ. 
بذاته وبرغبة منه، مثل امُلعّلم الذي خُيّصص من 
املحتاجني  الطلبة  بعض  دروس  ملراجعة  وقته 
لُيعالج  وقته  من  يمنح  الذي  والّطبيب  جمانًا، 
الفردّي:  التطوعي  العمل  أقسام  جمانًا.  الفقراء 
ُيقّسم العمل الّتطوعي الفردّي إىل مستويني، مُها: 

مستوى السلوك التطّوعي: وهو زمرة الترّصفات . 2
الّشخص استجابًة ورّد فعل ألمر  التي يقوم هبا 
طارئ، أو ملوقٍف إنسايّن حصل، كأْن هيرع املرء 
ُيرِسع  أو  حصل،  حادٍث  إثر  ُمصاٍب  إلسعاِف 
املرء هبذه  إلنقاذ غريق، ويف هذه احلاالت يقوم 
األفعال نتيجَة مبادئ وغاياٍت أخالقية أو إنسانيٍة 

أو غريها، دون التفكري بمقابٍل مادّي.
به . 3 يقوم  ما  وهو  التطّوعي:  الفعل  مستوى 

يكون  أن  دون  تفكرٍي  بعَد  منه  برغبٍة  الّشخص 
أعامل  يف  يشرتُك  كمن  طارئ،  ألمٍر  استجابًة 
حمو  يف  كالتطّوع  باالستمرارّية،  متتاز  تطوعّية 
يترّبع  كمن  أو  مثاًل،  السن  كبار  وتعليم  األمّية 

أو  السّن  بكبار  ُتعنى  خريية  مجعياٍت  لصالح 
احلديث  ألجل  فِكره  يطّوع  كمن  أو  األيتام، 

الدائم عن قضّية معينة للتوعية هبا.
متاسٍك ب.  ذا  وُيعدُّ  املؤّسسايت:  التطّوعي  العمل 

الفردي،  التطّوعي  العمل  من  أعىل  واستمراٍر 
منترشًا  تأثريه  جيعُل  مما  تنظياًم  أكثر  غالبًا  ويكون 
عىل مدى كبري يف امُلجتمع، حيُث يتطّوع األفراد 
ضمن إطاٍر مؤسيس خريي أو تطّوعي لُيشاركوا 
فيه  يرون  الذي  املجال  يف  جمتمعهم  خدمة  يف 

رغبتهم وخربهتم)23(.       
وإذا نظر الباحث إىل ما جيري يف زيارة األربعني، 
التطّوعي  العمل  كبرٍي وضخٍم  بشكٍل  تفّعل  أهّنا  جيد 
أسباب  من  بل  ركائزها  ــرز  أب هو  التطوع  إّن  بل 
وراء  والسبب  احلــايل.  عرصنا  يف  وفعاليتها  متّيزها 
هذه  أّن  التطّوع  عىل  له  مثيل  ال  الذي  اإلقبال  هذا 
اخللفية  وهي  أساسية  خلفية  متتلك  املباركة  الزيارة 
الدينية، ويرتبط هبذه اخللفية عّدة عوامل منها العامل 
اإليامين الروحي الغيبي، واملراد به العالقة مع اإلمام 
هو  ما  به  واملراد  الفكري  العامل  ومنها   ،احلسني
مرتكز عند املشاركني حول اخلدمة احلسينية وفضلها 
وآثارها الدنيوية واألخروية عىل كّل من يقّدم خدمة 
لوجه اهلل )تعاىل( عىل حمبة اإلمام احلسني، ومنها 
املجتمع  فــإّن  التعبري،  صّح  إن  املجتمعي  العامل 
العراقي بالذات لديه هذه اخلاصية وهذا إن دّل عىل 
بأهل  املجتمع  هذا  ارتباط  مدى  عىل  يدلُّ  فإنه  يشء 
فُينشئون  سبيلهم  يف  تضحياهتم  البيتومدى 
سبيل  يف  والتطوع  البذل  عىل  الصغر  منذ  أطفاهلم 
الواقع  يف  تشّكل  املتعّددة  العوامل  وهذه   .اإلمام

الدافع األسايس يف حتريك الناس عىل التطّوع. 
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جيد  األربعينّي،  التطّوع  أشكال  إستقراء  وعند 
امُلستقرئ أّن مجيع أشكال العمل التطّوعّي موجودة، 
العمل  إىل  بمستوييه  الفردّي  التطوعي  العمل  من 

التطوعّي املؤسسايّت.

نماذج من العمل التطّوعي في زيارة الأربعين

اأ - العمل التطّوعّي الفردي

عىل مستوى السلوك التطوعي: جتد الزائر ُيرسع . 1
إلنقاذ شخص مغمى عليه من تعب امليش بشكل 
تلقائي، وآخر يقّدم خدمة توصيل الزوار بسيارته 
املقّدسة،  كربالء  إىل  املوصلة  األعمدة  أحد  إىل 
وشخص يرشد زائرًا إىل مكان الوضوء، وهكذا. 

كثرية . 2 فالنامذج  التطوعي:  الفعل  مستوى  عىل 
املجالس  لقراءة  يتصدى  الذي  العزاء  كقارئ 
سريه،  أثناء  فيها  ليسرتيح  نزل  التي  احلسينية  يف 
وكأصحاب املواكب الذين يقّدمون خدماهتم من 
املبيت  ولوازم  واخليم  احلسينيات،  تأمني  خالل 
واألطعمة واألرشبة، وكاألفراد الذين يتطّوعون 
املرشوبات  لتجهيز  واألطعمة،  الوالئم  لطبخ 
كالعصائر والشاي والقهوة وغريها، ولتوزيعها 
عىل الزوار، وكاألفراد الذين يتطوعون ملساعدة 
شتى  يف  العراقية  والعوائل  وإرشادهم،  الزوار 
املحافظات التي تقّدم بيوهتا للزائرين وتبذل هلم 

كل ما حيتاجونه... 
العمل التطّوعّي املؤسسايّت: إّن العتبات املقّدسة ب. 

هلا الدور األكرب واألبرز، فهي التي فتحت باب 
وقدرته  اختصاصه  حسب  كّل  للجميع  التطوع 
بغية املشاركة يف اخلدمة احلسينية، السيام العتبتني 
احلسينية والعباسية اللتني تقومان بجهود جّبارة 

مدينة  عىل  تقترص  ال  وأعامهلام  املجال،  هذا  يف 
املؤدية  الطرقات  عىل  تتوزع  بل  املقّدسة  كربالء 
فعالة  مشاركة  هناك  كذلك  أيضًا.  كربالء  إىل 
يف  وخارجه  العراق  داخل  من  للجمعيات 
األعامل التطّوعية عرب أفراد ينتمون إليها يقّدمون 
إىل  باإلضافة  للزائرين.  اخلدمات  أنواع  خمتلف 
العمل التطوعي اإلرشادي للمرجعيات الدينية 
يقدمون  ومبلغني  عنها  ممثلني  تواجد  خالل  من 
اإلرشادات واإلجابة عىل أسئلة الزائرين الفقهية 

والعقائدية وغريها. 

ثالثًا: تفعيل مبداأ التكافل الجتماعي

الدين  إليه  دعــا  مبدأ  هو  االجتامعي  التكافل 
حمكم  يف  وتعاىل(  )سبحانه  عليه  وأّكد  اإلسالمي، 
قال   .األطهار ــه  وآل  نبيه لسان  وعــىل  كتابه 
)تعاىل( يف حمكم كتابه: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ الّْبِ َوالَّْقَوى 
َوَل َتَعاَونُواْ َعَ اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقواْ اهللَّ إِنَّ اهللَّ 
آخر:  مورد  يف  )تعاىل(  وقال  الْعَِقاِب﴾)24(.  َشِديُد 
الَْمْشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكْم  ُّواْ  تَُول ن 

َ
أ الِْبَّ  ﴿ليَْس 

َواْلَوِْم الِخرِ  بِاهلّلِ  آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َولَِكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
َوالَْمآلئَِكةِ َوالِْكَتاِب َوانلَّبِّينَِي َوآَت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ 
بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواْلََتاَم  الُْقْرىَب  َذوِي 
َكةَ  الزَّ َوآَت  لةَ  الصَّ قَاَم 

َ
َوأ الّرِقَاِب  َوِف  آئِلنَِي  َوالسَّ

َساء 
ْ
ابِرِيَن ِف اْلَأ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدواْ َوالصَّ

ولَئَِك 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولَئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اء وَِحنَي اْلَأ َّ والضَّ

ُهم المّتُقون﴾)25(. 
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مشاركة  اإلجتامعي  والتعاون  بالتكافل  واملــراد 
العامة  املصالح  عىل  املحافظة  يف  املجتمع  أفــراد 
واملعنوية  املادية  واألرضار  املفاسد  ودفع  واخلاصة، 
بحيث يشعر كّل فرد فيه أّنه إىل جانب احلقوق التي 
ليس  الذين  وخاصة  لآلخرين  واجبات  عليه  أن  له 
وذلك  اخلاصة  حاجاهتم  حيّققوا  أن  باستطاعتهم 
بإيصال املنافع إليهم ودفع األرضار عنهم. فاملجتمع 
الذي يسوده التكافل والتعاون واإلنفاق يف سبيل اهلل 
األخوة  عالقات  فيه  وتشتد  املحبة  ستسوده  )تعاىل( 
 ،اإلسالمية ويكون جمتمعًا كام أراده اإلمام احلسني
بينام املجتمع الذي ال تكافل فيه سيسيطر عليه الفقر 
والرذيلة.  الفساد  أبواب  يفتح  ممّا  واملرض  واجلهل 
هلذا  وقيمة  أمهية  تعطي  التي  املجتمعات  وتعترب 
اإلنسان  حييا  التي  الناجحة  املجتمعات  من  املفهوم 
التي  املجتمعات  هي  وكثرية  مكرمًا.  عزيزًا  فيها 
تفتقر لتطبيق هذا املفهوم واملبدأ اإلسالمي اإلنساين. 
إىل  تدعو  أهّنا  األربعني،  زيارة  وأبعاد  ميزات  ومن 
عمليًا،  وتطبيقه  العظيم  اإلسالمي  املفهوم  هذا  نرش 
وذلك عرب كثرة أشكال التكافل اإلجتامعي احلاصل 
يف  السري  أثناء  الطرقات  عىل  املليونية  الــزيــارة  يف 
املواكب واحلسينيات يف كربالء املقدسة، يف العتبات 
املقّدسة لألئمة وأحفادهم ومن خالل اجلمعيات 
واملبادرات الفردية. فإّن للتكافل اإلجتامعي أشكال 
املــادي  التكافل  يف  تنحرص  وال  متعّددة،  ــور  وص
املعييش بل تتعّداه إىل كّل تكافل وتعاون يف كّل خري 
يف  احلاصل  التكافل  صور  ومن  لآلخرين.  وبــذل 

الزيارة املليونية:

التكافل األديب: ويقصد به تبادل مشاعر التواصل أ. 
بني  احلسنة  واملعاملة  الرمحة  احلب،  اإلجيايب، 

الناس. 

وهذه األمور ظاهرة بشكل جيّل يف األربعينية لدى 
كّل من ُيشارك فيها، بل هي من ركائزها. فيجد الزائر 
يتبادلون  وغريهم(  زّوار  قّيمون،  )َخَدٌم،  اجلميع  أّن 
فتسقط  والتعاون.  الرمحة  احلب،  االحرتام،  مشاعر 
مشاعر  اجلميع  عند  وتطغى  والغيظ  احلقد  مشاعر 
الود والتسامح يف اهلل )تعاىل( ومتنّي اخلري لآلخرين. 
فيّطبقون بأفعاهلم وصّية أمري املؤمنني وسّيد الوصيني 
َيا َبنِيَّ بِالتََّواُصِل َوالتََّباُذِل َوالتََّبارِّ  عيل: »َوَعَلْيُكْم 
َق  َوَتعاَوُنوا َعىَل  اْلرِبِّ  اُكْم َوالتََّقاُطَع َوالتََّداُبَر َوالتََّفرُّ َوإِيَّ

ْثِم َواْلُعْدواِن«)26(. َوالتَّْقوى  َوال َتعاَوُنوا َعىَل  اإْلِ

العامل ب.  تعليم  به  ويقصد  العلمي:  التكافل 
للجاهل من دون مقابل من خالل إرشاده ونقل 

املعلومات الصحيحة وإزالة آثار اجلهل عنه. 

 .أّنه هدف األنبياء واألئمة وحقيقة هذا األمر 
ولقد ذكر اهلل )سبحانه وتعاىل( ذلك يف حُمكم كتابه: 
نُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم  يِّنَي رَُسوًل ِمّ ِمّ

ُ
ِي َبَعَث ِف اْل ﴿ُهَو اَلّ

َواْلِْكَمة﴾)27(.  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ آيَاتِهِ 
من  العلمي،  التكافل  أشكال  كّل  الزيارة  يف  فتجد 
كاملبلغني  األفــراد  صعيد  عىل  شخصية  مــبــادرات 
والعلامء وأصحاب البصائر واملعرفة، إىل مؤسساتية 
كالعتبات  التوعوية  الدينية  املؤسسات  صعيد  عىل 
عرب  والعباسية  احلسينية  العتبيتني  خاصة  املقّدسة 
القّيمني عليها وإرشاداهتم والربامج املخصصة لرفع 
اجلهل ونرش علوم أهل البيت وكممثيل املرجعيات 

الدينية ووكالئهم.
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التكافل العبادي: ويقصد به التعاون عىل صعيد ج. 
اجلمعة واجلامعة،  العبادات مجاعة كصالة  إقامة 
جمالس  من  املختلفة  احلسينية  الشعائر  وإقامة 
املأثورة  األدعية  وإقامة  وغريها،  حسينية  عزاء 
للمؤمنني  والدعاء   البيت أهل  أئمة  عن 
واملؤمنات والدعاء لتعجيل فرج موالنا صاحب 
تقام  العبادات  هذه  وكّل   .والزمان العرص 

بأعداد ضخمة يف أجواء زيارة األربعني.

املجتمع د.  كفالة  به  ويقصد  املعييش:  التكافل 
واملحتاجني،  املرىض  األيتام،  للفقراء،  ورعايته 
ومسكن  وكساء  طعام  من  بمعيشتهم  واالهتامم 

واستشفاء وحاجات اجتامعية. 

يُنفُِقوَن  َماَذا  لُونََك 
َ
قال )سبحانه وتعاىل(: ﴿يْسأ

قَْربنَِي َواْلََتاَم 
َ
يِْن َوال نَفْقُتم ّمِْن َخْيٍ فَلِلَْوادِلَ

َ
قُْل َما أ

فَإِنَّ  ِمْن َخْيٍ  َتْفَعلُواْ  َوَما  بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي 
عن   الصادق اإلمام  ُسئل  َعلِيٌم﴾)28(.  بِهِ  اهللَّ 
امْلُْؤِمِن  َحقِّ  ِمْن  »إِنَّ  قال:  املؤمن  عىل  ّاملؤمن  حق 
َمالِِه  يِف  َلُه  َوامْلَُواَساَة  َصْدِرِه  يِف  َلُه  َة  امْلََودَّ امْلُْؤِمِن  َعىَل 
األربعني  زيارة  وتعترب  َأْهِلِه..«)29(.  يِف  َلُه  َواخْلََلَف 
الناحية خرَي نموذج عميل للتكافل  املليونية من هذه 
املالية  املساعدات  هي  فكثرية  به.  يقتدى  املعييش 
املعيشية التي توزع عىل املحتاجني والفقراء واملساكني 
حبًا لإلمام احلسني وتقًربًا إىل اهلل )تعاىل(، كذلك 
األفعال  وهــذه  واملحتاجني.  األيتام  تكّفل  عملية 
فئات  هناك  أّن  بالزيارة  شارك  من  كّل  تعّلم  احلسنة 
من املجتمع اإلسالمي جيب كفالتها ورعايتها رعاية 
خاصة عىل الصعيد املعييش اإلقتصادي، خاصًة من 
خالل تواجد ممّثلني عن اجلمعيات اإلنسانية والدينية 

الذين يقيمون محالت توعوية يف هذا اجلانب، كذلك 
كّل  االجتامعية.  الرعاية  املقّدسة يف  العتبات  محالت 
ذلك يؤدي إىل نرش ثقافة التكافل اإلجتامعي املعييش 
عىل مستوى مجيع املتواجدين يف الزيارة سواء داخل 

العراق وخارجه. 

ب  رابعًا: اإنعدام العن�شرية والتع�شّ

وأعراق  شعوب  إىل  ينتمون  األربعني  زوار  إّن 
وديانات متعددة، فمنهم ذو البرشة البيضاء ومنهم ذو 
البرشة السمراء الداكنة، ومنهم الناطق باللغة العربية 
واالنجليزية،  والفارسية  بالالتينية  الناطق  ومنهم 
النرصاين...  ومنهم  والسني،  الشيعي  املسلم  ومنهم 
وهذه التعددية بلحاظ القوميات، البلدان والشعوب 
اهلل  عبد  أيب  »زوار  عنوانه  واحـــد  لـــواء  جيمعها 
بالعكس  بل  متييز،  وال  تعصبات  فال   .»احلسني
واحرتام،  حب  بكّل  جنب  إىل  جنبًا  يميش  فاجلميع 
الدول  عنه  عجزت  ما  وحضارّي،  سلمّي  وبشكٍل 
االتفاقيات  وكذلك  العنرصية،  عدم  إىل  الداعية 
حقوق  حول  املتّحدة  األمم  وضعتها  التي  والبنود 
اإلنسان يف هذا الشأن. ويف احلقيقة إن هذا االنسجام 
والتآلف بني الزّوار إّنام يعرّب عن مدى الوعي املوجود 
عندهم وأّن الناس إما أٌخ لك يف الدين أو نظرٌي لك 
َها  يُّ

َ
يف اخللق. وهذا ال يتناىف مع قوله )تعاىل(: ﴿يا أ

نَْث وََجَعلَناُكْم 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  إِنَّا َخلَْقَناُكْم  انلَّاُس 

 ِ اهللَّ ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِنَّ  ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا 

تَْقاُكْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبٌِي﴾)30(، فإّن اآلية تدعو 
َ
أ

إىل قبول اآلخر والتعارف بني الشعوب عىل أساس 
لألتقى  أفضلية  ذكــر  مع  اإلسالمية  األخالقيات 

وذلك نتيجة لتقواه. 
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والأخالقية  المعنوية  القيم  اإنت�شار  خام�شًا: 

على الماديات  

أّن  يعني  السيف  عىل  ــدم  ال انتصار  معنى  إّن 
فكانت   ،احلسني اإلمام  بشهادة  حصل  االنتصار 
شهادة مفعمة بالبقاء واخللود، شهادة ال مثيل هلا عرب 
تاريخ االنسانية وحارضها ومستقبلها. شهادة ترمجت 
الزهوق.  والباطل هو  املنترص  احلّق هو  بأّن  للبرشية 
فانترصت املبادئ والقيم اإلسالمية احلّقة عىل التعّلق 
الدنيوي باملال والعيال والسلطة. وهذا األمر أخربت 
عنه السيدة زينب يف قسمها الشهري ليزيد عندما 
قالت: »فواهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا، وال 
تدرك أمدنا، وال ترحض عنك عارها، وهل رأيك إال 
فند، وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم يناد املناد 
أال لعنة اهلل عىل الظاملني«)31(. وهذا ما يراه املشارك 
البقعة  إىل  للماليني  حّج  فإهّنا  األربعني،  زيــارة  يف 
فرتكوا   ،األطهار أجساد  احتضنت  التي  املباركة 
وراءهم ضوضاء احلياة وضجيجها، أعامهلم، جتارهتم 
وبحثوا عن تقوية العالقة واالرتباط العميق باإلمام 
املدّوية  امللبية  ونــداءاهتــم  زيارهتم  عرب   احلسني
إّنام هو جتسيد عميّل  كّل هذا  كّله.  العراق  أرجاء  يف 
النتصار القيم املعنوية واألخالقية عىل املاديات، لذا 
للرتبية  عمليًا  منهجًا  األربعني  زيارة  إعتبار  يمكن 
كّل عام  استمرارها  املتجّددة عرب  املعنوية  األخالقية 
يف عطاءاهتا. ومن أبرز تلك األمور املعنوية األخالقية 

التي تتجىل فيها:
ُحسن اخللق: ورد َعن اإلمام زين العابدين َعيِلِّ أ. 

ْبِن احْلَُسنْيِ أّنه قال: )َقاَل َرُسوُل اهلل  َما ُيوَضُع 
ُحْسنِ   ِمْن  َأْفَضُل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْمِرٍئ-  ِميَزاِن  يِف 

أخرب  فقد  اخللق،  ُحسن  حّد  أّما  اخْلُُلِق()32( . 
ادق هو: )أن تلني َجانَِبَك وُتطِيُب  اإلمام الصَّ

َكاَلَمَك َوَتْلَقى َأَخاَك بِبرِْشٍ َحَسٍن()33(.

والصعوبات  بالضغوط  املليئة  احلياة  هذه  ويف 
والتحديات املادية، جتد الكثري من الناس يصِدر منها 
الترصفات املزعجة لآلخرين كالتذّمر عليهم، القول 
وغريها.  اللني  عدم  التعامل،  يف  القسوة  الــيسء، 
فمثاًل جتد بعض املوظفني يف حياهتم العملية اليومية 
يتذمرون من أمور تزعجهم كتذّمرهم من زمحة السري 
اخلانقة عىل الطرقات، وجتد الزوج يتذّمر من زوجته 
يف حال تأخرت يف حتضري الطعام، وجتد األم رسيعة 
كّل  ولكن  وهكذا...  أخطأ  إن  ولدها  عىل  االنفعال 
هذه األشكال ال جتدها يف الزيارة املليونية. فبالرغم 
يف  الناس  جتد  املليونية  الكبرية  األعــداد  تواجد  من 
مطار النجف األرشف رغم االنتظار يتحّلون بأخالق 
بالصرب واهلدوء  يتحىل  االنفعال  حسنة، وجتد رسيع 
الذي  الرجل  وجتد  املقدسة،  كربالء  إىل  مسريه  أثناء 
الطعام  حتى  املسري  خالل  يأكل  طعام  أي  يعجبه  ال 
الذي ال يتناوله يف بيته... كّل هذا يدل عىل أن زيارة 
األربعني  يف  السيام   احلسني اهلل  عبد  أيب  اإلمــام 
 احلسني لإلمام  فداء  يشء  كل  أّن  اجلميع  تعّلم 
اإلمام  أصحاب  بأخالقيات  يتحّلوا  أن  عليهم  وأّن 
املقصود أسمى من  اخلُلق ألّن  فيتحسن   ،احلسني
أي يشء، وذلك خالل مدة الزيارة من حني اخلروج 
يسعى  حيث  ديارهم  إىل  العودة  حّتى  املنزل  من 
اجلميع زائرون وخدامًا أن يتحلوا باألخالق احلسنة 
سجل  يف  أسامئهم  وتسجيل  للزيارة  التوفيق  بغية 

الزائرين. 
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العطاء والسخاء وحسن الضيافة: ما يشهده املرء ب. 
األربعني  زيارة  يف  وسخاء  وكرم  عطاءات  من 
ال جيده يف مكان آخر عىل وجه الكرة األرضية، 
فال مؤمترات وال مهرجانات وال احتفاالت وال 
مناسبات وال مجعيات خريية مهام كانت عظيمة 
تضاهي  عطاءات  فيها  جتد  وضخمة  وسخية 

عطاءات الزيارة املليونية. 

واجلود  للكرم  متعددة  صور  من  فيها  يقّدم  فام 
دون  من  العطاء  يف  عاملّيًا  ــم  األه ــدث  احل جيعلها 
مقابل. اجلميع يبذل، كبارًا، صغارًا، شيوخًا، رجاالً 
من  املال  يّدخرون  الذين  كثريون  هم  فكم  ونساًء. 
عام إىل عام لكي يقيموا املجالس والوالئم، كم هي 
موسم  يف  العراقيني  السيام  املؤمنني  عطاءات  كثرية 
كسوة  مال،  من  والسخاء  العطاء  فإّن  األربعني.. 
طعام، مساكن، مسح أحذية، تقديم خدمة االنرتنت 
هي   احلسني اإلمام  ضيوف  بالضيوف،  واهتامم 
اإلمــام  عن  ورد  والسخاء.  اإلحسان  مظاهر  من 
ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  اْرَتىَض  الصادق: )إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ 
اخْلُُلِق()34(.  َوُحْسِن  َخاِء  بِالسَّ ُصْحَبَتُه  َفَأْحِسنُوا  ِدينًا 
كم من مشهد يبكي الزائر حينام يرى أثناء مسريه إىل 
املواكب  أصحاب  أّن  األرض  عىل  )تعاىل(  اهلل  جنة 
تتزاحم الستقباله واستضافته، بل البعض منهم تراه 
يدعوك بدموع العشق احلسيني لتناول وجبة الطعام 
»هال  عبارة  الزائر  يسمع  حينام  أو  الشاي،  كوب  أو 
شيخ  من  »خادمك«  عبارة  أو  السجاد«،  أبو  بزوار 
راقية  نامذج  عبارة عن  كّل هذا هو  السن.  طاعن يف 
األخــالق  مكارم  عىل  وداّلــة  الضيافة،  حسن  من 
وعالمات اإليامن. ورد عن الرسول األكرم: )اَل 

ْيَف إاِلَّ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق  ُيِضيُف الضَّ
َفْوَق  َكاَن  َفاَم  اٍم  َأيَّ َثاَلَثُة  َيافة  الضِّ َوَحدُّ  ْيِف  الضَّ ِقَراُء 
من  هي  الضيف  قراء  فإّن  َصــَدَقــٌة()35(.  َفُهَو  َذلـِـَك 
سامت الصاحلني أليس كّل تلك عطاءات عىل حب 
أثبتت  العاملية  الزيارة  هذه  إّن   ...احلسني اإلمام 
للعامل أمجع أن كّل الدول عاجزة عن فعل ما يقوم به 

 .املوالون واملحبون لإلمام احلسني

بشكلها ج.  األربعني  زيارة  ميزات  من  التواضع: 
احلايل أهنا تعّلم الزائر التواضع. 

فالتواضع صفة مطلوبة عند مجيع الديانات وهي 
َتْرىض   َأْن  التواضع   فمن  والعظامء،   األنبياء سمة 
َتْلقى ،  َمْن  َعىل   ُتَسّلم  َوَأْن  امْلَْجِلس،  ُدوَن  بِامْلَْجِلس 
َمَد َعىَل  ّقًا، واَلحُتِبَّ َأْن حُتْ ك امْلَِراء َوإِْن ُكنَْت حُمِ َوَأْن َترْتُ
التَّْقوى)36(، ومن التواضع َأْن َيْعِرَف امْلَْرُء َقْدَر َنْفِسه، 
َأَحٍد  إىِل   َيْأيِتَ  َأْن  اَلحُيِبُّ  َسِليم،  بَِقْلٍب  َمنِْزَلَتَها  َفُينِْزهَلَا 
بِاحْلََسنَة،  َدَرَأَها  َسيَِّئة  َرأى   إِْن  إَِلْيِه،  ُيْؤتى   َما  ِمْثَل  إاِلَّ 
التواضع  وإنَّ  النَّاِس)37(.  َعن  َعاٍف  اْلَغْيظ،  َكاظُِم 
يزيُد صاحَبه رفعًة، فمْن تواضَع هلل )تعاىل( رفعه)38(. 
أّن الكبري ورئيس العشرية خيدمه  الزائر  فعندما يرى 
جيد  أخرى  خيمة  ويف   ،احلسني اإلمام  حّب  عىل 
أن من قّدم له الشاي هو كبري العشرية، وهناك أثناء 
لو  حّتى  تأّفف  دون  من  خيدم  اجلميع  جتد  العروج 
صدر من بعض الزوار بعض األخطاء بسبب التعب 
الكثري  يعلم  التواضع  هذا  ذلك.  غري  أو  احلرارة  أو 
هذه الصفة مهام عال شأنه ويتعلَّم أْن يطّبَقه يف حياته 

عند عودته إىل دياره.

اإليثار صفة ال يتحىّل هبا إال د.  اإليثار والتضحية: 
بإيثار  فإّن  العالية.  واألخالق  الفْضل  صاحب 
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اإلنسان  يناُل  النفس  عىل  وتفضيلهم  اآلخرين 
أعىل مراتب الكرم)39(. 

الزيارة  يف  صورها  أروع  يف  تتجىل  الصفة  وهذه 
األربعينية. ال تفكري يف النفس، بل كّل ما هُيم املتواجد 
يف هذه الزيارة من مشاية إىل كربالء املقّدسة وخّدام 
 احلسني اإلمام  رضا  املقّدسة،  والعتبات  املواكب 
الذي هو رضا اهلل )عّز وجّل(. فيبذلون كّل ما عندهم 
تراجع  أو  تفكري  أدنــى  دون  لآلخرين  طاقات  من 
مبيته،  مكان  اآلخرين يف  يؤثر  من  فمنهم  تأّفف.  أو 
التي  اخلدمات  تقديم  يف  ومنهم  طعامه،  يف  ومنهم 
ُتسعد قلب الزائر، حّتى أّن البعض يؤثر اآلخرين يف 
الزوار  مرور  فيفّضلون  املبارك  الشباك  إىل  وصوهلم 
قبة  حتت  للوصول  شوقهم  شّدة  رغم  أنفسهم  عىل 

.اإلمام احلسني أو رضيح املوىل العباس

هـ. العّفة واحلياء:إّن الغزو الثقايف يف اآلونة األخرية 
يسعى يف الدرجة األوىل لرضب مفاهيم العّفة واحلياء 
وباألخص  املسلمة  املرأة  عند  السيام  الناس،  عند 

الشيعية. 
فيسعى عرب زرع األفكار املرّضة بالقيم اإلسالمية ويف 
مقّدمتها رضب احلياء ونرش ثقافة االنفتاح والتحّرر 
من مجيع القيود السيام احلجاب الرشعي عند املرأة. 
عن  احلديث  يف  ورد  كام  باإليامن  مقرون  احلياء  إّن 
ياَمُن َمْقُروَناِن يِف َقَرن  اإلمام الصادق: )احْلََياُء َواإْلِ
َتبَِعُه َصاِحُبُه()40(. واحلياء حقيقة  ا  َأَحُدمُهَ َفإَِذا َذَهَب 
العفة)41(.  تكون  احلياء  قدر  فعىل  العفة،  سبب  هو 
يف  فعاالً  دورًا  تلعب  األربعني  زيارة  أّن  ويالحظ 
املحافظة عىل احلياء والعفة، عىل احلجاب اإلسالمي 
الصحيح، من خالل تعريف الناس والزوار من هي 

رشيكة  هي   زينب السيدة  فإّن  هاشم،  بني  عقيلة 
املصائب  أم  هي  عاشوراء،  يف   احلسني اإلمام 
التي ما رأت إاّل مجياًل ألن كل ما جرى كان بعني اهلل 
العامل،  إمرأة حّرة يف  القدوة لكل  املرأة  )تعاىل(. هي 
العّفة  يف  والعرب  الدروس  البرشية  أعطت  التي  هي 
واحلياء رغم الصعوبات واملآيس التي جرت عليها، 
املجالس  عرب  الزيارة  يف  حتصل  إنام  املعرفة  وهذه 
املرئي  اإلعالم  عرب  اللطميات،  عرب  واملحارضات، 
املقدسة  العتبات  به  تقوم  ما  خالل  ومن  واملسموع، 
من إرشادات للمرأة حول عفتها وحيائها وحجاهبا، 

ومن خالل الربامج التوعوية وغريها من الوسائل.

زيارة  يف  يتأمل  من  وجّل(:  )عّز  اهلل  يف  احلب  و. 
األربعني بشّتى أبعادها جيد أن املرجع يف كّل مميزات 

وعطاءات هذه الزيارة املباركة هو احلّب. 

من  والصرب  تضحيات  وال  إيثار  وال  عطاء  فال 
دون حب. فاحلب هو منبع اخلريات والربكات. ورد 
ادق: »وهل الدين إال احلب«)42(.  عن اإلمام الصَّ
أخيه  وحــّب  احلسني  اهلل  عبد  أيب  ــام  اإلم حــّب  إّنــه 
إىل  بالناس  يدفعان  اللذْين   العباس الفضل  أيب 
جتسيد أمجل وأقدس صور العطاءات واألخالقيات 
الرفيعة، إىل ترك التعّلق بالدنيا والسعي إىل التكامل 
أيب  عن  ورد  وسيئاهتا.  شوائبها  من  النفس  وتطهري 
َقَذَف يِف  اخْلرَْيَ  بِِه  َأَراَد اهلل  ادق: )من  عبد اهلل الصَّ
 َوُحبَّ زيارته()43(. فهذا احلب  َقْلبِِه ُحَب  احْلَُسنْيِ
املقّدس يورث املرء حب اهلل )سبحانه وتعاىل(. وورد 
عن الرسول األكرم: »حسني مني وأنا من حسني، 
أحب اهلل من أحب حسينا«)44(. هذا هو طريق اإلمام 
لديه  ما  بذل )سالم اهلل عليه( كّل  فلقد   ،احلسني
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ألجل احلّق، ألجل رضا اهلل )تعاىل(، فأعطاه )تعاىل( 
 ،زيارته حّب  إليه،  الوفود  حّب  له،  الناس  حّب 
وغريهم،  مسلمني  احلّية  الضامئر  أصحاب  حب 
وهذا  عليه.  جرى  وما  قصته  عرف  من  كّل  فأحبَّه 
يسعوا  أْن  قاصديه  يعّلم   احلسني لإلمام  احلّب 
به  حتــىّل  بام  يتحلوا  وأن  أرادهـــم،  كام  يكونوا  ألْن 
أصحاب اإلمام )عليه وعليهم السالم(. ومن رزقه 
اهلل )سبحانه وتعاىل( حّب األئمة فقد أصاَب خرَي 
 :األكرم الرسول  عن  ورد  فقلد  واآلخرة،  الدنيا 
»َفإِنَّ يِف ُحبِّ َأْهِل َبْيتِي عرشون َخْصَلًة َعرْشٌ ِمنَْها يِف 
ْهُد  ْنَيا َفالزُّ تِي يِف الدُّ ا الَّ ْنَيا َوَعرْشٌ ِمنَْها يِف اآْلِخَرِة َأمَّ الدُّ
يِف  ْغَبُة  َوالرَّ يِن  الدِّ يِف  َواْلــَوَرُع  اْلَعَمِل  َعىَل  ْرُص  َواحْلِ
ْيِل  اللَّ ِقَياِم  يِف  َوالنََّشاُط  امْلَْوِت  َقْبَل  َوالتَّْوَبُة  اْلِعَباَدِة 
َوهَنِْيِه  اهللَِّ  أِلَْمِر  ْفُظ  َواحْلِ النَّاِس  َأْيِدي  يِف  مِمَّا  َواْلَيْأُس 
َخاُء،  السَّ ُة  َواْلَعارِشَ ْنَيا  الدُّ ُبْغُض  َوالتَّاِسَعُة  َوَجلَّ  َعزَّ 
تِي يِف اآْلِخَرِة َفاَل ُينرَْشُ َلُه ِديَواٌن َواَل ُينَْصُب َلُه  ا الَّ َوَأمَّ
َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر  َلُه  بَِيِمينِهِ  َوُيْكَتُب  ِميَزاٌن َوُيْعَطى  ِكتاَبُه 
َوَيْبَيضُّ َوْجُهُه َوُيْكَسى ِمْن ُحَلِل اجْلَنَِّة َوَيْشَفُع يِف ِماَئٍة 
ُج  مْحَِة َوُيَتوَّ َبْيتِِه َوَينُْظُر اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ إَِلْيِه بِالرَّ ِمْن َأْهِل 
بَِغرْيِ ِحَساٍب  اجْلَنََّة  َيْدُخُل  ُة  َواْلَعارِشَ اجْلَنَِّة  تِيَجاِن  ِمْن 

َفُطوَبى ملُِِحبِّي َأْهِل َبْيتِي()45(.

�شاد�شًا: زيارة الأربعين معراج لالإ�شالح الإجتماعي 

المجّدد

اإلجتامعي  لإلصالح  معراٌج  األربعني  زيارة  إن 
ــام  تــوّجــه اإلم مــن  اهلـــدف األّول  فـــإّن  املــتــجــّدد، 
أمة  يف  اإلصــالح  طلب  هو  العراق  إىل   احلسني
عبداهلل  أيب  ــام  اإلم وصّية  يف  ورد  فلقد   ،جّده

احلسني ألخيه حممد املعروف بابن احلنفية ما ييل: 
ْ  َأْخُرْج  َأرِشًا َواَل َبطِرًا َواَل ُمْفِسدًا َواَل َظاملًِا  »...َأينِّ مَل
ي  ُأِريُد  ِة َجدِّ ْصاَلِح يِف ُأمَّ اَم َخَرْجُت لَِطَلِب اإْلِ َوإِنَّ
ي  َأْن آُمَر بِامْلَْعُروِف َوَأهْنَى َعِن امْلُنَْكِر َوَأِسرَي بِِسرَيِة َجدِّ
َوَأيِب  َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َفَمْن َقبَِلنِي بَِقُبوِل احْلَقِّ َفاهللَُّ 
َأْوىَل بِاحْلَقِّ َوَمْن َردَّ َعيَلَّ َهَذا َأْصرِبُ َحتَّى َيْقيِضَ اهللَُّ َبْينِي 
َوَبنْيَ اْلَقْوِم بِاحْلَِق  َوُهَو َخرْيُ احْلاِكِمنَي()46(. وال إصالح 
فاملعروف  املنكر،  عن  وهني  باملعروف  أمر  دون  من 
يشمل كّل ما هو حسن، واملنكر كّل ما هو قبيح يف 
واملنكر شاملة  املعروف  ودائرة  والرشع.  العقل  نظر 
أيضًا جلميع األبعاد يف حياة اإلنسان، فتشمل أفعاله، 
وعالقته  أخالقه،  عقيدته،  معاملته،  عبادته،  أقواله، 
اعتبارها  يمكن  األربعني  زيارة  فإّن  لذا  بمجتمعه؛ 
جتسيدًا عملّيًا حلركة اإلصالح التي دعا إليها أبو عبد 
اهلل احلسني، فإّن حركة اإلصالح احلسيني املتمثلة 
عام،  كــّل  يف  تتجّدد  حركة  هي  املاليني  زحــف  يف 
فتعرف البرشية مجعاء أّن اإلمام احلسني وأهل بيته 
وأصحابه أحياء ما زالوا يبذلون عطاءاهتم للناس، 
ملحبيهم، لقاصدهيم، وما زال احلسني وسيبقى ما بقي 
للهدى، سفينَة  للهداية، مصباحًا  نورًا  الليل والنهار 
القدوة  بمبادئه وأخالقه واختاذه  االلتزام  النجاة عرب 

احلسنة لكل جمتمٍع أراد أن حييا حياًة كريمًة عزيزة. 

الخاتمة

شّكلت واقعة كربالء عرب العصور مصدرًا فياضًا 
يف تعّلم األخالق واإلقتداء باألسوة احلسنة يف طريق 
واالجتامعّي  الفردي  الصعيدين  عىل  النفس  تزكية 
احلسني  اإلمــام  فــامزال  اإلنسانّية.  الكرامة  لتحقيق 
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عليها  ويفيض  كرمه،  من  البرشية  تنهل   الشهيد
السيام  عــام  كــّل  ويف  حلظة  كــّل  يف  فيوضاته،  من 
فيوضات وبركات زيارته يف العرشين من صفر، 
خاصة بنموذجها احلايل حيث تستقطب املاليني من 
الوافدين من خمتلف بقاع األرض عىل خمتلف فئاهتم 
والثقافية  العلمية  ومستوياهتم  وثقافاهتم  وطوائفهم 
وتوجههم سريًا عىل األقدام بشكل سلمي حضاري 

 .إجتامعي إىل كربالء اإلمام احلسني

عملية  يف  العملية  وآثارها  فعاليتها  أثبتت  ولقد 
كافة  عــىل  متجّددة  مستمرة  احلسيني  اإلصـــالح 
األخالقي.  اإلجتامعي  ــالح  اإلص منها  األصعدة 
فحسب  مليوين  جتّمع  عن  عبارة  الــزيــارة  فليست 
أخالقيًا  حضاريًا  جمتمعًا  تشّكل  حقيقتها  يف  هي  بل 
حياة  يف  معتمدًا  منهجًا  يكون  ألن  يصلح  إسالميًا 
املجتمعات والشعوب التي تسعى إىل الرقي والكامل 
لإلنسانية،  )تعاىل(  اهلل  يرضاها  أفضل  حياة  نحو 
وذلك عرب ما تقّدمه للبرشية من نامذج ومصاديق حّية 

لإلنسان احلسيني احلّر وللمجتمع احلسيني العزيز.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:                                        

كافة . 1 يف  رشعًا  مستحبة   احلسني اإلمام  زيارة 
األوقات. 

زيارة أربعني اإلمام احلسني مستحبة إستحبابًا . 2
مؤكدًا وهي إحدى عالمات املؤمن اخلمس. 

ثوابًا . 3  احلسني اإلمام  زيارة  إىل  امليش  يف  إّن 
وأجرًا عظياًم. 

إّن لزيارة األربعني أمهية عظيمة تتجىل فيام ييل: . 4
ــوالء  وال للعهد  جتديد  عــن  عــبــارة  هــي  أوالً:   

 .وأهل بيته للرسول

أمر  إلحياء  زماين  علمّي  إمتثال  أكرب  هي  ثانيًا: 
 .أهل البيت

وآلــه  النبي  عــىل  ــزان  األحـ شهر  يف  تــأيت  ثالثًا: 
األطهار وما له من آثار عىل قلب املؤمن.

الذي  أمجع  العامل  يف  الوحيد  احلدث  إهّنا  رابعًا:   
لواء واحد وشعار  الناس حتت  أكرب عدد من  يوّحد 

واحد هو )لبيك يا حسني(.  

والنفحات  بالربكات  مليئة  زيارة  أهّنا  خامسًا:   
اإلهلية ومتتاز بتعّدد أبعادها عىل شّتى األصعدة.

لزيارة األربعني أبعاد أخالقية وإجتامعية عديدة، . 5
اإلسالمي  املجتمع  رقي  عملية  يف  سويًا  تساهم 
واملحمودة  عقاًل  احلسنة  املفاهيم  حتويل  عرب 
رشعًا إىل مصاديق تطّبق يف حياة اإلنسان. ومن 

تلك األبعاد: 

احلضارات  بني  واملعريف  الفكري  التفاعل  أوالً: 
واملجتمعات. 

املستويني  عىل  التطوعي  العمل  ثقافة  نرش  ثانيًا: 
الفردي واملؤسسايت. 

ثالثًا: تفعيل التكافل اإلجتامعي يف شّتى املجاالت 
التكافل  العلمي،  التكافل  األديب،  التكافل  منها 

العبادي، والتكافل املعييش االقتصادي.

الشعوب  بني  والتعصب  العنرصية  إنعدام  رابعًا: 
بينهم  فيام  االختالف  رغم  واألعــراق  واملجتمعات 

باللون، اللغة والبلد. 

عىل  واألخالقية  املعنوية  القّيم  إنتصار  خامسًا: 
للرتبية  عمليًا  منهجًا  اعتبارها  يمكن  لذا  املاديات 
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حسن  فيها:  املتجلية  القيم  أبــرز  ومن  األخالقية. 
العطاء والسخاء وحسن الضيافة، التواضع،  اخللق، 
اهلل  يف  واحلــب  واحلــيــاء،  العفة  والتضحية،  اإليثار 

)تعاىل(. 

مــعــراج لإلصالح  ــني  ــع األرب ــارة  زيـ ــًا:  ــادس س
اإلجتامعي املتجّدد. 

وهناك بعض التوصيات التي يمكن أخذها بعني 
االعتبار: 

زيارة . 1 يف  املرأة  بشؤون  يعنى  خمتص  مركز  إنشاء 
األربعني )مفاهيم الزيارة، الرتكيز عىل احلجاب 

اإلسالمي وأبعاده الروحية(.
برتمجة . 2 خمتص  جمازي  إسالمي  مركز  إستحداث 

وتأليف املقاالت والبحوث باللغات االنجليزية 
وإظهار  األربعني  بزيارة  خيتص  بام  والفرنسية 

 .مظلومية أهل البيت

التي  األرواح  وعىل  اهلل  عبد  أبا  يا  عليك  السالم 
حّلت بفنائك عليك مني سالُم اهلل أبدًا ما بقيت وبقي 
الليل والنهار وال جعله اهلل آخر العهد مني لزيارتكم 
السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل أوالد 
رّب  هلل  واحلمد  احلسني،  أصحاب  وعــىل  احلسني 

العاملني.
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