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الملخ�ض
املجتمع   السلمي يف  والتعاون  التعايش  يقوم عليها  التي  العنارص االساسية  احد  التضامن االجتامعي  يعد 
كام  االحتاد،  او  التجمع  نحو  واالجتاه  التآزر  اىل  باإلضافة  فيها،  واالسهام  واالشرتاك  املنافع  تبادل  اجل  من 
ويعترب التضامن االجتامعي النتيجة الرضورية لكون االنسان كائنا اجتامعيا ال يمكن العيش بمعزل عن افراد 
جمتمعه من اجل حتقيق اهداف وغايات عدة ألجل العمل املشرتك وحتقيق ما يصبو له ومنها تعاونه وتكاتفه يف 
الزيارة االربعينية من اجل نجاحها  واملواساة أليب عبد اهلل احلسني وألهل البيت الذين ضحوا بالغايل 
لغرض  االفراد  تقدمه  ان  يمكن  ما  اقل  االجتامعي  التضامن  فكان  االسالمي  الدين  اقامة  اجل  من  والنفيس 
املواساة هلم. باإلضافة اىل ذلك فالتضامن مع القيم والرموز واملجتمع رضورة حضارية، وهو مطلب اسايس 
االحرتام  مستوى  اىل  هبا  واالرتفاع  االرتقاء  اجل  من  التضامن  روح  اىل  حتتاج  واملبادئ  القيم  لكون  انساين، 
حتتاج  واملبادئ  القيم  تلك  حلامية  انفسها  وتنذر  وتطبق  تعكس  التي  الرموز  عن  فضال  وااللتزام،  والتقديس 
اىل من يتضامن معها ولتحم يف مرشوعها ويعمل عىل احياء مواقفها يف احلياة، وان املجتمع الذي ال يتحسس 
افراده مهوم واحتياجات بعضهم البعض االخر وال يبادر بنحو تلقائي اىل االستجابة االجيابية سوف يفقد اهم 
مقومات وجوده وبقائه كمجتمع حي ذو هوية عقيدية ورسالة حضارية خاصة اذ تعتمد استمرارية املجتمعات 
عىل التوفر احلقيقي للشعور بروح التضامن والتعاون يف سلوكها العميل  وال فرصة للبقاء وتسجيل احلضور 
من دون ذلك، وقد ترمجت مجاهري زيارة االربعني مفهوم التضامن عىل نحو اذهل العامل بأرسه وامكن الكالم: 
معطياته،  من  واالستفادة  وفهم حقائقه  التضامن  معنى  بليغة يف  دروسا  قدمت  قد  االربعني  زيارة  ان مجاهري 
واالنسانية اليوم مدعوة للتعلم منه، وتضامنهم مع االمام احلسني والقيم التي نادى هبا  وقام من اجل حتقيها 
قد اصبحت مسرية للسائرين عىل هنجة والثائرين بحقه، وقد بني تضامنهم يف الزيارة االربعينية مدى التعاون 
والتكاتف بينهم اذ نشاهد الكل هيتم بالكل والكل يبادر ويسارع اىل تقديم املساعدة كبارا وصغارا ورجاالً نساًء 
ألجل اسعاد املرشكني بموسم الزيارة االربعينية بكل ما ويت من قوة. لذلك تم اختيار هذا املوضوع لكي نبني 
التضامن االجتامعي وأمهيته يف نجاح وحتقيق الزيارة االربعينية وهذا ما يتم توضيحه من خالل ثنايا البحث 

هذا، ومن اهلل التوفيق.

الكلامت املفتاحية: التضامن، التضامن االجتامعي، العمل التطوعي، زيارة االربعني.
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The role of social solidarity in achieving the pilgrimage of Arba'een

Dr. Alia Saeed Ibrahim

Intellectual Library Division - Imam Ali Holy Shrine

Abstract

Social solidarity is one of the basic elements of coexistence and peaceful cooperation in 
society in order to share benefits and contribute in it، in addition to synergy toward assembly or 
union. Social solidarity is also the necessary result of the fact that human being is a social being 
who cannot live in isolation from other members of his community in order to achieve several 
goals and objectives for joint action and achieve what he aspires to، including his cooperation 
and solidarity in successfully performing the pilgrimage of Arba'een in condolences to Abu 
Abdullah Al Hussein and his family (peace be upon them)، who generously sacrificed their 
precious lives for the establishment of the Islamic religion، so social solidarity was the least that 
can be provided by individuals for the purpose of comforting them.

In addition، solidarity with values، symbols and society is a civilized necessity. It is a 
fundamental human requirement، because values and principles need the spirit of solidarity in 
order to elevate and themselves to the level of respect، reverence and commitment، as well as 
symbols that reflect، apply and warn themselves to protect those values and principles. 

And that a society that does not feel its members concerns and needs of each other and 
does not initiate an automatically responds to them positively will lose the most important 
elements of existence and survival as a living community with a nodal identity and a special 
civilizational message، as the continuity of communities depends on the real availability of 
a sense of solidarity and cooperation in their practical behavior and no opportunity to stay 
and register attendance without it. The masses of Arba'een pilgrimage have presented eloquent 
lessons in the meaning of solidarity and understanding of its facts and benefiting from its data. 
Today's humanity is called upon to learn from it، and their solidarity with Imam Hussein (peace 
be upon him) and the values he has called for. They expressed their solidarity in the pilgrimage 
of Arba'een by the cooperation and solidarity among them as we see everyone is taking care of 
everyone else and is ready to quickly provide assistance whether adults، young، men، or women 
for the pleasure of the pilgrims during the pilgrimage of Arba'een with all their strength.

Therefore، this topic was chosen in order to show the social solidarity and its importance 
in the success and achievement of the pilgrimage of Arba"een، and this is what is explained 
through this research، and I wish the best from Allah.

Key words: solidarity, social solidarity, volunteer work, Arbaeen visit.
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المقدمة 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا 
ورسولنا حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.

كونه  املجتمع  يف  قيم  االجتامعي  التضامن  يعد 
حيقق غايات مهمة اكد عليها االسالم ومنها التعاون 
والتآزر والتكافل، وهو عامل مهم يف بناء املجتمعات 
النتيجة  االجتامعي  التضامن  ويعترب  كام  االنسانية، 
يمكن  ال  اجتامعيًا  كائنًا  االنسان  لكون  الرضورية 
حتقيق  اجــل  من  جمتمعه  ــراد  اف عن  بمعزل  العيش 
املشرتك وحتقيق  العمل  اهداف وغايات عدة ألجل 
ما يصبو له ومنها تعاونه وتكاتفه يف الزيارة االربعينية 
  من اجل نجاحها واملواساة أليب عبد اهلل احلسني
والنفيس  بالغايل  ضحوا  الذين   البيت وألهل 
التضامن  فكان  االسالمي  الدين  اقامة  اجــل  من 
لغرض  االفراد  تقدمه  ان  يمكن  ما  اقل  االجتامعي 

املواساة هلم. 

والرموز  القيم  مع  التضامن  ذلــك  عن  فضاًل 
اسايس  مطلب  وهو  حضارية،  رضورة  واملجتمع 
انساين، لكون القيم واملبادئ حتتاج اىل روح التضامن 
من اجل االرتقاء واالرتفاع هبا اىل مستوى االحرتام 
زيــارة  مجاهري  ترمجت  وقــد  وااللــتــزام،  والتقديس 
االربعني مفهوم التضامن عىل نحو اذهل العامل بأرسه 
قدمت  االربعني  زيــارة  مجاهري  ان  الكالم:  وامكن 
دروسًا قيمة وبليغة يف معنى التضامن وفهم حقائقه 
اليوم  واالنسانية  معطياته،  من  واالستفادة  واصالته 
 مدعوة للتعلم منه، وتضامنهم مع االمام احلسني

قد  حتقيها  اجــل  من  ــام  وق هبــا   ــادى  ن التي  والقيم 
اصبحت مسرية للسائرين عىل هنجه والثائرين بحقه، 
وقد بني تضامنهم يف الزيارة االربعينية مدى التعاون 
بالكل والكل  الكل هيتم  اذ نشاهد  بينهم  والتكاتف 
وصغارًا  كبارًا  املساعدة  تقديم  اىل  ويسارع  يبادر 
ورجاالً نساًء ألجل اسعاد املرشكني بموسم الزيارة 
االربعينية بكل ما اويت من قوة. لذلك تم اختيار هذا 
يف  وأمهيته  االجتامعي  التضامن  نبني  لكي  املوضوع 
نجاح وحتقيق الزيارة االربعينية وهذا ما يتم توضيحه 

من خالل ثنايا البحث هذا.

وخاتة  ومبحثني  مقدمة  اىل  البحث  وقــســم 
وقائمة باملصادر واملراجع، اذ تضمن املبحث االول 
اىل  وقسم  االسالم،  يف  وأمهيته  االجتامعي  التضامن 
التضامن  اىل   االول  املطلب  تطرق  مطالب،  اربعة 
املطلب  وتطرق  واالصطالح،  اللغة  يف  االجتامعي 
القرآن  االجتامعي يف  التضامن  معرفة  بيان  اىل  الثاين 
ذكر  ورود  اىل  الثالث  املطلب  تطرق  ثم  الكريم، 
الرشيفة،  النبوية  السنة  يف  االجتامعي  التضامن 
التضامن  وامهية  فائدة  اىل  الرابع  املطلب  عرج  ثم 

االجتامعي يف االسالم.  

التضامن  اثر  عنوان  فحمل  الثاين  املبحث  اما 
قسم  وقد  اخلالدة   األربعينية  الزيارة  يف  االجتامعي 
التعريف  االول  املطلب  وضح  مطالب  اربعة  اىل 
عرج  ثم  وامهيتها  االربعينية  بالزيارة  والتوضيح 
املطلب الثاين اىل دور التضامن االجتامعي يف املجال 
يف  العامل  هذا  امهية  خالل  من  واالخالقي  الديني 
اىل  الثالث  املطلب  يف  التطرق  ثم  األربعينية  الزيارة 
االقتصادي  املجال  يف  االجتامعي  التضامن  دور 
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فئات  عىل  اجيايب  ومردود  فائدة  من  العامل  هلذا  وملا 
الشعب كافة، بعدها التحدث يف املطلب الرابع عن 
التطوعي   العمل  جمال  يف  االجتامعي  التضامن  دور 
خدمة  يف  الشعب  فئات  كافة  مسامهة  شمل  الذي 

   .زوار االمام احلسني

من  ــان  ك مــصــادر  ــدة  ع عــىل  البحث  واعــتــمــد 
التي  جرب،  حنون  »حممد  لــ  املاجستري  رسالة  بينها  
)دراسة  احلسيني  املرقد  ودالالت  رموز  اسم  محلت 
الكتب  من  عدد  عىل  االعتامد  وتم  انثروبولوجية(، 
»بحار  وكتابه  املجليس«  باقر  »حممد  لــ  ابرزها  من 
اجلزء  االطهار/  االئمة  اخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار 
»زيارة  وكتابه  املخزومي«،  »صادق  وكذلك    ،»27
اىل   باإلضافة  ميدانية«،  سيولوجية  دراسة  االربعني: 
»ابن منظور«  وكتابه  »لسان العرب/ جملد 8«، فضاًل 
عىل االعتامد عىل جمموعة من املجالت من ابرزها هي 

»منرب االسالم«.

املناقشة  جلنة  يدي  بني  هذا  بحثي  اضع  واخــريًا 
املحرتمني لتقويمه وابراز ما فيه من هفوت وجلَّ من 

ال يسهو ومن اهلل التوفيق.

المبحث الأول: 

الت�شامن الجتماعي واأهميته في ال�شالم

المطلب الأول: معنى  الت�شامن الجتماعي

االجتامعي  التضامن  معنى  عىل  التعرف  ألجل 
من الناحتني اللغوية واالصطالحية  سنقوم بتقسيم 
بتحديد  االول  الفرع  خيص  فرعني  اىل  املطلب  هذا 
معنى التضامن االجتامعي لغة، بينام حيدد الفرع الثاين 

التضامن االجتامعي اصطالحي:

اوالً:  التضامن االجتامعي لغة: التضامن يف اللغة 
كفل  أي  وَضاَمنًا:  َضْمنًا   - َضِمَن  الفعل  اىل  يرجع 
كفله،  أي  اياه:  وضمن  الكفيل،  أي  والضمني:  به، 
ويقال: ضمنت اليشء اضمنه ضامنًا، فأنا ضامن وهو 
مضمون، وابن االعرايب يقول: فالن ضامن وضمني 

وسامن وسمني ونارض ونضري وكافل وكفيل)1(.

أي  القوم  تضامن  ويقال  االحتاد  هو  والتضامن 
احتدوا واتفقوا عليه، وقيل يف التضامن: املشاركة يف 
التعهد والكفالة بحيث يؤدي كل فريق ما يلزم الفريق 
التحالف  هو  والتضامن:  عمل)2(  او  أمر  من  اآلخر 
املخاطر  يف  التايل  والرتحيب  لالشرتاك  وااللتزام 
املتوارثة يف الوجود االنساين سواء كان هذا التضامن 
موجود فعليًا يف جمتمع ما او ال، والتضامن ايضًا: هو 
فكرة اساسية موجودة يف نظريات علم االجتامع يف 
اجلدل واحلوار العلمي بشأن اسس التعايش االنساين 
وهو املفهوم متواجد يف نظريات دوركهايم وماركس 

وكونت)3(.

أي  الفعل مجع  اىل  يرجع  اللغة  االجتامعي يف  اما 
مجعته  ويقال  بعض،  من  بعضه  بتقريب  اليشء  ضم 
ْمُس  الشَّ الكريم: ﴿وَُجَِع  القرآن  فاجتمع، وجاء يف 
َوالَْقَمُر﴾)4( وايضا قوله تعاىل: ﴿قُْل َيَْمُع بَيَْننا َربُّنا 
ُثمَّ َيْفَتُح بَيَْننا بِاْلَّقِ َوُهَو الَْفتَّاُح الَْعلِيُم﴾)5( أي مجع 
الُْمْؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ تعاىل:  وقوله  الفتح،  ثم  الكل  بني 
ْمٍر 

َ
أ َع  َمَعُه  اكنُوا  ِإَوذا  َورَُسوِلِ  بِاللِ  آَمُنوا  ِيَن  الَّ

ذِنُوهُ﴾)6(  أي اخلطر الذي 
ْ
جاِمٍع لَْم يَْذَهُبوا َحتَّ يَْسَتأ

اجتمع الناس من أجله، وكان االمر مجعهم نفسه.
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ما  ألفــراده  املجتمع  يضمن  ان  هو  واالجتامعي 
ألوالدهم  وتعليم  تريض  نفقات  من  اليه  حيتاجون 

وغري ذلك من االمور)7(.

احد  هو  اصطالحًا:  االجتامعي  التضامن  ثانيًا: 
العنارص االساسية التي يقوم عليها التعايش والتعاون 
السلمي يف املجتمع  من اجل تبادل املنافع واالشرتاك 
نحو  واالجتــاه  التآزر  اىل  باإلضافة  فيها،  واالسهام 
التجمع او االحتاد، كام يعترب النتيجة الرضورية لكون 
عن  بمعزل  العيش  يمكن  ال  اجتامعيًا  كائنًا  االنسان 
عدة  وغايات  اهداف  حتقيق  اجل  من  جمتمعه  افراد 

ألجل العمل املشرتك وحتقيق ما يصبو له)8(.

وسيلة  هو  ايضًا:  االجتامعي  التضامن  وعرف 
وغاية لتيسري وتسهيل احلياة االنسانية، وسبب للنمو 
الدول  ملجد  اصل  وهو  والتطور  والصعود  والرقي 

وتقدم وارتقاء الشعوب)9(.

في  الجتماعي  الت�شامن  الثاني:  المطلب 

القراآن الكريم

الكريم  القرآن  يف  االجتامعي  التضامن  ذكر  ورد 
ولكن ليس بصورة رصحية ومبارشة وانام جاء ذكره 
يف القرآن بصورة غري مبارشة والتي اكد فيها القرآن 
عىل رضورة التكاتف واالحتاد والتعاون بني مجيع ابناء 
الناس لغرض بناء املجتمع وصالحه ومنها قوله تعاىل: 
َوالَّْقوى َوال تَعاَونُوا َعَ اِلثِْم   ِ ﴿َوتَعاَونُوا َعَ الِْبّ
الْعِقاِب﴾)10(،  إِنَّ الَل َشِديُد  َواتَُّقوا الَل  َوالُْعْدواِن 
الصالت  حسن  عىل  سبحانه  اكد  آخر  موضع  ويف 
والتضامن بني ذوي القربى والتواد واملودة فيام بينهم 

من اجل بناء االرسة وبالتايل بناء املجتمع ومنها قوله 
ُّوا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمْشِِق  ْن تَُول

َ
تعاىل: ﴿لَيَْس الِْبَّ أ

الِخرِ  َواْلَوِْم  بِاللِ  آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َولِكنَّ  َوالَْمْغرِِب 
َوالِْكتاِب َوانلَّبِّينَِي َوآَت الْماَل َع ُحّبِهِ  َوالَْمالئَِكةِ 
بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمساكنَِي  َواْلَتاىم  الُْقْرىب  َذوِي 
اكةَ  الزَّ َوآَت  الةَ  الصَّ قاَم 

َ
َوأ الّرِقاِب  َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ

ساءِ 
ْ
ابِرِيَن ِف اْلَأ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إِذا اعَهُدوا َوالصَّ

ولئَِك 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِحنَي اْلَأ َّ َوالضَّ

يِْن  ﴿َوبِالْوادِلَ تعاىل:  قوله  وايضا  الُْمتَُّقوَن﴾)11(   ُهُم 
َواْلارِ  َوالَْمساكنِِي  َواْلَتاىم  الُْقْرىب  َوبِِذي  إِْحساناً 
اِحِب بِاْلَنِْب َوابِْن  ذِي الُْقْرىب َواْلارِ اْلُُنِب َوالصَّ
يْمانُُكْم إِنَّ الَل ال ُيِبُّ َمْن 

َ
بِيِل َوما َملََكْت أ السَّ

﴿َوآِت  تعاىل:  قوله  وايضا  فَُخوراً﴾)12(  ُمْتااًل  اكَن 
ْر  ُتَبذِّ َوال  بِيِل  السَّ َواْبــَن  َوامْلِْسِكنَي  ُه  َحقَّ اْلُقْربى  َذا 

َتْبِذيرًا﴾)13(.

الكريم يف موضع  القرآن  اكد  اىل ذلك  باإلضافة 
جعل  انه  اذ  االجتامعي  التضامن  رضورة  عىل  اخر 
وتقويم واصالح   املصالح  املال وسيلة وغاية جللب 
االسالمية  الطرق  يف  انفاقه  اىل  التوجيه  مع  احلياة، 
والتعاضد   التضامن   حتقيق  اجــل  من  املــرشوعــة 
والتكاتف بني ابناء البرش كافة وهذا ما اكد عليه جل 
َورَُسوِلِ  بِاللِ  ﴿آِمُنوا  بقول:  العزيز  كتابه  يف  وعال 
ِيَن آَمُنوا  ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفِنَي فِيهِ فَالَّ نْفُِقوا ِممَّ

َ
َوأ

ِمْن  َكبرٌِي﴾)14( ﴿َوآتُوُهْم  ْجٌر 
َ
أ لَُهْم  نَْفُقوا 

َ
َوأ ِمنُْكْم 

وايضًا  تُْكرُِهوا﴾)15(   َوال  آتاُكْم  ِي  الَّ اللِ  ماِل 
تِي َجَعَل  َفهاَء َأْمواَلُكُم الَّ قوله تعاىل: ﴿َوال ُتْؤُتوا السُّ

اهللُ َلُكْم ِقيامًا﴾)16(.
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في   الجتماعي  الت�شامن  الثالث:  المطلب 
الحاديث النبوية ال�شريفة

التضامن  احاديث عدة تؤكد عىل رضورة  توجد 
والتكافل والتعاضد لغايات عده منها اصالح الفرد 
الصحيح  السليم  االجتاه  نحو  به  والسري  واملجتمع 
))عىل   :اهلل رســول  عن  الرشيف  احلديث  ففي 
كل مسلم صدقة فقالوا: يا نبي اهلل فمن مل جيد قال: 
جيد  مل  فإن  قالوا:  ويتصدق  نفسه  فينفع  بيده  يعمل 
له  فإهنا  الرش  عن  وليمسك  باملعروف  فليعمل  قال: 

صدقة(()17(.

عىل  االعامل  توزيع  يبني  الرشيف  احلديث  فهذا 
كل فرد من افراد االمة االسالمية مع بيان وظيفة كل 
واحد منهم، وفيه احلث عىل التكافل االجتامعي بني 

االفراد)18(.

ويف حديث آخر عن رسول اهلل  قال:  ))ترى 
املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
بالسهر  جسده  سائر  له  تداعى  عضو  اشتكى  اذا 

واحلمى(()19(.

والتكافل  التضامن  أمهية  يبني  احلديث  وهــذا 
االجتامعي ويبني مسؤولية كل افراده عن آالم الفرد 

الواحد للفرد االخر.

))مثل   :اهلل رسول  قال  سعد  بن  سهل  وعن 
املؤمن من اهل االيامن مثل الرأس من اجلسد يأمل مما 
يصيب اهل االيامن كام يأمل الرأس مما يصيب اجلسد 

فاالربع(()20(.
  

الت�شامن الجتماعي   اأهمية   الرابع:  المطلب   

في ال�شالم 

مفككة  ــي  وه الــعــرب  ــة  ام يف  االســـالم  ظهر 
تعبد  وكانت  القبلية،  احلروب  يف  منهكة  االوصال 
توحيد  عىل  االســالم  فعمل  ــام،  واالصــن االوثـــان 
الكريم  الــقــرآن  وهــي  رايته  حتت  ومجعه  عقيدهتا 
عقيدة   استقرت  ان  وبعد  الرشيفة،  النبوية  والسنة 
االمة عىل التوحيد  عمل االسالم عىل  ارساء دعائم 
امته فغرس االلفة واملحبة  بني افرادها، ومن ضمن 
باعتبارها  اهتم هبا االسالم هي االرسة  التي  االمور 
االنساين  املجتمع  منها  يتكون  التي  االوىل  اللبنة 
اثرت عىل  اختلت  وان  املجتمع  فان صلحت صلح 
افراد  بني  العالقات   االسالم  نمى  لذلك  املجتمع، 
يؤمن  والرضاء  البأساء  متضامنة يف  وجعلها  االرسة 
افرادها بمسؤوليتهم بعضهم جتاه بعض)21( كام جاء 
ْوىل بَِبْعٍض 

َ
رْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُوا األ

ُ
يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

ِف كِتاِب اللِ إِنَّ الَل بُِكّلِ َشْ ٍء َعلِيٌم﴾)22(.
بالتضامن  االجتامع  علم  يف  يسمى  املعنى  وهذا 
االجتامعي وقد جعله الكتاب واملؤلفني اوىل عنارص 
النجاح  يتوقف  وعليه  االنسانية  للمجتمعات  احلياة 
لالمة  ومن خالله تستطيع االمة القيام بواجباهتا)23(.

بروابط  املسلمني  كافة  بني  ــالم  االس ربــط  وقــد 
متامسكة قوية بحيث جعل منهم امة واحدة متضامنة 
متعاونة وجعل كل واحد منهم اخ للفرد االخر وان 

حيب لغريه ما حيب لنفسه)24(.

وللتضامن عنرصان مها اديب ومادي فاألديب وهو 
بإخالص  والفضائل  والرتاحم  بالتعاطف  يتمثل 
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مثال  والصالح  اخلري  معاين  لكل  والدعوة  وصدق 
اآلمهم  من  والتخفيف  ــرىض  وامل االرقــاب  ــارة  زي
فتكون االرسة مثل اجلسد الواحد يف مواجهة حتديات 

احلياة والتكاتف يف مواجهة الظروف الصعبة)25(. 

اما العنرص االخر هو العنرص املادي واساسه هو 
للمحتاج  افراد االرسة  املقتدر واملتمكن من  مساعد 
وتقديم املعونة له من خالل املال اذ ان القرآن الكريم 
كام  االوالد   مثيله  احلياة   زينة  باهنا  االموال  وصف 
نْيا لَعٌِب  َما اْلَياةُ ادلُّ نَّ

َ
جاء يف قوله تعاىل: ﴿اْعلَُموا أ

ْمواِل 
َ
األ ِف  َوتَكاثٌُر  بَيَْنُكْم  َوتَفاُخٌر  َوزِيَنٌة  َولَْهٌو 

ْوالدِ﴾)26(. 
َ
َواأل

ينبغي  التي  االســالــيــب  يبني  االســـالم  ان  أي 
حتقيقها عىل كل فرد باملور املادية واملعنوية، وتتوقف 
لتحقيق  املستعملة  واالجــهــزة  ــواد  واملـ االدوات 
تعتنقها  التي  ــس  االس عىل  االجتامعي  التضامن 
التي  واالهــداف  واالولــويــات  االنسانية،  اجلامعة 
التي  االسس  اتباع  من  والبد  حتقيقها)27(  اىل  تسعى 

تتطلبها الرشيعة االسالمية)28(.

المبحث الثاني: 

اثر الت�شامن الجتماعي في الزيارة 

الأربعينية الخالدة 

المطلب الأول: التعريف  بالزيارة الأربعينية 

عودة   او  مرد  يوم  هو  األربعينية  بالزيارة  يقصد 
من  رؤوس  مع  الشام  من   احلسني االمام  رأس 
قتل من اصحابه واهل بيته لدفنها مع اجسادهم،  

والذي يصادف يف العرشين من صفر  أي بعد مرور 
معاوية  جيش  يد  عىل  استشهادهم   عىل  يوم  اربعني 
يزيد  اىل  ــرؤوس  ال اخــذوا  ان  بعد  عليهم  اهلل  لعن 
جاءت  وقد  مرص)29(  اىل  ثم  عسقالن  اىل  به  وطافوا 
برفقه   السجاد االمــام  مع   زينب السيدة 
لغرض  كربالء  ارض  اىل  والنساء  وااليتام  العيال 
االربعني)30(  يوم  يف   احلسني االمــام  قرب  زيــارة 
))ويف  بقول:  الطويس  الطائفة  شيخ  ذلك   ويؤكد 
اليوم العرشين منه )إي شهر صفر( كان رجوع حرم 
اىل  الشام  أيب طالب من  ابن  اهلل  أيب عبد  سيدنا 
فيه جابر  الذي ورد  اليوم  مدينة رسول اهلل وهو 
بن عبد اهلل بن حرام األنصاري ريض اهلل عنه صاحب 
رسول اهلل من املدينة إىل كربالء لزيارة قرب ايب عبد 
ويتسحب  الناس  من  زاره  من  أول  فكان   اهلل

زيارته فيه وهي زيارة األربعني(()31(.

يف   احلسني لألمام  األربعني  زيارة  وذكرت 
نصوص عدة لالحاديث التي  اكدت عليها، لكوهنا 
احد الوسائل التي حتفز الفرد للتقرب  من الباري جل 
  وعال  واحلصول عىل رضاه، كون األمام احلسني
الدين  تثبيت  لغرض  التضحيات   واروع  اجل  قدم 
))االســالم  قيل:  حتى  وبقائه،  واركانه  االسالمي 
إىل  باإلضافة  البقاء(()32(،  الوجود  حسيني  حممدي 
وبناء  قيام  يف  الكبرية  الدعامة  االربعينية  الزيارة  أن 
املجتمعات املتامسكة ونبذ  الضغينة  واحلقد  واحلسد 
املودة  عنارص  إحدى  اهنا   اىل  باإلضافة  والبغضاء، 
املجتمع  أفــراد  بني  والتواصل  والتضامن  واأللفة 
مجعيا بكل انواعه وفئاته  وطبقاته، فارتبطت الزيارة 
األربعينية يف أمور عدة منها  التأكيد عىل هوية املؤمن 
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رواة  فيام  الطويس  جعفر  أيب  عن  وباإلسناد  فيها، 
 العسكري عيل  بن  احلسن  اإلمام  عن  باإلسناد 
انه قال:))عالمات املؤمن مخس: صلوات اخلمسني 
اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتحتم  األربعني،  وزيارة 

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم(()33(.

وروي  عن االمام الصادق عن صفوان بن 
زيارة  يف   الصادق موالي  يل  قال  اجلامل  مهران 
ويل  عىل  السالم  تقول:  النهار  ارتفاع  عند  األربعني 
اهلل  وحبيبه السالم عىل خليل اهلل ونجيبه السالم عىل 
املظلوم  احلسني  عىل  السالم  صفيه  وابن  اهلل  صفي 

الشهيد.....(()34(.

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الثاني:  المطلب 

المجال الديني والخالقي

الدين االسالمي هو النظام الوحيد  الذي يتفاعل 
ويستجيب هلتاف االنسان و يتالئم مع فطرة االنسان 
يتكفل  الــذي  النظام  وهو  عليها،  اهلل  خلقه  الــذي 
درجــات  واعــىل  ارفــع  اىل  ورقية  االنسان  بسعادة 
الكامل، ويأخذ بيد االنسان  اىل ما فيه خريه وصالحه 
واحكامه  قــواعــده  له  ديــن  هو  واجــلــه   عاجله  يف 
االزمــان   تتحدى  والتي  الثابتة  وقوائمه  اخلاصة،  
يتمتع  ما  بفضل  ذلك  وكل  واملرشعني  واملفكرين 
بخالف  احلياة  نحو  وبعث  حيوية  من  الدين  هذا  به 
اشبه  تعدو  ال  التي  والقوانني  النظم  من  الكثري 
الركب  الدين يواكب ويساير  امليتة وهذا  بالنظريات 
والتجارية  والصناعية  العلمية  تطوراته  يف  االنساين 
العالية  االخالق  عىل  الدين  ويؤكد  واالجتامعية)35( 
من  جمموعة  هي  االسالمية،  واالخالق  والسامية، 

االقوال واالعامل واالفعال التي ترتكز عىل منظومة 
والــقــواعــد،   ــس،  واالسـ ــول،  االصـ ــن   م متناسقة 
العقيدة  مع  ومتصلة  مرتبطة  والفضائل  واملبادئ، 
والرشيعة االسالمية من خالل القرآن الكريم وسنة 

.)36(اهل البيت

الزيارة  يف  واضــح  االجتامعي  التضامن  وكــان 
 األربعينية من خالل التخلق بأخالق ايب عبد اهلل
تثبيت واستمرار  بنفسه وعياله ألجل   الذي ضحى 
جتسيدا  االربعني  زيارة  فشكلت  االسالمي،  الدين 
اعدائهم   البيت والرباءة من  الوالية ألهل  ملبدأ 
وقد اكدت الكثري من النصوص القرآنية واالحاديث 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  االمرين  هذين  عىل  الرشيفة 
يُوادُّوَن  الِخرِ  َواْلَوِْم  بِاللِ  يُْؤِمُنوَن  قَوْماً  َتُِد  ﴿ال 
بْناَءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ آباَءُهْم  َولَْو اكنُوا  َورَُسوَلُ  الَل  َحادَّ  َمْن 

قُلُوبِِهُم  ِف  َكَتَب  ولئَِك 
ُ
أ َعِشرَيَتُهْم  ْو 

َ
أ إِْخواَنُهْم  ْو 

َ
أ

يََّدُهْم بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْرِي 
َ
اِليماَن َوأ

َعنُْهْم  الُل  رَِضَ  فِيها  خادِلِيَن  نْهاُر 
َ
األ َتْتَِها  ِمْن 

ال إِنَّ ِحزَْب اللِ ُهُم 
َ
ولئَِك ِحزُْب اللِ أ

ُ
َورَُضوا َعنُْه أ

 :الرضا االمام  عن  جاء  وقد  الُْمْفلُِحوَن﴾)37( 
))كامل الدين والياتنا والرباءة من عدونا(()38(.

وكان التضامن االجتامعي له دور يف ترسيخ العقيدة 
االسالمية، وجتهيز وهتيئة األيامن بالقضية  احلسينية، 
بنحو يسعد ويبهج الناظرين وجيذهبم، ويعترب الدين 
املجتمعات  القدم االكثر استدراجا واجتذابا يف  منذ 
الرشقية، وان الكاريزما الدينية هي االكثر واالعظم 
اثرا يف زيادة واعالء حصيلة االمتثال الشعبي، السيام 
ويف  املجتمع)39(،  تكتسح  التي  واالزمات  املحن  يف 
العراقي  البلد  داخل  من  الــزوار  وتضامن  حضور 
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وخارجي  يف الزيارة االربعينية فهم يؤكدون بذلك 
واحد  فرد  كل  وان  الشيعية،  االسالمية  اهلوية  عىل 
ألهل  ومــواالتــه  االسالمية  هبويته  سيشعر  منهم 
البيت وسيشعر بالفخر واالنتامء وحياول تأكيد 
اهنم  اىل  باإلضافة  معه)40(  من  ونفس  نفسه  يف  ذلك 
يؤكدون عىل عصمة االمام احلسني عند الوقوف 
عند امام قربه الرشيف ويقرا يف زارته: ))اشهد انك 
كنت نورا يف االصالب الطاهرة واالرحام املطهرة مل 
تنجسك اجلاهلية بانجاسها ومل تلبسك من مدهلامت 
املؤمنني  الدين واركان  انك من دعائم  ثياهبا واشهد 
االدي  الزكي  الريض  التقي  الرب  االمام  انك  واشهد 

املهدي...(()41(. 

من  الدينية  للمؤسسات  كــان  ذلــك  عن  فضال 
خالل احلوزة العلمية والعتبات املقدسة دور يف حتقيق 
التنمية االجتامعية، وتنشيط خمتلف اشكال التضامن 
معلام  لتكون  تالها  وما  الزيارة  خالل  االجتامعي 
ثقافيا،  اذ برز من خالهلا عدد من االدبيات التي هتتم 
بالتغريات والتطورات التي حصلت يف عامل املجتمع 
يف  االسالمي  الشيعي  واملجتمع  اقليميا،  العراقي 
العامل االسالمي وترتكز عىل املثل والقيم، وتنح هذه 
املثل والقيم رشعية السلوك التضامني، وتعني مدى 

استدامة االهداف املراد حتقيقها)42(.

ويف املجال والتوجه االخالقي ينظر اىل التضامن 
عن  فضال  االسالمية،  العقيدة  تثبتها   خلقية  قيمة 
عىل  وعالية  رفيعة  وقــدرة  سعة  التضامن  ان  ذلك 
خلق املثال والرمز النموذجي املؤثر والفعال يف القيم 
واملعاين  الدالئل  فيها  تسمو  التي  االخالقية   العالية 

االنسانية االسالمية)43(.

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الثالث:  المطلب 

المجال القت�شادي

رضورات  من  رضورة  االقتصادي  العامل  يعد 
العمل والعيش واحلصول عىل اهداف  احلياة ألجل 
من  وغريها  ــأوى  وامل واللبس  االكــل  منها  متعددة 
ــارة  زي فكانت  الــفــرد)44(،  حيتاجها  التي  االمـــور 
هبذا  املسري  يف  سامهت  التي  العوامل  احد  االربعني 
التضامن االجتامعي  التقدم من خالل   العامل نحو 
يف هذه الزيارة املليونية التي يشهدها البلد العراقي يف 
كل موسم يف من شهري حمرم وصفر، اذ كان   هلذه 
يبحثون  ممن  عمل  فرص  اجياد  يف  كبري  دور  الزيارة  
عنه  واحلصول عىل مكاسب وارباح جتارية فصليه، 
من   والتبضع  التسوق  عىل  الزائرون  حيرص   حيث 
والعطايا  اهلبات  خصوصا  واقارهبم،  لذوهيم  اهلدايا 
واملكان  العظيمة  املناسبة  خصوصية  عن  املعربة 
من  التذكارية  االشياء  بأخذ  الزائر  يقوم  اذ  املقدس 
العتبات  من  والقريبة  املحيطة  واملجمعات  االسواق 
معه  ويأخذها  برشائها  يقوم  التي  واالشياء  املقدسة 
 سواء كانت اآليات القرآنية او صور اهل البيت
التي تنقش يف سوق الصفارين او الساعات  او الرتبة 
عن  املعربة  اهلدايا  من  غريها  او  السبح  او  احلسينية 
املقدسة  مدينة كربالء  اسواق  اذ تشهد  املناسبة  تلك 
 احلسني االمــام  مرقدي  من  القريبة  خصوصا 
كثريا  وتسوقا  اقباال   العباس الفضل  ايب  واخيه 
قمة  والتي جعلتها يف  اسواقها  واهلدايا من  للبضائع 
مدينة  عىل  االمر  يقترص  وال  التجاري)45(  موسهام 
ايضا  العراقية  املدن  بقية  تشهد  بل  فحسب  كربالء 
التي حتتضن مراقد  االئمة  واوليائهم الصاحلني 
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والكاظمية  كالنجف  جيدا  اقتصاديا  نشاطا  فيها 
هلا  األربعينية  الزيارة  ان  ذلك  عن  فضال  وسامراء، 
اثر كبري يف خلق فرص عمل سواء كانوا اصحاب ام 
ال اذ تتيح توفري فرص عمل هلم، اىل جانب توفريها 
واجتامعية  مهنية  مهارات  لتعلم  واسعة  عمل  ورش 
عدة، فضال عن اهنا تساهم يف توفري فرص السعادة 

والشعور بالرضا وارتياح النفس)46(.

االجتامعي  التضامن  يشجع  ذلك  اىل  باإلضافة 
بالبنية  االرتقاء  اجل  من  للعمل  االفــراد   حب  عىل 
اشكال  عىل  يــربز  حيث  واالقتصادية  االجتامعية 
الرشكات  واصحاب  رجــال  بني  متبادلة  وهيئات 
بعض  به  تقوم   ما  وهــو  واملــؤســســات،  واالعـــامل 
الرشكات  صعيد  عــىل  الــعــامل  بــلــدان  اقتصاديات 
واملؤسسات التضامنية، والعائلية يف املجال التجاري 
االقتصادية   العينة  تتكون  خالهلا  الصناعي،ومن  او 
عىل شكل خطط ومشاريع  فعالة وانتاجية وخدمية  
فيه  يشارك  اجلامعي،  التطوعي  بالعمل  القيام  تتوىل 
املسامهون  والعاملون يف  هذه الزيارة  العظيمة،باالجتاه 
الذي يسري بثقافة العمل وتطوره، ويضائل وخيفض 
من حد البطالة املوجودة يف املجتمع وحيسن ويطور 

من الرتكيبة االقتصادية يف املجتمع)47(.   

في  الجتماعي  الت�شامن  دور  الرابع:  المطلب 

مجال العمل التطوعي

بناء  يف  اســـايس  ــن  رك التطوعي   العمل  يعد 
املجتمعات، ونرش التامسك االجتامعي بني املواطنني 
بكل معاين  تقرتن  انسانية  أي جمتمع، هي ممارسة  يف 
والتطوع  البرشية  املجموعة  عند  والصالح  اخلري 

حيث  من  الزمنية  الــفــرتات  خــالل  خمتلف  يكون 
الدوافع واالشكال واالجتاهات  فمن حيث الدوافع 
او  ديني  او  اقتصادي  او  ان يكون سيايس  اما  متنوع 
نفيس، ومن حيث االشكال قد يكون جهد يدوي او 
او غري ذلك، ومن حيث  او مهني  او تربعي  عضيل 
االجتاهات قد يكون تلقائي او موجه من قبل الدولة 
عىل شكل انشطة اجتامعية او تعليمية او تنموية)48(.     

الــزيــارة  جمتمع  يف  التطوعي  العمل  ويشكل 
تطوعي  اجتامعي  عمل  اضخم  املليونية   األربعينية 
عامة  من  الفاعلني  التطوعي  االالف  فيه  يشارك 
الناس  كبارا وصغارا سواء كان من الرجال ام النساء 
ام الشباب ام االطفال الذين نذورا انفسهم، وشدوا 
اشباع  اجل  من  طاقاهتم  وكرسوا  وبذلوا  ازرهــم، 
القادمني  الــزوار  من  للماليني  االنسانية   احلاجات 
كافة،  العراقية  املحافظات  من  وكربالء  النجف  اىل 
ومن كل دول العامل، بدءا من احلاجات الفسيولوجية 
واملأوى،  وامللبس  والعطش  كاجلوع  حيتاجوهنا  التي 
فضال عن احلاجة اىل النوم، وجتنب  االوجاع  واآلم، 
حاجاهتم  وتلبية  اشباع  يف  االسهام  اىل  باإلضافة 
املتصلة  احلاجات  من  جمموعة   تضم  والتي  االمنية 
نوع  ضامن  وكذلك  الراهنة،  االوضاع  عىل  باحلفاظ 
املعنوي  ــان  واالم واالنضباط  النظام  من  وشكل 
والثبات  باألمان  االحساس  اىل  كاحلاجة  واملــادي 
واجليش،  الرشطة  من  فرق  قدمت  وقد  واحلامية، 
االمان  ادامة  يف  التطوعية  املساعدة  الشعبي  واحلشد 
املواطنني   حياة  عىل  احلفاظ  اجــل  ومــن  وصيانته 
الصحية  املفارز  انتشار  اىل  باإلضافة  كافة،  والزوار 
الصحي  االمن  حتقيق  لغرض  والشعبية،  احلكومية 
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انخفاض  األربعينية  الزيارة  ايام  وينترش  للزائرين، 
حاالت الرسقة  واجلرائم بالرغم من كثرة االزدحام 
وشدته، وهذا ا حيقق االمن  االجتامعي واحلفاظ عىل 

ممتلكاته )49(.

التي  امليدانية  باإلضافة اىل اتشار الفرق واهليئات 
كربالء  اىل  املؤدية  الطرق  كافة  عىل  املواكب  تسمى 
ابتداء من بدايات احلدود العراقية وخصوصا الطرق 
الطويلة التي تربط بني حمافظات جنوب العراق وبني 
اذ  تظهر يف هذه الطرق كافة اشكال املروءة  كربالء 
القول  يمكن  التي  العراقية  والقيم  واجلود  والكرم 
ذلك  عىل  االمر  يقترص  ومل  العراقية(،  )النخوة  عنها 
والنساء  الرجال  من  الكثري  املشاية  طريق  يف  جتد  بل 
كبارا  وصغار وشيوخا وشبابا وهم يعرتضوا طريق 
اىل  بالذهاب  املشاة  من  ومتوسلني  طالبني  املشاية 
ذلك  وبعد  ويناموا  ويأكلوا  يسرتحيوا  لكي  منازهلم 
التي وقفوا  العامة  جيلبوهم يف سياراهتم اىل االماكن 

عندها ليكملوا مسريهم اىل كربالء)50(.

يقومون  يف  املجتمع  فئات  مجيع  نجد  لذلك 
بتقديم  االربعينية  الــزيــارة  يف  مهم  ودور  بعمل 
 افضل  اخلدمات للزائرين  ايب عبد اهلل احلسني
لألمام  وعشقا   حمبا  ايثاري  ديني  سلوكي  بدافع  
هذه  احياء  يف  االدوار  تتداخل  وقد   ،احلسني
السنوية رجاال ونساء دون ان خيدش ذلك  الذكرى 
التداخل يف حياء املامرسني او يتسبب ببعض املحاذير 
بالطبخ والتنظيف  تقوم  الرجال  اذ نشاهد  الرشعية، 

وهو عمل تقوم به النساء)51(.

وتوزيع  بتقديم  النساء  تقوم  ذلك  اىل  باإلضافة 

احلشمة   غاية  يف  ــي  وه ــلــزوار  ل والـــرشب  االكــل 
بمداواة  قيامها  اىل  باإلضافة  الديني،  وااللــتــزام 
ومعاجلة املرىض واملصابني،وكذلك  قيامها بتوصيل 

املؤون ألصحاب املواكب)52(.

كل تلك االمو تدخل يف باب التعاون االجتامعي 
من اجل نجاح الزيارة األربعينية يف كل عام وهي يف 
تزايد سنة بعد اخرى. وفق اهلل اجلميع خلدمة االمام 

احلسني راجني قبول هذا العمل املتواضع.

 الخاتمة

بعد اتام البحث والسري به تم التوصل اىل جمموعة 
من النتائج االتية: 

رضوري . 1 امر  االجتامعي  والتكاتف  التضامن 
مهم من اجل انجاح الزيارة املليونية التي تتجدد 

وتتزايد يف كل عام.
الفوارق . 2 ازالة  يف  دور  االربعينية  للزيارة  كان 

يف  دورها  عن   فضال  كافة،  الناس  بني  الطبقية 
التآزر والتكاتف والوقوف امام حتديات العرص 

وظروفه الراهنة.
التضامن االجتامعي ينظم  العالقات يف املجتمع . 3

العامة  االستثنائية  الظروف  مواجهة  ألجل 
حقهم  عن  باألفراد  تسحب  والتي  واخلاصة 

االصيل يف توفري حد الكفاية.
يف  الزيارة االربعينية  خيلق التضامن االجتامعي . 4

اثر ودور فاعل يف جمال العمل التطوعي  ورعاية 
قيم  وتثبيت  وارساء  هبم،   واالهتامم  الشباب 
االنتامء الوطني عندهم،  وكذلك تفعيل ور املرأة 

يف التنمية االجتامعية.
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اوضحت الزيارة األربعينية ما تقوم به الطبقات . 5
اعامل  من  الزيارة  هذه  يف  كافة  االجتامعية 
الذي   احلسني اهلل  عبد  ايب  ازاء   وواجبات 
كلمة  اعالء  اجل  من  والنفيس  بالغايل  ضحى 
املجتمع  يف  فرد  كل  عىل  فوجب  ونرشه  الدين 
ضحى  الذي   إلمامه لدية  ما  كل  يقدم  ان 

بحياته.
االربعينية . 6 الزيارة  يف  االجتامعي  التضامن  اظهر 

مدى قوة العالقات بني الناس ومدى تاسكهم 
فعاليات  وهي   ،احلسني لألمام  ووالئهم 
معينة  اساليب  اساس  عىل  تت  حمددة  روحية 

وحمددة خيتطها العرف الثقايف واالديب. 
اكدت الزيارة األربعينية مدى امتالك عامة الناس . 7

وامتثاهلم  بقضيتهم   وايامهنم  الديني  الواعز  اىل  
يف   البيت اهل  ائمة  عليه  ووجه  حث  بام 
مجيع  بقضاء  ومتأملني  متفائلني  املوضع   هذا 
املواكب  والسيام  الشفاعة،  نيل  مع  حوائجهم 
احلسينية املنترشة عىل جانبي الطرق والشوارع  يف 
كافة املحافظات  التي تؤدي اىل كربالء  والسيام 
نجف - كربالء، وبغداد - كربالء  اذ جتد هذه 
الطعام  من  اخلدمية   االمور  كافة  تقدم  املواكب 
تقديم  عن  فضال  واملأوى،  وامللبس  والرشاب 
االمور االمنية وغريها من االمور االخرى التي 
التعجب  يظهر  بحيث  الزائر،  خمليه  يف  تقع  ال 
تلك  يشاهدون  العرب واالجانب حينام  للزوار 

اخلدمات.
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