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الملخ�ض

تعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية املتميزة، وملا هلا أمهية كبرية يف قلوب املؤمنني واملؤمنات، يتوجه 
املاليني من الزوار يف كل عام اىل كربالء املقدسة من بلدان العامل املختلفة، ألجل اعالن احلب والوالء لسيد 
الثقايف واالجتامعي الستلهام الدروس والعرب ومن ثم الشعور  الشهداء اإلمام احلسني يف اطار التكامل 
بالعدالة االنسانية، وقد تعددت أبعادها االقتصادية واالجتامعية والرتبوية واالنسانية، وباتت عنوانًا للتعاون 
وتكريس ثقافة التكافل االجتامعي بام يمثله من قيمة انسانية عالية لتحقيق اهداف التنمية املستدامة، والجل 
ذلك تضمن البحث ثالثة حماور رئيسة لبيان الدالالت واملعاين هلذه الزيارة فضاًل عن ابعادها املختلفة، وقد 

خلص البحث اىل خاتة ألهم االستنتاجات والتوصيات.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، االبعاد االجتامعية، االبعاد االقتصادية، االبعاد الرتبوية.
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Abstract

The visit of the forty of the distinctive religious events، and because of its great importance 
in the hearts of believers and believers، millions of visitors go to the holy city of Karbala from 
different countries of the world، in order to declare love and loyalty to the martyrs of Imam 
Hussein، peace be upon him within the framework of cultural and social integration to draw 
lessons and lessons Hence، the sense of human justice، has multiplied its economic، social، 
educational and human dimensions، and has become the title of cooperation and dedication 
of a culture of social solidarity، which represents a high human value to achieve the goals of 
sustainable development، and for this research included three areas T head of the statement 
connotations and meanings of this visit، as well as the various dimensions، has concluded 
research to the conclusion of the most important conclusions and recommendations.

key words: Arbaeen visit, social dimensions, economic dimensions, educational dimensions.
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المقدمة 

تعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية املتميزة، 
إذ  واملؤمنات،  املؤمنني  قلوب  يف  بالغة  أمهية  وهلا 
كربالء  اىل  عــام  كل  يف  ــزوار  ال من  املاليني  يتوجه 
وكبارًا،  صغارًا  وصــوب،  حدب  كل  من  املقدسة 
خمتلف  ومن  العامل  بقاع  شتى  من  ونساًء،  رجــاالً 
جيمعها  والثقافات،  وااللوان  واالعراق  القوميات 
من  املقدسة  كربالء  اىل  الوصول  هو  واضح  هدف 
أهنا   ...البيت اعالن حّبها ووالئها ألهل  أجل 
ثقافة املسري، ثقافة العطاء، ثقافة التكامل االجتامعي، 

ثقافة املحبة والسالم واالنسان.

وفكر  ثــورة  هي  املباركة،  احلسينية  النهضة  ان 
ومنها  درس،  جوانبها  من  جانب  كل  يف  ومنهج، 
تستلهم الدروس والعرب وضامن طريق الفكر والعمل 
وااليامن فضال عن كوهنا الشعور بالعدالة االنسانية. 

وقد تعددت أبعادها الدينية واالجتامعية والرتبوية 
والثقافية واالقتصادية والسيكولوجية، وباتت عنوانًا 
والعمل  واملواطنة  التعاون  روح  إلشاعة  ــزًا  ورم
الطوعي الذي أسهم يف بناء الكثري من الدول احلديثة 
فضاًل عن تكريس ثقافة التكافل االجتامعي بام يمثله 
مستدام،  اجتامعي  وتضامن  عالية  انسانية  قيمة  من 
وسمة العطاء والكرم واجلود وااليثار، وبناًء عىل ما 

سبق سيتم الرتكيز عىل املحاور والفقرات االتية:

املحور االول: زيارة االربعني: املعنى والدالالت 
السامية.

واالقتصادية  االجتامعية  االبعاد  الثاين:  املحور 
لزيارة االربعني.

لزيارة  والنفسية  الرتبوية  االبعاد  الثالث:  املحور 
االربعني.

اخلاتة.

المحور الول: زيارة الربعين: المعنى 

والدللت ال�شامية

مرور  تثل  ألهنا  باألربعينية  الزيارة  هذه  سميت 
 احلسني ــام  اإلمـ استشهاد  مــن  يــومــًا  أربــعــني 
كام  للهجرة)1(،   61 سنة  املــحــرم  مــن  الــعــارش  يف 
صفر  من  العرشين  يوم  يف  توافق  الزيارة  هذه  إن 
بن  جابر  الصحايب  فيه  ورد  الذي  اليوم  وهو  اخلري 
لزيارة  كربالء  إىل  املدينة  من  األنــصــاري  اهلل  عبد 
الناس.  من  زاره  من  أول  فكان   احلسني  قرب 
تأيت خصوصية اقامة الشعائر احلسينية يف يوم اربعني 
اإلمام احلسني املصادف يف العرشين من صفر من 
كل عام بمثابة هنضة اصالحية تتميز يف جمال الدعوة 
لبناء االنسان وتوطيد التفاعالت االجتامعية التي من 

شاهنا االسهام يف خلق جمتمع يسوده التعاون.  

ومن اجلدير بالذكر، إن زيارة االربعني هي عنوان 
جنسياهتم  بمختلف  فالناس  املجتمعي،  التعايش 
ال  املقدسة،  كربالء  إىل  واحد  مكان  نحو  يتجهون 
وال  القومية  وال  السياسية  اخلالفات  بينهم  تفرق 
االرواح  أن هدفهم االكرب هو ري  يعرفون  احلزبية، 
انموذج  االربعني  زيارة  يف  بينهم،  والتسامح  باحلب 
حي للتعاون، وفيها تكرس كل احلواجز بني الطبقات 
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مع  املــاء  يــوزع  اجلامعي  االستاذ  جتد  االجتامعية، 
كلهم  الشباب  مع  العجوز  والشيخ  الصغري،  الطفل 
الزوار،  وغري  للزوار  اخلدمة  تقديم  عىل  يتسابقون 
وعىل طول شهري حمرم وصفر تطرق ابواب البيوت 
لتقديم الطعام املجاين تعبريًا عن حب احلسني والتزامًا 
مسارها  اىل  االمــة  اعــادة  بثورته  اراد  الــذي  بنهجه 
الصحيح، فهذه املامرسات والتقاليد االجتامعية التي 
اىل  املجتمع  القصرية تشد  الزمنية  املدة  نراها يف هذه 
بعضه، وترتقي به اىل حيث االهداف السامية للدين 

االسالمي.

ان زيارة األربعني لإلمام احلسني بن عيل تكشف 
من  مهاًم  جانبًا  تربز  كام  عظيمة،  وآثار  دالالت  عن 
نذكر  اإلمام احلسني ومكانته وفضله  جتليات عظمة 

منها:

وهي . 1 ومعاين  كثرية  دالالت  له  االربعني  زيارة 
رسالة واضحة املعامل اىل كل الطغاة بان التواصل 
مع اإلمام احلسني هي قضية مبدأ؟ وجتديد 

.العهد لالمام احلسني
املسلم، . 2 للفرد  االعىل  املثل  بناء  االربعني  زيارة 

واملمثل باإلمام احلسني، كي يكون ضمريًا داخل 
اي مسلم جترفه االهواء والدنيا.

بوصفها ثقافة وفكرًا تتبناه رشحية واسعة يف األمة، . 3
يتمثل يف إحياء ذكرى اإلمام احلسني، ضمن 
األربعني،  زيارة  أيام  خاصة،  وطقوس  شعائر 
اإلمام  مرقد  صوب  طويلة  ملسافات  فامليش 
األطعمة،  أنواع  خمتلف  وتقديم   ،احلسني
وتوفري السكن والراحة وغريها ذا معان سامية. 
واستحقاق  احلسني  عاملية  عيل،  حممد  حسني 

الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاالً، 2016.
ان الزيارة جاءت عربة ليتحول البكاء والتفاعل . 4

عىل  كبرية  نافذة  اىل  املشاعر،  وهياج  الوجداين 
آفاق املعرفة بتفاصيل االحداث التي جرت يوم 

عاشوراء.
تنمي . 5 واسعة  معرفية  قاعدة  الزيارة  هذه  تشكل 

الفردي،  السلوك  ّعىل  ثم  بالقضية، ومن  الوعي 
النفوس،  يف  راسخة  ثقافة  اىل  بعد  فيام  ليتحول 
انتامئه،  وعنوان  االنسان  هوية  ضمن  وتكون 
املجالس  مظاهر  يف  مالحظته  يمكن  ما  وهذا 

احلسينية حتولت اىل سنّة اجتامعية)2(.
معاين . 6 بأسمى  كربالء  اىل  الطريق  اسمى  لقد 

اجلود والسخاء ورصخة يف وجه الظلم وصورة 
الزائرين  ماليني  ووجدان  أذهان  يف  راسخة 
من  البرشي  التدفق  فهذا  الرافدين،  وشعب 
دالالت  طياته  يف  حيمل  العامل  بلدان  خمتلف 
احلسينية  النهضة  اهداف  مع  تضامنا  انسانية 
ومن ثم إعالن الوالء للرسالة املحمدية ملقاومة 
الطغيان والفساد والظلم. حتى اصبحت القضية 

احلسينية رمزًا لالنسانية.
لدى . 7 باملسؤولية  الشعور  بتنمية  الزيارة  تسهم 

مثل  اجلامعة،  تّس  أمور  إزاء  الفرد  االنسان 
املمتلكات  عىل  واحلفاظ  البيئة  وسالمة  النظافة 
العامة، وحتى الذوق العام فيام يتعلق بأي سلوك 
يسري  التي  الطريق  زمحة  خالل  معني  ترصف  او 

فيها املاليني من الزائرين)3(.
ان الزيارة األربعينية تعد من أهم الشعائر الدينية . 8

وحجمها  آثارها  حيث  من  املقدسة  احلسينية 
فيها  يشرتك  إنسانية  مناسبة  فهي  وتفاصيلها 
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أن  معتربين  وطوائهم  دياناهتم  باختالف  الناس 
الطغيان.  من  للتحرر  ثوري  رمز   احلسني
الزائر  من  جتعل  النفس  علم  وجه  من  أهنا  كام 
باألمان  يشعر  وبالتايل  اهلل  مع  متصل  بأنه  يشعر 
وجتعل من الزائر يشعر باالنتامء هلذا الكم اهلائل 
بالقوة  الشعور  لديه  سيتولد  وهنا  الناس  من 
اإلجيابية  القيم  من  الكثري  وتنمي  والتوافق. 
أجل  من  والتضحية  واملحبة  والتسامح  كالكرم 

اآلخر وغريها.
 الزيارة األربعينية ليست جمرد مسرية جسدية، بل . 9

اإلنسانية،  التجارب  ميدانًا واسعًا من  اصبحت 
احلرية  من  كبري  قدر  هناك   االمان  مسرية  فأمام 

وعدم التدخل يف شؤون االخر.
التي . 10 واألهداف  واملبادئ  القيم  انتصار  تعني 

معركة  يف  احلسني  اإلمام  أجلها  من  استشهد 
واحلق  الظامل  عىل  املظلوم  انتصار  أي  كربالء، 

عىل الباطل)4(.

المحور الثاني:البعاد الجتماعية 

والقت�شادية لزيارة الربعين

اوًل: البعد الجتماعي

فكرية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  زيارة  ان 
فهي تلك من البواعث عىل العمل اجلامعي الطوعي، 
فتجد يف هذه الزيارة احلركة املتواصلة باخالص دون 

تذمر.

إنسانية فهو  قيمة  ذا  التكافل االجتامعي  وملا كان 
من أهم املبادئ التي تضمنها الزيارة لإلنسان للتوجه 

وهذا  واالمتهان،  الذل  عن  بعيدة  كريمة  حياة  نحو 
ما تفتقر اليه جمتمعات اليوم، وان أهم السامت التي 
يكتسبها االنسان يف زيارة االربعني هي سمة العطاء 
كثرية  وانسانية  اخالقية  خصاالً  بدوره  يورث  الذي 
البخل  وتغييب  وااليثار  واجلــود  الكرم  قبيل  من 
العنرصي  التمييز  عىل  القضاء  واحلــب  واالنانية 
وتكريس ثقافة املساواة والتواضع والتذكري باالخوة 

االنسانية عامة واالسالمية خاصة)5(.

السامية  الرمزية  القيمة  االربعينية  ــارة  زي تثل 
تطوير  عملية  عن  عبارة  وهي   كربالء لشهيد 
احلسيني  الرمز  بني  املتداخلة  للعالقات  مستمرة 
إحياء  يف  يشاركون  الذين  األشــخــاص  وماليني 
اإلجتامعية  والفعاليات  الدينية  الشعائر  عرب  ذكراه 
هبذا  شكلت  اإلستذكارية  املراسيم  هذه  املتنوعة، 
التنوع والتدفق العاطفي والفكري نمطًا ثقافيًا ينبغي 
حلاظه  يمكن  ما  أبرز  وإن  ودراسته  عنده  التوقف 
تاسك  هو  وحمبيه  اإلمــام  بني  املتداخلة  العالقة  يف 
مع  حتى  ــا  وإرصاره لرمزها،  العاشقة  الشخصية 
واملمتدة  تواجهها..  التي  والصعوبات  التحديات 

لفرتات زمنية طويلة)6(.

اإلمام  استشهاد  أربعينية  ذلك، إن  اىل  واستنادا 
اجتامعية، حتمل يف طياهتا  احلسني، تثل ظاهرة 

مضامني وأبعادًا اجتامعية منها ما يأيت:

إهنا حتقق طفرة معنوية يف البناء االجتامعي للفرد . 1
خالهلا  فمن  البيت،  اهل  اتباع  السيام  املسلم 
االسهام يف بناء التامسك االجتامعي، فهي بمثابة 
عن  فضاًل  االجتامعي،  للتطوير  عملية  ظاهرة 
التسامح  كروح  خمتلفة  أفكار  عن  تكشف  اهنا 
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والالعنف والتعايش السلمي املجتمعي.
ان ما حتمله الزيارة من معاين اخلري والسالم تثل . 2

 تطلعات للمظلومني ذلك ان اإلمام احلسني
فان  ولذلك  الظلم.  حماربة  يف  به  يقتدى  رمزًا 
رشائح  ملختلف  املليوين  واحلضور  التفاعل 
العدالة  وحتقيق  إرساء  طياته  يف  حيمل  املجتمع 
الربانية التي بعث هبا مجيع الرسل واألنبياء عىل 

امتداد عمر البرشية.

اذ تعكس الظواهر االجتامعية البارزة خالل أيام 
القيم  منظومة  من  املرشق  اجلانب  األربعني  زيــارة 
العطاء  كروح  العراقيون  هبا  يؤمن  التي  واملفاهيم 
او  قومية  أي  من  بالزائرين  والرتحيب  حدود،  بال 
تأصيل  الــرضوري  من  اصبح  لذا  العامل،  يف  جنسية 
هذه املامرسات النبيلة بالوعي بفلسفة هذه األعامل، 
فان وجود بعض هذه السلوكيات يف الشارع العام، 
ليس فقط يستحيل إخفاءه وتربيره، إنام يشكل اهلوية 

واالنتامء هلذه املجتمع.

وبعمق الوعي االجتامعي باألهداف التي ضحى 
بمجمل  يتعلق  فيام   احلسني اإلمــام  أجلها  من 
الطعام  حتضري  طريقة  من  بدءًا  واملواقف،  األعامل 
والظروف  واملستلزمات  اللحوم  وتوفري  للزائرين 
الطعام  هذه  بتوزيع  ومــرورًا  ذلــك،  بكل  املحيطة 
بطريقة  ومرورًا  طعام،  وبقايا  نفايات  من  خيلفه  وما 
أهل  تعامل  وايضًا  اخلدمية،  احلسينية  املواكب  عمل 
القادمني  الزائرين  مع  التعامل  وايضًا  معها،  املدينة 
املناسبة، وحتى مستوى االلتزام  العامل هلذه  من بالد 
الديني بشكل عام. حسني حممد عيل، عاملية احلسني 
واستحقاق الوعي اجلامهريي زيارة األربعني مثاال)7( 

اإلمام  االحرار  لقبلة  املليونية  احلشود  زيارة  تعد  إذ 
الستلهام  العامل  ــرار  ألح ــرًا  ح منربًا   احلسني
وجه  يف  احلق  كلمة  وإعــالء  الظلم،  ورفــض  العرب 
االبعاد  لتلك  اضافة  احلق،  واحقاق  والطغاة  الظامل 
فإن أربعينية اإلمام احلسني حتمل كاًم هائاًل من 
أمهها  من  السامية،  اإلنسانية  واملبادئ  الدينية  القيم 
إذابة الفوارق الطبقية يف املجتمع وذوبان اجلميع يف 
الزائرين  اخلدمة  أجل  من   احلسني اإلمام  حب 
اإلمام  لضيوف  إرضاء  حالة  تربز  اذ  تفرقه،  وبدون 
البعض  بعضهم  مع  الزائرين  حتى  او   احلسني
فضال   ،احلسني اإلمــام  حب  ذلك  يف  جيمعهم 
عن ما تتسم به أهداف الزيارة وبأروع صورها حلالة 
االجتامعي،  والتكافل  التواضع  ثقافة  تكريس  من 
والعمل الطوعي لفرق الشباب يف إرشاد الزائرين او 
توعيتهم لتاليف أي ظواهر تؤثر عىل الزيارة او القيام 
تنعكس  إجيابية  حاالت  وهذه  التنظيف،  بحمالت 
للزائرين،  املستقبل  واملضيف  الزائرين  روحية  عىل 
لبناء جمتمع متامسك يتحىل بالقيم اإلنسانية السامية، 
وبالتايل خلق جيل واعي حمب لوطنه رافض للظلم 

والظاملني والفاسدين.

هي موضع فخر فيام يتعلق بام يبذل فيها من عطاء . 3
وتضامن اجتامعي للفقري ودونه من الناس.

ثانيًا: البعد القت�شادي

ان زيارة األربعني أو املرشوع احلسيني هو جتّمع 
الفساد، فضاًل عن كوهنا ثورة  سلمي وتظاهرة ضد 
كان  اينام  واالستبداد  الظلم  انظمة  ضد  اصالحية 
عىل  قادرة  تكون  اجيال  لتخريج  ومدرسة  العامل  يف 
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قيادة املستقبل لتأمني مستقبل آمن للبرشية مجعاء من 
منطلق احلسني للجميع.

واحلضارية  والتارخيية  الدينية  العراق  ملكانة  نظرًا 
قطاع  يف  السيام  سياحيًا،  مركزًا  يصبح  ان  باالمكان 
األئمة  مراقد  احتضانه  السيام  الدينية،  السياحة 
احلسينية  والشعائر   البيت أهل  من  االطهار 
الدينية  للسياحة  يمكن  اذ  االربعينية،  الزيارة  ومنها 
العراقي  االقتصاد  ــار  ازده يف  مناسب  دور  تأدية 

لينهض بمستوى اخلدمات والبناء التحتي.

وعندما يقول اإلمام: »إين مل أخرج أرشًا وال 
مل تكن  ثوريت  أن  فمعناه  بطرًا وال ظاملًا وال مفسدًا« 
للرياء والغرور وليست فيها ذّرة من الظلم والفساد، 
جّدي«  ُاّمــة  يف  اإلصــالح  لطلب  خرجت  ــام  »إّن بل 
القرآن  أي أن هديف هو اإلصالح فقط وال غري. إن 
اإلسالم  صدر  يف  املسلمـني  خيـاطب  حينـام  الكريم 
دِيَارِهِْم  ِمْن  َخرَُجوا  ِيَن  اَكلَّ تَُكونُوا  ﴿َواَل  يقول: 
»إين  يقول:   اإلمام انلَّاِس﴾، وهنا  َورِئَاَء  َبَطًرا 
هنجان  فهنا  جيدًا،  تأّملوا  بطرًا«.  وال  أرشًا  أخرج  مل 
وخّطان.. القرآن يقول ال تكونوا مثل الذين خرجوا 

»بطرًا« أي غرورًا وتكرّبًا. 

بمبدأ   عيل ــن  ب احلــســني  ثـــورة  وختــتــص 
يف  ــالص  اإلخ ازداد  فكّلام  العمل،  يف  ــالص  االخ
عن  االبتعاد  تم  وكّلام  قيمته،  ازدادت  كّلام  العمل 
والرياء،  الغرور  من  االقــرتاب  تم  كّلام  اإلخــالص 
يف  أرسع  كّلام  الــيشء  يف  الشوائب  ازدادت  وكّلام 
الفساد، وحركة اإلمام احلسني من األعامل التي 
ليست فيها شائبة، وإن هذا اجلوهر )اإلخالص( هو 
اإلمام  لثورة  األسايس  اهلدف  أن  اذ  حفظها،  الذي 

احلسني هو تغيري واقع جمتمع وفق مبادئ الدين 
االسالمي احلقيقية، يف ظل الزيف الذي كانت تعيشه 
املجتمعات آنذاك، فان ما تتعرض له جمتمعاتنا اليوم 
من تفيش الفساد املختلف وحتول بعض الشباب لغري 
التعاليم االسالمية، فان جهاد اإلمام احلسني يف ظل 
والرسالة  القرآن  يف  الثابتة  واملبادئ  القواعد  غياب 
يمثل رسالة واضحة السيام ما نعيشه يف اطار معاين 
الزيارة االربعينية من اثر روحي واصالحي، ونقطة 
االجتامعي  األمــان  مرسى  اىل  للعودة  االنــطــالق 
السلم  لتحقيق  اجلامعية  واملشاركة  األدوار  وتبادل 
اإلنسانية  الثوابت  عىل  املبني  والتعايش  االجتامعي 

احلقوق واحلريات والعدالة.

االماكن  ــارة  زي بأهنا  تعد  الدينية  السياحة  وملا 
للحج  املقدسة  االماكن  أو  للتربك  املقدسة  الدينية 
الديني  الرتاث  عىل  التعرف  أو  ديني  واجب  ألداء 
لدولة ما، وان ابرز معاملها هو الزيارة االربعينية من 
كل عام)8(. اذ إن الدخل املتحقق من نشاط السيـاحة 
بحكم  عدة  ملرات  األمر  هناية  يف  يتضاعف  الدينيـة 
تأثري املضاعف االقتصادي ومن ثم مضاعفة الدخل 
يف  واالسهام  الدينية،  السياحة  نشاط  عن  املتحقق 
تنمية القطاعات األخرى، ولذلك حققت ابعادها يف 

االهتامم باجلانب السياحي.

المحور الثالث: البعاد التربوية والن�شانية 

لزيارة الربعين

اوًل: البعاد التربوية والنف�شية

لنهضة  اإلعــالمــي  البعد  االربــعــني  ــارة  زي تــربز 
جاءت  الطف  واقعة  فعقب   ،احلسني ــام  اإلم
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 بداية النهضة تلك من قبل اإلمام زين العابدين
الوحي،  بنات  من  معها  ومن   زينب والعقيلة 
اإلمــام  ــورة  ث بــأهــداف  تعريف  سفراء  كانوا  حني 
احلسني بعد شهادته، يف الكوفة والشام واملدينة 
خطبهم  حتمله  كانت  ما  مع  حمطات،  من  بينها  وما 
 البيت أهل  منزلة  بيان  يف  إعالمية،  ميزات  من 
وما  فيها،  اهلل  رتبهم  التي  ومراتبهم  ومكانتهم 
حقوقهم  باستالب  جرم  عظيم  من  أعداؤهم  أتى 
بنات  وسوقهم  دمائهم  وسفك  حرماهتم  وانتهاك 
املجتمع  أمام  ليظهر  بلد،  إىل  بلد  من   اهلل رسول 
حلكمهم،  أسس  ومن  أمية  بني  خروج  اإلسالمي 
وصاحب  الرشيعة  عن  وبعدهم  اإلسالم  واقع  عن 

.)9(الرشيعة

القيم  كل  الستنهاض  فرصة  األربعني  زيارة  ان 
واملبادئ واألهداف احلسينية التي من أجلها استشهد 
األخيار، وعدم  بيته وأصحابه  اإلمام احلسني وأهل 
طقوس  أو  جزئية  بأمور  احلسينية  القضية  اختزال 
شكلية، بل جيب احلفاظ عىل جوهر النهضة احلسينية، 
من  التي  العظيمة  واألهداف  الكربى  القيم  وإحياء 
أجلها ضحى اإلمام احلسني بالنفس والنفيس، وذلك 
كله يشكل دورة تربوية تنفعه طوال السنة، إذ إن من 
تعود عىل أن ينكس رأسه أيامًا يسهل عليه االستمرار 
عىل  املجتمع  تربى  واذا  السنة،  أيام  طوال  ذلك  عىل 
مثل هذه احلالة، فانه نتيجة الزمة لصنع هذه النهضة 

احلسينية)10(.

املليوين  الزحف  هذا  ان  اليه  االشــارة  جتدر  ومما 
الالوعي  طبقات  يف  يؤثر  كان  انه  شك  ال  الكبري 
للشعوب اإلسالمية وعىل مدى اخلربات املرتاكمة يف 

داخل نفوس املظلومني، خاصة إذا الحظنا أن اإلمام 
واجلهاد  للتضحية  األعىل  الرمز  يشكل   احلسني
واخلروج والفداء، وجيسد )املثل( )األنموذج( للعامل 
مسلم،  كل  لدى  الزاهد  الورع  التقي  الثائر  الكامل 

شيعيًا كان أم خمالفًا)11(.

ناجحًا  طريقًا  تثل  احلسينية  الشعائر  إحياء  ان 
عىل  للحفاظ  منيعًا  وحصنًا  للفرد  النفيس  للبناء 
السلبية  وانعكاساهتا  العوملة  امام  االسالمية  اهلوية 
عىل  االربعني  زيــارة  انشطة  تأثري  وان  املجتمع  عىل 
املشاركة تسهم يف وجدان االنسان وهتبه زمخًا هائاًل 

من االرصار والثبات واملقاومة.

استعراض  اىل  املباركة  املامرسة  هذه  حتولت  لقد 
موسمي للحرية ليفصح عن احلالة الثورية والفدائية 
لعشاق سيد الشهداء بنحو سلمي خيالف العنف 
تتسم  انسانية  وشعاراهتا  ادواهتــا  وان  والكراهية، 
اخالقية  ثورة  واهنا  والقانونية،  الرشعية  بالضوابط 
االنسان  تسعف  ان  شاهنا  من  احصائها  يمكن  ال 
املعارص من أخطار األزمة االخالقية التي تعصف به 
منذ قرون، وليس ثمة وسيلة للتعبري اجلامهريي عن 
املباركة  االربعني  زيارة  وسيلة  مثل  وشكواه  مهومه 
الشكوى  اطــالق  ولألفراد  للشعوب  تسنى  حيث 
فانه  التقادير  اقل  وعىل  العامل  ُيسمع  مجاهريي  بنحو 

يسمع االمة املؤمنة املتواجدة وقت ممارسة الزيارة.

عن  تكشف   احلسني اإلمام  اربعينية  فزيارة 
اخالقيًا  عاماًل  لتمثل  اجلمعي  السلوك  من  حالة 
السلوك  ودراسة  واختبار  االيثاري  السلوك  النتاج 
املساعدة  وتقديم  بالبذل والتعاون  املتعلق  االنساين 
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اىل االخرين)12(.

عظياًم  انسانيًا  مهرجانًا  االربعينية  زيارة  تثل  كام 
الثقايف االجيايب، سواء  للتالقي احلضاري والتعارف 
عىل  االنفتاح  ام  الواحدة  والثقافة  احلضارة  بني  كان 
يشكل  اآلخر  البعض  بعضهم  ومساعدة  اآلخرين 
املحصلة  وكانت  هامة،  معطيات  ذا  انسانيًا  جانبًا 
ضامن ابعاٍد نفسية يف غاية االمهية وهي يف اجلملة من 
صامتة  جسمية  عملية  وليست  التفاعلية  املامرسات 
تشرتك  حيث  واليدين  الرجلني  حركة  عىل  تعتمد 
مع  التواصل  عن  املتأتية  والنفسية  العقلية  العنارص 
اهلل واآلخرين يف مشهد تفاعل مستظل ملناجاة السامء 

واالشرتاك اجلمعي دون ملل او تعب)13(.

رصينة  أسس  من  حيمله  وما  الرتبوي  البعد  ان 
تنسجم مع املفاهيم الرتبوية احلديثة، إذ أن املشارك يف 
للتغيري،  النفيس واإلستعداد  التغيري  املسرية، ُيالحظ 
أمرًا  السيئة  العادات  العزوف عن  إذ أصبحت حالة 
الغبطة،  بشعور  يتمتع  املشارك  أن  كام  ملحوظًا، 
ويتطلع اىل أفق روحاين يعرتيه خالف الوضع السابق 
معطيات  خالل  من  ذلك  ويتجسد  الطبيعية،  حلياته 
عدة تتمثل يف التواضع ونبذ حالة الكربياء والعجرفة، 
ِة احلديث وغريها، إذ يستشف االنسان  والتسامح َوِرقَّ
من خالل تضحية اإلمام احلسني مبادئ للسالم 
اخلالد  ًلشعاره  جتسيدا  املعمورة  ربوع  يف  والسعادة 
نظرًا  ــدي(  ج أمــة  يف  اإلصـــالح  لطلب  )خــرجــت 
اخلالدة  مسريته  هبا  جتلت  التي  الرتبوية  للجوانب 
املتعلقة  تعليمية  الربامج  رضورة   اصبحت  والتي 
باألحكام والعقائد واالخالق جتسد من خالل هذا 

احلدث التارخيي اخلالد)14(.

ثانيًا البعد الن�شاني

ان أربعينية اإلمام احلسني تعد قضية إنسانية 
اخلالدة  ثورته  المتدادات  للعيان  معانيها  اتضحت 
ما  العاملية وهذا  الصفة اإلنسانية  مما جعلها تكتسب 
يمكن ملسه يف زيارة األربعني حيث ذابت تواجدت 
ــدة  واح كــوحــدة  املختلفة  اجلنسيات  القوميات 

وكعالمة مميزة يف أيام تلك الزيارة.

وجلي  الروح  لإنعا�ض  مو�شم  الأربعين  زيارة 

القلوب وايقاظ ال�شمائر

عن  فكريًا  تالقحًا  األربعني  زيــارة  انتجت  لقد 
طريق التواصل العلمي واالنفتاح املعريف، فأصبحت 
وركيزة  االنسانية  للحضارات  لقاًء  الزيارة  تلك 
ساد  حتى  احلسينية  املباديء  وفق  لنهضتها  أساسية 
من  األماكن  شتى  من  الزوار  بني  السلمي  التعايش 
خالل العمل التطوعي الذي نراه يف خدمة املواكب 
جوانب  هلا  واصبحت  ملل،  او  تذمر  أدنــى  دون 
عىل  البرش  بني  وتوحيد  االنساين  اجلانب  يف  مرشقة 
بينهم وهو اإلنسانية،  القائم  القاسم املشرتك  أساس 
مثاليًا  جمتمعًا  خيلق  الذي  األســاس  هي  فاإلنسانية 
جيسد جتربة التعايش السلمي التي دعا إليها اإلسالم 
آثار  من  الزيارة  هلذه  ما  عن  فضاًل  اإلنسانية،  دين 
نفسه،  جيد  اإلنسان  فإن  وعليه  وعقائدية.  أخالقية 
القديسني،  تنقله إىل عامل  الزيارة يف مشاعر  أيام هذه 
األربــعــني، ســواء يف  ــارة  زي أيــام  فكل يشء خمتلف 
جانب اجلود والبذخ والعطاء، أو يف جانب االلتزام 
املقدسة  الرشيعة  وأحكام  والواجبات  بالفرائض 
من  األخــالقــي  اجلــانــب  يف  أو  اإلهلــيــة،  والتعاليم 
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واألخالق  الغيظ  وكظم  والعفو  واإليثار  التسامح 
والفداء.  التضحية  ومعاين  النبيلة  والقيم  السامية 
وقد  احلسينية  الدورة  هذه  من  املؤمن  يتخرج  حتى 
ألجلها  قدم  التي  واملبادئ  القيم  بكل  نفسه  تعبأت 
قربانًا  الزواكي  الطواهر  النفوس  الشهداء تلك  سيد 
لوجه اهلل تعاىل وإعالء لكلمته. نبأ احلاممي، حوارية 
 احلسني اإلمــام  زيــارة  يف  والواجبات  احلقوق 

األربعينية)15(.

 كام جاءت هذه الزيارة املقدسة لتكشف األبعاد 
الواسعة النفتاحها العاملي بأبعادها االنسانية لتخرتق 
وأي  بل  الغريب،  االنسان  حياة  وتفاصيل  املشاعر 
االتصاالت  تقنية  يف  التقدم  بفضل  العامل،  يف  إنسان 
واالعالم)16(، فتجد اختالف اجلنسيات والقوميات 
واالديان واالجتاهات الفكرية، اذ يسري اجلميع بطريق 
االخوة واملحبة واضعني مباديء احلسني  شعارًا 
يقتدى به عىل طريق كربالء. وتنح الفرد الكثري من 
متامسك  جمتمع  بناء  يف  تساعد  التي  االنسانية  القيم 
وتنحه القدرة عىل الصمود بوجه التحديات ومن ثم 

ارساء قيم اإليامن، احلرية، والعدالة)17(.

زيارة  اكتسبتها  التي  والصفات  املزايا  هذه  وإزاء 
أمهيتها  من  ترشح  وما   ،احلسني اإلمام  أربعينية 
عىل الزائرين أنفسهم، إذ كانوا حماًل الهتامم الرشيعة 
املقدسة، ال سيام أن هذه الزيارة العظيمة اكتسبت يف 
جيتمع  التي  العاملية  املناسبة  صفة  األخرية  السنوات 
ألجل إقامتها وإحيائها املاليني من كل أقطار األرض، 
فإن ما يقع عىل عاتق الدولة بكل مؤسساهتا أن تكون 
وكرامة  سمعة  حيفظ  بام  هبا  املناطة  املسؤولية  بقدر 
وعزة الدولة والقائمني عىل شؤوهنا، وبام يكسبها من 

املجتمع اإلنساين يف  انتباه وعناية  تلفت  سمعة طيبة 
كل الدول. نبأ احلاممي، حوارية احلقوق والواجبات 

يف زيارة اإلمام احلسني األربعينية)18(.

وعىل أية حال، إن الذهاب سريًا عىل األقدام إىل 
والتي  احلر  الوجود  خريطة  من  املضيئة  النقطة  تلك 
جمتمعًا  العاشقة  الكائنات  من  جتعل  كربالء،  تسمى 
مندجمًا روحيًا وجسديًا بقيمة الرمز، فتنتج اخلطى بنية 
إنسانية هي مزيج من العواطف واألفكار، والعالئق 
بني هاتني البنيتني ُتنتج وُتكتشف طيلة الفرتة الزمنية 
لنبض  السمَع  مسرتقًا  إزاءهــا،  الزمن  يتوقف  التي 
واجتامعيًا  املؤمنني،  بتسابيح  إيامنيًا  املنتعشة  املسافة 
كرنفال  يف  البعض  لبعضهم  ومساعدهتم  بتكافلهم 
وما  األربعينية  زيــارة  أثبتت  لقد  املتجدد.  األنسنة 
قناة  عرب  يمر  اإلنسان  لتجديد  اإلنطالق  ان  زالت 
لتكون  للشعائر  الواقعية  والنظرة  العقالين،  التصور 

جتربة جديدة متيقظة)19(.

الخاتمة

ــة الــبــحــث ملــجــمــوعــة من  ــات ــاءت خ ــ لــقــد ج
االستنتاجات والتوصيات وكام يأيت:

اوًل: ال�شتنتاجات

تثل . 1  ،احلسني اإلمام  استشهاد  أربعينية  إن 
ظاهرة اجتامعية، من خالل ما يأيت:

االجتامعي . 2 البناء  يف  معنوية  طفرة  حتقق  إهنا 
البيت من خالل  اهل  اتباع  املسلم السيام  للفرد 
االسهام يف بناء التامسك االجتامعي، فهي بمثابة 
عن  فضاًل  االجتامعي،  للتطوير  عملية  ظاهرة 
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التسامح  كروح  خمتلفة  أفكار  عن  تكشف  اهنا 
والالعنف والتعايش السلمي املجتمعي.

هي . 3  الشهداء لسيد  االربعني  زيارة  ان 
احلسينية  للمسرية  الوالء  عىل  الدائم  للتأكيد 
والطغاة  الظاملني  ضد  مدوية  ورصخة  اخلالدة 

.وجتديد البيعة لالمام احلسني
ان انسانية احلدث احلسيني بام تتميز به من معنى . 4

يتصف بدور الدين كونه امللهم للروح االنسانية 
هنضته  يف   ،احلسني اإلمام  جسدها  التي 
تلعب  زالت  وال  لعبت،  اخلالدة  العاشورائية 
أحب  الذي  االنسان  ضمري  حتريك  يف  دورًا 
احلسني، وتيقن من طهارة شخصه وهنضته 
وأهدافها، وما أحوج البرشية اليوم وغدًا اىل هذا 
للمثال  البرشية  احلاجة  لتلبية  املقّدس  النموذج 

والقدوة الكاملة.
هذا . 5 وان  العامل،  يف  ديني  جتمع  واكرب  أعظم  أهنا 

مميزة  بصورة  إعالميًا  الواسع  اجلامهريي  احلشد 
ألتباع  الناصعة  الصورة  يعكس  وحضارية 
أعداء  إىل  قوية  برسالة  ويبعث  البيت،  أهل 
اإلسالم واألمة عن تالحم وعزة وقوة املؤمنني 

ووحدهتم.
وعليه . 6 جدًا،  مهاًم  واخلدمي  املادي  اجلانب  يعد 

ينبغي استثامره بالشكل املدعوم بخطط وبرامج 
بالنسبة للعراق يف املرتبة األوىل بالسياحة الدينية، 
ومراقدهم،  البيت  أهل  فضل  اىل  يعود  وهذا 
وأتنى استحداث وزارة هلذا الغرض، تعنى هبذا 

اجلانب ألمهيته.
أيام . 7 خالل  البارزة  االجتامعية  الظواهر  تعكس 

زيارة األربعني اجلانب املرشق من منظومة القيم 

واملفاهيم التي يؤمن هبا العراقيون كروح العطاء 
قومية  أي  من  بالزائرين  والرتحيب  حدود،  بال 
الرضوري  من  اصبح  لذا  العامل،  يف  جنسية  او 
بفلسفة  بالوعي  النبيلة  املامرسات  هذه  تأصيل 
هذه األعامل، فان وجود بعض هذه السلوكيات 
إخفاؤه  يستحيل  فقط  ليس  العام،  الشارع  يف 
وتربيره، إنام يشكل اهلوية واالنتامء هلذه املجتمع.

ثانيًا: التو�شيات

رضورة االستفادة من الزيارة من خالل تشجيع . 1
إقامة الصناعات الصغرية، ومشاريع أخرى لسد 
احتياجات السوق املحلية اثناء الزيارة وما يتعلق 

بالسلع التي ختدم الزوار.
مشاريع . 2 إلقامة  املبارش  االجنبي  االستثامر  حتفيز 

مشاريع  عن  فضاًل  املقدسة  املناطق  يف  سياحية 
اعادة تدوير النفايات.

بالربامج . 3 املليونية  الزيارة  هذه  اثراء  باإلمكان 
الرتبوية اهلادفة والشاملة. 

لتطوير . 4 العلمي  التخطيط  اتباع اساليب  رضورة 
متطلبات السياحية السيام الدينية منها، بوصفها 
من  أنـشطتهـا  تارس  اذ  للدخل،  مهاًم  مصدرًا 
واملطاعم  بالفنادق  املتمثلة  اخلدمات  خالل 
وإن  للزائرين،  املقدمة  اخلدمات  عن  فضاًل 
مـا  مقدار  يمثل  القطاع  هذا  عن  الناتج  الدخل 
ينفقه الزوار جراء اخلدمات املقدمة اثناء الزيارة، 
سوف  األموال  هذه  بأن  الزائر  اقتنع  إذا  السيام 
واملواقع  املراقد  تطوير  ألغراض  أيضًا  تنفق 
وتعترب  هلا.  التابعة  اخلدمية  واملؤسسات  الدينية 
املشاريع  عىل  تفرض  التي  والرسوم  الرضائب 
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السياحية مصدرًا مهاًم ملوازنة الدول االحتادية.
نرش . 5 يف  املليونية  الظاهرة  هذه  استثامر  رضورة 

بني  اإلسالمية  واملعارف  العلوم  من  املزيد 
عند  والثقافة  الوعي  مستوى  وزيادة  الزوار، 
بأخالق  التخلق  أمهية  عىل  والتأكيد  الناس، 

اإلمام احلسني، وأئمة أهل اليت.
املشاريع . 6 يف  السيام  االستثامر  تسهيل  رضورة 

الزوار واملسامهة  التي من شأهنا خدمة  الصغرية 
يف جمال التنمية املستدامة.
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