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الملخ�ض

االمام  مثلها  التي  السامية  لألهداف  اجلامهري  حتريك  يف  مهاًم  دورًا  األربعني  لزيارة  إن 
الشباب،  من  جدا  كبرية  فئة  تستقطب  اهنا  اذ  الشباب  والسيام  أجلها،  من  وثار   احلسني
جتعلهم  مضاعفة  حيوية  منحهم  ثم  ومن  افكارهم،  وتثوير  طاقاهتم  حتريك  عىل  وتعمل 
لدى  نالحظه  ما  وهذا  واالبتكار،  واالنتاج  والتقدم  بالتطور  تشبثا  واكثر  باحلياة  أمال  أكثر 
اجلموع الشبابية الغفرية التي جتوب ارض كربالء املقدسة، وتسهم يف فعاليات فكرية وثقافية 
األول  اهلدف  هي  االنسان  خدمة  ان  من  التامة  الشباب  قناعة  من  تنبع  متعددة،  وخدمية 
اجلامعات  الثقايف يف  العمل  وتنشيط  الثقافية  التوعية  تعمل عىل تشجيعهم عىل  لدهيم.فهي 
واملعاهد والتجمعات الطالبية االخرى، وكذلك االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي 
يف شبكة االنرتنت، يف نقل احلامس الشبايب وقيم البناء األخالقي الرصني والعقائد االصيلة 
اىل االخرين و التشجيع عىل العطاء اإلنساين من اجل بناء روح التضحية والتكافل خاصة يف 
جمال خدمة زوار االمام احلسني. فضال عن عقد املؤترات وامللتقيات الشبابية من اجل 

التنمية والتطور وبناء املسؤولية احلضارية.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، الشباب، الدور الثقايف.
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The cultural role of youth in the Arbaeen pilgrimage
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Abstract

Arbaeen pilgrimage has an important role in mobilizing the masses for the lofty goals 

that Imam Al-Hussein (peace be upon him) represented and revolt for, especially young 

people, as it attracts a very large group of young people, and works to mobilize their 

energies and revolutionize their ideas, and then give them a double vitality that makes 

them more hopeful for life and more cling to development, progress, production, and 

innovation. This is what we observe among the large groups of youth that roam the holy 

land of Karbala, and contribute to various intellectual, cultural, and service activities, 

stemming from the youth’s complete conviction that serving man is their first goal, 

as it works to encourage them to cultural awareness and to stimulate cultural work in 

universities, institutes, and other student entities, as well as using of social media to 

transmit youthful enthusiasm and discreet ethical values and authentic beliefs to others 

and encourage human giving in order to build a spirit of sacrifice and solidarity، especially 

in the service of Imam Hussain’s pilgrims. In addition to holding youth conferences and 

forums for development, growth, and building civilized responsibility.

Keywords: Arbaeen pilgrimage, youth, cultural role.
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المقدمة

شتى  اللتقاء  فرصة  توفر  األربــعــني  ــارة  زي إنَّ 
احلضارات الرشقية منها والغربية بام يكفل لكل زائر 
أو صاحب موكب أن خيرج بحصيلة معرفية ومبدئية 
متنوعة املصادر ففيها جتد الرشقي والغريب ومن شتى 
الفكرية يف حالة من  األديان واملذاهب واالجتاهات 
تم  إن  الثمرة  هذه  حتقيق  تكفل  والتعايش  التوائم 
رعايتها بالشكل املطلوب. فضال عن ذلك أهنا تثل 
نقطة تالق بني الشيعة أنفسهم ومن شتى بقاع العامل 
بنقطة  اختصارها  تم  التي  اإلنسانية  مبادئهم  وبني 
القيم  من  الكثري  الفرد  تنح  كربالء"  "طف  تدعى 
االنسانية التي تساعد يف بناء جمتمع متامسك وتنحه 
القدرة عىل الصمود بوجه كثري من املزالق ومن هذه 

القيم )ترسيخ اإليامن، احلرية، العدالة، الصرب(.

ينطبق هذا عىل االفراد والشباب منهم عىل وجه 
بالثقافة  مسلحا  الشاب  يكون  فعندما  اخلصوص، 
من  يستمدها  راسخة،  عقيدة  وصاحب  املتوازنة، 
يف  يكون  ســوف  ذاك  عند  الصحيحة،  جــذورهــا 
صدارة املجتمع، وتأيت زيارة االربعني لتكون الرافد 
بنبع  تدهم  التي  وهي  للشباب،  العقائدي  الثقايف 
كل  ففي  سنوي،  نحو  عىل  اجلامعية  الثقافية  األفكار 
سنة يف مثل هذا الوقت يعيش الشباب املسلم أجواء 
اجيابية  ثقافة  منها  ويستمدون  اخلالدة،  الزيارة  هذه 
السيام يف جمال األفكار التي تدعم مساراهتم االنسانية 

السليمة يف احلياة. 

املحور  تضمن  حمورين:  عىل  البحث  قسم  وقد 
شمل  حيث  الثقافية  االربعني  زيارة  اهداف  االول 
بمستواهم  لريتفع  العمرية  الفئات  مجيع  اهلدف  هذا 
للثقافة من دور كبري  ملا  اعىل درجة ممكنة  اىل  الثقايف 
يف تطوير حياة الناس...، اما املحور الثاين فقد تطرقنا 
فيه اىل الدور الثقايف للشباب يف زيارة االربعني حيث 
حتدثنا فيه عن هذا الدور بشكل مفصل منها تكريس 
من  واالستفادة  للشباب  التطوعي  العمل  ثقافة 
برامج االنرتنت وعقد املؤترات وامللتقيات الشبابية 
ومثقف  واِع  جمتمع  وبناء  والتطوير  التنمية  اجل  من 

ومتمسك باملبادئ االسالمية...
المحور الول: اأهداف زيارة الأربعين الثقافية: 

ينبغي أن تتحقق يف ظل زيارة  التي  إن االهداف 
هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  والثقافة  متعددة،  االربعني 
االخرى.  املرادفة  االهــداف  عن  فضال  ــداف،  االه
ويؤكد العلامء واملعنيون بفحوى هذه الزيارة املباركة 
القصوى  واالستفادة  الكبرية  االنسانية  وأهدافها 
املباركة  الزيارة  هذه  تكون  أن  اىل  نحتاج  فأننا  منها، 
مصدر اشعاع ثقايف للشباب املسلم، وشباب الشيعة 
، وهذا يستدعي هتيئة وحتضري  البيت  واتباع اهل 
من  مسبقا  وضعها  يتم  فعلية،  ثقافية  برامج  واعداد 
جلان هلا اخلربة والكفاءة التامة يف هذا املجال، فالثقافة 
باتت من املشاريع العملية املهمة التي ينبغي أن ترافق 
عليها،  القائمون  وينتهز  االربعني،  زيارة  بحضورها 
هذا الكم اهلائل من الشباب، لضخ الثقافة احلسينية 
استعدادا  اكثر  يكونوا  حتى  وأذهاهنم،  عقوهلم  يف 
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واالجتامعي  الفردي  املستوى  عىل  حياهتم  لتطوير 
ايضا.

مهم  ثقايف  هدف  عىل  تنطوي  االربعني  زيارة  ان 
يشمل الفئات العمرية كافة، وطلبة اجلامعة عىل وجه 
درجة  اعىل  اىل  الثقايف  بمستواهم  لريتفع  اخلصوص 
ممكنة ملا للثقافة من دور كبري يف تطوير حياة الناس، 
امام  لوجه  وجها  اجلامعة  طلبة  وضــع  عن  فضال 
مسلحني  اجلامعة  طلبة  يكون  فعندما  مسؤولياهتم، 
بالثقافة املتوازنة واصحاب عقيدة راسخة يستمدوهنا 
يف  سيكونون  ذاك  عند  الصحيحة،  جذورها  من 
صدارة املجتمع، وتأيت زيارة االربعني لتكون الرافد 
بنبع  تدهم  التي  وهي  للشباب،  العقائدي  الثقايف 
كل  ففي  سنوي،  نحو  عىل  اجلامعية  الثقافية  االفكار 
سنة من هذا الوقت، يعيش طلبة اجلامعة يف حمافظات 
ويستمدون  اخلالدة  الزيارة  هذه  اجواء  كافة  العراق 
منها ثقافة اجيابية السيام يف جمال االفكار التي تدعم 

مساراهتم االنسانية السليمة يف احلياة)	(.

احلسيني،  الفكر  جوهر  الشباب  يفهم  أن  والبد 
اجل  من  االربعني  زيارة  اجواء  استثامر  يتم  ان  عىل 
هذا  جوهر  من  االستفادة  عىل  ثقافيا  الشباب  حتفيز 
الفكر السيام يف جمال رفض اخلنوع وعدم االستجابة 
هو  هذا  اشكاله،  بكل  االنحراف  ومقارعة  للظلم 
هبا  يتسلح  أن  ينبغي  التي  احلسينية  الثقافة  جوهر 
الوافدة،  الثقافات  املسلم يف مواجهة خماطر  الشباب 
لصالح  الــرتويــض  ألفكار  ــروج  ت ما  غالبا  والتي 
خيشون  يزالون  وال  كانوا  والطغيان.فالطغاة  الظلم 

مبادئ الثقافة احلسينية، كوهنا هي التي تقف ملآرهبم 
طاقات  تعطيل  اىل  الظاملون  يسعى  وهلذا  باملرصاد، 
الشباب عرب نرش الثقافات املضادة للخري، واملؤازرة 
يتمكن االعداء من خلخلة  للظلم والفساد، فعندما 
وعقيدهتم،  ايامهنم  وإضعاف  الشباب  لدى  الثقافة 
سوف يمكنهم حتقيق اهدافهم، ولذلك سعى احلكام 
املثقفني  افــواه  وتكميم  الثقافة  حمــارصة  اىل  الطغاة 
احلسينية  الثقافة  أن  السيام  لالنحراف،  الرافضني 
للقمع  الرافض  الفكر احلسيني  تستمد جوهَرها من 
والظلم، لذلك منذ أن ظهر االشعاع الثقايف احلسيني 
الطغاة  ألفعال  الرفض  بــذرة  كيانه  يف  حيمل  وهو 
وأفكارهم، من هنا نشأ ونام هذا العداء التارخيي بني 

الثقافة احلسينية وبني الظلم وأصحابه.

لقد صدرت الكثري من التقارير حول هذه الزيارة، 
وذكرت  العامل،  يف  برشي  جتمع  أكرب  بأهنا  وسميت 
للدولة  احلاجة  دون  منظمون  أهنم  أيضًا  التقارير 
بالعامل،  مهرجان  أكرب  أنه  اىل  آخر  وأشار  لتنظمهم، 
لكنه مل يأخذ حّيزه اإلعالمي بعد، إن زيارة األربعني 
هي رمز شيعي وعالمة فارقة تيز هبا املسلمون الشيعة 
حيث  األخــرى،  األديــان  وباقي  العامل  مسلمي  عن 
هلا  وصلت  التي  الغفرية  باألعداد  الزيارة  هذه  أن 
اإلحصائيات، مل تسجل حالة خرق تذكر أو حاالت 
الزخم السكاين، كام أن  أو  التدافع  موت مجاعية من 
اهل العراق تيزوا بني كل شيعة العامل بأهنم َمْن يقّدم 
الضيافة للزوار ويستقبلوهنم يف البيوت واحلسينيات 
العامل حتب  الطعام مما جعل كل شيعة  ويقدمون هلم 
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األربعني  زيــارة  جعلت  لقد  العراق.  أهل  وتتدح 
العراق وشيعته، حيث  العامل بمرجعية  ارتباط شيعة 
ومقصدها،  العامل  يف  الشيعة  وجهة  العراق  أصبح 
اعترب  الذي  الغرب  عند  االعتبار  بعني  أخذ  وهذا 
بني  الرتابط  وفاق  الزيارة،  هذه  أثر  من  كان  هذا  أن 
هنا  أيضًا،  واالرسة  الفرد  موضوع  الشعوب  هذه 
كسبنا ترابطًا من نوع جديد، ترابط شيعي بني أقوام 
االربعني  زيــارة  تربطهم  خمتلفة  بلدان  من  وأعــراق 
والتشيع بحد ذاته، مل حتصد اي من احلضارات التي 
سبقت هذا النوع من التطور والتقدم صادق القيم يف 

الشأن البرشي)	(.

أن  احلسينية  بالثقافة  املختصون  يصف  لذلك 
متمثلة  املنحرفة،  القيم  رفض  هو  الفقري  عمودها 
يسجل  مل  وهلــذا  والطغيان،  والفساد  الظلم  بقيم 
التاريخ وال الواقع أية إشارة أو سند أو دليل مهام بلغ 
من الصغر عىل حالة توافق بني الثقافة احلسينية وبني 
أن  شك  وال  العصور..  مر  عىل  املنحرفني  الظاملني 
هذا العداء املبدئي ينبغي أن يتم تعميقه لدى الشباب 
احلسيني، عىل أن تكون مناسبة زيارة االربعني املنطلق 

الدائم واملتجدد لتحقيق هذا اهلدف اجلوهري.

الزيارة  تشكل  أن  يمكن  بأنه  سبق  مما  ونستنتج 
لو  التي  االجيابية  األمــور  من  للعديد  كبرية  فرصة 
املفاهيم  من  الكثري  لتغريت  جيد  بشكل  استثمرت 
اإلسالم  عن  املسلمني  وغري  املسلمني  من  للعديد 

وثورة اإلمام احلسني وهي)	(:

القيام بفعاليات غري تقليدية يف يوم زيارة األربعني . 	

للجاليات العربية واالسالمية يف البلدان الغربية 
عىل  الغذائية  املواد  توزيع  بالدم،  التربع  مثل 
بكل  حمارضات  واملحتاجة،  الفقرية  العوائل 

اللغات حول عاملية ثورة اإلمام احلسني.
مذهبي . 	 حميل  حدث  من  األربعني  زيارة  نقل 

للتسامح  ومناسبة  إسالمي  عاملي  حدث  إىل 
أنحاء  مجيع  يف  الشعوب  بني  والتقارب 
االسالمية  الرؤى  لتوحيد  مناسبة  املعمورة. 
جلميع  ومناسبة  املعتدل  اإلسالمي  واخلطاب 
لألفكار  التوعية  يف  املعتدلة  االسالمية  املذاهب 
مجيع  ختدم  التي  االسالمية  واألطروحات 

مفاصل احلياة )اإلسالم يقود احلياة(.
ممارسة . 	 عىل  للتشجيع  مناسبة  األربعني  زيارة 

يف  الطوعي  والعمل  االنساين  والعطاء  البذل 
اجل  من  خاصة  والشباب  املجتمع  أبناء  نفوس 
خدمة  جمال  يف  خاصة  والتكافل  التضحية  روح 
ودعم مقاتيل احلشد الشعبي ودعمهم يف قتاهلم 

لداعش وغريها من الفصائل اإلرهابية.
بني . 	 اإلنسانية  املفاهيم  لتوحيد  مناسبة  الزيارة 

هناك  أن  يف  مجيعًا  جتتمع  كوهنا  األديان  كل 
يف  احلاصل  واجلور  الظلم  بعد  للبرشية  خملصًا 
املراقبون  يالحظه  ومما  األرض.  اصقاع  مجيع 
واالسالمي  العراقي  الشبايب  للشأن  واملتابعون 
تستقطب  الدينية،  األربعني  مناسبة  أن  عموما، 
الشباب، وتعمل عىل حتريك  فئة كبرية جدا من 
منحهم  ثم  ومن  افكارهم،  وتثوير  طاقاهتم 
واكثر  باحلياة  أمال  أكثر  جتعلهم  مضاعفة  حيوية 
واالبتكار،  واالنتاج  والتقدم  بالتطور  تشبثا 
الغفرية  الشبابية  اجلموع  لدى  نالحظه  ما  وهذا 
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يف  وتسهم  املقدسة،  كربالء  ارض  جتوب  التي 
تنبع  متعددة،  وخدمية  وثقافية  فكرية  فعاليات 
االنسان  خدمة  ان  من  التامة  الشباب  قناعة  من 

هي اهلدف األول لدهيم.

ان زيارة عظيمة كالزيارة االربعينية ختفي وراءها 
االفواج  ترتيب  عاتقها  عىل  اخذت  تنظيمية  عقوالً 
وتوفري مستلزمات املؤنة والرعاية الصحية واالمان، 
بثقافة  متسلحون  ذلك  عىل  القائمني  ان  يؤكد  وهذا 
الزيارة حدثا  تلك  اصبحت  حسينية، حتى  اسالمية 
اذهل العامل، ففي احدى الزيارات االربعينية سارت 
مشيا  كربالء  اىل  االرشف  النجف  من  املانية  كاتبة 
فيها:  فقالت  الزائرين  من  جمموعة  مع  االقدام  عىل 
الطريق  امران يف هذا  )انه طريق ممتع ومبهر وفريد، 
ال اجدمها يف أي مكان اخر يف هذا العامل:االول: ال 
احد جيوع، والثاين: ال جتد خصومة بني اثنني(. وهذا 
بالتاكيد ينبع من الدور الذي تلعبه احلوزات الدينية 
ومنظامت املجتمع املدين واالعالم الشيعي والشباب 
 احلسني االمام  لنداء  امللبي  العقيدة  عىل  الثابت 

)هل من نارص ينرصين()	(.

كام اّن ثقافة الوالء والرباءة تعد من أعظم ثقافات 
بناء  يف  أساسية  ثقافة  وهــي  وكــربــالء،  عــاشــوراء 
الشخصية اإلسالمية فال نجد يف غري اإلسالم ثقافة 
بمثل قوهتا ومتانتها وإحكامها، وهذه الثقافة مبثوثة 
اإلمــام  ــارات  زي ويف  عامة  البيت  أهــل  ــارات  زي يف 
احلسني خاصة، عىل ان هذه الثقافة هي ثقافة توحيدية 
منحدرة عن أصل التوحيد، وتأيت يف امتداده الطويل، 

وكل والء مرشوع يأيت يف امتداد الوالء له سبحانه)	(.

الضاربة  جــذورهــا  هلا  العريقة  الثقافة  ــذه  وه
الفكر  ثقافة  من  مستمدة  فهي  التاريخ،  اعــامق  يف 
شأنه  من  ما  كل  دعم  عىل  القائمة  ومبادئه  احلسيني 
االرتقاء بحياة املسلمني واالنسانية عىل نحو العموم، 
يستثمر  أن  أمهية  اىل  الرشيدة  املرجعية  دعت  هلذا 
زيــارة   ،البيت أهــل  وأتباع  والشيعة  املسلمون 
االربعني لتحقيق التفوق الثقايف الذي خيدم االسالم 
قصب  له  الشبايب  احلضور  أن  شك  وال  واملسلمني، 

السبق يف هذا املجال.

مل  بعد  التي  املتعلقة  الكبرية  احلقائق  أبرز  ومن 
احلسينية،  النهضة  هلا؛  متكاملة  صورة  اىل  يتوصلوا 
كثقافة  وايضًا  عميقة،  دالالت  ذو  تارخيي  كحدث 
يتمثل يف إحياء  تتبناه رشحية واسعة يف األمة،  وفكر 
وطقوس  شعائر  ضمن   ،احلسني االمــام  ذكرى 
ولذا  األربعني،  زيارة  وأيام  عاشوراء  أيام  خاصة، 
وفنانني  ــاء  وأدب علامء  من  جــاّدة  حمــاوالت  نالحظ 
لفهم الدوافع ملا يرونه من أعامل مذهلة خالل زيارة 
صوب  طويلة  ملسافات  املــيش  مثاًل-   – األربــعــني 
أنــواع  خمتلف  وتقديم   ،احلسني االمـــام  مرقد 
كثري.  وغريها  والراحة  السكن  وتوفري  األطعمة، 
وحدة  تعزيز  هي  ايضا  الزيارة  هذه  اهداف  من  إن 
ان  ذلك  ومذاهبها،  طوائفها  بكل  االسالمية،  االمة 
قضية االمام احلسني وهنضته وثورته مل تكن لفئة 
معينة أو طائفة حمددة، وإنام كانت ألهداف اسالمية 
إنام هو مرشوع أمة بأكملها أال  عامة، وإن مرشوعه 
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به  رصح  ما  وهذا  االسالمية(  األمة  )إصالح  وهو 
يف قوله:))أن ل أخر	 أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا وال 
ظاملًا وإنام خرجت لطلب االصالح يف امة جدي اريد 
وأيب  جدي  بسرية  وأسري  املنكر،  عن  وأنى  آمر  أن 
فمن قبلني بقبول احلق فالل  أول باحلق، ومن ردَّ عيل 
هذا أصرب حتى يقيض الل  بيني وبني القوم باحلق وهو 
األربعني  زيارة  كانت  هنا  ومن  احلاكمني(()	(،  خري 
تثل درسًا من دروس الصالح واإلصالح، وان هذا 
السري الكربالئي املقدس يف هذه املناسبة إنام هو من 
أجل النصح واالرشاد واالصالح واألمر باملعروف 
من  للنفس  حتصينًا  تثل  فهي  املنكر،  عن  والنهي 
عن  االبتعاد  خالل  من  وذلك  الضالل  يف  الوقوع 
وانحراف  االمة  فساد  إىل  يؤدي  ان  شأنه  من  ما  كل 
والضالل  الكفر  قوى  إليه  تسعى  ما  وهذا  املجتمع. 
من أجل هدم االمة االسالمية واضعافها من خالل 
اشاعة مظاهر الفساد فيها بشكل أو بآخر وكذلك من 
أجلها  من  التي  املبادئ  والتشكيك يف  الطعن  خالل 
نستطيع  ما  وهذا  اجلنة،  أهل  شباب  سيد  استشهد 
والفضائيات  االعالم  وسائل  بعض  من  نتلمسه  أن 
والطائفية  املذهبية  التفرقة  تبث روح  أن  التي حتاول 
بني أبناء املجتمع الواحد، غري أن اتباع مدرسة أهل 
البيت وحمبيهم والسائرين عىل هنجهم مل ينههم ذلك 
زيارة  يف  املقدس  احلسيني  بالزحف  االلتحاق  عن 
االمام  إليه  أشار  أن  سبق  ما  هذا  وربام  األربعني)	(، 
عابوا  أعداءنا  إن  قال:))اللهم  عندما   الصادق
النهوض  عن  ذلــك  ينههم  فلم  خروجهم  عليهم 

والشخوص إلينا خالفًا عليهم(()	(.

أننا عندما نقول أننا حسينيون جيب أن نطبقها عىل 
أنفسنا ويف ترصفاتنا ونسري بنهج أخالقي عىل ذلك 
وليست نقوهلا جمرد لقلقة لسان وهلذا جيب إن نرتبى 
عىل اخللق احلسيني وأهل البيت وأن تكون أخالقنا 
الذي نحن  النهج احلسيني  نابعة من هذا  وترصفاتنا 

سائرون عليه.

من  الشهداء  لسيد  األربعني  زيــارة  شعرية  تعد 
ركائز التمسك بالتعاليم االسالمية، فأهل البيت هم 
الرتمجان  وهم  االسالمي  الدين  اىل  املؤدي  السبيل 
الزيارة  نقرأه يف  احلقيقي لإلسالم قوالً وعماًل، وما 
اجلامعة لألئمة الذين َمْن واالهم فقد واىل اهلل، وَمْن 
عاداهم فقد عادى اهلل، وَمْن عرفهم فقد عرف اهلل، 
فقد  هبم  اعتصم  وَمْن  اهلل،  جهل  فقد  جهلهم  وَمْن 
اعتصم باهلل، وَمْن ختىل منهم فقد ختىل عن اهلل فهم 
 ،اهلل معرفة  إىل  املؤدي  والطريق  السالكة  السبل 
الصادق  جعفر  االمــام  إليه  أشار  أن  سبق  ما  وهذا 
قال:))أرادوا  عندما  وهب  بن  معاوية  مع  حديثه  يف 
ــرضــوان(()	(   ــال ب عنا  فكافهم  رضــوانــك.  بذلك 
ومعلوم ان حمبة أهل البيت واتباع هنجهم والسري عىل 
املؤدي إىل توحيد اهلل ومعرفته،  الطريق  خطاهم هو 
وان  التوحيد،  يمثلون  البيت-  -أهل  مدرسة  فهم 
بوحدانيته  ــرار  واالق اهلل  معرفة  إىل  يــؤدي  الطريق 
مدرسة  هنج  اتباع  عرب  يمر  إنام  بعبوديته  والتمسك 
ووضح  هنضته  يف  معاملها  رســم  التي  البيت  أهــل 
هنجها االمام احلسني، وان ختليد زيارة االربعني إنام 
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هو السبيل للتمسك هبم والسري إىل اهلل )فَمْن عرفهم 
فقد عرف اهلل وَمْن جهلهم فقد جهل اهلل(. ومن هنا 
وتعزيزها  النفوس  لتذكري  االربعني  زيــارة  جاءت 
املحمدي  االسالم  وتعاليم  اهلل  بوحدانية  بالتمسك 
ومن  واالموين  معاوية  إسالم  مواجهة  يف  األصيل 
سار عىل هنجهم ممن أرادوا به االنحراف والتضليل 
خدمة ملصاحلهم وتروجيًا ألفكارهم املنحرفة الضالة، 
يف  حتديات  من  االسالمي  الواقع  شهده  ما  وهــذا 

الفكر والعقيدة)0	(.

ومن هذا املنطلق جيب أن يكون مسرينا هو مهمة 
عبادية للغاية واستحضار كل معاين األيامن وان يكون 
وبذلك  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لوجه  خالصًا  مسرينا 
كل  وأعطى  جاد  الذي   احلسني باألمام  نتأسى 
شء خالصًا لوجه تعاىل والذي هو يف حلظات املوت 
األخرية وكان جسده كالقنفذ من كثر السهام التي به 
وكان كل موضع يف جسمه ألثر طعنة رمح ورضبة 
سيف وموقع سهم وهو يف هذه احلالة مشغول عن 
نطلبه  ما  وهذا  اهلل،  ذكر  يف  به  يقومون  وما  األعداء 
الزهراء  بفاطمة  يقتدين  ان  املؤمنات  أخواتنا  من 
وحجاهبنَّ  ولبسهنَّ  عفافهنَّ  يف   زينب واحلوراء 
ولبس املالبس املحتشمة وكذلك عىل الشباب لبس 
عليها  التي  الثياب  لبس  وعدم  العقالنية  املالبس 
كتابات ختدش احلياء وال يليق لبسها يف هذه املناسبة 
الزوار مجيعًا وال سّيام  فعىل  أي وقت،  بل وحتى يف 
ترصفاهتم  يف  العفاف  مقتضيات  مراعاة  املؤمنات 
شء  أي  عن  والتجنب  ومظاهرهم  ومالبسهم 

خيدش ذلك من قبيل األلبسة الضّيقة واإلختالطات 
املذمومة والزينة املنهّى عنها، بل ينبغي مراعاة أقىص 
الشعرية  هلذه  تنزهيًا  ذلك  كل  يف  امليسورة  املراتب 

املقّدسة عن الشوائب غري الالئقة)		(.

ــارة  وزي احلسني  زيــارة  فــأن  املنطلق  هــذا  ومــن 
احلج  ويف  احلجة  مصاف  يف  أصبحت  األربــعــني 
وكل  والتالسن  والفسوق  الرفث  من  اهلل  حذر  قد 
كتابه﴿ حمكم  يف  وعال  جل  بقوله  األخــرى  األمــور 
َفاَل  جَّ  احْلَ فِيِهنَّ  َفَرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  َأْشُهٌر  جُّ  احْلَ
ِمْن  َتْفَعُلوا  َوَما  جِّ  احْلَ يِف  ِجَداَل  َواَل  ُفُسوَق  َواَل  َرَفَث 
ُقوِن  اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ َخرْيٍ َيْعَلْمُه اللَُّ َوَتَزوَّ
َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب﴾)		(. كام وينبغي االهتامم برفع صور 
الشهداء اإلبرار وذكر أسامئهم يف الطرق التي يسلكها 
لتبقى صورهم وأسامؤهم  املقدسة  املشاة إىل كربالء 
ماثلة يف النفوس ويتذكر اجلميع ان بتضحيات ودماء 
يشاركوا  ان  اليوم  للمؤمنني  يتسنى  الكرام  هؤالء 
ظاهرة  وهناك  وسالم.  أمن  يف  األربعينية  املسرية  يف 
سلبية نالحظها عند كل زيارة مليونية وهي جلوس 
الشباب وحتى الرجال يف املقاهي وتدخني االركيلة 
واللهو وهذا بحد ذاته هو هلو عن ذكر اهلل وملا هلذه 
الزيارة من أمهية وعظيمة ينبغي عىل الزائر والزائرات 
االنشغال يف ذكر اهلل سبحانه وتعاىل واستغالل هذه 
الدنيا  أمــور  يف  االنشغال  وعــدم  العبادية  املحطة 

واللهو)		(.
التي تعد  أيام زيارة األربعينية  يف كل عام تتجدد 
أساسا للقيم واملبادئ السامية التي اوىص هبا اإلمام 
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ال  االربعني  زيارة  أن  نفهم  ذلك  ومن   ،احلسني
صوب  املتجهني  الــزوار  إىل  اخلدمات  تقديم  تعني 
بل  فقط،  احلسينية  الشعائر  ألحياء  املقدسة  كربالء 
املوعظة  وتقديم  والعرب  الــدروس  من  جمموعة  هي 
من  جديدة  وأفكار  ثقافة  واكتساب  امجع،  للناس 
اشخاص يف جمتمعات أخرى ولدهيم ثقافات خمتلفة، 
ويف هذه األيام يصل املجتمع إىل الدرجة املثالية عرب 
بالتساوي،  الناس  وتعامل  والطائفية  الكراهية  نبذ 
ذلك  االربــعــني  زيـــارة  ثــمــرات  مــن  أن  ننسى  وال 
سواء  الزيارة  هذه  تنتجه  الذي  االجتامعي  التالحم 
عىل مستوى املسلمني او غريهم، وجتعلهم يتمتعون 
والتسامح،  للتفاهم،  املستعدة  االجيابية  بالروح 
والتعايش، وفق رؤية متوازنة مستمدة من مبادئ أيب 

.األحرار احلسني

ظاهرة  بعدها   احلسني اإلمام  أربعني  وزيــارة 
دينية تكرارية – تتجدد يف كل عام – البد من دراستها 
منها؛  املرجوة  الثمرة  اقتطاف  أبعادها ألجل  بجميع 
الن السلوك دينيا كان أم غري ديني إذا مل خيضع للفكر 
سيكون عشوائيا ويذهب سدى دون فائدة تذكر لذا 
قيل: أصل السلوك فكرة، أضف إىل ذلك أن السلوك 
املحرك والباعث عليه  املستند إىل فكر رصني يكون 
تولد  الفكر  منشؤها  اإلنسان  ذهن  يف  راسخة  قناعة 
من  انطالقا  التطبيق  مقام  يف  ودقة  وحرصا  التزاما 
األبعاد  عىل  خمترص  وبشكل  الضوء  سنسلط  ذلك 
اكرب  بحق  صــارت  التي  الــزيــارة  هلــذه  االجتامعية 
وأكثرها  العامل  أصقاع  مجيع  يف  الدينية  التجمعات 

يمكن  إذ  والقوميات  االنتامءات  حيث  من  تنوعا 
تلخيص تلك األبعاد بعدة نقاط أمهها)		(:

التالقح الفكري: إن التالقح الفكري والتواصل . 	
عليها  بنيت  التي  الركائز  أهم  احد  يعد  املعريف 
وسببًا  وغرهبا  األرض  رشق  يف  احلضارات 

أساسًا يف التعايش السلمي.
تكريس ثقافة العمل التطوعي: إن فكرة العمل . 	

الدول  من  الكثري  بناء  يف  أسهمت  قد  التطوعي 
احلديثة وتقدمها فام أحوج بلداننا إىل تفعيل هذه 
دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  وزيارة  الثقافة. 
والباعثية عىل  املحركية  عاطفية فكرية تلك من 
اإلمكانات  كل  يفوق  قدرا  التطوعي  العمل 
املؤسساتية العاملية يف هذا املجال فعىل مدى آالف 
إىل  املؤدية  االجتاهات  مجيع  ومن  مرتات  الكيلو 
كربالء ولعدة أيام جتد الشيبة والشباب؛ الرجال 
والنساء يف حركة متواصلة يبذلون جهودا جبارة 
أدنى  دون  وإخالص  قناعة  عن  طائلة  وأمواال 
دنيوي يف  إحباط ودون أي أجر مادي  أو  تذمر 

قبال ما يبذلونه.
إن . 	 مبدًأ  االجتامعي:  التكافل  ثقافة  تكريس 

تكون  أن  قبل  إنسانية  قيمة  االجتامعي  التكافل 
إليها  وارشد  قننها  املقدس  فالشارع  دينيا  مبدءا 
ويعد  كام  ترشيعها؛  يف  مؤسسا  يكن  مل  ولكن 
التي تضمن لإلنسان  املبادئ  أهم  املبدأ من  هذا 
حياة  يمنحه  بام  التقادير  اقل  عىل  الكفاف  حد 
أتصور  لذا  واالمتهان  الذل  عن  بعيدة  كريمة 
وزيارة  اليوم.  جمتمعاتنا  له  تفتقر  مبدأ  أهم  أهنا 
من  التطوعي  العمل  بني  جتمع  عندما  األربعني 
جهة والعطاء املادي والروحي الالحمدود ودون 
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مقابل من جهة أخرى بذلك تبلغ ذروة التكافل 
عن  فضال  الدولية  املؤسسات  تبلغها  مل  التي 
غريها؛ إذ من أهم السامت التي يكتسبها االنسان 
يف زيارة االربعني هي سمة العطاء الذي يورث 
قبيل  وانسانية كثرية من  بدوره خصاال اخالقية 
البخل واالنانية  الكرم واجلود وااليثار وتغييب 

واحلب املفرط للذات.
ثقافة . 	 وتكريس  العنرصي  التمييز  عىل  القضاء 

االنسانية  باالخوة  والتذكري  والتواضع  املساواة 
العنرصي  التمييز  خاصة:  واالسالمية  عامة 
واالنتامء  واجلنسية  والعرق  اللون  اساس  عىل 
التي  اللعنات  ابرز  من  يعد  والديني  الفكري 
رشقا  عامة  بصورة  البرشي  املجتمع  اصابت 
تسارع  رغم  احلديثة  الدول  ان  حتى  وغربا 
رشعته  ما  ورغم  فيها  والتطور  التقدم  عجلة 
زالت  ال  التمييز  هذا  دون  للحيلولة  قوانني  من 
واالخر  احلني  بني  علينا  تطل  االخبار  نرشات 
فيها  ومعنوي  مادي  عنف  من  مروعة  باحداث 
بسبب العنرصية رغم التكتم االعالمي الشديد. 
االمام  من  تستمده  بام  االربعني  زيارة  ولكن 
ومبادئ  دينية  قيم  من  السالم  عليه  احلسني 
اذابة  من  تكنت  رصني  فكري  ورصيد  انسانية 
املليونية  احلشود  بني  العنرصية  الفوارق  مجيع 
الزاحفة اىل كربالء اذ جتد فيهم شتى اجلنسيات 
كام  الفكرية  واالجتاهات  واالديان  والقوميات 
يف  اجلميع  تساوى  وقد  واالبيض  االسود  جتد 
اخلدمة.... املنام،  املجلس،  املطعم،  )امللبس، 
يف  بعض  جنب  اىل  بعضهم  يسري  بل  الخ( 
اجواء مشحونة باالخوة واملحبة ونسيان الذات 

وكأهنم ختلوا عن مجيع الفوارق وانتزع الغل من 
طريق  عىل  اقدامهم  وضعوا  ان  بمجرد  قلوهبم 
كربالء حتى يبلغ ذلك ذروته عندما جتد ان هذه 
يفتخر  منها  كل  وااللوان  واالعراق  القوميات 
املحبة  ملؤها  بروح  لآلخر  خادما  يكون  بان 

والعطاء.
تعد . 	 اإلنسانية،  احلسينية  باملبادئ  املجتمع  تذكري 

فسحة للتعبري عن عاطفة ممزوجة بالفكر والتعقل 
مما يثمر نضوجا يف املنهج اإليامين واإلنساين عىل 

حد سواء.
المحور الثاني: الدور الثقافي لل�شباب في زيارة 

الربعين:

إنَّ الثقافة املنحرفة عندما تغزو أي بلد مهام كانت 
يمتلكه،  الذي  الوعي  مستوى  او  البلد  هذا  ثقافة 
فشيئا بني صفوفهم  وتنترش شيئا  ابناؤه  فاهنا تصيب 
هبدف  والسحر  التخريب  من  كبري  بيشء  وتعمل 
االرضية  فيهم  توجد  الذي  الشباب  عقول  ختريب 
سلوكياهتم  فتتغري  الرباقة  الشعارات  هلذه  اخلصبة 
الكاملة  السيطرة  يمكن  بــالــتــايل  وتــرصفــاهتــم، 
اىل  وجرهم  وافكارهم  بعقوهلم  والتالعب  عليهم 
بلداهنم،  تدمري  شأهنا  من  وايدولوجيات  سياسات 
الدول  مجيع  ختشاه  الذي  املحدق  اخلطر  هو  وهذا 
هلا  الثقافات  هــذه  وان  االسالمية،  واملجتمعات 
املجتمع  ألمن  املهددة  واخطارها  املتعددة  اشكاهلا 
واستقراره والسيام التي تتخذ من الدين ستارا لنرش 
هذا الفكر وتروجيه مصطدما باالنساق الدينية وكل 
وانتهاء  االرسة  من  بداية  االجتامعي  الضبط  عنارص 
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باملامرسات والسلوكيات التي ال تت اىل الدين بصلة 
توظف  واصبحت  الدينية  الشعائر  يف  ادخلت  التي 
ألغراض سياسية، كل ذلك يؤثر بشكل مبارش عىل 
الوطني واالستقرار االقتصادي يف أي دولة،  االمن 
جرائم  ارتكاب  اىل  الفكر  ذلك  اصحاب  يعمد  اذ 
خالل  من  املجتمع  عىل  فكرهم  لفرض  متعددة 
والنفوس  املضطربة  العقول  اصحاب  استغالل 
الضعيفة واالقليات والفرق، وملواجهة هذه التيارات 
واالفكار  االسالمية  باملبادئ  االلــتــزام  من  البــد 
التي  الشعائر  وتفعيل   البيت اهل  عليها  اكد  التي 
ومنها  احلسينية  الشعائر  والسام  بدينه،  الفرد  تربط 
العقيدة  غرس  يف  امهية  من  هلا  ملا  االربعني  ــارة  زي
االسالمية يف نفوس االفراد كوهنا تسهم يف تربيتهم 
قلوهبم  فتمتلئ  نفوسهم  يف  االصيلة  القيم  وتغرس 
تتهيأ  حتى  االيثار  نفوسهم  وتتعلم  االخرين  بحب 
لذا  منها،  واالفادة  هبا  والتمعن  افكارهم  الستقبال 

البد من االهتامم هبا وتعهدها بالرعاية)		(.

سلوك  عىل  وكبري  واضح  أثر  احلسينية  للنهضة 
وترف أغلب الشباب املسلم وبخاصة الذين ينظرون 
الشهداء،  سيد  خطه  وعميل  فكري  كمنهج  إليها 
رشائح  مجيع  أخذت  احلسينية  النهضة  دروس  فمن 
املجتمع وسيلتها للسري يف طريق بناء األمة واملجتمع 
والفساد.  االنحراف  طريق  عن  واالبتعاد  الصالح 
أروع  يف  كانوا  الذين  املؤمن  الشباب  لنا  رضب  لقد 
يف  اهلل  عىل  والتوكل  والعزيمة  الصرب،  يف  األمثلة 
بلغ حجمهام وعظمها، وكانوا  املسؤولية مهام  حتمل 

ِْم  بَِربِّ آَمنُوا  فِْتَيٌة  ُــْم  ﴿.....إِنَّ تعاىل  لقوله  مصداقًا 
َفَقاُلوا  َقاُموا  إِْذ  ُقُلوِبِْم  َعىل  َوَرَبْطنَا  ُهدًى  َوِزْدَناُهْم 
إهَِلًا  ُدونِِه  ِمْن  َنْدُعَو  َلْن  َواألرض  اَمَواِت  السَّ َربُّ  نَا  َربُّ
وقوفه   يكن  مل  األكرب  فعيلٌّ  َشَططًا﴾)		(  إِذًا  ُقْلنَا  لَقْد 
إىل جانب النهضة احلسينية بسبب ارتباطه بأبيه فقط 
ولكن السبب الرئيس هو إيامنه بصدق القضية التي 
باملسؤولية  احلسني وشعوره  االمام  أجلها  من  خرج 
يرى  وهو  مؤمن  مسلم  كشاب  عاتقه  عىل  امللقاة 
ويمزق  األمــة  جسد  ينخر  ــراف  ــح واالن الفساد 
أوصاهلا، وهكذا كان القاسم بن احلسن وبقية شباب 
بني هاشم، ومل يقف األمر عند هذا احلد بل، وصل 
ينتمون  كوهنم  الزنجي،  والغالم  الرتكي  الشاب  إىل 
إىل هذه األمة ويؤدون واجبهم عىل أتم وجه. اليوم 
ونحن نعيش حياة التطور والتكنولوجيا التي دخلت 
الفساد  محالت  وحيث  املسلمني  بيوت  أغلب  إىل 
األخالقي املنظم التي تقودها بعض الدوائر املعروفة 
احلسني  هنضة  نــدرك  أن  علينا  بفلكها  يــدور  ومن 
وال  ظاملًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخــر	  ل  القائل)إن 
مفسدًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي(
العديد  يأخذ  الفساد  وحماربة  اإلصالح  بأن  ملعرفتنا 

من األوجه وال يتعلق بزمان أو مكان معني)		(.

الدينية  الشعائر  أهــم  من  األربعني  ــارة  زي ُتعدُّ 
الثقافية وحجمها  احلسينية املقدسة من حيث آثارها 
إنسانية  مناسبة  للتحرر فهي  ثوريًا  وتفاصيلها، رمزًا 
وطوائفهم  دياناهتم  باختالف  الناس  فيها  يشرتك 
الطغيان، والتسامح  التحرر من  منطلقني من مبادئ 
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وان  وغريها،  باآلخر  وااليــامن  والتضحية  واملحبة 
لكل  جامع  ثقايف  قــامــوس  هــي  ــعــني  االرب ــارة  زيـ
الراهن  وقتنا  يف  اليها  بحاجة  نحن  التي  املفردات 
لننهض بوطٍن وشعب وأرض اندثرت، لوال وجود  
روح احلسني واهله واصحابه، وال غرابة إن أصبحت 
الثقايف  للتالقح  حيًا  نموذجًا  املليونية  الزيارة  هذه 
حيًا  مثاالً  وأضحت  احلضاري،  واالرتقاء  الفكري 
للتعايش السلمي وتطبيقًا ميدانيًا للتكافل االجتامعي 
ونموذجًا عرب التاريخ، وال يوجد حدث بعد سقوط 
كزيارة  االنسانية  املعاين  جيسد  م   	00	 عام  صدام 
نحارب  ونحن  اليوم  علينا  ينبغي  لذلك  االربعني. 
الذي هيدد  االجرامي  واالرهاب  الفكري  االرهاب 
هذه  نوظف  ان  املعارص  وقتنا  يف  االنساين  الوجود 
من  الراقي،  االنساين  الثقايف  التقارب  وهذا  الزيارة 
خالل املعارض واملسارح واملكتبات يف نرش وجتسيد 
أهداف ثورة االمام احلسني يف حماربة التخلف الثقايف 
ونرش الوعي الرصني، وإشاعة ثقافة التسامح وقبول 
اآلخر، وحماربة االرهاب بكل انواعه والتكفري بكل 
صوره. إن ثامر هذه الزيارة املباركة هي الدواء النافع 
والبلسم الناجع لشعوبنا الراقدة حتت تأثري الثقافات 
من  االنرتنت  عرب  م  ُيَقدَّ ما  أبرزها  ومن  اخلارجية، 
برامج وألعاب جتعل أبناءنا يقضون أوقاهتم فيها بام 

يسبب هلم الرضر)		(.

لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري  إن 
 احلسني ــام  االم مثلها  التي  السامية  لألهداف 
والعدالة  واحلرية  االيامن  قيم  وهي  أجلها  من  وثار 

واالنسانية. لذلك نحتاج اىل أن تكون الزيارة عماًل 
واستثامر  الناس  إلرشــاد  وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا 
ان  القيم.  تلك  بكل  لتعريفهم  اجلياشة  العواطف 
نحو  اجلامهري  حتريك  يف  هاما  دورا  االربعني  لزيارة 
 ،احلسني االمــام  مثلها  التي  السامية  ــداف  االه
والعدالة  واحلرية  اإليامن  قيم  وهي  أجلها  من  وثار 
الزيارة  واإلنسانية، لذلك نحن نحتاج إىل أن تكون 
الناس،  ــاد  إلرش وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا  عماًل 
تلك  بكل  لتعريفهم  اجلياشة  العواطف  واستثامر 
هبا  تقوم  التي  واملسؤوليات  األدوار  فامهي  القيم. 
الزيارات،  املجتمع يف مثل هذه  أصناف متعددة من 
إيامنية  حمطة  تثل  التي  األربعني  زيــارة  وخصوصًا 

كبرية لكافة املسلمني)		(: 

العمل . 	 وتنشيط  الثقافية  التوعية  عىل  التشجيع 
والتجمعات  واملعاهد  اجلامعات  يف  الثقايف 
الطالبية االخرى، من خالل معارض الكتاب، 
املعارض  وإقامة  واالناشيد،  واملرسحيات، 
وبث  السيارة،  االذاعات  وتأسيس  الفنية، 
للتعريف بجميع  الرسائل االنسانية والتوجيهية 

القيم التي استشهد احلسني من اجلها.
يف . 	 االجتامعي  التواصل  وسائل  من  االستفادة 

االفرتاضية  املنتديات  وكذلك  االنرتنت،  شبكة 
البناء  وقيم  الشبايب  احلامس  نقل  يف  املتنوعة، 
اىل  االصيلة  والعقائد  الرصني  األخالقي 

االخرين.
البذل والعطاء اإلنساين . 	 التشجيع عىل ممارسات 

اجل  من  الشباب،  نفوس  يف  الطوعي  والعمل 



الدور الثقافي لل�شباب في زيارة االربعين

234

جمال  يف  خاصة  والتكافل  التضحية  روح  بناء 
مقاتيل  ودعم   احلسني االمام  زوار  خدمة 
من  وغريها  لداعش  قتاهلم  يف  الشعبي  احلشد 

الفصائل االرهابية.
اجل . 	 من  الشبابية  وامللتقيات  املؤترات  عقد 

من  احلامسية  الروح  وخلق  مشكالهتم  مناقشة 
اجل التنمية والتطور وبناء املسؤولية احلضارية، 
ومنظامت  العلمية  احلوزات  ومشاركة  وبرعاية 

املجتمع املدين واهليئات االجتامعية)0	(.
وحاضنًا . 	 مهاًم  حمفاًل  االربعينية  الزيارة  تشكل 

تكفل  التي  والغربية  الرشقية  احلضارات  جلميع 
عىل  االطالع  موكب  صاحب  او  زائر  لكل 
تتحقق  الفكرية  او  الدينية  سواء  اخرى  ثقافات 
ان  كام  الفئات.  بني  السلمي  التعايش  بفعل 
مستمدة  رشعية  من  تلكه  بام  االربعينية  الزيارة 
تعد  والفكرية  والعاطفية  الدينية  خلفيتها  من 
حمفزا للعمل الطوعي فقد بذل الشباب والشيبة 
تطوعا وعن طيب  وامواال طائلة  جهودا جبارة 
خاطر كل ذلك من اجل خدمة الزائرين وخدمة 
االديان  بني  التمييز  عدم  عن  فضال  املذهب، 
تضم  املليونية  فاحلشود  واالشكال،  واجلنسيات 
العديد من اجلنسيات واالديان والقوميات تسري 
ايامن  من  فيهم  ما  بكل  املقدسة  كربالء  اىل  كلها 
ما  وهذا  عنرصيًا  تييزًا  نجد  ان  غري  من  وحب 
انساين  فكر  من   احلسني االمام  ثورة  جسدته 

واخالقي)		(. 
اجلامعة . 	 لطلبة  احلسينية  اخلدمة  دور  يتضح  كام 

بتخصيص  املتمثلة  الدينية  انجازاهتم  خالل  من 
التأكيد  واخرى  كميل،  دعاء  لقراءة  برامج 

إقامة  عن  فضاًل  بالصالة،  التمسك  أمهية  عىل 
يف  الشعرية  والقصائد  االرشادية  املحارضات 
إحياء  يتم  ذلك  جانب  واىل  البيت  أهل  رحاب 
يف  نرشها  طريق  عن  األربعني  زيارة  ذكرى 
أو  للجامعة،  الطاليب  باإلعالم  مطويات خاصة 
عرضها  أو  الدينية،  القنوات  بعض  يف  إعالهنا 
التواصل  ومواقع  اليوتيوب  خالل  من  النت  يف 
يف  الطوعية  املشاركة  عن  فضال  االجتامعي 
من  آالف  قبل  من   احلسني اإلمام  أربعينية 
الطالبية  املسرية  األمني حلامية  احلفاظ  الطلبة يف 
املختلفة،  العراقية  واملعاهد  اجلامعات  كافة  من 
االنفجارات  أخطار  من  الزائرين  محاية  وكذلك 
ومظاهر القتل التي قد يتعرض هلا الزائرون أثناء 

الزيارة االربعينية)		(.

واعيًا  فكرًا  حتمل  املليونية  االربعني  ــارة  زي ان 
فقد  االجتامعية،  احلياة  يف  مهاًم  ودورًا  للزائرين 
بوعي  واملعرفة  ذاته  ملراجعة  للزائر  فرصة  اعطت 
ماهي وظيفته يف تقدم املجتمع ونرصة االسالم معًا 
االجتامعي  االخالقي  الفكري  النضوج  اجل  من 
املتمثلة  الفكرية  املعرفية  امهيتها  اىل  اضافة  الفعال، 
الطف  لذكرى  فجعلت  احلسني  ــام  اإلم هنضة  يف 
حيث  من  الزائرين  اذهان  يف  قويًا  وجدانيًا  حضورًا 
الوعي واالدراك يف جتسيد النبل االخالقي االنساين 
حتويل  اىل  اضافة  عامليًا،  نموذجيًا  تأثريًا  وأعطته 
املعرفة الفكرية اىل موقف فكري عقائدي واجتامعي. 
واصالحية  تربوية  اجتامعية  ابعاد  األربعني  ولزيارة 
التعامل االجتامعي  الزائرين كطريقة  تؤثر يف سلوك 
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عيل   اإلمام  عن  ورد  فقد  تربوية،  ومعاين  الصحيح 
أمرنا  أحيا  من  الل  قوله)رحم   الرضا موسى  بن 
لو علموا  الناس  فان  الناس،  ويعّلمها  يتعلم علومنا 
لقول  نظرًا  واصالحية:  التبعونا()		(  كالمنا  حماسن 
اإلمام احلسني: )ان ماخرجت أرشًا وال بطرًا وال 
مفسدًا وال ظاملًا، وانام خرجت لطلب االصالح يف امة 
لذلك  املنكر()		(  عن  وانى  باملعروف  آلمر  جدي، 
تاريخ احلركات  الثقافية يف  أهم الرصوح  ْت من  ُعدَّ
بحرية  وتيزت  النفس،  هتذيب  فشملت  االجتامعية 
واجلبابرة،  الطغاة  هيدد  حتديًا  ته  وعدَّ الواعي  الفكر 
والنبل  االخالقية  لالبعاد   مستمرًا  ــدًا  راف فكانت 
التفاعل  تأكيدها عىل  ثقافية  يف حال  االنساين وهي 
مشاركة  نتيجة  يتحقق  الذي  االجتامعي  والتواصل 
معاين  االربعني  ــارة  زي يف  ألن  الــزيــارة،  يف  ــراد  االف
عظيمة وقياًم ال يفهمها إال من يامرسها ممارسة عملية 

ويدرك مفاهيمها كسلوك عىل أرض الواقع)		(.

وهبوا  الــورد  أعامر  من  شباب  كربالء  يف  يوجد 
دماءهم من أجل االمام املعصوم. إن شباب كربالء 
عىل  أو  البعض  عىل  يصعب  بعمر  بمهجهم  ضحوا 
لذات  ويرتكوا  بحياهتم  يضحوا  أن  الشباب  أكثر 
الدنيا ومغرياهتا وبيوهتم وأهليهم وهذا ما حصل يف 
ملذات  تركوا  أن شباب كربالء  الطف حيث  واقعة 
الدنيا وشهواهتا وضحوا بحياهتم وهم يف سن حرج، 
عكس الكبار والشيوخ الذين إذا قلنا ال هتمهم ملذات 
وعاشوا  وبنني  زوجات  من  هبا  تنعموا  ألهنم  الدنيا 
جتارب الدنيا وخاضوا غامرها، فعندما يقوم الشاب 

اىل املعركة وجياهد ويستشهد جيعل الكبري خيجل من 
نفسه ويسارع هو االخر لالستشهاد. فعىل شبابنا ان 
يكونوا قدوة للصغار والكبار يف الوقت نفسه، فعندما 
ينظر الصغري اىل الشاب الذي أكرب منه سنًا يقتدي به 
يسء  كان  فإن  مثله  سيصبح  اخللق  حسن  كان  فإذا 
املجتمع  ضياع  سيسبب  وهذا  مثله  سيصبح  اخللق 
املجتمع  لِقوام  االساسية  الركيزة  هم  الشباب  ألن 
الشباب أن يكونوا قدوًة باألخالق  وصالحه. فعىل 
احلسنة ال االخالق السيئة، فإذا أصبح شبابنا صاحلًا 
سنكون أفضل الشعوب وجيب ان نكون مثل شباب 
هم  الشباب  الدنيا،  ملذات  هتمنا  ال  عاشوراء  يوم 
عامد كل أمة وقلبها النابض وطاقتها احلية، هبم تبنى 
األوطان وتستمر احلياة وبصالحهم يصلح املجتمع 
ويولد كل مرشوع فكري وهنضوي جديد، والشباب 
اإلسالم  حث  وهلذا  الزمان،  من  كالربيع  العمر  من 
العمل  من  اإلكثار  يف  الشباب  فرصة  اغتنام  عىل 

الصالح واجلاد اهلادف لصالح الدنيا)		(.

ان الزيارة االربعينية تعزز التقارب بني الثقافات 
وحتقق التالقح احلضاري والتقارب الفكري بني ابناء 
االديان املختلفة والقوميات املتنوعة، وتغرس التفاهم 
بني  بني  واملحبة  االلفة  وتوجد  االنسانية  الثقافة  يف 
واالمن  السلم  عىل  القائمة  الصداقات  وتبني  البرش 
الذي من شانه ان جيلب اخلري والسالم للمجتمعات 
والتشكل  واملرابطة  التوحد  حتقق  اهنا  عن  فضال 
وتوحيد الكلمة)		(. منطلقني ومسرتشدين يف ذلك 
بالفكر احلسيني الذي وضع قواعد تفضيل اآلخرين 
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وجعلها  االيثار،  قيم  ترسيخ  خالل  من  النفس  عىل 
قيمة ثقافية سلوكية تثل ثقافة حياة للشباب املسلم، 
وال شك أن الشباب ينبغي أن ُيدعم ثقافيا وسلوكيا 
ومناسبة  العالقة،  ذات  اجلهات  لدن  من  وتوجيهيا، 
أفضلية وأمهية من حيث  األكثر  االربعني هي  زيارة 
النجاح وحتقيق النتائج الراقية، كون الشباب يعيشون 

يف هذه املناسبة اخلالدة اجواء املحبة والسالم.
التو�شيات:

احلوار  اىل  هتدف  بربامج  بالعمل  البحث  يويص 
البناء والديمقراطي وجلسات ثقافية وادبية يف طريق 
كمواكب  املنصوبة  ــرسادق  ال واستغالل  الزائرين 
والتثقيف،  التوعية  اىل  هتدف  التي  الربامج  لتلك 
بان الشعائر ليست للشيعة من اجلمهور فحسب بل 
والتواصل  الصلة  وتوثيق  والبرشية  املسلمني  لكل 
مع اجلمهور السني من خالل اللقاءات واالستقبال 
شمل  جلمع  عليهم  االضــواء  وتسليط  واالهــتــامم 
السياسة  افسدته  ملا  عطرة  مناسبة  جيمعهم  العراقيني 
العراق  جتمع  ومهمة  كبرية  مناسبة  ــزاب،  واالحـ
حمبة  عىل  اجلميلة  وارواحهم  بقلوهبم  والعراقيني 
أن  فقط  حيتاج  املجتمعي  السلم  ان  وااللفة،  العراق 
تعامل االخرين باحلسنى واملحبة والعدل والعدالة، 
الزيارة االربعينية مع  اثناء  هناك ظواهر سلبية تظهر 
االعالم  يظهرها  والتي  فردية  ترصفات  اهنا  التأكيد 
التواصل  اخلبيث واملسموم او نرشها عىل صفحات 
االجتامعي، ومفادها رفع الفتات عىل طرق الزائرين 
الراشدين  اخللفاء  وقذف  سب  مثل  خمزية  بكتابات 

األمنيني  املسؤولني  وعــىل  السنة  مجاعة  ائمة  او 
ألهنا  املوضوع،  هذا  متابعة  واإلداريني  واإلعالميني 
للشعائر  لإلساءة  املتطرفون  ويستغلها  سلبا  تؤثر 
رفع  ممكن  ــك  ذل جــانــب  اىل  املــقــدســة،  احلسينية 
الفتات ترحيب للضيوف والزائرين بعبارات تلفت 
جلعل  وتشجع  املحبة  وتزيد  األلفة  وتقرب  االنظار 
معا،  واالخرين  والسنة  الشيعة  جلمهور  املناسبة 
الزوار  قبل  من  تنقل  سلبا  او  إجيابا  الظواهر  وكل 
املدن واملحافظات كلام  اىل االهل واالصدقاء واهل 
واملحبة  للتسامح  ومعربة  مجيلة  الظواهر  تلك  كانت 
وااللفة تنترش كام تنترش الظواهر السلبية، بمعنى أن 
نجعل املناسبة للعراقيني لقاء ينتظره اجلميع وااللفة 
والتسامح وتبادل املحبة واحلب واالمن واالمان بدال 
مجيع  من  والتطرف  والكراهية  واحلقد  اخلالف  من 
االطراف، لنجعل انوار االمام احلسني تيضء نفوس 
والتطرف  والكراهية  احلقد  نار  وتطفئ  العراقيني 
واالنسانية،  والعراق  االسالم  اعداء  اوقدها  التي 
املخلصون  والوطنيون  الثقافية  النخب  نحن  ويبقى 
لتكون  اخلطوات  هذه  نفعل  أن  امللتزم  ــالم  واالع

فسحه خرية للتعايش السلمي املجتمعي للعراقيني.
الخاتمة:

تبني لنا من خالل البحث عدة امور منها:

كبرية . 	 فئة  تستقطب  الدينية،  األربعني  زيارة  إنَّ 
طاقاهتم  حتريك  عىل  وتعمل  الشباب،  من  جدا 
حيوية  منحهم  ثم  ومن  افكارهم،  وتثوير 
تشبثا  واكثر  باحلياة  أمال  أكثر  جتعلهم  مضاعفة 
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بالتطور والتقدم واالنتاج واالبتكار.
وسلوكيا . 	 ثقافيا  ُيدعم  أن  ينبغي  الشباب  إنَّ 

العالقة،  ذات  اجلهات  لدن  من  وتوجيهيا، 
أفضلية  األكثر  هي  االربعني  زيارة  ومناسبة 
وأمهية من حيث النجاح وحتقيق النتائج الراقية، 
اخلالدة  املناسبة  هذه  يف  يعيشون  الشباب  كون 

اجواء املحبة والسالم.
رفض . 	 هو  احلسينية  للثقافة  الفقري  العمود  إنَّ 

والفساد  الظلم  بقيم  متمثلة  املنحرفة،  القيم 
والطغيان، وهلذا مل يسجل التاريخ وال الواقع أية 
إشارة أو سند أو دليل مهام بلغ من الصغر عىل 
الظاملني  وبني  احلسينية  الثقافة  بني  توافق  حالة 
هذا  أن  شك  وال  العصور.  مر  عىل  املنحرفني 
العداء املبدئي ينبغي أن يتم تعميقه لدى الشباب 
االربعني  زيارة  مناسبة  تكون  أن  عىل  احلسيني، 
اهلدف  هذا  لتحقيق  واملتجدد  الدائم  املنطلق 

اجلوهري.
اكد البحث عىل االستفادة من وسائل التواصل . 	

االجتامعي يف شبكة االنرتنت، وكذلك املنتديات 
االفرتاضية املتنوعة، يف نقل احلامس الشبايب وقيم 
اىل  االصيلة  والعقائد  الرصني  األخالقي  البناء 
االخرين والتشجيع عىل ممارسات البذل والعطاء 

اإلنساين والعمل الطوعي يف نفوس الشباب.
الهوام�ض

لطلبة ( 	) احلسينية  اخلدمة  دور  طاهر،  حامد  هنا  الطائي، 
اجلامعة يف تفعيل مسرية االربعني، بحث منشور ضمن 
االربعني،  لزيارة  الثاين  العلمي  الدويل  املؤتر  وقائع 

السنة اخلامسة، مج 	، عدد 	، 		0	م، ص			.

لزيارة ( 	) العاملي  البعد  حسن،  خليل  الزركاين، 

يف  منشور  بحث   ،احلسني االمام  االربعني 
اخلامسة، مج 	، 		0	م،  السنة  السبط،  جملة 

عدد	، ج	، ص			.
االربعني ( 	) زيارة  مستقبل  حسن،  هادي  شويخ، 

والفرص،  والتهديدات  التحديات  ظل  يف 
اخلامسة،  السنة  السبط،  جملة  يف  منشور  بحث 

مج	، 		0	، ج	، عدد	، ص			.
منهج ( 	) االربعينية  الزيارة  حسني،  ارساء  جابر، 

تطبيقي لفكر االمام احلسني، بحث منشور 
يف مؤتر واقعة الطف الدويل الثامن، 		0	م، 

ص		.
الدينية ( 	) املعطيات  خلف،  خليل  بشري، 

منشور يف  االربعني، بحث  لزيارة  واالجتامعية 
اخلامسة، مج 	، 		0	م،  السنة  السبط،  جملة 

عدد	، ج	، ص		.
بحار ( 	) )ت				هـ(،  باقر  حممد  املجليس، 

االطهار،  االئمة  اخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار 
ط	، مؤسسة الوفاء، بريوت، 				م، ج		، 

ص			.
حمسن، برشى حنون وانوار سعيد جواد، زيارة ( 	)

والثورية،  الروحية  االبعاد  يف  قراءة  االربعني 
اخلامسة،  السنة  السبط،  جملة  يف  منشور  بحث 

		0	م، مج 	، عدد	، ج	، ص		-		.
الكليني، ابو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق ( 	)

)ت			هـ(، الكايف، حتقيق: عيل اكرب غفاري، 
دار الكتب االسالمية، طهران، 000	م، ج	، 

ص			.
املجليس، بحار االنوار، ج		، ص	.( 	)
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االبعاد ( 0	) يف  قراءة  االربعني  زيارة  حمسن، 
الروحية والثورية، ص		-		.

واجتامعية.. ( 		) تارخيية  نظرة  األربعني،  زيارة 
بقلم: حممد طاهر الصفار

http://ijtihadnet.net/

سورة البقرة، االية: 			.( 		)
واجتامعية.. ( 		) تارخيية  نظرة  األربعني،  زيارة 

بقلم: حممد طاهر الصفار
http://ijtihadnet.net/

(		 ) https://www.kitabat.info/
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النهوض ( 		) واخرون،  ابراهيم  عيل  الليلو، 

واملعارض  املسارح  خالل  من  االربعني  بزيارة 
السبط،  جملة  يف  منشور  بحث  واملكتبات، 
ج	،  		0	م،  عدد	،  مج	،  اخلامسة،  السنة 
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جابر، الزيارة االربعينية منهج تطبيقي لفكر ( 		)
االمام احلسني، ص		.
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