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 �سيا�سة الن�سر في جملة ال�سبط: 
جملة السبط جملة نصف سنوية حمّكمة، تصدر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
الذاكرة  برنامج   - )اليونيسكو  والعلوم  الثقافة  منظمة  من  الدويل  اإلعتامد  شهادة  عىل  احلائز  املقدسة، 
يف  تبحث  التي  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل  العاملية( 
اإلرث احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

إرث  يف  والتحقيق  للكتابة  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات  خمتلف  يف  الباحثني  مجيع  املجلة  تدعو 
هذه املدينة العريقة وحضارهتا، ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي بعيدًا عن التحّيز وامليول 

والتطرف والطائفية، لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا. 

جميع الآراء الواردة في املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها ولي�ض بال�شرورة اأن تعك�ض 
وجهة نظر املجلة. 

مالحظات عامة:
خيضع ترتيب البحوث يف املجلة العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة.  	

إشعار الباحث بقبول بحثه خالل مدة أقصاها شهر من تأريخ تسليم البحث، وخيطر  	
الباحث يف حال عدم املوافقة عىل النرش، من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير إال ألسباب  	
تقتنع هبا هيأة التحرير ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش.  	



تعليمات الن�سر في املجلة:
عرب  بحوثهم  بنرش  وتقوم  وخارجه،  العراق  داخل  من  الباحثني  السادة  بنتاجات  السبط  جملة  ُترّحب 

االختصاصات اإلنسانية املختلفة وفقًا للقواعد اآلتية:

خمتلف . 	 يف  األساتذة  من  كبري  ومجع  التحرير،  هيأة  قبل  من  العلمي  للتقويم  ختضع  كّلها  البحوث  إن 
اإلختصاصات العلمية. 

أن يكون البحث املراد نرشه متميزًا وجديدًا يف موضوعه، ومستوفيًا لرشوط املنهج العلمي املعتمدة. . 	

أن ال يكون البحث منشورًا يف جملة داخل العراق وخارجه، أومستالً، أومقتبسًا من كتاب، أو أطروحة، أو . 	
رسالة جامعية، أو منقوالً من شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، عىل أن يقّدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك 

ُيرفق مع البحث. 

أن يكون البحث سلياًم من األخطاء اللغوية والنحوية مع مراعاة الدّقة يف األسلوب بشكل صحيح. . 	

يلتزم الباحث بالرشوط الفنية املتبعة يف كتابة البحوث العلمية من حيث الرتتيب وتنظيم البحث بمصادره . 	
وهوامشه يف هناية البحث، كام جيب مراعاة وضع اخلرائط والصور واجلداول يف مكاهنا أينام وردت يف متن 

البحث. 

ُيسلَّم البحث إىل هيأة التحرير مطبوعًا عىل نظام )word( ورق )A4( مع قرص مدمج )CD( يتضمن . 	
مادة البحث ونمط اخلط )Times new roman( وحجم اخلط )		( للبحوث العربية و )		( للغة 
الباحث دفع  يتحّمل  البحث عن )		( صفحة وما زاد عىل ذلك  تزيد صفحات  اإلنكليزية عىل أن ال 

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )0	( صفحات. 

كتابة . 	 يف  عليها  املتعارف  الطرق  ترتيبها  يف  ُيّتبع  أن  عىل  البحث  هناية  يف  واملصادر  اهلوامش  وضع  جيب 
اسم  الطبعة،  رقم  حمققًا(،  الكتاب  كان  )إذا  املحّقق  اسم  الكتاب،  اسم  املؤلف،  اسم  العلمية،  املصادر 

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

عىل الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة خمترصة عن سريته العلمية، إذا كان الباحث يتعامل مع املجلة ألول مرة. . 	

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات االتية: عنوان الباحث واسمه، وجهة عمله، ورقم . 	
اهلاتف والربيد اإللكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو أي إشارة إىل 

ذلك باللغتني العربية واإلنكليزية.

تسلم البحوث مبارشة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق - كربالء املقدسة - حي البلدية- . 0	
مركز كربالء للدراسات والبحوث. أو أن ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين ملجلة السبط 

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمة





شهادة االعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

من منظمة اليونسكو )برنامج الذاكرة العالمية( 
تأريخ األعتماد: 28/ 10/ 2014م





ْبِط َمَجلَُّة ال�شَّ

ُتْعنَى بِنرَِش  َمٌة  يٌة فصلية حُمَكَّ ُة علمَّ ْبِط سنَة )				( للهجرِة وهي جَمَلَّ ِة السَّ ُخ فيها صدوَر جَملَّ قِصيدة ُتَؤرِّ
راساِت والبحوِث التَّابِع للَعَتبِة احلَُسينيَِّة  َسة، َتْصُدُر َعن مركِز كربالَء للدِّ األرِث احلضاريِّ ملدينِة كربالء املقدَّ

َسِة. امَلَقدَّ

والِق�ْشِط َوالآم����اِل  ْبِطِبالُيْمِن  ال�شَّ َمَجلَُّة  اأَ�ْشَرَقْت  َقْد   

���ٌة َدْوُره������ا ْبِطَم���َج���لَّ���ُة ِع���ل���ِم���يَّ ِبال�شَّ فِّ  الطَّ ُت��َراِث  َن�ْشُر 

��َم��ْت ��ٌة ُح��كِّ ��ِل��يَّ ��ٌة َف�����شْ َوالَب�ْشِطِع��ْل��ِم��يَّ ِبالَقْب�ض  اأَدَواُرَه���ا 

َزَهْت ُخْلٍد  ِة  رَو�شَ َعْن  ُدُر  َوْهَي على ُطوِل الَمَدى ُتْعِطيَت�شْ

��ْق��ِط َم��َج��لَّ��ُة َت���ْه���ُدُر ف��ي َك��ْرَب��الء ُت��َع��اِل��ُج ال��ُم��ْه��َم��َل ِب��ال��نَّ

َعطًا ُح�َشيٍن  َنْحِر  ِمْن  ِبالَخطَِّتِفي�ُض  ال��َم��وُروَث  َفَتْم�ُشُق 

يَغْت َفوَق ِجْيِد الُعال َكالُقْرِطَكالِعْقِد �شِ ْهِر  الدَّ ِب��اأْذِن  َوْه��َي 

��ه��ا ���اِدق���ٌة َن�����شُّ ��َع��ٌة ����شَ َوِبالَخْلِطَن��ا���شِ ِبالَوْهم  �ِشْيَب  ما 

اِدحًا ْبِطاأْثِنْيِن ِزْد اأَرَّْخُت: ُقْل �شَ ال�شَّ َمَجلَُّة  �َشْت  �شِّ اأُ َق��ْد 

                             				هـ

ار الكربالئي  فَّ عيل الصَّ



وقائع
الموؤتمر العلمي الدولي الرابع لزيارة الربعين )الموؤتمر الفترا�شي الول(

الذي اأقامه المجل�ض الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين 

في مركز كربالء للدرا�شات والبحوث / العتبة الح�شينية المقد�شة 

وكلية ال�شفوة الجامعة

يوم 27-29/محرم الحرام/1442ه�، الموافق 16-18/اأيلول /2020م



zyarat40@gmail.com
www.c-karbala.com

zyarat40@gmail.com
www.c-karbala.com

)ال�شباب وزيارة الأربعين تطوير الذات لبناء الم�شتقبل(



الإ�شراف العام على املوؤمتر 
المتولي ال�شرعي للعتبة الح�شينية المقد�شة
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رئي�ض املوؤمتر 
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مدير املوؤمتر
ال�شتاذ عبد المير عزيز القري�شي 

مدير مركز كربالء للدرا�شات والبحوث 



اللجنة العلمية للموؤمتر 

رئي�شًااأ.د. عا�شم محمد ح�شين/ كلية ال�شفوة الجامعة 
ع�شوًااأ. د. علي زعالن نعمة/كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًااأ.د. نذير جبار الهنداوي/ مركز كربالء للدرا�شات والبحوث
ع�شوًااأ.د. ريا�ض كاظم الجميلي/جامعة كربالء/م�شت�شار علمي في المركز

ع�شوًااأ.د. ح�شن حبيب الكريطي/ جامعة كربالء/ م�شت�شار علمي في المركز
ع�شوًااأ.د. اأياد محمد علي الأرناوؤوطي/ جامعة بغداد 

ع�شوًااأ.د. حيدر ح�شن اليعقوبي/جامعة كربالء
ع�شوًااأ.د. حازم محمد دو�ض العتابي/ا�شت�شاري تنمية ب�شرية 

ع�شوًااأ.د. حيدر محمد عبد اهلل/جامعة كربالء/ م�شت�شار علمي في المركز
ع�شوًااأ. زهير الجواهري/جامعة كربالء/ م�شت�شار علمي في المركز 

ع�شوًاد. يحيى بو  زكريا/ اإعالمي جزائري
ع�شوًااأ.م.د. معز ح�شن ال�شيخ علي/ كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًااأ.م.د. ماهر حميد مجيد/ المعهد التقني /كربالء
ع�شوًااأ.م.د. عبا�ض فا�شل علي/ كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًااأ.م.د. �شتار جبار من�شور  / كلية ال�شفوة الجامعة
ع�شوًااأ.م.د. كمال مظلوم فليح  / كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًااأ.م.د. اإبراهيم رحمة محمد  / كلية ال�شفوة الجامعة
ع�شوًااأ.م.د. �شادق جا�شم اأبو اللوخ  / كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًاا.م. �شمير خليل �شمطو/جامعة كربالء/ م�شت�شار علمي في المركز
ع�شوًام.د. ح�شام حامد ت�شكام/ كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شوًام.د. ثامر ال�شمري/الجامعة الم�شتن�شرية/م�شت�شار علمي في المركز
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المقد�شة(

رئي�شًا
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ع�شواًال�شيد ح�شين علي اإبراهيم/ مركز رعاية ال�شباب - العتبة الح�شينية المقد�شة

ع�شواًم. �شهاد برقي كامل/ كلية ال�شفوة الجامعة  

ع�شواًم. مو�شى جعفر مو�شى / كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شواًم.م. اإيالف اأياد كاظم / كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شواًال�شيخ  محمد عبد الر�شا ال�شاعدي/ هولندا 

ع�شواًال�شيد حيدر عبد الجبار/ ق�شم الليات - العتبة الح�شينية المقد�شة

ع�شواًم.م. �شفا ح�شين عليوي/ كلية ال�شفوة الجامعة

ع�شواًم.م. مثنى محمد عبد الأمير/ كلية ال�شفوة الجامعة 

ع�شواًم.م.اأمير كامل جواد /مركز كربالء للدرا�شات والبحوث
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ع�شواًاأ.د. مازن ح�شن الح�شني/ جامعة وا�شط

ع�شواًاأ.د. عبد الخالق خمي�ض على/ جامعة ديالى
ع�شواًاأ.د. ماجد  عزيز ال�شاعدي/ جامعة مي�شان

ع�شواًاأ.د. محمد يو�شف حاجم الهيتي/ جامعة ديالى
ع�شواًاأ.م.د. مريم عبد الح�شين/ جامعة الكوفة
ع�شواًاأ.م.د. ناجح جابر الميالي/ جامعة المثنى

ع�شواًاأ.م.د. قا�شم ال�شلطاني/ جامعة النهرين
ع�شواًاأ.م.د. عالء ح�شين عبد/ جامعة النهرين
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِمبِْسِم الّلَ بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد
امليامني، وعىل  بيتِه األطايب  أهِل  النبي األمني، وعىل  العاملني والصالة والسالم عىل حممد  احلمُد هللِ رِب 

أصحاهبم الُغّر املنتجبني، ومن اقتدى هبم واهتدى بنهجهم إىل يوم الدين.

 وبعد...

ُتعد زيارة األربعني من املناسبات والطقوس الدينية - االجتامعية -االنسانية التي ُتارس يف العرشين من 
دينية  سامت  من  املليونية  التظاهرة  هذه  به  تتميز  ملا  ونظرًا  اهلجري،  التاريخ  بحسب  عام  كل  من  صفر  شهر 
وعاطفية فضال عن اهنا هوية ثقافية وحضارية ملحبي اهل البيت عليهم السالم، أوىل مركز كربالء للدراسات 
السنوية  الدولية  العلمية  املؤترات  كافة، فكان عقد  املباركة من جوانبها  الزيارة  اهتامما كبريا هبذه  والبحوث 
وزيارة  )الشباب  شعار  حتت  عقد  والذي  الرابعة،  بنسخته  األربعني(  لزيارة  الدويل  العلمي  املؤتر   ( ومنها 
األربعني تطوير الذات لبناء املستقبل( لتوثيق كل ما يتعلق هبا وفق حماوره املعلنة، كام انه يأيت ضمن مشاريع 
وإصدار  التخصصية  العمل  وورش  الندوات  واقامة  متخصصة  علمية  موسوعة  اصدار  من  املتعددة  املركز 
النرشة اإلحصائية السنوية و املجلس االكاديمي العلمي لزيارة االربعني املليونية فضال عن طرح العديد من 
الدراسات االستبيانية السنوية وتسجيل ملف "توفري اخلدمة والضيافة يف الزيارة االربعينية" عىل الئحة الرتاث 
الثقايف غري املادي لإلنسانية يف منظمة اليونسكو العاملية، والذي ُصوت عليه يف كانون الثاين من عام 		0	م يف 

االجتامع املنعقد يف بوغوتا - كولومبيا.

ُيذكر أن اللجنة العلمية للمؤتر الرابع تسلمت ما يقارب )		( بحثًا وورقة عمل من داخل العراق وخارجِه، 
للمؤتر وبعد عرضها عىل املحكمني يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات  الرئيسة  العرشة  املحاور  توزعت عىل 
العمل  وأرواق  البحوث  ُرفضت  فيام  املحكمة  العلمية  السبط  جملة  للنرشيف  بحثا   )		( قبول  تم  االكاديمية 

األخرى ألسباب علمية للبعض منها وبعض اخر كوهنا خارج حماور املؤتر.

اللجنة العلمية للمؤمتر
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الملخ�ض

إنَّ االنسان بطبيعة تكوينه له حاجات مادية ومعنوية حياول جاهدًا اشباعها، وتتفاوت قدرات افراد 
املجتمع يف اشباع تلك احلاجات، لذلك حتث الرشيعة السمحاء عىل رضورة حتقيق الرتابط والتامسك بني 
افراد املجتمع من أجل حتقيق التكافل االجتامعي. فكل إنسان عنده رغبة ذاتية للعطاء املجاين، واجلميع 

هلم القدرة عىل تقديم  مسامهات اجيابية من تربية ورعاية لفئات من األيتام واملحرومني.

وهيدف البحث تسليط الضوء عىل دور الشباب يف االعامل التطوعية كوهنم عامد عملية التنمية وقوة 
الشعائر  دور  إبراز  يف  البحث  امهية  وتتجسد  االجتامعي،  التكافل  قيم  ترسيخ  يف  االقتصادية  املجتمع 
احلسينية وخصوصًا زيارة االربعني يف جتسيد أروع صور العمل الطوعي التي حتقق سنويًا صورًا رائعة 
لالنسجام والتكافل االجتامعي التي يشكل الشباب ركيزهتا االساسية. ويسعى البحث جاهدًا اىل وضع 
عدة مقرتحات تساهم يف تعضيد دور الشباب يف إحياء الشعائر من خالل االعامل الطوعية واالسهام يف 

حتقيق التكافل االجتامعي للفئات الفقرية يف املجتمع.

الكلامت املفتاحية: الشباب، العمل التطوعي، التكافل االجتامعي، زيارة االربعني.
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Youth's Role in Voluntary Work and Values of Social Solidarity
Assist. Prof. Dr.

Waleed Abd Jabr Al-Khafaji

College of Arts - Wasit University

Abstract 

The human being, by the nature of his formation ، has physical and psychological 

needs that they tries hard to satisfy. The capabilities of the society members vary in 

regard satisfying those needs. Therefore, ، the Islamic Sharia urges the necessity of 

achieving coherence and cohesion among the members of society in order to achieve 

social solidarity. Every person has a personal desire for free giving. Everyone has the 

ability to make positive contributions such as raising and taking care for groups of 

orphans and the deprived ones.

The research aims to shed light on the role of youth in voluntary work since they 

are the pillar of the development process and the economic strength of society in 

consolidating the values of social solidarity. The importance of the research is embodied 

in highlighting the role of Husseini rituals ، especially the Arbaeen pilgrimage، in 

embodying the most wonderful types of voluntary work, which annually produce 

wonderful images of harmony, and social solidarity whose youth constitute their main 

pillar. The research endeavors to develop several proposals that contribute to support 

the role of youth in ritual commemoration through voluntary works and contribute to 

achieve social solidarity for poor groups in society.

Keywords: youth, volunteer work, social solidarity, the Arbaeen visit.
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المقدمة

مساحة  تشغل  مل  التطوعي  العمل  ثقافة  إن 
كان  انه  اال  العراقي،  املجتمع  اهتاممات  من  كبرية 
زيارة  استثامر  طريق  عن  حظًا  االوفــر  النصيب  هلا 
االربعني لإلمام احلسني يف الرتويج هلذه الظاهرة 
وامهيتها يف ترسيخ قيم التكافل االجتامعي من خالل 
مشارهبم  اختالف  عىل  لــلــزوار  اخلــدمــات  تقديم 
ومساعدة الفئات الضعيفة يف املجتمع، مما يؤدي اىل 
إبراز دور الشباب يف ترسيخ  روح العمل التطوعي 
وقيم التكافل االجتامعي، فالعمل التطوعي ُيعد ثروة 
املتقدم  العامل  دول  تسعى  التي  الثروات  من  مهمة 
وترسيخ  اخلريية  األعامل  يف  فاملشاركة  الستثامرها. 
أهنا  كام  ديني،  مطلب  هي  االجتامعي  التكافل  قيم 
أن  هو  نريده  ما  اجتامعية.  ورضورة  إنسانية  حاجة 
ظاهرة  اخلريية،  التطوعية  املامرسات  هذه  نجعل 

ثقافية، واجتامعية، ووطنية عامة.

التكامل  قيم  وبث  التطوعي  العمل  ظاهرة  إنَّ 
االربعني  زيارة  ترسيخها ونرشها من خالل  وكيفية 
تعد  اهنا  إذ  اجتامعية،  مسؤولية  تعد  العاملية  املليونية 
كبريًا  حيزًا  تشغل  مل  التي  املدنية  املوضوعات  من 
وال  التنظري،  مستوى  عىل  ال  العراقي  املجتمع  يف 
من  وهي  ضيقة،  حدود  يف  اال  العمل  مستوى  عىل 
وتنشيط  وتنظيم  املجتمعية  واملبادرات  املوضوعات 
الناحية  من  املوضوع  هذا  ألمهية  التطوعي،  العمل 

اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية. 

مو�شوع البحث

إن العمل التطوعي هو نشاط اجتامعي جماين يقوم 
به األفراد من تلقاء أنفسهم، بشكل فردي أو مجاعي، 
وذلك من خالل التربع بجزء من الوقت، أو اجلهد، 
أو املال، أو اخلربة، وهو ال يقترص عىل حقل اجتامعي 
واإلنسانية  االجتامعية  احلقول  يشمل  بل،  حمــدد، 
والتعليم،  العامة،  اخلدمات  مثل  مجيعها  واخلدمية 
والصحة، والتنمية االجتامعية، واملساعدات العينية، 
كاأليتام،  اخلاصة:  االحتياجات  بذوي  واالهتامم 

واألرامل، واملعاقني، وغريهم.

ثروة  ُيعد  بالفعل،  التطوعي،  فالعمل  وبالتايل، 
مهمة من الثروات التي تستثمرها دول العامل املختلفة، 
وختصص هلا برامج وخطط استثامرية سنوية، وهناك 
مئات اآلالف من مواطنيها يعملون بشكل مبارش أو 
غري مبارش يف حقل العمل التطوعي، وهذا يعد احد 

سبل عالج البطالة.
اأهمية البحث

التسامي  حالة  ــراز  اب يف  البحث  أمهية  تتجسد 
الطوعي  العمل  لظاهرة  االيثار  وروح  االنسانية 
التي  الفريدة من نوعها  نتاج لالنعكاسات  التي هي 
أحدثتها زيارة االربعني املليونية عىل الروح والنفس 
الشعرية  هذه  تلهمه  ملا  كافة،  النواحي  من  البرشية 
الذكرى  لصاحب  الروحي  االنجذاب  من  املقدسة 
عامة،  االفذاذ  وألصحابه  خاصة   احلسني االمام 
يقظة  عىل  دليال  تعد  التطوعي  العمل  ثقافة  وان 
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البناء  دورها  بأمهية  وشعورها  االنسانية  املجتمعات 
جتاه ابنائها، فنرش هذه الثقافة بني أفراد املجتمع يعد 
وغرس  املجتمع  هذا  لتامسك  الرئيسة  الركائز  من 
القيم النبيلة فيه، ملا هلا من انعكاسات اجيابية عىل بناء 

عقيدة االمة والقيم واالخالق.
اأهداف وت�شاوؤلت البحث

وتكمن تلك االهداف والتساؤالت يف اآليت:

هل يعد العمل التطوعي وترسيخ روح التكافل . 	
وما  بالدنا،  يف  جمهولة  ثروة  حقًا  االجتامعي 

املقصود من العمل التطوعي بشكل عام؟
هل يشكل الشباب مصدرًا مهاًم للرتويج ملفهوم . 	

العمل التطوعي وثقافته وقيم التكافل من خالل 
زيارة االربعني؟

عن . 	 تصور  اعطاء  يف  نساهم  ان  باإلمكان  هل 
املستوى  عىل  الظاهرة  هذه  رقعة  اتساع  مدى 

العاملي؟ 

منهجية البحث

الواضحة  الرصحية  القواعد  من  نظام  هو  املنهج 
وتقّوم  البحث،  عليها  ُيبنى  التي  ــراءات  ــ واإلج
ادعاءات املعرفة بناًء عليها. كام ُيعّرف اإلطار املنهجي 
بأنه طريقة من طرائق البحث تتألف من مراحل عدة، 
أي  بحثه  عند  بحسبها  املنتظم  العلمي  البحث  يسري 
الباحث  واستخدم  ما.  فرضية  أو  مسألة  أو  مشكلة 
وهي  البحث  بمشكلة  لإلحاطة  علميني  منهجني 

كاآليت:

املنهج الوصفي التحلييل: . 1

بانه  يعرف  االثنوجرايف  الوصفي  االسلوب  إن 
تلك الصيغة البحثية التي تستهدف الوصف الكمي 
او الكيفي لظاهرة اجتامعية، او جمموعة من الظواهر 
املرتابطة، من خالل استخدام االدوات املعرفية جلمع 

البيانات)	(.

ان  جيب  الوصفي  املنهج  أنَّ  العلامء  بعض  وَيعد 
الوقت  يف  الظواهر  ببحث  خمتصًا  او  قــارصًا  يكون 
استخدامها  خــالل  من  الباحث  وان  ــارض)	(،  احلـ
الداللة  السلوك ذات  املنهج تسجل وتصف مظاهر 
قضاء  يتطلب  هذا  وإن  الدراسة،  جمتمع  يف  الثقافية 
فرته طويلة يف الدراسة العميقة كام يتطلب االقامة يف 

املجتمع املدروس ومعرفة لغته)	(.

تغني  ان  تستطيع  باهنا  الوصفية  الدراسة  وتتميز 
املعلومات والبيانات املتوفرة عن موقف اجتامعي، او 
املالئم  العلمي  الظرف  توفر  اجتامعية بحيث  ظاهرة 
واتساع  بشموليتها،  وتتميز  عمقًا،  اكثر  لدراسة 
حول  املمكنة  املعلومات  مجع  عىل  وتركيزها  إطارها 
موقف معني وفق إطار حمدد،وهذا يعني إهنا تستطيع 
إن تفرز مشكالت جديدة للبحث وان تنمي االطر 

النظرية واملفاهيم القائمة.

املنهج املقارن:. 2

بني  املــقــارنــة  ــة  دراسـ يف  املنهج  ــذا  ه يستعمل 
املجتمعات املتباينة أو اجلامعات املختلفة التي تعيش 
الشبه واالختالف  أسباب  لتوضيح  واحد  يف جمتمع 
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هذا  استعمل  من  وأول  واجلامعات  املجتمعات  بني 
املنهج علامء اللغة يف القرن الثامن عرش عندما قاموا 
والتوصل  بينها  املقارنة  بغية  لغات  عدة  بدراسة 
إىل  تشري  والتي  تربطها  التي  املشرتكة  الصفات  إىل 
هذا  واستعمل  واحــد،  لغوي  أصل  من  اشتقاقها 
لتوضيح  عرش  التاسع  القرن  خــالل  االصــطــالح 
بني  الشبه  أوجــه  استخراج  تستطيع  التي  الطريقة 

املؤسسات االجتامعية القتفاء جذورها املشرتكة)	(.

كام أنَّ هذا املنهج يقارن وحيدد ويميز الرضوري 
والرضورية  الكامنة  العوامل  واكتشاف  غريه  من 

إلحداثها)	(.

اجتامعية  ظاهرة  مقارنة  يف  املنهج  هذا  ويستخدم 
بظاهرة اجتامعية يف املجتمع نفسه ولكن عرب مراحل 

زمنية خمتلفة)	(.

العمل الطوعي وقيم التكافل الجتماعي 

– مقاربة ومقارنة –:
الوعي  نسبة  ــادة  زي يف  االربعني  ــارة  زي سامهت 
التطوعي وافشاء  االجتامعي يف ترسيخ ثقافة العمل 
املجتمع  مكونات  بــني  االجتامعي  التكافل  قيم 
وخصوصًا الفئات اهلشة فيه، ويعد العمل التطوعي 
من سامت الروح االنسانية العالية التي تؤثر الصالح 
االسالم  قيم  وإفشاء  اخلــاص،  الصالح  عىل  العام 
االجتامعية  األوارص  تقوية  يف  تسهم  التي  احلنيف 
املتنوعة، وسوف  والتامسك االجتامعي بني مكوناته 
نعرض يف هذا املحور عدة صور للعمل التطوعي من 

جمتمعات خمتلفة.

فمن خالل ما نسمع ونقرأ ونطالع عن املشاركات 
الكبرية يف العمل التطوعي يف البلدان املتقدمة تنمويًا، 
من  وغريها  واليابان،  وأمريكا  الغربية  كــأوروبــا 
حجم  مدى  عن  تصورًا  نعطي  ان  ويمكننا  البلدان، 
التطوعي  فالعمل  البلدان.  تلك  يف  الظاهرة  هذه 
حيظى يف البلدان املتقدمة تنمويًا بأمهية بالغة، وهناك 
بخصوص  خمتلفة  تصاعدية  وأرقـــام  إحــصــاءات 
الدول،  هذه  يف  املتطوعني  وعدد  املدنية  املؤسسات 
 )		( حــوايل  أن  يؤكد  اإلحــصــاءات  هــذه  فبعض 
مليون أمريكي أي نسبة 0	% من جممل األمريكيني، 
 )	0( سنويًا  وينفقون  التطوعي،  العمل  يف  يعملون 
األطفال  لصالح  التطوعي  العمل  يف  ساعة  بليون 

والفقراء والتعليم وقضايا أخرى.

كام يقدر معدل التربع املايل لكل أمريكي )00	( 
تورنر(  )تيد  األمريكي  تــربع  وقــد  سنويًا،  دوالر 
املنظامت  إىل  ثروته  بثلث  اإلعالمية  الشبكة  مؤسس 
اإلنسانية يف األمم املتحدة ويساوي مبلغ مليار دوالر 
مليون   )	0( من  أكثر  يوجد  بريطانيا  ويف  أمريكي. 
البالغني يامرسون نشاطًا تطوعيًا منظاًم.  شخص من 
أما يف فرنسا فقد جاء يف تقرير جلمعية فرنسا للشؤون 
فرنيس  املليون  ونصف  ماليني   )	0( أن  االجتامعية 
تقديم  يف  للمشاركة  األسبوع  هناية  يف  يتطوعون 
من  اليومية  احلياة  ختص  خمتلفة  اجتامعية  خدمات 

جماالت الرتبية والصحة والبيئة والثقافة وغريها.

وترتاوح أعامر 		% من املتطوعني ما بني اخلامسة 
الطلبة  ويمثل  عامًا،  واخلمسني  والتاسعة  والثالثني 
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نسبة 		% وترتاوح أعامر املتطوعني منهم ما بني 		 
و 		 عامًا)	(.

ويشكل العمل التطوعي يف هذه البلدان، السيام 
أمريكا وأوربا الغربية جزءًا مهاًم من امليزانية العامة، 
العاملي«  لالزدهار  »هدسون  معهد  تقرير  أشار  فقد 
 		 الثالثـاء  ــط«  األوس »الــرشق  صحيفة  ونرشته 
أبريل 	00	 العدد 	000	 إىل أن نصف مواطني 
ويقّدر  تطوعية،  بأعامل  يقومون  املتحدة  الواليات 
التقرير أن التطوع للمشاريع اخلريية يصل إىل 			 
ألف ساعة سنويًا، أي أن تلك الساعات إذا ترمجت 
دوالر.  مليارات   	 إىل  قيمتها  تصل  فإهنا  مبالغ  إىل 
وبدأ العمل التطوعي، منذ أمد بعيد، حيظى باألمهية 
نفسها يف الدول العربية واخلليجية، فهناك الكثري من 
املشاريع التطوعية التي تدعمها احلكومات اخلليجية، 
منها مرشوع »طبق اخلري« يف اإلمارات العربية، وهو 
مرشوع هيدف إىل فتح آفاق جديدة للعمل التطوعي 
العمل  يف  الفعال  لإلسهام  املجتمع  واستنفار  املبدع 
أجل  من  املهرجان  هذا  ريع  وخصصت  اخلــريي، 
اإلسالمي  والعامل  العريب  الوطن  يف  األيتام  كفالة 
الكوارث  منكويب  إلغاثة  اخلري  عمل  يف  واإلسهام 

الطبيعية واملحن يف العامل)	(.

األول  يف  تأسس  الــذي  الــرب«  »جائزة  ومــرشوع 
العاملي  اليوم  بمناسبة  وذلك   				 من  أكتوبر  من 
للمسنني، ويتأهل هلذه اجلائزة كل من يقوم برب والديه 
الذين جتاوزا 0	 عامًا، ويعاين أحدهم من العجز أو 
كام  نفسه،  الــدار  يف  معها  أو  معه  ويعيشان  كالمها 

يتأهل للجائزة االبن البار الذي حرص عىل املداومة 
عىل زيارة أحد والديه أو كليهام ملن اضطرهتم ظروف 
حالتهم الصحية للبقاء يف مركز صحي أو مستشفى 
»جائزة  ومرشوع  الصحية.  والعناية  العالج  لتلقي 
األرسة املثالية« الذي هيدف إىل تكريس قيمة األرسة 
العلم  بأسباب  تأخذ  التي  واعالئها  املتامسكة  القوية 
والعمل وخدمة الوطن وحتافظ يف الوقت نفسه عىل 
القيم، حيث يتم اختيار ثالث أرس مثالية من الدولة، 
ويتم تكريمها معنويًا وماديًا خالل احتفاالت االحتاد 
النسائي بيوم األرسة العربية. ويف التجربة السورية، 
هناك سعي لنرش ثقافة التطوع حيث يوجد أكثر من 
00		 منظمة تطوعية من مجعيات ومؤسسات أهلية 
الصحة  حيث  من  خمتلفة  جماالت  يف  أنشطتها  تتنوع 

والشباب والبيئة)	(.

المنظور ال�شالمي للعمل التطوعي:

وهنا نطرح تساؤالً عن اهم املصادر الرشعية يف 
الرتويج ملفهوم وثقافة العمل التطوعي يف العراق؟ 

وحيث،  يرشد،  كله،  العامل  يف  كتاب  يوجد  ال 
ويعطي األجر الدنيوي واألخروي، كالقرآن الكريم 
التي  ــات  اآلي من  الكثري  وهناك  النبوية،  والسنة 
اآلخرين  عون  وعىل  التطوعي،  العمل  عىل  حتث 
خريًا  تطوع  ﴿ومن  تعاىل  قوله  منها:  ومساعدهتم، 

فهو خري له﴾)0	(. 

والتقوى﴾)		(.  الرب  ﴿وتعاونوا عىل  تعاىل  وقوله 
واليتامى  القربى  ذوي  حبه  عىل  املال  ﴿وآتى  وقوله 
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واملساكني وابن السبيل﴾)		(. 

وحتث  ترشد  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 
عىل فعل اخلري. إذ ال يكفي اإليامن وحده ما مل يقرتن 
بعمل صالح، ألن اإلسالم دين حياة وعمل وليس 
بواقعه  عالقة  هلا  ليس  الفرد  يؤدهيا  طقوس  جمرد 

وجمتمعه.

صغريًا،  كان  مهام  اخلري  عمل  اإلسالم  ويقدس 
ولو كان بمقدار ذرة كام يف قوله تعاىل: ﴿فمن يعمل 
رشًا  ذرة  مثقال  يعمل  ومن  يــره...  خريًا  ذرة  مثقال 

يره﴾)		(.

وبذلك لن يكون بمقدور أي أحد أن يقول مثال 
يظن  أو  اخلــري،  بفعل  أقــوم  أن  يمكنني  ال  فقري  أنا 
وأصحاب  األغنياء  عىل  يقترص  إنام  اخلري  فعل  بأن 
األموال الطائلة، كال، إن فعل اخلري يمكن أن يكون 
بتقديم رغيف خبز ملحتاج أو حتى جمرد ترة أو أقل 
من ذلك. ومن ال يملك ماالً بوسعه أن يقول كلمة 
العطاء كام بوسعه أن يقدم  حيض فيها اآلخرين عىل 
اخلريي.  التطوعي  العمل  يف  ويساهم  وجهده  وقته 
ليس هذا فحسب، فهنا أريد أن أؤكد حقيقية قرآنية، 
وهي أن العمل التطوعي يف القرآن ليس عماًل إنسانيًا 
تطوعيًا، إن شاء اإلنسان عمله، وإن شاء رفضه، ال 
بل هو واجب رشعي وأخالقي يف كثري من احلاالت، 
وقد أشارت اآلية الكريمة ﴿ويف أمواهلم حق معلوم 
للسائل واملحروم﴾ إىل هذا املعنى اإللزامي يف العمل 

التطوعي.

األحاديث  من  املئات  هناك  النبوية،  السنة  ويف 
جماالً  يدع  ال  بام  تؤكد  التي  واملتواترة  الصحيحة 
»خري  منها:  والتطوعي  اخلريي  العمل  عىل  للشك 
الناس أنفعهم للناس« واحلديث يشري إىل نفع الناس 

أمجعني، وليس نفع املسلمني فقط)		(. 

إىل  وأحبهم  اهلل  عيال  والناس  اهلل  مال  ــال  و»امل
لقضاء  اختصهم  عبادًا  هلل  »إن  و  لعياله«  أنفعهم  اهلل 
إليهم،  اخلري  وحبب  للخري  حببهم  الناس،  حوائج 
أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة« و »ألن تغدو 
يف  تصيل  أن  من  خري  حاجته  له  فتقيض  أخيك  مع 
مسجدي هذا مائة ركعة« و »ما زال جربيل يوصيني 

عىل اجلار حتى ظننت انه سيورثه«)		(.

ما  أدق،  بتعبري  الناس؟  يتطوع  أن  يمكن  ملــاذا 
الفوائد التي يمكن أن جينيها املتطوع؟ 

ال شك، إطالقًا، أن العمل التطوعي عمل إنساين 
حمض، وفوائده كام تعود عىل الفئات املستهدفة منه، 
الناحية  من  أكثر  وربام  نفسه،  والقدر  أيضًا،  فأهنا 
الواقعية والنفسية تعود عىل املتطوعني أنفسهم، فقد 
وهي  له﴾،  خري  فهو  خريًا  تطوع  ﴿فمن  تعاىل:  قال 
الكبرية  النفسية  التطوع  فائدة  إىل  واضحة  إشــارة 
بإرادته  أجره  عن  تنازل  الذي  فاملتطوع  للمتطوع، 
الذي  والثواب اجلزيل  واختياره، حيصل عىل األجر 
يف  ذلك  ليس  وجل،  عز  اهلل  من  يعد  وال  حيىص  ال 
الدنيوي  فاجلزاء  الدنيا؛  يف  بل،  وحسب،  اآلخــرة، 
اإلهلية حتيط بكل عامل خري ومتربع، وقد  والرعاية 
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ألخيه  قىض  »من  قوله:   حممد نبينا  عن  روي 
 وعنه دهــرًا«،  اهلل  عبد  كمن  كان  حاجة  املؤمن 
أيضًا قال: »من مشى يف عون أخيه ومنفعته فله ثواب 
 :الصادق اإلمــام  وقال  اهلل«.  سبيل  يف  املجاهد 
متقبلة  حجة  ألف  من  أفضل  املؤمن  حاجة  »قضاء 

بمناسكها وعتق ألف رقبة لوجه اهلل«)		(. 

هو  اخلريي  للعمل  التطوع  أن  العلامء  وجد  وقد 
وبالتايل،  باالعتزاز،  والشعور  النفس  لراحة  وسيلة 
كام  ديني،  مطلب  هي  اخلريية  األعامل  يف  فاملشاركة 
يمكن  لذا  اجتامعية.  ورضورة  إنسانية،  حاجة  أهنا 
وبأي  نستطيع،  بام  اخلريية  ــامل  األع يف  نشارك  أن 
 … املشاركة  ــوان  أل من  لــون  ــأي  وب ممكنة،  صــورة 
سبحانه  اهلل  عند  املندوبة  األعــامل  أفضل  من  فهذا 
التطوعي  والعمل  الناس.  عند  واملحبوبة  وتعاىل، 
بمفهومها  التنمية  دوافع  من  أسايس  دافع  أيضَا  هو 
ودليل  وثقافيًا  واجتامعيًا  وسياسيًا  اقتصاديًا  الشامل 
للتفاين  أفراده  واستعداد  املجتمع  حيوية  عىل  ساطع 
والتضحية، وهو أيضًا نوع من االختبار احلر للعمل، 
واقع  من  العمل  يف  طواعية  األفراد  ملشاركة  وقناعة 

الشعور باملسؤولية.

وبدأنا نالحظ أن اإلنسان املتطوع يكتسب أمهية 
أنه  أمهها:  األسباب  من  لكثري  املجتمعات  يف  كبرية 
يف  يساهم  الذي  للمجتمع  اإلنساين  اجلانب  ينمي 
إىل  الفرصة  ويتيح  الناس  بني  والرتاحم  التعامل 
قدرة  من  ويزيد  املجتمع،  احتياجات  عىل  التعرف 
اإلنسان عىل التفاعل والتواصل مع اآلخرين وينمي 

الثقة  املتطوع. ويمنحه  الفرد  احلس االجتامعي لدى 
بالنفس واحرتام الذات ويساعده عىل ترمجة مشاعر 
عىل  ويساعد  ملموس  واقــع  إىل  واالنــتــامء  ــوالء  ال
لإلنسان  العمل  هذا  أمهية  وتكمن  الوقت.  استثامر 
ومشاركتهم  انتامءهم  يعزز  كونه  الشباب  سن  يف 
وينمي مهاراهتم وقدراهتم الفكرية والفنية والعلمية 
يف  رأهيــم  عن  للتعبري  املجال  هلم  ويتيح  والعملية 

القضايا التي هتم املجتمع واملشاركة يف اختاذ القرار.

اأ�شكال العمل التطوعي: 

العمل  من  رئيسيني  شكلني  بني  يميز  من  هناك 
التطوعي، ومها)		(: 

العمل . 	 ذلك  وهو  الفردي:  التطوعي  العمل 
نفسه  تلقاء  من  الفرد  يامرسه  الذي  التطوعي 
مردود  أي  منه  يبغي  وال  وإرادة،  منه  وبرغبة 
مادي، ويقوم عىل اعتبارات أخالقية أو اجتامعية 
من  جزءًا  خيصص  أن  مثل  دينية،  أو  إنسانية  أو 
بشكل  األطفال  من  جمموعة  إىل  عمله  واردات 
شهري أو دوري، أو خيصص طبيب من األطباء 
من  جمموعة  ملعاجلة  عيادته  يف  وقته  من  جزءًا 
من  معلم  خيصص  أو  جمانًا،  الفقراء  املرىض 

املعلمني يوم اجلمعة لتعليم األطفال جمانًا.
من . 	 تقدمًا  أكثر  املؤسيس: وهو  التطوعي  العمل 

وأوسع  تنظياًم  وأكثر  الفردي  التطوعي  العمل 
من  جمموعة  ينتظم  حيث  املجتمع،  يف  تأثريًا 
ويقدمون  مدنية،  مؤسسة  إطار  يف  املتطوعني 
مجعية  مثل  املؤسسة،  هذه  خالل  من  خدماهتم 
املدين  املجتمع  مؤسسات  أو  األمحر،  اهلالل 

املختلفة. 
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يفشل  هل  وهو:  االذهان  اىل  سؤال  يتبادر  وهنا 
العمل التطوعي؟ 

العمل  الن  أبــدًا،  فاشل  تطوعي  عمل  يوجد  ال 
التطوعي هو عمل خري، وعمل اخلري ال يرجو الربح 
آليات  يف  أخطاء  هناك  ولكن  املــادي،  واملكسب 
التعامل مع العمل التطوعي، ومن أهم األخطاء هو 
من  فكل  الــذات،  خلدمة  التطوعي  العمل  تكريس 
إطار  يف  أو  بمفرده  التطوعي  العمل  جمال  يف  يعمل 
شخصية  مكاسب  حيقق  أن  ويريد  تطوعية  مؤسسة 
فإنه يفشل حتاًم؛ ألن الناس عندما يشعرون أن القائم 
منه ال  املستفيدين  من  للعمل اخلريي، هو  املنظم  أو 
يتفاعلون معه، فلو شعر املتربع امليسور أن األموال ال 
تذهب إىل املستحقني، وأن القائم باألعامل التطوعية 
أو املنسق يأخذ جزءًا من هذه األموال فانه ال يتعامل 
يف  تبذل  التي  التطوعية  اجلهود  دليل  وخري  معه. 
الزيارة االربعينية، والتي أثبتت نجاحها الساحق يف 
التكافل  قيم  وترسيخ  التطوعي  العمل  ثقافة  تنمية 
املختلفة.  العراقي  املجتمع  مكونات  بني  االجتامعي 
بالعمل  والتطوعي  ــريي  اخل العمل  ربــط  وأيــضــًا 
اإلنساين  العمل  يكون  أن  بمعنى  واحلزيب،  السيايس 
السيايس ألجل حتقيق  منها  يستفيد  يافطة  أو  واجهة 
العمل  يف  رجاًل  يضع  فالبعض  السياسية،  أغراضه 
اإلنساين ورجاًل أخرى يف السياسة، وعلينا، كعاملني 
كي  حذرين  نكون  أن  واخلريي،  اإلنساين  احلقل  يف 
ال نقع يف خطأ اخللط بني ما هو سيايس وبني ما هو 
يريدون   - عادة   – الناس  الن  إغاثي،  إنساين  عمل 

أدنى  له  يكون  أن  دون  يعطيهم  من  مع  ويتعاطفون 
منفعة أو مصلحة، ولو كانت تلك املنفعة هي صوته 

االنتخايب)		(.

يف الدول املتقدمة اليوم، يسهم اجلميع يف مسؤولية 
املشاريع  بناء  يف  واملشاركة  احلياة  أعباء  مواجهة 
مستشفيات  مــن  واملنتجة  اخلــالقــة  واملــؤســســات 
ومجعيات  اجتامعية  وهيئات  وجامعات،  ومدارس 
خريية تعاونية يف خمتلف حقول احلياة. ومهام بلغت 
اجلهود  عن  تستغني  ال  فإهنا  الغنية،  الدول  ثروات 
الغنية  الدول  كانت  وإذا  أبــدًا.  ملواطنيها  التطوعية 

حتتاج إىل هذا الكم اهلائل من املتطوعني. 

اأهمية العمل التطوعي في زيارة الربعين: 

جمتمعًا  ليس  العراقي  املجتمع  أن  نفهم  أن  علينا 
مغلقًا أو معزوالً عىل ذاته مثل بعض املجتمعات التي 
توصف باالنغالق واالنعزال، إنام هو جمتمع عالقات 
قوي  ومرتكز  جوهرية  نقطة  وهي  متينة،  وروابــط 
العراقي  فاملجتمع  التطوعي،  العمل  ثقافة  لتنشيط 
بإشكاله  التطوعي  العمل  ــامرس  ي زال  ومــا  كــان 
املختلفة، ويندفع إليه، كلام وجد فرصة لذلك. هناك 
هبا  يقوم  التي  اخلريية  التطوعية  األعامل  من  الكثري 
الناس يوميًا، هبدف مساعدة اآلخرين وتقديم العون 
عىل  بل،  فحسب،  الفردي  املستوى  هذا  ليس  هلم، 
والريفية  العشائرية  فاملناطق  االجتامعي،  املستوى 
تشهد عىل الدوام أنواعًا خمتلفة من العمل التطوعي، 
يف  بيتًا  يبني  أن  يريد  من  أن  اليوم  حتى  ومعروف 
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وجريانه  وأصدقائه  بأقربائه  ينتخي  العراقي،  الريف 
البناء  فمنهم  بيته،  بناء  يف  ويساعدونه  له  فينتخون 

ومنهم العامل. 

وممارسة  االنسانية  املبادرة  من  نوعًا  التطوع  يعد 
اجيابية نعيشها يف احلياة اليومية وجهدًا مبذوالً ساميًا 
يف  أمهية  التطوعي  وللعمل  اخلري،  منفعة  أجل  من 
حياة املتطوع من ناحية تطوير قابلياته وحتفيز قدراته 
ويرفع  احلكومي  العمل  ويدعم  وتنميتها،  الكامنة 
مستوى اخلدمة االجتامعية)		(. إذن، ما نريده هو أن 
نجعل هذه املامرسات التطوعية اخلريية ظاهرة ثقافية 
التجمعات  منها  ختلو  ال  عامة،  ووطنية  واجتامعية 
املدنية، وسواء بني  أو يف  الريف  اإلنسانية، سواء يف 
البيت  يف  وسواء  الغنية،  األحياء  أو  الفقرية  األحياء 
ثقافة  نرتجم  أن  ونستطيع  الشارع.  يف  أو  واملدرسة 
املواطن  يشعر  ملموسة  حقائق  إىل  التطوعي  العمل 
تعمل  مؤسسات  من  كجزء  بوجودها،  العراقي 
بناء  التطوعي يف  العمل  بأمهية  نؤمن  خلدمته، عندما 
قيم الدولة ومؤسساهتا، علينا أن نضع بنظر اعتبارنا، 
كيف يمكن أن نرتجم هذه الثقافة إىل واقع ملموس 
واملسألة  وجودها؟  عن  ويدافع  املواطن  هبا  يشعر 
اخلطوة  وهذه  خطوة،  إىل  حتتاج  بل،  معقدة،  ليست 
ثقافة  أن جتسد  بالرضورة خطوات من شاهنا  تتبعها 
وهناك  املطلوب.  باالجتاه  وتأصله  التطوعي  العمل 
نقدمها  أن  يمكن  التي  املبارشة  اخلدمات  من  الكثري 
للناس، وهذا ما ملسناه جليًا وواضحًا خالل مراسيم 
تنظيف  برامج  إعــداد  من  االربعينية  الزيارة  أداء 

وتعبيد  بيوتنا،  أمــام  الواقعة  الطرقات  وتشجري 
للمحتاجني،  املساكن  وبناء  والشوارع،  األرصفة 
املراكز  وتأسيس  واملعاقني،  واملرىض  األيتام  ورعاية 

الصحية واخلدمية األخرى، وغريها.

دور زيارة الربعين في تر�شيخ ثقافة العمل 
الطوعي وقيم التكافل:

عىل  تعمل  اهنــا  االربعينية  الــزيــارة  ســامت  من 
اذ  املواطنة  وروح  التطوعي  العمل  ثقافة  تكريس 
تتلك زيارة األربعني بام هلا من خلفية دينية عاطفية 
التطوعي  العمل  عىل  الدافع  من  كبريًا  قدرًا  فكرية 
املجال.  هذا  يف  املؤسساتية  اإلمكانات  كل  يفوق 
فعىل مدى آالف الكيلو مرتات ومن مجيع االجتاهات 
والشباب؛  الشيبة  جتد  أيام  ولعدة  كربالء  إىل  املؤدية 
جهودا  يبذلون  متواصلة  حركة  يف  والنساء  الرجال 
جبارة وأمواال طائلة عن قناعة وإخالص دون أدنى 
تذمر أو إحباط ودون أي أجر مادي دنيوي يف قبال ما 
يبذلونه. فضاًل عن تكريس ثقافة التكافل االجتامعي 
مبدًأ  تكون  أن  قبل  عالية  إنسانية  قيمة  من  يمثله  بام 
دينيًا، فالشارع املقدس قننها وارشد إليها؛ كام ويعد 
التي تضمن لإلنسان حد  املبادئ  املبدأ من أهم  هذا 
الكفاف عىل اقل التقادير بام يمنحه حياة كريمة بعيدة 

عن الذل واالمتهان.
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العمل  بني  جتمع  عندما  العاملية،  الظاهرة  فهذه 
والــروحــي  ــادي  املـ والــعــطــاء  جهة  مــن  التطوعي 
بذلك  فهي  مقابل من جهة أخرى  الالحمدود ودون 
تبلغ ذروة التكافل؛ إذ من أهم السامت التي يكتسبها 
الذي  العطاء  سمة  هي  االربعني  زيارة  يف  االنسان 
من  كثرية  وانسانية  اخالقية  خصاالً  بــدوره  يورث 
قبيل الكرم واجلود وااليثار وتغييب البخل واالنانية 

واحلب املفرط للذات)0	(.

االنسانية  القيم  الكثري من  الفرد  تنح  ايضًا  وهي 
القدرة  وتنحه  متامسك  جمتمع  بناء  يف  تساعد  التي 
القيم  املزالق ومن هذه  من  كثري  بوجه  الصمود  عىل 
وغريها  الصرب،  العدالة،  احلرية،  اإليــامن،  ترسيخ 
الكثري. لذا فهي هتيئ البيئة اآلمنة املستقرة وهذه تعد 
من متطلبات تفعيل ونجاح التنمية املستدامة، فضاًل 
عن توافر عنرص التكافل االقتصادي كمؤرش ملعاجلة 

الفقر كهدف من أهداف التنمية.

بتوليد  تكتفي  ال  تنمية  هي  املستدامة  فالتنمية 
النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل ايضًا، 
بدل  الناس  وتكن  تدمريها،  بدل  البيئة  جتدد  وهي 
وتؤهلهم  وفرصهم  خياراهتم  وتوسع  هتميشهم، 
هي  حياهتم،  يف  تؤثر  التي  القرارات  يف  للمشاركة 
فرص  وتوفري  والطبيعة،  الفقراء  صالح  يف  تنمية 
العمل، ويف صالح املرأة، أهنا تشدد عىل النمو الذي 
تنمية  البيئة،  عىل  وحيافظ  جديدة  عمل  فرص  يولد 

تزيد من تكني الناس وحتقق العدالة فيام بينهم)		(.

إنَّ األمن املجتمعي او بشكل أعم األمن االنساين 
النزاع  غياب  مــن  أبعد  يشمل  ــع،  األوسـ بمعناه 
العنيف. فهو يضم حقوق االنسان واحلاكم الصالح 
أن  وضامن  الصحية  والرعاية  التعليم  إىل  والوصول 
يكون يف متناول كل فرد ذكرًا كان أم انثى ـ الفرص 
يف  خطوة  وكل  الكامنة.  قدراته  لتحقيق  واخليارات 
هذا االجتاه هي أيضًا خطوة نحو خفض الفقر وبلوغ 
النزاعات،  نشوب  دون  واحلؤول  االقتصادي  النمو 
أجيال  العوز واخلوف وكذلك حترر  من  التحرر  أما 
املستقبل حتى تتمكن من أن ترث بيئة طبيعية صحية، 
االنساين،  األمن  لبناء  متداخلة  لبنات  تشكل  فكلها 

واألمن الوطني تاليًا)		(.

كل  بني  املستدامة  البرشية  التنمية  نموذج  يربط 
والنمو  واالستدامة  والتكافؤ  االنساين  األمن  من 
األمن  ملستوى  تقويم  اجراء  تتيح  أهنا  بام  واملشاركة 
عن  فضاًل  املجتمع،  يف  الناس  حيرزه  الذي  احليايت 
أن  يمكن  التي  والتحديات  االمــكــانــات  تفسري 
التنمية  نحو  تقدمه  مسرية  يف  املجتمع  يصادفها 
األمن  منظور  ومن  واملستديمة،  الناجزة  البرشية 
االنساين ما يعنينا أنه ينبغي عىل الدول واملجتمعات 
أن هتتم بتأمني السالم يف وجه التهديدات اخلارجية، 
بل عليها أن ُتعنى بتأمني ظروف احلد األدنى للناس 

ليكونوا آمنني وليشعروا باألمن يف جمتمعاهتم)		(.

ويدفع  الــدولــة  أمــن  يتمم  االنــســاين  ــن  األم ان 
بالتنمية البرشية ويعزز حقوق االنسان، أن ما يكمن 
حقوق  احــرتام  هو  االنساين  األمن  محاية  جوهر  يف 
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االجــواء  االربعينية  الــزيــارة  وتوفر  ــان)		(.  ــس االن
األمن  عنرص  توافر  عن  فضاًل  االيامنية  الروحانية 
واألمان، إذ تعمل الزيارة االربعينية عىل القضاء عىل 
التمييز العنرصي وتكريس ثقافة املساواة والتواضع 
والتذكري باإلخوة االنسانية عامة واالسالمية خاصة 
دينية  قيم  من   احلسني االمــام  من  تستمده  بام 
توافد  ففي  رصني  فكري  ورصيد  انسانية  ومبادئ 
االعداد املليونية ذات اهلدف املوحد، تكنت من إذابة 
الزاحفة  العنرصية مجيعها بني هذه األعداد  الفوارق 
اىل كربالء، اذ جتد فيهم شتى اجلنسيات والقوميات 
االســود  جتد  كام  الفكرية،  واالجتــاهــات  واالديـــان 
املطعم،  امللبس،  يف  اجلميع  تساوى  وقد  واألبيض، 
جنب  اىل  بعضهم  يسري  بل  اخلدمة،  املنام،  املجلس، 
ونسيان  واملحبة  باألخوة  مشحونة  اجواء  يف  بعض 
الفوارق وانتزع الغل  الذات وكأهنم ختلوا عن مجيع 
طريق  عىل  اقدامهم  وضعوا  ان  بمجرد  قلوهبم  من 
هذه  ان  جتد  عندما  ذروتــه  ذلك  يبلغ  حتى  كربالء 
بأن  يفتخر  منها  كل  وااللوان  واالعراق  القوميات 
مما  والعطاء  املحبة  ملؤها  بروح  يكون خادمًا لآلخر 

يرسخ لثقافة التعايش والسلم املجتمعي.
 

النتائج:

يساهم العمل التطوعي يف تقوية أوارص التامسك . 	
االجتامعي بني أفراد املجتمع.

القدرات . 	 وحيفز  املهارات  تنمية  يف  يساعد 
والقيادة  والتخاطب  التواصل  كمهارة  الفردية 

وتطويرها.
االجتامعي . 	 التكافل  قيم  التطوعي  العمل  يرسخ 

املجتمع  من  الفقرية  الفئات  مساعدة  من 
وخصوصًا خالل أداء مراسيم الزيارة األربعينية.

االفراد . 	 ثقة  زيادة  التطوعي  العمل  اجيابيات  من 
بأنفسهم من خالل خدمة املجتمع.

تقوية االنتامء الوطني وتنشيط عملية التنمية من . 	
خالل املشاركة يف عملية اختاذ القرارات.

املعنوية . 	 الروح  رفع  يف  التطوعي  العمل  يساهم 
يقدم  ما  بأمهيته من خالل  يشعر  للمتطوع كونه 

من خدمة ألفراد املجتمع.
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اأهم المقترحات التي يمكن اأن تحققها الدولة 
في مجال العمل التطوعي: 

خاصة . 	 الدراسية،  املناهج  تضمني  عىل  العمل 
بعض  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  مراحل  يف 
عىل  تركز  التي  واإلنسانية  االجتامعية  القيم 
وأمهيته  التطوعي  االجتامعي  العمل  مفاهيم 
الربامج  ببعض  ذلك  ويقرتن  التنموي،  ودوره 
التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة يف نفوس الشباب 
بأشجار  العناية  أو  املدرسة  تنظيف  محالت  مثل 

املدرسة أو خدمة البيئة.
جمال . 	 يف  تعمل  التي  واهليئات  املؤسسات  دعم 

من  يمكنها  بام  ومعنويًا  ماديًا  التطوعي  العمل 
تأدية رسالتها وزيادة خدماهتا.

اهليئات . 	 هذه  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  إقامة 
إكساهبم  إىل  يؤدي  مما  التطوعية  واملؤسسات 
املناسبة، ويساعد عىل زيادة  اخلربات واملهارات 
وكذلك  العمل،  من  النوع  هذا  يف  كفاءهتم 

االستفادة من جتارب اآلخرين يف هذا املجال.
بدور . 	 للقيام  املختلفة  اإلعالم  وسائل  تشجيع 

أكثر تأثريًا يف تعريف أفراد املجتمع بامهية العمل 
التطوعي ومدى حاجة املجتمع إليه وتبصريهم 
إبراز  وكذلك  التنمية،  عملية  يف  ودوره  بأمهيته 
تكسبهم  بطريقة  املجال  هذا  يف  العاملني  دور 

االحرتام الذايت واحرتام اآلخرين.
من . 	 املزيد  إلجراء  الباحثني  جهود  تدعيم 

العمل  حول  العلمية  والبحوث  الدراسات 
واقع  حتسني  يف  يسهم  مما  التطوعي؛  االجتامعي 
العمل االجتامعي بشكل عام، والعمل التطوعي 

بشكل خاص.

العمل عىل تضمني املناهج الدراسية بعض القيم . 	
مفاهيم  عىل  تركز  التي  واإلنسانية  االجتامعية 

العمل االجتامعي التطوعي وأمهيته.
العمل . 	 وروح  اإليثار  قيم  غرس  عىل  العمل 

اجلامعي التطوعي، وتشجيع املبادرات املجتمعية 
األرسة،  خالل  من  املجتمع  لدى  التطوعية 
ووسائل  واحلسينية،  واجلامع  واملدرسة، 

األعالم، ومؤسسات الدولة املتصلة باملواطن. 
الهوام�ض

العلمي، ( 	) البحث  مناهج  الكريم،  عبد  ناهده  حافظ، 
بغداد، 	00	، ص0	.

العلوم ( 	) منهجية  مصطفى،  صالح  الفوال، 
االجتامعية، دار اهلنا للطباعة والنرش، القاهرة، 

				، ص		.
ابراهيم، ( 	) وحيدر  عبده،  حممد  حمجوب، 

دراسات  محيدة،  ابراهيم، جمدي  عباس  وحممد 
طبع،  وسنة  جهة  بال  سوسيوانثروبولوجية، 

ص			.
اهلادي، قاموس علم االجتامع، ( 	) اجلوهري،عبد 

مكتبة هنضة الرشق، مرص، 				، ص			. 
عبد الباقي، زيدان، قواعد البحث االجتامعي، ( 	)

 ،			0 ط	،  القاهرة،  السعادة،  مطبعة 
ص			.

سابق، ( 	) مصدر  عبدالكريم،  ناهدة  حافظ، 
ص		.

يف ( 	) التطوعي  العمل  حوار:  مربة،  الشاكري، 
العراق الثروة املجهولة، مقال منشور عىل شبكة 

النبأ عىل الرابط اآليت يف 		-	-	00	:
http://shakirycharity.org.
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املصدر نفسه.( 	)
املصدر نفسه.( 	)
القرآن الكريم،  سورة البقرة، اآلية/ 			.( 0	)
القرآن الكريم،  سورة املائدة، اآلية/ 	.( 		)
القرآن الكريم،  سورة البقرة، اآلية/ 			.( 		)
القرآن الكريم،  سورة الزلزلة، اآلية/ 	-	.( 		)
عبد اهلل بن جابر)الراوي(، املحدث: االلباين، ( 		)

الرقم:  أو  الصفحة  اجلامع،  صحيح  املصدر: 
				، عىل املوقع االلكرتوين:

 http://www.orar.net

املصدر نفسه.( 		)
الشاكري، مربة، مصدر سابق.( 		)
العمل ( 		) أشكال  اليوسف،  عبد اهلل  الشيخ 

مقال  االسالمي،  االشعاع  مركز  التطوعي، 
منشور عىل املوقع بتاريخ 		-		-0	0	
https://www.islam4u.com.

الشاكري، مربة، مصدر سابق.( 		)
التطوعي ( 		) العمل  جاسم،  حممد  عمر 

املتمدن،  احلوار  املجتمع،  تنمية  يف  ودوره 
االلكرتوين:  املوقع  عىل   ،	0		-		-		

www.m.ahewar.org

مقال منشور عىل الرابط االلكرتوين: ( 0	)
https://annabaa.org/arabic.

البرشية ( 		) التنمية  مفهوم  البرشية،  التنمية  نرشة 
السنة  احلكمة، عدد/	،  بيت  بغداد،  املستدامة، 

االوىل، شباط، 	00	، ص	.

األمن ( 		) وجه  يف  عقبات  كارينا،  باتثياين، 
اإلنساين، تقرير الراصد االجتامعي، مونتيفيديو، 

أوروغواي، 	00	، ص		- 		.
املصدر السابق، ص		.( 		)
املصدر نفسه.( 		)
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الملخ�ض

للشباب دور مهم وأسايس يف عملية التنمية ملا يتمتعون به من قدرات ومواهب خمتلفة هلا تأثريات 
مضاعفة يف دفع عجلة التقدم والرقي االجتامعي، بمشاركة الشباب والعمل معهم ودعمهم يمكن حتقيق 

التقدم والقدرة عىل التغيريات املنشودة.

يقتدى به رغم التحديات والظلم الذي واجهه، فقد ظل ملتزمًا  يعد منهج اإلمام احلسني مثاالً 
ثابتًا من اجل حتقيق أهداف إصالحية، ومل هتتز مبادؤه، اذ تعامل مع إحداث تلك املرحلة وكأهنا حمنة 
فجرت طاقاته وطاقات من شاركه بتلك املسرية اإلصالحية، من هنا حياول بحثنا تسليط الضوء عىل 
تنمية  يف  املختلفة  بأبعادها  احلسينية  النهضة  من  استلهامها  اليوم  لشباب  يمكن  التي  والعرب  الدروس 
قدراهتم وتفعيل دورهم خالل حماور معينة منها املحور االقتصادي واملحور البيئي فضاًل عن الضيافة 

والكرم عند العراقيني يف زيارة األربعني خدمة للشعائر احلسينية املباركة.

الكلامت املفتاحية: الشباب، املنهج اإلصالحي، الوعي املجتمعي، التنمية.
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Developing the energy of youth during the Arbaeen pilgrimage

Future visions

Instructor Dr.Assist. Prof. Dr.

Hussein Fadhil Abd Al-ShibliHasna Nasir Ibrahim

Islamic Sciences College Baghdad 
University

Market Research and Consumer 
Protection Center  Baghdad University

Abstract 

Youth has an important and fundamental role in the development process because of 

their various capabilities and talents that have multiple effects on the wheel of progress 

and social advancement with the participation of youth, working with them, and 

supporting them in order to achieve progress and ability to make the desired changes.

   The approach of Imam Hussein "peace be upon him," is an example to be emulated 

despite the challenges and injustices he faced. He remained firmly committed to 

achieving reform goals, as his principles have not been shaken. So, he dealt with the 

events of that stage as if it were an ordeal that launched his energies and the energies 

of those who participated in that reform process. At this point, our research attempts to 

shed light on the lessons and examples that today’s youth can look up to the Husseini 

Renaissance in its various dimensions in developing their capabilities and activating 

their role through certain axes, including the economic axis the environmental axis, as 

well as hospitality and generosity of the Iraqis during the Arbaeen as a service provided 

to the blessed Husseini rites.

The light on the lessons and lessons that today's youth can draw inspiration from 

the Hussein renaissance in its various dimensions in developing their capabilities 

and activating their role through certain axes, including the economic axis and the 

environmental axis, as well as the hospitality and generosity of Iraqis in visiting the 

forty services of the blessed Hussein rituals.

Key words: youth, reform process, community awareness, development.
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المقدمة

يكاد ال خيتلف اثنان حول ما تثله زيارة اربعينية 
كوهنا  للمسلمني،  قدسية  من   احلسني ــام  االم
احدى املناسبات الدينية التي يستذكرون فيها الظلم 
حينها،  احلاكم  من  االصالح  امام  له  تعرض  الذي 
الزيارة حتمل يف جوهرها معاين وحماور  ان تلك  إال 
متعددة، هدفها رفع املستوى الثقايف للفئات العمرية 
كافه، وتركيزها عىل رشحية الشباب، وما يرتتب عىل 
ذلك بطبيعة احلال من تأثري اجيايب يف مستوى الوعي 
املجتمعي، من خالل تطبيق الرؤى واألفكار النبيلة 

يف املجتمع، وما يتبعه من تطور وتقدم املجتمعات.

ان االجواء االيجابية التي يعيشها االفراد السيما 
شريحة الشباب خالل هذه الزيارة، تستنهض فيهم 
التي  االبداعية،  واالفكار  االنسانية  الثقافية  القيم 
والتقدم،  التطور  من  مزيد  بتحقيق  الثقة  تمنحهم 
سواء ما يتعلق بالبيئة واالقتصاد والخدمات، التي 
التنمية  متطلبات  تحقيق  باتجاه  جميعها  تصب 

المستدامة.
اأوًل: منهجية البحث

مشكلة البحث: أ. 

أهم التساؤالت التي انطلق منها بحثنا هي:

أجواء    بسيادة  االربعينية  الزيارة  سامهت  هل   
املحبة والتسامح والثبات عىل املبادئ السامية؟

باملنهج    العراق  يف  الشباب  ثقافة  تأثرت  هل   
االصالحي لإلمام احلسني عليه السالم؟

 هل الكرم والضيافة عند العراقيني )املتمثلة بدور   

من  املليونية  اإلعداد  كفت  املواكب(  أصحاب 
الزائرين؟

االربعينية    الزيارة  اجواء  استثامر  باإلمكان  هل   
لوضع سيناريوهات اصالحية يف املجتمع؟

هدف البحث: ب. 

طاقات  لتوجيه  األربعينية  الزيارة  اجواء  استثامر 
منهج  جسدها  التي  السامية  االهداف  نحو  الشباب 
االمام احلسني عليه السالم بدعمهم وتشجيعهم عىل 

ثقافة األعامل التطوعية.   

أمهية البحث:	. 

يستمد البحث امهيته من امهية املناسبة الدينية عىل 
العامل بشكل  قلوب أعداد غفرية من البرش يف انحاء 
عىل  االنظار  يوجه  وأيضا  خاصة،  والــعــراق  عــام 
رشحية واسعة تشكلها فئة الشباب يف العراق، وأمهية 
استثامر طاقاهتم لتحقيق مزيد من التطور والتقدم، اذ 
ان بوسع تلك الرشحية ان تشكل عوامل تغيري اجيابية 

يف املجتمع.

فرضية البحث: د. 

لزيارة  »ان  مفادها:  فرضية  من  البحث  ينطلق 
اربعينية االمام احلسني دورًا يف تفجري طاقات الشباب 
بنهضة  ستساهم  بدورها  التي  االبداعية،  باألفكار 

املجتمع«.



اأ.م.د. ح�سناء نا�سر اإبراهيم؛ م.د. و�سال عبد اهلل ح�سين

43

مفاهيم  الح�شيني:  والمنهج  ال�شباب  ثانيًا: 
تعريفية

مفهوم الشباب: . 1

بحسب  الشباب  مصطلح  بتفسري  الرؤى  تتباين 
حتديد  وايضًا  املتخصصون،  هبا  هيتم  التي  الزاوية 
املرحلة العمرية، حيث يمكن وصف الشباب بصورة 
عامة باملرحلة العمرية التي يتحول خالهلا الشخص 
االستقاللية  حال  اىل  )الطفولة(  االعتامد  حالة  من 
بأهنا  املرحلة  هذه  املتحدة   االمم  فت  عرَّ )البلوغ( 
االنسان بني 		و 		  فيها عمر  يرتاوح  التي  الفرتة 
عامًا  لكن تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 		0	  
ع املفهوم ليمتد من 		 اىل 		 عاما )تقرير تنمية  وسَّ

 .)		 ،	0		

ينظر االقتصادي للفئة العمرية من رشحية الشباب 
مواءمة  تم  ما  إذا  تساهم  عمل،  قوة  عن  عبارة  بأهنا 
حيتاجه سوق  بام  مواهبها  وصقل  والتدريب  التعليم 
العمل اىل زيادة معدالت الناتج القومي للبلد وتنويع 

مصادر الدخل.

املرحلة  تلك  بأهنا  االجتامع  علامء  يراها  حيث 
عالمات  عليهم  وتبدو  االفــراد،  بحياة  تر  العمرية 
بشكل  والبيولوجي  والنفيس  االجتامعي  النضج 
واضح، ويكون الفرد خالهلا أكثر محاسًا للتفاعل مع 

التغريات املحيطة به. 

النفيس  اجلــانــب  عــىل  النفس  علامء  ــز  رك بينام 
بتعريفهم ملفهوم الشباب، فاحليوية والنشاط اهم ما 

والرغبة  باالستعداد  ترتبط  وأيضًا  الفرد،  به  يتسم 
اإلنسانية  العالقات  ومرونة  التعلم  عىل  والقدرة 

وحتمل املسؤولية.

التي  العمرية  املرحلة  لتلك  الرؤى  تتنوع  وهكذا 
يطلق عليها سن الشباب. اذ ركز البعض عىل النضج 
والتكامل االجتامعي للشخصية يف حتديدهم ملفهوم 
والقدرات  الصفات  من  بعدد  واتسامها  الشباب، 
من  اهنا  اىل  مشريين  املتميزة،  والنفسية  االجتامعية 
صالحية  وأكثرها  وأخصبها  العمرية  املراحل  أهم 
للتجاوب مع املتغريات الرسيعة واملتالحقة التي يمر 

هبا املجتمع االنساين املعارص. 

مجيعها  الـــرؤى  تلك  االعتبار  يف  اخــذنــا  وإذا 
وارتباطًا بالتحري يمكن القول ان مصطلح الشباب 
كمي  تغري  مرحلة  يفرس  اجلنسني،  كال  عىل  يطلق 
خالهلا  ختتلط  الفرد،  شخصية  مالمح  يف  ونوعي 
الرغبة يف تأكيد الذات مع البحث عن دور اجتامعي 
يتم  والذي  التغري  اىل  املستمر  السعي  مثالية مع  أكثر 
االجتامعي  السياق  يف  الفرد  حركة  ضبط  من خالله 
مسؤولية  ليتحمل  فــيــه،  يعيش  الـــذي  واملحيط 
املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
والسياسية، وحتى تكون تلك املسامهة فعالة يسعى 
اىل اكتساب املؤهالت العلمية واملعرفية والتقنية، كام 
يسعى اىل امتالك املزيد من اخلربات التي تساعد عىل 
املادي واملعنوي )الشباب  االرتقاء بمستوى االنتاج 

عامد التنمية. مصادر الكرتونية. 		(. 
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بمصطلح  اخلــاصــة  املفاهيم  تــعــددت  ومــهــام 
حتديد  وكذلك  اهتاممه،  موقع  من  كال  الشباب، 
مال  رأس  تعد  الرشحية  تلك  فان  عمرها،  سنوات 
ال  وتنميتها،  هنضتها  حتقيق  تبغي  التي  املجتمعات، 
التي  النامية  البلدان  يف  للمجتمعات  بالنسبة  سيام 
بالبلدان  مقارنة  الشباب،  نسبة  سكاهنا  بني  ترتفع 
هلذا  السكان،  شيخوخة  من  تشكو  التي  املتقدمة 
التي  اهلامة  املواضيع  كأحد  الشباب  موضوع  يطرح 

هلا دور يف التغري والتنمية.

أهم خصائص فئة الشباب: . 	

البالد  فهم عامد  معينة  بخصائص  الشباب  يتمتع 
ورمز القوة ومن خالهلم يمكن حتقيق التقدم والتنمية 
خصائص  ومــن  املختلفة  التغريات  عىل  والــقــدرة 

الشباب ما ييل:

يشهد تاريخ البرشية اليوم اكرب جيل من الشباب أ. 
 %	0 ويمثل  شاب  بليون   	.	 يبلغ  حيث 
)شباب.  النامية  البلدان  يف  الشباب  هؤالء  من 

 .)	0 .	0	0

العراق نحو)	.	( مليون ب.  الشباب يف  بلغ عدد 
نسمة يف سنه  		0	 وبنسبة )0	%( من امجايل 
السكان ضمن فئة الشباب العمرية )		- 		( 
التنمية 0	0	-		0	.  يف سنة  		0	 )خطة 

.)			

يشكل الشباب نسبة عالية من اهلرم السكاين يف ج. 
طاقة  ومصدر  جمتمع  كل  عامد  الشباب  العراق، 
منتجة ومن جانب آخر هم مصدر خطر جسيم 
احلياة  وفرص  هلم  عمل  فرص  تتوفر  ال  عندما 

الكريمة. 

التحديات التي تواجه الشباب يف العراق: . 3

التي  والتحديات  الشباب  قضايا  توضيح  يمكن 
تواجههم خالل االيت: 

الفئات ترضرًا أ.  أكثر  تثل  العراق  الشباب يف  فئة 
احلروب  عبء  حتملوا  فهم  االزمات  وقت  يف 

والرصاعات، وقلة فرص العامل والبطالة.
العمرية ب.  للفئة  الشباب  البطالة بني  ارتفاع معدل 

وبني  الذكور  عند   %		 بنسبة   )		  -		(
االناث نسبة )		%( عام 		0	.

انخفاض معدل املشاركة يف النشاط االقتصادي ج. 
من 		% عام 	00	 اىل 		% عام 		0	.

وجود ظاهريت البطالة املقنعة والعاملة الناقصة يف د. 
صفوف املشتغلني من قوة العمل.

يف ه.  والشابات  الشباب  اعداد  يف  احلاد  االرتفاع 
العراق ونسبتهم يعد حتديًا للسياسة االقتصادية 
وذلك يتطلب توفري املزيد من اخلدمات التعليمية 
ومرافق البني التحتية اضافة اىل اجياد فرص عمل 

الئقة هلم.
االقتصادية و.  احلياة  يف  املشاركة  فرص  حمدودية 

تؤدي اىل حالة االنعزال والتطرف والعنف.
اىل ز.  يدفع  وهتميشهم  الشباب  اوضاع  جتاهل 

ازدياد نسبة االنحراف واجلريمة.
ترتب عىل هذه املعاناة تداعيات اجتامعية خطرية ح. 

مكونة  اخلارج  من  الوافد  اإلرهاب  مع  تتفاعل 
بيئة غري آمنة جلذب راس املال االستثامر األجنبي 
وهبذا تقل فرص العمل والتشغيل)خطة التنمية 

.)			 -	0			 ،	-	0		

االقتصادية  العوامل  اىل  تعزى  التحديات  هذه 
واالجتامعية واملؤسساتية التي يمر هبا البالد.
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استطالع  نتائج  تثيل  يمكن  االطــار  هذا  ضمن 
التي  التحديات  اهم  حول  العراق  يف  الشباب  رأي 

تواجههم بالشكل البياين ادناه:

�شكل بياني -1 التحديات التي تواجه ال�شباب في العراق للمدة )2004- 2016(

0

10

20

30

40

50

60

الوضع 
االقتصادي 

الفقر، البطالة، (
)  التضخم

الفساد المالي 
واالداري

تعزیز 
الدیمقراطیة

تحقیق االستقرار 
واالمن الداخلي

اخرى

%

المصدر: إعداد الباحثتين اعتمادًا على المعلومات الواردة في برنامج االمم المتحدة االنمائي، 
تقرير التنمية االنسانية العربية للعام 		0	UNDP ، ، ص0	.

يعكس الشكل البياين أن:

- 0	% من التحديات تشمل الوضع االقتصادي 
)الفقر، البطالة، التضخم(.

- 0	% تثل حاالت الفساد املايل واإلداري 

األمني  واالستقرار  االجتامعي  الوضع   %	0  -
إضافة اىل ضعف املشاركة السياسية. 

املنهج احلسيني:. 	

»انام خرجت لطلب االصالح يف ُامة جدي« 

عليه  احلسني  ــام  االم رفعه  ــذي  ال الشعار  هــذا 
ذلك  حتقق  سواء  االصالح  نرش  اىل  هيدف  السالم، 
بالعمل أو النصح أو التعاليم السامية التي حيملها ابن 
انه كان  النبوة، فخروجه وأهله وصحبه، رغم  بيت 
يعرف ان كربالء ستتخضب بدمه شهيدًا مع العديد 
من أهله وصحبه، فيتحقق بذلك االصالح، بسبب 
موته، ال مل يكن هذا ما ينشده، انام خرج امامنا ثائرًا 
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بوجوده،  يتحقق  ان  أراد  الذي  االصالح،  طلب  يف 
اما املوت املوعود به فهو قد يأتيه بعد سنني من تغيري 
نظام احلكم ونرش االصالح وهذا كله أحد االسس 
احلسيني  النهضوي  ــرشوع  امل عليها  تأسس  التي 

اإلصالحي)صالح الطائي، 			(.  
على  الح�شيني  للمنهج  ال�شالحي  الأثر  ثالثًا: 

فئة ال�شباب: 

فئة  عىل  احلسيني  االصالحي  املنهج  أثر  يتبني 
الشباب خالل أربعة جوانب هي:

األثر اإلصالحي الشمويل للمنهج احلسيني عىل . 	
فئة الشباب 

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االقتصادي عىل فئة الشباب.

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االجتامعي عىل فئة الشباب.

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
البيئي عىل فئة الشباب.

فيام ييل عرض مقتضب آلثار اإلصالح بجوانبها 
األربعة

عىل . 1 احلسيني  للمنهج  الشمويل  اإلصالح  أثر 
الزيارة  يف  دورهم  الشباب  ممارسة  الشباب:  فئة 
معروف  الدينية،  الشعائر  خالل  األربعينية 
تتخللها  وما  احلسينية  النهضة  والداين  للقايص 
منذ  تزال موجودة  دينية ال  من شعائر وطقوس 
أكثر من 00		 سنة حتى ظهور سيدنا قائم آل 

 .بيت النبوة

البرشية  التنمية  حــالــة  تعكس  النهضة  ــذه  ه
رؤوس  عىل  حتافظ  التي  التنمية  وهــي  املستدامة 
االموال املادية والبرشية والطبيعية ويلعب رأس املال 
االموال  رؤوس  بني  الربط  يف  مهاًم  دورًا  االجتامعي 
الثالثة واالستدامة تعني: تأمني القدرات والطاقات 
املتوفرة  نفسها  بالكفاءة  القادمة  لألجيال  واملصادر 

للجيل احلايل )نبيلة محزة، األمم املتحدة، 				، 		(

وتعتمد التنمية البرشية املستدامة عىل ثالث ركائز 
أساسية هي:

أشكاله  بكل  البرشي  املــال  بــرأس  االعتناء   -
املكتسبة  والقدرات  املهارات  للجميع  يتوفر  بحيث 

للمشاركة يف دورة اإلنتاج.

- االعتناء برأس املال املادي.

خلق  به  يقصد  االجتامعي،  املال  رأس  تطوير   -
االدارة  حسن  عىل  يعتمد  وقانوين  مؤسسايت  اطار 
القرار،  اختــاذ  يف  واملشاركة  واإلنصاف  واملساءلة 

واملحافظة عىل البيئة واملوارد الطبيعية.

خالل  املستدامة  البرشية  التنمية  عائد  ينعكس 
تكوين القدرات يف اجلاين الكمي تثل القدرات هتيئة 
فرص عمل لتزويد العملية االنتاجية بالقوى العاملة 
القدرات  تكوين  يمثل  النوعي  اجلانب  يف  البرشية 
والتدريب  التعليم  بوساطة  املــهــارات  اكتساب 

والتأهيل.

فرص  اما  اكتساهبا،  يف  القدرات  تكوين  يتمثل 
اجتامعية،  انتاجية،  فعاليات  يف  يكون  استخدامها 
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الدولة  الربط بني  آليات  ثقافية، وسياسية من خالل 
واالسواق يتم توفري فرص عمل يعرب عنها باألجر أو 
الرتب هو العائد االقتصادي الذي به يستطيع الفرد 
نارص، معدل  واملعنوية )حسناء  املادية  تلبية حاجاته 

العائد، 		0	، 		(.

فضاًل عن ذلك يظهر اثر اصالح املنهج احلسيني 
تؤثر  التي  املستدامة  البرشية  التنمية  جوانب  خالل 

مجيعها عىل حياة الفقراء والفئات املستضعفة يف:

التعاون، االستدامة، األمن، االنصاف  التمكني، 
)حسني الرسحان، 		0	، 			(. 

امام  واخليارات  القدرات  توسيع  التمكني:   -
ممارسة  عىل  قدرهتم  من  يزيد  )الشباب(  االفــراد 
تلك اخليارات ويزيد من فرص مشاركتهم يف صنع 

القرارات.

بني  املختلفة  التعاون  طرق  يالحظ  التعاون:   -
خدام الزائرين والشعور بوجود هدف معني هو نيل 

ثواب زيارة األربعني.

هذه  توارث  اجلميع  عىل  خيفى  ال  االستدامة:   -
الشعائر من جيل اىل اخر 

ال  املليونية  الزيارة  ايام  طيلة  يالحظ  األمن:   -
توجد خروقات أمنية، وال نزاعات بني الزوار.

- اإلنصاف. 

وعليه ينعكس األثر اإلصالحي للنهضة احلسينية 
عىل الشباب خالل اآليت:

 مشاركة الشباب يف خدمة املواكب احلسينية رغم   
هذه  عمل  فرص  عىل  حيصل  مل  منهم  العديد 
مؤقتة  عمل  فرص  ختلف  املجتمعية  املشاركة 
بدون اجر اي ليست هلا مردود مادي أو عوائد 
مردودًا   هلا  ولكنَّ   Direct Returns مبارشة  
وعوائد غري مبارشة روحية ومعنوية،هذا املردود 
خالل  النشاط  حالة  حيفز  واملعنوي  الروحي 
لدى  االجيابية  الطاقة  حيفز  وبالتايل  الثواب  نيل 

الشباب.

البرشية    التنمية  حالة  تعكس  احلسينية  النهضة   
احلسيني  باملنهج  االستدامة  حيث  املستدامة، 
تطول  وان  الصرب  ان  للشباب   برسالة  تنعكس 
ينال  والياس  امللل  حالة  ونبذ  بالعزم  لكن  مدته 

الشباب حقوقهم. 

احلسيني    للمنهج  البرشية  التنمية  مؤرش  يظهر   
الوعي واالحساس  ينمي  التمكني حيث  خالل 
بالشخصية والتغلب عىل انواع التهميش واملحبة 

بني الزوار.

اجلانب . 2 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االقتصادي عىل فئة الشباب:

يعد توفري املوارد املالية من مقومات بناء االقتصاد 
القوي، لكن معرفة كيفية ادارة تلك املوارد باالجتاه 
الصحيح وعدم اإلرساف والتبذير، وُحسن الترصف 
ُيشّكل دعامة اقتصادية مهمة. فاملال له أمهية كبرية يف 
بناء الفرد واملجتمع، ودور مهم يف خلق حياة سعيدة 
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اإلنسان  أحسن  إذا  فيام  آمنة،  وحياة  صاحلة  وُأرسة 
الترّصف به، وإاّل فيمكن أن يكون وباالً عىل صاحبه، 

فهو سالح ذو حّدين.

يبني لنا القرآن الكريم يف حمكم آياته ان املال زينة 
ْنَيا﴾،  الدُّ احْلََياِة  ِزينَُة  َواْلَبنُوَن  ﴿امْلَاُل  تعاىل:  قوله  يف 
َأْمَواُلُكْم  اَم  وأيضًا اقرتن املال بالفتنة، قال تعاىل: ﴿إِنَّ
اوهلا  للامل صورتان  تتجسد  فِْتنٌَة﴾، وهنا  َوَأْواَلُدُكْم 
زينة فيام لو صانه اإلنسان ووجهه باالجتاه الصحيح، 
واختذه وسيلة لآلخرة، وكفى به نفسه وعياله وجمتمعه 
وُأّمته اإلسالمية، وقىض حوائجهم، والصورة الثانية 

فتنة إذا ما اهدره وكان التبذير مصريه.

ومن املامرسات اإلجيابية يف جمال املال واالقتصاد 
القدرة  توظيف  من  املؤمنني  مجوع  به  تقوم  ما  هو 
 ،احلسني االمام  اربعينية  مناسبة  إحياء  يف  املالية 
من خالل الرصف املايل عىل املواكب وإطعام ماليني 
اقتصادية  قــدرة  عن  يكشف  عمل  وهو  الزائرين، 
كامنة يف األُّمة احلسينية، فال ميزانية مالية، وال دعم 
 دولة وال حزب، وإّنام هو تويل من مجهور احلسني
ممارسة  إاّل  هو  ما  اهلائل  التمويل  وهــذا  ــزّواره،  لـ
وتدريب اقتصادي عىل الرصف املايل املنضبط الذي 
االقتصادي  اإلصالح  لتحقيق  احلسينيون؛  يامرسه 
يف احلياة الفردية واالجتامعية، ومل تكن هذه املامرسة 
واالستعداد للرصف، بل الرصف الفعيل، لوال هذه 
الزيارة املباركة، خصوصًا وأّن بعض املؤمنني يقاسم 
زّوار احلسني قوت عياله ومؤونته السنوية)حممد 

الساعدي، 		0	، 			(

يف هذا اجلانب هنالك مؤرشان مها:

الكرم والضيافة . 1

هدر الطعام... وفيام ييل عرض هلذين املؤرشين . 2
االمور . 1 من  الطعام  اطعام  ان  والضيافة:  الكرم 

الكرم  اهل  والعراقيون  تعاىل،  اهلل  عند  املحببة 
املقدمة  واخلدمات  الرتحيب  حيث  والضيافة 
يف  كام  وكرم  سخاء  بكل  والرصف  للزائرين 

الصور

�شور ال�شيافة والعطاء في زيارة اربعينية 
المام الح�شين

�شورة )1(

�شورة )2(
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�شورة )3(

�شورة )4(

خري  من  العراق  عىل  اهلل  انعم  ما  الصور  تعكس 
يف  املواكب  اصحاب  من  دور  له  اخلري  وهذا  وفري، 
هتيئة الطعام والرشاب واملبيت، هذه صفة العراقيني 
واجلهد  االموال  وبذل  والكرم  الضيافة  عام  بشكل 
مجعيها جهود فردية من اصحاب املواكب واملتربعني 
الزائرين  فإطعام  اهلل عز وجل  لنيل رضا  الناس  من 
املبيت  اىل  إضافة  الثالث  الطعام  وجبات  وتقديم 
جهود وتكاليف هذه اخلدمات تطوعية من اصحاب 

املواكب.

وعند مقارنتها باجلانب الكمي مع واقع مستوى 
املعيشة يتبني اآليت:

بينت نتائج مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي . 	
 	0		 لسنة  العراق  يف  لالرسة  اهلشة  والفئات 

معدل انتشار نقص التغذية حيث بلغ 	.	%.
لسنة . 	  )%		.	( العراق  يف  الفقر  نسبة  بلغت 

وهجامت  االقتصادية  االزمة  وبسبب   	0		
الفقر  نسبة  ارتفاع  اىل  ادى  اإلرهابية  داعش 
إسرتاتيجية  ضمن   )%		.	( اىل   	0		 لسنة 
احلكومة  قبل  من  واالهتامم  الفقر  من  التخفيف 
اىل  النسبة  انخفضت   	0		 عام  بعد  ما 
وهذا   	0		  /	0		 لسنة   )%	0.0	(
للسكان  املنخفض  االقتصادي  الوضع  يعكس 

يف العراق. 
من . 	 الفرد  لنصيب  السنوي  النمو  معدل  بلغ 

لسنة   )	.	-(  GNP االمجايل  املحيل  الناتج 
		0	)احصاءات التنمية البرشية،		0	، 	- 

.)		

حالة التناقض بني مؤرش الكرم والضيافة وحالة 
تدين مستوى املعيشة هنالك حلقة وصل بني املؤرشين 
املتناقضني هذه احللقة هي احلب لوال حبهم لالمام 
واملتربعون  املواكب  اصحاب  بــادر  ملا   احلسني
اخلــدمــات  وبــاقــي  واملبيت  الضيافة  بمصاريف 
وامليش  الزيارة  عناء  الزائر  عىل  ختفف  التى  االخرى 
الدافع  للرصف  لالمام هو  هنا حبهم  االقدام،  عىل 
الشهرية،  وامليزانية  الدخل  من  املختلفة  والنفقات 
وترى الباحثتان ان جانب الضيافة والكرم ال يمكن 
هبا  مشارك  اجلميع  الن  وحرصها؛  نفقاته  احصاء 
عند  مفتوح  ــرصف  ال ــاب  )ب يذكر  حساب  ــدون  ب
اخلادم احلسيني( فال يمكن اعطاء ارقام دقيقة ختص 
اجلميع  الن  املليونية؛  للزيارة  والنفقات  التكاليف 
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وعادة  النبوة  بيت  ألهل  والطاعة  باحلب  يشارك 
املشاعر واالحاسيس يكون قياسها ضمن احلسابات 
غري املنظورة ويرتب عليها عوائد غري منظورة وغري 
مبارشة Indirect Returns  وبناًء عىل ذلك  ال يمكن 
والنفقات  بالتكاليف  دقيقة  إحصائية  اىل  التوصل 
مجيعها  لكن  املبارشة  والعوائد  ــرادات  اإلي وبالتايل 
 »توحد يف باب واحد هو احلب »لسيدنا احلسني
البرشية  التنمية  مـــؤرشات  مــن  مــؤرش  أهــم  وهــو 

املستدامة ونجاح املرشوع اإلصالحي.

الطعام . 	 هتيئة  يف  دور  للشباب  الطعام:  هدر 
بعض  يف  لكن  للزائرين  وإعدادمها  والرشاب 
احلاجة  عن  تزيد  الطعام  توفر  كثرة  احلاالت 
الزائرين  بعض  قبل  من  منها  االستفادة  وعدم 
وعدم  الطريق  عىل  االطعمة  رمي  اىل  يؤدي  مما 

االستفادة.

لقد ارتبطت الزيارة االربعينية بقضية هدر الطعام، 
ويمكن ان يعزى ذلك اىل غياب التخطيط والتنسيق 
بني اصحاب املواكب واالفراد الذين يقدمون الطعام 
بشكل فردي، يؤدي يف أغلب األحيان اىل تلك احلالة 
تعد مشكلة كبرية، وليست االغذية  التي  اهلدر،  من 
اليشء الوحيد الذي هيدر عندما ال يؤكل، بل وموارد 
املناسبة  تلك  خالل  هتدر  واملرشوبات  باملاء  تتعلق 
احلزينة وال يتوقف اهلدر عند هذا احلد، انام يصل اىل 
العمل واملال املبذول بإنتاجه. ويف الصور تشخيص 

لبعض حاالت اهلدر باألطعمة والرشاب.

�شور هدر الطعام

�شورة )5(

�شورة )6(

عامليًا: تقدر تكلفة االطعمة املهدرة بنحو تريليون 
الطعام  اهدار  مشكلة  تقترص  ال  كام  سنويًا،  دوالر 
منظمة  تقديرات  فبحسب  فقط،  الغنية  الدول  عىل 
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، هتدر الدول 
النامية والدول الصناعية نفس كميات الطعام تقريبًا، 
من  طٍن  مليون   		0 نحو  النامية  الدول  هتدر  بينام 
 		0 الصناعية  الدول  هتدر  حني  يف  سنويًا،  الطعام 
مليون طٍن. خالصة القول تشري االحصاءات اىل ان 
تقدر  الذي  البرشي،  املنتج لالستهالك  الطعام  ثلث 

قيمته برتيليون دوالر يلقى يف سلة النفايات.

للفنادق  اإلسباين  االحتاد  أقرها  لدراسة  ووفقًا 
الطعام  من  باملئة   	0 حوايل  إهــدار  يقع  واملطاعم، 
رشائه،  عند  االنتباه  وعــدم  الترصف  سوء  بسبب 
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سوء  إىل  ــدر  اهل عمليات  من   %	0 يعزى  وأيــضــًا 
اإلدارة واحلفظ، بينام ترتبط 0	% منها بوضع الكثري 
 )https://www.noonpost.com(الطبق عىل  الطعام  من 
وبشكل عام يفقد او هيدر ثلث مجيع االغذية املنتجة 
طن  مليار   	.	 اىل  ذلك  حجم  ويصل  العامل،  يف 

سنويًا )منظمةاالغذية والزراعة 		0	(. 

الطعام  هــدر  لقضية  ان  نذكر  ان  يفوتنا  وال 
اجلمعية  حددت  يسببها،  التي  الكبرية  والتداعيات 
يف  والسبعني  الرابعة  بدورهتا  املتحدة  لألمم  العامة 
دولًيا  يومًا  عام  كل  من  ايلول   		 يوم   	0		 عام 

للتوعية بالفاقد وامُلهدر من األغذية. 

من  ــدروس  ال أهم  استنباط  يمكن  عليه  وبناًء 
ان  السالم  عليه  احلسني  لالمام  االربعينية  الزيارة 
تكون التوعية املجتمعية بمخاطر وتداعيات مشكلة 
يكون  ان  جيب  املستدام  فاالستهالك  الطعام،  هدر 
الشعار الذي ننطلق به للمسامهة بالقضاء عىل اجلوع 
والوصول اىل بيئة مستدامة من خالل االستفادة من 
بقايا الطعام، ويمكن ان يكون للشباب دور بتحقيق 
املعاجلات  ابتكار  خالل  من  السامي،  اهلــدف  هذا 

املناسبة هلذا املوضوع. 

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
من  احلشود  ميش  الشباب:  فئة  عىل  االجتامعي 
السائرة  احلشود  هذه  الدموع،  وذرف  الشباب 
هدفها واحد هو الوصول اىل املرقد الرشيف وأداء 
الزيارة، يتجىل اثر املنهج احلسيني االصالحي يف 

اجلانب االجتامعي للشباب باآليت: 

اىل . 	 الكونية  احلقيقة  تشري  االجتامعي:  التوازن 
تفاوت االفراد يف خمتلف اخلصائص والصفات 
العزيمة  قوة  ويف  واجلسدية،  والفكرية  النفسية 
واالمل وخيتلفون يف حدة الذكاء ورسعة البدهية 
ويف القدرة عىل االبداع واالخرتاع وهذا التفاوت 
يف اخلصائص الفكرية والروحية واجلسدية يقره 
 ،	00	 اقتصادنا،  الصدر،  )حممد  اإلسالم 

.)	0	
يوجد . 	 الشخصية  مقومات  اختالف  اىل  إضافة 

الثقايف  واملستوى  املعيشة  مستوى  يف  اختالف 
التوازن  حالة  يالحظ  لكن  واالجتامعي 
االجتامعي فال توجد فوارق يف مجيع املستويات 
وثبات  العزيمة  قوة  النفيس  اجلانب  فيها  بام 
ذوي  حتى  املليونية  الزيارة  وتشمل  األعصاب، 

االعاقة من الشباب وغري الشباب.

فضال عن التفاوت يف الرتكيب الطبقي للمجتمع 
ضعيف  غني  فقري  املستويات  كل  يف  التفاوت  هذا 

قوي هدفها واحد هو أداء زيارة األربعني.

االجتامعي  الرتكيب  اعادة  يتم  للنظر  والالفت 
فيها  بام  ــزوار  ال كافة  هنا  االربعينية  الزيارة  خالل 
الشباب يتجانسوا فيام بينهم مجيعًا هدفهم واحد هو 

اداء الزيارة.

التنازع . 	 عادة  االجتامعي:  والتكافل  الرتابط 
والتفكك يؤدي اىل هدر طاقات املجتمع ويعمل 
أهنا  االربعينية يالحظ  زيارة  تراجعه لكن  باجتاه 
تقوي الرتابط بني إفراد الزائرين كبارًا وصغارًا، 
رجاالً ونساًء، الكل سواسية وخدمة الزائر تظهر 
بأروع صورها إضافة إىل تقديم اخلدمات بأكمل 
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تدريب  االجتامعي  الرتابط  حالة  وتؤكد  وجه، 
النفس عىل املبادئ السامية وصور االيثار وتقديم 
االخرين عىل النفس)حممدا لساعدي، اإلصالح 

احلسيني، 		0	(.
شعور . 	 هو  االجتامعي  األمان  مؤرشات  ومن 

حلول  بعد  لوحدهن  امليش  اثناء  باألمان  النساء 
بأن لسوء االوضاع  الظالم: تشري اإلحصائيات 
املؤرش  هذا  شكل  األمني،  االستقرار  وعدم 
عىل   )		  -		( العمرية  الفئات  من  للنساء 
مستوى العراق نسبة )	.		%( حيث سجلت 
 )%		.	( نحو  نسبة  أدنى  االنبار  حمافظة 
ارتفاعًا  كردستان  اقليم  حمافظات  وسجلت 
بسبب  االنبار  يف  املذكورة  النسبة  عن  نسبيًا 
الزيارة  ايام  بينام طيلة  األمنية  األوضاع  استقرار 
يسود  وبعدها  الزيارة  قبل  التي  وااليام  املليونية 
الفئات  وباقي   )		-		( العمرية  للفئة  النساء 
الشعور باألمان اثناء امليش لوحدهن بعد حلول 
كافة  من  الزوار  مشاية  طريق  طول  عىل  الظالم 
أو  مشاجرة  حالة  اي  تسجل  ومل  املحافظات 
حاالت اخرى غري الئقة، وهذا ينطبق مع اهلدف 

السادس عرش من أهداف التنمية املستدامة: 

إقامة  عىل  »التشجيع  عــرش:  السادس  ــدف  »اهل
جمتمعات مساملة ال هيمش فيها أحد من اجل حتقيق 
اىل  اجلميع  وصول  امكانية  واتاحة  املستدامة  التنمية 
للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة 
البرشية،  التنمية  للجميع«)احصاءات  وشاملة 

.)	0 -		 ،	0		

اجلانب . 	 يف  احلسيني  للمنهج  اإلصالحي  األثر 
االربعني   زيارة  يف  الشباب:  فئة  عىل  البيئي 
طرقًا  الزائرين  من  غفرية  أعداد  تسلك  املليونية 
اىل  الوصول  هبدف  مبلطة  وغري  مألوفة  غري 
املنظامت  وجود  رغم  املقدسة،  كربالء  حمافظة 
لكن  الطريق  لتنظيف  الشباب  وبعض  املتطوعة 
السلبية  احلاالت  بعض  تظهر  الزائرين  لكثرة 
البيئة  املحافظة عىل  للشباب دور يف  وهنا يكون 

خالل االيت: 
املواطنة . 	 روح  وتنمية  للزوار  البيئي  الوعي  رفع 

البيئية وهو حق من حقوق االنسان 
برفع . 	 للطريق  املستدامة  اإلدارة  دور يف  للشباب 

األذى واألحراش عنه.
من . 	 البيئة  عىل  باملحافظة  املجتمعي  الوعي  نرش 

التدهور باستخدام الوسائل املرئية والسمعية.
النفايات . 	 جتميع  يف  الشباب  طاقات  استثامر 

اكياس  يف  وحرصها  البالستيكية  واألواين 
طريق  عن  بعيدة  خمصصة  امكان  يف  ووضعها 

السري. 
للشباب دور يف زيادة مساحة األرايض الزراعية . 	

»زرع  مبادرة  تفعيل  هو  االقدام  عىل  امليش  أثناء 
بذور اخلرض والفواكه اثناء الزيارة«.

دور الشباب يف تامني طريق عودة الزائرين وذلك . 	
بمتابعة توفري وسائط النقل يف مرائب السيارات.

احلد من تدهور الوضع البيئي ونقص املساحات . 	
اخلرضاء واتساق نطاق التصحر وما اىل ذلك من 
مشاكل بيئية والصورة ادناه تعكس حالة اجلانب 

البيئي 



اأ.م.د. ح�سناء نا�سر اإبراهيم؛ م.د. و�سال عبد اهلل ح�سين

53

�شورة )7(

�شورة )8(
رابعًا: روؤى م�شتقبلية ل�شتثمار طاقات ال�شباب 

في الزيارة الأربعينية:

عملية  يف  واساسيًا  مهاًم  مــوردًا  الشباب  يشكل 
دور  وهلم  واالبتكار  واالدارة  االبــداع  فهم  التنمية 
خلدمة  خمتلفة  جمالت  يف  األربعني  ــارة  زي يف  فاعل 
املستقبلية  الــرؤى  تظهر  املباركة  احلسينية  الشعائر 

الستثامر طاقات الشباب بسيناريوهات االتية: 

سيناريو اإلصالحي  الشمويل للمنهج احلسيني . 	
االفراد  خيارات  توسيع  يعد  الشباب:  فئة  عىل 
التنمية  حتقيق  اساس  حياهتم  جودة  وحتسني 
بد من تعظيم  االنسانية، وهبدف حتقيق ذلك ال 
القدرات  حجم  مها:  اساسيني  عنرصيني 
االستثامر  امهية  تربز  هنا  من  املتاحة،  والفرص 
نسبة  يشكلون  الذين  الشباب  قدرات  بتوسيع 
كبرية من امجايل السكان يف البلدان النامية ومنها 
الثلث،  نسبتهم  تتجاوز  حيث  العربية  بلداننا 

وهبدف تعظيم حجم القدرات ال بد من االهتامم 
وحتسني اجلوانب املتعلقة بالصحة والتعليم، واما 
التوجه  خالل  من  فيتم  املتاحة  الفرص  توسيع 
الالئق،  العمل  لفرص  املولد  االقتصاد  نحو 
تطبيق  الريادية،  للمشاريع  العنان  بإطالق 
التمييز بكافة  التي تعمل ضد  النظم االقتصادية 
أشكاله، وغريها من االمور التي من شأهنا فسح 
االنسانية  التنمية  املبدعة)تقرير  لألفكار  املجال 

 )	0		 ،	0

كما من ال�شورة ادناه ال�شباب هم عماد البالد 
وقوتها 

�شورة )9(

سيناريو اإلصالحي للمنهج احلسيني يف اجلانب . 	
كثرة  هلل  احلمد  الشباب:  فئة  عىل  االقتصادي 
فيه  واالرساف  للتبذير  ومنعًا  والرشاب  الطعام 
اهلدر  إليقاف  الشباب  طاقات  استثامر  ممكن 
وحتقيق  النعم«  »حفظ  مبادرة  خالل  الطعام  يف 

متطلبات التنمية املستدامة وهي:

▪ حماولة تنظيم وجبات الطعام يف أوقاهتا.

▪ مجع األطعمة املرمية يف أطباقها.

▪ حفظ هذه األطعمة يف برادات.
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لتوفري  معينة  وجهات  باملنظامت  االستعانة   ▪
برادات ووسائل حلفظ األطعمة.

عىل  وتوزيعها  تغليفها  ثم  إطباق  يف  وضعها   ▪
بشكل  املحدود  الدخل  وأصحاب  املتعففة  العوائل 

وجبات جاهزة. 

من مبادرة حفظ النعم ممكن التوصل اىل االيت: 

▪ سد حاجة رشحية معينة من العوائل من الغذاء 
بدال من اهلدر واالستفادة منه بشكل افضل.

▪ زيادة حالة التواصل بني الشباب واألرس املتعففة 
يف املجتمع.

▪ تنمية ثقافة العطاء بني افراد املجتمع كام توضحها 
الصور ادناه: 

�شورة )10(

�شورة )11(

عن  الفائض  تدوير  خالل  البيئة  عىل  املحافظة   ▪
احلاجة من األطعمة، واملتبقي من املواكب احلسينية، 

واملرمي من الزائرين عىل الطريق.

سيناريو اإلصالحي للمنهج احلسيني يف اجلانب . 	
الباحث  بنيَّ  الشباب:  فئة  عىل  االجتامعي 
بن  احلسني  مأساة  إن  أرش  جون  االنكليزي 
يف  االستشهاد  معاين  أسمى  عىل  تنطوي  عيل 
االلكرتونية(.  االجتامعي)مصادر  العدل  سبيل 

ينعكس هذا السيناريو بااليت:

▪ ترسيخ ثقافة التعاون وروح املحبة ونبذ العنف 
والتطرف.

املتمثلة  املطالب  لنيل  والصرب  اإلرصار  تنمية   ▪
تلك   يف  ــودة  واجل اخلدمات  تقديم  التوظيف،  بـــ 

اخلدمات وان طالت املدة لكن تؤخذ احلقوق.

▪ رفع مستوى اندماجهم يف املجتمع. 

لتدريب  عمل  ورش  إقامة  يف  الشباب  دور   ▪
االجتامعي  والتكافل  التضحية  مبادئ  عىل  االفــراد 

وااليثار.

▪ تكريس ثقافة العمل التطوعي. 
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ال�شتنتاجات

الباحثتان  إليها  توصلت  التي  االستنتاجات  أهم 
هي:

التحديات التي يعاين منها الشباب اليوم أمامهم . 	
التضحية  املنهج احلسيني هو جتربة مستدامة فيه 
روح  الشباب  عند  وجيدد  واملواجهة  والوالء 

اإلرصار ووحدة الغلبة واملحبة بني الزوار.
العالقة . 	 عىل  مبني  املستدام  احلسيني  املرشوع 

الثنائية للتنمية البرشية املستدامة التي هي»ثنائية 
حيث  واالستخدامات«  القدرات  بني  العالقة 
إرشاك الشباب يف املسرية األربعينية تنمي عندهم 

قدرات باملشاركة واإلسهام يف عملية التنمية.
قياًم . 	 يغرس   احلسيني اإلصالحي  املنهج 

فضاًل  الشباب،  عند  جيدة  واجتامعية  أخالقية 
عن احرتام اآلخرين والبيئة

املسرية املليونية لدى الشباب جتدد عندهم روح . 	
اإلرصار وعدم التهاون يف طلب احلقوق.

أنموذج اإلصالحي احلسيني يقيض عىل التمييز . 	
واالقتصادي  والثقايف  االجتامعي  أنواعه  بكل 

إضافة إىل تكريس ثقافة املساواة والتواضع. 

التو�شيات

أهم التوصيات التي خرج هبا البحث هي:

يف املنهج اإلصالحي املستدام: عظم اهلل أجورنا . 	
 احلسني اهلل  عبد  أيب  بمصاب  وأجوركم 
وجعلنا وإياكم من الطالبني بثأرة مع وليه اإلمام 

.املهدي
احلسيني . 	 اإلصالحي  املنهج  يف  الشباب  دور 

العقائدي  الديني  اإلرث  هذا  عىل  املحافظة 
الرتاثي. 

رغم الفوارق الطبقية وحالة اإلحباط والشعور . 	
بالعجز والتهميش لكن استرشف املستقبل اجليد 

يمكن الشباب من تعزيز قدراهتم.
يف . 	 االزدحام  حاالت  من  احلد  يف  دور  للشباب 

بعض األوقات )وقت الصالة، أوقات الطعام( 
ويف بعض طرق الزوار.

البلدية . 	 اجلهات  مع  تعاوهنم  يف  دور  للشباب 
بتقديم خدماهتم اىل دوائر البلدية يف حمافظاهتم.

تشمل الزيارة األربعينية املليونية عاملية من خمتلف . 	
دول العامل وبلغات متعددة للشباب دور يف تعلم 
األملانية.... كاالنكليزية،  العاملية  اللغات  بعض 

وغريها من اللغات.
للشباب دورهم يف بناء قاعدة بيانات هتتم بتوثق . 	

عىل  باالعتامد  الزوار  أعداد  وإحصاء  وجتميع 
الوسائل  االلكرتونية احلديثة.
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الملخ�ض

يطلق عىل العمل التطوعي بأنه القطاع الثالث املكمل للقطاعني العام واخلاص، لذا فإن التوعية بأمهية 
العمل التطوعي اخلريي يعود عىل املجتمع والبلد بفوائد ال يمكن حرصها فهي تؤدي اىل ختفيف العبء 
عىل الدولة وتدفع بروح التعاون بني املؤسسات واهليئات واجلهات الرسمية واحلكومية واملجتمع وتزيد 
أوارص االخوة واملحبة بني افراد املجتمع وتقليل التكلفة املادية عن كاهل الدولة وختفيض مستوى الفراغ 
لدى الشباب، ويعرف العمل التطوعي من وجهة نظر الباحثني االجتامعيني بأنه اجلهد الذي يبذله الفرد 
من اجل جمتمعه او من اجل مؤسسة او من اجل مجاعة معينة، دون توقع جزاء مادي مقابل جهده سواء 
العمل  يمثل  كام  االخرين.  سعادة  سبيل  يف  خاطر  طيب  عن  املال  او  بالنفس  مبذوالً  اجلهد  هذا  أكان 
التطوعي معيارًا لرقي املجتمع ووعي أفراده وانسانيته والتي تظهر احلرص عىل رعاية املصالح العامة 

واخلاصة والشعور بمعاناة االخرين وحاجاهتم ومشكالهتم.

ويف مدينة احللة منطقة الدراسة نجد ان العمل التطوعي من قبل الشباب يأخذ صورًا متعددة اثناء 
الزيارة االربعينية حيث ان مدينة احللة تعد حمورًا اساسيًا ومهاًم من حماور مرور الزوار اىل مدينة كربالء 
املقدسة، وهنا نجد ان الشباب يبادر يف تقديم اخلدمات بشكل تطوعي ودون مقابل مادي، وهذا االمر 
ناجم عن الوعي لدى الشباب احلسيني ورغبتهم يف التكافل والتعاون وتذليل الصعاب وهيدف البحث 
اىل ابراز صور العمل التطوعي من قبل الشباب، فضاًل عن معرفة دوافع العمل التطوعي التي من خالهلا 
الزيارة  يف  التطوعي  العمل  يكون  وقد  والتعاون،  التطوعي  العمل  بأمهية  الشباب  وعي  مدى  معرفة 

االربعينية باكورة ألعامل تطوعية اخرى يقوم هبا الشباب خلدمة مناطقهم يف جماالت خمتلفة.

الكلامت املفتاحية: العمل التطوعي، زيارة االربعني، مدينة احللة
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Abstract

Voluntary work is called the “Third sector” that complements the public and private sectors. 

So, awareness of the importance of voluntary charitable work can give back to society and the 

country with un limited benefits, it leads to reducing the burden on the state, pushes the spirit 

of cooperation between institutions, bodies, official and governmental bodies, and society, and 

maximize the bonds of brotherhood and love between individuals of society,  and reduce the 

material cost to the state and reduce the level of spare time among the youth. Volunteer work is 

defined by the viewpoint of social researchers, as the effort exerted by individual for the sake 

of their community, institution or for a specific group, without expecting anything in return, 

whether this effort is exerted with self-sacrifice or with money willingly for the sake of the 

happiness of others. Volunteerism also represents a standard for the development of society and 

the awareness of its members and humanity, which shows keenness to take care of public and 

private interests and a feeling of suffering of others, their needs, and problems.

 In the city of Hilla, the study area، we find that volunteer work by young people takes 

multiple forms during the Arbaeen pilgrimage, as the city of Hilla is an essential and important 

axis of pilgrims passage to the holy city of Karbala, and here we find that young people take 

the initiative to provide services voluntarily and without financial compensation. This matter is 

a result of awareness among Husseini youth and their desire for interdependence, cooperation, 

and overcoming difficulties. The research aims to highlight the forms of volunteer work by 

young people, as well as knowing the motives for volunteering through which to know the 

extent of youth awareness of the importance of volunteering and cooperation. Volunteer work 

in the Arbaeen pilgrimage may be early for other voluntary work carried out by young people 

to serve their areas in various fields.

Keywords: Volunteer work, Arbaeen pilgrimage, Hilla city
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المقدمة

ديننا  مــن  مــهــاًم  ــزءًا  جـ التطوعي  العمل  يعد 
اجزاء  خمتلف  يف  املسلمون  يتسابق  اذ  االسالمي، 
التطوعي  العمل  من  متنوعة  صور  لتقديم  العامل 
وكان  اهلل،  من  والثواب  االجر  عىل  احلصول  ألجل 
يرتبط  مل  العمل  كون  املسلمني  لدى  حافز  اكرب  هذا 
بأي مصالح مادية او دنيوية، وانام يرتبط بام أعده اهلل 

سبحانه وتعاىل يف االخرة من االجر والثواب.

يعد العمل التطوعي ركيزة اساسية يف بناء وتنمية 
املجتمع ونرش التامسك االجتامعي بني افراد املجتمع 
ارتباطًا  ارتبطت  اساسية  ممارسة  يعد  كام  البرشي، 
يف  الصالح  والعمل  والعطاء  اخلري  معاين  بكل  وثيقًا 
اهم  احد  ويعد  كام  القدم.  منذ  البرشية  املجتمعات 
احلياة  يف  الشباب  دور  لتعزيز  املستخدمة  الوسائل 
املجتمع  بمكانة  النهوض  يف  واملسامهة  االجتامعية 
ان  يمكن  رشحيــة  خــري  وان  اجلــوانــب،  خمتلف  يف 
تعددت  اذ  الشباب،  هم  التطوعي  العمل  يف  تنجح 
اجلهود البرشية املبذولة من قبل شباب العراق عامة 
اداء  يف  اخلصوص  وجه  عىل  احللة  مدينة  وشباب 
العمل الطوعي االنساين من اجل خدمة زوار االمام 
مدينة  كون  االربعينية  الزيارة  ايام  خالل   احلسني
احللة تثل حلقة ربط بني حمافظة كربالء واملحافظات 
اعدادًا  تشهد  فأهنا  لذا  والوسطى  اجلنوبية  االخرى 
كبرية من زوار االمام احلسني، اذ يقوم شباب املدينة 
تقديم  اجل  من  وأحسنها  االعــامل  افضل  بتقديم 

اخلدمات املطلوبة واالساسية بدون اي مقابل. 

م�شكلة البحث

ما العمل التطوعي؟ وما امهيته؟ وما دور الشباب 
يف القيام باألعامل التطوعية اثناء الزيارة االربعينية؟.

فر�شية البحث

واملساعدة  املعونة  تقديم  هو  التطوعي  العمل 
لآلخرين دون مقابل، وله امهية كبرية يف بناء املجتمع 
يف  للشباب  كبري  دور  هنالك  كان  حيث  وتاسكه، 
الزيارة  اثناء  التطوعي  العمل  ممارسة  يف  احللة  مدينة 

االربعينية جتىل يف صور خمتلفة.
هدف البحث

التطوعي  العمل  امهية  بيان  اىل  البحث  هيدف 
الشباب  دور  بيان  كذلك  وتطويره  املجتمع  بناء  يف 
الزيارة  يف  التطوعي  العمل  ممارسة  يف  ووعيهم 

االربعينية.
عينة البحث

الشباب  عمل  طبيعة  عــىل  التعرف  اجــل  مــن 
ومدى رغبتهم وميوهلم هلذا العمل ونظرًا للظروف 
االستثنائية تم االخذ بعينة استطالعية بلغت )00	( 

شاب وشابة من خمتلف مناطق مدينة احللة 
حدود البحث

احلدود املكانية: تقع مدينة احللة فلكيًا عند تقاطع 
خط طول )¯		-		°( رشقًا، ودائرة عرض )¯		-
االداري  املركز  احللة  مدينة  وتثل  ــامالً،  ش  )°		
ملحافظة بابل)خريطة	( التي تقع يف املنطقة الوسطى 
مع  مرتبطة  أهّنــا  املوقع  اجيابيات  ومن  العراق  من 
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التي جعلت  الطرق  املحافظات املجاورة بشبكة من 
منها عقدة للطرق املتشعبة يف االقليم. اذ تبعد مدينة 
احللة عن مدينة بغداد الواقعة شامل املحافظة مسافة 
اجلنوب  اىل  الواقعة  النجف  مدينة  وعن  )00	كم( 
وعن  )		كم(  مسافة  تبعد  حيث  الغريب  واجلنوب 
الغرب )		كم(  التي حتدها من جهة  مدينة كربالء 

وعن حمافظة واسط التي حتدها من جهة الرشق مسافة 
)0		كم( وعن حمافظة االنبار التي حتد املحافظة من 

جهة الشامل الغريب مسافة )0		كم(. خريطة)	(. 

عىل  الدراسة  اقترصت  فقد  الزمانية.  احلدود  اما 
ايام  خــالل  للعمل  املتطوعني  احللة  مدينة  شباب 

الزيارة االربعينية لعام 		0	م.

خريطة )1(

مدينة الحلة )منطقة الدرا�شة( لعام 2019

	0		 ،gis المصدر: الباحثة باالعتماد على خارطة مدينة الحلة المحدثة، بلدية الحلة، شعبة
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خارطة )2(

موقع مدينة الحلة )منطقة الدرا�شة( من محافظة بابل والمحافظات المجاورة لها لعام 2019

انتاج  قسم  العامة،  المساحة  مديرية  المائية،  الموارد  وزارة  العراق،  جمهورية  على،  باالعتماد  الباحثة  المصدر: 
الخرائط، بغداد، الخارطة االدارية لمحافظة بابل، بمقياس رسم )1000000/1(، لعام 		0	
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المبحث الول: العمل التطوعي اأنواعه واآثاره 
على الفرد واأهميته في تنمية المجتمع 

تعتمد  التي  االنشطة  من  التطوعي  العمل  يعد 
هبا  يقوم  التي  واملسؤوليات  املهام  بعض  تطبيق 
امر  او  تكليف  اي  دون  نفسه  تلقاء  من  الشخص 
من احد من اجل تنفيذ تلك املهام، كام ويعد العمل 
بعض  هبا  يقوم  التي  االفعال  من  جمموعة  التطوعي 
االشخاص او احدى املؤسسات او املنظامت بشكل 
تطوعي دون اجبار من اي جهة او شخص او دون 

دفع اي قيمة عالية.
اوًل: تعريف العمل التطوعي

التطوع: من الطاعة وتطوع كذا يعني حتمله طوعًا 
له اي تكلف استطاعته حتى يستطيعه، والتطوع هو 
ما تربع به االنسان من ذات نفسه مما ال يلزمه وغري 
مفروض عليه، والتطوع يف اللغة العربية يعني الزيادة 
يف العمل ويعني التربع باليشء، كام ويعرف التطوع 
بأنه اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض اداء 

واجب اجتامعي دون توقع جزاء مال)	(.

املكمل  الثالث  القطاع  بأنه  التطوعي  العمل 
بأمهية  التوعية  فأن  لذا  واخلــاص،  العام  للقطاعني 
والبلد  املجتمع  عىل  يعود  اخلريي  التطوعي  العمل 
ختفيف  اىل  تــؤدي  فهي  حرصها  يمكن  ال  بفوائد 
ــة وتــدفــع بــروح الــتــعــاون بني  الــعــبء عــىل الــدول
واحلكومية  الرسمية  واجلهات  واهليئات  املؤسسات 
افراد  بني  واملحبة  االخوة  اوارص  وتزايد  واملجتمع 
الدولة  كاهل  عن  املادية  التكلفة  وتقليل  املجتمع 

وختفيض مستوى الفراغ لدى الشباب)	(. 

ويعرف العمل التطوعي من وجهة نظر الباحثني 
اجل  من  الفرد  يبذله  الذي  اجلهد  بانه  االجتامعيني 
جمتمعه او من اجل مؤسسة او من اجل مجاعة معينة، 
دون توقع جزاء مادي مقابل جهده سواء اكان هذا 
يف  خاطر  طيب  عن  املال  او  بالنفس  مبذوالً  اجلهد 

سبيل سعادة االخرين. 

- كام يعرف بانه اجلهد الذي يبذله الفرد ملجتمعه 
مسؤوليات  حتمل  يف  لإلسهام  منه  بدافع  مقابل  بال 
الرفاهية  تقدم  عىل  تعمل  التي  االجتامعية  املؤسسة 

اإلنسانية.

او  مال  او  عمل  او  جهد  كل  بانه  يعرف  كام   -
علم ووقت يقدمه الفرد بنية التقرب اىل اهلل سبحانه 
انتظار  ان يكون مفروضًا عليه ودون  – دون  وتعاىل 

اجر دنيوي)	(.

التضحية  هــو  التطوعي:  العمل  ويــعــرف  كــام 
بالوقت واملال دون انتظار عائد مادي يوازي اجلهد 

املبذول)	(.

جهود  عن  عبارة  التطوعي:  العمل  ويعرف  كام 
او  فردية  بصورة  املجتمع  افــراد  من  تبذل  انسانية 
والدافع  الرغبة  عىل  اساسية  صفه  ويقوم  اجتامعية، 
شعوريًا  ال  او  شعوريًا  الدافع  هذا  كان  سواء  الذايت 
املتطوع اىل حتقيق اي دافع مادي او ربح  وال هيدف 
اىل  االنــتــامء  شعور  اكتساب  اجــل  مــن  بــل  خــاص 
يف  تساهم  التي  املسؤوليات  بعض  وحتمل  املجتمع 

تلبية احتياجات ملحة واساسية للمجتمع)	(.
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التطوعي  العمل  ان  نالحظ  االساس  هذا  وعىل 
وانه  كام  املتطوعني  عمل  لوصف  استخدامًا  االكثر 
جهة  اي  من  التطوعية  املهام  اداء  اىل  ببساطة  يشري 
كانت رسمية او غري رسمية، من اجل تقديم العون 
والنفع اىل شخص او جمموعة اشخاص حيتاجون الية 

دون مقابل مادي او معنوي.
ثانيًا: اهمية العمل التطوعي 

املجتمع  لرقي  معيارًا  التطوعي  العمل  يمثل 
عىل  احلــرص  تظهر  التي  وانسانيته  ــراده  اف ووعــي 
بمعاناة  والشعور  واخلاصة  العامة  املصالح  رعاية 
انترش  االخرين وحاجاهتم ومشكالهتم.ألجل ذلك 
بداية  ومع  املعمورة  انحاء  مجيع  يف  التطوعي  العمل 
املنظامت  بتوظيف  الغربية  الدول  بدأت  الثامنينيات 
جمتمعات  هتيئة  مشاريع  يف  للعمل  اخلاصة  التطوعية 
الدول النامية ويف عام 0			 حددت اجلمعية العامة 
مساعدة  كجهاز  للمتطوعني  برناجمًا  املتحدة  لألمم 
متعدد  تطوعيًا  مــرشوعــًا  ليكون  املتحدة  لألمم 
جماالت  يف  التطوعية  املسامهة  لتشجيع  ــراف  االط
وقضاياه.  املجتمع  حاجات  عىل  تركز  التي  التنمية 

وتربز امهية العمل التطوعي من خالل االيت:

ومهارات . 	 خربات  اكتساب  من  القائمني  يمكن 
واالنتامء  العطاء  روح  غرس  يف  بارز  دور  وله 
الشباب.  وبالذات  املتطوعني  االفراد  نفوس  يف 
احساسهم  وبالتايل  لدهيم  االنتامء  قيم  يعزز  مما 

باملسؤولية.

االسالم . 	 مفاهيم  يعمق  فهو  الدينية  الناحية  اما 
وبالتايل  البرش  لكافة  اخلري  اعامل  عىل  احلث  يف 
بام حيقق  للدين االسالمي  يعكس صورة حسنة 
التكامل والتكافل االجتامعي بني افراد املجتمع.

تلبية . 	 يف  والرسمية  األهلية  اجلهات  مشاركة 
عىل  الدولة  قدرة  عدم  املجتمع،عند  حاجات 
تربز  وهنا  املجتمعية،  لالحتياجات  االستجابة 
امهية العمل التطوعي يف تطوير بعض اخلدمات 

بحيث يأيت مكماًل للعمل احلكومي.
اخلدمات . 	 لتأدية  للمواطنني  الفرصة  اتاحة 

بأنفسهم مما يقلل من حجم املشكالت االجتامعية 
يف املجتمع.

العمل التطوعي هو مؤرش عىل اجلانب االنساين . 	
عىل  ويشجع  الناس  بني  التكامل  روح  ويعمق 
يف  ومشاركتهم  الشباب  انتامء  وتعزيز  التعاون 

جمتمعهم)	(.
بذل . 	 عند  وذلك  النفسية  بالراحة  الفرد  شعور 

جهد إلسعاد االخرين وشعوره بالسالم الداخيل 
والفخر بام يقدمه

كانت . 	 مهام  الشخصية  ملهاراته  الفرد  تطوير 
تفاعل  تواصلية-   – كالمية  اعالمية-  املهارات 
فراغهم  وقت  استثامر  يف  يساهم  بالتايل  وغريها 
بقيمته  الفرد  ويعرف  الفردية  الشخصية  ويقوي 
وجهوده من اجل احلصول عىل االجر والثواب 

من اهلل سبحانه)	(.

يف  كبرية  امهية  التطوعي  للعمل  فان  هذا  وعىل 
زاد  فكلام  املعارصة،  الكبرية  االنسانية  املجتمعات 
االعــامل  حتولت  كلام  االنسانية  املجتمعات  تقدم 
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امهية  وتكمن  مجاعية،  اعامل  اىل  الفردية  التطوعية 
العمل التطوعي يف املجتمع عىل انجاز اخلدمات التي 
ال تتحمل الدولة انجازها والعمل عىل رفع مستوى 
التطوعي عىل  العمل  اخلدمات وتوسيعها،كام يعمل 
الدولة  عىل  يصعب  التي  اجلديدة  اخلدمات  توفري 

توفريها.
ثالثًا: اهداف العمل التطوعي

يف  بانه  الفرد  اشعار  اىل  التطوعي  العمل  هيدف 
وسط اجتامعي متعاون وحيتم عليه ان ينخرط معهم 
التطوعي  العمل  نواة  جيعل  ما  وهذا  سلوكهم،  يف 
ذاتية  مسؤولية  تصبح  حتى  حجمها  ويتسع  تتطور 
بان  املجتمع  لدى  عامة  وثقافه  فرد،  كل  هبا  يشعر 
انسانية البد ان يتحىل هبا كل  التطوعي سمة  العمل 
فرد وبحسب قدراته وضمن حميطه سواء كان حميطه 

السكني او حميط عمله الوظيفي.

هنالك جمموعة من االهداف التي حتقق من انتشار 
العمل التطوعي يف املجتمع ومنها:

يساهم املتطوعون يف التنمية االجتامعية وتفعيل . 	
دور افراد املجتمع واستثامر اوقات الفراغ. 

 املسامهة مع اجلهات الرسمية يف حل املشكالت . 	
االجتامعية من خالل استغالل امكانيات االفراد 
يف  والتضامن  التكافل  وحتقيق  واملؤسسات. 
التطوعي. وتنمية روح  العمل  املجتمع بوساطة 
التنافس بني اجلهات التطوعية مما يعكس جودة 
يف  لرصفها  االموال  توفري  املقدمة.  اخلدمات 

مشاريع تنموية ختدم املجتمع)0	(.

رابعًا: انواع العمل التطوعي

سلوك . 	 او  عمل  اي  به  يقصد  الفردي:  العمل 
اجتامعي مرتبط بمامرسة نوع من انواع االنشطة 
جمموعة  او  الشخص  هبا  يقوم  التي  التطوعية 
عىل  هذا  ويعتمد  انفسهم،  تلقاء  من  اشخاص 
اي  يوفر  وال  واالخالقية  االجتامعية  املبادئ 

مردود مايل للفرد
العمل املؤسيس: يعد اكثر انواع العمل التطوعية . 	

التطورات  عىل  يعتمد  كونه  وتطورًا  انتشارًا 
االجتامعية واالقتصادية، فضاًل عن مسامهته يف 
بناء صورة واضحة حول التفاعل االجتامعي بني 
االفراد داخل املجتمع من اجل العمل عىل توفري 

احلاجات الرئيسة لكافة فئات املجتمع)		(.
في  الفرد  على  التطوعي  العمل  اآثار  خام�شًا: 

المجتمع 

االجر . 	 وهو  ديني  مكسب  بتحقيق  الفرد  شعور 
والثواب.

عىل . 	 والقدرة  سلوكه  وحتسني  خربة  كسب 
برشائح  االحتكاك  نتيجة  االخرين  مع  التعاون 

املجتمع املختلفة.
تقوية االنتامء الوطني لدى الفرد وشغل اوقات . 	

الفراغ السيام لدى الشباب.
يعطي للفرد مكانة اجتامعية.. 	
الفهم احلقيقي ملتطلبات وظروف املجتمع. . 	
الفرد بدوره االجيايب . 	 بالنفس ويشعر  الثقة  ينمي 

يف املجتمع وقدرته عىل التغيري.
والسمو . 	 التميز  من  نوعًا  العاملني  يكسب 

االخالقي)		(.
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�شاد�شًا: دوره في تنمية المجتمع 

يؤدي . 	 حيث  البرشية  املوارد  من  االستفادة 
العمل التطوعي اىل اتاحة الفرصة لكافة االفراد 
للمسامهة يف بناء املجتمع اقتصاديًا واجتامعيًا يف 
انه يشعر االفراد بقدراهتم  كل مكان وزمان كام 
الذي  املجال  يف  اخلربة  وتقديم  العطاء  عىل 

يتميزون به.
عندما . 	 اي  املتاحة،  للموارد  االمثل  االستخدام 

قبل  من  واخلدمات  السلع  عىل  الطلب  يزداد 
يف  عليها  احلصول  وصعوبة  املجتمع  افراد 
بمكان  االمهية  من  يصبح  االحيان  من  كثري 
من  جزء  لتوفري  املتطوعني  جهود  عىل  االعتامد 
العمل  مفهوم  يرتبط  وبذلك  االحتياجات  هذه 
جمموع  خالل  من  الشاملة  بالتنمية  التطوعي 
االنسان  تستهدف  التي  والربامج  االعامل 
تتد  ثم  االرسة  ثم  الفرد  من  ابتداء  به  وترتقي 
الفرد  صالح  من  االرسة  فصالح  املجتمع  اىل 

وصالح املجتمع من خالل اال رسة)		(.
والعمل  الربعينية  الزيارة  الثاني:  المبحث 

التطوعي في مدينة الحلة 

الزائرين  من  االالف  عرشات  احللة  مدينة  تشهد 
ذكرى  إلحياء  املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  املتجهني 
زيارة اربعينية االمام احلسني عليه السالم والقادمني 
اىل  اضافة  ووسطه  العراق  جنوب  حمافظات  من 
الزائرين من الدول العربية واالسالمية حيث ينترش 
هذا العام اكثر من عرشة آالف موكب خدمي امتدت 

عىل طول الطريق الرابط بني مدينة احللة وكربالء.

الحلة  مدينة  �شباب  خدمة  ايام  عدد  اوًل: 
خالل الزيارة الربعين 

ومن اجل اداء افضل عمل من قبل الشباب خالل 
الزيارة االربعينية يالحظ ان هناك جهودًا كبرية تقدم 
من قبل شباب مدينة احللة من خالل العمل املستمر 
استامرة  حتليل  ومن  وهنارًا.  لياًل  متواصلة  ايام  لعدة 
االستبانة وجدول )	( اتضح ان اكثر شباب املدينة 
ختدم ملدة )	-	( ايام كون املدينة تشهد ضغطًا كبريًا 
ان  كام  شابًا،   )	0( عددهم  بلغ  األيام.  هذه  خالل 
عددهم)		(  بلغ   )	-	( ملدة  خيدمون  شبابًا  هناك 
ملدة  خيدمون  الذين  الشباب  يالحظ  حني  يف  شابًا، 

)	( ايام فاكثر بلغ عددهم )		( شابًا 

جدول)1( مدة خدمة ال�شباب في مدينة 
الحلة خالل الزيارة الربعينية 

النسبة%العددمدة الخدمة
	-3	0	0
6-53535

62525 فاكثر

100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
الحلة  مدينة  ل�شباب  النوعي  التركيب  ثانيًا: 

المتطوعين للعمل خالل الزيارة الربعينية

اىل  ــاث(  ــور-ان )ذك احللة  مدينة  شباب  يسعى 
 العمل من اجل تقديم اخلدمة لزوار االمام احلسني
خالل ايام الزيارة األربعينية كام ان العمل ال يقترص 
عىل جنس معني وانام العمل املشرتك فقد كان لإلناث 
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دور كبري يف العمل التطوعي فقد بلغ عددهن)0	( 
شابة جدول)	(

جدول)2( التركيب النوعي ل�شباب مدينة الحلة 
المتطوعين للعمل في الزيارة الربعينية 

النسبة %العددالجنس

7070ذكور

3030اناث

100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
الحلة  مدينة  ل�شباب  العمري  التركيب  ثالثًا: 

المتطوعين للعمل خالل الزيارة الربعينية

مل تقترص خدمة الشباب لزوار االمام احلسني عليه 
السالم خالل الزيارة االربعينية عىل فئة عمرية معينة 
شهدت  وقد  العمرية،  الفئات  مجيع  شملت  وانــام 
سنة   )	0-		( بني  ما  اعامرهم  ترتاوح  التي  الفئة 
اكثر الفئات املشاركة اذ بلغ عددهم )		( شابًا من 
الشباب  عىل  اخلدمة  تقترص  ومل  العمرية  الفئات  بني 
اداء اخلدمة من االطفال  فقط وانام شمل اجلميع يف 

والشيوخ جدول)	(

مدينة  ل�شباب  العمري  التركيب   )3( ج��دول 
الحلة المتطوعين للعمل في الزيارة الربعينية

النسبة%العددالتركيب العمري
18-151010
22-191111
27-231919
30-282525
35-312020
351515 فاكثر
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 

رابعًا:-التح�شيل الدرا�شي ل�شباب مدينة 
الحلة المتطوعين في الزيارة الربعينية

للناس  ــًا  رشف احلسني  ــام  االم زوار  خدمة  تعد 
حتصيلهم  درجة  كانت  مهام  الشباب  مجيع  نجد  لذا 
احلسني.ع.  االمام  خدمة  اجل  من  يعمل  الــدرايس 
احللة  مدينة  يف  تقام  خدمية  مواكب  هناك  ان  كام 
هبا  يعمل  بابل  حمافظة  ضمن  خمتلفة  جلامعات  تابعة 
نسبة  اعىل  سجلت  فاهنا  لذا  معًا  واالستاذ  الطالب 
الدرايس  التحصيل  ذات  اخلدمة  يف  املشاركني  من 
املرتبة  يف  شابًا(   )	0( عددهم  بلغ  عليا  )دراســات 
االوىل وحتصيل البكالوريوس واملعاهد املرتبة الثانية 

)		( شابًا جدول)	(
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جدول)4( التح�شيل الدرا�شي ل�شاب 
مدينة الحلة المتطوعين للعمل في الزيارة 

الربعينية
النسبة%العددالتحصيل الدراسي للشباب

77امي
1212يقرأ ويكتب

1515ابتدائية
1010متوسطة واعدادية

1818بكالوريوس
1818معهد

2020دراسات عليا
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
�شباب  قبل  من  المقدمة  الخدمة  نوع  خام�شًا: 

مدينة الحلة خالل الزيارة الربعينية

يقوم  التي  التطوعية  االنشطة  من  العديد  هناك 
الزيارة  مراسيم  احياء  اجل  من  احليل  الشاب  هبا 
افضل  بتقديم  االعــامل  هذه  وتتجسد  االربعينية، 
صورة هلذه اخلدمات من طعام وارشبة ونقل ومبيت 
احللة  مدينة  يف  اخلدمية،  االنشطة  من  وغريها  جماين 
وعىل  هبا  املقامة  احلسينية  املواكب  بكثرة  تتميز  التي 
حلقة  تثل  اهنا  كام  كربالء،  مدينة  اىل  املؤدية  الطرق 
والوسطى  اجلنوبية  العراق  حمافظات  بني  ما  وصل 
من  كبرية  ــدادًا  اع تشهد  فإهنا  كربالء،  مدينة  وبني 
الشباب  ينقسم  وهلذا  واالجانب،  العرب  الزائرين 
املتطوعني للعمل من اجل خدمة زوار االمام احلسني 
اىل عدة اقسام كل قسم لنوع معني من العمل، فهنالك 
وتقديمهام  واالرشبة  األطعمة  اعداد  عملهم  شباب 
العمل  هذا  ويستمر  واشكاهلا،  انواعها  بمختلف 

اعدادهم  بلغت  وقد  الزيارة،  مراسيم  انتهاء  لفرتة 
)		( شابًا حسب استامرة االستبانة، وقسم آخر من 
امورهم  وتسهيل  الزوار  نقل  بمهنة  يكلف  الشباب 
العمل  هذا  ويستمر  هبم  خاصة  نقل  مركبات  عرب 
حتى بعد انتهاء الزيارة، اذ بلغت اعدادهم ما يقارب 
)		( شابًا، ويف مدينة احللة ُتسخر مئات الشاحنات 
والعجالت بمختلف انواعها الكبرية والصغرية لنقل 
متواصلة  وبصورة  وهنارًا  لياًل  احلسني  االمام  زوار 

واغلبها تكون جمانية.

جدول )5( نوع الخدمة المقدمة من قبل �شباب 
مدينة الحلة خالل ايام الزيارة الربعينية

النسبة %العددنوع الخدمة
3535طعام

1010تنظيف المكان وتأهيله
	1	1ترحيب واستقبال
77إرشاد وتوجيه 

1818خدمات نقل
66خدمات طبية

1010خدمات اخرى 
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 

التطوعي  للعمل  الشباب  من  العديد  يبارش  كام 
عن  ــاخ  واالوس النفايات  ــة  وازال وتأهيل  لتنظيف 
كربالء  ومدينة  احللة  مدينة  بني  ما  الرابطة  الطرق 
املــواكــب  إلقــامــة  املخصصة  ــن  ــاك واالم املقدسة 
الذين  الشباب  عدد  بلغ  فقد  احلسينية،  واملخيامت 

يعملون يف جمال خدمة التنظيف )0	( شباب.

منتصف  يف  يقفون  الذين  الشباب  بعض  هناك 
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مدينة  يف  الزوار  واستقبال  الرتتيب  اجل  من  الطرق 
احللة فقد بلغ عددهم )		( شابًا موزعني عىل خمتلف 
الطرق املؤدية اىل مدينة احللة، فضاًل عن عمل بعض 
الشباب يف عملية االرشاد وتوجيهات الزائر وعمل 
البطاقات )الباجات( التعريفية اخلاصة لألطفال من 
اجل تأمني حياهتم، اذ بلغ عددهم )	( من الشباب.

االطباء  اختصاص  من  الطبابة  خدمة  ان  رغم 
بعض  توفري  يف  تساهم  املواكب  بعض  هناك  ان  اال 
عىل  يقترص  وهـــذا  ــزوار  ــل ل البسيطة  الــعــالجــات 
بلغ  املجال،  هذا  يف  اخلربة  اصحاب  الشباب  بعض 

عددهم)0	( من الشباب.

من  العديد  هناك  وانام  هذا،  عىل  االمر  يقترص  مل 
اخلدمات التي يعجز تعدادها ووصفها يف مدينة احللة 
منها غسل املالبس، توفري خطوط واجهزة االتصال 
ومستلزمات  حقائب  خياطة  خدمات  وشحنها، 
الزوار، وصيانة  اقدام  الزوار، خدمة غسل وتدليك 
من  والعديد  املياه،  توفري  الكهرباء،  وتوفري  وتنظيم 
وذات  له  رشفًا  اخلادم  الشاب  يراها  التي  اخلدمات 

مكانة مهمة له يف حياته.
�شاد�شًا: نوع التمويل الذي يح�شل عليه ال�شاب 

المتطوع للعمل في مدينة الحلة

حياة  يف  كبرية  امهية  ذات  االربعني  الزيارة  تعد 
املقدمة خالل  اخلدمات  ان مجيع  العراقي، كام  الفرد 
عن  شخيص  تويل  ذات  هي  االربعينية  الزيارة  ايام 
اصحاب  مسامهة  عن  فضاًل  التربعات،  مجع  طريق 
الرشكات واملحالت التجارية تساهم بدعم املواكب 

سواء  التربعات  انواع  بمختلف  العاملة  والشباب 
االربعينية  الزيارة  ايام  خالل  نقدية  او  عينية  كانت 
اكثر  ان  اتضح   )	( جدول  ومن  مستمرة.  بصورة 

التمويل هو ذايت  بعدد )0	( شابًا.

جدول)6( نوع التمويل الذي يح�شل عليه ال�شباب 
خالل ايام الخدمة في الزيارة الربعينية 

النسبة%العددنوع التمويل
6060تمويل ذاتي

3535تبرعات
--------تمويل حكومي

مؤسسات وجهات اخرى 
55داعمة للشباب

100100المجموع 

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
بها  يقوم  التي  التطوعية  العمال  نوع  �شابعًا: 

ال�شباب في المدينة خالل الزيارة الربعينية

لتنمية  الشباب  امام  فرصة  االربعني  زيارة  تثل 
كون  احتياجاهتم  بكل  الفقراء  ومساعدة  مواهبهم 
االمام احلسني رمزًا للتضحية والفداء، كام يسعى 
بتنظيفها  احللة  مدينة  يف  العمل  اىل  منهم  العديد 
تنظيف  من  االربعينية  الزيارة  وبعد  قبل  وتأهيلها 
االعامل  هذه  كل  النفايات.  وازالة  الشوارع  وانارة 
احياء  الشباب هي من اجل  يقوم هبا  التي  التطوعية 
الشعائر احلسينية والسري عىل هنج االمام احلسني عليه 

السالم، وكسب الثواب واالجر من اهلل تعاىل 
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الم�شاهمة  في  التطوعي  العمل  اهمية  ثامنًا: 
بتحقيق التنمية ال�شاملة

الشباب  قبل  من  التطوعي  العمل  ممارسة  إنَّ 
ونجاحه يف اي جمال من جماالت احلياة يشكل دافعًا 
بني  العمل  دائــرة  توسيع  يف  الشباب  لدى  وحافزًا 
لبعض  الدعم  يف  للمسامهة  منهم  والسعي  الشباب 
القطاعات التي تعاين من مشكالت عىل سبيل املثال 
حصلت الكثري من االعامل التطوعية يف قطاع التعليم 
وقطاع الصحة بتمويل ذايت وحتققت انجازات كبرية 
من  الغاية  تؤدي  املؤسسات  هذه  جعل  يف  اسهمت 
دعم  جمــال  يف  اخــرى  اعــامل  عن  فضاًل  وجــودهــا، 
الفقراء وكل هذه املسامهات تزيد من االلفة واملودة 
بقية  وبني  وبينهم  انفسهم  الشباب  بني  والتعاون 
من  باملسؤولية  الشعور  ــرة  دائ تتسع  حيث  الناس 
حيث التعاون واحلفاظ عىل املنجزات وهذا ما يمثل 
خالل  من  الشاملة  التنمية  حتقيق  طريق  يف  باكورة 
ثم  االين  االحتياج  ذات  للقطاعات  االولوية  اعطاء 
بفضل  يتحقق  هذا  وكل  اخرى  قطاعات  ذلك  بعد 
الشباب واعامهلم التطوعية مما يستدعي االمر الدعم 
التجربة  هذه  نجاح  ال  حيتاجونه  ما  يف  هلم  الكامل 
ثقة  تنال  مستقلة  رسمية  هيئات  بشكل  تكون  حتى 
يف  دورها  تأخذ  ثم  ومن  احلكومية  واجلهات  الناس 

اعامل تطوعية تعود بالنفع عىل املجتمع. 

ال�شتنتاجات والتو�شيات
ال�شتنتاجات:

العمل . 	 بأمهية  الشباب  لدى  كبري  وعي  هناك 
التطوعي.

بني . 	 التامسك  من  نوع  اىل  التطوعي  العمل  ادى 
ابناء املدينة والتعاون يف تقديم اخلدمات والقيام 
بمبادرات تطوعية انسانية بعد الزيارة االربعينية 

كدعم العوائل املتعففة.
التطوعي أن هناك وعيًا دينيًا كبريًا . 	 العمل  اثبت 

لدى الشباب دفعهم اىل ممارسة العمل التطوعي 
يف الزيارة االربعينية.

التو�شيات:

ماديًا . 	 ودعمهم  املتطوع  الشباب  دعم  رضورة 
ومعنويًا من قبل االخرين واجلهات احلكومية.

رضورة حثهم عىل االستمرار باالعامل التطوعية . 	
املعوزين  خيدم  بام  االربعينية  الزيارة  انتهاء  بعد 

وتقديم اخلدمات هلم.
مستوى . 	 عىل  املتطوع  الشباب  قاعدة  توسيع 

ليأخذوا  واحلرض  والريف  االدارية  الوحدات 
اخلدمات  وتقديم  التطوعية  االعامل  يف  دورهم 

مستفيدين من الدعم احلكومي هلم.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ا�شتمارة ا�شتبانة

مسامهة  مدى  عن  للتعرف  اخرى  اجــراءات  اي  وليس  العلمي  البحث  ألغراض  االستامرة  هذه  ُاعدت 
الشاب يف خدمة زوار االمام احلسني خالل الزيارة االربعينية لذا يتطلب منكم االجابة بصورة واضحة دون 

ذكر أسامء......... حتيايت لكم......الباحث
استمارة اسئلة 

- عمر الشاب اخلادم يف الزيارة االربعينية )		-
 )		-	0( )	0-		( )		-		( )		-		( )		

)		 فاكثر(

- جنس الشاب     ذكر     انثى

- مؤهالته الدراسية 

امي

ابتدائي

متوسطة

اعدادية

جامعة

معهد

دراسات عليا

- نوع اخلدمة التي يقدمها

- طعام

- نقل

- تنظيف

- ارشاد ونصح

- استقبال وترحيب

- كهرباء

- صيانة

- غريها اذكرها

 )	-	( ايام   )	-	( الزيارة  ايام  اخلدمة  مدة   -
أيام )	 فاكثر(

- تويل اخلدمة:  شخيص   حكومي   مساعدات 
وتربعات   غريها اذكرها

- اهلدف من اخلدمة من وجهة نظرك كشاب

- شعورك باخلدمة بعد انتهاء الزيارة 

- هل هناك اعامل تطوعية تقوم هبا يف مدينتك بعد 
الزيارة مثاًل

- مساعدة الفقراء

- انارة الشوارع

- اهتامم باحلدائق واملتنزهات داخل املدينة

- اعامل تطوعية اخرى يقوم هبا الشاب يذكرها 



دور ال�سباب في ممار�سة العمل التطوعي في الزيارة االربعينية- مدينة الحلة انموذجًا -

72

الهوام�ض
وظائفها ( 	) الكربى،  احللة  مدينة  حممد،  حممود  صباح 

وعالقتها االقليمية، ط	، مكتبة املنار، بغداد، 				، 
ص		.

احلرضي ( 	) التوسع  الربيعي،  نرص  راجح  عامر 
-				( للمدة  احللة  مدينة  يف  واجتاهاته 
	00	(، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية 

اآلداب، جامعة الكوفة، 0	0	، ص	.
ميسون ظاهر رشاد، العمل التطوعي لدى طلبة ( 	)

الرتبوية  البحوث  جملة  االساسية،  الرتبية  كلية 
والنفسية، العدد 		، 		0	، ص			.

الستقطاب ( 	) االجتامعية  الوسائل  عيسى،  عيل 
املتطوعني، 				، ص		.

العمل ( 	) حممد،  واسامعيل  الفتاح  عبد  حممد 
عمل  ورقة  اسالمي،  منظور  من  التطوعي 
فلسطني  يف  التطوعي  العمل  مؤتر  اىل  مقدمة  
– واقع واحتياجات – جامعة القدس املفتوحة، 

رام اهلل - فلسطني، 		0	، ص	.
انتصار زين العابدين، انتصار معاين الساعدي، ( 	)

للعمل  االخالقية  القيم  غرس  يف  االرسة  دور 
التطوعي لدى الشباب، جملة البحوث الرتبوية 

والنفسية، العدد 		، 		0	، ص			.
ادارة ( 	) ناحل احلريب، درجة اسهام  تركي  فيحان 

وجهة  عن  التطوعي  العمل  تعزيز  يف  املدارس 
نظر املعلمني والطلبة يف حمافظة البكرية، رسالة 
كلية  القرى،  ام  جامعة  منشورة،  ماجستري 

الرتبية، 		0	، ص	.
معلوي بن عبد اهلل الشهراين، العمل التطوعي ( 	)

ماجستري-  رسالة  املجتمع،  بأمن  وعالقته 
االمنية،  للعلوم  العربية  نايف  امللك  جامعة 

	00	، ص		.
(	 ) http\\wwwiqtesaduna.com

االبعاد ( 0	) اجلبوري،  دبعون  عبود  حسون 
والسياسية  والرتبوية  واالقتصادية  االجتامعية 
للعمل التطوعي، ندوة علمية، جامعة القادسية، 

كلية االداب، 		-	-		0	. 
(		 ) http\\wwwiqtesaduna.com

العمل ( 		) واقع  مظاهري،  عامر  بن  حممد 
والدور  السعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي 
االعالمي املأمول لتنميته، دراسة وصفية نقدية، 
جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية، السنه الثالثة، 

العدد 	 ، 				، ص			.
االبعاد ( 		) اجلبوري،  دبعون  عبود  حسون 

والسياسية  والرتبوية  واالقتصادية  االجتامعية 
للعمل التطوعي، ندوة علمية، جامعة القادسية، 

كلية االداب، 		-	-		0	.
الم�شادر والمراجع

املحدثة، . 	 احللة  مدينة  خارطة  عىل  باالعتامد  الباحثة 
.	0		 ،gis بلدية احللة، شعبة

مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، مديرية املساحة . 	
العامة، قسم انتاج اخلرائط، بغداد، اخلارطة االدارية 
لعام   ،)1000000/1( رسم  بمقياس  بابل،  ملحافظة 

 .	0		

الدراسة امليدانية\ استامرة االستبانة.. 	

ادارة . 	 اسهام  درجة  ناحل،  تركي  فيحان  احلريب، 
نظر  وجهة  عن  التطوعي  العمل  تعزيز  يف  املدارس 
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املعلمني والطلبة يف حمافظة البكرية، رسالة ماجستري 
منشورة، جامعة ام القرى، كلية الرتبية، 		0	.

االجتامعية . 	 االبعاد  دبعون،  اجلبوري، حسون عبود 
واالقتصادية والرتبوية والسياسية للعمل التطوعي، 
االداب، 		- كلية  القادسية،  ندوة علمية، جامعة 

.	0		-	
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الملخ�ض

لقد جعل اهلل حمبة النبي حممد وآل بيته من أصل العقيدة والدين وسببًا عظياًم من أسباب السعادة 
والنرص والفتح املبني، فكلام زاد حبُّه يف قلوب املؤمنني، كلام كانوا إليه أقرب ولرشعه أطوع وأتبع ونالوا 
بذلك احلب والعزة والقّوة واملهابة والتمكني يف احلياة الّدنيا والنّجاة والفوز والقرب يف احلياة اآلخرة، 
فالبد للمسلم من وقفة جادة يعود هبا إىل ذاته وينظر فيها إىل قلبه ليبحث عن تلك الرابطة الروحية مع 
نبّيه وشفيعه وآل بيته االطهار وأئمته، فإن وجد منها شيئًا فليحمد اهلل تعاىل وليسَع إىل زيادهتا وتنميتها، 
وإن مل يشعر بيشء من ذلك بذل جهده ودعا ربه تعاىل ليتخذ األسباب الرشعية الصحيحة للوصول إىل 

تلك الرابطة القلبية.

وهذا البحث هو وسيلة للتقرب اىل اهلل سبحانه وتعاىل وإىل رسوله الكريم وآل بيته االطهار، 
لُيسهم يف نرش مفاهيم وآثار حمبة نبينا وحمبة سبطه احلسني التي تؤدي اىل ُرقي وقوة األمة والفرد؛ 
بيته، وعسى ان تعود كام كانت رائدة يف مقدمة  النبي وآل  بابتعادها عن  فاألمة  أصاهبا اخلور واهلوان 

ركب احلضارات واألمم وما ذلك عىل اهلل بعزيز واحلمد هلل رب العاملني.

الكلامت املفتاحية: حمبة النبي، االسوة احلسنة، صالح الشباب.
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The impact of loving the Prophet )A. S.( and his grandson Al-Hussein on 

the righteousness of youth

Assist. Prof. Dr.Assist. Prof. Dr.

Hana Mohamed Hussein AhmedRaghad Ali Al-Sarraj

 College of Islamic Sciences – Baghdad 
University

Ibn Rushd 's College of Education for 
Human Sciences – Baghdad University

Abstract 

Allah has made the love for the Prophet Muhammad and his household (peace and blessings 

be upon them) a foundation of belief and religion, and a great cause of happiness, victory and 

conquest. The more his love increases in the hearts of the believers, the closer they became 

to HIM and more obedient to his law, and they will thereby obtain love, pride, strength, and 

empowerment in this worldly life, and salvation, victory and closeness in the next life. The 

Muslim must take a serious pause with which he returns to themself and looks into their heart 

in order to search for that spiritual connection with their Prophet, their intercessor, their pure 

family and their imams. If they finds anything of it, then they should praise Allah Almighty 

and strive to increase and develop it, and if they do not feel any of that, then they must make 

an effort and call upon their Lord Almighty to take the correct legal reasons to reach that heart 

connection.

This research is a means of getting closer to God Almighty and to His Noble Messenger (may 

Allah bless him and his household,) to contribute to the dissemination of the concepts and effects 

of the love of our Prophet (peace and blessings of Allah be upon him and his household) and 

the love of his grandson, Imam Hussein (peace be upon him), which leads to the advancement 

and strength of the nation and the individual. The nation has been afflicted with disgrace and 

humiliation due to its distance from the Prophet and his family, and may it return as it was, a 

pioneer at the forefront of the paths of civilizations and nations, which is not hard upon Allah 

Almighty and praise be to Allah, Lord of the Worlds. 

Keywords: Loving the Prophet, good example, righteousness of youth.
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المقدمة

حبيبه  اصطفى  ــذي  ال العاملني  رب  هلل  احلمد 
للخالئق  رمحته  وباب  اخللق  علَة  فجعله   حممدًا
النعمة  اهلل،  نبي  عىل  والسالم  والصالة  أمجعني، 
امُلسداة والرمحة املهداة والصالة موصولة عىل آل بيته 

االطهار، وسبطه احلسني الشهيد، وبعد...

ترشيٌف   ،النبًي حــرضة  عن  احلديث  فــإن 
هداه  إذ  عليه،  تعاىل  اهلل  من  وفضل  للمتحدث 
ــوار  واألن والــربكــات  الــرمحــات  هــذه  إىل  للتعرض 
لينال  السادات،  سيد  روح  من  املستمدة  واهلدايات 
السعادة والقوة يف هذه الدار، والنجاة والفوز يف تلك 
الدار. ونتقرب إليه سبحانه بمحبة من أحّب وطاعة 
من أمر بطاعته بل جعل طاعته من طاعته فقال 
َأَطاَع اهللََّ َوَمْن َتَوىلَّ  َفَقْد  ُسوَل  سبحانه:﴿َمْن ُيطِِع الرَّ
البحث.هي  َحِفيًظا﴾.وغاية  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك  َفاَم 
بيته  وآل  وحرضته  الكريم  رسولنا  لذات  التقرب 
الشباب  والقربى عىل  املحبة  اثر هذه  وبيان  االطهار 
احلسيني عىل وجه اخلصوص. كون  قوة التأثري التي 
تلكها ثورة االمام احلسني بن عيل، فضاًل عن 
خلوها من الرياء والسمعة وإهنا قامت خالصة لوجه 
قيم  لكل  مانعة«  »جامعة  ثورة  كوهنا  هو  تعاىل،  اهلل 
الفضيلة والتقدم والسعادة التي يبحث عنها االحرار 
يف العامل وبغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وثقافاهتم 
واقعه.   ومن  الدين  صميم  من  احلرية  و  والواهنم، 
وقائدها االمام احلسني اوىل باألسوة والقدوة بعد 

املصطفى واملرتىض.

مبحث  كل  مباحث  ثالثة  عىل  البحث  جاء  وقد 
 النبي حمبة  األول:  املبحث  مطلبني:  عىل  مقسم 
حمبة  أثر  الثاين:  واملبحث  والسنة،  القرآن  ظالل  يف 
النبي يف األفراد واملجتمعات. واملبحث الثالث: 
االسوة احلسنة وفيه مبحثان: االول: التآيس باألمام 
احلسني واختاذه قدوة حسنة. املطلب الثاين: شباب 
العام  اجلامهريي  للوعي  عنوان  احلسيني.  الركب 
وفيها  اخلاتة،  ثم  اإلسالم،  يف  األساسية  للحريات 
وقائمة  الباحثتان،  اليها  توصلت  التي  النتائج  اهم 
ان  دعوانا  وآخر  البحث.  يف  اعتمت  التي  باملصادر 

احلمد هلل تعاىل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

المبحث الأول

حمبة النبي وآله يف ظالل القرآن والسنة

القراآن  في   النبي محبة  الأول:  المطلب 
الكريم:

وحالة  روحيًا  سموًا  بعّده  املحبة  مفهوم  يعرف 
القلوب  او هو عمل من أعامل  صفاء ونقاء فكري. 
يتبعها  املحبوب،  ــاه  اجت راسخة  عقيدة  عن  تنبع 
لآلداب  امتثال  فهو  املحب،  يف  إجيايب  وسلوك  آثار 

واخالقيات وقيم الدين االسالمي. 

واملحبة يف بعض معانيها اللغوية: الصفاء واللزوم 
 ، والثبات واللب واحلفظ واإلمساك.وا ملحبة: احلبُّ
عىل  يــدلُّ  املــادة  هذه  وأصــل  البْغِض.  نقيُض  وهو 
اللُّزوم َوالثَّبات، واشتقاقه من أَحبَّه إذا لزمه، تقول: 

.)	( بٌّ َوهو حُمَبٌّ ء َفأنا حُمِ ْ أحَبْبُت اليشَّ
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ء السار)	(. ْ معنى املحبَّة اصطالًحا: امليل إىَِل اليشَّ
ما  إىل  النفس  ميل  هي:  االصفهاين:  الراغب  وقال 

تراه وتظنه خرًيا)	(.

او هي: تعلق القلب بني اهلمة واألنس، يِف الَبْذل 
َواملنْع عىل اإِلْفَراد)	(.

أنبل  الــصــويف هــو مــن  الــقــامــوس  واحلـــب يف 
فاحلب  أثرًا،  وأعمقها  وأمجلها  اإلنسانية  العواطف 
هو منطلق كل خري وهو امللهم لإلنسان واملحّرك له، 
فاإلنسان  إنسانيته،  اإلنسان معنى  يعطي  الذي  وهو 

بدون احلب هو صخرة صامء.

أن  الــكــرام،  الصحابة  الوحي  جيل  فهم  ولقد 
املحبوب  طاعة  يف  أســاســًا  تتمثل   النبي حمبة 
واتباعه، وهي باٌب للتقرب هلل وسبب للنرص والعزة 
التي  البينات  اآليات  خالل  من  وذلك  والتمكني، 
نزلت يف بيان عظمة النبي ومقامه الكريم عند رّبه 
تعاىل الذي منحه مامل يمنح األنبياء والرسل من قبله، 
فهو حبيبه ومصطفاه حتى عرف الصحابة الكرام أن 
القرآن الكريم ينزل يف غضبه ورضاه، واآليات بينت 
مدى حمبة اهلل تعاىل لنبيه الكريم وعظيم مقامه عنده 
رمحته  وباب  خلقه  من  ومصطفاه  النبيني  خاتم  فهو 
إليهم إىل يوم الدين، و هبا أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني 

بمحبته ومن تلك االيات:

ُيَبايُِعوَن  َما  إِنَّ ُيَبايُِعونََك  ِيَن  الَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ 
َما َينُْكُث  يِْديِهْم َفَمْن نََكَث فَإِنَّ

َ
ِ فَْوَق أ َ يَُد اللَّ اللَّ

َ فََسُيْؤتِيهِ  ْوَف بَِما َعَهَد َعلَيُْه اللَّ
َ
َعَ َنْفِسهِ َوَمْن أ

َعِن   ُ اللَّ رَِضَ  ﴿لََقْد  تعاىل:  َعِظيًما﴾...قال  ْجًرا 
َ
أ

ِف  َما  َفَعلَِم  َجَرةِ  الشَّ َتَْت  ُيَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننَِي 
َفتًْحا  ثَاَبُهْم 

َ
َوأ َعلَيِْهْم  ِكيَنَة  السَّ نَْزَل 

َ
فَأ قُلُوبِِهْم 
قَرِيًبا﴾)	(.

ْصَواَتُهْم ِعنَْد 
َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ - وقال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّْقَوى  ِيَن اْمَتَحَن اللَّ ولَئَِك الَّ
ُ
ِ أ رَُسوِل اللَّ

ْجٌر َعِظيٌم﴾)	(.
َ
لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأ

اهللََّ  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيطِِع  )َمْن  تعاىل:  وقال   -
َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا( )	(.

فِيَما  ُيَّكُِموَك  يُْؤِمُنوَن َحتَّ  َل  َوَرّبَِك  - ﴿فََل 
ا  ِممَّ َحرًَجا  نُْفِسِهْم 

َ
أ ِف  َيُِدوا  َل  ُثمَّ  بَيَْنُهْم  َشَجَر 

قََضيَْت َويَُسّلُِموا تَْسلِيًما﴾)	(.
تَرَْفُعوا  َل  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
﴿يَاأ تعاىل:  وقال   -

ِ َوَل َتَْهُروا َلُ بِالَْقْوِل  ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلَِّبّ
َ
أ

نُْتْم 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ْن َتَْبَط أ

َ
َكَجْهرِ َبْعِضُكْم ِلَْعٍض أ

َل تَْشُعُروَن﴾)	( .
بَْناؤُُكْم 

َ
َوأ إِْن َكَن آبَاؤُُكْم  - قال تعاىل: ﴿قُْل 

ْمَواٌل 
َ
َوأ وََعِشرَيتُُكْم  ْزَواُجُكْم 

َ
َوأ ِإَوْخَوانُُكْم 

َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َتَْشْوَن  َوِتَاَرةٌ  اْقَتَْفُتُموَها 
وَِجَهاٍد ِف  َورَُسوِلِ   ِ َحبَّ إَِلُْكْم ِمَن اللَّ

َ
أ تَرَْضْوَنَها 

ُ َل َيْهِدي  ْمرِهِ َواللَّ
َ
ُ بِأ ِتَ اللَّ

ْ
بَُّصوا َحتَّ يَأ َسبِيلِهِ َفَتَ

الَْقوَْم الَْفاِسقِنَي﴾)0	(... ويف اآلية دليل عىل وجوب 
حب اهلل ورسوله وال خالف يف ذلك بني األمة وإن 

ذلك مقدم عىل كل حمبوب)		(.

قال  الــذي  وهو  واجبا  حبه  يكون  ال  وكيف   -
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ِمْن  رَُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿لََقْد  وتعاىل:  سبحانه  فيه 
َعلَيُْكْم  َحرِيٌص  َعنِتُّْم  َما  َعلَيْهِ  َعزِيٌز  نُْفِسُكْم 

َ
أ

بِالُْمْؤِمننَِي رَُءوٌف رحيم﴾)		( وجعل اهلل تعاىل اتباع 
نبيه عالمة وسمة ملن كان يتطلع إىل دار اآلخرة، 
وقد تنور قلبه بذكر اهلل تعاىل وحمبته التي ال تنفك عن 

.حمبة رسوله الكريم

ْسَوةٌ 
ُ
ِ أ - قال تعاىل: ﴿لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ

 َ َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر اللَّ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو اللَّ
َكثرًِيا﴾)		(، )هذه اآلية أصل كبري يف التأيس برسول 
اهلل يف أقواله وأفعاله وأحواله وهلذا أمر اهلل تبارك 
يف  األحزاب  يوم   بالنبي بالتأيس  الناس  وتعاىل 
الفرج  وانتظاره  ِجده ومصابرته ومرابطته وجماهدته 

من ربه عز وجّل)		(.

ال�ّشنة  من   النبي محبة  الثاني:  المطلب 
الُم�شرفة

قال  التبليغ،   النبي رسالة  مقتضيات  من   
ِمْن  إَِلَْك  نْزَِل 

ُ
أ َما  بَّلِْغ  الرَُّسوُل  َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل: 

يف  وجودها  ورضورة  حمبته  وألمهية  ــَك﴾)		(.؛  ِ َرّب
قلب املسلم، بلغ النبي ذلك ألمته وبنّي إبعادها 

وخطورهتا وثمراهتا يف مواطن ومواقف عدة منها:

- عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: قال 
نَِعِمِه،  ِمْن  بِِه  َيْغُذوُكْم  ملَِا   )َأِحبُّوا اهللََّ  رسول اهلل 
وقوله  حِلُبِّي(  َبْيتِي  َأْهَل  َوَأِحبُّوا  اهللَِّ،  حِلُبِّ  َوَأِحبُّويِن 
إنام  أي  اهللَِّ(  حِلُبِّ  )َأِحبُّويِن  والسالم:  الصالة  عليه 
حمبتي،  فيكم  فوضع  أحبني،  تعاىل  اهلل  ألن  حتبونني 

َعْبًدا  اهللَُّ  َأَحــبَّ  )إَِذا  الرشيف  احلديث  يف  جاء  كام 
َأَحبَّ  اهللََّ  إِنَّ  َأاَل  اَمِء  السَّ يِف  َفنَاَدى   ،ُاِئيَل َجرْبَ َأَمَر 
يِف  ُحبُُّه  ُيوَضُع  ُثمَّ  اَمِء،  السَّ َأْهُل  َفُيِحبُُّه  َفَأِحبُّوُه،  ُفاَلًنا 

اأْلَْرِض()		(.

ُيْؤِمُن  اَل  بَِيِدِه  َنْفيِس  ــِذي  الَّ )َفــَو  الرشيف  قوله 
َوَوَلِدِه()		(  َوالِِدِه  ِمْن  إَِلْيِه  َأَحبَّ  َأُكوَن  َحتَّى  َأَحُدُكْم 
ومعنى احلديث )أنه ال يؤمن اإليامن الكامل الواجب 
به دخول اجلنة والنجاة  الذي تربأ يف ذمته ويستحق 
من النار حتى يكون النبي أحبُّ إليه من ولده 
أو  الولد  أو  املال  قدم  فإن  أمجعني،  والناس  ووالده 
الوالد والتجارات أو األموال أو املساكن عىل حمبة اهلل 
ورسوله فإنه يكون عاصيًا ومل يأِت باإليامن الواجب، 
ويكون ايامنه ضعيفًا، بل يكون فاسقا()		(، وإن هذه 
املحبة التي دعا إليها النبي اتباعها تتعدى عىل 
فمحبته  ــرة،  واآلخ والدنيا  واملكان  الزمان  حــدود 
وقربه رغبة الصاحلني والصادقني يف الدنيا واآلخرة.

بَِأْعَرايِبٍّ  َنَزَل   َرُسوَل )َأنَّ   موسى أيب  عن 
َيا  َقاَل:  َحاَجَتَك«  َسْل  َأْعَرايِبُّ  »َيا  َلُه:  َفَقاَل  َفَأْكَرَمُه، 
َقاهَلَا  َأْهيِل.  ُلُبَها  حَيْ َوَأْعنَُز  بَِرْحِلَها  َناَقًة  اهللَِّ،  َرُسوَل 
: »َأَعَجْزَت َأْن َتُكوَن  ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َتنْيِ َمرَّ
اِئيَل؟« َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َيا َرُسوَل  ِمْثَل َعُجوِز َبنِي إرِْسَ
اِئيَل؟ َقاَل: »إِنَّ ُموَسى َأَراَد َأْن  اهللَِّ، َوَما َعُجوُز َبنِي إرِْسَ
اِئيَل َفُأِضلَّ َعِن الطَِّريِق، َفَقاَل َلُه ُعَلاَمُء  َيِسرَي بَِبنِي إرِْسَ
َعَلْينَا  َأَخَذ  ُيوُسَف  َأنَّ  ُثَك  ُنَحدِّ َنْحُن  اِئيَل:  إرِْسَ َبنِي 
ِعَظاَمُه  َننُْقَل  َحتَّى  ِمرْصَ  ِمْن  َنْخُرَج  اَل  َأْن  اهللَِّ  َمَواثِيَق 
َقاُلوا:  ُيوُسَف؟  َقرْبُ  َأْيَن  َيْدِري  ُكْم  َوَأيُّ َقاَل:  َمَعنَا، 
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اِئيَل،  إرِْسَ َبنِي  َعُجوُز  إاِلَّ  ُيوُسَف  َقرْبُ  َأْيَن  َتْدِري  َما 
َفَقاَلْت: اَل  َقرْبِ ُيوُسَف  ينِي َعىَل  ُدلِّ َفَقاَل  إَِلْيَها  َفَأْرَسَل 
وهنا  اجْلَنَِّة()		(،  يِف  َمَعَك  َأُكوَن  َحتَّى  َأْفَعُل  اَل  َواهللَِّ 
يرفع النبي مّهة أمته بأن يرغبوا بصحبته يف الدنيا 

واآلخرة فإهنا سبب السعادة والعزة والنجاة.

َرُسوُل  )َقاَل  َقاَل:  انه   مالك بن  أنس  عن   -
اهللَِّ  َوِدْدُت َأينِّ َلِقيُت إِْخَوايِن َقاَل َفَقاَل َأْصَحاُب 
َأْصَحايِب  َأْنُتْم  َقاَل  إِْخَواَنَك  َنْحُن  َأَوَلْيَس   َ النَّبِيِّ
َيَرْويِن(، ويف رواية  َومَلْ  يِب  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ إِْخَوايِن  َوَلِكْن 
يِل  تِي  ُأمَّ َأَشدِّ  »ِمْن  َقاَل:    اهللِ َرُسوَل  َأنَّ  أخرى، 
ُحبًّا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي، َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َرآيِن بَِأْهِلِه 
َوَمالِِه«)0	(. فحدود الزمان ختطاها قلبه الكبري احلافل 
مع  تتعامل  أن  ينبغي  التي  ألمته  احلب  معاين  لكل 

حرضته بمثل ذلك عىل قدر إيامهنا ومهتها،

)َيا  بيده  أخذ  وقد   النبي حلرضة  عمر  قال 
ِمْن  إاِلَّ  ٍء  َشْ ُكلِّ  ِمْن  إيَِلَّ  َأَحــبُّ  ــَت  أَلَْن اهللَِّ  ــوَل  َرُس
َحتَّى  بَِيِدِه  َنْفيِس  ِذي  َوالَّ اَل   ، النَّبِيُّ َفَقاَل  َنْفيِس 
ُه اآْلَن  َفإِنَّ َلُه ُعَمُر  َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيَك ِمْن َنْفِسَك َفَقاَل 
النَّبِّي اآْلَن  َفَقاَل  َنْفيِس  إيَِلَّ ِمْن  َواهللَِّ أَلَْنَت َأَحبُّ 
نفيس  والذي  )ال   النبي وأقسم  ُعَمُر()		(..  َيا 
وجوده  ورضورة  األمر  هذا  أمهية  عىل  يدل  بيده(.. 
إيامنه ويكون عىل جانب  ليستكمل  املسلم؛  يف قلب 
يف  وثمرهتا  ثواهبا  فينال  واآلخرة،  الدنيا  يف  السالمة 
والباطل  احلق  بني  له  وفرقانًا  غامرة  سعادة  الدنيا 

ونجاة من الفتن ما ظهر منا وما بطن. 

فِيِه  ُكنَّ  َمْن  ــاَلٌث  )َث  املحبوب احلبيب  قال 
ياَمِن َأْن َيُكوَن اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ  َوَجَد هِبِنَّ َحاَلَوَة اإْلِ
ا َوَأْن حُيِبَّ امْلَْرَء اَل حُيِبُُّه إاِلَّ هللَِِّ َوَأْن َيْكَرَه  إَِلْيِه مِمَّا ِسَوامُهَ
َأْن  َيْكَرُه  َكاَم  ِمنُْه  اهللَُّ  َأْنَقَذُه  إِْذ  َبْعَد  اْلُكْفِر  يِف  َيُعوَد  َأْن 
ُيوَقَد َلُه َناٌر َفُيْقَذَف فِيَها()		(، وثمرهتا يف اآلخرة مقام 
ذلك  النار، واألعظم من  نجاة حمققة يف  فهي  عظيم 
))املرء  القائل   املختار النبي  من  الكريم  القرب 

مع من أحب((. 

المبحث الثاني

اأثر محبة النبي واآله في الأفراد 
والمجتمعات

المطلب الأول: �شور من اأثر محبة النبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم في الأفراد

ما  بقّية  الــعــني:»واألثــر  كتاب  يف  اخلليل  قــال 
فيه  تبقي  ان  بعد  يــرى  ال  ومــا  ش ء  كــّل  من  يــرى 
مثل  آثار،  واجلمع:  بقّيتها.  الدار:  »وأثر  ُعلقًة«)		(. 
اليش ء،  من  البقّية  ــارة:  »واألَث وأسباب«)		(.  سَبب 
فيه  جعلت  تأثريًا  فيه  وأّثــرت  ــارات...  أث واجلمع: 
آَثَارِ  إَِل  ﴿فَانُْظْر  تعاىل  قوله  ومنه  وعالمة«)		(  أَثرًا 
معاين،  ثالثة  له  االثر  اجلرجاين  وقال   ..﴾ اللَّ رَْحَةِ 
ان  اذ  حديثنا..  حمور  النتيجة)		(..وهو  معنى  منها: 
نتائج اجيابية تؤثر  حب املصطفى من قبل االفراد له 
القدوة  فهو  واملجتمع.  الفرد  وسلوك  اخالق  عىل 
 ِ احلسنة.. فقال تعاىل: ﴿لََّقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَّ
َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر  ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكَن يَرُْجو اللَّ

ُ
أ

معه  وتكونوا  به  تتأسوا  ان  وهو  َكثرًِيا﴾)		(..   َ اللَّ
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االنقياد  بالشخص  وقلبًا.والتأيس  فكرًا  كان،  حيث 
والتقليد بحب ورغبة اجيابية.

وقد ورد عنوان )األَثر( عىل لسان الفقهاء بمعنى 
املنقول، لكن ليس مطلقًا بل مرادهم خصوص ما ُنقل 
عن النبّي واألئّمة املعصومني عليهم السالم... 
كام أهّنم استعملوا عنوان )األثر( بمعنى بقّية اليش ء، 
ويف بعض املوارد تصّدوا لبيان معناه، فكل ما أنشأه 
اإلنسان أو أنتجه أو اكتشفه أو عثر عليه أو عّدله أو 
واالثر  اثرًا.  يعد  اإلنساين  بالرتاث  عالقة  له  مما  رمّمه 

بمعنى التأثري وهو مفهوم شائع يف العلوم كافة.

القلوب  أعــامق  يف  الراسخ  الصادق  احلــب  ان 
واجلــوارح،  السلوك  عىل  تظهر  طيبة  آثــار  املؤمنة 
فاتباع  املأثور ))ان املحب ملن حيب مطيُع((  والقول 
والتوقري  اجله  من  والتضحية  له  والوفاء  املحبوب  
توثيق  اىل  يؤدي  ذلك  الذكر كل  واالحــرتام  ودوام 
السيام  ونواهيه..  اوامــره  وتنفيذ  باملحبوب  الصلة 
الرمحة  ونبي  االمني  الصادق  هو  املحبوب  كان  اذا 
املهداة. وبالعكس ان املحبوب له تأثري عىل املحب.

ومن آثار املحبة: 

- إيثار املحبوب عىل مجيع املصحوب.

- موافقة احلبيب يف املشهد واملغيب.

- مواطأة القلب ملرادات املحبوب.

- استيالء ذكر املحبوب عىل قلب املحب.

خطوة  اول  املؤمنني  عباده  تعاىل  اهلل  وجه  وقد 
نبييه  عىل  الصالة  ــي:  وه للمحبة،  خطوات  من 

َ َوَمَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن  الكريم فقال تعاىل )إِنَّ اللَّ
وََسّلُِموا  َعلَيْهِ  َصلُّوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا   ِ انلَِّبّ َعَ 

تَْسلِيًما()		(، كون الصالة هي الدعاء يف اصل اللغة، 
الداعي  تعلق  باخلري لآلخر دليل عىل مدى  والدعاء 

للمدعي له...

لسان  عــىل  الــصــالة  ــذه  ه عــىل  التأكيد  وجـــاء   
النبي يف أكثر من نص رشيف ملا هلذا الذكر من 
أثر عظيم يؤدي إىل زيادة حمبته والفوز بقربه يف الدنيا 
واآلخرة، فعن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول 
اهلل: )إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم عيّل 
صالة()0	(، وعن الطفيل بن أيب كعب عن أبيه قال: 
»إَِذْن  َقاَل:  َعَلْيَك؟  َها  ُكلَّ َصاَليِت  َجَعْلُت  إِْن  )َأَرَأْيَت 
ُدْنَياَك وآخرتك()		(.فلكل  ِمْن  َك  َأمَهَّ َما  َيْكِفَيَك اهللُ 
فعل جزاء...وجزاء الصالة عىل النبي حممد هو 

رفع اهلم عن الفرد يف الدنيا واالخرة  

ومن آثار حمبة النبي عىل ترصفات الصحابة 
برشعه  ويتمسكون  أثره  يتتبعون  كانوا  إهنم  الكرام 
وهنجه فقد علموا أنه فيه اخلري كله، حتى أهنم كانوا 
 يتحرجون من كل أمر حادث مل يفعله رسول اهلل
دائرة  يف  األمــر  ذلك  أن  يتأكدوا  حتى  يفعلوه  فال 
كل  فغدا  احلنيف،  رشعه  قواعد  وفق  وعىل  رضاه 
منهم أنموذجًا يقتدى به فحفظوا الّدين وجاهدوا يف 
 .سبيل اهلل تعاىل.. فطاقة احلب هلل تعاىل ولرسوله

تدفعهم لكل ما هو خري.

الصالة  عليه  املصطفى  حلرضة  الفداء  باب  ويف 
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والسالم باملال والنفس صور رائعة )فعن َعْن َزْيِد ْبِن 
َأْسَلَم، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب، َريِضَ 
َق،   َيْوًما َأْن َنَتَصدَّ اهللَُّ َعنُْه َيُقوُل: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ
َبْكٍر  َأَبا  َأْسبُِق  اْلَيْوَم  َفُقْلُت:  ِعنِْدي،  َذلَِك َماالً  َفَواَفَق 
َرُسوُل  َفَقاَل  َمايِل،  بِنِْصِف  َفِجْئُت  َيْوًمًا،  َسَبْقُتُه  إِْن 
: َما َأْبَقْيَت ألَْهِلَك ؟ ُقْلُت: ِمْثَلُه، َقاَل: َوَأَتى  اهللِ
َلُه َرُسوُل  َفَقاَل  َعنُْه بُِكلِّ َما ِعنَْدُه،  َبْكٍر َريِضَ اهللَُّ  َأُبو 
اهللََّ  هَلُُم  َأْبَقْيُت  َقاَل:  ؟  ألَْهِلَك  َأْبَقْيَت  َما   : اهللِ
ويف  َأَبًدا()		(.  ٍء  َشْ إىَِل  ُأَسابُِقَك  الَ  ُقْلُت:  َوَرُسوَلُه، 
الفور،  عىل  الرشيف  ألمره  امتثاهلم  حمبته  مقتضيات 
فعن عبد الرمحن بن أيب ليىل )إن عبد اهلل بن رواحه 
ذات يوم وهو خيطب   ريض اهلل عنه أتى النبي
مكانه خارجًا  )اجلسوا( فجلس  يقول  فسمعه وهو 
فبلغ  خطبته  من   النبي فرغ  حتى  املسجد  عن 
ذلك النبي فقال له )زادك اهلل حرصًا عىل طواعية اهلل 

وطواعية رسوله()		(.

وبلغ حب الصحابة للنبي مبلغًا عظياًم جعلهم 
جاء  قالت:  عائشة  فعن  القيامة،  يوم  قربه  يرجون 
رجل إىل النبي فقال: يا رسول اهلل إنك ألحب 
إيل من نفيس، وإنك ألحب إيل من أهيل ومايل، وإنك 
ألحب إيل من ولدي وإين ألكون يف البيت فأذكرك فام 
أصرب حتى آيت فأنظر إليك وإذا ذكرت مويت وموتك 
النبيني وأين  إذا دخلت اجلنة رفعت مع  عرفت أنك 
يرد  فلم  أراك؟!(..  ال  أن  خشيت  اجلنة  دخلت  إذا 
عليه النبي شيئًا حتى نزل جربيل هبذه اآلية: 
ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّ  ﴿َوَمْن ُيطِِع اللََّ َوالرَّ

نَي  احِلِ َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّنَي  ِمَن  َعَلْيِهْم 
َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾)		(.

والنساء  الرجال  يف   النبي حمبة  أثرت  ولقد 
 واألطفال فكان ذلك اجليل الفريد مرتبطًا بالنبي
فريدًا  جياًل  منهم  صنعت  التي  القلبية  احلُب  برابطة 
جماالت  يف  عظيمة  ــًا  دروس للبرشية  ترك  وجمتمعًا 
احلياة كلها.. فكانوا يتتبعون أثره ويتمسكون برشعه 
وهنجه فقد علموا أنه فيه اخلري كله، حتى أهنم كانوا 
 يتحرجون من كل أمر حادث مل يفعله رسول اهلل
فال يفعلوه حتى يتأكدوا أن ذلك األمر يف دائرة رضاه 
منهم  كل  فغدا  احلنيف،  رشعه  قواعد  وفق  وعىل 
أنموذجًا يقتدى به فحفظوا الّدين وجاهدوا يف سبيل 
.اهلل تعاىل تدفعهم طاقة احلب هلل تعاىل وللرسول
النبي في قوة  اأثر محبة  الثاني:  المطلب 

الأمة

املبنية عىل احلب لذات  القلبية  الرابطة  لقد كانت 
النبي سمة الفرد املسلم يف ذلك العرص، وهكذا 
نشأت األرسة عىل هذا الرابط العظيم الذي كان حصنًا 
للمجتمع املسلم حيفظه من دسائس الفتن التي كانت 
واليهود  املرشكني  من  اإلسالم  أعداء  قبل  من  حُتاك 
واملنافقني.وخلو املجتمع من كل صور الضعف التي 
املسلمني ورضب قوهتم،  قد تؤدي إىل تزيق وحدة 
أسباب  من   اهلل لرسول  واحلب  االرتباط  فكان 
القوة واملنعة يف األرسة املسلمة واملجتمع املسلم. فقد 
روى )عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: نزلت هذه 
اآلية: ﴿حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
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سويد  بن  اجلالس  يف  إسالمهم﴾)		(،  بعد  وكفروا 
بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته ُمْصَعب من ُقباء، 
ا لنحن أرشُّ  فقال اجلالس: إن كان ما جاء به حممد حقًّ
أما  مصعب:  فقال  عليها!  نحن  التي  هذه  مُحُرنا  من 
يا عدو اهلل، ألخربنَّ رسول اهلل بام قلَت!  واهلل، 
أو  القرآن،  يفَّ  ينزل  أن  وخشيت   ،النبّي فأتيُت 
يا  قلت:  ]بخطيئته[،   أْخَلط  أن  أو  قارعة،  تصيبني 
كذا  فقال  قباء،  أنا واجلالس من  أقبلت  اهلل،  رسول 
تصيبني  أو  بخطيئته  ُأْخَلط  أن  خمافة  ولوال  وكــذا، 
يا  قارعة، ما أخربتك. قال: فدعا اجلالس فقال له: 
فحلف،  قال:  مصعب؟  قال  الذي  أقلت  جالس، 
فأنزل اهلل تبارك وتعاىل: ﴿حيلفون باهلل ما قالوا ولقد 

قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم﴾.

 النبي مقام  عظمة  الرواية  هذه  يف  وتتجىل 
وأثر حمبته يف احلفاظ عىل الرشيعة والّدين من خالل 
عىل  أفرادها  مجيع  تربى  التي  الواحدة  األرسة  أفراد 
يتعلمه  احلّب  حّبه وتعظيمه وتوقريه وكان هذا 
إال  يولد  مولود  من  كان  فام  الصغر  منذ  األطفال 

وحُيَمل إىل النبي لينال بركته ونظره الرشيف.

للعزة  سبب   بالنبي الروحي  االرتباط  إن 
َأنَّ  ُهــَرْيــَرَة،  َأيِب  )فعن  والتمكني،  والنرص  والفتح 
اَيَة  : »أَلُْعطِنَيَّ َهِذِه الرَّ ، َقاَل َيْوَم َخْيرَبَ َرُسوَل اهللِ
َقاَل  َيَدْيِه«  َعىَل  اهللُ  َيْفَتُح  َوَرُسوَلُه،  اهللَ  حُيِبُّ  َرُجاًل 
َيْوَمِئٍذ، َقاَل  َماَرَة إاِلَّ  َأْحَبْبُت اإْلِ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب: َما 
َرُسوُل  َفَدَعا  َقاَل  هَلَا،  ُأْدَعى  َأْن  َرَجاَء  هَلَا  َفَتَساَورُت 
َوَقاَل:  اَها،  إِيَّ َفَأْعَطاُه  َطالٍِب،  َأيِب  ْبَن  َعيِلَّ   اهلل

»اْمِش، َواَل َتْلَتِفْت، َحتَّى َيْفَتَح اهللُ َعَلْيَك«)		(.

وهكذا استمر هذا التعلق الروحي وذلك الرابط 
الياممة  الرسول ففي حرب  الرشيف مع  القلبي 
)عرف خالد أهّنا ال تركد إاّل بقتل مسيلمة، ومل حتفل 
بنو حنيفة بمن قتل منهم، ثّم برز خالد ودعا إىل الرباز 
ونادى بشعارهم، وكان شعارهم: يا حمّمداه! فلم يربز 
إليه أحد إاّل قتله()		(، وبوجود تلك الرابطة القلبية 
املبنية عىل احلب واإلتباع خلاتم النبيني يستمر النرص 
والفتح والتمكني لألمة، فهذا عقبة بن نافع رمحه اهلل 
القريوان ليكون فيها عسكر  بناء مدينة  أراد  ملا  تعاىل 
أهل  من  تكون  ثورة  يف  ليأمنوا  وأمواهلم  املسلمني 
ُمْشَتبَِكًة  َأمَجًَة  َوَكاَن  َواِن،  اْلَقرْيَ َمْوِضَع  َفَقَصَد  البالد 
َوَغرْيِ  َواحْلَيَّاِت  َباِع(  السِّ )ِمَن  احْلََيَواِن  َأْنَواِع  ِمْن  هِبَا 
َناَدى:  ُثمَّ  ْعَوِة،  الدَّ ُمْسَتَجاَب  َوَكاَن  َفَدَعا اهللََّ،  َذلَِك، 
 ، اهللَّ َرُسوِل  َأْصَحاُب  ا  إِنَّ َباُع  َوالسِّ احْلَيَّاُت  ُتَها  َأيَّ
ا َناِزُلوَن َوَمْن َوَجْدَناُه َبْعَد َذلَِك َقَتْلنَاُه.  اْرَحُلوا َعنَّا َفإِنَّ
َأْواَلَدَها  ِمُل  حَتْ َوابِّ  الدَّ إىَِل  اْلَيْوَم  َذلَِك  النَّاُس  َفنََظَر 
َوَقَطَع  َفَأْسَلُموا،  َبِر  اْلرَبْ ِمَن  َكثرٌِي  َقبِيٌل  َفَرآُه  َوَتنَْتِقُل، 
امْلَْسِجَد  َوَبنَى  َفُبنَِيْت،  امْلَِدينَِة،  بِبِنَاِء  َوَأَمَر  اأْلَْشَجاَر 
َوَكاَن  َوَمَساِكنَُهْم،  َمَساِجَدُهْم  النَّاُس  َوَبنَى  اجْلَاِمَع، 
َسنََة  َأْمُرَها  َوَتمَّ  َباٍع،  َوِستَّاِمَئِة  َباٍع  آاَلِف  َثاَلَثَة  ُدوُرَها 
ِعاَمَرِة  َأْثنَاِء  يِف  َوَكاَن  النَّاُس،  َوَسَكنََها  َوَخِْسنَي  َخٍْس 
َوَدَخَل  َوَتنَْهُب،  َفُتِغرُي  اَيا،  َ الرسَّ َوُيْرِسُل  َيْغُزو  امْلَِدينَِة 
ُة امْلُْسِلِمنَي  ْساَلِم، َواتََّسَعْت ُخطَّ َبِر يِف اإْلِ َكثرٌِي ِمَن اْلرَبْ
َواِن  اْلَقرْيَ بَِمِدينَِة  اجْلُنُوِد  ِمَن  ُهنَاَك  َمْن  َجنَاُن  َوَقِوَي 
ْساَلُم فِيَها()		(.  َوَأِمنُوا َواْطَمَأنُّوا َعىَل امْلَُقاِم َفَثَبَت اإْلِ
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وال بد لألمة املسلمة اليوم أن تعود إىل نبّيها الكريم 
املباركة  الطاقة  تلك  أبنائها  قلوب  يف  وتستنهض 
وتنشأ ذلك الرباط الروحي العظيم الذي يربط األمة 
ويغدو الرسول حارضًا يف   الكريم بنبّيها 
قلوب أمته، تتفاعل ارواحهم وقلوهبم يف ندى حمبته 
التي تتحول إىل قّوة دافعة لتغري السلوك وبث أخالقه 
الكريمة فتعود األمة أمة اإلسالم واحلضارة حضارة 
اإلسالم وما ذلك عىل اهلل بعزيز وصىل اهلل تعاىل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

المبحث الثالث

ال�شوة الح�شنة 
 الح�شين بالإمام  التاأ�شي   الول:  المطلب 

واتخاذه قدوة ح�شنة 

اهللَِّ  ــوِل  َرُس يِف  َلُكْم  َكــاَن  ﴿َلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 
َوَذَكَر  اآلِخَر  َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجو  َكاَن  ملَِْن  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة 
واضح  تربوي  قرآين  مبدأ  التأيس  َكثرِيًا﴾)		(...  اهللََّ 
ورصيح يف نصوص الذكر احلكيم ومعناه: اإلقتداء 
يف  والتضحية  باألموال،  واإلرشاك  بل  واإلتباع، 
النفس يف الدفاع عن امُلَتأسى به.  واألسوة...كالِقْدَوِة 
التي هي بمعنى األسوة)0	(، وهي اسٌم من: اقتدى به 
إذا فعل مثل فعله تأسًيا، وفالٌن قدوٌة، أي: يقتدى به، 

وتقدت به دابته: لزمت سنن الطريق)		(.

عليها  اإلنسان  يكون  التي  احلالة  وهي  والُقْدَوِة، 
وإن  سارًا  وإن  قبيحًا،  وإن  حسنًا،  إن  غريه  اتباع  يف 

ضارًا()		(.

والتأيس يف اإلسالم: هو اتباع خطوات الكاملني 
املنهج،  صحة  يف  وقدوة  إسوة  واختاذهم  البرش،  من 
وجدية احلركة، ودقة املسري، وسبيل ذلك هو تصور 
قالب  يف  لصبها  وإدراك،  بوعي  وحماكاهتا  مواقفهم 
يناسب البيئة، واملجتمع املعاش، وجعل تلك املواقف 
املعرتضة  العقبات  لتجاوز  الــدرب؛  تنري  مصابيح 
﴿َلَقْد  تعاىل:  فقالـ  املرجوة؛  األهداف  حتقيق  سبيل 
َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم 

اآلِخَر َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد﴾)		(.

ان اإلنسان يف كدحه إىل اهلل تعاىل يواجه ضغوطًا 
داخلية، وأخرى خارجية تعيقه عن مواصلة املسري، 
فهو حيتاج اىل قدوة وأسوة صافية نقية مربأة من كل 
نقص وعيب ودنس، ليس فيها أي نقطة ضعف، وال 
القيم  ثغرة نقص، وال تثري عالمة استفهاٍم، بل تثل 
متجسدًا  حيًا  تثياًل  اإلسالمية  واألخالق  الرسالية 
القدوة  هذه  وجود  أن  الواضح  ومن  سلوكها،  يف 
وذلك  ــان؛  وأم اطمئنان  مبعث  تكون  الناس  بني 
بأنه وحده يف املسري،  املتأيس واملقتدي ال يشعر  ألن 
الصاعد  الرسايل  الركب  هــذا  من  حلقة  هو  وإنــام 
وعيسى،  حممد،  ــدى  ه مــرتســاًم  الــرســالــة  خــط  يف 
الله  صلوات  وأوصيائهم  وإبراهيم...  وموسى، 
املسلك  هذا  بأن  يشعر  وحينئذ  وسالمه،  عليهم 
هو  من  سلكه  احلياة  يف  ومنهجًا  عقيدة  اختذه  الذي 
إن  ثم  خري منه وأفضل، وحتمل من أجله ما حتمل، 
التأيس يقرب العبد إىل اهلل تعاىل وحيببه إليه يقول أمري 
املؤمنني: )فتأس بنبيك األطيب األطهر فإن 
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العباد  فيه أسوة ملن تأسى وعزاء ملن تعزى، وأحب 
إىل اهلل املتأيس بنبيه واملقتص ألثره()		(.

ألخيه  قال   الكاظم اإلمام موسى  وروي عن 
عيل بن جعفر: »يا عيل، البد من أن تيض مقادير اهلل 
وفاطمة  املؤمنني  وبأمري  أسوة  اهلل  برسول  ويل  يّف، 

واحلسن واحلسني«)		(.

من  الشــك  هو   احلسني بــاالمــام  التأيس  إن 
 املرسلني سيد  املصطفى  بجده  التأيس  مصاديق 
اهلل  اىل  التقرب  وسائل  وأهم  أكرم  من  بالتايل  فهو 
من  إن  الرسمدية..  بالسعادة  والفوز  وتعاىل  تبارك 
عبد  أيب  حمبي  قبل  من  مراعاهتا  ينبغي  التي  القضايا 
احلسني،  باإلمام  والتأيس  اإلقتداء  هو  احلسني،  اهلل 
صلوات اهلل وسالمه عليه، فهو كجده وأبيه وأخيه، 
اهلل  صلوات  وبنيه،  ذريته  من  اهلــداة  األئمة  وسائر 

عليهم أمجعني، أسوة لآلخرين.. 

لولده  ــال  ق ــه  أن  ــام عيل اإلمـ ــذا  ه ــد  أك ــد  وق
فسأل  قدمًا(  أنت  أسوة  عبداهلل،  أبا  )يا   :احلسني
احلسني أباه: جعلت فداك ما حايل؟ فأجابه: )علمت 
ما جهلوا، وسينتفع عامل بام علم، يا بني إسمع وأبرص 
من قبل أن تأتيك، فو الذي نفيس بيده، ليسفكن بنو 
ينسونك  وال  دينك  عن  يزيلونك  ال  ثم  دمك،  أمية 
بيده،  نفيس  )والذي   :احلسني فقال  ربك(،  ذكر 
حسبي أقررت بام أنزل اهلل وأصدق قول نبي اهلل وال 

أكذب قول أيب()		(.

هكذا كان أبوعبداهلل سيد شباب أهل اجلنة، متأسيًا 

بأن جعل من جده رسول اهلل وأبيه أمري املؤمنني أسوة 
عليا أعىل، فخرج إىل كربالء وقد صدعت كلمته يف 
اآلفاق: )إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي 
صىل اهلل عليه وآله، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 

املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب(.

املبادرات  تلك  عليه  اهلل  صلوات  منه  وكانت 
الكريمة الشجاعة، قدم معه أغىل التضحيات، صابرًا 
قدوًة  فأصبح  مرضيًا،  راضيًا  راسخًا،  ثابتًا  شاكرًا، 
عليا وأسوة مثىل لكل أحرار العامل، حتى قاهلا رصحية 
احلسني  من  تعلمت  اهلند:  زعيم  غاندي  واضحة 
كيف أكون مظلومًا فأنترص؛ وحتى كتبت أقالم مرص 
والعامل اإلسالمي من املذاهب األخرى: كان احلسني 
علم املهتدين، وهدى املسرتشدين.. وإن ثورته هي 
ثورة لكل إنسان يف األرض وستبقى املثالية والرائدة 

بال منازع.

وشدائده،  مواقفه  يف  شاركه  الذي  هو  واملوايس 
حركته،  يف   احلسني ألهداف  فداء  نفسه  وأعطى 
بيته  أهل  وعن  عنها،  دفاعًا  وجــوده  كل  له  وبــذل 

الطاهرين حتى بذل مهجته بني يديه.

نبقى  وأن  حسينيني،  نكون  أن  حقًا  أردنــا  فــإذا 
لنا  السالم  عليه  احلسني  يكون  أن  البّد  حسينيني، 
إمامًا وقدوًة وأسوًة يف عقائدنا وأخالقنا، وأحكامنا 

ومواقفنا، وكل شؤون حياتنا.
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 .... الح�شيني  الركب  �شباب  الثاني:  المطلب 
للحريات  العام  الجماهيري  للوعي  عنوان 

الأ�شا�شية في الإ�شالم

ينظر  ومــرص  عرص  كل  يف  املسلم  الشباب  إن 
لقول  امتثاالً  والــقــدوة«  ــوة  »األس بنظرة  للحسني 
الرسول األعظم: »احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 
فطرية ال  واالقتداء ظاهرة برشية  التأيس  إن  اجلنة«، 
خيلو جمتمع برشي منها، وهي بارزة بوضوح يف كل 
املجتمعات فال حتتاج إىل بحث وتقيص، حتى أصبح 
لكل جمتمع جمموعة من األشخاص يمثلون النموذج 
جوانبها،  بعض  أو  احلــيــاة  يف  واألمــثــل  األكــمــل 
لألسوة  حاجة  أشد  الشباب  مرحلة  يف  واإلنسان 
والقدوة وخري من يمثل هذا اجلانب لشباب اليوم هم 
أولئك الشباب الذين التحقوا بركب احلسني  يف سفر 
اإلسالم  ينظر  لألمة.  وإيقاظا  للدين  إحياًء  الشهادة 
حمبة  وحيوية  قوة  باعتبارهم  إجيابية  بنظرة  للشباب 
للخري ميالة للتدين، قال رسول اهلل: »أوصيكم 
بعثني بشريًا  أفئدة. إن اهلل  بالشبان خريًا، فأهنم أرق 

ونذيرًا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ«)		(.

فرتة  »إن  الرتبية:  جمــال  يف  املتخصصون  يــرى 
الشباب هي أنسب فرتات النمو اإلنساين لقبول اخلري 
واحلق، فالشاب عادة غض ثائر من أجل املثل العليا 
االنحرافات  تلوثه  مل  مرنًا  يزال  ما  العصبي  وجهازه 
له  تتيح  وبالتايل  كثريًا،  التغيري  عىل  تستعيص  بدرجة 
طبيعته اخلرية فرصة حيوية للتوبة والتعديل للذات«، 
وهذا ما أكد عليه اإلمام الصادق: »عليك باألحداث 

فإهنم أرسع إىل كل خري«)		(، ولذلك نرى احلضور 
القوي الكبري والدور اهلام املؤثر للشباب النارص يف 

امللحمة احلسينية الكربى.

احلسيني  بالركب  يلتحق  أن  اليوم  منا  أراد  من 
فعليه ان يكون مؤمنًا بمبادئ احلسني  وأهداف هنضته 
داِعَي  »َلبَّْيَك  احلسني:  اإلمام  عن  جاء  فقد  املباركة، 
اهللِ، إِْن كاَن مَلْ جُيِْبَك َبَديِن ِعنَْد اْستِغاَثتَِك َولِسايِن ِعنَْد 
ي«)		(.  اْستِنْصاِرَك َفَقْد َأجاَبَك َقْلبِي َوَسْمِعي َوَبرَصِ
ومن أهم هذه األهداف واملواقف رفض التبعية للظامل 
والوقوف يف وجه الظلم واالستبداد وكشف حقيقة 
يف  والسعي  البدعة  وإماتة  السنة  وإحياء  الظاملني 
معاجلة االنحراف عىل املستوى الفردي واملجتمعي، 
الفتح  وبلغ  باحلسني  حلق  كان ممن  كان كذلك  فمن 
مرشعة  أبواهبا  احلسني  سفينة  زالــت  فام  احلسيني، 
لطالبي النجاة، وما زال مصباح هدايته يشع نورًا ملن 

أراد اهلدى.

اليوم مسؤوليات جتاه احلسني  ان عىل شباب  كام 
إحياء  احلسني  هنضة  مبادئ  إحياء  منها  وهنضته، 
أبرز  فأن  وقائدها،  النهضة  بمستوى  يليق  عاملي 
قائاًل:  رصح  حيث  األمة«  »إصالح  النهضة  مبادئ 
جــدي«.  أمــة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  ــام  »وإن
والنهي  باملعروف  األمر  هو  املقصود  اإلصالح  إن 
خالل  من  واحلياة  الدين  جوانب  كل  يف  املنكر  عن 
مبادئ هنضته التي قامت عىل اهلداية والرعاية للبرش 
اليوم  وعلينا  وأخرويًا،  وإنسانيًا  ومعنويًا  دينيًا  أمجع 
بمبادئها وإيصاهلا للبرشية أمجع،  النهضة  إحياء هذه 
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درب  ينري  الذي  الوضاء  املشعل  وستبقى  فامزالت 
احلق والعدالة وطاعة اهلل إىل يوم القيامة.

وال يوجد شاب حسيني اليوم إال وله من اخلدمة 
احلسينية نصيب، منترشين يف كل أرض رفعت راية 
احلسني مجعتهم كلمة »لبيك يا أبا عبد اهلل« وقلوهبم 
الورود  يوم  احلسني  شفاعة  ارزقني  »اللهم  تنبض 
وأصحاب  احلسني  مع  عندك  صدق  قدم  يل  وثبت 

احلسني الذين بذلوا مهجهم دون احلسني«.

الخاتمة

والصالة  ســواه  خالق  حيمد  ال  الــذي  اهلل  بسم 
والسالم عىل َمْن ال نبي بعده وعىل آله وصحبه وسلم 

تسليام كثريًا.

الكريامت  اآليـــات  ــاب  رحـ يف  ــوض  اخلـ بعد 
واالحاديث النبوية الرشيفة التي تبني مكانة املصطفى 

عند اخلالق واملخلوقني تبينت لنا بعض االمور:

ال . 	 روحي  تواصل   النبي مع  التواصل  ان 
 ينقطع بوجود حاجز الزمان واملكان. وحمبته
أمر عقائدي وواجب رشعي. ال يكتمل االيامن 

اال بمحبة النبي صلوات اهلل عليه.
باطنة . 	 او  ظاهرة  كبرية  آثار   النبي ملحبة 

السلوكية.  والترصفات  القلبية  النوايا  لصالح 
وينقص  يزيد  أن  يمكن  قلبيًا  مياًل  املحبة  فكون 
الالزمة  الوسائل  اختاذ  للمسلم  وينبغي 
املستطاع.  قدر  زيادهتا  الستجالهبا والعمل عىل 
كام  السقوط  من  وحتذيره  املجتمع  وهتذيب 
سقطت تلك األمم التي ذكرها القرآن والتاريخ 

والتي واجهت األسوة الصاحلة.
حتديد األسوة لئالَّ تنحرف البرشية عن املصاديق . 	

احلقيقية هلا، وحتديد أهدافها قوالً وعماًل، وكم 
أو ختطئ يف حتديدها  تفقد أسوهتا  اليوم  أّمة  من 
فاالختيار  القيم،  سقوط  إىل  األمر  فانجرَّ 
النموذج أمر فطري شعوري، فال  والبحث عن 
بدَّ من ترشيده وتفعيله، واالرتباط باألسوة يؤّمن 

هتذيب النفس وتكاملها واألمان من انحرافها. 
 االرتباط باألسوة املعصومة يعني اإليامن باملعاد . 	

ورد  وقد  بقيمها،  التلّبس  عند  الثواب  وحتصيل 
يف االرتباط مع اإلمام احلسني أنَّه يكون سببًا 
تنشيط  و  املالئكة.  وحتّفه  الفوز  إىل  للمؤمنني 
كالعدالة  العليا  والقيم  الصادقة  األحاسيس 
والعّزة والنرصة وكبح النفس مجاحها والتعايش 

 .مع مبادئ اإلمام احلسني
أصحاب . 	 ارتباط  اىل  تؤدي  احلسنة  االسوة 

العقيدة فيام بينهم عند إحياء الشعرية والتعايش 
ع عليه من آثار. اإليامين وما يتفرَّ

الهوام�ض
ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري )	/	(، مقاييس اللغة، ( 	)

منظور  البن  العرب  لسان   ،)		/	( فارس  البن 
.)		0/	(

املعجم الوسيط ص			. ( 	)
الذريعة اىل مكارم الرشيعة ص			.( 	)
منازل السائرين ص		.( 	)
سورة الفتح من االية 0	 -		. ( 	)
سورة احلجرات االية 	.( 	)
سورة النساء االية 0	.( 	)
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سورة النساء االية 		.( 	)
سورة احلجرات االية 	.( 	)
سورة التوبة االية 		.( 0	)
تفسري القرطبي 	/		( 		)
سورة التوبة االية 			.( 		)
سورة األحزاب: اآلية 		.( 		)
ابن كثري: 	/			.( 		)
سورة املائدة: االية 		( 		)
بحر الفوائد املشهور بمعاين األخبار: 	/0	 ( 		)
ُسوِل صىل ( 		) الرَّ َباب ُحبُّ  البخاري:  صحيح 

ياَمِن، ح		، 	/		. َم ِمْن اإْلِ اهلل عليه وآله َوَسلَّ
رشح سنن ابن ماجة 	/		.( 		)
لن ( 		) يوسف  ذكر  باب  للحاكم:  املستدرك 

يعقوب سالم اهلل عليهام، ح		0	، 	/			.
رؤية ( 0	) يود  فيمن  باب  مسلم،  صحيح 

النبي، ح				: 	/				.
يمني ( 		) كانت  كيف  باب  البخاري،  صحيح 

النبي، ح				، 	/			.
اإلمام أمحد، ح 	00		: 		/		.( 		)
بن ( 		) عمر  مناقب  باب  البخاري،  صحيح 

اخلطاب، ح				، 	:	،		/		.-
كتاب العني للفراهيدي 	/			.( 		)
املصباح املنري للفيومي ص0	.( 		)
ينظر معجم مقاييس اللغة 		.( 		)
التعريفات ص		.( 		)
سورة االحزاب االية 		( 		)
سورة األحزاب، اآلية 		.-( 		)

مسند ابن أيب شيبة، باب ما رواه عبد اهلل بن ( 0	)
مسعود عن النبي، ح	0	: 	/	0	. 

مسند أمحد، حديث الطفيل عن ايب بن كعب ( 		)
عن ابيه، ح					: 		/			.- 

صحيح ابن حبان، ح 				: 		/			.( 		)
اإلصابة يف معرفة الصحابة، باب عبد اهلل بن ( 		)

رواحة: 	/		.
سورة النساء االية 		.( 		)
سورة التوبة من االية 		( 		)
صحيح مسلم، باب من فضائل عيل بن ايب ( 		)

طالب، ح	0		: 	/ 				.
إمتاع االسامع: 		/0		.( 		)
الكامل يف التاريخ 	/		.( 		)
سورة األحزاب: 		.( 		)
ينظر: هتذيب اللغة لالزهري 	/			.( 0	)
املصباح املنري للفيومي 	/			.( 		)
املفردات، األصفهاين ص		.( 		)
سورة املمتحنة: 	.( 		)
رشح هنج البالغة اليب احلديد 	/			.( 		)
الغيبة للشيخ الطويس ص 		. )مسائل عيل ( 		)

بن جعفر(.
كامل الزيارات البن قولويه.( 		)
االمام امحد 		/		. روايات ( 		) ينظر: مسند 

من مدرسة اهل البيت، فريد مرتىض 	/			.
الكايف للشيخ الكليني 	/		.( 		)
بحار االنوار للعالمة املجليس 		/			.( 		)
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الم�شادر والمراجع 
بعد القراآن الكريم.. اعتمدنا الم�شادر الآتية:

اإلصابة يف تييز الصحابة، أبو الفضل أمحد بن عيل . 	
بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 			هـ(، 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، 

دار الكتب العلمية – بريوت، ط	 - 				 هـ.

بحر الفوائد املشهور بمعاين األخبار، أبو بكر حممد . 	
الكالباذي  يعقوب  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  أيب  بن 
احلنفي )ت 0		هـ(،حتقيق: حممد حسن  البخاري 
دار  املزيدي،  فريد  أمحد   - إسامعيل  حسن  حممد 
0			هـ  ط	،  لبنان،   / بريوت   - العلمية  الكتب 

- 				م.

حممد  . 	 بن  حممد  منصور  أليب  اللغة،  هتذيب 
للتأليف  املضيئة  الدار  االزهري)			-0		هـ(. 

والرتمجة.

اجلامع ألحكام القرآن املشهور بتفسري القرطبي، أبو . 	
عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري 
			هـ(،  )ت  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 

املرصية – القاهرة، ط	، 				هـ - 				 م.

الدين . 	 نور  احلسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجع 
	0	هـ(،  )ت  اهليثمي  سليامن  بن  بكر  أيب  بن  عيل 
القديس،  مكتبة  القديس،  الدين  حسام  حتقيق: 

القاهرة، 				 هـ، 				م.

	 . ، ِجْسَتايِنِّ السِّ األَْشَعِث  بن  ُسَلْياَمن  َداُوَد  َأبو  نَن،  السُّ
)ت 			 هـ(، مطبعة دار الفكر - بريوت.

الزهريي . 	 حسن  األشبال  أبو  مسلم،  صحيح  رشح 
آل مندوه املنصوري املرصي. 

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، عياض بن موسى . 	
بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 
)ت 			هـ(، دار الفيحاء – عامن، ط 	 - 	0		هـ.

والسري، . 	 والشامئل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون 
الناس،  ابن سيد  بن أمحد،  بن حممد  بن حممد  حممد 
)ت  الدين  فتح  الفتح،  أبو  الربعي،  اليعمري 
القلم  دار  إبراهيم حممد رمضان،  تعليق:  			هـ(، 

- بريوت، ط	، 				/				.

أيب . 0	 بن  عيل  احلسن  أبو  التاريخ،  يف  الكامل 
الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت 0		هـ( 
الكتاب  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  حتقيق: 

العريب، بريوت – لبنان، ط	 				هـ / 				م.

اخلليل . 		 العجم،  مرتبًا عىل حروف  العني  كتاب 
د.  وحتقيق،  ترتيب  )0		هـ(،  الفراهيدي  امحد  بن 
– بريوت،   عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية 

				هـ - 	00	م.

منظور)0		- . 		 البن  للعالمة  العرب  لسان 
العريب-بريوت،تأريخ  الرتاث  إحياء  دار  			هـ( 

االصدار: 				هـ-				م

املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم . 		
بن  ُنعيم  بن  محدويه  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
بابن  املعروف  النيسابوري  الطهامين  الضبي  احلكم 
القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  	0	هـ(،  )ت  البيع 
 				  ،	 ط  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  عطا، 

.			0 –

مسند ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن . 		
أيب شيبة، )ت 			هـ(.
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حنبل . 		 بن  أمحد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  )ت			هـ(، 

مؤسسة الرسالة، ط 	، 0			هـ، 				م.

عن . 		 العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
العدل إىل رسول اهلل، املشهور بصحيح مسلم، 
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 
دار  الباقي،  فؤاد عبد  املحقق: حممد  )ت 			هـ(، 

إحياء الرتاث العريب، بريوت.

العربية . 		 اللغة  جممع  املؤلف:  الوسيط،  املعجم 
بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد 

عبد القادر / حممد النجار( النارش: دار الدعوة.

معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكريا . 		
 - هارون)				  السالم  عبد  حتقيق:  احلسني،  أبو 

.)				

اهلروي.. 		 االنصاري  اهلل  عبد  السائرين.  منازل 
دار الكتب العلمية 				م.

الكايف للشيخ الكليني )			هـ(.. 0	

تصحيح . 		 املجليس.  للعالمة  االنوار  بحار 
وتعليق: عىل اكرب الغفاري، الطبعة اخلامسة.

روايات من مدرسة اهل البيت، فريد مرتىض.. 		
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الملخ�ض

فيه رسول  قال  الذي   اإلمام احلسني فقائدها هو  اإلهلي،  احلسينية مرشوع اإلصالح  النهضة  إن 
املشاريع  "حسني مني وأنا من حسني، أحّب اهلل من أحب حسينًا")	(، ورسول اهلل هو ختام   :اهلل
راٍق  متساٍم  إطار  يف  وسيبقى   بيته بأهل  متمثاًل  ممتدًا  ظل  اإلصالحي  وخطه  وغايتها،  الساموية 
حتى يظهر احلجة القائم املخلص لإلنسانية واملتمم لطريق اإلصالح الساموي، وبام أن النهضة احلسينية 
إصالحية وقائدها من اخلط املعصوم فحتام سيكون اخلطاب فيها  قرآنيا نبويا، قصديا موجها، فأهل البيت 
هم أهل القرآن وأهل العلم واملعرفة، والنهضة قامت بالقرآن ومن أجل القرآن؛ لذا اخرتنا هذا البحث 
املوسوم )الشاهد القرآين يف النهضة احلسينية، دراسة أسلوبية صوتية( وهو بحث يتقىص الشاهد القرآين 
احلسيني بدءًا من انطالقة اإلمام احلسني يف هنضته من املدينة حتى استشهاده، تقصيًا واحصاًء ثم دراسة 
حتليلية وفق املنهج األسلويب من أجل الوقوف عىل اخلصائص الصوتية يف اخلطاب احلسيني، والوصول 
اىل إجابة عن السؤال اآليت: ماذا أراد اإلمام احلسني من خطابه؟ وكيف سعى اىل حتقيق أهداف النهضة 

بوساطة القرآن الكريم؟

وقد اقتضت الرضورة البحثية االجرائية املحددة أن يكون البحث يف مقدمة وتهيد أربعة مباحث:

املبحث األول: اجلناس 

املبحث الثاين: التقابل

املبحث الثالث: التكرار.

املبحث الرابع: الفاصلة.

الكلامت املفتاحية: )الشاهد القرآين، النهضة احلسينية، املنهج األسلويب، املستوى الصويت(
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The Quranic Proof in the Husseini Uprising - a methodic phonetic study

Instructor Dr.

Amal Mohammed Hassan Al-Asadi

Fine Arts College Baghdad University

Abstract

The Husseini Uprising is a project of divine reform. Its leader is Imam Hussein (peace be 

upon him (، about whom the Messenger of Allah (may Allah’s prayers be upon him and his 

progeny) said, "Hussein is from me, and I am from Hussein.) As the Messenger of Allah is 

the terminus and destiny of heaven purposes. His reform path kept extending represented by 

Ahlul Al-Bayt (peace be upon them (، and will remain in an ascending path until the emersion 

in Imam al-Hujja, the savior of humanity, and the complement of the reformist path. Since the 

Husseini Uprising is reformatory, and its leader is from the impeccable line, so inevitably the 

discourse in it will be Quranic, prophetic, and intentionally directed, as the Ahlul Al-Bayt are 

the owners of the Qur’an, knowledge، and science, while the uprising took place by and for the 

Qur’an. Therefore, we chose this research titled (The Quranic Proof in the Husseini Uprising 

- a methodic phonetic study) as a study that investigates the Husseini Qur’anic Proof، starting 

from the start of Imam Hussein in his rise from Medina until his martyrdom by investigating, 

counting, and then by conducting an analytical study، in accordance with the methodic approach، 

in order to figure out the phonetic features of the Husseini discourse, and to find an answer to 

the question: What did Imam Hussein want of his discourse? And how did he seek to achieve 

the goals of the uprising by the Holy Quran?

The specific research methodology required that the research to be divided into an 

introduction, a preamble، and four parts as following:

Part 1: Alliteration

Part 2: contrast

Part 3: Repetition.

Part 4: the comma.

Key words: Quranic Proof، Husseini Uprising، methodic approach، phonemic level.
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التمهيد

ومدخاًل  للبحث،  مفتاحًا  تكون  توطئة  من  البد 
موضحًا ملا سيأيت يف متن البحث، وعليه سنقف  يف 
التمهيد عىل تعريف الشاهد القرآين، وسنسلط الضوء 
عىل  املنهج األسلويب الذي اعتمدناه يف البحث، ثم 

سنبني موطن الدراسة:
- ال�شاهد القراآني لغة وا�شطالحًا:

الشاهد هو من شهد، والشهيد هو الذي ال يغيب 
عىل  وأشهدته  احلارض،  والشهيد:  شء،  عن  علمه 
من  اللسان  هو  والشاهد:  عليه،  شاهدًا  جعلته  كذا 
قوهلم: لفالن شاهد حسن، أي عبارة مجيلة، وشهد 
قال  وقد  قاطعًا،  خربًا  به  أخرب  أي  شهادًة  كذا  عىل 
تعاىل:((  واستشهدوا شهيدين من رجالكم(( سورة 

البقرة: اآلية			)	(.

ما  عىل  به  ُيستدل  ما  فهو  اصطالحًا:  الشاهد  أما 
يراد من قاعدة أو فكرة أو حدث معني، فيلجأ املتكلم 
بوصفه )مرِساًل( لرسالة ما إىل تدعيم رسالته وتقوية 
أو  الرسالة  وصول  ضامن  أجل  من  اخلطايب  سياقه 
أنواع  وهناك  إليه(.  املتلقي)املرَسل  اىل  املراد  املعنى 
من الشواهد، منها القرآين أي )اآلية القرآنية( وهناك 
وهناك  النبوية(  )األحاديث  أي  احلديثي  الشاهد 
وهناك  الشعرية،  األبــيــات  أي  الشعري  الشاهد 
الشاهد القصيص أي األقصوصة التي ُيستدل هبا يف 
اخلطب واملواعظ)	(، ونحن يف هذا البحث ستكون 
ضالتنا هي تتبع الشاهد القرآين يف اخلطاب النهضوي 

لإلمام احلسني.

المنهج الأ�شلوبي:

التاسع  القرن  يف  ظهرت  مفردة  هي  األسلوبية: 

القرن  ــر  أواخ يف  إالّ  حمــدد  بمفهوم  حتــَظ  ومل  عرش 

علم  عىل  األوىل  خطواهتا  يف  اتكأت  فقد  العرشين، 

اللغة احلديث الذي أرسى أصوله العامل السويرسي 

)دي سوسري(، حني رصد وجود متغريات وثوابت 

يف اللغة، فاصطلح عىل الثوابت بـ )اللغة(، واصطلح 

ذخرية  هي  اللغة  فإن  )الــكــالم(   بـ  املتغريات  عىل 

جمتمع  أفراد  من  فرد  كل  دماغ  يف  خمزونة  انطباعات 

معني، ويكاد ذلك يشبه املعجم الذي ُتوزع فيه نسخ 

عىل كل فرد يف املجتمع)	(.

أما الكالم فهو التحقق الفعيل للغة وهو )حدث 

فردي خيتلف من فرد آلخر ولكنه يبقى مرتكزًا عىل 

املعايري  وهذه  ممكنًا،  التفاهم  يكون  كي  ثابتة  معايري 

هي اللغة()	(.

بمصطلح  اإلبداعية  صفة  اللغة  يمنح  ما  وهذا 

)تشومسكي( إذ يمكن توليد ما ال هناية له من اجلمل 

من خالل عدد متناٍه من الوسائل)	(.

حمددة،  ثوابت  من  هنائية  ال  متغريات  توليد  أي 

للظاهرة  احلــيــوي  اجلــانــب  الــكــالم  يشكل  لذلك 

هو  ــذا  وه للغة  وجــودي  استعامل  ألنــه  اللغوية، 

األسلوب، ومن هذا املفهوم نشأت األسلوبية)	(.

تصف  التي  الوصفية  املناهج  من  األسلوبية  إن 

أن  فبعد  ضالتها  فاجلامل  وتدرسها،  اللغة  مجالية 
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توسعت  احلديث  اللسانيات  علم  عىل  ارتكزت 

علم  بــني  فجمعت  األديب،  النقد  مــع  وتفاعلت 

اللسانيات احلديث وعلم اجلامل الذي هو أحد فروع 

النقد األديب، فوظيفتها التحليل والكشف عن مواطن 

أن األسلوبية يف  التقويم، وال سيام  بعيدًا عن  اجلامل 

أصالتها هي رّد فعل عىل املناهج السياقية، فهي تنظر 

جتتذب  التي  املغناطيسية  القطعة  أنه  عىل  النص  إىل 

إليها كل االهتامم، بدالً من االهتامم والرتكيز عىل ما 

األسلوبية  يف  األدب  حتول  وبذلك  النص)	(،  حول 

ويف أغلب اجتاهات نقد القرن العرشين من وثيقة إىل 

حتفة تستوقفنا لذاهتا)	(.

الفكر  نتاجات  عن  بعيدًا  تيض  ال  األسلوبية  إن 

البالغة  يف  هلا  التأصيل  املمكن  فمن  القديم  العريب 

العربية القديمة وخري دليل عىل ذلك نظرية )النظم(، 

يف  بحث  الــذي  )			هــــ(  اجلرجاين  القاهر  فعبد 

ذلك  عىل  يده  وضع  الكريم،  القرآن  إعجاز  أرسار 

اجلانب  يف  تقع  اإلعجاز  منطقة  أن  رأى  حني  الرس 

ال  )األسلوب(  أي  الكالم،  وهو  اللغة  من  اخلاص 

يف املنطقة العامة للغة، فهو ال ينسب للنظام اللغوي 

أيَّ خصوصية يف جمال اإلبداع ألنه قاسم مشرتك بني 

منها )دي  اقرتب  النظرية  املتكلمني)0	(، وهذه  مجيع 

يف  ومتغريات  ثوابت  وجود  شخص  حني  سوسري( 

)الكالم(،  املتغريات  يف  إالّ  يقع  ال  فاجلامل  اللغة، 

وعليه يمكن القول إنَّ األسلوبية هي بالغة القدماء، 

فال تنافر بني داللة كل منهام)		(.

موطن الدرا�شة ومادة البحث:

الشاهد  البحث هو  أن ضالتنا يف هذا  وبّينا  سبق 
اىل  ــا  وأرشن احلسينية،  النهضة  خطاب  يف  القرآين 
قصدية اخلطاب احلسيني، فاإلمام احلسني كان  يدعو 
لإلصالح وهو بذلك حيتاج إىل بيان رؤيته وإيضاحها 
لعامة الناس، فعليه البد من وجود قصدية خطابية، 
والسيام وهو من أهل بيت النبوة، فهو سبط الرسول 
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ابن  وهو  األعظم 
وفوق  اخلالق  كالم  دون  بأنه  كالمه  ُوصف  الذي 

كالم املخلوقني)		(.

مع  تتالءم  إعالمية  رسالة  خطابه  سيكون  إذن 
اخلطابية  السياقات  مع  وتتوافق  املجتمع  طبيعة 
بينها  كام  التواصلية  فالعملية  ــذاك،  آن ومستوياهتا 
)ياكوبسن( يف إطار حديثه عن وظائف اللغة تتكون 

من ستة عنارص وهي:

الوظيفة التبليغية: أي إبالغ املتلقي أو املخاَطب . 	
بالرسالة املراد إيصاهلا.

بمرِسل . 	 تتعلق  االنفعالية:  أو  التعبريية  الوظيفة 
تازج  بطريقة  يريده  عام  التعبري  وكيفية  الرسالة 
بني العاطفة واملنطق حتى يكون للخطاب األثر 

البالغ.

الوظيفة اإلنشائية: أي استعامل أساليب اإلنشاء: . 	
األمر، النهي،النداء، وغريه.

وظيفة ما وراء اللغة: تسمح للمتكلم واملخاَطب . 	
بالتثبت من وصول الرسالة.

الكالم . 	 سياق  لربط  تأيت  وهي  االتصال:  وظيفة 
ببعضه.
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التي . 	 الرسالة  أو  النص  أي  الشعرية:  الوظيفة 
ينبغي الرتكيز عليها بغية إيصاهلا اىل املتلقي، عن 
الفنية  الصور  واستعامل  اخلطاب  سبك  طريق 

البالغية  بكل عنارصها ولوازم إنشائها.

الصوتية  الثالثة:  اخلطاب  مستويات  وتفعيل 
والرتكيبية والداللية)		(.

مثلث  عىل  قائاًم  االتصايل  الفعل  يكون  وعليه 
تواصيل وهو:

املرِسل. 	
الرسالة. 	
املرَسل إليه. 	

اخلطاب  يف  القرآين  الشاهد  ُيعد  ذلك  ضوء  يف 
احلسيني أثناء النهضة احلسينية نصًا واحدًا، ونتعامل 
معه يف هذا البحث عىل أنه كتلة لغوية قرآنية موجهة 

اإلمام  استعملها  النهضة  بأهداف  ترتبط  بقصدية 
احلسني ليخاطب اجلمهور مذكرًا ومنذرًا ومستنجدًا 
ومبرشًا وكل ذلك ضمن إلقاء احلجة عىل من شهد  
جهة  يتبَن  ومل  بنهضته  وعلم  خطابه  وسمع  موقفه 

احلق وينرصه.

وبام أن حركة اإلمام سارت بثالثة اجتاهات:

األول: من املدينة اىل مكة

الثاين: من مكة اىل كربالء.

اىل  والسبايا  الرشيفة  ــرؤوس  ال رحلة  الثالث: 
الشام.

املسرية،  هذه  يف  القرآنية  الشواهد  سنتتبع  عليه 
ونعمل عىل دراستها واستظهار اخلصائص األسلوبية 

التي تتسم هبا.
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جدول يبين ال�شواهد القراآنية في النه�شة الح�شينية:

الشاهدالرحلةاآليةالسورة

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِميَن﴾من المدينة الى مكة		القصص ُب ۖ أ َقاَل َربِّ َنجِّ ﴿فَخَرَج ِمنَْها َخاِئًفا َيَتَرقَّ

بِيِل﴾=		القصص َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسٰى َربِّي َأن َيْهِدَينِي َسَواَء السَّ ا َتَوجَّ ﴿َلمَّ

ا َأْعَمُل =		يونس ُبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم ۖ َأنُتم َبِريُئوَن ِممَّ ﴿َوإِن َكذَّ
ا َتْعَمُلوَن﴾ مَّ َوَأَنا َبِريٌء مِّ

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾=			آل عمران َما ُتَوفَّ ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت ۗ  َوإِنَّ

َشيََّدٍة...﴾=		النساء ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم فِي ُبُروٍج مُّ ﴿َأْينََما َتُكوُنوا ُيْدِرككُّ

ِعيِر﴾=	 الشورى  ﴿...َفِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق فِي السَّ

﴿...َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا﴾=		الكهف

الِِحيَن﴾كربالء/المواجهة			األعراف َل اْلِكَتاَب ۖ  َوُهَو َيَتَولَّى الصَّ ِذي َنزَّ ُه الَّ ﴿إِنَّ َولِيَِّي اللَّ

ن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ ُيْؤِمُن بَِيْوِم =		غافر ﴿... إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم مِّ
اْلِحَساِب﴾

ُكْم َأن َتْرُجُموِن﴾=0	الدخان ﴿َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربِّ

ْلَقْوِم الظَّالِِميَن﴾		هود ﴿...َوِقيَل ُبْعًدا لِّ

َما =			آل عمران  َنُفِسِهْم ۚ  إِنَّ َما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ ﴿َواَل َيْحَسَبنَّ الَّ
ِهيٌن﴾ ُنْمِلي َلُهْم لَِيْزَداُدوا إِْثًما ۚ َوَلُهْم َعَذاٌب مُّ

ْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب((=0	غافر  ِذي آَمَن َيا َقْوِم إِنِّي َأَخاُف َعَلْيُكم مِّ ﴿َوَقاَل الَّ

َه اْصَطَفٰى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآل عمران َعَلى =		آل عمران ﴿إِنَّ اللَّ
اْلَعاَلِميَن﴾

ُلوا َتْبِدياًل﴾=		األحزاب  ن َينَتظُِر ۖ  َوَما َبدَّ ن َقَضٰى َنْحَبُه َوِمنُْهم مَّ ﴿...َفِمنُْهم مَّ

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا((بعد الشهادة	الكهف ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

اَلِسُل =0	-		غافر ))...َفَسْوَف َيْعَلُموَن إِِذ اأْلَْغاَلُل فِي َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ
ُيْسَحُبوَن﴾

ِميُع اْلَعِليُم﴾=			البقرة ُه ۚ  َوُهَو السَّ ﴿...َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَّ
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توطئة

أمهية املستوى الصويت يف القرآن الكريم:

إن الصوت أول ما يشد االنتباه من خالل اجلناس، 
والفاصلة  والقافية،  الصوتية،  واملقابالت  والتكرار 
وغريها من الظواهر الصوتية، إالّ أننا نجد أحيانًا أن 
هذه الظواهر تشرتك يف خصائص تركيبية أو داللية، 
فال نعدم وجود تقديم أو تأخري، أو تعريف أو تنكري، 
أو حقيقة أو جماز أو غريها من اخلصائص، وعليه فال 
املستوى  أحادية  أسلوبية  احلديث عن ظاهرة  يمكن 
إالّ لرضورة منهجية، أو ألننا نجد بعض اخلصائص 
مستويات  يف  وخافتة  مستوى،  يف  متألقة  األسلوبية 
أخر)		(، ونزوالً عند هذه الرضورة املنهجية ندرس 

اخلصائص األسلوبية عىل ثالثة مستويات. 

إن أول هذه املستويات أمهية هو املستوى الصويت 
إذ ال يمكن أن يكون هنالك واقع عميلٌّ دون وجود 
صوت معرب عن إرادة الواقع، سواء أكان هذا الواقع 
نصًا مكتوبًا أم شفاهيًا ام أثرًا عمليًا، ولذلك مل يغفل 
القدماء عن الظاهرة الصوتية فدرسوها من حيثيات 
والنرب  والنسق،  والتالؤم  واإليقاع،  كالنظم  متعددة 
ُيعد ركيزة  الذي  البديع  القرآنية، وأنواع  والفواصل 

أساسية يف البالغة العربية)		(.

الصوت  يصف  أن  اجلاحظ  دعا  ما  هذا  ولعل 
بأنه: )آلُة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيُع، وبه 
لفظًا،  اللسان  حركات  تكون  ولن  التأليف،  يوجد 
الصوت،  بظهور  إالّ  منثورًا  وال  موزونًا  كالمًا  وال 

والتأليف( بالتقطيع  إالّ  كالمًا  احلروف  تكون  وال 
اللغة  األوىف يف  هلا احلضور  الصوتية  فالظاهرة   ،)		(

يعدل  وال  اللفظ  من  املوزون  حيب  فالعريب  العربية، 
به غريه يف أفانني كالمه)		(، وأرشف كالم عريب يعلو 
الكريم، وأن احلديث عن  القرآن  ُيعىل عليه هو  وال 
الكريم )أسلوب  القرآن  املعجز يف  الصويت  املستوى 
جيري عىل نسق بديع، خارج عن املعروف من نظام 
عىل  التعبريية  طريقته  يف  ويقوم  العرب،  كالم  مجيع 

أساس مباين للمألوف من طرائقهم()		(.

إن القرآن الكريم ليس عىل نحو أعاريض الشعر 
يف رجزه وال يف قصيده، وليس عىل سننهم املعروفة يف 
إرساله أو تسجيعه، فقد مجع املضمون بأحسن صلة، 
غري ملتزم بموازينهم املعهودة، فالذي يقرأ يف القرآن 
آياته،  تتابع  ينبعث من  بتوقيع موزون  يشعر  الكريم 
ومن َسرَيان صنيعه، وتآلف كلامته، وجيد يف تركيب 
حروفه تنسيقًا عجيبًا بينام هو جمهور ومهموس، وما 

بني رخّي وشديد، وما بني ممدود ومقطوع)		(.

البيان  يف  املتوافرة  الرئيسة  القضايا  أهم  من  إن 
هذا  أثار  وقد  والقصد،  االختيار  عنرص  هو  القرآين 
يف  عبثية  فال  واملحدثني،  القدامى  اهتامم  املوضوع 
فبناء  احلروف،  من  حرف  عن  فضاًل  إعرابية  حركة 
الكلمة واجلملة يقصد لذاته، وحذف حرف أو كلمة 
أو مجلة يطلب لذاته، والتقديم والتأخري لذاته أيضًا 

واختيار فاصلة بعينها يطلب لذاته.

من  للرد عىل من ذهب  مفتاحًا  يشكل  تقدم  وما 
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والتأخري  التقديم  إن  بقوهلم  والتفسري  البالغة  أهل 
األسلوبية  اخلصائص  من  وغريها  والذكر  واحلذف 
الفواصل  كاتفاق  صوتية  لــدواع  أحيانًا  تطلب 
الدكتورة  رفضته  ما  وهذا  القرآنية)0	(،  والسجعات 
عائشة بنت الشاطئ، إذ قالت: )وأما تعليل احلذف 
يقوم  أن  عندنا  املقبول  من  فليس  الفاصلة  برعاية 
لفظي حمض، وإنام احلذف  اعتبار  القرآين عىل  البيان 
دون  اللفظي،  األداء  يقويه  معنوي بالغي،  بمقتىض 
أن يكون امللحوظ الشكيل هو األصل ولو كان البيان 
القرآين يتعلق بمثل هذا، ملا عدل من رعاية الفاصلة 
كالم  يف  املتأمل  وإن  الضحى()		(،  سورة  آخر  يف 
املفرسين وكالم الدكتورة بنت الشاطئ جيد أن قضية 
فاملفرسون  لكليهام،  بالنسبة  ثانوية  قضية  الصوت 
عىل  صوتية  لــدواع  جاءت  الظواهر  هذه  أن  يرون 
فتجور  ختالفهم  الشاطئ  وبنت  املضمون،  حساب 
الكالم  هذا  أن  والواقع  ثانويًا،  وتعده  الصوت  عىل 
من  بغريه  يقاس  ال  الكريم  القرآن  ألن  مسوغ؛  غري 
الكالم شعرًا كان أم نثرًا، فالقرآن الكريم له قواعده 
وقوانينه التي ينبغي أن خيضع اجلميع إليها، وما وقع 
به أهل البالغة والتفسري يف بعض األحيان هو طلب 
إخضاع القرآن لقواعدهم، فقياس الرضورة الشعرية 
من أجل القافية ليس هو عينه مراعاة الفواصل الذي 
ال  أو  خيتار  ال  الكريم  فالقرآن  العلامء،  إليه  ذهب 
بل  العكس؛  وال  املضمون  دون  الصوت  يقصد 
افرتضنا  فلو  آياته،  أحكمت  كتاب  القرآين  النص 
قوهلم لكان القرآن حيتاج إىل الصوت دون املضمون، 

أو املضمون دون الصوت، والواقع أن كليهام يشكل 
هللَِِّ  ﴿احْلَْمُد  تعاىل:  قوله  يف  الدقيق  اإلهلي  الوصف 
ُه ِعَوًجا ۜ ﴾ جَيَْعل لَّ َأنَزَل َعىَلٰ َعْبِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ  ِذي  الَّ
)		(، ولكن مع ذلك فإن الصوت يف القرآن الكريم 

يطلب لذاته كام أن التقديم والتأخري وسائر الظواهر 
النص  التي خاطبها  فاألمة  لذاهتا،  تطلب  األسلوبية 
خالل  من  الصويت  بذوقها  ُعرفت  أمة  هي  القرآين 
وسجع  الشعر  ملوازين  تطرب  التي  املوسيقية  األذن 
يؤنس  أن  القرآين  باخلطاب  حــري  فكان  الكهان 
التأثري،  يف  غاياته  أقىص  ليحقق  األذن،  هذه  وُيمتع 
ولذلك نرى أن الكافرين قد سجدوا مّلا سمعوا سورة 
)النجم()		(،  فلو قلنا ما الذي دعاهم للسجود؟ أهو 
االعتقاد واإليامن أم ذوقية النص القرآين وموسيقاه؟ 
فبال شك يكون اجلواب هو أن سجودهم كان لتذوق 
أساس  ركن  الصوت  يف  فالقصدية  القرآين،  النص 
واألساليب  والتأخري  التقديم  كام  القرآين  النظم  يف 
تلقي  قضية  يف  بذاته  قائم  الصوت  أن  إذ  األخــرى 
القرآن الكريم، وال سيام أنه عاملي يف دعوته، فالعريب 
والصورة  الصوت  جيتذبه  االختصاص  أهــل  من 
والرتكيب، أما غري العريب، والبعيد عن االختصاص 
يمنحه  فالصوت  الصوت؟  غري  جيتذبه  الــذي  فام 
ال  املثال  سبيل  وعــىل  واحلفظ،  االستامع  إمكانية 
صوت  فتكرار  الناس،  ســورة  يف  الصوت  احلرص 
السني قد حقق اهلدف املبتغى من السورة، يف حمورية 
جلوء الناس إىل بارئهم من خطر الوسواس اخلناس، 
فصوت السني الذي أحاط بالسورة من مجيع جوانبها 
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جسد مفهوم الوسوسة املخفية التي ينتهزها من خينس 
من اجلنة والناس، ألن صوت السني يدل عىل اهلمس 
والسكون، فبذلك حقق رضورة االلتجاء إىل اهلل من 

أجل اخلالص من الوسوسة.

إذن ال مسوغ لقول العلامء من أن بعض الظواهر 
التفاق  مراعاة  تكون  الكريم  القرآن  يف  األسلوبية 
ما  وفق  الصوت عىل  لتهميش  الفواصل وال مسوغ 
يطلب  الصويت  اجلانب  أن  بل  بعضهم؛  إليه  ذهب 
لذاته وحيقق أعىل مستوى من التأثري وإيصال البيان.

من  تقدم  ما  عىل  بناًء  الصوت  أمهية  تبيان  وبعد 
باملبحث  ونبدأ  اإلجرائي  اجلانب  إىل  ندخل  توطئة 

األول:
المبحث الأول: الجنا�ض

اجلناس: هو من املحسنات اللفظية البديعية ويعد 
من أهم العنارص اجلاملية يف النصوص األدبية والنص 
األصوات،  من  منتظمة  طبيعة  من  حيمله  ملا  القرآين 
وهذا يتالءم مع تركيبته وطبيعته، فكل إنسان يميل 
إىل االنتظام يف األفعال واألصوات، ومن هنا اكتسب 
من  سورة  جتد  فال  خاصة  عناية  اإليقاعي  العنرص 
العنارص الصوتية  القرآن الكريم ختلو من هذه  سور 

وال سيام اجلناس)		(.
إن اجلناس هو )تشابه لفظني يف النطق واختالفهام 
تام(،  )تام وغري  املعنى()		(، ويقسم عىل قسمني  يف 
فاجلناس التام: )هو ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور 
هي أنواع احلروف، وأعدادها، وهيئتها احلاصلة من 
أنواع  أكمل  وهو  وترتيبها  والسكنات  احلركات 

غري  اجلناس  أما  رتبة()		(  وأسامها  إبداعًا  اجلناس 
يف  اللفظان  فيه  اختلف  )ما  فهو:  الناقص  أو  التام 
واحد من األمور األربعة السابقة التي جيب توافرها 
املتجانسان  اللفظان  كان  وإذا  التام()		(،  اجلناس  يف 
اشتقاقيًا)		(،  اجلناس  يعد  فحينها  واحد  أصل  من 
نسبة  االشتقاقي  واجلناس  الناقص  اجلناس  وبني 
جناس  كل  ان  أي  املطلق)		(،  واخلصوص  العموم 
اشتقاقي هو جناس ناقص، وليس كل جناس ناقص 

هو اشتقاقي.
جدول يبين الجنا�ض واأنواعه

نوعه الجناس اآليةالسورة
		القصص
 		القصص 

برُي – بريئون 		يونس
اشتقاقي عملي – عملكم 

			آل عمران 
		النساء

	الشورى
		الكهف

اشتقاقي  ولّي – يتولى			االعراف
اشتقاقي  بربي – وربكم		 غافر  
		هود 

			آل عمران 
0	غافر 

		آل عمران 

 وما بدلوا-		األحزاب 
اشتقاقي تبديال 

	الكهف 
0	 -		غافر  
			البقرة 

اشتقاقي  بربي – وربكم 0	الدخان 
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طريق  العاص  بن  عمرو  رســل  ــرتض  اع حني 
مكة،  اىل  املدينة  من  متوجه  وهــو  احلسني  ــام  اإلم
ال  له:  فقالوا  والنكوص،  الرجوع  ورفض  قاومهم 
تشق وحدة األمة وتفرقها، فردَّ عليهم بقوله تعاىل: ﴿
ُبوَك َفُقل يلِّ َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم ۖ  َأنُتم َبِريُئوَن  َوإِن َكذَّ
يونس،  سورة  َتْعَمُلوَن﴾  َّا  ممِّ َبــِريٌء  ــا  َوَأَن َأْعَمُل  مِمَّا 
االشتقاقي  اجلناس  وجود  هنا  ونالحظ   اآليــة		 
الذي شكل وحدة صوتية فضحت ادعاء هؤالء)0	(، 
)عميل(   لوحده  احلسني  اإلمــام  عمل  هو  فالعمل 
قبالة معسكر كامل )عملكم(، وال يوجد ثمة رابطة 
أصاًل بني اجلهتني، فهم )بريئون( من اإلمام وعمله، 
فال يمكن أن جيتمع احلق والباطل يف كفة واحدة!! 
وجرمهم،  واعتدائهم  عملهم  من  بريء  أيضًا  وهو 
ورصخة  قوية  داللة  الشاهد  هبذا  اإلمام  واستشهاد 
وأن  والباطل  احلق  )نجدين(  جهتني  لوجود  مدوية 
يراد هبا  التضليل وإطالق كلمة حق  حماولة األعداء 
باطل مكشوفة وزائفة، فمثل اإلمام احلسني ال يكون 
يف موضع  فرقة األمة وتشتيتها كام أرادوا أن يصوروا 

للناس، فاحلسني خرج لإلصالح وحسب.

ومن نامذج اجلناس األخرى يف الشواهد القرآنية 
َل  َنزَّ ِذي  الَّ اهللَُّ  َولِيَِّي  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  احلسينية  
نَي﴾ األعراف، اآلية			،  احِلِ اْلِكَتاَب ۖ َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ
فبني)وليي ويتوىل( جناس اشتقاقي بنّي عظمة اجلهة  
مؤكد  وبسياق  احلسني،  اإلمام  يمثلها  التي  الساندة 
بـ )إن( أوضح قرب هذه اجلهة أي )اهلل( من اإلمام 
بـ )الياء(،  احلسني، جسد هذا القرب إتصال املفردة 

اىل  اللحظة  آيّن  أمر  من  والتويل  النرصة  لتتحول  ثم 
أمر مستقبيل، عرّب عنه النص بالفعل املضارع )يتوىل( 
زمان ومكان،  وفاعلة يف كل  فاالستمرارية حارضة 
األعظم  الرسول  وأرسل  ه  وأقرَّ الكتاب  ل  نزَّ فالذي 

يتكفل بنرصة أوليائه الصاحلني ولو بعد حني.

تعاىل﴿... قوله  األخــرى  اجلناس  نــامذج  ومن   
ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَتظُِر ۖ   ن  مَّ َوِمنُْهم  َنْحَبُه  َقىَضٰ  ن  مَّ َفِمنُْهم 

َتْبِدياًل﴾.

اخلطاب  يف  متكررًا  سياقًا  شكلت  ــة  اآلي هــذه 
املعركة، فام أن يسقط شهيد إال وردد  أثناء  احلسيني 
اهلل  ــال  رج عــن  تتحدث  التي  اآليـــة،  هــذه  اإلمـــام 
عالقة  جتمعهم  فهؤالء  اهلل،  ألمر  املسّلمني  الثابتني، 

التساوي أي:

قضوا)استشهدوا( = ثبات  اجلنة

أحياء= ينتظرون = ثبات   اجلنة

بدلوا،  )ما  املصدري  االشتقاقي  اجلناس  فعربَّ 
ومــدى  الــرجــال  ــؤالء  ه ثبات  مــدى  عــن  تبدياًل( 
صدقهم، فاإلمام يعلن  أن معه رجال اهلل الصادقني، 
الذين ال تزحزحهم الدنيا وملذاهتا فعقيدهتم كاجلبال 
الراسيات، وطاعتهم إلمامهم ثابتة ونرصهتم معدة.
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المبحث الثاني: التكرار:

 – يكرُّ   – كرَّ  الرجوع،  أي  الكرُّ  هو  لغة:  التكرار 

كرًا وكرورًا وتكرارًا، وكرًّ عنه رجع، وكرر اليشء، 

كرره أي أعاده مرة بعد أخرى، والكركرة من اإلدارة 

والرتديد، وكركرة الرحى تراددها)		(.

تكرير  عن  )عبارة  فهو  اصطالحًا:  التكرار  أما 

من  وهو  لنكتة()		(،  واملعنى  اللفظ  يف  فأكثر  كلمة 

القدماء  العلامء  شغلت  التي  األسلوبية  الظواهر 

واملحّدثني، فلم خيل كتاب بالغي من دراسة التكرار 

وعرضه، وتنبع أمهيته من احلقيقة النفسية الذاهبة إىل 

أن تعلم السلوك يعتمد يف أحد عنارصه عىل التكرار، 

ومجالية  معنوية  أغراض  تؤدى  التكرار  طريق  فعن 

متعددة)		(.

قسمني  عىل  التكرار  القدماء  النقاد  قسم  لقد 

السجلاميس  ــال  قـ إذ  واملــعــنــى  الــلــفــظ  بحسب 

نوعان:  حتته  عال  )جنٌس  التكرار  إن  )ت	0	هـــ(: 

والثاين  املشاكلة،  ونسميه  اللفظي  التكرار  أحدمها 

التكرير املعنوي ونسميه املناسبة، وذلك ألنه إما أن 

هو  اللفظ  فإعادة  املعنى،  يعيد  أن  وإما  اللفظ  يعيد 

التكرير اللفظي أو املشاكلة، وإعادة املعنى هو تكرير 

ظاهرة  التكرار  ظل  وهكذا  املناسبة()		(،  أو  املعنى 

تشغل العلامء والباحثني يف كل عرص ومرص، ملا له من 

أمهية يف بناء النص األديب، وتتجىل تلك األمهية عرب 

وظيفتني يؤدهيا التكرار، األوىل وظيفة مجالية تتمثل يف 

البنية الشكلية واإليقاعية الناجتة عن استعامل التكرار 

وخلق احلركة اإليقاعية املميزة، والثانية: نفعية تتمثل 

بأثر التكرار يف الكشف عن املعنى، وإيصال الفكرة 

بشكل جيل اىل املتلقي)		(.

الوقت  يف  ومعنوية  موسيقية  ظاهرة  التكرار  إن 

جو  خُيلق  املقطع  أو  الكلمة  تكرار  طريق  فعن  ذاته 

صوتيًا  نسيجًا  وحيقق  املتلقي،  يف  يؤثر  ممتع  نغمي 

مميزًا والسيام يف القرآن الكريم الذي وظف الكلامت 

كانت  ســواء  واملشاهد،  املواقف  لرسم  واحلــروف 

بالكلمة  أم  نفسها،  باحلروف  متحققة  ــوات  األص

أهم  من  الصويت  فالتصوير  لآلية،  الكيل  بالنسق  أم 

الظواهر التي تيز النص القرآين وهي رٌس من أرسار 

إعجازه )		(.

يف  الواسع  حضورها  هلا  ظاهرة  التكرار  أن  كام 

السورة  تقوم  وأحيانًا  وبنيتها،  القرآنية  النصوص 

فيها  تكررت  التي  الرمحن  كسورة  التكرار  عىل  كلها 

نسق  ذات  السورة  جعل  الذي  النحو  عىل  الفاصلة 

صويت خاص)		(.
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جدول يبين التكرار 

    التكراراآلية  السورة 
 		القصص
 		القصص 

 		يونس
 			آل عمران 

 		النساء
تكرار في التركيب   فريق في الجنة -وفريق في السعير 	الشورى
 		الكهف

 			االعراف
 		 غافر
		هود 

 			آل عمران 
انما نملي لهم خير – انما نملي لهم ليزدادوا 0	غافر 

تكرار في التركيب إثمًا
		آل عمران 
تكرار في التركيب  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 		األحزاب 
  	الكهف 
	 -		غافر  
 			البقرة 

بربي - وربكم0	الدخان 

ُعْذُت  إِّنِ   ...﴿ تعاىل:  قوله  التكرار  نامذج  ومن 
بَِيوِْم  يُْؤِمُن  لَّ   ٍ ُمَتَكّبِ  ِ

ُكّ ّمِن  َوَرّبُِكم  بـِـَرّبِ 
اْلَِساِب﴾ غافر، اآلية		 وكذلك قوله: قوله تعاىل: 
ن تَرُْجُوِن﴾ الدخان، 

َ
﴿ِإَوّنِ ُعْذُت بَِرّبِ َوَرّبُِكْم أ

السياق  هذا  احلسني  اإلمام  يستعمل  هنا  اآليــة0	، 
خطاب  وهــو  ــاهلل(  ب )االستعاذة  قضية  يف  املتكرر 
وزبانيته،  فرعون  اىل   موسى النبي  وجهه  نبوي 
لتكون  واملفهومات  للصور  استدعائي  سياق  وهو 
النبوية  اجلهة  يمثل  فاإلمام  عامة،  الناس  أمام  ماثلة 

الفرعونية  اجلهة  يمثلون  وزبانيته  ويزيد  الساموية، 
الطاغية التي أذهلا اهلل وأعىل كلمته، وكام نالحظ أن 
السياق مؤكد بـ )إن(  ثم نلحظ مفردي)ريب، ربكم( 
فهي مضافة اىل الضمري املتصل ويف ذلك إحياء بقرب 
هذه اجلهة وحضورها وإرشافها عىل املشهد، فالرب 
رب اجلميع، ومطلع عىل اجلميع، وكام نرص صوت 
نرصته  ستكون  ــه،  وأذل فرعون  عىل  النبوي  احلــق 
برب  يعوذ  ملن  اخلط،  هلذا  امتدادًا  يمثل  ملن  حارضة 

الساموات واألرضني.
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المبحث الثالث: التقابل

املحسنات  من  هو  واملقابلة:  الطباق  او  التقابل 
البديعية املعنوية، وقد فرق النقاد القدماء بينهام فعّرفوا 
الطباق بأنه اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعنى أو هو 
اجلمع بني معنيني متقابلني يف اجلملة)		( كقوله تعاىل 
الكهف  سورة  ُرقُود...﴾  َوُهْم  ْيَقاًظا 

َ
أ ﴿َوَتَْسُبُهْم 

أو معان  املقابلة فهي أن يؤتى بمعنيني  أما  اآلية 		 
الرتتيب كقوله  يقابل ذلك عىل  بام  يؤتى  ثم  متوافقة 
ٰى،  لِلُْيْسَ هُ  ُ فََسُنَيّسِ  ، بِاْلُْسَنٰ َق  ﴿َوَصدَّ تعاىل: 

هُ  ُ ، فََسُنَيّسِ َب بِاْلُْسَنٰ ، َوَكذَّ ا َمن َبَِل َواْسَتْغَنٰ مَّ
َ
َوأ

ٰى﴾ الليل، اآليات 	-0	، فاملقابلة والتضاد  لِلُْعْسَ
الظهور  يف  واملنافسة  املعاين  بني  التحدي  من  نوع 
وال  بالداللة  مشحونة  تراكيب  الضدية  والثنائيات 
سيام إذا كانت يف كتاب معجز أحكمت آياته من لدن 
حكيم خبري، إن القيمة الفنية للتقابل تكمن فيام حيدثه 
التضاد من أثر داليل يف استجالء صور نفسية وذهنية 

متعاكسة يوازن فيام بينها عقل املتلقي ووجدانه)		(.

جدول يبين التقابل

التقابل اآلية السورة 

		القصص
 		القصص 

 		 يونس
			آل عمران 

		النساء
مقابلة معجمية وسياقية فريق في الجنة - وفريق في السعير 	الشورى
		الكهف

			االعراف
 		 غافر  
		هود 

مقابلة معجمية وسياقية  انما نملي لهم خير – انما نملي لهم ليزدادوا إثما 			آل عمران 
0	غافر 

		آل عمران 
مقابلة سياقية   فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 		األحزاب 
	الكهف 
	 -		غافر  
			البقرة 

0	الدخان 
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النهضوي  التقابل يف خطاب احلسني  ومن نامذج 
ِعرِي﴾  السَّ يِف  َوَفِريٌق  نَِّة  اجْلَ يِف  َفِريٌق  تعاىل﴿...  قوله 
خطابه  يف  احلسني  اإلمام  استمر   ،	 اآلية  الشورى، 
املوجه، تارة مذكرًا وتارة أخرى منذرًا، وتارة مبرشًا، 
وهنا يورد اإلمام هذا اجلزء من اآلية كي يثري األذهان 
اىل  وصــل  بأنه  املتلقي  ويصدم  القلوب،  ويوقظ 
مفرتق مفصيل، وعليه جيب أن يقرر مع من يكون؟ 
فكرها  هلا  جهة  والطرفان  جمتمع،  فريق  فالطرفان 
وقادهتا، وعىل املرء أن خيتار بني هذه الضدية، )فريق 
بإمامه  الفريق  أن  والشــك  السعري(  وفريق  اجلنة، 
وكالم  الدفة،  توجيه  عن  املسؤولة  فهي  وقيادته، 
الفريق  وعليه  للمجموعة،  عامًا  رأيًا  يشكل  القيادة 
الذي يكون مع اإلمام احلسني وهو ابن بنت رسول 
اإلنسانية بال شك يكون هو الفريق املؤدي اىل اجلنة، 
السعري،  اىل  يؤدي  الذي  الفريق  هو  اآلخر  والفريق 
للعقل  املستفزة  واملعجمية  السياقية  املقابلة  وهبذه 

جيب عىل املرء أن حيدد وجهته.

تعاىل:﴿َواَل  قوله  األخــرى  التقابل  نامذج  ومن 
اَم  إِنَّ َنُفِسِهْم  ألِّ َخرْيٌ  ْم  هَلُ ُنْميِل  اَم  َأنَّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَْسَبنَّ 
ِهني﴾ آل عمران:  ْم َعَذاٌب مُّ ْم لَِيْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُ ُنْميِل هَلُ
اآلية  هبذه  احلسني  اإلمام  يستشهد  هنا   ،			 اآلية 
والزيادة  فاإلمالء  للمتلقي،  مثري  قرآين  سياق  وهي 
والعيش  والرفاهية  ــرتف  ال عــالمــات  مــن  عالمة 
الرغيد، وسبيل اهلل ووسيلته يف خلقه أن يمد الفريق 
باملكاسب  وفرحته  نشوته  يف  ليغرق  ويمتعه  الضال 
منخريه،  عىل  ليكبه  بغتة  اهلل  أمر  يأيت  ثم  الدنيوية، 

زيادة؛  بقيت  حياته  يف  هبا  تتع  التي  الزيادة  فيجد 
لكنها زيادة يف اإلثم والضالل واإلنحراف، فال يغرت 
أحد بام لديه، وال يغبط أحد هؤالء املتنعمني ظاهرًا، 
إنام هذه الزيادة طريق رسيع إىل جهنم جراء تعاليهم 
ويمكن  الغي،  يف  واالستمرار  للحق  وجمانبتهم 

تصوير هذه املقابلة عىل النحو اآليت:

                                خري)دنيا(

إنام نميل هلم                                     
              زيادة

إنام نميل هلم                                      

                                )ليزدادوا إثاًم( = اآلخرة= جهنم

فالزياد ة قائمة واإلمالء مستمر؛ لكن الرهان عىل 
نوعية هذه الزيادة وما يرتتب عليها من جزاء.

المبحث الرابع: الفا�شلة

الفاصلة لغًة: هي الفصل بني الشيئني، والفاصلة 
اخلرزة التي تفصل بني خرزتني يف النظام، وقد فّصل 
لؤلؤتني  كل  بني  جعل  أي  مفّصل  وعقد  النظم، 
خرزة، ومثل الفصل: أي القضاء بني احلق والباطل، 
ومنها التفصيل أي التبيني، والفصل واحد الفصول 

وهو القطع)0	(.

الفاصلة اصطالحًا: فهي آخر كلمة يف اآلية،  أما 
كالقافية يف الشعر، وسجعة النثر، وهي الطريقة التي 
ألهنا  فاصلة  وتسمى  الكالم،  سائر  القرآن  هبا  يباين 
يف  متشاكلة  حروف  وهي  اآليــتــني)		(،  بني  تفصل 
املقاطع توجب حسن إفهام املعاين، أو هي كلمة آخر 
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اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع)		(.

تشكيلة  من  جزء  الكريم  القرآن  يف  الفاصلة  إن 
أكسبت  التي  اجلاملية  مظاهر  من  ومظهر  اإلعجاز 
املعنى  إيصال  عىل  وساعدت  وتاسكًا  قوة  أسلوبه 
املراد عن طريق النغم املتولد منها، فقد أشار ابن قتيبة 
ُيمل  القرآن متلوًا ال  قائاًل: )جعل اهلل تعاىل  إىل ذلك 
اآلذان، وغضًا  تّجه  التالوة، ومسموعًا ال  عىل طول 

عجائبه( تنقيض  ال  وعجيبًا  الــرد  كثرة  عىل  خيلق  ال 

يف  األسلوبية  النظم  أبرز  من  الفاصلة  تعد  لذا   ،)		(

يعكس  بذاته  مقصود  نسق  وهــي  الكريم  القرآن 
صورة املعنى ويرسم حدوده، وهذا يعني أهنا عامل 
القرآن  أساس ذايت وليس كامليًا)		(، فكل حرف يف 
)ت	0	هـ(:  الرازي  قال  كام  بذاته  مقصود  الكريم 
إالّ  الكريم  الــقــرآن  يف  حركة  وال  حــرف  من  )مــا 
بعضها،  تدرك  البرشية  العقول  أن  ثم  فائدة،  وفيه 
إالّ  العلم  من  البرش  ُأويت  وما  أكثرها،  إىل  تصل  وال 
قلياًل()		(، فالفاصلة هلا أثر يف إبراز اجلانب النغمي 
والرتنم اإليقاعي عرب الوقوف عىل رؤوس اآليات، 
ويعرف الوقف عىل أنه )قطع الصوت للتنفس عادًة(
)		(، والغرض من هذا الوقف هو حتقيق االنسجام 

الفواصل  بني  الصويت  التشابه  طريق  عن  املوسيقي 
طريق  عــن  يوحدها  فالوقف  خمتلفة  كانت  وإن 
أو  اجليل  البالغي  رسها  فاصلة  فلكل  التسكني)		(، 
الكريم  القرآن  كلمة يف  استبدال  يمكن  إذ ال  اخلفي 
يف  أو  اآليات  أول  يف  موقعها  كان  أيًا  أخرى  بكلمة 
سيام  وال  الصويت  فاجلانب  خواتيمها  أو  وسطها 

باملعاين  ومرتبط  لذاته  مقصود  القرآنية  الفواصل 
املراد حتقيقها إذ أن أي تغيري يف املبنى يؤدي إىل تغيري 
املعنى  اختل  احلروف  من  حرف  ُرفع  فإذا  املعنى  يف 

واضطرب الفهم)		(.

وتنقسم الفاصلة القرآنية عىل أنواع منها:

تتامثل . 	 التي  وهي  )املتوازية(:  املتامثلة  الفواصل 
كقوله  الروي)		(  وحرف  الوزن  يف  وتتفق 
َفاَل  ائَِل  السَّ ا  َوَأمَّ َتْقَهر  َفال  اْلَيتِيَم  ا  ﴿َفَأمَّ تعاىل: 

َتنَْهرْ﴾الضحى: اآليتان: 	-0	.

تتفق . 	 التي  وهي  )املوازنة(:  املتقاربة  الفواصل 
تعاىل:   كقوله  الروي)0	(  حرف  دون  الوزن  يف 
آَمنُوا  الَِّذيَن  ِمَن  َكاَن  ُثمَّ  َبٍة،  َمْتَ َذا  ِمْسكِينًا  ﴿َأْو 
البلد:  بِامْلَْرَحَةِ،﴾  َوَتَواَصْوا  رْبِ  بِالصَّ َوَتَواَصْوا 

اآليتان:		-		.

حرف . 	 يف  تتفق  التي  وهي  املطرفة:  الفواصل 
ا  مَّ م  ﴿هَلُ تعاىل:  كقوله  الوزن)		(  دون  الروي 
َر  لُِيَكفِّ امْلُْحِسننَِي،  َجَزاُء  لَِك  َذٰ ِْم  َربِّ ِعنَد  َيَشاُءوَن 
َأْجَرُهم  ْم  ِزَيُ َوَيْ َعِمُلوا  الَِّذي  َأْسَوَأ  َعنُْهْم  اللَُّ 
اآليتان:  الزمر،  َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  الَِّذي  بَِأْحَسِن 

.		-		

الفاصلة . 	 وهي  )التسل(:  املنفردة  الفواصل 
﴿ تعاىل:  كقوله  تتقارب)		(،  ومل  تتامثل  مل  التي 
ُقوا اللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َوَأنِفُقوا  َفاتَّ
َنُفِسُكْم َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلٰئَِك ُهُم  ا ألِّ َخرْيً
ُيَضاِعْفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اللََّ  ُتْقِرُضوا  إِن  امْلُْفلُِحوَن، 
التغابن،  َحلِيٌم﴾  َشُكوٌر  َواللَُّ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َلُكْم 

اآليتان: 		-		.
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إن الفواصل القرآنية قيمة صوتية تؤدي وظيفتها 
القدماء  العلامء  تناوهلا  وقــد  الــقــرآين،  السياق  يف 
تقديم  من  القرآين  السياق  يتعمده  قد  ما  ــروا  وذك
يقفوا  مل  لكنهم  القرآنية،  للفاصلة  رعاية  تأخري  أو 
طريق  عن  مة  املقدَّ واجلاملية  الصوتية  وظيفتها  عند 
سياق  يف  النحوية  الرتبة  تتغري  فقد  األلفاظ،  جرس 
ما ألجل الفاصلة وما تولده من جرس، كام يف قوله 
َّا  اَلَة َوِم تعاىل: ﴿الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن﴾ البقرة، اآلية:	 بدالً من )ينفقون 
الفاصلة  وظيفة  عىل  شاهد  ــذا  وه رزقناهم(  مما 
القرآنية)		(، ولكن هذا ال يعني أن اهلدف من تقديم 
)مما رزقناهم( هو الفاصلة فقط؛ بل قد يكون ألجل 
التأكيد أن ما ينفقه العبد من أموال هو جزء مما رزقه 
املالك  هو  تعاىل  اهلل  وأن  جمازًا  مالك  فهو  تعاىل،  اهلل 

احلقيقي لكل ما يف السموات واألرض.

جدول يبين الفا�شلة

الفاصلةاآلية السورة 
الظالمين		القصص
السبيل		القصص 

تعلمون		يونس
اآلية غير تامة			آل عمران 

مشيدة		النساء
السعير	الشورى
عضدا		الكهف

الصالحين			االعراف
الحساب		 غافر
الظالمين		هود

مهيمن			آل عمران 
األحزاب0	غافر 

ا لعالمين		آل عمران 
تبدياًل		األحزاب 
عجبًا	الكهف 

يعلمون – يسحبون 0	 -		غافر
العليم 			البقرة 

ترحمون0	الدخان 

اخلطاب  يف  القرآنية  الشواهد  أن  بينّا  وأن  سبق 
احلسيني النهضوي تعد نصًا واحدًا؛ وذلك لقصدية 
اخلطاب من جهة، وخلصوصية املخاطِب وهو اإلمام 

احلسني وعىل ذلك سنرصد مجلة من اخلصائص 
األسلوبية الصوتية للفواصل القرآنية، وأوهلا  تكرار 
للسكون)		(:  الــعــارض  املــد  نسق  عــىل  الفاصلة 
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احلساب،  السعري،  الصاحلني،  العاملني،  )الظاملني، 
املدود  فهذه  ترمحون(  العليم،  يسحبون،  يعلمون. 
تشكل وحدة صوتية تؤثر يف املتلقي وتسعى لرتسيخ 
اهلدف املراد يف ذهنه، والسيام  وأن املخاَطبني  جلهم 
تيل  موسيقية  بذائقة  يتمتعون  والعرب  العرب،  من 
يلحقون  ترنموا  )إذا  فهم  والتطريب،  الرتنيم  اىل 
األلف والياء والنون ألهنم أرادوا الصوت ويرتكون 
ذلك إذا مل يرتنموا، وجاء يف القرآن عىل أسهل موقف 
وأعذب مقطع()		( ناهيك عن تأثري الصوت وفاعليته 
هو  وجيذبه  فيه  يؤثر  فالذي  العريب،  غري  املتلقي  يف 
ينتهي)		( النص قبل أن  الصوت، حتى يكاد يكمل 
فعىل سبيل املثال قوله تعا ىل: ﴿...َفَسْوَف َيْعَلُموَن،  
اَلِسُل ُيْسَحُبوَن﴾ غافر،  إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ
عاليًا  احلــق  صــوت  يصدح  هنا   ،		-	0 اآليتان 
أرهقوا  الذين  املجرمني،  هؤالء  هناية  بحتمية  ليذّكر 
وهو  الرسول  دم  وهو  احلسني  دم  الطاهرة،  الدماء 
مهجته وحبيبه، واألشد إيالمًا يف هذا اخلطاب هو أن 

املخاطِب رأس احلسني املقطوع !!!

ة، ُيرفع  امُلرَّ هناك حيث كل شء بتوقيت احلقيقة 
وهو  أحدهم  فيسمع  الشجر،  عىل  احلسني  رأس 
 احلارث بن وكيدة، وكان ممن محل رأس احلسني
ــردد اآليــات، فكذب  ــرأس وهــو ي سمع صــوت ال
نفسه، ثم فكر يف رسقة الرأس ، فإذا بالرأس: يناديه: 
سفكهم  سبيل،  من  ذلك  إىل  لك  ليس  وكيدة  بن  يا 
فذرهم:  ــاي  إي تسيريهم  من  اهلل  عند  أعظم  دمــي 
اَلِسُل  َفَسْوَف َيْعَلُموَن،  إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ

ُيْسَحُبوَن)		(!

ــوووووون(  ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ــلـــة )ي فـــالحـــظ فـــاصـ
هذا  يف  املد  صوت  عرب  كيف  و)يسحبوووووون( 
بجزاء  ويقينه  احلسني  صــوت  امتداد  عن  املشهد 
هؤالء، وعرب عن مدى  عقوبة هؤالء يوم اجلزاء، فاملد 
يتناسب مع حاهلم اخلالدة يف العذاب، وهم يسحبون 
سحبًا يف نريان جهنم، واألغالل يف أعناقهم، املد عرب 

عرب عن الالعودة هلؤالء بعد فعلهم!!.

املشهد  الرئيس يف هذا  الفاعل  الصوت كان  إذن 
املجرمني،  هؤالء  جزاء  يوازي  أنني  املعجز،  اإلهلي 
آخر  حتى  بقصديته  ماثاًل  ظل  احلسيني  فاخلطاب 
املطاف، فأين أمة العرب التي تفقه اخلطاب وتدركه، 
أين هم من هذا اخلطاب احلجاجي؟ توالت احلجج 
قيام  حتى  ماثلة  ستظل  التي  املشهدية  والــدالئــل 

الساعة.

بمد  املتشكلة  الــفــاصــلــة   مــالحــظــة  ويــمــكــن 
فللصوت  تبدياًل(  عجبًا،  )عضدًا،  يف  العوض)		( 
فيها داللة مرتبطة باملعنى املراد من االستشهاد كام يف 
َعُضًدا﴾  امْلُِضلِّنَي  ُمتَِّخَذ  ُكنُت  ﴿...َوَما  تعاىل:  قوله 
اآليــة،  موضوعة  مع  االلــف  اطــالق  تناسب  فهنا 
ولوازم  وسندًا،  عونًا  املضلني  اختاذ  يف  قائم  فالنفي 
ثابت  املضلني  اختاذ  فنفي  الثبات،  عىل  تدل  السياق 
كنت  ما  وقــال:  أختذ،  ال  أو  أختذ  مل  مثاًل:  يقل  مل  إذ 
متخذ، فاألسامء توحي بالثبات والسيام اسم الفاعل 
ضالهلم  وثبات  القوم  هؤالء  حال  وكذا  )متخذ(، 
املقيدة  األفعال  بخالف  األســامء  أن  أي  )مضّلني( 
ثم  السياق،  باستقرار  وتوحي  ثابتة،  تكون  بالزمن، 
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لتتمم الفاصلة املعنى وهو قطعية القرار يف عدم اختاذ 
داللة  مع  يتالءم  األلف  فمد  وسندًا،  عونًا  املضلني 

السياق ويعضده صوتيًا. 

 احلسني اإلمام  موالنا  خاطب  الشاهد  وهبذا 
عبيد اهلل بن احلر اجلعفي، إذ َمرَّ بفسطاطه يف الطريق، 
وقال له: انرصين يغفر اهلل ذنوبك ويشفع لك جدي، 
نرصُتك  لو  اهلل،  رسول  ابن  يا  احلر:  ابن  عليه  فردَّ 
لكنت أول مقتول بني يديك،ولكن هذا فريس خذه 

إليه، فوا اهلل ما ركبته قط  وانا أروم شيئًا إال بلغته!!

فأعرض عنه احلسني بوجهه موجهًا له خطابًا قويًا 
ه  بعد أن سمع ردَّ مكثفًا، ومتغريًا عن خطابه األول 
فرسك  يف  وال  فيك،  لنا  حاجة  له:ال  فقال  البائس، 
)وما كنُت متخذ املضّلني عضدًا(، ولكن فّر، فال لنا 
وال علينا،فإنه َمْن سمع واعيتنا أهل البيت ومل جيبنا 

أكبَّه اهلل عىل وجهه يف نار جهنم!!)		(.

وقاطعًا،  قويًا  قصديًا  اإلمــام  خطاب  كان  إذن 
ملا  تامًا  مطابقًا  توظيفًا  اآلية  هبذه  استشهاده  وكان 
حدث، فهذا الرد وحده الذي يتالءم مع وقاحة هذا 

الرجل وغّيه وخذالنه!!.

الخاتمة

لقد مّثل هذا البحث إنطالقة علمية نصية جديدة، 
الشواهد  وترصد  احلسيني  اخلطاب  بتحليل  تعنى 
خطابه  يف   احلسني اإلمام  أوردها  التي  القرآنية 
النهضوي التعبوي، وقد خلص البحث اىل جمموعة 

من النتائج:

مع . 	 والتواصل  اخلطاب   احلسني اإلمام  أوىل 
وألقى  إالّ  يمر يف مكان  أمهية كبرية، فال  الناس 

عىل أهله احلجة مذّكرًا وواعظًا ومنذرًا ومبرشًا.
استند اإلمام احلسني يف خطابه اىل النص القرآين؛ . 	

لذا كثرت الشواهد القرآنية يف خطابه.
اإلمام . 	 لدى  حارضة  اخلطابية  القصدية  كانت 

أو  القرآين  الشاهد  مستوى  عىل  سواء  احلسني، 
غريها من املستويات اخلطابية.

كان . 	 احلسيني  اخلطاب  يف  القرآين  الشاهد  إن 
وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  فهو  عالية،  بدقة  خمتارًا 

باهلدف اإلصالحي للنهضة احلسينية.
نصًا . 	 احلسيني  اخلطاب  القرآنية يف  الشواهد  تعد 

وإعالمية  تواصلية  رسالة  شكلت  ألهنا  واحدًا؛ 
ممثلة للنهضة احلسينية، وعليه ظهرت هلذا النص 
الصوتية،  األسلوبية  اخلصائص  من  جمموعة 

سنوضحها تباعًا.
اجلناس . 	 القرآين(  )الشاهد  النص  وظف 

االشتقاقي، الذي أسهم يف تشكيل داللة صوتية 
داعمة هلدف النهضة.

كان التقابل حارضًا يف النص وبنوعيه املعجمي . 	
والسياقي، وكان ذا داللة معنوية وداللة صوتية 

أيضًا، أي التقابل الصويت والتقابل املعنوي.
عىل . 	 الرتكيز  إطار  يف  التكرار  السياق  وظف 

التمييز بني احلق ومتبنياته والباطل ومتبنياته.
األوىف . 	 الصوتية  الداللة  القرآنية  للفاصلة  كان 

ومد  للسكون،  العارض  املد  بني  فام  حضورًا، 
عىل  اجلمهور  اىل  خطابه  اإلمام  وجه  العوض 
عربًا،  بدوًا،  حرضًا،  وأجناسه،  طبقاته  خمتلف 
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قلة  سالكيه  أن  إال  واسع  طريق  فاحلق   ، عجاًم 
مصطفاة.

احلسني . 0	 لإلمام  اخلطايب  املستوى  تغري 
بحسب مراحل النهضة،ففي املرحلة األوىل التي 
مثلت خروجه من املدينة اىل مكة ثم اىل كربالء 
الدعوة وكرس أطواق  اىل  يميل  فيها  كان خطابه 
داع  فال  اآلجال،  بحتمية  والتذكري  اخلوف، 
للخوف من املوت، فهو املوعد الثابت، فإذا حان 

ال يستطيع أحد دفعه أو منعه.
مصري  عىل  يركز  الواقعة  أثناء  اخلطاب  كان  بينام 
جبهة  جبهتني،  وجود  قضية  عىل  ويركز  الظاملني، 
وجبهة  اهلل(  رسول  بنت  )ابن  هو  يمثلها  التي  احلق 
الباطل التي كان يمثلها يزيد وجنده.وأيضا ركز عىل 

تبيان موقف أصحابه واهل بيته الثابت الراسخ.

 ينتقل السياق اىل نمط آخر بعد استشهاده ثم 
هنا  وهــو  الكهف،  ســورة  الرشيف  ــرأس  ال فــريدد 
حماولة  ألي  ومزياًل  للحقيقة  كاشفًا  إعالمًا  يامرس 
عرصنا  اىل  ممتدة  مستقبلية  أو  آنية  تعجب  أو  نكران 
عىل  تدل  بشواهد  اإلمام  استشهد  وكذلك  الراهن، 

مصري من جترأ عىل رجال اهلل وأحبائه املخلصني.

السياقات . 		 عىل  اعتمدت  القرآنية  الشواهد 
املتضمنة اخلصائص الصوتية والرتكيبة أكثر من 
اخلصائص الداللية، وذلك ألن احلال العام كان 
ما،  اىل حدٍّ  توجيه خطاب قوي ومبارش  يقتيض 
التشبيهية   أو  االستعارية  الفنية  للصور  جمال  فال 

يف خضم هذا احلدث النهضوي. 
العاملني والصالة  أن احلمد هلل رب  وآخر دعوانا 
الطيبني  بيته  ــل  وأه املرسلني  سيد  عىل  والــســالم 

الطاهرين.

الهوام�ض

املستدرك عىل الصحيحني: 	/			.( 	)

ومقاييس ( 	)  0 شهد،  مادة  العرب،  لسان  ينظر 
اللغة: مادة شهد.

اللغة ( 	) يف  العربية  املصطلحات  معجم  ينظر: 
واألدب: 			.

ينظر: علم اللغة العام: 		-		.( 	)
البنيوية وعلم االشارة: 		.( 	)
اللسانيات ( 	) علم  يف  أساسية  قضايا  ينظر: 

احلديث: 		.
عند ( 	) الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج  ينظر: 

العرب، رسالة ماجستري: 	-	.
ينظر: اجتاهات الشعرية احلديثة: 		-		.( 	)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية: 		.( 	)
والبالغة ( 0	)  ،		-		 اإلعجاز:  دالئل  ينظر: 

القاهر  عبد  اخلالدين  الناقدين  بني   – العربية 
اجلرجاين وابن سنان اخلفاجي: 		-		.

القيم ( 		) آيات  يف  األسلوبية  اخلصائص  ينظر: 
األخالقية: 		.

الشيخ ( 		) الرجال،  معرفة  اختيار  ينظر: 
الطويس: 	/0		.

ينظر: قضايا الشعرية: 		.( 		)
عند ( 		) الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج  ينظر: 

العرب رسالة ماجستري: 0	.
ُينظر: البناء الصويت يف البيان القرآين: 	-	.( 		)
البيان والتبيني: 	/		.( 		)
ينظر: البيان والتبيني: 	/			.( 		)
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ينظر: إعجاز القرآن: 		.( 		)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية، رسالة ( 		)

ماجستري: 		.
وتفسري ( 0	)  ،	0	/	0 القرآن:  غرائب  ينظر: 

الرازي: 	/0		. 
التفسري البياين للقرآن الكريم: 	/		.( 		)
سورة الكهف: اآلية 	.( 		)
ينظر: روح املعاين: 	/		.( 		)
املنهج ( 		) ضوء  يف  احلديثة  البالغة  ينظر: 

دراسة  الكهف  وسورة   ،			 اإلسالمي: 
أسلوبية، رسالة ماجستري: 		.

البالغة العربية: 	/			.( 		)
علم البديع: 			.( 		)
املصدر.نفسه:	0	.( 		)
ينظر: البالغة العربية: 	/			.( 		)
نسبة العموم واخلصوص املطلق: هي النسبة ( 		)

عىل  أحدمها  يصدق  مفهومني  بني  تكون  التي 
عىل  اآلخر  ويصدق  اآلخر،  يصدق  ما  مجيع 
بعض ما يصدق عليه األول كاملعدن والفضة، 

ينظر: املنطق: 	/		.
ينظر: تاريخ الطربي: 	/			.( 0	)
املحيط: ( 		) والقاموس  العرب،  لسان  ينظر: 

مادة كرر.
أنوار الربيع يف أنواع البديع: 	/			.( 		)
املنهج ( 		) ضوء  يف  احلديثة  البالغة  ينظر: 

االسالمي: 0	.
املنزع البديع: 			.( 		)

العربية ( 		) للقصيدة  اإليقاعية  البنية  ينظر: 
املعارصة: 			.

ينظر: الصورة السمعية يف جزء عم: 		.( 		)
ينظر: البناء الصويت يف البيان القرآين: 		-( 		)

.		
علوم ( 		) يف  واإليضاح   ،			 البديع:  ينظر: 

البالغة: 			.
ينظر: فنون بالغية: 			-			.( 		)
املحيط: ( 0	) والقاموس  العرب،  لسان  ينظر: 

مادة فصل.
(		 )-		/	 القرآن:  علوم  يف  الربهان  ينظر: 

		، اإلتقان يف علوم القرآن: 	/			، 	0	.
ينظر: النكت يف إعجاز القرآن: 		.( 		)
تأويل مشكل القرآن: 	.( 		)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية، رسالة ( 		)

ماجستري: 		-		.
تفسري الرازي: 	/		.( 		)
فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق: 			.( 		)
ينظر: الفاصلة يف القرآن الكريم: 			. ( 		)
واللغة ( 		)  ،		-		/	 البياين:  التفسري  ينظر: 

العربية ومعناها ومبناها: 			.
ينظر: احلقائق املكللة يف بيان إعجاز فواصل ( 		)

اآليات املنزلة: 0	.
ينظر: احلقائق املكللة يف بيان إعجاز فواصل ( 0	)

اآليات املنزلة: 0	.
رسالة ( 		) عم:  جزء  يف  البالغية  الوجوه  ينظر: 

ماجستري: 		.
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رسالة ( 		) عم:  جزء  يف  البالغية  الوجوه  ينظر: 
ماجستري: 	.

ينظر: البيان يف روائع القرآن: 			.( 		)
أحد ( 		) يأيت  أن  وهو  للسكون:  العارض  املد 

قبل احلرف  الياء(  الواو،  املد )األلف،  حروف 
ما  بمقدار مرتدد  املد  األخري مما يسبب ويسوغ 
حركات.  الست  أو  األربع،  أو  احلركتني  بني 
-	0	 القرآين:  األداء  يف  املد  ظاهرة  ينظر: 

.	0	
اإلتقان يف علوم القرآن: 	/	0	.( 		)
ينظر: اعجاز القرآن والبالغة النبوية: 			.( 		)
ينظر: داللئل اإلمامة: 		.( 		)
آخر ( 		) يف  ُيلفظ  الذي  املد  هو  العوض:  مد 

حال  يف  الفتح  بتنوين  تنتهي  التي  الكلامت 
ممدودة  بألف  التنوين  تعويض  ويتم  الوقف، 
اآلية،  هذه  عند  توقف  القارئ  أن  إىل  إشارة 
ينظر:  حركتني.  بمقدار  العوض  مد  ويكون 

املذكرة يف التجويد: 0	.
(		 ).		 :ينظر: مقتل احلسني

الم�شادر والمراجع:

القرآن الكريم

واملقوالت، . 	 األصول  احلديثة،  الشعرية  اجتاهات 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اسكندر،  يوسف  د. 

لبنان، ط	، 	00	م.

اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، عبد الرمحن بن . 	
أيب بكر )ت			هـ(، تح: حممد أبو الفضل ابراهيم، 
اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص، د. ط، 				م.

اختيار معرفة الرجال، املعروف برجال الكيش، شيخ . 	

الطائفة، أبو حممد بن احلسن الطويس )ت0		هـ(، 
قم  البيت،  أهل  مؤسسة  الرجائي،  مهدي  تح: 

املقدسة، 	0		هـ.

مصطفى . 	 الرافعي،  النبوية،  والبالغة  القرآن  إعجاز 
الكتاب  دار  )ت				هـ(،  الرزاق  عبد  صادق 

العريب، بريوت، لبنان، ط	، 	00	م.

بكر . 	 أبو  الطيب  بن  حممد  الباقالين،  القرآن،  إعجاز 
املعارف،  دار  صقر،  أمحد  السيد  تح.  )	0	هـ(، 

مرص، ط	، 				.

أنوار الربيع يف أنواع البديع، املدين، عيل صدر الدين . 	
ابن معصوم، تح: شاكر هادي شكر، مطبعة النعامن، 

النجف األرشف، العراق، ط	، 				م.

القزويني . 	 اخلطيب،  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 
)ت			هـ(، تح: د. عبد احلميد اهلنداوي، مؤسسة 

املختار للنرش والتوزيع، 	00	م.

عبد . 	 بن  حممد  الزركيش،  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
اهلل )ت			هـ(، ت: حممد أبو الفضل ابراهيم دار 
إحياء الكتب العربية، عيسى البايب اجللبي ورشكاه، 

ط	، 				م

البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي، د. حممود . 	
للطباعة والنرش، مطبعة سليامن  الفقه  البستاين، دار 

زاده، إيران، ط	، 				هـ.

عبد . 0	 اخلالدين،  الناقدين  بني  العربية  البالغة 
عبد  د.  اخلفاجي،  سنان  وابن  اجلرجاين  القاهر 
ط	،  بريوت،  اجليل،  دار  عيل،  غريب  العاطي 

				م.

حبنكة . 		 حسن  بن  الرمحن  عبد  العربية،  البالغة 
القلم،  دار  )ت				هـ(،  الدمشقي،  امليداين 

دمشق، ط	، 				م. 
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البناء الصويت يف البيان القرآين، د. حممد حسن . 		
رشرش، دار الطباعة املحمدية، القاهرة، مرص، ط	، 

				م.

يف . 		 املعارصة  العربية  للقصيدة  اإليقاعية  البنية 
اجلزائر، عبد الرمحن تربماسني، دار الفجر للطباعة 

والنرش والتوزيع، ط	، 	00	م.

ترمجة . 		 هوكز،  ترنس  اإلشارة،  وعلم  البنيوية 
بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  املاشطة،  جميد 

				م.

البيان يف روائع القرآن، دراسة أسلوبية ولغوية . 		
الكتب، مرص،  عامل  تام حسان،  د.  القرآين،  للنص 

ط	، 				م.

حممد . 		 وامللوك؛  الرسل  تاريخ  الطربي،  تاريخ   
الفضل  أبو  حممد  تح:  الطربي،  يزيد  بن  جرير  بن 

إبراهيم، دار املعارف، ط	، 				 – 				.

ابن قتيبة، أبو حممد عبد . 		 القرآن،  تأويل مشكل 
الدينوري )ت			هـ(، تح:  اهلل عبد اهلل بن مسلم 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، د. ط، د. ت.

بنت . 		 عائشة  الكريم،  للقرآن  البياين  التفسري 
املعارف،  دار  )ت				هـ(،  الشاطئ  الرمحن  عبد 

القاهرة، مرص، ط	، 				م.

التفسري . 		 أو  الغيب  مفاتيح  الرازي،  تفسري 
التيمي،  احلسني  بن  اهلل  عبد  أبو  الرازي،  الكبري، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )ت	0	هـ(، 

لبنان، ط	، 0			هـ.

مؤسسة . 0	 البستاين،  حممود  د.  التفسريالبنائي، 
ط	،  املقدسة،  الرضوية  لالستانة  التابعة  الطبع 

				هـ.

اآليات . 		 بيان إعجاز فواصل  املكللة يف  احلقائق 
املنزلة، السعيد وغروز، مكتبة أم القرى، 	00	م.

 اخلصائص األسلوبية يف آيات القيم األخالقية . 		
)الكرم واإلحسان أنموذجًا(، د. أمل حممد األسدي، 

دار السكرية، القاهرة، مرص، ط	، 		0	.

دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد . 		
حممد  حممود  ت:  )ت			هـ(،  حممد  بن  الرمحن 

شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط	، 				م.

الطربي، . 		 جرير  بن  حممد  االمامة،  دالئل 
اإلسالمية  الدراسات  قسم  تح:  )ت0		هـ(، 
-مؤسسة البعثة – قم املقدسة، ط 	، ت: 				هـ.

العظيم . 		 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
احلسيني  الدين  شهاب  اآللويس،  املثاين،  والسبع 
دار  عطية،  عبدالباري  عيل  تح:  )ت0			هـ(، 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 				هـ.

عيل . 		 حسني  د.  أسلوبية،  دراسة  الكهف  سورة 
نارص، دار السكرية، القاهرة، ط	، 		0	.

الصورة السمعية يف جزء عم، دراسة أسلوبية، . 		
د. حسني عيل نارص، دار السكرية، القاهرة، ط	،ت  

		0	م.

صوتية . 		 دراسة  القرآين،  األداء  يف  املد  ظاهرة 
للمدة الزمنية للمد العارض للسكون، حييى بن عيل 
ط	،  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  املباركي، 

	00	م.

حممد . 		 كامل  د.  )األصوات(،  العام  اللغة  علم 
برش، دار املعارف، مرص، ط	، 				م.
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الدين . 0	 نظام  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب 
القمي النيسابوري، تح: زكريا عمريات، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 				هـ.

الفاصلة يف القرآن، د. حممد احلسناوي، بريوت، . 		
لبنان، ط	، 				م.

عيل، . 		 نجاة  والتطبيق،  النظرية  بني  اإللقاء  فن 
ط	،  مرص،  القاهرة،  اللبنانية،  املرصية  الدار 

				م.

فنون بالغية، د. أمحد مطلوب، منشورات دار . 		
ط	،  الكويت،  والتوزيع،  للنرش  العلمية  البحوث 

				م.

الدين . 		 جمد  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس 
بيضون،  عيل  حممد  )ت			هـ(،  يعقوب  بن  حممد 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 	00	م.

احلديث، . 		 اللسانيات  علم  يف  أساسية  قضايا 
مازن الوعر، دمشق، سوريا، ط	، 				م.

ترمجة: . 		 جاكوبني،  رومان  الشعرية،  قضايا 
حممد الويل  ومبارك حنون،دار توبقال للنرش، الدار 

البيضاء، املغرب، 				م.

 لسان العرب، اإلمام العالمة أبو الفضل مجال . 		
)ت			هـ(،  منظور  ابن  مكرم،  بن  حممد  الدين 
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

لبنان، ط	، 	00	م.

حسان، . 		 تام  د.  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 
ط	،  مرص،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  مطبعة 

				م.

حسني . 		 بن  نبهان  حممد  التجويد،  يف  املذكرة 

مرصي، جامعة ام القرى، ط	، 	00	م.

املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، . 0	
الضبي،  نعيم  بن  محدويه  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
الطهامين النيسابورى، الشهري باحلاكم، ويعرف بابن 
عطا،   القادر  عبد  مصطفى  اهلل،تح:  عبد  أبو  البيع، 

دار الكتب العلمية، ط	، ت 				 – 	00	.

اللغة واألدب، . 		 العربية يف  املصطلحات  معجم 
لبنان، بريوت،  جمدي وهبة، كامل املهندس، مكتبة 

ط 	، ت 				.

بن . 		 أمحد  احلسن  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم   
منشورات  الدين،  شمس  ابراهيم  حتقيق:  فارس، 

دار األعلمي، بريوت – لبنان، ط	، 		0	م.

تح: . 		 األزدي،  خمنف  أبو   ،احلسني مقتل 
املقدسة،  قم  العلمية،  املطبعة  الغفاري،  حسني 

د.ن،د.ت.

البديع، . 		 أساليب  جتنيس  يف  البديع  املنزع 
الغازي،  عالل  ت:  )ت	0		هـ(،  السجلاميس 

مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 0			م.

املنطق، الشيخ املظفر، حممد رمضان، دار الغدير . 		
للطباعة والنرش، قم املقدسة، إيران، ط	، 	00	م.

النكت يف إعجاز القرآن، الرماين، عيل بن عيسى . 		
بن عيل بن عبد اهلل املعتزيل )ت			هـ(، ت: حممد 
املعارف،  دار  خلف اهلل، و د، حممد زغلول سالم، 

مرص، ط	، 				م.

الر�شائل والأطاريح:

دراسة . 	 العرب  عند  الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج 
كلية  ماجستري،  رسالة  حميي،  فائق  إنعام  وتطبيق، 



م.د.اأمل محمد ح�سن الأ�سدي

117

اآلداب، جامعة بغداد، 				م.

البالغية يف جزء عم، وسن حممود لطيف، . 	 الوجوه 
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، 	00	م.
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الملخ�ض

أو  للمجتمع  ملا يرتتب عليه من صالح  دقيق وخطري جدًا، وذلك  العقائد حديث  احلديث عن  إن 
املجتمع، وعكسيًا مع فساده، ويكاد يكون هذا  يتناسب طرديًا مع صالح  العقائد  فيه، فصالح  إفساد 
القانون تكوينيًا، نستشعره من خالل النصوص القرآنية الكثرية ومنها قوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ 

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾ سورة الروم اآلية 		. َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ

فعالقة الفساد بأعامل الناس واضحة جدًا يف هذه اآلية، والواقع أن األعامل مرتتبة عىل إرادة الناس، 
وارادة الناس مرتتبة عىل عقوهلم والعقول هي حمل االعتقاد، فاملحرك لليد هو إرادة العقل املمتلئ بالفكر، 
وهذا الفكر إما أن يكون مرتبطًا بإرادة اهلل، أو مرتبطًا باهلوى والزيغ الشيطاين، لذا نضع أيدينا عىل رضورة 
العمل إلنبات عقائد حقة توجه نحو رضا اهلل تبارك وتعاىل، وارتأيت تقديم هذا البحث هبيئة مبحثني 
تعالج قضية اإلرهاب الفكري وارتباطه الوثيق بالعقائد؛ ذلك ألن الواقع التنظريي للمؤسسة الفكرية 
والتصفية  األمني  اإلرهاب  أساس  عىل  معه  يتعامل  مستوى  عىل  عمله  وزع  قد  املنحرفة  العقائد  ذات 
اجلنوبية  أن حمافظاتنا  يقلق  ما  وأكثر  الفكري،  اإلرهاب  أساس  معه عىل  يتعامل  آخر  اجلسدية، وقسم 
االسالمية  بالعقيدة  مرتبطة  ملفاهيم  املزيفة  املصاديق  تقديم  خالل  من  الفكري  اإلرهاب  اىل  تتعرض 
والرموز التي تنادي بعملية اإلصالح قبيل ظهور االمام احلجة مما يشوش عىل الناس عقائدهم، لذا 
املؤسسايت من أجل رصد األشباه والنظائر املصطنعة وحماربة فكرها  العمل  اىل  الدعوة  من الرضوري 

املنحرف.

الكلامت املفتاحية: )صالح العقائد، اإلرهاب الفكري، التوحيد العميل(
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 Beliefs and intellectual terrorism… diagnosis and treatment

Instructor Dr.

Hussein Ali Nasser

 Karkh 1st Education Department Ministry of Education

Abstract

Talking about beliefs is a very sensitive and dangerous talk, due to the consequent benefit or 

corruption of society. The benefit of beliefs is directly proportional with the benefit of society, 

and inversely proportional with its corruption. This law is almost a formative one, that we can 

sense it through the many Quranic texts such HIS saying, "Corruption has appeared on land and 

sea is due to what the hands of people have earned, in order to make them taste some of what 

they have done." The relationship of corruption to people’s actions is very clear in this verse, 

and in fact, actions are based on people’s will, and the people’s will is based on their minds, 

and their minds are the subject of belief, as the mover of the hand is the will of the mind, which 

is filled with thought, and this thought is either linked to the will of Allah, or linked to desires 

and demonic deviation. Therefore, we put our hands on the necessity of action to grow true 

beliefs guiding to the satisfaction of Allah. I thought to present this research in a form of two 

chapters dealing with the issue of ideological terrorism and its tight connection to ideologies 

because the theoretical reality of the intellectual institution with deviant beliefs has distributed 

its actions to a level that deals with it on the basis of security terrorism and physical liquidation, 

and another section is dealing with it on the basis of ideological terrorism, as the most worrying 

thing is that our southern governorates are exposed to ideological terrorism by presenting false 

authentications of concepts related to faith. Islamic symbols and symbols calling for the reform 

process prior to the appearance of Imam al-Hijjah (peace be upon him), which confuses people 

with their beliefs. Therefore, it is necessary to call for institutional action in order to monitor 

artificial counterparts and combat their deviant ideology.

Keywords: faith, ideological terrorism, practical monotheism.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خرية 
خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين الذين رفعهم اهلل 
لكرس األصنام وجعلهم قادة السالم، ودفع هبم اهلم 

والذل واهلوان.

وبعد...

وخطري  دقيق  حديث  العقائد  عن  احلديث  إن 
جدًا؛ وذلك ملا يرتتب عليه من إصالح للمجتمع أو 
إفساد فيه، فصالح العقائد يتناسب طرديًا مع صالح 
املجتمع وعكسيًا مع فساده، ويكاد يكون هذا قانونًا 
اهليًا أو تكوينيًا نستشعره من خالل النصوص القرآنية 
الكثرية ومنها قوله تعاىل ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر 
َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض  لُِيِذيَقُهم  النَّاِس  َأْيِدي  َكَسَبْت  باَِم 

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾)	(. َلَعلَّ

يف  جــدًا  واضحًة  الناس  بأعامل  الفساد  فعالقة 
إرادة  عىل  مرتتبة  األعــامل  أن  والواقع  ــة،  اآلي هذه 
الناس، وإرادة الناس مرتتبة عىل العقول والقلوب، 
والعقول والقلوب هي حمل اإلعتقاد، واملحرك لليد 
وهذا  بالفكر،  العامرين  والقلب  العقل  إرادة  هي 
الفكر إما أن يكون مرتبطًا بإرادة اهلل أو يكون مرتبطًا 
باهلوى والزيغ الشيطاين)	(، وعليه فإن هذا املوضوع 
اإلرهاب  بخطر  الرتباطه  البالغة  باخلطورة  يتسم  
ألنه  ــاب؛  اإلرهـ أنــواع  أخطر  هو  ــذي  ال الفكري 
املوجه احلقيقي لليد كي تعمل، فاليقني الذي يصاب 
بالعقل والقلب، يرتجم بالعمل ومن ذلك قول أمري 

املؤمنني : )من يستيقن يعمل جاهدًا()	( ومن هنا 
هلل  املرضية  والعقائد  اليقني  اىل  أبناءنا  نوجه  أن  البد 
 وأهل بيته تبارك وتعاىل والرسول األعظم
اىل  وهبم  بنا  تسلك  التي  الفاسدة  العقائد  ونجنبهم 
من  خلقه  يف  اهلل  سنّها  التي  الطبيعية  القوانني  إفساد 

أجل إسعادهم.

الدويل  العلمي  املؤتر  يف  للمشاركة  مني  وسعيًا 
حتــت شعار  يقام  الــذي  األربــعــني  لــزيــارة  الــرابــع 
لصناعة  الــذات  تطور  األربعني  ــارة  وزي )الشباب 
احلسينة  للروضة  املباركة  للرؤى  وفقًا  املستقبل( 
املهدي  عبد  الشيخ  الــرشعــي  ومتوليها  املقدسة 
مركز  يف  املتمثلة  العلمية  رصوحها  يف  الكربالئي 
كربالء للدراسات والبحوث، وكلية الصفوة اجلامعة 
يف هذه املحافظة املباركة التي هي موطن املدافع عن 
ه  العقائد اإلسالمية  الذي أسس إلقامة دعائمها جدُّ
 وأبوه )عليهم صلوات اهلل وسالمه( والذي كان
األصنام  حطم  ــذي  ال  ابراهيم اهلل  نبي  كجّده 
وتوجه بعقيدة التسليم هلل تبارك وتعاىل يوم قال: ﴿
َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ إِنِّ 
كنَِي﴾)	( فنبي اهلل ابراهيم كان  َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمَن امْلُْشِ
ه  وجَّ من  فهو  وحاربته  الرشك  واجهت  التي  األمة 
العقائد احلّقة)	( وما اإلمام احلسني إالَ هذه  نحو 
األمة التي قدمت الغايل والنفيس لعملية اإلصالح يف 
املجتمع ومنع اإلرهاب الفكري فضاًل عن اإلرهاب 
بكل أشكاله وصوره، وتنميًة للعقائد احلقة وحماربًة 

للمفسدين.
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جعلنا هذا البحث من مبحثني يتجهان نحو بيان 
ظاهرة أحاطت بنا أال وهي ظاهرة اإلرهاب الفكري 
الزمت  والتي  والزيغ،  األهواء  أصحاب  سنَّها  التي 
وسمت  وعليه  ــرص،  وم عرص  كل  يف  مصلح  كل 
املبحث األول: أنواع اإلرهاب وتظهراته، ووسمت 
النظرية  بني  مفهومات  بـ]العقائد،  الثاين  املبحث 

والتطبيق[

به  ينفع  وأن  العمل  قبول  القدير  املــوىل  سائاًل 
صاحبه واملؤمنني. 

واحلمد هلل رب العاملني.

المبحث الأول: اأنواع الإرهاب وتمظهراته:

بام  حرصها  يمكن  لإلرهاب  كثرية  أنــواع  هناك 
يتعلق ومعيشة الناس وهي: 

بالفزع . 	 النوع  هذا  ويرتبط  األمني:  اإلرهاب 

وهذا  أخرى،  عىل  جهة  تارسه  الذي  واهللع 

كثرية،  نامذج  وله  عرص)	(،  كل  يف  الطغاة  يالزم 

َوَجَعَل  اأْلَْرِض  يِف  َعاَل  فِْرَعْوَن  ﴿إِنَّ  تعاىل  قال 

ُح َأْبنَاَءُهْم  نُْهْم ُيَذبِّ َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة مِّ
ُه َكاَن ِمَن امْلُْفِسِديَن﴾)	( َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّ

وهذا ما نجده يف عتاة قريش الذين آذوا الرسول 

وهو  ودمروا،  وهجروا  أصحابه  وآذوا   األعظم

ونظرة   أيضا،  والعرشين  الواحد  القرن  يف  نجده  ما 

واحدة اىل الواقع تعكس حقيقة ما تقدم.

اإلرهاب االقتصادي: يتمثل باجلانب الذي حيقق . 	

االستقرار يف املجتمع اإلنساين، ويامرسه من بيده 

الناس  من  املستضعفني  باجتاه  األموال  رؤوس 

الرسول  عىل  احلصار  يامرس  فالذي  العامل)	(  يف 

عىل  يامرسه  الذي  نفسه  هو  واهلواشم  األعظم 

كثري من بلدان العامل، والنص القرآين خري شاهد 

عىل اإلرهاب االقتصادي قال تعاىل: ﴿هُم الَِّذيَن 

َحتَّٰى  اللَِّ  َرُسوِل  ِعنَد  َمْن  َعىَلٰ  ُتنِفُقوا  اَل  َيُقوُلوَن 

َوَلٰكِنَّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخَزائُِن  َوللَِِّ  وا  َينَفضُّ

مرتَّب  قول  اآلية  َيْفَقُهوَن﴾)	( وهذه  اَل  امْلُنَافِِقنَي 

قول  من  املصطلق  بني  غزوة  بعد  حدث  ما  عىل 

العامل اإلسالمي  نراه يف  عبد اهلل بن أيب)0	(، وما 

من حصار ورضب للموارد االقتصادية هلو دليل 

عىل أن ملة الكفر والنفاق واحدة يف كل زمان.

حمور . 	 يستهدف  الذي  وهو  الفكري:  اإلرهاب 

جديد  فكر  غرس  عىل  والعمل  القائم،  الفكر 

ويتجسد  اإلبليسية)		(،  األهداف  مع  يتامشى 

هذا النوع يف مجلة من القضايا التي تس املجتمع 

املخطط  وفق  رسمها  ويمكن  مبارش،  بشكل 

اآليت: 
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واإلرهاب الفكري وفقًا للمخطط األعىل يوضح 
ما وقع عىل املجتمع اإلسالمي، وال سيام يف العراق 

ويمكننا رضب األمثلة ملا تقدم كاآليت: 

الربانية . 	 للشخصيات  والنظائر  األشباه  صناعة 
املزيَّفة  املهدوية  بالدعوات  ذلك  ويتجسد 
املجتمع  ثوابت  ورضب  التضليل  وحركات 
ومركزيته، والعمل عىل توسيع اخلالفات وزيادة 

اهلوة بني الناس والرموز اإلسالمية اإلنسانية.
التي تعمل من دون . 	 العلمية والعملية  املؤسسات 

يتبني  وهنا  فكريًا،  املوجه  الفساد  بسبب  جدوى 
من  الرغم  فعىل  ومستواه،  الفكري  الفساد  حجم 
صورة  ان  إاّل  والعملية  العلمية  املؤسسات  كثرة 
وإسالمنا  واقعنا  عن  غريبًا  شكاًل  تأخذ  املجتمع 
ماهية  اىل  يعود  ذلك  سبب  ولعل  وأخالقنا، 
املرحلة  هذه  يف  للشاب  يقدم  الذي  اخلطاب 

اخلطرة.

عملية التجهيل للمجتمع من خالل الطروحات . 	
غري العقالنية ايل ألصقت يف الدين، وهذه الفقرة 
ه نحو الواقع  تبني عملية التجهيل املستمر واملوجَّ
كافة وال سيام  املستويات كلها  االجتامعي وعىل 

املتعلقة بالشباب.
االضطهاد االجتامعي الذي مارسه حكام اجلور . 	

بشكل واضح مع أتباع أهل البيت عىل مّر 
حماولة  الفكر،  هلذا  املتواصلة  واحلرب  السنني 
عن  وسلخهم  رموزهم،  عن  الناس  حلجب 

دينهم وثوابتهم. 
هذا . 	 يف  فاعلية  االكثر  األداة  وهو  الثقايف:  الغزو 

من  ويمكن  خطرية  أهداف  فيه  فلهم  العرص، 
خمططاهتم  من  الكثري  حتقيق  األداة  هذه  خالل 

ومن أبرزها: 
سلب اهلوية التارخيية من خالل التقليد األعمى أ. 

للغرب.
بذلك ب.  ويمكنهم  التارخيي،  املوروث  رضب 



م.د.ح�صين علي نا�صر 

125

واحلضارية  اإلنسانية  الرموز  حقوق  انتهاك 
وتفجري  احلضارية  اآلثار  وتدمري  والتارخيية، 
وصوالً  )داعش(  التكفري  أبناء  فعل  كام  املراقد، 
باملراقد  والسخرية  النيل  وهي  األكرب  اجلرأة  اىل 
املقدسة، وهذا ما ظهرت تباشري التحرك نحوه. 

احلرام . 	 تبيح  التي  املطلقة  احلرية  عىل  االنفتاح 
وتزّيف احلقائق وتلغي الثوابت. 

الوسائل . 	 توظيف وسائل اإلعالم، ولعل أخطر 
اإلعالم  هي  الساحة  يف  العدو  يوظفها  التي 
الكاذب الذي يزيف احلقائق من خالل اإلعالم 
السمعي واملرئي وإثارة اإلشاعات، وصفحات 

التواصل االجتامعي واجليوش االلكرتونية.

المبحث الثاني: العقائد )مفهومات بين 
النظرية والتطبيق(:

وإمعان  بالفكر  تصاب  عامة  بصورة  العقائد  إن 
التقليد فيها)		(؛ ولكن عىل العكس  النظر وال جيوز 
ملعرفة  الوحيد  السبيل  هو  التقليد  ان  نجد  ذلك  من 
نجد  ثم  ومن  ــان،  االدي مجيع  مستوى  عىل  العقائد 
التوقف والثبات واجلمود عىل عقيدته، فالكل يّدعي 
احلق، واحلق يبحث عنا ونحن نتجاهله، ويمكن لنا 
إثبات هذا املوضوع واطراده يف العامل أمجع من خالل 

هذا تبيان موضوعة التوحيد:

فالتوحيد النرصاين: يقوم عىل أن اهلل ثالث ثالثة،  
َثالُِث َثالَثٍة  إِنَّ اللََّ  َقاُلوا  الَِّذيَن  َكَفَر  قال تعاىل: ﴿َلَقْد 
َيُقوُلوَن  َعامَّ  َينَْتُهوا  َلْ  َوإِْن  َواِحٌد  إَِلٌه  إاِل  إَِلٍه  ِمْن  َوَما 
نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾)		( والتوحيد  َلَيَمسَّ
قال  اهلل،  ابن  عزير  إن  قــول:  عىل   يقوم  اليهودي: 

تعاىل: ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى 
م بَِأْفَواِهِهْم  ُيَضاِهُئوَن َقْوَل  لَِك َقْوهُلُ امْلَِسيُح اْبُن اللَِّ  َذٰ

ٰى ُيْؤَفُكون﴾)		( الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َقْبُل  َقاَتَلُهُم اللَُّ  َأنَّ

هم  اإلســـالم  فأهل  اإلســالمــي:  التوحيد  أمــا 
اهلل(  اال  اله  )ال  التوحيد  كلمة  بقوهلم  هلل  املوحدون 
غري  باألديان  فكيف  الساموية  لألديان  بالنسبة  هذا 

الساموية؟!

ولو نظرنا بشكل متجرد لوجدنا أن كلمة التوحيد 
عيها اجلميع مل يطبقها أحد بشكل عميل فإذا  التي يدَّ
العكس  أساس  عىل  منطقيًا  )التوحيد(  كلمة  عاملنا 
املستوي)		( وأبدلنا طريف القضية ألصبحت النتيجة 
)كلمة التوحيد = توحيد الكلمة( وأين نجد التوحيد 
ولعل  اليوم،  هذا  خاصة  كافة  األديــان  يف  بالكلمة 
هناك من يعرتض عىل هذا الكالم فأجيبه قائاًل: إين 
أبحث عن اجلانب العميل يف التوحيد أي أبحث عن 
اللوازم التوحيدية وذلك من خالل االجتامع واملحبة 
والتآخي والتظافر، فهل نجد هذه املظاهر التوحيدية 

يف عامل ال إله إال اهلل عمليًا أو نجد العكس؟!!! 

إذن نحن بحاجة اىل توحيد الكلمة كام نحتاج اىل 
كلمة التوحيد، ونحتاج اىل العمل قبل القول.

النظرية  بــني  التوحيد  نجسد  أن  لنا  ويمكن 
هذه  اهلل(  إال  إله  )ال  التوحيد(  )كلمة  والــواقــع،  
النظري، ولكي نوضح اجلانب  الكلمة تثل اجلانب 
التوحيد يف  نتصفح  أن  علينا  التوحيد  لكلمة  العميل 

مجيع األديان:
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المستوى العملي المستوى النظري الديانة 
مشاكل على مستوى التطبيقالتوحيد اليهود 

مشاكل على مستوى التطبيقالتوحيدالنصارى 
مشاكل على مستوى التطبيق التوحيد المسلمين 

يقع  دائــام  إذ  التوحيدية،  ــان  األدي واقــع  هو  هذا 
عن  بعيدًا  نغرد  ونبقى  العميل  اجلانب  يف  االشكال 
األديان  عن  احلديث  بصدد  ولسنا  العميل،  التطبيق 

األخرى فلها ما هلا وعليها ما عليها. 

النظرية  مستوى  عىل  اإلســالم  هو  يعنينا  ما  إن 
فارقًا  لوجدنا  اليوم  واقعنا  صورنا  فإذا  والتطبيق، 
اإلسالم  بني  كالفارق  والتطبيق،  النظرية  بني  كبريًا 
ذلك  تصوير  ويمكن  املزيف  ــالم  واإلس احلقيقي 

باألشكال اآلتية : 

له  لرسْمنا  شكاًل،  احلقِّ  لإلسالِم  افرتضنا  فلو 

صورَة الدائرِة!!

وربام يتساءُل أحدهم: ملاذا شكُل الدائرة؟

ـ أقول: إن الدائرَة هي الشكل الوحيد الذي يقبُل 

املركزيَة  هذه  أن  كام  التعدَد،  ويأبى  واحدًة  مركزيًة 

تتفاعُل بحفِظ كلِّ من فيها، من األدنى إلی األقىص، 

وحتافُظ علی حميِط الشكِل من كلِّ ما ييسُء أو حُيطُّ أو 

، كام أن املحيَط بدورِه يتفاعُل مع املركِز باحلاميِة  يذلُّ

ألهنا  ثغرٍة؛  بــأيِّ  يسمُح  وال  والعنايِة،  والرعايِة 

وللمركِز   ، عامٍّ بشكٍل  للدائرِة  اخرتاٍق  حملَّ  ستكوُن 

بشكٍل خاص!.



م.د.ح�صين علي نا�صر 

127

ودائرته  احلقيقيِّ  اإلســـالِم  صــورُة  هي  ــذه  وه

وأصحابِه  األعظِم  الرسوِل  زمِن  يف  دْت  جتسَّ التي 

املخلصنَي،  وأصحابِه  املؤمننَي  وأمــرِي  املخلصنَي، 

ــاِم  واإلم املخلصنَي،  وأصــحــاب  احلسن  ــاِم  واإلمـ

االمــتــداد  وهــكــذا  املخلصني  وأصــحــابــه  احلــســنِي 

اإلمامي: 

ُسوُل  ٌد رَّ َمَّ وأفضُل ما يمثُِّل ذلَك قوله تعالی:﴿حمُّ

َبْينَُهْم  ــاُء  ُرَحَ اِر  اْلُكفَّ َعىَل  اُء  ــدَّ َأِش َمَعُه  َوالَِّذيَن  اللَِّ 

َوِرْضَواًنا   اللَِّ  َن  مِّ َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ َتَراُهْم 

لَِك َمَثُلُهْم يِف  ُجوِد  َذٰ ْن َأَثِر السُّ ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ

نِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَ	 َشْطَأُه َفآَزَرُه  التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ

لَِيِغيَظ  اَع  رَّ الزُّ ُيْعِجُب  ُسوِقِه  َعىَلٰ  َفاْسَتَوٰى  َفاْسَتْغَلَظ 

اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّ  َوَعَد  اَر  اْلُكفَّ ِبُِم 

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِيًم﴾)		(.  ِمنُْهم مَّ

ُل  أما اإلسالُم وفقا لألشكاِل األخری، فإنه يشكِّ
ُر شكَلُه، فاملربُع  مراكزًا للقراِر بعدِد الزوايا التي تصوِّ

: يضمُّ

حدود  ال  وتقاطعات  مراكز  أربعة   = زوايا  أربَع 
هلا!!

مراكز  ثالثة   = زوايـــا  ــالث  ث  : يــضــمُّ واملــثــلــُث 
وتقاطعات ال حدود هلا!!

باآلخرين  يتأثُر  واهنًا،  ضعيًفا  اإلسالَم  جيعُل  مما 
ُر، وعليه ليس له ثامٌر اجتامعيٌة!! وال يؤثِّ

إنَّ العقائد علم خطري البد أن نراعي ابناءنا فيه، 
العقائد  حتريف  زمان  كل  يف  املضّللون  حاول  وقد 
احلكام  اهوائهم ومصاحلهم، خاصًة  مع  يتناسب  بام 
وسالطني اجلور فعمدوا اىل الدخول اىل كل اجلوانب 
االجتامعية واىل البنى العملية والعلمية التحتية هلدم 
املتعددة  املـــدارس  فصنعوا  الــداخــل  من  ــالم  االس
الدراسات  صعيد  عىل  القضايا  كل  يف  واملختلفة 
العقائدي  كالدرس  املبارشة  وغري  املبارشة  الدينية 
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والتفسري واحلديث والفقه وأصوله واألديان والنحو 
ذلك  وكل  ــخ...،  ال والفلسفة  والبالغة  والــرصف 
هدفًا لتضييع احلقائق العملية املتجسدة يف طاعة اهلل 
وما  اليوم  بنا  يتعلق  وما   بيته وأهل  ورسوله 
من  حثيثًا  العمل  علينا  يوجب  أحــداث  من  نعيشه 
أجل التوحيد العميل املتمثل يف توحيد الكلمة ونرش 

اإلخاء واملحبة ونرصة احلق وأهله.

ويمكن لنا أن نسجل توصيات تعد ثمرة لبحثنا 

الخاتمة

لنا  بعد هذه الرحلة يف عامل الفكر وأنواعه جتلت 
حقيقة ما نعيشه اليوم من واقع مؤمل، فكل ما نتجرعه 
بسبٍب  يقع  أحــداث،  من  به  نمر  ما  وكّل  آالم،  من 
رئيس أال وهو الفكر التنظريي للعقول، فاهلل سبحانه 
وتعاىل يوم خلق العقل خلقه واحدًا؛ ولكن ما ُيمأل 
به جيعله متنوعًا، وبتنوعه هذا إما أن يصيب رضا اهلل 
أو يقع يف سخطه، وملا كان العقل حمطًة يصيبها السقم 
والصحة،كان البد أن جيعل اهلل تبارك وتعاىل حصانًة 
هلذا العقل، فأودع مفاتيح صحته باخللفاء والصلحاء 
من األنبياء واملرسلني واألئمة الطاهرين بغية أالّ يبقى 
ألحد حجة يف سقم عقله وخروجه عن سلطان اهلل 
تبارك وتعاىل، فمن يبحث عن السعادة ال جيدها إالّ 
يف العقل الصحيح والفكر الصحيح املتجسد يف طاعة 
باجلانب  هيتمون  ألهنم  بيته؛  وأهل  ورسوله  اهلل 
اخلطاِب  هذا  خالِل  من  للتوحيد،فيمكنُنا  العميل 
من  املسؤوليِة  ــاِب  أرب من  ــوِة  اإلخ إلــی  نتوجَه  أن 

أصحاِب القراِر، ونتوجَه إلی املؤسساِت األكاديميِة 
علی  واملحارضيَن  اإلنساين،  البعِد  ذات  واملنظامِت 
ضمَن  اخلطاَب  فوا  يولَّ أن  واجلامعِة  احلوزِة  مستوی 
للحسني،  احلقيقّي  البعِد  لإلسالِم،  احلقيقيِّ  البعد 
البعد احلقيقّي ألهِل البيِت، واالبتعاَد عن الفوقيِة يف 

اخلطاِب، أو الدونيِة يف اخلطاِب!!

فاحلقُّ وصورُته تعلو وال ُيعلی عليها!!

بشكِلها   احلسني صـــورِة  علی  أؤكـــُد  كــام 
املركزيِّ املحوريِّ يف قضايا اإلنسانيِة، وعلی الدعاِة 
الواقعية،  هي:)العاملية،  الصورُة  وهذه  هبا،  االلتزام 
وبذلك  اإلنسانية(  الوحدة  اإلسالمية،  الوحدة 
يكوُن للخطاِب بعٌد إنساينٌّ ﴿وما أرسلناَك إالّ رحًة 

للعاملنَي﴾.

التو�شيات:

االهتامم باألبناء من حيث التوجيه نحو االجتهاد . 	
التيارات  تتلقفهم  أن  قبل  عقيدهتم،  معرفة  يف 
السالم  عليه  الصادق  االمام  قال  فقد  املنحرفة، 
اليهم  يسبقكم  أن  قبل  احلديث  أبناءكم  )عّلموا 

املرجئة()		(
ذات . 	 الفكرية  للمؤسسة  التنظريي  الواقع  إن 

مستوى  عىل  عمله  وزع  قد  املنحرفة  العقائد 
األمني  اإلرهاب  اساس  عىل  معه  يتعامل 
والتصفية اجلسدية، وقسم آخر يتعامل معه عىل 
أن  يقلق  ما  وأكثر  الفكري،  اإلرهاب  أساس 
حمافظاتنا اجلنوبية تتعرض اىل االرهاب الفكري 
من خالل تقديم املصاديق املزيفة ملفاهيم مرتبطة 
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بعملية  تنادي  التي  والرموز  االسالمية  بالعقيدة 
مما   احلجة االمام  ظهور  قبيل  من  االصالح، 
يشوش عىل الناس عقائدهم، لذا من الرضوري 
رصد  أجل  من  املؤسسايت  العمل  اىل  الدعوة 
فكرها  وحماربة  املصطنعة  والنظائر  االشباه 

املنحرف.
أبناء . 	 من  للشباب  مناسبة  عمل  فرص  إجياد 

اقتصادي  أمني  طوق  ورضب  املحافظات 
املؤسسات  نحو  أعينهم  تنظر  ال  كي  عليهم، 
بعملية  تقوم  التي  املنحرفة  الفكرية  والتيارات 

اإلغراء االقتصادي.
مؤسسات . 	 يف  مهرجانات  إقامة  اىل  الدعوة 

األخالقية  باملواريث  حتتفي  كافة  املحافظات 
اإلسالمية  القيم  عىل  واملحافظة  واالجتامعية، 
الثقايف وحماربة  الغزو  وذلك من خالل مواجهة 
اإلسالمية  اهلوية  طمس  حتاول  التي  التيارات 

بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة.
جتمع . 	 املحافظات  يف  مؤسسة  إنشاء  اىل  الدعوة 

إرساء  وظيفتها  واألكاديمية  احلوزوية  املالكات 
ومستوياهتم  الشباب  تالئم  خطابية  قواعد 

الفكرية.
بث روح األمل بني الناس وعدم اليأس والتوجيه . 	

العدل  حلكومة  اإلجيايب  االنتظار  اىل  عقائديًا 
اإلهلي أو اىل املركز الوضعي الذي يكون فاعاًل 
املعادلة  إن  عىل  والتثقيف  جمتمعه  مع  ومتفاعاًل 
املنترصة هي املعادلة املرتبطة باهلل ورسوله وأهل 

بيته وليست بيد أعدائه أعداء اهلل ورسوله.

هذه مجلة من التوصيات حتى يكون البحث مثمرًا 
يانعًا لنقدمه بني يدي العاملني املخلصني سائاًل املوىل 

القدير قبول العمل واالستفادة منه يف خضم التنمية 
اإلجيابية لواقع الشباب وتنميته املستدامة. 

تبارك وتعاىل أن نكون ممن قال  أخريا: نسأل اهلل 
حظ  ذو  إال  يناهلا  وال  فأخلص  عمل  وممن  وعمل، 

عظيم، واحلمد هلل رب العاملني.
الهوام�ض
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ينظر: مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل: 0	.( 	)
سورة املنافقون: اآلية: 	.( 	)
ينظر: تفسري الصايف: 	/ 			.( 0	)
ينظر: النظام السيايس واإلرهاب اإلرسائييل: ( 		)

.		
ينظر: عقائد االمامية: 		.( 		)
سورة املائدة: اآلية: 		.( 		)
سورة التوبة: اآلية: 0	.( 		)
ينظر: خالصة املنطق: 		( 		)
سورة الفتح: اآلية: 		.( 		)
احلديث ( 		) االحكام:  أبواب  ينظر: 

األول:الباب: 		.
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الم�شادر والمراجع:

القرآن الكريم

الريشهري، حممد الريشهري، ميزان احلكمة، الطبعة . 	
األوىل، دار احلديث، قم ايران، )000	(.

امليزان يف تفسري . 	 الطباطبائي، حممد حسني،  العالمة 
القرآن، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، )0	0	(.

املوىل حمسن، . 	 الفيلسوف  العالمة  الكاشاين،  الفيض 
الصدر،  مكتبة  خورشيد،  مطبعة  الثالثة،  الطبعة 

طهران ايران.

أحكام . 	 أبواب  احلسيني،  فاضل  امليالين،  السيد 
األوالد، رسالة عملية، قم ايران.

املنطق، . 	 خالصة  الفضيل،  اهلادي  عبد  الفضيل، 
)000	(، الطبعة الثالثة، قم ايران.

العالمة . 	 تأليف  املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
الفقيه املفرس الشيخ نارص مكارم الشريازي، بريوت 

لبنان، مؤسسة األعلمي، ط 	، 	00	.

عقائد االمامية: الشيخ حممد رضا املظفر، حتقيق عبد . 	
املرتىض  مؤسسة  العراق  النجف  الكرماين  الكريم 

للثقافة واإلرشاد 		0	.

دراسة . 	  – اإلرسائييل  اإلرهاب  السيايس  النظام 
العاملية،  املوسوعة  حريز،  النارص  عبد  مقارنة، 

بريوت لبنان، دار اجليل دون تاريخ.

إبراهيم . 	 ثامر  الدويل،  القانون  يف  اإلرهاب  مفهوم 
اجلهامين ، دار حوران، ط	، 				. 

أبو . 0	 الدويل،  والعنف  والتطرف  اإلرهاب 
احلديث   اجلامعي  املكتب  بسيوين،  أمحد  الروس 

ط	، 	00	.
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الملخ�ض

لدى احلديث يف زيارة األربعني فأننا سوف نقف أمام شموخ ال يضاهى، وعلو ال نظري له فلكل مقام 
مقال، واي مقال أرشف من تعظيم شعائر اهلل وزيارة املعصومني ومنهم سيدنا وموالنا أبو عبد اهلل 
احلسني، وقد خط اسمه عىل يمني العرش "احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة"، فاألئمة كلهم 
سفن للنجاة، لكن سفينة احلسني هي األوسع، لذا كان يل الرشف كل الرشف أن أكتب يف هذه الزيارة 
املليونية اخلالدة، وقد اخرتت حمورًا من حماور البحث أال وهو "شباب الركب احلسيني أسوة وقدوة"، 
ن البحث من فصول ثالثة، فاما الفصل األول فقد احتوى مباحث ثالثة، فاملبحث األول املعاين  وقد تكوَّ
اللغوية لعنوان البحث، واملبحث الثاين صفات األسوة والقدوة، واملبحث الثالث كان من نصيب أدوار 
الشباب احلسيني، وقد اجتهدت يف هذا الفصل إلبراز دور الشباب احلسيني يف هذه املسرية املعطاة، واما 
الفصل الثاين ففيه مبحثان، االول رس عظمة اإلمام احلسني وله ارتباط برس بقاء هذه املسرية، ثم املبحث 
الثاين ربط البعد الثقايف والفني باملوروث احلسيني وزيارة االربعني لزيادة الثقافة والوعي لدى الشباب، 
حتى يكونوا مؤهلني الن يكونوا أسوة وقدوة، فالبد للسلف الصالح من شباب الركب احلسيني الذين 
صنعوا إرثًا ال يزول وال يضمحل أن يكون له خلف صالح يسري عىل هنجهم وعطائهم الالحمدود. واما 
الفصل الثالث فكان البد فيه من ربط احلارض باملستقبل وقد احتوى مبحثني اثنني، االول ابراز الدور 
الريادي لدى الشباب يف تقديم اخلدمات واملحافظة عىل البيئة والثاين االبعاد املستقبلية لزيارة األربعني 
واالسرتاتيجية املقرتحة إلنسيابية الركب احلسيني حتى انتهى البحث بخاتة تضمنت أهم نتائج البحث 

وثامره.

الكلامت املفتاحية: الشباب، احلسيني، االسوة.



م. د. قا�شم �شهيد محمد

133

The youth of Al-Husseini's companionship… a model and an example

Instructor Dr.

Qasim Shahid Muhammad

Najaf Education Directorate - Ministry of Education

Abstract

When talking about the Arbaeen pilgrimage, we will stand before an unparalleled 
lofty, for every station has a saying, and what saying is more honorable than glorifying 
Allah's rituals and visiting the infallibles Imams such as our master Abu Abdullah al-
Husein "A. S." as his name was written on the right side of the throne in a phrase that 
says “Al-Hussein is the beacon of guidance and the ship of salvation.” The imams, peace 
be upon them, are all ships of salvation, but the ship of Al-Hussein is the largest, so I 
had the honor, the whole honor, to write on this million immortal pilgrimage. I chose 
one of the axes of the research, which is "The youth of Al-Husseini's companionship… 
a model and an example." The research consisted of three chapters. The first chapter 
contained three topics. The first of them was the linguistic meanings of the title of the 
research, the second topic was the characteristics of role models and models, and the 
third topic, it was the role of the Husseini youth. I have endeavored in this chapter to 
highlight the role of the Husseini youth in this given trek. As for the second chapter, 
it contains two sections. The first of which, is the secret of Imam Hussein’s greatness, 
and is linked to the secret of the survival of this trek, while the second one is about 
connecting the artistic and cultural dimension to the Husseini legacy and the Arbaeenin 
order to increase awareness of the youth so they can be qualified to be role models, 
the righteous predecessors of the Husseini youth companionship  who made a legacy 
that cannot be faded, to have a righteous successor who follows their path and their 
unlimited giving. As for the third chapter, it was necessary to link the present with the 
future, and it contained two sections, the first is highlighting the pioneering role of 
young people in providing services and preserving the environment, and the second is 
the future dimensions of the Arbaeen pilgrimage and the proposed strategy for smoother 
flow of the Husseini treks.  The research ended with a conclusion that included the most 
important results of the research.

Keywords: youth, Husseini, model.
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المقدمة

يف  أكتب  أن  ــزازي  ــت واع رسوري  دواعـــي  مــن 
حماورها  من  حمور  ويف   احلسني اإلمــام  أربعينية 
وسبب  وأســوة"  قدوة  احلسيني  "الشباب  وهو  أال 
األمهية  شديد  حمورًا  كونه  املحور  هذا  ملثل  اختياري 
مدى  عىل  اخللود  هلا  اهلل  كتب  قد  دينية  شعرية  حييي 
الدهور واألزمان لتكون امتدادًا للنبوة وبقاًء للرسالة 
اخلاتة، تناولت فيه شباب الركب احلسيني الثائر يف 
ثالثة  وفيه  أبدًا،  تربد  لن  حرارة  فيهم  ألن  حني  كل 
فصول تندرج حتتها مباحث، فقد تناولت يف الفصل 
األول املعاين اللغوية لعنوان البحث وصفات االسوة 
والقدوة وأدوار الشباب احلسيني فالشباب هم الفتية 
املؤمنة بغض النظر عن أعامرهم، وأما صفات االسوة 
االرادة  وامتالك  باهلدف  االيامن  أمهها  لعل  والقدوة 
احلسيني يف  الشباب  اإلهلي،وأدوار  بالوعد  وااليامن 
االربعني،  زيارة  يف  الفاعل  وادوارهم  للطغاة  حتديه 
عظمة  رس  نصيب  من  كان  فقد  الثاين  الفصل  واما 
باملوروث  والفني  الثقايف  البعد  وربط   احلسني
والوعي  الثقافة  لزيادة  االربعني  ــارة  وزي احلسيني 
 احلسني عظمة  ان  القول  ويمكننا  الشباب،  لدى 
ديمومة  فيها  ألن  احلسينية  املسريات  بقاء  رس  هو 
الثقايف  املــوروث  ربط  من  والبــد  وبقائه،  االســالم 
والوعي  الثقافة  وزيادة  احلسيني،  باملوروث  والفني 
لدى الشباب ملا له األثر الفاعل يف استمرار الشعائر 
البد  فكان  الثالث  الفصل  واما  وفاعليتها،  احلسينية 
فيه من نظرات مستقبلية وفيه مبحثان، فاالول ابراز 

اخلدمات  تقديم  يف  الشباب  لدى  الريادي  الــدور 
واملحافظة عىل البيئة، واما املبحث الثاين ففيه االبعاد 
املقرتحة  واإلسرتاتيجية  االربعني  لزيارة  املستقبلية 
إلنسيابية الركب احلسيني حتى انتهى البحث بخاتة 

تضمنت أهم النتائج املتوخاة منه.
البحث  لعنوان  اللغوية  المعاني  الف�شل الول: 
ال�شباب  واأدوار  والقدوة  ال�شوة  و�شفات 

الح�شيني
المبحث الأول: المعاني اللغوية لعنوان البحث 

اأول: ال�شباب

قبل الولوج يف كتابة البحث البد من الوقوف عىل 
كلامته ولو باختصار:

الشباب: الفتاء، كالشبيبة، وقد شب يشب، ومجع 
شب  ما  وبالكرس:  الشئ،  وأول  كالشبان،  شاب، 
ُْم فِْتَيٌة  به، أي: أوقد، كالشبوب)	(، قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ِْم َوِزْدناُهْم ُهدًى﴾)	( أي شباب وأحداث  آَمنُوا بَِربِّ
بال  آمنوا  حني  بالفتوة  هم  اهلل  حكم  برهبم،  آمنوا 
لرجل   َّاهلل أبو عبد  قال  احلديث:  واسطة)	(، ويف 
"الفتى  ال  فقال  الشاب  له  فقال  عندكم  الفتى  ما 
فسامهم  شيوخا  كانوا  الكهف  أصحاب  إن  املؤمن 
أي  املؤمن،  فالفتى  بإيامهنم")	(،  فتية  وجل  عز  اهللَّ 
أنَّ أصحاب الكهف كانوا شيوخًا فسامهم اهلل تعاىل 
الشابة،  والفتاة:  الشباب،  والفتى:  إليامهنم،  فتية 
واجلمع الفتيان وفتية يف الكثرة والقلة، واألصل أن 
يقال الفتى للشاب احلدث ثم أستعري للعبد وإن كان 
شيخًا)	(، ويف حديث احلسن واحلسني سيدا شباب 



م. د. قا�شم �شهيد محمد

135

أهل اجلنة)	(، أي أفضل من مات شابًا يف سبيل اهلل 
من أصحاب اجلنة، ومل يرد به سن الشباب ألهنام ماتا 
وقد كهال، أو أهنام سيدا شباب أهل اجلنة فإن أهلها 
ذو  القلب  شباب  هو  فالشباب  لذا  شباب)	(،  كلهم 

البصرية املثقل باإليامن ال يقاس بعمر اإلنسان.
ثانيًا: الركب 

هي  والركاب  الركاب،  مجع  فإهنا  الركب   ..."

فيقال:  الركاب  جتمع  ثم  عليها،  يسار  التي  اإلبل 
ركب")	(، والركب، مجع راكب، وهو صاحب البعري 
اإلبــل)	(،  أصحاب  إال  الركب  يكون  وال  خاصة، 
قبلة  يقصدون  للذين  استعريت  الركب  كلمة  ولعل 
األحرار وسيد اإلصالح أيب عبد اهلل احلسني مشيًا 
الطرق  ومتاعب  األخطار  ركبوا  وقد  االقــدام  عىل 
وهو أصدق تعبري للزيارة معلنني مواساهتم وجمددين 

.العهد ألوليائهم من آل البيت
ثالثًا: الح�شيني 

هوية انتامء الفرد فيقال حسيني إلعتقاده وتسكه 
اىل  للوصول  كلها  السبل  ومتابعة  احلسيني  باملنهج 

مبادىء الثورة احلسينية وعطائها الذي ال ينفد.
رابعًا: الأ�شوة 

فيه  القوم أسوة يف هذا األمر، أي: حاهلم  هؤالء 
فيه  له  أن  يرى  أي:  بفالن،  يأتيس  وفالن  واحــدة، 
واجلمع:  حاله،  مثل  يف  وكــان  به  اقتدى  إذا  أســوة 
لفالن،  يأتيس  وفالن  وإسى،  إسوة  ويقال:  األسى، 
أي: يرىض لنفسه ما رضيه)0	(، وقوله: أسوة حسنة 

هي بكرس اهلمزة وضمها: القدوة، أي ائتامم واتباع، 
ومنه احلديث: لك برسول اهلل أسوة وبعيل أسوة ومنه 

قوهلم: تأسيت واتسيت)		(.
خام�شًا: القدوة 

انشعب  الذي  القدو: األصل  قدوة: قدو: قدي: 
به  أي  قــدوة  فيقول:  يكرس  وبعض  االقــتــداء،  منه 
قدوة  فالن  يقال:  األســوة،  والقدوة:  يقتدى)		(، 
وقدوة  قــدوة  بك  يل  فيقال:  يضم  وقد  به،  يقتدى 
فالن  يقال:  األُْســوة،  والِقدوة:  والُقدوة  وقــدة)		(، 
يقال  ُم،  التَقدُّ الَقْدوُة  األَعرايب:  ابن  به،  يقتدى  قدوة 
َأحد  ُيباريه  وال  َأحد  ُيامديه  وال  َأحد  ُيقاديه  ال  فالن 
ز يف اخِلالل كلها)		(،  َبرَّ إِذا  جُياريه َأحد، وذلك  وال 
القدوة  بمعنى  أتــت  قد  ــوة  األس ان  سبق  مما  نجد 

والعكس صحيح.
المبحث الثاني: �شفات الأ�شوة والقدوة: 

الثقافة والوعي. 	

قد  واعيًا  مثقفًا  يكون  ان  العقيدة  لصاحب  البد 
له  يكون  جمملة  بصورة  ولو   احلسني منهج  أدرك 
رشف  اىل  للوصول  اآلخرين  قبل  من  وإتباع  شأن 
ألحد  خادمًا  أو  ماشيًا  كان  سواء  احلسينية  اخلدمة 
ملؤها  بخطوات  يسري  ملوكب  رئيسًا  أو  املواكب 
الوعي ليس له شغل شاغل اال إتام مهامه جتاه هذه 
لتبقى شاخمة شموخ  لن توت  التي  العظيمة  الزيارة 
الشعرية  هلذه  واكبارًا  اجالالً  ينحني  والكل  اجلبال 
وهو  احلق  اىل  الناس  هيدي  ممن  يكون  وان  اخلالدة، 
أوىل باالتباع ممن هو حمتاج اىل اهلداية فقال عز وجل 
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ي إاِلَّ  ْن ال َيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ﴿َأ َفَمْن َيِْدي إَِل احْلَ
ُكُموَن﴾)		(. َأْن ُيْدى َفام َلُكْم َكْيَف َتْ

العراقي  الشبايب  للشأن  واملتابعون  فاملراقبون 
الدينية،  األربعني  مناسبة  إنَّ  عمومًا،  واالسالمي 
عىل  وتعمل  الشباب،  من  جدًا  كبرية  فئة  تستقطب 
منحهم  ثم  ومن  أفكارهم،  وتثوير  طاقاهتم  حتريك 
واكثر  باحلياة  أمــاًل  أكثر  جتعلهم  مضاعفة  حيوية 
بالتطور والتقدم واالنتاج واالبتكار، وهذا ما  تشبثًا 
جتوب  التي  الغفرية  الشبابية  اجلموع  لدى  نالحظه 
فكرية  فعاليات  يف  وتسهم  املقدسة،  كربالء  ارض 
الشباب  قناعة  من  تنبع  متعددة،  وخدمية  وثقافية 
التامة من أنَّ خدمة االنسان هي اهلدف األول لدهيم، 
منطلقني ومسرتشدين يف ذلك بالفكر احلسيني الذي 
وضع قواعد تفضيل اآلخرين عىل النفس من خالل 
ترسيخ قيم االيثار، وجعلها قيمة ثقافية سلوكية تثل 
الشباب  أن  شك  وال  املسلم،  للشباب  حياة  ثقافة 
لدن  من  وتوجيهيًا،  وسلوكيًا  ثقافيًا  ُيدعم  أن  ينبغي 
هي  االربعني  زيارة  ومناسبة  العالقة،  ذات  اجلهات 
وحتقيق  النجاح  حيث  من  وأمهية  أفضلية  األكثر 
النتائج الراقية، كون الشباب يعيشون يف هذه املناسبة 

اخلالدة اجواء املحبة والسالم)		(.

الركب احلسيني هلا  ثقافة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
جذورها الضاربة يف اعامق التاريخ، فهي مستمدة من 
ثقافة الفكر احلسيني ومبادئه القائمة عىل دعم كل ما 
من شأنه اإلرتقاء بحياة املسلمني واالنسانية عىل نحو 
أن  أمهية  اىل  الرشيدة  املرجعية  دعت  هلذا  العموم، 

 البيت أهل  وأتباع  والشيعة  املسلمون  يستثمر 
خيدم  الذي  الثقايف  التفوق  لتحقيق  االربعني  زيارة 
االسالم واملسلمني، وال شك أن احلضور الشبايب له 

قصب السبق يف هذا املجال)		(. 

الشعرية  يتناغم مع هذه  الفكر  فاملعرفة وانتعاش 
أْوُجُه،  يبلغ  املعريف  والتواصل  اخلالدة،  األربعينية 
لتجمع  ومتميزة  نادرة  فرصة  الزيارة  هذه  وتصبح 
احلــضــارات  ملتقى  حيث  مجــعــاء،  الــبــرشيــة  بني 
وصورها  فروعها  بكل  والغربية  الرشقية  العاملية 
برعاية  املقدسة،  كربالء  يف  تلتقي  وخصوصياهتا، 

.)		(اإلمام احلسني

اإليامن باهلدف وامتالك االرادة . 	

إيامنه  يصل  ان  احلسيني  الركب  لشباب  البــد 
اهلل  كتاب  الصامت  بالكتاب  يقتدي  أن  هبدفه 
واالئمة  ص  اهلل  رســول  الناطق  والكتاب  العزيز 
َيِْدي  اْلُقْرآَن  هَذا  ﴿إِنَّ  تعاىل  لقوله   االطهار
َيْعَمُلوَن  الَّــِذيــَن  امْلُْؤِمننَِي   ُ َوُيــَبــشِّ َأْقـــَوُم  ِهــَي  تِي  لِلَّ
 ( وبرسول اهلل		ْم َأْجرًا َكبرِيًا﴾) احِلاِت َأنَّ هَلُ الصَّ
َحَسنٌَة﴾)0	(،  ُأْســَوٌة  اللِ  َرُســوِل  يِف  َلُكْم  كاَن  ﴿َلَقْد 
واالئمة االطهار من بعده لقوله عز وجل ﴿َأطِيُعوا 
ُسوَل َوُأويِل األَْمِر ِمنُْكْم﴾)		(، ونص  اللَ َوَأطِيُعوا الرَّ
قال  قــال:  ــدري  اخل سعيد  أيب  عن  الثقلني  حديث 
أحدمها  الثقلني،  فيكم  تارك  "إن   :اهلل رسول 
إل  السامء  أكرب من اآلخر كتاب الل حبل مدود من 
األرض،وعتيت أهل بيتي وإنام لن يفتقا حتى يردا 
عيل احلوض")		(، وأي سفينة أوسع من سفينة نجاة 
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ونفيس  غال  بكل  ضحت  باالتباع  أحق  فهي  األمة 
حتى قاهلا إمامنا احلسني وبقت مدوية عىل مدى 
"ان كان هذا يرضيك  التاريخ خماطبًا خالقنا وبارئنا 
يكون  القائد  يكون  فكيف  ترىض"  حتى  مني  فخذ 
اتباعه فهم يؤمنون باهلدف ويمتلكون االرادة ونحن 
والطغاة  اجلبابرة  حماوالت  التاريخ  مدى  عىل  نجد 
قمع الركب احلسيني وابادته اال اهنم أعطونا دروسًا 
يف االستامتة من أجل حتقيق اهلدف وامتالك اإلرادة 

الصلبة فطوبى هلم وحسن مآب. 

اإلقدام . 	

أْن يبادر بتعليم نفسه  من أريد له ان يكون قدوة 
إمامًا  للناس  نفسه  نصب  "من  اآلخرين  تعليم  قبل 
فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه")		( وأي 
أمام  يقف  ممن  احلسيني  الركب  شباب  يتبعه  قدوة 
نفوسهم  ولــؤم  وعدهتم  عددهم  كثرة  عىل  الطغاة 
واهلل  "ال  فمه  بملء  يقول  وهو  املال  عشقت  التي 
إقرار  لكم  أقر  وال  الذليل  اعطاء  بيدي  أعطيكم  ال 
عليهم  تتىل  واالخطار  يسريون  وهم  العبيد")		(، 
حتى  قلوهبم  نــريان  تنطفىء  وال  غليلهم  يشفي  ال 
يترشفوا برؤية رضيح إمامهم ومقتداهم حتى يلثموا 
شباك رضحيه بأنفاسهم املتعبة املضطربة التي أهنكها 
نحو  مرادهم  ووسيلة  جراحهم  بلسم  لتكون  املسري 
فيه  ينفع  ال  يوم  يف  عليهم  لتشهد  وخالقهم  بارئهم 

مال والبنون اال من أتى اهلل بقلب سليم.

بالرعب  الطغاة  ُيصاب  أن  هذه  واحلــال  فكيف 
واخلوف عىل عروشهم، وهم يرون بأم أعينهم ذلك 

اإلقدام املليوين الذي هيدر صوته بلسان واحد
التي  املتينة  العقائدية  األجواء  يملؤها  حسني(،  )يا 
السلطة  أرباب  الفاسدون من  يتحملها  أن  ال يمكن 
والقوة الغاشمة واألموال احلرام، فالطغاة ال يقلقهم 
فكره  أكثر  أمرًا  يرعبهم  وال  احلسني،  من  أكثر  شيئًا 
من  وأمثاله  يزيد  بالطاغية  أطــاح  أن  منذ  ومبادئه 
العراق،  الدينية يف  املناسبات  األمويني، وهلذا كانت 
والكاظمية  األرشف،  والنجف  املقدسة،  كربالء  يف 
كافيًا  سببًا  سامراء،  يف  العسكريني  ومرقد  املقدسة، 
الطغاة وحكوماهتم، كوهنا  نفوس  الرعب يف  إلثارة 
وال  والبهتان،  الظلم  عىل  القائمة  عروشهم  تزلزل 
ريب أن هذا هو السبب األساس الذي دفع بالنظام 
األربعني  شعرية  يناصب  كي  البعثي  الدكتاتوري 
عليها  احلرب  وإعالن  العداء  الشعائر  من  وسواها 

وعىل زوارها والقائمني هبا)		(.
فتم استحداث أبشع أساليب اإلرعاب والتخويف 
واملنع واملطاردة واإلقصاء مع كل من يعلن عن عزمه 
عىل إحياء شعرية األربعني، بوصفها احلدث الديني 
إذ  وعامليًا،  إسالميًا  األكرب  البرشي  واملحفل  األهم 
كافة،  العامل  أنحاء  من  الزوار  من  املاليني  يستقطب 
عىل  الثائر  احلسيني  بالفكر  يقرتن  احلــدث  وهــذا 
العروش  أركان  زعزعة  عىل  الناس  وحيّفز  الظاملني، 
احلاكم  يشغل  شاغل  أول  فإن  السبب  هلذا  املارقة، 
األرعن هو معاداة زوار اإلمام احلسني عليه السالم، 
لسيد  املصريي  إيامهنم وحبهم  إال من  عّزٌل  أهنم  مع 
يبقى  القمعية  االساليب  الشهداء)		(، ومع كل هذه 
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الظالم  يزيح  الذي  احلق  صوت  احلسيني  الشباب 
والطغاة واجلبابرة أينام يكونوا يف أرض اهلل الواسعة. 

اإلخالص. 	

جمردًا  العمل  يف  باالخالص  عباده  تعاىل  اهلل  أمر 
 ، والنفاق  والــريــاء  الــرشك  ــواع  أن من  نــوع  أي  من 
نرى  ونــحــن  عــمــل،  أي  نــجــاح  رس  ــالص  ــاالخ ف
من  يريد  ال  احلسيني  الركب  شباب  ان  أعيننا  بأم 
عز  الباري  ارضــاء  اال  االربعينية  الزيارة  يف  عمله 
لقوله  مصداق  االطهار،  واالئمة  ورسوله  وجل 
َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اللُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  ﴿َوُقــِل  تعاىل 
أثرًا  َوامْلُْؤِمنُوَن﴾)		(، وبالفعل فقد ترك عملهم هذا 
عىل القلوب فصاروا قدوة جلميع األنام، وهذا جهاد 
للنفس يف أعىل مراتبه لقوله تعاىل ﴿َوَمْن جاَهَد َفإِنَّام 
اْلعامَلنَِي﴾)		(، فحبهم  َعِن  َلَغنِيٌّ  اللَ  إِنَّ  لِنَْفِسِه  ُياِهُد 

هلل وبغضهم هلل جزاهم اهلل خري اجلزاء.

سعة الصدر واالستقامة:. 	

مرتبة  عىل  يكونوا  أْن  الربرة  املؤمنني  صفات  من 
هذا  جتسد  وقد  واالستقامة،  الصدر  سعة  من  عالية 
شتى  مع  يتعاملون  فهم  احلسيني  الركب  شباب  يف 
قومياهتم  اختالف  بالرغم من  الناس عىل حد سواء 
املسرية  تشهد  فلم  ذلــك  اىل  أضــف  ومذاهبهم، 
احلسينية أي خرق أو اعتداء من قبل خدمة احلسني 
فقد  احلسيني،  ركبهم  يف  غريهم  مع  أو  بينهم  فيام  ع 
يف  للميض  قواهم  واستقامت  صدورهم  وسعت 

اخلدمة او املسري نحو قبلة االحرار ليكونوا مصداقًا 

 ْ  َوَيسِّ ْح يِل َصْدِري  ﴿... َربِّ ارْشَ لقوله تعاىل 
َكام  َواْسَتِقْم  ــاْدُع  َف  ...﴿ وقوله  َأْمـــِري...﴾)		(  يِل 

ُأِمْرَت...﴾)0	(.

أنصار الل ودينه ورسوله. 	

من امليزات اهلامة ملن سلك الركب احلسيني اهنم 
قد نارصوا اهلل عز وجل ودينه ورسوله، فهم يمثلون 
صفوة البرش وساداهتا، وما يعزز قويل مواقفهم التي 
رخص  عندما  وذلــك  باملرشفة،  عنها  يقال  ما  أقل 
التي سبقت  الليلة  باملغادرة يف   أبو عبد اهلل اليهم 
يوم عاشوراء قائاًل هلم: اللهم إين ال أعرف أهل بيت 
بيتي، وال أصحابًا  أبر وال أزكى وال أطهر من أهل 
هم خري من أصحايب، وقد نزل يب ما قد ترون، وأنتم 
يف حل من بيعتي، ليست يل يف أعناقكم بيعة، وال يل 
مجاًل،  فاختذوه  غشيكم  قد  الليل  وهذا  ذمة،  عليكم 
يطلبونني،ولو  إنام  القوم  فإن  ســواده،  يف  وتفرقوا 
إليه  فقام  غــريي)		(،  طلب  عن  لذهلوا  يب  ظفروا 
يا  فقال:  عبد اهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب، 
إن نحن خذلنا  الناس  لنا  يقول  ماذا  اهلل،  بن رسول 
شيخنا وكبرينا وسيدنا وابن سيد األعامم، وابن نبينا 
معه  نقاتل  ومل  بسيف،  معه  نرضب  مل  األنبياء،  سيد 
أنفسنا دون  نرد موردك، ونجعل  أو  واهلل  برمح! ال 
نفسك، ودماءنا دون دمك، فإذا نحن فعلنا ذلك فقد 
قضينا ماعلينا وخرجنا مما لزمنا)		(، وقام إليه رجل 
يقال له زهري بن القني البجيل، فقال: يا بن رسول اهلل، 
وددت أين قتلت ثم نرشت، ثم قتلت ثم نرشت، ثم 
قتلت ثم نرشت فيك ويف الذين معك مائة قتلة، وإن 
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وألصحابه:  له  فقال  البيت.  أهل  عنكم  يب  دفع  اهلل 
جزيتم خريًا، ثم إن احلسني أمر بحفرية فحفرت 
حطبًا،  فحشيت  وأمر  اخلندق،  شبه  عسكره  حول 
وعرشين  فارسا  ثالثني  يف   ابنه عليًا  وأرســل 
وأنشأ  شديد،  وجل  عىل  وهم  املاء،  ليستقوا  راجاًل 

احلسني يقول:

خليل مــن  لــك  أٍف  ــر  دهـ يــا 

واألصيل االشــراق  في  لك  كم 

قتيل وصـــاحـــب  ــب  ــال ط مـــن 

بــالــبــديــل يــقــنــع  ال  والـــدهـــر 

الجليل ــى  ــ إل االمــــر  ــا  ــمـ وإنـ

سبيلي ــالـــك  سـ حـــي  وكــــل 

يكن  املاء  من  فارشبوا  قوموا  ألصحابه:  قال  ثم 
ثيابكم  واغسلوا  واغتسلوا،  وتوضؤوا  زادكم،  آخر 
تعبئة  وعبأهم  الفجر  هبم  صىل  ثم  أكفانكم،  لتكون 

احلرب)		(.

فقد رسم شباب الركب احلسيني ماضيًا وحارضًا 
بدمائهم مسرية العطاء والشموخ ليبقوا أسوة جلميع 
البرشية يف كل بقاع العامل، فثورة احلسني مهٌد لكل 
الدفاع عن حقوق املظلومني  العامل من أجل  ثورات 
أمن  يف  الشعوب  لتحيا  واملتكربين  الطغاة  وفضح 
وحتيا  االمم  وتزدهر  وخرياهتا  بثرواهتا  تتمتع  وأمان 

البلدان.

األمل بالوعد اإلهلي. 	

فشباب  ــامن،  االي متطلبات  من  بالغيب  االيــامن 
سيعم  اهلل  دين  ان  كبري  أمل  لدهيم  احلسيني  الركب 
العامل رغم أنوف اجلبارين والعتاة والطغاة، فقد قال 
باهلدى  رسوله  أرسل  الذي  ﴿هو  وجل  عز  الباري 
ودين احلق ليظهره عىل الدين كله﴾)		(، ويف موضع 
آخر يؤمل املتقني بأن حسن العاقبة هلم ﴿ان االرض 
لل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني﴾)		(، 
مليئة  فقلوهبم  ييأسوا  لن  احلسيني  الركب  فشباب 
باألمل وان اهلل سوف يمأل األرض عدالً وقسطًا كام 

ملئت ظلاًم وجورًا ويشفي اهلل قلوب قوم مؤمنني.

وشباب  املسلم  الشباب  بأمر  املعنيني  عىل  لذا 
من  الشبابية  احلصانة  لتحقيق  خيططوا  أن  الشيعة، 
وانتعاش  االربعينية،  الزيارة  فرصة  انتهاز  خالل 
تنفيذ  عــىل  وإقــدامــهــم  للشباب  احلامسية  الـــروح 
املطلوب منهم برحابة صدر، فاالجواء مناسبة تامًا 
لكي نسعى لتثقيف الشاب املسلم ومضاعفة وعيهم 
هم  فهؤالء  فأكثر،  اكثر  احلسينية  عقائدهم  وترسيخ 
طريق  عىل  الطويل  دربنا  ملواصلة  الدائمة  الذخرية 

.)		(اإلمام احلسني
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المبحث الثالث: اأدوار ال�شباب الح�شيني 

إقامة  يف  الريادة  دور  من  احلسيني  للشباب  البد 
الشعائر احلسينية وديمومتها فهم جيل املستقبل وبناة 

االوطان، وتقع عليهم مسؤوليات جسام منها: 
اأوًل - ال�شباب الح�شيني وتحديات الطغاة: 

قمع  وااليام  الدهور  مدى  عىل  الطغاة  يستطع  مل 
مسرية الشباب نحو قبلة االحرار لتبقى خالدة ما قام 
له  خطط  ما  وكل  والقمر،  والشمس  والنهار  الليل 
الرياح فلم حتدهم  اجلبابرة والطغاة قد ذهب أدراج 
السيارات  اقدامهم  مسرية  من  تثن  ومل  االعتقاالت 
املفخخة بأحدث أنواع االسلحة الفتاكة وهم يرددون

ــو قــطــعــوا أرجــلــنــا والــيــديــن ل

حسين يا  سيدي  زحفًا  نأتيَك 

عىل  حسني"  "يا  هبتاف  أصواهتم  توحدت  وقد 
تعب  يف  وجدوا  قد  وتوجهاهتم،  قومياهتم  اختالف 
املسري واخطاره املحدقة هبم حالوة إليامهنم وحبهم 
إلمامهم، مما أعطوا دروسًا للطغاة يف معنى التحدي 

والصمود.
ثانيًا- الدور الفاعل لل�شباب في زيارة الربعين 

زيــارة  يف  الشباب  دور  حرص  املمكن  غري  من 
للزوار  والرشاب  الغذاء  يعد  من  فمنهم  االربعني، 
عىل  ويشجعوهنم  هلم  الــفــراش  يعدون  وآخـــرون 
الصالة  ان  بإعالمهم  املحددة  أوقاهتا  يف  الصالة 
واجبة والزيارة مستحبة ومنهم من حياول السهر يف 
إن  الطريق  اىل  يرشدهم  من  ومنهم  محايتهم  سبيل 

املتمعن  ان  كام  ومسؤولياته،  مهامه  له  فكٌل  ضّلوا 
املنفذ  لكن  إهلي  هلا  املنظم  ان  االربعني جيد  زيارة  يف 
العاملني من شبابنا يف  برشي، وهذا لن يبخس حق 
مقبول  عملهم  ان  ثقة  يزيدهم  هذا  بل  الزيارة  هذه 

وسيجزون عليه عاجاًل أم آجاًل.
ولغة  الوطنية  الهوية  مفاهيم  تعزيز  ثالثًا- 
الحوار ومواجهة حرب الفكار الناعمة:جسدت 
األمة  قيم حقوق  اإلمام احلسني يف هنضتها  ثورة 
والبرشية مجعاء ومبادئها، فهي مل تكن ثورة يف مكان 
والعامل  التاريخ  امتداد  عىل  كانت  بل  معينني  وزمان 
امجع ألهنا رسمت سبيل اخلالص من الظلم وطلب 
العدالة واحلرية، فثورة االمام احلسني اكدت عىل 
السياسية واالقتصادية  األمة  رضورة صالح شؤون 
احلق  عىل  املساومة  وعدم  والدينية  واالجتامعية 
الباطل، والزيف، والفساد، والضالل وكل  ورفض 
ألوان اإلنحراف األخالقي، والثقايف، واالجتامعي، 
"ال أَرى  والسيايس، فاالمام احلسني رصح قائاًل 
َبَرَما")		(  إاِلَّ  الظاملنَي  َمع  واحلَياَة  َسَعاَدة  إاِلَّ  امَلوَت 
يف  املدوية  الرصخة  هي  ثورته  ان  عىل  تأكيد  يف 
مواجهة الظلم والظاملني، والبغي والباغني ومقارعة 
احلوار  لغة  تعزيز  عن  واملستكربين.اما  االستكبار 
للناس  جديدًا  كسبًا  تضيف  ان  شأهنا  من  التي 
للدخول يف والء آل البيت من خالل ما يرون 
من املعاملة احلسنة لشيعة آل البيت وجمادلتهم 
بالتي هي أحسن، فقد قال اهلل تعاىل ﴿اْدُع إِل َسبِيِل 
ِهَي  بِالَّتِي  ْم  َوجاِدهْلُ َسنَِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ َربَِّك 
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يا  أدع  أي  َربَِّك"  َسبِيِل  إىِل  "اْدُع  َأْحَسُن...﴾)		( 
ْكَمِة" باملقالة املحكمة  حممد الناس إىل االسالم "بِاحْلِ
واملزيل  للحق،  املوضح  الربهان  وهي  الصحيحة 

للشبهة، وقال يف جممع البيان:

وقيل  بالقرآن،  أو  ومرضاته.  اهلل  ديــن  ))إىل 
"َوامْلَــْوِعــَظــِة  ــوال  واألح األفعال  بمراتب  باملعرفة 
الرتغيب  القبيح عىل وجه  احْلََسنَِة" هو الرصف عن 
القلب  تليني  ذلك  ويف  فعله،  يف  والتزهيد  تركه  يف 
الوعظ  معناه  احلسنة.  واملوعظة  اخلشوع  يوجب  بام 
احلسن، ويف ذلك تلني القلوب بام يوجب اخلشوع، 
وقيل: ان احلكمة النبوة، واملوعظة القرآن "وجادهلم 
ما  بالقرآن وبأحسن  ناظرهم  بالتي هي أحسن" أي 
عندك من احلجج، وتقديره بالكلمة التي هي أحسن 
واملوعظة احلسنة أي أدعهم إليه باملقدمة الظنية التي 
تفيد وتعرب أهنا تنفعهم فيه الرفق والوقار والسكينة 

مع نرصة احلق باحلجة)		(((. 

ان نعززها خصوصًا يف شباب  فلغة احلوار جيب 
الركب احلسيني باعتباره هو من له الريادة والصدارة 
يف تعظيم شعائر اهلل عز وجل عمومًا وزيارة االربعني 
دون   اهلل عبد  أبو  هبا  اختص  مما  كوهنا  خصوصًا 
اجلميع  من  تكاتفًا  حتتاج  وهذه  األوصياء،  من  غريه 
ان األرسة  باعتبار  الناشىء  للجيل  املربية  من األرس 
والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات  ثم  املجتمع  نــواة 
فاحلوزات العلمية واملؤسسات الدينية واجلوامع بل 
الشباب  احتضان  من  خيفى  ال  تأثري  هلا  الدولة  حتى 
لدهيم  يكون  لئال  لتشغيلهم  الكافية  الفرص  وتوفري 

فراغ يسخر من قبل مجاعات معادية للدين واملذهب 
وبالتايل نقع فيام ال حتمد عقباه. 

التي  للهوية  تثبيتها   احلسني ثورة  أكدت  كام 
البيت يف تويل  آل  البرشية من شيعة  رشف هبا 
أهل البيت ومن واالهم، والرباءة من أعدائهم 
الزيارات  بذلك  تطفح  كام  وأتباعهم،  وظامليهم 
به  وتعج  يتلوهنا،  التي   االئمة عن  الـــواردة 

جمالس العزاء التي يقيموهنا بمختلف صورها)0	(.

قيم  جّسدت   احلُسني ــام  اإلم ثــورة  فــان  لــذا 
والصحوة  الروح واجلذوة  السامء وأعطت لإلسالم 
من جديد، فكانت حقًا الرصخة التي هّزت عروش 
صورة  إلعادة  جاءت  احلُسينية  فالنهضة  الظاملني، 
اإلسالم الوّضاءة اىل نصاهبا وإسقاط الصورة الزائفة 
املطامع  وُعّشاق  البرشية  األصنام  ُعّباد  حاول  التي 
الدنيوية إلصاقها باإلسالم، ولقد كانت ثورة اإلمام 

احلُسني الفيصل بني احلق والباطل)		(.

فكانت رسالة اإلصالح وال زالت وسوف تبقى 
فلقد  واإلنساين  اإلسالمي  العامل  ارجــاء  يف  مدوية 
رصح االمام احلسني  بقوله "... وإن ل أخر	 أرشًا 
وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب 
آمر  أن  أريد   ،أمة جدي رسول الل اإلصالح يف 
باملعروف وأنى عن املنكر")		(،ومن الواضح انه مل 
تشهد ثورة يف التاريخ عرفت بعقائديتها واالستشهاد 
من اجل احقاق احلق، والتفاين اىل هذه احلدود كثورة 
التشيع  فانترش  أكلها  أتت  وقد   ،احلسني اإلمــام 
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املعمورة، وظهور دعوته وتوسعها  بقاع  يف كثري من 
الطف،  فاجعة  احياء  بسبب  كان  انام  الزمن،  بمرور 
بقية  منها عىل  واالنفتاح  ذلك،  الشيعة عىل  وإرصار 

مناسبات أهل البيت وعىل ثقافاهتم)		(. 

ومما الشك فيه أن من أخطر احلروب التي تواجه 
عقيدتنا هي حرب األفكار الناعمة فلم يكن مصطلح 
عىل  االقل  عىل  األذهــان  يف  مألوفًا  الناعمة  احلرب 
نطاق  عىل  تداوله  جرى  ان  اىل  اجلامهريي  املستوى 
واسع، وقد راجت سابقًا مصطلحات كثرية للداللة 
ورأي  فكر  عىل  دولة  فيه  تؤثر  الذي  األسلوب  عىل 
"حرب  منها  نذكر  هلا  معاد  آخــر  شعب  أو  ــة  دول
االرادات،  حــرب  ــاردة،  ــب ال ــرب  احل االعــصــاب، 
حرب املعنويات، احلرب السياسية، الدعاية، حرب 
اإليديولوجيات،  حــرب  واملعتقدات،  الكلامت 
وغسيل املخ والدماغ، احلرب بال قتال، الغزو الثقايف 
مهة  اضعاف  اىل  تؤدي  الناعمة  فاحلرب  والفكري" 

الشباب داخل البلد)		(. 

الناعمة،  احلرب  أخطار  من  التصدي  جيب  لذا 
فــاالول  نوعني  عــىل  يكون  مواجهتها  وأساليب 
واالجتامع  الفرد  ساحة  حتصني  اىل  هيدف  تأسييس 
التي  واالعتقادات  القيم  عن  حقيقي  تعبري  وهو 
أفكار وعقائد  الشخص، فكل جمموعة ذات  حيملها 
وقيم خاصة تعمل وبشكل اساس عىل تربية أتباعها 
اىل  املنتمني  من  حقيقة  ليصبحوا  االمــور  تلك  عىل 
احلؤول  منه  يراد  الذي  هو  والثاين  املجموعة،  تلك 
دون تأثري األساليب التي يستعملها العدو، فيتطلب 

األمر تعدد خمططات العدو والكشف ثم التفكري يف 
طريقة الرد)		(. 

كربالء  أرض  كانت  اذا  عنها  نتحدث  بيئة  فأي 
أفضل من أرض اجلنة: ان أرض كربالء رشفت عىل 

الكعبة)		(، 

والكعبة كــربــال  حــديــث  فمن 

ــة)		(، ــب ــرت ال علو  ــان  ب لكربال 

فمثاًل لو أخذنا دم احلسني ونحن نعلم جيدًا 
يف  مالحمه  تتغري  االنسان  بجسد  تلطخ  اذا  الدم  ان 
يف  قتله  عند  فكان   احلسني اما  حمبذة  غري  صورة 
لواقف  إين  قــال:  نافع  بن  هالل  عن  صــوره،  أمجل 
رصخ  إذ   - اهلل  لعنه   - سعد  بن  عمر  أصحاب  مع 
 صارخ أبرش أهيا األمري فهذا شمر قد قتل احلسني
قال: فخرجت بني الصفني فوقفت عليه وانه ليجود 
بنفسه، فو اهلل ما رأيت قط قتياًل مضمخًا بدمه أحسن 
وجهه  نور  شغلني  ولقد  وجهه  من  أنور  وال  منه، 
الكرامة  وهذه  قتله)		(،  يف  الفكرة  عن  هيئته  ومجال 
برشف  تــرشف  جــون  فهذا  ألصحابه  أعطيت  قد 
الشهادة، فوقف عليه احلسني وقال: اللهم بّيض 
وعّرف  األبرار،  مع  واحرشه   رحيه،  وطّيب  وجهه، 
بينه وبني حممد وآل حممد، وروي عن الباقر عن 
يفوح  أيام  عرشة  بعد  وجدوه  الناس  أن   السجاد

منه رائحة املسك)		(. 

اهلل  طّيب  فقد  الــرتاب  اما  الــدم،  ناحية  من  هذا 
"موضع   :  البيت آل  صادق  قال  فقد  الرتاب  به 
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أضف  اجلــنــة")0	(،  ترع  من  ترعة    احلسني  قرب 
الشفاء وإجابة  الطني مصدرًا من مصادر  فقد جعل 
عّوض  اهللَّ  أّن  فروي:   ذريته من  واألئمة  الدعاء 
احلسني من قتله أن جعل الشفاء يف تربته، وإجابة 
الدعاء حتت قّبته، واألئّمة من ذّرّيته، وأن ال تعّد أيام 

زائريه من أعامرهم)		(. 

فمسرية الشباب احلسيني اىل أرض كربالء مل يكن 
يطول  التي  بالكرامات  مليئة  أرض  هي  إنام  اعتباطا 
الناس  جتعل  املقدسة  االرض  هذه  فمثل  رشحها، 
ذلك  جيد   احلسني يزور  والــذي  هبا  تام  تعلق  يف 
به،  تعلقه  زاد  زار احلسني  فيه فكلام  واضحًا الخفاء 
لذا عىل الشباب احلسيني ان يكون عىل وعي تام وان 
الشعائر  وتأدية  الزيارة  والوقار عند  السكينة  حترضه 

هلم  قدوة  ويكون  اآلخرون  به  يتأسى  حتى  املقدسة 
فتحيطهم اهليبة والوقار والرشف املتعال.

ومهام يكن من أمر فان الباري عز وجل أراد ملسرية 
احلسني البقاء واخللود، ومهام اجتهد أئمة الباطل 
منها بيشء،  ينالوا  لن  احلسينية  الشعائر  من  النيل  يف 
خالل  من  ثقافاهتم  وزيادة  الواعي  شبابنا  فتحصني 
التبليغي بني  الندوات واملؤترات وزج اجلانب  عقد 
يعزز من صمودهم ويفشل خمططات  صفوفهم كي 
أفكارها  وتــعــدد  أنواعها  اخــتــالف  عــىل  ــداء  االعـ
الصابر  املؤمن  للشباب  ليبقى شبابنا قدوة  املسمومة 
الشعائر  حتيا  فبهم  اإليــامن  بسالح  املتسلح  الواعي 
وتزدهر  سامؤنا  لتسمو  واخليانة  الغدر  رياح  وتزول 
هتوي  الناس  أفئدة  اهلل  جعل  من  اىل  بوالئنا  أرضنا 

اليهم.

الف�شل الثاني:�شر عظمة الإمام الح�شين وربط البعد الثقافي والفني بالموروث الح�شيني وزيارة الإربعين 
لزيادة الثقافة والوعي وابراز الدور الريادي لدى ال�شباب في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة

المبحث الأول: �شّر عظمة الإمام الح�شين

فمن   احلسني اإلمــام  حيملها  مجة  كرامات 
عن  "روي   اهلل رسول  فيه  قال  وقد  مثله؟ 
أيب عبد اهلل احلسني أنه قال: أتيت يومًا جدي 
جالسًا  كعب  بن  ُايب  فرأيت   ،اهلل ــول  رس
الساموات  زين  يا  بك  مرحبًا  فقال جدي:  عنده، 
أحد  وهل  اهلل!  رســول  يا  ُايب:  فقال  واألرض! 
 سواك زين الساموات واألرض؟ فقال النبي
يا ُايب بن كعب والذي بعثني باحلق نبيًا، إن احلسني 

األرض  يف  هو  مما  أعظم  الساموات،  يف  عيل  بن 
احلسني  إن  العرش:  يمني  عن  مكتوب  واسمه 

مصباح اهلدى وسفينة النجاة")		(. 

ولعل رس خلود ثورة احلسني اخلالدة كوهنا من 
علة بقاء اإلسالم فاالسالم حممدي الوجود حسيني 
البقاء، فقد ضحى رسولنا الكريم بكل غال ونفيس 
وحتمل أذى قومه وسخريتهم منه حتى قال"ما 
من  قومه  انتشل  حتى  ــت")		(  أوذي مثلام  نبي  أوذي 
الساطع  املحمدي  االسالم  نور  اىل  الباطل  ظلامت 
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ليكون رمحة للعاملني يف مشارق االرض ومغارهبا. 

ثم استطاعت بنو أمية ان تستلم دفة احلكم لتعيث 
 احلسني وجود  فكان  وخرابًا  فسادًا  االرض  يف 
الدنيا  حب  اال  ترى  ال  التي  أعينهم  يف  شوكة  يمثل 
عىل  بدمه  ينترص  ان  فاستطاع  والرياسة  والسلطة 
حتى  قاتلهم  بل  اليها  يأبه  مل  التي  وعّدهتم  سيوفهم 
البالد  به اهلل  بعياله وقرابته وأصحابه ليحيي  ضحى 

والعباد.

وكان لشباب الركب احلسيني دور ال خيفى كعيل 
االكرب والقاسم وأيب الفضل العباس وأيب ذر وجون 
معركة  بدمائهم  رسموا  قد  عوسجة  بن  ومسلم 
فكانوا  البقاء  احلسينية  الوجود  املحمدية  اإلصالح 
للمصلحني  وطريقًا  لالحرار  ومنارًا  وقدوة  أسوة 
صالح  خلف  تبعهم  ثم  والعدل  احلرية  وطــالب 
أقاموا املجالس احلسينية وأحيوا الشعائر الدينية فال 

يزال قتل  احلسني حرارة يف قلوهبم لن تربد أبدًا.
والفني  الثقافي  البعد  ربط  الثاني:  المبحث 
لزيادة  الربعين  وزيارة  الح�شيني  بالموروث 

الثقافة والوعي لدى ال�شباب 

الشعائر احلسينية مل تأت من فراغ وال هي طارئة 
النبوة  عرص  يف  جذور  هلا  كانت  الشعائر  هذه  وانام 
عامل  يف  وظله  شبحه  االنبياء  بعض  رأى  فقد  فمثاًل 
االشباح والظالل بل رؤيته يف عامل القدس، كام اتفق 
ذلك آلدم ع حني شاهد الذر يف عامل الذر، فمثل له 
  ابراهيم رأى  وملا  لذلك)		(،  فبكى  قضية كربالء 
ملكوت السموات واالرض، رأى االشباح اخلمسة 

حتت العرش فأبكته رؤية اخلامس)		(، كام ان الرسول 
اخلاتم عندما اخربه جربئيل عن ما سيجري 
املطلب،  عبد  بنت  صفية  فعن   ،احلسني عــىل 
قالت: ملا سقط احلسني من بطن أمه، فدفعته إىل 
النبي، فوضع النبي لسانه يف فيه، وأقبل احلسني 
عىل لسان رسول اهلل يمصه، فام كنت أحسب رسول 
اهلل يغذوه إال لبنًا أو عساًل... فقبَّل النبي بني عينيه، 
هم  قومًا  اهلل  لعن  ويقول:  يبكي  وهو  إيل،  دفعه  ثم 
قاتلوك يا بني. يقوهلا ثالثًا، قالت: فقلت: فداك أيب 
بني  من  الباغية  الفئة  بقية  قال:  يقتله؟  ومن  وأمي، 

أمية )لعنهم اهلل()		(.

لطمت  فقد   احلسني عىل  والتطبري  اللطم  اما 
فسالت  املحمل  مقدمة  يف  رأسها   زينب السيدة 
منها الدماء، ففي بعض الكتب املعتربة روى مرسال 
عن مسلم اجلصاص، قال دعاين ابن زياد عليه اللعنة 
الكوفة  ضجت  فلام  بالكوفة  االمــارة  دار  الصالح 
بالبكاء وقالوا قد جاء برأس اخلارجي ابن زياد "... 
جبينها  فنطحت  أخيها  رأس  فرأت  زينب  فألتفت 
بمقدم املحمل، حتى رأينا الدم خيرج من حتت قناعها 

وأومأت اليه بخرقة ودعت تقول:

اســتــتــم كماال لــمــا  ــالالً  ــ ه يــا 

غروبا)57(. فأبدى  خسفه  غاله 

ال خيفى ان اقامة املواكب احلسينية وتوزيع الطعام 
هلا  كانت  الزائرين  وخدمة  الناس  عىل  ــرشاب  وال
فلم  السنني  مدى  عىل  تطورت  ثم  بسيطة  بدايات 
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امتدت اىل ان أهل  املواكب احلسينية بل  تقترص عىل 
قلوهبم  يفتحون  الزائرين  مجوع  به  تر  الذي  البلد 
عىل  ــرص  واحل الزائرين  الستقبال  بيوتاهتم  قبل 
مجوع  يرى  فعندما  أجلهم،  من  والنفيس  الغايل  بذل 
الناس  إقدام  الزاحف نحو مسرية األربعني  الشباب 
عزيمتهم  تزداد  واطفاالً  نساًء  وشبابًا،  شيبًا  مجيعًا 
من  واالستفادة  العطاء  وافر  تقديم  عىل  وحرصهم 
القصص التي تروى عن خدمة احلسني ع ليستفيدوا 
جيب  كام  االيــامن،  بنور  ويتنوروا  عطائها  فيض  من 
الزيارة  خلدمة  يسخره  ان  فكرًا  حيمل  من  كل  عىل 
اجلامعي  فاالستاذ  انتامءاهتم  توسع  عىل  احلسينية 
لرشح  حمارضاته  وقت  من  جــزءًا  خيصص  ان  عليه 

أو  كتاب  تأليف  أو  املعطاة  احلسينية  الثورة  مبادىء 
عمل الندوات واملؤترات واملجالس الثقافية ودعوة 
او  احلوزة  اساتذة  اما  حلضورها،  خصوصًا  الشباب 
بني  والثقافة  الوعي  يبثوا  ان  الدينية  العلوم  طالب 
صفوف اخواهنم ليتسلحوا بمبادىء الثورة احلسينية 
عىل  كل  الفاعلة  واملشاركة  املسري  اىل  الذهاب  أو 
القاء  وبعدها  اجلامعة  صالة  كإقامة  امكانيته  حسب 
املسرية  يف  الشباب  مشاركة  رضورة  يف  ــارضة  حم
احلسينية واستلهام العرب والدروس منها بربط املايض 
باحلارض وتعزيز املايض املوروث وتطويره خصوصًا 

مع تطور التكنولوجيا والعلم احلديث. 

الف�شل الثالث: ابراز الدور الريادي لدى ال�شباب في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة،والبعاد 
الم�شتقبلية لزيارة الربعين وال�شتراتيجية المقترحة لن�شيابية الركب الح�شيني

المبحث الول: ابراز الدور الريادي لدى ال�شباب 
في تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة 

اإلمــام  قــرب  استثنائية  آشـــوري  الباحثة  ــرى  وت
ورضحيــًا  شاخمًا  معلاًم  بقائه  جهة  من   ،احلسني
زاهرًا، فكتبت أنه "مل نر يف أي زمن أرتاالً من البرش 
تتقاطر عىل قرب من قبور األنبياء، املوجودة يف العراق 
أيام  من  يوم  أي  يف  وال  وإيــران،  وفلسطني  والشام 

السنة")		(.

تقع  أن  قبل  كانت  األربعينية  الزيارة  أن  وكام 
سيد  فإن  األنبياء،  من  عدد  عن  روايات  يف  حارضة 
بخلود  األمــني،  الصادق  وهو  وعــد،   األنبياء

الدهر،  أبد  األربعني  زيارة  ومنه  احلسيني  احلضور 
زين  لــإلمــام   زينب موالتنا  روت   فعنه
"مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي   :العابدين
وأيب وإخويت؟ فقلت: وكيف ال أجزع وأهلع، وقد 
وأهيل  عمي  وولد  وعمومتي  وإخويت  سيدي  أرى 
ال  مسلبني،  بالعراء  مرملني  بدمائهم،  مرضجني 
وال  أحد،  عليهم  يعرج  وال  ــوارون،  ي وال  يكفنون 
واخلزر،  الديلم  من  بيت  أهل  كأهنم  برش،  يقرهبم 
فقالت: ال جيزعنك ما ترى فو اهلل إن ذلك لعهد من 
ولقد   ..." وعمك  وأبيك  جدك  إىل   اهلل رسول 
أخذ اهلل ميثاق اناس من هذه االمة ال تعرفهم فراعنة 
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هذه االرض، وهم معروفون يف أهل الساموات أهنم 
وهذه  فيواروهنا،  املتفرقة  االعضاء  هذه  جيمعون 
لقرب  علاًم  الطف  هلذا  وينصبون  املرضجة،  اجلسوم 
أبيك سيد الشهداء ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، 
الكفر  أئمة  وليجتهدن  ــام  واالي الليايل  كــرور  عىل 
وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه، فال يزداد أثره إال 

ظهورًا، وأمره اال علوًا...")		(.

لذا ففي كل عام، تبني الوقائع إن لزيارة األربعني 
عىل  وحتثهم  الناس،  حتشيد  يف  هائلة  معنوية  قــوة 
املعروف،  وصنع  اخلري  وفعل  وخلقًا،  تقى  االرتقاء 
فاعاًل  إصالحيًا  عاماًل  األربعيني  احلدث  يكون  لذا 
عمل  من  البــد  املستقبل،  يف  وأكــرب  أوســع  بشكل 
املستقبل  رسم  أن  السيام  بنزاهة،  ومثابرة  بتنظيم، 
علم له قوانينه ورجاله، فإن علم املستقبل ُيعد اليوم 
من العلوم املهمة، ملا يوفره من رؤية شاملة تضع يف 
وحقائق  ناجحة  وجتارب  التاريخ  معطيات  حساهبا 
إىل  للوصول  احلارض  تغيري  آليات  تبني  كام  علمية، 
مستقبل واعد، يقول اإلمام الشريازي يف هذا الشأن: 
يف  املستقبل  نحو  ورسيعة  قوية  حركة  العامل  "يشهد 
كافة أوجه احلياة، وهذه احلركة تفرض تغريًا شديدًا، 
فيجب أن نكيِّف أنفسنا مع هذا التغيري حتى نمتلك 
ناصية املستقبل، خصوصًا إذا كان مضمون املستقبل 
املستقبل  مواكبة  وإن  حارضنا،  عن  جذريًا  خمتلف 
السليم،  والتخطيط  االحــتــامالت،  رصــد  عرب  تتم 
والقرارات الصائبة التي يّتخذها رّواد األمة وعلامؤها 
والزراعة  والطب  اهلندسة  اختصاصات  خمتلف  يف 
والصناعة حتى يأيت البناء متكاماًل من حيث تكوينه" 

واملــال  الوقت  هيــدر  عبث  ختطيط  بال  العمل  فــإن 
إال  منه  ُيقصد  ال  عماًل  سيكون  ألنه  والطاقات، 
ذاته، وإذا مل يكن العمل ضمن خّطة مستقبلية، فإنه 
يتحول إىل فوىض، وسيكون حتت طائلة أحداث غري 

متوقعة، كام جيعله رهينة ما يكيده األعداء)0	(. 

رئيس  كمقّوم  املستقبل  استرشاف  أمهية  ورغم 
يمكن  ال  ــه  وأن هنضة،  صناعة  أو  تغيري  ــداث  إلح
إذا كان  ألي مصلح أن يساهم يف حتقيق هدف، إال 
وجود  ُيالحظ  ال  ذلك  رغم  مستقبلية،  رؤية  يملك 
األربعينية،  بالزيارة  يتعلق  فيام  مستقبلية  إسرتاتيجية 
برؤية  احلارض  بناء  هيدف  عمل  وجود  يتضح  مل  بل 
مستقبلية، فإضافة إىل حمدودية العمل التبليغي الذي 
التذكري  يكفي  وخلقًا،  وفقهًا  ورعًا  بالزائر  يرتقي 
كربالء  مدينة  يف  احلياتية  اخلــدمــات  بــأزمــات  هنا 
واملحافظات املجاورة هلا بل يف عموم العراق، إضافة 
اىل معوقات العمل السياحي واالستثامري واملرصيف، 
الذي  األمني  الواقع  كام  والبيئة،  الصحة  ومشاكل 
عن  واحلديث  وتطوير،  وتنمية  إصــالح  إىل  حيتاج 
احتياجات مدينة زيارة األربعني وعراق أهل البيت، 

حديث مرير ويطول)		(. 

ولعل االهتامم بشؤون البيئة أمر حديث ال جياوز 
عمره قرنًا من الزمان؛ إذ بدأ منذ انتهاء احلرب العاملية 
أننا نجد أن  البرشية، إال  املدمرة عىل  آثارها  وحصد 
عىل  املحافظة  جوانب  تناول  قد  اإلسالمي  الترشيع 
البيئة بكل أبعادها املعارصة منذ أكثر من أربعة عرش 

قرنًا)		(.
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هذا  يف  بغيته  جيد  اإلسالمي  الفكر  يف  فالباحث 
والسنة  الكريم  القرآن  أسسه  وضع  الذي  املوضوع 
النبوية املطهرة، كذلك تناول املنهج اإلسالمي كل ما 
يتعلق بمعاجلة مسؤولية الفرد واملجتمع عن األرضار 
التي حتدث للبيئة باعتبارها من أهم املوارد التي َمّن 
اهلل تعاىل هبا علينا، وهو ما يؤكد صالحية هذا الدين 
القيم لتلبية احتياجات املجتمع البرشي يف كل زمان 
الترشيعي  اإلعجاز  أوجه  من  وجهًا  وُيعد  ومكان، 
الذي جيب أن يكشف عنه للعامل املتقدم ليعرفوا قدر 

هذا الدين وعظمته)		(.

بأمر  املعارصة  الوضعية  الترشيعات  اهتمت  وقد 
وتناولته  والدويل،  املحيل  املستوى  عىل  مؤخرًا  البيئة 
املنظامت الدولية حتى أصبحت اآلن شاغل املجتمع 
ناحيتني:  من  هائلة  جتاوزات  حدوث  بسبب  املتقدم 
التلوث البيئي الذي هيدد اإلنسان ويسبب األمراض 
واإلرساف  املحيطة،  البيئة  تــدمــري  إىل  ــؤدي  ويـ
هيددها  مما  املتاحة  الطبيعية  املـــوارد  استخدام  يف 

بالنفاد)		(. 

لذا يتهدد البيئة املعارصة يف مجيع أنحاء العامل عدة 
واملاء،  اهلــواء،  يشمل:  الذي  التلوث  أمهها  أخطار 
من  الرغم  عىل  بالذكر  اجلدير  فمن  وغريه،  والنبات 
وقابلياهتا  بسيطة  كانت  احلسينية  اخلدمة  بدايات 
حمدودة اال اهنا مل تسجل خرقًا من خروقات التلوث، 
بأي  يسبب  مل  انه  اال  دخانًا  محل  وان  حتى  فاهلواء 
مرض يذكر بل هنالك من استنشق هذا اهلواء وشفي 
 املاء فمبارك بذكر عطش احلسني اما  من مرضه، 

عند تناوهلم له وكيف حرم ابو عبد اهلل من رشبه ال 
لذنب اقرتفه اال انه رفض ان ينزل عىل حكم الطاغية 
يزيد، ومع مرور الزمن تطورت أساليب توزيع املياه 
واعداد الطعام للزائرين القادمني من شتى بقاع العامل 
وبث احلرص لدى الشباب الواعي يف املحافظة عىل 
ادوات  تنظيف االماكن بكل  البيئة من خالل  نظافة 
والشباب  ــامن،  االي من  فالنظافة  املتاحة  التنظيف 
يعمل  أو  هبا  يمر  التي  االماكن  عىل  حريص  املؤمن 

فيها خدمة للزائرين. 

ان  احلسيني  الركب  شباب  يبلغ  ان  جيب  كام 
وعيه  دليل  والبيئية  الصحية  باالرشادات  التزامه 
اإليامين حتى يتالشى التلوث البيئي أو االرساف يف 
خطرًا  هيددان  ال  وكالمها  الطبيعية  املوارد  استخدام 
ألهنا  االرض  هذه  اهلل  حفظ  فقد  كربالء  ارض  عىل 
يسري  من  كل  حفظ  كام  وديمومته  االسالم  بقاء  رس 
الشباب  وأهلم  وضاعفه  عمله  اهلل  بارك  بل  عليها 

مزيدَا من الصرب والسؤدد.

المبحث الثاني: البعاد الم�شتقبلية لزيارة 
الربعين وال�شتراتيجية المقترحة 

لن�شيابية الركب الح�شيني

املسرية احلسينية باقية وشاخمة يف عطائها كل حني، 
لكن نحن بحاجة لوضع ابعاد مستقبلية واسرتاتيجية 
احلسيني من خالل  الركب  املعامل النسيابية  واضحة 

النقاط اآلتية:

عىل . 	 وأيرسها  للزائرين  اخلدمات  أفضل  تقديم 
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املستوى املادي واملعنوي باستثامر الطاقات الشبابية 
لإلستفادة يف املجاالت الفكرية والثقافية والتبليغية 
واخلدماتية والصحية مما يأمن لنا نجاح هذه املسرية 
توفري  يف  يكمن  فاملادي  اإلمكان،  قدر  وتطويرها 
واستثامر  اهلائلة  املسرية  هلذه  الكافية  املالية  املوارد 
يأمن  مما  الزائرين  خدمة  لغرض  الشبابية  الطاقات 
منها  املسرية وتطويرها قدر اإلمكان  لنا نجاح هذه 
هلم  واالطمئنان  الراحة  سبل  وتوفري  الطعام  اعداد 
وتيسري حركتهم ذهابًا وأيابًا علاًم ان املآرب احلالية 
االستفادة  الزائر  يستطيع  ال  عشوائية،  كربالء  يف 
قديمة  مآرب  أهنا  كام  التنظيم  من  خالية  ألهنا  منها 
مفتقرة اىل أبسط الوسائل احلديثة ملعرفة اجتاه املسافر 
اإلمهال  يف  يكمن  ذلك  ولعل  يريد،  مكان  أي  اىل 
احلكومي لكافة مرافق الدولة، والبد من االستفادة 
من الوسائل االلكرتونية كخدمات االنرتنت لضامن 

تواصل الزائرين مع متعليقهم.      

البد من تعريف مجيع الزائرين ان اهلدف من املسرية . 	
الضعفاء  الذل واخلنوع وإذالل  احلسينية هو رفض 
مع  يتعاملون  الذين  اجلائرة  السلطات  قبل  من 
والتعذيب،  والقتل  االضطهاد  أنواع  بكل  رعيتهم 
الشباب  قبل  تدار من  الظلم  الثورات ضد  وأغلب 
فمن حقهم ان يرسموا طريقهم يف احلياة اذا كان ال 
يتعارض مع االسالم القويم والقانون السليم، فهم 

يصبحون ويمسون قدوة لآلخرين.

اإلصالح منهج عظيم خطه اإلمام احلسني وأهل . 	
بيته وأصحابه رافضًا النزول عىل بيعة الطاغية يزيد 
وحتمل تبعات ذلك مهام كانت النتائج قاسية، والبد 
 احلسني نارصوا  ممن  الصالح  السلف  اختاذ  من 
الثائر وهم بدورهم سيكونون قدوة  قدوة للشباب 

تتابع األدوار، وهذا ما حصل فعال  ملن بعدهم أي 
عندما ألتقى املسلمون من شتى بقاع العامل ورأوا بأم 
أعينهم حجم املسرية احلسينية بأصوهلا وتفصيالهتا 

املتعددة التي التعد وال حتىص.

البد من دراسة سبل نجاح مسرية اإلربعني وتعزيزها . 	
حصلت  التي  االخفاقات  كافة  دراسة  وفق  وذلك 
لرفد  عمل  خطة  اعداد  يتم  لكي  املاضية  السنني  يف 
إال  حيصل  ال  وهذا  النجاح  مقومات  بكل  احلارض 
من التحام اجلهود لكافة القائمني والعاملني يف هذه 
املسرية، فالتخطيط الناجح واملتابعة اهلادفة ومن ثم 
كفيلة  سبال  يمثل  الدؤوب  اجلاد  بالعمل  املبارشة 
قادرة عىل وضع بصامت النجاح لتكون منهجا لكل 
وحماولة  والبغي  الظلم  ضد  واملجاهدين  الثائرين 
الشعوب والنيل من حرياهتا وكراماهتا،  كام  أذالل 
كفاءات  وجود  من  استفادة  أيام  االستفادة  يمكننا 
يمكن  االسرتاتيجي  التخطيط  يف  متمكنة  عراقية 
إلسرتاتيجية  جديدة  مالمح  لرسم  هبا  االستعانة 
اإلعالمي  اجلانب  مع  متزامنًا  ويكون  الزيارة  إدارة 
الذي هيدف اىل ابراز الدور الريادي ملسرية االربعني 

الشاخمة، وهذا ما نجده قد تطور بشكل ملحوظ. 

الخاتمة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف شباب الركب احلسيني 
اسوة وقدوة قد توصلنا اىل مجلة من النتائج هي اآليت: 

وهم . 	 بالفتية  عليهم  اهلل  حكم  الكهف  أصحاب 
فان  وهكذا  بإيامهنم،  فتية  اهلل  فسامهم  شيوخ 
الفتية  فهم  احلسيني  الركب  يف  شارك  من  كل 
النظر  بغض  بااليامن  مثقلني  بصرية  ذوي  الهنم 
التي  االبل  هي  الركاب  ومعنى  أعامرهم،  عن 
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يسار عليها، اما الركب احلسيني فهم من ركبوا 
االقدام  عىل  مشيًا  الصعاب  وحتدوا  االخطار 
وهو افضل واصدق تعبري لقصد زيارة أيب عبد 
كلمتان  فهام  والقدوة  األسوة  معنى  واما  ع،  اهلل 
والعكس  القدوة  بمعنى  فاألسوة  واحد  ملعنى 

صحيح. 

جيب ان يتحىل الشباب احلسيني بالثقافة والوعي . 	
للدفاع  وقدرهتم  حصانتهم  يف  مهامن  ألهنام 
الدين  هدم  ألغراض  تسخريهم  يريد  من  ضد 
والقضاء عىل العقيدة اإلسالمية ببث اإلشاعات 

وترويج الفتن والشبهات. 

الفاعل . 	 دورهم  هلم  الشباب  ان  البحث  دلني 
االربعني  وزيارة  عمومًا  الدينية  املناسبات  يف 
وتثوير  طاقاهتم  حتريك  جيب  لذا  خصوصًا 
والتقدم  بالتطور  تشبثًا  أكثر  وجعلهم  أفكارهم 

واالنتاج واالبتكار. 

احلفاظ . 	 واهلامة  الرضورية  الدولة  واجبات  من 
املناسبة  الفرص  اجياد  خالل  من  الشباب  عىل 
لالستفادة من طاقاهتم املتنوعة واملتعددة وتتعامل 
والرتهيب،  الرتغيب  أثنني  بجانبني  معهم 
فالرتغيب تشجعيهم وترغيبهم وتكريم وحثهم 
احلسينية  املسريات  يف  الفاعلة  املشاركة  عىل 
األصعدة،  مجيع  عىل  العون  مصادر  وتقديم 
جتاههم  مسؤولياهتا  عن  الدولة  تنصلت  واذا 
كاالعتامد  اخرى  وسائل  اىل  االلتجاء  فعليهم 
عىل املتربعني واملتطوعني خلدمة املسرية احلسينية 
وكافة املؤسسات الدينية واخلدمية واالقتصادية 
التصدي  فيجب  الرتهيب  جانب  واما  وغريها، 

بالدين  املساس  نفسه  له  تسول  من  كل  وردع 
وأصوله الرفيعة.

السبل . 	 أهم  االرادة من  وامتالك  باهلدف  االيامن 
القدوة  وجعله  احلسيني  الركب  شباب  لكسب 
املجتمع  بناء  يف  عليها  يعتمد  التي  الصاحلة 
خالل  من  الدولة  مرافق  وكافة  واملؤسسات 
وسنة  الكريم  بالقرآن  الوثيقة  عالقتهم  تعزيز 
يؤهلهم  مما   املعصومني واالئمة   النبي
يتأسى هبم اآلخرون وينظرون  ان يكونوا قدوة 

اليهم بكل هيبة ووقار. 
تتطابق . 	 ممن  يكونوا  ان  جيب  املجتمعات  قدوة 

اآلخرون  هبم  يتأسى  حتى  أفعاهلم  مع  اقواهلم 
يبتغونه  ما  اىل  ليصلوا  هدهيم  عىل  ويسريون 
ويؤمنوا بام حيملونه من عقيدة حقة ومنهج قويم 

الشباب . 	 يروون  ان  ويرعبهم  الطغاة  يثري  مما 
قبلة  نحو  صادقة  بخطى  يسريون  احلسيني 
الرعب  يصيبهم  اهلل احلسني ع  أيب عبد  االحرار 
القضاء  الطرق  بشتى  فيحاولون  واخلوف 
من  والسؤدد  بالعز  الشاخمة  املسرية  هذه  عىل 
واالستقصاء  واملطاردات  االعتقاالت  خالل 
والسيارات املفخخة وزرع الفتنة واثارة النعرات 
االسالمي  الصف  لتمزيق  واملذهبية  الطائفية 

وتفرقة ابنائه. 
دلني البحث عىل ان شبابنا قد حتلوا بمرتبة عالية . 	

من سعة الصدر واالستقامة لينالوا رشف القدوة 
واالسوة بدءًا بأصحاب ايب عبد اهلل ع وابنائه من 
اىل كل من يضع  وأقربائه حتى تصل  بيته   أهل 
املسرية  الداء  فينطلق  املسؤولية  موضع  نفسه 
مبلغ  أو  موكب  يف  خادمًا  أكان  سواء  احلسينية 
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أو أي مشاركة أخرى  بامل  أو متربع  أو خطيب 
خلدمة املسرية احلسينية فاهلل عز وجل ينظر اليهم 
بعني الرضا واألئمة يرّسون بأعامهلم وهم يرون 
اتباعهم يعظمون شعائر اهلل، فيضمرون هلم كل 
احلب والتقدير ويضحون بكل غال ونفيس من 
أجل ديمومة املسريات احلسينية ودوامها واملسري 
اليها بأعىل درجات التأهب والعدة لنيل املراتب 

العالية عند رب االرباب ومسبب االسباب. 
جيب ربط املايض باحلارض واملستقبل املوعود أي . 	

ختلو  فال  بالغيب  بااليامن  احلسينية  املسرية  ربط 
لساخت  منها  خلت  ولو  احلجة،  من  االرض 
مصلح  من  يوما  هلا  والبد  باهلها،  االرض 

ليمألها عدالً كام ُملئت ظلاًم وجورًا. 
برضورة . 0	 الوطنية  اهلوية  تعزيز  من  البد 

وسعيهم  وايامهنم  واملجتمعات  األمم  صالح 
واالقتصادية  السياسية  األمة  شؤون  لصالح 
واالجتامعية والدينية وعدم املساومة عىل مبادئها 

والدعوة اىل احقاق احلق وازهاق الباطل. 
للغة . 		 أسس  من  أول  أن  وبرصاحة  أقوهلا 

الكريم  بالرسول  بدءًا  ع  البيت  آل  هم  احلوار 
قدر  عىل  الناس  كلموا  قال  عندما   حممد
وقد  أحسن،  هي  بالتي  جيادلوهم  وان  عقوهلم، 
استطاعت هذه العبارات القيمة أن تؤيت أكلها يف 
كل حني من ترغيب الناس وكسبهم للدخول يف 
االسالم عامة والتشيع خاصة من خالل تعامل 
السيئة  ورد  احلسنة  املعاملة  ع  البيت  آل  اتباع 
واالمانة  الصالة  تأدية  عىل  واحلفاظ  باحلسنة 
قومياهتم  عن  النظر  بغض  الناس  ومعاملة 

ومذاهبهم املتعددة.

الناعمة واساليب مواجهتها . 		 االفكار  حرب 
اىل  هيدف  تأسييس  فاالول  نوعني  عىل  يكون 
منع  والثاين  واالجتامع،  الفرد  ساحة  حتصني 
العدو من بث أساليبه وخمططاته ومن ثم التفكري 
خمططات  نفشل  ان  نستطيع  وهبذا  عليه  الرد  يف 
للنيل  والعدوانية  اهلمجية  واساليبهم  املعتدين 
الفرقة  روح  وبث  والقومية  الوطنية  اهلوية  من 

بينهم لتمزيق وحدة الصف. 
عىل . 		 للزائرين  اخلدمات  تقديم  من  بد  ال 

الزائرين  وتعريف  واملعنوي،  املادي  اجلانبني 
خطه  الذي  االصالح  مرشوع  من  باهلدف 
والبد  واصحابه،  بيته  وأهل   احلسني اإلمام 
الناجح  التخطيط  وفق  عمل  خطة  إعداد  من 
عىل  لنحصل  بالعمل  واملبارشة  اهلادفة  واملتابعة 
السبل الكفيلة القادرة عىل وضع بصامت النجاح 

والتكامل خلدمة مسرية األربعني الشاخمة.
الهوام�ض

القاموس املحيط : الفريوزآبادي/	/		.( 	)

سورة الكهف: اآلية 		.( 	)
الدين ( 	) فخر  الشيخ  البحرين:  جممع  ظ: 

الطرحيي/	/ 			.
الوايف: الفيض الكاشاين/	/ 			.( 	)
ظ: جممع البحرين: الطرحيي/	/			.( 	)
االمايل: الشيخ الصدوق/			.( 	)
الدين ( 	) فخر  البحرين:الشيخ  جممع 

الطرحيي/	/		.
غريب احلديث: ابن سالم/	/		.( 	)
ترتيب اصالح املنطق : ابن السكيت/ 			.( 	)
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العني: اخلليل بن امحد الفراهيدي/	/			.( 0	)
الدين ( 		) فخر  الشيخ  البحرين:  جممع 

الطرحيي/	/		.
العني: اخلليل الفراهيدي/	/			.( 		)
خمتار الصحاح: اجلوهري/	/				.( 		)
لسان العرب: ابن منظور/		/			.( 		)
سورة يونس: اآلية 		.( 		)
األربعني ( 		) زيارة  املعلوماتية  النبأ  شبكة  ظ: 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

املصدر نفسة.( 		)
الفكر ( 		) هنضة  ع:  احلسني  اإلمام  أربعينية 

واملبدأ، رؤى من أفكار اإلمام الشريازي،
https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.

سورة االرساء: اآلية 	.( 		)
سورة االحزاب: اآلية 		.( 0	)
سورة النساء: اآلية 		.( 		)
اخلالف: الشيخ الطويس/	/		.( 		)
وسائل الشيعة: احلر العاميل/		/			.( 		)
النعامن ( 		) القايض  االخبار:  رشح 

املغريب/	/			.
ظ: أربعينية اإلمام احلسني: هنضة الفكر ( 		)

واملبدأ، شبكة النبأ املعلوماتية، رؤى من أفكار 
اإلمام الشريازي،

https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.

ظ: اربعينية احلسني هنضة الفكر واملبدأ، ( 		)
النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار  من  رؤى 

املعلوماتية، االحد 	 ترشين االول 		0	،

https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063

سورة التوبة: اآلية 	0	.( 		)
سورة العنكبوت: اآلية 	.( 		)
سورة طه: اآلية 		 - 		.( 		)
سورة الشورى: اآلية 		.( 0	)
األمايل: الشيخ الصدوق/			.( 		)
املصدر نفسة.( 		)
املصدر نفسة.( 		)
سورة الفتح: اآلية 		.( 		)
سورة االعراف: اآلية 			. ( 		)
االربعني ( 		) زيارة  املعلوماتية،  النبأ  شبكة 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

اهليثمي/	/			 ( 		) ابن حجر  الزوائد:  جممع 
االربعني  زيارة  املعلوماتية،  النبأ  وشبكة 

واملسؤولية الثقافية للشباب،
https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

سورة النحل: اآلية 			.( 		)
املحقق ( 		) القرآن:  أحكام  يف  البيان  زبدة  ظ: 

الشيخ  التبيان:  وظ:  االردبييل/			، 
الطويس/	/0		.

سعيد ( 0	) حممد  السيد  الطف:  فاجعة  ظ: 
احلكيم/			.

رسالة ( 		) عاشوراء  املعلوماتية:  النبأ  شبكة 
انسانية ملختلف االديان،

https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/8221.
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مرتىض ( 		) السيد  املدرستني:  معامل 
العسكري/	/0	.

فاجعة الطف: السيد حممد سعيد احلكيم / ( 		)
،			

https://www.alalamtv.net/news/1871242///الدروس

ظ: املستفادة من واقعة كربالء. 

اىل ( 		) اإلسالمية،املدخل  املعارف  مكتبة  ظ: 
احلرب الناعمة،

https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

ظ: مدخل إىل احلرب الناعمة، النارش: مجعية ( 		)
اإلصدار:  تاريخ  الثقافية،  اإلسالمية  املعارف 
احلرب  مركز  الكاتب  النسخة:0،   	0-	0		

الناعمة للدراسات،
https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

كامل الزيارات/ 			، 			.( 		)
جعفر ( 		) الشيخ  احلسينية:  اخلصائص 

التسرتي/			.
هاشم ( 		) السيد  املعاجز:  مدينة 

البحراين/	/		.
مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي ( 		)

الشاهرودي/	/			. 
مصباح املتهجد: الشيخ الطويس/			.( 0	)
هداية االئمة: احلر العاميل / 	/ 			.( 		)
(		 ) / البحراين  هاشم  السيد  املعاجز:  مدينة 

.		/	
جعفر ( 		) السيد  السرية:  من  الصحيح 

مرتىض/	/		. 

باقر ( 		) حممد  االنوار:  بحار 
املجليس/		/			.

بحار / 		/ 			.( 		)
األمايل: الشيخ الصدوق / 			.( 		)
اهلل ( 		) عبد  الشيخ   :احلسني اإلمام  العوامل، 

البحراين / 			. 
شبكة النبأ املعلوماتية،( 		)

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188.

كرم ( 		) ومعرفة  وشكره،  اهلل  محد  معرفة  نعمة 
 ،املصطفى مركز  املؤلف:   ، وآالئه  اهلل 
صفحة العوامل الشيخ عبد اهلل البحراين / 			. 

النبا املعلوماتية، زيارة االربعني نظرة ( 0	) شبكة 
اىل املستقبل)		(.

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188

املصدر نفسه.( 		)
املصدر نفسه.( 		)
يف ( 		) البيئة  االسالمي،محاية  االقتصاد  جملة 

االسالم 
https://www.aliqtisadalislami.net/

يف ( 		) البيئة  االسالمي،محاية  االقتصاد  جملة 
االسالم

https://www.aliqtisadalislami.net/.

الم�شادر والمراجع 

- القرآن الكريم خري ما أبتدأ به 

الدراسات . 	 قسم  حتقيق:  الصدوق،  الشيخ  االمايل: 
االسالمية، مؤسسة البعثة، قم، ط	، )				هـ(.

الوفاء، . 	 املجليس، مؤسسة  باقر  االنوار: حممد  بحار 
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بريوت، لبنان، ط	، )	0		ه/ 				م( 

حتقيق . 	 الطويس،  الشيخ  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 
العاميل، نرش وطبع،  وتصحيح: أمحد حبيب قصري 

مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط	، )	0		هـ( 

ترتيب إصالح املنطق: ابن السكيت، حتقيق ورشح: . 	
االسالمية،  البحوث  جممع  بكائي،  حسن  حممد 
االستانة  يف  والنرش  الطبع  مؤسسة  مشهد،  ايران، 

الرضوية املطهرة، ط	، )				هـ(. 

اخلصائص احلسينية: الشيخ جعفر التسرتي، النارش: . 	
اعتصام، ط	، )	00	م (. 

اخلالف: الشيخ الطويس، مؤسسة النرش االسالمي . 	
التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، مجادي اآلخرة، 

)	0		هـ( 

االردبييل، . 	 املحقق  القرآن:  احكام  يف  البيان  زبدة 
ملكتبة  البهبوي،  الباقر  حممد  وتعليق:  حتقيق 

املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية - طهران.

رشح االخبار: القايض النعامن، حتقيق: السيد حممد . 	
حسني اجلاليل، مؤسسة النرش االسالمي، قم، ط	، 

)				هـ(.

الصحيح من سرية النبي االعظم  : السيد جعفر . 	
مرتىض، دار اهلادي، بريوت، ط	، )				هـ( 

اهلل . 0	 عبد  الشيخ  احلسني،  االمام  العوامل: 
أمري - قم، ط	،  املهدي،  البحراين، مدرسة اإلمام 

)	0		هـ(. 

عبد . 		 حممد  حتقيق:  سالم،  ابن  احلديث:  غريب 
لبنان،   - بريوت  العريب،  الكتاب  دار  خان،  املعني 
الدكن  آباد  حيدر   - العثامنية  املعارف  دائرة  جلس 

اهلند، ط	، )				هـ(.

مهدي . 		 د  حتقيق:  الفراهيدي،  اخلليل  العني: 
ط	،  السامرائي،  ابراهيم  ود:  املخزومي، 

)	0		هـ(.

دار . 		 احلكيم،  حممد سعيد  السيد  الطف:  فاجعة 
اهلالل، الوفاء، ط	، )				هـ- 		0	م(. 

الفكر، . 		 دار  الفريوزابادي،  املحيط:  القاموس 
دمشق، سوريا، ط	، )	00	- 		0	م(. 

 كامل الزيارات: الشيخ اجلليل جعفر بن حممد . 		
الفيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق:  القمي،  قولويه  بن 
النرش  مؤسسة  مطبعة:   الثقافة،  نرش  مؤسسة 

االسالمي، ط	، 				هـ.

لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم "ابن . 		
منظور".

طروت، . 		 جابخانة  الطرحيي،  البحرين:  جممع 
ط	، )				ش(.

الكتب . 		 دار  النارش:  اهليثمي،  الزوائد:  جممع 
العلمية، بريوت - لبنان، )	0		- 				(.

عبد . 		 أمحد  حتقيق:  اجلوهري،  الصحاح:  خمتار 
الغفور العطار، ط	، )	0		- 				م (.

حتقيق: . 0	 البحراين،  هاشم  السيد  املعاجز:  مدينة 
املعارف  مؤسسة   ، اهلمداين  املوالئي  اهلل  عزة 

االسالمية، قم - ايران، هبمن، ط	، )				هـ(.

العسكري، . 		 مرتىض  السيد  املدرستني:  معامل 
مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- 

لبنان، )0			هـ - 0			م(. 
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النامزي . 		 عيل  الشيخ  البحار:  سفينة  مستدرك 
بن  حسن  الشيخ  وتصحيح:  حتقيق  الشاهرودي، 
عيل النامزي، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني- قم املرشفة، )				هـ(.

مؤسسة . 		 الطويس،  الشيخ  املتهجد:  مصبح 
)				ه-  ط	،  لبنان،    - بريوت  الشيعة،  فقه 

				م(.

اهلل . 		 كرم  ومعرفة  وشكره  اهلل  محد  معرفة  نعمة 
 .وآالئه: مركز املصطفى

هداية األمة اىل أحكام األئمة: احلر العاميل.. 		

الدين . 		 ضياء  حتقيق:  الكاشاين،  الفيض  الوايف: 
أصفهان،  نشاط  أفست  االصفهاين،  احلسيني 

)	0		هـ(.

آل . 		 مؤسسة  العاميل،  احلر  الشيعة:  وسائل 
البيت إلحياء الرتاث، قم، ط	، )				هـ(.

المواقع اللكترونية والمجالت

واملسؤولية . 	 االربعني  زيارة  املعلوماتية  النبأ  شبكة 
الثقافية للشباب،

https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/4311.

من . 	 رؤى  واملبدأ،  الفكر  هنضة  ع  احلسني  اربعينية 
املعلوماتية،  النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار 

االحد 	 ترشين االول 		0	.

	 .https://www.alalamtv.net/news/1871242///

مجعية . 	 النارش:  الناعمة،  احلرب  إىل  مدخل  ظ: 
اإلصدار:  تاريخ  الثقافية،  اإلسالمية  املعارف 
الناعمة  الكاتب مركز احلرب   ،0 النسخة:   ،	0		

للدراسات،
https://books.almaaref.org/view.php?id=318.

اىل . 	 نظرة  االربعني  زيارة  املعلوماتية،  النبا  شبكة 
املستقبل.

https://www.annabaa.org/arabic/ashuraa/13188.

جملة االقتصاد االسالمي،محاية البيئة يف االسالم. 	
https://www.aliqtisadalislami.net/.

انسانية . 	 رسالة  عاشوراء  املعلوماتية:  النبأ  شبكة 
ملختلف االديان،

https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/8221

من . 	 رؤى  واملبدأ،  الفكر  هنضة   احلسني اربعينية 
املعلوماتية،  النبأ  شبكة  الشريازي  اإلمام  أفكار 

االحد 	 ترشين االول 		0	،
 https://m.annabaa.org/arabic/imamshirazi/17063.
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الملخ�ض 

يتناول هذا البحث موضوع الوعي البيئي وطرق تكوينه ودور الشباب يف نرشه، وماهو دور الشباب احلسيني 
اثناء الزيارة؟ ومن خالل االجابة عىل  البيئي من خالل سلوكياهتم  املشارك يف زيارة االربعني يف نرش الوعي 
استبيان شمل 0	 شابة وشابة ضم اسئلة ركزت عىل موضوع النظافة والتعامل مع النفايات وطرق استهالك 
النظر يف  اعادة  منها  والتوصيات كان  االستنتاجات  البحث بمجموعة من  واملحافظة عليها. وقد خرج  املياه 
حتديد فئة الشباب وتعزيز دور املنرب احلسيني يف تنمية الوعي البيئي لتاثريه الكبري يف نفوس املوالني الهل بيت 

النبوة صالوت اهلل عليهم امجعني.

الكلامت املفتاحية: الشباب، زيارة األربعني، البيئة، الوعي البيئي، التلوث البيئي

Manifestations of environmental awareness among the youth category 

during Arbaeen pilgrimage )field study(
.Instructor Dr

Zainab Sadiq Mustafa

College of Tourism Sciences - Al-Mustansiriya University

Abstract 

This research deals with the issue of environmental awareness, the ways to form it, and the 

role of young people in spreading it, and what is the role of the Husseini youth participating 

in Arbaeen pilgrimage in spreading environmental awareness through their behavior during 

the pilgrimage by answering a questionnaire that included 50 young men and women. The 

questionnaire included questions focused on the issue of hygiene, dealing with waste, and the 

ways of consumption water and how to save it. The research came up with a set of conclusions 

and recommendations, including reconsidering the definition of the youth category and 

strengthening the role of the Husseini pulpit in developing environmental awareness due to its 

great impact on the hearts of loyalists to the household of the Prophet "peace be upon them all."

Keywords: Youth, Arbaeen pilgrimage, environment, environmental awareness, 
environmental pollution.
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المقدمة 

االنسان،  خلدمة  وسخرها  البيئة  تعاىل  اهلل  خلق 

حفظ  تكفل  التي  النواميس  ووضع  القوانني  ورشع 

محاية  طريقة  اىل  االنسان  وترشد  البيئي،  التوازن 

فقد  وقوانينها.  انظمتها  مع  التعاطي  وكيفية  البيئة، 

هبا،  اإلرضار  عن  بالنهي  البيئة  عىل  اإلسالم  حافظ 

اهلل  هنى  التي  األمور  ومن  عليها،  باملحافظة  واألمر 

عنها حلفظ البيئة، اإلفساد يف األرض عمومًا، كام يف 

قوله تعاىل﴿َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها﴾ 

وهنى عن إهالك احلرث والنسل بذم من فعل ذلك، 

كام يف قوله تعاىل ﴿َوإَِذا َتَولَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد 

اْلَفَساَد﴾  ُيِبُّ  اَل  َواللَُّ  َوالنَّْسَل  ْرَث  احْلَ َوُيْلَِك  فِيَها 

فالغرض االساس من املحافظة عىل البيئة هو املحافظة 

عىل االنسان وسعادته ورفاهيته يف هذه الدنيا، وهلذا 

نجد ان مجيع االديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف 

الذي  الكوين  بالنسق  االخالل  ان  وكام  املجال.  هذا 

احلياة  عىل  سلبا  يؤثر  واالرض  للساموات  اهلل  خلقه 

الدنيا وعىل ما فيها من عنارص املاء واهلواء واالرض 

التي ختدم االنسان وحتقق له سعادته.

مسؤولية  عليها  تقع  التي  الفئة  الشباب  ويعد 

البيئة  ملشاكل  التصدي  يف  الطليعي  ــدور  ال حتمل 

يف  عنرص  أهم  يمثلون  ألهنم  محايتها،  عىل  والعمل 

التي  الشاملة  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  عملية 

حتتاجها املجتمعات املعارصة. فالشباب يمثل أغلبية 

سكان العامل وبإمكاهنم املسامهة يف احلفاظ عىل البيئة 

من خالل مشاركتهم التوعوية والرتبوية وبمختلف 

الصحيحة  املامرسات  خالل  من  وذلك  األساليب، 

للشباب يف ما خيص البيئة، والتي تبدأ من املنزل، ومن 

اخلارجي،  املجتمع  ثم  ومن  واجلامعة،  املدرسة  ثم 

ونقل تلك السلوكيات الصحيحة إىل اهلهم وذوهيم 

وأصدقائهم وكل من يتعاملون معهم.

عاطفية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  وزيارة 

التطوعي  للعمل  الدافع  من  عاليا  قدرا  تلك  فكرية 

ختلقه  ما  اىل  اضافة  احلسني  اهلل  عبد  ايب  زوار  خلدمة 

لدى  باملسؤولية  الشعور  تنمية  من  الــزيــارة  هــذه 

النظافة  مثل  اجلامعة،  تّس  أمور  إزاء  الفرد  االنسان 

العامة،  املمتلكات  عىل  واحلفاظ  البيئة  وسالمة 

وحتى الذوق العام فيام يتعلق بأي سلوك او ترصف 

معني خالل زمحة الطريق التي يسري فيها املاليني من 

الزائرين.
اول: م�شكلة البحث 

من  كبريٍة  فئٍة  عىل  حتتوي  التي  املجتمعات  تعّد 

من  الفئة  هذه  تلكه  ــا  ملَِ قوّية،  جمتمعاٍت  الشباب 

طاقٍة قادرٍة عىل حتريك وتفعيل املجتمع ورفعه نحو 

الفاعلني  أبنائها  بعزم  وتنهض  تتطّور  حّتى  األفضل 

سواء بعقوهلم أو بسواعدهم وعطائهم.

بالقّوة  العمرّية  املرحلة  هذه  يف  الشباب  يتمّتع 

والنشاط، فيستطيعون توظيف كاّفة حواسهم خلدمة 
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املحيط الذي يعيشون فيه، ما يكسبهم أمّهيًة بالغة يف 

وتقوم  املستقبل،  وُبناة  الغد،  رجال  وهم  املجتمع، 

فإن  وبالتايل  الناشئة،  األجيال  تربية  أساسهم  عىل 

جماالته  خمتلف  يف  الشباب  عىل  يعتمد  بلٍد  أّي  تطّور 

وشؤونه، ألهّنم القّوة التي حُتّرك املجتمع.

عز  اهلل  الن  كبريا؛  اهتامما  بالبيئة  اهتم  واالسالم 

وجل خلق البيئة وسخرها خلدمة االنسان لذلك فان 

من املؤكد أْن يرشعَّ القوانني التي تكفل حفظ التوازن 

البيئة وكيفية  البيئي وترشد االنسان اىل طريقة محاية 

التعامل مع معطياهتا.

حياة  يف  كبريًا  دورًا  وااليـــامن  املعتقد  ويلعب 

الشعوب وتنمية اجلانب اإليامين عند اإلنسان املسلم 

والتعامل  عليها  احلرص  ورضورة  بالبيئة  يتعلق  فيام 

ترصفاته  عىل  ينعكس  سوف  وفهم  بمسؤولية  معها 

وسلوكياته مع كل معطيات البيئة املحيطة به.

السؤال  االجابة عن  البحث من  وتنطلق مشكلة 

اآليت: 

كيف يساهم الشباب املشاركون يف زيارة االربعني 

يف ترسيخ مبادئ الوعي البيئي؟.
ثانيًا اأهمية البحث:

لكل  الشاغل  الشغل  هي  اليوم  البيئة  أصبحت 

مسؤولية  عليها  واحلفاظ  املجتمع  ــراد  أف من  فــرد 

تأثريا  املجتمع  فئات  أكثر  الشباب  فئة  وتعد  اجلميع 

بالبيئة وتأثرا هبا، فالشاب من خالل ممارساته يمكن 

التقليل  بإمكانه  ذاته  الوقت  يف  وهو  بالبيئة  يرض  أن 

البيئة والقضاء عىل أهم مشاكلها، ودور  من تدهور 

الشباب االجيايب يف املحافظة عىل البيئة يتحقق إذا تم 

غرس الوعي البيئي يف دواخلهم، والذي سينعكس 

البيئية  الثقافة  نرش  يف  ويسهمون  سلوكياهتم  عىل 

للمحيطني هبم خاصة لصغار السن. وتعد املشاركة 

يف زيارة االربعني اهم املامرسات الدينية و االجتامعية 

التي تعكس مدى حرص املشاركني يف املحافظة عىل 

البيئة من خالل سلوكياهتم اثناء املسري والذي يسهم 

والتبذير  واملعنوي  املــادي  التلوث  من  التقليل  يف 

واحلفاظ عىل املوارد. 
ثالثًا اأهداف البحث:

هيدف البحث اىل حتقيق اآليت:

تنميته . 	 وسائل  وماهي  البيئي  بالوعي  التعريف 

لدى الشباب؟.

خالل . 	 البيئة  مع  التعامل  يف  الشباب  سلوكيات 

مشاركتهم بزيارة االربعني
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رابعا: نموذج البحث

المبحث الول

المفاهيم العامة والدرا�شات ال�شابقة
اول: مفهوم فئة ال�شباب 

الشباب هم عامد أِي ُأّمة ورّس النهضِة فيها، وهم 
عنها،  واألخرِي  ِل  األوَّ الدفاِع  وَخُط  حضارهِتا،  بناة 
يوجد  املهّمِة، وال  التخطيِط  وُيشاركوَن يف عملياِت 
تعريف واضح وحمدد ومتفق عليه ملصطلح الشباب 
وهو  ومعقدة،  ومتشابكة  متنوعة  ابعادا  حيمل  كونه 
مفهوم متحول ومتطور عرب الزمن وخيتلف بحسب 

»الشباب«  ومصطلح  منها  له  املنظور  الرؤية  زاوية 
تناسب  عىل  يتوقف  وهذا  آخر،  إىل  بلد  من  خيتلف 
واملؤسسية  والثقافية  االجتامعية  العوامل  بعض 

واالقتصادية والسياسية لكل جمتمع.

من الناحية البايولوجية، تثل فرتة الشباب مرحلة 
املراهقة  الفرد وتيل مرحلة  نمو  مراحل  حساسة من 
النضج  اكتامل  خالهلا  ويتم  الرشد  فــرتة  وتسبق 
اجلسدي والعقيل والنفيس وحتديد اهلوية والكينونة، 
لكن من الناحية االجتامعية ينظر اىل فئة الشباب عىل 
وخصائصها  صفاهتا  هلا  جمتمعية  سكانية  رشحية  اهنا 
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وسامهتا التي تيزها عن غريها من الفئات املجتمعية 
عن  والتاميز  بالتكون  مالحمها  تبدأ  بحيث  األخرى 
يف  دور  ولعب  وجودها  إلثبات  حماولة  يف  غريها 

السياق املجتمعي العام  

مجع  هو  اللغة  يًف   )Youth( الشباب  ومصطلح 
واهلرم)	(  الشيب  عكس  وهو  احلداثة  بمعنى  شاب 
من  مشتق  الشباب  مصطلح  أخــرى  معاجم  وىف 
الشباب  تعرف  املعاجم  وبعض  فٌتًا،  صار  أي  شب 
مجيع  وىف  والرسعة)	(،  والقوة  النشاط  مرحلة  بأنه 
األحوال فإن مصطلح الشباب ٌيٌشري إىل الوصول إىل 

سن البلوغ واالدراك.

عليه  متفق  دويل  تعريف  ــود  وج عــدم  ــم  ورغ
املتحدة  األمم  ان  اال  للشباب،  العمرية  للفئة  عاملًيا 
تعاريف  بأي  املساس  - وألغراض إحصائية ودون 
»الشباب«  تعّرف   - األعضاء  الدول  تضعها  أخرى 
 		 بني  أعامرهم  ترتاوح  ممن  األشخاص  اهنم  عىل 
األعامل  سياق  يف  التعريف  هذا  ونشأ  عاما.  و		 

التحضريية للسنة الدولية للشباب )				()	(.

لفئة  العمري  التعريف  استطالع  عملية  وتشري 
الشباب التي قامت هبا موسسة صلتك القطرية عام 
		0	 اىل وجود اختالفات بني املنظامت الدولية يف 
حتديد الفئة العمرية من السكان التي يمكن تصنيفها 
اهليئات  من  األكــرب  القسم  أن  حيث  الشباب  كفئة 
التابعة لألمم املتحدة يعتمد الرشحية العمرية )		-
اهليئات  هذه  ومن  الشباب  لفئة  كتحديد  سنة   )		

)اليونسكو، اليونسيف، البنك الدويل، منظمة العمل 
الدولية( يف حني ان صندوق االمم املتحدة للسكان 

حدد فئة الشباب )0	- 		( سنة)	(.

للشباب  الوطني  املسح  حدد  فقد  العراق  يف  اما 
والرياضة  الشباب  وزارة  به  قامت  الذي  العراقي 
عام  للسكان  املتحدة  االمم  صندوق  مع  بالتعاون 

		0	 فئة الشباب )0	- 0	( سنة)	(.

من مالحظة هذه التعاريف نجد ان هناك هتميشًا 
من  عقد  حوايل  تبلغ  االنسان  عمر  من  زمنية  حلقبة 
الزمن )0	سنوات( مابني 		- 0	 سنة وهي السنة 
عز  اهلل  ذكرها  وكام  وقوته  رشده  االنسان  يبلغ  التي 
نَساَن  ْينَا اإْلِ وجل يف سورة االحقاف االية 		﴿َوَوصَّ
ُلُه  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْ َلْتُه ُأمُّ بَِوالَِدْيِه إِْحَساًنا  َحَ
ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي  َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّٰى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ
َسنًَة َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت 
َوَأْصلِْح  َتْرَضاُه  ا  َصاحِلً َأْعَمَل  َوَأْن  َوالَِديَّ  َوَعىَلٰ  َعيَلَّ 
تِي إِنِّ ُتْبُت إَِلْيَك َوإِنِّ ِمَن امْلُْسلِِمنَي﴾ لذلك  يَّ يِل يِف ُذرِّ
)احدى  هو  الشباب  لفئة  االجرائي  التعريف  فان 
فئات املجتمع العمرية املمتدة من سن البلوغ اىل سن 
والطاقات  واالندفاع  بالنشاط  تتميز  والتي  الرشد 

اخلالقة( 

بالنقاط  الشباب  مرحلة  مميزات  حتديد  ويمكن 

اآلتية)	(:

بأهّنا . 	 الشباب  مرحلة  تتاز  واحليوية:  الطاقة 
مرحلة احليوية والنشاط، فالشباب طاقة إنسانية 
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واالستقاللية  اجلرأة  احلساسية،  باحلامسة،  تتميز 
عن  املنزهة  واملثالية  القلق،  مشاعر  وازدياد 
من  عالية  درجة  اىل  اضافة  والروابط  املصالح 
باالندفاع  املتسمة  واملرونة،  واحليوية  الذاتية 

واالنطالق والتحرر والتضحية.
يولد . 	 فإّنه  اإلنسان  يولد  عندما  السليمة:  الفطرة 

اإلنحراف،  أشكال  كل  عن  بعيدا  الفطرة،  نقي 
حني  إىل  هذه  والنقاء  الصفاء  حالة  وتستمر 
خري،  لكل  متحفزًا  الشباب  نرى  ولذا  بلوغه، 
عن  البعيدة  فطرته  بدافع  للتغيري،  ومتطلعًا 
امللّوثات، وهكذا نراه أقرب إىل الصالح، وأكثر 
إصالحه  ُيرجى  فالشاب  اإلصالح،  إىل  اندفاعًا 
أكثر من الكهل، ألّن الكبري قد يقسو قلبه بفعل 
تغيريه،  الصعب  من  ويصبح  السلبّية،  املؤثرات 
فإّنه  الفطرة  إىل  أقرب  إّنه  حيث  الشاب  بينام 
بقدرة  يتميز  فالشاب  السيئة،  العادات  أبعد عن 
ورسعة  حوله  من  للمتغريات  االستجابة  عىل 
وتبنيه  املستحدث  اجلديد  وتقبل  استيعاب  يف 

والدفاع عنه.
هي . 	 الشباب  مرحلة  املسارات:  حتديد  مرحلة 

استقاللية  معامل  وبروز  املسارات،  مرحلة حتديد 
الشخصية، والنزوع نحو تأكيد الذات، فالشباب 
لتلقي  الصاحلة  األرضّية  وهو  طرق،  مفرتق 
األفكار البناءة أو اهلدامة، وهو ال يقبل بالضغط 
والقهر مهام كانت اجلهة التي ترأس هذا الضغط 
عليه سواء كانت سلطة أو أرسة، وهذا السلوك 
واالعتداد  للشباب  الداخيل  العنفوان  من  جزء 

بالنفس.
قوة اإلحساسات العاطفية: ويمتاز الشباب بقوة . 	

باجلامل  فاإلحساس  العاطفّية،  اإلحساسات 
غريه،  من  أكثر  الشباب  لدى  حارض  والكامل 
واالندفاع نحو اخلري واالبداع كذلك يتوافر لديه 

أكثر من غريه.
ثانيا: مفهوم زيارة الربعين 

يطلق  عنوان  األربعني  مسرية  او  االربعني  زيارة 
عىل تظاهرة سلمية، ينطلق خالهلا ماليني من الشيعة 
وحمبي اهل البيت عليهم السالم باجتاه كربالء لزيارة 
يف  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  الشهداء  سيد  قرب 
العرشين من صفر من كل عام، حيث يتقاطر الشيعة 
ذلك  يف  تشاركهم  العراقية  والقرى  املدن  شّتى  من 
من  البيت  أهل  مدرسة  أتباع  من  الكثرية  الوفود 
ولبنان  والكويت  والبحرين  كإيران  البلدان،  شّتى 
سنوي  برشي  جتمع  أكرب  وُتعد  وغريها،  وباكستان 

وأضخم مسرية راجلة يف العامل)	(.

زار  من  أّول  بأّن  التارخيية  املصادر  ذكرت  لقد 
عبد  بن  جابر  هو  استشهاده  بعد    احلسني  اإلمام 
وصل  ثم  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  األنصاري  اهلل 
واألطفال،  العيال  من  معه  ومن    السّجاد  اإلمام 
فالتقوا به هناك، وأقاموا املآتم، ثم ارحتلوا بعدها إىل 

املدينة يف احلجاز.

تأّخر ظهور وإعالن األمر بزيارة األربعني إىل أّيام 
، ويرجع ذلك إىل سعيهم للحفاظ عىل  الصادق 
رسّية حتّركات شيعتهم، كي ال يتمكن أعداؤهم من 
رصدهم، يف زياراهتم يف أّيام معينة. أّما جميء جابر إىل 
كربالء يف األربعني األوىل لإلستشهاد، فهو وإن كان 
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فإّنه يمكن  الشوق واللهفة،  بداعي  يمكن أن يكون 
ومن    النبي  من  سمعه  ما  بسبب  أيضًا  يكون  أن 
سائر أصحاب الكساء  من احلّث عىل املداومة عىل 

زيارة قربه بعد استشهاده عليه الصالة والسالم)	(.

قرب  وزيارته  كربالء  األنصارّي  قدوم جابر  وبعد 
الّشهداء  سّيد  زيارة  أضحت  الّسالم،  عليه  احلسني 
عاشوراء  يف  وحتديدًا  العام،  مدار  عىل  مّتبعة  سنّة 
ويف العرشين من صفر من كّل عام. وعىل الّرغم من 
القمع وحماولة منع النّاس من إتيان مشهده يف العرص 
بحسب  العّبايّس  العرص  يف  ذلك  وَتفاُوت  األموّي، 
عالقة احلّكام العّباسّيني بالّطالبّيني، فإّن املوالني ألهل 
 والعارفني حّقهم وكرامتهم، ظّلوا يفدون  البيت 
إىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني  إىل أن هدم القرب 
وُمنع النّاس من االقرتاب من ذلك املوضع الرّشيف 
يف عهد اخلليفة العبايس املتوكل، وبعد موت املتوّكل 
أعيد بناؤه، وأخذ الناس يزورونه زرافات زرافات، 
وال سّيام أّن األئّمة  أّكدوا عىل زيارته، وأقواهلم يف 

ذلك كثرية.

لقد حتولت هذه الزيارة يف السنني األخرية والتي 
	00	م  سنة  العراق  يف  البعث  نظام  سقوط  تلت 
طيلة  احلسينية  الشعائر  عىل  غضبه  جام  صّب  الذي 
ابناء  فيها  يتحرك  مليونية  تظاهرة  إىل  حكمه،  فرتة 
السنة  من   ، املجتمع  ــح  رشائ خمتلف  من  الــعــراق 
وايزديني،  ومسيحيني،  وأكراد،  وتركامن،  والشيعة، 
من مجيع النواحي والقرى واملدن الصغرية والكبرية، 
ويشكلون شبكة برشية- ال مثيل هلا يف العامل- أخذت 

باالنتشار والتوسع، من ثالثة ماليني إىل أن جتاوزت 
العرشة ماليني يف السنني األخرية)	(. 

ان من ابرز خصائص زيارة اربعينية االمام احلسني 
 ماييل:

 يف سبيل . 	 إستذكار تضحيات اإلمام احلسني 
اهلل تعاىل واعالء كلمته 

تربية النفس عىل معاين االخالص والعفو واحللم . 	
واحرتام اداب الطريق 

نرش القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية النبيلة . 	
املجتمع . 	 ابناء  مع  املكثف  االجتامعي  التواصل 

عىل اختالف مذاهبه ومستوياته.
عملية انكار الذات وتقديم كل ما يمكن لتوفري . 	

اخلدمة للزائرين. 
ثالثًا: مفهوم البيئة

او  واقــام  نزل  بمعنى  بوأ  من  تشتق  لغويا  البيئة 
سورة  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن  منزال  اختذ  اي  تبوأ 
خلفاء  جعلكم  اذ  ﴿واذكـــروا   		 االيــة  ــراف  االع
من بعد عاد وبوأكم يف االرض تتخذون من سهوهلا 
وال  الل  االء  فاذكروا  بيوتًا  اجلبال  وتنحتون  قصورا 
سورة  يف  تعاىل  وقوله  مفسدين﴾  االرض  يف  تعثوا 
احلج االية 		 ﴿واذ بوأنا البراهيم مكان البيت أن ال 
تشك يب شيئًا وطهر بيتي للطائفني والقائمني والركع 
هلا  اللغوي  االشتقاق  حيث  من  فالبيئة  السجود﴾ 
فيه  والذي  االنسان  فيه  يعيش  الذي  باملكان  عالقة 

مستقره ومقامه)0	(.

الظروف  او  االطار  فهي  عام  كمفهوم  البيئة  اما 
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ونموها  احلية  الكائنات  حياة  يف  تؤثر  التي  املحيطة 
املقومات االساسية حلياهتا، ويأيت  وحتصل منها عىل 
االنسان يف مقدمة هذه الكائنات، وهي تشمل ايضا 
وتنظمها  حتكمها  التي  باالنسان  االنسان  عالقة 
املوسسات االجتامعية والدين والعادات واالخالق 

والقيم.

االطر  تعدد  بسبب  البيئة  تعاريف  تعددت  ولقد 
فقد  وقضاياها  البيئة  اىل  خالهلا  مــن  ينظر  التي 
االنسان  فيه  يعيش  الذي  االطار  باهنا  البيئة  عرفت 
وكساء  غذاء  من  حياته  مقومات  عىل  منه  وحيصل 
من  اقرانه  مع  عالقاته  فيه  ويــامرس  ومــاوى  ودواء 
البيولوجية  العوامل  جمموعة  هي  او  البرش)		(،  بني 
املحيطة  واملناخية  والطبيعية واجلغرافية  والكيمياوية 
نشاط  حتدد  والتي  يقطنها  التي  واملساحة  باالنسان 
االنسان واجتاهاته وتؤثر يف سلوكه ونظام حياته)		( 
االطار  باهنا   				 عام  ستوكهومل  مؤتر  عرفها  كام 
العنارص  متكاملة  بصورة  جيمع  ــذي  ال اخلــارجــي 
حيث  والتارخيية،  واحلضارية  والبايلوجية  الطبيعية 
مكان  يف  ــرى  االخ الكائنات  مع  االنــســان  يعيش 
طبيعي متناسق التجانس وعدم التنافر وحيقق الصحة 
العضوية والنفسية)		( او باهنا باختصار االطار الذي 

يعيش فيه االنسان يؤثر فيه ويتاثر به.
رابعًا: مفهوم التلوث البيئي

او  للخلل  املنطقية  النتيجة  هو  البيئي  التلوث 
االساءة املتحققة من جراء النشاط البرشي وما يلحق 
التلوث ال  او  البيئة، ولكن هذا الرضر  من رضر يف 

ينحرص يف حدود اهلواء واملاء واليابسة، بل انه كفيل 
احلية  والكائنات  الناس  لدى  احلياة  متعة  باضعاف 

االخرى.

يعد التلوث من أشهر املشكالت البيئية و أبرزها 
و أخطرها. و يعرف عىل أنه كل تغري كمي أو كيفي 
يف مكونات البيئة احلية و غري احلية ال تقدر األنظمة 

البيئية عىل إستيعابه دون أن خيتل توازهنا)		(.

كام يعرف عىل انه "التغريات غري املرغوب هبا فيام 
حييط باالنسان كليا او جزئيا بسبب نشاطه من خالل 
حدوث تأثريات مبارشة او غري مبارشة عىل املكونات 
يؤثر  مما  للبيئة  البيولوجية  او  الكيميائية  او  الطبيعية 

عىل االنسان وعىل نوعية احلياة التي يعيشها)		(.

ينقسم التلوث البيئي باالستناد اىل نوع االثر الذي 
يرتكه عىل البيئة اىل قسمني)		(.

افساد . 	 يف  املتمثل  التلوث  وهو  املادي  التلوث 
لالنسان،  رضر  مصدر  وجعلها  البيئة  عنارص 
اثرا  يرتك  اي  ملموسا  يكون  بانه  يتصف  وهو 
ماديا يف الوسط او املحيط الذي ينترش فيه وهو 
التلوث  اهلوائي،  التلوث  هي  انواع  عدة  عىل 

املائي، التلوث االريض، التلوث الغذائي.
باالفكار . 	 املتعلق  التلوث  وهو  املعنوي  التلوث 

اثرا  اليرتك  والذي  واالحاسيس  واملعتقدات 
اذ  معنوي  اثٌر  وانام  فيه  ينترش  الذي  املحيط  يف 
والنفسية  املعنوية  الناحية  اثارا سلبية عىل  خيلف 
الناحية  عىل  تؤثر  ان  شاهنا  من  والتي  لالنسان 
املادية واجلسدية للفرد. والتلوث املعنوي له عدة 
انواع هي التلوث البرصي، التلوث االخالقي، 
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التلوث السمعي، التلوث الضوئي.
خام�شًا: الوعي البيئي

املعرفة،  و  اإلدراك  عىل  ليدل  نشأ  مفهوم  الوعي 
عىل  االجتامعية  للتنمية  مقياسا  فأصبح  اليوم  أما 
شمويل  معنى  ذو  مفهوم  وهــو  األصــعــدة.  خمتلف 
لكنه قابل للتجزئة يف إطار االختصاصات، و يعرف 
بالصفة التي تلحق به. وبذلك بات موضوعا جذابا 
القانون  مثل،  العلمية  االختصاصات  من  للعديد 
االجتامع... وعلم  النفس  وعلم  السياسية  والعلوم 
حمل  أصبح  و  فروعه،  إحدى  البيئي  والوعي  الخ. 
اهتامم الباحثني و إن اختلفت طرائق تناوهلم له، فهو 

أسلوب ناجع يف محاية البيئة و العناية هبا)		(.

نجم  وما  بالتنمية  البيئي  الوعي  ظهور  ارتبط 
عنها من أرضار عىل البيئة و اإلنسان معا، لذا يمكن 
التنمية  البيئي يعد نتيجة ملا حققته  القول بأن الوعي 
ترتب عنها من سلبيات. وضعت  إجيابيات وما  من 
اإلنسان أمام أزمة يتطلب منه التدخل الرسيع حللها 
و إجياد خمارج ملشكالهتا. ويعترب مؤتر األمم املتحدة 
مؤرش  أول   				 سنة  استكهومل  يف  عقد  الــذي 
صارت  بقضية  العامل  واهتامم  البيئي،  الوعي  لربوز 
األمم  برنامج  إنشاء  عليه  ترتب  قد  و  حياته.  تس 
الربنامج  هذا  استطاع  حيث   )UNEP( للبيئة  املتحدة 
لفت االنتباه، إىل ظواهر عىل جانب من اخلطورة مثل 
هتديدا  شكلت  التي  الظواهر  من  غريها  و  التصحر 

خطريا عىل املوارد الطبيعية املتاحة)		(.

من  انطالقا  اإلســـالم  يف  البيئي  الــوعــي  يفرس 

نشوء  ألسباب  تصوره  و  للبيئة،  اإلســالم  مفهوم 
هبا.  العناية  و  عليها  احلفاظ  آليات  و  البيئية  املشكلة 
فقد سخر لنا اهلل عز وجل البيئة، و أمرنا باالستفادة 
إرساف  دون  حاجتنا  قدر  عىل  املتاحة  مواردها  من 
وال تبذير ال استنزاف. بل خط لنا خطوطا واضحة 
بخصوص محاية البيئة و احلفاظ عليها، حتى أنه حدد 
حمكم  يف  تعاىل  بقوله  معها  التعامل  كيفية  أيضا  لنا 
﴿يابني   		 االية  االعـــــــــراف  سورة  يف  تنزيله 
و  زينتكم عند كل مسجد و كلوا ارشبوا  أدم خذوا 
نبينا  به  وىص  وما  املسفني﴾  يب  ال  إنه  تسفوا  ال 
مسلم  من  ))ما  الرشيف  حديثه  يف   حممد االكرم 
يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طريا أوإنسانا 
به صدقة(( و هي دعوة إلعامر  له  إال كان  أو هبيمة 
هذا  عند  يتوقف  مل  و  إفسادها،  عن  هني  و  االرض 
أن  نجد  وهبذا  ذلك.  مقابل  أجرا  له  وضع  بل  احلد 
عليها  واحلفاظ  بالبيئة  االهتامم  إىل  يدعو  اإلســالم 
انطالقا من نظرته الشاملة والعميقة هلا. فال ينظر إىل 
البيئة عىل أهنا مادية بحتة، بل عىل أهنا مادية و معنوية، 
عقيدة وعبادة دنيوية وأخروية. وهي مسخرة خلدمته 
تعاىل،  ربه  أمام  عنها  مسؤول  أمانة  وهي  ومنفعته، 
سيحاسب عىل سوء استخدامه هلا عىل قاعدة احلالل 

و احلرام)		(.

إن اإلسالم يف تصوره حلامية البيئة، قد راعى البعد 
املادي، من خالل املحافظة عىل موارد البيئة و راعى 
سلوكيات  كل  اعتباره  خالل  من  الروحي،  البعد 
احلفاظ عىل البيئة تدخل يف إطار العبادات وأن هذه 
البيئية  الرتبية  خالل  من  الفرد  يكتسبها  السلوكيات 
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اإلسالم  تعاليم  من  مستمدة  مبادئ  عىل  تقوم  التي 
السمحة.

ويقسم الوعي البيئي عىل نوعني مرتابطني مها)0	(.

الوعي الوقائي وهو الوعي الذي يمنع حدوث . 	
املشكلة 

املجتمع . 	 به  يواجه  الذي  وهو  العالجي  الوعي 
االستخدام  سوء  من  النامجة  البيئية  املشكالت 

لعنارص البيئة

�شاد�شًا: الدرا�شات ال�شابقة 

الدراسات  وطلبة  الباحثني  من  الكثري  تناول 
العليا موضوعي الشباب و الوعي البيئي يف بحوثهم 
ودراساهتم واختلفت اجلوانب التي درسوها، ويبني 
التي كان هلا  الدراسات  التايل عدد من هذه  اجلدول 

اثر عىل بحثنا هذا

اهداف ونتائج الدراسةالبلدالتصنيفاسم الباحثاسم الدراسةت

	
الوعي البيئي الواقع 

وسبل التطوير )دراسة 
ميدانية(

العراقبحثهناء جاسم السبعاوي

تناول البحث واقع الوعي البيئي 
عند افراد المجتمع الموصلي من 
خالل دراسة ميدانية شملت 00	 
مواطن من سكنة مدينة الموصل 
وتوصلت الباحثة الى قلة الوعي 

البيئي من خالل السلوكيات 
الخاطئة وتفشي ظاهرة الالمباالة 

في التعامل مع البيئة المحيطة
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الوعي البيئي في 
المناهج التعليمية 

ودوره في التخطيط 
المستدام للبيئة

عمار عبد الكريم 
العراقبحثخيطان

هدف البحث التعرف على 
مضامين الوعي البيئي في 

المناهج التعليمية في المراحل 
الدراسية النظامية )رياض االطفال 

واالبتدائية والثانوية( من خالل 
دراسة ميدانية شملت 00	 معلم 

ومدرس في محافظة بغداد. 
وتوصل البحث الى وجود ضعف 

في المناهج التعليمية في مواد 
العلوم والجغرافية واالقتصاد 
واالحياء للمراحل الدراسية 

المختلفة في تنمية الوعي البيئي 
وان هناك ضرورة لمعرفة وسائل 
معالجة المشاكل البيئية وامكانية 

تفاديها من خالل زيادة الوعي 
البيئي لدى طلبة المدارس من 

خالل المناهج التعليمية

	

الوعي البيئي لدى 
الشباب في المجتمعات 
الريفية دراسة في مدينة 

سيرا تاراهومارا –
المكسيك

مجموعة باحثين 
في جامعة تشيهاهوا 

المستقلة 
المكسيكبحث

هدف البحث لمعرفة درجة 
الوعي البيئي لدى طلبة المدارس 

من السكان االصليين من الفئة 
العمرية 		-		 في احدى مدن 

شمال المكسيك من خالل دراسة 
استطالعية وقد توصلت الدراسة 
الى امتالك هوالء الشباب درجة 

عالية من الشعور بالمسؤولية تجاه 
البيئة نتيجة لتجاربهم الحياتية 

وهناك وعي للمشاكل البيئية مثل 
زيادة كمية النفايات وازالة الغابات 
والجفاف وان االناث اكثر اهتماما 

بالواقع البيئي والمشاركة في 
حمالت التنظيف البلدية وان هناك 

استعداد لدى الجميع للمشاركة 
في انشطة الحفاظ على البيئة
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دور الحمالت 
االعالنية في نشر 
الوعي البيئي لدى 
الطالب الجامعي

رسالة هاللي بن ضيف كنزة
الجزائرماجستير

هدفت الدراسة الى معرفة درجة 
اقبال الشباب الجامعي على 

الحمالت االعالمية البيئية ودور 
هذه الحمالت في رفع درجة 

الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة 
باعتبارها احدى وسائل نشر 

الوعي البيئي في المجتمع من 
خالل دراسة ميدانية شملت 

عينة من طلبة جامعة العربي بن 
مهيدي. وتوصلت الدراسة الى 
ان الحمالت االعالنية يمكن ان 
تنمي الوعي البيئي اذا احتوت 

على معلومات تساهم في تغيير 
السلوكيات الخاطئة المؤثرة على 

البيئة

	
دور مؤسسة التعليم 

الثانوي في نشر الوعي 
البيئي – دراسة ميدانية 

رسالة نوار بورزق
الجزائرماجستير

هدفت الدراسة الى معرفة مدى 
ادراك موسسة التعليم الثانوي 

دورها الحيوي في المحافظة على 
البيئة باعتبارها مصدر للمعرفة 

ومكان لتعديل السلوك وتقويمه 
وتنمية الوعي البيئي

وتوصلت الباحثة من خالل 
الدراسة الميدانية في احدى 

مدارس الجزائر شملت 			 
طالب في مختلف المراحل 

الدراسية ان الموسسة التعليمية 
تنشر المعارف البيئية لكن التهتم 
كثيرا بمتابعة السلوكيات وتكوين 
االتجاهات البيئية لدى التالميذ 
وهو يعد قصورًا في نشر الوعي 

البيئي 



مظاهر الوعي البيئي لدى فئة ال�شباب خالل زيارة االربعين ...

168

	

مستوى الوعي البيئي 
لدى طلبة جامعة 

مؤتة في ضوء بعض 
المتغيرات

رسالة نادية محمد صقار
السعوديةماجستير

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 
مستوى الوعي البيئي لدى طلبة 

جامعة مؤتة من خالل دراسة 
ميدانية شملت 			 طالب وطالبة 
من اجل التعرف على أثر الجنس، 

والتخصص في الكلية، ومكان 
السكن على مستوى الوعي البيئي 

لدى الطلبة .

وقد توصلت الباحثة الى زيادة 
مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة 
من االناث مقارنة بالذكور وان 

طلبة التخصصات العلمية هم اكثر 
وعيا بمشاكل البيئة وان سكان 
المدينة هم اعلى مستوى في 

الوعي البيئي من سكان الريف 

	

دراسة الوعي البيئي 
واألخالق البيئية بين 

طالب المدارس 
الثانوية والكليات في 

مومباي الكبرى

رسالة سوماثي بلجندران
الهندماجستير

الهدف من الدراسة هو فهم الوعي 
بالبيئة ومستوى األخالقيات البيئية 

بين طالب المدارس الثانوية 
والكليات في والية ماهاراشترا 
الهندية من خالل استبيان شمل 
			 طالبا توزعوا بين مدارس 
ثانوية وكليات من خالل دراسة 

عدة متغيرات هي الجنس 
والمستوى الدراسي ودرجة 

االنضباط وتوصلت الدراسة الى 
وجود اختالف في درجة الوعي 

البيئي تبعا الختالف الجنس 
ودرجة التعليم ونوعه
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المبحث الثاني

اهمية الوعي البيئي وو�شائل تكوينه
اولً: اهمية الوعي البيئي

إنَّ أهم األسباب يف استمرار مظاهر الفهم البيئي 
أمهية  يعطي  ال  املحيل  املجتمع  أن  هو  السليم،  غري 
الالمباالة  صفة  غلبة  اىل  باالضافة  بالبيئة،  للعناية 
أفعاهلم وسلوكياهتم، وانتشار  املجتمع يف  افراد  عند 
أمهية  ازدادت  لذلك  السلبية.  والتقاليد  العادات 
تدهورها  و  البيئة  األزمــات  بازدياد  البيئي  الوعي 
املتواصل عامليا و إقليميا و حمليا حيث تاخذ االزمات 

البيئية عدة اشكال منها)		(:

االنسان . 	 بني  اجلدلية  العالقة  فهم  يف  األزمة 
العالقة تسري يف اجتاه  والطبيعة: فيعتقد أن تلك 
واحد، من اإلنسان للبيئة. ويغفل االنسان عن ان 
البيئة هلا ردود فعل. فعندما يلوث االنسان بيئته 
باألمراض،  البيئة  عليه  فسرتد  بالقاممة،  املحيطة 
الطاقة  استخدام  يف  اإلنسان  يفرط  وعندما 

ومواردها، فاهنا سرتد عليه بالنضوب)		(.
لألجيال . 	 االستدامة  معنى  فهم  يف  االزمة 

املستقبلية، فيعتقد اإلنسان العادي أن أي هتديد 
تتد  التأثريات  إن  بل  فقط،  هو  هيدده  انام  للبيئة 
االزمات  آثار  تُعد  مل  إذ  متعددة،  أجيال  عرب 
البيئية بحاجة لقرون كي تظهر، بل يكفيها بضع 

سنوات.
فاالنسان . 	 للبيئة،  املكاين  البعد  فهم  يف  األزمة 

اىل  وينظر  الشخيص،  حضوره  يف  املكان  يفهم 
االنساين،  نشاطه  ألداء  وسيلة  بوصفه  املكان 

وتظل نظرته قارصة عىل حدوده االكثر مبارشة، 
يلوث  قد  ولكنه  منزله،  يلوث  ال  قد  فاالنسان 

شارعه ويلوث احلي السكني الذي يقيم به.
مع . 	 اإلنسان  فتعامل  والرشاهة،  اإلفراط  أزمة 

البيئة يسيطر عليه مفهوم اإلفراط يف املقام األول، 
خاصة مع تزايد النمط االستهالكي الذي واكب 
فضيلة  توجد  وال  الرأساملية.  األنظمة  ظهور 
أعظم حيتاجها اإلنسان وحتتاجها البيئة مثل احلد 
من اإلفراط. إذ مل حيدد االستهالك نمط اإلنتاج، 
بل حدث العكس وأصبح نمط اإلنتاج هو الذي 

حيدد طبيعة االستهالك
ُيستغالن . 	 والبيئة  فاإلنسان  والبيئة،  التنمية  أزمة 

األرباح  لتحقيق  الالحمدودة  التنمية  خلدمة 
عىل  وذلك  املايل.  بالفائض  البنوك  وتكديس 
حيث  األمور،  عليه  تكون  أن  جيب  ما  عكس 
بقاء  التنمية خدمة  يفرتض أن يكون اهلدف من 

اإلنسانية وضامن سالمتها. 
املحلية . 	 بيئتنا  ففي  البيئي،  الوعي  اغرتاب  أزمة 

الشوارع،  قذارة  يف  املتمثل  القبح  من  الكثري 
واملرض،...  والفقر،  واالزدحام،  والضوضاء 
اىل  يسعى  االنسان  نرى  نفسه  الوقت  ويف  الخ، 
بني  البيئي  الوعي  فيغرتب  الرفاه  ُسبل  تطوير 
التطور من جانب، والوعي املتأزم يف بيئة قبيحة 

من جانب اخر.

ونتيجة لذلك أصبح الوعي البيئي بأبعاده املختلفة 
املكونة له أهم إسرتاتيجية بل أفضل أداة حلامية البيئة.
ويمكن بيان امهية الوعي البيئي من النقاط االتية)		(:
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يف . 	 األفراد  عليها  اعتاد  التي  املفاهيم  هتذيب 
عىل  ال  للبيئة  نظرهتم  تكون  بحيث  جمتمعنا. 
أساس اخلوف من العقاب و إنام االنصياع الذايت 
عن  يرتتب  ملا  هبا.  واالهتامم  عليها  للمحافظة 
وعىل  أوال  حياهتم  عىل  خماطر  من  البيئة  تدمري 

املجتمع عامة ثانيا.
عالجها . 	 وكيفية  مشاكلها،  وأسباب  البيئة  فهم 

ومحايتها، والتدابري الوقائية املطلوبة. 
والقدرة . 	 املواطن،  لدى  البيئي  احلس  تكوين 

الفرد  لدى  ينمي  مما  البيئي  اخلطر  استشعار  عىل 
املسؤولية األخالقية نحو البيئة ومواردها 

عىل . 	 احلفاظ  نحو  املرغوبة  االجتاهات  تكوين 
البيئة وحسن إدارهتا، وكذلك تصحيح املفاهيم 

اخلاطئة التي يعتنقها البعض فيام يتصل هبا.
دمج أفراد املجتمع يف املسامهة يف مشاريع محاية . 	

البيئة.
احلد من اخلسائر االقتصادية واالجتامعية املرتتبة . 	

عن التدهور البيئي.
حتقيق التنمية املستدامة.. 	

ثانيًا: و�شائل تكوين الوعي البيئي

تتشكل لدهيم حصيلة معرفية  الذين  يعد االفراد 
مناسبة حول البيئة ومشاكلها، وتنمو لدهيم اجتاهات 
البيئي  الوعي  من  عاٍل  مستوى  ذوي  نحوها  إجيابية 
البيئة،  محاية  عىل  ــاد  اجل للعمل  بحامس  يدفعهم 
بطرق  تفاقمها  ومنع  مشكالهتا،  حل  يف  واالسهام 
اكثر مسؤولية . وقد اختلف املهتمون بدراسة الوعي 
الوعي  ان  يرى  من  فمنهم  تكوينه  وسائل  يف  البيئي 

البيئي ينشأ من خالل)		(:

املثايل للتطبيق أ.  د املنزل املكان  ُيعَّ االرسة: حيث 
العميل للمفاهيم البيئية 

دورا ب.  تلعب  واالتصال:وهي  االعالم  وسائل 
حتليل  حول  واالراء  االفكار  توضيح  يف  كبريا 
ونتائجها  اسباهبا  حيث  من  البيئية  الظواهر 

واهدافها 
املدرسة: ويايت دورها مكمال لالرسة ووسائل ج. 

وما  االرسة  ماتعلمه  كل  ان  حيث  االتصال 
توصله وسائل االعالم واالتصال هلم يتم غرسه 
باستخدام  وتربويا  اكاديميا  الطلبة  نفوس  يف 

وسائل االيضاح لتثبيت الوعي البيئي.

وهناك من يرى إن الوعي البيئي يف اصله يتكون 
من ثالث حلقات منفصلة ومتداخلة يف آن واحد هي 
الرتبية البيئية والتعليم البيئي واإلعالم البيئي، بحيث 
تشكل مع بعضها البعض اسرتاتيجية متكاملة اهلدف 
منها الرقي بالسلوك اإلنساين يف التعامل مع املنظومة 
البيئية ومحايتها وضامن إنتشار أساليب وطرق الرشاد 

البيئي)		(.

تكوين  عملية  اهنا  عىل  البيئية  الرتبية  وتعرف 
االزمة  واملدركات  واملسارات  واإلجتاهات  القيم 
اإلنسان  تربط  التي  املعقدة  العالقات  وتقدير  لفهم 
املتصلة  املناسبة  القرارات  والختاذ  بالبيئة  وحضارته 
عىل  والعمل  القائمة  املشكالت  وحل  البيئة  بنوعية 
اىل  هتدف  وهي  جديدة.  بيئية  مشكالت  ظهور  منع 
عىل  والتدريب  البيئية  للمشكالت  االنسان  معايشة 
القيم  الفرد  واكتساب  سلميا  ــا  ادارهت يف  املشاركة 
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وحتسينها  البيئة  محاية  نحو  االجيابية  واالجتــاهــات 
واالجتامعية  الطبيعية  للبيئية  واع  جيل  اعداد  هبدف 

والنفسية )		(.

هيدف  الذي  النظام  ذلك  فهو  البيئي  التعليم  اما 
إىل تطوير القدرات واملهارات البيئية لالفراد املهتمني 
عىل  حيصلون  خالله  من  والذي  وقضاياها،  بالبيئة 
الصحيحة  والتوجيهات  البيئية  العلمية  املعرفة 
أو  للعمل بشكل فردي  الالزمة  املهارات  واكتساب 
مجاعي يف حل املشكالت البيئية القائمة والعمل أيضا 
قدر اإلمكان للحيلولة دون حدوث مشكالت بيئية 

جديدة)		(.

واالعالم البيئي هو ذلك اإلعالم الذي يسعى إىل 
حتقيق محاية البيئة من خالل خطة إعالمية موضوعة 
وسائل  كافة  يف  تستخدم  سليمة  علمية  أسس  عىل 
أو عدة  الناس  من  بعينها  اإلعالم وختاطب جمموعة 
جمموعات مستهدفة، ويتم إنشاء هذه اخلطة وبعدها 
لألهداف  حتقيقها  ومدى  الوسائل  هذه  أداء  تقييم 
البيئية هلذه اخلطة اإلعالمية)		(. كام يمكن ان يتحقق 

الوعي البيئي من خالل)		(:

لالنسان . 	 االيامين  اجلانب  تنمية  عىل  الرتكيز 
مع  االنسان  تعامل  رضورة  خالل  من  وذلك 
البيئة من منطلق ايامين خالص يريب االنسان عىل 
امهية احرتام البيئة وحسن التعامل مع مكوناهتا 

واحلرص عىل عدم تدمري مواردها. 
النفوس . 	 يف  للبيئة  الصادق  باالنتامء  الشعور 

بني  االجيابية  العالقة  عمق  ادراك  عىل  واحلث 

ومكونات  كائنات  من  فيها  بام  والبيئة  االنسان 
واجلامعي  الفردي  الدافع  بتوفري  كفيل  وهو 
البيئة  احلفاظ عىل  ما من شأنه  للتعرف عىل كل 

وعدم تعريضها الي خطر هيددها.
البيئية . 	 واملعلومات  احلقائق  بتوفري  العناية 

وايصاهلا  نرشها  عىل  والعمل  الصحيحة 
والتعليمية  الرتبوية  والوسائل  الطرق  بمختلف 
املجتمع  افراد  جلميع  واالرشادية  واالعالمية 
وفئاته حتى تكون بمتناول اجلميع بشكل مبسط 

وبصورة سهلة ميرسة 

البيئي هو عملية  الوعي  تكوين  ان  الباحثة  وجتد 
واملوسسات  االرسة  فيها  تشرتك  ومتكاملة  مرتابطة 
املحيط  واملجتمع  والــدولــة  والتعليمية  الرتبوية 
واملسؤولية  واالعــراف  واالخالق  الدين  اىل  تستند 
ارسته  من  البيت  يف  الطفل  يتعلمه  فام  االجتامعية، 
من سلوكيات احلفاظ عىل النظافة واملال العام وعدم 
التبذير جيب ان تعززه املدرسة او اجلامعة من خالل 
خالل  من  الدولة  عليه  وتشدد  الدراسية  مناهجها 
افــراده  بكل  املجتمع  ويتبناه  وترشيعاهتا  قوانينها 
واي هتاون من هذه االطراف يضعف الوعي البيئي 

ويؤدي اىل االرضار بالبيئة وبمكوناهتا املختلفة.
في  الح�شينية  والمواكب  المنابر  دور  ثالثاً: 

تكوين الوعي البيئي 

يوم  يف  السالم  عليه  احلسني  ــام  االم ــداء  ن كــان 
أّمة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  ــام  ))اّن عــاشــوراء 
جدي(( املقصود به هو إصالح النفس واملجتمع، 
يف الفكر والعقيدة والسلوك واألخالق، إصالح كلِّ 



مظاهر الوعي البيئي لدى فئة ال�شباب خالل زيارة االربعين ...

172

 ما هو فاسد، وال يكون ذلك إال بتطبيق هنج النبي
وحتكيم    املؤمنني  امري  وســرية  املقّدس،  ودينه 
فاإلصالح  احلياة.  مفاصل  مجيع  يف  والّدين  الرشع 
هبذا املعنى جيب أن يكون هدفًا لكّل من ينتسب إىل 

احلسني  ويريد السري عىل هنجه املبارك.

سالح  وأمىض  وسيلة  أقوى  البيان  ُحسن  وُيعد 
للتأثري يف النفوس، وإقناع اجلمهور وتثقيف املجتمع 
وتوعيته ورفع مستواهم الفكرّي والثقايّف، ومن هنا 
كان األنبياء واملرسلون  يستخدمون سالح البيان 
عّز وجّل،  اهلل  إىل  والدعوة  التبليغ  فّعالة يف  كوسيلة 
إل  النحل ﴿ادع  االية 			 من سورة  تعاىل يف  قال 
سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي 
سبيله  عن  ضل  بمن  أعلم  هو  ربك  إن  أحسن  هي 
ملوسى  وجــل  عز  وقوله  باملهتدين﴾،  أعلم  وهــو 
ُه َطَغى َفُقواَل َلُه َقْواًل  وهارون ﴿اْذَهَبا إَِل فِْرَعْوَن إِنَّ
ُر َأْو َيَْشى﴾ سورة طه االيات 		-		 ُه َيَتَذكَّ لَّيِّنًا لََّعلَّ

اهم   من  هو  احلسيني  املنرب  أن  فيه  الشك  ومما 
الوسائل لنرش الوعي وتنمية الفكر ملا له من طاقات 
الفئات  وبشتى  كلها  اجلامهري  هلا  تتداعى  خاصة 
واألصناف.ومن أبرز غايات املنرب احلسيني اإلصالح 
االجتامعي والتصدي لكل ما يعيب املجتمع ويشينه 
الدور  هذا  بتأدية  العصور  مر  عىل  املنرب  نجح  وقد 

حتى صار هذا الدور احد أركانه وأسسه.

صياغة  عىل  احلسيني  للمنرب  الفائقة  القدرة  ان 
املواهب  صقل  عىل  واملساعدة  الوعي  ونرش  الثقافة 

القيم  عظمة  اىل  تعود  لالنسان،  الذاتية  والقدرات 
.واملبادئ التي ضحى من أجلها االمام احلسني

زيارة  سامت  احدى  وهي  احلسينية  املواكب  اما 
البوهييني  زمن  اىل  وجودها  يعود  والتي  االربعني 
أمحد  الدولة  معز  أمر  			هجرية  سنة  يف  أنه  حيث 
بإغالق مجيع  املحرم  من  األوائل  العرش  بويه يف  ابن 
يلبس  وأن  والــرشاء،  البيع  وإبطال  بغداد،  أســواق 
وأن  الــعــزاء  مراسم  يقيموا  وأن  الــســواد،  الناس 
الطمني  والنساء  الرجال  خيرج  وأن  النياحة  يظهروا 
الصدور والوجوه وكان معز الدولة البوهيي يرتدي 
رداء احلداد واحلزن، ويتقدم عسكره املشرتك يف هذه 
يف  رسمية  عطلة  عاشوراء  يوم  جعل  وقد  املواكب، 

الدوائر احلكومية)0	(.

ويف الوقت احلارض مل يعد دور املواكب احلسينية 
يقترصعىل تقديم وجبات الطعام او املبيت او عالج 
الزائرين وغريها من اخلدمات اجلليلة، لكن امتد اىل 
التي خرج  الوعي والثقافة احلسينية واألهداف  نرش 
تاسيس  خالل  من  وذلك  احلسني  اإلمام  أجلها  من 
مواكب الوعي احلسيني والتي تقدم الربامج الثقافية 
الرشيفة  ــوزة  احل فضالء  يقيمها  التي  والتوعوية 
االمام  الرسايل عىل طول خط مسري زوار  والشباب 
كربالء  اىل  وصــوال  الــعــراق  أقــايص  مــن  احلسني 
الدارة   املركزية  اهليئة  تشكيل  تم  حيث  املقدسة. 
 				 عام  احلسيني  ــالح  واالص الوعي  مواكب 
الشيخ  الديني  املرجع  سامحة  دعا  ان  بعد  هجرية  
واالصالح  للوعي  مواكب  اجياد  اىل  اليعقويب  حممد 
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لزوار  والثقافية  واملعرفية  الفكرية  اخلدمات  تقدم 
.)		(اربعينية االمام احلسني

صالة  إقامة  بني  املواكب  هذه  نشاطات  وتتنوع 
اجلامعة واجابة االستفتاءات وحل الشبهات واملشاكل 
االجتامعية واقامة معارض الكتب ومعرض الكلمة 
القضية  حول  الرشيدة  املرجعية  كلامت  واملتضمن 
السلوكيات  وتصحيح  العامة  ــور  واألم احلسينية 
والقضايا السياسية واالجتامعية واالخالقية وغريها، 
مستوى  رفع  هو  املواكب  هذه  اهــداف  ابــرز  ويعد 
بصورة  الفضالء  تواجد  خالل  من  للزائرين  الوعي 
لغة  التنموية  التوعوية  النرشات  واستخدام  فَعالة 
فريضة  وتفعيل  اهلادفة  الفيديوية  واملقاطع  وطريقة 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر لدفع ورفع بعض 

املظاهر املخالفة للذوق والرشيعة.

المبحث الثالث

الجان��������������������������������ب التطبيق������������������������������ي

من  اللغوية  الناحية  من  املظاهر  مصطلح  يشتق 

الفعل ظهر واجلمع مظاهر وامَلْظَهُر هو الصورة التي 

يبدو عليها اليشُء، اوالشكل اخلارجّي)		(، ويراد به 

مكان الظهور من االنسان او غريه ومظهر اليش اي 

خارجه او ما بدا منه)		(.

وهبدف الوقوف عىل اهم سلوكيات زوار ايب عبد 

اهلل احلسني واصحاب املواكب خالل زيارة االربعني 

البيئة  عىل  املحافظة  بامهية  الوعي  درجة  تبني  والتي 

املحيطة من خالل التعرف عىل بعض مظاهر الوعي 

البيئي لدهيم من خالل استامرة استبيان، وهي احدى 

كبري  بشكل  تستخدم  التي  العلمي  البحث  أدوات 

واالجتامعية  اإلنسانية  والــدراســات  البحوث  يف 

عىل  احلصول  إىل  أسايس  بشكل  وهتدف  واإلدارية، 

واجتاهاهتم،  الناس،  بأحوال  تتعلق  التي  املعلومات 

وضع  خالل  من  عادًة  االستبيان  وجيرى  وميوهلم، 

مرتابطة  بطريقة  الباحث  قبل  من  األسئلة  من  عدد 

البحث،  إقامة  يسعى من خالهلا الوصول إىل هدف 

اإلجابة  سهولة  أمهها  من  كثرية،  مزايا  ولالستبيان 

عن أسئلته وسهولة حتليله إحصائيا، إضافة إىل تقبل 

ضم  معه.  التعامل  وسهولة  له  )املبحوثني(  الناس 

االساس  بالدرجة  ركزت  سؤال   )	0( االستبيان 

عىل موضوع النظافة والتعامل مع النفايات وترشيد 

التي  املواضيع  اهم  وهي  التبذير  وعدم  االستهالك 

تشكل رضرا مبارشا عىل البيئة املحيطة.
اوًل: فر�شية البحث 

))يؤثر  االتية  الفرضية  اساس  عىل  البحث  يقوم 

ــارة  زي ــالل  خ الشباب  ســلــوك  يف  البيئي  الــوعــي 

االربعني((.
ثانيًا: مجتمع الدرا�شة وعينته

اهلل  عبد  ايب  زوار  كــل  ــة  ــدراس ال جمتمع  يمثل 

االعامر  كافة  من  كلهم  كربالء  اىل  السائرين  احلسني 

احلسينية،  املواكب  اصحاب  وكذلك  واجلنسيات 
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عنارص  اختيار  يف  القصدية  العينة  اعتامد  تم  وقد 

ظروف  بسبب  وذلك  االستبيان  استامرة  مللئ  العينة 

حظر التجوال نتيجة تداعيات وباء كارونا، حيث تم 

اختيار)0	( شاب و شابة يف عدد من مناطق حمافظة 

او عرب  اليهم شخصيا  الوصول  تم  الذين  من  بغداد 

الباحثة  تعلم  والذين  االجتامعي  التواصل  وسائل 

بمشاركتهم يف الزيارة للعام اهلجري 0			.

ثالثًا: تبويب بيانات ال�شتبيان

توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية والنوع. 	

العمر

النوع
المجموع20-1525-2130-26

						ذكور
			---اناث

0			0		المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتامعية والنوع. 	

             الحالة االجتماعية

النوع
المجموعمطلقارملمتزو	اعزب

		-------				ذكور
	--------	---اناث

0	--------				المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي والنوع. 	

          المستوى التعليمي

النوع
المجموعكليةمعهداعداديةمتوسطةابتدائية

									ذكور
						اناث

0				0				المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب نوع املشاركة والنوع. 	

         نوع المشاركة

النوع
المجموععمل في موكبزائر

				0	ذكور
	---	اناث

0					المجموع
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توزيع عينة الدراسة حسب املرافقني والنوع. 	
              نوع المشاركة

النوع
المجموعمع االصدقاءمع العائلةبمفرده

						ذكور
	---	---اناث

0			0		المجموع
اجابات عينة الدراسة حول اسئلة االستبيان . 	

النسبةال اهتمالنسبةاحياناالنسبةدائماالسؤالت

	%		%			 %		تحرص على نظافة طريق الزائرين 	
		%		0	%				%		تشارك في حمالت نظافة طريق الزائرين	
		%				%			%	تشارك في حمالت تشجير طريق الزائرين 	

تحرص على السير في الطريق المخصصة لسير 	
	%			%			%		الزائرين 

صفرصفر0	%	0	%		تبحث عن اماكن لرمي النفايات 	

تحرص على شرب اخر قطرة في قنينة الماء قبل 	
	%	0	%			%		رميها 

		%				%				%	تسقي النباتات بما تبقى في قنينة الماء قبل رميها 	

تهتم بمالبسك وهندامك الخارجي والنظافة 	
	%		%			%		الشخصية 

		%				%			%	تتزاحم في الحصول على الطعام 	
		%				%			%	تفضل تناول الطعام وانت تسير0	
		%		0	%				%		تحتفظ بالطعام الفائض عن الحاجة 		

تفضل تناول انواع معينة من الطعام خالل سيرك الى 		
0	%		0	%		0	%0	كربالء

0	%				%				%	تتزاحم على اماكن الوضوء والمرافق الصحية 		
صفرصفر	%			 %		عند الوضوء تهتم بغلق مصادر المياه 		
	%	0	%			%		ترمي بقايا الطعام في االماكن المخصصة 		
		%				%	0	%0	تحمل معك كيس لجمع باقي الطعام والفضالت 		

تشارك في النقاشات المحتدمة خالل مسيرتك الى 		
		%		0	%0			%	كربالء 

تحاول اصالح البين لالطراف المتخالفة خالل 		
		%				%		0	%0	المسير 

تثير انتباهك مصابيح االنارة المضاءة خالل ساعات 		
	%			%			%		النهار

	%	0	%			%		تشعر ان نظافة كربالء المقدسة مسؤوليتك 0	
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رابعاً: تف�شير نتائج ال�شتبيان

الدراسة  عينة  اجابات  عىل  االطــالع  خالل  من 
عىل اسئلة االستبيان ونسبة االجابة وفق االختيارات 

املتاحة نجد ماييل:

االكرب . 	 العدد   )	0-		( العمرية  الفئة  مثلت 
نسبة  شكلت  حيث  االستبيان  يف  املشاركني  من 
تبعا  العمرية  الفئات  هذه  حتديد  تم  وقد   .%	0
املواثيق  بينته  ما  وحسب  العلمية  للمقتضيات 

الدولية.
التعليمي . 	 املستوى  يف  اختالف  هناك  كان 

غري  من  هم  االكرب  النسبة  وكانت  للمشاركني 
كلية(  او  )معهد  االولية  الشهادة  احلاصلني عىل 

حيث بلغت نسبتهم 		%.
النظافة . 	 موضوع  مع  املشاركني  تعامل  كان 

البيئي  الوعي  من  ينبع  النفايات  من  والتخلص 
واملنرب  االساس  بالدرجة  البيت  يسهم  الذي 
احلسيني يف تعزيزه خاصة وان معظم املشاركني 

هم من ذوي التعليم االبتدائي.
االربعني . 	 زيارة  يف  يشارك  العينة  عنارص  اغلب 

 %		 نسبة  شكلوا  حيث  االصدقاء  برفقة 
مشاركة  اىل  ميلهم  يف  الشباب  فئة  مايميز  وهذا 
اىل  امليل  من  اكثر  نشاطاهتم  كافة  يف  اصدقائهم 
االناث  مجيع  ان  حني  يف  العائلة.  مع  املشاركة 
يؤكد  وهذا  عوائلهم  بصحبة  كانوا  املشاركني 

التزامهن الديني واالجتامعي.
نظافة . 	 عىل  املحافظة  يف  واضح  حرص  هناك 

الزائرين حيث شكلت نسبة االجابة عىل  طريق 
ما  وهذا   %		 االول  السؤال  يف  )دائام(  اختيار 

اكده اجابة املبحوثني عن السؤال اخلامس الذي 
حيث  النفايات(  لرمي  اماكن  عن  )تبحث  كان 

اختار دائام )		( شخص وبنسبة 0	%.
طريق . 	 نظافة  محالت  يف  املبحوثني  مشاركة  قلة 

اختيار  هو  اهتم(  )ال  خيار  كان  حيث  الزائرين 
تليها   %		 وبنسبة  الدراسة  عينة  من   		
اىل  يرجع  قد  وبنسبة 		 % وهذا  دائام  املشاركة 
ان احلمالت قد تقوم هبا جهات معينة وبصورة 
منظمة قد التوفر فرصة ملشاركة االفراد يف هذه 
املشاركة يف هذه  الزائر  او عدم رغبة  احلمالت، 

احلمالت لعدم القناعة بامهيتها.
تشجري . 	 محالت  يف  باملشاركة  املبحوثون  هيتم  مل 

هو  اهتم(  )ال  خيار  كان  حيث  الزائرين  طريق 
بذلك  يرتبط   ،%		 ونسبة  شخص   		 اجابة 
)تسقي  عىل  نص  والذي  السابع  السؤال  اجابة 
النباتات بام تبقى يف قنينة املاء قبل رميها( حيث 
مل هيتم املبحوثون هبذا املوضوع وكان عدد الذين 
اختاروا خيار الاهتم 		 شخص وبنسبة 		% 
بلغت 		 %.  احيانا حيث  يقوم  نسبة من  تليها 
ان هذه االجابات تشري اىل عدم شعور املشاركني 
بامهية النباتات واملزروعات عىل البيئة وحتسينها 

كان هناك التزام واضح بالسري يف طريق الزائرين . 	
شخص   		 اختيار  هو  دائام  خيار  كان  حيث 
وبنسبة 		 % لكن كان هناك )	( من املشاركني 
كان خيالف ذلك احيانا. ان حتديد طريق واضح 
الربية وعدم  البيئة  للسري يساهم يف احلفاظ عىل 
يسهل  ذلك  ان  اىل  اضافة  فيها  السلبي  التاثري 
حيتاجون  التي  اخلدمات  وتوفري  الزائرين  محاية 

اليها خالل سريهم.
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احلفاظ عىل مياه الرشب وتقدير امهية املياه حلياة . 	
صاحب    احلسني  الشهداء  سيد  وان  البرش 
من  معه  ومن  بيته  واهله  هو  استشهد  الذكرى 
الصحابة وهم يعانون من العطش كان هو سبب 
السادس والذي نص عىل )حترص عىل  السؤال 
املاء قبل رميها( وكان  قنينة  رشب اخر قطرة يف 

خيار دائام هو اختيار 		 شخص وبنسبة 		%.
اخلارجي . 0	 وهندامك  بمالبسك  )هتتم 

لبيان  كان  السؤال  هذا  الشخصية(  والنظافة 
االسالم  بتعاليم  االلتزام  عىل  الزائر  حرص 
النظافة  املحافظة عىل   يف  الكريم حممد  ونبيه 
فان  )تنظفوا  قوله  من  واملنطلقة  الشخصية 
االسالم نظيف( وكانت نسبة اختيار اخليار دائام 

.%		
كان موضوع الطعام املقدم عىل طول طريق . 		

واملتربعني  احلسينية  املواكب  قبل  من  الزائرين 
 ،	( االسئلة  اساس  هو  معه  التعامل  وكيفية 
0	، 		، 		، 		، 		( حيث مل يكن هناك اي 
نسبة 		%  الطعام وسجل  بالتزاحم عىل  اهتامم 
الواسع  االنتشار  اىل  يعود  وذلك  االجابات  من 
الزائرين  طريق  طول  احلسينيةعىل  للمواكب 
والتي تقدم الطعام اضافة اىل مسامهة اهل اخلري 
وحمبي اهل البيت يف تقديم الطعام والرشاب، اما 
هناك  ان  االجابات  فبينت  الطعام  تناول  طريقة 
وشكل  السري  اثناء  الطعام  بتناول  اهتامم  عدم 
نسبة 		% حيث يميل الزائرون اىل تناول الطعام 
يف املواكب او بيوت املحسنني املفتوحة الستقبال 
الزائرين وبذلك حيصلون عىل قسط من الراحة، 
اما االحتفاظ بالطعام املتبقي فقد كانت النسب 

متقاربة حيث كانت 		% من االجابات حتتفظ 
بباقي الطعام وكان هذا واضح بالنسبة للعاملني 
يف املواكب تلتها نسبة من حيتفظ به احيانا والتي 
شكلت 0	%. وهذا يعود اىل نوع الطعام املقدم 
اما  للتلف  تعرضه  دون  به  االحتفاظ  وامكانية 
فقد  الطعام  من  معينة  انواع  تفضيل  موضوع 
 %	0 وبنسبة  االكثر  االختيار  دائام  خيارًا  شكل 
نسبة  يف  )الاهتم(  و  )احيانا(  اختيار  وتساوى 
االختيار ومثلت 0	% لكل منهام ويعود تفضيل 
عدم  او  تناوله  لسهولة  اما  معني  طعام  اختيار 
بالزائر الذي قد يعاين من بعض  ارضاره صحيا 
املشاكل الصحية التي تنعه من تناول بعض انواع 
انواع  تفضيل  احيانا  يكون  وقد  املقدم  الطعام 
ماتعود  غري  طعام  تذوق  يف  الزائر  لرغبة  معينة 
الطعام  من  تبقى  ما  مع  التعامل  اما  تناوله.  عىل 
فقد كانت اجابة السؤال )		( حرص الزائر عىل 
الطعام يف االماكن املخصصة وبنسبة  بقايا  رمي 
		%. اما من حيمل كيس جلمع بقايا الطعام فال 
بلغ  حيث  الزائرين  قبل  من  اهتامم  هناك  يوجد 
عدد من اختار )الاهتم( 		 شخص بنسبة 		% 
الطعام دائام فهم  بقايا  اما من حيمل كيس جلمع 

0	 اشخاص جلهم من النساء. 
الوضوء واملحافظة عىل طهارة امللبس والبدن . 		

هو من اهم متطلبات املؤمن املوايل القاصد زيارة 
القامة  الوضوء  فان  وبالتايل    الشهداء  سيد 
يف  املشاركني  لكل  اساس  مطلب  هو  الصالة 
التزاحم عىل اماكن  الزيارة والذي قد يؤدي اىل 
الوضوء واملرافق الصحية، اجابة املبحوثني عىل 
بالتزاحم  اهتاممهم  عدم  بينت   )		( السؤال 
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وبنسبة  الصحية  واملرافق  الوضوء  اماكن  عىل 
والتي  احيانا  منهم  يتزاحم  نسبة من  تليها   %	0
بدائل  وجود  اىل  ذلك  يعود  وقد   ،%		 بلغت 
اخرى هلذه االماكن مثل بيوت حمبي اهل البيت 
  املفتوحة الستقبال زوار ايب عبد اهلل احلسني
او اكتفاء الزائر بالوضوء بقنينة املياه التي حيملها 
اغالق  عىل  دائام  املشاركون  حرص  وقد  معه. 
حنفيات املياه بعد الوضوء وكانت نسبتهم 		% 

املقطوعة . 		 املسافة  وطول  املسري  ايام  عدد 
تشجع املشاركني اىل مناقشة الكثري من املواضيع 
خارجها،  او  الزيارة  بمراسم  تتعلق  قد  التي 
بني  حمتدم  جدال  اىل  تتحول  قد  املناقشات  هذه 
التشاحن  من  نوع  حيدث  وبالتايل  به  املشرتكني 
نوعًا  يعد  وهو  املراسم  قدسية  عىل  يؤثر  الذي 
نفسية  يؤثرعىل  الذي  املعنوي  التلوث  انواع  من 
هيتم  ومل   ، االيامنية  االجواء  وصفاء  املشاركني 
واملشاركة  باملناقشات  االستبيان  يف  املشاركون 
فيها حيث بلغ عددهم 		 شخص وبنسبة 		% 
النقاشات  هذه  مثل  يف  احيانا  يشرتك  من  اما 
 .%  	0 وبنسبة  اشخاص   	0 عددهم  فكان 
هي  املتخاصمة  االطراف  بني  البني  اصالح  ان 
احدى خصال الشخص املؤمن وتنطلق من مبدأ 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان عدد من 
حياول دائام اصالح ذات البني 0	 شخص بنسبة 
املوضوع من  اهتامم هبذا  ذلك عدم  يقابل   %	0

قبل 		 شخص وبنسبة 		%.
التبذير . 		 وعدم  املوارد  عىل  احلفاظ 

واالستهالك العقالين هي من متطلبات احلفاظ 
باطفاء  االهتامم  عدم  وان  املحيطة  البيئة  عىل 

النهار يمثل  املصابيح الكهربائية خالل ساعات 
يف  اشخاص  حيتاجها  قد  التي  الطاقة  يف  تبذيراً 
اهتامم  يثري  كان  املوضوع  وهذا  اخرى  اماكن 
املشاركني يف املسري اىل مرقد سيد الشهداء حيث 
من  اما   %		 وبنسبة  شخصًا   		 عددهم  بلغ 
 	 عددهم  يتجاوز  فلم  املوضوع  هبذا  هيتم  مل 

اشخاص وبنسبة 	%.
االهتامم بكربالء قبلة الزائرين وبنظافتها هو . 		

من  شخصًا   		 ايده  ما  وهو  اجلميع  مسؤولية 
املبحوثني وبنسبة 		%.

ال�شتنتاجات 
املستقبل، . 	 سيقودون  من  هم  اليوم  شباب 

ويكون  البيئية،  بالثقافة  يتسلحوا  أن  وعليهم 
هلم دور ملموس عىل أرض الواقع، وباألخص 
النفايات  التعامل مع مشكلة تدوير  يف ما خيص 

والتقليل من استهالك املياه.
االنسان . 	 عمر  من  االربعني  لعقد  هتميش  هناك 

وحتديد  الدولية  املواثيق  ضمن  تضمينه  وعدم 
سن الثالثني هو سن الشباب.

اهلاّمة . 	 التثقيفّية  الوسائل  أحد  البيئي  الوعي  يعد 
إحلاق  من  واحلد  الّطبيعّية،  املوارد  عىل  للحفاظ 
الرّضر هبا نتيجة الترّصفات واملامرسات البرشّية 

غري املسؤولة.
تبدأ . 	 وهي  البيئي  الوعي  تكوين  وسائل  ختتلف 

املؤسسات  ثم  االساس  بالدرجة  البيت  من 
يليها  الدراسية  مناهجها  خالل  من  التعليمية 
ونشاطات  االعالمية  واحلمالت  االعالم 

املنظامت املجتمعية املختلفة.
مهام . 	 دورا  املنرب  وخطيب  احلسيني  املنرب  يلعب 
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الواجب  اهلل  هبة  بعدها  البيئة  بامهية  التوعية  يف 
حمارضاته  خالل  من  وذلك  عليها  املحافظة 
مستوياهتم  وباختالف  االعامر  كل  ختاطب  التي 

العلمية والفكرية.
تقديم . 	 عىل  دورها  اليقترص  احلسينية  املواكب 

بل  للزائرين  الراحة  واماكن  والرشاب  الطعام 
الثورة  بمضامني  التوعية  اعتامد  اىل  ذلك  تعدى 

احلسينية بكل ابعادها.
كربالء . 	 اىل  والسري  االربعني  زيارة  يف  املشاركة 

وعي  مدى  تبني  التي  املظاهر  من  الكثري  يفرز 
بامهية  ومشارهبم  اعامرهم  باختالف  املشاركني 

املحافظة عىل البيئة ومكوناهتا املختلفة.
يف . 	 النباتات  المهية  ادراك  وعدم  ضبابية  هناك 

حياة االنسان وبيئته املحيطة 
االربعني . 	 بزيارة  للمشاركني  كبري  وعي  هناك 

مع  والتعامل  النظافة  عىل  املحافظة  بامهية 
النفايات وكيفية التخلص منها

احلفاظ عىل املاء الصالح للرشب واستخدامه . 0	
باسلوب عقالين يبني وعي االنسان بامهية املياه 

يف حياة الكائنات احلية املختلفة 

التو�شيات 
لفئة . 	 العمري  السقف  حتديد  يف  النظر  اعادة 

عمر  من  الرابع  العقد  واحتساب  الشباب 
االنسان ضمن هذه الفئة.

يف . 	 البيئة  عىل  للحفاظ  التوعية  مواد  تكثيف 
والتعريف  املراحل  ملختلف  الدراسية  املناهج 
التقليل  او  البيئي وكيفية معاجلته  التلوث  بانواع 

من اثاره.

للحفاظ . 	 التوعية  يف  احلسيني  املنرب  دور  تعزيز 
واالستخدام  اهلدر  من  ومكوناهتا  البيئة  عىل 
اجلائر يف اخلطاب املوجه لكافة مكونات الشعب 

وملختلف االعامر.
للمحافظة . 	 والتثقيفية  االعالمية  احلمالت  زيادة 

عىل النباتات وتشجيع زراعتها لتاثرياهتا االجيابية 
عىل البيئة يف تقليل انجراف الرتبة وتنقية اهلواء.

تشجيع املواكب احلسينية املختصة بتقديم الطعام . 	
الطعام  انواع  تقديم  عىل  للزائرين  والرشاب 
من  للتقليل  الزائرون  يفضلها  التي  والرشاب 

كميات اهلدر والتبذير يف املواد الغذائية.
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الجامع���������������ة الم�شتن�ش����رية 
كلية العل�������������وم ال�شياحية 

اخي زائر الح�شين )ع(....

البيئة يف مفهومها العام تعني الوسط أو اإلطار الذي يعيش ويسكن فيه اإلنسان، وحيصل منه عىل مقومات 
حياته، حيث إّنه يؤثر فيه ويتأثر به وبالتايل فاحلفاظ عليها هو مسؤولية اجلميع. ويعد شعار سيد الشهداء ابا عبد 
اهلل احلسني يف يوم عاشوراء )انام خرجت لطلب االصالح يف امة جدي( هو منطلق املؤمن يف احلفاظ عىل البيئة 
وضامن سالمتها وعدم نضوب مواردها وديمومتها لالجيال القادمة وانتم الشباب خري من يقوم هبذه املهمة 

وهو مانسعى ملعرفته يف بحثنا هذا املوسوم )مظاهر الوعي البيئي لدى فئة الشباب يف زيارة االربعني(.

إنَّ اجابتك عىل هذا االستبيان يساعدنا يف معرفة درجة وعيك ملتطلبات املحافظة عىل البيئة املحيطة املادية 
واملعنوية خالل مشاركتك يف زيارة االربعني ومسريتك اىل قبلة االحرار ايب عبد اهلل احلسني . شاكرة لكم 

تعاونكم مع وافر احرتامي وتقديري.
الباحثة 

ف�شال ل امرا �شع ا�شارة ) √( امام اجابتك على ا�شئلة ال�شتبيان

العمر:                    		- 0	                    		-		                    		- 0	 

اجلنس:                    ذكر                    انثى                    

احلالة االجتامعية:                    اعزب                    متزوج                    ارمل                    مطلق

املستوى التعليمي: ابتدائية                 متوسطة                 اعدادية                 معهد                 كلية          

نوع املشاركة:                    زائر                    العمل يف موكب                    

تشارك بالزيارة:                    بمفردك                    مع االصدقاء                    مع العائلة                    
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ال اهتماحيانادائماالسؤالت

تحرص على نظافة طريق الزائرين 	

تشارك في حمالت نظافة طريق الزائرين	

تشارك في حمالت تشجير طريق الزائرين 	

تحرص على السير في الطريق المخصصة لسير الزائرين 	

تبحث دائما عن اماكن لرمي النفايات 	

تحرص على شرب اخر قطرة في قنينة الماء قبل رميها 	

تسقي النباتات بما تبقى في قنينة الماء قبل رميها 	

 تهتم بمالبسك وهندامك الخارجي والنظافة الشخصية 	

تتزاحم في الحصول على الطعام 	

تفضل تناول الطعام وانت تسير0	

تحتفظ بالطعام الفائض عن الحاجة 		

تفضل تناول انواع معينة من الطعام خالل سيرك الى كربالء		

تتزاحم على اماكن الوضوء والمرافق الصحية 		

عند الوضوء تهتم بغلق مصادر المياه 		

ترمي بقايا الطعام في االماكن المخصصة 		

تحمل معك كيس لجمع باقي الطعام والفضالت 		

تشارك في النقاشات المحتدمة خالل مسيرتك الى كربالء 		

تحاول اصالح البين لالطراف المتخالفة خالل المسير 		

تثير انتباهك مصابيح االنارة المضاءة خالل ساعات النهار		

تشعر ان نظافة كربالء المقدسة مسؤوليتك 0	



مظاهر الوعي البيئي لدى فئة ال�شباب خالل زيارة االربعين ...

182

الهوام�ض
ابراهيم انيس واخرون، املعجم الوسيط، ط 	، مكتبة ( 	)

الرشوق الدولية، 	00	.

امحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعارصة، ( 	)
دار الكتب، ط	، القاهرة، 	00	، ص00	.

(	 )https://www.un.org/ar/sections/issues-

depth/youth-0/index.html.

(	 )www.silatech.org/info@silatech.org

(	 )http://www.youthpolicy.org/national/

Iraq_2011_National_Youth_Survey.pdf

خصائص ( 	) الشباب..  اخلشن،  حسني  الشيخ 
 www.al-khechin.com › ومسؤوليات، 

article، تاريخ الزيارة 	/	/0	0	

املوقع االلكرتوين لقناة الكوثر( 	)
 www.alkawthartv.com/news/100273

تاريخ الزيارة 	/	/0	0	

(	 )https://alwareth.com/forum/showthread.

 php

والسيايس ( 	) العقائدي  التاريخ   ، الكتبي  عباس 
لزيارة األربعني، املوقع االلكرتوين لوكالة انباء 

براثا قسم الدراسات 
burathanews.com/arabic/studies/305138

زعل ( 0	) ونبيل  احلمريي  عدنان  موفق 
احلوامده، اجلغرافية السياحية يف القرن احلادي 
االردن،  ط	،  للنرش،  حامد  دار  والعرشون، 

	00	، ص			.

والبيئة ( 		) االسالم  اخلشن،  امحد  حسني 
ط  للنرش،  اهلادي  دار  بيئي،  فقه  نحو  خطوات 

	، بريوت، 	00	، ص 		.
والتلوث ( 		) البيئة  اللطيف،  عبد  حممود  خالد 

للنرش،   الصحوة  االسالم،دار  منظور  من 
القاهرة، 				، ص 		.

(		 ) – السياحية  اجلغرافية  النمر،  كامل  بركات 
االقاليم السياحية يف العامل، دار الوراق للنرش، 

ط	، االردن، 		0	، ص 		
من ( 		) البيئة  قضايا  النجار،  املجيد  عمرعبد 

والدراسات  البحوث  مركز  اسالمي،  منظور 
االسالمية، ط	، الدوحة 				، ص 		.

دار ( 		) البيئية،  االدارة  صالح،  خملف  عارف 
البازوري العلمية، عامن، االردن، ط۱، 	00	، 

ص 		.
الضبط ( 		) دور  الفاضيل،  عباس  حممد  سجى 

دراسة   – املدن  مجال  محاية  يف  البيئي  االداري 
ط	،  والتوزيع،  للنرش  العريب  املركز  مقارنة، 

القاهرة، 		0	، ص 			-			.
الثانوي ( 		) التعليم  نوار بو رزق، دور موسسة 

رسالة  ميدانية،  دراسة   – البيئي  الوعي  نرش  يف 
علم  قسم  اىل  مقدمة  منشورة،  ماجستري 
والعلوم  االنسانية  العلوم  كلية  االجتامع، 
منتوري  –قسنطينة،  جامعة  االجتامعية، 

	00	، ص0	.
نوار بورزق، املصدر السابق، ص 		.( 		)



م.د. زينب �صادق م�صطفى

183

من ( 		) البيئي  الدمار  اللطيف،  عبد  بن  حممد 
االمنية،  للعلوم  نايف  جامعة  اسالمي،  منظور 

الرياض، 				، ص 			.
البيئية ( 0	) الربامج  دور  حسن،  فخر  ايامن 

لدى  البيئي  الوعي  نرش  يف  املحيل  بالتلفزيون 
املراهقني، رسالة ماجستري غري منشورة  مقدمة 
جامعة   – للطفولة  العليا  الدراسات  معهد  اىل 

عني شمس، مرص، 	00	، ص 			.
للوعي ( 		) الفلسفي  املفهوم  عايص،  اسامء 

املوقع  البيئة،  املرأة يف احلفاظ عىل  البيئي ودور 
www. والتنمية،  البيئة  افاق  ملجلة  االلكرتوين 
تاريخ   ،maan-ctr.org › magazine › article

الزيارة 	/	/0	0	.
البيئة، جامعة ( 		) كرم عباس، مقدمة يف فلسفة 

القاهرة، 		0	، ص 		.
نوار بورزق، املصدر السابق، ص 		.( 		)
يوسف بن عقال املرشد، تصور مقرتح قائم ( 		)

الوعي  تنمية  يف  الذايت  التعلم  اسرتاتيجية  عىل 
باململكة  املتوسطة  املرحلة  طالب  لدى  البيئي 
للبحوث  الدولية  املجلة  السعودية،  العربية 
الرتبوية، جامعة االمارات، العدد 	 جملد 		، 

حزيران 		0	، ص			.
االعالنية ( 		) احلمالت  دور  كنزة،  ضيف  بن 

اجلامعي  الطالب  لدى  البيئي  الوعي  نرش  يف 
منشورة  ماجستري  رسالة  ميدانية،  دراسة   –
العلوم  كلية  االنسانية،  العلوم  قسم  اىل  مقدمة 
بن  العريب  جامعة  واالنسانية،  االجتامعية 

مهيدي، اجلزائر، 		0	، ص 		.

يف ( 		) البيئي  الوعي  خيطان،  الكريم  عبد  عامر 
املستدام  التخطيط  يف  ودوره  التعليمية  املناهج 
للبيئة، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، كلية 
 ،		 العدد  بغداد،  جامعة  واالقتصاد،  االدارة 

املجلد 		، 		0	، ص			.
بن ضيف كنزة، مصدر سابق  ص 		( 		)
املصدر نفسة، ص 		.( 		)
سابق، ( 		) مصدر  املرشد،  عقال  بن  يوسف 

ص			.
التاريخ، ( 0	) الشيعة يف  حممد جواد مغنية، دول 

مكتبة نبيل، ط	، لبنان، ص 		.
احلوزة ( 		) انباء  لوكالة  الرسمي  املوقع 

  ، )واحة(  االرشف  النجف  يف  العلمية 
الزيارة  تاريخ   https://alhawzanews.com/،

.	0	0/	/		
(		 ) https://www.،اجلامع املعاين  معجم  موقع 

 ،/almaany.com تاريخ الزيارة 		/	/0	0	.

لغوي ( 		) معجم   - الرائد  مسعود،  جربان 
عرصي، دار العلم للماليني، بريوت، 		0	،  

ص 0		.





185

زيارة الأربعين المليونية 

واأثرها في ال�شلوك الجمعي لل�شباب

الدكتور
امير احمد رحيم الشمري

مركز كربالء للدراسات والبحوث.

ameerraheem353@gmail.com



زيارة الأربعين المليونية واأثرها في ال�شلوك الجمعي لل�شباب

186

الملخ�ض

ُكتب عن زيارة األربعني العديد من البحوث وخص هبا الباحثون عددًا من املؤترات، ومركز كربالء 

للدراسات والبحوث له باع طويل يف هذا املضامر، حيث ان للمركز من كل عام مؤترًا دوليًا خيص زيارة 

األربعني املليونية وهيتم بأحد جوانبها، ويف هذه السنة اهتم بجانب الشباب، وموضوع البحث خيص 

السلوك اجلمعي للشباب اثناء زيارة األربعني املليونية، ويف بدايته أوضح البحث أمهية زيارة األربعني 

االعداد  عىل  العلمي  املصطلح  هذا  تطابق  ومدى  علميًا  اجلمعي  السلوك  معنى  ليبني  بعدها  وانطلق 

الكبرية من الشباب الذين يأتون اىل كربالء املقدسة مشيًا عىل االقدام يف زيارة األربعني املليونية، من ثم 

يعرج عىل اثر زيارة األربعني يف السلوك اجلمعي للشباب وهل يتأثر الشاب ام يؤثر يف السلوك اجلمعي 

ان هنالك  النهاية  النقاط ويتم توضيحها لنجد يف  البحث بعض  املجتمع، ونجد يف  وخيلق تغريات يف 

يتأثر بشكل كبري يف  الزائر واخلادم يف املواكب احلسينية  توافقًا يف املضمون والذي يشري اىل ان الشاب 

السلوك اجلمعي العام اثناء الزيارة من تسامح وطمأنينة وعمل اخلري واغلب سلوك الشباب اثناء الزيارة 

هو لعمل اخلري مما يؤكد عىل ان زيارة األربعني هي زرع االمل يف فكر الشاب الزائر املؤمن وان القادم 

افضل لو تسك بام مىض عليه اهل البيت )عليهم افضل الصالة والسالم(.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، السلوك اجلمعي، الشباب.
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Arbaeen pilgrimage and its impact on the collective behavior of young people

Dr.

Amir Ahmed Rahim Al-Shammari.

Karbala Center for Studies and Research.

Abstract

Many researches have been written about the Arbaeen pilgrimage, and researchers have 

singled it out for a number of conferences. The Karbala Center for Studies and Research has a 

long history in this field, as the KCSR holds an international conference every year about the 

Arbaeen and is concerned with one of its aspects. This year, it concerns about the collective 

behavior of young people during the visit of the Arbaeen, and at its beginning, the research 

explained the importance of the walk of Arbaeen pilgrimage, and then proceeded to show the 

meaning of the collective behavior scientifically and the extent to which this scientific term 

corresponds to the large numbers of young people who come to the holy city Karbala on foot 

during the Arbaeen pilgrimage, and then limping to the impact of the Arbaeen pilgrimage on 

the collective behavior of young people and whether the young man is affected or affects the 

collective behavior and creates changes in society. We find in the research some points and they 

are clarified, to find in the end that there is a consensus in the content, which indicates that the 

young pilgrim and the servant in the Hussainiya processions are greatly affected by the general 

collective behavior during the visit of tolerance, tranquility and charity work, and most of the 

behavior of young people during the Arbaeen pilgrimage,is to do charity, which confirms the 

Arbaeen pilgrimage, is the planting of hope in the mind of the young pilgrimage's believer, and 

that the next one is better if he adheres to what the Ahl al-Bayt have done (the best of prayers 

and peace be upon them).

Keywords: Arbaeen pilgrimage, collective behavior, youth.
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المقدمة

من   احلسني ــام  ــ االم اســتــشــهــاد  قضية  إنَّ 
عىل  مظلومًا  قتل  اذ  اإلسالمي  الدين  يف  املسلامت 
كربالء  يف  اخلالدة  الطف  بمعركة  الباغية  الفئة  يد 
ليكون  الطاهر  بجسده  كربالء  وترشفت  املقدسة، 
)عز  هلل  وتقربًا  الشفاعة  لطلب  يزار  للمؤمنني  قبلة 
الزيارات  من  املليونية  األربعني  زيارة  وتعد  وجل(، 
الكثري  وذهب  العاملية،  التجمعات  اكرب  ومن  املهمة 
واسباهبا  الزيارة  هذا  ظواهر  لدراسة  الباحثني  من 
ونتائجها عىل املجتمع بشكل عام وعىل الفرد بشكل 
عىل  أثرها  ملعرفة  منطلقًا  الزيارة  كانت  لذا  خاص، 

السلوك اجلمعي للشباب.

الزيارة  اثر  تبني  موضوعات  عدة  البحث  عالج 
يف السلوك اجلمعي للشباب ومدى تأثرهم باملظاهر 
حماور،  عدة  عىل  وُقّسم  الزيارة،  يف  واخلاصة  العامة 
مبينًا  األربعني(،  زيارة  )أمهية  وضح  األول  املحور 
تأثر  وكيف  ودينية  روحية  جوانب  عدة  من  أمهيتها 
الشاب هبذه املامرسات اثناء الزيارة، اما املحور الثاين 
 َ فقد سلط الضوء عىل )مفهوم السلوك اجلمعي(، َوَبنيَّ
هل يمكن ان ينطبق هذا املفهوم عىل زيارة األربعني 
العام  املجتمع  سلوك  يف  الزائر  الشاب  تأثر  ومدى 
زيارة  )اثر  الثالث  املحور  وضح  كام  الزيارة؟،  اثناء 
 َ َبنيَّ األربعني عىل السلوك اجلمعي للشباب(، حيث 
الشباب  تأثر  مدى  توضح  النقاط  من  عددًا  املتن  يف 
غري  وضيافة  ودينية  روحية  من  اجلمعي  بالسلوك 
مسبوقة وبذل الغايل والنفيس للزائر، كل هذا وغريه 

من اجل التقرب اىل الباري )عز وجل( بل ان اغلب 
 الشباب يتفاخرون يف خدمة زائري االمام احلسني
اذ يعد اخلدمة رشفًا هلم يتفاخرون هبا مدى األجيال 

القادمة.

واخريًا وليس آخرًا عسى ان أكون قد وفقت يف 
طرح مثل هكذا موضوعات يف زيارة األربعني فهي 
بحق منرب حر يستطيع كل باحث ان جيول يف جوانبها 
ويؤكد ان الزيارة هي رصح ديني ونرباس لكل زمن 

يغرتف منها املؤمن الدين والدنيا. 
م�شكلة الدرا�شة

إنَّ مشكلة الدراسة هو ندرة الكتابات عن زيارة 
عن  املصادر  وقلة  املتعددة  جوانبها  يف  األربعني 
من  والنفيس وغريها  واالقتصادي  االجتامعي  اثرها 

اجلوانب عىل املجتمع وخاصة عىل الشباب.
هدف الدرا�شة

عىل  وتأثريها  األربعني  زيارة  أمهية  معرفة  هتدف 
مع  تعاملهم  وكيفية  عــام  بشكل  الشباب  سلوك 
املجتمع خالل زيارة األربعني املليونية، هل هو متأثر 
باخالق اهل البيت ام مل يتأثر؟، هل انعكست 

الزيارة عىل سلوكهم بالشكل اإلجيايب ام السلبي؟.
اأهمية الدرا�شة 

زيارة  تأثري  قراءهتا ملدى  الدراسة يف  أمهية  تكمن 
الناحية  من  الشباب  سلوك  عىل  املليونية  األربعني 
األمام  وقضية  الزيارة  ان  أوضحت  كام  االجتامعية، 
الن  العلوم  مجيع  يف  ــدرس  ت ان  جيب   احلسني
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انترص  معركة  هي  بل  فقط  عقائدية  ليست  القضية 
والعطاء  الباطل  عىل  احلق  انترص  السيف  عىل  الدم 
والتضحيات مستمرة من اهل البيت من اجل 
جوانب  خمتلف  ومن  ودينيًا  فكريًا  املجتمع  قــوام 

احلياة. 

المحور الأول - اأهمية زيارة الأربعين: 

معتقد  يف  الزيارات  اهم  من  األربعني  زيارة  إنَّ 
املؤمنون  يقوم  اذ  عرشية،  االثني  االمامية  مذهب 
استشهاد  اربعينية  ذكرى  يف  املقدسة  املراقد  بزيارة 
معركة  يف  املؤمنني  من  ثلة  مع   احلسني ــام  االم
الطف اخلالدة، ويؤم املؤمنون مشيًا عىل االقدام من 
اغلب اصقاع العامل اىل كربالء املقدسة حيث رضيح 
 ،العباس الفضل  أيب  واخيه  احلسني  عبد  أيب 
يوم  بعد  يومًا  تزداد  للزيارة  الوافدين  أعداد  ان  اال 
الدراسات  من  عدد  وظهرت  للنظر  ملفت  بشكل 
حول أسباب هذا الزخم السنوي يف زيارة األربعني 
حتى أصبح يطلق عليها بالزيارة املليونية، وتعد من 
اكرب جتمعات البرشية يف العامل، ومن الواضح ان هذه 
التجمعات مل ُتَقْد من حكومة او هيأة او منظمة معينة 
خمتلفة  مناطق  من  هم  للزيارة  الوافدين  اغلب  بل 
دون اتفاق مسبق او حتديد سلوكياهتم وتعاملهم مع 
اآلخرين لكن باملجمل يتصفون بصفات عدة ختتلف 
الزيارة  بعد  السنة  من  العادية  األيام  عن صفاهتم يف 
بسلوك  الزائرين  اغلب  يتصف  فقد  وهبذا  املليونية، 
معني، لذا يمكن دراسة الزيارة االربعينية وأثرها يف 

عدد  األربعينية  وللزيارة  للشباب،  اجلمعي  السلوك 
من األهداف ويمكن امجال البعض منها يف ما ييل: 

الشعرية . 	 هذه  ان  يعلم  ان  جيب  زائر  كل  عىل 
اإلمام  حلديث  استنادًا  الوجوب  اىل  ترتقي 
املؤمن  )عالمات  قال:   العسكري احلسن 
خس: صالة إحدى وخسني، وزيارة األربعني، 
ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم 
يستطيع  مل  وأن  حتى  الرحيم)	((  الرمحن  اهلل 
تؤدى  أن  يمكن  املقدسة  كربالء  إىل  احلضور 
الزيارة عن ُبعد للمرىض او يف البلدان البعيدة او 

غريها من معوقات احلياة.
تعاىل . 	 اهلل  إىل  التقرب  الزيارة  اهداف  اهم  من 

اىل  استنادًا  للزائر  التقوى  يزيد  بام  وجل(  )عز 
َا ِمْن  قوله تعاىل ﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعائَِر اللَِّ َفإِنَّ

َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾)	(.
من . 	 الزيارة  يف  به  قام  ما  أْن  يعلم  ان  الزائر  عىل 

إيامنية ونفحات رمحانية وتواضع واخالق  روح 
إسالمية مؤمنة ينبغي أْن تتحول إىل سلوك يومي 

لإلنسان ال أْن تنتهي بنهاية زيارة األربعني.
ليس . 	 األربعني  يف   احلسني اإلمام  زيارة  إنَّ 

ملعرفة االسم والكنية لإلمام بل ملعرفته اعمق 
وتضحية  تضحيته  أسباب  معرفة  خالل  من 
اهل بيته من اجل اعالء كلمة احلق، عن اإلمام 
الصادق قال: )من أتى احلسني عارفًا بحقه 
كتبه اهلل تعاىل يف أعىل عليني)	(( هذه املعرفة تنح 
لينال  والطاعة  واملودة  الزائر اخلضوع واخلشوع 

هبا القرب من اهلل وينال الشفاعة يوم القيامة.
اخلطوة . 	 هي  األربعني  زيارة  إن  الزائر  يؤمن  أن 
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حديث  يف   البيت أهل  معرفة  يف  الفعالة 
ما  الناس  يعلم  )لو  قال:   ،الباقر اإلمام 
شوقًا  ملاتوا  الفضل  من   احلسني زيارة  يف 
من  قال:  ثم  حرسات.  عليه  أنفسهم  وتقطعت 
وألف  متقبلة  حجة  ألف  له  اهلل  كتب  شوقًا  أتاه 
شهداء  من  شهيد  ألف  وأجر  مربورة،  عمرة 
صدقة  ألف  وثواب  صائم،  ألف  وأجر  بدر، 
اهلل  وجه  هبا  أريد  نسمة  ألف  وثواب  مقبولة، 
أهوهنا  آفة  كل  من  سنته  حمفوظًا  يزل  ومل  تعاىل، 
بني  من  حيفظه  كريم  ملك  به  ووكل  الشيطان، 
ومن  شامله  وعن  يمينه  وعن  خلفه  ومن  يديه 
سنته  يف  مات  فإن  قدمه،  حتت  ومن  رأسه  فوق 
وأكفانه  غسله  حيرضون  الرمحة  مالئكة  حرضته 
له،  باالستغفار  قربه  إىل  يشيعونه  له  واالستغفار 
ويفسح له يف قربه مّد برصه ويؤمنه اهلل من ضغطة 
له  وُيفتح  يرّوعانه،  أن  ونكري  منكر  ومن  القرب 
يوم  ويعطى  بيمينه،  كتابه  وُيعطى  اجلنة  إىل  باب 
القيامة نورًا ييضء لنوره ما بني املرشق واملغرب، 
وينادي مناٍد: هذا من زار احلسني شوقًا إليه، 
فال يبقى أحد يوم القيامة إال تنى يومئٍذ أنه كان 
وغريها  النقاط  وهبذه   .))	(احلسني زوار  من 
للفرد  املليونية  األربعني  زيارة  أمهية  تربز  الكثري 
ليكون شعلة مضيئة يف طلب احلق وأْن  املؤمن، 
يتمسك بالعروة الوثقى عروة اهل البيت )عليهم 

افضل الصالة والسالم(.

المحور الثاني – مفهوم ال�شلوك الجمعي:

االجتامعي  النفس  علامء  مــن  كبري  عــدد  اهتم 
وذلــك  اجلمهور  ســلــوك  ــدراســة  ب الكالسيكيني 

املتعلقة  املوضوعية  احلقائق  معرفة  يف  لرغبتهم 
وتفاعلهم  سلوكهم  وطريقة  ــراده  وأفـ باجلمهور 
الواحد مع اآلخر وقت اجتامعهم، فقد شاهد العلامء 
وقت  األفراد  سلوك  عىل  يطرأ  الذي  امللحوظ  تغري 
جتمهرهم واجتامعهم يف مكان معني خصوصًا عندما 
يتسم سلوكهم بصفات غريبة ختتلف كل االختالف 
عندما  سلوكهم  تيز  التي  االعتيادية  الصفات  عن 
األفراد  فسلوك  وانفراد،  استقالل  حالة  يف  يكونون 
والعاطفي  االنفعايل  بالطابع  عادة  يتسم  املتجمهرين 
وذلك ملا يقومون به من أعامل ال يقومون هبا عادة يف 
حياهتم االعتيادية كأعامل العنف والصياح والركض 
وغريها  والتعاطف  والبذخ  والكرم  واحلرق  والقتل 
ايامهم  يف  سلوكياهتم  عن  ختتلف  سلوكيات  من 
االعتيادية بدون جتمع، ومما تفيد به نتائج الدراسات 
املثرية  املواقف  يف  اجلامعة  سلوك  إن  املجال:  هذا  يف 
ربام يكون نامجًا عن ظهور )عقل مجعي( يسبغ تفاعل 
التعبري،  جاز  إن  العقل  وهذا  اجلمعية،  بصفة  الناس 
أنَّ  أي  اجلمهرة؛  فعاليات  كل  عىل  مهيمنة  قوة  يعد 
يفقدون  االحيــاء  قوة  وبفعل  تفاعلهم  عند  الناس 
مستقلون،  افراد  بأهنم  وشعورهم  الذايت  استقالهلم 
فيندجمون وينصهرون يف كٍل هتيمن عليه هذه الروح 
أو العقل اجلمعي، وتيل عىل االعضاء فيه سلوكهم، 
ليبون(،  )غوستاف  لتحليالت  طبقا  العقل،  وهذا 
يعد ناقصًا قياسًا بعقل الفرد عندما يكون منفردًا)	(، 
وللسوك اجلمعي عدد من النظريات يمكن تقسيمها 

عىل ثالثة أنواع:
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النظريات التي تفرس السلوك اجلمعي عىل أساس . 	
والشعور  واخلواطر  لألفكار  الرسيع  االنتقال 
أو  تفكري  أي  دون  اجلمهور  أعضاء  بني  واملزاج 

اعرتاض أو تلكؤ من قبلهم.
النظريات التي تفرس السلوك اجلمعي عىل أساس . 	

تكتل األفراد فيام بينهم لتشابه ميوهلم وأفكارهم 
وأهدافهم.

النظريات التي تعتقد بأن السلوك اجلمعي يعتمد . 	
عىل مقياس اجتامعي يظهر يف حاالت معينة.

من املهم جيب القول إنَّ مواقف السلوك اجلمعي 
بمعنى  للتلقائية والالختطيط،  اغلب األحيان ختضع 
بمظاهر  قياسًا  التنظيم  النسبي يف  بالنقص  تتسم  إهنا 
ا تعتمد عىل  السلوك الفردي املنضبط، فضاًل عن أهنَّ
برسعة  واملتميز  األفراد،  بني  املتبادل  الداخيل  التنبيه 
الرهط  سلوك  ومسايرة  واملحاكاة  ــاء  اإلحي تقبل 
تسود  عندما  وبخاصة  اجلمعي،  لعقله  واخلضوع 
اجلامهري حالة هياج انفعايل ناشئة بسبب حدث ما)	(، 
واملذهب  الدين  يمس  احلدث  هذا  كان  اذا  فكيف 
املؤمن  للشباب  اجلمعي  السلوك  سنشاهد  كيف 

بزيارة األربعني؟ وما سلوكه العام؟.

إن احلديث عن السلوك اجلمعي ال يعني اإلقرار 
حيافظ  فربام  كافة،  الرهط  ألعضاء  حتمية  صفة  بأنه 
البعض عىل توازنه اىل حد ما ويتميز يف ترصفاته عن 
اجلامعة، إال أن هذه االختالفات يف السلوك الفردي 
احلالة  وتلك  احلشد،  بفعل  ويضمحل  يالحظ  ال 
والنواهي  باملوانع  اإلطاحة  تشجيع  يف  تسهم  بذاهتا 

األفعال جتد  الكثري من  إن  السلوك، كام  التي تضبط 
وسيادة  اجلامعة  يف  االندماج  بفعل  مربرات  لنفسها 
الشائع واملتبع حينها، ومن ناحية أخرى، فإن خاصية 
تسهم  اجلمعي  السلوك  توجهات  إطار  يف  التمييز 
قلة  بسبب  إذ  زعامة،  للجمهرة  يكون  أن  يف  أحيانًا 
تأثري املنطق واحلكمة يكون سلوك اجلامعة أكثر تأثرًا 
بصيحة حمرض أو مناٍد حلدث معني أو يوجه لنوع من 
السلوك، وبخاصة إذا كان هلذا الشخص هالة مسبقة 
يف نظر اجلامعة، فرسعان ما تصبح توجيهاته سلوكًا 
للنيات  مراجعة  أي  دون  التنفيذ  قيد  عامًا  شائعًا 
واألهداف)	(، وهذا ما حيصل يف الكثري من املواكب 
احلسينية اثناء زيارة األربعني اذ ينادي بعض الشباب 
من هلم هالة مسبقة بكالم او فعل معني فيذهب رهط 
إقامة  الذي  الفعل  نفس  بفعل  منه  القريبني  كبري من 
الشخص املعني، مثال ذلك كقراءة قصيدة عىل حب 
االعامل  من  غريها  او  معني  لزائر  خدمة  او  االمــام 

املتعارف عليها اثناء زيارة األربعني.

المحور الثالث – اثر زيارة الأربعين على 
ال�شلوك الجمعي لل�شباب:

التجمع الطوعي للشباب بوازع ديني:. 	

العامل  يف  برشي  جتمع  اكرب  األربعني  زيــارة  تعد 
ان  للنظر  امللفت  من  لكن  عــام،  كل  يف  اإلسالمي 
ديني  هدف  وذا  بإجباري  وليس  طوعي  التجمع 
)عليهم  النبي  بيت  آل  لذكر  هيدف  أخالقي  انساين 
من  عليهم  مرَّ  ما  وذكــر  والسالم(  الصالة  افضل 
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شدائد ومصائب وقتل عىل يد الفئة الباغية والطامعة 
للتمسك بشهواهتم الدنيوية، من جهة أخرى ان اكثر 
من يذهب اىل التجمع هم فئة الشباب فبعض األحيان 
املتجمع  العدد  نصف  من  اكثر  اىل  نسبتهم  تصل 
خالل زيارة األربعني وهذا واضح للعيان من شباب 
وشابات مؤمنني وحريصني عىل أداء مراسيم الزيارة 

ومنهم من يبقى متواجدًا من اجل خدمة الزائرين.

للتجمع  ان  التجمعي  السلوك  نظريات  وضمن 
لتحقيق  التجمع  سلوكيات  اغلب  وجتتمع  هدفًا، 
نجدهم  الزائرين  لتجمع  نظرنا  ما  واذا  اهلدف،  غاية 
األربعني  زيــارة  مراسيم  احياء  اجل  من  يتجمعون 
بمعنى أن هنالك هدفًا واحدًا يتحقق من هذا التجمع، 
باملقابل فأن التجمع طوعي وهو ضمن اركان نظريات 
طوعي  بشكل  االفــراد  يتجمع  بأن  اجلمعي  السلوك 
املشقة  من  الرغم  هدف معني، وعىل  اجل حتقيق  من 
وطول الوقت إال انَّ الشباب املؤمن قاصد هدفًا كبريًا 
وهو خدمة زائري االمام احلسني لذا نجده يتعامل 
بكل ارحيية مع االخرين وال يتململ من اعامله الشاقة 
عىل الرغم انه لو عمل هبا يف غري وقت زيارة األربعني 
لذا  اعامل،  هكذا  مثل  انجاز  عن  متكاساًل  لوجدناه 
حتقيق اهلدف روحيًا متواجد داخل الشاب الزائر وهو 
السلم والتضحية بالغايل والنفيس من اجل التقرب هلل 
 ،عز وجل( من خالل زيارة ومواساة اهل البيت(
نجد  لذا  للزيارة  املجيء  من  متحققًا  اهلدف  ونجد 

أعدادهم تتزايد سنة بعد أخرى.

ان  االلكرتونية  واملواقع  الدراسات  اكثر  تذهب 
اكرب  هو  املقدسة  كربالء  يف  املليونية  األربعني  زيارة 
برشي  جتمع  ورابع  اإلسالمي  العامل  يف  برشي  جتمع 
عاملي، فقد نرش )RT( االخباري الرويس، ما أسامه بـ 
)اكرب خسة تنقالت برشية يف العامل( مشريًا اىل ان احلج 
يعد جتمعًا ضخاًم، اال انه ليس بالتجمع الديني األكرب 
 احلسني لألمام  األربعني  زيارة  فاقت  حيث  عامليًا 
املذكور  املوقع  الزائرين، وبحسب  بعدد  احلج  موسم 
سفر  الصينية)	(  السنة  رأس  شهد  		0	م  عام  فأن 
نحو )00	( مليون شخص، بينام مهرجان كومبه ميال 
املرتبة  يومًا يف  نحو خسني  يستمر  الذي  اهلندويس)	( 
الثانية شهد زيارة حوايل )0		( مليون نسمة للعبادة 
املتحدة  الواليات  تأيت  الثالثة  املرتبة  اما  واالغتسال، 
االمريكية يف زيارة عيد الشكر)0	( وصل عدد الزائرين 
بام يقارب )		( مليون شخص)		(، اما املرتبة الرابعة 
الزائرين  تعداد  اذ وصل  املليونية  األربعني  زيارة  هي 
الزيارة اىل )00.			.		(  أيام  اىل كربالء املقدسة 

زائر)		(.
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ان  آنفًا،  التي ذكرت  األرقام  نستشف من خالل 
جتمع  اال  هو  ما  األربعني  زيارة  يف  البرشي  التجمع 
طوعي ديني عفوي شبايب يعمل عىل احياء الشعائر 
الدينية من اجل األجيال القادمة ملعرفة الظلم الذي 

حصل لإلمام احلسني يف معركة الطف اخلالدة.

الغذاء . 	 لتقديم وجبات  للشباب  الطوعي  العمل 
للزائر:

يذهب اتباع املذهب االثني عرش وبعض املسلمني 
ديانات  من  األحيان  وبعض  األخرى  املذاهب  من 

أخرى مشيًا عىل االقدام لزيارة رضيح االئمة االطهار 
يف كربالء املقدسة يف يوم االربعني من استشهادهم، 
لكن من امللفت للنظر ان الزائرين يؤمون مشيًا عىل 
اىل  متوجهني  األرض  اصقاع  خمتلف  من  ــدام  االق
تستمر  فبعضهم  املقدسة،  كربالء  يف  املقدسة  املراقد 
رحلته اكثر من عرشة أيام وبعض آخر حيتاج وقتًا اقل 
او اكثر ليصل اىل كربالء املقدسة، لكن هذه املدة من 
الزمن حيتاج االنسان اىل الغذاء بشكل مستمر واكثر 
من وجبة ليقوى عىل السري لتحقيق اهلدف، باملقابل 
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فهناك جنود وهبهم اهلل الصرب والسمو واملفاخرة يف 
خدمة الزائر، اذ ان اغلب اخلدام يتميزون بتواضعهم 
أمام االخرين وال يرون انفسهم سوى خادمني لالمام 
احلسني فهم يترشفون هبذه الصفة وخيدمون بكل 
بالذكر  اجلدير  ومن  الزائر،  خدمة  يف  وتفاٍن  طوعية 
ان هذه االعامل لو انيطت للشاب بعد الزيارة ولغري 

بل  العمل  هبــذا  يقوم  ال   احلسني االمــام  زوار 
يتغاىض ويتكرب عن هذه االعامل اال ما ندر، لكن يف 
خدمة زوار ايب عبد اهلل )ختتلف األمور( بل يتفاخر 
يف خدمة الزائر ويتعاون مع االحبة واألصدقاء كأنام 

اخوة ويصبحون اثناء مدة الزيارة العمل متعاونني.
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وظيفة  له  احلسينية  املواكب  يف  اخلــدام  واغلب 
معينة يعمل بدون كلل او ملل فمنهم من يستيقظ يف 
ومنهم  للزائر  الفطور  اجل عمل  من  الباكر  الصباح 
لياًل  الغداء ومنهم من يعمل  من يعمل ظهرًا لوجبة 
غسل  عىل  يعمل  اآلخــر  والبعض  العشاء  لوجبة 
الصحون من كل وجبة ومنهم من يقدم الطعام للزائر 
بكل فخر مبتساًم عاملًا عارفًا بأن ما يقدمه هو تقرٌب 
هلل )عز وجل(، ويعد هذا العمل يف علم االجتامع هو 
سلوك مجعي الن عمل الشاب يف املواكب غري جمربين 

بل يتفاخرون بام يقدموه للزائر، ومن امللفت للنظر ان 
هذه االعامل تكون يف موكب معني تأيت بالرتتيب من 
خالل مسؤول املوكب الذي يرتأسه ويقسم العمل، 
اربعينية  زائــري  خدام  عىل  ينطبق  املنطلق  هذا  من 
العمل  اغلب  الن  مجعي  سلوك  يف  هم   احلسني
مجاعي ومتأثر باحلدث الديني، وهذا ما تنطبق عليه 
نظرية السلوك اجلمعي التي ُتفرس عىل أساس تكتل 
بينهم لتشابه ميوهلم وأفكارهم واعامهلم  األفراد فيام 

وأهدافهم من اجل خدمة قضية ما.

رضبوا   احلسني اهلل  عبد  ايب  زوار  خــدام  إنَّ 
وإن  حتى  والعطاء  والبذل  السخاء  يف  األمثلة  أروع 
الكثري منهم يدخر  املادية ضعيفة فإن  كانت حالتهم 
ويفخر  حيظى  لكي  شهر  كل  يف  حيصله  مما  شيئًا 
ويفوز برشف خدمة زوار اإلمام احلسني يف زيارة 
العملية  الدروس  أروع  األربعني، وهبذا فقد رضبوا 
واألخالق  وااليثار  والتضحية  والعطاء  البذل  يف 
وانعكست  الكثري  هبا  تأثر  التي  املحمدية  والسجايا 

عىل سلوكهم وترصفاهتم يف البذل والعطاء بال مقابل 
يف سائر أيام حياهتم)		(.

سلوك الشباب اثناء زيارة األربعني:. 	

الفرد  ان  اجلمعي،  السلوك  نظريات  حماور  من 
وشعوره  وخــواطــره  بأفكاره  رسيــع  بشكل  ينتقل 
يف  املوجود  االغلب  مع  متشاهبًا  ويصبح  ومزاجه 
التجمع البرشي، اذا يساير مع ما موجود يف التجمع 
البرشي مما ذكر من الترصفات وسلوك مجعي اذ كان 
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ان  بمعنى  كذلك،  هو  يكون  فالفرد  سيئًاً  او  جيدًا 
الفرد عندما يذهب اىل جتمع برشي يتأثر بشكل كبري 
وهذا  اجلميع  وسلوك  ترصفات  من  موجود  هو  بام 
البداية  فمنذ  للشباب،  األربعني  زيارة  يف  حيصل  ما 
اكدنا ان اغلب من يأيت اىل زيارة األربعني هم من فئة 
الشباب ومن املؤكد ان كل شخص له طبائع خمتلفة 
جزءًا  ان  كام  كبري،  بشكل  ببيئته  ومتأثر  االخر  عن 
والكل  االفــرتايض  بالعامل  متأثر  الشباب  من  كبريًا 
من  ومنهم  عليا  شهادات  ذوو  فمنهم  علميًا  خمتلف 
فضاًل  شهادة،  دون  وبعضهم  دنيا  شهادات  لدهيم 
عن ان البعض غنٌي ومعتاد عىل الرتف ومنهم الفقري 
يف  لكن  ولعائلته،  له  اليومي  قوته  اجل  من  ويعمل 
موجود  بام  متأثرين  االغلب  نجد  األربعني  زيــارة 
خدمة  يف  اجلميع  يعمل  اذ  املجتمع،  ترصفات  من 
خالل  من  خيدم  من  فمنهم  الــزيــارة،  اثناء  اجلميع 
من  خدمة  يقدم  من  ومنهم  للزائرين  الطعام  اعداد 
طرق  من  وغريها  بالسيارات  الزائرين  نقل  خالل 
متشابه  ومنامهم  جلوسهم  إنَّ  عن  فضاًل  النقل، 
طعام  من  ويأكلون  االخر،  عىل  شخص  يتكرب  وال 

واحد ومن صحن واحد، ال وجود للتفرقة وتنعدم 
الشباب  واغلب  الزيارة  اثناء  االطالق  عىل  الطبقية 
ان  بل  الطريق،  اثناء  املوجودة  اخلدمة  من  يتذمر  ال 
اغلبهم يف حياته االعتيادية ال جيلس اال يف األماكن 
يتامشى  األربعني  زيارة  اثناء  لكن  واملرتفة  الفارهة 
وعىل  اخليم  يف  مبيت  من  عام  بشكل  موجود  ما  مع 
واغطية،  فراش  دون  األحيان  وبعض  بسيط  فراش 
بل نذهب اكثر من ذلك من خالل تسجيل الكثري من 
خدمة  يف  منظم  بشكل  التطوعي  العمل  يف  الشباب 
زائري االمام احلسني. فمثال عام 		0	م وصل 
العتبتني  يف  رسمي  بشكل  املسجلني  املتطوعني  عدد 
املقدستني اىل )0		.		( ألف متطوع وهذا الرقم 
الكبري دليل عىل ان الزيارة املليونية من اهم املناسبات 
العامل  يف  الطوعية  العددية  الكثافة  ذات  الدينية 
كبري عىل  بشكل  ينطبق  العمل  وهذا  اإلسالمي)		(، 
فكر  انتقال  عىل  تؤكد  التي  اجلمعي  السلوك  نظرية 
الفرد لتصبح مثل أفكار وسلوك االغلب او اجلميع 
معني  ديني  هدف  وجود  بسبب  يأيت  وهذا  املتجمع 

لتجمع االفراد.
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تأثر مالبس الشباب يف زيارة االربعني:. 	

اثناء زيارة األربعني  ظاهرة دينية واضحة للعيان 
املليونية هي مالبس الشباب الزائر اىل رضيح االمام 
احلسني، اذ نشاهد الشباب طوال أيام السنة يلبس 
الواٍن ومنهم من يكون  مناسبًا من  يراه  ما يشاء وما 
ومنهم  اجليد  املادي  وضعه  بسبب  مرتفة  مالبس  له 
من نشاهده ذا مظهر متواضع، وبعض آخر ال حيكمه 
اثناء  لكن  الشديد،  ملبسه لألسف  دين يف  او  عرف 
زيارة  يف  املتوجهني  االعم  االغلب  نشاهد  الزيارة 
األربعني ذا مالبس مغايره عام كان عليه، اذ يعم لبس 

عن  تعبريًا  الكثري  اليشء  احلشمة  من  فيه  بام  السواد 
وصورًا  كلامت  مالبسه  عىل  نجد  وبعضهم   حزنه، 
وهذا   ،البيت ألهل  والئــه  عن  تعرب  وتعابري 
انطباعًا  يعطي  مما  الزائرين  بني  شائعًا  يعد  السلوك 
بعض  ان  من  الرغم   عىل  للشباب  مجعي  سلوك  انه 
احلشمة  من  فيه  لكن  اليشء  بعض  خيتلف  الشباب 
اليش الكثري، والبعض من الشباب يطلق الذقن حزنًا 
اجلمعي  السلوك  هذا   ،احلسني اهلل  عبد  ايب  عىل 
للشباب يعد من األشياء امللفتة للنظر ويشكل توجهًا 
زيارة  اثناء  الشباب  من  املتواجدين  ألغلب  عامًا 

األربعني.
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الخاتمة

العامل  يف  التجمعات  اهــم  من  األربــعــني  ــارة  زي
خاصة،  دينية  روحية  هلا  التي   واكربها  اإلسالمي 
لزيارة  ــدام  االق عىل  مشيًا  قليل  غري  عدد  هلا  يتوق 
يتأثر  املقدسة،  كربالء  يف   احلسني االمام  رضيح 
السلوكيات  بعض  ويتخذ  ويتعاطف  الشاب  هبا 
املغايرة لنمط حياته االعتيادية، مثل ملبسه وضيافته 
وطبيعة كالمه مع االخرين وتعاونه عىل الرب وعمل 
اخلري وضيافة الزائر وغري الزائر من اجل التقرب هلل 
)عز وجل( اذ تعد الزيارة ضمن شعائر اهلل الن فيها 

االحسان والتعاطف والرتاحم يف ما بني املسلمني.

الزيارة  اثناء  الفرد  من خالل مالحظة سلوكيات 
وايــامن  تقوى  من  اجلمعي  بالسلوك  يتأثر  نجده 
يقدمه من اجل سموه، كام  ما  وكرم وضيافة يف كل 
يتفاخر يف خدمته للزائر وهذا ماال نجده يف غري  انه 
موضع الزيارة، لذا ان زيارة األربعني هلا اثر كبري عىل 

الشباب وهي انموذج حي للسلوك اجلمعي.

الزائر  املؤمن  الشباب  ان  سابقًا  ذكر  مما  تبني  اذن 
املليونية  األربعني  زيارة  اثناء   احلسني االمام  لقرب 
مجعية  سلوكيات  مــن  حوله  يــدور  بــام  متأثر  هــو 
بكل  االجيابية  املظاهر  من  الزيارة  تعد  لذا  إسالمية، 
جوانبها واغلب الدراسات تعدها - زيارة األربعني 
املظاهر  من  أي  فيها  يوجد  ال  التي  الزيارات  من   -

وسلوكيات غري احلميدة.
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امحد  اخلطايا.  يغفر  اجلانج  مياه  يف  االستحامم 
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األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل  وصلوا 
ولكنهم مل يكونوا عىل علٍم بالوسائل، والطرق 
وبعد  الطعام   تساعدهم يف احلصول عىل  التي 
قرر  منهم،  جمموعة  وفاة  إىل  أدت  التي  املعاناة 
رئيس إحدى قبائل اهلنود احلُمر أن ُيساعَدهم، 
الرتبة،  جتهيز  وكيفية  الزراعة،  طرق  فعّلمهم 
عّلمهم  وأيضًا  الزراعية،  املحاصيل  وحصد 
موسم  انتهاء  ومع  املختلفة،  الصيد  وسائل 
النجاح  عىل  تعاىل  اهلل  اإلنكليز  شكر  احلصاد 
هبذه  الحتفاٍل  اإلعداد  فقرروا  حققوه،  الذي 
الشكر.  عيد  اسم  عليه  وأطلقوا  املناسبة، 
كعيٍد  الشكر  عيد  إقرار  تم  				م  عام  ويف 
من  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  رسمي 
اخلميس  وعد  األمريكي،  الكونغرس  قبل 
يومًا  )نوفمرب(  الثاين  ترشين  شهر  من  األخري 
خرض،  جمد  الشكر.  بعيد  لالحتفال  رسميًا 

		/	/		0	م، ما هو عيد الشكر
https://mawdoo3.com/.

األربعني.. ( 		) زيارة  اخلربية،  نون  وكالة 
اسالميًا،  واألول  العامل  يف  جتمع  اكرب  رابع 

		/0	/		0	م،
http://non14.net/public/117056

مركز كربالء للدراسات والبحوث، النرشة ( 		)
االمام  اربعينية  لزيارة  السنوية  اإلحصائية 
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دار  املقدسة،  )كربالء  املباركة،   احلسني
الوارث للطباعة والنرش، 		0	م(، ص 		. 

طريق ( 		)  – األربعني  زيارة  العكييل،  دالل 
العشق االبدي، شبكة النبأ املعلوماتية، ملفات 

 –عاشوراء، 		 / 		 / 		0	م،

https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/13088.

مركز كربالء للدراسات والبحوث، املصدر ( 		)
السابق، ص 		. 

الم�شادر والمراجع
اأوًل: الم�شادر العربية والمعربة.

)قم، . 	 ط	،  الزيارات،  كامل  القمي،  قولويه  ابن 
مؤسسة نرش الفقاهة، 				م(.

الزائر، . 	 بن طاووس، مصباح  بن موسى  السيد عيل 
ط	، )قسم: ستارة، 				(.

الشيخ الصدوق، ثواب االعامل، ط	، )قم: سليامن . 	
زاده، 0	0	م(.

غوستاف لوبون، سيكولوجية اجلامهري، ترمجة هاشم . 	
صالح، ط	، )بريوت: دار الساقي، 				م(.

النرشة . 	 والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز 
 اإلحصائية السنوية لزيارة اربعينية االمام احلسني
للطباعة  الوارث  دار  املقدسة،  )كربالء  املباركة، 

والنرش، 		0	م(.

ثانيًا: ال�شبكة العنكبوتية.

ما . 	 مليونًا.. كل  إبراهيم رشيف، حيرضه 0		  امحد 
اهلندي،  ميال"  "كومبه  مهرجان  عن  معرفته  حتب 
		/	/		0	م  )جريدة(،  السابع"  "اليوم 

https://www.youm7.com/story/2019/1/15/.

العشق . 	 طريق   – األربعني  زيارة  العكييل،  دالل 
االبدي، شبكة النبأ املعلوماتية، ملفات – عاشوراء،  

		 / 		 / 		0	م،
 https://m.annabaa.org/arabic/ashuraa/13088.

	 .https://www.marefa.org/. رأس السنة الصينية

السلوك . 	 سيكولوجية  يف  عيل،  سليم  الكريم  عبد 
اجلمعي، )املدى( "جريدة"،

 https://almadapaper.net/sub/09-199/p11.htm. 

جمد خرض، ما هو عيد الشكر، 		/	/		0	م،. 0	
https://mawdoo3.com.

مصطلحات اجتامعية: السلوك اجلمعي، شبكة . 		
النبا املعلوماتية،

https://annabaa.org/nbanews/64/303.htm.

اجلمعي . 		 السلوك  يف  االغرتاب  العقايب،  نصري 
للمجتمع العراقي، 0	 / 0	 / 		0	م، 

https://kitabat.com/./

وكالة نون اخلربية، زيارة األربعني.. رابع اكرب . 		
جتمع يف العامل واألول اسالميًا، 		/0	/		0	م،
 http://non14.net/public/117056.
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الملخ�ض

مقومات  تتلك  التي  للدول  السياحي  النشاط  عملية  نجاح  يف  األساسية  الركائز  أحد  الفنادق  تعد 
رقيها  ودرجات  الفنادق  مستوى  عن  يعرب  املتعددة  بأنواعِه  الفندقي  التصنيف  وكون  متنوعة،  سياحية 
وجودة اخلدمات التي تقدمها، ففي حمافظة كربالء املقدسة أُعتمد التصنيف الفندقي بمستوى الدرجات 
والنجوم للتعبري عن تلك الفنادق وخدماهتا ضمن ظروف البلد عىل مستوى العرض الفندقي والطلب 
عليه السيام يف جمال اإليواء الفندقي ضمن تلك العالقة، ويسعى البحث ملا توفرت من بيانات واحصائيات 
		0	 إىل حتديد دور تصنيف الفنادق عىل معرفة إجتاهات الطلب   – ضمن سلسلة زمنية من 0	0	 

اإليوائي عىل الفنادق السياحية والشعبية يف حمافظة كربالء.

تعد زيارة األربعني التي جسدت الدور البطويل لألمام احلسني وآل بيته من أهم املقومات السياحة الدينية 
التي حتتل املركز األول ملحافظة كربالء املقدسة سياحيًا كوهنا أصبحت أحد املامرسات السنوية ذات الطقوس 
الروحية ملحبي ألهل البيت وبالنظر ملكانة املحافظة الدينية والسياحية فالبد من االهتامم يف أبرز املقومات 

وهي الضيافة الفندقية لتحقيق رغبات الزائر شعوره بالراحة.

الكلامت االفتتاحية: الفندق السياحي، الطلب السياحي، زيارة األربعني.
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Hotel hospitality services and their role in the movement of tourist demand 

in the holy governorate of Karbala during the Arbaeen pilgrimage

Assist. Instructor

Haider Dhia Salman Al-Obaidi

Master degree in Tourism Sciences – The holy shrine of Imam Hussein
Abstract

Hotels are one of the main pillars in the success of the tourism activity process in countries that 

have various tourism potentials، and the fact that the hotel classification with its various types 

reflects the level of hotels and their degrees of sophistication and the quality of the services they 

provide. In the holy governorate of Karbala، the hotel classification was adopted at the level 

of degrees and stars to express those hotels and their services within the circumstances of the 

country at the level of hotel supply and demand، especially in the field of hotel accommodation 

within that relationship. The research seeks for available data and statistics within a period 

starting in 2010 to 2017 in order to determine the role of hotel classification in knowing the 

trends of accommodation demand for tourist and popular hotels in Karbala.

The Arbaeen pilgrimage، which embodied the heroic role of Imam Hussein (peace be upon 

him) and his family، is one of the most important components of religious tourism، which 

occupies the first place in the holy city of Karbala، as it has become one of the annual activities 

of spiritual rituals of people loyal to Ahl a-Bayt (peace be upon them) as it hold a religious and 

ideological character to them. Due to the religious status of the governorate، attention must be 

paid to the most important components of tourism services, which are hotel hospitality to fulfill 

the visitor’s wishes and feel comfortable.

Key words: Tourist Hotel، Tourist Demand، Arbaeen Visit.
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اأوَل: المقدمة

يعد النشاط السياحي داعاًم اقتصاديًا عىل املستوى 
مقومات  تتلك  التي  للدول  بالنسبة  والدويل  املحيل 
سياحية متنوعة )أثرية، دينية، طبيعية، ثقافية(، وهذه 
الفنادق  احدها  تكميلية  ركائز  إىل  حيتاج  النشاط 
والشعبية،  السياحية  التصنيفات  ذات  التمنوعة 
تساعد  التي  فيها،  املقدمه  السياحية  واخلــدمــات 
املدن  هذه  يف  وكثرته  السياحي  الطلب  حتفيز  عىل 
إىل  السياحية  املدن  هذه  حتتاج  باإلضافة  السياحية، 
االستثامر  دخول  السياحية،  والترشيعات  القوانني 
املصنفة  للفنادق  بناء حديثة  نامذج  واعتامد  السياحي 
دوليا، وزيادة الوعي والثقافة السياحية لدى املجتمع 

املحيل من أجل حتقيق اهداف ذات الطموح.

وعليه تم التطرق إىل املقومات السياحية والطلب 
السياحي يف حمافظة كربالء من أجل الوقوف عىل ما 
مدى صالحية واالستفادة من تنوع تصنيف الفنادق 
قسم  حيث  السياحي،  الطلب  زيــادة  يف  السياحي 
تثل  االول  املبحث  تثل  مباحث  ثالثة  عىل  البحث 
باملنهجية، واملبحث الثاين باإلطار املفاهيمي للفندق، 
واملبحث الثالث الطلب السياحي يف حمافظة كربالء، 
إليها  توصل  التي  والتوصيات  االستنتاجات  وتأيت 

البحث. 

ثانيًا: م�شكلة البحث 

يف  للفنادق  والفعال  املهم  الــدور  عىل  باإلعتامد 
وتوفري  للسائح،  الفندقية  اإليوائية  اخلدمات  توفري 
الراحة  توفري  كافة اإلحتياجات الرضورية من أجل 
املغادرة،  حلظة  إىل  للفندق  السائح  دخول  حلظة  من 
لذا فإن املشكلة تكمن يف غياب معرفة أن لتصنيف 
حركة  يف  دور  كربالء  حمافظة  يف  السياحية  الفنادق 

الطلب عىل اإليواء والتمتع باخلدمات املقدمة فيها.
ثالثًا: هدف البحث

حمافظة . 	 يف  السياحية  الفنادق  تصنيف  معرفة 
كربالء خالل املدة الزمنية )0	0	 – 		0	(.

هذه . 	 تصنيف  عىل  السياحي  الطلب  تأثر  مدى 
الفنادق وكيف تتم املعاجلة لكل تصنيف.

وضع احللول واملعاجلات والسياسات واآلليات . 	
وتعزيزه  السياحي  النشاط  لتطوير  املمكنة 

مستقباًل.
رابعًا: فر�شية البحث 

تتجه فرضية البحث من غاية ذات أمهية كبرية يف 
السوق السياحي من خالل معرفة القدرة للتصنيف 
الفندقي يف دورِه حلركة الطلب السياحي عىل اإليواء 
الزمنية      للمدة  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الفندقي 
إىل  ستنتج  معرفتها  فإن  لذا   ،)	0		  –  	0	0(
توفري  وبالتايل  السياق  هذا  يف  املتحكمة  العوامل 
كافة الفرص الالزمة لإلستفادة من اجيابياهتا ووضع 

معاجلات املناسبة لسلبياهتا.
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رابعًا: اأ�شلوب البحث

الوصفي)األسلوب  األسلوب  البحث  إستخدم 
التحلييل( ملا أتيح من بيانات وإحصاءات من اجلهات 
ذات العالقة، فضاًل عن اإلستعانة بالكتب واملصادر 

والبحوث لباحثني آخرين.

تتمثل  والمكانية:  الزمانية  الحدود  خام�شًا: 
أما   ،	0		  –  	0	0 الفرتة  من  الزمانية  احلدود 

املكانية فتكون يف حمافظة كربالء املقدسة.

المبحث الأول )مدخل مفاهيمي(
مقدمة

انعكاسات  املليونية  االربعني  زيارة  أحدثت  لقد 
من  البرشية  والنفس  الــروح  عىل  نوعها  من  فريدة 
من  املقدسة  الشعرية  هذه  تلهمه  ملا  النواحي  كافة 
ــام  اإلم الــذكــرى  لصاحب  الــروحــي  ــذاب  ــج االن
حتى  عامة،  األفــذاذ  ولصحابته  خاصة   احلسني
صار اإلنسان املؤمن يعيش من خالهلا حالة الصفاء 
ويتعامل معه بكل  يعيشه  الذي  املحيط  الروحي مع 
انعكس  الكبري  االنعطاف  وهذا  إهليني،  وود  حب 
الشيعة  ملذهب  الدولية  الساحة  عىل  اجيابية  بصورة 
عام  كل  تراقب  الكربى  الدول  فصارت  االمامية، 
عرب  تبثها  وأخذت  اخلالدة،  احلسينية  امللحمة  هذه 
عىل  وخطورهتا  ألمهيتها  نظرا  الصناعية؛  ــامر  األق
بصورة  ــط  األوس الــرشق  منطقة  يف  العام  الوضع 
ذلك  سجل  وقد  عامة،  بصورة  امجع  والعامل  خاصة 
التواصل  قنوات  عرب  الدوليني  الساسة  باعرتافات 

املليونية حتتاج إىل  الزيارة  االجتامعي، وإن مثل هذه 
روح  نشاهد  وهنا  للزائر  املتنوعة  اخلدمات  توفري 
املودة التي ُزرعت يف املجتمع العراقي يف هذه الزيارة 
من توفري كل الطاقات املادية وغري املادية والروحية 
التربك يف خدمة األمام احلسني وزوارِه  من أجل 
إذ ان هذه الثقافة ونرشها بني أفراد املجتمع يعد من 
الركائز األساسية لتامسك هذا املجتمع وغرس القيم 
النبيلة فيه؛ ملا هلا من انعكاسات اجيابية عىل بناء عقيدة 

األمة وآثار تربوية عىل القيم واألخالق والفضائل.

يتطرق هذا املبحث إىل املفاهيم املتعلقة يف البحث 
مدخل  ويليها  األربــعــني،  ــارة  زي مقدمتها  يف  تــأيت 

مفاهيمي عن الفنادق.
اأوًل: الزيارة الأربعينية وال�شعائر الح�شينية

أكدت أحاديث األئمة عن أمهية زيارة األربعني 
ومن ضمنها كام جاء عن أيب عبد اهلل الصادق أنُه 
صباحًا  أربعني  احلسني  عىل  بكت  السامء  "إن  قال: 
بالدم، واألرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد، 
بالكسوف  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  والشمس 
وما  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  واملالئكة  واحلمرة، 
وال  اكتحلت  وال  أدهنت  ال  و  منا  امرأة  اختضبت 
رجلت حتى أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف 
عربة من بعدُه")العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(

لقد ُدفن جسد اإلمام احلسني يف الثالث عرش 
رأس  ولكن  أيــام  بثالثة  مقتله  بعد  أي  املحرم  من 
احلسني بقي عىل أطراف الرماح وبأيدي األعداء 
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أعاده  حتى  اهلل(  )لعنهام  ويزيد  زياد  ابن  يدي  وبني 
من  رجع  عندما  كربالء  إىل  العابدين  زين  اإلمــام 
أربعني  بعد  وذلك  الرشيف،  باجلسد  وأحلقه  األرس 
يومًا من مقتله أي يف العرشين من شهر صفر، وهذا 

أصح األقوال وأقرهبا إىل االعتبار.

جابر  الصحايب  ورود  عىل  مجيعًا  الباحثون  اتفق 
بن عبد اهلل األنصاري إىل كربالء لزيارة أيب عبد اهلل 
بأربعني  استشهاده  بعد  التاريخ  ذلك  يف   احلسني
يف  وهو   احلسني قتل  نبأ  عليه  عظم  فقد  يومًا، 
قرب  لزيارة  كربالء  إىل  متوجهًا  منها  فخرج  املدينة 
له  يقال  رجــاًل  معه  واصطحب   احلسني االمــام 
إىل  وصوله  وصادف  لُه،  وغالمًا  العويف  عطّية  ابن 
ورود  قبل  أي  صفر،  من  عرش  التاسع  يوم  كربالء 
إىل  جابر  وصل  فلام  واحــد،  بيوم   البيت أهل 
االمام  قرب  إىل  توجه  ثم  الفرات  بامء  اغتسل  كربالء 
ثم  العويف،  عطّية  برفقة   والشهداء  احلسني
الثاين  اليوم  يف  االنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  التقى 
باإلمام زين العابدين عند قرب احلسني واستمع 
منه إىل تفاصيل ما جرى هناك فكثر البكاء والعويل 
أهل  قبل  من  املآتم  واقيمت   احلسني قرب  حول 
لزيارة  توافدوا  قد  كانوا  الذين  والنواحي  السواد 
الرسالة  وبنات  العابدين  زين  عىل   احلسني قرب 
واستمروا عىل تلك احلالة ثالثة أيام ثم بعد ذلك ارحتل 
سريه  مواصاًل  كربالء  من  بالعائلة   العابدين زين 
املدينة.)العبيدي،الفتالوي،		0	:			( نحو 
إذ  األربعني،  زيارة  تكونت  احلزينة  املناسبة  وهبذه 

إىل  الزائرين  من  واآلالف  العزائية  املواكب  تــأيت 
كربالء يوم العرشين من شهر صفر فكأهنم يقومون 
الرسالة  وبنات   السجاد لإلمام  االستقبال  بدور 
ويف   احلسني رأس  ومعهم  الشام  من  العائدين 
أربعني  مرور  بذكرى  الوالء  جيددون  نفسه  الوقت 
من   ،والشهداء  احلسني شهادة  عىل  يومًا 
أنه  إذ   ،احلسني اإلمام  أربعينية  زيارة  بدأت  هنا 
.البيت أهل  رؤوس  فيه  رجعت  الذي  اليوم 

)العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(.

إىل  تأرخيي  مؤرش  احلادثة  هذه  أن  تقدم  مما  نجد 
عىل  األربعني  يوم  يف  احلداد  طقوس  انطالق  بداية 
ومظاهر  واللطم  البكاء  أن  يظهر  إذ   احلسني
احلداد  طقوس  ملامرسة  املميزة  العالمة  كانت  احلزن 
مبارشًة.)العبيدي،  استشهاده  بعد   احلسني عىل 

الفتالوي، 		0	:			(

ونتاجاهتا  وفاعليتها  الشعائر  هذه  أمهية  وتوضح 
عىل الفرد واملجتمع من النواحي الدينية واالجتامعية 
احلسيني  العزاء  مراسيم  ارتبطت  إذ  والسياسية، 
احلزن  بتأريخ  ارتبطت  مثلام  الدامية  كربالء  بمأساة 
والشهادة، فال توجد أرض مدماة مثل أرض كربالء 
ومل حيزن شعب عىل فقيده مثل املؤمنني وال سيام يف 
والعزاء  احلزن  أصبح  حتى   احلسني عىل  العراق 
الوسط  يف  العراقي  الفرد  شخصية  سامت  من  سمة 

واجلنوب.)العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(

يقصد بالشعائر احلسينية "جمموعة مراسيم يؤدهيا 
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احلسينية  املجالس  وإقامة   البيت أهل  أحباب 
والبكاء عليه، وقد طغت تسمية الشعائر عىل مراسيم 
بذكر  اختصت  أهنــا  إذ  الشهداء،  سيد  عىل  احلــزن 
اإلمام احلسني وآل بيته، ﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّم َشَعائِر 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوب﴾. اللَّ َفإِنَّ

ويتضح مما سبق أن الزيارة االربعينية تشري اىل أمور 
عديدة وهي: )العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(.

بروز كربالء كمركز له حضور تارخيي وروحٌي . 	
موقع  إىل  املكان  هذا  حتّول  بسبب  الشيعة  عند 
رئيسًا  موقعًا  وكذلك  للزيارات،  ومهم  مقدس 
الستذكار معركة الطف األليمة وإعادة إحيائها 

والتفاعل مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية.
إنَّ أمهية مدينة كربالء املقدسة تتبلور من خالل ما . 	

حتتويه من منزلة عظيمة بحكم العالقة الروحية 
التي تربط املسلمني بثراها الّطاهر، إذ يرقد فيها 
 وأخوه أبو الفضل العباس اإلمام احلسني
بيته وأصحابه األطهار، فمنذ ذلك  وأهل 
الوقت أصبحت هذه املدينة حمط أنظار املسلمني 

حتى تبّوأت مكانتها الرفيعة ومنزلتها.
ومجيع . 	 أشكاهلا  بكافة  احلسينية  الشعائر  إن 

ما  وإذا  راقية،  حضارية  شعارات  هي  أنواعها 
ُقرنت ببقية الشعائر املوجودة لدى غري املسلمني 
يمتلكها  التي  الشعائر  أرقى  هي  لرأيناها  اليوم 
وهذه  األخرى،  واملبادئ  األديان  أصحاب 
املواكب والشعائر احلسينية املتداولة عند املؤمنني 

اليوم هي غري جديدة وإنام هي قديمة وعريقة.
أيام . 	 املؤمنون  هبا  يقوم  التي  العزائية  األعامل  إن 

األربعينية إنام يعربون هبا عن دعمهم وتأييدهم 

وكرههم  واستنكارهم  واحلق  والعدل  للخري 
للظلم والباطل.

وحادثة . 	 احلسني  ملأساة  واآلثار  النتائج  أهم  من 
أهل  مذهب  وظهور  التشّيع  انتشار  كربالء، 
العامل  يف  املؤمنني  عدد  وتزايد  فأكثر  أكثر  البيت 

االسالمي.
أشد . 	 فاجعة كربالء من  بأن  املؤرخون  أمجع  لقد 

الوقائع أثرَا يف النفوس ذلك ملا وقع عىل ساحة 
طف كربالء يوم العارش من حمرم سنة )		 هـ( 
لذلك حني حيّل هذا التاريخ من ّكل عام، وهيل 
معظم  يف  املسلمون  يستعد  احلرام  حمرم  هالل 
هذه  إزاء  شعورهم  عن  للتعبري  املعمورة  أنحاء 
من  العارش  يوم  يف  والسيام  الدامية  الذكرى 
الفتالوي،  )العبيدي،  منُه.  واألربعني  حمرم 

)			:	0		

لزيارة  اجتامعية  أبعاد  هناك  أخــرى  جهة  ومن 
طيب  أثر  حتقيق  يف  الكبري  الدور  هلا  التي  األربعني 
البيت.)احلسيني،  آل  املجتمع املحب إىل  أجتاه 

)	0	:	0		

األمام . 	 مظلة  حتت  وتعارفهم  الناس  التقاء 
.احلسني

املليونية  املسريات  يف  السامي  اهلــدف  حتقق  قد 
بصورة  العراقيون  نحن  علينا  اهلل  بفضل  احلسينية 
خاصة والعامل اآلخر بصورة عامة، فبعد الظلم واجلور 
الذي عانى منه الشعب العراقي والسجن الذي كان 
لعنه  حسني  صدام  الطاغية  قبل  من  عليه  مفروضا 
اهلل، إذ انه فرض عليه اقامة اجبارية ال يلتقي بشعوب 
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العامل وال خيرج اليهم، حتى الفضائيات كان حمروما 
خيتلط  ومل  الشعوب،  ثقافات  عىل  يطلع  فلم  منها، 
بشعب، لكنه بعد السقوط تنفس الصعداء وخرج اىل 

العامل وتعرف عىل ثقافاهتا وعاداهتا وتقاليدها.

	 ..الوقوف صفًا واحدًا أمام أعداء أهل البيت
ابراز ظاهرة التكافل االجتامعي بصورة جلية.. 	
افتخار املؤمنني بإنتامئهم احلسيني.. 	
تعميق روح التضامن بني االفراد الذين ينتمون . 	

طائفة معينة مثل تضامن شيعة العراق.
االجتامعية . 	 الطبيعية  واحلواجز  الفوارق  اختفاء 

بني خمتلف الفئات.
الشعور باإلخوة االيامنية املوالية.. 	

ثانيًا: مدخل مفاهيمي عن الفندق

 مفهوم الفندق . 	

كورنيل  جامعة  يف  الفندقية  اإلدارة  أستاذ  قال 
األمريكية )جريالد التني( يف كتابِه )اإلدارة الفندقية( 
)أن  اآلتية  العبارة  الفنادق  إنشاء  لتاريخ  عرضه  يف 
املدينة لن تصبح ذات قيمة كبرية إال إذا كان هبا فندق 
وكرم  بعظمتها  زوارها  يف  للتأثري  األقل  عىل  واحد 

ضيافة جمتمعها(.

)نظام  وفنية  واجتامعية  اقتصادية  وحدة  فالفندق 
الضيوف  ملنام  أرسة  عىل  حيتوي  مركب(  رئييس 
)انظمة  اجلزئية  النشاطات  جمموعة  من  ويتألف  
جزئية( أمهها: نشاط املكتب األمامي ونشاط التدبري 
ونشاط  واملــرشوبــات  األطعمة  ونشاط  الفندقي، 
النشاط  األفــراد  إدارة  ونشاط  واملبيعات  التسويق 

املايل، ونشاط الرشاء والصيانة واألمن التي يؤثر عىل 
بعضها البعض ويتأثر بعضها  ببعض ويعمل بعضها 
خدمات  تقديم  أمهها:  أهــداف  لتحقيق  بعض  مع 
حمدد.)ميشيل  أجر  مقابل  لألفراد  والطعام  املأوى 

انكر، 		0	:		(.

ُنزُل  عن  "عبارة  أنُه  عىل  أيضًا   الفندق  ويعرف 
جيد فيه النزيل املأوى واملأكل واخلدمة مدة معينة لقاء 

أجر معلوم" )حالبو، 	00	:0	(.

 خصائص الفنادق . 	
إن اخلدمة الفندقية غري ملموسة: حيث يصعب أ. 

يف  املنافع  أو  التسهيالت  عىل  الضوء  تسليط 
الفندق أو املطعم املعني ألن هذه اخلدمات ربام 
تكون مرتبطة مع شخصية العاملني يف املنشآت 

الفندقية وكفاءهتم.
قابلة ب.  أو  هالكة  خدمة  الفندقية  اخلدمة  تعد 

لألنتهاء، ومن هنا اليمكن خزن اخلدمات غري 
املباعة لليوم التايل.

الزبون ج.  إىل  الفندقية  اخلدمات  نقل  يمكن  ال 
ويتوجب عىل السائح االنتقال إىل حيث توجد 
تظهر  حيث  األثري،  املوقع  أو  الضيافة  خدمة 
هنا أن ال بد من التطرق إىل التطورات احلاصلة 

يف قطاع املطاعم.
عىل د.  احلصول  اخلدمة  من  املنتفع  عىل  يتوجب 

الزمان  يف  مردودها  من  أو  مقدمها  من  اخلدمة 
واملكان املحددين.

اخلواص، ه.  متغرية  خدمة  الفندقية  اخلدمة  تعد 
من خالل اخلدمة التي تقدم لزبون ما ربام تكون 
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خمتلفة عن اخلدمة التي تقدم لزبون آخر يسكن 
يف غرفة أخرى.

وعدم و.  بالتذبذب  تتسم  الفندقية  اخلدمة  إن 
الطلب  حالتي  يف  هذا  ويظهر  األستقرار، 
ففي  الفندقية،  اخلدمات  عىل  والعرض 
املؤسسات  هلذه  تتوفر  ال  العايل  الطلب  حالة 
اإلمكانيات الكافية من الطاقة االستيعابية لسد 
الطلب، أما العرض يسبب خسارة ناجتة من أن 
للبيع تبقى فارغة  الطاقة اإلستيعابية املعروضة 

أي غري مباعة بسبب كساد الطلب.
جيب عىل مؤسسة الضيافة توفري الدليل املادي ز. 

واملصاعد  واألثاث  باملعدات  املتمثل  امللموس 
وأجهزة اهلاتف والفاكس واإلنرتنيت. )حافظ، 

)		:	0	0
مزايا وسلبيات الفنادق . 	

مزايا العمل يف الفندق أ. 
تبدأ     البعيد:  املستوى  عىل  التقدم  فرص  توافر 

الرواتب والوظائف يف جمال الضيافة عمومًا من 
هناك  ولكن  ضعيفة،  ورواتب  متدنية  درجات 
مقياس  أن  إذ  الوظيفي،  للتطور  متعددة  فرصًا 
العمل اجلاد والتميز والتفرد وليس  الرتفيه هو 
أقدمية املوظف أن يبدأ موظف استقبال ولكن 

بعد 0	 سنني يمكن أن يكون مديرًا.

جمال عمل مبهج: فالعمل يف جمال الضيافة يعطيك    
مثل  البرش  من  خمتلفة  فئات  ملقابلة  الفرصة 
والفنانني وغريهم، ويف جمال  والرؤساء  امللوك 
الضيافة يكون اجلميع مبتهجًا وسعيدًا يف العمل 
أو  الربح  هو  العمل  من  اهلدف  كان  ولو  حتى 
وروادها  مملة  وزارة  يف  العمل  عكس  الرتب، 

دائمي الشكوى.

سلبيات العمل يف الفندقب. 
الضيافة     جمال  يف  العمل  طويلة:  العمل  ساعات 

متعب؛ ألن ساعات العمل فيه طويلة، وطوال 
هذا الوقت)وقت العمل( ال يستطيع النادل أو 
فرتات  خالل  الراحة  أخذ  االستقبال  موظف 
الدوام وخصوصًا أن الفندق يعمل 		 ساعة، 
عىل عكس املوظفني يف الدوائر احلكومية الذين 
أحد  تغيب  إذا  فإنه  وكذلك  الراحة  بإمكاهنم 
أن  زميله  عىل  ألزاما  كان  العمل  عن  املوظفني 

يواصل دوامه الذي قد يستغرق يومًا كامل.

نتيجة     تقليدية(:  )غري  ثابتة  غري  عمل  جداول 
وعدم  الضيافة  جمال  يف  العمل  ساعات  ملرونة 
ثبوهتا، يصبح من الصعب عىل املوظف حتديد 
جدول عمله بالضبط، فام قد يكون يوم إجازة 
قد  يوم  نصف  والعمل  عمل،  ليوم  يتحول  قد 
أو  اإلزدحام  حالة  يف  كامل  يوم  لعمل  يتحول 

غياب املوظفني.

اعتامدًا     يعتمد  الضيافة  يف  العمل  العمل:  ضغط 
إال دور  البرش، وليس لآلالت  تقريبًا عىل  كليًا 
العمل  ضغط  لزيادة  يؤدي  مما  العمل  يف  قليل 
من  عدد  عن  مسؤول  فالنادل  املوظفني،  عىل 
عدد  عن  مسؤول  آخر  وشخص  الطاوالت 
حجز  عن  مسؤول  االستقبال  وموظف  آخر، 

وعن الرد عىل اهلاتف معًا.

ولكنها     العمل:  بداية  يف  جدًا  ضعيفة  الرواتب 
وزادت  العمل  زاد  وكلام  ذلك  بعد  تتحسن 
الزبائن كلام زادت األرباح وزادت معها حصة 
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العاملني يف الفندق، فمثال سعر فاتورة الطعام 
أرباح.  يزداد عليه سعر اخلدمة، وهنالك نسبة 

)حافظ، 0	0	، 		(.
�شناعة  على  وتاأثيرها  الفنادق  �شناعة  ثالثًا: 

ال�شياحة 

يعد الفندق أحد مستلزمات احلضارة احلديثة فإنه 
اليمكننا تصور بلد متحرض بدون فندق، وليس هناك 
سياحة بدون فنادق و ال فنادق  بدون سياحة، لذلك 
فإن أي مدينة لن تصبح ذات قيمة كبرية إال إذا كان 
هبا فندق واحد عىل األقل للتأثري عىل زوارها، وتؤدي 
السياحية  تنمية  يف  الرئيس  بل  األول  الدور  الفنادق 
يف  طوياًل  وقتًا  يقيض  فالسائح  العامل،  يف  بلد  أي  يف 
الفنادق، وخاصة بالنسبة للسياحة العالجية وسياحة 
رجال األعامل واملؤترات، والسائح عند وصوله إىل 
أي بلد فإن أول شء يقوم بالبحث عنه هو الفندق 
قبل البحث عن الطعام أو الرشاب هذا من جهة، ومن 
إىل  انطباعات جيدة  تعطي  الفنادق  فإن  أخرى  جهة 
السواح عن البلد الذي يزورونه بعد انطباعات املطار 
أو امليناء.... إلخ.)توفيق،				:		(. وتعد سياحة 
الفنادق مهمة من الناحية السياحية بعدها موردًا مهاًم 
للنقد األجنبي وتساهم يف القضاء عىل البطالة، وهي 
تشجع  الدول  أن  وخصوصًا  املرحية  الصناعات  من 
عىل  واجلمركية  الرضيبية  باإلعانات  الصناعة  تلك 

معظم مستلزمات التشغيل واحتياجات الفندق.

تنظم  الــفــنــادق  لصناعة  احلــديــث  ــاه  االجتـ إّن 
دولة  أخرى ومن  إىل  مدينة  من  السياحية  الرحالت 

اجلوية  اخلطوط  رشكات  مع  وباإلتفاق  إخرى  إىل 
يف  اإليواء  يتم  أن  وعىل  إحداها  بأمتالك  أو  العاملية، 

الفندق نفسه أو فنادق السلسلة نفسها.

من هنا تأيت أمهية دور الفنادق يف اإلقتصاد القومي 
إذا اعتربهتا املنظامت السياحية املعنية صناعة مستقبلية 

بحد ذاهتا.)الظاهر وإلياس، 	00	:			(.

كبري  ودعــم  رعاية  إىل  الفنادق  صناعة  وحتتاج 
يف  دورها  أداء  تستطيع  حتى  والتكنولوجيا  بالعلم 
أن  يمكن  وهنا  القومية،  والتنمية  االقتصاد  خدمة 
عىل  العراقي  السائح  ميزان  يتوزع  كيف  نالحظ 
ميزانية  حسب  اإلنتاجية  واخلدمات  السلع  عنارص 
السائح املحيل واالجنبي يف االنفاق عىل رشاء املنتوج 
ومثلام  العراق  اىل  السياحية  رحلته  أثناء  السياحي 

موضح يف اجلدول )	(.

جدول )1( ميزانية ال�شائح الوافد اإلى العراق

النسبةعناصر اإلنفاق

		%اإلقامة

0	%الطعام والشراب

		%نقل داخلي

0	%مشتريات

	%تسلية وترفيه

	%أنشطة أخرى

علمية  أسس  السامرائي،  الجبار  عبد  الستار  عبد  مها  المصدر: 
القومي  الدخل  في  وأثره  السياحي  الدخل  لحساب  مقترحة 
واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير،  رسالة  العراقي، 
 ،	0	0 المستنصرية،  الجامعة  الفنادق،  وإدارة  السياحة  قسم 

 .	0	-	0	
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أخذت كثري من الدول السياحية يف العامل بالرتكيز 
عىل الفنادق احلديثة والضخمة وصناعتها واألهتامم 
هبا، وتعد اليوم مهنة إدارة الفنادق واحدة من أصعب 
نفسه  الوقت  ويف  دائم،  حتدي  إىل  حتتاج  التي  املهن 
أقل فهاًم من قبل االقتصاد العاملي وعىل الرغم من أن 
كل املدن مهام كان حجمها يتوفر فيها فندق واحد أو 
أكثر، عىل الرغم أيضًا من أن كل مواطن لديه بعض 

االتصال وعىل األقل مرة واحدة يف احلياة بالفندق.

حاجات  بإشباع  يقوم  أصبح  إذن  فالفندق 
العرصية، ونتيجية إلزدياد حركة  احلياة  رضورية يف 
واختالف  اإلنتقال،  وسهولة  العاملية،  السياحة 
لذا  وتقاليدهم  عاداهتم  باختالف  السياح  رغبات 
احتياجات  كل  تلبي  أن  الفنادق  صناعة  عىل  جيب 
السياح ومطالبهم ومن خمتلف دول العامل.)الظاهر و 

إلياس، 	00	:			(

فقط  اإليــواء  بعملية  تقوم  ال  احلديثة  والفنادق 
الرضورية   واحلاجات  التسهيالت  أيضًا  تقدم  وإنام 
لإلنسان كلها مثل املأكوالت واملرشوبات، واملطاعم 
املالبس  وتنظيف  العامة  والــصــاالت  املتخصصة 
والنوادي الرياضية والليلية واملسابح وحمالت رشاء 
واهلاتفية  والربيدية  املرصفية  واخلدمات  البضائع 
السكرتارية  مثل  اإلخـــرى  اخلــدمــات  إىل  إضــافــة 

والرتمجة.... إلخ.

ويركز اخلرباء عىل أن نصف موارد السياحة تأيت 
زيادة  حالة  يف  أنه  معناه  وهذا  الفنادق،  موارد  من 

ستزداد  السياحية  املوارد  حصة  فإن  الفندقية  املوارد 
الدول  أن  نالحظ  السبب  وهلذا  صحيح،  والعكس 
وإذا  الفنادق،  صناعة  بإنشاء  هتتم  سياحيًا  املتقدمة 
ركدت السياحة خلت الفنادق من السواح والعكس 
السياحة  صناعة  مثل  الفنادق  وصناعة  صحيح، 
حاجات  لتلبية  دراسة  أو  تغري  بدون  ثابتة  بقيت  إذا 

السواح ورغباهتم فإهنا ستنتهي وتغلق أبواهبا.

فهي  السياحة  صناعة  مثل  الفنادق  صناعة  وإن 
واالقتصادية  السياسية  للتغريات  احلساسية  شديدة 
واالجتامعية واألمنية يف البلد وإن إنعدام األمن يؤدي 
النظر عن مقومات اجلذب  السياحة بغض  إىل فشل 
إىل  أيضًا  ويؤدي  السياحية  والتسهيالت  السياحي 

فشل الفنادق.)الظاهر و إلياس، 	00	:			(.
رابعًا: اأنواع الفنادق 

واملتوسطة . 	 الكربى  املدن  يف  تقع  املدن:  فنادق 
وترتاوح  البلدية،  حدود  داخل  دائام  وتقع 
خدماهتا من الدرجة املمتازة إىل الدرجة الثالثة، 

كذلك أسعارها خمتلفة حسب الدرجات.
قرب . 	 تقع  التي  الفنادق  وهي  املطارات:  فنادق 

وترتاوح  العامل،  يف  واملهمة  الكبرية  املطارات 
درجتها من درجة ممتازة إىل ثالثة نجوم، وتقوم 
اجلو،  طريق  عن  للمسافرين  خدماهتا  بتقديم 
خمصص  وأغلبها  الطائرات،  تعطل  حالة  يف  أو 

إليواء املرىض املسافرين عن طريق اجلو.
للمسافرين . 	 املخصصة  الفنادق  املوتيالت: وهي 

وتقع  والباصات،  اخلاصة  السيارات  طريق  عن 
عىل الطرق الربية الرسيعة، وتكون دائاًم أسعارها 
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مناسبة وخدماهتا متوسطة.
قرى . 	 أو  فنادق  عن  عبارة  وهي  املنتجعات: 

أو  الطبيعية قرب اجلبال  املناطق  سياحية تقع يف 
األغلب  وعىل  األهنارر...إلخ،  أو  البحريات 
تكون درجاهتا عالية وأسعارها كذلك، وتكون 
دائام  وموقعها  طويلة  فيها  السواح  إقامة  فرتة 

خارج املدن.
عىل . 	 تقع  التي  الفنادق  وهي   السواح:  فنادق 

دائام  وتتاز  بالعامل،  واملشهورة  املهمة  السواحل 
بكرب حجمها، وتنوع خدماهتا، ودرجاهتا العالية 
وخدماهتا املمتازة، وتقع يف بعض املدن السياحية 
ستي  واتالنتك  فيجاس  الس  مثل  العامل  يف 
متكاملة  خدمات  وتقدم  كارلو...إلخ،  ومونتي 

للسواح.
بيوت الشباب: وهي عبارة عن دور إقامة وإيواء . 	

خدماهتا  وتكون  اجلامعات،  وطلبة  للشباب 
بسيطة، وأسعارها رخيصة للشباب.

الفنادق املتحركة وتنقسم عىل: . 	
السفن أ.  عن  عبارة  وهي  العائمة:  الفنادق 

والبواخر التي حتتوي عىل غرف للنوم ومطاعم 
وخدماهتا  عالية،  أسعارها  وتكون  ومسارح، 
حلني  أيام  لعدة  فيها  اإلقامة  وتشمل  ممتازة 

األنتهاء.
غرف ب.  عن  عبارة  وهي  املتحركة:  الربية  الفنادق 

تكون موجودة يف القطارات أو الباصات أو تكون 
خمصصة  غرف  فيها  كبرية  سيارات  شكل  عىل 

للنوم، وترتاوح أسعارها من الغالية إىل املتوسطة.

الفنادق الطائرة: التي توجد يف الطائرات مقاعد ج. 
عىل شكل أرسة لراحة املسافرين وتكون مرتفعة 

الثمن.
التي تقع قرب . 	 الفنادق  الفنادق العالجية: وهي 

دائاًم  وتكون  املعدنية،  أو  الكربيتية  احلاممات 
وتستعمل  غالية،  وأسعارها  متكاملة،  خدماهتا 

للعالج والنقاهة بالنسبة للسياحة العالجية.
التي تقع قرب . 	 الفنادق  الرياضية: وهي  الفنادق 

املالعب الكبرية، أو تقع قرب مراكز التزلج عىل 
اجلليد، وترتاوح خدماهتا وأسعارها من املتوسطة 
للسياحة  خمصصة  دائاًم  وتكون  العالية،  إىل 

الرياضية.)الظاهر و إلياس، 	00	:			(.

المبحث الثاني الطلب ال�شياحي في محافظة كربالء 

اأوًل: المقومات ال�شياحية في كربالء والطلب 
ال�شياحي 

املقومات السياحية يف كربالء املقدسة . 	

املقومات  من  جمموعة  كربالء  حمافظة  تتلك 
من  والفريدة  املتميزة  واألثرية  والتارخيية  الطبيعية 
)شرب،  وهي:  عامليًا  أو  عربيًا  سواء  العامل  يف  نوعها 

العبيدي، 		0	: 		-		(.

واملواقع أ.  الرزازة  بحرية  الطبيعية:  املقومات 
السياحية يف قضاء عني التمر.

املقومات التأرخيية واألثرية: وتتضمن )حصن ب. 
قرص  اهلندية،  قلعة  الطار،  كهوف  األخيرض، 
خان  النخيلة،  خان  موجدة،  منارة  شمعون، 
العطييش، خان العطشان، قرص العوينة، قصور 

عني التمر، منارة العبد، القنطرة البيضاء(
احلسينية أ.  )العتبة  وتتضمن  الدينية:  املقومات 

املراقد  املقدسة،  العباسية  العتبة  املقدسة، 
واملقامات(
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مقومات الضيافة.ب. 
العادات والتقاليد.ج. 
الصناعات الرتاثية الفلكلورية.د. 
الزي الشعبي.ه. 
التعليم السياحي.و. 
املكتبات.ز. 

الطلب السياحي . 	

اإلمجايل  "العدد  أنه  عىل  السياحي  الطلب  يعرف 
اخلدمات  من  يستفيدون  الذين  الوافدين  للسياح 
هو  هنا  السياحي  فالطلب  السياحية،  والتسهيالت 

حركة التدفق السياحي إىل املناطق الدولية"

ويعرف أيضًا "العدد الكيل لألشخاص املسافرين 
الوسائل  استخدام  أجل  من  السفر  تنو  الذين  أو 
مناطق  عن  بعيدة  أماكن  يف  السياحية  واخلدمات 

سكناهم")شرب و مشفي، 		0	:			(.

اإلجتاهات  "جمموعة  أنــه  عىل  كذلك  وُعــرف 
وطاملا  معينة،  منطقة  إجتاه  الفعل  وردود  والرغبات 
دافع مكتسب ومتأخر  السفر هي  الرغبة يف  أن هذه 
نوعًا ما يف سلم الدوافع النفسية، الذي يأيت دوره بعد 
الدوافع األصلية التي تقوم عىل أساسيات بيولوجية 
متعلقة بحياة اإلنسان، مثل اجلوع والعطش وامللبس 
واملسكن، فإن الدافع إىل السفر خيضع إىل مؤرشات 
آراء  يف  متعددة  متغريات  وجود  إىل  تؤدي  متنوعة 

الناس")شرب و مشفي، 		0	:			(.

من التعاريف يمكن مالحظة ما ييل: )مسحراوي، 
.)		:	0		

عنه أ.  التعبري  يمكن  السياحي  الطلب  إنَّ 
وذلك  والرغبات  احلاجات  من  بمجموعة 

بشكل مبدئي ولكنها غري كافية يف حد ذاهتا.
إن احلاجات والرغبات جيب أن تكون مصحوبة ب. 

بقدرة السياح عىل الرشاء، وبناء عليه إذا مل يكن 
هناك قدرة رشائية ال تعد احلاجات والرغبات 
املنتجات  وإنام فقط جمموعة رغبات حتو  طلبًا، 

السياحية. 
سواء ج.  معينة  بمنطقة  السياحي  الطلب  إرتباط 

ارتباط  فإن  خارجها،لذالك  أو  الدولة  داخل 
سوق  حجم  حيدد  املعينة  باملنطقة  الطلب 

السياحي.
نظرا الرتباط د.  بالسعر  السياحي  الطلب  ارتباط 

السعر بالقدرة الرشائية للسائح.
ما . 	 امهها يف  نذكر  انواع خمتلفة  السياحي  للطلب 

يأيت: )سمرية،		0	:		(
الطلب السياحي العام: يقصد بالطلب السياحي أ. 

العام هو الطلب اإلمجايل عىل اخلدمات السياحية 
أو عىل السياحة بشكل عام، وهو مرتبط بالدولة 
كلها وليس بربنامج سياحي خاص من براجمها 
واملدة،  والنوع  الوقت  عن  النظر  بغض  وذلك 
دولة  زيارة  العام  السياحي  الطلب  أمثلة  ومن 

سياحية ما.
الطلب ب.  وهو  اخلاص:  السياحي  الطلب 

جيده  معني  سياحي  بربنامج  املرتبط  السياحي 
كطلب  وإحتياجاته،  رغباته  إلشباع  السائح 
هو  و  معني،  بلد  يف  السياحة  من  معني  ونوع 
يعد طلبا سياحيا خاصا بسائح ما أو بمجموعة 
السياح  كل  بالرضورة  يشمل  وال  السياح  من 

الوافدين إىل منطقة سياحية ما.
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املرتبط ج.  الطلب  وهو  املشتق:  السياحي  الطلب 
باخلدمات السياحية املكونة للربنامج السياحي، 

مثل الطلب عىل الفنادق والطلب عىل رشكات 
السياحة وغريها. 

ثانيًا: ت�شنيف الفنادق ح�شب الت�شنيف ال�شياحي في محافظة كربالء للفترة الزمنية 2010 - 2017
جدول )2( عدد الفنادق ح�شب الت�شنيف ال�شياحي في محافظة كربالء المقد�شةللفترة من 2010 - 2017

السنة
ممتازة

)خمس نجوم(

أولى

)أربع نجوم(

ثانية

)ثالث نجوم(
ثالثة 

نجمتين
رابعة

)نجمة واحدة(
خامسة 
معدل المجموع)شعبي(

التطور

	0	00													-
	0					0					0						0،		
	0					0					0							0،		
	0									0									0،		
	0																		0	0،0		
	0																0			0،		
	0									0										0،		

المصدر: من اعداد الباجث باالعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

الفنادق  أن  يتضح  ــاله  أع اجلـــدول  خــالل  مــن 
تتزايد  الشعبية من سنة 0	0	 إىل 		0	 أصبحت 
بشكل تدرجيي من )		( فندق يف عام 0	0	 حتى 
أصبح عددها )			( يف عام 		0	 ويرجع السبب 
يف ذلك أن الدخل املايل لدى املجتمع يعد بسيطًا جدا 

فريغبون الفنادق ذات اخلدمات قليلة األسعار.

بينام الفنادق السياحية املتنوعة ذات التصنيفات لو 
الحظناها يميلون إىل الفنادق ذات األسعار املناسبة 
النجمة  فــنــادق  أن  نالحظ  حيث  تصنيف  ــل  وأق
الواحدة ذات التصنيف الرابع يف عام 0	0	 كانت 
تبلغ )			( فندق حتى بلغت عام 		0	 )			( 
التصنيف  ذات  النجمتني  فنادق  وهكذا  فندق، 
عام  بلغت  حتى   )		(  	0	0 عام  بلغت  الثالث 

نجوم  الثالث  ذات  وفنادق  فندق،   )	0	(  	0		
عام 0	0	 )		(  تبلغ  كانت  الثاين  التصنيف  ذات 
حتى بلغت عام 		0	 )			( فندق، وفنادق ذات 
عام  تبلغ  كانت  نجوم  األربع  ذات  األول  التصنيف 
 )		(  	0		 عام  بلغت  حتى  فندق   )	(  	0	0
اخلمس  ذات  املمتاز  التصنيف  ذات  وفنادق  فندق، 
نجوم كانت تبلغ عام 0	0	 )0( فندق حتى بلغت 
عام 		0	 )	( فندق. حيث كان املجموع النهائي 
يبلغ  والشعبية عام 0	0	  السياحية  الفنادق  جلميع 
 	0		 عــام  جمموعها  بلغت  حتى  فندقًا   )			(
السيايس  الوضع  لتحسن  ذلك  يرجع  فندقًا   )			(
واالستقرار يف العراق وعىل املستوى املحيل يف حمافظة 

كربالء املقدسة.
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ثالثًا: تطور الطاقة اإليوائية يف حمافظة كربالء بالنسبة إىل إمجايل الفنادق العراقية للمدة من 0	0	 – 		0	: 
ألعطاء فكرة واقعية عن تطور الطاقة اإليوائية يف حمافظة كربالء أنظر إىل اجلدول )	(

جدول )3( عدد الفنادق وعدد الأ�شرة والغرف ومعدل التطور والطاقة الإيوائية في محافظ 
كربالء بالن�شبة اإلى الأجمالي  للمدة من 2010 - 2017

معدل التطورالطاقة اإليوائية للغرفعدد الغرفمعدل التطورالطاقة اإليوائية لألسرةعدد األسرةالسنة

	0	01338		885160-	9681813320-

	0		3596313558051117.51	1825176	301،85	

	0		357101303	150-	.													00،	0	
	0					32162176802	.	172676302	550،100
	0		558872039875525.82215	80862100،28
	0		56570	0			0	0	.									0			00،0		

	0		852	9311158850،513550	129589601،5

إحصاء  مديرية  المعلومات.،  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباجث  اعداد  من  المصدر: 
التجارة، مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

يف  التطور  معدل  أن  يتضح  أعــاله  اجلــدول  من 
يف  والنقصان  الزيادة  خالل  من  مستقرة  غري  حالة 
بسبب  للغرف  وكذلك  لــألرسة  االيوائية  الطاقة 
معدل  أن  الحظنا  لو  حيث  بينهم،  الوثيق  االرتباط 
عام  يف  بينام   )			.	( بلغ   	0		 عام  يف  التطور 
		0	 تناقص وبلغ )- 		.	( واستمر يف الزيادة 
حتى عام 		0	 وبلغ )	.		( ورجع إىل التناقص 

 )0.		( بلغ  حتى   	0		 عام  و   	0		 عام  يف 
احلال  للغرف  االيوائية  للطاقة  التطور  معدل  بينام 
يبلغ  كان  حيث  والنقصان  الزيادة  بني  فكان  نفسه 
عام 		0	 )		.	( واستمر يف النقصان حتى بلغ 
عام 		0	 )	.	(،  ويرجع السبب يف ذلك بسبب 
والسياسية  االقتصادية  والظروف  السياحية  احلركة 

الذي يمر فيه العراق وكربالء يف اخلصوص.
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رابعًا: اإيرادات الفنادق الم�شنفة �شياحيا واإيرادات الفنادق ال�شعبية في محافظة كربالء بالن�شبة اإلى 
اأجمالي الفنادق للمدة من 2010 – 2017

جدول )4( اإيرادات الفنادق الم�شنفة �شياحيا واإيرادات الفنادق ال�شعبية في محافظة كربالء بالن�شبة 
اإلى لأجمالي  لمدة من 2010 - 2017

إيرادات الفنادق الشعبيةإيرادات الفنادق المصنفة سياحياالسنة
المجموع العام

القيمة ألف دينار

	0	0			0		0				-			0		0				
	0												0			0					0						0			0
	0																					00											
	0							0		0																						0
	0																												
	0													0														
	0						00										0							

المصدر: من اعداد الباجث باالعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

العام  املجموع  ان  اعــالن  ــدول  اجل من  نالحظ 
يف  السياحية  والفنادق  الشعبية  الفنادق  إليــرادات 
حالة تزايد عام 0	0	 و 		0	 و 		0	 و 		0	، 
و   	0		 و   	0		 عــام  يف  ــرادات  االيـ قلت  بينام 
العراق  يف  األمني  للوضع  االسباب  ترجع   	0		

الذي سببه دخول داعش للعراق.
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خام�شًا: تطور الطلب الفندقي في محافظة كربالء ح�شب الجن�شية خالل المدة 2017 – 2010 
بالجدول )5( 

جدول )5( الطلب الفندقي الداخلي )العراقيين( مقارنة بالطلب الفندقي الخارجي )غير 
العراقيين( في محافظة كربالء ن�شبًة لإجمالي الفنادق العراقية خالل المدة 2017 - 2010 

أجمالي الضيوفجنسيات متعددةالعراقيينالسنة
	0	0							0									
	0																						
	0																						
	0																							
	0				0																		
	0								0									00			
	0				0	0										0	0		

إحصاء  مديرية  المعلومات.،  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباجث  اعداد  من  المصدر: 
التجارة، مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

من اجلدول اعاله يتضح ان امجايل الضيف يشكل 
مدار  عىل  واالنخفاض  األرتفاع   يف  مستمرًا  تغريًا 
حتى   )						(  	0	0 عام  بلغ  حيث  السنوات 

استمر يف التزايد يف عام 0	0	 )		0	0		(.
�شاد�شًا: عدد ليالي المبيت في محافظة كربالء 
من  الفترة  خالل  الفنادق   لأجمالي  بالن�شبة 

 .2010 -2017

أخر  نوعيا  مؤرشا  املبيت  ليايل  عدد  مؤرش  شكل 
لقياس تطور الطلب الفندقي ولذلك ندرسه يف هذه 
كربالء  يف  نوعيا  الفندقي  الطلب  تطور  لبيان  الفقرة 
 .	0		-	00	 من  الفرتة  خالل  لألمجايل  بالنسبة 

انظر إىل اجلدول )	(

جدول )6( عدد ليالي المبيت في محافظة كربالء 
بالن�شبة للبلد خالل الفترة من 2017 - 2010.

عدد ليالي المبيت السنة

	0	0							
	0									
	0					0	0	
	0									
	0									
	0							0	
	0			0					

التخطيط، الجهاز  الباجث باالعتماد على وزارة  من اعداد  المصدر: 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات.، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

املبيت   ليايل  عدد  ان  يتضح  اعــاله  اجلــدول  من 
األرتفاع  واالنخفاض عىل  تغريًا مستمرًا يف  يشكل 
مدار السنوات حيث بلغ عام 0	0	 )							( 
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حتى استمر يف التزايد يف عام 0	0	 )					0	(

من خالل اجلداول أعاله يتضح الدور الكبري يف 
وتثل  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  للفنادق  التصنيف 
وبشكل  املستمر  السياحي  الطلب  ــادة  زي يف  ذلك 
تدرجيي من عام 0	0	 إىل عام 		0	، وهبذا حتقق 
للتصنيف  "القدرة  يف  تتمثل  التي  البحث  فرضية 
الفندقي يف دورِه حلركة الطلب السياحي عىل اإليواء 

الفندقي يف حمافظة كربالء املقدسة.

زيارة  ان  العميل  اجلانب  تفاصيل  خالل  ومن 
ملا يوجد يف مدينة  االربعني حتقق نجاحات مستمرة 
عىل  السياحية  الفنادق  يف  تنوع  من  املقدسة  كربالء 
اثناء  الزائر  لدى  رضا  حيقق  وهذا  اصنافها  اختالف 

الزيارة.

ال�شتنتاجات

متنوع . 	 كربالء  حمافظة  يف  السياحي  التصنيف 
وجيمع بني الفنادق السياحية والفنادق الشعبية.

النسبة . 	 كربالء  حمافظة  يف  الفندقي  اإليواء  يمثل 
األكرب من ميزانية السائح.

تزايد . 	 حالة  يف  والشعبية  السياحية  الفنادق  عدد 
مستمر يف املحافظة حيث وصل يف عام 		0	 
كان  حيث  وشعبي،  سياحي  فندق   )			( إىل 

عام 0	0	 )			(.
الطاقة اإليوائية لألرسة يف حالة متزايدة بلغت عام . 	

متزايد عن  إىل )								(، بشكل   	0		
عام 0	0	 حيث كانت )					( وهذا يشكل 
الطلب  عىل  الفندقي  للتصنيف  الكبري  الدور 

السياحي، كذلك  الطاقة اإليوائية للغرف حيث 
بلغت يف عام 		0	 )0						( وبفرق كبري 

عن عام 0	0	 حيث كانت ) 0							(.
الفنادق . 	 إىل  بالنسبة  الفندقية  القاعدة  ضعف 

املمتازة وكثرة الفنادق أربع وثالث نجوم بسبب 
ضعف االستثامر االجنبي يف املحافظة.

اإليواء . 	 عىل  السياحي  الطلب  قاعدة  سعة  إن 
املتأخرة والشعبية يوضح  الدرجات  الفندقي يف 
الدخل  السيام  االقتصادية  القوى  تأثري  مدى 
عن  هذا  ويعرب  السياحي  الطلب  عىل  واالسعار 
اإلجتامعية  الِفئات  مساحة  يف  الكبرية  السعة 

حمدودة الدخل.
لبعض . 	 السياحية  والثقافة  السياحي  الوعي  قلة 

الفئات االجتامعية.
كربالء . 	 حمافظة  يف  للفنادق  املتنوع  التصنيف  إن 

الطلب  خارطة  رسم  يف  دوره  يعكس  املقدسة 
دراسة  يف  دوره  غىل  أشارت  التي  السياحي 

البحث.

التو�شيات

الفنادق . 	 تصنيف  يف  الدولية  املعايري  إعتامد 
السياحية من أجل زيادة الطلب السياحي عليها.

التثل . 	 التي  عشوائية  فنادق  ببناء  السامح  عدم 
إضافة إجيابية إىل األبنية الفندقية، واالعتامد عىل 

خرائط وتصاميم ونامذج فندقية.
وعقد . 	 االجنبية  االستثامرات  دخول  تشجيع 

موجود  ما  لتأهيل  اهلادفة  السياحية  اإلتفاقات 
والتكنولوجيا  البناء  مستوى  عىل  وتطويره 

واخلدمة السياحية املقبولة.
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عىل . 	 تساعد  التي  والترشيعات  القوانني  وضع 
هنوض الواقع السياحي يف املحافظة.

بالقطاع . 	 اخلاصة  الرضائب  تقليل  إىل  السعي 
الفندقي.

كوسيلة . 	 الفندقية  السالسل  اسلوب  اعتامد   
املعتمدة  املعايري  مع  تتامشى  فعالة  حضارية 
خدمات  ابتكار  عن  فضاًل  الفندقي،  للنشاط 

ضيافة تكون مصدر جذب سياحي.
يف . 	 السياحي  التعليم  من  املخرجات  استغالل 

حمافظة كربالء للنهوض بالواقع الفندقي كوهنم 
جديرين باخلربة الواسعة.

بام . 	 الفوقية  والبنى  التحتية  البنى  يف  اإلستثامر 
يلبي إحتياجات النشاط السياحي ويزيد الطاقة 
االستيعابية التي تنسجم مع اإلمكانات احلقيقية 

لتلك البنى.
الم�شادر والمراجع

يف . 	 وأثره  الفنادق  تصنيف  عباس،  إبراهيم  جاسم، 
العراق، جملة  الفندقي يف  حركة الطلب عىل اإليواء 
كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، العدد 		، 

.	0		

مجعة، عامد الدين مجال، الزالقي، ليىل حممد صابر، . 	
لدينا  الوفاء  دار  وفن(،  )علم  الضيافة  صناعة 
 – االسكندرية  األوىل،  الطبعة  والنرش،  الطباعة 

مرص، 	00	.

حافظ، عبد الكريم، اإلدارة الفندقية والسياحية،دار . 	
 – عامن  االوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  أسامة 

األردن، 0	0	.

واملنتجعات . 	 العائمة  الفنادق  أمحد،  سعد  حالبو، 

األوىل،  الطبعة  العربية،  النيل  جمموعة  السياحية، 
القاهرة، 	00	.

السياحة، . 	 مبادئ  رساب،  الياس،  نعيم،  الظاهر، 
عامن،  الثانية،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار 

.	00	

دار . 	 الفنادق،  إدارة  مبادئ  توفيق،  العزيز  ماهر عبد 
زهران، عامن، 				.

 ميشيل أنكر، السياحة والفنادق )النظرية األساسية . 	
الفنادق  يف  املطاعم  تشغيل  عىل  العلمي  والتدريب 

السياحية(، دار الكتب احلديث، القاهرة، 		0	.

لإلحصاء . 	 املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزرارة 
التجارة،  إحصاء  مديرية  املعلومات،  وتكنولوجيا 
مسح الفنادق وجممعات اإليواء السياحي للفرتة من 

.	0		 – 	0	0

شرب، إهلام خضري، مشفي، غنية ضياء، أمهية تنويع . 	
الطلب  مستقبل  عىل  وتأثريها  السياحية  األنامط 
جملة  ميدانية(،  )دراسة  كربالء  حمافظة  يف  السياحي 

االدارة واالقتصاد، العدد 	0	، 		0	.

مصطفى . 0	 الفتالوي،  ضياء،  حيدر  العبيدي، 
حتقيق  يف  ودورها  الدينية  السياحية  الصورة  مكي، 
التعايش السلمي يف حمافظة كربالء املقدسة )الزيارة 
االربعينية دراسة حالة(، جملة السبط، السنة اخلامسة، 

املجلد اخلامس، العدد الثاين، اجلزء الثاين، 		0	.

االجتامعية . 		 األبعاد  عبد،  سهيل  أمل  احلسيني، 
جملة  انموذجًا(،  التطوعي  األربعني)العمل  لزيارة 

آداب الكوفة، العدد 		/ج	، 		0	.

شرب، اهلام خضري، العبيدي، حيدر ضياء، أمهية . 		
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التخطيط السياحي يف دعم التنمية السياحية املتوازنة 
"قضاء عني التمر يف حمافظة كربالء دراسة حالة"، 
السياحية/ اجلامعة  العلوم  رسالة ماجسيرت يف كلية 

املستنرصية، 		0	.

وأثره . 		 السياحي  التسويق  مروان،  مسحراوي، 
عىل الطلب السياحي، مذكرة لنيل شهادة ماجستري 
الدين،كلية  نارص  رشيف  الدكتور  أرشاف  حتت 
تلمسان،  جامعة  التجارية  االقتصادية  العلوم 

.	0		

يف . 		 الرتويج  إسرتاتيجية  دور  سمرية:  عميش 
مع  اجلزائري  السياحي  الطلب  وحتسني  تكييف 
أطروحة  املتاحة،  السياحية  اخلدمات  مستوى 
العلوم  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  للحصول 
كلية  صالح،  صاحلي  إرشاف:  اإلقتصادية،حتت 
العلوم  قسم  التسيري،  وعلوم  اإلقتصادية  العلوم 

اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 		0	.
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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

 Assistant lecturer

Afrah Rahim Ali Al-Ghalbi

College of Education for Human Sciences - Dhi Qar University 
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 
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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/
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