اجمللد الثامن  -العدد الرابع  -السنة الثامنة (اجلزء الثاني)
أيلول /صفر 1444هـ 2022 -م

املقدسة
مجلة علمية نصف سنوية مح ّكمة تعنى بنشر اإلرث احلضاري والثقافي والعلمي ملدينة كربالء ّ
عدد خاص بوقائع املؤمتر العلمي الدولي اخلامس لزيارة االربعني
جمهورية العراق  -محافظة كربالء املقدسة
مركز كربالء للدراسات والبحوث  -العتبة احلسينية املقدسة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد ( )2079لسنة 2015م

املراسالت:

توجه جميع املراسالت اخلاصة باجمللة إلى:
مجلة السبط  -مركز كربالء للدراسات والبحوث
E-mail:
alsibt@hotmail.com
alssebt_k.center@yahoo.com
alssebt.k.center1@gmail.com
facebook: facebook.com/alssebt
www.c-karbala.com

ص .ب ( )428كربالء
أرقام الهواتف:

009647814187625 - 009647903409556 - 009647719491210
التصميم واالخراج الفني:
عماد محمد
حيدر محمد

اإلشراف العام:
�سماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي
)املتولي الشرعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة(
رئيس التحرير:
الأ�ستاذ عبد الأمري عزيز القري�شي (مدير املركز)
مدير التحرير:
�أ .د .ريا�ض كاظم �سلمان اجلميلي (رئيس الهيأة اإلستشارية)
سكرتيرالتحرير:
�أ .م� .سمير خليل ُ
�شمطو
هيأة التحرير:

�أ .د� .سابرينا ليون ميرفن (جامعة السوربون)

�أ .د .جيرالدين �شاتالر (المعهد الفرنسي للشرق األدنى)

�أ .د .ح�سن حبيب الكريطي (جامعة كربالء)

�أ .د .حيدر محمد عبد اهلل (جامعة كربالء)

�أ .د .محمد فريد عبداهلل (الجامعة االسالمية  -لبنان)

�أ .د� .سلوى �ساندرا ناكوزي (جامعة بواتييه  -فرنسا)

�أ .د� .سامي ناظم ح�سين المن�صوري (جامعة القادسية)

�أ .د .رحاب فايز احمد �سيد يو�سف (جامعة بني سويف)

�أ .د .عمرو بن معد يكرب الهمداني (رئيس الدار الهمدانية المحمدية-اليمن)

�أ .د .مهدي وهاب ن�صر اهلل (جامعة كربالء)

�أ .د .زهير عبد الوهاب الجواهري (جامعة كربالء)

�أ .م .د .محمد و�سام المحنّا (جامعة كربالء)

�أ .م .د .محمد ر�ضا فخر روحاني (جامعة قم  -قم المقدسة)
�أ .م .د .مح�سن عبا�س الويري (جامعة قم  -قم المقدسة)
م .د .جعفر علي عا�شور (جامعة أهل البيت)

م .د .ثامر مكي علي ال�شمري (اجلامعة املستنصرية)

املراجعة اللغوية
�أ .د� .إياد حممد علي الأرنا�ؤوطي
�أ .م .د .جعفر علي عا�شور
ماجد حميد اخلاقاين
اللغة االنكليزية
د .م�ؤيد ناجي �أحمد

�سيا�سة الن�شر في جملة ال�سبط:

جملة السبط جملة نصف سنوية حمكّمة ،تصدر عن مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية

املقدسة ،احلائز عىل شهادة اإلعتامد الدويل من منظمة الثقافة والعلوم (اليونيسكو  -برنامج الذاكرة

العاملية) ،وتستقبل البحوث والدراسات يف خمتلف األختصاصات العلمية واإلنسانية التي تبحث يف
اإلرث احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقدّ سة لتكون مرجع ًا علمي ًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية.

تدعو املجلة مجيع الباحثني يف خمتلف األختصاصات العلمية واإلنسانية للكتابة والتحقيق يف إرث هذه

املدينة العريقة وحضارهتا ،ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي ،بعيد ًا عن التح ّيز وامليول
والتطرف والطائفية ،لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا.

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 ،إالّ ألسباب
تقتنع هبا هيأة التحرير ،ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش.

•ال تُعاد البحوث إىل أصحاهبا ،سواء نرشت ،أم مل تنرش.

جميع الآراء الواردة في املجلة تعرب عن �آراء كاتبيها ولي�س بال�ضرورة �أن تعك�س
وجهة نظر املجلة.

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

األختصاصات اإلنسانية املختلفة وعىل وفق للقواعد اآلتية:

1.بخضع البحوث للتقويم العلمي من قبل هيأة التحرير ،ومجع كبري من األساتذة يف خمتلف اإلختصاصات
العلمية.

2.أن يكون البحث املراد نرشه متميز ًا وجديد ًا يف موضوعه ،ومستوفي ًا لرشوط املنهج العلمي املعتمدة.

3.أن ال يكون البحث منشور ًا يف جملة داخل العراق أوخارجه ،أومستالً ،أومقتبس ًا من كتاب ،أو أطروحة ،أو
رسالة جامعية ،أو منقوالً من شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) ،عىل أن يقدّ م الباحث تعهد ًا خطي ًا بذلك
ُيرفق مع البحث.

4.أن يكون البحث سلي ًام من األخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة الد ّقة يف األسلوب بشكل صحيح.

5.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.

ُ 6.يس َّلم البحث إىل هيأة التحرير مطبوع ًا عىل نظام ( ,)wordورق ( ,)A4مع قرص مدمج ( ,)CDيتضمن
مادة البحث ونمط اخلط ( )Times new romanوحجم اخلط ( )14للبحوث العربية و ( )12للغة
يتحمل الباحث دفع
اإلنكليزية ،عىل أن ال تزيد صفحات البحث عن ( )25صفحة ،وما زاد عىل ذلك
ّ

مستح ّقاته املالية ،وال ّ
تقل عن ( )10صفحات.

7.جيب وضع اهلوامش واملصادر يف هناية البحث عىل أن ُيتّبع يف ترتيبها الطرق املتعارف عليها يف كتابة
املصادر العلمية ،اسم املؤلف ،اسم الكتاب ،اسم املح ّقق (إذا كان الكتاب حمقق ًا) ،رقم الطبعة ،اسم

املطبعة ،مكان النرش ،سنة النرش.

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

9.أن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث عــى املعلومــات اآلتيــة :عنــوان الباحــث واســمه ،وجهــة عملــه،
ورقــم اهلاتــف ،والربيــد اإللكــروين ،مــع مراعــاة عــدم ذكــر اســم الباحــث ،أو الباحثــن يف متــن البحــث،

أو أي إشــارة إىل ذلــك باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة.

	10.تســلم البحــوث مبــارشة إىل مقــر املجلــة عــى العنــوان اآليت :العــراق  -كربــاء املقدســة  -حــي البلديــة-
مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث .أو أن تُرســل البحــوث عــى الربيــد اإللكــروين ملجلــة الســبط
املحكمــةalssebt_k.center@yahoo.com :

شهادة االعتماد الدولي
لمركز كربالء للدراسات والبحوث
من منظمة اليونسكو (برنامج الذاكرة العالمية)
تأريخ األعتماد2014 /10 /28 :م

تحت شعار

يقيم مركز كربالء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون
مع المجلس االكاديمي العلمي لزيارة االربعين المليونية وكلية الصفوة الجامعة:

2021 /9 /11 -10م الموافق  /4 -3صفر الخير 1443 /هـ

الإ�شراف العام على امل�ؤمتر:
(المتولي ال�شرعي للعتبة الح�سينية المقد�سة)

�سماحة ال�شيخ عبد المهدي الكربالئي

(دام عزه)

رئي�س امل�ؤمتر:
�أ .د .عبد المنعم عبا�س كريم (رئي�س جامعة ديالى)

مدير امل�ؤمتر:
اال�ستاذ عبد االمير عزيز القري�شي (مدير مركز كربالء للدرا�سات والبحوث)

الجهات ال�ساندة:
 .1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .2جامعة كربالء
 .3المجمع العلمي العراقي
 .4جامعة وارث الأنبياء
 .5جامعة الأديان والمذاهب /قم المقد�سة
 .6الدار المحمدية الهمدانية للدرا�سات واالبحاث /اليمن
 .7م�ؤ�س�سة قرطبة� /سوي�سرا
 .8جمعية ال�شرق الأو�سط الرو�سية
 .9المعهد الفرن�سي لل�شرق الأدنى  /فرع العراق
 .10م�ؤ�س�سة �إدراك

اللجنة العلمية للم�ؤمتر:
› ا.د نذير جبار الهنداوي

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

رئي�س ًا

› ا.د ريا�ض كاظم الجميلي

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

› ا.د ح�سن حبيب الكريطي

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

› ا.د حيدر محمد الكربالئي

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

› ا.د �صابرينا ميرفان

المعهد الفرن�سي /فرع العراق

ع�ضو ًا

› ا.د جيرالدين �شاتالرد

المعهد الفرن�سي /فرع العراق

ع�ضو ًا

› ا.د عمرو بن معد يكرب الهمداني رئي�س الدار المحمدية الهمدانية /اليمن
› ا.د �شروق عبد الر�ضا
› �أ.د .عادل عبدال�ستار الجنابي

جامعة كربالء
جامعة بغداد

› �أ.د محمد كاظم جا�سم الجيزاني الجامعة الم�ستن�صرية
› �أ.د حيدر ح�سن اليعقوبي
› ا.م.د م�شتاق كريم عبد الرحيم

جامعة كربالء

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث ع�ضو ًا

› ا.م.د معز ح�سن ال�شيخ علي

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

› ا.م.د �شاكر فالح �شاكر

جامعة كربالء

ع�ضو ًا

› ا.م.د علي نا�صر ح�سين

جامعة الب�صرة

ع�ضو ًا

› ا.م.د مهند فائز كاظم

جامعة القاد�سية

ع�ضو ًا

› ا.م.د بهاء عبدالرزاق قا�سم

جامعة الب�صرة

ع�ضو ًا

› ا.م� .سمير خليل �شمطو

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث ع�ضو ًا

› الدكتور ال�شيخ مهدوي مهر

العتبة الر�ضوية المقد�سة

ع�ضو ًا

› م.د ح�سين علي المجاب

جامعة بغداد

ع�ضو ًا

› م.د .لطيف عبد زيد خ�ضر

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

› م.د خالد عبدالكاظم هادي

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

› م.د فاطمة عبدالحميد

جامعة بغداد

ع�ضو ًا

› د .هدى �سعيد ال�شهر�ستاني

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر:
› �أ.د مهدي وهاب نعمة

› �أ .د زهير عبدالوهاب الجواهري
› �أ.م.د محمد و�سام المحنا

› ا.م.د اينا�س عبد الحافظ

› م.د ثامر مكي علي ال�شمري
› د .عبا�س عروة

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

رئي�س ًا

جامعة كربالء /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

جامعة كربالء

ع�ضو ًا

جامعة كربالء

ع�ضو ًا

الجامعة الم�ستن�صرية /م�ست�شار في مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

م�ؤ�س�سة قرطبة�/سوي�سرا

ع�ضو ًا

› �أ.م.د حيدر كاظم جا�سم الجيزاني كلية الإمام الكاظم
› م.د �أ�سامة قي�س فا�ضل

› م.د نمارق قا�سم ح�سين
› د .امير احمد ال�شمري

› م.م االء �سعيد عبداهلل
› م.م .ايالف اياد كاظم

› م.م �أمير كامل جواد الربيعي
› م.م .م�صطفى مح�سن �شاكر
› م.م نور عبا�س عمران

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

جامعة كربالء

ع�ضو ًا

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

كلية ال�صفوة الجامعة

ع�ضو ًا

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث

ع�ضو ًا

› ال�شيخ محمد عبد الر�ضا ال�ساعدي هولندا
› ال�سيد عبد الأمير طه
› ال�سيد علي البدري

› اال�ستاذ رواد عبد الكريم ح�سين
› اال�ستاذ ح�سين علي �إبراهيم

ع�ضو ًا

ع�ضو ًا

ق�سم العالقات العامة /العتبة الح�سينية المقد�سة

ع�ضو ًا

مركز الإمام الح�سين  /العتبة الح�سينية المقد�سة

ع�ضو ًا

مركز رعاية ال�شباب /العتبة الح�سينية المقد�سة

ع�ضو ًا

مركز رعاية ال�شباب /العتبة الح�سينية المقد�سة

ع�ضو ًا

الهي�أة اال�ست�شارية للم�ؤتمر:
› �أ.د مازن ح�سن الح�سني

رئي�س جامعة وا�سط

رئي�س ًا

› ا.د محمد يو�سف الهيتي

جامعة ديالى

ع�ضو ًا

› ا.د �صالح �سلمان زين العابدين

جامعة كركوك

ع�ضو ًا

› ا.د ماجد عزيز ال�ساعدي

جامعة مي�سان

ع�ضو ًا

› ا.د عبد الخالق خمي�س علي

جامعة ديالى

ع�ضو ًا

› ا.د عالء ح�سين عبد

جامعة النهرين

ع�ضو ًا

› ا.م.د عدنان مالح �ساجت

جامعة ذي قار

ع�ضو ًا

› ا.م.د رائد حمود عبد الح�سين

جامعة ذي قار

ع�ضو ًا

› ا.م.د كاظم �شامخ الخزعلي

الجامعة الم�ستن�صرية

ع�ضو ًا

› ا.م.د حيدر عبدالجليل الحربية

جامعة ذي قار

ع�ضو ًا

› ا.م.د مثنى عبدالجبار ال�شمري

جامعة بابل

ع�ضو ًا

› ا.م.د ناجح جابر الميالي

جامعة المثنى

ع�ضو ًا

› ا.م.د قا�سم �شعيب ال�سلطاني

جامعة النهرين

ع�ضو ًا

› ا.م.د مريم عبد الح�سين التميمي

جامعة الكوفة

ع�ضو ًا

› ا.م.د �إبراهيم عبا�س

الجامعة الم�ستن�صرية

ع�ضو ًا

› ا.م.د ر�شيد �سعدون العبادي

جامعة ديالى

ع�ضو ًا

› م.د عبدالمح�سن جواد الكي�شوان

جامعة الكوفة

ع�ضو ًا
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ْ َّ َّ ْ َ َّ
الرحِي ِم
بِس ِم اللِ الرحم ِن

افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة ،وأتم التحية والتسليم عىل النبي اهلادي األمني أيب القاسم حممد ،وعىل

آله الطيبني الطاهرين...
وبعد...

تُعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية ،واالجتامعية ،التي ُتارس طقوسها يف العرشين من شهر صفر اخلري

من كل عام هجري ،ونظر ًا ملا متتاز به هذه التظاهرة املليونية من مضامني إنسانية واجتامعية وتربوية فض ً
ال عن

أهنا هوية ثقافية وحضارية ملحبي أهل البيت ،أوىل مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية
املقدسة اهتامم ًا بالغ ًا هبذه الشعرية املباركة ومن جوانبها املختلفة كافة ،فعملت شعبة الدراسات التخصصية

يف زيارة األربعني وهي احدى تشكيالت املركز عىل االهتامم بالنشاطات املتعلقة بالزيارة كأصدار موسوعة
خاصة بالزيارة تناولت خمتلف جوانبها سميت بموسوعة زيارة األربعني ،وعقد العرشات من الندوات وورش
العمل ،وتأسيس عدد من التشكيالت املختصة كاملجلس االكاديمي العلمي لزيارة األربعني ومركز االعالم
الوطني لزيارة األربعني ،باإلضافة إىل إجراء العرشات من الدراسات االستبيانية ،وأصدار النرشة اإلحصائية

السنوية لزيارة اربعينية االمام احلسني ،وتأسيس مكتبة الكرتونية خاصة باإلصدارات العلمية املهتمة بزيارة

األربعني سميت بمكتبة األربعني التخصصية ،فض ً
ال عن تسجيل ملف توفري اخلدمة والضيافة يف زيارة األربعني

يف منظمة اليونسكو العاملية ،ومن ضمن النشاطات املهمة األخرى التي يقيمها املركز وتتوىل ادارهتا الشعبة هو
أقامة املؤمترات السنوية الدورية اخلاصة بزيارة األربعني.

ومن أجل االستمرار يف إقامة املؤمترات العلمية الدولية نظم املركز يف العارش -احلادي عرش من أيلول عام

2021م ،املؤمتر العلمي الدويل اخلامس لزيارة األربعني املباركة وحتت عنوان( :الزيارة األربعينية جسد احلياة

قلبه األرسة وعقله الشباب) بمشاركة وحضور عرشات األكاديميني والشخصيات العلمية ومن خمتلف دول

العامل .حرضت املؤمتر وفود ًا عربية واجنبية مهتمة بدراسة الزيارة االربعينية تضمنت وفود لبنانية ،إيرانية،
فرنسية ،جزائرية ،وغريها.

قدم للمؤمتر اخلامس ( )60بحث ًا وورقة عمل ،توزعت عىل ثامنية حماور رئيسة وبعد عرضها عىل املحكمني

يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات االكاديمية تم قبول ( )33منها عمل فيام ُرفضت ( )27ألسباب علمية لبعض

منها وبعض اخر كوهنا خارج حماور املؤمتر.

اللجنة العلمية للمؤمتر
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الدور الم�ضلل للإعالم �أزاء الطقو�س الدينية
«زيارة الأربعين في جريدة ال�شرق االو�سط �إنموذج ًا»
د .خدجية حسن عيل القصري
كلية إدارة واقتصاد -جامعة الكوفة
smsm98193@gmail.com

الملخ�ص
يتطرق هذا البحث اىل ان الشعائر الدينية انام هي ممارسات لعادات معينة يتخذها الفرد كوسيلة للتعبري

عن متسكه بدينه وبمعتقداته وبام يؤمن به من شعائر يعترب القيام هبا وإداءها هو جزء من ايامنه العميق بام يعبد
ووسيلة اظهار والئه لرموزه الدينية التي يقدسها ،وطريق ًا خلالصه االخروي.

يوضح هذا البحث ايض ًا ان زيارة االربعني انام تعطي صورة واضحة عن وحدة الصف وازالة كل الفوارق

الطبقية والعرقية ودلت وستدل عىل مر السنوات القادمة عىل التواصل وجتديد العهد بني الشيعة واملوالني وبني

اإلمام احلسني ،وستبقى املحرك الرئيس لألفراد للسري نحو حتقيق األهداف السامية التي م َّثلها اإلمام
احلسني وثار من أجلها وهي قيم اإليامن واحلرية والعدالة واإلنسانية ،لذلك نحن نحتاج إىل أن تكون

الزيارة عم ً
ال ثقافي ًا توجيهي ًا وتوعوي ًا إلرشاد الناس.

كلامت مفتاحية :الشعائر الدينية ،زيارة األربعني ،االمام احلسني.
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هـ1443 وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة

The misleading role of the media regarding religious rituals
»Forty visit in the Middle East newspaper as a model«
Dr. Khadija Hassan Ali Al Qaseer
College of Administration and Economics - University of Kufa
Abstract
This research addresses the fact that religious rituals are practices of certain customs by individuals
as a means of expressing their adherence to their religion and beliefs, they consider these rituals to be
part of their deep belief in God and ways of demonstrating loyalty to their religious symbols, to pave
their path towards salvation.
This research also shows that The Fortieth Day Visit portrays a clear picture of unity and elimination
of all class and ethnic disparities. It indicates and will indicate over the next years the communication
and the renewal of the covenant between the Shi’ia, loyalists on one hand and their Imam Al-Hussain
(peace be upon him) on the other hand, and it will remain the main stimulus for those individuals to
march towards the lofty goals which Imam Al-Hussain represented and revolted for, namely the values
of faith, freedom, justice and humanity. Hence we need the visit to represent an engagement in cultural
orientation and awareness raising that guide people to those values.
Keywords: religious rites, The Fortieth Day Visit, Imam Al-Hussain (peace be upon him).
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اوالً  -املقدمة:

ماهية الـــدور اإلعــامــي املضلل يف تشويه

منهجية البحث

مل ُ
ختل ديانة ما عىل مر العصور التارخيية من وجود

عادات وممارسات وطقوس سعى اإلنسان جاهد ًا اىل

املامرسات والشعائر الدينية التي يامرسها الفرد يف
زيارة االربعني؟

ثالث ًا  -فرضية البحث:

القيام هبا بإعتبارها الوسيلة التي تظهر ايامنه وتعلقه

ينطلق البحث من فرضية اساسية مفادها ان

مشرتكة بني مجيع االديان بحيث ال يمكننا ان نتصور

العديد من املــارســات والشعائر الدينية املتعلقة

إلظهار ايامهنم بام يعبدون.

دخول البعض من املامرسات والعادات الدخيلة عىل

بام يعبد ،واعتربت الطقوس والشعائر ممارسات

االعــام املضلل كــان له الــدور الكبري يف تشويه

وجود دين بال شعرية او طقس يتخذه ابناؤه كوسيله

بزيارة األربعني وخصوص ًا يف السنوات األخرية ومع

ثاني ًا  -امهية البحث:

الشعائر احلسينية.

يكتيس هــذا البحث امهية كبرية كونه يتعلق

بمسألة حساسة جد ًا يف تاريخ البرشية أال وهي امهية

الطقوس والشعائر وممارستها يف حياة الفرد ناهيك

عن الصعوبات واإلهتامات التي تطال الفرد نتيجة

متسكه بالقيام بالبعض من هذه الشعائر ،ومثال
احلال ما يواجهه الفرد الشيعي عند التزامه بإحياء

الشعائر الدينية املتعلقة بزيارة األربعني وما تضم يف
ثناياها من ممارسات دينية تعبدية تتمثل بالوالء لسيد
الشهداء وإستذكار للفداء الذي قدمه من أجل ان

يبقى اإلنسان حيتفظ بكرامته وان تعلو كلمة اهلل يف
االرض وان ترتفع راية احلق يف ظل احلركات املناوئة

التي حتاول بشتى الطرق ان متنع هذه الشعائر من ان

تقام وترى النور.

ثالث ًا  -مشكلة الدراسة:

تنطلق مشكلة البحث من سؤال رئيس :ما هو

دور الشعائر الدينية يف حياة اإلنسان؟

ويتفرع من هذا السؤال اسئلة فرعية اخرى امهها:

رابع ًا  -أهداف البحث:

•تسليط الضوء عىل أمهية الطقوس والشعائر
الدينية يف حياة اإلنسان

•االعــام ســاح ذو حدين ممكن ان يستغل
استغالالً كبري ًا إلبراز ظاهرة ما أو تشوهيها كام
حدث يف قيام بعض وسائل االعــام بتشويه

البعض من املامرسات والشعائر الدينية املتعلقة

بزيارة االربعني.

•ابراز الدور الذي لعبه االعالم وخاصة املعادي
واملضلل يف تشويه العديد من املامرسات الدينية

املتعلقة بزيارة االربعني.
خامس ًا  -مربرات البحث:

االعالم املضلل له دور كبري يف تغيري االحداث

املواكبة ملجتمعاتنا مهام كانت طبيعتها بحيث له

الــدور الــواضــح يف صنع االح ــداث والتحكم يف
تأثرياهتا يف املجتمع بحيث باستطاعته ان جيعل
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اخلرب مهام كانت درجته ذا تأثري واضح يف املجتمع

ِ
احلج:
أعلم ُه،
وأشعرهاَ :جعل هلا شعرية ،وشعار ّ
َ
مناسكه وعالماته ،والشعرية والشعارة واملشعر

التقديرات السنوية ملبيعات اجلريدة ويف نفس الوقت

والشعائر املقصود هبا مجيع متَعب ِ
دات اهلل التي
ُ ّ
َأ ْشعرها اهللَ ،أي :جعلها َأعالم ًا لنا ،وهي كل ما كان

ويشغل الراي العام ،وقد وقع اختياري عىل جريدة

الرشق االوسط كوهنا من اكثر اجلرائد بيع ًا بحسب
فهي اكثر رواج ًا يف اوربا ،فض ً
ال عن العامل العريب،
ونجد العدائية الواضحة يف مقاالت كتاهبا للطقوس
الدينية وخاصة مواقفها املتكررة من زيارة االربعني.
سادس ًا  -منهج البحث:

اعتمدت يف بحثي هــذا عىل املنهج التارخيي

التحلييل وذلك من اجل الوقوف عىل الدور املضلل
الذي مارسه االعالم املزيف يف االنتقاص من أمهية

الشعائر الدينية املرتبطة بزيارة االربعني وذلك

بالرجوع اىل بعض وسائل االعالم املوجودة حالي ًا

يف الساحة وتستقطب اهتامم االفــراد كالصحف
واملــجــات فــضـ ً
ا عــن وســائــل االعـــام املــقــروء

واملسموع وما يبثه من سموم ومفاهيم خاطئة.

المبحث الأول :ال�شعائر الدينية ودورها في
حياة الإن�سان
وفق ما جاء يف معاجم اللغة فإن لفظة :الشعرية

والشعار والشعائر كلها تدل عىل معنى واحد فقد
وأشعرت هذه
عرفها البعض بقوله :الشعرية :ال ُبدن،
ُ
ال ُبدن نسك ًا ،أي :جعلتها ُشعرية ُتدى ،وإشعارها
أن يوجأ ِسنامها بسكّني فيسيل الــدم عىل جانبها

فتُعرف ّأنا بدنة َهدي ،وسبب تسمية ال ُبدن بالشعرية
أو بالشعارّ ،أنا تُشعر أي تُع َّلم حتّى ُيعلم ّأنا ُبدن

وأشعر ُه األمر أي:
للهدي (الفراهيدي.)251/1 ،
َ
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(الفريوز آبادي.)60/2،

من موقف َأو مسعى َأو ذبح ،وإِنام قيل :شعائر لكل
علم مما تعبد به؛ ألَن قوهلمَ :ش َع ْر ُت به .علمته؛ فلهذا
سميت األَعالم التي هي متَعب ِ
دات اهلل تعاىل شعائر
ُ ّ
ُ ّ
(ابن منظور.)415/4،
والشعائر :أعامل احلج ،وكل ما جعل عل ًام لطاعة

اهلل تعاىل ،واملشاعر :احلواس ،وأشعرته فشعر ،أي:

أدريته فدرى (اجلواهري.)699-698/2،

نستنتج هنا ان مفردة الشعرية تضم يف ثناياها كل

ما ندب الرشع اليه وامر بالقيام به كالصالة والصيام
واحلج وغريها من العبادات االخرى التي تنظوي

حتت هذا العنوان.

وردت لفظة الشعائر أو ما يعطي معناها يف

مخسة واربعني موضع ًا يف القرآن الكريم (الراغب

االصفهاين 456 ،وما بعدها) ومنها يف قوله تعاىل:
إ َّن َّ
الص َفا َوال ْ َم ْر َوةَ م ِْن َش َعائر اهللِ َف َم ْن َح َّج ْالَيْ َ
ت
ِ
ِ َِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
أوِ اعت َم َر فال جناح عليهِ أن َيط َّوف ب ِ ِه َما َوم ْن
َ َ َّ َ
يا فَإ َّن َّ َ
ع َخ ْ ً
الل َشاك ٌِر َعل ٌ
ِيم( سورة البقرة،
تطو
ِ
َ
َّ
اآلية ،)158 :ويف قوله تعاىل:يَا أ ُّي َها ال َ
ِين آ ََم ُنوا ال
ْ
َّ
ُ ُّ َ
ال َر َ
الش ْه َر ْ َ
تِلوا ش َعائ ِ َر اهللِ َوال
ام َوال ال َه ْد َي َوال
ْ َ َ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ ْ ً
ام يَبْ َتغون فضال م ِْن
القلئِد وال آ َمِني اليت الر
ْ ً
َر ّب ِ ِه ْم َورِض َوانا(سورة املائدة ،اآلية ،)2:ويف هذه
اآليات توضيح ملناسك احلج وما يرتبط به من اعامل.

المحور الإعالمي

وهنا قد يتبادر اىل الذهن عند اإلطالع عىل مضمون

ّأنا أصبحت شعار ًا للمذهب ورمز ًا له( ،احلكيم،

خمترصة فقط عىل مناسك احلج كام اشري اليه؟ اجلواب

حتتل الشعائر الدينية امهية كبرية يف حياة االنسان

حيث ذهب بعض العلامء إىل أن قاعدة الشعائر هلا

والتدين مثلام حتتاج اىل الغذاء وكلام شعر االنسان بإنه

هــذه اآليــات تساؤل مفاده :هل ان الشعائر هي

.)545/5

كال ،مل تكن الشعائر خمترصة فقط عىل مناسك احلج

عىل مر العصور الن النفس االنسانية حتتاج اىل الدين

دائرة أوسع من مناسك احلج وما يرتبط به فقد أورد
َ ُ ُّ ْ َ
الطربي عند تفسريه لقوله تعاىل :ال تِلوا ش َعائ ِ َر
ّ
اللِ إن الشعائر هنا هي املعامل فيكون سياق الكالم:

حماط بأخطار وكوارث طبيعية فهو يبقى يف حاجة اىل
اعتقاد ًا منه إهنا الوسيلة التي تقربه اىل معبوده ،وحتى

ذلك مناسك احلج وغريها من حدود اهلل وفرائضه،

يلجؤون اىل السامء من معتقدهم ان هناك قوى

التي جعلها أمــارات بني احلق والباطل ،يعلم هبا

 .)2005،186مل تكن الشعائر الدينية عىل وترية

وأخذت هذه النظرية تعمم فيام بعد لتخرج عن

فاألديان شبه التوحيدية هلا طقوسها وشعائرها التي

عقيدة وشعائر خاصة به وطقوس يلجأ اىل ممارستها

يا أهيا الذين آمنوا ال تستحلوا معامل اهلل ،فيدخل يف

الذين هم ليسوا متدينني يف بعض الشعوب لكنهم

وحالله وحرامه؛ ألن كل ذلك من معامله وشعائره

حمركة تدفع عنهم الرش وجتلب هلم اخلري (الوردي،

حالله وحرامه وأمره وهنيه (.)74/6

واحدة يف ثقافات الشعوب املختلفة وانام تنوعت

نطاق مناسك احلج اىل شمول قبور االئمة والشعائر
املتعلقة بإحياء املراسيم احلسينية كام اورد الشيخ

ختتلف عن الشعائر والطقوس التي يامرسها أتباع
الديانات الوثنية (حجازي.)77 ،1995 ،

كاشف الغطاء قدس رسه الذي ذهب إىل ّ
أن قبور

فالشعائر ترمي اىل تزويد االنسان بالروحية التي

أحكام املساجد (كاشف الغطاء .)147/2،وكذلك

وبذلك فهي ليست جمرد انشطة فارغة من الروح

تعميم الشعائر احلسينية ،والتي عرب عنها بأهنا شعائر
َ َ
ّ
واستدل هلا باآلية ( )32من سورة احلج :ذل ِك
اهلل،
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
ََ ْ َُّ ْ َ َ َ
وب.
ومن يع ِظم شعائِر اهللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ
(السند)46/1 ،

عىل التقوى والتقرب من املعبود ،والقرآن الكريم

األئمة قد ش ّعرت ،فهي من الشعائر ،فتجري عليها

متنحه نوع ًا من االستقرار واالتزان النفيس والروحي

ما ورد من فتوى املريزا النائيني قدس رسه يف مسألة

واملعنى وانــا متنح من يؤدهيا جنبة قدسية تقوم

وكذلك ما يتعلق بعدم ختصيص الشعائر بباب

يعطينا تصور ًا واضح ًا ألقدم شعرية عرفها التاريخ
َ
البرشي وهي تقديم القرابني حيث قال تعاىل :ل ْن
َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ْ
اتلق َوى
كن ينال
ينال الل لومها ول دِماؤها ول ِ
ْ ُ
مِنك ْم( سورة احلج ،اآلية )37:فلو جرد مفهوم

معني؛ وذلك عند احلديث عن الشهادة الثالثة أشهد
ّ
أن علي ًا و ّيل اهلل يف األذان واإلقامة؛ حيث اعتمد
وجوهبا ،ال من باب أهنا جزء من األذان ،بل من باب

تقديم القربان من التقوى ألصبح جمرد شعرية فاقدة
للقدسية والقيمة.
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ويف تاريخ العرب قبل االسالم الكثري من الظواهر

العراق وذلــك إلداء زيــارة مــرد الــرأس الرشيف

وحرص عىل االستمرار هبا ومنها أن العرب كانت

بعض الروايات تورد نق ً
ال عن بعض أئمة املسلمني

التي اختــذت كشعائر دينية مارسها الفرد العريب
تتوارث بعض االعامل املرتبطة بظاهرة احلج كسقاية
احلجيج وعــارة البيت والرفادة وهي من االمور

ذات البعد الشعائري التي اخذت خترج عن املألوف
َ ْ
يف قدسيتها اىل جمرد تفاخر قبيل قال تعاىل :أ َج َعل ُت ْم
َ ََ ْ
ال ِ ّ
ارةَ ال ْ َم ْ
ال َر ِام َك َم ْن َ
اج َوع َِم َ
َ
ج ِد ْ َ
سِقاية
س
آم َن
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ َْ
يل اهللِ ل ي َ ْس َت ُوون
بِاهللِ والو ِم الخ ِِر وجاهد ِف سب ِ ِ
َ ُ َ
َْ
َّ
ع َ
اهلل ل َي ْهدِي الق ْو َم الظال ِ ِمني( سورة
ِند اهللِ و
التوبة ،اآلية)19:

يقصد بالشعائر احلسينية جمموعة مراسيم يؤدهيا

احباب اهل البيت يف كل مكان هلم فيه حضور

من زيــارة احلسني واقامة املجالس احلسينية
والبكاء عليه ،وقد طغت تسمية الشعائر عىل مراسيم

احلزن عىل سيد الشهداء اذ اهنا اختصت بذكر االمام
ّ َ
َ َ
َّ
احلسني قال تعاىل ذٰل ِك َو َمن ُي َع ِظ ْم ش َعائ ِ َر اللِ
َْ َ ُْ ُ
َ َّ َ
وب( سورة احلج ،اآلية.)32:
فإِنها مِن تقوى القل ِ
وتأيت خصوصية اقامة الشعائر يف يوم االربعني

املصادف العرشين من صفر كوهنا تتزامن مع ذكرى

رجوع الرأس الرشيف من الشام اىل العراق ودفنه
مع اجلسد الطاهر يف هذا اليوم ،وهي مدة مثلت

مسرية السبايا من كربالء اىل الكوفة ومن ثم اىل
دمشق والعودة اىل كربالء ،فتقام الشعائر يف هذا
اليوم استذكارا هلذه احلادثة االليمة.

وتعد ابرز ظاهرة خالل زيارة األربعني هي امليش

اىل كربالء من املدن املجاورة واحيان ًا حتى من خارج
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ومواساة االمــام احلسني واهــل بيته حتى إن
اهنم ساروا عىل االقدام حلج بيت اهلل احلرام وزيارة

قرب الرسول الكريم حممد لتجديد ذكرى اربعينية
االمام احلسني السيام ان ذلك موجب لألجر
والثواب (آل طعمة.)117/2003 ،

المبحث الثاني :دور الإعالم الم�ضلل في
ت�شويه هذه الممار�سات
ويف قراءة موجزة لتاريخ جريدة الرشق األوسط:

هي صحيفة عربية دولية ،ورقية وإلكرتونية ،ذات
حمتوى متنوع فهي تغطي األخبار السياسية اإلقليمية،
والقضايا االجتامعية ،واألخــبــار االقتصادية،

والتجارية ،إضافة إىل األخبار الرياضية والرتفيهية
إضافة إىل  21ملحق ًا متخصص ًا.

أسسها َ
األخوان هشام وحممد عيل حافظ ،وصدر

العدد األول منها يف  4يوليو 1978م .وهي تصدر

يف لندن باللغة العربية ،عن رشكة النرش اململوكة
من قبل املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
(ويكبيديا املوسوعة احلــرة) ،وهي صحيفة يومية

شاملة ،ذات طابع إخباري عام ،موجه إىل القراء

العرب يف كل مكان.

انشئت اجلريدة سنة 1977م وتوزع يف مجيع أنحاء

العامل ،وتنقل باألقامر الصناعية اىل اغلب املناطق يف

العامل.

حتتوي اجلريدة عىل  32صفحة يومية ،األوىل

المحور الإعالمي

والثانية ،واألخرية وما قبل األخرية باللون األخرض.

اجلريدة ال جيد هلا أي موقف جتاه القضايا انفة الذكر

صفحات لعامل النرش والكتابة ،وأربــع صفحات

عىل أعداد املجلة وتكوين رؤية تصورية من خالهلا).

ختصص عادة  11صفحة لألخبار املتفرقة ،وأربع
لالقتصاد ،وثالث صفحات لليوميات واملنوعات
وصفحتني أخريني للرأي ،يف حني ختصص الصفحة

األخرية للمنوعات .وتعتمد يف نرش اخلرب عىل النص
والصورة ،كام أهنا تفسح جماالً واسع ًا لإلعالنات

اإلشهارية .ثم يف هناية عام  2004اخذت اجلريدة
عىل عاتقها إضافة مالحق اسبوعية تصدر يف خمتلف
املجاالت يرشف عليها صحافيون متخصصون يف
املقر الرئيس بلندن ،وهي كالتايل (جريدة الرشق

األوسط).

وانام تقف مكتوفة األيدي حياهلا (الباحثة باالطالع

الجريدة وموقفها من زيارة الأربعين:
عندما نتناول موضوع ًا يتعلق باإلعالم اليوم

يتبادر اىل الذهن مقولة للفيلسوف الفرنيس الشهري

غوستاف لوبون مفادها «اجلامهري حتركها العاطفة
وال تؤمن باملنطق» ( )12/1991بمعنى إن
األفــراد يميلون دوم ـ ًا يف متابعتهم لألحداث اىل

نتيجة احلدث احلاصل دون اللجوء اىل حيثيات ما
جرى من الناحية املنطقية وذلك ألننا نعيش وسط

جمتمع ال يعرتف باملهنية ويميل كل امليل اىل التضليل

•ملحق حصاد األسبوع

وتشويه احلقائق وهذا ما نالحظه اليوم من اغلب

•ملحق الصحة

وسائل االعالم التي ال تسمو اىل ان تكون مصدر

•ملحق التقنية

إلظهار احلقيقة بقدر ماهي وسيلة للتشويه والتزييف

•ملحق ملسات

لتحقيق مآرب جهات معينة او خللق ضجة إعالمية

•ملحق اإلعالم

هتدف من خالهلا الشهرة والكسب ال غري .ومثالنا

•ملحق السفر والسياحة

هنا هو جريدة الرشق األوسط السعودية وما نرشته

•ملحق اليوميات (يومي)

عندما تناولت زيارة األربعني لإلمام احلسني،

من أخبار متس معتقدات وطقوس املسلمني الشيعة

•ملحق فنون وأنغام

واملتصفح هلــذه اجلــريــدة يالحظ أهنــا اتسمت

بــاالعــتــدال جتــاه القضايا العاملية الــتــي تشغل

بــال جمتمعاتنا اليوم وخاصة ما يتعلق باختاذها

موقف ًا معتدالً بخصوص قضية الرصاع العريب
اإلرسائييل باملقارنة مع الصحف العربية األخرى
وميلها اىل االعتدال والتقارب مع العامل اخلارجي

فالذي يالحظ االعداد الورقية او االلكرتونية من

فقد واكبت اجلريدة خالل سنوات إصدارها فرتات

زيــارة األربعني وكانت هلا يف هــذا اجلانب بعض
املقاالت التي تناولت الزيارة وحيثياهتا وما انطوى

حتت لوائها ،وكانت من أبرز األمور التي تناولتها
اجلريدة يف عددها الصادر يف  20نوفمرب ترشين

الثاين لسنة  2017عن زيارة األربعني بعنوان»:حتذير

أممي من حاالت احلمل «غري الرشعي» يف كربالء،
والتي يصف هبا مراسل اجلريدة املوجود يف كربالء
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وجود حاالت محل غري رشعي ويوثق كالمه هذا اىل

تقرير نسبه اىل املتحدث باسم منظمة الصحة العاملية

غريغوري هارتل ،يقول فيه« :إن املناسبات الدينية
التي تقام يف العراق تشهد يف الغالب اختالط ًا غري
منتظم بالوفود القادمة من خارج العراق خصوص ًا

من مجهورية إيران مما يصعب عىل القوات األمنية
السيطرة عىل الوضع بسبب كثرة املشاركني ،مشري ًا
اىل أن السنة السابقة لسنة نرش املقال قد حصلت

حاالت محل ألكثر من  169امرأة عراقية بطريقة غري

رشعية داعية وزارة الصحة العراقية اىل نرش الوعي
للحد من هذه الظاهرة».

وهــذا ما يوضح لنا الــدور املضلل الــذي لعبه

االعالم العاملي يف كيفية الرتويج لظاهرة ما والسعي
اىل اإلطاحة باملقدسات وبالطقوس واملعتقدات
الدينية السائدة يف املجتمعات اإلسالمية ورضب كل

مقدس.

النتائج
من خالل البحث توصلت اىل النتائج التالية:

1.يقصد بالشعائر احلسينية جمموعة مراسيم يؤدهيا
احباب اهل البيت يف كل مكان هلم فيه

حضور من زيارة احلسني واقامة املجالس
احلسينية والبكاء عليه ،وقد طغت تسمية

الشعائر عىل مراسيم احلزن عىل سيد الشهداء اذ
اهنا اختصت بذكر االمام احلسني فيها.

2.ان زيارة االربعني تعطي صورة واضحة عن
وحدة الصف وازالة كل الفوارق الطبقية

والعرقية وتوضح عىل مر السنوات املاضية
والقادمة التواصل وجتديد العهد بني الشيعة

واملوالني وبني اإلمام احلسني وستبقى

املحرك الرئيس لألفراد للسري نحو حتقيق
األهداف السامية التي م َّثلها اإلمام احلسني.

اثارت هذه املقالة ضجة إعالمية كبرية من قبل

3.اإلعالم سالح ذو حدين وذو تأثري ممكن أن
يكون إجيابي ًا وأحيان ًا يكون ذو تأثري سلبي خاصة

الدينية فقد استنكرت احلكومة العراقية ما ورد يف هذه

الكبري يف املجتمع والتي تتخذ اهتامم اجتامعي

القوى السياسية املتنفذة وحتى من قبل اهليئات

فيام يتعلق بالظواهر االجتامعية ذات التأثري

املقالة وطالبت بإعتذار رسمي من القائمني عىل نرش

ومساحة كبرية داخل املجتمع كزيارة األربعني
وهنا ممكن ان يوظف اإلعالم توظيف ًا إجيابي ًا

خرب كاذب وقالت املنظمة يف بياهنا :إهنا تنفي بشدة

يف نفوس املسلمني.

هذا املقال ،يف حني سارعت منظمة الصحة العاملية

اىل تكذيب ما ورد يف بيان وصفت فيه الترصيح بأنه
ما ورد يف أحد املواقع اإللكرتونية من معطيات،
مستنكرة استخدام اسمها يف خرب عار عن الصحة مما

دفع باجلريدة اىل تقديم إعتذار رسمي والقيام بحذف

اخلرب من مواقع التواصل التابعة هلا.

وممكن أن يستغل بالطعن يف املصداقية وما متثله

4.مثلت جريدة الرشق األوسط السعودية املثال
السلبي لإلعالم الذي هيدف اىل تزييف وتشويه

صورة الشعائر احلسينية واملقدسات ذات التأثري
اإلجيايب يف نفوس متبعيها ،حيث كان هلا األثر
السلبي يف تشويه صورة الزيارة االربعينية من

32

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

المحور الإعالمي

خالل نرش األخبار والتحقيقات التي تنتقص

7.السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة

من خالل نرش االكاذيب عن الزوار ونرش بعض

8.احلكيم ،حمسن ،مستمسك العروة الوثقى ،دار احياء

وتشوه قدسية هذه الزيارة يف نفوس املسلمني
العادات السلبية ونسبتها للزائرين املشاركني يف

هذه الزيارة.

والتجديد ،دار زين العابدين ،قم املقدسة.2011 ،

الرتاث العريب ،بريوت ،بال .ت.

9.عيل الوردي ،دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي،
منشورات سعيد بن جبري ،قم املقدسة.2005 ،
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بريوت1412 ،هـ.
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4.ابن منظور ،ابو الفضل حممد بن مكرم بن عىل مجال
الدين ابن منظور (ت711 :هـ) ،لسان العرب،

12.سيكولوجيا اجلامهري ،ترمجة وتقديم :هاشم
 https://ar.wikipedia.org/wiki13.ويكبيديا املوسوعة
احلرة ،جملة الرشق األوسط.

14.جريدة الرشق األوسط االلكرتونية،

issue15487

).(aawsat.com

 15.الطربي ،حممد بن جرير(ت310:هـ) ،جامع
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م�سيرة االربعين ومقاربات مع مبادئ الحرب
(قراءة في الو�سائل والغايات)
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الملخ�ص
عىل الرغم من ان مفهوم احلرب قديم بقدم االنسان ،ومتشابه من حيث طبيعة الرصاع واطراف النزاع،

فأنه يبدو خمتلفا من حيث القواعد واملبادئ التي يسعى الطرفان اىل هتيأهتا قبل حدوث الرصاع والتي تستند

عىل اساسها مجيع العمليات التعبوية املبكرة وحسب خطط السوق العسكري ،السيام وان احلرب ومبادئها

كانت معروفة لدى الصينيني والرومان واملسلمني اال اهنا اصبحت متغرية بحسب التسلسل الزمني لتلك
املجموعات التارخيية مقرتنه بتطور العلم وتقنية صناعة السالح واختالف االساليب والتكتيكات احلربية

للجيوش املتحاربة ،نعتقد نحن ان مسرية االربعني اخلالدة تشكل يف كل جوانبها الفكرية والدينية واالدبية
واالنسانية واالجتامعية مقومات املبادئ التي يتفق عليها املفكرون بأهنا اساس وقواعد احلرب احلديثة عىل

الرغم من ان مالحمها الظاهرية قد ال تشري اىل هذه املعاين ،لكننا نعتقد من خالل البحث ان مبادئ السوق العام
واالسرتاتيجية الشاملة للحرب قد جتسدت من خالل مسرية االربعني العظيمة.
كلامت مفتاحية :احلرب ،الرصاع ،مسرية األربعني.
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The March of the Forty and Approaches to the Principles of War
(Read about means and ends)
Mr. Yahya Shuaib Abbas Al-Sultani

Lect. Huda Muhammad Jawad AlTamimi

Arab Society for Human Rights

Faculty of Arts - University of
Mustansireya

abstract
Although the concept of war is as ancient as stone-age, its nature has always been nearly constant
regarding conflicting parties and conflicts' nature regardless of the eras and the parties to the conflict,
it seems different in terms of the rules and principles that the parties seek to prepare before the conflict
occurs, those rules and principles determine all early tactical operations and plans that abide by the military traditions of the time. War and its principles were recognized by Chinese, Romans and Muslims,
but they changed with the progress of the historical periods in which those nations lived. Also war and
its principles evolved with the evolution of science, the development of arms industry, and the different
methods and tactics of armies’ warfare.
We believe that the timeless March of the Fortieth Day Visit constitutes in all its intellectual, religious, moral, humanitarian and social aspects, the essence and norms of modern warfare agreed upon
by intellectualists; although its manifestations may not reflect this, but based on the research we believe
that the principles of the military traditions of the time and the comprehensive strategy of war, have been
embodied through the grand March of the Fortieth Day Visit.
Keywords: War, Conflict, March of the Fortieth Day Visit.
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خالهلا انشاء وبناء قواعد للحرب ختتلف من الناحية

المقدمة
عىل الرغم من أن مفهوم احلــرب قديم بقدم

االنسان ،ومتشابه من حيث طبيعة الرصاع واطراف

النزاع ،فأنه يبدو خمتلفا من حيث القواعد واملبادئ

التي يسعى الطرفان اىل هتيأهتا قبل حدوث الرصاع
والتي تستند عىل اساسها مجيع العمليات التعبوية
املبكرة وفق ًا خلطط السوق العسكري ،السيام وان

احلــرب ومبادئها كانت معروفة لــدى الصينيني
والرومان واملسلمني اال اهنا اصبحت متغرية بحسب

التسلسل الزمني لتلك املجموعات التارخيية مقرتنة

بتطور العلم وتقنية صناعة السالح واختالف

االساليب والتكتيكات احلربية للجيوش املتحاربة،
نعتقد نحن ان مسرية االربعني اخلالدة تشكل يف

كل جوانبها الفكرية والدينية واالدبية واالنسانية
واالجتامعية مقومات املــبــادئ التي يتفق عليها

املفكرون بأهنا اساس وقواعد احلرب احلديثة عىل

الرغم من ان مالحمها الظاهرية قد ال تشري اىل هذه
املعاين ،لكننا نعتقد من خالل البحث ان مبادئ

السوق العام واالسرتاتيجية الشاملة للحرب قد
جتسدت من خالل مسرية االربعني العظيمة.

أشكالية البحث :هل لنا ان نسأل ان االعامل

واالفعال يف مسرية االربعني العظيمة قد تشكل

قواعد ومبادئ للحرب يمكن االستفادة منها يف
التحديات التي تواجه حارض ومستقبل االمة.

الفنية عام يدرس ويعتمد اليوم من مدارس غريبة من

الناحية التكوينية والسيكولوجية واجلغرافية وهل لنا

من اعتامدها مستقبال كقواعد لعقيدة عسكرية وطنية

عراقية خالصة.

خطة البحث :قسم هذا البحث عىل ثالثة حماور

مع مقدمة وخامتة ،ناقش املبحث االول مفهوم
احلرب ومبادئها فيام درس املبحث الثاين مقاربات

مبادئ احلرب مع صور املسرية االربعينية ،وتناول
املبحث الثالث املصادق العملية لصور مبادئ احلرب

(فتوى اجلهاد الكفائي .)2014

المبحث الأول :الحرب ومبادئها
المطلب الأول :معنى الحرب ً
لغة وا�صطالح ًا
يعد الكثري من املفكرين ان احلرب حالة إنسانية

واجتامعية ظهرت منذ خلق االنسان ،وان التاريخ

االنساين موسوم بالعديد من احلوادث التارخيية التي

شهدهتا بداية اخللق وعملية الرصاع بني حموري اخلري
والرش ،كام حدثت يف رصاع ولدي ادم هابيل وقابيل

(عليهام السالم) ،وما نتج عنهم من اثار اىل يومنا
احل ــارض( ،)1ويقسم املفكرون مفهوم احلــرب عىل

اجتاهني تتنافس املدارس الفكرية اىل تسبيب احلرب
اىل أحدمها(:)2

•االجتاه األول :املدرسة الواقعية،ويرجع

فرضية البحث :من خالل التجارب العديدة

املفكرون هذا االجتاه اىل عد احلرب حالة

العراقي بنوعية فريدة من الناحية العسكرية يمكن من

اختاذ احلرب كوسيلة من وسائل حفظ امللك او

والصفات والطاقات النوعية التي يمتلكها الشعب

شخصية تتطلبها إدارة احلكم ورغبة احلاكم يف
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ديمومة احلكم ،ومحايته ،وهذا ما شهدته حوادث

وحاسمة ،كالقيم واالهداف واملصالح ويعني كذلك

•االجتاه الثاين :املدرسة االجتامعية ،ويرجع

قبل الطرف األقوى عىل الطرف األضعف والتأثري

اجتامعية هلا عالقة بمتغريات أخرى قد تكون

هي احلرب بوسائل لطيفة ،واحلرب هي السياسة

تارخيية كثرية يف اوربا واسيا.

مفكرو هذه املدرسة اىل عد احلرب حالة واقعية
متغريات اقتصادية او متغريات اجتامعية حتكمها

ظروف واحتياجات ومتطلبات الدول املتحالفة
وكثريا ما شهدنا يف وقتنا احلايل كثري ًا من احلروب
التي كانت دوافعها اقتصادية.

أوال :معنى احلرب لغ ًة

احلرب نقيض السلم وتأيت بمعاين أخرى مثل

ـارب،
القتال او اهلــاك وهي مصدر لألفعال (حـ َ

يف املفاهيم السياسية فرض االرادات السياسية من
يف سلوكه ونمط سياسته ،اذ يشري كالوتز« :السياسة

بوسائل عنيفة»(.)5

وهذا يعني ان الرصاع نوع وشكل من اشكال

احلــروب عرب التاريخ ،اذ تعد احلرب اقدم ظاهرة

اجتامعية وإنسانية،وتلعب احلــروب دورا مه ًام يف
التعبري عن رغبات وأفــكــار الــدول األقــوى بعد

ان أصبحت وسائل احلرب وسائل غري مرشوعة
ودنيئة يف حتقيق أغــراض سياسية ،واصبح شكل

حيارب ،حارب) وقد وردت  6مرات يف آيات القرآن
َْ ْ َ َ ّ ْ
َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
شد
الكريم كقوله تعاىل فإِما تثقفنهم ِف ٱلر ِ
بف ِ
َ ْ َ َ َّ
َّ َّ َ
ب ِ ِهم َّم ْن خلف ُه ْم ل َعل ُه ْم يَذك ُرون االنفال  ،57ولقد
استخدمها شعراء العرب مئات املرات يف قصائدهم

أماكن بعيدة وامنة ،ميادينها املدن واملزارع واملصانع

شعر حسان ابن ثابت(:)3

األسلحة التقليدية اىل األسلحة غري التقليدية كام

الشعرية يف أبواب احلامسة والبطولة واهلجاء مثل
َــان و َل َأ ْشــهــدْ بِـب ـ ْطــحـ ِ
َعــن ِ
ـاء َمـ َّكـ ٍـة
َ
َ َ
َ ْ
ـــــال َبــنِــي كَــ ْع ٍ
ِر َج ُ
ـــابـــا
ــب ُ َتــــ ُّز ِر َق ُ َ
ــأي ِ
ــدي ِر َج ٍ
ـــال َل ْ َي ُس ُّلوا ُس ُيو َف ُه ْم
بِ َ ْ
ِ
ِ
َو َقــــت َ
ـاب ــا
ـــر َل ْ ُ َت َّ
ـــــن ثــ َي ـ ُ َ
ْــــى كَـــث ٌ

ثاني ًا :معنى الحرب ا�صطالح ًا
يطلق اصطالح احلرب عىل حالة الرصاع التي

خيوضها طرفان خمتلفان لتحقيق اهداف سياسية او
اقتصادية او اجتامعية( ،)4وهو يعني كذلك املواقف

املتعارضة بني جمموعة من األطــراف بصورة حادة
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التدمري والقتل بصورة ال تعقل ،منذ تأطري احلروب

بصبغة ايدلوجية تتعدى مناطق ساحات القتال اىل
املدنية،بعد ان تغريت وسائل االيذاء والعنف من

حدث يف هريوشيام وناغازاغي .)6(1945

المطلب الثاني� :أنواع الحرب
تنوعت التقسيامت والتصنيفات التي تطلق عىل

احلــروب حسب األغــراض العلنية والرسية التي

شنت من اجلها حسب التطورات التارخيية التي

شهدهتا اإلنسانية بمختلف العلوم واالجتاهات وعىل
النحو االيت:

المحور الإعالمي

.1الحروب التقليدية (القديمة الحديثة)

عليها مثل احلرب اكتوبر.1973

احلــروب القديمة :وهي احلــروب التي حدثت

.بب.احلرب البحرية ( :)11وهي احلرب التي تكون

الوربا والرشق األدنى لغاية سقوط اإلمرباطورية

كبري ،مثل البحريات واالهنار وتقتيض الطبيعة

منذ بداية التاريخ املسجل حتى هناية التاريخ القديم
الرومانية عام  476ميالدية ،كاحلروب الرومانية
وفتوحات صدر اإلسالم(.)7

ساحتها البحار واملحيطات او أي جسم مائي
املائية ان تستخدم اجسام طافية فوق املاء كل

السفن والغواصات والبارجات والفرقاطات
وقسم من الطريان البحري ،ويكون هدفها

احلــــروب احلــديــثــة :هــي احلـــرب الــتــي يتخذ

اما تدمري اسلحة العدو البحرية والتجارية او

تكن،استخدمت يف احلرب القديمة وتوكد بشكل

ضخم مثل إنزال النورماندي يف فرنسا عام

عىل تفوقهم ومحاية ارواحــهــم وهــي بذاهتا تتخذ

 .جحرب النجوم( :)12وهو نوع من التنافس

فيها أساليب ومفاهيم وتكنولوجية عسكرية مل

السيطرة عىل املضائق املائية او إنزال بحري

كبري عىل حتديث إمكانيات القتال واملقاتلني للحفاظ

.1944

اشكال مثل احلرب الشاملة واحلرب املعارصة(،)8

العلمي بني عدد حمدود من الدول مثل أمريكا
واالحتاد السوفيتي سابق ًا والصني وفرنسا

دون استخدام التكنولوجية املتطورة جــدا التي

فضائية تغطي املجرات الكونية او نرش منظومة

فضال عن احلــرب التكنلوجية وهي احلــرب التي

جيري فيها استخدام جمموعة من األسلحة التقليدية
تفرتضها األسلحة النووية واسلحه الفضاء،وتكون
قدرهتا عىل التدمري وااليــذاء حمــدودة نسبيا قياسا

لألسلحة النووية مثل احلرب العاملية االوىل -1914
.)9( 1918

للسيطرة عىل الفضاء وعسكرته وانشاء حمطات

من األقامر الصناعية ،وقد يدخل يف قسم منها

بعض الصواريخ العابرة للقارات حتت مسمى
اجلوفضائية ،وال ينظم هذا النوع من احلروب

قوانني دولية ملحدودية الدول التي متتلك هذا
النوع من التقنية ،وانام تنظمها اتفاقات ثنائيه مثل

مبادرة الدفاع االسرتاتيجي عام .1983

.2الحروب من الناحية الجغرافية:
وهي عىل انواع:

 .أاحلرب الربية ( :)10وهي احلرب التي تشن عىل
اليابسة وقد تكون السهول واجلبالوالصحاري
ميادينها وتكون طبيعة األسلحة فيها مقترصه

عىل املشاة والدروع وقسم من الطائرات،
ويكون تأثريها عىل احلياة الطبيعة (االرض) وما

.3الحرب الوظيفية
وهي عىل انواع:

 .أاحلرب النفسية واإلعالمية

()13

 :وهي احلرب

التي تشنها اجهزة خمتصة يف الدولة لغرض

تدمري الروح املعنوية ملواطنني وجنود الدول

املعادية ،وتستخدم أساليب اخلوف واهللع يف
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كرس معنوياهتم عن طريق اإلشاعة والدعاية

االقتصادي والثقايف واالجتامعي واحلضاري للدولة،

.باحلرب االقتصادية( :)14وهي احلرب التي يكون

حسب املتغريات واالبعاد التارخيية لطبيعة البلدان،

أخرى ملنع النشاط االقتصادي وحرماهنا من

اىل ربط جيوش الدول املحتلة لعقيدهتا العسكرية،

والطابور اخلامس.

أساسها فرض عقوبات اقتصادية عىل دول
املوارد التي حتصل عليها من جراء العمليات

التجارية ،واهليمنة عىل رؤوس األموال يف
البنوك األجنبية وتقوم أمريكا باملهمة الرئيسية

يف هذا النوع من احلروب ،كام جرى يف احلصار
االقتصادي عىل كوبا وفنزويال وكوريا الشاملية
وايران.

 .جاحلرب الناعمة( :)15وهو أسلوب جديد من

وكثريا ما نالحظ ان الدول االستعامرية دائام ما تلجأ

حتى ال تتمكن من التحرر ونيل احلرية ،وهنالك شبه
اتفاق عىل ان العقيدة العسكرية بمركباهتا الثالث
التدريبية والتنظيمية والقتالية تعتمد عىل جمموعة من

املبادئ األساسية التي تشكل أساس نظرية احلرب
املتمثلة باملبادئ االتية:

 .1املحافظة عىل الغرض(اهلدف) (:)17

ويسمى أيضا املحافظة عىل اهلدف من احلرب،

احلروب الذي صنعته الواليات املتحدة يف ايام
احلرب الباردة ضد االحتاد السوفيتي سابق ًا يف

واهلدف السيايس املخفي من وراء العملية العسكرية

من خالل تعظيم وتزيني املشاريع والسياسات

السياسية او الضغط االقتصادي بحيث ال يمكن

حماولة جذب وخماطبة مواطني الدول املعادية
والشخصيات األمريكية وجعلها نموذجا

لغرض التأثري يف الراي العام عرب وسائل الثقافة
واالدب والسينام واال عالم.

المطلب الثالث :مبادئ الحرب
تعتمد كل جيوش العامل عىل جمموعة من النظريات

العسكرية التي تشكل يف جمموعها جممل مفهوم العقيدة
العسكرية (االسرتاتيجية العسكرية) ( ،)16وهي

تأخذ اغلب سامهتا من احلاجات الطبيعية والتجارب
التي نتجت عن عمليات الــراع التي خاضتها
اجليوش عىل مر التاريخ ،وتكاد تشكل سامت وطنية

للجيوش الوطنية اذ تؤثر فيها البيئة الوطنية والنشاط
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وحيقق بمختلف الــوســائــل كالعنف او احلــرب
التنازل عنه ،ألنه يفقد احلرب رشعيتها واصالتها

ولكن يمكن التمويه بإخفاء اهلدف وراء غايات

أخرى يدركها القادة السياسيون ،وجمموعة حمدودة

من القادة العسكريني مثل الغرض من احلرب اكتوبر

عام  1973حترير سيناء،بينام اهلدف السيايس هو
اجللوس عىل طاولت املفاوضات.
 .2املفاجأة واخلداع

()18

:

يعد عامل املفاجأة يف احلرب ركن ًا أساسي ًا من

عوامل النرص تقتيض الرضورات احلربية،ويعد قسم

من املفكرين نوع ًا من اإلجراءات االستباقية،وهذا
املبدأ يشكل عام ً
ال مه ًام يف حالة تــوازن القوى او

انعدام الفروقات بني اجليوش املتحاربة ،ويعتمد هذا

المحور الإعالمي

املبدأ ويرتبط به مبدأ اخر هو مبدأ املخادعة والتضليل
اذ ال يمكن االتيان بمبدأ املفاجأة دون اجراء عملية

تضليل وخداع سوقي او تعبوي او سيايس يسبق
عملية املفاجأة ،وعامل املفاجأة يــؤدي اىل إيقاع

االربــاك واالضــطــراب يف صفوف العدو،ويفقده
السيطرة والتنظيم والتامسك ولذلك ما حتسم
احلروب بالرضبة األوىل املفاجأة كام حدث يف حرب

حزيران  1967عىل اجلبهة املرصية ،ودائام ما ترفق

خطط املعارك ثالثة انواع من اخلطط (اسرتاتيجية)

وتشمل احلوادث السياسية واإلعالمية والعسكرية،
امــا (التكتيكية) فهي تشمل التحركات داخــل
جسد القوات املسلحة للوحدات واألشخاص،اما

(العملياتية) فتشمل حركة اخلــداع داخــل ساحة
حمدودة وزمن حمدد من ساحة العمليات.

املؤسسة العسكرية وقت السلم ومدى اهتامم الدولة
للمؤسسة العسكرية ومقدار االنفاق عليها.
 .4احلشد والتعبئة

()20

:

يقصد بعمليات احلشد والتعبئة عملية حشد كل

الطاقات البرشية واالقتصادية وادخاهلا يف خطط

السوق العام واخلاص وتبويب كل اجلهود لغرض
احلصول عىل أعىل النتائج ،وقد تشمل عمليات

دعوة مواليد االحتياط وعمليات سوق املجندين
وعمليات التدريب ورشاء األسلحة وعقد صفقات

االقتصاد وحشد القوة يف زمن حمدد بام حيقق التفوق

النوعي وإعطاء زخم لصانع القرار السيايس ،ويتم
وضع خطط مدروسة هلذه األغراض والعمل عليها

وقت السلم واجــراء املامرسات عليها وخصوصا
اخلطط اإلعالمية.

 .3املبادأة والعمل التعريض(:)19

ان القدرة عىل البدء باملعركة واهلجوم عىل قوات

العدو واالنعكاس احلقيقي لالستعداد القتايل جراء

الوصول ملراتب عالية من القدرة التدريبية واجلاهزية
القتالية ،من جراء توفري كل املستلزمات واملتطلبات

التي حيتاجها العمل العسكري من األشخاص
واألسلحة ومتطلبات الدعم اللوجستي حتت قاعدة

(اهلجوم خري وسيلة للدفاع) ،وهي من أسس احلرب
اخلاطفة بغض النظر عن احلقائق األخالقية األخرى

وهي تعني يف معنى اخر القدرة عىل السبق واختيار

ساعة الصفر وحمــور العمليات وطبيعة املناورة،
وقد تعكس عملية املبادأة والتعرض مقدار ارتفاع

احلالة املعنوية والتفوق النوعي الذي وصلت اليه

 .5املرونة(:)21

وتعني الــقــدرة عىل املــنــاورة وحتويل الفائض

من اجلهد اىل مواقع أخــرى اكثر حاجة بنا ًء عىل
تقديرات مواقف جترهيا القيادات املسؤولة ،وتأخذ
بنظر االعتبار اإلمكانيات الذهنية والبدنية وااللية
والتكنلوجية ،وقــــدرات الــقــوات عــى تداخل

الــواجــبــات والصفحات اذا كانت قــد أجريت

عليها تدريبات وممارسات سابقة ،ويذهب العلم
احلديث اىل ان املرونة قد تعني القدرة عىل إجياد
البدائل واخليارات املناسبة للمعاضل واحلاجات

املتجددة واستخدام الكتل االلية والبرشية بشكل
واسع ولعلكثرة التدريب والتكرار ترفع كثريا من
مستويات املرونة.
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.6االقتصاد يف القوى(:)22

ويقصد به احلرص عىل استخدام اقل االحجام

العسكرية من القدرات البرشية واللوجستية وااللية

يف بام يلزم يف تنفيذ األهــداف واستبعاد القوات
والطاقات األخرى الفائضة،واالحتفاظ هبا الوقات

أخرى اكثر رضورة ويتمثل يف حتديد أوقات استخدام
واستدعاء جنود االحتياط وحتديد استخدام أنواع

من الذخائر ومواد الدعم اللوجستي مع استخدام

تكتيكات وأساليب حتفظ اجلزء األكرب من،القوى

مثل االبتعاد عن الصدام املبارش واستخدام الطائرات
واملدفعية او عدم التورط برصاع مفتوح واستخدام

أساليب احلرب اخلاطفة او املحدودة وهذا أسلوب
مشهور يف احلروب اإلسالمية استلهمتها األفكار
العلمية العسكرية احلديثة
.7التعاون(:)23

يقصد هبــذا املصطلح إضافة للمتعارف عليه

من بذل اقىص درجات املساعدة بني أفرع القوات
املسلحة الربية والبحرية واجلوية ،لغرض اجراء

عمليات التنسيق واملساعدة يف تذليل الصعوبات

والسامح لألفرع باحتواء وسد النقص لدى الفروع
األخرى يف جمال العمليات العسكرية،ويعد التعاون

دورا مكم ً
ال ملبدأ املرونة او العمل بصورة مركبة

بني فرعني او اكثر كاستخدام املشاة والطائرات يف
العمليات احلربية كام حصل يف انزال النورماندي

عىل السواحل الفرنسية يف حزيران عام ،)24(1944
وتدخل عمليات التعاون يف العقائد العسكرية كمبدأ

مهم يف اسرتاتيجيات التخطيط للحرب وما يميز
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هذا املبدأ انه يبدأ مع العمليات العسكرية وينتهي

بأنتهائها.

.8األمن(:)25

ويقصد به العمليات االستخبارية التي ختتص

بجمع املعلومات وتقيمها وحتليلها وتزويد غرف
املعلومات هبا او بجانبها األمني فيام خيص األمن
الوقائي للقطعات (اشخاص ومعدات) ،يف ساحة

العمليات واملناطق اإلداريــة اخللفية ويدخل فيها

بشكل رئييس امــن اخلطط القتالية واإلداريــــة،
واملناورة والسوق ويدخل يف مفهوم األمن (األمن

الصحي والغذائي واالقتصادي والسيرباين والثقايف
واالجتامعي) ،التي قد يتناول منها مفهوم األمن

القومي التي تشكل بعمومها مرتكزات عملية
السيادة والدفاع عنها.

.9الروح املعنوية(:)26

يقصد به اإلجراءات التي تتخذها الدولة يف جمال

بناء وحتصني روح االنسان ومعنوياته عرب برامج
معده بصورة دقيقة وحمرتفة ،وتصور أي معنى لنرص
حقيقي دون ارتفاع واضح للروح املعنوية التي يتمتع

هبا اجليش والشعب الداعم له ،وقد تُسند املهمة اىل
دوائر حرفية متخصصة باحلرب النفسية يف جانبيها

اهلجومي والدفاعي ويمثل وزير الدعاية األملاين

غوبلز وهيئته واساليبها وممارستها أوضح الدروس
يف ذالك .
()72
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المبحث الثاني :مقاربات مبادئ الحرب مع
�صور الم�سيرة االربعينية

والــعــودة مــرة اخــرى يف العام القادم اشــد صالبة

وايامن ًا ،واهلدف الثاين هو الوصول اىل حرم االمام
احلسني واخيه العباس واداء واجب جتديد

مع حلول شهر صفر من كل عــام ُتــي مجوع

البيعة وجتديد اعــان النرصة ،اما اهلــدف الثالث

تنطلق مواكب الزائرين من كافة املحافظالت العراقية

رافع راية اهلدى وخملص البرشية االمام احلجة

الزائرين من كل بقاع العامل مراسم زيارة االربعني ،اذ

فاالستعداد للمنازلة الكربى بني احلق والباطل بني

قاصدين مدينة كربالء ومشهد االمام احلسني،

وبني مجوع املستكربين(.)30

الحياء هذه الزيارة والتي قد تستمر ألكثر من 20
يــومـ ًا ،حيــاول الباحث الربط بني مبادئ احلرب
ومراحل االعــداد واملسري هلذه الزيارة من خالل
االيت:

اما االغراض من الزيارة فهي ،استنكار جرائم

الباطل آلل امية يف يوم  10حمرم ،ومؤاساة الرسول
االعظم باستشهاد سبطه وجمموعه مــن اله

وصحبه الكرام ،ومواساة سيدة نساء العاملني بسبي
بناهتا وقتل اوالدهــا ،واستلهام العرب من القدرة

 .1احلفاظ عىل الغرض:

ويعني هذا املبدأ الرتكيز عىل االهداف الرئيسية

للخطة االسرتاتيجية وعدم احلياد عن الغاية الرئيسية
رغــم املــنــاورات األمنية والسياسية والعسكرية
واالعالمية يف الوصول اىل اهلدف الرئييس الذي

بنيت علية مبادئ كربى يف الدين االسالمي ،وقد اكد

رسول اهلل وائمة ال البيت يف مناسبات كثرية
برضورة الزيارة رغم املصاعب والتكاليف املادية
واملعنوية( ،)28التي قد تدفع عنها كرضائب مثل القتل

وقطع االيــادي او سمل العيون ،وكذالك التأكيد
عىل استحضار كل املعاين إلعطاء املشاعر اجلانب

العبادي والفكري واإليامين من خالهلا والرتكيز عىل
ساحة املعركة (كربالء) ومنطقة العمليات الكربى يف
الساحة العراقية(.)29

وعليه فان أهداف الزحف املليوين هو الوصول

اىل كربالء يف يوم  20صفر من كل عام ،واداء الزيارة

االهلية لنرصة احلق مع قلة النارص وكثرة العدو وان

اهلل ينرص من نــره ،ونرش الفضيلة وبناء الروح
الصافية واستنشاق عبري احلرية والثورة التي اوقدها
ابو االحرار.)31(

 .2املبادأة والعمل التعريض:

ويعني هذا املبد القدرة عىل اختيار الزمان واملكان

للوصول اىل اهلدف،حتى اذا كانت التكاليف غالية
وهي ترمز اىل القدرات الفذة التي يتمتع هبا املهاجم
والعزم واالرصار واالستعداد العايل للنجاح وتتمثل

بالعنارص االتية(التجمع والتشكيل وعبور خط

الــروع وساعة الصفر)( ،)32ولو الحظنا مناطق

جتمع الزائرين لوجدناها متعددة يف كل بقاع العامل

رشقا وغربا وشــاال وجنوبا تتخذ جماميع صغرية
منفردة تارة وتتخذ شكل املجاميع السياحية الدينية
الكربى تارة اخــرى ،وتتسم بالتنظيم واالنضباط
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العايل طبقا لتوقيتات صارمة،اما التشكيل فهو يتأثر

واخلــدام بالتهيئة ،بام يؤمن جهود الدعم الذاتية

شتا ًء وصيف ًا ومع ارتفاع التهديدات األمنية( ،)33او

واخلدمية وتنظيم عمليات حجز الطريان وهتيئة

بمجموعة من العوامل املناخية واجلغرافية واألمنية
انخفاضها ليال او هنارا وهذا ما كانت عليه االوضاع

قبل عام  ،2003وبعد احتالل العراق عام  2003اذ
كانت اغلب التشكيالت تعتمد عىل املسري والتنقل
املنفرد املتقطع( ،)34واملزدوج يف احيان وبمجموعات

قليلة خوفا من عيون السلطة احلاكمة،واختذ التشكيل
صورة الكتل الكبرية املتوالية كرتل طويل له بداية
والهناية لــه ،وباختالف االجتــاهــات وهــذا عامل

مضاف لتحقيق املبادأة مع احتامل توسيع جبهات
التعرض اذا كان غري مدبرا ،واما ساعة الصفر التي

يتم فيها جتاوز خط الرشوع فهي ال يمكن حتديدها
اذ ختتلف ايضا باختالف اماكن انطالق الزائرين
منطقيا،ومن ذالك نعتقد بان القيادة املسؤولة عن

تنظيم هــذه الشعائر متتلك امكانية حتريك هذه
املجاميع املليونية وتوجيهها باي اجتاه لغرض حتقيق
اهلدف الرئييس وهو كربالء احلسني.
 .3التحشد:

بأجراء االستعدادات البدنية واالقتصادية والدينية
اماكن االقامة وبناء املواكب الوقتية املتحركة والثابتة

وتوزيع املسؤليات والواجبات بام يؤمن توفري الدعم
املختلف ألكثر من عرشين مليون زائر ،وهو جهد مل

يسجل مثيله اال يف هذا املكان من االرض ،اضافة

للجهد احلكومي اخلــدمــي ،وتؤمن االجـــراءات
األمنية من قبل هذه االماكن ،وأثناء عملية التحشد
ال يتم ادخار اي جمهود او طاقة او فكرة لوقت اخر

العتقادنا بان احسن وافضل االوقات التي يتم فيها

استثامر املجهودات بشكل مثايل يرضاه اهلل تعاىل

ورسوله الكريم ويف املدة املحصورة بني االول
من املحرم والعرشين من صفر(.)36
.4املرونة:

البــد للمخطط واملنسق لعمليات كــرى من
هذا النوع من تواجد قدر ٍ
عال من املرونة العقلية
واحلركية ،خاصة اذا ماعلمنا اننا نتحرك وسط جتمع

مليوين يتجاوز حضوره عرشين مليونا ويتحرك بكتل

ويقصد به جتميع كل مصادر القوة البرشية

برشية متنوعة وخمتلفة عرب بوابات فرعية ويتعرض

عىل حتقيق االهــداف املرجوة،وهنا يتم التحشد

عىل خمتلف اجلــبــهــات( ،)37ان عمليات التنسيق

واالقتصادية والصحية وتسخريها من اجل العمل

قاريا كام هو احلال يف قارة امريكا الشاملية يف وقت
حمدد،او التجمع دوليا مثل اهلند ونيجرييا واسرتاليا

والسويد كل حسب التوقيتات اخلاصة به( ،)35او يتم
التحشد عىل مستوى املحافظات وهو اجلهد الرئييس

يف عملية التحشد حيث يقوم املريدون من الزائرين

44

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

لتهديدات خمتلفة االشكال واالنواع يف زمن واحد

وحساب حجم التحديات املتوقعة حتتاج اىل مستوى
ٍ
عال من االدراك والوعي وامتالك التصور واخلربة

الالزمة ملواجهة املصاعب وبفرتة زمنية حمدودة
استنادا اىل خطط سامهتا (سهولة إجراءات التنظيم،

الــقــرارات الالمركزية،توزيع املسؤوليات،حرية

المحور الإعالمي

الترصف ،تشجيع االبتكار ،التخطيط الواعي،

نحو اهلدف وهذا ما حيصل كلام اقرتبنا من كربالء،

االنسيابية والتفويج واالطعام واالسكان والنقل

الشعبانية املباركة يمثل تراكام كبريا من اخلربات من

مواكبة التقدم العلمي) ،ويمكن مالحظة درجة
والسفر مع تزايد عدد املؤدين للشعائر حتى اصبح

من املمكن ان حيسب الزائر مكان توقفه يوميا عىل
طــول الطريق مع التعارف والتواصل والعالقة
الصادقة ،مع املضيفني الذين قد تتطور العالقة معهم
يف اغلب االحيان اىل التقارب والتصاهر حتى مع
باقي املسلمني الزائرين(.)38

ان التكرار املستمر للزيارة االربعينية والزيارة
التخطيط والتنظيم والقدرة عىل التنظري والتحليل

التي تعقد بعد الزيارة ،والعزم بعدم السامح من هدر

اي طاقات وتصويبها دوما نحو االهداف االصيلة

املرسومة(.)40
 .6التعاون:

من املنطقي جدا ان عمليات هبذا احلجم من

.5االقتصاد يف القوى (اجلهد):

التواجد واحلــركــة ملختلف االع ــار واجلنسيات

ينطلق مفهوم االقتصاد يف القوة او اجلهد من

واملواكب والتشكيالت الساندة بني املحافظات من

الدينية ومنطلقات رشعية وفكرية يف االوقــات

بـ ٌارص ًه فعال ًه من التعاون والتسامح نتيجة احلركة
والزخم العايل ،وحتــدد بعض االمكانيات بسبب

منطلقات رشعية،خصوصا يف اوقــات املسريات
االخرى وفيه يتم حساب وتقدير للموقف من قبل
الزائر تارة( ،)39فيام خيص عمليات قياس االمحال التي

يؤدهيا من حساب للمسافة والوقت واملواد املحمولة
يدويا او املدفوعة يف حاالت املعاقني والعاجزين
ومحل االطفال وسحب قسم منهم ،ويتم تقدير

املوقف من قبل اهليئات احلسينية املتطوعة شعبيا
او االسناد احلكومي تارة اخرى فال يتم االرساف

يف املجهودات البدنية من خالل االلتزام باملسافات
املحددة للمسري ،فال جيوز االرساع ثم يتم فقدان

الزخم بالتعب والتأخر عن اداء الواجب والوصول

للهدف ،او قيام اصحاب املواكب يف بعض االحيان
باإلرساف يف عمليات جتهيز الطعام بسبب العادات
العرفية يف الكرم ثم نفاذ اخلزين والتقصري عن اداء

اخلدمة للكتل املليونية ،التي مازالت تديم الزحف

جهة وبني العراق ودول العامل من جهة اخرى ،يرتبط

جغرايف او امني ولعل اجلهد االكــر من التعاون
يصدر عن اجلهد املسؤول املنسق الــذي يواصل

الليل بالنهار لغرض استمرار الزحف يف املوعد
املحدد( ،)41وكذلك التعاون بني شتى الفروع الساندة

وارتفاع روح االيثار من اجل تقاسم االجر املبتغى
من الزيارة يف تقديم افضل اخلدمات وازالــة مجيع
العقبات،ان نجاح عامل التعاون يأيت من الشعور

باملسؤولية عىل طريف املسرية (السائرون واجلهد
املسؤول) ،فمن غري املمكن ان يتوقع نجاح املسرية
االربعينية وهذا الزخم الكبري دون الرتابط والعالقة

بني اجلهات املسؤولة والتي حجمها ال يتناسب مع

حجم السائرين منطقيا وبني عظمة اهلدف ،ويدلل

عىل ذلك االنضباط العايل بالتعليامت وخصوصا
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األمنية والصحية واملحافظة عىل النظام واالعتقاد

وبعض اجلــاعــات السلوكية واالحل ــادي ــة( ،)46وهذه

ان استمرار هذه املراسم لتلك الفرتة الطويل من

عــى استهداف املــســرة مــن الــرق اىل الــغــرب ومن

املطلق اهنم يف رعاية اهلل وضيافة رســول اهلل،

املجموعات تعمل عىل طول ساحة التحرك من العمل

الزمن البد من ان يكون وراءها راعي ومسري يلقي
جتاوبا من املحبني بقدر ٍ
عال من السامت االخالقية

االحصائيات سنويا عرشات الشهداء السائرين عىل

او التمثيل هبم احياء(.)42

الزحام عىل حماور احلركة كلام اقرتبنا من مركز الزحف

والتسامح والتعاون والتضحية يصل حلد االستشهاد
.7األمن:

الشامل اىل اجلنوب خــارج وداخــل العراق ،وتسجل
درب احلسني ،والسيام حــوادث الطرق بسبب

(اهلدف) ،وتبذل القوات املسلحة بكل اشكاهلا متمثلة

بالقوات املسلحة (اجليش والرشطة واالجهزة األمنية)

ينطلق مفهوم األمن هلذه املشاعر من مرتكزين

واحلشد الشعبي واهليئات احلسينية واملواطنني املخلصني

التحديات األمنية عالية املستوى تتمثل بالتهديدات

املصاعب املتجددة ،ويتمثل اجلهد املبذول يف االعامل

اىل اكثر من  15مليون سائر ،تطور اساليب العدو،

بعد تشخيصه واهلجامت االستباقية ونصب السيطرات

النفسية)( ،)43فالبد ان ترتفع جبهة املواجهة بالقدر

ومسح املناطق املحيطة استخباريا وتطعيم السائرين

املرتكزات االساسية باجلهد االستخباري واألمن

امليداين واملركزي وحتليل املواقف يوميا)( ،)47وكذلك

االخر لكنهام يكمل احدمها االخر وهنا يتم توزيع

الرضورة ال حداث عمليات املفاجأة واالرباك يف نوايا

أســاســن يف العمل األمــنــي خصوصا اذا كانت

جهودا جبارة للسباق مع الوقت والظروف للتغلب عىل

التالية (طول املسافات وتشعبها،ارتفاع عدد السائرين

األمنية التالية (مجع املعلومات وحتليلها ومراقبة العدو

حمدودية املوارد،التضليل اإلعالمي املضاد واحلرب

الثابتة واملتحركة وفرض االطواق األمنية حول اهلدف

املوازي او اعىل من االستعدادات وعنارص التهيؤ عىل

باللقاحات ونرش الوعي األمني والصحي عرب االعالم

الوقائي،وهلذان املرتكزين قواعد ختتلف بعضهام عن

يتم تغري اخلطط واالساليب النمطية كلام اقتضت

الواجبات االستخبارية واألمني بني اجلهد احلكومي

االعداء.

ولعل اهم التحديات تكمن يف العمليات االرهابية

.8الروح املعنوية:

والشعبي (اهليئات احلسينية) والسائرين انفسهم(،)44
(رمي غري مبارش وعبوات متفجرة او اغتياالت او
خطف او تسميم املاء والطعام او التهديدات الصحية
مثل فايروس كورونا)(.)45

يمكن تشخيص بعض االعــداء املتوقعني الذين

يمكن ادراك حجم خطرهم وهم (داعــش والقاعدة
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تستند خطة بناء الروح املعنوية عىل عاملني مها

العوامل العامة والعوامل اخلاصة مرتكزة عىل سيل
كريم من اخلطب واالحاديث الفكرية والتعبوية

التي قاهلا االمام احلسني والثورة،االعالمية التي

فجرهتا السيدة زينب يف مظلومية ال البيت

المحور الإعالمي

وهنــج الرسالة الــذي محلوها ،مع خسة عدوهم
ونذالته وانحطاطه والتفرقة بني حــزب الرمحن
وحزب الشيطان وتتمثل عوامل اخلطة بام ييل(:)48

 .أالعوامل العامة( :)49وتتمثل باخلزين الروحي
الذي حيمله حمبي ال البيت وهم اجنة
اىل تقدمهم يف العمر فضال عن الذكر املتكرر

يف الصلوات واالذكار ومناسبات الوالدة
واالستشهاد ،واملواقف االخرى ونجري فيها

عمليات االستذكار واستلهام العرب لدوام املنعة
والقوة حتمل مشاق احلياة بعده اجلهاد االكرب.

.بالعوامل اخلاصة( :)50وهي الربامج التعبوية
التي تشهدها املدة املمتدة بني االول من املحرم

لغاية العرشين من صفر وتكون مركزة جدا من
ناحية التحشيد لزيارة العارش من املحرم ذكرى

استشهاد االمام احلسني وال بيته واصحابه،
واملدة الالحقة التي متثل انطالق عملية املسري،

وهنا تقوم الدورة االعالمية من خالل التوجيه

املركزي عرب القنوات الفضائية ووسائل

التواصل االجتامعي بمختلف اللغات واالعالم
امليداين املتمثل باملجالس احلسينية واالذاعات
امليدانية يف االحياء او عىل طول طريق املسرية

ملئات واالالف الكيلومرتات ،ونرش املئات
من املبلغني الرشعيني عىل طول طريق املسري،
وهذه تزود السائر بالدفعات املعنوية عىل تذكر
مصائب ال حممد ،)51(والصرب عىل حتمل

املصاعب والوان املخاطر فرتفع فيه مستوى

الطاقة والتحدي لغاية الوصول للهدف وجتديد

البيعة والوالء ،وال نبالغ اذا قلنا ان التجارب

العلمية وخصوصا يف جمال النضال والثورة

وحترير الشعوب من ظلم الطغيان قد ارتكزت
عىل مفاهيم وروح ثورة احلسني.

المبحث الثالث :الم�صاديق العملية ل�صور
مبادئ الحرب (فتوى الجهاد الكفائي)
عىل الرغم من وجــود العديد من النجاحات

واإلنجازات التي كان للثورة احلسينية اثار ظاهرة

متيزها من غريها من التجارب يف لبنان وفلسطني
واليمن والعراق وأفغانستان ،اال اننا نقدر ان جتربة

فتوى اجلهاد الكفائي للسيد السيستاين(دام ظلة)

يف حزيران  2014وما نتج عنها من اثار يمثل خري
مصداق دراستنا هذه ،اذ لو تم حساب الوقت من

ساعة اعالن الفتوى اىل موعد التعرض األول عىل
حدود العاصمة ومفاجأة العدو نالحظ انه مل يتجاوز

 48ساعة ،وهذا يعني انه تم حرق املراحل الوسطية

للمبادئ يف غضون ســاعــات ،وهــذا يف حساب
جداول الكميات واملاديات يعترب شئ من الالمعقول

بعد أعلنت العديد من مراكز البحوث وصنع القرار

ان موضوع حترير العراق من العصابات اإلرهابية
حيتاج اىل سنني طويلة وهلذا تأخر رد الفعل الدويل

لغاية هناية شهر اب  2014بعد استيعاب عوامل
الصدمة واملفاجأة.

ويمكن لنا مالحظة كل مبادئ احلــرب التي

بحثناها أعاله يف هذه العملية التي اليمكن حساهبا
واجراء تقديرات املواقف االعتيادية هلا يف قاعات

األكاديميات العسكرية او دروس التخطيط للحرب،

ألهنــا ال متثل كل ماديات القواعد واإلجـــراءات
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والسياقات املتبعة يف التخطيط للحرب الكالسيكية

 .2املبادءة والعمل التعريض(:)54

واستنباط الدروس املستفادة منه لغرض استيعاهبا

واللوجستي املقاتلني اىل اجلهوزية الكاملة بعد اقل

للاميض واحلارض ولكننا يمكن لنا حتليل ما جرى
للمشاريع واملهامت القادمة حسب تقديرنا وفهمنا
البسيط لألمور مع تشديد متابعة ومراقبة مراكز

بحوث العدو لكل النتائج والتطورات واإلجراءات
التي تفرزها الفتوى حتى وصف املحلل اإلرسائييل

(فريدمان) الوضع بأن ايران ووالية الفقيه ال يشكل
خطرا عىل إرسائيل ألنه عدو ظاهر،ولكن اخلطر
يأيت من النجف والسيد السيستاين ألنه عدو خفي

ويعمل بأساليب ناعمة( ،)25مما يؤكد لنا امهية وقوة

دعوة اجلهاد الكفائي ومرجعيتنا احلكيمة ،ويف ما يأيت
اهم املصاديق عىل هذه املبادئ:

 .1يف جمال احلفاظ عىل الغرض(:)53

لقد أدت عمليات االستعداد البدين واملعنوي

من  24ساعة عىل صدور الفتوى ،وال نبالغ اذا ما
قلنا ان بعض العمليات التعرضية جرت عرص يوم
الفتوى يف بعض مناطق حزام بغداد،ولكن االعداد

الكربى من املتطوعني اجلاهزين ممن خضعوا اخلدمة

العسكرية وممن لدهيم إمكانيات يف املسري والتحمل
قد ضموا اىل تشكيالت عسكرية استطاعت ان

تفاجئ العدو بعد  48ساعة يف مناطق التاجي
والنباعي والدجيل وبلد واالسحاقي ،واستطاعت

من حترير الطريق العام الواصل اىل سامراء وفك
احلصار عن قسم من القطعات املحارصة.
 .3املفاجأة واخلداع(:)55

عىل الرغم من ان القطاعات العسكرية أصبحت

عىل الرغم من التطور العلمي الــذي يملكه

العاصمة واملــدن املقدسة،لكن الفتوى جعلت

للعمليات احلربية ،اال انه عجز عن ادراك االبعاد

شبه منهارة واصبح هتديد العدو املبارش يطال
الغرض الرئييس من العملية الدفاع عن العراق

وشعبه وحــدوده الدفاع عن األهــداف الثانوية يف
العاصمة وكربالء والنجف وهذا ما،جعل القيادة
املسؤولة ان تنظر بعني واسعة وختطط ملديات بعيدة
تتجاوز حدود الرؤية االعتيادية،ولذلك كان االجتاه

نحو شامل بغداد لغرض تأمني مدينة سامراء واملراقد
املقدسة فيها وتشكيل خط الصد الرئييس للدفاع

عن العاصمة وانجز الواجب خالل  72ساعة من
الفتوى.
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الغرب وامكانياته يف التخطيط والتحليل والتقدير

السيكولوجية للدين اإلسالمي وللمذهب الشيعي
عىل وجه اخلصوص ،من هذا يظهر انه مل حيسب
حساب هذا املتغري او قد استبعده هنائي ًا عىل الرغم

من انه يعرف ذلك وحيتفظ بدراسات عن املرجعية
الرشيدة بعد عام  ،2003وهبذا فقد أصيب العدو

بالذهول واملفاجأة واحلرية وعدم القدرة عىل اختاذ
القرار املناسب،وهذا يعني ان هنالك العديد من

املفاجأت والدروس التي ال يمكن ادراكها يف عملية

احلساب الديكاريت ألهنا ترتبط بالسامء.

المحور الإعالمي

 .4التحشد(:)56

لقد فاضت وغاصت ساحات ومراكز التطوع

عىل الصعيد العمليايت فكان اغلب اجلهد مركز ًا عىل
صنف املشاة لوجود نقوصات للصنوف األخرى،

بمئات االالف والذين جتاوز عددهم اكثر من 4

وعليه تم اختاذ أساليب حرب العصابات واملناورة

لالمام احلسني ،مع هتيئ واستنفار لقوافل الدعم

واملتمرسني بالزيارات االربعينية والذين يتطلب
منهم تقديم جمهود ٍ
عال مع إمكانيات بسيطة واملناورة

ماليني متطوع كان اغلبهم من رواد املسرية االربعينية
اللوجستي التي شكلتها العشائر والروابط احلسينية
مع حتول مواكب اخلدمة احلسينية اىل خدمات إدارية

تقدم الدعم املبارش للمقاتلني يف خطوط القتال ،كام
اختذت بعض املجموعات تشكيالت خاصة حسب

االختصاص االيل هلا كمجموعات نقل ثقيلة يف

العجالت الثقيلة تقوم بنقل املواد اللوجستية من
املحافظات البعيدة اىل ساحات املعركة،او جتمع

الليات اجلهد اهلنديس من شاحنات واحلفارات
والتي كانت تساهم يف عمليات تأمني الزيارات يف
السنوات السابقة ولعبت املرأة الزينبية دور ًا مه ًام

يف عمليات التحشد والتعبئة ورفد قوافل الدعم
اللوجستي.

بالقطعات التي تعتمد اللياقة البدنية للمجاهدين

باملسري الطويل وهذا ما حقق فرص التفوق عىل عدو
متحصن وجمهز جيد ًا.
 .6املرونة(:)58

خطط االعداد الرسيع للمعركة زمخ ًا عالي ًا ولقد

وفــرت سعت توفر اعــداد املقاتلني الضخمة من
اختيار العنارص األكثر تدريب واألكثر استعداد

للقتال كذلك سمحت املــرونــة العالية يف تعدد
اخليارات والبدائل املطروحة ،وكذلك السامح يف
املناورة بأستخدام األسلحة املتيرسة بعد ان عجزت

خمــازن الــدولــة عن تيسري الطائرات واملــدرعــات
واملدافع فتم اللجوء اىل حتوير كثري من موارد اجلهد

 .5االقتصاد يف القوى (اجلهد)(:)57

كانت قد سبقت عملية اصــدار الفتوى ظروف ًا

اقتصادي ًة صعبة متثلت بانخفاض سعر البرتول

واضطراب السوق املحيل ،ومشاكل اجتامعية قد

جعلت من القيادة املسؤولة ان متــارس عمليات
اقتصاد احلرب يف كل النواحي وفق خطط عمالقة

لغرض جتاوز الظروف الصعبة التي متر هبا احلكومة،
ولذلك برع دور التشكيالت اجلامهريية لسد حالة
العجز يف املجال الشعبي،حيث تكفلت اجلامهري

بتجهيز واطعام واسكان اغلب القوات املشاركة اما

املدين واستخدامها كبدائل ناجحة يف انجاز واجبات

التحرير بــأوقــات رسيعة كــا ان أســلــوب حرب

العصابات يعطي القيادات مرونة اكثر يف استخدام
البدائل باعتامده عىل مبدأ املناورة بأستمرار.
 .7التعاون(:)59

ال بد ملن حيسب نتائج منجز االنتصارات الرسيع

اال ان يرجع اىل عوامل ومساعدات حتقيق هذا
اإلنــجــاز ،ولعله يــؤرش وجيــد مبدأ التعاون العايل

بني األسلحة املقاتلة من جانب بصنوفها الدفاع
والداخلية والرشطة االحتادية واحلشد الشعبي وبني
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اجلهد املــدين ،من جانب اخر ولعل حتويل بعض

مما اعطى العنارص املسؤولة عن امن احلشد الشعبي

يف دعم تلك القيادة قد اثر بصورة كبرية يف حتقيق
االنتصارات ،وهذا قد ُأرش حينام توىل احلشد الشعبي

املعلومات عن طريق الطريان املسري ومراقبة اجلهد

القيادات وتكليف أخرى يف القيادة مؤقت ًا والتعاون

قــيــادات املــعــارك يف النصف األول من عمليات
التحرير وقيام اجلهد املدين املتمثل بالعشائر والعوائل

بدعم املعركة بمواد الدعم اللوجستي ووضع بعض
التشكيالت من احلشد الشعبي حتت قيادة الفرق

العسكرية او الرشطة االحتادية ألنجاز الكثري من

الواجبات.

خربات وجتارب متثلت بعمليات االستفادة من مجع

الالسلكي والبث اإلعالمي.
 .9الروح املعنوية

()60

:

كانت من الظروف التي ساعدت يف تطور رد

الفعل الشعبي ان توقيت الفتوى مع والدة االمام
احلجة يف منتصف شعبان وقرب شهر رمضان ،قد

ساعدت يف رفع زخم احلالة املعنوية للمتطوعني كام

كان شعور التهديد واخلطر قد اقرتب من األماكن

 .8األمن:

املقدسة وخصوصا كربالء والنجف ،مع االخذ

ملا كان اختاذ أسلوب احلرب الشعبية او الثورية

بالنظر واالعتبار ان اصدار الفتوى هو عامل تارخيي

ذلك وكان ال بد من تطبيق مبادئ حرب العصابات

صدرت من وحي العالقة مع االمام احلسني

بمواجهة داعــش حيث اقتضت ظــروف املواجهة
التي يشكل األمن اهم سامهتا ،وملا كان جتربة العمل
اجلهادي قبل 2003م جتربة امنية واستخبارية لذا
انعكست تلك األسس يف عملية ترتيب وصياغة
اإلجراءات األمنية يف تشكيل وبناء الوحدات املقاتلة

حيث طبقت اقوى إجراءات امن حرب العصابات

من الرسية والتكتم وامن اخلطط وامن احلركات
وامــن األشخاص والــقــيــادات ،كام تم االستفادة

من عمليات مجع االستخبارات ونــر املصادر
وتقييمها وحتليلها واختــاذ اإلجـــراءات بصددها
واالستفادة من جتربة انفتاح اجلهد االستخباري

خالل املسافات الطويلة يف تأمني حركة الزائرين

اثناء املسرية االربعينية ولفرتة تتجاوز  30يوم عندما

كانت تشهد تلك املسريات هتديدات إرهابية خمتلفة
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قد يأيت يف كل قرن او ال يأيت ولذلك نعتقد ان الفتوى
ومتيز البناء الروحي والوالئي واالستمرار يف أداء
الشعائر وخصوصا حتديات املسري اىل كربالء يف
الزيارة االربعينية وما يرافقها من خماطر وكرامات.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
•ان نتاج املسرية االربعينية وبصورة غري مبارشة
قد ظهر يف عمليات طرد املحتلني اإلرسائيليني

من جنوب لبنان عام  2000وعملية انتصار

متوز عام .2006

•لقد تفاجأ االحتالل األمريكي للعراق بقوة
املقاومة العراقية بعد عام  ،2003وتأثري

وخوف املحتل من نوعية وعقيدة املقاتلني الذين

يواجهون واملعني الذي يرفدهم بكل الزهو

المحور الإعالمي

واالنتصار.

الهوام�ش

•عدم حتقيق بعض قوى املقاومة يف العامل للمنجز
املطلوب لعدم استفادهتا من هذا املوروث

)(1هايدي توفلز ،احلرب واحلرب املضادة ،ت :عدنان

•جتسيد اغلب املعطيات أعاله يف جتربة احلشد

)(2نفس املصدر ،ص.54

السيستاين وتفاعل الشعب العراقي معها حيث

 ،2009ص.102

وتفاصيل مبادى احلرب.

جالل ،دار املامون ،بغداد ،1999،ص.18

الزاخر.

عباس عيل ،عامل املعرفة ،2016،ص.53

الشعبي والفتوى العظيمة والتارخيية للسيد

)(3عبد مهنا ،ديوان حسان بن ثابت ،دار الكتب العلمية،

كون اغلب املجاهدين واملجاهدات كل حيثيات

)(4جون نيف ،احلرب والتقدم البرشي ،ت :إبراهيم
)(5ليدل هارت ،املناورة احلربية الدفاعية ،ت :إبراهيم

التو�صيات

جيزيني ،دار العلم للجميع ،بريوت ،1970 ،ص.44

•توسيع حماور احلركة والتنقل الربية (الطرق

)(6رفقة رعد خليل ،فلسفة احلرب ،دار ابن النديم،

•انشاء اسطول عجالت لنقل الزائرين بعد انتهاء

)(7قاسم عبود قاسم ،ماهية احلروب الصلبية ،دار عامل

وخطوط السكك احلديد).

الواجب ويمكن االستفادة منة يف األوقات
األخرى والستفادة القصوى من حالة السمو

الروحي التي يسجل فيها ارتفاعا واضحا يف
اعامل اخلري والتطوع والتربع.

•زيادة التنسيق العايل بني كافة املؤسسات األمنية
واخلدمية ،وبني ادارة املحافظة املقدسة وباقي
الوزارات ،لتحقيق اقىص نجاح ملراسيم الزيارة

االربعينية.

•زيادة املوازنة املالية ملحافظة كربالء املقدسة،
كوهنا صاحبت العبء االكرب يف حتمل ضيافة
الزائرين ،فضال عن الضغط عىل مرافقها اخلدمية

وبناها التحتية مما يستدعي تكاتف اجلهود

للنهوض بواقعها.

اجلزائر2015 ،ص.51

املعرفة ،197 ،ص.52

)(8ندريه بوفر ،احلرب الثورية ،ت :اكرم ديري ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،1973 ،ص.21

)(9جان برييه ،الذكاء والقيم االجتامعية ،ت :اكرم
الديري ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،

 2016ص.116

)(10عبد القادر حممد فهمي ،املدخل لدراسة االسرتاتيجية،1
دار املجالوي للنرش والتوزيع ،2006 ،ص.31

)(11زبينغر برجنسكي ،رقعة الشطرنج ،ت :امل الرشقي،
ط 2،الدار االهلية للنرشوالتوزيع ،ص.48

)(12مجال حممد غبطاس ،احلرب وتكنولوجيه املعلومات،
دار النهضة ،مرص ،2006 ،ص .35

)(13صالح نرص احلرب ،النفسية ،ط 2املكتبة الوطنية،
 ،1966ج  ،2ص .45

)(14باييف ،القوة العسكرية وسياسة الطاقة ،مركز
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االمارات للدراسات والنرش ،ابو ظبي،2010 ،

ص.75

العامة للكتاب ،القاهرة ،2015 ،ص.41

)(27جوزيف غوبلز ،مذكرات غوبلز ،مكتبة النافذة،

)(15حامد ربيع ،احلرب النفسية يف املنطقة العربية ،املؤسسة

بريوت ،2007،ص.91

)(16مصطفى طالس ،القكر العسكري للامرشال

للمعارضة ،ت :مهيب عيزوقي دار الكنوز األدبية،

العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،1974 ،ص.76

جوكوف ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش،
دمشق  ،2001ص.19

)(28جفري سام ،اصول التشيع اإلسالمي والتطوره املبكر
بريوت  ،2008ص.290

)(29كربالء يف مذكرات الرحالة ،مركز تراث كربالء،

)(17سلمون ادمز ،احلرب العاملية الثانية ،ت:مروان رشاد

العتبة العباسية ،دار الكفيل للطباعة والنرش ،كربالء،

)(18جني شارب ،البدائل احلقيقية ،مؤسسة الربت

)(30باقر رشيف القريش ،سيدة زينب ،ط ،5دار

)(19تيش جيفارا ،حرب العصابات ،ت :ناهض منري ،دار

)(31صالح صالح ،من ضفاف البحرية اىل رحاب الثورة،

)(20جون روبرت ،حرب العصابات املقاومة بديال عن

)(32مبادى احلرب ،بحث منشور عىل موقع املعرفة

عبد الستار ،دار القاهرة ،مرص  ،2008ص .33
اينشتاين ،بريوت ،2009 ،ص .32

ومطابع الشعب ،فلسطني 1969 ،ص.17

احلرب ،ت :إهياب كامل حممد ،دار احلرية للنرش

والتوزيع ،2006 ،ص.9

)(21جاد الكريم جياعي ،مالمح اقتصاد احلرب يف سوريا،
مركز دمشق لألبحاث والدراسات ،دمشق ،2016
ص .7

)(22املصدر نفسه ،ص .9

)(23حممد عبدالقادر ،النظرية العسكرية واملذهب

 ،2016ص.11

املحجة الكربى ،201 ،بريوت ،ص.186

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت 1998 ،ص.15

االلكرتوين.

)(33الصمود يف مواجهة التهديدات عنرص رئييس من
عنارص الدفاع اجلامعي ،بحث منشور عىل موقع جملة

الناتو االلكرتوين.

)(34سمري ذياب سبيتان ،اجلغرافية العسكرية ،مؤسسة
اجلنادرية للتوزيع والنرش ،عامن ،2012 ،ص 187

)(35وسام عبد اللطيف ،القيادة عىل هنج االمام احلسني،

العسكري ،اكاديميون للنرش والتوزيع ،عامن2019 ،

بحث منشور عىل موقع الفرات االلكرتوين ،بتاريخ 2

)(24ها.ا.سام ،القائد باتون دروس يف القيادة ،ت :نديم

)(36سناء خوري ،ملاذا يتوافد املالين اىل كربالء ،بحث

)(25صالح زهر الدين ،موسوعة االمن واالستخبارات

)(37شهيد العزاوي ،استعدادات مبكرة إلنجاح زيارة

ص.17

خوري ،املكتبة العاملية ،بريوت ،1974 ،ص124

يف العامل ،املركز الثقايف اللبناين ،بريوت،2015 ،
ص.144

)(26صالح السيد بيومي ،علم االجتامع السيايس ،اهليئة
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ت.2019 /1

منشور عىل موقع قناة  ،bbcبتاريخ  18ت2019/ 1

األربعني يف كربالء ،مقال منشور يف صحيفة الصبارة
االربعينية ،بتاريخ  3أيلول .2007

)(38حيدر عبود كزار ،اسرتاتيجية حل مشكلة النقل يف

المحور الإعالمي

الزيارة االربعينية ،بحث منشور يف جملة البحوث
اجلغرافية ،جامعة الكوفة ،العدد ،23ص398

)(39حيدر الصيمياين ،الفوائد االقتصادية لزيارة األربعني،
بحث منشور عىل موقع االجتهاد االلكرتوين ،بتاريخ

 27ت.2018 /1

)(40حممد رضا عباس ،املنافع االقتصادية لزيارة اربعينية
االمام احلسني ،بحث منشور عىل موقع صوت
العراق االلكرتوين ،بتاريخ  20ت.2002 /1

)(49حسني زين الدين ،اخالقيات زوار االمام احلسني،

بحث منشور يف جملة بقية اهلل ،العدد ،325بتاريخ 12

متوز .2021

)(50عباس نور الدين ،األربعني تغري مسار التاريخ ،بحث
منشور عىل موقع باء االلكرتوين ،بتاريخ  16ت/1

.2017

)(51سامر الزيادي ،اسباب النهضة احلسينية وامتدادها،
حث منشور عىل موقع منتدى الكفيل االلكرتوين،

)(41زيارة األربعني وظاهرة العمل التطوعي ،مقال منشور

بتاريخ  2حزيران .2006

)(42امري إبراهيم ،الزيارة االربعينية تدخل اليونسكو

حتذر اإلرسائيليني من السيد السيستاين ،مقال منشور

عىل موقع نبا االلكرتوين ،بتاريخ  8ك.2012 /2

بوصفها تراثا إنسانيا ،مقال منشور يف صحيفة الزمان
العدد 638 ،يف  3ت.2020 /1

)(43عصام حاكم ،استحضارات امنية واسعة يف مدينة
كربالء استعداد لزيارة األربعني ،تقرير منشور عىل
موقع نبا االلكرتوين ،يف  12أيلول .2020

)(44حسن حممد ،زيارة األربعني احلشود املليونية
والتحديات األمنية ،بحث منشور عىل موقع الفرات
االلكرتوين ،بتاريخ  10ت.2017 2

)(45جون ديفون ،خماوف من من انتشار كوفيد  19يف
اربعينية احلسني بالعراق ،تقرير منشور عىل موقع قناة
رويرت ،بتاريخ  8اب .2020

)(46حارث حسن ،سلطة السيستاين اخلارقة ،بحث منشور
عىل موقع مركز مالكوم كارنيغي ،بتاريخ  18نيسان
.2018

)(47فرقة العباس القتالية ،احلشد الشعبي اسقاط  15طائرة
مسرية يف سامء كربالء ،تقرير منشور عىل موقع الناس
االلكرتوين ،بتاريخ  17ت.1

)(48باقر رشيف القريش ،املصدر سابق ،ص.269

)(52موقع العراق اليوم االلكرتوين ،الصحافة اإلرسائيلية
عىل املوقع ،بتاريخ  3ك.2019/ 1

)(53ريناد منصور ،احلشد الشعبي ومستقبل العراق ،بحث
منشور عىل موقع كارنيغي ،بتاريخ  28نيسان .2017

)(54طه العاين ،انشا ليكون يف مواجهة؟ هل من حاجه
الستمرار احلشد الشعبي؟ مقال منشور عىل موقع
اجلزيرة ،بتاريخ  26ت.2020/ 1

)(55حممود أبو بكر ،احلشد الشعبي من فصائل غري نظامي
اىل تشكيل قتايل ،بحث منشور عىل موقع ،bbc

بتاريخ 23شباط .2017

)(56ريكاردو ريدالو ،املسار التناضحي لوحدات احلشد
الشعبي والدولة العراقية ،بحث منشور يف موقع
كارنيغي ،بتاريخ  14ك.2018 /1

)(57سامي الزبيدي ،االسلوب للتصدي لعمليات داعش،
حث منشور يف موقع جريدة الزمان ،بتاريخ  5شباط

.2021

)(58موقع العرب االلكرتوين ،خنق الرئة االقتصادية
للحشد الشعبي ،مقال منشور بتاريخ  13ت/2

.2020
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)(59موقع قناة احلرة االلكرتوين ،عمليات امنية يف اربع
حمافظات عراقية لتجفيف منابع اإلرهاب ،تقرير

بتاريخ  10أيلول .2020

) (60صهيب اسعد ،سبل رفع الروح املعنوية لدى الفرسان
العراقيني ،بحث منشور عىل موقع جامعة سامراء،
.2016/7/2

الم�صادر والمراجع
اوالً :الكتب واملقاالت:

1.امري إبراهيم ،الزيارة االربعينية تدخل اليونسكو
بوصفها تراثا إنسانيا ،مقال منشور يف صحيفة
الزمان العدد 638 ،يف  3ت.2020 1

2.باقر رشيف القريش ،سيدة زينب ،ط ،5دار
املحجة الكربى ،2010 ،بريوت.

3.باييف ،القوة العسكرية وسياسة الطاقة،مركز
االمارات للدراسات والنرش ،ابو ظبي.2010،

4.تيش جيفارا ،حرب العصابات ،ت :ناهض منري،
دار ومطابع الشعب ،فلسطني.1969 ،

5.جاد الكريم جياعي ،مالمح اقتصاد احلرب يف
سوريا ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات،
دمشق .2016

6.جان برييه ،الذكاء والقيم االجتامعية ،ت :اكرم
الديري ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
بريوت.2016 ،

7.جفري سام ،اصول التشيع اإلسالمي والتطوره
املبكر للمعارضة ،ت :مهيب عيزوقي دار الكنوز
األدبية ،بريوت .2008

8.مجال حممد غبطاس ،احلرب وتكنولوجيه
املعلومات ،دار النهضة ،مرص.2006 ،
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9.جوزيف غوبلز ،مذكرات غوبلز ،مكتبة النافذة،
بريوت.2007 ،

	10.جون روبرت ،حرب العصابات املقاومة بديال عن
احلرب ،ت :إهياب كامل حممد ،دار احلرية للنرش

والتوزيع.2006 ،

11.جون نيف ،احلرب والتقدم البرشي ،ت :إبراهيم
جالل ،دار املامون ،بغداد.1999 ،

12.جني شارب ،البدائل احلقيقية ،مؤسسة الربت
اينشتاين ،بريوت.2009 ،

13.حامد ربيع ،احلرب النفسية يف املنطقة العربية،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
.1974

14.حيدر عبود كزار ،اسرتاتيجية حل مشكلة النقل يف
الزيارة االربعينية ،بحث منشور يف جملة البحوث
اجلغرافية ،جامعة الكوفة ،العدد.23

15.رفقة رعد خليل ،فلسفة احلرب ،دار ابن النديم،
اجلزائر.2015 ،

16.سامي الزبيدي ،االسلوب للتصدي لعمليات
داعش ،بحث منشور يف موقع جريدة الزمان،

بتاريخ  5شباط .2021

17.سلمون ادمز ،احلرب العاملية الثانية ،ت :مروان
رشاد عبد الستار ،دار القاهرة ،مرص  ،2008ص
.33

18.سمري ذياب سبيتان ،اجلغرافية العسكرية ،مؤسسة
اجلنادرية للتوزيع والنرش ،عامن.2012 ،

19.صالح زهر الدين ،موسوعة األمن واالستخبارات
يف العامل ،املركز الثقايف اللبناين ،بريوت.2015 ،

	20.صالح السيد بيومي ،علم االجتامع السيايس ،اهليئة

المحور الإعالمي

العامة للكتاب ،القاهرة.2015 ،

7.ميديا بنيامني ،حرب الطائرات بدون طيار ،ت:

21.صالح صالح ،من ضفاف البحرية اىل رحاب

إبراهيم الصباغ ،املؤسسة العامة للحي الثقايف،

22.صالح نرص احلرب ،النفسية ،ط  2املكتبة الوطنية،

8.ندريه بوفر ،احلرب الثورية ،ت :اكرم ديري،

الثورة ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت.1998 ،

 ،1966ج .2

23.عبد القادر حممد فهمي ،املدخل لدراسة
االسرتاتيجية  ،1دار املجالوي للنرش والتوزيع،

 ،2006ص.31

الدوحة.2019 ،

املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
.1973

9.ها.ا.سام ،القائد باتون دروس يف القيادة ،ت:
نديم خوري ،املكتبة العاملية ،بريوت.1974 ،

24.عبد مهنا ،ديوان حسان بن ثابت ،دار الكتب

	10.هايدي توفلز ،احلرب واحلرب املضادة ،ت :عدنان

25.قاسم عبود قاسم ،ماهية احلروب الصلبية ،دار

ثاني ًا :املقاالت والبحوث عىل شبكة االنرتنت:

العلمية ،2009 ،ص.102
عامل املعرفة.197 ،

1.جون ديفون ،خماوف من من انتشار كوفيد  19يف
اربعينية احلسني بالعراق ،تقرير منشور عىل موقع

قائمة املصادر:

1.كربالء يف مذكرات الرحالة ،دار الكفيل للطباعة
والنرش ،كربالء ،2016 ،ص.11

2.ليدل هارت ،املناورة احلربية الدفاعية ،ت :إبراهيم
جيزيني ،دار العلم للجميع ،بريوت.1970 ،

3.ماري كالدور ،احلروب اجلديدة واحلروب
القديمة.،ت:حسني زينة ،دراسات عراقية،

.2009

4.حممد الطالبي ،عيال اهلل ،مركز دراسات فلسفة
الدين ،دار مدين ،بغداد.،2006 ،

5.حممد عبدالقادر ،النظرية العسكرية واملذهب
العسكري ،اكاديميون للنرش والتوزيع ،عامن،

 2019ص .17

6.مصطفى طالس ،القكر العسكري للامرشال
جوكوف ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش،
دمشق .2001

عباس عيل ،عامل املعرفة.2016 ،

قناة رويرت ،بتاريخ  8اب .2020

2.حارث حسن ،سلطة السيستاين اخلارقة ،بحث
منشور عىل موقع مركز مالكوم كارنيغي ،بتاريخ

 18نيسان 2018

3.حسن حممد ،زيارة األربعني احلشود املليونية
والتحديات األمنية ،بحث منشور عىل موقع
الفرات االلكرتوين ،بتاريخ  10ت.2017 /2

4.حسني زين الدين ،اخالقيات زوار االمام
احلسني ،بحث منشور يف جملة بقية اهلل،

العدد ،325بتاريخ  12متوز .2021

5.حيدر الصيمياين ،الفوائد االقتصادية لزيارة
األربعني ،بحث منشور عىل موقع االجتهاد
االلكرتوين ،بتاريخ  27ت.2018 1

6.ريناد منصور ،احلشد الشعبي ومستقبل العراق،
بحث منشور عىل موقع كارنيغي ،بتاريخ 28نيسان
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.2017

7.زبينغر برجنسكي ،رقعة الشطرنج ،ت :امل
الرشقي .ط 2الدار االهلية للنرشوالتوزيع،
ص.48

8.زيارة األربعني وظاهرة العمل التطوعي ،مقال

16.عصام حاكم ،استحضارات امنية واسعة يف مدينة
كربالء استعداد لزيارة األربعني،تقرير منشور عىل
موقع نبا االلكرتوين ،يف  12أيلول .2020

17.فرقة العباس القتالية ،احلشد الشعبي اسقاط
 15طائرة مسرية يف سامء كربالء ،تقرير منشور

منشور عىل موقع نبا االلكرتوين ،بتاريخ  8ك2

عىل موقع الناس االلكرتوين ،بتاريخ  17ت/1

9.سامر الزيادي ،اسباب النهضة احلسينية وامتدادها،

18.حممد رضا عباس ،املنافع االقتصادية لزيارة

.2012

حث منشور عىل موقع منتدى الكفيل االلكرتوين،
بتاريخ  2حزيران .2006

	10.سناء خوري ،ملاذا يتوافد املالين اىل كربالء،

بحث منشور عىل موقع قناة  ،bbcبتاريخ 18
ت.2019/1

11.شهيد العزاوي ،استعدادات مبكرة إلنجاح زيارة
األربعني يف كربالء ،مقال منشور يف صحيفة
الصبارة االربعينية ،بتاريخ  3أيلول .2007

12.الصمود يف مواجهة التهديدات عنرص رئييس من
عنارص الدفاع اجلامعي ،بحث منشور عىل موقع
جملة الناتو االلكرتوين.

13.صهيب اسعد ،سبل رفع الروح املعنوية لدى
الفرسان العراقيني ،بحث منشور عىل موقع جامعة
سامراء.2016/7/2 ،

14.طه العاين ،انشا ليكون يف مواجهة؟ هل من حاجه
الستمرار احلشد الشعبي؟ ،مقال منشور عىل موقع
اجلزيرة ،بتاريخ  26ت.2020 /1

15.عباس نور الدين ،األربعني تغري مسار التاريخ،

بحث منشور عىل موقع باء االلكرتوين ،بتاريخ 16
ت.2017/ 1
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.2018

اربعينية االمام احلسني ،بحث منشور عىل

موقع صوت العراق االلكرتوين ،بتاريخ  20تا
.2002

19.حممود أبو بكر ،احلشد الشعبي من فصائل غري
نظامي اىل تشكيل قتايل ،بحث منشور عىل موقع
 ،bbcبتاريخ 23شباط .2017

	20.موقع العراق اليوم االلكرتوين ،الصحافة
اإلرسائيلية حتذر اإلرسائيليني من السيد السيستاين،

مقال منشور عىل املوقع ،بتاريخ  3ك.2019 1

21.موقع العرب االلكرتوين ،خنق الرئة االقتصادية
للحشد الشعبي ،مقال منشور بتاريخ  13ت/2

.2020

22.موقع قناة احلرة االلكرتوين ،عمليات امنية يف اربع
حمافظات عراقية لتجفيف منابع اإلرهاب ،تقرير
بتاريخ  10أيلول .2020

23.وسام عبد اللطيف ،القيادة عىل هنج االمام
احلسني ،بحث منشور عىل موقع الفرات
االلكرتوين ،بتاريخ  2ت.2019 /1
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�أثر ال�سيدة زينب (عليها ال�سالم) في الفكر االجتماعي للمر�أة العراقية
(الزيارة االربعينية انموذج ًا)
م .م .حسني عيل فهد الوائيل

م .د .نــدى جواد حممد عيل

كلية االداب  -جامعة القادسية

كلية الرتبية للبنات-جامعة بغداد

www.husseinalwaily5@.gmail

Nada.jawad@coeduw.uobaghdad.edu.iq

الملخ�ص
اليوم ونحن نستذكر واقعة الطف ودور السيدة زينب رشيكة اإلمام احلسني يف ثورته بنا حاجة إىل

قراءة جديدة للزيارة األربعينية وكل ما يرتبط هبا من قيم ،حاجة اىل قراءة عميقة وتوظيف ماساة تلك الزيارة
من اجل تغيري الواقع نحو األفضل ومستقبل يتسم باألمن واالستقرار ،وذلك ليس تنظريا فقط بل من خالل

برامج عملية تطبيقية عىل أرض الواقع ،لذلك آثرنا احلديث عنها ونحن نحاول ان نتعلم منها لتغيري أنفسنا أوالً

وواقعنا ثانيا وواقع املرأة املسلمة عامة والعراقية خاصة والتي متر بظروف استثنائية يف ظل احلروب والعوز
والفقر واجلهل واحلرمان ثالثا.

توصل البحث اىل أن نسبة الذكور واإلناث يف العراق متساوية تقريب ًا .إال أن واقع املرأة يتباين مع واقع

الرجل يف العراق ،إذ اظهر البحث أن هناك تقارب ًا بني اجلنسني من حيث مدى احلصول عىل الفرص التعليمية

بزيادة طفيفة لصالح الذكور يف املراحل التعليمية االوىل ،وان الفجوة تبدو كبرية لصالح الذكور ،وبحجم أصغر

يف مستوى شهادات البكالوريوس والشهادات العليا ،وان واقع املرأة العراقية يف مستوى النشاط االقتصادي
يعد متدنيا اذ بلغ معدل النشاط االقتصادي لإلناث ( )%14.6مقابل( )% 72.1للذكور ،ولعل أسباب ذلك

شائكة ومعقدة ،تتداخل فيها مواريث ثقافية وعوامل اجتامعية وسياسية وإمهال أو عدم التفات من الدولة
ألمهية متكني املرأة العراقية واستغالل امكانياهتا االقتصادية بوصفها مورد ًا برشي ًا ووسيلة وهدف ًا تنموي ًا يف

الوقت نفسه ،ونقرتح عىل الدولة تبني سياسات تصب يف مصلحة متكني املرأة العراقية اقتصاديا واجتامعيا
منها اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتوفري فرص العمل للنساء االئي يعانني من البطالة ،مع توفري البيئة املساعدة
والتوسع يف سياسة إلزامية التعليم حتى هناية املرحلة اإلعدادية.

الكلامت املفتاحية :واقعة الطف ،السيدة زينب ،األمام احلسني ،الزيارة االربعينية.
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The impact of Lady Zainab (peace be upon her) on the social thought of
Iraqi women (The fortieth visit as a model)
Assist. Instructor Hussein Ali Fahd
Al-Waeli

Dr. Assis. Nada Jawad Muhammad Ali

College of Arts - University of Al-

University of Baghdad/College of

Qadisiyah

Education for Girls

Abstract
Today, as we recall the incident of Al-Tuff and the role of Lady Zainab (peace be upon her),
the partner of Imam Hussein in his revolution, we need a new reading of the forty-year visit and
all the values associated

with it. We need a deep reading and employ the tragedy of that visit in
order to change reality for the better and a future characterized by security and stability. This is
not only theorizing, but through practical and applied programs on the ground, so we preferred
to talk about it and we are trying to learn from it in order to change ourselves first, our reality
second, and the reality of Muslim women in general and Iraqi women in particular, who are
going through exceptional circumstances in light of wars, economic siege, poverty, poverty,
ignorance and deprivation thirdly.
The research found that the ratio of males and females in Iraq is almost equal. However, the
reality of women contrasts with the reality of men in Iraq, as the research showed that there
is convergence between the sexes in terms of the extent of access to educational opportunities with a slight advantage in favor of males in the early educational stages. And that the gap
appears to be large in favor of males, and a yellow size in the level of bachelor’s degrees and
higher degrees. And the reality of Iraqi women in the level of economic activity is low, as the
rate of economic activity for females reached (14.6%) compared to (72.1%) for males. Perhaps
the reasons for this are thorny and complex, in which cultural inheritances, social and political
factors overlap, and neglect or lack of attention by the state to the importance of empowering
women. Iraq and exploiting its economic potential as a human resource and as a means and a
development goal at the same time. We suggest that the state should adopt policies in the interest of empowering Iraqi women economically and socially, including taking all appropriate
measures to provide job opportunities for women who suffer from unemployment, while providing an enabling environment and expanding the policy of compulsory education until the
end of the preparatory stage.
key words: The Tuff Incident, Sayyida Zainab (peace be upon him), Imam Hussein
(peace be upon him), the Arbaeen visitation.
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المقدمة

اوال :م�شكلة البحث

مـرت علينا ذكــرى ايــام واقــعــة الطف األليمة،

ووصــول موكب سبايا آل البيت اىل كربالء بعد

رحلتهم الطويلة من كربالء اىل الكوفة ومنها اىل الشام
والعودة اىل كربالء يوم األربعني يف العرشين من صفر
ومن ثم توجههم اىل مدينة الرسول األكرم بموكب يلفه
األمل واحلزن وبعدد ناقص من علية القوم .اليوم ونحن

نستذكر تلك الواقعة بنا حاجة إىل قراءة جديدة للزيارة
األربعينية وكل ما يرتبط هبا من قيم ،حاجة اىل قراءة

عميقة وتوظيف تراجيديا تلك الزيارة من أجل حماربة
األفكار السلبية وتغيري الواقع نحو األفضل لنتطلع اىل
مستقبل يتسم باألمن واالستقرار ،وذلك ليس تنظري إنام
من خالل برامج عملية تطبيقية عىل أرض الواقع(.)1

واملتطلع اىل الثورة احلسينية يوقن بقناعة تامة

أن السيدة زينب رشيكة اإلمام احلسني بثورته
يف مجيع مالمحها وفصوهلا رشاكــة إجيابية وفاعلة،
فهي أنموذج للشخصية القيادية املجاهدة والعاملة
والتي افتدت حياهتا من اجل احلفاظ عىل الدين

والتي الزال وسيظل نجمها يسطع يف سامء الكرامة

والعز ،وهو رمز للجهاد النسوي عىل مر الدهور،
وجاهدت جهاد ًا مل يعرف التأريخ مثله يف مرارته
وأهواله ،وتبنت خمططات الثورة وأهدافها ،لذلك

آثرنا احلديث عنها ونحن نحاول أن نتعلم منها

لتغيري أنفسنا أوالً وواقعنا ثانيا واقع املرأة املسلمة
عامة والعراقية خاصة والتي متر بظروف استثنائية يف
ظل احلروب والعوز والفقر واجلهل واحلرمان.

تطرح مشكلة البحث عىل شكل أسئلة:
1.كيف كانت حياة السيدة زينب يف ظل
أرسهتا؟ وكيف كانت قيادهتا عندما اصبحت
وحيدة يف ظل مهام ربانية قيادية؟

2.كيف يكون استثامرنا لألربعينية ،هلذا احلدث
السنوي وهذه النعمة املباركة النازلة من السامء
والذي يمتد من األيام األوىل لشهر حمرم احلرام

حتى العرشين من شهر صفر اخلري ،إذ حيتفي
املاليني من املسلمني بذكرى مقتله وبأربعينيته
بالسري مشي ًا عىل األقدام؟

3.ما موقف املرأة اليوم من الزيارة االربعينية؟
وكيف نوصل رسالة السيدة زينب بشخصيتها
الفذة اىل كل امرأة مسلمة حمبة وموالية ألهل

البيت؟

4.كيف يمكننا تنمية دور املرأة ومتكينها اذ نجعل
منها امرأة منتجة مع حفاظها عىل حشمتها

ودينها وموقعها ضمن األرسة؟

ثانيا :فر�ضية البحث
ان الزيارة االربعينية حدث سنوي عاملي ينبغي

أن يستثمر يف تنوير العقول وان يكون انطالقة
للمرأة عامة والعراقية خاصة يف احلفاظ عىل ارسهتا

وعفتها ويف الوقت نفسه يكون هلا دور مميز يف العملية
االقتصادية واملشاركة املجتمعية هلا مما ينتج عنه

واردات مالية قد تكون أساس ًا والسيام اذا ما كانت

هي املعيل الوحيد لألرسة او معينة للبيت .وبذلك
تتحول من املرأة املعالة املعوزة اىل امرأة منتجة مع
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حفاظها عىل حشمتها ودينها وموقعها ضمن األرسة.

السيدة زينب يف بيت األرسة ،وجاء املحور الثاين

ثالثا :هدف البحث

عىل امهية العمل يف حياة املــرأة وما ذكر يف القران

هيدف البحث اىل استثامر زيارة االربعينية بوصفها

حدث ًا سنوي ًا عاملي ًا يف تنوير العقول وان يكون انطالقة

للمرأة عموم ًا والعراقية خاصة يف احلفاظ عىل أرسهتا
وعفتها وان يكون هلا دور مميز يف العملية االقتصادية
واملشاركة املجتمعية وبذلك تتحول من املرأة املعالة

املعوزة اىل امــرأة منتجة مع حفاظها عىل حشمتها

ودينها وموقعها ضمن األرسة.

رابعا :منهج البحث:
اعتمد البحث عىل املنهج التارخيي والوصفي

معنونا بـ(العمل جهاد املرأة يف اإلســام) ويتكلم
الكريم والسنة النبوية ألمهية العمل ودوره يف اقتصاد

الشعوب ،ودرس املحور الثالث املرأة اليوم وموقفها
من الزيارة األربعينية .اما املحور الرابع واألخري

فيدرس متكني املرأة وواقع التنمية االجتامعية للمرأة

العراقية ويتحدث عن املرأة وأمهية دورها يف العملية
االقتصادية والنظام االجتامعي وامكانية تنمية دورها
يف املجتمع ،فضال عن أهم النتائج.

المحور الأول :لمحات من حياة ال�سيدة
زينب القدوة والقائدة

لدراسة شخصية السيدة زينب القـــدوة والقائدة

سنعرض مــن خــال الــســطــور حياهتا الفذة

اقتصاد الشعوب ونظرة االسالم للعمل والعاملني.

الثورة احلسينية يف نرش النهضة االصالحية والوعي

عن أمهية العمل ودوره يف اقتصاد الشعوب ،كام

ولتحيي تعاليم االسالم االنسانية وتكون مصباح ًا

فضال عن دراسة أمهية العمل يف حياة املرأة ودوره يف

وشخصيتها الفريدة ودورهــا اجلهادي القيادي يف

االسالم وما ذكر يف القران الكريم والسنة النبوية

الديني واالجتامعي لتبلغ القمة يف الكامل االنساين

تم االعتامد عىل منهج حتليل املضمون لدراسة واقع

لنساء العامل رغم تباعد الدهور ولتكون عل ًام مرفوع ًا

التنمية االجتامعية للمرأة العراقية ودورها يف العملية
االقتصادية والنظام االجتامعي وامكانية تنمية ذلك
الدور يف املجتمع.

خام�سا :هيكلية البحث
لكي يأخذ البحث جمراه آثرنا أن يكون عىل أربعة

حماور ،شمل األول دراسة ملحات من شخصية السيدة
زينب القـــدوة والقائدة وحياهتا ،وهو يتحدث عن
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وفخر ًا لنتعلم من مدرستها أنموذج جلهاد املرأة

املسلمة يف عرصنا الراهن وهذا اليش القليل واليسري.
وعندما انزل اهلل سبحانه وتعاىل قرآنه الكريم عىل

رسول اهلل أعطى أمثلة كثرية للقدوة سواء للرجل

او للمرأة عىل حد سواء ومل يفرق يف القدوة واحلكمة
َ َ
وض َر َب
والقيادة بني الرجل واملــرأة فقوله تعاىل
ْ ََ َ َ
ُ
اهلل َم َثلًا ل ِّلَذ َ
ِين آ ََم ُنوا ا ِم َرأة ف ِْرع ْون )2(هذا النص
القرآين الكالم موجه للرجل واملرأة عىل حد سواء

المحور االجتماعي والتربوي

أال ان املثل كان للمرأة يف موقع القدوة التي وجب

مرضاة اهلل تعاىل ،وهي بضعة النبوة املحمدية ،وربيبة

بأهلية املــرأة وبأهنا من املمكن ان تأخذ مكاهنا يف

والعفة والثبات والصرب والصمود واملساندة فهي بنت

أن حيتذى هبا وأن نسري عىل خطاها فهو إقرار رباين
القدوة بل يصل اىل حد االصطفاء ويف اآلية الكريمة
ْ َ َ
ْ َ َُ
ت ال َملائِكة يَا
األخرى من قوله تعاىل ِإَوذ قال ِ
َ ْ َ ُ َّ َّ َ ْ َ
اص َطفاكِ  ،...)3(وما أعظمها من
مريم إِن الل
منزلة فاحلمد هلل أن جعلنا من املسلمني.

اإلمامة ،العلوية ،فخر املخدرات ،منبع احلشمة

االمام عيل بن ايب طالب واخت احلسنني (صلوات

اهلل وسالمه عليها) وايب الفضل العباس ،فضىل
النساء وصاحبة العصمة الصغرى.

اتصفت عليها السالم بصفة العلامء وكان هلا دور

ولدت السيدة زينب الطاهرة الكريمة يف حضن

اجتامعي بــارز ساعد يف حتصني املجتمع االرسي

من أمها الزهراء البتول ،وتغذت بغذاء الكرامة

كانت يف بيت ابيها يف الكوفة من جملس لتفسري

النبوة ،وبيت الرسالة .نشأت ورضعت لبن الوحي

من كف ابن عم الرسول ،أبيها عيل بن ايب طالب

عليه أفضل الصالة والسالم ،تأخذ الرتبية الصاحلة
والتأديب القويم من والدهيا وأخوهيا الكريمني
اإلمامني احلسن واحلسني إىل أن بلغت من العلم

والفضل والكامل مبلغ ًا عظي ًام( ،)4كيف ال تكون

كذلك وهي حفيدة النبي األعظم عليه أفضل الصالة
والسالم إذ قال(( :كل بني أم ينتمون إىل عصبتهم إال
أوالد فاطمة ،فأين أنا أبوهم وعصبتهم))( ،)5وكأي

طفل عىل وجه االرض يكون وجه االم هو اول ما
يراه ويفتح عينيه يف احلياة فكيف تكون هذه املولودة
اذا كانت األم فاطمة الزهراء عليها أفضل الصالة

والسالم ،أطهر خملوقة عىل وجهة االرض ،عاشت
وتربت يف احضاهنا الزمت أمها لي ً
ال هنار ًا ،تعلمت

من امها أنواع العبادة :الزهد ،واملواساة ،وااليثار،
واالنفاق لوجه اهلل تعاىل ،وإطعام الطعام مسكين ًا

ويتي ًام وأسري ًا ،فهمت معنى االحرتام والتفاهم بني

األم واألب عندما شاهدت أباها وامها،وصربها

عىل صعوبة احلياة ،تعلمت كيف تواجهه ذلك ابتغاء

عموم ًا والنسائي خاصة ،وحيدثنا التاريخ عندما

القرآن الكريم وكان نساء الكوفة يرجعن اليها يف
املعامالت ويف احكام احلالل واحلــرام واستمرت

يف زمن ابن اخيها ،إذ كانت نيابة عن االمام عيل بن
احلسني االمام السجاد ،وهذه الصفة أورثتها

من امها وجدهتا السيدة خدجية الكربى والتي
عرفت بعبادهتا يف الوقت الذي كانت جزيرة العرب

تسود فيها عبادة االصنام وانتشار الوثنية وغارقني
باجلهل ،كانت السيدة خدجية موحدة يف العبادة
اهلل وحــده ال رشيــك له وكانت حترض جملس ابن

عمها ورقة بن نوفل الذي يعد احد العباد األربعة

يف زمانه لتتعلم منه معامل الدين والدينا ،فضال عن
ذلك كانت تعقد اجتامعات وحلقات دينية يف بيتها
وتأيت بكبار الشخصيات املرموقة واملعروفة بالعلم

اإلهلي من الكتابيني سواء كانوا من الرجال أو النساء
وتسمع احاديثهم وتعاليمهم ونصائحهم الساموية
التي كانوا يطرحوهنا ويتحدثون هبا ،وكانت حترتم

الكتب الساموية إذ كانت ملتزمة يف الذهاب إىل

بيت اهلل احلرام ،والطواف حول الكعبة املرشفة(.)6
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تلك الصفات جعلها استثنائية يف كل يشء يف العلم
والصرب واخللق والطاعة هلل سبحانه وتعاىل.

اما يف واقعة الطف فـلو تأملنا حمنة السيدة زينب

يف واقعة الطف وما محلته معها من أرسار النبوة
وودائع اإلمامة ،وما جرى بعدها إذ كانت عربة لكل

انسان عاقل لصربها وحتملها العبء الثقيل،وكان

هلا الدور الكبري والعظيم يف حفظ ساللة النبوة من
خالل محاية حجة ذلك العرص االمام عيل بن احلسني

(السجاد) ،إذ كانت نعم املواسية عندما رأت
اهلها املضجرين بالدماء واملجزرين الرؤوس قائلة له

(مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي وايب وأخويت،
فو اهلل ان هذا لعهد من اهلل اىل جدك وابيك....اىل
آخر احلديث( ،)7وهذا الدور االستثنائي والرئيس

جعل منها الشخصية الثانية عىل مرسح الثورة بعد

شخصية أخيها احلسني وأظهر ذلك بمساندة اخواهنا
وصمودها بوجه املعسكر املعادي فكانت كاملظلة
التي تقي من احلر والذبول فكذلك السيدة زينب
العابدة الزاهدة والكاملة املحدثة الشجاعة عليها

السالم مثال النهضة االصالحية واحياء الرشيعة من

الضياع وطمس الرشيعة الربانية متمث ً
ال فيها عندما
أحاطت بأهل بيتها حمافظة ومرافقة كالقبة.

وخري مثال يروى لبيان علمها وفهمها ،أن السيدة

زينب عليها السالم خطبت يف الكوفة خطبتها الغراء،

فرتكت أهل الكوفة يموج بعضهم يف بعض ،قد ّردوا

أيدهيم يف أفواههم ،حيارى يبكون وقد متثل هلم

هول اجلناية التي اقرتفوها .قال اإلمام السجاد
لعمته ((أنت بحمد اهلل عاِ ٌملة غري معلمة ،فهمة غري

مفهمة))( )8وكالم اإلمام انام يدل عىل املنزلة العلمية
64

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

الرفيعة التي ارتقت إليها السيدة زينب ،فهي عاملة

بالعلم من رب العاملني وليس بالعلم املتعارف الذي
يكتسب بالدرس والبحث(.)9

تلك السامت ورثتها السيدة زينب من أمها وجدهتا

كغزارة علمها وكثرة فهمها ووفرة عقلها ،ومعرفتها

بتفاصيل الدين االسالمي وأحكامه مل يصل اىل

مرتبتها أحــد فهو إهلــام ربــاين من اهلل تعاىل ألهل
البيت ،كانت السيدة العقيلة قد شاهبت وورثت

من والدهتا الشجاعة والصرب وجتلدت باملواقف

احلازمة ومما يدل عىل ذلك لقبها ((نائبة الزهراء))

( ،)10فكام شاركت الزهراء صلوت اهلل عليها يف
تثبيت أسس االسالم فقد كانت ضمن اخلمس من

اهل الكساء والذين هلم الفضل يف تثبيت أسس
الدين االسالمي الذي اختاره اهلل دين ًا للبرشية مجعاء
والذي أنزل عىل رسوله حممد عليه افضل الصالة

والسالم فسيدة نساء العاملني كانت مع والدها

مشاركة يف مهمته ،ومشاطرته يف مصائبه ،واستمرت
بعد ان وافاه األجل .كان دورها عظي ًام وبارزا يف شد
عضد زوجها االمــام عيل أمري املؤمنني وويل

رب العاملني ووصيه يف الدفاع ضد الطغاة الظاملني
فسارت معه وكانت هلا كلمتها وموقفها ضد احلكام

وأدركت السيدة زينب مصيبة امها وسمعت خطبتها
يف املسجد النبوي الرشيف .
()11

وهــذا ما فعلته السيدة زينب إذ الزمت

امها ليال وهنارا ورأت اجلوانب الكثرية من اآليات

العظمة ،وشهدت أنــواع العبادة والزهد واإليثار
واملواساة واإلنفاق يف سبيل اهلل وإطعام الطعام حلب

اهلل مسكين ًا ويتي ًام واسري ًا(.)21

المحور االجتماعي والتربوي

وعارصت معها مريضة ،طرحية الفراش ،انقضت

ان تبني للنساء االحكام القرآنية وتفسري اآليات

جدها رسول اهلل وما تعرضت له من أذى وحزن

مع اخيها عندما اختاره اهلل ليجود بنفسه والتضحية

عليها ساعات أليمة وهي تشاهد أمها بعد وفاة
شديد ومهوم عظيمة كحادثة السقيفة واالستيالء

عىل اخلالفة وارايض فــــدك( ،)*()13وهــذا احلمل
الكبري حيتاج اىل صرب عظيم ال يناله اال مرتبة نبي أو

ويص فتحملت املصائب وجرعت النوائب صابرة

حمتسبة ...فكان حيتاج اىل بقائه واستمراره بقدسيته
وتطهريها من حماوالت تدنيسه بالشبهات وان كانت
التضحية اجلود بالنفس واالهل وتلك هي التضحية

العظمى والبذل السخي ،حتى استشهدت من اجل
الدين االسالمي وإمامة وتنفيذ ًا لوصية رسول
العاملني والتي هي وصية اهلل ،كام فعلت والدهتا
السيدة فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها(.)14

ومــن الصفات التي اورثتها من جدهتا سيدة

قريش السيدة خدجية الكربى التي كانت نعم املدافع
والداعم القوي عن دين رســول اهلل ،فكانت

عندما يعود النبي اىل داره بعد معاناة وايــذاء
ومطاردة مرشكي قريش وذيوهلم من اجلهالء ،كانت
السيدة خدجية الكربى تستقبله بأحسن االستقبال،

لتزيل عنه آثار االعتداء الذي تعرض له ولتكون قرة
عني له يف داره ،ولتضمد جراحه وتسليه ولتنسيه
اهلموم وتؤنسه حتى كان الرسول االعظم ينسى كل
االذى والتعب(.)15

وإذا كانت السيدة العقلية قد شاهبت وورثت من

جدهتا ووالدهتا صفاهتا وشخصيتها وأهنا تشاهبت

باالنفراد للتأهل ولتكون كفو ًا بالقيادة النسوية

بالوقوف جبن ًا اىل جنب مع والدها عندما كان دورها

واحاديث جدها رسول اهلل ،وظهر دورها البطويل

بالروح واالهل وكل عزيز وهي أعىل مراتب اجلود،

وظهرت نائبة الزهراء الكف َية للنيابة يف اهم مهمة
ساموية وهي لبقاء الدين عن طريق التضحية بالروح
والــدم ألهل بيت النبوة واستمرت نائبة الزهراء
بالتجلد والقوة واجلــرأة وثبات اجلأش يف مواقف

مجة ،بعد استشهاد اخيها االمام احلسني وكانت

مهمتها االصعب يف احلفاظ عىل اهل البيت،ان انتظام
االمور بعد استشهاد اخيها كان برأهيا وتدبريها(،)16

وأدركـــــت أخيهـا اإلمــام احلسـن ومصائبه،
وتسـميمه ،وقذف كبده من فمه ،وتشييعه ،ورمي
جنازته بالسهام .وباحلفاظ عليهم يكون احلفاظ

عىل استمرار الرسالة الساموية فكان القربان باألرس
والسبي مع من تبقى من آل بيت حممد لتواصل
مسريهتا من أجل ملا هو أعظم وذاك هو احلفاظ عىل

الدين كام انزله اهلل عىل نبيه نبي البرشية نبي الرمحة،
ويف سبيل حفظ دين اهلل وبقية اهلل عىل األرض،

فكانت قانعة صابرة ألمر اهلل.

تلك الصفات الوراثية مل تأت اعتباطا ولو رجعنا

اىل اجليل الذي سبق السيدة زينب وبحثنا عن حياة

جدهتا السيدة خدجية الكربى كانت سيدة

قريش االوىل ،فرتوي لنا املصادر اهنا ذات بصرية
وبعيدة النظر مل تتأثر بظواهر االمور متتلك السجايا
االنسانية والفضائل والصفات الرفيعة تؤثر اآلخرين

عىل نفسها ،وهلا موقع اجتامعي مرموق ،معروفة
بسخائها ومل خيرج من بيتها حمتاج غاضب مطرود
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وحمرتمة للقضايا املعنوية واالنسانية وهذه بعض من

يف االرسة واملجتمع االسالمي يقوم اساس ًا عىل

من هذه املواقف تأكد لنا أن املرأة مل تكن يوم ًا

املرأة فهي االم ،التي تنشئ وتريب الرجال والسند

أخالق السيدة خدجية(.)17

دون الرجل منزلة ،بل ان التقوى وااليامن مع العمل
الصالح واالخذ باملعروف والنهي عن املنكر هي

التي تضع منزلة االنسان وحتدد موقعه سواء كانت
امرأة او رجل وهو اساس التفاضل بينهم فـالقدوة
ليست حكر ًا عىل الرجال ،بل العمل هو املقياس.

المحور الثاني :العمل جهاد المر�أة الم�سلمة
ان الــفكر الديني االسالمي يؤكد أمهية تكــريم

املرأة فال يوجد فكر ديني كــرم املرأة كام موجود يف

الفكر االسالمي ،إذ انتشلها من حفرة الوأد وبؤرة

الظـلم واجلهل لريتقي هبا بام احتوته من ميزايا طبيعية
تكوينية لتكون يف ميزان التفاضل بني الناس بام متلكه

من ايامن وتقوى وجهاد وعمل.

وإذا عُدً العمل ظاهرة طبيعية شملت الكون كله

فكل عضو يف جسم االنسان له عمله الذي خصه

اهلل به وجاءت مشيته بأن تكون االعضاء متساوية
يف االنجاز من ناحية ويف االستهالك من ناحية
اخرى،نجد ان احلياة قائمة عىل اساس مبدأ التقسيم

يف العمل( ،)18وال يقترص االمر يف النظر اىل دواخلنا
فلو نظرنا اىل جتمعات احليوانات الربية منها نجد

َ
أن تقسيم العمل ظاهرة بأدق تفاصيلها ،والنباتات
فاجلذور هلا عملها والسيقان هلا عمل خاص هبا

كذلك االوراق والثامر.

ينظر االسالم اىل املرأة نظرة متثل املحور االساس
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االرسة ،واالرسة تكون قاعدة ،واساس هذه القاعدة

للزوج ،وهي االخت والبنت ،فال وجود للمجتمع
وألرسة سليمة بدون املرأة.

ويمثل االســام حياة فمن الطبيعي ان يكون

تقسيم العمل جــزء ًا ال يتجزأ من حياة املسلمني
بني الرجل واملرأة فلكل منهام مزاج وطبع وتكوين
خاص به لذلك يكون توزيع املهام تنسجم مع مزاجه

وطبعه وتكوينه لذلك جاءت االدوار التي تسند

اليهم حسب قابليته وكفاءته.

ذكر اهلل يف كتابه الكريم اجلهاد يف عدد من مواضع
ْ
َ َ َّ ُ َ
نذكر منهاَ :
()19
سهِ
و َم ْن َجاه َد فإِن َما ياه ُِد لِ َف ِ
وهنا يأيت بمعنى اجلهاد بالعمل ،ومل حيدد اجلنس فهو

شامل للرجال وللنساء.

َ ُ ُ
ب ْعضكم ّمِن
ويف اآلية الكريمة قال القرآن:

َب ْع ٍض )20(والتي تدل عىل ان املرأة والرجل انسان
بال متييز بينهام ،واالنسان من طبيعته ان يفكر ويعمل

وهذا ما ميزه اهلل عن غريه من خملوقاته.

َ
وذكــر كذلك يف القرآن الكريمَ :
م ْن َع ِمل
َ ً ّ َ َ َْ ُ َ
حي َي َّن ُه َح َياةً
نث َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن فَلَ ُن ْ
ص ِ
الا مِن ذك ٍر أو أ
ِ
ً
َط ّي ِ َبة.)21(
توضح هذه اآلية امهية العمل وملا كانت املرأة

نصف املجتمع فهل من املعقول ان يعطل اهلل نصف
املجتمع االنساين وأن حيكم عليه بالشلل واجلمود؟

حاشا هلل.

المحور االجتماعي والتربوي

ان توزيع املهام يأيت مبني ًا عىل اساس التعاون

من جهة ،وابقاء ابــواب منزهلا مفتوحة للسائلني

ينبغي ان ينحرف االنسان عنه فهي ليست مسألة

حاهلا حتى زواجها من رســول اهلل اذ سلمت

والتكافؤ الذي وضعه اهلل فينا وتقسيم ساموي ال

تسخري واستخدام احدمها لآلخر .ان هبذا التوزيع

والتوظيف الطبيعي يمكن للبرشية ان تعيش وتنتج
عىل سطح االرض.

نحن نذكر شخصية السيدة زينب وما اورثته

من والدهتا سيدة نساء االولــن واالخــريــن ومن
جدهتا السيدة خدجية الكربى لنعرف مدى الرتابط

والتشابه بني الشخصيتني للوصول اىل الغاية املراد

طرحها ،فالسيدة فاطمة الزهراء فضال عن
دورها يف القيادة النسوية يف نرش الرسالة االسالمية

فهي املعلمة األوىل يف بيتها الذي يعد املدرسة االوىل

للنساء املسلامت ،فاستطاعت قيادة املجتمع النسوي

للنهوض به وهلا من املواقف الكثرية التي اثبتت فيها
الدور املرأة القيادية يف نرش الوعي فيذكر التاريخ

خروجها لبيوت املهاجرين واالنصار يف حماوالت

للوقوف اىل جانب احلق فتحملت بذلك املسؤولية
الكاملة التي يتطلبها املجتمع مما يدل عىل قابلية املرأة
واهليتها ألعىل درجات الكامل ،وأن تكون يف موقع

الريادة واالقتداء ،ويف مستوى التفوق واالمتياز عىل

سائر بني البرش نسا ًءا ورجاالً(.)22

كذلك السيدة خدجية الكربى سيدة نساء

قريش بأرسها ،ذات املكانة املرموقة ،وكانت من

التجار الناجحني ومعروفة بتجارهتا وتسعى يف

عملها لزيادة ثرواهتا وارباحها ،ومل يمنعها ذلك
من مواصلة اعامهلا العبادية واالنسانية ،كالذهاب
إىل بيت اهلل احلرام ،والطواف حول الكعبة املرشفة

من الفقراء واملعوزين من املساكني( ،)23وبقي هذا
امواهلا وجتارهتا ملعرفتها املسبقة لألمني والصادق،
ومنذ بدء احلياة الزوجية مع النبي ووهبت كل

ثروهتا للنبي ،يترصف ويرصف منها كام يرى فيه
املصلحة والصالح ،وكان الغرض االسمى هو نرش

الدعوة االسالمية واحلفاظ عىل الدين االسالمي
واملسلمني

()24

 ،أما عمل املرأة املسلمة فقد كثرت

الروايات عن عمل السيدة فاطمة يف بيتها الزوجي،

وتذكر االحاديث والروايات ان فاطمة الزهراء
كانت تقوم بأعامل البيت ورعاية شؤون أرسهتا إذ

كانت تسقي بالقربة،وطحنت بالرحى ،وعجنت
العجني ،وكنست الدار ،وأوقدت النار وهناك رواية
اهنا شوهدت تصنع سبحة من طني قرب سيد الشهداء
احلمزة بن عبد املطلب (رضوان اهلل عليه) للتسبيح

هبا بعد كل صالة

.

()25

وكان جهاد املرأة يف املعسكر النسوي احلسيني

املتمثل بقيادة السيدة زينب واحلرائر األخريات

قد متثل بنوعني االول جهاد بـالقول ،أي :جانب
َ
اعالمي كام ورد يف كتابه احلكيم يَا أ ُّي َها انلَّبُّ
ْ ِ
ْ ُ َّ َ ْ
َ َ ُْْ َ َْ ْ ََ َ ُ
اهمْ
ار َوال ُم َنافِقِني واغلظ علي ِهم ومأو
َجاهِ ِد الكف
َج َه َّن ُم َوبئْ َس ال ْ َم ِص ُ
ري،)26(وبوجود نساء اهل
ِ
بيت الرسول لن تنتهي ثورة احلسني فكانت مدونة
للتفاصيل ونرش االفكار والوعي بثورة اخيها وفضح
العدو وغايته واهدافه من حماولة هدم االسالم نرش
الضاللة والوقوف بوجه اجلهل،فض ً
ال عن اللسان

البليغ بالدعاء واالستغفار كانت تنصت ألخيها
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وتبعث روح احلامس بنساء املعسكر بتفانيها لصوت

العقيدة الواحدة وهذا ما يذكره السيد الطباطبائي

بوجه عروش الظلم،وهي بذلك متثل أهم ركن فيام

من حيث العدد ومن الذكورة واألنوثة ذوو كينونة

احلق املتمثل بأخيها( .)27وكانت الصوت القوي

بعد الثورة احلسينية ،وكام يذكر التاريخ اهنا نفذت
وصية اخيها والتي جاء فيها(( :يا أختاه اتقي اهلل

وتعزي بعزاء اهلل...الـــــخ( )))28فهي احلــارضة يف

معركة الطف ترى وتسمع ما حيدث وترى استشهاد
وتساقط آل البيت واحدا تلو اآلخر يف ارض املعركة

من ابناء اخيها واخواهنا ،ولتشهد استشهاد اخيها

بسيوف العدو ،ورغــم كل تلك املصائب وهول
املوقف التي ال يتحملها برش اال ان السيدة زينب

بإيامهنا الثابت وقلبها الصابر وعقلها النري جترعت

إذ يقول« :يدل بذلك عىل أهنم مع كثرهتم وتفرقهم
واحدة متفقه ال تشعب فيها ولذلك يتوىل بعضهم

أمر بعض»( )30إن اخلطاب الرشعي التكليفي جاء

لكل من الرجل واملرأة عىل حد سواء ،فهم من أصل
واحــد جتمعهم عقيدة واحــدة ،واهلــدف من السري

باملكلف نحو الكامل اإلنساين يأيت بطريقتني االول

منه الصعب والشاق والذي قل سالكيه ،والطريق
الثاين السهل وهذا من رمحة رب العزة باملؤمنني،
ومنه الطريق املضمون نحو الكامل االنساين وهو
طريق زيارة سيد الشهداء.

املرارة وعزت نفسها بحزن داخيل وكلامت ترددها

اما ما جاء يف فضل قرب سيد الشهداء فروايات

بقي من النساء واالطفال لتبدأ مسريهتا ولتنفذ ما

والشيخ الطويس بأسانيد معتربة عن الصادق:

مع نفسها ومللمت شتات حزهنا بداخلها لتجمع ما

عديدة ،منها ما رواه الكليني والشيخ ابن قولويه

اوىص به اخوها.

«إن ملوضع قرب احلسني حرمة معروفة من عرفها
واستجار هبا أجري....اىل ان يقول :وموضع قربه من

المحور الثالث :المر�أة اليوم وموقفها من

يوم دفن روضة من رياض اجلنة ،ومنه معراج تعرج

َ ُْ ْ ُ َ
َ
ون َوال ْ ُم ْؤم َِن ُ
ات َب ْعض ُه ْم
قال تعاىل :والمؤمِن
َ
ْ
َ
َُْ ُ َ
ََْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
وف وينهون ع ِن
أ ِ
ولاء بع ٍض يأمرون بِالمعر ِ
ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
المنك ِر ويقِيمون الصالة ويؤتون الزكة وي ِطيعون
ّ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ ّ
الل َعزيزٌ
الل ورسول أولئِك سيحهم اهلل إِن
ِ
َحك ٌ
ِيم ،)29(تبني هذه اآلية مواصفات املؤمنني

وال يف االرض إالّ وهم يسألون اللّ أن يأذن هلم يف

االنساين بل بعض الروايات أوجب الزيارة للرجال

صفاهتم ان كل واحد منهم ،أي :كل مؤمن ينرص

الرضا قال« :من زار قرب أيب عبد اهلل بشط

الزيارة االربعينية

وما ينتظرهم من الرمحة من اهلل سبحانه وتعاىل ،ومن

صاحبه ويعينه ويؤيده ألهنم من جذر واحد جتمعهم
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زواره إىل السامء ،وما من ملك يف السامء
فيه بأعامل ّ

زيارة قرب احلسني ،ففوج ينزل وفوج يعرج»(.)31
وتأكيد الزيارة يف عدة مواضع يذكرها التأريخ

وســرة اهــل البيت وعــدت تكملة للكامل
والنساء ،وقد ورد يف األثر الرشيف عن أيب احلسن

الفرات كمن زار اهلل فوق عرشه» .
()23

المحور االجتماعي والتربوي

وعن ابن أيب جرير القمي قال :سمعت أبا احلسن

الرضا يقول أليب« :من زار احلسني بن عيل

واألبن،حيث تقيض عليها الظروف املعيشية الصعبة
اخلروج من دارها لتعمل وتكسب ما يسد حاجتها

عارف ًا بحقه كان من حمدثي اهلل فوق عرشه ثم قرأ:
إ َّن ال ْ ُم َّتق َ
ني ف َج َّنات َو َن َهر*ف َم ْق َع ِد ص ْدق ع َ
ِند
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ْ
َ
َ
ُ
ِيك مقت ِدرٍ.)33(
مل ٍ

انتجتها الظروف واصبحت املعيلة وتفتقر اىل من

زوريه فإن زيارة احلسني واجبة عىل الرجال والنساء»

مــورد دخل هلا وألرسهتــا ألسباب عديدة كاهنيار

زيارة املرأة خاصة كام يف رواية زرارة :قال« :يا

الذي يمر به العراق منذ عقود فضال عن قلة املعاشات

ويف رواية أخرى :قلت :نعم ،قال :يا أم سعيد

وهناك الكثري من الروايات التي أكدت عىل أمهية

زرارة ما يف األرض مؤمنة إالّ وقد وجب عليها أن
تسعد فاطمة يف زيارة احلسني.)34(»

وحاجة أرسهتا.

مرت املــرأة العراقية املعارصة بعدة من ازمات

يوفر هلا دخل معييش فهي ال تتمتع يف احلصول عىل

شبكة الضامن االجتامعي والفساد االداري واملايل
التقاعدية ووجود النزاعات وتراجع القانون الذي

شكل هتديد ًا للمرأة املعيلة خاصة ولألرسة عامة(.)35

وامهية الزيارة تأيت من امهيتها يف ان تكون مسرية

يف مرحلة الثامنينات ( )1988-1980يف احلرب

اخلدمة خدمة اصالحية فالزيارة حتوي نساء ًا واطفاالً

توجه اىل ساحات املعارك ،وكانت يعتمد عليها يف

قابلية عىل االستامع والتطبيق ،فهو سائر نحو من هلج

من القرن الواحد والعرشين كان احلظر االقتصادي

اصالحية تبدأ بالنفس وخترج للمجتمع ،ولتكون

كثر ،فالزائر يف املسري تكون له عزيمة عظيمة وله
لسانه بذكر اهلل ويعرف ان مصيبة احلسني هي ذكرى
وعــرة للبرشية مجعاء فهم يسريون لعزاء السيدة

زينب.

يف الظروف الطبيعية يكون عمل املرأة االعظم

والذي ليس له منازع هو خدمة جمتمعها من داخل

البيت وتربية اجيال وهذا العمل الذي هيأه اهلل هلا يف

تكوينها النفيس والعاطفي وهو اسمى وارقى عمل
فال أحد يستطع ان يقوم مقامها يف هذا العمل الرباين.
ويف الظروف غري طبيعية كاحلروب واالزمات

التي انتجتها احلــروب وذهــاب الرجال دفاع ًا عن
االرض ،وفقدان املرأة للمعيل كاألب واألخ والزوج

كان للمرأة دور بارز إذ اخذت مكان الرجل عندما
كثري من املجاالت ،اما يف التسعينيات والعقد االول

عىل العراق ،فضال عن النزاعات الطائفية الداخلية
أدت إىل تراجع مجيع االعامل وزيــادة نسبة البطالة

وظهر ذلك واضحا يف االرسة العراقية واملرأة املعيلة

ألرسهتا(.)36

نظرا هلذه الظروف ،كان جيب عىل املرأة أن تعتمد

يف كثري من األحيان عىل اآلخرين ،ويف كثري من
األحيان عىل الرجل ،لبقائها يف احلياة االقتصادية،

ولذلك تواجه املرأة غري املتزوجة صعوبات خاصة

من حيث ال يتوافر الضامن االجتامعي لألرامل
واملــوارد احلكومية األخرى لفئة ،معينة من النساء

املعيالت او املهمشات ،أو غالبا ما يكون غري كاف
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بالنسبة للمرأة لرتبية أرسهتا وسبب احلروب العديدة،
والتدهور االقــتــصــادي ،والعنف ،والعقوبات،

والنزاع الداخيل ،ويمكن مالحظة أثر األمية يف
املستوى العلمي املحدود يف مجيع جوانب حياة املرأة.

املرأة وعده من أهم عنارص حتقيق التنمية والعدالة
االجتامعية وحماربة الفقر يف املجتمعات(.)40

ثانياً :التنمية االجتماعية والنوع االجتماعي

يعاين مئات اآلالف من العراقيني من أعامل عنف يف

تعني التنمية عملية تغيري واسع للمجتمع وبعبارة

امتالك مشاريع صغرية مفهوما جذابا بالنسبة للمرأة

من أجل حتقيق الرفاهية للفرد واملجتمع ،وهذا يعني

يف االقتصاد .وقد خلصت دراســة أجراها البنك

والسياسية والثقافية كافة ...الخ( .)41اما مفهوم التنمية

تعيش حتت خط الفقر وهي اعداد قابلة للزيادة وفق

خالهلا إحداث تغري اجتامعي مقصود ومرغوب يف

تؤكد احلاجة لوجود سبل دعم املرأة املعيلة الذي

نحو أنفسهم ونحو املجتمع .ورفع مستواهم الثقايف

حياهتم فالفقر وعدم توافر فرص عمل جعل من

أخرى ان عملية التنمية تشمل كل اجلهود التي تبذل

املعيلة فضال عن حتفظات املجتمع عىل مشاركة املرأة

اهنا تشمل جوانب احلياة االجتامعية واالقتصادية

الدويل عام  2007اىل أن  %22من االرس العراقية

االجتامعية فيشري إىل عمليات خمططة وموجهة يتم من

املنظور احلايل للوضع الراهن .41Fهذه االحصائية

بنية املجتمع ووظائفه ويف مواقف األفراد واجلامعات

بدوره يكون سبي ً
ال لدعم االقتصاد املحيل(.)37

والصحي واالجتامعي وجعلهم أكثر قدرة عىل تفهم

المحور الرابع :تمكين المر�أة وواقع التنمية

التعاون بني أفراد املجتمع من اجل الوصول إىل حياة

االجتماعية للمر�أة العراقية
اوالً :مفهوم تمكين المر�أة:
ظهر مفهوم متكني املرأة يف ثامنينيات القرن املايض

واصبح من املفاهيم املحورية يف دراســات النوع

االجتامعي( ،)38يشري هذا املصطلح إىل تقوية املرأة
يف املجتمعات املعارصة يف جماالت التنمية املختلفة
واالقتصاد .بمعنى أن متكني املرأة هو تقوية املرأة

للمشاركة يف منع أو اختــاذ قــرار من خــال توفري
الوسائل التعليمية والثقافية واملادية ومشاركتها

يف اختــاذ القرارات ومنحها الثقة وحرية التحكم
يف املــــوارد( .)39وقــد اهتم البنك الــدويل لتمكني
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مشاكلهم وأمــور حياهتم ،فضال عن إشاعة روح
أفضل .وهنا نستطيع القول بان التنمية االجتامعية

هتتم بنمو اإلنسان وتكيفه مع بيئته(.)42

ان املرأة هي مفتاح حتقيق التنمية وأن متكني املرأة

وحتقيق العدالة بني اجلنسني يف الرعاية الصحية
والتعليم ويف املجاالت السياسية واالقتصادية ويف

تبوئها مواقع اختاذ القرارات أساس حتقيق التنمية
املستدامة ،وقــد تناولت خطط التنمية الوطنية
واحلكومات العراقية اسرتاتيجيات القضاء عىل

التمييز ضد املرأة العراقية لضامن حقوقها والنهوض

هبا ومتكينها يف احلياة العامة ولغرض حتقيق التنمية
املستدامة البد من(:)43

المحور االجتماعي والتربوي

1.الرتكيز يف متكني املرأة علمي ًا ومعرفي ًا ،واقتصاديا

املــهــام وتــــويل املــســؤولــيــات،فــعــى الــرغــم من

2.فتح نوافذ قانونية تساعد املرأة يف معرفة حقوقها

أهنـــا الزالــــت تــعــاين مــن الــقــســوة والتهميش

3.تفعيل اتفاقيات القضاء عىل مجيع أشكال التمييز

املؤسسات اجلامعية مقارنة بالرجال(.)45

وتعزيز دورها يف البناء والتنمية.

وكيفية اكتساهبا.
ضد املرأة.

ثالث ًا:

النظرة

الــدور البارز الــذي تقوم به املــرأة يف املجتمع إال
وقــلــة يف احلــصــول عــى االدوار الــتــنــمــويــة يف
ان التوزيع النسبي للذكور بلغ ()%50.74

االجتماعية

للم�شاركة

ولإلناث ( )49.26ومن هذه البيانات يتبني أن

نسبة الذكور واالناث متساوية تقريبا .اال ان واقع
املرأة يتباين مع واقع الرجل يف العراق ،وهو ما سيتم

المجتمعية للمر�أة:
إن خللفية املجتمع العراقي الثقافية واالجتامعية

والتقليدية ونظرته الضيقة القائمة علی العيب
واحلــرام حدد وظيفة املــرأة وحرصها يف االنجاب

وتربية االطفال وإدارة شؤون املنزل ،واستخدام

األساليب القهرية جلعلها حتت ترصف الرجل ،مما

جيعلها بعيدا عن متكينها إداريا واجتامعيا ويمنعها
من ممارسة دورها يف بناء املجتمع واملشاركة يف عملية
التنمية التي ال تتم إال بتكامل األدوار بني اجلنسني،

وما زال هذا املوروث يرتك اثرا به حاجة إىل عمل

دؤوب لتصحيح املفاهيم واملوروثات اخلاطئة وهتيئة
الفرص ملشاركة اجتامعية أكــر للمرأة وتوسيع

قدراهتا عىل االختيار ،ومنع املامرسات التي تكرس
التمييز ضد املرأة او التي ترض هبا ،سواء يف املجال

العام أو داخل األرسة(.)44

ان املشاركة املجتمعية للمرأة تتطلب قيام

اجلــهــات املــســؤولــة يف املــجــتــمــع بــمــنــح فرصة

لــلــمــرأة بــالــظــهــور يف جمـــاالت الــتــنــمــيــة ،فضال

عــن إلــغــاء التمييز عــى أســاس اجلنس يف توزيع

مناقشته يف مستوى التعليم والنشاط االقتصادي
ومستويات البطالة.

1 .التعليم:
يعد التعليم من العوامل األساسية للتمكني

بصورة عامة ولتقدم املجتمع ،لذلك متكني املرأة
يرتبط بصورة أساسية بمدى ما متاح هلا من فرص

تعليم يف مجيع املراحل االبتدائية والثانوية واألكاديمية
كافة ،واجلدول ( )1والشكل( )1يبني مدى التفاوت

يف احلصول عىل تلك الفرص بني االناث والذكور.
اذ بلغت نسبة الذكور يف مستوى االمية ( )%9من
امجايل احلالة التعليمية يف العراق وترتفع هذه النسبة

يف االبتدائية اذ تصل ( )%32.6وتبلغ ()%14.5
و( )%10.3يف مرحلتي املتوسطة واالعــداديــة،
وتنخفض هذه النسبة بني حاميل الشهادات العليا
اذ تبلغ ( .)%0.6اما بالنسبة لالناث فترتكز يف بداية
مراحل التعليم فقد بلغت نسبتها (،18.4،%20.7

 )%11.9 ،%29.4يف مستوى االمية ويقرأ ويكتب
ويف مرحلتي االبتدائية واملتوسطة .مما تقدم يظهر ان
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هناك تقارب ًا بني اجلنسني من حيث مدى احلصول

عىل الفرص التعليمية بتفوق طفيف لصالح الذكور
يف مستوى كل من يقرا ويكتب ومراحل التعليم
االبتدائي والثانوي والدبلوم ،اما يف مستوى األمية

(ال يقرا وال يكتب) فان الفجوة تبدو كبرية لصالح
الــذكــور ،وبحجم اصــغــر يف مستوى شــهــادات
البكالوريوس والشهادات العليا.
الجدول ()1
التوزيع الن�سبي للحالة التعليمية بعمر (� 10سنوات فاكثر)
في العراق بح�سب الجن�س لعام 2016
احلالة التعليمية

ذكور

اناث

يقرأ فقط

2.6

3.2

9

امي

20.7

يقرأ ويكتب

18.9

18.4

متوسطة

14.5

11.9

32.6

ابتدائية

29.4

اعدادية او مايعادهلا

10.3

7.6

بكالوريوس

6.6

4.5

100

100

4.9

دبلوم

0.6

شهادات عليا
املجموع

3.9

0.4

()46

املصدر :الباحثان باالعتامد عىل

ال�شكل()1
التوزيع الن�سبي للحالة التعليمية بعمر(� 10سنوات فاكثر)
في العراق بح�سب الجن�س لعام 2016

املصدر :الباحثان باالعتامد عىل بيانات اجلدول()1

ولوجود عالقة ارتباط بني مستوى التعليم ومجيع

جماالت متكني املــرأة فان تفاقم األمية بني صفوف

النساء العراقيات وتراجع مستويات التحصيل
الــدرايس بصورة عامة يعد حتديا حقيقيا يواجه
امكانية التمكني التنموي هلا وملواجهة هذه املشكلة

ينبغي التوسع يف سياسة الزامية التعليم حتى هناية

املرحلة اإلعدادية ،وكذلك اختاذ التدابري الالزمة

من أجل تعميم قضايا النوع االجتامعي يف املناهج

الدراسية ما قبل التعليم اجلامعي والتعليم العايل(.)47
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2 .الن�شاط االقت�صادي ومعدالت البطالة
للمر�أة
بلغ معدل النشاط االقتصادي املنقح يف العراق

( )%43.2لسنة ( )2016إذ تظهر النساء اقل

سوق العمل للقطاع اخلاص الذكوري لزيادة فرص

تشغيل املرأة خارج نطاق القطاع العام ،ويف مستوى
السياسة املالية يراد اعتامد موازنات النوع االجتامعي،

وضامن فرص العمل للمرأة(.)50

نسبة يف النشاط االقتصادي من الذكور فقد بلغت

رابعاً :دورنا اليوم في تنمية دور المر�أة �ضمن

( .)48()% 72.1أما معدل البطالة بعمر  15سنة

مجتمعها ال�صغير

نسبة االناث ( )%14.6يف حني بلغت نسبة الذكور
فأكثر فاإلناث أكثر من الرجال عىل مستوى العراق
اذ تظهر البطالة بمعدل ( )%10.8وبلغ معدل

البطالة للذكور ( )% 8.5واإلناث (.)49()% 22.2

هذا الواقع للمرأة العراقية يف مستوى النشاط

االقتصادي يعد متدنيا ،ولعل اسباب ذلك شائكة

ومعقدة ،تتداخل فيها مواريث ثقافية وعوامل
اجتامعية وسياسية وامهال او عدم التفات من الدولة

ألمهية متكني املــرأة العراقية واستثامر امكانياهتا
االقتصادية بوصفها مورد ًا برشي ًا وكوسيلة وهدف

تنموي يف الوقت نفسه ،وهنا يكمن حتدي الدولة
يف امكانية احلد من انخفاض نسبة مشاركة املرأة يف
النشاط االقتصادي وال سيام يف سوق العمل للحد

من نسب البطالة املرتفعة للمرأة العراقية.

وملواجهة هكذا ٍ
حتد جيب عىل الدولة تبني سياسات

تصب يف مصلحة متكني املرأة العراقية اقتصاديا منها

اختــاذ مجيع التدابري املناسبة لتوفري فــرص العمل

للنساء اللوايت يعانني من البطالة ،مع توفري البيئة
املساعدة يف رعاية األطفال مثل دور احلضانة امللحقة

بالعمل مما يساعد يف عمل املرأة واستمرارها فيه بعد
الــزواج واإلنجاب ،وكذلك تغيري نمط الطلب يف

التنمية تتضمن يف حمتواها جانبني مهمني مها

اجلانب االقتصادي واالجتامعي والفصل بينهام

صعب ،فأننا حني نرفع من املستوى التعليمي
والصحي للمرأة نكون قد حققنا مستوى عالي ًا من
الكفاية البرشية أي زيــادة يف الدخل واالستهالك
والتي تتطلب بدورها املزيد من اخلدمات ...وهكذا

فاإلنسان هو من يصنع التنمية ويمثل هدفها،والتنمية

البرشية تتضمن بعدين

()51

:

1.الذي هيتم بتنمية القدرات البرشية متمثلة بتنمية
الطاقة البدنية ،والعقلية ،والنفسية والروحية،
واملهارات االجتامعية يف خمتلف مراحل احلياة.

2.يتمثل يف التنمية املستدامة وحتقيق التواصل عن
طريق النجاح يف استثامر املوارد وتقوية االنشطة
االقتصادية لزيادة املدخالت وسري عملية

االنتاج واالهتامم بالبنى املؤسساتية وتطوير

اهلياكل والتي سوف تؤدي اىل املشاركة للقدرات

البرشية.

ولتحسني وضع املرأة العراقية اقتصادي َا والذي

يساعدها يف حتسني وضعها املـــادي والصحي
واالجتامعي والثقايف وهو هدف بالغ االمهية .هو

تشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة والتي هلا دور
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اســاس وتعد حمرك ًا رئيسي ًا لعجلة االقتصاد ويف

لتشجيع قيام املرأة بدورها يف مساندة االب واالخ

والدولة ،وخاصة يف الدول النامية ،فهي أداة فاعلة

واحلاجة ،لذلك أن احياء الشعائر احلسينية تأيت غالب

حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتامعية للفرد
للحد من مشكلة الفقر والبطالة ملرونتها يف العدد
واالنتشار سواء كان يف املدينة او الريف.

ان تشجيع تأسيس املشاريع االنتاجية الصغرية

او املتوسطة له االثر الكبري بإجياد فرص عمل جلميع

افراد االرسة من ناحية ومن ناحية اخرى احلفاظ

عىل استقرار االرسة االجتامعي واالرسي فعندما

تكون املرأة صاحبة مرشوع انتاجي يف البيت وضمن
مناطق سكناهم ،اذ ان املشاريع تلك جتذب النساء

للعمل باألجر ويمكن حتقيق إدارة االعامل من جهة
واحلفاظ عىل مسؤولياهتن يف االرسة.

تأيت أمهية الزيارة األربعينية من خالل القيام

بمهمة التوجه العقيل والديني لدور املرأة يف العملية
االجتامعية واالقتصادية وتكون خري مثال عىل ذلك
السيدة زينب عليها السالم وهنا يظهر دور اخلطباء

يف هذا التوجه عن طريق ارشاد الزوار.

ان زيارة االربعينية حدث سنوي عاملي جيب ان

والـــزوج ويف احلفاظ عىل كرامتها وعــدم العوز

من اهايل العراق ومن مجيع الطبقات واملستويات
الثقافية ،وددنا لو كان التوجه اخلطايب نحو توظيف

احلامس بالشعائر احلسينية ،ولو ان كل موكب وضع
صندوق ًا للتربعات من الناس اخلريين ،مع وجود

جلان خمتصة بجمع االمــوال حتت ارشاف العتبات
املقدسة واحلسينيات واملساجد أو املدارس يف داخل
املراكز احلرضية والريفية يف مجيع املحافظات مثل

القروض الصغرية لسد احتياجات الطبقات املعدمة

عن طريق الصناعات الصغرية والتي تكون من
داخل البيوت ،والتي توزع عىل املحافظات ،وعند

التسديد تكون ملرأة ثانية حمتاجة للعمل.

خام�ساً :الحلول في ظل الواقع الراهن:
1.تسهيل القروض بال كفالة (لعدم قدرهتن عىل
الكفالة) وإجراءات التامني مع برامج توعية
وتنظيم جداول ودليل العمل يضمن نوع
العمل وجدواه االقتصادي واالجتامعي.

يستثمر يف تنوير العقول وان يكون انطالقة للمرأة

2.االهتامم بزيادة الدخل من خالل االعامل

نفسه يكون هلا دور مميز يف العملية االقتصادية من

مورد اقتصادي فضال عن وجودهن يف داخل

وان التوجه اخلطايب والتوعي يكون عن طريق فرق

املنزيل واخلياطة والصناعات اليدوية بمختلف

املسلمة يف احلفاظ عىل ارسهتا وعفتها ويف الوقت

املنزلية التي تساعد النساء يف احلصول عىل

خالل دخول ايرد قد يكون رئييس او زيادة للبيت،

البيت بالقرب من االرسة ،كالطبابة ،والتعليم

تثقيفية مرسلة من العتبات املقدسة ومن مراكز
االرشاد النسوي واالرسي منترشة عىل طول طرق
السري الراجل يف احلسينيات واملساجد واملواكب

74

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

اشكاهلا.

3.التوعية االجتامعية للرجال بأمهية املرأة ودورها
يف املجتمع وتكون من خالل املسرية االربعينية
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4.املرأة التي تكون واعية بدينها ومعرفتها احلقة
بنساء بأهل البيت تستمد قوهتا لتكون قادرة

عىل التغيري من الداخل ولتكون قدوة حسنة
للنساء االخريات ولتكون املرأة قاعدة للنساء
االخريات يف الدعوة اىل اهلل بان تكون داعية اىل

اهلل.

5.فتح الدورات الرتبوية والتوعوية للنساء
من اجل احلفاظ عىل االرسة وضامن املورد
االقتصادي.

6.التحفيز عىل العمل اجلامعي املشرتك من رشائح
املجتمع للمشاركة واالسهام يف هذا املرشوع.

7.تشجيع

املنظامت

واملؤسسات

العلمية

والتعليمية والثقافية واالعالمية واخلدماتية

ومراكز الدراسات من أجل العمل عىل مشاريع

التغيري واإلصالح للصالح العام.

8.ومن خالل مشاهداتنا للمرأة العراقية فحبها
للحسني وتضامنها مع زينب نراها يف الزيارة
االربعينية عىل طول الطرق املؤدية لكربالء

تقف وتتضامن مع والدها واخيها وزوجها
وابنها يف املواكب تطبخ وتغسل ومتسح وتوزع

وتعمل بكل ما أوتيت من عزم وصرب...ولكن
كيف تكون امرأة هبذا الشكل كل السنة؟ نحتاج
ان توعية املرأة بأمهية ما تفعله وان توعية الرجل

بأمهية عمل املرأة من داخل منزهلا.

9.العلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر ،ليكون
التوعية منذ نعومة االظافر فوجود االطفال

يف املسرية طريقة صحيحة للتعلم ورفدهم

بموضوعات تساعد يف غرس املفاهيم
الصحيحة الـتي حتتـرم األنثى واملرأة وتغيري

الصورة النمطية لدهيم عن دورها ربة بيت فقط
وتسليط االضواء عىل جماالت العلم واالبداع

واملهارات لدهيا.

	10.امهية التوعية االرسية للرجال والنساء من
خالل الندوات والتوجيه واالرشاد التوعوي

وهنا يأيت دور املؤسسات من خالل املجالس
احلسينية التي تعقد يف احلسينيات واجلوامع من

خالل املسرية.

11.رضورة الرتكيز يف دور االعالم يف الزيارة
االربعينية من برامج ارشادية من خالل القنوات
االذاعية والتلفازية التي تعزز دور املرأة يف

االرسة واالسهام يف النشاط االقتصادي.

 12.امهية التعاون بني مراكز االرشاد والتوجه
الديني مع الوزرات اخلاصة كوزارة العمل

والشؤون االجتامعية ومؤسسات املجتمع
املدين فضال عن مراكز البحوث والدراسات

االجتامعية لدراسة مشاكل املرأة االقتصادية
ووضع احللول القانونية هلا.

ويف اخلتام جيب علينا ان نذكر أن البدايات صعبة،

وبالنظر للفوائد والنتائج تسهل الصعوبات.
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�أهمیة زیارة الإمام الح�سین في الأربعین و�آثارها وبركاتها المعنویة
واالجتماعیة
أ.م.د .حممد جواد اسكندرلو
جامعة املصطفى العاملية
Mj_eskandarlo@miu.ac.ir

الملخ�ص
لقد كانت زیارة األربعنی من أهم أسالیب األئمة يف احلفاظ علی هنضة عاشوراء وشخص ّیاهتا .وقد

كان املسلمون وأتباع مدرسة أهل البیت علی مدی العصور ُیولون هذه القضیة اهتامم ًا كبری ًا من أجل
إحیائها.

تناول البحث أوالً أسالیب األئمة يف احلفاظ علی عاشوراء ،ثم تناولت منشأ استحباب زیارة األربعنی،

ثم غایات إقامة العزاء احلسیني .وأخری ًا تناول بالتفصیل اآلثار والربكات املعنویة واالجتامعیة لزیارة اإلمام
احلسنی ،التي منها مایيل:

1.حفظ مدرسة أهل البیت.
2.تعبئة اجلامهری.

3.بناء النفس والرتبیة الدینیة.

4.توعیة املسلمنی واالرتقاء بنظراهتم االجتامعیة والسیاسیة.
5.كوهنا وسیلة إعالمیة لألمة اإلسالمیة.

و ذكرنا يف هنایة البحث عرشة مقرتحات یمكن أن تسهم يف التحقیق الكامل ألهداف زیارة األربعنی

ومسریهتا العاملیة.

الكلامت املفتاحية :زیارة األربعنی ،اإلمام احلسنی ،عاشوراء ،العزاء احلسیني ،املسریة العاملیة.
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The importance of the pilgrimage of Imam al-Hussein (peace be upon
them) in the forty days, its effects and its moral and social blessings
Prof.Dr. Assis. Muhammed Javad Skanderloo
Al-Mustafa International University

Abstract
The Yearly Pilgrimage to Imam Al-Hussain Shrine (peace be upon him) to commemorate his Fortieth
Day of Martyrdom (a ritual named “Al-Arba’een Visit”) has always been the most important method
Ahl Al-Beit Imams (peace be upon them) used to preserve the memorial of A’ashouraa’ epic rise and
battle, and it’s blessed heroes. Since the tragic epic of A’shouraa’ took place, Muslims and Ahl Al- Beit
followers have dedicated great care and huge efforts to commemorate and revive it.
The research addressed first Holy Imams’ (peace be upon them) approaches for preserving the memorial of A’ashouraa’, and secondly it addressed the origin that made the yearly Visit at the Fourtieth
Day of Imam Hussain’s Martyrdom a religiously recommended ritual, then it addressed the purposes
behind holding condolence gatherings for Imam Al- Hussain (peace be upon him). Finally the research
detailed the Visit’s impact and its blessings and social positive effects, such as:
-

Preserving Ahl- Albeit’s (peace be upon them) teachings.

-

Mobilizing audience.

-

Offering positive self-construction and religious instructions.

-

Raising Muslims’ awareness and leveling up their social and political insight

-

Advocates Ahl Al- Beit teachings to the Islamic nation.
At the end of the research we listed ten suggestions that would help in achieving all goals of the

Visit and its global march.
Key words; “Al-Arba’een Visit”, Imam Al-Hussain (peace be upon him), A’shouraa’, condolence gatherings for Imam Al- Hussain, the global march
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بلغت إلی حدٍّ كان القسم األعظم للثقافة الشیعیة قد

المقدمة
�أ�سالیب الأئمة في الحفاظ علی عا�شوراء
و�شخ� ّصیاتها
مل یرتك األئم ُة املعصومون فرصة يف خمتلف

املناسبات من أجل احلفاظ علی ذكری عاشوراء

وأس ــاء شــهــداء كــربــاء بوصفهم أكمل النامذج

للتضحیة واإلیــثــار يف سبیل نجاة األمــة والسیام
سیدالشهداء أبوعبداهلل احلسنی.

تأ ّثر به عىل نحو مبارش أو غری مبارش.

2 .التذكری بمصائبه يف املناسبات املختلفة:

روي عن اإلمــام الصادق أنــه قــال لــداود

«إن مــا رشبــت مــا ًء بـــارد ًا ّإل وذكــرت
الــر ّقــيّ :

احلسنی.)2(»

3 .البكاء واإلبكاء:

من أعظم تدابری األئمة األطهار إلحیاء

هنضة عاشوراء البكاء علی اإلمــام احلسنی.

وال شك ّ
أن إحیاء ذكری هؤالء الرجال العظام

«إن مل أذكر مرصع بني
یقول اإلمام السجادّ :

روح املقاومة واملواجهة للمشاكل واحلوادث
الناس َ

ّ
إن بكاء اإلمام الــذي كان یقوم به يف كل

وموجه ًا حلیاة اإلنسان .،وقد منح
كان مصدر ًا لإلهلام
ّ
الصعبة .نعم ،لقد كان ذكر هؤالء الصاحلنی وبیان
فضائلهم األخالقیة وأرواحهم الشجاعة باعث ًا علی

اقتداء االُمم بتلك الذوات والتأيس هبا.

لقد استخدم أئمة أهل البیت أسالیب خمتلفة

يف سعیهم للمحافظة علی ذكری اإلمام احلسنی،
ومن مجلتها:

1 .إقامة جملس العزاء:

فاطمة ّإل خنقتني العربة»(.)3

مناسبة صار باعث ًا علی الصحوة العامة ومانع ًا من

نسیان شهداء عاشوراء.

4 .االهتامم لرتبة اإلمام احلسنی:

كان أعداء اإلسالم من بني أمیة وبني العباس

یسعون بكل جهدهم أن یدفعوا بنهضة اإلمام

املضحنی إلــی وادي النسیان ،وأن ال
وأنــصــاره
ّ
تتحدث الناس عن تلك النهضة ،بل أن ال ُیبقوا

روی علقمة احلرضمي ّ
أن اإلمــام الباقر

أثر ًا لقرب اإلمامّ .إل ّ
أن األئمة من جانب

عاشوراء« :ثم لیندب احلسنی ویبكیه ،ویأمر من

سبب
اإلمام هي قطعة من تراب اجلنة ،وأهنا
ٌ
لشفاء األمراض وحلصول الربكات يف احلیاة الدنیا.

كان یقیم جملس عــزاء لإلمام احلسنی يف یوم
ولیعز بعضهم
فی داره ممن الیتّقیه بالبكاء علیه...
ّ
بعض ًا بمصاهبم باحلسنی.)1(»

ّ
إن اآلثار الثقافیة والرتبویة والتعلیمیة هلذا العمل

املستحب الذی كان یقوم به األئمة األطهار

آخر وقفوا بوجه ذلك يف كل فرصة ،وذكروا ّ
أن تربة

روي عن اإلمام موسی بن جعفر أنّه قال« :ال
تأخذوا من تربتي لتتربكوا بهّ ،
حمرمة
فإن كل تربة لنا ّ
ّال تربة جدي احلسنی بن علیّ ،
فإن اهلل عزوجل

جعلها شفاء لشیعتنا وأولیائنا» .
()4
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5 .االهتامم اخلاص لزیارة مرقد اإلمام احلسنی:

كربالء يف یوم األربعنی ویزورون اإلمام احلسنی

بزیارة قرب اإلمــام احلسنی فإهنم كانوا أیض ًا

السنوات األخریة ّ
فإن املالینی من املح ّبنی یذهبون

عالوة علی ّ
أن األئمة األطهار كانوا یقومون

یشجعون الشیعة ویع ّبئوهنم للحضور عنده يف كربالء
ّ

من خالل بیان الثواب العظیم لزیارته وإحیاء
ذكری أولئك الشهداء العظامء ،من َث َّم الوقوف بوجه

طواغیت الكفر والعناد وأعــداء أهل البیت.
روي عن اإلمام الصادق أنه قال« :ما من أحد

یوم القیامة ّال وهو یتمنّی أنه زار احلسنی بن عيل

من كرامتهم علی اهلل»(.)5

رسه أن یكون علی
وروي عنه أیض ًا« :من ّ

زوار احلسنی بن
موائد نور یوم القیامة ،فلیكن من ّ

عيل.)6(»

وأوصـــت بعض ال ــروای ــات بــتــكــرار الــزیــارة

رسه أن
لإلمام .یقول اإلمام الصادق« :من ّ
ینظر الی اهلل یوم القیامة ،وهتون علیه سكرة املوت،
وهول امل ّطلع ،فلیكثر زیارة قرب احلسنی.)7(»

ا�ستحباب زیارة الأربعین:
من ُسنن یوم العرشین من صفر وأربعنی اإلمام

احلسنی زیارة اإلمام احلسنی .فقد ورد يف
روایة عن اإلمام احلسن العسكري« :عالمات

املؤمن مخــس :صلوات إحــدی ومخسنی ،وزیــارة
األربعنی ،والتختّم بالیمنی ،وتعفری اجلبنی ،واجلهر

ببسم اهلل الرمحن الرحیم»(.)8

ومنذ األزمــان املاضیة حتى وقتنا احلــارض ّ
فإن

الشیعة كلام وجدوا الفرصة سانحة فإهنم یذهبون الی
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بشوق وإخـــاص .ويف أیامنا أیــضـ ًا والســیــا يف

إلــی كربالء لــزیــارة اإلمــام احلسنی وشهداء
كربالء يف یوم األربعنی .وقد ذكر يف زاد املعاد ّ
أن
املشهور هو ّ
أن سبب تأكید زیارة اإلمام يف هذا
الیوم هو ّ
أن اإلمام زین العابدین مع أهل بیته يف

هذا الیوم بعد رجوعهم من الشام إلی كربالء أحلقوا
الرؤوس املطهرة باألبدان الطاهرة للشهداء(.)9

ومــع أن العالمة املجليس یستبعد أن یكون

قدحصل ذلك يف العرشین من صفرّ ،ال ّ
أن كالمه
یشری إلی ّ
أن هذه القضیة مشهورة يف زمانه ایض ًا

وهي ّ
أن أمهیة زیارة األربعنی إنام كانت بسبب زیارة

شهداء كربالء وإحلاق الرؤوس باألبدان ،من قبل
اإلمام زین العابدین.

�أهداف �إقامة العزاء الح�سیني وزیارة الأربعین
وغایاتها:
1.التعریف بسید الشهداء بوصفه قدوة و ُاسوة ال
نظری هلا.

2.زیادة حمبة أهل البیت ومن َث َّم اتّباعهم
وطاعتهم أكثر فأكثر.
3.تعلیم املعارف الدینیة وتوعیة املخاطبنی باحلقائق
الدینیه من أجل اإلصالح والرتبیة.

4.تعرف حقانیة شهداء طریق احلقیقة والفضیلة
وإحیاء ذكری اولئك العظامء وأهدافهم.

5.مواساة أهل البیت يف مصائبهم.

6.فضح ظلم الطواغیت يف زمان املعصومنی

المحور االجتماعي والتربوي

والسعي يف تعریتهم والكشف عنهم.

7.االستفادة من العواطف احلسینیة من أجل ّ
بث
املعارف الدینیة والتعالیم الرضوریة.

8.إجیادالوحدة عىل النحو األوسع بنی املسلمنی
قبال الكفر واالستكبار العاملي.

9.بث الرعب واخلوف يف قلوب التكفریینی
والدواعش والوهابینی.

الخا�صه لزیارة الأربعین والم�شي فیها
الأهمیة
ّ

توجه كبری ألبعاده االجتامعیة والسیاسیة والرتبویة
ومل حیصل تعمیق للمعارف الدینیة فیه.

فر�صة الأربعین فی بناء نظام ال�سلوك واُ�سلوب
الحیاة الإ�سالمیة
ّ
إن زیــارة األربعنی یمكن أن تُصبح من أعظم

العوامل املؤثرة يف التبادل الثقايف والفكري من أجل

زیــادة العنارص البنّاءة يف احلیاة والثقافة األصیلة
اإلسالمیة يف جماالت احلیاة .وجیب علی مم ّثيل وقادة

ّ
إن زیــارة املراقد املقدسة فی العراق والسیام

املذاهب اإلسالمیة بیان سریة النبي األكرم يف

عظیم يف مجیع األوقاتّ ،إل ّ
أن زیارة أربعنی اإلمام

واألخالقیة واالجتامعیة من خالل االستفادة من هذه

مرقد اإلمام احلسنی يف كربالء هلا أجر وفضل
احلسنی تتصف بأمهیة خاصة بسبب قول اإلمام

احلسن العسكريّ 
بأن هذه الزیارة هي إحدی

عالمات املؤمن اخلمس.

املجاالت املختلفة العقائدیة والسیاسیة واالقتصادیة

الفرصة لیتحقق يف هذه الفرصة من احلیاة االجتامعیة
القدوات احلسنة الرتبویة ،ولیتم االبتعاد عن البدع
ویزداد التمسك بالسنن احلسنة.

ومن جانب آخر ّ
فإن امليش إلی كربالء يف األربعنی

ّ
إن من مجلة األبعاد النفسیة للمناسك الدینیة

السنوات األخریة بصورة عظیمة النظری هلا -له أمهیة
ّ

ال عن ّ
واالطمئنان والثقة بالنفس .فض ً
أن املناسك

 -والذي كان عادة قدیمة عند الشیعة وتقام أیض ًا يف

خاصة .وقد احتلت هذه املراسم عنوان :أكرب جتمع
برشي وأعظم مراسم دینیة يف العامل يف یوم واحد.

إن امليش يف یوم األربعنی الذي ديره وينظمه عىل

نحو كامل یقوم علی احلب والعشق والوجود فیه
ألي نوع من املواجهة والتدخل غری الواعي ،أو
ّ
إصدار وتل ّقي األمر أو االنتهازیة.
وهذا العمل الدیني ُیعدّ ثروة عظیم ًّة مع ّ
أن التوجه

ألبعاده العبادیة واملعرفیة متفاوت بنی الناس ولیس
بدرجة واحدة ،إذ مل حیصل –أسف ًا -عند املسلمنی

هو حصول السكینة وإجیــاد النشاط والفعالیة،
الدینیة األصیلة یمكنها أن تكون مؤثرة يف حتكیم

بعض األخالقیات احلسنة كمساعدة املحتاجنی،
وخلق الضمری العميل ،واالرتباط األرسي ،والعفة

والطهارة .ونتيجة ذلك ّ
فإن تقویة اإلیامن وتكامل
الشخصیة وحتسنی السلوك ،والعبور من املادیات

إلــی املعنویات ،والرغبة يف اإلحــســان ،واحــرام
اآلخــریــن ،والصفح والعفو ،وحصول السعادة

ورضــا اهلل تعالی ،وإلــغــاء االمــتــیــازات ،وزیــادة
التعاون واملــواســاة ،وتقویة أســاس قبول املجتمع

للثقافة واالنسجام االجتامعی بنی االُمم واألدیان
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واملذاهب ،كل ذلك من مجلة الفرص املتاحة يف جمال

التعامل االجتامعي.

�آثار زیارة الإمام الح�سین وبركاتها:
1 .احلفاظ علی مدرسة أهل البیت:

رايته من خمتلف الطبقات والقومیات واملذاهب

يف كل مكان وناحیة إلقامة مراسم عزاء اإلمام.
إن ّ
ّ
كل أ ّمة حتتاج يف بقائها ونجاحها إلی عامل

للوحدة واالجــتــاع .وال شــك ّ
أن أفضل عامل
للوحدة بنی أتباع أهل البیت الذي یمكنه أن

یعرتف الصدیق والعدو ّ
بأن جمالس عزاء اإلمام

ّ
وبأقل كلفة ،هو هذه
جیمع املالینی حول حمور واحد،

مرقده والسیام يف أ ّیام األربعنی تعد عام ً
ال مه ًام وقوی ًا

تتمتع هبذه القدره التي یمكنها يف أقرص وقت ّ
وأقل

احلسنی وكذلك زیارته والــذهــاب إلی

يف حصول الصحوة اإلسالمیة .وهي مناسك ع ّلمها
أهــل البیت ألتباعهم لضامن بقاء اإلســام
ودوامه.

وهلذا ُع َّب عن إقامة مثل هذه املراسم يف بعض

الروایات بوصفه «إحیا ًء ألمر أهل البیت.»
یقول اإلمام الصادقّ :
«ان تلك املجالس أح ّبها
فأحیوا أمرنا»(.)10

وقد اعرتف غری املسلمنی أیض ًا هبذا األمر .فقد قال

املؤرخ األملاين ماربنی يف كتابه «السیاسة اإلسالمیة»:
«اعتقد ّ
أن رمز بقاء وتقدم اإلسالم وتكامل املسلمنی

إنام هو استشهاد اإلمام احلسنی وتلك احلوادث
األلیمة .وأنــا علی یقنی بـ ّ
ـأن السیاسة العقالئیة

للمسلمنی وتطبیق الربامج البنّاءة هلم اإما كانت
بسسب العزاء احلسیني»(.)11
2 .تعبئة اجلامهری:

عدّ األئمة األطهار – من خالل تأكید أمهية

إقامة مراسم العزاء احلسیني -هذه املراسم حمور ًا

للوحدة إذ إنّه يف أ ّیامنا احلارضة جیتمع مالینی الناس
يف أیام شهادة اإلمام وكذلك يف أیام أربعینهحول
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املراسم للعزاء احلسیني .وال شك أنه إذا كانت األمة
إعالم أن جتمع قواهتا املتفرقة وتقوم بتنظیمها فإنه

أي عقبة من طریق تقدّ مها.
یمكنها أن تزیل ّ

ّ
إن احلركة الذاتیة امللیونیة للشعب العراقي

واالیراين وسائر الشعوب األخری من أجل زیارة

اإلمــام احلسنی يف أیــام االربعنی واملــي نحو

مرقد اإلمام هبــذا املظهر العظیم له ُیدث
اضطراب ًا يف كیان الطواغیت وأعداء اإلسالم يف مجیع

أنحاء العامل.

ومن الشواهد علی خوف احلكومات اجلائرة

من هذه القوی العظیمة هو خمالفة أعداء اإلسالم

إلقامة هذه املجالس واملراسم وسعیهم لتعطیلها،
بل حماولتهم هدم قرب اإلمام احلسنی واملنع من

زوار اإلمام احلسنی كام
زیارته )12(واغتیال ّ
یفعل الدواعش ،وحتریك آل سعود زعامء الوهابیة
ضدّ هذه املراسم.

3 .بناء النفس والرتبیة الدینیة:

ّ
إن جمالس عزاء اإلمام احلسنی ومراسم امليش

حتول
امللیونیة يف أیام األربعنی تؤدي إلی حصول ّ
روحي ،وتزكیة النفس.
ّ

المحور االجتماعي والتربوي

ّ
إن التأثری العمیق ملثل هذه املراسم وصل إلی

حدٍّ أحدث عند بعضهم انقالب ًا عمیق ًا وتصمی ًام علی
ترك املعصیة ،بل ربام انتبه بعض الضا ّلنی من غفلتهم
ووضعوا أقدامهم علی طریق النجاة.

ّ
العزة
إن هــذه املــراســم متنح اإلنــســان درس ّ

والتحرر واإلیثار والتضحیة ،وتُع ّلمه درس التقوی

واألخالق ،وهي كذلك مهد لرتبیة اإلنسان الشجاع

الطالب للحق والعدالة والدفاع عنهام.

یقول الفیض الكاشاين يف توضیح احلدیث

النبوي« :عند ذكــر الصاحلنی تنزل الــرمحــة» ما

مضمونهّ :
إن معنی نزول الرمحة هو انبعاث الرغبة
من القلب وحركته نحو االقتداء هبم(.)13

ٍ
ّ
عامل جیذب الناس من أقصی نقاط العامل
أهم
إن ّ

احلب والعشق لإلمام
إلی مراسم أربعنی هو عنرص
ّ
احلسنیّ .
وطي
وان طریق االتصال باإلمام
ّ
بحب اإلمام .وإذا كان
طریق التوحید یبدأ
ّ

حیب الرسول األكرم وأهل بیته فإن هذا
املؤمن ّ
احلب لیس شیئ ًا سوی شعاع من وجودهم يف
ّ
املحب.
كیان هذا اإلنسان
ّ

روي أبو خالد الكابيلَ " :لنُور اإلمام يف قلوب

املؤمننی أنور من الشمس املضیئة بالنهار ...واهلل یا

ّ
یطهراهلل قلبه ،وال
أباخالد الحی ّبنا عبد
ویتولنا حتی ّ
یطهراهلل قلب ٍ
عبد حتی یس ّلم لنا"(.)16
ّ
ّ
إن مالینی العاشقنی لإلمام احلسنی یقدمون

يف األربعنی من نقاط خمتلفة يف أرجــاء العامل إلی

4 .االشرتاك يف احلب والعشق:

ّ
إن نور اإلمام احلسنی له سعة وقابلیة كبریة

جتعل أتباع سائر األدیــان –فض ً
ال عن املسلمنی-
یمیلون إلیه بالفطرة .یقول الرسول األكرم:

َّ
"إن لقتل احلسنی حرارة يف قلوب املؤمننی ،لن
تربد أبد ًا"( .)14وال شك ّ
ان هذه احلرارة واملحبة تنشأ

من اجلانب الفطري والتوحیدي لنهضة عاشوراء
واملنزلة اخلاصة لإلمام احلسنی يف إصالح

املجتمع اإلنساينّ .
العزة
إن اإلمام احلسنی مظهر ّ
والتحرر .وهلذا صارت له شخصیة عاملیة ُیمكن أن
ّ

تكون حمــور ًا لألمة اإلسالمیة ومجیع طالب احلق
الذین یقفون بوجه الظلم واجلور وهیتمون بإحیاء
وعزة الدین.
العزة اإلنسانیة ّ

یقول اإلمام الصادق" :من أراد اهلل به اخلری

وحب زیارته"(.)15
حب احلسنی
ّ
قذف يف قلبه ّ

لینضموا إلــی مجع سائر املحبنی
كربالء املقدسة
ّ
و ُیظهروا ح ّبهم لالمام .وبعبارة واضحة ّ
فإن

احلب
جوهر األربعنی هو احلب والعشق .وهــذا
ّ
والعشق ُیدث أكرب تأثری يف االنسجام والتضامن
االجتامعيّ .
إن مجیع املسلمنی احلارضین يف مراسم
األربعنی یكون اجتامعهم وارتباطهم علی حمور
العشق واحلب لإلمام احلسنی.
5 .تقویة التد ّین:

نظر ًا إلی ّ
أن االعتقادات والقیم املشرتكة هلا دور

كبری وبــارز يف وحــدة أفــراد املجتمع وإجیــاد املحبة
والتضامن االجتامعي ،فـ ّ
ـإن من الــواضــح أ ّنــه يف
املجتمع اإلسالمي یكون للدین والتدین دور مهم

جد ًا يف االنسجام االجتامعي .فالدین يف كل جمتمع

یؤدی إلی وحدة أفراد املجتمع ویؤ ّدی إلی تشدید
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االجتامعي .ويف هذه املراسم ُیلغی ّ
كل امتیاز ینشأ من

توجه قلوب األفــراد نحو األهــداف العامة .وبناء
ّ
علی هذا ّ
فإن االلتزام بالعقائد والقیم الدینیة والعمل

املال أو اجلاه واملقام ویسری اجلمیع يف طریق واحد

التضامن واالنسجام بنی أفراد األمة اإلسالمیة.

املعنویة التكون العالقات اإلنسانیة علی أساس

باألحكام واألوامــر اإلسالمیة له دور مصریي يف
والشك ّ
أن من األهــداف املهمة لنهضة اإلمام

احلسنی إقامة أحكام الرشیعة والسنن الدینیة.

كام نقرأ ذلك يف الكثری من زیــارات اإلمام:
أقمت الصالة وآتیت الزكاة وأمرت
"أشهد أنك قد
َ
باملعروف وهنیت عن املنكر"(.)17

وعلی هذا فعندما یرید اإلنسان املحب أن یربز

ح ّبه وعشقه لإلمام احلسنی فإنه یسعی ألن

یسلك بطریقة یطلب هبا حمبوبه ،ومن یعرف حقیقة

هنضة اإلمــام احلسنی یفهم ّ
أن العمل بتعالیم
الدین هي من األهــداف األساسیة لنهضته.

املحب یسعی من خــال العمل
وهلــذا فاالنسان
ّ
باألحكام الدینیة إلبراز حمبته لإلمام.
وعلیه ّ
فإن نتیجة احلضور يف مراسم عزاء اإلمام

احلسنی ،ويف مسریة األربعنی هي تقویة التد ّین

والتزام أحكام الرشیعة والتي تكون من نتائجها

تقویة االنسجام والتوافق االجتامعي.

6 .تبلور الصفات األخالقیة البارزة:

ّ
إن مسریة األربــعــن تكون علی حمــور عشق

اإلمــام احلسنیّ 
فإن الكثری من القیم األصیلة
واخلصوصیات االستثنائیة سوف تتبلور وتتجسد

فیها .وبعبارة ُاخری يف مراسم األربعنی حیكم نظام

أخالقي وشبكة من املعاين األخالقیة علی العالقات
االجتامعیة بنی أفراد األمة اإلسالمیة ودوام االنسجام
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نحو كربالء .ويف هذه املسریة العظیمة واملراسم
املالكات الدنیویة أو املعایری القومیة والسیاسیة
ٍ
هدف
والطبقیة وإنــا تكون العالقات علی حمور
سا ٍم ٍ
وأمر معنوي إهلي .و ُیشاهد يف هذا النظام من

العالقات ويف الطرق املنتهیة إلی كربالء يف العراق

لقطات خاصة من األخالق اإلنسانیة ،ق ّلام تُشاهد
تتجسد
التجمعات االُخری .ويف مراسم األربعنی
يف
ّ
ّ
املجانیة
ذروة املسارعة الی عمل اخلریات واخلدمة ّ
للزائرین من دون ِمنّة ،ویسعی اجلمیع من الفقراء
واألغنیاء بام یمكنهم من أجل الزائرین وراحتهم.

وتتج ّلی التعالیم األخالقیة لإلسالم بأفضل وجه

وأحلی صــورة يف املجتمع من التضحیة واإلیثار
واملحبة وإكرام الضیف والسعي يف اخلدمة الصادقة،

والثقة وحسن الظن والنشاط واألدب والتكریم

ـزوار وخــدّ ام اإلمــام احلسنی،
املتقابل بنی ال ـ ّ
والتواضع بنی الزائرین .وهلــذا یمكن القولّ :
إن

مراسم األربعنی یمكنها أن تعرض نموذج ًا للجو

األخالقي العام لألمة اإلسالمیة.

7 .توعیة املسلمنی واالرتقاء بنظراهتم االجتامعیة
والسیاسیة:

يف الفكر اإلسالمي ُیقدّ م العلم والوعي علی
العمل والسلوك االجــتــاعــي .وذلــك ّ
ألن عزم
وسلوك األفراد یتناسب مع مستوی وعیهم .وكذلك

كلام ازدادت معرفة أفراد األمة اإلسالمیة ببعضهم

المحور االجتماعي والتربوي

وبقابلیات املجتمع اإلسالمي واألخطار املحیطة به،

واألمریكي جهود ًا وأمــواالً طائلة من أجل تشویه

وطبق ًا لوصایا أهل البیت وفحوی زیارة

خالل اختاذ سیاسات خبیثة یریدون ختریباإلسالم

فإن التضامن االجتامعي یقوی ویشتدّ .

األربعنی ّ
فإن مراسم عزاء اإلمام احلسنی تُعد
جتدید ًا للمیثاق معه والقیم اإلهلیة.

ّ
إن إبــراز الوفاء لإلمام والتذكری بسریته

وأهدافه وإظهار العداوة والرباءة من قاتلیه وأعدائه

والــتـ ّ
ري وإع ــام االســتــعــداد للتضحیة
ـول والــت ـ ّ

باألرواح يف طریقه املقدّ س ،وبیان املوقف املتضامن

مع ّ
خط أهل البیت يف مجیع األوقات واألماكن
والتبع ّیة والتسلیم لسریهتم وطریقهم ونــرة

املظلومنی ،ومعرفة أهل احلق والباطل ،واستذكار
اجلهاد وطلب الشهادة والتضحیة يف سبیل إعالء

كلمة اهلل ومواجهة الظلمّ ،
كل هذا ینبغي تكراره يف
جمالس عزاء اإلمام احلسنی ويف زیاراته واملراسم
املتعلقة به ،لتجري هذه االعتقادات وتنتقل من

لسان الزائر احلسیني إلی قلبه وروحه ،ومن قلبه الی
لتمهد األرضیة لرسوخها فيالقلوب
أفراد املجتمعّ ،

وظهورها فياملجتمع.

ّ
والشــــك انّـــه إذا ُطـــرح نـــداء ورســالــة سید

الشهداء والثقافة احلسین ّیة عىل نحو صحیح
لأل ّمة اإلسالم ّیة وجلمیع البرش فإن ّ
طلب العدالة

واحلقیقة سیتمكّنون منالوقوف علی أرجلهم،
ِ
املقاومة بیناملستضعفنی
وسوف تتح ّقق النهضات
وأحرارالعامل لتسحق سلطة املستكربین.

لألمة اإلسالمیة:
8 .كوهنا وسیلة إعالمیة ّ

الــوجــه الــنــاصــع لــإســام املحمدي ،ومــن

الواقعي .ويف املقابل ومن خالل تعظیم اإلسالم
الوهايب والدفاع عنالتكفریینی يف سوریة وافغانستان

والعراق ینرشون صورة خاطئة عن اإلسالم ،وهبذا

حیرفون أذهــان الناس غریاملسلمنی ،بل ویؤثرون
يف أفكارالشباب املسلم حتی یرتك اهلویة والثقافة
اإلسالمیة ویتجه نحو ال ّثقافة الغرب ّیةّ .
إن مراسم
األربعنی فرصة مناسبة لكرس ذلك التصور اخلاطئ
الــذي یعرضه اإلع ــام الــغــريب وإع ــام اإلســام

االمــریــكــي ،و ُیـــرز تــصــور ًا صحیح ًا عــن األمــة
اإلسالمیة والتشیع يف العاملّ .
إن اجلو السائد يف

يكون أرضیة مناسبة لالشرتاك يف
مراسم األربعنی ّ
العقائد وإعامم القیم احلسینیةّ .
إن حضور عرشین

ملیون زائر يف هذه املراسم یمكنه أن یعرض اإلسالم
املحمدي األصیل عىل نحو صحیح وجامع أمام

العامل ویمنع من انتشار اإلسالم األمریكي -الوهايب.
9 .كوهنا مظهر ًا لعظمة األمة اإلسالمیة ووحدهتا:

ّ
إن االجتامع يف مراسامألربعنی ُیعدّ أعظم اجتامع
فيالعامل خــال یــوم واحــد ولــه ُأ ّبــة عظیمةّ .
وإن
هذااالجتامع فرصة مناسبة یمكن من خالله عرض
الوحدة اإلسالم ّیة وإدراك العظمة الناشئة من

اجتامع األمة اإلسالمیة وإزالة الشعور بالضعف يف
قبال االستعامر واالستبداد ،وإزالة اخلوف الناشئ

من هتدیدات العدوّ .
إن هذا االجتامع العظیم یمكنه

منذ ســنــوات متامدیة یــرف اإلع ــام الغريب

أن یكون أرضیة لرتمیم حاالت الضعف الفردیة
وعلو كلمة
واالجتامعیة للمسلمنی من أجل التطور
ّ
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اإلســام الواقعي.وحیمل هــذا االجــتــاع العظیم

اإلنسانیة احلیة.

نــداء ّ
أن زعامءاالستكبار وعمالءهم الرجعینی

ّ
إن هذه األمواج العظیمة من البرش میدان ُیظهر

وكیان اإلســام وأهــل البیت ،ولك ّن هؤالء
املحبنی والعاشقنی لإلمام احلسنی والذین

حب وعشق اخلریات ،ویمكن هلذا املحور أن
حمور ّ
یوجد فی كل هنضة عاملیة ضد الظلم واالستكبار.

اجلامهرییة سیقلعون جذورالظلم والظاملنی.

الی العالئق الدنیویة ومترین لالیثار وسائراألصول

والتكفریینی یریدون التعرض للمقدسات اإلسالمیة

یشكّلون بحر ًا متالط ًام من خالل التعبئة العامة
وعلیه فإنّه كلام كانت عالقات املسلمنی أكثر

انسجام ًا ونشاطاهتم فی مراسمهم -و منها :زیارة

األربعنی وسائراملجاالت االجتامعیة -أكثر فعالیة
واستمرار ًا فـ ّ
ـإن ضعف ال ُبنیة الفكریة للمجامیع

الوهابیة وعجزهم عن النفوذ يف العامل اإلسالمي

سیكون أكثر بروز ًا وظهور ًا ،ممّا یؤ ّدي إلی ضعف

عالقتهم باالستكبار العاملي وعمالء املنطقة.

اال�ستنتاج
إن االجتامع العظیم ملح ّبي اإلمــام احلسنی

يف األربعنی وتلك املسریة العظیمة التي تستمر عدة

تبی عظمة التضامن
من أیام وتنتهي بیوم األربعنی ّ
اإلسالمي والوفاق االجتامعي بنی املسلمنی ،وهي

حب اإلمام احلسنی ،وهي
تقوم علی أساس ّ
متثل انبعات املسلمنی ضد ظلم االستكبار والتحجر،
وتصری مظهر ًا لإلیامن الفطري قبال الكفر واالرهاب.
ّ
إن زیارة األربعنی واملسریة الزینبیة إنام هي بمنزلة

جتدیدالعهد مع سید الشهداء وأصحابه من خالل

رفع رایة «لبیك یا حسنی» ،وهي تؤ ّدي إلی احلفاظ
علی هنضة عاشوراء ونقل ندائها إلی عامة الضامئر
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عظمة التضامن واالنسجام فیاألمة اإلسالم ّیة علی

ّ
إن مراسم األربعنی نموذح للتخلص من االنشداد
األخالقیة والفطریة.

ّ
تضم يف داخلها
ان مراسم األربعنی جامعة ثقافیة ّ

ثقافات متنوعة حیملها أفراد خمتلفون يف الثقافة واللغة
وجتمعها رایة واحدة عنواهنا الفطرة والقیم اإلهلیة.

وعلیه فلو ُعرضت مراسم األربعنی عىل نحو

فإنا
صحیح وظهرت أبعادها العاملیة والدولیة ّ

ستكون حركة نحو حتقیق القیم اإلهل ّیة ووسیلة
إلیصال نــداء اهلدایة حتت لــواء سفینة نجاة العامل
وهو اإلمام احلسنی يف مضامر حتقیق هذا اهلدف

السامي.

وفیام یــي نعرض بعض االقــراحــات يف هذا

املجال:

مهمة:
اقرتاحات ّ

املؤسسات
1.تشكیل جملس إدارة بمشاركة مجیع
ّ
واملن ّظامت ذات العالقة.
2.االشرتاك يف اإلدارة الصحیحة هلذا التحرك
اجلامهریي بالتعاون مع اجلهات املسؤولة يف

مجهوریة العراق.

3.تسهيل التأشريات اجلمركیة ،وتسهیل أمر
الذهاب واالیاب للزائرین.

المحور االجتماعي والتربوي

4.زیادة مواقع السیطرات والتفتیش.

5.االهتامم لطرق املواصالت وزیادهتا وتنمیة
إمكانات النقل واالتصاالت.

6.تقوم املؤسسات املتعلقة بمؤسسة احلج والزیارة،
والبلدیات ،واهلیئات الدینیة وقوات التعبئة،

نتنظیم املواكب.

7.اإلرشاف اجلدّ ي علی حركة تقدیم اخلدمات
للزائرین.

8.التغطیة اإلعالمیة الواسعة علی مستوی
املحافظات واملستوی اإلقلیمي والدويل.

ص.330
)(6املجليس ،حممد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،98ص،72
العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج،1
ص.330

)(7املجليس ،حممد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،98ص،72
العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج،1
ص.330

)(8الكفعمي ،مصباح املتهجد ،ص  ،787ابن طاووس،
عيل بن موسى ،االقبال االعامل ،ص .589

)(9ابنقیم جوزیه ،حممد بن ابیبكر ،زاد املعاد ،ص.402

9.اشرتاك املؤسسات الثقافیة يف ترغیب الزائرین

) (10العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج ،10ص

	10.حتدید اإلشكاالت والنقائص يف برامج هذه

)(11الرشف الدين ،عبد احلسني ،فلسفة الشهادة ،العزاء

املهمة.
يف كتابة الذكریات وتسجیل األحداث ّ

املراسم يف هنایة موسم الزیارة ،والتخطیط

لرفعها أو تقلیلها فی السنوات القادمة.

11.السعي لتصویر اللقطات املهمة وتبدیلها إلی
فلم أو مسلسل أو ...من أجل نقلها إلی الرأی

العام وحفظها يف االرشیف التارخیي.

.392-391

احلسیني ،ص .109

)(12القمي ،الشيخ عباس ،تتمة املنتهی ،ص .324-237
) (13الفيض الكاشاين ،حمسن ،املحجة البیضاء ،ج،4
ص.17

)(14الطربيس النوري ،مريزا حسني ،مستدرك الوسائل،
ج ،10ص .318

الهوام�ش

) (15ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزیارات ،ص

) (1العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعة ،ج ،10ص
.398

) (2ابن بابویه ،حممد بن علی ،أمايل الصدوق ،ص .142
) (3املجليس ،حممد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،46ص .108

.153

) (16الكليني ،حممد بن يعقوب ،اصول الكايف ،ج ،1ص
.194

)(17القمي ،الشيخ عباس ،مفاتیح اجلنان ،زیارة وارث.

)(4العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعة ،ج ،10ص
.414

)(5املجليس ،حممد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،98ص،72
العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج،1
المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

89

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

الم�صادر
1.ابن بابویه القمي (الشیخ الصدوق ،حممدبن عيل)
األمايل ،داراملكتبة اإلسالمیة1362 ،ه.ش.
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طهران ،صدوق.1375 ،
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ت�أثير جائحة كورونا في زيارة �أربعين الإمام الح�سين(عليه ال�سالم) ،وحج بيت اهلل
الحرام
(درا�سة جغرافية موازنة)
أ .م .د .حسني قاسم حممد فرج اليارسي
مركز دراسات البرصة واخلليج العريب-جامعة البرصة
dr.Hussein.alyasiry@gmail.com

الملخ�ص
يتناول البحث تأثري جائحة كورونا يف زيارة أربعني اإلمام احلسني ،وحج بيت اهلل احلرام دراسة

جغرافية موازنة .هيدف البحث إىل بيان األوبئة التي اجتاحت العامل وتأثر مواسم احلج وزيارة األربعني يف

ظل الوضع الصحي العاملي احلايل ،وأمهية اخلدمات الصحية واإلجراءات الوقائية ملواجهة جائحة كورونا،
ألمهية هذا النوع من الدراسات املوازنة لالستفادة من التجارب األخرى ،نتيجة املخاطر التي يمكن أن تسببها
احلشود والتجمعات املليونية يف زيارة األربعني ،ويتضمن البحث عرض ًا للمسار التارخيي لألوبئة والسيام

يف العامل اإلسالمي ،والتي تعطل بسببها احلج ،ويتناول دراسة مفهوم اخلدمات الصحية وأنواعها ،وحجم
تلك اخلدمات وتوزيعها يف مدينة كربالء ومكة املكرمة ،ومدى مالءمة ذلك التوزيع يف تقديم خدمة أفضل،
واإلجراءات التي اختذهتا احلكومة العراقية والسعودية للسيطرة عىل الوضع الصحي وإمكانية استفادة العراق

من بعض إجراءات احلج الصحي يف ظل جائحة كورونا ،ومن بينها قرص األربعني عىل املواطنني واملقيمني يف
داخل العراق يف حال ارتفاع اإلصابات ،وفرض ارتداء الكاممات عند مداخل مدينة كربالء ،وفتح دراسات

ختصصية لطب احلشود.

الكلامت املفتاحية :جائحة ،أربعني ،حج.
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The impact of the Corona pandemic on the visit of the forty Imam Hussein
(peace be upon him), and the pilgrimage to the Sacred House of God
(a balanced geographic study)
Pr. Dr. Hussein Qassem Muhammad Faraj Al-Yasiri
Center for Basra and Arabian Gulf Studies - University of Basra

Abstract
The research deals with the impact of the Corona pandemic on the visit of the forty Imam Hussein
(peace be upon him), and the pilgrimage to the Sacred House of God is a comparative geographical
study, the research aims to explain the epidemics that swept the world and the impact of the Hajj seasons
and the visit of the forty in light of the current global health situation, and the importance of health
services and preventive measures to confront the Corona pandemic Because of the importance of this
type of comparative studies to benefit from other experiences, as a result of the risks that could be caused
by the crowds and gatherings of millions in the forty-day visit.
These services and their distribution in the city of Karbala and Makkah Al-Mukarramah, and the
appropriateness of that distribution in providing a better service, and the measures taken by the Iraqi and
Saudi government to control the health situation and the possibility for Iraq to benefit from some health
pilgrimage procedures in light of the Corona pandemic, including the restriction of the forty to citizens
and residents inside Iraq in the event of high injuries, the imposition of wearing masks at the entrances
to the city of Karbala, and the opening of specialized studies for crowd medicine.
Keywords: pandemic, forty, Hajj.
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مقدمة

فر�ضية البحث:

فــرض تفيش جائحة كورونا عىل مجيع الــدول

كان تأثري زيارة األربعني حمدودا يف ظل استمرار

كالعزل ،واحلجر الصحي ،والتباعد اجلسدي،

من تواضع اخلدمات الصحية التي قدمتها احلكومة

اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري االحرتازية،
وغلق احلــدود البحرية ،والربية ،واملطارات لعدة

فرتات ،ما انعكس سلب ًا عىل االقتصاد العاملي الذي

دخل يف حالة ركود حاد وانكامش مفاجئ ،ومن َث َّم
ظهور أزمة اقتصادية عاملية غري متوقعة تأثرت فيها
حركة التنقل والسياحة عىل نحو كبري ،األمر الذي

دعا بعض الــدول إىل ختفيف القيود عىل التنقل،
وهذا يستدعي مزيد ًا من اإلجراءات الوقائية ،ورفع

مستوى اخلدمات الصحية ،ما يــؤدي يف النهاية
إىل السيطرة عىل انتشار اجلائحة ولتقليل أعداد
اإلصــابــات والوفيات ،ومــن ذلــك البــد من اختاذ
إجراءات وقائية ورفع مستوى اخلدمات الصحية يف

جائحة كورونا موازنة بموسم احلج ،عىل الرغم

للزوار موازنة بحجم ونوعية اخلدمات املقدمة
لألعداد املحدودة من احلجاج.

�أهمية البحث:
تأيت أمهية البحث ،بسبب املخاطر التي يمكن

أن تسببها احلشود والتجمعات املليونية يف زيارة
األربعني بزيادة أعداد اإلصابات املحتملة لفايروس

كورونا وحتوراته املستمرة ،يف ظل غياب إجراءات
صحية مشددة.

هدف البحث:

زيارة األربعني داخل مدينة كربالء والطرق املؤدية

هيدف البحث إىل بيان األوبئة التي اجتاحت العامل

هبا اململكة العربية السعودية يف موسم احلج التي

الصحي العاملي احلــايل ،وأمهيه اخلدمات الصحية

إليها ،باالستفادة من بعض اإلجراءات التي قامت

وتأثر مواسم احلج وزيارة األربعني يف ظل الوضع

يمكن تطبيقها لنجاح الزيارة االربعينية يف كل سنة

واإلجراءات الوقائية ملواجهه جائحة كورونا.

مع استمرار جائحة كورونا.

منهجية البحث:

م�شكلة البحث:
هل تأثرت زيارة األربعني بجائحة كورونا ؟،

وهل اخلدمات الصحية كانت باملستوى املطلوب؟

وهــل من املمكن االستفادة من بعض إجــراءات
احلج؟

اعتمد املنهج التارخيي والوصف التحلييل لتحليل

البيانات اإلحصائية املوازنة الستخراج النتائج ،مع

الدراسة امليدانية للباحث يف زيــارة األربعني لعام

2020م.
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�أو ًال-الم�سار التاريخي للأوبئة التي تعطل

حدود البحث:
يتحدد البحث زمانيا باملدة ،2021-2019

ومكانيا بمدينة كربالء التي تقع بني دائريت عرض

( )ْ 32.37-32.33شــــاالً ،وقـــويس طــول
( )ْ 45.43-44.12رشق ـ ًا( ،)1ومدينة مكة التي

تقع بني دائريت عرض ( )ْ 21.30-21.20شامالً،
وقــويس طول ( )ْ 40-39.45رشقــ ًا( ،)2خريطة

(.)1

بها الحج والزيارات:
مل تكن األوبئة حديثة الظهور ،عىل الرغم من أن

البيئة اإلغريقية كانت من أفضل البيئات الطبيعية
والبرشية إال أهنا مل تكن ختلو من األمراض ،واألوبئة،

ولعل الوباء العظيم(اجلدري) كان أكثرها سوء ًا عىل
املجتمع اإلغريقي الذي عم معظم أقاليم اليونان

بام يف ذلك أثينا ،وكان الوباء شديدا وواسعا مل يكن
خريطة( )1موقع منطقة الدرا�سة (كربالء المقد�سة ،ومكة المكرمة)

املصــدر ،فــراس حممــد امحــد اجلحيــي ،التــوازن االســراتيجي اإلقليمــي يف منطقــة الــرق األوســط بعــد عــام ،2003
رســالة ماجســتري ،كليــة العلــوم السياســية ،جامعــة النهريــن ،2011 ،ص.17
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له نظري من قبل يف أي مكان ،إذ عجز األطباء عن

الديمقراطية بقرية تقع عىل مقربة من هنر إيبوال الذي

والسيام ألفقراء ،وأحــدث الوباء فــوىض صحية

عن أوىل حاالت اإلصابة هبذا الوباء غرب أفريقيا

مقاومته وتعددت وفيات الناس من كل الطبقات

اكتسب املرض اسمه منه ،ويف عام  2014تم اإلبالغ

شاملة ،وتويف يف أوربا خالل القرن الرابع عرش (25

تسبب يف حاالت ووفيات أكثر من مجيع ألفاشيات

عىل نصف سكان لندن والبندقية وفلورنسا ،ويرى

سرياليون ،وليبرييا ،والسنغال ،وانتقل جــو ًا إىل

مليون شخص) نتيجة وبــاء الطاعون الــذي قىض
املؤرخون أن إيطاليا فقدت نصف سكاهنا ،وفقدت
فرنسا وإنكلرتا ثلث السكان.

األخرى جمتمعة ،وانترش بر ًا من غينيا ثم عربت إىل
نيجرييا ،والواليات املحتدة األمريكية(.)6

وخالل املدة من ( ،)2020- 2010انترشت

ويف عام 1520م تويف ( 3.5مليون شخص)

العديد مــن األوبــئــة ،كــان أبــرزهــا أن ــواع جديدة

وحصد وباء التيفوئيد ( 2.5مليون شخص) يف

وإنفلونزا الطيور ،واخلنازير ،وفريوس زيكا ،ويف

من شعب األزتيك املكسيكي نتيجة وباء اجلدري،

مــن اإلنــفــلــونــزا مثل كــورونــا ال ــرق األوس ــط،

روسيا للمدة  ،1921-1918وتويف حوايل (20

 ،2019/12/31وتم اإلبالغ عن أول حالة مشتبه

اإلنفلونزا عام  ،1919وقدر ضحاياه يف اهلند (8

اجلديد أو فــروس كورونا املستجد ،الــذي صار

ومن ثم يف األكوادور ،وكولومبيا ،والربازيل وعرب

سوق هوانان للمأكوالت البحرية يف مدينة ووهان

مليون شخص) يف خمتلف أنحاء العامل نتيجة مرض
مليون شخص)( ،)3وتفشى وباء الكولريا يف الببريو،
إىل املكسيك ،والــواليــات املتحدة عــام ،1991

هبا ملنظمة الصحة العاملية ،بوصفها فريوس كورونا
يعرف باسم كوفيد  ،19وكان أول تفش للمرض يف

بمقاطعة هويب الصينية ،قبل أن ينتقل إىل دول العامل

وبحلول عام  1992بلغ عدد اإلصابات (275

األخـــرى( ،)7وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن

احلا َّدة َّ
الشديدة (السارس) أول مرة يف الصني أواخر

السيطرة وتفيش املرض يف معظم دول العامل تقريب ًا،

ألف إصابة)( ،)4وقد تم اكتشاف املتالزمة التن ُّفسية
عام  ،2002وقد حدثت حالة ٍّ
تفش عامل َّية أ َّدت إىل
وفاة أكثر من ( 8000شخص) حول العامل ،بام يف

فريوس كورونا حتول إىل وبــاء ،وخرج عن نطاق

ما دفعها ألن تطلق عليه لفظ (جائحة) ،وهو خيتلف

عن الوباء الذي يعني (حالة مرضية حتدث عندما

ذلك كندا ،والواليات املتحدة ،وأكثر من (500

يصاب عدد كبري جد ًا من الناس يف املجتمع بمرض

مرض إيبوال املعروف سابق ًا باسم محى اإليبوال

جغرافية أكرب ،أما اجلائحة فهو مصطلح يطلق عادة

حالة وفــاة) يف منتصف عــام  ،)5(2003وتسبب
النزفية ،الذي ظهر أول مرة عام  1976يف إطار

فاشيتني اثنتني اندلعتا يف آن مع ًا ،إحدامها يف نزارا

بالسودان ،واألخرى يف يامبوكو بجمهورية الكونغو

معني يف الوقت نفسه ،وحيدث تفيش عىل مساحة
عىل (نطاق واسع لوصف أي أزمة خرجت عن نطاق
السيطرة عليها ،وعندما يتطور ألفريوس ويصيب

عرف بأنه
اآلالف بالعدوى يصبح وباء ،وإذا انترش ُي ّ
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تفيش للمرض عىل نطاق واسع بني سكان الدولة

تسببت بتعطيل احلج ،فإن موسم عام  1830م شهد

أصبحت (جائحة) عىل وشك احلدوث ،وإذا انترش

عن ثالثة أرباع احلجاج ،وتم إيقاف احلج عىل إثره،

الواحدة ،وإذا انتقل ألفريوس إىل بلدين عىل األقل

يف أقاليم أو دول أو قارات خمتلفة أصبح (جائحة)

كاملة ،يف حني أن التفيش هو ارتفاع مفاجئ يف عدد

حاالت املرض ،وقد حيدث تفيش املرض يف جمتمع
أو منطقة جغرافية ،أو قد يؤثر يف العديد من الدول،
ويستمر بضعة أيــام أو أسابيع ،أو حتى عدة من

سنوات مثل األنفلونزا ،ويف بعض األحيان ،يمكن
عد حالة واحــدة من األمــراض املعدية تفشي ًا وهلا

آثار خطرية يف الصحة العامة ،مثل ألفريوس ُ
املخلق

وراثي ًا أو معملي ًا املستخدم يف احلروب البيولوجية(.)8
وعــن انــتــشــار األمــــراض واألوبــئــة يف العامل

اإلسالمي ذكر أبو احلسن املدائني أن هناك َخس ًة
طواعني يف اإلسالم منها طاعون شريوية باملدَ ِائ ِن َع َل
َع ْه ِد النَّبِ ِّيَ سن َِة 6هـ627 ،م ،وهو أول طاعون
يف اإلسالم ،وتويف فيه النعامن بن املنذر ،وطاعون

تفشي ًا لوباء قادم من اهلند ،تسبب بمقتل ما ال يقل
ويف عام  ،1814تفشى الطاعون يف حجاج بيت

اهلل ،وأهــايل منطقة احلجاز بأكملها وأبــاد اآلالف
من السكان واحلجيج ،فأوقف احلج هذا العام،

وتوقف الطواف حول الكعبة عدة من أيــام ،ويف
هناية القرن التاسع عرش ،تفشى وباء الكولريا القاتل
يف موسم احلج ،وتسبب يف وفيات بني احلجيج عىل
جبل عرفات ،وبلغ ذروة وفياته يف ِمنى ،ليتم إيقاف
احلج عىل إثــره ،وشهدت مواسم احلج حتى عام

 1840مواسم متقطعة لتفيش الوباء ،وكذلك يف
املدة من عام  1846إىل عام 1850م ،بسبب تفشى

وباء الكولريا ،كام تسبب تفشى وباء الكولريا عام

1883م يف مرص بعمل إجراءات ملنع الذهاب للحج

يف موسم 1884م(.)10

ويف العراق تعود بعض اإلشــارات إىل انتشار

عمواس بفلسطني الذي حدث سنة 18هـــ639 ،

الطاعون عام 1689م ،فقد تفشى يف بغداد مدة

أيب عبيدة ،ومعاذ بن جبل( ،)9وذكر عيل مجعة ،مفتي

ثم عاود عام  ،1690واستمر ثالثة اشهر حصد

م ،وتويف فيه ( 25ألف شخص) ،ومنهم الصحايب
مرص األسبق ،أن هناك ( 22موس ًام) توقف فيها
احلج ،بعض منها كان كلي ًا ،ويذكر ابن كثري يف البداية

والنهاية أن احلج توقف عام  357هـ967 ،م ،بسبب

داء املارشي الذي انترش يف مكة ،فامت به خلق كثري،
وفيها ماتت مجال احلجيج يف الطريق من العطش

ومل يصل منهم إىل مكة إال القليل ،بل مات أكثر

من وصل منهم بعد احلج .وبحسب املوقع الرسمي

لدارة امللك عبد العزيز السعودية ،حول األوبئة التي
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مخسة أشهر قدرت الوفيات بــ ( 100ألف شخص)،

تسعة آالف شخص ووصل البرصة سنة  1691ما

أدى إىل وفاة ( 200ألف شخص) يف غضون (18
يوم ًا) ،ويف سنة  1737فتك الطاعون بمعدل (ألف

شخص/يوم) يف املوصل ،ووصل بغداد ،1739
ووصل طاعون من إسطنبول إىل بغداد سنة ،1772

وتسبب بموت ( 70ألف شخص) ثم انتقل إىل

مجيع املــدن والــواليــات ،وقتل من املوصل (100

ألف شخص) ،ويف سنة  1773تراوحت وفيات

المحور االجتماعي والتربوي

الطاعون يف بغداد بني ( 500-400شخص) يوم

حمافظة بابل .ويف دراسة وبائية أجريت يف حمافظة

 6شباط ،ارتفعت إىل ( 1800شخص) يــوم 8

كربالء ثامين سنوات  2017-2010تم فيها مراجعة

وامتد الوباء إىل النجف وكربالء واحللة واملناطق

أن حوايل ثلثي اإلصابات تعود لفايروس التهاب

منه ،وبحلول آذار أصبحت بغداد مدينة مهجورة

سجالت اإلحصاء للمصابني بالتهاب الكبد ،وتبني

الغربية ،وقدرت وفياته بني ( 300ألف1.800-

الكبد الوبائي بسبب التجمعات واحلشود ،وأظهر

ألف شخص) من جمموع سكاهنا الذي كان (100

ارتــبــاط وقــوع املــرض بأشهر السنة التي حتدث

مليون شخص) ،وتــويف من سكان البرصة (80

التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة العراقية

ألف نسمة) ،وتفشى طاعون عنيف يف البرصة عام

فيها زيارات للمدينة املقدسة ،وأن معدل حدوث

 1780تويف ( 25ألف شخص) ،ويف عام 1784

ظهر يف السليامنية ،وبغداد وعاد للظهور يف بغداد
 ،1785وانترش الطاعون عام  1799يف السليامنية ما

أدى إىل وفاة ( 18ألف شخص) ،ودخل الطاعون

املوصل سنة  ،1800وبغداد  1801وكان يقتل (70

شخصا/يوم) ،وعاود بالظهور سنة  1803يف بغداد،
ورضب البرصة عام  ،1821وقدرت وفياته بحوايل

( 10آالف شخص) ،وكان التفيش الوبائي األكرب
سنة  1831الذي تويف فيه ( 100ألف شخص) من

جمموع سكان بغداد الذي كان ( 150ألف نسمة)،

املرض هو األعىل يف املحافظة موازنة باملحافظات

األخرى( ،)12ومل ترد إشارات إىل تعطل زيارة اإلمام

احلسني ،وتوقف مراسم العزاء يف املصادر التارخيية

بسبب األوبئة واألمراض ،لكن وردت يف املصادر

التارخيية توقف احلج كلي ًا أو جزئي ًا.

بعد انتشار فايروس كورونا يف العراق وتزامنه

مع املناسبات الدينية وإحيائها ،فقد أصدر املراجع
يف النجف األرشف فتاوى يف إقامة العزاء يف ظل

تلك اجلائحة مع بداية حمرم عام  ،2020فقد أصدر

ومثله يف املوصل ،ويف البرصة عاد الطاعون عام

املرجع الديني األعىل يف العراق السيد عيل السيستاين

ودخلت الكولريا العراق عام  1821إىل البرصة من

فيه إن هناك العديد من األساليب التي يمكن إتّباعها

 1832ويف بغداد عاد عىل نحو خفيف عام ،1835
اهلند ففتكت بربع سكاهنا ،وتويف ثلث سكان بغداد،

فتوى بشأن إقامة جمالس العزاء ،عىل وفق بيان ذكر

يف التعبري عن احلزن واألسى يف هذه املناسبة األليمة،

ووصلت إىل عانة ،ودخلت من إيران سنة 1822

وإظــهــار املــواســاة للنبي املصطفى وأهــل بيته

مرة أخرى عام .)11(1847

واملسلمني ،ومنها اإلكثار من ّ
بث املجالس احلسينية

و 1846وحصدت ( 6آالف شخص) ،وتفشت

األطهار يف تلك املصيبة الكربى التي ح ّلت باإلسالم

ويف تقرير لــوزارة الصحة العراقية عام 2009

النافعة عىل اهلواء مبارشة عرب املحطات التلفزيونية

األنفلونزا الوبائية ،وحدثت الوفيات يف مستشفيات

الدينية والثقافية أن تنسق مع اخلطباء اجليدين

سجلت إصــابــات بــن الــزائــريــن نتيجة انتشار

وتطبيقات األنرتنيت ،وينبغي للمراكز واملؤسسات
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ّ
وحتث
والرواديد ا ُملجيدين هبذا الصدد ،وأن حتشد

املؤمنني عىل االستامع اليهم والتفاعل معهم وهم يف

أماكن سكنهم أو ما بحكمها ،وعقد املجالس البيتية
يف أوقات معينة من الليل أو النهار ،ويقترص احلضور
فيها عىل أفراد العائلة واملخالطني معهم ،ويستمع
فيها إىل بعض املجالس احلسينية النافعة ولو من
خالل ما ّ
يبث مبارشة عىل بعض القنوات ألفضائية
أو عرب تطبيقات األنرتنت.

ثاني ًا -الخدمات ال�صحية في كربالء خالل
زيارة الأربعين ومكة المكرمة في مو�سم الحج:
هتتم جغرافية األمــراض الوبائية بتعريف تلك

األمراض ،وحتديد أماكن بؤرها يف العامل ومسارات

انتشارها ومواسم االنتشار ،و ُيدعى املرض بالوبائي

عندما ينترش عىل هيئة وبــاء ،وفيه ُيعدي املريض

خمالطيه واملحيطني به ،ويتحدد الوباء ملنطقة أو مدينة

أو قرية ،وقد يشتمل عىل الدولة كلها ،وقد يصبح

أمــا املجالس العامة فال بد من أن يلتزم فيها

عام ًا ويشمل العامل كله ،وحينئذ يسمى باجلائحة ،يف

فيها التباعد االجتامعي بني احلارضين واستخدام

بدراسة حاالت تكيف اإلنسان ضد خماطر املرض

بالضوابط الصحية التزام ًا صــارمـ ًا ،بــأن يراعى

الكاممات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار وباء

كورونا ،مع االقتصار يف عدد احلضور عىل ما تسمح

به اجلهات املعنية ،وهو مما خيتلف بحسب املوارد من
حيث عقدها يف األماكن املفتوحة أو املغلقة ،ومن
حيث اختالف البلدان بالنظر إىل مدى انتشار الوباء

فيها ،ونرش املظاهر العاشورائية عىل نطاق واسع من
خالل رفع األعالم والالفتات السوداء يف الساحات

والشوارع واألزقة ونحوها من األماكن العامة مع
مراعاة عدم التجاوز عىل حرمة األمالك اخلاصة أو

غريها وعدم التخلف عن رعاية القوانني النافذة يف
البلد أما بشأن األطعمة التي يتعارف توزيعها هبذه

املناسبة ،فالبد من أن تراعى الرشوط الصحية الالزمة

يف إعدادها وتوزيعها ولو اقتىض ذلك االقتصار عىل

بعض األطعمة اجلافة وإيصاهلا إىل مساكن املؤمنني

تفادي ًا حلصول االزدحام عند تقسيمها(.)13
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حني هتتم جغرافية الصحة أو التسهيالت الصحية
وتشمل كافة األدوات التي يعتمدها اإلنسان يف

مواجهه املرض كام هتتم باملشاكل التي تواجه الصحة
البرشية وتؤثر يف نشاط اإلنسان وتقدمه( ،)14وهذه

األنواع من اجلغرافية ماهي إال فروع من اجلغرافية
الطبية التي هتتم بالبحث عن التفسريات اجلغرافية

لظهور األمراض ،ومتثل حلقة الوصل بني اجلغرافيا
والطب ،حتى خيدم ٌّ
كل منهام اآلخر ،دون أن خيرج
أي منهام عن حدود ختصصه ،وهي العلم لذي يتم فيه
تطبيق األساليب اجلغرافية عىل املشكالت الصحية،
بعد توزيعها املكاين وأنامط انتشارها ،وظهر اجتاه
جديد والسيام يف الواليات املتحدة يركز يف دراسة
اخلدمات الطبية ملعرفة مدى كفايتها وكفاءهتا ومدى

مالءمة توزيعها لتحقيق أكرب فائدة منها ملواجهة
املتطلبات الصحية للمجتمع( ،)15وللجغرافية الطبية

عالقة بعلم األوبئة الذي يعني مدى انتشار العوامل
املؤثرة يف الصحة واملرض يف املجتمع ،وخيتص هذا

المحور االجتماعي والتربوي

العلم بتحديد مناطق ظهورها ،ودراســة الظروف
املسببة هلــا ،وتقوم اجلغرافيا الطبية بتوزيع هذه

األوبئة ،بحسب درجة توطنها إىل مناطق شديدة

التوطن أو متوسطة أو ضعيفة ،ويمكن معرفة الكثرة
الزائدة يف اإلصابات التي تربر وصف املرض أنه

وبائي من تتبع عدد إصاباته من وقت إىل آخر ،أو

بموازنة عدد إصاباته بني فئة معينة أو مجاعة معينة
من السكان بالنسبة للفئات األخرى أو اجلامعات
األخرى(.)16

للناس ،وتعزيز السلوك الصحي للزائرين ،يتضمن
طب احلشود نطاق ًا كبري ًا ابتدا ًء من توجيه موارد
إضافية (مرحلة ما قبل دخول املستشفى) إىل مكان
حمدد مؤقت ملدة زمنية حمددة إىل نامذج أكثر تطور ًا

بحيث تبقى املــوارد فيها يف مكان ما ملدة مطولة،
وهذا من شأنه أن يشمل مستشفيات ميدانية مؤقتة،

وحتويل مرافق ثابتة إىل أماكن ،إذ يقدم الطاقم الطبي

والتمرييض الرعاية إىل ( 100ألف شخص) أو ما
يزيد لفرتات تبدأ من ساعات إىل أسابيع(.)18

وظهر حديث ًا مصطلح طب احلشود وهو فرع

يعرف الباحث توربان اخلدمة بأهنا (جمموعة

الصحية للحشود والتجمعات اجلامهريية ووضع

تعزيز مستوى الرضا للمستفيدين وتقدم من قبل

من فروع الطب يتوىل استكشاف اآلثار واملخاطر
االسرتاتيجيات التي تسهم عىل نحو إجيايب يف تقديم

خدمات صحية فعالة أثناء هذه األحداث ..ويرجع

السبب يف تطور هذا ألفرع من فروع الطب إىل حقيقة

أن التجمعات البرشية تسفر عن ارتفاع كبري يف
حاالت اإلصابات واألمراض ،األمر الذي قد يؤدي
إىل حوادث أو نوبات مروعة تسفر عن أعداد هائلة

من املصابني أو املــوتــى( ،)17وبــرزت احلاجة لطب
احلشود والتجمعات البرشية استناد ًا إىل احلقيقة

املنطقية الواضحة يف أن أي جتمع مجاهريي بري ينتج
بطبيعة احلال فرصة كبرية وحمتملة الرتفاع حاالت

اإلصابات واألمراض بشتى أنواعها ،ما قد يؤدي إىل
حوادث مروعة تسفر عن أعداد هائلة من اإلصابات
والوفيات ،لذا يرى الكثري من املامرسني الصحيني

أن الرعاية الصحية يف امليدان وسط احلشود البرشية
مال ٌذ آم ٌن لرعاية ما قبل اللجوء للمستشفى ووسيلة
مثىل ،وفاعلة لتحسني جودة اخلدمة الصحية الوقائية

متسلسلة من الفعاليات واألنشطة التي هتدف إىل

جهة معينة تدعى املجهز التي قد تتمثل باألفراد أو
مؤسسات حكومية ،يف حني يعرفها فيليب كوتر عىل
طرف ما
أهنا (كافة األنشطة واملنافع التي يستطيع
ً

تقديمها لآلخر وال يرتبط توفريها بإنتاج مادي بل

تكون غري ملموسة( ،)19وتعني اخلدمات (أنشطة
متارسها الدولة أو القطاع اخلاص لتوفري منافع معينة
إلشباع حاجات ورغبات الناس دون حتقيق مكاسب
مادية ملموسة هلم ،أي حتقق منافع علمية وصحية
وعقلية ونفسية وذهنية وبدنية وبيئية وتقنية لإلنسان،

والتي تسهم يف ديمومة عطائه ورفع كفاءة أدائه ،من
خالل توفري مستلزمات احلياة األساسية التي حتقق

الصحة واألمان ،وجيب ان تتصف بكفايتها جلميع
السكان من خالل ختطيطها بام ينسجم وحجمهم

وتوزيعهم ،واختيار مواقعها املناسبة ،وجيب أن
تعتمد عىل الكفاءة بتحديث مستمر عىل أجهزهتا
والتدريب املستمر للعاملني فيها ،وتتصف باملرونة
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أي أن تتوافر القدرة يف اخلدمة عىل استيعاب الزيادة

والطفولة ،وصحة البيئة ،والصحة املدرسية،

اجلوانب املهمة يف توفري اخلدمة ،وجيب إن تكون

واحلجر الصحي الــذي يستخدم لعزل املصابني

السكانية الطبيعية مدة من الزمن ،ويعد األمان من
منسجمة مع الظروف البيئية السائدة .وعرفت

منظمة الصحة العاملية الصحة بأهنا (احلالة االجتامعية
والعقلية والطبيعية الكاملة وليست غياب املرض أو

الوهن) ،ومفهوم هذه الطريقة دمج الصحة العاملية
كل التأثريات العقلية والطبيعية املعنية باملرض
واألسباب االجتامعية الواسعة التي تسبب األحداث
الصحية ،ويتضمن حتسني الصحة العاملية عالج ًا

واملؤسسات الطبية العسكرية ،واملصحات العقلية،
باألمراض املعدية حفاظا عىل صحة اآلخرين(،)22
واهلدف من اخلدمات الصحية هو الوقاية من األوبئة
واألمراض بعد حدوثها وانتشارها وما يتطلب ذلك

من إجراءات يمكن أن تعمل عىل احلد منها ،والدولة
هي املسؤولة عن توفريها للمواطنني ،فض ً
ال عن قيام
القطاع اخلاص بتوفري بعضها .وتصنف اخلدمات
الصحية إىل ما يأيت(:)23

متطورا ومناعة ضد املــرض( ،)20ويعرفها البعض

1.خدمات عالجية ،وترتبط بجميع اخلدمات

عمر ألفرد وتطوير مستوى السالمة وترقيتها ،وبذل

املصالح االستشفائية أو مصالح الطب اليومي

ونظيفة خالية من األمراض واألوبئة ،وتفعيل دور

املساعدة املتمثلة يف األشعة والتحاليل إىل جانب

بأهنا (علم وفن يتم من خالله اتقاء األمراض وإطالة

الطبية يف خمتلف التخصصات سواء عىل مستوى

املجهودات واملساعي اجلامعية كافة خللق بيئة سليمة

(العيادات اخلارجية) ،فضال عن اخلدمات

التوجيه واإلرشاد من قبل املختصني فيها ،وتقديم

اخلدمات التغذوية والنظافة واإلدارة وغريها.

خدمات الرعاية الصحية والطبية والعمل عىل

2.خدمات وقائية ،تعمل عىل تسهيل أداء اخلدمات

تشخيص األمراض فور وقوعها لكي يتم التعامل

العالجية فهي مدعمة هلا ويتمثل دورها يف محاية

حالة التكامل اجلسدي والعقيل وليس فقط غياب

الصحية عىل الواردات.

معها والتخلص منها بالوقت املناسب ،فالصحة
املرض أو العلة)(.)21

املجتمع والبيئة من األمراض املعدية مثل الرقابة

3.خدمات إنتاجية ،تتضمن إنتاج األمصال

وتعرف اخلدمات الصحية بأهنا (مجيع األنشطة

واللقاحات والدم ،واألدوية والعتاد ،واألجهزة

خالل معاجلته من األمــراض والوقاية منها ،وهذا

4.خدمات االرتقاء بالصحة ،وتركز عىل االرتقاء

املوجهة للحفاظ عىل صحة اإلنسان وسالمته من
يعني أن اخلدمات الصحية تتمثل يف مجيع األنشطة

التي تعمل عىل رعاية اإلنسان واحلفاظ عىل سالمته،
وتقدم اخلدمات الصحية بثالثة طرق وهي خدمات
عالجية ،ووقائية ،وتأهيلية ،وتضم ،املستشفيات،
ومراكز الرعاية الصحية األولية ،ومراكز األمومة
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بصحة ألفرد من خالل العوامل غري الطبية مثل

أمهية الغذاء الصحي املتوازن ،والرياضة البدنية،
والراحة والنظافة الشخصية والسلوك الصحي

السليم للفرد.

المحور االجتماعي والتربوي

وحتى تعمل اخلدمات الصحية بكفاءة عالية البد

ألفاو عند ساحل البحر حتى يوم ( 21من صفر) ،أما

السكانية ،وأن يتم ربطها بشبكة من الطرق ختدم

القعدة 15-ذي احلجة) ،وألفرق بينهام أن جمموع

من أن تتوزع جغرافيا يف مواقع قريبة من التجمعات
املنطقة ،كــا جيــب توقيعها يف مناطق بعيدة عن

امللوثات .فبعد املسافة وحمدودية وسيلة النقل حتول
دون وصــول املــرىض بالوقت املناسب ،وجيب أن

تصمم عىل وفق حاجة السكان وبام ال يفوق طاقتها
التصميمية ،فان املؤسسات الصحية تواجه صعوبة

كبرية من حيث متكنها من االستجابة عىل نحو دقيق
من جراء ارتفاع الكثافة السكانية يف منطقة عملها
خالل مدة زمنية معينة لذلك فان إدارة املؤسسة

الصحية ستجد صعوبة يف التعامل مع الكيفية
املناسبة لتوزيع اخلدمات الصحية املطلوبة وإيصاهلا،
وبحدود اإلمكانات املتاحة هلا وحمدودية الوسطاء

القادرين عىل تقديم اخلدمات الصحية ،السيام إذا
كانت املالكات الطبية ال تتوافر باألعداد املطلوبة.

ليست الزيارة األربعينية واحلج أكرب التجمعات

البرشية ،فــرأس السنة الصينية يشهد سفر نحو

( 400مليون شخص) .بينام أتى مهرجان كومبه
ميال اهلندويس الذي يستمر ( 50يوم ًا) يف املرتبة

الثانية بحوايل ( 220مليون شخص) توجهوا للهند

للعبادة واالغتسال ،يف حني سافر عىل الطرف اآلخر

من الكرة األرضية ،نحو ( 54مليون شخص) يف
الواليات املتحدة لالحتفال بعيد الشكر؛ فأن ترتيب

زيارة أربعينية اإلمام احلسني جاء الرابع عاملي ًا،
يف حني جاء احلج باملراتب األخـــرة( ،)24ويستمر

موسم األربعني( 25يوم ًا) من ( 25حمرم) ،وهو بداية
أول انطالق املسرية املليونية من راس البيشة جنوب

موسم احلج فيستمر قرابة ( 40يوم ًا) من ( 10ذي
احلجاج يف مكة يوجدون يف أيام معدودة تستمر ثامنية

أيام( 15-8ذي احلجة) ،أما يف زيارة األربعني فأن
التجمع األكرب يف كربالء الذي يزيد عىل ثالثة ماليني
زائر يف كربالء يكون بدأ من (16حتى 20صفر)،

فمن اجلدول ( )1يتبني أن حجم الزوار الذين وفدوا
إىل كربالء عام  2019بلغ أكثر من ( 15مليون زائر)

انخفض عام  2020بسبب جائحة كورونا وغلق
املنافذ الربية واجلوية أمام الزوار العرب واألجانب،

والسامح لعدد حمدد منهم بلغ ( 1500زائر) من كل

دولة وعن طريق املطارات ،ما أدى إىل خفض حجم
الزيارة إىل أقل من ( 700زائر) ،يف حني ارتفع عدد
املستشفيات الثابتة واملتنقلة ،وسيارات اإلسعاف،

املالكات الصحية ،يف حني مل تشهد مراكز الرعاية
الصحية األولية أي تغيري ،وباملوازنة مع حجم
احلج عام  2019الذي بلغ أكثر من (مليوين حاج)

انخفض عىل نحو كبري جد ًا وبلغ ( 10.000حاج)،
واقترص حج عام  2020عىل املواطنني واملقيمني يف

السعودية ،ومل تشهد زيــادة يف عدد املستشفيات،

لكن حصلت زيادة يف اخلدمات الصحية األخرى،
والسيام يف عدد املفارز الطبية املالك الصحي ،ومراكز
الرعاية الصحية األولية موازنة بعدد اخلدمات

الصحية يف كربالء عىل الرغم من أن حجم الزوار

يفوق حجم احلجاج بأكثر من ( 14مليون) ،وهذا
يعني القصور الواضح يف اخلدمات الصحية املقدمة

لزوار األربعني ،شكل(.)2 ،1
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جدول( )1حجم الخدمات ال�صحية في كربالء خالل زيارة الأربعين ومكة المكرمة في مو�سم الحج للعام 2020-2019
املتغريات

2019

كربالء املقدسة
2020

التغري

زائر/حاج

15229955

14553308

676647-

مركز رعاية أولية

45

45

0

سيارة إسعاف

165

مستشفى

مفارز طبية

كادر صحي

13
75

12169

18
63

232

13000

5

1267

831

مكة املكرمة

2019

2020

16

16

10000 2489406
121

125

361

370

30908

التغري

24794060

4

1141

1141

32579

1671

9

-1العتبة احلسينية املقدسة ،مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة اإلحصائية لزيارة األربعني  2019و.2020
-2اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء ،إحصاءات حج .2020 ،2019

-3اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لألحساء ،الكتاب السنوي اإلحصائي .2020 ،2019

 -4اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء ،إحصاءات خدمات احلجاج الصحية .2019

�شكل(� )1أعداد زوار الأربعين وحجاج بيت اهلل الحرام للمدة 2020-2019

املصدر ،من عمل الباحث اعتامدا عىل ،جدول(.)1
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�شكل( )2الخدمات ال�صحية في مدينتي كربالء ومكة المكرمة

املصدر ،من عمل الباحث اعتامدا عىل ،جدول(.)1

وتبلغ حصة زوار األربعني (،1.171.535

 808.517زائر/مستشفى) لعام  2019و2020

عــى ال ــت ــوايل ،وحــصــة حــجــاج بــيــت اهلل احل ــرام

( 625 ،155.588حاج/مستشفى) يف موسم

عام  ،2020وهذا يعني أن حصة زوار األربعني هي

دون املعيار بأكثر من ثامن مرات ،يف حني أن حصة

حجاج بيت اهلل احلرام هي دون املعيار العاملي بقليل

يف موسم  ،2019لكنها ارتفعت إىل أكثر من (40
مرة) حد ًا أدنى من املعيار العاملي ،ما يعني أن هناك
حتسن ًا يسري ًا يف اخلدمات الصحية املقدمة إىل زوار
األربعني بزيادة أعداد املستشفيات ،وبافرتاض أن

عدد األطباء املشاركني يف زيــارة األربعني واحلج

( 1000طبيب) فإن كل ( 14553زائر/طبيب) يف
حني أن كل( 10حاج/طبيب) يف موسم  ،2020ما

يعني أن هناك نقص ًا حاد ًا يف أعداد األطباء املشاركني

يف زيارة األربعني(*).
ومن جدول( )2يتبني أن متوسط اإلصابات يف

مكة بلغ ( 99إصابة) بنسبة ( )%6.1من جمموع
اإلصابات يف الدولة للمدة من  18-5ذي احلجة،
املوافق  8/5-7/26من عام  ،2020وهي املدة

املــقــررة للحج ،يف حني بلغ متوسط اإلصابات

يف مدينة كربالء ( 81إصابة) وبنسبة ( )%2من

جمموع اإلصابات يف الدولة للمدة  21-11صفر
املوافق  10/8-9/28من عام  ،2020ومل تعلن

عن حاالت اإلصابة يف كورونا بني زوار األربعني
أو حجاج بيت اهلل احلرام ،ويبدو أن تلك األعداد

سجلت لسكان املدينتني من غري الزوار أو احلجاج،
وهذا ال يعني عدم إصابة بعضهم بعد العودة إىل

ـم تسجيلهم ضمن املناطق التي
مناطقهم ومن َثـ َّ
وفدوا منها.
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ويفرس ارتفاع نسبة اإلصابات يف مكة موازنة

ويمكن القول إن نسبة انتشار فايروس كورونا

سكان مدينة مكة التي تعد ثالث أكرب مدن اململكة

يف كربالء املقدسة ( )%0.16ما يعني أن احتاملية

بمدينة كربالء إىل زيادة عدد ألفحوصات ،وحجم

العربية السعودية بعد مدينتي الرياض وجدة ،يف
حني أن حجم سكان مدينة كربالء يأيت باملراتب
األخرية يف حجم سكان مراكز املحافظات العراقية

بلغت ( )%0.07يف مكة املكرمة ،يف حني بلغت
انتشار فايروس كورونا يف كربالء أعىل منها يف مكة

يف موسم عام .)***(2020

األخرى(**).

جدول(� )2أعداد الإ�صابات في مكة المكرمة وكربالء المقد�سة ون�سبتها في مو�سمي الحج والأربعين عام 2020
اململكة العربية السعودية
ذي احلجة آب/ايلول

مجهورية العراق

مكة

الدولة

%

صفر

ترشين 1

كربالء

الدولة

%

5

7/26

94

1968

4.8

11

9/28

68

4116

1.6

7

7/28

122

1897

6.4

13

9/30

80

4691

1.7

4785

1.1

6
8
9

7/27
7/29
7/30

10

7/31

12

8/2

11
13

14

15

املجموع

47

1795

178

1629

153

1572

56

1258

89

8/1

54

8/3

8/4

106

8/5

1089

املتوسط

117

1993

99

73

1686
1357
1363
1368

17886
1626

5.9

12

2.6

14

9/29
10/1

10.9

15

10/2

9.7

17

10/4

5.3
4

4.4

7.8
5.3
6.1
6.1

10/3

16
18
19
21

51

3672

10/5

120

3808

3.1

10/7

97

3923

2.4

45709

2

10/8

املجموع
املتوسط

املصدر اعتامد ًا عىل:

56

4492

47

66

106
92

900
81

3804
4172

3522

4155

-1مجهورية العراق ،وزارة الصحة ،املوقف اليومي جلائحة كورونا املستجد يف العراق للمدة 2020/10/8-9/29
https://sehhty.com/sa-covid2- 26/7-5/8/2020-2

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, 26/7-5/8/2020-3

104

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

1.2
1.3

10/6

20

117

4724

2.4

1.7
2.5
2.6
2
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�شكل(� )3أعداد الإ�صابات بڤايرو�س كورونا في مكة( )2020/8/5-26وكربالء في المدة بين ()2020/10/8-9/28

املصدر ،من عمل الباحث اعتامدا عىل ،جدول()2

ومن خريطة ( )2يتبني أن املستشفيات املهمة يف

وتظهر خريطة ( )3توزيع اخلدمات الصحية يف

والسيام قرب منطقة ما بني احلرمني ،وهي املنطقة

الرعاية الصحية األولية يف اجلزء الرشقي من املدينة،

مدينة كربالء املقدسة تتوزع يف اجلزء الشاميل الرشقي
التي تشهد زحام ًا كبري ًا أثناء زيارة األربعني ،فيام

تتوزع مراكز الرعاية الصحية األولية عىل األحياء
السكنية ،وتنترش املفارز الطبية عىل مداخل مدينة

كربالء وحول منطقة بني احلرمني ،ومن مالحظة
اخلريطة أن هناك مناطق حتتاج إىل وجود مستشفيات

ميدانية ومراكز رعاية صحية أولية يف مدخل طريق

النجف ،وحاجة بعض األحياء السكنية إىل مراكز

مدينة مكة املكرمة ،إذ ترتكز املستشفيات ومراكز
ويالحظ تزايدها يف اجلنوب الرشقي بالقرب من

املشاعر املقدسة يف منى وعرفات ،وإن مجيع مداخل
املدينة التي يفد منها احلجاج واملعتمرون مزودة

بمستشفى واحــد عىل األقــل ،ومثلها من املراكز
الصحية ،وهــذا يكشف التوزيع املناسب حلركة
احلجاج وحجمهم ،موازنة بتوزيع اخلدمات الصحية

يف مدينة كربالء.

للرعاية الصحية األولية لتخفيف الضغط عن املراكز
الصحية األولية التي تقع عىل مسار الزائرين وحول
منطقة بني احلرمني.
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خريطة( )2توزيع الخدمات ال�صحية في مدينة كربالء

املصدر ،اعتامدا عىل:

-1كــرار عبــد الكاظــم ريــاح حممــد ألفتــاوي ،اإلقليــم الوظيفــي للخدمــات الصحيــة يف مدينــة كربــاء ،رســالة

ماجســتري ،كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة كربــاء ،2018 ،ص.72-71
 -2املالحظة الشخصية يف موسم أربعني عام .2020
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خريطة( )3توزيع الخدمات ال�صحية في مكة المكرمة

املصدر ،اعتامد ًا عىل:

-1اململكة العربية السعودية ،املديرية العامة للشؤون الصحية يف منطقة مكة املكرمة ،اخلريطة الصحية .2020

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02d -2

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

107

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

رابع ًا -الإجراءات ال�صحية الوقائية في
زيارة الأربعين ومو�سم الحج
وضعت اململكة العربية السعودية جمموعة من

الرشوط ملوسم حج عام  2020ومن أمهها(:)25

1.حتديد عدد احلجاج يف ( 10آالف حاج) ،بنسبة
( )%30سعودي ،و( )%70مقيم.

13.منع مشاركة األدوات واملعدات الشخصية بني
احلجاج.

14.إزالة برادات مياه زمزم ومنع ختزين املياه.

15.منع الدخول إىل املشاعر املقدسة (منى ومزدلفة
وعرفات) بال ترصيح.

 16.تزويد احلجاج بمجموعة من األدوات
واملستلزمات بينها إحرام طبي ومعقم وحىص

2.السامح باحلج ملن هم أقل من  65عاما وال

اجلمرات وكاممات وسجادة ومظلة.

3.اخلضوع لفحوص كورونا قبل احلج.

السلطات ،بينام ذكر حجاج أنه طلب منهم

يعانون من أمراض مزمنة.

4.جتهيز مستشفى متكامل وختصيص طواقم طبية
ملرافقة احلجاج.

5.مراعاة التباعد االجتامعي أثناء أداء املناسك.

17.بحسب كتيب “رحلة احلجاج” الصادر عن
وضع سوار لتحديد وتقسيم صحن املطاف إىل
عدة مسارات.

وبعد انتهاء موسم احلــج سمحت السلطات

6.تطبيق حجر صحي عىل احلجاج مدة  14يوما

السعودية بــأداء العمرة عىل وفــق رشوط صحية

7.منع ملس الكعبة املرشفة أو احلجر األسود أو

عــى مــراحــل أرب ــع ،األوىل الــســاح ب ــأداء العمرة

8.ارتداء الكاممة وإبقاء مسافة التباعد خالل صالة

2020م ،بواقع ( 6آالف معتمر/يوم) ،ويف املرحلة

9.ترك مسافة مرت ونصف بني احلجاج عىل السالمل

للمواطنني واملقيمني من الداخل ،بدءا من /10/18

بعد احلج.

تقبيله ،ووضع سوار لتحديد حتركاهتم.

اجلامعة.

الكهربائية والعادية ،ومنع التزاحم يف احلاممات

وغرف الوضوء.

لضامن سالمة اجلميع ،وذلك بالسامح للمعتمرين
للمواطنني واملقيمني من الداخل بدء ًا من /10/4
الثانية يكون السامح بأداء العمرة والزيارة والصلوات

 ،2020بواقع ( 15ألف معتمر/يوم) و( 40ألف
ٍ
مصل/يوم) ،أما املرحلة الثالثة فقد سمح بأداء

	10.تعقيم حىص اجلمرات وتسليمها للحجاج يف

العمرة والزيارة والصلوات للمواطنني واملقيمني

11.منع التجمعات وتقليل التواصل الشخيص بني

حتى اإلعالن الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو

أكياس مغلقة.

احلجاج يف احلرم.

12.منع إدخال األطعمة للحرم املكي أو األكل يف
الساحات اخلارجية.
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من الداخل واخلــارج بــدء ًا من ،2020 /11/1

تاليش اخلطر ،بواقع ( 20ألف معتمر/يوم) ،و(60
ٍ
مصل/يوم) ،ويكون قدوم املعتمرين والزوار
ألف
من خارج الدولة عىل نحو تدرجيي .ومن الدول

المحور االجتماعي والتربوي

التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود خماطر صحية

7.التباعد داخل السكن عند املبيت بمسافة مرت

الرابعة السامح بــأداء العمرة والزيارة والصلوات

8.جدولة حركة تدفق حشود احلجاج إىل جمموعات
حتى تكون كل جمموعة معرفة مسبق ًا ومع قائد

فيها تتعلق بجائحة كورونا ،يف حني حددت املرحلة

للمواطنني واملقيمني مــن داخ ــل اململكة ومن
خارجها ،بنسبة ( )%100من الطاقة االستيعابية
الطبيعية للمسجد احلرام واملسجد النبوي ،وذلك

عندما تقرر اجلهة املختصة زوال خماطر اجلائحة.

ولضامن تنظيم العملية ،خصصت الــوزارة تطبيق ًا
ألداء العمرة والصلوات وزيــارة الروضة النبوية

الزوار باليوم الواحد وإدارهتــم ،وهو
يسهل حرص ّ
تطبيق اعتمرنا (.)26

أما يف موسم حج عام  2021فقد وضعت العديد

من الضوابط وهي االيت(:)27

1.حصول مجيع املكلفني والعاملني يف احلج عىل
جرعتي اللقاح املعتمد يف السعودية (فايزر
واسرتازنيكا) ،قبل بدء التكليف بام ال يقل عن

أسبوع.

2.إلزامية ارتداء الكاممة جلميع احلجاج والعاملني
يف مجيع األوقات.

3.فحص خمتربي معتمد سلبي ،وإعادته بعد يومني
من وصول احلجاج إىل مكة املكرمة.

4.وصول نسبة التطعيم إىل ( )%60لسكان مكة
املكرمة ،قبل مطلع ذي احلجة.

5.استثناء ألفئات األكثر عرضة من الرتشح للحج،
واقتصار ألفئات العمرية بني ( 60 - 18عام ًا).
6.التنسيق خلروج احلاج من مقر السكن خارج
الربنامج األسايس مع تطبيق اإلجراءات
االحرتازية املعتمدة.

ونصف املرت بني احلجاج.

جمموعة مرافق واحد عىل األقل ،وال تتجاوز كل

جمموعة ( 100حاج).

9.حتديد مدد البقاء بمناطق احلج لكل مرحلة،
واالستفادة من مجيع الرخص الرشعية للتخفيف

عىل التنظيم.

وبينت وزارة الصحة السعودية أن إجــراءات

منافذ الوصول املعتمدة حلجاج الداخل تتمثل يف

التأكد من مجيع الوثائق الصحية الالزمة للتثبت من

استيفائها من خالل االستفادة من الربط اإللكرتوين

بتطبيق (توكلنا) ،والتحقق من شهادات التطعيم،
وعمل إجراءات الفرز البرصي ،وتقديم الرسائل

التوعوية الــازمــة ،وأن يكون تفويج احلجاج
ضمن مسارات خمصصة ملنطقة النقل ملناطق احلج

بالباصات فقط ،مع مــراعــاة تطبيق اإلج ــراءات

الوقائية املعتمدة( :التباعد ،ولبس الكاممات،
وتعقيم األيـــدي) ،وبينت اإلجـــراءات بمقرات
السكن التي تتمثل يف تطبيق إجراءات الفرز البرصي
واحلـــراري عند الــدخــول ملقرات سكن احلجاج
وعند تنقلهم ،وختصيص مقرات سكن احلجاج

عىل أن تكون مطابقة لالشرتاطات املطلوبة من
وزارة السياحة ووزارة احلج والعمرة ،واجلهات

األخــرى املعنية بمراقبة سكن احلجاج ،وأشارت

إىل أن ذلك باإلضافة ملراعاة تطبيق اإلجــراءات

الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف وتوفري خدمات
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اإلعاشة لكل حاج يف غرفته دون احلاجة للتجمع يف

احلافالت الصادر من هيئة الصحة العامة(.)28

صاالت الطعام ،ومنع البوفيهات املفتوحة وتطبيق

ويف الــعــراق أصــــدرت وزارة الــصــحــة يــوم

املعنية طيلة مدة وجود احلاج بمناطق احلج وخالل

من خالله رسائل مهمة للمواكب احلسينية والزائرين

الوقائية وتوعية احلجاج بأنه يف حال وجود أعراض

وبينت فيه رضورة اختــاذ االحتياطات الالزمة،

عىل سالمته وسالمة القادمني ألداء فريضة احلج،

العدوى بني الزائرين ،وان اهم تلك اإلجراءات هو

الرشيفني واملنطقة املركزية بمكة املكرمة واملدينة

عىل التباعد اجلسدي ما أمكن ذلك ،وتعقيم اليدين

بام يضمن التباعد املكاين عىل وفق االشرتاطات

اختاذ اإلجراءات الصحية الوقائية الالزمة وتقديم

النزالء ،وتطهري عربة نقل احلقائب عىل نحو دوري،

واإلرشاف عىل تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف املواكب

لتنظيم خروج احلجاج بحسب الوقت املخصص

يكون عىل نحو مغلف واستخدام األواين النبيذة

الصحية والتقنية بام ال يزيد عن ( 50شخص ًا) يف

كام أشار البيان عىل حث املواطنني ذوي األمراض

خمصص لكل حاج خالل رحلة احلج كاملة ،مع

وحث القنوات اإلعالمية ورجال الدين ومنظامت

والنزول من احلافالت.

ظل هذه الظروف الطارئة(.)29

آلية املرشد الصحي (القائد الصحي) من اجلهة

 2020/10/2قبل موسم األربعني بيانا وجهت

تنقالته ،لضامن تطبيق السلوكيات واإلجــراءات

املتوجهني نحو حمافظة كربالء ألداء الزيارة األربعينية

اشتباه الذهاب الستشارة الطبيب مبارشة ،حرص ًا

وتطبيق مجيع اإلجــراءات االحرتازية ملنع انتشار

أما يتعلق باإلجراءات يف املشاعر املقدسة واحلرمني

االلتزام التام الرتداء الكاممات بال استثناء ،واحلفاظ

املــنــورة ،فيكون تفويج احلجاج بجميع مراحله

باستمرار ،وعىل املالكات الصحية واملفارز الطبية

الصحية يف العامئر السكنية واخليام ،وتطهري حقائب

اخلدمات الصحية التشخيصية والعالجية والتوعوية،

وختصيص عامل لتويل ذلك ،وختصيص حراس أمن

احلسينية والسيام يف الطعام املقدم للزائرين ،وأن

هلم ،وااللتزام بربوتوكوالت التباعد واالشرتاطات

وكذلك تعفري امكنة الزائرين عىل نحو مستمر،

ألفراغ ،وحتديد حافلة لكل جمموعة ،ورقم مقعد

املزمنة واألعامر الكبرية عىل إجراء الزيارة عن بعد،

متابعة حتقيق اإلجــراءات االحرتازية عند الصعود

املجتمع املدين عىل التوعية بأمهية الزيارة عن بعد يف

ومن ضمن اإلجــراءات عدم السامح للحجاج

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية

التطهري الكامل يف حال تأكيد إصابة أحد الركاب

الزائرين األجانب إىل العراق يف زيارة أربعينية اإلمام

بني كل راكب وآخر ،وعدم محل الركاب أمتعتهم

استثنا ًء ،وتم حتديد مطاري بغداد والنجف الدويل

بالوقوف خالل الرحلة وإيقاف العمل باحلافلة حلني

واخلاصة بمواجهة جائحة كورونا ،تعليامت لدخول

بمرض (كوفيد ،)19-وترك مقعد فارغ عىل األقل

احلسني ،ومنها السامح بدخول ( 3500زائر إيراين)

الشخصية املحمولة ،كام جيب التزام بروتوكول

الستقبال الزائرين حرص ًا ،واستقبال زائري دول
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المحور االجتماعي والتربوي

العامل كافة بواقع ( 1000شخص) حد ًا أقىص لكل
دولة عن طريق الرشكات السياحية املعتمدة ،فض ً
ال

عن مسؤولية خروجهم بعد انتهاء مراسم الزيارة(،)30
وقد بينت اهم اإلجراءات األخرى وهي:

1.عزل مسري الزائرين واملواطنني عن املواكب
احلسينية التي ستشارك يف مراسم زيارة

األربعني إىل ثالثة أقسام وممرات رئيسية ،األول
ملسري الزائرين ،والثاين ملسري املواكب احلسينية،

والثالث للمواطنني للحفاظ عىل سالمة املعزين

من التجمعات والعمل عىل التباعد االجتامعي.

2.وضع املسقفات الكبرية حلركة الزائرين
ذهاب ًا وإياب ًا بني مرقد اإلمام احلسني وأخيه
العباس لتسهيل انسيابية التنقل.

3.وضع خريطة موحدة بني املفارز الطبية
واملالكات الصحية بالتعاون مع مجعية كشافة

الوارث ،وبالتنسيق مع مستشفى اإلمام زين
العابدين لتقديم مجيع اخلدمات الطبية
والصحية وغريها للزائرين.

4.طبع دليل الزائرين ،وتوزيعه يف مجيع مداخل
حمافظة كربالء املقدسة واملناطق احليوية حتى
املدينة القديمة القريبة من احلرم املطهر ،إلرشاد

الزائرين.

5.نصب قواطع داخل صحن العقيلة زينب
لتكون مركزا للمفقودين.

6.نصب قواطع داخل الصحن احلسيني املطهر من
جهة النساء لتحديد مسار الدخول واخلروج.

7.نصب جدار فاصل للشارع ذهاب ًا وإياب ًا هبياكل
حديدية من باب الكرامة إىل باب قايض

احلاجات من اخلارج.

ويمكن اقرتاح اسرتاتيجية وقائية ،وتطبيقها مع

استمرار جائحة كورونا لنجاح مواسم األربعني،
واالستفادة من التجربة السعودية ،عىل النحو االيت:

1.فحص مجيع املتعاونني مع املواكب احلسينية
وتوفري الكاممات ونرش ألفرق الطبية يف الزيارة
األربعينية.

2.عدم استقبال الوافدين من خارج العراق حلني
انتهاء اجلائحة.

3.نرش املفارز الطبية وسيارات إسعاف عىل الطرق
التي يسلكها الزائرون

4.قيام ألفرق الصحية بتعقيم املواكب
واحلسينيات.

5.عزل مستشفيات مصايب كورونا عن اخلدمات
التي ستقدم إىل الزائرين.

6.الفحص احلراري ونرش ألفرق الطبية للتوعية
الصحية وتوزيع الكاممات.

7.وضع خطوط لسري الزائرين لتحقيق التباعد
االجتامعي

8.الكشف املبكر عن احلاالت وعالجها من
أجل احلد من احتامل االنتقال واالنتشار إىل
اآلخرين.

9.تتبع املخالطني للذين تم التأكد من أصابتهم
بالعدوى ،وتزويدهم باالستشارات الطبية،

والوقائية.

	10.التعاون بني الوكاالت الدولية والسلطات
املحلية لغرض تضافر اجلهود يف مواجهة

املرض.
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11.تقليل املشاكل األمنية التي تعيق عمل األجهزة
التي متارس نشاطها يف مكافحة اجلائحة.

12.ختصيص مستشفيات ،ومراكز ميدانية عالية
التجهيز يف مجيع املحافظات لفحص الزوار.

13.التعاون بني اجلهات الصحية املحلية داخل
كربالء ،واجلهات الصحية يف املحافظات
األخرى.

14.الرقابة الصحية عىل املواكب واهليئات التي
تقوم بتوزيع الطعام والرشاب ،وتأكيد رضورة
استعامل األواين ذات االستخدام الواحد

15.وضع رشوط صحية عىل املرافق الصحية من
دورات املياه ومحامات ثابتة أو متحركة.

16.تأهيل املالكات الصحية ،وفتح مراكز
متخصصة لطب احلشود.

17.تفعيل دور اإلعالم الصحي ،من خالل توزيع

اال�ستنتاجات
يتبني من دراستنا السابقة أن العامل تعرض ملوجات

متعددة من األوبئة ،وتعطل احلج عدة من مرات
بسبب تلك األوبئة ،لكن مل ترش املصادر التارخيية
إىل انقطاع زيارة احليسني بسبب األوبئة التي

وبــن البحث
اجتاحت العراق ومدينة كربالء،
َّ
أن هناك قــصــور ًا واضــحـ ًا يف اخلــدمــات الصحية
واإلجراءات الوقائية التي اعتمدهتا احلكومة العراقية

يف زيارة األربعني للتعامل مع استمرار جائحة كورونا
ما أدى إىل انخفاض ليس كبري ًا يف أعداد الزوار فض ً
ال

عن عدم التزام الزوار اإلجراءات الصحية ،يف حني
كانت اإلجــراءات الصحية التي وضعتها احلكومة
السعودية مشددة ما أدى إىل انخفاض يف أعداد
احلجاج واقتصارهم عىل داخل الدولة.

الكتيبات اإلرشادية ،والنرشات ،والبوسرتات،

وشاشات العرض ،ويف برامج التلفزيون،
واألنرتنت.

18.توجيه خطباء املنرب احلسيني بتوعية الزائرين
برضورة التزام اإلجراءات الوقائية.

وقد تقف مجلة من املعوقات والتحديات لتنفيذ

مثل تلك اإلجــراءات ،ومن أمهها صعوبة تطبيقها

يف ظل الوضع األمني اهلش ،وعدم قدرة األجهزة
األمنية بالسيطرة عىل احلشود املليونية ،فض ً
ال عن

ضعف الوعي الصحي لدى املواطن العراقي ،وقلة
التخصيصات املالية لرفع مستوى اخلدمات الصحية،

والبيئية.
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المقترحات
1.قرص األربعني عىل املواطنني واملقيمني يف داخل
العراق.

2.نصب مستشفيات ميدانية عالية التجهيز مزودة
بأجهزة املفراس ،وفحص .PCR

3.فرض ارتداء الكاممات عند مداخل مدينة
كربالء ،وعدم السامح بدخول املراقد املقدسة
بدون ارتدائها.

4.التعقيم املستمر لألبواب والشبابيك التي يلمسها
الزوار.

5.زيادة عدد سيارات اإلسعاف كأن تكون سيارة
واحدة لكل  2كم.
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6.رسم مسارات حمددة للزوار ،وتقسيم دخوهلم

)(3عبد الرمحن حممد احلسن ،اجلغرافية الطبية ،ط،1

7.تأهيل املالكات الصحية ،وفتح دراسات

)(4عبد الرمحن حممد احلسن ،املصدر نفسه ،ص.74

إىل املراقد املقدسة عىل أقسام لتخفيف الزخم.
ختصصية لطب احلشود.

8.التعاون بني اجلهات الصحية املحلية داخل
كربالء ،واجلهات الصحية يف املحافظات
األخرى.

9.الرقابة الصحية عىل املواكب واهليئات التي
تقوم بتوزيع الطعام والرشاب ،وتأكيد استعامل
األواين ذات االستخدام الواحد.

	10.تفعيل دور اإلعالم الصحي ،من خالل توزيع
الكتيبات اإلرشادية ،والنرشات ،والبوسرتات،

وشاشات العرض ،ويف برامج التلفزيون،
واألنرتنت.

11.توجيه خطباء املنرب احلسيني بتوعية املواطنني
برضورة التزام اإلجراءات الوقائية.

12.استخدام التقنيات احلديثة للكشف عن حاالت
اإلصابة (الكشف احلراري).

جامعة بخت الرضا ،السودان 2013 ،ص.39-38

)(5أدلة أم دي يس ،املتالزم ُة التن ُّفسية احلا َّدة َّ
الشديدة
(السارس

SARS)، https://www.msdmanuals.

 com/ar/home.منظمة الصحة العاملية ،مرض فريوس
)(6

ايبوال،2020/2/23 ،

https:// www.who.int/ar/news -room/fact-

sheets/detail/ebola-virus-disease).

)(7سكاي نيوز ،اخطر  5أوبئة عرفها العامل،
،2020/12/28

https://www.skynewsarabia.

com/technology/1316336

)(8أخبار اليوم ،ألفرق بني الوباء واجلائحة وتفيش
املرض،2020/8/16 ،

https://m.akhbarelyom.

com/news/newdetails/3098493/1

)(9طاهر بن حممد بن عيل رصيم الساموي ،تاريخ األوبئة
والطواعني أهوال خميفة وأحوال مرعبة ،دار اإليامن
املتحدة ،اإلسكندرية ،2021 ،ص.33-32

)(10اليوم السابع ،الطواعني والكولريا تسبق كورونا..
هذه السنوات تعطل فيها احلج بسبب األوبئة

الهوام�ش

https://www.youm7.com/story ،2020/5/24

)(1كرار عبد الكاظم رياح حممد ألفتالوي ،اإلقليم
الوظيفي للخدمات الصحية يف مدينة كربالء ،رسالة
ماجستري ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة

كربالء ،2018 ،ص.4

)(11قاسم اجلمييل،تاريخ العراق الوبائي يف العهد العثامين
 ،1918-1850دار دجلة للنرش والتوزيع ،عامن،
 ،2016ص.30-28

)(12حسن علوان بيعي ،دور طب احلشود يف محاية

)(2عبد اهلل بن حامد القريش ،التوزيع املكاين حلوادث

وتعزيز صحة الزائرين يف الزيارة األربعينية لإلمام

الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعوم األمنية،

مركز كربالء للدراسات والبحوث ،العتبة احلسينية

احلريق يف مكة املكرمة ،رسالة ماجستري ،كلية

الرياض ،2005 ،ص.51

احلسني ،جملة السبط ،املجلد اخلامس ،العدد،1

املقدسة ،كربالء ،2019 ،ص.98

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

113

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ
)(13حسني احلمدي ،إقامة العزاء يف حال الوباء ،ط،1

بنسبة( )%4.2من جمموع سكان السعودية الذي بلغ

)(14حمسن عبد الصاحب املظفر ،اجلغرافية الطبية

العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء السعودية،

كربالء املقدسة ،2020 ،ص.45-43

مبادئ وأسس ،دار شموع الثقافة ،بغداد،2020 ،

ص.131،135

)(15عبد الرمحن حممد احلسن ،مصدر سابق ،ص.15-12
)(16عبد الرمحن حممد احلسن ،املصدر نفسه ،ص.33

)(17املوسوعة احلرة ،طب احلشود https://ar.wikipedia.
org/wiki/

)(18حسن علوان بيعي ،مصدر سابق ،2019 ،ص.82

)(19كرار عبد الكاظم رياح حممد ألفتالوي ،مصدر سابق،
ص .27

)(20خلف حسني عيل الدليمي ،ختطيط اخلدمات املجتمعية
والبنى التحتية ،ط ،2دار صفاء للتوزيع والنرس ،عامن،

 ،2015ص.31-28

)(21كرار عبد الكاظم رياح حممد ألفتالوي ،مصدر سابق،
ص.11

)(22خلف حسني عيل الدليمي ،مصدر سابق ،ص-102
.103

تعداد  ،)2020أما مدينة كربالء فقد بلغ حجم سكاهنا

( 538.246نسمة) بنسبة ( )%1.3من جمموع سكان
العراق الذي بلغ ( 40.150.174نسمة) ،املصدر

(مجهورية العراق ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي
لإلحصاء ،تقديرات .)2020

(***) نسبة حدوث املرض =عدد احلاالت املرضية
اجلديدة ملرض ما يف منطقة حمددة خالل مدة زمنية

حمددة/عدد السكان املعرضني للخطر يف املنطقة نفسها

خالل نفس ألفرتة  ،x100املصدر(عبد الرمحن حممد
احلسن ،مصدر سابق ،ص.)226

)(25سكاي نيوز عربية ،تعرف عىل اإلجراءات االستثنائية
«ملوسم حج آمن،2020/7/27

https://www.

skynewsarabia.com/middle-east/1364233

)(26املنصة السعودية الوطنية للخدمات احلكومية ،جهود
اململكة يف انجاح احلج والعمرة يف ظل جائحة

كورونا،

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/

aboutksa/hajjandUmrah

)(23فؤاد بن غضبان ،جغرافية اخلدمات ،ط ،1اليازوري
للطباعة والنرش ،االردن ،2013 ،ص193

)(24العتبة احلسينية املقدسة ،الزيارة االربعينية تفوق موسم
احلج وحتتل الرتتيب الرابع عامليا،2019/8/14 ،

https://imamhussain.org/news/26410

(*) املعيار العاملي حلصة السكان من املستشفيات بني (-50
 100ألف/مستشفى) ومن األطباء (/500طبيب)،
املصدر (كرار عبد الكاظم رياح حممد ألفتالوي،

مصدر سابق ،ص.)138

(**) بلغ عدد سكان مكة املكرمة( 1.5مليون نسمة)
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)(27العني اإلخبارية ،رشوط احلج لعام ،2021
،2021/5/11

https://al-ain.com/article/

conditions-hajj-2021-vaccine-top-saudiregulations

)(28تواصل ،إلجراءات الوقائية املعتمدة خالل حج
هذا

العامhttps://twasul.،2021/6/17،

info/1657419/

)(29موازين نيوز ،الصحة تصدر بيانا بشان زيارة األربعني،
،2020/10/2

https://www.mawazin.net/

Details.aspx?jimare=124770
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)(30رووداو دجييتال ،الصحة العراقية تصدر تعليامت

 ،2003رسالة ماجستري ،كلية العلوم السياسية،

خاصة بشأن الزيارة األربعينية2020/10/2،

جامعة النهرين.2011 ،

iraq/02102020k

لإلحصاء ،تقديرات .2020

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/

)(31حسني حامد املوسوي ،قيس حممد النجار ،والعتبة
احلسينية املقدسة ،مسار املواكب احلسينية والزائرين

خالل زيارة األربعني يف مرقد اإلمام احلسني
ومنطقة ما بني احلرمني،2020/9/24 ،

https://

imamhussain.org/news/30843

8.مجهورية العراق ،وزارة الصحة ،املوقف اليومي

جلائحة كورونا املستجد يف العراق للمدة -9/29

.2020/10/8

9.اجلمييل ،قاسم ،تاريخ العراق الوبائي يف العهد
العثامين  ،1918-1850دار دجلة للنرش
والتوزيع ،عامن.2016 ،

الم�صادر
1.أخبار اليوم ،ألفرق بني الوباء واجلائحة
وتفيش املرض،2020/8/16 ،

https://m.

akhbarelyom.com/news/newdetails/3098493/1

2.أدلة أم دي يس ،املتالزم ُة التن ُّفسية احلا َّدة َّ
الشديدة
(السارس

7.مجهورية العراق ،وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي

SARS)، https://www.msdmanuals.

com/ar/home

	10.احلسن ،عبد الرمحن حممد ،اجلغرافية الطبية ،ط،1
جامعة بخت الرضا ،السودان.2013 ،

11.احلمدي ،حسني ،إقامة العزاء يف حال الوباء ،ط،1
كربالء املقدسة.2020 ،

12.الدليمي ،خلف حسني عيل ،ختطيط اخلدمات
املجتمعية والبنى التحتية ،ط ،2دار صفاء للتوزيع

والنرس ،عامن.2015 ،

3.بن غضبان ،فؤاد ،جغرافية اخلدمات ،ط،1

13.رووداو دجييتال ،الصحة العراقية تصدر تعليامت

4.بيعي ،حسن علوان ،دور طب احلشود يف محاية

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/

اليازوري للطباعة والنرش ،االردن.2013 ،

وتعزيز صحة الزائرين يف الزيارة األربعينية

لإلمام احلسني ،جملة السبط ،املجلد اخلامس،
العدد ،1مركز كربالء للدراسات والبحوث،
العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء.2019 ،

هذا

iraq/02102020k

14.سكاي نيوز ،اخطر  5أوبئة عرفها العامل،
،2020/12/28

https://www.skynewsarabia.

com/technology/1316336

5.تواصل ،إلجراءات الوقائية املعتمدة خالل حج

العام،2021/6/17،

خاصة بشأن الزيارة األربعينية2020/10/2،

https://twasul.

info/1657419/

15.سكاي نيوز عربية ،تعرف عىل اإلجراءات
االستثنائية «ملوسم حج آمن،2020/7/27

https://www.skynewsarabia.com/middle-

6.اجلحييش ،فراس حممد امحد ،التوازن االسرتاتيجي
االقليمي يف منطقة الرشق األوسط بعد عام

east/1364233

16.الساموي ،طاهر بن حممد بن عيل رصيم ،تاريخ
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األوبئة والطواعني أهوال خميفة وأحوال مرعبة،

26.اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء،

17.العتبة احلسينية املقدسة ،الزيارة األربعينية

27.اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لألحساء،

دار اإليامن املتحدة ،اإلسكندرية.2021 ،

تفوق موسم احلج وحتتل الرتتيب الرابع عامليا،
https://imamhussain.org/،2019/8/14
news/26410

إحصاءات خدمات احلجاج الصحية 20193

الكتاب السنوي اإلحصائي 2020 ،2019

28.املنصة السعودية الوطنية للخدمات احلكومية،
جهود اململكة يف انجاح احلج والعمرة يف ظل

18.العتبة احلسينية املقدسة ،مركز كربالء للدراسات
والبحوث ،النرشة اإلحصائية لزيارة األربعني

 2019و.2020

19.العني اإلخبارية ،رشوط احلج لعام ،2021
،2021/5/11

https://al-ain.com/article/

conditions-hajj-2021-vaccine-top-saudiregulations

	20.الفتالوي ،كرار عبد الكاظم رياح حممد ،اإلقليم
الوظيفي للخدمات الصحية يف مدينة كربالء،

رسالة ماجستري ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية،
جامعة كربالء.2018 ،

جائحة كورونا،

https://www.my.gov.sa/wps/

portal/snp/aboutksa/hajjandUmrah

29.منظمة الصحة العاملية ،مرض فريوس ايبوال،
https://www.who.int/ar/news-،2020/2/23

)room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease

	30.موازين نيوز ،الصحة تصدر بيانا بشان زيارة
األربعني،

،2020/10/2

https://www.

mawazin.net/Details.aspx? jimare = 124770

31.املوسوعة

احلرة،

طب

احلشود

https://

ar.wikipedia.org/wiki/

32.املوسوي ،حسني حامد ،قيس حممد النجار،

21.القريش ،عبد اهلل بن حامد ،التوزيع املكاين

والعتبة احلسينية املقدسة ،مسار املواكب احلسينية

كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعوم

احلسني ومنطقة ما بني احلرمني،2020/9/24 ،

حلوادث احلريق يف مكة املكرمة ،رسالة ماجستري،

والزائرين خالل زيارة االربعني يف مرقد االمام

االمنية ،الرياض.2005 ،

22.املظفر ،حمسن عبد الصاحب ،اجلغرافية الطبية

مبادئ وأسس ،دار شموع الثقافة ،بغداد.2020 ،

23.اململكة العربية السعودية،املديرية العامة للشؤون
الصحية يف منطقة مكة املكرمة ،اخلريطة الصحية

.2020

33.اليوم السابع ،الطواعني والكولريا تسبق كورونا..
هذه السنوات تعطل فيها احلج بسبب األوبئة

24/5/2020, https://www.youm7.com/story

34.

_-https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf

ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02d

24.اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء
السعودية ،تعداد .2020

25.اململكة العربية السعودية ،اهليئة العامة لإلحصاء،
إحصاءات حج 2020 ،2019
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https://sehhty.com/sa-covid2- 26/7-5/8/202034-35.

36.

- https:// github.com/CSSEGIS and Data/
COVID-19, 26/7-5/8/2020

المحور االجتماعي والتربوي

تبين الزيارة الأربعين و�آثارها االجتماعية من منظور علم االجتماع
ُّ
أ .شمس اهلل مرجیی
قسم العلوم االجتامعية  -جامعة باقرالعلوم
mariji@bou.ac.ir

الملخ�ص
إن زيارة األربعني احلسيني أصبحت تدرجيي ًا منذ األربعينية األوىل بعد تلك احلادثة األليمة واملفجعة وزيارة

جابر بن عبداهلل األنصاري ومن خالل الدعم الكالمي والعميل لألئمة املعصومني من العنارص املؤثرة يف
الثقافة الشيعية وحتولت إىل قاعدة اجتامعية يف املجتمع الشيعي واإلسالمي وحظيت شمولية أكرب يف العقود
األخرية حتى أصبحنا نشاهد حضور أتباع الديانات اإلبراهيمية بني زوار األربعني.

بال ريب إن دراسة هذا احلدث اإلجتامعي العظيم من خالل املناهج املختلفة بإمكانه أن يزيح الستار وأن

يظهر للمجتمع البرشي والديني وال سيام الشيعي ما تنطوي عليه هذه الزيارة من فوائد مادية ومعنوية.

إن املؤلف يسعى يف هذه البحث ،أن يتناول هذه احلقيقة االجتامعية املذكورة من خالل منهج علم االجتامع،

وبطريقة اإلسناد واإلستفادة من الشواهد املستندة واملعطيات احلقيقية ،ولكي يتمكن أوالً من حتديد وجوه

هذه الزيارة من منظور علم اإلجتامع ،ومن َث ّم إظهار اآلثار االجتامعية املهمة هلذه الزيارة وبذلك قد يكون
خطى خطوة صغرية يف تعريف هذه احلقيقة النورانية؛ واألهم منها هو تسجيل اسمه يف دفرت املحبني احلسينيني

والزائرين األربعينيني إن شاءاهلل.

كلامت مفتاحية :الزيارة ،األربعني ،علم االجتامع ،اآلثار االجتامعية ،املسرية األربعينية.
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Explaining the fortieth visit and its social effects from the perspective of
sociology

pro. Shamsullah Muriji
Department of Social Sciences - Baqir Science University
Abstract
The fortieth Day Visit “Arba’een Visit” has gradually become an effective element in the Shi’ia
Culture and it turned into a social rule in the Muslim society, and particularly Shi’ia society, and during
the few recent decades even followers of Abraham religions (mainly Christians and Sabean) started participating in the visit rituals, this historical progress in the visit started since the very first Fortieth Day
commemoration of Imam Al-Hussain (peace be upon him) after his martyrdom when Jaber bin Abdullah
Al-Ansari visited Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) holy tomb, as this visit and similar deeds
of devotion to the holy Imam Al-Hussain were supported by the words and actions of the infallible Ahl
al-Beit Imams’ (peace be upon them).
Undoubtedly, the study of this great yearly social event (of the fortieth Day Visit) through various
methodologies can unveil the material and moral benefits of this visit, and can demonstrate those benefits to societies including religious ones, especially Shi’ia.
In this research, the author seeks to address this sociological reality through the methodology of
sociology itself, using attribution and utilization of evidence-based real data (input), and this to first be
able to determine the facets of this visit from the perspective of sociology, and then to demonstrate the
important social effects of this visit. This attempt could form a small step on the route of defining this
luminous truth, and more importantly with respect to the researcher, is to have his name registered in the
book of fondness of Imam Al-Hussain and amongst the visitors of his holy Shrine during “Al-Arba’een
Visit” (hoping that God would permit this).
Keywords: visit, the fortieth Day Visit, sociology, social effects, march of the Fortieth Day Visit.
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المحور االجتماعي والتربوي

هي تابعة لعلم االجتامع ولو مل يكن علم االجتامع(.)3

المقدمة
انطالق ًا من أن األربــعــن احلسيني هو حادثة

تارخيية هل يمكننا أن ندرس هذه احلادثة والتاريخ
من حيث املبدأ من خــال علم االجــتــاع؟ هناك
وجهات نظر أربع؛ تؤكد وجهة النظر األوىل عدم

علمي التاريخ واالجتامع وتعتقد أن
العالقة بني َ
األحداث واألشخاص يف املايض ليس هلم ارتباط

باحلارض وبتفكيكها التاريخ عن املجتمع تنكر

نوع ًا ما االمتداد االجتامعي وال تقبل بنتائج حتليل
احلوادث احلارضة بالنظر إىل املايض.

عىل سبيل املثال إن األنثروبولوجي الفرنيس

(ليفي سرتوس)( )1يؤكد عدم ارتباط التاريخ بعلم
االجتامع ،إذ إنه يعتقد َّ
أن لكل جمتمع ثقافته وقوانينه
اخلاصة به ويــرى أن املجتمعات متباينة بالذات؛

لذلك بنظره ال يمكن أن نعمم ثقافة جمتمع معني أو

قانونه عىل املجتمعات األخرى إذا مل يكن بينها عالقة
تفاعلية(.)2

أما وجهة النظر الثانية ،فض ً
ال عن إذعاهنا بالعالقة

القائمة بني التاريخ وعلم االجتامع تعد التاريخ األم

لعلم االجتامع وأداة ملعرفة املجتمعات البرشية
وتعتقد بحصول النقص يف علم االجتامع إذا فقدت
هذه األداة؛ لذلك فإنه جيب علينا أن نطالع تاريخ أي

جمتمع إذا أردنا أن نحيط عل ًام بحارضه وإال فإن علم

االجتامع سيكون من دون أداة.

فإن التاريخ الــذي يتكفل ببيان األحــداث وهذه
األحداث كاألعداد املبعثرة وتشبه حبات املسبحة

التي ال يوجد أي انسجام بينها إذ َّ
إن جمرد وجود هذه
احلبات ال تكفي لصناعة املسبحة بل جيب أن يكون

هناك خيط جيمع هذه احلبات لتكون املسبحة أي يف

احلقيقة إن علم االجتامع ينظم املعطيات التارخيية
ويقيم بينها ترابط ًا وهييء األرضية لالستفادة منها.

هناك وجهة نظر رابعة تؤكد وجود عالقة بني

التاريخ وعلم االجتامع .يف هذه الوجهة هناك عالقة
ثنائية بني علمي التاريخ واالجتامع وبدل تأكيد وجود

تباين وتضاد أو عالقة من جانب واحد ترى هذه
الوجهة وجود نوع من االشرتاك بني هذين العلمني؛
أن تقرأ التاريخ وتعيد بناءه وحتليله من أجل صناعة
احلارض واملستقبل ،وإن سامحة آية اهلل جوادي آميل
يعتقد أن التاريخ يكون مفيد ًا عندما يصبح سبب ًا

لالمتداد االجتامعي وحتليل سلوك املجتمعات وهبذه
النظرة اليوم يناقش موضوع االمتداد االجتامعي يف

الفقه(.)4

من وجهة نظر العلامنيني إن مسرية األربعني ال

ختضع ملعايري البحث يف علم االجتامع لذلك نرى

تعتي ًام واضح ًا من اإلعالم الغريب والصهيوين هلذه
املراسم وصورها ويسعون اىل حتجيم هذه الشعرية

وحياولون اختصارها بنوعني من التفاعل :أوهلا
التفاعل املبتني عىل األهداف املادية وثانيها التفاعل

أما وجهة النظر الثالثة فهي باملقابل من هذه

املبتني عىل العاطفة ،ويقولون ماهي إال هذه احلياة

العلوم وترى َّ
أن علوم التاريخ والنفس وغريها إنام

اإلنسانية تفاعالت تتعلق هبذا العامل ال العامل اآلخر؛

الوجهة وتعتقد بأفضلية علم االجتامع عىل سائر

الدنيا فلذلك يعدون التفاعالت املبتنية عىل األهداف
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َّ
إن هذه الوجهة التي تستقي جذورها من أفكار
نيتشة الذي يعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل م ّيت ،ولكن

التفاعل األربعيني لعشاق سيد الشهداء تفاعل
يبطل وجهة نظر هؤالء الذي يعتقدون بمبادئ نيتشة
إذ إن حركة األربعني العظيمة حتيي الرصخة التي

تقول بحياة اهلل سبحانه َّ
وإن هذه الرصخة تشكك يف
مجيع مبادئ الفكر العلامين.

وبحسب اعتقاد املؤلف ،فإن زيــارة األربعني

بوصفها حادثة تارخيية وزيــارة مجاعية تظهر عىل
شكل املسرية األربعينية هي بمنزلة تفاعل هادف
وهــدفــه هــو هــدف ســا ٍم وإهلــي إذ إنــه يشكك يف

أساسيات الفكر العلامين حول علم االجتامع ،لذلك
نرى بعض املحققني االجتامعيني العلامنيني يقومون
يف مراكزهم العلمية واألكاديمية برتويج الفكرة
القائلة إن هذه املراسم ليس هلا مكان يف أبحاث علم

االجتامع؛ يف الواقع َّ
إن علامء علم االجتامع لعجزهم

عن حتليل هذه احلادثة العظيمة ينكرون أصل احلدث

بااللتفات اىل اخللفية العلامنية لعلم االجتامع يف بلدنا
فإن التعتيم عىل هذه املسرية وعدم إعطائها حقها من
التحليل والتحقيق هو يف الواقع هروب من وظيفة

علم االجتامع.

عىل كل حال إن املؤلف يف هذا البحث بوصفه

باحث ًا اجتامعي ًا ال يعتقد فقط يف إمكانية حتليل هذه
احلادثة التارخيية من منظور علم االجتامع بل يسعى اىل

حتليلها من منظوره وتبيني آثارها االجتامعية .فيجب
يف الوهلة األوىل أن نبني أصل هذه الزيارة وماهيتها
وأمهيتها من وجهة نظر األئمة املعصومني.
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�أهمية زيارة �سيد ال�شهداء
إن زيـــارة األئــمــة املعصومني يف الثقافة

الشيعية حتولت إىل سلوك اجتامعي بفضل الدعم
النظري والعميل لألئمة املعصومني وقد

حظيت زيارة سيد الشهداء باهتامم بالغ ورواية ابن

قولويه القمي عن اإلمام الصادق خري شاهد
ال َس ْ ِ
ي
عىل ما ذكرناه يقولَ :
«وك ََّل َاهللُ بِ ْ ُ
ون َع َلي ِه ك َُّل يو ٍم ُشع ٍ
ٍ
ث ُغ ْ ٍب
ني َأ ْل َ
َس ْب ِع َ
ْ
َْ
ف َم َلك ُي َص ُّل َ ْ
ِ
ل َس ْ ِ
َو َيدْ ُع َ
ون َلِ ْن َز َار ُه َو َي ُقو ُل َ
ي
ون َر َّبنَا َه ُؤالَء ُز َّو ُار َا ْ ُ
ُا ْن ُظ ْر َل ُ ْم َواِ ْف َع ْل ِبِ ْم» .وعنه أنه من ترك زيارته راغب ًا
عنه ال حيصد إال احلرسة يوم القيامة بل سيعاقب
أيضا والدليل عىل ذلك ما نقله احللبي .يقول :قلت
علت فِداك ،ما تقول فيمن ترك زيارته
«ج ُ
للصادقُ :
وهو يقدر عىل ذلك؟ قال :أقول :إنّه قد َع ّق رسول
ّ
واستخف بأمر ُه َو َله»(.)5
اهلل وع ّقنا

وبحسب شهادة اإلمام الصادق إذا كانت

هذه الزيارة سري ًا عىل األقــدام فإن األجر سيكون

مضاعف ًا؛ إذ يقول للحسني بن ثوير بن أيب فاختة« :يا
حسنيَ ،من خرج ِمن منزله يريد زيار َة قرب احلسني
بكل ُخ ْط ٍ
عيل إن كان ماشي ًا كتب اهلل له ِّ
وة
بن ٍّ

صار يف احلائر كتبه
َح َسن ًةَ ،
ومى عنه َس ّيئة ،حتّى إذا َ
نجحني ،حتّى إذا قىض م ِ
اهللُ ِم َن املفلحني ا ُمل ِ
ناسكه
َ
كتبه اهلل ِمن الفائزين ،حتّى إذا أراد االنرصاف أتاه
إن َرسول اهللُ ي ِ
ملك فقالَّ :
ٌ
السال َم ويقول
قرؤك َّ
ِ
استأنف ال َع َم َل فقد ُغ ِف َر لك ما َمىض» ويف رواية
لك:
أخرىَّ :
الرجل ليخرج إىل قرب احلسني ،فله
«إن َّ
ٍ
ِ
ثم مل
إذا خرج من أهله َّ
بأول ُخ ْظ َوة َم ْغفر ٌة لذنوبهَّ ،
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ٍ
يزل يقدَّ س ِّ
خطوة حتّى يأتيه ،فإذا أتاه ناجاه
بكل
اهلل تعاىل فقالَ :عبدي َس ْلني ُاعطِك؛ ُا ْد ُعني ُا ِج ْبك،
ُاطلب منّي ُا ْعطِكَ ،س ْلني حاج ًة أقضيها لك! قال:

برواية أكثر املؤرخني هو أول زائر دخل اىل كربالء

بذل» ويقول اإلمام الصادقّ :
«إن هلل مالئكة موكِّلني

قرب شهيد نينوى بغض النظر عن السنة التي جاء فيها

وحق عىل اهلل أن يعطي ما
وقال أبو عبداهلل:
ٌّ
الرجل بزيارته أعطاهم
هم َّ
بقرب احلسني ،فإذا َّ

ثم إذا َخطا ضا َع ُفوا له
ُذنوبه ،فــإذا َخطا حموهاَّ ،
َح َسناتِه ،فام تزال َح َسناتُه تُضا َعف حتّى تُوجب له

السامء
ثم اكتنفوه وقدَّ سوه ،وينادون مالئكة َّ
اجلنَّ ُةَّ ،
أن َقدِّ سوا ُز َّوار َح ِ
بيب حبيب اهللِ ،فــإذا اغتسلوا
ِ
بمراف َقتي يف
ناداهم ّ
حممدٌ  :يا َو ْفــدَ اهلل أبــروا ُ
املؤمنني :أنا ِ
أمري
ضام ٌن لِ َقضاء
َ
اجلنَّة! َّ
ثم ناداهم ُ

ثم
حوائجكم و َد ْفع ال َبالء عنكم يف الدُّ نيا واآلخرة! َّ
أيامنم ،وعن َش ِ
التقاهم النَّبي عن ِ
امئ ِلهم حتّى
ُّ
ينرصفوا إىل أهاليهم».

ويضعه يف متناول املشتاقني.
وعىل الرغم من أن جابر بن عبد اهلل االنصاري

بصحبة غالمه عطية يف اليوم العرشين من صفر لزيارة
اىل كربالء أصبحت الزيارة يف الثقافة الشيعية يف ما

بعد ممنهجة ومنضبطة فقد جعل صاحب الوسائل
يف املجلد الرابع عرش باب ًا حتت عنوان (باب تأکّد
استحباب زیــارت احلسنی یوم األربعنی من

مقتله وهو یوم العرشین من صفر) وع َّلم اإلمام

الصادق كيفية الزيارة للمحبني واملشتاقني هلذه
الزيارة وقد نقل مؤلف كتاب مصباح املتهجد يف
املجلد الثاين الصفحه  788الزيارة كاملة.

وهناك مسألة جدير ذكرها والتأمل فيها ويؤكدها

املؤلف هي أنــه بااللتفات إىل الــروايــة املعروفة

لإلمام احلسن العسكري يمكننا ان ندعي أن زيارة

الأربعين في مر�آة علم االجتماع

األربعني أصبحت من ذلك الوقت يف الثقافة الشيعية

ال شك يف أن زيارة سيد الشهداء حظيت باهتامم

عنرص ًا بارزا أو يف احلد األدنى رمزا خالد ًا ،فحسب

األئــمــة اآلخرين؛ ويــؤيــد ذلــك سلوكهم

إحــدى العالئم اخلمسة للهوية الشيعية عندما

األئمة وبتبعهم شيعتهم أكثر من سائر زيــارات
وأقواهلم صلوات اهلل عليهم؛ ولكن لزيارة األربعني
خصوصية أخرى وال يمكننا أن نتناول هذه الزيارة

من بعدها التارخيي حسب ،إذ إهنــا ليست جمرد
حادثة تارخيية؛ لكي هنتم بأبعادها التارخيية فقط إذ

إن هلا أص ً
ال معرفي ًا وهذا األصل املعريف يمكن أن

يكون موضوع بحث مهم يف علم االجتامع لقدرته
عىل صناعة اهلوية وإن الباحث االجتامعي يستطيع

من خالل علم االجتامع أن يستقي من شهده احللو

روايــة اإلمــام العسكري إن زيــاره األربعني

يقول« :عالمات املؤمن مخس :صالة إحدى
ومخسني ،وزيارة األربعني ،والتختم باليمني ،وتعفري

اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم»

()6

تقرر يف حمله ّ
أن املراد من املؤمن هو الشيعي.

وقد

إن الشيخ املفيد يف كتابه املزار( )7او الشيخ الطويس

يف كتابه هتذيب األحــكــام

()8

ومصباح املتهجد

()9

من خالل التمسك هبذه الرواية جعل فضل زيارة
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احلسني يوم األربعني كفضل زيارته يوم عاشوراء.

الزيارة الأربعينية قيمة اجتماعية
إذا أردنــا أن نــدرس زيــارة األربعني من خالل

علم االجتامع ووجهة نظر علامء علم االجتامع علينا

أن نبحث عن أبحاث علم االجتامع هلذه احلادثة
يف املجال الثقايف ،إذ إن بحسب وجهة نظر علامء
االجــتــاع ،للثقافة عنارص ثالثة ،العنرص املعريف

واملــادي والنظام املؤسيس .العنرص املعريف يشمل

القيم وواأليديولوجيات والعلوم .والعنرص املادي
يشمل املهارات الفنية واألدوات والوسائل املادية
املتاحة ألفــراد ذلــك املجتمع .والنظام املؤسيس

يشمل اإلجراءات واألنظمة والقوانني التي يتوقع

من أعضاء الفريق أن يلتزموها خــال نشاطهم

اليومي( )10ولتبيني موقع الزيارة األربعينية من بني
العنارص الثقافية جيب أن نرى ما الدور الذي تؤديه

يف السلوك الفردي أو االجتامعي أو يف استقامة
املجتمع؟ وبحسب الــدور الــذي تؤديه كيف يتم

توصيفها؟ وهي يف أي طبقة من الطبقات الثقافية
للشيعة؟ بااللتفات اىل آراء علامء الشيعة املقتبسة
بال ريــب األئمة املعصومني؛ جيب أن نعد زيــارة
األربعني من قيم الثقافة الشيعية ودورها هو إخراج
األفراد من احلرية واالعوجاج يف السلوك الفردي
واالجتامعي؛ عندها ستكون الزيارة حسب وجهة

نظر علم االجتامع من الطبقات الثقافية العميقة؛ إذ

َّ
إن للثقافة باعتقادهم طبقات متعددة والقيم هي التي

تنظم سلوك األفراد أو بتعبري آخر هي رساج اهلوية
السلوكية ألعضاء املجتمع ولذلك ستكون من
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الطبقات التحتية (العميقة) .ويف احلقيقة فإن قوام
املجتمع مرتبط بقوام هذه الطبقة.

إن القيم أو الطبقات التحتية ،ليست فقط حمرك

املجتمع واألفـــراد بل َّ
إن تعدد السلوك الفردي

واالجتامعي مرتبط عىل نحو كامل بامهية هذه القيم

وبنائها.

آلية اهلل جــوادي آميل رشح رائــع ألمهية زيارة

األربعني والذي يمكن من خالله أن نظهر اجلانب
املعريف هلذه الزيارة بصوره جيدة .يقول :اإلمام

العسكري يقول :عالمات املؤمن مخس :صالة إحدى
ومخسني ،وزيارة األربعني ،والتختم باليمني ،وتعفري
اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم إذ إن املراد

من الصالة واحد واخلمسني هي الركعات السبعة
عرش الواجبة فض ً
ال عن النوافل التي جترب النقص
احلاصل يف هذه الصلوات وال سيام صالة الليل

عند السحر فهي مفيدة جد ًا .إن َّ الصالة الواحدة

واخلمسني ركعة بالنحو الــذي ُذكـــرت هــي من

خصوصيات الشيعة وهي هدية من معراج النبي

وقد يكون رس وصف الصالة بمعراج املؤمن هو أن َّ

حكمها جاء من املعراج ،وأهنا تعرج باإلنسان.

إن األمور األخرى املذكورة يف الرواية كلها من

خصوصيات الشيعة؛ إذ إن الشيعة هم فقط من
يسجد عىل الرتاب وكذلك ترى غري الشيعة من ال

جيهر ببسم اهلل أو ال يقرأها إطالق ًا .وكذلك الشيعة

هم فقط من يتختمون باليمني ويعتقدون باستحباب
هذه الزيارة؛ وليس املراد من زيارة األربعني زيارة

أربعني مؤمن إذ إهنا مسألة ال ختتص بالشيعة وإن

المحور االجتماعي والتربوي

(األلــف والــام) يف كلمة (األربعني) تشري اىل أن

تبني من خالل البيان العلمي للعالمة جوادي

عند الناس .وال تكمن أمهية الزيارة األربعينية يف

قول علامء االجتامع رساج هداية السلوك؛ فهي من
الطبقات التحتية للثقافة الشيعية؛ فلو مل ِ
يأت جابر بن

قصد اإلمام العسكري هو زيارة األربعني املعهودة

كوهنا من عالمات املؤمن حسب بل إهنا بحسب
هذه الرواية وضعت اىل جانب الصلوات الواجبة
واملستحبة كام أن الصالة عمود الدين والرشيعة ،فإن

زيارة األربعني وحادثة كربالء مها عمودا الوالية.

بتعبري آخر بنا ًء عىل قول النبي إن القرآن
والعرتة مها خالصة رسالة النبي ،وخلالصة الكتاب

اإلهلــي ،الــذي هو ديــن اهلل ،عمو ٌد وهــو الصالة،
وخالصة العرتة عمودها ،زيارة األربعني فذكرا يف
رواية العسكري إىل جانب بعض ،واألهم من ذلك

أن ندرك كيف أن الصالة والزيارة جيعالن اإلنسان
متدين ًا.

إن الباري سبحانه وتعاىل ذكر معارف كثرية حول

الصالة فمث ً
ال يقول :إن َّ اإلنسان بفطرته يميل إىل
التوحيد ولك َّن بطبعه إذ لو أصابه رش ويمنع إذ أصابه

خري إال املصلني ممن يملك نفسه ويمنعها من اهللع
ٌ

آميل أن هلذه الزيارة بعد ًا معرفي ًا وألهنــا بحسب

عبد اهلل بصحبة غالمه عطية إىل كربالء ،لكانت زيارة
سيد الشهداء يوم األربعني زيارة مستحبة عىل الرغم

من أن جابر قد حرض يوم األربعني بال شك وأن

مضمون زيارة جابر مضمون قيم وعظيم وحيتوي
عىل معارف عظيمة تنطبق عىل عمق العقائد الشيعية
وتشري إىل املكانة املعرفية جلابر وال نستبعد كون جابر

قد أخذ أصل الزيارة واحلث عليها يف يوم األربعني

من األئمة ولذلك سعى أن يكون حارض ًا يوم

األربعني يف كربالء.

الم�سيرة الأربعينية معيار اجتماعي
بااللتفات إىل تعريف علامء االجتامع فإن الثقافة

هي جمموعة منسجمة من العنارص املتعددة املقبولة

من أغلب أفراد املجتمع واملنتقلة من جيل آلخر؛
إن القيم من العنارص املهمة والرئيسة إذ إن القيم

واجلزع وطبيعة املنع هذه حتى تشمله الرمحة اإلهلية
َّ ْ ْ َ َ
ان ُخل َِق َهلُ ً
وع * إ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
النس
الش
ِ
اخلاصة إِن ِ
ْ
َّ
ْ
ّ
َ
ي َم ُن ً
َج ُز ً
ِإَوذا َم َّس ُه َ
وع * إل ال ُم َصل َ
ال ْ ُ
ِني
وع *
ِ

الفريق إذا واجهوا أسئلة حول اخلري أو الرش( )12يف

وهلوع ًا ومنوع ًا ويقال إن اهلــدف الرئيس لسيد

وكذلك يف املنظومة الثقافية املنسجمة ،فــإن كل

إن زيارة األربعني متنع اإلنسان من أن يكون جزوع ًا
الشهداء هو تزكية الناس وتعليمهم ومل يأل جهد ًا

يف هذا الطريق من خالل البيان والعمل وكذلك من
خالل بذل الدم وحتمل األذى والتي كانت من أهم
ما يميزه صلوات اهلل عليه(.)11

هي معتقدات متجذرة يرجع إليها أفراد املجتمع أو
الواقع إن القيم تلعب دور ًا مه ًام يف هداية املجتمع
العنارص الثقافية األخرى تتأثر هبا بصورة مبارشة أو

غري مبارشة ووجودهم إنام هو رهن وجودها وتظهر
يف املجتمع بوصفها معيار ًا فردي ًا او اجتامعي ًا واجلدير

ذكره يف زيارة األربعني هو أن هذا العنرص املعريف

للثقافة الشيعية اليوم من خالل تأكيد األئمة
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وال سيام اإلمام العسكري قد أصبح عنرص ًا قي ًام

وقد أصبح اجلانب العام هلذا العنرص بارز ًا أكثر من

قبل من خالل التفاعل الفردي واجلمعي للشيعة.
ويمكن القول إنه أصبح معيار ًا اجتامعي ًا بحسب

علم االجــتــاع .إذ َّ
إن عشاق سيد الشهداء

بحضورهم املليوين يف مسرية األربعني مل جيسدوا
هذه احلقيقة املعرفية حسب بل حولوها إىل معيار

اجتامعي مهم يف الثقافة الشيعية واإلسالمية ويشهد

لذلك حضور سائر الفرق واملذاهب اإلسالمية
وحتى غري اإلسالمية يف مسرية األربعني يف طريق

النجف إىل كربالء أو يف سائر الطرق املؤدية إىل

كربالء .إذ َّ
إن املعيار يف مصطلح علم االجتامع

هو نموذج سلوكي ينظم العالقات والتفاعالت
االجتامعية( .)13إن املعايري يف احلقيقة تظهر القيم يف

املجتمع؛ أي إن املعايري هي قواعد وآليات حتول

القيم من مفاهيم ذهنية وباطنية إىل وجود خارجي
متجسد عىل األرضَّ .
إن الزيارة األربعينية بوصفها
عنرص ًا معرفي ًا يف الثقافة الشيعية حتتاج إىل قواعد

وآليات تستطيع الظهور من خالهلا ومسرية عشاق
احلسني يف أيام صفر هي يف احلقيقة جتعل من هذا

من البحث نريد تناول الوظائف الظاهرة والباطنة

دور أجيــايب يف املجتمع
لــزيــارة األربــعــن التي هلا ٌ
اإلسالمي بل العاملي.

� .1إيجاد االن�سجام االجتماعي
إن التاريخ يشهد أن اإلنسان كان يعيش دائ ًام

ضمن حياة مجاعية وكان يفضل احلياة االجتامعية
عىل احلياة الفردية .ويعزو العلامء سبب ذلك إىل

أمور كثرية منها أن الفارايب املفكر اإلسالمي العظيم
يقول« :إن سبب ذلك هو سعي اإلنسان للحصول

عىل السعادة والكامل» ويعتقد َّ
أن« :احلياة االجتامعية

هي التي بامكاهنا أن جتلب الكامل اإلنساين للبرش.عىل

الرغم من أن احلياة الفردية ممكنة إال َّ
أن تلك السعادة
وذلك الكامل املطلوب اليمكن احلصول عليهام يف
احلياة الفردية»( .)14من هنا إن املفكرين قد اهتموا
كثري ًا باملجتمع ومعرفة خصائصه وتكلموا عىل رس

ماهيته وأكدوا أمهية معرفة خصائصه وعده فريق أنه

موجود حقيقي وله ماهية مستقلة وآثار خاصة وأرص
فريق أخر عىل عدّ ه جمرد مجع جربي لألفراد وتعود

آثاره وخصائصه لألفراد ،ولكنهم يتفقون عىل أن

ـار ظاهرة
العنرص املعريف معيار ًا .وهلــذا املعيار آثـ ٌ
وباطنة نشري إىل بعضها يف السطور األتية:

أمر حيايت
االنسجام من رضوريــات املجتمع وهو ٌ

الوظائف االجتامعية لزيارة األربعني

وعلينا أن نبحث عن الرس يف مفهوم االنسجام.جاء

إذ اليمكن ملجتمع االستمرار والرتابط من دونه.

من وجهة نظر علامء علم االجتامع إن لكل سلوك

يف معجم العلوم االجتامعية« :االنسجام هو الشعور

يكون خافي ًا؛ فإن كان هذا السلوك يؤدي إىل تعزيز

ويكون عن وعــي وإرادة» وقــد يشمل الروابط

مجاعي دور ًا ووظيف ًة يف املجتمع قد يكون ظاهر ًا وقد
أمر إجيايب وإن أدى
املجتمع أو تطويره أو تعقيده فهو ٌ
أثر سلبي .يف هذا القسم
إىل التفرقة واالعوجاج فهو ٌ
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املتبادل باملسؤولية بني عــدة أفــراد او جمموعات

اإلنسانية واألخوة بني البرش أو حتى الرتابط املتقابل

بني حياهتم ومصاحلهم .وبحسب علم االجتامع إن

المحور االجتماعي والتربوي

االنسجام ظاهرة تؤدي إىل الرتابط بني أفراد املجتمع

تثبته وتقويه ويعتقد أن ((يف املدينة الفاضلة حتصل

إن االنسجام االجتامعي هو أن الفريق أو املجموعة

يف الفضائل ناتج عن العقائد واألعامل املشرتكة.أما

الذي جتمعهم املصالح املتبادلة .عىل هذا األساس

حتافظ عىل وحدهتا وحتاول االنسجام والتكيف من
خالل العنارص املوحدة"(.)15

يعتقد دوركايم أن االنسجام االجتامعي هو نوع

من االنضباط األخالقي واالجتامعي الذايت يتحد

املحبة من خالل االشرتاك يف الفضائل واالشرتاك
العقائد التي جيدر بأهل املدينة أن يشرتكوا هبا فهي:
 .أاالشرتاك باملبدأ.

.باالشرتاك باملقصد.

 .جاالشرتاك فيام بني املبدأ واملقصد.

األفراد فيه وينسجمون( .)16إن الوفاق واالنسجام

االشرتاك العقدي يف املبدأ هو االشرتاك يف أمور

بل إن قادة املجتمعات والــدول يعدونه أمــر ًا مه ًام

االتفاق بشأن السعادة .واالشرتاك العقدي فيام بني

إن مؤلف كتاب (آناتومي جامعه)( )17يكتب عن هذه

السعادة ،فــإذا اتفق أهل املدينة الفاضلة فكري ًا،

االجتامعي مل يكن مورد اهتامم علامء االجتامع حسب

الباري تعاىل .واالشــراك العقدي يف املقصد هو

ومرغوب ًا ويسعون بكل الطرق إىل حتقيقه يف املجتمع؛

املبدأ واملقصد هو االشرتاك يف األفعال التي توجب

الطرق فيقول :إن أكثر طريقة رواج ًا ملنع التفكك هو

واكتمل هذا االتفاق باتفاقهم يف األفعال ،التي

الضغط واستعامل القوة .إن هذه الطريقه غري نافعة

كثريا واالنسجام احلاصل عنها ال يدوم كثريا.التقل
احلاالت التي يقومون فيها بخلق عدو مشرتك إلجياد

الوحدة واالنسجام واجتناب الفرقة أو عن طريق

تعزيز روح الوطنية من خالل املسابقات الرياضية
[وال سيام اجلامعية منها ككرة القدم] أو عن طريق
املذهب والــديــن.إن أكثر وسيلة مؤثرة يف إجياد

االنسجام هي رفع مستوى الوعي يف سبيل معرفة
بالقيم احلقيقية(.)18

أما ما العوامل املؤثرة يف إجياد االنسجام االجتامعي

فيؤكد دوركــايــم أمهية ((الــتــعــاون االجتامعي))
وتالكوت بارسونز أمهية (تعادل القيم واملحيط)

وزيمل وكوسري أمهية ((الكفاح والتنافس)) ومن

بني املفكرين املسلمني يؤكد الفارايب أمهية املحبة
ويكتب« :إن املحبة توجد االنسجام والعدالة

توجب السعادة ،عندها ستحدث املحبة تلقائي ًا(.)19

إن اخلواجة نصريالدين الطويس كام الفارايب يرى

املحبة هي التي تؤدي إىل االنسجام ويقول« :إن املحبة

سبب يف إجياد املجتمع ووجود الرتابط العاطفي أهم
عنرص من عنارص إجياد االنسجام االجتامعي»(.)20
ويؤكد األستاذ مصباح أمهية (العواطف واملشاعر)
ويعتقد أن« :العواطف يف املجتمع اإلسالمي ناجتة

عن العالقات املتبادلة بني أفــراد املجتمع يف ظل
اإليامن واالعتقاد باهلل سبحانه والعمل باألحكام
والرشيعه الدينية»(.)21

لذلك إن أمهية االنسجام اليمكن إنكارها وهو

ٌ
املجتمعات.وكل حياول
أمر مرغوب ورضوري لكل
بطريقته اخلاصة أن حيصل عليه .وبنظرة إمجالية إىل

تــاريــخ الشيعة ،يمكن أن نــرى بــوضــوح وحــدة
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األمة الشيعية وانسجامها الفكري والعميل الفريد

الوظائف الظاهرة فكثرية نذكر منها :إحياء ذكرى

املذهلة.يقول خربوطيل« :إن شهادة احلسني

اإليثار والشهادة...؛ ولكن فض ً
ال عن هذه الوظائف

وبلورة الشيعة وظهورهم ككيان قوي وصاحب

وظائف باطنة والتي من أبرزها األخوة واالنسجام

وجيب أن نعزو سبب ذلك إىل الثورة العاشورائية
يف كربالء هي أعظم حدث تارخيي أدى إىل تشكيل
مبادئ ومكاتب سياسية ودينية مستقلة يف الساحة
االجتامعية لإلسالم آنــذاك»( ،)22ويقول نيكلسون

يف هذا السياق« :إن حادثة كربالء جعلت األمويني
يشعرون بالندم واألسف إذ إن هذه احلادثة أدت
إىل وحدة الشيعة وتوحيد الصفوف ألجل االنتقام

للحسني ووصــل صوهتم إىل كل مكان وال

سيام يف العراق وبني اإليرانيني))( )23يقول (فيليب
حقي)« :إن فاجعة كربالء نفخت الروح يف كيان

الشيعة وكانت سبب تعاليهم وازدياد أتباعهم»(.)24

إن زيارة سيد الشهداء تأيت يف الدرجة الثانية إذ إهنا

مل تتوقف رغم كل الظروف وكانت مؤثرة يف إجياد
هذا االنسجام .وهذه احلقيقة شهدها كل العامل بعد

سقوط ديكتاتور العراق والزال واملسرية األربعينية
املليونية والعظيمة يف السنوات األخرية يشء اليمكن

إنكاره .بالطبع جيب األخذ باحلسبان أن نشاطات

الفاعلني تنقسم عىل قسمني:

الشهداء وإحياء الثقافة العاشورائية وإحياء ثقافة

التي يعلم الــزائــرون هبا ويأتوهنا عن قصد،هناك
اجلــاعــي واالنــســجــام الشيعي ،بإمكان األخــوة
واالنسجام أن هييئ األرضية لظهور منقذ العامل وأن

يعبدا الطريق إلجياد حكومة عاملية موحدة؛ وهي
اآلن تنرش املحبة والوئام بني الزائرين ومن يرتبط هبم
وجتلب هلم األمان النفيس والراحة املادية.إن هذه
احلقيقة تظهر بوضوح خالل األيام التي يسري فيها

الزائرون نحو حرم اإلمام احلسني وبإمكان اجلميع
مشاهدة العالقة اجلميلة بني الزائرين واملضيفني يف

حرم األمن األربعيني.

� .2إحياء القيم الإ�سالمية
الشك أن من أهم آثار الثورة احلسينية العظيمة

هي إحياء القيم اإلنسانية التي هي من أهم حوائج
املجتمع،و ذكر أن القيم أحد أهم عنارص الثقافة

املؤثرة ،والثقافة كمثل اهلواء الذي يتنفسه املجتمع
وإن كانت الثقافة يف نظر علامء االجتامع مدماك

 .أالوظائف الظاهرة :هي تلك الوظائف التي قد

البناء االجتامعي فإن القيم هي مالطه إذ إن وعنارص

.بالوظائف الباطنة:هي نتائج النشاطات التي ال

متجذرة يرجع إليها أفراد املجتمع ،أو اجلامعات عند

إن لزيارة اإلمــام احلسني وشهداء كربالء

من هنا فإن الفئات االجتامعية تصاب بخلل

ُحددت للفاعلني ويتوقع منهم اإلتيان هبا.

يلتفت الناشطون إليها(.)25

(ســام اهلل عليهم) وظيفتني :ظاهرة وباطنة ،أما
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الثقافة تتأثر مبارشة بالقيم،والقيم هي اعتقادات
مواجهتهم ألسئلة اخلري والرش(.)26

يف القول والعمل االجتامعي من دوهنــا ،وحسب

المحور االجتماعي والتربوي

دوركايم حيصل (التشتت) .ألن القيم هي رساج

املجتمع ونشاط حياته االجتامعية .بال ريــب إن

وبدهي
للمجتمعات أن تتشكل أو تنسجم من دوهنا
ٌ
أنه إذا كانت القيم املوجودة يف املجتمع قي ًام دينية

اإلسالمية واإلنسانية ويستطيع املشتاقون احلسينيون

من خالل زيارهتم لشهيد كربالء عىل مدى السنة وال

استمرار احلياة االجتامعية وذلك ألن القيم الدينية

أكثر أن جيسدوا هذه القيم.

هــدايــة الــســلــوك (الــقــويل  -الــعــمــي) واليمكن

ستجلب القوة ألفــراد ذلك املجتمع وستؤدي إىل

قيم ثابتة التتغري لكوهنا مستندة إىل الوحي ولن جتد

أحد أهم نتائج الثورة العاشورائية إحياؤها للقيم

سيام يف األربعني والذي يربز فيه اجلانب االجتامعي
يف الفصول اآلتية سنشري إىل نموذجني من هذه

لسنة اهلل تبدي ً
ال والحتويال خالف القيم االجتامعية

القيم اإلنسانية اإلسالمية.

ألهنا تستند إىل ميل املجتمع وهواه الذي رسعان ما

�أ� .إحياء روح الإيثار وال�شهادة

املتزعزعة التي ال حتظى بذلك الثبات والدوام وذلك
يتغري امليل واهلوى فتفقد القيم مكانتها عند العامة
وأغلبية أفــراد املجتمع وستأيت قيم أخــرى لتحل

مكاهنا.

إن تاريخ احلياة االجتامعية للبرش خري شاهد عىل

أن اإلنسان منذ البداية يسعى إىل اخللود بشتى الطرق
املتاحة له ولعل رس ذلك أن خالق هذا الوجود امليلء

بالطبع إن القيم الدينية التتعارض مع املجتمع

باألرسار هو وجود أزيل وأبدي والبرش ملا كانوا خلقه

وتكون األســاس ألعامهلم وسلوكهم .هذه القيم

فيصبحون خالدين مثله لذلك نشاهد يف املجتمع

إذ إنه اليمكن ألي قيمة اجتامعية أن تصبح بفاعلية

للحصول عىل اخللود واألبدية إال أن بعضهم يسعى

االجتامعية تتبع ميول األغلبية خالف القيم الدينية

إىل حفظ اسمه وعنوانه يف املجتمع.

وذلك عندما تكون هذه القيم مقبولة من اجلميع

فإهنم يميلون بفطرهتم إىل االتصاف بصفات خالقهم

االجتامعية املصطبغة بصبغة الدين تكون قي ًام ثابتة

اإلنساين خوف األفراد من املوت والفناء وسعيهم

القيمة الدينية ومن ثم سرتيح املجتمع إذ إن القيم

إىل احلفاظ عىل جسمه وبدنه بعضهم اآلخر يسعى

التي قوامها اإلنسانية ويف الثقافة الدينية يتساوى
األفراد يف احلقوق االجتامعية .من هنا فإن املجتمع

الديني أبقى من غريه؛ وال نعني باملجتمع الديني

ذلك املجتمع الذي الحيمل من الدين إال إسمه ،بل
املجتمع الذي يلتزم القيم الدينية ويطبقها من دون
عنرصية وحمسوبية.

أمر مهم وحيوي
من هنا فإن وجود القيم الدينية ٌ

ومن البدهي أن إحياء هذه القيم سبب يف ازدهار

أما اهلل سبحانه اخلبري هبذا امليل الباطني للبرش

فقد دهلم عىل طريق اخللود وهداهم إليه ومنحهم

(الشهادة) ،قال« :إن رس اخللود يف املوت األمحر»
ََ
ول
اختاروه فتكسبوا صفة (احلياة) يقول سبحانه:
َ
َّ
الل أَ ْم َواتًا بَ ْل أ ْ
َتْ َس َ َّ
ِين قُتِلُوا ف َ
ب َّال َ
ح َي ٌ
ب
س
اء
يل ِ
ِ ِ ِ
ُ َ
ْ
عِن َد َر ّب ِ ِه ْم يُ ْر َزقون.)27(
وإن نبي الرمحن فرس هذه اآلية الكريمة ووسع
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دائــرة الشهادة قائالً« :من قتل دون مظلمته فهو

ورضوا بالذل وخذلوا ابن الزهراء ،مل يرضخوا للذل

واجلريان كقوله« :من قتل دون اهله ظل ًام فهو شهید،

ثوراهتم املثالية ولبسوا ثوب الشهادة كشهيد كربالء.

شهید»( )28سواء كان هذا الظلم عىل املال والعيال
من قتل دون ماله ظل ًام فهو شهید" من قتل دون

بعد شهادته وضيقوا اخلناق عىل بني أمية من خالل
أشخاص كعبد اهلل بن عفيف األزدي ثار عىل

جاره فهو شهید ،ومن قتل فی ذات اهلل عزوجل فهو

عبيد اهلل بن زيــاد يف جملسه الــذي أقامه لالحتفال

إن الشهادة يف ثقافة الوحي قيمة لو جتسدت يف

ينقل الــشــيــخ املــفــيــد أن اب ــن زيـــاد جــلــس يف

املجتمع يعيشون بسالم يف حياهتم االجتامعية التي

للحضور وأحــر رأس احلسني( وملــا وصل

والسعادة ويقين ًا هذا أمر يرغب فيه كل طالب خلود.

غد يوم وصوله ومعه بنات احلسني وأهله ،جلس ابن

حمافل البرشية ،والشهيد مطهري عده كالشمعة التي

وأمر بإحضار الرأس فوضع بني يديه ،فجعل ينظر

احلقيقة بال شك .إن هذه القيمة تعد حيوية ألي

إىل جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول اهلل - وهو

شهید»(.)29

واحتضن الشهادة بكل اعتزاز.

املجتمع ملا ازردي احلق يف املجتمع؛ ولكان أفراد

قرص اإلم ــارة بعد حادثة عــاشــوراء ودعــا الناس

هي احلاضنة التي يكتسبون من خالهلا املعرفة والكامل

رأس احلسني ووصل ابن سعد -لعنه اهلل -من

وإذا كان اإلمام اخلميني قال عن الشهداء أهنم شموع

زياد للناس يف قرص اإلمارة وأذن للناس إذنا عاما،

حترتق لتنري املجتمع بأشعتها فهم يشريون إىل هذه

إليه ويتبسم ويف يده قضيب يرضب به ثناياه ،وكان

جمتمع .إن اإلمام احلسني بعلمه بالشهادة وهلذا
الشوق اجتــه نحو كربالء ومل خيـ ِ
ـف عن اآلخرين

شيخ كبري  -فلام رآه يرضب بالقضيب ثناياه قال له:

علمه هــذا إذ إنــه عندما أظهرت أم سلمة حزهنا

ارفع قضيبك عن هاتني الشفتني ،فواهلل الذي ال إله

غريه لقد رأيــت شفتي رسول اهلل عليهام ما ال

من سفر اإلمــام قال هلا« :وإين واهلل ألعرف اليوم
الذي ُأقتل فيه ،واعرف من يقتلني ،وأعرف البقعة

زياد :أبكى اهلل عينيك ،أتبكي لفتح اهلل؟ واهلل لوال

وقرابتي وشيعتي ،وإن أردت يا أماه أريك حفريت

فنهض زيد بن أرقم من بني يديه وصار إىل منزله(.)31

التي أدفن فيها ،وإين أعرف من يقتل من أهل بيتي
ومضجعي»(.)30

أحصيه كثرة تقبلهام ،ثم انتحب باكي ،فقال له ابن
أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لرضبت عنقك،
بعد هذا احلديث الــذي جرى بني ابن مرجانة

إن اإلمام احلسني أعطى البرشية بشهادته درس

وزيد بن أرقم أمر ابن زياد ان يدخلوا عليه أهل

ألحــرار العامل وصفة احلرية وأحيا هــذه القيمة

بكلامته النابية وطعنات لسانه ولكن الصوت الزينبي

اخللود ودهلــم عىل الطريق ،وبدمه الرشيف كتب

بيت الوحي فأراد أن يشمت هبم ويزيد من حزهنم

اإلسالمية واإلنسانية بعد عــاشــوراء .وإن الذين

واملــوقــف الشجاع لعيل بن احلسني فضحاه فلم

كانوا خيشون مواجهة عبيد اهلل بن زياد ،وليد مرجانة
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يستطع اجللوس فقام من جملسه إىل املسجد فواجهه

النوم عىل كل طاغية وتسلبه الراحة وسيسعى الطغاة

أنه حصل عليها بعد عاشوراء أدت إىل استشهاده.

لو أن هذه الصفات سادت يف املجتمع فإن األفراد

يف املسجد عبد اهلل بن عفيف األزدي بجرأة ال ريب
هكذا ينقلون لنا قصة شهادته" :قام من جملسه حتى

خرج من القرص ،ودخل املسجد فصعد املنرب فقال:

احلمد هلل الذي أظهر احلق وأهله ،ونرص أمري املؤمنني

إىل ترويج حب الدنيا وطلب العافية إذ إهنم يعلمون

سيشتغلون بالدنيا وتكديس األموال فعندها تتهيئ
األرضية لربوز أنواع املفاسد يف املجتمع.

بال ريــب إن املجتمع املتلوث سيصبح ساحة

يزيد وحزبه ،وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته.

لتالعب املتجاوزين والسارقني وسيهجمون من كل

شيعة أمري املؤمنني - فقال :يا عدو اهلل ،إن

وسيقومون باستخفافهم كام فعل فرعون ومن ثم

فقام إليه عبد اهلل بن عفيف األزدي  -وكــان من

جانب ليسدوا طريق الكامل والسعادة عىل األفراد

الكذاب أنت وأبــوك ،والــذي والك وأبــوه ،يا ابن

يأرسوهنم ويستعبدوهنم كام يقول سبحانه يف سوره
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ
ُ
َ
ُ
زخرف فاستخف قومه فأطاعوه.

مرجانة ،تقتل أوالد النبيني وتقوم عىل املنرب مقام
الصديقني؟!

ان زوار األربــعــن منذ األربعينية األوىل بعد

فقال ابن زياد :عيل به؟ فأخذته اجلالوزة ،فنادى

استشهاد سيد الشهداء إىل يومنا هذا والتي أظهرت

من اجلالوزة ،فلام كان الليل أرسل إليه ابن زياد من

حتلت هبا وليس بالشعارات والكالم بل بالعمل

بشعار األزد ،فاجتمع منهم سبعامئة رجل فانتزعوه

من خالل اجلالل والعظمة الفريدة واملثالية التي

أخرجه من بيته ،فرضب عنقه وصلبه يف السبخة

والنشاط االجتامعي للعامل مجيعا.

رمحه اهلل(.)32

أوالً :إن الوصفة الوحيدة الشافية لكل أمراض

ال شك أن هذا الثبات يف وجهه ابن زياد الذي

املجتمع يف عرص التلون وسيطرة القوى الظاملة هي

الشهادة من اآلثار املباركة لشهادة سيد الشهداء.

يوم الطف هذه الوصفة لعشاق احلقيقة واحلياة

كان اجلميع قد أذعن واستسلم له وهذا الشوق إىل

عمل ذلك الشهيد الذي كتب بدمه وبدم أصحابه

وعانق سفري الروم الشهادة عندما عانق رأس مظلوم

اإلنسانية.

كربالء؛ املوت الذي حتول بعد حادثة عاشوراء إىل
رساج هداية لألحرار وشعاع يستظل به الثائرون عىل

الظلم والطغيان .إن وجود هذه الروح يف املجتمع ال

تبقي باقية للظلم كام اقتلعت بني أمية من جذورها.

إن وجود هذه الروح املتجذرة يف القيم اإلهلية

واإلسالمية حتت عنوان الشهادة يف أي جمتمع ،حترم

ثــانــيـ ًا :ان زوار األربــعــن يسعون مــن خالل

حركتهم من منازهلم من دون وجــل وال خوف
عىل أنفسهم ورغم املشاكل التي تواجههم دائام كام
شاهدنا يف السنوات هتديدات الدواعش الذين ال
يقلون يف الدناءة واحلقارة عن شمر وسنان واحلكام
األمويني كافة أن يظهروا للعامل أن النسخة احلسينية
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هي الوحيدة القادرة عىل شفاء األمراض االجتامعية
لذلك اختذوها رساجا ينري هلم ظلامت الطريق.

ب� .أ�سوة الكفاح والمقاومة
إن كل فــرد يف املجتمع يسعى إىل اختــاذ أسوة

يستطيع من خالل االقتداء هبا أن يصل إىل احلياة
السعيدة التي حيلم هبا .لذلك نرى األفراد يترصفون
ويفكرون بالطريقة نفسها .بعبارة أخرى يتبعون
القدوة السلوكية .إن األسوة تصنع لتصبح نموذجا

يقتدى به(.)33

نرى بعض األحيان أن اإلنسان بسبب قلة الوعي

باملعايري الصحيحة خيتار األسوة اخلاطئة وتبعا لذلك

تراه بدل الوصول إىل املطلوب حتصل له مشاكل
كثرية .إن اإلســام بوصفه املكتب الــذي يضمن

سعادة البرش دل أتباعه عىل املرجع( :أهــل بيت

الوحي).

وإن الشيعة تقدسهم بوصفهم أشخاصا مميزين

وتقتدي بسلوكهم وأفعاهلم.

وملا كانت املجتمعات تشهد رصاعات دائمة فإن

كل جمتمع حيتاج إىل أسوة حتدد له السلوك السوي
وهي األسوة نفسها التي يتحدث عنها علم االجتامع:

(إن األشخاص الذين يعد اآلخرون سلوكهم سلوك

قيم يستحق التقليد او األشخاص الصاحلني الذين

جيب التأيس هبم)(.)34

عندما يقول اإلمام احلسني( :ولكم يف أسوة) يشري

إىل حقيقة أن اإلمام احلسني أسوة حسنة وإن انتفاضته
الدموية هي األسوة التي يقتدي هبا األحرار.
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إن احلركة األربعينية عىل الرغم من التعتيم

اإلعالمي وحظر احلكام الظلمة ،تستطيع أن توقظ

الضمري البرشي وتكون حمرك ًا عظي ًام ملواجهة الظلم
والــعــدوان ،وكــا أن حادثة شهادة سيد الشهداء

األليمة استطاعت أن تلهم احلركات التي تلتها كقيام
التوابني يف الكوفة وثورة املدينة وثورة مطرف بن

مغرية وثورة زيد بن عيل وغريها؛ فإن زيارة األربعني

تستطيع كذلك أن جتلب األنظار نحو كربالء وسيد
الشهداء وخريطة الطريق التي وضعها احلسني أمام

البرش.

 .3ظهور القوة الناعمة لل�شيعة
إن تأكيد القوة الناعمة كانت مصحوبة بظهور تلك

النظريات يف العالقات الدولية التي كانت تبتعد عن
النظريات الكالسيكية يف هذا املجال .تؤكد مناهج

الواقعية اجلديدة أمهية إمكانات القوة الصلبة للدول
وال سيام اإلمكانات العسكرية والنمو االقتصادي.

يف قبال هذه النظريات فإن مناهج اللربالية املؤسسية

تؤكد أمهية أبعاد القوة الثقافية كالتجاذب الثقايف،
واأليديولوجي واملؤسسات الدولية بوصفها املصدر
الرئيس .إن اسرتاتيجيات القوة الصلبة تؤكد أمهية
التدخل العسكري والدبلوماسية القهرية واحلصار

االقتصادي ألجــل تسيري املصالح الوطنية التي

تؤدي اىل اختاذ سياسات عدائية ضد دول اجلوار .يف
املقابل تؤكد اسرتاتيجيات احلرب الناعمة يف سبيل
احلصول عىل حلول مشرتكة أمهية القيم السياسية
املشرتكة واألدوات السلمية لغرض إدارة املناقشات

والتعاون االقتصادي .إن مصدر القوة الناعمة يف

المحور االجتماعي والتربوي

كل بلد يرجع اىل ثالثة أمور :الثقافة واحلقول اجلذابة

علم االجتامع ويقسمون السلوك والعمل االجتامعي

واخلارج بمستوى طموحهم) والسياسات اخلارجية

ویــرون َّ
أن كل يشء ينحرص يف هذه الدنيا املادية

لآلخرين والقيم السياسية (عندما تكون يف الداخل
عندما تكون مرشوعة وأخالقية(.)35

بال شك إن أحد أهم وظائف املسرية األربعينية

بــروز إظــهــار الــقــوة الناعمة العظيمة للمجتمع
اإلسالمي وال سيام الشيعة؛ بالطبع هذه الوظيفة
اخلفية هتيئ األرضية إلقامة فريضة األمر باملعروف

والنهي عن املنكر املهمة واألعــداء قلقون من هذا

العمل االجتامعي واإلهل ــي العظيم واخلــطــر يف
املجتمع اإلسالمي .إن حضور  20مليون زائر يف

هذه املسرية هو جتيل للقوة الناعمة التي خيشى الغرب

من تصويرها إذ إن حضور الناس يصعب عليهم
أكثر من أي يشء آخر .ويف البلدان الغربية تراهم
يسمحون لكل الفرق واألقليات الفكرية والثقافية

بالنشاط إلَّ الفكر العقالين واألصيل للشيعة إذ إهنم
يعلمون أن هذا الفكر يزلزل منظومتهم السيادية
والتعتيم عىل هذه املسرية العظيمة إنام يأيت يف هذا

السياق.

من وظائف املسرية األربعينية بروز شعار (احلسني

جيمعنا) وإنتاج املفاهيم القيمية يف املجتمع اإلسالمي
وإجياد حشد عام وعمل اجتامعي إهلي وتعزيز القوة

الناعمة للثورة اإلسالمية ونزع مقدمات القوة عن
الفكر العلامين وتعزيز اجلانب القديس.

عىل الرغم من أن علامء االجــتــاع العلامنيني

يسعون وال سيام يف السنوات األخــرة أن يظهروا
أن ظاهرة األربعني االجتامعية ال مکان هلا يف مناهج

عىل قسمني :األعامل واألهــداف املادية او احلامسية

لذلك يعدون األعامل اإلنسانية أعامالً مادية تقترص
عىل هذا العامل ال أعامل تربط بعامل وراء هذا العامل.
وجهة النظر التي تستقي جذورها من أفكار نيتشه

والتي تعتقد أن اهلل سبحانه ميت .ولكن املؤلف

حاول يف هذه السطور بكل جهده أن يربهن عىل

أن التفاعل األربعيني لعشاق سيد الشهداء يف
احلقيقة قد أبطل کل املناهج التی تستند إىل الفكر

العلامين ونيتشة :إذن أحيت حركة األربعني يف هذه

الدنيا الغارقة يف مستنقع املادية رصخة أن اهلل حي.

إن هذه الرصخة القولية والفعلية قد شككت يف مجيع

مباين الفكر العلامين.

باعتقاد املــؤلــف إن زي ــارة األربــعــن بوصفها

حادثة تارخيية وزيارة مجاعية تظهر عىل شكل مسرية

األربعني بوصفها تفاعال هادفا قد شككت يف أصل

علم االجتامع العلامين :لذلك نرى بعض املحققني
االجتامعيني العلامنيني يقومون يف مراكزهم العلمية
واألكاديمية برتويج الفكرة القائلة إن هذه املراسم

ليس هلا مكان يف أبحاث علم االجتامع .يف الواقع َّ
إن

علامء علم االجتامع لعجزهم عن حتليل هذه احلادثة
العظيمة ينكرون أصل احلدث.

تبني يف هــذا البحث أن أصــل زيــارة األربعني

بوصفها عنرصا معرفيا من عنارص الثقافة الشيعية
واإلســــام األصــيــل قــد أرســـى قــواعــده اإلمــام
العسكري والشيعة باتباعهم الطريق الرسمي

الــذي رسمه األئمة املعصومون ويف العقد
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األخري من خالل التفاعل اجلامعي الذي أظهروه

للعامل عىل شكل معيار اجتامعي عظيم قد جسدوا
هذه القيمة املعرفية وأضفوا عليها طابعا سلوكيا
ولکي یلتفت أوال القریب إىل الوظائف واإلمكانات
الفريدة هلذه الزيارة حتى يزيدوا من ثباهتا وقوهتا

عاما بعد عام وثانيا ليعلم األعداء واملستكربون أن

قوة الشيعة الناعمة هي قوة إهلية تستطيع أن تقض
مضاجع الطغاة وجيد املشتاقون للحقيقة مصباح
الطريق فيلزموا طريق السعادة.

إن أهم نقطة جيب أن ال نغفل عنها هو قدرة ثقافة

الوحي األصيلة عىل إجياد حياة طيبة يف هذا العامل،

إذ إن عنرصا واحدا من عنارصها املعرفية يستطيع

أن يغدق عىل العامل النعم املادية واملعنوية وسيتحىل
اإلنسان من حالوة شهده فكيف إذا جتسدت كل

عنارصها املعرفية؟ كيف سيكون وضع املجتمع
الدنيوي واألخروي؟

املطلب األخري هو تذكري للعلامء والواعظني أن

اهلل سبحانه قد أخذ ميثاقهم عىل أن يبينوا ويروجوا

القيم الوحيانية وأن يرووا أفراد املجتمع االسالمي

والعاملي من معني هذه القيم اإلهلية .وتذكري لعشاق
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صبوری ،نرش نی.1374 ،

22.کوئن بروس ،درآمدی بر جامعهشناسی ،ترمجه،
حمسن ثالثی ،فرهنگ معارص.1370 ،

23.احلر العاملی ،حممد بن احلسن ،وسایل الشیعه ،ج
 ،11منشورات مکتبه االسالمیه(.بی تا) (بی جا)

24.متقی ،حسام الدین ،کنزالعامل ،خ ،11237
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26.شیخ مفید ،ارشاد ،ترمجه سید هاشم حمالتی ،نرش
27.عبداحلسنی نیک گهر ،مبانی جامعهشناسی،

المحور االجتماعي والتربوي

تحليل التوازن الإيوائي في ذروة الزيارة الأربعينية وفق الن�شرة الإح�صائية
ال�سنوية لمركز كربالء للدرا�سات والبحوث
( )1442 - 1439هـ)2020 - 2017( /م
أ .م .سمري خليل شمطو

م .م .عيل خليل إبراهيم

كلية العلوم السياحية  -جامعة كربالء

كلية العلوم السياحية  -جامعة كربالء

semir.khelil@ uokerbala.edu.iq

ali.kh@ uokerbala.edu.iq

الملخ�ص
متثل خدمة اإليواء جوهر اخلدمة الفندقية ملختلف الدرجات التصنيفية الفندقية ،وغريها من أنواع اإليواء

األخرى؛ كالشقق الفندقية والقرى السياحية واملوتيالت وغريها.

وتعدّ الزيارة األربعينية مناسبة مباركة وخمصوصة يف زيارة اإلمام احلسني ،ولذا تشهد حمافظة كربالء

املقدسة توافد ًا مليوني ًا سنوي ًا هبذه املناسبة املهمة يف نفوس املسلمني ،بل وغري املسلمني أيض ًا ،وبام ال تنسجم

الطاقة االستيعابية الفندقية هلذه املاليني املتوافدة ،ومن هنا انطلقت مشكلة البحث يف اختالل التوازن اإليوائي.
وقد تم معاجلة هذا االختالل من خالل ختصيص الدور السكنية لعدد من الغرف للزائرين ،وإجياد مراكز

اإليواء يف الساحات العامة ،فض ً
ال عن احلسينيات واملدارس ورسادق اإليواء.

ومن هنا؛ يقع عىل عاتق احلكومة املحلية إجياد الوسائل واآلليات الكفيلة بتنظيم خدمة اإليواء الفندقي بام

ينسجم مع ذروة األربعينية ،واالجتاه بخطوات ناجعة للتنمية السياحية املستدامة يف املحافظة ،وتفويت الفرص
للمرتبصني بالزيارة من إجياد انفالت يف طبيعة عمل األمن السياحي الذي يوجده التوافد املليوين ملجاميع
الزائرين.

الكلامت املفتاحية :التوازن اإليوائي ،الذروة ،الزيارة األربعينية.
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Analysis of the Balance in Visitors’ Lodging at the Peak of the Fortieth Day
Visit As per the Annual Statistical Bulletin Karbalaa’ Center for Studies
and Research (1439 - 1442) Hijri (2017 - 2020) AD
Prof. Assis. Samir Khalil Shamto

Assist. Instructor. Ali Khalil Ibrahim

Karbala University - College of Tourism

Karbala University - College of Tourism

Sciences

Sciences

Abstract
Accommodation service is the core of hotel industry for all hotels regardless of classifications and
number of stars. It is also at the core of all other accommodation types such as Hotel Apartments, tourist
villages, motels, and other accommodation businesses.
The Fortieth Day Visit is a blessed occasion that is dedicated especially for the visit of Imam AlHussain. Consequently, Karbala Governorate witnesses annually a flood of millions of visitors during
this highly significant occasion for Muslims, as well as non-Muslims, in a manner that exceeds the
governorate’s accommodation businesses’ capacity where they stand incapable of hosting those many
millions of visitors. From here it was necessary to dedicate a research on the imbalance in Visitors’
Lodging during the Fortieth Day. This imbalance has been addressed as follows: Allocating rooms
in residential homes to host numbers of visitors, creating shelters in public squares as well as in
“Hussaineyat” (houses dedicated to serve Imam Al-Hussain, peace be upon him), schools, and lodging
pavilions. Hence, it is the responsibility of the government to find the means and mechanisms to organize
hotels’ accommodation services in line with the peak of The Fortieth Day Visit, taking effective steps
towards sustainable tourism development in the governorate, and ensure that haters find no security
breakthroughs in the procedures of Tourism Security that exists as a necessity resulting from the arrivals
of millions of visitors.
Keywords: Balance in visitors’ lodging, peak, the fortieth day visit.
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للزيارة ،والتي تنحرس للمدة ( )20-15من شهر

المقدمة
يتوافد اىل حمافظة كربالء املقدسة سنوي ًا املاليني

من الزائرين ،وعىل اخلصوص يف الزيارة األربعينية
املباركة ،إذ يتجاوز عدد الزائرين يف هذه الزيارة

مخسة عرش مليون ًا سنوي ًا.

وحيرص ماليني املسلمني عىل إحيائها من خالل

الذهاب إىل كربالء املقدسة مشي ًا عىل األقــدام ،يف

حني تنترش آالف املواكب واهليئات عىل الطرق
املؤدية إىل املدينة إليواء الزائرين وتقديم الطعام هلم.

ّ
وأن مقومات املدينة للبنى التحتية تتميز بالضعف
امللحوظ ،غري ّ
أن خدمات الضيافة املقدمة للوافدين

تقدّ م باملجان من قبل اهليئات العزائية واملواكب
ّ
ولعل من أهم متطلبات اخلدمات التي
احلسينية.

يسعى إليها الزائرون من األجانب واملحليني خالل
فرتة إقامتهم يف كربالء للمشاركة يف شعرية زيارة
األربعني هي خدمات اإليواء.

صفر اهلجري .وتتضح مشكلة البحث من خالل

السؤالني اآلتيني:

 .أهل ّ
أن املنتج الفندقي يستوعب الطلب السياحي
يف الزيارة األربعينية؟

.بهل ّ
أن املستلزمات الساندة األخرى خلدمة
اإليواء؛ حت ّقق التوازن اإليوائي بني العرض
الفندقي والطلب السياحي؟

� .2أهمية البحث :تتأتى من خالل:

 .أمعرفة خدمات اإليواء يف حمافظة كربالء املقدسة.
.بالتعريف بالتوازن اإليوائي بني العرض السياحي
الفندقي والطلب السياحي.

 .جمعرفة الطاقة االستيعابية الفندقية ملحافظة كربالء
املقدسة للسنوات األربع ( )2020 – 2017م.

 .دالتعريف بالزيارة األربعينية املباركة وأمهيتها.

هـ.التعريف بعدد السياح الوافدين اىل املحافظة
حمليني وأجانب خالل الزيارة األربعينية للفرتة

منهجية البحث:

( )2020 – 2017م.

 .1م�شكلة البحث:
ّ
إن مناسبة الزيارة األربعينية املباركة حدث مليوين

كبري ،وحيتاج يف خدمة اإليواء اىل املنتج اإليوائي،

أو املنتج املساند له الستيعاب األعداد الوافدة اىل

كربالء .وإذا كانت الطاقة االستيعابية الفندقية يف
حمافظة كربالء املقدسة ،ويف أحسن أحواهلا ال يزيد

عن (مائة وسبعني ألف) رسير ،ومعنى ذلك؛ عدم
اتــزان بني الطلب السياحي والعرض السياحي

الفندقي يف املحافظة ،وعىل اخلصوص يف فرتة الذروة

� .3أهداف البحث :هيدف البحث اىل:

 .أحتليل التوازن خلدمة اإليواء يف حمافظة كربالء
املقدسة خالل الزيارة األربعينية.

.بإرشاد احلكومة املحلية اىل تنظيم عملية إيواء
الزائرين من خالل وضع اخلطط االسرتاتيجية

لذلك.

 .جتوجيه احلكومة املحلية واهليئات واملواكب
باالبتعاد عن العشوائية اخلاصة بتقديم خدمة

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

137

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

اإليواء يف الزيارة األربعينية ،والسعي اجلاد اىل
تنظيمها إداري ًا.

 .4فر�ضية البحث:

كربالء للدراسات والبحوث من إحصائيات خاصة
بالزيارة األربعينية لألربع سنوات األخرية.

 .7جمع البيانات:

كلام ازدادت خدمة اإليــواء والطاقة االستيعابية

اعتمد الباحثان عىل النرشة اإلحصائية ملركز

انخفضت خدمة اإليواء العشوائية يف املحافظة يف الزيارة

)2020م ،وهي نرشة إحصائية اعتمدت البيانات

السياحي خلدمة اإليــواء والطلب السياحي .وتتضح

واملؤسسات والــدوائــر احلكومية ،وأقسام العتبة

الفندقية يف حمافظة كــربــاء املقدسة؛ فمعنى ذلك

كربالء للدراسات والبحوث للفرتة (– 2017

األربعينية ،وارتفع مستوى التوازن اإليوائي بني العرض

واإلحصائيات واملعلومات اخلاصة بعمل الوزارات

فرضيات البحث من خالل اآليت:

احلسينية املقدسة من خالل كتب رسمية ،وتوثيق

•( )H0ال توجد عالقة للخدمات اإليوائية
الساندة يف معاجلة اختالل التوازن اإليوائي يف

واستعرضنا يف البحث :كربالء املقدسة ومناسباهتا

•( )H1توجد عالقة للخدمات اإليوائية الساندة

كربالء املقدسة ،ثم حتليل التوازن اإليــوائــي ،ثم

الزيارة األربعينية.

يف معاجلة اختالل التوازن اإليوائي يف الزيارة
األربعينية.

 .5حدود البحث:
 .أاحلدود املكانية :دراسة الزيارة األربعينية يف
حمافظة كربالء املقدسة حرص ًا.
.باحلدود الزمانية :من خالل التطرق اىل عدد
الزائرين للزيارة األربعينية خالل الفرتة الزمنية

( )1442 – 1439هـ)2020 – 2017( /م.

 .6منهجية البحث:
اعتمد الباحثان املنهج الوصفي يف توضيح

املفاهيم واإلطار النظري للبحث ،فض ً
ال عن املنهج

التحلييل ملا أوردته النرشة اإلحصائية السنوية ملركز
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الدينية ،وال ــذروة املوسمية للطلب السياحي يف
االستنتاجات والتوصيات.

المبحث الأول :الجانب النظري:
�أو ًال :مفهوم الإيواء ال�سياحي
متثل خدمة اإليواء جوهر اخلدمة الفندقية ملختلف

الدرجات وغريها من أنواع اإليواء األخرى كالشقق
الفندقية والقرى السياحية واملوتيالت وغريها وينفق

الضيف عىل هذه اخلدمة حوايل ( )%40من ميزانيته
السياحية .ويؤدي النشاط الفندقي خدمات كاملبيت
أو اإلقامة واإلعاشة؛ كتقديم الوجبات واملرشوبات
واخلدمات األخرى من الرتفيه عن النزالء ،وحجز

الطائرات ،وحجز الفنادق للرحالت املقبلة...

إلخ( .)1ويتميز النشاط الفندقي بموسميته أيض ًا.

المحور االجتماعي والتربوي

ثاني ًا :واقع ال�سوق والتفاوت بين مو�سمي
الذروة والك�ساد
يمتاز العرض السياحي باجلمود وانخفاض

املرونة ،وهذا يعني ّ
أن سلوك السائح خيالف متام ًا

سلوك املنتج يف النشاط السياحي ،وهــذا يعني

تناقص باملصالح والرغبات ينتج عنها العديد من
املشاكل؛ أمهها اختالل التوازن يف السوق السياحية.
ومن أجل توضيح واقع السوق السياحي ،والتفاوت
الذي حيصل بني موسمي الذروة والكساد للمنتج
السياحي (اإلقامة) ،فنبني ذلك من خالل الشكل

رقم ( )1اآليت:

متثل نقطة (ت) يف الشكل؛ نقطة التوازن الفرضية

بني الطلب السياحي والعرض السياحي اإليوائي،
مع األخذ بنظر االعتبار أنّه ال يوجد توازن يف السوق
السياحي.

ويالحظ يف الشكل أيض ًا؛ يرتفع الطلب السياحي

يف موسم الــذروة ،ويكون منحنى الطلب (ط)1
نحو األعىل معرب ًا عن عجز العرض السياحي عن
استيعاب الطلب .وعندما ّ
يقل الطلب السياحي يف

موسم الكساد ،ويكون املنحنى (ط )2نحو األسفل
معرب ًا عن فائض العرض السياحي ،وبذلك تكون

الطاقة االستيعابية عاطلة عن العمل.

ال�شكل ( )1واقع ال�سوق والتفاوت بين مو�سمي الذروة والك�ساد

ويتصف الطلب السياحي

بالطبيعة املوسمية ،إذ يزداد
يف موسم معني ،وينخفض يف

املوسم اآلخر ،تبع ًا للمنفعة
املتحققة أو املرجوة من الرحلة
السياحية ،ويكون للسائح

رغبة شديدة ،واندفاع ًا كبري ًا
للقيام بالرحلة السياحية عىل

الرغم من التباين يف األسعار
واخلدمات والعوامل املحددة

األخــرى للطلب السياحي.

ويــعـ ّـرف الطلب السياحي

بــأنّــه( :املــجــمــوع اإلمجـــايل
ألعداد السياح الوافدين اىل

املنطقة السياحية للمواطنني

منهم واألجانب) (.)2
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نوضح
وبمقتىض مفهوم الطلب السياحي،
ّ

مفهومي الذروة السياحي ،والكساد السياحي(:)3

1 .موسم الذروة السياحي :يرتفع الطلب السياحي
بشكل كبري جد ًا نتيجة لتوافر الظروف املناخية
املالئمة ،وعامل وقت الفراغ ،إال ّ
أن املنتج يعجز

عن استيعاب هذه الزيادة الكبرية يف الطلب
السياحي.

2 .موسم الكساد السياحي :يكون عىل العكس من
موسم الذروة السياحي ،إذ نتيجة لسوء األحوال
املناخية ،وعدم توافر وقت الفراغ؛ ينخفض
الطلب السياحي بشكل كبري جد ًا ،ويبقى

العرض السياحي يعاين من مشكلة الفائض،
وانخفاض نسب االشغال.

ووفق ًا ملا تقدّ م؛ ّ
إن املوسمية تعدّ سمة رئيسة

للطلب السياحي ،الذي خيضع للتذبذب ،فهو طلب

يرتفع بشكل كبري جد ًا يف موسم الصيف ،ويشكل

ما يعرف بموسم الذروة السياحي (،)High Season
أو ذروة الطلب

(Demoand

 ،)Peakثم ينخفض

بشكل كبري جد ًا يف بقية فصول السنة ،وهذا ما يعرف

بموسم الكساد السياحي (.)4()Low Season

ثالث ًا :خدمة الإيواء ال�سياحي في محافظة
كربالء المقد�سة
تتميز حمافظة كربالء املقدسة عن بقية املحافظات
ّ

العراقية بتصدرها بام متتلكه من أعــداد الفنادق
السياحية ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول

رقم ( )1الذي يوضح النشاط الفندقي وجممعات
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اإليــواء السياحي حسب املحافظات لسنة 2017

والتي متثل السنة األوىل يف دراستنا هذه ،وكذلك

الشكل رقم (.)2

الجدول ( )1الن�شاط الفندقي ومجمعات الإيواء ال�سياحي
ح�سب المحافظات ل�سنة 2017
املحافظة

عدد الفنادق

كركوك

33

بغداد

364

بابل

8

كربالء

758

واسط

12

صالح الدين

1

النجف

358

القادسية

6

املثنى

7

ذي قار

11

ميسان

9

البرصة

51

املجموع

1618

املصــدر :مســح الفنــادق وجممعــات اإليــواء الســياحي

لســنة  ،2017وزارة التخطيــط ،اجلهــاز املركــزي
لإلحصــاء ،مديريــة إحصــاءات التجــارة ،بغــداد،
 ،2017ص.6

المحور االجتماعي والتربوي

ال�شكل ( )2الن�شاط الفندقي ومجمعات الإيواء ال�سياحي ح�سب المحافظات ل�سنة 2017

ويوضح اجلــدول ( ،)1والشكل ()2؛ تصدّ ر

الفنادق عىل عدم جتديد رسوم الرتخيص ملامرسة

ضمت ( )758فندق ًا مرخص ًا
وحجمه يف العراق ،إذ ّ

وهذا ما يوضحها اجلدول رقم ()2؛ الذي يشري اىل

حمافظة كربالء املقدسة ملستوى القطاع الفندقي

سياحي ًا سنة .2017

غري ّ
أن هذا العدد انخفض للسنني التي تلت

بسبب عدم االستقرار السيايس واألمني يف املدن

املهنة الفندقية ،فانخفضت أعداد الفنادق املسجلة،
أعداد فنادق كربالء املقدسة وطاقتها االستيعابية

للفرتة  ،2020-2017وفق ًا ملا تم تزويده إلينا من
دائرة سياحة كربالء العتامده يف دراستنا.

العراقية ،إثر تصاعد التظاهرات الشعبية السلمية
املطالبة باحلقوق واخلدمات ،فض ً
ال عن تزامن انتشار

جائحة كورونا.

وشـ ّكــل ذلــك انخفاض ًا كــبــر ًا جــد ًا يف توافد

الزائرين العرب واألجانب ،فعزف بعض أصحاب
المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م
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ال��ج��دول (� )2أع���داد ف��ن��ادق ك��رب�لاء المقد�سة وطاقتها
اال�ستيعابية للفترة 2020 - 2017
السنة

عدد الفنادق

الطاقة االستيعابية (رسير)

518

-

من أصحاب الفنادق ،وكذلك رســوم التصنيف

516

-

2017
2019

543

2020

 2017للجهاز املركزي لإلحصاء التابع لــوزارة
التخطيط العراقية ،وذلك ّ
أن دائرة سياحة كربالء

499

2018

عىل مسح الفنادق وجممعات اإليواء السياحي لسنة

-

170000

املصــدر :مــن إعــداد الباحــث باالســتناد اىل :املعلومــات

املــزودة مــن األســتاذ عــاوي الدعمــي – مديــر ســياحة
كربــاء املقدســة يف .2021/6/27

ويــاحــظ يف اجل ــدول ()2؛ عــدم تطابق عدد

حرصت األعداد بمن دفع رسوم إجازة ممارسة املهنة

الفندقي يف املحافظة ،وبالتايل تباينت األعداد بني

إحصائية وزارة التخطيط ،وما ث ّبتته دائرة سياحة
كربالء.
ويشري الشكل ( )3اىل أعداد فنادق كربالء املقدسة

وطاقتها االستيعابية للفرتة .2020 - 2017

الفنادق املسجلة يف دائرة سياحة كربالء املقدسة ،مع
ما جاء يف اجلدول ( )1السابق الذي اعتمد الباحثان
ال�شكل (� )3أعداد فنادق كربالء المقد�سة وطاقتها اال�ستيعابية للفترة 2020 - 2017
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المحور االجتماعي والتربوي

الزائرين يف الزيارة األربعينية من العام 1439هـ/

رابع ًا :مراكز الإيواء ال�ساندة للقطاع الفندقي

2017م إىل العام 1442هـ2020/م.

في الزيارة الأربعينية
من أجل وضع املعاجلات واحللول لالختالل

يف التوازن اإليوائي يف الزيارة األربعينية ،تلجأ
املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ،فض ً
ال عن
املنشآت اخلاصة اىل استيعاب أع ــدادا كبرية من
الزائرين الوافدين والذين ال يمكن إحتواء أعدادهم
الكبرية يف فنادق كربالء ملحدودية طاقتها االستيعابية؛

ويالحظ يف اجلدول ()3؛ ّ
أن نسبة االستفادة من

اجلوامع واحلسينيات ضئيلة جد ُا بالنسبة اىل أعداد

الزائرين الوافدين اىل مدينة كربالء املقدسة ،فقد

بلغت النسبة ( )% 0.16سنة .2017

وبدأت هذه النسبة باالرتفاع ،إذ بلغت ()% 1،8

سنة  ،2018وبلغت ( )% 2سنة .2019

بمعنى ّ
أن العرض السياحي املتمثل يف الفنادق حمدود

ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ سنة  ،2020إذ

ومن مراكز اإليواء التي تساهم يف خفض فائض

واحلسينيات املستغلة يف هذا العام ،وانخفاض عدد

وثابت مقارنة بزيادة الطلب السياحي.
الطلب السياحي ما يأيت:

بلغت ( )% 0،54عىل الرغم من زيادة عدد اجلوامع
الزائرين اإلمجايل.

 .أاجلوامع واحلسينيات :لقد أشارت النرشة
اإلحصائية السنوية ملركز كربالء للدراسات

وكام يوضحها الشكل رقم (.)4

والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة إليواء
الجدول ( )3عدد الم�ساجد والح�سينيات الم�ستغلة لإيواء الزائرين في الزيارة الأربعينية للفترة 2020 - 2017
عدد املستفيدين (ألف)

جمموع الزائرين لألربعينية

نسبة االستفادة

السنة

املساجد احلسينيات

2017

100

332

25،000

15،385،000

% 0.16

2018

800

350

200،000

17.000.000

% 1.8

2019

180

220

30،000

15.229.955

%2

2020

158

345

80،000

14.553.308

% 0.54

املصــدر :مــن إعــداد الباحــث باالســتناد اىل :مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث ،النــرة اإلحصائيــة الســنوية
2017م1439/هـــ ،ص81؛ النــرة اإلحصائيــة الســنوية 2018م1440/هـــ ،ص85؛ النــرة اإلحصائيــة الســنوية
2019م1439/هـــ ،ص58؛ النــرة اإلحصائيــة الســنوية 2020م1439/هـــ ،ص.62
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ال�شكل ( )4عدد الم�ساجد والح�سينيات الم�ستغلة لإيواء الزائرين في الزيارة الأربعينية للفترة 2020 - 2017

الجدول ( )4عدد الهيئات والمواكب الم�شاركة في الزيارة

.برسادق اإليواء :والتي أقامتها اهليئات واملواكب
املشاركة يف الزيارة األربعينية (املحلية
واألجنبية)؛ يساهم يف تقديم هذه اخلدمة املجانية
للزائرين وتقليل العبء عن كاهل القائمني عىل

هتيئة أماكن اإليواء.

ويوضح جدول ( ،)4والشكل رقم ()5؛ عدد

اهليئات واملواكب املشاركة يف الزيارة األربعينية
(املحلية واألجنبية) للفرتة :2020 – 2017

الأربعينية (المحلية والأجنبية) للفترة 2020 - 2017
السنة

عدد اهليئات واملواكب املشاركة
يف الزيارة األربعينية
املحلية

األجنبية

2017

28.293

165

2019

9.721

67

2018
2020

10.440

10.367

257
21

املجموع
28.458

10.697
9.788

10.388

املصــدر :مــن إعــداد الباحــث باالســتناد اىل :مركــز
كربــاء للدراســات والبحــوث ،النــرة اإلحصائيــة

الســنوية ،مصــدر ســابق ،ج 1ص 18و27؛ ج 2ص23

و20؛ ج 3ص 11و13؛ ج 4ص.18
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المحور االجتماعي والتربوي

ال�شكل ( )5عدد الهيئات والمواكب الم�شاركة في الزيارة الأربعينية (المحلية والأجنبية) للفترة 2020 - 2017

 .جمدن الزائرين :يشري اجلدول رقم ( )5اىل أعداد
الزائرين الداخلني اىل مدن الزائرين خالل

الزيارة األربعينية لسنتي  2019و.2020

 2019و ،2020ومل ترش النرشة اإلحصائية لسنتي
 2017و ،2018فض ً
ال عن عدم إشارهتا اىل مدن
الزائرين األُخر ،وجممع سيد الشهداء.

يــاحــظ يف اجلـــدول ()5؛ حــر اإلحصائية

العددية لعدد الزائرين ملدينتي سيد األوصياء
واإلمــام احلسني يف الزيارة األربعينية لسنتي

الجدول ( )5عدد الداخلين لمدينتي �سيد الأو�صياء والإمام الح�سين في الزيارة الأربعينية ل�سنتي  2019و2020
ت

مدينة الزائرين

عدد الزائرين سنة 2019

عدد الزائرين سنة 2020

1

سيد األوصياء

1.621.172

1.165740

2

اإلمام احلسني

3.161.571

3.082.062

املصــدر :مــن إعــداد الباحــث باالســتناد اىل :مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث ،النــرة اإلحصائيــة الســنوية ،مصــدر
ســابق ،ج 4ص 86و88؛ ج 5ص 84و.86
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ال�شكل ( )6عدد الداخلين لمدينتي �سيد الأو�صياء والإمام الح�سين في الزيارة الأربعينية ل�سنتي  2019و2020

 .داملدارس :تضع مديرية تربية كربالء عرشات

 .والقاعات الرياضية :مل ترش النرشات اإلحصائية

املحليني واألجانب؛ لتقليل مستوى االختالل

اإلحصائيات اخلاصة اىل األعداد املستغلة

املدارس خلدمة إيواء الزائرين من املواطنني

يف التوازن اإليوائي وحجمه .كام أن املدارس
الدينية واحلوزات الدينية يف كربالء ترشع أبواهبا

للهدف ذاته ،ومل ترش النرشات اإلحصائية ملركز

كربالء للدراسات والبحوث اىل اإلحصائيات
اخلاصة اىل األعداد املستغلة هلذه األماكن.

هـ .البيوت :جرت عادة الكربالئيني بفتح أبواب
منازهلم إليواء الزائرين من العراقيني واألجانب،
فيخصص البعض بيوهتم بام اشتملت خدمة
للزائرين ،وخيصص البعض غرف ًا خاصة هلم

لإليواء؛ ما يقلل من مستوى وحجم االختالل
يف التوازن اإليوائي.
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ملركز كربالء للدراسات والبحوث اىل

للقاعات

الرياضية،

ومقرات
ّ

األندية،

والساحات واملالعب ،ولكن إسهاماهتا عىل

أرض الواقع يف تقديم خدمات اإليواء والضيافة
األُخر حمل اهتامم وعناية.

وما تقدّ م؛ يؤكد ذلك فرضية البحث ( )H1توجد

عالقة للخدمات اإليوائية الساندة يف معاجلة اختالل
التوازن اإليوائي يف الزيارة األربعينية.

المحور االجتماعي والتربوي

المبحث الثاني :ذروة الزيارة الأربعينية
لمحافظة كربالء المقد�سة:

كبرية منذ القدم ،وبالتايل؛ نجد ّ
أن معظم الباحثني

يتفق عىل ّ
أن املدينة تنتمي يف جذورها التارخيية األوىل
اىل اجلذور التارخيية لألقوام اجلزرية التي استوطنت

�أو ًال :محافظة كربالء المقد�سة ومنا�سباتها

بالد الرافدين ،وقد كان قرب موقعها من بابل؛ قد

الدينية:

الوافدة من جزيرة العرب ،ويف أغلب األحيان نجد

تقع حمافظة كربالء يف اجلزء األوسط من العراق،

وكأنا القلب النابض هلذا البلد.
ّ

فتقع عــى مسافة ( )110كــم جــنــوب غرب

العاصمة بغداد.

وحتدّ ها من الشامل والغرب حمافظة األنبار بمسافة

( )112كــم ،ومــن جهة الــرق احلــدود اإلداريــة
ملحافظة بابل بمسافة ( )45كم ،ومن جهة اجلنوب

حمافظة النجف األرشف عىل بعد ( )74كم.

ويبلغ إمجايل مساحتها الكلية حوايل ()5034

كم ،2وهي بذلك تشكل نسبة ( )%1.1من املساحة
الكلية للعراق(.)5

بأنا أرض مقدسة منذ
وعرفت مدينة كربالء ّ

القدم ،وسكنها العديد من األقــوام ذات ديانات
خمتلفة؛ واتضح ذلك من خالل التنقيبات األثرية

التي أجريت عىل بعض مناطق املدينة ،فكشفت عن
وجود بعض الكنائس واملقابر(.)6

جعل منها نقطة اإلستقرار األوىل جلميع األقــوام
ّ
أن األقوام الوافدة –وبعد استقرارها األويل يف بوابة
السواد– تنطلق منها باجتاه بالد الشام؛ سائرة بمحاذاة

هنر الفرات ،والقسم اآلخر ينطلق منها باجتاه مناطق
السهل الرسويب يف بالد الرافدين ،إضافة اىل ذلك

نجد ّ
أن هذا املوقع لكربالء؛ قد جعل منها ملتقى

لطرق املواصالت التجارية الربية التي تربط جنوب
بالد الرافدين ببالد الشام(.)7

تعدّ الــزيــارات بصورة عامة؛ واحــدة من أهم

الوسائل يف إحياء الدين يف النفوس ،وأبرز مظاهر

شعائره ،هي زيارة الشخصيات ّ
أسست
الفذة التي ّ
هذا الدين وحفظته ،وفدت أرواحها وأمواهلا من

عزته ،ومن بني هذه الشخصيات العظيمة
أجل ّ
اإلمام احلسني.)8(

وزيارة األربعني هي :مهرجان إهلي تعبوي؛ يتم

فيه نوع من دخول البرش اىل النور ،وبالتايل يدربون

عىل التضحية يف سبيل القيم واملبادئ ،ومن ثم رفع
معدن الذات ،والطينة اإلنسانية(.)9

ّ
إن أمهية حمافظة كربالء املقدسة مل تكن وليدة

ّ
وأن يــوم األربــعــن هــو ذكــرى رجــوع الــرأس

هلا ،بل ّ
إن هذه النشأة والتطور لكربالء منحها من

الطاهر يف هذا اليوم ،وما مسري املؤمنني اليوم بأعداد

الصدفة ،ومل يكن نشوء املدينة والدة طارئة خضعت

خالل املوقع اجلغرايف ،واملوقع البيئي املتميز أمهية

الرشيف من الشام اىل العراق ،ودفنه مع اجلسد
مليونية اىل حمافظة كربالء املقدسة مشاة ،ومن مجيع
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أنحاء العامل إال تذكري بمسرية كربالء اخلالدة ،ويسمى

بنهجه ومسريته ،والتمسك بأهدافه ومبادئه ،وتتجىل

صفر(.)10

نضاله وإبائه ،واستحضار جهاده ومواقفه ،واستذكار

هذا اليوم يف العراق (مرد الرأس) وهو العرشون من
وال تنحرس الزيارات املليونية التي تشهدها حمافظة

كربالء املقدسة يف الزيارة األربعينية فحسب ،بل ّ
أن
املناسبات الدينية املخصوصة بزيارة مرقد اإلمام
احلسني ممتدة طيلة أيــام السنة ،وكــا يوضح

اجلدول رقم ( )6تلك املناسبات الدينية املخصوصة
بزيارة مدينة كربالء املقدسة.

يف ذلك أصدق املعاين؛ وذلك بالوقوف عىل ساحات

ظالماته ورصخاته ،والتأمل بذكريات ملحمة الطف
اخلالدة ،وما جرى عىل أهل البيت من سبي

وحمن .
()11

ثاني ًا :الذروة المو�سمية للطلب ال�سياحي في
محافظة كربالء المقد�سة

ويالحظ يف اجلــدول ()6؛ ّ
أن التسلسل ()8

ال ختضع السياحة الدينية ملا ورد يف أعاله من

الذروة هلذه املناسبة يف املدينة –موضوع البحث– ،إذ

الذاتية واحلتمية التي هتدف إليها نفوس الزائرين

والــذي خيتص ذكــره بالزيارة األربعينية ،واأليــام
ّ
أن األربعينية قد وردت فيها نصوص عديدة عن أئمة

أهل البيت ،ويمكن للقارئ املتتبع أن يراجع
مصادرها العديدة التي ذكرها املؤرخون.

ّ
إن من أهم أهداف هذه الشعائر احلسينية األصيلة؛

هو جتسيد اإليامن ،وتعميق الوالء ،وتثبيت االنتامء،
وإذكاء عنرص املواساة ،واملحافظة عىل اهلوية الصادقة
ملدرسة أهل البيت خصوص ًا ،وصورة اإلسالم

القاعدة العلمية ،ويرجع السبب يف ذلك اىل املنفعة
والوافدين إىل األماكن السياحة الدينية ،ملا هلا من

تأثري روحي تطمئن فيه النفوس .ولذا تتسم السياحة
الدينية بكوهنا(:)12

1.إنطالق الرغبة السياحية الدينية لدى السائح من
أعامق النفس ،وليس ملجرد الرغبة يف التسلية أو
املتعة واإلثارة.

2.إرتباط الزيارات الدينية باحلاجات املاسة لدى

احلنيف عموم ًا؛ ّ
ألن هنضة اإلم ــام احلسني

الزائر والوافد؛ كالرغبة يف االستشفاء الروحي

لألجيال القادمة؛ لتبعث فيهم روح الوعي والنهضة

وكلها ارتباطات أساسية دافعة إىل الزيارة،

كانت االمتداد الطبيعي لرسالة جدّ ه املصطفى
واإلصالح ،من جور الطغاة واملارقني ،وتوقظ فيهم

حقيقة االنتامء الصادق لإلسالم ،وتبعث فيهم روح

الوحي من جديد.

ّ
وأن هذه املسريات الراجلة اىل حمافظة كربالء

املقدسة؛ هي جتديد للعهد مع احلسني باإللتزام
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والبدين ،أو تلبية الرؤى واألحالم والنذور،

وليست ثانوية كام قد حيدث يف األنواع السياحية
األخرى.

3.عدم تق ّيد السياحة الدينية باعتبارات املواسم
السياحية ،وال برشوط اجلذب السياحي املثايل

الواجب توافرها يف خدمات السياحة العامة،
ثم فإن السائح الديني ال تشغله صعوبات
ومن ّ

المحور االجتماعي والتربوي

حل ّل والرتحال ،وال حتول بينه وبني الزيارة
ا ِّ
املقدسة اشرتاطات السالمة واخلدمة املميزة؛

(فهو جيتاز كل احلواجز واحلدود والتضحية
من أجل مسك الرضيح ،وتقبيله ،والتقرب

إىل األئمة األطهار واألولياء الصاحلني ،إن
هذا الشعور أدى إىل جذب أعداد متزايدة من

الزوار)(.)13
ّ

الجدول ( )6المنا�سبات الدينية في كربالء المقد�سة
ت

التأريخ

املناسبة املخصوصة يف كربالء املقدسة

املعلومات

 10 - 1حمرم

ذكرى وصول اإلمام احلسني إىل كربالء.

املواكب العزاء اليومية.

 10حمرم

يوم عاشوراء

اهلجري
 9حمرم

 13حمرم
 17حمرم

 25حمرم
 5صفر

 20صفر
 1رجب

يوم تاسوعاء (ليلة الوداع).

حتشد مليوين يف كربالء ملواساة الوداع

يوم معركة الطف سنة 61هـ واستشهاد اإلمام
احلسني وأصحابه.

ثالث اإلمام احلسني( دفن جسده الطاهر،

يوم دفن اإلمام احلسني وأصحابه الذين

سابع اإلمام احلسني.

ذكرى سابع يوم عىل االستشهاد.

ودفن الذين استشهدوا معه).
وفاة اإلمام السجاد.

وفاة رقية بنت اإلمام احلسني يف الشام
(دمشق)

أربعينية اإلمام احلسني ورجوع السبايا من
الشام.

زيارة اإلمام احلسني يف األول من رجب.

استشهدوا معه.

ّ
توف يف املدينة املنورة وقربه يف البقيع.

قربها يف دمشق ،وتوفيت عندما نظرت إىل
رأس أبيها اإلمام احلسني يف الطشت.

املناسبة املليونية التي تستمر يف كربالء طيلة
( )20 - 15يوم.

مناسبة خمصوصة لزيارة اإلمام احلسني.

 15رجب

زيارة اإلمام احلسني يف النصف من رجب.

مناسبة خمصوصة لزيارة اإلمام احلسني.

 4شعبان

والدة العباس بن أيب طالب.

ذكرى مولد العباس بن عيل بن أيب طالب.

 11شعبان

والدة عيل األكرب.

ذكرى مولد عيل بن احلسني األكرب.

 15شعبان

والدة االمام املنتظر.

 3شعبان

 5شعبان

والدة اإلمام احلسني.

والدة اإلمام السجاد.

ذكرى مولد اإلمام احلسني.

ذكرى مولد عيل بن احلسني السجاد.
ذكرى مولد خملص البرشية من الظلم

واإلستبداد وتشهد كربالء حتشد ًا مليوني ًا ملدة
( )4 - 2يوم.
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30- 1
رمضان

زيارة العتبات املقدسة يف كربالء يومي ًا عند
اإلفطار وبعده .وكذلك ليايل القدر إذ تشهد

شهر رمضان

كربالء حضور ًا مليوني ًا.

زيارة العتبات املقدسة يف كربالء ،وزيارة مقابر

 3 - 1شوال

عيد الفطر املبارك

 9ذي احلجة

زيارة اإلمام احلسني يوم عرفة.

 13- 10ذي
احلجة

كربالء.

زيارة خمصوصة لدعاء عرفة يف الروضة
احلسينية ،وتشهد كربالء تواجد ًا مليوني ًا.

زيارة العتبات املقدسة يف كربالء ،وزيارة مقابر

عيد األضحى املبارك.

عىل مدار
السنة

كربالء.

زيارة العتبات املقدسة يف كربالء ليلة اجلمعة
وليلة السبت ،وتشهد كربالء حضور ًا ملئات

ليلة اجلمعة

اآلالف من الوافدين.

املصــدر :اجلــدول مــن إعــداد الباحــث ،باالســتناد اىل :القمــي ،عبــاس ،مفاتيــح اجلنــان ،ط ،2مؤسســة األعلمــي للمطبوعات،
بريوت ،2002 ،ص 56 – 55و 193 – 192و 217و 272و 282و 303و 324 – 323و 356و.548 – 512

ثالث ًا :م�ستوى الطلب ال�سياحي في الزيارة

عرش من ذي احلجة ،الذي يمثل عيد الغدير
األغر ،مرور ًا بعدة مناسبات يقارب عددها

خيرج نمط السياحة الدينية عن النطاق الزماين

2.عدم إنقطاع الزائرين التقليديني للمزارات
واملراقد املقدسة يف العراق عموم ًا ،وحمافظة

بل هو موسم دائم للزيارة بإطالق ،وهو ما نلتمسه

بخالف مواعيد الزيارات املحددة بزمن ،وهو ما

الأربعينية لمحافظة كربالء المقد�سة
املألوف للمواسم السياحية االعتيادية؛ بمعنى أن
الزيارات الدينية يف العراق ذات موسم ممتد وطويل،

يف اآليت(:)14

1.كثرة عدد املناسبات والزيارات الدينية الثابتة
يف العراق كل عام ،التي تبدأ منذ بداية السنة
اهلجرية يف األول من حمرم ،ومتتد حتى الثامن
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الثالثني مناسبة سنوية.

كربالء املقدسة بشكل خاص؛ طوال العام
يعني ّأنا زيارات مستمرة وغري حمددة بوقت أو

زمن.

ويوضح اجلــدول رقــم ( )7إحصائيات عدد

الزائرين الوافدين اىل حمافظة كربالء املقدسة ،وعدد

الفنادق املستغلة لإليواء يف الزيارة األربعينية للفرتة

المحور االجتماعي والتربوي

( )1442 – 1439هـ )2020 – 2017( /م.

االرتفاع امللحوظ يف عدد اإلصابات ،غري أن للزيارة

الجدول (� )7إح�صائيات عدد الزائرين وعدد الفنادق للزيارة الأربعينية ( )1442 - 1439هـ)2020 - 2017( /م
السنة

ت

املوضوع

1439هـ2017/م 1440هـ2018/م 1441هـ2019/م 1442هـ2020/م

عدد الزائرين املحليني

12.804.840

15.128.103

12.579.955

14.553.308

عدد األجانب

2.580.160

1.871.897

2.650.000

-

47.452

40.147

7.858

216

132.956

71،990

8.118

213

770

791

799

809

180.408

212.137

15.976

429

15،385،000

17.000.000

15.229.955

14.553.308

عدد الزائرين العرب يف
الفنادق

عدد الزائرين األجانب يف
الفنادق

عدد الفنادق املسجلة

جمموع الزائرين العرب
واألجانب يف الفنادق

جمموع الزائرين لألربعينية

املصــدر :مــن إعــداد الباحــث باالســتناد اىل :مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث ،النــرة اإلحصائيــة الســنوية
2017م1439/هـــ ،ص ،16 - 15ص78؛ النــرة اإلحصائيــة الســنوية 2018م1440/هـــ ،ص 23و20؛ النــرة

اإلحصائيــة الســنوية 2019م1439/هـــ ،ص 11و13؛ النــرة اإلحصائيــة الســنوية 2020م1439/هـــ ،ص.18

يالحظ يف اجل ــدول أع ــاه؛ إنخفاض جمموع

الزائرين لألربعينية يف سنة  2019ألهنا كانت ضمن

الفرتة التي شهدت فيها املدينة وبعض املحافظات

العراقية تظاهرات شديدة ضد اخلدمات العامة
الضعيفة أو املعدمة ،فض ً
ال عن فقدان فرص العمل

للمواطنني.

كام شهد عام  2020تسجي ً
ال ملحوظ ًا النخفاض

عدد الزائرين الوافدين بسبب اجتياح جائحة كورونا

يف العامل ومن ضمنها العراق الذي شهد يف هذه الفرتة

األربعينية يف عام اجلائحة قوالً آخر ،إذ توافد املاليني

من الزائرين للمشاركة يف شعرية األربعني دون مباالة

بانتشار اجلائحة؛ فكانت إعجاز ًا إهلي ًا من خالل عدم

تسجيل إصابات تفوق معدهلا اليومي ،وكذلك
انخفاض ًا يف عدد الوفيات ،ما أعطى للمشاركني

عظمة الزيارة عند اهلل سبحانه وتعاىل ،فلطف عىل

رش اجلائحة يف الزيارة حتديد ًا.
الناس أن دفع عنهم ّ

ولألسباب ذاهتا؛ انخفض عدد الزائرين العرب

واألجانب؛ ويوضح ذلك الشكل البياين رقم (.)7
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ال�شكل (� )7إح�صائيات عدد الزائرين وعدد الفنادق للزيارة الأربعينية ( )1442 - 1439هـ)2020 - 2017( /م

وبالرجوع اىل اجلــدول رقــم ()2؛ ّ
أن الطاقة

( )%1.11من – عدد الزائرين العرب واألجانب

والبالغة ( )543فندق ًا سنة 2019؛ قد بلغت

ومعنى ذلك؛ وجود اختالل واسع النطاق يف التوازن

االستيعابية للفنادق السياحية يف كربالء املقدسة

( )170000رسير ًا ،وقد انخفضت النسبة بانخفاض
إجازات الرتخيص بمامرسة املهنة سنة  ،2020وهذا

االستيعاب ال يمثل سنة  2019نسبة ()%4.62
من عدد الزائرين العرب ،ونسبة ( )%4.78من
عدد الزائرين األجانب ،ونسبة ( )%1.35من عدد
الزائرين العراقيني .وبالتايل متثل نسبة ()%1.6

من عــدد الزائرين العرب واألجــانــب يف فنادق
حمافظة كربالء خالل الزيارة األربعينية ،ومتثل نسبة
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والعراقيني يف حمافظة كربالء خالل الزيارة األربعينية.
اإليوائي الفندقي وعدد الزائرين ملحافظة كربالء

املقدسة يف الزيارة األربعينية ،وبمقتىض احلال؛ يكون

اللجوء اىل توسيع نطاق العرض السياحي اإليوائي

ليحول الطاقة االستيعابية من ( )170ألف رسير
اىل عدد يفوق املاليني ،وبذلك يكون التوجه نحو
احلسينيات واملواكب احلسينية واهليئات العزائية

واملــدارس ،فض ً
ال عن البيوت أو ختصيص غرف

ضمن البيوت إليواء الزائرين.

المحور االجتماعي والتربوي

( )% 1،8سنة  ،2018وبلغت ( )% 2سنة ،2019

اال�ستنتاجات:
ّ 1.
إن زيارة األربعني؛ مهرجان إهلي تعبوي ،هيدف
اىل جتسيد اإليامن ،وتعميق الوالء ،وتثبيت اإلنتامء،

وإذكاء عنرص املواساة ،واملحافظة عىل اهلوية الصادقة

ملدرسة أهل البيت .وال تنحرس الزيارات
املليونية التي تشهدها حمافظة كربالء املقدسة يف
الزيارة األربعينية فحسب ،بل ّ
أن املناسبات الدينية

املخصوصة بزيارة مرقد اإلمام احلسني ممتدة

طيلة أيام السنة.

2.ال ختضع السياحة الدينية للتذبذب الناجم عن
موسمية الطلب السياحي الذي يرتفع يف موسم
الذروة السياحي ،وينخفض يف موسم الكساد

السياحي ،بل ّإنا ال ختضع للعوامل املحددة للطلب

السياحي كاألسعار ،والدخل ،وسعر رصف

العملة ،وغريها من العوامل املؤثرة عىل مستوى

ولكنها انخفضت بشكل ملحوظ سنة  ،2020إذ
بلغت ( )% 0،54عىل الرغم من زيادة عدد اجلوامع
واحلسينيات املستغلة يف سنة .2020

6.تساهم مراكز اإليواء الساندة للقطاع الفندقي يف
الزيارة األربعينية يف إجياد بعض املعاجلات واحللول

لالختالل يف التوازن اإليوائي يف الزيارة األربعينية،
وهي بذلك حت ّقق فرضية البحث ( )H1توجد عالقة
للخدمات اإليوائية الساندة يف معاجلة اختالل
التوازن اإليوائي يف الزيارة األربعينية.

7.خلت النرشات اإلحصائية لبعض البيانات
املهمة يف عنرص اإليواء ،كام هو احلال يف عدد
املستفادين من اإليواء يف املدارس ،واحلوزات

العلمية،

الرياضية ،والساحات واملالعب.

وحجم الطلب السياحي.

تتميز حمافظة كربالء املقدسة عن بقية املحافظات
ّ 3.
العراقية بتصدرها بام متتلكه من أعداد الفنادق
السياحية.

4.توافد املاليني من الزائرين للمشاركة يف شعرية
األربعني لسنة 1442هـ2020/م دون مباالة
بانتشار اجلائحة؛ فكانت إعجاز ًا إهلي ًا من خالل عدم

تسجيل إصابات تفوق معدهلا اليومي ،وكذلك
انخفاض ًا يف عدد الوفيات.

ّ 5.
أن نسبة االستفادة من اجلوامع واحلسينيات ضئيلة
جد ُا بالنسبة اىل أعداد الزائرين الوافدين اىل مدينة

كربالء املقدسة ،فقد بلغت النسبة ( )% 0.16سنة
 ،2017وبدأت هذه النسبة باالرتفاع ،إذ بلغت

والقاعات

الرياضية،

واألندية

التو�صيات:
1.دعم احلكومة املركزية للقطاع الفندقي من
خالل منح القروض امليرسة ،واإلعفاء الرضيبي

لسنوات حمددة؛ ما يسهم يف تطوير اخلدمات

الفندقية ،وتوسيع الطاقة االستيعابية التي
تساهم يف خفض توزيع خدمة األيواء عشوائي ًا
يف حمافظة كربالء املقدسة.

2.تطوير وتنمية البنى التحتية والفوقية لتخفيف
أعباء اختالل التوازن ،وتقديم اخلدمات املتميزة
للسياح والزائرين.

3.وضع تصاميم ملعسكرات إيواء مؤقتة ،تساهم
يف ختفيض مستوى اختالل التوازن يف خدمة
اإليواء.
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4.الرتكيز عىل الوعي الصحي ،ونرش ثقافة
احلفاظ عىل صحة املجتمع ،وما يستوجب من
أخذ االلتزام واالحرتاز لتضييق انتشار جائحة
كورونا ،وعىل اخلصوص يف املناسبات الدينية.

5.اإلهتامم باملساحات الكبرية الفارغة يف مركز

للطباعة والنرش والتوزيع ،كربالء املقدسة،2017 ،
ص.27

)(6كنيسة األقيرص ،وما جياورها من آثار املقابر.
)(7مجال ،محدان ،جغرافية املدن ،ط ،2العراق ،ص.175

املدينة القديمة ،من خالل توظيفها ألن تكون

)(8هادي ،أزهار جرب ،أثر شعرية زيارة األربعينية يف

فائض الطلب السياحي يف جمال اإلقامة،

(وقائع املؤمتر العلمي الدويل الثالث لزيارة األربعني)،

معسكرات إيواء غري ثابتة؛ تساهم يف ختفيض

تنمية ُخلقا اإليثار والكرم ،بحث منشور -جملة السبط

وتزويدها بمستلزمات الراحة للزائرين.

املجلد السابع /العدد الثاين  -السنة السابعة ،نيسان

6.توسيع قاعدة بيانات النرشة اإلحصائية ملركز
كربالء للدراسات والبحوث ،وشموهلا بخدمة

 ،2021ص.43)(9املصدر نفسه.

اإليواء والضيافة ،وعىل سبيل املثال؛ القاعات

)(10السعدي ،انتصار عبد عون ،املسار التارخيي لزيارة

فض ً
ال عن ساحات املرائب التي توظف لتقديم

السبط /العدد الرابع  -السنة الثانية ،2017 ،ص.82

الرياضية واألندية والساحات واملالعب،
خدمات اإليواء والضيافة.

الهوام�ش
)(1عقييل ،عمرو حقي ،املنهجية الكاملة للفنادق ،ط،1
دار وائل للنرش ،عامن ،2000 ،ص.67

)(2الدباغ ،إسامعيل حممد عيل ،وإهلام خضري شرب،
االقتصاد السياحي ،ط ،1مطبعة الكتاب ،بغداد،

 ،2014ص.51

)(3ينظر :احلوري ،مثنى طه ،اسامعيل حممد عيل الدباغ،
اقتصاديات السياحة ،ط ،1مؤسسة الوراق للنرش

والتوزيع ،عامن ،2000 ،ص.78

)(4ينظر :حسن ،حمسن ،السياحة الدينية يف العراق الواقع
واملأمول  -دراسة وصفية ،بحث منشور؛ مركز البيان
للدراسات والتخطيط ،2018 ،ص.10

)(5ينظر :جمموعة باحثني ،موسوعة كربالء احلضارية/
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األربعني  -النشأة والتطور ،بحث منشور-جملة

) (11ينظر :الغريفي ،حممود املقدّ س ،السري عىل األقدام
اىل كربالء احلسني - موسوعة زيارة األربعني

 ،2ط ،1مركز كربالء للدراسات والبحوث ،كربالء
املقدسة ،2018 ،ص.27

) (12ينظر :حسن ،السياحة الدينية يف العراق ،مصدر
سابق ،ص.79-78

)(13ينظر :سلامن ،صالح داود ،عبد الستار عبود كاظم،
أثر املراقد الدينية عىل نمو السياحة الدينية (مدينة
بغداد أنموذج ًا) ،جملة العميد ،السنة السادسة ،املجلد

السادس ،العدد الثاين والعرشون ،2017 ،ص.152

)(14ينظر :حسن ،السياحة الدينية يف العراق ،مصدر سابق،
ص.12 - 11
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املحور اجلغرايف – اجلزء األول ،ط ،1دار الكفيل

الم�صادر

للطباعة والنرش والتوزيع ،كربالء املقدسة،
.2017

1.مجال ،محدان ،جغرافية املدن ،ط ،2العراق.

2.حسن ،حمسن ،السياحة الدينية يف العراق الواقع
واملأمول – دراسة وصفية ،بحث منشور؛ مركز
البيان للدراسات والتخطيط.2018 ،

3.احلوري ،مثنى طه ،اسامعيل حممد عيل الدباغ،
اقتصاديات السياحة ،ط ،1مؤسسة الوراق للنرش

والتوزيع ،عامن.2000 ،

4.الدباغ ،إسامعيل حممد عيل ،وإهلام خضري شرب،
االقتصاد السياحي ،ط ،1مطبعة الكتاب ،بغداد،

.2014

5.السعدي ،انتصار عبد عون ،املسار التارخيي لزيارة
األربعني – النشأة والتطور ،بحث منشور – جملة
السبط /العدد الرابع – السنة الثانية.2017 ،

6.سلامن ،صالح داود ،عبد الستار عبود كاظم ،أثر
املراقد الدينية عىل نمو السياحة الدينية (مدينة بغداد

أنموذج ًا) ،جملة العميد ،السنة السادسة ،املجلد
السادس ،العدد الثاين والعرشون.2017 ،

11.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية 2017م1439/هـ.

12.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية 2018م1440/هـ.

13.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية 2019م1441/هـ.

14.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية 2020م1442/هـ.

15.هادي ،أزهار جرب ،أثر شعرية زيارة األربعينية يف
تنمية ُخلقا اإليثار والكرم ،بحث منشور – جملة
السبط (وقائع املؤمتر العلمي الدويل الثالث لزيارة

األربعني) ،املجلد السابع /العدد الثاين – السنة
السابعة ،نيسان – .2021

16.وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مديرية
إحصاءات التجارة ،مسح الفنادق وجممعات

اإليواء السياحي لسنة  ،2017بغداد.2017 ،

7.عقييل ،عمرو حقي ،املنهجية الكاملة للفنادق ،ط،1
دار وائل للنرش ،عامن.2000 ،

8.الغريفي ،حممود املقدّ س ،السري عىل األقدام اىل
كربالء احلسني - Aموسوعة زيارة األربعني ،2
ط ،1مركز كربالء للدراسات والبحوث ،كربالء
املقدسة.2018 ،

9.القمي ،عباس ،مفاتيح اجلنان ،ط ،2مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت.2002 ،

	10.جمموعة باحثني ،موسوعة كربالء احلضارية/
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Analysis of individual and social features and characteristics of Arbaeen
pilgrimage to realize the ideals of Husseini (AS) culture in the present era
Dr. AsgharTahmasebi
Shahrekard University - Islamic Republic of Iran

Abstract
One of the most important things that is emphasized in religious teachings is the pilgrimage
letter of Arbaeen Imam Hussein (AS). The importance of this pilgrimage letter is such that in
some narrations it is considered as one of the signs of a true believer.The important point is that
all the virtues and rewards that have been stated for the Arbaeen pilgrimage are for the pilgrimage with knowledge,which its features are obvious in individual and social dimensions.The
desirable pilgrimage, which is emphasized in the narrations,is based on the features that have
two positive approaches in relation to pilgrims:The first is that it helps to increase the value of
pilgrimage and its acceptance, and the second is that it has great effects on the individual and
social life of pilgrims, the most important of which is the increase of knowledge and excellence
of lifestyle.
Accordingly, the present study has studied the desirable pilgrimage of ArbaeenHusseini (AS)
with a descriptive-analytical method and, considering the general popularity of this pilgrimage
in the last decade, has briefly discussed its do’s and don’ts.The result is that paying attention to
the characteristics of the desirable pilgrimage in ArbaeenHusseini (AS) and its culture among
pilgrims will have important results, including:Paying attention to these features and characteristics in individual dimension will increase knowledge in pilgrims and accordingly, the lifestyle of Husseini (AS) in the community will be more than before;In the social dimension, in
addition to creating a culture of Arbaeen pilgrimage, while eliminating ethnic and religious
differences, it can bring a single culture of different ethnic groups and nations because of Imam
Hussein’s (AS) love, and the purpose will be propagating the unity of the Islamic society along
with divine values at
 the global level.
Keywords: Arbaeen Pilgrimage, Imam Hussein (AS), Individual features andcharacteristics, Social features and characteristics.
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المقدمة
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ي ُ
ي ُ
هل الب ِ
یار ِة بِ ِعل ٍم َو َقد ُذ ِك َرت
يت ت َُؤ ِّكدُ أمهية ِّ
َأ ِ َ
الز َ
عامل وال َف ِ
ِ
یار ِة.
ضائ ِل ِل َذا النَو ِع ِم َن ِّ
ال َعديدُ م َن األَ ِ َ
الز َ
ـل الب ِ
يتِ َ 
ِ
عني
ـب َع َل
زوار األَر َب َ
بِاتبا ِع َأهـ ِ َ
يـ ُ
أوالً ِ
یار ِة بِ َمعر َف ٍةَ ،وثان ًيا َ ِ
ب َأن ينظِموا
القيا ُم بِ ِّ
َّ
ي ُ
الز َ
ِ
ِ
ِ
ياتم عىل وفق تَعالي ِم َأ ِ
هل ال َبيت .ل َذل َك َع َل
َح َ ُ
ني و ُ ِم ِ
حل َس ِ
َجي ِع َأتبا ِع ِ
بیه َأن َينتَبِهوا إىل
َ
اإلما ِم ا ُ
مسار ِ
اإلما ِمَ ،ف َّ
إن َأ َحدُ األمثِ َل ِة
ُماهداتِ ِه َو َيت َب ُعوا
َ
ِ
حل َس ِ
ف سری ُت ُه
ُعر َ
َع َل َطري َقة اإلما ِم ا ُ
نيُ ه َو َأن ت َ
السجا ُدَ هذا
َوال َع َم ُل ِبــا ،كَام ُيـ َـؤ ِّكــدُ اإلمــا ُم َّ
األَ ِ
قول" :إِ َّن َأ ْبغ ََض الن ِ
مر َو َي ُ
َّاس إِ َل اللَِّ َع َّز َو َج َّل
َم ْن َي ْقت َِدي بِ ُسن َِّة إِ َما ٍم َوال َي ْقت َِدي بِ َأ ْع َملِه"(َ )1و َن َظر ًا
ِل ِ
وض َح َهذا البحث بِإجياز
مه َي ِة َه َذا ا َملوضو ِع َف َقد َأ َ

رغوب فيها ِف األَر َب ِ
ِ
حل َسيني َوعىل وفق
یارة ا َمل
َ
عني ا ُ
الز َ
صائ ِصها ِف َأ ٍ
التَّعالي ِم الدِّ يني ِة َف َقد َعب َعن َأهم َخ ِ
بعاد
َ
َ ِّ
ََ
ُم َت َل َف ٍة.

�أَ ُ
الح َ�سين
همية ِزیا َر ِة الأَر َبعينَ ِللإما ِم ُ
یــار ِة ِ
اإلمــا ِم
َو َقد ن ُِق َلت ِر
ٌ
وايــات َعديد ٌة َعن ِز َ
حل َس ِ
عني خاصة ،و ُك ُّلها
ـار ِة األَر َب َ
ا ُ
ني عامة َو ِزیـ َ
آثارها و َف ِ
الز ِ
ِ
ضائ ِلها العالِ َی ِة.
یارة َو ِ َ
تَدُ ُّل َع َل َأمه َية ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عني إذ َي ُ
قول
ـار ُة األَر َب َ
َومن َأ َه ِّم خصال ا ُملؤم ِن ِزیـ َ
ات ا ُْل ْؤ ِم ِن َخ ٌْس َص َل ُة
االمام العسكريَ " :ع َل َم ُ
ِ
إِحدَ ى و َْ ِ
ني َوالتَّخَ ت ُُّم بِا ْل َي ِم ِ
ني
ني َو ِز َي َار ُة ْالَ ْر َبع َ
ال ْمس َ
َ
ْ
ِ
ِ
البِ ِ
ني َو َْ
َو َت ْعف ُري َْ
الرحيم"(.)2
الر ْ َ
ح ِن َّ
ال ْه ُر بِـ بِ ْس ِم اللَِّ َّ

مهية ِز ِ
الصاد ُقَ عن َأ ِ
ِ
َي ُ
یارة اإلما ِم
قول اإلما ُم
س ُه َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َل اللَِّ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ا ُ
حلسني"َ :م ْن َ َّ
ون ع َلي ِه سكْر ُة ا َْلو ِ
ت َو َه ْو ُل ا ُْل َّط َل ِع َف ْل ُيكْثِ ْر ِز َي َار َة
َو َ ُت َ َ ْ َ َ ْ
يِ زيار ُة رس ِ
احل َس ْ ِ
ال َس ْ ِ
يَ فإِ َّن ِز َي َار َة ُ
َق ْ ِب ُْ
ول
َ َ َ ُ
قول ِف َف ِ
آخـ َـر َی ُ
اللَِّ"(ِ )3ف موضع َ
یار ِة
ضل ِّ
الز َ
عر َف ِة اإلما ِم ا ُ ِ
ال َس ْ ِ
َ
ب ُْ
ي
بِ َم َ
حل َسني"َ :م ْن أتَى َق ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ني َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو ُأ ْعطِ َي
ت ََش ُّوق ًا إِ َل ْيه َك َت َب ُه اهللُ م َن ْالمن َ
ت لِو ِ
ال َس ْ ِ
اء ُْ
يَ حتَّى َيدْ ُخ َل
كِتَا َب ُه بِ َي ِمين ِ ِه َوك َ
َان َ ْت َ َ
َْ
النَّ َة َف ُي ْسكِنَ ُه ِف َد َر َجتِ ِه -إِ َّن اللََّ َع ِزي ٌز َحكِيم"(.)4
ويف هــذا الــصــدَ ِد َقــد ُذ ِكـــرت اآلثــار الدُّ ني ِ
وية
َ َ
َ
َ
َ
واالُخــرویـ ِـة الع ِ ِ
زیار ِة اإلمــا ِم احلُ َس ِ
ني:
َ
ظيمة ل َ
َ َ
َ
ُوروا ُْ
يَ و َل ْو ك َُّل َسن ٍَة َفإِ َّن ك َُّل َم ْن َأتَا ُه
ال َس ْ َ
"ز ُ
ارف ًا بِح ِّق ِه َغي ج ِ
َع ِ
اح ٍد َل ْ َيك ُْن َل ُه ِع َو ٌض َغ ْ ُي َْ
الن َِّة
َْ َ
َ
ور ِز َق ِرزْق ًا و ِ
اسع ًا َوآتَا ُه اهللُ َم ْن ِق َب َل ُه بِ َف َرحٍ [بِ َف َرجٍ]
َ
َُ
َع ِ
اج ٍل َو َذك ََر َْ
ال ِديث"(.)5
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الز ِ
َتعدَّ د ِ
ت ِ
یارة َع َل األَقدا ِم َو ُك ُّلها
الر
ُ
وايات َع ِن ِّ
َ َ
ِ
قيمتهَ .ي ُ
قول اإلما ُم
َتــدُ ُّل َع َل عظمة َه َذا ال َع َم ِل َو َ
ِ
ِ
ال َس ْ ِ
َ
ب ُْ
َب
يَ ماشي ًا َكت َ
الصاد ُق"َ :م ْن أتَى َق ْ َ
ما َعنْ ُه َأ ْل َ
اهللُ َل ُه بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة َأ ْل َ
ف َس ِّيئ ٍَة
ف َح َسن ٍَة َو َ َ
َو َر َفـ َـع َل ُه َأ ْل َ
ات َفا ْغت َِس ْل
ت ا ْل ُف َر َ
ف َد َر َجـ ٍـة؛ َفـإِ َذا َأ َت ْي َ
الذلِ ِ
ش َحافِي ًا َو ْام ِ
ك َو ْام ِ
ش ا ْل َع ْب ِد َّ
َو َع ِّل ْق َن ْع َل ْي َ
يل
ش َم ْ َ
اب َْ ِ ِ
َب َأ ْر َبع ًا ُث َّم ْام ِ
ش َقلِ ًيل
َف ـإِ َذا َأ َت ْي َ
ت َب َ
الائر َفك ِّ ْ
ِ
ُثم كَب َأربع ًا ُثم ائ ِ
ْت َر ْأ َس ُه َف ِق ْ
َب َأ ْر َبع ًا
َّ ِّ ْ ْ َ
َّ
ف َع َل ْيه َفك ِّ ْ
ِ
َب َو َص ِّل عنْدَ ُه َو ْاس َأ ْل] َو َص ِّل َأ ْر َبع ًا َو ْاس َأ ِل اللََّ
[ َفك ِّ ْ
ِ
اجتَك"(َ )6و ِف موضع َ
ب ُحسني بن ُث َوير
آخ َر ُياط ُ
َح َ
ال َس ْ ِ
َ
ب ُْ
َو َی ُ
ي ت ََش ُّوق ًا إِ َل ْي ِه َك َت َب ُه اهللُ
قول"َ :م ْن أتَى َق ْ َ
ِِ
ِ
َان
ني َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو ُأ ْعطِ َي كِتَا َب ُه بِ َي ِمين ِ ِه َوك َ
م َن ْالمن َ
ت لِو ِ
ال َس ْ ِ
اء ُْ
يَ حتَّى َيدْ ُخ َل َْ
النَّ َة َف ُي ْسكِنَ ُه ِف
َ ْت َ َ
َد َر َجتِ ِه -إِ َّن اللََّ َع ِزي ٌز َحكِيم"(.)7
ِ
ِ ِ
یار ِة ِ
وايات تَدُ ُّل َع َل َف ِ
اإلما ِم
الر
ضل ِز َ
ك ُُّل هذه ِّ
حل َس ِ
حلسيني َأن
ا ُ
حل َــر ِم ا ُ
ــزوار ا َ
ني بِأ َّن ُه َيــدُ ُر بِ َ
راعاة َش ِ
ِ
األعامل وال َف ِ
یار ِة
ضائ َل بِ ُم
ي ِّققوا َه ِذ ِه
عائ ِر ِّ
َ َ
َُ
الز َ
و َف ِ
ضائ ِلها.
َ

�ص ال َف ُ
َ
ردية ِفي ِزیا َر ِة الأَر َبعين
الخ�صا ِئ ُ
ِ
ِف ِز ِ
عض
حل َسنيَ ب ُ
یــارة األَربعني لإلما ِم ا ُ
َ
سب ه ِذ ِه الصفاتِ
ِ
ِ
اخل ِ
ِ
صائ ِ
ص لك ُِّل م َن
الزوار َوبِ َح ِ َ
ِّ
َ
ٍ
َف َّ
خص َأن ُيعنى ِبِم.
إن َلُم جانِ ًبا َشخص ًيا َو َعىل ك ُِّل َش
ِ
و ِمن َأهم اخل ِ
صائ ِ
ص َّ
یار ِة األَربعنی:
َ ِّ َ
َ
الشخصية ِف ِز َ

هلل
الزیار ُة ِلر�ضا ا ِ

العباد ِة ِف التَعالي ِم الدِّ ِ
بادئ ِ
ِمن َأهــم م ِ
ينية َأي
َ
َ ِّ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
بار ٍة
َأسمى َهذه ا َملبادئ ُه َو العبا َد ُة لرضا اهللِ .بِع َ
ياة ا ُمل ِ
سلوب ح ِ
قيقيني َف َّ
إن
حل
خــرى ِف ُأ
َ
ؤم َ
ِ َ
نني ا َ
ُأ َ
ِ
للح َ
صول َع َل ِرضاه َف َقط ِه َي
عبا َد َة اهللِ َوالسعي ُ
عار ِ
ِمن أعظم التَعالي ِم َوا َمل ِ
ف؛ َّ
إن اهللَ ُسبحا َن ُه َوتَعاىل
ِ
الر َ
الصدَ ِدُ " :ق ْل
ُياط ُ
عظمِ ف َه َذا َّ
سول األَ َ
ب َّ
ني"
إِ َّن َصاليت َون ُُسكي َو َ ْ
ياي َو َمايت لِ َر ِّب ا ْلعا َل َ
م َ
ول اهللِ يعني الع ِ
إن الت ََمرك َُز َح َ
(االنعامَّ )162/
بود َي َة
ُ
َ
الكام َل َة لِ و َليس ُمتَص ًا بو ٍ
ِ
قت وم ٍ
كان ُمَد َد ِ
ین،
َ َ
َ َ
َ َ
ياة الب ِ
احل ِ
ب ِ
يع َجوانِ ِ
رشية.
َ
شم ُل َج َ
َولكنَّ ُه َي ُ

ِ
ِ
ِ
ب
َفا ُملؤم ُن َي َرى اهللَ دائـ ًـا َع َل أنَّه شاهدٌ َو ُمراق ٌ
ظاهره ِ
ِلَعاملِ ِه و َليس َف َقط ِ
حاض ِعندَ اهللِ َولكن َی َری
ُُ
َ َ
ٌ
حمرض اهللِ تَعاىل ِ
ِ
حاض ًا،
رسار ُه ِف
َأ ً
فكار ُه َو َأ َ
يضا َأ َ
َ
ـاو ُل ِ
ذلك ُيـ ِ
دائـ ًـا َأ ّل َيطئ ِف َم َ ِ
لِ َ
ض اهللِ َو ُي َط ِّه ُر
فكار ُه َوأعام َل ُه ِل ِهل ِهَ .ي ُ
قول ال ُق ُ
َريم"َ :أ َل ْ َي ْع َل ْم
رآن الك ُ
َأ َ
بِ َأ َّن اللََّ َيرى"(العلقَ )14/وقد َ
َريم
قال النَّبي الك ُ
أليب ذر":ا ْع ُب ِد اللََّ ك ََأن َ
َّك ت ََرا ُه َفإِ ْن َل ْ َتك ُْن ت ََرا ُه َف ُه َو
َي َراك"( .)8ويقول اإلمام الرضا يف هذا الصدد:
ال ْل ِق َو َص َل ُح ُه ْم إِ َّل بِ ْ ِ
" َف َل ْم َيك ُْن ِق َوا ُم َْ
ال ْق َر ِار ِمن ُْه ْم
بِعلِي ٍم َخبِ ٍري يع َلم الس و َأ ْخفى ِآمر بِالص َلحِ ن ٍ
َاه َع ِن
ٌ َّ
َ ْ ُ ِّ َّ َ
َ
ا ْل َفس ِ
ُون ِف َذلِ َ
ك ان ِْز َج ٌار
اد َو َل َ ْت َفى َع َل ْي ِه َخافِ َي ٌة لِ َيك َ
َ
ِ
ِ
َُل ْم َع َّم َ ْ
ون بِه م ْن َأن َْوا ِع ا ْل َف َساد"(.)9
ي ُل َ
النِّ َّي ِة ُم ِه َّم ٌة ِجدّ ًا ِف َأ ْم ِر َا ْ ِ
ليـ َـا ِن بِاللَِّ َوبِ َم ْعنى َأ َّن
ا ُمل ِ
ِ
ب َأن ُيعطي ك َُّل َأعاملِ ِه ِم َن األَ ْع ِ
ؤم َن َ ِ
الشخصية
امل
ي ُ
َ
االجتِم ِعي ِة و َا ْل ِعب ِ
ِ
ِم ْث ُل َا ْلَك ِ
اد َّي ِة...
ْل َو َالنَّ ْو ِم إِ َل َا ْلَ ْع َم ِل ْ َ َّ َ َ
ولِ ويك ُ ِ
ِ
ش ٍء ِم ْن َأ ْج ِل
َ ََ
ُون م ْن َأ ْج ِل ر َضا ُه َي ْع َم ُل ك ُُّل َ ْ
ول َالـ َّـر ُسـ ُ
التقرب ِمـ َن َاللََِّ .ي ُق ُ
يم
":ما
ـول َا ْلك َِر ُ
ّ
َ
ِ
ني َصباح ًا إِالَّ َج َر ْت
أخلص ع ْبدٌ لِ َع َّز و َج َّل َأ ْر َبع َ
يع َا ِْلك َْم ِة ِم ْن َق ْلبِ ِه َع َل لِ َسانِ ِه )10(".و َت ُق ُ
ضة
َينَابِ ُ
ول َح ْ َ

المحور االجتماعي والتربوي

":م ْن َأ ْص َعدَ إِ َل َاللَِّ َخالِ ِ
ص ِع َبا َدتِ ِه
َفاطِ َم َة َا َّلز ْه َر ِاء
َ
أهب َط اهللُ ِ
فض َل َم ْص َل َحتِ ِه.)11(".
إليه َأ َ
َ

ّ
وإن زیــار َة اإلمــا ِم احلُ َسني ال يتستَثنَى ِمن
ِ
الزیار ِة َلِن يزور اإلمام لِ
َه َذا َو َجيع ِ
رضاء
آثار ّ َ
َ
َ ُ
ِ
زیار ِة ِ
اهللِ َأي َّ
طو َة األُ َ
اإلما ِم
أن اخلُ َ
ول َواألَساس َي َة ل َ
ِ
الصاد َق ُة لِرضا اهللِ .و َي ُ
قول
احلُ َسنيِ ه َي النِّي ُة
ِ
َار ُْ
مت َِسب ًا َل َأ َش ًا
ي ُْ
ال َس ْ َ
اإلما ُم ّ
الصاد ُق"َ :م ْن ز َ
ت َعنْ ُه ُذنُو ُب ُه ك ََم
م َص ْ
اء َو َل ُس ْم َع ًة ُ ِّ
َو َل َب َطر ًا َو َل ِر َي ً
ِ
ِ
َب َل ُه
ُي َم َّح ُص ال َّث ْو ُب بِا َْلاء َف َل َي ْب َقى َع َل ْيه َدن ٌَس َو ُي ْكت ُ
بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة ِح َّج ٌة َوك ُِّل َما َر َف َع َقدَ م ًا ُع ْم َرة"(.)12

وما ال َش َّك فِ ِيه َإ َّن ه ِذ ِه ال َف ِ
ِ
ضائ َل السامي َة َس ُت ْع َطى
َ
َّ
ِ
زور ِ
 بِ َم ْع ِر َف ٍة َوفقط لِ ِرضا اهللِ،
ي ُ
ال َس ْ َ
اإلمام ْ ُ
َل ْن َي ُ
ِ
ِ
ـار ُة ِ
ْ
اإلما ِم
إن َي ْف َع َل ا ُْل ْؤم ُن َش ْيئ ًا ُي ْرض اهللُ َعنْ ُه َو ِز َيـ َ
الُ َس ْ ِ
ْ
يُ ه َو َأ ْس َمى َما ْير ِض اللَُّ .أو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن
ساح َة َه ِذ ِه ِ
الز َي َار ِة بِ َع َظ َم ٍة َو َيت ََح َّم ُل َ
َيدْ ُخ ُل َ
ون ك َُّل
ون َ
ِ
املشقات ِل َ ِذ ِه ِ
يار ِة َو ُي َؤ ُّد َ
يار ِة لِ َل ُ ْم
يض َة ِّ
ون َف ِر َ
الز َ
الز َ
ِ
ف.
توص ُ
يم ٌة ال َ
ق َ

عر َف ِة
ِ
الزیا َر ُة َم َع ال َم َ

ِ
ِ
یــار ِة
خــرى ا َّلتي َأکَّ ــدَ ت ِف ِز َ
َومــ َن األَشــيــاء األُ َ
ِ
حل َس ِ
یار ِة ِ
نيُ هي
اإلما ِم ا ُ
األَئمةَ والسيام ِف ِز َ
عر َف ُة بِمعنى َأ َّن َع َلی ِ
الزیار ُة مع ِ
العل ِم َوا َمل ِ
ِ
الزائ ِر َأن
َ َ
َ
ف ح َّق اإلما ِم و َأن ي َّطلع َع َل م ِ
َي ِ
قص َح ٍد
َ َ
َ َ َ
عر َ َ
نصبِه إِىل َأ َ
َو َأن َي َ
نفذ َه ِذ ِه ا َملعرف َة َع َملي ًا.
َّ
زور ُه َو ُح َج ُة اهللُ َو َخلي َف ُة اهللِ
إن اإلما َم ا َّلذي َي ُ
و َخلي َف ٌة َع َل احل ِق لِ
ِ
لرسول الكَري ِمَ ا ّلذي هو ٍ
خال
َ
َ
ِ
جس ،ك ََذلِ َك بِ ِ
ذار ٍة َو ِر ٍ
إذن اهللِ لِإلما ِم َمكانَة
من ك ُِّل َق َ

وکَرامات يستَطيع َأن يفع َلها ،بِ ٍ
َيب َأن
ُ َ َ
َ
َ
عبارة أخری ِ ُ
َ
أن لِإلما ِم ِوالي ًة تَكويني ًة َع َل اخللي َقةِ.
َيع َلم َّ
َ
َ

اجلامع ِة الك ِ
ِ
ب اإلما ُم
ـار ِة
َ
َبرية َع َّ َ
َعن َه َذا َو ِف ِزیـ َ
َ
َفصيل َعن م ِ
ِ
ئم ِةَ و ِذ ِ
ِ
اهلادي بِالت
كر
عر َفة األَ َ
َ َ
ِ
جدر بِ ِ
حل َسيني
زوار َح َر ِم ا ُ
َمناصبِهم َو ُرتَبِ ِهم .ف َي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اجلام َع ِة
ـار َة
قرأوا ِزیـ َ
َو َغ ِريهم م َن األَئمةَ أن َي َ
َبرية بِ ِ
إلقاء نَظر ٍة ِ
الك ِ
فاح َص ٍة َو َأن َيكونوا َع َل ِدرا َي ٍة
َ
ِ
ِ
األئم ِة .تُعد ِ
ور َتـ ِ
ـب
اجلام َع ِة
الزیار ُة
َ
بِ َمكانَة ُ
ِ
ِ
َبري ِة ِمن َأ َه ِم ِ
یارات
یارات ا َّلتي املؤكدة ِف ِز
الز
الك َ
ِ
الزیار َة مع ا َمل ِ
ٍ
ِ
إن ِ
أخرى َف َّ
عرفة
َ َ
األئمة .من ناحية َ
أن َع َل ِ
َيعني َّ
امرس هذه ا َملعرف َة َیفعلها
الزائ ِر َأ ً
يضا َأن ُي َ
يب َع ِ
ليه َأن َي َ
فعل ما َيرىض َعنه
َعملي ًا ،بِمعنى أنَّه َ ِ ُ
األئم ُةَ وجيتنب ما ال َيرضونَه.

َأي َيسري ِف ال َّط ِ
ريق ا َّلــذي َس َلكَه األئم ُة.
ُ
یارة مع ا َملعرفةِ
الز ِ
وايات عديد ٌة َعن ِ
َو َقد َو َر َدت ِر
ٌ
َ َ
الص ِ
بِاإلما ِم احلُ َس ِ
نيِ منها َق ُ
ادق
ول اإلما ِم ّ
ِ
ال َس ْ ِ
ِ َ
ِ َ
ب ُْ
ي
ل َبشري دهانَ ":يا َبش ُري ،أ ُّي َم ُم ْؤم ٍن أتَى َق ْ َ
ِ
ارف ًا بِح ِّق ِه ِف َغ ِي يو ِم ِع ٍ
ون ِح َّج ًة
يد كُتِ َب ْ
ش َ
ْ َْ
َع ِ َ
ت َل ُه ع ْ ُ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ون َغز َْو ًة
ش َ
ش َ
ب َ
َوع ْ ُ
ورات ُم َت َق َّب َلت َوع ْ ُ
ون ُع ْم َر ًة َم ْ ُ
اد ٍل.ومن َأتَاه ِف يو ِم ِع ٍ
مع َنبِي مرس ٍل َأو إِما ٍم ع ِ
يد
ََ ْ ُ َْ
ْ َ َ
َ َ ٍّ ُ ْ َ
ت َل ُه ِما َئ ُة ِح َّج ٍة َو ِما َئ ُة ُع ْم َر ٍة َو ِما َئ ُة َغز َْو ٍة َم َع َنبِ ٍّي
كُتِ َب ْ
مرس ٍل َأو إِما ٍم ع ِ
اد ٍلَ .و َم ْن َأتَا ُه ِف َي ْو ِم َع َر َف َة َع ِ
ارف ًا
ْ َ َ
ُْ َ
ت َله َأ ْل ُ ِ ٍ
ِ ِ
ـف عمر ٍة مــرور ٍ
ات
بِ َح ِّقه كُت َب ْ ُ
ف ح َّجة َو َأ ْلـ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
ف َغزْو ٍة مع َنبِي مرس ٍل َأو إِما ٍم ع ِ
م َت َقب َل ٍ
ت َو َأ ْل ُ
اد ٍل.
ْ َ َ
ُ َّ
َ َ َ ٍّ ُ ْ َ
ف بِ ِم ْث ِل ا َْلو ِق ِ
ت َل ُهَ :و َك ْي َ
ف؟ َق َالَ :فنَ َظ َر إِ َ َّل
َق َالَ :ف ُق ْل ُ
ْ
ِ ِ َ
ِ ِ
ِش ْب َه ا ْلغ َْض ِ
ب
ب ُث َّم َق َالَ :يا َبش ُري إ َّن ا ْل ْؤم َن إ َذا أتَى َق ْ َ
ي يوم عر َف َة وا ْغتَس َل بِا ْل ُفر ِ
ال َس ْ ِ
ُْ
ات ُث َّم ت ََو َّج َه
َ
ََْ ََ َ َ
إِ َلي ِه َكتَب اهللُ ع َّز وج َّل َله بِك ُِّل ُخ ْطو ٍة ِحج ًة بِمن ِ
َاسكِ َها
َ
َ َ َ ُ
َ
َّ َ
ْ
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الصدَ ِد َتَدَ َ
ث
َو َل َأ ْع َل ُم ُه إِ َّل َق َال َو َغز َْوة"(َ )13و ِف هذا َ
یارة مع ا َمل ِ
الز ِ
اإلمام موسى كاظمَ عن ِ
عرفة
أمهية ِّ
َ َ
ُ
ِ
ِ
َو ِ
ال َس ْ ِ
يَ ع ِ
ب ُْ
ارف ًا
":م ْن ز َ
آثار هذه الزیارة َ
َار َق ْ َ
بِ َح ِّق ِه َغ َف َر اهللُ َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه َو َما ت ََأ َّخر"(َ )14و َليس
ِ
معنَى ِ
األحاديث َأ َّن َمن زار اإلما َم احلسني
هذه
َ
هذه األحاديثِ
لكن ِف ِ
واِرتكَب معصي ًة َفيغفر اهللُ َله و ِ
ُ َ
َ
َ
ُ
ِ
َمعنَى ِ
یار ِة َم َع ا َملعر َف ِة بِ َمعنى َّ
لم بِ َمکان َِة
أن َمن َله ع ٌ
الز َ
االما ِم احلسنی ویزوره مع العل ِمَ ،فتُصبِح ِ
ِ
هذه
ُ
ََ ُ َ َ
َُ
ِ
ِ
زائر اإلما ِم
احلسني أو
یار ُة َع َمل ًي ًة َوال خيطئ ُ
الز َ
حرمة ِ
ِ
ِ
هلَ ،ف َب ِ
جل ِ
هذه
سبب
إذا َأخ َطأ َف َیتَک ُ
ب َع ِن ا َ
یارة ومعرفتِها ي ِ
الز ِ
ِ
أيضا َع َل
غف ُر اهللُ ُذنو َب ُهِ ،مّا َيدُ ُّل ً
َ
َ َ
فإن ِم َثل ه ِ
َمكان َِة اإلما ِم احلسنيَ وعظمتهَّ .
ذه
َ
ِ
األحاديث ِمن ِخ ِ
الل َح ِ
یار ِة َع َل العارفني
رص ِّ
الز َ
الزائر بِم ِ
قیقنی تَظهر َأ َّن ِ
حل ِ
عرفة ِ
سني
اإلما ِم ا ُ
َ َ
حل َ َ ُ
ا َ
جــات ومست ٍ
ٍ
َويات َل َي ُعد َيرتَكبها ِف
َي ِص ُل إِىل َد َر
َ ُ
عاص ا َّلتي ال تَغت َِفر .و ِف ه َذا الص ِ
نوب وا َمل ِ
ُ
دد َقد
ُ َ َ
َّ
الذ ِ َ
ِ
الصادقِ ف شعر َی ُ
قول َّ
ن ُِقل عن اإلما ِم
احلبيب
إن
َ
يبه ،بِمعنى َأنَّه ین ُف ُذ بِ ِ
ِ
الكام ِل ما َ ِ
ب َوما ال
َ
ُي ُ
ي ُ
طيع َمن ُ ُّ َ
َِ
ب فِع ُل ُه يف احلياة:
ي ُ
َت ـعـ ِ
ال َلـــــ َه َ
ـي ْ ِ
ْــــت ُت ـ ْظـ ِـهـ ُـر ُحـ َّبـ ُه
وأن َ
ْ

ــــذا َلــعــمــر َك ِف ا ْل ِ
ــفــ َع ِ
ــال َبـ ِـديــع
َه َ َ ْ ُ
ــك ص ـ ِ
ـادقــ ًا َلَ َط ـ ْع ـ َت ـ ُه
ـــو ك َ
َـــان ُحــ ُّب َ َ
َل ْ
ـح ـ ِ
إِ َّن ا ُْل ـ ِ
ِ
()15
ـــب ُمــطِــيــع
َّ
ـــن ُي ُّ
ـب َل ْ

ِ
َعزيز الب ِ
َف َّ
عد ا َملعريف ِتا َه
األئمةُ ه َو َأ َحدُ
إن ت َ ُ
ِ
الـ ُّـر ِ
رغوبة َوالذي َ ِ
وط ا ُملسبِ َق ِة لِ ِ
یار ِة ا َمل
ب َأن
ي ُ
لز َ
وار َأثناء ِز ِ
يأخذ ِف احلسبان بِ ِج ٍ
األربعني
یارة
َ
دية ُ
الز ِ َ
ِ
حل َسني.
لإلما ِم ا ُ
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ِمن األُم ِ ِ
ال َي ِاة العلم َّي ِة و ا ْل َع َم ِل َّي ِة
ور ا َّلتي َأ َّكدَ ت ِف ْ َ
َ ُ
ِ
ـل ا ْلبي ِ
النتِباه إِ َل الص ِ
تِ هي ِ
الة ِف َا ِ
ول
لَ ْهـ ِ َ ْ
َّ
َ ُ
َ
االهتِامم بِالصال َِة ِف َأي مو ِق ٍ
قت و َأوالً إِ َّن ِ
ا ْلو ِ
ف َوثانِي ًا
ِّ َ ْ
َ َّ
َّ
َ
ول ا ْلو ْق ِ
ِ
ِ ِ
ت بِ ُح ُض ِ
ور ا ْل َق ِ
لب َي ُق ُ
ول
الصالَة ِف َا ِ َ
ال ْهت َم َم بِ َّ
المام الص ِ
"خ ْص َلت ِ
َان َم ْن كَا َنتَا فِ ِيه َوإِ َّل
اد ُقَ :
ْ ِ ُ َّ
ُب ِق َ
يلَ :وما ُها؟ َق َال:
ُب ُث َّم ا ْعـز ْ
ُب ُث َّم ا ْعـز ْ
َفا ْعز ْ
()16
الص َل ُة ِف َم َو ِاقيتِ َها َوا ُْل َحا َف َظ ُة َع َل ْي َهاَ ،وا ُْل َو َاساة"
َّ
َحنُوا ِشيع َتنَا ِعنْدَ َث َل ٍ
يقول يف حديث آخر" :امت ِ
ث
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
الص َل ِة َك ْي َ
ما َف َظت ُُه ْم َع َل ْي َها َوعنْدَ
ف َُ
عنْدَ َم َواقيت َّ
ف ِح ْف ُظهم َلا ِعنْدَ عدُ ونَا ،وإِ َل َأمو ِ
َ
س ِار ِه ْم َك ْي َ
ال ْم
َْ
َ ِّ َ
ُ ْ
أَْ
ل ْخ َو ِ ِ
ات ْم ِ ِ
َك ْي َ
ان ْم فِ َيها"( )17ويف حديث آخر
ف ُم َو َاس ُ ُ
ِ
ال َس ِن
يؤكد أمهية ذلكَ " :ع ْن َأ ِب َبص ٍري َق َال َق َال َأ ُبو ْ َ
ِ
ب ا ْل َو َفا ُة َق َال ِلَ :يا ُبن ََّي إِ َّن ُه َل
ض َأ ِ َ
ْالَ َّو ُل إ َّن ُه ََّلا َح َ َ
َين َُال َش َفا َع َتنَا َم ِن ْاستَخَ َّ
الص َلة"(.)18
ف بِ َّ

ال َس ْ ِ
َتك ِْشف ِس َري ُة ْ ِ
يِ ف َي ْو ِم َعاشورا َء
الما ِم ْ ُ
الة والص ِ
ِ
عىل نحو َص ِح ٍ
الة ِف َأ َّو ِل
الص َ َّ
يح َع ْن أمهية َّ

ِ
الصال ُة ِف ِ
ت ِك ْ ِ
اول
ال َس ْ ُ
يَّ 
الما ُم ْ ُ
َو ْقتهاَ .ل ْ َي ْ ُ
ِ
ل َظ ًة َو ِه َي
ت ْك ُه ال َعدُ ُّو ال َّل ُ
عني َ ْ
ا ْل َو ْقت ِف َيـ ْـو ٍم َل ْ َي ْ ُ
ِرسا َل ٌة م ِهم ٌة ِل ِمي ِع م ِ
ال َس ْ ِ
شاة ِ
يِ .ف
اإلمــا ِم ْ ُ
ُ
ُ َّ َ
نيِ َ .
ب َع َل الزوار احلسني َ
آن َينْتَبِ ُهوا
يار ِة ْالَ ْر َب ِع َ
ي ُ
ِز َ
إِ َل ه ِذ ِه َا ْل َق ِضي ِة َا ُْل ِهم ِة ِف َأي مو ِق ٍ
ف َو َتن ِْف ُ
يذ ِر َسا َل ِة
َ
ِّ َ ْ
َّ
َّ
االهتِام ِم للص ِ
يِ من ِخ ِ ِ
ال َس ْ ِ
ِْ
الة ِف
الل ْ
َّ
ْ
ال َمــا ِم ْ ُ
ِ
أول َو ْقتِها.

َب ُ
الم ِتنا ِع َع ِن
الجهو ِد ِلأداءِ
بات َوا ِ
الواج ِ
ِ
ذل ُ
حظورات
ال َم
ِ

المحور االجتماعي والتربوي

ِ
حل ِ
َّ
سني
إن زیـــار َة األئمةَ واإلمــــا ِم ا ُ
ضائ َل وآثار ون ِ
فيه ِمن َف ِ
ُل ما ِ
خاصة بِك ِ
َتائ َج ُمستَحب ًا
َ َ َ
ِ
االلتِ
طاق ِ
ِ
َدخل ِف نِ ِ
بار ٍة أخرى ال ت ُ
زامات
مؤكد ًا .بِع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عیة َی ُ
کون
حال ِم َن
الدينيةَ .ع َل َأي
الناحية الشَّ
بات َع َلیها صحیح ًا .وهـ ِ
َح ِ
ط�لاق ا ُملست ِ
اِ
ُ
ـذه النُقط ُة
َ
َ
تَعود إىل ح ٍ
ِ
ِ
قيقة ّ
زوار اإلما ِم
وغري ِه
احلسني
َ
ُ
أن َ
ِ
ِ
ِ
َ
الرئيسة َين َبغي
ِم َن األئمةِ ف ا َملرحلة
األول َو َ
َأن يقت َِص ع َل ِ
ِ
ِ
اإلهلية والتَخيل َع ِن
الواجبات
أداء
َ َ َ
الن ِ
الواجبات ال تُؤدى َوال ترتك
َواهي ،أي مادامت
ُ
ِ
ستحبات .لِ َ
ذلك َينبغي
ا َملحظورات َفال فائد َة ِم َن ا ُمل
ِ
ِ
زوار اإلمــا ِم
عىل
یار ِة
احلسنيَ ســوا ًء َق َبل ِّ
الز َ
بذلوا اجلهدَ ِف َأ ِ
یارة َأو بعدَ ها َأن ي ِ
الز ِ
َأو َأثنا َء ِ
داء
َ
َ
ُ
َــرك ا ُملح ِ
واجباتِم وت ِ
حن َح ِ
رمات َعـ َـى َص ِ
ياتِم
َ
ِ َ
فاظ َع َل ِ
يــب ِ
احل ِ
احل ُ
َوالت ََم ُس ِك ِباَ .ف َمث ً
جاب
ال َ ِ ُ
النظر إىل األَجانِ ِ
ب ُم َ َّر ٌم
ٌ
واجب َوالزیار ُة مستح ٌبةَ ،و ُ
ِ
َو ِ
ذلك َف َّ
َحو ذلك .ل َ
اآلثار
إن
الزیار ُة ُمست ََح ٌبة َون َ
َ
ِ
ِ
(كام َل ًة) ِل َ
ولئك
عني َستُع َطى
زیار ِة األَر َب َ
السامی َة ل َ
واجباتِم ِف ا َمل ِ
یکون ِ
ِ
االهتام ُم بِ
َ
رحلة األوىل
ا ّلذين
ِ
ِ
وت ِ
مقدمة ِ
حياتِم.
حظورات فِی
َرک ا َمل
َ

المح َتم َل ِة
ال�ص
ِ
َ
بر ِفي ُ
عوبات ُ
ال�ص ُ

ٍ
عوبات ُمت ََمل ًة
األربعني ُص
یار ِة
َ
يش ِف ِز َ
ُيواج ُه ا َمل ُ
الــزوار ِ
َِ
ِ
لتفات إِ َليها َوباحتامل َهـ ِـذ ِه
اال
ـب َعـ َـى
َ
يـ ُ
الز ِ ِ
ِ
عوبات َس ُي َح َ
لص ِرب أمهي ٌة
الص
یارة .ل َ
ُّ
ققون َحالو َة ِ َ
ياة يقول اإلمــام الباقر يف َأ ِ
ِ
مهية
خاص ٌة ِف احلَ َ
َ
ُ
م ُفو َف ٌة بِا َْلك ِ
َار ِه َو َّ ِ
الص ِربَْ :
ب
«النَّ ُة َ ْ
َ
الص ْبَ ،ف َم ْن َص َ َ
َع َل ا َْلك ِ
َار ِه ِف الدُّ ْن َيا َد َخ َل َْ
م ُفو َف ٌة
النَّ َةَ .و َج َهن َُّم َ ْ
بِال َّل َّذ ِ
ِ (ِ )19
ِ
ات َو َّ
ـار ِة
الش َه َوات" م َن ا ُمله ِم جد ًا ِف ِزیـ َ

ني التَحيل بِالص ِرب و َ َتم ُل ا َمل ِ
حل َس ِ
صاع ِ
ب.
َ
اإلما ِم ا ُ
َّ َ ُ
الص ِ
حمم ِد ِ
ادق قال
بن ُمسل ٍم َعن اإلما ِم ّ
ف َعن ّ
تَ :نعم ع َل َخو ٍ
يلِ ْ َ :
ال َس ْ ِ
ب ُْ
ف
ْ
يُ ق ْل ُ َ ْ َ
"ه ْل تَأت َق ْ َ
ـلَ .ف َق َال :ما ك َ ِ
َو َو َجـ ٍ
اب فِ ِيه
َان م ْن َه َذا َأ َشــدَّ َفال َّث َو ُ
َ
الو ِ
اف ِف إِ ْت َيانِ ِه َآم َن اهللُ َر ْو َع َت ُه
ف َو َم ْن َخ َ
َع َل َقدْ ِر َْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ف
ْص َ
َّاس ل َر ِّب ا ْلعا َل َ
َي ْو َم ا ْلق َي َامة َي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
ني َوان َ َ
ِ
ِ
َار ُه النَّبِ ُّيَ و َد َعا
بِا َْلغ ِْف َر ِة َو َس َّل َم ْ
ت َع َل ْيه ا َْل َلئ َك ُة َوز َ
ِ ٍ ِ
وء
َل ُهَ -وا ْن َق َل َ
ب بِن ْع َمة م َن اللَِّ َو َف ْض ٍل َل ْ َي ْم َس ْس ُه ُس ٌ
ان اللَِّ ُث َّم َذ َكـ َـر َْ
الـ ِـديـث"(َّ )20
زیار َة
َوا َّت َب َع ِر ْضـ َـو َ
إن َ
األربعني ِ
جام َع ٌة إنساني ٌة َم َع َجي ِع َجوانبِهاَّ .
إن ُم َار َس َة
َ
ِ
شقات ِمن ِ
أجل الغا َي ِة
قاو َم َة ا َمل
َّحم ِل َو ُم َ
َّ
الص ِرب َوالت ُ
امية لِ ِ
الس ِ
ِ
مج ِل م ِ
حل ِ
ظاه ِر
زیارة اإلما ِم ا ُ
َ
ّ
سني من َأ َ َ
ِ
هذه ِ ِ
احلياة إذ أنَّه
َطبيق َعميل ِف
األمر َل ُه ت ٌ
الزیارةَ .هذا ُ
زیارة س ِ
ِ
كَام َ َتمل ا َملصاعب لِ
ِ
يد األَحرار،
لوصول إىل
ِّ
صاعب احل ِ
ُقاوم م ِ
ياة ِمن ِ
ب َع َلينا ِف َ
أجل
َي ُ
َ َ
العال َأن ن ِ َ َ
لِ ِ
الدار اخلالِ ِد .هذا درس م ِ
قاء اهللِ َو ِ
عني
زیار ِة األر َب َ
هم ل َ
َ َ ٌ ُ ٌّ
ِف ح ِ
حل َس ِ
ياة ك ُِّل ِ
نيَ و ُمبيه.
َ
زوار اإلمام ا ُ

نا�س ِك الزِّ یا َر ِة
النتبا ُه �إلى َم ِ
ا ِ

ِ
الزیار ِة ِف ِز ِ
ِ ِ
َّ ِ
یارة
األئمة
إن االهتام َم ملناسك ِ َ
الز ِ
ِ
ِ
صول إلی ِ
آثار ِه.
الو
یارة َو ُ
َبري ِف َقبول ِّ َ
َأثري ك ٌ
َل ُه ت ٌ
الز ِ
الز ِ
عض م ِ
َكون َق َبل ِ
یارة ت ُ
عضها
یارة َو َب ُ
ناس ِك ِّ
َب ُ َ
یارةِ ،ف الس ِ
الز ِ
اآلخر َبعدَ ِ
ِف ِ
ریة
عضها
یار ِةَ ،و َب ُ
ِّ
َ
الز َ
ِ ِ
ِ ِ
عصومنيَ قد اِهتَم لِ َش ِ
لم
عائ ِر
َ
العلمية َوال َع َملية ل َ
َّ
الز ِ
لك التَواض ِع َواخلُضو ِع َأثنا َء ِ
یارة ،بِام ِف َذ َ
یار ِة؛
ِّ
الز َ
ِ
َی ُ
نقل َصفوان َجالِ :ف َرح َل ٍة َم َع اإلما ِم
الصاد ِق
َد َخلنا الكوف َةَ ،
ان َأنِخِ النَّا َق َة
قال االمامَ " :يا َص ْف َو ُ
ِِ
ِ
نيَ ف َأ َنخْ ت َُها َفنَز ََل
َفإِ َّن َه َذا َح َر ُم َجدِّ ي َأم ِري ا ُْل ْؤمن َ
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َوا ْغت ََس َل َو َغ َّ َي َث ْو َب ُه َو َ َت َّفى َو َق َال ِل :ا ْف َع ْل ِم ْث َل َما
ِ
تُ .ث َّم َأ َخ َذ ن َْح َو َّ
ص
َأ ْف َع ُلَ ،ف َف َع ْل ُ
الذك ََوات َو َق َال ِلَ :ق ِّ ْ
ك إِ َل ْالَ ْر ِ
ُخ َط َ
ض َفإِ َّن َل َ
اك َو َأ ْل ِق َع ْينَ ْي َ
ك بِك ُِّل ُخ ْط َو ٍة
ف حسن ٍَة و ُتحى ِما َئ ُة َأ ْل ِ
ِما َئ َة َأ ْل ِ
ف َس ِّيئ ٍَة َوت ُْر َف ُع َل َ
ك
َ َ َ َْ
فح ٍ
ِ
ف درج ٍة و ُت ْق َض َل َ ِ
ِ
ِ
َب
اجة َو ُي ْكت ُ
ك ما َئ ُة َأ ْل َ َ
ما َئ ُة َأ ْل َ َ َ َ
يق و َش ِه ٍ
ِ
َل َ
ات َأ ْو ُقتِ َل"(.)21
يد َم َ
اب ك ُِّل صدِّ ٍ َ
ك َث َو ُ
الزیارة مبني ٌة َع َل ا ُملقارب ِة ا َمل ِ ِ ِ
ِ
َّ
لزیار ِة،
آداب
ََ
إن َ
عرفية ل َ
َ
َف ِعندَ ما َي ِ
يارتَهَ ،فإنَّه بِال َش ٍّك
عر ُ
ف ُ
وار َمن ُيريدُ ِز َ
الز ُ
ُل كيانِ ِهِ .ف احل ِ
يست َِعدُ ِل ِ
یار ِة بِك ِ
ديث السابِ ِق
ذه ِّ
َ
َ
الز َ
االهتِامم بِ َف ِ
إن ِ
َف َّ
یار ِة َد َّل َع َل أنَّه ِم َن ا ُمله ِم يف
ضائ ِل ِّ
الز َ
َ
ِ
ِ
ِ
زیار ِة ا َمل
الظاهرية
اآلداب
عصومنيُ مراعا ُة َجي ِع
َ
ل َ
الز ِ
ِ
والباطِ ِ
نية ِمن َأ ِ
هار ُة
َ
یارة .ال َّط َ
جل َ َت ُق ِق نَتائ ِج ِّ َ
الثیاب ال َّط ِ
يبة َوالت ِ
ِ
الظاهری ُة َو ِه َي ال ُغ ُ
َطهري
بس
سل َو ُل ُ
ِ ِ
ِ
غفار َوإفرا ُغ ال َق ِ
لب ِمن
الباطني َو ُه َو التَوب ُة َواالست ُ
َغ ِري اهلل.

الخ�صائ�ص االجتماعية

األربعني احلسيني هي َ َتم ٌع لِ ُع ِ
ّ
شاق َمر َق ِد
إن زیار َة
َ
ُ
ِ
ِ
أنحاء َ
العالَِ ،أي يف
حل َسنيِ من َجي ِع
أيب َعبد اهللِ ا ُ
أيا ٍم َق ٍ
حل ِ
ليلة ِمن َتمع ِ
سنيَ يت ُ
َشكل
زوار اإلما ِم ا ُ
ٍ
ِ
أن لِ
ف ِ
ا ُملجتَمع الدِّ يني ِبدَ ٍ
واح ٍد .كَام َّ
واجبات
ألفراد
َ ُ
َ
مت ِ
َباد َل ًة َب ِ
عضهم جتا َه َب ِ
عض ِف املجتمعِ ،ك َ
َذلك ِف هذا
ُ
بات م ِ
تباد َل ٌة ب ِ
ِ
ا ُملجت ََم ِع َس َي ُ
عض ِهم ِتا َه
َ
كون للزوار واج ٌ ُ
ِ
بعض .ومراعا ُة ِ
احلاالت مهمة ِف َت ِ
یار ِة
هذه
قيق ِّ
الز َ
َ ُ
ا َملطلو َب ِة.

االن ِتبا ُه إ� َلى َف َ
عروف َوال َنهي
مر ِبال َم ِ
ری�ض ِة الأَ ِ
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المن َك ِر
َع ِن ُ

ِ
ِف التَّعالي ِم الدِّ ِ
ِ
عروف َوالناهي
األمر بِا َمل
ينية َمكانُة
َع ِن ا ُملنك َِر َعظيم لِدَ ر ٍ
أن ِ
اجلها َد ِف َس ِ
جة َّ
بيل اهللِ
ٌ َ
ِ
َع َل ِيه ِم َثل َق ٍ
َرجع ِ
طرة ِف ال َب ِ
هذه
حر الواس ِع(َ .)22وت ِ ُ
ِ
ِ
ِ
الواج ِ
يم ُة إىل َّ
الضام ُن
ب ُه َو
أن أدا َء هذا
األَمهي ُة َوالق َ
ٍ
ِ
خرىَ ،وبِ ِه ُی َو َّف ُر َأم ُن ا ُملجتم ِع
التَنفيذي لواجبات ُأ َ
هله ويتِم ت ِ
وي ِ
قوق َأ ِ
ِ
ضم ُن ُح َ
َص
َنفيذ
األعامل( .)23ن ُّ
ََ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص
القرآن الكري ِم َع َل َأ َّن من َأ َه ـ ِم ُشوط اخلَ
َْ ُ
ِ
باملعروف و النَّهي َعـ ِ
ولَك ْن
ـن ا ُملنك َِر:
األمــر
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ
ْ
َْ
وف
ي َو َيأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
مِنكم أمة يدعون إ ِ
ل ال ِ
َ ََْ ْ َ َ ُْ ْ َ َُ َ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
وينهون ع ِن المنك ِر وأولئِك هم المفل ِحون( آل
ُ
كنْ ُت ْم َخ ْ َ
ي
عمران )104/و يف آية أخرى يقول:
َُْ ُ َ ْ
َََْ ْ َ
ُ َّ ُ ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
وف وتنهون
اس تأمرون بِالمعر ِ
ْ ْ َ
َع ِن ال ُمنك ِر( ...آل عمران.)110 /
ِ
ِ
ِ
َفه ُم ّ
عروف َوالنّهي
األمر بِا َمل
أن
ِف هذه اآلية ن َ
َ
ِ
َع ِن ا ُمل ِ ِ
ِ
سلم ِة
نكر من أركان اإلسال ِم ،و ُع ُ
لو األمة ا ُمل َ
ثال ِ
كام ٍل يقوم َع َل َثال َث ِة َأ ٍ
لق ِم ٍ
ِف َخ ِ
ُ
اإليامن
ركان:
َ ُ
ِ
إن َمبدَ ِ
عروف َوالنَّهي َع ِن ا ُملنك َِرَّ .
أين
مر بِا َمل
بِاهللِ ،األَ ُ

هم ِ
نی :الت َ
ـراس ا ُملجتمعِ،
َوبيخ َوالت
َّشجيع ُهم ُحـ ُ
َ
ُم َ
ِ
كون لِجتَم ِع ِ
َو َ ِ
ب َأن َي َ
ذاك َر ٌة ُتافِ ُظ َ
سجالت
عل
ي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب السيئ حتى ال
َشعبه َو ُيكافئ اخلَ َري دائ ًم و ُيعاق ُ
ِ ِ
ِ
الصدَ ِد َي ُ
قول
َيتَجذر ال َفساد َوالدمار فيهَ .و ِف َه َذا َ
اإلمام َعيل" :ال ت َْتكوا ْالَمر بِا َملعر ِ
وف َوالن َّْه َي
َْ ُْ
ُ
ُ
َ
ون
ش ُارك ُْم ِش ُارك ُْم ُث َّم تَدْ ُع َ
َع ِن ا ُْلنْك َِر َف ُي َو َّل َع َل ْيك ُْم [أ ْ َ
(ِ )24
حل َس ِ
ـر ُة ِ
ني
َفال ُي ْست ُ
اإلمــا ِم ا ُ
َجاب َل ُكم" سـ َ
اإل ِ
ِهي نموذج تام هل َذا االهتِام ِم ِل ِ
ریض ِة ِ
هلية.
ذه ال َف َ
َ
َ
روج ِه"ُ :أ ِريــدُ َأ ْن آمر بِا َملعر ِ
ب ُخ ِ
وف
فه َو يعترب َس َب َ
ُ
ُْ
َُ
ب َع ِ ِّل ْب ِن
َو َأ ْنَى َع ِن ا ُْلنْك َِر َو َأ ِس َري بِ ِس َري ِة َجدِّ ي َو َأ ِ 
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اإل ِ
إن القيام ِب ِ
ریض ِة ِ
َأ ِب َطالِ ٍ
ب"(َّ )25
هلية
ذه ال َف َ
َ
ياة ا ُمل ِ
كون َله تَأثري كَبري ح ِ
نني َوتَقو ُد ا ُملجت ََم َع
ؤم َ
ٌ ٌ َ
َس َي ُ ُ
ِ
َحو السعا َد ِة َوالك ِ
أل ِ
َاملَ .طبع ًا لِ َ
عروف َوالنَّهي
مر بِا َمل
ن َ َّ
راح ٌل البدَّ ِمن إِ ِ
وط وم ِ
جرائها عىل نحو
ُ
َع ِن ا ُملنك َِر ُش ٌ َ َ
ِ
حيح ،و ِمن ُش ِ
ِ
عروف َوالنَهي َع ِن
األمر بِا َمل
وط
الص ِ َ
َّ
ا ُملنك َِر ِهی ا َملعر َف ُة بِاألَ ِ
شياء ا َّلتي ُيريدُ َأن َيأ ُم َر ِبا َأو
َ
َينهاهاَ ،وال َين َبغي َأن َي َ
فسد َة ِف َه َذا
كون األَذى َوا َمل َ
األمر َو ُیـ ِ
ِ
خصا بِاخلَ ِري َأو َي َنهى َع ِن
ـاو ُل َأن َيأ ُم َر َش ً
مح ِة وال ُّل ِ
طفِ .ف ُمتم ِع األَ
ربعني اإلما ِم
َ
الر َ َ
ا ُملنك َِر بِ َ
ناك من ال ي ِ
حل َس ِ
نيَ قد َي ُ
عض
الح ُظ َب َ
ُ
ا ُ
كون ُه َ َ
ِ
ِ
ب عَدَ َم ِ
الرضا ِ
عن ال َب ِ
اآلخر.
عض
احلاالت َأو ُي َس ِّب ُ
أن ال َغر َض ِمن ِق ِ
كَام َذ َكـ َـر اإلمــا ُم
یام ِه
ُ
احلسنيَ َّ 
ِ
يضا
مر بِا َمل
عروف َوالنَّهى َع ِن ا ُملنک َِرَ .و ُهنا َأ ً
َ
هو االَ ُ
زوار احلسنيِ 
َِ
اال ِ
عتم ِد َع َل َس ِي ِد ِهم
ب َع َل
ي ُ
ِ ُ
َفادي ا َمل ِ
جل ت ِ
َنفيذ ه ِذ ِه ا ُمل ِ
وم ِ
همة ِمن َأ ِ
شاك ِل
والهم ت ُ َ
َ َ
َوفري ال ُظ ِ
ِ
روف لِت ِ
ا ُملحت ََم َل ِة َوت ِ
السعا َد ِة
َحقق الكَامل َو َّ
ِ
ِ
ِ
اإلشار ُة إِىل َأ َّن َهذا النِ َه َج
در
َ
ل ُز َمالئ ِهم ا ُملسافري َنَ .و َت ُ
الز ِ
َليس ُمَصصا لِ ِ
وقت ِ
الضوري
یارةَ ،و َل ِكن ِم َن َ
ً
ب مدَ ى احل ِ
ِ
ِ
ياةَ .و َع َل ِيه
َو
َ
الواجبُ ،م َار َس ُة َهذا الواج ِ َ
سني وإجياد َث ٍ
حل ِ
َف َّ
إن
ریض ِة
قافة لِ َف َ
َ
َ َ
إتباع اإلما ِم ا ُ
عروف والنَّهي َع ِن ا ُملنك َِر ِف احل ِ
ِ
ِ
ياة َيقو ُد
األمر بِا َمل
َ
َ
ِ
السعا َد ِة.
ا ُملجت ََم َع ن َ
َحو الكَامل َو َّ

الم َ
أخالق الإ�سالم َي ِة
عا�ش َر ُة ا ِ
الج ِتماع َي ُة ِبال ِ
ُ

لق هو واحدٌ ِمن الص ِ
ّ
فات اجلَ ِيدَ ِة
َ ّ
إن ُحس َن اخلُ ِ ُ َ
وال َّل ِ
سني.
طیفة ا َّلذي ُي َؤكِّد ُه َع َل ِيه اإلمــا ُم احلُ ُ
َ
ِ
ـر ُة اإلمــا ِم
احلسنيِ مثاالً رفيع ًا َع َل
وتعد سـ َ
األَخـ ِ
سن اخلُ ِ
ـاق احلَ َسن َِة َو ُح ِ
لقَ « .ا ُْل ْل ُق َْ
ال َس ُن

ِ
ِ
()26
عب
الص ْم ُ
ع َبا َدةٌَ ،و ّ
حلدیث ال َق ّي ِم َي ُ ُ
ت َز ْي ٌن» ِف هذا ا َ
َالعباد ِة والص ِ
خالق اجليدَ ِة ك ِ
اإلمامَ ع ِن األَ ِ
مت
َ َ َّ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
هذا بِ َمعنی َّ
کَالزینَة ،و َ
األخالق
أن العباد َة ُمتَشاب َك ٌة َم َع
حد َأن ي َ ِ ِ
مكن ِل ٍ
ِ
ِ
يس
كون ُمؤمن ًا َلكن َل َ
َ
حلميدة َوال ُي ُ
ا َ
ِ
ِ
الس َب ِ
ب ّ
َلدَ ِيه َأ ٌ
عالمات
فإن ِمن
خالق َجيد ٌة َولذا َ
ا ُمل ِ
َ
جل ِّيدُ ةَّ .
ُ
األخالق اجليد َة َلا
إن
ؤمن ُه َو
األخالق ا َ
ِ
آثار َعديد ٌة ِف احل ِ
ياة ّ
خصية واإلجتِامع َي ِةَ ،حتّی
الش
َ
ٌ
ميمية ِف األُرسةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل
توفر َماالً للتَعا ُطف وا َ
ُيمك ُن َأن َ
َ
ب احل ِ
ِ
ِ
جتمعِ .األَ ُ
ياة
حل َسنَ ُة ِف ُم ُت َلف َجوان ِ َ
خالق ا َ
وا ُمل َ
شخص د ِم ِ
ّشاط لِ
ث اخلُ ِ
االبتهاج والن َ
لق
ال ت َُو ُفر َف َقط
ٍ َ
َ
ب ال َف ِ
السال َم ِف اآلخري َن؛ بِ َس َب ِ
ضائ ِل
َبل تَصن َُع ً
أيضا ّ
األخالقية الع ِ
ِ
ؤمننی أك َث َر اِكتِامالً
ظيمة َحتَّی َيقدم ا ُمل
َ
َ
ِمن ح ِ
ِ
َ
أولئك الذي َن
اإليامن ِف ال َثقا َف ِة اإلسالم َی ِة
يث
َ
ِ
ِ
وس ٌ
َلدهيِم َأ ٌ
ني
لوك َأ َ
فض ٌل« :إِ َّن َأك َْم َل ا ُْل ْؤمن َ
خالق ُ
إِ َيمن ًا َأ ْح َسن ُُه ْم ُخ ُلقا»(.)27
يرى َأحيا َن ًا ِف م َذ ِ
ِ
كرات َب ِ
عني
عض
زوار األَر َب َ
ُ
ُ
َكون ِمن ِ
سوء ُمعا َم َل ِة َب ِ
احلسيني ّأنم َيشت َ
عض الزوار
ِ
َعار ُض َم َع ال َغ ِ
یار ِة .لِك ُِّل
رض ِم َن ِّ
الز َ
ل َبعض ِهم ؛ َهذا َيت َ
ِ
یار ُة اإلما ِم
الزوار
واملضيفني َه ٌ
َ
شت ٌك ُ
وه َو ِز َ
دف ُم َ َ
ُضحي بِ َأ ِ
احلسني .نحن ن ِ
ومت َِلكاتِنا
رواحنا ُ
َُ
ِ
ِ
ني واألئمةِ
حل َس ِ
وأولياءئنا ِف ِّ
الزیارات لإلما ِم ا ُ
َ
اآلخرين إ َل ِيهمِ .ف ا ُملامرس ِة ِ
العمل َي ِة َ ِ
ب َأن
َ َ
ي ُ
َ َ
الز ِ
ي َ ِِ ِ
ظه ٌر ُه َو التَضح َي ُة بِالن ِ
َّفس ِف
یارة َم َ
َ
كون لَذه ِّ َ
هل الب ِ
َس ِ
يتَّ .
إن تضحية الزائر لِآلخري َن،
بيل َأ ِ َ
بار الس ِن والن ِ
ِ ِ
بطعامه لِ ِ ِ
ِّساء
لزوار لخري َن ،وبمركبة لك ِ ِّ
طفال ،ك ُُّل ه ِذ ِه من مظاهر س ِ
واألَ ِ
لوك َب ِ
حل ِ
جاج
َ
عض ا ُ
ُ
ٍ
عنيُ .ي ِ
واج ُه ُمت ََم ُع األَ
عوبات بِ َس َب ِ
ب
ربعني ُص
َ
ِف األَر َب َ
وب ِ
اال ِ
ِ
ذه ال َّطري َق ِة َأ َّوالً َ ِ
زدحا ِم ِ
ب َأن َي َ
جاج
حل َ
ي ُ
كون ا ُ
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وق ٍ
لوك ِف َأي م ِ
ـاق والس ِ
ُحسنَي األخـ ِ
ف ،وثان ًيا
َ
ُّ
هل الب ِ
ِ
يت و َأن َيغفروا لِآلخري َن
يليق بِاتبا ِع َأ ِ َ
ـاو َل مساعَدَ َة اآلخري َن ِف َأي َم ٍ
ال
أخطاءهم .حـ َ ُ
تاجون َإل ا ُملساعَدَ ِة؛ والت َ
َ
ضيفني
َعاون التا َم َمع ا ُمل
َي
َ
ِ
وحسن الس ِ
ِ
الواض َح ِة لِ ِ
زوار
المات
لوك ُه َو ِم َن ال َع
ُ َ ُ
حل َس ِ
ني.
اإلما ِم ا ُ

ِ ِ
الز ِ
َعاو ِن َوا ُملشارکة ِف
لب َثقا َف َة الت ُ
یارة ا َملرغوبة فيه َي ُ
ِ َ
ٍ
ِ
الصال ِة ِف ا ِ ِ
ِ
ِ
خرى
األعامل
حلياة االجتامعية؛ َوبعبارة ُأ َ
َ
عني درس ًا م ِه ًم ِف احل ِ
یعدُّ التَعاو ُن ِف ِز ِ
ياة
یارة األَر َب َ َ
ُ
َُ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلسنيَ و َ ِ
لمي ِع ُمبي اإلما ِم
ب
ي ُ
االجتامعية ِ َ
ِ
ِ ِ
يس َف َقط ِف ِ
أن َي َ
یار ِة
كون َع َل ق َمة األو َلوياتَ ،ل َ
الز َ
ِ
َعاو ِن ِف األَعـ ِ
ـال
َو َل ِكن َأ ً
يضا ِف َجي ِع َمراح ِل الت ُ
ِ
الصال ِة.
َ

ِ
الت ُ
تاجها
شار َک ُة ِمن َأ َه ِم ُّ
الشوط ا َّلتي َي ُ
َعاون َوا ُمل َ
َََ َُ
ا ُملجتَم ُع الن ِ
ّاج ُحَ ،ي ُ
قول ال ُق ُ
اونوا
َريم... :وتع
رآن الك ُ
َ
ْ
َ
ََ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ َْ
ان
الث ِم والعدو ِ
ع ال ِِ
ب واتلقوى ول تعاونوا ع ِ
َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َّ ُ
اب( املائدة )2/ما
واتقوا الل إِن الل شدِيد العِق ِ
ِ
ِ
َّعاو ِن ُه َو َا ٌ
صل أساس
َو َر َد ِف اآل َية السابِ َقة َع ِن الت ُ
االجتِ ِ
إسالمي َتام ًا ،يشم ُل َجيع ال َقضايا ِ
امعية
َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
السياس َي ِةَ .وعىل وفق هذا
َوالقانون َية َواألَخالق َية َو ِّ
إن ا ُمل ِ
َّعاو ِن ِف األَ ِ
االَ ِ
مني ُم َلز َ
صل َف َّ
عامل
سل َ
مون بِالت ُ
ِ
ِ
َّعاون ِف األَ
الصال ِةَ ،ل ِك َّن الت َ
هداف الباطِ َل ِة َوال ُّظل ِم
َ

الت ُ
يتِ للعا َلمینَ ِفي
َّعريف ِب َثقا َف ِة �أَ ِ
هل ال َب ِ

َالتعاونُ ِفي ُ
الج ِتماع َي ِة
ال�ش�ؤونِ ا ِ

ـان اجلـ ِ
نوع َتا ًماَ ،حتّى َلو كـ َ
ـان صدي ًقا
َوال َقم ِع َم ٌ
العلمي ِة والعم ِ
نسانِ .ف السری ِة ِ
ال ِ
أخا لِ ِ
ُم ِ
قر ًبا أو ً
لية
َ
ََ
َ
ِ
ِ
لم
األعامل
شارکَة ِف
َ
يظهر الت ُ
ل َ
َعاون َوا ُمل َ
عصومنيُ 
ِ
قال «بــراء» اب ُن عـ ِ
ـت َر َ
الصال ِةَ .
سول
«رأيـ ُ
ـازبَ :
َ

اب َيو َم َ
التاب
اخلندَ ِق َحتَّى وارى ُ
اللَِّ ين ُق ُل ُ
الت َ
عني إحدَ ی األَ ِ
ـدر ِه»(ِ .)28
عر َصـ ِ
مثلة
ـار ُة األَر َب َ
َش َ
وزیـ َ
االجتِامعي ِة ،إذ يعدُ التَّعاو ُن ِ
ياة ِ
ا ُمل ِهم ِة لِلح ِ
االجتِامعي
ُ
َُ
َ
َ
َ
لقيا ِم بِرح َل ِة ِز ٍ
َأحدَ َأه ِم ال ُطر ِق لِ ِ
یارة ِ
ناج َح ٍة َم َع َه َذا
َ َ
َ
ُ
ِ
َبري ِمن الس ِ
كان؛ إذا َل َيكُن ُه َ
ناك الت ُ
َعاون
ال َعدد الك ِ َ ُّ
عني َفستَظهر م ِ
االجتِامعي ِف ِز ِ
ِ
شاك ُل كَثريةٌ.
یارة األَر َب َ َ َ ُ َ
َ
ال عن َت ِ
ّ
عني فض ً
قق
یار ِة األَر َب َ
إن ت ُ
َّعاو َن اجلميع ِف ِز َ
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الزیا َر ِة
ِ

ِ
ِف ال َع ِ
ُمو التِكنولوجيا
رص احلايل عندَ ما َو َص َل ن ُ
إىل أعــى مستَواه واِزداد ِ
ت التَغطي ُة اإلخبار َي ُة
َ
َ
ُ
اال ِ
و ِ
عني احلُ َسينيِ َ 
ب َأن ت َ
َكون
عالم َی ُة ِف األر َب َ
ي ُ
َ
احل ِ
لوكيات و ِ
ِ
ــداد َو ...للزوار ِف كَرا َم ِة
الس
َ
َج َ
يع ُّ
هل الب ِ
الضوري اجتناب األَ ِ
نش َط ِة
يتِ .م َن َ
َأ ِ َ
اإلما ِم احلُ َس ِ
یار ِة ِ
نص ُح اإلما ُم
نيَ .ي َ
خرى َغ َري ِز َ
األُ َ

ـاق احلَميدَ َة َو َی ُ
باآلداب َواألَخـ َ
قول:
ني
احلُ َس ُ
َ
َار ِم َو َس ِ
َّاس نَافِ ُسوا ِف ا َْلك ِ
َ
ار ُعوا ِف ا َْلغَانِمِ-
«أ ُّ َيا الن ُ
و َل َ ْتت َِسبوا بِمعر ٍ
وف َل ْ َت ْع َج ُلواَ -واك ِْس ُبوا َْ
ال ْمدَ
َ
ُ َ ُْ
بِالن ُّْجحِ َ -و َل َت ْكت َِس ُبوا بِا َْل ْط ِل َذ ّم ًاَ -ف َم ْه َم َيك ُْن ِلَ َح ٍد
ِعنْدَ َأ َح ٍد َصنِي َع ٌةَ -ل ُه َر َأى َأ َّن ُه َل َي ُقو ُم بِ ُشك ِْر َها َفاهللُ
ِِ
()29
اء َو َأ ْع َظ ُم َأ ْجــرا»
َل ُه بِ ُمكَا َفاتهَ -فإِ َّن ُه َأ ْجز َُل َع َط ً
الشي َع ِة َو ِ
ف َأخـ َ
َو ِف موضع َ
ـاق ِّ
عاداتِم
آخ َر َي ِص ُ
وب ْم ِم ْن ك ُِّل ِغ ٍّش
فيقول« :إِ َّن ِشي َع َتنَا َم ْن َسلِ َم ْ
ت ُق ُل ُ ُ
َو ِغ ٍّل َو َد َغل»( )30إن زوار اإلمام احلسني يف َهذا
هل الب ِ
الت ََج ُم ِع ال َعظی ِم ُي َقدِّ َ
يت،
مون َثقا َف َة َأ ِ َ
لِذلِ َك َ ِ
ـب َأن َیکونوا نَمو َذ ًجا ِف ك ُِّل َش ٍء َو َأن
يـ ُ
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هل الب ِ
يت لِ َ
لعالِِ .م َن الضَّ وري
َی َقدِّ موا َثقا َف َة َأ ِ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
عقول وما
غري ا َمل
اجتناب ُّ
السلوك َغ َري الالئق واحلداد َ
ِ
قول ِ
إِ َل َذلِ َكَ .ي ُ
ش ِّ
الشي َع ِة
اإلما ُم ّ
الصاد ُقَ « :يا َم ْع َ َ
إِ َّنك ُْم َقدْ ن ُِس ْبت ُْم إِ َل ْينَا كُونُوا َلنَا َز ْين ًا َو َل َتكُونُوا َع َل ْينَا
()31
عني ُي َمثِ ُل َثقا َف َة
مر مهم ِل َّن َ َت ُّم َع األَر َب َ
َش ْينا» َهذا َا ٌ
هل الب ِ
يت أو ي ِ
مك ُن ُرؤ َي ُة َت َط ُو ِر التِكنولوجيا
َأ ِ َ
ُ
فتاضي ِة ِف جي ِع َأ ِ
ِ ِ ِ
َ
العالِ ،لِذلِ َك
نحاء
َ
الوسائط اال ِ َ
َو َ
خالق احل ِ
ِمن ا ُمل ِه ِم ِ
االنتِبا ُه إىل األَ ِ
ميدةَ .ي ُ
قول اإلمام
َ
َ
لش ِ
َصيحتِ ِه لِ َّ
باب« :يا معرش الفتيان
َعيلِ ف ن َ

حصنوا أعراضكم بــاألدب و دينكم بالعلم»(.)32
ّ
ناحية ُأخــرى ي ِ
ٍ
كون َ َت ُّم ُع األَر َب ِ
مك ُن َأن َي َ
عني
ِمن
َ ُ
املحاو ِر ا ُملهم ِة ِف ِ
ِ
اال ِ
ِ
نج ِ
ذاب إِ َل َثقا َف ِة
الواس ُع َأحدَ
َ
أهل الب ِ
ِ
يتِ ،
العادات َواألَخـ ِ
واالهتِام َم بِ
ـاق
ِ َ
مكن َأن َي ِذب اآلَ َخرين إىل ه ِ
ِ ِ
ذه ال َثقا َف ِة
َ
َ
َ
حيحة ُي ُ
الص َ
َّ
ِ
الصاد َق« :كُونُوا ُد َعا ًة لِلن ِ
كَام َي ُ
َّاس
قول اإلما ُم
ِ ِ
ِ
بِغ ِ ِ ِ ِ
الص َل َة
َي َأ ْلسنَتك ُْم ل َ َي ْوا منْك ُُم ا ْل َو َر َع َوال ْجت َها َد َو َّ
ْ
كد ِ
ِ
َو َْ
اع َية»(.)33
ال ْ َي َفإِ َّن َذل َ َ

عزيز ال َوحد ِة وال َت ُ
َت ُ
دات
المعت َق ِ
عاط ُف ِفي َ�ضوءِ ُ
الم�ش َت َر َك ِة
ُ

ِ
ّ
موعات
اليني من َم
إن زیار َة
األربعني َ َت ُّم ٌع ِمن َم َ
َ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِع ِ
الرغ ِم
رقية َ
وجاعات ُمت َل َفة ِف َمكان واحد؛ َع َل ُ
الفكري ِة ِ
واس ِم ِ
ذات ال َق ِ
الف ال َطب ِ
ِمن اِختِ ِ
والعرق َي ِة
قات َ
َ
َ
القاسم ا ُمل َ ِ
والدِّ ين َي ِة ا ُملخ َت َل َف ِةَّ ،
شت َك َي َم ُع ك ُُّل
فإن
َ
هؤالء ِف م ٍ ِ ٍ
حلسني.
كان واحد ُ
َ
وه َو ُح ُّ
ب اإلما ِم ا ُ
َ
عني ِف ت ِ
هم ما َي َ ِ
َّ
َكريس ِهم
شت ُك فِ ِيه
زوار األَر َب َ
ُ
إن َأ َ
ِ
ِ
شت َك
حل َسنيُ هـ َـو َأ َّن َهــذا اجلان َ
ب ا ُمل َ َ
لإلما ِم ا ُ

واحدَ ٍة ومت ِ
مة ِ
ساعدَ ِف تَرسی ِم ُأ ٍ
مكن َأن ي ِ
ِ
َامسك ٍَة َعن
ُي ُ ُ
َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َص
َأي اختالفات َوانقساماتَ ،وا َّلتي بِال َطب ِع ال تَقت ُ
ِ
َع َل ِّ ِ
حل َسني
الشي َعة َف َقط َو َلكن ك ُُّل َأتبا ِع اإلما ِم ا ُ
ِمن ُم َت َل ِ
ف األَ ِ
ديان وا َمل ِ
قعون ِف َهذا ال َط ِ
ذاه ِ
َ
ريق.
ب َی
َ

َي ُ
ُ
الصادقَ عن َهذا« :ا َّت ُقوا اللََّ
قول اإلما ُم
ني م َت ِ
ِ ِ
ني
احِ َ
َوكُونُوا إِ ْخ َو ًة َب َر َر ًة ُمت ََحا ِّب َ
ني ِف اللَِّ ُمت ََواصل َ ُ َ
ت ََز َاو ُروا َوت ََل َق ْوا َوت ََذاك َُروا َأ ْم َرنَا َو َأ ْح ُيوه»(ّ )34
زیار َة
إن َ
مكن اِستِ ِ
ِ
ِ
غاللا لِت ِ
األمر
َعزيز َهذا
األَر َب َ
رص ٌة ُي ُ
عني ُف َ
ِ
ا ُمل ِه ِم َو ِمن ِخ ِ
الل إِ
ضفاء الطابِ ِع ا ُملؤسيس َع َل َه ِذ ِه
إعالن مت ِ
ٍ
ِ
ِ
َامس ٍك ِف هذا
إصدار
الزوار َو
ني
الثِقا َف ِة َب َ
ُ
ذل اجل ِ
الصدَ ِد وإيصالِ ِه إِىل الن ِ ِ
هود ِل ِ
براز
َ
َ
ّاس َس َيت ُّم َب ُ ُ

ِ
ِ
َعاليم اإلما ِم
َه َذا
احلسني
األمر ا ُمل ِه ِم .تُؤكد ت ُ
ِ
ِ
َّواص ِل« :إِ َّن َأ ْو َص َل
رضورة ت
َصحيح اخلالفات َوالت ُ
َ
َظه ُر َه ِذ ِه ِ
الن ِ
الروای ُة
َّاس َم ْن َو َص َل َم ْن َق َط َعه»( )35ت َ
الوحدة والص ِ
ِ
ٍ
بِ ُو
داقة
َركيز اإلما َم عىل
ضوح َأ َّن ت َ
َ َّ
ِ
َباد َل ِة واجتناب ِ
ا ُملت ِ
قت ُح َأنه َ ِ
ختالف َو ُه َو َي َ ِ
ب
اال
ي َ
َ
ِ
خص ا ّلــذي اِن َف َص َل عنك بِ َس َب ِ
َع َل َ
يك َأن َّ
ب
الش
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مر
االختالفات َوا َملشاك ِل َ.اترك اخلصامَ .ه َذا األَ ُ
کون ِف ا ُملستَوى الكُيل َ ِ
هم َی ُ
ـب ال َقضا ُء َع َل
ويـ ُ
ا ُمل ُ
ال َف ِ
سلمني َوال َع َم ِل عىل وفق اوامر اهللِِ .ف
ني ا ُمل
َ
رق َب َ
ِ
بل ِ
كان َمبدَ ُأ َر ِ
حل ِ
اإلهليَ .
حيل اإلما ِم احلسني
ظ ِّل ا َ
أيضا ِلقام ِة سن َِة النّبي والتَحا ُل ِ
ني األ َّم ِة
ف َب َ
َ
َ
َ ُ
اإلسالمي ِة .اِن َت َق َل اإلمام بِدَ ِ
ِ
عوة الن ِ
ِ
َصحيح
ّاس لِت
ّ
ُ
ِ
االختِ
ِ
الفات َو َخ ِ
لق العاط َف ِة ِف ا ُملجت ََمع ِ
اإلسالمي
الف ِف ُأ ِ
كان هد ُفه ال َقضاء َع َل البِد َع ِة واالختِ ِ
َو َ
مة
َ
َ
ِ
حل ِ
سنيُ و َ
النَّبيَ .
األمة
صول
کان َغ َر ُض اإلما ِم ا ُ
ِ
َّفر َق ِة َوالن ِ
من الت ِ
السعا َد ِة َبعيدً ا ِ
َّفاق
اإلسالم ّية إلی َّ
رآن وسن َِة النَّبي .و َاإلهتِامم للو ِ
ظل ال ُق ِ
ِف ِّ
حدة
ُ َ
َ ُ
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واجتِ ِ ِ ِ ِ ِ
حل َس ِ
نيَ و َغ ِري ِه
َ
ناب اخلالف .لتا َب َعة اإلما ِم ا ُ
ِمن ِ
األئم ِةَ أمر مهمِ ،ل َّنه ِف التّعالي ِم الدِّ ِ
ينية
َ
ُ
َ
ٌ
ـات َخری ِمن ُكـ ِّـل الص ِ
اخلــافـ ِ
َقــدَ م تَصحيح ِ
لوات
َّ
َ
والصيامَ ،اإلم ــا ُم َعيلَ يقتَبِ ُس ِم ـ َن النَّبي
ِ
ِ
َو َی ُ
يع َو َل ِدي َو َأ ْه ِل َو َم ْن َب َل َغ ُه
قولُ « :أوصيك َُم َو َج َ
ِكت َِاب بِ َت ْقوى اللَِّ و َن ْظ ِم َأم ِركُم وص َل ِح َذ ِ
ات َب ْينِك ُْم
ْ ْ َ َ
َ
َ
ول :ص َلح َذ ِ
ِ
ات ا ْل َب ْ ِ
ي
َفإِ ِّن َسم ْع ُت َجدَّ ك َُم َ ي ُق ُ َ ُ
َأ ْف َض ُل ِمن َعام ِة الص َ ِ
الص َيام»( )36و َی ُ
قول ِف
َّلة َو ِّ
ْ َّ
موضع َ
ال َم َع ِة َوإِ َّياك ُْم
آخ َرَ « :فإِ َّن َيدَ اللَِّ [ َع َل] َم َع ْ َ
الشا َّذ ِمن الن ِ ِ
لشي َط ِ
ان ك ََم َأ َّن َّ
َوا ْل ُف ْر َق َة َفإِ َّن َّ
الشا َّذ
َّاس ل َّ ْ
َ
ِم َن ا ْل َغنَ ِم لِ ِّ
األمر َيدُ ُّل َع َل َأمه َي ِة
لذ ْئب»(َ )37وهذا
ُ
ِ
االختِ
الوحدَ ِة اإلجتِامعي ِة وتغييب ِ
الفاتِ .ف ال َع ِ
رص
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شتك َِة
احلال َ
وح ُّل اخلالفات ِف سياق ا َملصال ِح ا ُمل َ َ
رص ِعندَ ما َيس َعى َأعدا ُء ِ
مهم ِجد ًاِ ،ف َهذا ال َع ِ
اإلسال ِم
ني ا ُمل ِ
رب َوال َع َج ِمِ َ ،
منيَ ،وبني ال َع ِ
ب
سل َ
َإل التَفر َق ِة َب َ
ي ُ
سلمني ِمن َجي ِع ِ
الت ِ
كيز
َع َل ک ُِّل ا ُمل
الف َر ِق التَّخيل َع ِن َ
َ
ِ
االختِ
سامات و ِ
ِ
َع َل ِ
الفاتَّ .
إن َمسؤولي َة ِّ
الشي َع ِة
اال ِنق
َ
ِ ِ
ِ
حل َس ِ
ـر ِف َه َذا
بِالتَقليد م َن اإلمــا ِم ا ُ
ني ه َي َأكـ َ ُ
الصدَ ِد.
َ

َال َن ُ
تیجة
حل َس ِ
یار ُة ِ
یار ُة
اإلما ِم ا ُ
ِز َ
ني عىل نحو عا ٍم َو ِز َ
ِ
الزیارات ا َّلتي أكدت
خاص ِم َن
عني عىل نحو
األَر َب َ
ٍّ
َأمهيتِها َو َفضي َلتِها تَعالي ِم اإلسالم َو َقد َع َّبت َعن
اآلخــر ِة لِ ِ
ظيمة ِف الدّ نيا و ِ
َتائج َع ٍ
ِ
ِ
زائ ِر ِ
اإلما ِم
َ
آثار َون َ
َ
حل َس ِ
نيَّ .
إن االّهتِام َم ملا َيف َع ُل َوما ال َيف َع ُل ِف
ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صول إِ َلی ِ
ِ
آثار
الو
یارة ُيمك ُن َأن ُيساعدَ الزائ ُر ِف ُ
الز َ
ِ
حل ِ
الزیار ُة املطلوبة
سني .تَستَنِدُ ِّ
ِزیــارة اإلما ِم ا ُ
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ِ
حل ِ
سنيَ و َغ ِري ِه ِم َن ا َمل
عصومنيَ ع َل
َ
لإلما ِم ا ُ
وط ،ك ُُّل ِمنها ي ِ
الش ِ
ِ
كون َفعاالً
مك ُن َأن َي َ
اآلداب َو ُّ
ُ
َطلبات ا َملعرفي ُة َوال َفرد َي ُة
یار ِة ا َملنشو َد ِةَ .ا ُملت
ُ
ِف َت ُق ِق ِّ
الز َ
ِ
ِ
ِ ِ
یار ِة ا َملطلو َب ِة.
ـم ُمت
َطلبات ِّ
الز َ
َواالجتامع َي ُة من َأ َهـ ِّ
الزیار ُة مع ا َمل ِ
یار ُة لوجه اهللِ َو ِ
،و ُمراعا ُة ِ
آداب
عر َفة َ
َ َ َ
َا ّلز َ
ِ
ص ا َمل ِ ِ ِ
،من َأه ِم اخل ِ
الزیار ِة ِ
صائ ِ
زور
َ
َ
لزیارة ،إذ َي ُ
عرفية ل َ
َ
ِ
نيَ واألئم َة اآلخري َنَ ف َقط
حل َس َ
الزائ ُر اإلما َم ا ُ
الز ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عر َف ِة اإلما ِم.
یارة بِ َم َ
لرضا اهللَِ .و َیص ُل إِلی َهذه ِّ َ
ِ
الواج ِ
ِ
حظورات َو ِ
األمر
بات َوالتَخيل َع ِن ا َمل
وأداء
عروف والنَهي َع ِن ا ُملنك َِر .وحس ِن التَص ِ
ِ
ف
بِا َمل
َ
َ َ َ
َ ُ
ـزوار اآلخرین ِمن َأه ـ ِم اخل ِ
َم َع الـ ِ
صائ ِ
ص ال َفرد َي ِة
َ
َ
َ
ِ ِ ِ ِ
لزیار ِة ا َملطلو َب ِة.
َواالجتامع َية ل َ

الزیار ِة و ُشوطِها ي ِ
إن ِ
االهتِام َم بِ ِ
َّ
مك ُن َأن
ُ
آداب ِ َ َ
فة ونِ ِ
الزیارة بِا َمل ِ
ِ
ي ِ
ساعدَ ِف َت ُق ِق ِ
تائ ِجها ِف
آثار
عر َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
حلسيني
الدُّ نيا َواآلخ َرةَ .يدُ ُر
بزوار األَر َب َ
عني ا ُ
ِ
حل َس ِ
نيَ م َع
أن ينجزوا الزیار َة بِ َمعر َفة اإلما ِم ا ُ
العادات والـ ُّـر ِ
ِ
وطَّ .
الوحدَ ِة
عر َف ِة َه ِذ ِه
إن تَقو َي َة َ
َ
َم َ
ِ
الفات و ِ
ِ
ف والتَخيل َعن َأي اختِ
سامات
انق
َ
َوالتَعا ُط َ َ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
َطلبات
عني ِمن َأ َه ِم ُمت
یار ِة األَر َب َ
عرقية َودينية ِف ِز َ
سني ا َّلتي ي ِ
حل ِ
مك ُن استِخدا َمها
ُ
َح ِج اإلمــا ِم ا ُ
ِ
َقوية الوحدَ ِة والتَخيل َع ِن ِ
لِت ِ
الفات.
اخل
َ
َ
إن ِ
یــار ِة األَر َب ِ
َّ
عني فض ً
ال
االهتِام َم بِ َخ
َ
صائص ِز َ
ِ
الواعية َوا َملقبولِة ،يسهم ِف امتياز
ـار ِة
عن الـ ِـزیـ َ
ِ
سلوب احل ِ
فاض ِة اإلما ِم
ياة
ُأ
اإلسالمي َو َ َت ُق ِق ِم ُثل انتِ َ
ِ َ
حل َس ِ
ني.
ا ُ
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دور ال�سياحة الدينية في تقارب العالم الإ�سالمي زيارة الأربعين �أنموذج ًا
أ .م .سيد آصف كاظمي
جامعة املصطفى العاملية-قم
kazemi.asef@gmail.com

الملخ�ص
يعاين التاريخ املعارص للعامل اإلسالمي من العديد من التحديات واألزمات .يتطلب التخلص من هذه

األزمات نظرية وسلوكًا واعيني.

والغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة عىل سؤال :ما الطريق اىل التقارب يف العامل اإلسالمي؟ تظهر نتيجة

البحث املبني عىل منهج بحث سربينغز أنه من أجل حتقيق التقارب اإلسالمي ،جيب أوالً فهم الوضع احلايل
والتحرك نحو الوضع املطلوب من خالل حتديد األسباب والعقبات ورسم احلل.

يتمتع العامل اإلسالمي بسياقات وقدرات ق ّيمة للغاية عىل التقارب ،وأمهها السياحة ،وال سيام السياحة

الدينية.يعد مؤمتر احلج الدويل ،الذكرى األربعني للشهداء وحج العتبات املقدسة من أهم األماكن الدينية
التي يسافر فيها ماليني املسلمني من مجيع أنحاء العامل ،من جنسيات وأجناس وألوان ولغات خمتلفة ،إىل هذه

األماكن من أجل الزيارة وتعرف الثقافات واألديان األخرى ،وعىل الرغم من االختالفات ،إال أهنا مرتابطة
وتظهر منظور التقارب اإلسالمي من خالل تنحية الفروق العرقية والقومية والدينية جان ًبا ،لذلك من خالل
استخدام مزايا ووظائف السياحة الدينية وتعزيزها ،يمكننا تسهيل تشكيل التقارب يف العامل اإلسالمي بوصفه

جمتمع مرغوب ًا فيه ومثالي ًا.

الکلامت املفتاحیة :التقارب ،احلج ،األربعني ،الزيارة ،اإلمام احلسني ،اليوتوبيا.
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The role of religious tourism in the convergence of the Islamic world, the
forty visit as a model
pr. sayid asif kazimi
Al-Mustafa International University - Qom

Abstract
The contemporary history of the Islamic world is plagued by numerous challenges and crises.
Getting rid of these crises requires conscious theory and behavior. The purpose of this study is
to answer the question of how to achieve convergence in the Islamic world?
The result of the research based on Springs research method shows that in order to achieve
Islamic convergence, we must first understand the current situation and move towards the
desired situation by identifying the causes and obstacles and drawing a solution. The Islamic
world has very valuable contexts and capacities for convergence, the most important of which
is tourism, especially religious tourism.
The International Hajj Congress, the 40th anniversary of the martyrs and the pilgrimage to
the holy shrines are among the most important religious places where millions of Muslims from
all over the world, with different nationalities, races, colors and languages, travel to these places
for pilgrimage and get acquainted with other cultures and religions. And in spite of differences,
distinctions and differences, they are interconnected and show the perspective of Islamic
convergence by leaving aside racial, ethnic, national and religious distinctions. Therefore, by
strengthening and using the features and functions of religious tourism, we can smooth the
formation of convergence in the Islamic world as a desirable and ideal society.
Key word: Convergence, Communication, Hajj, Arbaeen, Pilgrimage, Imam Hussein
(as).
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واحلضارة اإلسالمية.

تمهيد
أصبح االنقسام والتباعد أزمة سياسية واجتامعية

وثقافية ودينية معقدة يف التاريخ املعارص للعامل

اإلسالمي .من الواضح أن املستقبل املنشود للعامل
اإلسالمي يعتمد عىل وحدة املجتمعات اإلسالمية

دورا
وتكاملها .ال يمكن للدول اإلسالمية أن تؤدي ً
حتولت من
بوصفها قطب ًا قوي ًا يف عامل املستقبل إال إذا ّ
االختالف إىل التقارب.

إن تــوجــيــهــات ال ــق ــرآن الــكــريــم والــرســول

واألئمة ،واضحة جدً ا لفهم رضورة الوحدة

والتقارب .لذلك إن تقويض قضية وحدة املسلمني
وتقريبهم أمر ال يقبله أي مسلم بأي ذريعة .إن

تقارب األمة اإلسالمية ووحدهتا من مبادئ اإلسالم
التي ال جدال فيها ،ولكن لألسف ولسبب ما حتت

تأثري عوامل خارجية وداخلية ،تم إمهاله .لذلك

كان حتقيق الوحدة والتقارب من تطلعات النخب
واملفكرين اإلسالميني منذ أمــد بعيد .وقــد قدم

مفكرو األمة اإلسالمية ومصلحوها حلوالً فعالة

لتحقيق ذلك .هذا يف حني يتمتع العامل اإلسالمي
واملسلمون بخلفية جيدة جدً ا وقدرات للتقارب،

من الكم اهلائل من املوارد الدينية املوجودة يف هذا
املجال إىل القدرات االقتصادية والتواصلية مثل
احلج وزيارة األربعني لإلمام احلسني.

نحاول يف هذه الدراسة دراســة دور السياحة

وعىل وفق لسجالت السفر والوثائق األخرى

املتعلقة بأسفار املسلمني ،فــإن الغرض الرئيس

للسائحني املسلمني من السفر والسياحة هوالبحث
والتعلم واملعرفة وفهم العلامء من البالد أخرى
واحلج .لذلك يمكن للسياحة الدينية بوصفها إحدى

طرق توسيع التنمية الثقافية والتبادل والتفاعل
االجتامعي بني األعراق واألمم اليوم أن يكون هلا
العديد من اآلثــار والربكات يف أي جمتمع ،والتي

من خالل التخطيط السليم وتقوية آثارها اإلجيابية،
يمكن أن تؤدي إىل التقارب يف العامل اإلسالمي.
وبالنظر إىل أمهية صناعة السياحة ،وال سيام السياحة
الدينية ،زيارة األربعني خاصة فلنتفحص تأثريها يف

تكوين التقارب والوحدة اإلسالمية.

 .1المفاهيم وطريقة البحث
قبل التطرق إىل دور السياحة الدينية يف وحدة

العامل اإلسالمي وتقاربه ،من الــروري دراســة
بعض املفاهيم األسس ورشحها وطريقة البحث.

 .1-1ال�سياحة الدينية
السياحة ( )Tourismهي رحلة للمتعة أو العمل.

وتورد منظمة السياحة العاملية ،يف تعريفها األخري
للسياحة يف عام  ،1995عىل أهنا جمموعة أنشطة

الدينية وال سيام زيارة األربعني لإلمام احلسني

شخص أو أشخاص يسافرون إىل مكان آخر غري

الوحدة والتقارب .السياحة هلا عالقة قوية بالثقافة

عىل األقل وبحد أقىص سنة واحدة الرتفيه ليس مثل

يف تقارب العامل اإلسالمي وعدها وسيلة لتحقيق

مكان إقامتهم املعتاد ويقيمون هناك ملدة ليلة واحدة
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(Heidari Chianeh, 2010:

ثقافيون يسافرون إىل األمــاكــن األثــريــة واآلثــار

العمل وكسب املــال.

تم إنشاؤها يف عملية جذب واستضافة بني السياح

والسفر الرتفيهي يف األماكن واملراكز الدينية ،وهي

 )22تشري السياحة إىل جمموعة من األنشطة التي
ومنظامت السفر واحلكومات األصلية وحكومات
املقصد والسكان املحليني)Zahedi, 2003: 1-2( .

يف تعريف عــام للسياحة ،جمموعة الظواهر

والــصــات الــنــاجتــة عــن الــتــفــاعــل بــن السياح
واحلكومات واملجتمعات املضيفة للجامعات يف

عملية جــذب النقل واالستقبال والسيطرة عىل
السياح وغريهم من الــزوار.

)Saghaei, 2006: 12

(Papli Yazdi and

الدينية ألداء املامرسات الدينية ،والرتويج والتعليم

يف مجيع أنحاء العامل

(et al, 1999: 14

)Mo’meni

السياحة الدينية هي زيارة السياح لألماكن املقدسة

مثل املزارات واملقابر ونحوها .السائحون الدينيون
هم سائحون ثقافيون يسافرون إىل األماكن واملعامل
األثرية واملعامل الدينية ويــؤدون املامرسات الدينية

ويعززون ويعلمون ويقضون أوقــات فراغهم يف

األماكن واملراكز الدينية حول العاملRahimpour,( .

)1379: 14

تشمل صناعة السياحة الكبرية قطاعات خمتلفة،

ال ُيطلق عىل أي زيــارة عىل أهنــا سياحة دينية

والطوائف يف مجيع أنحاء العامل هلا أماكن وآثــار

وأماكن التي يراها احلجاج حتظى باحرتام وتكريم

من أمهها «السياحة الدينية»ّ .
إن مجيع األديــان
وتقاليد واحتفاالت دينية خمتلفة أصبحت واحدة

من مناطق اجلذب السياحي الرئيسية .ويف الوقت

مهم يف
دورا ً
نفسه ،يؤدي دين اإلسالم واملسلمون ً
هذا الفرع من السياحة.

يعد احلج والزيارة إىل األماكن املقدسة ووجود

مراسم أو احتفاالت دينية للمسلمني من أكرب
األحــداث السياحية الدينية يف العامل .الزيارة هو

الوجود واالستقراء باحلب واالحرتام ،وكل مزار هو

مكان للعبادة وفضاء للطقوسBasiri et al., 2013:( .

 )70, quoted by Renfro and Bahan, 2003: 409يف

السياحة الدينية والزيارة .و ّعد الراغب األصفهاين

أن معنى احلج هو نية اللقاء( .الفيومي،١٤١٨ ،
 )١٣٦ :١السياحة الدينية والثقافية هم سائحون
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وزيارة ،ولكن ُيطلق عىل الزيارة واللقاء مع الناس

غري عاديني)Taghizadeh Davari, 2001: 59( .

 .2-1التقارب
الوحدة والتقارب مفاهيم يمكن دراستها يف

اجتاهات علمية خمتلفة .تشري الوحدة اإلسالمية مرة
إىل وحدة العامل اإلسالمي ،وبمجرد تأكيدها بوصفها

مسألة دينية مأخوذة من الكتاب والتقاليد بوصفها
واجب ًا ودين ًا من أجل حتقيق األوامر اإلهلية .الوحدة
اإلسالمية هي معرفة املذاهب اإلسالمية عىل نحو

صحيح ،ومعرفة أفكار بعضنا بعض ًا ومعتقداتنا،
والرصاع الذي حرم علينا القرآن الكريم القيام به

(سورة األنفال ،اآلية  .)46أختار أن أبقى بعيدً ا وأن
يكون لدينا انسجام من أجل احلفاظ عىل وحدة حقل
القرآن الكريم واملبادئ الثابتة والقواسم املشرتكة

المحور االجتماعي والتربوي

واألمة املوحدة والعامل اإلسالمي كله والدفاع عنها

وتوسيعها)Sadeghi Ardestani, Bita, 502( .

 .3-1العالم اال�سالمي
رائجا يف العقود
أصبح مفهوم العامل اإلسالمي
ً

التقارب هو العملية التي يتم من خالهلا تشجيع

األخرية ويتألف من كلمتني «العامل» و «اإلسالم»،

منفصلة عىل حتويل والءاهتم وأنشطتهم السياسية

وبتطبيقات خمتلفة .متت اإلشــارة إىل جمموعة من

الفاعلني السياسيني يف عــدة من وحــدات وطنية
وتوقعاهتم إىل مركز جديد تتمتع مؤسساته بالسلطة

لإلرشاف عىل احلكومات الوطنية احلالية أو تأهيلها.

اللتني تم استخدامهام تدرجيي ًا يف تركيبات خمتلفة
البلدان ذات اخلصائص االجتامعية واالقتصادية

والثقافية اخلــاصــة ،والتي كانت السمة الرئيسة

(Doherty and Faltzgraf, 2005: 697; Kazemi,

واملشرتكة ألعضائها مجيع ًا يف القرن املــايض ،عىل

التقارب هو حالة تقرتب فيها املنظامت االجتامعية

مرة يف عام  ،1906وقبل ذلك استخدم اجلغرافيون

 )1998: 3; Seifzadeh, 2005: 192يف تعريف آخر،
واالقتصادية والسياسية واألمنية والتواصلية

للوحدات املختلفة بعضها من بعض خالل القضاء

عىل العوامل املسببة لالنقسام واملنحازة لصالح

أهنا العامل .ظهر مصطلح «العامل اإلسالمي» أول
اإلسالميون مصطلحات «األرايض اإلسالمية» و

«الدولة اإلسالمية»)Mo’meni, 1389: 1-3( .

يمكن عدّ معايري خمتلفة لتعريف العامل اإلسالمي

األهداف املشرتكة واملصالح املشرتكة .وسيحل نظام

وال يمكن تقديم معيار شامل وفهرس لتعريف

ولعل مفهوم التقارب هو حركة يستخدمها علامء

 ،)1987, 1: Firstمعيار العضوية يف منظمة التعاون

وحتييد اخلالفات والعداوة بني املسلمني أحيانًا،

 )Mustawfaيف

جديد للعالقات)Seifzadeh, 2005: 192( .

اإلسالم لتقريب املذاهب اإلسالمية وحلل اخلالفات

من أجل التوحيد ولتقريب املذاهب اإلسالمية.

(Crane and others, 2012: 92

 )Qureshiلذلك

إن التقارب اإلسالمي يعني وجود روح من األخوة
الدينية والتعاون بني أتباع املذاهب اإلسالمية عىل

أســاس املبادئ اإلسالمية املشرتكة واختــاذ موقف
واحــد لتحقيق أعــى األهـــداف و مصالح األمــة

هذا املفهوم .عدّ العلامء معيار السكان

اإلسالمي
الثقافية

(Zavareh, 1372: 61

(al-Mamaliki, 1382: 15

(Asadi,

 )Goliومعيار

حتديد ذلك املفهوم .املعيار الثقايف هو األهم واألكثر

تعددية يف تعريف هذا املفهوم( .راينهارد شولتز)

لإلشارة إىل مفهوم العامل اإلسالمي عىل أنه «أرض
ثقافية» ذات خصائص عرقية)Schultze, 1389: 1( .
باختصار ،يمكن ذكر أربعة مناهج رئيسة لتعريف

العامل اإلسالمي:

اإلسالمية واختاذ موقف موحد ضد أعداء اإلسالم،

1.املنهج الدويل والقومي ،بام يف ذلك الدول

()Taskhiri, 2004: 218

2.املنهج القائم عىل الدولة ،أي البلدان ذات

واحرتام االلتزام الصادق والعميل لكل مسلم لدينه.

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
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األغلبية املسلمة.

متعدد التخصصات جيمع بني العلوم السياسية

3.املنهج القائم عىل السكان ،بام يف ذلك السكان

والعالقات الدولية وعلم االجتامع والتاريخ وعلم

4.املنهج القائم عىل األمة .وملا كان هذا املفهوم قد

(Mushirzadeh, 1389: 213-

املسلمني يف أي مكان عىل هذا الكوكب.
كثريا.
تغري ً

النفس وغريها من التخصصات لتقديم نظرية بديلة
خمتلفة وفهم واقعي.

)214

واليوم ال يمكن إزالة معيار الدولة واألمة واألمة

تعلم طريقة سربجينز لألزمة يف الواقع طريقة

مها عنرصان أساسان يف عامل اليوم وعنرص األمة هو

األساليب التارخيية والفلسفية واألنثروبولوجية يف

من تعريف هذا املفهوم ،ألن مفهومي الدولة واألمة
اخللفية التارخيية هلذا املفهوم ،وتدل عليه مفاهيم

مثل «دار اإلســام» .لذلك يمكن القول إن العامل
اإلسالمي جمموعة من املجموعات والــدول التي

ترتبط بخصائص اقتصادية واجتامعية وسياسية
وحضارية وتارخيية وثقافية حمــددة ،،وحتافظ عىل

التزامها وعالقتها من خالل التوسع يف املجتمع

اخلصائص نفسها ،والسعي من أجل سالمتها.

الغرض من النظريات السياسية هو إعداد نظرة نقدية

للمجتمع السيايس لفهمه وإصالح عيوبه ونواقصه
وإعــادة الصحة إىل املجتمع من خــال التعرض

لألمطار غري املنتظمة .تتكون نظرية األزمة سربجینز
من أربع مراحل:

•الثانية أسباب وعقبات الوضع احلايل.

طريقة أزمة سربجينز ()Thomas A. Spragens

()1

التي سيتم استخدامها يف هذا البحث هي إحدى الطرق

املهمة .تم تقديم األساليب احلرجة من الثامنينيات
فصاعدً ا .يستخدم املصطلح يف معنيني عىل األقل:
املعنى املحدد ،والذي يتضمن اآلراء املتأثرة بمدرسة

فرانكفورت للنقد ،ووجهة نظر أنطونيو غراميش،
واملعنى العام ،الذي يتضمن جمموعة واسعة من اآلراء

النقدية املعارضة لالجتاه السائد .تشمل اآلراء النقدية
املحددة املتأثرة بمدرسة فرانكفورت ما بعد احلداثة

وما بعد البنيوية ،فض ً
ال عن اآلراء املاركسية واملاركسية

اجلديدة .يف هذا املعنى ،فإن النظرية النقدية هي مسعى
176

دراسة العلوم السياسية.

(1991: 30-22

)Springs,

•األوىل الوضع احلايل.
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فهم الفكر السيايس وتأخذ باحلسبان استخدام

•الثالثة املجتمع املثايل.

•الرابع تقديم طريقةاحلل( .املرجع نفسه،43 ،
)235 ،181

 .2ال�سياحة الدينية والتقارب في العالم
الإ�سالمي
تم تطوير طريقة بحث أزمة سربجينز عىل أربع

مــراحــل :حتليل الــوضــع احل ــايل ،وحتــديــد أسباب
الوضع احلايل ،واملثل العليا واليوتوبيا ،وخطة العمل

والعملية.

المحور االجتماعي والتربوي

 .2-1حالة التقارب الحالية في العالم
الإ�سالمي

من الدول اإلسالمية .جيب زيادة املشاكل االجتامعية
والسياسية واالقتصادية للرصاعات يف كشمري

والشيشان وفلسطني وأفغانستان عىل هذه املشاكل.

تتناول املرحلة األوىل من منهج األزمة سربجينز

من الناحية االقتصادية ،فإن دوالرات النفط للدول

لذلك ،جيب فحص حالة التقارب احلالية .يف الواقع،

مل حتل فقط مشكلة تقدم الــدول اإلسالمية ،بل

سؤال ما احلالة اآلتية للتقارب يف العامل اإلسالمي؟

اإلسالمية ،التي كان العامل اإلسالمي يأمل فيها،

فإن اخلطوة األوىل حلل املشكلة هي فهم املشكلة.

أودعت يف البنوك األوروبية واألمريكية وزيد عليها

نرى بوضوح أن العامل اإلسالمي كان يواجه أزمة

)Sheikhunshin and Simber, 1390: 125

العقود القليلة املاضية .إن الوضع احلايل واحلرج

� .2-2أ�سباب التقارب في العالم الإ�سالمي

موضو ًعا خفي ًا عىل أحد .لذلك ،ورد ًا عىل سؤال

وعقباته

نحن بنا حاجة إىل فهم وضعنا ومشاكلنا وحتدياتنا.
تباعد وانقسام خالل القرنني املاضيني ،وال سيام يف
من االنقسام واالختالف يف العامل اإلسالمي ليس
سربجينز األول ،ينبغي القول إن أحد أبرز سامت
العامل اإلسالمي احلــايل هو االختالف واالنقسام

(1390: 284

 ،)Mirtorabi,وعىل حد تعبري الشهيد

الصدر (ره)« :اليوم ،وضع املسلمني هو خالف هذه

التعاليم املقدسة» ( )Irani, 2009: 70العامل اإلسالمي
يف هذه املرحلة ليس لديه وضع سيايس واجتامعي
واقتصادي ونفيس مناسب يف النظام الدويل .مشاعر

العزلة والقمع والغضب واليأس هي السامت املميزة

للعامل اإلسالمي .اقتصاد ًيا وسياس ًيا ،تفتقر معظم
الدول اإلسالمية إىل االستقالل وتعتمد عىل نحو

كبري عىل العامل الغريب سياس ًيا واقتصاد ًياQurbani( .

Sheikhunshin and Simber, 1390: 122; Valipour

)Zarumi, 1381: 346

الفقر يف العديد من الدول اإلسالمية.

(Qurbani

اخلطوة الثانية املهمة يف طريقة البحث يف أزمة

سربجينز هي تشخيص أسباب االضطراب .تنبع
مرحلة تشخيص أسباب املشكلة جزئي ًا من مالحظة

االضطراب ،ألن مالحظة االضطراب تظهر أعراض
املرض الذي جتري دراسة أسبابه .ومع ذلك ،فإن

نتائج مرحلة التشخيص ليست واضحة يف البداية،

ألن جمرد حتديد أعراض اإلفالس ال يفرس األسباب.
عند هذه النقطة أجب عن األسئلة اآلتية :ما اخلطأ؟
ما الذي يسبب األمل؟ هل املشكلة متجذرة سياسي ًا
أو اجتامعي ًا أو شخصي ًا؟ هل األسباب طبيعية أو

مصطنعة؟ إهنا ذات أمهية كبرية.

(Springs, 1991:

 )41غني عن القول إن مرحلة تعرف املوضوع هي
مرحلة صعبة ،وهذه املرحلة يمكن أن تكون مصدر

ّ
إن الوضع االجتامعي للمسلمني ليس جيد ًا.

اليوم ،سبعة من كل عرشة من طالبي اللجوء هم

الفصل بني املدارس املختلفة ؛ ألنه إذا مل تكن أسباب
املشكلة أساسية وعامة وتعاقدية ،فال يمكن تصميم
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احلل عىل نحو صحيح وال يمكن حل املشكلة منطق ًيا.

ّ
إن األسباب الداخلية للتباعد يف العامل اإلسالمي

املرحلة من البحث ،فإنه يزيد عليها بدالً من ختفيف

هلا أسباب داخلية .إهنم فاعلون داخليون ووكالء

(املرجع نفسه )81 ،إذا ارتكب املنظر أخطاء يف هذه
املشاكل .من ناحية أخرى ،إذا أدرك عن طريق اخلطأ

بعض املشكالت التي ال يمكن حلها ،فقد أرسل
أتباع نظريته للبحث عن املستحيل( .املرجع نفسه،
)90

عندما نــدرس أســبــاب االضــطــراب يف العامل

اإلسالمي ،وأمهها االختالف ،نجد أن هذا الرأي
يعد العوامل التارخيية أهم أسباب االختالف .حاول
األعداء ،وال سيام االستعامر ،باستمرار عرقلة حتقيق

التقارب يف العامل اإلسالمي.

من الواضح أن أهم أسباب االختالف يف العامل

اإلسالمي مدفوعة من خارج احلدود اإلسالمية،
وإرادة األجانب واضحة .لكن ليس هذا هو السبب

الوحيد لالختالف ،لكن القضية نمت عىل نحو
مل يستد ِع يف كثري من األحيان وجود أعداء ،وظهر
االختالف من داخل املجتمعات اإلسالمية وداخل

حــدود اإلســـام ،وقــد وقــع انقسام وثــغــرات يف

صفوف املسلمني ومن َث َّم ،كان للغزو الغريب الواسع
النطاق للعامل اإلسالمي تداعيات خمتلفة .األسباب
اخلارجية لالنقسام واالضطراب يف العامل اإلسالمي

هي االستعامر وسياسات الــدول املهيمنة .انتهج
املستعمرون سياسات خمتلفة ملنع التقارب يف العامل

دورا ال يقدر بثمن يف
اإلسالمي ،وقد أ ّدى كل منها ً
االختالف اإلسالمي( .ملزيد من املعلومات انظر:

)Kazemi, 1393, 1394 and 1399
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ليست ضئيلة ،لكنها جزء مهم من االضطراب،

سياسات متعجرفة .ومــن خــال االقتباس من
التجربة التارخيية للغرب وبمساعدهتم ،يسلطون

الضوء عىل الرصاعات الدينية والتارخيية لإلسالم
وحيــاولــون حتــدي وهتميش املكونات املــوحــدة يف
العامل اإلسالمي .من خالل عرض االختالفات
الدينية والتارخيية واجلمع بينها وتطبيق هذه املفاهيم،

فإهنم يتابعون سياساهتم عمل ًيا يف العامل اإلسالمي.

(1394

 )Kazemi,عصبية دينية غــر الئقة جتاه

األديــان واجلهل والعالقات غري الالئقة

41

(Safavi,

 ،)1387:اخلالفات الدينية التي ال تنتهي وغري

املجدية ( ،)Jafarian, 1388حكم الدول االستبدادية

واالستبداد الداخيل يف الدول اإلسالميةVelayati( .

Saeed Mohammadi, 1389: 168-169

 )andعدم

التجانس يف األنظمة احلكومية والبنى السياسية للدول
اإلسالمية ،والعصبية العرقية وجوانب القومية

والقومية املتطرفة ،وفصل الدين عن السياسة ،وأزمة

الرشعية يف العامل اإلسالمي (Movaseghi, 1378: 74-

 )101هي أهم أسباب االختالف الداخلية إن العديد

من الــدول اإلسالمية حــورصت فيه ،مما أدى إىل
االنقسام والتباعد( .املرجع نفسه ،ص )172

 .2-3الوحدة الإ�سالمية والتقارب هو اليوتوبيا
و و�ضع مثالي
إعادة البناء الذهني واملجتمع املثايل هو خطوة

أخرى يف طريقة سربجينز .لذلك ،ال بد من القول

المحور االجتماعي والتربوي

إنــه إذا مل تستطع نخب العامل اإلســامــي تصور

يوتوبيا التقارب عىل نحو صحيح ،أو فشل املجتمع
اإلسالمي يف جعل صــورة املستقبل عملية ،فإن
ربا
مصري العامل اإلســامــي سيكون
ً
غامضا ومغ ً

للغاية .سيؤدي إىل جتاوزات كثرية من قوى أخرى يف
إثارة التهديدات والتحديات الكاذبة من أجل هنب
املصادر املختلفة والسيطرة عىل العامل اإلسالمي.

اليوتوبيا هي جمتمع مثايل ،واملنظور املنشود

أهم معيار لتقسيم املجتمعات البرشية.
)Arasteh, 1379: 161

(Javan

 .2-4ال�سياحة الدينية كو�سيلة لتحقيق
التقارب في العالم الإ�سالمي
املرحلة الرابعة من أزمــة سربجينز هي عملية

مستقلة وكاملة للتخطيط االسرتاتيجي أو التخطيط

التنفيذي والعمل

(planning

 )Actionالذي يوفر

للمسلمني عىل املــدى القصري هو التقارب الذي

االسرتاتيجيات والتدابري الالزمة لتوجيه القضية نحو

واحدة" ،وهو وعداهلل فی القرآن الکریم(.)2

املنظر العالج عىل وفق اإلجراءات التي تم اختاذها

سيوفر عىل املــدى الطويل تشكيل "أمــة إسالمية

العالج وتقديم احللول .يف اخلطوة األخرية ،يقدم

لذلك ،يرى العديد من املفكرين اإلسالميني

يف املراحل السابقة .باختصار ،جيب االعرتاف بأن

أساسا ملجتمع منشود.
التقارب والوحدة اإلسالمية
ً

لطاملا كان مفهوم الوحدة وااللتقاء والدعوة إليها
يف العامل اإلســامــي موضوع ًا مثالي ًا للمفكرين
واملفكرين اإلسالميني خاصة لتحقيق أمة إسالمية

واحـــدة .يف التاريخ املــعــارص ،كانت أهــم جهود
اإلصالحيني االجتامعيني ورواد التقارب والوحدة

يف العامل اإلسالمي هي الوصول إىل األمة اإلسالمية.

()Fawzi Tuyserkani, 1998: 22

وعىل وفق ما قاله المبتون ،فإن األمة هي قلب

الفكر والعقيدة السياسية اإلسالمية ،والتي ترتبط
فقط بمبادئ عقيدهتم.

(1374: 54

)Lambton,

ملفهوم األمة يف النظام اإلسالمي جانب عابر للحدود
وله خصائص فريدة مثل الوحدة 3واالعتدال

()4

واألخوة( )5واالمتياز( ...)6يف اإلسالم “األمة” هي

أيضا ميول عالجية،
املعرفة التي قدمها املنظرون هلا ً

وأن ثمرة البصرية املستنرية ،أو العقل العميل ،أو ،كام

يصفها سربجينز ،علم اخلالص.
)235

(Springs, 1991:

يف العالقات الدولية ،يعد االتصال أحد الرشوط

املهمة للتعاون .يف الواقع ،ستؤدي العالقات الدولية
إىل مفاوضات دولية ومفاوضات دولية تنتهي إىل

التعاون الدويل ،ويف النهاية سيؤدي التعاون الدويل
إىل التقارب .فيام يتعلق بمسار التقارب هذا ،يشري
دويتش ( )Karel Deutschإىل دور االتصال ودوره

الكبري يف تقريب املجتمعات؛ لــذلــك ،كلام زاد

التواصل يف جمال السياحة ،والتجارة واهلجرة و

الربيد ،اقرتبت املجتمعات بعضها من بعض ،وبدالً

من النقاش ،يتحولون إىل التعاونKazemi 1377:( .

)38
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من أهم األمثلة عىل التواصل هو السری والسفر

املــايض ،كن عىل درايــة بتقاليد املــايض ،والسفر يف

موضو ًعا جديدً ا ،ولكنه موجود منذ مدة طويلة جن ًبا

والعلم واحلضارة إىل شعوب األراض األخرى.

و باملعنى احلديث السياحة .السفر أو السياحة ليس

سائحا
مهاجرا أو
إىل جنب مع البرش ،وكان اإلنسان
ً
ً

سائحا.
حاجا أو
أو
ً
ً
 )Fard, 1394: 44لذلك ،فإن حركة البرش عىل األرض

للتجارة وإعامم رأس املال واالقتصاد ،ونقل الثقافة
تؤكد العديد من آيات القرآن الكريم أمهية السفر

(Aghajani and Farahani-

والسياحة ،وحيث القرآن البرش عىل السفر .يف كثري

وهجرهتم من أرض إىل أخرى خالل التاريخ كانت

 )1379:يدعو الــقــرآن الكريم الناس أحيانًا

دائم واحدة من أهم القضايا اإلنسانية الكلية وأ ّدت
ً
دورا رئيس ًا يف تكوين احلضارات األوىل .حضارات
ً
إنسانية عظيمة والعديد من اخلــراء يعتقدون أن

اهلجرة رضورية للحضارة)Homayoun, 1391: 49( .
أصبحت السياحة اليوم مهمة للغاية لدرجة أهنا

سميت "صناعة األلفية الثالثة" .السياحة الدينية من

أهم األمثلة عىل صناعة السياحة ،وحتى يف العامل
احلديث ال تعد قضية هامشية يف حياة اإلنسان .تؤكد

منظمة السياحة العاملية( )7أن زيارة األماكن املقدسة

يف مجيع املجتمعات هو أحد الدوافع الرئيسة للسياح
يف العرص احلايل .من وجهة نظر هذه املنظمة ،فإن

للزيارة القدرة عىل نقل أعداد كبرية من الناس حول
العامل ،وحتويل اقتصاديات البلدان واملناطق املختلفة،
ومتابعة الرسائل والعواقب السياسية والثقافية

واجليوسياسية عىل املستوى الدويلKaramipour,( .

)2015: 55

يف التعاليم اإلسالمية ،تم تأكيد أمهية السياحة

من اآليــات
13

(Rahimpour and Seyed Hosseini,

عىل نحو مبارش للسفر ،مثل اآليــة  20من سورة
العنكبوت ،اآلية  42من سورة الروم ،اآلية  36من

سورة النحل ،اآلية  69من سورة النمل ،اآلية 11
من سورة األنعام واآلية  137من سورة ال عمران

وأحيانًا تذكر هذا عىل نحو غري مبارش ،مثل اآلية

 109من سورة يوسف ،اآلية  9من سورة الروم،
اآلية  44من سورة فاطر ،اآلية  21من سورة غافر
واآلية  10من سورة حممد.

من ناحية أخــرى ،أكد املعصومون أمهية

السری والسفر وأشاروا إىل آثاره العديدة واملتنوعة،

بام يف ذلك حيوية اجلسد والروح ،والتعلم واكتساب
املعرفة ،وتعرف اآلداب االجتامعية .وقد ذكرت

نــصــوص أخ ــرى النصح والــــدروس املستفادة،
والقضاء عىل األحـــزان واملــعــانــاة ،وكسب لقمة
العيش واحلصول عىل وظيفة ،والتفكري يف النعم
اإلهلية ،واالستجامم الصحي ،وقضاء أوقات الفراغ.

()Tonekaboni, 1998: 146

كثريا .يشجع القرآن الكريم اإلنسان عىل السفر
ً
لرؤية أعامل املايض والتعلم منها ،والشكر عىل نعم

السياحة الدينية ،وهي من أقدم السياحة يف املايض

اخللق ،والتفكري فيها وخمتلف القضايا وأوضــاع

 )Farahani-Fard,تشمل املواقع الدينية

اهلل ،ومعرفة إبداعات اهلل وبركاته ،وإدراك أرسار
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كام رأينا ،فإن أحد أنــواع السياحة والسفر هو

ازدهـــارا حــول العامل
واحلــارض
ً

1394: 47

(Aghajani and

المحور االجتماعي والتربوي

واألرضحة يف مناطق اجلذب السياحي يف أي بلد .يف

َّ 5.
سيايس وهذا هو
جانب
أيضا
إن للسياحة الدينية ً
ٌ
ٌ

نحو كبري يف اختيار وجهة السفر ،ويقلل تغري املناخ

بني األماكن الوطنية للبلدان وتستخدم إلقامة

أشكال السياحة األخرى ،تؤثر األحوال اجلوية عىل
من عدد السياح وزيارات املدن السياحية ،ولكن يف
السياحة الدينية ،ال متنع الظروف املناخية أو سوء
األحوال اجلوية ذلك وتتغلب السياحة الدينية هذه

عىل التغريات حيب الناس إكــال رحلتهم يف أي

موقف صعب بسبب معتقداهتم.
139

(Monshizadeh,

 )2005:يمكن تقسيم السياح املتدينني عىل

جمموعتني :األوىل :احلجاج والزوار ،أو أولئك الذين
يكون دافعهم للسفر هو القيام بالشؤون الدينية فقط
والذين ال ـخضع مدة إقامتهم لقضاء وقت الفراغ.

الثانی السائحون املتدينون الذين يــزورون ،أثناء
أداء فريضة احلج واملشاركة يف االحتفاالت الدينية،

أماكن سياحية أخــرى ،ســواء كانت دينية أو غري
متعلقة بالزیارة ،أو بعبارة أخرى :أغراض سفرهم

متعددة األغراض مع أولوية الزيارةMo’meni et( .

)al., 2008: 14

للسياحة الدينية سامت وال سيام نذكر بعضها:

1.املواقع الدينية ومواقع الزيارة هي أماكن يلتقي
فيها الناس ويتفاعلون مع الثقافات واملذاهب

2.يمكن جلميع أفراد املجتمع القيام هبذه الرحالت
من مجيع مناحي احلياة ،أغنياء كانوا أم فقراء

3.األشخاص األكثر ً
ميل للذهاب يف رحالت
دينية غال ًبا ما يبحثون عن الروحانيات وليسوا
متنوعني جدً ا ويفضلون البساطة

4.معظم الرحالت الدينية تكون يف جمموعات
ومنظمة عىل نحو جيد

السبب يف أن األماكن الدينية واملقدسة هي من
االحتفاالت ،واالحتفاالت الوطنية.

إذا عددنا السياحة نظا ًما ،فلها العديد من اآلثار

االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية ،والتي

تدور عواقبها الثقافية حول التفاعل الثقايف والتوازن
عىل جانبي تدفق السياحة من األصــل والوجهة.

( )Basiri et al, 2013: 77لذلك ،من اآلثار الثقافية
املهمة للسياحة ،يتشكل التبادل الثقايف والتفاعل،

مما يؤدي إىل التفاعل ،والتفاعل الثقايف بني املطلعني
والغرباء ،ويعزز مفاهيم التواصل بني الثقافات يف
فضاء العمل االجتامعي .يف الواقع ،يمكن للسياحة

أن تعزز االندماج والتكامل االجتامعي والثقايف
وتقوي الــوحــدة واإلمجــتــاع العام وتوفر التبادل

الثقايف بني السياح وجمتمعات املنشأ واملقصد .وهبذه
الطريقة ،يصبح أصل السياحة ووجهتها عىل دراية

بثقافة كل منهام ،ومع احــرام ثقافة اآلخــر ،يؤدي
التبادل الثقايف الناتج عن السياحة إىل توسع أفق

الفكر ،وتقليل التحيزات ،واالقــراب من الناس
واملجتمعات.

(Papli Yazdi and Saghaei, 2006:

 )93فض ً
ال عن متهيد الطريق للتقارب بني جمموعات
خمتلفة من بلدان املنشأ واملقصد ،سيؤدي ذلك إىل

التفاعل بني ثقافات الدول ،مما سيمكن من تعزيز
التفاهم املتبادل بني الشعوب يف العامل اإلسالمي.

()Azizifar, 1396: 76-77

من حيث الطبيعة ،تعد السياحة ظاهرة ثقافية قبل

أن تكون ظاهرة اقتصادية عىل نحو يتم ترتيب العديد
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من اآلثــار الثقافية عليها .تعرف السياحة الناس
املساحات اجلغرافية للناس والثقافات األخرى.

هذا التعارف هو مقدمة ملزيد من املعرفة البرشية

ر�سم بياني موازن لعدد ال�سواح الوافدين �إلى خم�س دول
�سواحا دينيين من � 1995إلى 2011
�إ�سالمية ت�ست�ضيف
ً
)(Aghajani and Farahani-Fard, 1394: 55

للذات والبيئة واملجتمعات األخرى.

يمكن للسياح ثقاف ًيا من خالل التبادل الثقايف أن

يفتحوا الطريق أمام النظام الفكري لألمة املضيفة

والضيف وأن يتحد مع السياحة واألفكار والثقافات
واحلضارات وخيلق ً
كل يكون فيه كل مكون مع

احلفاظ عىل وجــوده املستقل راب ًطا ال يتجزأ من

املكونات األخرى)Shamai, 1387: 96( .

السفر ،ووال سيام السفر والسياحة الدينية ،هو

يعرف الناس بثقافة املجتمعات األخرى
يشء ال ّ
يعرفهم أيض ًا املذاهب األخــرى .يف
فحسب ،بل ّ

األماكن املقدسة مناطق جذب سياحي مهمة

واالختالفات الدينية ،فإن السياحة تربطهم؛ ويف

اإلسالمي إذ يــؤدي فريضة احلــج كل عــام آالف

املجتمعات اإلسالمية ،عىل الرغم من االختالفات
الوقت نفسه ،تعد معظم الدول اإلسالمية من بني
الدول األكثر جذ ًبا للسواح

للدول ،وتعد مكة من أهم األماكن املقدسة يف العامل
األشخاص املتحمسني من مجيع أنحاء العامل ،من

(Office of Economic

جنسيات وأجناس وألوان ولغات خمتلفة .من بني

 )9والدول اإلسالمية اخلمس وهي اململكة العربية

احلج .إن تأكيد القرآن الكريم والنصائح املستمرة

األوىل لقبول السائحني املتدينني يف العامل اإلسالمي.

يتحدث القرآن عن مناسك احلج يف آيات عديدة ،بام

Studies of the Ministry of Commerce, 2009:

السعودية والعراق وإيران وسوريا ومرص هي الدول
يوجد يف اململكة العربية السعودية أكرب عدد من
السواح بسبب احلج.

أوامر الدين ،تم النظر والتوصية بواجبات أقل مثل

للزعامء الدينيني يف هذا الصدد ال يمكن وصفه.
يف ذلك سورة تسمى احلج .من ناحية أخرى ،تتناول
العديد من النصوص الروائية مناسك احلج .وقد

ورد يف كتايب «وسائل الشيعة» و«مستدرك الوسائل»

أكثر من ( )9150حديث ًا يف منزلة احلج وقواعده مما
يدل عىل أمهيته )Barakat Rezaei, 2017( .يف رواية

عن اإلمام الصادق يعد فيها احلج أفضل من
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كل عبادة إال الصالة( .الكليني )254 :4 ،1407
احلج
ويف روايــة أخرى عنهَ “لو ع ّطل
الناس َّ
ُ
احلجْ ،
ب َع َلی اإلمام ْ
إن شاؤوا
ربهم علی ّ
َل َو َج َ
أن جی َ

وإن أبوا؛ ّ
ْ
فإن هذا البیت إنّام وضع
للحج”( .املرجع
ّ

واحلفاظ عىل وحدهتم العاملية.

)Writing Office, 1983: 162-163

(Research and

األماكن املقدسة األخرى التي يقصدها السائحون

الدينيون هي األرضحة املقدسة لألئمةوعىل

نفسه )272 ،وأمهية احلج لدرجة أنه يقول يف
موضع آخرْ :
أنفق علیهم ِم ْن
«فإن مل ْ یک ْن َلُم أ ْموالَ ،
َبیت مال املسلمنی»( .املرجع نفسه)

احلسني .يف الواقع ،مؤمتر األربعني العظيم هو

إن مؤمتر احلج العاملي هو رمز الوحدة يف العامل

ركن من أركان املودة لدى الكثريين الذين يتوقون

اإلسالمي ،ويمكن التعبري عن أهم سامت احلج عىل

إىل هذه العتبة .اجتامع املاليني يف األربعني احلسيني،

بوصفه إحدى الطقوس الدينية التي تقام عىل نحو

النحو ىآليت:

1.مكة هي األرض الوحيدة التي يملكها مجيع
املسلمني.

2.مكة هي األرض الوحيدة التي تلتقي فيها مجيع
الطوائف والتيارات واملذاهب اإلسالمية من

كل عرق ونظام حكم وحزب.

احلج هو التجمع الــدويل للمسلمني يف العامل.

يف احلــج ال ينسب أحــد الكفر والــرك إىل غريه.

حرم مكة هو املكان الوحيد اآلمــن جلميع البرش
واحليوانات واجلامد .يف احلج فقط ال ينعكس التمييز

الطبقي والعرقي وما إىل ذلك؛ يف احلج جتميع مجيع
املذاهب بسالم ويتكون مؤرش عىل أمة إسالمية

واحدة؛ يمكن للحج فقط أن يضع املسلمني يف دائرة

بعيدً ا عن الرصاعات السياسية والطبقية واملعتقدية

مؤرشا عىل جمتمع إسالمي غري عنيف،
وأن يكون
ً
واحلج هو املثال الوحيد للمجتمع اآلمن الذي يسعى

اإلسالم إىل خلقه .لذلك ،فإن احلج هو أكمل عبادة

ومؤمتر إهلي عظيم ،وهو إقامة التواصل بني األمم
مهم يف عظمة املسلمني
دورا ً
اإلسالمية ويــؤدي ً

رأسها الرضيح الروحاين لسيد الشهداء أيب عبد اهلل

مجاعي ومتزامن مع املشاعر واهل ــدف ،له خطط
وقدرات ومكونات ووظائف خمتلفة ويمكن دراسته
من زوايا خمتلفة .وبالنسبة لزيارة اإلمام احلسني،
وال سيام الزيارة األربعني ،فقد ورد يف الروايات
واملصادر العديد من املكافآت واآلثار ،وهذه املسألة

تبني زيارة اإلمام .يف الثقافة والفكر والنصوص
اإلسالمية والشيعية ،إن إحدى وسائل االتصال بني
املسلمني هي زيارة اإلمام وال سيام زيارة األربعني

لــامــام احلسني .يف نصوصنا الدينية ،تم

تضمني العديد من الزيارة ملناسبات خمتلفة لإلمام
احلسني .وقد ورد يف كتاب (وسائل الشيعة)

يف باب بعنوان (تأكيد استحباب زيارة احلسني بن

عيل) أنه ورد يف هذا الفصل  48روايــة عن زيارة

اإلمام وبعد ذلك كراهية ترك زيارتهMottaqi and( .

)Mollah Hosseini Ardakani, 1399: 98

اإلمـــــام احلسني بــحــســب كـــام النبي

االعظم هو منار وسفينة اخلالص والنجاة .يف
روايــة أن احلسنی مصباح اهلــدی وسفینة النجاة.

(البحراين  )4:52 ،1414واملحبة واحلنان له دفء
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احلياة ،واحلياة الروحية التي أبدً ا تيضء،وحرارة ال

فض ً
ال عن إهلام احلركات الشيعية ،إذ أهلمت هذه

حياة ذلك اإلمام هي أفضل رصيد التباع النبي

غري اإلسالمية .املهامتا غاندي قائد الثورة اهلندية

وصلت من اإلمام احلسني من البداية إىل النهاية،

ذلــك الشهيد العظيم لإلسالم وأوليت االهتامم

تنطفئ وال تربد(( .)8نوري  )318 :10 ،1408إن
وحتقيق أهدافه( )9بحسب الشعارات واخلطب التي
وكذلك املناقشات بني اإلمــام وبعض املعارضني

للحركة وحتى آثار االنتفاضة بعد استشهاد اإلمام
احلسني وحاالت مثل هذه؛ إن حركة اإلمام مل

االنتفاضة العديد من احلركات اإلسالمية وحتى

الكربى“ :لقد قرأت بعناية حياة اإلمام احلسني

واضحا يل أنه
الكايف لصفحات كربالء .لقد أصبح
ً
إذا كانت اهلند تريد بلدً ا جيب أن حتذو حذو اإلمام
احلسني ليتبعه”.

(Hasheminejad, 1347: 439-

تكن حركة تشكلت فقط يف السياق الشيعي أو ذات
أهداف طائفية أو معارضة للسنةَ « .ال ّل ُه َّم إِنَّك َت ْع َل ُم
إِ َّن ُه َل ْ َی ُک ْن َما ک َ
َان ِمنَّا تَنا ُفس ًا فِی ُس ْلطان ،وال التامس ًا
الطا ِمِ ،
ِ
ولکن لِنَرى ا َْل ِ
ِ
عال َ ِم ْن ِدینِك،
ْ َ َ
م ْن ُف ُضول ْ ُ
االصالح فِی بِ ِ
ِ
الدك ،و َی ْأ َم َن ا َْل ْظ ُلو ُم َ
ون ِم ْن
و ُن ْظ ِه َر ْ َ
بادك ،ویعم ُل بِ َفر ِائ ِضك وسنَّتِك و َأح ِ
ِع ِ
کامك».
ْ
ُ
َ
َُْ
(مازندرانی )241 :1376،3،لذلك كانت الوحدة

هذه املأساة ،أدرك املجتمع اإلسالمي أن احلقيقة

النتفاضة اإلمام ،فإن خلق روح التضامن بني الشيعة

فقط غري ملتزمة للمبادئ والقيم اإلسالمية ،بل

اإلسالمية وإصــاح املجتمع من األهــداف املهمة
واملسلمني اآلخــريــن ،وتأثري املدرسة الشيعية يف

قلوهبم ،هو إحدى ثامر انتفاضة سيدالشهداء.
يكتب األستاذ حسن إبراهيم حسن يف هذا الصدد:

«كان الستشهاد اإلمام احلسني أثر كبري يف توحيد
الشيعة .قبل هذا احلــادث كان الشيعة مشتتني».
(حسن )399 :1 ،1964 ،إن اإلمام سبب الوحدة

 )440& Hosseini, 1381: 346لذلك تسبب استشهاد

اإلمام احلسني يف إيقاظ املسلمني وهز املجتمع

اإلســامــي بشدة ،وبــث روح اجلهاد والتضحية
فيهم ،فاهندم السور اإلسالم األموي الضال الذي

أحاط هبم واهنار إثر استشهاد ذلك اإلمام مشاعر
أبرد الناس )Mohammad Jafari, 1989: 232( .بعد

هي اإلسالم اخلالص وأن احلكومة األموية ليست
هي نظام متعطش للدماء وسلطوي يريد إعــادة
املجتمع اإلسالمي إىل اجلاهلية األوىل( .شمس
الدين )256 :1978 ،فحدثت موجة من الكراهية
ضد نظام احلكم ،وعىل نحو تدرجيي انترشت موجة

الصحوة يف عموم املجتمع اإلســامــي ،وأعــدت
األرض لثورات التوابني وغريها من االنتفاضات.

والتضامن ليس فقط للشيعة بل لإلسالم واملسلمني

تزداد أمهية موضوع الزيارة واللقاء بإلمام

للوحدة والتقارب وطاعتهم سبب النظام والسالمة

وجتديدالعهد مع هذا اإلمــام وأهدافه التي كانت

مصدرا
أيضا ،وعدّ ت السيدة الزهراء اإلمامة
ً
ً

عــنــدمــا تــعــد زيارته نــوعــ ًا مــن االلــتــزام

من االنقسام والتشتت(( .)10الطربيس،1368 ،

منذ األيــام األوىل حتى اآلن زيارته فهو من

)1:258
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 )1399:لزيارة اإلمــام احلسني ،وال سيام

زيارته األربعينية ،جوانب دينية وثقافية واقتصادية
وحتى سياسية .يرى بعضهم أن موضوع الزيارة

ال مكان له يف املناقشات الدبلوماسية وال جيب
خلط الدين بالسياسة ،لكن احلقيقة هي أن الزيارة

وال سيام زيارة اإلمام احلسني جلميع املسلمني
والشيعة هلم وجه سيايس .وهلذه الزيارة دور مهم

لصنع السالم والتقارب وهذا حمور تركيز الباحثني

والسياسيني.

ونشهد حتــول غري املسلمني إىل اإلســام يف هذا

التجمع الكبري)Emami and Ghiasi, 2017: 129( .

لذلك ،أصبحت زيارة األربعني لإلمام احلسني
مثل مراسم احلج هلا قدرة جيدة عىل التقارب ومتهيد
الطرق لتحقيق أمة إسالمية واحدة .يمكن لنا دراسة

السياحة الدينية يف ثالث فئات عىل األقل :اجلانب

الديني والقديس ،واجلانب االجتامعي والتطبيقات

البرشية ،واجلانب الروحي والفردي .عبادة اهلل هي
املتغري األول يف السياحة الدينية ،ويف املرحلة التالية،

(Poor Hassan, 1398: 73 Quoted

يوفر احلجاج والزوار يف ممارستهم االجتامعية أرضية

الزيارة أداة خللق الكراهية والــراع .لكن اآلثار

بالفاعلني اآلخرين ،وهو يدخل يف الثقافة ،ويف

 )from cIntosh, 2017: 3لكن بعض املتطرفني يرون

املوجودة كاإليثار الديني املوجود يف الزيارة يمكن

أن يتحول إىل مظهر من مظاهر اإلنسانية والسالم
والــتــقــارب ،ألن الــزيــارة هلــا قــدرة وال سيام عىل

تعزيز التسامح والتفاهم املتبادل بني البرش ،كام قال
جورج جرينيا( :)11الزيارة هو جتمع عام للبرشية،
وهو هذا التجمع الذي يعقد بأقل قدر من العنف.

(املرجع نفسه )74 ،يف الواقع ،تعد زيارة األربعني

بمنزلة دبلوماسية ثقافية متثل وتعيد إنتاج مكونات

االنتفاضة اإلسالمية واإلنسانية لإلمام احلسني

وتثبيتها لشعوب العامل والتاريخBashir 1396: 94;( .

)Ghiasi, Borzoi and Nasiri, 1399: 236

لتبادل املعلومات والعالقات اللغوية والثقافية
اجلــانــب الــفــردي للسياحة الدينية ،وهــو حتسني

الذات ،ختلق السياحة فرصة للحاج والزائر للتفكري

يف الــدروس ،والسالم واألمــل ،وفحص جوانبه
الداخلية)Karamipour, 2015: 68-69( .

الخاتمة
من منظور طريقة سربجينز ،يتطلب مستقبل

التقارب اإلسالمي أن يفهم املسلمون الوضع احلايل
غري املوايت ،وحيددوا أسبابه ،وخيوضوه من خالل

رســم الوضع املطلوب .من املسلمني أن تتحقق
الوحدة اإلسالمية يف املقام األول ،يف املستقبل .من

إن مؤمتر األربعني احلسيني هو أحد الطقوس

خالل دراسة الوضع الراهن يف العامل اإلسالمي،

عابرا لألديان للوطنية بسبب
الشيعية ،ثقافة
وشعارا ً
ً

كبري نحو الوحدة والتقارب ،ونجد يف اإلسالم أن

االجتامعية التي أصبحت ،عىل الرغم من طبيعتها

الطبيعة العابرة لألديان النتفاضة اإلمام احلسني،
يشارك يف هذه املسرية الكبرية ألوان وأجناس خمتلفة،

فإن وضع املسلمني والدول اإلسالمية ليس له توجه
جمموعة املعوقات واملوانع يمكن تقسيمها عىل فئتني
رئيستني ،داخلية وخارجية.
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مــا هــو مــقــرح يف هــذا البحث بوصفه ح ً
ال

للغاية يف التقريب بني املجتمعات وتطور القيم

الدينية وجذب السياح املتدينني العديد من الفرص

الدينية بوصفها وسيلة للتواصل والدبلوماسية

للتقارب هو السياحة الدينية .يوفر تطوير السياحة
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية
والروحية للمسلمني ويمكن أن جيلب التفاعل
والتقارب للبلدان.

إن ازدهار السياحة الدينية وتطورها بني الدول

واملجتمعات اإلسالمية وعالقاهتا ســيــؤدي إىل

االعرتاف والتقارب والتفاعل بني الدول اإلسالمية

مع بعض .من خالل تعرف املشاكل واخلصائص
الثقافية ملجتمعاهتم وإجيـــاد الــقــواســم املشرتكة
واالخــتــافــات بني الثقافات اإلسالمية ،سوف

يساعدون يف حل املشاكل وحتقيق ثقافة إسالمية
مشرتكة ،وإقامة الروابط والوحدة بني املسلمني

وإحياء مفهوم األمة اإلسالمية الواحدة .إن تطوير

السياحة الدينية يف الدول اإلسالمية سيقيض عىل
الكثري من اجلهل لدى الدول اإلسالمية بعضها جتاه

والعادات والتقاليد .من ناحية أخرى ،تؤدي السياحة

دورا فعاالً يف التفاعل بني الثقافات ،وإذ
الثقافية ً
يمكن للسياحة الدينية أن ختلق جو ًا يسوده السالم
والتعايش السلمي واحلفاظ عىل اهلويات الثقافية
واحرتامها قدر اإلمكان .وتكوين الوحدة وااللتقاء

وتقديم األمة اإلسالمية لذلك جيب التأكيد أكثر

لــدور السياحة الدينية يف وحــدة العامل اإلسالمي
وهي من احللول العملية للوحدة والتقارب .ألنه مع
وصول السائحني وال سيام السائحني املتدينني ،فض ً
ال

عن الفوائد االقتصادية والسياسية واألمنية هلا أمهية

كبرية من حيث الثقافة وتتأثر هبا املجتمعات األصلية
واملقصد وهذا يؤدي إىل نقل الثقافة والتبادل الثقايف
وثقافة التقريب والتقارب.

الهوام�ش
)(1طريقة أزمة سربجینس ،التي تعد طريقة حاسمة،

بعض وسيحكم التحيز السلبي للمذاهب ويبطل

استخدمت يف العالقات الدولية منذ الثامنينيات.

من منظور احلضارة والثقافة السياسية ،تساعد

نظرا للسامت واملفاهيم الرئيسية يف
نظرية ،إال أنه ً

دعاية املستعمرين ضد العامل اإلسالمي.

السياحة ،وال سيام السواح الدينيني ،يف تعرف وجه
الثقافة واحلضارة اإلسالمية إىل البلدان واحلضارات

األخرى .ونتيجة لذلك ،فإن مناسك احلج وزيارة

األربعني لإلمام احلسني بوصفها أهــم مثال
للسياحة الدينية االسالمية ،هي عامل مهم للغاية

عىل الرغم من أن األساليب احلرجة هبا نقاط ضعف
جمال التفاعل البرشي ،فإهنا تتمتع بقدرة كبرية عىل

رشح ووصف القضايا العاملية مثل التقارب .يعتقد

العلامء البارزون يف هذا املجال مثل يورجن هابرماس
وأندرو لينكالتر ،باالعتامد عىل اجلوانب اإلنسانية

املشرتكة والنأي بأنفسهم عن اخلصائص مثل احلدود

تصميم وصياغة
السياسية ،أن هذه النظريات توفر
ً

يف التنمية الثقافية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية

دورا رئيس ًيا يف حتقيق
العالقات اإلنسانية وتلعب ً

العالقات العلمية ،واالجتامعية .والتقارب فعال

عىل اإلمجاع والتفاهم البرشي .بشكل عام ،األساليب

والدولية ويف خلق السالم اإلقليمي والدويل وزيادة
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احلرجة وطريقة سربجینز تنتقد الوضع احلايل وتسعى

إىل تصحيحه.
هذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة ِ
) (2إِ َّن ِ
واحدَ ًة و َأنَا ربكُم َفا ْعبدُ ِ
ون.
ُ
َ
َ ُّ ْ
َّ ْ َّ
سوره انبیا ،آیه 92و سوره مؤمنون ،آیه .52
هذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة ِ
) (3إِ َّن ِ
واحدَ ًة و َأنَا ربكُم َفا ْعبدُ ِ
ون.
ُ
َ
َ ُّ ْ
َّ ْ َّ
سوره انبیا ،آیه 92و سوره مؤمنون ،آیه .52
و كَذلِ َك َج َع ْلناك ُْم ُأ َّم ًة َو َسط ًا لِ َتكُونُوا ُش َهدا َء َع َل
)َ (4
الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم َشهيدا .سوره بقره،
ُون َّ
آیه .143

) (5إِ َنَّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ي َأ َخ َو ْيك ُْم َو ا َّت ُقوا اللََّ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْ َ
حون.سوره حجرات ،ایه .10
َل َع َّلك ُْم ت ُْر َ ُ
ون بِا َْلعر ِ
) (6کنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر َو ت ُْؤ ِمن َ
ُون بِاهللِ .سوره آل عمران،
آیه .110

إحیاء الرتاث العربی ،بریوت.1964 ،

3.شمسالدین ،حممدمهدی ،ثورة احلسنی ظروفها
االجتامعیه و آثارها االنسانیه ،نرش دار التعارف،
بریوت.1978 ،

4.الطربسی ،امحد بن علی ،االحتجاج ،دار النعامن،
نجف1368 ،ق.
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7.الکوفی ،أمحد ابن اعثم ،الفتوح ،حتقیق :علی

شریی ،بریوت ،دار األضواء ،چاپ اول،

)wto (7

) (8ان للحسنی حراره فی قلوب املؤمننی لن تربد ابدا.
)ُ  (9ق ْل َل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلَّ ا َْل َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى
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) (10وجعل امامتنا أمانا من الفرقه».

	10.نوري ،مريزا حسني ،مستدركالوسائل ،تصحیح

)George Greenia (11

و حتقيق مؤسسه آل البيت ،نرش مؤسسه آل

البيت ،قم.1408 ،
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دور المر�أة العراقية في الم�شاركة بالزيارة االربعينية عام 2017م
د .علياء سعيد ابراهيم
العتبة العلوية املقدسة
alyaasaeed7891@gmail.com

المخل�ص
تعدُ زيارة األربعني أحدى الزيارات املهمة املنصوص عليها يف الكثري من روايات أهل البيت ،لكوهنا

أحد الوسائل التي حث عليها الباري عز وجل للتقرب أليه واحلصول عىل رضاه للفضل واملقام الكبري لألمام
احلسني من قبل الباري جل وعال هلذا األمام العظيم الذي ضحى بالغايل والنفيس من أجل إعالء كلمة اهلل

ونرش الدين اإلسالمي ،باإلضافة إىل أهنا الرافد الكبري يف أقامه جمتمع متامسك ونبذ العداوة واحلقد والبغضاء
فض ً
ال عىل إحدى عنارص الود واأللفة والتواصل بني أفراد املجتمع بكافة أصنافه وطبقاته ،فاقرتنت لفظة

الزيارة األربعني يف أمور منها :باإلسناد إىل أيب جعفر الطويس فيام رواة باإلسناد إىل اإلمام احلسن بن عيل

العسكري أنه قال(( :عالمات املؤمن مخس :صلوات احدى اخلمسني وزيارة األربعني ،والتختم باليمني،
وتعفري اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم)).

وزيارة األربعني أحدى الزيارات التي يتوافدها األفراد كافة من مجيع انحاء العامل ،والسيام بعد سقوط

النظام الصدامي عام  2003من أجل زيارة االمام احلسني ،وتشارك يف هذه الزيارة الكبرية واخلالدة كافة
الطبقات االجتامعية رجاال ام نسا ًء ،كبار ًا ام صغار ًا وعىل كافة املستويات اغنيا ًء ام فقرا ًء خدمة اليب عبد اهلل

احلسني ،لذلك تم اختيار فئة معينه من هذه الطبقات اال وهو دور املرأة يف هذه الزيارة العظيمة ،وما قامت

به من أعامل فيها وبمختلف املستويات :اما مشي ًا عىل االقدام ام يف جمال العمل اخلدمي للزائرين او يف جمال

العمل التبليغي للزائرين،وهو ما تم التعرف عليه يف ثنايا البحث.

الكلامت املفتاحية :زيارة األربعني ،املرأة ،امليش عىل االقدام ،التبليغ.
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The role of the social groups participating in the Arbaeen pilgrimage
‘woman as a model’.
Dr. Alyaa Saeed Ibraheem
Holy Aleulawia Aleataba

Abstract
The Arbaeen pilgrimage is one of the important rituals mentioned in many of the narrations of Ahl
al-Bayt (peace be upon them), Because it is one of the means that Allah the almighty urged to get near
to Him and obtain His approval. And also for the grace and great standing of Imam Al-Hussein (peace
be upon him) by Allah, the Great and Sublime, for this great Imam who sacrificed the most precious in
order to raise the word of God and spread the Islamic religion. In addition, it is the great tributary to the
establishment of a cohesive society and the rejection of enmity and hatred. It is also one of the elements
of friendliness, familiarity and communication between members of society of all kinds and classes.
The word “Arbaeen” was associated with many things, including: the chain of transmission to Abu
Jaafar al-Tusi, as narrated by Imam al-Hasan bin Ali al-Askari (peace be upon him) that he said: ((The
signs of a believer are five: the fifty prayers, the pilgrimage of Arbaeen, wearing ring in the right hand,
blaspheming the forehead, and speaking out in the name of Allah, the Compassionate, the Merciful)).
The Arbaeen pilgrimage is the one that holds individuals from all over the world, especially after the
fall of the Saddam regime in 2003, to visit Imam Hussein (peace be upon him). All social classes, men
or women, old or young, and at all levels, rich or poor, participate in this great and immortal ritual, in
the service of Abu Abdullah Al-Hussein (peace be upon him). Therefore, a certain category was chosen
from these classes, namely the role of women and the work she does at various levels, either on foot
or in the field of service work for visitors or in guiding the visitors, which is what was identified in the
research.
key words: Arbaeen visit, woman, rambling, Report.
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المقدمة

عن هكذا موضوع قسم البحث إىل مبحثني إ ْذ تضمن

ِ
صلواته واكمل
رب العاملني ،وافضل
احلمدُ هلل َ
ِ
ِ
ِ
رسله حبيبه ومصطفاه
انبيائه وسيد
حتياته عىل ارشف

والنساء “ ،إ ْذ قسم إىل ثالث مطالب بني فيه املطلب

إيب القاسم حممد وعىل اهل ِ
الطيبني الطاهرين
بيته
َ

املعصومني املنتبجني ،واللعن ُة الدائمة عىل اعدائهم

امجعني إىل قيام يوم الدين.

متثل زيارة االربعني مهرجان ًا انساني ًا عظي ًام للتالقح

احلضاري واالجتامعي ،والتعارف الثقايف االجيايب

بني احلضارات ،وهو مهرجان ًا تنظم ُه اجلامهري املؤمنة

بنفسها وال تتدخل السياسات واالنتامءات العرقية
ِ
نشاطاته ،وهو من النشاطات املجردة
والفئوية يف

كبري فيه :إ ْذ شاركت
من الشوائب ،وكان للمرأة ٌ
دور ٌ
فيه يف كافة املجاالت يف هذه الزيارة املليونية بحيث
اظهرت جلميع دول العامل الدور الذي ادت ُه ،إ ْذ تنوع
دورهــا يف املجال اخلدمي والتبليغي ،فض ً
ال عن

امليش عىل االقدام وكل ذلك تقوم به مواسا ًة للسيدة
زينب وحبها لــأمــام احلسني ولألهل

البيت ،لذلك تم اختيار هذا البحث والتعرف
عىل تلك االدوار.

املبحث االول” زيارة االربعني واستحباهبا للرجال
االول إىل تعاريف زيارة االربعني لغ ًة واصطالح ًا،

ثم وضح املطلب الثاين وورود زيارة االربعني يف
الروايات واالحاديث الرشيفة ،ثم عرج املطلب

الثالث إىل احلث عىل زيــارة االربعني لكل مؤمن
ومؤمنة وفضل هذه الزيارة.

اما املبحث الثاين فتطرق إىل «أثر املرأة يف الزيارة

األربعينية» وبني دور ووظيفة املرأة يف هذه الزيارة

املليونية ،إ ْذ قسم إىل ثالث مطالب :بني فيه املطلب
االول إىل مشاركة املرأة يف الزيارة االربعينية مشي ًا

عىل األقدام ،إ ْذ تم تطرق فيه إىل تعاريف امليش لغ ًة
واصطالح ًا ،ثم التعرف إىل ميش النساء يف هذه
الزيارة ودوافع ذلك العمل ،ثم كرس املطلب الثاين:
دور املرأة اخلدمي الزيارة األربعينية ،فقد بني فيه

تعاريف اخلدمة لغ ًة واصطالح ًا ودورهــا اخلدمي
وما تقدمه املرأة من اعامل يف هذه الزيارة العظيمة من
خالل اجراء بعض املقابالت الشخصية مع بعض
اخلــادمــات ،ثم وضح املطلب الثالث :دور املرأة

وهناك اسئلة متنوعة سيتم االجابة عليه يف ثنايا

ودورهــا التبليغي إ ْذ عرج إىل تعاريف التبليغ لغة

•هل كان للمرأة دور يف الزيارة االربعينية اخلالدة؟

وما قامت به من مهامت ووظائف.

البحث:

واصطالحا وامهية التبليغ ودور املرأة يف هذه الزيارة

•ما هو دور املرأة يف الزيارة االربعينية ،ويف أي

واعتمد البحث عــى مــصــادر عــدة :كــان من

وعــرض هذا البحث «دور الفئات االجتامعية

القديمة واحلديثة ،فض ً
ال عن املوسوعات اللغوية

جمال؟

املشاركة يف زيارة االربعني» املرأة انموذج ًا وأهم

ما قامت املرأة من اعامل وادوار ،وألجل التحدث

أبرزها الرسائل اجلامعية واملراجع والكتب التارخيية
واالصطالحية.
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المبحث الأول:
زيارة االربعين وا�ستحبابها للرجال والن�ساء
المطلب الأول :زيار ة االربعين لغة
وا�صطالحا
الصدْ ر،
الزيارة لغ ًة :ترجع إىل َّ
الز ْو ُر :أي بالفتح َّ

وقيل وسط الصدر او اعاله او ملتقى مجيع اطراف

ـف،
ـصــدْ ر من اخلـ ِّ
عظام الصدر ،وقيل :مجاعة الـ َّ

وز ْر ُت ُفالن ًا :تل ّق ْي ُت ُه بِ َــز ْو ِري او
واجلمع
ازوارُ )1(،
ٌ
زائر وقوم َز ْو ٌر،
قصدت َز ْو َر ُه :أي َو َج ْه ُت ُهَ ،و َر ُج ُل ٌ
ِ
وس ْف ٍر ،ويقال َر ُج ُل َز ْو ٌر فيكون مصدر
نحو َساف ٍر َ
ف،والز َو ُر :ميل يف الـ َّـز ْو ِر،
موصوف ًا به نحوَ :ض ْي
َّ
واألز َو ُر :املائل إىل الـ َّـز ْو ِر( )2كام جاء يف قوله تعاىل:
ْ
َ َ
ْ َ ََ ْ ََ
َّ
َ
ت تت َاو ُر ع ْن ك ْهفِ ِه ْم
َ وت َرى الش ْم َس إذا طلع
َ َ
َ
ذات ْالَمني ،)3(وايضا قوله تعاىلَ  :و ْ
اج َتن ِ ُبوا ق ْول
ِ ِ
ُ ْ ً َ ُ ً
ُّ
الزورِ ،)4(وقوله تعاىل :ظلما وزورا.)5(
اما الزيارة اصطالح ًا :هو قصد املــزور إكرام ًا

وتعظي ًام له واستئناس ًا به ،وزيــارة شخص ما أي
قصده ،فهو زار وزور وزوار مثل سافر وسفر

وسفار( )6وعن عيل عن أبيه عن ابن ايب عمري عن عيل
النهدي عن احلصني عن ايب عبداهلل قال(( :من
زار أخاه يف اهلل قال اهلل عز وجل :إياي زرت وثوابك

عيل؛ ولست أرىض لك ثواب ًا دون اجلنة))(.)7
َّ

وتعرف الزيارة ايض ًا :حضور ولقاء والتقاء قلبي

معنوي يشعر به الزائر يف كنف مزوره بسبب الغزارة

التي تقتطفه نفسية الزائر من انوار الشخصية القدسية
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املزورة ذات الصفات االهلية الرفيعة ،وهي الزيارة
ِ
واوليائه الصاحلني(.)8
املعروفة الئمة اهل البيت
والــزيــارة :الوقوف بتواضع يف كنف خرية اهلل

ووليه لرتتبط به الروح ،ويتعانق معه القلب ،فيقتبس
الزائر اشعة وقبسا من فيض نوره(.)9

وان زيارة قرب النبي حممد وقبول االئمة

واالولياء والصاحلني والتوسل هبم من القربات التي

رشع اليها الرشع االسالمي واكدت عليها النصوص
االسالمية عىل رشعيتها وثبوهتا ،ومارسها املسلمون

من عهد الرسول

()10

 ،عالوة عىل ذلك أن زيارة

القبور هو ليس جمرد تسلية للنفس وأنام هي عملية

تربوية يتذكر فيها االنسان الذين عايشهم وكانوا معه
يأكلون ويرشبون معه...الخ ،لكي يعمق االنسان

إيامنه بيوم الدين مع الرتكيز واخلوف يف نفسه من اهلل

سبحانه وتعاىل مع التوعية لإلنسان بالفناء والرحيل
عن هذه الدنيا(.)11

اما بالنسبة لكلمة اربعني فقد وردت هلا مكانة

خاصة يف القران الكريم إ ْذ حتدث عنها يف اربعة
وإذْ َ
أمكنه وهي كام جاء يف كتابة العزيزَ :
واع ْدنا
َ ْ َ َ َ َ ً ُ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ
ْ
ُموىس أرب ِع
ني لْلة ث َّم اتذت ُم ال ِعجل م ِْن َبع ِده ِ
َْ
َ
َوأن ُت ْم ظال ُِمون.)12(
و َ
واع ْدنا ُموىس ثَالث َ
وكذلك قوله تعاىلَ :
ِني
َلْلَ ًة َو َأتْ َم ْمناها ب َع ْش َف َت َّم م ُ
ِيقات َر ّبهِ أَ ْر َبع َ
ني
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ًَ
لْلة.)13(
ْ ََ َُ
ََ
وكذلك قوله تعاىلَ :
ح َّت إذا بَلغ أش َّدهُ َو َبلغ
َ َّ
ََْ َ َ ًَ َ َ ّ َ ْ َ ْ َْ ُ
ب أ ْوزِع ِن أن أشك َر ن ِْع َم َتك ال ِت
أربعِني سنة قال ر ِ
ع َو َع ِ َ
َأنْ َع ْم َ
ت َ َ َّ
وال َّي.)14(

المحور االجتماعي والتربوي

َ َ َّ ُ َ ٌ َ
وكذلك قوله تعاىل :قال فإِنها م َّر َمة َعليْ ِه ْم
َ
َ َْ ََ َْ
ََْ َ َ ًَ َ ُ َ
يهون ِف األ ْر ِض فال تأ َس ع الق ْو ِم
أربعِني سنة يت ِ
الْفا ِسق َ
ني.)15(
ِ
وكــذلــك وردت كلمة االربــعــن يف كثريا من

االحاديث الرشيفة ،ومنها ما ورد يف حفظ اربعني
حديث َا عن رسول اهلل(( :من حفظ عني من امتي

أربعني حديث ًا يف أمر دينه يريد به وجه اهلل والدار

االخرة ،بعثه اهلل يوم القيامة فقيه ًا عامل ًا))(.)16

حصل اللقاء بني جابر وبني اهل البيت عندما

رجعوا من الشام لزيارة قرب احلسني.)18(

المطلب الثاني :ورود زيارة الأربعين في
الروايات واالحاديث ال�شريفة
أن ورود فضل وثواب زيارة اإلمام احلسني ليس

فقط يف يوم األربعني وإنام ورد يف فضله وزيارته يف

كثري من االحاديث الرشيف عىل مر أيام السنة فقد

وكذلك ما ورد يف بكاء السامء واالرض عىل قتل

ورد عن اإلمام الصادق(( :من زار احلسني

حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي عن ابيه عن

وألف عمرة مقبولة ،وغفر له ما تقدم من ذنبه وما

االمــام احلسني مدة اربعني يوما ،إ ْذ جاء عن
عيل بن حممد بن سامل عن حممد بن خالد عن عبد

اهلل بن محاد البرصي عن عبد اهلل بن عبد الرمحن
االصم عن ايب يعقوب عن ابان ابن عثامن عن زرارة،

قال :ابو عبد اهلل جعفر الصادق(( :يا زارة ان
السامء بكت عىل احلسني اربعني صباح ًا بالدم ،وان
االرض بكت اربعني صباح ًا بالسواد ،وان الشمس

بكت اربعني صباح ًا بالكسوف واحلمرة،وان اجلبال

تقطعت وانتثرت وان البحار تفجرت وان املالئكة
بكت اربعي صباحا عىل احلسني وما اختضبت

منا امرأة وال ا ّدهنت وال اكتحلت وال رجلت حتى
من أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف عربة بعده

وكان جدي إ ْذا ذكره بكي حتى متأل عيناه حليته وحتى

يبكي لبكائه رمحة له من رآه))(.)17

وان يــوم االربــعــن:هــو الــيــوم الــذي زار فيه

الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل االنصاري قرب

االمام احلسني ،ويف نفس ذلك املكان والزمان

عارفا بحقه كتب اهلل له ثواب ألف حجة مقبولة
تاخر))( ،)19كام وردت زيارته يف ايام خمصوصة من
السنة ومنها يف ليلة الفطر واالضحى وأول يوم من

رجب ويف النصف منه ،وليلة النصف من شعبان،
وليلة عرفة ويومها ،ويف يوم الفطر ويف يوم عيد

االضحى املبارك ويف زيارته يف الليلة االوىل من شهر

رمضان واوسطه واخره ويف ليايل القدر ،ويف ليلة

عاشورا ويومها( ،)20و عن سعد بن عبد اهلل عن امحد
بن حممد بن عيسى عن حممد بن خالد الربقي ،عن

القاسم بن حييى بن احلسن بن راشد عن جده احلسن

عن يونس بن ظبيان باإلسناد عن األمام الصادق
قال(( :من زار احلسني بن عيل ليلة النصف من

شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة يف سنة واحدة كتب
اهلل له حجة مربورة والف عمره متقبلة وقضيت له
الف حاجة من حوائج الدنيا واالخرة))(.)21

ووردت زيارة األربعني لألمام احلسني يف

نصوص عديدة من األحاديث التي تؤكد وحتث
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عليها ،لكوهنا أحد الوسائل التي حث عليها الباري

((ويف اليوم العرشين منه (إي شهر صفر) كان

واملقام الكبري لألمام احلسني من قبل الباري

من الشام غإىل مدينة رسول اهلل وهو اليوم الذي

عز وجل للتقرب أليه واحلصول عىل رضاه للفضل

جل وعال له ،إ ْذ ضحى بالغايل والنفيس من اجل
إعالء كلمة اهلل ونرش الدين اإلسالمي ،باإلضافة
إىل أهنا الرافد الكبري يف أقامه جمتمع متامسك ونبذ
العداوة واحلقد والبغضاء ،فض ً
ال عىل إحدى عنارص

الــود واأللفة والتواصل بني أفــراد املجتمع بكافة
أصنافه وطبقاته ،فاقرتنت لفظة الزيارة األربعني يف

أمور منها :باإلسناد إىل أيب جعفر الطويس فيام رواة

باإلسناد إىل اإلمام احلسن بن عيل العسكري انه
قال(( :عالمات املؤمن مخس :صلوات اخلمسني
وزيارة األربعني ،والتحتم باليمني ،وتعفري اجلبني،

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم))(.)22

وما جاء باإلسناد عن أيب حممد هارون بن موسى

التلعكربي قال :حدثنا حممد بن عيل بن معمر قال
حدثني أبو احلسن عيل بن مسعد واحلسن بن عيل

بن فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن
مهران اجلامل قال :يل موالي الصادق يف زيارة

األربعني عند ارتفاع النهار تقول :السالم عىل ويل
اهلل وحبيبه السالم عىل خليل اهلل ونجيبه السالم عىل
صفي اهلل وابن صفيه السالم عىل احلسني املظلوم

الشهيد.)23()).....

وروي عن اإلمام الصادق يف زيارة األربعني

يف حق اإلمــام احلسني(( :وبــذل مهجته فيك
ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية الضاللة))(.)24

وكذلك جاء عن شيخ الطائفة الطويس بقول:
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رجوع حرم سيدنا أيب عبد اهلل ابن أيب طالب
ورد فيه جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري ريض
اهلل عنه صاحب رسول اهلل من املدينة إىل كربالء

لزيارة قرب ايب عبد اهلل فكان أول من زاره

من الناس ويتسحب زيارته فيه وهي زيارة
األربعني))(.)25

المطلب الثالث :الحث على زيارة االربعين
للرجال والن�ساء
تذهب املاليني من الزائرين من رجــال ونساء

صغارا وكبارا ومن خمتلف الطوائف نحو كربالء

لزيارة االمام احلسني طواعية وبال اكراه دون ان

ترجو شيئا سوى رضا اهلل سبحانه وتعإىل وشفاعة
احلسني.)26(

وأن زيارة االمام احلسني يف العرشين من صفر

من االمور املستحبة ،وقد ورد يف فضل زيارة االمام
احلسني كام اوضحنا سابقا عن االمام احلسن

العسكري إ ْذ قال(( :عالمات املؤمن مخس:
صالة إحدى ومخسني ،وزيارة االربعني ،والتختّم

يف اليمني ،وتعفري اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن

الرحيم))(.)27

أي ان زيارة االمام احلسني يف يوم األربعينية من

االمور الرضورية للفرد وهلا خصوصيتها عند الباري

عز وجل.

المحور االجتماعي والتربوي

لذلك فأن زيــارة املــرأة لألمام احلسني من

املستحبات التي أكــد عليها االمــام الصادق

إ ْذ جاء عنه حينام ((قال المرأة ارادت زيارة قبور
الشهداء :ما أعجبكم يا أهل العراق تأتون الشهداء

وإ ْذ مل يكن يوم األربعني مستحبا ملا فعله اإلمام

السجاد.)31(

المبحث الثاني :دور المر�أة في الزيارة

من سفر بعيد وترتكون سيد الشهداء احلسني بن

الأربعينية

إي يشء لنا يف
مثلك أن تذهب إليه وتزوره ،قالتّ :

المطلب الأول :م�شاركة المر�أة في زيارة

عيل ،قالت :إين امرأة ،قال :ال بأس بمن كان
زيارته؟ قال :كعدل حجة وعمرة ،واعتكاف شهرين
يف املسجد احلرام وصيامها ،وخري منهام))(.)28

فضال عن ذلك ان زيارة االمام احلسني من

االمور املؤكدة التي أكد عليها ائمة اهل البيت

للرجال والنساء ،وقد جاء عن االمام الصادق

قول(( :عن أم سعيد األمحسية ،قالت :قال يل أبو
عبد اهلل :يا أم سعيد تزورين قرب احلسني؟

قالت :قلت :نعم( ،قال :يا أم سعيد) زوريه ّ
فإن
زيارة احلسني واجبة عىل الرجال والنساء))(.)29

فضال عــن ذلــك جــاء يف امهية وزيـــارة االمــام

احلسني عىل كل مؤمن ومؤمنة يف بقاع االرض ،فقد

جاء عن امحد بن ادريس عن حممد بن امحد عن عيل

بن اسامعيل عن حممد بن عمرو الزيات عن فائد
احلناط عن االمام موسى الكاظم قال :من زار

قرب احلسني عارفا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من

ذنبه وما تأخر))(.)30

وان زيارة اإلمام السجاد يف يوم األربعني هو

من األدلة عىل االستحباب كون فعل اإلمام املعصوم
ال يصدر عن خطأ فكل ترصفاته وما يصدر عنه من
حكمة وتدبر وصحيح ،ففعله وقوله وتقريره حجة

الأربعين م�شي ًا على االقدام
قبل احلديث عن دور املــرأة مشيا عىل االقــدام

لزيارة االمام احلسني البد يف البدء من تعريف

امليش لغ ًة واصطالح ًا.

فامليش لغة :يرجع اصله إىل الفعل مشى يميش

فامليم والشني واحلــرف املعتل أصــان صحيحان
أحدمها يدل عىل حركة االنسان وغريه ،واالخر املشاء
والزيادة ،ويميش مشي ًا إ ْذا كان عىل رجليه رسيعا كان

او بطيئ ًا ،فهو ماش واجلمع مشاة ،ويتعدى باهلمزة

والتضعيف ومشى بالنميمة فهو مشاء كام يف قوله
َ َّ َ َّ
َ
يم )33()32(وتأيت بمعنى
از مشا ٍء بِن ِم ٍ
تعاىل :هم ٍ
ف
ــر ُق َ ْ
ي َط ُ
التحول كام يف قوله تعاىلَ  :يكا ُد ا ْل َ ْ
صار ُه ْم ُك َّلام َأضا َء َل ُ ْم َم َش ْوا فِ ِيه.)34(
َأ ْب َ
اما امليش اصطالح ًا :هو االنتقال والتحرك من

مكان إىل مكان بإرادة

()35

 ،وايضا هو االنتقال والسري

يف احلركات االرادية للقوائم التي تستلزم لالنتقال
والتحول من مكان إىل االخر(.)36

ويتعلق امليش بعدة موارد منها :ما خيتص بالطاعة

والعبادة ،إ ْذ جــاء يف الــروايــات ال ــواردة عن اهل
البيت بام للميش من االجر والثواب إ ْذ كان
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خمتص يف ذلك اجلانب كامليش إىل املسجد إ ْذ جاء

عن رسول اهلل بقول(( :من مشى إىل مسجد من
مساجد اهلل فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إىل

منزلة عرش حسنات ،وحمي عنه عرش سيئات ،ورفع له

عرش درجات))( )37وامليش إىل صالة اجلامعة ،وامليش
إىل احلج والعمرة ،وامليش يف اجلنازة ،وامليش لقضاء

حاجة مؤمن ،وامليش يف زيارة االئمة ومن ذلك

الفضل يف زيارة االمام احلسني )38(فقد جاء عن
حممد بن جعفر القريش الرزاز عن حممد بن احلسني

بن ايب احلطاب،عن امحد بن بشري الرساج ،عن ايب

سعيد القايض قــال سمعت االمــام الصادق
يقول(( :من أتى قرب احلسني ماشي ًا كتب اهلل له

بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد اسامعيل،
ومن أتاه يف سفينة فكفأت هبم سفينتهم ناد مناد من

السامء طبتم وطابت اجلنة لكم))(.)39

وتعد زيارة االربعني احد اكرب الزيارات وامهها،

والتي حتظى بمشاركة العنرص النسوي بكثافة عالية،

ولعل حضور املرأة املسلمة يف هذه املسرية الوالئية
احلسينية يفوق حضور الرجال بالعدد والعمل،

عالوة عىل مساواهتا هلم ،إ ْذ سجلت فيه املرأة املسلمة
وفائها لعهدها مع امامها عرب خمتلف العصور

والــدهــور ،وكــان للمرأة حضور فعال يف زيــارة

االربعني ايام النظام الصدامي إ ْذ كانت تشارك الرجل
يف السري إىل كربالء عىل الرغم من تعرضها لألذى
وربام لإلعدام عىل ايدي رجال االمن الصدامي وهذا

ما اسهم يف مواصلة مسرية الوالء اليب االحرار دون
انقطاع يف مرحلة تعمد هبا املعادون اليب عبد اهلل
احلسني من وأد ثقافة كربالء ومعاقبة كل من
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ينتمي اليها(.)40
وعن ايب الصامت قــال :سمعت االمــام جعفر

الصادق يقول :من أتى قرب احلسني ماشي ًا كتب
اهلل بكل خطوة إلف حسنة وحما عنه الف سيئة ورفع

له الف درجة))(.)41

وان الكثري من النساء املؤمنات تسري مشيا عىل

االقدام مواساة بأهل البيت الذي جاءوا يف يوم

العرشين من صفر لزيارة إيب عبد اهلل احلسني،
وهي تستمد وتطليب شفاعة األمام احلسني،
ومن هــؤالء النساء التي تم اللقاء معها يف طريق
املشاية وهي مجيلة حسني ايل يصل عمرها حوايل

ثامنني عاما وهــي امــرأة مريضة وعمياء وهــي ال

متلك سوى بنت واحدة متزوجة وليس لدهيا اوالد،
وكانت قد اعتمدت عىل جاراهتا لكي تقود كرسيها
املدولب لقطع مئات الكيلومرتات إىل كربالء،
وعندما تم سؤاهلا ملاذا تسريين وانتي عىل هذا احلال

وانتي معذورة ،فأجابت بقول(( :وزينب ياهو اليل

يواسيها وياهو اليل يبجي وياه))( )42أي ان املرأة هلا
عشق حسيني كبري وتعلق بأهل البيت وهي يف هذا

العمر املتقدم من السن.

فض ً
ال عن ذلك خيرج من حمافظة البرصة موكب

نسائي حسيني منذ حــوايل ثالثة عرش عاما حيمل

اسم «موكب ام البنني النسائي» ويتجه هذا املوكب
إىل مدينة كربالء برئاسة ام عيل صاحبة املوكب
وقد وصفت االخت بأن هذا املوكب هو ((عهد

والء وجتديد للسيدة زينب والسبايا من النساء
واالطفال بأن مسريتكم مستمرة إىل يوم القصاص

المحور االجتماعي والتربوي

االهلــي)) ،وقد اوضحت ام عيل بأن هذا املوكب

اما اخلدمة اصطالح ًا :هي اخلطوات املهنية التي تتم

مؤاساة السيدة زينب يف حمنتها ومصيبتها التي

او املجتمعات يف مؤسسات العدالة ،وتشمل هذه

يضم النساء من خمتلف االعامر من البرصة ،ألجل
تعجز اجلبال عن محلها(.)43

وقد بينت ام عيل بأن املوكب ينطلق بمشاركة

مخسني إىل ستني امرأة وشابة وصبية مع االلتحاق هبن

جمموعة اخرى من النساء خالل سريهن إىل كربالء،
وقــد بينت أن هــذا املوكب يلتزم بتعاليم واوامــر
املرجعية الدينية العليا يف املحافظة عىل احلجاب

االسالمي والعفة واحلشمة والوقار مع اظهار احلزن
والعزاء ملواساة السيدة فاطمة الزهراء بولدها،
واوضحت ام عيل ايضا بأن هذا املوكب ترافقه سيارة

لكي ترتاح فيه الزائرات عند شعورهن بالتعب لكون
يوجد منهن مصابات بأمراض مزمنة(.)44

المطلب الثاني :دور المر�أة في خدمة زوار
الأربعين
قبل التعرف عىل دور املــرأة وأثرها يف الزيارة

يف اثناء تقديم مساعدات موجهة لألفراد واجلامعات
اخلطوات الدراسة والتشخيص والعالج ،فمث ً
ال

الفرد صاحب املشكلة حيتاج إىل دراسة حالته دراسة
اجتامعية ثم حتليل الظروف التي ادت اليها ثم وضع

اخلطوط هلا

()46

وتعرف اخلدمة ايضا :اجيار الشخص

نفسه للقيام بعمل ما مقابل يشء ما

.

()47

واخلدمة للمرأة ال ينظر له نظرة دونية كالتي

سادت يف بقية املجتمعات بان يفقد الفرد كرامته
وانسانيته إ ْذا كانت تعمل يف مكان ما ،كام جاء
يف قول النبي حممد(( :الناس ســوا ٌء كأسنان
املــشــط))( ،)48وخري مثال يف ذلك السيدة فاطمة
الزهراء عندما أستخدمت فضة النوبية يف بيتها

إ ْذ قاسمتها االعامل بينهام إ ْذ جعلت االعامل بينهم
تبادلية إ ْذ جعلت هلا يوم وليله ولفضة يوما وليلة فإ ْذا
قامت فضة يف تنظيف البيت ويف اليوم التايل تقوم
هي بتنظيف ومل يقترص االمر عىل تنظيف البيت بل

كانت معهام يف اعامل اخرى كتحضري مائدة الطعام

األربعينية البــد اوالً مــن تــعــرف اخلــدمــة لغ ًة

وتشاركهم ايضا االفــراح واملــرات كمشاركتها

فاخلدمة لغ ًة :يرجع إىل االصل خدم َخدَ َم ُه َيْدُ ُم ُه
ِخد َم ًة ،أي عمل له فهو خادم واخدم ُه أي اعطاه

واحلسني.)49(

لذلك نجد املرأة يف يومنا هذا تقوم املرأة بدور

رسحية النعل وبه يسمى اخللخال خدمة ،واجلمع

خدمة للزوار ايب عبد اهلل احلسني يدفعها بذلك

«فض خدمتكم» أي فرق مجعكم واملخدم واملخدمة

تشرتك مع الرجل يف بذل وتقديم افضل اخلدمات

واصطالح ًا،

خادم ًا ،واخلدمة سري يشد يف رسغ البعري تشد اليه

هلا يف نذرها وهو صوم شفاء ثالثة ايــام للحسن

كبري ومهم يف زيــارة االربــعــن املباركة يف تقديم

خدام ،وقد سمي حلقة القوم خدمة ويف احلديث

السلوك الديني االيثاري املحب أليب الشهداء إ ْذ

موضع اخلدام من الساق(.)45

واملساعدة للزوار ،وقد تتداخل األدوار يف احياء هذه

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

199

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

الذكرى السنوية دون ان خيدش ذلك التداخل يف

وتقدم معه البيض كوجبه اجبار للزوار االمــام

إ ْذ نشاهد الرجال تقوم بالطبخ والتنظيف وهو عمل

عقيل هبذه اخلدمة بعد زوال النظام الصدامي ،وتقول

حياء املامرسني او يتسبب ببعض املحاذير الرشعية،
تقوم به النساء(.)50

وتقوم النساء ايض ًا :بتقديم االكــل والــرب

للزوار ،كذلك تقوم بمعاجلة املرىض واملصابني ،كام

تقوم بنقل املؤون ألصحاب املواكب ،وتقف عىل
الشارع وهو تطلب من الزائرين النزول يف بيوهتم
من اجل تقديم الطعام وهتيئة االسرتاحة هلم ،وهذه
االعامل تقوم هبا النساء من كبار السن وتتبع اسلوب
يف غاية احلشمة والوقار وااللتزام الديني(.)51

وقد بلغ عدد النساء املشاركات يف خدمة ايب عبد

اهلل احلسني لعام  2017هو  1800امرأة من

جمموع املتطوعني املشاركني يف زيارة األربعني البالغ
عددهم  19180شخص من خمتلف املتطوعني وهم

كال من« :متطوعي الشباب والرياضة ومتطوعة
النهضة احلسينية ،ومتطوعي مجعية اهلالل االمحر،
ومتطوعي لواء اخلدمة احلسينية ،ومتطوعي االدارة

املحلية ،ومتطوعي الوقف الشيعي ،ومتطوعي فريق

بادر ،ومتطوعي فريق البشائر ،واملتطوعني للعتبتني
احلسينية والعباسية ،واملتطوعني مع قوة محاية ما بني

احلرمني» ومجعيهم يطلبوا قبول ورضا ايب عبد اهلل
احلسني وشفاعته يف يوم املحرش(.)52

والنساء املشاركات يف خدمة زوار ايب عبد اهلل

احلسني تقدم للزوار خمتلف االطعمة ومنها

االخت ام عقيل يف ساحة سعد يف حمافظة البرصة تقوم

هذه االخت بتقديم خبز السياح الذي حيبه الزائرين

200

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

احلسني وتساعدها يف ذلك زوجة ابنها وتقوم ام
االخت ام عقيل(( :الفرحة تبجيني من اشوف الزائر

يأكل من اكيل))( ،)53فض ً
ال عن ذلك االخت ام سامل
التي اقعدها املرض من السري مشيا إىل زيارة االمام
احلسني إىل كربالء املقدسة ،لذلك قررت ختدم

الزور يف ثواب هذه الزيارة العظيمة بأن قامت بفتح

موكب صغري عىل شكل خيمة تقدر مساحتها بحوايل
مرتين وتوزع فيه اللبن والتمر للزائرين ،وقد اثنت
ومحدت اهلل هلذه اخلدمة التي وفقها هلا الباري عز

وجل يف هذا العمل املتواضع وقد بينت بأن كمية

اللبن والتمر الذي متنحه للزائرين يصل حوايل إىل
مخسة عرش كليو غرام من اللبن والتمر(.)54

كام تم اجراء لقاء مع عدد من النساء املؤمنات

التي تطوعت يف خدمة االمــام احلسني ومنها
الدكتورة ضمري حسن عودة (ام زينب) (تدريسية يف
جامعة البرصة يف كلية الرتبية للبنات) فهي تعمل كل

سنة يف موكب والداها والواقع يف طريق بني النجف

وكربالء إ ْذ قالت :اهنا تقدم للزوار كل يوم الفطور
والغداء والعشاء مع عمل بعض احللويات وتقديمها

كل يوم للزائرين عرص كل يوم مع مساعدات والداها
اخواهتا وزوجات اخواهنا مع غسل مالبس الزائرين

وتقديم كل ما حيتاجونه من خدمة.

وكذلك تم عمل لقاء مع جمموعة من النساء

الفاضالت التي تعمل يف موكب نسوي وتقوم كل
واحدة منهن يف اداء عمل ما ،ومنهن اخلادمة (ام

مصطفى) التي تم السؤال عن عملها يف هذا املوكب

المحور االجتماعي والتربوي

إ ْذ قالت انا عميل كل يوم هو الذهاب إىل السوق

للرشاء ما حيتاجه املوكب يف كل يوم لغرض الطبخ
ظهرا ومساءا مع قيامي بغسل املواعني والقدور التي

يتم العمل هبا.

اما االخت االخرى فهي (ام حممد) فهي تقوم

بغسل املواعني مع غسل مالبس الزائرين وفرش
االفرشة للزائرات لغرض النوم مع خبز العجني.

امــا االخــت ام باقر فهي تقوم كل يــوم بعجن

الطحني وترفض جلب عجانة للطحني وتقول ان
ابو عبد اهلل احلسني يعطيني القوة والقدرة لذلك
فال جتبلوا العجانة ،ويصل مقدار ما تقوم بعجنه كل
يوم حوايل كيسني من الطحني او الثالث (يبلغ مقدار

الكيس مخسني كيلو غرام).

ام االخت ام حسن ،فقد كان عملها خبز اخلرب

للزائرين مع مشاركات بناهتا ومشاركة االخت فرح
سعيد هلا مع مشاركة ام مصطفى وبناهتا.

وكذلك تم اللقاء مع اخلادمة ام كرار التي تسكن

المطلب الثالث :دور المر�أة التبليغي في
الزيارة الأربعينية
قبل الرشوع يف دور املرأة واثرها يف التبليغ البد

من تعريف التبليغ لغ ًة واصطالح ًا.

فالتبليغ لغ ًة :يرجع إىل االصل بلغ وبلغ اليشء

َي ْب ُل ُغ ُب ُلوغ ًا و َبالغ ًا :وصل اليه وانتهى وابلغه هو
إبالغ ًا وبلغه تبليغ ًا ،وتبلغ باليشء :وصل إىل مراده
ومقصده ،وبلغ مبلغ فالن ومبلغته ،والبلوغ والبالغ

هو االنتهاء إىل اقصد املقصود واملنتهى مكانا كان

او زمانا او امر من االم ــور( )56كام يف قوله تعاىل:
ً
ح َّت إذْا بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ َو َبلَ َغ أَ ْر َبع َ
َ
ني َس َنة )57(وقوله
ِ
ََ
ُ
تعاىل :ما ه ْم بِبال ِ ِغيهِ ،)58(وقولع تعاىل :بَلغ
َ ْ َْ َ َ
َم َع ُه َّ
الس ْ َ
ع )59(وقوله تعاىل :فإذا بَلغ َن أ َجل ُه َّن
ََْ ُ ُ
وه َّن ب َم ْ
ُ
وف.)60(
ر
ع
فأمسِك
ٍ
ِ
اما التبليغ اصطالح ًا :هو ايصال موضوع ما

لألخرين ،وهو وسيلة مهمة جدا يف عامل اليوم جلذب
االفراد إىل االفكار والعقائد عىل اختالف انواعها إ ْذ

يف بيت يقع عىل طريق مشاية االمــام احلسني

يسعى اصحاب تلك االفكار والعقائد واتباعهم إىل

قالت نحن نقوم باستقبال مشاية االمام احلسني

والتبليغ هو تعليم االفراد احكام الدين االسالمي

ونقدم هلم االكل والرشب وكل ما حيتاجه الزائر مع

عز وجل وترغيبهم هبا وحتذيرهم من خمالفة اوامر

وهي تفتح بيتها يف كل يوم الستقبال الزائرين إ ْذ

من العرص إىل اليوم الثاين إ ْذ خترج وقت الصبح
مساعدهتا بناهتا(.)55

جذب االفــراد إىل صفوفهم وجعلهم يؤمنون هبا،
واملعارف االهلية وتبشريهم باجلنان ونعم الباري

اخلالق سبحانه وتعاىل(.)61

ويــعــرف التبليغ ايــض ـ ًا :هــو النفوذ إىل الفكر

واالحــســاس لتعبئة الطاقات الفردية واجلامعية
لغرض الوصول إىل هدف حمدد(.)62
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وألمهية التبليغ ورضورته من اجل بناء املجتمع

وسعادته ،كان النبي حممد يرسل الدعاة واملبلغني
من قــراء القران الكريم ،ويرسل املسلمني الذين

يمتلكون أحكام الدين إىل املناطق البعيدة لتعليم

الناس رغم وجوده يف ذلك الزمن(.)63

املنترص عىل الظلم والطغيان(.)65

وقامت املــرأة بــالــدور التبليغي بعد إن شهد

الدين االسالمي حماولة القضاء عليه يف زمن النظام
ألصدامي فبعد زواله عام  2003قام السيد السيستاين

(حفظة اهلل) بنرش الوعي الديني من اجل املحافظة

وبام أن املرأة هي نصف املجتمع لذلك فقد ظهر

عــى وحــدة املسلمني ،فض ً
ال عــن فتح احلــوزات

فاطمة الزهراء والسيدة زينب من أعظم

مجيع حمافظات العراق( )66لذلك فقد شاركن مبلغات

فيه مبلغات عظيامت يشهد هلا التاريخ وان السيدة
املبلغات التي عرفها التاريخ فقد كان لبالغة السيدة

زينب دور أن هتز العرش األموي ،عندما وقف
بوجه الطاغية يزيد وخطبت يف جملسه امــام املأل
عندما اخذ يستهزأ هبا(( :أظننت يايزيد حيث أخت

علينا أقطار األرض وآفاق السامء وأصبحنا نساق
كام تساق االسارى أن بنا عىل اهلل هوانا ،وبك عليه
كرامة .......فكد كيدك وأسع سعيك ،وناصب

جهدك ،فهو اهلل ال متحو ذكرنا ،وال متيت وحينا،

وال تدرك أمدنا وال ترحض عنك عارها ،وألتغيب
شنارها فهل رأيــك إال فند وأيــامــك إال عــدد،

وشملك إال بدد يوم ينادي املنادي أال لعنة اهلل عىل
الظاملني))

()64

واستمدت املرأة املبلغة حاليا قوهتا

وفصاحتها من السيدة زينب التي ضحت
بنفسها وأوالدهــا من اجل نرصة احلسني يف

سبيل إعالء كلمة احلق ،فقد شاركن املبلغات يف
زيارة األربعني تأسي ًا لدور السيدة زينب من
اجــل توضيح أهــداف الدين اإلســامــي ونــره،

واستكامال لــدور اإلم ــام احلسني مــن خالل

العمل التبليغي من اجل فضح يزيد وما قام به من

جور وظلم ،ولغرض أظهار اإلمام احلسني هو
202
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الدينية للنساء لكي يامرسن دورهــن التبليغي يف

يف زيارة األربعني من كافة املحافظات العراقية ومنها

مبلغات من العتبة العلوية املقدسة عــام 2017

والبالغ عددهن اثنان وأربعون مبلغة إ ْذ شاركت يف

مرشوع احلوزة العلمية التبليغي يف طريق يا حسني
وذلك بالتنسيق مع مكتب املرجعية العليا للسيد عيل

السيستاين وكان هلن دور كبري يف توجيه الزائرات

نحو مبادئ الدين اإلسالمي ،وكان قد تم تقسيمهن
عىل املواكب احلسينية واملــزارات الرشيفة وموكب
العتبة العلوية املقدسة ،وقد تضمن عملهن اإلجابة

عىل االستفتاءات الرشعية وإلــقــاء املحارضات
الفقهية واألخالقية ،كام شمل عملهن محلة تصحيح

الوضوء للزائرات إ ْذ يوجد عدد كبري من الزائرات
من لدهيا أخطاء يف الوضوء ،عالوة عىل قراءة سور
من القران الكريم وقراءة األدعية والزيارات كدعاء
العهد ودعاء الصباح وزيارة عاشوراء وزيارة الناحية
املقدسة ،ودعاء الندبة يف يوم اجلمعة وزيارة أمني

اهلل زيارة األربعني ....الخ ،وتنظيم صالة اجلامعة
املوجودة يف الطريق(.)67
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الخاتمة
1.بعد امتام البحث تم التوصل إىل النتائج االتية:

2.املرأة هلا أثر كبرية يف زيارة سيد الشهداء :بام
تؤديه وقوم به من دور تربوي وثقايف واخالقي،
يثبت امهية املرأة ومكانتها يف املجتمع وقيمتها

ودورها البطويل اسوة بفاطمة الزهراء

8.ويبقى طريق اإلمام احلسني وتبقى زيارة
األربعني مسري ًا منري ًا للسائرين املخلصني
للمؤمنني واملؤمنات ،ويبقى الطريق عىل هنج ُه
مشع ً
ال عىل درب اهلداية ،وقبسا من أنوار النبوة
والعصمة تيضء القلوب ،ومتنح املواعظ والعرب
والدروس لألمة املسلمة واملؤمنة.

وابنتها السيدة زينب.

الهوام�ش

3.تتيح زيارة االربعني املباركة :فرصة التعبري عن
اهلموم واملايس التي تواجه االمة وخاصة جتاه

)(1ابن منظور (ت711 -630 :هـ) ،لسان العرب،

 4.اختذت املرأة من االمام احلسني واخته

والتوزيع 1988 ،م) ،املجلد  ،6ص 111 - 110؛

املرأة والتي يتم جتاهلها من قبل االعالم العاملي.

(بريوت :دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنرش

عقيلة بني هاشم قدوة هلا والسري عىل

حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ،تاج العروس من

هنجهم يف كل اعامهلا وترصفاهتا من أجل الرشيعة
االسالمية ومن أجل االنسانية كافة ،لكي يأخذ
بأيدينا إىل شاطئ األمان والفوز.

5.تبقى زيارة االمام احلسني يف يوم االربعني
عرب خمتلف العصور واحدة من اعظم الشعائر
االيامنية عند املسلمني واملسلامت.

6.اختذت املرأة املؤمنة من السيدة زينب
أسوة حسنة هلا يف بالغتها وشجاعتها وخدمتها
وثقافتها وقدرهتا عىل حتمل املسؤولية يف مواجهة

الصعاب ،ومشاركتها للرجل يف كافة جماالت
احلياة.

7.أظهرت املرأة املؤمنة يف زيارة األربعني بيان ًا

للناس كافة مدى اهتاممها باإلمام احلسني

وأهل البيت الذي ضحى بالغايل والنفيس،
إ ْذ تعجب العامل من احلضور النسوي يف هذه
الزيارة يدفعها بذلك حبها لألهل البيت.

جواهر القاموس ،حتقيق :نواف اجلراح( ،بريوت :دار

صادر 2011 ،م) ،اجلزء  ،5ص .145

)(2االصفهاين ،الراغب (ت425:هـ) ،مفردات الفاظ
القرآن ،حتقيق:صفوان عدنان داوودي( ،دمشق :دار

القلم ،ط  2002 ،3م) ،ص .387 - 386

)(3سورة الكهف.17 :
)(4سورة احلج.30 :

)(5سورة الفرقان.4 :

)(6الغديري ،عبد اهلل عيسى ابراهيم ،القاموس اجلامع
للمصطلحات الفقهية(،بريوت :دار املحجة البيضاء

للطباعة والنرش والتوزيع ،ط  2005 ،2م) ،اجلزء ،1
ص .235

)(7الكليني،ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الرازي
(ت329 /328 :هـ)،االصول من الكايف( ،هتران:دار
الكتب االسالمية1363 ،ش) ،اجلزء  ،2ص .176

)(8مؤسسة االمام اهلادي موسوعة زيارات
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املعصومني( املقدمة)( ،قم :مطبعة اعتامد،

والبشارة(،النجف:مطبعة الغري 1381 ،هــ)،ص

)(9مؤسسة االمام اهلادي ،املصدر السابق ،ص .53

)(21القمي ،ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه ،املصدر

1383ش) ،ص .53

.101 - 96

)(10عبد احلميد ،صائب ،الزيارة والتوسل( ،قم :مطبعة

السابق ،ص .319 – 318

)(11الربيعي،مجيل ،الزيارة تعهد وااللتزام ودعاء يف مشاهد

460هـ) ،هتذيب االحكام يف رشح املقنعة للشيخ

ستاره 1421 ،هـ) ،ص .5

املطهرين( ،بريوت :املركز االسالمي الثقايف ،ط ،2

2016م) ،ص .27

(بريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات1996 ،م)،

)(14سورة االحقاف.15 :

ص 67؛ الكاشاين ،العباس احلسيني ،مصابيح اجلنان،

)(15سورة املائدة.26 :

)(16النيسابوري ،زين املحدثني حممد بن الفتال (ت:
الواعظني(،بريوت:

منشورات

مؤسسة االعلمي للمطبوعات1986 ،م) ،ص .12

)(17القمي ،ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية (ت:
368هـ) ،كامل الزيارات ،حتقيق :جواد القيومي( ،قم
املقدسة :مؤسسة النرش االسالمي ،ط 1420 ،2هـ)،

ص .167-167

)(18جرب ،حممد حنون ،رموز ودالالت املرقد احلسيني
(دراسة أنثروبولوجية) ،رسالة ماجستري( ،جامعة
بغداد :كلية اآلداب 2015 ،م) ،ص 187؛ ازهر،

كامل،زيارة االربعني (دراسة موضوعية يف اثبات
مرشوعيتها)(،بريوت :اجماد للطباعة والنرش والتوزيع

والتوزبع ،ط2009 ،2م) ،ص .24 -23
حممد،

ميزان

احلكمة

اخالقي،عقائدي،اجتامعي،سيايس ،اقتصادي ،اديب،

(قم :دار احلديث1422 ،هـ ) ،املجلد  ،4ص .1608

)(20املوسوي،
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1364ش) ،اجلزء  ،6ص.52

عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،اقبال االعامل،

)(13سورة االعراف.142 :

)(19الريشهري،

املفيد( ،هتران :دار الكتب االسالمي ،جاب سوم،

)(23ابن طاووس(ت644 :هـ) ،ريض الدين أيب القاسم

)(12سورة البقرة.52 :

508هـ)،روضة

)(22الطويس،ايب جعفر حممد بن احلسن (ت-385 :

امحد،

املستنبط،
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الزيارة

(بريوت :دار الكتاب االسالمي ،ط  2003 ،2م)،

ص .386

)(24الطويس،ايب جعفر حممد بن احلسن ،هتذيب اإلحكام،
اجلزء  ،7ص .113

)(25الطويس،ايب جعفر حممد بن احلسن (ت-385 :
460هـ) ،مصباح املتهجد( ،بريوت :مؤسسة االعلمي

للمطبوعات1998 ،م) ،ص .548

)(26الصمياين ،حيدر ،االربعني ،فلسفة امليش إىل
احلسني( كربالء املقدسة :العتبة احلسينية املقدسة،

2015م) ،ص .124

)(27املجليس ،حممد باقر (ت1111 :هـ) ،بحار االنوار
اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار( ،بريوت :دار
احياء الرتاث العريب ،ط  ،)1983 ،3اجلزء ،98

ص.348

)(28حممد بن احلسن احلر العاميل (ت1104 - 1033:ق)،
هداية االمة إىل احكام االئمة حتقيق:قسم احلديث

يف جممع البحوث االسالمية(،مشهد:مؤسسة الطبع

والنرش التابعة لالستانة الرضوية املقدسة1414 ،
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هـ.ق ،).اجلزء  ،5ص .479 - 478

)(29العاميل،حممد بن احلسن احلر (ت1104 :هـ)،
تفضيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،
حتقيق:مؤسسة ال البيت ألحياء الرتاث(،قم:
مهر1412 ،هـ) ،اجلزء  ،14ص .437

)(30الصدوق ،ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني ابن بابوية
القمي (ت460 -385 :هـ) ،امايل الصدوق(،بريوت:
منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات1990،م)،

ص .123 - 122

)(31شبع ،مياسة ،زيارة األربعني فوق الشبهات( ،النجف
األرشف :دار أبو طالب للطباعة والنرش ،د.ت)،
ص .37

)(40الساعدي ،حممد عبد الرضا هادي ،زيارة االربعني
دالالت وافاق (خطوات يف التنمية البرشية والتخطيط

االسرتاتيجي حلقول الزيارة)( ،د.م :مطبعة الوردي،

ط  2017 ،4م) ،ص .286 - 285

)(41القمي،ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية ،املصدر
السابق ،ص .255

) (42احللفي،قاسم ،قصص االربعني( ،كربالء املقدسة:
شعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احلسينية املقدسة،
2017م) ،ص .42

)(43قاسم احللفي ،املصدر السابق ،ص .54
)(44املصدر نفسه ،ص .55 - 54

) (45معلوف ،لويس ،املنجد يف اللغة(،بريوت:منشورات

)(32سورة القلم.11 :

دار الرشوق،ط 1996 ،35م)،ص 171؛ اجلواهري،

)(33بن زكريا ،ايب احلسن امحد بن فارس (ت395 :هـ)،

اسامعيل بن محاد،معجم الصحاح( ،بريوت:منشورات

(بريوت :الدار االسالمية للطباعة والنرش والتوزيع،

)(46القرييش،غني نارص حسني ،اخلدمة االجتامعية يف

معجم مقاييس اللغة،حتقيق :عبد السالم حممد هارون
1990م) ،اجلزء  ،5ص  325؛ الفيومى ،امحد بن
حممد بن عيل املقري (ت770:هـ) ،املصباح املنري يف

غريب الرشح الكبري الرافعي(،قم :منشورات دار
اهلجرة1405،هـ) ،اجلزء  ،2ص .574

رشكة االعلمي للمطبوعات2013 ،م) ،ص .295

املؤسسات العدلية( ،عامن :دار صفاء للنرش والتوزيع،
2012م) ،ص .37

)(47الكربايس،حممد صادق حممد ،رشيعة اخلدمة( ،بريوت:
بيت العلم للناهبني2008 ،م) ،ص .25

)(34سورة البقرة.20 :

)(35االصفهاين ،الراغب ،املصدر السابق ،ص .769

)(48ابن عساكر،ايب القاسم عيل بن احلسن ابن هبة اهلل بن
عبد اهلل الشافعي (ت571 - 499 :هـ)،تاريخ مدينة

)(36حسني،بسام حممد ،امليش إىل زيارة سيد الشهداء،

دمشق ،حتقيق:عمر بن غرامة العمروي( ،بريوت:دار

)(37العاميل ،حممد بن احلسن ،املصدر السابق ،اجلزء ،5

ص .363

)(38حسني،بسام حممد ،املصدر السابق ،ص .31 - 27

ص  18 - 17؛ احلساين ،كريم جهاد ،فضة خادمة

(د.م2014 :م) ،ص  ،23و ص .31
ص .201

)(39القمي،ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية ،املصدر
السابق ،ص .257

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1995 ،م) ،اجلزء ،10
)(49الكربايس ،حممد صادق حممد ،املصدر السابق،
الزهراء دراسة وحتليل(،قم :مطبعة سليامن نزاده،

1427هـ) ،ص .39 - 37
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)(50الساعدي،حممد عبد الرضا هادي ،املصدر السابق،

والتوزيع2007 ،م) ،ص ص 44 - 43؛ البجاري،

)(51املصدر نفسة ،ص .104

 1384ش) ،ص .19

ص .104 - 103

جعفر ،التبليغ مناهجه واساليبه( ،قم :مطبعة التوحيد،

)(52مركز كربالء الدراسات للدراسات والبحوث (شعبة

)(63السبحاين ،جعفر ،السرية املحمدية :دراسة حتليلية

االحصائية السنوية لزيارة اربعينية االمام احلسني

الصحيح ،تعريب :يوسف جعفر اهلادي( ،قم:

املقدسة/مركز كربالء للدراسات والبحوث،

)(64البغدادي ،إبراهيم حسني ،زينب بنت عيل فيض

الدراسات التخصصية يف زيارة االربعني) ،النرشة

املباركة 2017م1439 -هـ( ،كربالء :العتبة احلسينية
2018م) ،ص .89

)(53احللفي ،قاسم ،املصدر السابق ،ص .55
)(54املصدر نفسه ،ص .56 - 55

)(55اجريت اللقاءات مع كافة اخلادمات لزوار ايب عبد اهلل
احلسني وهي تعمل يف خدمة الزوار منذ سقوط

النظام الصدامي ومستمرة حتى ازمة كارونا يف خدمة
زوار ايب االحرار.

)(56ابن املنظور ،املصدر السابق ،املجلد  ،1ص 486
؛ االصفهاين ،الراغب ،املصدر السابق ،ص 144
145 -؛ الزبيدي،حممد مرتىض احلسيني ،املصدر

السابق ،اجلزء  ،1ص .688 - 687

للسرية املحمدية عىل ضوء الكتاب والسنة والتاريخ

مؤسسة اإلمام الصادق 1420 ،هـــ) ،ص.140

النبوة وعطاء اإلمامة( ،بريوت :مؤسسة االعلمي

للمطبوعات2010 ،م) ،ص .141 - 139

)(65العاميل ،مالك مصطفى وهبي ،كربالء تساؤوالت...
وقضية( ،بريوت :دار اهلادي للطباعة والنرش

والتوزيع2001 ،م) ،ص .143 - 142

)(66جواد ،دنيا فؤاد ،املبلغة الدينية والنهضة احلسينية،
«وقائع املؤمتر العلمي النسوي الدويل»( ،جملة)،

النجف األرشف ،املجلد  2017 ،2م ،ص - 137
.138

)(67تقرير شامل عن الزيارة األربعينية لعام 1438هـ،
العتبة العلوية املقدسة ،شعبة التعليم الديني النسوي.

)(57سورة االحقاف.15 :
)(58سورة غافر.56 :

)(59سورة الصافات.102 :
)(60سورة الطالق.2 :

الم�صادر والمراجع
أ .القران الكريم :خري ما نبتدىء به
ب .املصادر واملراجع:

)(61قرائتي،حمسن ،االرشاد والتبليغ الديني الوسائل -

1.ابن طاووس ،ريض الدين أيب القاسم عيل بن

(بريوت :دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع،

االعامل( ،بريوت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات،

اآلداب  -االهداف ،تعريب :عيل امحد السيد العاميل،

2005م) ،ص .27

)(62عبد اهلادي الفضيل واخرون ،التبليغ الديني عىل ضوء
الكتاب والسنة( ،بريوت :دار الوالء للطباعة والنرش
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موسى بن جعفر بن حممد (ت664 :هـ) ،اقبال
1996م).

2.ابن عساكر ،ايب القاسم عيل بن احلسن ابن هبة اهلل
بن عبد اهلل الشافعي (ت571 - 459 :هـ) ،تاريخ

المحور االجتماعي والتربوي

مدينة دمشق ،حتقيق :عمر بن غرامة العمروي،

دالالت وافاق (خطوات يف التنمية البرشية

1995م) ،اجلزء .10

مطبعة الوردي ،ط 2017 ،4م).

(بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،

3.ازهر ،كامل ،زيارة االربعني (دراسة موضوعية يف
اثبات مرشوعيتها)( ،بريوت :اجماد للطباعة والنرش

والتوزيع والتوزيع ،ط2009 ،2م).

والتخطيط االسرتاتيجي حلقول الزيارة)( ،د.م:

13.السبحاين ،جعفر ،السرية املحمدية :دراسة
حتليلية للسرية املحمدية عىل ضوء الكتاب والسنة
والتاريخ الصحيح ،تعريب :يوسف جعفر اهلادي،

4.البجاري ،جعفر ،التبليغ مناهجه واساليبه( ،قم:

(قم :مؤسسة اإلمام الصادق 1420 ،هـــ).

5.البغدادي ،إبراهيم حسني ،زينب بنت عيل

(النجف األرشف :دار أبو طالب للطباعة

مطبعة التوحيد 1384 ،ش).

فيض النبوة وعطاء اإلمامة( ،بريوت :مؤسسة

االعلمي للمطبوعات2010 ،م).

14.شبع ،مياسة ،زيارة األربعني فوق الشبهات،
والنرش ،د.ت).

15.الصدوق ،ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني

 6.احلساين ،جهاد،فضة خادمة الزهراء دراسة

ابن بابوية القمي (ت460-385 :هـ) ،امايل

7.حسني ،بسام حممد ،امليش إىل زيارة سيد

للمطبوعات1990،م).

وحتليل( ،قم:مطبعة سليامن نزاده1427 ،هـ).
الشهداء( ،د.م2014 :م).

8.احللفي ،قاسم ،قصص االربعني( ،كربالء املقدسة:
شعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احلسينية املقدسة،
2017م).

9.الرازي ،ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق
الكليني(ت329 /328 :هـ) ،االصول من الكايف،

(هتران :دار الكتب االسالمية1363 ،ش) ،اجلزء.2

	10.الربيعي ،مجيل ،الزيارة تعهد وااللتزام ودعاء
يف مشاهد املطهرين( ،بريوت :املركز االسالمي

الثقايف ،ط 2016 ،2م).

11.الريشهري ،حممد ،ميزان احلكمة اخالقي،
عقائدي ،اجتامعي ،سيايس ،اقتصادي ،اديب( ،قم:
دار احلديث1422 ،هـ ) ،املجلد .4

12.الساعدي ،حممد عبد الرضا هادي ،زيارة االربعني

الصدوق( ،بريوت :منشورات مؤسسة االعلمي

16.الصمياين ،حيدر ،االربعني ،فلسفة امليش إىل
احلسني( ،كربالء املقدسة :العتبة احلسينية

املقدسة2015 ،م).

 17.الطويس ،ايب جعفر حممد بن احلسن (ت-385 :
460هـ) ،هتذيب االحكام يف رشح املقنعة للشيخ
املفيد( ،هتران :دار الكتب االسالمي ،جاب سوم،

1364ش) ،اجلزء  6و اجلزء .7

18.العاميل ،حممد بن احلسن احلر (ت-1033 :
1104هـ) ،هداية االمة إىل احكام االئمة،

حتقيق :قسم احلديث يف جممع البحوث االسالمية،
(مشهد :مؤسسة الطبع والنرش التابعة لالستانة
الرضوية املقدسة 1414 ،هـ.ق ،).اجلزء .5

---------19.تفضيل وسائل الشيعة إىل حتصيل

مسائل الرشيعة ،حتقيق:مؤسسة ال البيت

ألحياء الرتاث( ،قم :مهر1412 ،هـ) ،اجلزء .14
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	20.العاميل ،مالك مصطفى وهبي ،كربالء
تساؤوالت ...وقضية( ،بريوت :دار اهلادي
للطباعة والنرش والتوزيع2001 ،م).

النرشة االحصائية السنوية لزيارة اربعينية االمام
احلسني املباركة 2017م1439-هـ( ،كربالء:

العتبة احلسينية املقدسة/مركز كربالء للدراسات

21.عبد احلميد ،صائب ،الزيارة والتوسل( ،قم:

والبحوث2018 ،م).

22.عبد اهلادي الفضيل واخرون ،التبليغ الديني عىل

املعصومني( املقدمة)( ،قم :مطبعة اعتامد،

مطبعة ستاره 1421 ،هـ).

ضوء الكتاب والسنة( ،بريوت :دار الوالء للطباعة
والنرش والتوزيع2007 ،م).

23.قرائتي،حمسن ،االرشاد والتبليغ الديني الوسائل
 -اآلداب  -االهداف ،تعريب :عيل امحد السيد

العاميل( ،بريوت :دار الوالء للطباعة والنرش
والتوزيع 2005 ،م).

24.القرييش،غني نارص حسني ،اخلدمة االجتامعية
يف املؤسسات العدلية( ،عامن :دار صفاء للنرش
والتوزيع2012 ،م).

25.القمي ،ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية (ت:
368هـ) ،كامل الزيارات ،حتقيق :جواد القيومي،

(قم املقدسة :مؤسسة النرش االسالمي ،ط ،2
1420هـ).

26.الكاشاين ،العباس احلسيني ،مصابيح اجلنان،

1383ش).

31.املوسوي ،امحد ،املستنبط ،الزيارة والبشارة،
(النجف :مطبعة الغري 1381 ،هــ).

 32.النيسابوري ،زين املحدثني حممد بن الفتال ،روضة
الواعظني (ت508 :هـ)( ،بريوت :منشورات

مؤسسة االعلمي للمطبوعات1986 ،م).

ج .املوسوعات:

33.ابن منظور (ت711 -630 :هـ) ،لسان العرب،

(بريوت :دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنرش

والتوزيع 1988 ،م) ،املجلد  1واملجلد .6

34.االصفهاين ،الراغب (ت425 :هـ) ،مفردات

الفاظ القرآن ،حتقيق:صفوان عدنان داوودي،
(دمشق :دار القلم ،ط  2002 ،3م).

35.بن زكريا ،ايب احلسن امحد بن فارس (ت395 :هـ)،

(بريوت :دار الكتاب االسالمي ،ط 2003 ،2م).

معجم مقاييس اللغة،حتقيق :عبد السالم حممد

(بريوت :بيت العلم للناهبني2008 ،م).

والتوزيع 1990 ،م ) ،اجلزء .5

27.الكربايس ،حممد صادق حممد ،رشيعة اخلدمة،
28.املجليس ،حممد باقر (ت1111 :هـ) ،بحار االنوار
اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار( ،بريوت :دار
احياء الرتاث العريب ،ط  ،)1983 ،3اجلزء .98

29.مركز كربالء الدراسات للدراسات والبحوث
(شعبة الدراسات التخصصية يف زيارة االربعني)،
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هارون ( بريوت :الدار االسالمية للطباعة والنرش

36.اجلوهري ،اسامعيل بن محاد ،معجم الصحاح،
(بريوت :منشورات رشكة االعلمي للمطبوعات،

2013م).

37.الزبيدي ،حممد مرتىض احلسيني ،تاج العروس من
جواهر القاموس ،حتقيق :نواف اجلراح( ،بريوت:

المحور االجتماعي والتربوي

دار صادر 2011 ،م) اجلزء  1واجلزء .5

38.الطويس ،ايب جعفر حممد بن احلسن (ت-385 :
460هـ) ،مصباح املتهجد( ،بريوت :مؤسسة

االعلمي للمطبوعات1998 ،م).

ز .التقارير:

تقرير شامل عن الزيارة األربعينية لعام 1438هـ ،العتبة
العلوية املقدسة ،شعبة التعليم الديني النسوي.

39.الغديري ،عبد اهلل عيسى ابراهيم ،القاموس
اجلامع للمصطلحات الفقهية( ،بريوت :دار

املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،2

2005م) ،اجلزء .1

	 40.الفيومى ،امحد بن حممد بن عيل املقري (ت:
770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
الرافعي( ،قم :منشورات دار اهلجرة1405 ،هـ)،

اجلزء .2

41.معلوف ،لويس ،املنجد يف اللغة( ،بريوت:
منشورات دار الرشوق ،ط 1996 ،35م).

د .الرسائل اجلامعية:

42.جرب ،حممد حنون ،رموز ودالالت املرقد احلسيني
(دراسة أنثروبولوجية) ،رسالة ماجستري( ،جامعة
بغداد :كلية اآلداب 2015 ،م).

هـ .املجالت او الدوريات:

43.جواد ،دنيا فؤاد ،املبلغة الدينية والنهضة احلسينية،
«وقائع املؤمتر العلمي النسوي الدويل»( ،جملة)،
النجف األرشف ،املجلد  2017 ،2م.

و .املقابالت:

44.اجريت اللقاءات مع كافة اخلادمات لزوار ايب
عبد اهلل احلسني وهي تعمل يف خدمة الزوار
منذ سقوط النظام الصدامي ومستمرة حتى ازمة
كارونا يف خدمة زوار ايب االحرار.
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المحور االجتماعي والتربوي

واجهها في محافظة المثنى
دور المر�أة في الزيارة الأربعينية والتحديات التي ُت ُ
(درا�سة في الجغرافيا االجتماعية)
م .م .أمحد محيد رسام الربكي
مديرية تربية املثنى
ahmed.hameed@mu.edu.iq

الملخ�ص
تكون املرأة نصف املجتمع ،وعندما ننظر اىل املجتمع العراقي نجد أن النساء يمتلكن حيوية وفاعلية كبرية
ّ

مدت هذا املجتمع وأخذته بعوامل احلياة واالستمرار عىل الرغم من كل املصاعب واملآيس التي مرت هبا خالل

تارخيه الطويل ،لكن إذا نظرنا اىل أعامق هذا املجتمع نجد أن العقلية والنظرة القارصة والثقافة اإلقصائية التي
تستمد مرجعتيها وأساس وجودها من العادات والتقاليد االجتامعية التي رسخت جذورها القوية يف تربية هذا

املجتمع.

سعت الدراسة اىل حتليل اجتاهات مشاركة املرأة يف الزيارة األربعينية من خالل توزيع استامرة االستبانة

عىل عينة جمتمع الدراسة اذ تم توزيع ( )100استامرة استبانة مقسمة عىل ( )9وحدات ادارية بحسب نسبة
السكان اإلناث وبطريقة الكرتونية لغرض حتقيق هدف الدراسة ،والتعرف عىل مدى مشاركة النساء يف الزيارة،

فضال عن التحديات التي قد تواجههن او حتد من مشاركتهن فيها .وتوصلت نتائج الدراسة اىل وجود عالقة

ارتباطية بني التوجه الكبري للمشاركة والتفاعل مع الظاهرة واخلصائص التعليمية والعمرية للمرأة،اذ متثل
الزيارة األربعينية (كرنفال عاملي) تشرتك به مجيع األديان والشعوب وتلتقي عنده مجيع الثقافات واأللوان،إذ

إن الزيارة األربعينية هلا أمهيتها وأبعادها عند املرأة يف منطقة الدراسة ،مع وجود الكثري من التحديات التي قد
تعمل عىل احلد من املشاركة كالتحديات االجتامعية والصحية واالقتصادية والسياسية واألمنية.

وأوصت الدراسة برضورة متكني املرأة والنهوض بواقعها االجتامعي واالقتصادي والصحي ودورها

التوعوي بمنطقة الدراسة.

الكلامت املفتاحية :دور ،املرأة ،زيارة األربعينية.
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The role of women in the Al-Arbaeen visitation and the challenges they
face in Al-Muthanna Governorate (Studies in social geography)

Mr. Ahmed Hammed Rassam Al-Burky
Directorate of Education Al-Muthanna

Abstract
Women constitute half of the society, and when we look at Iraqi society, we find that women
possess great vitality and effectiveness that extended this society and took it with life factors
and continuity despite all the difficulties and tragedies it went through during its long history,
but if we look at the depths of this society, we find that the mentality, the short view and the
culture Exclusion that derives its reference and the basis of its existence from the social customs
and traditions that have established their strong roots in the education of this society.
The study aimed to analyze the atitudes of women’s participation in Al-Arbaeen visitation
by distributing the questionnaire form to the sample of the study community, as (100) questionnaire forms were distributed, divided into (9) administrative units, according to the percentage
of the female population, and in an electronic way for the purpose of achieving the goal of the
study, and to identify the extent of women’s participation During the visit, as well as identifying
the challenges that they may face or limit their participation in this phenomenon.
The results of the study concluded that there is a correlation between the great trend of
participation and interaction with the phenomenon and the educational and age characteristics
of women, as Al-Arbaeen visitation represents (a global carnival) in which all religions and
peoples participate and all cultures and colors meet, as Al-Arbaeen visit has its importance
and dimensions for women in the study area. With the presence of many challenges that may
limit participation, such as social, health, economic, political, security and other challenges, the
study recommended the necessity of empowering women and advancing their social, economic
and health status, and their awareness-raising role in the study area.
Keywords: Role, women, Al-Arabian visitation.
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1.ما مدى االرتباط بني خصائص املرأة االجتامعية

المقدمـة
إن حادثة الطف مل تقف عند حدود أرض كربالء

وإنام متتد عىل كل أرض تشهد رصاعا بني قوى احلق

وقوى الباطل وكام نالحظ ذلك يف الساحة واملشهد

اليومي لألحداث ،وكام هو معلوم فان ((االسالم
حممدي الوجود حسيني البقاء)) .ان من مالمح

خلود هذه املعركة هو املزايا التي متتاز هبا زيارة

األربعني ملا تتضمنه من ابعاد روحية ونفسيه يف
واقعنا الراهن ،فام نشاهده من حضور املاليني من
الزائرين من كل بقاع العامل ال حيدث يف دولة أخرى،

لذلك ينبغي االستفادة من هذه األجواء الروحانية
والسيام يف هتذيب النفوس .ويالحظ مدى كثافه

مشاركه املرآه يف هذه الزيارة من خمتلف دول العامل،
إذ إن التجمهر احلضاري االسالمي املتجدد فاق كل
احلضارات احلديثة واملتقدمة .ويالحظ تآلف الناس
ووحدة صفهم ،لذلك مل يكن دور املرأة غائبا يف هذا

املحفل احلسيني ،فنالحظ مشاركة املرأة يف الزيارة

من خالل تقديم اخلدمات بشتى اشكاهلا ،والسيام ان
منطقه الدراسة متر فيها مسرية الكثري من الزائرين من
املحافظات اجلنوبية إىل إىل عشقهم ،ويمتد ذلك اىل

املشاركة يف مراسم الزيارة واخلدمة يف مدينه كربالء

وااللتحاق بالركب احلسيني يوم األربعني.

ومشاركتها يف الفعاليات املجتمعية وتشخيص
التحديات التي حتد أو تؤثر يف مشاركتها يف هذه

الظاهرة؟

2.ما التحديات التي قد تواجه أو متنع املرأة من
املشاركة بالزيارة األربعينية؟

3.كيفية النهوض بواقع املرأة بام يمكنها من
املشاركة يف الظاهرة بال معوقات تذكر؟

فر�ضية البحث:
يفرتض الباحث الفرضيات اآلتية:
1.يظهر ارتباط واضح ما بني اخلصائص االجتامعية
للمرأة والتوجه نحو املشاركة بالظاهرة.

2.هناك حتديات اجتامعية وصحية واقتصادية

وسياسية وأمنية قد تواجه املرأة يف هذه املشاركة.

3.إمكانية النهوض بواقع املرأة واجتياز التحديات
التي تواجه املرأة املشاركة يف الظاهرة.

هدف البحث:
•هتدف الدراسة اىل تعرف حجم املشاركة للمرأة
يف الظاهرة.

•تشخيص املعوقات التي تقف بوجه مشاركة
املرأة بالظاهرة.

•الكشف عن السبل واآلليات املتبعة ملواجهة

م�شكلة البحث:
تنظر الدراسة يف واقع املرأة واجتاهاهتا يف املشاركة

بزيارة األربعني ،إذ انطلقت الدراسة لطرح جمموعة

التحديات اآلنية واملستقبلية التي تؤثر يف مشاركة

املرأة بالظاهرة.

من األسئلة متثلت باآليت:
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األمراض املوسمية واجلائحة العاملية وأثرها يف توقف

�أهمية البحث:
تربز أمهية البحث كونه يسلط الضوء عىل مشاركة

احلياة للعاملُ .يزاد عىل ذلك التحديات االقتصادية اذ

رسالة إنسانية واضحة متثلت بنهج السيدة زينب

إحصائيات وزارة التخطيط العراقية لعام 2020

ان منطقة الدراسة دون مستوى خط الفقر بحسب

عنرص مهم من املجتمع يمثل أمهية اجتامعية ،وحيمل

عندما كانت أوىل من محلت تلك الرسالة وبلغتها
للعامل ،ومن هنا كان البد من إيالء امهية كبرية للعنرص

فضال عن ارتفاع معدالت البطالة .وهناك حتديات

سياسية وأمنية متثلت بوجود تيارات فكرية دخيلة
ربام يربز تأثريها مستقبال ،ووضع أمني مضطرب.

النسوي وطبيعة مشاركته يف هذه الظاهرة العاملية،
ومدى حجم مشاركته ،فضال عن تعرف التحديات

االجتامعية التي تواجه املرأة كون املجتمعات الرشقية

حدود البحث:

الزالت تقبع حتت مظلة اجلهل يف كثري من احلياة،
وكذلك التحديات الصحية التي متثلت بانتشار
الخريطة( )1موقع منطقة الدرا�سة من العراق

 .أاحلدود املكانية :تتحدد الدراسة مكاني ًا باحلدود
اإلدارية ملحافظة املثنى الواقعة يف اجلزء

اجلنويب الغريب من العراق بني دائريت عرض
( )َ42،ْ31-َ05،ْ29شامالً وخطي
طول (َ )َ32،ْ46-5،ْ43رشق ًا عل ًام

أهنا تشرتك بحدود إدارية مع أربع
حمافظات ،إذ حتدها حمافظة البرصة

من الرشق ،وحمافظة ذي قار من

الرشق والشمـال الرشقي فيام حتدها
حمافظة القادسية من الشامل والشامل

الغريب ،وحمافظة النجف من الغرب.
أما حدودها اجلنوبية فتتمثل باحلدود
الدولية املشرتكة مع اململكة العربية

السعودية ،كام يف اخلريطة (.)1
وتبلغ مساحة املحافظة ()51740

كم ،2وهي متثل بذلك نسبة مقدارها
( %)11،9من جمموع مساحة العراق

املصــدر :امحــد محيــد رســام الربكــي ،التحليــل املــكاين لرتمــل النســاء يف حمافظــة البالغة ( )434128كم
املثنــى ،رســالة ماجســتري(غ.م) ،جامعــة البــرة ،كلية الرتبيــة للعلوم اإلنســانية ،متثل ثاين اكرب حمافظات العراق بعد
2

قســم اجلغرافيــا ،2019 ،ص.6
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وهي
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.بامــا احلــدود الزمانية فتمثلت بسنة الدراسة
.2021

املصدر:من عمل الباحث باالعتامد عىل

 مجهوريــة العــراق ،وزارة التخطيــط والتعــاون اإلنامئــي،اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء وتكنولوجيــا املعلومــات،

منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة بغية حتقيق أهدافها والوصول

اىل أدق النتائج عىل مناهج البحث العلمي ومنها

مديريــة إحصــاء حمافظــة املثنــى ،إســقاطات الســكان لعــام

 ،2020بيانــات غــر منشــورة.2020،

 -تــم اســتخراج النســبة املئويــة لإلنــاث بتقســيم اجلــزء/

الكل *.100

املنهج (الوصفي ،التحلييل) ،وبمعنى أدق استعمل

 -اســتخرجت العينــة باالعتــاد عــى النســبة املئويــة

منهام الدراسة نتائجها من خالل ما وظف فيها من

وبلغــت  100اســتامرة وبتقريــب بعــض النســب.

يف الدراسة املنهجني(الوصفي ،الكمي) إذ استمدت
أساليب وتقنيات كمية فض ً
ال عن االستبانة املوضحة
يف اجلدول (.)1

للســكان اإلنــاث لــكل وحــدة إداريــة يف منطقــة الدراســة

المبحث الأول :دور المر�أة في الم�شاركة في

ال��ج��دول ( )1ال��ت��وزي��ع ال��ع��ددي والن�سبي ل�ل�إن��اث بح�سب
الوحدات اال�إدارية وحجم العينة في منطقة الدرا�سة لعام
2020
الوحدات

عدد السكان

اإلدارية

اإلناث

%

حجم
العينة

الزيارة الأربعينية
ليس هناك شك يف خلود زياره األربعني املباركة

بوصفها احــدى شعائر سيد الشهداء فهي

تستمد توهجها من قبسه املقدس ،وجيب أن نتوقف
حياهلا فهناك الكثري من الشعائر الدينية واملناسبات

قضاء الساموة

156560

36،7

37

قضاء الرميثة

63966

14،9

15

قضاء اخلرض

58647

13،7

14

قضاء الوركاء

52736

12،3

12

قضاء املجد

23280

5،5

5

كل عام مفهوم التعاون والتضامن والتوجه نحو

قضاء اهلالل

21333

5،1

5

املشاركة يف هذه الظاهرة احلضارية احلسينية .وإن

قضاء النجمي

18902

4،4

4

التوجه نحو املشاركة يف الزيارة األربعينية له أمهيه يف

قضاء السوير

25414

6

6

بث روح احلامس يف كل ما تواجهه األمة من ازمات

قضاء السلامن

5807

1،4

2

وخماطر .وأصبحت زيــاره األربعني متثل تواص ً
ال

املجموع

426645

100

100

زياره وعباده فحسب بل اهنا كانت اكرب من ذلك ّ
وإن

االجتامعية والثقافية التي ال حيتفي هبا بمثل ما نشهده

يف الزيارة األربعينية لذا أصبحت زيارة األربعني
مسرية دولية تربط مجيع دول العامل ،اذ تأكد مجاهريها

دولي ًا بني مجيع أنحاء العامل .فهي ليست موضوع

أخالق الشعب العراقي وكرمه وتضحياته جذب
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دول العامل اىل احياء هذه الزيارة املليونية فمن خالل

التواصل الدويل اصبحت العالقات الدولية رصينة
واصبحت الــدول متعاونة مع بعضها من حيث

الزيارة املتبادلة والتجارة واالسترياد وغريها من
املشاريع التي اصبحت سبي ً
ال للتواصل الدويل(.)2

ان للمشاركة يف الزيارة األربعينية دور ًا حساس ًا

ومؤثر ًا يف توحيد كلمة الشباب املسلم وتشكيل

وحدة جمتمعية مرتاصة بينهم جيمعهم الوجد والعشق

باإليامن واإلخالص والصدق والثبات يف هتيئه املناخ
الرتبوي والتثقيفي لتنشئة شباب جماهد مستعد

لالستشهاد ،ألن هذه الذكرى ذكرى مصاب لسيد
()3

الشهداء

وال ننسى الدور األساس للمرأة

احلسينية يف هذه الظاهرة الكربى ،إذ إن هلا دور ًا ُيشار

له بالبنان من خالل املشاركة واملواساة وترسيخ قيم
املــرأة وحقوقها التي أكدها الدين احلنيف ،فض ً
ال

عن الدور القيادي للمرأة من خالل إحياء املراسم
وتقديم اخلدمة وتعظيم قيم التعاون والتضامن

املجتمعي.

الجدول ( )2اتجاهات الإناث نحو الم�شاركة في الزيارة
الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية في منطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

احلضور

عدم

واملشاركة املشاركة املشاركة السكان

قضاء الساموة

29

4

قضاء اخلرض

10

1

قضاء الرميثة

13

قضاء الوركاء

11

قضاء اهلالل

5

قضاء املجد

4

قضاء النجمي

3

قضاء السلامن

2

قضاء السوير
املجموع

احتاملية

عدد

4

81

4

اإلناث
37

---

2

15

---

1

12

---

---

----1

--6

3
1
1
1

--13

14
5
5

4

6
2

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

أما النساء الاليت ليس لدهين توجه نحو املشاركة

ومــن خــال اجلــدول ( )2يالحظ مــدى اجتاه

فبلغ عددهن ( )6نساء ويمكن أن ترجع أسباب

االهتامم نحو املشاركة رغم التحديات التي تواجه

التي تواجههن ،فيام بلغ عدد النساء الالئي حيتمل أن

يرغبن باملشاركة فقد بلغ عدد الراغبات باحلضور

ّ
وإن الزيادة الكبرية نحو التوجه للزيارة تعود للرغبة

أمرأه.

وضعت أساسه السيدة زينب ترسيخ القيم

مشاركة املرأة يف الزيارة يف املنطقة املدروسة ومدى

عدم املشاركة اىل التحديات الصحية واالجتامعية

النساء فيها ،اذ يتضح ازديــاد نسبة النساء الالئي

يشاركن بالزيارة ( )13امرأة من جمموع عينة البحث،

واملشاركة ( )81أمرأه من جمموعهن البالغ ()100

الكبرية للنساء باملشاركة لتأسيس دور املرأة الذي
واملبادئ للثورة احلسينية.
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وهذا ما نجده يف زياره األربعني اذ ختصصت هبذه

�أوال -مفهوم الزيارة و�أهميتها
هي شكل من أشكال الشعائر االجتامعية،

يعتقد الفرد بأنه يتقرب من خالهلا اىل اهلل سبحانه
وتعاىل وهي بمنزلة وسيله لطلب احلاجات من اهلل

سبحانه ومتثل مظهر من مظاهر الوالء ألهل البيت
ملا تتضمن من أهداف دينية ومبادئ شاملة ،اتسمت

بالقوة يف البناء يف كل زمان ومكان وهذا يعني أهنا ال
ألنا نابعة
تتأثر بالتغريات السياسية يف كل البلدان ّ

من الناس ،غري تابعة للسلطة ،ومتتاز الزيارة بالبعد

االجتامعي والرتاثي فهي متناقلة من خالل األجيال
واختذت من االجتاه نحو هدف معني عمليه للبحث

عن احلرية الفكرية التي يستمدها الزائرون من قيمة
االمام احلسني فهي متثل واحدة من أكرب احلشود
املليونية حول العامل (.)4

املز ّية وانفردت هبا.

وتعد شعريه زياره األربعني لسيد الشهداء ركيزة

أساسية من ركائز التمسك بالتعاليم اإلسالمية،
واهــل البيت هم السبيل املــؤدي إىل الدين

اإلسالمي وهم الرتمجان احلقيقي لإلسالم قوال
وعمال ومن هنا تأيت أمهية هذه الزيارة يف تطبيق الفرد

لتعاليم الدين االسالمي إذ َّ
إن للزيارة األربعينية امهية
يف تذكري النفوس وتعزيزها بالتمسك بوحدانية اهلل

تعاىل وتعاليم الدين احلنيف يف مواجهه االنحراف
والتظليل الذي يعيشه واقع الدين اإلسالمي.

ثانيا -الخ�صائ�ص االجتماعية المتعلقة
بالمر�أة الم�شاركة بالزيارة الأربعينية

وبالرجوع اىل أحاديث االئمه (سالم اهلل عليهم)

ّ
إن أهم ما تركز فيه اجلغرافية االجتامعية هو الكائن

الكريم يف الداللة عىل كامل اليشء ومتامه فقد ورد

إي إهنا تتناول بالدراسة الكيفية التي يدرك هبا األفراد

العبد ثالثا وثالثني سنة فقد بلغ اشده واذا بلغ اربعني

سلوكهم فيها من خالل األنشطة احلياتية املختلفة(،)7

«من حفظ من شيعتنا اربعني حديثا بعثه اهلل عز وجل

للمرأة هي اخلصائص التعليمية إذ تعكس الكثري من

جعلت لألربعني عندما جعلت من عالمات املؤمن

يتحدد بفئات عمرية معينة هلا انعكاساهتا االجتامعية

نجد ّ
أن األربعني خصوصية مستمدة من القران

االجتامعي وأنشطته االجتامعية يف البيئة املحيطة به،

عن أيب عبد اهلل جعفر الصادق أنه قال« :إذا بلغ

أو السكان البيئة اجلغرافية من حوهلم ويامرسون

سنة فقد بلغ منتهاه»( )5ويف موضع آخر قال:

ومن أهم اخلصائص التي هيتم هبا اجلانب االجتامعي

يوم القيامة عاملا فقيها و مل يعذبه» ،بل نجد خصوصية

األمور اخلاصة هبا ،فض ً
ال عن الرتكيب العمري الذي

كام يف نص اإلمــام احلسن العسكري إذ قال:

واالقتصادية يف منطقة الدراسة.

«عالمات املؤمن مخس صاله االحــدى واخلمسني

وزيــاره األربعني والتختم باليمني وتعفري اجلبني
واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم»( ،)6ومن هنا نالحظ
ّ
أن لفظه األربعني حتمل من أبعاد داللية وخصوصية،

-1الرتكيب العمري

من املعتاد يف الدراسات السكانية واالجتامعية

أن يصنف السكان بحسب الفئات العمرية املختلفة
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تبعا ألغــراض تلك الــدراســات وطبيعة البيانات

( 14-7سنة) املرتبة األخرية ( 11امرأة) من جمموع

العمرية املختلفة يعرف بالرتكيب العمري للسكان.

ومــن الــواضــح ّ
أن الــزيــادة يف أعـــداد النساء

الديموغرافية التي متيز املجتمع من غريه كعنارص

تعود اىل الرتكيب العمري لسكان منطقة الدراسة

املتوافرة(ّ ،)8
وإن توزيع السكان بحسب الفئات

العينة يف منطقة الدراسة.

والرتكيب العمري يعكس الكثري من العوامل

املشاركات بالزيارة بالفئة العمرية ( 64-15سنة)

النمو السكاين(.)9

التي متتاز بارتفاع الفئة الشابة يف اهلــرم السكاين

الجدول ( )3التركيب العمري للإناث الم�شاركات بالزيارة
الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية لمنطقة الدرا�سة
عدد
 65 -15 14-7سنة
السكان
سنة  64سنة فأكثر
اإلناث

الوحدات
اإلدارية
قضاء الساموة

3

27

7

37

قضاء اخلرض

2

9

3

14

1

قضاء الرميثة

قضاء الوركاء

1

قضاء اهلالل

1

قضاء السوير

1

قضاء املجد

1

قضاء النجمي ---
قضاء السلامن
املجموع

1

11

11

3

15

واندفاع هذه الفئة للمشاركة واإلسهام يف الزيارة

من خالل الــدور الــذي تؤديه يف املراسم وتقديم
اخلدمات.

 -2الرتكيب التعليمي

ان لدراسة الرتكيب التعليمي أمهية وارتباط

بالعمليات الديموغرافية كاخلصوبة والوفيات فهناك
عىل سبيل املثال ارتباط عكيس بني احلالة التعليمية

12

للمرأة وعدد األطفال الذين تنجبهم ،واالفراد الذين
عليا كثري ًا ما يؤجلون الزواج إىل ما بعد االنتهاء من

10

1

4

---

5

1

6

عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وبواسطته يتم

100

يف جمال النشاطات االقتصادية املختلفة( ،)11ومل

3

1

2

2

1

---

4

71

18

5

4

2

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

يستمرون يف التعليم اىل مراحل جامعية أو دراسات

الدراسة( ،)10ويعطي داللة واضحة عن قدرة البلد

حتديد االحتياجات املتوقعة مستقب ً
ال من املتعلمني

تعد مسالة التعليم حمل جــدل يف أي منطقة من

العامل ،إذ أثبتت التجارب ّ
أن التعليم بداية التقدم

َ
هناك تفاوت ًا يف
ويالحظ من اجلــدول ( )3إن

احلقيقي ،أو تضع معظم الدول التعليم يف أولوية

الدراسة ،إذ جاءت الفئة العمرية ( 64-15سنة)

والسياسية واالقتصادية ،وأصبح التعليم رضورة من

نسبة الفئات العمرية للنساء املشاركات يف منطقة
باملرتبة األوىل بعدد املشاركات إذ بلغ عددهن ()71
امرأة ،وجاءت الفئة العمرية ( 65سنة فأكثر) باملرتبة

الثانية بعدد( )18امرأة ،يف حني نالت الفئة العمرية
218

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

براجمها وسياستها ،إذ له دور يف العمليات التنموية
رضوريات احلياة وليس رفاهية اجتامعية ،ويعد ركن ًا

أساسي ًا مه ًام من أركان تنمية املوارد البرشية.

المحور االجتماعي والتربوي

ومن هذا اجلانب ّ
فإن دراسة الرتكيب التعليمي

لتعرف الشكل الذي تبدو عليه
تبدو رضورة ملحة ّ
املشاركات املختلفة يف مجيع الفعاليات املجتمعية.

الجدول ( )4التركيب التعليمي للإناث الم�شاركات بالزيارة
الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية لمنطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

ابتدائية ثانوية

جامعية عدد السكان
او عليا

اإلناث

6

15

قضاء الساموة

2

22

13

قضاء اخلرض

1

9

4

قضاء الرميثة

1

قضاء الوركاء ---
قضاء املجد

قضاء اهلالل

2
2

قضاء النجمي

2

قضاء السلامن

---

قضاء السوير
املجموع

2

12

8
7
2
3
1
2
1

55

37

14

5

12

---

5

2

6

1
1
1

33

5

4

2

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

منطقة الدراسة يشري اىل تفوق أعداد اإلناث الالئي

تكون أعامرهن بسن األقل من ( 20سنة) وااليت مل
يدخلن اجلامعات حتى االن .والسبب االخر هو

طبيعة الرتكيب التعليمي لإلناث يف منطقة الدراسة،
الذي يشري اىل ارتفاع مستويات الترسب من املدارس

وعــدم اكــال الدراسة اجلامعية لكثري من اإلناث

ألسباب اقتصادية واجتامعية ،و نالت النساء الاليت
حصلن عىل الشهادة االبتدائية املرتبة األخرية بعدد

بلغ( 12امرأة) من جمموع العينة يف منطقة الدراسة.

ثالثا -طبيعة م�شاركة المر�أة بالزيارة
الأربعينية
1 .طريقة الوصول ألداء الزيارة
تتعدد صور املشاركة بالزيارة األربعينية ،ولكل

شخص احلرية يف اختيار طريقة أداء الزيارة ،وبصورة
عامة ّ
فإن لطريقة الوصول من خالل السري عىل األقدام
خصوصية لدى الــزوار املشاركني يف الزيارة،عن

طريق امليش .وامليش هبذا االختيار ليس فيه ما يدعو

َ
ويالحظ من اجلــدول (ّ )4
هناك تفاوتا يف
أن

اىل الذم أو املدح ولكنه قد يتحول اىل عباده حيصل

الدراسة ،إذ جاءت النساء احلاصالت عىل الشهادة

وذكرت النصوص اإلسالمية منها امليش يف القران
َ َ ُ َّ ْ
ح َمٰن َّال َ
ِين
الكريم كام ورد َيف قوله تعاىل :وعِباد الر ِ
ُ َ ََ ْ
َ ً
َي ْمشون ع ال ْر ِض ه ْونا( الفرقان ،)63:ويقتيض

الرتكيب التعليمي للنساء املشاركات يف منطقة
الثانوية (املتوسطة او اإلعدادية) باملرتبة األوىل من
املشاركات إذ بلغ عددهن ( 55امــرأة)،وجــاءت

الــنــســاء الــائــي حصلن عــى الــشــهــادة اجلامعية

(البكالوريوس والشهادة العليا) باملرتبة الثانية
بعدد ( 33امــرأة) ،والسبب يف ذلك يعود لطبيعة

الرتكيب العمري والتعليمي إذ إن هرم السكان يف

هبا اإلنسان عىل أجر وثواب ضمن رشوط معينة،

من االنسان الذي ينتقل من مكان اىل مكان و يسري
و يميش من جهة اىل جهة أخرى ان يلتزم بمجموعة

من القواعد واالرشــادات للميش ،وتظهر شعرية
امليش واضحة يف زياره األربعني إذ يميش املوالون

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م
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قاصدين مرقد أيب االحرار الستحباب الزيارة،

هبذه الطريقة .وجاءت طريقة (امليش و وسائط النقل

إن الصفة الغالبة للزائرين هي امليش كل الطريق او

وبلغت أعداد النساء الاليت استخدمن وسائط النقل

ولكثرة الروايات الــواردة يف االستحباب( ،)12إذ

بعضه ،وهناك بعض املعوقات او االمور املرتبطة
بــاملــرأة والتي تــؤدي اىل استخدام وسائط النقل
املختلفة (الطائرات ،والقطارات ،والسيارات)...،

للوصول واملشاركة بالظاهرة.

جدول ( )5طريقة و�صول الإناث الم�شاركات بالزيارة
الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية في منطقة الدرا�سة
الــــوحــــدات سري ًا عىل واسطة االثنان عدد السكان
اإلدارية

االقدام

نقل

معا

اإلناث

6

5

4

15

قضاء الساموة

23

قضاء اخلرض

9

قضاء الرميثة

قضاء الوركاء

5

قضاء اهلالل

3

قضاء املجد

2

قضاء النجمي

2

قضاء السلامن

1

قضاء السوير
املجموع

2
53

5
3
5
1
1

9
2

14

2

5

2
1

---

2

---

1

2

22

37

2
25

معا) يف املرتبة الثانية إذ بلغ عددهن ( 25امرأة)،
للوصول اىل املدينة مبارشة ( 22امرأة) من جمموع
العينة .يذكر ّ
أن استخدام هذه الطريقة يف التنقل

يعود اىل مساعدة النساء ألنفسهن من أجل الوصول
بسبب الظروف اجلوية او اصطحاب االطفال او
الرسعة يف الوصول من أجل أداء مراسم الزيارة قبل
ذروهتا أو ظروف صحية متعلقة باملشاركات.
 .2كيفية املشاركة بالزيارة

من األدوار املهمة التي قامت هبا املرأة احلسينية هي

املحافظة عىل القيم واملثل واألخالق التي هنض هبا

اإلمام احلسني من أجل ترسيخها والدفاع عنها.
وحتتل األخــاق موقعا مهام يف النظرية اإلسالمية

12

بلحاظ ّ
أن املجتمع يكون قويا وحمكام إذا ما التزم

5

الكيفية التي تشارك هبا النساء بالزيارة بأمور شخصية

6

مشاركة الزيارة مع أولياء امورهن ،أو من خالل

4

2

100

نقطتني رئيستني مها (العقيدة واألخالق)( ،)13وتتحدد

او أرسية إذ إن أغلب النساء الاليت يشاركن يفضلن

املواكب الصغرية بمجموعات أرسية صغرية تتحرك

بتوقيت عني وجتتمع عند املساء للمبيت وإكامل

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة

املسري يف اليوم التايل وأداء الزيارة بصورة مجاعية،

ومن خالل اجلدول ( )5يتضح أن هناك تفاوت ًا

منظمة هلا طابع معني كالزي وأداء التمثيل ملسري

ان النساء الاليت يفضلن السري عىل األقدام (امليش)

املسري والوقوف ومن ثم أداء الزيارة بصورة مواكب

االســتبانة.

بطرق الوصول اىل مدينة كربالء إلحياء الزيارة ،اذ
احتل أعدادهن املرتبة األوىل بعدد بلغ ( 53امرأة)

من جمموع املشاركات ،وذلك خلصوصية الزيارة
220
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فض ً
ال عن مشاركة بعض النساء بمواكب كبرية

السبايا ،ولكل موكب مدير يدير أمور املوكب وينظم

تسجل مسبقا للدخول ألداء الزيارة يف للحرمني

الرشيفني.

المحور االجتماعي والتربوي

جدول ( )6الكيفية التي ت�شارك بها الإناث بالزيارة
الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية لمنطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

بشكل

فردي مع
ويل االمر

جمموعات مواكب
صغرية
9

3

37

1

14

قضاء الساموة
قضاء اخلرض

11

2

3

2

قضاء الرميثة

قضاء الوركاء

8

قضاء اهلالل

3

قضاء املجد

قضاء النجمي

3

قضاء السلامن

1

قضاء السوير
املجموع

5
67

السكان

كبرية

25
8

عدد

5
3

2
1

اإلناث
15

م�شاركة المر�أة في الزيارة الأربعينية
جعلت السيدة زينب من مرصع أخيها ثورة

5

---

1

1

---

24

المبحث الثاني :التحديات التي تواجه

واألخالق والعقائد .وأكدت ان للمرآه دور ًا قيادي ًا

4

1

لسبط رسول اهلل.

12

---

1

شيوخا وشباب لريسموا لوحة العشق املحمدي

خالدة اصالحية لألمة واستمدت منها الدروس

5

1

صغرية ومواكب كبرية أفرادا ومجاعات أطفاال ونساء

والعرب يف قياده شعوهبا والنهوض بواقعها القيم
ولــه تأثري يف احلــرب والسلم ال مــن خــال محل

---

6

السالح وخوض غامر املعارك وإنام من خالل فكرها

9

100

اهلمم و شد العزيمة بعد التوكل عىل اهلل وااليامن

2

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

ومن خالل اجلدول ( )6يتضح ان هناك تفاوت ًا

بكيفية املشاركة إلحياء الزيارة ،إذ إن النساء الاليت

يفضلن الزيارة مع أولياء أمورهن عىل نحو منفرد
احتلت أعدادهن املرتبة األوىل بعدد بلغ ( 67امرأة)

من جمموع املشاركات ،وذلك يعود خلصوصية أداء
الزيارة مع ويل األمر من واجب رشعي ،وجاءت

صورة املشاركة بمجموعات صغرية يف املرتبة الثانية
إذ بلغ عددهن ( 24امــرأة) ،وبلغت اعداد النساء

الاليت يشاركن بمواكب كبرية ( 9نساء) من جمموع
العينة .ورغم تعدد صور املشاركة اال ّ
أن املشاركني

بالزيارة يظهرون بكتل برشية ويسريون بمواكب

وتوجيهها وحتملها القيادة من خلف الساتر بشحذ
بقضيتها( ،)14ومن هذا املنطلق تستلهم املرأة القيم
واملبادئ والدروس من السيدة زينب والقيام

بدورها والسري عىل هنجها يف ترسيخ مبادئ الثورة
احلسينية ،إذ إن املجتمع االنساين ال يمكن له أن
يتنازل عن الدور األساس للمرأة من خالل طاقتها

وقدرهتا  ،يف مواجهة التحديات التي تواجهها،
()15

وهناك مجلة من املظاهر االجتامعية التي تعد انتهاك ًا

حلقوق املـــرأة وهنا نشري اىل األعـــال اإلرهابية
واألوضاع األمنية وغياب البيئة الترشيعية احلامية

هلا قد فاقمت التحديات جتاه املرأة عىل نحو عام ،
()16

وتواجه املرأة يف منطقة الدراسة حتديات عديدة لدى

مشاركتها يف الظاهرة ويمكن تناول هذه التحديات
عىل النحو اآليت:
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�أو ًال -التحديات االجتماعية

قضاء اخلرض

2

2

10

14

---

2

3

5

تُعد اجلغرافيا االجتامعية من االجتاهات احلديثة يف

قضاء الوركاء

2

التي تواجه أفراد املجتمع عامة،اذ كونّت قضية املرأة

قضاء اهلالل

1

اجلغرافيا والتي تركز عىل حتليل املشكالت االجتامعية

أحد املتغريات املهمة يف النسيج االجتامعي بعد
سلسلة من األزمات واحلروب واالحتالل تركت

آثارا مبارشة وغري مبارشة املؤسسة األرسية وعىل
املرأة عىل نحو خاص يف العوامل الثقافية واالجتامعية

فضال عن القصور يف التعليم والتدريب وتدين
املستوى العلمي ،كلها عوامل تقلص نطاق األعامل
املتاحة وتضعف قدرهتا عىل املشاركة يف الفعاليات

االجتامعية خارج املنزل واحلصول عىل الوظائف التي

تلبي احتياجات األرسة وحتقيق املكانة االجتامعية
الالئقة( ،)17والتحديات االجتامعية إحــدى أهم
املعوقات التي قد متنع من املشاركة يف الظاهرة ،اذ ان

هناك عوامل ترتبط بشخصية املرأة ،واخرى ترتبط

باألسباب األرسية التي يمكن ان يكون هلا دور يف
عدم املشاركة ،فض ً
ال عن العادات والتقاليد السائدة
يف جمتمع الدراسة ذلك املجتمع العشائري املحافظ.

الجدول ( )7التحديات االجتماعية التي قد تواجه الإناث
في الم�شاركة بالزيارة الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية
لمنطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

قضاء الساموة
قضاء الرميثة
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اسباب اسباب العادات

شخصية عائلية والتقاليد
9
2

10
5

18
8
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عدد

السكان
اإلناث
37
15

قضاء املجد

2
1

قضاء النجمي

---

3

قضاء السلامن

1

---

قضاء السوير
املجموع

--17

2

27

8
3
1

4

1

56

12
5

4

6
2

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

ومن خالل اجلدول ( )7يتضح أن هناك تفاوت ًا

بتنوع التحديات االجتامعية التي قد تواجه املرأة
إلحــيــاء الــظــاهــرة ،إذ إن النساء الــايت يواجهن
حتديات تتعلق بالعادات والتقاليد احتلت أعدادهن

املرتبة االوىل بعدد بلغ ( 56امــرأة) ،وذلك بسبب
خصوصية منطقة الدراسة من الناحية االجتامعية،

وجاءت التحديات التي تتمثل باألسباب األرسية

يف املرتبة الثانية اذ بلغ عددهن ( 27امرأة) ،وبلغت

أعداد النساء الاليت ارجعن التحديات اىل حتديات
شخصية تتعلق باملرأة نفسها بعدد ( 17امــرأة) يف
املرتبة األخرية من جمموع العينة.

ومجيع التحديات املــذكــورة آنفا ليست مانع ًا

يف املشاركة بالظاهرة وإنام من باب احتاملية عدم
مشاركتهن الذي يرجع إىل هذه األسباب من وجهة
نظرهن ،ويظهر التفاوت ملختلف األسباب بني
الوحدات اإلدارية ملنطقة الدراسة.

المحور االجتماعي والتربوي

ثانياً-التحديات ال�صحية

الجدول ( )8التحديات ال�صحية التي قد تواجه الإناث في

تــواجــه مجيع البلدان حتــديــات صحية عديدة

والسيام بلدان العامل النامية ومنها العراق ،إذ ّ
إن هناك

تعدد ًا باألمراض التي تشكل معوقا كبريا يف حياة

البرشية.

وأبــرز تلك املعوقات هي األم ــراض املزمنة.

وتؤدي النظم الغذائية وأساليب احلياة دورا رئيسا

بوصفه عامل خطورة لإلصابة باألمراض املزمنة ،اذ
تؤدي التغريات احلاصلة يف االقتصاد الغذائي العاملي
اىل حدوث حتول يف أنامط النظم الغذائية ،التي من

بينها البدانة وداء السكر وأمــراض أوعية القلب

وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وبعض أنواع

الرسطان أسباب ًا للوفاة السابقة ألواهنا(.)18

وال خيفى عىل أحد أمهية اجلهاز التنفيس الذي

يــزود االنسان باألوكسجنيَّ ،
وأن أي اضطراب
بوظيفته سيقود االنسان اىل اهلالك(.)19

الم�شاركة بالزيارة الأربعينية بح�سب الوحدات الإداري��ة
لمنطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

االمراض جائحة
املزمنة

كورونا

االمراض

عدد

املوسمية السكان

واملفاجئة اإلناث

قضاء الساموة

9

21

7

37

قضاء الرميثة

1

12

2

15

قضاء اخلرض

2

2

10

14

قضاء الوركاء

2

9

1

12

قضاء املجد

1

3

1

5

قضاء اهلالل

1

4

---

5

قضاء النجمي

---

3

1

4

قضاء السوير

1

5

---

6

قضاء السلامن

1

---

1

2

املجموع

18

59

23

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

ومن اهم االمــراض التي بدأت بحصد ارواح

يظهر من اجلــدول (ّ )8
أن هناك تفاوت ًا بتنوع

بل ادت اىل شلل يف حركة العامل بشتى املجاالت

الظاهرة ،إذ إن النساء الــايت يواجهن حتديات

مئات اآلالف من البرش واوقفت مجيع مفاصل احلياة
جائحة كورونا ،ومع حدوث هذه الظاهرة وإجراءاهتا

من حظر جتوال ومنع التجمعات والتوعية بكيفية
أثرت
انتقال املرض حتولت اىل أزمة صحية كبرية ّ

يف احلياة عامة ومنها النشاطات االجتامعية يف منطقة

الدراسة.

التحديات الصحية التي قد تواجه املــرأة إلحياء
اجلائحة العاملية (كورونا) احتلت أعدادهن املرتبة
االوىل بعدد بلغ ( 59امرأة) ،وذلك يعود ألسباب

تتعلق بالصحة واجــراءات احلظر واحلث عىل عدم
اخل ــروج مــن املــنــازل ،وإيــقــاف مجيع التجمعات

من واجــب وطني ورشعــي وأخــاقــي ،وجــاءت
التحديات التي تتمثل باألمراض املوسمية التي

تواجه املرأة واالمراض املفاجئة يف املرتبة الثانية اذ
المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م
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بلغ عددهن ( 23امرأة) ،وبلغت اعداد النساء الاليت

وعدم وجود اطار قانوين داعم وحمدوديته ويمكن

تعاين منها الكثري من النساء بمنطقة الدراسة بعدد

النساء العاطالت عن العمل( ،)21ومن الواضح ان

ارجعن التحديات اىل اسباب االمراض املزمنة والتي

( 18امرأة) يف املرتبة االخرية من جمموع العينة البالغ
(100امراة)

ثالث ًا -التحديات االقت�صادية
حتتاج التنمية االجتامعية واالقتصادية ألموال

كــبــرة حتى تتمكن مــن التوسع يف املؤسسات
التعليمية والصحية واالجتامعية األخرى وكل ما

حتقق االرتفاع النسبي للتنمية االقتصادية امكن
التوسع يف اخلدمات املطلوبة افراد املجتمع وتدعيم

كفاءة املوجود منها .وزياده الدخل القومي يؤدي
لزيادة دخل الفرد ،من َث َّم ارتفاع مستوى املعيشة
لألفضل( ،)20وبحسب وزارة التخطيط فإن حمافظة
املثنى تقبع حتت وطأة الفقر اذ تصل نسبة السكان

الذي هم دون مستوى الفقر إىل  ،%54وهي نسبة

كبرية جدا ،وهناك صعوبات يف احلصول عىل العمل

بسبب انخفاض املستوى التعليمي للمرآه وانتشار

هلذا القطاع إذا كان ناشطا استيعاب اعداد كبريه من
منطقة الدراسة قد تأثرت اقتصاديا وهناك عدة من
حتديات تواجه النساء يف اجلانب االقتصادي،وأول

هــذه التحديات هي عــدم وجــود املعيل اذ بلغت
اعداد االرامل يف منطقة الدراسة ( 16652ارملة)
والاليت فقدن ازواجهن او اولياء امورهن باألمراض

او احلروب او احلوادث املختلفة ،وقلة الدخل لفئة
كبرية منهن ٍ
حتد اخر ،فض ً
ال عن انتشار معدالت
البطالة وعدم توافر العمل للمرأة كام اسلفنا ،فكل

تلك العوامل كونّت معوقات حقيقية قد تواجههن
يف املشاركة بالظاهرة يف خمتلف الوحدات اإلدارية
ملنطقة الدراسة.

الجدول ( )9التحديات االقت�صادية التي قد تواجه الإناث
في الم�شاركة بالزيارة الأربعينية بح�سب الوحدات الإدارية
لمنطقة الدرا�سة
الوحدات

عدم

قلة

البطالة

وجود

الدخل

عند الرجال بعد قيام النظام السابق بتخفيض االنفاق

قضاء الساموة

8

20

العراقية اإليرانية واستمر احلال عىل السياق نفسه يف

قضاء اخلرض

2

10

2

مضاعفة لنسبة اعداد البطالة بني النساء ،كام وهناك

قضاء املجد

---

2

3

3

---

األمية بني النساء التي وصلت اىل ضعف ما موجود

اإلدارية

املعيل الشهري

عىل التعليم والصحة لصالح الدفاع اثناء احلرب

قضاء الرميثة

سنوات احلصار االقتصادي و تدهور الوضع االمني

قضاء الوركاء

2

تراجع بمستوى القطاع اخلــاص وضعفه بسبب

قضاء اهلالل

1

الوضع االمني غري املستقر وتعاظم الفساد احلكومي
وانعدام الشفافية الذي يعيق عمل القطاع اخلاص
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قضاء النجمي
قضاء السوير

2

---

8
2
3
2

عدد

وانعدام

السكان

9

37

الدخل
5
8
1
1

4

اإلناث
15

14

12
5
5

4

6

المحور االجتماعي والتربوي

قضاء السلامن
املجموع

--18

1

48

1

34

2

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

ومن خالل اجلدول ( )9يتضح ان هناك تفاوتا

بتنوع التحديات االقتصادية التي قد تواجه املرأة
إلحياء الظاهرة يف منطقة الدراسة ،اذ ان النساء
الاليت يواجهن حتديات اقتصادية تتعلق بقلة الدخل

الشهري وعدم كفايته احتلت اعدادهن املرتبة االوىل
بعدد بلغ ( 48امرأة) ،وذلك بسبب املرتبات الشهرية
او الدخل اليومي املنخفض للنساء بسبب ظاهرة

الفقر واحلرمان ،وجــاءت التحديات التي تتعلق

بالبطالة وانعدام الدخل الشهري يف املرتبة الثانية
اذ بلغ عددهن ( 34امــرأة) ،وبلغت اعداد النساء
الاليت ارجعن التحديات اىل حتديات تتمثل بفقدان
املرأة للمعيل الذي يكون مسؤوال عن إعالتها بعدد

( 18امــرأة) يف املرتبة األخــرة من جمموع العينة،
والتحديات االقتصادية املذكورة آنفا ليست مانع ًا

يف املشاركة بالظاهرة وإنام من باب احتاملية عدم

مشاركتهن الذي يرجع اىل هذه األسباب االقتصادية
مــن وجــهــة نظرهن ،ويظهر الــتــفــاوت ملختلف
األسباب بني الوحدات اإلدارية ملنطقة الدراسة التي

يطغي عليها احلرمان.

رابعاً -التحديات ال�سيا�سية والأمنية
جاء اإلسالم لتحرير املرأة من العبودية واإلذالل

واعطاها املكانة املقدسة يف املجتمع وقد خاطب
القران الكريم من خالل آياته الرجال والنساء بلفظ

واحد ( )22وعمل النظام السابق عىل منع التظاهرات
احلسينية واحــيــاء مراسم الــزيــارة ومنها الزيارة

األربعينية إذ أن املشاركني بالزيارة كانت تواجههم

عدة من حتديات تتعلق بالعقوبات واحلبس واالعدام،
إال ّ
أن قــدرة اهلل وإرصار عشاق أهــل البيت عىل

املشاركة كان أكرب من تلك التحديات .وتواجه املرأة

حتديات كبرية يف اجلوانب السياسية واألمنية تتمثل

بالقوانني واالنظمة وما ينتج عنها من قرارات ختص
الظاهرة اذ اهنا تواجه مشاكل تتعلق بقلة اخلدمات
املقدمة يف الزيارة بشتى اجلوانب وغياب التنظيم،
فض ً
ال عن الشعور بعدم االمان الناتج عن الوضع
االمني غري املستقر .وهناك ٍ
حتد آخر يتمثل بظاهرة

اإلرهــاب وانعكاساهتا عىل النشاطات االجتامعية
املختلفة وبالذات الدينية يف منطقة الدراسة أو مناطق

الوصول التي ترتبط بالظاهرة.

جدول ( )10التحديات ال�سيا�سية والأمنية التي قد تواجه
الإناث في الم�شاركة بالزيارة الأربعينية بح�سب الوحدات
الإدارية لمنطقة الدرا�سة
الوحدات
اإلدارية

قلة

عدم

اخلدمات الشعور

احلكومية باألمان

ظاهرة

اإلرهاب

عدد

السكان
اإلناث

5

37

قضاء الساموة

22

10

15

قضاء الرميثة

9

4

2

قضاء اخلرض

11

2

1

14

قضاء الوركاء

9

2

1

12

قضاء املجد

3

2

---

5

قضاء اهلالل

3

1

1

5
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قضاء النجمي

3

1

---

4

قضاء السوير

4

1

1

6

قضاء السلامن

1

1

---

2

املجموع

65

24

11

100

املصــدر :مــن عمــل الباحــث باالعتــاد عــى اســتامرة
االســتبانة.

ومــن خــال اجلـــدول ( )10يتضح أن هناك

تفاوتا بتنوع التحديات السياسية واألمنية التي قد

تواجه املرأة إلحياء الظاهرة يف منطقة الدراسة ،إذ
ّ
إن النساء الاليت يعانني من قلة اخلدمات املقدمة
احتلت أعدادهن املرتبة األوىل بعدد بلغ ( 65امرأة)،

وجاءت التحديات التي تتعلق بالشعور بعدم األمان

يف املرتبة الثانية اذ بلغ عددهن ( 34امرأة) .وبلغت

أعداد النساء الاليت ارجعن التحديات اىل حتديات
تتعلق بظاهرة اإلرهاب وانعكاساهتا ( 18امرأة) يف
املرتبة االخرية من جمموع العينة يف منطقة الدراسة.

النتائج والتو�صيات
اوالً :النتائج:
1.بينت نتائج الدراسة الدور الكبري للمرأة يف
املشاركة بالظاهرة إذ ن هناك محاس ًا وتوجه ًا
كبري ًا لدى املرأة يف احياء مراسم الزيارة وتقديم
اخلدمة.

2.كشفت الدراسة عن األمهية الكبرية للظاهرة إذ
إن هلا خصوصية ختتلف عن الزيارات األخرى،

كام ان هناك خصوصية لزيارة االمام احلسني
بني األئمة.
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3.تُظهر الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني االجتاه
للمشاركة بالظاهرة وبني اخلصائص العمرية
والتعليمية للمرأة يف منطقة الدراسة.

4.ت ُبني من الدراسة تعدد صور املشاركة وكيفية
الوصول إذ إن هناك تنوعا يف طرق الوصول
واملشاركة بالظاهرة ،فغالب النساء يفضلن املسري

عىل االقدام ،وأخريات يفضلن مساعدة وسائط
النقل ،وتتعدد صور املشاركة هبذا الكرنفال عىل

نحو فردي مع ويل االمر او املشاركة بمجموعات
صغرية او مواكب منظمة كبرية.

5.أوضحت الدراسة وجود جمموعة كبرية من
التحديات التي قد تواجه املرأة ،وتتنوع تلك

التحديات فمنها التحديات االجتامعية ومنها

الصحية التي باتت هتدد الكثري من االنشطة.

كذلك هناك حتديات اقتصادية تتعلق بالدخل
واالعالة ،باإلضافة لتحديات سياسية وأمنية

تتمثل بحالة عدم االستقرار السيايس واألمني.

ثانياً :التو�صيات:
1.الرتكيز عىل رضورة حتصني مراسم السيارة
األربعينية والعمل عىل نرش ثقافة الزيارة وتفعيل

دورة املرأة فيها ،وثقافات التعايش السلمي
والدور األخالقي للظاهرة والقضاء عىل

السلوكيات التي من شأهنا اإلساءة اىل الظاهرة.

2.العمل عىل وضع اخلطط للقضاء عىل أمية املرأة
يف منطقة الدراسة من خالل وزارة الرتبية او

الوزارات املعنية االخرى ،وتطوير خطط التعليم
بجميع مراحلهّ ،
ألن التعليم رضورة البد منها،
واكساب املرأة املهارات التعليمية املختلفة.

المحور االجتماعي والتربوي

3.تذليل الصعاب للنساء املشاركات يف الظاهرة من

القران،الطبعة األوىل ،اجلزء  ،18مؤسسة االعلمي

احلديثة والرسيعة ،وإنشاء احلدائق اخلرضاء

)(6أنوار سعيد جواد وبرشى حنون حمسن ،الزيارة

خالل أماكن االسرتاحة وتوفري ووسائط النقل

واالهتامم لألمور الرشعية كالتوجيه والنصح.

4.أن تقوم اجلهات احلكومية ذات العالقة بعقد
الندوات واملؤمترات والورش التدريبية لتأكيد

أمهية متكني املرأة يف اجلوانب االجتامعية
واالقتصادية والصحية واألمنية وإبراز دورها

القيادي واملحوري.

5.مواجهة التحديات املختلفة من خالل إيالء
بحوث ودراسات معينة تأخذ عىل عاتقها

حل مجيع تلك املعوقات من خالل التمكني
االجتامعي واالقتصادي.

األربعينية قراءة يف األبعاد الروحية والثورية ،جملة كلية

الشيخ الطويس اجلامعة ،املجلد (بال) ،العدد (،)7

ص.22-21

) (7حمـمـد سمري اجلراح ،التباين املكاين للرتكيب
االجتامعي يف مدينة البرصة ،رسالة ماجستري (غ.م)،
جامعة البرصة ،كلية الرتبية ،2009 ،،ص .18

)(8صادق جعفر ابراهيم ،الرتمل لدى النساء يف مدينة
الزبري ،جملة أبحاث البرصة للعلوم االنسانية،
املجلد( ،)43العدد ( ،2018 ،)3ص.259

)(9حسني عليوي نارص الزيادي ،التباين املكاين خلصائص
سكان سلطنة عامن بحسب تعداد عام  ،1993رسالة
ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة البرصة،2005 ،

الهوام�ش
)(1أمحد محيد رسام الربكي ،التحليل املكاين لرتمل النساء
يف حمافظة املثنى ،رسالة ماجستري (غ.م) ،جامعة
البرصة ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،قسم اجلغرافيا،

.5-4 ،2019

) (2ابتسام سلامن عبد الساده الشحامين ،زياره األربعني
مثال حلوار احلضارات اإلنسانية ،جملة السبط ،املجلد
اخلامس ،العدد الثاين،2019 ،ص .399

) (3إيناس رشيم ،دور الزيارة األربعينية يف تنميه فكر
الشباب وتربيتهم دينيا ،جملة السبط،املجلد السابع،

العدد الثاين،2021،ص .151

)(4وفاء كاظم و نجاة مطر ،األبعاد االجتامعية واالخالقية
لزيارة األربعني ،جملة السبط ،املجلد اخلامس ،العدد

الثاين،2019،ص .256

للمطبوعات ،بريوت /لبنان ،2006 ،ص.153

) (5العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي،امليزان يف تفسري

ص.139

)(10عباس فاضل السعدي ،التباين االقليمي ملقاييس
اخلصوبة وعالقتها بتعلم املرأة يف العراق ،االحتاد العام

لنساء العراق ،أمانة الدراسات والبحوث ،بغداد،
 .1987ص.8

)(11فتحي حممد أبو عيانه ،جغرافية السكان أسس
وتطبيقات ،الطبعة الرابعة ،دار املعرفة اجلامعية،
االسكندرية ،1980،ص.442

)(12ابتسام سلامن عبد الساده الشحامين ،زياره األربعني
مثال حلوار احلضارات اإلنسانية ،جملة السبط ،املجلد
اخلامس ،العدد الثاين،2019 ،ص .390

)(13السيد حممد باقر احلكيم ،اإلمام احلسني ،الطبعة
األوىل ،مطبعة العرتة الطاهرة ،العراق ،2008،ص

.261-260

)(14عذراء اسامعيل زيدان ،دور املرأة القيادية يف املجتمع
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السيدة زينب (ع) أنموذج ًا ،جملة الرتاث العلمي

االديب ،العدد ( ،2019،)42ص.130

)(15شذى خلف حسني وعبري حسني مفتاح ،دور املرأة يف
املجتمع عند السيد حممد مهدي الشريازي يف كتاب

تقريب القران اىل األذهان ،جملة كلية الرتبية-اجلامعة
املستنرصية ،العدد ( ،2020،)2ص.5

) (16منى جالل عواد ،آفاق متكني املرأة يف العراق بعد عام
 2003دراسة يف املعوقات واملقومات ،جملة الدراسات
الدولية،العدد ( ،2021 ،)84ص .36

)(17املصدر نفسه ،ص.37

الم�صادر والمراجع
القران الكريم.

اوالً :الكتب العربية:

)(1أبو عيانه ،فتحي حممد ،جغرافية السكان أسس
وتطبيقات ،الطبعة الرابعة ،دار املعرفة اجلامعية،
االسكندرية ،1980،ص.442

)(2احلكيم ،السيد حممد باقر ،االمام احلسني،
الطبعة

األوىل،مطبعة

العرتة

العراق ،2008،ص .261-260

الطاهرة،

)(18أسامة محيد جميد السلطان ،التحليل املكاين للوفيات

)(3السعدي ،عباس فاضل ،التباين األقليمي ملقاييس

أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية،

العام لنساء العراق ،امانة الدراسات والبحوث،

املسجلة يف حمافظة البرصة للمدة ()2009-1997

جامعة البرصة ،2013،ص .154

)(19ديفيدسون ،األمراض التنفسية ،أيمن يونس حلو
(مرتجم) ،الطبعة االوىل ،دار القدس للعلوم للنرش
والطباعة ،دمشق-سوريا ،2005،ص.7

)(20أمحد ابراهيم حسني العبيدي و ياسمني عيل هادي،
األبعاد االقتصادية لزبارة األربعني بمنظور التنمية
املستدامة يف العراق ،جملة السبط ،املجلد ( ،)7العدد

( ،2021 ،)2ص .278

)(21ابتسام حممد عبد ،دور املرأة يف بناء املجتمع العراقي
بعد العام  ،2003جملة الدراسات الدولية ،العدد

( ،2015 ،)61ص.145

)(22عالوي عباس عبد العزاوي ،الشيخ حممد كاشف
الغطاء ودوره يف حركة االصالح (موقفه من املرأة

انموذجا) ،جملة الكلية االسالمية اجلامعة ،العدد (،)9
،2009ص .277

اخلصوبة وعالقتها بتعلم املرأة يف العراق ،االحتاد
بغداد .1987 ،ص.8

)(4الطباطبائي ،العالمة السيد حممد حسني،امليزان يف
تفسري القران،الطبعة األوىل ،اجلزء  ،18مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت -لبنان،2006 ،

ص.153

ثاني ًا :الكتب املرتمجة:

)(5ديفيدسون ،األمراض التنفسية ،أيمن يونس حلو
(مرتجم) ،الطبعة األوىل،دار القدس للعلوم للنرش
والطباعة ،دمشق-سوريا ،2005،ص.7

ثالث ًا :الرسائل واالطاريح:

)(6الربكي،أمحد محيد رسام ،التحليل املكاين لرتمل
النساء يف حمافظة املثنى ،رسالة ماجستري(غ.م)،

جامعة البرصة ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،قسم
اجلغرافيا.5-4 ،2019 ،

) (7اجلراح ،حمـمـد سمري ،التباين املكاين للرتكيب
االجتامعي يف مدينة البرصة ،رسالة ماجستري
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(غ.م) ،جامعة البرصة ،كلية الرتبية،2009 ،،
ص.18

.399

)(15رشيم ،إيناس ،دور الزيارة األربعينية يف تنميه

)(8الزيادي ،حسني عليوي نارص ،التباين املكاين

فكر الشباب وتربيتهم دينيا ،جملة السبط،املجلد

 ،1993رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة

)(16عبد،ابتسام حممد ،دور املرأة يف بناء املجتمع

خلصائص سكان سلطنة عامن بحسب تعداد عام

البرصة ،2005 ،ص .139

)(9السلطان ،أسامة محيد جميد ،التحليل املكاين
للوفيات املسجلة يف حمافظة البرصة للمدة

( )2009-1997أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية

للعلوم االنسانية ،جامعة البرصة ،2013،ص
.154

رابع ًا :البحوث والدوريات:

)(10إبراهيم ،صادق جعفر ،الرتمل لدى النساء يف
مدينة الزبري ،جملة أبحاث البرصة للعلوم االنسانية،

املجلد ( ،)43العدد ( ،2018 ،)3ص.259

السابع ،العدد الثاين ،2021 ،ص .151

العراقي بعد العام  ،2003جملة الدراسات الدولية،
العدد ( ،2015 ،)61ص.145

)(17العبيدي ،أمحد ابراهيم حسني و ياسمني عيل
هادي ،األبعاد االقتصادية لزبارة األربعني بمنظور
التنمية املستدامة يف العراق ،جملة السبط ،املجلد

( ،)7العدد ( ،2021 ،)2ص .278

)(18العزاوي ،عالوي عباس عبد ،الشيخ حممد
كاشف الغطاء ودوره يف حركة االصالح (موقفه
من املرأة انموذجا) ،جملة الكلية االسالمية اجلامعة،

العدد (،2009 ،)9ص .277

)(11جواد ،أنوار سعيد وبرشى حنون حمسن ،الزيارة

) (19عواد ،منى جالل ،آفاق متكني املرأة يف العراق

كلية الشيخ الطويس اجلامعة ،املجلد (بال) ،العدد

جملة الدراسات الدولية ،العدد (،2021 ،)84

األربعينية قراءة يف األبعاد الروحية والثورية ،جملة

( ،)7ص.22-21

)(12حسني ،شذى خلف وعبري حسني مفتاح ،دور
املرأة يف املجتمع عند السيد حممد مهدي الشريازي

يف كتاب تقريب القران اىل األذهان ،جملة كلية
الرتبية-اجلامعة املستنرصية ،العدد (،2020،)2

بعد عام  2003دراسة يف املعوقات واملقومات،
ص .36

)(20كاظم ،وفاء و نجاة مطر ،األبعاد االجتامعية
واألخالقية لزيارة األربعني ،جملة السبط،املجلد
اخلامس ،العدد الثاين،2019 ،ص .256

ص.5

)(13زيدان،عذراء إسامعيل ،دور املرأة القيادية يف
املجتمع السيدة زينب انموذج ًا ،جملة الرتاث

العلمي االديب ،العدد ( ،2019 ،)42ص.130

)(14الشحامين،ابتسام سلامن عبد الساده ،زياره
األربعني مثال حلوار احلضارات اإلنسانية ،جملة
السبط ،املجلد اخلامس ،العدد الثاين،2019 ،ص
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م /ا�ستمارة ا�ستبانة
أهايل املثنى األطايب....
االستبانة التي بني أيديكم الكريمة تسهم يف إنجاز متطلبات بحثنا املوسوم ((دور املرأة يف الزيارة األربعينية

راجني تعاونكم معنا،علام ان ُه ال
ُواجهها يف حمافظة املثنى  -دراسة يف اجلغرافيا االجتامعية))
َ
والتحديات التي ت ُ
حاجة لذكر األسامء .وان معلومات االستبانة سيتم التعامل معها برسية تامة وقد ا ُعدت ألغراض البحث
العلمي واهلل من وراء القصد.

الباحث :م .م .أحـمـــد محــــد رســــام الربكــي

مالحظات مهمة:
 -يرجى التأشري عىل اختيار واحد لكل نقطة.

 -متلئ االستامرة من قبل اإلناث او من ينوب عنها.

 -1حمل السكن /القضاء ..........الناحية...........احلي........

 -2هل ستشاركني يف الزيارة األربعينية/نعم .....كال ......ربام.........

-3الفئة العمرية للمرأة 14-7 /سنة 64-15 ......سنة 65........سنة فأكثر...........

-4املستوى التعليمي للمرأة /أمية واالبتدائية .....متوسطة واإلعدادية ......جامعية أو عليا......

-5كيف يمكنك الوصول اىل مدينة كربالء ألداء الزيارة/سريا عىل االقدام(امليش) ........واسطة نقل..........

االثنان معا (امليش وواسطة النقل)........

-6كيف تشاركني بالزيارة األربعينية /عىل نحو فردي مع ويل االمر ........مع جمموعات صغرية .........مع

مواكب كبرية...........

-7ما التحديات االجتامعية التي قد تواجه أو متنع املرأة من املشاركة بالزيارة األربعينية/

أسباب شخصية ..........اسباب أرسية ...........العادات والتقاليد...........

 -8ما التحديات الصحية التي قد تواجه او متنع املرأة من املشاركة بالزيارة األربعينية/

االمراض املزمنة..........جائحة كورونا.........االمراض املوسمية او املفاجئة.........
 -9ما التحديات االقتصادية التي قد تواجه او متنع املرأة من املشاركة بالزيارة األربعينية/

عدم وجود املعيل..........قلة الدخل الشهري.........البطالة وانعدام الدخل.........

 -10ما التحديات السياسية واألمنية التي قد تواجه او متنع املرأة من املشاركة بالزيارة األربعينية/قلة اخلدمات

احلكومية ..........عدم الشعور باألمان.........ظاهرة اإلرهاب.........
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زيارة الأربعين بين الم�شاركة المليونية وجائحة كورونا
(كربالء �أُنموذج ًا)
م .م .مصطفى حمسن شاكر

م .م .أمري كامل جواد

مركز كربالء للدراسات والبحوث

مركز كربالء للدراسات والبحوث

Ameerplanning417@gmail.com

mustafapoliticalz@gmail.com

الملخ�ص
أحدث انتشار فايروس كورونا شل ً
ال عاملي ًا يف خمتلف القطاعات واألنشطة االجتامعية والسياحية واالقتصادية

والسياسية والسيام بعد تصنيفه جائحة من قبل منظمة الصحة العاملية ،وبالنظر ملوافقة زيارة األربعني لتفيش
اجلائحة يف العراق عام 2020م ،وتأكيد وزارة الصحة العراقية خطورة الفايروس ورضورة التزام اإلجراءات
الوقائية ،فض ً
ال عن توجيهات املرجعية الدينية يف دعم املؤسسة الصحية يف خطواهتا ،باملقابل لبى الزائرون

ذلك وأ ّدوا زيارة األربعني يف مشاركة مليونيه عىل الرغم من الظرف الصحي اخلطري الذي تغلب عليه اجلانب
العقدي.

لذا جاء هذا البحث لدراسة وحتليل اإلحصائيات والبيانات اخلاصة بأعداد اإلصابات والوفيات عينة

البحث لثالث سالسل زمنية متتالية ،لتوضيح مدى تأثري اجلائحة عىل املشاركة املليونية ،ومن جانب آخر تأثري
األخرية يف مدى ارتفاع أعداد اإلصابات أو انخفاضها والوفيات بالفايروس ومن ثم حتليل النتائج.

الكلامت املفتاحية :زيارة األربعني ،جائحة كورونا ،البعد العقدي ،املشاركة املليونية ،اإلجراءات الصحية.
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The Fortieth Day Visit Between the Multi-Million Participation and
Coronavirus
(Karbalaa’ as Model)
Assist. Instructor. Mustafa Mohsen

Assist. Instructor. Amir Kamel Jawad

Shaker
Karbala Center for Studies and Research

Karbala Center for Studies and Research

Abstract
The spread of coronavirus has paralyzed the world’s various social, tourism, economic and political
sectors and activities especially after it was classified as a pandemic by the World Health Organization
(WHO).
Meanwhile, The Fortieth Day Visit coincided with the virus’ outbreak in Iraq in 2020, hence, Iraq's
Ministry of Health confirmed the danger of the virus and the need to adhere to preventive measures, also
the Shi’ia Religious Reference (Marje’ea) urged the society to abide by health institutions’ preventive
measures. Despite all those dangers, The Fortieth Day Visit witnessed the participation of multi-million
visitors performing the usual rituals, where their faith won over any fear of the pandemic dangers.
So this research came to study and analyze statistics and data on the numbers of infections and deaths
during that time frame. The research took three consecutive time-frames as samples to illustrate the
impact of the pandemic on the multi-million participation in The Fortieth Day Visit and to clarify the
impact of that participation on the increase or decrease of the numbers of infections by the virus and on
the numbers of deaths resulting from the infection; finally the research offered an analysis for the results.
Keywords: Coronavirus, The Fortieth Day Visit, the multi-million participation.
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األثر الكبري يف انخفاض حاالت اإلصابة بالفايروس

المقدمة
تعد زيارة األربعني ممارسة دينية اجتامعية ،وطقس

موغل يف القدم ،إذ حيرص حمبو أهل البيت عىل
أدائها يف كل عام منذ عام 61هـ حتى يومنا هذا ،عىل

الرغم من التحديات التي تواجههم ،امتازت هذه
الشعرية بخصوصية وأمهية كبرية بعد العام 2003م؛

نظر ًا لتوافد املاليني من الزوار املحليني واألجانب
من خمتلف دول العامل اىل مدينة كربالء املقدسة لزيارة
قرب اإلمام احلسني يف ذكرى إحياء يوم أربعينه.

وعىل الرغم من ظهور فايروس كورونا يف مدينة

يوهان الصينية أول مرة يف عام 2019م وانتشاره
بأغلب أرجاء املعمورة وحتوله إىل جائحة خطرية،
وما سببه من تداعيات كبرية أصابت مجيع نواحي
احلياة اإلنسانية ،واتباع إجــراءات احرتازية عىل

مستوى دول العامل ومنها العراق ملواجهته والتخفيف
من وطأته كغلق احلــدود السياسية وفرض احلظر

الشامل وإلزام الناس ارتداء الكاممات والقفازات
تكون
وغريها من األمــور ،كل هذه التحديات مل ّ
مانع ًا أو عقبة أمام زيارة األربعني عام 2020م ،إذ
أرص حمبو أهل البيت عىل مواجهة هذا التحدي
الكبري واستمرار ممارسة الشعرية دون االنقطاع عنها
مستمدين قوهتم من الدافع العقدي الذي يمتلكونه،

اخلطري أو التقليل من تفاقمه.

م�شكلة البحث:
انطلق البحث من إشكالية مفادها التساؤالت

األتية:

1.ما جائحة كورونا؟

2.هل للبعد العقدي دور يف التغلب عىل املوانع
والتحديات التي تواجه زيارة األربعني؟

3.هل أثر انتشار جائحة كورونا يف املشاركة يف
زيارة األربعني لعام 2020م؟

4.هل كان للمشاركة املليونية يف زيارة األربعني أثر
يف ارتفاع حاالت اإلصابة بالفايروس ،من َث َّم
ارتفاع نسبة الوفيات؟

فر�ضية البحث:
انطلقت الدراسة من فرضية مفادها:
أن للجانب العقدي الــدور البارز ملحبي أهل

البيت يف التغلب أو جتاوز التحديات واملوانع التي

تقف عقبة أمام ممارسة زيارة األربعني ،فض ً
ال عن

الوعي الصحي العايل للزائرين يف التزام التوجيهات
واإلرشـــــادات الصحية مــن ارتــــداء الكاممات
والقفازات واحلفاظ عىل مسافات آمنة بني الزائرين

عىل الرغم من اخلطر الكبري الذي شكلته اجلائحة

والتغيري الكبري احلاصل يف آليات ممارسة الطقوس

واملواكب واهليئات احلسينية باإلجراءات الصحية

الكبري يف املحافظة عىل أعداد إصابات طبيعية عىل

عىل حياهتم ،مع اإلشارة إىل التزام أغلب الزائرين

والشعائر واإلطعام واإليــواء ،والتي كان هلا األثر

التي فرضتها وزارة الصحة العراقية والتي كان هلا

الرغم من املشاركة املليونية.
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هدف البحث:
لتعرف مدى تأثري جائحة كورونا
هيدف البحث ّ

يف املشاركة يف زيارة األربعني عام 2020م ،وبيان
أثر البعد العقدي لدى الزائرين يف ذلك ،من خالل
دراسة حتليلية للبيانات واإلحصائيات الواردة عن
أعداد الزائرين وأعداد اإلصابات والوفيات الناجتة

عن اإلصابة هبذا الفايروس يف ثالث سالسل زمنية:
(قبل الزيارة ،واثنائها ،وبعدها).

منهج البحث:
إلنجاز أهــداف البحث واستنادا للفرضية،

استُخدم املنهجان اآلتيان:

1.املنهج الوصفي – األسلوب التحلييل.
2.املنهج التارخيي.

وتوزع استخدام هذين املنهجني يف أجزاء البحث

بحسب احلاجة اليهام.

الحدود الزمانية والمكانية للبحث:
1 .احلدود الزمانية :اعتمد البحث عىل إحصائيات
ثالثني يوم ًا بوصفها مدة زمنية لدراساهتا
وحتليلها .قسمت هذه املدة عىل ثالث سالسل،
اختصت السلسلة الزمنية األوىل باأليام العرشة

حدث الزيارة املباركة أي خيتلط سكاهنا بماليني

الزائرين ،ويف حالة كون تأثري للجائحة سيكون
مضاعف ًا يف سكاهنا.

هيكلية البحث:
ُقسم البحث عىل ثالثة حماور رئيسة ،تناول األول

اإلطار النظري ،يف حني الثاين اهتم بدراسة البعد

العقدي وزيارة األربعني ،أما الثالث فقد خصص
لدراسة املشاركة يف زيارة األربعني واجلائحة ،عالوة
عىل املقدمة واالستنتاجات والتوصيات.

المحور الأول :الإطار النظري
�أو ًال :جائحة كورونا
تعد فريوسات كورونا فصيلة واسعة االنتشار

معروفة بأهنا تسبب أمــراضـ ًا تــراوح من نزالت

الــرد الشائعة إىل االعــتــاالت األشــد وطــأة مثل
متالزمة الــرق األوســط

التنفسية(MERS-( )1

 )COVومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم

( ،)2()SARSأما ( ،)3()COVID -19فهي تسمية
تطلق عىل فايروس كورونا وهو مرض ٍ
معد يصيب

األوىل قبل الزيارة التي امتدت من 1( :صفر-

اجلهاز التنفيس ،مصحوب ًا بأعراض السعال واحلمى

أثناء الزيارة التي حددت بـ 11(:صفر20-

طريق خمالطة شخص مصاب أو أكثر بالعدوى.

التي أعقبت الزيارة والتي هي 21( :صفر30-

ا ُملستجد ألول مرة يف احلادي والثالثني من كانون

 10صفر) ،يف حني الثانية اهتمت باأليام العرشة

صفر) ،أما الثالثة فقد ركزت يف األيام العرشة

صفر).
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2 .احلدود املكانية :اختذ البحث من حمافظة كربالء
املقدسة حدود ًا مكانية للدراسة ،كوهنا حتتضن
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األول عام 2019م ،بعد اإلبالغ عن جمموعة من

رجل زور ،ويف احلديث :إن لــزوارك عليك حق ًا،

بجمهورية الصني الشعبية(.)4

بمعنى :صائم ونائم(.)6

حاالت االلتهاب الرئوي الفريويس يف مدينة يوهان
وبــعــد انــتــشــاره الــريــع يف الــصــن الشعبية

وهو يف األصل مصدر ،وضع االسم كصوم ونوم،
الزيارة اصطالحا:

وانتقاله اىل أغلب دول الــعــامل ،ازدادت أعــداد

فسميت هذه الزيارة باألربعني ملرور أربعني يوم ًا
ُ

حتى وصلت آخر االحصائيات يف ترشين األول

احلرام سنة 61هـ ،واملشهور أن بعد رجوع سبايا ال

و( )4.811.825حالة وفاة.

بالعروج إىل كربالء لزيارة قرب اإلمام احلسني،

اإلصــابــات والوفيات هبــذا الوباء يوم ًا بعد آخر

عىل استشهاد اإلمام احلسني يف العارش من حمرم

2021م إىل ( )235.434.191إصابة مؤكدة

حممد من الشام اىل كربالء أحلوا عىل قائد القافلة

أما يف العراق فقد سجلت أول حالة اصابة يف

وهذا ما حدث يف العرشين من صفر يف عام 61هـ(،)7

لطالب دين إيراين اجلنسية يدرس يف احلوزة العلمية

استشهاد اإلمــام احلسني ع ،وينقل ّ
ان الصحايب

الرابع والعرشين من شهر شباط عــام 2020م،

يف حمافظة النجف األرشف ،وأودع املصاب يف احلجر
الصحي وحجز عىل تسعة أشخاص كانوا مالمسني

له .ويف اليوم التايل أعلنت وزارة الصحة عن وجود

أربــع حــاالت يف حمافظة كركوك أكــدت إصابتها
بالفريوس ،ثم حالة أوىل يف العاصمة بغداد لرجل

عائد من إيران ،وهكذا استمرت اإلصابات بالظهور
واالرتفاع يف مجيع املحافظات العراقية حتى وصلت

يف ترشين األول 2021م اىل ()2.007.227
إصابة و ( )22.344حالة وفاة(.)5

وهو التاريخ الذي يصادف مرور أربعني يوما عىل
اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاري (رض) بعد أن

علم بمقتل اإلمام توجه من املدينة نحو كربالء وان

زيارته هذه وافقت مع رجوع السبايا( ،)8وعىل هذا
األساس أصبح هذا التاريخ أي( :العرشين من شهر

صفر منذ سنة 61هـ) ،وحتى اآلن يوم ًا مشهودا يف
التاريخ اإلسالمي ،وصار من أعظم أيام الزيارات
لقرب اإلمام احلسني وشهداء الطف(.)9

المحور الثاني :البعد العقدي وزيارة
الأربعين

ثاني ًا :زيارة الأربعين
الزيارة لغة :كام جاء يف لسان العرب :تزاوروا زار

بعضهم بعض ًا .والتزاور :كرامة الزائر ،وإكرام املزور
للزائر ،والتزوير :أن يكرم املزور زائره ويعرف له

حق زيارته والزور(الزائر) وهو الذي يزورك ،يقال:

إن استمرارية زيــارة األربعني خــال القرون

السابقة ،رغم كل الطغيان األموي والعبايس وحتت

عسف السلطات اجلائرة التي أعقبتهم وجتربها ،انام
هو نتيجة للبعد العقدي الذي يتحىل به حمبو أهل
البيت واملستمد من األحــاديــث والــروايــات
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التي تذكر فضل وأمهية هذه الزيارة ،ومن أشهر هذه

األقوال التي حتث عليها هي:

قــول اإلم ــام احلسن بــن عــي العسكري:

((عالمات املؤمن مخس :صالة إحــدى ومخسني،
وزيارة األربعني ،والتختم باليمني ،وتعفري اجلبني،

واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم))(.)10

كذلك قول اإلمام جعفر الصادق(( :زوروا

احلسني وال جتفوه ،فإنه سيد شباب أهل اجلنّة
من اخللق ،وسيد الشهداء))(.)11

وعن أيب جعفر الباقر أنه قال(( :مروا شيعتنا

بزيارة قرب احلسني ،فإن إتيانه يزيد يف الرزق،
ويمد يف العمر ،ويدفع مدافع السوء ،وإتيانه مفرتض

قر له باإلمامة من اهلل))(.)12
عىل كل مؤمن ُي ّ

وعن أيب عبد اهلل الصادق ،قال(( :من أتى
ٍ
ألف
قرب احلسني ماشي ًا كتب اهلل له بكل
خطوة َ

ٍ
ألف ٍ
ٍ
درجة))(.)13
ألف
سيئة،
ورفع له َ
حسنة ،وحما عنه َ
َ
وللجانب العقدي لدى شيعة أهل البيت

ابعاد عديدة(:)14

1 .جتسيد مبدأ الوالية والرباءة يف زيارة األربعني :اذ

الشهادة بالعصمة لإلمام احلسني :أي القول
برشعية حركته االصالحية وقيامه الرشيف ،بمعنى

اإليامن بقول جده رسول اهلل(( :احلسن واحلسني

إمامان قاما أو قعدا))(.)17

3 .تأكيد اهلوية اإلسالميةّ :
إن املشاركة يف زيارة
األربعني وممارسة شعريهتا انام يولدُ شعورا

باهلوية اإلسالمية املوالية ألهل البيت ،وهو
مصدر عز وافتخار وانتامء يتجسد بنفس كل
زائر.

وما زاد من محاس الشيعة يف املواظبة عىل زيارة

اإلمــام احلسني والسيام يف أربعينيته املباركة

هو الباع الطويل يف حث علامئهم ومراجعهم عىل
الزيارة ومن مجلة األمور التي عملوا عليها ودعوا
الناس اليها هو توجههم لزيارة اإلمام مشي ًا عىل
األقدام عىل الرغم من كثرة مشاغلهم من تدريس

وتأليف ورعاية شؤون الطائفة فضال عن كرب سنهم
وشيخوختهم(.)18

وغــر ذلــك الكثري من األحــاديــث والــروايــات

واملواقف التي تبني املنزلة الرفيعة لزيارة اإلمام

يقصد بالوالية ،االعتقاد بإمامة أهل البيت

احلسني يف يوم األربعني ألهنا متثل االرتباط

أولياء اهلل ،كام يقول اإلمام الرضا( :كامل

إحيائها حمبو أهل البيت رغم املوانع والتحديات

وخالفتهم ،أما الرباءة فهو التربؤ من أعداء
الدين واليتنا والرباءة من عدونا)(.)15

2 .التسليم والطاعة ألهل البيت :أي اإلقرار
هلم بالطاعة والتسليم ،انطالقا من قوله تعاىل:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ
الر ُسول
يا أيها الِين آمنوا أطِيعوا الل وأطِيعوا
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َُ
َْْ ْ ُ
ول الم ِر مِنك ْم.)16(
وأ ِ
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الديني والعقدي بتلك الثورة اخلالدة التي استمر عىل

التي تواجههم ،وهي:

1 .املوانع املصطنعة :اقرتنت زيارة اإلمام
مجة أوجدها احلكام ممن
احلسني بتحديات ّ

يرون يف هذا املرقد ،ومن يزوره خطر ًا حمدق ًا عىل

المحور االجتماعي والتربوي

رشعيتهم ومستقبلهم السيايس ،ما خال فرتات

واحلادي والعرشين الذي انترشت فيه جائحة

اسمه يف هذا السجل املتوكل العبايس ،عل ًام أن

مشددة كحرض التجوال ومنع السفر والتباعد

دون
زمنية ،فان حظر الزيارة كان قائ ًام ،وأول من ّ
احلكام األمويني سبقوه يف إجراءات املنع مع

نوع أخف مما قام به مثل جتريف املرقد الرشيف

وغمره باملياه ،ثم قتل من يصل اليه ،وقطع يده
أو ساقه واستمرارا بمن جاؤوا بعده وانتها ًء
بسلطة البعث.

 2 .التحديات األمنية (العمليات اإلرهابية) :تعد
من أشد التهديدات وأكثرها خطور ًة بعد العام
2003م ،إذ تعرض الزائرين إىل عدد كبري

من العلميات اإلرهابية( :السيارات املفخخة
واالنتحاريني والعبوات الناسفة وإطالق

اهلاونات واهلجوم املبارش باألسلحة اخلفيفة

واملتوسطة) التي استهدفتهم وهم يف طريقهم
اىل كربالء أو أثناء وجودهم فيها وهم يامرسون

شعائر الزيارات املختلفة ،والسيام زيارة
األربعني ،والتي أدت اىل وقوع عدد كبري جد ًا
من الشهداء واجلرحى.

كورونا ،إذ فرضت إجراءات صحية واحرتازية
االجتامعي وارتداء الكاممات والقفازات
واستخدام املعقامت ،إال أهنا مل تقف عائق ًا بوجه

حمبي أهل البيت يف إحياء زيارة األربعني

بعد انتشارها يف العراق عام 2020م ،عىل الرغم
من أن اجلائحة تشكل ٍ
حتد كبري وخطري هلم إال
غلب
أن ارتباطهم العقيدي باإلمام احلسنيَ 
هذا التحدي.

4 .التحديات اخلدمية :عانى الزائرون يف ظل املوانع
التي فرضتها السلطات اجلائرة عىل مر التاريخ

من نقص يف اخلدمات التي قدمت هلم من مأوى
ومأكل ومرشب أو انعدامها كليا يف أحيان كثرية،
وبعد سقوط النظام البائد عام 2003م ،شهد

الواقع ارتفاع ًا كبري ًا يف أعداد الزائرين نتيجة

للحرية التي منحها النظام السيايس اجلديد يف
ممارسة الشعائر الدينية ،اذ تزايدت أعداد الزائرين
يف كل عام تدرجييا حتى بلغ ()17،000،000

3 .التحديات الصحية (األمراض واألوبئة) :من

مليون زائر ،باملقابل شكلت هذه الزيادة ضغطا

من الناس يف منطقة جغرافية معينة يؤدي اىل

تدهور والسيام خدمات النقل ،ما يشكل حتدي ًا

املتعارف عليه أن احتشاد جمموعات كبرية
انتشار األوبئة عىل نحو رسيع من شخص اىل

اخر ،والسيام األمراض االنتقالية ،وقد تعرض

العراق يف العهد العثامين املتأخر إىل هجامت
وبائية فتاكة كالطاعون والكولريا واجلدري

واحلصبة والتيفو والنكاف ،عالوة عىل أمراض

انتقالية عديدة وكذلك احلال يف القرنني العرشين

كبري ًا عىل خدمات البنى التحتية التي تعاين من

أساس ًا يواجه الزائرين يف كل عام ،إذ يقطع الزائر
يف طريق العودة اىل مناطق سكناه أكثر من ()10
كم للحصول عىل عجلة تقله بسبب القطوعات
األمنية الكثرية ،فضال عن ضعف املواصفات

التصميمية للطرق.
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المحور الثالث :موازنة الم�شاركة في زيارة
الأربعين والجائحة:
�أو ًال :الم�شاركة المليونية في زيارة الأربعين
تعد زيـــارة األربــعــن واحـــدة مــن أهــم وأكــر

الزيارات عند حمبي أهل البيت ،الذين يرصون

عىل إحيائها يف كل عام رغم املخاطر واملصاعب

يواجهوهنا هبدف إحيائها سنويا منذ استشهاد اإلمام
احلسني حتى يومنا هذا ،وازدادت أمهية املشاركة

فيها بعد العام 2003م ،إذ يتوافد املاليني من الزائرين
مشي ًا عىل األقدام من خمتلف حمافظات العراق فضال

عن اآلالف من الزائرين العرب واألجــانــب من

3
4
5

2018م -
1440هـ

2019م -
1441هـ

2020م -
1442هـ

1،615،000 + 17.000.000
15،229،955

1،770،045

14،553،308

672،647

املصــدر :مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث ،النــرة

اإلحصائيــة الســنوية لزيــارة أربعينيــة اإلمــام احلســن

لعــام 2020م 1442 -هـــ ،ص.11

مخطط ( )1الم�شاركة المليونية في زيارة الأربعين (2016
2020 -م)

أنحاء العامل كافةُ ،ينظر اجلدول ( ،)1كذلك تشارك
مئات اآلالف من املواكب واهليئات احلسينية التي

تقدم اخلدمات املتنوعة للزائرين ناهيك عن اجلهود
الكبرية املبذولة من لدن املؤسسات والدوائر اخلدمية

يف مجيع الطرق التي يسلكها الزائرون نحو مدينة

كربالء املقدسة.

جدول ( )1الم�شاركة المليونية في زيارة الأربعين (2016
 2020م)ت

1
2

238

السنة (ميالدي
-هجري)

2016م -
1438هــ

2017م -
1439هـ

الزيارة او

اعداد الزائرين

النقصان عن

11.210.367

ـ

السنة السابقة

4،174،633 + 15.385.000
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املخطط من اعداد الباحثني باالعتامد عىل جدول (.)1

المحور االجتماعي والتربوي

يتضح من اجلدول ( )1واملخطط ( )1أن عدد

ثاني ًا :الزيارة المليونية والجائحة

الزائرين املشاركني للمدة من (2016م اىل 2020م)

بعد انتشار جائحة كورونا يف ارجاء املعمورة ومنها

يرتفع أو ينخفض تبعا للظروف واملتغريات األمنية

منظمة الصحة العاملية إىل اختاذ عدد من اإلجراءات

جتاوز الــــــ ( )11مليون زائر حميل وعريب وأجنبي وقد

العراق كام وضحنا ذلك يف املحور األول ،سارعت

واالجتامعية والسياسية السائدة ،ففي عام 2016

الوقائية من هذا الوباء كالتباعد االجتامعي ومنع

مليون نظرا ملشاركة نسبة كبرية من العراقيني يف

فضال عن العديد من النصائح اخلاصة بالنظام

كان عدد الزائرين املشاركني ()11.210.367
القتال ضد عصابات داعش األجرامية ،وعند حتقيق

التجمعات ولبس الكاممات واستخدام املعقامت
الغذائي لتقوية مناعة اإلنسان.

النرص يف عــام 2017م وحتسن الظروف األمنية

مقابل ذلك ،اختذت احلكومة العراقية ووزارة

زائر فيام زاد عن السنوات السابقة عىل نحو كبري يف

وال سيام تلك التي أعلنتها منظمة الصحة العاملية،

بسبب استقرار األوضاع األمنية يف هذا العام عىل

وتقليل نسبة دوام املوظفني والعاملني يف القطاعني

ارتفع عدد الزائرين اىل ( )15.385.000مليون

الصحة العديد من اإلجــراءات الصحية الوقائية

العام 2018م ليبلغ ( )17.000.000مليون زائر

فض ً
ال عن غلق املطارات وفــرض حرض التجوال

نحو أكرب من العام السابق له ،أما يف عام 2019م
فأنخفض عــدد الزائرين إىل ()15،229،955

مليون زائر ،ونتيجة ذلك التظاهرات التي اندلعت

يف ترشين للمطالبة باخلدمات وفرص العمل وسوء
األوضــاع االقتصادية العامة يف العاصمة بغداد
وحمافظات الوسط واجلنوب.

وبعد انتشار جائحة كورونا يف العراق عام 2020م

انخفض عدد الزائرين املشاركني بنسبة قليلة نظرا

لعدم السامح للزوار العرب واألجانب يف املشاركة
بسبب اإلجـــراءات االحــرازيــة املتمثلة بأغالق
املطارات ومنع حركة السفر من وإىل العراق ،إذ بلغ
عدد الزائرين يف هذا العام اىل (.)14،553،308

العام واخلاص ،ثم أصدرت املرجعية الدينية العليا

توجيهاهتا لدعم إجــراءات املؤسسات والدوائر
الصحية يف التزام تعليامت اجلهات ذات العالقة

فضال عن إيقاف صــاة اجلامعة واجلمعة وذلك

لإلسهام يف تقليل حدة أعداد اإلصابات والوفيات
هبذا الوباء اخلطري.

وسنحاول يف دراستنا هذه اإلجابة عن إشكالية

البحث وحتقيق أهدافه من خالل إجراء موازنة بني
اعداد اإلصابات والوفيات قبل زيارة األربعني لعام

2020م وأثناءها وبعدها وقياس مدى تأثري اجلائحة

يف حجم املشاركة فيها ،وكام موضح يف اجلداول (-2

.)5-4-3
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جدول (� )2أع��داد الإ�صابات والوفيات قبل زيارة الأربعين

مخطط (� )2أعداد الإ�صابات والوفيات قبل زيارة الأربعين

للمدة م��ن (2020 /9 /30 - 21م) ف��ي محافظة كربالء

للمدة م��ن (2020/9/30 - 21م) ف��ي محافظة كربالء

المقد�سة

المقد�سة

التاريخ

اعداد اإلصابات

اعداد الوفيات

120

8

9 /21

108

9 /23

154

9 /22
9 /24

131
99

3

9 /25
9 /27

19

9 /28

68

9 /29
9 /30

3
0
5

118

4

2163

29

80

املجموع

2
0

86

9 /26

1

3

املصــدر :تصنيــف احلــاالت املصابــة بمــرض كورونــا،
حمافظــة كربالء-قســم تكنلوجيــا دعــم القــرار بالتعــاون
مــع دائــرة صحــة كربــاء ،بيانــات منشــورة2020 ،م.

يؤكد اجلــدول ( )2واملخطط ( )2تباين أعداد

اإلصابات والوفيات بوباء كورونا بني االرتفاع
واالنخفاض واملسجلة يف األيــام العرشة األوىل

التي تسبق موعد سري الزائرين مشي ًا عىل االقدام

باجتاه مرقد اإلمام احلسني ،أي بمتوسط أعداد
اإلصابات ( )216إصابة لليوم الواحد ،وأما أعداد

الوفيات فترتاوح بني ( )8 – 0أي بمتوسط ()3

حالة وفاة يف اليوم.

املخطط من اعداد الباحثني باالعتامد عىل جدول (.)2
جدول (� )3أعداد الإ�صابات والوفيات �أثناء زيارة الأربعين
للمدة من (2020/10/10 - 1م) في محافظة كربالء
المقد�سة
التاريخ

240

87

5

66

1

10 /1

6

10 /3

47

10 /2
10 /4

10 /5

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

اعداد اإلصابات

اعداد الوفيات

120

5
0
1

المحور االجتماعي والتربوي

10 /6

106

2

10 /8

92

1

10 /7

10 /9

10 /10
املجموع

97

28

57

706

يشري اجلدول ( )3واملخطط ( )3إىل أنخفاض

6

أعداد اإلصابات والوفيات يف أيام العرشة التي يسري

8

بني ( )120-6إصابة ،وبني ( )8-0حالة وفاة يف

33

حالة وفــاة لعرشة أيــام متتالية ،وبمتوسط لليوم

هبا الزائرون باجتاه مدينة كربالء املقدسة ،إذ ترتاوح
اليوم الواحد ،أي بمجموع ( )706إصابة و()33

4

املصــدر :تصنيــف احلــاالت املصابــة بمــرض كورونــا،
حمافظــة كربالء-قســم تكنلوجيــا دعــم القــرار بالتعــاون
مــع دائــرة صحــة كربــاء ،بيانــات منشــورة2020 ،م.

الواحد يبلغ ( )70إصابات و( )3.3حالة وفاة.

جدول (� )4أعداد الإ�صابات والوفيات بعد زيارة الأربعين للمدة
من (2020 /10/20 - 11م) في محافظة كربالء المقد�سة

مخطط (� )3أعداد الإ�صابات والوفيات �أثناء زيارة الأربعين

التاريخ

أعداد اإلصابات

أعداد الوفيات

للمدة من (2020/10/10 - 1م) في محافظة كربالء المقد�سة

10 /11

33

1

10 /12

21

0

10 /13

47

4

10 /14

43

0

10 /15

50

5

10 /16

47

1

10 /17

19

0

10 /18

22

0

10 /19

25

0

10 /20

23

0

املجموع

330

11

املصــدر :تصنيــف احلــاالت املصابــة بمــرض كورونــا،
حمافظــة كربالء-قســم تكنلوجيــا دعــم القــرار بالتعــاون
مــع دائــرة صحــة كربــاء ،بيانــات منشــورة2020 ،م.

املخطط من اعداد الباحثني باالعتامد عىل جدول (.)3
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مخطط (� )4أعداد الإ�صابات والوفيات بعد زيارة الأربعين

جدول ( )5متو�سط �أعداد الإ�صابات والوفيات قبل زيارة

للمدة من (2020/10/20-11م) في محافظة كربالء

الأربعين و�أثناءها وبعدها في محافظة كربالء المقد�سة

المقد�سة

لعام 2020م في الجداول ( )2و ( )3و ()4
املدة
قبل زيارة األربعني

أثناء زيارة األربعني
بعد زيارة األربعني

متوسط أعداد

متوسط أعداد

216

3

اإلصابات
70
33

الوفيات
3.3
1.1

املصــدر :الباحثــان باالعتــاد عــى بيانــات اجلــداول ()2

و ( )3و ()4

مخطط ( )5متو�سط �أعداد الإ�صابات والوفيات قبل زيارة
الأربعين و�أثناءها وبعدها في محافظة كربالء المقد�سة
لعام 2020م في الجداول ( )2و ( )3و ()4

املخطط من اعداد الباحثني باالعتامد عىل جدول (.)4

فيام ُي ّبي اجلدول ( )4واملخطط ( )4انخفاض ًا
كبري ًا يف حاالت اإلصابة والوفيات املسجلة بوباء

كورونا يف العرشة أيام الالحقة النتهاء مراسيم زيارة
األربعني لعام 2020م يف كربالء (حالة الدراسة)

بمجموع ( )330إصابة و( )11حالة وفــاة أي
بمتوسط ( )33إصابة لليوم الواحد و( )1.1حالة
وفاة.
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املخطط من اعداد الباحثني باالعتامد عىل جدول (.)5

المحور االجتماعي والتربوي

يوضح اجلــدول ( )5واملخطط ( ،)5متوسط

•األول :الدور الكبري لوزارة الصحة العراقية يف

لكل عرشة أيام قبل زيارة األربعني وأثناءها وبعدها

والقفازات وحث الزائرين وأصحاب املواكب

أعداد اإلصابات والوفيات املسجلة بوباء كورونا

لعام 2020م ،إذ تشري البيانات اىل انخفاض كبري
بأعداد اإلصابات والوفيات مع مشاركة مليونية
بلغت ( )14،553،308مليون زائر ،وهذا نتيجة
التزام الزائرين اإلجراءات الوقائية الصحية املعلنة

من املؤسسات والدوائر الصحية ،فض ً
ال عن التزام

أصحاب املواكب هــذه اإلجـــراءات الوقائية من
استخدام املعقامت ولبس الكفوف والكاممات

نرش الوعي الصحي وتوفري املعقامت والكاممات
واهليئات اخلدمية عىل التزام هبذه اإلجراءات.

•الثاين :التزام أغلب الزائرين اإلجراءات الصحية
الوقائية التي أصدرهتا وزارة الصحة العراقية،
فض ً
ال عن أتباع توجيهات املرجعية الدينية العليا

بخصوص اجلائحة.

•الثالث :التزام أغلب املواكب واهليئات اخلدمية
اإلجراءات الصحية والوقائية من فايروس

كوفيد  ،19إذ حرصوا عىل توفري املعقامت

واستعامل األواين البالستيكية ذات االستخدام

والكاممات والقفازات ،فض ً
ال عن استعامل

الواحد ناهيك عن جهود العتبتني املقدستني احلسينية

األواين ذات االستخدام الواحد لتقديم الطعام

والعباسية والدوائر اخلدمية يف املحافظة للتخفيف
من حدة اإلصابات والوفيات هبذا الوباء اخلطري.

والرشاب للزائرين.

•الرابع :نوع الساللة التي اجتاحت العراق قد

اال�ستنتاجات:

تكون ضعيفة وغري مشاهبة للساللة التي فتكت

1.عدم تأثري جائحة كورونا عىل املشاركة املليونية
يف زيارة األربعني لعام 2020م؛ نظر ًا للبعد

•اخلامس :عامل غيبي وروحي يتعلق بتدخل

بدول أخرى.

إرادة السامء ،أو كرامة من كرامات أهل

العقدي ملحبي أهل البيت يف اإلرصار

عىل إحياء هذه الشعرية مهام كانت الظروف،
إذ وصل عدد الزائرين اىل ()14،553،308
مليون زائر والتي سجلت انخفاض ًا قلي ً
ال عن

العام السابق 2019م؛ لعدم مشاركة الزائرين
العرب واألجانب للظروف الصحية املتأزمة
وإجراءات احلظر ومنها منع السفر.

2.انخفاض أعداد اإلصابات والوفيات يف
السلسلتني الزمنيتني (الثانية ،الثالثة) ،وهذا

يعود اىل أسباب عديدة منها:

البيت ملحبيهم.
•

السادس :عامل نفيس يتعلق بارتفاع الروح

املعنوية للزائرين وعقيدهتم بأن الفايروس

ليس باألمر اخلطري موازنة بزيارة أربعني اإلمام
احلسني ،وهذا البعد أثبت علمي ًا فاعليته
الكبرية يف ختطي األمراض والشفاء منها ،وهو

ما لوحظ بوضوح عىل املصابني بفايروس

كورونا ،فكلام كانت معنويات الشخص املصاب
بالفايروس منخفضة ويرتابه اخلوف ،كانت
التأثريات أكرب وأعمق وبالعكس.
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التو�صيات:
بالنظر الستمرار خطر جائحة كورونا وظهور

سالالت جديدة أكثر رضاوة ،يويص البحث باآليت:

أوالً :التوصيات اخلاصة باملؤسسات والدوائر
احلكومية

1.رضورة اتباع وازارة الصحة العراقية والسيام

بتوزيع الكاممات والقفازات واملعقامت والتعفري
املستمر بوصفه جزء ًا من خدماهتم التي تقدم
للزائر.

3.ختصيص أكياس وحاويات بالستيكية خاصة
جلمع خملفات الوقاية من اجلائحة.

ثالث ًا :التوصيات اخلاصة بالزائرين

1.رضورة امتالك الزائر وعي ًا صحي ًا ،من خالل

دائرة صحة كربالء برامج وآليات جديدة لنرش

التأكد من عدم ظهور اعراض اإلصابة عليه

2.إنشاء مراكز للتطعيم يف مداخل املحافظة كافة،

والقفازات واستخدام املعقامت عىل نحو

الوعي الصحي التزام االجراءت الوقائية.

الستثامر األعداد املليونية القادمة نحو كربالء يف
زيارة األربعني عىل أخذ اللقاح.

قبل البدء باملسري ،فضال عن ارتداء الكاممات
مستمر ،والعمل عىل وضع خملفات الوقاية من
اجلائحة يف األماكن املخصصة هلا.

3.التنسيق مع املنظامت الصحية العاملية لالستفادة

2.رضورة توجه الزائر نحو املواكب واهليئات

4.رضورة التعاون والتنسيق العايل بني وزارة

مع تبليغ اجلهات ذات العالقة يف حال وجود

وتشكيل جلنة مشرتكة تأخذ عىل عاتقها متابعة

3.يف حال ظهور أعراض اإلصابة عىل الزائر اثناء

من خرباهتا يف طرق التعامل مع اجلائحة.

الصحة والعتبتني املقدستني احلسينية والعباسية

كل ما يتعلق بجائحة كورونا.

اخلدمية امللتزمة تعليامت الوقاية من اجلائحة،

موكب غري ملتزم بذلك.

مسريه ،البد عليه من مراجعة املفارز الطبية.

5.رضورة تزويد املفارز الطبية بأجهزة كشف

الهوام�ش

6.تكثيف اجلهود البلدية يف رفع النفايات والسيام

) (1املريس :هو اختصار لألحرف األوىل من املصطلح

اإلصابة.

الكاممات والقفازات واملخلفات الطبية اخلاصة

بالوقاية من اجلائحة.

ثاني ًا :التوصيات اخلاصة باملواكب واهليئات اخلدمية

1.رضورة اتباع مجيع املواكب واهليئات اخلدمية
اإلجراءات الصحية فيام يتعلق بإطعام الزائرين

وايوائهم.

2.مبادرة أصحاب املواكب واهليئات اخلدمية
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اإلنكليزي:

)East respiratory syndrome

.(Middle

للمزيد ينظر :املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية،

شبكة املعلومات الدولية ،االنرتنت ،تاريخ الزيارة
 ،2021/7/10عىل الرابط:

https://www.who.int/

about/copyright/ar/

)(2السارس :وهو اختصار لألحرف األوىل من املصطلح
اإلنكليزيAcute Respiratory Syndrome):

املصدر نفسه.

.(Severe

المحور االجتماعي والتربوي

) (3اشتقت تسمية (كوفيد  )19-من األحرف األوىل
للمصطلح اإلنكليزي(Corona virus Disease 2019) :

) (4املصدر نفسه

جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،

1417هـ ،ص.255

)(14حيدر الصمياين ،فلسفة األربعني وامليش اىل

)(5حسام نور ،فريوس كورونا (عـــدد الــمــصــابــيــن

احلسني ،دار الكفيل ،كربالء املقدسة2015 ،م،

الـعـربـي) ،مــقــال مـنـشـور عـلـى شـبـكـة

)(15العالمة املجليس ،بحار األنوار ،املصدر السابق،

والـمـتـعـافـيـن والـوفـيـات فـي الـعـالـم والـوطـن

الـمـعـلـومـات الـدولـيـة ،االنرتنت ،تاريخ الزيارة
2021/7/8م ،عىل الرابطhttps://2u.pw/G5pNC :

)(6ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1ج ،6دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1988 ،م ،ص11

)(7عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس ،اللهوف عىل
قتىل الطفوف ،حتقيق وتقديم :الشيخ فارس تربيزيان،
دار االرسة للطباعة والنرش ،االردن ،ص.255

)(8أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،معجم رجال احلديث،
ط ،5ج ،4بريوت ،1992 ،ص.330

)(9صالح الشهرستاين ،تاريخ النياحة عىل اإلمام الشهيد
احلسني بن عيل ،حتقيق :نبيل رضا علوان ،ط،1

ج  ،1قم املقدسة2003 ،م ،ص.78

)(10أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس ،هتذيب
األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد ،ج ،6دار
التعارف ،بريوت ،1992 ،ص.43

)(11حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر
أخبار األمة األطهار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت،
1983م ،ص.1

)(12أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ،هتذيب األحكام
يف رشح املقنعة للشيخ املفيد ،ضبط وتصحيح وختريج
األحاديث :حممد جعفر شمس الدين ،ج  ،6بريوت،

1992م ،ص.36-35

)(13جعفر بن حممد بن قولويه ،كامل الزيارات ،حتقيق:

ص120-113
ص.58

)(16النساء ،اية .59

)(17الشيخ الصدوق ،علل الرشائع ،ج ،1ص.211
)(18حيدر الصمياين ،املصدر السابق ،ص.81

الم�صادر والمراجع
1.القران الكريم ،سورة النساء ،آية .59

2.ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1ج ،6دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1988 ،م.

3.أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،معجم رجال
احلديث ،ط ،5ج ،4بريوت.1992 ،

4.أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ،هتذيب
األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد ،ضبط
وتصحيح وختريج األحاديث :حممد جعفر شمس
الدين ،ج  ،6بريوت1992 ،م.

5.أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس ،هتذيب
األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد ،ج ،6دار
التعارف ،بريوت.1992 ،

6.تصنيف احلاالت املصابة بمرض كورونا ،حمافظة
كربالء-قسم تكنلوجيا دعم القرار بالتعاون مع
دائرة صحة كربالء ،بيانات منشورة2020 ،م.

7.جعفر بن حممد بن قولويه ،كامل الزيارات ،حتقيق:
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جواد القيومي ،ط ،1مؤسسة النرش اإلسالمي،

قم1417 ،ه.

8.حسام نور ،فريوس كورونا (عـــدد الــمــصــابــيــن
والـمـتـعـافـيـن والـوفـيـات فـي الـعـالـم والـوطـن

الـعـربـي) ،مــقــال مـنـشـور عـلـى شـبـكـة
الـمـعـلـومـات الـدولـيـة ،االنرتنت ،تاريخ الزيارة
2021/7/8م ،عىل الرابط:

https://2u.pw/

G5pNC

9.حيدر الصمياين ،فلسفة األربعني وامليش اىل
احلسني ،دار الكفيل ،كربالء املقدسة،

2015م.

	10.الشيخ الصدوق ،علل الرشائع ،ج.1

11.صالح الشهرستاين ،تاريخ النياحة عىل اإلمام
الشهيد احلسني بن عيل ،حتقيق :نبيل رضا

علوان ،ط ،1ج  ،1قم املقدسة2003 ،م.

12.عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس ،امللهوف
عىل قتىل الطفوف ،حتقيق وتقديم :الشيخ فارس
تربيزيان ،دار االرسة للطباعة والنرش ،األردن.

13.حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر
أخبار األئمة األطهار ،ط ،2مؤسسة الوفاء،
بريوت1983 ،م.

14.املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية ،شبكة
املعلومات الدولية ،االنرتنت ،تاريخ الزيارة

 ،2021/7/10عىل الرابط:

https://www.who.

int/about/copyright/ar/

15.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية لزيارة أربعينية اإلمام

احلسني لعام 2020م 1442 -هـ.
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المحور االجتماعي والتربوي

كفاءة الخدمات ال�صحية المقدمة لزائري اربعينية الإمام الح�سين(عليه ال�سالم)
مدينة النا�صرية �أُنموذجاً
م .م .عيل عبد اهلادي العتايب

أ .د .حسني عليوي نارص الزيادي

وزارة الرتبية -مديرية تربية حمافظة ذي قار

كلية اآلداب -جامعة ذي قار
hhuusseei@gmail.com

الملخ�ص
اخلدمات الصحية هي جمموعة من اخلدمات الوقائية التي هتدف اىل جتنب االفراد االصابة بالعديد من

االمراض وتشمل التغذية السمية والكشف الطبي الشامل والوقاية من االمراض املعدية وتعــد اخلــدمات

الصحية مــن اخلــدمات الرضورية األساسية يف اي جمتمع الن املرض ظـاهرة قابلـة لالنتشـار والتوسـع سـواء

بطـرق العـدوى او الطـرق ،وتأيت أمهية دراسة كفاءة اخلدمات الطبية ألهنا تعكس اهتامم الدولة هبذا القطاع
املهم .تتمثل املشكلة الرئيسة للبحث بالتساؤل اآليت :ماهي كفاءة وكفاية اخلدمات الطبية املقدمة لزوار الزيارة
االربعينية ،اما منهجية البحث فقد تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل لبيان كفاءة وكفاية اخلدمات الطبية

يف مدينة النارصية .هيدف البحث اىل معرفة واقع اخلدمات الصحية املقدمة لزوار اربعينية االمام احلسني يف
مدينة النارصية باستخدام عدد من املؤرشات الصحية وتطبيقها ملعرفة درجة كفاية وكفاءة تلك اخلدمة ،وقد

تناولت تطور اخلدمات الصحية وتوزيعها اجلغرايف بحسب مناطق وصول الزائرين وقياس كفاءهتا وفق املعايري
املحلية والدولية عن استخدام استامرة االستبيان يف قياس مؤرشات الكفاءة اخلاصة باملؤسسات الصحية كعينة

عشوائية موزعة عىل زوار األربعني بلغت  500استامرة استبيان مثلت حوايل  %5من جمموع الزائرين.

اعتمد البحث عىل االحصائيات الرسمية الصادرة من مديرية صحة ذي قار ،فضال عن الدراسة امليدانية

وتوزيع استامرة االستبيان التي من خالهلا اظهرت درجة الرضا عن اخلدمات الطبية املقدمة ،وقد تبني من
خالل البحث مجلة من املعطيات أبرزها ان هناك كفاية يف توزيع اخلدمات الطبية لكنها تفتقر اىل الكفاءة الالزمة
بسبب سوء التوزيع ،لذا اوىص الباحثان برضورة توزيع اخلدمات الطبية ومراكز تقديمها وفق مسافات ثابتة
تأخذ بنظر االعتبار كثافة الزائرين.

الكلامت املفتاحية :زوار ،اربعينية االمام احلسني ،كفاءة اخلدمات الطبية.
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Efficiency of health services provided to visitors of the Lizayiri Arbieiniat
Alamam Alhussein In the city of Nasiriyah
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Abstract
Medical services are a group of preventive services that aim to avoid individuals suffering from
many diseases and include toxic nutrition, comprehensive medical examination, prevention of
infectious diseases and first aid. Companion services are among the essential essential services
in any society because the disease is a phenomenon that is capable of spreading and expanding,
whether by infection or methods, The importance of studying the efficiency of medical services
comes because they reflect the state’s interest in this important sector.
The main problem of the research is the following question: What is the efficiency and
adequacy of the medical services provided for visitors to the fortieth visit, while the research
methodology has been relied on the descriptive analytical approach to show the efficiency and
adequacy of medical services in the city of Nasiriyah.
The research aims to know the reality of the health services provided to the visitorsin the city
of Nasiriyah using a number of health indicators and their application to know the degree of
adequacy and efficiency of that service. Measuring the efficiency indicators of health institutions
as a random sample distributed to forty visitors.
Key words: Arbaeen visitors, Imam Hussain, peace be upon him - the efficiency of
medical services.
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املقدمة لزوار اربعينية اإلمام احلسني يف حمافظة ذي

المقدمة
اخلدمات الطبية هي جمموعة من اخلدمات الوقائية

التي هتدف اىل جتنيب األفراد االصابة بالعديد من
األمراض وتشمل التغذية السليمة والكشف الطبي

الشامل والوقاية من األمراض املعدية واالسعافات
األولية وتعــد اخلــدمات الصــحیة مــن اخلــدمات

الرضورية األساس يف أي جمتمع؛ ألن املرض ظـاهرة

قابلـة لالنتشـار والتوسـع سـواء بطـرق العـدوى او
غريها( ،)1وتأيت أمهية دراسة كفاية وكفاءة اخلدمات

الطبية ألهنا تعكس اهتامم الدولة هبذا القطاع املهم(.)2
تعد الزيارة األربعينية من أهم الشعائر احلسينية

املقدسة من حيث آثــارهــا وحجمها وتفاصيلها

ومــصــادر زوارهـــا ،فهي مناسبة إنسانية يشرتك

فيها الناس باختالف دياناهتم وطوائفهم متخذين

من احلسني رمــزا ثوريا ونرباس ًا للتحرر من

الطغيان ،وهلذه الزيارة بعد فلسفي عميق فهي متثل

اليوم صورة حية لتوق اإلنسانية إىل احلرية ورفض
الظلم ،فض ً
ال عام حتمله اجلموع املليونية من حب

منقطع النظري البن الرسول األعظم.

تتمثل املشكلة الرئيسة للبحث بالسؤال اآليت :ما

كفاءة وكفاية اخلدمات الطبية املقدمة لزوار الزيارة
األربعينية؟ أما منهجية البحث فقد تم االعتامد عىل

املنهج الوصفي التحلييل لبيان كفاءة وكفاية اخلدمات
الطبية يف مدينة النارصية.

هيدف البحث اىل معرفة واقع اخلدمات الصحية

قار باستخدام عدد من املؤرشات الصحية وتطبيقها
ملعرفة درجة كفاية وكفاءة تلك اخلدمة ،وقد تناول
البحث تطور اخلدمات الصحية وتوزيعها اجلغرايف

بحسب مناطق وصول الزائرين وقياس كفاءهتا عىل
وفق املعايري املحلية والدولية ،فض ً
ال عن استخدام

استامرة االستبانة يف قياس مؤرشات الكفاءة اخلاصة

باملؤسسات الصحية كعينة عشوائية موزعة عىل زوار
األربعني.

اعتمد البحث عىل اإلحصائيات الرسمية الصادرة

من مديرية صحة ذي قار ،فضال عن الدراسة امليدانية

وتوزيع استامرة االستبانة التي من خالهلا أظهرت
درجة الرضا عن اخلدمات الطبية املقدمة ،وقد تم
اختيار ( )500زائــر ًا لتوزيع االستامرة عىل وفق
اإلمكانية والوقت املخصص للبحث ،وقد اقتضت

الرضورة العلمية تقسيم البحث عىل عدة من حماور

اشتمل املحور األول عىل طبيعة اخلدمات املقدمة
وأعداد املفارز الطبية والعاملني فيها ،يف حني ركز

املحور الثاين عىل كفاءة اخلدمات املقدمة عىل وفق
أعداد األطباء واملستشفيات واملمرضني ،وخصص
املحور الثالث إلعطاء نصائح طبية للزائرين واألمور

الواجب التقييد هبا ،وتم تعزيز البحث بجملة من
اخلرائط واألشكال البيانية.

وقد تبني من خالل البحث مجلة من املعطيات

أبرزها ان هناك كفاية يف توزيع اخلدمات الطبية

لكنها تفتقر اىل الكفاءة الالزمة بسبب سوء التوزيع،
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لذا أوىص الباحثان برضورة توزيع اخلدمات الطبية

وال سيام املتخصصني ومنهم ذوو املهن الطبية

باحلسبان كثافة الزائرين.

استخدام املوارد البرشية واملادية املتاحة واملتوافرة

ومــراكــز تقديمها عىل وفــق مسافات ثابتة تأخذ

مفهوم الكفاءة والكفاية
يعد مفهوم الكفاءة ( )capabilityمن بني أكثر

املفاهيم املستخدمة يف تقييم أداء الكائن االجتامعي
وأصبح استخدامه واسع ًا يف املجاالت االقتصادية

من خالل تقدير اإلصدار يف النفقات املستخدمة،
والتعبري اللغوي ملفهوم الكفاءة كام جاء يف قاموس

(ويبسرت) ،تعني :إنجاز عمل ما بجهود ضائعة قليلة

أو بفاقد قليل(.)3

وقد عرف مفهوم الكفاءة «بأنه الكيفية التي يتم

هبا استخدام املنظمة أو املؤسسة للعنارص البرشية

العاملة فيها بصيغة تضمن هلا حتقيق أهدافها بأقرص
وقت وأقل جهد»( .)4ويمكن توظيف هذا املفهوم
يف الــدراســات اجلغرافية بوصفه مــؤرش ًا مه ًام يف

أداء الظواهر اجلغرافية وال سيام البرشية منها هلذا
يمكن استخدام هذا املفهوم يف الدراسات احلرضية
والسكانية عىل نحو واسع يف اآلونة األخرية(.)5

وذوو املهن الصحية مما يعطي أمهية كربى يف كيفية
للخدمات الصحية نظر ًا للكلفة العالية إلقامة
املؤسسات الصحية ،والسيام الكبرية منها وإمكانية

توفري األجهزة الفنية واملستلزمات الطبية ،وتعرف
الكفاءة أيض ًا بأهنا ((التوزيع املنظم للعنارص العاملة

يف املؤسسات الصحية وكيفية جتهيزها بمختلف
األجهزة واملعدات الطبية بأقل اجلهود واختصار

الوقت بغية حتقيق أهداف اخلدمات الصحية عىل

أحسن وجه وعىل درجة من الرضا))(.)6

طريق الزائرين في محافظة ذي قار
هناك طريق رئيس للزوار يدخلون من خالله اىل

حمافظة ذي قار التي تشكل ممرا للزائرين من حمافظة

البرصة نحو كربالء املقدسة والطريق الرئيس كام

يتضح من اخلريطة ( )1وهو طريق املدينة اجلبايش
ويمتاز الطريق بضيقه وانعدام رصيف ٍ
كاف ّ
وتقل
املفارز الطبية يف هذا الطريق بسبب قلة كثافة السكان

لتبدأ بعدها افواج الزوار بالوصول اىل ناحية احلامر
بعد ان يلتحق قسم قليل منهم من حمافظة ميسان،

وتأسيسا عىل ذلك تشكل الكفاءة أمهية خاصة

وعند ناحية الفهود ينقسم الزوار عىل اجتاهني :االجتاه

التي تتسم بالكلفة العالية نظر ًا لطبيعة األجهزة

بني سعيد واالجتاه االخر يرتاد طريق ال‘صالح سيد

يف سبيل مواجهة األمــراض االنتقالية واملوسمية

بكونه يمر بمناطق صحراوية لذا تقل أعداد الزوار

باإلنشاء والتأسيس وأعــداد العاملني وتأهيلهم

قضاء سوق الشيوخ ،إذ يتصل الطريق ملسافة 30كم

بالنسبة للخدمات الصحية وذلك لطبيعة متغرياهتا

األول وهو األكثر يتجه صوب ناحية الطار وكرمة

العلمية املستخدمة التي تتطور كل يوم مع تقدم العلم

دخيل وصوال اىل النارصية وهو طريق معقد يمتاز

والوبائية املختلفة ،وكذلك لطول مــدة هتيئتها

الذين يسلكونه ،وتبدأ كثافة الــزوار باالرتفاع يف
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نحو مدينة النارصية ليلتقي الــزوار الذين سلكوا
االجتاهني يف مدينة النارصية حيث تزداد كثافة املفارز
الطبية والسيام بعد أن يلتحق هبم الزوار من ناحية

الغراف الواقعة شامل املحافظة وتبدأ افواج الزوار

باالجتاه نحو ناحية البطحاء ،ويتصف الطريق بقلة
املفارز الطبية كونه من الطرق الصحراوية ماعدا

املناطق احلرضية وتقاطعات الطرق وطول الطريق

من مركز مدينة النارصية اىل البطحاء  45كم وبعد
ناحية البطحاء يدخل الزوار احلدود اإلدارية ملحافظة
املثنى وهي من األجزاء الصعبة التي جيتازها الزوار
لقلة اخلدمات ومنها املفارز الطبية.

خطة الإ�سناد الطبي الخا�صة بالزيارة
الأربعينية
تتمثل اخلطة يف حمافظة ذي قار بام يأيت:
1.تشكيل غرفة عمليات تعمل عىل مدار  24ساعة
متصلة مع مركز عمليات وزارة الصحة وغرفة
عمليات دائرة الصحة وطوارئ املستشفيات

ومراكز اإلسعاف الفوري.

2.نرش أكثر من  200مفرزة طبية يف طريق الزائرين
ضمن احلدود اإلدارية للمحافظة ،ونرش عدد

من سيارات اإلسعاف قرب املفارز الطبية وهتيئة

الخريطة( )1اتجاهات زوار اربعينية الإمام الح�سين في محافظة ذي قار

املصــدر :باالعتــاد عــى مجهوريــة العــراق ،وزارة املــوارد املائيــة ،اهليئــة العامــة للمســاحة ،قســم أنتــاج اخلرائــط ،الوحــدة
الرقميــة ،خريطــة حمافظــة ذي قــار اإلداريــة لعــام .1987
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السيارات يف مراكز اإلسعاف الفوري البالغ

عددها  124سيارة.
3.هتيئة رصيد ٍ
كاف من قناين الدم ملختلف الفصائل
باملستشفيات واملصارف الفرعية للحاالت

الطارئة وجعل سيارة مرصف الدم املتنقلة
جاهزة للتحرك وتنفيذ محالت للتربع بالدم

الطبية يف بعض مناطق النارصية لكنها تصل اىل أدنى
حدودها يف منطقة البطحاء  3بسبب بعد املنطقة عن

اي مركز حرضي فضال عن انخفاض أعداد الزائرين
وكام يتضح من اجلدول( )1واخلريطة(.)2

الجدول ( )1توزيع المفارز الطبية في مدينة النا�صرية
ت

املنطقة

4.استعداد طوارئ املستشفيات وصاالت

2

م.احلبويب

من أطباء اختصاص ومالكات متريضية وصحية

4

لزيادة الرصيد االسرتاتيجي للحاالت الطارئة.

العمليات وهتيئتها وتوفري مجيع االحتياجات
فض ً
ال عن املستلزمات الطبية واخلدمية.

5.قيام قسم الصيدلة بتوفري مجيع األدوية
واملستلزمات الطبية املهمة منها واملنقذة للحياة

1
3

7

الصحية للزائرين وأصحاب املواكب لتامني

توزيع المفارز الطبية في مدينة النا�صرية
يظهر املفارز الطبية واضحا يف مدينة النارصية

2

2

0

3

نارصية بطحاء

2

0
0
6
2

3
2
0
0

نارصية بطحاء 2

21

18

ناحية الدراجي

12

9

3

10

10

110

95

10
12

تقاطع البطحاء

املجموع

6

2

0

3

نارصية بطحاء 3

14

26

25

قرب دائرة إنعاش االهوار

13

6

0
1

2

8

11

املنقولة عن طريق املاء والغذاء.

طريق الدراجي

قرب معمل النسيج2

وسد احتياجات املؤسسات الصحية .تشكيل

سالمتهم من التسمم الغذائي واألمراض

م.بنت اهلدى

2

5

9

فرق صحية لتقديم التوجيهات واإلرشادات

قبال معمل النسيج

6

قرب جامع احلاجة صفية

6

العدد ذكور اناث

تقاطع البطحاء2

مركز سومر لالسنان

1

14
3

1

0

11

3

3

0

0
15

املصــدر :مجهوريــة العــراق ،وزارة الصحــة ،مديريــة صحة

ذي قــار ،بيانــات غري منشــورة2018 ،

ألسباب تتعلق برتكز الزائرين فضال عن القرب

ومن جهة أخرى يظهر تباين واضح يف أعداد

بلغ عدد املفارز الطبية يف هذه املنطقة  26مفرزة،

بلغ عدد الذكور  95قبال  15لإلناث ،وهو أمر

مفرزة طبية وهــذه املنطقة تعد منطقة تركز مهمة

نسبتهم  %86.3مقابل  %13.7لإلناث وهو أمر

يوم كامل من مدينة النارصية،وتتباين أعداد املفارز

املسؤوليات التي تضطلع هبا املرأة يف جماالت أخرى.

من مركز املدينة وتوافر مساحات البأس هبا ،لذلك

الــذكــور واإلن ــاث العاملني يف املــفــارز الطبية ،اذ

أما تقاطع البطحاء  2فقد جاء باملرتبة الثانية بـ()21

يشري اىل غلبة واضحة جلانب الذكور الذين بلغت

للزائرين وأغلبهم يقيض ليلته يف هذه املنطقة بعد مسري

يشري اىل زيادة أعداد الزائرين من الذكور فضال عن
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الخريطة( )2توزيع المفارز الطبية في محافظة ذي قار بح�سب الوحدات الإدارية

املصــدر :باالعتــاد عــى مجهوريــة العــراق ،وزارة املــوارد املائيــة ،اهليئــة العامــة للمســاحة ،قســم أنتــاج اخلرائــط ،الوحــدة
الرقميــة ،خريطــة حمافظــة ذي قــار اإلداريــة لعــام .1987

ال�شكل( )1توزيع المفارز الطبية في مدينة النا�صرية

املصدر :الباحث باالعتامد عىل اجلدول ()1
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ادوية المفارز الطبية

االخت�صا�صات الطبية الم�شاركة في الخدمة

تقسم أدويــة املفارز الطبية املقامة خلدمة زوار

هناك تباين يف االختصاصات الطبية املشرتكة

أدرينالني وامبول اثروبني وامبول فاليوم وانجسيد

ذي قار ،ومل تتوافر بيانات عن تلك األعداد ،لكن

اإلمــام احلسني يف حمافظة ذي قــار اىل امبول
قطرات وكام يتضح من اجلــدول( ،)2وهي تتالءم

مع أعراض االصابات خالل امليش .اما التجهيزات
الطبية فال توجد إحصاءات كافية عن حجمها لكن

أغلبها من بالسرت والقطن الطبي وأرشطة فحص
السكر فضال عن الرسنجات والباندج ،أما األجهزة
املستعملة فيبلغ عددها أربعة عرش جهاز ًا ،ويعد

جهاز سحب السوائل أكثرها استعامالً.

يف خدمة زوار اربعينية اإلمــام احلسني يف حمافظة
املالحظ أن املالكات الطبية بجميع ختصصاهتا كانت

هلا بصمة واضحة من خالل وجودها يف تلك املفارز
وهو ما يتضح من خالل اجلدول (.)3

جدول ( )3االخت�صا�صات الطبية الم�شاركة في الخدمة
ت

االختصاصات الطبية املشاركة يف اخلدمة

2

معاون طبي ماهر

1

معاون طبي

جدول (� )2أدوية وتجهيزات المفارز الطبية المقامة لخدمة

3

املنقذة للحياة التجهيزات الطبية األجهزة الطبية
جهاز ضغط
امبول ادرينالني رسنجات (سكر)
سامعة
بالسرت
امبول اثروبني
رسرس فحص
خافضة لسان
امبول فاليوم
محالة مغذي
انجسيد قطرات أجهزة إعطاء
جهاز فحص سكر
قطن طبي
-جهاز فحص ecg
كوز معقم
-حمرار طبي
كانيوال i.v
-نوبواليزر
كفوف
-ارشطة فحص
درام قطن
-سكر
جهاز مساج
باندج
-مقص طبي
-اريت فورسبس
-جهاز سحب
-السوائل

5

سائق

7

مساعد خمترب

زوار الإمام الح�سين في النا�صرية

املصــدر :مجهوريــة العــراق ،وزارة الصحــة ،مديريــة صحة

ذي قــار ،بيانــات غري منشــورة2018 ،
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4

6
8
9

مدير مستشفى
فني

ممرض

ممرض فني

ر .مالحظني

10

م .صيديل

12

معالج طبيعي

11
13

14

مصور شعاعي
مالحظ

اجر يومي

15

حريف

17

تقني حتليالت

16
18

طبيب
خمدر

املصــدر :مجهوريــة العــراق ،وزارة الصحــة ،مديريــة صحة

ذي قــار ،بيانــات غري منشــورة2018 ،

المحور االجتماعي والتربوي

�أوال :درجة التكامل بين عدد ال�سكان وحجم

جدول ( )4معامل االرتباط بين ال�سكان والخدمات ال�صحية
لمحافظة ذي قار لعام 2008

الخدمات ال�صحية المقدمة لهم:
بالنظر ألمهية اخلدمات الصحية يف حياة السكان

املتغري املستقل

املتغريات التابعة

معامل

االرتباط

اعتمد الباحثان لقياس كفاءة هذه اخلدمات بالرتكيز

املستشفيات

0.92

بأساليب إحصائية خمتلفة معتمد ًا بــذلــك عىل

املراكز األولية والتخصصية

0.86

عىل التحليل الكمي للكشف عن دقــة التوزيع

األرسة
عدد
ّ

العيادات الطبية الشعبية

مؤرشات برشية ومادية تساعد للكشف عن طبيعة

عمل هذه اخلدمات يف منطقة الدراسة وأدائها ،إذ تم
استخدام معامل االرتباط( ،)7لبيان قوة العالقة او

ضعفها بني املتغريات ،إذ اعتمد عامل حجم الزائرين
بوصفه متغري ًا مستق ً
ال فيام عُدّ ت املؤسسات الصحية

متغريات تابعة ،فض ً
ال عن استخدام بعض املتغريات

البرشية كعدد األطباء االختصاص وعدد العاملني يف

املهن الطبية والصحية من أجل الكشف عن طبيعة
هذه العالقة .جدول ( )4وظهر من خالل اجلدول

ّ
أن هناك ثالثة مستويات لدرجة العالقة بني املتغريين
(الزائرين واملؤرشات الصحية).

أمــا املستوى األول فتمثل يف عــدد األطــبــاء

االختصاص والعيادات اخلاصة واملختربات بمعامل

عيادات األطباء اخلاصة
1666932

0.91
0.92

0.94

الصيدليات واملختربات

0.94

ذوي املهن الطبية

0.86

األطباء االختصاص

ذوي املهن الصحية

0.94

0.93

املصــدر :مجهوريــة العــراق ،وزارة الصحــة ،مديريــة صحة
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أما املستوى الثاين ومتثله مــؤرشات ذوي املهن

الصحية واملستشفيات والعيادات الشعبية وعدد

األرسة ،إذ بلغ معامل االرتــبــاط فيه (،)0.93
ّ
( )0.91( ،)0.92( ،)0.92عــى الــتــوايل.
وهذا يدل عىل ان املالكات الوسطية املتخرجة من
إعداديات التمريض واملــدارس الصحية واملهنية

أدت اىل عالقة قوية طردية للزيادة احلاصلة يف عدد

ارتباط قدره ( )0.94وهذا يدل عىل ان الزيادة يف

الزائرين هذا فيام تأيت أعداد املستشفيات والعيادات

لنحصل يف النهاية عىل عالقة اجيابية تركز عىل

باملرتبة األخرية ضمن هذا املستوى.

عدد الزائرين يقابله تدرج يف زيادة هذه املؤرشات،

التكامل نوع ًا ما من حيث أداء اخلدمة.

األرسة التي تأيت
الشعبية بعالقة أقل درجة تليها عدد
ّ
وجــاءت العالقة األضعف بني عدد الزائرين

وبعض املؤرشات الصحية ضمن املستوى الثالث
وهي املراكز الصحية والتخصصية وذوي املهن
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الطبية بدرجة ارتباط بلغت ( )0.86لكل منهام،

عاجزة متام ًا عن تقديم خدماهتا عىل النحو املطلوب

حاجة الزائرين الطبية وهذه املؤرشات ،وعىل نحو

األرسة املهيأة للرقود وهذه نتيجة طبيعية
استيعاب
ّ

ويؤرش لنا عالقة سالبة تصب يف تباعد العالقة بني

عام يف ضوء الزيادة الكبرية يف عدد السكان مع ثبات

تطور املؤرشات الصحية ،يمكن ان نخلص اىل نتيجة
مفادها ّ
أن اخلدمات الصحية املقدمة لسكان املحافظة

ليست باملستوى املطلوب.

ثاني ًا :كفاءة الخدمات ال�صحية باالعتماد على

:

يعد معدل (نسمة /لكل مستشفى) من املؤرشات

املهمة التي تكشف عن العالقة بني حجم السكان
وعدد املستشفيات ،وبغية أن يكون التخطيط سلي ًام

لرفع املستوى الصحي وحتقيق املوازنة املكانية يف

توزيع أدوات السيطرة الصحية وخاصة املستشفيات،
ّ
فإن خطة إنشاء املستشفيات تأخذ بمبدأ الـ()50

ألف نسمة لكل مستشفى كخطوة أوىل نحو رقي
صحي(.)8

ولو أخذنا املعيار املحيل إلنشاء املستشفيات العامة

يف مراكز األقضية والتي تعتمد عىل حجم سكاين هلم

من( 60000اىل ،)9()150000أن معدل (شخص/
مستشفى) بلغ يف حمافظة ذي قار ( )185215لسنة
 2008وهو معدل مرتفع قياس ًا باملعيار املحيل،

أي أن املستشفى الواحدة من املستشفيات التسع

يف املحافظة يقدم خدماته اىل ( )185215نسمة/
مستشفى ،مما يولد ضغط ًا عىل املستشفيات وجيعلها
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بسبب تركز املستشفيات يف مراكز األقضية دون

النواحي وعندما تفحص معدالت هذا املؤرش عىل

مستوى املستشفيات ،جدول( ،)5نلحظ أقل معدل

يف قضاء اجلبايش ويعد أفضل مؤرش عىل مستوى
املحافظة والبالغ ( )62503نسمة /مستشفى.

إال أن هذا املعدل ينخفض إىل( )26074نسمة

لكل مستشفى حينام يتم حرص خدماته يف سكان مركز

الم�ؤ�شرات ال�سكانية:
أ -معدل عدد الزائرين لكل مستشفى

هلذا احلجم السكاين الكبري ،ويؤثر أيضا يف قدرة
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قضاء اجلبايش بمعزل عن أرياف القضاء ،وهو يعد
أفضل من معدل القطر والبالغ (.)10( )131554

أما يف قضاء النارصية ّ
فإن املعدل يرتفع ليصل

اىل ( )115773نسمة /مستشفى ،إذا كانت
املستشفيات تقدم خدماهتا اىل سكان مركز القضاء

فقط كان املعدل أقل بكثري من معدل املحافظة وبلغ

( )89507نسمة /مستشفى ،ولكنها ختدم سكان
القضاء واملحافظة.

ويف قــضــاء ســوق الشيوخ يرتفع املــعــدل اىل

( )246317نسمة /مستشفى وحــن يتم حرص
خدمات املستشفى يف مركز القضاء ّ
فإن املعدل أيض ًا

مرتفع وبلغ ( )96187نسمة /مستشفى وذلك
بسبب احلجم السكاين املرتفع يف القضاء.

ويرتفع يف قضاء الرفاعي إىل ( )322523نسمة/

مستشفى ،يف حني ينخفض يف مركز قضاء الرفاعي

إىل ( )121167نسمة /مستشفى ،خريطة (.)21

المحور االجتماعي والتربوي

(*)

معدل املحافظة والعراق بكامله ،أ ّما

القضاء

جدول( )5الم�ست�شفيات والأ�سرة بح�سب الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار

وبلغ أعىل معدل يف قضاء الشطرة

الوحدة اإلدارية
م.ق قضاء

النارصية
الرفاعي

النارصية
ناحية اإلصالح
ناحية أور
ناحية سيد دخيل
ناحية البطحاء
جمموع القضاء
م.ق قضاء الرفاعي
ناحية قلعة سكر
ناحية النرص
ناحية الفجر
جمموع القضاء
م.ق قضاء سوق

سوق الشيوخ

الشيوخ
ناحية عكيكة
ناحية كرمة بني

اجلبايش
الشطرة

سعيد
ناحية الفضلية
ناحية الطار
جمموع القضاء
م.ق قضاء اجلبايش
ناحية احلامر
ناحية الفهود
جمموع القضاء
م.ق قضاء الشطرة
ناحية الدواية
ناحية الغراف
جمموع القضاء
املعدل العام

السكان

األرسة
املستشفيات
ّ

نسبة

املستفيدين%

447537

5

863

38

37708
104187
52470
41151
578865
121167
77222
80646
43487
322523

-------5
1
------1

-------863
154
-----154

------30
25
----10

96187

1

180

37

53605

---

--

---

47153

--

-

--

35513
13859
246317
26074
4077
32352
62503
187161
71689
93687
352537
1666932

---1
1
---1
1
------9

---180
36
-66
112
---112
1345

---15
28
---11
12
---6
16

( )352537نسمة وهو أعىل من
يف مركز القضاء فبلغ ()187161
نسمة ،إذا كانت املستشفى ختدم

سكان مركز القضاء فقط ،وهذا
مــا يولد عــجــز ًا وخــلـ ً
ا يف تقديم

اخلــدمــات الصحية بسبب احلجم
السكاين الكبري وقلة املستشفيات.

ب -درجة الرضا لدى الزائرين

يعد االنــســان املــقــوم االســاس

لكفاءة اخلدمات الصحية بوصفه
الوحيد ال ــذي يستطيع الكشف

عــن مــواقــع خلل يف تلك اخلدمة

من خــال درجــة املستوى الثقايف
والصحي للسكان(.)11

الب ــد مــن مــعــرفــة درجـــة رضــا

الزائرين عن املالك الطبي واخلدمات

الصحية املقدمة وذلــك من خالل

استامرة االستبانة نالحـظ من اجلدول

( )2أن نسـبة ( )%80من جمموع
الزائرين راضية يف حني شـكلت

نسبة ( )%68للمراكز الصحية

لدرجة الرضا أعاله نفسها .يف حني

شكلت نسبة ( )%30و( )%32من

جمموع الســكان يف املدينة بدرجة

املصدر :باالعتامد عىل بيانات جدول (.)18( ،)17
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جيدة ومتوسطة للمستشفى واملراكز الصحية عىل

الصدمات وجتنب الكعب العايل يف امليش

الرضا جيدة واملتوســـطة للعيادات اخلاصـة .وتبني

وارختاء عضالت البطن.

التوايل .ف حني شكلت نســــبة ( )%68لدرجة
من اجلدول ( )7أن احلالة يف املؤسسات الصحية يف
مدينة النارصية مرتدية وحتتاج اىل االهتامم الكبري يف

العديد من املجاالت من املالك الطبي واهتامم باألبنية

ونظافتها ومجاليتها.

إن املالحظ عىل اخلدمات الطبية املقدمة لزائري

اإلمام احلسني خالل األربعينية ،اهنا كافية لكن سوء

اخلدمة أحيانا يشري اىل سوء التوزيع يف أعداد املفارز
الطبية التي ترتكز يف مدينة النارصية حتديد ًا يف حني

تقل أعداها جنوب املحافظة وشامهلا والسيام األجزاء
القريبة من حمافظة املثنى .إذ إن قلة أعداد ذوي املهن
الصحية او قلة عدد األطباء يف هذه املناطق يظهر لنا
مشكلة أخرى ،تتعلق بسوء توزيع املفارز الطبية،

ومن َث َّم رضورة مراجعة إعادة توزيعهم عىل وحدات
املحافظة اإلدارية او عىل األقل أن ينسجم مع أعداد
الزائرين.

والسيام للنساء ألنه يؤدى اىل تقوس الظهر

4.البد من استقامة اجلسم عىل خط واحد من
األذن إىل كعب القدم والنظر إىل اإلمام والصدر

مشدود إىل أعىل والبطن مسحوب إىل الداخل

قدر االستطاعة.

5.حاول أن تكون مستقي ًام أثناء امليش ورأسك
يتطلع إىل اإلمام بدال من التطلع عند قدميك.

6.التنفس عىل نحو طبيعي من األنف والفم وكلام
ازدادت رسعة امليش ومسافته زادت احلاجة إىل

تنفس أكثر.

7.عىل الزائر الكريم ان يضع لنفسه خطة أو برناجم ًا
تسري عليه عىل نحو يكون متدرج ًا ومنتظ ًام
للميش يوميا أو أسبوعيا.

8.جيب اجتناب إطالة اخلطوة أو حماولة توسيعها
) (over stridingبإلقاء القدم األمامية ألبعد ما

يمكن يف حماولة بعض زيادة رسعة امليش يف حني
ان إطالة اخلطوة ال تزيد من رسعة امليش والذي

ن�صائح طبية لزائري الإمام الح�سين
عىل املشاة اجتناب األخــطــاء يف املــي لزيارة

األربعني والتزام التوصيات االتية بام حيقق مستوى
صحي ًا أفضل:

1.عىل الزائر الكريم امليش عىل أرض زراعية او

يزيدها هو اخلطوات القصرية الرسيعة ويطلق يف
املصطلح الفسيولوجي عىل هذا النوع من امليش
والذي جيرب فيه الفرد نفسه عىل إطالة اخلطوات

عن اخلطوة الطبيعية بامليش ) (shin hurtوالذي
يسبب ما يعرف بشق الساق وهي الظاهرة
التي (ال تتوازن فيها العضالت التي ترفع

ترابية واالبتعاد عن األرض الصلبة كاألسفلت.

القدم لألعىل مع العضالت التي تسحب القدم
لألسفل عند رضب األرض) وتسبب أمل ًا مربح ًا

3.يلزم ارتداء احلذاء املناسب القادر عىل امتصاص

زيادة رسعة امليش او عند تغيري نوعية حذاء امليش

2.جيب أن يصل الكعب أوال اىل االرض ثم أصابع
القدم.
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وللتغلب عىل إطالة اخلطوة جيب الرتكيز يف امليش

نحو طبيعي للخلف ولألمام وبحركة معاكسة

دفع جيد من القدم اخللفية ألن القدرة احلقيقة

من  5درجات لألمام أو للخلف أو التاميل

بخطوات قصرية ولكن رسيعة واحلصول عىل
للميش تتأيت من الدفع بالرجل والقدم اخللفية.

حلركة الرجلني  -5جيب عدم االنحناء ألكثر

للخلف أثناء امليش ألنه خيلق مشاكل وآالم

9.جيب ان أال يكون احلذاء ضيق ًا بل جيب أن يكون

يف الظهر وال ينفع يف زيادة رسعة الركض أو

دقيقة وأكثر علام أن هنالك الكثري من األحذية

املشكلة نعمل عىل استقامة اجلسم وارختاء

اكرب بقليل من حذاء العمل يف حالة امليش ثالثيني

الرياضية اخلاصة برياضة امليش مما يتطلب ترك

أمر اختيار احلذاء للبائع املتخصص باألحذية
الرياضية.

يف هتذيب تكنيك امليش .وللتغلب عىل هذه
األكتاف ورفع احلنك موازيا لألرض.

12.من املهم ارتداء املالبس املناسبة للمحيط فامليش
يف الليل يتطلب ارتداء مالبس حتتوي عىل األقل

	10.جيب عدم صفع األقدام عند امليش أو ما

عىل عالمات فسفورية للتفكري بالسالمة أوال.

من التدحرج خالل اخلطو بالقدم األمامية

من املاء كل ساعة خالل اليوم يبقي اجلسم

يعرف بخفقان القدمني داخل احلذاء فبدال
من الكعب إىل األصابع فان القدم تتسطح

13.اجتناب عدم رشب املاء الكايف فرشب كأس
مرويا وينصح كذلك برشب كأس واحد من

قبل األوان أما بسبب ثقل احلذاء أو الضعف
الكبري يف الساق ّ
وإن من ألعراض الواضحة

امليش فينصح برشب ما يعادل كأس ماء كل 20

سوطية  -اهلبوط بطريقة مسطحة عىل األرض

يقارب من كأسني من املاء مع اجتناب كامل

هلذه احلالة هو رضب القدم لألرض بحركة
– الشعور بأمل انشقاق الساق وللتغلب عىل هذه
الظاهرة جيب اختيار احلذاء املناسب والذي

يكون قابل لالنثناء عند منطقة كرة القدم

علام بأن حذاء الركض الواطئ الكعب يكون
األنسب

11.من املهم إبقاء الذراعني بجانبي اجلسم او
أرجحتهم من دون إحداث ثني كبري فيهام مع
عدم املبالغة يف أرجحة الذراعني أمام اجلسم
فاألذرع الطويلة املمتدة باستقامة تكون مثل
البندول الذي يبطئ امليش وتكون التوصية بثني

الذراعني بزاوية  90درجة وأرجحتهم عىل

املاء قبل تنفيذ امليش بعرشة دقائق أما خالل
دقيقة وبعد االنتهاء من امليش ينصح برشب ما
للمرشوبات الغازية.

فوائد الم�شي
فض ً
ال عن اآلثــار الروحية للميش فهناك فوائد

صحية ونفسية أمهها:

1.املساعدة عىل التقليل من أمراض القلب بطريقة
مبارشة كتقوية القلب والرئتني أو عن طريق غري
مبارش مثل جعل العضالت غري القلبية أكثر
ثم تقليل
فاعلية ىف استخدام األوكسجني ومن َّ
اجلهد املبذول عن طريق القلب.
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2.التقليل من وجود الكوليسرتول الضار يف الدم
وزيادة نسبة الكوليسرتول املرغوب وهو الذى

الشيخوخة.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

يساعد يف تسهيل مرور الدم يف الرشايني وتسهيل

الدورة الدموية وتقليل اإلجهاد الذى حيدث

للقلب.

3.مساعدة مرىض ضغط الدم العايل باملسامهة يف

1.ظهر من خالل عملية حتليل التوزيع املكاين
للخدمات الصحية يف حمافظة ذي قار ّ
أن ثمة
كفاءة وكفاية لبعض اخلدمات يف بعض األجزاء

عدم زيادة ضغط الدم الذى يعد من املسببات

وقصورا يف مناطق أخرى ،فاملناطق القريبة
من مركز املحافظة شهدت ارتفاع ًا يف مستوى

4.مساعدة املصابني بمرض السكر واإلسهام يف

يف املناطق اجلنوبية والشاملية من املحافظة

ألمراض القلب واجللطة الدماغية وأمراض

الكىل.

ختفيض السكر يف الدم وكذلك ختفيض زيادة

الوزن.

5.املساعدة يف تقليل االحتامل باإلصابة بمرض
وهن العظام او هشاشة العظام .وهو فقد

تدرجيي لكتلة العظام مما يؤدي إىل وهن العظام

اخلدمات الطبية يف حني تنخفض تلك اخلدمات

والسيام القريبة من حدود حمافظة املثنى واملناطق
احلدودية مع حمافظة البرصة والتي تقع ضمن
احلدود اإلدارية لقضاء اجلبايش.

2.جيب أن يتم تقدير احتياجات املحافظة احلالية
من املفارز الصحية عىل وفق أعداد الزائرين.

وتعريضها للكسور ،وهو يصيب النساء بنسبة

3.رضورة إسهام املرأة عىل نحو أكثر يف املفارز

6.امليش يساعد يف عالج أمراض املفاصل وال سيام

4.هناك اجتاه رئيس حلركة الزائرين من قضاء

أكرب من الرجال.

امليش املتدرج الذي ال يثري أو يزيد حدة األمل لدى
املصاب أو املصابة بالتهاب املفاصل.

الطبية.

اجلبايش جنوبا نحو مدينة النارصية مع وجود

اجتاهات فرعية حيث يتجمع الزائرون يف مدينة

7.املساعدة يف التقليل من احتامل اإلصابة بأمراض

النارصية.

8.املساعدة يف تقليل أمراض الشيخوخة ،فإذا

النارصية.

الرسطان.

الحظنا التغريات احلاصلة نتيجة لكرب السن

6.تقسم أدوية املفارز الطبية املقامة خلدمة زوار

وحمدودية حركة املفاصل وصعوبة التنفس

ادرينالني وامبول اثروبني وامبول فاليوم

مثل ضمور العضالت وضعفها وضعف العظام

اإلمام احلسني ع يف حمافظة ذي قار امبول

وغريها نجد أن امليش والتامرين بمسامهتها يف

وانجسيد قطرات

احلفاظ عىل قوة العضالت وحركة املفاصل
الطبيعية وانتظام التنفس تسهم يف تقليل مظاهر
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الصحية والسيام ذوي املهن الصحية والطبية

اجلوالة ورسم خطة
8.تشجيع العمل باملستشفيات ّ
حلركتها(جوالهتا) عىل نحو منتظم لسد العجز
يف اخلدمات الصحية ،وتنميتها عىل نحو عاجل

ألمهيتها.

9.فتح مراكز التثقيف الصحي ودورات التمريض
الطوعية ،ومراكز التدرب عىل تقديم اخلدمات
الصحية األولية ،مما له أكرب األثر يف مستوى
املحافظة (حرض ًا وأرياف ًا).

ن جمـ س  1س( – 2جمـ س ( )1جمـ س2)2

= } (ن جمـ س( – 2جمـ –  { } 2)5ن جمـ س( – 2جمـ س2)2

{

يقع معامل االرتباط بني املدى  1+عالقة طردية1 - ،عالقة
عكسية

ينظر :حممود حسن املشهداين ،أصول اإلحصاء والطرق
اإلحصائية ،ط  ،6دار السالم ،بغداد ،1985 ،ص.161

)(8حمسن عبد الصاحب املظفر ،التحليل املكاين ألمراض
متوطنة يف العراق ،دراسة يف األسس اجلغرافية
للتخطيط الصحي ،أطروحة دكتوراه (منشورة)،

الهوام�ش الم�صادر والمراجع
)(1رضغام عبد الوهاب أبوكلل ،التوزيع املكاين
للخدمات الصحية ومستويات كفاءهتا يف مدینة

النجف االرشف ،اطروحة دكتوراه ،كلیة اآلداب،
جامعة البرصة ،٢٠١٢ ،ص.٨٧

)(2الظاهر ،عجيل تركي ،التحليل املكاين ملركز الرعاية
الصحية االولية يف حمافظة اجلهراء-الكويت ،جملة

العلوم االجتامعية ،جملد  ،23العدد  ،2جامعة
الكويت ،3114 ،ص .553

)Webster, 5 third new dictionary, encyclopedia(3
brithnica Ins phillppin Gopyright, by G and C
merrlan comp. 1971. P. 60

)(4حممد صالح ربيع العجييل ،اخلدمات الصحية يف مدينة
بغداد ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية االداب،
جامعة بغداد ،.1989 ،ص.120

)(5حممد صالح ربيع العجييل ،مصدر سابق ،.ص.120

)(6عبد السالم رضوان ،حاجات اإلنسان األساسية يف
الوطن العريب ،جملة عامل املعرفة ،العدد  ،150الكويت،
 ،1990ص.197

)(7باستخدام (قانون بريسون لالرتباط)

correlation coefficient

person

كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،

 ،1979ص.304

)(9عبد اجلبار عبد العباس ،الرعاية الصحية األولية يف
العراق ،نرشة صادرة من وزارة الصحة،1981 ،
ص.102

(*) تشري إىل نسبة السكان املستفيدين واملخدومني فعال من
املستشفيات من خالل تطبيق املعادلة اآلتية:
نسبة السكان املستفيدين =

األرسة الفعيل
عدد
ّ

األرسة املثايل
عدد
ّ

× 100

تم استخراج العدد املثايل من خالل تقسيم عدد السكان عىل
املعيار املحيل ( 200شخص /رسير) ،للمزيد ينظر:

وفاء إسامعيل سعد املوسوي ،التحليل اجلغرايف للخدمات

الصحية يف أهوار جنوب العراق ،رسالة ماجستري ،غري

منشورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة املستنرصية ،بغداد،2009،

ص.166

)(10وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي
لإلحصاء ،تقرير اخلدمات الصحية يف العراق لسنة،
 ،2006ص.75

)(11أمحد عالء الدين وسليامن سليم ،مستوى رضا املواطنني
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عن اخلدمات العامة يف االردن ،بحث مقدم للمؤمتر
االول إلدارة العامة يف االردن ،0442 ،ص.33-30

المحور االجتماعي والتربوي

�أثر ال�سلوكيات الأخالقية لمقدمي الخدمة الح�سينية في �سياحة ال�شباب
(زيارة �أربعينية الإمام الح�سين (عليه ال�سالم) درا�سة ميدانية)
م .د .ضياء رايض كاظم الصايف م .م .حسن عبد عيل جواد عيسى خياط م.م .نور عباس عمران
كلية العلوم السياحية  -جامعة
كربالء

مركز كربالء للدراسات
وزارة الثقافة والسياحة واالثار -دائرة
والبحوث -العتبة
الفنون املوسيقية
احلسينية املقدسة
rasan77775@gmail.com

الملخ�ص
السلوكيات األخالقية هي إخراج دقيق إلعطاء كل ذي حق حقه ،ولوضع األشياء يف مكاهنا ،واألمور يف

نصاهبا.

وأن معرفة السلوكيات خيلق جمتمع ًا راقي ًا من شأنه أن يوثق العالقة بني أفراده ويزيد االحرتام فيام بينهم.

ويتمثل اهلدف الرئيس من الدراسة يف إظهار السلوكيات األخالقية واألثر الذي تؤثر به عىل سياحة الشباب
إذا ما متثلت يف مقدم اخلدمة احلسينية .ويف ضوء ذلك نشأ التساؤل الرئيس (ما أثر السلوكيات األخالقية

ملقدمي اخلدمة يف سياحة الشباب؟) معرب ًا عنه بعدد من املحاور الفكرية وامليدانية ،وتكمن أمهية الدراسة يف أهنا
ستخرج بتأصيل فكري فلسفي لطبيعة متغريات الدراسة ،مستندة إىل جهد ميداين.

ولتحقيق أهداف الدراسة واحتواء مشكلتها ،صيغت عىل أساسها فرضية البحث ،واختربت بمجموعة

من األدوات واألساليب االحصائية ،واستخدمت االستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات واملعلومات من عينة
الدراسة ،وتوصل الباحثون عن طريق الدراسة إىل مجلة من التوصيات أمهها الدعوة إلنشاء احتاد للمواكب
احلسينية الذي يمكن أن يؤدي دور ًا هام ًا يف مراقبة وضبط سلوك أعضائه.

الكلامت املفتاحية :السلوكيات األخالقية ،سياحة الشباب ،مقدمي اخلدمة احلسينية ،زيارة األربعني.
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The impact of ethical behaviors of Husseiniya service providers on youth
tourism (Visiting the forty days of Imam Hussein (peace be upon him) an
Empirical study)
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Threshold

Abstract
Ethical behavior is an accurate output to give everyone his right, To put things in their place,
And things are right. And that knowledge of behavior creates a sophisticated society that would
strengthen the relationship between its members and increase respect among them. The main
objective of the study is to show ethical behaviors and the impact they have on youth tourism
if it is represented by the Husseiniya service provider. In light of this, the main question arose
(what is the impact of the ethical behavior of service providers on youth tourism?) expressed
in a number of intellectual and applied axes, and the importance of the study lies in that it will
come out with an intellectual and philosophical rooting of the nature of the study variables,
based on an field effort.
To achieve the objectives of the study and to contain its problem, a set of hypotheses were
formulated on the basis of it, and tested by a set of statistical tools and methods, and the questionnaire was used as a tool for collecting data and information from the study sample. important in monitoring and controlling the behavior of its members.
Key Words: Ethical behaviors, youth tourism, Hussainiya service providers, Arbaeen
visit.
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المقدمة
تعد زيــارة األربعني حالي ًا أكرب جتمع برشي يف

العامل ،حيث جيتمع ما يزيد عىل عرشة ماليني إنسان

يف مساحة حمددة بفرتة ال تزيد عن أسبوعني ،وتتوفر

مستوى صحتهم النفسية وتطوير شخصياهتم

والتعرف عىل أماكن وأنامط حياة جديد ة وتكثيف
عالقاهتم االجتامعية.

منهجية الدرا�سة

هدف
هلم مجيع اخلدمات واإلمكانيات وجيمعهم
ٌ
وشعار واحــدٌ وك ّلهم يترشفون أن يكونوا
واحــدٌ
ٌ
خدام ًا ،فزيارة األربعني ليس فيها حاكم وال حمكوم،

وال يوجد إنسان بال عمل أو مسؤولية ،فالكل

أمام مسؤولية ّ
سخرهم رهبم الذي خلقهم ألجل
إنجاحها ،ليقول للناس أن من يعمل هلل يعطيه
اهلل ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل

قلب ،وقد حظي هبذا الرشف .يأخذ احلديث عن
السلوكيات األخالقية مسارات عديدة تتناسب مع
ثقافة الشعوب وطبيعة حضاراهتا وهويتها السياسية
واالقتصادية .فال يقترص وجود األخالق عىل جمتمع

دون غــره ،إال أنــه يف ظل تــدين معايري األخــاق

املتعارف عليها أصبح البحث عن األخالق مطلب ًا
رئيس ًا للمجتمعات .تتميز اخلدمة احلسينية عن

غريها من اخلدمات بجامهلا وإنسانيتها عىل اعتبار أن
مقدمي اخلدمة فيها يقومون بأفضل األعامل وأنبلها،

هلذا فهي تتطلب ممن يامرسها أخالق ًا خاصة .وإن
ممارسة مقدم اخلدمة احلسينية السلوكيات األخالقية
وفق ًا ملعايري اخلري عن وعي وإدراك ،سترتك أثرها عىل

السياح الشباب ،وعىل مقدم اخلدمة ،فيصبح مقدم

خي ًا يقوم بعمله عىل أكمل وجه.
اخلدمة إنسان ًا ّ

وتساعد سياحة الشباب يف تنمية السياحة

الداخلية وتؤدي إىل تعميق انتامئهم لبلدهم وزيادة
وعيهم هبويتهم واملحافظة عىل تراث بلدهم ورفع

�أو ًال /م�شكلة الدرا�سة
من املالحظ أن هناك بعض املظاهر السلبية التي

تصدر من بعض مقدمي اخلدمة احلسينية ،وعدم توفر

قواعد حمددة توجه مقدمي اخلدمة احلسينية ،وتضمن
معاملته للمستفيدين (السياح الشباب) من اخلدمات
احلسينية عىل مبدأ السلوكيات األخالقية احلسنة،
واملساواة بني اجلميع ،جتعل من هامش مرونة مقدم

اخلدمة يف التعامل مع السياح واسع ًا جد ًا ،ما يعني

زيادة احتامالت الفساد والتعامل غري اجليد .خاصة
وأن مقدم اخلدمة ال جيري تدريبه أو تثقيفه عىل

تقديم اخلدمة بروح عالية من النزاهة واملساواة بني
السياح ،كل ما سبق دفع الباحثني ملحاولة دراسة

أثر السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة يف سياحة
الشباب .وانطالق ًا من ذلك فالباحثون حياولون عن

طريق هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس
اآليت:

ما أثــر السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة يف
سياحة الشباب؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
•ماهية كل من سياحة الشباب ،السلوكيات
األخالقية؟
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•ما أثر السلوكيات األخالقية عىل مقدّ م اخلدمة
احلسينية؟

•ما أثر السلوكيات األخالقية عىل سياحة
الشباب؟

•أثر السلوكيات األخالقية عىل سياحة الشباب.

ثالث ًا� /أهمية الدرا�سة
تنبع أمهية الدراسة من الدور الكبري الذي تؤديه

األخــاق بصورة عامة والسلوكيات األخالقية

ثاني ًا� /أهداف الدرا�سة
هتدف الدراسة إىل إظهار السلوكيات األخالقية

واألثر الذي ترتكه عىل سياحة الشباب إذا ما متثلت
يف مقدم اخلدمة احلسينية.

ومن أهداف الدراسة التي نسعى إىل حتقيقها:
•توضيح ماهية كل من سياحة الشباب،
السلوكيات األخالقية.

ملقدمي اخلدمة احلسينية بصورة خاصة يف سياحة

الشباب.

واخلدمة احلسينية رسالة شأهنا عظيم ،ألهنا تنقل

قضية اإلمــام احلسني وسموها ورفعتها وفق

مضمون أخالقي.

رابع ًا /المخطط الفر�ضي للدرا�سة

•أثر السلوكيات األخالقية عىل مقدم اخلدمة
احلسينية.

�شكل رقم ( )1المخطط الفر�ضي للدرا�سة

املصدر :اعداد الباحث.
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خام�س ًا /فر�ضية الدرا�سة

الجانب النظري:

 H0:ال يوجد تأثري للسلوكيات األخالقية ملقدمي

اخلدمة احلسينية عىل سياحة الشباب.
H1:

يوجد تأثري للسلوكيات األخالقية ملقدمي

اخلدمة احلسينية عىل سياحة الشباب.

�أو ًال� /سياحة ال�شباب
تعد رشحية الشباب رشحية هامة يف املجتمع  ،كام

أهنم يملكون خمزون ًا من وقت الفراغ الذي جيب

أن يستثمر يف ممارسة أنشطة تروحيية بنّاءة وهادفة

�ساد�س ًا /منهج الدرا�سة
لغرض الوصول إىل األهداف التي يطمح إليها

الباحثون تم استخدام املنهج الوصفي يف مجع

املعلومات التي يتطلبها موضوع الدراسة ،ووصفها

بصورة دقيقة باستخدام تعبريات إنشائية لفظية
وتعبريات كمية( .)1والسبب الذي دفع الباحثني إىل

توظيف هذا املنهج هو حماولة الوصول إىل املعرفة
الدقيقة والتفصيلية ملتغريات الدراسة .كام استخدم
الباحثون اسلوب املسح اإلحصائي امليداين من

خالل تصميم استامرة استبيان.

تساعد عىل بناء أجسامهم ،وتنوير عقوهلم ،وزيادة
إنتاجيتهم ،وتفجري طاقاهتم الكامنة ،واالبتعاد عن

السلوكيات التي من شأهنا قتل طاقاهتم ،وانحرافهم

واإلساءة لقيم جمتمعهم.

وتساعد سياحة الشباب يف تنمية السياحة

الداخلية ورف ـ ع مستوى الثقافة السياحية لدهيم

وتؤدي إىل تعميق انتامئهم لبلدهم وزيــادة وعيهم
هبويتهم واملحافظة عىل تراث بلدهم ورف ع مستوى
صحتهم النفسية وتطوير شخصياهتم والتعرف

ف عالقاهتم
عىل أماكن وأنامط حياة جديد ة وتكثي 

�سابع ًا /مجتمع وعينة الدرا�سة

االجتامعية(.)2

متثل جمتمع الدراسة زوار اإلمام احلسني وأخيه

رحالت الشباب تتعلق بالذين ترتاوح أعامرهم

استبيان عىل الزوار ،أي يكون العدد الفعيل إلفراد

باإلثارة واملغامرة وتكوين األصدقاء وخلق روابط

أيب الفضل الع ّباس ،وتم توزيع ( )148استامرة
العينة ( )148فقط.

•احلدود املكانية :أجريت الدراسة يف مدينة
كربالء املقدسة حرص ًا.
احلدود البرشيةُ :طبقت الدراسة عىل عينة

من زوار اإلمام احلسني وأخيه أيب الفضل
العباس.

اجتامعية مع السكان املحليني(.)3

أشــارت منظمة السياحة العاملية إىل مصطلح

ثامن ًا /حدود الدرا�سة

•

بني ( 21-15سنة من الذكور واإلنــاث) ،وتتسم

الشباببأنهالفئةالعمريةما بني ( .)4()29-15وقد

حدداملجلسالكنديومجعيةسفرالطالبوالشباب

يف أمريكا الشاملية هذا املصطلح حتى الفئة العمرية
( 30عام ًا) .
()5

تــعـ َّـرف سياح ة الشباب بأهنا السياحة التي

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م 267

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

يقوم هبا أفــراد من سن ( )30-16وغالب ًا ما يتم

السلوك وعلم األخالق وجهان لعملة واحدة وهي

()6
تعرف سياحة الشباب
السياحية لإلقامة فيها  .كام َّ

السلوك هيتم بمجموعة من آداب السلوك وقواعده

استخدام بيوت الشباب واملعسكرات والقرى

ال تزي د عنعام
بأهن ا:رحالتمدهتاالتقلعنيوم و 

لفئةالشباب منسن ( )29-16وغالب ًا ما تكونهذه
ل الرغبة يف التعرف عىل ثقافات
ن أج 
الرحالت م 

()7
تعرف سياحة الشباب
خمتلفة ،وزيادة خرباهتا) َّ .

بأهنا :الرحالت السياحية التي يقوم هبا الشباب
ي داخــل وخــارج الدولة،
بشكل فــردي أو مجاع 
وتكون بشكل رئيس ألحد األغراض اآلتية:الرتفيه

واالستجامم ،التخيي م واالستمتاع بالطبيعة ،ممارسة
أومشاهدةرياضة،االستكشافواملغامرة(.)8

ثاني ًا /ال�سلوكيات الأخالقية لمقدمي الخدمة

التي تنظم قواعد السلوك يف املجتمعات ،إذ أن علم
التي تسود العالقات االجتامعية التي جيب أن يلتزم

هبا مقدمو اخلدمة إذ جتسد الكيفية التي يعربون هبا

عن أخالقهم ومبادئهم ،أي هي مرآة تفصح عن

طباع وأخالق وثقافة وآداب مقدم اخلدمة وتكون
معربة عن مــدى رقــي وثقافة املوكب احلسيني.

أما علم األخالق فيهتم باملعيار لسلوك الكائنات
البرشية التي حتيى يف املجتمعات وهو الذي يدل عىل
مثل هذا السلوك بالصواب أو اخلطأ ،فاألخالق إذن

علم معياري للسلوك(.)10

السلوكيات األخالقية تتميز بشكل واضح عن

السلوكيات املحكومة بالقوانني حيث أن هناك

وهب اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان العقل وجعله

فروقات ما بني األخالقيات واملتطلبات القانونية،

حسن من األقوال واألفعال ،وما هو قبيح ومكروه.

غري املنظم بقانون يف حني دور القانون ينصب عىل

خملوق ًا مفكر ًا ،يميز بني اخلري والــر ،و َبني ما هو
فهو يعرف أن الظلم والكذب وأذى الناس ،قبيح
ومكروه .ويعرف أن العدل ،والصدق ،واالحسان،
وخري .وهذا التفكري هو الذي
وخدمة الناس َح َس ٌن
ٌ

م َّيزه عن احليوانات ،وهو الذي جعله حيب األخالق
الطيبة الفاضلة ،ويتمسك هبا ويكره األخالق السيئة
ويبتعد عنها.

أن كلمة األخالق مستنبطة من معنى العادات

والسلوك والقيم أي أن تقييم األفــعــال إصــدار

األحكام حول العادات والسلوك بصفة عامة يأيت

عن طريق املبادئ األخالقية ،واألخالق يف الواقع
مرتبطة بالسلوك اإلنساين بصفة عامة( .)9وعليه فعلم
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كون األول يف معظم احلاالت حيتسب عىل السلوك
التعامل مع سلوكيات ليست بالرضورة بمقاسات

سلوكية .وعىل الرغم من أن القوانني غالب ًا ما تعكس
آراء وتقديرات أخالقية مقننة يف ترشيعات أو منظمة

بحسب قواعد قانونية وهلذا فالسلوك األخالقي ال
يعني بالرضورة أن يتبع املرء القوانني ببساطة ألن
العديد من السلوكيات التي تصدر من األفراد هي
اص ً
ال غري مقننة يف ترشيعات قانونية وإنام هي نابعة

من أخالق الفرد مث ً
ال االبتسامة والبشاشة يف وجه

الضيف سلوك ليس حمكوم بقانون ،فالقانون ال
يدعو إىل ذلك وإنام يدعو إىل عدم إيذاء اآلخرين
مث ً
ال(.)11

المحور االجتماعي والتربوي

يتطلب مــن مقدمي اخلــدمــة احلسينية التحيل

اخلارجية لألفراد مع اجلامعات(.)17

بالعديد من األخالقيات ،ألثرها البالغ عىل نفسية

2 .الشعور باملسؤولية :ينبغي للمقدم اخلدمة

ومرشقة عن البلد هلذا فهي تتطلب ممن يامرسها

وأن يؤدي واجباته وخدماته عىل الوجه األكمل

السياح الشباب ،ومن أجل أن يأخذ فكرة مجيلة

احلسينية أن يكون مؤه ً
ال لكل ما يقوم به من مهام

سلوكيات أخالقية خاصة من منظور ثقايف إسالمي،

من العناية واإلتقان يف سبيل وفائه بمسؤولياته

وهي عىل النحو اآليت(:)12

()18
ُعرف املسؤولية بأهنا
جتاه السياح الشباب  .وت ّ

1 .التحيل بالذوق احلضاري :ينبغي ملقدم اخلدمة

إقرار الفرد بام يصدر عنه من أقوال واستعداده

احلديث ،وأن يتسم باملعاملة الودية مع السياح

العلمية من الناحية اإلجيابية والسلبية أمام اهلل

احلسينية أن يكون عىل قدر كبري من األدب يف

الشباب فإهنا تشري إىل املودة بني مقدم اخلدمة
والسياح(.)13

إن ديننا اإلسالمي يدعو إىل التحيل بالذوق يف

التعامل واللباقة يف احلديث واستخدام الطريقة
الصحيحة يف املأكل واملــرب واح ــرام الصغري
والكبري كذلك البد من االبتسامة املرشقة التي تبعث

املرسة يف قلوب السياح الشباب إذ أهنا مفتاح نجاح
تقديم اخلدمات(.)14

هذا كله يعترب من السلوك الــذي يندرج حتت
َ
ِإَوذا ُح ّي ُ
يت ْم
مسمى الذوق احلضاري ،قال تعاىل:
ِ
َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ َّ َّ َ َ َ
الل كن
حي ٍة فحيوا بِأحسن مِنها أو ردوها إِن
بِت ِ
ََ ُّ
ش ٍء َحس ً
ك َ ْ
ِيبا .)15(وال يمكن ملقدم اخلدمة
ع ِ
احلسينية أن حيصل عىل احرتام السياح الشباب إال إذا
عرف كيف يتعامل معهم بفن الذوق واالحرتام (.)16
والذوق احلضاري العام ُيفرس بأنه :جمموعة من

الطرق والــعــادات الشخصية التي تنظم السلوك
احلضاري يف املجتمع وهــي سمة تنترش كإحدى

وسائل الضبط االجتامعي ،وحيث تنظم العالقات

لتحمل نتائج التزاماته وقراراته واختياراته
وأمام ضمريه وأمام املجتمع(.)19

3 .املعلومات ومصداقياهتا :أن الصدق فضيلة
الفضائل ومنه تتفرع مجيع األخالق الرشيفة،
والصفات الكريمة احلميدة التي يتحىل هبا

اإلنسان ،وبالصدق يميز أهل النفاق من أهل

اإليامن ،ومن نطق به علت عىل اخلصوم كلمته،

وأن الصدق أساس الدين وأن درجته تالية

لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العاملني،
ولذلك يعترب الصدق رضورة من رضورات
احلياة االجتامعية ألهنا به تستقيم .وأن الصدق
يزيد الصادق هيب ًة ووقار ًا ،وجيعله موضع

الثقة وحمل األمانة ،وهو صفة األنبياء( .)20لذا

جيب أن تكون املعلومات التي يديل هبا مقدم
اخلدمة احلسينية صادقة وصحيحة أي بام يطابق
احلقيقة والواقع ،من غري تبديل ،وال زيادة وال

نقصان(.)21

4 .األمانة :األمانة تعمل عىل حفظ احلقوق وحتديد
االعامل من التفريط واإلمهال .إذ تتمثل أمانة
مقدم اخلدمة احلسينية باملحافظة عىل كل ما يقع

حتت نطاق مسؤوليته وعهدته وكل ما يتعلق

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م 269

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

بعمله من ممتلكات املوكب احلسيني من أجهزة
وأدوات وغري ذلك ،الن من واجب مقدم

اخلدمة استخدامها من غري إفراط .إضافة إىل

ذلك ممتلكات السياح التي ينبغي عىل املرشد
احلرص عليها وعدم إتالفها أو استخدامها

بشكل شخيص ،فهي بمثابة الوديعة لديه يتوجب

عليه حفظها( .)22وقد أكد اهلل سبحانه وتعاىل

عىل املحافظة عىل األمانة ورعايتها يف كتابه
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ات
العزيز إِن الل يأمركم أن تؤدوا المان ِ
َ َ َ
َ ْ َْ ُ
َ َْ
ك ْم ُت ْم َب ْ َ
ي انلَّ ِ
اس أن تك ُموا
إِل أهل َِها ِإَوذا ح
َّ َّ َ َ َ
ُ ُ
بالْ َع ْدل إ َّن َّ َ
الل كن
الل نِعِ َّما يَعِظك ْم بِهِ إِن
ِ ِ
ِ
ً
َ
ً
َ
س ِميعا ب ِصريا.)23(

جدول ( )1المكونات الأ�سا�سية والفرعية للم�س�ؤولية لمقدم الخدمة الح�سينية
الفهم

فهم مقدم اخلدمة

االهتامم

اهتامم مقدم اخلدمة بنقد

للمعلومات التي هتم السياح اآلراء التي ختالف آراءه
اهتامم مقدم اخلدمة

احرتام آراء السياح

بالتعرف عىل السياح
بكل مشاكلهم

(السياسية ،االقتصادية،
الصحية ،النفسية)

األمانة والصدق يف األقوال
واألفعال

فهم مقدم اخلدمة للعادات
والتقاليد التي يتميز هبا
السياح

فهم مقدم اخلدمة لقيم

وايدلوجية وثقافة السياح
فهم مقدم اخلدمة آلثار
قراراته عىل نفسه وعىل
السياح

فهم مقدم اخلدمة للمغزى

املجتمعي والوطني والديني

اهتامم مقدم اخلدمة

باملحافظة عىل السياح
احلرص عىل االرتباط
العاطفي للسياح

املشاركة

العطاء لصالح
السياح

العمل عىل حتقيق
الرتفيه للسياح

العمل عىل إشباع

حاجات ومتطلبات
السياح

التعاون

التعاون مع الزمالء
يف اخلدمة احلسينية

التعاون مع السياح
لبلوغ حاجاته
ومتطلباته

االلتزام

االلتزام بالعمل

اخلدمي املكلف به

االلتزام بالوقت

االلتزام باملحافظة

عىل ممتلكات السياح

املساواة يف احلقوق

والواجبات للسياح

احلرص عىل حرية
السياح

احلرص عىل محاية

السياح من أي خطر

للدور الذي يقوم به

املصــدر :محيــدة ،إمــام خمتــار ،املســؤولية االجتامعيــة لــدى طــاب شــعبة التاريــخ بكليــة الرتبيــة ،جملــة دراســات يف التعليــم
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5 .الصرب :تلزم طبيعة العمل بمجال تقديم اخلدمات

اخلدمة احلسينية بتعامل مقدم اخلدمة مع السياح

تتفاوت طبائعهم من ناحية الرتبية والثقافة

وخارج بلده ،وعدم التمييز جيعله يتغلب عىل

احلسينية التعامل مع فئات عدة من السياح
واملستوى العلمي واللغة ،لذا عليه االلتزام

بالصرب مع تلك الفئات املختلفة( .)24وكل فئة

من هذه الفئات حتتاج إىل أسلوب يف التعامل
َ ْ ْ َ ُ
...و َج َعل َنا َبعضك ْم لِ َ ْع ٍض
معها ،يقول تعاىل
ْ َ ً َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
ك بَ ِص ً
ريا .)25(فهذه
ف ِتنة أتص ِبون وكن رب
اآلية ترشد إىل أن أحد جماالت االمتحان الرباين
للناس هو امتحان بعضهم ببعض ،والنجاح يف
هذا االمتحان حيتاج إىل الصرب ،فمقدم اخلدمة

هو الذي يستطيع ضبط نفسه أثناء العمل
احلسيني والتحكم بأعصابه ،فال يرتك ملشاكله
اخلاصة أو أعباء احلياة وضغوطاهتا التأثري سلبي ًا

عىل سلوكه وتعامالته مع السياح(.)26

6 .إبداء التعاون :أن من الفطرة الساموية ميل
النفس البرشية حلياة اجلامعة والرغبة يف االندماج

مع اآلخرين ،فالكثري من احتياجات اإلنسان

األساسية ومتطلباته باحلياة ال يمكنه إشباعها
إال هبذا االجتامع ،والتعاون خري طريق لتذليل

الصعاب والتغلب عىل مشقات احلياة ومصاعبها

وتوثيق العالقات بني اجلامعات لتوليد املحبة
واأللفة بينهم هلذا عمل اإلسالم عىل تنمية روح
اجلامعة بني املسلمني وحثهم عىل لزومها(.)27

من هنا يتعني عىل مقدم اخلدمة احلسينية إبداء

روح التعاون مع السياح ومع مقدمي اخلدمات
األخرى لتسود بينهم روح التعاون إلنجاح

العمل بصورة عامة(.)28

7 .العدل بني السياح :يتمثل العدل عند مقدمي

باملساواة وبدون تتميز ،فال يفرق بني سياح بلده
بعض الفروقات يف انتامءات السياح سواء كانت
إقليمية أو قبلية ،كام أن خت ّلق مقدم اخلدمة بخلق

العدل جيعله يبث الطمأنينة يف نفوس السياح ،كام
أن عالقته بالسياح ستكون أكثر ارتباط ًا بحيث
ال يكون هناك حتيز جتاه سائح دون أخر(.)29

ثالث ًا� /سمات مقدمي الخدمة الح�سينية
تقوم اهليئات واملواكب احلسينية بتقديم خمتلف

أنواع اخلدمات للزائرين ومجيع مستلزمات الزيارة

عز َو َّ
جل ووفا ًء
طلب ًا لألجر والثواب من الباري َّ
للرسول األكرم وأهل بيته الطاهرين واملبادئ
ضحى من أجلها اإلمام احلسني
والقيم العظيمة التي ّ

وأهــل بيته وأصحابه امليامني يف واقعة عاشوراء
اخلالدة.

تعد سامت مقدمي اخلدمة العاملني بالسلوكيات

األخالقية سامت خاصة إذ أن تقديم اخلدمة احلسينية

أغلبه عمل مبارش مع خمتلف طبقات املجتمع ،وهلذا
السبب جيب عىل املواكب احلسينية توفري مقدمي
اخلدمة الكفوئني واملتخصصني يف تقديم اخلدمات

عىل أسس الذوق واالتيكيت وخلق أجواء عائلية
تعتمد عىل املــودة واالحـــرام .وت ــزداد أمهية هذا

املوضوع عندما نعلم أن هذا التعامل ليس شخصي ًا
بــل تعامل رسمي هيــدف إىل إب ــراز صــورة البلد
االجتامعية والسياسية واألخالقية أمام اآلخرين،
وهلذا فالسمة األساسية هلذا الوظيفة هو حب الناس
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التي من دوهنا تفقد باقي السامت أمهيتها(.)30
ومن أهم هذه املؤهالت(:)31
1.حب السياح والرغبة يف خدمتهم ،إذ أهنا واحد
من أهم املؤهالت املطلوبة يف مقدمي اخلدمة
احلسينية.

2.تتوافر لدى مقدمي اخلدمة احلسينية قابلية
التواؤم الرسيع مع خمتلف رشائح املجتمع ومع
خمتلف احلاالت املتوقعة وغري املتوقعة.

3.القابلية عىل السيطرة وضبط النفس واألعصاب
يف املواقف املحرجة أو عند تعرض مقدم اخلدمة
احلسينية إىل ضغط معني.

4.الشخصية اللطيفة واالبتسامة الدائمة واللياقة
البدنية واملالبس األنيقة واللطيفة تعد من
السامت الرضورية ملقدمي اخلدمة احلسينية.

5.معرفة لغة أجنبية واحدة عىل األقل فض ً
ال عن
الثقافة ومعرفة كاملة بالبلد الذي يقع فيه قرب
اإلمام احلسني.

رابع ًا� /أثر ال�سلوكيات الأخالقية على مقدم
()32

الخدمة الح�سينة

1.اكتسابه العادات اجلميلة واللغة اجلديدة ،بسبب
اختالطه بالسياح ،إذ يدعوه االختالط إىل
التخلق باألخالق الفاضلة من اللني وحسن
املعاملة.

2.نرشه للقيم والثقافات واألخالق اإلسالمية عن
طريق أسلوبه وتوجيهه لكونه القدوة احلسنة
للسائح.
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3.معرفته لنعم اهلل تعاىل وشكرها ،واحتكاكه
باآلخرين ،وعىل ما م ّن اهلل تعاىل عليه من نعمة
االستيعاب والتفريق بني الصواب واخلطأ.

4.تعزيز سمعة املواكب احلسينية عىل الصعيد
املحيل أو الدويل.

خام�س ًا� /أثر ال�سلوكيات الأخالقية على
()33

�سياحة ال�شباب

1.تفاعل الشباب بعضهم مع بعض ،والتعايش
الصحيح بني أهل العقائد والثقافات املختلفة.

2.ظهور

احلسنة،

السلوكيات

والتمسك

باألخالقيات اإلسالمية من قبل الشباب ومقدم
اخلدمة.

3.حتصيل السائح للعلوم واملعارف الدينية
وغريها ،التي يريدها عن طريق حسن معاملة

مقدم اخلدمة وأخالقه.

4.إن جتاهل السلوكيات األخالقية يف اخلدمة
احلسينية يؤدي إىل ردود فعل سلبية من قبل
األطراف اآلخذة (سياحة الشباب).

الجانب التطبيقي
قبل الدخول إىل اجلانب التطبيقي البد لنا من

التطرق إىل زيارة األربعني ملا هلا من القدرة عىل نقل
امللحمة احلسينية بأمانة لألجيال فإهنا امتداد لتلك
املسرية العطرة اإلنسانية لإلمام احلسني (عليه السالم) يف

كل حياته وهو مرياثنا لكل األجيال ودروس منها
العرب يف خدمة قضايا األمة

 .ويكفي املرء أن يدقق

()34

المحور االجتماعي والتربوي

ويتأمل الواقعة ووصية اإلمــام احلسني :أنام

خالل أيام الزيارة االربعينية املباركة ،وضعت فيها

باملعروف وأهنى عن املنكر(.)35

اخلدمة احلسينية عىل وفق مقياس ليكرت الثالثي،

خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أن أأمر
قــال اإلمــام احلسن العسكري :عالمات

املؤمن مخــس :صــاة اإلحــدى واخلمسني وزيــارة

األربعني والتختم باليمني وتعفري اجلبني واجلهر
ببسم اهلل الرمحن الرحيم( .)36ملا هلذه الزيارة من أثر

رئيس يف بناء املجتمع املوايل ألهل البيت ،فهي

عبارة عن جتمع حاشد ملاليني من املعزين.

زيارة األربعني ،هي زيارة قرب احلسني بن عيل

يف يوم  20صفر من التاريخ اهلجري اإلسالمي من

كل عام ،أي بعد أربعني يوم ًا من استشهاد اإلمام
احلسني .)37(ويستذكر هذا اليوم بعودة السبايا

من أهل البيت وأتباعهم من الشام إىل املدينة،
مرور ًا بأرض احلسني ولذا نرى اجلموع الغفرية
التي خترج من بيوهتا سري ًا عىل اإلقدام ،وهي حافية،

ومتجهة إىل كربالء( .)38وبعد احلديث عن أربعينية
اإلمام احلسني بشكل موجز ،نبدأ باجلانب التطبيقي

للدراسة حيث أن اختبار متغريات الدراسة ميداني ًا

وتطبيق فرضياهتا يف الــواقــع من أهــم اخلطوات
املنهجية يف البحوث والدراسات العلمية ،إذ تؤكد

دقة وعلمية احلقل املعريف الــذي تنتمي إليه تلك
املتغريات.

او ًال :و�صف البيانات

أسئلة شمولية يف جمال السلوكيات األخالقية ملقدمي
وقد تم اختيار ع ِّينة مكونة من ( )148مشاهدة،
وباستعامل برنامج احلــزمــة االحصائية للعلوم
االجتامعية

)(SPSS – V24

البحث وحتليل بياناته.

تم استخالص نتائج

ثاني ًا :متغيرات البحث Research Variables

لتحقيق اهداف البحث واختبار فرضيته بطريقة

احصائية تتصف بالدقة والوضوح تم ترميز متغرياته

عىل النحو االيت:

 :xيمثل السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة

احلسينية ،وينبثق عنه:

 :x1يتحىل مــقــدم اخلــدمــة احلسينية بــالــذوق

احلضاري.

 :x2يشعر مقدم اخلدمة احلسينية باملسؤولية.
 :x3يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق الصدق

عند االدالء باملعلومات.

 :x4يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق األمانة.
 : x5التزام مقدم اخلدمة احلسينية بخلق الصرب.
 :x6حرص مقدم اخلدمة احلسينية بإبداء التعاون.

Description of Data

تم احلصول عىل بيانات البحث باالعتامد عىل

استامرة استبيان متت هتيئتها وتوزيعها من قبل الباحث

 :x7يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق العدل بني

السياح.

 :yيمثل متغري سياحة الشباب ،وينبثق عنه:
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 :y1يتحىل الشباب بوقت فراغ للسفر والسياحة.
 :y2يتحىل الشباب بإمكانية مادية للسياحة
 :y3يشعر الشباب بالرضا عن السياحة الداخلية.
 :y4يفضل الشباب النمط الديني عىل االنامط

األخرى.

 :y5يشعر الشباب بقلة وجهات اجلذب السياحي.
عل ًام ان مجيع األسئلة الــواردة يف االستبيان تم

معامالت االرتباط اخلطي البسيط ،وقد تم قياسه بني

كل فقرة من فقرات متغريات البحث وبني الدرجة
الكلية لكل متغري وكذلك الدرجة الكلية لالستبيان،
والنتائج مبينة يف اجلداول االتية:

جدول ( )2معامالت االرتباط الخطي الب�سيط لمتغير
ال�سلوكيات الأخالقية لمقدمي الخدمة الح�سينية
الفقرات

تصنيفها )1( :اتفق )2( ،حمايد )3( ،ال اتفق.

ثالث ًا :قيا�س ثبات و�صدق ا�ستمارة اال�ستبيان
•ثبات االستبيان

يقاس ثبات االستبيان للتأكد من مدى مطابقة

وصالحية استامرة االستبيان وإمكانية االعتامد عىل

بياناهتا يف التحليل االحصائي ،ويستعمل معامل الفا

كرونباخ ) (Cronpach Alphaلقياسه والذي يعد من

اشهر مقاييس ثبات اسئلة االستبيان ترتاوح قيمته
بني الصفر والواحد الصحيح ،فاذا كانت مساوية

للصفر فهذا يدل عىل عدم وجود ثبات يف االستبيان،
واذا ساوت واحد ًا فإن هناك ثبات ًا تام ًا ،وتعد قيمته

التي تزيد عن ( )%60مقبولة للحكم عىل ثبات

ثبات االستبيان.

•صدق املقياس

وهــو اختبار ملــدى صــدق أسئلة االستبيان ملا

تم وضعها لقياسه فعالً ،ويتم اختباره باستعامل
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**0.615

**0.619

**0.599

**0.565

**0.527

**0.447

**0.612

**0.399

**0.535

**0.557

**0.607

**0.526

**0.716

**0.688

مالحظة (**) تشري اىل ان مستوى املعنوية املصاحب ملعامل
االرتباط اقل من α=0.05

يتبني مــن اجل ــدول ( )2ان القيمة االحتاملية

ملعامالت االرتــبــاط مجيعها اقــل مــن (،)0.05
وهذا يعني ان مجيع الفقرات التي تنبثق عن متغري

السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية

صادقة ملا وضعت لقياسه.

جدول ( )3معامالت االرتباط الخطي الب�سيط لمتغير متغير

االستبيان ،وعند قياسه لبيانات البحث وجد انه

يساوي ( )0.739وهذه القيمة كافية للحكم عىل

معامالت االرتباط اخلطي البسيط
الكيل
بني الفقرات

�سياحة ال�شباب
الفقرات

معامالت االرتباط اخلطي البسيط
الكيل
بني الفقرات
**0.644

**0.649

**0.703

**0.645

**0.611

**0.471

**0.702

**0.576

**0.539

**0.340

المحور االجتماعي والتربوي

مالحظة (**) تشري اىل ان مستوى املعنوية املصاحب ملعامل
االرتباط اقل من α=0.05

تشري النتائج يف اجلدول ( )3ان القيمة االحتاملية

ملعامالت االرتباط مجيعها اقل من ( ،)0.05وهذا
يعني ان مجيع الفقرات التي تنبثق عن متغري سياحة

الشباب صادقة ملا وضعت لقياسه.

يتبني من اجلدول (:)4
1.اعىل نسبة من املستجيبني كانت من الذكور،
اذ بلغت ( )%66.2وهي متثل اكثر من نصف
الع ّينة ،يف حني بلغت نسبة االناث ()%33.8

فقط ،وكام هي موضحة بالشكل البياين اآليت.

2.اعىل نسبة كانت من املستجيبني الذين ترتاوح
أعامرهم بني ( )39-30سنة ،اذ بلغت نسبتهم

رابع ًا :التحليل الو�صفي لبيانات البحث

( )%33.1من امجايل الع ّينة ،تلتها نسبة

تم احتساب اإلحصاءات الوصفية كــ (التكرارات

املستجيبني الذين تقع أعامرهم ضمن الفئة

واالمهية النسبية) لفقرات البحث كافة لتسهيل

تلتها نسبة املستجيبني الذين ترتاوح أعامرهم

والنسب املئوية واملتوسطات واالنحراف املعياري

العمرية( )29-21سنة بنسبة (،)%31.1

عملية حتليلها.

بني( )49-40سنة بنسبة ( ،)19.6%ومن
ثم الفئة العمرية ( 50فاكثر) سنة اذ كانت

1 .املعلومات العامة.
جدول ( )4الإح�صاءات الو�صفية لفقرة المعلومات العامة
السمة
اجلنس

الفئة
ذكر
أنثى

املجموع
19-10
29-20
الفئة العمرية
39-30
49-40
 50فأكثر
املجموع
إعدادية
دبلوم
بكالوريوس
املؤهل
دبلوم عايل
العليمي
ماجستري
دكتوراه
أخرى
املجموع

العدد
98
50
148
6
46
49
29
18
148
37
29
49
6
5
7
15
148

النسبة املئوية %
66.2%
%33.8
%100
4.1%
31.1%
33.1%
19.6%
%12.2
%100
25.0%
19.6%
33.1%
4.1%
3.4%
4.7%
%10.1
%100

نسبتهم ( ،)%12.2يف حني كانت اقل نسبة
للمستجيبني هم الذين تقع أعامرهم ضمن الفئة

العمرية ( )10-19سنة ،اذ بلغت ( )4.1%من
امجايل الع ّينة.

3.نسبة الذين حيملون شهادة البكالوريوس
( )33.1%وهي متثل اكرب نسبة ومتثل تقريب ًا ثلث
الع ّينة ،تلتها نسبة الذين حيملون شهادة اإلعدادية

بنسبة ( ،)25.0%ومن ثم نسبة الذين حيملون

شهادة الدبلوم ( ،)19.6%وبلغت نسبة محلة

شهادة الدكتوراه ( ،)%4.7ومن ثم نسبة الذين
حيملون شهادة الدبلوم العايل ( ،)4.1%وبلغت
نسبة الذين حيملون شهادة املاجستري (،)%3.4

فيام كانت نسبة الذين حيملون شهادات أخرى

( )%10.1من امجايل الع ّينة.
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2 .السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية.

وجــاءت الفقرة (يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية

بالذوق احلضاري ( ))X1يف املرتبة األخــرة من

يبني اجلــدول ( )5ادنــاه اإلحصاءات الوصفية

حيث األمهية النسبية ،اذ بلغت أمهيتها ()37.613

ملتغري السلوكيات األخــاقــيــة ملقدمي اخلدمة

بمتوسط حسايب (.)1.1284

احلسينية ،وتبني من نتائجه ان الفقرة (يتحىل مقدم

اخلدمة احلسينية بخلق العدل بني السياح( ))X7قد

3 .سياحة الشباب.

حصلت عىل املرتبة األول من حيث األمهية النسبية،

يبني اجلــدول ( )6ادنــاه اإلحصاءات الوصفية

( ،)1.2973تلتها الفقرة (يتحىل مقدم اخلدمة

الشباب النمط الديني عن األنامط األخرى ())y4

( ،))X3اذ كانت أمهيتها النسبية ()42.566

النسبية ،اذ كانت أمهيتها ( )53.829بمتوسط

جاءت الفقرة (يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق

الفقرة (يتحىل الشباب بوقت فراغ للسفر والسياحة

حسايب (.)0.46474

( )45.946بمتوسط حسايب (.)1.3784

اذ كانت أمهيتها ( )43.243بمتوسط حسايب

ملتغري سياحة الشباب ،واتضح ان الفقرة (يفضل

احلسينية بخلق الصدق عند االدالء باملعلومات

قد حصلت عىل املرتبة األول من حيث األمهية

بمتوسط حسايب ( ،)0.53224ويف املرتبة الثالثة

حسايب ( ،)1.6149ويف املرتبة األخــرة جاءت

األمانة ( ))X4بأمهية نسبية ( )41.666ومتوسط

( ))y1من حيث األمهية النسبية ،اذ بلغت أمهيتها

جدول ( )5الإح�صاءات الو�صفية لفقرات متغير ال�سلوكيات الأخالقية لمقدمي الخدمة الح�سينية

األسئلة

اتفق

حمايد

ال اتفق

اتفق

276

109

34

5

حمايد

x7

117

26

5

ال اتفق

x6

119

29

0

19.6 80.4

0

3.4 17.6 79.1
3.4 23.0 73.6
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الوسط احلسايب

x5

113

33

2

1.4 22.3 76.4

االنحراف املعياري

x4

113

29

6

4.1 19.6 76.4

األمهية النسبية

x3

121

22

5

3.4 14.9 81.8

1.2162
1.2770
1.2500
1.1959

1.2432

1.2973

0.48851
0.53224

0.46474

0.39827

0.50334

0.52760

40.539
42.566
41.666

39.863

41.439
43.243

النسبية

x2

131

15

2

1.4 10.1 88.5

1.1284

0.37399

37.613

األولوية حسب األمهية

التكرارات

x1

النسبة املئوية

السابع

اخلامس
الثاين

الثالث

السادس
الرابع
االول

المحور االجتماعي والتربوي

جدول ( )6الإح�صاءات الو�صفية لفقرات متغير �سياحة ال�شباب
األسئلة

اتفق

حمايد

ال اتفق

اتفق

حمايد

ال اتفق

الوسط احلسايب

املعياري

y5

االنحراف

y4

األمهية النسبية

y3

99
84
78
73
85

42
45
59
59
44

7
19
11
16
19

66.9
56.8
52.7
49.3
57.4

28.4
30.4
39.9
39.9
29.7

4.7
12.8
7.4
10.8
12.8

1.3784
1.5608
1.5473
1.6149
1.5541

57623.
71167.
63175.
67535.
71222.

األمهية النسبية

y2

التكرارات

األولوية حسب

y1

النسبة املئوية

اخلامس
الثاين
الرابع
االول
الثالث

45.946
52.026
51.576
53.829
51.8035

واجلدول ( )7اآليت يبني نتائج االختبار.

اختبار فر�ضية البحث
الختبار فرضية البحث ودراســة العالقة بني

ويمكن كتابة معادلة االنحدار التقديرية وفق

وسياحة الشباب تم االعتامد عىل انموذج االنحدار

y ̂ = 0.833+ 0.563 X

السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية
اخلطي البسيط

(regression

الصيغة اآلتية:

)………(1

 )linearوهو من اهم

االساليب االحصائية املستخدمة لدراسة عالقات
التأثري ،اذ تم بنـاء نمـوذج احصائي لتـفسيـر او تقـديـر

او تـحكـم بقـيمـة املتغيـر التـابـع املتمثل بالسلوكيات

األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية بـداللـة املتغري
املستقل املتمثل بسياحة الشباب.

 :H0ال يوجد تأثري للسلوكيات األخالقية ملقدمي

اخلدمة احلسينية عىل سياحة الشباب.

إذ أن:
̂  yمتثل املتغري املعتمد (سياحة الشباب)
X

ملقدمي اخلدمة احلسينية).

تبني النتائج الواردة يف جدول (:)7

1.تشري نتائج اجلدول ( )7وجود تأثري معنوي
للمتغري املستقل يف املتغري التابع ،اذ ان قيمة
اختبار ( )Fاملحسوبة ( )34.910وهي ذات

 :H1يوجد تأثري للسلوكيات األخالقية ملقدمي

اخلدمة احلسينية عىل سياحة الشباب.
معامل التحديد
R2

0.439

اختبار F

داللة احصائية عند مستوى املعنوية ()%5

معامل االنحدار
β

احصاءة اختبار  Fالقيمــــة االحتامليـة
املحسوبة
Sig
34.910

يمثل املتغري املستقل (السلوكيات األخالقية

0000.

احصاءة t

القيمــــة االحتامليـة

6.820

0.000

املحسوبة

β0
β1

0.833
5630.

5.908

Sig.

0000.
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(ألن القيمة االحتاملية هلا  .Sigكانت تساوي
( )0.000وهي اقل من مستوى املعنوية
املحدد).

3.مراعاة مقدم اخلدمة احلسينية آلداب التعامل مع
السياح ،وذلك من خالل التحيل بخلق الذوق
احلضاري يف خدمته.

2.قيمة معامل التفسري ( )R2بلغت ( ،)0.439اي

4.استشعار حجم املسؤولية التي تقع عىل مقدم

من التغريات التي تطرأ عىل سياحة الشباب (.)y

5.أمانة مقدم اخلدمة يف خدمته عن طريق املحافظة

إن االنحدار اخلطي يفرس ما نسبته ()%43.9
والنسبة املتبقية ( )%56.1قد تعود إىل مسامهة
متغريات أخرى غري داخلة يف البحث.

3.أوضحت النتائج ان تغري مقداره وحدة واحدة
من (السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة
احلسينية ( ))xيؤثر يف (سياحة الشباب)

اخلدمة عند مزاولته للخدمة احلسينية.

عىل مستوى األداء اجليد أثناء مزاولته اخلدمة
احلسينية.

6.أمهية التزامه بخلق الصرب واعتباره من أهم
السامت التي يتوجب عىل مقدمي اخلدمة
احلسينية مراعاهتا يف خدمتهم.

( ))Yبمقدار ( ،)0.563أي ان للسلوكيات
األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية تأثري ًا معنوي ًا

بعدل ومساواة وعدم التاميز فيام بينهم .يزيد

اخلدمة التعليمية.

اخلدمة احلسينية.

عىل امليزة التنافسية املستدامة بوجود جودة

4.من النتائج أعاله يستدل عىل قبول فرضية

7.تعامل مقدم اخلدمة احلسينية مع السياح الشباب
ثقتهم بالقيم واملبادئ التي يدافع عنها مقدم

الوجود (يوجد تأثري للسلوكيات األخالقية
ملقدمي اخلدمة احلسينية عىل سياحة الشباب عند

مستوى داللة (.))0.05

اال�ستنتاجات
تكونت لــدى الباحثني جمموعة استنتاجات

توصلوا إليها من هذه الدراسة ،هي:

1.أن السلوكيات األخالقية تتمثل بسلوك مقدمي
اخلدمة وتعامالهتم مع السياح ومدى اعتامد هذا
السلوك عىل املبادئ األخالقية.

2.أن تدعيم السلوكيات األخالقية لدى مقدمي
اخلدمة تضمن تنشيط سياحة الشباب.
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التو�صيات
تأسيس ًا عــى مــا توصلت إلــيــه الــدراســة من

استنتاجات ،فان الباحثني يستكملون بام تقتيض

الــرورة البحثية والعلمية بجملة من التوصيات

التي يأملون أن تكون حتت أنظار اجلهات ذات

العالقة ،هي:

1.رفع مستوى الوعي بأمهية األخالق.

2.رضورة إنشاء وزارة خاصة إلقامة الشعائر
احلسينية عىل غرار وزارة احلج والعمرة

السعودية ،اهلدف منها التنسيق واإلعداد

ملراسم الشعائر احلسينية ألهنا حتتاج إىل من
يديرها وخيطط هلا بام يتناسب مع حجمها وكثرة

المحور االجتماعي والتربوي

املشاركني فيها وحتديد رسومها وتكاليفها ودقة

غرداية) ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية

اخلدمات احلسينية.

(تلمسان)2010 ،م ،ص.11

شعائرها ،والسلوكيات األخالقية ملقدمي
3.الدعوة إلنشاء احتاد للمواكب احلسينية والذي
يمكن أن يؤدي دور ًا هام ًا يف مراقبة وضبط
سلوك أعضائه.

4.أمهية وجود معايري وقواعد أخالقية لدى
املواكب احلسينية تنظم وتلزم عمل مقدمي
اخلدمات فيها.

والتسري والعلوم التجارية ،جامعة ابو بكر بلقايد

)(4

Thipsingh, S., (2015): Creating a Network of
Youth in Sustainable Tourism Development in the

Greater Mekong Sub-region Case study: Nakhon
Phanom,Thailand and Khammouan, Laos PDR,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195.

)(5

Demeter,T.,and bratucu,G. (2014): Typologies

of Youth Tourism, Bulletin of the Transilvania

5.قيام مراكز تعليمية وتدريبية إلعداد وتكوين
شخصية مقدم اخلدمة احلسينية سلوكي ًا ومهني ًا.
6.طباعة النرشات لبيان أخالقيات اخلدمة احلسينية
وأهنا كغريها من اخلدمات هلا خلقها القويم

الذي يلتزم به مقدم اخلدمة أثناء مزاولته للخدمة
احلسينية.

7.عىل مقدمي اخلدمة احلسينية تبني مفهوم (خدمة
 +أخالق) من أجل كسب مجيع أصحاب

املصالح (ال سيام الشباب).

University of Braşov Series V: Economic Sciences,
Vol. 7 (56) No.

) (6عىل ،أب و بكر عوين عطية ،التنظيم الدويل للسياحة
الرياضية نحو إنشاء منظمة دولي ة مقرتحة للسياحة
الرياضية  ،دار الوفاء لدنيا الطباع ة والنرش،
اإلسكندرية2012 ،م ،ص  .34

)Boukas,N.,and Sourouklis,C. (2015): Conceptualising (7
Youth Tourism in Island Destinations: The Case

of Ayianapa and Protaras, Cyprus, Proceeding of
the International Conference on Tourism, From
Tourism Policy into Practice:Issues and Challenges
in Egaging Policy Makers and End Users, Middlesex

الهوام�ش

University, London,UK,24-27 June.

) (1الدباغ ،إسامعيل حممد عيل ،أصول البحث العلمي
ومناهجه يف علم السياحة ،مؤسسة الوراق ،عامن ،ط،

2013م ،ص .93-88

)(2عبد احلليم ،خالد سليامن ،تقييم دور مديريات الشباب
والرياضة املرصية يف تنشيط سياحة الشباب ،املجلة

الدولية للرتاث والسياحة والضيافة ،العدد ،1/3

2017م ،ص .58

)(3عبد الرحيم ،شنيني ،دور التسويق السياحي يف انعاش
الصناعة التقليدية واحلرفية (دراسة ميدانية حالة مدينة

) (8اإلدارة العامة للربامج واملنتجات السياحية ،مرشوع
تنمية سياحة الشباب داخل اململكة العربية السعودية

(إطار العمل) ،اهليئة العامة للسياحة والرتاث،
السعودية2011 ،م ،ص .3

) (9التلوع ،أبو بكر إبراهيم ،األسس النظرية للسلوك
األخالقي ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغاري،

1995م ،ص .15

) (10تكالن ،إبتهال خاجيك ،سلوكيات فن االتيكيت
وثقافة اخلدمة املتميزة وأثرها يف شخصية مستهلك
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اخلدمة الفندقية (دراسة ميدانية يف فنادق حمافظة

) (20قرعوش ،كايد ،وآخرون ،األخالق يف اإلسالم ،دار

اجلامعة املستنرصية2015 ،م ،ص .40

) (21اجلياش ،عبد العباس ،الصدق والكذب ،قسم

بغداد) ،أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
) (11احلوري ،مثنى طه ،الترشيعات والتنظيامت املهنية يف
صناعة الضيافة (الترشيعات واملنظامت السياحية)،

مؤسسة الوراق ،عامن ،ط2012 ،1م ،ص .86

) (12عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،أخالقيات مهنة
اإلرشاد السياحي ،رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة

بالرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
2011م ،ص .81-48

) (13العالق ،بشري عباس حممود ،وحممد ،أمحد حممود
أمحد ،استخدام نموذج الفجوات لتفسري العالقة بني

جودة اخلدمة املدركة ورضا املستفيد (مع اقرتاح عدد

من األساليب ملعاجلة الفجوات) ،جملة اإلداري ،العدد
2002 ،88م ،ص .21

) (14عبوي ،زيد منري ،السياحة يف الوطن العريب (دراسة
الهم املواقع السياحية واإلرشاد والداللة السياحية

العربية) ،دار الراية ،عامن ،ط 2008 ،1م ،ص .16

) (15القرآن الكريم ،سورة النساء ،آية رقم .86

) (16عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،أخالقيات مهنة
اإلرشاد السياحي ،مصدر سابق ص .51

) (17الضبع ،رفعت عارض ،اإلتكيت فن السلوك اإلنساين
وفق ًا لألديان الساموية ،دار األزهر للنرش ،القاهرة،

2005م ،ص .10

) (18الكسب ،عيل إبراهيم حسني ،أمهية أخالقيات اإلعامل
يف تفعيل حماسبة املسؤولية ،جملة تكريت للعلوم
اإلدارية واالقتصادية ،العدد 2007 ،9م ،ص.133

) (19عقلة ،حممد ،النظام األخالقي يف اإلسالم ،مكتبة
الرسالة احلديثة ،عامن1986 ،م ،ص .25
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املناهج ،عامن ،ط2001،،م ،ص .66-63

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة،

كربالء ،ط2012 ،م ،ص.7

) (22الغزايل ،حممد ،خلق املسلم ،دار القام ،دمشق،
2007م ،ص .48

)(23القرآن الكريم ،سورة النساء ،آية رقم .58

)(24عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،أخالقيات مهنة
اإلرشاد السياحي ،مصدر سابق ص .71

)(25القرآن الكريم ،سورة الفرقان ،آية رقم .20

)(26تركستاين ،عبد العزيز عبد الستار ،أخالقيات املهنة
والسلوك الوظيفي ،املفردات للنرش والتوزيع،

الرياض2008 ،م ،ص .39

)(27عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،اخالقيات مهنة االرشاد
السياحي ،مصدر سابق ص .75

)(28العزاوي ،حممد عبد الوهاب ،وأخرون ،أخالقيات
اإلدارة ،دار األيام ،عامن ،ط2016 ،م ،ص .84

)(29عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،أخالقيات مهنة
اإلرشاد السياحي ،مصدر سابق ص .81

)(30تكالن ،إبتهال خاجيك ،سلوكيات فن االتيكيت
وثقافة اخلدمة املتميزة وأثرها يف شخصية مستهلك
اخلدمة الفندقية(دراسة ميدانية يف فنادق حمافظة

بغداد) ،مصدر سابق ،ص .60-59

)(31الطائي ،محيد عبد النبي ،أصول صناعة السياحة ،دار
الوراق للنرش ،عامن ،ط2006 ،م ،ص .281

)(32عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،اخالقيات مهنة االرشاد
السياحي ،مصدر سابق ص .85

)(33عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،اخالقيات مهنة االرشاد
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السياحي ،مصدر سابق ص .86

)(34شويخ ،هادي حسن ،مستقبل زيارة األربعني يف ظل
التحديات والتهديدات والفرص ،جملة السبط ،العدد،

2019م ،ص .491

)(35اليوسفي ،هاشم محود ،وحافظ ،حسني لفتة ،النهضة
احلسينية وأثرها الرتبوي يف بناء شخصية الشباب ،جملة

الكلية اإلسالمية اجلامعة ،العدد  ،43ص .35

)(36ابن طاووس ،ريض الدين أبو القاسم ،إقبال األعامل،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط،2
1983م ،ص .66

)(37احلطاب ،فرج ،تطور طقوس احلداد الشيعية يف العراق
احلديث(طقوس زيارة األربعني) ،جملة الكوفة ،العدد

2013 ،2م ،ص .175

)(38شمطو ،سمري خليل ،دليل كربالء السياحي ،إصدار
رابطة الفنادق واملطاعم السياحية ،كربالء املقدسة،

2011م ،ص .66

الرياض2008 ،م.

5.التلوع ،أبو بكر إبراهيم ،األسس النظرية للسلوك
األخالقي ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغاري،

1995م.

6.اجلياش ،عبد العباس ،الصدق والكذب ،قسم
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية

املقدسة ،كربالء،ط2012 ،1م.

7.محيدة ،إمام خمتار ،املسئولية االجتامعية لدى طالب
شعبة التاريخ بكلية الرتبية ،جملة دراسات يف التعليم
اجلامعي ،العدد 1996 ،4م.

8.احلوري ،مثنى طه ،الترشيعات والتنظيامت املهنية يف
صناعة الضيافة (الترشيعات واملنظامت السياحية)،

مؤسسة الوراق ،عامن ،ط2012 ،1م.

9.الدباغ ،إسامعيل حممد عيل ،أصول البحث العلمي
ومناهجه يف علم السياحة ،مؤسسة الوراق ،عامن،

ط2013 ،1م.

	10.شمطو ،سمري خليل ،دليل كربالء السياحي،

الم�صادر والمراجع

إصدار رابطة الفنادق واملطاعم السياحية ،كربالء
املقدسة2011 ،م.

القرآن الكريم.

11.الضبع ،رفعت عارض ،اإلتكيت فن السلوك

 1.الكتب واملراجع

2.ابن طاووس ،ريض الدين أبو القاسم ،إقبال
األعامل ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،

ط1983 ،2م.

3.اإلدارة العامة للربامج واملنتجات السياحية،
مرشوع تنمية سياحة الشباب داخل اململكة العربية
السعودية (إطار العمل) ،اهليئة العامة للسياحة
والرتاث ،السعودية2011 ،م.

4.تركستاين ،عبد العزيز عبد الستار ،أخالقيات املهنة
والسلوك الوظيفي ،املفردات للنرش والتوزيع،

اإلنساين وفق ًا لألديان الساموية ،دار األزهر للنرش،

القاهرة2005 ،م.

12.الطائي ،محيد عبد النبي ،أصول صناعة السياحة،
دار الوراق للنرش ،عامن ،ط2006 ،2م.

13.عبوي ،زيد منري ،السياحة يف الوطن العريب (دراسة
الهم املواقع السياحية واإلرشاد والداللة السياحية
العربية) ،دار الراية ،عامن ،ط 2008 ،1م.

14.عقلة ،حممد ،النظام األخالقي يف اإلسالم ،مكتبة
الرسالة احلديثة ،عامن1986 ،م.
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15.عىل،أب و بكر عوينعطية ،التنظيم الدويلللسياحة
الرياضي ة نحوإنشاءمنظم ة دولية مقرتحةللسياحة

الرياضية  ،دا ر الوفاء لدنيا الطباع ة والنرش،
اإلسكندرية2012 ،م.

الرسائل واالطاريح

1.تكالن ،إبتهال خاجيك ،سلوكيات فن االتيكيت
وثقافة اخلدمة املتميزة وأثرها يف شخصية مستهلك
اخلدمة الفندقية (دراسة ميدانية يف فنادق حمافظة

16.الغزايل ،حممد ،خلق املسلم ،دار القام ،دمشق،

بغداد) ،أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد،

17.قرعوش ،كايد ،وأخرون ،األخالق يف اإلسالم،

2.عايت ،عبري بنت حممد بن ربيع ،أخالقيات مهنة

2007م.

دار املناهج ،عامن ،ط2،2001م.

الدوريات واملجالت

1.اليوسفي ،هاشم محود ،وحافظ ،حسني لفتة،
النهضة احلسينية وأثرها الرتبوي يف بناء شخصية
الشباب ،جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،العدد .43

2.احلطاب ،فرج ،تطور طقوس احلداد الشيعية يف
العراق احلديث (طقوس زيارة األربعني) ،جملة
الكوفة ،العدد 2013 ،2م.

3.شويخ ،هادي حسن ،مستقبل زيارة األربعني يف
ظل التحديات والتهديدات والفرص ،جملة السبط،
العدد2019 ،2م.

4.عبد احلليم ،خالد سليامن ،تقييم دور مديريات
الشباب والرياضة املرصية يف تنشيط سياحة الشباب،

املجلة الدولية للرتاث والسياحة والضيافة ،العدد

2017 ،1/3م.

5.العالق ،بشري عباس حممود ،وحممد ،أمحد حممود
أمحد ،استخدام نموذج الفجوات لتفسري العالقة

بني جودة اخلدمة املدركة ورضا املستفيد (مع
اقرتاح عدد من األساليب ملعاجلة الفجوات) ،جملة
اإلداري ،العدد 2002 ،88م.

6.الكسب ،عيل إبراهيم حسني ،أمهية أخالقيات
اإلعامل يف تفعيل حماسبة املسؤولية ،جملة تكريت
للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،العدد 2007 ،9م.
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اجلامعة املستنرصية2015 ،م.

اإلرشاد السياحي ،رسالة ماجستري ،كلية الرشيعة

بالرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
2011م.

3.عبدالرحيم ،شنيني ،دور التسويق السياحي يف
انعاش الصناعة التقليدية واحلرفية (دراسة ميدانية

حالة مدينة غرداية) ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم
االقتصادية والتسري والعلوم التجارية ،جامعة ابو

بكر بلقايد (تلمسان)2010،م.

املصادر باللغة األجنبية

1- Boukas,N.,and Sourouklis,C. (2015): Conceptualising Youth Tourism in Island Destinations: The Case
of Ayianapa and Protaras, Cyprus, Proceeding of the
International Conference on Tourism, From Tourism
Policy into Practice:Issues and Challenges in Egaging
Policy Makers and End Users, Middlesex University,
London,UK,24-27 June.
2- Demeter,T.,and bratucu,G. (2014): Typologies of
Youth Tourism, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences, Vol. 7 (56).
3- Thipsingh, S., (2015): Creating a Network of Youth in
Sustainable Tourism Development in the Greater Me�kong Sub-region Case study: Nakhon Phanom,Thailand and Khammouan, Laos PDR, Procedia - Social
and Behavioral Sciences.

المحور االجتماعي والتربوي

ا�ستمارة ا�ستبيان
األخ /األخت زائر اإلمام احلسني
حتية طيبة..

يقوم الباحثون بإجراء دراسة موسومة [ أثر السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية يف سياحة الشباب

(زيارة أربعينية اإلمام احلسني دراسة تطبيقية) ].

نرجو من حرضاتكم اإلجابة عن مجيع فقرات االستامرة ضامن ًا لصحة ودقة النتائج التي هيدف الباحثون

الوصول إليها خدم ًة ملسرية البحث العلمي يف بلدنا .وهو بحث مشارك يف املؤمتر العلمي الدويل اخلامس لزيارة
األربعني بعنوان :الزيارة االربعينية جسد احلياة ،قلبه األرسة ،وعقله الشباب .للباحثني :م .د ضياء رايض كاظم
الصايف ،حسن عبد عيل جواد عيسى خياط.

ونود إعالمكم أن إجاباتكم سوف تعامل برسية تامة وألغراض دراسية بحتة.
شكر ًا لتعاونكم معنا ....مع التقدير
أوالً /األسئلة العامة:

1.اجلنس :ذكر () أنثى ()

2.الفئة العمرية)( 19-10 :

)( 29-20

) ( 39-30

)( 49-40

 50فأكثر()

3.املستوى التعليمي :إعدادية () دبلوم ( ) بكالوريوس () دبلوم عايل () ماجستري ( )
( ) أخرى ()

ثاني ًا /االسئلة يف جمال السلوكيات األخالقية ملقدمي اخلدمة احلسينية:
السؤال

يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بالذوق احلضاري؟

أتفق

حمايد

دكتوراه

ال أتفق

يشعر مقدم اخلدمة احلسينية باملسؤولية؟

يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق الصدق عند اإلدالء باملعلومات؟
يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق األمانة؟
التزام مقدم اخلدمة احلسينية بخلق الصرب؟

حرص مقدم اخلدمة احلسينية بإبداء التعاون؟

يتحىل مقدم اخلدمة احلسينية بخلق العدل بني السياح؟

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

283

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

ثالث ًا /األسئلة يف جمال سياحة الشباب:

السؤال

يتحىل الشباب بوقت فراغ للسفر والسياحة؟
يتحىل الشباب بإمكانية مادية للسياحة؟

يشعر الشباب بالرضا عن السياحة الداخلية؟

يفضل الشباب النمط الديني عىل األنامط األخرى؟
يشعر الشباب بقلة وجهات اجلذب السياحي ؟
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اتفق

حمايد

ال اتفق

المحور الثامن:
محور ال�سلم المجتمعي
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محور ال�سلم المجتمعي

الهجمات الإرهابية وت�أثيرها في ال�سلم المجتمعي الزيارة الأربعينية �إنموذجاً
م .جنان حممد سلامن

د .هدى سعيد مهدي

مركز كربالء للدراسات والبحوث-العتبة

مركز كربالء للدراسات والبحوث-العتبة

احلسينية املقدسة

احلسينية املقدسة

mohammedjinan590@gmail.com

hmariam86@gmail.com

الملخ�ص
تَّعد الزيارة األربعينية أحد العوامل املهمة يف بناء املجتمع ونرش التالحم االجتامعي بني مجوع الزائرين

انطالق ًا من حب الناس للمساعدة والتعاون بدافع انساين بال أي مردود مادي ،وبناء عىل ما تقدم جاء البحث
احلايل لتسليط الضوء عىل اهلجامت اإلرهابية التي حاولت هتديد أمن مجوع الزائرين والتحديات التي واجهوها

من اجلامعات اإلرهابية.

تناول البحث اهلجامت اإلرهابية وتأثريها يف السلم املجتمعي (الزيارة األربعينية إنموذجا) وقد قسم البحث

اىل ثالثة حماور ،درس األول بدايات اإلرهاب وجذوره ،وتناول الثاين ،اهلجامت اإلرهابية يف العراق بعد عام

2003م ،أما املحور الثالث واألخري فقد درس موضوع البحث الرئيس وهو أبرز اهلجامت اإلرهابية التي
تعرضت هلا مدينة كربالء املقدسة وهتديدها للسلم املجتمعي.

الكلامت املفتاحية :الزيارة األربعينية ،الزائرين ،اإلرهاب ،هجامت ،التطرف.
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Terrorist attacks and their impact on societal peace The fortieth visit as a
model

Jinan Mohammed Salman
Karbala Center for Studies and Research

Dr. Huda Said Mahdi
Karbala Center for Studies and Research

- Al-Hussainiya Holy Shrine

- Al-Hussainiya Holy Shrine

Abstract
The fortieth visit is one of the important factors in building society and spreading social
cohesion among the masses of visitors, based on the people’s love for help and cooperation
with a humanitarian motive without any financial return. Based on the foregoing, the current
research came to shed light on the terrorist attacks that tried to threaten the security of the
visitors and the challenges they faced from terrorist groups. The research dealt with terrorist
attacks and their impact on societal peace (the fortieth visit as a model).
The research was divided into three axes, the first studied the beginnings and roots of
terrorism, and the second dealt with terrorist attacks in Iraq after 2003 AD, while the third and
final axis studied the main topic of research, which is the most prominent terrorist attacks The
holy city of Karbala and its threat to community peace.
Keywords: the fortieth visitation, visitors, terrorism, attacks, extremism.
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كربالء خالل الزيارة األربعينية وقبيلها ،وتأثري

المقدمة
اختذت الزيارة األربعينية أمهية خاصة يف نفوس

املسلمني واملحبني آلل البيت ،وقد احتلت

مكانة عريقة وكانت ومازالت قضية استثنائية يف

كل جوانبها ،لــذا أصبح يــوم العرشين من صفر
يوم ًا مشهود ًا يف توافد املاليني من الزائرين اىل مدينة

كربالء من أجــل إقامة الشعائر وجتديد الذكرى
احلزينة واملؤملة.

عاشت مدينة كربالء املقدسة يف السنوات القليلة

تلك اهلجامت عىل السلم املجتمعي يف املدينة،
وقد قسم البحث عىل ثالث حمــاور ،درس األول

بدايات اإلرهاب وجذوره ،وتناول الثاين ،اهلجامت
اإلرهابية يف العراق بعد عام 2003م ،اما املحور

الثالث واألخري فقد درس موضوع البحث الرئيس
وهو أبرز اهلجامت اإلرهابية التي تعرضت هلا مدينة

كربالء املقدسة وهتديدها للسلم املجتمعي ،ودور
املدينة يف حتقيق الوحدة الوطنية من خالل احتضاهنا

العديد من فئات املجتمع املختلفة ملختلف الطوائف

املاضية أحدا ًثا ومشكالت أمنية أبرزها بل لعلها

يف الزيارة األربعينية.

روعــت املواطنني ،وهــذا ما حفز مراكز البحوث

المحور الأول :الجذور التاريخية للإرهاب

أكثرها أمهية هي مشكلة اإلرهاب والتطرف التي
والدراسات العلمية ،اىل التوجه والبحث ملعرفة

أسباهبا وكيفية التصدي هلا لتحقيق السالم املجتمعي.
نظرا ملا تشهده املنطقة من املشاكل واألزمات عىل

خمتلف األصعدة البد أن حتصن املنظومة االجتامعية،

إذ َّيعد اإلرهاب والتطرف أخطر ظاهرة يعيشها العامل

يف الوقت احلارض ،ويتعرض املجتمع العراقي اليوم

ملجموعة من املتغريات املحلية واالقليمية والدولية
التي أفــرزت جمموعة هائلة من التحديات ،التي

باتت هتدد كيان املجتمع العراقي وتعصف بمستقبل
األجيال القادمة ،وجيــب أن تتكاتف مؤسسات
الدولة كلها ال سيام املؤسسات الرتبوية لتنمية ثقافة
السلم املجتمعي بني األفراد.

تناول البحث اهلجامت اإلرهابية وتأثريها يف

السلم املجتمعي (الــزيــارة األربعينية إنموذجا)

موضح ًا اهلجامت اإلرهابية التي تعرضت هلا مدينة

()1

قبل اخلوض يف احلوادث التي تعرضت هلا مدينة

كربالء املقدسة ،وحتى يتسنى لنا توثيق احلقائق
واحلــوادث األليمة بصورة دقيقة وشاملة ،علينا
العودة اىل جذور التنظيامت اإلرهابية.

إن اجلــذور التارخيية للتطرف لدى التنظيامت

االرهابية اإلسالمية املعارصة تعود يف االساس اىل
االختالف يف تفسري النصوص القرآنية وتأويلها،

وعدم فهمها عىل نحو صحيح بني املسلمني ،مما أدى
اىل تصاعد العنف واملشاكل السياسية التي شهدها
العامل اإلسالمي والسيام يف القرن األول اهلجري.

متثلت النواة االوىل للفكر املتطرف التكفريي

يف التاريخ اإلسالمي بظهور فرقة اخلوارج( ،)2عىل
الساحة السياسية والفكرية اإلسالمية إذ تبنت تكفري

كل من خيالفها يف الــرأي ،وقد عرفت باملغاالة يف
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املعتقدات الدينية ،فهم اول الفرق خروج ًا عن

(ت324:هــــــ936/م) وكانوا يــرون ان هلل تعاىل

اخلوارج ألهنم خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب

والبرص والكالم ،وال يفرقون بني صفات الذات

السنة واجلامعة ،وأطلق عليهم يف التاريخ تسمية

طالب يف معركة صفني وبعد حادثة التحكيم
وكان من مبادئهم القول بان حق اخلالفة يكون شائع ًا
بني مجيع املسلمني األحرار واألرقاء عىل السواء(.)3

صفات أزلية من العلم والقدرة واإلرادة والسمع
وصفات الفعل ،وتبنى املتوكل العبايس هذا املذهب
وانقلب عىل املعتزلة (.)9

وملا تبنت الدولة وساعدت يف نرشها بام أتيح هلا

وظهرت العديد من الفرق التي كان هلا تأثري ًا

من قوة ،واجهتها مذاهب وفرق ضد مذهبها ،ومن

تلك الفرق وأكثرها انتشار ًا «املعتزلة» ويطلقون عىل

ونستنتج مما تقدم أن الطبقة السياسة احلاكمة

بالقدرية والعدلية»( ،)4أيام املأمون العبايس إال أن

بعض التيارات الفكرية املتشدد خدمة ألغراضها

مروان ،فقد اخذ اجلعد بن درهم( )5باملبدأ القائل بان

ألغراض دينية وسياسية ،ونحن هنا لسنا بصدد ذكر

من اجله ،وعادت هذه الفكرة اىل الظهور يف العرص

لتلك املرحلة من عمر التاريخ االسالمي ،فقد كان

املذهب وسعى جلعله املذهب الرسمي للدولة ،وقد

تأثري كبري يف وجود حركات واسعة تتصف بالعنف

وضع أصول مذهب املعتزلة وقد كان تلميذ ًا للحسن

الصورة الناصعة للدين اإلسالمي احلنيف وإظهاره

كبري ًا يف النواحي الفكرية والعلمية ،وكان من أهم

أمهها :الشيعة االثني عرشية ،والزيدية ،واالسامعلية.

أنفسهم اسم أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون

سواء كانت اموية او عباسية أدت دور ًا يف اسناد

اصوهلم ترجع إىل أيام اخلليفة األموي عبد امللك بن

وأهــدافــهــا ،والســيــا ضــد أتــبــاع آهــل البيت

القرآن خملوق ،واستمر هذا القول حتى قتل اجلعد

مبادئ كل فرقة بقدر ما نطرح جممل املالمح الفكرية

العبايس وأخذت أثرها أيام املأمون الذي تبنى هذا

لكل هذه األحداث السابقة وظهور الفرق املختلفة

ُشهر باسم مذهب واصل بن عطاء( )6اذ يعد هو من

واإلرهــاب والتكفري حاولت بكل جهدها حتريف

البرصي( )7آنذاك(.)8

بمظهر الدموي والعنيف اخلــايل من كل املبادئ

فرض املأمون العبايس مذهب املعتزلة بالقوة،

السمحاء للرشيعة الساموية.

وقد تبناه من بعده املعتصم والواثق وأطلق عىل تلك

برز املنهج السلفي املتشدد يف القرن السابع اهلجري/

الضحايا بسبب هذه املحنة ،وكان من أبرزهم العامل

دعا اىل العودة اىل عقيدة السلف وائمة احلديث كأمحد

بالسياط ومل يغري رأيه .وظهرت فرقة االشعرية التي

وأفكارهم املتطرفة أوج نضجها واكتامهلا وغاية مداها

املرحلة بمحنة خلق القرآن ،وقد ذهب العديد من

الثالث عرش امليالدي عىل يد ابن تيمية احلراين( )10الذي

امحد بن حنبل (ت241 :هـــ855/م) الذي عذب

بن حنبل وغــره ،اذ بلغت السلفية بفتاوهيم وآرائهم

تنسب اىل أيب احلسن عيل بن إسامعيل االشعري

من التطرف وخصاله الذميمة التي أفقدت املصداقية
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للعامل الديني الــذي يدعو اىل اإلســام إذ أثــار روح
الطائفية واحلقد والكراهية والتناحر بني املسلمني يف

عرصه وكثر معارضوه ،وقد ارتكزت السلفية اجلهادية
يف العرص الراهن عىل افكار ابن تيمية وفتاويه يف موضوع
اجلهاد السيام يف كتابه املوسوم(« )11السياسة الرشعية يف

اصالح الراعي والرعية»(.)12

اإلسالم(.)14
وعند استعراض اهلجامت اإلرهابية التي تعرضت

هلا مدينة كربالء نستذكر ما حدث يف تسعينيات
القرن املايض حتديد ًا يف شهر شعبان عام 1991م إذ

تعرضت مدينة كربالء وباقي مدن الوسط واجلنوب
اىل هجامت إرهابية من السلطة احلاكمة (حزب

ثم ظهرت احلركة الوهابية نسبة اىل مؤسسها

البعث سابق ًا) ،الذي تبنى موقف ًا متعصبا ضد شيعة

يف شبه اجلزيرة العربية ،حيث كان ابن عبد الوهاب

انطالقا من مبدأ االمام احلسني برضورة اخلروج

حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عرش اهلجري

املطبق الفعيل ألفكار التطرف متأثر ًا بابن تيمية
وتلميذه ابن القيم اجلوزية ،وعملت الوهابية عىل

احياء الفكر السلفي املتشدد يف مناطق شبه اجلزيرة
العربية بالتحالف مع آل سعود ،وقد شكلت االفكار
التكفريية املتطرفة للوهابية باإلضافة اىل الطروحات

الفكرية االساس االيديولوجي للتنظيامت السلفية

اجلهادية التي نشأ عنها تنظيم القاعدة يف هناية

الثامنينات من القرن العرشين ،والــذي انبثق عنه
تنظيم داعش االرهايب يف العرص الراهن(.)13

كانت اهلجامت اإلرهابية يف العراق عىل مدينتي

النجف وكربالء .من احلوادث األليمة التي كانت

باكورة تلك الغزوات عىل مدينة كربالء املقدسة يف
يوم /18ذي احلجة/من عــام1216هـــ املصادف
1801/4/20م ،فاجعة كربى تركت أثر ًا مؤمل ًا يف
النفوس لفظاعة ما حدث فيها ،من قسوة ووحشية

عىل أيدي هؤالء الغزاة املجرمني الذين جتردوا من
املثل والنواميس األخالقية ،وماتت ضامئرهم،
وانتزعت من قلوهبم الرمحة ،والــرأفــة ،والعطف

والشفقة ،وتنكروا لكل القيم اإلنسانية يف دستور

اهل البيت لعلمه بالتزام األخري فكرا دينيا متحررا

عىل احلاكم الظامل ،لذا سعى للقضاء عىل أي مظهر
من مظاهر التشيع ،وحماولة طمس الشعائر احلسينية
والتنكيل بكل من يدعو هلا ،اذ قصفت قبة رضحيي

االمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس ونسف
باب قبلة االمام احلسني ،ومقام كف العباس األيمن
والدور السكنية التي حوله بالصواريخ والقذائف،
إثر انتفاض الشعب العراقي ضد الطاغية صدام
وافراد نظامه السابق ،واستشهد عدد كبري من أفراد

الشعب العراقي ،وقد تم تدمري البساتني واألبنية
واملساجد واحلسينيات والبيوت حتى مل يعد هلا أثر

حيث حــورصت مدينة كربالء وطلب من أهلها

أن يرتكوها ،وقد وثقت بلقطات فيديوية ما جرى
املدينة خالل انتفاضة جمموعة من الشباب املنتفضني

نرشت بعد سقوط النظام املقبور وقد صورت ابشع
واقسى ما مر عىل مدينتنا املقدسة من قتل ونحر

آالف الالجئني اىل الرضحيني املقدسني ،لكن إرهاب

ازالم النظام مل حيرتم دماء األبرياء وأعدموهم يف
االرضحة املقدسة ،وقد اطلق عىل تلك االنتفاضة

اسم االنتفاضة الشعبانية

()15

.
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المحور الثاني :الإرهاب في العراق بعد �سنة
2003م
بعد التغريات التي حدثت يف نيسان عام 2003م

أصبح العنف املشكلة الرئيسة التي واجهت كل

احلكومات العراقية املتعاقبة عىل السلطة اذ شكلت
العمليات االرهابية عىل اساس طائفي جممل عمليات
العنف يف البالد ،والسيام ان اغلبها جاءت من خارج

البالد ،ومما زاد االمر ســوء ًا دخول تنظيم داعش

للعراق عام 2014م وقتلهم لآلالف وترشيدهم،
اذ دخلوا اىل الــعــراق عىل أســاس ديني مذهبي،

و ُعد العنف واإلرهــاب العقبة الرئيسة التي تقف
بإزاء حل مشكالت أخرى يف اجلوانب السياسية،
واالقتصادية ،واالجتامعية وغريها.

وترجع أسباب ظاهرة العنف والتطرف اىل عوامل

نفسية وتــردي الظروف االقتصادية واالجتامعية
وانتشار الفقر والبطالة واتساع الفجوة بني الفقراء
واالغنياء ،وتفيش ظاهرة الفساد املايل واإلداري

وتسويغ مسألة الكسب غــر امل ــروع واخفاق
األنظمة السياسية وعجزها عن تقديم حلول حقيقية
وواقعية لألزمات واعتامدها عىل العنف حلل تلك

االزمات ،فضال عن قيام أنامط من السلوك املشابه

يف العامل والقناعة باستحالة تغيري الواقع بأي وسيلة
أخرى(.)16

انترشت يف البلد.
واستهدفت مجيع طــوائــف الــعــراق ،اذ وقع

بتاريخ  2004 /8/1م عدد من التفجريات التي

نالت الطائفة املسيحية اذ استهدفت التفجريات
كنائس عراقية أدت إىل استشهاد ((10أشخاص
وإصــابــة نحو ( )40منهم ،ومنها تــأزم الوضع

اإلنساين يف العراق بصورة كبرية ،اذ تكررت عىل

نحو كبري حوادث اختطاف رجال الدين املسيحي
واغتياهلم ،كام حــدث عـــام 2005م عندما ُأرس
أحد قساوسة الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية بيد

مجاعة مسلحة يف أحــد شــوارع املــوصــل ،وطالب
اخلاطفون فدية دفعتها هلم أرسة القس ،إال أن

جثته وجدت بعد مدة ملقاة يف الشارع مقطوعة

الرأس واألطراف .ويف مطلع عام 2005م ُخطف
مطران كنيسة الرسيان الكاثوليك يف العراق و ُأخيل

سبيله فيام بعد ،وتعرضت منطقة الكرادة الرشقية يف
مدينة بغداد هلجامت إرهابية متعددة ،وهي واحدة

من أكثر املناطق تنو ًعا من الناحية الدينية يف

مدينة بغداد ،عىل الرغم من كوهنا احدى املناطق

الرئيسة للمجتمعات املسيحية يف بغداد ،إىل جانب
منطقة الدورة (.)17

يف 2010/10/13م اقتحم مسلحون تابعون

ملنظمة دولة العراق اإلسالمية التابعة لتنظيم القاعدة

تــوالــت اع ــال العنف والقتل الطائفي بعد

يف بالد الرافدين كنيسة سيدة النجاة للرسيان الكاثويل

يــد قــوات االحــتــال االمــريــكــي ،وذلــك بسبب

انتهت احلادثة بتفجري املسلحني ألنفسهم ،وقتل

أحــــداث عــــام 2003م ،وســقــوط الــعــراق عىل
دخول اجلامعات العسكرية والتنظيام اإلرهابية التي
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ك بالكرادة يف بغداد يف أثناء أداء مراسيم القداس،
وجرح ملئات ممن كانوا داخل الكنيسة ،ثم سقطت

محور ال�سلم المجتمعي

كامل حمافظة نينوى بتاريخ 2014/6/10م عىل

من العنف والتعصب الطائفي اذ فجر شخص

غضون  24ساعة هاجر نصف مليون شخص من

مقر ًا هليأة علامء املسلمني ،يف ليلة األحد املصادف 28

يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ويف

املدينة .ثم الحق ًا أعطى التنظيم مهلة للمسيحيني

حــتــى2014/6/19م لرتك املدينة أو دفع اجلزية
أو اعتناق اإلســام (حسب معتقداهتم) ،أعقب

ذلك أكرب هجرة من نوعها للمسيحيني يف الرشق

انتحاري نفسه داخل مسجد ام القرى الذي كان

آب2011/م ،إثناء قيام املصلني داخل املسجد بإداء
صالة الرتاويح ولقد أدى االنفجار إىل استشهاد ()6

أشخاص من بينهم طفالن مل يتجاوزا اخلامسة من
العمر وأصيب ( )12شخص ًا بجروح (.)20

األوســط منذ احلرب العاملية األوىل ،وأصبحت

وحتطم وهدم مبنى جامع ومرقد النبي يونس

تارخيها ،الحق ًا أحرقت كنيسة عمرها  1836عاما

منظمة شنها التنظيم هلدم التي بحسب ايديلوجية

نالت املراقد والشواهد التارخيية واملراقد الدينية

وسائل االعالم باإلرهاب العقائدي وعُدَ فع ً
ال منافي ًا

استهدف مئذنتي مرقد االمامني العسكريني والقبة

يتضح مما تقدم ان ظاهرة العنف واالرهــاب

عبوة ناسفة بتاريخ 2007/6/13م ،وإجتناب ًا

مذهبية التي يتكون منها املجتمع العراقي ،إذ أدت

العراق بيانات شجب واستنكار وحثوا عىل ضبط

وانتشار العنف والتطرف عىل نحو كبري وملدد ًا زمنية

مدينة املوصل خالية من املسيحني ألول مــرة يف

بيد عنارص داعش بتاريخ  ،2014 /7/ 24يف محلة

مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية(.)18

التنظيم تعبد من دون اهلل وقد وصف هذا الفعل يف

نصيبها من العمليات اإلرهابية اذ حدث تفجري

حلرية العقيدة (.)21

الذهبية وتدمريها بالكامل وكان التفجري بواسطة

نالت من مجيع فئات العراق سواء كانت دينية أو

للعنف الطائفي أصــدر العلامء من كل طوائف

هذه االحداث بمجملها اىل هتديد السلم املجتمعي

النفس ،واحلفاظ عىل السلم املجتمعي بني مجيع

غري قصرية.

طوائف العراق ،ومن أمهها بيان املرجع الديني
آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين الذي استنكر

فيه اجلريمة البشعة بتفجري ما تبقى من معامل العتبة
العسكرية وهتديم املئذنتني مؤكد ًا ان هذا العمل يعرب

عن مدى حقد مرتكبيه وبغضهم آلل البيت وسعيهم
إلشعال نار الفتنة الطائفية يف العراق داعي ًا إىل ضبط

المحور الثالث :الهجمات الإرهابية
وت�أثيرها في ال�سلم المجتمعي
(الزيارة الأربعينية �أنموذجا)
أكــد أئمة أهــل البيت استحباب زيــارة االمــام

النفس و التحمل واجتناب القيام بأي عمل ضد

احلسني يف يوم األربعني من خالل األحاديث

ومل تسلم باقي املكونات والطوائف اإلسالمية

االمام احلسن العسكري انه قال (« :)22عالمات

مقدسات اآلخرين(.)19

املأثورة ذاكرة فضل ذلك ومبينة صفتها فقد روي عن
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املؤمن مخس :صالة اخلمسني ،وزيــارة األربعني،
والتختم يف اليمني وتعفري اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل

الرمحن الرحيم».

ورسوله الكريم.)26(
وتعد قضية اإلمام احلسني من القضايا االستثنائية

يف مجيع جوانبها لذلك أصبح يوم العارش من حمرم

واألربــعــن هــو يــوم العرشين مــن شهر صفر

والعرشين من صفر تارخي ًا مشهود ًا لتوافد الزائرين

احلسني يف العارش من حمــرم احل ــرام ،وتذكر

هذه الزيارة تعرضت منذ احلقبة األوىل النطالقها

الذي يوافق مرور أربعني يوم ًا عىل استشهاد االمام

وإقامة الشعائر وجتديد هذه الذكرى املؤملة ،لكن

الــروايــات أن أول زائــر لقرب االمــام احلسني

اىل تضييق وحماربة علنية وتنكيل وبطش ألتباع أهل

االنصاري(.)23

عن استخدام احلشد اإلعالمي املظلل ،فقد تتالت

يف يــوم األربــعــن هو الصحايب جابر بن عبد اهلل
أدت الــزيــارة األربعينية دور ًا مه ًام يف تعزيز

ثقافة السلم

()24

املجتمعي

()25

من خالل خلق بيئة

آمنه للتعايش السلمي إال أن التغريات االجتامعية
والثقافية التي يمر هبا العامل واملجتمع يف الوقت

الــراهــن أضحت تفرض االضــطــاع بــدور أكثر

أمهية يف توجيه املجتمع والسيام الشباب نحو القيم
واملعايري التي حتافظ عىل أمن وسالمة هذه الزيارة

املقدسة واملؤثرة يف مجيع نفوس املسلمني يف العامل

أمجع.

حيرض املاليني اىل مدينة كربالء املقدسة بمختلف

فئاهتم من نساء ورجال شيوخ وشباب وحتى أطفال

من خمتلف املدن العراقية ومن خارج البلد حاملني

يف قلوهبم حب ابن بنت رســول اهلل ،ويف أيدهيم
رايات احلزن عىل مصابه قاطعة آالف الكيلو مرتات

مشي ًا عىل االقدام يستقبلهم آالف املعزين من املدن

العراقية بفتح بيوهتم هلم ،فضال عن نصب خيام

كبرية حماذية للطرق املؤدية اىل املدينة لغرض اسرتاحة
الزوار واطعامهم متقربني يف عملهم هذا اىل اهلل تعاىل
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البيت من السلطات احلاكمة يف تلك العصور فض ً
ال
اجلرائم يف العرص االموي ومن بعده العبايس باستثناء

(املنترص بن املتوكل ت248-247 :هــــ-861/

862م) الذي تعاطف مع اتباع أهل البيت ،وعىل
الرغم من حماوالت السلطات طمس معامل الزيارة

والــقــضــاء عــى طقوسها ش ــاءت االرادة اإلهلية
استمرارها ألهنــا تستمد وجــودهــا مــن مبادئها

السامية

()27

.

ومن جانبها مارست حكومة حزب البعث البائد

مجيع أنواع التنكيل بشيعة أهل البيت ومتادت اىل ابعد
احلدود والتضييق عىل زوار االمام احلسني كون

هذه الزيارة متثل النهوض ضد الظلم والطغيان،
وقد ازداد القمع والتعذيب عىل اشد انواعه بعد
االنتفاضة الشعبانية عام 1991م ،اذ أصدر النظام

البائد أمر ًا بمنع كل من يامرس شعرية امليش اىل االمام
احلسني ومن ثم دفع حمبي أهل البيت اىل قتل

وسجن وهتميش بحق هؤالء العزل ألهنم أرصوا

عىل حتدي اإلرهاب بجميع مستوياته.

اكتسبت الزيارة األربعينية مكانة عظيمة عىل مر

محور ال�سلم المجتمعي

التاريخ وقد بدأت بشكلها احلديث يف بداية القرن

ايب الفضل العباس لذلك كانت اجلامعات املسلحة

بعد عام 2003م املاليني من مدن العراق املختلفة.

يف املدينة من خالل إراقــة الدماء فيها ومل تقترص

الواحد والعرشين ،فقد وصلت أعــداد الزائرين

وأصبح ال ــزوار يتزايدون عام ًا بعد آخــر وتشري
اإلحصائيات اىل ان عدد الزوار يوم األربعني بلغ

سبعة عرش مليون

()28

زائر ،وامتازت هذه املناسبة

باهنا ليست حكر ًا عىل اتباع أهل البيت فقط وإنام
هناك مجع كبري من الطوائف األخرى تسارعت ألداء

الزيارة وخدمة الزائرين والسيام اهنا أصبحت بعد

سقوط النظام السابق زيارة عاملية ختتلط فيها كل
فئات وعنارص وقوميات وجنسيات عاملية(.)29

بني مدة وأخــرى حتــاول زعزعة السلم املجتمعي
التفجريات التي وقعت عىل الزيارة األربعينية فقط،

وانام وقعت العديد من االنفجارات يف املدينة يف

مناسبات عديدة ،اال اننا سوف نقترص عىل ذكر ابرز
التفجريات التي استهدفت حشود املاليني من الزوار

نظر ًا ملا تتمتع به هذه الزيارة من اجتامع عاملي مهم
يضم أعراق ًا واجناس ًا والوان ًا كثرية ،وهلذا حاولت

التنظيامت استهدافها بكل الطرق والسبل املتاحة هلا
من اجل خلق فتنه طائفية وزعزعة أمن املجتمع.

نظرا للعداء اجلديد القديم الذي يكنه الوهابية

ولعظمة التظاهرة املليونية يف خصوصيتها

األربعينية هجامت رشسة ومنظمة وارتكاب ابشع

بإزائها موقف ًا مستنكر ًا وعملوا عىل حماربتها بعنف

للشعائر احلسينية ،ال نستغرب أن تشهد الزيارة
اجلرائم بحق أتباع اهل البيت وكل حمب ملحمد وأل

الثورية التغيريية التصحيحية وقف أعداء أهل البيت
وشدة(.)30

حممد؛ سبقتها هجامت يوم عاشوراء وهجامت متفرقة

وقد سبقت تفجريات الزيارة األربعينية استهداف

املتطرفة بعد أن نظمت صفوفها فيام بعد بتنظيم

شهر حمرم احلــرام سنة 2004/1425م وملناسبة

والشام او ما يطلق عليه تنظيم داعش لفرض اإلرادة

من السيارات املفخخة مما أدى اىل استشهاد عدد ًا من

اجلهاد ،اال انه يف حقيقة االمر قامت من أجل تدمري

احلسيني أعلن للعامل بأرسه براءته وادانته لكل رشك

الدينية والعقائدية بني صفوفه واطيافه.

من جديد «هيهات منا الذلة» والعمل عىل مواجهة

يف مناسبات أخــرى قامت هبا اجلهات اإلرهابية

يــوم عــاشــوراء ،اذ بعد حترير العراق وحتــديــد َا يف

اطلقت علية تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق

استشهاد االمام احلسني ،فجر ارهابيون عدد ًا

القرسية عىل املجتمع عن طريق ادعائها تبني مفهوم

األبرياء جراء العنف واإلرهاب( ،)31لكن هذا املؤمتر

املجتمع العراقي وتغذيته بالعنف وتأجيج اخلالفات

وظلم وانحراف مستعيد ًا شعارات كربالء األبية

بــدأت اهلجامت اإلرهابية تطال مــدن العراق

اجلائرين أسوة بصاحب الذكرى ،مستذكرين نص

ألهنا كانت منطلق احلرية والتحرر من الظامل ومما

ظلمتك ولعن اهلل أمة سمعت بذلك فرضيت به(»)32

وكانت مدينة كربالء املقدسة من أكثر املدن استهداف ًا
زادها قداسة احتضاهنا جسد االمام احلسني واخية

زيــارة وارث« :فلعن اهلل أمة قتلتك ولعن اهلل أمة
فالنص ال يقيم فارق ًا بني املبارشة بالقتل والتسبب

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

295

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ

به وبــن الطائفة األخطر وهــم السلبيون عىل مر

التاريخ(.)33

وبناء عىل ما تقدم سوف نستعرض أبرز اهلجامت

اإلرهابية التي تعرضت هلا املدينة املقدسة خالل
الزيارة األربعينية:

تعرضت املدينة اىل هجمة إرهابية رشسة عىل يد

املتطرفني ومل ترتك مناسبة جيتمع فيها حمبو آل البيت اال

وصبت جام حقدها عىل املذهب واستهدفت الزوار

االبرياء يف موسم الزيارة الشعبانية عام 2012م ويف

رمضان عام 2016م ،ومل ُ
ختل السنني التي بينهام

من هجامت متفرقة للمدينة إال ان جل تركيزها

كان يصب عىل الزائرين أيام الزيارة األربعينية ،إذ
يتوافد الزوار إىل مدينة كربالء إذ استشهد  20زائر

عىل األقل وأصيب نحو  116آخــرون يف انفجار

باملدينة بتاريخ 2010/2/3م املصادف  18صفر.

واستشهد آخرون يف تفجري دراجة نارية قرب املعهد

الفني رشق مدينة كربالء(.)34

ويف تاريخ 2011/12/20م املوافق  26حمرم

ـجـ َـرت سيارتان يفصل بني االنفجارين
احلــرام ُفـ ِّ
بضع ساعات ،االنفجار األول ُا ِ
ستهدف فيه حمطة
للحافالت يف رشق كــربــاء استشهد فيه سبعة

أشخاص ،وتسبب يف إصابة ضعف هذا العدد،

واالنفجار الثاين حدث يف جنوب كربالء وازهق 18

روح ًا

()35

وبتاريخ 2012/12/ 31م املوافق  18صفر

حدثت سلسلة هجامت وتفجريات يف أنحاء خمتلفة

من املدينة تستهدف حمبي آل البيت عىل نحو خاص

يف مناطق متفرقة ،وكثري ًا ما كانت كربالء تتعرض

(تفجيرات كربالء )2011
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لتفجريات وهجامت من جانب املتطرفني الذين

توفري اخلدمات االجتامعية وتعزيز االمن الفكري

األمنية حتسنت يف السنوات األخرية وباتت اهلجامت

ترويع األمنني ،وسفك دماء األبرياء وتدمري املنشآت

كانوا يعدوهنا هدفهم األول ،غري ّ
أن األوضــاع
يف املدينة نادرة للغاية.

لكن خاليا نائمة لتنظيم «الدولة اإلسالمية»

(داعــش) الذي اندحر رسمي ًا من العراق يف هناية

للشباب وتعريف الرأي العام بأن اإلرهاب يستهدف
احليوية وبينت ذلــك من خــال القاء العديد من
اخلطب التي حثت عىل نبذ الطائفية وتوحيد صفوف

أبناء املجتمع من خالل التعايش السلمي ونبذ الفرقة

2017م عاودت نشاطها من جديد ،إذ استشهد 12

ومن اخلطب التي أوصت عىل نبذ الطائفية نورد ما
َ ْ
َّ
ييل :بسم اهلل الرمحن الرحيم
واع َت ِص ُموا ِبَبْ ِل اللِ
َ ً َ ََ ُ
ِيعا َول تف َّرقوا
ج

حافلة ركاب صغرية عند املدخل الشاميل لكربالء،

متـ ّـر األمــة االسالمية بظروف عصيبة وتواجه
متس حارضها وهتدّ د
أزمات كربى و حتدّ يات هائلة ّ

شخص ًا عىل األقل ،بينهم نساء وأطفال ،وأصيب
مخسة آخرون بجروح يف تفجري بعبوة ناسفة استهدف

قبيل الزيارة األربعينية بتاريخ  2019/9/20م
املصادف  22حمرم احلرام(.)36

وبعد أن استعرضنا أبرز اهلجامت التي تعرض

هلــا زوار االمـــام احلسني كــانــت ومــازالــت
مدينة كربالء جزء ًا فعاالً يف صناعة حارض الوطن
ومستقبله ،ويذكرنا التاريخ بأن الدماء التي سالت

عــى ارضــهــا ،اسهمت يف تعزيز دور املدينة يف
املشاركة لتعزيز السلم املجتمعي ،وتكتسب أمهية
هذه املشاركة من حيث كوهنا تضم العديد من العلامء
واالدبــاء واملثقفني لتنمية الوعي بخطورة التطرف
واإلرهاب وتعد الركيزة والدعامة التي تتمثل بكوهنا

منرب املرجعية الدينية والتي يعتمد عليها املجتمع يف

تنمية الوعي والشعور بخطر التطرف واإلرهاب من
خالل نرش ثقافة الوعي وبناء السالم للمشاركة ببناء
املجتمع فكريا وعقائديا ومواكبة التقدم للوصول

اىل مصاف الدول املتقدمة ،وال خيفى عىل أحد دور
املرجعية الدينية اإلجيايب يف املجتمع والذي اسهم يف

مكافحة اإلرهاب وتعزيز التسامح الديني من خالل

مستقبلها ،و يدرك اجلميع ـ و احلال هذه ـ مدى احلاجة

رص الصفوف ونبذ الفرقة واالبتعاد عن النعرات
اىل ّ

الطائفية و التجنّب عن إثارة اخلالفات املذهبية ،تلك
اخلالفات التي مىض عليها قرون متطاولة وال يبدو

سبيل اىل ح ّلها بام يكون مرض ّي ًا و مقبوالً لدى اجلميع،
فال ينبغي اذن إثارة اجلدل حوهلا خارج إطار البحث

متس أصول الدين
العلمي الرصني ،والسيام اهنا ال ّ
واركــان العقيدة ،فان اجلميع يؤمنون باهلل الواحد
األحد وبرسالة النبي املصطفى وباملعاد وبكون

القرآن الكريم ـ الذي صانه اهلل تعاىل من التحريف

ـ مع السنة النبوية الرشيفة مصدر ًا لألحكام الرشعية
وبمودة أهل البيت ،ونحو ذلك مما يشرتك
فيها املسلمون عامة و منها دعائم االسالم :الصالة
والصيام واحلج وغريها.

فهذه املشرتكات هي االســاس القويم للوحدة

االسالمية ،فال بدّ من الرتكيز عليها لتوثيق أوارص
املحبة واملودة بني أبناء هذه األمة ،وال أقل من العمل
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عىل التعايش السلمي بينهم مبني ًا عىل االحــرام

االحتقان الطائفي وصـــوالً اىل أهـــداف معينة.

والطائفية أ ّي ًا كانت عناوينها.

مصادرها املوثوقة ـ ككتبه الفتوائية املعروفة املو ّثقة

املتبادل وبعيد ًا من املشاحنات واملهاترات املذهبية

ورقي
فينبغي لكل حريص عىل رفعة االســام
ّ
املسلمني أن يبذل ما يف وسعه يف سبيل التقريب

بينهم والتقليل من حجم التوترات النامجة عن بعض
التجاذبات السياسية لئال تؤدي اىل مزيد من التفرق
والتبعثر وتفسح املجال لتحقيق مــآرب االعــداء

الطامعني يف اهليمنة عىل البالد االسالمية واالستيالء

عىل ثرواهتا.

من املالحظ ـ ولألسف ـ أن بعض االشخاص

واجلهات يعملون عىل العكس من ذلك متام ًا ويسعون

لتكريس الفرقة واالنقسام وتعميق هوة اخلالفات
الطائفية بني املسلمني ،وقد زادوا من جهودهم يف
اآلونــة األخــرة بعد تصاعد الرصاعات السياسية

يف املنطقة واشتداد النزاع عىل السلطة والنفوذ فيها،
فقد جدّ وا يف حماوالهتم إلظهار الفروقات املذهبية

ونــرهــا بــل واالضــافــة عليها مــن عند أنفسهم

ـدس والبهتان لتحقيق ما
مستخدمني أساليب الـ ّ
يصبون اليه من االساءة اىل مذهـب معني والتـنقيص

من حقوق أتباعه وختويف اآلخرين منهم.

ويف إط ــار هــذا املخطط تنرش بعض وسائل

اإلعـــام ـ مــن الفضائيات ومــواقــع االنرتنيت
واملــجــات و غريها ـ بــن احلــن واآلخ ــر فتاوى

غريبة تيسء اىل بعض الفرق و املذاهب االسالمية

وتنسبها اىل سامحة السيد دام ظله يف حماولة واضحة

لإلساءة اىل موقع املرجعية الدينية وبغرض زيادة
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ان فتاوى سامحة السيد دام ظله انــا تؤخذ من

بتوقيعه وختمه ـ وليس فيها ما ييسء اىل املسلمني
مــن سائر الــفــرق واملــذاهــب أبـــد ًا ،ويعلم مــن له

أدنــى إملــام هبا كذب ما يقال وينرش خالف ذلك.
ويضاف اىل هــذا ان مواقف سامحته والبيانات
الصادرة عنه خالل السنوات املاضية بشأن املحنة

التي يعيشها العراق اجلريح ،وما أوىص به أتباعه
ومق ّلديه يف التعامل مع إخواهنم من أهل السنة من

املحبة واالحــرام ،وما أكّد عليه مــرار ًا من حرمة

دم كل مسلم سني ًا كان أو شيعي ًا وحرمة عرضه
وماله والتربؤ من كل من يسفك دم ًا حرام ًا أ ّي ًا كان

صاحبه ....كل هــذا يفصح بوضوح عن منهج
املرجعية الدينية يف التعاطي مع أتباع سائر املذاهب

ونظرهتا إليهم ،ولو جرى اجلميع وفق هذا املنهج مع

من خيالفوهنم يف املذهب ملا آلت االمور اىل ما نشهده
اليوم من عنف أعمى يرضب كل مكان وقتل فظيع

ال يستثني حتى الطفل الصغري والشيخ الكبري واملرأة
احلامل واىل اهلل املشتكى.

نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يأخذ بأيدي اجلميع

اىل ما فيه خري هذه األمة وصالحها انه عىل كل يشء

قدير.

مكتب السيد السيستاين (دام ظله) النجف االرشف
 /14حمرم  1428/املصادف .3/2/2007

محور ال�سلم المجتمعي
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(جدول �أعداد الزائرين)
اعداد الزائرين
15385000
17000000
15229955
14553308

السنة
2017
2018
2019
2020

الخاتمة
من خالل ما ورد يف البحث نشري اآليت:
• ظلم احلكام املتسلطني لشعوهبم وحماولتهم
ا ُملختلفة للقضاء عىل الشعائر احلسينية،
وشعورهم الدائم ان هذه الشعائر هتدد مكانتهم
وزعزعت سلطاهنم ملا حتمله من ِقيم ثورية،
الن ثورة االمام احلسني جاءت لإلصالح

«انام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي

وكان أهم مبدأ من مبادى الثورة احلسينية رفع

الظلم عن املظلومني.

•ايقاظ احلس والوعي لدى الزائرين وحتليهم
باملسؤولية الكاملة من اجل إنجاح الزيارة

واظهارها بأهبى صورها.

•كرس حاجز اخلوف واإلرهاب الذي حاولت
اجلامعات املتطرفة بثه يف نفوس الزائرين وحتريك
روح الثورة والفداء فيها.

)(1االرهاب يف اللغة :هي ِ
زعاج واإلخاف ُة ،ويكون
اإل ُ
(حكم اإلرهاب) أي فرتة
أيض ًا بمعنى احلكم واألمر ُ
متتاز بالقمع القايس ،وبالرعب والتهديد ممَّن يف يده
السلطة ،وبمعنى أدق هو :كل استخدام أو هتديد
ُّ

باستخدام عنف غري مرشوع يتسبب يف حالة من اخلوف
او الرعب بقصد حتقيق تأثري أو السيطرة عىل فرد او

جمموعة من األفراد أو حتى املجتمع بأرسه وصوال إىل
هدف معني يسعى الفاعل سواء كان فردا او اجلامعة

اإلرهابية إىل حتقيقه .الرازي ،امحد بن فارس بن زكريا

(ت395 :هـ 1004/م) معجم مقاييس اللغة ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1979 ،م ،ج،2
ص447؛ عبد احلميد ،امحد خمتار ،معجم اللغة العربية
املعارصة ،ط ،1عام الكتب2008 ،م ،ج ،1ص539؛

حريز ،عبد النارص ،النظام السيايس اإلرهايب ،مكتبة

مدبويل ،القاهرة ،1997،ص.6

)(2الشهرستاين ،أيب الفتح حممد بن عبد الكريم (ت:
548هـ1153 /م) ،امللل والنحل ،حتقيق :امحد
حجازي وحممد رضوان ،مكتبة اإليامن،املنصورة،

2006م ،ج ،1ص.42

)(3املصدر نفسه ،ج ،1ص.98

)(4املعتزلة :أصول مذهبهم هي التوحيد والعدل والوعد
والوعيد واملنزلة بني املنزلتني واألمر باملعروف والنهي

•ازداد الوعي املجتمعي لدى الزائرين بأمهية

عن املنكر فمن خالفهم يف التوحيد سموه مرشك ًا ومن

من اجل ديمومة الزيارة بجميع حماورها.

الوعيد سموه مرجئ ًا .ومن اكتملت له وحتققت فيه هذه

احياء الزيارة األربعينية ،وبذل الغايل والنفيس

خالفهم يف الصفات سموه مشبه ًا ومن خالفهم يف

•ملامرسة الزيارة األربعينية دور إجيايب كبري يف تغيري

األصول اخلمسة فهو معتزيل حق ًا .ينظر :الشهرستاين،

سلوك بعض الزائرين اىل االحسن من خالل
حماولتهم االقتداء باإلمام احلسني.
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امللل والنحل ،ج ،1ص.42

)(5اجلعد بن درهم :من اهل الشام عداده يف التابعني،

محور ال�سلم المجتمعي
زعم ان اهلل مل يتخذ إبراهيم خليالً ،ومل يكلم

)(12هو كتاب البن تيمية كتبه بصيغة رسالة إىل أحد أويل

شمس الدين حممد بن امحد( ،ت748:هـ1347/م)،

ما يراه ابن تيمية ،و ترجم القايض زاده حممد أفندي

موسى فقتل عىل ذلك يف العراق .ينظر :الذهبي،
سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،1930 ،ج ،5ص.433

وضمها ما جيب عىل احلاكم القيام به عىل وفق
األمر،
ّ
الكتاب إىل اللغة الرتكية مع زيادات وتعليقات،

وسامها «تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» ،وقدمها إىل

)(6واصل بن عطاء :ابو حذيفة املعتزيل من موايل

السلطان مراد الرابع .راجع :ابن تيمية ،امحد بن عبد

(131هـ748/م) وهو من اسس مذهب االعتزال.

العمران ،دار عامل الفوائد ،جدة ،مقدمة املحقق،ص.4

بني حنيفة ولد سنة (80هـ699/م) وتويف سنة
ابن خلكان ،امحد بن حممد (ت681 :هـ1282/م)،
وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :احسان

عباس ،دار الثقافة ،بريوت ،ج ،6ص7؛ الذهبي ،سري

أعالم النبالء ،ج ،5ص.464

) (7احلسن البرصي :ابو سعد احلسن بن أيب احلسن

احلليم (ت1327 /728 :م) حتقيق :عيل بن حممد

)(13مراد ،اجلذور التارخيية للتطرف ،ص.221

)(14الكليدار ،حممد حسن مصطفى ،مدينة احلسني ،ضبط
ومراجعة :مركز كربالء للدراسات والبحوث ،ط،1

كربالء2016 ،م،ج ،3ص .115

)(15شاهد عيان.

بن يسار البرصي من أكابر طبقة التابعني تويف سنة

)(16الساعدي ،عبد اجلليل حسني علوان ،اإلدارة

(ت230 :هـ844 /م) الطبقات الكربى ،دار صادر

(2003م) ،دار الدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية،

(110هـ728/م) .ينظر :ابن سعد ،أبو عبد اهلل حممد

االسرتاتيجية للحكومات العراقية قبل وبعد

بريوت،د.ت ،ج ،8ص .476الشهرستاين ،امللل

بغداد2015 ،م ،ص.290

والنحل ،ج ،1ص.53

)(17

)(8الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.53

newsid_7299000/7299882.stm.

)(9الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،1ص.77

)(10امحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب
القسم بن تيمية احلراين احلنبيل ،صاحب البدع والفتاوى
والعقائد املعروفة الذي حكم الفقهاء بضاللته وبفساد

عقيدته فحبسه عامل مرص فصار عاقبة امره انه تويف
يف السجن عام (728هـ1328/م) .القمي ،عباس

(ت1359 :هـ1940 /م) ،الكنى وااللقاب ،مكتبة
الصدر ،طهران ،ج ،1ص.236

) (11مراد ،حيدر فليح ،جملة الباحث ،اجلذور التارخيية
للتطرف لدى التنظيامت االرهابية اإلسالمية املعارصة،
املجلد  ،36العدد  ،11ص.221

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/

)(18

https:// web.archive.org /web /20171114040219 /

http://islammemo.cc/akhbar /arab /2010 /11 /20
/111411.html
)(19موقع العتبة العسكرية.http://askarian.iq/ ،

)(20أخبار قناة الفيحاء عىل موقع اليوتيوب عىل يوتيوب.
)(21القرطاس نيوز اطلع عليه يف .27\7\2014

)(22الطويس ،هتذيب االحكام ،حتقيق وتعليق :السيد
حسن املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية،

طهران ،1365 ،ج ،6ص.52

)(23ابن طاووس ،عيل بن موسى (ت1265 /664 :م)
مصباح الزائر ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم،
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1417ه ،ص .288-287

)(24عىل الرغم من ايراد تعريفات عديدة ملفهوم السلم،

وجهات النظر بني املواطنني من األمور املستحيلة وال

تتناغم مع نواميس احلياة .الزبيدي ،حممد بن حممد
(ت1205 :هـ1790/م) تاج العروس من جواهر

اال اهنا تصب يف معنى واحد ،فقد ذكر علامء اللغة ان:
«السلم ِ
والسلم واحد وهو الصلح» ،واملساملة وترك
َ

القاموس ،دار اهلداية ،ج ،2ص.542

يف امر معني ،فيكون مصطلح السلم بأوجهه املتعددة

االربعينية عىل نحو واسع ومكثف وبينت حجم

احلرب ،وحصول الوفاق ورفع اخلالف واخلصومة

يعني الصلح وهو امر ال خالف فيه ،فالسلم رغم
تعدد معانيه يعرب يف مضمونه عن التصالح والتفاهم
والتقارب ونبذ اخلالفات بني الناس ،إلتاحة الفرصة

للفرد للعيش بأمان بعيدا عن احلروب والنزاعات.
األهوازي ،ابن السكيت (ت244 :هـ858/م)،

ترتيب اصالح املنطق ،حتقيق وترتيب وتقديم
وتعليق :حممد حسن بكائي ،ط ،1نرش :جممع

البحوث اإلسالمية ،مطبعة :مؤسسة الطبع والنرش

يف اآلستانة الرضوية املقدسة ،مشهد1412 ،هـ،
ص 202؛ الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن (ت:

460هـ1067/م) التبيان يف تفسري القران ،حتقيق
وتصحيح :امحد حبيب قصري العاميل ،ط ،1دار احياء
الرتاث العريب ،بريوت1409 ،هـ ،ج ،2ص185؛

املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلامت القران الكريم،

ط ،1مؤسسة الطباعة والنرش وزارة الثقافة واإلرشاد
اإلسالمي ،طهران1417 ،هـ ،ج ،5ص.188

)(26غطت وسائل االعالم والتواصل االجتامعي الزيارة
اخلدمات وأعداد الزائرين التي تقدم للزائرين مما يغني

عن احلديث عن هذه التفاصيل.

)(27راجع :الطربي ،حممد بن جرير (ت310 :هـ/
922م) ،تاريخ الرسل وامللوك ،منشورات مؤسسة
األعلمي ،بريوت :د.ت ،ج ،7ص 365؛ وأيب الفرج

األصفهاين ،عيل بن احلسني (ت356 :هـ966 /م)،

مقاتل الطالبيني ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش،
قم1385 ،هـ ،ص.375-371

)(28راجع خمطط رقم (.)1

)(29نظرا الجتياح فايروس كورونا ملختلف ارجاء العامل
ومنع السفر بني الدول كافة ومنها العراق ،مل يدخل

الزائرون العرب واألجانب إلداء زيارة أربعينية

االمام احلسني لعام 2020م ،وبعد املناشدات

والضغوط الكبرية ،أصدر جملس الوزراء قرارا بالسامح
بأعداد قليلة وحمددة لذا تم االكتفاء بذكر العدد الكيل

للزائرين والصادر من منظومة العد االلكرتوين يف العتبة

)(25هو ذلك التعايش واالستقرار التام بني شعوب مناطق

العباسية املقدسة ومقارنة باعداد الزائرين يف السنوات

االخر ،وتقبل تعايش االقليات مع بعضها وحل

النرشة اإلحصائية السنوية للزيارة االربعينية املباركة،

خمتلفة نتيجة التفاهم وحسن اجلوار واحرتام الراي

السابقة .راجع :مركز كربالء للدراسات والبحوث،

املشاكل باالتفاق دون عنف ،او هو توافر االمن

ط ،1كربالء2021 ،م ،ص.11

واالستقرار والعدل الكافل حلقوق االفراد يف جمتمع

ما ،او بني جمتمعات او دول ،ومن اجلدير ذكره ان
التعايش السلمي بني املكونات االجتامعية واملواطنني

ال يعني بالرضورة تطابق وجهات النظر حول خمتلف
القضايا واألمور التي هتم املواطنني ،ألن تطابق
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واإلرهاب ،دار املرتىض ،لبنان2009 ،م ،ص.86

السالم حممد هارون ،دار الفكر1979 ،م.

) (32ابن طاووس ،اللهوف يف قتىل الطفوف ،ص.7

7.الزبيدي ،حممد بن حممد (ت1205 :هـ1790/م)

) (34وكاالت إخبارية.

8.ابن سعد،ابو عبد اهلل حممد (ت 230هـ844/م)،

) (33الساعدي ،زيارة األربعني ،ص.35

تاج العروس من جواهر القاموس ،دار اهلداية.
الطبقات الكرب ى،دار صادر ،بريوت ،د.ت.

)(35وكاالت إخبارية

 9.الساعدي ،اإلدارة االسرتاتيجية للحكومات

) (36وكاالت إخبارية.

العراقية قبل وبعد (2003م) ،دار الدكتور للعلوم

الم�صادر والمراجع

اإلدارية واالقتصادية،بغداد2015 ،م.

	10.الساعدي ،عبد اجلليل حسني علوان ،حممد عبد

القران الكريم.

1.األهوازي ،ابن السكيت (ت244 :هـ858/م)،
ترتيب اصالح املنطق ،حتقيق وترتيب وتقديم
وتعليق :حممد حسن بكائي ،ط ،1نرش :جممع

البحوث اإلسالمية ،مطبعة :مؤسسة الطبع والنرش
يف اآلستانة الرضوية املقدسة ،مشهد1412 ،هـ.

2.حريز ،عبد النارص ،النظام السيايس اإلرهايب،
مكتبة مدبويل ،القاهرة1997،

3.ابن حجر ،شهاب الدين ابن حجر العسقالين (ت:
852هـ1448/م) فتح الباري يف رشح صحيح

البخاري ،ط ،2دار املعرفة للطباعة والنرش،
بريوت ،د.ت

4.ابن خلكان ،امحد بن حممد( ،ت681هـ1282/م)،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار الثقافة ،بريوت د.ت.

5.الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد( ،ت748:هـ/
1347م) ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب
االرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.1930 ،

6.الرازي ،امحد بن فارس بن زكريا (ت395 :هـ/
1004م) معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد

الرضا ،زيارة األربعني املباركة دالالت وآفاق،

ط ،1مركز كربالء للدراسات والبحوث ،كربالء،
2017م.

11.الشهرستاين ،أيب الفتح حممد بن عبد الكريم
(ت548:هـ1153 /م) ،امللل والنحل ،حتقيق:
امحد حجازي وحممد رضوان ،مكتبة اإليامن،

املنصورة2006 ،م.

12.الطربي ،حممد بن جرير(ت310:هـ922/م)،
تاريخ الرسل وامللوك ،منشورات مؤسسة
األعلمي ،بريوت ،د.ت.

13.ابن طاووس ،عيل بن موسى (ت/664 :
1265م) مصباح الزائر ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،قم1417 ،هـ.

 14.آل طعمة ،سلامن هادي ،كربالء ضحية العنف
واإلرهاب ،دار املرتىض ،لبنان2009 ،م.

15.الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن (ت460:هـ/
1067م) ،هتذيب االحكام ،حتقيق وتعليق :السيد
حسن املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية،

طهران.1365 ،
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16.التبيان يف تفسري القران ،حتقيق وتصحيح :امحد
حبيب قصري العاميل ،ط ،1دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت1409 ،هـ.

17.عبد احلميد ،امحد خمتار ،معجم اللغة العربية
املعارصة ،ط ،1عام الكتب2008 ،م.

18.أيب الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسني (ت:
356هـ966/م) ،مقاتل الطالبيني ،مؤسسة دار

الكتاب للطباعة والنرش ،قم1385 ،هـ.

19.القمي ،عباس (ت1359 :هـ1940 /م) ،الكنى
وااللقاب ،مكتبة الصدر ،طهران.

	20.الكليدار ،حممد حسن مصطفى ،مدينة احلسني،
ضبط ومراجعة :مركز كربالء للدراسات

والبحوث ،ط ،1كربالء2016 ،م.

 21.مراد ،حيدر فليح ،جملة الباحث ،اجلذور التارخيية
للتطرف لدى التنظيامت االرهابية اإلسالمية
املعارصة ،املجلد  ،36العدد .11

22.مركز كربالء للدراسات والبحوث ،النرشة
اإلحصائية السنوية للزيارة األربعينية املباركة،

ط ،1كربالء2021 ،م.

23.املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلامت القران
الكريم ،ط ،1مؤسسة الطباعة والنرش وزارة
الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،طهران1417 ،هـ.

24.وكاالت إخبارية.
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بين االخالق الح�سينية والزيارة االربعينية الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي فكر ًا ونهج ًا
وتطبيق ًا
أ .م .د .عيل ابراهيم عبيد
كلية اآلداب  -اجلامعة املستنرصية
ali76@uomustansiriyah.edu.iq

الملخ�ص
يعيش العامل اليوم رغم التقدم احلضاري والعلمي الذي يشهده حالة من اجلمود والسطحية يف العالقات،

وامليل اىل القوة لتحقيق املصالح ومد النفوذ وقد تركت هذه السياسة وهذا احلال انطباع ًا مشاهب ًا حتى عىل نفوس
العامة من الناس اذ ابتعد قسم كبري من البرش بفعل هذه االجواء عن حب التسامح والتعايش السلمي وغريها

من مظاهر احلياة االنسانية الصحيحة التي ارادها اهلل سبحانه هلذا املخلوق الذي كرمه عىل سائر املخلوقات،
وهذه هي املشكلة التي يعاين منها عاملنا اليوم وانسان هذا العرص والتي هي مشكلة البحث.

لذا اردنا االشارة يف بحثنا هذا اىل يشء من تراث االمام احلسني وهنجه يف التسامح والتعايش السلمي،

ملا يف هذا النهج من اثر كبري يف امكانية تصحيح املسار اذا تم االقتداء حقيقة هبذا النهج الكريم ،سيام اذا اتبعنا
التدرج والتسلسل يف خطوات االمام هبذا الشأن والذي بيناه يف هذا البحث املتواضع الذي قسمناه اىل مبحثني
رئيسيني جاء االول بعنوان (التسامح يف فكر االمام احلسني واثاره وابعاده) اذ حتدثنا فيه عن هنج االمام

احلسني يف التسامح الفكري كونه اساسا ومنطلقا لفروع التسامح االخرى ،واتينا بشواهد عىل تسامح االمام

الفكري واالجتامعي واالنساين،كام ارشنا اثر هذه الشواهد واملواقف يف نفوس اتباع وحمبي االمام سيام يف
الزيارة األربعينية املباركة حيث الصور املرشفة من التسامح االنساين مع عموم الناس دون متييز بني ٍ
احد واخر.
اما املبحث الثاين فقد انطوى حتت عنوان (التعايش السلمي يف فكر االمام احلسني واثاره وابعاده) اذ

بينا يف هذا املبحث رغبة االمام وهنجه يف جتسيد التعايش السلمي واقعيا بدء ًا من رفضه لطلب اهل الكوفة

بالثورة عىل معاوية بعد استشهاد االمام احلسن واهناء الصلح املربم بينهام ،كون ان صاحب الصلح قد
استشهد ،وايضا عدم التزام معاوية من اي بند من بنوده .ومرورا برحيل االمام من املدينة اىل مكة ومنها اىل
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 وكذلك موقفه مع جيش احلر عندما امر اصحابه بسقي القوم،العراق رغبة يف التعايش السلمي وجتنبا للحرب

. ومنع رغبة البعض بقتاهلم،وترشيف خيوهلم

 والسامح ألصحابه يف التكلم مع القوم كل،وإنتهاء ًا بمواقفه يوم العارش من حمرم يف نصح القوم وارشادهم

.هذا رغبة يف السلم وجتنب احلرب

كام بينا يف هناية هذا املبحث مدى تأثر اتباع االمام هبذا النهج القويم يف حبهم لتعايش وجتنبهم دائام البدء يف

.القتال تأسيا بأخالق ال الرسول ومنهم االمام احلسني

. األخالق احلسينية، التسامح والتعايش السلمي، الزيارة االربعينية:كلامت مفتاحية

Between Hussainiya Ethics and the Arbaeen Visitation, Tolerance and
Peaceful Coexistence in Thought, Approach and Application
Prof. Dr. Ali Ibrahim Obaid
College of Arts - Al-Mustansiriya University
Abstract
The world lives today despite the civilized and scientific progress that it is witnessing in a
state of stagnation and superficiality in relations, and the tendency to force to achieve interests
and extend influence. Peaceful coexistence and other aspects of the right human life that God
Almighty wanted for this creature, which He honored above all other creatures, and this is the
problem that our world suffers from today and the people of this age, which is the problem of
research.
Therefore, we wanted to point out in this research to something from the heritage of Imam
Al-Hussein (peace be upon him) and his approach to tolerance and peaceful coexistence, because this approach has a great impact on the possibility of correcting the path if this noble
approach is truly imitated, especially if we follow the gradual sequence in the steps of the Imam
with this The matter that we have explained in this modest research, which we divided into
two main sections, came the first entitled “Tolerance in the Thought of Imam Hussein (peace be
upon him) and its Effects and Dimensions” in which we talked about Imam Hussein’s approach
to intellectual tolerance as a basis and a starting point for other branches of tolerance, and we
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came with evidence of the Imam’s tolerance Intellectual, social and human, as we have indicated, the impact of these witnesses and attitudes on the hearts of followers and lovers of the
Imam, especially in the blessed forty pilgrimage, where honorable images of human tolerance
with the general public without discrimination between one and the other.
As for the second topic, it was covered under the title (Peaceful Coexistence in the Thought
of Imam Al-Hussein (peace be upon him) and its effects and dimensions).and the termination
of the conciliation concluded between them, given that the conciliator was martyred, and also
that Muawiyah did not abide by any of its clauses.
And passing through the Imam’s departure from Medina to Mecca and from there to Iraq in
the desire for peaceful coexistence and to avoid war, as well as his position with the Free Army
when he ordered his companions to water the people and groom their horses, and prevented
some from wanting to fight them.
And ending with his stances on the tenth of Muharram in advising and guiding the people,
and allowing his companions to speak with the people, all of this is a desire for peace and to
avoid war.
We also showed at the end of this topic the extent to which the followers of the Imam were
affected by this right approach in their love for coexistence and always avoiding starting to fight
in keeping with the morals of the Prophet, including Imam Hussein (peace be upon him).
Keywords: the fortieth visitation, tolerance and peaceful coexistence, Husseini morals.
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المقدمة
لقد سجل تاريخ االنسانية الطويل صورا مروعة

من آالم االنسان واحزانه ومعاناته ،فكانت بحق
صفحات مظلمة يف ذلــك التاريخ ،اال ان ذلك

السجل فيه ايضا كثري من الصفحات املرشقة باملواقف
االنسانية املرشفة واملعربة عن تسامي الروح االنسانية
اىل اعىل مراتب العطاء والكامل والتي ضلت خالدة

يف ذهن التاريخ تتناقلها االجيال وتنهل منها دروسا
وعربا سامهت يف بناء جمدها وعزها ملا فيها من اعامق
وابعاد انسانية واخالقية وحضارية.

ومن بني ذلك مواقف وصور التسامح والتعايش

الــذي جسده ابــو االحــرار االمــام احلسني يف

افعاله واقواله وعىل امتداد حياته املباركة ،وما تركته
هذه املواقف والصور من أثر كبري وبالغ يف نفوس
اتباعه وحمبيه اىل يومنا هذا.

لذا راينا من املناسب االشــارة اىل بعض تلك

الصور من التسامح والتعايش السلمي يف هذا البحث
املتواضع الــذي قسمناه اىل مبحثني رئيسيني جاء

االول بعنوان (التسامح يف فكر االمام احلسني

واثاره وابعاده) اذ حتدثنا فيه عن هنج االمام احلسني

يف التسامح الفكري كونه اساسا ومنطلقا لفروع
التسامح االخرى،واتينا بشواهد عىل تسامح االمام

الفكري واالجتامعي واالنساين،كام ارشنا اثر هذه

امــا املبحث الــثــاين فقد انــطــوى حتــت عنوان

(التعايش السلمي يف فكر االمام احلسني واثاره
وابعاده) اذ بينا يف هذا املبحث رغبة وهنج االمام

يف جتسيد التعايش السلمي واقعيا بدء ًا من رفضه
لطلب اهل الكوفة بالثورة عىل معاوية بعد استشهاد
االمام احلسن واهناء الصلح املربم بينهام ،كون
ان صاحب الصلح قد استشهد ،وايضا عدم التزام
معاوية بأي بند من بنوده.

ومرورا برحيل االمام من املدينة اىل مكة ومنها

اىل العراق رغبة يف التعايش السلمي وجتنبا للحرب،

وكذلك موقفه مع جيش احلر عندما امر اصحابه

بسقي القوم وترشيف خيوهلم ،ومنع رغبة البعض

بقتاهلم.

وانتهاءا بمواقفه يوم العارش من حمرم يف نصح

القوم وارشادهم ،والسامح ألصحابه يف التكلم مع
القوم كل هذا رغبة يف السلم وجتنب احلرب.

كام بينا يف هناية هذا املبحث مدى تأثر اتباع االمام

هبذا النهج القويم يف حبهم لتعايش وجتنبهم دائام

البدء يف القتال تأسيا بأخالق آل الرسول ومنهم
االمام احلسني.

المبحث االول :الت�سامح في فكر االمام
الح�سين (عليه ال�سالم) واثاره وابعاده

الشواهد واملواقف يف نفوس اتباع وحمبي االمام سيام

فضل الباري سبحانه وتعاىل بني االنسان
لقد ّ

التسامح االنساين مع عموم الناس دون متييزا بني

العظمى ،وم ّن عليهم من الصفات واخلصال التي

يف الزيارة األربعينية املباركة حيث الصور املرشفة من

وميزهم عىل سائر خملوقاته بام وهبهم من النعم

احدا واخر.

افتقر هلا كثريا من املخلوقات غريهم ،او كانت
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نسب تلك الصفات واخلصال وحتى النعم عند تلك

العامل املتمدن اليوم زيفا تأسيسه والدعوة له ،حيث

ذلك الرتاحم والتسامح والتعايش مع الغري ،وهذه

قبل اربعة عرش قرن ًا تقريب ًا عىل يد حامل لواء الفكر

املخلوقات ُ
اقل بكثري مما لدى االنسان ،ومن بني
االمور وغريها هلا من االسس والقواعد ما جتعلها
تتفاوت بني انسان واخر.

فاملعرفة وااليامن والعمل الصالح الخ هي احد

اهم االسس لتعاظم درجــات التسامح والتعايش
او ضعفها ،فكلام كانت هذه االسس اقوى وامتن،

كلام كان لتلك اخلصال الكريمة مساحة اوسع يف
نفس االنسان ،وقد حاز آل النبي الكرام ومنهم

سيد الشهداء االمــام احلسني عىل جمامع تلك

االسس والقواعد ،فارتقى بنفسه املطمئنة باحتواء

تلك اخلصال ،بل تربع عىل عرشها ،وكتب بأحرف
من نور مواقف انسانية عظمى ظلت عنوانا خالدا

للتسامح والرتاحم والتعايش ،فسمت امما واجيال
بحبها واالقــتــداء هبا وعشق مؤسسها ومنظرها
وجسدوا واقعي ًا اثار ذلك احلب واالقتداء ،بمواقف

اهبرت النفوس وحريت العقول ووجهت االنظار

اىل حقيقة وعظمة رسالة ذلك املؤسس واملنظر حيث
التأثري البالغ يف نفوس اتباعه وحمبيه من جهة ،ومن

جهة اخرى تكالب اعدائهم عىل التنكيل هبم وابعاد
الناس عن حقيقة وعظمة ملهمهم وقائدهم االمام
احلسني الذي جسد عشاقه وحمبيه فكره وهنجه
ومبادئه يف التسامح والتعايش يف ايام زياراته املباركة،

سيام الزيارة االربعينية التي اضحت اليوم ظاهرة
عاملية اجربت األعداء قبل األصدقاء واالعداء عىل
دراستها وحتليليها والوقوف عىل مفاصلها والتي
من بينها التسامح والتعايش السلمي الذي ادعى

تفاجئ ان اسس وقواعد ما ادعاه قد تم التنظري هلا
واجلهاد االمام احلسني الذي رسم اروع الصور

يف التسامح الفكري واالجتامعي واالنساين وغريها
وجسد تلك الصور بمواقف خالدة وعظيمة نشري اىل

اليسري منها:

 .1التسامح الفكري

ال خيفى عىل أحد ان التسامح بكل اشكاله وانواعه

حممود ونافع ،ملا له من اثــار وابعاد اجيابية نفسية
واجتامعية ،والتسامح الفكري أحد هذه االنواع بل

امهها ألنه االساس لكل انواع التسامح.

لــذا اوىل اهــل البيت الــكــرام ومنهم االمــام

احلسني هذا النوع من التسامح اهتامما بالغا،

بدليل ضخامة ما تركه االمام من شواهد حية
باألفعال قبل االقــوال ،لكي يعلم اجيال املسلمني

عظمة وسمو دينهم احلنيف واحــكــامــه ،واهنــم

مسؤولون عن نرشه وتطبيقه لعموم االنسانية.

ومن بني تلك الشواهد ما نقله املؤرخون مع من

خيطئ بحقه ،فقد قال رجل للحسني« :إن فيك

كربا ،فقال له اإلمام :إن الكرب كله هلل وحده وال
َ َّ
يكون يف غريه ،إن ّيف عزة ،وتال قول اهلل تعاىل
﴿و ِلِ
ْ
ولِ َول ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
العِ َّزةُ َول َِر ُس ِ
ِني﴾(.)2(»..)1
وهنا نرى لطف االمام احلسني وبساطته يف

التعامل مع هذا الناقد ،الذي التبس عليه االمر ،او

عانى من غموض يف هذه املسالة ،او انه من املغرر

هبم الخ ،لذا رأى االمام رضورة انصافه فكريا يف
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بيان ما التبس عليه من احلقيقة ،وتوضيح االمر له،

عن السبيل ،قائال غري اجلميل ،يا ابن األزرق أصف

التوجيه والنصيحة مرة ،ولكي يعلمنا كيفية التسامح

ال يدرك باحلواس ،وال يقاس بالناس ،قريب غري

وارشاده اىل الصواب ،ألن هذا من واجب االمام يف
والتعامل مع املخالفني لنا يف الراي واالفكار اخرى،

ولكي يرشد االجيال اىل أرقى االساليب االنسانية يف

التعامل مع الغري.

ولو اراد االمام ان يغضب او يرد الناقد بزجر

وخشونة ،ألزداد بغضه لإلمام ،او لإلسالم إذا كان

الناقد من دين اخر ،لكن االمام بأسلوبه هذا حبب له

شخصه اوالً وتقبل ما يطرحه عليه من رؤى وافكار
فيام نقده ثانيا ،اذ بني له ان الكرب هلل وحده سبحانه
وليس لإلنسان شيئ ًا يف ذلك ،وانام ما رآه يف االمام

هو صورة من صور العزة التي ارادها الباري سبحانه
ِ
لعباده املؤمنني ،حيث اعطاه الدليل عىل ذلك عندما
تال عليه اآلية املباركة سالفة الذكر.

ان هذا املستوى من التسامح الفكري يف تراث

االمام مل يقترص عىل هذا الصنف من الناس
فحسب ،وانام شمل حتى املجاهرين بعدائهم ،فهذا

نافع بن االزرق اخلارجي( )3يقطع حديث عبد اهلل بن
العباس( )4يف املسجد بقوله« :يا ابن عباس تفتي الناس

يف النملة والقملة؟! صف يل إهلك الذي تعبده! فقال
االمام احلسني و كان حارض ًا :إ ّيل يا بن األزرق قال

ابن األزرق وكان مبغضا ألهل البيت :لست
إياك أسأل قال ابن عباس :يا ابن األزرق إنه من

أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم فأقبل نافع نحو
احلسني فقال له احلسني :يا نافع إن من

وضع دينه عىل القياس مل يزل الدهر يف االلتباس،

سائال ناكبا عن املنهاج ،ظاعنا باالعوجاج ،ضاال
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إهلي بام وصف به نفسه ،وأعرفه بام عرف به نفسه،
ملتصق ،وبعيد غري منتقص ،يوحد وال يبعض،

معروف باآليات ،موصوف بالعالمات ،ال إله إال

هو الكبري املتعال ،فبكى ابن األزرق وقال :يا حسني
ما أحسن كالمك؟! قال له احلسني :بلغني أنك

تشهد عىل أيب وعىل أخي بالكفر وعــي؟ قال ابن

األزرق أما واهلل يا حسني لئن كان ذلك لقد كنتم منار

اإلسالم ونجوم األحكام ،فقال له احلسني :إين

سائلك عن مسألة قال :اسأل فسأله عن هذه اآلية:
ْ َ ُ ََ َ َُ َْ َ َْ
وأَ َّ
َ
ي )5(يا ابن
يم
ت
ي
ي
م
ل
ِغ
ل
ن
ك
ف
ار
د
ال
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
األزرق من حفظ يف الغالمني ؟” قال ابن األزرق:

أبومها؟ قال احلسني« :فأبومها خري أم رسول اهلل
صىل اهلل عليه واله وسلم؟ “فقال ابن االزرق قد انبأنا

اهلل انكم قوم خصمون. »...
()6

ان يف هذه الرواية صــور ًا عظيمة من التسامح

الفكري واالخالقي الراقي التي تُنبئ عن عمق
معريف وايامين واخالقي كبري.

فعدم مباالة االمام بتجاهل ابن االزرق اياه بقوله

(لست اياك اسال) دلي ً
ال وشاهد ًا عىل نفس االمام
املفعمة باللطف والتسامح واحلــب للغري ،وهذه

الرفعة والسمو جعله اهلل سبحانه يف اوليائه الصاحلني

لكي يكونوا منار ًا يقتدي هبم سائر اخللق ،ويتعلموا
منهم اخلري والرمحة والصالح ،ولكي يكونوا عنوان ًا
بارزا لتجليات لطف اهلل سبحانه ورمحته يف العباد،

فمحاولة ابن االزرق يف اغضاب االمام واستصغاره
تأت ُاكلها ومل ِ
مل ِ
جتد نفع ًا بسبب ما اسلفنا يف صفة
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التسامح املتجذرة يف نفسه املباركة وكذلك البعد

ال فرق وال متييز بني احد واخر ألي سبب واعتبار،

بأسلوبه وعظيم بالغته ودقة اجلواب لسؤاله ،حتى

حيث تتجىل بوضوح اعىل صور التواضع والرمحة

املعرفة واالنساين لديه ،حيث استوعب ابن االزرق

سقط وتالشى ما يف نفس ابن االزرق من املكابرة
والعناد واذعن صاغر ًا لسدادة جواب االمام ،اذ مل
يملك نفسه يف البكاء وابداء االعجاب لكالم االمام

وحسن جوابه.

وهكذا هيأ االمام احلسني بلطفه وتساحمه

نفس ابن االزرق ملعاجلة قضية عدائه العقائدي مع

آل النبي الكرام ،ومتم احكامه وهيمنته عىل عقل ابن
االزرق ونفسه بام استدل عليه من القران الكريم

يف آية اجلدار حتى اجرب ابن االزرق عىل االعرتاف
رصاحة بأن اهل البيت اهل معرفة وحجة ودليل.

وال اثر او وجود للطبقية او العنونة او التشخيص،
واملودة بني الناس فيظهر ذلك احلشد العظيم كأنه

ارسة واحدة يسود اجوائها اللطف واملــودة ،وهذا

االرتقاء بنفس االنسان هو يسري ما اراد االمام من
حتقيقه يف هنضته االنسانية املباركة التي مل ُيط ابعاد
واعامق اهدافها زمان او مكان ،ملا فيها من قابلية
وحيوية يف التجدد والتأثري.
 .2التسامح االجتامعي

لــقــد اس ــس اه ــل الــبــيــت الــكــرام بمواقفهم

وتوجيهاهتم منظومة اخالقية متكاملة ،من شأهنا بناء
املجتمعات بناء ًا انسانيا واخالقيا دقيق ًا ،اذ وضعوا

وهكذا يرضب لنا ابو االحرار اروع االمثلة

بفكرهم الوقاد اساليب ومناهج للتعامل احلسن

وحسن االسلوب واملجادلة بالتي هي أحسن ،ألهنا

االمام احلسني يقول« :العمل احلسن عبادة» .

يف التسامح الفكري واقناع املقابل باحلجة والدليل
السبيل االمثل لرتويج الفكر واالخــاق واشاعة
احلب والتسامح وكسب املخالف.

الذي يؤدي اىل املحبة واملــودة ما بني الناس ،فهذا
()7

وهنا نرى التأسيس الفكري واالجتامعي لبناء

املجتمع بناءا صحيحا ،فهو يبني ان اي عمل

وه ــذا مــا اراده اهــل البيت الــكــرام واالم ــام

صالح وحسن هو عبادة وتقرب هلل سبحانه ،ألن من

والتعامل مع االخرين بفكر وتسامح ،لــذا نرى

الباري بل ويأمر به ألنه سبحانه اكد يف عموم رشائعه

احلسني مــن اتباعهم وحمبيهم يف الــدعــوة
ونلمس التطبيق احلي هلذا النهج الكريم يف زيارة

االربعني املباركة عىل يد قسم كبري من خدام و زوار

االمام وحمبيه يف تعاملهم مع ضيوف االمام من داخل
القطر وخارجه ،حيث اللطف والتسامح والتواضع

يف التعامل الفكري واالجتامعي ،لذا اضحت زيارة

االربعني املباركة عنوان ًا عاملي ًا للتعايش املجتمعي ،اذ

شأنه خدمة وافادة واسعاد الناس وهذا ما يرىض له
واحكامه عىل لزوم بلوغ االنسان مرتبته االنسانية

التي ارادهــا اهلل له ،اذ يسعد ويأنس بمن حوله،

وكذلك من حوله يأنسون ويسعدون به.

وهذا القول وامثاله هو دافع للناس عموما وحمفز

عىل العمل الصالح واحلسن وخدمة املجتمع ،اذ

سعى ال النبي الكرام لتحقيق ذلك وترسيخه اساس ًا
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يف النفوس ،كي تصبح مهيئة ومنتجة لكل ما يصلح
به احوال الناس واملجتمع.

وإذا مــا بلغ الــنــاس مثل هــذا املــســتــوى من

احلب والرغبة يف االحسان لألخرين نجد االمام
احلسني يرتقي هبــم اىل مــا هــو أفضل لبناء

وصالح أنفسهم وكذلك املجتمع ،اذ يوجههم اىل

غض الطرف عن االساءة وحتمل اخطاء االخرين،
فيقولَ « لو َشتَمني رج ٌل يف ِ
هذ ِه اال ُذ ِن-وأو َم َأ
َ َ ُ
لت ذلِ َك
-واعت ََذ َر يل ِف االخــرىَ ،ل َقبِ ُ
َإل ال ُيمنى َ
ِمن ُه»(.)8
وهكذا هنج اهل البيت يف االرتقاء باإلنسان

اىل ما هو أسمى وأفضل فبعد ان يزرعوا يف عقول

الناس ونفوسهم حب العمل احلسن ،وانه عبادة هلل

سبحانه ،يطلبوا منهم التغايض عن اخطاء االخرين
وقبول العذر منهم ،ألن هذا متمم للعمل الصالح،
قرب ملرضاة الباري أكثر فأكثر.
و ُم ّ

َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َّ
َ َّ ْ َ
اللِ ۚ إنَّ ُه َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم
ِ
مِن الشيط ِ
ان نزغ فاستعِذ ب ِ
َّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ ّ َ َّ
الشيْ َ
ان
ط
 200إِن الِين اتقوا إِذا مسهم طائِف مِن
ِ
َ
َ َ َّ ُ َ َ ُ ُّ ْ ُ َ
ْ ُ
صون ِ 201إَوخ َوان ُه ْم َي ُم ُّدون ُه ْم
تذكروا فإِذا هم مب ِ
ْ َ ّ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
صون )9(202ثم قال له :خفض
غ ثم ل يق ِ
ِف ال ِ
عليك ،استغفر اهلل يل ولك ،إنك لو استعنتنا ألعناك،

ولو اسرتفدتنا لرفدناك ،ولو اسرتشدتنا لرشدناك
َ َ َ
فتوسم منه الندم عىل ما فرط منه ،فقال :قال ل
ُ َ
َْ َ ََ ُ ْ
ْ
َّ َ ُ
ث
يب عليْك ُم الَ ْو َم ۖ َيغفِ ُر الل لك ْم ۖ َوه َو أ ْر َح ُم
ت ِ
اح َ
َّ
الر ِ
ِني ،)10(أمن أهل الشام أنت؟ قال :نعم،
فقال :شنشنة أعرفها من أخزم( ،)11حيانا اهلل وإياك،
انبسط إلينا يف حوائجك وما يعرض لك جتدين عند

أفضل ظنك إن شاء اهلل تعاىل .قال عصام :فضاقت
األرض عىل الشامي بام رحبت ،وقال :ووددت لو

ساخت يب ،ثم سللت منه لــواذا وما عىل األرض
أحب إيل منه ومن أبيه

.

()12

ويف هذه الرواية نرى ونلمس حجم ومقدار

وقد طبق اهل البيت ومنهم سيد الشهداء

التسامح والرمحة يف نفس االمام إذا تعامل بكل

اوالً ،ثم نصحوا به الناس ،هلذا نرى مدى وقع

بأخالقه وحسن تعامله عداء هذا االنسان اىل ندم ثم

ما وجهوا الناس به من اخلري والصالح عىل أنفسهم
كالمهم وتأثريه يف النفوس كونه ناجت ًا عن افعال
وتطبيق قبل االقوال ،فقد روى املؤرخون ان شخص ًا

دخل املدينة فرأى االمــام احلسني وحسده ملا

رأى فيه من هيبة ووقار فسأله :أنت ابن أيب تراب؟
فقال :نعم ،فبالغ يف شتمه وشتم أبيه فنظر إليه االمام

نظرة عاطف رؤوف ،ثم قال :أعوذ باهلل من الشيطان
ُ ْ ْ ْ
الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم خ ِذ ال َعف َو َوأ ُم ْر
ْ
ْ
ََ ْ ْ
َّ َ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
بِال ُع ْر ِف وأع ِرض ع ِن الاهِل ِني ِ 199إَوما يزنغنك
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وحول
لطف وانسانية مع هذا الشاتم رغم اساءتهّ ،
اىل حمبة ،وبعدها اىل اجالل واكبار.

ومثل هذا املوقف العرشات يف تاريخ هذا االمام

اهلــام ،وكذلك سائر ائمة اهلــدى والصالح

لكي يرسموا بنهجهم القويم هذا الطريق االمثل
لبناء نفس االنسان والسبيل اىل اعامر املجتمعات
واالوطان.

ولنتصور حال املجتمعات االنسانية إذا ما بلغت

محور ال�سلم المجتمعي

مثل هذا املستوى من اخللق وحسن التعامل وفيض

تلك امليادين هو ميدان التسامح االنساين الذي رسم

واالستقرار والرقي واالزدهار ،وهذا عني ما اراده

حمو معاملها واثارها ملا هلا من ابعاد انسانية واخالقية

التسامح بينها ،حيث سيادة اللطف واملودة واالمن

الباري ألفضل خملوق خلقه وهو االنسان ،اذ امره

بذلك وبام يصلح شأنه يف مجيع رشائعه وتعاليمه.

ويمكننا حتسس رمحة ونفحات تلك االجــواء

ايام اربعينية االمام احلسني ومجيع الزيارات،
اذ نرى الرتاحم والتسامح واملحبة ما بني الناس كام

نرى فيض العطف واملودة والتواضع بينهم ،وسيادة
التجاوز والعفو عن االســاءة ،وغض الطرف عن

اخطاء االخرين ،كل هذا بفضل االرتباط احلقيقي

باملعصوم يف مثل تلك االيام املباركات ،واال
فالناس نفسهم نجد منهم غري ذلك بعد ايام الزيارة،
غري ان اهل البيت يريدون منا دوام احلال يف

سيادة الرمحة واملحبة بيننا ،وكذلك مع عموم اصناف

البرش دون متييز عىل اســاس الدين او العرق او

القومية الخ.

فيه االمام احلسني صور ًا خالدة مل يكن لغبار التاريخ

اجربت ألسنة املؤرخني واقالمهم عىل توثيقها ونقلها
لألجيال املتعاقبة ،ومن بني تلك الصور اخلالدات:

 .أموقف االمام احلسني مع اسامة بن زيد(،)13
عندما كان مريض ًا وعىل فراش املوت ،اذ دخل

عليه االمام فرأه مهموم ًا حزين ًا فسأله االمام

مما مهك وحزنك يا اخي قال اسامة :دينا ً علية

ستون الف ًا أخشى ان اموت وتبقى يف عنقي،
قال االمام انا اقضيه عنك ،قال اسامة :ولكن

أخشى ان اموت قبل ذلك فطمأنه االمام وبادر
اىل سدادها قبل موت اسامة(.)14

ويف هذا املوقف النبيل صور عظيمة من التسامح

والرمحة سجلها ابو االحرار منها:

•عدم نظر االمام اىل موقف اسامة السلبي مع
ابيه امري املؤمنني اذ مل يبايعه ومل ينارصه ايام

حكمه وخالفته.

 .3التسامح االنساين

لقد سجل التاريخ االنساين عموم ًا واالسالمي

خصوص ًا مواقف ًا مشهودة لكثري من العظامء يف ميادين
خمتلفة ،حيث اشتهر البعض من اولئك العظامء

بتفوقهم يف ميدان ما دون غريه ،اال اهل البيت الكرام
ومنهم االمام احلسني كان تفوقهم وحضورهم

يف مجيع امليادين بمستوى واحد ،وهذا ما ميز تراثهم

الكريم عن غريه.

فأثارهم املباركة يف عموم امليادين شاهدة عىل

سبقهم بل وتربعهم عىل عروشها دون منازع ،واحد

•اجلانب املعنوي لعيادة االمام ألسامة يف ايام
مرضه ،حيث التكريم واملواساة له ،ويف ذلك
ختفيف ًا عنه وراحة له.

•مبادرة االمام يف سؤاله ألسامه عن سبب غمه
وحزنه ،ومن ثم االرساع يف عالج ذلك السبب

يف قضاء الدين دلي ً
ال عىل سمو نفس االمام وسعة
مساحة التسامح يف تلك النفس املباركة.

•احلرص الكبري عىل مشاعر اسامة باستخدام
الفاظ طيبة ومهذبة مثل (يا اخي) ألبعاد أدنى
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صورة من صور اللوم والعتاب عن ذهنه لعدم

من نسب رسول اهلل لكي يعلم االجيال عملي ًا ما

ورفيع اخالقه.

واعجمي اال بالتقوى»(.)17

ايذائه دلي ً
ال واضح ًا عىل بعد انسانية االمام

.ب روى املؤرخون ان االمام احلسني تزوج من

•الرتاحم والتسامح االنساين الذي جيب ان يكون

سفيان ذلك فبعث لألمام برسالة جاء فيها« :أما

انسانيته بل اساس ًا هلا ،وهذا يكون من خالل

احدى جواريه بعد إعتاقها ،فبلغ معاوية بن ايب

بعد فإنه بلغني أنك تزوجت جاريتك وتركت
اكفاءك من قريش من تستنجبه للولد ومتجد

به يف الصهر فال لنفسك نظرت وال لولدك
انتقيت»

()15

فرد عليه االمام« :أما بعد فقد

بلغني كتابك وتعيريك إياي بأين تزوجت مواليت

وتركت أكفائي من قريش .فليس فوق رسول

اهلل منتهى يف رشف ،وال غاية يف نسب ،وإنام

كانت يميني خرجت من يدي بأمر التمست فيه

حارض ًا ومتجذر ًا يف نفس االنسان ألنه جزء ًا من

عدم التعايل عىل البسطاء والفقراء واشعارهم

بأهنم اقل من االخرين من خالل التعامل
والتصاهر واالنسجام معهم.

•تثبيت القيم واملثل واالخالق التي اراد الباري
سبحانه جتذرها يف نفس أرشف خملوقاته وهو
االنسان من خالل نبذ ورفض العادات اجلاهلية

ومنها الطبقية املقيتة التي تعد أحد اسس متزيق
وحدة املجتمع والقضاء عىل انسانية االنسان.

ثواب اهلل .ثم أرجعتها عىل سنة نبيه وقد رفع

 .جاما الصورة التي سجل هبا االمام اعىل

فال لوم عىل امرئ مسلم إال يف مأثم ،وانام اللوم

عن احلر بن يزيد الرياحي( )18عندما جاءه يوم

سجل االمام يف هذه الصورة االنسانية الرائعة

من اهلل سبحانه ومن سبط نبيه الكريم االمام

•االقتداء والتأيس برسول اهلل يف تطبيق

املكان ومل يسمح له بالتوجه اىل مأمن من االرض

كالرتفع عن الزواج من االمة وعدم تزويج املوايل

فلم ُ
يك من االمــام اال ما هو متوقع من ابناء

اهلل باإلسالم اخلسيسة ووضع عنا به النقيصة،

درجات التسامح فقد\ متثلت بصفحه وعفوه

لوم اجلاهلية»(.)16

العارش من حمرم سنة 61هــ تائب ًا طالب ًا املغفرة

مجلة من االمور امهها:

تعاليم الدين واحكامه ورفض خملفات اجلاهلية
او التزوج بأراملهم ومطلقاهتم ،لرفع احلرج عن
اجيال املسلمني يف مثل ذلك ألن فيها صالح

املجتمع ووحدته.

•سجل االمام احلسني يف هذا املوقف اعىل
درجات التواضع حيث ال نسب اعىل وارشف

314

ن ّظر له جده رسول اهلل بقوله« :ال فرق بني عريب

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

احلسني ،ألنه من جاء به وسايره اىل هذا

حتى جتمعت تلك اجليوش حوله.

االنبياء ومن االولياء الصاحلني وممن مثل الباري يف

عفوه وصفحه ورمحته أفضل متثيل عندما سامح احلر
وقبل اعتذاره ،ومل خيدش مسامعة بكلمة لوم واحدة،

بل كان موقفه معه عند استشهاده كموقفه مع اوالده
واخوته وانصاره ،اذ وقف عنده وابنه وشكره بأروع

محور ال�سلم المجتمعي

الكالم عندما قال له كام ذكر ارباب املقاتل« :انت حر
كام سمتك أمك انت حر يف الدنيا واالخرة»(.)19

فأي سمو بلغه االمام يف هذا موقف العظيم هذا،

واي مساحة ومرتبة من العفو والتسامح االنساين

سجله االمام مع احلر الرياحي؟ ،وهل بعد العفو
والصفح عمن يكون سبب ًا يف فاجعة االنسان وهالكه

عفوا وصفحا اعىل.

المبحث الثاني :التعاي�ش ال�سلمي في فكر
االمام الح�سين واثاره وابعاده
كام كان حضور االمــام احلسني متميز ًا يف

ميدان التسامح ،كذلك حضوره يف ميدان التعايش

السلمي ،وهذا ما ميز تراث سائر اهل البيت

عن غريهم كام ذكرنا ،اذ اهنم مل يسجلوا تقدم ًا يف
ميدان ما ،واقل من ذلك يف ميدان اخر.

وبعد مــا تقدم يمكن ان نقول ان حــب اهل

والشواهد عىل ما ذكرنا أكثر من ان حتىص،

وهنجهم القويم هو أحد اهم اسباب بلوغ املراتب

املسلمني ،لتجنب االطالة اوالً ولتعزيز واستكامل

البيت واالقــتــداء هبــم ،والسري عىل طريقهم

لذا سنشري اىل اكثرها شيوع ًا وشهرة واتفاق ًا بني

املتقدمة من العفو والرمحة والتسامح ،ألن ما تركوه

الفكرة بأقوى تلك الشواهد ثانيا ،والتي من بينها.

من ارث زاخر بمثل هذه الصور املعربة والنادرة

تــوجــه اهــل الــكــوفــة خــصــوصـ ًا ،واتــبــاع اهل

يمنح االنسان جانب ًا معنوي ًا ومعرفي ًا عالي ًا جيعله ُيدرك

البيت يف غريها من الواليات عموم ًا اىل االمام

جاهد ًا لتسجيلها عىل ارض الواقع.

(49هـ)( )20ومطالبته بالنهوض والثورة عىل معاوية

القيمة احلقيقية للرتاحم والتسامح االنساين فيسعى

احلسني بعد استشهاد اخيه االمام احلسن سنة

وما صور التسامح والرتاحم التي نراها يف ايام

لعدم االلتزام بام تصالح عليه مع االمام املجتبى اوالً،

زي ــارات االئمة الــكــرام سيام االمــام احلسني

وألن صاحب الصلح قد استشهد ومىض مسموم ًا

شاهد عىل مدى االقتداء والتأثر بنهجهم الكريم يف

وهذا نص جواب االمام عىل طلب اهل الكوفة:

وعىل وجه اخلصوص ايام اربعينيته املباركة ،اال خري
ميدان التسامح االنساين ،حيث الصور الرائعة من

املحبة واخلدمة وااليثار وتقديم العون واملساعدة
واالحــرام املتبادل وقبول العذر ومساحمة املخطئ

والصفح عنه وسيادة اجــواء الرمحة واالنسانية يف

تلك االيام املتميزة بنفحاهتا واجوائها ،بربكة االقتداء
والتأيس بأهل البيت وحبهم وخدمتهم.

ثانيا.

«أمــا أخي فأرجو أن يكون اهلل قد وفقه ،وسدده
فيام يأيت ،وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك ،فألصقوا

رمحكم اهلل باألرض ،واكمنوا يف البيوت ،واحرتسوا

من الظنة ما دام معاوية حيا ،فأن حيدث اهلل به حدثا
وأنا حي ،كتبت إليكم برأيي والسالم»(.)21

وقــد ارش هــذا اجلــواب اضافة اىل رغبة االمــام

بالتعايش السلمي ونبذ اخلالف واحلرب ،االوضاع
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اخلطرة التي كان عليها ذلك العهد حيث اخذ الناس

أينا أحق باخلالفة والبيعة»( ،)25وهكذا كان بيان

اخيه ،فاذا ما مىض معاوية رأى ما تؤول اليه االمور،

السلطة االموية وخليفتها اجلديد.

بالظنة ،وان االمام ال خيرج عىل ما رىض وصالح عليه
وعندها سيكون له قرار وموقف.

االمام االول للمسلمني عموم ًا يف توضيح موقفه من
ويف خطوة اخرى سجل فيها االمام حبه ورغبته

وبعد وفاة معاوية سنة 60هـ ( )22ووصول االمر

يف التعايش السلمي وجتنب املواجهة واحلفاظ عىل

عندما اقر بأن اخلالفة تعود لألمام إذا حدث به

رسول اهلل اىل مكة لكي ال يرتك لألمويني حجة

اىل ابنه يزيد خالف ًا ملا تعاهد عليه مع االمام احلسن

حادث ،وإذا مىض االمام احلسن قبله ،فاألمر ألخيه
االمام احلسني.)23(

اال ان هــذا البند من الصلح كغريه مل يف به

معاوية ابد ًا ،فكان ذلك سبب ًا جوهري ًا لرفض االمام
احلسني مبايعة يزيد ،اضافة اىل فساد االخري
وانحرافه ،حيث املسؤولية الرشعية التي تقع عىل

عاتق االمام من رفض الباطل وتوجيه االمة اىل ما
فيه خريها وصالحها.

غري ان االمــام مع رفضه إلعطاء البيعة ،كان

يسعى جاهد ًا لتجنب املواجهة قدر املستطاع حرص ًا
وحفاظ ًا عىل وحدة املسلمني وحقن ًا للدماء ورغبة

بالسلم وحب ًا بالتعايش والسالم ،اال ان السلطة
االموية يف املدينة بتوجيه من دمشق راحت تضغط

وبقوة عىل االمــام ألخذ البيعة منه ،فكان موقفه
وقــراره احلاسم واخلالد يف عدم البيعة عندما قال

لوايل املدينة الوليد بن عتبة(« :)24إنا أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة وحمل الرمحة وبنا
فتح اهلل وبنا ختم ،ويزيد رجل فاسق شارب مخر

قاتل النفس املحرمة معلن بالفسق ،مثيل ال يبايع
ملثله ،ولكن نصبح وتصبحون وننتظر وتنتظرون
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الوحدة ،رحل مع اهل بيته الكرام عن موطن جده

وذريعة يف حربه وقتاله يتذرعون هبا امام املسلمني،
فضال عن رغبته يف اعالن موقفه الرافض للسلطة

اجلديدة ،واعالم واخبار اكرب عدد ممكن من املسلمني

بموقفه هذا.

اال ان االمويني أرصوا عىل التشديد والتضييق

عىل االمام واجباره عىل أحد االمرين اما البيعة او
احلــرب ،من خالل اتصال وايل مكة باإلمام ٍ
بأمر
من دمشق ومطالبته بالبيعة( ،)26فاضطر االمام لرتك

حرم اهلل االمن وبيته املكرم والتوجه اىل العراق يف
الثامن من ذي احلجة سنة (60هـ)

()27

بيومني فقط ،وهذا االمر يؤرش لنا:

 ،اي قبل احلج

•مدى ارصار السلطة عىل اخذ البيعة من األمام
وحجم التضييق واخلناق الذي كانت متارسه
ضده من اجل ذلك ،ألن يف بيعته اذعان وقبول
املسلمني عموم ًا هبذه السلطة.

•خشية االمام من انتهاك حرمة البيت بسفك
دمه ومن معه ،وكل من يرفض تلك البيعة من
املسلمني ،وبالتايل استعباد املسلمني ،اذ ال حرمة

وال قدسية لشخص او مكان معني.

•تأكيد االمام عىل رضورة احلفاظ عىل هيبة وحرمة

محور ال�سلم المجتمعي

هذا البيت وعموم املقدسات ،ألهنا مواطن فخر

يف قهر املسلمني واستباحة دمائهم ومتزيق وحدهتم

•كشف جوهر وحقيقة ومضمون هذه السلطة

وعدوانية ضد االنسانية عموم ًا واالسالم خصوص ًا ـ

عموم املسلمني ومصدر قوهتم ووحدهتم.

امام الرأي العام خشية بقاء وجود من يؤمن
بصالحها او أمكانية صالحها إذا ما اعطيت
الفرصة يف ذلك ،واثبات فساد هذه السلطة
وانحرافها وحبها لسفك الدماء ومتزيق الوحدة

بالدليل املطلق ،اذ ال رعاية هلا او حرمة يف
ارتكاب اي امر من اجل مصاحلها وبقائها.

•حب االمام للتعايش السلمي والتسامح مع
الطرف االخر ،واعطائه الفرصة الكاملة ملعرفة
وإدراك مقاصد خصمه يف االصالح والنصيحة
وتعميم االمن والسالم واملصلحة العامة.

وبعد الــقــاء االم ــام هــذه احلجج عــى السلطة

االموية ،وعدم اتعاضها او اعتبارها ألي منها مل يبق
امام االمــام ألثبات سلمية هنضته املباركة ورغبته

يف جتنب املواجهة وسفك الدماء سوى التوجه اىل
العراق لكي يثبت بالدليل القاطع رغبته يف االصالح

بأسلوب سلمي واخــاقــي وبعيد ًا عن اساليب
اجلاهلية يف تصفية االمــور وفض اخلالفات ،لكي
يثبت لألجيال بنهجه الكريم هذا حقيقة ومضمون

هنضته املباركة واسباهبا واهدافها ،كام اراد التعريف
بحقيقة واهداف خصومه واعدائه من خالل رفضهم
ألساليبه السلمية ،يف التعايش واملطالبة باإلصالح.

ورغم هذه احلقائق واضعاف ًا غريها يف عموم كتب

املسلمني نجد اليوم من يمجد بتلك السلطة وهنجها

ورشعيتها ،بل واحقيتها يف مواجهة اخلصوم ،ومنهم

االمام احلسني ،بل ويسعون ايض ًا لتطبيق هنجها

بشعارات اسالمية يف الظاهر ،ويف احلقيقة احلادية
بل وضد كل ما هو حضاري وثقايف واخالقي.

وبعد ما اتضحت لنا بعض اسباب توجه االمام

نحو الــعــراق ،كام اتضح لنا خطواته املباركة يف
التسامح والتعايش مع خصومه وما استخدمه من

اساليب لتجنب كل ما من شأنه يضعف املسلمني
ويلحق هبم الوهن واالذى نعرج عىل اثاره واساليبه
احلضارية واالنسانية قبيل وصوله اىل كربالء والتي

رسم فيها لألجيال انسانية هذا الدين وسامحته
وهنجه يف السياسة والتعامل واالصالح والتي منها

لقاءه بجيش احلر بن يزيد الرياحي يف ذي حسم

()28

وكانوا قرابة االلف فارس( )29وقد بلغ منهم اجلهد
والعطش مبلغه ،فأمر االمام اصحابه بسقي القوم

وترشيف اخلــيــول ،وعندما حرض وقــت الصالة
بعث من خيرب احلر بإمكانية الصالة هو وجيشه مع

االمام اذا احبوا ذلك ،وفعال صىل االمام بأصحابه
واصحاب احلر (.)30

وعندما عزم االمام عىل املسري حال احلر واصحابه

دون ذلك فبني هلم االمام سبب مقصده اىل الكوفة،

وكم الرسائل التي وصلته من قبلهم تطلب منه

املجيء ،فقال احلر« :إنا واهلل ما ندري ما هذه الكتب
التي تذكر ولسنا من هؤالء الذين كتبوا اليك وقد

أمرنا إذا نحن لقيناك أن ال نفارقك حتى نقدمك عىل
عبيد اهلل.

فقال احلسني :املوت أدنى اليك من ذلك»...،
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فعزم احلر عىل مسايرة االمام حتى يكتب لعبيد اهلل

بن زياد بذلك

فقال زهري بن القني(« :)32إين واهلل ما أراه يكون

بعد الذي ترون إال أشد مما ترون يا ابن رسول اهلل
إن قتال هؤالء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا

بعدهم ،فلعمري ليأتينا بعدهم ما ال قبل لنا به! فقال
احلسني :ما كنت ألبدأهم بالقتال.)33(»...

وفيام تقدم مجلة من املالحظات يمكن تأشري

بعض ًا منها

1.تسامح االمام وانسانيته عندما امر بسقي القوم
وترشيف خيوهلم ،اذ مل تقترص رعاية االمام
حلق االنسان فحسب ،وانام نرى تأسيسه

حلقوق احليوان التي ينادي هبا اليوم اهل املدنية
والتحرض.

2.رسالة االمام االصالحية املتمثلة بدعوة القوم
للصالة معه تبني مدى حرص االمام عىل تطبيق

تعاليم الدين واحكامه ،كام تبني مدى حرص
االمام عىل الوحدة ونبذ الفرقة والتعصب.

3.خماطبة االمام اولئك القوم باحلجة والدليل
عندما بني هلم ان سبب جميئه هو رسائل اهل

الكوفة اليه ،وهذه املحاججة تؤرش تأسيس
االمام ألمهية البعد املعريف واستخدام احلجة
والدليل يف تثبيت احلقوق واملطالبة.

5.جتيل حب االمام للتعايش السلمي ونبذ الفرقة
والقتال يتضح برفضه ملقرتح زهري بن القني يف

قتال القوم والقضاء عليهم ،حيث امكانية ذلك

قبل جميء القوات الساندة وبالتايل فوات االوان.

وهذه املالحظات واضعاف ًا غريها يضيق ملقام

بطرحها تبني بوضوح رسالة النهضة احلسينية وسمو
ورفعة املبادئ والقيم واالخالق التي طبقها االمام
ودعا اليها ،وتقطع بالدليل املطلق مطاعن ومأخذ

املشككني باستقامتها ونقائها ،بل تبني حقيقتهم
وبعد فسادهم وانحرافهم.

اما صور التسامح والتعايش التي سجلها ابو

االحــرار يوم العارش من حمرم سنة 61هـ فهي بعد

كثرهتا يصعب حتليلها وتأويلها واستخراج ما فيها

من العرب والدروس لضيق املقام ،و حليويتها وعمقها
وجتددها مع كل زمان ويف كل مكان ،لكن ما يمكن

استخالصه بأن تلك الصور هي مدرسة اخالقية
وانسانية متكاملة ،ومنظومة معرفية وحضارية

سامية ،صاحلة إلغناء الرتاث االنساين عموم ًا واثرائه

بأعىل معاين العزة والبطولة والنبل والكرامة واملثل
والعرب التي تتجىل فيها حقيقة التكامل االنساين الذي

اراده اهلل سبحانه خلليفته عىل هذه االرض.

ففي ذلك اليوم املشهود يقف االمام امام اولئك

القوم فيستنبأهم عن شخصه ونسبه ،وعن احلجة

4.عزة االمام وشموخه واباءه يف رفض الذهاب مع

والعجز
التي يقاتلونه بسببها ،وعندما يلمس احلرية
َ

قيم النهضة احلسينية املباركة ورصانة مبادئها

االمــر ،الذي عزموا عىل حتقيقه ،ويرشدهم اىل ما

احلر اىل عبيد اهلل يف الكوفة يبني لنا بوضوح سمو

ومتانة قواعدها االخالقية والثورية الرافضة

للتعامل والتعاطي مع اهل الظلم والفساد.
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عن جوابه ،يبادر اىل نصيحتهم وحتذيرهم من عاقبة
فيه خريهم وصالحهم بل تتساقط دموعه الرشيفة،
فعندما ُيسال عن ذلك يقول ابكي عىل هؤالء القوم

محور ال�سلم المجتمعي

ألهنم سيدخلون النار بسببي( ،)34وبعدها يسمح

جسدها االمام احلسني مل تدل عىل مدى

وتذكريهم بسوء العاقبة واملنقلب ملا سيقرتفونه من

دلت عىل جتذرمها يف تلك النفس املباركة ،فضال

جلملة من اصحابه بنصيحة القوم والتحدث معهم

عظيم الذنب(.)35

فأي عظيم مساحة للرمحة يف نفس سيد شباب

اهل اجلنة واي عمق لتساحمه مع خصومه؟ ،واي
مرتبة متقدمة بلغها ابو االحــرار يف حب التعايش
والسلم واالمن؟ ،واي مستوى من النبل وااليثار
وحب اخلري لعموم الناس بام فيهم اخلصوم سجله

امامنا الكريم يف ذلك اليوم العظيم.

سعة مساحتهام يف نفسه املعطاء فحسب ،وانام
عن رغبة هذه النفس العظيمة بتعليم االنسانية
عموما حب التسامح والتعايش السلمي مع
االخرين ،من خالل تكرار جتسيد تلك االمثلة

واقعيا ،والدعوة اىل نرشها والعمل هبا مع

املخالف واملوالف.

3.ان تكامل انسانية االنسان وسمو نفسه تتجىل
من خالل تساحمه مع عموم الناس سيام اهل
اخلصومة واخلالف ،فالتواضع ونسيان االساءة

لذا نرى اتباعه وحمبيه يف كل زمان ومكان سيام

او غض الطرف عنها يرقى بنفس االنسان اىل

االمثلة يف التسامح والتعايش واملحبة لعموم الناس

املخلوق الكريم ،فمقدار تكريمه عىل غريه من

خدامه وزواره يف اربعينيته املباركة يرضبون اروع
دون متييز تأسي ًا بسريته العطرة واقتداء ًا بنهجه الكريم
وطلب ًا ملرضاة اهلل يف حب اهل البيت وخدمتهم

ونرصهتم.

مراتب الرفعة التي ارادها الباري سبحانه هلذا
سائر املخلوقات انام يكون بمقدار تقدمه بتلك
املراتب وتكامل انسانيته.

وموقف االمــام احلسني مع اسامة بن زيد

او ذلك الذي نال من االمام احلسني واساء اليه خري

شاهد عىل ما أسلفنا.

الخاتمة
1.ان اثار االمام احلسني يف ميدان التسامح

4.ان ولوج نفس االنسان يف فضا التعايش

واملنظرين يف هذا امليدان ،ليس ألنه اول من

جيعلها تنظر بعني اهلل فرتى ماال يرى غريها من
سبل الكامل واالرتقاء ،فتفعل امور ًا يعتقد الغري

والتعايش السلمي جتعله يف صدارة املؤسسني

سجل شواهدا ومواقفا فيه ،اال ان عظيم تلك
الشواهد وسمو تلك املواقف ومقدار تأثريها

يف نفوس االجيال املتعاقبة هي التي ميزت تلك
االثار وجعلتها يف خانة الصدارة والتأسيس
والتنظري هلذا امليدان.

2.ان روائع امثلة التسامح و التعايش السلمي التي

والتسامح الرحيب ،واستنشاقه ألريج عبقهام

بدنوها وعدم لياقتها ،بينام هي جتسيدا واقعيا

لتكامل االنسانية يف تلك النفس التي ترى
حقائق االمور وجوهر االشياء بام من اهلل عليها
من اخلري والفضل.

فزواج االمام احلسني من جاريته بعد عتقها
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دليال عىل سمو نفسه وعظيم تواضعه اذ انه مل ينظر

الهوام�ش والم�صادر

بعني وعقل اجلاهلية التي نظر هبا خصومه عندما

عابوا عليه ذلك.

5.ان اثار حب التسامح ورغبة التعايش مع الغري
تلقي بظالهلا عىل شخص االنسان وافعاله ،فرتاه

)(1القران الكريم ،سورة املنافقون ،اية .8

)(2املجليس ،املجليس ،حممد بن باقر( ،ت1111:هـ)،
ط ،2مؤسسة الوفاء( ،بريوت ــ  1403هـ) ،ج،44

حيزن ويتأمل عىل من خيرج عن انسانيته بام يرتكبه

ص200

االخطاء واالفعال املشينة ضده ،فيحاول جاهدا

احلروري ،أبو راشد :رأس األزارقة ،وإليه نسبتهم.

والنصيحة ،فيفرح ويسعد كثريا عند عودته

أول أمره عبد اهلل بن عباس وكان هو وأصحاب له من

بعودة احلر الرياحي اىل طريق اخلري والصالح،

(التحكيم) بني عيل ومعاوية ،فاجتمعوا يف (حروراء)

من اخطاء وافعال مشينة،حتى وان كانت تلك

)(3نافع بن األزرق بن قيس احلنفي ،البكري الوائيل،

دفعه عن ارتكاب اخلطأ بالتذكري والتوجيه

كان أمري قومه وفقيههم .من أهل البرصة .صحب يف

لطريق الرشد والصواب كسعادة االمام احلسني

أنصار الثورة عىل (عثامن ووالوا عليا ،إىل أن كانت قضية

بينام يتأمل وحيزن ويبكي عىل اولئك الذين غلبت

وهي قرية من ضواحي الكوفة ،ونادوا باخلروج عىل

عليهم شقوهتم وذنوهبم فضلوا طريق احلق

والرشاد،كام هو حال اعداء االمام احلسني يوم

العارش من حمرم سنة 61هـ ،اذ بكى االمام
احلسني عىل حال اعدائه وخصومه،انسانية

منه ورمحه هبم.

عيل ،وقتل يوم (دوالب) عىل مقربة من األهواز سنة
ّ
65هـ .ينظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد

بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز( ،ت748:هـ) ،سري اعالم
النبالء ،ط ،3مؤسسة الرسالة( ،د .م ـــ 1405هـ)،
ج ،10ص.486

6.ان احلب واالعجاب ليشء ما دافعا لالقتداء

)(4أبو العباس عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،ولد

االمام احلسني وحمبيه من عظيم مواقف التسامح

منه وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني ،مات ابن عباس

به والدعوة له بعد تطبيقه ،وما جيسده اتباع
والتعايش يف عموم زياراته ،سيام يف اربعينيته
املباركة خري شاهد عىل مقدار التأثر واالقتداء

بنهج االمام احلسني يف ميدان التسامح والتعايش
السلمي ،والتطبيق الفعيل ألفكاره وتوجيهاته

ووصاياه يف ذلك.

عبد اهلل بن عباس يف الشعب قبل خروج بني هاشم

بالطائف سنة ثامن وستني وله إحدى وسبعون سنة وهو
من كبار الصحابة الفاضلني .ينظر البغوي،أبو القاسم

عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن ا َمل ْر ُزبان( ،ت:
317هـ) ،معجم الصحابة ،مكتبة دار البيان(،الكويت

ــ1421هـ) ،ج ،3ص.482

)(5القران الكريم ،سورة الكهف ،اية .82

)(6ابن عساكر ،ايب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل
الشافعي571( ،هـ) ،ترمجة رحيانة رسول اهلل اإلمام
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احلسني من تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق العالمة

احلاج الشيخ حممد باقر املحمودي ،جممع إحياء الثقافة

اإلسالمية ( ،قم ــ 1414هـ) ،ص.226

معرفة االصحاب ،دار اجليل( ،بريوت ــ 1412هـ)،

ج ،1ص.75

)(14ايب جعفر رشيد الدين حممد بن عيل( ،ت588:هـ)،

)(7اليعقويب ،امحد بن ايب يعقوب( ،ت284هـ) ،تاريخ

مناقب ال ايب طالب ،مؤسسة انتشارات( ،قم ــ

)(8الزرندي ،حممد احلنفي( ،ت750:هـ) ،نظم درر

ج ،44ص.189

اليعقويب ،دار صادر (بريوت ــ د.ت) ،ج ،2ص.246
السبطني ،ط ،1مكتبة االمام امري املؤمنني( ،د.م ــ

1377هـ) ،ص.209

) (9القران الكريم ،سورة االعراف ،اية 199ــ.202
)(10القران الكريم ،سورة يوسف ،اية .92

1379هـ) ،ج ،4ص 65؛ املجليس ،بحار االنوار،

)(15الطربيس ،أمحد بن عيل( ،ت620:هـ) االحتجاج ،دار
النعامن للطباعة والنرش ( ،النجف ـ 1386هـ) ،ج،2
ص.20

)(16ابن شهر اشوب ،املناقب ،ج ،3ص.162

)(17ابن حنبل ،امحد( ،ت241:هـ) ،الزهد ،دار الكتب

)(11هذا بيت رجز متثل به أليب أخزم الطائي وهو:

إن بني زملوين بالدم ...،شنشنة أعرفها من أخزم،
من يلق آساد الرجال يكلم

كان أخزم عاقا ألبيه ،فامت وترك بنني عقوا جدهم ورضبوه
وأدموه ،فقال ذلك والشنشنة :الطبيعة أي أهنم أشبهوا

أباهم يف طبيعته وخلقه .اي يشري االمام اىل طبيعة اهل

الشام وبغضهم لألمام .ينظر :ابن منظور ،أبو الفضل مجال
الدين حممد بن مكرم بن عىل ،األنصاري( ،ت711:هـ)،

لسان العرب ،ط ،3دار صادر (بريوت ــ 1414هـ) ،ج،6
ص 354؛ البيايت ،جعفر ،االخالق احلسينية ،ط ،1انوار

اهلدى( ،د.م ــ 1418هـ) ،ص.285

)(12ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي،
دار الفكر للطباعة والنرش( ،بريوت ــ  1415هـ)،

ج ،43ص.225

)(13أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل بن كعب بن عبد
العزى الكلبي موىل لرسول اهلل ،ويكنى أسامة أبا
ّ
زيد ،وامه ام ايمن ،وتوىف أسامة بن زيد بن حارثة يف

خالفة معاوية سنة ثامن أو تسع ومخسني .ينظر :ابن عبد

الرب ،يوسف بن عبد اهلل( ،ت460:هـ) ،االستيعاب يف

العلمية( ،بريوت ــ1420هـ) ،ج ،ص،.146

)(18احلر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمى بن
رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم
التميمي الريبوعي الرياحي ،كان احلر من رؤساء أهل

الكوفة .أرسله ابن زياد من القادسية أمريا عىل ألف
فارس يستقبل هبم احلسني لئال يدخل الكوفة .وجعله
ابن سعد يوم عاشوراء عىل ربع متيم ومهدان ،ويف يوم

عاشوراء اعلن احلر ندمه وتوبته والتحق بركب االمام
احلسني ،واستشهد احلر مع احلسني بكربالء سنة

.61ينظر :االردبييل ،حممد عيل( ،ت1101:هـ)،
جامع الرواة ،مكتبة املحمودي ،ج ،1ص 182؛

االمني ،السيد حمسن( ،ت1371:هـ) ،اعيان الشيعة،
دار التعارف( ،بريوت ــ1403هـ) ،ج ،4ص.611

)(19السمعاين ،أمحد بن حييى بن جابر( ،ت279 :هـ)،
انساب االرشاف ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنرش،

(د.م ــ د.ت) ،ج ،12ص 159؛ ابن اعثم الكويف،
(ت314هـ) ،الفتوح ،ط ،1دار االضواء( ،د.م ــ
1411هـ) ،ج ،5ص.102

)(20ابن اجلزري ،حممد بن حممد( ،ت833:هـ) ،اسنى
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املطالب يف مناقب عيل بن ايب طالب ،نقش جهان،

(طهران ــد.ت) ،ص.108

)(21ابن قتيبة الدينوري ،امحد بن داوود( ،ت282:هـ)
االخبار الطوال ،ط ،1دار احياء الكتب العريب( ،د.م ــ

1960م) ،ص.222

) (30ابو خمنف ،لوط بن حييى بن خمنف( ،ت157:هـ)،
مقتل احلسني ،حتقيق حسني الغفاري ،ص.82

)(31ابن االثري ،الكامل ،ج ،4ص.46

)(32زهري بن القني بن قيس األنامري البجيل استشهد مع
احلسني سنة  .61كان زهري أوال عثامنيا وكان قد

)(22ابن االثري ،عز الدين أبى احلسن عيل بن أبى الكرم

حج يف السنة التي خرج فيها احلسني إىل العراق فلام

يف التاريخ ،دار صادر1965( ،م) ،ج ،4ص.5

احلسني ع وكلمه فانتقل علويا وفاز بالشهادة كان

حممد بن حممد بن عبد الكريم( ،ت630:هـ) ،الكامل

)(23ابن اعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،4ص.97

)(24الوليد بن عتبة بن أيب سفيان بن حرب األموي :أمري،
من رجاالت بني أمية ،فصاحة وحلام وكرما .ويل
املدينة (سنة57ه) يف أيام معاوية .ومات معاوية،

فكتب إليه يزيد أن يأخذ له بيعة احلسني ابن عيل وعبد

اهلل بن الزبري ،وظل الوليد يف املدينة .وحج بالناس
سنة  62وتويف بالطاعون .ينظر :الزركيل ،خري الدين،
(ت1410:هـ) ـ االعالم ،ط ،5دار العلم للماليني،
ج ،8ص.121

)(25ابن اعثم الكويف ،الفتوح ،ج ،5ص.14

)(26املجليس ،بحار االنوار ،ج ،28ص.201

)(27ابن كثري ،أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي،
(774هـ) ،البداية والنهاية ،حتقيق :عيل شريي ،دار
احياء الرتاث العريب( ،بريوت1988-م) ،ج،8

ص.171

)(28ذو ُح َسم :وهو جبل يقع بني رشاف وبني منزل
البيضة ،كان النعامن بن املنذر ملك احلرية يصطاد

فيه .ويقال هو يف نجد .ينظر البكري ،عبد اهلل بن عبد

العزيز االندليس( ،ت487:هـ) ،معجم ما استعجم

من اسامء البالد واملواضع ،ط ،3عامل الكتب( ،بريوت

ــ 1403هـ) ،ج ،2ص.446

)(29ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص.186
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رجع من احلج مجعه الطريق مع احلسني فأرسل إليه
زهري رجال رشيفا يف قومه نازال فيهم بالكوفة شجاعا

له يف املغازي مواقف مشهورة .ينظر :االمني ،اعيان
الشيعة ،ج ،7ص.71

)(33الدينوري ،االخبار الطوال ،ص.252

)(34اليعقويب ،حممد ،سرية االئمة االثنا عرش ،دار

الصادقني( ،النجف االرشف ــ  1434هـ) ،ص.237

)(35ابن شهر اشوب ،املناقب ،ج ،4ص.106

محور ال�سلم المجتمعي

دور الهوية الح�سينية في تر�سيخ التعاي�ش ال�سلمي (زيارة الأربعين انموذجا)
د .وفاء كاظم جبار
مركز االرشاد األرسي-العتبة احلسينية املقدسة
wafaakazem3@gmail.com

الملخ�ص
لعلنا ندرك ّ
مهمة يف بناء املجتمع هي بناء االنسان؛ لذلك مجعت هوية النبي ص الناس من خمتلف
إن أخطر ّ

االجناس والبلدان حتت االسالم ،وحتى يصل اىل التعايش السلمي مع اخيه االنسان بغض النظر عن الدين
واملعتقد ينبغي ان يعتمد عىل االنسانية كام قال االمام عيل( الناس صنفان اما اخ لك يف الدين او نظريا لك

يف اخللق) وبه مجعت شخصية االمام عيل الناس ايضا حتت االنسانية كذلك شخصية االمام احلسني
فرضت هويتها الوجودية عرب التاريخ االنساين وليس االسالمي فقط ،لتجمع الناس حتت التعايش السلمي
ومقاومة الظامل ونرصة املظلوم بغض النظر عن االديان التي ينتمي اليها االنسان فخرج معه لقتال الظامل من
الديانات االخرى ،كذلك هو امتداد جلده رسول اهلل حممد الذي بعث رمحة للعاملني.
الكلامت املفتاحية :اهلوية احلسينية ،الزيارة ،االربعينية.
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The Hussaini Identity and the Peaceful Coexistence
During the fortieth Day Visit

Dr. Wafaa’ Kazem Jabbar
Psychiatric Consultant at Imam Al Hussain Holy Shrine - Family Counselling Centre

Abstract
Perhaps the most serious task in building society is building humans. Hence Prophet Mohammad’s
(peace be upon him) identity brought people from different races and countries harmoniously together
under Islam; and for a person to reach peaceful coexistence with his brother/sister in humanity regardless
of religion and belief, they should depend on humanitarian principles as Imam Ali (peace be upon him)
said, “People are of two kinds, either your brothers in religion or your counterparts in creation.” Islam
brought humans together under the banner of humanity through Imam Ali’s personality (peace be upon
him) as well as Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) personality as he imposed his existential identity
throughout human history not just Islamic history in which his personality brings people together under
the banner of humans peaceful coexistence, resistance of injustice and oppression, and supporting the
aggrieved regardless of people’s religions. People from other religions joined him to fight against the
tyrant. Imam Al-Hussain (peace be upon him) is also an extension of his Grandfather, the Messenger of
Almighty God, prophet Mohammad (peace be upon him) who was “sent because of God’s Mercy on the
entire world”.

Keywords: peaceful coexistence, Husseini identity, the Arbaeen visit.
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وأهل بيتي شجرة من اجلنة اغصاهنا يف الدنيا فمن

تمهيد
ّ
يتكون املجتمع العراقي من طيف من التنوع

القومي والديني واملذهبي ،يف التنوع القومي نجد
الكردي والعريب والرتكامين ،ويف التنوع الديني نجد
املسلم واملسيحي وبعض الديانات اآلخرى األقلية،

كذلك هم أبناء العراق وهم مجيعا من اسهمو يف بناء
العراق .منطقيا البد أن يعيش ابناؤه ويتعايشوا فيام

بينهم بانسجام وامن وسالم (التعايش السلمي).

ولعلنا ندرك ّ
مهمة يف بناء املجتمع هي
أن أخطر ّ

بناء االإنسان ؛ لذلك مجعت هوية النبي الناس
من خمتلف األجناس والبلدان حتت اإلسالم ،وحتى

يصل اىل التعايش السلمي مع أخيه اإلنسان ينبغي ان
يعتمد عىل اإلنسانية كام قال اإلمام عيل( :الناس
صنفان :اخ لك يف الدين أو نظريا لك يف اخللق)

وبه مجعت شخصية اإلمــام عيل الناس ايضا

حتت اإلنسانية ،كذلك شخصية اإلمام احلسني
فرضت هويتها الوجودية يف التاريخ اإلنساين وليس

اإلسالمي فقط ،لتجمع الناس :التعايش السلمي

ومقاومة الظامل ونــرة املظلوم بغض النظر عن

دينه فخرج معه لقتال الظامل من الديانات اآلخرى
املسيحي الذي أسلم ،كذلك هو امتداد جلده رسول
اهلل حممد الذي بعث رمحة للعاملني.

لذلك جيمع اإلمام احلسني ويوحد الشيعة

والسنة عن طريق االنتامء اىل جده النبي حممد،
ويوحد بقية األديان عن طريق االنتامء اإلنساين جلذر
مشرتك وهو كراهية الظلم ونرصة املظلوم.

وعن عبد العزيز بسنده عن النبي قال« :انا

متسك بنا اختذ اىل ربه سبيال»(.)1

لذلك أعربت اهلوية احلسينية عن االندماج بني

التعايش السلمي وثقافة املعتقد،فالتعايش السلمي

بني الثقافات هو عملية تكيف وتفاعل يف ضوء
احرتام خصوصية اآلخر من خالل تطوير منظومة
جديدة للثقافة املشرتكة.

ونجد أبرز مظاهر اهلوية احلسينية من خالل زيارة

األربعني ،كذلك متثل رصحا إيامنيا ومظهر من أبرز
مظاهر الوالية آلل بيت النبوة ،وهلذه الزيارة

أمهية تربوية لتأثريها يف سلوك الزائرين وطريقة

تعاملهم وتعرف األخــاق االجيابية واكتساهبا،
وتعلم التعامل مع اآلخرين يف خمتلف األحداث،
فض ً
ال عن األبعاد العقدية واملعرفية والتي تتضمن

الوعي واإلدراك لثورة اإلمــام احلسني ،كام
تكمن امهيتها األخالقية يف هتذيب النفس البرشية،
والتواصل بني اإلنسان ومنهج اإلمام احلسني.

مجعت الزيارة األربعينية خمتلف األديان والقوميات

من خمتلف الشعوب وأوردت اإلحصائيات يف عام
 2016أن عدد الزوار الذين وصلوا كربالء بلغ رق ًام

قياسي ًا هو ( )25مليون زائر ،منهم ( )17.5مليون
زائر حميل ،و ( )7.5مليون زائر أجنبي فيام بلغ عدد

املواكب املشاركة ( )7137موكب ًا منها ()7060

موكبا حمليا و ( )77موكب ًا أجنبي ًا ،أما عدد الدول
املشاركة فهي ( )80دولة .وهكذا يتضح للجميع

قيمة هذه الزيارة والفرص الكبرية املتاحة ورضورة
التفكري والتخطيط لالستفادة منها.
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ونقل راديو ) (BBCيف لندن حديث ممثل الرشطة

الربيطانية عن املسرية احلسينية املرخصة لـــ()10

آالف شخص وعندما اخرتقت شــارع اكسفورد
سرتيت تضاعفت إىل مخسة أضــعــاف وسجلت
الكامرات الرقمية عىل مشارف رئاسة الوزراء عددا

يفوق ( )50ألف ًا ،وكانت املسرية منضبطة(.)2

لذلك يسعى البحث اىل تعرف دور اهلوية

احلسينية ،والتعايش السلمي ،وزيــارة األربعني،

وهيدف اىل دمج اهلوية احلسينية وزيــارة األربعني
وصوال اىل التعايش السلمي.

ويفرتض البحث فرضية مفادهاّ :
«إن وجود هوية

حسينية بعيدة عن التعصب وموافقة لطبيعة ثقافات

الشعوب عامل إجيايب يف تعزيز اهلوية الوطنية لكل
بلد تنتمي إليه هذه اهلوية».

�أ�سباب اختيار البحث:
1.ان الزيارة األربعينية تسهم يف بناء األبعاد
األخالقية واالجتامعية للمجتمع ،بحيث يمكنها

ان توظف هذه األبعاد بام خيدم اإلنسانية مجعاء.

ّ 2.
إن اهلوية احلسينية تكون من خالل النمذجة،
وهنا يمكننا تسليط الضوء عىل سلوك األئمة

القدوة لنا ؛ ودورهم يف احلياة االجتامعية والتعلم

منهم قواعد السلوك األخالقي ،والسيام اإلمام
احلسني.

وت�ضمن البحث المنهجية الآتية:
املبحث األول :التعايش السلمي وماهيته ،ويتضمن
مطالب:

•م :1التعايش السلمي يف اللغة واالصطالح.

•م :2التعايش السلمي يف القرآن والسنة النبوية.

•م :3التعايش السلمي لدى املفكرين والفالسفة.
•م :4التعايش السلمي من منظور أهل البيت.

وتضمن املبحث الثاين:

1.املشاركني يف الزيارة األربعينية.
2.أبعاد الزيارة األربعينية.

3.أبعاد الزيارة األربعينية يف ترسيخ مفهوم التعايش
السلمي.

وتضمن املبحث الثالث زيارة األربعني.

ثم االستنتاج ثم التوصيات واملالحق.

المبحث الأول :التعاي�ش ال�سلمي وماهيته
الم�شكلة:
تباين العلامء يف تعريف التعايش السلمي ومعايريه

منهم من عرفه بوصفه بدي ً
ال للسلوك العدائي لدى

اجلامعات املختلفة ،وعرفه اخــرون بأنه اتفاق بني

جمموعات يقوم عىل تنظيم وسائل احلياة االجتامعية
فيام بينهم عىل وفق قواعد اجتامعية أصيلة.

3.تعلم التعايش السلمي من خالل تغري السلوك

وإذا نظرنا اىل مشكلة التعايش السلمي اليوم

تفعيل اجلانب النفيس عند اإلنسان من خالل

فكري بــن االجتــاهــات الفكرية اآلخ ــرى خــارج

غري اإلجيايب إىل السلوك اإلجيايب من خالل
زيارة األربعني.
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دائرة اإلنسانية البحتة فهي أكثر خطورة من قبل إذ

السلمي واهلوية احلسينية ألكرم املخلوقات التي

اليتوافق مع فلسفتها سواء كان يف املعتقد او يف اي

وأكــدت الديانات املــوحــدة هلل سبحانه،أمهية

وحتى التعامل اإلنساين وإن كان حيمل فكر ًا ومعتقد ًا

التعايش السلمي بني األديان املختلفة ،وهو يمثل

ومــع االنفتاح العاملي وقــرب املسافة الرقمية

هو العيش املتبادل مع اآلخرين بمختلف معتقداهتم

تكفريية للشعوب املسلمة و املساملة اصبحت بعض

وألمهية التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم

من املجتمعات السابقة .فأصبح الوضع العراقي

بناء جمتمع متامسك آمن (الوحدة الوطنية) ،فضال

سلمي يف ظل انتشار اجلريمة بكل أنواعها.

كل دولة من خالل شعبها وإدراكهم هلذا التعايش.

ترى بعض االجتاهات والعقائد َّ
أي فكر فلسفي
أن ّ

خلقها اهلل سبحانه (اإلنسان).

اجتاه آخر تكفره وخترجه عن إطار التعايش السلمي

التعايش السلمي وأعطى الدين اإلسالمي حرية

اسالمي ًا.

حمور ًا مه ًام يف املناقشات املجتمعية ،فالتعايش السلمي

بني املجتمعات ومــع ما يبث من أفكار ارهابية

وأدياهنم.

املجتمعات والسيام املجتمع العراقي أكثر تعقيدا

من األديان اآلخرى رضورة جمتمعية كونه يؤدي اىل

يثري العديد من التساؤالت عن حقيقة وجود تعايش

عىل أنه يعد حمرك ًا أساس ًا للسالم ويدخل اىل عمق

وعليه َّ
إن هناك حاجة ماسة اىل التعايش السلمي

والتعايش هو شعور كل فرد يف املجتمع أنه يعيش

السلمي يف تارخيه املعارص ،مثلام به حاجة إليه اليوم،

قواعد أساسية قائمة عىل أسس القيم االجتامعية،

نتائج وخيمة األثر التي مازالت ماثلة اىل اليوم.

ونموه ،والسلمي يعني السالم ،ومنه قيل للجنة (دار

مع اآلخــر ومل يكن بالعراق حاجة إىل التعايش

يف مجاعة وينتمي إليها وهــذا التعايش مبني عىل

وبسبب ما آلت إليه األوضاع بعد عام  ٢٠٠٣من

فالتعايش السلمي له نتائج إجيابية يف بناء املجتمع

لذلك يتساءل البحث هل التعايش السلمي

اآلن وفق ما جاء يف التعايش الذي أقره اإلسالم

يف عهد الرسول أو اإلمام عيل او اإلمام
احلسني ؟

كيف يمكن فهم التعايش السلمي من خالل

السالم) ،وتساملوا أي :تصاحلوا(.)3

لذلك أكددت املرجعية احلكيمة رضورة التعايش

السلمي بني مكونات الشعب العراقي.

وقــال ممثل املرجعية العليا ،يف كربالء سامحة

الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) يف خطبة

اهلوية احلسينية؟

اجلمعة التي ألقاها من داخــل الصحن احلسيني

الأهمية:

السلمي مع مكونات املجتمع اآلخــرى والسيام

الرشيفَّ ،
إن «من األمور املهمة هو االهتامم بالتعايش

تكمن أمهية البحث يف كونه مرتبطا بالتعايش

يف التحديات الراهنة فقد يتصور بعض َّ
أن التشيع
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الصادق هو بطرح معتقدات مذهب أهل البيت

فكانت زيارة األربعني املليونية حتمل فكرا واعيا

والتنابذ واهلجران ملخالفيهم بزعم انه من موجبات

فرصة للزائر ملراجعة ذاته واملعرفة بوعي وظيفته يف

مع االنتقاص من غريهم والطعن هبم او التقاطع

احلفاظ عىل هوية التشيع وصيانة اتباع األئمة

من التأثر باآلخرين».

وأك ــد سامحته «نــجــد أن الــقــراءة الصحيحة

والواعية لسريهتم وما وجهوا به شيعتهم تدعوهم
اىل طرح املذهب احلق باحلجة والربهان مع رعاية

التعايش السلمي مع اآلخرين املبني عىل خمالطتهم

ومعارشهتم باحلسنى ومشاركتهم يف مناسباهتم
وكف اللسان عن التفوه بام ييسء اليهم وخيل بالسلم
األهيل(.)4

لذلك جاء هذا البحث ر ّد ًا عىل األفكار التي ترى

يف رصاع األديان واملذاهب طريقا البد لإلنسان من
اخلوض فيه.

إذن البد من ان هناك بعد عقدي جيمع الشعوب

يف اإلنسانية غري البعد العقدي الديني وهذا البعد
يمثل قوة نفسية إنسانية مرحية لإلنسان وبالوقت

نفسه تعطيه القوة املعنوية والبد ان يتمثل هذا البعد
العقدي بمظهر او جتمع حياكيه لذلك ظهرت الزيارة
األربعينية ،التي حتمل بعد ًا عقدي ًا يريض اجلميع
ويشبع أهدافهم الروحية فكانت الزيارة األربعينية

حتمل اهلوية احلسينية ونالحظ أنه مل تعد هذه الزيارة
حمصورة بالشيعة املسلمني ،وانام حتولت اىل مناخ
إيــاين حر يشمل مسلمي العامل أمجع وربــا أديان

ساموية أخرى الذين اخذوا باملشاركة فيها حتى تكاد
تصبح عاملية.
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للزائرين ودور ًا مه ًام يف احلياة االجتامعية ،فقد اعطت
تقدم املجتمع ونرصة اإلسالم معا (النضج الفكري
االخالقي االجتامعي الفعال)(.)5

م:1التعاي�ش ال�سلمي في اللغة واال�صطالح
التعايش لغة :عايشه أي :عاش معه عىل األرض.
اصطالحا :البديل من العالقة العدائية بني أفراد

املجتمع الذي حيمل نظ ًام اجتامعية خمتلفة.

اهلوية احلسينية :هوية الــيء :ماهيته ،وهي

مطابقة اليشء ومتاثله مع ذاته وبقاؤه كام هو عليه مع
تغري الظروف .وكينونة الذات امتيازها من غريها.

ويقال ايض ًا :هوى بمعنى :أحب وعشق اآلخر

وجتسد ًا ملعنى االرتباط املبارش به لشدة تعلقه به.

تعني األحاسيس الفردية او اجلامعية للذات

اإلنسانية ،نتيجه الوعي بام لدهيا من خصائص مميزة
ختتلف عن غريها وتبدو (متميزة جد ًا) .
()6

واهلــويــة احلسينية :حسينية جــاءت مــن كلمة

حسني ،واحلسني يعني اجلبل العايل(.)7

الزيارة األربعينية :توافد من الشيعة واملوالني من

مجيع انحاء العامل اىل كربالء إلحياء ذكرى اأربعينية
اإلمام احلسني.)8(

م :2التعاي�ش ال�سلمي
التعايش السلمي هو مفهوم مركب واضح

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة
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املعنى :العيش معناه احلياة ،وهو العيش عىل هذه
األرض من بني آدم كافة دون تفريق ،بمعنى

االشــراك يف العيش بني شخصني أو جمموعة من
ٍ
مكان معني تربطهم وسائل العيش من
الناس يف
املطعم واملرشب وأساسيات احلياة بغض النظر عن

السلمي يف املجتمع وان كان متعدد األديان.
وقد جاء يف خطبة اجلمعة ()٢٠٠٦/ ٢/ ٢٣

يف الصحن احلسيني الرشيف مانصه« :إن املرجعية
الدينية العليا وعىل لسان مكتب سامحة آية ااهلل

العظمى السيد السيستاين (دام ظله الوارف) تؤكد

الدين واملعتقد واالنــتــاءات اآلخــرىَ ،يعرف كل
منهام بحق اآلخر واحرتامه دون اندماج وانصهار

جيرهم اىل اختاذ ردود أفعاهلم قد جتر البالد اىل فتنة

النظرة اإلنسانية والوطنية التي مفادها اليمكن

االقتتال بني الشيعة والسنة وإغراق البالد يف بحار

الواحد مهام كانت هذه اجلامعة صغرية ،واليمكن

االستقرار».

عىل اجلميع أن ال يبلغ هبم هذا املصاب اجللل مبلغ ًا

عىل أساس الود واحلب والوئام ،ذلك انطالقا من

طائفية وحتقيق ما يريده أعداء هذا الشعب من إيقاع

ألي مجاعة أن تنكر أو تقيص مجاعة أخرى يف الوطن

من الدماء ومن ثم جرها اىل دوامة الفوىض وعدم

جلامعة كبرية ان ت ُُذوب االقليات الصغرية وتصهرها
يف دينها او مذهبها وان من قومية واحدة ،فلكل فرد

حق يف العيش بسالم يف وطنه.

وعليه فان التعايش السلمي رضورة جمتمعية

إذ يــؤدي اىل اللحمة والوحدة الوطنية التي هي

حاجة اجتامعية يف املجتمع ،كذلك يؤدي اىل ذوبان
العنرصية ،أول جتربة تعايش سلمي عندما ذهب
املسلمني اىل احلبشة من خوف قريش فكانت مثال

للتعايش السلمي ومجيل اإلي ــواء رغــم اختالف
األديان بينهم ،كذلك إذا بحثنا يف مجيع األديان لن

نجد دين ًا حيتوي وحيقق فرص التعايش السلمي كام

يف الدين اإلسالمي ،كذلك جاء اإلسالم بمنهج
َ ْ ُ
حيمل الوفاق العاملي للبرشية فقال تعاىل :دع َواه ْم
َ
َ ُ ْ َ َ َ َّ
الل ُه َّم َو َت َِّي ُت ُه ْم ف َ
ِيها َسل ٌم ۚ َوآخ ُِر
فِيها سبحانك
ْ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ
َ
ّ
َ
َ ()9
ب العال ِمني. 
دعواهم أ ِن المد ِلِ ر ِ
وأكدت املرجعية الدينية عىل لسان سامحة الشيخ

عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) أمهية التعايش

نصت خطبة اجلمعة للسامحة عبد املهدي الكربالئي

يف كربالء املقدسة يف  ٢٣شباط  ٢٠٠٦عىل التعايش
السلمي بوصفه (نموذج ًا الستئناف حياة منتجة آمنة
ونظام اجتامعي يمكن لألفراد الذين انخرطوا يف اعامل

عدائية سابقة بعضهم ضد البعض ان يعيشوا ويعملوا

مع ًا دون ان يرض احدهم اآلخر)(.)10

ّ
وان أي دولة يف العامل ترغب أن يكون أبناؤها

متامسكني يتعايشون بسالم من هنا يستوجب أن
يكون التعايش السلمي تقبل معتقد اآلخر مع األمر

باملعروف والنهي عن املنكر إن كان ذلك املعتقد فيه
أذى لآلخرين .وهذا اليعني أنه ال يوجد تسامح بل
يوجد بقواعد إنسانية تشمل التكيف والتعايش مع
اجلميع ضمن معايري اإلنسانية.

إال إنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن نزيل

الــفــروق الفردية بني البرش ومــن أراد أن يدرس
اجلامعات فلن يتوصل اىل صفات مشرتكة بينهم
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مجيعا حتى يف أبناء اجلامعة الواحدة وإنام االشرتاك

وعليه فالتعايش السلمي يبدأ من احرتام اإلنسان

ويقسم التعايش السلمي عىل :التعايش السلمي

اآلخــر ،فاملطلوب هو انطالق اإلنسان من ذاته

بينهم يكون نسبي.

يف القرآن و التعايش السلمي يف السنة النبوية.

م .3التعاي�ش ال�سلمي في القران

وم ِْن آيَاتِهِ َخلْ ُق َّ
قال تعاىلَ :
الس َم َ
ات َواألرض
او ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َْ ُ
ِك ْم إ َّن ف َذٰل َِك َليَ
واختِلف ألسِنتِكم وألوان
ات
ٍ
ِ ِ
ّل ِلْ َعالِم َ
ني.)11(
ِ
ّ
إن هــذه اآليــة هــي أســاس التعايش السلمي

املشرتك بني األديان واملعتقدات فقد جعلهم سبحانه

مسؤولني عن سلوكهم وترصفاهتم يف األرض،
فض ً
ال عن ذلك تشري اىل صنع احلضارات املختلفة

لذلك أشار سبحانه اىل التفاعل االجيايب بني االمم

واحلضارات وصوال اىل الكامل يف عامرة األرض(.)12
َ ََْ ُ
اك ُم َّ ُ
الل َعن َّال َ
ِين
وقــال تعاىل :ل ينه
ِ
َْ َُ ُ ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُْ
وك ْم ف ّ
ادل
لم يقات ِل
ِين ولم ي ِرجوكم مِن دِيارِكم
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ ُّ ُ
الل ُي ُّ
ـم َو ُت ْقس ُِطوا إلْه ْم إ َّن َّ َ
وهـ ْ
ِب
أن تــر
ِ ِ ِ
ْ ْ
سط َ
ني.)13(
ال ُمق ِ ِ
لذلك أوىص القران الكريم بالتعايش السلمي عىل

أساس التفاهم وتبادل املصالح االقتصادية والثقافية
النافعة ،كذلك باملواطنة بغض النظر عن اختالف

األديــان وباملقابل يعني نقيض العالقات العدائية

بني اجلامعات ذات النظم االجتامعية املختلفة ،وهو
األساس بني أبناء املجتمع الواحد بغض النظر عن

دياناهتم ويؤدي اىل االنسجام فيام بينهم.
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لنفسه وتقيمه هلا ومــدى دافعيته يف التعايش مع
واخلــروج بتوازن بني العقل واملعرفة والعاطفة يف

تعامله مع اآلخرين يتأثر هبم ويؤثر فيهم.
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
ّ
قال تعاىل يا أيها انلاس إِنا خلقناكم مِن
َ َ َُ َٰ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِ عارفوا ۚ
َ َّ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ
اك ْم ۚ إ َّن َّ َ
ْ
الل َعل ِيمٌ
إِن أكرمكم عِند اللِ أتق
ِ
َخب ٌ
ري.)14(
ِ

هنا اكد القرآن الكريم أمهية التعايش السلمي

بمعنى (لتعارفوا) والتعارف يمهد للتفاهم بني
اجلــاعــات ،وهــو معرفة وإدراك خصوصيات

القوميات اآلخرى والتعامل معها وفق التقوى.

وتشري هذه اآليــة الكريمة إىل حقيقة الوجود

التكويني للتنوع البرشي وتباينه إذ جعل سبحانه
الناس شعوبا وقبائل ،وهنا ال تتدخل الوراثة يف هذا

التباين واالنقسام أو الصدفة وال يمكن إلغاؤه مهام

مرت السنني وتوحدت الشعوب والقبائل ألن هذا
َ
التباين أسسه اهلل سبحانه ولذلك قال سبحانه ول ْو
َ
َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
ُ َ
اس أ َّمة َواح َِدةً ۖ َول يَ َزالون
شاء ربك لعل انل
ُمْ َتلِف َ
ني.)15(
ِ
ومن هنا علينا أن ندرك َّ
أن هذا التباين ليس بيد

البرش وإنام هو بيد اهلل سبحانه ،ومجلة (ال يزالون
أن االخــتــاف والتنوع بـ ٍ
خمتلفني) تــدل عــى َّ
ـاق
ومستمر اىل ما شاء اهلل سبحانه ،فهنا يدرك اإلنسان

فائدة وجود التباين والتنوع بني الناس وان كانوا يف
جمتمع واحد ،وجعل سبحانه لكل جمموعة سامهتا

محور ال�سلم المجتمعي

وخصائصها التي ختتلف عن اآلخرى وصوال اىل أنه

 .1الركيزة األوىل األمن املجتمعي:

التي ختتلف عن غريه من املجموعة نفسها او القبيلة

واجلــاعــات مــن األخــطــار اخلــارجــيــة العسكرية

سبحانه جعل لكل فرد يف املجموعة سامته وخصائصه
بل اهلل سبحانه جعل لألخوين سامت خمتلفة ومن هنا
تتضح شخصية كل فرد ،وعليه إذا اردنا أن يكون
التعايش مثمرا البد أن نتعرف خصوصيات كل

جمموعة للتعايش معها منطلقني من مبدأ االحرتام
املتبادل للدين والعقيدة.

م .4م�صادر التعاي�ش ال�سلمي في ال�سنة النبوية
اهتم الرسول بالتعايش السلمي

وربــى

عليه ابناءه واملسلمني وقــال هلم (أكمل املؤمنني
إيامنا أحسنهم خلقا املوطؤون أكنافا الذين يألفون

ويؤلفون ،وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف)(.)16

وكانت أول جتربة تعايش سلمي عندما ذهب

يقصد بــاألمــن املجتمعي اطمئنان األفـــراد

والداخلية بام فيها االعتداء عىل املمتلكات ،وهو

شعور الفرد باالنتامء واالستقرار يف جمتمعه وذلك
مستندا عىل وجود بناء تنظيمي جمتمعي يتسم بالثبات

واالستقرار الدائم وحيدد حقوق كل فرد يف املجتمع
وواجباته مما يساعد عىل االنتامء للوطن وتوقع

سلوكيات كل فرد فيه(.)17

بمعنى أن يعيش الفرد حياة اجتامعية آمنة يسودها

االطمئنان النفيس يف املجتمع ،ويعني عدم توقع
مكروه يف احلارض واملستقبل.

ويعزز األمن املجتمعي بنود العدالة االجتامعية يف

التعايش السلمي بني القوميات واألديان ،فقد كتب

فيها( :انه من خرج من املدينة آمن ومن قعد آمن،

املسلمون اىل احلبشة من خوف قريش فكانت مثاالً

إال من ظلم وأثم) وجعل العدل هو أساس األمن

األديان بينهم ثم وضع الرسول دستورا للتعايش

هذا البند اىل أنه اليوجد أحد فوق املحاسبة.

للتعايش السلمي ومجيل االي ــواء رغــم اختالف

السلمي سمي دستور املدينة يتضمن تنظيم العالقات
واحلقوق بني املسلمني وغريهم من األديان اآلخرى،
ويتضمن واجبات والتزامات يؤدهيا كل فرد يف

النواحي االجتامعية واالقتصادية وحتى العسكرية،
وتكمن قيمة هذه الوثيقة يف تطبيقها فعال ورغم

أحقاد اجلاهلية املتبقية وضامئم اليهود مل يؤثر ذلك
عىل هذه الوثيقة يف التطبيق واحجمت هذه الوثيقة

ثــارات العصبية وقامت عىل ركيزتني أساسني يف
التعايش السلمي.

املجتمعي املؤدي اىل التعايش السلمي ،وكأنام يشري
.2حرية املعتقد:

لكل مواطن حرية االعتقاد بام يعبد ،وجلميع

الناس دينهم ومعتقدهم ويشري هذا الدستور أن
مجيع األطياف والناس يعاملون عىل أساس املواطنة

واالشرتاك يف الوطن والتعايش السلمي فيه وليس

عىل أساس الدين.

ومثال عىل ذلك َّ
أن جمموعة من النصارى زاروا

رسول اهلل لالستفسار منه فأقاموا يف مسجده يف
املدينة قداسا بكل حرية ومل يمنعهم الرسول وهم
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يف جملسه من ذلك(.)18
وركــز الرسول يف التعايش السلمي عىل

املــســاواة بني األقــوام فقال« :ال فضل لعريب عىل

أعجمي اال بالتقوى» ،فهنا وضع معيار للتفاضل

بني الناس وهو التقوى،فإنام يكون التفاضل بينهم
عىل أساس العمل الصالح والصفات اخللقية الذاتية،
وهبذا ابطل التفرقة العنرصية ،واذا شعر اإلنسان
باملساواة يشعر باالنتامء للمجتمع بغض النظر عن
الديانة ،وذلك يؤدي اىل التعايش السلمي ،وكأنام

اإلسالم يدعو اىل صيغة وفاق عاملي إنساين.

م .5التعاي�ش ال�سلمي من منظور اهل البيت
(عليهم ال�سالم)
نظرية اإلمام عيل والتعايش السلمي

وضح اإلمام عيلَّ 
أن أسس التعايش السلمي

بني الديانات والطبقات املختلفة ينبغي ان يكون

مكفوال باحلريات واملعتقدات جلميع افراد املجتمع
فقال« :فانظروا كيف كانوا حيث كانت األمالء

جمتمعة ،واألهـــواء مؤتلفة ،والقلوب معتدلة،
واأليــدي مرتادفة ،والسيوف متنارصة ،والبصائر
نافذة ،والعزائم واحدة ،امل يكونوا أربابا يف أقطار

األرضني ،وملوكا عىل رقاب العاملني»(.)19

لذلك وضع اإلمــام عيل برنامج التعايش

السلمي وركــز فيه عىل مجيع األطياف واختالف
الوان الناس ولغاهتم وادياهنم ،فهو اول من اسس

لدولة مدنية يف اإلســام لذلك نقل مقر الدولة
اإلسالمية من مكة اىل الكوفة الن الكوفة مفتوحة
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عىل العامل ومتنوعة بأفرادها وفيها ديانات خمتلفة
وطبقات اجتامعية متباينة وهو بذلك اول من اسس

لدولة حضارية اسالمية انسانية تكفل فيها احلريات
الفكرية والديانات واملعتقدات كفالة متساوية
للجميع اذا مل يسببوا رضرا للمجتمع

.

()20

وركز اإلمام عىل التعايش السلمي مع مجيع

األطياف ،وأشار اىل أن الناس عىل اختالف ألواهنم
ولغاهتم وأدياهنم هم أخوة من أصل واحد يرجع اىل

آدم.

فنقول فضل اإلمام عيل التعايش السلمي

عىل احلرب وإن كان الشخص منترصا يف احلرب
فقال يف رسالة ملالك االشرت« :ال تدفعن صلحا

دعاك اليه عدوك هلل فيه رضا فان يف الصلح دعة
جلنودك وراحة من مهومك وأمنا لبالدك»

.

()21

وأوضــح اإلمــام عيلَّ 
أن األحكام اخلاصة

بالقضاء اإلسالمي ترسي عىل مجيع أفراد املجتمع

بام فيهم اخلليفة نفسه ،وقد وقف اإلمام عيل
متخاصام مع هيودي يدعي أن درع اخلليفة هي درعه
ِ
وحكم القايض بأيلولة الــدرع لليهودي والــذي مل
يكن يشعر بأي من درجات التمييز.

تركيز اإلمام احلسني عىل التعايش من خالل
قاعدة احلقوق وااللتزامات

قال أبو عبد اهلل احلسني« :عليكم الصالة

يف املساجد وحسن اجلوار للناس ،واقامة الشهادة،
وحضور اجلنائز ،انه البد لكم من الناسّ ،
إن أحدا

ال يستغني عن الناس حياته ،والناس البد لبعضهم

من بعض».

محور ال�سلم المجتمعي

ال يتحقق التعايش السلمي إال يف ضوء احلقوق

والتي ترفع مبدأ التعايش السلمي بوصفه أسلوب ًا

القصد من وراء ذلك هو حتقيق التعايش السلمي يف

يعتنقون باإلسالم .ومن هنا جاء الدين اإلسالمي

االجتامعية ،وااللتزامات مع املساواة اإلنسانية ،وإن

املجتمع واقعا ومن هنا كان التعايش السلمي يستند

خيطه اإلســام ويعتمده يف التعامل مع الذين ال

عىل قواعد احلقوق منها:

بتثبيت قواعد املساواة بني أفراد املجتمع عىل أساس
اإلنسانية وليس عىل أساس الدين فقط ،والعدالة

هي امليزان املستقيم الذى حيدد العالقات بني الناس

 .1العدالة االجتامعية:

العدل أصل من أصول الدين ،ويعرف بأنه إعطاء

يف املجتمع .فــا بــد أن تكون مــازمــة للتعايش

كل ذي حق حقه مما يؤكد اختالفه عن املساواة

السلمي(.)24

مفهوم ًا خيتزل مراعاة التساوي بني عدة إطراف

والبد أن تكون من مقومات التعايش السلمي

وعرفه اإلمام عيل( وضع األمور يف مواضعها).
ّ

ثبات سيادة القانون .إن اإلســام وضــع قانونا

وقــد ذكــر العدل يف القران الكريم بمجاالت
َّ َّ ْ
ْ
خمتلفة وجيمعها قوله تعاىل إِن َ
الل يَأ ُم ُر بِال َع ْد ِل
َواإلحسان.)22(

اهليا عادال للتحاكم بني الناس ،ومعاقبة املجرمني
واملعتدين ،ومل يرتك وضع القانون للناس لكيال

جيتهدوا يف احلكم ويتجاوزوا ،او يقرصوا يف حقوق

والعدالة االجتامعية هي رشيعة كل األنبياء

اآلخرين ،باعتامد القانون مبدأ عظيام من مبادئ

واملــرســلــن والــوصــيــن وبــالــعــدالــة قــامــت احلياة

التعايش السلمي.

االجتامعية اإلنسانية وان كانت مجيع ترصفات

وقـــد أحــســن الــفــقــه اإلس ــام ــي حــن وضــع

اإلنسان مهام اختلف املعتقد مبنية عىل العدل اإلهلي

(ال ــروري ــات اخلمسة) وهــي النفس ،وامل ــال،
والعرض ،والعقل ،والدين

فهذا حتام سيؤدي اىل التعايش السلمي.

 .2احلرية الفكرية:

وتأيت العدالة االجتامعية مع التعامل مع اآلخر

أقر اإلسالم هذا احلق اإلنساين ملختلف املذاهب

عىل أساس األخوة يف اإلنسانية وإن تباينوا يف انساهبم

عىل أن يكون هذا احلق ال يمس أو غري عدائي مع

ومعتقداهتم الفكرية ،وإن هذا التعامل ال يتوقف عىل

اإلنسانية ذلك ان اإلنسان حر يف فكره ومعتقده

التعامل الظاهري وإنام يكون مستندا عىل التعامل
النفيس الداخيل.

َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً
َ
َّ
وقال تعاىل وما أرسلناك إِل كفة ل ِلن ِ
اس بشِ ريا
َ
َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ
َ
َّ
َ ْ ُ َ ()23
كن أكث انل ِ
اس ال يعلمون. 
ونذِيرا ول ِ
يعرب عن البعد اإلنساين لتلك الرشيعة السمحاء،

.

()25

ً

برشط أن ال يؤذي اآلخرين ،واحلرية الفكرية تكاد

تكون اغىل يشء يف حياة اإلنسان فبها يملك الشخص
شخصيته ويثبت كيانه وهي من اعىل مظاهر الكرامة
اإلنسانية وتــؤدي اىل التعايش السلمي ان كانت

مرشوطة بكتاب اهلل سبحانه وسنة نبيه وعدم ايذاء
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اآلخرين ماديا ومعنويا.
وعليه نتقبل عقائد غرينا وان كانت ختالفنا

ماداموا اصحاب كتب ساموية موحدة وال نطعن

فيهم بام يؤملهم رعاية ألحاسيسهم العاطفية وال

هنمشهم وال نلجأ اىل وسائل اجلرب واالكراه والقرس
لنرصفهم عن عقيدهتم او منعهم من تأدية طقوسهم
ان مل يكن فيها أذى مادي لآلخرين.

برشط أن تستند احلرية الفكرية عىل احلقيقة

املطلقة يف التعايش التي جاء هبا القرآن الكريم ،وهذا

اليعني أن نصدق العقيدة التي تؤذي اإلنسانية.

ومن هنا البد لكي نتعايش مع اآلخر أن يكون

ادراك معريف لآلخر وتقبله وذوبان اخلالفات العقدية
غري احلقيقية ونبذ (التسقيط ،والتهميش ،والتسلط
واالحادية والقهر ،والعنف) عرب التزام مبدا احلرية

الفكرية الواعية.
.3حق اجلار:

ورد يف الكليني عن حممد بن حييى عن امحد بن

حممد بن عيسى عن طلحة بن زيد عن ايب عبد اهلل عن

عيل قال :إن رسول اهلل كتب بني املهاجرين
واألنصار ومن حلق هبم من أهل يثرب (إن اجلار

كالنفس غري مضار وال اثم وحرمة اجلار عىل اجلار

كحرمة أمه)(.)26

مكونات التعاي�ش ال�سلمي بين الم�سلمين
ًثبت الدين اإلسالمي القواعد األساس لألخالق

التي تــؤدي اىل بناء املجتمع اإلسالمي الفاضل
للتعايش السلمي ومنها:
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1.الرتاحم :هو امليل اىل أخيك اإلنسان تعينه
وتنجده وتشد أزره ،ويقصد بالرتاحم اهتامم
الفرد باآلخرين ويسعى إىل مساعدهتم وإبداء
املعونة هلم متى ما تطلب األمر ذلك ،فالذين

حيملون هذه القيم يتصفون بالعطف واحلنان
واإليثار والتضحية.

واليمكن أن يكون هناك تعايش سلمي يف أي

جمتمع خيلو من الرمحة بني أفرادهّ ،
ألن الرتاحم من

القوة الناعمة وذلك النه يقرب اآلخرين بعضهم من
ُّ َ َّ ٌ َّ ُ ُ َّ
اللِ ۚ َو َّال َ
ِين
بعض ،وبذلك قال تعاىل ممد رسول
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
()27
معه أشِداء ع الكفارِ رحاء بينهم ۖ . 
2.اجلانب النفيس يف التعامل مع اآلخرين:

جاء القران الكريم باجلانب النفيس يف حث

الرسول ليتعامل مع ابناء جمتمعه فقال سبحانه
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ
َّ
فَب َما َر ْ َ
نت فظا غل ِيظ
ح ٍة ّم َِن اللِ لِ ت لهم ۖ ولو ك
ِ
َ
َْ ْ
َ
ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ
َ ُّ
َ
اس َتغفِ ْر
ب لنفضوا م ِْن َح ْول ِك ۖ فاعف عنهم و
القل ِ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ل َ ُه ْم َو َشاو ْر ُه ْم ف ال ْمر ۖ فإذا َع َز ْم َ
ت ف َت َوك ع اللِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ّ
َّ َّ َ ُ
َ
ُّ
ُ
َ
َ ()28
ۚ إِن الل يِب المتو ِك ِني. 
ويف التعايش السلمي قال النبي حممد« :ال

فضل لعريب عىل عجمي وال عجمي عىل عريب ،وال

أمحر عىل أسود وال اسود عىل أمحر إالبالتقوى».

 .3اإلحسان اىل اآلخرين:
َّ َ ُ ُ َ
الساءِ َو َّ َّ
ون ف َّ َّ
الضاءِ
قال تعاىل الِين ينفِق
ِ
ُ
ني الْ َغيْ َظ َوالْ َعاف َ
َوالْ َك ِظم َ
الل ي ُّ
اس ۗ َو َّ ُ
ِني َع ِن انلَّ ِ
ِب
ِ
ْ ْ
سن َ
ني.)29(
ال ُمح ِ ِ
والبد أن يتصف اإلحسان بالعاطفة ألن اإلحسان

يف اغلب االحيان يكون يف مواقف حساسة تتغلب

محور ال�سلم المجتمعي

تفكري الشخص ،وقد يمر الشخص بحالة حرجة،

فيها العاطفة عىل املنافع واالطامع الشخصية.
ّ
إن سمة اإلحسان تؤدي اىل التعايش السلمي

وتقلل من الفساد املجتمعي ،لذلك اهتم اإلمام

عيل وقال( :ال فضيلة ّ
أجل من اإلحسان)،
وجعله خطوة رائــدة يف حتقيق برنامج التعايش
السلمي ،فاذا فقد اإلنسان صفة اإلحسان فانه يؤدي
إىل ضعف سمة الرتابط املجتمعي(.)30

فــأن مل يسيطر عــى تفكريه طغت انفعاالته عىل

سلوكه ،اما اذا استطاع التغلب عىل انفعاالته وسيطر
عليها فهو يمتلك الشجاعة واحلكمة.

كذلك التسامح مع اآلخرين يف تأدية طقوسهم

وعقائدهم رشط ان ال تؤذي اإلنسانية وال تبطل

عقائد احد من املوحدين وان كانت تتقاطع فيام بينهم
َ ُ ْ ُ ُ
ِينك ْم
بعض اآلراء كام قال القرآن الكريم لكم د

 .4التسامح (العفو عند املقدرة):
َ
ري ّم ِْن أَ ْهل الْك َ
و َّد َكث ِ ٌ
قــال تعاىل َ
اب ل ْو
ِت
ِ
ِ
َ ُ
ُّ َ ُ
ِك ْم ُك َّف ً
ارا َح َس ًدا ّم ِْن
يَ ُردونكم ّمِن َب ْع ِد إِيمان
َ ُ
ّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
س ِهم مِن بع ِد ما تبي لهم
ال ُّق ۖ فاعفوا
عِن ِد أنف ِ
ْ َ ُ َ َّ َ ْ
َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ
الل بأَ ْ
ت َّ ُ
ك َ ْ
َ
َواصفحوا ح ٰ
ع
ش ٍء
الل
ن
إ
ۗ
ه
ر
م
ِ
ِ ِ ِ
ت يأ ِ
ِ
قَد ٌ
ِير.)31(

 .5قبول اآلخر:

وإن كانت ختالفنا ىف نظرنا إذا كانت ال تتدخل يف

والتعايش معه يف املجتمع نفسه كام هو دونام إقصاء

َ َ
ِين.
و ِل د ِ

وهذا اليعني ان نرى حقيقة احلق ونقول عنها

باطلة متاشيا مع بعض املعتقدات فهذا ليس تساحما

وانام متاهيا مع الظامل فيخرج هنا املفهوم عن التسامح.

بمعنى أن نتقبل عقائد غرينا وآراءهم وأعامهلم

وهو املعيار األصيل يف التعايش ومن مقوماته،

شؤون اآلخرين ،وال نلجأ إىل وسائل اجلرب واإلكراه

أو إكراه أو تسلط استنادا اىل قاعدة التباين االجتامعي

لنرصفهم عن عقائدهم أو القيام بأعامهلم مامل يؤذوا

املجتمع هبا ،بل نتعامل معهم باللني والتفاهم.

وقد يؤدي عدم التسامح اىل ظاهرة خطرية وهي

العنف وقــد يــؤدي العنف اىل حــروب داخلية يف
املجتمع الواحد وهي نتائج اجلهل والتطرف.

َّ
األحقاد،ألن العدوان يؤثر
وأساس التسامح نبذ

سلبا عىل التفكري فال يرى الشخص الذي وقع عليه
العدوان اال نفسه وال يسمع اال نداء انفعاالته ،وكأنام

يسمع صوت ًا خف ّي ًا يشري اليه كام تغلب عليك تغلب
عليه ،اال ان هذا الصوت يوصله اىل الندم ،الن يف
هذه احلالة يقول علامء النفس يتحكم الــ (هو) يف

يف املجتمع نفسف بوصفه رشيك ًا يساهم يف البناء

االجتامعي بغض النظر عن ثقافته ودينه ،وهنا يدخل

التحرض االجتامعي وسيط ًا بني قبول اآلخر والنسب
والدين ،وهذا املعيار يؤدي اىل اجتناب االنعزال
والكراهية والعنف والذي يكون طريقه اىل معاجلة

املشكالت.

وإن ظاهرة التعايش السلمي ،ال تنمو وال تتطور

إال يف ظل جمتمع حر مكون من أفراد لدهيم مواطنة،

ويتبادلون عىل نحو عادل ،ثامر العمل االجتامعي
ويعملون عىل تدعيم إصــاح املجتمع يف سياق

منظم ،غري أن كل ذلــك يتطلب ثقافة أخالقية
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ومعرفية تقوم عىل املشاركة يف االختالف والتعددية

تسهم يف خلق فضاءات واسعة للمنفعة االجتامعية.

6.فن احلوار البناء واحلرية الفكرية الواعية
املتسامية عىل الفوارق بني اجلامعات التي

حتوي االنقسامات يف التنوع البرشي وخترجها
بمخرجات التسامح وبناء الفكر الرصني يف
احلوار فيكون هذا هو التعايش السلمي(.)32

ومن صور العدل واإلحسان إىل غري املسلمني

التأدب يف احلوار معهم يف أمور الدين ،فهن ذلك
ََ َُ ُ َ َْ ْ
َّ َّ
َ
اب إِل بِال ِت
يقول اهلل تعاىل :ول تادِلوا أهل الكِت ِ
َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َّ
ِه أحسن إِل الِين ظلموا مِنهم وقولوا آ َمنا بِالِي
ُْ َ ََْ َُْ َ َْ ُ ْ َُ َ َُ ُ
ك ْم َواحِدٌ
أن ِزل إِلنا وأن ِزل إِلكم ِإَولهنا ِإَوله
َْ َ
َ
َون ُن ُل ُم ْسل ُِمون.)33(
ويتضمن التعايش السلمي التوصل إىل احلوار

البناء :وهو احلوار املتسم باملصلحة املشرتكة دون

تغليب مصلحة طرف عىل طرف آخر ،وهذا احلوار

جيب أن يستند اىل التوازن االجتامعي وصوال اىل
اللحمة الوطنية وتعزيز اهلوية الوطنية.

7.احرتام الرأي اآلخر :وهذا اليعني تنازل
اإلنسان عن وجهة نظره ،بل التعامل بتعقل
ومنطقية ملحاولة ختفيف حدة الرصاعات

وتقريب وجهات النظر.

8.املواطنة :ينبغي أن يتضمن التعايش السلمي
املواطنة :قال اإلمام عيل( :عمرت البلدان

بحب األوطان وحب الوطن من اإليامن)،
واملواطنة صفة تطلق عىل جمموعة من الناس

يعيشون ويتعايشون يف وطن واحد بغض النظر
عن دياناهتم ومذاهبهم(.)34
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المبحث الثاني :الهوية الح�سينية
تعني اهلوية يف جمتمعنا العريب الرشقي بصيغته

اجلمعية االنتساب ،ويمكن للفرد اكتساب هويته

من خالل انتسابه هلذه اجلامعة أو تلك ،فهو ال يملك

هوية فردية وشخصية دون إحساسه وانتامئه للهوية
اجلمعية.

وترتبط اهلوية بمنظومة شعبية اجتامعية وأخالقية،

وتــقــوم عــى استحضار جوهر وجــود الشخص
املنتسب هلذه اهلوية ،وإن كانت هذه املنظومة الشعبية

عابرة للبلدان ،لذلك َّ
إن وجود هويات خمتلفة لدى
اإلنسان ال جتعل منه إنسان ًا ضعيف ًا أو غريقادر عىل

القيام بواجباته جتاه هويته الوطنية بل هي عامل قوة
مساند للهوية الوطنية اإلنسانية.

ّ
وإن اهلوية احلسينية ال تعني متزيق اهلوية الوطنية

العراقية أو هوية اي دولة ينتمي اليها الزائر احلسيني

بل هي إرث تارخيي شامل جلميع الدول إذ إنه يف
العرص األول لإلسالم ويف زمن اخللفاء األربعة

كانت اهلوية موحدة وهي اهلوية اإلسالمية وهي
االصل ،وبعدها جاءت اهلوية احلسينية ،إذ يمكن

أن تكون هوية شخصية ذاتية معنوية حتمل القيم
األصيلة واملشاعر والوجدان احلي.

وتنطوي اهلوية احلسينية عىل منظومة متكاملة

ذات أبعاد متعددة منها البعد املعريف والذي يشمل

عمليات التكامل املعريف باهلوية ومقدار انتسابه

هلا وما تعنيه هذه اهلوية له ،والبعد املعنوي النفيس
من خالل اإلحساس الوجداين املركب من مشاعر

االنتامء الروحي والعقدي واالحــســاس بتكامل

محور ال�سلم المجتمعي

الوجود وهي ليست شيئ ًا جامد ًا وانام هي حقيقة

احليز األكرب من التاريخ ..من واقعة الطف إىل يوم

البرشية وهي بذلك يف حركة مستمرة لبيان ما يعرب

ويمكن القول ان سلوك احلسني يف مجيع

متغريه طبق ًا ملتطلبات الظروف اخلاصة بالنفس

الناس هذا..

عنه الفكر اإلنساين املمزوج بالوجدان واملتطلب اىل

مواقف احلياة انام هو نتاج طبيعي لتكوينه وتربيته

والبعد االجتامعي والذي يمثل حصيلة معادلة

إذن اهلــويــة احلسينية هــي :جمموعة الصفات

معشوقه(.)35

فهو نشأ واإلسالم جيري يف عروقه جمرى الدم.

التعايش السلمي  +االندماج الثقايف العقدي =

واملميزات لدى مجاعة معينه عىل الرغم من احلدود

والبعد الديني اإلنساين فجمعت بني الرسالة

من اجلامعات مثل حب اإلمــام احلسني قوال

الرسالة املحمدية فقد اختذت من الفكر املحمدي

لذلك مفهوم اهلوية احلسينية هو دمج للمفهومني

والبعد الروحي اإليامين باهلوية احلسينية ونجده

تضحيات ومواقف شجاعة وهي تعبري فلسفي عن

صفاهتا وتنشئتها وسلوكها ،وعد اإلمام احلسني

وعليه فاهلوية احلسينية أصبحت اليوم ال متثل

بقضيته ،وىف احلقيقة ان مكانة احلسني االجتامعية

من ذلك بكثري اىل أبناء تلك اهلوية الذين يعيشون

نافذة وممتدة ىف قلوب الناس وجذهبا اليه وحتريكها

والــوالء هلا فهي حمصلة ثقافية ومــوروث واندماج

العلوم النفسية بعنوان (اهلوية املؤثرة روحيا) وذلك

ارتباط بالنظام السيايس القائم يف وقت ما(.)38

وتتمتع بقداسة دينية ،حتركها ىف املجتمع وتقوي

م :1منظور الهوية الح�سينية

اهلوية احلسينية.

املحمدية واإلنسانية ألهنــا ترعرعت يف احضان

اسلوبا هلا.

من خــال تفرد شخصية اإلمــام احلسني يف

الدولية وال يمكن معرفتها إال باملقارنة مع مثيالهتا
وفعال والذي يعطي اهلوية احلسينية(.)37

السابقني (اهلوية واإلمام احلسني )وما قام به من
وحدة الرتابط بني الفرد وذاته ومعتقده ودينه.

القائد الروحي للمسلمني بل لشعوب العامل املؤمنني

حدود الدولة السياسية واجلغرافية بل متتد اىل أبعد

وارتباط املسلمني به فكريا وعاطفيا جعلت له منزلة

يف مشارق األرض اومغارهبا ويشعرون باالنتامء

نحو االهداف املطلوبة للمسلمني ويوصف ذلك يف

حضاري ثقايف تشرتك مع شعوب معينة وليس هلا

يزداد تأثريه ووضوحه فيام إذا كانت الشخصية حمبوبة
العقيدة ىف ضامئر الناس(.)36

وأثرت شخصية اإلمام احلسني يف جمريات

األحـــداث ..وإذا سمعنا عن شخصيات شغلت

التاريخ قرون ..فإن اإلمام احلسني ما زال يشغل

نظرية برنارد لويس

اهلوية ليست شيئ ًا جامد ًا وانــا تتطور وتنمو

عىل وفق األساس املعريف للفرد ولكن حتافظ عىل
خصوصيتها الذاتية.
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واهلوية بطبيعة احلال تقسم علىوفق نظرية برنارد
لويس عىل ثالثة أنواع من حيث انتامء الشخص اىل
منظومة اجتامعية مشرتكة الثقافة.
1.هوية الدم التي تقوم عىل الرتابط األرسي
وصوال اىل العشرية.
2.هوية املكان التي تقوم عىل أساس االشرتاك يف
الوطن الواحد من منطقة السكن وصوال اىل
البلد.
3.هوية اجلامعة وتشمل كل الطوائف التي تشرتك
مع هذه اجلامعة وحيركها االنا اجلمعي الذي
يتعلق بام يفهمه الناس ويعتقدون به .وتأيت اهلوية
اجلمعية حتت مسمى روحي بام يعتقده اجلامعة
ويتصورونه عىل وفق سياقات ثقافية موروثة
ومفهومة معرفيا ،وهذه اهلوية تتسامى لتدخل
اىل مجيع الثقافات وال تتحدد بأطار دويل حمدد بل
تتصف بالصفة الروحية العابرة للقارات لذلك
هي متحركة ومتقاربة مع كل جمموعة اجتامعية
وتكون ذات نفاذية بينها وبني اهلويات اآلخرى
لنفس املجتمع فمثلام اإلنسان حيمل هوية ذكورية
وهوية جغرافية وهوية قومية وهوية دولية
كذلك يستطيع محل هوية حسينية ومن َث َّم فإن
صريورة اهلوية عىل وفق تنظيم اجتامعي دويل
جيعلها تتفاعل وتندمج مع اهلويات اآلخريات
سواء كانت هذه اهلويات حملية او خارجية ومع
وجود اخلريطة الذهنية للشخص صاحب اهلوية
تتكامل هذه اهلوية لتصل بالشخص اىل هوية
اجلامعة الكربى التي حتمل رباطا قويا يرتبط به
املنتمني اىل هذه اهلوية ليجعل من حامليها أمة
واحدة مهام اختلفت لغاهتم وتعددت قومياهتم
وتباينت أوطاهنم.
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 .2نظرية الوفاء بالواجب لالمام احلسني:

أشارهنري برجسون وهو عامل نفس فرنيس ،إىل

أنه عندما يفكر اإلنسان باملثل األعىل وجيده يف ضمريه
ويفكر فيه سيتعرض لعملية نضج حقيقية من التفكري

خيرج فيها بمخرج جديد عن العادة ،قائم عىل مبادئ

قانونية أخالقية يقوهيا ويفرضها العقل حمكومة بنوع
من اإلحساس باجلامل ورد اجلميل.

ويمكن أن ينسحب هذا الكالم النظري عىل اهلوية

احلسينية ألن اإلمام احلسني هو املثل األعىل وهو

قمة اجلامل األخالقي والروحي اإلهلي(.)39

م� :2أبعاد الهوية الح�سينية
 .1بعد شخصية احلسني

البد للزائر الكريم مهام اختلفت جنسيته ومعتقده

أن يتعرف من خالل الزيارة احلسينية شخصية اإلمام
احلسني وما قدمه لإلنسانية مجعاء من خالل

تضحياته وهنجه الصحيح.

أقر عظمة شخصية احلسني املصلح (مارتن
ّ

لوثر) الزعيم األمريكي من أصول أفريقية احلاصل

عىل جائزة نوبل للسالم الذي دعا شعبه لإلصالح
والتأيس باإلصالح الديني الذي دعا اليه الزعيم

العريب احلسني بن عيل.

أمــا الرئيس الرتكي (أتــاتــورك) فقال :تعلمنا

من احلسني دروسا يف احلرية الفكرية والدفاع عن

املظلوم.

وقال املفكر النمساوي (جون فري) :إن مدرسة

محور ال�سلم المجتمعي

احلسني الرتبوية هي مدرسة البرش التارخيية ألهنا

جامعة لكل املبادئ اهلادفة التي تدعو إىل قيام جمتمع

إنساين متطور(.)40

إن املتأمل واملتابع هلذه الزيارة جيد فيها ظاهرة

الوفاء للرمز القيادي الروحي اإلمام احلسني
ووالئهم هلذه الشخصية العظيمة.

المبحث الثالث :زيارة الأربعين
َ ُ
قــال تعاىل:
وع َِباد
ََ
َ
َ ً
ع األرض ه ْونا ِإَوذا
َ
َسل ًما.)42(

ُ َ
َّ ْ َ
حن َّالِيـ َ
ـن َي ْمشون
الر ِ
َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ
خاطبهم
الاهِلون قالوا

نقل (ابــن نام احلــي) يف كتابه (مثري األحــزان)

والسيد ابن طاووس يف مؤلفيه (اللهوف واألقبال)

ِ
موجهة روحية مؤثرة يف
وكأنام هناك شخصية

رواية تفيد أن اإلمام زين العابدين جاء بعيال

عىل القيم األخالقية ،وال يسع أي زائــر أو متابع

ووصلوا كربالء يوم العرشين من صفر وقد أقاموا

أن يستجيب هلا ويتأثر بدالالهتا.

وصول جابر بن عبد اهلل األنصاري ومجاعة من بني

هذه اجلامهري الكثري بقوة إهلية توجهها اىل املحافظة

احلسني عند رجوعهم من الشام إىل املدينة،

للزيارة حتى إذا كان من خالل قنوات االتصال إال

عنده ثالثة أيــام وأقاموا فيها العزاء ،وقد تزامن

 .2بعد التوحد الشيعي العاملي:

هاشم يف ذلك اليوم فزاروه وأقاموا عنده))(.)43

يتوافد الزائرين يف زيار ة األربعني ليس من العراق

متثل الزيارة األربعينية شك ً
ال من أشكال الشعائر

ويمكننا القول :إننا ندرك أن قوافل احلجاج

اىل اهلل سبحانه ،وتعد بمنزلة وسيلة لطلب احلاجات

فقط ،وإنام من خمتلف الدول العربية والعاملية.

اىل مكة املكرمة تقوي الدين اإلسالمي كام تعزز

العالقات بني املسلمني وإن كانوا من جنسيات
خمتلفة ،كذلك زيارة األربعني تظهر للعامل بوصفها

قوة شيعية عاملية ينبغي أن حتظى باالهتامم والتقدير.

لذلك يمكن القول :ان الزيارة األربعينية هي

رسالة عاملية واضحة األبعاد يفرتض أن تكون فيها
ذوبان الشخصية املنفردة يف مجوع الزائرين الذين

يوحدهم حضور وجــود مهيب يــؤدي اىل اندماج
الزائرين نفسيا بموضوع الزيارة تاركني مسؤولياهتم
االجتامعية اآلخرى(.)41

الدينية االجتامعية يعتقد الفرد بأنه يقرتب من خالهلا

من اهلل سبحانه وهي مظهر من مظاهر الوالء ألهل
البيت ،ملا تتضمنه من اهــداف دينية ومبادئ
إنسانية شاملة.

لذلك اتسمت بالرصانة والقوة يف البناء يف كل

زمان ومكان ،وهذا يعني اهنا ال تتأثر بالتغيريات
السياسية يف كل البلدان ألهنا ذاتية نابعة من الناس
وغري تابعة للسلطة.

وامتازت ببعدها الرتاثي االجتامعي الفلكلوري

فهي متناقلة من خالل االجيال ،واختذت من االجتاه

نحو هدف معني فاهلوية احلسينية عملية للبحث
عن احلرية الفكرية التي يستمدها الزائرون من قيم
اإلمام احلسني.
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ومثلت واحــدة من أكرب احلشود املليونية التي

جيمع بينها جامع من التشابه أو االنسجام حب
اإلمــام احلسني والعقيدة احلسينية ورغبتهم

يف محل اهلوية احلسينية ،فكل هذه احلشود من كبار

السن والرجال والنساء والشباب حتى االطفال ومن

كان منهم أميا او أستاذا جامعيا يسريون عىل اقدامهم
جنبا اىل جنب عدّ ة من أيام وبينهم تواصل حسيني
يتضمن االخالق احلسينية احلرة.

م :1تفعيل التعاي�ش ال�سلمي من خالل زيارة
الأربعين
ان زيــارة األربعني تعد مثاال واقعيا ملموسا

للتعايش السلمي والتسامح االجتامعي فالناس

بمختلف قومياهتم وجنسياهتم يتوجهون اىل مكان
واحد وهو رضيح احلسني ع من مجيع القوميات
واختالف آرائهم السياسية اال أهنم يعرفون وجهتهم

ومتفقون عليها ويف زيارة األربعني تنسى انتامءاهتم

لقد كــرت زيـــارة األربــعــن مجيع احلــواجــز

املادية وتظهر بدهلا والءات الهل البيت حتى

االجتامعية فنجد استاذ اجلامعة يسري جنبا اىل جنب

وتظهر سمة واحدة تربطهم هي اهلوية احلسينية من

واخلالفات االجتامعية بني مجيع الطبقات والوظائف

مع طالبه كذلك العامل مع مديره ليتوجهوا اىل هدف
مشرتك ويتعايشون بسالم مع اآلخرين يف طريق

الزيارة األربعينية.

واســتــنــادا لــروايــات أهــل البيت نــرى متسك

شيعتهم وتأكيدهم أمهية الزيارة األربعينيةُ .يروى

((حق عىل الغني أن
أن اإلمام الصادق قال:
ٌ
يأيت قرب احلسني يف السنة مرتني وحق عىل الفقري أن

يأتيه يف السنة مرة)) ،ويقول(( :مروا شيعتنا بزيارة
ِ
قباحلسني فإن إتيانه يزيد يف الرزق ويمد يف العمر
ويدفع السوء ،وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر

للحسني باإلمامة من اهلل)) وكلمة مفرتض تشري اىل
الوجوب ،كل ذلك يؤكد من الناحية العقائدية أمهية

الزيارة

تكرس مجيع احلواجز املادية والطبقات االجتامعية
خالل التعاون غري املرشوط بينهم والتسابق عىل اداء
افضل ما لدهيم من التعاون لالخرين ألكامل طريق
اىل هدفهم وهو اكامل الزيارة األربعينية(.)44

م :2الم�شاركون في الزيارة الأربعينية يق�سمون
على
1.اصحاب املواكب وخدمة الزائرين

2.اصحاب العجالت ملساعدة من مل يستطع اكامل
الطريق سريا عىل االقدام او مساعدة من ترضر

يف الطريق

3.الزائرين من خمتلف اجلنسيات والبلدان
4.مقدمي خدمات الطعام والرشاب
5.مقدمي الرعاية الصحية

6.مقدمي االرشادات الدينية
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م� :3أبعاد الزيارة الأربعينية وتكوين الهوية
الح�سينية

املوكب :من اعطاك القدرة املالية لتحرض هذا الطعام
هلذا العدد من الزائرين يقول :احلسني ذلك َّ
أن
احلسني اصبح يمثل البعد املعنوي الروحي عند

تعد زيــارة األربعني من الظواهر التي عززت

مجيع الزائرين يدعمهم نفسيا يف خمتلف وظائفهم

وحمبي احلق إذ شارك فيها األفراد من خمتلف الطبقات

قوة خفية تدخل اىل أعامق الزائرين لتساعدهم يف

اهلوية احلسينية لدى شيعة العامل وحمبي اإلمام احلسني

االجتامعية التي يؤدوهنا يف الزيارة األربعينية وكأنه

االجتامعية وعــززت التامسك االجتامعي وعربت

سريهم.

القارات ومن املعروف إن الفرد الزائر عندما يقطع

هذه املسافة الطويلة من الطريق حيتاج اىل قابليات

جسدية ومعنوية واستعدادات نفسية كي يتمكن

من مواصلة مسريه بخطى ثابتة راجي ًا قربه من اهلل

سبحانه.

ثانيا :البعد العاطفي الــوجــداين :يعطي هوية

انسانية موحدة لــدى مجيع افــراد املجتمع ويبني

املظلومية ويقف بوجه الظامل.

وقد بينت الزيارة األربعينية كيف يقدم اإلنسان

احلر كل ما يملك ملواجهة الظامل بــإرادة قوية رغم

حملت الزيارة الح�سينية �أبعاد ًا تربوية

ضعف االمكانات املادية وعدم التوازن بني قوى

مختلفة منها:

دحره وتعطينا مثال كيف قدم لنا اإلمام احلسني

اخلري وقوى الرش إذ رغم كرب قوى الرش البد من

أوال :البعد الروحي :اعطى اإلمام احلسني ع بعدا

اروع صور بطولية لالنسان املظلوم حقا والذي كان

يف هذه الزيارة بعدا روحيا معنويا واقعيا يف ذات

جوهري ًا يف نظام احلكم اإلسالمي وهو عدم التامهي

روحيا للزيارة األربعينية ،بل اعطى كل من يسهم

الشخص يشعر به وحيس أن اإلمام احلسني معه

يف عمله يراه ويسمعه ويعززه نفسيا ليقدم االفضل

لآلخرين.

وأصبح احلسني هو الضمري احلي املوجود

عند مجيع املشاركني يف الزيارة األربعينية مثال فاذا

سألت زائر ًا :من دفعك اىل هذا السلوك التعاوين؟
يقول احلسني.

واذا سألت رجــاً :من ساعدك يف مسريتك

األربعينية؟ يقول احلسني واذا سألت صاحب

مدافع ًا عن املظلومني إذ بقى صابرا حمتسبا ليثبت شيئ ًا

مع الظامل ،واخلروج عليه ،والوقوف يف وجهه ،وهذا
العمل يمثل أســاس الرسالة اإلسالمية فــاذا كان
احلاكم ظاملا سيكثر الفساد وتكثر الرذيلة والبؤساء

يف املجتمع وينعدم الصدق وصوال اىل انتفاء احلاجة

للرسالة اإلسالمية اصال وبقائها شكال خاويا ال
حياة فيه.

مــن هنا أراد احلسني ان يثبت العدالة

االجتامعية ويمحو الظلم فقدم ابناءه وأهــل بيته
وأبناء عمومته وعندما قتلوا ريض بذلك فقال:
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(رضا اهلل رضانا أهل البيت نصرب عىل بالئه فيعطينا

وتكوين عالقة روحية وطيدة عىل متصل خطى بني

ونجد يف الزيارة األربعينية يسري الزائريون مع

رابع ًا :بعد الدافعية الذاتية :تعطي زيارة األربعني

الذات والتامهي مع اآلخر وكأهنم ختلوا عن مجيع

الداخلية واخلارجية عىل العمل التطوعي الفرادها،

أجر الصابرين).

التواصل الوجداين املتمثل باألخوة واملحبة ونسيان
الفوارق وانتزع الغل من قلوهبم بمجرد أن وضعوا

أقدامهم عىل طريق كربالء حتى يبلغ ذلك ذروته

عندما جتد أن هذه القوميات واألعــراق واأللــوان

كل منها يفتخر بأن يكون خادما لآلخر بروح ملؤها
املحبة والعطاء.

وربام فشلت بعض الطرق لإلرشاد اجلامعي يف

معاجلة بعض املشكالت األخالقية االجتامعية.يف
حني أثبتت بعض الدراسات العلمية ثأثري زيارة

األربعني بفاعلية يف سلوك املامرسني هلذه الزيارة.

وأثبتت الدراسات أن التاثري الوجداين أشد فاعلية

يف تغيري السلوك من خالل تصحيح أفكار الفرد

والتخلص من العادات السلوكية املضطربة(.)45

ثالثا :البعد الزمني للزيارة :إذ امتدت من سنة

 61هجرية اىل يومنا هذا  1442هجرية هذه الزيارة
التارخيية لدهيا هذا البعد الزمني ،نجعل القارئ

يتعجب لطول استمرارها ان كانت من قدرة البرش،
ان هي إال زيارة إهلية هلدي القلوب.

وأول من قام بزبارة احلسني هي السيدة

زينب واإلمام السجاد والصحايب اجليل جابر
األنصاري ومنذ ذلك احلني اىل هذا اليوم تتوافد

املاليني عىل هذا الرصح الشامخ والغرض من ذلك

هو التقرب اىل اهلل سبحانه بحب أوليائه الصاحلني
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الزائرين واإلمام احلسني يشعر هبا الزائر يف ذاته.

بام هلا من خلفية دينية فكرية نوع ًا من الدافعية
وكذلك تدفعهم لاليثار عىل النفس قدرا يفوق كل
اإلمكانات املؤسساتية االجتامعية العاملية يف هذا

املجال فعىل مدى آالف الكيلو مرتات ومن مجيع

االجتاهات املؤدية إىل كربالء عدة من أيام جتد الشيبة
والشباب ؛ والنساء يف حركة متواصلة يبذلون جهودا

جبارة ،وأمواال طائلة خاصة هلم عن قناعة وإخالص

فيؤثرون عىل النفس ولو كان هبم خصاصة دون أدنى

تذمر أو إحباط ودون أي أجر مادي دنيوي يف قبال
ما يبذلونه ،بام تستمده من اإلمام احلسني من

قوة دافعة حمركة وقيم دينية ومبادئ انسانية ورصيد
فكري حر.

وتعطينا الزيارة األربعينية طاقة نفسية مستمرة

فتعد حمركة للدافعية عند املشاركني فيها ،وهي هذه

القوة الدافعية املحركة التي حترك السلوك وتستمر

يف حتريكه باجتاه معني.

خامس ًا :بعد املسؤولية االجتامعية :يمكن القول

ّ
إن هناك عالقة بني املسؤولية االجتامعية و املسؤولية
الشخصية التي هي أحد أركان البعد االجتامعي وهي

نابع من داخل الفرد نفسه ،وال يكلف هبا أي
عمل ٌ
شخص وإنام من يتمتع باحلرية الكاملة التي تلزمه يف
القيام باألعامل واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه حتى
ُلف من أجلها.
يستشعر حجم املسؤولية التي ك ّ

محور ال�سلم المجتمعي

فكل فرد مسؤول عن سلوكه الفردي وعقيدته،

وهو راع لآلخرين (املسؤولية الشخصية) قال رسول
اهلل« :كلكم را ٍع وكلكم مسؤول عن رعيته».

ويف ذلــك قــال اإلمــام احلسني عن حسن

اخللق« :اهيا الناس من جاد ساد ،وان اجود الناس

من اعطى من ال يرجوه ،وان اعفا الناس من عفى

عن قدرة ،وان اوصل الناس من وصل من قطعه،

املجلس ،اخلــدمــة....الــخ) وهــذا يــؤدي اىل تنمية

الشعور اجلمعي :ثبت عند العقالء ّ
أن يف االجتامع

قوة ومنعة فقد جعل اهلل تعاىل فيه اخلري والربكة ،ويف
ذلك قال الرسول« :يد اهلل مع اجلامعة والشيطان

مع من خالف اجلامعة يركض».

ويف ذلك دليل عىل ّ
أن اإلســام دين اجتامعي

حياول ربط الفرد باجلامعة ما استطاع اىل ذلك سبيال.

واالصول عىل مغارسها بفروعها تسمو ،فمن تعجل

سادس ًا :بعد احلوار املنطقي :وهو بعد رضوري

تبارك وتعاىل بالصنيعة اىل اخيه كافأه هبا وقت حاجته.

من اإلسالم والقران الكريم كونه ركيزة مهمة يف

كربة مؤمن فرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة .ومن

اآلخــرى وحتى بني املذاهب املتناحرة ويفيض اىل

ومن األبعاد االجتامعية لزيارة األربعني املسؤولية

االعــراف بحقوق اإلنسانية التي اوجبها القرآن

الخيه خريا وجده اذا قدم عليه غدا .ومن اراد اهلل

لرتسيخ التعايش السلمي وإن احلوار يكتسب قوته

ورصف عنه من بالء الدنيا ما هو اكثر منه .ومن نفس

بناء التعايش السلمي بني القوميات من البلدان

احسن احسن اهلل اليه ،واهلل حيب املحسنني».

نبذ العنف والطائفية املقيتة وال يتحقق اال يف حاىل

الشخصية ،وهي شعور مركب بني الثقة بالنفس

واالعتامد عليها والتحمل والصرب يف اثناء الزيارة
األربعينية.

إن الشعور باملسؤولية الشخصية جيعل كل زائر

مسؤوالً عن نفسه وسلوكه يف التعامل مع اآلخرين،
َ َ َ َ ْ َ ٌَ
ُ ُّ َ ْ
قال تعاىل :ك نف ٍس بِما كسبت ره
ِينة.)46(
وتــوصــل املسؤولية الشخصية اىل التكامل

اإلنساين(.)47

وهم بذلك يكرسون ثقافة املساواة واإلنسانية

عامة و اذابــة مجيع الفوارق العنرصية بني احلشود
املليونية الزاحفة اىل كــربــاء اذ جتــد فيهم شتى
اجلنسيات والقوميات واألديان واالجتاهات الفكرية

كام جتد الفقري والغني وقد تساوى اجلميع يف (املطعم،

الكريم للجميع بغض النظر عن الديانات واملذاهب
والقوميات واملستويات الطبقية(.)48

ا�ستنتاج
ا�ستنتاجات ثمار زيارة الأربعين:
1 .الرتابط العقدي يالحظ يف زيارة األربعني قوة
الرتابط بني افراد الزائرين كبارا وصغارا اثريا
وفقراء فال متييز بني غني وفقري فاجلميع سواسية

بل يف بعض األحيان ينقلب امليزان االجتامعي
ونرى الغني خيدم الفقري ونرى الرتابط االجتامعي

بأعىل صوره وبأمجل ما يكون

وهذا الرتابط العقدي ليس بني مدينة واخرى بل
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بني دولة واخرى وشعوب خمتلفة الن هناك مجاهري
من عرشات الدول تلتقي يف الزيارة األربعينية فتكون
اوارص ووشائج قوية.

وزيـــارة األربــعــن جعلت الــرابــط االجتامعي

الــدويل ليس بني أبناء بلد واحــد بل بني شعوب
البلدان اآلخرى مما يعزز خلق نسيج اجتامعي كبري

يربط دوال وشعوبا فيام بينها رغم اختالفهم يف اللغة

واللون والعرق والثقافة االجتامعية االم فهم جيمعهم
معتقد واحد (اهلوية احلسينية).

2.التعارف االجتامعي الدويل :زيارة األربعني

الزيارة األربعينية هي خلق ملكات أخالقية
وصفات نفسية يف الفرد واملجتمع ولتثبيت البناء

االخالقي أرسل اهلل سبحانه األنبياء بمكارم
األخالق العظيمة واألئمة والصاحلني .وزيارة

األربعني تعد من الدروس األخالقية العملية
التي تكون ملكات أخالقية من جهة وترتجم
مستوانا األخالقي من جهة اخرى مثل الصرب
فيعد قيمة أخالقية عالية والتواضع

وتعرف عىل اخالق أهل البيت :وإذا تأملنا

هذا االمر نراه حيتاج اىل وقفة تامل ملا حتمله هذه

تعمق الوجود التعاريف الذي خلقه اهلل سبحانه
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ
اس إِنا
كام عربت اآلية الكريمة :يا أيها انل
َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ َٰ َ َ َ َْ ُ
اك ْم ُش ُعوباً
خلقناكم مِن ذك ٍر وأنث وجعلن
َََ َ ََ َُ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
وقبائِل لِ ع
ارفوا ۚ إِن أكرمكم عِند اللِ
ََْ ُ
اك ْم ۚ إ َّن َّ َ
ِيم َخب ٌ
الل َعل ٌ
ري.)49(
أتق
ِ
ِ

6 .رجاء رمحة اهلل سبحانه وغفرانه ورضاه :عن

كبرية لالنفتاح احلضاري بني دولة وجمال

يل وألخواين وزوار ايب عبد اهلل احلسني الذين

3.االنفتاح احلضاري :تعد زيارة األربعني فرصة
حلوار الثقافات الدولية عىل اسس دينية انسانية

بحتة(.)50
َّ َ
َ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون اللِ ف َي ُس ُّبوا
د
ول تسبوا الِين يدعون مِن ُ ِ
َ
َّ َ َ ْ ً َ ْ ْ َ َ ٰ َ َ َّ َّ ُ ّ
ُ
َ
ِك أ َّم ٍة ع َمل ُه ْم ث َّم
الل عدوا بِغ ِ
ي عِل ٍم ۗ كذل ِك زينا ل ِ
ُ
َ
َ َ
َ
ُ ْ
َ َّ ْ َ ْ
ج ُع ُه ْم ف ُين ّب ِ ُئ ُه ْم ب ِ َما كنوا َيع َملون.١٠٨
إ ِ ٰل رب ِ ِهم مر ِ
َ ُ
اء ُه ْم ُم َ ٰ َ َ َ ّ َ
فَلَ َّما َج َ
ات قالوا َما
وس بِآيات ِنا بيِن ٍ
َ
َهٰ َذا إ َّل س ْ
ِح ٌر ُم ْف َ ً
تى َو َما َس ِم ْع َنا ب ِ َهٰذا ِف آبَائ ِ َنا
ِ
َْ
َ
َّ
الول ِني.٣٦
4 .البناء الفكري والعلمي :زيارة األربعني هي بناء
وتدريب فكري للزائرين والسيام إلصحاب

املواكب.
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5 .البناء األخالقي جلميع الزائرين :من أهم ثامر

الزيارة من ابعاد اخالقية واجتامعية سامية دون

(ضغط او اكراه او اجبار) اذهلت اإلنسانية فاعادت

اعتبار قيمها االصيلة بعد ان كادت تندثر وتضعف.
معاوية بن وهب عن الصادق قال :اغفر
انفقوا امواهلم واشخصوا ابداهنم رغبة يف برنا

ورجاء ملا عندك يف صلتنا ورسورا ادخلوه عىل
نبيك واجابة منهم المرنا وغيظا ادخلوه عىل
اعدائنا.

7 .التدريب عىل التعايش السلمي مع اآلخر وكيفية
التعامل معه وعدم الغائه فكريا ومعنويا وماديا

وهذا ما اكده اإلسالم فرسم عالقة اإلنسان

بأخيه اإلنسان وان اختلف معه يف املذهب.

ورسم لنا اإلسالم قواعد أصولية يف التعامل
عدو ًا له وإن كان املسلم هو
مع اآلخر وان كان ّ
صاحب السلطة والنفوذ.

8 .الشعور باملسؤولية اإلنسانية :وهي من أهم
مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

محور ال�سلم المجتمعي

املقومات لصناعة شخصية اإلنسان وكلام كانت

هي ذات وظيفة مزدوجة فهي أوال تعيد تنشيط

9 .التكافل االجتامعي :انتجت الزيارة األربعينية

إىل اجلذور األصلية ويمكن ردها إىل محاية الذات من

ومساعدة اآلخرين وإيثار راحتهم عىل راحة

وإىل حاالت القلق والثورة واالستالب الناجتة عنها

املسؤولية أكرب كانت الشخصية أقوى.

روح التكافل االجتامعي يف شخصيات الزائرين

النفس وان اخلدمات املقدمة للزائرين تقدم بال

منة أو ضجر ولعل التكافل الذي يقدمه الزائرون

التصورات الدينية وثانيا تغذي اإلحساس بالعودة
الذوبان واحلفاظ عىل اهلوية من التغريات االجتامعية

والتي ال يمكن لإلنسان العادي التعبري عنها بسهولة.

بعضهم لبعض حتى أصحاب البيوت املستقبلة
للزائرين تقدم جمانا حتت شعار اهلوية احلسينية

وهو من أعظم صور التكافل االجتامعي وهذا
واضح للعيان لكل زائر يف األربعني .وعدت

هذه الزيارة بمنزلة تدريب أفراد املجتمع عىل
التكافل فيام بينهم واملساعدة واإليثار بني مجيع
الزائرين من خمتلف اجلنسيات والقوميات(.)51

	10.رفض الظلم والطغيان واإلرهاب بكل صوره:

التو�صيات
1.زيادة االهتامم البحثي التحلييل يف الزيارة
األربعينية وكيفية توظيفها يف اإلرشاد اجلامعي.

2.الرتكيز عىل الفئات الشبابية لرتبيتها بالقيم
األخالقية ألهل البيت.

3.االرتقاء بالطاقات الفكرية ورفدها لتنمية
املجتمع.

يف هذه الزيارة يتحرر اإلنسان كام ً
ال من اإلنانية

والنرجسية وحب الذات والغرور وحالة فريدة من

نكران الذات والتفاعل اإلجيايب واالرتقاء اإلنساين
إىل مراتب روحية عالية ال جتدها يف أماكن أخرى مع

كثرة الناس وازدحام البرش من كل اجلنسيات واجلو
احلار وصغر مدينة كربالء(.)52

يكون غيض ًا من فيض ،تسهم
وهذا الذي ذكر إنام ّ

به وتشتمل عليه هذه املسرية األربعينية املليونية ،التي
تستحق تسمية مسرية «احلب احلسيني».
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العراق بعد  ،2003ص .281

املقدسة ،دار بالل للطباعة ،لبنان ص .24

المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م 345

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ
)(8وفاء ،ص.10

)(9ارساء عالء الدين نوري ،سياسة التعايش السلمي يف
العراق بعد  ،2003ص.570

)(10جعفر شهيدي ،2002 ،حياة السيدة الزهراء،
دار اهلادي لبنان.

.323

) (27رباح صعصع ،ص12

)(28رشح هنج البالغة  -ابن أيب احلديد  -ج  - ١٧الصفحة
.١٠٦

)(29النحل.90:

)(11مجيل موسى النجار ،فلسفة التاريخ،بغداد ،املكتبة

)(30سورة سبأ.28 :

)(12ارساء عالء الدين نوري ،سياسة التعايش السلمي يف

)(32حسن عيل املصطفى95 ،2014 ،ص.

العرصية ،٢٠١٠،ص.٣

العراق بعد  ،2003ص.574

)(13فالح القرييش ،ص.22

)(14وفاء كاظم ،ص ،22الزيارة االربعينية والتعايش
السلمي.2019 ،

)(15سورة يونس.10 :

)(16ارساء عالء الدين نوري سياسة التعايش السلمي يف
العراق بعد  ،2003ص.286

)(17سورة البقرة.22 :

)(18حممد نارص العذاري ،حممد حسن الدريندي،2017 ،
ص.54

)(19املمتحنة.7 :

)(20احلجرات.13 :
)(21هود.118 :

)(22كنز العامل  -املتقي اهلندي  -ج  - ٣الصفحة ،١٠
.5179

)(23رباح صعصع عنان.13 ،2018 ،
)(24حممد عبد الفتاح  ،2011ص.55

)(25حممد عباس اجليالوي،2017 ،ص.12

)(26املوسوي عيل حسني ،2018 ،بنو امية وهنج البالغة،
مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة

346

مجلة علمية ن�صف �سنوية ُمح َكمة

)(31العتبة العلوية املقدسة.13 ،2012 ،

)(33انصاري غرر احلكم/ ،ج  ،١ص .١٤٣
)(34سورة الفتح.29 :

)(35سورة ال عمران.159 :
)(36سورة ال عمران.134 :
)(37غرر احلكم .1068

)(38سورة البقرة.109 :

)(39وفاء كاظم 2020 ،فن احلوار يف التعايش السلمي،
ص.10

)(40سورة العنكبوت.46 :

)(41عمر معروف1428 ،هـ ،ص.11

) (42فالح حسن القرييش الزيارة االربعينية املرشوعية
واالبعاد  ،2020ص.4

)(43الفرقان.63 :

)(44فالح حسن القرييش الزيارة االربعينية املرشوعية
واالبعاد  2020ص.4

)(45وفاء كاظم ص( :2017 ،51،دور املبلغة احلسينية)،
جملة االصالح احلسيني ،مؤسسة وارث االنبياء
للدراسات التخصصية.

)(46ميزان احلكمة  -حممد الريشهري  -ج  - ٢الصفحة
.١٢١٢

محور ال�سلم المجتمعي
) (47املدثر.38 :

)(48جبار ،وفاء كاظم( :)2017( ،دور املبلغة احلسينية)،
جملة االصالح احلسيني ،مؤسسة وارث االنبياء
للدراسات التخصصية.

دار اهلادي لبنان

 6.مجيل موسى النجار ،فلسفة التاريخ،بغداد ،املكتبة
العرصية ،٢٠١٠،ص٣

7.رباح صعصع عنان ،مبادئ حقوق اإلنسان يف عهد

)(49فالح القرييش( 23الزيارة االربعينية).

اإلمام عيل 2018 ،كربالء

)(51سداد مولود سبع ،اهلوية الوطنية وحتقيق التعايش

جامعة طهران ايران

)(50احلجرات.13 :

السلمي يف العراف 117ص ،جملة دراسات دولية
العدد dr.sudadmawlood@gmail.com 68

)(52الشيخ مشتاق الساعدي ،ور األربعني يف صناعة
الشخصية

املهدويةmasirtalarbaeen ‹ www.m-،.

mahdi.com2019

8.حممد اديبي مهر ،يد اهلل ماليري ،Balahgah.net
9.حممد نارص العذاري ،حممد حسن الدريندي،
 ،2017اصول التعايش السلمي يف عهد اإلمام

عيل ،مؤسسة علوم هنج البالغة كربالء

	10.املتقي اهلندي كنز العامل  -ج  - ٣الصفحة ،١٠
املكتبة الشيعية 1989 ،حتقيق :ضبط وتفسري:

الشيخ بكري حياين /تصحيح وفهرسة :الشيخ

)(53فالح القرييش( 23الزيارة االربعينية).

صفوة السقا.

الم�صادر والمراجع

11.حممد عبد الفتاح  ،2011القيم احلضارية يف
اإلسالم اخلطيب ،القاهرة ،دار البصائر.

القران الكريم.

 1.إرساء عالء الدين نوري وبردان ،فالح مبارك.
 .2019سياسات التعايش السلمي يف العراق
بعد عام  :2003املعوقات واآلليات .جملة أبحاث

العلوم السياسية.

 2.سعد الدين البناء ،التنظيم القانوين للعتبة احلسينية
املقدسة،دار بالل للطباعة ،لبنان.

 3.سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي اجلمعة  06نيسان

p 2018:02:01

 4.سداد مولود سبع ،اهلوية الوطنية وحتقيق التعايش

12.حممد عباس اجليالوي ،التعايش السلمي ،مؤسسة
علوم هنج البالغة كربالء 2017

13.املوسوي عيل حسني ،2018 ،بنو امية وهنج
البالغة ،مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة
احلسينية املقدسة .323

14.القرييش فالح حسن ،الزيارة األربعينية املرشوعية
واألبعاد  ،2020ص.4

15.وفاء كاظم جبار( :)2017( ،دور املبلغة
احلسينية) ،جملة االصالح احلسيني ،مؤسسة وارث

االنبياء للدراسات التخصصية.

السلمي يف العراق جملة دراسات دولية العدد 68
dr.sudadmawlood@gmail.com

5.جعفر شهيدي ،2002 ،حياة السيدة الزهراء،
المجلد الثامن  -العدد الرابع  -ال�سنة الثامنة(ج� ،)2صفر 1444هـ� /أيلول 2022م

347

.........................................................

Alssebt
Refereed semi-annual scientific journal
Concerned with civilizational، cultural and scientific research
heritage of the holy city of Karbala
A special issue of the proceedings of the Fifth international
scientific conference، to visit the forty
Issued by:
Karbala Centre for studies and Researches
The General Secretariat of AL-Hussein Holy shrine
........................................................................

Eighth volume - Issue NO. fourth - Eighth year, The second part
September 2022 - sifr month 1444 A.H.
........................................................................

