






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

مجلة علمية نصف سنوية محّكمة تعنى بنشر اإلرث احلضاري والثقافي والعلمي ملدينة كربالء املقّدسة
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 )2079( لسنة 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 )428( كربالء

أرقام الهواتف:
009647814187625 - 009647903409556 - 009647719491210

التصميم واالخراج الفني:
 عماد محمد
حيدر محمد



رئيس التحرير:
الأ�شتاذ عبد الأمري عزيز القري�شي )مدير املركز(

مدير التحرير:
اأ. د. ريا�ض كاظم �شلمان اجلميلي )رئيس الهيأة اإلستشارية(

سكرتيرالتحرير:
اأ. م. �شمير خليل �شمُطو

هيأة التحرير:
اأ. د. �شابرينا ليون ميرفن )جامعة السوربون(

اأ. د. جيرالدين �شاتالر )المعهد الفرنسي للشرق األدنى(
اأ. د. ح�شن حبيب الكريطي )جامعة كربالء( 
اأ. د. حيدر محمد عبد اهلل )جامعة كربالء(

اأ. د. محمد فريد عبداهلل )الجامعة االسالمية - لبنان(
اأ. د. �شلوى �شاندرا ناكوزي )جامعة بواتييه - فرنسا(

اأ. د. �شامي ناظم ح�شين المن�شوري )جامعة القادسية(
اأ. د. رحاب فايز احمد �شيد يو�شف )جامعة بني سويف(

اأ. د. عمرو بن معد يكرب الهمداني )رئيس الدار الهمدانية المحمدية-اليمن(
اأ. د. مهدي وهاب ن�شر اهلل )جامعة كربالء(

اأ. د. زهير عبد الوهاب الجواهري )جامعة كربالء(
اأ. م. د. محمد و�شام المحّنا )جامعة كربالء(

اأ. م. د. محمد ر�شا فخر روحاني )جامعة قم - قم المقدسة(
اأ. م. د. مح�شن عبا�ض 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
م. د. جعفر علي عا�شور
ماجد حميد اخلاقاين

اللغة االنكليزية
د. موؤيد ناجي اأحمد )الكلية التربوية املفتوحة - بغداد(

اإلشراف العام:
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي

)املتولي الشرعي لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة(



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

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

والتطرف والطائفية، لتحقيق الفائدة العامة ملجتمعنا. 

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

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

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

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

ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا، سواء نرشت، أم مل تنرش.  	



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

األختصاصات اإلنسانية املختلفة وعىل وفق للقواعد اآلتية:

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

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

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

ُيرفق مع البحث. 

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

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

البحث. 

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

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )0	( صفحات. 

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

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

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

أن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث عــىل املعلومــات اآلتيــة: عنــوان الباحــث واســمه، وجهــة عملــه، . 	
ورقــم اهلاتــف، والربيــد اإللكــرتوين، مــع مراعــاة عــدم ذكــر اســم الباحــث، أو الباحثــني يف متــن البحــث، 

أو أي إشــارة إىل ذلــك باللغتــني العربيــة واإلنكليزيــة.

تســلم البحــوث مبــارشة إىل مقــر املجلــة عــىل العنــوان اآليت: العــراق - كربــالء املقدســة - حــي البلديــة- . 0	
ــبط  ــة الس ــرتوين ملجل ــد اإللك ــىل الربي ــوث ع ــل البح ــوث. أو أن ُترس ــات والبح ــالء للدراس ــز كرب مرك

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمــة





شهادة االعتماد الدولي 
لمركز كربالء للدراسات والبحوث

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

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



الإ�شراف العام على املوؤمتر: 

)المتولي ال�شرعي للعتبة الح�شينية المقد�شة(
�شماحة ال�شيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه(

رئي�ض املوؤمتر:

اأ. د. عبد المنعم عبا�ض كريم )رئي�ض جامعة ديالى(

مدير املوؤمتر:

ال�شتاذ عبد المير عزيز القري�شي )مدير مركز كربالء للدرا�شات والبحوث( 

الجهات ال�شاندة: 

1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2. جامعة كربالء

3. المجمع العلمي العراقي

4. جامعة وارث الأنبياء 

5. جامعة الأديان والمذاهب/ قم المقد�شة 

6. الدار المحمدية الهمدانية للدرا�شات والبحاث/ اليمن

7. موؤ�ش�شة قرطبة/ �شوي�شرا 

8. جمعية ال�شرق الأو�شط الرو�شية

9. المعهد الفرن�شي لل�شرق الأدنى / فرع العراق

10. موؤ�ش�شة اإدراك 



اللجنة العلمية للموؤمتر: 

رئي�شًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.د نذير جبار الهنداوي‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.د ريا�ض كاظم الجميلي‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.د ح�شن حبيب الكريطي‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.د حيدر محمد الكربالئي‹

ع�شوًاالمعهد الفرن�شي/ فرع العراقا.د �شابرينا ميرفان ‹

ع�شوًاالمعهد الفرن�شي/ فرع العراقا.د جيرالدين �شاتالرد‹

ع�شوًارئي�ض الدار المحمدية الهمدانية/ اليمن ا.د عمرو بن معد يكرب الهمداني‹

ع�شوًاجامعة كربالءا.د �شروق عبد الر�شا‹

ع�شوًاجامعة بغداداأ.د. عادل عبدال�شتار الجنابي‹

ع�شوًاالجامعة الم�شتن�شرية اأ.د محمد كاظم جا�شم الجيزاني ‹

ع�شوًاجامعة كربالءاأ.د حيدر ح�شن اليعقوبي ‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.م.د م�شتاق كريم عبد الرحيم ‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعة ا.م.د معز ح�شن ال�شيخ علي‹

ع�شوًاجامعة كربالءا.م.د �شاكر فالح �شاكر‹

ع�شوًاجامعة الب�شرة ا.م.د علي نا�شر ح�شين‹

ع�شوًاجامعة القاد�شيةا.م.د مهند فائز كاظم‹

ع�شوًاجامعة الب�شرةا.م.د بهاء عبدالرزاق قا�شم‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثا.م. �شمير خليل �شمطو‹

ع�شوًاالعتبة الر�شوية المقد�شةالدكتور ال�شيخ مهدوي مهر‹

ع�شوًاجامعة بغدادم.د ح�شين علي المجاب‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعةم.د. لطيف عبد زيد خ�شر‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعةم.د خالد عبدالكاظم هادي‹

ع�شوًاجامعة بغدادم.د فاطمة عبدالحميد‹

ع�شوًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثد. هدى �شعيد ال�شهر�شتاني‹



اللجنة التح�شريية للموؤمتر: 

رئي�شًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثاأ.د مهدي وهاب نعمة‹

ع�شوًاجامعة كربالء/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثاأ. د زهير عبدالوهاب الجواهري‹

ع�شوًاجامعة كربالء اأ.م.د محمد و�شام المحنا‹

ع�شوًاجامعة كربالءا.م.د اينا�ض عبد الحافظ‹

ع�شوًاالجامعة الم�شتن�شرية/ م�شت�شار في مركز كربالء للدرا�شات والبحوثم.د ثامر مكي علي ال�شمري‹

ع�شوًاموؤ�ش�شة قرطبة/�شوي�شراد. عبا�ض عروة ‹

ع�شوًاكلية الإمام الكاظماأ.م.د حيدر كاظم جا�شم الجيزاني‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعةم.د اأ�شامة قي�ض فا�شل‹

ع�شوًاجامعة كربالءم.د نمارق قا�شم ح�شين‹

ع�شوًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثد. امير احمد ال�شمري‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعةم.م الء �شعيد عبداهلل‹

ع�شوًاكلية ال�شفوة الجامعةم.م. ايالف اياد كاظم‹

ع�شوًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثم.م اأمير كامل جواد الربيعي‹

ع�شوًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثم.م. م�شطفى مح�شن �شاكر‹

ع�شوًامركز كربالء للدرا�شات والبحوثم.م نور عبا�ض عمران‹

ع�شوًاهولنداال�شيخ محمد عبد الر�شا ال�شاعدي ‹

ع�شوًاق�شم العالقات العامة/ العتبة الح�شينية المقد�شةال�شيد عبد الأمير طه‹

ع�شوًامركز الإمام الح�شين / العتبة الح�شينية المقد�شةال�شيد علي البدري‹

ع�شوًامركز رعاية ال�شباب/ العتبة الح�شينية المقد�شةال�شتاذ رواد عبد الكريم ح�شين ‹

ع�شوًامركز رعاية ال�شباب/ العتبة الح�شينية المقد�شةال�شتاذ ح�شين علي اإبراهيم ‹



الهياأة ال�شت�شارية للموؤتمر:

رئي�شًارئي�ض جامعة وا�شطاأ.د مازن ح�شن الح�شني‹

ع�شوًاجامعة ديالىا.د محمد يو�شف الهيتي‹

ع�شوًاجامعة كركوكا.د �شالح �شلمان زين العابدين‹

ع�شوًاجامعة مي�شانا.د ماجد عزيز ال�شاعدي‹

ع�شوًاجامعة ديالىا.د عبد الخالق خمي�ض علي‹

ع�شوًاجامعة النهرينا.د عالء ح�شين عبد‹

ع�شوًاجامعة ذي قار ا.م.د عدنان مالح �شاجت ‹

ع�شوًاجامعة ذي قارا.م.د رائد حمود عبد الح�شين‹

ع�شوًاالجامعة الم�شتن�شريةا.م.د كاظم �شامخ الخزعلي‹

ع�شوًاجامعة ذي قارا.م.د حيدر عبدالجليل الحربية‹

ع�شوًاجامعة بابلا.م.د مثنى عبدالجبار ال�شمري‹

ع�شوًاجامعة المثنىا.م.د ناجح جابر الميالي‹

ع�شوًاجامعة النهرينا.م.د قا�شم �شعيب ال�شلطاني‹

ع�شوًاجامعة الكوفةا.م.د مريم عبد الح�شين التميمي‹

ع�شوًاالجامعة الم�شتن�شريةا.م.د اإبراهيم عبا�ض ‹

ع�شوًاجامعة ديالىا.م.د ر�شيد �شعدون العبادي‹

ع�شوًاجامعة الكوفةم.د عبدالمح�شن جواد الكي�شوان‹

ع�شوًاوزارة ال�شباب والريا�شةم.د محمد علي الجابري‹

ع�شوًاجامعة وا�شطم.د علي كاظم ح�شين‹

ع�شوًاجامعة بغدادم.د ح�شن جابر العطا‹

 



المحتويات
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أ. د. سادسة حالوي محود/جامعة واسط - كلية االداب
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِمبِْسِم الّلَ بِْسِم الّلَ

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

آله الطيبني الطاهرين...

 وبعد...

ُتعد زيارة األربعني من املناسبات الدينية، واالجتامعية، التي ُتارس طقوسها يف العرشين من شهر صفر اخلري 
من كل عام هجري، ونظرًا ملا تتاز به هذه التظاهرة املليونية من مضامني إنسانية واجتامعية وتربوية فضاًل عن 
أهنا هوية ثقافية وحضارية ملحبي أهل البيت، أوىل مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
التخصصية  الدراسات  شعبة  فعملت  كافة،  املختلفة  جوانبها  ومن  املباركة  الشعرية  هبذه  بالغًا  اهتاممًا  املقدسة 
موسوعة  كأصدار  بالزيارة  املتعلقة  بالنشاطات  االهتامم  عىل  املركز  تشكيالت  احدى  وهي  األربعني  زيارة  يف 
خاصة بالزيارة تناولت خمتلف جوانبها سميت بموسوعة زيارة األربعني، وعقد العرشات من الندوات وورش 
لزيارة األربعني ومركز االعالم  العلمي  االكاديمي  املختصة كاملجلس  التشكيالت  العمل، وتأسيس عدد من 
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، فضاًل 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 املؤترات السنوية الدورية اخلاصة بزيارة األربعني.

ومن أجل االستمرار يف إقامة املؤترات العلمية الدولية نظم املركز يف العارش- احلادي عرش من أيلول عام 
		0	م، املؤتر 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 
إيرانية،  لبنانية،  وفود  تضمنت  االربعينية  الزيارة  بدراسة  مهتمة  واجنبية  عربية  وفودًا  املؤتر  حرضت  العامل. 

فرنسية، جزائرية، وغريها.

قدم للمؤتر اخلامس )0	( بحثًا وورقة عمل، توزعت عىل ثامنية حماور رئيسة وبعد عرضها عىل املحكمني 
يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات االكاديمية تم قبول )		( منها عمل فيام ُرفضت )		( ألسباب علمية لبعض 

منها وبعض اخر كوهنا خارج حماور املؤتر.

اللجنة العلمية للمؤمتر
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زيارة الأربعين ظاهرة مليونية تمثل مركز الأمة وقوتها

أ. د. سادسة حالوي محود

جامعة واسط - كلية االداب

almshiks12a@gmail.com

الملخ�ض

ين اإلسالمي الكثري من مظاهر القوة والعظمة منذ أن انبعث رسول الكريم حممد بن عبد اهللمن  يف الدِّ
ت التاريخ البرشي كله هو القرآن الكريم، بام حواه من  غار حراء يف أعىل جبل النور، وكان أعظم ظاهرة غريَّ
آيات وسور تصنع اإلنسان وهتديه لصناعة احلضارة اإلنسانية يف هذه احلياة. والقرآن الكريم كتاب مسطور – 
 ونص صامت، وال بدَّ له من لسان ناطق به تفسريًا وتأوياًل، فكان رسول اهلل – كام وصفه أمري املؤمنني
لوحيه، وعيبة  ترامجة  اهلل  الذين جعلهم   بيته األطهار أهل  أوصياؤه من  بعده كان  التنزيل، ومن  يف فرتة 
الثقلني  املتالزمني كام يف حديث  الكريمني  املنبعني  تنبع من هذين  الظهواهر والقوى اجلديدة  لعلمه. فكانت 
هم   البيت أهل  وكان  حمفوظًا،  إهليًا  نصًا  الكتاب  فكان  بيتي(،  أهل  وعرتيت  اهلل  )كتاب  األمة  يف  املتواتر 
املؤتنون عىل تفسري وتأويل ذلك النص يف حياة األمة اإلسالمية. ولكن هذه األمة ابتعدت عن هذين النبعني 
قريش  اخلميس حيث رفع شعار  يوم  برزية  يعرف  فيام  القريش  الرجل  ذاك  أن حاول فصمهام  منذ  األصيلني 
ين، وفصلوا بني الكتابني الصامت والناطق بام يعرف بالثقلني.  )حسبنا كتاب اهلل(، وهكذا فصموا عرى الدِّ
وعىل هذا األساس جرت كل املصائب عىل الثقل األصغر )أهل البيت(، وكانت ذروهتا فيام جرى عىل أرض 
وإخوته،   احلسني اإلمام  األرض  أهل  خري  ضحيتها  ذهب  جمزرة  من  املقدسة  كربالء  يف  اخلالدة  امللحمة 
وأبنائه، وأصحابه، ولكنه رصخ رصخته اخلالدة يف األجيال والعاملني وتناقلتها األيام وسارت هبا الركبان إىل 
أن أوصلتها إلينا يف هذا الزمان األغرب: )أال من نارص ينرصين، أال من ذابٍّ يذبُّ عن حرم رسول اهلل؟(، 
فلبينا النداء من األعامق. وها نحن نرى ونعيش أيام اإلمام احلسني يف كل بقاع العاملني ولكن تبقى ظاهرة 
زيارة األربعني املباركة هي التي أوقفت األمة اإلسالمية عىل عظيم اجلرم من السلطة الظاملة، ونبَّهت العامل إىل 
القضية احلسينية املقدسة ومظلوميته الكونية، فصارت هذه املسرية املظفرة نقطة ارتكاز وقوة هائلة أذهلت العامل 

منها ومن تطورها املطرد بحمد اهلل وفضله.

.القضية احلسينية، أهل البيت ،الكلامت املفتاحية: زيارة األربعني، األمام احلسني
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وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

The Arbaeen visit is a million-dollar phenomenon that represents the 

center and strength of the nation

Dr. Sadasa Halawi Hammoud

 Faculty of Arts - Wasset University

Abstract
The Islamic religion has many manifestations of power and greatness. The Prophet Mohammad bin 

Abdullah (peace be upon him) emanated as a prophet from a distant cave at the top of Mount Al Noor. 
The greatest phenomenon that changed all human history was the Holy Quran, with Verses and Suwar 
(chapters) dedicated to build humans and guide them towards building real humanitarian civilization on 
this earth.The Holy Quran is a book of texts- as described by the Emir of the faithful, Ali (Peace be upon 
him) - hence it is a silent text that needs to be read and interpreted and this was the duty of The Messenger of 
Allah (peace be upon him) who was living the stage of receiving Quran texts from Almighty God, and then 
it became the duty of his family (Ahl al-Beit) whom the Prophet (peace be upon them) and God ordered 
to hold the Prophet’s duty after he passed away. Any novel phenomenon at that time relied in on these 
two dignified and concomitant sources “the book of God and my family (Ahl al-Beit)” for judgment and 
evaluation, as the Prophet’s (peace be upon him) famous statement specified the two sources of bless and 
knowledge that can never be separated and that he will be leaving them as guides for his nation to follow 
after he passes away: the Book of God (Holy Qura’n) which has always been since then the heavenly text 
protected by God, and (Ahl al-Beit) to interpret God’s texts (Holy Qura’n just like his prophet Mohammad 
(peace be upon him) did. But after the Prophet (peace be upon him) passed away, some of the nation 
deserted the twin sources of bless and even tried to split them, and that happened since “the calamity of 
Thursday” when a man from Quraish raised a heretic Quraish slogan saying “the book of God is our only 
reference”, and that’s how some people took one of the two blesses and left the other Hence because of 
people disobeying the Prophet and God, various calamities happened to the second source of bless (Ahl 
Al- Beit), culminating in the massacre - Epic in Karbalaa’, when best people on Earth, Imam Al-Hussein 
and his brothers, sons and followers were killed after an Epic battle with the heretics. But his immortal cry 
calling for support “Any faithful supporter willing to defend Ahl Al-Beit? Any faithful willing to defend 
the Harem of God’s Messenger (peace be upon him)?” kept echoing from that instant throughout the days 
until it reached us whilst living in these unjust times, and we got the call of Imam and answer him with 
our fond hearts “All obedience to you Imam”. Although we see and live the days of Imam Al-Hussein 
(Peace be upon him) in all parts of the world, the phenomenon of The Fortieth Day Visit has stopped the 
Islamic nation in astonishment against the unveiling of tyrants extreme criminality and unjust authority, 
and alerted the world to the holy cause of Imam Al-Hussein and the calamity that the worst tyrants in 
humanity brought upon Him. Hence this sublime March of The Fortieth Day Visit has become a focal 
point for loyalty to the Imam attracting the attention and awe of the world with its continuous development, 
thanks to the Almighty God’s Grace). 

Keywords: The Fortieth Day Visit, Imam Al-Hussain )peace be upon him), Imam Al- Hussain 
)peace be upon him) cause, Ahl Al-Beit )peace be upon him)
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�لمحور �لقر�آني

مقدمة 

كان  ولذا  احلياة  هذه  يف  منها  بدَّ  ال  مسألة  القوة 
من أسامء اهلل احلسنى )القوي(، ألهنا من الكامالت؛ 
والضعف من النقائص وحاشا للكامل أن يتطرق له 
َمْن  يَْرُزُق  بِعَِبادِهِ  لَِطيٌف  الُل  النقص، قال تعاىل: 

 .)	(يََشاُء َوُهَو الَْقوِيُّ الَْعزِيُز
عىل  أحد  جيرؤ  ال  منيعًا  عزيزًا  يكون  والقوي 
بالعزيز  القوي  اقرتان  خماصمته وحماربته، وهلذا كان 
ْمُرنَا 

َ
ا َجاَء أ يف آيات القرآن الكريم، قال تعاىل: فَلَمَّ

ِيَن آََمُنوا َمَعُه بِرَْحٍَة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي  َنَّيَْنا َصاِلًا َوالَّ
 .)	(يَوِْمئٍِذ إِنَّ َربََّك ُهَو الَْقوِيُّ الَْعزِيُز

ومن هذا املنطلق وهذه احلاجة الرضورية امللحة 
عن  الدفاع  لوسائل  اجليد  باإلعداد  تعاىل  اهلل  أمرنا 
تعاىل:  قوله  يف  وديننا  وأموالنا  وأعراضنا  أنفسنا 
ٍة َوِمْن رَِباِط اْلَيِْل  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ

َ
َوأ

تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اللِ وََعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم 
ٍء ِف  ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ َوَما  َيْعلَُمُهْم  َتْعلَُموَنُهُم الُل  َل 
 )		( ُتْظلَُموَن  َل  نُْتْم 

َ
َوأ إَِلُْكْم  يُوَفَّ  اللِ  َسبِيِل 

إِنَُّه  اللِ  َعَ   ْ َوتََوكَّ لََها  فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ َجَنُحوا  ِإَوْن 
 .)	(ِميُع الَْعلِيُم ُهَو السَّ

تقوم  أن  يمكن  وال  جيد  أمر  والسالم  فالسلم 
واالستقرار  األمــن  ظل  يف  إال  مدنية  وال  حضارة 
واألمان ولكن هذا ال يكون عىل حساب عزة األمة 
ن األمة اإلسالمية،  التي حُتصِّ وكرامتها. والقوة هي 
وجتعل هلا هيبة يف قلوب أعدائها فريهبوهنا وخيافون 
منها وهذا ما قاله رسول اهلل يف أكثر من مناسبة: 

)نرصُت بالرعب مسرية شهر()	(.

قبيل:  أحد  يعطها  مل  مخسًا  )أعطيُت   :وقال
ــرصُت  وُن ــورًا،  ــه وط مسجدًا  األرض  يل  جعلت 
الكلم،  جوامع  وأعطيُت  املغنم،  يل  وُأحل  بالرعب، 

وأعطيُت الشفاعة()	(.

رسول  أعــداء  قلوب  يف  الرعب  ُيلقي  اهلل  فكان 
ذكره  أو  الرشيف،  اسمه  سامعهم  بمجرد   اهلل
أن رجاًل من  التاريخ  يذكره  ما  عندهم ومن طريف 
حفيظًا  كان  الفهري  معمر  بن  مجيل  اسمه  مكة  أهل 
ملا يسمع، ويقول: إن يف جويف لقلبني )أحفظ( بكل 
قريش  فكانت  حممد،  عقل  من  أفضل  منهام  واحد 
تسميه ذا القلبني، فتلقاه أبو سفيان يوم بدر وهو آخذ 
بيده إحدى نعليه، واألخرى يف رجله، فقال له: يا أبا 

معمر ما اخلرب؟ 

ما  قــال:  نعليك؟  حال  فام  قــال:  اهنزموا،  قــال: 
شعرُت إال أهنا يف رجيل هليبة حممد«)	(.

واهليبة،  العزة  رسوله  يف  غــرس  تعاىل  اهلل  ألن 
خافوا  الرشيف  اسمه  سمعوا  إذا  امللوك  فكانت 
وارتعبوا وهذا عنوان القوة والعزة للدولة اإلسالمية 
التي أرادها اهلل ورسوله ومنه كان خطابه سبحانه 
َوَموِْعَظٌة  َوُهًدى  لِلنَّاِس  َبَياٌن  َهَذا  بقوله:  هلم 
ْعلَْوَن 

َ
نُْتُم اْل

َ
لِلُْمتَّقِنَي )			( َوَل تَِهُنوا َوَل َتَْزنُوا َوأ

إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي )			( إِْن َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد 
َبنْيَ  نَُداوِلَُها  يَّاُم 

َ
اْل َوتِلَْك  ِمثْلُُه  قَْرٌح  الَْقوَْم  َمسَّ 

ِمنُْكْم  َوَيتَِّخَذ  آََمُنوا  ِيَن  الَّ الُل  َوِلَْعلََم  انلَّاِس 
َص  َوِلَُمّحِ الِِمنَي )			(  الظَّ ُيِبُّ  َل  َوالُل  ُشَهَداَء 

 .)	(ِيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الَْكفِرِيَن الُل الَّ
وضعها  التي  اإلهلية  نن  السُّ عىل  تقوم  فاحلياة 
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الكونية  لسننه  وال  اهلل  خللق  تبديل  وال  عليها  اهلل 
وأسباب  ومعلوالهتا،  علل  ألهنــا  االجتامعية  أو 
ومسبباهتا، وهذه ال تتخلف بعضها عن بعضها، قال 
ِيَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َولَْن َتَِد  تعاىل: ُسنََّة اللِ ِف الَّ

 .)	(لُِسنَّةِ اللِ َتبِْديًل
احلق  بــني  احلـــرب  االجتامعية  اهلل  ُســنــن  ــن  وم
أهل احلق  دفاع  بدَّ من  والباطل، واخلري والرش، فال 
وأي  وأمواهلم،  وأعراضهم  وأنفسهم،  حقهم،  عن 
نري  حتت  سيقعون  فإهنم  ــاون  وهت ــراٍخ  ت أو  ضعف 
وهبتانًا  وزورًا  كذبًا  ُيسمونه  ما  وهو   - العبودية 
بكل  واستخدام  واستعباد  استهدام  ألنه  االستعامر، 
معنى الكلمة، ولكن أطلقوه عىل أنفسهم؛ واألغبياء 
عندنا راحوا يستخدمونه كالببغاء - فالضعف يولد 
الوهن، وخور العزيمة، وقال تعاىل: َوَل تَِهُنوا ِف 
لَُموَن َكَما 

ْ
ُهْم يَأ لَُموَن فَإِنَّ

ْ
ابْتَِغاءِ الَْقوِْم إِْن تَُكونُوا تَأ

الُل  َوَكَن  يَرُْجوَن  َل  َما  اللِ  ِمَن  َوتَرُْجوَن  لَُموَن 
ْ
تَأ

 .)	(َعلِيًما َحِكيًما
ساعة«،)0	(  صرب  »الشجاعة  العرب:  قال  وقدياًم 
فَمْن  األصابع،  عض  بعملية  شداد  بن  عنرت  وشبَّهه 
يف  النرص  له  سُيكتب  الذي  هو  أكثر  األمل  عىل  يصرب 
ت إال عندما  هناية املطاف، وما من أمة انترصت وعزَّ
ت عىل جراحها وقامت وصمدت وقاومت كل  عضَّ

عوامل الضعف والذل فيها.

من مظاهر القوة في الأمة الإ�شالمية

القوة  مظاهر  من  الكثري  اإلســالمــي  يــن  الــدِّ يف 
بن  حممد  الكريم  الرسول  انبعث  أن  منذ  والعظمة 

عبد اهلل من غار حراء يف أعىل جبل النور، وكان 
ت التاريخ البرشي كله هو القرآن  أعظم ظاهرة غريَّ
اإلنسان  تصنع  وسور  آيات  من  حواه  بام  الكريم، 
احلياة،  هذه  يف  اإلنسانية  احلضارة  لصناعة  وهتديه 
فكان القرآن الكريم الذي أعطى الفكرة احلضارية، 
اإلسالمية،  لألمة  احلاكمة  والرشائع  القوانني  وسنَّ 
 الرسول ومعجزة  الدائم،  اإلسالم  دستور  فكان 

اخلالدة.

الفكرة القراآنية الح�شارية. 1

ين  الدِّ هذا  يف  القوة  عوامل  وأعظم  أول  فمن 
يف  ر  فجَّ الذي  احلضاري،  القرآين  الفكر  هو  العظيم 
تلك األمة اجلاهلة ينابيع احلكمة فأنعشها، وأخرجها 
اإلسالم،  إىل  اجلاهلية  ومن  النور،  إىل  الظلامت  من 
ة  قمَّ إىل  السافلني  وأسفل  احلضيض  من  ورفعهم 
احلضارة واإلنسانية، تلك التي أهبرت علامء الغرب 
األوائل(،  )املائة  صاحب  هارت  كاميكل  املنصفني، 
والسيد  القائمة  رأس  يف   اهلل رسول  وضع  الذي 
ففي  الكليم  موسى  وأمــا  ثالثًا،  بعده   املسيح
السادس عرش، ورغم كل االعرتاضات عليه، فقال: 
» إن حممدًا هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي نجح 

نجاحًا مطلقًا عىل املستوى الديني والدنيوي«. 

اخرتهتم  الذين  ــؤالء  ه »أكثر  ــارت:  ه ويقول 
شعوب  ومن  حضارية  مراكز  يف  ونشأوا  ولدوا  قد 
متحرضة سياسيًا وفكريًا إال حممدًا فهو قد ولد سنة 
0		م يف مدينة مكة جنوب شبه اجلزيرة العربية يف 
مراكز  عن  بعيدة  القديم  العامل  من  متخلفة  منطقة 

التجارة، واحلضارة، والثقافة، والفن«.
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فقري  األبــويــن،  يتيم  كــان  بل  فقط  ذلــك  وليس 
ُيقال،  كام  والكتابة  القراءة  يعرف  ال  أمي  اليدين، 
مجعها  عريقة  أمة  صناعة  يف  نجح  فإنه  ذلك  ورغم 
كل  وقــارع  جاهلية  من  حضارة  وبنى  الصفر،  من 
للعامل  وأثبت  عليها  وانترص  عرصه  يف  احلضارات 

صدقه، وجدارته وعظمته عىل كل املستويات.

احلضارية  الفكرة  من  منطلقه  كان  ذلك  وكل 
القرآنية، فالفكرة هي املنطلق، وهي الركيزة األساس 
التي ُتبنى عليها احلضارة، كام ُيسميها املرجع واملفكر 
اهلل(  )حفظه  املـــدريس  تقي  حممد  السيد  سامحة 
بقوله: )بقدر  ُيعلِّق عليها  التي  بـ)الفكرة احلضارية( 
ما تكون الفكرة مليئة بركائز التقدم والنرص، وبقدر 
ص هلا من اإليامن واملعرفة،  ما تبعثه يف اإلنسان املتقمِّ
الفكرة  تغني  ولن  وانتصارها..  األمة  تقدم  سيكون 
ومل  والواقعية،  األصالة  تلك  مل  لو  يشًء  احلضارية 
احلياة حتى  نفسها عىل كتف  قادرة عىل حتميل  تكن 
هبا  تصنع  بــطــوالت،  هبم  وتصنع  رجـــاالً،  تصنع 
اإلنسان  بني  التفاعل  دون  من  إذ  قة..  متفوِّ حضارة 
والفكرة كيف يتمكن اإلنسان من تغيري واقع احلياة 
م أمٌة تلك تراثًا ضخاًم من الفكر  وبنائها؟ فهل تتقدَّ
ل فعاًل إىل عطاء وعمل؟()		(.  احلضاري لو مل يتحوَّ

علاًم أنه يف الفكر الغريب املعارص عنرصان مها لبُّ 
والطبيعة،  اإلنسان  مها:  احلضارة  وقيام  بناء  عوامل 
أنفسهم  ويعبدون  الطبيعة،  رون  ُيدمِّ تراهم  ولــذا 
قياًم  لدهيم  ليس  ألهنــم  ومصاحلهم،  ــم  ــواءه وأه
ليست  احلضارة  فإن  احلقيقة  وأما  ألجلها،  يعيشون 
التي تشكل  بالروح واملعنوية والقيم  بل  بذلك فقط 
روح احلضارة وقيمتها احلقيقية يف احلياة اإلنسانية.. 

منظومة  حضور   – يشء  أي  قبل   – تعني  فاحلضارة 
القيم احلاكمة والضابطة حلركة املجتمع احلضاري.

)أصــول  كتابه  يف  ــدريس  امل هــادي  السيد  يقول 
أمور  هي  احلضارات  قيام  عوامل  )إن  احلضارة(: 
احلياة،  إىل  نظرته  وُحسن  اإلنسان  ف  بترصُّ ترتبط 
املجاالت...فاإلنسان هو وسيلة  ونشاطه يف خمتلف 
فأي  قيامها،  وراء  من  اهلدف  وهو  احلضارات  قيام 
متخلفًا،  جمتمعًا  سيكون  حــضــارة  ــدون  ب جمتمع 
تبعده  وأن  اإلنسان  ي عقلية  تنمِّ أن  بد  واحلضارة ال 

عن اهلمجية..

من  فرتة  يف  البرش  من  جمموعة  فقدرة  يقول:  ثم 
الزمن عىل إقامة حضارة إنام يرتبط باجلوانب العلمية 
والثقافية والظروف البيئية والعوامل االقتصادية كام 
ترتبط بإرادة اإلنسان وطموحه وعزمه، ويرتبط حتاًم 
بالقيم االجتامعية التي يلتزم هبا الناس()		(.. فالقيم 
أساس يف بناء احلضارة وليس هامشًا من هوامشها، 
أو من خملفاهتا كام يف احلضارة الرقمية الغربية اليوم..

الواقع  يف  واملتفاعلة  الفاعلة  احلضارية  فالفكرة 
حتقيق  باجتاه  املجتمع  حتــرك  التي  هي  االجتامعي 
وعاداته،  وقيمه،  وثقافته،  جمتمعه،  وبناء  مصاحله 

وتقاليده، وأفكاره، ومؤسساته ومن ثم حضارته.

القائد المخل�ض و�شرورته. 2

من الركائز األساسية أيضًا لبناء األمة هي وجود 
إمام وقائد، ورئيس، ويمثل الرأس من اجلسد بالنسبة 
النهضة،  ملا وجدت  القائد  فلوال وجود  كله،  لذلك 
هو  فالقائد  احلضارة،  وال  الدولة،  وال  الثورة،  وال 
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بأمر  يقوم  الذي  ألمته  واملريب  واملعلم  واخلبري  املدبِّر 
لُيثري يف   الكرام تعاىل كاألنبياء والرسل  اهلل  من 
األمة مكامن القوة فيها، ألهنا تكون كالبذور اهلاجعة 

يف أعامق الرتبة.

)َواْصَطفى  ذلك:  يف   عيل املؤمنني  أمري  قال 
ِميَثاَقُهْم،  اْلَوْحِي  َعىَل  َأَخَذ  َأْنبَياَء  َوَلَدِه  ِمْن  ُسْبَحاَنُه 
َخْلِقِه  َأْكَثُر  َل  َبــدَّ مَلَّا  َأَماَنَتُهْم،  َساَلِة  الرِّ َتْبليِغ  َوَعــىَل 
َمَعُه،  األَْنَداَد  َُذوا  ُه، واتَّ َحقَّ َفَجِهُلوا  إَِلْيِهْم،  اهللِ  َعْهَد 
َعْن  َواقَتَطَعْتُهْم  َمْعرَفتِِه،  َعْن  َياطِنُي  الشَّ َواْجَتاَلْتُهُم 
َأْنبِياَءُه،  إَِلْيِهْم  ــَر  َوَواَت ُرُسَلُه،  فِيهْم  َفَبَعَث  ِعَباَدتِِه، 
نِْعَمتِِه،  َمنيِْسَّ  ُروُهْم  َوُيَذكِّ فِْطَرتِِه،  ِميَثاَق  لَِيْسَتْأُدوُهْم 
وا َعَلْيِهْم َبالتَّْبِليِغ، َوُيثرُِيوا هَلُْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل،  َوَيَْتجُّ
َمْرُفوع،  َفْوَقُهْم  َسْقف  ِمْن  امْلَْقِدَرِة:  آَياِت  َوُيُروُهْم 
َوآَجال  ِييِهْم،  حُتْ َوَمَعاِيَش  َمْوُضوع،  َتُهْم  حَتْ َوِمَهاد 
َعَلْيِهْم،  َتَتاَبُع  َوَأْحَداث  ِرُمُهْم،  هُتْ َوَأْوَصاب  ُتْفنِيهْم، 
ِكَتاب  َأْو  ُمْرَسل،  َنبِيٍّ  ِمْن  َخْلَقُه  ُسْبَحاَنُه  خُيِْل اهللُ  َومَلْ 

ة َقاِئَمة()		(.  ة الَِزَمة، َأْو حَمَجَّ ُمنَْزل، َأْو ُحجَّ

األشياء  هبذه  تتلخص  القائد  الرسول  فمهمة 
خطبته  يف   املؤمنني أمري  ذكرها  التي  األربعة 

الرائعة وهي:

عليها  	 اخلالق  فطرهم  التي  بالفطرة  التذكري 
وميثاقها.

التنبيه إىل النعم الكبرية التي حُتيط هبم ال يمكن  	
أن ُيصوها بأي نحو من االنحاء.

األفكار  	 إلنتاج  وذلك  العقول،  دفائن  إثارة 
اإلبداعية احلضارية.

حوهلم،  	 من  اإلهلية  القدرة  آيات  إىل  اإلشارة 

ليتفكروا فيها كام أمرهم الباري يف قوله سبحانه: 
َحتَّ  نُْفِسِهْم 

َ
أ َوِف  اْلَفَاِق  ِف  آَيَاتَِنا  َسُنِيِهْم 

نَُّه َعَ 
َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
نَُّه اْلَقُّ أ

َ
َ لَُهْم أ يَتََبنيَّ

.)		(ٍء َشِهيٌد ِ َشْ
ُكّ

سبحانه  اهلل  من  واملؤيد  واملسدد  املبدع  والقائد 
العمل  طريق  عن  واقع  إىل  الفكرة  يرتجم  الذي  هو 
بإخالص ال يشوبه شائبة من رياء، أو عصبية، فيبني 
وبعد  حوله،  من  الصاحلة  املجموعة  يبني  ثم  نفسه، 
ذلك ينطلقوا مجيعًا لبناء األمة القائدة التي يصفها اهلل 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
سبحانه: ُكنُْتْم َخْيَ أ

بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاللِ َولَْو 
الُْمْؤِمُنوَن  ِمنُْهُم  لَُهْم  ا  َخْيً لََكَن  الِْكَتاِب  ْهُل 

َ
أ آََمَن 

 .)		(ْكَثُُهُم الَْفاِسُقوَن
َ
َوأ

وهذا  أيضًا  أئمة  خري  يقودها  أن  جيب  أمة  وخري 
األطهار وهو  البيت  أهل  نعتقده يف مدرسة  ما 
الفكرة  فلوال  والوالية،  اإلمامة،  بفكرة  نعتقده  ما 
االثنان  اقرتن  وهلذا  أمة،  هناك  كانت  ملا  ومصداقها 
والعرتة  الكريم،  )الكتاب  املتواتر  الثقلني  يف حديث 
الكريم(  )القرآن  الصامت  الكتاب  الطاهرة()		(، 
الطاهرة(  الناطق )العرتة  الفكرة، والكتاب  صاحب 

لسان التطبيق، والعمل الواقعي. 

كام   – مسطور  كتاب  الكريم  القرآن  ألن  وذلك 
بدَّ  وال  صامت،  ونص   –  املؤمنني أمري  وصفه 
رسول  فكان  وتأوياًل،  تفسريًا  به  ناطق  لسان  من  له 
أوصياؤه  كان  بعده  ومن  التنزيل،  مرحلة  يف   اهلل
الذين جعلهم اهلل ترامجة   بيته األطهار من أهل 

لوحيه، وعيبة لعلمه.
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فكانت الظواهر والقوى اجلديدة تنبع من هذين 
األمة  هــذه  ولكن  املتالزمني،  الكريمني  املنبعني 
حاول  أن  منذ  األصيلني  النبعني  هذين  عن  ابتعدت 
يوم  برزية  يعرف  فيام  القريش  الرجل  ذاك  فصمهام 
اخلميس اذ رفع شعار قريش )حسبنا كتاب اهلل()		(، 
الكتابني  بني  وفصلوا  ين،  الدِّ عرى  فصموا  وهكذا 

الصامت والناطق بام يعرف بالثقلني.

وعىل هذا األساس جرت كل املصائب عىل الثقل 
األصغر )أهل البيت(، وكانت ذروهتا فيام جرى عىل 
جمزرة  من  املقدسة  كربالء  يف  اخلالدة  امللحمة  أرض 
 ذهب ضحيتها خري أهل األرض اإلمام احلسني
رصخته  رصخ  ولكنه  وأصحابه،  وأبناؤه،  وإخوته، 
اخلالدة يف األجيال والعاملني وتناقلتها األيام وسارت 
هبا الركبان إىل أن أوصلتها إلينا يف هذا الزمان األغرب: 
عن  يذبُّ  ذابٍّ  من  و)أال  ينرصين(،  نارص  من  )أال 

حرم رسول اهلل ص(؟)		( فلبينا النداء من األعامق.

وها نحن نرى ونعيش أيام اإلمام احلسني يف 
األربعني  زيارة  تبقى ظاهرة  العاملني ولكن  بقاع  كل 
املباركة هي التي أوقفت األمة اإلسالمية عىل عظيم 
القضية  إىل  العامل  ونبَّهت  الظاملة،  السلطة  من  اجلرم 
الكونية، فصارت هذه  املقدسة ومظلوميته  احلسينية 
املسرية املظفرة نقطة ارتكاز وقوة هائلة أذهلت العامل 

منها ومن تطورها املطرد بحمد اهلل وفضله.

القيادة الحكيمة وعوامل القوة 

الواقع واحلياة والعلم والعقل والنقل، يقول: ال 
بد للجسم من رأس، ولألرسة من أب، وللوزارة من 

وزير، والدولة من رئيس، واألمة من إمام، ومن دون 
تلك  نظرية  ق  يصدِّ أحد  وال  الفوىض،  تكون  ذلك 
الشمطاء، )الفوىض اخلالقة()		(، فلم تكن الفوىض 
يف يوم من األيام تلق إال اخلراب والدمار، والنهب 
االستعامر، وما جيري يف واقعنا العريب كله أكرب شاهد 

عىل ذلك.

والدولة  احلكيمة،  األمــة  يعني  احلكيم  فالقائد 
احلكيمة، ألن احلكمة هي وضع األشياء يف مواضعها 
التي خلقها اهلل له، فتظهر منسجمة ومتسقة وعندها 
مآيس  من  نراه  ما  وكل  ورونقها،  احلياة  مجال  تظهر 
وقبح يف هذه الدنيا تنبع من هذه النكتة التي مل ينتبه 
إليها إال أصحاب الرساالت الساموية ألهنم ينطقون 

عن احلكيم املطلق سبحانه وتعاىل.

عند  واجلــامُل  اجلــامل،  ويب  مجيل  سبحانه  فاهلل 
الفالسفة: »صفٌة ُتلحُظ يف األشياء، وتبعُث يف النفِس 
رسورًا ورًضا«، وهي تعني التناسق واإلنسجام التام 
بني األعضاء، واألشكال، واأللوان، ودون حتقق هذا 
االنسجام ال يظهر اليشء مجياًل بل يكون قبيحًا وكلام 
كان اإلختالف بني األعضاء كبريًا كان الشكل أقبح، 
وأبشع، حتى يصل إىل الشناعة، وعلمه هو األحكام 
ولكن  معياري،  فهو  والقبيح،  اجلميل  بني  تيز  التي 
يبقى قول أفالطون منذ القدم هو األصح ألنه يرى 

اجلامل؛ »اقرتاب اليشء من مثله األعىل«.

هبذا املعنى الدقيق والعميق الذي فهمه أفالطون 
الكلمة  معنى  نفهم  أن  يمكن  السنني  آالف  منذ 
هلا  قال  حيث  قرصه  يف  مرجانة  ابن  للدعي  الزينبية 
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ِزَياٍد  اْبَن  »أنَّ  طاووس:  ابن  السّيد  روى  فيام  شامتًا 
َوِجي َء  َعاّمًا،  ــًا  إِْذن َوأِذَن  لِلنَّاِس  اْلَقرْصِ  يِف  َجَلَس 
نَِساُء  َوُأْدِخَل  َيَدْيِه،  َبنْيَ  َفُوِضَع   ، احلَُسنْيِ بَِرْأِس 
  ، َوِصْبَياُنُه إَِلْيِه، َفَجَلَسْت َزْينَُب بِنُْت َعيِلٍّ احلَُسنْيِ
 .. َعيِلٍّ بِنُْت  َزْينَُب  َهِذِه  َفِقيَل:  َعنَْها،  َفَسَأَل  َرًة،  ُمَتنَكِّ
ِذي َفَضَحُكْم َوَأْكَذَب  َفَأْقَبَل َعَلْيَها، َفَقاَل: احلَْمُد هلل الَّ

ُأْحُدوَثَتُكْم. 

َوَيْكِذُب  اْلَفاِسُق،  َيْفَتِضُح  ــاَم  إِنَّ  :َفَقاَلْت
َنا.  اْلَفاِجُر، َوُهَو َغرْيُ

َفَقاَل اْبُن ِزَياٍد: َكْيَف َرَأْيِت ُصنَْع اهلل بَِأِخيِك َوَأْهِل 
َبْيتِِك؟ 

اهلل  َكَتَب  َقْوٌم  َهُؤاَلِء  مَجِياًل،  إاِلَّ  َرَأْيُت  َما  َفَقاَلْت: 
اهلل  َوَسَيْجَمُع  َمَضاِجِعِهْم،  إَِل  ُزوا  َفرَبَ اْلَقْتَل،  َعَلْيِهُم 
اْلَفْلُج  لِـَمِن  َفاْنُظْر  اَصُم،  َوُتَ َفُتَحاجُّ  َوَبْينَُهْم  َبْينََك 

َك َيا ْبَن َمْرَجاَنَة()0	(.  َيْوَمئٍِذ، َثكَِلْتَك ُأمُّ

بام  إال  هنا  اجلــامل  معنى  نفهم  أن  يمكن  فكيف 
كان  الذي  قوهلا  يف   الكربى زينب  السيدة  بيَّنته 
ُزوا  َفرَبَ اْلَقْتَل،  َعَلْيِهُم  اهلل  َكَتَب  )َقْوٌم  لصدره  مفرسًا 
املكان  يف  تكون  بأن  اجلــامل  هنا  َمَضاِجِعِهْم(،  إَِل 
متناسبًا مع أصل اخللقة  فتكون  له  اهلل  الذي خلقك 
الكونية فيظهر اجلامل احلقيقي يف املسألة وليس اجلامل 
والتقطيع  القتل  يف  مرجانة  ابن  رآه  الذي  الظاهري 
وسفك الدماء ألهنا من أقبح املناظر، بل ومن أشنع 
هذا  يف  تعاىل  اهلل  أراده  الــذي  اجلــامل  بحق  اجلرائم 

الكون.

الجالل  بين  ما   الح�شين الإمام  قيادة 

والجمال 

اإلمـــام  ــادة  ــي ق ــن  ع نــتــحــدث  أن  ــا  ــ أردن وإذا 
اجتاز  الذي  العظيم  احلضاري  لركبه   احلسني
حوايل أربعني منزالً من مكة املكرمة حتى وصل إىل 
أرض املعراج، حيث وقف فرسه ومل يتحرك فعرف 
املوىل أنه وصل إىل املكان املطلوب فيه بناء احلضارة 
لوحة  يف  للبرش  احلقيقي  اجلامل  وجتسيد  اإلنسانية، 
حقيقية وواقعية لن يكون هلا مثيل وال نظري يف مجيع 
الدولة  باين  حفيده  يقوم  حتى  والدهور،  العصور 
الربانية واحلضارة اإلنسانية عىل احلق والعدل ويقق 
بشعاره   واألولياء واألوصــيــاء  األنبياء  حلم 
ستكون  هناك  احلــســني()		(،  لثارات  )يا  املعروف 
احلضارة احلسينية والتجيل احلقيقي للجامل احلسيني 

.الذي رأته شقيقته السيدة زينب

املدينة  من  خــرج  عندما   احلسني فــاإلمــام 
بل  الظاهري،  واحلكم  للسلطة  طلبًا  خيرج  مل  املنورة 
لتثبيت السلطة واحلكم املعنوي الواقعي، ولذا قال: 
ا َوال َبَطًرا َوال ُمْفِسًدا َوال ظاملًِا َوإِنَّام  )إِّنى مَلْ َأْخُرْج َأِشً
َأْن آُمَر  ِة َجّدي، ُأريُد  ُأمَّ َخَرْجُت لَِطَلِب اإِلْصالِح يف 
َوَأيب  بِسرَيِة َجّدي  َوَأسرَي  امْلُنَْكِر  َعِن  َوَأْنى  بِامْلَْعُروِف 
َعيِلِّ ْبِن َأيب طالِب()		(، فاإلمام احلسني يف رائعته 
هذه نفى عن نفسه املقدسة كل هذه املظاهر القبيحة، 
ه معنى اجلامل يف هذه احلياة )األرش، البطر،  التي تشوِّ
الفساد، واإلفساد، والظلم(، فهذه ال يقرهبا اجلميل 
تبنيِّ وتوضح اجلامل يف هنضته  له صفات أخرى  بل 
واألمر  )اإلصالح،  وهي  املباركة  املعصومة  وقيادته 
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بسرية  والــســرية  املنكر،  عــن  والنهي  بــاملــعــروف، 
الكاملني من البرش حممد وعيل ألن سرية الكامل 
واجلالل  واجلــامل  الكامل  يف  وأســوة  قــدوة  ستكون 
وهبا أمر الباري تعاىل يف قوله: لََقْد َكَن لَُكْم ِف 
َواْلَوَْم  الَل  يَرُْجو  َكَن  لَِمْن  َحَسَنٌة  ْسَوةٌ 

ُ
أ رَُسوِل اللِ 

اْلَِخَر َوَذَكَر الَل َكثًِيا)		(، فاهلل تعاىل حاشا ملقامه 
العظيم أن يأمر بالتأيس إال بمثاله يف اجلامل واجلالل 
.ووليه األعظم يف خلقه وذاك رسوله األكرم

موسى  كخروج   احلسني اإلمــام  فخروج 
اهلل  نبي  ليخدم  وذهب  الظاملني،  مدينة  من  الكليم 
صفراء،  كريمته  ويتزوج  سنني  عرش   شعيب
الصحراء  طريق  عن  بعدها  ليعود  تدريبية  دورة 
النوراين  اجلامل  فيتجىل  واملوحشة  واملظلمة  القاحلة 
فُيكلمه  سيناء  طور  من  األيمن  الــوادي  شاطئ  من 
إىل  الرسالة  بحمل  ويرشفه  وُيكلفه  سبحانه  الباري 
بظلمهم  احلياة  مجال  هوا  شوَّ الذين  الظاملني  القوم 
خروج  كان  وكذلك  والعباد،  البالد  يف  وفسادهم 
اليزيدية  األموية  السلطة  عىل   احلسني اإلمــام 

الظاملة املجرمة.

 ولكن اجلالل تثل يف خروج اإلمام احلسني
من مكة املكرمة يف يوم الرتوية والناس خيرجون إىل 
اخلاصة  عرفاته  وقصد  إحرامه  أحلَّ  حيث  عرفات، 
يف شط الفرات ولكنه كتب كتابًا لبني هاشم األكارم 
فيه العجب العجاب حقًا فقال هلم فيه: )أّما َبعد، فإّنه 
َيبلغ  مَلْ  َعنّي  ّلَف  َتَ َوَمن  إسُتشِهد،  ِمنكم  َق يب  حَلِ َمْن 
الَفْتح، والّسالم()		(، كيف لنا أن نفهم هذه الرسالة، 
إىل  ذاهب  وهو  به،  هم  ُيبرشِّ الذي  الفتح  ندرك  أو 

أرض املعراج والشهادة يقينًا؟

واملعصومي،  واإلمــامــي،  الوالئي،  اجلــالل  إنه 
قيادة  كأي  ليست   الشهيد السبط  اإلمام  فقيادة 
أبدًا بل هي قيادة خاصة لركب خاص اختاره اهلل عىل 
والذهاب  رسالته  بحمل  وكلفهم  العاملني  عىل  علم 
اخللد  جنة  من  قطعة  هي  التي  الساحة  تلك  إىل 
الرحلة  ويبدؤوا  اإلنسانية،  احلضارة  عليها  ليبنوا 
الرباين  للفتح  احلــضــاري  األســاس  حجر  بوضع 
بعد  وذلك  األيام،  من  يوم  يف  العامل  سيحكم  الذي 
ويمأل  والبطر،  واألرش،  والفساد،  الظلم،  يعمَّ  أن 
الطغيان كل البلدان فيقوم حفيد القائد املظفر اإلمام 
احلسني، ليبني احلضارة احلسينية الراقية يف دنيا 

اإلنسانية.

 :بن مسعود قال اهلل  فقد ورد يف حديث عبد 
َل اهللُ ذلَِك اليوَم حتَّى  نيا إالَّ يوٌم لطوَّ )لو مل يبَق مَن الدُّ
َيبعَث فيِه رجاًل منِّي -أو من َأْهِل بيتي -يواطُئ اسُمُه 
ملئت  كام  وعداًل،  ِقسًطا  األرَض  يمأُل   )..( اسمي، 
َتنقيض -  أو ال  لفٍظ ال تذهُب -  ُظلاًم وَجوًرا.. ويف 
نيا حتَّى يملَِك العرَب رجٌل من َأْهِل بيتي، يواطُئ  الدُّ

اسُمُه اسمي()		(.

اجلامل  يظهر  حتى  تنقيض  ولن  ال  الدنيا  أن  أي 
واجلالل احلقيقي للحياة وكام أراده اهلل تعاىل هلا ألن 
األرض ُخلقت للصاحلني واألتقياء األنقياء، وليس 

للطاحلني واملجرمني األشقياء كيزيد الرش.

ُبورِ ِمْن َبْعِد اّلِْكرِ  قال تعاىل: َولََقْد َكَتبَْنا ِف الزَّ
 .)		(اِلُوَن رَْض يَرُِثَها ِعَبادَِي الصَّ

َ
نَّ اْل

َ
أ

وليس  احلضاريون  احلسينيون  يرثها  فــاألرض 
هوا صورة احلياة ومجاهلا  غريهم من البرش الذين شوَّ
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وصدق  فيها،  بام  الدنيا  وافسدوا  الطاحلة،  بأعامهلم 
بَِما  َواْلَْحرِ   ِ الَْبّ ِف  الَْفَساُد  َظَهَر  قال:  الذي  ربنا 
َعِملُوا  ِي  الَّ َبْعَض  ِلُِذيَقُهْم  انلَّاِس  يِْدي 

َ
أ َكَسَبْت 

طغيان  يعني  الفساد  فظهور   ،)		(يَرِْجُعوَن لََعلَُّهْم 
احلياة  هذه  من  اجلــامل  فيختفي  اجلــامل،  عىل  القبح 
البشاعة،  لشيوع  وذلك  ويبني،  يظهر  يكاد  ال  حتى 
والشناعة، والفساد يف كل مناحي احلياة البرشية كام 
وزرعوها  بالدماء  األرض  ملئوا  حيث  اليوم  نرى 
باألسلحة الفتاكة املميتة أسلحة الدمار الشامل وكأن 
اهلل أمرهم بتدمري األرض ال بتعمريها، وبإفسادها ال 
من  الدنيا  هذه  يف  فعلوا  ماذا  ويلهم  فيا  بإصالحها، 

فساد. 

الأربعين راية الح�شين الأبدية

احلابل  اختلط  حيث  احلضاري  املعرتك  هذا  يف 
األمة  تعاىل هلذه  اهلل  يقيِّض  بالباطل،  بالنابل، واحلق 
عىل  لتدهلم  راية  عامة  والعامل  اخللق  وهلذا  خاصة، 
االجتاه الصحيح، والطريق السليم، تلك الراية التي 
يدفنوها  أن  وأتباعهم  وأشياعهم  اجلور  أئمة  حاول 
أهنا كانت عصية عىل  إال  الفرات  مع صاحبها بشط 
وحاولوا  واجلور،  الظلم،  اشتد  كلام  فكانت  اجلميع 
جديد،  من  وأعالها  اهلل  رفعها  وطمسها  دفنها، 
اإلمام  راية  والشهادة  والعدل  احلق  راية  هي  تلك 
 زينب السيدة  لرؤية  نعود  وهنا   ،احلسني

ووصفها للوحة اجلامل احلسينية العاشورائية.

ففي حديث ُقَداَمُة ْبُن َزاِئَدَة َعْن َأبِيِه َقاَل: َقاَل َعيِلُّ 
: َبَلَغنِي َيا َزائَِدُة َأنََّك َتُزوُر َقرْبَ َأيِب َعْبِد  ْبُن َاحْلَُسنْيِ
 َأْحَيانًا؛ َفُقْلُت: إِنَّ َذلَِك َلَكاَم َبَلَغَك،  َسنْيِ َاهللِ َاحْلُ

ِعنَْد  َمَكاٌن  ــَك  َوَل ــَك  َذلِ َتْفَعُل  َفــلِــاَمَذا  يِل:  َفَقاَل 
َوَتْفِضيلِنَا  حَمَبَّتِنَا  َعَل  َأَحدًا  َتِمُل  َيْ الَ  َالَِّذي  ُسْلَطانَِك 
نَا؟  َحقِّ ِمْن  ِة  َاأْلُمَّ َهِذِه  َعَل  َوَاْلَواِجُب  َفَضائِلِنَا  َوِذْكِر 
َفُقْلُت: َوَاهللِ َما ُأِريُد بَِذلَِك إاِلَّ َاهللََّ َوَرُسوَلُه َوالَ َأْحِفُل 
بَِسَخِط َمْن َسِخَط َوالَ َيْكرُبُ يِف َصْدِري َمْكُروٌه َينَاُلنِي 

بَِسَببِِه.

إِنَّ  َوَاهللِ  َفُقْلُت:   – َلَكَذلَِك  َذلَِك  إِنَّ  َوَاهللِ  َفَقاَل:   
َذلَِك َلَكَذلَِك َيُقوهُلَا َثاَلثًا َوَأُقوهُلَا َثاَلثًا. 

بَِخرَبٍ  نََّك  َفأَلُْخرِبَ َأْبرِشْ  ُثمَّ  َأْبرِشْ  ُثمَّ  َأْبرِشْ  َفَقاَل: 
مَلَّا  ُه  َفإِنَّ  - َامْلَْخُزوِن  ]َاْلَبْحِر[  َالنَُّخِب  يِف  ِعنِْدي  َكاَن 
اَلُم،  َالسَّ َعَلْيِه  َأيِب  َوُقتَِل  َأَصاَبنَا،  َما  بِالطَّفِّ  َأَصاَبنَا 
َأْهلِِه،  ُوْلِدِه َوإِْخَوتِِه َوَسائِِر  َمَعُه - ِمْن  َوُقتَِل َمْن َكاَن 
َاْلُكوَفُة  بِنَا  ُيَراُد  َاأْلَْقَتاِب  َعَل  َونَِساُؤُه  َحَرُمُه  َومُحَِلْت 
َذلَِك  َفَعُظَم  يُوَاَرْوا  َومَلْ  َعى،  إَِلْيِهْم رَصْ َأْنُظُر  َفَجَعْلُت 
يِف َصْدِري، َواِْشَتدَّ ملَِا َأَرى ِمنُْهْم َقَلِقي َفَكاَدْت َنْفِس 
بِنُْت  ى  َاْلُكرْبَ َزْينَُب  تِي  َعمَّ ِمنِّي  َذلَِك  َوَتَبيَّنَْت  ُرُج،  َتْ
وُد بِنَْفِسَك َيا  اَلُم، َفَقاَلْت: َما يِل َأَراَك َتُ َعيِلٍّ َعَلْيِه َالسَّ

ي َوَأيِب َوإِْخَوِت؟  َبِقيََّة َجدِّ

َسيِِّدي  َأَرى  َوَقْد  َوَأْهَلُع  َأْجَزُع  َوَكْيَف الَ  َفُقْلُت: 
ِعنَي  ُمرْصَ ــيِل  َوَأْه ي  َعمِّ ــَد  َوُوْل َوُعُموَمتِي  ــَويِت  َوإِْخ
َوالَ  نُوَن  ُيَكفَّ الَ  ُمَسلَّبنَِي  بِاْلَعَراِء  ِلنَي  ُمَرمَّ بِِدَماِئِهْم 
ُْم  ُج َعَلْيِهْم َأَحٌد َوالَ َيْقَرهُبُْم َبرَشٌ َكَأهنَّ ُيَواَرْوَن َوالَ ُيَعرِّ

ْيَلِم َوَاخْلََزِر؟  َأْهُل َبْيٍت ِمَن َالدَّ

ِزَعنََّك َما َتَرى َفَو َاهللِ إِنَّ َذلَِك َلَعْهٌد  َفَقاَلْت: الَ جُيْ
َك َوَلَقْد َأَخَذ  َك َوَأبِيَك َوَعمِّ ِمْن َرُسوِل َاهللِ إىَِل َجدِّ
َتْعِرُفُهْم  الَ  ِة  َاأْلُمَّ َهِذِه  ِمْن  ُأَناٍس  ]ِميَثاَق[  امليثاق  َاهللَُ 
اَمَواِت  ِة، َوُهْم َمْعُروُفوَن يِف َأْهِل َالسَّ َفَراِعنَُة َهِذِه َاأْلُمَّ
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َقَة َفُيَواُروهَنَا، َوَهِذِه  ُْم جَيَْمُعوَن َهِذِه َاأْلَْعَضاَء َامْلَُتَفرِّ َأهنَّ
لَِقرْبِ  َعَلاًم  َالطَّفِّ  هِلََذا  َوَينِْصُبوَن  َجَة،  َامْلُرَضَّ َاجْلُُسوَم 
َرْسُمُه  َيْعُفو  َأَثُرُه، َوالَ  َيْدُرُس  َهَداِء الَ  َالشُّ َسيِِّد  َأبِيَك 
َاْلُكْفِر،  ُة  َأِئمَّ َوَلَيْجَتِهَدنَّ  ــاِم،  َوَاأْلَيَّ َيايِل  َاللَّ ُكُروِر  َعىَل 
اَلَلِة يِف حَمِْوِه، َوَتْطِميِسِه َفاَل َيْزَداُد َأَثُرُه إاِلَّ  َوَأْشَياُع َالضَّ

ُظُهورًا، َوَأْمُرُه إاِلَّ ُعُلّوًا. 

؟  َفُقْلُت: َوَما َهَذا َاْلَعْهُد َوَما َهَذا َاخْلرََبُ

  َاهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  َأْيَمَن  ُأمُّ  َثْتنِي  َحدَّ َنَعْم  َفَقاَلْت: 
َلُه  َفَعِمْلُت  ــاِم  َاأْلَيَّ ِمَن  َيْوٍم  يِف   َفاطَِمَة َمنِْزَل  َزاَر 
 بَِطَبٍق فِيِه مَتٌْر ُثمَّ َقاَلْت ُأمُّ َأْيَمَن:  َحِريَرًة َوَأَتاُه َعيِلٌّ
َفَأَتْيُتُهْم بُِعسٍّ فِيِه َلَبٌن َوُزْبٌد َفَأَكَل َرُسوُل َاهللِ َوَعيِلٌّ 
ِريَرِة،  َاحْلَ تِْلَك  ِمْن    َسنْيُ َوَاحْلُ َسُن  َوَاحْلَ َوَفاطَِمُة 
َبِن ُثمَّ َأَكَل  ُبوا ِمْن َذلَِك َاللَّ َب َرُسوُل َاهللِ َوَشِ َوَشِ
 ِْبِد ُثمَّ َغَسَل َرُسوُل َاهلل َوَأَكُلوا ِمْن َذلَِك َالتَّْمِر َوَالزُّ
َيَدُه َوَعيِلٌّ َيُصبُّ َعَلْيِه َامْلَاَء َفَلامَّ َفَرَغ ِمْن َغْسِل َيِدِه َمَسَح 
َسنْيِ َنَظرًا  َسِن َوَاحْلُ َوْجَهُه ُثمَّ َنَظَر إَِل َعيِلٍّ َوَفاطَِمَة َوَاحْلَ
اَمِء  وَر يِف َوْجِهِه ُثمَّ َرَمَق بَِطْرفِِه َنْحَو َالسَّ ُ َعَرْفنَا بِِه َالسُّ
َوَدَعا  َيَدْيِه  َوَبَسَط  َاْلِقْبَلِة  َنْحَو  َوْجَهُه  َه  ُه َوجَّ إِنَّ ُثمَّ  َملِّيًا 
ُثمَّ َخرَّ َساِجدًا َوُهَو َينِْشُج َفَأَطاَل َالنُُّشوَج َوَعاَل َنِحيُبُه 
َاأْلَْرِض  إَِل  َوَأْطــَرَق  َرْأَســُه  َرَفَع  ُثمَّ  ُدُموُعُه  َوَجــَرْت 
َفاطَِمُة  َفَحِزَنْت  َامْلََطِر  َصْوُب  َا  َكَأنَّ َتْقُطُر  َوُدُموُعُه 
َرَأْينَا   َوَحِزْنُت َمَعُهْم ملَِا  َسنْيُ َسُن َوَاحْلُ َوَعيِلٌّ َوَاحْلَ
ِمْن َرُسوِل َاهللِ َوِهْبنَاُه َأْن َنْسَأَلُه َحتَّى إَِذا َطاَل َذلَِك 
َقاَل َلُه َعيِلٌّ َوَقاَلْت َلُه َفاطَِمُة: َما ُيْبكِيَك َيا َرُسوَل َاهللِ الَ 
َأْبَكى َاهللُ َعْينَْيَك َفَقْد َأْقَرَح ُقُلوَبنَا َما َنَرى ِمْن َحالَِك؟ 

ْرُت ِمْثَلُه  ورًا َما ُسِ ْرُت بُِكْم ُسُ َفَقاَل: َيا َأِخي ُسِ
ُد َاهللََّ َعَل نِْعَمتِِه َعيَلَّ فِيُكْم  َقطُّ َوإيِنِّ أَلَْنُظُر إَِلْيُكْم َوَأمْحَ

ُد إِنَّ َاهللََّ َتَباَرَك  ئِيُل َفَقاَل: َيا حُمَمَّ إِْذ َهَبَط َعيَلَّ َجرْبَ
وَرَك بَِأِخيَك  َلَع َعَل َما يِف َنْفِسَك َوَعَرَف ُسُ َوَتَعاَل اِطَّ
َاْلَعطِيََّة  َوَهنََّأَك  َالنِّْعَمَة  َلَك  َفَأْكَمَل  َوِسْبَطْيَك  َواِْبنَتَِك 
يِف  َمَعَك  َوِشيَعَتُهْم  بِّيِهْم،  َوحُمِ اهِتِْم،  يَّ َوُذرِّ َجَعَلُهْم  بَِأْن 
ُق َبْينََك، َوَبْينَُهْم ُيَبوَن َكاَم ُتَِبى، َوُيْعَطْوَن  نَِّة الَ ُيَفرِّ َاجْلَ
َبْلَوى  َعَل  َضا  َالرِّ ــْوَق  َوَف َتــْرَض،  َحتَّى  ُتْعَطي،  َكاَم 
ُأَناٍس  بَِأْيِدي  ُتِصيُبُهْم  َوَمَكاِرَه  ْنَيا  َالدُّ يِف  ْم  َتنَاهُلُ َكثرَِيٍة 
ِمَن  بَِراٍء  تَِك  ُأمَّ ِمْن  ُْم  َأنَّ َوَيْزُعُموَن  َتَك،  ِملَّ َينَْتِحُلوَن 
َاهللِ، َوِمنَْك َخْبطًا َخْبطًا، َوَقْتاًل َقْتاًل، َشتَّى َمَصاِرُعُهْم، 
ِد َاهللََّ  ْم، َوَلَك فِيِهْم َفامْحَ ًة ِمَن َاهللِ هَلُ َنائَِيًة ُقُبوُرُهْم، ِخرَيَ
َاهللََّ  َفَحِمْدُت  بَِقَضائِِه؛  َواِْرَض  تِِه  ِخرَيَ َعَل  َوَجلَّ  َعزَّ 

َوَرِضيُت بَِقَضائِِه باَِم اِْخَتاَرُه َلُكْم. 

ُمْضَطَهٌد  َأَخاَك  إِنَّ  ُد  حُمَمَّ َيا  ئِيُل:  َجرْبَ يِل  َقاَل  ُثمَّ 
َأْعَدائَِك،  ِمْن  َمْتُعوٌب  تَِك،  ُأمَّ َعَل  َمْغُلوٌب  َبْعَدَك 
َوَأْشَقى  لِيَقِة،  َوَاخْلَ ْلِق  َاخْلَ َأَشُّ  َيْقُتُلُه  َبْعَدَك  َمْقُتوٌل  ُثمَّ 
ِة َيُكوُن َنظرَِي َعاِقِر َالنَّاَقِة بَِبَلٍد َتُكوُن إَِلْيِه ِهْجَرُتُه،  يَّ َاْلرَبِ
ُكلِّ  َعَل  َوفِيِه  ــِدِه،  ُوْل َوِشيَعِة  ِشيَعتِِه  َمْغِرُس  َوُهــَو 
ِسْبَطَك  َوإِنَّ  ْم،  ُمَصاُبُ َوَيْعُظُم  َبْلَواُهْم،  َيْكُثُر  َحاٍل 
ِعَصاَبٍة  يِف  َمْقُتوٌل    َسنْيِ َاحْلُ إَِل  بَِيِدِه  ــَأ  َوَأْوَم َهَذا 
ِة  بَِضفَّ تَِك،  ُأمَّ ِمْن  َوَأْخَياٍر  َبْيتَِك،  َوَأْهِل  تَِك،  يَّ ُذرِّ ِمْن 
َيْكُثُر  َأْجلَِها  ِمْن  َكْرَباَلُء  ا:  هَلَ ُيَقاُل  بِــَأْرٍض  َاْلُفَراِت 
تَِك يِف َاْلَيْوِم  يَّ َاْلَكْرُب َوَاْلَباَلُء َعَل َأْعَدائَِك، َوَأْعَداِء ُذرِّ
ُتُه، َوِهَي َأْطَيُب  َالَِّذي الَ َينَْقيِض َكْرُبُه، َوالَ َتْفنَى َحْسَ
ِسْبُطَك،  فِيَها  ُيْقَتُل  ُحْرَمًة  َوَأْعَظُمَها  َاأْلَْرِض،  بَِقاِع 
َاْلَيْوُم  َذلَِك  َكاَن  َفإَِذا  نَِّة،  َاجْلَ َبْطَحاِء  ِمْن  َا  َوَأنَّ َوَأْهُلُه، 
َكَتائُِب  بِِه  َوَأَحاَطْت  َوَأْهُلُه،  ِسْبُطَك،  فِيِه  ُيْقَتُل  َالَِّذي 
َأْقَطاِرَها،  ِمْن  َاأْلَْرُض  َتَزْعَزَعِت  ْعنَِة  َوَاللَّ َاْلُكْفِر،  َأْهِل 
َاْلبَِحاُر  َواِْصَطَفَقِت  ا  اِْضطَِراُبَ َوَكُثَر  َباُل  َاجْلِ َوَماَدِت 
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َيا  َلَك  َغَضبًا  بَِأْهلَِها  اَمَواُت  َالسَّ َوَماَجِت  بَِأْمَواِجَها 
ُحْرَمتَِك  ِمْن  َينَْتِهُك  ملَِا  َواِْستِْعَظامًا  تَِك  يَّ َولُِذرِّ ُد  حُمَمَّ
ٌء  َيْبَقى َشْ تَِك َوالَ  تَِك َوِعرْتَ يَّ بِِه يِف ُذرِّ ُتَكاَف  َما  َولرَِشِّ 
َأْهلَِك  ِة  ُنرْصَ يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  َاهللََّ  اِْسَتْأَذَن  إاِلَّ  َذلَِك  ِمْن 
ُة َاهللِ َعَل َخْلِقِه  َامْلُْسَتْضَعِفنَي َامْلَْظُلوِمنَي َالَِّذيَن ُهْم ُحجَّ
َباِل  َوَاجْلِ َوَاأْلَْرِض  اَمَواِت  َالسَّ إَِل  َاهللُ  َفُيوِحي  َبْعَدَك 
َالَِّذي  َاْلَقاِدُر  َامْلَلُِك  َاهللُ  َأَنا  إيِنِّ   : فِيِهنَّ َوَمْن  َوَاْلبَِحاِر 
َعَل  فِيِه  َأْقَدُر  َوَأَنا  ُمَْتنٌِع  ُيْعِجُزُه  َوالَ  َهاِرٌب  َيُفوُتُه  الَ 
َوَتَر  َمْن  َبنَّ  أَلَُعذِّ َوَجاَليِل  ِت  َوِعزَّ َوَااِلْنتَِقاِم  َااِلْنتَِصاِر 
َوَنَبَذ  َتُه  ِعرْتَ َوَقَتَل  ُحْرَمَتُه  َواِْنَتَهَك  َوَصِفيِّي  َرُسويِل 
َأَحدًا  ُبُه  ُأَعذِّ الَ  َعَذابًا  ]َأْهَلُه[  َبْيتِِه  َأْهَل  َوَظَلَم  َعْهَدُه 
اَمَواِت  َالسَّ يِف  ٍء  َشْ ُكلُّ  َيِضجُّ  َذلَِك  َفِعنَْد  َاْلَعامَلنَِي  ِمَن 
ُحْرَمَتَك  َواِْسَتَحلَّ  َتَك  ِعرْتَ َظَلَم  َمْن  بَِلْعِن  َوَاأْلََرِضنَي 
َعزَّ  َاهللُ  َتَولَّ  َمَضاِجِعَها  إَِل  َاْلِعَصاَبُة  تِْلَك  َبَرَزْت  َفإَِذا 
َاأْلَْرِض َماَلئَِكٌة  بَِيِدِه َوَهَبَط إَِل  َأْرَواِحَها  َوَجلَّ َقْبَض 
ِد  ُمرُّ َوَالزُّ َاْلَياُقوِت  ِمَن  آنَِيٌة  َمَعُهْم  ابَِعِة  َالسَّ اَمِء  َالسَّ ِمَن 
َوطِيٌب  نَِّة  َاجْلَ ُحَلِل  ِمْن  َوُحَلٌل  َياِة  َاحْلَ َماِء  ِمْن  ًة  َمُْلوَّ
َوَأْلَبُسوَها  َامْلَاِء  بَِذلَِك  ُجَثَثُهْم  ُلوا  َفَغسَّ نَِّة  َاجْلَ ِمْن طِيِب 
َلَل َوَحنَُّطوَها بَِذلَِك َالطِّيِب َوَصلَِّت َامْلَاَلئَِكُة َصّفًا  َاحْلُ
َيْعِرُفُهُم  تَِك الَ  ُأمَّ ِمْن  َقْومًا  َاهللُ  َيْبَعُث  ُثمَّ  َعَلْيِهْم  َصّفًا 
َوالَ  فِْعٍل  َوالَ  بَِقْوٍل  َماِء  َالدِّ تِْلَك  يِف  ُكوا  َيرْشَ مَلْ  اُر  َاْلُكفَّ
َسيِِّد  لَِقرْبِ  َرْســاًم  َوُيِقيُموَن  َأْجَساَمُهْم  َفُيَواُروَن  نِيٍَّة 
قِّ َوَسَببًا  َهَداِء بِتِْلَك َاْلَبْطَحاِء َيُكوُن َعَلاًم أِلَْهِل َاحْلَ َالشُّ
ِماَئُة  َساَمٍء  ُكلِّ  ِمْن  َماَلئَِكٌة  ُه  فُّ َوَتُ َاْلَفْوِز  إَِل  لِْلُمْؤِمننَِي 
َأْلِف َمَلٍك يِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َوُيَصلُّوَن َعَلْيِه َوَيُطوُفوَن 
َزاَرُه  ملَِْن  َاهللََّ  َوَيْسَتْغِفُروَن  ِعنَْدُه  َاهللََّ  َوُيَسبُِّحوَن  َعَلْيِه 
إَِل  بًا  ُمَتَقرِّ تَِك  ُأمَّ ِمْن  َزائِرًا  َيْأتِيِه  َمْن  َأْساَمَء  َوَيْكُتُبوَن 
َوَعَشائِِرِهْم  آَبائِِهْم  َوَأْســاَمَء  بَِذلَِك  َوإَِلْيَك  َتَعاَل  َاهللِ 

َعْرِش  ُنوِر  بِِميَسِم  ُوُجوِهِهْم  يِف  َوُيوِسُموَن  َوُبْلَداِنِْم 
َهَداِء َواِْبِن َخرْيِ َاأْلَْنبَِياِء َفإَِذا  َاهللِ َهَذا َزائُِر َقرْبِ َخرْيِ َالشُّ
َكاَن َيْوُم َاْلِقَياَمِة َسَطَع يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر َذلَِك َامْلِيَسِم 
ُنوٌر ُتْغَشى ِمنُْه َاأْلَْبَصاُر َيُدلُّ َعَلْيِهْم َوُيْعَرُفوَن بِِه َوَكَأينِّ 
ُد َبْينِي َوَبنْيَ ِميَكائِيَل َوَعيِلٌّ َأَماَمنَا َوَمَعنَا ِمْن  بَِك َيا حُمَمَّ
َماَلئَِكِة َاهللِ َما الَ ُيَْص َعَدُدُهْم َوَنْحُن َنْلَتِقُط ِمْن َذلَِك 
اَلئِِق َحتَّى ُينِْجَيُهُم َاهللُ ِمْن  َامْلِيَسِم يِف َوْجِهِه ِمْن َبنْيِ َاخْلَ
َوَعَطاُؤُه  َاهللِ  ُحْكُم  َوَذلَِك  َوَشَدائِِدِه  َاْلَيْوِم  َذلَِك  َهْوِل 
ُد َأْو َقرْبَ َأِخيَك َأْو َقرْبَ ِسْبَطْيَك الَ  َك َيا حُمَمَّ ملَِْن َزاَر َقرْبَ
ْت  َّْن َحقَّ ُيِريُد بِِه َغرْيَ َاهللِ َعزَّ َوَجلَّ َوَسَيْجَتِهُد ُأَناٌس ِم
َذلَِك  َرْسَم  َيْعُفوا  َأْن  َخُط  َوَالسَّ َاهللِ  ِمَن  ْعنَُة  َاللَّ َعَلْيِهُم 
ْم إَِل  َاْلَقرْبِ َوَيْمُحوا َأَثَرُه َفاَل َيَْعُل َاهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَل هَلُ

َذلَِك َسبِياًل. 

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َاهللِ: َفَهَذا َأْبَكايِن َوَأْحَزَننِي. 

َأيِب  َاهللُ  َلَعنَُه  ُمْلَجٍم  اِْبُن  َب  َضَ َفَلامَّ  َزْينَُب:  َقاَلْت 
َيا  َلُه:  ُقْلُت  ِمنُْه  َامْلَْوِت  َأَثَر  َعَلْيِه  َوَرَأْيُت  اَلُم  َالسَّ َعَلْيِه 
َأْن  َأْحَبْبُت  َوَقْد  َوَكَذا  بَِكَذا  َأْيَمَن  ُأمُّ  َثْتنِي  َحدَّ َأَبِت 

َأْسَمَعُه ِمنَْك. 

َأْيَمَن َوَكَأينِّ  ُأمُّ  َثْتِك  ِديُث َكاَم َحدَّ َاحْلَ ُبنَيَِّة  َيا  َفَقاَل: 
َخاِشِعنَي  َأِذالََّء  َاْلَبَلِد  َذا  ِبَ َسَباَيا  َأْهلِِك  َوبِنَِساِء  بِِك 
َالَِّذي  َفَو  َصرْبًا  َفَصرْبًا  َالنّٰاُس  َيَتَخطََّفُكُم  َأْن  اُفوَن  َتٰ
بََّة، َوَبَرَأ َالنََّسَمَة؛ َما هللِِ َعَل َظْهِر َاأْلَْرِض َيْوَمئٍِذ  َفَلَق َاحْلَ
َلنَا  َقاَل  َوَلَقْد  َوِشيَعتُِكْم،  بِّيُكْم،  حُمِ َوَغرْيُ  ُكْم،  َغرْيُ َويِلٌّ 
: إِنَّ إِْبلِيَس َلَعنَُه  رَبِ َذا َاخْلَ َنا ِبَ َرُسوُل َاهللِ ِحنَي َأْخرَبَ
َها  ُكلَّ َاأْلَْرَض  َفَيُجوُل  َفَرحًا  َيطرُِي  َاْلَيْوِم  َذلَِك  يِف  َاهللُ 
َقْد  َياطنِِي  َالشَّ َمَعاِشَ  َيا  َفَيُقوُل:  َوَعَفاِريتِِه  بَِشَياطِينِِه، 
ِة آَدَم َالطَّلَِبَة، َوَبَلْغنَا يِف َهاَلكِِهْم َاْلَغاَيَة،  يَّ َأْدَرْكنَا ِمْن ُذرِّ
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ِذِه َاْلِعَصاَبِة َفاْجَعُلوا  َوَأْوَرْثنَاُهُم َالنَّاَر إاِلَّ َمِن اِْعَتَصَم ِبَ
لِِهْم َعَل َعَداَوهِتِْم،  ُشُغَلُكْم بَِتْشكِيِك َالنَّاِس فِيِهْم، َومَحْ
َضاَلَلَة  َتْسَتْحكُِموا  َحتَّى  َوَأْولَِيائِِهْم  ِبِْم،  َوإِْغَرائِِهم 
َق  ْلِق، َوُكْفَرُهْم، َوالَ َينُْجو ِمنُْهْم َناٍج - َوَلَقْد َصدَّ َاخْلَ
ُه الَ َينَْفُع َمَع َعَداَوتُِكْم  َعَلْيِهْم إِْبلِيُس َوُهَو َكُذوٌب - َأنَّ
َعَمٌل َصالٌِح، َوالَ َيُضُّ َمَع حَمَبَّتُِكْم، َوُمَواالَتُِكْم َذْنٌب 

َغرْيُ َاْلَكَبائِِر. 

َأْن  َبْعَد    َاحْلَُسنْيِ ْبُن  َعيِلُّ  َقاَل  ُثمَّ  َزاِئَدُة:  َقاَل 
يِف  ْبَت  َضَ َلْو  َما  إَِلْيَك  ُخْذُه  َاحْلَِديِث:  َذا  هِبَ َثنِي  َحدَّ

بِِل َحْوالً َلَكاَن َقلِياًل()		(. َطَلبِِه آَباَط َاإْلِ

النهضة  يف  واجلــالل  واجلــامل  احلــق  يتجىل  هنا 
السيدة  رأته  الذي  وهو  الربانية  وقيادهتا  احلسينية، 
زينب الكربى التي رأت تنفيذ أمر اهلل بحذافريه 
كان  الرضيع  الطفل  اهلل  عبد  لوحة  حتى  دقة  وبكل 
التي رسمها  الشهادة(  الربانية )فتح  اللوحة  تلك  يف 
وإخوته  احلسني  اإلمام  ونفذها  القدرة  بقلم  الباري 
يوم  يف  حقيقة  املعراج  أرض  عىل  وأصحابه  وأبنائه 
إال  املطلق  اجلميل  ويرسم  خيلق،  وهل  عاشوراء، 
اجلامل، واجلميل، ال سيام يف خريته من أهل بيت نبيه 

وحبيبه املصطفى؟

وهم  اجلامل  يروا  أن  اإلنس  لشياطني  أنَّى  ولكن 
سبب القبح، وتشويه اجلامل يف هذه احلياة؟

رفعها  التي  الراية  هي   احلسني اإلمام  فراية 
اهلل يوم رفع األشقياء ذاك الرأس اجلميل له عىل رمح 
الكهف  سورة  وُيرتل  القرآن  آيات  يقرأ  راح  طويل 
اهلل،  رفعها  راية  س  ُينكِّ أن  يستطيع  فَمْن  اجلميلة، 
وركزها جربائيل، وأنبتها رسول اهلل وسقاها سيد 

الشهداء دمه الطاهر الزكي؟

زيارة الأربعين وقوة الأمة وعزتها

املظلومني  كل  فــإن  املظلوم  ــة  راي ترفع  عندما 
واملضطهدين واملستضعفني ستلتف حولك، وتسعى 
إليك ألنك تكون صوت العدالة، ونداء اإلنسانية يف 
السبط سيد  املوىل  ونادى  عندما رصخ  البرش، وهلذا 
بل  سمعوه  وما  املقفرة  الصحراء  تلك  يف  الشهداء 
كانت  التي  أوداجه  وقطعوا  الطاهرة  أنفاسه  كتموا 
املجرم  لريىض  آدم،  بني  يف  والسالم  احلب  تضخ 
العتل الزنيم ابن مرجانة، وسيده الرشير ابن ميسون 
احلياة  ه  شــوَّ الــذي  الغشوم  الظلوم  السلطان  يزيد 
بفسقه وفجوره وهتتكه واستهتاره باحلقوق والدماء 
كلها  فانتهكها  منه  املعصومة  واألموال  واألعراض 

ظلاًم وعدوانًا.

فاإلمام احلسني بعد أن ُقتل مجيع أهله وأبناءه 
وأصحابه وقف وحيدًا فريدًا ُيقاتل وُيدافع عن ثقل 
النبوة وحرم الوالية الربانية تلك الوحوش الضارية 
التي مألت الفالة ومنعوهم من ماء الفرات فام عساه 
أن يفعل إال أن يرصخ طالبًا النرصة، فنادى – روحي 
َحَرِم  َعْن  َيُذبُّ  َذابٍّ  ِمْن  )َهْل  صوته:  بأعىل   – فداه 
ٍد خَيَاُف اهللََّ فِينَا؟ َهْل ِمْن  َرُسوِل اهللِ؟ َهْل ِمْن ُمَوحِّ
ُمِغيٍث َيْرُجو اهللََّ بِإَِغاَثتِنَا؟ َهْل ِمْن ُمِعنٍي َيْرُجو َما ِعنَْد 

اهللِ يِف إَِعاَنتِنَا()		(. 

ثم وقف وحيدًا فريدًا، ال نارص له وال معني، وال 
أواخر حلظاته  ة أخرى يف  له وال ولد، فصاح مرَّ أَخ 
وحاالت انقطاعه إىل اهلل وهو مّتكئ عىل رحمه يتحرسَّ 
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َعقيَل!  بَن  ُمسلَِم  )يا  املجزرين:  البطال  أولئك  عىل 
ُزَهري  ويا  ُمظاِهَر!  بَن  َحبيَب  ويا  ُعرَوة!  بَن  ويا هايِن 
بن الَقنِي! ويا إبراهيَم احُلَصنِي! ويا ُعَمرَي بَن امُلطاِع! 
ويا أَسد الَكلبي! ويا َعبَد اهللِ بَن َعقيَل! ويا ُمسلَِم بَن 
َعوَسَجة! ويا داُوَد بَن الّطِرّماِح! ويا يزيَد بَن ُمظاِهَر! 
بَن  ُعَمرَي  ويا  نافَع!  بَن  ِهالَل  ويا  َكثرٍي!  بَن  َيَيى  ويا 

ياِحي! ويا َعيّل بَن احُلَسنِي!  امُلطاِع! ويا ُحرُّ الرَّ

فا ويا ُفرساَن اهَليجاِء! ما يل أناِديُكم  ويا أبطاَل الصَّ
نِياٌم  أنُتم  َتسَمُعويِن؟!  فال  وأدُعــوُكــم  ُتيُبويِن  َفال 
إماِمُكم  َعن  ُتُكم  َمَودَّ َحاَلْت  أم  َتنَتبُِهوَن؟  أرجوُكم 
سوِل لَِفقِدُكم َقد َعالُهنَّ  َفال َتنرُصوَنُه؟ َفهِذِه نِساُء الرَّ
وادَفُعوا  الكَِراُم  ا  َ أيُّ َنوَمتُِكم  ِمن  َفُقوُموا  النُُّحوَل! 
َعُكم  رَصَ وَلكِن  اللِئاَم!  الُطغاَة  ُسوِل  الرَّ َحــَرِم  َعن 
مَلا  وإاّل  اخَلؤوُن،  هُر  الدَّ بُِكُم  وَغَدَر  امَلنوِن  َريُب  واهللِ 
َفها  َتَتِجبوَن،  ُنرَصِت  وَن وال  َتقرُصُ ُكنُتم عن َدعَوت 
َنحُن بُِكم ُمفَتِجُعوَن وبُِكم الِحقوَن، َفإّنا هللّ وإّنا إليِه 

راِجعون()0	(.

فلبينا،   احلسني اإلمام  نادانا  الكلامت  هبذه 
قال  كام  فكان  باملاليني،  إليه  فزحفنا  النُّرصة  وطلب 
اذ  أبنائه  من  الشريازي(،  )السيد حسن  الشهيد  ذاك 

قال:
ُد.. ــود ُيــــــَردِّ ــل ــرح اخل ــام بـ نــــادى؛ ف

يُد تؤِّ والــســامء  ُتــصــغــى..  واألرُض 

ــلُّ ُظــلــٍم َزائِــــٌل ــك ــا قــد أتــيــُت ف أنـ

ــُد ــٍد ســيَّ ــب ــلُّ ع أنـــا قـــد أتـــيـــُت فــكـــ

إنه لسان حال رسول اهلل، وحفيده ورافع رايته 
ين اإلسالمي  ونارش دينه ورسالته، يف العاملني ألن الدِّ
زيارة  وما  واخللود،  البقاء  حسيني  الوجود  حممدي 

تأكيد لكل ما تقدم من أن راية كربالء  األربعني إال 
هي راية اهلل يف العاملني، وما مسرية األربعني املظفرة 
لسيدنا  نؤدهيا  عام  كل  يف  جديدة  بيعة  إال  واملليونية 
له:  قائلني   املنتظر املهدي  مسريتنا  وقائد  وموالنا 
املنتظرين،  من  ولظهورك  باقون،  العهد  عىل  نحن 

ولك وجلدك املظلوم سيد الشهداء نارصين.

وهذه املسرية املباركة هي مسرية عز وفخر ورشف 
نبيها  بنت  ابن  قتلت  التي  األمة  هلذه  وذخر  وكرامة 
وسلطاهنا،  ورشيرها،  وفاسقها،  دعيِّها،  أجل  من 
عىل  ة  مــرصَّ ومــازالــت  الفاجر،  الفاسق  وحاكمها 
ورسولنا  الرمحن،  وتعيص  السلطان  تعبد  جريمتها 
اخلالق()		(،  معصية  يف  ملخلوق  طاعة  )ال  هلم:  قال 
ولكن شياطينهم اخرتعوا هلم روايات تذهلم وهتوهنم 

ليخضعوا للسلطان الغشوم الظلوم.

وها هي األمة اإلسالمية مجعاء ترى بأم العني كيف 
حكامها وسالطينها انبطحوا وراحوا يلعقون أحذية 
الصهاينة واليهود، وخيرجون من دين اهلل أفواجًا إىل 
قدياًم  الربيطانية  املخابرات  أقبية  يف  هلم  صنعوه  دين 
قرن  نجد  قلب  من  نبعت  التي  )الوهابية(،  باسم 
الشيطان، ثم )اإلبراهيمية( التي ُيصنعوهنا هذه األيام 

يف الغرف السوداء إلمرباطورية الرش الشيطانية. 

اإلمــام  عشاق  يــا  أنتم  إال  ــة  األم مــن  يبَق  فلم 
أيمن  أم  روايــة  تأويل  ــرون  ت ــذا  ول  ،احلسني
اجلن  شياطني  إن  اذ  واقعنا  يف  اليوم  بحذافريها 
أنتم  التي  اجلنة  من  لُيخرجوكم  ياربوكم  واإلنس 
 احلسني بيوت  يف  ترتعون  عندما  سيام  ال  فيها، 
زحوفكم  وتبقى  الرشيف،  منربه  وحتت  وجمالسه، 
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املليونية املباركة شوكة يف عيون األعداء فهم يف حرية 
من أمرهم فامذا يفعلون بكم؟

قلوبكم،  من   احلسني لُيخرجوا  السبيل  وما 
وبيوتكم، وعقولكم، وأفكاركم، وحياتكم؟

 احلسني حضن  مــن  خُيــرجــوكــم  كيف  أو 
عندما  أنكم  ويرونكم  ومرقده  وزيارته،  وجمالسه، 
كل  صون  ُترخِّ  الشهداء سيد  قائدكم  تذكرون 
كبريكم  كلكم  خدام  إىل  وتتحولون  سبيله،  يف  يشء 
وصغريكم، ورجالكم ونسائكم، وشيبكم وشبانكم 
إىل خدمة للحسني وزواره كائنًا َمْن كانوا حتى 
لو كانوا هيودًا، أو نصارى، أو جموسًا، أو صابئة، فال 

.فرق عندكم فاجلميع زوار أيب عيل

وهنا تتجىل قوة األمة وعظمتها، وعزهتا ورشفها 
وكرامتها، ألن الذي يستطيع أن جُينِّد أكثر من مخسة 
وعرشين مليونًا ليأتوا إليه سريًا عىل األقدام بمسرية 
ألكثر  يمتد  حضاري  قيمي  عفوي  ومؤتر  وتظاهرة 
ال  بنهارهم  ليلهم  متصلون  كيلومرت  مخسامئة  من 
واجلميع  أحد  عىل  يعتدي  أحد  وال  أحــدًا،  خيافون 
القائد سيد  اإلمام  بان يكون من خدام ذاك  يترشف 

 .الشهداء

حضوركم  خالل  من  إليكم  ينظرون  فاألعداء 
يف املجالس احلسينية يف حمرم احلرام، ثم ينتظرونكم 
لريوا ما تفعلون وكيف تتفاعلون مع مسرية األربعني 
املعادية ولكن يف كل  املظفرة، لريسموا لكم اخلطط 
الشهداء  سيد  وُيعطيكم  بجديد،  تفاجئوهنم  عام 

املزيد من احلب واحلنان والقوة والتأييد.

وجهادكم  جهدكم  وبورك  مسريتكم،  فبوركت   

لوحة  أرقى  ترسمون  َمْن  يا  األبطال  احلسينيون  أهيا 
للجامل يف العامل يف مسريتكم املليونية التي لو ُتركت 
يف  أوهلا  كان  فلربام  الكيلومرتات  أالف  لتواصلت 
أقىص  يف  الغرباء  غريب  مشهد  يف  وآخرها  كربالء 

.خراسان عند اإلمام الرضا

وعىل  احلسني  بن  عيل  وعىل  احلسني  عىل  السالم 
أصحاب  وعىل  احلسني  إخــوة  وعىل  احلسني  أبناء 
كل  ــل  وع وحتــيــاتــه،  وبــركــاتــه  اهلل  ورمحــة  احلسني 

احلسينيني يف كل زمان ومكان.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني عىل نعمة 
.اخلدمة لإلمام احلسني

 الهوام�ض 

)الشورى: 		(( 	)

)هود: 		(( 	)

 )األنفال: 		(( 	)

حار األنوار الشيخ حممد باقر املجليس: ج 		 صفحة ( 	)
			

بحار األنوار الشيخ حممد باقر املجليس: ج 		 صفحة ( 	)
 		0 ص  ج	  الصدوق:  للشيخ  اخلصال  عن   ،			

و			.

بحار األنوار الشيخ حممد باقر املجليس: ج 		 صفحة ( 	)
			

)آل عمران: 			(( 	)

)األحزاب: 		(( 	)

)النساء: 	0	(( 	)

(	0 ) 		 ج  املجليس:  باقر  حممد  الشيخ  األنوار  بحار   
.مروية عن أمري املؤمنني اإلمام عيل 		صفحة
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تقي ( 		) حممد  السيد  حضارية  مواجهة  اإلسالمي  )الفكر 
املدريس: ص 		(

 أصول احلضارة بني روح القيم وبراعة الشكل، السيد ( 		)
هادي املدريس: ص0	

 هنج البالغة: خ	( 		)

)فصلت: 		(( 		)

)آل عمران:0		(( 		)

قال: ( 		) أرقم  بن  زيد  عن  بإسناده  مسلم  أخرجه  ما 
بني  مخًا  يدعى  بامٍء  خطيبًا  فينا  يومًا   اهلل رسول  قام 
وذّكر  ووعظ  عليه  وأثنى  اهلل  فمحمد  واملدينة،  مّكة 
أنا برش يوشك  فإنام  الناس  أهّيا  يا  أما بعد أال  ثم قال: 
ثقلني،  فيكم  تارك  وأنا  فأجيب،  ريب  رسول  يأيت  أْن 
اهلل  بكتاب  فخذوا  والنور،  اهلُدى  فيه  اهلل  كتاب  أّوهلام 
ثم  فيه  ورّغب  اهلل  كتاب  عىل  فحّث  به.  واستمسكوا 
قال: وأهل بيتي، أذّكركم اهلل يف أهل بيتي، أذّكركم اهلل 
يف أهل بيتي، أذّكركم اهلل يف أهل بيتي( )صحيح مسلم 
ثابت  بن  زيد  عن  بإسناده  أمحد  أخرجه  ما   )			/	
قال: قال رسول اهلل: إين تارك فيكم خليفتني كتاب 
اهلل حبل ممدود ما بني الّسامء واألرض، أو ما بني السامء 
يفرتقا حتى  لن  بيتي، وإهنام  أهل  اىل األرض، وعرتيت 
للتفصيل،   )			/	 أمحد  )مسند  احلوض(  عيلَّ  يردا 
راجع حديث الثقلني تواتره وفقهه، السيد عيل املالين؛ 

مركز األبحاث العقائدية )			( إيران قم.

بن ( 		) اهلل  عبيد  عن  الزهري  عن  البخاري  صحيح 
ويف   ،اهلل رسول  ُحرِض  مّلا  عّباس:  ابن  عن  عبداهلل 
 :النبّي قال  اخلّطاب،  بن  عمر  فيهم  رجال  البيت 
إّن  عمر:  فقال  بعده.  تضّلوا  ال  كتابًا  لكم  أكتب  هلّم 
القرآن،  وعندكم  الوجع!!!  عليه  غلب  قد   النبّي
فاختصموا؛  البيت  أهل  فاختلف  اهلل!!  كتاب  حسبنا 
لن  كتابًا   النبّي لكم  يكتب  بوا  قرِّ يقول:  من  منهم 

تضّلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلاّم أكثروا 
 :اهلل رسول  قال   ،النبّي عند  واالختالف  اللغو 
ِزّية  قوموا. قال عبيد اهلل: فكان ابن عّباس يقول: إّن الرَّ
يكتب  أن  وبني   اهلل رسول  بني  حاَل  ما  ِزّية  الرَّ كّل 
)صحيح  وَلغطهم(  اختالفهم  من  الكتاب؛  ذلك  هلم 
البخاري: 	/				/				 وج 	/				/				 
بدل  عنّي«  »قوموا  وفيه   				/			0/	 وج 
مسلم:  صحيح   ،			/		/	 وج  »قوموا« 
 				/			/	 حنبل:  ابن  مسند   ،		/				/	
 			/	 الكربى:  الطبقات   ،				/			 وص 
	/			؛  والنهاية:  البداية  عنّي«،  »قوموا  وفيهام 

األمايل للمفيد: 		/	(.

ال نقصد النص احلسيني بل نقصد النداء وجاء بصيغ ( 		)
ذاّب  من  و)هل  ين(،  َينرُْصُ نارِصٍ  ِمْن  )َهْل  متعددة: 
فينا؟  اهلل  خياف  موّحد  من  هل  اهلل؟  رسول  حرم  عن 
طالب  من  أما  إغاثتنا؟  يف  اهلل  يرجو  مغيث  من  هل 
حق ينرصنا؟( )حياة اإلمام احلسني 	:			(، و)هل 
األنوار  )بحار  اهلل؟(  رسول  حرم  عن  يذّب  ذاّب  من 
		:		(، و)أما من مغيث يغيثنا لوجه اهلل؟(. و)هل 
من نارص ينرص ذرّية األطهار؟( )ذريعة النجاة:			(، 
ونحوها يف فاجعة الطف السيد حممد كاظم القزويني: 

ص		.

اخلالقة Constructive Chaos أو ( 		) الفوىض   -   		
يتوقع  إنسانية  أو  سياسية  حالة  هي  البناءة:  الفوىض 
بعد مرحلة فوىض متعمدة اإلحداث  أن تكون مرية 
خلق  بأن  اخلالقة  الفوىض  دعاة  ويعتقد  )مفتعلة(. 
يؤدي  سوف  االستقرار؛  وعدم  الفوىض  من  حالة 
وليس  )يناسبهم  جديد  سيايس  نظام  بناء  إىل  حتاًم 
ملصلحة الشعب أو البلد(.. وهذا املصطلح من أدبيات 
املاسونية العاملية، وينسب إىل األب ديڤ فلمنگ قوله: 
إن اإلنجيل يؤكد لنا أن الكون خلق من فوىض، وأن 
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وهو  الكون..  منها  ليخلق  الفوىض  اختار  قد  الرب 
بوش  دبليو  السابق جورج  األمريكي  الرئيس  تبناه  ما 
الذي تأثر بفكرة املسيح املخلص األكثر تطرفًا يف فرض 
اخلالقة  الفوىض  إطالقه  خالل  من  األمركة  سياسات 
اخلالقة  الفوىض  نظرية  طور  العامل.  أنحاء  خمتلف  يف 
الدفاع األمريكية وهو  أحد أهم املحارضين يف وزارة 
من  عىل  العامل  قّسم  فقد  بارنيت  توماس  الربوفيسور 
وصنف  وحلفائها(،  )أمريكا  املركز  أو  القلب  يف  هم 
دول العامل األخرى حتت مسمى دول الفجوة أو الثقب 
فشبهها بثقب األوزون الذي مل يكن ظاهًرا قبل أحداث 
		 سبتمرب. يذهب بارنيت إىل أن دول الثقب هذه هي 
الدول املصابة باحلكم االستبدادي، واألمراض والفقر 
املنترش، والقتل اجلامعي والروتيني، والنزاعات املزمنة، 
وهذه الدول تصبح بمثابة مزارع لتفريخ اجليل القادم 
أحد  كوهن  إليوت  كتابات  وتثل  اإلرهابيني.  من 
وخصوصا  اخلالقة  الفوىض  لنظرية  املهمة  املصادر 
والزعامة  الدولة  اجليش ورجال  العليا،  »القيادة  كتابه 
يف زمن احلرب« ويرى كوهني أن احلملة عىل اإلرهاب 
الباردة  احلرب  أن  بلحاظ  الرابعة  العاملية  احلرب  هي 
هي الثالثة، ويؤكد أن عىل الواليات املتحدة أن تنترص 
يف احلرب عىل اإلسالم األصويل.. ومنها كان خطاب 
كوندوليزا رايس عن الرشق األوسط اجلديد، ونظرية 
 .	00	 يف  السنوي  آيپاك  مؤتر  يف  اخلالقة  الفوىض 

)مواقع عىل الشبكة ال سيام املعرفة والويكيبيديا(.

ص ( 0	) طاووس:  ابن  السيد  الطفوف:  قتىل  يف  اللهوف 
			 و			، وبحار األنوار الشيخ حممد باقر: ج 		 

ص 			.

ص ( 		)  		 ج  املجليس:  باقر  حممد  الشيخ  األنوار  بحار 
			، حديث اإلمام الرضا البن شبيب..

بحار األنوار الشيخ حممد باقر املجليس: ج 		 صفحة ( 		)
.			

)األحزاب: 		(( 		)

(		 ) -		 ج  املجليس:  باقر  حممد  الشيخ  األنوار  بحار 
ص		، ويف كامل الزيارات، البن قولويه: 		، بـاب 
		، حـديث 		، ويف اللهوف يف قتىل الطفوف؛ السيد 

ابن طاووس: ص 		.

داود ( 		) أبو  أخرجه   ،				 الرقم:  داود  أيب  صحيح 
له، والرتمذي )				( واحلديث:  واللفظ   )				(

حسن صحيح

األنبياء: 	0	( 		)

الروم: 		( 		)

وجامع ( 		)  		0 ص  ج	  قولويه:  البن  الزيارات  كامل 
الشيخ  األنوار  الشيعة: ح						، وبحار  أحاديث 

حممد باقر املجليس: ج		 ص		.

الطفوف البن طاووس: ص			، ( 		) قتىل  اللهوف عىل 
 		 ج  املجليس:  باقر  حممد  الشيخ  األنوار  وبحار 

ص		.

اإلمام ( 0	) كلامت  موسوعة   احلسني اإلمام  كلامت 
 :العلوم باقر  حتقيقات  معهد   احلسني
ص			؛ ناسخ التواريخ: ج 	، ص 			، موسوعة 
				م  سنة  دمشق  تولد  بيضون .  لبيب  د.  كربالء؛ 
النارش: مؤسسة األعلمي - بريوت - لبنان. 				هـ

(		 ) .		 ج  املجليس:  باقر  حممد  الشيخ  األنوار  بحار 
صفحة			.

الم�شادر

القرآن الكريم

هنج البالغة. 	

كامل الزيارات؛ جعفر بن حممد بن قولويه القمي؛ . 	
املتويف 			 ه . ق حتقيق نرش الفقاهة.
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بحار األنوار الشيخ حممد باقر املجليس م 				هـ . 	
النارش: مؤسسة الوفاء - بريوت - لبنان.

اللهوف عىل قتىل الطفوف السيد عيل بن طاووس . 	
انتشارات جهان هتران، 				 هجري شميس

الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية السيد حممد تقي . 	
البيضاء  املحجة  دار  				هـ  سنة  ط	  املدريس؛ 

بريوت - لبنان.

الشكل، . 	 وبراعة  القيم  روح  بني  احلضارة  أصول 
ط	  الرسايل  الفكر  مركز  املدريس؛  هادي  السيد 

				هـ 		0	م. 

املالين؛ . 	 عيل  السيد  وفقهه،  تواتره  الثقلني  حديث 
مركز األبحاث العقائدية )			( إيران قم.

دمشق . 	 تولد  بيضون .  لبيب  د.  كربالء؛  موسوعة 
النارش: مؤسسة األعلمي - بريوت  سنة 				م 

- لبنان. 				هـ

كلامت اإلمام احلسني موسوعة كلامت اإلمام . 	
معهد حتقيقات باقر العلوم احلسني

برنامج املكتبة الشاملة.. 0	

كالويكيبيديا . 		 خمتلفة  ومواقع  العنكبوتية  الشبكة 
واملعرفة وغريمها.



41

المحور الثاني:

محور العقائد وال�شرائع ال�شماوية





43 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لعقائد و�ل�صر�ئع �ل�صماوية

الإطار التاأ�شيلي لزيارة الأربعين

أ. م. د. اشاق صباح صاحبأ. م. د. اشواق عبد الرسول عبد االمري
كلية القانون - جامعة كربالءكلية القانون - جامعة كربالء

ashwaq.abdalresol@uokerbala.edu.iq

الملخ�ض

زيارة األربعني هي ذكرى مرور أربعني يومًا عىل إستشهاد اإلمام احلسني بن عيل الذي ضحى بنفسه 
وأهل بيته وأنصاره يف سبيل الدين.

   إذ يتوافد عىل مدينة كربالء يف العراق ماليني من الشيعة والسنة وخمتلف املذاهب القادمني من مدن عراقية 
البالد، إلحياء ذكرى أربعينية اإلمام احلسني حيث أوىل األئمة املعصومني زيارة قرب  اخرى ومن خارج 
اإلمام احلسني عناية فائقة واهتامم خاص وحثوا شيعتهم عىل إداء هذه الشعرية املقدسة والتأكيد عليها، 

وقد وردت يف ذلك كثري من األحاديث والروايات يف فضل زيارة اإلمام احلسني ومنها:

   قال اإلمام الكاظم: )من زار احلسني عارفًا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذبنه وما تأخر(.

يقرُّ للحسني  إتيانه مفرتض عىل كل مؤمن  بزيارة قرب احلسني، فإن  الباقر: )أمرو شيعتنا  وقال اإلمام 
باإلمامة من اهلل عز وجل(.

فلنستفيد من هذه الزيارة االستثنائية استفادة استثنائية وليحاول كل واحد منا، خالل األيام التي يقضيها 
يف هذه الزيارة أن هيتم بأصالح نفسه، ونويص زوار اإلمام احلسني أن يتحلوا بالصفات اإليامنية الفاضلة 

كاألخالص هلل تعاىل وااللتزام باألخالق احلسنة واملشاركة يف انجاز األعامل الصاحلة.

الكلامت املفتاحية: زيارة األربعني، اإلمام احلسني بن عيل معركة الطف، السلطة اجلائرة الظاملة، السلطة 
االموية.
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The Original Framework of the Fortieth Day Visit “Al Arba’een Visit” 

   Dr. Ashwaq Abdul-Rasoul Abdul-Amir     Dr. Ashraq Sabah Sahab

College of Law - University of KarbalaCollege of Law - University of Karbala

Abstract

The Fortieth Day Visit is a ritual named in Arabic “Al-Arba’een Visit” , it is the Yearly Pilgrimage to 
Imam Al-Hussain bin Ali Shrine (peace be upon him) to commemorate his Fortieth Day of Martyrdom, 
Imam Al-Hussain (peace be upon him)  who sacrificed himself, his family, and his supporters for the 
sake of saving Islam.

Annually, this day witnesses millions of visitors belonging to various Islamic sects: Shi'ia, Sunni, and 
other sects from various Iraq cities and from abroad, all heading to the city of Karbala’ in Iraq to com-
memorate the Fortieth Day of Imam Al Hussein’s (Peace be upon him) Martyrdom. The infallible Imams 
(peace be upon them) took enormous care and paid particular attention to the visit of Imam Al-Hussain’s 
Shrine (peace be upon him) and they urged their followers (Shi'ia) to perform the Holy Rite of Visiting 
Al-Hussain’s Shrine (peace be upon him). Many sacred narratives that Ahl Al Beit (peace be upon them) 
stated (Sacred Hadeeth) confirm the graces and merits of Imam Al Hussein’s visit (peace be upon him), 
below are some of such sacred narratives:

Imam Al-Kathim (peace be upon him) said: "Whoever visited Al-Hussein knowing his right (as a 
holy Imam), God shall forgive all his wrongdoings."

Imam Al-Baqer (peace be upon him) said: "command our Shi’ia (followers) to visit the Tomb of 
Al-Hussein, because this visit is a duty on each believer who acknowledges that God Himself bestowed 
the Imamah (leadership of believers) on Al-Hussein (peace be upon him) as the rightful Imam.”

Let’s grasp the opportunity of this exceptional visit “Al Arba’een Visit” and try to reform ourselves 
during the days we spend visiting the Imam (peace be upon him). We advise the visitors of Imam 
Al-Hussain (peace be upon him) to adopt the virtuous qualities of faith such as devotion to God, com-
mitment to morals, and participation in good deeds.

Keywords: The Fortieth Day Visit, Imam Hussein bin Ali )peace be upon him), Battle of Al-
Taff, unjust and oppressive authority, Umayyad Authority.
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المقدمة

تستقبل  عام  كل  من  صفر  شهر  من  العرشين  يف 
الكرام  الزائرين  من  املاليني  املقدسة  كربالء  مدينة 
التاريخ  يف  جاء  اذ  االربعني،  زيارة  مراسيم  لتأدية 
اإلمام احلسني يف كربالء جابر  زار  اول من  أن 
النبي حممد وبعد  بن عبد اهلل االنصاري صحايب 
ذلك حرض اإلمام زين العابدين وعمته السيدة 
يومًا  أربعني  بعد  النساء  وبقية   الكربى زينب 
ملا  العزاء  وأقاموا   احلسني اإلمام  استشهاد  من 
كان  التي  الطف  واقعة  يف  عظام  مصائب  من  جرى 
رائدها اإلمام احلسني وأهل بيته وصحبه، الذين 
جسدوا بأفعاهلم قبل الواقعة وبعدها ويف أثنائها كل 
القرآن  خالل  من  اإلســالم  إليها  يدعو  التي  القيم 
قد  اآلخر  الطرف  أن  ونجد  النبوية.  والسنة  الكريم 
ومبادئها  اإلسالمية  للرشيعة  املخالف  املنهج  مثل 
ملا  االنتهاكات  ابشع  بارتكاهبم  السمحاء  اإلنسانية 
جاء به اإلسالم، وقد جتلت واقعة الطف مرة أخرى 
يف العراق حيث القتل والتمثيل بجثث القتىل واحلرق 
وهذا  واالطفال  النساء  وسبي  والنهب  والسلب 
ترتكب  اجلرائم  هذه  وإنام  بصلة  لإلسالم  يمت  ال 
ثورة  أسباب  بني  ما  وللربط  اإلســالم،  شعار  حتت 
انتهاكات  من  حاليًا  يدور  وما   احلسني اإلمام 
حلرمة اإلنسان وكرامته وللربط بني الفكر االموي يف 
عرص النزاع املسلح يف واقعة الطف والفكر املتطرف 
السائد حاليًا ومبادئ االصالح التي نادى هبا اإلمام 
احلسني مع ما نطمح إليه من اصالح يف الوقت 
احلارض واالوضاع التي كانت سائدة يف عرص واقعة 

الطف التي جرت بحق اإلمام احلسني وأهل بيته 
وصحبه، من قتل بأساليب وحشية والتمثيل بجثث 
واهلجوم  االطفال  وقتل  الـــرؤوس،  وقطع  القتىل 
خميم  عن  املاء  ومنع  وحرقها،  وسلبها  املخيامت  عىل 
أيام، وغريها  بثالثة  الواقعة  االمام احلسني قبل 
من االفعال الالنسانية، ويتم استذكار وتكييف هذه 
الوقائع مجيعها يف زيارة االربعني دفعنا إىل الكتابة يف 

هذا املوضوع.

المبحث الأول: مفهوم زيارة الربعين
العراق  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  عىل  يتوافد 
ماليني من الشيعة والسنة وخمتلف الديانات القادمني 
العراق، إلحياء  من مدن عراقية اخرى ومن خارج 

.ذكرى أربعينية اإلمام احلسني بن عيل

شهر  من  العرشين  االربعني  ذكــرى  ويصادف 
صفر بحسب التقويم اهلجري.

ويف ضوء ذلك تتحدد معامل زيارة االربعني التي 
املطلب  الزيارة يف  ماهية  الوقوف عىل  بحثها  يقتيض 

االول وبيان اسباهبا يف املطلب الثاين.

المطلب الول: ماهية زيارة الربعين 
من  املستمدة  ــني  ــع االرب زيـــارة  المهــيــة  ــظــرًا  ن
وأهل   حممد النبي  عن  الصحيحة  األحــاديــث 
البيت سنتناول تعريف زيارة االربعني يف الفرع 
االول من املطلب اعاله، ومن ثم بيان خصائصه يف 

الفرع الثاين.
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الفرع الول: تعريف زيارة الربعين
والذي  صفر  من  العرشون  اليوم  هو  االربعني 
احلسني  االمــام  مقتل  عىل  يومًا   )	0( مرور  يوافق 
وقعت  التي  الطف  معركة  يف  طالب  ايب  بن  عيل  بن 
يف كربالء املقدسة، عىل يد جيش عبيد اهلل بن زياد، 
النبي  صحايب  االنــصــاري  عــبــداهلل  بــن  جابر  وان 
 عيل بن  احلسني  لإلمام  زائر  اول  كان   حممد
لشهادة  االوىل  االربعينية  يف  كربالء  وصــل  فقد 
القرب  وزار  ـــ(  )		هـ سنة  يف   احلسني االمــام 
بنت  زينب  السيدة  حرضت  ذلك  وبعد  الرشيف 
بن احلسني  وابنُه عيل   االمام احلسني عيل اخت 
اىل  احلسني  واطفال  االيتام  وبرفقته   السجاد
ارض كربالء لزيارة قرب احلسني بن عيل يف االربعينية 

االوىل لشهادته.

ــن أهـــم الــزيــارات  ــارة االربــعــني م ــ وتــعــد زي
من  كثرية  روايــات  شأهنا  يف  ورد  التي  املخصوصة 
االربعني  يوم  خصوصية  يف   املعصومني األئمة 
وفضل زيارة احلسني يف ذلك اليوم وان اهلل سبحانه 
وتضحيته  شهادته  عن   احلسني عّوض  وتعاىل 
ذريته  من  األئمة  وجعل  تربته  يف  الشفاء  كان  )بأن 
اىل  ينظر  تعاىل  اهلل  قبته(. وإن  الدعاء عند  واستجابة 
اىل  ينظر  ان  قبل  عرفة  يوم  عشية  احلسني  قرب  زوار 
حفظ   احلسني ألن  وذلك  احلــرام.  بيته  حجاج 
البن   قوله أكده  ما  وهذا  احلــرام  البيت  حرمة 
عباس عندما خرج من مكة املكرمة قبل ان يتم حجه: 

يا ابن عباس لو مل أخرج هلُتكت حرمة البيت)	(.

ُقتل  احلسني  إن   :الباقر ــام  االم عن  وجــاء 
إال  مظلوم  احلسني  قرب  يأيت  ال  ان  اهلل  فآىل  مظلومًا 

حزينًا  مهمومًا  ُقتل  احلسني  وان  مظلمته.  بردِّ  تكّفل 
كئيبًا فآىل اهلل ان ال يأيت قرب احلسني مهموم إال فّرج 

عنه()	(.

 كانت الشيعة ال تزال تقصد زيارة قرب احلسني
 من البلدان النائية واالقطار البعيدة فدأب االئمة
 للزائرين. فمن دعاء لألمام الصادق الدعاء  يف 
 احلسني زيـــارة  أمهية  تبني  ــذي  ال ســجــودِه  يف 
قرب  وزّوار  ــواين  وإلخ يل  اغفر  )اللهم   :يقول
احلسني الذين أنفقوا أمواهلم واشخصوا ابداهنم رغبة 
يف بّرنا ورجاًء ملا عندك يف صلتنا ورسورًا أدخلوه عىل 

نبيك()	(.

ــام  االم استشهاد  منذ  الشيعة  حــرصــت  ــد  وق
احلسني عىل جعل الصلة نابضة وحية ومستمرة 

بينهم وبني كربالء. 

وروى ابن قولوية عن االمام حممد الباقر إنه 
قال: )ان السامء بكت عىل احلسني اربعني صباحًا()	(.

وروى عن االمام احلسن العسكري يف فضل 
مخس:  املؤمن  )عالمات  قــال:  أنه  االربعني  زيــارة 
احدى  وصــالة  الرحيم،  الرمحن  اهلل  ببسم  اجلهر 
ومخسني، وزيارة االربعني، والتختم باليمني، وتعفري 

اجلبني()	(.

زيارة  فضل  االعالم  العلامء  من  الكثري  ذكر  وقد 
ذلك  يف  استدلوا  وقــد  االربــعــني  ــوم  ي يف  احلسني 

بروايات االئمة املعصومني منها: 

قال: . 	 اذ  الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو 
عبداهلل  أيب  حرم  رجوع  من  العرشين  يوم  )يف 
 الرسول مدينة  إىل  الشام  احلسنيمن 



47 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لعقائد و�ل�صر�ئع �ل�صماوية

كربالء  إىل  االنصاري  عبداهلل  بن  جابر  وورود 
من  أول  فكان   احلسني عبداهلل  أيب  لزيارة 

زاره من الناس وهي زيارة االربعني()	(.
من . 	 العرشين  )يف  قال:  اذ  البريوين  الريان  ابو 

معها  فُدفن  جثته  اىل  الرشيف  الرأس  ُردَّ  صفر 
وفيه زيارة األربعني وجميء حرمه بعد انرصافهم 

من الشام()	(. 
زيارة . 	 )يستحب  قال:  اذ  احليل  العالمة 

روى  ثم  صفر  من  العرشين  يف   احلسني
 .)	()حديث االمام احلسن العسكري

الفرع الثاني: خ�شائ�ض زيارة الربعين

التي  اخلصائص  من  جمموعة  االربعني  لزيارة 
تيزها من بقية الزيارات وتتمثل باآليت:

أوالً: زيارة االربعني أنموذج عاملي يف الدفاع عن 
حقوق اإلنسان.

 إن قضية حقوق اإلنسان عند اإلمام احلسني
يف  وضعها  بل  فقط،  النظري  املستوى  عىل  تقف  مل 
بشخصه،  عنها  دافع  وقد  العميل  التطبيقي  املجال 
وخري دليل عىل ذلك قوله حينام رأى أن السلطة 
وانتهاك  والظلم  باجلور  تعمل  احلاكمة  األمــويــة 
املسلمني:  بحق  والسياسية  املدنية  اإلنسان  حقوق 
)إين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسدًا، إنام خرجت 
لطلب االصالح يف أمة جدي رسول اهلل أريد أن أمر 

باملعروف وأهني عن املنكر()	(.

وهبذا القول يريد أن يبني جسامة االنتهاك الصادر 
هذا  ليواجه  وخــرج  احلاكمة  األموية  السلطة  من 

حقوق  عن  للمدافعني  قدوة  ليكون  بنفسه  االنتهاك 
ال  )واهلل   :يقول حيث  الزمن  مر  عىل  اإلنسان 
أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أقر إقرار العبيد()0	(.

وتثل زيارة االربعني أنموذجًا عامليًا يف الدفاع عن 
التي  للمبادئ  وجتسيد  سنة  كل  يف  اإلنسان  حقوق 

كرسها اإلمام احلسني يف معركة الطف.
 

مقاومة  صور  من  صــورة  االربعني  زيــارة  ثانيًا: 
الطغيان.

واجهت الشيعة يف السنوات السابقة حكومة ظاملة 
العراق،  يف  الفساد  نرشت  مستبدة،  طاغية  وسلطة 
حرمت  إذ  املقبورة،  حسني  صدام  بحكومة  تتمثل 
اإلنسان من حقوقه الطبيعية يف حياة كريمة يرتضيها 
العامل اليوم، بعيدة عن االضطهاد والطغيان، فكانت 
زيارة االربعني صورة من صور مقاومة طغيان صدام 
وكل رئيس ظامل يف العامل اليوم، مستمدين ذلك من 
احلاكمة  السلطة  طغيان   احلسني اإلمام  مقاومة 
إلقامة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  باب  من 
رسول  جده  دين  وإحياء  العادلة،  الرشعية  احلكومة 
وانتهاك  احلاكمة  السلطة  لطغيان  والتصدي  اهلل 
حقوق اإلنسان ووضع اسرتاتيجية شاملة من أجل 
املنكر)		(،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  االصالح 
حيث إن حرمة اإلنسان وكرامته حق ُمطلق وثابت، 
ال يمكن تسويغ انتهاكه حتت أي عنوان، وال بعنوان 
والرضورة،  احلرب  ُمسمى  حتت  وال  العام،  النظام 

.)		(ْمَنا بَِن آَدم قال تعاىل َولََقْد َكرَّ

تعذيبه،  يرشع  وال  اإلنسان  قتل  يسوغ  ال  وهلذا 
الذي يدخل يف إطار االعتداء عىل الكرامة االنسانية، 
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اإلنسانية  الكرامة  حيث  من  متساوون  فالناس 
واحرتام حقوق اإلنسان.

الرشيعة  إن  اليوم،  الــدويل  الفقه  اعــرتف  ولقد 
اإلسالمية، هي دين قائم عىل احرتام حقوق اإلنسان 
مل  بل  اإلسالم،  جوهر  يمثل  اإلنسان  وإن  وكرامته، 
اإلنسان  كرامة  باحرتام  االسالمية  الرشيعة  تكتِف 
انتهاكًا  اإلنــســان  حقوق  خــرق  جعلت  بــل  فقط 

للرشيعة االسالمية)		(.

االعتداءات  منع  اإلنسانية،  بالكرامة  ويقصد 
إذ  اجلسدي،  والتعذيب  كاإلهانة  واجلسدية  املعنوية 
هذه املامرسات تدخل يف اطار املعاملة غري اإلنسانية 
للكرامة  انتهاكًا  تعد  إنسانية  غري  معاملة  وكــل 
اإلسالم،  تاريخ  يف  األمثلة  أصدق  ومن  اإلنسانية، 
اإلمام  هنضة  هي  اإلنسانية،  الكرامة  احــرتام  عىل 
عىل  اإلصالحية  هنضته  يف   ركز إذ   احلسني
اإلنسان  عبودية  ورفض  اإلنسانية،  الكرامة  حفظ 
وتعذيبه وإذاللِه، وفضل املوت بعز عىل انتهاك كرامة 
اإلنسان. إذ يقول: )أال وإنَّ الدعي أبن الدعي، 
وهيهات  والــذّلــة.  السّلة  بني  اثنتني:  بني  ركــز  قد 
واملؤمنون،  ورسوله،  ذلك  لنا  اهلل  يأبى  الذلة.  منا 
أبية  وحجور طابت وطهرت، وانوف محية ونفوس 
من أن ُتؤثر طاعة اللئام عىل مصادع الِكرام(. فاإلمام 
اإلنسانية،  الكرامة  العيش دون  يرفض   احلسني
الكرامة  عىل  احلفاظ  أجل  من  الثورة  طريق  فأختار 
اإلنسان  لوجود  قيمة  ال  يرى   ألنه اإلنسانية، 
اإلمــام  استشهاد  وبعد  اإلنسانية،  الكرامة  دون 
احلسني يف عهد االمويني كانت مساحلهم )بمثابة 
خمافر الرشطة( حتيط حول كربالء، واهلدف من هذه 

 ،املسالح ملنع الزوار من زيارة قرب اإلمام احلسني
فَْواهِِهْم 

َ
ن ُيْطفُِئوا نُوَر اللِ بِأ

َ
قال تعاىل: يُرِيُدوَن أ

.)		(ن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكرِهَ الَْكفُِروَن
َ
َب الُل إِلَّ أ

ْ
َوَيأ

واستمر املنع والرقابة عىل الزوار إىل عهد هارون 
الرشيد اذ قطعوا السدرة التي كان املسلمون يتظللون 
املنصور  حكم  ويف  الرشيف  للقرب  زيارهتم  عند  هبا 
عىل  اجرامه  صب  			-			هــــ  بني  ما  العبايس 
حكم  ويف  الرشيف،  القرب  عىل  وتطاول  العلويني 
املتوكل العبايس سنة 			هـ الذي كان شديد البغض 
اإلمام  قرب  هبدم  امر   عيل اإلمام  املؤمنني  ألمري 
احلسني وهدم ما حوله من املنازل والدور. وأن 
الناس  ُيرث ويبذر ويسقى موضع قربه، وأن يمنع 
الناحية )من وجدناه عند  إتيانه، وكان ينادي يف  من 
ووكل  املطبق...(.  إىل  به  بعثنا  عيل  بن  احلسني  قرب 
الرشيف  القرب  لــزيــارة  ــأيت  ي ملــن  يتصدون  رشطــه 

فيقتلونه)		(.

ذي   		 يصادف  كــان  يــوم  يف  				هـــ  وسنة 
عىل  الوهابيون  هجم  االغــر(  الغدير  )عيد  احلجة 
للمبايعة   عيل اإلمام  لزيارة  املتجهني  الزائرين 
قواهتم  وارسلوا  الوهابيون  فرتبص  الوالء،  وجتديد 
شاهرين  كربالء  مدينة  عىل  وهجموا  نفسه  اليوم  يف 
سيوفهم ويذبحون كل من يلقونه امامهم ومل يستثنوا 
املساجد  فهدموا  امرأة وال شيخ.  ذلك ال طفل وال 
وكان  املدينة  سور  وهدموا  املقدسة  باملراقد  وعبثوا 
آغا،  عمر  كربالء  حاكم  وكان  باشا،  عيل  ايام  ذلك 
ودامت  الرشيف  باحلرم  الئذًا  كان  من  كل  قتلوا  اذ 
املحاوالت  هذه  ومجيع  ساعات،  ست  احلملة  هذه 
الدنيا،  يف  واخلذالن  اخليبة  نتيجتها  تزال  وال  كانت 
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واخلرسان االبدي يف اآلخرة.... كام هو مصري اعداء 
َوالُل  الُل  َوَيْمُكُر  َوَيْمُكُروَن  وأبدًا  دائاًم  آل حممد 
احلسيني  احلائر  بقي  وهكذا   .)		(الَْماكِرِيَن َخْيُ 
جبارة،  وقدرة  اهلل  بمشيئة  المعًا  وحرمًا  شاخمًا  رمزًا 

حرمًا آمنًا يطوف حوله زوار احلسني وحمبوه.

ثالثًا: زيارة االربعني زيارة استثنائية.

حدث  عامليًا،  حدثًا  أضحت  االربعني  زيارة  إن 
املــادي  املستوى  عىل  نظريًا،  له  البرشية  تعرف  ال 
استثنائيًا،  االربعني  ما جيعل حدث  واملعنوي، وهذا 
التي   االحرار أيب  بزيارة  املرتبطة  املشاهد  وإن 
يف  وخاصة  األرض،  من  عديدة  أصقاع  عىل  ترتسم 
كربالء املقدسة، تعبق بمواقف نادرة وفريدة، فليس 
مشيًا  السائرين،  ماليني  مشهد  يشبه  ما  األرض  من 
والشيوخ  األطفال  معهم  مستصحبني  األقدام،  عىل 
اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  ــرىض  وامل والنساء 
مسافة تتجاوز )00	( كم ال يبالون بحرارة الشمس 
يأهبون  وال  االمطار  تساقط  وال  الغبار،  وعواصف 
وال  الغادرة  وعبواهتم  املفخخة  االرهابني  بسيارات 
تعبري صادق  وانتشار جائحة كورونا، وهو  باألوبئة 
باإلمام  املليونية  احلشود  هــذه  ارتــبــاط  عمق  عن 

 .احلسني

يقول املرجع الشريازي )دام ظله(: ))استفيدوا من 
هذه الزيارة االستثنائية استفادة استثنائية ليحاول كل 
واحد منكم، خالل األيام التي يقضيها يف هذه الزيارة 
أن هيتم بمحاسبة نفسه يوميًا، من أجل إصالحها... 
أن  عليهم  أن  يعرفوا  أن  احلسينني  الـــزوار  وعــىل 
هلل  كاإلخالص  الفاضلة  االيامنية  بالصفات  يتحلوا 

والسعي  احلسنة  باألخالق  وااللتزام  وجــل(  )عز 
واملشاركة يف إنجاز األعامل الصاحلة...(()		(.

المطلب الثاني: اأ�شباب زيارة الربعين

لبيان اجلانب التأصييل لزيارة االربعني، البد من 
ومن  أوالً،  بتعريفها  وذلك  الطف،  لواقعة  التطرق 
ما  وهذا  وقوعها،  إىل  أدت  التي  االسباب  بيان  ثم 
سنبحثه يف املطلب اعاله، سنتناول يف الفرع األول. 
تعريف واقعة الطف، ويف الفرع الثاين: أسباب واقعة 

الطف.

الفرع الأول: تعريف واقعة الطف

واقعة الطف هي ملحمة وقعت سنة 		 للهجرة 
 يف كربالء بني اجليش االموي واحلسني بن عيل
وذلك  نارصيه،  من  ثلة  مع   حممد الرسول  سبط 

بعد رفضه لبيعة يزيد بن معاوية.

إذ شهد التاريخ اإلسالمية يف كربالء واقعة مروعة 
التي شهدها  الوقائع واألحداث املؤملة  تعد من أكرب 
)عاشوراء(  الطف  حادثة  وهي  أال  االسالمي  العامل 
التي وقعت بني قوى اخلري والرشعية املتمثلة باإلمام 
احلسني بن عيل واهل بيته واصحابه املعدودين، 
وبني قوى الرش واالرهاب املتمثلة بيزيد بن معاوية 
بن أيب سفيان وجيشه الكبري الذي شارك بالتخطيط 

والتدمري والتنفيذ لالنتهاكات)		(.

 احلسني اإلمــام  أوامــر  األوىل  الفئة  فنفذت 
اإلنسان،  حقوق  وعن  والنفس  الدين  عن  الدفاع 
األموية  السلطة  قائد  أوامــر  الثانية  الفئة  ونفذت 
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يزيد بن معاوية، فأشبعت رغبته بالعنف واالرهاب 
بجثث  والتمثيل  اجلامعي  والقتل  باخلصم  والتنكيل 
فالفئتني  النساء،  وسبي  االطــفــال  وقتل  القتىل، 

واركاهنا تكونت من:

وآل   احلسني ــام  اإلم بقيادة  األول:  الفئة 
بغري  املسلم  صالة  جيوز  ال  الذين  وصحبه،  حممد 
الرجس،  عنهم  اهلل  أذهب  والذين  عليهم،  الصالة 
وكذلك  مسلم  كل  عىل  وحمبتهم  مودهتم  وأفرتض 
صحابه رسول اهلل ومن كافة فئات املجتمع. من 
اهلاشميني الذين ترجوا من مدرسة النبوة ومن غري 
وهم   احلسني اإلمــام  اتعبوا  الذين  هاشم  بني 

نخبة اإلمة اإلسالمية)		(.

الفئة الثانية: بقيادة يزيد بن معاوية رئيس السلطة 
فعاًل يف جمزرة  الذي أشرتك  األموية وأركان جيشها 
بن  عمر  بقيادة   – الطف  واقعة   – الدامية  كربالء 
ينفذون  الذين  األموية  السلطة  أركان  وبقية  سعد، 

توجيهات وأوامر رئيس السلطة األموية العسكرية.

وهم  املرتزقة  مــن  يتألف  األمـــوي  اجليش  فكان 
أصحاب املصالح مثل )عمر بن سعد وحجاز بن أبجر 
وغنائم  املال  غايتهم  كانت  والتي  األشعث(  بن  وقيس 
املكرهون  كذلك  األموي  اجليش  وضم  املسلح،  النزاع 
اجلبن  ولكن  احلسني  اإلمام  مع  عواطفهم  كانت  الذين 
من  بعضهم  وكــان  نرصته  من  منعهم  النفس  وخــور 

وجهاء الكوفة )0	(.

عىل  الناس  أحقد  كانوا  الذين  اخلــوارج  ومــن 
قاتلهم   عيل اإلمــام  ألن   حممد الرسول  آل 
اهلل  رســول  آل  لقتل  فتسابقوا  النهروان،  واقعة  يف 

 .)		(حممد

عسكري  نزاع  بأهنا  الطف  واقعة  توصف  لذلك 
األموي  اجليش  عدد  بلغ  اذ  األطــراف  متكافئ  غري 
اإلمام  معسكر  مقابل  مقاتل.  الف   	0000 نحو 
احلسني الذي ال يتجاوز عددهم املئة مقاتل)		(.

وسلطة  ظاملة  حكومة   احلسني اإلمام  واجه 
اإلسالمي  العامل  يف  الفساد  نرشت  مستبدة  طاغية 
حياة  يف  الطبيعية  حقوقه  من  اإلنــســان  وحرمت 
االضطهاد  من  بعيدة  املتمدن  العامل  يرتضيها  كريمة 

والطغيان. 

الطغيان  مقاومة   احلسني اإلمـــام  فجسد 
استبداد سلطة حاكمة؛ فاحلكومة  حينام وقف بوجه 

الرشعية ينبغي أن تتصف بأمرين:

أوهلا: رشعية وجودها.

وثانيًا: مرشوعية ممارسة السلطة )		(.

املسلمني  رقاب  عىل  تسلطت  األموية  فالسلطة 
بالسيف واإلرهاب اذ إن كل إنتهاك حلقوق اإلنسان 
املدنية والسياسية من السلطات احلاكمة يعد طغيانًا، 
به اإلمام  الذي نادى  فالطغيان هو نقيض اإلصالح 
أخرج  ))مل  بقوله:   :أكده ما  وهذا   احلسني
أرشًا وال بطرًا.... وإنام خرجت لطلب اإلصالح((.

الفرع الثاني: اأ�شباب واقعة الطف

أسباب  أمهها  األسباب  من  الكثري  الطف  لواقعة 
حقوق  بانتهاكات  متعلقة  وأخرى  بالسلطة  متعلقة 
وسندرس  احلاكمة.  السلطة  مارستها  التي  اإلنسان 
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هلذا األسباب عىل النحو االيت:

اوالً: األَسباب املتعلقة بالسلطة احلاكمة:

قانونية  يدد  الذي  املعيار  هي  اإلسالم  يف  الرشعية 
األساسية  والركيزة  القاعدة  تعد  بل  احلاكمة.  السلطة 
ألن  قانونية،  دولة  وألية  اإلسالم  يف  السيايس  للتنظيم 
هدف الدولة القانونية هو الذي يؤسس السلطة الرشعية 

للحاكم)		(. 

قانونية  ــة  دول أول  بحق  اإلسالمية  الــدولــة  فتعد 
لقواعد دستورية عليا، ال  فيها احلاكم واملحكوم  خيضع 
فاحلكم  وعلوها.  لسموها  عليها  اخلروج  أحد  يستطيع 
بدءًا  القانونية  القواعد  هذه  عليه  نصت  ما  بحامية  ملزم 
تكوينها، ومحاية احلقوق  وآلية  من وجود سلطة رشعية 
واحلريات والضامنات املقررة هلا يف حالة انتهاكها، والتي 

منها مقاومة الطغيان واإلفساد يف األرض)		(.

الرشعية  السلطة  عني  اإلسالمي  الدستور  وأن 
إحصاؤها  يمكن  ال  مواطن  يف  اإلسالمية  للدولة 
ولقد أكد علامء اإلسالم من السنة والشيعة أن البيعة 
ال تنصب وال تؤسس سلطة رشعية عىل وفق النظام 
الدستوري يف اإلسالم، وإنام يقترص عىل تأكيد رشعية 
احلاكم وتوثيقها حتى يستطيع ممارسة مهامها. ومن 
اإلمامة  أن  يؤكدون  االمامية  علامء  أخــرى  ناحية 
النبوة ال تكون إال بنص)		(. وال يعتمد  شأهنا شأن 
واالنتخاب(.  )كالبيعة  أخرى  مسائل  عىل  شأهنا  يف 
وقت  باإلسالم  حتيط  التي  للظروف  السبب  ولعل 
وفاة النبي حممد هي أشد من الظروف التي حتيط 
باألمة اليوم التي تعتمد عىل البيعة واالنتخاب إذ إن 
جمال  فال  العنرصية.  عىل  يعتمد  قبليًا  كان  املجتمع 

األمة  تكن  ومل  والفتن  األخطار  ملواجهة  األمة  لرتك 
اإلسالمية يف ذلك الوعي الذي تستطيع فيه أن تراقب 
احلكام املنحرفني عن جادة الرشيعة اإلسالمية)		(..

وإذا ما نظرنا إىل احلكم األموي وجدنا أنه مل يطبق 
رقاب  تسلط عىل  بل  الشورى،  النص وال  نظرية  ال 
طريق  وهو  واإلرهــاب  والعنف  بالقوة  املسلمني 
الرشعية  السلطة  حدد  الدستور  ألن  رشعــي،  غري 
فأن  الصورة  هبذه  املسلمني  رقاب  عىل  يتسلط  ومن 
املقاومة.  وعالجها  وقانونًا  رشعًا  مرفوضة  إمامته 
احلكم  سياسة  أســـاس  عــىل  يــقــوم  ــالم  اإلسـ ألن 
حقوق  حتــرتم  التي  السمحة  والسياسة  الرشيد، 
وتنبذ  السلمي  التعايش  ملبدأ  وتؤسس  اإلنــســان 
سياسة  وإن  واالستبداد،  واجلور  واإلرهاب  العنف 
والبغي  اإلرهــاب  لسياسة  مصداقًا  كانت  أمية  بنو 
السياسة،  والظلم والعدوان. واإلسالم يرفض هذه 
الظاملني  مع  والقوة  الشدة  سياسة  اإلســالم  ويتبع 

واإلرهابيني.

ثانيًا: إرهاب السلطة األموية:

العنف،  بسياسة  األموية  السلطة  ــاب  إره يتمثل 
والتمييز العنرصي والطبقي، والتطهري العرقي والتهجري 
القمعية  األساليب  من  وغريها  السياسية  واالغتياالت 
الرعب والعنف  الرعب واخلوف ألن  التي تتسم بطابع 

والرتويع. هي األركان املادية للعمل اإلرهايب)		(. 

اإلكــراه  بقصد  العنف  استخدام  هو  ــاب  اإلره إن 
بواسطة إحداث حالة من الرعب، فإذا كان نشاط الفرد 
ما  وهذا  إرهابًا  يامرسه  الذي  العنف  عمل  يعد  سياسيًا 
حكومي  أو  سيايس  إرهــاب  أو  دولــة.  إرهــاب  يسمى 
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تتبعه  ــذي  ال املتهجم  األســلــوب  بأنه  يعرف  وكذلك 
تغليب  إىل  املنظم  العنف  بواسطة  احلكومة  أو  الدولة 
بالقوة  السياسية وفرض سيطرهتا عىل اجلميع  األهداف 

والعنف)		(. 

خمتلفة  بصورة  األموية  السلطة  إرهاب  ويتمثل 
وعديدة منها:

الكراهية . 	 خطاب  إن  الكراهية:  خطاب  إشاعة 
توجه  عندما  الفكري  اإلرهاب  صور  أهم  يعد 
العنف  التحريض عىل  بقصد  اآلخر  الطرف  إىل 
كان  وإذا  والسيايس  األمني  االستقرار  وعدم 
العنف هو كل سلوك فعيل أو قويل، يمثل الركن 
يمثل جتاوزًا هادفًا  بل  اإلرهاب،  املادي جلريمة 
الفقه  التعبري عن الرأي، ولقد أكد  حلدود حرية 
هي  خطورة  األشد  الدولية  اجلرائم  أن  الدويل 
اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
الكراهية.  خلطاب  نتاج  إال  هي  وما  احلرب، 
الكراهية  خطاب  أن  الدويل  الفقه  يؤكد  كذلك 

وأينام حل يولد نزاعًا مسلحًا )0	(.
يعد . 	 اهلوية:  عىل  والقتل  السيايس  االغتيال 

اجلسدية  والتصفية  السيايس  االغتيال  أسلوب 
من أقدم الوسائل اإلرهابية التي تقوم هبا الدولة 
لسهولة  إليه  السلطة  وتلجأ  معارضيها.  لتصفية 
هذا  ويكثر  به،  القائم  معرفة  وصعوبة  تنفيذه، 
قوة  تتلك  التي  الدول  يف  األساليب  من  النوع 
بالسلطة  ثقة  عدم  ووجود  سياسية  معارضة 
القائمة. وحتى يعد االغتيال عماًل إرهابيًا البد 
من أن تتوافر ثالثة رشوط، منها الدافع السيايس، 
لتلك  السيايس  والتأشري  البارزة،  والشخصية 

االغتيال  استعمل  فإذا  اغتياهلا  املراد  الشخصية 
عىل هذه األهداف تعد عماًل إرهابيًا)		(.

انتهاك األعراف الدولية واإلنسانية: إن املقصود . 	
بانتهاك األعراف الدولية هو عدم رشعية العنف 
املواطنني  بحق  األموية  السلطة  تارسه  الذي 
األبرياء فيعد أي جتاوز عىل قواعد القانونية التي 
دوليًا)		(.  جتاوزًا  باملحكوم  احلاكم  عالقة  تنظم 
واضح  نحو  عىل   احلسني اإلمام  وأعلن 
املنظمة  والقمعية  اإلرهابية  األساليب  ورصيح 
ضد الشعب املسلم إذ جاءت يف إحدى رسائله 
كتابًا  إن هللَّ  وأعلم  معاوية  يا  اهلل  ))واتق  ملعاوية 
ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، وأعلم 
وأخذك  بالظنة،  قتلك  لك  بناٍس  ليس  اهلل  إن 
ونقل  التهم،  عىل  اهلل  أولياء  وقتلك  بالتهمة... 

أوليائه من دورهم إىل دار الغربة(()		(.

المبحث الثاني: نطاق زيارة الأربعين 

وزماين،  ومكاين  شخيص  نطاق  االربعني  لزيارة 
ولتسليط الضوء عىل ذلك سنقسم املبحث أعاله عىل 
الشخيص  النطاق  األول  املطلب  يف  نتناول  مطلبني، 
لزيارة االربعني، والنطاق الزماين واملكاين يف املطلب 

الثاين.

المطلب الأول: النطاق ال�شخ�شي لزيارة الربعين

يف  االربعني  لزيارة  الشخيص  النطاق  دراسة  إن 
الدويل  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  ضوء 
النزاع  ذلــك  الطف،  واقعة  من  مستمد  اإلنساين 
املسلح الداخيل غري الدويل، إذ إن مجيع النزاعات التي 
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حصلت بعد وفاة رسول اهلل هي نزاعات داخلية، 
شكلت حضورًا فاعاًل وكانت تسمى بمسميات منها 

البغي )املحاربة( واالرهاب.

ملعرفة  الشخيص  النطاق  من  الفائدة  وتكمن 
لنا  يتسنى  حتى  التطبيق  الواجبة  القانونية  القواعد 
سنتناوله  ما  وهذا  القواعد،  هلذه  االنتهاكات  معرفة 

يف الفروع اآلتية:

الفرع الأول: تنظيم الجماعة

التنظيم،  من  مستوى  عىل  اجلامعة  تكون  أن  البد 
الدويل  القانون  لقواعد  االمتثال  خالله  من  تستطيع 
القتال  قواعد شن  تطبق عىل  التي  اإلنساين وخاصة 
وأساليبه)		(، سواء قبل بدء القتال أو يف أثناء النزاع 
قيادة  حتت  إال  يتم  ال  التنظيم  هــذا  وأن  املسلح، 
خالل  من  اجلامعات  هذه  إلــزام  تستطيع  مسؤولة، 
القيادة  عىل  والقدرة  والتوجيهات،  االوامر  إصدار 

وفرض احرتامها.

موجودة  الدويل  القانون  يتطلبها  التي  فالقيادة   
.)		(تامًا يف واقعة الطف بقيادة اإلمام احلسني

وإن الرشيعة اإلسالمية اشرتطت رشطًا جوهريًا 
وهو  امُلسلحة،  للنزاعات  والتنظيم  القيادة  مسألة  يف 
حرص إطاعة القيادة واالوامر العليا بمن تسلم السلطة 
بالطريق الرشعي، وملا كان االمام احلسني توىل 
إن  إذ   وابيه جده  عن  بالنص  والقيادة  السلطة 
صفتني  مجع  قد  الطف  واقعة  يف   احلسني االمام 
للقوات  العام  و)القائد(  )اإلمام(  ومها  واحد  آن  يف 
أي  اصحابه  نفوس  يف  وانعقد  تعلق  إذ  املسلحة، 

يلزم  اذ  العسكري  القائد  بصفته  له  االنقياد  الثوار 
الثوار  هلؤالء  اعطى  مما  أوامره  خمالفة  وعدم  طاعته 
زمخًا معنويًا ليس له نظري يف التنظيم العسكري إال يف 
 رساالت االنبياء، وال سيام رسالة جدِه رسول اهلل
يف أثناء جهاده يف احلروب الدولية ضد املرشكني، وما 
كان عليه أبيه يف نزاعات أهل القبلة )النزاعات 

الداخلية()		(..

وأيضًا إن اإلمام عيل بوصفه واضعًا لقواعد 
احلرب يف النزاعات املسلحة الداخلية، وضع رشوطًا 
لتويل القيادة يف احلرب، وذلك يف عهدِه ملالك االشرت 
))فوِل من جنودك انصحهم يف نفسك هلل ولرسوله 
وإلمامك...... ممن يبطئ عن الغضب، ويسرتيح إىل 
بالضعفاء، وينبو عىل االقوياء، وممن  العذر، ويرأف 
النجدة  ثم  الضعف،  به  يقعد  وال  العنف،  يثريه  ال 
من  مجــاع  فأهنم  والسامحة،  والسخاء  والشجاعة 

الكرم، وشعب من املعروف(()		(.

شخصية  يف  جتمعت  العرشة  الــرشوط  هذه  وإن 
القائد العسكري يف واقعة الطف كالنصح واإلعذار 
التعريف  عن  غني   احلسني ــام  واإلم واحللم، 

شجاعًا عازمًا بفنون احلرب وجمرياهتا.

الفرع الثاني: احترام قواعد القانون الإن�شاني 

والعراف الإن�شانية

هذا الرشط هو غاية القانون الدويل اإلنساين، إذ 
اإلنسانية وعدم  باألعراف  التقييد  اجلامعة  جيب عىل 
ويف  املختلفة  اجلرائم  بارتكاب  العدو،  من  االنتقام 
نتيجة  تقع  ما  غالبًا  التي  احلــرب،  جرائم  مقدمتها 
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عىل  للضغط  واساليبه،  القتال  قواعد  احرتام  عدم 
السلطات لتحقيق أهدافها بغض النظر عن اخلسائر 

التي تتد إىل غري املقاتلني.

وعىل النقيض فقيام اجلامعة باحرتام هذه القواعد 
واعراف احلرب جيعلها يف موضع احرتام أمام اجلميع، 
فاملعسكر احلسيني بقيادة اإلمام احلسني رضب 
النزاعات  يف  اإلنسانية  القواعد  باحرتام  مثال  أعظم 
اخلصم  مع  باملثل  املعاملة  مبدأ  يطبق  فلم  املسلحة، 
)اجليش االموي( عىل الرغم من انتهاك االخري مجيع 

القواعد اإلنسانية)		(.

والمكاني  الزماني  النطاق  الثاني:  المطلب 

لزيارة الربعين

عندما وقع نزاع مسلح بني اجليش األموي وبني 
تكون   احلسني اإلمام  بقيادة  احلسيني  املعسكر 
والسؤال  والتطبيق  التنفيذ  قيد  اإلنسانية  القواعد 
لواقعة  واملكانية  الزمانية  احلدود  ما  هنا  يطرح  الذي 

الطف بوصفها نزاعًا مسلحًا؟.

لإلجابة عن هذا السؤال سنعرض يف الفرع األول 
النطاق الزماين لواقعة الطف ويف الفرع الثاين النطاق 

املكاين.

الفرع الأول: النطاق الزماني لواقعة الطف

منظور  من  الطف  لواقعة  الزمانية  احلدود  تتمثل 
النحو  عىل  مراحل  بثالث  اإلنساين  الدويل  القانون 

اآليت:

القمعية  ــراءات  ــ اإلجـ مرحلة  األول:  املــرحــلــة 

من  األموية  السلطة  اتبعتها  التي  واإلرهابية 
اهلوية  عىل  والقتل  الواسعة  االعتقاالت  محلة 
اإلمام  دخــول  عند  األمنية،  األجهزة  وتعبئة 
رسل  وقتل  العراقية،  األرايض   احلسني
احلرب والتمثيل هبم بالشوارع واألسواق)		(، 
النزاع  مقدمة  كانت  فهذه  املواطنني،  وإرعاب 
العسكري يف واقعة الطف إذ إن توجيه السالح 
عنارص  من  جوهريًا  عنرصًا  يعد  املواطنني  عىل 
جريمة اإلرهاب الذي تقوم به السلطة األموية، 
الناس  إخافة  والقصد  النية  كانت  إذا  والسيام 
اجلامعية  ــادة  اإلبـ جرائم  إلنجاح  وإرعــاهبــم 
يف  احلــرب  وجرائم  االنسانية  ضد  واجلــرائــم 

)واقعة الطف()0	(.

 احلسني اإلمام  حمارصة  تم  األحداث  هذه  وبعد 
استنفر  إذ  كربالء  أرض  إىل  الدخول  قبل  وركبه 
النظام االموي قواته املسلحة واالجهزة االمنية، إزاء 
الركب احلسيني إىل أن وصل إىل أرض كربالء، إذ إن 
حتشيد هذه اجليوش ال يدل إال عىل السياسة العدائية 

التي تضمر القتل اجلامعي واالرهاب)		(.

التي  العسكرية  املواجهة  مرحلة  الثانية:  املرحلة 
االموي  واجليش  احلسيني  املعسكر  بني  وقعت 
يف يوم العارش من حمرم سنة )		(هـ إذ حصلت 
فيها االبادة اجلامعية وجرائم احلرب، واجلرائم 
يد  عىل   الرسول آل  بحق  االنسانية  ضد 

اجليش االموي)		(.

السلطة  به  قامت  آخر  إجراء  هناك  الثالثة:  املرحلة 
أثناء  يف  سياستهم  عن  إجرامًا  يقل  ال  األموية 
من  األرسى  محل  وهو  وقبله،  املسلح  النزاع 
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مع  الشام  إىل  الكوفة  ومن  الكوفة،  إىل  كربالء 
ارهــايب  منظر  يف  القتىل،  جثث  عىل  مرورهم 
تقشعر له األبدان، وقتل االطفال املفقودين بعد 

العثور عليهم بأساليب وحشية إرهابية)		(.

الفرع الثاني: النطاق المكاني لواقعة الطف

حتديدًا  املكاين  النطاق  حدد   احلسني اإلمام 
 احلسني اإلمــام  به  قام  عمل  اول  إن  إذ  مدنيًا، 
النزاع  مكان  دراسة  هو  العسكرية  االسرتاتيجية  يف 
من  واضح  وهذا  حلاميتها،  املدنية  االهداف  وحتديد 
وتتمثل   احلسني اإلمــام  هبا  قام  أمــور  من  عدة 

باآليت:

منه  الغرض  كان  إذا  اخلندق:  حفر  عملية  أوالً: 
حتديد اهلدف املدين إذ جعله خلف خميم املدنيني 
واالطفال  النساء  من  بيته  أهل  فيه  مجع  الذي 
حفظ  حفره  من  الغرض  كــان  إذ  واملـــرىض، 
مؤخرة االهداف املدنية حلامية املدنيني من أهل 

بيته واملقاتلني الذين استشهدوا معه)		(.

جعل  واحد:  مكان  يف  املدنية  االهداف  جعل  ثانيًا: 
اإلمام احلسني خميامت املدنيني متقاربة، ثم 
جعلها متشابكة كي ال يستطيع العدو اخرتاقها 
واألطــفــال  والــنــســاء  للمدنيني  والــتــعــرض 
واملرىض، فضاًل عن ذلك ارضام النار يف اخلندق 
يعد وسيلة من أهم الوسائل التي قام هبا اإلمام 
احلسني حلامية املدنيني لكي ُيال عىل العدو 

اخرتاق اخلط الدفاعي ومهامجتهم)		(.

الفن  هــذا  واحـــدة:  جهة  من  القتال  جعل  ثالثًا: 
أحد  معركة  يف   الرسول أسسه  العسكري 

 عيل املؤمنني  أمري  واَتبعه  املرشكني  ضد 
الداخلية يف عرصه حتى  املسلحة  النزاعات  يف 

يمنع عىل العدو الغدر)		(.

واملكانية  الزمانية  احلــدود  إن  تقدم،  مما  يتضح 
لواقعة الطف ال تتمثل فقط يف النزاع العسكري يوم 
العارش من املحرم، وال تنحرص يف ارض كربالء بل 
حصلت  التي  واالنتهاكات  االحداث  مجيع  إىل  تتد 

قبل الواقعة واثناءها وبعدها.

الخاتمة

إن زيارة االربعني تعد جتسيدًا حيًا للمبادئ التي 
استشهد من أجلها اإلمام احلسني املستمدة من 
والسنة  الكريم  القرآن  برافدهيا  االسالمية  الرشيعة 
تطبيق  يف  املمتاز  اإلنسان  ابــداع  عن  فضال  النبوية 
حقوق  جمال  يف  والسيام  الواقع  أرض  عىل  النص 
اإلنسان حيث شملت رؤيته مساحة واسعة من تلك 
عىل  العميل  التطبيق  يف  وجسدها  إليها  دعا  احلقوق 

أرض الواقع يف واقعة الطف.

الطف مل تكن وليدة عرصها بل كانت  إن واقعة 
نتيجة جمموعة من الظروف التي طرأت عىل املجتمع 
اإلسالمي بعد وفاة الرسول والتي منها اخلروج 
بالقرآن  املتمثل  اإلســالمــي  الدستور  رسمه  عام 
السلطة،  الرشعية  أحكام  من  النبوية  والسنة  الكريم 
إرهاب دولة تثل  االموية من  السلطة  به  قامت  وما 
عىل  اإلرهابية  والغارات  الكراهية  خطاب  بإشاعة 
املدنيني اآلمينني، فضاًل عن سياسة االغتيال والقتل 

عىل اهلوية وسياسة التمييز العنرصي بني املسلمني.
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وإن النطاق الزماين لواقعة الطف ال ينتهي بانتهاء 
العمليات العسكرية يف يوم )العارش من حمرم احلرام 
اإلمام  فأصبح  هذا،  يومنا  إىل  يمتد  بل  		هـ(  سنة 
أي  يف  الــرشيــف  اسمه  يذكر  عندما   احلسني
مكان نرى آثار العربة واحلزن واألمل عند السامعني، 
وقد أخذت زيارة االربعني يف السنني األخرية زيادة 
جتمع  أكرب  تثل  عاملية  وقفة  شكلت  حتى  ملحوظة 
برشي يف العامل وأكرب حتٍد من أجل هدف معني، وأكرب 
جتمع إنساين عفوي وأطول مسرية يف العامل اليوم وإن 
زائر اإلمام احلسني يظى يوم القيامة بخصائص 
إذ   الباقر اإلمــام  عن  روايــة  يف  ورد  كام  كثرية، 
املالئكة  وتلقاه  األكرب،  الفزع  يوم  اهلل  ))يؤمنه  قال: 
يومك  هذا  حتزن  وال  تف  ال  له:  ويقال  بالبشارة 

الذي فيه فوزك((.

 
 الهوام�ض 

كامل ( 	) القمي،  قولوية  بن  حممد  بن  جعفر  القاسم  ابو 
الزيارات، بريوت، لبنان، 				، ص0		.

ابو جعفر حممد بن احلسني الطربيس، هتذيب الكالم، ( 	)
ج	، باب فضل زيارة اإلمام احلسني، دار املعارف 

للمطبوعات، بريوت، ص		.

زيارة ( 	) فضل  يف  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس  الشيخ 
بريوت،  االعلمي،  مؤسسة   احلسني اإلمام 

	00	، ص			.

احياء ( 	) دار  ج		،  االنوار،  بحار  املجليس،  باقر  حممد 
الرتاث العريب، بريوت 				، ص		.

ابو القاسم جعفر بن حممد القمي، كامل الزيارات، باب ( 	)
		، مؤسسة النرش اإلسالمي، 				 ه، ص			.

فضل ( 	) باب  ج	،  االحكام،  هتذيب  الطويس،  الشيخ 
زيارة اإلمام احلسني، مصدر سابق، ص		.

عن ( 	) الباقية  االثار  البريوين،  امحد  بن  حممد  الريان  ابو 
القرون اخلالية، دار الكتب العلمية، بريوت، 0			ه، 

ص			.

منتهى ( 	) احليل،  حممد  بن  عيل  بن  يوسف  بن  احلسني 
بال   احلسني اإلمام  زيارة  فضل  يف  ج	،  املطلب، 

مكان طبع، 				، ص			.

الكتب ( 	) دار  الطربي،  تاريخ  الطربي،  حرير  بن  حممد 
االسالمية، بريوت، 				، ص			.

ابن كثري الدمشقي، البداية والنهاية، دار احياء الرتاث، ( 0	)
بريوت، 	0		 ه، ص 	0	.

طغيان ( 		) مقاومة  يف  احلق  وآخرون،  احلسيني  عالء  د. 
عىل  منشور  مثال  احلسينية،  النهضة  يف  قراءة  السلطة، 
واحلريات:  للحقوق  ادم  ملركز  االلكرتوين  املوقع 

http:adem right org

سورة األرساء، جزء من اآلية )0	(( 		)

راجي انور هيفا، فاجعة كربالء يف الضمري العاملي، دار ( 		)
العلوم، بريوت، 	00	، ص		.

 سورة التوبة، اآلية )		(. ( 		)

د. عبد اجلواد الكليدار آل طعمة، تاريخ كربالء وحائر ( 		)
<https:// :منشور عىل الرابط اإللكرتوين ،احلسني

ar.pdf.lib.eshia.ir.

سورة االنفال، جزء من اآلية )0	(. ( 		)

االربعني، ( 		) زيارة  فتوى  الشريازي،  صادق  السيد   
https://youtu.be/ االلكرتوين:  املوقع  عىل  منشور 

HGtc3cMHQ&Q

واقعة ( 		) يف  االنسانية  القواعد  انتهاك  حممد،  جاسم  ثريا 
الطف، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية القانون، 



57 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لعقائد و�ل�صر�ئع �ل�صماوية

جامعة كربالء، 0	0	، ص		.

حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج	، بريوت، ( 		)
				، ص			.

يف ( 0	) املسلحة  الداخلية  النزاعات  مهدي،  رضا  شهالء   
منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  االسالمية،  الرشيعة 

كلية الفقه، جامعة الكوفة، 		0	، ص		.

فاطمة حممد رضا اجلابري، االبعاد االسرتاتيجية لثورة ( 		)
الشعبي  احلشد  قوة  يف  وتأثريها   احلسني االمام 
العراق  مركز  ط	،  االرهايب،  داعش  تنظيم  ملحاربة 

للدراسات، مطبعة الساقي، بغداد، 		0	، ص 		.

البداية ( 		) الدمشقي،  كثري  ابن  احلافظ  الفداء  أيب 
م،   				  - هـ   		0	 الفكر  دار  والنهاية،ج	، 

ص			.

بريوت، ( 		) عساكر،  ابن  تاريخ  الدمشقي،  كثري  ابن   
				هـ، ص			

االسالم، ( 		) يف  السلطة  رشعية  ثابت،  فتحي  عادل  د. 
ط	، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 				، ص		.

 د. منري محيد البيايت، النظام السيايس االسالمي مقارنًا ( 		)
بالدولة القانونية، االردن، 		0	، ص		.

فقهية ( 		) )دراسة  االمر  والية  اآلصفي،  مهدي  حممد 
املذاهب،  بني  للتقريب  العاملي  املجمع  مقارنة(، 

طهران، 	00	، ص			.

ووحدة ( 		) ادوار  تنوع  البيت  اهل  الصدر،  باقر  حممد   
هدف، دار اهلدف، لبنان، 	00	، ص			. 

عىل ( 		) بيته  واهل  النبي  حكم  حسني،  يعقوب  امحد 
االرهاب واالرهابني، الدار االسالمي، لبنان، 	00	، 

ص		.

لنهضة ( 		) السياسية  واملبادئ  االهداف  التميمي،  قيرص 
 ،	0		 االنبياء،  وارث  مؤسسة   احلسني

ص			.

د. يوسف كوران، جريمة االرهاب واملسؤولية املرتتبة ( 0	)
منشورات  والدويل،  الداخيل  اجلنائي  القانون  يف  عنها 

كردستان السليامنية، 	00	، ص0	.

 د.أمحد عبيس نعمة الفتالوي، القانون اجلنائي الدويل، ( 		)
منشورات زين احلقوقية، 		0	، ص		.

العلوم ( 		) دار  اموية،  خفايا  القزويني  مرتىض  حممد 
بريوت، 				، ص		.

احياء ( 		) دار  ج		،  االنوار،  بحار  املجليس  باقر  حممد 
الرتاث العريب، بريوت، 				، ص	.

مركز ( 		) واملأساة،  الثورة  كربالء  حسني،  يعقوب  امحد 
 ،	0		 لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للدارسات  الغدير 

ص		.

نبيل احلسني، االسرتاتيجية احلربية يف معركة عاشوراء ( 		)
الدراسات  وحدة  الفكر،  وجتنيد  اجلند  تفكري  بني 
 ،	0		 كربالء،   ،احلسني االمام  يف  التخصصية 

ص		.

السياسة ( 		) يف  والقتال  اجلهاد  هيكل،  خري  حممد  د. 
البيارق،  دار  االول،  املجلد  االسالم  يف  الرشعية 

				، ص			.

السيد ( 		) مكتبة  ج	،  البالغة،  هنج  املرعيش،  حممد 
املرعيش، قم، 	0		 ه، ص		.

نبيل احلسني، املصدر السابق، ص	0	.( 		)

لتطبيق ( 		) واملكانية  الزمانية  احلدود  مكان،  حسني  د. 
احلرب  كتاب  يف  بحث  الدولية،  االنسانية  القواعد 
الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  االخالقية،  وقيودها 

االسالمي، بريوت، 		0	، ص			.

عىل ( 0	) بيته  وأهل  النبي  حكم  حسني،  يعقوب  امحد 
االرهاب واالرهابيني، مصدر سابق، ص		.
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(		 ) احلسني االمام  الصغري،  عيل  حسني  حممد  د. 
بريوت،  البالغ،  مؤسسة  الثوري،  الفكر  عمالق 

		0	، ص		.

كربالء ( 		) يف  االرهاب  وحشية  حجازي،  أمحد  حممد  د. 
 ،	0		 بريوت،  الوالء،  دار  االنسانية،  ضد  جريمة 

ص0	.

د. حممد حسني عيل الصغري، مصدر سابق، ص			.( 		)

د. نبيل احلسني، مصدر سابق، ص	0	.( 		)

يف ( 		) واملستجدة  األهلية  احلرب  قواعد  طي،  د.حممد 
االسالمي،  الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  اإلسالم، 

		0	، ص	.

د. مصطفى حممود جاد عمر، احلرب املرشوعة يف الفقه ( 		)
االسالمي مقارنًا بالقانون الدويل، دار الفكر اجلامعي، 

االسكندرية، 		0	، ص		.

 الم�شادر 

القرآن الكريم. 

أوالً: الكتب:
احياء . 	 دار  والنهاية،  البداية  الدمشقي،  كثري  ابن 

الرتاث، بريوت، 	0		هـ.

بريوت، . 	 عساكر،  ابن  تاريخ  الدمشقي،  كثري  ابن 
				هـ.

الباقية . 	 االثار  البريوين،  امحد  بن  حممد  الريان  ابو 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اخلالية،  القرون  عن 

0			هـ. 

ابو القاسم جعفر بن حممد القمي، كامل الزيارات، . 	
باب 		، مؤسسة النرش اإلسالمي، 				هـ.

ابو القاسم جعفر بن حممد بن قولوية القمي، كامل . 	

الزيارات، بريوت، لبنان، 				.

هتذيب . 	 الطربيس،  احلسني  بن  حممد  جعفر  ابو 
 ،، باب فضل زيارة اإلمام احلسني	الكالم، ج

دار املعارف للمطبوعات، بريوت.

البداية . 	 الدمشقي،  كثري  ابن  احلافظ  الفداء  أيب 
والنهاية، ج	، دار الفكر 	0		 هـ - 				 م.

اجلنائي . 	 القانون  الفتالوي،  نعمة  عبيس  د.أمحد 
الدويل، منشورات زين احلقوقية، 		0	.

عىل . 	 بيته  واهل  النبي  حكم  حسني،  يعقوب  امحد 
لبنان،  االسالمي،  الدار  واالرهابني،  االرهاب 

	00	م.

واملأساة، . 0	 الثورة  كربالء  حسني،  يعقوب  امحد 
لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للدارسات  الغدير  مركز 

.	0		

احلسني بن يوسف بن عيل بن حممد احليل، منتهى . 		
 احلسني اإلمام  زيارة  فضل  يف  ج	،  املطلب، 

بال مكان طبع، 				 هـ.

راجي انور هيفا، فاجعة كربالء يف الضمري العاملي، . 		
دار العلوم، بريوت، 	00	. 

الشيخ الطويس، هتذيب االحكام، ج	، باب فضل . 		
.زيارة اإلمام احلسني

د.عادل فتحي ثابت، رشعية السلطة يف االسالم، . 		
ط	، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 				م.

فضل . 		 يف  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس  الشيخ 
االعلمي،  مؤسسة   احلسني اإلمام  زيارة 

بريوت، 	00	.

االسرتاتيجية . 		 االبعاد  اجلابري،  رضا  حممد  فاطمة 
احلشد  قوة  يف  وتأثريها   احلسني االمام  لثورة 
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ط	،  االرهايب،  داعش  تنظيم  ملحاربة  الشعبي 
بغداد،  الساقي،  مطبعة  للدراسات،  العراق  مركز 

		0	م.

قيرص التميمي، االهداف واملبادئ السياسية لنهضة . 		
احلسني مؤسسة وارث االنبياء، 		0	.

يف . 		 االرهاب  وحشية  حجازي،  أمحد  د.حممد 
كربالء جريمة ضد االنسانية، دار الوالء، بريوت، 

		0	م.

السيد . 		 مكتبة  ج	،  البالغة،  هنج  املرعيش،  حممد 
املرعيش، قم، 	0		هـ.

البيت تنوع ادوار ووحدة . 0	 حممد باقر الصدر، اهل 
هدف، دار اهلدف، لبنان، 	00	. 

حممد باقر املجليس، بحار االنوار، ج		، دار احياء . 		
الرتاث العريب، بريوت 				.

حممد باقر املجليس بحار االنوار، ج		، دار احياء . 		
الرتاث العريب، بريوت، 				.

ج	، . 		 الطربي،  تاريخ  الطربي،  جرير  بن  حممد 
بريوت، 				.

حممد بن حرير الطربي، تاريخ الطربي، دار الكتب . 		
االسالمية، بريوت، 				.

		 . احلسني االمام  الصغري،  عيل  حسني  د.حممد 
بريوت،  البالغ،  مؤسسة  الثوري،  الفكر  عمالق 

		0	 م.

السياسة . 		 يف  والقتال  اجلهاد  هيكل،  خري  د.حممد 
البيارق،  دار  االول،  املجلد  االسالم،  يف  الرشعية 

.				

د.حممد طي، قواعد احلرب األهلية واملستجدة يف . 		
الفكر االسالمي،  لتنمية  اإلسالم، مركز احلضارة 

		0	م.

العلوم . 		 دار  اموية،  خفايا  القزويني  مرتىض  حممد 
بريوت، 				.

فقهية . 		 )دراسة  االمر  والية  االصفي،  مهدي  حممد 
املذاهب،  بني  للتقريب  العاملي  املجمع  مقارنة(، 

طهران، 	00	.

املرشوعة يف . 0	 د.مصطفى حممود جاد عمر، احلرب 
الفقه االسالمي مقارنًا بالقانون الدويل، دار الفكر 

اجلامعي، االسكندرية، 		0	.

االسالمي . 		 السيايس  النظام  البيايت،  محيد  د.منري 
مقارنًا بالدولة القانونية، االردن، 		0	 م.

معركة . 		 يف  احلربية  االسرتاتيجية  احلسني،  نبيل 
وحدة  الفكر،  وجتنيد  اجلند  تفكري  بني  عاشوراء 
 ،احلسني االمام  يف  التخصصية  الدراسات 

كربالء، 		0	.

واملسؤولية . 		 االرهاب  جريمة  كوران،  د.يوسف 
والدويل،  الداخيل  اجلنائي  القانون  يف  عنها  املرتتبة 

منشورات كردستان السليامنية، 	00	.

ثانيًا: الرسائل: 
يف . 	 االنسانية  القواعد  انتهاك  حممد،  جاسم  ثريا 

كلية  منشور(،  ماجستري )غري  الطف، رسالة  واقعة 
القانون، جامعة كربالء، 0	0	.

شهالء رضا مهدي، النزاعات الداخلية املسلحة يف . 	
الرشيعة االسالمية، رسالة ماجستري )غري منشورة(، 

كلية الفقه، جامعة الكوفة، 		0	.

ثالثًا: البحوث: 
لتطبيق . 	 واملكانية  الزمانية  احلدود  مكان،  د.حسني 

احلرب  كتاب  يف  بحث  الدولية،  االنسانية  القواعد 
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الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  االخالقية،  وقيودها 
االسالمي، بريوت، 		0	، ص			.

رابعًا: املواقع االلكرتونية:
د. عالء احلسيني وآخرون، احلق يف مقاومة طغيان . 	

السلطة، قراءة يف النهضة احلسينية، مثال منشور عىل 
واحلريات:  للحقوق  ادم  ملركز  االلكرتوين  املوقع 

http:adem right org

كربالء . 	 تاريخ  طعمة،  آل  الكليدار  اجلواد  عبد  د. 
وحائر احلسني، منشور عىل الرابط اإللكرتوين: 

.<https://ar.pdf.lib.eshia.ir

االربعني، . 	 زيارة  فتوى  الشريازي،  صادق  السيد 
https://youtu.be/ االلكرتوين:  املوقع  عىل  منشور 

HGtc3cMHQ&Q
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الزيارة وال�شعي في الديانة الم�شيحية - طريق الآلم اإنموذجا- 

مقاربة مع زيارة الأربعين

أ. د. حممد فهد القيس

كلية الرتبية للعلوم االنسانية - جامعة واسط
mfahad@uowasit.edu.iq

الملخ�ض

تعد مسرية طريق اآلالم من أبرز الطقوس يف الديانة املسيحية، حيث تنطلق يف املدينة القديمة يف القدس 
إحياء  عىل  املسيحيني  يرص  إذ  فيه،  صلب  الذي  املوقع  إىل  حماكمته  موقع  من  املسيح  السيد  مسرية  وحتاكي 
هذه الشعرية من خالل امليش سريا عىل األقدام يف هذا الطريق مواساة للنبي عيسى وتقربا هلل تعاىل، وهذه 
الشعرية هي قريبة جدًا مما يفعله املسلمون يف زيارة االربعني، ويف كال املسريتني يقوم املؤمنون بالسري مشيًا عىل 
األقدام اىل مكان الصلب عند املسيحيني او االستشهاد عند املسلمني، مصحوبا ذلك بفعاليات اجتامعية ودينية 
مع ترانيم وأناشيد واستذكار وسط حزن عميق. وسنعمد اىل توضيح كل هذا يف ثالثة حماور تضمنها البحث 

وهي:

اوالً -نبذة تارخيية عن طريق اآلالم. 

ثانيًا -حمطات الطريق والفعاليات الدينية واالجتامعية. 

ثالثًا -مقاربة مع زيارة امليش يف األربعني.     

 خاتة وجمموعة مالحق.

كلامت مفتاحية: مسرية طريق اآلالم، زيارة األربعني، السيد املسيح.
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Visits and Pilgrimage in the Christian religion -The Route of Pain )Via 

Dolorosa( as a Model - Comparison with the Fortieth Day Visit

Pro. Dr. Mohammed Fahad Al-Qaisi

Faculty of Education and Humanities - Wasset University

Abstract

The March of the Route of Pain is one of the most prominent rituals in Christianity, it launches in the 
Old City of Al-Quds simulating the march of “Jesus Christ” from the site of his trial to the site where he 
was crucified as per the Christian’s beliefs. Christians are keen to revive this ritual by marching along 
this path to console the Prophet Issa (peace be upon him) and earn God’s bless. 

This rite is very similar to Muslims’ march on the Fortieth Day Visit, where in both rites believers 
march towards the site where their beloved Holy person was unjustly killed, Christians march towards 
the crucifixion site and Muslims march towards Imam Al-Hussain’s martyrdom site.  Both marches are 
accompanied by social and religious and social activities with carols, anthems and effects to remind the 
marchers of the calamity with deep sadness overwhelming the crowds. The research will clarify all this 
in three focuses:

First – Historical Brief on the Route of Pain (Via Dolorosa)

Second- Road stations, Religious and Social Activities

Third- Comparison with the March of the Fortieth Day Visit 

Finale and appendices.

Keywords: Route of Pain March, the Fortieth Day Visit, Christ )peace be upon him).
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المقدمة 

من الطقوس املهمة يف الديانة املسيحية هي مسرية 
القديمة  املدينة  تنطلق يف  طريق اآلالم، وهي مسرية 
مكان  من  املسيح  السيد  مسرية  حتاكي  القدس،  يف 
 	( نحو  فيه  )صلبه(  تم  الــذي  املكان  اىل  حماكمته 

نيسان بني عامي 0	 – 		م(. 

إحياء  عىل  املسيحيني  من  املؤمنون  حرص  وقد 
يف  األقــدام  عىل  سريا  امليش  خالل  من  الشعرية  هذه 
هذا الطريق تقربا هلل، ومواساة للنبي عيسى يف 
حمنته. وهذا الطقس قريب جدا مما يفعله املسلمون يف 
 احلسني إذ ياكون مسري أرسة  األربعني،  زيارة 
بعد  امليش  يف  ــاق  واإلره السبي  مــرارة  عانت  التي 
بعد  كربالء  يف  قربه  اىل  وصوال  وصحبه  استشهاده 
أربعني يومًا من استشهاده نحو )0	 صفر 0		م/ 

		هـ(. 

ان دراسة هذه املواضيع سيعمل عىل زيادة فرص 
وباألخص  األخرى  األديــان  مع  واحلــوار  التقارب 
التي من  املشرتكة  اهنا تربز األمور  اذ  الساموية منها، 
املجموعة  أفراد  بني  والتعاون  التواصل  يتم  خالهلا 
اإلنسانية عىل نحو اعم، فكال املسريتني كان السبب 
الرئيس هلام هو الشهادة والتضحية بالنفس يف سبيل 
اهلل من قبل نبي وويص نبي، وكالمها أي: الشهيدين 
–ما خيص السيد املسيح رشع بقتله ولكن اهلل رفعه– 
سلطة  من  شديدين  وتعذيب  ظلم  حالة  اىل  تعرضا 
ظاملة حاكمة، وعىل هذا األساس ولرغبة الناس بعد 
جذوة  عىل  احلفاظ  يف  طويل  ووقت  متامدية  عصور 
ذكرمها  بإحياء  هلام  الوفاء  خالل  من  الدعوتني،  كال 

شهدت  معلومة  أوقات  يف  استذكارمها  طريق  عن 
عملية االعتداء عليهام وقتلهام او الرشوع يف ذلك. 

مشيا  بالسري  املؤمنون  يقوم  املسريتني  كال  ويف 
او  املسيحيني  عند  الصلب  مكان  اىل  ــدام  األق عىل 
بفعاليات  ذلك  مصحوبا  املسلمني،  عند  االستشهاد 
اجتامعية ودينية مع ترانيم وأناشيد واستذكار وسط 
ثالثة  اىل توضيح كل هذا يف  حزن عميق. وسنعمد 

حماور تضمنها البحث وهي:

اوالً - نبذة تارخيية عن طريق اآلالم. 

الدينية  والفعاليات  الطريق  حمطات   - ثانيًا 
واالجتامعية.

ثالثًا - مقاربة مع زيارة امليش يف األربعني. 

 خاتة وجمموعة مالحق. 

 اولً - نبذة تاريخية عن طريق الآلم

القدس،  يف  القديمة  املدينة  يف  يقع  اآلالم  طريق 
السيد  ساربه  الذي  الطريق  نفسه  هو  الطريق  وهذا 
املسيح من حماكمته اىل مكان صلبه بحسب معتقدهم، 
رافقت  التي  األحداث  روايات  عىل  العثور  تم  وقد 
األربعة  األناجيل  يف   املسيح السيد  )صلب( 
ثالثة  أن  اال  ويوحنا،  ولوقا  ومرقس  متى  وهــي: 
رواية  قدموا  ولوقا  ومرقس  متى  وهم:  هؤالء  من 
رواية  تباينت  بينام  مضموهنا،  يف  ومتقاربة  متشاهبة 

إنجيل يوحنا اختالًفا كبرًيا عنهم)	(. 

االمرباطور  ام   - هيالنة  القديسة  قامت  »ولقد 
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قسطنطني - بتطويب طريق اآلالمل وهي التي حددته 
وبنت كتيسة القيامة عام )			م( التي ترمز اىل قيامة 

السيد املسيح من بني االموات«)	(.

اآلالم  طريق  حياء  يف  املتبعة  الطقوس  وتعود   
املقدسة/  األرايض  يف  الفرنسيسكان)	(  وجود  إىل 
عام  يف  أسسوا  أهنم  إذ  0			م،  عام  منذ  فلسطني 
				 حراسة األرايض املقدسة، وبعد اتباع الطقوس 
التقليدية املستخدمة يف الكنيسة األرثوذكسية املحلية 
وهي   - حمطات  ملصطلح  األول  االستخدام  بــدأ 
بحدث  ترتبط  والتي  الطريق،  يف  املوجودة  االماكن 
رافق السيد املسيح يف مسريته هذه- نقال عن أخبار 
اإلنجليزي ويليام وي الذي زار )األرايض املقدسة( 
يف عامي 				 و				)	(، اي: إنه هو الذي أشار 

هلذه املحطات ألول مرة يف فلسطني. 

مسحة  وإضفاء  الطريق  هــذا  ترسيم  ولغرض 
إنوسنت  البابا  من  مرسوم  أصدر  فقد  عليه  رشعية 
للفرنسيسكان  سمح  				م  سنة  يف  عرش  احلادي 
				م  سنة  ويف  كنائسهم،  يف  حمطات  بإنشاء 
امليش  زيارة  طقس  خيص  فيام  ملحوظ  تطور  حدث 
عند املسيحيني عىل نحو عام، فقد قام البابا كليمنت 
الثاين عرش بالسامح عىل نطاق عريض بتشييد حمطات 
درب اآلالم يف أي مكان يوجد فيه املسيحيون سواء 
األمر  هذا  مزارًا حمددًا، وكان  أم  ديرًا  أم  كنيسة  كان 
صنع  من  يكون  أن  وهي  مهمة  بضابطة  اال  يتم  ال 
يف  التقليد  هذا  أكد  تم  وقد  أنفسهم،  الفرنسيسكان 

سنة 				م البابا بنديكتوس الرابع عرش)	(. 

نظام  برتتيب   				 سنة  يف  البابا  ــام  ق ــد  وق

عىل  احتواؤها  جيب  اذ  املادية؛  وصفتها  املحطات 
عىل  الربكة  عىل  حصلت  قد  اخلشب  من  صلبان 
ولوحات  رسوم  عىل  وحتتوي  معينة.  لطريقة  وفق 
الفرنسيسكاين  الراهب  وقــام  منحوتة.  وجمسامت 
املحطات  عدد  بتحديد  موريس  بورت  دي  ليونارد 
بأربع عرشة حمطة تبدأ من حماكمة السيد املسيح حتى 

قربه. 

بإقامة  للكهنة  السامح  البابا  قرر  ويف سنة 				 
هلم،  التابعة  الكنائس  يف  اآلالم  لطريق  حمطات 
الوصول  صعوبة  ذلك  يف  السبب  يكون  ان  ويمكن 
آخر،  او  لسبب  فلسطني  يف  املقدسة  األماكن  اىل 
الكنائس  يف  الرمزية  الصليب  حمطات  كانت  ولذا 
البعيدة تثل رحلة حج رمزي هلم، إذ تنحهم شعورا 

بالوجود يف االرض املقدسة)	(.

مراحل  فرنسا  يف  تشكلت  األســاس  هذا  وعىل 
طريق اآلالم األربع عرش يف بداية القرن التاسع عرش 
ومنها انتقلت اىل ايطاليا بعد زيارة الكهنة هلا والدعوة 
وهنا  العرشين)	(،  القرن  من  الثاين  النصف  يف  اليها 
حيث  اىل  االقــدام  عىل  مشيا  الزيارة  طقس  ان  نجد 
مكان اآلم السيد املسيح مل يقترص غىل فلسطني فقط 
بل تعداه اىل دول اوربية اخرى مثل فرنسا وايطاليا، 
ديانة  من  أكثر  يف  معروفة  امليش  زيارة  تكون  وعليه 

وأكثر من قارة وأكثر من بيئة ثقافية ودينية. 

اآلالم  طريق  إن  القول:  يمكن  عام  نحو  وعىل 
دينية  فعالية  هو  الصليب(  )درب  ب  يعرف  ما  او 
وطقس منظم جيري قي وقت حمدد هو أسبوع اآلالم 
الذي يمتد بني 0	 و		 نيسان من كل عام، ويقام يف 



65 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لعقائد و�ل�صر�ئع �ل�صماوية

الكنيسة أو يف الطرقات العامة، وتقرأ فيها نصوص 
صلب السيد املسيح ضمن أربع عرشة مرحلة، وهذه 
املراحل ذكرها كتاب العهد اجلديد فضال عن بعض 
املراحل املأخوذة من املرويات التارخيية املسيحية التي 
وصلت لنا عىل نحو او آخر، وتتزامن كل مرحلة من 
ممارسات  وجود  عن  فضال  الصالة  بإقامة  املراحل 

أخرى لدى الطوائف املسيحية األخرى. 

ثانياً - محطات الطريق والفعاليات الدينية 

والجتماعية

باب  -من  سابقا  بينا  كام   – اآلالم  طريق  يمتد 
القدس  مدينة  يف  القيامة)	(  كنيسة  اىل  اآلســبــاط 
القديمة ويتوي عىل أربع عرشة حمطة)	(، ترتبط كل 
حماكمته  بني  املسيح  السيد  واجه  بحدث  منها  حمطة 
كيلومرتًا  طوله  يبلغ  الطريق  وهذا  صلبه،  مكان  اىل 
واحدًا، وهو يمر بني أزقة القدس القديمة ويسري به 
اآلالف من الزوار واحلجاج عىل درب املسيح الذي 

سلكه قبل أكثر من ألفي عام.

وهو الطريق التي سلكه السيد املسيح من املحكمة 
الطريق  ويتوي  صلبه.  تم  حيث  اجللجثة  جبل  إىل 
عىل )		 مرحلة( منها )	( مراحل يف الطريق نفسه 
و)	( مراحل داخل كنيسة القيامة، وهو أيضًا طريق 

ملئ بالكنائس واملزارات واألسواق)0	(.

وتبدأ زيارة امليش من باب حطة حيث تقع املدرسة 
الُعمرية والتي تعرف تارخييًا باسم املدرسة اجلاولية، 
القيامة،  بكنيسة  املقدس(  )القرب  بداخل  وتنتهي 

وتنقسم املحطات عىل قسمني مهمني مها)		(:

كنيسة  خارج  فيه  املحطات  وتقع  األول:  القسم   
القيامة ويتألف من)	( مراحل.

القسم الثاين: وتقع املحطات فيه يف داخل كنيسة 
القيامة نفسها ويتألف من مخس مراحل. 

حسب  املراحل:  هذه  من  مرحلة  كل  ولتوضيح 
النحو  عىل  تقسيمه  يمكن  فيه  وردت  التي  القسم 

اآليت: 

خارج  يف  يقع  الذي  القسم  وهو  األول:  القسم  أ- 
كنيسة القيامة ويضم املحطات اآلتية:

 املحطة األوىل:فيها أصدر احلكم بيالطس البنطي . 	
الُعمريه- وهو  املدرسة  املحطة يف  –وموقع هذه 

مكان مرصوف باحلجارة ويقع يف أسفل كنيسة 
 املسيح تتويج  تم  وهنا  صهيون،  راهبات 

بإكليل من الشوك عىل رأسه. 
السلطة . 	 احلكم  أصدرت  فيها  الثانية:  املحطة 

تم  اذ  بيالطس،  الروماين  باحلاكم  ممثلة  احلاكمة 
جلده وتسليمه للجنود، ويوجد يف هذه املحطة 

مزاران مقدسان)		(.
	 . املحطة الثالثة: تتمثل بمكان سقوط املسيح

عىل األرض أول مرة وهو حممول عىل الصليب. 
لألرمن  صغرية  كنيسة  املحطة  هذه  يف  وبنيت 
عند  احلارض  الوقت  يف  وموقعها  الكاثوليك، 
بني  يصل  الذي  والطريق  اآلالم  طريق  مفرتق 

الوادي وباب العمود.
من . 	 أمتار  بعد  عىل  تقع  الرابعة:  املحطة   

لقاء  فيه  تم  الذي  املكان  وهي  السابقة،  املرحلة 
املسيح ألمه مريم، وتوجد فيها )كنيسة 
سيدة األحزان( وحجًر عىل الطريق يمثل السيدة 
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.وابنها املسيح العذراء
الواد . 	 طريق  ملتقى  عند  تقع  اخلامسة:  املحطة   

وهنا   - املفتى(  )بحقبة  املعروفة  احلقبة  بأول 
احس السيد املسيح بثقل محل الصليب، وسقط 
بحمل  القرواين  سمعان  فقام  ثانية  األرض  عىل 

.)		(الصليب معاونًا للسيد املسيح
عن . 	 مرت   )	00( نحو  تبعد  السادسة:  املحطة 

السيدة  قامت  املكان  – وىف هذا  السابقة  املرحلة 
امللطخ   املسيح وجه  بمسح  )فريونيكا( 
القديسة  منزل  املكان  هذا  يف  ويوجد  بالدماء، 

فريونيكا وقربها.
عن . 	 مرت   )	00( نحو  وتبعد  السابعة:  املحطة 

يدعى  الذى  الشارع  ويوجد  السادسة  املحطة 
عىل   املسيح سقط  حيث  الزيت(،  )خان 
التعب  الثانية من شدة  للمرة  بالصليب  األرض 

واألمل واالرهاق)		(.
املسمى . 	 الدير  من  بالقرب  تقع  الثامنة:  املحطة 

األرثوذكس.  الروم  لطائفة  مارالمبوس(  )بدير 
النساء  مع   املسيح السيد  حتدث  وفيها 
الواقعة قائال هلن: »ال تبكي عيل  الاليت حرضن 
وهنا  أنفسكن«.  وعىل  أبنائكن  عىل  تبكني  بل 
أورشليم  بمدينة  سيحل  بام  املسيح  السيد  تنبأ 
تيتوس  الروماين  اإلمرباطور  يد  عىل  دمار  من 
سنة 0	م، والتي تم قتل معظم سكاهنا وتدمري 

اهليكل املقدس فيها)		(. 
عىل . 	 املسيح  السيد  سقط  فيها  التاسعة:  املحطة 

األقباط  دير  عند  وتقع  الثالثة،  للمرة  األرض 
األرثوذكس يف الوقت احلارض)		(.

ب - القسم الثانى من املحطات: يقع داخل كنيسة 
القيامة ويضم املحطات اآلتية وهي: 

املسيح . 	 السيد  جتريد  تم  فيها  العارشة:  املحطة 
من ثيابه تهيدا إلعدامه، ويمكن مالحظة الشبه 
 بني املوقفني للسيد املسيح واإلمام احلسني
عملية  لكن  مالبسه،  من  جتريده  تم  عندما 
التجريد لالمام احلسني تت بعد مقتله)		(. 

يف . 	 املسامري  دق  تم  فيها  عرشة:  احلادية  املحطة 
طريف السيد املسيح السفيل والعلوي. 

املحطة الثانيه عرش:فيها تم صلب السيد املسيح، . 	
وتثل هذه احلالة أشد األمور إيالما عليه، وتثل 
القمة يف التعذيب - اذ يعتقد املسيحيون انه مات 
الذين  املسلمني  خالف   – الصلب  عملية  بعد 
اىل  رفعه  اهلل  بل  يقتل ومل يصلب  مل  بأنه  يؤمنون 
َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس ابَْن  إِنَّا  السامء: َوقَْولِِهْم 
َمْرَيَم رَُسوَل اللِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن 
ِيَن اْخَتلَُفوا فِيهِ لَِف َشّكٍ ّمِنُْه  ُشّبَِه لَُهْم ۚ ِإَونَّ الَّ
ّنِ ۚ َوَما َقَتلُوهُ  ۚ َما لَُهم بِهِ ِمْن ِعلٍْم إِلَّ اّتَِباَع الظَّ
يَقِيًنا)		( ويف هذه املحطة تم بناء هيكل لطائفة 

اليونان األرثوذكس.
املرحلة الثالثة عرشة: فيها تم إنزال جسد السيد . 	

املسيح من عىل الصليب ووضع عىل حجر ثم تم 
تكفينه. 

املرحلة الرابعة عرشة: فيها تم إيداع جسد السيد . 	
القرب  يف  أودعه  من  أنَّ  ويذكر  القرب،  يف  املسيح 
وكان   – )نيقيمودوس()		(  يدعى  شخص  هو 
وبعد  قبل.  من  أحد  فيه  يوضع  مل  جديدًا  قربًا 
وهنا  القرب)0	(  من  املسيح  السيد  قام  أيام  ثالثة 
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عدم  يف  واإلسالمية  املسيحية  الروايتان  تتطابق 
موته، وسواء كان نفي املوت مطلقًا إسالميا 
يثبتان  األمرين  فكال  مسيحيا  ايام  ثالثة  بعد  او 
الدنيا،  هذه  يف   املسيح للسيد  خالدة  حياة 

وكرامة خاصة له من اهلل تعاىل. 

علام أنه يتم يف كل حمطة من املحطات التي ذكرها 
التي  احلــوادث  يف  والتفكري  التأمل  من  حالة  سابقا 
مر هبا السيد املسيح من قبل االشخاص الذين 
ــدام،  األق عىل  مشيا  األماكن  هلــذه  الــزيــارة  ــؤدون  ي

وحمطات التأمل تتم كااليت:

املسيح  السيد  التأمل يف حالة  يتم  األول:  املحطة 
وهو يصدر عليه حكم اإلعدام.

املسيح  السيد  حالة  يف  التأمل  يتم  الثانية:  املحطة 
وهو يمل الصليب وهو ينوء بحمله. 

يقع   فيها واملسيح التأمل  يتم  الثالثة:  املحطة 
حتت الصليب من فرط ثقله وعرقلته حلركته.

املحطة الرابعة: يتم التأمل يف حالة السيد املسيح 
وهو يلتقي أّمه التي أضناها األمل جراء ما حصل له. 

املسيح  والسيد  فيها  التأمل  يتم  اخلامسة:  املحطة 
قد عاونه أحد األشخاص يف محل صليبه حتى تسهل 

حركته.

املحطة السادسة: فيها يتم التأمل يف السيد املسيح 
وهو يقع حتت الصليب مّرة ثانية، مما يدل عىل شدة 

عذابه وهو حامٌل هلذا الصليب.

املحطة السابعة: فيها يتم التأمل والسيد املسيح قد 
مسح وجهه من الرتاب والدم بواسطة إحدى النساء 

دورا  نجد  وهنا  قديسة،  اىل  بعد  فيام  حتولت  التي 
كان  كام   املسيح السيد  قضية  يف  للمرأة  واضحا 

 .هلا الدور نفسه يف قضية احلسني

املحطة الثامنة: فيها يتم التأمل بام جرى بني السيد 
 انه املسيح ونساء أورشليم من حديث، وكيف 
من  عدة  بعد  سوء  من  عليهن  سيجري  بام  هلن  تنبأ 
سنوات، وهنا يتجىل اإلعجاز الرسايل بسبب القدرة 

عىل اإلخبار بالغيب بقدرة اهلل تعاىل.

هذا  ثقل  يف  التأمل  يتم  هنا  التاسعة:  املحطة 
انه  درجة  اىل  املسيح  السيد  عىل  وقسوته  الصليب 
قد وقع عليه للمرة الثانية يف أثناء هذه املسرية املليئة 

باآلالمل.

املحطة العاشة: هنا يصل التأمل اىل أقىص مدى، 
عندما يتم جتريد السيد املسيح من ثيابه تهيدا لصلبة، 
يستبطن عذابًا  فهو  يمكن تصوره  أعظم يشء  وهذا 

معنويًا أكثر منه جسدّيًا. 

بالسيد  التأمل  يتم  فيها  عــرشة:  احلادية  املحطة 
بدق  جدا  قــاٍس  نحو  عىل  تعذيبه  تم  وقد  املسيح، 

املسامري يف جسده، وهذا االمل ال يمكن تصوره. 

بالسيد  التأمل  يتم  فيها  عــرشة:  الثانية  املحطة 
املسيح وقد فارقت روحه جسده، )وهنا نجد سؤاالً 
مهاًم يستحق النقاش وهو اذا كان املسيح اهلا فكيف 
اإلسالمية  الديانة  ان  علام  جسده(؟  روحه  تفارق 

تنفي حالة موته وتثبت له عملية الرفع اىل السامء. 

السيد  يف  التأمل  يتم  فيها  عرشة:  الثالثة  املحطة 
املسيح وقد تم إنزاله من الصليب ووضعه عىل 
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حجر والبدء بعملية تكفينه. 

بالسيد  التأمل  يتم  فيها  عــرشة:  الرابعة  املحطة 
املحطة  هذه  وتدفعنا  القرب،  يف  دفنه  تم  وقد  املسيح 
اإلمــام  ــام  اإلم ان  علام  املسيح.  ألوهية  يف  للتامل 
عملية  -اي  ــر  االم هــذا  له  يصل  مل   احلسني
الدفن- بل ظل مطروحا عىل األرض مدة ثالثة ايام 

حتى تم دفنه.

طريق  ــارة  زي –اي  الــزيــارة  بوقت  يتعلق  وفيام 
النهار، ويتم يف هذه  اآلالم- فهو يمتد من منتصف 
الزيارة امليش اهلاديء احلزين مع استذكار كل مرحلة 
مصحوبا  آالمه  مسرية  يف  املسيح  للسيد  جرى  وما 
اآلالم  درب  يف  امليش  طقس  وان  خاصة،  برتانيم 
إجباري)		(.  او  اختياري  نحو  عىل  فيه  الصيام  يتم 
أليام  الكاملة  القصة  قــراءة  يتم  اآلالم  اسبوع  ويف 
الواردة  السيد املسيح األخرية استنادا اىل املعلومات 
اخلاصة  للرتانيم  املجتمعني  ترديد  مع  االناجيل  يف 

باملناسبة)		(.

ذكرى  إلحياء  فعاليات  الكنائس  أغلب  وتقيم 
الزيارة  وتبدأ  اجلمعة،  يوم  ظهر  بعد  وذلك  الصلب 
الثالثة  هبيئة وقفة احتجاجية من الظهر حتى الساعة 
مساءا، وهو الوقت االذي يعتقد ان السيد املسيح قد 
وضع فيه عىل الصليب، كام يتزامن مع فعاليات تثيل 
الكنائس  أغلب  قي  تفاصيلها  بكل  الصلب  لوقائع 

سواء كانت يونانية او كاثوليكية او ارثوذكسية)		(.

لزيارة امليش يف  املرافقة  التقاليد االجتامعية   ومن 
طريق اآلالم: »يف سوريا ولبنان ارتداء النساء ثياب 
سوداء عالمة احلداد يف حني تبّث مكربات الصوت 

ترانيم املناسبة مثل »اليوم عّلق عىل خشبة« و»أنا األّم 
احلزينة«، ويف الفيليبني تغلق أغلب املحال التجارية 
وتتوقف املبادالت التجارية واحلفالت يف هذا اليوم، 
يف حني يقوم بعض الشّبان كام يف دول أمريكا اجلنوبية 
ويف  اآلالم،  لدرب  حًيا  تثياًل  الكاثوليكية  والدول 
إسبانيا ُتقام مسريات اجلمعة العظيمة يف مجيع أنحاء 
إشبيلية.  تقام يف مدينة  التي  املسرية  اململكة وأبرزها 
أما يف القدس فيتم االحتفال بدرب الصليب بحسب 
قلعة  من  بــدًءا  القديمة  املدينة  يف  التقليدية  مواقعه 

أنطونيا حتى كنيسة القيامة«)		(.

التلفازية  الربامج  عىل  األمــر  هذا  و»ينسحب   
مجيع  يف  وآالمــه  يسوع  حياة  حول  الربامج  فتزداد 
دول العامل املسيحي فضاًل عن ترانيم تتعلق باملناسبة. 
كعك  يؤكل  الربوتستانتية  الثقافة  ذات  الدول  ويف 
خاص يف املناسبة، فضاًل عن إغالق املحال التجارّية 
مجيع  إيــقــاف  ويتم  الكحول  بيع  ــال  حم سيام  وال 
وال  والتلفاز«)		(.  اإلذاعــة  يف  ة  الكوميديَّ الربامج 
اجلمعة  يوم  العامد خالل  أو  الزواج  للمسيحني  يّل 
لبنان  ويف  االحتفالية،  املظاهر  جتوز  وال  العظيمة، 
ساعات  ثــالث  الركوع  الــعــادات  من  كــان  حتديًدا 
تذكاًرا للساعات الثالث التي نازع فيها السيد املسيح 

عىل الصليب)		(.

 ثالثاً- مقاربات مع زيارة الأربعين 

التقارب  أبرز صور  لعل من اجلدير ذكره ان من 
املسيحي اإلسالمي فيام خيص هذه اجلزئية -أي زيارة 
مسلمتان  أرستني  تقوم  اآلالم-ان  طريق  يف  امليش 
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بحراستها  وتعهد هلام  القيامة،  كنيسة  بعملية حراسة 
)			م/  سنة  للقدس  اخلطاب  بن  عمر  فتح  منذ 
وهو  األرسة  هذه  افــراد  أحد  حتدث  وقد  ـــ(،  		ه

)وجيه نسيبة( عن هذا املوضوع بااليت:

األماكن  عىل  بـــاإلرشاف  نسيبة  أرسة  »حتظى   
تنتقل  مسؤولية  وهي  القدس،  يف  املقدسة  املسيحية 
أبلغ  السنني، وهذا جيسد  مئات  منذ  أبا عن جد  هلم 
حاالت التوافق والتسامح بني الديانات والطوائف. 

وهم يرشفون أيضا عىل كنيسة القيامة، التي تعد 
بحالة  ترتبط  والتي  العامل،  يف  الكنائس  أقدس  من 

)قيامة( السيد املسيح بعد املوت«)		(.

هبذه  بدأت  أرستنا  »إن  قائال:  نسيبه  ويستكمل 
الوظيفة منذ فتح عمر بن اخلطاب للقدس، وقدم له 
القيامة، كى  البطريرك )سفرونيوس( مفاتيح كنيسة 
تصبح األماكن املقدسة أمانة يف أعناق املسلمني، حتى 
		0	م.  القدس  مدينة  الصليبية  اجليوش  احتلت 
وخرجت أرسة نسيبه مع من خرج من القدس، ويف 
سنة 				 م تكن صالح الدين األيويب من هزيمة 
جيوش الصليبيني وعادت األرسة مع من عاد بقيادة 
مرة  )نسيبه(  أرسة  اىل  املهمه  أعاد  إذ  الدين،  صالح 
– تقاسم العمل مع أرسة  أخرى وىف سنة 				 م 

)نسيبة( أرسة )جوره( املسلمة«)		(.

مع  اآلالم  طريق  لطقوس  املقاربات  أبرز  ومن 
زيارة امليش يف أربعني اإلمام احلسني ما ييل:

دينيني . 	 رمزين  اىل  تتوجهان  الزيارتني  كال 
النبوة  بدرجة  يمتاز  أحدمها  كان  كبريين-وان 
 واحلسني - والرسالة أي السيد املسيح

برصيح   حممد للرسول  رسايل  امتداد  هو 
اهللُ  َأَحبَّ  ُحَسنْيٍ  ِمْن  َوَأَنا  ِمنِّي  قوله:»ُحَسنْيٌ 
َمْن َأَحبَّ ُحَسْينًا ُحَسنْيٌ ِسْبٌط ِمْن اأْلَْسَباِط«)		(، 
وعىل هذا االساس فالغايتان نبيلتان ومقدستان 
وتشيعان يف النفس كل ما هو نقي ويقرب اىل اهلل 

تعاىل.
احلكام . 	 اخر  او  نحو  عىل  منعهام  الفعاليتني  كال 

الظلم  ضد  الناس  تعبئة  خيشون  كانوا  الذين 
يستشعرون  وكانوا  واالستعباد،  واالستغالل 
واحد  هدف  بإزاء  املؤمنني  حتشيد  من  اخلوف 
عزة  من  النفوس  يف  ذلك  يشيع  وما  سامي، 

وحتدي ومقاومة ألهل الطغيان واالستكبار.
كال الزيارتني تقومان عىل قضية احلزن والتفجع . 	

وممارسات  أجواء  وجود  مع  املصيبة،  لعظم 
كان  سواء  املصيبة  صاحب  مواساة  عىل  تقوم 
 ،عيل بن  احلسني  أو   املسيح السيد 
اإلحياء  طريقة  خالل  من  جليا  ذلك  ويظهر 
ونوع املالبس، وطريقة الشعائر، وترديد الكالم 

اخلاص باملناسبة. 
وطريق . 	 األربعني  زيارة  أي   - الفعاليتني  كال 

أنَّ حماكمة  يذكر  إذ  الظهر،  بعد  وقتهام  اآلالم - 
من  الوقت  هذا  يف  كانت  وصلبة  املسيح  السيد 
اىل  عادت  السبايا  أّن  عن  فضال  تقريبا  النهار 
مكان كربالء بعد الظهر وجرت األحداث فيها 

كام هو معروف. 
هناك حالة حزن مجاعي يف كال الزيارتني، إذ تظهر . 	

هذه احلالة من احلزن من خالل تعطيل فعاليات 
من  عداها  فيام  مباحة  تكون  متنوعة  اجتامعية 
األعراس  مناسبات  مثل  السنة  أيام  من  أوقات 
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بدال  ويستبدل  األخرى،  املفرحة  واملناسبات 
منها حالة احلداد عىل ماجرى من مصيبة يف كال 

احلادثتني.
لقد مرت كال الزيارتني بحالة من التدرج والنمو . 	

حلظة  وليدة  تكونا  ومل  السنني،  مئات  مدى  عىل 
عليا،  سياسية  او  روحية  جهة  من  أمر  او  حمددة 
أتباعهام  نضج  مع  وتطورتا  نضجتا  اهنام  بل 
بكل  اخلاصة  املصادر  ومراجعة  الوقت  وتقدم 
للسلطات  معينًا  دورًا  هناك  أن  ننكر  وال  منهام، 
احلاكمة يف بعض املفاصل التارخيية، بغض النظر 
عن دوافعها سواء كانت مصلحية نفعية او دينية 

مبدئية. 
مع . 	 األقدام  عىل  سريًا  تتامن  الزيارتني  من  كل   

اآلالم  طريق  فزيارة  بينهام،  املسافة  اختالف 
تقترص عىل السري مسافة كيلومرت واحد، أما زيارة 
األربعني فإن املسري واملسافة فيه غري حمددة، فهي 
ترتاوح بني مئات الكيلومرتات وبضع خطوات، 
ولكن ما جيمع كال الزيارتني أنَّ عامل القربة اىل 

صاحب املصيبة وخالقه هو املحفز عىل امليش.
 كال الزيارتني تنتهيان بنهاية املرقد املقدس لكليهام . 	

 ،سواء كان السيد املسيح او اإلمام احلسني
الزيارتني  لكال  واحد  هدف  وجود  عن  فضال 
وهو مكان االعتداء عىل صاحب املقام،.وحماولة 
حالة  واستذكار  األليمة  الذكرى  هذه  احياء 
الرمزان  التي تعرض هلام هذان  الظلم والطغيان 

الدينيان الكبريان. 
الزيارتني . 	 أفراد من جنسيات خمتلفة يف كال  يأيت 

املختلفة،  العامل  قارات  من  مبالغة-  دون  -من 
مها  الزيارتني  كال  بأن  اجلزم  يمكن  وبذلك 

إقليميتان،  او  حمليتني  وليستا  عامليتان  زيارتان 
وبذلك فاهنام يمثالن تراثا إنسانيا خالدا ومشرتكا 

بني شعوب العامل عىل اختالفها. 
لغرض استذكار املآيس واملصاعب التي تعرض . 0	

 احلسني واإلمام  املسيح  السيد  من  كل  هلا 
كليهام،  يف  االستشهاد  وقائع  قراءة  يتم  فإنه 
قبيل  من  هلا  تعرضا  التي  القصص  ترديد  وتتم 
التعدي  حالة  اىل  وصوال  والتجاوز،  التعذيب 
املعنوية  بالشهادة  حياتيهام  أهنت  التي  والقتل 

لألول والفعلية للثاين. 
يتم ارتداء املالبس السوداء حزنا عىل ما جرى . 		

املالبس  يف  االحتشام  عن  فضال  االثنني،  عىل 
البث  مثل  الفرح  عىل  تدل  التي  املظاهر  وترك 
التي  الربامج  او  الكوميدية  وبراجمه  التلفزيوين 

ال تتناسب مع هذه املناسبة. 
هناك حالة جتسيد لوقائع كال املناسبتني تثيلّيًا، . 		

الناس  ما جرى ألذهان  لتقريب صورة  وذلك 
ال  الذين  لألشخاص  او  الراهن،  الوقت  يف 
آخر،  او  لسبب  األحداث  قراءة  يستطيعون 
للفهم  التمثييل  املشهد  تقريب  عن  فضاًل 
علام  الوسائل،  من  غريه  من  أكثر  واإلدراك 
مصطلح  عليه  يطلق  األربعني  واقعة  تثيل  أنَّ 

)التشابيه(. 
يف كال الزيارتني يتم رفع رايات وشعارات تص . 		

املناسبتني، فضاًل عن أعالم دول الزائرين، ويتم 
ترديد األناشيد والرتاتيل اخلاصة بكل زيارة من 

هاتني الزيارتني.
يف كال الزيارتني يوجد حضور واضح للعنرص . 		

النسوي رموزًا متمثال بالسيدة مريم والقديسة 
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فريونكا فيام خيص السيد املسيح، والسيدة 
خيص  فيام  والرباب  ورملة  ليىل  والسيدة  زينب 

 .اإلمام احلسني
واإلمام . 		 املسيح  السيد   - الشخصيتني  كال 

وتعذيبهام  عليهام  االعتداء  تم   -  احلسني
املوت، وتم جتريدمها من مالبسهام، وهذا  قبل 

االمر مؤمل جدا للزوار حني يستذكرونه. 
 فيام خيص التأمل يمكن لنا القول: إّن يف زيارة . 		

احلسني توجد حمطات أيضا، وهي اىل اآلن 
مرقده،  من  بالقرب  كربالء  يف  آثارها  موجودة 
الذي  املخيم  هي:حمطة  املحطات  هذه  ومن 
خيمت فيه أرسة احلسني وحمطة التل الذي 
أخيها وحمطة  منادية  زينب  السيدة  وقفت عليه 
قطع كفي العباس األيمن واأليرس وحمطة 

نحر اإلمام احلسني وقطع رأسه.

الخاتمة 

بعد إكامل البحث يمكن إيراد أبرز االستنتاجات 
التي يمكن استنباطها منه، وهي: 

املسيحية . 	 الديانتني  بني  األخوة  عرى  توثيق 
الذي  املشرتك،  هذا  خالل  من  واالسالمية 
يف  البرشية  التضحية  حاالت  أسمى  يتضمن 
سبيل املبدأ وهو حالة التضحية بالنفس يف سبيل 

اهلل والرسالة احلقة. 
نفي التعصب من خالل املشرتكات بني الديانتني . 	

املسيحية واإلسالمية، ما يؤدي اىل خلق حاالت 
من  السنني  مئات  ونبذ  والتقارب  احلوار  من 

التعصب والكراهية واحلروب الدينية.

توثيق حاالت رفض الظلم من خالل االرتباط . 	
بالصاحلني هو أبرز ما يمكن استنتاجه من هاتني 
الزيارتني، ذلك أن الظلم أصله وصفته واحدة، 
ولكن مظاهره خمتلفة ومتعددة، وهو موجود يف 
ووسيلة  شكال  خيتلف  لكنه  ومكان،  زمان  كل 

واتساعا. 
الغرب . 	 بني  والروحية  الثقافية  الروابط  تقوية 

مر  الرشق  أذاق  الذي  االستعامر  ونبذ  والرشق 
األساس  هذا  وعىل  السيطرة،  وقسوة  التعامل 
اىل  املفيض  للحوار  مشرتكة  أرضية  سيقدم 
التي عانى منها  املريرة  االعتذار من تلك احلقبة 

الرشق كثريا. 
العامل . 	 مستوى  عىل  االجتامعية  األوارص  زيادة 

من  والثقافات،  األعراق  بني  اهلوة  وجتسري 
الزيارة  خالل  اجلنسيات  من  الكثري  لقاء  خالل 
كال  يف  يدث  والذي  العامل  أرجاء  خمتلف  من 

الزيارتني. 
من . 	 الفكري  والغزو  الثقايف  االغرتاب  مواجهة 

وسريهتم،  الصاحلني  بقصص  التمسك  خالل 
وهذا األمر يف غاية األمهية ملواجهة ثقافة التنميط 
واجلامعات،  لألفراد  والسطحي  االستهالكي 
اإلغراق  اىل  تام  شبه  نحو  عىل  باحلياة  والتوجه 
واألمور  الروحانيات  عن  واالبتعاد  باملاديات 
الوجدانية التي حتفظ للنفس هدوئها وطمأنينتها. 

وأشخاص . 	 واحد  هدف  عىل  الناس  توحيد 
مشارهبم  اختالف  رغم  حمددين  صاحلني 
غاية  يف  األمر  وهذا  ومناطقهم،  وجنسياهتم 
الصعوبة إذا أردنا خلقه والعمل عىل تنشئته لكنه 

موجود فعال يف كال الزيارتني. 
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المالحق 

محطات طريق اللم

نقال عن: هديل �شميري، اآلم ال�شيد الم�شيح، الهيئة الإ�شالمية الم�شيحية- دائرة الإعالم
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تو�شيح لطريق الآلم 

نقال عن: هديل �شميري، اآلم ال�شيد الم�شيح، الهيئة الإ�شالمية الم�شيحية- دائرة الإعالم.
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�شورة تو�شح المحطات الأربع ع�شرة لطريق الآلم.

 https://ar.wikipedia.org/wiki :نقال عن 
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م�شهد لن�شاء م�شيحيات في طريق الآلم وهو قريب جدا من زي الن�شاء الم�شلمات في زيارة الأربعين

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56944320 :نقال عن
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المام الح�شين والموؤامرة الكبرى 

أ. د. حسن منديل حسن العكييل

كلية الرتبية للبنات - جامعة بغداد
aligeali@Gmail.com

الملخل�ض

 البحث قراءة معمقة ألصول التأريخ االسالمي، والتدبر املعمق فيها، لكشف خيوط املؤامرة الكربى هلدم 
االسالم من الداخل، التي قام هبا أعداء اإلسالم، الذين حاربوا رسول اهلل منذ البداية، ونصبوا له العداء 

 .رّسا بعد االسالم. وقد جتلت هذه املؤامرة وانفضحت بشكل جيل باستشهاد االمام احلسني

لذلك تناول البحث حتليل نصوص من رواية أيب خمنف األزدي يف كتابه: )مقتل احلسني( حول دور 
االمام يف فضح املؤامرة الكربى، واملحافظة عىل الرسالة املحمدية من الزوال عىل يد بني أمية. حيث يذكر النص 

أوال كام هو، ومن ثم التعليق عليه بخط مغاير، وهي طريقة بالبحث أكثر وضوحا للمتلقي.

الكلامت املفتاحية: االمام احلسني، أهل البيت، االسالم، السرية النبوية، االمويون، يزيد بن معاوية، مؤامرة 

كربى، أبو خمنف األزدي.



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة80

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

Imam Hussain and the Great Conspiracy

 Prof. Dr. Hassan Mandeel Hassan Al-Akili

Faculty of Education for Females - Baghdad University

Abstract

The research is an in-depth reading of the origins of Islamic history, and in-depth reflection on them, 
to reveal the threads of the great conspiracy to destroy Islam from within, carried out by the enemies of 
Islam, who fought the Messenger of God, may God bless him and his family, from the beginning, and 
secretly set up hostility to him after Islam. This conspiracy was clearly revealed and exposed by the 
martyrdom of Imam Al-Hussein (peace be upon him). Therefore, the research dealt with an analysis of 
texts from the narration of Abu Mikhnaf Al-Azdi in his book: (The Killing of Al-Hussein, peace be upon 
him) on the role of the Imam in exposing the great conspiracy, and the preservation of the Muhammadan 
message from disappearance at the hands of the Umayyads. Where the text is mentioned first as it is, and 
then commented on in a different font, which is a more clear way to search for the recipient.

Keywords: Imam Hussein، Ahl al-Bayt، Islam، Biography of the Prophet، the Umayyads، Yazid 
ibn Muawiyah، a major conspiracy، Abu Mikhnaf al-Azdi.
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المقدمة

كان ملوقف االمام احلسني من بيعة يزيد الدور 
الرئيس يف فضح املؤامرة الكربى عىل االسالم وسنة 
رسول اهلل، التي كان أئمة الكفر ييكون خيوطها 
يف زمن الرسول ال سيام بعد ظهور االسالم قوة 
الساحق  االنتصار  ذروة  يف  مواجهتها،  يمكنهم  ال 
عىل طغاة الكفر، لذلك اجتهوا اىل التآمر اخلفي، منذ 

فتح مكة ودخوهلم االسالم كارهني صاغرين.

االمــام  باستشهاد  املــؤامــرة  هــذه  ذروة  وكانت 
الدين  أعــداء  بأهنم  أمرهم  افتضح  إذ   احلسني
الكربى  املؤامرة  للمسلمني  وتبني   .اهلل ورسول 
بجالء السيام باستشهاد اهل بيت النبوة. بذبح االمام 
احلسني والتمثيل به وسبي حريم رسول اهلل، فتمزقت 
الثورات وانعدم  بعد ذلك وكثرت  األمة االسالمية 
ومذاهب  مشارب  اىل  األمة  واختلفت  االستقرار، 
وتناحر. واىل اليوم كل ما تعانيه األمة االسالمية من 
تلك  بسبب  كان  واستعامر  واختالف  وتزق  تراجع 

املؤامرة.

من  نصوص  حتليل  يف  سأعتمد  البحث  هذا  يف 
 )رواية أيب خمنف األزدي يف كتابه: )مقتل احلسني
املؤامرة  حول دور االمام يف تصحيح املسار وفضح 
الكربى، واملحافظة عىل الرسالة املحمدية من الزوال 

عىل يد بني أمية، ويف اكامل الرسالة املحمدية.

أسأل اهلل تعاىل التوفيق، وأعوذ به من الشطط يف 
أيب  رواية  نص  يف  االشــارات  برشح  واجلهل  القول 

خمنف رمحه اهلل.

تمهيد

الكتابة الح�شينية:

فيها  ينتقل  انتقال  مرحلة  احلسينية  الكتابة  إّن 
الكاتب اىل فضاء آخر، وجيد نفسه طرفًا يف الرصاع 
بني  واملعرفة،  اجلهل  بني  والــرش،  اخلري  بني  األزيل 
االيامن والكفر. وتراه مضطرًا لقول احلق أو الصمت 
هكذا  يف  احلقة  فالكتابة  العداء،  ناصبي  من  متأملًا 
املؤامرة  خيوط  وتتبع  كبرية،  مسؤولية  موضوع 
يزيد  وفخر   ،احلسن االمام  بمقتل  جتلت  التي 
كسائر  عادية  كتابة  ليست  وهي  ببدر،  أشياخه  بثأر 

الكتابات اهنا منهج حياة ونطام كوين. 

واخلطاب احلسيني ينامز أيضًا بخصائص أخر من 
خصائص اخلطاب القرآين: هي االستمرارية والثبات 
املستويات  ملختلف  اخلطاب  وعمومية  والتنوع، 
مسلمني  عرب،  وغري  عرب  من  واألمــم  والعقول 
جهالء  من  وغــريهــم،  مثقفني  من  مسلمني  وغــري 
وعلامء من العامة والنخبة، وكذلك مستوى اخلطاب 
باملتلقي  للثأثري  ومنه  للنعي  منه  األغــراض  متنوع 
اخلطاب  ومنه  والبكاء،  واحلــزن  العواطف  واثــارة 
األخالقي،  البنيوي  املعمق  الفلسفي  السامي  الرفيع 
يف  والقوة  واحلــامس  والرقة  العرب  يف  دروس  ومنه 
ومن  الطغاة.  ومقارعة  والــشــدة  الظاملني  حماربة 
األربعينية  الزيارة  يف  كربالء  اىل  الناس  مسري  يشهد 
مثيل  له  ليس  شعور  سينتابه  مشاعرهم  ويشاركهم 
مكانًا  االنسان  ألنانية  جتد  ال  التأريخ:  عرب  العامل  يف 
ذلك  يف  وتآزرًا  وتعاونًا  وخدمة  وتآلفًا  حمبة  جتد  بل 
الطريق كله فهو حقًا طريق األحرار. كل مكان وكل 
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بكل  السائرين  لكل  طعام  وكل  موكب  وكل  خيمة 
أنواعه جتلس اينام تشاء وتأكل يف أي مكان عرب طريق 
املئات...  بل  الكيلومرتات  عرشات  يمتدد  طويل 
يتفننون يف تقديم اخلدمات ويتنافسون يف ذلك. أي 
مشهد هذا بحق السامء، يتجّرد سائر الطريق من كل 
له  من  املعارص،  االنسان  يف  تّرسخت  التي  االنانية 
أن  اال  للعقالء  يمكن  ال  مشهد  عينه.  فلتدمع  قلب 
يعمومه لالنسانية عامة حاّل لالنحدار الذي تشهده. 

ومع ذلك ثمة من ال يعي وال يتدبر املوقف. 

المبحث الأول: عداء م�شتحكم

الكره  مدى  عىل  يقف  بتجرد  التأريخ  يقرأ  من 
رهط  هاشم  لبني  أمية  بني  عداء  كان  إذ  والعداء، 
الرسول مستحكم منذ أجيال حسدا لبني هاشم 
احلميدة  وأفعاهلم  وسيادهتم  قريش  يف  لتمكنهم 
وهاشاًم  شمس  عبد  ان  ))وقيل:  العرب،  يف  املؤثرة 
له  وإصبع  صاحبه،  قبل  ولد  أحدمها  وإن  توأمان، 
ملتصقة بجبهة صاحبه، فنحيت عنها فسال من ذلك 
ويل  دماء.  بينهام  تكون  فقيل:  ذلك،  من  فتطري  دم، 
فكان  والرفادة.  السقاية  مناف  عبد  أبيه  بعد  هاشم 
أشد الناس عداء للنبي حممد، أبو سفيان كبري بني 

أمية(()	(.

العداء  بروايات عن  النبوية حافلة  السرية  وكتب 
والبغض الشديد لشخص النبي حممد ص. حتى بعد 
دخوهلم االسالم)	(، ومن مل يقرأ السرية، ويربط بينها 
وبني اإلسالم ومراحل تثبيته والقرآن الكريم مل يظهر 
الفهم،  واستقامة  احلقائق  عىل  يقف  ومل  الواقع،  له 

السلطة تدرجييًا  السرية وانتقال  بعد  ال سيام أحداث 
فتوحات  لتجهيز  األوىل  اللحظات  منذ  أمية  بني  اىل 
الشام عىل يد اخلليفة أيب بكر.. فكان بنو أمية ظالمة 

اإلسالم واملسلمني.

فاحلارض  االجيال.  ثمنها  دفعت  تارخيية  أخطاء 
صناعة التأريخ. أخطاء معاوية ويزيد غريت اإلسالم 
واملسلمني. فلوال بني امية ملا تناحر املسلمون وقامت 
قبال  يف  ظــهــريًا  لبعض  بعضهم  وكــان  ــورات  ــث ال

معاوية...

وكان لصلح اإلمام احلسن وتنازله ملعاوية مع 
أمية االستفحال،  لبني  تتيح  وجود حلول أخرى ال 
ما  خالل  من  سيكون  ما  االمــام  استشعر  ربام  لكن 
بني  اىل  ستنتقل  السلطة  بأن   اهلل رسول  به  أخرب 
اإلمامة  هي  القيادة  من  البيت  أهل  حظ  وأن  أمية، 
االسالم  وتثبيت  احلقيقية  االسالمية  القيادة  وهي 
عن  وعلميًا  فكريًا  والدفاع  االسالمية  العلوم  ونرش 
االسالم والقرآن الكريم... لذلك مل نجد من األئمة 
املعصومني من جهز اجليش لقتال بني أمية وإنام قام 
وأتباعهم  زيد رض.  بذلك كاالمام  املعصومني  غري 
عىل  الــثــورات  وسائر  والتوابني  الثقفي  كاملختار 

األمويني.

غاية  أقىص  يبذلون  الكتاب  بعض  أن  والغريب 
وهم  وغريه  معاوية  عن  يدافعوا  لكي  واملال  اجلهد 
ارضــاء  ولكن  يعلمون  أو  يعلمون  ال  أمــا  بذلك 
لساداهتم ولالجتاهات السياسية. والدالئل تشري اىل 
يوجهون  واملسلمني  العرب  قيادة  خلف  قادة  ثمة 

بدهاء اىل ذلك لتشويه اإلسالم.
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الموؤامرة الكبرى

كان ملوقف االمام احلسني من بيعة يزيد الدور 
الرئيس يف فضح املؤامرة الكربى عىل االسالم وسنة 
رسول اهلل، التي كان أئمة الكفر ييكون خيوطها 
يف زمن الرسول وال سيام بعد ظهور االسالم قوة 
الساحق  االنتصار  ذروة  يف  مواجهتها،  يمكنهم  ال 
عىل طغاة الكفر، لذلك اجتهوا اىل التآمر اخلفي، منذ 

فتح مكة ودخوهلم االسالم كارهني صاغرين.

رسول  استشهاد  بعد  الكربى  املؤامرة   استمرت 
املقربني  والصحابة   البيت أهل  بإقصاء   اهلل
بأرواحهم  ــالم  االس ــادوا  ش الذين  واألنــصــار  هلم 
اخلليفة  بمقتل  الكربى  الفتنة  وأمواهلم، حتى غطت 
لتحقيق  بمقتله  أمية  بني  اشرتاك  يستبعد  وال  عثامن 
رسول  وسنة  االســالم  عىل  باالنقالب  طموحاهتم 
معاوية  وتكني  داخله.  من  اإلسالم  وهدم   ،اهلل
لإلسالم  البديلة  الدولة  لبناء  االسالمي  الرشق  يف 
وجيوش  والصحابة  نفسه  اإلســـالم  واستغالل 
لتنفيذ  رض،  الصحابة  هبا  شارك  التي  الفتوحات 
مؤامرهتم الكربى، التي أخفوها بظاهر الفتنة الكربى 

)مقتل اخلليفة(.

االمــام  باستشهاد  املــؤامــرة  هــذه  ذروة  وكانت 
الدين  أعــداء  بأهنم  أمرهم  افتضح  إذ   احلسني
الكربى  املؤامرة  للمسلمني  وتبني   .اهلل ورسول 
ألهنا  النبوة.  بيت  اهــل  باستشهاد  السيام  بجالء 
جريمة ال يقدم عليها يزيد عرضًا لكنها قمة اجلرائم 
بيت  استهداف  عن  ناهيك  أمية،  بنو  هبا  قام  التي 
املقدسات  كل  يراعوا  ومل   الرسول ومدينة  اهلل 

يومهون  كانوا  ذلك  وقبل  االسالمية،  املحرمات  او 
الناس بأهنم يدافعون عن اخلالفة الرشعية ويطالبون 
بدم عثامن. فلم تعد األمة االسالمية غافلة عام جرى 
بعد جريمتهم النكراء بذبح االمام احلسني والتمثيل 
به وسبي حريم رسول اهلل، فتمزقت األمة االسالمية 
االستقرار،  وانعدم  الــثــورات  وكثرت  ذلــك  بعد 
واختلفت األمة اىل مشارب ومذاهب. واىل اليوم كل 
ما تعانيه األمة االسالمية من تراجع وتزق واختالف 
اليوم  والغريب  املؤامرة،  تلك  بسبب  كان  واستعامر 
هناك من ياول اجياد األعذار لتلك اجلرائم النكراء 

ويدافع عن الذين قاموا هبا ويرىض عليهم. 

 عندما تت رسالة اهلل تعاىل، وانتهى رسول اهلل
االسالم  وانترش  الدين  وكمل  الرسالة،  تبليغ  من 
مما  اهلل،  نور  اطفاء  من  واملنافقون  الكافرون  ويئس 
يظهرون  الــرسي  العمل  اىل  الطغاة  األعــداء  دفــع 
االسالم ويضمرون الكفر، مستغلني سامحة االسالم 
يسمحون  ال  أهنم  رصاحة  أعلنوها  وقد  واملسلمني. 
فوضعوا  هاشم  بني  يف  واخلالفة  النبوة  تكون  أن 
الوقت،  ذلــك  مــن  االســـالم  يف  املحاصصة  مبدأ 
الفرص  واستغالل  الرسي  بالعمل  استمروا  وهكذا 
يف  حلفائهم  بعض  وبمساعدة  بالقيادة  واملشاركة 
لتكوين  اجلاهلية،  يف  رؤساء  كانوا  لكوهنم  اجلاهلية 
دولة قوية هلم فاستغلوا الفتوحات االسالمية وقادوا 
جيوش الفتوحات لتمكنهم، ومن ثم االنقالب عىل 
الداخل، وتم هلم ذلك  االسالم وهدم االسالم من 
الذي منحه  الشام،  أيب سفيان يف  بن  معاوية  يد  عىل 
عفان  بن  عثامن  اخلليفة  سيام  ال  السابقون  اخللفاء 
الدول  أهم  عىل  الوالية  مــروان،  وحاجبه  األمــوي 
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أجزاء  حتى  الدول  من  حوهلا  وما  )الشام(  املفتوحة 
وأكرب  اسالمي  مركز  أهــم  وهــو  اليوم.  تركيا  من 
مساحة تضم دوالً كثرية يف املرشق االسالمي ناهيك 
عن املدة الطويلة لواليتهم هناك لتمكنهم واستحكام 

سلطاهنم يف الشام. 

راح  حتى  باخلفاء  تعمل  الكربى  املؤامرة  كانت 
ثم  ومن  املؤامرة  هذه  ضحية  نفسه  عثامن  اخلليفة 
استغالل قميصه لالنقالب عىل االسالم من الداخل 
األمة  علامء  واستبدلوا   ،اهلل رسول  سنة  وتغيري 
والفقهاء بالقّصاص ووعاظ السالطني خلدع العامة 
وتضليل احلقيقة. وجدوا بتنفيذ املؤامرة بعد استشهاد 
االمام عيل وتكنوا من أمة حممد بالقوة والسلطة 
من غري االعالن عن مبتغاهم وهدفهم هلدم االسالم 
من الداخل. حتى قامت ثورة االمام احلسني وفضح 
واتسعت  الثورات  فزادت  الكربى،  املؤامرة  مقتله 

االحتجاجات وكثرت املذاهب واالنشقاقات. 

املؤامرة  هــذه  ــادوا  ق ممن  وحــده  معاوية  يكن  مل 
األمويني  مــن  شبكة  بــل  االســـالم،  عــىل  الــكــربى 
وحلفائهم والطامعني بفتات معاوية، وكان بنو أمية 
يبغون اعادة ملكهم يف اجلاهلية الذي أزاله االسالم. 
بعد  املــعــروف.  بدهائه  املنفذ  كــان  معاوية  لكن 
االقصاء الذي نال أهل البيت والصحابة املتمسكني 
الذين نرصوا  األنصار  بسنة رسول اهلل، واقصاء 
االسالم وآزروا رسول اهلل واملسلمني حتى تت كلمة 
اهلل وهم كارهون، ال سيام الصحايب اجلليل سعد بن 
عبادة وعشريته وهو الذي أرسى االسالم مع رسول 
اهلل، وكان حامي رسول اهلل وحامل لوائه يف 
فتح مكة. واغتيل يف الشام وكان اول اغتيال سيايس 

يف االسالم عىل الرغم من وزنه االسالمي الكبري.

 المبحث الثاني: موقف المام الح�شين 

من بيعة يزيد

إن الرجوع اىل املصادر األوىل واألصول ودراسة 
أكاديمي  علمي  منهج   احلسني االمــام  أخبار 
وتصحح  العامة،  عن  غائبة  كثرية  حقائق  اىل  هتدينا 
مفاهيم كثرية. وتأيت أمهية البحوث والدراسات من 
عليها  الدراسة  وتقيم  اليها  تستند  التي  املصادر  نوع 
أوالً، وتبدو أمهية كتاب أيب خمنف األزدي الكويف)	( 
)مقتل احلسني( وروايته من كونه كتابًا متقّدمًا. 
يف  ودوره  االهلية  وعصمته  احلسني  امامة  الثبات 
واملحافظة  الكربى،  املؤامرة  وفضح  املسار  تصحيح 
أمية،  بني  يد  عىل  الزوال  من  املحمدية  الرسالة  عىل 
الرسول  قال  لذلك  املحمدية  الرسالة  اكــامل  ويف 

املصطفى: )حسني مني وأنا من حسني(.

وما رواه أبو خمتف يف كتابه )مقتل احلسني( يؤكد 
- تلميحا- ثمة مؤامرة كربى مستمرة عىل االسالم 

املتمثل بأهل البيت، من جيل اىل جيل. 

وسوف نتناول بالتحليل بعض هذه النصوص.

ا�شتمرار الموؤامرة 

كان انتقال السلطة اىل يزيد بالقوة والدهاء واملكر 
إحدى حلقات املؤامرة الكربى عىل االسالم هلدمه من 
الداخل وتغيري سنة رسول اهلل. وقد نجح معاوية 
القليلة  القلة  اال  االمــة،  عىل  يزيد  ابنه  بيعة  بفرض 
األمويون  وأطلق   ،اهلل رســول  بُسنة  املتمسكة 
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واملقصود  )بالنفر(،  يزيد  لبيعة  يستجب  مل  من  عىل 
الزبري وعبد اهلل بن  بالنفر: االمام احلسني وابن 
وتقلياًل  استصغارًا  بالنفر  وتسميتهم  )رض(،  عمر 
عىل  لكن  يزيد،  لبيعة  املعارضني  وعــدد  لشأهنم، 
الرغم من استصغار األمويني هلذا العدد القليل، اال 
انه كان الشاغل الذي قّض مضاجعهم، وكان يول 
العرش.  يزيد  باعتالء  ملكهم  استمرار  وبني  بينهم 
اال  ويل  حني  مهة  ليزيد  يكن  ))مل  خمنف:  أبــو  قــال 
بيعة  إىل  االجابة  معاوية  عىل  أبوا  الذين  النفر  بيعة 
يزيد حني دعا الناس إىل بيعته، وانه ويل عهده بعده 
والفراغ من امرهم...((. ذلك ان استمرار ملك بني 
عليهم.  القضاء  أو  النفر  هؤالء  ببيعة  مرهون  أمية 
لكوهنم يشكلون خطرًا عىل سلطاهنم. عىل الرغم من 
أّن البيعة مل تكن معهودة يف النظام االسالمي لتعيني 
انام كان املعمول به نظام الشورى أوالً ومن  اخلليفة 
خيدم  ما  ييون  كعادهتم  األمويني  لكن  البيعة.  ثم 
مصاحلهم من الرشيعة والتأريخ االسالمي وخيلقون 
به،  العامة  وخيدعون  رشعيًا  حكمهم  ليكون  البدع، 
بيعة  يرتمون  ال  فهم  أتباعهم.  عقول  ويستخفون 
ببيعة االمام عيل  وال عهدًا أو ميثاقًا، فهم مل يأخذوا 
بامجاع الصحابة وبيعة االمام احلسن، وال يقف 
لكنهم  شئ،  أي  اخلالفة  واغتصاهبم  أطامعهم  أمام 
اسالمية عىل حكمهم  اضفاء صبغة رشعية  يريدون 
وسفكوا  البيعة  بطلب  أحلوا  لذلك  الناس،  خلداع 

الدماء من أجلها.  

والدعوة اىل بيعة يزيد ليست أمرًا جديدًا فقد كان 
عامة  يفاجئ  مل  لذلك  موته،  قبل  اليها  يدعو  معاوية 
يزيد  مبايعة  وغــريه  احلسني  امتناع  وان  املسلمني، 

أخذ  معاوية  استطاع  وقد  معاوية.  عرص  منذ  كان 
وكانت  النفر،  اال  ووجهائهم  الناس  أغلب  مبايعه 
االمــام  مع  مستمرة  معاوية  عرص  يف  املفاوضات 
ان  ذلك  والرتهيب  بالرتغيب  يزيد  ملبايعة  احلسني 
سيام  ال  النفر  بمبايعة  اال  يستمر  ال  أمية  بني  ملك 
بني  عىل  كان  معاوية  موت  وبعد  ع،  احلسني  االمام 

أمية لزامًا حسم أمر البيعة ليزيد. قال أبو خمنف: 

الرحيم، من  الرمحن  الوليد: )بسم اهلل  فكتب إىل 
فان  بعد:  أّما  عتبة،  بن  الوليد  إىل  املؤمنني  أمري  يزيد 
واستخلفه  اهلل  أكرمه  اهلل  عباد  من  عبدًا  كان  معاوية 
وخوله ومكن له فعاش بقدر ومات بأجل فرمحه اهلل 
وكتب  والسالم(.  تقيًا  برًا  ومات  حممودًا  عاش  فقد 
يزيد للوليد بن عتبة يف صحيفة كأهنا أذن فأرة...)	(.

عن  تتلف  معاوية  نعي  يف  يزيد  كتاب  صحيفة 
معهودة  صحيفة  األوىل  بالبيعة.  ــر  األم صحيفة 
صغرية  فقصاصة  الثانية  أما  الرسمية،  الكتب  يف 
وداللة  يزيد  طغيان  اىل  اشارة  الفأرة  كأذن  وصفت 
عىل استخفافه بالنفر واستضعافهم واذالهلم، وتعبريًا 
مكنيًا عن أمره بقرص أذن املمتنعني. كتب فيها: )أما 
بن  اهلل  وعبد  عمر  بن  اهلل  وعبد  حسينًا  فخذ  بعد: 
حتى  رخصة  فيه  ليست  شديدًا  أخذًا  بالبيعة  الزبري 

يبايعوا والسالم(. 

ليست  شديدًا  ــذًا  )أخ املوجزة:  عبارته  وتشري 
مع  منه  مفروغ  أمر  انه  يبايعوا(  حتى  رخصة  فيه 
حلقة  فهو  الثمن  كان  مهام  منه  بد  ال  االرصار  سبق 
أمية.  بنو  توارثها  التي  الكربى  املؤامرة  حلقات  من 
احلسني  االمام  بمكانة  اللعني  معرفة  من  الرغم  عىل 

وامامته لكنه يريد حجب احلقيقة. 
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وذكر ابن الزبري وابن عمر مع احلسني وتسميتهم 
عدد  قلة  اىل  اشــارة  هلم  وتقلياًل  استصغارًا  بالنفر 
الغالبية  بيعة  من  الرغم  عىل  يزيد،  بيعة  يف  املمتنعني 
العظمى الناس ووجهائهم له، واذالالً هلم، وكان من 
أهداف األمويني اذالل خصومهم لذلك قال اإلمام 
احلسني قولته املشهورة: )هيهات منّا الذلة(. والدليل 
للمعاوية  األكرب  الشاغل  كانوا  النفر  هؤالء  أن  عىل 
ومن ثم يزيد ولبني أمية عامة. ويبدو أن رفض ابن 
الزبري لتحني الفرصة واال هو يعلم أن احلسني أحق 
طلبهام  عندما  يستشريه  كان  وانه  غريه  ومن  منه  هبا 

الوليد. 

عبداهلل  )فــأرســل  اهلل)	(:  رمحــه  خمنف  ابــن  قــال 
اليهام  حدث  غالم  ذاك  إذ  وهو  عثامن  بن  عمرو  بن 

يدعومها..

عليه  وكــان  حدثًا!  غالمًا  رســوالً  اليهام  أرســل 
يف  الكبرية  اإلســالمــيــة  ملكانتهم  اليهم  الــذهــاب 
نفوس املسلمني. لكن األمر مقصود بطريقة ال تليق 
بمكانتهام لتنفيذ طغيان يزيد وأسلوبه يف عدم احرتام 
هبم  الغدر  تبييت  عىل  والداللة  املسلمني  أئمة  كبار 
حتى  رخصة  فيه  ليست  شديدًا  )أخذًا  يزيد:  لقول 

يبايعوا(.

يف  فأتامها  جالسان،  ومها  املسجد  يف  فوجدمها 
ساعة مل يكن الوليد جيلس فيها للناس وال يأتيانه يف 

مثلها((.

داللتني:  اىل  مثلها(  يف  يأتيانه  )ال  العبارة:  تشري 
مكانتهام لدى الوليد وكثرة مقابلتهام اياه يف الشؤون 
تنفيذ  رسعة  واىل  املسلمني.  وشؤون  للمدينة  العامة 

أمر يزيد بحيث مل ينتظر الوليد حتى أن جيلس فيكون 
ترصف  حسن  عدم  عىل  يدل  ربام  أو  طبيعيًا  األمــر 

الوليد.

)فقال: اجيبا األمري يدعو كام، فقاال له: انرصف 
اآلن نأتيه. ثم أقبل أحدمها عىل اآلخر فقال عبد اهلل 
هذه  يف  الينا  بعث  تراه  فيام  ظن  للحسني:  الزبري  بن 
قد  حسني:  فقال  فيها،  جيلس  يكن  مل  التي  الساعة 
ليأخذنا  الينا  فبعث  هلك  قد  طاغيتهم  أرى  ظننت 
ما  وانا  فقال:  اخلرب.  الناس  يف  يفشو  ان  قبل  بالبيعة 

أظّن غريه، قال: فام تريد أن تصنع؟ 

أمهية  اىل  اشارة   :االمام يستشري  الزبري  ابن 
الكبرية  املواقف  يف  وثباته   احلسني االمام  رأي 
وحسن ترصفه اقرارًا من ابن الزبري بامامته وصواب 

رأيه.

قال: امجع فتياين الساعة ثم أميش إليه، فإذا بلغت 
فاين  قال  عليه،  دخلت  ثم  عليه  احتبستهم  الباب 
عىل  وانا  إال  آتيه  ال  قال  دخلت،  إذا  عليه)	(  أخافه 
ثم  بيته  إليه مواليه وأهل  فقام فجمع  قادر،  االمتناع 

أقبل يميش حتى انتهى إىل باب الوليد. 

أهله  ومجعه  باحلال   احلسني االمام  فذهاب 
وخاصته، اشارة اىل: حذر االمام من غدر األمويني. 
والتصّدي  األمة  مسؤولية  وحتمله  شجاعته  وتأكيد 
هلا: فاما احلذر فلعلمه املسبق بغدر بني أمية ال سيام 

أن مروان كان حارضًا.

أو  دعوتكم  فــان  ــل  داخ إيّن  ألصحابه:  ــال  وق
بامجعكم  عيلَّ  فاقتحموا  عال  قد  صوته)	(  سمعتم 
فسلَّم  فدخل  اليكم.  اخرج  حتى  تربحوا  فال  واال 
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حسني  فقال  عنده،  جالس  ــروان  وم باالمرة  عليه 
خري  الصلة  معاوية:  موت  من  يظن  ما  يظن  ال  كأنه 
من القطيعة، أصلح اهلل ذات بينكام فلم جييباه يف هذا 
بشئ، وجاء حتى جلس، فأقرأه الوليد الكتاب ونعى 
انا هلل وانا  البيعة، فقال حسني:  له معاوية ودعاه إىل 

إليه راجعون ورحم اهلل معاوية وعظم لك االجر. 

جواب االمام احلسني: يشري اىل دبلوماسيته. 
وخلقه اإلسالمي الرفيع، فعند اخباره بوفاة معاوية 
من  الرغم  عىل  به،  العزاء  لألمري  وقّدم  عليه  ترّحم 
انشقاق  سبب  وأنه  األكرب  طاغيتهم  أنه  االمام  علم 

األمة وتالحق الفتن عىل األمة االسالمية.

بيعته  البيعة فان مثيل ال يعطي  أما ما سئلتني من 
رسًا وال اراك جترتئ هبا مني رسًا دون ان نظهرها عىل 
رؤوس الناس عالنية، قال أجل. قال: فإذا خرجت 
إىل الناس فدعوهتم إىل البيعة دعوتنا مع الناس فكان 

أمرًا واحدًا.

 ثّم أجاب االمام عن طلب الوليد املوضوع 
يف  قمة  يعّد  جوابًا  ألجله  الوليد  دعاه  الذي  الرئيس 
األمري  وافحام  واحلــال  املقام  مراعاة  ويف  البالغة 
واالقناع  واالجياز  املمتنع  السهل  بأسلوب  السائل 
لقاء  ألنــه  بعناية  األلــفــاظ  واختيار  التعبري  ــة  ودق
أنه  ثم  أوال،  األمري  بمكانة  يليق  سيايس  دبلومايس 
بعد  اال  يعجل  ومل  بالبيعة  الوليد  سؤال  عن  جيب  مل 
من  سئلتني  ما  )أما  معاوية:  بوفاة  اليه  العزاء  تقديم 
جواب  وهو  رسًا(.  بيعته  يعطي  ال  مثيل  فان  البيعة 
يراعي املقام ومل جيب بكلمته املشهورة فيام بعد: )مثيل 
بليغ مفحم بل  امتناع بأسلوب  يبايع مثله(. وهو  ال 

معرضًا  سياسيًا  درسًا  وتلقينه  للوليد  توبيخًا  يواري 
مني  هبا  جترتئ  أراك  )وال  اياه:  خماطبًا  الوليد  بغلط 
عالنية(،  الناس  رؤوس  عىل  نظهرها  ان  دون  رسًا 
اهلل  اسم  عىل  فانرصف  )أجل...  الوليد:  قال  لذلك 
رّسًا  البيعة  ان  ذلك  الناس(.  مجاعة  مع  تأتينا  حتى 
االمام  بموقف  املسبق  لعلمهم  الناس  يصدقها  ال 
 :من بيعة يزيد. قال االمام احلسني احلسني
البيعة دعوتنا  إىل  فدعوهتم  الناس  إىل  )فإذا خرجت 
الوليد وكان  له  فقال  أمرًا واحدًا(.  فكان  الناس  مع 
مع  تأتينا  حتى  اهلل  اسم  عىل  فانرصف  العافية:  يب 

مجاعة الناس.

 احلسني االمـــام  بقول  الوليد  اقتناع  إن   
تشري  االمــام،  اجابة  بعدم  يقينه  مع  به  وتصديقه 
لدى  الكبرية   احلسني االمــام  مكانة  اىل  أيضًا 
ملروان  الوليد  قال  اذ  عامة،  املسلمني  ولدى  الوليد 
- مستنكرًا- حني طلب منه ارغام االمام عىل البيعة 
أبايع(.  ان قال ال  أقتل حسينًا  قتله: )سبحان اهلل  أو 
وبني  احلسني  االمام  مواجهة  الوليد  ليتجنب  وربام 
وليقينه  االمارة،  قرص  خارج  ينتظرون  الذين  هاشم 
ولعلمه  قتل.  ولو  يزيدًا  يبايع  ال   االمام بأن 
االمــام  بيعة  أخــذ  يف  السابقة  معاوية  بمحاوالت 
احلسني من غري أن يفلح، لكونه امري املدينة وعامل 
وحث  مروان  اعرتاض  عن  ناهيك  عليها.  معاوية 
قرسًا   احلسني االمام  من  البيعة  أخذ  اىل  الوليد 
يبايع  ومل  الساعة  فارقك  لئن  )واهلل  الوليد:  خماطبًا 
ال قدرَت منه عىل مثلها أبدًا حتى تكثر القتىل بينكم 
وبينه، احبس الرجل وال خيرج من عندك حتى يبايع 

أو ترضب عنقه(. 
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فخانه  عثامن  للخليفة  حاجبًا  كان  هذا  ومــروان 
الكتب  بتوجيه  خاته  واستخدام  الكتب  بتزوير 
الرسمية اىل الواليات االسالمية مما كان أحد أسباب 
مقتل عثامن، وكان حلقة من حلقات املؤامرة الكربى 
باتصاله الرسي مع بني أمية ومعاوية اذ تركز بالشام، 
الرشعية  عىل  لالنقالب  وتثقيفهم  الناس  وإعــداد 
ذلك  حدث  وقد  الفرصة،  حتني  عندما  االسالمية 

 .بالعصيان عىل اخلليفة الرشعي االمام عيل

فوثب عند ذلك احلسني فقال: يابن الزرقاء أنت 
تقتلني أم هو؟ كذبَت واهلل وأثمت، ثم خرج... 

احلسني  االمــام  شجاعة  عىل  واضح  دليل  وهذا 
ورباطة جأشه وقوة شكيمته ومكانته الكبرية، ووثبته 
يف قرص االمارة وخروجه من غري اعرتاضه واهانته 
الوليد. وكان مروان هذا  اياه وهتديد  ملروان وشتمه 
له دور كبري يف املؤامرة الكربى عىل االسالم منذ كان 
حاجبًا ومساعدًا للخليفة عثامن، يزّور الكتب وخيتم 
مقتل  كان  حتى  ذلك،  يف  معاوية  مع  وينسق  بختمه 

عثامن بسبب أعامله.

فقال مروان للوليد: عصيتني ال واهلل ال يمكنك 
يا  غريك  وبخ  الوليد:  قال  أبدًا.  نفسه  من  مثلها  من 
واهلل  ديني،  هالك  فيها  التي  يل  اخرتت  انك  مروان 
ما أحب أن يل ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه 
سبحان  حسينًا،  قتلت  وأين  وملكها  الدنيا  مال  من 
أظن  ال  إيّن  واهلل  أبايع؟  ال  قال  إن  حسينًا  اقتل  اهلل 
امرءًا ياسب بدم حسني خلفيف امليزان عند اهلل يوم 

القيامة.

يعلم  ااملدينة  يف  سيام  وال  االسالمي  املجتمع 

الطاهرين ال  النبي  بيت  وأهل  االمام احلسني  مكانة 
أهنم  ويعلمون  أمر.  من  كان  مهام  أحد  عليهم  جيرؤ 
بيت رئاسة وقيادة األمة منذ عرصالنبي واالمام عيل 
ويعلمون  السالم.  الصالة  عليهم  احلسن  واالمــام 
رسول  جدهم  خالفة  يف  حقهم  اغتصب  معاوية  أن 
الدفني  واحلقد  القديم  الــرصاع  ويعلمون   .اهلل
اجلاهلية:  كانوا رؤساء  منذ  أمية  بنو  يكنه  الذي كان 
كأيب سفيان وغريه ممن حارب االسالم واملسلمبن يف 
 ثم مقاتلة معاوية االمام عيل .عرص الرسول

.ومن ثم االمام احلسن

داره  أتى  ثم  آتيكم،  االن  فقال:  الزبري  ابن  وأما 
يف  جمتمعًا  فوجده  إليه  الوليد  فبعث  فيها،  فكمن 
الرسل والرجال  فألّح عليه بكثرة  اصحابه متحرزًا، 
تنظر  حتى  كف  فقال:  حسني  فاما  الرجال،  أثر  يف 
وننظر وترى ونرى وأما ابن الزبري فقال ال تعجلوين 
فإين آتيكم أمهلوين، فأحلّوا عليهام عشيتهام تلك كلها 

واول ليلهام وكانوا عىل حسني أشد ابقاًء.

 ،جواب بليغ مفحم مقنع من االمام احلسني
اعالهنا  من  بّد  ال  كبرية  مسؤولية  البيعة  ان  ذلك 
بأمر  بليغة مبطنة  بعبارة وجيزة  املسلمني،  أمام عامة 

وتنفيذه: )كف حتى تنظر وننظر وترى ونرى(.. 

مقارنة بين موقفي المام الح�شين وابن الزبير 

بني  الشاسع  البون  النّص  قــارئ  عىل  خيفى  ال 
املوقفني، فموقف االمام غري موقف ابن الزبري الذي 
الرغم  عىل  وفتيانه،  أهله  بني  بيته  يف  وحتّصن  كمن 
من شّدة طلب الوليد اليه وتعنيف رسله اياه وشتمه 
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وأهانته وهتديده بالقتل وهو يقول: اآلن آتيكم، من 
متخفيًا  مرسعًا  وخرج  الليل  جّن  حتى  يأيت  أن  غري 
مع أخيه جعفر من غري طريق األعظم )الطريق العام 
اشارة  الوليد  إحلاح  وشدة  الناس(.  يسلكه  الذي 
ويف  السلطة  لدى  وموقعه  الزبري  ابن  مكانة  أّن  اىل 
االمام  مكانة  مستوى  اىل  ترقى  ال  املسلمني  نفوس 
منه  أحّق  احلسني  االمام  أّن  وليقينهم   .احلسني
بقيادة األمة، وأنه يطلب ما ليس له به حق مع وجود 
االمام احلسني، اال إذا كان يتحني فرصة قتل احلسني 
ستحدث  التي  الفتنة  مستغاًل  منه  بدياًل  نفسه  فيقدم 
مكانته  من  الزبري  ابن  جتريد  أقصد  وال  أعلم.  واهلل 
اإلسالمية الكبرية، لكني قصدت طلبه ما ليس له به 

 .حق مع وجود احلسني

ومهام يكن من أمر فإّن موقف ابن الزبري وأهدافه 
الشجاع  احلسني  ــام  االم موقف  خــالف  وأسلوبه 
الواضح برفض بيعة يزيد وعلم اجلميع بأّن اخلالفة 
بامتناعه  ومروان  الوليد  أخرب  وقد  املغصوب،  حقه 
أيضًا من  اليهام. وتتبني شجاعته  وجهًا لوجه، ذاهبًا 
سالكًا  وعشريته  أهله  مع  النهار  بوضح  خروجه 
الطريق األعظم عىل مرأى السلطة وعلمها بعد تريث 
الزبري  ابن  فعل  كام  رسيعًا  هروبًا  هيرب  ومل  يومني 
النبي  وآل  الوحي  بيت  اهنم  ذلك  الرواية.  بحسب 
اخلروج.  من  منعهم  وأهلها  املدينة  حلاكم  يمكن  ال 
فضاًل عن اتقاء الوليد مواجهة أطهر بيت عىل وجه 
املدينة مصطحبًا  من  احلسني  خروج  األرض. وكان 
لكنه  خوفًا،  أو  متخفيًا  هروبًا  ليس  وخاصته  أهله 

يشري اىل أن املدينة املنورة مل تكن آمنة. 

التحضري  اىل  األطهار  بيته  وأهل  خروجه  ويشري 

منذ  بعد  حتسم  مل  معركة  وهي  وقتاله،  يزيد  ملواجهة 
النبي  عىل  وأجــداده  يزيد  آبــاء  شنها  التي  املعارك 
حممد جّد االمام احلسني، ومن ثّم عىل أبيه االمام 
وقد  عليهم،  اهلل  صلوات  احلسن  االمام  وأخيه  عيل 
كمعركة  املعارك  هذه  ببعض  احلسني  االمام  شارك 
خرب  عسكري  قائد  فهو  وغريمها.  واجلمل  صفني 
يتاج  لكن  كثريون،  وأخيه  أبيه  حلفاء  وان  احلرب 

من جيمع صفوفهم.

وتؤكد األخبار والروايات تأهب الكثري من أتباع 
أهل البيت، وكذلك القبائل متأهبة أساسًا لقتال يزيد 
 ،وبني أمية ملا عرفوا منهم تبديلهم سنة رسول اهلل
املستعدة  أمية حال بني هذه اجليوش  بني  لكن دهاء 
عليه  بالتضييق  احلسني  ــام  االم وقائدهم  للقتال 
اىل كربالء  الذي سلكه  الطريق  وإجباره عىل سلوك 
منفصاًل  منطقة كربالء ملالقاته وحيدًا غريبًا  وحتديد 

عن اجليوش املتأهبة للقتال معه. 

فقال:  املساء،  عند  احلسني  إىل  الرجال  بعث  ثم 
الليلة ومل  تلك  ترون ونرى، فكفوا عنه  ثم  اصبحوا 
يلحوا عليه. فخرج حسني من حتت ليلته وهي ليلة 
االحد ليومني بقيا من رجب سنة 0	 وكان خمرج ابن 
الزبري قبله بليلة خرج ليلة السبت فأخذ طريق الفرع 

فبينا.

 احلسني ــام  االم موقف  املوقفني  بني  فشتان 
وموقف ابن الزبري. وشتان بني اجلوابني، وبني حتمل 
رحيل  وبني  الــذات.  وحب  األمة  قضايا  مسؤولية 
االمام احلسني عالنية ورحيل ابن الزبري يف جنح 

الظالم بطريق الفرع.
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)األعظم(  العام  الطريق  احلسني  ــام  االم أخــذ 
 اهلل رســول  طريق  وألنــه  وملكانته  لشجاعته 
القدوة  وألنه  االسالمية،  والفتوحات  النرص  طريق 
واألطفال  والنساء  بيته  أهــل  ــذ  وأخ للمسلمني. 
وخاصته معه ألمر هو يعلمه اختلف فيه الدارسون 
انه  ذلك  وحرية  فيه  شديد  اختالف  يف  يزالون  وما 
واالطفال  النساء  عىل  احلفاظ  فيه  ينبغي  موقف 

والضعفاء واألعزاء.

أخيه  مع  مرسعًا  هربًا  خرج  فقد  الزبري  ابن  أما 
االمام  خــروج  قبل  الشكوك،  اثــارة  وعــدم  للرسية 
احلسني بليلة، ناهيك عن احلالة النفسية التي كابدها 
استشهاده  خالل  من  واجلزع  والتشاؤم  هروبه  ليلة 
خييفه  جزعه  وكأن  الرواية.  نّص  يف  املذكور  بالبيت 
معاوية  أيــام  بيعته  لعدم  عنه  العفو  بعدم  وظنونه 
هروبًا  وليس  لالنتقام  وحبه  يزيد  بطيش  وملعرفته 
من البيعة. أما االمام احلسني فهو بدأ رحلته حتضريًا 
املؤمنة  القوى  وحشد  الفاصلة  املعركة  خلــوض 
بيته  أهل  اصطحاب  من  بّد  فال  املسلمني،  وتوحيد 
األمويني  عىل  بالقضاء  اال  هلم  عودة  ال  رحلة  فهي 

وطواغيتهم. 

اخيه  وبني  واخوته  ببنيه  خرج  فانه  احلسني  وأما 
يا  له:  قال  فانه  احلنفية  بن  حممد  اال  بيته  اهل  وجل 
ولست  عــيّل  واعزهم  إيّل  الناس  احــب  انــت  اخــي 
تنح  النصيحة ألحد من اخللق أحق هبا منك،  ادخر 
ما  االمصار  وعن  معاوية  بن  يزيد  عن  بتبعتك)	( 
إىل  فادعهم  الناس  إىل  رسلك  ابعث  ثم  استطعت، 
وان  ذلك،  عىل  اهلل  محدت  لك  بايعوا  فان  نفسك، 
امجع الناس عىل غريك مل ينقص اهلل بذلك دينك وال 

عقلك وال يذهب به مروءتك وال فضلك، اين اخاف 
من  مجاعة  وتأيت  االمصار  هذه  من  مرصًا  تدخل  ان 
واخرى  طائفة معك  فمنهم  بينهم  فيختلفون  الناس 
عليك فيقتتلون فتكون ألول االسنة، فإذا خري هذه 

االمة كلها نفًسا وأبًا وُامًا أضيعها دمًا وأدهلا اهاًل...

موقف ابن احلنفية أخي االمام احلسني ليس بعدم 
الرحيل كام يشيع بني بعض الدارسني لكن من باب 
الشورى ومناقشة األمر وكيفية الرحيل واالجتاه وال 
 سيام ان موعد احلج يقرتب وكان االمام احلسني
الناس  ومقابلة  احلــج  فريضة  ألداء  عــام  كل  يج 
للمعركة ولرّد احلق  هناك. فضاًل عن حتضري االمام 
بّد  وال  الفاسقني،  من  االسالم  وخلالص  املسلوب 
من بقاء قائد يعتمد عليه يف املدينة وبيوت بني هاشم 

يرعى مصاحلهم ويأخذ دوره يف املعركة.

 أما نصيحة ابن احلنفية ألخيه االمام احلسني
وبرد  األمــة  بقيادة  البيت  أهل  بحق  بإيامنه  فتشعر 
امام  اال  يقودها  ال  االمة  بأن  ويؤمن  املسلوب  احلق 
 ،احلسني االمام   اهلل رسول  وخليفة  العرص 
لبلوغ  وخطة  وطريقة  وأسلوب  بــرأي  أشــار  لكنه 
يف  االختفاء  وهي  احلسني  االمام  طريقة  غري  اهلدف 
بيعة  اىل  والدعوة  الفرص  وحتني  واجلبال  الــرباري 
فشيئًا.  شيئًا  النرص  ويأيت  األمر  يتبني  حتى  احلسني 
ليس  أمية  وبني  يزيد  أّن  يعلم  احلسني  االمام  ولكن 
لو  حتى  احلسني  االمــام  عىل  القضاء  حتى  مهة  هلم 
أعطى بيعته. ذلك ان بيعة االمام احلسني تعني بيعة 
عىل  األمــر  ولشدة  األمــصــار.  خمتلف  يف  املسلمني 
نحو  االجتاه  هي  أخرى  طريقة  اىل  أشار  احلنفية  ابن 
واملعتمرين.  واحلجيج  اهلل  ببيت  واالحــتــامء   مكة 



91 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لعقائد و�ل�صر�ئع �ل�صماوية

قال له احلسني: فاين ذاهب يا أخي.

 ان ارصار االمام احلسني عىل التوجه تلقاء كربالء 
عىل الرغم من نصائح أخيه ابن احلنفية وبعض وجهاء 
املدينة املنورة وغريهم وحتى ابن عمه وسفريه مسلم 
بن عقيل رض الذي أراد العودة من مهمته التي بعثه 
فيها احلسني اىل الكوفة يف حلظة تطرّي من موت دلييل 
الطريق عطشًا، فضال عن األخبار غري السارة الواردة 
من الكوفة كام سنرى، لكن االمام احلسني أمره 
بمواصلة مهمته اىل الكوفة. ذلك أن أسباب ارصار 
االمام احلسني لكونه تكليفًا إهليًا، والمجاع املسلمني 
الدولة  لنظام  خرق  توليته  أن  ذلك  يزيد  رفض  عىل 
اهلل  من  بوحي   الرسول وضعه  الذي  االسالمية 
احلكم،  وراثة  نظام  وليس  اخلليفة  اختيار  يف  تعاىل، 
ناهيك عن أن سرية يزيد تتقاطع مع أن يكون خليفًة 
للمسلمني. وكان من واجب االمام احلسني التصدي 
عن  فضاًل  عرصه،  امام  بصفته  ذلك  دون  واحليلولة 
أداء  عىل  وحرصه  املسلمني  وحق  حقه  اغتصاب 
واجبه، ناهيك عن اضطراره وتضييق االمويني عليه. 

فسبيل  الدار  بك  اطمأنت  فإن  مكة  فانزل  قال: 
اجلبال  وشعف  بالرمال  حلقت  يبك  نبت  وان  ذلك 
يصري  ما  إىل  تنظر  حتى  بلد  إىل  بلد  من  وخرجت 
أصوب  فانك  الرأي،  ذلك  عند  وتعرف  الناس  أمر 
االمور  تستقبل  حتى  عماًل  وأحزمه  رأيــًا  يكون  ما 
منها  أشكل  أبدًا  عليك  االمور  تكون  وال  استقباالً 
نصحت  قد  أخي:  يا  قال  استدبارًا.  تستدبرها  حني 

فأشفقت فأرجو أن يكون رأيك سديدًا موفقًا.

ولفظة  وشــكــره،  أخيه  رأي  عــىل  االمـــام  أثنى 

)أشفقت( تشري اىل خشية ابن احلنفية عىل أخيه وأهل 
 .بيته ملعرفته بشدة األمر عىل أهل البيت

تصفية  عىل  ارصار  ثمة  كان  أمر  من  يكن  ومهام 
أهل البيت واستئصاهلم، استمرارًا للمؤامرة الكربى 
عىل االسالم ورسول اهلل وأهل بيته. وعىل الرغم 
املدينة  اىل  الرجوع   احلسني االمــام  عرض  من 
بذبح  البشعة  اجلريمة  ووقعت  الرفض.  واجه  لكنه 
سلسلة  ضمن  الرسول  نساء  وسبي  احلسني  اإلمام 
االسالم  عىل  الكربى  مؤامرهتم  يف  أمية  بني  جرائم 

واملسلمني وأئمة احلق. 

الخاتمة

البحث قراءات دقيقة معمقة للتأريخ االسالمي، 
وتتبع  الدقيق  التدبر  خالل  من  جمملة  أفكارًا  انتج 
الداخل،  من  االسالم  هلدم  الكربى  املؤامرة  خيوط 
 التي قام هبا رؤوس الرش الذين حاربوا رسول اهلل
عليهم  بيته  وألهل  العداء  له  ونصبوا  البداية،  منذ 
البحث  خالل  من  نكتشف  زمان  كل  ويف  السالم. 
وظهور املصادر املزيد من جرائم بني أمية وعدائهم 
املستحكم لرسول اهلل وأهل بيته الطاهرين عليهم 
ملؤلفه  املئة  اهلرطقات  عنوانه:  كتاب  فثمة  السالم، 
االسالم  يف  والطعن  لالسالم  العداء  أّصــل  الــذي 
والقرآن الكريم وتكذيب رسالة نبينا حممد، وفتح 
هو  واملسيح،  االســالم  بني  الكراهية  خطاب  باب 
يوحنا الدمشقي، مقربًا لألمويني ووزيرًا هلم، وكان 
ندياًم ليزيد بن معاوية، وقد عاش يف البالط األموي. 

بن  يزيد  معاوية،  ألخــي  صديقًا  جــده  ــان  وك
اجليوش  بكر  أبو  اخلليفة  أرسل  عندما  سفيان  أيب 



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة92

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

العام  القائد  يزيد هذا  الشام وجعل  االسالمية لفتح 
عىل اجليوش الفاحتة، عىل الرغم من وجود الصحابة 
من  الوليد.  بن  خالد  ومنهم  اجليوش  وقــادة  رض 
هنا تبدأ املؤامرة الكربى هلدم االسالم من الداخل، 
 ،احلسني االمام  استشهاد  حتى  ذلك  واستمرار 
زمان  كل  ويف  بمقتله.  الكربى  املؤامرة  فضح  الذي 
تتجدد قضية االمام احلسني، كأّن الزمان وقف 
الطغيان  عىل  مستمرة  قائمة  ثــورة  لتكون  عليها، 

والظلم.

وقد اعتمدت طريقة يف حتليل نصوص من رواية 
 )احلسني )مقتل  كتابه:  يف  األزدي  خمنف  أيب 
املؤامرة  حول دور االمام يف تصحيح املسار وفضح 
الكربى، واملحافظة عىل الرسالة املحمدية من الزوال 

عىل يد بني أمية، ويف اكامل الرسالة املحمدية.

واحلمد هلل رب العامني.

 الهوام�ض 

اريخ الطربي 	/			.( 	)

ينظر سرية ابن اسحاق وسرية ابن هشام.( 	)

هو لوط بن ييى بن سعيد بن خمنف بن سليم االزدي ( 	)
وسكون  امليم  )بكرس  خمنف  ابو  الكويف  الغامدي 
النديم  ابن  قال  كمنرب(..  النون  وفتح  املعجمة  اخلاء 
أبا خمنف.  الفهرست: لوط بن ييى االزدي يكنى  يف 
 ،املؤمنني أمري  أصحاب  من  انه  الكيش  وزعم 
مل  وهو   أصحابه من  كان  أباه  أن  والصحيح 
مقتل  أخبار  منها:  السري  يف  كثرية  كتبًا  وصنف  يلقه. 
الثقفي،  عبيدة  أيب  بن  املختار  احلسنيوكتاب 
عثامن،  مقتل  وكتاب  بكر،  أيب  بن  حممد  مقتل  وكتاب 

وكتاب اجلمل وكتاب صفني... وغري ذلك من الكتب 
بن  السائب، وهشام  بن  عنه هشام  كثرية. روى  وهي 
بن  املنقري عن عمرو  بن مزاحم  الكلبي ونرص  حممد 
ثابت عن عطية بن احلارث وعن عمر بن سعيد عن أيب 
خمنف لوط بن ييى. ينظر: الفهرست 			، واملحقق 
االردبييل يف كتابه جامع الرواة )ج 	 ص 		(. وكتاب 

.		0 مقتل احلسني

يتخذالبحث ( 	) وسوف   .		 خمنف  أليب  احلسني  مقتل 
مركز  بخط  متسلسلة  أيب خمنف  بذكر نصوص  منهجا 
ثم  البحث. ومن  أيب خمنف عن  بني نصوص  للتفريق 

التعليق عليها. 

مقتل احلسني أليب خمنف ص	.( 	)

)يف الكامل: أخافه عليك(( 	)

)يف الكامل: صويت(( 	)

)يف الكامل: ببيعتك(.( 	)

 الم�شادر 

تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك، املحقق: حممد . 	
املعارف، سنة  دار   ،	 الطبعة:  إبراهيم،  الفضل  أبو 

النرش: 				- 				.

الطرق . 	 عن  االشتباهات  وإزاحة  الرواة  جامع 
واالسناد، حممد بن عيل األردبييل الغروي احلائري 

 )shiaonlinelibrary.com( قدس اهلل تعاىل أرساره

العلمية( . 	 )ط.  إسحاق(  ابن  )سرية  النبوية  السرية 
املؤلف: حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي. املحقق: 

أمحد فريد املزيدي. النارش: دار الكتب العلمية...

سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي( املؤلف: . 	
			هـ(  )ت  املدين  يسار،  بن  إسحاق  بن  حممد 
بريوت.   - الفكر  دار  النارش:  زكار.  سهيل  حتقيق: 
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الطبعة...

بن . 	 امللك  عبد  هشام(،  ابن  )سرية  النبوية  السرية 
عمر  املحقق:  املعافري،  احلمريي  أيوب  بن  هشام 
الكتاب  دار   ،	 الطبعة:  رقم  تدمري،  السالم  عبد 

العريب، سنة النرش: 0			 - 0			. 

حممد . 	 الفرج  أبو  الفهرست،  النديم  ابن  الفهرست، 
النديم  بابن  املعروف  الوراق،  بن إسحاق بن حممد 
)ت 			هـ( املحقق: إبراهيم رمضان. النارش: دار 

املعرفة بريوت - لبنان. الطبعة: الثانية.

بن . 	 حممد  بن  عيل  األثري؛  ابن  التاريخ،  يف  الكامل 
أبو  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد 
احلسن عز الدين ابن األثري. املحقق: أبو الفداء عبد 
الكتب  دار  النارش:   ،	 الطبعة:  رقم  القايض،  اهلل 

العلمية، سنة النرش: 	0		 - 				.

اعداد . 	 هـ،   		0 تغلب  بن  أبان  واملغازي  املبعث 
االعالمي  املكتب  ط	،  جعفريان،  رسول 

االسالمي، طهران 				.

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، أبو احلسن عيل بن . 	
احلسني املسعودي، حتقيق كامل حسن مرعي، املكتبة 

العرصية، ط	، صيدا - بريوت 	00	.

النرش . 0	 مؤسسة  خمنف.  أليب   احلسني مقتل 
االسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف قم املرشفة.

النرش . 		 مؤسسة  الكويف،  خمنف  أليب  الطف  وقعة 
املرشفة.  قم  املدرسني يف  التابعة جلامعة  االسالمي 

)د.ت(.

اهلرطقات املائة، يوحنا الدمشقي،  منشورات النور . 		
 .				
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زيارة الأربعين الم�شروعية والأبعاد

د. فالح حسن عيل القرييش

جامعة اإلمام الصادق

Falih.hassan.ali@sadiq.edu

الملخ�ض

حتتل الزيارات واألماكن املقدسة موقعًا هامًا يف شخصية اإلنسان املتدين يف كل الديانات وتأثريها ال يقترص 
آثارًا إجيابية عىل وعي اإلنسان وسلوكه  التي ترتك  املستحبات واملكروهات  الواجبات، بل يمتد ليشمل  عىل 
بالغًا يف ترسيخ  العتبات املقدسة واملستحبات األخرى ترتك روابط عميقة وأثرًا  وتفكريه. ولذلك فأن زيارة 
حمرم  من  العارش  زيارة  وأبرزهن   ،البيت آلل  املطهرة  املراقد  خصوصًا  والوفاء.  والتضحية  الفضيلة  قيم 
ذكرى استشهاد احلسني وكذلك زيارة األربعني ملرقد اإلمام احلسني. وتعد زيارة األربعني من أكرب 
أنصار  إىل  نسبة  البيت وكانت تسمى )زيارة األنصار( وهي  املسلمني وأتباع أهل  تاريخ  الزيارات وأمهها يف 
احلسني وقد حث األئمة عىل هذه الزيارة وإقامة شعائرها. فهي تأكيد دائم عىل الوالء للنهضة احلسينية 
وسريهتا اخلالدة ورسالة واضحة إىل كل طغاة العامل ورصخة مدوية بوجه الظاملني واملستبدين وأن التواصل 
مع مبادئ اإلمام احلسني – عقيدة ثابتة وراسخة يف أذهان األمة. إن التاريخ اإلسالمي يمل أمجل الصور 
وأبلغ الدروس والعرب، والرتاث اإلسالمي غني يف شتى املجاالت العلمية واالجتامعية والروحية واجلهادية.. 
وامللحمة احلسينية هي أبرز تلك املواقف واألحداث التي أثرت يف املجتمع اإلسالمي وحفظت اإلسالم من 
الضياع ورسخت اهلوية اإلسالمية وكشفت زيف املتلبسني بلباس اإلسالم واحلق وعرت الباطل، الذي سقط 
بفعل الثورة واحلركة التي جسدها اإلمام احلسني يف واقعة كربالء. ولقد حاول كثري من الطغاة من بني 
أمية وبني العباس القضاء عىل هذه امللحمة وآثارها الكبرية يف نفوس املسلمني وغري املسلمني. االنفتاح عىل 
اإلمام واحلدث احلسيني من حيث هو نموذج عايل للقيم اإلسالمية واإلنسانية، ويمثل درجة عالية من 
الوعي السيايس واإلسالمي واإلنساين، ألنه استجاب لألمة التي كانت تعاين الظلم والفقر، والواقع املنحرف 
أيام احلاكم األموي وهلذا أنطلق )إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي(. كان اإلمام احلسني يعيش 
القضية بعقله وقلبه ومسؤوليته التارخيية وواجبه اإلسالمي امللقى عىل عاتقه وبلغ أحساسه اإلنساين باملجتمع 
لذلك قال ))فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل بقبول احلق(( ولذلك مل يدعو إىل زعامة وخالفة شخصية وإنام 
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لزيارة اإلمام  إليها صوب كربالء  الناس  يتوجه  التي  املليونية  الزيارة  باهلل. إن هذه  املرتبط  تأييد احلق  دعا إىل 
احلسني هي من أقوى الرسائل التي يبعثها عشاق احلسني إىل كل حاكم متسلط وطاغية قدياًم وحديثًا.. 
لتقول هلم نحن نرفضكم وقد فشلتم يف القضاء علينا وقد انترصت مبادئ احلسني ألهنا من أجلنا وأصبح مالذًا 
لكل املؤمنني واألحرار من خمتلف األديان وامللل والنحل، وهذه الزيارة باقية وتتمدد وتتوسع إىل يوم القيامة. 

لذلك تتطلب منا أن نجيب عىل أسئلة البحث اآلتية:

- األصل الرشعي لزيارة األربعني وتارخيها والروايات التي أكدهتا.

- تسليط الضوء عىل هذه الشعرية وجذورها التارخيية وكيف تطورت؟

- الكشف عن حضور هذه الزيارة البارز يف حياتنا االجتامعية والدينية.

- فوائدها الروحية والعقائدية والسياسية واالجتامعية والثقافية وأثارها اإلجيابية.

-توظيف هذه الشعرية واستثامرها من أجل اإلصالح االجتامعي والسيايس ومواجهة الفساد املايل واإلداري.

- امليش والبكاء والتشبيه )املرسح احلسيني( وجتسيد املعركة واحداثها واستنباط العربة منها.

إىل  املسيئة  اخلاطئة  السلوكيات  وبعض  عليها  طرأت  التي  والبدع  املستجدات  من  الزيارة  هذه  هتذيب   -
قدسية احلدث احلسيني. 

الكلامت املفتاحية: زيارة األربعني، الزيارة املليونية، التاريخ اإلسالمي، امللحمة احلسينية، واقعة كربالء.

Legitimacy and Dimensions of The Fortieth Day Visit

Dr. Falih Hassan Ali Al-Quraishi

 Al-Imam Al-Sadeq University (peace be upon him)

Abstract
Visits to holy sites occupy an important position in the personality of a religious person regardless of 

his/her religion and its impact is not limited to performing religious duties, but extends to the person’s 
relation to leaving “disliked” (makrouh) doings and performing “recommendable” (mustahabb) doings 
that have positive effects on a person’s consciousness, behavior and thinking. Hence, visiting Sacred sites 
and performing other recommendable doings tie the person closely with values of virtue, sacrifice, and 
loyalty leaving a profound impact on the entrenchment of those values in his/her character. These visits 
are specifically impactful when paid to the Sacred Shrines of the “Prophets’ Family” (Ahl Albeit) (peace 
be upon them) In particular, mainly Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) Shrine on the tenth of Mu-
harram and on The Fortieth Day after his martyrdom. The Fortieth Day Visit is considered one of the 
most important and largest visits in the history of Muslims and followers of (Ahl Albeit), and was called 
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the "Al-Ansar Visit" (supporters’ visit) in reference to the supporters of Imam Al-Hussain (peace be upon 
him). Infallible Ahl Albeit Imams have always urged their followers to perform its rituals. This visit is a 
constant affirmation of loyalty to Imam Al-Hussain’s Rise against tyranny, and its immortal course, it is a 
clear message to all tyrants in the world, and a resounding cry in the face of oppressors and autocrats, stat-
ing that living by the principles of Imam Al-Hussein (peace be upon him) is a firm and entrenched faith in 
the minds of the nation. The Islamic history bears the most beautiful images, lessons, and morals, and the 
Islamic heritage is rich in various scientific, social, spiritual and jihadist fields…. The Real Epic of Imam 
Al-Hussain is the most prominent of those heroic events, it has affected the broad Islamic community, kept 
Islam from being lost, entrenched the Islamic identity, uncovered falsehood and revealed the truth of the 
insincere fake people who pretended to be Muslims. Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) revolution 
defeated falsehood through the real epic of Karbalaa’. However, many tyrants from Umayyad tribe (Bani 
Umayah) and Al-Abbas Tribe (Bani al-Abbas) have tried to eliminate the effect and course of this real epic, 
and tried to eliminate its significant effects on the consciousness of Muslims and non-Muslims at those 
times. Openness to the Imam (peace be upon him) and his real epic rise as a splendid model of Islamic and 
humanitarian values, represents a high degree of political, Islamic and humanitarian awareness, because 
the Imam moved and set off in response to the nation that was suffering from injustice and poverty, and 
the perverse conditions under the authority of Umayyad ruler. Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) 
famous statement was (I moved and set off to demand reform in my Grandfather’s (peace be upon him) 
nation). Imam Al-Hussain (peace be upon him) was living the cause with his mind, heart, historical respon-
sibility, and his Islamic obligation, and he conveyed his sense of humanity to the society, so he said “Who 
accepts me through accepting the right, then God is the First in accepting the right”, therefore he did not 
call for leadership and personal succession but called for support of the “right” associated with God. This 
multi-million persons visit to Karbala, The Fortieth Day Visit of Imam Al-Hussain is one of the strongest 
messages that Al-Hussain lovers send to every past and present domineering and tyrant ruler, telling those 
rulers we reject you and you have failed to eliminate us, Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) principles 
have triumphed because they are for our sake and he with those principles have become a sanctuary for all 
believers and free humans of different religions, sects, and affiliations. This visit shall remain, extend, and 
expand to doomsday. We are therefore required to answer the following quests:

- Explain the legitimate origin of The Fortieth Day Visit, its history and the sacred narrations that con-
firmed it.

- How has this historical ritual evolved? Highlight this ritual and its historical roots.

- Reveal the presence of this outstanding visit in our social and religious life.

- Its spiritual, ideological, political, social and cultural benefits, and positive effects.

- Utilize this ritual in social and political reform and in confronting financial and administrative corruption.

- Marching, crying, and the analogy through acting the events of the battle (Imam  Al-Hussain’s (peace be 
upon him) Theatre) to take them as moral lessons.

- To refine the practices of this multi-million persons visit ensuring the removal of 

 few novel fads and misconduct, and this to ensure nothing touches the sanctity of the blessed event

Keywords: The Fortieth Day Visit, Multi Million Persons Visit, Islamic History, Imam Al-
Hussain’s )peace be upon him) Real Epic, Karbalaa’ Tragic Epic.
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المقدمة

يف  مهاًم  موقعًا  املقدسة  واألماكن  الزيارات  حتتل 
شخصية اإلنسان املتدين يف كل الديانات وتأثريها ال 
املستحبات  ليشمل  يمتد  بل  الواجبات،  عىل  يقترص 
واملكروهات التي ترتك آثارًا إجيابية يف وعي اإلنسان 

وسلوكه وتفكريه.

ولذلك ترتك زيارة العتبات املقدسة واملستحبات 
قيم  ترسيخ  يف  بالغًا  وأثــرًا  عميقة  روابــط  األخــرى 
املطهرة  املراقد  سيام  ال  والوفاء.  والتضحية  الفضيلة 
املحرم  من  العارش  زيارة  وأبرزها   ،البيت آلل 
ذكرى استشهاد احلسني وكذلك زيارة األربعني 

.ملرقد اإلمام احلسني

وتعد زيارة األربعني من أكرب الزيارات وأمهها يف 
تاريخ املسلمني وأتباع أهل البيت وكانت تسمى 
 احلسني أنصار  إىل  نسبة  وهي  األنصار(  )زيارة 
شعائرها.  وإقامة  الزيارة  هذه  عىل  األئمة  حث  وقد 
وسريهتا  احلسينية  للنهضة  للوالء  دائم  تأكيد  فهي 
اخلالدة ورسالة واضحة إىل كل طغاة العامل ورصخة 
مع  التواصل  وأن  واملستبدين  الظاملني  بوجه  مدوية 
مبادئ اإلمام احلسني – عقيدة ثابتة وراسخة يف 

أذهان األمة.

وأبلغ  الصور  أمجل  يمل  اإلسالمي  التاريخ  إن 
شتى  يف  غني  اإلسالمي  والرتاث  والعرب،  الدروس 
املجاالت العلمية واالجتامعية والروحية واجلهادية، 
وامللحمة احلسينية هي أبرز تلك املواقف واألحداث 
التي أثرت يف املجتمع اإلسالمي وحفظت اإلسالم 
من الضياع ورسخت اهلوية اإلسالمية وكشفت عن 

زيف املتلبسني بلباس اإلسالم واحلق وعرت الباطل، 
الذي سقط بفعل الثورة واحلركة التي جسدها اإلمام 

احلسني يف واقعة كربالء.

وبني  أمية  بني  من  الطغاة  من  كثري  حاول  ولقد 
العباس القضاء عىل هذه امللحمة وآثارها الكبرية يف 

نفوس املسلمني وغري املسلمني.

من  احلسيني  واحلدث   اإلمام عىل  االنفتاح 
واإلنسانية،  اإلسالمية  للقيم  عاٍل  نموذج  حيث هو 
ويمثل درجة عالية من الوعي السيايس واإلسالمي 
تعاين  كانت  التي  لألمة  استجاب  ألنه  واإلنساين، 
أيام احلاكم األموي  املنحرف  الظلم والفقر والواقع 
أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  )إنام  انطلق:  وهلذا 

جدي(.

بعقله  القضية  يعيش   احلسني ــام  اإلم كــان 
وقلبه ومسؤوليته التارخيية وواجبه اإلسالمي امللقى 
حتى  باملجتمع  اإلنساين  إحساسه  وبلغ  عاتقه،  عىل 
باحلق((  أوىل  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني  ))فمن  قال: 
ولذلك مل يدُع إىل زعامة شخصية وإنام دعا إىل تأييد 

احلق املرتبط باهلل.

فيها  الناس  يتوجه  التي  املليونية  الزيارة  هذه  إن 
من  هي   احلسني اإلمــام  لزيارة  كربالء  صوب 
كل  إىل  احلسني  عشاق  يبعثها  التي  الرسائل  أقوى 
هلم:  لتقول  وحديثًا،  قدياًم  وطاغية  متسلط  حاكم 
وقد  علينا  القضاء  يف  فشلتم  وقد  نرفضكم  نحن 
انترصت مبادئ احلسني ألهنا من أجلنا وأصبح مالذًا 
وامللل  األديــان  خمتلف  من  واألحــرار  املؤمنني  لكل 
إىل  وتتوسع  وتتمدد  باقية  الزيارة  وهذه  والنحل، 
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أسئلة  أن نجيب عن  منا  تتطلب  لذلك  القيامة.  يوم 
البحث اآلتية:

وتارخيها  	 األربعني  لزيارة  الرشعي  األصل 
والروايات التي أكدهتا.

وجذورها  	 الشعرية  هذه  عىل  الضوء  تسليط 
التارخيية وكيف تطورت.

الكشف عن حضور هذه الزيارة البارز يف حياتنا  	
االجتامعية والدينية.

والسياسية  	 والعقدية  الروحية  فوائدها 
واالجتامعية والثقافية وآثارها اإلجيابية.

أجل  	 من  واستثامرها  الشعرية  هذه  توظيف 
ومواجهة  والسيايس  االجتامعي  اإلصالح 

الفساد املايل واإلداري.
احلسيني(  	 )املرسح  والتشبيه  والبكاء  امليش 

وجتسيد املعركة واحداثها واستنباط العربة منها.
هتذيب هذه الزيارة من املستجدات والبدع التي  	

طرأت عليها وبعض السلوكيات اخلاطئة املسيئة 
إىل قدسية احلدث احلسيني.

م�شروعية زيارة الإربعين

:اأول من زار الح�شين

كان أول من زار اإلمام احلسني بعد استشهاده 
التاريخ  ينقل  السيدة زينب، كام  يف كربالء هي 
يف ليلة احلادي عرش من حمرم مجعت النساء واأليتام 
األصوات  سكتت  وعندما  حمرتقة،  نصف  خيمة  يف 
ثم  جلوس  عن  الليل  صالة  صلت  العيون  ونامت 
قامت إىل التل ونظرت إىل ساحة املعركة فلم جتد إال 

أكوامًا من احلجارة وبقايا السيوف والرماح. وهناك 
الرائحة  عبري  ت  شمَّ بأهنا  فقالوا  احتامالت  من  عدة 
بأهنا  وقالوا   ،فعرفته الطاهر  جلسده  الزكية 
رسول  جدها  رأت  بأهنا  وقيل  غيبية،  بطريقة  عرفته 
اهلل وأباها اإلمام عيل وأمها الزهراء وأخاها 

احلسن عىل اجلسد املقطع للحسني. 

وبعد أن سلمت عىل أخيها املذبوح وضعت يدهيا 
السامء  إىل  ورفعته  الطاهر  جسده  حتت  الرشيفتني 
قلياًل وأطلقت كلمتها ))اللهم تقبل هذا القربان من 
بزيارة  قامت  من  أول  بذلك  فكانت  حممد...((  آل 
ومعه   السجاد اإلمام  جاء  ذلك  وبعد  احلسني 
زائر  ثاين  الطاهرة فكان هو  بنو أسد لدفن األجساد 

.)	(للحسني

أما رواية أيب ريان البريوين فهي: ))العرشون من 
صفر رد رأس احلسني إىل جثته حتى دفن مع جثته، 
من  انرصافهم  بعد  حرمه  وهم  األربعني،  زيارة  ويف 

الشام(()	(.

األربعني  يوم  زاره  من  أول  أن  يرى  آخر:  وقول 
رجوعه  عند  وذلــك  العابدين)	(  زيــن  ــام  اإلم هو 
األجساد  إىل  الرؤوس  وإرجاعه  الشام  من  بالسبايا 

الطواهر)	(.

 جابر بن عبد اهلل األنصاري ثاين زوار احلسني
بعد عياله:

قال الراوي: ملا رجع نساء احلسني وعياله من 
الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل: مر بنا عىل طريق 
جابرًا  فوجدوا  املرصع  موضع  إىل  فوصلوا  كربالء 
)ريض اهلل عنه( ومجاعة من بني هاشم ورجاالً من آل 
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الرسول وقد وردوا لزيارة احلسني فوافوا يف 
وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم وأقاموا 
املأتم املقرح لألكباد واجتمع إليهم نساء ذلك السواد 

فأقاموا عىل ذلك أيامًا(()	(. 

ــوان اجلـــامل قـــال: قـــال يل اإلمـــام  ــف وعـــن ص
ارتفاع  عند  تزور  األربعني:  زيارة  يف   الصادق
)وذكر  وحبيبه  اهلل  ويل  عىل  السالم  وتقول:  النهار 
أحببت  بــام  وتــدعــو  ركعتني  تصيل  ثــم  الــزيــارة( 
وتنرصف، وهذه الراوية تشري إىل لقاء جابر بن عبد 
اهلل األنصاري بأهل البيت يف يوم األربعني دون 

ذكر تفاصيل هذا اللقاء.

إن زيارة القبور سنة نبوية: روي يف صحيح مسلم 
من  خيرج  اهلل  رسول  ))كان  قالت:  أهنا  عائشة  عن 
آخر الليل إىل البقيع فيقول ))السالم عليكم دار قوم 
مؤمنني وآتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون وإنا إن شاء 
اهلل بكم الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الفرقد(( )	( 
 ُ َخْيٌ لَّ َفُهَو  ُحُرَماِت اللِ  ْم  ُيَعّظِ َوَمن  وقال تعاىل 

ِعنَد َرّبِهِ وحرمات اهلل هم أهل البيت.
إِلَّ  ْجًرا 

َ
أ َعلَيْهِ  لُُكْم 

َ
ْسأ

َ
أ لَّ  قُل  تعاىل  وقال   

َها  ْم َشَعائَِر اللِ فَإِنَّ ةَ ِف الُْقْرَب وَوَمن ُيَعّظِ الَْمَودَّ
.ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب

اأهم روايات زيارة الأربعين

أربعينية  ــارة  زي أمهية  يف  كثرية  ــات  رواي وردت 
لنا  تؤكد  كثرية  مصادر  ومــن   احلسني ــام  اإلم
أهل  مذهب  يف  وأمهيتها  الــزيــارة  هــذه  مرشوعية 
البيت وللمسلمني، وال سيام إذا كانت هذه الزيارات 

.مصدرها اإلمام املعصوم

رواية نقلها )ابن نام احليل( يف كتابه )مثري األحزان( . 	
)اللهوف  مؤلفه  يف  طاووس  ابن  والسيد 
واإلقبال( تفيد أن اإلمام زين العابدين جاء 
إىل  الشام  من  عند رجوعهم   بعيال احلسني
املدينة، ووصلوا كربالء يوم العرشين من صفر 
العزاء،  فيها  أيام وأقاموا  أقاموا عنده ثالثة  وقد 
وقد تزامن وصول جابر بن عبد اهلل األنصاري 
فزاروه  اليوم  ذلك  يف  هاشم  بني  من  ومجاعة 

وأقاموا عنده(()	(.
قول اإلمام الصادق لصفوان بن مهران يف . 	

زيارة األربعني: ))تزور عند ارتفاع النهار(( )	(.
روى احلر العاميل عن اإلمام احلسن العسكري: . 	

إحدى  صالة  مخس:  املؤمن  ))عالمات  قال 
باليمينن  والتختم  األربعني،  وزيارة  ومخسني، 
الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري 

الرحيم(()	(.
بن . 	 اجلليل جابر  الصحايب  زيارة  الطربي:  رواية 

عبد اهلل األنصاري لقرب سيد الشهداء، فقد روى 
الطربي يف )األمايل( بسنده عن عطية بن سعد بن 
جنادة الكويف قال: خرجت مع جابر األنصاري 
دنا  كربالء  وردنا  فلام   احلسني قرب  زائرين 
جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم ائتزر بأزار 
وارتدى آخر ثم فتح رصة فيها سعد فنرشها عىل 
بدنه ثم مل خيط خطوة إال ذكر اهلل تعاىل حتى إذا 
دنا من القرب قال: أملسنيه، فخر عىل القرب مغشيًا 
عليه فرششت عليه شيئًا من املاء فلام فاق قال: يا 
حسني ثالثًا ثم قال: حبيب ال جييب حبيبه، ثم 
أوداجك  شطحت  وقد  باجلواب  لك  وإّنى  قال 
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فأشهد  وبدنك  رأسك  بني  وفّرَق  أثباجك  عىل 
وابن  املؤمنني  سيد  وابن  النبيني  خاتم  ابن  انك 
حليف النفوس وسليل اهلدى وخامس أصحاب 

الكساء(( )0	(.
صفر . 	 من  العرشين  يف  الطويس:  الشيخ  رواية 

الشام  من   احلسني سيدنا  حرم  رجوع  كان 
إىل مدينة الرسول ويستحب زيارته فيه وهي 
زيارة األربعني)		( وهي زيارة مستحبة وتعرب عن 
البعد الوالئي ألهل البيت ومودهتم، وهي 
بالوالية  الواضح  االعرتاف  مظاهر  من  مظهر 
لَّ  قُل  ورسوله  اهلل  هبا  أمر  التي  احلقيقية 
ةَ ِف الُْقْرَب َوَمن  ْجًرا إِلَّ الَْمَودَّ

َ
لُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
ْسأ

َ
أ

.َيْقَتِْف َحَسَنًة نَّزِْد َلُ فِيَها ُحْسًنا

اأهداف زيارة الأربعين:

الثواب وغفران الذنوب . 1

وردت كثري من األحاديث الرشيفة يف فضل زيارة 
احلسني وآثارها الدنيوية واألخروية بام يزيد عىل 
مئة أثر)		(، عن اإلمام الصادق قال: ))ومن زار 
قرب احلسني عارفًا بحقه، كتب اهلل له ثواب ألف 
حجة مقبولة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(()		(، 
انه  يعلم  أن  أراد  ))من  قال:   الباقر اإلمام  وعن 
من أهل اجلنة فليعرض حبنا عىل قلبه فإن قبله فهو 
مؤمن ومن كان لنا حمبًا فلريغب يف زيارة قرب احلسني 
فمن كان للحسني زوارًا عرفناه باحلب لنا أهل البيت 
وكان من أهل اجلنة ومن مل يكن للحسني زائرًا 

كان ناقص اإليامن(()		(.

العبرة من الموت والقدوة من الأوليات . 2

األنبياء  قصص  من  كثريًا  الكريم  القرآن  ذكر 
ألويل  عربة  قصصهم  يف  أن  ومدحهم،  والصاحلني 
األلباب وقدوة حسنة للمؤمنني؛ فزيارة قبور األئمة 
والصاحلني مستحبة وفيها فوائد كثرية جلعلهم قدوة 
لألجيال الناشئة حتى تبقى ذكراهم حية يف النفوس. 
يقرأ  البيت  أهل  ومراقد  القبور  زيــارة  عند  وهناك 
القرآن واألدعية ويعبد اهلل يف تلك األجواء الروحانية 
 ويتضاعف ثواب العامل حتت قبة مرقد احلسني
ونجدد ذكرى هؤالء الشهداء الذين ضحوا بكل ما 
نتواصل  أن  بد  فال  واحلق  الدين  أجل  من  يملكون 
معهم عن طريق أعامل اخلري والرب والدعاء والصالة.

لذلك عىل الزائر أن يقرأ السرية احلسينية العطرة 
وأصحابه وأوالده ومكارم أخالقه وجهاده وحرصه 

عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

أعظم  مــن  وهــي  )وارث(  زيـــارة  نقرأ  عندما 
زيارات احلسني ونقول: السالم عليك يا وارث 
آدم صفوة اهلل، السالم عليك يا وارث نوح نبي اهلل، 
السالم  اهلل،  خليل  إبراهيم  وارث  يا  عليك  السالم 
عليك  السالم  اهلل،  كليم  موسى  وارث  يا  عليكم 
وارث  يا  عليك  السالم  اهلل،  روح  عيسى  وارث  يا 
حممد حبيب اهلل.. إن احلسني هو سليل األنبياء، هو 
مجيعًا..  هؤالء  وارث  هو  احلسني  إن  األنبياء..  ابن 
إصالح  من  األنبياء  به  قام  ما  كل  اخترص  وبنهضته 

وأمر باملعروف وهني عن املنكر وحتكيم رشع اهلل!

األولياء  قبور  يزورون  القدم  منذ  عامة  والناس 
ال  النفس  أن  يعتقدون  اإلغريق  كان  فقد  والعظامء 
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باقية بعد املوت وهم بزيارهتا  الناطقة  تفنى والنفس 
يصلون عىل الربكة... أما املدارس الروحية بصورة 
عامة فتعتقد أن الروح ال توت وهو أمر يالئم الفطرة 
حول  ترفرف  الــويل  روح  أن  ويعتقدون  السليمة 

رضيه ويستمدون من هذه الروح الربكة(()		(.

قال:   فالنبي أولــيــاؤه  ــزار  ي أن  يب  اهلل  إن 
))أال فزوروها وال تقولوا هجرًا فإنه بدا يل أن يرق 
رسول  عن   عيل اإلمــام  وكذلك  القلب(()		( 
تذكركم  وقــال:  القبور  زيــارة  يف  ))رخــص  أنه  اهلل 

اآلخرة((.

تستقبله   قرب احلسني يزور  الذي  املؤمن  وأن 
املالئكة احلافون باملرقد الرشيف وتودعه، واحلديث 
ــر  زائ ــودع  يـ  جربائيل بـــأن  يــقــول  ــف  ــرشي ال
احلسني وهذه رمحة عظيمة من اهلل لزائر احلسني 

يف قربه املقدس وحرمه الطاهر.

الن�شغال في هّم الح�شين واأهل بيته:. 3

واألنرصاف عن مهوم اإلنسان الذاتية واالرتفاع 
عن األنانية.

إنام  الزائرين  لذلك ال تكون أي حادثة يف طريق 
وحريصة  ضيقة  النفوس  كانت  إذا  احلــوادث  تقع 
وذات أطامع أما نفوس املشاية والزائرين فإهنا عالية 
اهلمة ومتحررة من األنانية والتعلقات النفسية، ومن 
هنا سوف يكون املسري كعبة للقلوب وجماالً لتطهري 
بروح  وتنشغل  املصيبة  هبذه  تطوف  ألهنا  النفوس 
وتراتيل  الفضيلة  وقيم  اهلل  فضاء  املحلقة يف  احلسني 
الروح احلرة املتعلقة بالسامء واحلرية لذلك روي عن 

 اهلل عبد  أيب  قرب  زار  ))من   :الرضا اإلمام 
بشط الفرات كان كمن زار اهلل فوق عرشه((.

القيم  عامل  يف  يلقون  احلسني  أربعني  زوار  إن 
وياولون الوصول إىل ما وصل إليه احلسني من نقاء 
كرامة  تنشد  التي  اإلهلية  باألهداف  وتسك  وطهر 

اإلنسان وعزته. 

لقد ذاب احلسني يف اهلل فمن يذوب معه ومن 
ذاب فيه ذاب يف اهلل وفاز فوزًا عظياًم. 

اهلل  بإذن  وناجح  فائز  فإنه  احلسني  عىل  يفد  من 
ألنه اختار النور احلسيني ووفد إىل اهلل، ألن احلسني 
ثأر اهلل وسيد الشهداء وطريقه طريق الرمحن اإلهلي 
قريبًا  حياته  يقيض  وسوف  اإلهلية  الساحة  وساحته 

من املظلومني واملحرومني ومهوم املستضعفني.

عظمة كربالء وتربتها

يف هذه البقعة الطاهرة سفكت أزكى الدماء آلل 
يف  وبناته  النبي  نساء  النساء  أطهر  وسبيت   النبي
كربالء؛ ويف تربتها املقدسة دفنت األجساد الطاهرة 
املالئكة  ))وأن   احلسني وأصحاب  النبي  آلل 
يسكنها  أن  قبل  من  عــام  ألــف  كربالء  زارت  قد 
وجربائيل  إال  تــيض  ليلة  مــن  ــا  وم  احلسني

وميكائيل يزورانه(()		(.

ولذلك خص النبي احلسني بثالث: ))يستجاب 
الدعاء تت قبته، والشفاء يف تربته، واألئمة من 

ذريته((.
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�شريح الح�شين مكاٌن للثوار

وحماربة  احلسني  ــارة  زي منع  عىل  أمية  بنو  دأب 
روا  املرقد الطاهر وهدمه ملنع تدفق الناس نحوه وكفَّ
من  وقتلوا  بدعة  زيارته  وجعل  لزيارته  يذهب  من 
األيدي  بقطع  وعذبوهم  بالزائرين  ونكلوا  يــزوره 
واألرجل ومصادرة األموال وخمتلف ألوان التعذيب 

واألهانات. 

ثــورة  مثل  ــرار  األحـ ثـــورات  انفجرت  لذلك 
نزلوا  الذين  وأصحابه  اخلزاعي(  رصد  بن  )سليامن 
شأن  وهكذا  املباركة  ثورهتم  بدأت  ومنها  بكربالء 
كل الثورات ورجاهلا الذين أصبحوا يتجمعون عند 
كربالء  دروس  ليستلهموا   احلسني اإلمام  قرب 

ويبدؤون باإلنطالق بالثورة ضد الفساد.

ا�شتحباب الم�شي لزيارة الح�شين

مستحب  كربالء  يف   احلسني لزيارة  السري 
دون شك ومن أفضل املستحبات والعمل إنام يكون 
يف  االستحباب  ورد  وقد  املشقة،  الزمته  إذا  أفضل 

احلج ماشيًا.

وقد ورد امليش يف القرآن الكريم يف آيات عديدة 
َمْشيَِك  ِف  َواقِْصْد  منها  خمتلفة  وموضوعات 
َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك)		( وَوالُل َخلََق ُكَّ َدابٍَّة 
ن  مَّ َوِمنُْهم  َبْطنِهِ  َعَ  َيْمِش  ن  مَّ فَِمنُْهم  اء  مَّ ِمن 
ْرَبٍع َيْلُُق 

َ
ن َيْمِش َعَ أ َيْمِش َعَ رِْجلَنْيِ َوِمنُْهم مَّ

.)		(الُل َما يََشاء
َوَل  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ تَُصّعِْر  َوَل  تعاىل:  اهلل  قال 
ُمَْتاٍل  إِنَّ الَل َل ُيِبُّ ُكَّ  َمرًَحا  رِْض 

َ
اْل َتْمِش ِف 

.)	0(فَُخوٍر
َيْمُشوَن  ِيَن  الَّ الرَّْحَِن  وَِعَباُد  تعاىل:  وقــال 
قَالُوا  اْلَاهِلُوَن  َخاَطَبُهُم  ِإَوَذا  َهْونًا  رِْض 

َ
اْل َعَ 

.)		(َسَلًما
قال اإلمام الصادق: ما عبد اهلل بيشء أفضل 

من امليش إىل بيته.

وقال: إن احلسني بن عيل حج عرشين 
حجة ماشيًا.

الفقهاء: ))إن امليش مفضل عىل الركوب  ويقول 
يف طريق احلج ألنه أكثر مشقة وتواضعًا وثوابًا((.

وهناك فضل يف امليش إىل احلج، ومن حج بيت اهلل 
ماشيًا كتبت له )	( سبعة آالف حسنة.

فيه  املرىض  وزيارة  املؤمنني  جنازة  خلف  وامليش 
النبي وكذلك امليش يف قضاء  ثواب كام ورد عن 
قوله  ومنها  العلم،  طلب  يف  وامليش  الناس،  حوائج 
تعاىل يف أدب ميش النساء فََجاءتُْه إِْحَداُهَما َتْمِش 

.)		(َعَ اْستِْحَياء
مشية  اهلل  وصف  املمدوح  للميش  وصف  وهنا 

البنت املؤدبة والقدوة.

لُِيْعَلَم  بَِأْرُجِلِهنَّ  ْبَن  َيرْضِ َواَل  ومنها قوله تعاىل: 
.)		( َما خُيِْفنَي ِمن ِزينَتِِهنَّ

امليش  عند  بقدمها  املـــرأة  تــرضب  حــني  ــك  وذل
األرض حتى تسمع ما حتمل منه رجلها من أساور 

وغريها.

يف  أجــرًا  الناس  أعظم  »أن   :الرسول قــال 
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الصالة أبعدهم إليها ممشى«)		(.

عباس  ابن  قال  قــال:   الصادق عن  وروي 
ماشيًا  أحج  مل  أين  عىل  ندمي  يشء  عىل  ندمت  ))ما 
اهلل  بيت  حج  من  يقول:  اهلل  رســول  سمعت  ألين 
ماشيًا كتب له سبعة آالف حسنة من حسنات احلرم 
ليلة  القمر  كفضل  احلج  يف  املشاة  فضل   :وقال

البدر عىل سائر النجوم)		(.

وروي عن رسول اهلل: ))من مشى يف حاجة أخيه 
ساعة من ليل أو هنار قضاها أو مل يقضها كان خريًا له 

من اعتكاف شهرين((.

فيه  وردت  فقد   احلسني زيارة  إىل  امليش  أما 
كتابه  يف  العاميل  احلر  العالمة  أوردها  كثرية  روايات 
زيارة  إىل  امليش  استحباب  يف  خاصًا  بابًا  الشيعة  وسائل 

احلسني وفيه جمموعة من الروايات:

من أتى إىل قرب احلسني ماشيًا كتب اهلل له يف كل . 	
له  خطوة ألف حسنة وحما عنه ألف سيئة ورفع 

ألف درجة)		(.
إذا . 	 فله   احلسني قرب  إىل  ليخرج  الرجل  إن 

خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنبه، ثم مل يزل 
يقدس بكل خطوة حتى يأتيه فإذا أتاه ناجاه اهلل 
فقال: عبدي سلني أعطك. أدعني ُأِجبك(()		(.

له . 	 اهلل  كتب  ماشيًا   احلسني قرب  أتى  ))من 
بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة 

من ولد إسامعيل(()		(.
وورد هذا الدعاء لإلمام زين العابدين: ))اللهم . 	

بالشفاعة،  ووعدنا  بالكرامة،  خصنا  من  يا 
وخصنا بالوصية، وأعطانا علم ما مىض وعلم ما 

إغفر  إلينا،  هتوي  الناس  من  أفئدة  وجعل  بقي، 
يل وإلخواين وزوار قرب أيب احلسني، الذين أنفقوا 
أمواهلم وأشخصوا أبداهنم رغبة يف برنا، ورسورًا 
أدخلوه عىل نبيك، وإجابة منهم ألمرنا، فارحم 
وارحم  الشمس،  غريهتا  التي  الوجوه  تلك 
التي تتقلب عىل حفرة أيب عبد اهلل  تلك اخلدود 
جرت  التي  األعني  تلك  وارحم   ،احلسني
التي  القلوب  تلك  وارحم  لنا،  رمحة  دموعها 
الرصخة  تلك  وارحم  لنا،  واحرتقت  جزعت 
التي كانت لنا، اللهم إين أستوعدك تلك األبدان 
يوم  احلوض  عىل  تروهيم  حتى  األنفس  وتلك 

العطش األكرب(( )		(.

األعــامل  أفضل  )إن   :النبي عــن  ورد  لقد 
اإلنسان.  نفس  عىل  وأشقها  أشدها  أي  أمحزها()0	( 
وقال الرسول: ))من أغربت قدماه يف سبيل اهلل 

فهام حرام عىل النار(()		(.

 احلسني إىل  امليش  أن  تؤكد  كثرية  وروايــات 
بيته  أهــل  ومصائب  املسري  أثناء  مصائبه  وتذكر 
والسيام مشيهم يف هذه الطريق املؤملة ومعهم النساء 
واألطفال وهم مربوطون باألغالل واحلديد ينتقلون 
من ظامل إىل رش ظامل.إن تفاعل اإلنسان مع كل ذلك 
ليعد من مجلة املواساة التي أمرنا أن نوايس هبا أولياء 

اهلل عز وجل بأن نفرح لفرحهم ونحزن حلزهنم)		(.

وقد كان لعلامئنا األكابر وفقهائنا حثهم عىل زيارة 
األقدام  عىل  مشيًا  وغريها  األربعني  يف   احلسني
بل إن بعضهم عىل كرب سنه ترشفوا بأقدامهم للسري 
احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  منهم   احلسني إىل 
والعالمة  النوري،  حسني  اجلليل  والفقيه  األميني، 
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عبد  السيد  العارف  والفقيه  النجفي  املرعيش  السيد 
باقر  حممد  املفكر  والشهيد  الــســبــزواري،  ــىل  األع
املسريات  هلذه  الداعمني  أشد  من  كان  فقد  الصدر، 
لــزوار  املــال  يقدم  وكــان  الشهداء،  لسيد  الراجلة 
احلسني من املشاة وكان طالبه يذهبون مشيًا إىل 
والذهاب  األربعني  زيارة  عىل  يشجع  وكان  احلسني 

إىل احلرم احلسيني املطهر مشيًا عىل األقدام.

البكاء على الح�شين

 النبي حممد إن أول من بكى عىل احلسني
املختلفة،  واألمكنة  األزمنة  يف  وبكاه  والدتــه،  عند 
وبكاه عيل وفاطمة وبكاه ولده )زين العابدين( حتى 
صحيحي  يف  ورد  وهذا  اخلمسة،  البكائني  من  ُعدَّ 
)البخاري ومسلم(. وكان اإلمام زين العابدين عاش 
بعد احلسني )		( سنة يتذكر والده احلسني كلام 
يوم  الكاظم  اإلمام  وكان  والرشاب.  الطعام  له  قدم 
اإلمام  وكان  املحرم،  من  العارش  يوم  وبكائه  حزنه 
حزينًا،  باكيًا  لونه  يتغري  العارش  اليوم  يف  الصادق 
واإلمام الرضا عندما ينشد أمامه دعبل اخلزاعي 

شعرًا يف رثاء احلسني يبكي ويغمى عليه.

تذكر  ))من   :الرضا اإلمــام  عن  روي  وقد 
مصابنا فبكى وأبكى مل تبِك عيناه يوم تبكي العيون 
يوم  قلبه  يمت  مل  أمرنا  فيه  ييى  جملسًا  جلس  ومن 

توت القلوب((.

))ومما يروى أن عيل بن أيب طالب بكى عندما 
مر بكربالء عند مسريه إىل صفني حتى بلت األرض 
نساء  لبست   احلسني قتل  وعندما  دموعه((  من 

حر  أو  برد  من  يشتكني  ال  وكنَّ  السواد  هاشم  بني 
أول  النبي  وأن  الطعام((  هلن  يعمل  العابدين  وزين 
قبل   احلسني ولــده  ورثــا  عــزاء  جملس  أقــام  من 
عن  وروي  الفريقني(.  كتب  عن  )ورد  استشهاده 
من  اهلل  رحم  أمرنا  ))أحيوا   الصادق ــام  اإلم
يف  أذكرونا  وتتحدثون  جتلسون  وقال:  أمرنا((  أحيا 
والبكاء  اجلزع  كل   :الصادق وقال  جمالسكم. 
 احلسني لقتل  والبكاء  اجلزع  خال  ما  مكروه، 

ومن اجلزع اللطم.

والنبي بكى يوم تويف عمه )أبو طالب( وبكى 
يوم استشهاد )احلمزة( و)جعفر بن أيب طالب( و)زيد 
بن حارثة( و)عبد اهلل بن رواحة( وكذلك بكى عىل 
أمه )آمنة بنت وهب(، وكانت فاطمة تبكي وتصيل 

عند قرب عمها احلمزة كل مجعة.

وكان املسلمون يتوافدون اىل قرب النبي ويبكون 
الصحابة،  من  أحد  يعرتضهم  أن  دون  موجعًا  بكاًء 
ويف مناسك احلج نجد أعامالً تتضمن املواساة ألعامل 
هباجر،  تأيس  واملروة(  الصفا  بني  )فالسعي  إبراهيم 
ورمي اجلمرات السبع عىل الشيطان هو تأيس بفعل 
إبراهيم وإسامعيل. وقد بكى النبي عىل ولده 
إبراهيم وقال ))إن العني لتدمع والقلب ليخشع عىل 

موتك يا إبراهيم((.

وبكى النبي يعقوب عىل ولده يوسف حتى 
ابيضت عيناه من احلزن.

عىل  »دخلت  الكميت:  الشاعر  عن  يروى  ومما 
 احلسني عىل  قصيدة  وأنشدته   الصادق
إذ  الفاطميات  خلفه  وكان  احلارضون  وبكى  فبكى 
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طفل  يدها  وعىل  الستار  وراء  من  جارية  خرجت 
واشتد   الصادق حجر  يف  وضعته  حتى  رضيع 
احلسني  طفل  تثيل  العمل  هبذا  واملقصود  بكاؤه«، 
احلسني،  صدر  عىل  ذبح  الذي  الرضيع(  اهلل  )عبد 
الطف  ملعركة  والتمثيل  )التشابيه(  إىل  إشارة  وهذه 

وما جرى عىل أبناء الرسول وبناته يف كربالء.

وهو  والشهادة  للتضحية  تعظيم  هو  البكاء  إن 
أهل  أتباع  بكاء  يكن  ومل  الضيم  عىل  وصرب  شجاعة 
البيت هو بكاء اخلائفني أو بكاء الضعفاء بل هو بكاء 

األقوياء املمتلئني.

مأساة  ))إن  )جيبتون(:  اإلنجليزي  املؤرخ  يقول 
احلسني هي من القصص التي ال أستطيع قراءهتا دون 

أن ينتابني البكاء واحلزن((.

متى بداأت زيارة الأربعين

السبايا  رجوع  بعد  األربعني  زيارة  بدأت  تارخييًا 
بعد  الشام  من  وبناته  كربالء  إىل  الرسول  آل  من 
عند  والتقوا   احلسني استشهاد  من  يومًا  أربعني 
قرب احلسني بالصحايب )جابر بن عبد اهلل األنصاري( 
قرب  زار  من  أول  ويعد   النبي صحابة  من  وهو 
مع  ))كنت  جابر:  مــوىل  عطا  يقول   .احلسني
وصلنا  فلام  العرشين من صفر  يوم  األنصاري  جابر 
كان  قميصًا  ولبس  رشيعتها  يف  اغتسل  الغارضية 
يا عطا؟ قلت:  الطيب  أمعك من  قال يل:  ثم  طاهرًا 
جسده  وسائر  رأســه  عىل  منه  فجعل  )سعد(  معي 
 احلسني رأس  عند  وقف  حتى  حافيًا  مشى  ثم 
سمعته  أفاق  فلام  ثم  عليه  مغشيًا  خر  ثم  ثالثًا  وكرب 

يا  عليك  السالم  اهلل...  آل  يا  عليكم  السالم  يقول: 
أبا عبد اهلل فأجهش بالبكاء وقال: يا حسني ثالثًا ثم 
باجلواب  لك  وأّنى  حبيبه،  جييب  ال  ))حبيب  قال: 
أثباجك، وفرق رأسك  أوداجك عىل  وقد شطحت 
سيد  وابن  النبيني  خاتم  ابن  أنك  فأشهد  وجسدك 
املؤمنني وابن حليف التقوى وسليل اهلدى وخامس 
أصحاب الكسا، وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة 
النساء، ومالك ما تكون كذلك وقد غذتك كف سيد 
املرسلني وربيت يف حجر املتقني ورضعت من ثدي 
ميتًا،  فطبت حيًا وطبت  باإلسالم،  اإليامن وفطمت 
غري أن قلوب املؤمنني غري طيبة بفراقك، وال شاكة 
وأشهد  ورضوانه  اهلل  سالم  فعليك  لك.  اخلرية  يف 
ثم  املجتبى.  أخوك  عليه  مىض  ما  عىل  مضيت  أنك 
جال ببرصه حول القرب وقال: ))السالم عليكم أيتها 
برحله،  وأناخت  احلسني  بفناء  حلَّت  التي  األرواح 

وأشهد أنكم أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة... الخ((.

من  العرشين  يوم  يف  خاصة  زيــارة  وردت  وقد 
إمــام  طريق  عــن  ــعــني(  األرب ــارة  )زيـ تسمى  صفر 
)صفوان  فرواها   الصادق اإلمام  وهو  معصوم 
بن مهران( عنه قال: ))تزور عند ارتفاع النهار 
هبذه الزيارة فتقول: ))السالم عىل ويل اهلل وحبيبه.. 

إىل آخر الزيارة((.

احلسن  اإلمــام  الــزيــارة  هــذه  منشأ  يؤكد  وممــن 
املؤمن  عــالمــات  مــن  هــا  عــدَّ إذ   العسكري
إحدى  صالة  مخس:  املؤمن  ))عالمات   :فقال
ومخسني، وزيارة األربعني، والتختم باليمني، وتعفري 

اجلبني، واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم((.
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الم�شي في زيارة الأربعين

امليش يف القرآن واللغة: 

ُيقال:  مكان،  إىل  مكان  من  االنتقال  لغة  امليش 
))ميش يميش مشيًا(()		( واإلنسان مرتبط بامليش فهو 
سعيه  ويف  طفولته  بداية  يف  اإلنسان  هبا  يمر  مرحلة 
تعاىل:  قال  وكام  وزراعتها  األرض  إعامر  يف  وعمله 
 ،)		(رِْض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها

َ
ُكم ّمَِن ال

َ
نَشأ

َ
ُهَو أ

انُظُرواْ  ُثمَّ  رِْض 
َ
ال ِف  ِسُيواْ  قُْل  تعاىل:  وقوله 

اإلعامر  وهذا   .)		(بنَِي الُْمَكّذِ َعقَِبُة  َكَن  َكيَْف 
آداب  له  امليش  وهذا  األرض  يف  واالنتقال  والسري 
وسنن والرتباطه عىل نحو كبري يف طاعات اإلنسان 
بيته من خالل  وعبادته وباإلمام احلسني وأهل 
يف  والسعي  امليش  وكذلك  إليهم((  وامليش  زيارهتم 
بني  والسعي   الرسول قرب  وزيــارة  احلج  فريضة 
الصفا واملروة والصعود إىل عرفات ورمي اجلمرات 
حول  كالطواف  ــرى  األخ احلــج  ومناسك  منى  يف 
الكعبة وهذه العبادة فيها سعي وميش وهرولة، وهي 
تعاىل:  يقول  لذلك  اإلنسان  عىل  اهلل  نعم  من  نعمة 
َيْمِش  ن  مَّ فَِمنُْهم  اء  مَّ ِمن  َدابٍَّة  ُكَّ  َخلََق  َوالُل 
ن  ن َيْمِش َعَ رِْجلَنْيِ َوِمنُْهم مَّ َعَ َبْطنِهِ َوِمنُْهم مَّ
 ِ

ْرَبٍع َيْلُُق الُل َما يََشاء إِنَّ الَل َعَ ُكّ
َ
َيْمِش َعَ أ

.)		(ٍء قَِديٌر َشْ
قال  كام  عنه  ومنهيًا  مذمومًا  يكون  أحيانًا  وامليش 
رِْض َمرًَحا إِنَّ الَل َل ُيِبُّ 

َ
تعاىل: َوَل َتْمِش ِف اْل

ُكَّ ُمَْتاٍل فَُخوٍر)		( وامليش بغرور وكربياء وتعاٍل 
عىل اإلنسان يعود عىل صاحبه بالغيبة واإلثم. وقوله 
رِْض َمرًَحا إِنََّك لَن َتْرَِق 

َ
تعاىل: َوَل َتْمِش ِف ال

.)		(َباَل ُطوًل رَْض َولَن َتبْلَُغ اْلِ
َ
ال

امليش يف السنة النبوية: 

يف  والبخاري  مسلم  صحيحي  يف  املــيش  ورد 
وكان  يتلفت((  مل  مشى  ))إذا   :النبي وصــف 
تتلف  النساء  ومشية   فاطمة ابنته  بمشية  أشبه 
عن مشية الرجال فال بد للمرأة أن تيش عىل جانب 
ثم   النبي أخرب  كام  الوسط  يف  والرجال  الطريق 
تكون  للحاجة  أجنبي  رجل  إىل  جاءت  إذا  املرأة  إن 
مشيتها ما أخرب اهلل تعاىل يف كتابه يف سورة القصص 
 موسى إىل  جاءت  ملا  الصالح  الرجل  بنت  عن 
ألن أباها ال يستطيع أن يأتيه بنفسه قال اهلل: َفَجاءْتُه 

.)		(ا مَتيِْش َعَل اْستِْحَياء إِْحَداُهَ

رسول  ))كــان   :طالب أيب  بن  عيل  ــال  وق
اهلل إذا مشى تكفأ تكفؤًا كأنام ينحط من حبب((.

من  االرتــفــاع  والتقلع  تقلع(  مشى  )إذا  وقــال 
األرض بحجلته. وحال املنحط من حبب وهي مشية 
املشيات  أعدل  وهي  والشجاعة  واهلمة  العزم  أويل 
وأروحها لألعضاء وأبعدها عن مشية اهلرج واملهانة 
والتاموت فإن املايش إما أن يتاموت يف مشيه وإما أن 
مشية  وهي  حممولة  خشبة  كأنه  واحــدًا  قطعًا  يميش 
واضطراب  بانزعاج  يميش  أن  وأما  قبيحة.  مذمومة 
كميش اجلمل األهوج وهي مشية مذمومة أيضًا. قال 
رِْض 

َ
اْل َعَ  َيْمُشوَن  ِيَن  الَّ الرَّْحَِن  وَِعَباُد  تعاىل: 

.)	0(َهْونًا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم اْلَاهِلُوَن قَالُوا َسَلًما
وقيل: إن مشيته بسكينة ووقار من غري تكرب 
وال تاوت وكأن األرض تطوى له حتى كأن املايش 
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معه جيهد نفسه ورسول اهلل غري مكرتث.

يف  أجــرًا  الناس  أعظم  اهلل:إن  ــول  رس قــال 
الصالة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم.

فوائد الم�شي في الأبحاث العلمية

امليش نصف ساعة يوميًا يقلل ضغط الدم، وأشار 
باحثون يف جامعة الينوي األمريكي: إن )0	( مليون 
الدم  ضغط  ارتفاع  من  يعانون  أمريكا  يف  شخص 
واالنبساطي  االنقبايض  قراءاته  تزيد  الذي  الرشياين 
من  منهم   	0	 زئبقي،  ملم   )	0/		0( عــن 
الدهون  نسبة  يقلل  واملــيش  األفارقة.  األمريكيني 
سعرة   )	0( حرق  عىل  يساعد  ميل  ملسافة  فامليش 
وخطوته  رسعته  من  اإلنسان  زاد  ما  وإذا  حرارية، 
فإن  دقيقة   	0 خالل  ميل   		 بمعدل  امليش  أثناء 

اجلسم سوف يرق )00	( سعرة حرارية)		(.

وقد اكتشف العلامء أن امليش يفيد يف حتسني أداء 
القلب واملحافظة عىل صحته وخفض الكولسرتول 
من  تفف  امليش  ورياضة  الغذائي.  التمثيل  وحتسني 
واالضطرابات  بالقلق  والشعور  النفيس  التوتر  حدة 

النامجة عن ضغوط احلياة اليومية التي ال تنتهي.

فال  الرياضات  بني  الوسط  الرياضة  هو  وامليش 
تضخم  إىل  ويــؤدي  اجلسد،  فيجهد  بالعنيف،  هو 
ألعاب  يامرسون  الذين  عند  نــراه  كام  العضالت، 

القوى.

:أما امليش لزيارة قرب اإلمام احلسني

فعن جابر املكفوف عن أيب الصامت قال: سمعت 
 احلسني قرب  أتى  من  يقول:  وهو   الصادق

ألف حسنة وحما عنه  له بكل خطوة  اهلل  ماشيًا كتب 
ألف سيئة ورفع له ألف درجة)		(.

 وعن بشري الدهان عن أيب عبد اهلل الصادق
إذا  فله   احلسني قرب  إىل  ليخرج  الرجل  إن  قال: 
يزل  مل  ثم  ذنبه،  مغفرة  خطوة  بأول  أهله  من  خرج 
يقدس بكل خطوة حتى يأتيه فإذا أتاه ناجاه اهلل فقال: 

عبدي سلني أعطك، أدعني أجبك)		(.

متى ن�شاأت المجال�ض والماآتم؟

يذكر التاريخ إن أول مأتم أقيم بعد واقعة الطف 
والعلويات  والفتيات  السيدات  من  تكّون  مبارشة 
وقد  وبناته،  وأخواته   احلسني زوجــات  وهن 
عقد هذا املأتم يف العراق يف ساحة املعركة وحتت بقايا 
كانت  إذ  املحرم سنة 		هـ.  العارش من  يوم  شمس 
القلوب مثقلة باألحزان واألشجان والصدور مألى 
بني  نساء  رصخات  فيها  تعالت  واآلالم،  باللوعة 
هاشم يف كل ركن من أركان الطف حيث قتل السبط 
الشهيد. فواحدة تندب أباها، وأخرى تندب أخاها، 
وثالثة وليدها فتمت إقامة املأتم بعد جتمع النسوة من 
النساء  وبقية  وسكينة  وزينب  كلثوم  )أم  هاشم  بني 

اهلاشميات(، وقيل إنه استمر ثالثة أيام بلياليها.

عندما  الطريق  ــط  وس أخــرى  مآتم  وأقيمت 
الطريق  الشام فعىل طول  النساء أسريات إىل  سيقت 
مظلومية  ويــنــرشن  قتالهن  يندبن  النساء  كانت 
أجلها  من  ضحى  التي  واملبادئ   البيت أهل 
 :العابدين زين  يقول  وأصحابه،   احلسني
بالرمح  رأسه  قرعوا  منا  واحد  عني  دمعت  ))وكلام 
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تارة، وبالسياط تارة أخرى((.

وأقامت العقيلة زينب وبقية اهلاشميات بيتا 
للنياح عىل احلسني الشهيد يف دمشق فلم تبق هاشمية 

.وال قرشية إال ولبست السواد عىل احلسني

وانتقلت املآتم احلسينية إىل املدينة املنورة )وكانت 
 ،أم سلمة زوج النبي أول باكية عىل احلسني
وكان  املنورة  املدينة  يف  للحسني  مأتم  أول  وأقامت 
وتارة  املرثي  بالشعر  تارة  ويعزون  يأتون  املوالون 

بالنثر.

ويف كربالء أول مأتم أقيم للحسني لزوجته 
الرباب بعد رجوع رأس احلسني من الشام إىل العراق 
 احلسني رأس  وكان  ــرؤوس(  ال )مرد  ويسمى 
رفع عىل رمح طويل وأخذ مع قافلة السبايا إىل يزيد، 
وبعد أربعني يومًا من استشهاد احلسني عاد زين 
العابدين يزور قرب أبيه ووجد أمامه )جابر بن عبد اهلل 
االنصاري( ومعه عدد من بني هاشم جاؤوا لزيارة 
احلسني ومما قاله اإلمام السجاد جلابر األنصاري: ها 
هنا واهلل قتل رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا 

وحرقت خيامنا.

المنبر الح�شيني اإذاعة متجولة

لقد أسهم املنرب احلسيني يف اخراج معركة الطف 
وساعدت  العامل  مناطق  مجيع  يف  ونرشها  كربالء  يف 
العربية  الــبــالد  يف  املنترشة  الفضائيات  ــك  ذل يف 
واإلسالمية وكذلك بروز خطباء المعني وأكاديميني 
اإلنسانية  وآفاقها  احلسني  ثــورة  إحياء  يف  أسهموا 
الوعي  إيقاظ  يف  وطني  دور  اهلــادف  للمنرب  وكــان 

والرفض  احلرية  ومفاهيم  املقاومة  ثقافة  وتعميق 
للظلم واالستبداد وكشف الطغيان واالهنزامية عند 
يف  احلسيني  املنرب  وأسهم  واملسلمني  العرب  حكام 
أهل  بمفاهيم اإلسالم ومدرسة  األمة وربطها  تربية 
البيت وهو إذاعة متجولة تنرش علوم أهل البيت يف 

املدن والضواحي واألرياف.

تطوير المنبر الح�شيني ومجال�ض العزاء والماآتم 

أفضل  احلسيني  واملنرب  العزاء  جمالس  أصبحت 
 احلسني اإلمــام  ومبادئ  اإلســالم  لنرش  وسيلة 
وعلوم أهل البيت فال بد من اختيار اخلطيب املتنور 
أساس  عىل  ويتحدث  تفكر  عقولنا  جيعل  ــذي  ال
احلسينية  املنابر  يف  املطلوب  فليس  والفكر  العلم 
احلسني  مأساة  حول  والنياحة  والبكاء  الناس  إثارة 
ومعاناة  وتعذيب  قتل  من  هلم  جرى  وما  بيته  وأهل 
الناس  املشكلة عند كثري من  يف معركة كربالء، ألن 
اجلميل  بصوته  يبكيهم  الذي  اخلطيب  يريدون  أهنم 

وخياطب عواطفهم فقط. 

الروايات  من  بعيدًا  صادقة  رسالة  املنرب  ورسالة 
أن  للخطيب  بد  ال  واملبالغات،  واألوهــام  اخلرافية 
للشباب  سيام  وال  رسائل  يبعث  ومثقفًا  قارئًا  يكون 
وجدت  ــذي  ال اإلســالمــي  الفكر  عمق  إىل  منظاًم 
وحركته  احلسني  أهداف  تركيز  أجل  من  عاشوراء 

اإلصالحية وحقيقة القضية احلسينية.

األئمة كانوا يقولون ))أحيوا أمرنا، رحم اهلل من 
أحيا أمرنا، قيل له: كيف هو أحياء أمركم؟ قال: أن 
فإن  بمحاسن كالمنا،  الناس علومنا ويدثهم  يعلم 
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واتبعونا،  أحبونا  كالمنا  حماسن  عرفوا  إذا  الناس 
النار...  أو امليش عىل  التطبري  وليس إحياء األمر هو 
تقاليد  إىل  احلسني  هنضة  حولنا  نحن  يعني  وهــذا 

متخلفة(()		(.

ينبغي أن تدفعنا شهادة احلسني إىل االنتصار 
باملوت  تفكر  أن  ال  األعــداء  وهزيمة  دائــاًم  والفتح 
حالة  وليست  رسالية  حالة  هي  احلسني  شهادة  وأن 

مأساوية.

بيدي  أعطيكم  ال  واهلل  هي:  كربالء  رسالة  إن 
أعطاء الذليل وال أقر لكم إقرار العبيد((.

واقعة  مع  تفاعل  حالة  يمثل  والبكاء  فاحلزن 
ليس  اهلل،  ــداء  أع صنعها  التي  املأساوية  الطف. 
أجل  من  والبكاء  احلزن،  أجل  من  احلزن  املقصود 

البكاء.

اخلطاب النبوي ال بد أن يشجع الشباب وخياطب 
عقوهلم وأن يلجؤوا إىل جتسيد معركة الطف وتثيل 
الثورة  صنعتها  التي  العظيمة  واملواقف  األحــداث 

احلسينية وأبطاهلا احلقيقيون.

املنرب احلسيني ينبغي أن يقدم الفكر مع العاطفة، 
أن يقدم احلسني قويًا قائدًا مفكرًا، ال ضعيفًا )أسقوين 

رشبة ماء(. 

احلسني صانع تاريخ وقد أحيا اإلسالم من جديد 
)ثوماس  الربيطاين  واملــؤرخ  الفيلسوف  ))يقول 
الفرد  كارليل 				م( ))هناك أمهية للرجل البطل 
وتوينبي  فـ)هيجل،  احلضاري  التغيري  معركة  يف 
الذكاء  من  استثنائية  قدرات  يملك  كان  وبرغسون( 

أو  وخالصها  األمة  روح  فهو  والوعي،  ــداع  واإلب
األداة التي يعرب هبا التاريخ عن نفسه(( فاألبطال يف 
ال  دوهنم  ومن  تارخيي  تغيري  كل  طليعة  هم  التاريخ 
يمكن للمجتمع أن يقق أهدافه، ألن البطل هو الذي 
يفجر القوى الكامنة يف املجتمع، البطل ما زال حمبوبًا 
وعيل   حممد إىل   املسيح من  املجتمع..  من 
واحلسني نعشقهم مجيعًا ونجلهم، هذه البطولة 
اإلنسانية إهنم  التاريخ واحلضارة والقيم  لنا  صنعت 
إنام  السيايس،  التاريخ، وليست حمصورة يف  يركون 
الشاعر والكاتب، والفنان والعامل، فالبطل الفرد هو 
الذي يقود األمة يف مرحلة األزمات مثل )غاندي-

مانديال( هذه رسالة املنرب احلقيقية اهلادفة.

عن موسى بن عمر عن حسان البرصي عن معاوية 
بن وهب قال: دخلت عىل الصادق بعد استئذانه 
بالكرامة  خصنا  من  يا  ))اللهم  ربه  يناجي  فسمعته 
ووعدنا بالشفاعة... الخ، اغفر يل وإلخواين وزوار 
قرب احلسني الذين أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبداهنم 
رغبة يف بّرنا ورجاء عندك يف صلتنا ورسورًا أدخلوه 
و)املشاية(  ألمــرنــا(()		(،  منهم  وإجابة  نبيك  عىل 
نزل  ملا  وتوجعًا  حزنًا  الرؤوس  عىل  أيدهيم  يضعون 
وأن  وأهــوال،  مصائب  من  اجلنة  أهل  شباب  بسيد 
هذه الصدور التي يلطم عليها تأسفًا وأملًا وجزعًا إنام 

هي مواساة لصدر احلسني الذي داسته اخليول.

ال�شيا�شة والمواكب الح�شينية

الظلم  بوجه  وهنضته  احلسني  اإلمام  وقفة  كانت 
السياسة،  الطغيان يف قلب  األموي ومعارضة حكم 
والسيايس  الثوري  برناجمه   احلسني قدم  لذلك 
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وال  ظاملًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  خرجت  ))ما  بقوله: 
مفسدًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي 
هذا  كان  املنكر((  عن  وأهنى  باملعروف  وآمر  حممد 
جوهر ثورته ويف السرية احلسينية أن أول ما صدر منه 
قوله: ))أهيا الناس إن رسول اهلل قال: من رأى منكم 
سلطانًا جائرًا، مستحاًل حلرم اهلل، ناكثًا بعهده، خمالفًا 
لسنة رسول اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، 
أن  اهلل  قول، كان حقًا عىل  بفعل وال  يغري عليه  فلم 
يدخله مدخله، أال وأن هؤالء القوم قد لزموا طاعة 
الفساد،  وأظهروا  الرمحن،  طاعة  وتركوا  الشيطان 
وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اهلل، 
فثورة احلسني  ري((  غَّ أحق من  وأنا  وحرموا حالله، 
السياسة  قلب  ويف  اإلسالمي  الواقع  قلب  يف  هي 
فعله  الذي  الكامل  عندما رأى احلسني االهنيار 
واهنيار  ــالالت  وض بــدع  من  ــالم  اإلس يف  أمية  بنو 
وجعلوا  دوالً  اهلل  مال  و))اتذوا  وسيايس  أخالقي 
واملناصب،  ــوال  األم وتقاسموا  ــواًل((  خ اهلل  عباد 

واستعبدوا الناس.

وعي  جمالس  هي  احلسينية  واملجالس  فاملواكب 
اإلنسانية  الثقافة  تنرش  وأخالقية  سياسية  ومدارس 
وتؤرش  السيايس  الواقع  وتعري  اإلسالمي  والفكر 
هو  هذا  واإلداري.  املايل  والفساد  االنحراف  عىل 
السيايس  ــالح  اإلصـ يف  احلسينية  القضية  طلب 
واحلزن  البكاء  أما  االجتامعية،  والعدالة  واإلداري 
فطرية  وغريزة  طبيعية  فهذه  العاطفية  واملشاركة 
احلدث  يف  املأساة  وجانب  اإلنساين  البعد  يقتضيها 

احلسيني.

السينام  يف  روائي  فلم  ملشاهدة  نبكي  أحيانًا  نحن 

تبكي  مأساوية  قصة  نقرأ  عندما  أو  التلفزيون  أو 
اهلندية  األفالم  نشاهد  عندما  بكينا  ما  وكثريًا  كثريًا. 
املآيس  قصص  من  وغريها  اهلند(  )أم  فلم  سيام  وال 
يف اهلند، فكيف ال نبكي عىل مأساة احلسني املرتبطة 
بديننا ونبينا وعقيدتنا. وكثريًا ما كنا نبكي وننسجم 
يف  املنفلوطي  لطفي  مصطفى  قصص  مع  ونتامهى 
قصص  ومعظمها  و)النظرات(  )العربات(  كتابيه 

مأساوية واجتامعية فاحلزن والبكاء غريزة إنسانية.

ا�شتثمار ال�شعائر الح�شينية

العزاء  فإقامة  املستحدثة  ومنها  كثرية  الشعائر 
الثقافية  واملؤترات  احلسيني  املنرب  وحركة  والبكاء 
واملــحــارضات  الشعر،  ومــهــرجــانــات  والفكرية 
اإلسالمية وإقامة املعارض الفنية التشكيلية. وكذلك 
النشاطات املرسحية لتصوير احلادثة ومعركة كربالء 
الطف  معركة  خلدت  التي  الشخصيات  واختيار 
والسياسية،  والرتبوية  اإلنسانية  أبعادها  وإظهار 
نراه  هذا  كل  للشباب،  الرياضية  النشاطات  وحتى 
لألسف  ولكن  وصفر  حمرم  شهر  يف  بوضوح  يربز 
عىل  طــرأت  التي  السلبية  املــامرســات  بعض  هناك 
ذكرى  إحياء  يف  أساس  هلا  وليس  احلسينية  الشعائر 
 احلسني شخص  إىل  تيسء  وربام  الطف  شهداء 
سبط النبي ونجل عيل وفاطمة.. خري ما خلق اهلل من 

البرش.

اإلسالمية  الشعائر  هذه  إىل  ييسء  البدع  فظهور 
وبناته يف  الرسول  أبناء  مواقف  ذكرى  لنا  تعيد  التي 
كربالء.. ألن بعض املامرسات مرضة بالنفس وتؤدي 
املذهب واإلساءة إىل اإلسالم وقد حرمها  إىل هتك 
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بعض الفقهاء.. كالتطبري واإلدماء، والتطيني، وامليش 
عىل اجلمر والنار، وتثيل كالب رقية وكالب احلسني 
وكذلك  اهلستريي،  احلسيني  والرقص  والعباس، 
الرضب بالسالسل والسكاكني!! وحالقة الرؤوس 
وكلامت  احلسني  صور  ترسم  أو  وتكتب  للشباب 
البنات  ولبس  حسني(  يا  )آه  مثل  احلالق  يرسمها 
به  يقول  ما  وهذا  زينب(  يا  )آه  عليها  تكتب  أظافر 
السيد اخلوئي: الرضر بالنفس وهتك املذهب ))أي 
احلرمة مع لزوم اهلتك(( أما البكاء واللطم الذي يعرب 
عن احلزن واجلزع وردة فعل طبيعية للمفجوع فهنا 

جائز!

إن زيارة احلسني ليست حضورًا جسديًا فقط 
االنفتاح  دون  واألجداد  اآلباء  من  موروثة  وتقاليد 
الدينية  ومكانتها  احلسينية  الشخصية  معرفة  عىل 
والتارخيية يف التاريخ اإلسالمي وأن نستوحي حياته 

ومعاناته كلها وسريته وجهاده.

وأن تكون زيارتنا للحسني ونستحرض سريته 
االجتامعية،  وحركتنا  حياتنا  يف  ونتمناها  ومواقفه 
 ونزور اإلمام عيل وهكذا عندما نزور النبي
وصربها  مواقفها  ــادة  وإع زينب  السيدة  وكذلك 
وإيامهنا وشجاعتها، من أجل أن تتعلم نساؤنا كيف 
يكنَّ قويات أمام الظلم واالستبداد. ال أن نستحرض 
الباكية  الضعيفة  املظلومة  املقهورة  زينب  صــورة 

املنهارة، وكذلك بقية الصحابة والشهداء.

الضعيفة  الــروايــات  بعض  عىل  االعتامد  وعــدم 
واخلرافية وإن كانت مفاهيمها دخلت احلس الشعبي.

وينبغي هتذيب السرية احلسينية والشعائر احلسينية 

التي يركها الوجدان الشيعي كام جيب هتذيب السرية 
األخطاء وحتى  الكثري من  وفيها  كتبت  التي  النبوية 
تدخل  واقعية  حسينية  ســرية  وتقديم  اإلســـاءة! 

وجداننا الشعبي وإحساسنا الديني والثقايف.

اما املنرب احلسيني فقد برز فيه خطباء علامء وفقهاء 
احلسيني  املنرب  أنتج  وقــد  وأكاديميون  ومثقفون 
امحد  الدكتور  الشيخ  )مثل  بعضهم  عارصنا  ونحن 
والشيخ  النويني  حممد  الشيخ  واخلطيب  الوائيل 
جعفر االبراهيمي والشيخ الدكتور فيصل الكاظمي 
الشيخ  هؤالء  وقبل  الشوكي،  الرحيم  عبد  والسيد 
حممد عيل اليعقويب والشيخ حممد عيل جسام، والسيد 

جواد شرب، والسيد حسن القبانجي.

فهؤالء أصحاب املنرب الثقايف احلسيني اإلسالمي 
البيت  أهــل  علم  عىل  منفتحة  مدرسة  يعد  الــذي 
واخلرافة!  والتطرف  املبالغات  عن  وبعيد  وتراثهم 
الذي  املتطور  الواقعي  اإلســالم  املنرب  هذا  ويقدم 
ــوازن،  وت اعــتــدال  بكل  احلسينية  القضية  يعرض 
الدفاعي  اخلط  هي  الصحيحة  احلسينية  والشعائر 
األول عن هذه العقيدة وكل من يارب هذا اإلحياء 
للشعائر األصيلة وعلوم آل البيت يرضب بالصميم 
احلسينية  الثورة  ومبادئ  أسس  عىل  القائم  املستقبل 
سياسية  كلها  احلسينية  والقصائد  ــردات  ال وهــذه 
حتى  املنحرفة  السياسية  املنظومة  صميم  وترضب 
مع  مشكلتهم  املنحرفة  األنظمة  كل  ألن  اليوم  هذا 
وتقض  احلكام  هؤالء  ترعب  الشعائر  ألن  احلسني 
مضاجعهم وهتز عروشهم ألن احلسني هو الذي قتل 

يزيدًا!! بمعنى أسقط حكمه.
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�شّر خلود الثورة الح�شينية 

اجلانب  يف  عمق  هلا   احلسني اإلمام  ثورة  إن 
عقلية  امــتــدادات  هلا  ولذلك  العاطفي،  اإلنساين 
امتداد حلركة األنبياء  وسياسية، وعمق رسايل، فهي 
امتداد حلكومة عيل  النبي حممد وكذلك  ورسالة 

.بن أيب طالب

كل  كربالء  معركة  يف  شــاركــوا  الذين  كذلك 
والنساء  )الــرجــال  املجتمع  من  العمرية  الفئات 
الشيوخ  وكذلك  واملراهقني(  والشباب  واألطفال 
الكبار كحبيب بن مظاهر األسدي وزهري بن القني، 
ومسلم بن عوسجة وكانوا يف الثامنني والتسعني من 
الثابت  الوعي واإليامن  العمر وكانوا عىل درجة من 
الشهادة  رشف  نالوا  لذلك  الصحيحة،  والعقيدة 

ألهنم رجال صدقوا؟!

ومن جانب آخر نرى صورًا مأساوية جرت عىل 
أبناء احلسني وأصحابه ورجاله ورأينا طبيعة وحشية 
عند املعسكر املقابل معسكر يزيد.. الذي مثل باجلثث 
الرماح  أسنة  عىل  ومحلت  الرؤوس  وقطع  الطواهر 
وكــرست  باخليول   احلسني صــدر  ديــس  وقــد 
أضالعه وذبح اإلمام من الوريد إىل الوريد، وكذلك 

قتل أبنه الرضيع بسهم مسموم وهو يف حضن أبيه.

ال  اإلســالم  يف  ألن  أموية  بدعة  فهو  السبي  أما 
يشمل  السبي  وأنام  ومسلامت  مسلمني  سبايا  يوجد 
الرسول وأبناؤه؟  بنات  السبايا؟  الكافرين ومن هن 

بنات نبي هؤالء األوباش املتوحشني !!

كل  من  وأشمل  أوسع  كانت  احلسينية  فالثورة 
األحداث التي مرت بتاريخ املسلمني وأهل البيت.

ومحلت النهضة احلسينية اخلط الرسايل املحمدي 
بالعاطفة،  الفكر  مزجت  وقــد  لــه،  امــتــداد  وهــي 
ورفع  واملادي  الروحي  والبعد  باألخالق  والسياسة 
نطور  أن  علينا  لذلك  للناس.  املعييش  املستوى 
أساليبنا يف إحياء استشهاد احلسني ومجيع وسائل 
التعبري والتأثري )فإن احلسني نقطة قوتنا( ألن ما قام به 
احلسني من فعل خالد بقي حيًا يف ضمري العامل 
يتزاوج  أن  بد  ال  واإلنساين!  الشيعي  وجداننا  ويف 
قضية  تبقى  لكي  واحلس  واإليــامن  بالعاطفة  العقل 

احلسني خالدة.

وال بد أن تبقى العاطفة أصيلة يف املسألة احلسينية 
نتطور مع  العاطفة،  إثارة  أن نحسن أساليب  وعلينا 
العرص  ألن  جديدة  أساليب  ونستحدث  الزمن، 
غري  وحده  والعقل  بآلته  يتطور  كام  بأفكاره  يتطور 

كاف لتخليد املبادئ.

يمكن  وال  رسقتها  يمكن  ال  احلسينية  الــثــورة 
يف  حدثت  التي  األخــرى  الثورات  حتى  ركوهبا.. 
للدفاع  احلسني  بثورة  استضاءت  املسلمني  غري  بالد 
الثورات  هذه  وزعامء  واملساكني  الفقراء  حقوق  عن 
يرفع  ومن  احلسني  بثورة  االرتباط  إال  هلم  خيار  ال 
االستكبار  ومواجهة  مكان  كل  يف  التحرر  ــواء  ل
ثوب  أنصع  يلبس  أن  إال  له  خيار  ال  واالستعامر 
وهو ثوب مبادئ ثورة اإلمام احلسني، ومن هنا 
بدأت ثورة احلسني تتجه يف مسارات عديدة لتعليم 
ومفكري  منه  وهــويش  وجيفارا  وغاندي  مانديال 
ثورة  مع  وانسجموا  هؤالء  انصهر  العامل..ولذلك 
احلسني وال توجد حركة أو هنضة ينسجم معها كل 
البرش وكل الثوار إال الثورة احلسينية ولذلك خلدت 
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املخلص   املهدي حفيده  ظهور  حتى  وستستمر 
الوحيد ملعاناة البرشية.

عولمة زيارة الأربعين

عدد  أن   	0		 عام  يف  االحصائيات  أوردت 
هو  قياسًا  عــددًا  بلغ  كربالء  وصلوا  الذين  الــزوار 
)		( مليون زائر، منهم )	.		( مليون زائر حميل، 
املواكب  عدد  بلغ  فيام  أجنبي  زائر  مليون  و)	.	( 
املشاركة )		0	( موكبًا منها )0	0	( موكبًا حمليًا 
املشاركة فهي  الدول  أما عدد  أجنبيًا،  و)		( موكبًا 
عظمة  للجميع  تتضح  وهكذا  أجنبية.  دولة   )	0(
ورضورة  املتاحة  الكبرية  والــفــرص  الــزيــارة  هــذه 

التفكري والتخطيط لالستفادة منها.

أرضية  تشكل  أن  األربعينية  للزيارة  ويمكن 
واإلسالمية،  الوطنية  اهلوية  وتنمية  للوحدة  مناسبة 
القيم  وتارخيي  وديني  وطني  التزام  قضية  وجعلها 
والعقيدة  واللغة  االجتامعية  والتقاليد  احلضارية 
واإليامن وعدها واجبًا وطنيًا ودينيًا يقع عىل مسؤولية 

احلكومة واجلامعات واألفراد واملؤسسات.

ويمكن استثامر الزيارة لتحقيق االنتصار ومواجهة 
وتزيق  العراق  ضد  التآمر  حتيك  التي  املخططات 
نسيجه االجتامعي، فالزيارة تسهم يف تالحم املجتمع 
وصفر!!  حمرم  يف  وليس  يومية  تصبح  أن  ويمكن 
العراقيني  بعض  عند  تطوعي  عمل  من  نــراه  ومــا 
يومي  عمل  إىل  يتحول  أن  يمكن  اخلدمات  وتقديم 
وسلوك ظاهر يد من الرصاعات الطائفية والقومية 

والعنرصية.

وتعد زيارة األربعني أكرب زيارة يف العامل فهي من 
احلسينية  للمسرية  الوالء  تؤكد  التي  املامرسات  أكرب 

مبدًأ ثابتًا يف النفوس وعقيدة راسخة يف األذهان.

لإلعالم دور كبري يف نرش الفكر احلسيني ومواجهة 
الفكر املتطرف الذي يسعى لقمع الفكر احلسيني وال 
والسعي  العاشورائي  العزاء  موسم  استثامر  من  بد 
أراد  هكذا  اهلل  ألن  احلسينية  الثورة  أهداف  لتحقيق 
للحسني أن يكون جمددًا لإلسالم ومتمام لدين جده 

.حممد

بني  والــرش  اخلــري  بني  مستمر  رصاع  هناك  إذن 
الطغاة وأعواهنم وبني املخلصني لإلسالم واإلنسانية 
ومواجهة  اإلنسانية  طريق  يف  رائــدًا  احلسني  وكان 

الضالل والعبودية.

ينبغي التخطيط والتفكري العميل والعلمي لعوملة 
كل  إىل  وإيصاله  اإلســالم  وعاملية  احلسيني  الفكر 
واخلري  احلق  مع  الفكر  هذا  أن  طاملا  العامل  يف  زاوية 

واجلامل اإلنساين.

حدث  وأضخم  قوتنا  نقطة  احلسينية  القضية  إن 
يف تارخينا وأقوى حركة ثورية يف التاريخ اإلسالمي، 
لذلك جيب أن تعومل وتتسع وتتمدد واالستفادة من 
اجواء احلرية املوجودة يف أكثر بلدان العامل واستثامر 
الفرص املناسبة لتحقيق عوملة عاشوراء ونرش قيمها 
يف ربوع العامل، وذلك باالستفادة من وسائل اإلعالم 
وإيصال  املعلومات  وتكنولوجيا  احلديثة  املتنوعة 
هتم  قضية  ألهنا  احلسيني  والفكر  احلسينية  القضية 
العدل  عىل  يقوم  ال  عامل  يف  نعيش  ونحن  العامل  كل 
األكثرية  عىل  األقلية  سطوة  من  ويعاين  واملساواة 
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ويعاين الشعب من سطوة اجلالدين والطغاة.

رمز  أن  من  اثنان  خيتلف  أن  يمكن  ال  لذلك 
وطوائفه  املجتمع  يوحد  ــذي  ال هو   احلسني
الوالء واالنتامء  نَّة عىل طريق  السُّ يوحد  فهو  وأديانه 
وبقية  مجعاء  اإلنسانية  ويوحد   احلسني جد  إىل 
األديان عن طريق االنتامء اإلنساين ألهداف مشرتكة 

وهي كره الظلم والطغيان ونرصة املظلوم.

ولذلك يمكن هلذه الزيارة وغريها من املناسبات 
عليها  يتفق  مناسبة  أرضية  وتشكيل  العامل  حتويل 
اجلميع واالتفاق عىل مشرتك )ديني، تارخيي، إنساين( 

يرسخ مفهوم السالم والتعايش السلمي.

إنسانية  لقد ظلت حادثة استشهاد احلسني شعلة 
ال تنطفئ مهام حاول أعداؤها إطفائها فلم يفلحوا يف 
ذلك ولعمقها اإلنساين يمكن تأسيس هوية إنسانية 
كربالء.  من  وقوهتا  خلودها  عنارص  تستمد  مجعية 
جلميع  احلسني  لإلمام  األربعني  زيــارة  كونت  وقد 
املكونات الشعب العراقي نوعًا من التوافق املشرتك 
ونشاهد  والنزاهة،  واالستقامة  الوطنية  والقدوة 
انطالقها من مجيع حمافظات العراق وقراه ومدنه نحو 
نبي  حفيد   الشهداء سيد  رضيح  حيث  كربالء 
الوالء  املذهبية عن طريق  يوحد  فهو   ،اإلسالم
عن  ــان  األدي ويوحد   احلسني جد  إىل  واالنتامء 

طريق االنتامء اإلنساين جلذر مشرتك.

ثوار العالم ومفكروه والح�شين

ومفكروه  العامل  ثــوار  منها  استفاد  الثورة  هذه 
ومصلحوه فمنها تعلم مانديال األفريقي وجيفارا يف 

يف  وغاندي  الفيتنامي،  منه  وهويش  الشاملية  أمريكا 
األمريكي  الرئيس  فرنسا ولنكولن  اهلند وديغول يف 
قال  الــذي  الصيني  وماوتسيتونغ  العبيد،  وحمــرر 
استقبلها  عندما  بوحريد  مجيلة  اجلزائرية  للمناضلة 
))عندكم الدروس وجئتم تأخذون الدروس منا، إهنا 
ثورة احلسني(( )		(، والزعيم اهلندي هنرو استلهم من 
اهلنود  املحرومني  حقوق  عن  للدفاع  احلسني  مبادئ 
وطالب  الكرايس  عشاق  من  حقوقهم  سلبت  التي 

السلطة.

من  األمريكي  الزعيم  لوثر(  )مارتن  املصلح  أما 
أصول أفريقية احلاصل عىل جائزة نوبل للسالم الذي 
دعا شعبه لإلصالح والتأيس باإلصالح الديني الذي 

.دعا اليه الزعيم العريب احلسني بن عيل

انجيال(  )ماركوس  االرجنتيني  املفكر  ويقول 
ألنه  العامل  يف  الثورية  احلركة  أركان  أحد  احلسني  إن 
والعمل  األنــا  من  التجرد  يف  األمثلة  أروع  رضب 

إلهانة رجال السلطة املارقني.

ويقول الزعيم األملاين )هتلر(: عليكم أهيا اجلنود 
التفت  التي  املثابرة  النخبة  بتلك  االقتداء  األبطال 
حول زعيمها احلسني الذي تكن من أن هيز مضاجع 

أركان دولة قوية ذهبت فيام بعد اىل اهلاوية. 

ــري:  اجلــزائ بومدين  ــوار؛  هـ الرئيس  ويــقــول 
التاريخ  )يفخر العرب هبكذا رموز فطاحل خلدهم 
وتعلقت أسامؤهم بقلوب أحرار العامل الذين اقتبسوا 

من املبادئ السامية التي نادى هبا احلسني اخلالد(

أما الرئيس الرتكي )اتاتورك( فيقول: إن احلسني 
واحلرية  النضال  يف  راقية  دروســًا  علمنا  فذ  قائد 
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ثابتة  بعزيمة  فحملناها  النفس  رشف  عن  والدفاع 
وحققنا النرص عىل أعدائها.

مدرسة  إن  فري(  )جون  النمساوي  املفكر  ويقول 
ألهنا  التارخيية  البرش  مدرسة  هي  الرتبوية  احلسني 
جامعة لكل املبادئ اهلادفة التي تدعو إىل قيام جمتمع 

إنساين متطور.

))إن  فيقول:  بريك(  )جاك  الفرنيس  املؤرخ  أما 
سلطة  كل  تكشف  باتت  التاريخ  يف  احلسني  حركة 
حاكمة جائرة واستمرت روح هذه احلركة إىل يومنا 

هذا((.

تصف  الربيطانية  )االنتدبندت(  صحيفة  وإن 
يف  ديني  جتمهر  ــى  وأرق أكــرب  بأهنا  األربعني  ــارة  زي
العامل وهي رسالة سالم وحتٍد لإلرهاب. إنه التجمع 
روحية  مضامني  يمل  الذي  العامل  يف  األبرز  الديني 
العامل يدث اآلن  وقيمية، وأنه أعظم جتمع ديني يف 
له  صدى  ال  التارخيي  احلدث  هذا  وأن  العراق،  يف 
عدد  يفوق  حيث  العاملي  الصمت  غري  الغرب  يف 
الزائرين أكثر من مخس مرات عدد احلجاج إىل بيت 
القائمني  فإن  التحديات  ورغم  مكة  يف  احلــرام  اهلل 
عليها من العراق وخارجه يرصون عىل إحيائها ضد 
القتل واإلرهاب يف العامل أمجع إذ يتم توزيع أكثر من 
)00	( مليون وجبة طعام يف العامل يتربع فيها الفقراء 
واخلريون وأكرب عدد من املتطوعني يف العامل، ويدعو 
كاتب املقال لتسجيل هذا التجمع يف كتاب )غينيس( 

لألرقام القياسية بأنه أكرب جتمع برشي يف العامل. 

وتقدم  العامل  يف  للقيم  الرئيسة  املنابع  أحد  وتعد 
فيها أكرب مائدة طعام يف العامل، وأن وسائل اإلعالم 

تغض الطرف عن هذا احلدث، وهي أعظم ملحمة 
له  أبعادها ومضامينها اإلنسانية خالف ما تروج  هلا 
تارس  وهي  القيم  ادعــاء  من  اإلرهابية  التنظيامت 

أبشع أنواع القتل واإلرهاب.

فوائد زيارة الأربعين

اإليامنية . 	 باألخوة  الشعور  اجتامعية:  فوائد 
والوالئية.

	 ..الشعور باالنتامء إىل احلسني

التكافل االجتامعي والتعاون.. 	

الشعور باملساواة عند السائرين.. 	

	 ..الظهور صفًا واحدًا أمام أعداء أهل البيت

تعارف الناس وتعاوهنم.. 	

رؤوس . 	 وزيارة  عمل،  فرص  اقتصادية:  فوائد 
وسياحة  التجارية،  السلع  وتنوع  أجنبية،  أموال 

دينية.

فوائد شخصية: تعلم االنضباط والسري عىل نحو . 	
الزائر  وقدرة  امليش،  برياضة  والعالج  منتظم، 

عىل التحمل والصرب، وتفريغ اهلموم والغموم.

الوالية . 	 مبدأ  جتسيد  وعقائدية:  دينية  فوائد 
وتأكيد  بالعصمة،  للحسني  والشهادة  لإلمام، 

اهلوية اإلسالمية.

مهرجان . 0	 احلسني،  مبايعة  سياسية:  فوائد 
سنوي كاحلج ترعاه السامء.
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فوائد تربوية ونف�شية من زيارة المرقد الح�شيني 

 حتولت املراقد املقدسة ومرقد اإلمام احلسني
خاصة اىل مصدر إشعاع وملجأ ومالذ آمن للفقراء 
املتعبني  واحة  وأصبح  والتائبني  واملذنبني  واملساكني 
وملن آمن باهلل وواىل أهل البيت، ومكانًا إلنعاش 
وحمرابًا  واحلزينة  املعذبة  للنفوس  وشفاء  ــروح  ال
للتخفيف  وباحة  املرهق.  القلب  لتنشيط  روحيًا 
من  املركزة  للعناية  وردهة  الدنيا  احلياة  ضغوط  من 
امراض النفس والقلب والنفاق واألنا.. وهنرًا كبريًا 
ومتعلقات  الشياطني  ووســاوس  األدران  لغسل 
الدنيا. وهذا املحراب احلسيني الرشيف عيادة لعالج 
كل األمراض النفسية وتفكيك العقد النفسية وطرد 
لتعلم  مكانًا  املتفلسفة.  واإلحلادية  الظالمية  األفكار 
والفداء  والتضحية  الثورية  والقيم  والتواضع  الزهد 
ألننا نعيش مع نموذج رباين متدفق ومعطاء.. يمتاز 
النفس اإلنسانية  باجلامل واإلبداع األخالقي.. مجال 
مع  التامهي  والتكامل..  والنقاء  الصفاء  إىل  املتطلعة 
هذا الرمز العظيم الذي يمل تراث األنبياء وخالصة 
الفكر اإلهلي.. ويولد مع كل يوم جديد ويضحي من 

جديد.

الزيارة يتحرر اإلنسان كاماًل من اإلنانية  يف هذه 
والنرجسية وحب الذات والغرور وحالة فريدة من 
اإلنساين  واالرتقاء  اإلجيايب  والتفاعل  الذات  نكران 
أخرى  أماكن  يف  جتدها  ال  عالية  روحية  مراتب  إىل 
اجلنسيات  كل  من  البرش  وازدحــام  الناس  كثرة  مع 
الناس  وهؤالء  كربالء..  مدينة  وصغر  احلار  واجلو 
البسطاء.. بإجيابياهتم  الناس  من السواد األعظم من 
وملتزمني  منتظمني  تراهم  لكنهم  وسلبياهتم.. 

األخالق الكريمة ومنضبطني يف السري ومتساحمون.. 
وال حتدث يف هذه املسرية اإلهلية احلسينية أية مشاكل 
ألداء  متوجه  اجلميع  ــداءات،  ــت واع ومشاجرات 
ومواساة  اهلل  من  الغفران  وطلب  الزيارة  مناسك 

احلسني ومشاركة زينب يف أحزاهنا ومصاهبا.

وهم يندفعون بتلقائية واندفاع ذايت دون مساعدة 
تشجيع  وال  معينة  جهة  من  حتريض  أو  الدولة  من 
عىل  امليش  ويفضلون  خارجية  جهة  أو  سلطة  من 
من  السبايا  ومواساة  والثواب  األجر  لزيادة  األقدام 
رووا  الذي  الشهداء  أبناء  اليتامى  واألطفال  النساء 
بدمائهم هذه امللحمة اإلنسانية اخلالدة، وأيضًا تعطي 
لنرصة  جــاؤوا  أهنم  )املشاية(  هلؤالء  أخرى  رسالة 
احلسني.. ويصل عند الزائرين نوع من التطهري 
الذايت واألرشاق الروحي واالنشداد إىل منهج اإلمام 
التي قدم نفسه وضحى من اجلها  احلسني والقضية 
قُل  وحبه:  ومودته  اإلسالم  نبي  من  قريبًا  ليكون 
 قيل  ةَ ِف الُْقْرَبٰ ْجًرا إِلَّ الَْمَودَّ

َ
أ لُُكْم َعلَيْهِ 

َ
ْسأ

َ
لَّ أ

وفاطمة  عيل  قال:  قرباك.  هم  ومن   :اهلل لرسول 
.واحلسن واحلسني

تنمي  أهنا  األربعني  لزيارة  الرتبوية  الفوائد  ومن 
التاريخ  واستلهام  واجلهاد  للتضحية  االستعداد 
 ..احلسني وثــورة  اإلســالم  ملعارك  اجلــهــادي 
وزيارة األربعني هي تدريب عميل عىل اجلهاد وحتمل 
الشهادة يف سبيل اهلل  الصعاب واملشاق والتطلع إىل 
باملوت يف  التطوعي واالستهانة  العمل  والرتبية عىل 

سبيل اهلل.

تربوية(  )دورة  بمنزلة  األربعني  زيــارة  أيــام  إن 
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يدخلها مجيع الزائرين يتعلمون فيها دروسًا حسينية 
مكانة  تعزز  إذ  الطف  معركة  هبا  حفلت  عظيمة 
أهل  شباب  سيد  بوصفه  املؤمنني  نفوس  يف  احلسني 
واألخالق  السوي  السلوك  عىل  والتشجيع  اجلنة، 
الفاضلة.. ويتعلم منها األطفال والشباب األخالق 
هلؤالء  املليونية  الزيارة  هذه  وتتيح  احلسنة  واألعامل 
الناشئة أن يتعلموا الكرم والسخاء واإليثار والتعارف 
والوفاء واالحرتام وكذلك يتعلم الطفل والشاب فن 
التخاطب واحلوار والثقة بالنفس ملا يشاهده يف طريق 

الزائرين األربعني.

م�شاهد من طريق الزائرين في زيارة الأربعين 

عرب  مــن  املعزين  مشاعر  إىل  تستمع  ــت  وأن
البيت  ألهل  حبهم  عن  يتحدثون  وكيف  وأجانب 
وطيبة الشعب العراقي وكرمهم وسخائهم وأخالقهم 
الكويت  من  الطريق  طول  عىل  ومضافاهتم  النبيلة 
راقية  وخدمة  كربالء..  إىل  بغداد  ومن  كربالء  إىل 
أخرى  وخدمات  ودواء  وسكن  ورشاب  طعام  من 
جمانية(  وسياحية  روحية  )سفرة  روحانية  وأجــواء 
 احلسني يركها  روحية  قوة  أي  العامل،  لفقراء 
وأي نشاط وطاقات خالقة ويبذهلا عشاق احلسني يف 

خدمة الزائرين.. 

التي  واخلدمة  والكرم  االجتامعي..  احلراك  هذا 
يقدمها العراقيون أدهش العامل وكل زائر إىل العراق، 
املقدسة  العتبات  املشتاقني إىل زيارة  كيف يستقبلون 
والناس تنطلع إىل شفاعة أهل البيت وشهداء كربالء 
الثقلني  يقول: ))أين خملف فيكم  كيف ال والرسول 

لن  هبم  تسكتم  إن  ما  بيتي  أهل  وعــرتة  اهلل  كتاب 
تظلوا بعدي أبدًا(( وقال أيضًا:))حسني مني وأنا من 

حسني(( ))أحب اهلل من أحب حسينًا((.

العدد )40( في القراآن وال�شنة النبوية 

واألحاديث  الكريم  القرآن  يف  أربعني  ذكر  تكرر 
َْذُتُم  ْرَبعِنَي َلْلًَة ُثمَّ اتَّ

َ
الرشيفة: ِإَوذْ َواَعْدنَا ُموَس أ

َها  فَإِنَّ َظالُِموَن)		( وقال  نُتْم 
َ
َوأ َبْعِدهِ  الْعِْجَل ِمن 

فََل  رِْض 
َ
ال ِف  يَتِيُهوَن  َسَنًة  ْرَبعِنَي 

َ
أ َعلَيِْهْم  َمٌة  ُمَرَّ

ُموَس  الَْفاِسقِنَي)		( وَوَواَعْدنَا  الَْقوِْم  َس َعَ 
ْ
تَأ

َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ  تَْمْمَناَها 
َ
َوأ َلْلًَة  ثََلثنَِي 

.)		(ْرَبعِنَي َلْلًَة
َ
أ

أما األحاديث النبوية فكثرية اخرتنا منها ما له عالقة 
بالبكاء عل امليت: 

قال الرسول: ))إن األرض لتبكي عىل املؤمن 
أربعني صباحًا((.

وعن اإلمام الباقر أنه قال: ))إن السامء بكت 
عىل احلسني أربعني صباحًا((.

كثري  البــن  ج0		/		  والنهاية  البداية  ويف 
احلسني  قرب  العبايس  املتوكل  عندما هدم  )			هـ(: 
أثره  ليمحي  احلسني  قرب  عىل  أجــري  ملا  املــاء  ))إن 
بني  من  أعرايب  فجاء  يومًا..  أربعني  بعد  املاء  نضب 
وقع  حتى  ويشمها  قبضة  قبضة  يأخذ  فجعل  أسد، 
عىل قرب احلسني، فبكى وقال: بأيب أنت وأمي، ما كان 
أطيبك وأطيب تربتك!! وأنشد يقول: أرادوا ليخفوا 

قربه عن عدوه فطيب تراب القرب دل عىل القرب.

واألربعون عادة مرصية قديمة منذ عهد الفراعنة 
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ما زال املرصيون يزاولوهنا ويذهبون إىل قبور موتاهم 
وألحياء ذكراهم.

ويف املسيحية هناك )قداس األربعني( تصيل عىل 
أرواح موتاهم بعد مرور أربعني يومًا عىل وفاهتم.

تقديم الإمام الح�شين اإلى العالم

نقدمه ثائرًا ومصلحًا كبريَا ضد التخلف والظلم . 	
واجلور ومتطلعًا إىل حكم عادل.

إىل . 	 وداعيًا  واملحرمني  للفقراء  نصريًا  نقدمه 
حقوق اإلنسان وداعاًم إىل حريته.

ال . 	 للطغيان  متحديًا  صابرًا  صلبًا  قويًا  نقدمه 
ضعيفًا يستجدي العطف والرمحة ورشبة ماء من 

أعدائه.
احلسني . 	 يقدم  أحيانا  واإلعالمي  املنربي  خطابنا 

بأنه حارب يزيد ألن يزيد يرشب اخلمر الالعب 
مع القرود.. هذا اخلطاب يف نظر اآلخر وال سيام 
الغرب يرى أن يزيد شخصية لطيفة ورومانسية 
اخلمر  يرشب  ألنه  وحساس  مرهف  مزاج  وذو 
يرتمون  وهم  األليفة  احليوانات  ويالعب 
معها.  ويتكيف  احليوانات  يريب  الذي  اإلنسان 
االنسان  حلقوق  راعيًا   احلسني نقدم  وإنام 

ومطالبًا للحرية والعدالة.
نقدمه قائدًا ملسرية األمة وراعيًا ملصاحلها ومكماًل . 	

.لرسالة حممد
والعقيدة . 	 املبادئ  عىل  ثابتًا  عسكريًا  قائدًا  نقدمه 

ضد أوباش وجهلة.
نقدم اإلسالم هبذه اخلارطة بدايته )مكة - املدينة . 	

- كربالء( فال يكتمل اإلسالم إال بعطاء كربالء 

فإذا استثنينا كربالء يقدم اإلسالم مشوهًا ومسيئًا 
.إىل رسالة حمحمد

امللوك  )إسالم  ذلياًل  خانعًا  إسالمًا  يكون  أن  إما 
عمياًل  كان  وإن  حتى  األمر  ويل  وطاعة  والسالطني 
)إسالم  فوبيا  )اإلســالم  وأما  جاهاًل(  أو  فاجرًا  أو 
وأخواهتا(  وداعش  القاعدة  أو  والتكفري  اإلرهاب 
البيت  أهل  ومدرسة  احلسني  مدرسة  قدمنا  إذا  أما 
واملنفتح  واملتطور  املعتدل  احلقيقي  اإلسالم  يكتمل 
عىل اآلخر إسالم الكرامة واحلرية وكام قال الرسول 

))حسني مني وأنا من حسني((.

وسهري  مــطــاوع(  )كــرم  املــرصي  الفنان  قصة 
الفنان  ورافقهم  كربالء  إىل  جاؤوا  الذين  املرشدي 
قصة  حــول  فلم  اخــراج  أجــل  من  العاين  يوسف 
هذا  لعمل  وحتمس  األماكن  كل  وزار   احلسني
الفلم إال أنه طلب قارئًا جيدًا ملقتل احلسني وجلسوا 
ليوسف  قال  ثم  عميقًا  بكاًء  وبكى  يستمعون  مجيعًا 
العاين: )مل يبِق يل هذا القارئ شيئًا أقوله جديدًا يزاد 

عىل هذه املأساة(، وقفل راجعًا إىل القاهرة؟

يعطي  ومرسحيًا  سينامئيًا  احلسني  قصة  )تثيل 
الوجدان  تدخل  أن  وممكن  عامليًا  إنسانيًا  طابعًا 
ان  لعاشوراء  يؤمن  وذلك  الوسائل  هبذه  اإلنساين 
من  يرتبى  اإلنسان  ألن  املعارص  اإلنسان  عىل  تنفتح 

خالل وسائل التواصل(.

أيام  قتل  الكعبي(  الزهرة  )عبد  املقتل  قــارئ 
الطاغية ألن صوته مؤثر يف قراءته للمقتل.

ألن  يومًا   )	0( سجن  الساعدي  عيل  الشيخ 
صوته يشبه صوت الشيخ الوائيل.
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اقام راديو )LBC( يف لندن وحتدث ممثل الرشطة 
الربيطانية عن املسرية احلسينية املرخصة لـ)0	( آالف 
سرتيت  اكسفورد  شارع  اخرتقت  وعندما  شخص 
الكامرات  وسجلت  أضعاف  مخسة  إىل  تضاعفت 
يفوق  عــددًا  ــوزراء  ال رئاسة  مشارف  عىل  الرقمية 
)0	( ألفًا، وكانت املسرية منضبطة ومل تسجل عليها 
أي خمالفة سوى شكوى واحدة من دولة عربية أبدت 
انزعاجها وقلنا هلا: ال داعي هلذا االنزعاج )االنكليز 
متاجر  رابطة  املسلمة(.  العربية  الدولة  هلذه  يقولون 
اكسفودر يقولون: مل نتأثر من املسرية وأسعدنا مرور 
ومعدل  واحــدة  ساعة  خالل  شخص  ألف   )	0(
عاماًل  تكلف  مل  البلدية:  أما  أعــىل!!  كان  املبيعات 
واحدًا بتنظيف الشارع بعد املسرية وأكثر من )0	( 
ألف وجبة طعام وأكثر من )00	( قنينة ماء وعلبة 

عصري قدمت يف هذه املسرية احلسينية.

علم  بحسب  احلسينية  الطقوس  تكون  هنا  ومن 
النفس االجتامعي طرائق للدفاع يلجأ اليها اإلنسان 
بديل  بطقس  يأيت  أو  منه  ليتخلص  أو  املحرم  ليتقي 
وهبذا  ذنوب  من  به  قام  ما  تعويض  بإمكانية  يعتقد 
تلك  من  النفس  لتطهري  أدوات  الطقوس  تصبح 

التهديدات الوجودية.

توجيه  يف  فعال  أثر  له  سايكولوجي  بعد  وهناك 
أوقات  يف  وبخاصة  الطقوس  واستمرارية  السلوك 
الشدائد واملحن واألزمات النفسية واالجتامعية وقد 
أشار عامل النفس االجتامعي )أرث فروم( إىل اجلذور 
املطاف  هناية  يف  هو  الذي  للطقس  السايكولوجية 
عن  تظهر  التي  واملشاعر  األفكار  عن  رمزي  تعبري 
طريق السلوك ومهام تكن األسباب دينية أم اجتامعية 

وهناك أسباب أخرى ال واعية تتداخل معها.

من  نوع  إىل  ــراد  األف ترفع  الطقوس  ممارسة  إن 
الــذي هــو يف جوهره  الــصــويف  احلــامس والــوجــد 
تنفيس النفس عن شتى أنواع املكبوتات االجتامعية 
عن  الدفاع  آليات  هي  التي  والنفسية  والسياسية 
من  شكل  هي  مثلام  واختبارها.  ومعرفتها  الــذات 
تردًا  كونه  من  أكثر  واملؤقت  السلبي  التمرد  أشكال 

نحو اآلخر الذي هو سبب فيه.

شعائر  يف  الوجدانية  املشاركة  أن  بعض  ويعتقد 
عاشوراء واحلزن والبكاء احلار واللطم يصبح قلياًل 
احلسني  حتملها  التي  الدامية  املأساة  بحجم  باملوازنة 
تتحول  وحيث  عاشوراء،  يوم  وصحبه  بيته  وأهل 
كل  من  املحارص  اإلنسان  كاهل  تثقل  التي  املعاناة 

مكان إىل وعد وأمل يف الشفاعة والنجاة.

األديان  بني  التفريق  )مؤامرة  كتاب  يف  جاء  ماذا 
كواليس  ــن  )م بــرانــت  مايكل  للدكتور  اإلهلــيــة( 
عن  هبا  كشف  مقابلة  معه  أجريت  وقد  املخابرات( 
 )C.I.A( األمريكية  للمخابرات  مــدروس  برنامج 

وموجه ضد املذهب الشيعي والشيعة عامة. 

حتت  لقرون  اإلسالمية  البالد  ظّلت  وخالصته: 
سيطرة الدول الغربية ورغم أن أكثر الدول اإلسالمية 
أنظمتها  أن  إال  األخــري،  القرن  يف  استقالهلا  نالت 
السياسية واالقتصادية وال سيام الثقافة االجتامعية ما 
اآلن،  حتى  هلا،  وتابعة  الغربية  السيطرة  حتت  زالت 
أبان عام 				 نجحت الثورة اإلسالمية يف إيران، 
بداية األمر  وسبب ذلك ألمريكا خسائر فادحة، يف 
الشعب  إلرادة  تلبية  جاءت  الثورة  أن  نتصور  كنا 
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من  واستفادوا  ذلك  استغلوا  قادهتا  وأن  املتدين، 
األوضاع يومذاك وأنه بزوال الشاه يمكننا االستمرار 
بمرور  لكن  مناسبني،  أفراد  خالل  من  سياستنا  يف 
ومفاهيمها  اإلسالمية  للثورة  الثقافة  وتوسع  الزمن 
ورسياهنا لدول املنطقة باخلصوص العراق وباكستان 
خمطئون  أننا  عرفنا  أخرى،  ودول  والكويت  ولبنان 
جلسات  إحــدى  يف  السابقة.  حتليالتنا  يف  جــدًا 
االستخبارات بحضور كبار مسؤوليها وحضور ممثل 
االستخبارات الربيطانية، توصلنا إىل نتيجة حاصلها: 
الشاه  سياسة  بسبب  تنترص  مل  إيران  يف  الثورة  ))أن 
جتاهها فقط، بل هناك عوامل أخرى، مثل قوة القائد 
الديني وهيبته، واستغالل ثقافة الشهادة التي ترجع 
 جذورها إىل حفيد نبي اإلسالم )اإلمام احلسني
قبل 00		 عام وتروج هذه الثقافة وتتد يف العمق 
كل عام أيام حمرم عرب العزاء احلسيني. وتوصلنا أن 
الشيعة هم أكثر فعالية وأنشط من بقية أتباع املذاهب 
عىل  أوســع  حتقيق  جرى  اجللسة  هذه  يف  ــرى.  األخ
طبق  منظمة  وبرامج  خطة  ووضع  الشيعي  املذهب 
مليون  لذلك )0	(  التحقيقات، وقد رصدت  تلك 

دوالر.

وقد تم ترتيب ذلك عل مراحل ثالث:
مجع املعلومات واإلحصاءات الالزمة.. 	
حتديد األهداف عىل املدى القصري، مثل الربامج . 	

اإلعالمية ضد الشيعة، وإثارة االختالفات بينهم 
وبني املذاهب.

حتديد أهداف عىل املدى البعيد، تتكفل باجتثاث . 	
املذهب الشيعي من أصوله.

عماًل باملرحلة األوىل أرسل حمققون وخرباء لتوفر 

إجابات عن األسئلة اآلتية:

وأماكن أ.  العامل  يف  الشيعة  نفوذ  مناطق  ما 
وجودهم؟

وكيف ب.  السنية  الشيعية  اخلالفات  نثري  كيف 
نستفيد من ذلك لصاحلنا؟

بعد مجع املعلومات من خمتلف مناطق العامل وبعد 
النتائج  عىل  حصلنا  النظر  وجهات  وأخذ  البحث 

املهمة اآلتية:

يف  وقوته  الشيعي  املذهب  قدرة  أن  عرفنا  وقد 
هذا  حفظ  يتولون  وأهنم  الدين،  وعلامء  املراجع  يد 
ومل  يتبعوا  مل  الشيعة  مراجع  وأن  وحراسته،  املذهب 
التاريخ مع أي حاكم غري مسلم  يتعاونوا طيلة هذا 
بفتوى  بريطانيا  فشلت  إيــران  ففي  ظامل،  حاكم  أو 
ألمريكا  املوايل  الشاه  حكومة  واقتلعت  الشريازي، 
يستطع  مل  العراق  ويف  اخلميني،  بيد  جذورها  من 
النجف  يف  العلمية  احلوزة  إجبار  قواه  بكل  صدام 
عليها  اخلناق  لتضييق  اضطره  مما  له،  االنقياد  عىل 
وحمارصهتا سنني عديدة. ويف لبنان أجرب آية اهلل اإلمام 
وإرسائيل  وفرنسا  بريطانيا  جيوش  الصدر  موسى 
عىل الفرار، وحزب اهلل اللبناين أوجع جيش إرسائيل 
صغر  رغم  البحرين  ويف  عديدة،  خسائر  به  وأحلق 
حجمها قامت أحداث كبرية ضد احلكومة وأجربهتا 
جارية  األحداث  تلك  تزال  وال  امليثاق،  إجراء  عىل 
بشكل حرب باردة نتيجة عدم تلبية احلكومة ملطالب 

الشعب. 

إن تقيقاتنا أوصلتنا إل نتيجة:

وهي أنه ال يمكن بأي حال من األحوال مواجهة 
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املذهب الشيعي وحماربته بصورة مبارشة وإن هزيمته 
خلف  العمل  من  بد  ال  وأنه  الصعوبة،  غاية  يف  هي 
)فرق  القائل  املثل  طبق  ونعمل  نأخذ  نحن  الستار. 
من  تسد(،  )فرق  االنكليزي  املثل  من  بدالً  ــْد(  وأبِ
وشاملة  دقيقة  برامج  وضعنا  خططنا  ذلــك  أجــل 
للمدى البعيد: من ذلك رعاية الشخصيات املخالفة 
للشيعة والرتويج ملقولة كفر الشيعة بمؤلفات باجلهاد 
ضدهم من قبل املذاهب األخرى يف الوقت املناسب.

خالل  من  الدين  وعلامء  املراجع  سمعة  وتشويه 
الناس  عند  يفقدوا مكانتهم  الشائعات ونحوها كي 
هبا  االهتامم  جيب  التي  املسائل  من  تأثريهم  فيزول 
إن  إذ  اهلل  سبيل  يف  واالستشهاد  عاشوراء(  )ثقافة 
ووهاجة  مهيئة  عندهم  الثقافة  هذه  تبقى  الشيعة 
صممنا  لذا  السنوية،  عاشوراء  مراسم  طريق  عن 
بثقافة  والعبث  وإفساها  الشيعة  عقائد  عىل تضعيف 
حتى  املفاهيم  نحرف  وأن  واالستشهاد  )الشهادة( 
جاهلة  طائفة  سوى  ليسوا  الشيعة  أن  للناظر  يبدو 

هتوى )اخلرافات(.

درو�ض من النه�شة الح�شينية

أفضل  أصحابًا  أعلم  ال  ))أين   :احلسني قال 
من أصحايب((:

توبة . 	 التوبة( هل يل من  الرياحي )درس يف  احلر 
يا أبا عبد اهلل؟ ثم تاب وقدم كل يشء يف سبيل 
اهلل وبعد شهادته قال له احلسني ))أنت حر 
عبودية  من  وحترر  اآلخرة((  يف  وحر  الدنيا  يف 

القديم إىل عبودية اهلل.

احلسيني( . 	 العشق  يف  )درس  الشاكري  عابس 
والثقة يف مبادئ احلسني وأهدافه.

الوفاء . 	 يف  )درس  طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس 
واإليثار واألخوة(.

زينب )عليها السالم( )درس يف القيادة والصرب . 	
واإلعالم(.

زهري بن القني )هداية واعية ودرس يف املبدأية(.. 	
وهنج . 	 القرآن(  صحبة  )درس  خضري  بن  برير 

واضح يف نرصة احلسني.
وضوح . 	 يف  )درس  األرسي  مظاهر  بن  حبيب 

الفقيه واحلق(.

لقد دخل هؤالء األصحاب والصفوة يف مرشوع 
إن  واعية.  بصرية  ذوو  ألهنــم  احلسيني  ــالح  اإلص
لكل  ورمزية  عام  كل  توهجًا  تزداد  احلسينية  الثورة 

البرشية ضد الطغيان وتزداد فاعلية وتأثريًا.

واقعنا  يف  ونستثمرها  نوظفها؟  س/كــيــف 
ونقول  اإلسالمية  للوحدة  نوظفها  هل  املعارص؟ 
)احلسني يوحدنا(، أم نوظفها للفرقة واملذهبية؟ هذا 

.هو جوهر الشهادة احلسينية وأهداف احلسني

عولمة مبادئ الح�شين وحوار الح�شارات

الشهادة  بذكرى  االحتفاالت  أصبحت  أن  بعد 
مجيع  يف  وانتشارها  عام  كل  واسرتجاعها  احلسينية 
ما  أحوج  اليوم  والعامل  عوملتها  من  بد  ال  العامل  دول 
حياة  يف  وانتشارها  احلسينية  املبادئ  عوملة  إىل  يكون 
الظلم  من  يعاين  الــذي  العامل  أنحاء  كل  يف  الناس 

واالضطهاد وسيطرة األقوياء عىل الضعفاء. 
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غرائز  كل  فينا  حتــرك  ومــبــادؤه  احلسني  ــام  اإلم
احلقيقية  األصول  إىل  وتعيدنا  للمواجهة  النهوض 
ابتلعتنا  كلام  اإلنسانية،  والقيم  ــالق  واألخ للدين 
ومواقفها  عاملها  إىل  وجرتنا  املادية  الغربية  العوملة 
احلسينية  املبادئ  سحبتنا  الدنيوية،  وملهياهتا  املادية 
 حممد ومبادئ  لإلسالم  احلقيقية  ــول  األص إىل 
فهي صامم األمان ألجيالنا من ضياع هويتهم العربية 

اإلسالمية. 

)االسرتجاع  آلية  هلا  والطقوس  الشعائر  فهذه 
الدين  ــول  أص الــذاكــرة  إىل  يعيد  ــذي  ال اجلــامعــي( 
بام  للتذكري  مجاعية  أدوات  املعنى  هبذا  وهي  والقيم 
جرى يف املعركة واحلفاظ عليها من الضياع وكذلك 
هبا،  املرتبطة  املوروثة  والعادات  والتقاليد  بالقيم 
احلسينية  الشعائر  واستمرار  البكاء  يفرسه  ما  هو 
التغيري  عمليات  ضد  أمان  صامم  وهي  األجيال  عرب 
))وقد  والدينية:  الوطنية  اهلوية  وضياع  االجتامعي 
علمتنا األنثروبولوجية الثقافية أن العمليات التي يتم 
الطقوس هي ذات وظيفة مزدوجة فهي  تناول  فيها 
تغذي  وثانيًا  الدينية  التصورات  تنشيط  تعيد  أوالً 
اإلحساس بالعودة إىل اجلذور األصلية ويمكن ردها 
إىل محاية الذات من الذوبان واحلفاظ عىل اهلوية من 
والثورة  القلق  حاالت  وإىل  االجتامعية  التغريات 
لإلنسان  يمكن  ال  والتي  منها  الناجتة  واالستالب 

العادي التفريج عنها بسهولة)0	(.

الح�شاد والدرو�ض

ليبدأ  وأجمـــاده،  بــآالمــه  الرهيب  الــيــوم  انتهى 
يف  اإلجيابية  ــاره  وآث وبحصاده  بدروسه  جديد  من 

املجتمع. ومن عجيب التاريخ أن الذين اشرتكوا يف 
قتل احلسني لقوا حتفهم عىل أبشع الصور وأشهرها 
اجلوشن  بن ذي  إىل شمر  زياد  ابن  من  مذلة وهوانًا 
إىل يزيد ومجيعهم قتلوا فارين هاربني ليس فيهم من 

مات ميتة رجل.

احلسني  اختارها  التي  والصمود  احلق  جذوة  إن 
تألقًا  ازدادت  بل  تنطفئ(  )مل  بدمائهم  وأصحابه 
وهباء ما تثل يف أخته العظيمة )زينب( ويف ابنه )زين 

العابدين(.

مل ينحنوا للعاصفة وجباههم عالية رغم الكارثة، 
ومل حتِن الكارثة جباههم وجباه من بقي من آل بيت 
للدور  مكماًل  الزينبي  ــدور  ال وجــاء   احلسني
زياد  ابن  عىل  دخلت  حينام  واضحًا  ونراه  احلسيني 
وسيتوسلون  ضعفاء  منكرسون  أهنم  توقع  الــذي 
أخت  البطلة..  احلسني  أخت  من  عليهم  ليعطف  به 
البطل علمته أن اهلزيمة إنام هي هزيمة الروح ونحن 
مل هنزم ألننا دعاة احلق. تساءل ابن زياد من هذه؟ فلم 
إحدى  أجابته  فلم جتبه حتى  السؤال  كرر  ثم  جتبه.. 

النساء.

تلك زينب بنت فاطمة بنت رسول اهلل، فقال 
فضحكم  الــذي  هلل  احلمد  خزيه:  مداريًا  زيــاد  ابن 
وقتلكم، فأجابته زينب:))بل احلمد هلل الذي أكرمنا 
يفتضح  وإنــام  تطهريًا.  الرجس  من  وطهرنا  بنبيه، 
زياد،  ابن  يا  غرينا  وهو  الفاجر،  الفاسق،ويكذب 

فعاد يسأهلا: كيف رأيت صنع اهلل بأهل بيتك؟؟

إال مجياًل هؤالء  رأيُت  ما  إيامهنا:  فأجابته يف عزة 
مضاجعهم..  إىل  ــربزوا  ف القتل  عليهم  كتب  قــوم 
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وسيجمع اهلل بينك وبينهم فُتحاج وُتاصم فانظر ملن 
الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة)		(.

هذا هو اجلامل الكربالئي مجال القيم واملثل التي 
محلتها هذه املعركة التي أضحت مهرجانًا للشجاعة 
والبطولة والشهادة وقدمت أمجل أطروحة للعامل يف 

التضحية والفداء.

برضب  يزيد  قام  دمشق  إىل  السبايا  وصول  بعد 
ثنايا احلسني بمخرصة كانت يف يده وأنشد:

ــدر شـــهـــدوا ــبـ ــي بـ ــاخـ ــيـ لـــيـــت أشـ

ــل ــع األسـ ــ ــن وق ــزع اخلـــــزرج مـ ــ ج

ــوا فـــرحـــًا ــ ــل ــ ــه ــ ــت ــ ــوا واس ــ ــلـ ــ ألهـ

تــشــل ــد ال  ــ ــزي ــ ي يــــا  قــــالــــوا  ثــــم 

ــال ــت هــــاشــــم بـــاملـــلـــك ف ــبـ ــعـ لـ

ــزل ــ ن وحـــــــي  وال  جـــــــاء  خـــــرب 

حرائرك  تديرك  الطلقاء،  ابن  يا  العدل  ))أمن 
وكيف  سبايا،  اهلل  رسول  بنات  وسوقك  وإمــاءك، 
يرجتى مراقبة من لفظ فوه أكباد الشهداء، ونبت حلمه 
بدماء السعداء؟ فال يستبطئ يف بغضنا أهل البيت ثم 
ببدر  بأشياخك  داعيًا  متأثم وال مستعظم  تقول غري 
شباب  سيد  احلسني  ثنايا  عىل  منحنيًا  يشهدوا،  أن 
إال  فريَت  ما  اهلل  فو  بمخرصتك  تنكثها  اجلنة  أهل 
جلدك، وال حززت إال حلمك، أين الستصغر قدرك 
ولكن  توبيخك،  واستكثر  تقريعك،  واستعظم 

العيون عربى، والصدور حرى. 

أال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل النجباء، 

بحزب الشيطان الطلقاء، فكد كيدك، واسع سعيك، 
تيت  وال  ذكرنا،  تحو  ال  اهلل  فو  جهدك،  وناصب 
وحينا، وال يرحض عنك عارها، وهل رأيك إال فند 
وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم ينادي املنادي 

أال لعنة اهلل عىل الظاملني((.

وهكذا أخزت السيدة زينُب الطاغيَة يزيد وهكذا 
السبايا  ركب  توجه  ثم  عظمته.  أوج  يف  وهو  أهانته 
العابدين  زين  اإلمام  يرافقها  زينب  السيدة  تتقدمه 
الطاهر  اجلسد  إىل   احلسني اإلمام  رأس  بإعادة 
وصحبه  اإلمام  زيارة  مراسيم  أداء  وبعد  كربالء  يف 
السيدة  برفقة   السجاد اإلمــام  توجه  الكرام، 
السبايا  موكب  توجه  ثم  العباس،  بــزيــارة  زينب 
بالعودة إىل املدينة املنورة مع ما جرى هلم من معاناة 
ومآيس وآالم خالل معركة الطف واملعاناة يف الكوفة 
الشاقة  املسرية  تلك  خالل  له  تعرضوا  وما  والشام 

والطويلة)		(.

ونختم حصاد كربالء ودروسها بعظمة التضحية 
وما دامت يف سبيل احلق فهي ال تنتظر أجرًا إال رضا 
اهلل وجنانه، وليس معنى كون التضحية مثوبة نفسها 
أن حترم أبطاهلا من مزاياها وعطاياها.. وإنام أن ترتفع 
واخللود  والقدوة  القداسة  مستوى  إىل  املزايا  بتلك 

ينهي بكل مغانم الدنيا وأجمادها الزائلة!!

يزاالن  ال  باحلياة  وجدارته  اإلنسان  رشف  إن 
من  النبيلة  التضحية  عىل  بقدرته  منوطني  وسيظالن 
الثرى  أما أجسادهم فقد استقرت حتت  أجل احلق، 

الدامي يف أرض كربالء.
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اإلسالمية  البقاع  راحت  فقد  احلسني  رأس  وأما 
أن  منها  كل  فيدعى  إيوائه  لرشف  أدعــاء  تتنافس 
الرأس عندها يعطر أرضها ويبارك محاها. وذلك أمر 

يتسق مع حياة البطل ومصريه.

مل يعد الرأس ملكًا ألرض دون أرض وال لدين 
دون دين. وال لشعب دون شعب.

عزمًا  احلياة  ارادة  بسناه  ويمأل  للحق  ملكًا  صار 
وضمريها نورًا.

المعتر�شون والمنتقدون لزيارة الأربعين

ضللت . 	 ممن  بعضهم  عند  طائفية  أسباب  هناك 
عقوهلم بأحقية اخلالفة ليزيد بن معاوية.

ثورة . 	 ألن  السلطة  وحمبو  املستبدون  احلكام 
احلسني ترفض الظلم واالضطهاد والقتل.

إن زيارة احلسني )إلقاء النفس إىل التهلكة( ألن . 	
هناك اآلالف ممن قتل جراء العامل اإلرهابية.

األعامل . 	 إيقاف  يف  سبب  األربعني  زيارة  إن 
واملتاجر وإغالق الدولة ملؤسساهتا. 

ــالم  اإلس لتعاليم  خمالف  ــر  ــدوائ ال إغــالق  إن 
دائرته  يف  املوظف  ووجــود  املرجعية،  وتوصيات 
األربعني،  ــارة  زي من  أهم  الناس  حاجات  لقضاء 
جهة  إىل  يتوجه  ثم  ركعتني  يصيل  أن  يمكن  ولكنه 
احلسني ويزوره عن بعد ويبقى يف عمله. وبذلك 
يكون قد حصل ثواب األمرين، ثواب الزيارة وثواب 

قضاء حوائج الناس ومعامالهتم.

عززت  إذ  كبرية  فهي  اقتصاديًا  الزيارة  فوائد  أما 

بلغ  فقد  الدينية  السياحة  حيث  من  العراق  موقع 
ــارة  وزي سنويًا،  مليونًا   )	0( كربالء  زوار  عــدد 
أقطار  كل  من  زائر  مليون   )		( وحدها  األربعني 
الوضع  إنعاش  الدنيا واملردود االقتصادي يسهم يف 
االقتصادي عىل عموم االقتصاد العراقي فاملطارات 
إلنفاق  مكانًا  ستكون  العراقية  والسوق  جدًا  نشطة 
دخلهم  لزيادة  فرصة  وللفقراء  والسواح،  الــزوار 

الفردي.

من  كبرية  إيرادات  عىل  حتصل  السعودية  الدولة 
فريضة  تسببه  مما  الرغم  عىل  احلرام  اهلل  بيت  حجاج 
أو  شهًار  تستمر  وشعبية  حكومية  متاعب  من  احلج 

أكثر ولكن ال جتد أحدًا يقلل من شأن احلج.

الرشاوي  تتسابق وتعطي  الدول  بعض  هناك  إن 
كام  الزمن  من  حمدودة  مدة  يف  الناس  تستقبل  حتى 
يصل يف استضافة كأس العامل أو األلعاب األولومبية 

واملسابقات األخرى.

اقتصادية وسياسية  إهنم يصلون عىل مردودات 
واجتامعية من الضيوف.

حمرم  شهري  يف  شعائرهم  يف  يركزون  الشيعة  إن 
وصفر والسيام زيارة األربعني وال يصنعون هذا مع 
النبي حممد، ومن قال اننا ال نقوم بالتعزية وإقامة 
 عيل واإلمام   األكرم النبي  وفاة  يف  املراسيم 

والزهراء واحلسني؟!.
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 الهوام�ض 

ج	، ( 	) احلسني،  اإلمام  حياة  رشيف،  باقر  القريش، 
ص	0	؛ احلسيني، السيد مرتىض )		0	( ملاذا نزور 

اإلمام احلسني، العراق، ص		.

احلسيني، ( 	) الركب  مع  سنة  ص			،  الباقية،  اآلثار 
ج	، ص0		.

واألدوار ( 	) األربعني  زيارة   ،)	0		( مربوك  احلسون، 
مركز  البرصة،  طبع  العباسية،  العتبة  هبا  مرت  التي 

تراث البرصة.

طاووس: ( 	) ابن  للسيد  الطفوف  قتىل  يف  اللهوف 
.			/	

طاووس: ( 	) ابن  للسيد  الطفوف  قتىل  يف  اللهوف 
.			/	

طاووس: ( 	) ابن  للسيد  الطفوف  قتىل  يف  اللهوف 
.			/	

ص			؛ ( 	) اللهوف،  ص	0	؛  األحزان،  مثري  ينظر 
إقبال األعامل، ج	، ص		.

هتذيب األحكام )الطويس(، ج	، ص			.( 	)

وسائل الشيعة، ج		، ص			، باب تأكد استحباب ( 	)
زيارة احلسني، ج	.

عامد الدين الطربي يف كتابه بشارة املصطفى، ص		.( 0	)

الشيخ الطويس، مصباح املتهجد، ص			.( 		)

بحار األنوار، ج		، ص	.( 		)

احلسيني، السيد مرتىض )		0	(، ص		، ملاذا نزور ( 		)
احلسني، ط	، العراق.

وسائل الشيعة، ج		، ص			.( 		)

مرتىض ( 		) السيد   ،)	0		( احلسني  اإلمام  نزور  ملاذا 
احلسيني، العراق، ص		.

مستدرك الوسائل، ج	، ص			-			.( 		)

مستدرك الوسائل، ج	، ص			.( 		)

لقامن: 		.( 		)

النور: 		.( 		)

لقامن: 		.( 0	)

الفرقان: 		.( 		)

القصص: 		.( 		)

النور: 		.( 		)

امليش ( 		) وفلسفة  األربعني   ،)	0		( حيدر  الصميائي، 
إىل احلسني كربالء.

رواه البخاري: رقم 			/	.( 		)

وسائل الشيعة للحر العاميل: 		/0		.( 		)

كامل الزيارات البن قولويه: 			/			.( 		)

كاب ( 		) 		/			؛  املجليس:  للعالمة  األنوار  بحار 
صحيح الرتغيب لأللباين.

كامل الزيارات، البن قولويه.( 		)

بحار األنوار، املجليس: 		/			.( 0	)

كتاب صحيح الرتغيب، لأللباين: 			.( 		)

شجرة طوبى: 	/	. ( 		)

لسان العرب البن منظور 		، مادة مشى.( 		)

هود: 		.( 		)

األنعام: 		.( 		)

النور: 		.( 		)

لقامن: 		.( 		)

اإلرساء: 		.( 		)

القصص: 		.( 		)

الفرقان: 		.( 0	)

نقاًل عن اجلزيرة نت: 	/	/	00	م..( 		)
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وسائل الشيعة، للحر العاميل: 		/0		.( 		)

وسائل الشيعة للحر العاميل: 		/0		.( 		)

حممد حسني فضل اهلل )الندوة(، العدد 		، ص			 ( 		)
)	00	( طبع، قم-إيران.

ابن قولويه، كامل الزيارات: 		-		.( 		)

شاغل ( 		) احلسني  اإلمام   ،)	0	0( رشيد  سعيد  زميزم، 
الدنيا، مؤسسة البالغ، بريوت.

البقرة: 		.( 		)

املائدة: 		.( 		)

األعراف: 			.( 		)

نظرة اجتامعية للشعائر احلسينية، جملة أطياف، بغداد.( 0	)

زميزم، سعيد رشيد )		0	( نساء حول الرسول، دار ( 		)
اجلوادين، بغداد.

خالد حممد خالد )				(.( 		)

الم�شادر والمراجع

* القرآن الكريم 
األلباين، صحيح الرتغيب.. 	

الربقي، املحاسن: 	/			.. 	

احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج		، ص			.. 	

األربعني . 	 زيارة   ،)	0		( معروك  احلسون، 
واألدوار التي مرت هبا.

احلسيني، السيد مرتىض )		0	( ملاذا نزور اإلمام . 	
احلسني، العراق.

خالد حممد خالد )				(، أبناء الرسول يف كربالء، . 	
دار الرتبية، بغداد.

النراقي، جامع السعادات: 	/			.. 	

زميزم، سعيد رشيد، نساء حول احلسني، كربالء.. 	

زيارة . 	  ،)	0		( الرضا  عبد  حممد  الساعدي، 
األربعني املباركة، دالالت وآفاق، ط	، كربالء

قتىل . 0	 يف  اللهوف  )				هـ(،  طاووس  ابن  السيد 
الطفوف، إيران، ج	، 			.

شجرة طوبى، احلائري.. 		

الشيخ الطويس، مصباح املتهجد، ص			.. 		

وفلسفة . 		 األربعني   ،)	0		( حيدر  الصحباين، 
امليش إىل احلسني، كربالء.

الطربيس، عامد الدين، بشارة املصطفى، ص		.. 		

يف . 		 الركب  مع   )	0		( جعفر  حممد  الطبيس 
احلسيني، ج	، ص0		، طبع إيران.

الطويس هتذيب األحكام، ج	، ص			.. 		

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج		، ص	.. 		

مستدرك الوسائل، ج	، ص			-			.. 		

منرب األحزان، ص	0	.. 		
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درا�شة في الأدلة الفقهية للزيارة وم�شير الن�شاء في زيارة الأربعين

م. نرسين فتاحی

معارف اسالمية، جامعة رازی، كرمانشاه
tahoor87@yahoo.com

الملخ�ض

ان زيارة قرب االمام احلسني ال سيام زيارة األربعني بحاجة حتليل فقهي دقيق، فقلياًل ما وقع االهتامم 
باملرأة فقهيًا فيام خيص زيارة األربعني.

من هنا فان هذا البحث يتناول عىل وجه اخلصوص ثالثة مباحث أساسية هي زيارة النساء للقبور، دراسة 
أدلة الزيارة، ومسري النساء لزيارة األربعني.

وبعد دراسة األدلة يف زيارة القبور من قبل النساء، تتم دراسة األدلة الفقهية يف اجلواز، ومن ثم البحث يف 
زيارة األربعني واثباهتا. من هنا فان هذا املقال يبحث عن إجابة هلذا التساؤل: ما هي استدالالت الفقهاء عىل 

زيارة النساء ومسريهن لزيارة األربعني؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم البحث يف ادلة جواز مسرية األربعني لزيارة قرب االمام احلسني، اثبات 
جواز مسري النساء يف األربعني احلسيني ورجحانه وفضيلته، علاًم ان التحقيق يعتمد املنهج التوصيفي والتحلييل 

نة واالمامية.  باالستعانة باملصادر املهمة لدى السُّ

كلامت مفتاحية: الزيارة، مسري األربعني، األربعني احلسيني، األربعني.
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 A study of the jurisprudential evidence of the visitation and the path of

women during the forty visit

M. Nasreen Fattahi

Islamic Knowledge, Razi University, Kermanshah 

Abstract

Visiting the tomb of Imam Hussain, peace be upon him, especially the fortieth pilgrimage, needs a 
careful jurisprudential analysis, as there is little interest in women in jurisprudence with regard to the 
forty pilgrimage.

Hence, this research deals in particular with three main topics: women’s visit to the graves, the study 
of visitation evidence, and the women’s journey to visit the forty days.

After studying the evidence for visiting graves by women, the jurisprudential evidence for permis-
sibility is studied, and then the fortieth visitation is researched and proven. Hence, this article seeks an 
answer to this question: What are the inferences of the jurists on visiting women and their path to the 
forty pilgrimage? In order to answer this question, the evidence for the permissibility of the forty march 
to visit the tomb of Imam Hussein, peace be upon him, was examined. Proving the permissibility of the 
women’s march during the forty days of Husseini and its preponderance and virtue, bearing in mind that 
the investigation adopts the descriptive and analytical approach with the help of important sources of 
the Sunnah and the Imamate.

Keywords: the visit, the march of the forty, the forty Husseini, the forty
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مقدمة

االنسان  أبعادًا أخرى مؤثرة يف حياة  للزيارة  ان   
من قبيل بناء االوارص االجتامعية، خلق راحة البال، 
الزيارة هي  املعنوي واألخالقي. ان حقيقة  التكامل 
وهذا  التبجيل،  لغرض  املــزور  عند  الزائر  حضور 
املزور، ويف ضوء  املسلَّم برشعيته يف حياة  االمر من 
ْمَواتًا 

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُوا ِف َسبِيِل اللَّ اآلية َوَل َتَْسَبَّ الَّ

يُْرزَقُوَن )سورة آل عمران،  َرّبِِهْم  ِعنَْد  ْحَياٌء 
َ
أ بَْل 

األمر ال  فإن  اآلية  		-اآليــة 			(  اآلية 			 - 
حياة وال ممات فيه، فقرب الزهراء ما زال خمفيًا، 
ورغم ان األئمة كانوا يعرفون مكانه عىل وجه 
ك:  )ر-  للزيارة  رسًا  يقصدونه  كانوا  لكنهم  الدقة 

املجليس، بدون تاريخ، 		،			-			(.

امري  ان   الصادق االمــام  عن  روايــة  يف  ورد 
 فاطمة دفــن  أن  وبعد  السالم  عليه  املؤمنني 
ــل يــوم  كـــان يــذهــب اىل قــربهــا ويــبــكــي عــنــده ك
وقد   .)	00/	 املعصومني،  ــارات  زي )موسوعة 
)احلر   للزهراء ــارة  زي  الباقر ــام  االم قــرأ 
قرب  ان  كام   ،)			-			-		 العاميل،	0		هـ، 
يف  الناس  العامة  عن  خافيًا  بقي   املؤمنني أمري 
به.  علم  عىل  كانوا  الشيعة  خواص  لكن  أمره  بداية 
يروي االمام الصادق ان االمام السجاد زار 
القرب وأخذ  املؤمنني ووقف اىل جانب  قرب أمري 
يبكي ومن ثم قرأ زيارة أمني اهلل )ابن قولويه، كامل 
الزيارات،		-0	(. وقد اخرب االمام الباقر عن 
سفره هو وابيه اىل قرب أمري املؤمنني، كام ان أبا محزة 
الثامىل حتدث عن مرافقته لالمام السجاد لزيارة 

امري املؤمنني )املصدر السابق، 		(. ويف عهد االمام 
 املؤمنني امري  دفن  مكان  انكشف   الصادق
 املعصومون األئمة  اخذ  املــزار  اتضاح  وبعد 
بحث الشيعة عىل زيارة القرب الرشيف )ابن قولويه، 
احلسني  ــام  االم كــان  ــارات،		-		(.  ــزيـ الـ كامل 
ليلة مجعة  البقيع كل  يزور قرب االمام احلسن يف 

)املجليس، بال تاريخ،		،0		(.

روايــات  اإلســالم  علامء  أورد  فقد  جانبهم  من 
وآثارها  وآداهبا  وامهيتها  وتارخيها  الزيارة  حول  مّجة 
احلكم  يف  سواسية  والرجال  النساء  ان  ومعطياهتا، 
فيام خيص زيارة قبور ذوهيم وقبور أولياء اهلل، إذ أن 
احكام اإلسالم سّيان فيام خيص املرأة والرجل اال اذا 

كان هنالك دليل عىل االختصاص.

زيارة  يف  ومسريهن  النساء  بزيارة  يتعلق  وفيام 
بل  االخــتــصــاص  عــىل  دلــيــل  ثمة  ليس  ــعــني  األرب
يؤسف  مما  اجلنسني.  كال  مساواة  عىل  دليل  هنالك 
املعنوية  والقيم  العقائد واالحكام  له  تعرضت  ما  له 
خالل  واسع  بشكل  وشبهات  هجامت  من  للزيارة 
وقد  بالنساء.  يتعلق  فيام  سيام  ال  األخرية  السنوات 
استند هؤالء اىل بعض الروايات إلثبات مدعياهتم. 
تعد زيارة االمام احلسني من املستحبات املؤكدة 
)احلر العاميل 0	،			-			،	0	-00	،			-
مزيد  األربعني  يف  السالم  عليه  ولزيارته   ،)			
آثار  ــام  األي هــذه  يف  كربالء  اىل  وللمسري  فضيلة. 
وبركات معنوية كثرية. ان هلذه احلركة العظيمة عمقًا 
األربعينية، وان  تارخييًا وقد صنفت كتب كثرية عن 
البحث يف هذه االحاديث بام يتطابق مع آراء العلامء 
الزيارة  ــواز  ج صحة  يثبت  بــالــروايــات  مستدلني 
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استقراًء  ان  األربعني.  يف  ومسريهن  للنساء  بالنسبة 
شأنه  من  املجال  هذا  يف  العلامء  آلراء  دقيقًا  وحتلياًل 
للمسألة  وواضحة  دقيقة  صورة  املأل  امام  يضع  ان 
وجيلو عن األفكار كل شبهة وريبة. ان الغاية من هذا 
املقال بيان رجحان الزيارة ومسرية األربعني احلسينية 
عىل  األدلة  بيان  عىل  والتأكيد  األكيد،  واستحباهبا 

الزيارة ومسرية األربعني من قبل النساء ودراستها. 

تطرقت  املجال  هذا  يف  صنفت  التي  الكتب  ان 
القبور  لزيارة  الكالمية  او  التارخيية  املوضوعات  اىل 
منظار  من  القبور  بزيارة  اخلاصة  املسائل  تتناول  ومل 

الفقهاء من السنة واالمامية.

نّة كتبًا كثرية يف الزيارة  لقد ألَّف علامء الشيعة والسُّ
من قبيل كتب كشف االرتياب للعالمة السيد حمسن 
يف  والزيارة  احلميد،  عبد  لصائب  والتوسل  األمني، 
الكتاب آلية اهلل السبحاين، من علامء الشيعة، وكتب 
شفاء السقام يف زيارة خري األنام للسبكي الشافعي، 
الدمشقي، ورفع  الرسول حلصني  الشبهة عن  ودفع 
تأليف  والزيارة  التوسل  احاديث  تريج  يف  املنارة 
حممود سعيد ممدوح من علامء السنة، ومنها ما أورده 
مسلم والبخاري يف الصحيحني وابن ماجه يف السنن 
حتت عنوان كتاب اجلنائز، من احاديث كثرية حول 

الزيارة.

بل  جواز  عن  السنة  اهل  فقهاء  مجيع  حتدث  لقد 
الثامن  القرن  جاء  ان  اىل  القبور  زيارة  واستحباب 
بابن  املعروف  العباس امحد بن حليم  أبو  حيث كان 
ابن  تلميذاه  بعده  ومن  احلنابلة  علامء  أبرز  من  تيمية 
إلنكار  أسسوا  قد  اهلادي  عبد  وابن  اجلوزية  القيم 

زيارة القبور وحتريمها عىل النساء، غري أن آراءهم مل 
من  عليهم  للرد  كتب  تأليف  تم  حيث  رد  دون  تبق 
قبيل كشف االرتياب للسيد حمسن األمني، والغدير/
الدين  لتقي  السقام  وشفاء  االميني،  للعالمة  ج	 

السبكي.

كتاب الوهابية يف منظار اهل السنة تأليف السيد 
رضواين. حتدث املؤلف عن فتوى الوهابية وتطرق اىل 
األدلة يف رشعية زيارة القبور مستندًا اىل دليل الفطرة 
والقرآن والروايات، ثم جرى بيان فتاوى اهل السنة 
املوت،  وذكر  اخلشوع  بعدي  يف  القبور  زيارة  وآثار 
زيارة  ملسألة  اإلشــارة  ثم  ومن  لالموات،  والدعاء 
قرب النبي من منظار القرآن الكريم، وبيان بعض 
الروايات. وجرت اإلشارة اىل زيارة قرب النبي يف 
عليها  اهلل  سالم  الزهراء  فاطمة  مثل  الصحابة  سرية 
اىل  التطرق  تم  حيث  اآلخرين،  الصحابة  وبعض 
استحباب زيارة قرب النبي من خالل ايراد بعض 
الوهابية عىل حتريم  السنة، وادلة  الروايات عن اهل 

زيارة القبور ومنها رواية »ال تشد الرحال«.

قسمني  اىل  الزيارة  املؤلف  م  قسَّ آخر  موضع  يف 
للقبور  النساء  زيــارة  عن  وحتدث  وبدعي،  رشعي 
موضحا جمموعة من الروايات تتضمن ادلة اجلواز، 
وكذلك نقد أدلة الوهابية عىل حرمة الزيارة من قبل 
النساء مبينًا الروايا والفتاوى التي تتضمن جواز زيارة 
القبور. ويف السياق تم احلديث عن فلسفة زيارة قبور 

.أولياء اهلل وفضل زيارة االمام احلسني

اهلل  آية  األنبياء واألئمة: بحث  مراقد  الدفاع عن 
السبحاين يف مواضع من هذا الكتاب اآلثار اإلجيابية 
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الرتبوية  اآلثــار  والسنة،  القرآن  منظار  يف  للزيارة 
الشهداء،  قبور  زيارة  العلامء،  قبور  زيارة  للزيارة، 
القبور  زيارة  اىل  وتطرق   .النبي من  العفو  طلب 
بالزيارة.  الصحابه  وحثه  الزيارة  يف   النبي وسنة 
استحباب  يف  الروايات  اىل  أشار  حديثه  سياق  ويف 
زيارة قرب النبي وحديث ال تشد الرحال. املقاالت 
التي كتبت يف زيارة النساء للقبور عبارة عن: دراسة 
يف حرمة زيارة النساء للقبور يف منظار فقهاء املذاهب 
اإلسالمية لنرسين فتاحي ومحيد ملك مكان، واملقال 
اآلخر رشعية زيارة النساء للقبور مرتكزًا عىل مباديء 
مقدم  موسوي  حممد  للسيد  والسنة  الكريم  القرآن 
حيث تم البحث يف الزيارة ومسرية األربعني. ومقالة 
حتمل عنوان دراسة فقهية يف مشاركة النساء يف مسرية 
األربعني تأليف ليىل ثمني ومعصومة شهرياري وهي 

املقالة الوحيدة املكتوبة عن مسرية األربعني.

تطابق اآراء علماء الفريقين في �شرعية 

زيارة الن�شاء للقبور 

ان التأكيد والتشجيع واحلث عىل زيارة الصاحلني 
االرتباط  من  حالة  خللق  يــأيت  انــام  الدين  ــالم  واع
والعقيدة،  الدين  واحياء  معهم  املعنوي  والتواصل 
العهد  بتجديد  املسلمون  يقوم  الزيارة  خالل  فمن 
فإن  هنا  من  هلــم.  الوفاء  ــالن  وإع الدين  أئمة  مع 
الواهلني  وملجأ  مأوى  كانت  طاملا  املرشفة  مراقدهم 
تصنع  التي  املعرفة  دروب  والسالكني  والتواقني 
الكتب  يف  الشأن  هبذا  كثري  موارد  هنالك  االنسان. 
)الــنــجــفــي،	،			،	0		؛  لالمامية  الفقهية 

مــوســوي  يـــــــــزدي،				،	،			؛  طباطبائي 
 )			،	 تاريخ،  بال  خوئي،  مخيني0			،			؛ 
كثرية  موارد  هنالك  السنة  اهل  مصادر  يف  وكذلك 
جدًا ال ترى فقط عدم حرمة زيارة القبور، بل تفتي 

باستحباب زيارة القبور. 

اىل  احلنفية  فقهاء  بــني  مــن  اإلشـــارة  ويمكن 
»شيخي   ،)		،	،				 )الطحاوي،  »رشنباليل« 
زاده« )شيخي زاده، 	،0		، 				( وابن عابدين 
)ابن عابدين،				،	،			( ومن فقهاء الشافعية: 
 ،)			،				 )السبكي،  السبكي  الدين  تقي 
والقسطالين  تــاريــخ،	،		(  بال  )مسلم،  النووي 
املذهب  وفقهاء  تاريخ،	،	0	(  بال  )القسطالين، 
القايض  ــريش،	،			(،  ــ ــ )اخل ــريش  اخل املالكي: 

عياض )السمهودي،	00	،	،		(.

ــة زيـــارة  ــراه ــة ك ــي ــام يـــرى بــعــض فــقــهــاء االم
احليل  املحقق  الفقهاء  هــؤالء  ومن  للقبور  النساء 
)الشهيد  األول  والشهيد  ــيل،	0		،	،			(،  )احل
األول،				، 	، 		(، ومن فقهاء املالكية: ابن عبد 
الرب )ابن عبد الرب، 	،			( ومن املذهب الشافعي: 
الشافعي   ،)			0  ،	  ،	0	 )الشايش،  الشايش 
)الشافعي، 			، 	، 	00	( والدمياطي )الدمياطي، 
الزركيش )الزركيش،  	،			( ومن فقهاء احلنابلة: 
			(، عبد اهلل بن قدامة )ابن قدامة، بال تاريخ، 	، 
		؛ ج	، 			( وعبد الرمحن بن قدامة )ابن قدامة، 
بال تاريخ، 	، 			(. هنالك فقهاء رصحوا باستثناء 
 األنبياء وقبور   األعظم النبي  قبور  زيــارة 
النساء،  ــارة  زي كراهة  حكم  من  الصاحلني  وقبور 
 ،				 )السينكي،  السينكي  الفقهاء:  هؤالء  ومن 
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الرشبيني،  )اخلطيب  الرشبيني  اخلطيب   ،)		0  ،	
)املليباردي،بال  املليباردي   ،)			  ،	  ،				
البجريمي، )البجريمي، 				،  تاريخ، 	، 			(، 
تاريخ،  بال  )الــبــاجــوري،  الباجوري   ،)			  ،	
)الرميل  الرميل  الشافعية:  فقهاء  ومن   ،)			،	
املرصي االنصاري، 				، 	، 		(، ومن احلنابلة: 
و	،   			  ،	  ،				 احلنبيل،  )البهويت  البهويت 
 ،)			  ،	 )السيوطي،				،  الرحيباين   ،)			
)االردبييل،	0		،	،			(  االمامية  فقهاء  وسوى 
و)املريزا القمي، 				،	،			( هنالك الكثري من 
للقبور  النساء  زيارة  برشعية  افتوا  السنة  اهل  فقهاء 
ويمكن  الكراهة،  او  االستحباب  اىل  اإلشارة  دون 
الرسخيس  احلنفي:  املذهب  من  الفقهاء  اىل  اإلشارة 
خرسو)مثال  مثال  )الـــرسخـــيس،				،		،0	(، 
خرسو، بال تاريخ، 	،			(، ابن نجيم )ابن نجيم، 
)الطحاوي،  والطحاوي  تـــاريـــخ،	،			(،  بال 
الرافعي  الشافعي:  املذهب  ومن   ،)			،	،				
)النووي،  النووي   ،)			،	 تاريخ،  بال  )الرافعي، 
	0		،	،			؛	،			( والعسقالين )العسقالين، 
احلنابلة  مجــهــور  ــال  وقـ  ،)			،	 ــخ،  ــاري ت ــال  ب
)ناصف،  ناصف  قبيل:  من  ايضًا  الزيارة  بجواز 
بال  )الشوكاين،  والشوكاين  ــخ،	،			(  ــاري ت بال 

تاريخ،	،			(. 

جائزة  ليست  للقبور  النساء  زيــارة  فان  هنا  من 
فحسب بل هي راجحة ايضًا. 

العموميات الدالة على جواز زيارة القبور 

وم�شير الن�شاء 

اأ. ا�شتراك المراأة والرجل في الحكام

ان منزلة املرأة تناظر منزلة الرجل يف نظام التكوين 
تعاىل  اهلل  وهب  فلقد  القرآنية،  التعاليم  منظار  يف 
اإلنسانية لروح االنسان ال جلسمه، وان جسمه ليس 
سوى جزء من البدن وهو أداة ليس اال، وقوله تعاىل 
َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  ِي  الَّ َربَُّكُم  اتَُّقوا 
وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاًل َكثًِيا َونَِساًء 
َ َكَن  رَْحاَم إِنَّ اللَّ

َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْل َ الَّ َواتَُّقوا اللَّ

بيان هلذا االمر. ويّكر  َرقِيًبا )النساء 	(  َعلَيُْكْم 
االنسان  عنوان  يمالن  والرجل  املرأة  من  كاًل  بأن 

الذي يتمتع بروح اهلية.

مراحل  عن  احلديث  جيري  املؤمنون  ســورة  يف 
من  صلصال  من  خملوق  االنسان  بأن  اجلنني  خلق 
طني ثم نطفة، فعلقة، فمضغة، ثم خلق عظامًا وُكيس 
نَاهُ َخلًْقا آََخَر )املؤمنون 	( فرّس 

ْ
نَْشأ

َ
باللحم ُثمَّ أ

وحياته  االنسان  روح  بأهنا  العبارة  هذه  املفرسون 
هذا  عىل  بناًء   )		 		،العدد  تري  اسالم:  )باسدار 
االنسان  هيئة  تكوين  مراحل  يف  للجنس  دخل  ال 
بني  فرق  ثمة  وليس  بدنه  يف  الروح  وبث  واستوائه 
إلبداعه  مظهرًا  املرأة  اهلل  خلق  فلقد  والرجل،  املرأة 
ومجاله. ان النبي األكرم يعترب املرأة أمانة بيد الرجل 

)الكليني، أصول الكايف،	،			(.

وبقبوله لبيعة النساء أكد النبي األكرم ان املرأة 
االجتامعية  املجاالت  يف  اإلنسانية  احلياة  كامل  تثل 
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بدورها  اإليفاء  هبا  وحرٌي  والقانونية  واألخالقية 
النبيَّ  النساُء  بايعت  لقد  اإلسالمي.  املجتمع  إزاء 
»بيعة  بـ  تدعى  ما  وتلك  مكة  فتح  يف   االكرم
َها انلَِّبُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَبايِْعَنَك  يُّ

َ
النساء« يَا أ

ِ َشيًْئا َوَل يَْسِْقَن َوَل يَْزننَِي  ْن َل يُْشِْكَن بِاللَّ
َ
َعَ أ

َيْفَتِيَنُه  بُِبْهَتاٍن  تنَِي 
ْ
يَأ َوَل  ْوَلَدُهنَّ 

َ
أ َيْقُتلَْن  َوَل 

َمْعُروٍف  ِف  َيْعِصيَنَك  َوَل  رُْجلِِهنَّ 
َ
َوأ يِْديِهنَّ 

َ
أ َبنْيَ 

 َغُفوٌر رَِحيٌم  َ إِنَّ اللَّ  َ لَُهنَّ اللَّ َواْسَتْغفِْر  َفَبايِْعُهنَّ 
العظيم  بالثواب  )املمتحنة:		(. لقد وعد اهلل تعاىل 
يف  سواء  حد  عىل  والرجل  املرأة  من  لكل  والغفران 
مقابل ما يتحلون به من ايامن وتسليم وصدق وصرب 
الُْمْسلِِمنَي  إِنَّ  العفة  وصيانة  وصيام  وخشوع 
َوالَْقانِتنَِي  َوالُْمْؤِمَناِت  َوالُْمْؤِمننَِي  َوالُْمْسلَِماِت 
ابِرِيَن  َوالصَّ ادِقَاِت  َوالصَّ ادِقنَِي  َوالصَّ َوالَْقانَِتاِت 
قنَِي  َوالُْمَتَصّدِ َواْلَاِشَعاِت  َواْلَاِشعِنَي  ابَِراِت  َوالصَّ
َواْلَافِِظنَي  ائَِماِت  َوالصَّ ائِِمنَي  َوالصَّ قَاِت  َوالُْمَتَصّدِ
َكثًِيا   َ اللَّ اكِــرِيــَن  َوالَّ َواْلَافَِظاِت  فُُروَجُهْم 
 َعِظيًما ْجًرا 

َ
َوأ َمْغفَِرةً  لَُهْم   ُ اللَّ َعدَّ 

َ
أ اكَِراِت  َوالَّ

إذ  والنساء  الرجال  ســاوى  فقد   )		 )األحـــزاب 
ذكرهم بذات الصفات.

القانون  عىل  املحافظة  يف  والتضامن  التكافل  إن 
املنطق  العام للمجتمع مطلق يف  والرقابة عىل االمن 
اإلسالمي حيث يراه القرآن واجب عىل حد السواء 
َوالُْمْؤِمَناُت  َوالُْمْؤِمُنوَن  واملــرأة  للرجل  بالنسبة 
َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
يَأ َبْعٍض  ْوِلَاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم 

َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ َوُيقِيُموَن  الُْمنَْكرِ  َعِن 
 َ ُ إِنَّ اللَّ ولَئَِك َسَيَْحُُهُم اللَّ

ُ
َ َورَُسوَلُ أ َوُيِطيُعوَن اللَّ

َعزِيٌز َحِكيٌم )التوبة		(.

فرعون،  مزاحم زوجة  بنت  آسيا  اهلل  لقد رضب 
ــرأة  وامل للرجل  كأسوة  مثاًل  عمران  بنت  ومريم 
إِذْ  فِرَْعْوَن  ةَ 

َ
اِْمَرأ آََمُنوا  ِيَن  لِلَّ َمَثًل   ُ اللَّ َوَضََب 

ِمْن  َوَنِِّن  اْلَنَّةِ  ِف  بَيًْتا  ِعنَْدَك  ِل  ابِْن  َرّبِ  قَالَْت 
 )		( الِِمنَي  الظَّ الَْقوِْم  ِمَن  َوَنِِّن  وََعَملِهِ  فِرَْعْوَن 
َفَنَفْخَنا  ْحَصَنْت فَرَْجَها 

َ
أ َوَمْرَيَم ابَْنَت ِعْمَراَن الَِّت 

َوُكُتبِهِ  َرّبَِها  بَِكلَِماِت  قَْت  َوَصدَّ ُروِحَنا  ِمْن  فِيهِ 
وهذا   ،)		-		 )املمتحنة   الَْقانِتنَِي ِمَن  َوَكنَْت 
من معامل الثقافة اإلسالمية حيث تتلك املرأة القدرة 
من  للمؤمنني  الدرب  ينري  نرباسًا  بعملها  تصبح  ان 

الرجال.

لالستغفار   االكرم النبي  يدعو  تعاىل  اهلل  ان 
 ُ اللَّ إِلَّ  إَِلَ  َل  نَُّه 

َ
أ فَاْعلَْم  للمؤمنني رجاالً ونساًء 

ُ َيْعلَُم  نْبَِك َولِلُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمَناِت َواللَّ َواْسَتْغفِْر ِلَ
ذلك  بناء عىل  َوَمثَْواُكْم)حممد 		(.  ُمَتَقلََّبُكْم 
إجيابية يملها اإلسالم  ثمة رؤية  التشيع  فان منظور 
جتاه شخصية املرأة وهذا يمثل تطورًا يف مكانة املرأة 

قد حتمل النبي االكرم مسؤولية النهوض به.

هنالك الكثري من الروايات التي تدل عىل وجوب 
املنع من ترك الزيارة، والرتغيب هبا وبيان مضار تركها 
ال سيام زيارة األربعني )اإلصفهاين				،	،			؛ 
0			،			؛  الشوشرتي،  القمي،0			،			؛ 
العاميل، 	0		،		،			(، ومن جهة أخرى  احلر 
الرجال  بني   - الروايات  تفيده  ما  طبق   - فرق  ال 
هنا  من  الزيارة،  ثواب  ادراك  رضورة  يف  والنساء 
فثمة وجوب ضمني او استحباب يف زيارة األربعني 
النساء  اشــرتاك  قاعدة  بداللة   احلسني لالمام 
ودون  الولية  للقاعدة  استنادًا  االحكام  يف  والرجال 
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التي  اخلصوصية  وفقدان  الثانوي  العنوان  عروض 
مقتضيًا  سيكون  مما  بالرجال  االختصاص  تفيد 
برتكها  السامح  وعدم  الزيارة  عىل  األكيد  للتوجيه 
شاماًل للنساء أيضًا. فلو كان هنالك ما يمنع تواجد 
النساء يف زيارة األربعني لذكرته الروايات. من املسلَّم 
التأكيد  به ليس هنالك مانٌع هبذا الشأن، وانام جرى 
االشــرتاك  قاعدة  فان  هنا  من  خاصة.  النساء  عىل 
تثبت أصل جواز مسري النساء يف األربعني. ان املرأة 
والرجل سّيان يف التعاليم اإلسالمية من حيث التحيل 
باجلد واالجتهاد وااللزام بالواجبات واملسؤوليات. 
واذا ما قيل بوجود اختالف بينهام فتلك نظرة تكريم 
اجلهاد  إن  من  ورد  كام  شخصيتها،  ولصيانة  للمرأة 

والنفقة والدّية ليست من مسؤولية املرأة.

عن  تحكي  المت�شرعة  �شيرة  من  اخبار  ب. 

م�شاركة الن�شاء في المجتمع

التاريخ اإلسالمي  النساء عىل مدى  لقد سجلت 
السيد  اشرتكت  فلقد  املجتمع،  ميادين  يف  حضورًا 
اول  يف   االكرم النبي  مع  عليها  اهلل  سالم  خدجية 
 ،	0،	0 )اهلــاليل،  ــرام  احل باملسجد  مجاعة  صــالة 
اإلســالم  صــدر  يف  النسوة  واضطلعت   )				
بمسامهات اجتامعية من قبيل اهلجرة اىل احلبشة واىل 
للجرحى.  كممرضات  املعارك  يف  واملشاركة  املدينة 
العقبة  يف   للنبي النساء  بيعة  اىل  اإلشارة  ويمكن 
األوىل )القمي،	0		،	،			( والعقبة الثانية )ابن 
ــواقــدي،	0		،	؛  ال تــاريــخ،	،			؛  بال  هشام، 
وان  خم.  غدير  ويوم  ســعــد،				،	،	0	(  ابن 

 الكربى وزينب  للزهراء  السيايس  النشاط 
وان  املجتمع.  يف  النساء  مشاركة  جواز  عىل  داللة 
تزور  كانت  كافة  النساء  اسوة  وهي   الزهراء
معها  ومن   زينب السيدة  وكانت  احد،  شهداء 
األربعني  زيـــارة  أســس  ــْن  َم  البيت اهــل  مــن 
)القايض الطباطبائي،				،		(، من هنا فان مسري 
النساء تعد من مصاديق النشاط الديني واالجتامعي 
وليست مستثناة من هذه القاعدة. بناء عىل ذلك من 
األربعني  مسرية  وفضل  باستحباب  احلكم  املمكن 
الغاء  اىل  احلاجة  دون  املذكورة  االخبار  اىل  استنادًا 
هنالك  ذلك.  شابه  وما  املناط  تنقيح  او  اخلصوصية 
روايات كثرية تدل عىل مشاركة النسوة يف التجمعات 
الدينية مثل صالة عيد الفطر وصالة عيد األضحى 
األول،				،		،			؛  )الشهيد  اجلمعة  وصالة 
الروايات  من  النمط  فهذا  احلمريي،				،00	( 
التجمعات  يف  النسوة  مشاركة  عىل  بوضوح  تدل 
يمكن  املناط  تنقيح  خالل  ومن  الدينية.  واملراسم 
القول بجواز مسرية األربعني شأهنا كسائر النشاطات 
واطالقات  عموميات  القول  هذا  يف  االجتامعية. 
مضموهنا إثبات زيارة النساء ويمكن االستفادة منها 

الثبات مسري النساء ايضًا.

للقبور في  الن�شاء  التي تفيد زيارة  ج. الأخبار 

�شدر الإ�شالم

قصد  باب  يف  االخبار  ببعض  االستعانة  يمكن 
لتطبيقها  اإلســالم  صدر  يف  القبور  لزيارة  النساء 
رسول  لسرية  استنادًا  األربعني.  ومسري  الزيارة  عىل 
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يزورون  ورجاالً  نساًء  مجيعًا  املسلمون  كان   اهلل
تاريخ،	،		(  بال  النيشابوري،  )القشريي  القبور 
كبار  ــن  م الــكــثــري  ــقــريــرات  ت يف  ذلـــك  ورد  وقـــد 
الرزاق)عبد  عبد  مثل  والشيعة  السنة  من  الفقهاء 
وابــن  	/			،ح				(؛  ــرزاق،	0		ق،  ــ ــ ال
الرشنبالين  شــيــبــة،0			ق،	/			(؛  )ابن  شيبة 
الكليني  تــــاريــــخ،	،		(؛  ــال  ب )الــرشنــبــالين، 
احلاكم  ــي،	0		ق،	/			،ح	(؛  ــنـ ــيـ ــلـ ــكـ )الـ
ــيــشــابــوري،				ق،  ــن ال )احلــاكــم  النيشابوري 
حجر  ابن  	/		(؛  	/			؛  و	/		؛  	/			؛ 
)الـــعـــســـقـــالين،				ق،	/			(؛  العسقالين 
ق،	/			(؛   				 )الــطــحــاوي  الــطــحــاوي 
واملرعيش  )البحراين،				،		،			(،  البحراين 
لقد  النجفي،	0		،	،	0	(.  )املرعيش  النجفي 
معتربة  بأسانيد  رويت  التي  االخبار  هذه  رصحت 
األربعني  يف  النساء  ومسري  الزيارة  ورجحان  بفضل 

نظري جواز زيارة سائر مراقد املعصومني.

د. الهتمام بف�شل الم�شير وتعظيم �شعائر اهلل 

َها  فَإِنَّ  ِ اللَّ َشَعائَِر  ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  َذلَِك  اآلية  تدل 
الُْقلُوِب )آل عمران		( عىل ان زيارة  َتْقَوى  ِمْن 
»شعائر«  اهلل.  شعائر  من  والصاحلني  االولياء  قبور 
مجع »شعرية« )الراغب االصفهاين،				ق،			( 
وهي تعني العالمة )البيضاوي،				ق،	،			(. 
ليس املقصود من الشعائر يف القرآن عالمات وجود 
اهلل، فالعامل كله عالمة وجوده، واملراد عالمات دينه، 
دين  »معامل  بـ  اآلية  يفرسون  املفرسين  فان  هنا  من 
اهلل«.)السبحاين، 		،				( ويقال للبقاع املقدسة 

مثل عرفة مشاعر ايضًا  ففيها تتجىل شعائر اهلل )تفسري 
تسنيم،		،	(. 

اعترب القرآن الصفا واملروة )البقرة 			( واالبل 
التي تساق للذبح يف منى )احلج 		( من شعائر اهلل، 
وملة  احلنيف  الدين  معامل  املــوارد  هذه  فإن  هنا  من 
إبراهيم. ويقال لـ »مزدلفة« مشعرًا فهي هلذا من معامل 
دين اهلل والوقوف فيها دليل العمل بدين اهلل وطاعته. 
وهلذا السبب تسمى مناسك احلج »شعائر« اذ ان هذه 
ذلك  عىل  بناء  احلنيف.  التوحيد  دين  معامل  االعامل 
فان احياء كل ما يعد شعارًا ومعلاًم لدين اهلل مدعاة 

للقرب من اهلل تعاىل )السبحاين،		،				(.

ان احياء وتعظيم شعائر اهلل دليل ملا يتمتع به َمْن 
َشَعائَِر  ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  َذلَِك  التقوى  الشعائر من  هذه 
ان  ــج		(.  )احل  الُْقلُوِب َتْقَوى  ِمْن  َها  فَإِنَّ  ِ اللَّ
تعظيم شعائر التي الذي منشؤه تقوى القلب انام هو 
فضيلة دينية ال تنحرص بشعائر احلج وإن القسم املهم 
منها ورد يف احلج والعمرة غري ان كل ما كان بإسم 
له فهو يعد من شعائر اهلل، وكذلك كل  اهلل وعالمة 
العبادات ومراكز العبادة ومشاهد األنبياء واالولياء 

املعصومني )تفسري تسنيم	،		(.

اعظم  من  اهلل  واولياء  األنبياء  ان  به  املسلَّم  من 
ان  منصٍف  ألي  يمكن  وال  اهلل،  دين  معامل  ــرز  واب
عليهم  البيت  أهل  وأئمة   النبي وجود  ان  ينكر 
املقدس  الــديــن  ــذا  ه ودالئـــل  اإلســـالم  معامل  مــن 
لتعظيم  السبل  احد  وان  )السبحاين،		،				( 
من  يقصد  الزائر  ان  قبورهم.  زيارة  الكرام  هؤالء 
الزيارة تعظيم شعائر اهلل، وتعظيم شعائر اهلل  خالل 
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تفيس  يف  )البيان  له  واخلضوع  اهلل  تعظيم  اىل  يعود 
القرآن،			(. ال معنى أن يفرض اهلل حمبة وتعظيم 
مثل  ذلــك  تبعات  يــرم  الوقت  نفس  ويف  ما  يشء 

الزيارة )الطباطبائي،				ق،0	،ج			(.

يرى بعض الفقهاء املعارصين تعظيم الشعائر من 
األدلة عىل زيارة القبور، ويعتربون زيارة قبور املؤمنني 
تعظيم  من   البيت اهل  وذراري  والصاحلني 
املنترشة يف  القبور  قائاًل: »ان كانت  الشعائر ويكتب 
القرى - وهي موضع اهتامم واقبال املؤمنني - قبورًا 
الرسول  وذراري  والسادة  والصاحلني  للمؤمنني 
يستجب  اهلل  ولعل  مستحبة  زيارهتم  فإن   االكرم
الدعاء عند قبورهم، واالجتامع عند قبورهم تعظيم 
لشعائر اهلل واحياء للسنن اإلسالمية، وليست بدعة 
الدين  شعائر  من  أيٍّ  حمو  ينبغي  وال  ترشيعا،  وال 
بذريعة الترشيع والبدعة )جممع املسائل،	،ج			(. 
اهلل  أولياء  مراقد  لزيارة  املسري  فان  ذلك  عىل  بناء 
اهلل.  شعائر  تعظيم  مصاديق  من  ومجاعات  زرافات 
وذلك ما ينطوي عىل رجحان وفضل بالنسبة للنساء 

والرجال معًا.

و. كراهة تنزيهية ام تحريمية؟

ورد يف رواية ام عطية »هُنينا عن اتباع اجلنائز ومل يثعَزم 
علينا« )أبو شيبة الكويف،	0		،	،			،ح					؛ 
اجلرح  علامء  يقوله  ملا  استنادًا  البخاري،				،	( 
صحيحة  الرواية  هذه  ان  السنة  اهل  من  والتعديل 
الداللة  وجه  فان  داللتها  بحث  يف  السند.  ومقبولة 
« يف ممنوعية اتباع اجلنائز.  يف مفردة »هُنينا« او »هَناُهنَّ
ويف ضوء اشرتاك علة احلكم يف تشييع اجلنائز وزيارة 

القبور من قبل النساء، ستكون حرمة تشييع اجلنازة 
)أبو  النساء.  قبل  من  القبور  اهل  زيارة  حلرمة  مبينة 
ُيعَزم  »مل  عبارة  ــرتان  الق نظرًا  زيــــد0	،				(. 
من  تنزهيية.  كراهة  اجلنازة  تشييع  يف  فــإن  علينا« 
الثبات  الرواية  هلذه  االستناد  يف  اشكال  ثمة  هنا 
ــنـــووي	0		،	،			؛  )الـ التحريمية.  الكراهة 
بال  احلنفي،  العيني  الــعــســقــالين،	0		،	،			؛ 
				،	،			؛  احلنبيل،  البهويت  تاريخ،		،		؛ 
ان  طائفة  يعتقد   .)		،	،				 آبــادي،  عظيم 
الروايات املتعلقة بكراهية زيارة القبور من قبل النساء 
زيارة  تعميم  لعدم   النبي قبل  من  كانت خمصصة 
االخبار  هذه  ان  العلم  اهل  بعض  »يعتقد  القبور، 
تعود لزمن مل تكن زيارة القبور قد اجيزت بعد، ولكن 
عندما اجيزت زيارة القبور فقد أصبحت جائزة لعامة 
تــاريــخ،	،			(  بال  )الرتمذي،  والنساء  الرجال 
النيشابوري  احلاكم  كتب  وضوحًا  اكثر  وبعبارة 
النهي عن زيارة  املروية يف  يقول: »وهذه االحاديث 
مرثد  بن  هلا حديث علقم  والناسخ  منسوخة  القبور 
عن سليامن بن بريدة عن ابيه عن النبي »قد كنت 
هذا  لكن  فزوروها«.  أال  القبور  زيارة  عن  هنيتكم 
البخاري  الوجه جرى طرحه ايضًا يف كتب صحيح 
بن  )الــبــخــاري،	0		،	،0		(؛  مسلم  وصحيح 
الرمحن  تاريخ،			( وعبد  شاهني)ابن شاهني، بال 

بن قدامة )ابن قدامة،	،			(.   

واضحًا،  ليس  الرواية  تلك  معنى  ان  يقال  ربام 
ورواية اللعن، »لعن اهلل زائرات او زوارات القبور« 
قد سبقت يف صدورها رواية النهي »قد كنت هنيتكم 
القبول  يتم  كيام  فــزوروهــا«  أال  القبور  ــارة  زي عن 
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اللعن  ــة  رواي صــدور  يكون  ربــام  النسخ.  بدعوى 
يكون  أخرى  جهة  ومن  فزوروها«،  »أال  رواية  بعد 
القبور أي رواية« كنُت هنيُتكم عن  النهي عن زيارة 
زيارة القبور« شاماًل للنهي بالنسبة جلميع املكلفني. 
فزوروها«  »أال  عبارة  أي  القبور  اهل  بزيارة  واألمر 
فيها تعميم جلميع الرجال والنساء، من هنا ال يمكن 

اعتبار رواية اللعن خاصة بالنساء. 

سيكون اجلمع بني هذه الروايات محل العام عىل 
اخلاص وسيتم حل التعارض الظاهري بينها ورافعًا 

حلرمة زيارة اهل القبور بالنسبة للنساء.

ان سرية عائشة يف زيارة قرب اخيها تقوم عىل جتويز 
النبي االكرم  بعد النهي عن زيارة القبور. )احلاكم 
النبي  النيسابوري، 				، 	/			( فسرية زوجة 
عىل  ورد  اشكاالً  ان  ولو  اللعن.  روايــة  نسخ  تفيد 
سرية عائشة فيام يتعلق بالنسخ االبتدائي للعن.)ابن 

تيمية،	0		هـ،	0	-	،	0	(. 

معتربة  مصادر  يف  عائشة  به  قامت  ما  ورد  لقد 
كانوا  الصحابة  ان  كام  السنة.  اهل  عند  ومتعددة 
ما  مسألة  يف  اختالفهم  عند  عائشة  اىل  يرجعون 
هذا  يقتيض  فهال  اخلطاب،  فصل  قوهلا  ويعتربون 
ه  االمر القول بنسخ النهي عن زيارة القبور؟ وقد نوَّ
اآلخرون اىل اجلواب املذكور.)الرسخيس،				هـ
ناصف،  ،		/0	؛العسقالين،				هـ،	/			؛ 

بال تاريخ، 	/			؛ األلباين،	0		هـ،	/0		(.

الطالقات الدالة على الجواز  

وم�شير  الزيارة  �شرعية  في  الفقهاء  اقوال  اآ. 

الن�شاء في الأربعين الح�شيني

الشيعة  ــقــهــاء  وف االصـــحـــاب  ــني  ب املــشــهــور 
عليهم  املعصومني  قبور  لزيارة  املؤكد  االستحباب 
القائلني  الــعــلــامء  مــن  طائفة  وهــنــالــك  ــالم.  ــس ال
 االكرم النبي  قرب  لزيارة  املؤكد  باالستحباب 
الرجال  بني  بالفرق  القول  دون  املعصومني  وقبور 
والنساء وهم عبارة عن: الشيخ الطويس )الطويس، 
رشائع  )احليل،  احليل  املحقق  ص			(.  00		هـ، 
ج	،			(؛  ــرام،  واحل احلــالل  مسائل  يف  اإلســالم 
املحققني  فخر  ص			(؛  ج	،  )احلــيل،				هـــ، 
األول   الشهيد  )الكفعمي،	0		هـ،		-		(؛ 
ص	(؛  األول،				هــــــ،	،  الشهيد  )العاميل، 
			(؛  )األردبــيــيل،	0		هـــ،  االردبييل  املقدس 
السبزواري  املحقق  0		،	0		(؛  الكفعمي، 
ص	0	ق(؛  				هـــــــ،ج	،  )الـــســـبـــزواري، 
الكاشاين،				هـ،  )الفيض  الكاشاين  الفيض 
احلائري،				هـ،  )املشهدي،  املشهدي  			(؛ 
الــعــامــيل،  ــي،  ــرك ــك )ال الــكــركــي  املــحــقــق  		(؛ 
)األردبييل،  االردبييل  املقدس  	0		هـــ،	،			(؛ 
النراقي  واملرحوم  افزار حج(  	0		هـ،			،	نرم 
)النراقي، 				هـ، 			،		نرم افزار حج( اذ رأوا 
.م امجاعية استحباب زيارة قرب نبي اإلسالم املكرَّ
الفيض الكاشاين )الفيض الكاشاين،				هـ،			 
الفقهاء  قبل  من  كبري  تأكيد  ورد  حج(  ــزار  اف نرم 
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)املــجــلــيس   .احلسني ــام  ــ االمـ ــارة  ــ زيـ عـــىل 
املفيد  الشيخ  أورد  اإلصفهاين،	0		هـ،			،	( 
وجوب  »بــاب  عنوان  حتت  »املــزار«  كتاب  يف  بابًا 
زيارة احلسني« وأورد )مكي العاميل،0			هـ،		( 
العنوان:  هذا  ــوار  االن بحار  يف  املجليس  والعالمة 
واجبة  عليه  اهلل  صــلــوات  زيــارتــه]احلــســني[  »ان 
 ،)		،	 تاريخ،  بال  )املجليس،  به«  مأمور  مفرتضة 
الزيارة من  استنباط وجوب  يمكن  الصدد  ويف هذا 
واعتبارها   احلسني االمام  زيارة  روايات  ظاهر 
بال  )املجليس،  تأكيدًا  وأكثرها  الفرائض  اعظم 
ـــ،	0	(  ــور،				ه ــف ــص ع آل  	،		؛  ــاريــخ،  ت
ــارات،			؛  ــزي ال قولويه،كامل  )ابــن  قولويه  ابن 
	0		هــــ،			،ج	؛مـــروجـــي  الــثــاين،  املجليس 
افزار  ــرم  ــزائـــري،				،ج	،	،			-			نـ اجلـ

حج(.

يف  ــري  اجلــزائ املــروجــي  السيد  املــرحــوم  حكم 
الروايات  طريق  وعن  الزيارة  برجحان  االمر  بداية 
اىل  خلص  اخلوف  حال  يف  ولو  بالزيارة  حتكم  التي 
قاعديت نفي الرضر ونفي احلرج، ويف السياق يرتقي 
قبور  ــارة  زي بوجوب  احلكم  اىل  االستحباب  من 
يف  دليله  ويذكر  الروايات.  اىل  مستندًا  املعصومني 
قبور  بزيارة  اال  يكتمل  باالمامة ال  االيامن  بأن  ذلك 
أصول  من  هي  التي  االمامة  السالم،  عليهم  األئمة 
الدين، اذن الزيارة هلا دخل يف حتقق هذا األصل من 
وهذه  الزيارة  بوجوب  احلكم  وجيب  الدين  أصول 
الرضر  نفي  الدين. وقاعدتا  فروع  املسألة ترج عن 
أصول  ال  الدين  فروع  احكام  حتكامن  احلرج  ونفي 
الدين. اذن ترج الزيارة عن طائلة هاتني القاعدتني 

افزار  نرم  عصفور،0			هـ،	0	  )آل  تصصًا. 
املكتبة الشاملة(.

ان اقوال الفقهاء والروايات تبني ان زيارة قبور غري 
املعصومني مستحبة بالنسبة للمسلمني )رجاالً 

ونساًء( )العاميل، الشهيد األول،				هـ،	،		(.

لقد جاء االستحباب عىل نحو العموم واالطالق 
معًا.  والنساء  للرجال  شاماًل  االقوال  هذه  مجيع  يف 
قبور  زيارة  عىل  االمامية  فقهاء  بعض  تأكيد  ورغم 
االمام  زيارة  جواز  يرون  ال  فاهنم   املعصومني
النساء  عىل  وجوهبا  اهنــا  بل  فحسب   احلسني
قولويه،  ابن  عصفور،	0	،				؛  )آل  والرجال 
العاميل،	0		هـ،  احلــر  الــزيــارات،			؛  كامل 

.)		،			

ب. جواز خروج المراأة من دارها

ترتبط  القبور  لزيارة  النساء  ذهــاب  مسألة  ان 
من  النساء  خــروج  )جــواز  وهو  آخر  فقهي  ببحث 
البيت(. هل جيوز للمرأة اخلروج من البيت؟ هل اذن 
الزوج واجب خلروج املرأة من البيت؟ عىل افرتاض 
الزوج  اذن  بدون  احلرمة  او  اخلروج  حرمة  اطالق 
فهل هنالك استثناءات يف هذه املسألة ترفع احلرمة؟ 
من  القبور  زيارة  بام يف  اخلروج  ما جييز هلنَّ  ثمة  هل 
منافع ذكرهتا الروايات؟ اهنا أسئلة اجوبتها مؤثرة يف 

احلكم بزيارة النساء للقبور.

يرى املرحوم السبزواري عنوان )املخدرة( صادقًا 
املقدسة  املشاهد  لزيارة  يقصدن  اللوايت  النسوة  عىل 
يؤكد   .)	،			 تاريخ،  بال  السبزواري،  )املحقق 
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عىل  النساء  زيــارة  مسألة  يف  الفقهاء  من  املتأخرون 
يرى  اذ  العناوين،  سائر  عن  الزيارة  مسألة  فصل 
هؤالء الفقهاء عناوين من قبيل عدم الصرب، اجلزع، 
عدم الرضا بقضاء اهلل، انتقاض السرت وحرمة املرأة، 
الفصل  وهبذا  الزيارة.  مسألة  أصل  عن  خارجة  اهنا 
يقولون بعدم وجود اشكال )السبزواري، 				هـ،      
)النجفي،	0		هـ،  واالستحباب   )	00-			
مؤكدين   )	،			،			0 اآلمـــيل،  ج	،			؛ 
كاظم  حممد  )السيد  للزيارة  النساء  مسري  اصــل 
تقي  املــريزا  يقول  ـــ،			،	(.  ــيـــزدي،				هـ الـ
اآلميل: »لئن قلنا بكراهة اصل ذهاب النساء للزيارة 
فالبد ان نقول بكراهة خروج النساء من بيوهتم كليًا. 

ومل يقل احدًا هبذا« )اآلميل،0			،			،	(.

واختالط  المف�شدة  وقوع  احتمال  نفي  ح. 

الن�شاء مع الأجانب

القبور  النساء لزيارة اهل  يرى البعض ان ذهاب 
موجٌب للمفسدة واختالط باألجانب، فربام وقعت 
النساء بالفساد بخروجهن. يف حالة كون املالك عدم 
هذا  يكون  أن  فــاألوىل  فقط،  باالجنبي  االختالط 
أيضًا  الرجال  ُيمنع  ان  أيضًا، فيجب  للرجال  احلكم 
عن املشاركة يف مسرية األربعني، وهذه مل يتم االهتامم 

هبا اطالقًا. 

تــواجــد  ــرشوط  ــ ل بــيــاٌن  الـــروايـــات  يف  ورد 
الــعــامــة  ــاء يف االجـــتـــامعـــات واألمـــاكـــن  ــس ــن ال
الــعــجــلــوين  	0		،		،			؛  ــوري،  ــ ــن ــ )ال
فيام  ــات يف  ترد رواي مل  اجلـــراحـــي،	،			،			(. 

درء  شأهنا  من  االجتامعات  يف  النساء  تواجد  خيص 
ونفي ما قد يقع للنساء من مفسدة يف طريق املسري.

بقاء  يمتدح  ما  الــروايــات  من  أيٍّ  يف  يرد  مل  كام 
النساء يف البيت أو تواجدهن يف املجتمع بنفسه )احلر 
العاميل،	0		،0	،		( وسيتم تعيني حكم كلٍّ من 

هاتني احلالتني بمقتىض جوانبه العارضة او الثانوية.

وبام ان هذا الدليل ال سند له فهو فاقد لالعتبار، 
خروج  عدم  يعني  ال  االستدالل  هذا  مثل  ان  كام 

النساء عىل نحو االطالق.

النتيجة 

زيارة . 	 جتوز  األربعة  املذاهب  فقهاء  آلراء  طبقًا 
القبور من قبل النساء بل رأى بعضهم استحباهبا.

ومنها . 	 االجتامعية  املحافل  يف  النساء  تواجد 
منافاة  ال  احلسيني  األربعني  مسرية  يف  املشاركة 
احلفاظ  مع  الدين  مباديء  مع  فيها  تعارض  وال 

عىل احلشمة ومراعة العفة واحلدود. 
يف . 	 الكثرية  والروايات  املترشعة  سرية  داللة 

الزيارة وتواجد النساء يف التجمعات.

الم�شادر والمراجع

القرآن 

ابن عابدين، حممد امني، رّد املحتار عىل الدر املختار . 	
شفاء  بريوت.  العلمية،  الكتب  دار  )				هـ(، 
سبكي، تقي الدين؛ )				( السقام يف زيارة خري 
اجلاليل،  احلسيني  رضا  حممد  السيد  حتقيق:  االنام؛ 

الرابعة، بدون عنوان: بدون اسم.
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الرشح . 	  )				( صالح؛  بن  حممد  عثيمني،  ابن 
املقنع، بريوت:  املمتع عيل زاد املستقنع يف اختصار 

الكتاب العاملي  للنرش. 

كامل . 	  )				( جعفر،  بن  حممد  قولويه،  ابن 
زيارات، قم: موسسة نرش فقاهت. 

ابن ماجة، حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة، )				(، . 	
بريوت، دار احياء الرتاث العريب.

الرائق . 	 البحر  تاريخ(  )بال  الدين،  زين  نجيم،  ابن 
رشح كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت.

ابن هشام، عبد امللك ابن هشام، )بال تاريخ( السرية . 	
النبوية، بريوت: دار املعرفة. 

أبو العباس امحد بن حممد القسطالين، )بال تاريخ(، . 	
دار إحياء  البخاري،  الساري لرشح صحيح  ارشاد 

الرتاث العريب. 

الفائدة . 	 جممع    )		0	( حممد،  بن  امحد  األردبيىل، 
مكتب  قم:  األذهان،  إرشاد  رشح  فی  والربهان 

النرش اإلسالمى.

	 . ،)			0( اهلل  روح  السيد  اخلمينی،  املوسوی 
العروة الوثقى مع تعاليق اإلمام اخلميني، طهران: 

مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينی. 

آل عصفور، حسني بن حممد، حمسن آل عصفور، . 0	
)				( سداد العباد ورشاد العباد، قم: حماليت

األلباين، حممد نارص، أحكام اجلنائز )	0		 ق(، . 		
چهارم، بال عنوان: املكتب اإلسالمي، 

مصباح . 		 )0			ه .ق.(  تقي،  حممد  مريزا  اآلمىل، 
اهلدى يف رشح العروة الوثقى، مؤلف، طهران.

البحراين اإلصفهاين، عبد اهلل بن نور اهلل، )				( . 		
اآليات  من  واالحوال  واملعارف  العلوم  عوامل 

اىل  النساء  سيدة  )مستدرك  واالقوال  واالخبار 
االمام اجلواد(، قم: بال اسم.

البحراين، آل عصفور، يوسف بن امحد بن ابراهيم، . 		
العرتة  أحكام  يف  النارضة  احلدائق   )		0	(
الطاهرة، قم: مكتب النرش اإلسالمي التابع جلامعة 

أساتذة احلوزة العلمية يف قم. 

البيهقي، أمحد بن حسني )بال تاريخ( سنن البيهقي . 		
الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكة: مكتبة 

دار الباز. 

احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، )				(، . 		
عبد  مصطفى  حتقيق:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية.

وسائل . 		  )		0	( حسن،  بن  حممد  العاميل،  احلّر 
  .الشيعة، قم: مؤسسة آل البيت

حسن، . 		 بن  جعفر  الدين،  نجم  املحقق،  احليّل، 
اإلسالمي  النرش  مكتب  قم:  النهاية،   ،)				(

التابع جلامعة أساتذة احلوزة العلمية يف قم. 

اخلوئي، أبو القاسم، )بال تاريخ( التنقيح يف رشح . 		
العروة الوثقی، قم: نرش لطفي

الدمياطي، أبو بكر، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ . 0	
فتح املعني )				 هـ(، دار الفكر، بريوت.

الراغب اإلصفهاين، حسني بن حممد؛ )				هـ( . 		
العلم،  دار  دمشق:  القرآن،  غريب  يف  املفردات 

الدار الشامية. 

العزيز، . 		 فتح  تاريخ(  )بال  الكريم،  عبد  الرافعي، 
بريوت: دار الفكر.

السبحاين، جعفر، )				( آيني وهابيت، هتران: . 		
مشعر. 
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مؤمن، . 		 حممد  بن  باقر  حممد  املحقق،  السبزواري، 
قم:  اإلرشاد  رشح  يف  املعاد  ذخرية   )				(

.مؤسسة آل البيت

مهذب . 		  ،)				( االعىل،  عبد  السبزواري، 
آية  مكتب  قم،  الرابع:  )للسبزواري(،  االحكام 

اهلل.

يف . 		 السقام  شفاء   ،)				( الدين،  تقي  السبكي، 
زيارة خري االنام، حتقيق: السيد حممد رضا احلسيني 

اجلاليل، الرابعة، بال عنوان: بال اسم.

املبسوط، . 		 تاريخ(،  )بال  الدين  شمس  الرسخيس، 
زيارة القبور سنة أم بدعة، بريوت: دار املعرفة.

للرسخيس، . 		 املبسوط  الدين،  شمس  الرسخيس، 
)				 هـ(، دار الفكر، بريوت.

أمحد،)	00	( . 		 بن  عيل  الدين  نور  السمهودي، 
دار  بريوت:   املصطفى،  دار  بأخبار  الوفاء  وفاء 

الكتب العلمية.

اول . 0	 درباره  حتقيق   )				( عيل،  حممد  السيد 
فرهنگ  وزارت  هتران:  الشهداء،  سيد  اربعني 

وارشاد.

دار . 		 نارش  السنة،  فقه  تاريخ(  )بال  سابق،  السيد 
الكتاب العريب، بريوت: بال عنوان.

الرشبيني، حممد بن امحد، )	0		( مغني املحتاج، . 		
بريوت: اصدارات دار إحياء الرتاث العريب.

مراقي . 		 تاريخ(  )بال  حسن،  احلنفي،  الرشنبالين 
ونجاة  اإليضاح  نور  رشح  الفتاح  بإمداد  الفالح 

األرواح، بريوت: دار الكتب العلمية.

ترمجة . 		  )			0( جعفر،  الشيخ  الشوشرتی، 
الرابعة، هتران:  املظلوم،  خصائص احلسني ومزايا 

بال عنوان.

إىل . 		 الفحول  إرشاد   )				( حممد،  الشوكاين، 
حتقيق احلق من علم األصول دمشق: دار الكتاب 

العريب.

		 . )			0( العاميل،  مكي  بن  حممد  األول،  الشهيد 
قم:  املهدي،  اإلمام  التحقيق، مدرسة  املزار، قسم 

مدرسة اإلمام املهدي.

رشح . 		 يف  األهنر  جممع  الرمحن،  عبد  زاده،  شيخي 
الكتب  دار  بريوت:  هـ(،  األبحر، )				  ملتقى 

العلمية.

الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام، )	0		( مصنف . 		
األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  الرزاق؛  عبد 

الثانية، بريوت: املكتب اإلسالمي.

الوثقی . 		 العروة  كاظم،  السيد  اليزدي،  الطباطبائي 
اإلعالم  مكتب  قم:  هـ(،   				( )املحشی(، 

اإلسالمي. 

الطباطبائي اليزدي، )				هـ( السيد حممد كاظم، . 0	
العروة الوثقى، رشح آية اهلل السيد عيل السيستاين، 
العروة الوثقى، قم: مكتب آية آهلل العظمى السيد 

السيستاين.

هـ(.. 		 حسني،)				  حممد  السيد  الطباطبائي، 
امليزان يف تفسري القرآن، اخلامس، قم: مكتب النرش 
العلمية يف  التابع جلامعة أساتذة احلوزة  اإلسالمي 

قم.

الطحاوي، أمحد، حاشية عىل مراقي الفالح رشح . 		
نور اإليضاح )				 ق(، مرص: املطبعة الكربى 

األمريية ببوالق.

		 . )		00( حسن،  بن  حممد  جعفر،  ابو  الطويس، 
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بريوت:  الثانية،  والفتاوى،  الفقه  جمرد  يف  النهاية 
دار الكتاب العريب. 

العاميل، الشهيد األول، حممد بن مكي، )				ه ( . 		
قم:  الثانية،  اإلمامية،  فقه  يف  الرشعية  الدروس 
أساتذة  جلامعة  التابع  اإلسالمي  النرش  مكتب 

احلوزة العلمية يف قم.

الصنعاين، )	0		( مصنف . 		 بن مهام  الرزاق  عبد 
األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  الرزاق،  عبد 

الثانية، قم: املكتب اإلسالمي.

املرعشيل . 		 الرمحن  عبد  حممد  عمر،  بن  اهلل  عبد 
التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار  )				هـ ( 

البيضاوي بريوت: دار احياء الرتاث العريب   .

العجلوين اجلراحي، اسامعيل بن حممد، )				( . 		
من  اشتهر  عام  اإللباس  ومزيل  اخلباء  كشف 
مكتب  القاهرة:  الناس،  ألسنة  علی  االحاديث 

القديس. 

الفضل، )				( تلخيص اخلبري . 		 أبو  العسقالين، 
دار  بريوت:  الكبري،  الرافعي  أحاديث  تريج  يف 

الكتب العلمية.

العسقالين، أبو الفضل، تقريب التهذيب )	0		 . 		
ق(، سورية: دار الرشيد. 

عمدة . 0	 تاريخ(  )بال  الدين  بدر  احلنفي،  العيني 
دار  بريوت:  البخاري،  صحيح  رشح  يف  القاري 

احياء الرتاث العريب.

)بال . 		 احلجاج،  بن  مسلم  النيسابوري،  القشريي 
عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  مسلم،  صحيح  تاريخ( 

الباقي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. 

القمي، . 		 تفسري   )		0	( ابراهيم  بن  علی  القمي، 

قم: دار الكتب.

مرتىض، . 		 شاه  بن  حمسن  حممد  الفيض،  الكاشاين، 
واألحكام  العملية  احلكمة  يف  النخبة   ،)				(
الثانية، طهران: مركز طبع ونرش منظمة  الرشعية، 

االعالم اإلسالمي. 

الرابعة، . 		 هـ(،  الكايف،   		0	 )م  حممد  الكليني، 
طهران: دار الكتب اإلسالمية. 

)	0		هـ( . 		 العاميل،  عيل  بن  ابراهيم  الكفعمي، 
الرسالة الفخرية يف معرفة النّية، املصباح للكفعمي 

)جنة األمان الواقية(، الثانية، قم: بال عنوان.

يف . 		 املتقني  روضة   )		0	( تقي،  حممد  املجليس، 
مؤسسه  قم:  الثانية،  الفقيه،  يرضه  ال  من  رشح 

فرهنگي اسالمي كوشانبور.

املجليس، حممد تقي)				( لوامع صاحبقرانی، . 		
الثانية، قم: مؤسسة اسامعيليان.

املجليس، حممد باقر بن حممد تقي، )	0		( مالذ . 		
األخيار يف فهم هتذيب األخبار، قم: اصدار مكتبة 

آية اهلل املرعيش النجفي.

األنوار . 		 بحار  تاريخ(  )بال  باقر،  حممد  املجليس، 
اإلسالمية،  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة 

طهران.

العاميل، . 0	 الكركي  حسني  بن  عيل  الثاين،  املحقق 
آية  قم:مكتبة  الكركي،  املحقق  رسائل   )		0	(

اهلل املرعيش النجفي ومكتب النرش االسالمي.

املحقق احليل )بال تاريخ( رشائع اإلسالم يف مسائل . 		
احلالل واحلرام، بال عنوان: انتشارات استقالل.

املروجي اجلزائري، حممد جعفر، )				( منتهى . 		
الدراية يف توضيح الكفاية، قم: دار الكتاب. 
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جعفر)				(. . 		 بن  حممد  احلائري،  املشهدي، 
املزار الكبري )للمشهدي(، مكتب النرش اإلسالمي 

التابع جلامعة أساتذة احلوزة العلمية يف قم. 

تاريخ( درر احلكام رشح . 		 مال خرسو، حممد، )بال 
غرر األحكام، بريوت: دار إحياء الكتب العربية. 

األيام . 		 غنائم   )				( القاسم،  ابو  القمي،  املريزا 
االعالم  مكتب  قم:  واحلرام،  احلالل  مسائل  يف 

االسالمي.

اجلامع . 		 التاج  تاريخ(  )بال  عيل،  منصور  ناصف، 
لألصول يف أحاديث الرسول، بريوت: دار اجليل. 
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 الملخ�ض

من الوقائع التارخيية املهمة التي تعّرض هلا املؤرخون والباحثون، هو رجوع حرم أهل البيت يف العرشين 
أهل  حرم  بعودة  بعضهم  فقال  ذلك  يف  كلمتهم  اختلفت  وقد   ،احلسني قرب  لزيارة  كربالء  إىل  صفر  من 
البيت يف األربعني إىل كربالء، واستبعد آخرون ذلك واستند كل واحد منهم إىل قرائن وشواهد متعددة 
وقد استعرضنا يف هذه املقالة جمموعة من تلك القرائن والشواهد وما يرد عليها من مالحظات ومناقشات ثم 

بّينا ما هو الصحيح يف املقام.

الكلامت املفتاحية: رجوع أسى أهل البيت، أربعني، اإلمام احلسني، كربالء.

Forty days of Imam Hussein )peace be upon him)-A historical perspective

Dr Mohammed Hadi Al-MansooriSheikh Issa Al-Mohsini

University of Islamic Knowledge - Holy QomUniversity of Islamic Knowledge - Holy Qom

Abstract

One of the important historical facts in the life of Ahl al-Bayt, peace be upon them, is the return of 
the captives of Ahl al-Bayt, peace be upon them, after the incident of al-Taf from Sham to Karbala on 
the 20th of Safar, so did the sanctuary of Ahl al-Bayt, peace be upon them, return on the 20th of Safar 
to Karbala to visit the tomb of Hussein, peace be upon him, or not? And the words of historians and 
researchers in this differed. Some of them said that the sanctuary of the Ahl al-Bayt, peace be upon them, 
returned to Karbala in the forty years, and others excluded that, and each of them relied on multiple 
evidence and evidence. Discussions Then we show what is correct in the first place.

Keywords: Return of the Ahl al-Bayt prisoners، forty، Imam Hussein، Karbala.
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مقدمة

حدثت  التي  واألليمة  املهمة  الوقائع  من  إّن 
اإلمام   الرسول ريانة  وقتل  الطف  واقعة  بعد 
احلسني، هو أخذ نسائه وبناته سبايا إىل الكوفة 
ثم إىل الشام، وقد اختلفت آراء املؤرخني والباحثني 
اإلمام  حرم  بسبي  تتعلق  التي  القضايا  من  مجلة  يف 
سجن  التي  املدة  يف  االختالف  منها   ،احلسني

فيها أهل البيتيف الكوفة؟ 

ومتى كان خروجهم من الكوفة إىل الشام؟ 

وكم استغرقت املدة التي ساروا هبا إىل الشام؟

 وكم كانت املدة التي أقاموا هبا يف الشام؟ 

هذا  حــول  تــرد  التي  التساؤالت  من  وغريها 
املوضوع، والتي ستتضح من خالل هذه الدراسة إن 
شاء اهلل تعاىل، وكان السؤال املهم التي دفعنا إىل كتابة 
وأرسى  السبايا  رجوع  إيل  يعود  ما  هو  البحث  هذا 
وأخذهم  سبيهم  بعد  كربالء  إىل   البيت أهل 
إىل الشام، فهل توّجهت السبايا يف أثناء طريقهم إىل 
العراق بعد ما كان قد أمر الطاغية يزيد بن معاوية أن 

يسار هبم إىل املدينة؟ 

حصل  فهل  كربالء،  إىل  توجهوا  قد  كانوا  وإذا 
ذلك يف العرشين من صفر، أو يف وقت آخر؟

 وقد تعّددت اآلراء واألقوال هبذا الشأن، فمنهم 
من استبعد وصول أرسى أهل البيتإىل كربالء 
بوصوهلم  قال  من  ومنهم  صفر،  من  العرشين  يف 
يف  األنصاري  عبداهلل  بن  بجابر  ولقائهم  كربالء  إىل 
من  واحد  كل  استند  وقد  صفر،  شهر  من  العرشين 

التأرخيية  والقرائن  الشواهد  من  جمموعة  إىل  هؤالء 
وسنذكر أدلة القولني وما يرد عليهام من مالحظات 

ومناقشات ثم نبنّي ما هو الصحيح يف املقام. 

1-القول الأول: النافون لزيارة الأربعين

من العلامء من أنكر عودة حرم أهل البيتإىل 
كربالء بعد ما تّم سبيهم وأخذهم إىل الطاغية يزيد بن 
والعالمة  طاووس،  ابن  السيد  هؤالء  ومن  معاوية، 
أّن  هؤالء  رأى  فقد  النوري،  واملحدث  املجليس، 
االُمور  من  كربالء  البيتإىل  أهل  حرم  عودة 
الطبيعي،  الوضع  بحسب  ــادًة  ع وقوعها  املحال 
طول  من  الزمن  بذلك  ييط  كان  الــذي  والظرف 
املسافة التي كانت بني الشام والعراق، واملدة الطويلة 
التي قضوها يف سجن ابن مرجانة، واملدة التي أقاموا 
هبا يف الشام، وغري ذلك ممّا ييل السبايا من الوصول 

السبايا إىل كربالء يف العرشين من صفر. 

اّن  املصباح  ابن طاووس: وجدت يف  السيد  قال 
بن  عيل  موالنا  مع  املدينة  وصلوا   احلسني حرم 
احلسني يوم العرشين من صفر، ويف غري املصباح 
يوم  الّشام  من  عودهم  يف  أيضًا  كربالء  وصلوا  اهّنم 
العرشين من صفر، وكالمها مستبعد الّن عبيد اهلل بن 
زياد لعنه اهلل كتب إىل يزيد يعّرفه ما جرى ويستأذنه يف 
محلهم ومل يملهم حّتى عاد اجلواب إليه، وهذا يتاج 
إىل نحو عرشين يوما أو أكثر منها، والّنه ملا محلهم اىل 
الشام روي أهّنم أقاموا فيها شهرا يف موضع ال يكنّهم 
تأّخروا  اهّنم  من حّر وال برد، وصورة احلال يقتيض 
أكثر من أربعني يومًا من يوم قتل إىل ان وصلوا 
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العراق أو املدينة)	(. 

كتابه  يف  رّصح  قد  طــاووس  إبن  السيد  أّن  إاّل 
مّلا خرجوا  اآلخر املعروف باللهوف أّن عيال اإلمام 
من أرض الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل أن يمّر 
املرصع  موضع  وصلوا  ومّلا  كربالء،  طريق  عىل  هبم 
مأتَا  أقاموا  ثم  األنصاري،  عبداهلل  بن  بجابر  تالقوا 
عند القرب الرشيف؛ فأجهشوا بالبكاء واحلزن واللطم 

.)	( ...عىل اإلمام احلسني

 وكالمه هذا يدّل عىل رجوع سبايا أهل البيت
يف العرشين من صفر، وذلك ألن كل من نقل زيارة 
 جابر بن عبداهلل األنصاري لقرب اإلمام احلسني
رّصح بالعرشين من صفر، ومل يقل أحد من املؤرخني 
الوقت.  هذا  غري  يف   احلسني قرب  زار  جابر  أّن 
ووملا كان أّن السيد رَصح بوجود لقاء حصل بني أهل 
فيتبنّي  األنصاري،  عبداهلل  بن  جابر  البيتوبني 
اليوم  يف  كانت  البيتأيضًا  أهل  حرم  عودة  أّن 
نفسه أي يف العرشين من صفر، ولكن ال نعّول عىل 
ما كتبه يف اللهوف؛ ملا قيل من أّن السيد قد أّلف هذا 
الكتاب يف حداثة سنه وريعان شبابه ومل يصل آنذاك 
إىل درجة عالية من التتّبع واإلتقان كام كان عليها يف 

أخر حياته الذي كتب فيه كتابه )إقبال األعامل()	(.

واستبعد العالمة املجليس أيضًا وصول حرم أهل 
البيت إىل كربالء يف العرشين من صفر فقال يف 
يف  ليس  أنه  اعلم  األربعني:  زيــارة  استحباب  وجه 
اهلل  صلوات  زيارته  استحباب  يف  العلة  ما  األخبار 
عليه يف هذا اليوم واملشهور بني األصحاب أن العلة 
يف  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  حرم  رجوع  ذلك  يف 

الشام  اليوم إىل كربالء عند رجوعهم من  مثل ذلك 
الرؤوس  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  بن  عيل  وإحلاق 
باألجساد. وقيل يف مثل ذلك اليوم رجعوا إىل املدينة 
ذلك  يسع  ال  الزمان  ألن  جدا  مستبعدان  وكالمها 
السنة  يف  ذلك  وكون  واآلثار  األخبار  من  يظهر  كام 

األخرى أيضا مستبعد. 

ولعل العلة يف استحباب الزيارة يف هذا اليوم هو 
أن جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنه يف مثل 
وزاره  الرشيف  قربه  إىل  املدينة  من  اليوم وصل  هذا 
بالزيارة التي مر ذكرها فكان أول من زاره من اإلنس 
أهل  إطالق  أو  به  التأيس  يستحب  فلذلك  ظاهرا 
البيت ع يف الشام من احلبس والقيد يف مثل هذا اليوم 

أو علة أخرى ال نعرفها)	(.

ومن الذين أنكروا وصول حرم أهل البيتيف 
أرّص  فقد  النوري،  املحدث  إىل كربالء هو  األربعني 
عىل إنكار عودة حرم اإلمام إىل أرض العراق، فقال 
يف كتابه لؤلؤ ومرجان: إن وصول أهل البيتيف 
األربعني إىل كربالء عىل النحو الذي ذكره السيد يف 
وينايف  األخبار  من  ومجلة  كثرية  ُأمورًا  ينايف  اللهوف 

ترصيح مجاعة من العلامء األخيار نشري إليها)	(.

القرائن  من  بمجموعة  قوله  عىل  استدل  ثــّم   
نقل  يمكن  وال  فيه،  احلديث  ــال  وأط والشواهد 
يف  املتبع  االختصار  ُاسلوب  إىل  نظرَا  كالمه  مجيع 
كتابة املقاالت، ولكن سنذكر أهم ما استند إليه هذا 
السيد إبن طاووس  املناقشة يف ما ذكره  املحدث مع 

والعالمة املجليس.
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ال�شام  بين  الم�شافة  طول  اُلولى:  القرينة 

وكربالء 

ما ذكره السيد من أّن السبايا مّلا محلوا إىل الكوفة 
كتب عبيداهلل بن زياد كتابًا إىل يزيد بن معاوية يستأذنه 
يف محل السبايا إىل الشام، وملا كانت املسافة التي بني 
الشام والكوفة تستغرق عرشين يومًا فلاّم عاد الرسول 
املدة  إّن  ثّم  يومًا،  عرشون  مّر  عبيداهلل  إىل  باجلواب 
بلغت شهرًا؛  الشام  البيتيف  أهل  أقام هبا  التي 
يومًا...  أربعني  من  أكثر  يتأّخروا  أن  األمر  فاقتىض 
وعىل ذلك يال وصول أهل البيت إىل كربالء 
املجليس  العالمة  وهكذا  صفر.  من  العرشين  يف 
أهل  وصول  إّن  فقال:  نفسه  الدليل  إىل  استند  فقد 
البيتيف العرشين من صفر إىل كربالء مستبعد 
الزمان ال يسع ذلك كام يظهر من األخبار  جدًا ألن 

واآلثار.

ويالحظ عليه 

أوالً: الكثري من الشواهد تأرخييه تؤكد أّن املسافة 
التي بني الكوفة والشام ال تزيد عىل عرشة أيام.

األحداث  رشح  يف  اليعقويب  تاريخ  يف  جاء  فقد 
عبيدة  أبا  أّن  والرومان  املسلمني  بني  وقعت  التي 
الشام  إىل  الروم  ملك  إقبال  يعلمه  بكر  أيب  إىل  كتب 
وكثرة اجليش الذي معه، فكتب أبوبكر كتبًا إىل خالد 
املثنى  وخيّلف  الشام  إىل  يسري  أن  يأمره  الوليد  بن 
احلارثة  بن  املثنّى  خالد  فخّلف  بالعراق،  احلارثة  بن 
جيشه  مع  وســار  بالعراق  اجليش  بقية  يف  الشيبايّن 
أهلها فأحاط هبم  بتدمر وحتّصن  فمّر  الشام...  نحو 
فقاتلهم  حوران  إىل  مىض  ثم  وصاحلهم  له  ففتحوا 

واملفازة  الربّية  يف  سار  خالدًا  إّن  فقيل:  شديدًا  قتاالً 
ثامنية أيام حتى وافاهم)	(.

ملواجهة  هذا  سريه  يف  أرسع  خالدًا  إّن  يقال  قد 
من  وتليصهم  املسلمني  ونــرصة  الــرومــان  جيش 
ذلك العدّو الغاشم الذي كان ييط هبم. ااّل أن هذا 
يكون  أن  يمكن  ال  إذ  صحيحًا؛  يبدو  ال  االحتامل 
آالف)	(  تسعة  أو  ستة  عددهم  يبلغ  بجيش  السري 
خالدًا  أّن  هب  القائل.  تصورها  التي  الرسعة  بتلك 
وجيشه كانوا أرسع من غريهم من املسافرين ولكن 
هذا ال ينقص من مدة السري بني البلدين إاّل يومني أو 
ثالث بحيث لو سار غريهم هذا الطريق ملا زادوا عىل 

0	 أو 		 يومًا.

ثانيًا:إّن ما قيل من أّن عبيداهلل بن زياد كتب كتابًا 
إىل يزيد بن معاوية يستأذنه يف محل السبايا إىل الشام، 
يف  جاء  نعم  املتقدمة،  التأرخيية  املصادر  يف  يثبت  مل 
تأرخيّي الطربي)	( وإبن األثري)	( ما يشري إىل ذلك، إاّل 
أّنه من املتوقع أن يكون الكتاب الذي أشارا إليه قد 
ُارسل مع الرأس الرشيف إىل يزيد كام رّصح بذلك 
ابن األعثم يف كتاب الفتوح قال: ذكر كتاب عبيد اهلل 
بن زياد إىل يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس احلسني 
بن عيل ريض اهلل عنهام قال: ثم دعا ابن زياد زجر بن 
قيس اجلعفي فسلم إليه رأس احلسني بن عيل ريض 
احلسني  بن  عيل  ورأس  إخوته  ورؤوس  عنهام  اهلل 
أمجعني.  عنهم  اهلل  ريض  وشيعته  بيته  أهل  ورؤوس 
أخواته  ومحل  فحمله  أيضا  احلسني  بن  عيل  ودعــا 
وعامته ومجيع نسائهم إىل يزيد بن معاوية. قال: فسار 
القوم بحرم رسول اهلل من الكوفة إىل بالد الشام 
عىل حمامل بغري وطاء من بلد إىل بلد ومن منزل إىل 



153 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لأدب و�للغة و�لترجمة

منزل كام تساق أسارى الرتك والديلم

قال: وسبق زحر بن قيس اجلعفي برأس احلسني 
إىل دمشق حتى دخل عىل يزيد فسلم عليه ودفع إليه 

كتاب عبيد اهلل بن زياد)0	(. 

 فإذا تبنّي أن الكتاب قد ُارسل مع الرأس الرشيف، 
فحينئذ نقول: قد ثبت أّن رأس احلسني خرج مع 
حرم أهل البيتإىل الشام، فقد روي عن اإلمام 
الصادق أّنه قال قال يل أيب حممد بن عيل: سألت 
أيب عيل بن احلسني عن محل يزيد له فقال: محلني عىل 
بعري يطلع بغري وطاء، ورأس احلسني عىل علم، 
خلفنا  والفارطة  أكــّف ،  بغال  عىل  خلفي  ونسوتنا 
قرع )		(  عني  أحدنا  من  دمعت  ان  بالرماح،  وحولنا 
رأسه بالرمح، حّتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح: يا 

أهل الشام هؤالء سبايا أهل البيت اللعون)		(.

و يف رواية سهل بن سعد الساعدي املشهورة التي 
الشام  البيتإىل  أهل  سبايا  دخول  كيفية  تروي 
حيث ورد فيها أّنه قال: خرجت إىل بيت املقدس حّتى 
أتيت دمشق فرأيت أهلها قد عّلقوا الستور واحلجب 
نساء  وعندهم  مستبرشون،  فرحون  وهم  والديباج، 
يلعبن بالدفوف، فقلت يف نفيس: األهل الشام عيد ال 
نعرفه؟ فرأيت قوما يتحّدثون، فقلت: يا قوم، أ لكم 
يف الشام عيد ال نعرفه؟ قالوا: يا شيخ، نراك غريبا؟ 
قلت: أنا سهل بن سعد، رأيت رسول اهلل  ومحلت 
حديثه  قالوا: يا سهل، ما أعجب  السامء ال تطر دما، 

واألرض مل تنخسف بأهلها؟ قلت: ومل ذاك؟

قالوا: هذا رأس احلسني عرتة حممد صىّل اهللّ عليه 
وآله هيدى من العراق. فقلت: وا عجبا! هيدى رأس 

احلسني والناس يفرحون! قلت: من أّي باب يدخل؟ 
فأشاروا اىل باب يقال له باب الساعات. قال سهل: 
فبينا أنا كذلك إذ أقبلت الرايات يتلو بعضها بعضا، 
وإذا بفارس بيده رمح منزوع السنان، عليه رأس من 
الناس وجها برسول اهللّ، وإذا من ورائه نسوة  أشبه 
فقلت  أوالدهــّن  من  فدنوت  وطاء،  بغري  مجال  عىل 
أنا سكينة  يا جارية، من أنت؟ قالت:  جلارية منهنّ : 
بنت  احلسني . فقلت: أ لك حاجة، فأنا سهل بن 
سعد الساعدي، وقد رأيت جّدك وسمعت حديثه؟ 
قالت: يا سهل، قل لصاحب الرأس أن يقّدم الرأس 
أمامنا حّتى يشتغل الناس بالنظر إليه وال ينظروا إىل 

.)		(ّحرم رسول اهلل

فإّن هذه الروايات وإن اختلفت يف وقت دخول 
دخول  حني  دخل  وهل  الشام،  إىل  الرشيف  الرأس 
اإلمــام  روايــة  يف  كام  الــشــام؟  البيتإىل  أهــل 
الرأس  أّن  أو  الساعدي  سهل  ورواية   الصادق
زمن  يف  تتفق  ولكن  الشام؟  إىل  البيت  أهل  سبق 
الــرأس  خــروج  تؤكد  فكلها  الكوفة  من  إخراجه 

الرشيف مع أهل البيتمن الكوفة.

الشهداء  رؤوس  أّن  قلنا:  سواء  حال  أّية  وعىل 
أيام،  بضعة  سبقتها  البيتأو  أهل  مع  خرجت 
فإن ذلك اليرّض يف املقام مادام ثبت أّن كتاب عبيداهلل 
ُارسل مع رؤوس الشهداء، وبذلك يتبنّي عدم صحة 
ما قاله ابن طاووس من أّن أهل البيتمل خيرجوا 
من الكوفة حتى وصل كتاب يزيد إىل عبيداهلل يأمره 
بحمل أهل البيتإىل الشام، وهو يتاج إىل نحو 

عرشين يوما أو أكثر منها...
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الشام  البيتإىل  ــل  أه ــرم  ح محــل  ثــالــثــًا: 
العلامء  كبار  نقله  ما  ينايف  يزيد  كتاب  وصول  بعد 
الكوفة  البيتمن  أهل  خروج  من  واملؤرخني 
اخلامس  أو  عرش)		(  الثالث  أو  عرش  الثاين  اليوم  يف 

عرش)		( من حمرم.

تبلغ  والكوفة  املدينة  بني  التي  املسافة  رابــعــًا: 
االمام  أّن  املؤرخني  بني  واملعروف  0		كيلومرتًا، 

احلسني قطع هذه املسافة يف مخسة أيام.

 فقد أخرب املفيد يف إرشاده عن خروج احلسني 
ليلة األحد ليومني  ليلته وهي  فقال: خرج من حتت 
هًا نحَو مّكَة ومعه بنوه وإخوته  بقيا من رجب متوجِّ
احلنفية...  بن  حممد  إاّل  بيته  أهل  وجّل  أخيه  وبنو 
ومّلا دخَل احلسنُي مّكَة كاَن ُدُخوُله إِليها ليلَة اجلمعِة 
يقرُأ َولَّمِا  وهو  دخلَها  شعباَن،  من  َمَضنْيَ  لثالث 
ْ أْن َيْهِديَْن َسَواَء  هَه تِلَْقاَء َمْدَيَن قاَل َعَس َرّبِ تَوَجَّ

 .)		()		(بِيْل السَّ
وأّما املسافة التي بني بغداد والكوفة فإهّنا ال تزيد 
الشام  بني  املسافة  فتكون  وعليه  عىل 0		كيلومرتًا، 
قطع  املمكن  ومــن  كيلومرتًا،   		0 الكوفة  وبــني 
كان  ملن  األقىص،  حّد  عىل  أيام  ثامنة  يف  املسافة  هذه 
يمل معه النساء واألطفال، ويريد السري عىل النحو 
إيصال  إاّل  هيّمه  ال  الــذي  الرسول  وأّمــا  الطبيعي، 
الكتاب، فال شّك أّنه سوف يقطع تلك املسافة بأقّل 

من تلك املدة.

و عليه فلو سّلمنا أّن عبيد اهلل بن زياد أرسل من 
يستأذن يزيد يف محل السبايا إىل الشام. فهو ال يستغرق 
أكثر من 0	 إىل 		يومًا، وهذه املدة ال تنايف وصول 

أهل البيتإىل كربالء يف العرشين من صفر. 

أهل  حرم  أّن  من  السيد  إليه  أشــار  ما  خامسًا: 
الشام شهرًا فهو غري صحيح،  أقاموا يف   البيت
السبايا  أّن  يعرفون  يكونوا  مل  الشام  أهل  ألّن  وذلك 
ــل بيت  ــاؤوا هبــم إىل الــشــام هــم مــن أه الــذيــن جـ
نبّيهم، حتى ورد يف بعض األخبار أّنه مّلا ُادخلوا 
فقال  الشام  أهل  شيوخ  من  شيخ  أتاهم  دمشق  اىل 
قرن  وقطع  وأهلككم  قتلكم  الذي  هلل  احلمد  هلم: 
الفتنة فلم يأل عن شتمهم فلام انقىض كالمه قال له 
وجل  عز  اهلل  كتاب  قرأت  أما   احلسني بن  عيل 
ْسَئلُُكْم 

َ
قال نعم قال أما قرأت هذه اآلية قُْل ل أ

ةَ ِف الُْقْرب  قال بىل قال فنحن  ْجراً إِلَّ الَْمَودَّ
َ
َعلَيْهِ أ

  ُه َحقَّ الُْقْرب   َذا  وآِت  أما قرأت   أولئك. ثم قال 
قال بىل قال فنحن هم. ثم قال فهل قرأت هذه اآلية 
ْهَل 

َ
أ الرِّْجَس  َعنُْكُم  ِلُْذهَِب  الُل  يُرِيُد  إِنَّما 

هم  فنحن  قال  بىل  قال   ًَتْطِهيا وُيَطّهَِرُكْم  اْلَيِْت 
فرفع الشامي يده إىل السامء. ثم قال اللهم إين أتوب 
آل  إليك من عدو  أبرأ  إين  اللهم  مرات  إليك ثالث 
حممد ومن قتل أهل بيت حممد لقد قرأت القرآن فام 

شعرت هبذا قبل اليوم)		(.

جمزرة  ارتكب  قد  يزيد  أّن  علموا  ما  بعد  ولكن 
رجاهلم  فقتل   ،اهلل رسول  بيت  آل  بحّق  عظيمة 
جاؤوا  التي  واألطفال  النساء  وأّن  نساءهم،  وسبي 
اشتد  فحينئذ  الرسالة،  بنات  هم  الشام  إيل  هبم 
أحّس  ومّلا  له،  عداوهتم  وبدأت  يزيد،  عىل  غضبهم 
يزيد بغضب الناس وعداوهتم له، فقال يف نفسه لعن 
إىل  بّغضني -بقتل احلسني-  فإّنه  ابن مرجانة...  اهلل 
الرّب  أبغضني  العداوة.  قلوهبم  يف  وزرع  املسلمني، 
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والفاجر بام استعظموه من قتيل احلسني، مايل والبن 
مرجانة؟ لعنه اهلل وغضب عليه)		(. ثم ملا رأى يزيد 
ميل الناس إىل أهل بيت احلسنيأوشك أن يزول 
ملكه فتذّكر ما قال له مروان بن احلكم: من أّنني ال 
بيته عندك إاّل  أرى بقاء أوالد احلسني وعياله وأهل 
من  ترحيلهم  عىل  فاعمل  ملكك  بمصلحة  مــرّضا 
الشام إىل املدينة، اهللّ اهللّ يف ملكك لئاّل يندثر بسبب 

هؤالء العيال)0	(. 

 ،العابدين زيــن  ــام  اإلم استدعى  فعندها 
احلزن  له، وأظهر  وتذّلل  وتفّداه،  إىل جانبه،  أجلسه 
عىل أبيه ليستميله، وقال: لعن اهللّ ابن مرجانة لو كنت 
صاحب أبيك مل أترك األمر يصل بنا إىل هذا احلّد، فو 
ما  لقتاله  متوّليا  كنت  ولو  أبيك،  بقتل  أمرته  ما  اهللّ 
فاطلب  كاّفة  ألّبي رغباتك  إيّن  قال لإلمام  ثم  قتلته، 
كّلها،  لك  أقضها  حاجاتك  وسلني  تشاء  ما  منّي 
املدينة  إىل  وصلت  فإذا  جرى،  بام  القدر  نفذ  ولكن 
فكاتبني بحاجاتك وخلع عليه وأكرم النساء وزاد يف 
إعزازهّن)		(. ثم لكي يظهر حلرم احلسني عدم 
رضاه بام فعل ابن مرجانة، فأجاز هلن أّن يقمن املأتم 

للحسني ثالثة أيام يف قرصه)		(.

قال املفيد يف اإلرشاد: ثمّ  أمر بالنسوة أن ينزلن يف 
 ،منزل عىل حدة معهّن أخوهّن عيّل بن احلسني
ثّم  أّياما.  وأقاموا  يزيد،  بدار  تتصل  دار  هلم  فأفرد 
لتخرج  جتّهز  له:  وقال  بشري  بن  النعامن  يزيد  ندب 

هبؤالء النسوة اىل املدينة)		(.

أهل  أقــامــهــا  الــتــي  ــام  األيـ أّن  يظهر  وبــذلــك   
ابن  أخــرب  كام  شهرًا  تبلغ  مل  الشام  البيتيف 

طاووس بل مل تتجاوز سبعة أو ثامنية أيام، أربعة أو 
مخسة منها قضوها يف سجن يزيد أو ما تسمى بخربة 
أقاموا  يزيد عندما  والثالثة االُخرى يف قرص  الشام، 
أمرهم  ذلك  بعد  ثم  واملآتم  املناحة   للحسني

باخلروج. 

القرينة الثانية: عدم لقاء جابر بن عبد اهلل 

الأن�شاري اأهل البيت

من القرائن التي استند اليها املحدث النوري عىل 
هو  كربالء،  البيتإىل  أهل  أرسى  رجوع  عدم 
املصطفى،  بشارة  كتابه  يف  الطربي  رواه  الذي  اخلرب 
فقد ذكر زيارة جابر بن عبد اهلل األنصاري مع عطية 
األربعني،  يوم  يف   احلسني اإلمــام  لقرب  العويف 
أهل  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  لقاء  إىل  ُيرش  ومل 

.البيت

وعّلق عليه املحدث النوري قائاًل: ومن هذا اخلرب 
الرشيف املعترب يعلم أن جابر مل يتوقف هناك سوى 
ساعات ومل يلتق بأحد وال يصح عادة أن يكون أهل 
وال  بجابر  والتقوا  كربالء  إىل  جاءوا  البيتقد 
إىل ذلك  زيارته مع جابر  لكيفية  نقله  يشري عطية يف 

أبدًا)		(.

يالحظ عل ما ذكره:

أوالً: عدم رواية اخلرب ال يدّل عىل عدم االعتقاد 
بوجوده وليس كل من امتنع عن نقل خرب فهو يرى 
أّن ذلك اخلرب كذب وتدليس... فكم من خرب مهّم 
السري  وكّتاب  واملؤرخني  الرواة  عنه  تغافل  أو  غفل 
فهذا  خمتلفة،  ألسباب  التارخيية  كتبهم  يف  يرووه  ومل 
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شهد  وقد  االُمة  أعالم  من  يعّد  الذي  املفيد  الشيخ 
للدفاع  عظياًم  جهدًا  بذل  وقد  والعايل  الداين  بفضله 
عن عقيدة مدرسة أهل البيتوالظالمات التي 
وقعت عليهم ولكن نالحظ يف كتابه )اإلرشاد( )		( مّلا 
يصل إىل موضوع غصب اخلالفة وما جرى عىل أهل 
البيت من ظلم وخذالن من الصحابة مل يروي شيئًا 
كثريًا يف ذلك. فهل يصّح أن نقول أن املفيد امتنع عن 
ذكر الكثري ممّا جرى عىل أهل البيتإذًا الكثري ممّا 
يرويه دعاة الشيعة يف كتبهم وخطبهم من وقوع ظلم 
البيتوغصب اخلالفة منهم فهو غري  عىل أهل 
صحيح عند الشيخ املفيد !!! كاّل بل إّنام إمتنع الشيخ 

املفيد عن نقل تلك األخبار ألمور قد خفيت علينا.

الشيخ  ثانيًا: قد روى صاحب )أمل اآلمل( عن 
بشارة  لكتاب  الكاملة  النسخة  أّن  العاميل  احلــّر 
جــزءًا  عرش  سبعة  تبلغ  الطربي  للشيخ  املصطفى 
الكتاب  هذا  من  أيدينا  بني  التي  األجزاء  أّن  واحلال 
النسخة  أن  تتجاوز أحد عرش جزءًا ومعنى ذلك  ال 
الكتاب نسخة ناقصة وعىل هذا  التي عندنا من هذا 
األخبار  من  الكثري  بأّن  نقول:  أن  نستطيع  األساس 
تصل  مل  الكتاب  هذا  يف  الطربي  الشيخ  رواها  التي 
إلينا ومن املحتمل أن تكون قصة لقاء جابر بن عبد 
األجزاء  تلك  البيتيف  أهل  مع  األنصاري  اهلل 

املفقودة.

 والذي يعّزز هذا االحتامل ما رواه السيد حمسن 
األمني فقد روى القصة عن كتاب )بشارة املصطفى( 
األنصاري  بن عبداهلل  لقاء جابر  وفيها  كامل  بشكل 
الشهري  كتابه  يف  روى  البيتفإّنه  أهــل  حــرم 
مع  خرجت  قال:  العويّف  عطّية  عن  الشيعة(  )أعيان 

زائرًا قرب  اهلل عنه  اهلل األنصارّي ريض  بن عبد  جابر 
شاطئ  من  جابر  دنا  كربالء  وردنا  فلاّم   احلسني
ثّم  بآخر،  وارتدى  بازار،  ائتزر  ثّم  فاغتسل  الفرات 
فتح رّصة فيها سعد فنثره بدنه ، ثّم مل خيط خطوة إاّل 
فأملسته،  أملسنيه  قال:  القرب  من  دنا  إذا  حّتى  اهلل  ذكر 
من  شيئًا  عليه  فرششت  عليه  مغشّيًا  القرب  عىل  فخّر 

املاء فلاّم أفاق.

قال: يا حسني - ثالثًا - ثّم قال: حبيب ال جييب 
شحطت  وقد  باجلواب،  لك  وأّنى  قال:  ثّم  حبيبه، 
ورأسك  بدنك  بني  وُفــّرق  أثباجك،  عىل  أوداجــك 
أشهد أّنك ابن خري النبّيني وابن سّيد املؤمنني، وابن 
أصحاب  وخامس  اهلدى،  وسليل  التقوى،  حليف 
سّيدة  فاطمة  ــن  واب النقباء،  سّيد  ــن  واب الكساء، 
النساء، وما لك ال تكون هكذا وقد غّذتك كفُّ سّيد 
املرسلني، وربيت يف حجر املّتقني، ورضعت من ثدي 
اإليامن، وفطمت باإلسالم، فطبت حّيًا، وطبت مّيتًا، 
شاّكة  وال  لفراقك  طّيبة  غري  املؤمنني  قلوب  أّن  غري 
يف حياتك، فعليك سالم اهلل ورضوانه وأشهد أّنك 

مضيت عىل ما مىض عليه أخوك ييى بن زكريا.

ثّم جال ببرصه حول القرب وقال: السالم عليكم 
وأناخت  احلسني،  بفناء  حّلت  التي  األرواح  أّيتها 
الزكاة  وآتيتم  الصالة  أقمتم  أّنكم  أشهد  برحله، 
وجاهدتم  املنكر  عن  وهنيتم  باملعروف  وأمــرتــم 
امللحدين، وعبدتم اهلل حّتى أتاكم اليقني والذي بعث 

حمّمدًا باحلّق لقد شاركناكم فيام دخلتم فيه.

قال عطّية: فقلت جلابر: وكيف؟ ومل هنبط واديًا، 
ق  فرِّ قد  والقوم  بسيف،  نرضب  ومل  جباًل،  نعُل  ومل 



157 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لأدب و�للغة و�لترجمة

وأرملت  أوالدهم  وأوتت  وأبداهنم،  رؤوسهم  بني 
رسول  حبيبي  سمعت  عطّية  يا  يل:  فقال  األزواج؟ 
معهم،  حرش  قومًا  أحّب  من  يقول:  وسلم   اهلل
والــذي  عملهم،  يف  أرشك  قــوم  عمل  أحــّب  ومــن 
نّيتي ونّية أصحايب عىل ما  إّن  نبّيًا  باحلّق  بعث حمّمدًا 
مىض عليه احلسني وأصحابه، قال عطّية: فبينام نحن 
كذلك وإذا بسواد قد طلع من ناحية الشام، فقلت: يا 
جابر هذا سواد قد طلع من ناحية الشام، فقال جابر 
لعبده: انطلق إىل هذا السواد وأتنا بخربه، فإن كانوا 
نلجأ  لعّلنا  إلينا  فارجع  سعد  بن  عمر  أصحاب  من 
لوجه  حرٌّ  فأنت  العابدين  زين  كان  وإن  ملجأ،  إىل 
العبد فام أرسَع ما رجع وهو  اهلل تعاىل، قال: فمىض 
يقول: يا جابر قم واستقبل حرم رسول اهلل! هذا زين 

العابدين قد جاء بعاّمته وأخواته!

الرأس  مكشوف  األقدام  حايف  يميش  جابر  فقام 
إىل أن دنا من زين العابدين، فقال اإلمام: أنت 
جابر؟! فقال: نعم يا ابن رسول اهلل، فقال: يا جابر، 
وسبيت  أطفالنا!  وذبحت  رجالنا!  قتلت  واهلل  ههنا 
إنفصلوا  ثم  الراوي:  يقول  نساؤنا وحرقت خيامنا. 

من كربال طالبني املدينة)		(.

عبداهلل  بن  جابر  ــارة  زي عن  احلديث  إّن  ثالثًا: 
األنصاري لقرب احلسني مل ينحرص برواية الطربي 
يف بشارة املصطفى بل هناك رواية أخرى رواها كبار 
لقاء  عن  أخــربت  أسامئهم-  وسنذكر   - املؤرخني 
البيتفقد  بأهل  األنصاري  عبداهلل  بن  جابر 
وصلوا  مّلا  البيت  أهل  حرم  أّن  الرواية  هذه  يف  جاء 
إىل بعض الطريق سألوا نعامن بن بشري أن يسري هبم 
 ،ّأيب عبد اهلل بزيارة  ليجّددوا عهدا  العراق  عىل 

فلاّم بلغوا كربالء ونزلوا موضع مرصعه وجدوا 
جابر بن  عبد اهللّ  األنصاري ، ومجاعة من بني هاشم، 
ورجاال من آل الرسول قد وصلوا إىل كربالء لزيارة 
وتالقوا  واحــد  وقــت  يف   فوافوا   ،احلسني قرب 
املقّرحة  املآتم  وأقــامــوا  واللطم،  ــزن  واحل بالبكاء 
فأقاموا  السواد،  أهل  نساء  إليهم  واجتمع  لألكباد، 

فيها أّياما)		(.

2- القول الثاني: المثبتون لزيارة الأربعين 

 ذهبت طائفة من املحدثني واملؤرخني إىل ثبوت 
زيارة األربعني ونزول أهل البيتيوم األربعني 
هلذا  خاصة  دراســة  بعضهم  أفــرد  وقد  كربالء،  يف 
املوضوع)		( وبعضهم خّص له فصاًل يف كتابه وذكره 

عّدة من قرائن وشواهد تثبت ذلك، منها:

القرينة األول: ترصيح مجلة من العلامء بعودة السبايا 
يف العرشين من صفر:

)توضيح . 	 كتابه  يف  البهائي  الشيخ  ذكره  ما 
صفر  من  عرش  التاسع  اليوم  أّن  قال:  املقاصد( 
 ...احلسني لإلمام  األربعني  زيارة  يوم  هو 
أربعني  ميّض  بعد  كان  الذي   - اليوم  هذا  ويف 
بن  جابر  وصل   -اإلمام شهادة  من  يومًا 
 عبداهلل األنصاري لزيارة قرب اإلمام احلسني
إىل   اإلمام حرم  فيه  عاد  الذي  اليوم  وهو 

كربالء...)		(.

يوم  هو  صفر  من  عرش  التاسع  اليوم  قوله  إّن 
اليوم العارش من حمرم  بناءًا عىل أن يكون  أربعني... 
إليه  ذهب  ما  خالف  وهذا  األربعني  ليوم  املبدأ  هو 
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املشهور إذ مل يقل أحد من العلامء أّن مبدأ األربعني هو 
 اإلمام شهادة  أّن  قلنا  إذا  والسّيام  العارش  اليوم 
كانت يف الساعات األخرية من يوم العارش كام رّصح 
بذلك السيد ابن طاووس. فالصحيح أن يبدأ حساب 

األيام من اليوم التايل.

ما رواه أبو إسحاق اإلسفراييني الفقيه الشافعي . 	
يف كتابه )نور العني يف مشهد احلسني( قال: 
واما عيل واخواته ملا خرج هبم القائد من دمشق 
يا  عليك  باهلل  قالوا  الطريق  بعض  اىل  ووصلوا 
بنا عىل طريق كربالء لكي نجدد عهدا  دلينا مر 
ان  اىل  هبم  وسار  وطاعة  سمعا  فقال  هلم  بيننا 
دخلوا كربالء وكان ذلك يوم عرشين من شهر 
االنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  فوافاهم  صفر 
ومجاعة من اهل املدينة واقام البكاء واحلزن حتى 

ضجت االرض)0	(.
الشهري . 	 والطبيب  واملنجم  املؤرخ  ذكره  ما 

قال:  الباقية(  )اآلثار  كتابه  يف  البريوين  ابوريان 
جّثته  إىل   احلسني رأس  رّد  العرشين  ويف 
وهم  األربعني  زيارة  وفيه  جّثته  مع  دفن  حتى 

حرمه بعد انرصافهم من الشام)		(.
ما نقله املؤرخ الشهري غياث الدين بن مهام الدين . 	

احلسيني املعروف ب»خواند مري« يف كتابه حبيب 
السري قال: لقد هّيأ يزيد مستلزمات السفر لإلمام 
النسوة وكانت  العابدين ومن كان معه من  زين 
معهم رؤوس الشهداء، ثم أمر نعامن بن البشري 
إىل  هبم  يسريوا  أن  فارسًا  ثالثني  مع  األنصاري 
إىل  العرشين من صفر جاؤوا  املدينه وولكن يف 
رؤوس  مع   احلسني رأس  ودفنوا  كربالء، 

سائر الشهداء مع األجساد الطاهرة)		(.

ما جاء يف كلامت العامل واملؤرخ املعروف زكريا بن . 	
حممد القزويني يف )عجائب املخلوقات( يف ذكر 
صفر  شهر  إىل  يصل  عندما  العرب  شهور  أسامء 
يقول: اليوم األول منه عيد بني ُامية أدخلت فيه 
رأس احلسني بدمشق، والعرشون منه رّدت رأس 

احلسني ريض اهلل عنه إىل جّثته...)		(.
ما رواه الشيخ اجلليل ابن نام احليل من لقاء عيال . 	

احلسني جابر بن عبداهلل األنصاري يف أثناء 
عودهتم من الشام مّروا عىل كربالء والتقوا به قال 
  يف كتابه مثري األحزان: ومَلَّا َمرَّ ِعَياُل احْلَُسنْيِ
بَِكْرَباَلَء َوَجُدوا َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ اأْلَْنَصاِريَّ َرمْحَُة 
اهللِ َعَلْيِه ومَجَاَعًة ِمْن َبنِي َهاِشٍم َقِدُموا لِِزَياَرتِِه يِف 
والنَّْوِح  وااِلْكتَِئاِب  بِاحْلُْزِن  َفَتاَلَقْوا  َواِحٍد  َوْقٍت 

َعىَل َهَذا امْلَُصاِب امْلُْقِرِح أِلَْكَباِد اأْلَْحَباب )		(.

القرينة الثانية: دفن رؤوس الشهداء يف كربالء

من الشواهد والقرائن املهمة التي يمكن أن يعّول 
برجوع حرم  قال  الذي  الثاين  القول  تعزيز  عليها يف 
صفر،  من  العرشين  يف  كربالء  البيتإىل  أهل 
ودفنها  كربالء  إىل  الطف  شهداء  رؤوس  عودة  هو 
املحدثني  كبار  بذلك  رّصح  وقد  املوضع  ذلك  يف 

واملؤرخني من الشيعة والسنة وإليك بعض كلامهتم:

أّن . 	 من  )أماليه(  يف  الصدوق  الشيخ  رواه  ما 
َفُحبِْسَن    احْلَُسنْيِ بِنَِساِء  أَمَر  اهلل(  )لعنه  يزيد 
ِمْن  ُيِكنُُّهْم  اَل  حَمْبٍِس  يِف    احْلَُسنْيِ ْبِن  َعيِلِّ  َمَع 
 احْلَُسنْي ْبُن  َعيِلُّ  َأْن َخَرَج  إىَِل  َقّر...  َحرٍّ واَل 

بِالنِّْسَوِة وَردَّ َرْأَس احْلَُسنْيِ إىَِل َكْرَباَلَء)		(.
قال الفاضل القزويني يف كتابه )تظّلم الزهراء( . 	

دفن  موضع  يف  اختلفت  العامة  أّن  معناه:  ما 
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علامئنا  بني  املشهور  ولكن  الرشيف  رأسه 
أّنه دفن رأسه مع جسده، رّده عيل بن  اإلمامية 

 .)		( احلسني
قال:.... 	 الواعظني(  )روضة  عبارة  يف  جاء  ما 

رأس   ورد  بالنسوة   احلسني بن  عيل  خرج 
احلسني إىل كربالء)		(.

السيد . 	 عن  املناقب  يف  آشوب  شهر  ابن  نقله  ما 
عنه  اهلل  ريض  املرتىض  السيد  ذكر  قال:  املرتىض 
يف بعض مسائله أن رأس احلسني بن عيل رد إىل 

بدنه بكربالء من الشام وضم إليه )		(.
اتفاق . 	 الدرية(:  )الكواكب  يف  املناوي  قال 

اإلمامية عىل اّنه ُأعيد إىل كربالء)		(.
	 . ...:)قال السيد املّقرم يف كتابه )مقتل احلسني

مّلا عرف زين العابدين املوافقة من يزيد طلب منه 
يزيد  يتباعد  ليدفنها يف حملها فلم  الرؤوس كلها 
رؤوس  مع  احلسني  رأس  اليه  فدفع  رغبته  عن 

اهل بيته وصحبه فأحلقها باالبدان)0	(.

أحدهم  ينص  مل  وإن  األعـــالم  هــؤالء  إّن  ــّم  ث
العرشين من  البيتإىل كربالء يف  أهل  بوصول 
صفر، ولكن قوهلم أّن اإلمام زين العابدين هو الذي 
رّد رأس أبيه احلسني إىل كربالء ثّم قام بدفنه يف 
ذلك املوضع، يدّل عىل أّن اإلمام قد وصل مع سائر 
من  العرشين  يف  كربالء  البيتإىل  أهل  نسوة 
صفر؛ إذ مل يقل أحد من أهل السرية والتأريخ بدفن 
رؤوس شهداء الطف يف غري العرشين من صفر، ومل 
يقل أحد منهم أّن اإلمام زين العابدين زار قرب أبيه يف 
غري العرشين من صفر)		(، بل كل من إستبعد زيارة 
أهل البيتيف األربعني، إستدل عىل ذلك بطول 

املسافة التي كانت بني الشام والعراق والتأخري الذي 
كال  عىل  أجبنا  وقد  الشام،  أرض  يف  للسبايا  حصل 

الدليلني يف ما سبق.

 احلسني اإلمام  زيارة  استحباب  الثالثة:  القرينة 
يوم األربعني

أهل  حرم  بعودة  القول  تعّزز  التي  الوجوه  من 
احلكم  األربعني، هو  اليوم  كربالء يف  البيتإىل 
وقد  خاصة،   احلسني اإلمام  زيارة  باستحباب 

استدّل عليه بالدليلني:

اإلمــام  عن  املــرويــة  املشهورة  الــروايــة  األول: 
 يف عالمات املؤمن فقد روي عنه العسكرّي
أّنه قال: َعاَلَماُت  امْلُْؤِمنِ  مَخٌْس  َصاَلُة اخْلَْمِسنَي وِزَياَرُة 
اأْلَْرَبِعنَي والتََّختُُّم يِف اْلَيِمنِي وَتْعِفرُي اجْلَبنِِي واجْلَْهُر بِـ 

ِحيم( )		(. مْحِن الرَّ )بِْسِم اهللِ الرَّ

واملعروف عند أهل الفن أّن هذه الرواية مرسلة، 
لكن  هبا،  اليتج  التي  الضعيفة  الروايات  من  وهي 
اجلابرية  مبنى  أساس  عىل  الرواية  تصحيح  يمكن 
بعمل املشهور، فكل رواية مل يثبت سندها، فإن عمل 
هبا مشهور العلامء، تصري رواية معتربة يمكن التعويل 
عليه  سار  قد  املبني  وهــذا  هبا.  واإلحتجاج  عليها 
الكثري من اإلصوليني، والذي يعرف بمبنى اجلابرية 

والكارسية.

مبنى  أساس  عىل  أيضًا  الرواية  تصحيح  ويمكن 
التسامح يف أدلة السنن املستند إىل عدد من الروايات، 
تعرف بروايات »من بلغ«، وهي روايات مستفيضة، 
أّن من وصله ثواب عىل عمل، فعمله بغية  ومعناها 
ثوابه  عىل  يصل  فهو  العمل،  ذلك  ثواب  يصله  أن 
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وإن مل يقله النبي، فقد ورد عن اإلمام أيب جعفر 
الباقر أّنه قال:   َمنْ  َبَلَغهُ  َثَواٌب ِمَن اهللِ َعىَل َعَمٍل 
َفَعِمَل َذلَِك اْلَعَمَل اْلتاَِمَس َذلَِك الثََّواِب ُأوتَِيُه وإِْن مَلْ 

َيُكِن احْلَِديُث َكاَم َبَلَغُه)		(.

الــثــاين: روايـــة صــفــوان بــن مــهــران عــن اإلمــام 
يِف   اِدُق الصَّ َمْواَلَي  يِل  َقاَل  َقاَل:   الصادق
وَتُقوُل-  النََّهاِر  اْرتَِفاِع  ِعنَْد  َتــُزوُر  اأْلَْرَبِعنيَ   ــاَرِة  ِزَي
اهللِ  َخِليِل  َعىَل  اَلُم  السَّ وَحبِيبِِه  اهللِ  َويِلِّ  َعىَل  اَلُم  السَّ
اَلُم َعىَل  اَلُم َعىَل َصِفيِّ اهللِ واْبِن َصِفيِِّه السَّ وَنِجيبِهِ  السَّ
اْلُكُرَباِت  َأِسرِي  َعىَل  اَلُم  السَّ ِهيِد  الشَّ امْلَْظُلوِم  احْلَُسنْيِ 
واْبُن  َولِيَُّك  ــُه  َأنَّ َأْشَهُد  إيِنِّ  اللُهمَّ  اِت  اْلَعرَبَ وَقتِيِل 
َولِيَِّك وَصِفيَُّك واْبُن َصِفيَِّك اْلَفاِئُز بَِكَراَمتَِك َأْكَرْمَتُه 
اْلِواَلَدِة  بِطِيِب  واْجَتَبْيَتُه  َعاَدِة  بِالسَّ وَحَبْوَتُه  َهاَدِة  بِالشَّ
اَدِة وَقاِئدًا ِمَن اْلَقاَدِة وَذاِئدًا ِمَن  وَجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن السَّ
َعىَل  ًة  ُحجَّ وَجَعْلَتُه  اأْلَْنبَِياِء  َمَواِريَث  وَأْعَطْيَتُه  اَدِة  الذَّ

َخْلِقك ...)		(.

فإّن أهّم ما يستدّل به عىل استحباب زيارة اإلمام 
الروايتان  هاتان  هو  األربعني،  يوم  يف   احلسني
األمر  هو  املقام،  يف  عنه  يسأل  أن  ينبغي  ما  ولكن 
زيــارة  باستحباب  يقول   اإلمام جعل  ــذي  ال
كان  فهل  املؤمن؟  عالمات  من  وجيعلها  األربعني 
األنصاري  عبداهلل  بن  جابر  ــارة  زي أجل  من  ذلك 
أّن  هو  ــواب:  واجلـ ــر؟  آخ ألمــر  كــان  أو  حسب؟! 
األربعني  كزيارة  عظيمة  سنة  اليسّن   اإلمام
الغايل  أجلها  من  ويبذلون  الناس  ماليني  هبا  يعمل 
لبقاءها،  وأوالدهــم  بأنفسهم  ويضحون  والنفيس 
العصمة  بيت  ألهل  مــواٍل  صحايّب  فعل  أجل  من 
عليهم السالم، فهذا ممّا اليمكن قبوله إذ أّن األحكام 

الرشعية التسّن إاّل بقول أو فعل أو تقرير صادر من 
املعصوم. فال ضري ااّل أن نقول أن هذه السنة احلسنة 
التي سنّها اإلمام،إعتمدت عىل فعل اإلمام زين 
 حيث زار قرب أبيه احلسني بن عيل العابدين
يف هذا اليوم مع سائر النسوة واألطفال من بني هاشم 
وأقاموا عىل قربه الطاهر املأتم واحلزن واللطم و... 
وقد إستند إىل هذه العلة مشهور علامء اإلمامية، كام 
رّصح بذلك املجليس يف البحار قال: إعلم أنه ليس 
يف األخبار ما العلة يف استحباب زيارته صلوات اهلل 
عليه يف هذا اليوم واملشهور بني األصحاب أن العلة 
يف  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  حرم  رجوع  ذلك  يف 
الشام  اليوم إىل كربالء عند رجوعهم من  مثل ذلك 
الرؤوس  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  بن  عيل  وإحلاق 
كالم  نقل  ما  بعد  اهلل  رمحه  إّنــه  ثم  بــاألجــســاد)		(. 
التي  املناقشات  فيام سبق  بّينا  استبعده، وقد  املشهور 

ترد عىل إستبعاده. 

خاتمة

 قد تبني من خالل هذه الدراسة التأرخيية املخترصة 
أّن القرائن والشواهد التارخيية تدّل عىل وقوع مسرية 
حرم أهل البيت-بعد واقعة الطّف-يف العرشين 
بن عبداهلل  بجابر  التقوا  إىل كربالء، حيث  من صفر 
األنصاري، وأقاموا البكاء والعزاء واحلزن عىل سيد 
الشهداء، وقد رّصح بذلك كبار علامء اإلمامية 
كالشيخ البهائي واحليل وأبو ريان البريوين و... زد 
اإلمام  رّد  عن  أخربت  التي  الروايات  أّن  ذلك  عىل 
ودفنها  كربالء،  إىل  الشهداء  رؤوس  العابدين  زين 
عودة  عىل  شاهد  خري  هي  الطاهرة،  األجساد  عند 
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مل  إذ  كربالء،  إىل  األربعني  البيتيف  أهل  سبايا 
خيرب أحد من املؤرخني أّن اإلمام زين العابدين وحرم 

احلسنيجاؤوا إىل كربالء يف غري هذا الوقت.

املجليس  والعالمة  ابن طاووس  السيد  ذكره  وما 
البيتإىل كربالء يف  إمكان عودة أهل  من عدم 
ذكرنا  وقد  استبعاد،  جمّرد  إاّل  ليس  فهو  األربعني، 
قوهلام،  عىل  ــرّد  ت التي  واملالحظات  اإلشــكــاالت 
وتبنّي أّن مجيع الشواهد والقرائن تأييد رجوعهم يف 

األربعني إىل كربالء.

 الهوام�ض 

االقبال ج	ص00	.( 	)

اللهوف ص			.( 	)

اللؤلؤ واملرجان ص			.( 	)

 بحار األنوار ج		 ص			.)	( 

اللؤلؤ واملرجان ص			.( 	)

تاريخ اليعقويب ج	 ص			.( 	)

حتقيق حول أول أربعينية لسيد الشهداء ص 		.( 	)

تأريخ الطربي ج	 ص			.( 	)

الكامل يف التأريخ ج	 ص			.( 	)

الفتوح ج	 ص			.( 0	)

قرع: رضب.( 		)

إقبال األعامل ج	 ص		.( 		)

مقتل احلسني للخوارزمي ج	 ص		.( 		)

اإلرشاد للشيخ املفيد ج	 ص 			.( 		)

حتقيق حول أول أربعينية لسيد الشهداء ص 		.( 		)

االرشاد ج	 ص 		.		.( 		)

سورة القصص اآلية 		.( 		)

ج	 ( 		) الواعظني  روضة  ص			؛  للصدوق  األمايل 
ص			.

الكامل يف التاريخ ج	 ص		.( 		)

الكامل البهائي ج	 ص0		.( 0	)

اإلرشاد ج	 ص			.( 		)

واقعة الطف ص			.( 		)

االرشاد ج	 ص			.( 		)

لؤلؤ ومرجان ص			.( 		)

اإلرشاد ج	 ص			.( 		)

ص			؛ ( 		)  احلسني مقتل  يف  األشجان  لواعج 
أعيان الشيعة ج	 ص		.

تسلية املجالس وزينة املجالس ج 	 ص			.( 		)

الشهداء« ( 		) لسيد  أربعينية  أول  حول  »حتقيق  كتاب 
الطباطبائي،  القايض  السيد حممد عيل  السعيد  للشهيد 
حسن  الشيخ  للعالمة  األربعني«  »فاجعة  وكتاب 

البالدي.

توضيح املقاصد ص		.( 		)

نورالعني يف مشهد احلسني لألسفرايني ص		.( 0	)

اآلثار الباقية يف القرون اخلالية ص			. ( 		)

تأريخ حبيب السري ص		.( 		)

عجائب املخلوقات ص		.( 		)

مثري األحزان ص	0	.( 		)

أمايل الصدوق ص			.( 		)

تظّلم الزهراء للفاضل ريض القزويني ص			.( 		)

روضة الواعظني ج	 ص			.( 		)

السيد ( 		) عن  نقاًل  ص00	  ج	  طالب  ايب  آل  مناقب 
املقرم يف مقتل احلسني ص 			.
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مقتل ( 		) عن  نقاًل  ص		  ج	  الدرّية  الكواكب  املناوي 
احلسني للمقرم ص			.

مقتل احلسني ص			.( 0	)

األربعني احلسينية ص	0	.( 		)

هتذيب األحكام ج	 ص		.( 		)

الكايف ج	 ص		.( 		)

مصباح املتهجد ج	 ص			.( 		)

بحار األنوار ج		 ص			.( 		)

 الم�شادر 

القران الكريم.

ابن ايب يعقوب، أمحد، 				ق، تأريخ اليعقويب، . 	
قم، منشورات املكتبة احليدرية.

إبن أعثم، حممد بن عيل، 				ق، كتاب الفتوح، . 	
بريوت، دار األضواء.

السادسة، . 	 الطبعة  الكرم،  أيب  بن  عيل  األثري،  إبن 
الكامل يف التأريخ، بريوت، دار الكتاب العريب.

األمايل، . 	 ش ،  عىل ،				  بن  حممد  بابويه،  ابن 
هتران ، كتابچى .

ابن طاووس، عىل بن موسى، 				 ش ، اللهوف . 	
عىل قتىل الطفوف، هتران، جهان. 

ابن طاووس، عىل بن موسى ،				 ش ، اإلقبال . 	
باألعامل، قم ، دفرت تبليغات اسالمى.

مثري . 	 ق ،   		0	 حممد،  بن  جعفر  حىل،  نام  ابن 
. األحزان، قم، مدرسه امام مهدى

وقعة . 	 ق ،  ييى،  				  بن  لوط  كوىف،  خمنف  ابو 
الطّف ، قم، منشورات جامعة املدرسني .

اإلسفراييني، أبو إسحاق، 	0		ق، نور العني يف . 	
مشهد احلسني، القاهرة، مطبعة اخلل املوافق.

األربعني . 0	 				ش،  حممد،  مريزا  األرشاقي، 
احلسينية، قم، األسوه

األمني، حمسن، 				ق، أعيان الشيعة، بريوت، . 		
دار التعارف.

األمني، حمسن، 				م، لواعج األشجان يف مقتل . 		
احلسني، بريوت، دار األمري.

توضيح . 		 	0		ق،  حسني،  بن  حممد  البهائي، 
املقاصد، قم، مكتبة آية اهلل مرعيش نجفي.

يف . 		 الباقية  اآلثار  				ش،  ابوريان،  البريوين، 
القرون اخلالية، هتران، انتشارات امري كبري.

		 .)تسلية امُلجالس وزينة امَلجالس)مقتل احلسني

مقتل . 		 				ق،  أمحد،  بن  املوّفق  اخلوارزمي، 
احلسني، قم، انتشارات أنوار اهلدى.

وزينة . 		 امُلجالس  تسلية  				ق،  حممد،  احلسينى، 
امَلجالس، قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية. 

حبيب . 		 تأريخ  0			ش،  الدين،  غياث  احلسيني، 
السري، هتران، انتشارات خيام.

الطربي، حممد بن جرير، 				ق، تأريخ الطربي، . 		
بريوت، األمرية.

هتذيب . 0	 ق ،  احلسن،  	0		  بن  حممد  الطوسى، 
األحكام، هتران ، دار الكتب اإلسالمية. 

مصباح . 		 ق ،  احلسن،  				  بن  حممد  الطوسى، 
فقه  مؤسسة  بريوت ،  املتعّبد،  وسالح  املتهّجد 

الشيعة.

ش ، . 		  				 امحد،  بن  حممد  النيشابورى،  فتال 



163 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لأدب و�للغة و�لترجمة

روضة الواعظني وبصرية املتعظني، قم، منشورات 
ريض.

القايض الطباطبائي، حممد عيل، 0			ش، حتقيق . 		
وزارة  هتران،  الشهداء،  لسيد  أربعينية  أول  حول 

الثقافة واإلرشاد.

		 . الزهراء تظّلم  				ق،  ريض،  القزويني، 
من إرهاق دماء آل العباء، قم، الرشيف الريض.

املخلوقات . 		 عجائب  				ق،  زكريا،  القزويني، 
بريوت،  املوجودات،  وغرائب  واحليوانات 

األعلمي. 

الكايف، . 		 ق ،   		0	 يعقوب ،  بن  حممد  الكلينى، 
هتران ، دار الكتب اإلسالمية. 

املجلسى، حممد باقر بن حممد تقى،	0		 ق ، بحار . 		
األنوار، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب .

املفيد،حممد بن حممد، 				 ق ، اإلرشاد يف معرفة . 		
. حجج اهلل عىل العباد، قم ، مؤسسة آل البيت

		 . ،احلسني مقتل  اليوجد،  الرّزاق،  عبد  املقّرم، 
قم، منشورات الرشيف الريض.

ومرجان، . 0	 لؤلؤ  				ق،  حسني،  النوری، 
بريوت، دار البالغة.





165 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لأدب و�للغة و�لترجمة

�شيمياء الت�شاكل في رائية ابن العرند�ض الحلي )	(

م. د. أمحد عباس كامل األزرقي

 مديرية تربية ذي قار 

abw7743@gmail.com

الملخ�ض 

املعنى  لتقيص  السيميائية  االجراءات  أهم  من  بوصفه  التشاكل  دور  عن  الكشف  اىل  الدراسة  هذه  هتدف 
ومالحقة تثيالته عىل مستوى الرتكيب والداللة وقد اختارت الدراسة قصيدة شعرية ألن اخلطاب الشعري 
يعد بيئة مالئمة لربوز هذا النوع من التقنيات وبيان جتلياهتا ومالمح اجلاملية فيها فهي تأخذ باحلسبان أن لغة 
العرندس احليل وهو من  ابن  رائية  الصوري وكانت  التكرار واملعاودة والرتديد والتحشيد  تعتمد عىل  الشعر 
شعراء القرن التاسع اهلجري إنموذجا هلذه الدراسة اذ تت دراسة التشاكل نظريا يف املبحث االول ودراسته عىل 
مستوى الرتكيب يف املبحث الثاين وعىل مستوى الداللة يف املبحث الثالث وأمجلت الدراسة نتائجها يف اخلاتة.

الكلامت املفتاحية: السيمياء، العالمة، التشاكل، التشاكل الرتكيبي، التشاكل الداليل.
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The Semiotics of Isotopie in the poem of “ R “ rhyme by Ibn Alarands Al- Hily 

Lec. Ahmed Abbas Kamil Al-A Iraqi (ph D)

General directorate of Education in Thiqar province

Abstract 

This study aims to shed light on the Isotopie role described as one of the suitable ambiance 
for appearing this kind of technics and to show its manifestations and beauty characteristics. It 
takes in consideration that language of poetry depends on recurrence, repetition, chanting and 
image motivation. The poem of Ibn Alarands Al-Hily, who was one of the Hijri nineth century, 
as a model of this study that firstly deals with Isotopie theotrically. The second research deals 
with isotopie Syntactically and the third deals semantically. All the results are shown in the 
conclusion.

Key Words: Semiotics، Sign، Isotopie، Semantic Isotopie، Syntactic Isotopie
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المقدمة 

معامله  املعنى وحتديد  الكشف عن  الرغبة يف  تعد 
االدبية  الدراسات  رافقت  التي  املساعي  أوىل  من 
مجيعها وكانت تلك الرغبات هتتدي هبدى التأويل يف 
الكثري من مفاصلها الذي يستمد أسباب وجوده من 
النحوية  القراءات  وتعدد  والتخرجيات  التفسريات 
النحو  علامء  تصانيف  هبا  زخــرت  التي  واللغوية 

واللغة. 

عندما  كبري  بمعني  القرآنية  الدراسات  وأمدته 
القرآنية  بالبحث عن تأويالت للظواهر  كانت تعنى 
يعد  وهبــذا  واملفهوم  القراءة  يف  بالتعددية  املفعمة 
التي  السيميائية  املــحــاوالت  بواكري  من  التأويل 
تناسب مقاربة النصوص االبداعية العربية التقليدية 
صياغاهتا  يف  وتشرتك  متنوعة  خطابات  حتوي  ألهنا 
املعريف  املشهد  طبيعة  بفعل  متعددة  معرفية  اصول 

العريب تارخييًا.

به  واحتكاكها  للتأويل  جماورهتا  من  فالسيميائية 
ليست غربية تامًا وانام هلا من االصول املعرفية العربية 
ما يمكنها ان تصلح منهجًا نقديًا يبتغي البحث عن 
بواطنها  يف  باملعنى  املتشبعة  االدبية  الظواهر  كوامن 

العميقة الراسية حتت تظهرات البنى السطحية.

يكون  ان  يف  ملحًا  الدافع  يبدو  الشعر  جمال  ويف 
تلك  لــدراســة  مناسبًا  خــيــارًا  السيميائي  املنهج 
النصوص بفعل ما يصاحبها من استعامل مميز للغة اذ 
يتعمد النص ان يثري تالعبا غري مألوف فيها مما يرتك 
تضبيبًا تسترت خلفه تشكالته الصورية موسعا بذلك 
من دائرة االحتامل التأوييل لتلك الصور ولكي يكاثر 

النوع  الستمرارية  الضامنة  القراءات  تعددية  من 
االديب. 

بوصفها  العالمة  عىل  السيميائي  املنهج  ويستند 
الذي  املعنى  عامد  يقوم  وعليها  فيه  أساسيًا  ركنًا 
والسبيل  واملضمون.  الشكل  قضايا  كثريًا  تداولته 
لدراسة العالمة يقتيض املرور يف مجلة من العلوم مثل 
والعلوم  والشعرية  والبالغة  واالسلوبية  اللسانيات 
النفسية ملا للعالمة من بعد نفيس واجتامعي. ويمكننا 
ْت  ان نشهد وعيًا انسانيًا مبكرًا لدور العالمة التي ُعدَّ
تعرفت  فقد  السيمياء  مباحث  يف  املهم  املعريف  املربز 
العالمة  مفهوم  القديمة  اليونانية  الفلسفة  مباحث 
الرواقيني  آثار ارسطو والقديس اوغسطني وآثار  يف 
والسوفسطائني وجون لوك بوصفهم رواد املقاربات 
عند  اجلديدة  الريادة  اىل  وصوالً  القديمة  السيميائية 

موكاروفسكي وكريامس وكرستيفا. 

السيميائية  للمقاربات  الواسع  االنتشار  ولعل 
املنهج  هذا  من  جعل  االنسانية  املعرفة  جماالت  لكل 
وآلياته  اصوله  تفهم  اىل  تدفع  ملحة  معرفية  رضورة 

االجرائية.

وهو  سوسري  دي  عند  كام  تعريفاته  أظهر  ففي 
االصل يف تسمية هذا العلم بالسيميولوجيا أنَّه العلم 
الذي يدرس حياة العالمات داخل املجتمع. وتعرف 
لإلشارات.  الشكالين  الدستور  ا  بأهنَّ أيضا  السيمياء 
بمختلف  االشـــارات  لدراسة  نظامًا  تثل  اهنــا  أي 
السيميائية  ان  جاكوبسون  يرى  حني  يف  انواعها. 
تتناول املبادئ العامة التي تقوم عليها كل االشارات. 
االنظمة  كل  دراســة  يف  السيمياء  رغبة  يظهر  وهبذا 
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الدالة بوساطة اللغة وغريها. 

عليها  اعتمدت  التي  االسس  من  البالغة  وتعد 
ان  يمكن  التي  العالمة  عن  بحثها  يف  السيميائية 
وهذا  البديعية  واملحسنات  البيانية  الصورة  يف  تبدو 
التي  باريس  يف  النقدية  )مو(  مجاعة  جهود  أبرز  من 
جهودها  وجهت  عندما  املجال  هذا  يف  رائــدة  تعد 
البيان  علم  رموز  السيميائية يف  العالمة  للبحث عن 
البديع  وعلوم  والكناية  واالستعارة  التشبيه  مثل 
وما يشمله من تضادات لفظية ومعنوية. ويربز هذا 
القديمة  للبالغة  احلديثة  الدراسات  يف  أيضا  املنهج 
ممثال بأعامل بريملان، وروالن بارت، وجريار جينيت، 
عن  فضال  تــودوروف،  وتوزيفيطان  بليث،  وهنري 

جاكبسون.

وقد وقع االختيار يف هذه الدراسة عىل قصيدة ابن 
العرندس احليل ألهنا ُعنيت بالبديع الذي يعد مكانًا 
مناسبا الختبار التشاكل يف انتاجه للداللة االدبية يف 
الزخريف والتزيني  البعد  منظور سيميائي متجاوزين 
جرى  وقد  البالغية.  الفنون  أحد  بوصف  للبديع 
تريج القصيدة اعتامدا عىل كتاب الطليعة من شعراء 
الشيعة للشيخ حممد الساموي وكان رأي الباحث ان 

يشري اىل ذلك يف املقدمة منعا لكثرة اهلوامش 

المبحث الأول: في مفهوم الت�شاكل 

يعد التشاكل من أهم اإلجراءات التي استعانت 
هبا السيمياء يف حتليل اخلطاب عىل املستوى املفردي 
جتــاوز  عــىل  لــقــدرتــه  الــنــيص  والتحليل  واجلــمــيل 
التطور  عن  الكاشفة  االيــاءات  اىل  الظاهرة  املعاين 

االنطولوجي واملعريف والعاطفي لإلنسان)	(. 

من  للتشاكل  العريب  اللغوي  املفهوم  وينحدر 
وجتمع  واملثل  الشبه  تعني  وهــي  بالفتح  الشكل 
تشاهبا  أي  الشيئان  وتشاكل  وشكول  أشكال  عىل 

واملشاكلة املوافقة)	(. 

هذا  شكل  عىل  هذا  تقول  املثل  ))أيضا  والشكل 
أي عىل مثاله وفالن شكل فالن أي مثله يف حاالته 
عذاب  أي   ْزَواٌج

َ
أ َشْكِهِ  ِمْن  َوآََخُر  تعاىل  قال 

اخر من شكله(()	( وبذلك ترتبط يف املفهوم اللغوي 
للتشاكل مفاهيم املشاهبة التامة او املشاهبة الكبرية او 

التقارب يف بعض الصفات. 

من  واملــشــاكــلــة  فالتشاكل  االصــطــالح  ويف 
املوضوعات البالغية التي درجت مصنفات البالغة 
اليشء  والتمثيل هلا فهي ))ذكر  تعريفها  العربية عىل 
تقديرا(()	(  أو  لوقوعه يف صحبته حتقيقا  بلفظ غريه 
وانام  الداللة  من  اخلايل  التطابق  جمرد  هذا  يعني  وال 
يقتيض زيادة بوساطتها يتحقق التناسب واالنسجام 
املقصود من تلك املشاكلة فهي ))ليست االبقاء عىل 
ايقاع معني فحسب بل وزيادة معنى آخر يأيت بمجيء 

الكلمة نفسها يف موقع آخر(()	(. 

حماولة  يف  عديدة  مصطلحات  اشرتكت  وقــد 
واملقابلة  الطباق  منها  للتشاكل  حمدد  مفهوم  تقديم 
ان  وامجاال  واالختالف.  واملشاكلة  والنرش  واللف 
مفهوم التشاكل كام قدمته الدراسات البالغية العربية 
يعني كل ما يتداخل معه النص من املقاربات النصية 
أو  التوازي  أو  التقاطع  عىل  تقوم  متقابلة  بعالقات 
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ذلك  يتاجه  انسجاميًا  مظهرًا  يوفر  مما  التناقض 
النص. 

وبالتحديد  احلديثة  الغربية  ــات  ــدراس ال امــا   
الدراسات ذات االجراء السيميائي فقد كان التشاكل 
واملضمون  الشكل  صعيد  عىل  فيها  أساسيًا  حمــورًا 
(lsos( ومعناه  وهو آت من جذرين يونانيني احدمها 
فيصبح  املكان  ومعناه   )Topos) ــر  واألخ يساوي 
الرتكيب املكان املتساوي (lsotopies( ثم اصبح يطلق 
الظاهرة  املقومات  من  وتشابه  تساوى  ما  كل  عىل 
الصياغات  كل  وعىل  التعبري  يف  والباطنية  املعنى  يف 
الواردة يف نسج الكالم متشاهبة أو متامثلة أو متقاربة 

عىل مستوى النحو وااليقاع والرتكيب واملعنى)	(.

عىل الوحدة  وبذلك أصبح يدل يف أشمل معانيه 
والتشابه  والتناظر  والتجانس  والتوازي  واملوحد 
مجيع  يف  اخلصائص  تساوي  عىل  ويدل  والتامثل)	( 

اجلهات.

املفاهيم  من  بوصفه  مكانته  أخــذ  ما  ــان  ورسع
الــدالالت  عن  وكاشفًا  اخلطاب  لتحليل  املركزية 
املتشعبة للنصوص وممكنًا حلالة االنسجام والتامسك 
ــراءة  ق قــراءتــه  وتسهل  النص  وحــدة  حتفظ  التي 
املتكررة  الداللية  االنواع  يف  يبحث  صحيحة)	( ألنه 
من  ومتولدًا  التجانس  من  معينًا  مقدارًا  حتوي  التي 

تراكامت يف التعبري واملضمون حتتمها طبيعة اللغة.

وقد دخل هذا املصطلح حقل البحث السيميائي 
بوساطة جهود الناقد الفرنيس كريامس الذي نقله من 

جمال البحث الفيزيائي اىل جمال اللسانيات)0	(.

من  مرتاكمة  ))جمموعة  بأنه  كريامس  ويعرفه 

قراءة  جتعل  التي  املقومات(  )أي  املعنوية  املقوالت 
جزئية  قــراءات  عن  نتجت  كام  للحكاية،  متشاكلة 
موجه  نفسه  احلل  هذا  إهبامها،  حل  بعد  لألقوال 
تعليله  مبديًا  املنسجمة(()		(،  القراءة  عن  بالبحث 
بدراسة التشاكل ألنه يوفر االنسجام اخلطايب والتأكد 

من صحة القراءة وتكني وحدة النص. 

يمكن  التي  الرشوط  من  التشاكل  يكون  وبذلك 
هلا ان تظهر االنسجام وان تقيم املعنى يف داخل النص 
أو أحد أجزائه ويمكن ان تؤسس اىل فرضية تقرتح 
التي يتوهيا  الظواهر االسلوبية  لدراسة  معينًا  نظامًا 

النص بوصفها تقاطعات وتوازيات متعددة )		(.

علم  بني  الربط  يف  ممكنة  التشاكل  قــدرة  وتبدو 
النص ألنه يمكن لألخري  العام وعلم داللة  الداللة 

فرصة دراسة اجلملة عىل مستوى النص. 

الداليل  املحتوى  يف  يرصه  التعريف  هبذا  وهو 
ليشمل  عمله  مــن  يوسع  ان  دون  فقط  الـــرسدي 
الشعرية، حتى جاء  النصوص  التعبريية يف  الصياغة 
تكرار  ))كل  هو  التشاكل  ان  ليقول  )راستي(  بعده 
دائــرة  من  فوسع  كــانــت(()		(  مهام  لغوية  لوحدة 

اشتغاله لتشمل أشياء اخرى مل يقصدها كريامس.

التشاكل  يدد  ما  ان  كورتيس(  )جوزيف  ويرى 
هو ))حتدد السامت السياقية أو الكالسيامت يف نص 
انسجامه،  تضمن  التي  التشاكالت  أو  التشاكل  ما 
له  كــان  إذا  متشاكل  ما  خطابيا  مقطعا  بــأن  فيقال 
وهبذا  مــتــكــررة(()		(  كالسيامت  عدة  أو  كالسيم 
فاعلية  لتحريك  األساس  املنطلق  هو  التكرار  يكون 
وجيعل  لصوره  األدنــى  احلد  يوفر  والــذي  التشاكل 
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انتاج  من  ويمكن  ممكنة  للحكاية  املوحدة  القراءة 
ان  للملفوظات وبفضل هذا سنفهم  قراءات جزئية 

نصوصا كاملة تقع يف مستويات داللية متجانسة. 

ووجهة نظر )دانيال تشاندلر( يف التشاكل انه جيمع 
مفاهيم التوازي والتطابق والتشابه يف اخلصائص أو 
سواء  الداليل  جمموعها  انسجام  يف  يسهم  مما  الطرز 
أكان ذلك بني بنيتني خمتلفتني أو مستويني خمتلفني أو 

عنارص بنائية يف مستويات خمتلفة)		(.

قصده  مما  أبعد  اىل   )Groupe M) مجاعة  وتذهب 
))هو  التشاكل  ان  لرتى  وراستي  كريامس  االثنان 
غري  أو  )ظاهرة  نفسها  الدال  لوحدات  مقنن  تكرار 
الرتكيبية  لبنيات  تكرار  أو  كتابية  أو  صوتية  ظاهرة( 
القول(()		(  امتداد  مدى  عىل  سطحية(  أو  )عميقة 
لتشمل  تتوسع  التشاكل  مساحة  ان  ترى  هبذا  وهي 
الشكل واملضمون ولن تكون مقصورة عىل املضمون 
فقط فتدخل يف مفهومها للتشاكل العنارص الصوتية 
يقترص  لن  لذلك  والتداولية.  والرتكيبية  واملعجمية 
مستويات  من  واحد  مستوى  عىل  التشاكل  مفهوم 
يتعدى  وقد  واجلملة  املفردة  يشمل  فقد  النصوص 
املضمون  اىل  يصل  حتى  اخلطاب  مستوى  اىل  ذلك 
هيدف  التشاكل  جتليات  يف  التحري  وهذا  والداللة. 
بعضه  النص وتكاتفه مع  انسجام  مراحل  اىل تقيص 
وترصد توقفات التكرار التي تشكل الفعل املركزي 

االول حلضور التشاكل.

نخلص من هذا ان التشاكل هو اجراء من ضمن 
تكرار  تتخذ  التي  السيميائية  ــراءات  االجـ حزمة 
اكتشاف  اىل  وسيلة  والداللية  الرتكيبية  الوحدات 

غوامض اخلطاب وتظهر هذه الوحدات املتكررة يف 
أصغر عنرص من عنارص اخلطاب اىل البنية الكاملة له 
وهو يمثل بعد ذلك فرصة االنسجام واالتساق التي 

يسعى اليها اخلطاب.

التطبيقية  ــراءات  االج من  حزمة  هو  والتشاكل 
تستعمل من لدن الباحث السيميائي لتوليد الدالالت 
عن  والكشف  الصقها  الــذي  االديب  اخلطاب  من 
التي  النصية  التعالقات  بمنطقة  واالحاطة  تالصقها 

تثل عقد املعنى يف النصوص االدبية. 

واجهة  يعد  الشعري  النص  ان  الدراسة  وترى 
مثالية لتفحص أثر التشاكل يف تعليم معامل النصوص 
املستوى  عىل  التكرار  تقنية  اختارت  التي  الشعرية 
التشاكل  عمل  لرتسيخ  فاعلة  أداة  والداليل  الصويت 
ويف إزالة الغموض واإلهبام وااللتباس الذي يمكن 
أن يقع فيه ملفوظ ما، وذلك عن طريق استخالص 
داخل  املتعاقبة  للصور  املشرتكة  الداللية  الثوابت 
واالتساق  املالءمة  حتقيق  يف  يسهم  كام  اخلطاب، 

واالنسجام الداليل. 

 المبحث الثاني: الت�شاكل التركيبي 

التشاكل  هندسة  تتبع  اىل  املقاربة  هــذه  هتــدف 
وابرازها عىل مستوى الرتكيب الذي يرسم نوعا من 
االيقاع السمعي والبرصي بوساطة تعادل الرتاكيب 
النحوية أو اعادة انتاجها من خالل تراكيب مماثلة أو 

متقابلة. 

ويسهم التشاكل يف اشادة تركيب النص متضافرا 
اىل  وحداته  شّد  يف  أيضا  ويسهم  اخرى  عوامل  مع 
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معامل  من  وتعزز  النص  قوام  بعضها يف عملية حتفظ 
جتانسه وانسجامه، وحترص هذه املعاودة عىل ترسيخ 
املفردة  تتار  لغوية  تقلبات  بوساطة  النص  فكرة 

وسيلة هلا وقد تتار اجلملة أو املوقف. 

العمل  لنصوصية  مقوما  عنرصا  االختيار  ويبدو 
اىل  تيل  انحرافيه  معيارية  عىل  يقوم  ألنه  االبداعي 
للمعنى  االداء  أفكار  من  جديدة  فكرة  تشخيص 
التشاكل عنرصا رئيسا فيها)		( وان هذا  التي يشغل 
االشغال يتنوع يف اشكال عديدة ترتاوح بني املفردة 

بصيغها الرصفية واجلملة بشقيها االسمية والفعلية.

ففي االستهالل التقليدي للقصيدة يرص النص 
عىل الكشف عن اوىل حماوالت التشاكل جلذب انتباه 
القارئ وشده اىل طريف عالقة تفتح أمامه امكانيات 

للتوقع فيقول الشاعر:
ــا نرش الــزمــان هل ــا نــظــامــي يف  ــواي ط

يــعــطــرهــا مــن طــيــب ذكــركــم نرش

ــا خــابــت هلـــن مــقــاصــد ــد مـ ــائ ــص ق

شكر ظـــواهـــرهـــا  ــد  محـ ــا  ــه ــن ــواط ب

طوالعا ــنــجــوم  ال تــكــي  مطالعها 

ــا زهــر ــ ــواره ــ ــهــا زهـــر وأن ــأخــالق ف

قلوبنا تـــيل  حـــني  تـــيل  عـــرائـــس   

تــرب وتـــيـــجـــانـــا  در،  ــا  ــه ــل ــي ــال أك

شاهد بالفضل  هلا)حسان(  حسان 

ــه الــتــرب ــرب يــــزان بـ ــا تـ ــه ــه عـــل وج

االوىل  النواة  تشكل  التي  املفردة  مستوى  فعىل 
للرتكيب يستعمل الشاعر كلمة )طوايا( تقابلها كلمة 
)نرش( وهذا النوع من التشاكل وان اختلف معجميا 

ورصفيا اال انه يندرج بالغيا ضمن تسميات التضاد 
التي يتفرع الطباق منها والطباق هو اجلمع بني اليشء 
مصطلح  الزخمرشي  عليه  أطلق  وقد  ــده)		(.  وضـ
أي  باملعنى  متقابلني  لفظني  بني  مجع  الن  التضاد)		( 

متضادين عىل وجه احلقيقة أو املجاز)0	(.

وجه  عــىل  ونقيضه  الــنــرش  ضــد  هــو  فــالــطــوي 
عالقة  يف  فهي  االول  البيت  قافية  اما  احلقيقة)		(. 
جناس مع مرصاع الشطر االول فكلمة )نرش( االوىل 
تعني االذاعة واالعالن وهو عكس الطوي كام تقدم 
اما كلمة )نرش( الثانية فهي الرائحة الطيبة وهذا نوع 

من اجلناس بني املفردتني. 

لفظ  من  قريبة  )القصائد(  فـ  الثاين  البيت  يف  أما 
)املقاصد( يف الشطر االول وهو نوع من اجلناس غري 
التام بينهام ويف الشطر الثاين تظهر املطابقة بني كلمتي 

)الظواهر والبواطن( وكلمتي )احلمد والشكر(. 

الطريقة  عــىل  النص  يسري  الثالث  البيت  ويف 
)الطوالع(  من  قريبة  )فاملطالع(  تشاكالته  يف  نفسها 
كامل  بجناس  تأيت  البيضاء  أي  الُزهر)		(  واالخالق 

مع الَزهر وهو نور النبات )		(. 

لفظتي  بني  قريبا  طباقا  نجد  الرابع  البيت  ويف 
تكاد  مفردتان  ومهــا  تــرب(  وتيجاهنا  در  )أكاليلها 
البيت اخلامس  تكونان وجهني لصورة واحدة. ويف 
)حسان  لفظتي  بني  اجلناس  نجد  االستهالل  من 
وحسان( فاألوىل هي وصف لقصائده والثانية اختار 
هلا اسم الشاعر االسالمي املعروف حسان بن ثابت 
ليكون شاهدا عىل فضل قصائده ويف ختام استهالله 
هبذا  وهو  واللئاىل(  )الليايل  بني  طباق  عالقة  يعقد 
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قطبني  يصنع  واجلناسية  الطباقية  املفردة  وبوساطة 
تدور حوهلام رؤية الشاعر. 

ويشخص  به  يتعلق  االول  قصيدته:  يستهل  فهو 
الضمري  يف  االول  البيت  يف  متمثال  الذاتية  ومواقفه 
)ياء املتكلم( يف كلمة )نظامي( والثاين يتعلق باآلخر 
ويف  )ذكركم(  كلمة  يف  الكاف  الضمري  يمثله  الذي 
اخر بيت من االستهالل خيتمه الشاعر بعالقة جتمع 
فيقول  القصائد  هذه  له  هيدي  الذي  االخر  مع  ذاته 

)ليحي يل هبا وبكم ذكر(. 

املشهد  مطلع  بني  تشاكال  يمثل  ذاته  بحد  وهذا 
النص ان تكون متامسكة وغري  التي يريدها  وخاتته 
ففي  فكرهتا  مالحقة  املتلقي  عىل  فيصعب  متشعبة 
للمقابل  فرصة  املتشكل  النص  يقوده  الذي  اللحاح 
قناعاته وتوفري فرصة لكي يؤسس موقفا  تعزيز  من 
التشاكل  ينظمها  التي  دالئليته  بفعل  للنص  منحازا 

بتقنية التكرار واملعاودة. 

يمثل  املفردة  مستوى  عىل  التشاكل  سيادة  ان 
النمط السائد يف هذا النوع من التشاكل وهو اختيار 
التكرار  النص من تعزيز رؤيته بفضل  يدعم موقف 
حمتمال  معنويا  تعددا  يضمن  مما  التشاكل  يف  املخبوء 
عىل  االستهاليل  املشهد  فتصميم  خــطــاب.  لكل 
داللة  ليصنع  التنظيم  غاية  يف  كان  املفردة  مستوى 
مقنعة بوساطة التشكل الذي قام بني تلك املفردات 
ذاته جتاه  معامل  ان يدد  النص يف  بذلك رغبة  معززا 
معامل االخر حريصا يف كل هذا عىل ان يتامهى يف حمبته 
للمقابل اىل درجة الذوبان املتمثل يف تقارباته اللفظية 

واجلناسية.

ارتكاز  نقطة  االسمية  املفردات  اختيار  كان  لقد 
فهذه  االستهالل  مقطع  يف  التشاكل  عليه  ســار 
املفردات تنظم فكرة النص يف توظيف القوة التعبريية 
واملجانسة  للمطابقة  اجلرسية  الرتددات  من  املتولدة 
للمعنى  التولدات  من  يمكن  ما  احتضان  أجل  من 

بوساطة عملية التشاكل التي تبني ثريا النص)		(. 

ويف املقطع الثاين من القصيدة ايل يمثل موضوعها 
الرئيس يقول الشاعر مستذكرا شهادة االمام احلسني 

وأهل بيته وأصحابه يف كربالء:
عليكم الطفوف  أرض  ساكني  فيا 

ــم صــرب ــك ــن ــه ع ــالـ ــب مـ ــ ــالم حم ــ سـ

بــعــد طيها الــثــنــا  دواويـــــن  ــرشت  نـ

سطر لكم  مديي  من  طرس  كل  ويف 

ناظري ــع  دم فيكم  شــعــري  فطابق 

فــيــكــم جهر فـــس غـــرامـــي شــائــع 

مــدامــعــي عــقــيــق  يف  ــي  ــام ــظ ن آليل 

نثر ذا  ــر  ــم وحم نــظــم  ذا  فــمــبــيــض   

ــري بــكــم غنى ــق ــز وف فـــذيل بــكــم ع

جرب بكم  وكسي  يس  بكم  وعسي 

نالحظ الكلامت )نرشت، طيها/ طرس، سطر/ 
وعرسي،  عز/  وذيل،  حممر/  مبيض،  جهر/  ورس، 
من  اغلبها  يف  الكلامت  هذه  جرب(  كــرسي،  يرس/ 
التضاد الذي تثل املطابقة أحد فروعه وهي يف غالبها 
يغادر  ال  ان  عىل  حريصا  كــان  الشاعر  الن  أســامء 
املعروفة والسائدة  البالغية  التشاكل بصورته  مفهوم 
يف بيئته وعرصه ومع هذا فالتشاكل يمنح النص نوعا 
الدال  لوحدات  مقننا  تكرارا  بوصفه  احلركية  من 

نفسها)		(. 
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وهذه االسامء جاءت مناصفة بني الذات الشاعرة 
وموضوع النص وهو الذات املقابل وهي تدور حول 

حمورين: 

واالرسار  الكتم  مفهوم  حتمل  كلامت  هي  االول 
واالذاعة  النرش  مفهوم  ويقابلها  رس(  )طيها،  وهي 

واجلهر وهي )نرشت، جهر(. 

مفهوم  حتمل  كلامت  فهي  الــثــاين  املــحــور  ــا  أم
العواطف واحلاالت االنسانية وهي )ذيل، وعرسي، 

وكرسي، وحممر(. 

ويف مقطع آخر من القصيدة قال الشاعر:
دياركم من  يل  السحاب  بروق  تروق 

القطر لــبــارقــهــا  دمــعــي  ــن  م فينهل 

دموعها تــري  كاخلنساء  فعيناي 

صخر حمــبــتــكــم  يف  ــد  ــدي ش وقــلــبــي 

با كنتم  ــتــي  ال ــدار  ــ ال ــل  ع وقــفــت 

فــمــغــنــاكــم مــن بــعــد مــعــنــاكــم قفر

وطاملا ــدروس  الـ منها  ــت  درس وقــد 

والــذكــر االهلـــي  الــعــلــم  درس  ــا  ب  

سحائب دموعي  من  عليها  وسالت 

والسدر بالدمع  البان  ــروى  ت ان  ال 

من  يعد  الذي  البكائي  املشهد  هذا  يف  ونحيص 
لوازم الشعر الرثائي للحسني جمموعة متشاكلة 
منهام  االول  يمثل  حمورين  حول  تدور  االفعال  من 
وهي  حمنتها  ملواجهة  تقرتحها  التي  الــذات  أفعال 
واالعرتاف  والــربوز  االفصاح  مفهوم  حتمل  أفعال 
والتفاعل بمقابل أفعال اخرى سوف يقرتحها النص 
يف املحور الثاين وهذه االفعال التي من قبيل )تروق، 

وينهل، وجتري، وتروي( متشاكلة يف زمن احلضور 
ويف داللة االفصاح والربوز.

اما املحور الثاين فقد مجع يف أفعاله مفهوم الفعل 
قبيل  من  أفعال  يف  االول  املحور  ألفعال  املحفز 
تشاكلت  االفعال  وهذه  سالت(  درست،  )وقفت، 
يؤمن  مشهد  يف  مجعها  الــذي  املــايض  الزمن  اذ  من 
التي  استنادا متمكنا لقاعد االفعال املوازية االخرى 

ستكون جوابا هلذه السلسلة من االفعال. 

بأفعال  ونقارهنا  التحفيز  أفعال  نقيس  وعندما 
متعددة  االستجابة  أفــعــال  ان  ــرى  ن االستجابة 
التحفيز ونرى أيضا ان أفعال  بأفعال  وكثرية موازنة 
االستجابة أفعال مضارعة يف حني أفعال التحفيز هي 
احلدث  فاعلية  باستمرارية  يوحي  مما  ماضية  أفعال 

عىل الرغم من ماضويته وقلة مفرداته.

قراءة  اىل  التشاكل  يوفره  الذي  التواتر  ويقودنا 
فعل  بــني  االدوار  وتشاكالت  للخطاب  متسقة 
بأفعال  ممثال  احلضور  دور  وبني  االخر  وفعل  االنا 
ومع  املايض.  بأفعال  ممثال  الغياب  ودور  املضارعة 
ذلك فإننا نالحظ تناقصا ملحوظا الستعامل االفعال 
الشاعر  الن  ذلك  ومرجع  املفردات  باستعامل  قياسا 
كان مشغوال بتتبع املفردات التي تنتمي بالغيا لفنون 

البديع. 

ويف مقطع أخر من القصيدة يقول الشاعر:
اال ــد  والـ الــنــبــوة  ــدى سبط  اهلـ ــام  امـ

االمـــر لـــه  ــول  مـ ــنــهــى  ال ئــمــة رب   

والــســام واجلـــن  االنـــس  بكته  امـــام 

والبحر والــرب  والطري  الفال  ووحــش 
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تكون  اسمية  مجال  الشاعر  يركب  املقطع  هذا  يف 
صفاتًا متوالية لآلخر املفضل واملحبوب للذات وهو 
شخص اإلمام احلسني بمقابل هذا نرى الذات 
وترتاجع  الصفات  هذه  امام  تاما  تتفي  الشاعرة 
ليفيض املكان اىل متواليات من االلقاب واالوصاف 
تتشاكل فيام بينها عىل خلفية معرفية مستمدة مما قيل 
سبط  اهلــدى/  امــام  فهو   احلسني االمــام  بحق 
االمر/  له  موىل  النهى/  رب  االئمة/  والد  النبوة/ 

أبوه املرتىض. 

يقابله  وما  املعنى  من  مساحة  تصنع  فهي  وهبذا 
يتسنى  معرفية  قاعدة  ليشكل  يقابله  أن  يتوقع  ما  أو 

للمتلقي ان يلم بأطراف املشهد املرجو منها.

االسمية  اجلمل  من  السيل  هذا  عىل  االعتامد  ان 
قد يدخل يف جمال الرتادف الصوري اال انه ال يعني 
الرتاكم  من  طريقة  هو  وانــام  للعبارة  جمــردا  تكرارا 
انسجام  تضمن  وتركيبية  ومعجمية  صوتية  لعنارص 

الرسالة)		(.

احلسني  لإلمام  املقدسة  الصفات  هذه  ان رصف 
يكشف  أخر  معنوي  بعد  له  االخــرى  تلو  واحــدة 
الرشيعة  بحق  مورس  الذي  االنتهاك  مستوى  عن 
القيادية  املهامت  هذه  كل   للحسني وهبت  التي 
تلك  حرمة  انتهاك  من  يمنع  مل  هذا  لكن  املقدسة 

الذات املقدسة يف واقعة الطف الشهرية. 

من  كم  بوساطة  باملتلقي  االحــاطــة  حماولة  ان 
فرصة  يعد  املعنوية  واملتشاكالت  الشكلية  املتغريات 

إلقناعه برجاحة الفكرة وجدوى االختيار.

املنظر  فداحة  الشاعر  يصور  املعركة  مشهد  ويف 
املؤمل الذي واجهه احلسني فيقول:

جنى ــا  وم للحسني  نفس  فــواهلــف 

الشمر حربه  يف  الطف  غــداة  عليه 

ــالـــظـــالم قــســيــه ــش كـ ــي ــج ــاه ب ــ ــ رم

ــة واخلـــرصـــان أنــجــمــه الــزهــر ــل االه

ــم نــصــب وأســيــفــهــم جــزم ــاهت ــراي ل

ــاح هلـــا زجــر ــرمـ ــع والـ ولــلــنــقــع رفـ

ملنظر  االبعاد  متجانسة  لوحة  يرسم  فالشاعر   
الذي  واملرعب  املخيف  التجسيم  بوساطة  املعركة 
لكن  كالظالم  هو  الــذي  اجليش  وصف  يف  نلمحه 
أنجمه.  )االسنة(  أهلته واخلرصان  )الرماح(  القيس 
وللرماح  رفع  وللنقع  ولراياته نصب وألسيفه جزم 

زجر. 

ظل  بمساحة  توحي  املتشاكلة  الرتاكيب  هذه  ان 
تفوق  كبرية  وفكرية  ثقافية  بمرجعية  حمملة  تغدو 
التعامل  املبارش وتكرب عن  السطحي  الوصف  مهمة 
مع  املتشعبة  عالقاهتا  اىل  متعدية  الرتيب  االفقي 
التحديدات  جماوراهتا من الرتاكيب لتطلق سيال من 
انسجام  ولتمتني  الفعل  جسامة  لتوصيف  املفهومية 
املعجمية  الوحدات  من  بمتواليات  بتعزيزه  النص 

املندرجة يف خطاب يشيده بناء التشاكل )		(.

فالشاعر ال يمكن ان يغادر مساحة التشاكل وهو 
يتخري عبارات قصيدته فيأيت بعبارة تتلوها عبارة من 
جنسها ومتصلة هبا ليحافظ عىل انسجام االداء وتوايل 

الرتتيب الذي قد يكون متشاهبا أو متضادا)		(.
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المبحث الثالث: الت�شاكل الدللي

ان وحدة اخلطاب تستثمر التشاكل لتقيم أرضية 
مشرتكة تتوضح فيها معامل االنسجام للنص بوساطة 
ان  وهلذا  العامة،  والسيامت  املقومات  من  جمموعة 
تكرار وترديد تلك الوحدات ال يعد عمال فارغا أو 
النظر وانام هو  أو لفت  تزينية لقصد االطالة  ممارسة 
جهد رضوري لتحقيق االتساق والتامسك. ويتحقق 
الكربى  الداللية  املقوالت  برتديد  الداليل  التشاكل 
بني  الداليل  بالتناغم  وصفه  يمكن  ما  مولدا  للنص 
قانونا  ذلك  بعد  ليكون  الواحدة  اجلملة  مكونات 
يشمل البنية النصية بوصفه رشطا ملدلولية النص)		(. 

ان التشاكل عىل املستوى الداليل )املعنى( يسعى 
املوضوع  من  لكل  الداليل  املشرتك  عن  الكشف  اىل 
وتراكم  املعنى  حضور  من  يعزز  الذي  وحممولة)0	( 

حجيته بوصفه قطب العملية التواصلية)		(. 

لتبني  مشهودا  ولعا  نتلمس  الشاعر  نص  ويف 
ُتصنع  للتشاكل  الواسع  باملفهوم  متشاكلة  ثنائيات 
البنيات  اىل  لتتعداها  للنص  الصغرى  العنارص  من 
االيدلوجية  املوضوعات  من  تتخذ  التي  الكربى 
االنسانية ميدانا هلا فدائرة االخر املقدس واملحبوب 
 احلسني شخصية  هي  حمورية  بشخصية  متمثلة 
انسجامها  مالمح  تنظيم  عىل  النص  حرص  التي 
محلت  التي  التارخيية  النصوص  تكييف  بوساطة 
أحقية هذه الشخصية بالتفرد بالقيادة ثم اندفع النص 
الدائرة  فناء  اىل  التي تسعى  دائرة االستالب  ليصف 
إلبراز  املعركة  مقطع  فيستعمل  واملحبوبة.  املقدسة 
فكرته  عىل  االبقاء  عىل  تشاكله  وعزم  النص  تاسك 

املركزية مطروحة. 

ومقنعة امام املتلقي فيقول:
كربال أرض  يف  اجلمعان  التقى  فلام 

ــري واقــــرتب الــرش تــبــاعــد فــعــل اخلـ

ــوا بـــه يف عـــرش شــهــر حمــرم ــاط ــح ف

شهر هلا  ــف  االك يف  املــوايض  وبيض 

القنا ــرت  ــاج ــش ت ملـــا  ــفــتــى  ال ــام  ــق ف

احلــر بمهجته  أودى  وقـــد  وصـــال 

ــرف مـــن املـــجـــال كــأنــه ــط ــال ب ــ وج

الفجر غرته  ألالء  يف  الليل  ــى  دج  

ــع ــ ــن أرب ــه ــي ــع لـــلـــريـــح ف ــ ــ ــه أرب ــ ل

ــه فــر ــانـ ــا شـ ــ ــر ومـ ــ ــه ك ــ ــ  لـــقـــد زان

املشهد واحدا بعد االخر يف   حتتشد االفعال يف هذا 
يصوره  الذي  الدامي  احلدث  ملواكبة  للنص  مسعى 
يضج  واحد  منطلق  من  تكون  تكاد  االفعال  وهذه 
باحلركة واالنفعال والديمومة مثل )التقى، وتباعد، 
وأودى،  وصــال،  وتشجارت،  وقــام،  وحــاطــوا، 

وجال،...(. 

كبريا  احتداما  حتته  خيفي  االفعال  هذه  جتيل  ان 
تعبرييا  تراكام  يولد  مما  هلا  املتواصلة  احلركة  تصوغه 
ومضمونيا حتتمه طبيعة اللغة والكالم الن التشكالت 
االبستمولوجية والزمانية واملكانية تعمل عىل حتقيق 
أبعاد مجالية وانفعالية وتأثريية تساعد املتلقي يف صنع 
أجوائه التأويلية التي يساهم التباعد والتضاد يف خلق 

شعريتها املنشودة)		(. 

ففي )التقى اجلمعان( و)تباعد فعل اخلري( مفارقة 
جهة  من  وتفارقه  جهة  من  الفعل  تشاكل  تقتيض 
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اخرى مما يعزز مفهومي التشاكل والتباين بينهام فهذا 
اللقاء مل يكن وجها من وجوه اخلري هلذه االمة وانام 

كان مداعاة للرش وسبيال أتى بالويالت عليها. 

بنفس  للقتال   احلسني اندفاع  مايفرس  وهذا 
مندفعة عاملة بفداحة اخلطر الذي هيدد االمة والذي 

يقتيض وقفة شجاعة وثابتة أمامه. 

احلسينية  االندفاعة  طريف  البيت  احتوى  لذلك 
املعروفة بوساطة الفعلني )قام، وصال(.

متفهام  املتلقي  جيعل  التشاكل  من  النوع  هذا  ان 
تبدو  التي  املعنى  لزمر  ومشخصا  اخلطاب  ملسرية 
لذاك  السياقية  املقوالت  تكرار  بفعل  امامه  مؤرشة 

اخلطاب. 

وحتى يصل الشاعر اىل ذروة من ذروات املواجهة 
والوصول اىل هدفه املسكون بالتواتر املعريف املتنامي 

يف قصيدته فيقول:
ــى كــأنــم ــت ــوم ح ــقـ ــع الـ فـــفـــرق مجـ

صقر شملهم  ــت  ش ــغــاث  ب ــور  طــي

ــع ال ــأمج ــم لــيــل اهلــريــر ف ــره ــأذك ف

هروا وقــد  اهلزبر  الليث  عل  كــالب 

هــنــاك فــــداه الـــصـــاحلـــون بــأنــفــس

االجر هلا  احلساب  يــوم  يف  يضاعف 

لنرصه طــوعــا  الكفار  عــن  وحـــادوا 

)احلــر( سعده  من  بالنفس  له  وجــاد 

زمنيا  تشاكال  االبيات  هذه  يف  النص  يستدعي 
يعتمد عىل استدعاء زمن تارخيي مشابه وهو يف هذا 
القصيدة  يف  للتشاكل  رائدا  استعمال  يسجل  املنحى 
الطف  معركة  زمن  وهو  احلــايل  زمنه  من  يمدد  اذ 

ليجعله متصال بمعركة صفني وليلتها املشهورة ليلة 
االمام  مع  املقاتلة  القوات  فيها  شارفت  التي  اهلرير 
االنتصار  عىل   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
رفع  حادثة  لوال  ــداء  االع معسكر  عىل  والسيطرة 

املصاحف املشهورة.

دالئله  تتعلم  خمفيا  نصا  يصنع  التشاكل  جتيل  ان 
بوساطة التقارب املضموين الذي يمثل معركة الطف 
باهنا امتداد ملعركة صفني. وتعمل التشاكالت اللفظية 
القراءة  يف  اسرتاحة  ألخذ  للمتلقي  جرسية  منبهات 
فكلمة )حاد  التشاكل  اكتشاف خبايا واياءات هذا 
وجاد( هي ثنائية الفعل الذي قام به احلر ويف اختيار 
التي  اجلليلة  بالواقعة  احاطة  املوسيقي  اجلرس  هذا 
مثلها موقف العدول والفداء الذي قام به احلر وهو 
بحد ذاته موقف يستغرق باملفارقة اىل حد كبري فهو 
 من قائد من قادة معسكر املعادين لإلمام احلسني
اىل مقاتل مضحي يفدي االمام احلسني بحياته بعد ان 

انتقل اىل معسكره.

وعىل طريقة الرسود التارخيية يغادر النص منطقة 
الذروة اىل تراخي احلدث وتوقع فعل النهاية وسقوط 
االمام احلسني شهيدا بسيوف االعداء فيقول الشاعر:

فــامل عــن طــرف اجلـــواد أخــو الندى

املهر يصهل  حــولــه  قتيال  ــواد  ــ اجل  

احلشا يف  منه  ــارق  خ )ســنــان(  سنان 

شمر له  الــوريــد  يف  )شمر(  وصــارم 

ــه الـــعـــاصـــفـــات ذيــوهلــا ــي ــل تـــر ع

طمر له  الصافنات  أيــدي  نسج  ومن 

ان مسوغات التشاكل احيانا تقتيض احداث نوع 
انتباهه  جلب  لغرض  للقارئ  املخففة  الصدمة  من 
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بوساطة حواريات التتابع والتشابه والتقابل ولغرض 
املتوالية  تكريس الفكرة يف ذهنه بوساطة الرتديدات 
تعني  اجلــواد(  )جــواد/  فالـ  الرتكيب.  أو  للمفردة 
اجلواد االوىل فرس احلسني واجلواد الثانية يعني 
احلسني وهذا اجلناس ينبه املتلقي ألخذ عدته يف 
طقسا  اشاعته  عن  فضال  والتقيص  واملعاودة  الفهم 
عىل  تعتمد  التي  الرثائية  املشاهد  اىل  يعود  موسيقيا 
تسيد فقرات أو كلامت معينة تكون عىل شكل الزمة 
مكررة وبتنغيم صويت حمدد من أجل استثارة احلزن 

او التشوق أو اظهار وجد الفراق)		(.

وسنان  ســنــان(  ــان/  )ســن يف  اجلــنــاس  ويظهر 
هبا  يقصد  الثانية  وسنان  الرمح  رأس  تعني  االوىل 
الذي  هو  انه  ُيــروى  الــذي  النخعي  أنس  بن  سنان 
يستثري  الثاين  الشطر  حني  يف   .)		(احلسني قتل 
انفعاال آخر وتشاكال موقفيا حمزنا  اجلرس املوسيقي 
اذ يشرتك طرف اخر يف اجلريمة الدموية البشعة ممثال 
ذي  بن  شمر  تعني  فاألوىل  شمر(  )شمر/  بجناس 
اجلوشن الذي يف رواية اخرى يقال انه هو الذي قتل 

احلسني)		( والثانية تعني رسعة وقوع اليشء. 

احدى  يف  يتمثل  السيميائي  املنهج  حرص  ان 
تعليم  بوساطة  اخلطاب  مقصدية  تعزيز  يف  جهاته 
فيها  املعنى  فيه وتشخيصها وتكثيف  الداللة  مناطق 
بخضوعه اىل مبدأ الضبط والتحديد من دون جتاوز 
الذي  التأويل  هبا  يوحي  التي  املتوسعة  للخطوات 
تتسلح به السيميائية. ويتم أيضا باعتامد مبدأ التكرار 
أكان  سواء  وتقريره.  املعنى  اثبات  لغرض  والرتديد 
مربزا  الرتكيب  أم  املفردة  مستوى  عىل  التكرار  هذا 
يف ذلك اقتدار اخلطاب عىل معاودة الفكرة وتركيبها 

املركزية  الفكرة  عىل  املحافظة  مع  خمتلفة  صور  يف 
للخطاب.

تتداعى  املــروعــة  اجلريمة  مقطع  انتهاء  وبعد 
موجات الرتددات جتاه هذا احلدث الفظيع فيقول:

ــه الـــعـــاصـــفـــات ذيــوهلــا ــي ــل تـــر ع

طمر له  الصافنات  أيــدي  نسج  ومن 

وزلزلت الطباق  السبع  لــه  فــرّجــت 

البحر وألتطم  االرض  جبال  روايس 

ــام دمــا ــس ــوال بــكــتــه ال ــت ــق ــك م ــال ــي ف

حممر ــدم  ــال ب االرض  وجـــه  فمغرب 

ــن الــدمــا ــر م ــرب مح مــالبــســه يف احلـ

خض سندس  من  احلرش  غــداة  وهن 

استشهاد  تلت  التي  احلــاالت  تشاكل  يتحدد 
احلسني يف خطوط متعددة االول يتمثل بـ )جتر 
نسج  )من  والثاين  ــوهلــا.....(  ذي العاصفات  عليه 
أيدي الصافنات له طمر( والثالث )فرّجت له السبع 
االرض(  جبال  روايس  )وزلزلت  والرابع  الطباق( 

واخلامس )وألتطم البحر(. 

متشاكلة  أفعال  ردود  تثل  اخلطوط  هذه  فكل 
التوازي  فتقنية  الوقت نفسه  مع بعضها ومتوازية يف 
وقد  والتامثل  التشاكل  أســاس  من  منبعثة  وسيلة 
املتشاكل(  )الفعيل  االندفاع  خاصة  النص  استثمر 
لتوصيف فرادة الفعل من اذ أمهيته او جسامة وقوعه 
ومن اذ فرض منطق حترييض جيابه ذلك الفعل متابعا 
ترتيب  اعادة  بوساطة  وجوده  اذيات  يف  وباحثا  له 
به  تتحكم  جديد  تركيب  وفق  عىل  الشعرية  املــادة 

هواجس التنوع يف أليات التعامل مع تلك املادة. 
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املــادة  يف  تشاكاًل  نلمح  الالحقني  البيتني  ويف 
وترتكز  وخــرض(.  ومحر/  وحممر،  )مغرب/  اللونية 
توليد  عىل  وقدرته  التكرار  آلية  يف  التشاكل  فاعلية 
املعنى  هالة  تاسك  من  تزيد  التي  الثانوية  املعاين 
وتعمل عىل تأسيس بؤرة تتجمع هبا أطياف متعددة 
يف  طاغية  مركزية  له  االمحر  فاللون  االحــاالت  من 
املجال املعريف العامل والشعبي منهام وهو وسيلة لبيان 
فداحة النتيجة وعمق املأساة وان اعادة صياغته تعرب 
يملكه  ملا  التحرييض  املنطق  فرض  عىل  ارصار  عن 

الدم من فعل التحريض وادامة وجود القضية. 

نتيجة  يرسم  ان  النص  ينسى  ال  اخر  جانب  ويف 
اخرى للفعل بوساطة لون اخر عندما خيتار االخرض 
الذي يملك مرجعية ثقافية دينية تذكر بانه من الوان 
معيارا  يمثل  الذي  منطقها  لأللوان  ان  وتذكر  اجلنة 

للفكرة. 

ويف تناوله ألحقية االمام املهدي املنتظر وأولويته 
يف قيادة هذا العامل يقول الشاعر: 

خليفة اال  ــأر  ــثـ الـ ــذ  ــ ألخ ــيــس  ــل ف

جرب عدله  مــن  الــديــن  لكس  يكون 

ــل جانب ــن ك ــه االمــــالك م ب ــف  ت

ــقــدمــه االقـــبـــال والــعــز والــنــرص وي

ــوارع ــ ش ــني  ــ ــدارع ــ ال يف  عـــوامـــلـــه 

اخلــض ونــاظــره  عيسى  وحــاجــبــه   

ــده ــ ــا غــــاممــــة ج ــ ــق ــ ــه ح ــلـ ــلـ تـــضـ

احلرب ظللها  الصيد  مــلــوك  مــا  إذا   

سبقتها  التي  اللوحة  مع  اللوحة  هذه  تتشاكل 
سلبية  مقابل  تقف  التي  االجيابية  احلالة  تثل  باهنا 

القاه  ما  فبعد  فيه  اخلسارة  ومدى  السابق  املوقف 
االمام احلسني ينطلق اجلزاء الذي ينتظر القضية 
لتنطلق  كربالء  يف  والصب  الصمود  ثمرة  هلا  ويقدم 
ومتواترة  متالحقة  مشاهد  بوساطة  اخــرى  لوحة 
عجل  املنتظر  املهدي  االمــام  اعتالء  عملية  تصور 
به  حتيط  وكيف  القيادة  سدة  املبارك  فرجه  تعاىل  اهلل 
تلو  ال  التي  والسيطرة  والتمكني  العظمة  مشاهد 
هي االخرى من حشد تشاكيل لصورها املتامهية مع 

املوروث الديني والفكري للقضية احلسينية. 

)فالكرس واجلرب( مقابلة تثل شدة التفارق الذي 
املستوى  وسيادة  عليه  سيكون  وما  الدين  عليه  كان 
الصويت فيها تعمل عىل تركيز بؤرة االهتامم، فالعامل 
الضاغط هنا يسوغ استعامل املنبهات التعبريية بشتى 
أنواعها للكشف عن قوانني البنية العميقة للخطاب 
املفردات  تقليب  عىل  السطحية  بنيتها  تعمل  التي 
املوضوعي  للفهم  مساحة  أوســع  عىل  للحصول 
املحور  مع  يتقاطع  الذي  العمودي  املحور  بوساطة 

االفقي الرتكيبي. 

)االقبال  يستعمل  عندما  التايل  البيت  يف  وهكذا 
خيلق  املعاين  يف  الــتــوايل  هــذا  فــان  والــنــرص(  والعز 
الفكرة مرتسخة يف ذهن  التوقع جتعل  إحاطات من 
ظاهرا  يبدو  الذي  التزيني  املقصد  من  بعيدا  املتلقي 
املوروث  مع  واضحا  يبدو  والتشاكل  االستعامل  يف 
املنتظر  االمام  ظهور  جتمع  التي  ورواياته  التارخيي 
املقدس مع شخصيات بعض  عجل اهلل تعاىل فرجه 
االنبياء مثل عيسى واخلرض مما يعضد من مسار 
احلقيقة التارخيية ويمد يف حواضن النص التي جتعله 

أكثر استقرارا ومشاغلة الهتاممات املتلقي. 
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التظليل  لوحة  ترسم  املقطع  من  بيت  آخر  ويف 
االنبياء  فتظليل  املوسع  التشاكل  من  تلو  ال  مفارقة 
من  قطعة  هو  الذي  امللوك  تظليل  عن  بشدة  يفرتق 
القامش يف حني تضليل االنبياء هو غاممة من السامء 
ظهوره  بعد   االمام تضلل  التي  نفسها  وهــي 
الرشيف وهذا نوع من التشاكل املعريف املوحي فبنيته 
العميقة بامتداد الدور النبوي وتركزه يف ايدي البقية 

.من أهل البيت االمام املهدي املنتظر

الخاتمة

بقدرات . 	 معززة  السيميائية  الدراسات  انطلقت 
اخلطاب  ملسارات  رحب  أفق  وضع  اىل  التأويل 
البنيوية قد  الدراسات  االديب مستثمرة ما كانت 
أغفلته تاما بحجة إّنه يقع خارج النص وهي هبذا 
تتبع خطا قديام نشأ عىل هامش الدراسات الدينية 
التي عنيت بمنطق التأويل وهي بعد مازالت يف 
هلا  املفهومية  للتغريات  عرضة  مفاصلها  أكثر 

بسبب عدم استقرار بعض مفاهيمها. 
ان التشاكل يعد من أبرز الوسائل التي اعتمدت . 	

يف  االدبية  مالمح  كشف  يف  السيمياء  عليه 
املعنى  نواة  خلق  يف  يسهم  ألنه  االديب  اخلطاب 
ثم تطويرها وتوزيعها بأشكال خمتلفة عىل سائر 
مدى  عن  يكشف  وألنه  االديب  العمل  فقرات 
الداليل  واحلقل  والرتاكيب  املفردات  تعالق 

وخاصة فنية تقرتح البعد اجلاميل للعمل االديب.
ُعدَّ الناقد الفرنيس كريامس من أوائل الدارسني . 	

تعامال  معه  تعامل  وقد  املصطلح  هلذا  الغربيني 
التكرار  يكمها  عديدة  دالالت  عىل  منفتحا 

واجراءات  متعددة  تعريفات  له  برزت  لذلك 
كثرية.

التشاكل . 	 مصطلح  العربية  الدراسات  تعرفت 
املقابلة  ممثل  البديع  لفنون  البالغية  مقارباهتا  يف 

والتضاد واجلناس والطباق.
ابن . 	 )رائية  النص  استعانة  عن  الدراسة  كشفت 

العرندس احليل( بالتشاكل يف مستوياته الرتكيبية 
اشعار  يف  سائدا  بالغيا  فنا  بوصفه  والداللية 
باملناهج  االستعانة  وبعد  اهلجري  التاسع  القرن 
الفنون  تلك  ان  للدراسة  اتضح  احلديثة  النصية 
البديعية مع مسحتها اجلاملية التزينية يف املستوى 
العميقة  بالدالالت  االفقي للنص اال اهنا تزخر 

يف املستوى العمودي له.
هو . 	 النص  يف  التشاكل  من  السائد  املستوى  ان 

املستوى الرتكيبي الذي يعتمد كثريا عىل الطباق 
واجلناس واملقابلة والتضاد. 

استثامر . 	 يف  للتشاكل  الداليل  املستوى  ويتجىل 
خلدمة  انتاجها  واعادة  التارخيية  اللحظات 

مقصدية النص وترسيخ دالالته. 
ان التشاكل ال ينحرص يف إطار املشاهبة فقط وانام . 	

واملعاقبة  واالفرتاق  والتضاد  املخالفة  يشمل 
والرتديد إلنتاج حلظة الدهشة التي تضمن ثبات 

املعنى.

 الهوام�ض 

احليل ( 	) العرندس  بن  الوهاب  عبد  بن  صالح  الشيخ 
القرن  يف  الشيعة  أعالم  من  العرندس  بابن  الشهري 
كثرية  أشعار  وله  واألصول  الفقه  يف  اهلجري  التاسع 



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة180

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

بحق أهل البيت مبثوثة يف املجاميع واملوسوعات 
وانام  حياته  تفاصيل  أو  والدته  سنة  اىل  التطرق  يتم  مل 
جرت الرتمجة له باقتضاب وانام تذكر سنة وفاته يف عام 
)0		 هجرية( يف احللة وله قرب ومزار فيها ومل أقف له 
املشهورات  من  الرائية  هذه  له  تعد  مطبوع  ديوان  عىل 
والكرامة  الفضل  يف  قصص  هلا  وتروى  قصائده  من 
حتى شُهر عنها اهنا مل تقرأ يف جملس اال وحرضه االمام 
املهدي. ذكر قسام من اشعاره الطريي يف املنتخب 

 .)			 :	(

يف  الساموي  الشيخ  املشهورة  قصيدته  وذكر  له  وترجم 
الطليعة من شعراء الشيعة )	: 0		(. 

وذكره اليعقويب يف البابليات )	: 			ــ 			(. 

وترمجته يف الغدير )	: 		ــ 		(. 

ويف أعيان الشيعة )	: 			(. 

التلقي والتأويل: د. حممد مفتاح، املركز الثقايف ( 	) ينظر: 
العريب، بريوت، ط	، 				: 			.

املعارف، ( 	) دار  ط،  منظور  ابن  العرب:  لسان  ينظر: 
القاهرة، ط	، مادة )شكل(: 0			.

مرتىض ( 	) حممد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج   
الفتاح احللو: املجلس  الزبيدي: تح: د. عبد  احلسيني 
الكويت: 				:  والفنون واآلداب:  للثقافة  الوطني 

     .			 :		

بن ( 	) الدين  سعد  العلوم:  مفتاح  تلخيص  رشح  املطول 
دار  اهلنداوي:  احلميد  عبد  د.  تح:  التفتازاين،  مسعود 

الكتب العلمية، بريوت، 	00	: 			.

دالئل االعجاز: اجلرجاين: تح: حممد رشيد رضا تح: ( 	)
حممد رشيد رضا: دار املنار: 			.

الدار ( 	) األمحر،  فيصل  السيميائيات:  معجم  ينظر:   
العربية للعلوم نارشون: بريوت، ط	، 0	0	، 			.

مجيل ( 	) والتطبيق:  النظرية  بني  ينظر:السيميولوجيا 
محداوي: مطبعة الوراق للنرش والتوزيع، عامن، ط	، 

		0 ،	0		

م. ن: 			( 	)

التناص( ( 0	) )اسرتاتيجية  الشعري  اخلطاب  حتليل  ينظر: 
د. حممد مفتاح: 		.

دالئلية النص االديب دراسة سيميائية للشعر اجلزائري: ( 		)
اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  فيدوح:  القادر  عبد  د. 

وهران، ط	، 				: 		.

واخرون، ( 		) القايض  حممد  الرسديات،  معجم  ينظر: 
ط	،  تونس،  املستقلني:  للنارشين  الدولية  الرابطة 

.		 :	0	0

د. ( 		) التناص(:  )اسرتاتيجية  الشعري  اخلطاب  حتليل 
حممد مفتاح: 		.

جوزيف ( 		) واخلطابية:  الرسدية  السيميائيات  اىل  مدخل 
العربية  الدار  حرضي،  مجال  د.  ترمجة:  كورتيس، 

للعلوم نارشون، بريوت، ط	، 	00	: 		.

ترمجة: ( 		) تشاندلر:  دانيال  السيميائية:  اسس  ينظر: 
العربية  املنظمة  زكريا،  ميشال  مراجعة:  وهبة:  طالل 

للرتمجة،بريوت، ط	، 	00	: 			.

م. ن: 		.( 		)

املرتىض: د. ( 		) الرتكيب يف شعر الرشيف  ينظر: اسلوبية 
سمري عوض اهلل رفاعي، مكتبة االداب، القاهرة، ط	، 

 .		 :	0	0

هالل ( 		) ابو  والشعر:  الكتابة  الصناعتني  كتاب  ينظر: 
الفضل  ابو  وحممد  البجاوي  حممد  حتقيق:  العسكري، 

ابراهيم، القاهرة، 				: 	0	.

وعيون ( 		) التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ينظر: 
الزخمرشي، حتقيق: عادل  التأويل:  االقاويل يف وجوه 
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العبيكان،  مطبعة  معوض،  حممد  وعيل  املوجود  عبد 
الرياض، ط	، 				، 	: 0		.

باقر ( 0	) جعفر  الكريم:  القران  يف  البديع  أساليب  ينظر: 
ط	،  قم،  االسالمي،  االعالم  مكتب  احلسيني: 

.			 ،	0		

ينظر: لسان العرب: مادة طوى، 				.( 		)

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اجلوهري: ( 		)
للماليني:  العلم  دار  عطار:  الغفور  عبد  حتقيق:امحد 

بريوت: ط	: القاهرة: 	: 			 مادة زهر. 

ينظر: لسان العرب: 				 مادة زهر. ( 		)

البالغي ( 		) البحث  يف  وداللتها  االلفاظ  جرس  ينظر: 
للنرش،  الرشيد  دار  هالل:  مهدي  ماهر  د.  والنقدي: 

بغداد، 0			: 			.

ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: د. حممد مفتاح: 		.( 		)

ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: د. حممد مفتاح: 		.( 		)

الرزاق ( 		) عبد  السجني:  النص  تشاكالت  ينظر: 
احليدري: جملة فصول، العدد 		، 		، ربيع صيف، 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة: 		0	. 

الشيخ، ( 		) حسن  الواحد  عبد  والتوازي:  البديع  ينظر: 
ط	،  االسكندرية،  الفنية:  االشعاع  ومطبعة  مكتبة 

.	 :				

ميشال ( 		) عند  الشعر  سيمياء  يف  اللغوي  التفكري  ينظر: 
 ،	 العدد  قراءات،  جملة  بوزغاية،  رزيق  د.  ريفاتري: 

		0	: جامعة حممد خيرض بسكرة: اجلزائر: 			.

محر ( 0	) خرية  العريب:  الشعر  نقد  يف  احلداثة  جدل  ينظر: 
دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات  العني، 

.			 :				

ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: د. حممد مفتاح، 		.( 		)

فيدوح: ( 		) القادر  د. عبد  الشعري:  النص  ينظر: دالئلية 
.		 		

(		 ) 			 هالل،  مهدي  ماهر  د.  االلفاظ:  جرس  ينظر: 
.			

ينظر: مقاتل الطالبني: 			.( 		)

 ينظر: م. ن: 			.( 		)

 الم�شادر 
الكتب املطبوعة: 

باقر . 	 جعفر  الكريم:  القران  يف  البديع  أساليب 
ط	،  قم،  االسالمي،  االعالم  مكتب  احلسيني: 

.	0		

طالل . 	 ترمجة:  تشاندلر:  دانيال  السيمياء:  اسس 
العربية  املنظمة  زكريا:  ميشال  مراجعة:  وهبة: 

للرتمجة: بريوت: ط	، 	00	.

د. . 	 املرتىض:  الرشيف  شعر  يف  الرتكيب  اسلوبية 
سمري عوض اهلل رفاعي، مكتبة االداب، القاهرة، 

ط	، 0	0	.

مطبعة . 	 العاميل،  االمني  حمسن  الشيعة:  أعيان 
زيدون، دمشق، 				. 

الزهراء، . 	 مطبعة  اليعقويب،  عيل  حممد  البابليات: 
النجف، 				.

البديع والتوازي: عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة . 	
ومطبعة االشعاع الفنية: االسكندرية، ط	، 				

القاموس: حممد مرتىض . 	 العروس من جواهر  تاج 
احللو:  الفتاح  عبد  د.  تح:  الزبيدي:  احلسيني 
واالداب:  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 

الكويت: 				.

د. . 	 التناص(  )اسرتاتيجية  الشعري  اخلطاب  حتليل 
ط	،  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  مفتاح:  حممد 

.	00	
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الثقايف . 	 املركز  مفتاح،  حممد  د.  والتأويل:  التلقي 
العريب، بريوت، ط	، 				.

جدل احلداثة يف نقد الشعر العريب: خرية محر العني، . 0	
منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 				.

البالغي . 		 البحث  يف  وداللتها  االلفاظ  جرس 
الرشيد  دار  هالل:  مهدي  ماهر  د.  والنقدي: 

للنرش، بغداد، 0			.

دالئل االعجاز: اجلرجاين: تح: حممد رشيد رضا . 		
تح: حممد رشيد رضا: دار املنار.

للشعر . 		 سيميائية  دراسة  االديب  النص  دالئلية 
اجلزائري: د. عبد القادر فيدوح: ديوان املطبوعات 

اجلامعية، وهران، ط	، 				.

مجيل . 		 والتطبيق:  النظرية  بني  السيميولوجيا 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  الوراق  مطبعة  محداوي: 

ط	، 		0	.

اجلوهري: . 		 العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
حتقيق:امحد عبد الغفور عطار: دار العلم للماليني: 

بريوت: ط	: القاهرة.

الطليعة من شعراء الشيعة: حممد الساموي، حتقيق: . 		
كامل سلامن اجلبوري، دار املؤرخ العريب، بريوت، 

ط	، 	00	.

احلسني . 		 عبد  واالدب:  والسنة  الكتاب  يف  الغدير 
االسالمي،  للفقه  املعارف  دار  مؤسسة  االميني، 

قم، 	00	.

الطريي . 		 الدين  فخر  للطريي:  املنتخب  الفخري 
النجفي: مؤسسة التاريخ العريب: بريوت. 

هالل . 		 ابو  والشعر:  الكتابة  الصناعتني  كتاب 
ابو  وحممد  البجاوي  حممد  حتقيق:  العسكري، 

الفضل ابراهيم، القاهرة، 				.

وعيون . 0	 التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
حتقيق:  الزخمرشي،  التأويل:  وجوه  يف  االقاويل 
مطبعة  معوض،  حممد  وعيل  املوجود  عبد  عادل 

العبيكان، الرياض، ط	، 				.

القاهرة، . 		 املعارف،  دار  منظور،  ابن  العرب:  لسان 
ط	.

واخلطابية: . 		 الرسدية  السيميائيات  اىل  مدخل 
جوزيف كورتيس، ترمجة: د. مجال حرضي، الدار 

العربية للعلوم نارشون، بريوت، ط	، 	00	.

العربية . 		 الدار  األمحر،  فيصل  السيميائيات:  معجم 
للعلوم نارشون: بريوت، ط	، 0	0	

		 مقاتل الطالبني: أبو الفرج االصفهاين: حتقيق: . 		
قم،  بن جبري:  انتشارات سعيد  أمحد صقر،  السيد 

.	00	

الدوريات: 
ميشال . 	 عند  الشعر  سيمياء  يف  اللغوي  التفكري 

ريفاتري: د. رزيق بوزغاية، جملة قراءات، العدد 	، 
		0	: جامعة حممد خيرض بسكرة: اجلزائر.

احليدري: . 	 الرزاق  عبد  السجني:  النص  تشاكالت 
اهليئة  صيف،  ربيع   ،		  ،		 العدد  فصول،  جملة 

املرصية العامة للكتاب، القاهرة: 		0	.
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الملخ�ض

أن  بإمكانه  ثقايف  مبحث  هي  واالسطورة  الثقافية،  اهلوية  إلجياد  املناسبة  األرضية  هي  اجلامعية  احلياة  إن 
يوجه أفكارنا ونمط حياتنا. لألساطري أدوار خمتلفة منها دورها العرفاين والديني املؤثر يف إجياد اهلوية الثقافية 
وتعزيزها. يف هذا السياق يمكن القول بأن خلق املسرية األربعينية بوصفها أسطورة استطاعت أن ترج املجتمع 

املحتشد من احلرية وهتيئ له فرص العمل االجتامعي.

املقتبس من عنارص األسطورة لدى جوزيف كامبل ياول أن تدرس  امليثولوجي  إن هذا البحث بتحليله 
داللة جتربة الزائرين يف عيشهم أليام يف مسرية األربعني من خالل اختبار ت ذو العينة الواحدة لكي تتمكن 

فضال عن تأطري األربعني من خالل عنارص األسطورة أن تبني اهلوية الثقافية.

السياسية  الشيعة وتأثريها يف سلوكياهتم وقراراهتم  انطالقًا من مكانة واقعة عاشوراء وحجيتها يف ضامئر 
واالجتامعية تشري الدراسات إىل دور مسرية االربعني يف إحياء اهلوية الثقافية واالجتامعية.

الكلامت املفتاحية: مسرية األربعني، األسطورة، اهلوية الثقافية، كمبل، الزيارة.
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Analysi mythology  to march alarbieayn alhusaynii
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 Abstract

Collective life is the right ground for finding cultural identity. An epic is a cultural investigative 
research that can guide our ideas and lifestyles. Epics have different roles, including an influential role 
on the certainty of belief (Erfan) and religion, which affects finding and reinforcing cultural identity. 
In this context, we can say that the creation of the Fortieth Day March as an epic got the masses out of 
confusion and gave them social work opportunities.

This research with its methodological analysis quoted from “the elements of epic” explained by 
Joseph Campbell, Attempts to study, as an indicator, the Arbaeen visitors’ experience of living for days 
in the context of the Arba’een March, through Single Sample T Test, aiming to contextualize the Fortieth 
Day Visit as per “the elements of epic” and to demonstrate the cultural identity there.

Based on Ashura's status and credibility in Shi'iah’s minds and its influence on their political and 
social behaviors and decisions, studies point to the role of the Fortieth Day March in reviving their 
cultural and social identity.

Keywords: Fortieth Day March, epic, Cultural Identity, Campbell, Visit.
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المقدمة

عنارص  نعرف  وكيف  هويتنا؛  حول  البحث  إن 
وما  عنا؟  غــربــاء  نعدهم  الــذيــن  هــم  مــن  هويتنا؛ 
اهلويات  ليست  أساس.  بحث  باآلخرين؟  عالقتنا 
ظواهر تتجاوز التاريخ بل إن هذه الكيانات الثقافية 
بمرور  تغيريها  ويعاد  وتعرف  تشكل  واالجتامعية 
الزمن باالعتامد عىل الذاكرة اجلامعية وبالنظر إىل البناء 
االجتامعي احلقيقي وتلعب املجتمعات واحلكومات 
واملؤسسات دورًا مهام يف إجيادها وحفظها وتقويتها 
برزت  ــار  اإلط هــذا  يف   )		:			0 حممدي  )كــل 
هبيئة  االخرية  السنوات  يف  االربعينية  املسرية  ظاهرة 
من  وذلك  اإلسالمية  اهلوية  لتعزيز  وجديدة  خمتلفة 
خالل اعتامدها عىل الرتاث العاشورائي فقد تايزت 
جوانب  عىل  احتوت  أو  سابقاهتا  عن  املسرية  هذه 
رمزية. تكوين املسرية األربعينية بوصفها األسطوري 
للحياة  تفسريه  لثقافة شعب إلظهار  هو جتيل رمزي 
مل   )				:		 بــور،  )اسامعيل  الثقافية.  وهويته 
اإلسالم  بشأن  قلقًا  اإلسالمية  الثورة  خطاب  كان 
للهوية اإلسالمية  الوارث  تغافل عنه اإلنسان  الذي 
)خرمشاد والزمالء، 				: 	0	(؛ لذلك يسعى إىل 
تعزيز اهلوية اإلسالمية ألجل االنسجام االجتامعي؛ 
اىل  واالنتامء  اإلسالمية  األخــوة  مفاهيم  تأكيد  إن 
والرتابط  االنسجام  جانب  من  يعوض  واحدة  أمة 
التقليدي ويمنع من تفيش االنشقاق واحلرية التي قد 
تصيب املجتمع املحتشد. )بشرييه، 				: 	0	(؛ 
أو حسب قول أرنت هييئ الفرصة للعمل االجتامعي 

)بشرييه، 				: 			(.

إن السفر بدوافع دينية هو من املحتمل من أقدم 
وأكثر أنواعها شيوعًا يف التاريخ البرشي وقد يكون 
بعمر األديان. إن هذا النوع من السفر يشكل ظاهرة 
يف  ويامرس  بالزيارة  منه  املنظم  النوع  ويسمى  عاملية 
واليهودية  والبوذية  اهلندوسية  فيها  بام  األديان  مجيع 

واملسيحية واإلسالم و...

سفر  ليست  االجتامعية،  الناحية  من  الزيارة  إن 
بل  فحسب  الديموغرايف  والتغيري  الذاتية  يوجب 
الثقايف  والــتــبــادل  التجاري  االزدهـــار  إىل  هيــدف 
املرغوب  غري  األوبئة  ونرش  السيايس  واالنسجام 
فإن  حال  أي  عىل   )			  :				 )رضويزاده،  هبا. 
زيارة كربالء سريًا عىل األقدام فرتت مدة من الزمن 
لكي يعاد إحياؤها جمددًا وتتسع هذه املسرية تدرجييًا 
 .)		  :				 ــان،  )درودي كربالء  إىل  النجف  من 
زيارة  الشيعة  بني  كانت  الزيارة  أن  من  الرغم  عىل 
مسرية  يف  اإليرانيني  انخراط  ولكن  تقليدية  فردية 
األربعني منذ عام 				 بوصفها شكاًل من أشكال 
التي كانت  املناسب  املفاجئ هلذه  الزيارة واالزدهار 
الداخل  أنظار  جلبت  وعربية  عراقية  السابق  يف 

واخلارج. )رضوى زاده				:			(.

ملا كانت الظواهر التي تتاز بلون ديني تنتج معاين 
ثقافية متنوعة؛ يمكن دراسة ظهور املسرية األربعينية 
الثقافية.  اهلوية  صياغة  إلعادة  شيعيًا  رمزًا  بوصفها 
األسطورة  رموز  أنَّ  اىل  بااللتفات  آخر  جانب  من 
بيانية عظيمة وغري حمدودة  تتوازى وتتشابه وتشكل 

من احلقائق الرئيسية )كمبل)	(، 				: 		(.

الناحية األسطورية  الشيعة من  أن  القول:  يمكن 
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عىل  والسري  للزيارة  بدائي  نمط  بوجود  يعتقدون 
األقدام يتمثل بشخصية جابر بن عبداهلل األنصاري.
إن جابر قد سار إىل كربالء من النجف يف أول أربعني 
وهناك رواية أخرى إن السيدة زينب ومن معها 
قد ساروا يف هذا الطريق مشيًا عىل األقدام. لذلك، 
بحسب  أو  قديم  رمز  لدينا  األسطورية  الناحية  من 
يف  بسريهم  الشيعة  وكان  مقدس  رمز  كمبل  أعتقاد 
هذا املسري يتأسون بالسيدة زينب وجابر بن عبداهلل. 
العنارص  أحد  هو  أويل  نموذج  إتباع  إن  الواقع  يف 

الرئيسة للفكر األسطوري ))حمدثی، 				ب((. 

العاشورائية  واملناسك  الرموز  إن  حال  أي  عىل 
باهلوية  الوطيدة  التارخيية  عالقتها  إىل  بااللتفات 
الشيعية تؤدي دورًا كبريًا يف إجياد هوية هذه األقلية 

الدينية.

بيان  تتكفل  التي  للشيعة  الثقافية  اهلــويــة  إن 
هي  االنسانية  والعالقات  واالرتباطات  املشاعر، 
يعاد  ــه  إنَّ إذ  التقاليد  عىل  تعتمد  أسطورة  بمنزلة 
الدينية  واملناسك  اآلداب  من  منظومة  إنتاج  فيها 
بعبارة  آلخر.  جيٍل  من  لتنتقل  األخالقية  والعادات 
أخرى، األسطورة هي الروح احلية لكل يشء ينبثق 
من النشاطات الذهنية والدينية ولكن جيب االلتفات 
إىل أنَّ رموز األساطري ليست رموزًا مصطنعة يمكن 
)كمبل،  كليًا  قمعها  أو  عليها  السيطرة  أو  اخرتاعها 
رموز  إن  القول  يمكن  الواقع  يف   .)		  :				
من  تتفرع  قوية  شجرة  أغصان  بمنزلة  األسطورة 
حتتوي  اإلطــار  هذا  يف  العاشورائية.  الثقافة  جذع 
املختلفة  األســطــورة  عنارص  عىل  األربعني  مسرية 
كاالعتقادات واألفكار والتوجهات الثقافية للتقاليد 

التي  والــروايــات  احلكايا  من  جمموعة  فيها  تتزج 
املواطنني  الثقايف وتد  العمق  ارتباطًا وثيقًا يف  ترتبط 
املرتبطني بثقافة واحدة باملعاين واملناسبات التذواتية.

)تكونديش(.

املنهج  باعتامده  البحث  تسعى  األساس  هذا  عىل 
التجارب  من  املستفادة  املعاين  ودراسة  امليثولوجي 
حتليل  إىل  املسرية،  هذه  يف  الــزائــرون  يعيشها  التي 
معرفة  وبعد  املناسك  هلــذه  الــزائــريــن  اعــتــقــادات 
االنسجام تبني دور املسرية األربعينية يف إعادة صياغة 
اهلوية الثقافية.إذ أنَّ معرفة الرموز التقليدية بوصفها 
عند  بالغة  أمهية  حتتل  هوية  أي  من  يتجزء  ال  جزءًا 
والتقليدية  الرمزية  املنتجات  إن  آخر  بتعبري  األمم. 
ألمٍة ما هلا أثر كبري يف تبيني اهلوية الثقافية لتلك األمة.

خلفية البحث

واالنتقادية  التكاملية  الرضورات  إىل  بااللتفات 
والرتكيبية خللفية البحث )اشرتيان ومامی، 				: 
السابقة  الــدراســات  نتائج  تحيص  إىل  عمدنا   )	
وتبياهنا. إن كل من رضوي زاده )				( ودروديان 
البحث  باعتامد  منفصلة  مقالة  ضمن  قام   )				(
لغرض  أجراها  مقابلة  و		  ل		  وحتليله  النوعي 
يف  وجودهم  أثناء  الزائرين  جتربة  وتفسري  البحث 
هذا السفر ويف النهاية استعرضوا مضامني التجارب 

العاطفية للزائرين. 

أيضًا   )				( وآقــايــي  غــفــاري  مــن  كــل  إنَّ 
طريقة  من  وباالستفادة  النوعي  البحث  باعتامدمها 
احلركات االجتامعية لتشارلز تييل قاما بتحليل املسرية 
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األربعينية من خالل املنهج الوصفي التحلييل.

أما األسطورة وارتباطها باملسائل املعنوية والدينية 
للباحثني  الدراسات  من  كبرية  طائفة  موضوع  فهي 
اإليرانيني؛ فحيدر وهباري )				( من خالل املنهج 
الكتب  يف  اإلنسان  هبوط  بمقايسة  قاما  التطبيقي 
األوسط  الرشق  يف  املوجودة  األساطري  مع  املقدمة 
وأول  األســطــورة  عنارص  بني  الشبه  وجــه  ليبينوا 
جوادي  السيد  قام  عليها.  اإلنسان  هبط  مستوطنة 
يف  األسطورة  مفهوم  )حتليل  مقالته  يف   )				(
السنة اإلسالمية( من خالل املنهج الفينومينولوجي 
واملفاهيم  للوقائع  اخلاطئة  التطبيقات  بتوصيف 
للرؤية  أساس  ال  أنَّ  ويعتقد  األسطورة  مع  القرآنية 
معرفة  يف  لألسطورة  )التفسريية(  اهلرمونوطيقية 

ماهية الدين التوحيدي.

)فلسفة  لكتاب  باختياره   )				( قاسمي  أما 
الصور الرمزية( فقام بتبني األسطورة يف فكر إرنست 
التبيني  أن لو ساد  دينيًا وعلميًا ويعتقد  تبينًا  كاسرير 
اإلحساس  ألصبح  الثقافية،  احلقول  سائر  العلمي 
لدى  السائد  الشعور  بالعدم،  والشعور  بالفراغ 
وماملري)				(  الثقافية.دهقاين  األجواء  العموم يف 
من  قاما  األدب  يف  الرمزية  أمهية  إىل  بااللتفات 
بدراسة عنارص األسطورة يف  العالمات  خالل علم 
للتشابه  اخللفية  الطبقات  وتبيني  العرفانية  الروايات 
الداليل. واثق عبايس وفوالدي )				( قاما يف مقالة 
بدراسة اختالف أسطورة اخللق يف العرفان اإلسالمي 
اإليراين ويعتقدان أن إعادة إنتاج األسطورة بصورة 
الثقايف للدين. املجال  تتبلور يف  واعية أو غري واعية 
بتحليل  قام  زاده اآلميل )				(  العالمة حسن  إن 

)هفت خان رستم( حتلياًل عرفانيًا وعد كل خان رمزًا 
السبعة لإلنسان ويعتقد  الوجودية  للمراتب  وشبيهًا 
أنَّ اخلانات السبعة أو املنازل السبعة تثل سبع مدٍن 
الناطقة.  للنفس  السبع  املراتب  هي  والتي  للحب 
من بني األبحاث التي تناولت األسطورة والسياحة 
الدينية قام رشيعتي )				( بدراسة األسطورة عىل 
نحو متفاوت يف كتابه )عىل حقيقة برگونه اساطري( يف 
حني أنَّ سائر الدراسات بينت األسطورة يف الغالب 
عىل أهنا مفاهيم عرفانية أال أن رشيعتي بني احلقيقة 
عىل أهنا أسطورة ويعتقد أن اإلنسان يتاج إىل تاريخ 
يقوم  لذلك  ٌ؛  مفقود  ولكنه  حارضًا  يكون  أن  جيب 

باختالق األساطري.....

 عيل اإلمــام  يعد  رشيعتي  إنَّ  آخــر  بتعبري 
النوع  رب  وهو  باألساطري  وزاخرًا  حقيقيًا  نموذجًا 
واألحاسيس  واجلامل  والقداسة  العظمة  أنواع  لكل 

املطلقة.

التي  والطرق  ذكرت  التي  الدراسات  حتليل  إن 
املحللني  اعتامد  من  الرغم  عىل  أنَّ  تبني  استعملت 
الدينية  التعاليم  ــة  دراس يف  امليثيولوجي  التحليل 
تبيني  إىل  تسعى  تكن  مل  أهنا  إال  بينهم  ذلك  وشيوع 
عاشها  التي  التجارب  دراسة  من  احلاصل  املفهوم 

الزائرون يف أثناء املسرية األربعينية. 

األسطورة  عنارص  استعامل  إنَّ  أخــرى،  بعبارة 
جلوزيف  وجــه«)	(  بألف  »رجل  كتاب  يف  املذكورة 
االنسجام  هلذا  جديدة  رؤية  عىل  للحصول  كامبل 

احلديث هلو منهج جديد.
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�شرورة البحث

له  األربــعــني  ملسرية  األســطــوري  التحليل  إن 
وبتعزيز  والدينية  الثقافية  اهلوية  تعزيز  يف  مهم  دور 
الشيعية( يمكننا أن نخطو  اهلوية اإلسالمية )خاصة 
اإلسالمية  ــوة  األخـ عقد  نحو  واســعــة  خــطــوات 
مسرية  إن  أخری  وبعبارة  الواحدة.  األمة  وتأسيس 
األربعني يمكن أن تنتهي إىل تقوية معتقدات الزائرين 

وإزالة الشبهات عن أذهاهنم وتقريب مواقفهم.

الفر�شيات:

ملسرية . 	 املعرفية  امليثولوجيا  بني  عالقة  توجد 
االربعني وبني تعزيز اهلوية الثقافية وتاسكها.

توجد عالقة بني التجانس ومكونات امليثولوجية . 	
وبني مسرية زيارة االربعني

مسرية زيارة االربعني تنح اهلوية الثقافية للحياة . 	

اإطار العمل الت�شوري

أ- املسرية األربعينية

نحو  الشيعة  املسلمني  من  غفري  مجع  سري  وهي 
اجتامعهم يف  لغرض  بغداد  مدينة كربالء يف جنوب 
اإلمام   عيل بن  احلسني  اإلمام  شهادة  أربعينية 
أتيحت  وقــد  عــاشــوراء  واقعة  يف  للشيعة  الثالث 
بعد سقوط صدام عام 				هـ  الفرصة لإليرانيني 
يكن  مل  الديني  والشعار  املنسك  هذا  سعة  إن  ش. 
حتى  كثرية  تقلبات  له  حصلت  إذ  احلالية  بصورته 
)غفاری  العامل  يف  ديني  اجتامع  أكرب  اليوم  أصبح 

وآقايی، 				: 	-	(.

ب- األسطورة 

من  األســطــورة  أن  أحدمها  أصــالن  لألسطورة 
اإلنجليزية  الكلمة  وتعادل  الكتابة  وهي  السطر 
واخلرب  الرشح  تعني  يونانية  كلمة   mythosو  myth

)وارنــر)	(،  وجودها  يمكن  ال  التي  الرواية  ولكنها 
أسطورة  مجع  األساطري  أن  واآلخر   .)		  :				
Istoria وهلا  اليونانية  الكلمة  من  معربة  واألسطورة 
 Story وهو التاريخ واآلخر History معنيان أحدمها
وهي الرواية والقصة. ولكن اللغويني اليوم يميلون 

إىل املعنى الثاين )رضايی، 				: 		(.

بعد القرن التاسع عرش ويف عرصنا احلارض اتسع 
تقليل  إىل  أدى  وتغري معنى كلمة األسطورة بصورة 
مفهوما  حتمل  تعد  ومل  الكلمة  هلذه  السلبي  املعنى 
كاذبا أو غري حقيقي )الياده)	(، 				: 	(؛ عىل هذا 
جوزيف  لتعريف  بتبنيه  البحث  هذا  فإن  األساس 
والتقاليد  لألساطري  األصيل  العمل  تناولت  كامبل 
اإلنسان  روح  تساعد  التي  الرموز  إجياد  هي  والتي 
عىل التقدم نحو اإلمام وأن تتفوق عىل الوهم البرشي 
املستمر الذي يسعى إىل إبقاء اإلنسان يف حالة ثابتة. 
الشعوب،  هبا  يعتقد  التي  واملعتقدات  الرموز  هذه 
الشعب  لذلك  الثقايف  التكامل  قوانني  حسب  تنشئ 

)كمبل، 				: 		-		(. 

املشرتك  باألساس  كامبل  يعتقد  أخرى،  بعبارة 
ما  لظاهرة  اخلفية  الطبقات  تروي  والتي  لألساطري 
وعلم  العرفان  األربعة:  العوامل  هذه  عىل  باعتامدها 
الرتبية  لعبته  الذي  والــدور  االجتامع  وعلم  الكون 

والتعليم. 
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ج- اهلوية الثقافية 

عقود  مخسة  منذ  بــدأت  الثقافية  الدراسات  إن 
العقدين  يف  ازدهرت  الدراسات  هذه  أن  إال  تقريبا 
الثقافة بوصفها هوية  األخريين. وإذا أردنا أن نقدم 
أكثر  توحد  التي  العنارص  امهية  نؤكد  أن  علينا  جيب 
الثقافية هي  التي تفرق. من هنا فإن اهلوية  من تلك 
عنرص ذهني من عنارص الوعي التي ياول الفرد من 
ومن  عالقاته  بتنظيم  موقعه  عىل  يتعرف  أن  خالهلا 
اجلغرافية  احلدود  تتاميز  عندما  الوعي.  هذا  خالل 
البالد بشكل أكرب تظهر احلاجة أكثر  والسياسية بني 
تعزيز هوية مشرتكة )صولتی وكالنرت، 				:  إىل 
رموزا  تناولنا  البحث  هذا  يف  لذلك  			-			(؛ 
نعيد خلق  أن  نستطيع من خالهلا  األمة  من  وصورا 

هوية ووحدة جديدة للشيعة. 

الإطار النظري 

أ- منهج البحث 

التقليد  عــىل  باعتامده  يسعى  البحث  هــذا  إن 
الكمي والكيفي وباالستفادة من االجتاه االسطوري 
جتيب  أن  إىل  املعنى(  )صناعة  مسألة  عىل  وبرتكيزها 
باعتامده  البحث  إن  آخر  بتعبري  البحث.  تساؤل  عن 
األوىل  الفرضية  داللة  تدرس  الكمية،  طريقة  عىل 
للبحث ومن ثم من خالل تأطري عنارص األسطورة 
حتديث  إىل  ستشري  األربعني  ومسرية  كامبل  نظر  يف 

اهلوية الثقافية.

أرضــيــة  االســـطـــوري  واالجتــــاه  للتحليل  إن 
أساس  عىل  الظواهر  تفسري  ويتم  أنثروبولوجية)	( 

هلذه  إن  األساطري.  بكيفية  بارتباطها  الثقافية  القيم 
سامهت  وقــد  قــرن  من  ألكثر  تتد  خلفية  الطريقة 
يونغ  إن  ــاه.  االجتـ هــذا  تكوين  يف  يونغ  نظريات 
واألساطري  الثقافات  بدراسة  حتقيقاته  أكثر  خصص 
البدائية  األنامط  أن  استنتج  وقد  البرشية  واحلضارة 
هي مضامني وصور وأنامط تزود رشية واسعة من 
لذلك  موحدة  بمفاهيم  املختلفة  والثقافات  البرشية 
أهم سبب  اإلبداع لالوعي اجلمعي  تعد خصوصية 
ألصل نظرية يونغ لذلك فإن املنهج األنثروبولوجي 
آفاقا  فتح  العرشين  القرن  من  األخــرية  العقود  يف 
املتكررة  األنامط  يف  املستقلة  املعتقدات  من  جديدة 
لألساطري يف اإلفرازات الذهنية واجلمعية للبرش من 
والنسخ  األدبية  للنصوص  التطبيقي  التحليل  خالل 
والشعائر  األديان  دراسة  جانب  إىل  املقدسة  الدينية 
الدينية ومن أشهر الباحثني يف جمال النقد األسطوري 
)قائمی،  وكامبل  إليادة  هم  امليثولوجي  املنهج  أو 

 .)		-		 :				

 إن املنهج امليثولوجي لكامبل الذي نؤكد امهيته يف 
هذا البحث يقوم بتحليل مسار نشوء األنامط البدائية 
الثقافات  تأكيد  خــالل  من  وتكاملها  ما  لظاهرة 
حصول  وعرفانية  صوفية  برؤية  وتتناول  البرشية 

العامل عىل معنى وتأليه العامل املادي. 

ب- عينات االختبار 

زوار  هم  البحث  هذا  يف  اإلحصائي  املجتمع  إن 
مرقد اإلمام احلسني يف مسرية األربعني والذي 
هذا  يف  عــام.  كل  زائــر  املليونني  عىل  عددهم  يربو 
ولكن  معهم  املقابلة  إلجراء  شخصا  اختري  البحث 
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خمتلفة  ألسباب  اإلجابة  عن  اقتنعوا  الزائرين  بعض 
التجارب  بيان  واجتناب  الديني  التواضع  منها 
املعنوية فاقترصت املقابلة عىل ثالثني شخصا وقد تم 

اختيارهم عشوائيا.

ج- طريقة إجراء التحقيق 

ملعلومات  نظري  بجمع  قامت  املقالة  هذه  إن 
الزائرين وجتارهبم التي عاشوها من خالل املقابالت 
عىل  يكونوا  مل  الزائرين  أغلب  كان  ملا  أجرهتا.  التي 
معرفة بمفاهيم األسطورة لذا قام املحققون بالتدخل 
املطلوبة  النتيجة  عىل  احلصول  وكذلك  الفاعل 
للمقابالت يف إطار فرضية التحقيق من خالل تشفري 
العدد  إىل  العدد واحد  للتفسري )من  القابلة  األجزاء 
أكثر  ثالثة  والعدد  تشابه  أقل  واحــد  العدد  ثالثة. 
تشاهبه( قاموا باستخراج عنارص األسطورة من ورقة 
اإلجابات. عىل هذا النحو تم تنظيم ثالثني مقابلة بعد 
استخراج املضامني يف برنامج spss. يف هناية املطاف 
اعتيادي  نحو  عىل  املعلومات  توزيع  من  التأكد  بعد 
تم  سمرينوف(  كوملوغرووف  اختبار  خالل  )من 
خالل  )من  للمقالة  األوىل  الفرضية  ترابط  حتليل 

اختبار ت لعينة واحدة(.

الأ�شطورة والدين 

يوجه  متكامل  ــقــايف  ث ــظــام  ن األســـطـــورة  إن 
)حمدثی،  حياتنا  ونمط  وأفكارنا  ومشاعرنا  عواطفنا 
				ب(؛ واستطاع من خالل العيش مع األعامل 
العامل  عن  والقلق  اخلوف  جييل  أن  الدينية  والشعائر 
نامريا  وجــود  من  تغيريي  وعــي  إىل  ويصل  املثايل 

أن  كامبل  جوزيف  يعتقد  			(؛   :				 )كمبل، 
الصور املفتاحية لكثري من األساطري تتفي يف مراحل 
فيها  األسطورة  تربز  التي  احلضارة  وحسب  خمتلفة 
وتتار نظرهتا التي تستند إىل الدين أو الدنيا )كمبل، 
				: 			(؛ فی هذا اإلطار كتب العالمة حسن 
خان  )هفت  عن  العرفانية  بنظرته  مستعينا  زادة 
هي  إنام  األسطورة  أن  يعلم  العاقل  ))إن  رستم(: 
ذريعة لالستفادة من الفوائد الكامنة فيها وإن عقالء 
القصة((  منثوب  صامتة  حقائق  يستخرجون  العامل 

)حسنزاده وامني، 				: 			(. 

األديان  أقنعة  من  قناع  األسطورة  إن  آخر  بتعبري 
)كمبل، 				: 		(. 

الذهني  التجسد  أو  ــري  ــاط األس صــنــاعــة  إن 
لألشخاص من احلقائق املحيطة أمر شائع بني البرش 
الفرد مضطر إىل ان جيد جانبا من  ويعتقد كامبل أن 
األسطورة يتالءم مع حياته ويرتبط هبا. أن األسطورة 
الدور  أحدها  أربعة  أدوار  عىل  تعتمد  األســاس  يف 
عىل  األعني  تفتح  األسطورة  إن  والعرفاين.  الديني 
األساس  هو  الذي  الرسي  واإلدراك  الرسي  البعد 
إن  فلذلك   .)		  :				 )كمبل،  الصور  لكل 
األدوار التي يعتقد هبا كامبل أي دور العرفان وعلم 
مع  تتشابه  والتعليم  والرتبية  االجتامع  وعلم  الكون 
املجاالت  يف  العلامء  بعض  هبا  يعتقد  التي  األنــواع 
 				( حمدثو  يعتقد  األساس  هذا  وعىل  املشاهبة. 
ألف( أن األسطورة تغطي جوانبنا الوجودية الثالثة: 
اجلانب املعريف واجلانب الداخيل واجلانب السلوكي 
الذي يرتبط بالعمل واألخالق ونمط احلياة. بعبارة 
بيان  دون  من  األسطورة  عرض  يمكن  ال  أخــرى 



193 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

�لمحور �لثقافي و�لفني

فإن  األساس  هذه  عىل  واألخالقي.  الديني  دورها 
اعتبار املصاديق الدينية أساطري ال يعني بطالن أصل 
الوقائع  بعض  ان  إىل  تسعى  إنام  بل  الظواهر  هذه 
األساطري  بصورة  تعرض  حملها  يف  القيمة  اخلارجية 
يطلب  األسطوري  الدين  يف  الرواة.  بعض  قبل  من 
رموزها  واستحضار  املايض  إىل  السفر  املتدين  من 
وتقليدها كام هي. إن الفكر األسطوري يشد اإلنسان 
كل  يف  حــارضة  وكأهنا  للتاريخ  العابرة  القوى  إىل 
فيها.  دورا  وتلعب  الفرد  حياة  يف  وتتدخل  مكان 
خلق  إىل  تؤدي  األساطري  يف  الكامنة  الرباغامتية  إن 
هويات جديدة تسعى إىل إجياد االنسجام احلديث يف 
جمتمع فئوي. املجتمع املتفرد هو املجتمع الذي يستند 
إىل عدد كبري )قاضيمرادی، 				: 	0	(. الفئات 
والعمل  العامة  احلياة  يف  املشاركة  إىل  تنجذب  التي 
قبل  مــن  املصطنعة  اجلــنــان  ــود  وع حتــت  السيايس 
كامبل  باعتقاد   .)			  :				 )بشرييه،  اإلنسان 
نار  إطفاء  إىل  تسعى  األسطورة  إن   )				:			(
الشهوة والعداوة والوهم؛ العداوة التي تتفي حتت 

مظلة اهلوية الواحدة. 

عنا�شر الأ�شطورة 

املجال  يف  املعارص  الباحث  كامبل  جوزيف  إن 
امليثولوجي قدم قراءة رمزية عن األسطورة بخالف 
التيارات التفسريية وتناول الشكل اخلارجي لظهور 
املختلفة  الثقافية  املــجــاالت  يف  البدائية  األنـــامط 
هذا  يف  والفنية(  األدبية  واآلثار  والتقاليد  )كاألديان 
السياق يقوم هذا البحث يف ضوء النظرية والعنارص 
الزائرين يف مسرية  بتحليل جتاوب  كامبل  بينها  التي 

األربعني.

غياب  عند  كامبل  يعتقد  األضحـــة:  وجـــود 
أمانيه  خالل  من  منا  فرد  كل  يبني  شاملة  أسطورة 
إن  بداخله.  خيفيه  والذي  به  اخلاص  البانثيون  معبد 
هذا املعبد األسطوري عىل الرغم من أنه مل يتطور كام 
)كمبل،  بشكل رسي  التطور  قابلية  له  أن  إال  ينبغي 
رضيح،  هناك  يكن  مل  لو  آخر  بتعبري   .)		  :				
فإن ذهننا يتاج إىل مكان بمكانة الرضيح لبدء سفره 
بقعة  كل  يف  رضيح  يوجد  كامبل  باعتقاد  املعنوي 
منشأ  إىل  طريق  هو  إذ  أسطورية  ظاهرة  عىل  حتتوي 
اخللود  نقطة  إىل  وصل  فرد  فيها  ويتواجد  القوى 
العنرص  هــذا  حضور  إن   .)		  :				 )كمبل، 
األساس  هذا  عىل  تامًا  واضح  األربعني  مسرية  يف 
رضيح  إىل  إشــارة  الزائرين  إجابات  مجيع  يف  كانت 
اإلمام احلسني بن عيل بوصفه املأمن ومغناطيس 
أن  أي  املعشوق.  نحو  والسري  اخللود  ونقطة  العشق 
الدعوه  الزائرون.  به  يعتقد  معتقد  أهم  هو  الرضيح 
والذي  األسطوري  للسفر  مرحلة  أول  )إن  اإلهليه: 
ندعوه نحن )الدعوة إىل السفر( تبني لنا أن يد القدر 
تدعو البطل إليها وحتول مركز ثقله من إطار املجتمع 
إىل جهة جمهولة( )كمبل، 				: 		-		(. إن هذا 
يعتقد  كان  إذ  األربعني  مسرية  يف  بارزًا  كان  العنرص 
كثري من الزائرين أنه ال يمكن ألحد أن خيطو خطوة 
يف هذه املسرية من دون )دعوة إهلية( أو نظرة خاصة 
من أهل البيت وكانوا يكررون عبارات كـ )إنه 
قد طلبني( و)توفيق الزيارة( و)هو الذي دعاين( عند 

مواجهة املحيطني وعند اإلجابة عن األسئلة.

البطل  عىل  أن  كامبل  )باعتقاد  اإلهلي:  االختبار 
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اجتياز سلسلة من االختبارات وهذه املرحلة مرحلة 
تكون  التي  وهــي  األسطورية  األسفار  يف  حمبوبة 
العاملي  األدب  من  األعظم  القسم  وجــود  يف  سببا 
واالختبارات والصعوبات التي تشبه املعاجز)كمبل، 
اآلية  إىل  باإلشارة  كامبل  يعتقد   .)	0	  :				
البقرة أن سنة االختبار موجودة يف  			 من سورة 
يستطيع  وال   )			  :				 )كمبل،  ــان  األدي كل 
إدراك  قوة  هلم  الذين  إال  املشاهدة  هذه  إدراك  أحد 
اخلان  إىل  			( وأن يصلوا  عالية )كمبل، 				: 
مصحوبة  وتكون  املوانع  مجيع  باجتيازهم  األخري 
باالنتصار...... وهذه أزمة حتدث يف قمة احلضيض 
إجابات  إىل  إمجالية  بنظرة   .)			  :				 )كمبل، 
الزائرين يمكن القول إهنم يعدون هذه املسرية اختبارًا 
و)لست  ليختربين(  احلسني  اإلمــام  )اختارين  هلم: 
الــرصاط  لعبور  جيد  امتحان  هنا  صبورا؛  إنسانا 
ابتالء يف كربالء(.  اإلنسان يف حالة  املستقيم( و)إن 
تدل  الزائرين  إجابات  يف  والتصورات  األفكار  هذه 

عىل وجود عنارص األسطورة بني الزائرين.

كامبل  باعتقاد  األسطوري  البطل  إن  اخلالص: 
منّا  فــرد  كل  داخــل  كامن  وهــو  اخلــالص  رمــز  هو 
)كمبل،  احلياة  إىل  ونخرجه  نعرفه  أن  منا  وينتظر 
أبطال  آخــر:)إن  مكان  يف  كتب  		(.أو   :				
يتفوقون  يدخلون يف رصاع وعندما  غالبًا  األساطري 
 :				 )كمبل،  الظالم(  من  ينجون  املستبد  عىل 
احلقيقة  يف  األسطورة  عمل  إن  آخر،  بتعبري   .)			
تبيني األخطار والفنون اخلاصة بتجاوز طريق الظالم 
)كمبل، 				: 		( يف هذا السياق يعتقد الزائرون 
يف مسرية األربعني )إن صعوبة السري يف الظالم يف أن 

احلسني  اإلمام  من  و)أريد  النور(  نحو  خطوة  تطو 
أن تكون السنة هذه آخر سنوات الغيبة لكي نتمكن 
من أن نصبح جنودًا لإلمام( و)إن هذه املسرية مقدمة 
لظهور صاحب الزمان( ربام كل فرد من الزائرين يعد 

األربعني منطلقًا للخالص من الظلامت.

التوجه نحو األمام: إن العمل الرئيس لألساطري 
هو إجياد رموز تدفع اإلنسان لالجتاه نحو األمام إن 
إنام  األمم  كل  هبا  تعتقد  التي  واملعتقدات  األساطري 
)كمبل،  الثقايف  التكامل  قوانني  أساس  عىل  تتشكل 
ذلك  يصبح  حينام  األساطري  يف   .)		-		  :				
الثابت املحرك وذلك احلي القادر مركز التوجه فإن 
العامل يدث بشكل تلقائي ومن خالل معجزة )كمبل، 
إجياد  أن  الــزائــرون  يعتقد  لذلك   .)			  :				
وتعزيز لغة ثقافية مشرتكة بني الشيعة هي حركة نحو 
األمام وبيان أن )املسرية تعزز الوحدة بني الشيعة(؛ 
عن  يعربون  وحركة(  شعور  كله  السفر  )هذا  أن  أو 
إيامهنم بأداء دور فردي يف املجتمع الشيعي ويعدون 

هذه احلركة منطلقا إىل تعميق اجلغرافيا الشيعية.

من  خال  حلم  األسطورة  إن  املقدس؛  االجتامع 
التي  الفردية؛ يف األسطورة تطرح املشاكل واملسائل 
تصدق عىل مجيع أفراد البرش )كمبل، 				: 0	(. 
إن األسطورة ال يدرك معناها إال يف  بعبارة أخرى: 
والديني  اجلمعي  الضمري  يكون  اجتامعية  حاضنة 
أن  لذلك  اجلمعية.  والسيطرة  االنسجام  رصيد 
من  االجتامع  هذا  خصوصية  إىل  يشريون  الزائرين 
والصحيح  والشباب  الكهول  )إن  خمتلفة؛  نواحي 
املسرية  هذه  وإن  جنب  إىل  جنبًا  يسريون  والسقيم 
تامًا  خمتلفون  هنا  البرش  و)إن  بــاإليــامن(  مملوءة 
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واألطفال  والنساء  الرجال  و)إن  وإهليون(  لطيفون 
ال  الزائرين  خــدام  أن  و)يــبــدو  بــاآلخــر(  هيتم  كل 
مجوع  يف  قطرة  إال  نحن  و)مــا  بالتعب(  يشعرون 
عشاق احلسني( )كلنا واحد( و)هنا جتد منتهى 
التجمع  هذا  تقديس  أن  لذلك  واللطف(  اإلحسان 
هلذه  واملنفذين  املربجمني  مطلب  ليس  األربعيني 

الظاهرة حسب بل هو مطلب أكثر الزائرين.

الرمز املقدس: إن السفر األسطوري للبطل، عادة 
والترشف  االفــرتاق  إن  ما؛  رمز  وتكرار  تكريم  هو 
)كمبل،  األســطــورة  ــواة  ن ما  نوعًا  هي  والــرجــوع 
0	(. إن األسطورة هي رمز ذو وعي ذايت   :				
ومسيطر عليه من قبل املجتمع تستخدم كلغة برصية 
البرصية  اللغة  هذه  إن  التقاليد.  مع  للتواصل  فاعلة 
آالف  منذ  فيها  اإلنــســان  يغوص  استعارات  هي 
البرش  قد خدمت مجيع  االستعارات  إن هذه  السنني 
اهلوية  تشكلت  وقد  واحلياة  الفكر  أساس  وكانت 
			(. لذلك  الثقافية عىل ضوئها )كمبل، 				: 
دينيًا  وتكليفًا  رمزًا  األربعينية  املسرية  الزائرون  يرى 
تكليفي  األقــدام  عىل  سريًا  الزيارة  )أعد  ويكتبون؛ 
وواجبي التبليغي( و)إنني أريد من اإلمام احلسني أن 
أسري كزينب سالم اهلل عليها يف طريقه( و)إن سفرنا 
ملتزم احلضور يف  األعادي( و)إنني  يغيظ  هذا سفر 
مجيع الساحات الدينية حلفظ رمزنا االعتقادي( و)إن 

.)نيتي اتباع أعزة الزهراء

األمل املقدس: إن األسطورة رسمت يف الكتابات 
املقدسة جلميع القارات باستقامة وثبات عجيبني.إن 
بااللتفات  وجرية  جديدة  وجهة  يدد  املوضوع  هذا 
لسفر البطل وسريه )كمبل، 				: 		(.إن الشعور 

بالوحدة واألمل فقط بإمكانه أن يفتح بوابة الذهن عىل 
ما خفي عن اآلخرين )كمبل، 				: 	(.

لذلك نجد هذا العنرص واضحًا يف مجيع إجابات 
بنظرهتم  كلهم  ــرون  ــزائ ال تناوله  ــد  وق الــزائــريــن 
كأنني  أشعر  املتعبني  الزائرين  أخدم  اخلاصة:)كلام 
أمتلك العامل( )إن شوق الزيارة ينسيني احلر والتبثر 
مصحوب  لكنه  وتعب  أمل  و)هــنــاك  واالزدحـــام( 
بإحساس معنوي عجيب( و)كنت خجاًل من تعب 
عند  البيت  أهل  بتعب  قلياًل  و)شعرت  أقدامي( 
العنرص  أن هذا  يبدو  اإليثار(  املسري( و)هنا معرض 
القرب  لقياس  أداة  الــزائــرون  يفهمه  األسطوري 

املعنوي(.

هي  اإلراديــة  االنطوائية  إن  املقدسة:  االنطوائية 
األساطري  يف  نشاهدها  التي  ــور  األم من  آخــر  أمــر 
والتي يمكنها أن تكون وسيلة للوصول إىل احلقيقة 
		(. هم يتعلمون كيف يرجعون  )كمبل، 				: 
الرموز  من  رمز  أي  رسالة  ليستخرجوا  الداخل  إىل 
من  مضامني  توجد  		(.لذلك   :				 )كمبل، 
)فناء الذات( يف سفر البطل إىل الداخل ليولد جمددًا 
)كمبل، 				: 		(. بعبارة أخرى فإن البطل من 
وصل بإرادته إىل مقام التسليم )كمبل، 				: 		-
الوجود  نفسه يف  يرى  نظرته لألشياء،  تتوحد   .)		
والوجود يف نفسه إنه يعيش يف اهلل )كمبل، 				: 
خالل  من  العنرص  هــذا  نميز  أن  نستطيع   .)			
بنفيس(  أشعر  أكن  مل  املسري  )يف  الزائرين  إجابات 
الداخل( و)ال  الطريق وعني عىل  و)كانت عني عىل 
إىل  ننظر  أن  جيب  الزيارة  خالل  من  التغيري  يصل 
أنفسنا( عندما ال حتتاج يف السفر غري نفسك، يصبح 
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الداخل أظهر حاجة للزائر..!

عن  يبحث  األسطورة  بطل  إن  باملوت:  التفكري 
 :				 )كمبل،  املــوت  خيشى  ال  فهو  العزيمة، 
			(.أي إنه يف دنيا األعامل نرى اإلنسان القلق عىل 
نتيجة أعامله سيفقد اخللود ولكن يف األسطورة يوكل 
طليقًا  فيصبح  اهلل  إىل  أعامله  وثمرة  نتيجة  اإلنسان 
وينجو من أرس بحار املوت )كمبل، 				: 			( 
وتراهم  الزائرين  فكر  يف،  جيدًا  العنرص  هذا  نرى 
يسعون يف صناعة املعاين من خالل التعاليم والعنارص 
األسطورية ومن هنا نجد عنرص التفكري باملوت يتل 
مكانة خاصة: )أتذكر هنا صحراء املحرش؟( و)إنني 
واملوت  اإلهلية  والتعاليم  بالوحي  أفكر  ألن  مستعد 
املذبوح  احلسني  اإلمــام  رأس  يف  أفكر  و)كلام  هنا( 
تنسكب دموعي( و)كنت أخشى من أن أموت قبل 
هذه  ثواب  و)إن   )احلسني اإلمــام  قرب  أرى  أن 

األعامل ستدخر لنا يف اآلخرة(. 

يف  اإلنسان  يسعى  األساطري  يف  اهلــي:  ــداد  اإلم
استقطاب  إىل  والسلوك  السري  من  املختلفة  املراحل 
عند  دائــام  حــارضة  تكون  التي  الغيبية  اإلمـــدادات 
هذا  يف  )كــامــبــل			-			(  املصطفى  اإلنــســان 
نشاهد  الزائرين  إجابات  يف  نبحث  عندما  السياق 
املفاهيم التي تتالئم وهذا العنرص: )إن جملس اإلمام 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  و)إن  هنا(  اىل  أوصلني  احلسني 
أن  و)إنني مريض وأشعر  السفر(  بمصاريف  تكفل 
أحدا يعينني يف كل مرحلة( أي أن الزائر يبدأ رحلته 
أو تتربه وبعضها  بشدة  القوى  يف عامل هتدده بعض 

تده باإلمدادات الغيبية )كمبل، 				: 			( 

الربكة النهائية: يف إطار واحد يتشكالن )االمتناع 
 :				 )كمبل،  والقبول(  و)العودة  العودة(  من 
هو  املجتمع  قبل  من  والقبول  الرجوع  إن   .)	0	
استمرار للدورة املعنوية الثابتة يف العامل وتربير لغيبة 
اململوء  السفر  الرجوع من هذا  الطويلة؛ عند  البطل 
يبارك أصحابه ويتفضل  أن  البطل  بإمكان  باألرسار 
عليهم عىل هذا األساس يعود إىل املدينة لكي يعطي 
الثمينة )كمبل، 				:  الطريق  العامل موهبة معرفة 
نحو  عىل  زائر  كل  فكر  يف  الربكة  تظهر   )		-		
كأن  واملعنوية  املادية  حوائجه  وبمقتىض  به  خاص 
يعترب أحد الزائرين الربكة يف املشاركة يف جمالس أيب 
الربكة  إن  الذنوب.  غفران  تسبب  التي   عبداهلل
النهائية باعتقاد كامبول هي الربكة القيمة التي يريدها 
اجلنان  يف  اخللود  أي  يفنى  ال  الذي  جلسمه  اإلنسان 

)كمبل، 				: 0		-			(.

ــات  ــاب ــذه الــعــقــيــدة يف إج ــا نــشــم عــبــري هـ ــن إن
الزائرين:)الربكة يف رحلتي هذه هم األصدقاء الذين 
ال يكرتثون للحياة( )الربكة كانت ذلك الشعور اجليد 
)الربكة عندي ذلك  يتكرر كل عام(  أن  أتنى  الذي 
والربكة  الصرب  )إن  نفيس(  عىل  قطعته  الذي  العهد 
بااللتفات  رحلتي(  يف  عليهام  حصلت  جتربتني  أهم 
من  األربعينية  للمسرية  امليثولوجي  التحليل  إيل 
بألف  )رجــل  لكتاب  األسطورية  العنارص  خالل 
العنارص  هلــذه  الداللية  العالقة  ســنــدرس  ــه(  وج
بالتجارب الذي عاشها الزائرون يف هذه املسرية ومن 
ثم سنتناول إعادة إنتاج اهلوية الثقافية من خالل هذه 

الظواهر.
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نتائج البحث

جتارب  عن  مجعها  تم  إجابة  0	ورقة  جمموع  من 
		عنرصا  عىل  املبتنية  األربعني  مسرية  يف  الزائرين 
عىل  حصلنا  كامبول  اعتقاد  بحسب  أســطــوريــا 

اإلحصاءات االتية: 

درجة كل عن�شر من عنا�شر الأ�شطورة

تشابه العنارص مع تارب الزائرين 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

مولفههای اسطوره

اخلالص

االختبار اإلهلي

اإلمداد اإلهلي

التوجه نحو األمام

الدعوة اإلهلية

اإلنطوائية

الرمز املقدس

االجتامع املقدس

الربكة النهائة

التفكري باملوت

األمل املقدس

وجود األضحة

بااللتفات إىل وجود 0	 ورقة إجابة والدرجة 	 
لذلك  األدنى  	الدرجة  والدرجة  القصوى  الدرجة 
كان العدد0	 هو األكثر تشاهبا والعدد 0	 هو األقل 
تشاهبا لكل عنرص ومن ثم من خالل ورقة إجابات 
الزائرين عن جتارهبم يف املسرية حصلنا عىل العدد 		 

لعنرص )وجود األرضحة( وهو العنرص األكثر تشاهبا 
أي إن 		 فردا تكلموا عن جتارهبم املعنوية باإلشارة 
الواضحة إىل رضيح اإلمام احلسني وإن عنرص 
العنرص  كان   		 درجــة  عىل  بحصوله  )اخلــالص( 

األقل تشاهبا من سائر العنارص. 

لغرض معرفة العالقة القائمة بني جتارب الزائرين 
يف  جيب  األســطــورة  وعنارص  األربــعــني  مسرية  يف 
البداية حتليل التوزيع الطبيعي ملعطيات ورقة األسئلة 
والذي  التكراري  للمدرج  البياين  الرسم  خالل  من 
يشري اجلرس فيها إىل الرسم البياين للتوزيع الطبيعي 

ملعطيات ورقة األسئلة. 

الر�شم البياني للتوزيع الطبيعي لمعطيات البحث

من أجل مطالعة التوزيع الطبيعي ملعطيات املقالة 
باالستفادة من  قمنا  البياين األعىل  الرسم  فضال عن 
عىل  وحصلنا  سمرينوف   - كوملوغوروف  اختبار 

النتائج االتية:
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نتائج اختبار كوملوغوروف-سمرينوف)	(

عنارص األسطوره

التكرار 		

 Normal

Parametersa،b

Mean 	.				

Std. Deviation 					.

 Most Extreme

Differences

Absolute 			.

Positive 			.

Negative 			.-

Kolmogorov-Smirnov Z 	.			

Asymp. Sig. )2-tailed) 			.

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

متغري  يف   p_value الـ  مقدار  أن  إىل  بااللتفات 
توزيع  للمتغري  فإن   0/0	 من  أكثر  هو  األسطورة 

طبيعي ويمكن حتليله من خالل الطرق البارامرتية.

 اآلن نريد أن نرى هل جتارب الزائرين يف مسرية 
احلقيقة  يف  األسطورية؟  العنارص  تشبه  األربعني 
وترميزها  املعطيات  مجع  طريقة  إىل  بااللتفات 

نستطيع أن نعادهلا باالختبار اإلحصائي االيت:

جتارب  بني  تشابه  اليوجد   H0 األول  الفرض 
الزائرين وعنارص األسطورة. 

جتارب  بني  تشابه  هناك   H1 الثاين  الفرض 
الزائرين وعنارص األسطورة 

لعينة  اختبار ت  األعىل من خالل  االختبار  نعيد 
واحدة وسنحصل عىل هذه النتيجة:

نتائج اختبار ت لعينة واحدة

الداللة اإلسم
اإلحصائية

إستقاللية 
القياس

مستوي 
الداللة

		/						/	املقدار

االنحراف املعياري | االنحراف الوسيط | املتوسط | 
التكرار |

يمكن  إذن   05/0 من  أقل  هو   P_value كان  ملا 
القول إن جتارب الزائرين يف مسرية األربعني تتشابه 
يف  مشاهدته  يمكن  والــذي  األسطورة  عنارص  مع 
اجلدول ألدنى مقادير املتوسط واالنحراف املعياري 

واالنحراف الوسيط. 
One-Sample Statistics

التكرار املتوسط واالنحراف 
الوسيط

واالنحراف 
املعياري

Myth 		 	/				 	/					 	/					

�شعي الم�شيرة الأربعينية اإلى اإعادة اإيجاد 

الهوية الثقافية

والثقافة  واملجتمع  الفرد  إىل  تلقي  اهلوية  إن 
الوعي  أشــكــال  مــن  شكاًل  واملستقبل  والــتــاريــخ 
عىل  تبتنى  الثقافية  واهلوية   )		  :				 )رجايی، 
العالقة القائمة بني مفهومي اهلوية والثقافة من خالل 
التفاعل االجتامعي ويلعب املحيط الثقايف دورا بارزا 
الثقافية.  اهلوية  وحتــول  وتغيري  وحفظ  تكوين  يف 
)الوعي(  هذا  إن   )			  :				 وروحانی،  )آشنا 
عىل  الذين  املسلمني  من  قسام  يشمل  املقالة  هذه  يف 
الرغم من امتالكهم للثقافة والتاريخ واللغة الرمزية 
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اجلغرافية  حدودهم  أن  إىل  املشرتكة  واألســطــورة 
والسياسية تفصلهم عن بعض.

انطالقا من أن اهلويات تنمو من خالل التجارب 
 )			  :				 )اسميت)	(،  املشرتكة  واألساطري 
االجتامعية  ــامل  األعـ تبني  الــتــي  هــي  ــري  ــاط واألس
أن  إىل  بااللتفات  املختلفة  والثقافية  والسياسية 
األساطري تبني لغة مشرتكة وتبني من خالهلا حقائق 
العامل يف قالب التمثيل والرموز )لك، 				: 		( 
يمكن القول إن الزيارة مشيا عىل األقدام قد تكررت 
يف التاريخ ومل تقترص عىل زماننا ولكنها الزالت حتتل 
مكانة خاصة عند الشيعة بوصفها مصدرا للهوية. إن 
األربعينية  املسرية  خالل  من  استطاعت  التي  املكانة 
وحضور الشعوب املختلفة أن تتيح للشيعة األدوات 
التي يمكنها من التواصل الفاعل وأن تكون وسيلة 

إلعادة إجياد اهلوية الثقافية ووحدة شيعية حديثة.

يف هذا اإلطار يعتقد كامبل أن الرموز هي أدوات 
التواصل، ال هيمنا جاذبية هذه الرموز بل إهنا واسطة 
 )			 )كامبل  االجتامعي.  االنسجام  إلجياد  مقنعة 
بإعادة  الذي يعرب عنه  هذا االنسجام االجتامعي هو 
خالل  من  الشيعة  توحيد  يف  الثقافية  اهلوية  إجيــاد 
التارخيي  الــرتاكــم  ــث  وري هو  ــدث  احل مــا.  ــدٍث  ح
للتجارب الثقافية ألمة من األمم عىل مر الزمان. إنَّ 
هذا التناسق والتشابه يف مسرية األربعني جيب أن يتبع 
إذا  أسطوريًا.  رمزًا  باعتباره  املتضمنة  مفاهيمه  مجيع 
وغريها  والقياس  الشبه  خالل  من  املفاهيم  هذه  إنَّ 
تنبئ عن سري وسلوك روح مشرتكة آلالف السنني. 
اجلامعية  األحالم  هي  الواقع  يف  األساطري  )كامبل( 
التي تنشأ من اإلبداع الشعبي واإلبداع الذي يرتبط 

باهلوية )بانوكريمی ورضايی، 				: 			( لذلك 
مأوى  إىل  العامل  هذا  يف  يتاجون  إهنم  البرش  يشعر 
الفقر  هذا  وإن  ترشذمهم  من  خيرجهم  حنون  وسنٍد 
الزيارة  اعتبار  اإلنسان  عىل  يتم  وجــودي  فقر  هو 
املطالب  هذه  تتجىل  				ب(  )حمدثی،  له  حاجة 
االجتامعية  الــظــروف  إىل  بالنظر  خمتلفة  جتليات 
بإعادة  احلايل  العقد  املختلفة وقد جتلت يف  والثقافية 
الثقافية وإحياء األسطورة من جديد يف  اهلوية  إجياد 

مسرية األربعني. 

يعتقد جوزيف كامبل أنه بدل قتل األسطورة جيب 
 :				 )كمبل،  وجه ممكن  بأفضل  منها  االستفادة 
من  األسطورة  بدين  املتدينون  يسعى  لذلك   )			
خالل خلق املسرية األربعينية بسياق جديد إىل السفر 
للاميض واستحضار الرموز وتقليدها كام هي وحذف 
التارخيية من حياة اإلنسان واعتبارها قوة  األحداث 
وتتدخل  مكان  كل  يف  وحــارضة  للتاريخ  عابرة 
وتلعب دورًا يف حياة اإلنسان )حمدثی، 				الف(؛ 
والتي  الدينية  األعامل  ينفذوا  أن  يستطيعون  لذلك 
واالنضباط  واالنقياد  اإلطاعة  خالل  من  يمكنهم 
النفيس املستمر أن يتخلصو من مجيع القيود الفردية 
واخلصوصيات األخالقية واخلوف واآلمال وسوف 
رشط  هو  الــذي  الــذات  فناء  من  عندها  خيشون  ال 
الوالدة املجددة وهذه الوالدة املجددة طريق إلدراك 
االحتاد   )			( النهائي  لالحتاد  واالستعداد  احلقيقة 
الثقافية  اهلوية  إجياد  بإعادة  نعرب عنه  أن  الذي يمكن 
إىل  تؤدي  والتي  اإليرانيني  وغري  اإليرانيني  للشيعة 
منع التشتت واحلرية يف املجتمع الفئوي )املتحشد(. 
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البحث والنتيجة 

املفاهيم  من  كانت  التاريخ  مر  عىل  األساطري  إن 
قبال حوائج  البرش وقد ظهرت يف  تثقيف  املؤثرة يف 
البحث  نتائج  أن  لذلك  ثقافية.  هوية  بوصفها  الفرد 
أن  علينا  جيب  األسطورة  نتناول  عندما  أننا  تبني 
نسأل عن كيفية خدمة األسطورة لإلنسان يف املايض 

واحلارض بدل أن نسأل عن ماهية األسطورة. 

الزائرين  جتارب  فهم  عن  فضال  البحث  هذا  يف 
املسرية  أن  نظهر  أن  أردنا  األربعينية  الزيارة  أثناء  يف 
تلبية  إىل  وسعيها  األسطوري  بوصفها  األربعينية 
املرتبطة  وتلك  الشيعي  للمجتمع  الثقافية  احلوائج 
باهلوية منذ عام 				إىل اآلن أصبحت بارزة أكثر 
من قبل لذلك كان الشيعة يتأثرون بالرموز والتقاليد 
ثقافتهم  بناء  يف  سامهت  والتي  باهلوية،  املرتبطة 

وحضارهتم. 

يف املجموع فإن نتائج البحث تشري إىل أن جتارب 
عنارص  بمنزلة  هي  األربــعــني  مسرية  يف  الزائرين 
التوجه  باعتامده عىل  البحث  إن هذا  أي  األسطورة. 
كامبول  والسيام  األنثروبولوجيا  لعلامء  األسطوري 
وصل إىل تطابق وتشابه عنارص األسطورة مع جتارب 

الزائرين يف مسرية األربعني. وخالصة القول:

االربعني . 	 ملسرية  املعريف  املثيولوجي  التحليل 
يوضح ابعادًا جديدة من الزيارة االربعينية. 

التحليل امليثولوجي املعريف ملسرية االربعني يؤثر . 	
وة االسالمية والدينية.  يف تعزيز األخَّ

اهلويات تنمو عن طريق امليثولوجيا املشرتكة بني . 	
الشعوب. 

القتراحات والتو�شيات

العلمية  واملجاميع  اجلامعات  حترض  أن  نقرتح 
بمسرية  املرتبطة  املــوضــوعــات  هــذه  يف  للتحقيق 

األربعني.

حلل  املــســرية  ــذه  ه ــوة  ق مــن  يستفاد  أن  يسن 
مشكالت العامل اإلسالمي.

ملسرية  األســطــوري  التحليل  جيعل  أن  يرجی 
األربعني مصدرًا لتحقيقات الباحثني.

 الهوام�ض 
	 .. Joseph Campbell

	 .. The Hero with a Thousand Faces

	 .. Rex Warner

	 .. Mircea Eliade

	 . Anthropology

	 .. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	 ..  Anthony Smith
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الدبلوما�شية الثقافية، �شنة زيارة الأربعين الأبعاد وال�شتراتيجيات
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الملخ�ض

إن سنة زيارة األربعني هي أحد أهم املعامل التي تصنع احلضارة للمسلمني يف عرصنا احلارض. إن الدبلوماسية 
الثقافية هلي من رشوط بناء هذه الظاهرة احلضارية. موضوع هذا البحث، هو تناول زيارة األربعني من املنظور 
األربعني  زيارة  دبلوماسية  يف  الثقافية  العنارص  من  االستفادة  أبعاد  ما  أنه  هو  البحث  هذا  وسؤال  الثقايف. 
وسرتاتيجياهتا؟ يف مقام اإلجابة عن هذا التساؤل استفدنا من طريقة )املكتبة( يف مجع املعلومات وحتليلها يف 
ضوء طريقة حتليل املضمون. حسب نتائج هذا البحث هناك أربعة مضامني رئيسة وشاملة تم احلصول عليها 
من حتليل مضامني املصادر املكتوبة املرتبطة بالبحث وهي: )تعريف الدبلوماسية الثقافية( و)عنارص خطاب 
الزيارة األربعينية( والعبي الدبلوماسية الثقافية للزيارة األربعينية( و)اسرتاجيات الدبلوماسية الثقافية للزيارة 

األربعينية(. 

والدبلوماسية  لآلخرين  عنا  سليمة  صورة  إعطاء  لغرض  فن  هي  الثقافية  الدبلوماسية  بأن  القول  يمكن 
الثقافية هي االستفادة من العنارص االثقافية لغرض إعطاء صورة صحيحة وسليمة عنا للشعوب األخرى. إن 
الدبلوماسية الثقافية للزيارة األربعينية هي: االستفادة من العنارص الثقافية إلعطاء انطباع صحيح عن الزيارة 
األربعينية للعامل. تشري نتائج هذا التحقيق إىل أن تعريف عنارص الثقافة العاشورائية واالستفادة من عنصارها 
ألجل التقريب اإلقليمي والعاملي، املعرفة الدقيقة للمخاطبني عىل املستوى الشيعي واإلسالمي وسائر النطق 
االسرتاتيجيات  أهم  من  هي  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  جمال  يف  االستثامر  وزيادة  األخرى  الثقافية 

للدبلوماسية الثقافية لزيارة األربعني.

تليل  الثقافية،  الدبلوماسية  الدبلوماسية،  األقــدام،  عل  السري  سنة  األربعني،  زيارة  املفتاحية:  الكلامت 
املضمون.
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Abstract 

The ritual of the Arbaeeen pilgrimage is one of the most important landmarks that make civilization 
for Muslims in our time. Cultural diplomacy is one of the conditions for building this civilizational 
landmark. The topic of this article is to discuss the Arbaeen pilgrimage from a cultural perspective. The 
question of this article is what are the dimensions and strategies for making use of the cultural elements 
in the diplomacy of the Arbaeen pilgrimage? For answering this question, we benefited from the “Li-
brary” method in collecting and analyzing information in the light of the content analysis method. 

According to the results of this research, there are four main and comprehensive implications ob-
tained by analyzing the contents of the written sources related to the research, namely: the (definition of 
cultural diplomacy), and (elements of the discourse of the Arbaeen pilgrimage), the (players of cultural 
diplomacy of the Arbaeen pilgrimage), and (strategies of cultural diplomacy for the Arbaeen pilgrim-
age). It can be said that cultural diplomacy is an art for the purpose of giving a sound image of us to 
others. 

Cultural diplomacy is to properly use the cultural elements for the purpose of giving the right impres-
sion about the Arbaeen pilgrimage. The results of this investigation indicate that defining the elements 
of Ashura culture and benefiting from its elements for the sake of regional and global rapprochement, 
accurate knowledge of the addressees at the Shiite and Islamic levels and all other cultural fields, as well 
as increasing investment in the field of communication and information technology as one of the most 
important strategies for cultural diplomacy for the Arbaeen pilgrimage.

Keywords: Arbaeen pilgrimage، the ritual of walking، diplomacy، cultural diplomacy، content 
analysis.
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المقدمة 

الظواهر  إحدى  هي  املقدسة  األماكن  زيارة  إن 
التاريخ.  امتداد  املجتمعات عىل  االجتامعية ملختلف 
والبعد التجسيدي هلذه الزيارة بوصفها حقيقة دينية 
هلا وجه تنظيمي. ويربز هذا الوجه من خالل تكرار 
الزيارة يف إطار اآلداب واألحكام الرشعيه للزيارة. 
)يوسفي ومهكاران 				:		(. ولذلك يتم دراسة 
الزيارة يف الثقافة الشيعية عىل أهنا عمل تنظيمي؛ أي 
فكر  توجه  التي  األوامر  من  جمموعة  هي  الزيارة  أن 
لألسف  ولكن  راقية.  أهــداف  نحو  وعمله  الزائر 
كغريها  املؤسسة  هــذه  طاقات  جتاهل  تم  الشديد 
احلضارة  إنــجــازات  من  تعد  التي  املؤسسات  من 
اإلسالمية. يف نظر الشيعة ليست الزيارة تكرياًم لقبور 
املعصومني، يقرأون عندها زيارة عاشوراء ويطوفون 
األمراض  لشفاء  طلبًا   الرضا اإلمام  قرب  حول 
كبري  وقع حتريف  وهكذا  لذنوهبم  واملغفرة  اجلسمية 

يف كيان الزيارة احليوي والقيم.

مع اتساع الزيارة األربعينية يف السنوات األخرية 
وازدهارها، تغريت هذه النظرة شيئًا ما ولكن الزال 
هذة  إمكانيات  مجيع  من  لالستفادة  الكثري  هناك 
هذه  إحــدى  املتنوعة.  الوسائل  خالل  من  الزياره 
الوسائل هي الدبلوماسية الثقافية. يستطيع األربعني 
يكون  أن  ــرى  األخ خصوصياته  سائر  عن  فضال 
مصدرًا عظياًم للقوة الناعمة والقوة االجتامعية للعامل 

اإلسالمي عامه وللشيعة خاصة.

ملصطلح  البديل  يصبح  أن  املهم  هذا  وبإمكان 
أفضل  تعريف  عىل  وسنحصل  القومية(  )املصالح 

للمصالح يشمل مجيع األمم التي هي جزء من ظاهرة 
األربعني. )خاين؛ 				: 		( 

األربعينية  للزيارة  الثقافية  للدبلوماسية  يمكن 
وبارتكازها  وتواصلية  ثقافية  إمكانات  من  لدهيا  بام 
املعنوية،  الزيارة من قبيل املحورية  عىل طاقات هذه 
التارخيي،  واالمتداد  املعنوية،  اجلاذبية  يف  والتنوع 
واحلضور الشعبي، ووجود أرضية للطاقات الثقافية، 
أن  والبيئي  والثقايف  العلمي  التنوع  من  واالستفاده 
ومنشأ  اإلسالمية،  احلياة  نمط  لنرش  مركزا  تكون 
للهجمة  يتصدى  ومعقاًل  ثوري  مؤمن  جيل  لتنشئة 
التشيع،  عن  وعزيزة  جذابة  لصورة  وجتليًا  الثقافية، 
وقبلة مهمة لرعيل املنتظرين للموعود العاملي. تقوم 
هذه املقالة بعد تبنيها املفاهيم الرئيسة بدراسة األبعاد 
واسرتاتيجيات االستفادة من التشكيالت واألدوات 

الثقافية يف دبلوماسية زيارة األربعني.

1- خلفية التحقيق

بارز  تاريخ  هلا  ليس  الزيارة  دراسات  كانت  وملا 
وإنام تم االلتفات إليها بعد ازدهار مسريات األربعني 
املليونية فالبحث يف األبعاد املختلفة لزيارة األربعني 

ال زال يف بداية الطريق.

ترتبط  التي  التحقيقات  بعض  سنذكر  األثناء  يف 
مقالته  يف   )				( ستوده  يبني  ــدراســة.  ال هبــذه 
التقارب  اإلسالمية(  الدول  بني  والتقارب  )العوملة 
بني الدول اإلسالمية يف عرص العوملة ويعتقد بأمهية 
أهم  من  بوصفهام  واإلعالمية  الثقافية  الدبلوماسية 
األدوات يف التقارب بني الدول اإلسالمية يف عرص 
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العوملة ويذكر يف البدء عدم إمكانية معرفة الدراسات 
املرتبطة بالتطورات الدولية يف عرص ما بعد الصناعة 
يرى  العوملة،  النظر عن عملية  واملعلومات، وبغض 
تاثري يف  تاثري يف احلدود اجلغرافية وهلا  العوملة هلا  أن 
الدولية  العالقات  وتوسيع  الشعوب  هوية  تغيري 
اإلقليمية  العوملة  عن  التوضيحات  لبعض  وبعرضه 
واملنظامت اإلقليمية والعالقات اإلقليمية وباإلشارة 
ظروف  يف  اإلسالمية  الدول  بني  التقارب  لزوم  إىل 
إقليمية  منظمة  تشكيل  كفاية  عــدم  يــرى  العوملة 
أن  ستوده  ويعتقد  اإلسالمية  الدول  حوائج  لتلبية 
للتقارب  املثىل  الطريقة  هي  اإلقليمية  الدبلوماسية 
بني الدول اإلسالمية. ويرى أن التقارب بني الدول 
اإلسالمية يعتمد بشدة عىل وجود أفكار ومعتقدات 
األمر  وهذا  وواقعية  وإجيابية  مشرتكة  ذهنية  وصور 
ال  اجلوانب  متعددة  إقليمية  دبلوماسية  إىل  يتاج 
واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  سيام عن طريق 

احلديثة. 

العاملي  )التقارب  مقالته  يف  ــوش)0			(  ــري ب
ثقافة  توسيع  طــريــق  عــن  إلــيــه  ــول  ــوص ال وســبــل 
األربعني( يرى أن توسيع ثقافة األربعني هي إحدى 
الظواهر التي تستطيع أن تؤثر يف التقارب العاملي إذ 
هي  التي  والوحدة  واملودة  والعطف،  التالحم،  إن 
هذه  حتول  أن  بوسعها  األربعني  خصائص  أهم  من 
التقارب  الرئيس يف  الدور  املراسم إىل قوة ناعمة هلا 
ثقافة  وتوسيع  االستكبار  مقارعة  أن  ويرى  العاملي 
هي  الثقافية  الدبلوماسية  وتقوية  والشهادة  اإليثار 
من أهم الوسائل يف وصول إىل هذا التقارب العاملي 

املنشود. يرى بشري )				( يف مقالته )عوملة املسرية 
األربعينية: السياسات واالسرتاتيجيات(، أن احلركة 
وانسجامها  احلالية  العاملية  الظروف  يف  األربعينية 
الصورة  رســم  إعــادة  بصدد  احلسيني  القيام  مع 
وإعاده إنتاج وتثبيت وجهات النظر الثالث الشيعية 
والتي  احلسينية  للثورة  واإلنسانية  واإلسالمية 
تستطيع بدورها أن تفتح أفقًا جديدا للتشيع الثوري 
املطالبة  واإلنسانية  احلقيقي  واإلسالم  و)احلركي( 

بالعدالة. اإلمر الذي يمكن فيه نجاة اإلنسانية. 

)الزيارة  مقالته  يف  فرضية   )				( خاين  يبني 
األربعينة القوة الناعمة للعامل اإلسالمي( عىل أن إقامة 
ضمن  من  هي  اإلسالمي  العامل  يف  األربعينة  الزيارة 
الطقوس القالئل يف العامل التي تستطيع أن جتمع ليس 
فقط الشيعة بل أتباع الطائفة السنية وسائر الديانات 
حول أهداف الثورة احلسينية، والتالحم، والتنسيق، 
وحسن  والتعاطف،  والتسامح،  والعطف،  واملودة، 
الضيافة ومشاعر اجلمع )نحن بدل األنا( قد حولت 
الناعمة  للقوة  عظيم  مصدر  إىل  األربعينية  املسرية 
للعامل اإلسالمي بوجه عام وللعامل الشيعي عىل وجه 
خاص ويستطيع أن يكون عاماًل مؤثرًا لالجتاه نحو 
حركة تقريبية يف العامل اإلسالمي. ويالحظ أن تأكيد 
للتوجه  األربعني  قابليات  من  القصوى  االستفادة 
والعاملي  اإلقليمي  والتقارب  اإلســالم  عوملة  نحو 
الثقافية  واالمكانيات  األدوات  من  واالستفادة 
واإلسالمية يف تكريس التقارب وتأكيد الدبلوماسية 
الثقافية هي من أهم ما أكدته هذه املقاالت وما سوف 

نؤكده أكثر يف بحثنا هذا. 
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2- الإطار المفهومي وطريقة التحقيق

1-2. الزيارة الأربعينة

تعد املسرية األربعينية من أهم املناسك يف الثقافة 
الشيعية وإقامة هذه املناسبة هي التي أوجدت هوية 
الغربيني  نظر  وجهة  ومن  القيم  تلك  حول  مشرتكة 
أمثال دوركهايم فإن املناسك االجتامعية تشتمل عىل 
وظيفة تتعلق باهلوية وبالتعليم هتدف إىل انتقال القيم 

إىل املخاطبني )حممدي سريت، 				: 		(.

املناسك  عن  فضال  اإلسالمي  املنظور  من  أما 
الفردية هناك مناسك مجاعية خاصة يف احلج وصالة 
يف  كذلك  ويوجد  واجلامعة  األعياد  وصالة  اجلمعة 
األدبيات اإلسالمية موضوعات كثرية حول )تعظيم 
مجع  )الشعائر(  العرب  لسان  ففى  اإلهلية(.  الشعائر 
وجل  عز  اهلل  لطاعة  علاًم  جعل  ما  كل  وهو  شعرية 
السيد  ويقول سامحه   .)			  :				 منظور،  )ابن 
هي  انام  الشعائر  ))وجــود  الشأن  هذا  يف  اخلامنئي 
اهلل  )آية  االعني((  أمام  وإبقائها  والعرض  للتظاهر 

اخلامنئي 	/	/				(.

اجتامعية  تأثريات  هلا  دينيه  الزيارة هي شعرية  إن 
والتعاون  القدوة  وصناعة  اهلوية  كإخفاء  عديدة 
مسرية  إن  )زمـــاين(.  وغريها  واالجتامعي  الثقايف 
األخرية  السنوات  يف  عامليًا  طابعًا  أخذت  األربعني 
أيام  يف  البلدان  شتى  من  الزائرين  ماليني  وجذبت 
وبتعبري  املقدسه  كربالء  إىل  ركبانًا  أو  رجاال  الزيارة 
من  تعد  األربعينية  الزيارة  إن  املعظم،  الثورة  قائد 
يف  يسريون  الذين  ــراد  األف هــؤالء  )فــإن  اهلل  شعائر 

الطريق )مسرية األربعني( يقومون هبذه احلركة  هذا 
االجتامعية النابعة عن العشق هم يف احلقيقة يقومون 
بفعل حسنة. إن هذه شعرية عظيمة -ال حتلوا شعائر 
اهلل-، هذه بال ريب من شعائر اهلل(. )آية اهلل اخلامنئي، 

 .)				/	/	

تارخينا  يف  األربعينيه  الزياره  فان  هذا  عىل  بناء 
املعارص جتاوزت كوهنا شعرية شيعية بل حتولت إىل 
الثقافات  البرش من  أفراد  جاذبة مغناطيسية ملختلف 
املختلفة.  والقوميات  واللون  واللغات  والديانات 
السنة واملسيحيني وعلامئهم يف هذه  إن حضور أهل 
املسرية بل إسالم بعضهم مشهد مستمر نراه بوضوح 
تطت  عندما  كربالء  قضية  ويف  السنوات  هذه  يف 
إىل مسألة  تقليدية وحتولت  القضية عن كوهنا قضية 
املسيحي  التنوع  النعيم واجلحيم شاهدنا  بني  اختيار 
من   احلسني أصحاب  بني  واألمــوي  والعثامين 
الشهداء. قضية الظهور كذلك وحسب اآلية السابقة 
االلتحاق  فــإن  ذيلها  يف  ذكــرت  التي  ــات  ــرواي وال
باالمام سوف لن يقترص عىل الشيعة وسيربز أصحابه 
من األديان واملذاهب املختلفة عىل الصعيد العاملي. 
الظاهري  التدين  إن  نعتقد  أننا  وهذه هي احلقيقة يف 
اليكفي لالصالح وانام سيغربل باطن كل فرد يف يوم 
إنسان  حقيقة كل  ملعرفة  املواقف  تلك  احلساب ويف 

)مهايون، 				: 	0	(. 

أو  معنوية  مسرية  كونه  تطى  اليوم  األربعني  إن 
ليصبح   عيل بن  احلسني  إىل  مجاعية  زيارة  جمرد 
يف  اإلنسانية  املناسبات  نظام  عن  خمتلفا  نموذجا 
قبال النموذج العلامين املادي الغريب وهذه جتربة قيد 
احلديثة  الغربية  الثقافة  من  مبانيها  تستِق  مل  التطور 
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أساس  عىل  قائمة  جتربة  إهنا  بل  بألواهنا  تصطبغ  ومل 
الدينية واألعراف املحلية. ))األربعينية هي  املصادر 
حضارية  ظاهرة  وليست  إسالمية  إنسانية  ظاهرة 
إسالمية  أمة  ظهور  هي  بل   )civilization(بمعنى
نموذجها  ونبني  نعرض  أن  يمكن  والتي  حديثة 
معرض  يف  تعرضه  وأن  الــيــوم  للبرش  املنهجي 
دراسة  جيب  به.  ــاّج  حُت وأن  اإلنسانية  املجتمعات 
األربعني ببعديه احلقيقي واالعتباري. يتم االلتفات 
املعنوي  الروح واحلقيقة والبعد  البعد حقيقي إىل  يف 
ويتم حتليل هذا البعد يف جانبني فردي واجتامعي يف 
اجلانب الفردي يتم تناول عالقة الفرد باإلمام وسلوكه 
التحدث عن  يتم  الزيارة ويف االجتامعي  الفردي يف 
السامية  التاريخ ومشاريعهم  األنبياء يف طول  حركة 
يف  الكامل  اإلنسان  جتيل  هي  التي  البرشية  للحياة 
إلطاعة  والسعي  باإلمام  األمة  عالقة  وعن  األرض 
عىل  باإلمام  األمة  وارتباط  ممكن  قدر  أكرب  اإلمــام 
أفضل نحو. أما يف البعد االعتباري للزيارة األربعينية 
حلياة  املختلفة  االجتامعية  املجاالت  إىل  وبااللتفات 
العلوم  نظر  وجهة  من  الزيارة  حتليل  ويتم  البرش، 
السياسة،  اإلنسان، وعلم  املختلفة كعلم  االجتامعية 

وعلم االجتامع، والعالقات.

الزيارة  يف  والثقايف  الــدويل  البعد  إىل  االلتفات   
التي هي موضوع  الدبلوماسية  األربعينية من منظار 
بحثنا هذه يتل أمهية بالغة يف عرصنا احلارض. يستطيع 
القائمون عىل هذه الزيارة أن خيطو خطوة دبلوماسية 
والتخطيطات  املناسبة  التمهيدات  خالل  من  مهمة 
واآلليات  األدوات  طريق  عن  سيام  وال  الالزمة 
إقليمية  قوة  لتشكيل  وذلك  واإلعالمية،  الثقافية 

والتعاليم  املعارف  وتعميق  وترويج  للشيعة  وعاملية 
التقارب ووحدة األمة  اإلسالمية األصيلة، وتفعيل 
يصوره  ملا  خالفًا  مناسبة  صورة  وإعطاء  اإلسالمية 
اإلسالم  عن  الضخمة  اإلعالمية  بامكنتهم  الغربيون 

والتشيع.

2-2. الدبلوما�شية الثقافية

إن الدول حتدد وترسم مصاحلها الوطنية عىل أساس 
 Chafetz،( ثقايف  إطار  يف  تنشأ  التي  الوطنية  اهلوية 
للسياسة  الرئييس  املضمون  ولفهم   )1999: IX

اخلارجية ألي بلد ما تستطيع باإلضافة إىل املعادالت 
القائمة عىل مفهوم املصالح الوطنية أن نرجع إىل قيم 
 Saul،( .وسلوكيات ذلك البلد حتى تكتمل الصورة
22-11 :1994( إن تشكيل السياسة اخلارجية قد تتأثر 

تارًة باهلوية واملصالح الوطنية جمتمعة وتارة بتجاهل 
نستطيع  هذا  عىل  وبناءًا  العنرصين.  هذين  تعارض 
نغري من  أن  الثقايف  اإلطار  إجياد حتول يف  من خالل 
للبلدان.  اخلارجية  السياسة  ثم  ومن  الوطنية  اهلوية 
الثقافية حسب  الدبلوماسية  املسألة تؤكد عىل  وهذه 
بمثابة  الثقافية هي  الدبلوماسية  فإن  ميلتون كامينغز 
واملنظومة  احلياة  ونمط  والفن  واملعلومات  األفكار 
إىل  الوصول  لغرض  واملعتقدات  والعادات  العلمية 
األمم  بني  املتقابل  التفاهم  وتعزيز  مشرتكة  مفاهيم 
الدبلوماسية  إنَّ   .)Cummings،2003: 71( والبلدان 
الثقافية هي السعي إلفهام وإعالم وإرشاك الشعوب 
واملعلومات  األفكار  وتبادل  عليها  والتأثري  املختلفة 
والفن وسائر املجاالت الثقافية بني الشعوب ألجل 

تعزيز التفاهم املتقابل )خاين، 				: 			(. 
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أدوات  خالل  من  الثقافية  الدبلوماسية  تقوم 
والثقافة  اهلوية  حكاية  برواية  احلضارة  جنس  من 
الثقافات واحلضارات  واحلضارة والفكر ألصحاب 
تذهب  أن  والعالقات  الثقافة  وتستطيع  املختلفة 
وعىل  للشعوب  العامة  واخلصائص  الدول  من  أبعد 
إجتامعية  ثقافية  أدبــيــات  إلجيــاد  نسعى  فإننا  هــذا 
والشعوب  الدول  بني  احلاصل  التعامل  خالل  من 
املعنى  واشــرتاك  والتفاهم  اللغة  عىل  قائمة  تكون 
الدبلوماسية  إنَّ  أخرى  بعبارة  )بــشــري				:		( 
بنقل  الشعوب  تقوم  عندما  إال  تتحقق  ال  الثقافية 
عن  وتبيينه  وحضارهتا  ثقافتها  يف  املوجود  الغنى 

طريق أدوات من السنخ نفسه.

هناك مزايا كثرية يمكننا احلصول عليها من خالل 
االستفادة من الثقافة واألدوات الثقافية بالقياس إىل 
نذكر  الدولية  العالقات  يف  املتداولة  األدوات  سائر 

منها: 

والدول . 	 املجتمعات  يف  أقل  مقاومة  مواجهة 
املخاطبة هي من أهم مزايا الدبلوماسية الثقافية.

إىل  الوصول  يف  ــدول  ال فشل  أسباب  أهم  من   
املختلفة  البلدان  يف  اخلارجية  السياسة  يف  أهدافها 
التي تسعى لفرض  الدول  التي تواجهها يف  املقاومة 
واألدوات  الثقافة  أن  وبام  عليها.  السياسات  هذه 
عىل  للتاثري  األحــيــان  من  كثري  يف  تسعى  الثقافية 
هلا  يسبق  مل  وظريفة  لطيفة  بطريقة  وتؤثر  الالشعور 
ولذلك  املخاطب.  لذهن  العميقة  الطبقة  عىل  مثيل 
يف  املتداولة  واآلليات  األدوات  سائر  إىل  بالقياس 
تؤثر  الثقافية  الدبلوماسية  أن  نرى  الدبلوماسية. 
وتبقى  للمجتمع  التحتية  الطبقات  يف  أكرب  بسهولة 

راسخه هناك. 

العدائية . 	 األلفاظ  من  الثقافية  الدبلوماسية  خلو 
واآلمرة باإلضافة إىل جاذبيتها و)إخفاء تأثريها( 
أذهان  استهداف  هي  املزايا  مجلة  من  وبالنتيجة 

املخاطبني وأرواحهم. 

أذهــان  تسخري  إىل  الدبلوماسية  هتــدف  عندما 
وقلوب سائر املجتمعات جيب أال يعدها املخاطب، 
جيب  للسلطة.  وتسعى  علنيه  عدائية  دبلوماسية 
الشعوب  أو  للدول  املوجه  اخلطاب  يكون  ال  أن 
مصحوبًا بأدوات القهر وحلن فوقي حتى وإن كانت 
عىل  باملقاومة  ستجابه  أهنا  إذ  للتنفيذ  ضامنات  هناك 
تكاليف  رصف  إىل  ستؤدي  وبالنهاية  الصعيدين 

باهظة وتأثري أقل. 

أفضل . 	 فرصة  هناك  الثقافية  الدبلوماسية  يف 
العبني  خالل  من  مؤثر  دور  للعب  أكرب  وجمال 
واألشخاص  املدنية  واملؤسسات  رسميني.  غري 
وهذا  احلكوميني  غري  أواالعتباريني  الطبيعيني 
الدبلومايس  والتأثري  املناورة  دائرة  يوسع  بدوره 
الكالسيكية  الدبلوماسية  إىل  بالقياس  الثقايف 

التقليدية. 
الدبلوماسية الثقافية تسعى يف الغالب إىل كشف . 	

املشرتكة  واملناهج  القيم  وترويج  وتعريف 
والعاملية ومن ثم تأمني املصالح الوطنية يف إطار 

هذه القيم واملصالح املشرتكة.
األبواب . 	 تفتح  أن  الثقافية  الدبلوماسية  تستطيع 

أمام تفامهات أوسع وأفضل بني الدول وبمرور 
الزمن تؤدي إىل عالقات ثقافية عميقة وثابتة بني 

الدول قد جتر إىل عالقات سياسية وأمنية. 
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تنفذ . 	 أن  الثقافية  الدبلوماسية  بإمكان  النهاية  يف 
أكثر  وحتى  وإبداعًا  انعطافًا  أكثر  دورًا  وتلعب 
استغاللية للفرص من الدبلوماسية الكالسيكية 

التقليدية يف كثري من املجاالت. 

الدبلوماسية  ــإنَّ  ف التوصيفات  هــذه  وحسب 
مجيع  لظهور  منصة  تكون  أن  تستطيع  الثقافية 
والعلمية  التارخيية  كالقابليات  املمكنة  القابليات 
والفنية يف بلد ما يف جماالت األدب والشعر يف السينام 
واملوسيقى وسائر الفروع التي ترتبط بالثقافه والفن 

)خاين 	0	:				(.

2-3. طريقة التحقيق

اهلــدف  أســـاس  عــىل  التحقيقات  تقسيم  عند 
وأسايس،  تطبيقي  قسمني  عىل  التحقيقات  تنقسم 
التحقيقات  يف  ونظري.  جتريبي  عىل  واألســاســى 
النظرية األساسية يتم مجع املعلومات واملواد األولية 
املعلومات  حتلل  ثم  ومن  املكتبة  بطريقة  للتحليل 
املختلفة  االستدالل  طرق  خالل  من  عقالنيًا  حتلياًل 
البحث  وطريقة  النتيجة.  عىل  احلصول  يتم  ثم  ومن 
توصيفي  اجتاه  واجتاهها  املكتبة  طريقة  تسمى  هذه 
هو  ما  بوصف  يقوم  التوصيفي((  ))التحقيق  حتلييل 
املوجودة،  العالقات  أو  بالظروف  وهيتم  موجود 
التي  واملناحي  املشهودة  واآلثار  اجلارية  والعمليات 

هي قيد التطور.

املعلومات  حتليل  طريقة   )		  :			0 )خاكي، 
يف هذا النوع من التحقيق هو حتليل املضمون وهناك 
طريقة  منها  ولكل  املضمون  لتحليل  كثرية  طرق 

وعمل خاص به. لتحليل املضمون ثالث مراحل:

توصيف النص وحتليله. أ. 
تفسريه النص ورشحه. ب. 
توحيد النص.ج. 

املعلومات  هذه  إدخال  يتم  التقميش  عملية  بعد 
إىل برنامج حتت عنوان maxqda لرتقيمها. 

التصميم  يعنيَّ  الرتقيم  من  مراحل  ثالث  بعد 
النهائي لتحليل املضمون. 

حتليل  مــن  نموذجًا  نعرض  اآليت  اجلـــدول  يف 
.maxqda املضمون ألجزاء هذا البحث يف برنامج

SegmentCode

إل  ــات  ــف ــت ــاالل ب ــيل،  ــ ك ــق  ــي ــدق ت يف 

املالئمة  الثقافية  واألدوات  العنارص 

البناء  يف  للمخاطبني  الثقايف  للذوق 

تقيق  ــرض  ــغ ول املختلف  الــثــقــايف 

هناك،  الناجحة،  الثقافية  الدبلوماسية 

الثقافية  االتاهات  لتصنيف  مكانية 

العامل  من  املختلفة  اجلغرافية  لألجزاء 

من  الصحيحة  االســتــفــادة  ثــم  ــن  وم

املؤثره  الدبلوماسية  االسرتاتيجيات 

عل هكذا مناطق بالنظر إل االتاهات 

حممدي،  أمــريي،  )صالح  الثقافية. 

.)				

ت  تيجيا ا سرت ال ا

املــــتــــعــــلــــقــــة 

بـــاملـــخـــاطـــب، 

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة،  ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ اإلن

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.
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االسرتاتيجيات  آخـــر،  تصنيف  يف 

الثقافية  للدبلوماسية  االنــســانــيــة 

األربعني  زيـــارة  ضمنها  مــن  والــتــي 

الفاعلني  والوكالء  بالالعبني  ترتبط 

الدبلوماسيني  والــوكــالء  واملؤثرين 

االلتفات  يب  األربعينة.  الزيارة  يف 

إل  تتاج  الفاعلة  الدبلوماسية  أن  إل 

وثقافيني  إقتصاديني  ووكالء  العبني 

هؤالء  عل  ويب  حمرتفني  وسياسيني 

الوكالء أن يكونوا قد تلقوا التعليامت 

معرفة  لديم  تكون  أن  ويب  الالزمة 

واالقتصاد  والسياسة  الثقافة  حــول 

ثانيًا  املستهدف.  واملجتمع  والتشيع 

الثقافية  القوة  وأهية  بامهية  ــامن  اإلي

مستلزمات  من  هي  للزيارة  والناعمة 

ــًا اإليــــامن وااللـــتـــزام  ــث ــال ــعــمــل. ث ال

عن  الناتة  التوسعية  بالدبلوماسية 

مصادر القوة الثقافية والناعمة للتشيع 

من األمور التي هلا أهية كبرية. 

الوكالء  بني  والتنسيق  التعاون  رابعًا 

والسياسيني  والثقافيني  االقتصاديني 

املختلفني ألجل الوصول إل بناء موحد 

والعاملي.  اإلقليمي  الصعيدين  عل 

 .)				 ــادي،  ــ آب فـــريوز  ــاين  ــق )ده

ت  تيجيا ا سرت ال ا

املــــتــــعــــلــــقــــة 

ــالء/  ــ ــوكـ ــ ــالـ ــ بـ

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ اإلن

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.

تتول  التي  هي  العلمية  املؤسسات 

مهمة زيادة املستوى املعريف للبرش عل 

امتداد التاريخ. جمال التعليم والتحقيق 

جديدا  شكال  اتذ  احلاض  عرصنا  يف 

خالل  من  البرشي  الفكر  يوجه  أنه  إذ 

أدوات خمتلفة والذي يتطلب إلزامات 

خاصة به. 

باخلطوات  يقوموا  أن  الشعوب  عل 

التواصل  قــنــوات  لتشكيل  الــالزمــة 

علمية- بــأهــداف  ــة(  ــي ــن األم )غـــري 

القنوات  هــذه  تستطيع  تعليمية. 

العلمية  املــبــادالت  عــل  بــاالتــكــال 

التطبيقية  العلوم  يف  املتطورة  والتقنية 

أن هتيئ أرضية االبتكار يف هذا املجال. 

التعليمية  املراكز 

والــتــحــقــيــقــيــة/ 

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.

هناك مؤسسات ثقافية كثرية يف البلدان 

بارزًا  تلعب دورًا  أن  بإمكانا  املختلفة 

يف الزيارة األربعينة. 

وملا كان عل الدول اإلسالمية أن تتبع 

للمؤسسات  ))فــإن  إسالمية  أهدافًا 

واملراكز الثقافية دورًا مهاًم يف التخطيط 

لتطبيق السياسات الثقافية لألنظمة((.

الثقافية/  املراكز 

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.
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تكنولوجيا  جمــال  يف  االستثامر  ــادة  زي

واملعلومات  احلــديــثــة  االتــصــاالت 

الدبلومايس  السايرب  من  واالستفادة 

ــة  ــدول ال منظومة  ــن  م جـــزء  أنـــه  إذ 

الدولة  منظومة  االلكرتونية وجزء من 

.)				 )مـــــرادي،  ــة  ــي ــرتاض االف

االعـــــــــــــــالم/ 

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.

األمــة  ــول  أص الدبلوماسيني  تعليم 

ــه  ــواليـ اإلســـالمـــيـــة واألخــــــوة والـ

ــد الــتــعــارف  ــي ــأك بــني املــســلــمــني وت

ــادل والــتــعــاطــف  ــب ــت ــعــامــل وال ــت وال

لالرتباط  املختلفة  الثقافات  وتقبل 

.)				 )جــــعــــفــــري،  بــــــا. 

ــة/  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية.

املؤسسة  بوصفها  املقدسة  العتبات 

الشيعية الراعية هلذه الزيارة واحلوزات 

الشيعية  املؤسسة  باعتبارها  العلمية 

يعدان  اإلسالمية  للعلوم  املتصدية 

للتبليغ  واألقطاب  املناشئ  أهم  من 

ــن أهــم  ــوة اإلســالمــيــة. )مـ ــدعـ والـ

زمــن  مــنــذ  العلمية  ــوزة  ــ احل أدوار 

تأسيسها  بــدء  منذ  لنقل  أو  بعيد 

والــدعــوة(  التبليغ  يف  رسالتها  هــي 

.)				/		/		 ــي،  ــئ ــن )خــام

املقدسة  العتبات 

العلمية/ واحلوزة 

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة/  ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ ال

ت  تيجيا ا سرت ال ا

ــة  ــي ــاس ــوم ــل ــدب ال

للزيارة  الثقافية 

األربعينية. 

كتابة  هي  املضمون  حتليل  يف  ــرية  األخ اخلطوة 
النهائي  التقرير  كتابة  القسم  هذا  يف  يتم  التقرير. 

حتليل  لكتابة  النهائي  اهلدف  التحقيق.  أو  للبحث 
واملعقدة  الكاملة  الــروايــة  تنقل  أن  هو  املضمون 
يقنع  نحو  عىل  والعمليات  املعلومات  يف  املوجودة 
املرحلة  يف  واملحقق.  الباحث  حتليل  بكفاءة  القارئ 
باالضافة  الشبكات  نتائج  مجيع  من  يستفاد  النهائية 
لتوضيح  خمترص  بنحو  هبا  ترتبط  التي  النظريات  إىل 
املأخوذة  البارزة  والرتاكيب  والتصاميم  املضامني 
البحث  تــســاؤالت  يف  التدقيق  ــادة  إع النص.  من 
اإلجابة  لغرض  هو  اخلفية  العالقات  يف  والتدقيق 
النهائي  اهلدف  إىل  والوصول  الرئيس  السؤال  عن 
هذا  يف   .)Attride-Stirling، 2001: 113( للبحث 
البحث وبعد تدقيق العمليات وطي املراحل املنهجية 
التقرير  إىل  فقط  التطرق  يتم  االختصار  أجل  ومن 
األربعينية،  الزيارة  منها  والتي  للمضامني  النهائي 
والدبلوماسية الثقافية، والدبلوماسية الثقافية للزيارة 
الثقافية  الدبلوماسية  واسرتاتيجيات  األربعينة، 
للزيارة األربعينة ويف اخلتام وباالستفادة من األدوات 
املفهومية احلاصلة نقوم بتحليل إلزامات التقارب يف 

طريق الزيارة عىل املستوى احلضاري. 

3- اإنجازات البحث 

احلاصلة  العمليات  مضمون  حتليل  إىل  بالنظر 
ومنظمة  رئيسة  مضامني  أربعة  نحدد  أن  نستطيع 
الثقافية  )الدبلوماسية  والشائع  املحوري  للمضمون 
املرتبطة  الرئيسة  املضامني  األربعينية(.  للزيارة 
للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  )تبني  املنظم  باملضمون 
األربعينة((  الــزيــارة  ))رســائــل  هــي:  األربعينية( 
األربعينية((  للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  ))أدوات 
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و))الفئة املستهدفة من خماطبني الدبلوماسية((. 

املنظم  باملضمون  املرتبطة  الرئيسة  املضامني 
بـ))عنارص خطاب الزيارة األربعينة(( وهي )العنارص 
العاملية( و)العنارص اإلسالمية( و)العنارص الشيعية( 
املنظم  باملضمون  املرتبطة  الرئيسة  املضامني  وأيضًا 
األربعينية(  للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  )العبي  لِـ 
هي: )العتبات املقدسة واملنظامت الدولية( و)مراكز 
التعليم والبحوث( و)النخب والعلامء والشخصيات 
لتكنولوجيا  التابعة  واملراكز  ــالم  و)اإلع البارزة( 
واملراكز  و)املؤسسات  واالتــصــاالت(  املعلومات 

الثقافية التواصلية(. 

ويف اخلتام املضامني الرئيسة التي تتعلق باملضمون 
للزيارة  الدبلوماسية  )االسرتاتيجيات  املنظم 
اإلنسانية(،  )االسرتاتيجيات  هــي:  األربعينية( 
و)االسرتاتيجيات  البنيوية(،  و)االسرتاتيجيات 

اخلطابية(. الرسم البياين رقم 	.

للزيارة  الثقافية  الدبلوما�شية  تبين   .1-3

الأربعينية

وإعطاء  الرتسيم  فن  الدبلوماسية هي  أن  قلنا  لو 
والدبلوماسية  أنفسنا لآلخرين  صورة صحيحة عن 
العطاء  الثقافية  العنارص  من  االستفادة  هي  الثقافية 
للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  فإن  صحيحة.  صورة 
التشكيالت  من  االستفادة  بمنزلة  هي  األربعينة 
عن  صحيحة  صورة  وإعطاء  رسم  لغرض  الثقافيه 
الزيارة األربعينة لآلخرين نستطيع أن نرسم عنارص 
الدبلوماسية الثقافية للزيارة األربعينة هبذه الصورة: 

الرسم البياين ذو العدد )	(.

هي:  الثقافية  للدبلوماسية  الرئيسة  األهداف  من 
هويتنا،  عن  الشعوب  أذهان  يف  مناسبة  صورة  إجياد 

واداء دور مؤثر يف بلورة هوية اآلخرين. 

عىل الرغم من تاسك األهداف إال أنَّ هلا مراتب، 
البداية  يف  أننا  أي 
جيـــب عــلــيــنــا أن 
ــورة  ــ ــي ص ــط ــع ن
مناسبة عن هويتنا 
ــن ومــن  ــري ــآلخ ل
لبسط  نسعى  ثــم 
النهاية  ويف  النفوذ 
الــســعــي لــبــلــورة 

هويتهم.

الر�شم البياني )1( الدبلوما�شية الثقافية للزيارة الأربعينية 
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الر�شم البياني ذو العدد )2( عنا�شر الدبلوما�شية الثقافية 

للزيارة الأربعينية

لذلك فإن االهداف الرئيسة للدبلوماسية الثقافية 
للزيارة األربعينية هي:

إجياد صورة مناسبة عن اهلوية اإلسالمية والثقافة  	
الشيعية.

تغري النظرة السلبية للعامل جتاه اإلسالم والشيعة.  	
القيم  	 إىل  الوصول  لغرض  العاملية  اهلوية  تكامل 

اإلسالمية )كشاوز ومهكاران، 		:				(. 

األربعينية  للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  ولكنَّ 
تستطيع من خالل إعطاء صورة صحيحة عن الزيارة 
األربعينة واتباع رؤية معينة أن تأل الفراغات يف العامل 
اإلسالمي وتزيح املوانع أمام طريق صناعة احلضارة 
اإلسالمية يف العامل املتحرض لذلك نستطيع أن نتصور 

هذه األهداف هلذه احلركة املقدسة.

بمقومات  االســالمــي  العامل  تتع  الــقــوة:  إيــاد 
معتد هبا إلجياد القوة واأليديولوجية املنفتحة القابلة 
شبكة  يف  كبرية  حصة  العامل،  امتداد  عىل  للعرض 
إنتاج  عىل  لقدرهتا  العاملية  والعالقات  االتصاالت 
املعنى واحلدود الواسعة للجغرافيا الثقافية واحتوائها 

حساس  جيوسيايس  وموقع  كبري  سكاين  عدد  عىل 
ومؤثر يف النظام العاملي. 

اإلسالمية  احلضارة  مثل  حتقيق  اإلنسان:  بناء 
عن طريق نرش منظومة حياتية توحيدية عىل أساس 
وتنشئة  السالم  عليهم  البيت  وأهل  القرآن  تعاليم 
ملستقبل  مالكات  تشكيل  لغرض  حضاري  جيل 
العامل اإلسالمي وتربية جيل مؤمن، وثوري، وبصري، 
عن  العموم  تناسب  نــامذج  وعــرض  وخبري  وعــامل، 
الناجحني  املسلمني  والشباب  واألحداث  األطفال 
للعامل املعارص ومواجهة التحديات الفكرية واهلجمة 
وكذلك  فوبيا  والشيعة  واإلسالموفوبيا  الثقافية 

التعاون وتبادل التجارب يف هذا املجال.

مجيع  يف  الثقايف  والتبادل  التعاون  التقارب: 
اإلسالمية  الدول  بني  العالقات  لتوسعة  املجاالت 
والعامل الشيعي وحتسينها، واحلركة نحو أمة إسالمية 
وتعميق التبادالت العلمية يف سبيل إعادة نرش تراث 
إالجابة  عىل  القدرة  مع  العاملية  اإلسالمية  احلضارة 
واالستفادة  املستهدفة  الطبقات  مجيع  تساؤالت  عن 
من التكنولوجيا احلديثة وحشد مجيع املسلمني حلامية 

األماكن املقدسة واحلفاظ عليها. 

)حل  االصيلة:  الدينية  املعارف  ترسيخ  ترويج 
الدينية  املفاهيم  ترويج  اإلسالمية،  األمة  مشاكل 
هتيئة  السالم،  عليهم  البيت  أهل  وتراث  والقرآنية 
األرضية ألجل حضور أكرب عدد ممكن من العاشقني 
لزيادة  املؤثرة  التجارب  وخلق  واملسلمني  والواهلني 
املعرفة عند الزائرين، ترويج نمط احلياة اإلسالمية، 
واحلث  والتسهيل   األطهار باألئمة  التأيس 



213 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

�لمحور �لثقافي و�لفني

الدينية  املفاهيم  وترسيخ  الزيارة  عىل  والتشجيع 
وتوسيع العزة والقوة ومن ثم تشكيل جبهة موحدة 
بأهداف مشرتكة ملواجهة التحديات املرتقبة يف العامل 

اإلسالمي. 

رسائل  هي  األربعينية  الــزيــارة  رسائل  أن  بام 
عاملية فإن مجيع خماطبي الدبلوماسية الثقافية للزيارة 
العامل  حول  الثقافية  الفئات  مجيع  من  هم  األربعينية 
وللتسهيل نستطيع أن نقسم املخاطبني عىل خماطبني 

عامليني، ومسلمني، وشيعة. 

2-3. عنا�شر خطاب الزيارة الأربعينية

يف  هي  األربعينية  للزيارة  الثقافية  الدبلوماسية 
الثورة  لعنارص  وتثبيت  وإنتاج  تصوير  إعادة  الواقع 
الزيارة  خطاب  )عنارص  العامل.  جلميع  العاشورائية 
والثورة  احلسينية  الثورة  عنارص  ذاهتا  هي  األربعينية 
شيعية  إنسانية.  إسالمية  شيعية  ثورة  هي  احلسينية 
و)قبول  الوالية(  )حمورية  خلطاب  إنتاج  إعادة  ألهنا 
هي  التي   )البيت أهل  إىل  و)احلاجة  اإلمامة( 
)حماربة  إىل  تشري  ألهنــا  وإسالمية  التشيع.  روح 
و)مقارعة  اإلهلية(  الُسنن  و)تثبيت  االنــحــراف( 

الظلم( والعودة إىل هوية اإلسالم احلقيقي. 

البرشية(  )إنقاذ  بصدد  ألهنا  جهة  من  وإنسانية 
وجه  عىل  اإلهلية(  و)احلكومة  العدالة(  و)حمورية 

املعمورة.

الرسالة والصورة التي ترسمها الزيارة األربعينية 
احلضارة  أن  نــرى  كنا  وإذا  كثرية،  معاين  تتضمن 
احلقيقية هي احلضارة املهدوية والطريق الوحيد إليها 

هو االتصال باإلمام يف البعدين الفردي واالجتامعي 
عنرص  أعظم  األربعينية  الــزيــارة  ستكون  عندها 
اسرتاتيجي يف بناء احلضارة ملجتمع ما قبل الظهور. 
ديناميكية  حضارة  املعارصة  احلضارة  عددنا  وإذا 
بالنفس  االعتداد  هو  احلضارة  هذه  حمرك  أجنبية 
من  هي  األربعينية  الزيارة  أن  سنرى  اهلوى  وعبادة 
احلضارة  تبني  التي  االسرتاتيجية  العنارص  أعظم 
هو  الثقايف  الرأسامل  عددنا  وإذا  احلارض.  عرصنا  يف 
أهم رأسامل للتقدم احلضاري فإن الزيارة األربعينية 
بديناميكيتها والتبادل الثقايف العظيم الذي تتيحه هي 

أكرب مؤسسة إنتاجية للرأسامل الثقايف. 

ظرفًا  الشيعية  الثقافية  اجلغرافية  عددنا  وإذا 
األربعينية  الزيارة  فإن  اإلسالمية  احلضارة  لظهور 
احلضارة.  هذه  وحــرارة  تشكيل  يف  عنرص  أهم  هي 
االجتامعي  رأساملنا  اجلامهريية  املشاركة  اعتربنا  لو 
للمضيفني  الرائع  باحلضور  األربعينية  الزيارة  فإن 
ولو  االجتامعي.  للرأسامل  أعظم جتٍل  العراقيني هي 
يف  اسرتاتيجية  أهم  الثقافية  الدبلوماسية  اعتربنا 
بقابليتها  األربعينية  الزيارة  فإن  الثقافية  العالقات 
الثقافية.  للدبلوماسية  حاضنة  أهم  العظيمة  الثقافية 
وإذا عددنا القوة الناعمة هي من حتدد القوة النهائية 
املصدر أهم رشط يف  املستقبلية واعتبار  يف احلضارة 
أوثق  األربعينية  الزيارة  ستكون  عندها  الناعة  القوة 
احلضارة  بداية  عددنا  وإذا  الناعمة.  للقوة  مصدر 
أعداء االمام  االنتقام من  املهدوية حركة عاشورائية 
لرسالة  احلافظة  هي  األربعني  وزيــاره   احلسني
عاشوراء عندها ستكون الزيارة األربعينية أهم معلم 
املحورية  عددنا  وإذا  املهدوية.  احلضارة  معامل  من 
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احلضارة  ديناميكية  الستمرار  رشط  أهم  الثقافية 
عندها  الثقايف  التبادل  يف  رشط  الثقايف  والتنوع 
للديناميكية  جتٍل  أبــرز  األربعينية  الزيارة  ستكون 
من  والتقارب  الوحدة  عددنا  وإذا  الثقايف.  والتبادل 
أهم االسرتاتيجيات يف تعزيز اهلوية احلضارية وحب 
عندها  االنسجام  يف  مؤثر  عامل  أكثر   احلسني
حضاري  عنرص  أقوى  األربعينية  الزيارة  ستكون 

باعث للحياة. 

3-3. لعبو الدبلوما�شية الثقافية في الزيارة 

الأربعينة

األربعينية  الزيارة  يف  الثقافية  الدبلوماسية  العبو 
هم كل من الفاعلني واملؤسسات واملراكز التي تسعى 
إىل نرش القيم اإلسالمية بأي طريقة ممكنة. املؤسسات 
العامل الشيعي  الثقافية اإليرانية والعتبات املقدسة يف 
يف  اإلعالمية  املنصات  وأصحاب  والعلامء  والنخب 
رؤية  بإمكانكم  العامل.  أحرار  وكل  االسالمي  العامل 

هؤالء الالعبني يف الرسم البياين ذي العدد )	(. 

الر�شم البياني رقم )4( لعبي الدبلوما�شية الثقافية لزيارة 

الأربعين

الثقافية  الدبلوما�شية  ا�شتراتيجيات   .4-3

للزيارة الأربعينية 

التي  املعلومات  مضمون  حتليل  إىل  بااللتفات 
مجعت نستطيع أن ُنبني ثالثة مضامني رئيسة ومنظمة 
و)االسرتاتيجيات  اإلنسانية(  )االسرتاتيجيات  هنَّ 
أجل  من  اخلطابية(  و)السرتاتيجيات  البنيوية( 
)االسرتاتيحيات  الشامل  ــوري  ــح امل املضمون 
الدبلوماسية للزيارة األربعينية(. )الرسم البياين 	(.

الر�شم البياني ذي العدد )5( ا�شتراتيجيات الدبلوما�شية 

لزيارة الأربعين

للزيارة  الثقافية  الدبلوما�شية  ا�شتراتيجيات 

الأربعينية

سنقوم برشح هذه االسرتاتيجيات يف الصفحات 
القادمة:

3-4-1. ال�شتراتيجيات الإن�شانية

الثقافية  للدبلوماسية  اإلنسانية  االسرتاتيجيات 
أحدمها  عنوانني  حتت  تعرف  األربعينية  الزيارة  يف 
التي ترتبط باملخاطبني يف املجاالت  االسرتاتيجيات 



215 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

�لمحور �لثقافي و�لفني

الثقافية املختلفة واالسرتاتيجيات املرتبطة بالفاعلني 
والعاملني املؤثرين يف هذا املجال. 

المرتبطة  ال�شتراتيجيات   .1-1-4-3

بالمخاطبين

رسائل  هي  األربعينية  الزيارة  رسائل  كانت  ملا 
لزيارة  الثقافية  للدبلوماسية  املخاطبني  فإن  عاملية 
العامل  حول  الثقافية  الفئات  كل  من  هم  األربعني 
عىل  الفئات  هذه  نقسم  أن  نستطيع  أكثر  ولسهولة 

املخاطبني العامليني املسلمني والشيعة.

االستفادة  إىل رضورة  وبااللتفات  تدقيقية  بنظرة 
الذوق  تناسب  التي  الثقافية  من األدوات والعنارص 
الثقايف للمخاطبني يف مجيع املجاالت الثقافية لغرض 
التاميالت  تقسيم  يمكن  ناضجة،  دبلوماسية  حتقيق 
تصنيفات  من  عدة  عىل  لألمم  الثقافية  واالجتاهات 
واالستفادة من احللول املؤثرة عىل هذه املناطق بالنظر 
اىل ثقافتها..و هذا التصنيف قائم عىل الظروف احلالية 

وليست يف الطريقة الكالسيكية:

- مناطق أوروبا وأمريكا: 

املناطق أهنا تفوق اآلخرين حضاريًا   تدعي هذه 
نسوا  وقد  والعلم  التكنولوجيا  إىل  ذلك  ويعزون 
التفوق  هذا  أن  احلقيقة  بالدين.  يرتبط  العقل  أن 
الفكر  يف  العمل  قدسية  إىل  جذوره  تعود  احلضاري 
الفلسفة  يعدون  ولكنهم  الربوستانتي  املسيحي 
اليونانية سبب امتيازهم هذا وعىل أي حال. للحوار 
بني األديان أمهية قصوى يف هذه املناطق لذلك يمكن 
القول إن لغة العلم والتكنولوجيا لغة مؤثرة يف هذه 

املناطق وبتعبري آخر اللغة املؤثرة يف هذه املناطق هي 
رشح وبيان التطورات العلمية والتفاخر هبا. وكذلك 
فإن للغة واألدبيات أثر السياسية العاملية مثل حقوق 
االنسان والديمقراطية وحقوق املرأة، واحلضارات، 
واألديان ودبلوماسية اخلطابات الثقافية هلا تأثري بالغ 
هذه  عرض  إىل  السعي  جيب  لذلك  املجال  هذا  يف 

املفاهيم عىل أساس النظرة واخلطاب الشيعي. 

-البلدان األفريقية: 

أن  أوالً  قابلية  هنالك  العامل  من  الناحية  هذه  يف   
عاملية  أيام  لتحديد  الدبلوماسية  الفرص  من  نستفيد 
أساس  عىل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  كيوم 
املفاهيم اإلسالمية والشيعية ووحدة األديان وكذلك 
التي  واإلعالمية  الغربية  السياسات  بشأن  التوعية 

تشوه اإلسالم وتسعى الستثامر هذه األرايض. 

-الشعوب الرشقية: تنقسم هذه املناطق عىل قسمني: 
شعوب آسيا الرشقية كامليزيا وإندونيسيا وغريها أ. 

دبلوماسية  من  االستفادة  فيها  يمكن  والتي 
للسياسة  احلديثة  واألدبيات  اإلسالمية  التعاليم 
العاملية )كالديمقراطية وحقوق اإلنسان( والعلم 

والتكنولوجيا عىل أساس اإلسالم والتشيع. 
الصني ب.  اليابان،  ككوريا،  الرشقية  الشعوب 

دبلوماسية  من  االستفادة  يمكن  إذ  وغريها 
العلم والتكنولوجيا ودبلوماسية اخلطاب الثقايف 
واحلضاري )مقتبس من صالح أمريي، حممدي، 

 )				

- مناطق آسيا الوسطى وشبه القارة: 

واحلضارية  الثقافية  االشــرتاكــات  إىل  بالنظر 
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الكثرية مع الدول الشيعية وكذلك أثر الدول الشيعية 
فيها نستطيع أن نتصور نوعني من الدبلوماسية هلذه 

املناطق: 

واألدب أ.  اللغة  دبلوماسية  من  االستفادة  يمكن 
القديمة  اإليرانية  واحلضارة  والثقافة  الفارسى 
وعالقة خطاب الزيارة بدبلوماسية نوروز الذي 
آسيا  يف  القديمة  إيران  أساطري  أعظم  من  هو 

الوسطى. 
ثقافة ب.  من  االستفادة  فيمكن  القارة  شبه  يف  أما 

اللغة  ودبلوماسية  القديمة  اإليرانية  احلضارة 
احلرير، واحلضارة االسالمية  الفارسية، وطريق 
يف  املؤثره  والعوامل  اجلذور  أهم  أحد  بوصفها 

العالقات يف هذه املناطق. 

-البلدان العربية )اآلسيوية واألفريقية(:

من  االستفادة  يمكن  العامل  من  اجلــزء  هــذا  يف 
 دبلوماسية القرآن الكريم وتعاليم النبي واألئمة
أهم  من  يعد  الــذي   احلسني اإلمــام  باألخص 
عن  فضال  تكون  أن  جيب  بالطبع  ــات.  ــرتاك االش
ذلك يمكن االستفادة من تراث احلضارة اإلسالمية 
والذاكرة التارخيية املشرتكة. )بس من صالح أمريي، 

حممدي، 			:				(.

المرتبطة  ال�شتراتيجيات   .2-1-4-3

بالفاعلين

اإلنسانية  االسرتاتيجيات  ــر،  آخ تصنيف  يف 
كالزيارة  أمــور  عىل  تشتمل  الثقافية  للدبلوماسية 
املؤثرين،  العاملني  الالعبني،  اىل  الناظرة  األربعينية 

جيب  األربعينية.  الزيارة  دبلوماسية  يف  والفاعلني 
االلتفات إىل أن الدبلوماسية العملية تستلزم العبني 
حمنكني  وسياسيني  وثقافيني  اقتصاديني  وفاعلني 
وجيب أن يكونوا مدربني وحميطني بالثقافة واالقتصاد 
والسياسة القائمة عىل مباين التشيع وكذلك جيب أن 

يكونوا ملمني بثقافة ذلك املجتمع. 

ثانيًا: اإليامن بأمهية القوة الثقافية الناعمة للزيارة 
حتتل أمهية بالغة. 

ثالثًا: أمهية االيامن وااللتزام بتوسيع الدبلوماسية 
القائمة عىل مصادر القوة الثقافية والناعمة للشيعة. 

رابعًا: التنسيق والتعاون بني الوكالء االقتصاديني 
ــار مــوحــد عىل  والــثــقــافــيــني والــســيــاســيــني يف إطـ
فريوزآبادي،  )دهقاين  والعاملي.  االقليمي  املستويني 

.)		:			0

3-4-2. ال�شتراتيجيات البنيوية

يف العالقات الدولية هناك مزايا كثرية يف االستفادة 
من الثقافة واالدوات الثقافية يف الدبلوماسية بالقياس 

إىل سائر األدوات املتعارفة.

للزيارة االربعينية هي  الثقافية  الدبلوماسية  قدرة 
العاملني  يف  الثقافية  املؤسسات  عىل  القائمني  كقدرة 
الصوره  وخلق  االبتكار  يف  والشيعي  االسالمي 
هذه  يف  التنوع  زاد  فكلام  املخاطب  ذهن  يف  املناسبة 
أما  بقدرها.  ناجحة  الدبلوماسية  ستكون  املجاالت 
فهم  األربعني  لزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  العبو 
يقع  التي  واملراكز  واملؤسسات  الفاعلني  من  كٌل 
االسالمية  والقيم  الثقافة  نرش  مسؤولية  عاتقها  عىل 
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األنظمة  من  يستفيدوا  أن  الالعبني  هؤالء  فبإمكان 
واملراكز  األبحاث  مراكز  تتيحها  التي  والقابليات 
التعليمية، واملؤسسات الثقافية، واإلعالم، والسياحة 
لزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  األهداف  حتقق  لغرض 
من  نظام  لكل  سياسة  نرسم  أن  وبإمكاننا  األربعني 

هذه األنظمة. 

3-4-2-1. المراكز التعليمية

املؤسسات التعليمية هي التي تقوي البعد املعريف 
املراكز  اتــذت  وقد  الزمان.  مر  عىل  اإلنسان  عند 
وحديثة  خمتلفة  أشكاال  احلارض  عرصنا  يف  التعليمية 
األدوات  أنواع  خالل  من  واألذهان  الفكر  حتدد  إذ 
التي تستويل عليها. )إن الشعوب مضطرة إىل تشكيل 
شبكات غري أمنية للتواصل بدوافع علمية وتعليمية 
إذ بإمكان هذه الشبكات أن توجد األرضية املناسبة 
لالعتامد والوصول إىل وعي ثقايف متبادل من خالل 
التبادل العلمي والتقني املتطور يف العلوم التطبيقية. 

)				:		 عراقي(.

من  املختلفة  الفروع  يف  حضاري  منهج  اتــاذ 
وإرشاك  اإلسالمية  اجلامعات  يف  االجتامعية  العلوم 
اآلخرين يف اإلنتاجات العلمية عىل املستويني الدويل 
املستوى  لرفع  أبحاث  مراكز  واإلسالمي، وتأسيس 
وارتباطها  والتشيع  وعاشوراء  األربعني  عن  املعريف 
باملتقلبات واملسائل العاملية املستحدثة وكذلك تعرف 
ثقافات سائر الشعوب هبدف انتقال سليم للمفاهيم 
سيام  وال  كبري  انسجام  حصول  أجل  من  الشيعية 
األربعني  ومؤلفات  كتب  وتأليف  اجلــوار  دول  يف 
اإلسالمية  واحلضارة  واألربعني  التشيع  ومستقبل 

وتشكيل  العاملي،  والــســالم  واألربــعــني  احلديثة، 
للمعلمني  احلكومية  غــري  واملنظامت  االحتـــادات 
العلمية عىل مستوى  واألساتذة واملحققني والنخب 
البلدان التي تقع يف ضمن احلضارة اإلسالمية لغرض 
لإلسالم  الثقافيه  والقابليات  اإلمكانات  انتقال 
الدبلوماسية  االسرتاتيجيات  أهم  من  هي  والتشيع، 

الثقافية لألربعني.

3-4-2-2. الموؤ�ش�شات الثقافية

األمور  تتوىل  البالد  يف  خمتلفة  مؤسسات  هناك 
زيــارة  يف  بـــارزًا  دورًا  تلعب  أن  تستطيع  الثقافية 
األربعني. بام أن عىل الدول اإلسالمية أن تتابع أهدافًا 
الثقافية دورا مهام يف  ثقافية )للمؤسسات واملنظامت 
للنظام )جعفري،  الثقافية  السياسات  تطيط وتنفيذ 
الثقافية  التحوالت  إىل  االلتفات   .)				:		
تكنولوجيا  جمــال  يف  خصوصًا  العامل  يف  الواسعة 
الالزمة  القوانني  وترشيع  واملعلومات  االتصاالت 
ثقافية  اسرتاتيجيات  وجعل  املناسب،  الوقت  ويف 
كلية للدبلوماسية الثقافية للزيارة األربعينية، وجعل 
والرقابة  الثقافية  للمنظامت  كلية  اسرتاتيجيات 
واخللل  الضعف  مواضع  ومعرفة  التنفيذ،  عىل 
إىل  والسعي  الثقافية،  واملنظامت  الفعاليات  يف 
خالل  من  البلد  خارج  العلمية  باألنشطة  االرتباط 
الندوات  يف  احلضور  وتأليف  االجتامعات،  إقامة 

واملؤترات الدولية.

3-4-2-3. الأعالم

اإلعالم هو أبرز أداة يف صناعة الصورة يف عاملنا 
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له  منه  الصحيحة  االستفادة  فإن  ريب  وبال  املعارص 
األربعني  لزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  يف  بالغ  أثر 
االتصاالت  تكنولوجيا  جمــال  يف  االستثامر  ــادة  زي
الدبلوماسيات  سائر  من  واالستفاده  واملعلومات 
االلكرتونية  الــدولــة  من  جــزء  هي  التي  البلد  يف 
مع  املشرتكة  الربامج  إنتاج   )		 )مــرادي،				: 
تقع  التي  للبلدان  واإلعالمية  التلفزيونية  القنوات 
اإلسالمية  واحلــضــارة  الشيعية،  الثقافة  ــرة  دائ يف 
لغرض  واملهدوية  العاشورائية  الثقافة  عناوين  حتت 
والتارخيية  الدينية،  االشرتاكات  وإحياء  التقريب 
والثقافية وإنتاج الوثائقيات بالتعاون مع اآليسيسكو 
واإليكو وكذلك مع القيادات الدينية لألديان اإلهلية 
والناشطني  واالجتامعية  السياسية  النخب  بحضور 

الثقافيني يف اإلعالم هي من االسرتاتيجيات املهمة.

3-4-2-4. ال�شياحة

أهم  مــن  ــارة  ــزي ال ورحـــالت  الدينية  السياحه 
النشاطات الثقافية للبلدان خصوصا اإلسالمية منها 
والديناميكية  احلركة  هي  خمرجاهتا  أهم  من  والتي 
مبادئ  وتعليم  املعنوي  والنشاط  الثقايف  والتبادل 
املسلمني  بني  والوالية  ــوة  واألخ اإلسالمية  األمــة 
والتعامل  التعارف  عىل  والتأكيد  للدبلوماسيني 
والتبادل والتعاون واالنسجام واحلوار بني البرش من 
وتأكيد   )				:		 )جعفري،  املختلفة  الثقافات 
يف  الضيافة  بواجبات  للقيام  للمضيفني  املشاركة 
يف  املؤسسايت  العمل  عن  واالبتعاد  السائحني.  قبال 
للمرافق  التحتية  البنية  توسعة  الضيافة،  موضوع 
دائــرة  يف  الــزيــارة  يف  النقل  ومــوضــوع  اخلدماتية، 

من  الشيعية  الثقافة  وجغرافية  اإلسالمية  احلضارة 
أهم االسرتاتيجيات يف هذا املضامر.

والحوزات  المقد�شة  العتبات   .5-2-4-3

العلمية

الشيعية  املؤسسة  بوصفها  املقدسة  العتبات 
املؤسسة  بعدها  العلمية  واحلوزة  الزيارة  ترعى  التي 
أهم  من  مها  اإلسالمية  بالعلوم  هتتم  التي  الشيعية 
مراكز التبليغ والدعوة اإلسالمية. أحد أهم األدوار 
الرئيسة للحوزه العلمية منذ زمن بعيد أو منذ بداية 
اخلامنئي،  اهلل  )آية  التبليغية  رسالتها  هي  تأسيسها 

.)		/0	/		

التنسيق بني احلوزات العلمية يف البلدان اإلسالمية 
والشيعية،  اإلسالمية  الدعوة  ونرش  تعزيز  هبدف 
حول  للبحث  مشرتكة  دينية  أبحاث  مراكز  إحداث 
وعاشوراء  األربعينية  يف  الكامنة  اإلسالمية  املفاهيم 
كالعزة واحلرية ومقارعة الظلم واإلمربيالية، والدعم 
إعادة  يف  تساهم  التي  الشيعية  للمجموعات  املايل 
إنتاج وعرض مفاهيم اإلربعينية، إجياد عالقة سليمة 
بني اجلاذبية املعنوية لعاشوراء واألربعني والدالالت 
احلكومية والسياسية واالجتامعية واحلضارية حلركة 
االسرتاتيجيات  أهم  من  هي  واألربعني  عاشوراء 
طريق  عن  األربعني  لزيارة  الثقافية  الدبلوماسية 

العتبات املقدسة واحلوزات العلمية. 

3-4-3. ال�شتراتيجيات الخطابية

االجتامعات  هذه  يف  نرى  أننا  اإلدعاء  باإلمكان 
حمدد  مقياس  يف  جمتمع  وجــود  الواسعة  اجلامهريية 
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وخصائص  الصفات  بكل  الزمكانية(  الناحية  )من 
املجتمع اإلسالمي املثايل إذ أنَّ معرفة هذه الصفات 
)نظام  االسالمية  احلضارة  أركان  بلورة  يف  وتأثريها 
ستكون  احلياة(  ونمط  احلضاري،  الفكر  امليول، 

مفصلية وهامة )مجايل، 		:				(. 

دبلوماسية  ترسمها  التي  الصورة  فإن  هنا  ومن 
وبناءة  حضارية  صــورة  وهــي  أبعادها  هلا  الــزيــارة 
ومؤثرة.  وجــذابــة،  وخــالــدة،  عميقة،  للمجتمع. 
وواضحة  ومتجذرة  متقنة  للعامل،  مفهومة  فطرية، 
وتبعد  أصيلة  ومقوية.  حمكمة  املعرفة.  يف  وتزيد 
الدخالء. حمركة وتبعث احليوية. لطيفة ومهدئة ويف 
كلمة واحدة إهلية. الصورة التي ترسمها الدبلوماسية 
وهي  والتشيع  اإلسالم  من  مبانيها  تستقي  الثقافية 
اإلسالم  ونظرة  للشيعة  الكونية  الرؤية  عىل  مبنية 
األصيل للفرد واملجتمع. الدبلوماسية الثقافية لزيارة 
امللقيات  ستبطل  الصورة،  هذه  بعرضها  األربعني 
وستسعى  فوبيا  والشيعة  فوبيا  اإلسالم  عن  الناشئة 
منسجم  ملجتمع  طيبة  وحياة  واحــدة  أمة  إجيــاد  إىل 
وألجل  التوحيد.  مبادئ  عىل  العامل  وتوحد  ومتحد 
عىل  قادرة  اسرتاتيجيات  نضع  أن  علينا  جيب  ذلك 
املعاين  يف  املختلفة  الثقافات  من  اآلخرين  ترشك  أن 
يمله  وما  العاشورائي  اخلطاب  عليها  يشتمل  التي 
من معاين ومفاهيم. من أهم االسرتاتيجيات يف هذا 
املحمدي  اإلســالم  تعاليم  عىل  التأكيد  هو  املجال 
املسائل  إىل  بالنسبة  األولويات  وحتديد  األصيل، 
للتبادل  العاشورائي  اخلطاب  يف  الدخيلة  املختلفة 
املعنوية  القابليات  وإبـــراز  وتعريف  واالنــتــقــال، 
اجلذابة وإفرازاهتا املصحوبة بالقوة والعزة السياسية 

واحلضارية للخطاب العاشورائي واألربعيني وهتيئة 
أرضية مناسبة للوحدة اإلسالمية يف ضوء األصول 

اإلسالمية املسلَّمة.

4-النتيجة

الصانعة  ــوز  ــرم ال ــد  أح هــي  ــني  ــع األرب زيـــارة 
من  ــفــادة  االســت احلـــارض،  عــرصنــا  يف  للحضارة 
الدبلوماسية الثقافية من رشوط صناعة احلضارة هلذه 
الظاهرة احلضارية. ولو اعددنا الدبلوماسية فن رسم 
والدبلوماسية  لآلخرين  عنَّا  سليمة  صورة  وعرض 
لعرض  الثقافية  العنارص  من  االستفادة  هي  الثقافية 
الثقافية  الدبلوماسية  ستكون  عندها  سليمة،  صورة 
اإلمكانات  من  االستفادة  هي  األربــعــني  لــزيــارة 
بناء  األربعني  زيارة  يف  سليمة  صورة  لرسم  الثقافية 
مضمون  حتليل  طريقة  من  املستفادة  املعطيات  عىل 
أمهية  هلا  مضامني  أربعة  هنالك  املرتبطَة.  املصادر 
الثقافية  الدبلوماسية  عنارص  أهم  من  وهي  كبرية 
الثقافية  الدبلوماسية  )تعريف  وهي  األربعني  لزيارة 
الدبلوماسية(،  و)اسرتاتيجيات  األربعني(،  لزيارة 
و)العبو  األربعينية(  ــارة  الــزي و)عنارصخطاب 
عىل  للمخاطبني  الدقيقة  املعرفة  الدبلوماسية(. 
العقول  وسائر  واإلسالمي  الشيعي  العامل  مستوى 
الثقافية  واملزايا  واخلصائص  العامل  حول  الثقافية 
املستويات  هذه  من  لكل  والسياسية  واالقتصادية 
والوالء  واألخــوة  اإلسالمية  األمة  مبادئ  وتعليم 
االسرتاتيجيات  أهم  من  هي  للوكالء  املسلمني  بني 
األربعني.  لزيارة  الثقافية  الدبلوماسية  يف  اإلنسانية 
من أهم االسرتاتيجيات البنيوية للدبلوماسية الثقافية 
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لزيارة األربعني: زيادة االستثامر يف جمال تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات، وإنتاج برامج مشرتكة مع 
البلدان التي تقع ضمن نطاق الثقافة الشيعية لغرض 
الدينية  االشرتاكات  وتفعيل  والتقارب  االنسجام 
العالقات  إقامة  إىل  والسعي  والثقافية  والتارخيية 
باملراكز األهلية يف األمور العلمية واألبحاث اجلامعية 
لتوسيع  املناسبة  األرضية  وهتيئة  للحدود  العابرة 
السياحة الثقافية مع تأكيد العالقات الثقافية يف جمال 
احلضارة اإلسالمية والشيعية والتنسيق مع احلوزات 
الدعوة  نطاق  ولتوسيع  البلدان  سائر  يف  العلمية 
اإلسالمية وإحداث مراكز األبحاث الدينية املشرتكة 
بخصوص التعاليم السياسية واحلضارة العاشورائية. 
املحمدي األصيل وباألخص  تعاليم اإلسالم  تأكيد 
إىل  بالنسبة  األولويات  وحتديد  والوالية،  التوحيد 
العاشورائي  اخلطاب  يف  الدينية  املختلفة  املسائل 
واألربعيني للتبادل والنقل، واجتناب طرح املفاهيم 
والصور غري املتزنة واملتسقة، تعريف عنارص الثقافة 
للتقارب  العنارص  هذه  من  واالستفادة  العاشورائية 
الشيعية  الشخصيات  وإبــراز  والعاملي  اإلقليمي 
اإلمام  البيتوالسيام  وأهل  كالنبي  الكبرية 
فكرهم  ونــرش  وأصحابه   احلسني عبداهلل  أيب 
مع نخب  احلوار  قواعد  واإلنساين، وترسيخ  اإلهلي 
سائر  وعلامء  العلمية  واملجاميع  اإلسالمي  العامل 
باملبادئ  وتعريفهم  العامل  وتوعية  اإلهلية،  األديــان 
العاشورائية، واألربعينية والثورة اإلسالمية هي من 
الثقافية  للدبلوماسية  اخلطابية  االسرتاتيجيات  أهم 

لزيارة األربعني.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع 

املصادر . 	

)حممدي سريت، 				: 		(

 )خاين؛ 				: 		(

)صالح أمريي، حممدي، 				(.

)دهقاين فريوز آبادي، 0			(.

)مرادي، 				(.

)جعفري، 				(.

)مجايل، 		:				(

)كشاوز ومهكاران، 		:				(. 

)آية اهلل اخلامنئي 	/	/				(.

)مهايون، 				: 	0	(.

املقاالت . 	

ستوده، مقاله )العوملة والتقارب بني الدول اإلسالمية(.

بريوش، مقاله )التقارب العاملي وسبل الوصول إليه عن 
طريق توسيع ثقافة األربعني(.

السياسات  األربعينية:  املسرية  )عوملة  مقاله  بشري، 
واالسرتاتيجيات(.

املصادر باللغة اإلنكليزية . 	
 )Chafetz، 1999: IX(

)Saul، 1994: 11-22(

)Cummings،2003: 71(

)Attride-Stirling، 2001: 113(.
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درا�شة م�شتوى الوعي ال�شحي لدى الزائرين خالل زيارة الربعين با�شتخدام التحليل 

الح�شائي مع تطبيق عملي 

م. سامنة عزيز عبد احلسن الساعدي

كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة كربالء

S.F.TUAMA@gmail.com

الملخ�ض

يف خارطة الطريق احلسيني، هنالك جهود انسانية ابدعت وتفننت يف العطاء اهلادر وباتوا يتسابقون مع الزمن 
ليقدموا اميز العطايا، بذلوا الغايل والنفيس ليغتنموا فرصة اخلدمة الوالئية للحشود املليونية يف ربوع كربالء 
 الشهداء العطاء سيد  الكرام مستلهمني من قائدهم ورمز  الزائرين  املقدسة، وتكرست اعامهلم يف خدمة 

.وصاحب اجلود ابا الفضل العباس

خالل أيام الزيارة األربعينية والتي صادفت انتشار جائحة كورنا عامليًا، ولبيان ما تقدمه املؤسسات الصحية 
واملواكب احلسينية من توعية صحية وذلك بوضع اإلعالنات الصحية عىل طول الطريق، والتأكيد عىل النظافة 
مستوى  زيادة  اجل  من  االجتامعي  التباعد  إىل  إضافة  والكفوف،  الكاممة  لبس  يف  وتوعيته  للزائر  الشخصية 

الوعي الصحي لدى الزائرين كانت هذه الدراسة. 

ولبيان مستوى الوعي الصحي لدى الزائرين خالل الزيارة االربعينية تم استخدام احد االساليب االحصائية 
)اسلوب التحليل العاميل( وذلك باالعتامد عىل نتائج استامرة استبيان والتي بلغت عددها )			( استامرة وتم 
عوامل  سبعة  يف  البيانات  تلخيص  تم  حيث  				هـ،  للعام  االربعينية  الزيارة  خالل  الزائرين  عىل  توزيعها 
رئيسية والتي كان هلا التأثري املبارش وغري املبارش يف  زيادة مستوى الوعي الصحي لدى الزائرين خالل الزيارة 

االربعينية. 

الكلامت املفتاحية: الزيارة االربعينية، جائحة كورونا، الوعي الصحي، املواكب احلسينية.
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The level of health awareness among visitors during the fortieth visit

)A field study)

Researcher: Sumana Aziz

College of Administration and Economics - University of Karbala

Abstract

In Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) road map, there are humans who went out of their way 
with their creative efforts in devoting rampant offerings whilst racing with time to make sure of offering 
distinguished services on time. Those persons have used their dearest precious material belongings in an 
effort to serve Imam Al-Hussain’s (peace be upon him) visitors as an opportunity to express their loyalty 
to the Imam and participate in serving the multi million persons who visit Holy Karbala. These efforts 
they pay to serve the dignified visitors are inspired by those hosts’ leader and the symbol of giving, the 
master of martyrs Imam Al-Hussain (peace be upon him) and his graceful brother Abou Alfadel Al-
Abbass (peace be upon him).

During the Fortieth Day Visit time span, which coincided with the global outbreak of the Corona 
- Covid 19 pandemic, came this study to demonstrate the level of health awareness offered by health 
institutions and Imam Al-Hussain Processions (Free hospitality services camps each camp is set by a 
group of volunteers from the start of Muharram until the Fortieth Day Visit) who made sure to place 
health care posters along the roads emphasizing the importance of personal hygiene, wearing masks and 
gloves, and the importance of social distancing.

To demonstrate the level of health awareness of visitors during the Fortieth Day Visit, a certain 
statistical method was used for Analysis. This method analyzes the results of questionnaires (231 
questionnaires were distributed to visitors during the 1442 AD Fortieth Day Visit. The results were 
summarized in seven main factors that had a direct and indirect impact on the visitors' level of health 
awareness during the Fortieth Day Visit.

Keywords: the Fortieth Day Visit, Coronavirus pandemic, health awareness, Imam Al-Hus-
sain’s Processions.
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الف�شل الول:

 المقدمة

يمكن عد زيارة االربعني هنضة شاملة للمجتمع 
جهود  اىل  حتتاج  النهضة  وهذه  جوانبه،  خمتلف  يف 
أفراد  اجياد  اجلوانب،  كافة. ومن هذه  املجتمع  افراد 
تسعى  لذا  واحليوية،  بالصحة  يتمتعون  )زائرين( 
اجلهات الصحية املسؤولة واملواكب احلسينية لتوفري 
من  الزائرين  جلميع  ومالئم  سليم  صحي  مستوى 
املشاكل  عىل  القضاء  يف  كبرية  جهود  بــذل  خــالل 
الصحية التي تواجه الزائرين والعاملني عىل خدمتهم.

بدرجة  يرتبط  العامة  الصحة  مستوى  رفع  ان 
اساس بمستوى الوعي الصحي لدى األفراد ويكون 
والقواعد  باملعلومات  معرفتهم  خــالل  من  ذلــك 
الصحية االساس، ونتيجة النتشار االمراض املتعددة 
عامليًا،  االخرية  السنوات  يف  ظهرت  التي  واملختلفة 
ومنها جائحة كورونا، وملا كان الزائرون من خمتلف 
عرضة  اكثر  بعضها  يكون  قد  التي  العمرية  الفئات 
لإلصابة هبذه اجلائحة، وتعد ظروف االزدحام عىل 
طول طريق املسري ومدى ايام الزيارة عامال مساعدًا 
يف االصابة هبذه اجلائحة، فضال عن اختالف املستوى 
للزائرين،  الشخصية  والنظافة  والصحي  االجتامعي 
لذلك اصبح لزامًا عىل املؤسسات الصحية واملواكب 
من  املختلفة  الصحية  باجلوانب  االهتامم  احلسينية 
خالل اخذ التدابري اخلاصة واملتعلقة بسلوك الزائرين 
وذلك بإيصال املعلومات املناسبة وزرع السلوكيات 
من  صحيحة  علمية  أسس  عىل  السليمة  الصحية 

خالل الربامج )حمارضات، ندوات( بمشاركة الكثري 
املتطوعني  من  وأالف  الصحية  الدوائر  منتسبني  من 
من خمتلف املحافظات العراقية ودول العامل املختلفة 
لتقديم اخلدمات املختلفة للزائرين كتقديم املعقامت 
النصائح  تقديم  عن  فضاًل  والكاممات  والكفوف 
خالل  من  االجتامعي  بالتباعد  وإرشادهم  للزائرين 
كربالء  نحو  الطريق  طول  عىل  املوجودة  املنشورات 

املقدسة.

م�شكلة البحث

الزائرين  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  تعرف 
خالل أيام زيارة األربعني التي وافقت انتشار جائحة 
كورونا عامليًا عىل وفق مفاهيم صحيحة وحتليل علمي 
الصحية  املؤسسات  تقدمه  وما  عنارصها،  ألهم 
اإلعالنات  بوضع  توعية  من  احلسينية  واملواكب 
النظافة  المهية  والتأكيد  الطريق،  طول  عىل  الصحية 
الشخصية للزائر وتوعيته يف لبس الكاممة والكفوف، 

فضال عن التباعد االجتامعي.

هدف البحث 

هيدف هذا البحث اىل بيان مستوى الوعي الصحي 
الزائرين خالل زيارة االربعني باستخدام أحد  لدى 
العاميل(  التحليل  )اسلوب  االحصائية  االساليب 
وباالعتامد عىل نتائج استبيان احصائي خاص بذلك 

تم اجراؤه خالل الزيارة االربعينية للعام 				هـ.
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الف�شل الثاني:

 الجانب النظري

وتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:

 المبحث الول: الوعي ال�شحي لغة وا�شطالح

- َوْعُي لغة: 

َوْعُي: حفظ القلب اليشء)	(.

يعيه وعيًا واوعاه: حفظه  اليشء واحلديث  وعى 
اي  فالن  من  أوعى  وفالن  واع،  فهو  وقبله.  وفهمه 

احفُظ وافهُم.

- الَوْعُي اصطالحًا: 

َوْعُي: احلفظ والتقدير، الفهم وسالمة االدراك)	(. 

- الصحة اصطالحًا: 

من  والسالمة  ــرض،  امل من  السالمة  الصحة: 
اخلطأ)	(.

- الَوْعُي الصحي اصطالحًا: 

يعني الوعي الصحي: أن ُيدرك الفرد ما حوله يف 
هذا الكون باستخدام احلواس لفهم االشياء املتعلقة 

بالصحة)	(.

والتقدير  واالدراك  والفهم  املعرفة  يعني: 
سلوك  عىل  يؤثر  والــذي  الصحة  بمجال  والشعور 

الفرد وتوجيهه نحو العناية باملجال الصحي)	(.

المبحث الثاني: مفهوم الوعي ال�شحي 

ُيعرف بأنه عملية هتدف اىل تعليم األفراد السلوك 
الصحية  االفكار  عن  واالبتعاد  السليم  الصحي 
صحية  بمعلومات  تزويدهم  خــالل  من  اخلاطئة 
فهمهم  مستوى  زيــادة  عن  فضال  ورسمية،  علمية 
كالندوات  املعلومات عن طريق وسائل خمتلفة  هلذه 
العالقة،  ذات  اجلهات  تصدرها  التي  والنرشات 
فضال عن وسائل االتصال اجلامهريي وكذلك مواقع 

التواصل االجتامعي)	(. 

اأهداف الوعي ال�شحي:

جوانب  ثالثة  تغيري  اىل  الصحي  الوعي  هيدف 
لدى األفراد يف املجتمع:

املعلومة: الصحية املبنية عىل اساس علمي.

املعلومة  تلك  بتطبيق  قناعة  ــود  وج التوجه: 
الصحيحة.

للمعلومة  املستمر  العميل  التطبيق  املــامرســة: 
الصحيحة)	(.

اأهمية الوعي ال�شحي:

وتغيري . 	 الصحي  الفرد  وعي  مستوى  يف  التأثري 
صحية  ممارسات  واكتسابه  اخلاطئة  عاداته 

سليمة.
املختلفة . 	 جوانبها  يف  بالصحة  يتمتع  جيل  تنشئة 

والذي يسهم يف ازدهار املجتمع)	(.
وكيفية . 	 وتأثرياهتا  االمراض  اسباب  دراسة 

الوقاية منها.
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يعطي ثقة وتقديرًا للعلم والعلامء املتخصصني يف . 	
املجال الصحي)	(. 

اأنواع الوعي ال�شحي:

الفرد . 	 حياة  خالل  يتكون  الغريزي:  الوعي 
يكتسبها  التي  العديدة  للخربات  نتيجة  اليومية 

بدوافع غريزية.
بعد جهد خمطط . 	 الفرد  اليه  يصل  العقيل:  الوعي 

لتبني فكرة ما والدفاع عنها)0	(. 

م�شادر الوعي ال�شحي:

واحلقائق . 	 املعلومات  اىل  الفرد  يصل  املالحظة: 
الصحية باستخدام حواسه وبصورة مبارشة من 

واقعه.
واحلقائق . 	 املعلومات  اىل  الفرد  يصل  التجربة: 

يف  تسهم  صحية  ملشكلة  تعرضه  بعد  الصحية 
يوظف  الحقًا  والذي  الصحي  بالوعي  تزويده 

التعرف االمراض املستقبلية)		(. 

سؤال: ملاذا ترص اجلهات الصحية عل نرش الوعي 
الصحي بني افراد املجتمع؟

لإلجابة عن هذا السؤال من أجل:

الصحية، . 	 باملعلومات  ُمـــلم  جمتمع  إجياد 
واعراضها،  )اسباهبا،  املختلفة  واالمراض 

والوقاية منها، ووسائل مكافحتها(
إجياد جمتمع يؤمن بأن حل املشاكل الصحية هو . 	

مسؤولية األفراد قبل ان يكون مسؤولية اجلهات 
احلكومية.

والعادات . 	 اإلرشادات  أفراده  يتبع  جمتمع  إجياد 
حل  عىل  ويتعاون  ويبادر  السليمة،  الصحية 

املشاكل الصحية)		(.

لدى  الصحي  الوعي  تنمية  يمكن  كيف  سؤال: 
أفراد املجتمع؟

لإلجابة عن هذا السؤال:

الصحي  الوعي  تنمية  وسائل  من  العديد  هنالك 
لدى األفراد منها:

	-املحارضات 	-املشاهدة 	-املناقشة 	-القصص 
	-االختبارات القبلية والبعدية 	-تثيل االدوار)		(
 	-الوسائل السمعية والبرصية )القنوات التلفزيونية 

الفضائية(.

أن توظيف القنوات التلفزيونية الفضائية بوصفها 
)احدى وسائل االعالم( وتفعيل دورها يف املجتمع 
الوعي  الكثري من قضايا  لعالج  االولية  اخلطوة  يعد 
من  مراعاهتا  جيب  التي  االمور  بني  ومن  الصحي، 

اجل نرش الوعي الصحي:

أ-نرش املعلومات الصحيحة الواضحة.
ب-املحافظة عىل الروح املعنوية ألفراد املجتمع.

جـ-االبتعاد عن الرتويج لإلشاعات.
بمصالح  ترتبط  التي  الصحية  بالقضايا  د-االهتامم 

املجتمع)		(. 
	-التزام توجيهات املراجع الدينية العليا أثناء زيارة 
املحافظات بصورة  وباقي  املقدسة يف كربالء  املراقد 

عامة وزيارة االربعني خاصة.
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 المبحث الثالث: الوعي ال�شحي لدى الزائرين 
 إَن الوعي الصحي يعني معرفة الزائرين باملفاهيم 
رفع  يف  تساعد  التي  السليمة  الصحية  والقواعد 
زائرين  مــن  االخــريــن  وصحة  صحتهم  مستوى 
وعاملني يف املواكب احلسينية الذين يوجدون معهم 

خالل مدة الزيارة االربعينية.

املفاهيم  ترمجة  فتعني  الصحية  املــامرســات  امــا 
به  يقوم  سليم  صحي  سلوك  اىل  الصحية  والقواعد 
اخلاطئة  العادات  تغيري  اىل  هيدف  والذي  الزائرون، 
خمتلف  ويف  لدهيم  الصحة  مستوى  رفع  اجل  من 

جوانبها. 

خالهلا  من  التي  واالساليب  األدوات  ما  ــؤال:  س
يمكن للجهات الصحية معرفة مستوى الوعي 

الصحي لدى الزائرين؟

لإلجابة عن هذا السؤال يكون من خالل:

زيارة . 	 ايام  خالل  الزائرون  يامرس  املالحظة: 
السلبية  أو  السلوكيات االجيابية  االربعني بعض 
اثناء وجودهم يف املواكب أو مشاركتهم يف بعض 
نحو  عىل  هبا  يترصفون  والتي  اخلدمية  االعامل 
واصحاب  الصحية  للجهات  ويمكن  تلقائي، 
لدى  الصحي  الوعي  مستوى  تقويم  املواكب 

الزائرين والعاملني من خالل املالحظة.
للجهات . 	 يمكن  املحاضات:  أو  الندوات 

الصحية واملواكب عقد الندوات أو املحارضات 
حول االمور الصحية التي عىل الزائرين اتباعها 
خالل أيام الزيارة، واثناء ذلك حتصل مناقشات 
مستوى  معرفة  خالهلا  من  يمكن  حوارات  أو 

الوعي الصحي لدى الزائرين. 

وأخيـرًا................

النهوض بمستوى الوعي الصحي )للعاملني  إَن 
واكساهبم  صحيًا  وتثقيفهم  الزائرين(  خدمة  عىل 
ممارسات صحية سليمة من خالل تزويدهم باملبادئ 
نقل  يف  مهم  دور  من  هلم  ملا  الصحيحة،  الصحية 
ايام  خالل  الزائرين  مجوع  اىل  االجيابية  السلوكيات 
الزيارة االربعينية، ويمكن متابعة ذلك يف ما تقوم به 
املؤسسات الصحية وهيئة املواكب والشعائر احلسينية 
يف التثقيف الصحي ونرش الوعي الصحي قبل الزيارة 
واثناءها من خالل نرش امللصقات اإلعالنية عىل طول 
الطريق الواصل اىل كربالء املقدسة، فضال عن توفري 

التجهيزات الصحية )كاممات، كفوف، تعقيم(.  

الف�شل الثالث:

الجانب العملي

عينة الدراسة:

تم  ه   				 للعام  االربعينية  الزيارة  ايام  أثناء 
عن  البيانات  جلمع  امليداين  املصدر  عىل  االعتامد 
لدى  الصحي  الوعي  »مستوى  املدروسة  الظاهرة 
الزائرين خالل الزيارة االربعينية«، اذ تم مجع )			( 
املكتملة  غري  االســتــامرات  استبعاد  وبعد  استامرة 
كانت  استامرة،   )		( عددها  كان  والتي  االجابة 
تم  استامرة،   )			( للتحليل  الصاحلة  االستامرات 

مجعها يف يوم واحد املوافق 	/0	/0	0	.

وقد شملت استامرة االستبيان عدة من اسئلة تم 
التوصل هلا بعد االستشارات من جهات متعددة هلا 

عالقة باملوضوع.
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ووضعت هذه األسئلة عىل نحو واضح لتسهيل 
الدراسة  نتائج  واستخالص  وتبويبها  فرزها  عملية 

منها، وكانت االيت:

االسئلة التعريفية:
اجلنس 	
العمر 	
التحصيل الدرايس  	
املهنة 	
املحافظة  	
هل كنت مصاب سابقًا 	
هل أنت مالمس 	

االسئلة املحورية:
توعية  يف  دورًا  الصحة  لوزارة  بأن  تعتقد  س	/هل 

املجتمع عن خطر وباء كورونا؟ 
س	/هل تعتقد بأن للمالكات الطبية دورًا يف توعية 

الزائرين يف ظل وباء كورونا؟ 
املقدم من وزارة  املادي  الدعم  بأن  تعتقد  س	/هل 
الطبية  اخلدمات  تقديم  زيادة  يف  دور  له  املالية 

للزائرين؟
س	/هل تعتقد بأن ملؤسسات الصحة دورًا يف نرش 

الثقافة والوعي للتصدي لوباء كورونا؟ 
س	/هل تعتقد بأن ملؤسسات الصحة دورًا يف توفري 

املستلزمات الطبية ملواجهة وباء كورونا؟ 
أن  جيب  الصحية  املالكات  بأن  تعتقد  س	/هل 

تراعي األمراض املزمنة عند الزائرين؟ 
س	/هل تعتقد بأنه توجد مؤسسات صحية خاصة 

ملواجهة وباء كورونا؟

يقومون  املواكب  أصحاب  بأن  تعتقد  س	/هل 
بتوفري وسائل الوقاية للزائرين؟ 

اليومي  التعفري  عمليات  بأن  تعتقد  س	/هل 
للمواكب تساعد يف الوقاية الصحية؟ 

س0	/هل تعتقد بأن ارتداء وسائل الوقاية للعاملني 
يف املواكب تساعد يف احلامية من الوباء؟

يف  املوجودة  املنشورات  بأن  تعتقد  هل  س		/ 
املواكب تعمل عىل زيادة الوعي لدى الزائرين؟ 

س		/هل تعتقد بأن املواكب والزائرين متجاوبون 
مع توصيات املؤسسات الصحية؟

املواكب  أصحاب  عمل  بأن  تعتقد  س		/هل 
بجزئني يقلل من خطر إصابتهم بالوباء؟

س		/هل تعتقد بأن تقليل عدد العاملني يقلل من 
خطر اإلصابات؟ 

س		/هل تعتقد بأن وضع خطط عمل يسهل من 
عمل أصحاب املواكب؟ 

هلا  املدين  املجتمع  منظامت  بأن  تعتقد  س		/هل 
دورًا يف توعية عن خطر وباء كورونا؟ 

س		/هل تعتقد بأن الوعي الصحي واملجتمعي له 
دورًا يف محاية الزائرين من وباء كورونا؟ 

املنترشة  التوعية  منشورات  بأن  تعتقد  س		/هل 
عىل الطريق هلا دورًا يف توعية الزائرين؟

االجتامعي  التواصل  ملواقع  بأن  تعتقد  س		/هل 
دورًا يف نرش الفيديوهات وطرق الوقاية؟ 

س0	/هل تعتقد بأن الزائرين ملتزمون بتوجيهات 
املرجعية يف الوقاية الصحية؟ 

س		/هل تعتقد بأن للشباب دورًا يف توفري وسائل 
الوقاية للزائرين؟
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س		/هل تعتقد بأن املجتمع يؤدي الدور املطلوب 
يف تقديم اخلدمات؟ 

مفهوم التحليل العاملي

التحليل العاميل)		( هو أحد انواع حتليالت متعدد 
املتغريات  من  جمموعة  بدراسة  تقوم  التي  املتغريات 
بني  االرتباطات  خالل  من  بينها  العالقة  وتفسري 
تلك املتغريات، وذلك باالعتامد عىل ارجاع مسببات 
تلك االرتباطات اىل اقل عدد من العوامل التي يتم 
من خالهلا وصف املشاهدات بيرس ووضوح وذلك 
ان  اخلطية  العالقات  تعدد  مشكلة  من  للتخلص 

وجدت بني املتغريات املدروسة.

النموذج العاميل

 )p) يتكون النموذج الريايض للتحليل العاميل من
من املتغريات لعينة حجمها (n( عىل اساس دالة خطية 
مؤلفة من (k( من العوامل املشرتكة اذ (k<p( و(p( من 
(p( من العوامل الوحيدة لكل  متوسطات املتغريات 

متغري اي ان:

 X=AF+U+µ

اذ ان: 

 )p×1) متجه عشوائي باملتغريات ومن الرتبة :X

  )p×1) متجه اوساط املتغريات ومن الرتبة :µ

F: متجه العشوائي للعوامل املشرتكة ومن الرتبة 

 )k×1)

الرتبة  الوحيدة ومن  للعوامل  U: متجه عشوائي 

 )p×1)

درجة  من  وهي  العوامل  حتميالت  مصفوفة   :A

 )p× k)

الفر�شيات ال�شا�شية للتحليل العاملي

الفرضية االول: 

من  جمموعة  بــني  ــبــاطــات  ارت وجـــود  تــفــرتض 
املتغريات ناجتة عن وجود عوامل مشرتكة فيام بينها، 
التحليل العاميل اىل تفسري هذه االرتباطات  وهيدف 
وأن  املستخدمة  املتغريات  من  اقل  تكون  بعوامل 
املعيارية يف حالة  بالقيمة  العوامل يمكن تثيلها  هذه 

افرتاض (k( من العوامل كام يف العالقة التالية:

Zji=aj1 F1i+aj2 F2i+....+ajk Fki+Uji

اذ أن:

Zji: القيمة املعيارية للمشاهدة (i( بالنسبة للمتغري 

)j)

)j) بالنسبة للمتغري )k) حتميل العامل :ajk 

للعامل  بالنسبة   )i) للمفردة  املعيارية  القيمة   :Fki

)k) املشرتك

للعامل  بالنسبة   )i) للمفردة  املعيارية  القيمة   :Uji  
)j) الوحيد اخلاص باملتغري

هو  تباينها  فان  املعيارية  بالصيغة   Zji كان  وملا 
الواحد، ويتكون من ثالثة تباينات هي:

تباين العوامل العامة )التباين املشاع(: هو ذلك . 	
املتغريات  ببقية  يرتبط  الذي  التباين  من  اجلزء 
ويسب من معامالت العوامل العامة ويرمز له 

hj ويمثل:
بالرمز 2
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 hj
2 =aj1

2 +aj2
2 +...+ ajk

2

0≤hj
2≤1

التباين اخلاص: هو ذلك اجلزء من التباين الذي . 	
bj وهو جزء 

ال يرتبط بأي متغري ويرمز له بالرمز 2
من تباين العامل الوحيد ويمثل:

bj
2+pj

2=uj
2

اذ أن:

)j) التباين اخلاص باملتغري :bj
2

pj: تباين اخلطأ
2

uj تباين العامل الوحيد
2:

تباين اخلطأ: هو ذلك اجلزء من التباين الناتج من . 	
خالل حدوث أخطاء يف سحب العينة أو قياسها 

أو أي تغريات اخرى تؤدي اىل عدم الثبات.

يف  اخلاص  والتباين  العام  التباين  من  كل  يشرتك 
تكوين التباين املعتمد ويمثل:

bj
2+hj

2=vj
2

الفرضية الثانية:

ويمكن  متغريين  بني  ارتــبــاط  ــود  وج تفرتض 
حسابه عىل اساس تأثري حتميالت وتشبعات العوامل 
بني  ــبــاط  االرت مصفوفة  تقدير  ويمكن  املشرتكة 

املتغريات كالتايل:
R=A ́A

اذ أن: 

 R:مصفوفة االرتباط.

A: مصفوفة حتميالت العوامل.

طرق التحليل العاملي

هنالك عدد من طرق التحليل العاميل، منها:

	-الطريقة القطرية
	-الطريقة املركزية

	-الطريقة املركزية باستخدام متوسط االرتباطات
	-طريقة املكونات األساس 

 يف هذا البحث تم االعتامد عىل طريقة املكونات 
الرئيس، وهي من أكثر طرق التحليل العاميل شيوعًا 
نظرًا لدقة نتائجها باملقارنة ببقية الطرق. ومن مزاياها 
أهنا تؤدي إىل تشبعات دقيقة وأن املصفوفة االرتباطية 
تتزل إىل أقل عدد من العوامل املتعامدة غري املرتبطة.

ثم  للبيانات  االرتباط  مصفوفة  حساب  يتم  اذ 
املقابل  الذايت  املتجه  بحساب  تبدأ  والتي  التشبعات 
ألكرب قيمة والذي يمثل مقدار اسهام العامل االول 
اذ ان جمموع القيم الذاتية يعرب عن التباين، وتتناقص 
الرتتيب،  حسب  ألخــر  عامل  من  الذاتية  القيمة 
فالعوامل االوىل تكون ذات قيم ذاتية أكرب مما يليها، 
فاذا كانت أكرب من واحد فتقبل بوصفها عاماًل واال 

ترفض بوصفها عاماًل. 

اذ  العاميل  التحليل  يف  مهم  العوامل  تفسري  ان 
املوجهات  وهــذه  خطيًا  مستقلة  موجهات  تشكل 
املتغريات  تنترش  اذ  املتعامدة  املحاور  نظام  تشكل 
متمثلة بنقاط احداثيات تشري اىل تشبعات العوامل، 
أفضل  اىل  التوصل  يتم  املتعامد  التدوير  وبطريقة 
املرجح  التباين  قيمة  خالل  من  للعوامل  تشبعات 

بواسطة مقدار التباين املفرس. 
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نتائج التحليل العاميل

تم  البحث،  عينة  عىل  امليداين  املسح  اجراء  بعد 
الربنامج  استخدم  اذ  االلكرتوين  احلاسب  استخدام 
(SPSS(، وملا كانت متغريات البحث مصنفة  اجلاهز 
مستويات  مــن  مستوى  لكل  رمــز  وضــع  تــم  فقد 
بشدة،  أعتقد   -)	( االيت:  النحو  عىل  املتغريات 
)	(- أعتقد، )	(- ال اعلم، )	(- ال أعتقد، )	(- 

ال أعتقد بشدة. 

باختبار  االستامرة وصدقها  ثبات  اختبار  تم  وقد 
 .)0.	0( قيمتها  بمصداقية  باخ-الفا(  ــرون  )ك
وعليه تم استخدام اسلوب التحليل العاميل لتحديد 
املتغريات التي تؤثر بصورة مبارشة او غري مبارشة يف 
بيان مستوى الوعي الصحي للزائرين خالل الزيارة 
املختزلة  االرتباط  مصفوفة  حتليل  وبعد  االربعينية، 
فقد  الرئيسة  املكونات  طريقة  بوساطة  باملتغريات 
وتثلها  مؤثرة  رئيسة  عوامل  سبعة  هنالك  ان  ظهر 
يف  كام  واحد  من  أكرب  هي  التي  القاعدية  القيم  عدد 

اجلدول ذي العدد )	()		(.

الجدول ذو العدد )1( القيم القاعدية ون�شب التباين للعوامل

العوامل القيم القاعدية
نسبة تباين 

العوامل

النسبة 

الرتاكمية

	 	.			 		.			 		.			

	 	.			 		.			 		.			

	 	.			 	.			 		.			

	 	.			 	.			 		.			

	 	.			 	.			 		.			

	 	.			 	.			 		.			

	 	.			 	.			 		.			

املستخلصة  العوامل  هذه  ان  من  الرغم  وعىل 
تشكل نسبة خمتلفة من التباين ولكنها مهمة يف تأشري 

املتغريات املؤثرة. 

املؤثرة  واملتغريات  العوامل  هذه  معرفة  ولغرض 
فيها وتقويم هذه املتغريات من خالل درجة حتميالهتا 
هذه  من  عامل  كل  تفسري  يتم  سوف  عامل،  كل  يف 
العوامل  حتميالت  مصفوفة  خــالل  من  العوامل 

املدورة كام يف اجلدول ذي العدد )	()		(.

تف�شير النتائج

العامل األول:

يعد هذا العامل من العوامل الرئيسية التي تسهم 
الزائرين  لــدى  الصحي  الوعي  )مستوى  بيان  يف 
خالل زيارة األربعني( اذ يقوم بتفسري )0	0.		( 
من التباين الكيل ويطلق عىل هذا العامل عامل )دور 
الصحي(  الوعي  مستوى  زيــادة  يف  املعنية  اجلهات 
مالحظة  املمكن  ومن  مبارش  نحو  عىل  يؤثر  والذي 
املتغري x8 )الدعم املادي املقدم من قبل وزارة املالية له 
دور يف زيادة تقديم اخلدمات الطبية للزائرين( والذي 
يظهر بتشبع عايل )	0	.0( مما يؤكد عالقته القوية 
بعامل )دور اجلهات املعنية يف زيادة مستوى الوعي 
الصحي( أي كلام كان الدعم املادي املقدم من وزارة 
الطبية  اخلدمات  تقديم  زيادة  اىل  فيؤدي  عاليًا  املالية 
الصحي  الوعي  مستوى  ــادة  زي ثم  ومن  للزائرين 

لدهيم. 

يقومون  املواكب  )أصحاب  للمتغري  بالنسبة  أما 
بتوفري وسائل الوقاية للزائرين( والذي يظهر بتشبع 
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مقداره )			.0( فهو يؤكد عالقته بالعامل االول، 
اذ يظهر ان هنالك دورًا فعاالً ألصحاب املواكب من 
خالل تقديم اخلدمات الطبية للزائرين ومن ثم زيادة 

مستوى الوعي الصحي لدهيم. 

دور  الصحية  )للمؤسسات  للمتغري  بالنسبة  أما 
كورونا(  وباء  ملواجهة  الطبية  املستلزمات  توفري  يف 
يؤكد  فهو   )0.	0	( مقداره  بتشبع  يظهر  والذي 
عالقته بالعامل االول، اذ يظهر ان هنالك دورًا فعاالً 
اخلدمات  تقديم  خالل  من  الصحية  للمؤسسات 
زيادة  ثم  ومن  للزائرين  الطبية 

مستوى الوعي الصحي لدهيم.

العامل الثاين: 

ــل  ــامـ ــعـ ــرس هـــــــذا الـ ــ ــف ــ ي
الكيل  التباين  من   )	0.			(
ويأيت باملرتبة الثانية من اذ االمهية 
النسبية ويشمل كل من املتغريات 
منظامت  دور  يمثل  والذي   :x16

املجتمع املدين يف توعية الزائرين 
مقداره  وبتشبع  كورونا  بوباء 

 .)0.	0(

يمثل  والــذي   :x21 واملتغري 
وسائل  توفري  يف  الشباب  دور 
مقداره  وبتشبع  للزائرين  الوقاية 
يطلق  أن  ويمكن   ،)0.	0(
الساندة(  )اجلهات  بعامل  عليه 
ممثاًل بالشباب ومنظامت املجتمع 
يف  مبارشة  يؤثر  والــذي  ــدين  امل
الصحي  الوعي  مستوى  ــادة  زي
ــن خـــالل زيـــارة  ــري ــزائ لـــدى ال

االربعني. 

الجدول ذو العدد )2( م�شفوفة تحميالت العوامل المدورة

العوامل/

ت ا ملتغري ا
1 2 3 4 5 6 7

X1 .335 -.423 -.321 -.041 .382 -.174 .234

X2 .599 -.313 -.409 .137 .251 -.122 -.015

X3 .602 -.199 -.407 .088 .057 -.145 -.359

X4 .575 -.257 -.363 .223 .107 -.205 -.126

X5 .504 .263 -.167 -.042 -.364 -.033 -.393

X6 .378 .185 -.564 -.236 -.267 .125 .310

X7 .396 .234 -.493 -.195 -.369 .164 .370

X8 .535 .001 .037 -.010 -.242 .347 -.229

X9 .285 -.443 .145 .009 -.247 .562 .121

X10 .395 -.603 .317 -.020 -.046 .220 .287

X11 .364 -.518 .413 -.069 .002 .019 -.079

X12 .544 -.245 .212 -.415 .038 -.087 -.068

X13 .601 -.109 .339 -.314 -.009 -.145 -.102

X14 .583 .216 .284 -.364 -.011 -.288 .187

X15 .322 .082 .279 .325 -.037 -.513 .366

X16 .425 .467 .248 -.034 -.352 -.298 .000

X17 .494 .144 .257 .439 -.103 .134 -.176

X18 .291 -.004 .034 .746 -.132 .055 .233

X19 .475 .380 .200 .264 .027 .111 .043

X20 .443 .395 -.049 .016 .462 .211 -.073

X21 .350 .470 .118 -.185 .394 .205 .120

X22 .310 .363 .097 .025 .519 .303 .054
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العامل الثالث: 

الكيل  التباين  من   )	.			( العامل  هذا  يفرس 
ويشمل  النسبية  االمهية  اذ  من  الثالثة  باملرتبة  ويأيت 
يف  املوجودة  املنشورات  )أن   :x11 املتغريات  من  كل 
الزائرين(  لدى  الوعي  ــادة  زي عىل  تعمل  املواكب 
عليه  يطلق  أن  ويمكن   )0.			( مقداره  وبتشبع 
عامل )االعالم الصحي( والذي يؤثر مبارشة يف بيان 
للزائرين خالل  لدى  الصحي  الوعي  زيادة مستوى 
املجتمع  أن  العامل  هذا  يظهر  اذ  االربعني  ــارة  زي
طرق  طول  عىل  امللصقات  يف  ينرش  ما  مع  يتفاعل 
الزائرين فضال عن ما يوجد داخل املفارز واملواكب 

من ملصقات توعوية. 

العامل الرابع: 

الكيل  التباين  من   )	.0		( العامل  هذا  يفرس 
ويشمل  النسبية  االمهية  اذ  من  الرابعة  باملرتبة  ويأيت 
يف  املجتمعي  الوعي  دور   :x17 املتغريات  من  كل 
مقداره  وبتشبع  كورونا  وبــاء  من  الزائرين  محاية 
التوعية  املنشورات  أمهية   :x18 واملتغري   ،)0.			(
وبتشبع  الزائرين  توعية  يف  الطريق  عىل  املنترشة 
بعامل  عليه  يطلق  أن  ويمكن   ،)0.			( مقداره 
بيان  يف  مبارشة  يؤثر  ــذي  وال املجتمعي(  )الوعي 
مستوى الوعي الصحي لدى للزائرين خالل الزيارة 
االربعينية اذ يظهر هذا العامل أن املجتمع يتفاعل مع 

ما ينرش من منشورات حول جائحة كورونا وكيفية 

كربالء  اىل  املؤدية  الطرق  طول  عىل  منها  الوقاية 
املقدسة فضال عام يوجد داخل املفارز واملواكب من 

منشورات توعوية. 

الف�شل الرابع:

ال�شتنتاجات والتو�شيات

 االستنتاجات:
من . 	 جمموعة  أظهر  العاميل  التحليل  اسلوب  إن 

عنها  الكشف  يصعب  التي  الكامنة  العنارص 
بيان  يف  مبارش  وغري  مبارش  تأثري  هلا  كان  والتي 
خالل  للزائرين  لدى  الصحي  الوعي  مستوى 

الزيارة االربعينية.
)احد . 	 االساسية  املكونات  طريقة  باستخدام 

البيانات  تلخيص  تم  العاميل(،  التحليل  طرق 
يف سبعة عوامل رئيسية فرست )			.		( من 

نسبة التباين.
إن العامل الرئييس هو العامل االول والذي يمثل . 	

الوعي  مستوى  زيادة  يف  املعنية  اجلهات  )دور 
الصحي(، أما العامل الثانوي فكان العامل الثاين 
هلام  كان  اذ  الساندة(،  )اجلهات  عن  عرب  والذي 
تأثري مبارش يف بيان مستوى الوعي الصحي لدى 

للزائرين خالل الزيارة االربعينية.
والذي . 	 الثالث  كالعامل  اخرى  عوامل  هنالك 

يعرب عن)تعزيز الصحة(، والعامل الرابع ويعرب 
عن )الوعي املجتمعي(.

التوصيات: 
من . 	 اليه  التوصل  تم  بام  املعنية  اجلهات  اهتامم 

العملية  تدم  والتي  البحث  خالل  علمية  نتائج 
الصحية.

توفري . 	 عن  فضال  حديثة،  نقل  وسائل  توفري 
وسائل الوقاية للزائرين.
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تساعد . 	 التي  احلديثة  االعالمية  الوسائل  توفري 
كالقنوات  الصحي  الوعي  مستوى  زيادة  يف 
عامة  موجهة  برامج  من  تقدمه  وما  الفضائية 
الزيارة  اثناء  ويف  خاصة،  صحية  واخرى 
االربعينية جيب أن تنشط هذه القنوات الفضائية 
اللقاءات  وبث  املبارش  احلي  النقل  خالل  من 

بمقدمي اخلدمة والزائرين. 
مجيع . 	 بيانات  حتوي  الكرتونية  مكتبة  عمل 

الباحثني لالستفادة منها يف البحوث املستقبلية. 

الهوام�ض 

ابن منظور: لسان العرب، ج		: ص 			.( 	)

حداد وآخرون: املنبع املوسع: ص 0			.( 	)

حداد وآخرون: املنبع املوسع: ص 			.( 	)

سالمة: الصحة والرتبية الصحية: ص 		.( 	)

قنديل: تأثري التدريس بالوسائط......( 	)

االتصال: ( 	) وسائل  عرب  الصحي  الوعي  العكييل: 
ص		.

ودرجة....: ( 	) الصحي  الوعي  مستوى  اإلمامي: 
ص		.

ص ( 	) ودرجة....:  الصحي  الوعي  مستوى  اإلمامي:   
.	0

ص ( 	) االتصال:  وسائل  عرب  الصحي  الوعي  العكييل: 
.		

ص ( 0	) ودرجة....:  الصحي  الوعي  مستوى  اإلمامي: 
.		

ص ( 		) االتصال:  وسائل  عرب  الصحي  الوعي  العكييل: 
.		

املصدر السابق: ص 		. ( 		)

ص ( 		) ودرجة....:  الصحي  الوعي  مستوى  اإلمامي: 
 .		-	0

ص ( 		) االتصال:  وسائل  عرب  الصحي  الوعي  العكييل: 
.		-		

الساعدي: دراسة احصائية لبيان أهم العوامل املؤثرة ( 		)
لإلصابة بمرض الربو عند االطفال: ص	-	.

(		 ) SPSS برنامج

(		 )SPSS برنامج

الم�شادر والمراجع 

الم�شادر:

ابن منظور: لسان العرب، ج 		، ط 	، دار احياء . 	
بريوت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة  العريب،  الرتاث 

لبنان، 				 م.

الصحي . 	 الوعي  مستوى  سعد،  بسام  اإلمامي: 
املرحلة  طلبة  لدى  الصحية  املامرسات  ودرجة 
االساسية يف حمافظة معن، رسالة ماجستري، جامعة 

مؤتة، 	00	 م.

أهم . 	 لبيان  احصائية  دراسة  سامنة،  الساعدي: 
العوامل املؤثرة لإلصابة بمرض الربو عند االطفال، 
املستنرصية،  جملة كلية االدارة واالقتصاد/ اجلامعة 

العدد 	0	، 		0	 م.

سالمة: هباء الدين، الصحة والرتبية الصحية، ط 	، . 	
دار الفكر العريب، القاهرة، مرص، 				 م.

مهدي، . 	 حممد  الدجييل:  جلوب،  حمسن  الكناين: 
أجمد  دار   ،	 ط  الصحي،  الوعي  وتعزيز  التلفزيون 

للنرش والتوزيع، عامن، االردن، 		0	 م. 

صبح، . 	 دار  ط	،  املوسع،  املنبع  وآخرون:  عصام 



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة234

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

بريوت، لبنان، 		0	 م.

بالوسائط . 	 التدريس  تأثري  ابراهيم،  امحد  قنديل: 
والقدرات  للعلوم  الدرايس  التحصيل  املتعددة عىل 
جملة  املعلومات،  بتكنلوجيا  والوعي  االبتكارية 
 ،		 العدد  التدريس،  وطرق  املناهج  يف  دراسات 

جامعة طنطا، مرص،	00	 م. 

	 ..SPSS برنامج

الملحق

اعزاءنا الزائرين الكرام...

لنا  ليتسنى  ادناه  يف  االستبيان  تعبئة  منكم  نرجو 
خالل  للزائرين  الصحي  الوعي  مستوى  ــة  دراس
االربعينية، من خالل وضع عالمة )( يف  الزيارة 
املربع املناسب. شاكرين تعاونكم ومقدرين دعمكم 

من اجل الوصول اىل رضاكم.

قسم اإلحصاء/جامعة كربالء

اجلنس:- ذكر )( انثى )( 	
العمر:- ) ( 	
	  )( ثانوي    )( ابتدائي  الدرايس:-  التحصيل 

جامعي )( عليا )(
املحافظة:- )   ( 	
هل انت مصاب:- نعم )( ال )( 	
هل انت مالمس:- نعم )( ال )( 	

ال اعتقد بشدةال اعتقدال اعلماعتقداعتقد بشدةاألسئلةت

	
هل تعتقد ان لوزارة الصحة دورًا يف توعية املجتمع عن 

خطر وباء كورونا؟

	
هل تعتقد بأن للكوادر الطبية دورًا يف توعية الزائرين يف 

ظل وباء كورونا؟

	
هل تعتقد بأن الدعم املادي املقدم من قبل وزارة املالية له 

دور يف زيادة تقديم اخلدمات الطبية للزائرين؟

	
هل تعتقد بأن ملؤسسات الصحة دورًا يف نرش الثقافة 

والوعي للتصدي لوباء كورونا؟

	
هل تعتقد بأن ملؤسسات الصحة دورًا يف توفري املستلزمات 

الطبية ملواجهة وباء كورونا؟

	
هل تعتقد بأن املالكات الصحية يب أن تراعي األمراض 

املزمنة عند الزائرين؟
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هل تعتقد بأنه توجد مؤسسات صحية خاصة ملواجهة 

وباء كورونا؟

	
هل تعتقد بأن أصحاب املواكب يقومون بتوفري وسائل 

الوقاية للزائرين؟

	
هل تعتقد بأن عمليات التعفري اليومي للمواكب تساعد يف 

الوقاية الصحية؟

		
هل تعتقد بأن ارتداء وسائل الوقاية للعاملني يف املواكب 

تساعد عل احلامية من الوباء؟

		
هل تعتقد بأن املنشورات املوجودة يف املواكب تعمل عل 

زيادة الوعي لدى الزائرين؟

		
هل تعتقد بأن املواكب والزائرين متجاوبني مع توصيات 

املؤسسات الصحية؟

		
هل تعتقد بأن عمل أصحاب املواكب بجزئني يقلل من 

خطر إصابتهم بالوباء؟

		
هل تعتقد بأن تقليل عدد العاملني يقلل من خطر 

اإلصابات؟

		
هل تعتقد بأن وضع خطط عمل يسهل من عمل أصحاب 

املواكب؟

		
هل تعتقد بأن منظامت املجتمع املدين هلا دور يف التوعية 

بخطر وباء كورونا؟

		
هل تعتقد بأن الوعي الصحي واملجتمعي له دور يف محاية 

الزائرين من وباء كورونا؟

		
هل تعتقد بأن منشورات التوعية املنترشة عل الطريق هلا 

دورًا يف توعية الزائرين؟

		
هل تعتقد بأن ملواقع التواصل االجتامعي دورًا يف نرش 

الفيديوهات وطرق الوقاية؟

		
هل تعتقد بأن الزائرين ملتزمون بتوجيهات املرجعية يف 

الوقاية الصحية؟

		
هل تعتقد بأن للشباب دورًا يف توفري وسائل الوقاية 

للزائرين؟

		
هل تعتقد بأن املجتمع يؤدي الدور املطلوب يف تقديم 

اخلدمات؟





237 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

�لمحور �لثقافي و�لفني

دور الزائر الواعي في الت�شدي لجائحة كورونا خالل الزيارة الأربعينية 

م. د. وسن صاحب عيدان 

العتبة العلوية املقدسة - شعبة املكتبة النسوية

lib.woman222@gmail.com

 الملخ�ض

إنَّ عاملية الثورة احلسينية جتعلنا نأخذ من مناهجها الدروس والعرب،فتلك القيم اإليامنية مناهج لتطور الفكر 
اإلنساين نحو إرساء عامل متحرض متآخ خال من الظلم واإلرهاب، وان زيارة األربعني تكتسب بعدها العاملي 
احلسينية  والنهضة  الثورة  وقيم  مبادئ  لكل  إجالل  ألهنا  والطوائف؛  واألمم  للشعوب  املتنوعة  املشاركة  من 
وجتسيد حي للوالء هلا والرباءة من أعدائها، وان تارخيية زيارة اإلمام احلسني يف األربعني ال تعني ارتباطها 
باملايض حرصا، وان كانت قد حثت فيه فعال ضمن مفهومها املعارص، بل أن تارخييتها تعني أزلية استمرارها، 
كام هي أزلية وجود الظلم والفساد وأزلية حتقق اإلصالح، مثلام أن ثوريتها تعني رضورة وحتمية السعي نحو 

اإلصالح والتكامل اإلنساين حتى وان بلغت التضحيات ذروهتا.

تقوم الدراسة بقراءة تصورية جديدة للزيارة يف ظل جائحة كورونا وتعتمد عىل تقيص دور الزائر الواعي 
يف التصدي جلائحة كورونا خالل زيارة االربعني منذ حلظة ظهورها باعتامد مصادر إعالمية عن طريق مطالعة 
ورصد ما نرشته وسائل اإلعالم وبعض املصادر والدراسات خالل تفيش الوباء اعتامدا عىل املنهج الوصفي 
ثم حتليل املعلومات املستقاة من اإلخبار عىل ضوء املنهج التحلييل لتصل إىل نتيجة فيام خيص دور الزائر خالل 
الزيارة واإلجراءات الصحية املتبعة منه وبيان دور العتبة احلسينية املقدسة خالل الزيارة. نسلط الضوء يف هذه 
الدراسة عىل جائحة كورونا وبدايتها والفرق بني الوباء واجلائحة ودورها يف إغالق املساجد وتعطيل الصلوات 
والزيارات، وبعد ذلك نتطرق إىل دور الزائر الواعي يف حماولة التصدي للوباء من خالل مجلة من األمور منها 
التباعد االجتامعي وعدم استعامل إغراض اآلخرين ومعداهتم وارتداء الكاممات واالهتامم بالنظافة الشخصية 
وتنظيم الزيارة وطريقة املسري إىل األمام احلسني ودور العتبة احلسينية يف تنظيم الزيارة بكل إمكانياهتا املادية 

واملعنوية لكوهنا حارضة بقوة يف جائحة كورونا فهي دراسة استقرائية استنتاجيه من الباحثة.

كلامت مفتاحية: الزائر الواعي، الثورة احلسينية، زيارة االربعني، جائحة كورونا.
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 The role of the conscious visitor in addressing the Corona pandemic during

the fortieth visit

Dr. wasana sahib eidan

aleulwiat Holy Shrine - Women's Library Division

 Abstract

The universality of the Husseinian revolution makes us take lessons and lessons from its 
curricula.These faith values   are methods for the development of human thought towards es-
tablishing a fraternal civilized world free from injustice and terrorism, and the visit of the 
forty-year-olds acquires its global dimension from the diverse participation of peoples, nations 
and sects, because it is a veneration of all the principles and values   of the revolution and the 
Husseini renaissance and the embodiment of Living loyalty to her and innocence from her ene-
mies, and the historical visit of Imam Hussein “peace be upon him” at the age of forty does not 
mean her connection with the past exclusively, although she was really motivated by it within 
its contemporary concept. Rather, her history means the eternity of her continuation, as it is the 
eternity of the existence of injustice and corruption and eternal achievement of reform. Just as 
its revolutionary means the necessity and inevitability of seeking reform and human integra-
tion, even if the sacrifices reach their climax.

In this study, we shed light on the Corona pandemic and its beginning and the difference 
between the epidemic and the pandemic and its role in closing mosques and disrupting prayers 
and visits, and then we address the role of the conscious visitor in trying to address the epidemic 
through a number of things, including social distancing, not using other people's objects and 
equipment, wearing masks and paying attention to personal hygiene. The organization of the 
visit and the way to march to Imam Hussain (peace be upon him) and the role of the Hussaini 
shrine in organizing the visit with all its material and moral capabilities, as it is strongly present 
in the Corona pandemic, it is an inductive study deductive from the researcher.

Keywords: the conscious visitor، the Husseini revolution، the Arbaeen visit، the Corona 
pandemic
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المقدمة

إنَّ زيارة األربعني هي جتديد ملصيبة كربالء، تلك 
املصيبة التي مل ولن يشهد العامل هلا نظريا ومل يتعرض 
عىل  حثوا   أالئمة فان  هنا  ومن  ملثلها،  أحد  إي 
إقامة الشعائر عىل اإلمام احلسني دون غريه من 
دور  هلا  احلسني  اإلمام  أنَّ مصيبة  منهم  األئمة، علام 
حاجة  وإهنا  الدينية،  الرابطة  وإدامــة  إبقاء  يف  كبري 
ملحة يف إحياء أمر الرسالة والرسول، فضال عن 

.إحياء أمر األئمة

وهلا  رسالة،  الزيارة  أنَّ  نقرأ  أو  نسمع  ما  كثريًا 
األخــالق  غــرس  إىل  هتــدف  فهي  وأهـــداف،  آداب 
نفوس  يف  واحلكمة  الفضائل  ــاء  وإرسـ احلميدة 
الزائرين، فمنها نتعلم اخلربة، خربة األجيال املاضية 
اختالف  عىل  املحيط  الظرف  مع  الترصف  ونجيد 
دالالت،  من  يتضمنه  ملا  التأمل  خالل  من  إشكاله 
نفسه  اإلنسان  وجد  التجربة،ولقد  تضم  فالزيارة 
عىل  قــدرتــه  ملــدى  حقيقي  وحتــد  اختبار  يف  الــيــوم 
مواجهة جائحة كورونا، التي عصفت بجميع الدول 
كبريها وصغريها يف آن معًا، وباتت هتدد حياة البرش 
وأمنهم لذا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل 
اإلجراءات الوقائية التي اتبعها الزائر الواعي والعتبة 
الزيارة  خالل  للجائحة  للتصدي  املقدسة  احلسينية 

األربعينية.

وخاتة،  ومطلبني  مقدمة  عىل  الدراسة  قسمت 
فضال عن قائمة املراجع تناولت فيها الباحثة الفرق 
الوباء  ومفهوم  كورونا،  وأزمة  واجلائحة  الوباء  بني 
التي انترشت يف  يف الرتاث اإلسالمي وأبرز األوبئة 

التاريخ والسياسة الصحية العامة التي اتذها الزائر 
وجهود  األربعينية  الزيارة  يف  فعالية  الوباء  ملواجهة 
الزيارة  تنظيم  يف  واملعنوية  املادية  احلسينية  العتبة 

األربعينية يف ظل جائحة كورونا.

من  متنوعة  جمموعة  عــىل  ــدراســة  ال اعتمدت 
املراجع كان لبعضها األمهية الكبرية يف إلقاء الضوء 
والعتبة  الواعي  الزائر  اتبعها  التي  اإلجــراءات  عىل 
خالل  كورونا  جلائحة  للتصدي  املقدسة  احلسينية 
زيارة  اليوسف،  امحد  اهلل  عبد  ومنها  األربعني  زيارة 
األربعني والعشق احلسيني الذي استقت منه الباحثة 

معلومات دراستها والعديد من املصادر األخرى.

المطلب الأول: 

اأ-الفرق بين الجائحة والوباء واأزمة كورونا

انتشار فريوس  العاملية إن  أعلنت منظمة الصحة 
كورونا يمثل جائحة عاملية بعد أْن أعلنت عنه مسبقا 
انه وباء يف بداية انتشاره بمدينة ووهان الصينية، لذا 
سنتعرف عىل الفرق بني املصطلحات املستخدمة يف 

التعامل مع فريوس كورونا)	(.

درجات  أعىل  بأهنا  اجلائحة  تصنف  *اجلائحة: 
بانتشاره يف  الفريوس وذلك  انتشار  اخلطورة يف قوة 
أو  قارة  يف  وليس  العامل  يف  جغرافية  منطقة  من  أكثر 
السياسات  بني  التنسيق  من  مزيدا  يتطلب  مما  إقليم، 
الوطنية والعاملية واإلقليمية يف تعزيز الوقاية واحلامية 
العاملية  الصحة  منطقة  وتعد  ــرض،  امل انتشار  من 
الصحية  السياسات  حتديد  يف  العليا  اليد  صاحبة 
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املالئمة للتعامل مع املرض واحلد من انتشاره)	(.

*الوباء: هو انتشار مرض أو فريوس أو جراثيم 
دولة  كانت  سواء  العامل  يف  وحمددة  معينة  منطقة  يف 
مشكلة  هــي  وبالتايل  إقليم،  أو  ــارة  ق أو  واحـــدة 
السياسات  رسم  منه  تتطلب  متجاورة  بدول  تتعلق 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  اإلقليمية 
املراقبة والتوجيه للحد من انتشاره وحتى ال يتحول 

إىل جائحة)	(.

ساللة  كورونا  فريوسات  تعد  كورونا:  *أزمــة 
واسعة من فريوسات RNA ذات الصلة التي تسبب 
والطيور،  اإلنسان  بينها  ومن  الثديات  يف  إمراضا 
التهابات  وتسبب  البرش  الفريوسات  هذه  تصيب 
خفيفة  من  تــرتاوح  أن  يمكن  التي  التنفيس  اجلهاز 
الشائعة  الربد  إذ ترتاوح حدهتا من نزالت  إىل مميتة، 
الرشق  متالزمة  مثل  وخامة  األشــد  ــراض  اإلم إىل 
األوسط التنفسية »مريس« واملتالزمة التنفسية احلادة 

الوخيمة »سارس«)	(.

وهي ذات جزيئات كروية كبرية تقريبا هلا إسقاطات 
بصلية منتفخة وبروزات تشبه الدبابيس،يبلغ متوسط 
نانومرت »			  الفريوس حوايل 			  قطر جزيئات 
ألول  كورونا  فريوسات  اكتشاف  تم  مايكرومرت«، 
مرة يف ثالثينيات القرن املايض عندما تبني ان عدوى 
اجلهاز التنفيس احلادة يف الدجاج املستأنسة نامجة عن 
فريوس التهاب الشعب اهلوائية املعدي IBV ويسبب 
املكتشف مؤخرا كوفيد-		، وهو  فريوس كورونا 
مرض معد يسببه أخر فريوس تم اكتشافه من ساللة 
بوجود  علم  اي  هناك  يكن  ومل  كورونا،  فريوسات 

هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف مدينة 
ووهان الصينية يف كانون األول عام 		0	،ويشتبه 
عىل نطاق واسع يف انه نشأ من اخلفافيش وانتقل إىل 
املرض  من   	0 نحو  الناس  معظم  ويتعاىف  البرش، 
دون احلاجة اىل عالج خاص، ولكن اإلعراض تشتد 
لدى شخص واحد تقريبا من بني كل مخسة أشخاص 
يف  صعوبة  من  فيعاين   		- كوفيد  بمرض  مصابني 
التنفس، وتزداد خماطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة 
صحية  بمشاكل  املصابني  واألشخاص  املسنني  بني 
القلب  أمــراض  آو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  أخرى 

والرئة أو السكري أو الرسطان)	(.

الفريوس يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث 
عىل القلق الدويل، وأكدت حتول الفاشية إىل جائحة 
يوم 		 آذار، اعتبارا من 	 آب 0	0	، حتول مرض 
عىل  تؤثر  جائحة  إىل   		- كوفيد  كورونا  فايروس 

العديد من بلدان العامل)	(.

ب-منظور الوباء في التراث الديني: 

خطرية  أوبئة  اإلنساين  التاريخ  عرب  العامل  واجه 
فريوس  ومؤخرا  والسل  والكولريا  الطاعون  منها 
كــورونــا«،  ــريوس  ف عائلتي  من  وســـارس«  ايبوال 
اجلبال  ومحى  كورونا«،  فصيلة  »من  مريس  فريوس 
القرن، مل تترب البرشية  الصخرية، ولكن منذ حوايل 
فقد  العامل،  حول  اهللع  من  املستوى  هذا  أشاع  وباًء 
ا  أهنَّ أال  الضحايا  من  أكرب  بعدد  سابقة  أوبئة  تسببت 
بقيت حمصورة يف جمتمعات طرفية حمددة ومل تتحول 

إىل ظاهرة عاملية)	(.
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عالقة  عــن  واألديـــان  األوبــئــة  تــاريــخ  يكشف 
تشكيل  يف  ساهم  فكالمها  بينهام،  ومثرية  متشابكة 
أكثر  تفاعل  تارخيية، وهو  أكثر من مرحلة  األخر يف 
التبسيطية، اذ سامهت األديان  التعميامت  تعقيدا من 
حصل  أخر  وحينا  ومآسيها  األوبئة  احتواء  يف  حينا 
اإليامن  ازدهار  إىل  أحيانا  األوبئة  أدت  كام  العكس، 
إىل  أدت  أخــرى  وأحيانا  الدينية،  املؤسسات  أو 
لألوبئة  األشد  الصلة  أن  إىل  اإلشارة  مع  تقويضها، 
هي مع الديانة املسيحية،نظرا إىل أن نطاقها اجلغرايف 
لتفيش  عرضة  أكثر  طبيعية،  وألســبــاب  تارخييا، 
األوبئة  حمطات  كل  مع  أوربا،  يف  بالتحديد  األوبئة 
املجاعات،  وانتشار  املناخية،  واحلروب،واجلوائح 
املجتمع  تواجه  كانت  التي  التحديات  من  وغريها 
تلك  بتداعيات  تتأثر  مجيعها  األديان  كانت  البرشي 
فريوس  أزمــة  أخذنا  ولو  استثناء،  دون  ــات  األزم
العلم  فيه  اعتقد  وقت  يف  ظهر  الذي  احلايل  كورونا 
العلمي،  وتقدمه  التكنولوجي  جمده  لقمة  وصل  انه 
ومع ذلك وبحسب موقع قنطرة االلكرتوين املنشور 
فرنسيس  البابا  هو  ها  0	0	م،  آذار   		 بتاريخ 
أسوار  عىل  معلق  وكأنه  مثري،  مشهد  يف  يبدو  األول 
الفاتيكان وهو يتفل بالقداس الكاثوليكي الرسمي 

الوحيد يف كل ايطاليا)	(.

عىل   		- كوفيد  كورونا  فريوس  وباء  اثر  لقد 
الدين بطرق خمتلفة،بام يف ذلك إلغاء خدمات العبادة 
إلغاء  وكذلك  املــدارس،  وإغالق  األديــان  ملختلف 
املهرجانات واالحتفاالت وإعامل احلج إىل املزارات 
الدينية التابعة ملختلف األديان والطوائف، كام تأثرت 
العامل من فريوس كورونا،  املسيحية حول  الطوائف 

ويرجع  ــاص،  خ بشكل  الكاثوليكية  وتـــرضرت 
إيطاليا،  عرب  الفريوس  انتشار  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك 
وأوقفت  قريبة،  أشباح  مدينة  الفاتيكان  وأصبحت 
املدينة وهي املرة  روما مجيع اجلمهرة الكاثوليكية يف 
األوىل منذ عام 				 خالل التمرد ضد البابوية)	(.

احلرمني  التي تضم  السعودية  العربية  اململكة  أما 
نظمت  فقد  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  الرشيفني، 
خمتلف  من  احلجاج  من  جدا«  »حمدودًا  احلج  موسم 
اجلنسيات من املقيمني فيها بسبب تواصل تفيش وباء 

مرض كوفيد -		 يف اململكة والعامل)0	(.

ج- اأهم الأوبئة التي انت�شرت في التاريخ:

أول تفيش لألوبئة معروف عام 0		 قبل امليالد 
خالل احلرب البيلوبونيسية »بني حلفاء اثينا وحلفاء 
اسربطه«، عىل مر التاريخ البرشي اثرت االوبئة عىل 
تداعيات  االوبئة  هذه  من  للعديد  وكان  احلضارات 
كبرية عىل املجتمع البرشي، بداية من قتل نسب كبرية 
من سكان العامل وصوال اىل جعل البرش يفكرون يف 

اسئلة أكرب عن احلياة والوجود.

طاعون جستنيان 			-			م: يف تقريره الذي . 	
قال  األمريكي،  انسايدر  بيزنس  موقع  نرشه 
ألدبيل  الطاعون  الكاتب ريادركيمبول أن تفيش 
وضع حدا لفرتة حكم إمرباطور بيزنطة يف القرن 
الوباء  هذا  وقتل  االول«،  »جستنيان  السادس 
طاعون  باسم  الراهن  الوقت  يف  يعرف  الذي 
جستنيان بني 0	 اىل 0	 مليون شخص، اي ربام 
ما يعادل نصف سكان العامل يف ذلك الوقت)		(.
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املوت االسود 				-				م: انترش الطاعون . 	
الدبيل يف مجيع انحاء اوروبا، مما اسفر عن مقتل 
نحو 		 مليون شخص، واستغرقت احصائيات 
مستويات عدد السكان يف اوروبا اكثر من 00	 
عام للعودة اىل مستواها قبل العام 				، ومن 
املحتمل ان يكون هذا الوباء اودى بحياة اعداد 
اكرب يف اسيا، وخاصة الصني اذ يعتقد اهنا موطن 
الوباء  التداعيات االخرى هلذا  الوباء، ومن بني 
الذي عرف يف وقت الحق باسم »املوت االسود« 
االقطاعيات  يف  الفالحني  تراجع  بداية  كان 
مستوى  ان  لدرجة  الناس  من  الكثري  مات  اذ 
ذلك  ساهم  الواقع  ويف  ارتفع،  الناجني  معيشة 
العمل،وتنامي احلراك  املزيد من فرص  يف خلق 

االجتامعي ووقف احلروب لفرتة قصرية)		(.

ان . 	 اىل  الكتاب  يشري  		و		:  القرنني  جدري 
اجلديدة  اإلمراض  من  عددا  جلبوا  األوروبيني 
األمريكتني  قاريت  اىل  مرة  ألول  وصلوا  عندما 
مرض  االمراض  هذه  احد  وكان   ،				 عام 
من   %	0 نحو  قتل  معد  مرض  وهو  اجلدري، 
اجلدري  أودى  الفرتة  هذه  وخالل  املصابني، 
 %	0 نحو  اي  شخص،  مليون   	0 قرابة  بحياة 
الوباء  هذا  وساعد  األمريكتني،  السكان  من 
األوروبيني عىل استعامر وتطوير املناطق التي تم 

إخالؤها، وتغيري تاريخ القارتني)		(.

الكولريا 				 - 				: ان وباء الكولريا ظهر . 	
يف جيسور باهلند، وانترش يف معظم انحاء املنطقة 
املاليني  بحياة  وأودى  املجاورة،  املناطق  اىل  ثم 
بريطاين يدعى جون سنو  يتمكن طبيب  ان  قبل 
احلد  طرق  حول  املعلومات  بعض  معرفة  من 

العاملية  الصحة  منظمة  انتشاره،ووصفت  من 
ماليني  و	   	،	 بني  ما  سنويا  تصيب  الكولريا 
ان  املنظمة  املنيس،وقالت  »الوباء  بأهنا  شخص، 
تفيش الوباء السابع الذي بدا عام 				، اليزال 
عدوى  الن  ونظرا  هذا،  يومنا  حتى  مستمرا 
ملوثني  ماء  او  طعام  تناول  عن  ناجتة  الكولريا 
املرض من إحلاق  بجراثيم معينة،فقد تكن هذا 
الرضر بأغلبية ساحقة يف البلدان التي تعاين من 
التنمية  اىل  وتفتقر  للثروة  العادل  غري  التوزيع 

االجتامعية)		(.

وتستمر الكولريا يف تغيري العامل من خالل إحلاق 
تؤثر بشكل  اهنا ال  الفقرية، يف حني  باملناطق  الرضر 

كبري عىل الدول الغنية.

تفشت . 	  :				-				 االسبانية  األنفلونزا 
وباء  باسم  أيضا  املعروفة  االسبانية  األنفلونزا 
 	00 نحو  وأصابت   				 عام  األنفلونزا 
 	0 من  اكثر  قتل  يف  وتسببت  شخص،  مليون 
تفيش  فرتة  وخالل  العامل،  مستوى  عىل  مليونا 
املرض،كانت احلرب العاملية األوىل عىل مشارف 
هنايتها، ومل يكن لدى السلطات املعنية بالصحة 
االوبئة  مع  للتعامل  الكافية  الوسائل  العامة 
كبري  بشكل  تأثريها  يف  ساهم  مما  الفريوسية، 
التالية،سامهت  السنوات  املجتمعات،ويف  عىل 
وطرق  الوباء  انتشار  كيفية  فهم  يف  األبحاث 
تفيش  تاثري  تقليل  عىل  ساعد  منه،مما  الوقاية 

الفريوسات مشاهبة لألنفلونزا بعد ذلك )		(.

	 . 	0 بعد   :				-				 كونغ  هونغ  أنفلونزا 
عام من تفيش األنفلونزا االسبانية، انترش فريوس 
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وتشري  العامل،  إنحاء  مجيع  يف  لألنفلونزا  اخر 
التقديرات اىل ان عدد الوفيات العاملية النامجة عن 
هذا الفريوس بلغ نحو مليون شخص، عرشهم 
كان   ،				 العام  ويف  املتحدة،  الواليات  يف 
هذا الوباء ثالث وباء لألنفلونزا يدث يف القرن 
 				 عام  االسبانية  األنفلونزا  بعد  العرشين، 
ان  ويعتقد   ،				 عام  األسيوية  واألنفلونزا 
الفريوس املسؤول عن األنفلونزا األسيوية تطور 

وعاد اىل الظهور بعد 0	 سنوات)		(.

	 .-				 الوخيمة  احلادة  التنفسية  املتالزمة 
				: تعد مرضا يسببه احد فريوسات كورونا 
ويشبه  البرش،  تصيب  ان  يمكن  التي  السبعة 
بنسبة  اجلديد  كورونا  تركيب  الوراثي  تركيبها 
املرض  اصبح   	00	 العام  ويف  تقريبًا،   %	0
املتفيش الذي نشأ يف مقاطعة غوانغدونغ الصينية 
دولة،واصاب   		 يف  رسيعا  انترش  عامليا  وباء 
اكثر من 000	 شخص وقتل 			 منهم،ومع 
ذلك كانت نتائج تفيش املتالزمة التنفسية احلادة 
الوخيمة لعام 	00	 حمدودة اىل حد كبري بسبب 
جانب  من  العامة  للصحة  املكثفة  االستجابة 
املناطق  عزل  ذلك  يف  العاملية،بام  السلطات 

املصابة واإلفراد املصابني)		(.

أنفلونزا اخلنازير 				-				: هي نوع جديد . 	
من الفريوسات ظهر عام 	00	، اذ اصاب أكثر 
املتحدة،  الواليات  يف  شخص  مليون   	0 من 
 			 			و  بني  العاملية  الوفيات  عدد  وتراوح 
»انفلونزا  اسم  الفريوس  هذا  عىل  ويطلق  الفا، 
اىل  اخلنازير  من  انتقلت  اهنا  يبدو  اخلنازير« ألنه 
البرش، وخيتلف عن مرض األنفلونزا العادية يف 

ان 0	% من الوفيات املرتبطة بالفريوس شملت 
اشخاصا تقل أعامرهم عن 		 عاما، عىل عكس 

وفيات األنفلونزا العادية)		(.

المطلب الثاني: 

اأ-ال�شيا�شة ال�شحية العامة التي اتخذها الزائر 

لمواجهة الوباء فعالية في زيارة الربعين:

املباركة  االربعني  زيــارة  اثناء  امليش  ظاهرة  تعد 
فرصة حقيقية ملعاجلة اإلمراض وبخاصة اإلمراض 
النفسية املعقدة مثل الكآبة واخلوف والتوتر، ويتميز 
عالج امليش يف زيارة االربعني املباركة بعنارص ال تتوفر 
واملشاركة  اجلمعي  السلوك  يلعب  ذا  نطاقه،  خارج 
اجلمعية دورا ملحوظا يف فاعلية العالج، فال شك ان 
مشاركتك للماليني من الناس يف أداء هذه املامرسة، 
سوف تتلف طبيعتها ونتائجها عن ممارستك للميش 
امليش ضمن  أن  االخرين،  ومنعزل عن  فردي  بنحو 
ويمنح  املامرسة  ألفة  من  يزيد  املليونية  املسرية  هذه 
الشعور باألمن، كام يرفع من معنويات املامرس ببذل 

اجلهد املضاعف واملواظبة واالستمرار)		(.

اثناء  تقدم  التي  اخلدمات  فان  ذلك،  جانب  اىل 
ــرشاب  وال كالطعام  املتطوعني  قبل  مــن  الطريق 
املعنوي  والتحفيز  االسرتاحة  حمطات  أو  واملسكن 
الذي يتبادله اجلمهور املؤمن يكاد ان ال يتوفر نظريًا 
له يف مجيع انحاء العامل، وأن امليش يف زيارة األربعني 
ملجرد  يميش  ال  فاملايش  العبادية،  النية  برشف  يتميز 
الرياضة أو حتسني حالته الصحية فحسب، بل ينطلق 
املامرسة  خالل  من  وجل  عز  اهلل  اىل  التقرب  نية  من 
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ومواصلة  التفاعل  من  زمخا  يمنحه  ما  وهذا  عينها 
جراء  يصل  هذا  املزدوج،  بالرضا  والشعور  األداء 
العمل وفق النية العبادية عىل رضا اهلل وهو ما يرتتب 
املرء  تقييم  يف  االجيابية  والنظرة  النفيس  الرضا  عليه 
لذاته، ومن جهة أخرى فان اآلثار املوضوعية املرتتبة 
وما  املقصد  بنبل  للتذكري  حاجة  امليش  ظاهرة  عىل 
بالنسبة  امليش  يف  املشارك  عىل  ذاته  النبل  به  ينعكس 
املباركة،  االربعني  ــارة  زي خــالل  املــيش  ممــارس  اىل 
واإلباء  والصرب  الطهر  ملوكب  بمواساته  يعتقد  فهو 
والسيدة   العابدين زيــن  وموكب  والشهداء 
زينب الذي اقرتنت رموز وطقوس هذه الزيارة 

هبام)0	(.

اثناء  وقائية  اجراءات  اتاذ  الواعي  الزائر  وعىل 
االماكن  جتنب  منها  كربالء  اىل  امليش  شعرية  اداء 
لفريوس  احلامل  الشخص  يبدو  قد  ألنه  املزدمحة، 
املــرض،  ــراض  اع عليه  تبدو  ال  اذ  سليام  كــورونــا 
 		 تبلغ  والتي  الفريوس  حضانة  فرتة  طول  وذلك 
يوما، الن ال يمكن تنبؤ بمن يمل الفريوس ومن ال 
يمله، وبسبب إمكانية نقل العدوى لآلخرين حتى 
مع عدم ظهور إعراض املرض عىل حامل الفريوس، 
قدر  املزدمحة  األماكن  يف  التواجد  بتجنب  فينصح 
يف  الوقائية  اإلجــراءات  بإتباع  االلتزام  مع  اإلمكان 
مناسبة  مسافات  عىل  واحلفاظ  الــرضورة،  حاالت 
بني الناس، اذ ينبغي االبتعاد ملسافات مناسبة عن اي 
الربد أو اي من اعراض  شخص تظهر عليه نزالت 
كورونا وتقدر املسافات املناسبة تقريبا بحوايل نصف 
مرت إىل مرتين لتجنب التعرض ألي قطرات أو رذاذ 
اليدين  غسل  املريض،وجيب  الشخص  عن  يصدر 
اليدين  تطهري  او  والصابون  باملاء  متكرر  بشكل 

بمنظفات ومطهرات كحولية االساس ملدة 0	 ثانية 
عندما  ألنه  باليدين  العينني  ملس  وعدم  االقل،  عىل 
يكون  أن  دون  املصاب  الشخص  يسعل  أو  يعطس 
أو  القطرات  عرب  الفريوس  خيرج  قناع،  اي  مرتديا 
الرذاذ املتطاير وينترش يف املكان املحيط به من مقاعد 
يلمس  وعندما  االسطح،  من  وغريها  طاوالت  أو 
شخص آخر هذه االشياء ثم يالمس عينيه أو انفه أو 
فمه، فانه يصاب بالعدوى من خالل هذه الوسائط، 
إذ يمكن أن يظل فريوس كورونا نشطًا ملدة 		 ساعة 

عىل األسطح)		(.

املناديل  يستخدم  أنَّ  الواعي  الزائر  عىل  وجيب 
والسعال،  العطس  خالل  وانفه  فمه  لتغطية  الورقية 
استعامهلا بشكل فوري مع  منها عقب  يتخلص  وأن 
واملطهرات،  والصابون  باملاء  اليدين  بغسل  االلتزام 
وينصح بارتداء الكاممة لتغطية منطقة الفم واألنف، 
وبمجرد ارتداء الكاممة جيب عدم ملسها لتجنب انتقال 
مسببات العدوى اىل أصابع اليدين ومنها إىل أسطح 
بالعدوى،  مصابون  آخــرون  أشخاص  يلمسها  قد 
خلعها  يفضل  اذ  الكاممة  مع  بحذر  التعامل  وجيب 
بشكل آمن والتخلص منها بداخل كيس بالستيكي، 
اذا كانت من الكاممات التي تستخدم ملرة واحدة وأن 
يمل معه كاممات إضافية، وجيب احلرص عىل تناول 
وتعزيز  صحيح،  بشكل  املطهية  الغذائية  الوجبات 
الصحة  منظمة  تقول  إذ  الشخصية،  النظافة  تدابري 
الشخصية  والنظافة  بانتظام  اليدين  غسل  أن  العاملية 
أوجــدت  إذ  الــعــدوى،  لتجنب  رضوريـــان  أمــران 
معقامت  هبا  حمطات  احلسيني  الطريق  عىل  املواكب 

مضادة للبكرتيا)		(.
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ب-جهود العتبة الح�شينية المادية والمعنوية 
جائحة  ظل  في  الربعين  زيارة  تنظيم  في 

كورونا.

إعداد خطط  املقدسة عن  العتبة احلسينية  أعلنت 
جديدة لتامني الزائرين واملعزين ومحايتهم من تفيش 
جائحة كورونا خالل زيارة االربعني، وقال املهندس 
عباس صاحب مسؤول شعبة تطيط حركة الزائرين 
التابعة لقسم حفظ النظام يف حديثه للموقع الرسمي 
انه: »تت املبارشة بوضع خطط خاصة بزيارة االربعني 
الزائرين  سالمة  عىل  املحافظة  اىل  هتدف  العام  هلذا 
واملعزين من تفيش فريوس كورونا، وانه قد تم وضع 
اخلدمية  االقسام  مجيع  مع  بالتعاون  تفصيلية  خطة 
هبا  العمل  سيتم  إذ  احلسينية،  للعتبة  التابعة  وغريها 
هو  اخلطط  تلك  بني  ومن  االربعني،  زيــارة  خالل 
عزل مسري الزائرين واملواطنني عن املواكب احلسينية 
ثالثة  اىل  االربعني  زيــارة  مراسم  يف  ستشارك  التي 
الزائرين والثاين  اقسام وممرات رئيسية، األول ملسري 
عىل  للحفاظ  للمواطنني  والثالث  املواكب  ملسري 
التباعد  عىل  والعمل  التجمعات  من  املعزين  سالمة 
عليها  اكدت  التي  بالتوصيات  وااللتزام  االجتامعي 

املرجعية الدينية العليا ووزارة الصحة)		(.

وبني انه تم العمل عىل اعداد خطة متكاملة ملنطقة 
املسقفات  ستكون  اذ  الرشيفني،  احلرمني  بني  ما 
الكبرية للحركة ذهابا وايابا بني مرقد االمام احلسني 
فيام  التنقل،  انسيابية  لتسهيل   العباس واخيه 
املفارز  بني  موحدة  خارطة  وضع  الشعبة  تواصل 
مجعية  مع  وبالتعاون  الصحية  والــكــوادر  الطبية 

كشافة الوارث، وبالتنسيق مع مستشفى االمام زين 
العابدين لتقديم كافة اخلدمات الطبية والصحية 
الوارث  مطبعة  مع  التنسيق  وتم  للزائرين،  وغريها 
»بروشور«  لطبع  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
دليل الزائرين، وسيتم نرشه وتوزيعه يف مجيع مداخل 
حمافظة كربالء املقدسة واملناطق احليوية وحتى املدينة 

القديمة القريبة من احلرم املطهر، إلرشاد الزائرين.

املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة  قسم  وأعلن 
عن املبارشة باخلطة اخلاصة الستقبال زيارة أربعينية 
اإلمام احلسني هلذا العام وسط إجراءات وقائية 
مشددة تزامنا مع الظرف الصحي الذي يعيشه البلد 

جراء تفيش جائحة كورونا)		(.

التابع  احلسينية  املواكب  تنظيم  قسم  وكشف 
املبكرة  االستعدادات  عن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
العزاء  مواكب  الستقبال  التحضريية  واإلجــراءات 
املواكب  أصحاب  مع  باالتفاق  األربعني  زيــارة  يف 
الطارئة  احلاالت  ملعاجلة  معينة  وضوابط  آليات  عىل 
خالل الزيارة التي ستشهد يف هذا العام حتديا صحيا 
كبريا، اذا قال السيد مازن الوزين معاون رئيس قسم 
قبل  من  مبارش  »بتوجيه  احلسينية:  املواكب  تنظيم 
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
بالعمل باخلطة اخلاصة  بارش القسم ويف وقت مبكر 
رفع  تضمنت  اخلطة  أن  مبينًا  األربــعــني،  بــزيــارة 
احلسني  االمام  مرقد  اىل  املؤدية  اخلاصة  التجاوزات 
وأخيه العباس هبدف توسعة الطرق والشوارع 
واخلدمية  االمنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  الرئيسية، 
وبقيه االقسام مع وضع خطة خاصة لدخول املواكب 
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احلسينية للعتبتني املقدستني، ومنطقة ما بني احلرمني 
الزائرين  حلركة  اكرب  انسيابية  يضمن  بام  الرشيفني، 

واملعزين)		(.

املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة  قسم  وأعلن 
عن املبارشة باخلطة اخلاصة الستقبال زيارة اربعينية 
االمام احلسني، وسط اجراءات وقائية متشددة 
جراء  البلد  يعيشه  الذي  الصحي  الظرف  مع  تزامنا 
كريم  القسم  رئيس  وقــال  كورونا،  جائحة  تفيش 
نصب  »تم  الرسمي  للموقع  حديث  يف  االنباري 
»لتكون   »زينب العقيلة  صحن  داخل  قواطع 
الصحن  داخل  قواطع  ونصب  للمفقودين«،  مركزا 
مسار  لتحديد  النساء  جهة  من  املطهر  احلسيني 
الدخول واخلروج، باإلضافة اىل نصب جدار فاصل 
للشارع ذهابا وإيابا هبياكل حديدية من باب الكرامة 
اىل باب قايض احلاجات من اخلارج،ومضاعفة عمل 

.)		(Ro حمطات مياه الـ

ايضا  املقدسة  احلسينية  العتبة  ادارة  واعلنت 
املحافظات  خمتلف  من  متطوع   	000 مشاركة  عن 
 ،العراقية خلدمة الزائرين يف مرقد االمام احلسني
وقال عضو ادارة العتبة فاضل عوز يف حديث للموقع 
الدينية  املرجعية  ممثل  توجيه  عىل  »بناء  ان  الرسمي 
العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 
النظام  حفظ  قسم  عمل  الكربالئي،  املهدي  عبد 
وبمساندة مجيع اقسام العتبة احلسينية املقدسة بخطة 
 		000 بمشاركة  االربعني،  زيــارة  خالل  خاصة 
متطوع من عدة حمافظات عراقية،  منتسب و000	 
واضاف أن املتطوعني هلم مشاركات سابقة مع قسم 
خدمة  يف  للعمل  املاضية  السنوات  يف  النظام  حفظ 

ومنهم  السالم«،  »عليه  الشهداء  سيد  اربعينية  زوار 
الطبية  اخلدمات  لتقديم  جامعات  واساتذة  اطباء 
واخلدمية واالمنية،وعدد منهم يقومون بالتفتيش يف 
الزائرين  لدخول  الرئيسية  االبواب  من  خمتلفة  نقاط 
تنظيمية  جماميع  وجود  اىل  باإلضافة  املطهر،  للحرم 
املواكب  ومسري  الــزائــريــن  حركة  بتسهيل  تقوم 

احلسينية)		(.

معاينة  لنا  تسنى  اذ  نقول:  سلف  ما  عىل  تأسيسا 
وغريهم  العراقيون  واملؤمنات  املؤمنون  به  يقوم  ما 
زيــارة  موسم  اثناء  متعددة  خمتلفة  جنسيات  من 
له  لوقفنا حيال مرشوع مجاهريي ال نظري  االربعني، 
التطوعي،  العمل  عىل  والتشجيع  املامرسة  حقل  يف 
من  االالف  مــئــات  عــىل  نفسه  املــوســم  يتوفر  اذ 
املتطوعني يتوزعون عىل عرشات االالف من الفرق 
واهليئات امليدانية ام ما يصطلح عليه يف ثقافة الزيارة 
كربالء،  اىل  املؤدية  الطرق  كافة  عىل  بـ»املواكب«، 
الطريق  وبخاصة  العراقية،  احلــدود  بدايات  ومن 
الطويل الذي يربط بني حمافظات جنوب العراق وبني 
كربالء املقدسة، اذ تظهر عىل هذا الطريق كل إشكال 

األصالة واملروءة والقيم العراقية الكريمة)		(.

من  أنفسهم  املتطوعون  بــه  يقوم  ملــا  وبالنظر 
من  به  يقومون  ما  إحصاء  يمكننا  ال  نشاطات، 
من  يبذلونه  ما  إحصاء  يمكننا  ال  كام  نشاطات، 
العملية  هذه  تتطلب  اذ  وأمــوال،  جهود  ومن  وقت 
متخصصة  إحصائية  لدائرة  التأسيس  اإلحصائية 
حجم  لضخامة  نظرا  إحصائية،  دائرة  من  ألكثر  بل 
عنارص  وأدواهتا،وازدياد  أنشطتها  وتشعب  الظاهرة 
املشاركني فيها خدمة وممارسة، ففي كل عام تشرتك 
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عام  كل  ويف  ذاهتا،  املامرسة  ألحياء  جديدة  عنارص 
أنشطة وأشياء وإشكال خمتلفة، ويف كل عام  تتجدد 
يبتكرها  التي  التطوعية  األنشطة  من  أنواع  نكشف 
املؤمنون واملؤمنات، فيقومون بأخذ الزوار إىل بيوهتم 
ويضعون  هلم  هدية  جديدة  مالبس  هلم  ويقدمون 
بالطعام ويضيفوا أرصدة هلواتفهم  هلم موائد عامرة 
جيدوها  ال  درجة  إىل  راحتهم  عىل  والسهر  النقالة 
أصحاب  مشاهري  عند  وال  العاملية  الفنادق  ارقي  يف 

الكرم والضيافة)		(.

يف الواقع ان الدارس يري فيام يذكر ويسجل من 
بعض  أن  حتى  الناس  من  االمة  هلذه  تطوعية  اعامل 
املتطوعني يتفننون يف إعامهلم اىل درجة االبداع، وأن 
كانت بعض االعامل العفوية ما يشد الناظر اليها اكثر، 
وذلك لصفاء وإخالص طبيعتها وعدم تكلفها،فقد 
خييط  بالعراء  جالسا  اسكافيا  الطريق  عىل  يشاهد 
به،  بام يقوم  يتهلل فرحا  املشاة جمانا، ووجهه  أحذية 
وتكون هذه حالته طيلة موسم الزيارة، ورجال يدفع 
عليها  يبدو  امرأة  عليه  جتلس  كانت  متحرك  كريس 
اهنا عاجزة عن امليش، ويف اثناء امليش يصل اىل رجل 
كأسا  الرجل  فاخذ  للزوار،  اللبن  من  كاسات  يقدم 
بالكاس  انشغاله  بسبب  ما  نوعا  ارتبك  وقد  منه، 
ودفع الكريس املتحرك، واذا بشاب يأيت صوب ذلك 
الرجل ليبارش دفع الكريس بكل عفوية طالبا منه أن 
يرشب عىل مهله، والراصد ملالمح ذلك الشاب من 
زاوية نفسية يالحظ االنسانية والطبيعة والتجرد من 

التكلف والتصنع والتمثيل)0	(.

القول  من  الكثري  هناك  ان  بل  ليس هذا فحسب 
وربام  االنسانية،  باملعاين  املتوشح  املشهد  هذا  حول 

السلوكيات يف ممارسة  أن مشاهدة هذه  البعض  جيد 
تنشئ  اهنا  بيد  مألوفة  اشياء  املباركة  األربعني  زيارة 
ذلك  سلوك  فان  واالعتبار،  الغنى  مكثفة  بدالالت 
الشاب ينم عن احساس فوق مستوى الرفاهة وذوق 
التفاصيل،  ادق  اىل  وتضامن  اخــاذة  واريية  رفيع 
واالخالق  والقيم  باملثل  منصهرة  مثالية  حالة  اهنا 

الفاضلة.

الخاتمة 

توصلت الدراسة اىل نتائج يمكن إمجاهلا بحسب 
األيت:

يف . 	 تصب  كلها  كثرية  ثامر  األربعني  لزيارة  إن 
تأصيل الرشيعة اإلسالمية والعودة هبا اىل اصوهلا 
والسيام  وامليادين  اإلبعاد  خمتلف  يف  احلقيقية 
عاليا  جتسيدا  فيها  يتجسد  الذي  اإلنساين  البعد 
ويف خمتلف موارده ومعانيه، فهي حتقق التعاطي 
االجتامعي، بل يكون هذا التعاطي مؤثرا بوصفه 
جمموعة  تنظيم  يكون  من خالله  اعتبارية  قاعدة 
الرتبية  فتحقق  اإلسالم  ينشدها  التي  القيم  من 
وقواعدها  أصوهلا،  إحياء  خالل  من  اإلنسانية 

املعيارية وضوابطها العامة املفيدة.
الوقائي . 	 الصحي  باجلانب  الالزم  االهتامم  ايالء 

أحد  هو  الصحي  األمن  إن  باعتبار  ورعايته 
دعائم األمن العام والنظام العام يف إي بلد. 

خالل . 	 من  املجتمع  يف  الصحية  التوعية  تعزيز 
والتقييد  واحلذر  للوقاية  كافة  اإلعالم  وسائل 
اجلهات  تصدرها  التي  الصحية  بالتعليامت 

املختصة. 
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تكريس املسامهات التطوعية االجيابية املجتمعية . 	
بأمهية  الوعي  ونرش  املتطوعني  فرق  خالل  من 

املسؤولية املجتمعية يف هذا املجال.
القانونية . 	 الوسائل  وبكل  بحزم  التصدي 

ألهنا  مروجيها،  ومالحقة  لإلشاعات 
واخلوف  القلق  وتزيد  األمني  الوضع  تربك 

واالضطراب يف جمتمع الزيارة.

الهوام�ض 

اجليوسياسية ( 	) التحوالت  تقارير:  الرشقاوي،  حممود 
لفريوس كورونا وتأكل النيوليربالية، قناة اجلزيرة، 		 

آذار 0	0	، ص	.

مارك سيغل، كل ما حتتاج معرفته عن اجلائحة، ترمجة: ( 	)
العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  املحسن،  عبد  سامر 

	00	(، ص			.

صحة ( 	) جماالت  يف  الوبائيات  علم  اهلل،  خلف  شعبان 
 ،)	0		 العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  االنسان، 

ص		.

“جملة“، ( 	) »العريب«،  كورونا،  فريوس  حسونة،  حممد 
القاهرة، العدد 0		، عام 		0	، ص			. 

الرسيري ( 	) العالجي  التدبري  املعنونة:  الوثيقة  أنظر   
ملرىض كوفيد -		: إرشادات مبدئية، منظمة الصحة 

العاملية، 0	0	، ص 	.

يف ( 	) اجلديد  والبحوث،  للدراسات  احلضارة  مركز 
مركز  )القاهرة:  العامل،  يف  واملسلمني  االسالم  حالة 

الدراسات، 		0	(، ص			.

حممد ابطوي، دراسة الوباء وسبل التحرر منه »سلسلة ( 	)
كورونا وتداعياهتا«، )بريوت: املركز العريب لألبحاث، 

0	0	(، ص	.

فريوس ( 	) ازمة  ظل  يف  الدين  خماطر  طلحة،  الوليد 

 ،		 العدد  ))جملة((،  سياسات((  ))موجز  كورونا، 
عام 0	0	، ص	.

))مدارات ( 	) كورونا،  فريوس  املحاوييل،  سعد  أجمد 
ايرانية(( ))جملة((، إيران، العدد الثامن، 0	0	، ص 

.		

كتاب ( 0	) دار  )االمارات:  اجلائحة،  املطريي،  حممد  نورا 
للنرش، 		0	(، ص			.

والدين ( 		) العلم  بني  تأمالت  العال،  عبد  فتحي  حممد 
اجلامعية،  املعرفة  دار  )القاهرة:  ج	،  واحلضارة، 

0	0	(، ص		.

العلمية ( 		) املوسوعة  الفكر/  دار  يف  البحوث  مكتب 
الشاملة، )لبنان: دار الفكر، 		0	(، ص 0	.

من ( 		) القاتلة  االوبئة  عواصف  سمري،  ويدوس  حممد 
الكتب  دار  )بريوت:  كورونا،  فريوس  اىل  الطاعون 

العلمية، 0	0	(، ص		.

كيفن ديفس، كرسة شيفرة املوروثات اجلينوم، تعريب: ( 		)
 ،)	00	 العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  القييس،  يارس 

.			

العلوم، )السعودية: ( 		) املغرم، قبس من  عبد اهلل بن عيل 
مكتبة فهد الوطنية، 0	0	(، ص		.

ماهر امحد صويف، املوسوعة الكونية الكربى، )القاهرة: ( 		)
املكتبة العرصية، 	00	(، املجلد 		، ص			.

العربية: ( 		) اىل  نقله  املستثمرين،  من  باليني  خانا،  تارون 
العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  التوبة،  حممود  حممد 

		0	(، ص			.

سفيان خلف اهلل، انفلونزا اخلنازير، )القاهرة: جمموعة ( 		)
النيل العربية، 	00	(، ص0		.

دار ( 		) )بريوت:  واملعنى،  األمل  سياسة  احلطاب،  فرج 
الرافدين، 		0	(، ص			.

االربعن ( 0	) لزيارة  امليش  الساعدي،  الواحد  عبد  حبيب 
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�لمحور �لثقافي و�لفني

وباقي االئمة، ))االصالح احلسيني(( ))جملة((، العتبة 
احلسينية املقدسة، السنة الثانية، عام 		0	، ص 			.

الدين يف مواجهة جائحة فريوس ( 		) الظليفي، دور  هاين 
))مدارات  االوسط،  الرشق  جمتمعات  يف  كورونا 
 ،	0	0 عام  التاسع،  العدد  ))جملة((،  ايرانية(( 

ص			.

فرصة ( 		) كورونا  جائحة  املغري،  ربه  عبد  حممد  حممد 
العدالة االنسانية، ))الدراسات االسرتاتيجية  لتحقيق 
املجلد  املانيا،  ))جملة((،  الفرص((  وادارة  للكوارث 

الثاين، العدد اخلامس، عام 0	0	، ص		.

املواكب ( 		) مسار  سيكون  كورونا...هكذا  تفيش  ظل  يف 
مرقد  يف  األربعني  زيارة  خالل  والزائرين  احلسينية 
األمام احلسني ومنطقة ما بني احلرمني، املوقع الرسمي 
 https://imamhussain.org/،للعتبة احلسينية املقدسة

news/

(		 )-https://urnewsagency. :وكالة اور االخبارية املوقع
com

حسيني ( 		) موكب  كل  يف  صحية  واخرى  امنية  خلية 
خالل زيارة االربعني، املوقع الرسمي للعتبة احلسينية 

https://imamhussain.org :املقدسة

عني ( 		) وكالة  كربالء،  يف  االربعني  زيارة  مراسيم  انتهاء 
https://aynaliraqnews.com :العراق نيوز: املوقع

يف ( 		) متطوع  االف   	 مشاركة  عن  تعلن  احلسينية  العتبة 
https:// املوقع:  نيوز،  العهد  وكالة  االربعني،  زيارة 

alahadnews.netK

االربعني ( 		) زيارة  الساعدي،  هادي  الرضا  عبد  حممد 
دالالت وافاق، )بريوت: باقيات، 		0	(، ص			.

والعشق ( 		) االربعني  زيارة  اليوسف،  امحد  اهلل  عبد 
احلسيني، )القطيف: اطياف للنرش، 		0	(، ص		.

صادق املخزومي، زيارة االربعني دراسة سوسيولوجية ( 0	)

البصائر،		0	(،  ومكتبة  دار  )لبنان:  ميدانية، 
ص			.

 الم�شادر والمراجع
))مدارات . 	 كورونا،  فريوس  املحاوييل،  سعد  أجمد 

ايرانية(( ))جملة((، إيران، العدد الثامن، 0	0	.

انتهاء مراسيم زيارة االربعني يف كربالء، وكالة عني . 	
https://aynaliraqnews.com :العراق نيوز: املوقع

تارون خانا، باليني من املستثمرين، نقله اىل العربية: . 	
العبيكان،  مكتبة  )الرياض:  التوبة،  حممود  حممد 

.)	0		

حبيب عبد الواحد الساعدي، امليش لزيارة االربعني . 	
))جملة((،  احلسيني((  ))االصالح  االئمة،  وباقي 

العتبة احلسينية املقدسة، السنة الثانية، عام 		0	.

حسيني . 	 موكب  كل  يف  صحية  واخرى  امنية  خلية 
للعتبة  الرسمي  املوقع  االربعني،  زيارة  خالل 

https://imamhussain.org :احلسينية املقدسة

)القاهرة: . 	 اخلنازير،  انفلونزا  اهلل،  خلف  سفيان 
جمموعة النيل العربية، 	00	(.

شعبان خلف اهلل، علم الوبائيات يف جماالت صحة . 	
االنسان، )بريوت: دار الكتب العلمية، 		0	(.

دراسة . 	 االربعني  زيارة  املخزومي،  صادق 
ومكتبة  دار  )لبنان:  ميدانية،  سوسيولوجية 

البصائر،		0	(.

والعشق . 	 االربعني  زيارة  اليوسف،  امحد  اهلل  عبد 
احلسيني، )القطيف: اطياف للنرش، 		0	(.

العلوم، . 0	 من  قبس  املغرم،  عيل  بن  اهلل  عبد 
)السعودية: مكتبة فهد الوطنية، 0	0	(.

العتبة احلسينية تعلن عن مشاركة 	 االف متطوع . 		
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املوقع:  نيوز  العهد  وكالة  االربعني،  زيارة  يف 
 https://alahadnews.netK

فرج احلطاب، سياسة األمل واملعنى، )بريوت: دار . 		
الرافدين، 		0	(.

مسار . 		 سيكون  هكذا  كورونا...  تفيش  ظل  يف 
املواكب احلسينية والزائرين خالل زيارة األربعني 
احلرمني،  بني  ما  ومنطقة  احلسني  األمام  مرقد  يف 
https:// املقدسة:  احلسينية  للعتبة  الرسمي  املوقع 

imamhussain.org/news/

اجلينوم، . 		 املوروثات  شيفرة  كرسة  ديفس،  كيفن 
تعريب: يارس القييس، )الرياض: مكتبة العبيكان، 

.)	00	

اجلائحة، . 		 عن  معرفته  حتتاج  ما  كل  سيغل،  مارك 
مكتبة  )الرياض:  املحسن،  عبد  سامر  ترمجة: 

العبيكان، 	00	(.

الكربى، . 		 الكونية  املوسوعة  صويف،  امحد  ماهر 
)القاهرة: املكتبة العرصية، 	00	(، املجلد 		.

منه« . 		 التحرر  وسبل  الوباء  دراسة  ابطوي،  حممد 
سلسلة كورونا وتداعياهتا، )بريوت: املركز العريب 

لألبحاث، 0	0	(.

حممد حسونة، فريوس كورونا، »العريب«، »جملة«، . 		
القاهرة، العدد 0		، عام 		0	.

حممد عبد الرضا هادي الساعدي، زيارة االربعني . 		
دالالت وافاق، )بريوت: باقيات، 		0	(.

حممد فتحي عبد العال، تأمالت بني العلم والدين . 0	
اجلامعية،  املعرفة  دار  )القاهرة:  ج	،  واحلضارة، 

.)	0	0

كورونا . 		 جائحة  املغري،  ربه  عبد  حممد  حممد 

))الدراسات  االنسانية،  العدالة  لتحقيق  فرصة 
الفرص((  وادارة  للكوارث  االسرتاتيجية 
))جملة((، املانيا، املجلد الثاين، العدد اخلامس، عام 

.	0	0

الرسيري . 		 العالجي  التدبري  كذلك،  حممد  حممد 
ملرىض كوفيد -		، منظمة الصحة العاملية،0	0	.

حممد ويدوس سمري، عواصف االوبئة القاتلة من . 		
الطاعون اىل فريوس كورونا، )بريوت: دار الكتب 

العلمية، 0	0	(.

حممود الرشقاوي، تقارير: التحوالت اجليوسياسية . 		
لفريوس كورونا وتأكل النيوليربالية، قناة اجلزيرة، 

		 آذار 0	0	.

يف . 		 اجلديد  والبحوث،  للدراسات  احلضارة  مركز 
حالة االسالم واملسلمني يف العامل، )القاهرة: مركز 

الدراسات، 		0	(.

العلمية . 		 الفكر/املوسوعة  دار  يف  البحوث  مكتب 
الشاملة، )لبنان: دار الفكر، 		0	(.

دار . 		 )االمارات:  اجلائحة،  املطريي،  حممد  نورا 
كتاب للنرش، 		0	(.

جائحة . 		 مواجهة  يف  الدين  دور  الظليفي،  هاين 
االوسط،  الرشق  جمتمعات  يف  كورونا  فريوس 
التاسع، عام  العدد  ايرانية(( ))جملة((،  ))مدارات 

.	0	0

		 .https://urnewsagency. :وكالة اور االخبارية املوقع
com

فريوس . 0	 ازمة  ظل  يف  الدين  خماطر  طلحة،  الوليد 
العدد  ))جملة((،  سياسات((  ))موجز  كورونا، 

		، عام 0	0	.
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المحور الخام�ض:

محور التنمية الب�شرية
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محور �لتنمية �لب�صرية

اإ�شهامات ال�شرائح اله�ّشة في الزيارة الأربعينية 

توثيق وم�شاهدات

أ. م. سمري خليل شمطو أ. د. مكي عبد جميد
  كلية العلوم السياحية-جامعة كربالء  كلية العلوم السياحية-جامعة كربالء

maqi.alrobaiy@uokerbala.edu.iqsemir.khelil@ uokerbala.edu.iq

الملخ�ض 

تتواءم خدمات الضيافة املجانية؛ املتعددة واملتنوعة التي تقّدمها رشائح املجتمع املختلفة يف الزيارة األربعينية 
املباركة، والتي هيفو الزائرون إىل زيارة اإلمام احلسني واإلقامة عّدة أيام يف مدينة كربالء املقدسة. 

ويتنافس مقدمو خدمات الضيافة املجانية يف تقديم أنواع اخلدمات اخلاصة بالضيافة، ومن رشائح املجتمع 
املختلفة كافة، وال يقف الفقر أو العوق بأشكاله، والذي تتسم به الرشائح اهلّشة عائقًا يف التنافس لتقديم أفضل 

تلك اخلدمات املجانية، أو املشاركة يف مواكب العزاء والشعائر األًخرى اخلاصة بتلك الشعائر. 

عن  فضاًل  التطوعي،  عملهم  الستدامة  املواطنني  من  اإلعانات  عملها  يف  املتطوعة  الرشائح  لتلك  ويقّدم 
توظيف ادخاراهتم السنوية، واستثامرها يف تقديم اخلدمات املجانية. 

الكلامت املفتاحية: الرشائح اهلّشة، العمل التطوعي، املتطوع، الشعائر، خدمات الضيافة، الزيارة األربعينية.
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Contributions of the vulnerable segments of the fortieth visit 

Documentation and views

Pr. Dr. Makki Abdel MajidPr. Samir Khalil Shamto

College of Tourism Sciences-Karbala UniversityCollege of Tourism Sciences-Karbala University

Abstract

Every year during the blessed 40th Day Visit “Al Arba’een Visit”  many segments of the Iraqi society 
volunteer to offer free, harmonious, multiple, and diverse hospitality services - “Al Arba’een Visit” is 
the yearly pilgrimage to Imam Al-Hussain Shrine (peace be upon him) to commemorate his fortieth day 
of martyrdom.

Visitors (pilgrims) await impatiently for this time of the year to go visit Imam Al Hussein (peace 
be upon him) and stay several days in the holy city of Karbala. At that time of the year hosts from all 
segments of the society compete in providing visitors with various specialized hospitality services whilst 
poverty or any form of material disability (which characterizes the vulnerable segments of society) do 
not hinder their passionate competition in providing Imam Al Hussain’s visitors with the best of those 
free services, and do not hinder their participation in “Al Arba’een Visit” marches and other rituals.

These volunteers from the vulnerable segments of society use their annual savings to offer free 
hospitality services to visitors of Imam Al Hussain (peace be upon him) during “Al Arba’een Visit”, also 
many people finance them to sustain their voluntary services.

Keywords: vulnerable segments, volunteering, volunteer, rituals, hospitality services, “Al 
Arba’een Visit”, 40th Day Visit.
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محور �لتنمية �لب�صرية

المقدمة

الوعي  مراتب  أعــىل  األربعينية  الــزيــارة  حتّقق 
الرشائح  جلميع  األخــالق  رتب  ــى  وأرق الفكري، 
املسامهة  يف  يتسابقون  بل  شعائرها،  يف  املشاركة 
طلبًا  ويتنافسون  شعائرها،  تعظيم  يف  ــرتاك  واالش
ومن  والشفاعة.  الــثــواب  مــن  العليا  للدرجات 
الالفت أّن يف شعرية احلّج يتساوى امللك والعبد يف 
تتكرر  ذلك؛  ومع  املخصوصة،  املناسك  تلك  أداء 
إىل  اخلدمات  لتقديم  التنافس  يف  نفسها  الصورة 
التعبدية،  الزيارة  شعائر  أداء  يف  واملشاركة  الزائرين 
بل يزاد إليها اإليثار، وحّب الفوز بلقب خادم اإلمام 

احلسني، وهي أعىل الرتب واملناصب.

م�شكلة البحث: 

يتنافس مقدمو خدمات الضيافة املجانية يف تقديم 
أنواع اخلدمات اخلاصة بالضيافة، من رشائح املجتمع 
املالية، واملسامهات  القدرات  املختلفة كافة، بحسب 
فضاًل  اخلدمات،  تلك  تقديم  طبيعة  يف  التطوعية 
عن املشاركة يف مواكب العزاء احلسينية، واملسري إىل 

كربالء. 

هل  التساؤل:  يظهر  التنافس؛  هذا  خالل  ومن 
لتلك  عائقًا  يعّد  اهلّشة  الرشائح  تصنيف  مقتىض  أّن 

الرشائح يف املشاركة بالعمل التطوعي يف املجتمع؟ 

أم أهّنا تتسابق لتسمو بكرمها يف الضيافة، وتقديم 
ما تلك للمشاركة يف الزيارة األربعينية؟. 

اأهمية البحث: 

اهلّشة  الرشائح  مفهوم  توضيح  خالل  من  تتأتى 
التطوعي وأشكاله  العمل  دور  املجتمع، ومعرفة  يف 
اسهامات  عــىل  االطـــالع  عــن  فــضــاًل  وجمــاالتــه، 
اخلدمات  وطبيعة  األربعينية،  الزيارة  يف  املتطوعني 

التي تقدمها الرشائح اهلّشة.

فر�شية البحث: 

الفئات  لبعض  سمة  يعّد  الــذي  الفقر  يقف  ال 
السيام  املجانية،  اخلدمات  تقديم  يف  عائقًا  املجتمعية 
العزاء  مواكب  يف  املشاركة  بل  الضيافة،  خدمات 
احلسيني. كذلك التقّدم يف السن أو الطفولة أو الُيتم 
أو العوق اجلسدي، إذ إّن مجيع ذلك ال يشكل حائاًل 
للسعي اجلاد من تلك الفئات يف املشاركة واالسهام 

وتقديم اخلدمات والشعائر احلسينية األخرى.

منهجية البحث: 

اتبع البحث:

لكتابة . 	 النظري  اإلطار  يف  الوصفي:  املنهج 
البحث، من خالل اعتامد املصادر والكتب التي 

تناولت مفردات البحث.
املنهج التحلييل: يف حتليل للبيانات واإلحصائيات . 	

واملعلومات املجدولة التي تضمنها البحث. 

ومن هنا؛ تناول البحث توضيح مفهوم الرشائح 
وأشكاله  التطوعي  العمل  وبيان  وفئاهتا،  اهلّشة 
واسهامات  مشاركات  استعرض  ثــم  وجمــاالتــه، 
الرشائح اهلشة يف الزيارة األربعينية، ثم االستنتاجات 

والتوصيات.
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اأوًل: زيارة الإمام الح�شين في 

الأربعين:

للرجل:  ويقال  العالمة،  تعني  اللغة  يف  الشعرية 
واملــودة،  بالقرب  تصفه  الدثار  دون  الشعار  أنت 
جعله  حتى  باهلّم  ألبسه  ــًا  مّه قلبي  فــالن  وأشعر 
شعارًا... واملشعر موضع املنسك من مشاعر احلج. 
من  والشعرية  احلــج...  شعائر  من  الشعار  وكذلك 
اإلمــام  خطب  ــدى  إح يف  ــاء  وج احلـــّج)	(.  شعائر 
عيل قوله: )نحن الشعار واألصحاب، واخلزنة 
فمن  أبواهبا،  من  إال  البيوت  تؤتى  وال  واألبــواب، 

أتاها من غري أبواهبا سّمي سارقًا()	(. 

األربعينية  يف   احلسني اإلمــام  زيــارة  تثل 
أّن  إذ  كربالء،  إىل  القدوم  يف  رئيسة  شعرية  املباركة؛ 
لزيارة اإلمام احلسني خصوصية وّجه إليها أهل 

البيت يف أحاديث عديدة، منها:

ورد عن احلسني بن علب بن ثوير بن أيب فأخته  	
خرج  من  حسني  )يا  اهلل:  عبد  أبو  يل  قال  قال: 
أيب  بن  عيل  بن  احلسني  زيارة  يريد  منزله  من 
وحمي  حسنة،  خطوة  بكل  له  كتب   طالب
من  اهلل  كتبه  باحلائر؛  صار  إذا  حتى  سيئة،  عنه 
املفلحني املنجحني، حتى إذا قىض مناسكه؛ كتبه 
أتاه  االنرصاف  أراد  إذا  حتى  الفايزين،  من  اهلل 
السالم  يقرئك   إّن رسول اهلل له:  فقال  ملك 
ما  لك  غفر  فقد  العمل  استأنف  لك:  ويقول 

مىض()	(. 
عبد  	 أيب  عن  القداح،  ميمون  بن  اهلل  عبد  عن 

احلسني  قرب  أتى  ملن  ما  له:  قلت  قال:   ،اهلل

مستنكف  غري  بحّقه،  عارفًا  زائرًا   عيل بن 
وال مستكرب؟ قال: يكتب له ألف حّجة مقبولة 
وألف عمرة مربورة، وإن كان شقّيًا كتب سعيدًا، 

ومل يزل خيوض يف رمحة اهلل)	(.
	  عن أيب الصامت، قال: سمعت أبا عبد اهلل

وهو يقول: من أتى قرب احلسني ماشيًا كتب 
ألف  عنه  وحما  حسنة،  ألف  خطوة  بكل  له  اهلل 

سنة، ورفع له ألف درجة)	(.

ثانيًا: ال�شرائح اله�ّشة وفئاتها

تعرض  من  العالية  الــدرجــة  هي  اهلشاشة  إّن 
الفرد خلطورة فقدان حالة من الرفاه أو عدم بلوغها 
من  نفسه  محاية  عىل  املحدودة  القدرة  مع  بالتزامن 
يكون مصدر هذه  أن  ويمكن  العوائق.  خمتلف هذه 
عامة  املجتمع  هبا  يتأثر  صدمات  عن  نامجًا  األخطار 
أو البلد )خماطر مرتبطة بالبيئة أو باألزمات الغذائية 
أو االقتصادية( أو صدمات عىل مستوى األشخاص 
واألرس )أمراض، أحداث مرتبطة بدورة احلياة لدى 

اإلنجاب أو الوالدة والشيخوخة والوفاة()	(. 

  ومصطلح الرشائح اهلّشة: )يشري إىل جمموعة من 
اخلصائص  من  بمجموعة  يتميزون  الذين  السكان 
من  أكثر  للفقر  معرضني  جتعلهم  التي  والسامت 

غريهم من السكان()	(. 

ــات  ــوع ــوض ــة مـــن امل ــي ــامع ــت واهلــشــاشــة االج
الراهنة واملعاشة؛ وهو مفهوم يضّم  السوسيولوجية 
ما  لكن  مستقبيل،  استرشاف  ذات  معاين  طياته  يف 
مفهوم  بني  اخللط  هو  اإلعــالم  وسائل  يف  نالحظه 
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وصف  هي  األخرية  فهذه  اهلشاشة،  ومفهوم  الفقر 
لوضع األفراد الديناميكي وهي أقل درجة من الفقر 
واإلقصاء اذ تعد وضعا غري مستقر يكون فيه الفرد أو 

األرسة مهددين بالفقر نتيجة صدمة معينة)	(.

وتعّد الدول األشخاص الذين تزيد أعامرهم عىل 
0	 عامًا كبارًا يف السّن، يف حني يصل سّن الشيخوخة 
هذا  ويعّد  عامًا،   	0 أو   		 حّد  إىل  أخرى  دول  يف 
السّن يف العديد من الدول سّن التقاعد، وتعّد منظمة 
الصحة العاملية أّن مرحلة الكهولة أو الشيخوخة تبدأ 
يقّل  ما  وغالبًا  فوق.  فام  والستني  اخلامسة  عمر  من 
نشاط األفراد يف هذه املرحلة ويغلب عىل أجسامهم 
الضعف والوهن، ويكون هلؤالء األشخاص معاملة 
خاصة فيام يتعّلق بالعمل والرعاية الصحية والضامن 

االجتامعي وغريها من األمور. 

  وتشمل الرشائح اهلّشة؛ كبار السّن واألشخاص 
ذوي اإلعاقة اجلسدية والعقلية، واألطفال املعّرضني 
الدينية  األقليات  وبعض  والــالجــئــني،  للخطر، 

والعرقية، والنساء يف بعض املجتمعات)	(. 

وترتبط اهلشاشة يف الغالب بالفقر )اذ يزيد أو خيلق 
اهلشاشة  من  أنواعًا  هناك  ولكن  اهلشاشة(  ظروف 
أظهرت  وقد  االجتامعي)0	(.  أو  املادي  الطابع  ذات 
العراقية:  التخطيط  لــوزارة  اإلحصائية  املــؤرشات 
النسبة  ضعف  عىل  تزيد  الريف  يف  الفقر  نسبة  أنَّ 
بحسب  الفقرية  املناطق  ترتيب  وعند  احلــرض،  يف 
 ،)%		( ميسان  أرياف  هي  أفقرها  أنَّ  يظهر  البيئة 
والقادسية   ،)%		( قــار  وذي   ،)%		( واملثنى 
العمل  انتاجية  انخفاض  هو  ذلك  وتفسري   ،)%	0(

العراقية  التخطيط  وزارة  وحرصت  الــزراعــي)		(. 
الفئات اهلّشة باآليت)		(:

الطفولة: تعّد الفئة العمرية )0 – 	( الفئة األعىل . 	
وتثل  األخرى،  العمرية  الفئات  بني  من  وزنًا 
)	.		%( من سكان العراق، منهم )	.		%( 

يف احلرض، و)	.		%( يف الريف.
يف . 	 املستهدف   )	.	( إىل  املؤرش  وصل  األيتام: 

يف  األيتام  عدد  وبلغ  و		0	.   	0		 العامني 
دور الدولة )			( يتياًم يف عام 		0	.

	 . 		 السّن  كبار  من  السكان  عدد  بلغ  املسنني: 
سنة  نسمة  مليون   )	.			( نحو  فأكثر  عامًا 
السكان  عدد  يرتفع  أن  املتوقع  ومن   ،	0		
مليون   )	.			( إىل  ليصل  العراق  يف  املسنني 

نسمة عام 0	0	.
العراق عىل وفق مسح . 	 بلغ عددهم يف  املعاقني: 

 	0		 عام  املركزي  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 
ألف  ومئتي  مليون   )	.	00.000( حوايل 

معوق.

ثالثًا: العمل التطوعي:

 مفهوم العمل التطوعي والمتطوعين. 1

أجر معلوم،  نظري  يقّدم  هو عمل غري ربحي، ال 
به األفراد من  يقوم  وهو عمل غري وظيفي/ مهني، 
جرياهنم،  من  اآلخرين،  معيشة  مستوى  تنمية  أجل 
اجلهد  فهو  البرشية بصفة مطلقة)		(.  املجتمعات  أو 
من  مادي؛  عائد  ودون  بإرادته،  الفرد  يبذله  الذي 
والفقراء،  املحتاجني،  من  جمتمعه  أبناء  خدمة  أجل 
اخلاصة... االحتياجات  وذوي  واملرىض،  واأليتام، 
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وغريهم، وذلك مقابل جهوده؛ سواء كانت باجلهد 
الــدويل  االحتــاد  ويعرف  ــال)		(.  ــ امل أو  الوقت  أو 
 )IFRC( األمحر  واهلالل  األمحر  الصليب  جلمعيات 
معرفته  بمنح  الشخص  )قيام  بأّنه:  التطوعي  العمل 
إىل  يتاج  من  إىل  مـــوارده  أو  وقته  أو  مهارته  أو 
العمل  املواساة()		(. وعّرفت موسوعة  أو  املساعدة 
اجلامعات  أو  )األفراد  بأهّنم:  املتطوعني  االجتامعي 
الذين خيتارون التربع بجزء من وقتهم أو مهارهتم أو 
مواهبهم أو مواردهم لصالح اآلخرين لدافع خريي 
الصالح  وخدمة  املتبادلة،  املساعدة  أساسه  إنساين 
إرادته،  بمحض  يلتزم  شخص  كل  وهو  العام()		(. 
وحريتة القيام بعمل غري مأجور جتاه اآلخرين؛ يكون 
خارج نطاق وقته املهني والعميل)		(. وتعرفه منظمة 
خدماته  يقدم  الذي  الشخص  بأّنه:  املتحدة  األمم 
دون تعويض، وقد يكون يف مقتبل العمر، أو يف سن 
التقاعد، ولكنه بكل حال؛ يوظف طاقاته وخرباته، 
يؤمن  التي  واملهام  األهــداف،  حتقيق  هبدف  ووقته 

هبا)		(.

 العمل التطوعي في القراآن الكريم. 2

أشار القرآن الكريم إىل العمل التطوعي بعدد من 
االجتاهات، ومنها: 

العمل أ.  عىل  الكريم  القرآن  حّث  التطوع: 
اهلل  إّن  بل  اخلري،  من  اجلزيل  وثوابه  التطوعي، 
العمل،  يف  تطوع  ملن  شاكر  وتعاىل  سبحانه 
الكريم:  القرآن  إذ ورد يف  الكثري،  باخلري  وبرّشه 
 .)		(ا فَإِنَّ اللَّ َشاكٌِر َعلِيٌم َع َخْيً َوَمن َتَطوَّ
َع  َتَطوَّ َفَمن  الكريمة:  اآلية  أشارت  وكذلك 

 .)	0( ُ ا َفُهَو َخْيٌ لَّ َخْيً
االهتامم ب.  إىل  الكريم  القرآن  أشار  الطعام:  إطعام 

الفئات  من  العديد  وحّدد  اإلطعام،  بموضوع 
تلك  ومن  تعاىل،  اهلل  لوجه  إطعامها  جيب  التي 

اآليات الكريمة:

	  .)		(ْطعُِموا اْلَائَِس الَْفقَِي
َ
َوأ

ْرنَاَها  	 َسخَّ َكَذلَِك  َوالُْمْعَتَّ  الَْقانَِع  ْطعُِموا 
َ
َوأ

 .)		(لَُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن
ْن  	 مِّ َوآَمنَُهم  ُجوٍع  ن  مِّ َأْطَعَمُهم  ِذي  الَّ

 .)		(َخْوٍف

َوَيتِيًما  	 ِمْسِكيًنا  ُحّبِهِ  َعَ  َعاَم  الطَّ َوُيْطعُِموَن 
نُرِيُد  َل  اللِ  لِوَْجهِ  ُنْطعُِمُكْم  َما  إِنَّ ِسياً* 

َ
َوأ

 .)		(ًِمنُكْم َجَزاء َوَل ُشُكورا
الضيف: يشري القرآن الكريم إىل مكانة الضيف، ج. 

وأمهية أن يقيم آمنًا عندك، وأن يقّدم إليه الطعام 
اآليات  من  العديد  أشارت  وقد  والرشاب، 
َهُؤلء  إِنَّ  قَاَل  ومنها:  ذلك،  إىل  الكريمة 
الضيف  وورد   .)		(َتْفَضُحوِن فََل  َضيِْف 
َضيِْف  َحِديُث  تَاَك 

َ
أ َهْل  الكريمة:  اآلية  يف 

َفَقالُوا  َعلَيْهِ  َدَخلُوا  إِذْ  الُْمْكَرِمنَي*  إِبَْراهِيَم 
إل  فََراَغ  نَكُروَن*  مُّ قَوٌْم  َسَلٌم  قَاَل  َسَلًما 
َل 

َ
َبُه إَِلِْهْم قَاَل أ ْهلِهِ فََجاء بِعِْجٍل َسِمنٍي* َفَقرَّ

َ
أ

 .)		(ُكلُوَن
ْ
تَأ

اإلنفاق: لإلنفاق فوائد مجة للمنفق، إذ يعّد طريقًا د. 
إىل اجلنة، واجتنابًا للنار، وتزكية للنفس، وتكثريًا 

احلسنات، وورد يف القرآن الكريم: 

َخْيُ  	 َوُهَو  ُيْلُِفُه  َفُهَو  ٍء  َشْ ِمْن  نَْفْقُتْم 
َ
أ َوَما 
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 .)		(ازِقنَِي الَرّ
	  .)		(ِا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفِنَي فِيه نْفُِقوا ِمَمّ

َ
َوأ

يِْديُكْم إل  	
َ
نفُِقواْ ِف َسبِيِل الّلِ َوَل تُلُْقواْ بِأ

َ
َوأ

 .)		(ْحِسُنَواْ إِنَّ اللَّ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي
َ
اتلَّْهلَُكةِ َوأ

قَْربنَِي  	
َ
َوال يِْن  فَلِلَْواِلَ َخْيٍ  ّمِْن  نَفْقُتم 

َ
أ َما  قُْل 

َتْفَعلُواْ  َوَما  بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَم 
 .)	0(ِمْن َخْيٍ فَإِنَّ اللَّ بِهِ َعلِيٌم

َرزَْقَناُكم  	 ا  ِممَّ نفُِقواْ 
َ
أ آَمُنواْ  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا 

َوَل ُخلٌَّة َوَل  ِتَ يَوٌْم لَّ َبيٌْع فِيهِ 
ْ
ن يَأ

َ
ّمِن َقبِْل أ

 .)		(الُِموَن َشَفاَعٌة َوالَْكفُِروَن ُهُم الظَّ
َل  	 ُثمَّ  الّلِ  َسبِيِل  ِف  ْمَوالَُهْم 

َ
أ يُنفُِقوَن  ِيَن  الَّ

ْجُرُهْم ِعنَد 
َ
َُّهْم أ ًذى ل

َ
نَفُقواُ َمنًّا َوَل أ

َ
يُتْبُِعوَن َما أ

 .)		(َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن
َما  	 َطّيَِباِت  ِمن  نفُِقواْ 

َ
أ آَمُنواْ  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا 

َوَل  رِْض 
َ
ال ّمَِن  لَُكم  ْخرَْجَنا 

َ
أ ا  َوِممَّ َكَسبُْتْم 

بِآِخِذيهِ  َولَْسُتم  تُنفُِقوَن  ِمنُْه  اْلَبِيَث  ُمواْ  َتَيمَّ
َغِنٌّ  اللَّ  نَّ 

َ
أ َواْعلَُمواْ  فِيهِ  ُتْغِمُضواْ  ن 

َ
أ إِلَّ 

 .)		(َحِيٌد
نَّْذٍر فَإِنَّ  	 ّمِن  ْو نََذْرتُم 

َ
أ َفَقٍة  ّمِن نَّ نَفْقُتم 

َ
أ َوَما 

 .)		(نَصاٍر
َ
الِِمنَي ِمْن أ اللَّ َيْعلَُمُه َوَما لِلظَّ

بِِهم  	 الُل  َوَكَن  الُل  َرزََقُهُم  ا  ِممَّ نَفُقواْ 
َ
َوأ

 .)		(ًَعلِيما
رِْض  	

َ
ال ِف  َما  نَفْقَت 

َ
أ لَْو  قُلُوبِِهْم  َبنْيَ  لََّف 

َ
َوأ

لََّف 
َ
لََّفْت َبنْيَ قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ اللَّ أ

َ
ا أ َجِيعاً مَّ

 .)		(بَيَْنُهْم إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم
قَاُمواْ  	

َ
َوأ َرّبِِهْم  وَْجهِ  ابْتَِغاء  واْ  َصَبُ ِيَن  َوالَّ  

وََعَلنَِيًة  ا  ِسًّ َرزَْقَناُهْم  ا  ِممَّ نَفُقواْ 
َ
َوأ َلةَ  الصَّ

ُعْقَب  لَُهْم  ْولَئَِك 
ُ
أ ّيَِئَة  السَّ بِاْلََسَنةِ  َوَيْدَرُؤوَن 

َصلََح  َوَمْن  يَْدُخلُوَنَها  َعْدٍن  َجنَّاُت  ارِ*  الَّ
َوالَمَلئَِكُة  َوُذّرِيَّاتِِهْم  ْزَواِجِهْم 

َ
َوأ آبَائِِهْم  ِمْن 

ِ بَاٍب* َسَلٌم َعلَيُْكم 
يَْدُخلُوَن َعلَيِْهم ّمِن ُكّ

 .)		(ِار ُتْم فَنِْعَم ُعْقَب الَّ بَِما َصَبْ
َخْيُ  	 َوُهَو  ُيْلُِفُه  َفُهَو  ٍء  َشْ ّمِن  نَفْقُتم 

َ
أ َوَما 

 .)		(ازِقنَِي الرَّ
َل  	 نُْتْم 

َ
َوأ إَِلُْكْم  يُوََفّ  َخْيٍ  ِمْن  ُتنْفُِقوا  َوَما 

 .)		(ُتْظلَُموَن
ْجٌر  	

َ
أ لَُهْم  نَفُقوا 

َ
َوأ ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  فَالَّ

 .)	0(َكبٌِي
نُفِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ  	

َ
نفُِقوا َخْياً ّلِ

َ
َوأ

َ قَرًْضا  ْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن* إِن ُتْقرُِضوا اللَّ
ُ
فَأ

َحَسًنا يَُضاِعْفُه لَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم َوالُل َشُكوٌر 
 .)		(َحلِيٌم

اأهمية العمل التطوعي: . 3

تكمن أمهية العمل التطوعي من خالل:

جمتمعهم، أ.  قضايا  معاجلة  يف  املواطنون  يتشارك 
ويعّزز تاسكهم.

التنسيق بني اجلهود احلكومية واألهلية اهلادفة إىل ب. 
تقّدم املجتمع.

يعزز الطاقة اإلجيابية يف نفوس الشباب، ويقوي ج. 
أوارص التواصل والتالحم بني الرشائح املختلفة 

يف املجتمع.
رشائح د.  صفوف  يف  املنحرف  السلوك  يقّلل 

بأّنه  تشعره  بأعامل  يقوم  الفرد  وجيعل  املجتمع، 
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للحّد من  الوعي  زيادة  فيه، من خالل  مرغوب 
السلوكيات املنحرفة الضارة يف املجتمع.

تستطيع  ال  فئات  إىل  واملساعدة  العون  يقّدم  هـ. 
احلكومة أن تقّدمها إليهم.

 اأ�شكال العمل التطوعي)		(:. 4

سلوك أ.  أو  عمل  هو  الفردي:  التطوعي  العمل 
وبرغبة  نفسه،  تلقاء  من  الفرد  يامرسه  اجتامعي 
مادي،  مردود  أي  منه  يبتغي  وال  وإرادة،  منه، 
ويقوم عىل اسس أخالقية أو اجتامعية أو إنسانية 

أو دينية.

من ب.  تطورًا  أكثر  هو  املؤسس:  التطوعي  العمل 
تنظياًم، وأوسع  الفردي، وأكثر  التطوعي  العمل 

تأثريًا يف املجتمع.

 اأهداف العمل التطوعي: . 5

  هيدف التطوع إىل)		(: 

أهداف عامة:أ. 
تقليل املشكالت التي تواجه املجتمع وتفيفها. 	
يكتمل به العجز عن املهنيني. 	
ومواجهة  	 املجتمع،  يف  املشاركة  روح  تنمية 

السلبية والالمباالة.
اإلرساع يف التنمية، وتعويض التخلف. 	
االتفاق  	 املجتمع،  مواطني  بني  التفاهم  إىل  يقود 

حول أهداف جمتمعية مرغوبة، ويقلل من فرص 
مهددة  تكون  قد  أخرى؛  أنشطة  يف  اشرتاكهم 

لتقّدم املجتمع وتاسكه.

أهداف خاصة:ب. 
إشباع املتطوع إلحساسه بالنجاح يف القيام بعمل  	

يقدره اآلخرون.
احلصول عىل مكانة أفضل يف املجتمع. 	
تكوين صداقات وعالقات. 	
يعطيهم  	 كّل  االنتامء، وأهّنم جزء من  إىل  احلاجة 

األمان والوجدان اجلامعي.
حتقيق الذات. 	
تعاين  	 التي  العاملة  القوى  يف  النقص  يعوضون 

منه الكثري من هذه اهليئات.
هبيئاهتم  	 املحيل  املجتمع  لتعريف  جهدًا  يبذلون 

التطوعية، ألن اهليئات ال تستطيع العيش بمعزل 
عن أفراد املجتمع الذي تعمل فيه.

 خ�شائ�ض العمل التطوعي:. 6

جهد وعمل يلتزم به الفرد طواعية من غري إلزام.أ. 
عمل غري مأجور ماديًا.ب. 
اخلدمات ج.  جمال  يف  ثغرة  سّد  إىل  هيدف  عمل 

االجتامعية.
منه د.  يستفيد  وال  املادي،  للربح  هيدف  ال  تنظيم 

وال  عليه،  يرشفون  الذين  املؤسسة  أعضاء 
يققون أرباحًا شخصية توّزع عليهم.

من  والبعد  واالستقاللية،  الشفافية  عىل  يعتمد  هـ. 
الرصاعات، والتكافل واألمانة والنزاهة والصدق 

واملساواة.

 مجالت العمل التطوعي:. 7

التطوعي أ.  العمل  يرتكز  االجتامعي:  املجال 



261 �لمجلد �لثامن - �لعدد �لر�بع - �ل�صنة �لثامنة)ج1(، �صفر 1444هـ/ �أيلول 2022م

محور �لتنمية �لب�صرية

للمشاعر  امتدادًا  تعّد  التي  اخلريية  األعامل  عىل 
الدينية، كام هو احلال يف مساعدة الفقراء.

الرعاية ب.  تأمني  خالل  من  الصحي:  املجال 
الصحية للمحتاجني.

زيادة ج.  يف  االسهام  واإلرشادي:  الرتبوي  املجال 
الوعي، وبناء الفكر، وفتح آفاق العلم واملعرفة، 

وسعة االطالع. 
البيئي، د.  الوعي  زيادة  يف  االسهام  البيئي:  املجال 

وكيفية  املوارد،  عىل  احلفاظ  بكيفية  والتعريف 
التعامل مع النفايات، وما شابه ذلك.

هـ. املجال العبادي: من خالل زيادة التثقيف والوعي 
الديني بالتمسك بالعبادات والفرائض.

أو و.  املكتبات  إنشاء  خالل  من  العلمي:  املجال 
حتقيق  إىل  هتدف  ال  التي  العلمية  املؤسسات 

الربح.

 اأنواع الم�شاركة في العمل التطوعي:. 8

املشاركة املالية: من خالل الدعم املايل.. 	
املشاركة العضوية: من خالل كون الفرد عضوًا . 	

فاعاًل يف العمل التطوعي.
املعنوي، . 	 الدعم  خالل  من  املعنوية:  املشاركة 

واإلسناد والتشجيع للعمل التطوعي.

رابعًا: العمل التطوعي في الزيارة 

الأربعينية:

املجتمع . 	 رشائح  تتنافس  الفردية:  املشاركة 
املختلفة يف التطوع ألداء عمل ما يف أيام الزيارة 
التطوعي  العمل  إىل  السعي  والسيام  األربعينية، 

اخلدمية  األقسام  وبعض  املقدسة  العتبات  يف 
اهليئات  أعامل  ضمن  التطوع  وكذلك  األخرى. 

اخلدمية، واملواكب العزائية. 

هذا  يف  املتطوعني  أعـــداد  إحصائيات  وتشري 
 )	( رقم  اجلدول  وفق  عىل  اجلنسني  لكال  الصدد، 

اآليت:

الجدول ذو العدد )1( اأعداد المتطوعين الم�شاركين في 

زيارة الأربعين للمدة 2017 - 2020

املجموعالسنة 

									

									

									

								

مركــز  ال:  باالســتناد  الباحــث  إعــداد  مــن  املصــدر: 
اإلحصائيــة  النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء 
الســنوية 				م/				هـــ، ص		؛ النرشة اإلحصائية 
الســنوية 				م/				هـــ، ص		؛ النرشة اإلحصائية 

الســنوية 				م/				هـــ، ص		 - 			.

العمل  من  املشاركني  حجم  اجلدول  يف  يالحظ 
باحلسبان  األخذ  األربعينية، مع  الزيارة  التطوعي يف 
وبعض  والشيوخ،  السّن،  وكبار  النساء،  مشاركة 
الفرق  ضمن  اخلــاصــة  االحــتــيــاجــات  أصــحــاب 
املتطوعني  االرتفاع احلاصل يف عدد  وأّن  التطوعية. 
هو  إّنام  متطوعًا؛   )				0( البالغ   	0		 العام  يف 
مشاركة  عن  النامجة  األمنية  التهديدات  حصيلة 
حماربة  يف  الشعبي  واحلشد  العراقية  األمنية  القوات 
دنس  مــن  العراقية  األرض  وحتــريــر  ــاب،  ــ اإلره
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العصابات اإلرهابية الداعشية. كام ونجد ارتفاعًا يف 
العام 		0	 أيضًا، وموازنة بالعام 		0	؛ ويرجع 
العراقي،  الشارع  استقرار  عدم  إىل  ذلك  يف  السبب 
الوسط  حمافظات  يف  الشعبية  التظاهرات  ــاد  وازدي
العصابات  قبل  من  اخرتاقها  من  وحتسبًا  واجلنوب، 

الداعشية، ومن ثم؛ تعّكر صفو الزيارة األربعينية. 

بأعداد  ملحوظًا  انخفاضًا   	0	0 العام  وشهد 
وذلك  متطوعًا؛   )				( بلغ  الــذي  املتطوعني، 

بسبب القيود االحرتازية النتشار جائحة كورونا. 

املجتمع  رشائح  تتنافس  ذلك؛  من  الرغم  وعىل 
الزيارة  أيــام  يف  ما  عمل  ألداء  التطوع  يف  املختلفة 
األربعينية، وكذلك تتنافس الرشائح اهلّشة يف تقديم 
واهليئات  املواكب  يف  املشاركة  أو  اخلدمات،  تلك 
السري  خالل  من  املشاركات  تلك  فتكون  احلسينية، 
ضمن   البيت أهــل  مواساة  أو  األقـــدام،  عىل 
املواكب العزائية، واإلسهامات واملشاركات املتعددة 

األخرى.

مشاركة املواكب واهليئات اخلدمية: اما مشاركة . 	
للمدة  األربعينية  الزيارة  يف  واملواكب  اهليئات 
 )	( رقم  اجلدول  فيوضحها   	0	0-	0		

اآليت:

الجدول )2( عدد الهيئات والمواكب الخدمية الم�شاركة في 

الزيارة الأربعينية للمدة 2017 - 2020

املجموعالسنة

						.			

						.			

					.			

						.			

مركــز  ال:  باالســتناد  الباحــث  إعــداد  مــن  املصــدر: 
اإلحصائيــة  النــرشة  والبحــوث،  للدراســات  كربــالء 
ــابق، ج	 ص		 و		؛ ج	 ص		  ــدر س ــنوية، مص الس

ص		.  ج	  و		؛  ص		  ج	  و		؛ 

وإذا ما افرتضنا؛ أّن العمل التطوعي لكل هيئة أو 
يرتاوح  األربعينية  الزيارة  يف  مشارك  خدمي  موكب 
عدد متطوعيه من )0	– 		( متطوعًا، فمعنى ذلك 
 –		0،،			(  	0		 سنة  املتطوعني  عدد  يكون 
 	0	.		0(  	0		 سنة  متطوعًا،   )			،		0
 		،		0(  	0		 وسنة  متطوعًا،   )		0،			  –
– 0		،			( متطوعًا، وسنة 0	0	 )0		،	0	 
– 0		،			( متطوعًا، بحسب اجلدول ذي العدد 

)	( اآليت:

الجدول ذو العدد )3( عدد المتطوعين في الهيئات والمواكب 

الخدمية الم�شاركة في الزيارة الأربعينية للمدة 2017 - 2020

السنة
اهليئات واملواكب 

اخلدمية

عدد املتطوعني
من )		( 

متطو ع

إل )		( 

متطوع
						.						،						،			
						.						.						،			
					.					،						،			
						.						،						،			

املصدر: من اعداد الباحثني، باالستناد إل افرتاضاهتام.

ومنظامت . 	 واجلمعيات  املؤسسات  مشاركة 
املجتمع املدين: تكون املشاركة يف جماالت العمل 
التطوعي التي أرشنا إليها سلفًا، فضاًل عن جمال 

اإلغاثة وإرشاد التائهني واملفقودين.
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خام�شًا: التوزيع الجغرافي لالأعمال 

التطوعية في الزيارة الأربعينية

ــام  ــري نــحــو أربــعــيــنــيــة اإلمـ ــس ــالق امل ــط ــع ان م
احلاجة  تكون  املقدسة،  كربالء  إىل  احلسني؛ 
املسافة،  هذه  طول  عىل  اخلدمية  املواكب  وجود  إىل 
مرورًا باملحافظات العراقية اجلنوبية. ويتوّزع العمل 
يف  املشاركة  عن  فضاًل  اخلدمات،  لتقديم  التطوعي 
العتبتني  إىل  وصوالً  املسافة  هذه  يف  العزاء؛  مواكب 
املقدستني احلسينية والعباسية، مع األخذ باحلسبان؛ 
رسادقــًا  اخلدمية  املواكب  تلك  مواقع  حتديد  عدم 
تشمل  بل  فقط،  العام  الرئيس  الشارع  عىل  أبنية  أو 
واألحياء  الفرعية،  والــشــوارع  واألريـــاف  القرى 
عن  فضاًل  الزائرون،  هبا  يمّر  منطقة  كّل  من  القريبة 
تطوع أصحاب الدور القريبة من مسري املشاة. وتسري 

مواكب املشاة من خالل املحاور الثالثة اآلتية:

البرصة . 	 حمافظة  من  اإلنطالق  اجلنويب:  املحور 
 )	00( من  أكثر  تبعد  التي  العراق،  جنوب  يف 
املسافة  اآليت  الشكل  ويمثل  كربالء،  من  كم 
البرصة -  البرصة وكربالء، وخارطة طريق  بني 

كربالء.

خارطة )1( طريق الب�شرة - كربالء

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين

ال�شكل ذو العدد )1( الم�شافة بين الب�شرة - كربالء
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املحور الشاميل: تنطلق مواكب املسري من كركوك . 	
يف رشق العراق باجتاه كربالء؛ من خالل مسافة 
تتجاوز )0		( كم. ويمثل الشكل اآليت املسافة 
بني كركوك وكربالء، وخارطة طريق كركوك – 

كربالء.
ال�شكل )2( الم�شافة بين كركوك - كربالء

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين

خريطة )2( طريق كركوك - كربالء

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين
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 املحور الرشقي: تنطلق مواكب املسري من واسط 	. 
مسافة  خالل  نم  كربالء؛  نحو  العراق  شامل  يف 
تتجاوز )0		(كم. ويمثل الشكل اآليت املسافة 
 – واسط  طريق  وخارطة  وكربالء،  واسط  بني 

كربالء.

ويبنّي اجلدول ذو العدد )	( التايل؛ توزيع أعداد 
املواكب واهليئات املحلية املشاركة يف زيارة األربعني 
للمدة 		0	 – 0	0	 بحسب املحافظات العراقية.

خريطة )3( طريق وا�شط - كربالء

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين

ال�شكل ذو العدد )3( الم�شافة بين الكوت )وا�شط( - كربالء

.)http://iq.toponavi.com( املصدر: املوقع األلكرتوين
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جدول )4( توزيع اأعداد المواكب والهيئات المحلية الم�شاركة 

في زيارة الأربعين للفترة 2017 - 2020 ح�شب المحافظات 

العراقية

																املحافظةاملحور

املحور 

اجلنويب

																البرصة

												ميسان

													ذي قار

													املثنى

													الديوانية

النجف 

األشف
												

										بابل

كربالء 

املقدسة
																

املحور 

الشاميل

												كركوك

												ديال

								املوصل

صالح 

الدين
										

																بغداد

املحور 

الرشقي
													واسط

																			املجموع

يالحظ من اجلدول؛ مدى مشاركة األعداد الكبرية 
املتعددة  اخلدمات  لتقديم  واهليئات  املواكب  من 
اخلدمات  من  وغريها  واإلطعام،  والرشاب  كاملنام 
التي تقّدم إىل الزائرين عىل طول املسافات من الشامل 
إىل كربالء، ومن اجلنوب إىل كربالء، ومن الرشق إىل 
كربالء. ويشارك يف مواكب املسري، ومواكب العزاء، 
ويف تقديم تلك اخلدمات عرشات اآلالف من فئات 
ومن  اجلزيل،  الثواب  سبيل  يف  املتنافسني  املتطوعني 
الفئات تلك؛ هي الرشائح اهلّشة، وهي تقّدم ما تقدر 
املشاركة  ألجل  تبذله  أن  الدخل  حمدودية  من  عليه 

واالسهام؛ بغية الثواب اآلهلي.

�شاد�شًا: م�شاركات الفئات اله�شة في العمل 

التطوعي في الزيارة الأربعينية

عىل  ــراد  األف تشّجع  عوامل  هنالك  أّن  شّك  ال 
العمل التطوعي، السيام يف االلتحام املجتمعي نحو 
ولعّل  األربعينية،  الزيارة  يف  اخلدمات  أفضل  تقديم 

من أمهها)		(:

التنشئة االجتامعية: تعمل التنشئة اإلجتامعية من . 	
خالل اجلهود املبذولة يف التطوير املستمر للسلوك 
االجتامعي اإلجيايب، إذا ما بدأت يف وقت مبكر، 
وتوظيف هذا السلوك عىل نحو أفضل، واعاممه 
عىل  الشباب  تشجيع  عىل  والعمل  املجتمع،  يف 
اإلنخراط يف األعامل التطوعية. وجيتهد الوالدان 
يف بّث روحية التطوع، والعطاء واإليثار، وإتاحة 
الطريق  وتهيد  للمشاركة،  لألطفال  الفرص 
التي  االجتامعية  اإلجيابية  السلوكيات  لتلك 

تغرس يف نفوس أطفاهلم. 

ــالء  ــز كرب ــتناد ال: مرك ــث باالس ــداد الباح ــن إع ــدر: م املص
الســنوية  اإلحصائيــة  النــرشة  والبحــوث،  للدراســات 
اإلحصائيــة  النــرشة  ص		؛  ص		،  				م/				هـــ، 
اإلحصائيــة  النــرشة  ص		؛  				م/				هـــ،  الســنوية 
اإلحصائيــة  النــرشة  ص		؛  				م/				هـــ،  الســنوية 

ص		. 				م/				هـــ،  الســنوية 
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التنشئة . 	 يشمل  قد  للمجتمع:  باالنتامء  الشعور 
باملجتمع،  تعريفهم  للشباب  االجتامعية 
هذه  إىل  باإلنتامء  الشعور  يف  ومساعدهتم 
أبرز  الدينية  املنظامت  وتقّدم  املجموعات، 
الدينية، واملشاركة  باملشاركة  ترتبط  التي  األمثلة 

املجتمعية.

برشية  التطوعي  العمل  ينحرص  ال  وفق؛  وعىل 
معينة يف املجتمع دون األخرى، بل إّن األرسة؛ تعمل 
أطفاهلم،  نفوس  يف  اإلجيابية  املفاهيم  غــرس  عىل 
من  جمتمعيًا  تصنف  التي  األرس  األرس؛  تلك  ومن 
للرشائح  التطوعي  العمل  وأّن  كام  اهلّشة.  الرشائح 
اهلّشة يف الزيارة األربعينية ال تنحرص بفئة حمددة دون 
اإلسهام  يف  املجتمعي  التضامن  نجد  بل  األخــرى، 
الزيارة  خالل  واملتعددة  املتنوعة  اخلدمات  بتقديم 
فهي  التضامن،  هذا  يف  املــرأة  دور  ويــربز  املباركة. 
املجتمع،  بناء  يف  واملهم  احلّساس  املوقف  صاحبة 
شتى  يف  الــرجــل  مساندة  يف  مهامها  عــن  فــضــاًل 
العديد  األربعينية  الزيارة  املرأة يف  وتقّدم  املجاالت. 
من اخلدمات، ولعّل منها: استقبال الزائرين بخلقها 
احلسن، واالبتسامة اجلميلة، فضاًل عن إعداد الطعام 
للنساء،  التابعة  احلسينية  املواكب  وتنظيف  هلــم؛ 
ويقدمن  أمثاهلا.  للنسوة  املساعدات  بعض  وتقديم 
وتقّدمن  املـــرىض،  ومساعدة  الطبية،  اخلــدمــات 
من  بالنساء؛  اخلاصة  املراكز  يف  اإلرشادية  النصائح 
تالقيه  ما  وأّن  أفضل.  حلياة  الصعوبات  تطي  أجل 
املرأة يف مشاركتها وإسهاماهتا يف الزيارة املباركة من 
املهام الّشاقة، والصعوبات الكبرية، ومزامحة الرجال؛ 
فاألمر جار أيضًا يف احلج، والغاية رضا اهلل وطاعته؛ 

طمعًا يف الثواب اجلزيل.

ــة مــن خالل  ــأيت املــشــاركــة لــلــرشائــح اهلــّش وتـ
ملحق  يف  صورها  وّثقنا  التي  االتية،  املوضوعات 

البحث:

والنساء . 	 والصغار  الكبار  يشارك  امليش:  شعرية 
كلِّ  ومن  األقدام،  عىل  امليش  يف  الشيوخ  حتى 
ليصلوا  البعيدة  املسافات  يقطعون  إذ  مكان، 
احلسني؛  لإلمام  زيارة  ويؤّدوا  كربالء،  إىل 
جعفر  اإلمام  فعن  والثواب،  األجر  ليكسبوا 
َمَشى  ُثمَّ  اْلُفَراِت  يِف  اْغَتَسَل  )َمِن   :الصادق
َيْرَفُعَها  َقَدٍم  بُِكلِّ  َلُه  َكاَن    احْلَُسنْيِ َقرْبِ  إىَِل 
أثناء  بَِمنَاِسِكَها()		(. ويف  ُمَتَقبََّلٌة  ٌة  َحجَّ َوَيَضُعَها 
نجد  العزائّية  املسريات  يف  األقدام  عىل  السري 
القوي والضعيف، والغني  الفعلية بني  املشاركة 
والفقري، ال فرق بينهام يف هذا املسري الذي ليس 
وتشارك  احلرام.  اهلل  بيت  حج  يف  إالّ  نظري  له 
الرشائح اهلّشة بمشاركة واسعة يف هذه الشعرية، 
من  احلنيف  الدين  تعاليم  بمراعاة  االهتامم  مع 
واحللم  والعفو  واإلصالح  واحلجاب  الصالة 
واألدب وحرمات الطريق وسائر املعاين الفاضلة 
يف  خطوة  تعاىل  اهلل  بفضل  الزيارة  هذه  لتكون 
سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين تستمر آثارها. 

وحشود . 	 مجاهريي  حترك  هي  العزاء:  مواكب 
وترفض  والظاملني،  الظلم  عىل  غاضبة  والئّية، 
كّل  ويف  ومكان،  زمان  كّل  يف  والظلم  الفساد 
مأساة  استذكار  خالل  من  األجيال،  من  جيل 
 واقعة الطّف، وما جرى عىل اإلمام احلسني

وأصحابه وأهل بيته.  
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العزائية . 	 واملواكب  اهليئات  آالف  ضمن  تشارك 
بأربعينية   البيت ألهل  املواساة  لتقديم 
خالل  من  أرشنا  وقد   .العزاء صاحب 
اخلدمية  املواكب  هذه  أعداد  إىل  سلفًا  البحث 

والعزائية يف جدول )	(.
اخلدمات . 	 تقديم  طريق  عن  اخلدمية:  املواكب 

املتنوعة واملتعددة، ومنها:
من  	 الزائرين  مبيت  أماكن  اإليواء:  خدمات 

والرسادق،  والبيوت  واملساجد،  احلسينيات 
تعنى  التي  األماكن  من  وغريها  واملدارس، 

بتقديم خدمة املبيت للزائرين.
التي  	 اهليئات  وهي  والرشاب:  الطعام  خدمات 

يف  واملنترشة  للزائرين،  والرشاب  الطعام  تقدم 
عىل  سريًا  الزائرون  يسلكه  الذي  الطريق  طول 

األقدام، أو ركبانًا.
التي  	 اخلدمات  من  وهي  االتصاالت:  خدمات 

شهدها  التي  للحداثة  وفقًا  استثامرها  تنوع 
وخدمة  النقالة  اهلواتف  من  االتصاالت،  قطاع 

االنرتنت.
والسيام  	 النقل  وسائل  تنوعت  النقل:  خدمات 

توظيفها املجاين لنقل الزائرين من وإىل كربالء، 
والسيارات  والباصات،  احلافالت  وتشمل 
عن  فضاًل  رّكاهبا،  بعدد  األحجام  املختلفة 
أّن  اخلدمة؛  هذه  تقديم  يف  ويشاهد  القطارات. 
من  هم  واحلافالت  السيارات  يقود  من  العديد 
االحتياجات  ذوي  بعض  وكذلك  السن،  كبار 
اخلدمة  هذه  تقديم  يف  يتسابقون  الذي  اخلاصة 
الفقراء  مشاركة  توّثقت  وقد  وسياقة.  تنظياًم 

بتقديم خدمة النقل جمانًا.

 خدمات األمن: من أجل أن يشعر الزائر باألمن  	
هذه  حتت  الراحة  من  قسطًا  ويأخذ  واألمان، 
العزاء  شعائر  وتقديم  سريه  عن  فضاًل  اخلدمة، 

آمنًا.
غريها من اخلدمات.  	

ال�شتنتاجات:

إّن الرشائح اهلّشة هي جمموعة من السكان الذين . 	
والسامت  اخلصائص  من  بمجموعة  يمتازون 
التي جتعلهم معرضون للفقر أكثر من غريهم من 
واألشخاص  السّن  كبار  تشمل  فهي  السكان. 
واألطفال  والعقلية  اجلسدية  اإلعاقة  ذوي 
األقّليات  وبعض  والالجئني  للخطر  املعّرضني 

الدينية والعرقية والنساء يف بعض املجتمعات.
الفقر . 	 يزيد  إذ  بالفقر،  الغالب  ترتبط اهلشاشة يف 

أنواعًا  هناك  ولكن  اهلشاشة،  ظروف  خيلق  أو 
منها ذات الطابع املادي أو االجتامعي.

أعامرهم . 	 تزيد  الذين  األشخاص  الدول  تعّد 
عىل 0	 عامًا كبارًا يف السّن، يف حني يصل سّن 
 	0 أو   		 حّد  إىل  أخرى  دول  يف  الشيخوخة 
عامًا، ويعّد هذا السّن يف العديد من الدول سّن 
التقاعد، وتعّد منظمة الصحة العاملية أّن مرحلة 
اخلامسة  عمر  من  تبدأ  الشيخوخة  أو  الكهولة 

والستني فام فوق.
التخطيط . 	 لوزارة  املؤرشات اإلحصائية  أظهرت 

عىل  تزيد  الريف  يف  الفقر  نسبة  أنَّ  العراقية: 
مجيعًا  تسابقهم  ونجد  احلرض،  يف  النسبة  ضعف 
الزائرين، وجيودون بقوهتم  يف تقديم اخلدمة إىل 
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الشعائر  يف  مشاركتهم  عن  فضاًل  ذلك،  يف 
العزائية األخرى.

وجهد . 	 ربحي،  غري  عمل  التطوعي  العمل  إّن 
أجل  مادي؛ من  عائد  بإرادته، دون  الفرد  يبذله 
خدمة أبناء جمتمعه. وكل شخص يلتزم بمحض 
جتاه  مأجور  غري  بعمل  القيام  وحريته  إرادته، 
القرآن  أشار  وقد  املتطوع.  عليه  يطلق  اآلخرين 
متعددة؛  بمجاالت  التطوعي  العمل  إىل  الكريم 
املجتمع،  قضايا  يعالج  التطوعي  العمل  كون 
ويعّزز التامسك املجتمعي، فضاًل عن كونه يعزز 

الطاقة اإلجيابية يف نفوس الشباب.
التطوع . 	 يف  املختلفة  املجتمع  رشائح  تتنافس 

ألداء عمل ما يف أيام الزيارة األربعينية، وكذلك 
تتنافس الرشائح اهلّشة يف تقديم تلك اخلدمات، 
أو املشاركة يف املواكب واهليئات احلسينية، فتكون 
تلك املشاركات من خالل السري عىل األقدام، أو 
مواساة أهل البيت ضمن املواكب العزائية، 

واإلسهامات واملشاركات املتعددة األخرى.

التو�شيات:

وحّث . 	 املجتمعي،  التكافل  إىل  الديني  التوجيه 
يف  اهلّشة  الرشائح  دعم  إىل  اإلنسانية  املنظامت 
ونحو  والصحية  احلياتية،  املجاالت  من  العديد 

ذلك.
الرتفيهية . 	 املنهجية  واعتامدها  الدولة  تنظيم 

لرشائح املجتمع، ومن أمهها الرشائح اهلّشة عن 
طريق إعداد مناهج خاصة لتوفري احلياة الكريمة 
وذوي  واملسننّي  املتقاعدين  فئة  والسيام  هلم، 

االحتياجات اخلاصة.

االجتامعي، . 	 الضامن  أهداف  يف  اجلاد  االهتامم 
والرتكيز يف احلامية االجتامعية للرشائح اهلّشة يف 
املجتمع من أجل رفع املستوى املعييش، وحتقيق 

الرفاهية هلم.
واألقاليم، . 	 للمدن  التنمية  سترياتيجيات  وضع 

لرفع  األرياف؛  مناطق  يف  األولويات  وضع  مع 
رفع  إىل  ذلك  ويؤدي  الفرد،  رفاهية  مستوى 

املستوى املعييش للفرد.
التي . 	 الربحية  غري  واملنظامت  املؤسسات  دعم 

خدماهتا،  تقديم  يف  التطوعي  العمل  تعتمد 
لدورها الكبري يف رفع املستوى املعايش والثقايف 

للفرد.
وضع اسرتاتيجيات ثقافية لرفع الوعي الثقايف يف . 	

املجتمع باجتاه مساندة الرشائح اهلّشة، وتنميتها، 
لتحقيق هنضة جمتمعية.
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كربالء  في  الأربعين  زيارة  اأثناء  وال�شالمة  ال�شحة  لقواعد  الأ�شا�شية  الإجراءات 

المقد�شة للعام 1443هجري 2021م

أ.د. حمسن املوسوي

مؤسسة العراق للتعليم )منظمة غري حكومية( - كربالء

almossawi.muhsin@gmail.com

الملخ�ض   

من  العرشين  اإلمام احلسني يف  الشهداء  الزائرين لرضيح سيد  املقدسة ماليني  كربالء  مدينة  تستقبل 
شهر صفر من كل عام تليدا« لذكرى مرور أربعني يوما« عىل شهادة اإلمام احلسني. ويقرتن موعد الزيارة 
هذا العام مع انتشار وباء كورونا الذي تسبب يف وفاة حوايل أربعة ماليني )			،			،	( إنسان حول العامل 
ومل يمكن السيطرة عليه تاما« حتى اليوم، مما يستوجب اتاذ إجراءات استثنائية للوقاية من انتشار األمراض 

عموما« وفريوس كورونا خاصة تتلخص بام يأيت: 

وجلان . 	 الصحية  والتوعية  التثقيف  وجلان  والتمريض  الطبية  واخلدمات  للعالج  متخصصة  جلان  تشكيل 
اخلدمات البيئية من أشخاص متطوعني بأعداد كافية لتطبيق املعايري الصحية العاملية عند املنافذ احلدودية 
واملطارات للتأكد أن كل زائر أجنبي غري مصاب بفريوس كورونا واجراء الفحص املختربي الالزم )ان 
تطلب االمر )ملنع أي زائر مصاب من دخول العراق وتشجيع الزائرين الذين مل يستفيدوا من اللقاح عىل 

اخذه حفاظا« عىل أنفسهم وأرواح غريهم. 
 اتاذ إجراءات جديدة لتطهري األجهزة واملعدات الطبية والبنى التحتية يف املستشفيات ومراكز املعاجلة من . 	

كل مسببات األمراض املعدية عموما« والفريوسات املرضية خاصة.
املرضية( . 	 والفايروسات  )البكرتيا  املمرضة  امليكروبات  انتشار  ملنع  االحتياطية  اإلجراءات  كل  وتطبيق   

بني املرىض واملراجعني داخل املستشفيات ومراكز املعاجلة بتعقيم كل األدوات واألجهزة واللوازم الطبية 
وتعفري االرضيات واالرسة »جيدا« ومتابعة مستوى التعقيم يوميا«. 

التي . 	 التزاما »دقيقا« بكامل الرشوط الصحية التي جيب توفرها يف كل أنواع األطعمة واالرشبة   االلتزام 
واالرشبة  األطعمة  تلك  مواصفات  توضح  متعددة  فرعية  وجلان  مركزية  جلنة  خالل  من  للزائرين  تقدم 
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مقرات  يف  الذين  أو  الطرقات  يف  السائرين  الزوار  ومجاعات  أفراد  عىل  لتوزع  ومكتوبة  واضح  نحو  عىل 
االسرتاحة املؤقتة عىل طول الطرق، وذلك بعد دراستها ومناقشتها مع اجلهات الصحية املسؤولة واملشار 

اليها يف البحث.
 تأكيد تطبيق معايري السالمة بكل جدية وأمهها ارتداء كاممات األنف والفم وتطبيق معيار التباعد االجتامعي . 	

فرد  النوم وغرفاته كام جيب فحص حرارة كل  املناسبة يف خيم  التهوية  األقل وضامن  بمسافة مرتين عىل 
النوم أو االسرتاحة وذلك يعني منع دخول أي شخص قد تظهر عليه أعراض نزالت  يدخل اىل أماكن 
الربد أو االنفلونزا أو أي من أعراض األمراض التنفسية وارساله اىل أقرب مركز من مراكز العالج اخلاص 

بمعاجلة كورونا.
لنزول . 	 دقيق  برنامج  الزحام ووضع  بعد الجتناب  الزيارة عن  تأدية  الزائرين عىل  من  األكرب  العدد  حث 

قواعد  فرض  يتضمن   العباس وأخيه   احلسني لإلمام  املطهرين  احلرمني  اىل  والزائرين  املواكب 
التباعد وتطبيق كل إجراءات السالمة مع ضامن الرتتيب من دون أي تدافع أو ضجيج.

الكلامت املفتاحية:: كربالء املقدسة، األمام احلسني، فايروس كورونا، زيارة األربعني.

THE BASIC STANDARDS FOR HEALTH & SAFTY DURING AR-

BAEIN )1443 H./ 2021) IN KERBALA

Pr.Muhsin Al-Mossawi

Iraq Education Foundation (NGO) Kerbala

Abstract

Every year the city of Karbala welcomes millions of pilgrims seeking the shrine of Imam Hussien 

(A.S.) during the month of Safar for the Arbaein occasion. The occasion this year (1443 H./ 2021) is tak-

ing place during the Covid 19 pandemic which is one of the worse global problems since the nineteenth 

century. About four million people (3,926,977) have died and the fatality cases are still rising with many 

new strains. This situation demands extraordinary precautions to be undertaken to mitigate the impact 

of the pandemic during what is known to be the largest religious annual gathering in the world with a 

count of about 20 million people.
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However, it is possible to implement the following steps with sufficient number of volunteers through 

different committees in an Islamic community. Each committee is needed to oversee the volunteer’s ca-

pabilities and to a provide good training well ahead of time before the peak gathering occurs. Below are 

some suggestions of some of the minimal requirements to be considered.

1. Organizing specialised medical and nursing services with medical educators and general volunteer 

committees, where, some of them will help in checking the health safety documents(negative test 

&vaccination

2. for every visitor entering the boarders and encourage those who did not 

3. get the vaccine to get it soon.   

4. Implementing sanitary procedures according to WHO recommendations within hospitals and medical 

treatment centres; with strict attention on personal protective equipment (PPE) for all medical and 

clinical staff, patients and visitors of the hospitals and medical treatment centres.

5. Implementing a strict control on the catering facilities and food hygiene that is distributed on the 

roadside facilities and food stands with a special emphasis on using deposable plates, spoons, cups…

etc.

6. To ensure application of all hygiene principles such as the wearing of face masks and social distancing 

in service stations on the roads with special attention to ventilation facilities during sleeping hours. 

7. To encourage the majority of the visitors to not enter the shrines of Imam Hussein (A.S.) and Imam 

Abbas (A.S.) and recite the zyarat from a distance with all the safety control measures in place. This 

includes abiding by social distancing rules and wearing face masks; this will also be implemented 

for all the group members entering the holy shrines.

Keywords: Holy Karbala، Imam Hussein )peace be upon him)، Corona virus، the Arbaeen 
visit.
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المقدمة

العرشين  يف   احلسني اإلمــام  زيــارة  تكتسب 
يكون  أن  يندر  عاملية  شهرة  عام  كل  من  صفر  من 
داخل  من  ــزوار  ال ماليني  لقدوم  وذلــك  مثيل،  هلا 
وغري  اإلسالمية  األقطار  أنحاء  خمتلف  العراق ومن 
والصحافة  االعالم  عناوين  هبا  وتتصدر  اإلسالمي 
مما  وبعدها،  الزيارة  فرتة  أيام  العامل  أنحاء  معظم  يف 
 يثري حفيظة أعداء أهل بيت الرسول األكرم حممد
الزيارة  التقليل من أمهية  الذين ال يتورعون عن  من 
النهج  واقتفاء  احلسينية  الثورة  استمرار  يف  وأثرها 
أبناء االمة اإلسالمية خصوصًا يف  احلسيني من قبل 
الفتعال  كثرية  حماوالت  ملسنا  فقد  الشباب،  أوساط 
من  إرهابية  ــداءات  واعــت وهناك  هنا  طائفية  فتن 
يف  الزائرين  من  الكثرين  بحياة  أودت  تفجريات 
األكاذيب  إشاعة  عن  فضاًل  املاضية)	()	(،  السنوات 
أجواء  عىل  التشويش  أجل  من  املغرضة  والدعايات 
الزيارة الدينية ومن خالل عنارص مدسوسة مرتبطة 
بدوائر االستكبار العاملي ال تريد خريًا هلذا البلد وال 
لدينه وترسم اخلطط اخلبيثة وتتحني الفرص لالنتقام 
من أتباع اإلسالم األصيل الذي يمثله خط آل بيت 
النبوة )ينظر كتاب »مؤامرة التفريق بني األديان 
املوجود  برانت«  مايكل  الدكتور  »للمؤلف:  اإلهلية 
والــذي  العنكبوتية  الشبكة  يف  كوكل  موقع  عىل 
املذهب  ضد  موجه  مــدروس  برنامج  عن  يكشف 
الشيعي( مما يستدعى الوقوف عىل ما ذكر يف الكتاب 
وأخذ احليطة واحلذر ملنع تنفيذ اخلطط اخلبيثة للتقليل 

من أثر الزيارة الديني.

وقد تادى أعداء أهل البيت أكثر من ذلك بقتل 
أعداد كبرية من الزائرين العزل يف السنوات السابقة 
يف مناطق متعددة)	()	( أثناء توافد الزوار مشيا« عىل 
جعل  مما   الشهداء سيد  رضيــح  نحو  ــدام  االق
توزيع  من  خوفًا  بشدة  يتاطون  الزائرين  من  الكثري 
املأكوالت واملرشوبات املسمومة أو امللوثة باجلراثيم 
يتورع من  الذى ال  الزوار، فان  املرضية اخلطرة عىل 
طفاًل  أو  امــرأة  أو  كان  رجــاًل  احلسيني  الزائر  قتل 
أي  قتل  أن  مدعيًا  الناسفة  واالحزمة  باملتفجرات 
إنسان شيعي سيدخله اجلنة )املزعومة بناء عىل فتاوى 
بعض أئمة الوهابية( قد ال جيد حرجا« من دس السم 
له يف الطعام او الرشاب ولذلك كانت هناك وصايا 
ومن  الزيارة  يف  املشاركني  من  كثري  من  وتوجيهات 
احليطة  بتوخي  للزائرين  املرافقة  الصحية  االجهزة 
واحلذر من كل نوع من الطعام أو الرشاب مشكوك 

يف مصدره أو غري معتنى بمواصفاته الصحية. 

وملا كانت زيارة األربعني هذا العام تصادف ظرفًا 
حرجًا جدًا إذ إّن انتشار وباء فريوس كورونا يف كل 
أنحاء العامل وبسالالت تتلف بعضها عن بعض من 
حيث املنشأ آو قوة الفتك املريض يف اجلسم يف جتمع 
فيها  انترشت  بلدان  من  منهم  قسم  قدم  كبري  ديني 
سالالت فتاكة كاهلندية والربيطانية وغريمها مما سبب 
موت قرابة أربعة ماليني إنسان)	( وعليه جيب العمل 
انتشار  الجتناب  املتاحة  واإلمكانات  الوسائل  بكل 
املنطلق  هذا  ومن  الــزوار.  صفوف  يف  اإلصابات 
ــادات  االرش من  تطبيقه  ينبغي  ما  أدنــاه  يف  نعرض 
ويف  الالزمة  والصحية  البيئية  والتعليامت  الصحية 
عدة جوانب من الزيارة لتوفري أكرب قدر من السالمة 
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الصحية لكل زائر. وينبغي أن توزع هذه االرشادات 
والتعليامت عىل الزائرين ومسؤويل املواكب واللجان 
املتخصصة املرافقة للمواكب والتي ستكون مسؤولة 

عن اإلرشاف عىل تنفيذها.

تكون  أن  جيب  املتخصصة  اللجان  تلك  أن  علاًم 
مع  بالتنسيق  املقدسة  كربالء  صحة  دائرة  من  خمولة 
العتبتني املقدستني )احلسينية والعباسية( بعد االتفاق 

عىل مؤهالت كل عضو فيها.

مواصفات  أيضا«  البحث  هــذا  يف  وسنناقش   
أعضاء تلك اللجان واملهام التي ستوكل اليها. 

على  التنف�شية  الأمرا�ض  عن  اإجمالية  نظرة 

نحو عام ووباء فيرو�ض كورونا على نحو خا�ض

تتعرض بلدان العامل أمجع هذه االيام لوباء فايروس 
كورونا وسط حالة من االرباك واخلوف لعدم أخذ 
يف  حتى  الوباء  من  للوقاية  املطلوبني  واحلذر  احليطة 
الوباء  هذا  حصد  وقد  الصناعية.  العامل  بلدان  أكثر 
زالت  وما  الضحايا  من  إنسان  األربعة ماليني  قرابة 
نسب الوفيات يف تصاعد مستمر يف معظم دول أوربا 
آسيا وأفريقيا)	(  العامل يف  وأمريكا واهلند وبقية دول 
مجاحه  كبح  عىل  قادرة  غري  الدول  بعض  زالت  وال 
حتى اليوم، عىل الرغم من توافر اللقاحات الالزمة 
العامل وذلك بسبب ظهور سالالت  يف معظم أنحاء 

جديدة قد ال يستوعبها اللقاح عىل نحو تام.

حدث  الــذي  والتخبط  ــاك  اإلرب لذلك  ونتيجة 
وغري  الرأساملية  للدول  الرسمية  االجهزة  جلميع 
اىل  بــرزت  باملتقدمة!!!(  تعرف  )التي  الرأساملية 

العيان أساليب القرصنة والسطو يف املنافذ احلدودية 
الوقاية  وسائل  عىل  للسيطرة  الــدول  بعض  بني 
بعض  وعــىل  الكاممات  مثل  وعالجه  الــوبــاء  من 
مثل  املصابني  عالج  يف  املساندة  واألجهزة  االدوية 
التنفس  وأجهزة  لإلصابات  املبكر  الكشف  أجهزة 
التزاحم  للعيان  واضحًا  ظهر  وأخريًا  االصطناعي 
خمتلف  بني  اللقاحات  لتوفري  واقتصاديًا(  )سياسيا« 
احلاد  التنافس  اىل  باإلضافة  والفقرية  الغنية  البلدان 

بني رشكات انتاج تلك اللقاحات)	(.

كل  من  االستفادة  أمهية  تأكيد  من  البد  لذلك 
والتخلص  الرسيع  االحتواء  يف  يساعد  ان  يمكن  ما 
انتشار  وسائل  عىل  بالسيطرة  وذلــك  الــوبــاء،  من 
احلادة  التنفيس  اجلهاز  ألمراض  املسببة  امليكروبات 
والتي قد تنحرص بانتقال مسببات األمراض التنفسية 
املتطاير  الرذاذ  خالل  من  والبكرتيا(  )الفايروسات 
واالحتكاك  منه  بالتقرب  أو  مبارشة  املريض  فم  من 
عالج  يف  ــدوره  ب يقوم  شخص  مع  أو  معه  املبارش 
كاألطباء  املــرض  أعــراض  عليه  تظهر  وال  املــرىض 
لتامسهم  للميكروب  ناقلني  بوصفهم  واملمرضني 
تأكيد وضع  من  وهنا البد  املرىض)	()	(.  مع  املبارش 
الكاممة لتغطية االنف والفم دائاًم وعدم التصافح أو 
املالمسة بني االفراد حتى بني أفراد االرسة الواحدة 
للتباعد  الشديد  التأكيد  مع  الــزيــارة  ــام  أي ــوال  ط
االجتامعي بني االفراد يف كل أماكن وجود الزائرين 

حينام يكون هناك جمال لتطبيقه.

وملا كان كثري من األمراض التنفسية احلادة تتشابه 
بالعالمات وباملظاهر املرضية املشرتكة ولعدم إمكانية 
لبعض  املسبب  امليكروب  عــن  الــرسيــع  الكشف 
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األمراض التنفسية أثناء الزيارة، يبقى السبب الرئيس 
ملرض التهاب اجلهاز التنفيس غري معروف قد يسبب 
وقد  واملستشفيات  الصحية  املؤسسات  عىل  ضغطا« 
نحو  عىل  الوبائية  االزمة  إدارة  عىل  السيطرة  يفقدها 

صحيح.

اإلصابة  أمــراض  يف  التشابه  ذلك  حصول  إن   
وذلك  عليه  متعارف  التنفيس  اجلهاز  بالتهابات 
لذا  املجتمع  افــراد  بني  العدوى  انتقال  يف  للتشابه 
أصبح من املهم جدا التعرف عىل التشخيص الدقيق 
للمرض قبل الدخول يف تفاصيل العالج أو وسائل 
يصعب  وقــد  املــــرض)	()	(  انتشار  عــىل  السيطرة 
الوصول اىل التشخيص الدقيق يف مثل أجواء الزيارة 
والعادات  االجناس  اختالف  من  معروف  هو  كام 

البرشية بني الزائرين. 

وسوف نستعرض هنا اخلطوات العملية الواجب 
اتباعها من السلطات الصحية يف داخل املستشفيات 
الصغرية  املراكز  حتى  األخــرى،  العالج  مراكز  او 

واملتنقلة التي تنترش عىل جانبي طرق مشاة الزوار. 

وهذه اخلطوات أساس ورضورية كي ال تتحول 
املستشفيات ومراكز العالج الصحية نفسها اىل مراكز 
يف  االيــام  هذه  نرى  كام  املجتمع  يف  املرض  النتشار 
يعتد هبا  أبحاثًا  انتشار وباء كورونا ال سيام ان هناك 
والفريوسية  البكرتيولوجية  األمراض  مجاح  كبح  يف 
يف  ملموس  أثــر  هلا  وكــان  ــرية  األخ ــة  اآلون يف  ظهر 
امليكروبات  وبقية  كورونا  فايروس  انتشار  من  احلد 
للمضادات  املــقــاومــة  العنقودية  البكرتيا  مثل 

بيئة  يف  الفايروسات  من  وكثري   )MRSA) احليوية 
املستشفيات)	()	()0	(.

الخطوات العملية في التعامل وال�شيطرة 

على الوباء

من  العراق  به  يمر  الذي  احلرج  للظرف  نظرا« 
انتشار وباء كورونا عىل مستوى« غري مسبوق قبال«، 
اتاذها  ــالزم  ال الوقائية  ــراءات  االجـ تطبيق  جيب 
الزائرين  جتمعات  بني  الوباء  انتشار  عىل  للسيطرة 
أماكن  ويف  املقدسة  كربالء  نحو  مسريهم  أثناء  يف 
ومراكز  املستشفيات  ويف  املدينة  داخــل  وجودهم 
تكون  آن  جــدًا  املحتمل  من  إذ  الصحي،  العالج 
مسببات  لتجمع  مركزًا  العالجية  املؤسسات  تلك 
ُتتخذ  مامل  فتاكة  وفايروسات  بكرتيا  من  األوبئة 
أقىص الدرجات الوقائية والسيام يف أوقات الزيارات 
واألوبئة  النتشار  وسط  كوهنا  السكاين  والتزاحم 
مرىض  اىل  بالوباء  املبتلني  املَرىض  من  انتقاهلا  ملنع 
باإلصابات  يعرف  بام  أخــرى  بــأمــراض  مصابني 
اإلصابة  عبور  املتقاطعة )Cross Infections(أي 
املستشفى اىل شخص آخر قدم  من مريض راقد يف 
أثناء  أيضًا(،  العكس  يدث  ربام  )أو  املستشفى  اىل 
خارج  طارئ  أو  مزمن  ملرض  املعاجلة  أو  الفحص 

إطار الوباء)		()		(. 

اجلروح  حاالت  تكثر  مثال«  احلروب  زمن  ففي 
عىل  الرتدد  أيضا«  ويكثر  املعارك  ارضية  من  امللوثة 
املستشفيات ومراكز العالج الصحي يف زمن انتشار 
األوبئة)		( مما جيعلها مصدرًا من مصادر انتشار الوباء 
أمراض  ملعاجلة  املستشفيات  اىل  قدموا  مرىض  اىل 
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أخرى أو من زوار للمرىض وعليه جيب اتاذ أقىص 
الوقائية  الوسائل  باتباع كل  واحلذر  احليطة  درجات 

وعىل كل أملستويات ولعل أمهها:

ت�شكيل لجان تخ�ش�شية لل�شيطرة ومنع 

انت�شار الوباء 

إن من أساسيات العمل يف أجواء انتشار األوبئة 
التي  واملؤسسات  االفـــراد  تصص  عىل  االعــتــامد 
تتسلم مسؤولية منع انتشار الوباء بني أفراد املجتمع 
اتاذها  الواجب  والوسائل  الطرق  عىل  والتعرف 
للسيطرة عىل انتشاره )ال سامح اهلل(. ونستعرض هنا 
بعض االقرتاحات التي قد تساعد يف حتقيق االهداف 

املنشودة، ومنها تشكيل:

املرضية . 	 احلاالت  لعالج  الطبية  اخلدمات  جلان 
األطباء  من  أفرادها  ويعني  تشخيصهًا  يتم  التي 
صحة  دائرة  قبل  من  املمرضات  أو  واملمرضني 
كربالء أو الدوائر الصحية للمحافظات العراقية 
للتطوع  املستعدة  الزيارة  يف  املشاركة  االخرى 
املركزية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  املجال،  هذا  يف 
العام  لإلرشاف  الصحي،  الوضع  عن  املسؤولة 
أن  وينبغي  الزيارة  أيام  طوال  الزائرين  عىل 
عىل  للداللة  )الباجات(  من  خاص  بنوع  تتاز 
وجودها  أماكن  حتديد  أفرادها.وجيب  تصص 
الزوار أو يف  عىل نحو دقيق عىل طرق مسارات 
الزائرين  توجيه  يمكن  كي  كربالء  مدينة  داخل 

املحتاجني ألي رعاية طبية عاجلة اليها.
ويمكن . 	 الصحي:  والتثقيف  التوعية  جلان 

املتطوعني  اجلامعات  طلبة  من  أعضائها  اختيار 

وطب  والصيدلة  الطب  كليات  طلبة  والسيام  
اآلخرين  الطلبة  ومن  الطبية  والعلوم  االسنان 
ارشاد  من  ثقافة صحية تكنهم  يمتلكون  الذين 
وهنا  املناسبة.  الوقائية  االجراءات  اىل  الزائرين 
ينبغي أيضًا تزويدهم )بباجات( تيزهم وبرنامج 
واضح للثقافة الصحية التي تشري اىل نوع اخلدمة 
التي يقدموهنا. والبد من اإلشارة اىل أمهية هذه 
القادرين  أعدادها  من  اإلكثار  ورضورة  اللجان 
عىل نرش الثقافة الصحية عىل نحو كاف ومدروس 

بعد توزيعهم عىل أماكن وجود الزائرين.
تتصف . 	 اللجان  وهذه  البيئية:  اخلدمات  جلان 

بتعددية اخلدمات الرضورية. 
الشوارع . 	 يف  النفايات  جتمع  مشاكل  ملعاجلة 

املاء  اسالة  مشاكل  ومعاجلة  والطرقات 
أفراد  أو  كربالء  بلدية  مع  بالتعاون  والكهرباء 
بلديات املحافظات األخرى املشاركة يف الزيارة. 
املتخصصني  من  اللجان  هذه  أفراد  معظم  إن 
املتطوعني الذين يمتلكون خربة يف معاجلة أمثال 
أبناء  خمتلف  ومن  حدوثها  عند  املشاكل  تلك 
املساعدة  يف  اهتاممات  هلم  من  والسيام  العراق 
بمشاكل  هيتمون  من  أو  الشوارع  تنظيف  عىل 
بعض  قبل  من  الشوارع  يف  جترى  التي  الطبخ 
التزام  لعدم  نتيجة  حرائق  اندالع  ملنع  املواكب 
الرضوري  ومن  احلرائق.  من  الوقاية  معايري 
أيضًا تييزهم بزي موحد وعالمات خاصة هبم 
كل  عىل  انتشارهم  يكون  ان  وجيب  )باجات( 

أماكن الزائرين.

اىل  التوصل  أمهية  دراســة  هنا  القول  نافلة  ومن 
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يف  الطعام  وجبات  طبخ  خالهلا  من  يمكن  طريقة 
أماكن خارج مناطق الزحام الناتج من جتمع الزائرين 
وجبات  إيصال  ثم  ومن  القديمة  املدينة  داخل  يف 
الداخل،  يف  املوجودة  املواكب  مواقع  اىل  الطعام 
ويتوىل أعضاء هذه اللجان التنسيق بني املرشفني عىل 
املواكب وبني سلطات اإلطفاء يف حالة حدوث أي 

طارئ ال سامح اهلل.  

بربامج  وتزويدها  اللجان  تلك  تشكيل  وينبغي 
أعامهلا كي تتمكن من إنجاز املهام املوكلة بكل منها 
بعد عملية تدريب مكثف ملدة ال تقل عن شهر قبيل 
ذروة ازدياد الزائرين وتركزهم يف أماكن إقامتهم يف 
أعضاء  كل  التزام  ويبقى  أطرافها.  او  كربالء  مدينة 
وعدم  االمهية  يف  غاية  السالمة  بمعايري  اللجان 
دون  نشاطه  يف  باالستمرار  مقرص  فرد  ألي  السامح 
يف  األعىل  املثل  لكونه  السالمة  معايري  بكل  االلتزام 

تطبيق تلك املعايري. 

متابعة الإجراءات الوقائية لالأجهزة 
والمعدات الطبية والبنى التحتية في 

الم�شت�شفيات وعيادات المعالجة:

وعيادات  املستشفيات  »أن  جيدا  املعروف  من 
املعاجلة الصحية العامة واخلاصة جيب أن حتظى بعناية 
االجراءات  كل  واتاذ  التعقيم  من  عادية  غري  كبرية 
األمراض  انتشار  ملنع  األوبئة  انتشار  أيام  الوقائية يف 
التنفيس  اجلهاز  أمراض  والسيام  أنواعها  بمختلف 
لرسعة انتشارها يف التجمعات السكانية ولذا جيب أن 
تطبق تلك االجراءات بحزم يف بوابة كل مستشفى أو 
عيادة صحية تستقبل املرىض للعالج أو للفحوصات 

الرسيرية أو الفحوصات املختربية، والسيام مالبس 
أو  مرافقه  او  للمريض  الشخصية  الوقاية  وأجهزة 
من  بالوقاية  اخلاصة  تلك  أمهها  من  والتي  ــره  زائ
انتشار األمراض التنفسية مثل الكاممات والقفازات 
أروقة  داخل  ويف  اليدوي)		()		(  التعقيم  ووسائل 
ردهات  ألرضيات  اليومي  التعفري  هناك  املستشفى 
وتعفري  الروتيني  بالعالج  اخلاصة  واالقسام  املرىض 
مرتني  وأرسهتــم  للمرىض  الشخصية  األدوات  كل 

يوميا«.

مواد  ــواع  أن ــة  دراس اىل  هنا  ــارة  اإلش من  والبــد 
مسببات  إزالة  يف  املؤثرة  تراكيزها  ونسب  التعقيم 
حميط  تطهري  يف  املــبــارش  أثــرهــا  ــة  ــ ودراس املـــرض 
قد  ــواد  امل هــذه  أن  اذ  وأدواهتـــا  ــا  وأرسهت املستشفى 
البكرتيا  ــواع  أن بعض  النتقال  وسائط  اىل  تتحول 
املرضية من ميكروبات حساسة للمضادات احليوية 
املقاومة  بكرتيا شديدة  اىل  املستعملة بصورة روتينية 
ألكثر أنواع املضادات احليوية املتوفرة وذلك بسبب 
ينقل  الذي   )selective pressure) االنتقائي  الضغط 
آخر  اىل  احليوية  للمضادات  احلساس  امليكروب 
اختبار  من  والبد  احليوية)		(.  للمضادات  مقاوم 
فعالية وكفاءة كل مطهر كيميائي منفردا »وخملوطا« 
املؤثرة  النسب  أقل  بتحديد  املخترب  يف  آخر  نوع  مع 
البدء  قبل   .)Minimum Inhibition Concent)

باستعامله. 

املرض  مستوى  عل  االحتياطية  اإلجــراءات  أما 
واملراجعني داخل املستشفيات ومراكز املعاجلة والتي 
املستشفى  يدخل  من  كل  فحص  تشمل  أن  ينبغي 
أول مرة للتأكد من سالمته أو عدمها من ميكروب 
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الوباء مثل فايروس الكورونا  املنترش يف حالة  الوباء 
أو فايروس السارس أو فايروس انفلونزا الطيور أو 
غريها وأما يف الظروف االعتيادية فينبغي التأكد من 

سالمة املريض اجلديد من البكرتيا املرضية 

 Staph.aureus العنقودية  بالبكرتيا  املعروفة 
حاليا«  املتداولة  احليوية  املضادات  ملعظم  املقاومة 
املعقمة  املــواد  توفري  عن  فضال  هذا   .)MRSA) بـ 

لأليدي يف مرافق املستشفيات واملراكز.

أن هلذا النوع من البكرتيا آثار قاتلة عندما تتلوث 
غرف  يف  ينترش  أو  اجلراحية  العمليات  غــرف  به 
وقد  جــراحــيــة)		(.  لعمليات  اخلاضعني  ــرىض  امل
احلروب،  أيام  القاتل يف  امليكروب  انتشار هذا  يكثر 
اجلرحى  من  كبرية  أعداد  املستشفيات  تستقبل  حينام 

املصابني بجروح خمتلفة)		(.

بالتهابات  اإلصابة  أوبئة  انتشار  حالة  يف  أمــا 
الرذاذ اخلارج من  التنفيس احلادة، من خالل  اجلهاز 
فم املصاب أو حامل املرض أو من خالل االتصال 
املبارش بني املرىض واالصحاء، كام هو احلال بانتشار 
الكورونا هذه االيام فإن اجراءات منع املصابني من 
مستشفيات  من  الصحية  املؤسسات  اىل  الدخول 
ومراكز العالج )أ( كفيلة بإيقاف انتشار املرض)		(.

املعالج  الصحي  املــالك  وقاية  حتظى  أن  بد  وال 
باألمهية  ممرضات  وممرضني/  وصيادلة  أطباء  من 
الوباء  املرض/  انتشار  ذروة  حاالت  بكل  القصوى 
الصحي  املالك  سالمة  عىل  للحفاظ  وذلك  غريه  او 
من  الوبائية  األمراض  مسببات  انتشار  وملنع  أوال« 
املركز  املستشفى،  أروقــة  ــل  داخ آخــر  اىل  مريض 

الفحص والتقييم، وتشمل وسائل  الصحي، وخمترب 
وغريها  والقفازات  واالقنعة  األلبسة  تلك،  الوقاية 

من املواد الرضورية املعقمة)0	(. 

الخطوات الوقائية من انت�شار الوباء بين الزوار: 

وتكتسب اخلطوات الوقائية للزائرين أمهية كبرية 
العام  هــذا  كورونا  فايروس  وبــاء  انتشار  زمــن  يف 
لصعوبة تطبيق إجراءات الوقاية عىل الزائرين )أفرادا 
لنرش  استثنائية  جهود  بذل  من  والبد  ومجاعات(. 
العراقي  الشعب  أبناء  عموم  عىل  الصحي  الوعي 
أوال »بدرجة عالية جدًا ربام اىل املستوى الذي  يكون 
للزائرين من  الوقائية  للتوجيهات  مبلغًا  فرد  فيه كل 
االّ  يتحقق  لن  ذلك  -ولكن  وداخله  العراق  خارج 
املحاور  قصرية-ليشمل  غري  وملدة  استثنائية  بجهود 

االتية: 

وباء . 	 من  الصحية  السالمة  إجـــراءات  تطبيق 
الكورونا يف املنافذ احلدودية واملطارات:

من  التأكد  هو  تطبيقها  الالزم  االجراءات  وأهم 
كل زائر انه يمل وثيقة فحص خمتربي يؤكد سالمته 
أن  األفضل  ومن  الكورونا  بفريوس  اإلصابة  من 
يكون قد أخذ جرعتني من اللقاح ضد املرض. وهنا 
البد من توفري خمتربات الفحص يف املنافذ احلدودية 
والعمل  الوثيقة  تلك  يمل  ال  ملن  الفحص  إلجراء 
بتطبيق االجراءات الالزمة ملن يثبت إصابته باملرض 
يصل  قد  نعم  العراقية.  األرايض  يدخل  أن  قبل 
تأخري للزائرين يف تلك املنافذ ولكن االمر يستوجب 
أخذ االمر بجد لتعلقه بالصحة العامة لكل املواطنني. 
املنافذ  يف  العمل  وجمريات  االمــور  متابعة  ويمكن 
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بتعزيز تلك املنافذ بالطاقات البرشية والفنية بام يسهل 
عليها انجاز املهام املطلوبة بأقرص مدة ممكنة.

نرش  العراقية  الصحية  السلطات  عىل  ونتمنى 
هذه املعلومات يف كل وسائل االعالم حتى وسائل 
يف  نفسه  ــراء  اإلج عمل  ويمكن  األجنبية  االعــالم 
الزائرون  هبا  يمر  التي  العراقية  املحافظات  مداخل 
عند توجههم اىل كربالء. ويف مداخل حمافظة كربالء 
التأكد من كل الرشوط الصحية املطلوبة  أيضًا جيب 
اللجان  أعضاء  بمساعدة  امرأة  أو  رجاًل  زائر  لكل 

املتخصصة التي ذكرت أعاله.  

معايري السالمة يف املواد الغذائية ومياه الرشب: . 	

يبذل العراقيون والزوار األجانب جهودا »كبرية 
كل عام لرعاية املاليني من الزوار القادمني اىل كربالء 
أكثرها  رئيسة،  جهات  ثالث  من  االقدام  عىل  سريًا 
ازدحامًا الطريق الرابط بني كربالء املقدسة والنجف 
االرشف، وتتسابق مؤسسات خريية متعددة وأفراد 
ــزوار  ال ألولئك  والـــرشاب  الطعام  تقديم  يف  كثر 
أن  ينبغي  اخلصوص  هذا  ويف  مادي.  مقابل  أي  بال 
يكون هؤالء املتربعون واملتطوعون عىل دراية كاملة 
أنواع  كل  يف  توافرها  جيب  التي  الصحية  بالرشوط 
خالل  ومن  للزائرين  تقدم  التي  واالرشبة  األطعمة 
جلنة مركزية وجلان فرعية متعددة توضح مواصفات 
ومكتوبة  واضح  نحو  عىل  واالرشبة  األطعمة  تلك 
الذين  أو  الطرقات  يف  السائرين  الزوار  عىل  لتوزع 
الطرق،  طــول  عىل  املؤقتة  االســرتاحــة  مقرات  يف 
وذلك بعد دراستها ومناقشتها مع اجلهات الصحية 
الرشوط  تلك  أهم  أدناه  نذكر  وباختصار  املسؤولة. 

واألطعمة  املرشوبات  يف  توافرها  جيب  التي  العامة 
التي تقدم للزائرين يف أثناء سريهم أو حتى يف أماكن 

اسرتاحتهم: 

صغرية أ.  علب  أو  قناين  يف  املعبأة  املياه  رشب 
لشخص  والكافية  فقط  واحدة  مرة  تستعمل 
انتاجها  تأريخ  من  التأكد  وبعد  فقط  واحد 
وصالحية نفاذية استعامهلا. وهنا البد من التنويه 
الشمس،  أشعة  من  بعيدًا  خزهنا  رضورة  اىل 
علب  يف  املعبئة  املياه  خزن  آن  املعلوم  من  إذ 
عند  تكوينها  مركبات  تغري  قد  البالستك  من 
تعرضها ألشعة الشمس ومن املحتمل أن تسبب 
العبوات  أرضارًا صحية خطرية مع عدم رشب 
املعرضة ألشعة الشمس لتفاعل املواد الكيميائية 

املصنوعة منها العبوة البالستيكية.
والقهوة ب.  كالشاي  الساخنة  السوائل  رشب   

استعامل  اىل  حاجة  هبا  األخرى  هي  غريها  أو 
ذات  البالستكية(  )وليس  الورقية  االقداح 

االستعامل الواحد فقط.
املطبوخة ج.  االعتيادية  الطعام  وجبات  تناول 

أو قصرية  املخزونة منذ مدة طويلة  حديثًا وغري 
ذات  صغرية  بآنية  جمهزة  تكون  أن  ينبغي  والتي 
والتبذير(  لإلرساف  )منعًا  الواحد  االستعامل 
وخالية أو قليلة الدهون والتأكيد للزائرين غسل 
إذ أن درجات  الطعام وبعده  تناول  أيادهيم قبل 
الغذائية  املواد  بخزن  تسمح  ال  العالية  احلرارة 

خارج أجهزة التربيد.
باملاء د.  اليدين  غسل  رضورة  اىل  اإلشارة  ينبغي 

الطعام  وجبات  تناول  قبل  والصابون)		()		( 
األمراض  انتشار  من  الوقاية  أسس  من  وهذا 
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من  الوضوء  مستحبات  اتباع  وان  املجتمع.  يف 
املاء ثالث مرات هلا فائدة  املضمضة واستنشاق 

كبرية يف الوقاية من األمراض التنفسية. 

معايري السالمة يف أماكن االسرتاحة او النوم:. 	

 نظرًا لطول اوقات االسرتاحة والنوم جيب تأكيد 
امهية تطبيق معايري السالمة بكل جدية وأمهها معيار 
التباعد االجتامعي بمسافة مرتين عىل األقل وضامن 
التهوية املناسبة يف خيم وغرف وقاعات النوم)		()		( 
وجيب فحص حرارة كل فرد يدخل اىل أماكن النوم 
واالسرتاحة وذلك يعني منع دخول أي شخص قد 
تظهر عليه أعراض نزالت الربد أو االنفلونزا أو أي 
أقرب  اىل  وارساله  التنفسية  األمراض  أعراض  من 

مركز من مراكز العالج اخلاص بمعاجلة كورونا.

أثناء . 	 السالمة  معايري  تطبيق  التامة عل  السيطرة 
دخول املواكب والزائرين ال احلرمني املطهرين:

يتم  مــامل  صعبة  تكون  وقــد  كبرية  مهمة  وهــذه 
املذكورة  التخصصية  الفرق  التعاون بني كل أعضاء 
أعاله إلنجازها، ويمكن اختصارها بتوعية املواكب 
عىل  بقوة  بكل  العمل  ثم  أوالً  بأمهيتها  والزائرين 
أبواب  يف  انتظار  بطوابري  والزائرين  املواكب  ترتيب 
ان شاء اهلل ومراقبة  الدخول خاصة ولن تكون مملة 
مع  الزائرين،  تكدس  ملنع  جد  بكل  اخلروج  أبواب 
 باحلسبان وضع لوحات لزيارة خمترصة لإلمامني

تقرأ أمام الرضيني املقدسني أثناء املسري.

للسجود  مواضع  من  معقمة  قطع  هتيئة  وجيب 
)أي يمكن إعادة تعقيمها( التي قد تكون من تراب 
أو من خوص سعف النخيل، ويمكن االستفادة من 

الرتتيب اجلديد الذي وضعته العتبة الرضوية املقدسة 
بني  كورونا  وباء  انتشار  لتجنب  املقدسة  مشهد  يف 

زوار اإلمام الرضا يف هذه االيام.  

ال�شتنتاج

الشعائر  أربعني اإلمام احلسني من  زيارة  إن 
املقدسة يف الدين اإلسالمي احلنيف والبد من تعظيم 
هذه الشعرية يف نفوس املسلمني استجابة لقوله تعاىل 
 َها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوِب ْم َشَعائَِر اللِ فَإِنَّ َوَمْن ُيَعّظِ
)احلج 		( وال سيام يف هذه املرحلة من الزمن والتي 
وعلامئه  الدين  وحماربة  والزندقة  االحلــاد  فيها  كثر 
الربانيني علنًا من قبل أنصاف املتعلمني الذين باعوا 
مراجع  عىل  جتاوزهتم  كثرت  اذ  للشيطان،  أنفسهم 
كلمة  وهي  الــرأي  وحرية  العلامنية  بدعوى  الدين 
حقوق  عىل  االعتداء  منها  ويراد  باطل  هبا  يراد  حق 
يستنكرون  ال  فنجدهم  وعــدوانــًا،  ظلاًم  اآلخرين 
التجمع يف حانات اخلمور أو أماكن الفسق والفجور 
كثرية  وأمــراض  أوبئة  انتشار  اىل  حتاًم  يودي  الذي 
ينكرون عىل  بينام  التنفيس  اجلهاز  أمراض  اىل  إضافة 
املشاة يف اهلواء الطلق للزائرين والذي يندر أن يتسبب 
بنقل أمراض اجلهاز التنفيس مع االخذ باالحتياطات 
باستعامل  التنفسية  األمــراض  من  للوقاية  الصحية 
العامة  النظافة  عىل  والتوايص  واالنف  الفم  أغطية 
أوقات  يف  واملرشوبات  األطعمة  تلوث  من  واحلذر 
السفر وهي ممارسات قد ال تكون متعارفة بني بعض 

فئات املجتمع. 



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة286

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

فلتكن مناسبة زيارة األربعني فرصة حلامية ماليني 
بجد  والعمل  كورونا  فايروس  وبــاء  من  الزائرين 
بربامج  املتعلم  العراقي  الشباب  لتوجيه  وإخالص 
الوعي الصحي عىل  التوعية والثقافة الصحية ونرش 
أيضًا ممارسة عملية من أجل محاية  نحو عام ولتكن 
التنفيس خاصة )مرض  اجلهاز  أمراض  من  املجتمع 
قبل  من  التضحية  روح  وبث  الكورونا(  فــريوس 
املستقبل،  يف  املجتمع  قادة  وهم  اجلامعات  شباب 
التي  املتعددة  اللجان  خــالل  من  املواطنني  حلامية 
الزائرين  حلث  املباركة  الزيارة  ايام  أثناء  ستشكل 
األحوال  من  حال  بأية  البرشي  الزحام  جتنب  عىل 
)وهي   ،االطهار لألئمة  الزيارة  مراسم  وأداء 
فرصة  ولتكون  بعد  عن  مؤكدًا(  استحبابًا  مستحبة 
مناسبة جدًا لتشجيع الزائرين عىل أخذ اللقاح الذي 
الزائرين  كل  لتلقيح  الصحية  املؤسسات  توفره  قد 
املباركة إن  الزيارة  أيام  أو بعد  تلقيحهم يف  أو إعادة 
وعندها  املاليني  حلامية  الالزمة  اللقاحات  توفرت 
يقدم الشعب العراقي سجية وسنة حسنة زيادة عىل 
التي  ورعايتهم   احلسني زوار  إكــرام  لسجايا 
املناسبات  من  وغريها  املناسبة  هذه  عنهم يف  عرفت 

الدينية.

هذه  تطبيق  يف  ومشقة  صعوبة  البعض  جيد  قد   
يف  والصرب  التضحية  أن  نعتقد  لكننا  االجــراءات، 
والصاحلني،  االولياء  طريق  الشوكة،  ذات  طريق 
باحلق  وتواصوا  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين 
يكونوا  أن  يتمنون  الذين  وهم  بالصرب،  وتواصوا 
مع اإلمام احلجة بن احلسن للثأر من قتلة اإلمام 
هذه  يتكاثرون  الذين  وهم  بيته  وأهل   احلسني

االيام حتت اسامء خمتلفة. 
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الزيارة الربعينية ل�شيد ال�شهداء المام الح�شين واأخيه ابي الف�شل العبا�ض )عليهما 

ال�شالم( تناغم بين )ادارة الذات وادارة الجماعة(

م. نازك نجم الربيعي 

وزارة الرتبية-التعليم املهني 

yahusain638@gmail.com

الملخ�ض 

وتطويرمها  واجلامعة  الذات  تنميه  يف   احلسني لألمام  األربعينية  الزيارة  دور  الدراسة  هذه  يف  تناولنا 
وادارهتام من خالل االستعداد والتهيئ الروحي للمشاركة اجلامعية يف الزيارة. وقد تم تسليط الضوء عىل ادارة 
الذات وتطويرها واسرتاتيجياهتا ومهاراهتا واالرتقاء باإلنسانية نحو الكامل الروحي بالصرب والتعاون والتفاؤل 

والطاقة االجيابية وحب االخرين. 

وأثرها يف  احلسينية  املواكب  اىل  االنتامء  وامهية  اجلامعات وخصائصها  ادارة  الضوء عىل  تسليط  تم  كذلك 
حتقيق املنافع االنسانية وااليامنية واالخالقية والصحية وغريها. 

 .)spss.ver.22) وقد تضمن البحث دراسة تطبيقيه باستخدام الربنامج االحصائي

واستنتجت الدراسة بأن الزيارة األربعينية هلا تأثري كبري يف تنمية ادارة الذات واجلامعات وتطويرمها، كذلك 
هلا تأثري يف البناء املعنوي والروحي واالخالقي والعلمي ألفراد املجتمع.

الكلامت املفتاحية: الزيارة االربعينية، األمام احلسني، تنمية الذات، إدارة اجلامعات، املواكب احلسينية.
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 The fortieth visitation of the master of martyrs، Imam Hussein and his 

brother Aba al-Fadl al-Abbas )peace be upon them) is a harmony between 

)self-management and group management)

Nazik Najm Al-Rubaie

Ministry of Education-Vocational Education

Abstract

In this study, we dealt with the role of the fortieth visit of Imam Hussein, peace be upon 
him, in the development, development and management of self and group through spiritual 
preparation and preparation for collective participation in the visit. Emphasis has been placed 
on self-management, its development, strategies and skills, and the advancement of humanity 
towards spiritual perfection with patience, cooperation, optimism, positive energy and love of 
others. The management of groups and their characteristics and the importance of belonging 
to the Hussein processions and their impact on achieving human, faith, moral, health and other 
benefits were also highlighted. The research included an applied study using the statistical 
program (spss.ver.22).

 The study concluded that the fortieth visit has a significant impact on the development 
and development of self-management and groups, as well as an impact on the moral, spiritual, 
moral and scientific construction of community members.

key words: Arbaeen visitation، Imam Hussein، self-development، group management، 
Husseini processions.
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المقدمة

االثر  له  وتنمويًا  ثقافيًا  دورًا  االربعني  لزيارة  ان 
البرشية  الــذات  ادارة  يف  والروحي  النفيس  الكبري 
ويف  الــدراســات  تتضمنه  ما  خــالل  من  وحتسينها 
ادارة  بني  تناغم  االربعينية  )الزيارة  املوسوم  البحث 

الذات وادارة اجلامعة(.

مهرجان  هو  االربــعــني  ــارة  زي من  املقصود  ان 
زيــارة  ألداء  املاليني  ينتظره  تعبوي  اهلــي  ــي  والئ
والقيم  )االنسانية  منه  يستلهمون   احلسني
السلمي  والتعايش  والتعاون  والتسامح  واملبادئ 
الزوار  له  يستعد  سنوي  املهرجان  وهذا  واملواطنة(، 
قبل مدة معينة ويكون هلذا املهرجان ابعاد اقتصادية 
وعقدية وثقافية وفكرية وسلوكية فهو تنمية روحية 
لإلمام  االربعني  زيارة  يف  االجيال  تتناوله  مستدامة 
احلسني وتصبو فيه االرواح االنسانية اىل اجلهود 
ان  اجل  من  واملادية  واجلسمية  والنفسية  الفكرية 
السامية والفضائل احلسنة  املعاين  اىل  ارواحهم  حتلق 
احلسينية...  القضية  من  والعربة  العربة  يستلهمون 
هذا املهرجان هو تدريب للنفس البرشية... وتدريب 
للسلوك االخالقي...  للروح اجلسدية... وترويض 
جتمع  ان  تستطع  مل  وتعبئ  تستعد  ما  دولــة  أن  فلو 

املاليني من البرش املبالغ هبذا الكم والنوع والكيف.

ويكون هذا الزحف اجلامهريي من داخل العراق 
وجل  عىل  الدوليني  املراقبني  أن  حتى  وخــارجــه 
وروحيًا  عباديًا  لكونه  املهرجان  هذا  من  وخــوف 
التي ترصف  البرشية واملادية  الطاقة  واخالقيًا وهذه 

وجه  عىل  نظام  أكرب  يمتلكها  ال  املهرجان  هذا  عىل 
االرض.

ويف هذه الدراسة ومن هذا املنطلق وبالنظر ألمهية 
للدراسة  حماور  عىل  الباحثة  اعتمدت  فقد  املوضوع 

فيها:

والتعريفات . 	 املشكلة  وحتديد  الدراسة  موضوع 
االجرائية.

وأثر . 	 وتنميتها  الذات  ادارة  الباحثة:  تناولت 
امليش اجلامعي يف تنمية الذات والتغيري الروحي 
والتنموي والرتبوي من خالل املواكب احلسينية 

)ادارة اجلامعة( يف تطوير الذات للزائر. 
تطرقت الباحثة اىل أثر الزيارة االربعينية ومميزات . 	

يف  وأثرها  اليها  االنتامء  واسباب  اجلامعة  ادارة 
الروحية  االبعاد  بتنمية  وتطويرها  الذات  ادارة 

والصحية واالنسانية وااليائية واالخالقية.
يف . 	 املنهجية  باإلجراءات  يتعلق  الثالث  املبحث 

فروض الدراسة وجماالهتا وادوات مجع البيانات 
والنتائج والتوصيات.

املبحث الرابع تناول اجلانب التطبيقي للدراسة.. 	

منهجية البحث:

1- م�شكلة البحث 

االساسية  املقومات  إحــدى  ــذات  ال ادارة  تعد 
الــزيــارة  يف  وتطويرها  ــات  ــامع اجل ادارة  لنجاح 
يف  ترتسم  وممارسات  طقوسا  تتضمن  اذ  االربعينية 
والزال  هلم.  اخلدمات  ومقدمي  الزائرين  اذهــان 
الزيارة  ألداره  التنظيمي  بالسلوك  الدراسات  فعل 
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مع  تتناسب  اسرتاتيجية  توعية  اىل  يفتقر  االربعينية 
واالنسان  واملجتمع  للحضارة  االعتبارية  املكانة 
ويتم  احلسينية  املواكب  اي  اخلدمة(  ومقدم  )الزائر 
حتديد ودعم هذه التوجيهات االسرتاتيجية اىل اثارة 

التساؤالت االتية: 

االربعينية . 	 الزيارة  يف  الذات  ادارة  ترتبط  هل 
)املواكب  اجلامعات  ادارة  سلوك  حتديد  يف 

احلسينية(.
تتمثل مشكلة البحث يف تعرف مدى تأثري املعايري . 	

)املواكب  اجلامعات  ادارة  يف  الذاتية  السلوكية 
احلسينية(. 

2-اهداف البحث

هيدف البحث اىل حتقيق االيت: 

الفردي( . 	 )السلوك  الذات  ادارة  مستوى  حتديد 
بأبعاده املتمثلة ببيان مفهوم )ادارة الذات، وادارة 
اجلامعات، والتناغم معها( عىل حتديد مدى قدرة 
االثر  احلسينية(  )املواكب  الصغرية  اجلامعات 

االجيايب يف ادارة الذات وتطويرها.
حتديد اي نوع من انواع السلوك اجلامعي االكثر . 	

اسهامًا يف التأثري )يف ادارة الذات(.
حث اجلامعات الصغرية )املواكب احلسينية( عىل . 	

االهتامم بالتنظيم الذايت وتنمية الذات وتطويرها.

3-اهمية البحث

مستوى . 	 لتشخيص  حماولة  البحث  هذا  يمثل 
وتنمية  اجلامعات  ادارة  يف  وأثره  الذايت  التغري 

الذات.

يف . 	 البحث  متغريات  امهية  بإبراز  الباحث  قام 
)املواكب احلسينية(. 

ملتغريات . 	 جديدة  بتوليفة  العراقية  املكتبة  تزويد 
اجلامعات  وادارة  الذات  ادارة  الذايت  السلوك 
االمام  الشهداء  لسيد  االربعينية  الزيارة  يف 
وادارة  الذات  )إدارة  بني  تناغم   احلسني

اجلامعات(.

 4- فر�شية البحث

ذا داللة  تأثريًا  هناك  بأن  البحث  فرضية  تفرتض 
الــذات  تطوير  عىل  األربعينية  للزيارة  إحصائية 
الشخصية وبناءها، وكذلك يف إدارة اجلامعات لبناء 

املجتمع الصحيح.

5-حدود البحث 

طريق أ.  عىل  احلسينية  املواكب  مكانية:  حدود 
الزائرين صوب كربالء املقدسة.

حدود زمانية: املدة املمتدة من 	 صفر هجري اىل ب. 
0	 صفر هجري.

الم�شطلحات والمفاهيم: 

يتوجه  دينية  مناسبة  هي  األربعينية:  الــزيــارة 
العامل  أنحاء  الزائرين من شتى  فيها ماليني  ويشارك 
صوب  أخــرى  نقل  بوسائط  أو  ــدام  االق عىل  مشيا 
احلسني  االمام  الشهداء  سيد  لزيارة  املقدسة  كربالء 
كافة  فيها  وتقدم   العباس الفضل  ايب  وأخيه 
اخلدمات وهلا اثارها الروحية والرتبوية يف بناء النفس 

اإلنسانية.
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الزائر: هو سائح ديني قاصد بنيته التقرب هلل عز 
وجل وإىل االمام احلسني ماشيا او راكبا قاطعا 

مسافات.

املوكب احلسيني: هو تنظيم غري رسمي ملجموعة 
اهلل  رضا  هدفهم  بعضهم  مع  يعملون  ــراد  االف من 
والوالء لألمام احلسني بتقديم خدمات الضيافة 
والصحة واإلرشاد الديني او اي من الشعائر االخرى 

للحصول عىَل االجر والثواب.

العالقات  لنجاح  االسايس  السبب  هو  التناغم: 
العالقة  لتحديد  واالفكار،  وامليول  التوجهات  يف 
اإلنسان  يولد  هنا  من  واالخرين.  شخص  كل  بني 
بتناغم  اجلديدة  والفكرية  الروحية  بمنظومته  اجلديد 
والئية  روحانية  بأجواء  األخــرون  وذات  ذاته  بني 
ومرونة  بالنفس  وثقة  بتفاؤل   احلسني لألمام 
وتقديم  التضحية  يف  وتنافس  وتــعــاون  وتسامح 
اخلدمة بابتسامة عمل وراحة نفسية ال مثيل هلا خيرج 
 http://.من ضغوط احلياة ليعيش جنة احلياة الروحية

www.moqatel.com

الختالفه  باملرونة  يتسم  مفهوم  ــذات:  ال ادارة 
باختالف األفراد بل قد خيتلف بالنسبة للفرد الواحد 
بغرض  الفرد  يضعها  خطة  فهي  املوقف،  باختالف 
زيادة كفاءته وفعاليته عن طريق تطبيق اسرتاتيجيات 
 .)	00	 ،Todd et al /إدارة الذات )عبد احلميد

افــرادهــا  االفـــراد يــس  مــن  اجلــامعــة: جمموعة 
املرتابطة  بينهم عالقات  املشرتك  اهلدف  او  بالغرض 
مل  او  واحد  موقع  يف  موجودة  اجلامعة  أكانت  سواء 

تكن )بانول/			/(.

المبحث الثاني: )اإدارة الذات(

باختالف  الختالفه  باملرونة  يتسم  مفهوم  وهي 
األفراد بل قد خيتلف بالنسبة للفرد الواحد باختالف 
املوقف، فهي خطة يضعها الفرد لغرض زيادة كفاءته 
وفعاليته من طريق تطبيق اسرتاتيجيات إدارة الذات 
غاية  يف  املفهوم  هذا  ويعد   .)	00	  ،Todd et al(
لدى  التوافقي  السلوك  إعامم  إىل  يؤدي  ألنه  األمهية 
األفراد مما يدعم استقالليتهم والتغلب عىل العوائق 
 /Cole &Bambara( اهلدف  بلوغ  دون  حتول  التي 

.)	000

او هي الوصول اىل تطوير الذات وحتقيق الغايات 
هلم عىل نحو عشوائي كٌل بمجموعته من االهداف 
وخــادم  احلسني  ــر  زائ معا  الشخص  يددها  التي 
احلسني كالمها سيسعى بذاته ومجاعته اىل حتقيق غاية 
تطوير  اىل  يدفعه  مما  احلسيني  والوالء  اهلل  هي: رضا 
يف  جمهودا  ويبذل  اجيابية  وسلوكيات  بأفكار  ذاتــه 
جهاد ذاته بأفكار وسلوكيات اجيابية. من اجل تطوير 
مهارات  يف  اسرتاتيجية  خالل  من  ويكون  مجاعته 
ومهارات  فئات:  ثالث  عىل  وتقسم  الــذات  إدارة 

متهيئة، مهارات التمكني، ومهارات التدعيم.

مهارات متهيئة

وهتدف اىل:

املهارات . 	 هبا  ُيقصد  املعوقات:  عىل  التغلب 
التغلب عىل معوقات حل  الفرد يف  التي تساعد 

املشكلة، مثل نقص اإلمكانات.
بناء الثقة بالنفس وزيادة الدافعية لإلنجاز: فمع . 	
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وتزداد  بالنفس،  الثقة  تزداد  إنجاز  خطوة  كل 
الدافعية الذاتية.

متوازنة، . 	 اجتاهات  تبني  املتوازنة:  االجتاهات 
بمعنى التوازن بني االجتاهات اإلجيابية والسلبية، 
ثم زيادة االجتاهات اإلجيابية وإنقاص االجتاهات 

السلبية.

مهارات التمكين

 وهتدف اىل:

وضع . 	 مهارات  وتتضمن  األهداف:  وضع 
أهداف واقعية قابلة للتحقيق، فإذا استطاع الفرد 
حتقيق هذه األهداف، زادت ثقته بنفسه ودافعيته 

لإلنجاز.
حق . 	 نفسه  الفرد  تقدير  ويتضمن  الذايت:  التقييم 

وفهمها  إمكاناته  تفسري  عىل  والقدرة  قدرها، 
بصورة حقيقية واقعية.

املتابعة الذاتية: وُيقصد هبا املهارات التي يامرسها . 	
هذه  وتساعد  وإنجازاته.  تقدمه  ملتابعة  الفرد 
عن  واقعية  صورة  الفرد  ن  يَكوِّ ان  يف  املهارات 

ذاته.
بنفسه . 	 الفرد  تطيط  هبا  ُيقصد  الذايت:  التخطيط 

ولنفسه من أجل حتقيق األهداف.
للمهارات . 	 الفرد  امتالك  هبا  وُيقصد  األداء: 

الالزمة لألداء الناجح للعمل.
الوقت، . 	 إدارة  ُحسن  يؤدي  الوقت:  إدارة 

بمعنى التوزيع الزمني للمهام يف ضوء اولوياهتا 
وحمددات إنجازها، إىل املزيد من النجاح.

مهارات التدعيم

تعلم  ويتضمن  االجتامعي:  التدعيم  اىل  وهتدف 
من  االجتامعي  الدعم  عىل  احلصول  كيفية  مهارات 
اآلخرين، أوالً، ثم االنتقال إىل التدعيم الذايت املشتق 

من األداء الناجح واإلنجاز الفعال.

اأثر الزيارة الربعينية في تنمية الذات

نفوس  يف  واســع  صدى  االربعينية  للزيارة  ان 
وتنبأت  االجيال  لكل  رسايل  امتداد  وهي  املؤمنني 
هبذا األمر السيدة زينب )فو اهلل ال تحو ذكرنا 
أمدنا وال تدحض عنك  وال تيت وحينا وال تدرك 
اال عدد ومجعك  فند وايامك  اال  عارها وهل رأيك 
الظاملني(.  عىل  اهلل  لعنة  اال  املناد  يناد  يوم  بدد  اال 

)املجليس/ ج		/ص			(

ان زيارة االربعني من املستحبات املؤكدة وحتظى 
 الصادق االمام  عن  روي  وما  عقدي،  باهتامم 
اهلل  كتب  ماشيا   احلسني جــدي  قرب  اتــى  )مــن 
ولد  من  رقبة  عتق  ويضعها  يرفعها  قــدم  بكل  له 

اسامعيل(. )ابن قولويه/ ص 			(

حممد  ــن  ب جــعــفــر  اإلمــــام  ــن  ع روي  ــك  ــذل ك
يا  ــار:  ــس ي ــن  ب للفضيل  قـــال  أنـــه   الصادق

فضيل أجتلسون وتتحدثون؟ 

 :قال: نعم جعلت فداك. قال اإلمام الصادق
إن تلك املجالس أحبها. فأحيوا أمرنا، فرحم اهلل من 
احلديث  ))املجليس/ج 		/ ص			/  أمرنا  أحيا 

رقم 	(
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الم�شي الجماعي وتنمية الذات

ــىل االنــتــامء  ــه انــعــكــاســات ع ــي ل ــامع املـــيش اجل
من  والقرب  األلفة  يقق  ألنه  والروحي  االجتامعي 
االخرين. يثري الكالم االجيايب واالبتسامات واملداراة 
الــزوار  حتية  يتبعه  والتشكرات  والثناء  والتكريم 
واستقباهلم وتشجيعهم وهذا هو )فن التحفيز الذايت( 
هو  املايش  الشخص  ان  إذ  اجلامعي(  التحفيز  و)فن 
افراد اجلامعة )املوكب( واحلامس واملؤثرات يف  أحد 
الكيلو مرتات والتشجيع وتوفري اخلدمة  قطع مئات 
املسافات  الزائرين يساعدهم بقطع  عىل طول طريق 
او  انجاز حركي ذايت فردي  ذاته  بارتياح وهذا بحد 
مجاعي. ان قطع املسافات من داخل العراق وخارجه 
اسرتاتيجية  ابعادا  يعطي  املقدسة  كربالء  صوب 
مجاعية  املشاركة  الن  االمهية  غاية  امنية  ومعطيات 
وليست عملية جسمية صامدة )الساعدي/ 			/ 

.)	0		

البعد الروحي والتربوي للذات

حقل  يف  املختصني  اهتامم  تثري  التي  القضايا  من   
نحو  واملجتمع  لإلنسان  الــرتبــوي  املنهج  الرتبية 
االخــرة  وطلب  الدنيا  طلب  بــني  يـــوازن  االخـــرة 
كاملأكل  الدنيوية  الطيبات  من  التمتع  من  يمنع  فال 
واملرشب وامللبس واملسكن وان حرماهنا يولد القلق 
اىل  الوقت  نفس  يف  االنسان  ويوهم  واالضطراب 
والنواهي  باألوامر  بااللتزام  االخرة  للدار  االعداد 
 جعفر بن  موسى  االمام  بقول  جاء  كام  االهلية 
ســاعــات(.  أربــع  زمانكم  يكون  ــان  ب )اجــتــهــدوا 

)البحراين/ ص	0	(

شامل  عمل  واالعــتــدال  الــتــوازن  اىل  والــدعــوة 
جلميع مرافق احلياة وامليادين يف خمتلف الظروف كام 
جاء يف وصية االمام عيل )يا بني اوصيك بتقوى 

اهلل يف الغنى والفقر...( )االمدي/ 		/	(.

تقسيم  اساس  عىل  قائمة  االجتامعية  املسؤولية 
انــجــاح املسرية  ــل  ــات مــن اج ــب ــواج االعـــامل وال
يف  وتريرها  الفاضلة  االخالق  واشاعة  االربعينية 
واقع احلياة وكام قال رسول اهلل )نام بعثت ألتم 

مكارم األخالق(. )االمدي 	/		(

الذات  لإدارة  والتعليمي  التربوي  البعد 
زيارة  في  والتربوية  التعليمية  المعطيات 

الربعين

ــارة  زي والســيــام   احلسني االمـــام  زيـــارة  ان 
والئية  وقائية  تطعيم  جرعة  ألبنائنا  تثل  االربعني 
عن  واالبتعاد  االنــحــراف  من  حتصينهم  وظيفتها 
والئهم  يف  بالتمسك  اهلل  امرنا  ما  والتزام  املعايص 
وهم  االربعينية  باملسرية  املرشف  وهنجهم  ومودهتم 
يمشون ساعات وايامًا متطاولة مفهوم االمامة وتعزيز 
املكانة يف نفوس ابنائنا من االطفال والشباب وينمو 
من الزخم العاطفي )الساعدي/			/ 		0	(. اذ 
حزمة  املباركة عرض  االربعينية  الزيارة  يتيح موسم 
كالسخاء  مستمرا  ينمو  الذي  السوي  السلوك  من 
وااليثار والتعاون والعطاء واالحرتام مما يسهل عىل 
تقليده  عىل  والتحفيز  ومالحظته  مشاهدته  االطفال 
وخاصة إذا كان هذا السلوك الذي يشاهده مصحوبا 
بنجاح.  قبله  تقديمه من  يتم  او  باإلعجاب واالثارة 

)	0		/Zimbardo - Jahnsonand mccan(
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ومستديم  ــب  دائ عمل  االربعينية  الــزيــارة  ان 
نقصان  وان  الصحي  الوضع  يف  مبارش  بشكل  يؤثر 
وان  العامة  الصحية  احلالة  تدهور  يف  تسبب  العمل 
الناحية  من  أفضل  هم  يعملون  الذين  االشخاص 
 Collewet and( العمل  عن  العاطلني  من  الصحية 
واحلركة  العمل  وان   ،)ligthem، 2008 dekoning

الصحة  يف  فعال  بشكل  يوثر  اجلامعي  والتواصل 
بالنفس،  الثقة  يمنحهم  ألنــه  االجتامعي  والــرفــاه 
 Goodin( االجتامعي  والتواصل  اليومي،  والتنظيم 

 .)	00	 keenedyu pooland/

اهداف تاأثير الجماعة )المواكب الح�شينية( 

في اإدارة الذات:

أ -تشكيل سلوك الفرد والسيطرة عل ما يتعلمه: 

التي  واملــدعــامت  واملعلومات  املــؤثــرات  تــؤدي 
وتواجهها  احلسينية(  املواكب  )يف  اجلامعة  تصدرها 
هؤالء  يتعلمه  ما  حتديد  يف  كبريًا  دورًا  أفرادها  نحو 
توفر  لــذلــك  ــم.  هب املحيط  ــع  ــواق ال عــن  الــشــبــاب 
هي،  خرباهتا  للمشارك  احلسينية(  )املواكب  اجلامعة 
بام  للمشارك  رسيعًا  تعلاًم  لتحقق  هي،  ومفاهيمها 
يتعلمه ويكتسبه  أن  ما حترص اجلامعة عىل  يتفق مع 

من معلومات ومفاهيم.

التي  اجلوانب  بعض  يف  االفــراد  سلوك  ب-تنميط 
تفظ سلوك اجلامعة )ادارة املواكب( ومتاسكها:

حتاول مجاعات العمل التطوعي أن حتفظ قدرًا من 
يقق  التامثل  هذا  فمثل  منتسبيها،  سلوك  يف  التامثل 
للجامعة ومن يعمل هبا امكانية التنبؤ املسبق بسلوك 

جوانب  تثل  قد  هــذه  التامثل  وجوانب  بعضهم. 
تتعلق  ما  غالبًا  فهي  االفـــراد.  سلوك  من  ــدودة  حم
ويقق  اجلامعة،  بقاء  يفظ  الذي  السلوك  بجوانب 
تاسكها الداخيل، ويمكنها من مواجهة أي ضغوط 

أو هتديدات خارجية. 

ج-تقيق قدر من التاميز الداخيل يف اجلامعة:

يف الوقت الذي تسعى فيه مجاعات العمل لتحقيق 
نمطية وتاثل بني أفرادها يف أمور معينة، فهي تسعى 
الواقع  يف  واختالف  تايز  لتحقيق  أخرى  ناحية  من 
واالدوار ألعضائها. فعادة ما يتبلور يف اجلامعة عدد 
من االدوار لألشخاص الذين يامرسون أدوار القيادة 

والنفوذ، واولئك الذين يكتفون بدور التابعني. 

َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم  يُّ
َ
جاء بقوله تعاىل: يَا أ

نَْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل تِلََعاَرفُوا 
ُ
ِمْن َذَكٍر َوأ

احلجرات   تَْقاُكْم
َ
أ اللِ  ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إِنَّ 

		 اذ ان التذكري واالياء من اهم اخلطوات لتزكية 
تكامل  نحو  العملية  اخلطى  سائر  نحو  النفس 
الشخصية االجيابية كام جاء بقوله تعاىل: َفَمن َشاَء 

ِّهِ َسبِيًل املزمل 		. ََذ إل َرب اَتّ
والكامل  االيــامن  بناء  نحو  خطوة  التذكري  إن 
واالستقامة  والتقوى  الروحي  االيامن  وإن  الروحي 
والصرب والتواضع والرتايض باحلق هي من األركان 
االساسية لبلوغ التنمية وااليامن الصادق باهلل وكتبه 
صالح  بعمل  الذكر  يتبعه  االخــر  واليوم  ورسله 
به  الذات( وايامن تطمئن  والتزام االخالص )جودة 
وجتلب  اخلري  عمل  وتقوى  النفوس  وهتدأ  القلوب 
الربكة )العسل/	-	/		(، وكام جاء بقوله تعاىل: 
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يُرِْسِل  إَِلْهِ  تُوُبوا  ُثمَّ  َربَُّكْم  اْسَتْغفُِروا  قَوِْم  َوَيا 
تُِكْم  َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا َوَيزِْدُكْم قُوَّةً إل قُوَّ السَّ
وقوله   ،		 اآلية  هود  سورة   ُمْرِِمنَي َّْوا  َتَتَول َوَل 
لِعَِبادِهِ  الــّرِْزَق  الُل  بََسَط  َولَْو  وتعاىل:  سبحانه 
إِنَُّه  يََشاُء  َما  بَِقَدٍر  ُِل  ُيَنّ َولَِكْن  رِْض 

َ
اْل ِف  َلََغْوا 

بِعَِبادِهِ َخبٌِي بَِصٌي الشورى اآلية 		. ويف حديث 
الغنى  اال  )ان من عبادي ال يصلحه  فيه  قديس جاء 
من  عبادي  من  وان  دينه  عليه  ألفسدت  افقرته  ولو 
ال يصلحه اال الفقر ولو اغنيته ألفسدت عليه دينه( 

)القرميل/ ج	/ص 		(.

طريق  املنافسة  ان  اىل   عيل االمام  أشار  وقد 
)فساد األخالق بمعارشة  والــصــالح  لــإلصــالح 
العقالء،  بمنافسة  ــالق  ــالح األخ وص السفهاء، 
واخلـــلـــق أشـــكـــال فــكــل يــعــمــل عـــىل شــاكــلــتــه( 
ــرشوع  ــر امل ــلـــيس/ص/		/		( وهــنــا ام )املـــجـ
توجه  ولإلرادة  للعقل  مثالية  حركة  ألنه  ومرغوب 

السلوك نحو االستقامة.

االخالق  مكارم  اتام  هلا  يراد  احلسينية  العقيدة 
االنسان من  تعاىل وباليوم االخر يرر  باهلل  وااليامن 
االنسياق وراء الشهوات عرب قيود وال حدود واخلوف 
ممارسة  من  االنسان  ويمنع  القيامة  يوم  اهــوال  من 

ألوان الفسق واالنحراف )العذاري/		0	(.

االيامن  تعميق  عىل  تعمل  االربعينية  الزيارة  وان 
مجيع  يف  ترسي  حقيقة  االهلية  الرقابة  وبجعل  باهلل 
ألواهنا تغرس يف  والعبادات يف كل  االنسان  جوانح 
ألوان  مجيع  عىل  هبا  يتعاىل  التي  املعنوية  املثل  نفسه 
االنسان  تنح  والــصــالة  واالنحطاط  االنــحــراف 

من  وتبعده  واملنكر  الفحشاء  عن  وتنهي  الطمأنينة 
الغرائز  يفيد  الصوم  كام  واالنحرافات  اآلثام  مجيع 
والرشاب  الطعام  عن  ليس  الصيام  الن  والشهوات 
مْحَِٰن َصْوًما فلن  وحده )ان مريم قالت إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ

اكلم اليوم أنسيا( )الكليني/	/		(. 

وهي  واملوعظة  العربة   البيت اهل  من  نفيد 
واستخالص  والقلب  العقل  لتنوير  تربوية  وسيلة 
املفاهيم والقيم الكامنة وكام جاء بقول امري املؤمنني 
الذكر،  أحسن  فإنه  اهلل  ذكر  يف  )أفيضوا   عيل
الوعد،  أصدق  وعده  فإن  املتقني  وعد  فيام  وارغبوا 
واستنوا  اهلــدى،  أفضل  فإنه  نبيكم  هبدى  واقتدوا 
بسنته فإهنا أهدى السنن، وتعلموا القرآن فإنه أحسن 
احلديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا 
بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه أنفع 

القصص( )ابن ايب احلديد/ ج	/ص			(.

بالصرب  اهلل  عباد  )اتعظوا   احلسني ــام  االم
اهل  منهج  )احلـــراين/			(.  باألخرة(  واعتربوا 
البيت الرتبوي شمويل يراعي االنسان يف مجيع 

مقوماته. 

ان مداراة افراد املجتمع املتعددين يف كل جوانب 
الشخصية من اوليات العمل والفعالية يف أوساطهم 
 إلصالحهم وتربيتهم وكام جاء بقول رسول اهلل
يجزه  ورع  عمل:  له  يتم  مل  فيه  يكن  )ثالث من مل 
عن معايص اهلل وخلق يداري به الناس وحلم يرده به 

جهل اجلاهل( )الكليني/ص/			(.

نجد   احلسني لــألمــام  االربــعــني  زيـــارة  يف 
املداراة بني الناس يف املجال الرتبوي واضحة، فالكل 
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يسعى من اجل إرضاء اهلل واملحافظة عىل سلوكه يف 
قال  لبعض كام  التعامل مع االخرين خدمة بعضهم 
َزاَنُه ُحْسُن  اْلَكاَلِم َما  )ْحَسُن   عيل املؤمنني  امري 
( )االمـــدي/  ــامُّ ــَع ــاصُّ َواْل ــُه اخْلَ ــَم ــِه ــَظــاِم، َوَف ــنِّ ال

ص			(. 

اىل  للوصول  والتنافس  القوة  مكاسب  وتستمر 
ذلك  من  واهلــدف   )احلسني اهلل  عبد  )ايب  قرب 
هو التقرب اىل ال بيت الرسول والتقرب اىل اهلل 
اهلل جعفر  ابو عبد  قال  اذ  النصوص  وكام وردت يف 
مكروب  أتاه  ما  قربا  جانبكم  اىل  )ان   الصادق
قولويه/  )ابن  حاجته(  وقىض  كربته  اهلل  نفس  إال 

.)			/				

 المبحث الثالث: )مبحث الجماعة(

ادارة اجلامعات )املواكب احلسينية(

ُتعرف اجلامعة باهنا جمموعة من االفراد يتفاعلون 
لتحقيق هدف مشرتك  لدرجة ملحوظه  مع بعضهم 
عىل  الفردي  السلوك  ويعتمد   .)	00	 )الشامع/ 
بالفرد مثل  التي تتعلق  الفردية  العوامل  جمموعة من 
وسلوك  والتعليم،  والشخصية  واالدراك  الدافعية 
احد  بوصفها  هلا  ينتمي  التي  باجلامعة  يتأثر  الفرد 
وهذا  ــراد،  االف سلوك  يف  املؤثرة  املهمة  املتغريات 
نجده يف املسرية احلسينية املليونية اي السياحة الدينية 
التأثري  له  الذي  امللتقى  تعد  التي  االربعني  زيارة  يف 
الكبري يف تنمية الروح الذاتية واالجتامعية والسلوكية 
مضامني  تغيري  يف  الــدور  هلا  ثقافية  تنمية  وتفيد 
الثقافية  املواكب  للزائر يف  الفردية  الشخصية  سلوك 

واالجتامعية واالقتصادية واملالية التي ينفقها حمبي ال 
البيت )تطوعا( دورا كبري يف حتديد دور اخلدمة.

دور الزيارة االربعينية يف تنمية الروح اجلامعية

تسهم الزيارة االربعينية يف تنمية الروح اجلامعية يف 
إيائيتها ورموزها وأجوائها الروحية يف تنمية الذات 
والقدرات الذاتية واخلصائص االنسانية من اجلانب 
التأميل والعمل الروحي فيام إذا عاش اجواءها الزائر 
والوالء  العقيل  واالدراك  املسؤول  الوعي  موقع  من 
العاطفي والشعوري والتمسك العقدي، فهي ليست 
رياضية  مسرية  او  والئم  او  طقوس  او  عبادة  جمرد 
)مشيا عىل االقدام( او تقديم والئم او خدمات بكافة 
انواعها اىل الزائر السائح الديني او كاحرتام املضيف 

من واقع دنيوي اىل واقع روحي تربوية وتعليمي. 

التخطيط للعمل اجلامعي يف املواكب احلسينية

حتديد طبيعة املهمة امللقاة عىل عاتق كل من يعمل 
من اجل خدمة الزائر احلسيني )السائح الديني( فضال 
املناطة  لألعامل  برامج  توضع  اذ  اهلدف  حتديد  عن 
خالل  من  والتكليف  املسؤولية  حجم  ومعرفة  هبم 
ووضع  العمل  اداء  يف  التجربة  او  التخصص  طبيعة 
خطة لرتمجة املهمة واهلدف وتدار العملية التخطيطية 
اخلطط  وتكون  خاص  نحو  عىل  االربعينية  للزيارة 
ادارة  او  املواكب احلسينية  بإدارة  الفرعية منها سواء 
اجلامعات والفرق الصحية او النقل واملواصالت او 
العمل  ويكون  الطعام  تقديم  فرق  او  االمنية  الفرق 

بمخطط اسايس
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هدف وتقديم خدمة  ←مهمة
أو الوالء احلسيني

االداء←اخلطة←

 المخطط ذو العدد )1( التخطيط للعمل الجماعي 

)األمواكب الح�شينية(

المنافع الخالقية لزيارة الربعين

ان الثورة احلسينية تتلك مقومات الثورة الناجحة 
الروحية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية....الخ. 
واملجتمع  ــروح  ال تنمية  عىل  اثارها  تنعكس  التي 

وتسهم يف توحيد االفراد واملجتمع عىل اساسها.

اهلل  ذكر  هي  االربعينية  الزيارة  عىل  املداومة  ان 
وطاعة لرسوله ووالء ألمامه عيل وتلبية وتسك 
االمام  بنت  زينب  للسيدة  ومواساة   البيت بال 
عيل واعالن الثورة عىل االنحراف والفساد تلبية 
ين(  َينرُْصُ نارِصٍ  ِمْن  )َهْل   احلسني االمام  لنداء 

)حمدثي/ فرهنگ عاشورا/ ص 			(.

توفري  يف  تتجىل  اجلامعي  العمل  صعيد  وعــىل 
املحاضن الرتبوية احلسينية والكفاءات االيامنية التي 
مؤرشات  ورفع  واملجتمع  الروح  ينري  رساجًا  تبقى 
القيم والتمسك باملبادئ احلسينية عىل نحو دائم وكام 
فَبَِذلَِك  َوبِرَْحَتِهِ   ِ جاء بقوله تعاىل: قُْل بَِفْضِل الَلّ

ا َيَْمُعوَن يونس اآلية 		. فَلَْيْفرَُحوا ُهَو َخْيٌ ِمَمّ

)الزيارة  الح�شينية  المواكب  في  الم�شاركة 

الربعينية(

االطفال  هــؤالء  بتدريب  ــام  دائ نفكر  ان  علينا 
يف  وارشاكهم  الصعبة  املهامت  إنجاز  عىل  والشباب 
نضمن  حتى  والتخطيط  والفكرية  العملية  ادوارنــا 

الوقت  من  وافــر  بكم  ونحظى  مستديمة  كفاءات 
املناسب  الفرد  واجياد  االهداف  من  مزيد  عىل  يعيننا 

لتفويض االدوار )الصفار/ 			/ 	00	(.

التقى يف زيارة االربعني الصحايب اجلليل )جابر بن 
عبد اهلل االنصاري( )رض( كام تزامن وصول مجاعة 
من اهل السواد يف ضواحي كربالء فانعقد اجتامع من 
شتى الطبقات وكلهم حرض للسالم عىل سيد شباب 
من  تعترص  وقلوهبم  ووجوههم  دخلوا  اجلنة  اهل 
حزن عىل ريانة سول اهلل وشاركوا العقيلة باملأتم 

والوالء احلسيني )بارا 			/ 		0	(.

البعد الروحي لزيارة الربعين

يف زيارة االربعني نستذكر االثار التي تركتها عىل 
يقاتلون  الهنم  وذلك  والفكري  العقدي  املستوى 
حرب  فحربه  به  واختص  تعاىل  باهلل  ارتبط  رجال 
اهلل ومن ثم ادركوا اخلرسان املبني يف الدنيا واالخرة 

)احلسيني 			/		0	(.

قتيل  )أعىل   :احلسني االمام  بقول  جاء  وكام 
عباد  من  عبدا  ال تقتلون بعدي  واهلل!  أما  حتاثون، 
ألرجو  إين  اهلل!  وأيم  عليكم لقتله مني!  أسخط  اهلل 
أن يكرمني اهلل هبوانكم، ثم ينتقم يل منكم من حيث 
ألقى اهلل  أما واهلل! لو قد قتلتموين لقد  ال تشعرون، 
لكم  يرىض  ال  ثم  دمائكم،  وسفك  بينكم،  بأسكم 
)الطربي/ األلــيــم.  الــعــذاب  لكم  يضاعف  حتى 

ص				(

مشعل  يمل  وهو  بقيم  االنسان  يتمسك  فحيثام 
الصعوبات  تتضاءل كل  املقدسة واملرشوعة،  قضيته 
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عىل  القبض  عىل  بــإرادتــه  االنسان  ارصار  ويــزداد 
االكرب  عىل  موالنا  بسلوك  املتمثلة  وغاياته  اهدافه 
فقال  احلــق؟  عىل  أَلسنا  ــَت،  أب يا  ألبيه:  قــال  حني 
األكــرب:  عيل  فقال  واهلل  بــىل،   :احلسني ــام  االم
علينا(  املوُت  وقع  أو  املوت  عىل  أوقعنا  نبايل  ال  إذًا 

)حمفوظ/			/ 	00	(. 

كبريًا  جزءًا  نرصف  ان  علينا  االربعني  زيارة  ويف 
من الوقت عىل معرفة ترصفاتنا وسلوكنا الن اغلب 
اوقاتنا االخرى ستصبح هباء وسيقع االنسان ضحية 
املعارف  انفع  النفس  فمعرفة  اخلاطئة  الترصفات 
َكَمْعرِفَتَِك  َمْعرِفََة  وَل   الباقر االمام  قال  كام 

بَِنْفِسَك )احلراين/	0	(. 
وعىل االنسان او الزائر او اخلادم للمسرية احلسينية 
االرشاف  قبل  نفسه  عىل  بــاإلرشاف  بدور  يقوم  ان 
عىل اجلامعة ويتخلص من الترصفات السلبية فهناك 
خيدم  ملن  فيها  مرغوب  غري  النفس  داخــل  مشاعر 
واالحباط،  الغضب،  رد  ومنها  احلسينية  القضية 
والشعور  واالذالل،  ــاق،  ــف واإلخ واالكــتــئــاب، 

بالذنب، والشعور بالنقص )هويدي/		(.

ان سلوك اجلامعة ورقيها يتكيف بحسب نظامها 
االنفعايل، وكام هي نظرية بايون الن وجهة انظارها 
املنطقية  وغــري  واملعقولة  املنطقية  اجلــوانــب  نحو 

للجامعة )بانول/			/				(.

الغاية  هو  فكذلك  املبدأ  هو  تعاىل  رضاه  ان  وكام 
ال  ونقال  عقال  ثابت  هو  كام  فاألنسان  املنتهى  واليه 

ينتهي به املطاف اىل الفناء والعدم )املطهري/	(.

ان القضية احلسينية ليست من القضايا االنسانية 

الذاتية التي تتمحور حول الذات بل اجلامعة وهي من 
القضايا االسالمية الكبرية اخلاضعة للعناوين العامة 
والسياسية  واالجتامعية  الرشعية  باملسؤولية  املتصلة 
عىل  الرتكيز  فان  لذلك  اخرى  جهة  ومن  جهة  من 
الطابع  عن  هبا  يبتعد  العقل  عن  بعيدا  فقط  العاطفة 

االسالمي )فضل اهلل/		/ 	00	(.

اىل  للوصول  طريقا  عمله  يف  وجد  إذا  الفرد  ان 
غايته اىل دوافعه فانه يشارك باندفاع وشوق وكلام كان 
العمل أقرب اىل الغاية التي يربو اليها كان االندفاع 

اشد واقوى )نور الدين/ص			/				(.

←دافع←عمل
غاية رغبة 

نائية
←

الوالء 

احلسيني

↑      رضا اهلل         ↓
 

المخطط ذو العدد )2( غاية عمل الزائر ومقدم الخدمة 

)ر�شا اهلل(

ا�شباب النتماء الى الجماعة

ودوافعها  اهدافها  اختلفت  مهام  اجلامعات  ان 
ومهام كانت طبيعة العالقات بني افرادها فهي تؤثر يف 
اسباب  سلوكهم وتفكريهم واجتاهاهتم وهناك عدة 
)العنزي/  منها  اجلامعات  اىل  ينتمون  االفراد  جتعل 

:)	0		

التعاون فيام بينهم خلدمة الزائر وانجاح الزيارة. 	
اشباع بعض احلاجات االجتامعية والنفسية لدى . 	

الفرد حتى يقق اهدافه.
غري . 	 اجلامعات  تعد  املعلومات:  عىل  احلصول 
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اىل  الفرد  حاجات  إلشباع  رئيسة  الرسمية 
االخرين.

درجة التقارب بني االفراد والتجاذب من خالل . 	
املشاعر واالجتاهات والقيم واملصالح. )حريم/ 

.)	00	
املشاعر. . 	 خالل  من  للتجاذب  ثانوية  اسباب 

)محود/ 	00	(.

خ�شائ�ض الجماعة

ال خيفى عىل أحد ان املنظامت تعتمد عىل مجاعات 
للعمل هبا اساليب االدارة احلديثة يف انجاز االعامل 
بمجموعة  العمل  مجاعة  وتتمتع  االهــداف  وحتقيق 
خصائص جتعل منها مجاعة عمل فاعلة. )العميان/ 

	00	( )فليه/	00	( 

يتقبل اجلميع ويتفهم عمل اجلامعة واهدافها.. 	
غري . 	 يكون  ان  للجامعة  التنظيمي  املناخ  جعل 

رسمي ورصيح وهادئ.
يشارك اجلميع يف النقاشات املختلفة التي تتعلق . 	

بعمل اجلامعة.
وانضباط . 	 تنظيم  اسس  بتطوير  اجلامعة  تقوم 

سلوك االفراد ومعايريه.
تكوينها . 	 مراحل  حيث  من  اجلامعات  تتعاون 

وذلك باختالف نوع اجلامعة وطبيعة املهمة.

الجماعات  في  والم�شاركة  النتماء  ا�شباب 

)الزيارات الربعينية(:
آلل . 	 واملواساة  العاطفي  واحلب  احلسيني  الوالء 

البيت إلحياء الزيارة االربعينية وهذا جزء 

 يسري نقدمه مقابل تضحيات االمام احلسني
واصحابه للرسالة االهلية.

يف . 	 املعتدلة  واملزاجية  السلوكية  احلالة  تساعدنا 
ان ننظر اىل احلياة بنظرة تفاؤلية اجيابية والشعور 
للزائرين  اخلدمة  تقديم  يف  والسعادة  بالفرح 
وهذا  املاليني  مع  امليش  بخطوات  السري  او 
مع  التعامل  اىل  نفسه  املعتدل  للشعور  يدفعنا 
اخلدمات  تقديم  يف  وارساع  بتهذيب  االخرين 

.)Corlsoneat.1988-Forgas(
يف . 	 املعتادة  الطرق  من  تعد  الزائرين  مساعدة 

من  يشعر  إذ  وحتسينه  السلوكي  املزاج  اعتدال 
يقدم اخلدمة باالرتياح عند القيام بدور الكرماء 

والرمحاء )دعني اشارك ألثاَب(. 
بالقيم . 	 االهتامم  من  يرفع  املساعدة  تقديم 

واملبادئ واالعتدال املزاجي وحتفز عىل السلوك 
 .)Berkowitz:1997( االختياري االجيايب

احلياة . 	 يف  املساعدة  ممارسة  عىل  التشجيع 
وتلك  والتعاون  االيثار  يسودها  التي  العملية 
التمحور  ثقافة  عليها  تسيطر  التي  اجلامعات 
التوعية  وتنرش   )Ginitis etal( الذات  حول 
بقوله  جاء  وكام  والنصيحة  واملوعظة  واملعرفة 
 الُْمْؤِمننَِي َتنَْفُع  ْكَرى  ْر فَإَِنّ اِلّ َوَذكِّ تعاىل 

)الذاريات 		(

الروح  تنمية  في  الربعينية  الزيارة  منافع 

الجماعية 

احلــرام  اهلل  لبيت  )كاحلج(  االربعينية  الــزيــارة 
ومع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مع  العهد  جتديد  من  فيها 
يف   احلسني االمــام  ومــع   النبوة بيت  ال 



مجلة علمية ن�شف �شنوية ُمحَكمة302

وقائع الم�ؤتمر العلمي الدولي الخام�س لزيارة الأربعين المباركة 1443هـ 

من  اهلل فكل  اجل رضا  يملك من  ما  بكل  تضمينية 
يا حسني(  )لبيك  يلبي  الشعرية  احياء هذه  سعى يف 
اللهم  )لبيك  ــرب  االك احلــج  يف  احلــجــاج  يلبي  كــام 
التلبية يف احلج االكرب هلل سبحانه وتعاىل  اذن  لبيك( 
وكام  عنا  والرضا  ألنفسنا  والتوبة  للمغفرة  ندعوه 
الضجيج  اكثر  )ما  العابدين  زين  االمام  بقول  جاء 
بن  وعيل  وناقتي  انا  اال  احلجيج؛ ما حججت  واقل 

يقطني..( )املجليس/ ج		/ص 			(.

ويف الزيارة احلسينية )نلبي لبيك يا حسني( هو من 
اجل نرصة االمام يف طريق احلق ورفع راية اهلل أكرب 
ضد الطغاة والفاسدين كام فعل من اجل االصالح يف 
احلج االكرب التوبة اخلالصة هلل سبحانه وتعاىل واظهار 
اجلامعية  االخــوة  وتعميق  النعمة  وشكر  العبودية 
النفس  بتطهري  االيامنية  القوة  ــادة  وزي واالنسانية 

واعادهتا اىل الصفاء النفيس والروحي الصحيح.

الدرا�شات ال�شابقة 

اإلنساين . 	 )البعد  بعنوان   :	0		 احلميد  دراسة 
راهي  الواحد  عبد  جاسم  االربعني(  زيارة  يف 

احلميد:

تكشف الدراسة عن امهية ترشيع زيارة االربعني 
امور تدم  فيها من  تنعكس  والبعد االنساين هلا وما 
يف  احلسينية  والنهضة  املحمدية  الرسالة  ــداف  اه
حتقق  فهي  االنساين  البعد  والسيام  االبعاد  خمتلف 
خالل  من  االنساين  والتفاعل  االجتامعي  التعاطف 
ابحار اصوهلا وقواعدها املتمثلة فيها عىل اساس مبدأ 
اإلرادة واالختيار ومبدأ تعزيز التقارب بني الثقافات 

ومبدأ الوحدة اإلسالمية. 

لدى . 	 الصحي  بالسلوك  وعالقتها  الذات  إدارة 
املراهقني مرىض السكر.

 Thompson، A. )2010). The relationship

 among health literacy self –efficacy، & self

 –management of individuals with diabetes.

)phd.)، Texas Women’s University 78

العالقة  بحث  ثومبسون  دراســـة  هدفت  فقد 
وإدارة  الذات  فعالية  من  وكٍل  الصحي  الوعي  بني 
تتوسط  الذات  فعالية  كانت  إذا  ما  ومعرفة  الذات، 
النمط  مرىض  من  عينة  لدى  املتغريين  بني  العالقة 
أوكالهوما،  بوالية  السكر  مرض  من  والثاين  األول 
وأنشطة  الصحية،  األمية  حمو  مقاييس:  عليهم  ُطبق 
الرعاية الذاتية لتقدير إدارة الذات، وفعالية الذات، 
وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط موجب ودال بني 
السلوك الصحي  الذات، وبني  الذات وفعالية  إدارة 
الذات  فعالية  الذات وفعاليتها، وأن  إدارة  وكل من 
ال تتوسط العالقة بني إدارة الذات والوعي الصحي.

المبحث الرابع:)الجانب التطبيقي(

الدراسة  عينة  بإجابات  املتمثلة  البيانات  مجع  تم 
افراد  عدد  ان  حيث  االستبيان.  استامرة  اسئلة  عىل 

العينة هو 00	 فرد تم اخذ اجاباهتم.

 .)spss. Ver22) اذ تم استخدام احلزمة االحصائية
للحصول  اخلاميس  ليكرت  مقياس  عىل  اعتمد  وقد 
املستخدمة  االحصائية  االساليب  اما  النتائج.  عىل 
املوزونة،  احلسابية  )املتوسطات  الدراسة  هذه  يف 

والنسب املؤية، ومعامل االرتباط(.
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ال�شاليب الإح�شائية

قياس الصدق والثبات 

لقياس  سيربمان  االرتباط  معامل  استخدم  تم   
حيث  بأبعادها  الفقرات  وارتــبــاط  االداة  صــدق 

ظهرت النتائج كام يف اجلدول االيت.

الجدول ذو العدد )1(

الفقراتاملحور 
معامل 

سيربمان

مستوى 

الداللة 

االحصائية

تطوير وتنميتها الذات

		.				.			

		.				.			

		.				.			

		.				.			

		.				.			

البناء األخالقي

		.				.			

		.				.			

		.				.			

		.				.			

			.				.			

البناء املعنوي 

والروحي

			.				.			

			.				.			

البناء التعبوي
			.				.			

			.				.			

البناء االجتامعي
			.				.			

			.				.			

البناء الفكري 

والعلمي

			.				.			

			.				.			

يتضح من اجلدول ذو العدد )	( ان مجيع فقرات 
االستبانة تتمتع بصدق واتساق داخيل وذلك الن قيم 
 –  0.			( بني  ترتاوح  سيربمان  االرتباط  معامل 
			.0( كذلك مجيع الفقرات ذات دالله احصائية 

بمستوى معنويه )	0.0(.

معامل  فأستخدم  االستبانة  لثبات  بالنسبة  اما   
الفا كورنباخ للتأكد من وجود االتساق يف اداء افراد 
العينة. تم حساب معامل الفا كورنباخ وظهرت قيمة 

باجلدول التايل.

جدول رقم )2(

معامل الفا كرونباخاملحورالرقم
		.	تطوير الذات وتنميتها	
		.	البناء االخالقي	
		.	البناء املعنوي والروحي	
		.	البناء التعبوي	
		.	البناء االجتامعي	
		.	البناء الفكري والعلمي	

من خالل النتائج التي حصلنا عليها من اجلدول ذي 
العدد )	( لقيم الفا كرونباخ هي قيم مقبولة احصائيا 

وتدل عىل ثبات االستبانة.

نتائج الدرا�شة

لعرض النتائج التي توصلنا اليها من خالل رصد 
وقد  االستبانة.  فقرات  عىل  العينة  افــراد  اجابات 
استخدم مقياس ليكرت اخلاميس وتم اعتامد الوسط 
الفريض )	( معيارًا لتقويم اجابات افراد العينة. يف 
املتمثل  الوصفي  االحصاء  استخدم  الدراسة  هذه 
اجابات  لتوضيح  املئوية  واالوزان  احلسايب  بالوسط 

افراد العينة.
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جدول ذو العدد )3(

املحور االول: تطوير وتنمية الذات 

الفقرات
موافق 

بشدة
موافق

موافق 

إل حد 

ما

غري 

موافق

غري موافق 

عل 

اإلطالق

الوسط 

احلسايب

املوزون

الوزن 

املؤي

	
 ان زائري االمام احلسني يتخذون االنبياء 

والصاحلني قدوة يف سلوكياهتم.
								.				.	

	.				.								ان زيارة االمام احلسني تنمي الوعي االنساين.	

	
ادارة املشاعر والعواطف من خالل إظهار احلزن عند 

زيارة االربعني.
								.				.	

	
زيارة احلسني يف االربعني تؤثر شخصية االنسان 

من خالل مقارنة نفس شخصيات ابطال كربالء.
								.			

	

ان زيارة اربعني احلسني هتتم باجلانب االجتامعي 

من خالل التشارك يف العمل العام والدعوة ال مكارم 

االخالق ومساعدة املحتاج

								.				.	

	.				.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املؤي للمحور االول

املحور الثاين: البناء االخالقي 

	
 ان ذهاب الزائر ال كربالء مشيا عل االقدام تنمي 

صفة التواضع والبساطة للزائرين.
								.				.	

	
زيارة االربعني تعلمنا تمل االذى واجلوع واالمل يف 

الطريق.
								.			

	
زيارة احلسني يف االربعني تعلم االيثار فأن خادم 

احلسني يقدم راحته الزائر عل راحة نفسه.
								.				.	

	
الزيارة تعلم االنسان الشجاعة يف اتاذ القرار 

باملواقف الصعبة. 
								.			.	

	.				.								ان الزيارة تلغي الطبقية والتعايل والتكرب.		

	.			.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املئوية للمحور الثاين
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املحور الثالث: البناء املعنوي والروحي

		
 الزيارة تلق شخصية دينية صلبه االيامن لتكون 

مؤهله لنرصة االسالم.
								

	.		
		.	

		
للزيارة اثار معنوية وهي وسيله للتقرب ال اهلل 

وترك الشهوات وحمو الرذائل.
								.			

	.				.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املؤي للمحور الثالث

املحور الرابع: البناء التعبوي

		
 الزيارة هي استنفار املجتمع للمشاركة االيابية لتحقيق 

االهداف الدينية.
								

	.		
		.	

		
الزيارة االربعينية مثال للعمل التطوعي العظيم الذي ال تد 

له مثيل يف كل العامل.
								.			.	

	.				.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املؤي للمحور الرابع

املحور اخلامس: البناء االجتامعي

		
 زيارة االمام احلسني يف األربعينية تقوي الروابط 

االجتامعية بني افراد املجتمع. 
							

	.		
		.	

		

من نتائج الزيارة االربعينية هو كس احلواجز االجتامعية 

والنفسية والثقافية بني الشعوب والبلدان التي سببها 

احلروب وغريها.

								.				.	

	.				.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املؤي للمحور اخلامس

املحور السادس: البناء 

		
 ان موسم الزيارة هو استثامر مهم لتسويق املعلومات 

الدينية لسرية النبي وال بيتة االطهار.
							

	.		
		

		
الزيارة فرصة كبرية للتوعية للقضية املهدوية وازالة 

الشبهات عنها.
								.				.	

	.				.	الوسط احلسايب املوزون والوزن املؤي للمحور السادس
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ــؤرشات  امل اهــم  يمثل   )	( العدد  ذو  اجلــدول 
هذه  يف  االستبانة  الستامرة  التحليلية  االحصائية 

الدراسة اذ خلصت نتائج اجلدول عىل النحو االيت:

نالحظ من خالل اجلدول )	( بان مجيع االوساط . 	
جتاوزت  قد  الستة  للمحاور  املوزونة  احلسابية 
قيم  تراوحت  اذ  الفريض  احلسايب  الوسط  قيمه 
تناولتها  التي  املحاور  جلميع  احلسابية  االوساط 
وهذا   )	.		-	.		( بني  احلالية  الدراسة 
احصائية  داللة  ذات  املحاور  مجيع  ان  عىل  يدل 

ومعنوية.

تراوحت أغلب االستجابات يف فقرات االستبانة . 	
بني )موافق بشدة، وموافق، وموافق اىل حد ما( 
وغري  موافق،  )غري  املتمثلة  اخليارات  بقية  اما 

موافق عىل االطالق( فلم حتصل عىل استجابة. 

بني . 	 تراوحت  املحاور  جلميع  املئوية  االوزان 
الكبري  التأثري  يدل عىل  وهذا   )		.	-		.	(
عىل   احلسني لألمام  األربعينية  للزيارة 

املحاور التي تناولتها الدراسة.

املعنوي . 	 )البناء  املتمثل  الثالث  املحور  ان 
اعىل  اخذ  انه  اذ  االوىل  باملرتبة  جاء  والروحي( 
قيمة باألوساط احلسابية املوزونة اذ بلغ املتوسط 
كذلك   )	.		( املحور  هلذا  املوزون  احلسايب 
بالنسبة للوزن املئوية له إذ بلغت قيمته )	.		(. 
وهذا يدل عىل ان الزيارة األربعينية هلا تأثري كبري 

عىل بناء شخصية افراد املجتمع.

جاء يف املرتبة الثانية املحور االول )تطوير وتنمية . 	
الذات( اذ بلغ قيمة الوسط احلسايب )		.	( اما 

الوزن املئوية بلغت قيمته )	.0	( هذه النتائج 
عىل   احلسني زيارة  وتأثري  امهية  اىل  تشري 

تنميه وتطوير الذات.

قيم . 	 حيث  من  الثالثة  باملرتبة  جاء  الثاين  املحور 
االوسط احلسايب والوزن املئوية. واملحور الرابع 
ثم  السادس  املحور  يليه  ثم  الرابعة  املرتبة  احتل 

اخلامس.

نالحظ من النتائج التي حصلنا عليها من اجلدول . 	
اعاله االثر الكبري الذي حتدثه الزيارة األربعينية 
لألمام احلسني عىل شخصيه وصفات افراد 

املجتمع نحو االفضل. 

ال�شتنتاجات

هلا  األربعينية  الزيارة  أن  الدراسة  هذه  من  نستنتج 
االثر الكبري يف ادارة اجلامعة.

الذات وتطويرها مما  بناء  تنمي  الزيارة األربعينية  ان 
يؤدي اىل خلق جيل ذي شخصية قوية.

الزيارة االربعينية تعلم افراد املجتمع صفه التواضع 
والغاء التعايل والطبقية.

الزيارة تقوي الروابط بني البلدان ذات العقيدة الدينية 
.الواحدة من خالل جميئهم لزيارة احلسني

يف ايام زيارة االربعني يتم توعية افراد املجتمع توعية 
دينيه من خالل معرفة املواقف واالحداث التي مرت 

عىل الرسول الكريم وال بيته االطهار.
 احلسني لألمام  امليش  شعرية  ممارسة  خالل 
بالصرب  املتمثلة  احلسنة  الصفات  الزائرون  يكتسب 

والشجاعة وااليثار.
هذا ما الحظناه من نتائج اداء إحدى الشعائر احلسينية 
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املتمثلة بالزيارة االربعينية لألمام احلسني وهناك 
املجتمع  عىل  تعود  التي  اإلجيابية  العوائد  من  الكثري 

عامة ال يسعنا ذكرها هنا. 

التو�شيات 

من خالل عرض الدراسة واالستنتاج أن الزيارة 
االربعينية لألمام احلسني مل تكن حدثا عابرا ومل 
ما وال  استيالء ملنصب  او  تغيري سيايس  تكن حماولة 
جمرد مسرية مليونية او مهرجان ريايض تؤديه يف وقتها 
فقط وانام هي حماولة تصحيحية للمسارات املنحرفة 
)إلدارة الذات( من خالل ارتباطها بإدارة اجلامعات 
القليلة  بالقلة  الدراسة  فجاءت  احلسينية(  )املواكب 
الذات  ادارة  بني  تناغم  االربعينية  )الزيارة  لعرض 

وادارة اجلامعة(.

فيها عرض ملفهوم الذات وادارهتا وتنمية الروح 
بالسلوكيات اجليدة ويويص الباحث بام ييل: 

الزيارة االربعينية تأخذ بعدها الفكري والروحي . 	
واجلامعات  الذات  إلدارة  التنموي  املنحى  ذات 

يف املجتمع.
االربعينية . 	 الزيارة  بأحياء  االهتامم  الباحثني  عىل 

وأثرها يف املجاالت االخرى.
الندوات واملؤترات واحللقات . 	 اىل عقد  الدعوة 

اثار  ملناقشة  الباحثون  فيها  يسهم  التي  النقاشية 
الزيارة االربعينية. 

تفعيل ادوار املفكرين والباحثني يف جمال النهضة . 	
االعالمية  التوعية  يف  ادوارهم  الخذ  احلسينية 

للمواكب احلسينية. 

 الهوام�ض والم�شادر

القرآن الكريم.
االمدي/ عبد الواحد/ غرر احلكم ودرر الكلم/ . 	

املطبعة احليدرية، النجف االرشف.

املجليس/ حممد باقر/ بحار االنوار يف درر االئمة . 	
االطهار/ ط	، مطبعة الوفاء، 				.

فلسفة . 	 وجيه/  ترمجة  مرتىض/  الشيخ  املطهري/ 
االخالق/ مؤسسة ام القرى للمعني النرش،				

الطربي/ حممد/ بن جرير/تاريخ الرسل وامللوك/ . 	
دار الكتب العلمية، بريوت.

مع . 	 االدارة  مبادئ  حسن/  حممد  خليل  الشامع/ 
املسرية،  دار  عامن،  االعامل،  ادارة  عىل  الرتكيز 

.	00	

حمدثي/ جواد/ فرهنك عاشوراء/ قم، معروف، . 	
.				

الكايف/ . 	 اصول  يعقوب/  بن  حممد  الكليني/ 
 ،	 ط  الغفاري/  أكرب  عىل  وتعليق/  تصحيح 

النارش ردمك، 				 ش.

احلراين/ ابن شعبة احلراين/ حتف العقول اجلزء	/ . 	
حتقيق تصحيح وتعليق عيل أكرب الغفاري/ املطبعة 
النارش ردمك، ط	، سنة الطبع:		0	 - 				 

ش.

الفكر . 	 يف  التنمية  حسني/  العسل/ابراهيم 
املؤسسة  جمد  اساليب/  عطاء  مفاهيم  االسالمي 
اجلامعية للنرش/ والدراسات بريوت، ط 	00	،	

البحراين/ املحدث السيد هاشم/ تفسري القران/ . 0	
مؤسسة األعلمي، بريوت، 	00	.
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القمي/ . 		 حممد  بن  جعفر  القاسم  ابو  قولويه/  ابن 
املطبعة  االرشف  النجف  الزيارات،  كامل 

املرتضوية، 				هـ.

العنزي/ سعد عيل محود/ الفكر يف ادارة االعامل، . 		
ط 	، دار الوراق للنرش والتوزيع عامن،		0	.

مهارات . 		 مسلم/  ابو  امحد  نبيل  ايه  احلميد/  عبد 
بحث  املهني/  بالتوافق  وعالقتها  الذات  ادارة 

منشور، جملة بحوث الرتبية، 		0	.

التفكري . 		 الذات،  ادارة  محد/  حممد  هويدي/ 
واالبداع مواجهة احلياة الثقة بالنفس.

اسالمية . 		 نظرة  حسني/  حممد  السيد  اهلل/  فضل 
حول عاشوراء/ دار املالك ط 	00	،	.

الساعدي/ محد عبد الرضا هادي/ زيارة االربعني . 		
البرشية  التنمية  يف  خطوات  وافاق/  دالالت 

والتخطيط السرتاتيجي/ باقيات/ ط		0	،	.

اهل . 		 عند  الرتبوي  املنهج  كاظم/  العذاري/سعيد 
البيت/ دار االمني،	00	.

االدارة . 		 يف  االنساين  السلوك  ايتول/  كالرينس 
جمد  دار  خليل/  احلاج  وطه  حممد  ترمجة  الرتبوية 

االوىل، عامن، االردن،				.

يف . 		 املؤسسات  ادارة  فاضل/  الشيخ  الصفار/ 
لبنان،  العلوم، بريوت،  دار  القيادة/  اىل  التأهيل/ 

.	00	

انطوان بارا/ زينب رصخة اكملت مسرية/ ط	، . 0	
العتبة احلسينية. 		0	.

معركة . 		 يف  احلربية  االسرتاتيجية  نبيل/  احلسيني/ 
عاشوراء بني تفكري احلشد وجتديد الفكر/ دراسة 
العتبة احلسينية  القران والسنة والتاريخ/  يف ضوء 

املقدسة/ط	، 		0	.

بقلم . 		 االربعني/  ارسار  الشيخ/  اهلل  اية  السند/ 
الفكر/  شبكة  ابحاث/  تقرير  البغدادي  ابراهيم 

ط	، بريوت، لبنان، 		0	.

محود/خضري كاظم/ واخرون/ السلوك التنظيمي . 		
مفاهيم معارصة مكتبة اجلامع/دار النرش للتوزيع، 

ط	، عامن 		0	.

السلوك . 		 املجيد/  فلبية/ فاروق عبدة وحممد عبد   
التعليمية/ دار املسرية  النفيس يف ادارة املؤسسات 

للنرش، والتوزيع ط	 - عامن 	00	.

تدريبي/ . 		 منظور  الذات  ادارة  حممد/  الصرييف/ 
مؤسسة حورس الدولية، ط	.

		 . https//واملادة الروح  بني  التناغم  غام/  موسى/ 
maganin.com.

التنظيمي . 		 السلوك  سلامن/  العميان/حممود 
للنرش،  وائل  دار   ،	 ط  االعامل/  منظامت  يف 

عامن،	00	.

حريم/ حسني/ السلوك التنظيمي/ سلوك االفراد . 		
واجلامعات يف منظامت االعامل/دار احلامد للنرش، 

ط	،عامن، 	00	.

كول/ يس إل وبامبارا إل إم/ )				(. القضايا . 		
يف  الذاتية  اإلدارة  تدخالت  باستخدام  املحيطة 

املدارس، مراجعة علم النفس املدريس.
30. Zimbardo, PH. G., Johnson, R.L., & McCann, 

V. (2013). inleiding. Amsterdam: Pearson Edu-

cation.

		- Gollwitzer, P.M. en Sheeran, P. (2006). Imple-

mentation intentions and goal achievement: A 

meta-analysis of effects and processes Advances 
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Experimental. Social Psychology, 38,

		- Godwin, A. M. Kennedy, A. (2001). The psycho-

social benefits of work for people with severe 

and enduring mental health problems. Com-

munity, Work & Family, vol. 8, nr.1, p. 23-35

		- Carlson, M., Charlin, V., Miller, N. (1988). Pos-

itive mood and helping behavior: A test of six 

hypotheses. Journal of Personality and social 

psychology, 55, 211-229.

		- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/

Mnfsia15/EdartAlzat/sec01.doc_cvt.htm

		- Bion, Exporiences in Grops New york: Tavis-

tock publi cations Itd 1961 Basic Books, Inc, 

publisher
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ت�شميم نموذج منا�شب لل�شياحة الدينية في زيارة الأربعين
زهراء جانجاينأ. د. مهديس محزه أي)*(

املركز التخصيص يف جامعة الزهراء ـ قماجلامعة اإلسالمية احلرة - انزيل
mahdishamzehi1988@yahoo.comzahrajanjani92@gmail.com

الملخ�ض 
السنوات  خالل  العامل  يف  الدينية  السياحة  ومظاهر  مصاديق  اهم  من  تعد  األربعني  مسرية  ان  يف  شك  ال 
األخرية، اذ ان املاليني من الشيعة ومن اتباع سائر الديانات اخذوا يأتون اىل كربالء واملدن املقدسة يف العراق 
يف السنوات األخرية سواء مشيًا عىل االقدام او عن طريق وسائط النقل ويشاركون يف التجمع العظيم لزيارة 
األربعني. بام ان املوضوع اجلوهري هلذا البحث هو مسرية األربعني فحرٌي معرفة ان هذا النشاط الديني العظيم 
ال ينطوي عىل بعٍد ديني فقط بل هو منشأ لنشاطات اقتصادية واجتامعية وثقافية بني الشعوب واألمم. اننا نشهد 
يف كل عام تزايدًا ملحوظًا يف اعداد زائري أيب عبد اهلل احلسني بزيارة األربعني، وبام أن هذا النشاط العظيم 
يعد جانبًا من السياحة الدينية فإن الغرض العام من هذا البحث هو بيان وتصميم نموذج مالئم للسياحة الدينية 
يف األربعني من وجهة نظر اخلرباء. أجريت الدراسة احلالية يف إطار هنج نوعي وتطبيق طريقة بيانات األساس، 
فهذا البحث من نمط البيانات األساس من حيث الغرض والتطبيق، من حيث البيانات والنوعية، من حيث 
)فروع  واجلامعة  احلوزة  يف  واخلرباء  العلم  اهل  عىل  يشتمل  لالستبيان  اخلاضع  واملجتمع  البحث.  أسلوب 
السياحة( حيث تم أخذ العينات منهم بطريقة كرة الثلج اهلادفة. بعد إجراء مقابالت مع اخلرباء تم تصنيف 
نتائج البحث إىل 	 فئات رئيسة: الظاهرة املركزية، والظروف السببية، والعوامل املتداخلة، والعوامل السياقية، 
والتفاعالت والعواقب وهي تكون كام ييل: الظروف السببية )االيامن والعقيدة، حب اهل البيت وإعالن البيعة، 
االجتامعية،  االسوة  الثقافية،  االسوة  السياسية،  االسوة  العبادية،  )االسوة  املركزية  الظاهرة  والفضل(  األجر 
االسوة االقتصادية( اإلسرتاتيجية التفاعلية )دور العلامء وطلبة العلوم الدينية، االستناد اىل الروايات لتشخيص 
أمهية امليش يف األربعني، إقامة املحارضات واملجالس العلمية، إلغاء التذاكر وتأشريات الدخول، تطوير البنى 
التحتية يف طريق مسرية الزائرين، إشاعة ثقافة مسرية األربعني يف املجتمع، بيان اآلثار املادية واملعنوية ملسرية 
الفئات  الدولة،  السياقية )دور  العوامل  اخلاطئة(  الغربية  النامذج  الثقايف،  )الغزو  الدخيلة  الظروف  األربعني( 
توفري فرص  العمالت،  الدخل من  )زيادة  النتائج  الرشية االجتامعية(  العلمية واجلامعة(،  )احلوزة  املرجعية 
الروح  صقل  التحتية،  البنية  مرافق  وتطوير  حتسني  بالثقة،  الشعور  وزيادة  الثقافية  الشخصية  تعزيز  للعمل، 
وراحة البال،  حتسني الفهم والتصور الثقايف للمجتمعات األخرى، التفاعل الثقايف وتوسيع العالقات الثقافية 

)احلد من التوترات السياسية واالجتامعية((.

كلامت مفتاحية: السياحة الدينية، الزائر، األربعني، أسلوب البيانات األساس.
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Designing a suitable model for religious tourism during the Arbaeen visit

Dr. Muhdis Hamza anyZahra Janjani

Free Islamic University - AnzaliSpecialized Center at Al-Zahra University - Qom

Abstract

There is no doubt that the forty march is one of the most important manifestations of religious tourism 
in the world in recent years, as millions of Shiites and followers of other religions have started to come 
to Karbala and the holy cities in Iraq in recent years, whether on foot or by means of transportation, and 
participate in The great gathering to visit the forty. Since the core topic of this research is the march of 
the forty, it is necessary to know that this great religious activity does not include a religious dimension 
only, but is a source of economic, social and cultural activities between peoples and nations. We witness 
every year a noticeable increase in the number of visitors to Abu Abdullah Al-Hussein - on the Arbaeen 
visit, and since this great activity is an aspect of religious tourism, the general purpose of this research is 
to show and design an appropriate model for religious tourism in the Arbaeen from the point of view of 
experts. The current study was conducted within the framework of a qualitative approach and the appli-
cation of the data base method. This research is a type of base data in terms of purpose and application, 
in terms of data and quality, in terms of research method. The population subject to the questionnaire 
includes scholars and experts in the estate and the university (tourism branches), where samples were 
taken from them using the purposeful snowball method. After conducting interviews with experts, the 
results of the research were classified into 6 main categories: the central phenomenon, causal conditions, 
overlapping factors, contextual factors, interactions and consequences, which are as follows: (The reli-
gious example, the political example, the cultural example, the social example, the economic example) 
The interactive strategy (the role of scholars and students of religious sciences, relying on narrations 
to diagnose the importance of walking in the forties, holding lectures and scientific councils, canceling 
tickets and entry visas, developing infrastructure on the path of a march Visitors, spreading the culture 
of the forty march in society, explaining the material and moral effects of the forty march) extraneous 
circumstances (cultural invasion, wrong Western models) contextual factors (the role of the state, ref-
erence groups (the seminary and university), social class) results (increasing income from currencies, 
Providing job opportunities, Strengthening the cultural personality and increasing a sense of confidence, 
Improving and developing infrastructure facilities, Refining the spirit and peace of mind, Improving 
cultural understanding and perception For other societies, cultural interaction and expansion of cultural 
relations (reducing political and social tensions)).

Keywords: religious tourism, the visitor, the forty, the basic data method.
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المقدمة 

ولطاملا  جديدة،  ظاهرة  ليس  للزيارة  السفر  ان 
الدينية  الرحالت  وتعترب  للسفر  حافزًا  الدين  كان 
)جاكويسكي  االقتصادية  غــري  األســفــار  كــأقــدم 
ــار تــأيت  ــف ــث،				:0	()	( وهـــي أس ــ ــي ــ ــم ــ واس
األخري  العقد  يف  شاعت  قد  ودينية  معنوية  لدوافع 
ان  كثريين)كييل،				:0	()	(.  هواًة  واستقطبت 
التقليدي والتارخيي عبارة عن  للزيارة بمعناه  السفر 
املقدس  عن  وبحًثا  احلقيقة  عن  بحًثا  جسدية  رحلة 

)فيكونيج،				:		()	(.

البرش  حلركة  كــان  البرشية  تاريخ  امــتــداد  عىل 
يف  جوهري  دور  أخــرى  اىل  منطقة  من  وهجراهتم 
احلضارات  أوىل  وان  واتساعها  احلضارات  صناعة 
الكربى يف ما بني النهرين انبثقت من هجرة اآلراميني 
اهلجرة  ان  املختصني  بعض  يرى  األرض.  هذه  اىل 
رضورة لكل حضارة )مهايون،				:		(، بعبارة 
أخرى ان السري والسفر وبالتعبري املعارص )السياحة( 
وما يسمى بـ)صناعة السياحة( ليس موضوعًا جديدًا 
بل هو منذ زمن بعيد ومنذ أن جاء االنسان اىل عامل 
سائحًا  او  زائرًا  متنقاًل  مهاجرًا  خملوقًا  كان  الوجود، 
)زياريت عزيز		0	:	(. ان السفر يف عاملنا املعارص 
من رضوريات احلياة االجتامعية واهم عامل يف إقامة 
واالجتامعية  الثقافية  املجاالت  خمتلف  يف  العالقات 
حية  صناعة  باعتبارها  السياحة  وصناعة  والسياسة. 
وتتميز بخصائص مهمة وفريدة قد ضمت قطاعات 
يف  واإلنتاجية  االقتصادية  النشاطات  من  مهمة 

 .)UNWTO،11:2007( البلدان املتطورة والنامية

البدنية  احلاجات  من  كواحدة  السياحة  أن  بام 
الكثري  يف  مؤثر  دور  هلا  للبرش  والفطرية  والنفسية 
باهتامم  حظيت  فقد  هلم  بالنسبة  احلياتية  االبعاد 
اإلســالمــي.  الــديــن  سيام  ال  كافة  اإلهلــيــة  ــان  األديـ
احد  جمرد  وليس  للحياة  كامل  منهج  اإلســالم  ان 
فاإلسالم  ــالؤه،		0	:	()	(.  وزمـ )سيتي  األديان 
احلياتية  اجلوانب  مجيع  يتناول  وكامل  شامل  دين 
لإلنسان )بدنية ونفسية( وقدم منهاجًا مالئاًم وخاصًا 
متعددة  آيات  يف  أشار  وقد  كافة.  حاجاته  اىل  يستند 
من القرآن الكريم اىل هذا األمر، من خالل توجيهه 
ِف  ِسُيوا  قُْل  األرض  يف  و»السياحة«  بـ»السري« 
)العنكبوت:   اْلَلَْق  

َ
بََدأ َكيَْف  فَانُْظُروا  رِْض 

َ
اْل

َفَينُْظُروا  رِْض 
َ
اْل ِف  يَِسُيوا  فَلَْم 

َ
وأ ــة0	(،  آي

آية  َقبْلِِهْم )يوسف:  ِمْن  ِيَن  الَّ َعقَِبُة  َكَن  َكيَْف 
)التوبة:   رِْض

َ
اْل ِف  فَِسيُحوا  وكذلك   ،)	0	

نوه  والسياحة  السفر  عىل  حثهم  اطار  ويف  آيــة	(.  
واملعنوية،  املادية  منافعه   املعصومون األئمة 
النبي  العملية تؤكد هذا األمر، يقول  كام ان سريهتم 
)املواعظ  وَتْغنَُموا«  وا  َتِصحُّ »سافِروا   :االكرم
فإنَُّكم  النبي: »سافِروا  العددية، ص		(، وقول 
األخالق،  )مكارم  َعْقاًل«  ُافِْدُتْم  ماالً  َتْغنَُموا  مَلْ  إْن 

ص0		(.

باملوضوع  املتعلقة  والروايات  باآليات  التأمل  ان 
تدلنا عىل ان الرؤية اإلسالمية يف هذا املجال باإلضافة 
تركيزها عىل املنفعة املادية فهي ُتعنى باملنفعة املعنوية 
أيضًا، من هنا فإننا نرى الرتكيز عىل الدروس والعربة 
املال  وكسب  »التنزه«  من  أكثر  العقل«  و»إفـــادة 

والتجارة. 
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لدى التفحص يف مذكرات السفر وسائر الوثائق 
من  األرض  يف  وسياحتهم  املسلمني  بسري  املتعلقة 
املسلمني  لسياحة  الرئيس  اهلدف  يكون  ان ال  النادر 
وأسفارهم البحث والتحقيق وتعلم العلم واحلضور 
والــزيــارة.)مهــايــون،  األخـــرى  البقاع  علامء  عند 

.)		:				

للسياحة أنامط خمتلفة: السياحة الطبيعية، السياحة 
الرياضية،  السياحة  الصحية،  السياحة  التأرخيية، 
التي تتغلب  الدينية  السياحة اإللكرتونية. والسياحة 
وزيارة  السياح  عدد  يتغري  وال  الطقس  عوائق  عىل 
املوسمية  للتقلبات  تبعًا  الدينية  واملــراكــز  ــدن  امل
وتغريات الطقس. ويف هذا النمط من السياحة ليس 
املقصد هو الوحيد الذي يظى باالهتامم فتجربته تبدأ 
منذ مغادرة املنطلق وتشمل مسريه بأكمله واألحداث 
الدينية  السياحة  ان  املسري.  امتداد  عىل  تواجهه  التي 
للبلدان  االجتامعية  احلياة  يف  جوهريًا  دورًا  تلعب 
االبعاد  اىل  باإلضافة  الدينية  فالسياحة  اإلسالمية. 
مع  التواصل  من  ملزيد  مدعاة  واملالية  االقتصادية 
التفاعل  اىل  ــؤدي  وت اإلسالمية  املجتمعات  سائر 
مشرتكة  نقاط  جتمعها  التي  والثقافات  الشعوب  بني 

)فيض آبادي ووزيري حمبوب،0			:	(.

ان صناعة السياحة تشمل قطاعات خمتلفة أحدها 
السياحة الدينية فجميع الديانات واملذاهب يف العامل 
هلا بقاع وتقاليد دينية قد حتولت اىل جاذبات سياحية.

اهم مصاديق  األربعني من  ان مسرية  ال شك يف 
السنوات  خالل  العامل  يف  الدينية  السياحة  ومظاهر 
سائر  اتباع  ومن  الشيعة  من  املاليني  ان  اذ  األخرية، 

الديانات اخذوا يأتون اىل كربالء واملدن املقدسة يف 
العراق يف السنوات األخرية سواء مشيًا عىل االقدام 
التجمع  يف  ويشاركون  النقل  وسائط  طريق  عن  او 

العظيم لزيارة األربعني.

  بام ان املوضوع اجلوهري هلذا البحث هو مسرية 
األربعني فحرٌي معرفة ان هذا النشاط الديني العظيم 
ال ينطوي عىل بعٍد ديني فقط بل هو منشأ لنشاطات 
واألمم.  الشعوب  بني  وثقافية  واجتامعية  اقتصادية 
اننا نشهد يف كل عام تزايدًا ملحوظًا يف اعداد زائري 
األربعني،  بزيارة  السالم  عليه  احلسني  اهلل  عبد  أيب 
السياحة  من  جانبًا  يعد  العظيم  النشاط  هذا  أن  وبام 
البحث  هذا  يف  يبحث  الباحث  فإن  هنا  من  الدينية، 
املناسب  النموذج  هو  ما  السؤال:  هلذا  إجابة  عن 

للسياحة الدينية يف األربعني؟

 الخلفية التاريخية  

السياحة  بحث  اىل   )				( آقاجاين  تطرق  لقد 
البحث  نتائج  وتثبت  فيها،  املؤثرة  والعنارص  الدينية 
اإلســالم،  نظر  يف  بالغة  بأمهية  تتمتع  السياحة  ان 
ومن املمكن تقييم مستقبل السياحة الدينية يف ايران 
العوامل  اثر  تقدير  نتائج  حسب  واخريًا  باالجيايب. 
بيان  سيتم  الدينية،  السياحة  حجم  عىل  املــؤثــرة 
إيران من  الالزمة من قبل  االسرتاتيجيات والتدابري 
لزيادة  الدينية  السياحة  فرص  من  االستفادة  أجل 
باعتبارها  إيران  يف  الدينية  السياحة  صناعة  عائدات 
األحادي  االقتصاد  من  للخروج  السبل  افضل  من 

املورد املعتمد عىل النفط.
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لتقييم  دراسته  يف   )				( دهشريي  وتطرق 
ايران  يف  الدينية  السياحة  تطوير  يف  املؤثرة  العوامل 
الرعاية  بني  العالقة  استخدام  من  التمكن  أجل  من 
الدينية  السياحة  تطوير  وبني  واملعنوية  املادية  العامة 

يف البالد.

املؤثرة  العوامل  تأثري  عنوان  حتت  له  مقالة  ويف 
األرايض  حالة  دراســة  الدينية:  السياحة  سوق  يف 
أمهية   )	0		( وحممد  سليامن  يؤكد  الفلسطينية، 
املقالة  هــذه  وتــرج  فلسطني.  يف  الدينية  السياحة 
بنتيجة مفادها ان فلسطني تتميز بحالة فريدة بتارخيها 
وتراثها وثقافتها وموقعها اجلغرايف وبيئتها ودياناهتا.

األمور  أن   )	0		( وحممدي  آراسته  يوضح 
ثم  ومن  السياحية  النشاطات  عىل  دائاًم  تؤثر  الدينية 
السياحة  صناعة  يف  الدين  دور  يف  البحث  يواصالن 

يف ايران.

بني  مــن  أن   )			0( ــرون  وآخـ لطفي  يؤكد 
يف  التأثري  مزيد  هلا  التي  الدراسة  وعوامل  متغريات 
هي  قم  ملدينة  السرتاتيجية  الدينية  السياحة  تطوير 
الفنادق  )بناء  السياح  إيواء  البرشية،  املــوارد  تكني 
والعامرات(، االستثامر يف القطاع اخلاص، بناء فنادق 
خاصة بالنساء، إقامة معارض سياحية، انشاء جممع 
ترفيهي، إشاعة الثقافة السياحية يف أوساط الشعب، 
اخلدمات  وتعزيز  األطفال،  للعب  مساحات  توفري 

السياحية العامة.

يؤكد تقوائي وآخرون )				( عىل أمهية البقاع 
للبقاع  ان  ويقولون:  السياح  باستقطاب  الدينية 
السياح  استقطاب  يف  ملحوظًا  وتأثريًا  دورًا  الدينية 
ذلك  عىل  وكنموذج  اختالفها.  عىل  املناطق  وتطوير 

مراقد  فيها  يكثر  التي  فارس  حمافظة  يف  ممنيس  مدينة 
احفاد األئمة.

دراســات  يف   )				( خوشخو  ايــامين  ــرى  ي
سياحية، ان الدوافع عامل يف غاية األمهية يف سلوك 
السياح الختيار مقصدهم. وكان تشخيص الدوافع 
واهداف السياح يف رحلة مسرية األربعني اىل كربالء، 
اهلدف الرئيس يف هذه الدراسة. فتحت تأثري الدوافع 
التي  السفر  معطيات  من  السياح  توقعات  تتباين 
الروحية  الدوافع  ان  الرحلة.  هذه  عليها  تنطوي 

واجلاذبية الداخلية مؤثرة للغاية يف اختيار الوجهة. 

لغرض دراسة النوعية لتصنيف الدوافع واهداف 
السفر، تم استخدام طريقة دراسة  الزائرين من هذا 
تم  البيانات  مجع  ولغرض  األداة،  أحادية  احلالة 
عرشين  مع  املنتظمة  شبه  املقابلة  طريقة  اىل  اللجوء 
من  املــيش  جتربة  لدهيم  كانت  الذين  من  شخصًا 
النجف اىل كربالء يف األربعني خالل األعوام 		-
من  املتأتية  املضامني  إىل  البيانات  حتليل  استند   .		
الداخلية  املشاعر  ان  التخصصات.  متعدد  التكوين 
عىل  العزيمة  يف  أساسية  عوامل  الدينية  واملعتقدات 
السفر، وكل منهام يتبلور عن مزيج من موضوعات 
متعددة. استنادًا للبيانات الواردة ان اجلوانب الروحية 
والتحرر من املتعلقات هي اهم دوافع الزائرين. لقد 
جعل دافع احلب لالمام احلسني - املوجود عند 
الشيعة- من اليسري حتمل أعباء السفر وتزايد اعداد 

الزائرين يف كل عام. 

هناوندي  تتبع  هبا  قاموا  التي  الــدراســة  اثناء   
توضيح  األول  اهــداف،  عــدة  وآخــــرون)				( 
املفاهيم يف جمال الزيارة والسياحة الدينية، ثم مراجعة 
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اإلحصائيات املتوفرة يف إيران هبذا املجال، وبعد ذلك 
أجريت دراسة عىل زائري مسجد مجكران، وبعد مجع 
التي أجريت، تم حتليل الفرص  اآلراء والتحقيقات 
ايران  يف  الدينية  السياحة  تواجه  التي  والتحديات 

.SWOT وذلك باستخدام طريقة

�شرورة البحث

العظيمة  واملشاركة  األربعني  مسرية  فتحت  لقد 
العامل،  انحاء  املسلمني من خمتلف  حلشود غفرية من 
مسارًا جديدًا يف تطوير السياحة الدينية. من هنا من 
تواجد  عن  ذهنية  صورة  رسم  خالل  ومن  املمكن 
املاليني من البرش يف مسرية األربعني واحلضور عند 
اعتبار  السالم  عليه  احلسني  لالمام  املقدس  املرقد 
املبادرات  سائر  لولوج  وبوابة  للنجاح  مفتاحًا  ذلك 
يف  كام  اإلسالمي-  الدين  ففي  السياحة.  لتطوير 
األئمة  الدينية وزيارة  الرحالت  تعد  األديان-  سائر 
املسلمني  وان  شائعًا  أمرًا  السالم  عليهم  املعصومني 
ان  املناسبات.  املقدسة يف خمتلف  يسافرون لألماكن 
»األربعني« من االحداث املميزة يف الدين اإلسالمي 
وهي ليست جمرد مراسيم أربعني جترى إلمام معصوم 
السالم واصحابه، بل هي  وهو االمام احلسني عليه 
رمز وعالمة ايامن وعقيدة دينية عميقة جرى بياهنا يف 

.اإلسالم عىل لسان االمام املعصوم

ان السياحة الدينية من اهم أنواع السفر والسياحة 
يف العامل دافعها األساس املعتقدات والقناعات الدينية 
حيث الضيافة للسائحني والزائرين عىل مستوى العامل 
السفر  أنــواع  سائر  عن  وطريقتها  سياقها  وخيتلف 
التوجهات  خمتلف  من  أناسًا  ان  حتى  والسياحة، 

واألديان واملذاهب قد استهواهم هذا احلدث الثقايف 
األخرية،  السنوات  يف  العظيم  والديني  واالجتامعي 
يف  باالهتامم  وجدير  كبري  قــدر  عىل  اصبح  بحيث 
جمال السياحة الدينية عىل املستوى العاملي. ان حدث 
العظيمة  االحـــداث  من  املهيب  األربــعــني  مسرية 
طابع  يمل  الذي  والسياحة  السفر  جمال  يف  واملهمة 
عام  كل  يف  ويصل  الدينية،  واملعتقدات  القناعات 
من  البرش  من  املاليني  بمشاركة  كربالء  ارض  عىل 
اقىص بقاع العامل، فمشاركة املاليني من البرش يف مثل 
هذا احلدث العظيم ثقافيًا واجتامعيًا ودينيًا بحد ذاته 

مما يندر مثيله ومل يسبقه غريه.

ومشاركة  األربعني  مسرية  ان  آخر  جانب  ومن 
فيها،  العامل  انحاء  من  املسلمني  من  عظيمة  حشود 
تكنت من فتح مسار جديد يف تطوير السياحة الدينية 
مشاركة  بعد  سيام  ال  الدينية  للسياحة  فارقة  كعالمة 
الثقايف  احلدث  هذا  يف  واملذاهب  األديان  سائر  أبناء 
نتيجة  األخرية  السنوات  العظيم خالل  واالجتامعي 
انتشار اخباره وامتداد الكم اهلائل منها واملعلومات 
سيام  ال  ــالم  االع وسائل  خمتلف  يف  عنه  املتداولة 

احلديثة منها. 

الدينية  الدوافع  الدينية وبسبب توفر  ان السياحة 
والعقائدية تنامت وتوسعت كثريًا عامليًا قياسًا بسائر 
واملخططات  اإلجراءات  وستكون  السياحة،  أنواع 
اهلادفة لتطوير السياحة مثمرة عىل املدى البعيد. من 
عن  ذهنية  صورة  رسم  خالل  ومن  املمكن  من  هنا 
تواجد املاليني من البرش يف مسرية األربعني واحلضور 
عند املرقد املقدس لالمام احلسني عليه السالم اعتبار 
املبادرات  سائر  لولوج  وبوابة  للنجاح  مفتاحًا  ذلك 
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تنمية  يف  األربعني  مسرية  وألمهية  السياحة.  لتطوير 
لتقديم  نبادر  ان  ــرضوري  ال من  الدينية  السياحة 

النموذج والسبل الكفيلة لتطوير هذا القطاع.

ال�شياحة الدينية

ــواع  أن ــدم  أق مــن  واحـــدة  الدينية  السياحة  ان 
وحارضًا،  قدياًم  ازدهــارًا  واألكثر  العامل  يف  السياحة 
)مؤمني  الدينية  احلضارة  بتاريخ  تارخيها  ويتصل 
للصعاب  تضع  ال  وهي  وآخــــرون،				:		( 
سواء كانت إقليمية او ما خيص منها بسوء األحوال 
عمقها  يف  الدينية  احلــضــارة  تناظر  وهــي  اجلــويــة 
السياحة  الدينية:  السياحة  تعريف  التارخيي. ورد يف 
الدينية عبارة زيارة السياح- حسب التعريف اخلاص 
وقبور  ــزارات  امل مثل  املقدسة  لالماكن  للسياحة- 
الدينيون  والسائحون  ذلك.  شابه  وما  األئمة  احفاد 
آثار،  أماكن،  لزيارة  يسافرون  ثقافيون  هم سائحون 
والدعاية  دينية،  بمامرسات  ويقومون  ديني،  تراث 
واملراكز  األماكن  يف  الفراغ  أوقات  وقضاء  والتعلم 

الدينية يف العامل)رحيم بور،		ك				(.

واألديان،  املذاهب  مجيع  الدينية  السياحة  تشمل 
املقدسة  األماكن  الدينيون  السائحون  قصد  وربام 
واحدة  مرة  األماكن  هذه  زيــارة  تكفي  وال  كــرارًا، 
ووزيـــري  ــادي  ــ آب ــيــض  )ف الـــعـــودة  ــن  ع لثنيهم 
حمبوب،0			:	(. يمكن تقسيم السائحني الدينيني 
الذين  األشخاص  او  الزائرون  األول  قسمني:  اىل 
دافعهم من السفر القيام بامور دينية وال خيضع وقت 
السياح  واآلخــر  فراغهم،  ألوقــات  اقامتهم  ومــدة 

الدينيون الذين يقومون بزيارة أماكن سياحية أخرى 
الزيارة  جانب  اىل  دينية  غري  او  دينية  كانت  ســواء 
ان  أخرى  بعبارة  او  الدينية،  الطقوس  يف  واملشاركة 
الزيارة. )مؤمني  أولوية  الغايات مع  متعدد  سفرهم 
وآخــرون،				:		(. يف تصنيف آخر يربز امامنا 
الذين  هم  األوىل  الفئة  السياح،  من  خمتلفتان  فئتان 
الثانية  والفئة  دينهم،  يف  املقدسة  األماكن  يــزورون 
لسائر  املقدسة  األماكن  يزورون  الذين  األشخاص 

األديان. رحيم بور،				:		(.

ُتفَهم السياحة الدينية والسياحة املذهبية عىل حد 
سواء يف اغلب احلاالت، ولكن يف ضوء تعريف كل 
منهام يمكن القول ان السياحة الدينية تعد جزءًا من 
بالذين  تتص  الدينية  فالسياحة  املذهبية،  السياحة 
من  احلج  ورحلة  والروحية،  الدينية  القيم  غايتهم 
)مهايون  السياحة  من  النوع  هلــذا  الــبــارزة  األمثلة 

.)	0	:				

النوع  بأهنا  املذهبية  السياحة  وصــف  ويمكن 
الزيارة  السياحة، ألن  أنواع  استقرارًا من بني  األكثر 
والسياحة املذهبية هلا جذور يف القناعات واملعتقدات 
تتجاوز  االختصايص  وبمعناها  الدينية-املذهبية، 
االعتامد عىل الزمن ووقت الفراغ، والعامل اجلغرايف 
الرضوري يف صياغة السفر، توفري املحورية واالفق 

الثقايف.

بكل ما تقدم وبكل ما تنطوي عليه من تفاصيل 
تتبوء  ان  املذهبية  السياحة  تكنت  متنوعة  واصناف 
مزايا  من  فيها  ملا  العاملية  السياحة  صلب  يف  موقعها 
وخصائص هيكلية ووظيفية بنحو ان دائرة نفوذها قد 
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عمت العامل بأرسه )مؤمني وآخرون،				:		(.

وبقاع  مــزارات  من  املذهبي  اجلذب  عنارص  ان 
مقدسة جتتذب حشودًا من السائحني سنويًا. مرافق 
مثل  السياحة،  من  النوع  هذا  يف  والضيافة  اإلقامة 
الزائرين، هلا خصائصها اخلاصة وفًقا  النزل ومأوى 
للسياح  واأليديولوجي  والثقايف  االجتامعي  للنسيج 
كل  يف  العايل  بتنوعها  تتميز  التي  املضيف  واملجتمع 

بلد.

السياحة  ان  املــجــال  هــذا  يف  امللفتة  املالحظة 
املذهبية تعد النوع الوحيد من السياحة الذي يتغلب 
أصحاب  أحد  سينغ  يقول  الطقس.  معوقات  عىل 
احلامس  روح  ان  »يبدو  الشأن:  هذا  يف  النظريات 
عدد  ان  يالحظ  من  الطقس،  معوقات  عىل  تتغلب 
يتغري  ال  الدينية  واملراكز  للمدن  والزائرين  السياح 
املقصد  وان  الطقس«  وتغريات  املوسمية  بالتقلبات 
لدى السائح من هذا النوع ليس الوحيد الذي يظى 
باألمهية، وجتربته تبدأ منذ الوهلة األوىل ملغادرة املبدأ 
وتنطوي عىل املسري بأكمله واالحداث التي يواجهها 

عىل امتداد طريق مسريه )مايري،	00	:		()	(.

ال�شياحة الدينية في الدرا�شات القراآنية 

والحديثية

الكثري  أكد يف  البرش،  نزل هلداية  الذي  القرآن  ان 
يف  الدعوة  وووجه  والسفر،  السري  عىل  اآليات  من 
يف  ويسيح  يسافر  ان  عىل  لإلنسان  خمتلفة  خطابات 
احلسيني،				:		(،  والسيد  بور  األرض)رحيم 
يأمر  »ســري«  ملفردة  باستخدامه  الكريم  والــقــرآن 
)سورة  مبارشة  إما  االشكال،  بمختلف  بالسياحة 

الروم: اآلية 		، سورة  العنكبوت:اآلية0	، سورة 
سورة   ،		 اآلية  النمل:  سورة   ،		 اآلية  النحل: 
اآلية			(  عمران:  آل  وسورة  اآليــة		،  األنعام: 
مبارش)سورة  غري  وبشكل  االستفهام  نحو  عىل  او 
سورة  اآليــة	،  الــروم:  سورة   ،	0	 اآلية  يوسف: 
فاطر: اآلية		، سورة غافر: اآلية		، وسورة حممد: 

اآلية0	(.

من  الــقــرآن  يذكرها  ايل  واملنافع  األهـــداف  ان 
السياحة عبارة عن: مشاهدة آثار الغابرين واستلهام 
العرب واملواعظ، أداء الشكر، معرفة اهلل، ملعرفة كيفية 
املاضني،  احوال  ومعرفة  االمور  يف  للتفكر  اخللق، 
للناس  بيان  فيها  التي  املاضني  سنن  عىل  االطــالع 
وهدى هلم، االنتفاع التجاري واالقتصادي من السري 
والسياحة وتدوير رؤوس األموال وتنشيط االقتصاد 
واحلضاري  والعلمي  الثقايف  التبادل  واحيائه، 
واللغوية  الثقافية  والتنوعات  امللل  عىل  )التعرف 
اللغة والثقافة واحلضارة  نقل  واحلضارية لآلخرين، 
والعلوم إىل اآلخرين واالستفادة من علومهم ونقلها 

إىل شعوب وديار السياح(.

عىل  كثريًا   املعصومون أكــد  جانبهم  من 
املتنوعة،  السفر  منافع  اىل  ونوهوا  والسفر  السري 
عىل  احلصول  اىل:  ــارة  اإلش يمكن  ذلــك  بني  ومــن 
العلم  كسب  والنفيس،  البدين  والنشاط  الصحة 
وآداهبم  األمم  سائر  اعالم  عىل  التعرف  واملعرفة، 
اخالقهم االجتامعية، استلهام املواعظ والعرب، إزالة 
العمل،  وفــرص  املعاش  توفري  والغموم،  اهلموم 
الطبيعي  والتنزه  االستجامم  اإلهلية،  بالنعم  التفكر 

)تنكابني،				:			(.
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اأ�شئلة البحث

جدول رقم )1( اأ�شئلة البحث ومنهجيته:

املنهجيةأسئلة البحثت

	
ما هي مكونات النموذج 

املناسب للسياحة الدينية يف 
زيارة االربعينية؟

البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

	
ما هي الظروف العلّية لبلورة 

نموذج مناسب للسياحة 
الدينية يف زيارة األربعني؟

 البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

	

ما هي اإلسرتاتيجيات 
التفاعلية خللق نموذج 

مناسب للسياحة الدينية يف 
األربعني؟

البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

	

ما هي الظروف الدخيلة 
خللق نموذج مناسب 

للسياحة الدينية يف زيارة 
األربعني؟

البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

	

ما هي العوامل األساسية 
يف خلق نموذج مناسب 

للسياحة الدينية يف 
األربعني؟

البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

	
ما هي آثار النموذج 

املناسب للسياحة الدينية يف 
األربعني؟

البحث يف االسانيد 
واملقاالت، مقابالت 

مع اخلرباء

منهجية البحث

الغرض العام من هذه الدراسة هو رشح وتصميم 
من  األربعني  يف  الدينية  للسياحة  مناسب  نموذج 
يف  احلالية  الــدراســة  أجريت  اخلـــرباء.  نظر  وجهة 

بيانات األساس)	(.  إطار هنج نوعي وتطبيق طريقة 
البنيوي  النهج  استخدام  تم  الطريقة  هذه  سياق  يف 
هذا  ان  نموذجي.  نمط  لتحقيق  شرتاوس(  )منهج 
مالءمة  مدى  يدرس  انه  جهة  من  تطبيقي  البحث 
تطوير  يف  ويساعد  واالقرتاحات  املصمم  النموذج 
النظريات والنامذج املتقدمة للسياحة الدينية. ويعمل 
عىل توسيع وتطوير السياحة الدينية. ويمكن حسابه 
البحث  هذا  ان  ايضًا.  التطويرية  البحوث  عداد  يف 
هو من نمط البيانات األساس من حيث اهلدف من 

التطبيق والبيانات النوعية وطريقة تطبيق البحث.

ال�شكل رقم )1( م�شار عملية اجراء البحث في لمحة

المجتمع ونموذج البحث

ــاًل ألصــحــاب  ــام ــيــان ش ــب ــان جمــتــمــع االســت كـ
)قطاع  واجلامعة  احلــوزة  يف  واخلــرباء  االختصاص 
السياحة( حيث جرى اخذ العّينات منهم بطريقة كرة 

الثلج اهلادفة تم تفصيلها ادناه.

لتدوين نموذج نظرية البيانات: كانت طريقة اخذ 
يمكن  الثلج)	(.  كرة  طريقة  وعىل  هادفة  العّينات 
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استخدام نمط كرة الثلج يف اخذ العينات عند القيام 
النوعيني، حيث  الباحثني  نموذج من  اختيار  بعملية 
يقوم أحد املشاركني يف البحث بداللتنا عىل مشاركني 
من  األبحاث  يف  العينات  من  العكس  عىل  آخرين، 
للعينات  التخطيط  يمكن  ال  حيث  الكمي  النوع 
املنبثقة  النظرية  بدراسة وتدوين  قبل الرشوع  اهلادفة 
عن البيانات. بناء عىل ذلك فإن طريقة أخذ العينات 
العينات  أخــذ  كانت  احلــايل  النوعي  التصميم  يف 
النظرية الختيار هادف للمخربين الرئيسيني بناًء عىل 
أخذ  يتطلب  البحث.  بموضوع  املحددة  معرفتهم 
الفئات  أساس  عىل  البيانات  مجع  النظرية  العينات 

لصياغة النظرية.

استمر اخذ العينات من ذوي االختصاص يف هذا 
والتفكيك  اإلكتشاف  عملية  وصلت  ان  اىل  البحث 
االشباع  كان  النظري.  االشباع  حد  اىل  والتحليل 
ظهور  مع  بالتزامن  الباحث  يــاول  بــأن  النظري 
كيام  املعلومات  من  املزيد  بجمع  األول  االكتشاف 
األخرى  الفئات  مع  األساسية  الفئات  ترابط  يصبح 
أكثر وضوحًا ومعنى، واستمر هذا العمل حتى شعور 
الباحث بأن أصحاب االختصاص مل يعودوا يقدمون 
معلومات جديدة. يف بداية االمر جرى يف هذا البحث 
البحث  مارسوا  قد  كانوا  الباحثني  من  مخسة  اختيار 
بعد  معهم.  املقابلة  واجراء  الدينية  السياحة  جمال  يف 
اجراء املقابلة قدوا اشخاصًا جددًا وأجريت املقابلة 
عىل  املقابلة  اجــراء  عملية  واستمرت  ايضًا،  معهم 
تشخيص  كان  مقابلة   		 اجراء  وبعد  املنوال.  هذا 
الباحث ان املعلومات التي تم مجعها وصلت اىل حد 
ويف  اكثر.  ملقابالت  حاجة  هنالك  وليست  االشباع 

النتيجة تت االستفادة من 		 مقابلة، فيام الغيت 		 
مقابلة لتدين مضموهنا او التكرار الفاحش فيها.

تحليل البيانات في النمط النوعي 

للنظرية  األساس  املحور  هو  البيانات  حتليل  ان 
يرتابط  ككل،  دراســة  كل  يف  البيانات.  عن  املنبثقة 
االطار  هذا  ويف  وحتليلها.  وتعديلها  البيانات  مجع 
العام فان حتليل البيانات يف كل حالة يتضمن صياغة 
العملية  تثل  التي  الرتميز  عملية  خالل  من  املفاهيم 
التي يتم من خالهلا حتليل البيانات وصياغة املفاهيم 
وتنظيمها بطرق جديدة. إهنا العملية التي تتكون من 
خالهلا النظريات من البيانات، سيتم استخدام ثالثة 
البيانات املستحصلة وهي  أنواع من الرتميز لتحليل 
عبارة عن: الرتميز املفتوح، الرتميز املحوري، الرتميز 
يبدأ  ان  الــرضوري  من  ذلك  عىل  بناء  االختياري. 
عىل  يأيت  ثم  املفتوح  بالرتميز  البحث  هذا  يف  املحقق 

الرتميز املحور ويف النهاية يأيت عىل االختياري.

الترميز المفتوح)	( 

إىل  البيانات  تفكيك  عملية  هو  املفتوح  الرتميز 
من  املذكورة  الطريقة  تبدأ  منفصلة،  داللية  وحدات 
املفاهيم وتؤدي يف النهاية اىل اكتشاف الفئة. املفاهيم 
إىل  الباحث  ينسبها  منفصلة  ذهنية  متعلقات  هي 
األحداث والظواهر. هذه املتعلقات التي تتبلور من 
خالل عملية التجريد، تشبه سالالً فارغة يتم ملؤها 
ايضًا  الفئة هي  الباحث ومفاهيمه.  من خالل خربة 
يف أصلها مفهوم أكثر جتريدًا من سائر املفاهيم. يتم 
قيد  بالظاهرة  املتعلقة  التمهيدية  الفئات  استخراج 
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خالل  من  األساسية،  املفاهيم  عمق  من  الدراسة 
واألحداث  احلاالت  ومقارنة  البيانات  عن  السؤال 
وسائر حاالت الظواهر للحصول عىل أوجه التشابه 
املفتوح  بالرتميز  املرحلة  هذه  تسمى  واالختالف. 
قيود.  اية  دون  الفئات  بتسمية  يقوم  الباحث  ألن 
وبعبارة أخرى ان الباحث يف مرحلة الرتميز املفتوح 
يقوم بتسمية الفئات بذهنية منفتحة وال يتقيد يف عدد 

الرموز والفئات.)فليك،				:ص	0	(.

أي  تطبيقية،  بطريقة  املفتوح  الرتميز  إجراء  يتم 
طرح األسئلة وإجراء املقارنات. يتم يف البداية تفكيك 
البيانات وحتليلها عن طريق أسئلة بسيطة مثل: ماذا، 
وتصنيف  البيانات  مقارنة  يعقبها  كم،  كيف،  َمْن، 
األحداث املتناظرة وانتزاع العنوان املفهومي املشابه.

الترميز المحوري)	(

هو املرحلة الثانية من التفكيك والتحليل يف نظرية 
البيانات األساس. الغاية من هذه املرحلة الربط بني 
املفتوح. سمي  الرتميز  مرحلة  الناجتة يف  التصنيفات 
تفصيله  جيري  الرتميز  ألن  باملحوري  الرتميز  هذا 
أساس  العمل عىل  انجاز هذا  يتم  الفئة.  حول حمور 
عملية  انجاز  عىل  املنظر  ويساعد  الفكري  النموذج 
بالتوصيف  النموذج  هذا  يقوم  بسهولة.  التنظري 
)حممد  وتوضيحه  وحتليله  املــكــون  لفئة  الشكيل 
بور،				: ص			(. يقوم أساس عملية الربط يف 
الرتميز املحوري عىل بسط وتوسيع احدى الطبقات. 
يف هذه املرحلة يتم اتاذ احدى الفئات عىل اهنا الفئة 

األساسية ومن ثم يتم ربط سائر الفئات هبا نظريًا.

عىل أساس األسلوب املنهجي يف مرحلة الرتميز 
يف  املستحصلة  املفاهيم  دور  ضــوء  ويف  املحوري 
من  املستخرجة  الفئات  جمموع  فإن  الدينية  السياحة 
نظري  بشكل  بعضها  مع  ترتبط  األولية  البيانات 
العليَّة،  الظروف  اطار  يف  املنهجي  النمط  طريق  عن 
التطبيق )الفعل او رد الفعل حيث يؤدي اىل الظاهرة 
األساسية لغرض الضبط، اإلدارة، التفاعل، والرد(، 
يراه  ما  بناًء عىل  والنتائج.  الدخيلة،  الظروف  البيئة، 
شرتاوس وكوربني إذا مل يتم استخدام هذا النموذج 
والتعقيدات  للدقة  فاقدة  التأسيسية  النظرية  ستكون 

الالزمة.

الترميز الختياري)0	( 

نظرية  لتكوين  الفئات  تتوحد  املرحلة  هذه  يف 
نتائج البحث عىل شكل نظرية، بعبارة  بحيث تظهر 
وتطوير  توحيد  عملية  االختياري  الرتميز  ان  أخرى 
الفئات لغرض تكوين نظرية وستكون مؤلفة وتقرير 

تصميم حتقيق النظرية منبثقًا من البيانات.

ال�شكل 2 النمط المنهجي لنظرية البيانات الأ�شا�ض )كر�شول 

)2005:401
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تحليل المقابالت

بعد ان يتم اجراء املقابلة شبه الكاملة مع 		 من 
السياحة  جمال  يف  ــرباء  واخل االختصاص  أصحاب 
البيانات  الدينية، وتفكيكها وحتليلها يدويًا، وحتويل 
ثم  ومن  مدونة،  بيانات  اىل  املقابلة  من  مجعها  التي 
الدراسة  لغرض  الفئات  وتصنيف  بتوحيدها  القيام 
الغرض  هلذا  واملتنوعة.  الكثرية  للبيانات  املمنهجة 
املرحلة  املفتوح بكل دقة، ويف  الرتميز  البداية  يتم يف 
األوىل من الرتميز املفتوح ويف ضوء حتليل املقابالت 
اوليًا  مفتوحًا  رمزًا   		 تشخيص  يتم  أجريت  التي 
يتم  املفتوح  الرتميز  من  الثانية  املرحة  )مفهوم(، ويف 
تقليص هذه الرموز األولية اىل 		 رمزًا غري مكررة 
فئة   		 اىل  املكررة  غري  املفتوحة  الرموز  وتقليص 
فرعية. كانت الفئات املطلوبة يف اختيار الفئات، تلك 
ما اقىص  اىل  للمفاهيم  املفهومي  بالفضاء  التي تصل 

ما يمكن. 

ــرمــزاملوضوعات املفتاحيةتسلسل الرمز االويل )املفهوم(رقـــم ال

	
يب التحيل بصالبة االيامن والعقيدة للمشاركة بمسرية 

االربعني

D1

14
االيامن والعقيدة

حمبة اهل البيت تستقطب املاليني سنويًا ال مسرية األربعني	
D2

14
حب اهل البيت

يب الذهاب ال كربالء لتقديم الوالء وتديد العهد	
D3

14
اعالن البيعة

جرى التأكيد عل مسرية األربعني يف روايات كثرية	
D4

14
قيم وفضائل

بعض الواجبات الدينية هلا جذور عبادية	
D5

14
نموذج عبادي

يتم  املحوري  الرتميز  مرحلة  ويف  النهاية  ويف 
البيانات  نظرية  يف  املنهجي  األسلوب  أساس  عىل 
األساس، تشخيص الرموز يف ست طبقات خليوية 
البيئية،  الــظــروف  العلّية،  الــظــروف  عىل  تشتمل 
وترتيبها  والنتائج،  التطبيقات  الدخيلة،  العوامل 

حول الظاهرة املحورية.

جدول رقم )2( مكونات ق�شم المقابلة في البحث

العدداملكونات
		الذين أجريت معهم املقابلة                                                    
		عدد الرموز املفتوحة األولية                                                  
		عدد الرموز بعد الغاء الرموز املتكررة                                      
		عدد الرموز املحورية )الفئات الفرعية(                                      

الترميز المفتوح 
نظرًا لتقيد البحث يف عرض مجيع املضامني نقدم 
يف هذا املقطع جانبًا من الرتميز الذي تم اجراؤه عىل 

شكل اجلدول اآليت:

جدول رقم )3( الترميز بالمقابلة رقم )4(
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مسرية األربعني ترك سيايس عظيم	
D6

14
نموذج سيايس

	
من املمكن ان تكون مسرية األربعني نموذجًا ثقافيًا 

واجتامعيًا بالنسبة للحكومات يف عملها

D7

14
نموذج ثقايف- اجتامعي

	
من املمكن ان تكون مسرية األربعني نموذجًا يف التطور 

االقتصادي

D8

14
نموذج اقتصادي

	
لعلامء الدين وطلبة العلوم الدينية دور كبري يف توعية الناس 

من خالل التعريف بعظمة واهية هذا احلدث العظيم

D9

14
دور العلامء وطلبة العلوم الدينية

		

من خالل االستناد ال الروايات من املمكن حث الناس 

عل املشاركة يف مسرية األربعني بدافع الشعور وليس بدافع 

احلامس فقط

D1

140

االستناد ال الروايات للتعريف 

بأهية مسرية االربعني

إقامة الندوات واللقاءات العلمية		
D1

141
إقامة املجالس واللقاءات العلمية

		
بمقدور احلكومات تيسري متطلبات السفر للزائرين 

بتفاعلها البنّاء من خالل الغاء الفيزا

D1

142
إلغاء الفيزا وتذاكر السفر

من اهم العوامل املؤثرة يف السياحة االهتامم بالبنى التحتية		
D1

143
تطوير البنى التحية يف طريق املشاية

		
إشاعة ثقافة األربعني يف خمتلف مستويات املجتمع من 

خالل تكوين مقومات مناسبة

D1

144

نرش ثقافة مسرية األربعني عل 

صعيد املجتمع

		
اظهار التأثري املادي واملعنوي ملسرية األربعني يف حياة 

املواطنني

D1

145

بيان اآلثار املادية واملعنوية ملسرية 

األربعني

االعالم املعادي يف مواجهة ثقافة عاشوراء العظيمة		
D1

146
الغزو الثقايف

إشاعة ثقافة حب االستشهاد والدفاع عن احلق		
D1

147
روح االستشهاد

		
الكثري من أبناء املجتمع يتأثرون بالنموذج الغريب 

وسلوكياته لعدم معرفتهم بمعطيات هذه احلركة اجلبارة

D1

148
النامذج الغربية اخلاطئة
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اتباع الدين له تأثريات كبرية يف طريقة حياة الناس		
D1

149
طريقة احلياة

		
من املمكن ان يكون للدول املزيد من التأثري عل اتساع رقعة 

مسرية األربعني من خالل برامج وخطط مناسبة

D2

140
دور الدولة

		

بإمكان العلامء وأساتذة اجلامعات كأساتذة يف جمال الدين 

والعلم ان يوفروا مقومات تنامي البصرية فيام خيص هذه 

احلركة العظيمة

D2

141
املجامع املرجعية )احلوزة واجلامعة(

		
شائح املجتمع عل شتى املستويات بإمكانا التأثري بشكل 

ملحوظ عل اضطراد التفاعل

D2

142
الطبقة االجتامعية

تنمية السياحة من اهم عوامل تعاظم الدخل النقدي		
D2

143
تعاظم الدخل النقدي

انتعاش السياحة يعزز االقتصاد ويزيد فرص العمل		
D2

144
توفري فرص العمل

ارتفاع مستوى الثقة واالحرتام بني السياح		
D2

145

تعزيز املنحى الثقايف وتعاظم الشعور 

بالثقة

تطور السياحة يؤدي ال تطور وتسن البنى التحتية		
D2

146
تسن وتطور مرافق البنى التحتية

		
زيارة مراقد اهل البيت عليهم السالم ال سيام املسرية املعنوية 

يف األربعني مدعاة لصفاء الروح واالستقرار النفس

D2

147
صفاء الروح واالستقرار النفس

		
تسن االدراك والتصورات عن الثقافات واملجتمعات 

االخرى

D2

148

تسن االدراك والتصورات عن 

ثقافات املجتمعات األخرى

		

تنامي التعاطي وتوسع املبادالت الثقافية )انخفاض 

التوترات السياسية واالجتامعية يف املجتمعني املضيف 

والضيوف(

D29

14

التعاطي الثقايف وتوسع املبادالت 

الثقافية )انخفاض التوترات 

السياسية واالجتامعية(

تعاظم شعور الناس ومعرفتهم بمنزلة مسرية االربعني		

D30

تنامي مستوى املعلومات14
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الترميز المحوري: تبلور الفئات الأ�شا�شية

جدول رقم 4 الترميز المحوري وتبلور الفئات الأ�شا�شية

الفئات )الطبقات 

األساسية(
املكونات

الظروف العلّية

االيامن والعقيدة 

حب أهل البيت

اعالن البيعة

القيم والفضائل

الظاهرة املحورية 

النموذج العبادي

النموذج السيايس 

النموذج الثقايف- االجتامعي

النموذج االقتصادي

التطبيقات 

التفاعلية

دور العلامء وطلبة العلوم الدينية

االستناد للروايات للتعريف بأهية 

مسرية االربعني

إقامة الندوات وامللتقيات العلمية

إلغاء الفيزا والتذاكر

تطوير مرافق البنى التحتية يف طريق 

الزائرين

إشاعة ثقافة مسرية األربعني عل 

صعيد املجتمع

توضيح اآلثار املادية واملعنوية ملسرية 

األربعني

الظروف الدخيلة
الغزو الثقايف

النامذج الغربية اخلاطئة

العوامل البيئية

دور الدولة

املجامع املرجعية )احلوزة واجلامعة(

الرشية االجتامعية

النتائج

تعاظم الدخل النقدي  

توفري فرص العمل

تعزيز املنحى الثقايف وتنمية الشعور 

بالثقة

تسن وتطور مرافق البنى التحتية

صفاء الروح واالستقرار النفس

تسن االدراك والتصور الثقايف عن 

سائر املجتمعات

التفاعل الثقايف وتوسع املبادالت 

الثقافية )انخفاض التوترات 

السياسية واالجتامعية(

تشمل هذه املرحلة من الرتميز رسم شكٍل يمثل 
نموذجًا للرتميز. 

الظروف  بني  العالقات  يصور  النموذج  وهــذا 
الدخائل،  البيئية،  الظروف  التطبيقات،  العلّية، 

والنتائج. 

الظروف  فإن  النموذج  هذا  يف  موضح  هو  وكام 
الظاهرة  وان  املحورية،  الظاهرة  عىل  تؤثر  العلّية 
عىل  تؤثر  الدخائل  البيئية،  الــظــروف  املحورية، 
التطبيقات، كام ان التطبيقات تؤثر عىل النتائج أيضًا.  
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املناسب  النموذج  مكونات  هي  ما  األول:  السؤال 
للسياحة الدينية يف األربعني؟

النموذج العبادي. 	
النموذج السيايس. 	
النموذج الثقايف-االجتامعي. 	
النموذج االقتصادي. 	

نموذج  العلّية خللق  الظروف  ما هي  الثاين:  السؤال 
مناسب للسياحة الدينية يف األربعني؟

اإليامن والعقيدة. 	

حب أهل البيت. 	
إعالن البيعة. 	
القيم والفضائل. 	

خللق  التفاعلية  التطبيقات  ماهي  الثالث:  السؤال 
نموذج مناسب للسياحة الدينية يف األربعني؟

دور العلامء وطلبة العلوم الدينية. 	
مسرية . 	 بأمهية  للتعريف  الروايات  اىل  اإلستناد 

األربعني
إقامة الندوات واللقاءات العلمية. 	
إلغاء الفيزا والتذكر. 	

�شكل رقم )3( النموذج المنهجي لل�شياحة الدينية في الأربعين وفق نظرية البيانات الأ�شا�ض
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تطوير مرافق البنى التحتية يف طريق الزائرين. 	
إشاعة ثقافة زيارة األربعني عىل صعيد املجتمع. 	
بيان اآلثار املادية واملعنوية ملسرية األربعني. 	

خلق  يف  الدخيلة  الظروف  هي  ما  الرابع:  السؤال 
نموذج مناسب للسياحة الدينية يف األربعني؟

الغزو الثقايف. 	
النامذج الغربية. 	

السؤال اخلامس: ما هي الظروف البيئية خللق نموذج 
مناسب للسياحة الدينية يف األربعني؟

دور الدولة . 	
املجامع املرجعية )احلوزة واجلامعة(. 	
الرشائح االجتامعية . 	

املناسب  النموذج  نتائج  هي  ما  السادس:  السؤال 
للسياحة الدينية يف األربعني؟

تعاظم الدخل النقدي. 	
توفري فرص العمل. 	
تعزيز املنحى الثقايف وتنمية الشعور بالثقة. 	
حتسن وتطور مرافق البنى التحتية. 	
صفاء الروح واالستقرار النفيس. 	
سائر . 	 عن  الثقايف  والتصور  االدراك  حتسن 

املجتمعات
الثقافية . 	 املبادالت  وتوسع  الثقايف  التفاعل 

)انخفاض التوترات السياسية واالجتامعية(

بحث وا�شتنتاج

من  الكثري  يف  تم  فقد  اآلن  حلد  قيل  ما  ضوء  يف 
اىل  البرش  السفر ودعوة  الرتكيز عىل  القرآنية  اآليات 

للسفر  الناس  تدعو  القرآن  يف  آيــات  فثمة  السفر، 
من   		 اآلية  العنكبوت،  سورة  من   	0 اآلية  مثل 
اآلية 		  النحل،  اآلية 		 من سورة  الروم،  سورة 
من سورة النمل، اآلية 		 من سورة األنعام، واآلية 

			 من سورة آل عمران. 

ويف بعض اآليات يتم التطرق اىل هذا األمر بشكل 
يوسف،  سورة  من   	0	 اآلية  قبيل  من  مبارش  غري 
اآلية 	 من سورة الروم، اآلية 		 من سورة فاطر، 
اآلية 		 من سورة غافر، واآلية 0	 من سورة حممد. 

آثار  ليشاهد  السفر  عىل  اإلنسان  يث  القرآن  ان 
املاضني ويعترب هبا ويكون شاكرًا ألنعم اهلل. ويتوصل 
ويتعرف  أنعمه،  اهلل  خملوقات  خالل  من  معرفة  اىل 
األمور  شتى  يف  ويتفكر  وخباياه،  اخللق  ارسار  عىل 
واحوال املاضني، ويطلع عىل سنن السالفني، ويامرس 
التجارة خالل السفر وحتريك رأس املال واالقتصاد 
ونقل الثقافة والعلم واحلضارة اىل اهل سائر املناطق. 
الدين  يف  باألمهية  السياحة  حتظى  االمتيازات  هلذه 

اإلسالمي والرتكيز عليها أكثر من سائر األديان. 

اختالف  عــىل  البرش  أبــنــاء  تربط  السياحة  إن 
ان  عىل  وتساعدهم  بعضهم  مع  وثقافاهتم  أدياهنم 
التوترات  وجــود  رغــم  البعض  بعضهم  يتفهموا 
زيارة  تثل  املجال  هذا  ويف  واالجتامعية،  السياسية 
صعيد  عىل  التجمعات  أعظم  من  واحدة  األربعني 
قراءة  أن  ــرية.  األخ السنوات  يف  الدينية  السياحة 
رسيعة للروايات الواردة عن النبي األكرم وأهل 
احلسني  االمــام  زيــارة  ان  جيدًا  توضح   البيت
عليه السالم والبكاء والعزاء عىل مصائب هذا اإلمام 
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املظلومني  أصحابه  مع  شهادته  أيام  واحياء  العظيم 
تتميز بمكانة سامية وبارزة يف الثقافة الشيعية االصيلة، 
فاألحاديث املعتربة تتحدث أمهية هذه القضية وتأكيد 
أئمة الدين عىل احياء ذكر وذكرى تضحيات شهداء 
كربالء، من هنا فمن اليقني الوصول اىل هذه النتيجة 
العظيم  الديني  التارخيي  التحرك  هذا  حصول  بأن 
نموذج شامل.  مناسبة والسري وفق  بيئة  يتاج خلق 
عن  يبحث  انام  البحث  هذا  يف  الباحث  فان  هنا  من 
إجابة هلذا السؤال: ما هو النموذج املناسب للسياحة 
الدينية يف زيارة األربعني؟ من هنا فإن البحث وبعد 
املكونات  برتتيب  قام  اخلــرباء  مع  املقابالت  اجــراء 
وحدد  أساسية  فئات   	 يف  البحث  يف  واملتغريات 

العالقات فيام بينها. 

بني  العالقات  رشح  يتوىل  البنائي  النموذج  ان 
خفي  متغري  من  املعدل  ويوضح  اخلفية،  املتغريات 
اخلفية.  املتغريات  سائر  خالل  من  بيانه  يتم  الذي 
تت صياغة النموذج البنائي يف البحث بحالة مثالية. 
جرى يف هذه املعادلة البنائية قياس ستة نامذج لست 
هذه  من  اخلارجي  والتغري  خفي(،  )متغري  مكونات 
املتغريات اخلفية الستة هي الظروف العلّية، الظروف 
أي  نحوها  يتوجه  مل  اذ  البيئية،  والظروف  الدخيلة، 
بوحدة  تتأثر  ليست  اهنا  أي  االجتــاه،  احــادي  سهم 
النموذج  يف  املــوجــودة  املتغريات  سائر  يف  ــاه  االجت

البنائي.

الظاهرة  أي  األخـــرى  الثالثة  املــتــغــريات  ــا  ام
والتفاعالت(،  )الـــردود  التطبيقات  املــحــوريــة، 
بسائر  وتتأثر  داخلية  خفية  متغريات  فهي  والنتائج 
املتغريات. وبذلك يمكن القول ان املتغريات اخلفية 

اخلارجية يف هذا البحث تلعب دورًا متغريًا مستقاًل، 
املحورية،  )الظاهرة  الداخلية  اخلفية  املتغريات  أما 
املستقل  الدورين  كال  فلها  والتفاعالت(  الــردود، 
والتابع، واملتغري اخلفي الداخيل للنتائج له دور تابع.

 الهوام�ض

(	 )Jackowski & Smith  

(	 )Kelly  

(	 )Vukonic  

(	 )Siti 

(	 )Meyer  

(	 )Ground theory  

العّينات يف احلاالت ( 	) الثلج ألخذ  تستخدم طريقة كرة 
يمتلكون  اشخاص  اىل  الوصول  يصعب  التي 
تبدأ  الطريقة،  هذه  يف  الباحث.  يطلبها  مواصفات 
الذي  الشخص  حتديد  طريق  عن  العينات  أخذ  يف 
استوىف املعايري اخلاصة بك ليتم تضمينه يف العينة. ثم 
تطلب منه أن يقدم أشخاًصا قد يعرفون اناسًا اخرين 
مستوفني ملعايريك. ان هذه الطريقة وان كانت ترشدنا 
بصعوبة للوصول اىل عّينات مرضية لكنها يف حاالت 
العينات  هذه  التحقق.  ممكنة  طريقة  افضل  تكون  ربام 
مفيدة بشكل خاص عندما حتاول الوصول إىل جمتمع 
ال يمكن الوصول إليه أو يصعب العثور عليه. ان هذه 
الطريقة مفيدة جدًا يف العلوم اإلنسانية ألهنا تؤدي اىل 
)معرفة  املقابلة  معه  جترى  ملن  الثاقبة  النظرة  اكتشاف 

مناهج االستبيان يف احلوزة العلمية(

(	 )Open coding  

(	 )Axial coding  

(	0 )Selective Coding  
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 الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم
آقا جاين، معصومة؛ سعيد فراهاين فر؛)				(، . 	

كردشكرى مذهبى وعوامل مؤثر بر آن )مطالعه 
ايران(، فصلنامه سياستهاى راهربدى  موردى 

وكالنى، دوره 	، شامره	.
مهديه، . 	 بد،  حسني،  حممد  خوشخو،  ايامنى 

)				(، كونه شناسى زائران كربال بر أساس 
بياده  موردى:  مطالعه  سفر،  از  وانكيزه  هدف 
بزوهشى   - علمى  فصلنامه  أربعني،  روى 

كردشكرى وتوسعه، دوره 	، شامره 		.
تقوايي، مسعود وموسوى، سيد عيل وغالمى . 	

توسعه  بر  حتليىل   ،)				( يونس؛  بيمرغ، 
انسانى؛  علوم  فصلنامه  مذهبى،  كردشكرى 

سال دهم، شامره 		.
)روايات . 	 احلديث  )				(؛  فريد؛  تنكابنى، 

نرش  دفرت   )بيت اهل  مكتب  از  ترتيبى 
فرهنك اسالمى، جاب يازدهم، جلد دوم.

ارزيابى . 	  ،)				( رضا،  حممد  دهشريى، 
مذهبى  كردشكرى  ى  توسعه  بر  مؤثر  عوامل 
توسعه  ريزى  برنامه  فصلنامه،  إيران،  در 

كردشكرى، دوره 	، شامره 		.
كردشكرى . 	  ،)	0		( أكرم؛  عزيز،  زيارتى، 

امللىل  بني  مهايش  وروايات،  آيات  در  دينى 
وزيارت،  فرهنك  وتوسعه  دينى  كردشكرى 

مشهد.
داود؛ . 	 سيد  حسينى،  وسيد  عىل،  بور،  رحيم 

حميا،  اسالمى؛  جهانكردى  سيامى   ،)				(
هتران، جاب اول.

روزنامه . 	 )0			(؛  حممد؛  مرادى،  سلطان 
ايران شامره 0			 به تاريخ 		/	/0	.

حتقيق . 	 بر  درآمدى   ،)				( اوفه،  فليك، 
كيفى، ترمجه هادى جليىل، هتران، نرش نى.

ووزيرى . 0	 جهانكري  مصطفى  آبادى،  فيض 
رضورت  )0			(؛  مجال،  سيد  حمبوب، 
در  آن  هاى  وروش  بزوهى  آينده  مطالعات 
ميقات  كنفرانس  مذهبى؛  كردشكرى  توسعه 

الرضا؛ مشهد.
الفتحى، . 		 وأبو  فاطمه،  وزاىل،  حيدر  لطفى، 

ريزى  وبرنامه  مديريت  )0			(؛  كربى؛ 
وتوسعه  كردشكرى  توسعه  براى  فضايى 

بايدار؛ دانشكاه آزاد اسالمى واحد مهدان.
حممود بور امحد، )				(؛ ضد روش: منطق . 		

وطرح در روش شناسى كيفى، هتران: جامعه 
شناسان.

وقاسمى . 		 مظفر  رصاىف،  مصطفى؛  مؤمنى، 
كرد  وكار  ساختار   ،)				( حممد  خوزانى، 
ورضورت  فرهنكى   - مذهبى  كردشكرى 
مشهد،  شهر  كالن  در  يكبارجه  مديريتي 

جغرافيا وتوسعه، شامره 		.
فاطمه؛ . 		 سيده  ونعمتى،  مريم  هناوندى، 

)				(؛ هتديدها وفرصت هاى كردشكرى 
ايرانى  انجمن  فصلنامه  ايران،  در  زيارت 
ششم؛  سال  وارتباطات؛  فرهنكى  مطالعات 

شامره 0	.
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جهانكردى، . 		 )				(؛  هادى؛  حممد  مهايون، 
الكوى  تطبيقى  مطالعه  فرهنكى:  ميان  ارتباط 
انتشارات  اسالمى؛  والكوى  معارص  غربى 

دانشكاه امام صادق، هتران، جاب دوم.
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   الدور الحكومي و منظمات المجتمع المدني في زيارة الأربعين

  الباحث هادي حسن شويخ    د. عبد الكريم جعفر الكشفي

مدير تربيه دياىل
أمني عام مؤسسة أشور للتنمية وحقوق اإلنسان

عضو املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان يف العراق
hadirti5@yahoo.comhadihassan298@gmail.com

الملخ�ض

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار 
املنتحبني، وال حول وال قوه إال باهلل العيل العظيم.

والصفات  العطرة  للسرية  امتداد  األكرم ألنه  الرسول  نتحدث عن  فأننا   الشهداء أن حتدثنا عن سيد 
التي خصها اهلل به للرسول األكرم ومااعظم هذا التكريم الذي مل يضحى به أحدا من قبل لقد استودع رسول 
أالمه واإلنسانية كل صفاته يف اإلمام احلسني وأمنه عىل دين اإلنسانية ومااعظمها من أمنه يف رقبة األمام 
يقاس  ال   . الرشيف  بدمه  سيوفيها  أمانه  من  ومااحالها  ومااعظمها  الدين  نرصة  سبيل  يف  سينحرها  احلسني 
احلسني بالثوار، بل باألنبياء وال تقاس كربالء باملدن، بل بالساموات، وال تقاس عاشوراء بحوادث الدهر، 
بل بمنعطفات الكون ، مع احلسني كل هزيمة انتصــار ، وبدون احلسني كل انتصار هزيمة ، ألن قصة 
عاشوراء مل تكتمل فصوهلا، فإن ))كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربالء ).. لقد كانت ومازالت التحديات 
أبعاد  وتأخذ  اآلن  إىل  إىل كربالء  املنورة   املدينة  األمام احلسني من  منذو مسرية  وأكثر  اكرب  والتهديدات 
وأشكال خمتلفة فاالستكبار العاملي وقوى الظالم التي خرج األمام ملقاتلتها مازالت جاثمة عىل شعوب األرض 
وتنهب مقدراهتا وعصابات داعش التي مازالت تثل  هتديدا مبارش لكل زيارة أربعني لألمام احلسني الذي 
كان ومازال يرتبص باحلشود املليونية املتجه صوب قبلة الشهادة مستخدما كل األساليب اإلجرامية للنيل من 
عرب  اإليامين  التجمع  هذا  تشويه  ياول  الذي  املسيس  العاملي  اإلعالم  وكذلك  صورة.  بأي  الزائرين  املؤمنني 
السابقة والتي وصلت إعدادها  السنوات  الزيارات يف  تقارير مفربكة ألتت للواقع بصله. وبرغم نجاح كل 
إىل أرقام مليونية جتاوزت العام 0	0	 أكثر من 		 مليون زائر أال أهنا مازالت تواجه حتديات كثرية عىل مجيع 
التحديات  املليونية ويف كل زيارة تذوب هذه  املستويات اجتامعيا وسياسيا واقتصادية وثقافيا أال أن اجلموع 
الكبرية  أمام هذا الزحف املليوين الذي تنهي فيه كل الفوارق الطبيقيه العرقية إمام اهلدف األسمى. لقد أدت 
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عىل  املحافظة  وهي  األساسية،  وظيفتها  املستقبل،  يف  ذلك  وستؤدي  اآلن  وحتى  انبثاقها  منذ  األربعني  زيارة 
اجلامهري  حتريك  يف  مهم  دور  األربعني  لزيارة  إن   .احلسني واإلمام  الشيعة  بني  العهد  وجتديد  التواصل 
لألهداف السامية التي مثلها اإلمام احلسني وثار من أجلها وهي قيم اإليامن واحلرية والعدالة واإلنسانية.. 
اجلياشة  العواطف  واستثامر  الناس،  إلرشاد  وتوعيا  توجيهيًا  ثقافيًا  عماًل  الزيارة  تكون  أن  إىل  نحتاج  لذلك 
لتعريفهم بكل تلك القيم. فامهي األدوار واملسؤوليات التي تقوم هبا أصناف متعددة من املجتمع يف مثل هذه 
الزيارات، وخصوصا زيارة األربعني التي تثل حمطة إيامنية كبرية لكافة املسلمني. وتتطلع الزيارة سنه بعد سنه 
اجلهود  وتتضافر  العامل  يف  اجلنسيات  كل  ومن  مسبوق  غري  بشكل  الزوار  إعداد  لزيادة  نظرا  كبرية  لتحديات 
اجلميع من اجل أنجاحها من املؤسسات احلكومية  والغري حكوميه )منظامت املجتمع املدين( من اجل إنجاحها 
الزيارة سيكون بحثنا من فصل واحد ومبحثني:  التي تبذل من اجل إنجاح  ومن اجل تسليط الضوء جلهود 
املبحث األول- دور املؤسسات احلكومية يف زيارة األربعني، املبحث الثاين- دور مؤسسات املجتمع املدين يف 

الزيارة.

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، اإلمام احلسني، منظامت املجتمع الدين.

 The role of government institutions and civil society organizations in the

Arbaeen visit

Researcher Hadi Hassan ShuwaikhDr. Abdul Karim Jaafar Al-Kashfi

  Secretary General of the Ashur Foundation fo -
 Development and Human Rights

 Former Director of Diyala 
Education

 Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master and Prophet
 Muhammad and upon his family, the pure, the pure, the pious, and there is neither might nor

.power except with God, the Most High, the Great

If we talk about the Master of the Martyrs (peace be upon him), then we are talking about 
the Noble Messenger because he is an extension of the fragrant biography and the qualities 
that God singled out for the honorable Messenger. Humanity and the greatest of security in the 
neck of Imam Hussain will sacrifice it for the sake of supporting the religion, and the greatest 
of it and the most important of it in terms of security, he will fulfill it with his honorable blood. 
Hussain (peace be upon him) is not measured by revolutionaries Rather, by the prophets, Kar-
bala is not measured by cities, but by the heavens, and Ashura is not measured by the events of 
time, but by the turnings of the universe, with Hussein (peace be upon him) every defeat is a 
victory, and without Hussein (peace be upon him) every victory is a defeat, because the story of 
Ashura did not complete its chapters, for ((Every day Ashura, and all the land of Karbala (..the 
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challenges and threats were and still are greater and greater since the march of Imam Hussein 
(peace be upon him) from Medina to Karbala until now and take And different forms. Global 
arrogance and the forces of darkness that the Imam came out to fight are still squatting on the 
peoples of the earth and looting their resources, and the ISIS gangs, which still represent a di-
rect threat to every forty pilgrimage to Imam Hussein (peace be upon him), who was and is still 
waiting for the millions of crowds heading towards the qiblah of martyrdom, using all criminal 
methods to undermine the visiting believers. In any way. As well as the politicized interna-
tional media that is trying to distort this faith gathering through fabricated reports that do not 
complete reality. Despite the success of all visits in previous years, whose preparation reached 
millions of numbers that exceeded the year 2020. More than 15 million visitors, but it still faces 
many challenges on all levels socially, politically, economically and culturally. However, the 
multi-million crowds, and with each visit, these great challenges dissolve in front of this million 
march that ends all racial class differences before the supreme goal. The Arbaeen Ziyarat has 
performed since its emergence until now and will do so in the future, its main function, which 
is to maintain communication and renew the covenant between the Shiites and Imam Hussein, 
peace be upon him. The Arbaeen visit has an important role in mobilizing the masses for the 
lofty goals that Imam Hussein, peace be upon him, represented and revolted for, which are the 
values of faith, freedom, justice and humanity Therefore, we need the visit to be an act of cul-
tural orientation and awareness to guide people, and to invest the intense emotions in order to 
familiarize them with all those values. What are the roles and responsibilities of various types 
of society in such visits, especially the Arbaeen visit, which represents a great station of faith 
for all Muslims. The visit year after year looks forward to great challenges due to the increased 
preparation Visitors in an unprecedented manner and from all nationalities in the world, and 
everyone joins efforts for its success, from governmental and non-governmental institutions 
(civil society organizations) in order to make it successful and in order to shed light on the ef-
forts that are being made to make the visit a success. Our research will consist of one chapter 
and two sections:

The first topic - the role of government institutions in the forty visit * The second topic - the 
role of civil society institutions in the visit 

Keywords: Visit the Arbaeen, Imam Hussein, civil society organizations.
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المقدمة

أهل  إتباع  من  املاليني  يتوافد  العام  مــدار  عىل 
وخارجه  العراق  داخل  من  وحمبيهم   البيــت
لزيارة العتبات املقدســة يف النجف وكربالء الكاظـمية 
األرضحة  من  عدد  فيها  أخرى  ومناطق  وسامراء، 
ألهل البيت هذه الزيارات هلا دالالت كثــــرية، 
أهم  من  وتعد  وسياسية،  واجتامعية  وثقافية  عقدية 
عىل  واالستمرار  الشيعية  اهلوية  عىل  الدالة  الشعائر 
احلــق.  طريق  عــىل  البيتوالثبات  أهــل  هنــج 
فاإلمام زين العابدينومن بعده من األئمة كان 
يثون شيعتهم عىل زيارة قرب اإلمام احلسني وهي 
دعوة كانت حتمل مالمح فكرية وســــياسية واضحة 
فضاًل عام حتمله من بعد ديني، فكانت زيارة اإلمام 
البيت  ألهــل  ــوالء  ال عنوان  حتمل   احلــــسني
طريق  يف  سـار  ملن  معارضة  وتســتبطن  وأحقيتهم، 
ألهل  اسـتهدافهم  يف  بعدهم  جاء  ومن  األمويـني 
البيت، الذين كانوا يمــثلون القيادة الــبديلة املؤسسة 
عىل ثــقافة ورشعية خمتلفة. لقد أدت زيارة األربعني 
منذ انــبثاقها حتى اآلن وسـتؤدي ذلك يف املــستقبل، 
التواصـل  عىل  املحافظة  وهي  األساسية   وظيفتها 
 .احلـسني ــام  واإلم الشيعة  بني  العهد  وجتديد 
اجلامهري  حتريك  يف  مهاًم  دورًا  األربعني  لزيارة  إن 
 احلسني اإلمــام  مثلها  التي  السامية  لألهداف 
والعدالة  واحلرية  اإليامن  قيم  وهي  أجلها  من  وثار 
واإلنسانية. لذلك نحتاج إىل أن تكون الزيارة عماًل 
واستثامر  الناـس  إلرشــاد  وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا 
فام  القيم.  تلك  بكل  لتعريفهم  اجلياشة  العواطف 
األدوار واملـسؤوليات التي تقوم هبا أصناف متعددة 
زيارة  سيام  وال  الزيارات،  هذه  مثل  يف  املجتمع  من 

األربعني ؟ ولقـــد كان لثورة اإلمام احلسني وما 
تالها من أحداث من ثورات وانتفاضات ليس عىل 
مستوى العراق والعرب فقط بل عىل مستوى العامل 
امجع من استلهامهم للثورة احلسينية أساسا لثوراهتم 
ضد الطـغيان يف كل إرجاء املعمورة لدليل عىل عمق 
املبادئ اإلنسانية الكبـرية واملعطاء للثورة. إن لزيارة 
األربعني دورا كان وما يزال مهام يف حتريك اجلامهري 
 احلسني اإلمام  مثلها  التي  الـــسامية  لألهداف 
والعدالة  واحلرية  اإليامن  قيم  أجلها، وهي  من  وثار 
واإلنسـانية لذلك نحتاج إىل أن تكون الزيارة عماًل 
واستثامر  الناس  إلرشــاد  وتوعويًا  توجيهيًا  ثقافيًا 
فامهي  القيم  تلك  بكل  لتعريفهم  اجلياشة  العواطف 
التي تقوم هبا أصناف متعددة  األدوار واملسؤوليات 
زيارة  سيام  وال  الزيارات،  هذه  مثل  يف  املجتمع  من 
األربعني؟ مازالت مجوع املؤمنني من كل بقاع األرض 
حتيي زيارة اإلمام احلسني يف اكـــرب جتمع برشي 
لتجدد  األربعني  ــارة  زي إلحياء  األرض  وجه  عىل 
العهد عىل البقاء والوفاء عىل هنج أهل البيت.إذ 
يتوافد املاليـــني من زوار اإلمام احلسني للتربك 
العرشين  البيعه واحلزن بمسريات راجلة يف  وجتديد 
مدينة  ومــازالــت   العامل.  أنحاء  كل  من  صفر  من 
من  توجهوا  الذين  املحبــــني  ماليني  يغطيها  كربالء 
لبيك  نداء:  الوالء ورصخة  العامل، لتجديد  بقاع  كل 
الزوار تركوا ديارهم ونــسوا  يا حـسني. ماليني من 
يملون  كربالء  قبة  نحو  القلب  ووجهوا  دنياهم 
إهنا  كربالء.  وشهداء  احلسني  لإلمام  الوالء  رايات 
مثيال، ال  اإلنساين هلا  التاريخ  مل يشهد  فريدة  ظاهرة 
الغابرة وال يف العرص  الـسابقة وال األمم  يف األديان 

الراهن.                                   
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الف�شل الأول

زيارة  في  الحكومي  الدور  الأول:  المبحث 

الأربعين  

عليها  القائمني  لكل  كبريا  حتديا  الــزيــارة  تثل 
لتزايد األعداد سنويا عىل نحو كبريا جدا وعىل وفق 
إحصاءات العتبة العباسية كان عدد الزائرين أكثر من 
أعداد  وبلغت  )0	0	م(  للعام   زائر  مليون   )		(
الزائرين يف سنه 		0	 أكثر من 		 مليون من 0	 
وحتدٍي  جدا  كبرية  أعداد  وهي   ، العامل   من  جنسية 
الدول عن توفري خدمات ربع هذه  اكرب  كبري تعجز 
األعداد إذا اجتمعت يف وقت ومكان معني مع توفري 
واإلطعام،  الضيافة،  )خدمات  هلم:  اخلدمات  كل 
وإعالميه،  ونقل،  ولوجستية،  وأمنية،  وصحية، 
وحضارية( وعىل وفق اإلحصاءات العاملية إن زيارة 
األرض  سطح  عىل  برشي  جتمع  اكرب  تثل  األربعني 
متكامل بتوفري كل املستلزمات واخلدمات التي تقدم 
خدماهتا  تقدم  وهي  الكبرية  اإلعداد  وهبذه  للزوار 
بنوعني من املواكب. ويمكن إمجال الدور احلكومي 

بام يأيت:

الداخلية  )وزارة  واألمان(  )األمن  خدمات   -	
ووزارة الدفاع واألجهزة الساندة هلا( التي البد منها 
للزوار  واألمان  األمن  من  قدر  أكرب  توفري  أجل  من 
الزيارة.  بعد  أال  تنتهي  وال  تبدأ  األغلب  يف  وهي 
قد  خــرق  إي  من  والتحوط  ــدن  امل مراكز  مراقبه 
يلحق أي رضر بالزوار من العابثني أومن عصابات 

داعش. وهي من اخلدمات املهمة وغري مرئية ولعل 
تواجهه   التي  األمني(  )التحدي  التحديات  اكرب  من 
الراجلني  الزائرين  أعداد  يف  سنويا  الكبرية  الزيادة 
متعددة  طرق  يسلكون  والذين  )املشاية(  سيام  وال 
املحافظات  بكل  مرورا  كربالء  إىل  البرصة  من  تبدأ 
التي يسلكها الزوار من توفري األمن واألمان للزوار 
املتفجرات  عن  البحث  إىل  أمني  وتدقيق  محاية  من 
الزائرون. ويقوم اآللف من  التي يسلكها  يف الطرق 
هلا  الساندة   األجهزة  وكل   واجليش  الرشطة  رجال 
الزيارة. وهي مهمة  أيام  بتوفري احلامية للزوار طوال 
ليست بالسهلة وحتى طريان اجليش يسهم يف توفري 
الظروف  هذه  ظل  ويف   . للزيارة  املناسبة  األجــواء 
باستقرار  العامل  قد فوجئ  الكبري   والتحدي  الصعبة 
الوضع األمني الذي شهدته الزيارة  إذ إهنا مل تسجل 
بجهود  إال  هذا  كان  وما   ، به  معتد  أمني  خرق  أي 
وال  الشعبي  احلشد  وأبطال  األمنية  للقوات  جبارة 
سيام أن )00،000	( عنرص أمني كانوا قد شاركوا 
فيها توزعوا بواقع )000،			( عنرص من الداخلية 
الشعبي،  احلــشــد  مــن  و)0،000	(   ، ــاع  ــدف وال
منها  النساء  حصة   ، املتطوعني  من  و)000،	( 
السامء  تأمني  عن  ناهيك  متطوعة    )	،000( كانت 
 )	( شاركت  إذ  اجلوي  الطريان  مشاركة  خالل  من 
، فضال  الداخلية  و  الدفاع  طائرات بحسب وزاريت 
عن تسجيلها ــ أي الزيارة ــ ألكرب محلة تطوعية من 
خالل العتبتني املقدستني وذلك باستقطاب أكثر من 
وتنظيم  األمن  حفظ  يف  لإلسهام  متطوع   )	000(

السري.     
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النقل  وزارة  تتطلع  الــنــقــل:  ــات  ــدم خ  -	
واملواصالت بعمل كبري جدا يف هتيئه أسطول للنقل 
الزيارة  الزوار  إكامل  بعد  سيام  وال  كربالء  واىل  من 
مسؤولية  عليه  وتقع  سكناهم  مناطق  إىل  والعودة 
الــذي  الـــزوار  لتكفي  النقل  مــن  أســطــول  تــوفــري 
والبنزين(  )الكاز  توفر  أيضا  وهي  باملاليني.  هم 
أجل  من  الـــوزارة  أسطول  خــارج  من  للسيارات 
فقد  منه   النقل  وبالتحديد  الزوار.  نقل  يف  املساعدة 
منها  الزائرين  نقل  يف  مركبة   )	0،000( شاركت 
 )	0،000( و  النقل  لــوزارة  تابعة   )		،	00(
مركبة لباقي الوزارات ،وأيضا أرشكت وزارة النقل 
)		( قطار من قطارهتا يف نقل الزائرين خالل زيارة 
األربعني 0	0	، ناهيك عن آالف الرحالت اجلوية  
القادرين  غري  للزوار  نقل  من  اخلدمات  تقدم  وهي 
توفري  .وكذلك  وإيابا  ذهبا  باجتاهني   ، السري  عىل 
نقاط  الداللة واإلرشاد للزوار املحليني وتوفري منح 
العامل ونقلهم  التأشريات للزوار األجانب  من دول 
اخلدمات  هذه  وكل  املدن.  مركز  إىل  املطارات  من 
تقدم للزوار حتى مدنية كربالء التي تغص باملواكب 
التي تقدم خدماهتا عىل مدار الساعة ولكل الزوار من 
العراقيني ومن اجلنسيات األخرى .مع تقديم املئات 
من العجالت التي توفرها هيئة النقل اخلاص للنقل 

من واىل كربالء املقدسة.  

كبرية  بمهام  الــوزارة  تتطلع  الصحة:  وزارة   -	
وشاقه نظرا لكرب املساحة واملسافة التي تعمل هبا فهي 
إسعاف(  )سيارات  واملسرية:  الثابتة  مفارزها   تنرش 
البرصة  من  الــزوار  يسلكها  التي  الطرق  طول  عىل 
املواكب  هيئة  مع  التنسيق  مع  بغداد  شــامل  حتى 

للعمل  الصحية  للفرق  األماكن  توفري  يف  احلسينية 
بيرس وتقديم اخلدمات لكل الزوار عىل طوال الطرق 
التي يسلكها الزوار مع هتيئة كل املستشفيات القريبة 
الزيارة  أيام  إنذار طول  املقدسة يف حالة  كربالء  من 
من أجل تقديم كل مايتاجه الزوار خالل الزيارة مع 
وجود املئات من املراكز الصحية داخل املدينة تقدم 

خدماهتا للزوار )		( ساعة .

	- اخلدمات البلدية : نظرا لألعداد الكبرية للزوار 
الوافدين إىل كعبة الشهداء فإن توفري اخلدمات ليس 
الوافدين  كل  التتحمل  صغرية  مدينة  يف  بالسهولة 
لزيارة غري مسبوقة  التنظيم  إمكانيات  والتكفي كل 
البلدية وآليات التنظيف من  وهلذا يتم رفد سيارات 
املحافظات األخرى. وتتطلع  بلدية كربالء املقدسة 
لوزارة  والتابعة  املحافظة  يف  اخلدمية  الدوائر  ومجيع 
استنفرت  العامة  والبلديات  واإلســكــان  ــامر  اإلع
إمكاناهتا يف تقديم اخلدمات البلدية للزائرين خالل 
بدأت  والتي   احلسني اإلمام  أربعينية  زيارة  أيام 
منذ يوم التاسع من شهر صفر واستمرت ملدة مخسة 

عرش يومًا إىل ما بعد انتهاء الزيارة.

آلية تصصية ضمن  يقارب )00	(  ما  وتشارك 
قواطع عمل مديرية بلدية كربالء املقدسة وبلديات 
آلية   )		0( مشاركة  عن  فضاًل  والنواحي  األقضية 
أخرى يف عملية نقل الزائرين إذ آليات بلدية كربالء 
املقدسة وبعدد )			( آلية تابعة هلا يف عملية التنظيف 
وبمشاركة )000	( منتسب فضاًل عن اجلهد الساند 
من قبل مديرية البلديات العامة إذ وصلت ما يقارب 
بإيعاز  واجلنوب  الوسط  حمافظات  من  آلية   )			(
العامة.  والبلديات  واإلســكــان  ــامر  األع وزيــر  من 
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ألف   )	0000( يقارب  ما  بتوزيع  املديرية  وقامت 
توزيع حاويات سعة  يوميًا فضاًل عن  نفايات  كيس 

)00		( لرت بحدود )0	0	( حاوية كبرية.

واستنفار مجيع املالك العامل يف بلديات األقضية 
اخلدمية  اخلطة  ضمن  للمحافظة  التابعة  والنواحي 
مع  التنظيف  عملية  يف  منتسب   )		00( بمشاركة 
 )			( بعدد  لرت   )		0( سعة  حــاويــات  توزيع 
حاوية فضاًل عن توزيع أكياس النفايات مع االهتامم 
بنظافة حماور مركز املدينة اخلارجية  - حمور بغداد / 

النجف/ بابل / احلسينية -  بطول )		( كم.

وتقديم اخلدمات وضخ كميات من املاء الصالح 
لتغطية  يوميًا  )00000	(م	  وبمعدل  للرشب 
وبمشاركة  الــزيــارة  هــذه  يف  الزائرين  احتياجات 
الصيانة  وحمطات  اإلرشاف  يف  العاملة  مالكاهتا 
آلية  والشبكات وبعدد )0			( منتسب و )			( 

متنوعة أغلبها اآلليات احلوضية.

التابعة  التخصصية  اآلليات  مشاركة  وكذلك 
اخلدمات  تقديم  عملية  يف  الساند  واجلهد  للمديرية 
الثقيلة  املياه  ترصيف  شبكات  يف  االختناقات  وفك 
مع  م	   )	00000( بمعدل  كميات  ترصيف  مع 
مشاركة  عن  فضاًل  متخصصة  آلية   )			( مشاركة 
مجيع املالكات العاملة يف شبكات الرصف والصيانة 

واإلرشاف بعدد )0		( منتسب. 

المبحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني 

في زيارة الأربعين  

برغم أن جتربة وجود منظامت جمتمع مدين فعال 
ومؤثر يف  العراق يعتقدها البعض أهنا حديثه وجاءت 
ذلك  من  ابعد  إىل  ترجع  أهنا  أال   	00	 العام  بعد 
بكثري وان دورها األسايس  هو حلقة الوصل وملئ 
وان  والدولة  واملجتمع  األرسة  مابني  الفراغ  منطقه 
اختلفت تسمياهتا  بل أن دورها احلقيقي أصبح أكثر 
من ذلك بكثري يف ظل التحديات التي يواجها العراق 
اليوم  ويف ظل  جتربته الفتيه والتي ياول الكثري من 
عرب   	00	 قبل  ما  إىل  هبا  العودة  بل  إيقافها  اجل 
والنعرات  التطرف  ومنها  القضايا  من  العديد  إثارة 
الطائفية واللعب عىل هذا الوتر بغيه حسابات خاصة 
املدين  املجتمع  معلنه وغري معلنه ولقد كان ملنظامت 
دور كبري يف حماربه التطرف بكل إشكاله ونرش ثقافة 
لبناء  اهلادفة  اآلراء  وتقبل  األخر  وتقبل  االعتدال 
عرقي  أو  مذهبي  أو  قومي  أساس  أي  عىل  ال  البلد 
أو اثني عىل أساس اإلنساين والوطني الوجودي .بل 
يمكن القول أن أساس تأسيس هذه املنظامت تم عىل 
أساس أنساين  بحت كام هو اليوم يف عملها يف تقديم 
كل املساعدات املمكنة لكل العراقيني بدون استثناء 
من  .ولعل   منها  اإلنساين  سوى  أساس  أي  ودون 
القدرة عىل  التي تتاز هبا هذه املنظامت  أهم السامت 
والتنظيمية  القانونية  القدرة  تتلك  إهنا  إذ  التكيف، 
البيئة  املتغريات يف  التكيف مع  عىل نحو يمّكنها من 
التي تعمل هبا، كذلك االستقالل بالرأي والقرار عن 
حكومية  جلهة  تابعة  ليست  وهي  السياسية،  السلطة 
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وال تكون خاضعة لغريها من املنظامت واملؤسسات، 
منظومة  وفق  تعمل  حيث  التجانس،  عن  ناهيك 
مما  توافقي،  نحو  وعىل  مدروسة  وبرامج  متكاملة 
املؤسسة.  ال يؤدي إىل رصاعات واختالفات داخل 
وعليه فإن منظامت املجتمع املدين تلعب دورًا فاعاًل 
وهي  والسياسية،  االجتامعية  التنشئة  عمليات  يف 
إحدى الوسائل الرئيسية يف هذا املجال، ويمكن لنا 
إجياز األدوار التي تقوم هبا منظامت املجتمع املدين يف 

مكافحه التطرف والغلو ومن خالل ماييل:

أوالً: حتقيق النظام واالنضباط يف املجتمع، إذ إن 
هذه املنظامت ليست تطرفية أو موجهة، واألصل فيها 
احلياد واحليادية يف العمل واإلجراءات املتعلقة بتلك 
املنظامت، وتشكل أداة رقابية عىل سلطات احلكومة 
وضبط سلوك األفراد واجلامعات جتاه بعضهم البعض، 
القواعد  من  مجلة  هلا  منظمة  كل  أن  املعروف  ومن 
والواجبات  احلقوق  بخصوص  الداخيل(  )النظام 
امللقاة عىل عاتق الفرد املنضوي حتت مظلتها كعضو 
بالقواعد  األعضاء  تلزم  املنظامت  وبعض  فيها، 
 واألسس وأحيانًا تكون رشطًا لقبوهلم يف العضوية.
التنشئة االجتامعية والسياسية، حيث  ثانيًا: عمليات 
أن هذا الدور من أهم األدوار التي تقوم هبا منظامت 
املجتمع املدين من القيم واملبادئ بني األفراد األعضاء 
التي  املختلفة  النشاطات  خالل  من  األعضاء  وغري 
واالنتامء  املثالية  القيم  خلق  عن  ناهيك  هبا،  تقوم 
حتمل  عىل  والقدرة  والتضامن  والتعاون  ــوالء  وال
املسؤولية وتنقل هذه القيم لبقية أفراد املجتمع بوسائل 
متعددة، وتسعى هذه املنظامت إىل تعزيز روح املبادرة 
مقرتحات  وابتكار  طرح  إىل  يقود  ما  ــراد؛  األف بني 

كلية. بصورة  املجتمع  ــدرات  ق بناء  تعزز   خالقة 
حرية  احرتام  عىل  املؤسسات  هذه  قدرة  عن  فضاًل 
أحد  عليها  يتغول  ال  إذ  واملــجــمــوعــات،  الــفــرد 
يف  أسايس  معيار  وهذا  مذهبه،  أو  معتقده،  بسبب 
عىل  تعمل  حيث  املــدين،  املجتمع  منظامت  تكوين 
للجميع،  قانونية  مظلة  وتثل  ومعتقده  الفرد  محاية 
للعنرصية،  فيها  مكان  ال  لآلخر  حامية  أيضًا  وهي 
لإلقصاء  فيها  مــكــان  وال  والــغــلــو،  والــتــطــرف، 
احــرتام  ذلــك  إىل  ويضاف  لآلخرين،  والتهميش 
من  وفعاًل  قوالً  واملدنية  السياسية  اإلنسان  حقوق 
حيث دعم وتعزيز حقوق الفرد األساسية والسياسية 
أو  جنسه،  عن  النظر  بغض  واالقتصادية  والثقافية 
مذهبه،  أو  السيايس،  معتقده  أو  دينه،  أو  عرقه، 
العامة  احلريات  محاية  يف  أساسيًا  دورًا  تلعب  فهي 
للتطرف  فيها  جمال  ال  وبالتايل  املواطنني،  وحقوق 
االعتدال  معيار  هو  أساسياهتا  أهم  من  ألن  والغلو 
الوعي  نرش  عملية  يف  أيضًا  وتساهم  ــوازن،  ــت وال
حريات  ضامن  أجل  من  املعتدلة  املتوازنة  والثقافة 
وإرساء  املساواة  مبادئ  وإعالء  املواطنني  وحقوق 
للدولة  يكفل  ذاته  بحد  وهذا  الواجبات،  يف  العدل 
واالستقرار. األمن  من  عالية  مستويات   والوطن 
فاعلة  مدين  جمتمع  ومنظامت  مؤسسات  وجود  إن 
السياسية، وتعميق  املشاركة  قاعدة  توسيع  تسهم يف 
املجتمعية  املشاركة  وتعميق  الديمقراطية  مستويات 
دور  ذاته  بحد  وهذا  ومرشوعة،  قانونية  أسس  عىل 
مهم يف عملية التنشئة التي تقوم هبا هذه املؤسسات 
يامرس  إذ  وديمقراطيًا،  واعي سياسيًا  جمتمع  بناء  يف 
عىل  االعــتــداء  دون  وحرياته  حقوقه  فــرد  كل  فيه 
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عليها  نص  للدولة.كام  السيايس  والكيان  اآلخرين 
والقوميات  األقليات  لكل  االحــرتام  مع  الدستور 
واألديان واملذاهب ويمكن أمجال ما تقدمه منظامت 
املجتمع دورا كبريا يف زيارة األربعني متعددا يف عدة 

ادوار يمكن امجاله يف ما ييل:

مع 	.  بالتعاون  واملــاديــة  العينية  التربعات  مجع   
الطرق  طــوال  عىل  املمتدة  املواكب  أصحاب 
التي  املدن  كل  يف  )املشابه(  الزوار  يسلكها  التي 
الزائر  مايتاجه  كل  توفري  اجل  من  يسلكوهنا 

خالل فرتة الزيارة.

مشارك املئات من املتطوعني من منظامت املجتمع . 	
وبالزيارة  هبا  يليق  بام  املدينة  تنظيف  يف  املدين 
يف  للتنظيف  متطوع   	000 من  أكثر  )شارك 

املدينة للعام 0	0	(.
والكاشوينات( . 	 )األمانات  يف  أماكن  يف  العمل 

جنبا بجنب العاملني واملوظفني. 
وخاصة . 	 للزوار  للداللة  كمرشدين  العمل 

األجانب منهم. 
للزوار . 	 واملعقامت  الكاممات  توزبع  عيل  العمل 

للحد من جائحه كورونا طوال فرتة الزيارة.
توزيع االطعمه واملرشوبات عىل الزوار ويف كل . 	

األوقات. 
ولعبت مجعيه اهلالل األمحر دورا كبريا يف الزيارة . 	

من خالل:

ان عدد املستفيدين من خدماهتا  يف الزيارة االخثرة 
) 0	0	 ( بلغ مليون و			و			  زائر وتم توزيع 
إرشاك   وتم  واحد   يوم  خالل  كاممة  إلف   )  	00(
)00	( موظف ومتطوع من فرع كربالء وزعوا عىل 

مخس  مفارز، أربعة  يف مركز املدينة واخلامسة بقضاء 
مواصلة  للزائرين.كذلك  اخلدمات  لتقديم  اهلندية 
)00	( موظف ومتطوع من املقر العام وباقي فروع 
مع  للمدينة  األربعة  املحاور  عىل  وزعوا  املحافظات 
نرش )		( عجلة إسعاف يف املحاور االر بعة للمدينة 
احلاالت  لنقل  الطبية  احلسني  اإلمــام  مدينة  وامــام 
حمملة  عجالت  مخس  وتصيص  واملرىض.  الطارئة 
وتعفري  التعقيم  بمواد  املفارز  لتزويد   التعفري  بمواد 
احلسينيات واملواكب احلسينية والتوعية الصحية من 

وباء كورونا.

تو�شيات و مقترحات عامه

واملرتكزات  املحطات  احد  واسط  حمافظة  تثل 
مهم  مرتكز  تثل  كوهنا  األربعينية  الزيارة  يف  املهمة 
)املشاية(  األربعني  لزيارة  الراجلني  للزوار  وعابر 
القادمني  الــزوار  وكذلك  اجلنوبية  املحافظات  من 
يف  جدا  كبريا  عبئ  تتحمل  هي  وبذلك  ــران  إي من 
مرورهم  إثناء  للزوار  املقدمة  اخلدمات  كل  توفري 
.احلسني األحــرار  أبى  الشهداء  قبله  قاصدين 
وتتضافر كل اجلهود من اجل إنجاح الزيارة وتقديم 
أفضل اخلدمات للزوار )مؤسسات حكومية، جمتمع 
من  للزوار  مايقدم  كل   مع  حسينية(  مواكب  مدين، 
كل اخلدمات إال إننا نواجه حتديات كبريه نتمنى ان 

نتجاوزها يف كل زيارة .

تواجه الزيارة املليونية لإلمام احلسني يف كل 
الكبرية  سنه حتديات وهتديدات كبرية نظرا لإلعداد 
املاليني  إىل  سنويا  إعدادهم   تصل  والــذي  للزوار 
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اكرب  وهو  )املشاية(  الراجلـــــني  الــزوار  وخاصة  
الزيارة  مدة  خالل  األرض  وجه  عىل  برشي  جتمع 
كل  من  اخلدمات  من  املزيد  إىل  دائــام  بحاجة  وهو 
النواحي  وبرغم كل اجلهود التي تبذل يف كل زيارة 
أالنه تبقى هناك حاجة إىل املزيد من هذه اخلدمات.

ونحن هنا نقدم اقرتاحاتنا يف هذا املجال وهي:  

	- التأكيد عىل وجود فرق صحية جوالة لإلرشاف 
االلتزام  من  للزواروالتاكد  وتقديمه  الطبخ  أليه  عىل 

باجلوانب الصحية )املواكب احلسينية(.
املحافظات   املوجدة يف  	- االستفادة من اإلذاعات 
النصائح  تقديم  يف  املقدسة  العتبات  إذاعات  أو 

الصحية خالل  أيام الزيارة للزوار ) املشاية (. 
)درون(  املسرية  الطائرات  االستفادة من  يمكن   -	
مثال  املرضية  احلاالت  من  والتحقق  الزيارة  ملتابعه 
النصح  ، تقديم  املرضية موقعها، اإلعداد  )احلاالت 

للتعامل معها(.  
ذات  بااواين  الزائرين  عىل  الطعام   توزيع   -	

االستخدام ملرة واحدة وكذلك املرشوبات.  
تنظمن  )املشايه(  الزوار  عىل  فولدرات  توزيع   -	

إرشادات للحفاظ واالهتامم بالبيئة إثناء املسري.
الزوار  بلون واحد عىل  للنفايات  أكياس  توزيع   -	
إثناء املسري مع رميها  فيها  النفايات  من  اجل وضع 
يف أماكن حمدده لذاك .الن اغلب الطرق التي يمر هبا 
وهي  النفايات  من  أكداس  تصبح  )املشاية(  الزوار 
ظاهرة غري حضارية وأيضا ظاهرة خطرة عىل البيئة. 
يف  لذلك  تطبع  الزوار  عىل  فولدرات  توزيع   -	
ذلك  عىل  مثال  نضيفه  بيئة  عىل  واحلفاظ  االهتامم 
األحاديث النبوية )النظافة من اإليامن( )وتنظفوا فان 

اإلسالم نظيف(.
معينه  بإعداد  اسود(  )بلون  تيشريتات  توزيع   -	
توزع عىل الزوار حتثهم عىل احلفاظ عىل البيئة وتكتب 
عليها عبارات  )بيئتنا بيتنا فلنحافظ عليه( من اإلمام 

ومن اخللف.
املدينة  تنظيف  عىل  العمل  التنظيف  فرق  	-عىل 
تتجمع  النفايات  ترك   ودون  باستمرار  )كربالء( 
مواقع  إىل  حمدده  وبأوقات  نظامية  بصوره  ونقلها 

الطمر الصحي.

 الم�شادر والمراجع

الدويل-حممد ( 	) أملقدسه.-اإلعالم  احلسيينه  العتبة 
اليساري 0	-		-		0	.

العتبة العباسية  - املوقع الرسمي.( 	)

يف ( 	) يتجدد  جرحا  -عاشوراء-  املعلوماتية  النبـأ  شبكة 
كل عام.

والتحدي-موقع ( 	) الزحف  مسرية  حيدر-  نزار 
الشيعه-				- 		0	-	-	.

املوسوعة العاملية احلرة-زيارة األربعني يف كربالء.( 	)

املقدسة-	ايلول ( 	) كربالء  االسالميه-من  اهلدى  أذاعه 
.	0		

األربعني ( 	) زيارى   	-  	0  -  	0		- العامل  جملة 
والتحديات احلضارية.

واالستكبار ( 	) األربعني  زيارة   - الثقافية  هجر  شبكة 
العاملي. 

األربعني ( 	) 		0	زيارة   -	0  -	  - كربالء  موقع 
والتهديدات املستمرة.

مركز األبحاث العقدية. ( 0	)
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مؤسسة علوم هنج البالغه - زيارة األربعني اليوم وغدا ( 		)

أحاديث يف سرية اإلمام احلسني ومناقبه ( 		)

احلسني مصلحا - قراءة يف تعاملنا مع ثورته - الدكتور ( 		)
طالب الرماحي.

لكل ( 		) احلسني  اإلمام   - بارا  أنطوان  املسيحي  الكاتب 
العامل الرسالة اإلنسانية من وراء عاشوراء. 

ثورة ( 		) جوهر   		  /  		  /  	0		 اجلابري  شمخي 
.وإنسانية اإلمام احلسني

شبكة الكفيل العاملية- املوقع الرسمي.( 		)
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