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 وزارة التعليم العالي والبحث العلميمقدمة 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

احلمُد هلل رّب العاملني والصالُة والسالم على من اختـارهمم هـداةل لعبـاد مس مسـيما     
خامت األنبياِء وسّيد الرسِل واألصفياء أيب القاسـم حممـدس وعلـى ِلـألم األطوـار وصـحبألم       

 .املنتجبني األخيار

مـاتم  خلصوصيةم يوم امربعني وفضِل زيارةم قرِب احلسني عليأل السـالم ُعـدم مـن عال   
املؤمنس ففي حباِر األنوار للشيخ اجمللسي رُوي عـن مومنـا أيب حممـد احلسـن بـن علـي       

 سصالُة اإلحدى واخلمسـني : العسكري )عليوما السالم( انأل قال: )عالماُت املؤمن مخس
 (واجلوُر ببسم اهلل الرمحن الرحيم سوَتعفرُي اجلبنِي سوزياُرة األربعني والتخُتم يف اليمني

ذا فإن زيارَة أيب عبد اهلل احلسني )عليأل السالم( فمي األربعني إمنـا هـي عالمـةن مـن     إ
ميكـن أن  خمصوصـة   ممارسـة ثُل ميعالمات املؤمِنس فضال عن إن إقامَة املأمِت يوم األربعني 

   ..لعود   تعبريال عن الومِء املطلِق وجتديدال)عليأل السالم(س لسيدم الشوداِء هتدى 

زيارة امربعينية هذ  الشعريُة امهليُة واحلفاَظ عليوا سنويا هو إحياٌء لتلك إن إقامَة ال
النوضةم احلسينيةم وتعريٌف بعمِق املصـيبةم الـو وقعـل علـى ِل بيـل النبـوة )علـيوم        
السالم(س أولئك النخبة من العظماِء واألبطاِل الذين ساروا يف مسرية الـزمنس مشـدودي   

الشموخ.. لتلـك الرسـالة السـماوية الـو ن تصـن عُوا مشـيئُة       العّزةم و ميداناخُلطى حنو 
املخلوِق بل إهنا إرادة اهلل يف األرِض َحَملَوا الرسـوُل )صـلى اهلل عليـأل وِلـأل( يف صـدِر      

إلسالِم لتبقى حّيةل تنبُض بالسمِو والعطاِء...ومع األربعني يتجدُد اللقاُء مع هنضةم سـيد  ا
مع أصحابألم امليامني باخللودم األبدِي يف جنـاتم النعـيم.    الشوداء )عليأل السالم(س وقد فاَز

وبقي الزنيُف املضيُء يلتحُف الذاكرَة.. حيث كربالُء وَجَسُد احلسـني )عليـأل السـالم(    
 .للحق واملعرفة واممل مناذج كربىوأصحابأُل امليامني 

و جـرت  وتأيت خصوصية الزيارة امربعينية يف استذكار املآسي واآلمم والفواجع ال
على سبايا أهُل البيلم)ع( حيث تتزاَمُن إقاُمة الشـعائِر احلسـينية يف يـوم امربعـني مـع      
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ذكرى رجوع الرأِس الشريفم من الشاِم اىل العراِقس ودفنأل مـع اجلسـدم الطـاهر يف يـوم     
 . ادةةم األليمةم فتتجدد امحزاُنالشعائُر استذكارال هلذ  احل لتقامالعشرين من صفرس 

ذكرى النوضة احلسينية تبقى رمزال لصدِق العقيدةمس ومثال للتضحيةم والفداِء ولكن 
من أجل املبدأس فلوم مصداقيتوا وشرُعيتوا ملـا دخلـل قلـوب املسـلمني بـل قلـوب       

س مثلمـا تظوـر يف   املتـوب  ااإلنسانية مجعاءس وجتذرت يف خميامهتم عواطف جياشة وحزنـ 
كلل منحى موما يف الوجود امنساينس فمسـرية  ذكرى واقعة الطفس هذ  الواقعة الو ش

لنضال لاممام احلسني عليأل السالم استقطبل خري التاريخ كلألس فخلقل روحال وشعورا 
والتضحية يف سبيل املبدأ والعقيدةس وكونل حزنا ةوريا م تنضب منابَعأُل اىل يوم الدينس 

انـا وتكـامال   ُ  يـزدادون إمي وزوار سويوما بعد اخر يزداد هذا الصرح اإلهلي علوا ومشوخا
 .إنسانيا م مثيل لأل

 والثقايّف العلمي الطّف مللتقى املوضوع الرئيس ُخص ّص وواقعي امياين منطلٍق ومن
ضـمن حمـاور علميـة     امربعينيةس لزيارةم العامليةم اإلنسانيةم األبعادم لدراسة الثامنةم دورتألم يف

 انتماءاهتـا  واتسعل مشارُبأل املؤدين هلاس تنِوعل  الو الزيارُةس حمددة تسعى اىل دراسة هذ م
 مبواكبـِوم  السـاعنيَ  بلـدانُ  فيأل تتعدُد عامليال وَطْقَسال متنوعال طيفال لتمثل راياُتواس وتعددت

 كالزيـارةم  يظـلّ  مقصـَدهم  ولكـن  وأجناسمـومس  ولغاتموم وانتماءاتموم معتقداتموم وتتنوع
 َحَمـلَ  مثملـث   أضالُع واإلنسانيةم والطّف احلسني بني ُعجتم الو فالَثالةيُة. ُمَوح دال األوىل
 وبني والباطلس احلِق بني منازلةم كربالء طفوفم ضمل سوَح اّن إذ واألمَلس واملعرفَة احلِق

 وسـجلل  السـيفمس  علـى  الَدُم ِوانتصَر كانس ما وكان والظالمس والنور واجلوِلس املعرفةم
 .  واإلباِء للتضحية باقيا رمزال اإلنسانيَة حلسني اخللود العاِن وأَحراُر شرفاِء ضمائُر

مخسـال   تاوزقد جتـ يف امللتقى  لإلسوامومن اجلدير بالذكر ان عدد البحوث املقدمة 
معرفية متنوعةس جرى قبول بعضـوا  ومناهج وستني حبثا من ختصصات علمية متعددةس 

واخـتري  التخصصية الـو شـكلل هلـذا الغـرضس      -واعتمادها من قبل اللجان العلمية
العدد الذي نشر يف هذا الكتابس الذي يضم ابرز البحوث املسـومة يف الـدورة الثامنـة    
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بأن قراءهتا ستضـيف اىل البحـث العلمـي يف  ـال املعرفـة      ن على يقني للملتقى . وحن
نسانية اضافة نوعيةس مثلما اضافل املشاركات احلية واملداخالت العلميةس ضمن حماور ام

الـو  ملشاركة اخلارجية املوضوع مساحة فكرية واسعةس للبحث العلمي العراقي املعزز با
دوٌر فاعل ومؤةٌر يف ملتقى هذا العامس إذ شارك عدد من باحثي البلـدان العربيـة   كان هلا 

ان دل على شيء فإمنا يدل على أمهية ةيمة املؤمترس وحرص البـاحثني   واإلسالمية س وهذا
  .  يف الكتابة عن الفكر احلسيين والزيارة امربعينية بوصفوا مسرية للتكامل اإلنساين

عن نفسي م  وباألصالة/ اجلامعة املستنصرية اآلدابوختاما  نيابة عن منتسيب كلية 
لرئاسة ديوان الوقف الشيعي الو شاركتنا احلـرص  ن يُسعنا ام ان نقدم بالشكر واممتنا

على جناح أعمال امللتقى واكملل حسن العمل باحلرص علـى توةيـق اعمالـأل يف هـذا     
للباحثني العرب واألجانب لتجشموم عناء الوصول اىل بلدهم الكتاب املبارك  والشكر 

واشـكر أيضـا جوـود    الثاين العراقس واإلسوام يف رفد احلركـة الفكريـة والثقافيـة فيـألس     
علـى تنـوع ختصصـاهتم مبـا      سالباحثني العراقيني من النخب الدينية واألكادميية والثقافية

 سبأل هذا امللتقى من رؤى وتصورات علمية عن هنضة اممام احلسني عليأل السـالم  رفدوا
إلصـالح الـذات    بالدعوةوقدرهتم على التواصل الفكري يف ربط هذ  النوضة احلسينية 

واحلفاظ على املثل اإلنسانيةس فالشكر كل الشكر لكل من أسـوم بقـوٍل او   عات واجملتم
   .فعل يف إقامة هذا امللتقى العلمي والثقايف وجناحأل.. واحلمد هلل رب العاملني

 

 األستاذ الدكتور فريدة جاسم داره

  عميد كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية
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 السيربغية المجتهدين في 

 لىإ 

 زيارة األربعين  

 

 حنان رضا الكعبي  ةالدكتور

 كلية اآلداب -الجامعة المستنصرية 
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 ملخص البحث

يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواهوم ويأىب اهلل ام أن يتم نـور  ولـو كـر     )قال تعاىل:
زيـارة  —الشـعائر احلسـينية ومـن أبرزهـا     إقامةبأن أمهية -...مبد من القول(1)الكافرون(

ورصيدها الثر يف  س األربعني تأيت من خصوصية  ةورة احلسني بن علي )عليوما السالم(
ممـا يزيـدهم     س فرازاهتا ونتائجوا مبمارسة الزيـارة األربعينيـة  إنفوس املسلمني من خالل 

 س بادئوم والتمسك هـا مب واعتزازهم س أميانا" يف الدعوة حلقوم أهل البيل)عليوم السالم(
اآلراء  واخـتالف وشـدة اننـة    س رغـم طـول املـدة    س وقوة حجتـوم ورسـوخ دعـوهتم   

 والفنت واألهواء. وامجتوادات
وتكمن خصوصية زيارة األربعني كوهنا متثل للمسلمني وموايل ِل البيـل األطوـار   

تلـك الزيـارة مـن    صورة مشرقة خللود الثورة احلسينية وةبات مبادئوا ملا تؤديأل  -خاصة 
والتـذكري   س دور ديين وعقائدي راسخ يف أحياء أمر أهل البيل األطوار وسريهتم املشرفة

 ارتبطـل أذ  س ورفيع مقاموم والثبات على مبـادئوم وتعـاليموم السـامية    س مبظلوميتوم
  س م(697 -هــ 78جابر بن عبـد اهلل األنصـاري)ت:  )تلك الزيارة بوفود الصحايب اجلليل 

الذي يعد أول من التقى األمام زين العابدين )عليأل السالم( يف كربالء عنـد  قـرب األمـام    
 س احلسني)عليأل السالم( يف العشرين من حمرم املوافق أربعني اممام احلسني)عليأل السـالم( 

 .استشواد فكان أول من زار  من املسلمني بعد 
سـتذكار فاجعـة أهـل البيـل     ايف   قامة الشعائر احلسينية وزيارة األربعنيافتزامن  

)عليوم السالم( يف عاشوراء وذكرى رجوع رأس احلسني الشريف من الشام اىل العراق 
لتجديد العزاء واألحزان  وجتديد البيعـة   س ودفنأل مع جسد  الطاهر يف العشرين من حمرم

م مـن الشـام   فالتقى الركب احلسيين والسبايا القاد س ميب عبد اهلل احلسني )عليأل السالم(
مع الصحايب جابر األنصاري ومعأل مجاعة من بين هاشم واملوالني لزيارة قرب احلسني)عليأل 

قامـة العـزاء وتوافـد علـيوم أهـل      افتوافدوا يف وقل واحد وتالقوا بالبكاء و س السالم(
رخيية والفقويـة   اوسيكون حمور دراستنا من خالل تقصي الروايات الت س العراق ملواساهتم

صطالحا" مث نركز على أمهية وفضـل زيـارة   ابحث امول: نتناول مع ى الزيارة لغة ويف امل

                                                           

 .32سورة التوبةس اآلية:  (1
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ياء الزيارة يف األربعني عند األئمة من أهل البيـل  حوأ س احلسني)عليأل السالم(  من جوة
اىل دراسة زيارة األربعني يف تصانيف  :و خصص املبحث الثاينس األطوار )عليوم السالم(
والتركيز على خصوصية زيارة األربعـني وأةرهـا يف    س مؤلفاهتم علماء الشيعة من خالل

وأفردنا املبحث الثالث: لدراسة ِداب  زيارة األربعني وذكـر فضـائل    س نفوس املسلمني
 الزيارة وعظيم ةواها.. ومن اهلل التوفيق والسداد...
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 المبحث األول

وفضل زيارة األربعني وإحياءها عنـد األئمـة    س املع ى اللغوي وامصطالحي للزيارة
 عليوم السالم()من أهل البيل امطوار 

 المعنى اللغوي واالصطالحي للزيارة

فقد ذكر  س الزور( مبع ى امليل والرغبة اىل طرف والعدول عن غري )الزيارة مصدرها 
 )ابن فارس(.

 .(1)أصل واحد يدل على امليل والعدول((  س الزاء والواو والراء :بأن 
فوو زائـر لـأل    س إذا قصد  س وزورالس زيار  س تقول " زار  س القصد :والزيارة يف اللغة

 .(2)واستئناسال بأل " س وهي يف العرف قصد املزور إكرامال لألس وزور لأل
بأل ويقصد س احلضور()واملقصود من الزيارة  :صطالحالاصطالحي هو إما معناها ام

رتباط املعنوي باهلل وأوليائأل والقـرب منـوم والسـعي    احلضور القليب والوجداين مبع ى ام
بقصد الدعاء  س زيارة القبور غالبال :ويراد بالزيارة والبحث عن حكمواس لساحتأل املقدسة

 .(3)حسانأل وذكر  هلم اوالترحم على األموات على الوجأل املشروع فيثاب الزائر على 
عليأل السالم( وما افرزتأل واقعة الطف أضحل نقطة حتـول  )م احلسني ن هنضة امماإ

ورسـوخ قدمـأل وبقائـأل    س حيث صار هلا أعظـم األةـر يف قوتـأل    س مومة يف مذهب التشيع
رغم شدة اننة واخـتالف املواقـف   س ووضوح حجتأل ومساع دعوتأل وتوسعأل مبرور الزمن

علـيوم السـالم( فقـال رسـول اهلل     )وكثرة الفنت وامهواء من املعادين ملسار أهل البيل 
احلسـن واحلسـني    س احب اهلل من احبـأل  س حسني مين وأنا منأل) -:)صلى اهلل عليأل وِلأل(

 .(4)(سبطان من امسباط

                                                           

 (سمعجم مقاييس اللغةس حتقيق: عبد السـالم حممـد هـارونس    395ابن فارس أبو احلسني امحد بن زكريا )ت:  (1
 .36س ص3س ج1979بريوتس دار الفكر للطباعة والنشرس 

 (س تاج العـروس مـن جـواهر القـاموسس حتقيـق: علـي       1205ينظر: الزبيدي: حممد مرتضى احلنفي )ت:   (2
 .126س ص3 س ج 1414شرييس بريوتسـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشرس 

س مصـرس دار املعـارفس   2 (س املصباح املنري يف غريـب الشـرح الكـبريس ط    770الفيومي: أمحد بن حممد )ت:  (3
 .216بال.تس ص

 .172س ص4 ( مسند امحد بن حنبلس بريوتس دار صادرس ج241( ابن حنبل: امحد الشيباين )ت: 4
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عليأل السالم( األمل والثبـات مـع الصـرب والعـزة     )جتمعل يف شخصية احلسني اف
فبلغ اجملد واستطاع أن ينتـزع   س يف تلك التربية انمدية العلوية س ممزوجة باملأساة واحلزن

 .اخللود من الزمن
لذا أحببل أن أمجع الروايات الواردة يف فضل زيارتأل )عليأل السالم( وجوامع ما ورد 
من الفضل والثواب يف زيارتأل )عليأل السالم( األربعينية ونوادرها يف هذا البحث زوار ِبا 

توـدين يف السـري اىل زيـارة    بغيـة اجمل )امحرار على بصـرية  يف فضـل زيارتـأل وأمسيتـأل )    
  .األربعني((

اعة فاجعة الطف حققل األرضـية الصـاحلة مسـتثمارها لصـاه مـذهب      ظن فإ" 
علية الصالة والسالم( والتفجع لأل وزيارتـأل والتأكيـد   )وذلك برةاء سيد الشوداء .التشيع

 .على ظالمتأل
والتأكيـد  س علـيوم( صلوات اهلل )نطلق الشيعة من ذلك لبيان ظالمة أهل البيل او

م وسـوء منقلبـوم مث   ووعلـى جـور ظـامليوم وخبـث    س على رفعة مقاموم وعظيم شأهنم
 .(1)امهتمام بإحياء املناسبات املتعلقة بأهل البيل مجيعال"

عليأل السالم( تضاهي بقاع )حىت غدت كربالء الو سال على رمضائوا دم احلسني 
ارفني مـن املسـلمني وحـىت غـري     العان قدسية وشـرفال وأصـبحل موـوى لقلـوب العـ     

 املسلمني.
 :عليأل السالم()وهلل دّر دعبل اخلزاعي حيث يقول يف زيارة احلسني 

 ن م أزورك يا حسني لك الفدى

 

 قومي ومن عطفـل عليـأل نـزار    

 

 ولك املودة يف قلوب أوىل النوى

 

ــار   ــة ودة ــدوك مقت ــى ع (2)وعل
 

 

مـروا شـيعتنا بزيـارة احلسـني )عليـأل      )) :ويف رواية عن أيب جعفر حممد الباقر قـال 
السالم( فإن زيارتأل تدفع اهلم والغرق واحلرق وأكل السبع وزيارتأل مفترضة على كل من 

 .(3)((ِمن وأقر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل

                                                           

 .425( احلكيم: حممد سعيد الطباطبائيس فاجعة الطف أبعادهاس مثراهتاس توقيتواس بغدادس مطبعة دار اهلاللس ص1

 .326س ص4طورانس بال.تس ج  (س رياحني الشريعةس طبعة1403يح اهلل بن حممد بن علي )ت: ذاناليت: ( 2

س بـريوتس دار  5 (س وسائل الشيعة اىل حتصـيل مسـائل الشـريعةس ط   1104حممد بن احلسن )ت:  -العاملي:( 3
 .637س ص14 سج 1403احياء التراث العريبس 
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مـا تقـول    :أنأل قال للحليب بعد أن سألأل)) :عليأل السالم()وعن أيب عبد اهلل الصادق 
 .(1)اهلل وعقنا واستخف بأمر هو لأل((عق رسول  :در ذلك ؟ قالفيمن ترك زيارتأل وهو يق

ويف رواية اخرى عن الصادق )عليأل السالم( عن أيب بكري عن ايب عبـد اهلل الصـادق   
أين ألنزل األرجان وقليب ينازعين اىل زيـارة قـرب أبيـك     :))قلل لأل :عليأل السالم( أنأل قال)

ن السـلطان والسـعادة وأصـحاب    وأذا خرجل فقليب وجل مشفق حىت أرجع خوفال مـ 
يابن بكري أما حتب أن يراك اهلل فينا خائفال ؟ أما تعلم أنأل من خاف خلوفنـا   :املصاه فقال

عليأل السالم( حتـل العـرش وِمنـأل اهلل مـن     )أظلأل اهلل يف ظل عرشأل وكان حيدةأل احلسني 
ل قلبـأل  الئكـة وسـكن  يفزع النـاس وميفـزع فإنـأل فـزع وقرتـأل امل      س أفزاع يوم القيامة

 .(2)بالبشارة((
 :وتطالعنا رواية تارخيية غاية يف األمهية جاء فيأل

 قـال يل أبـو عبـد اهلل  يـا     :ورد عن احلسني بن علي بن ةوير بن أيب فاختة قال ما))
عليوما السالم( أن )حسني من خرج من مزنلأل يريد زيارة احلسني بن علي بن أيب طالب 

حسنة وحط عنأل ها عنأل سيئة وإن كان راكبال كتب اهلل كان ماشيال كتب اهلل لأل بكل خطوة 
واذا س حىت أذا صار باحلائر كتبأل اهلل مـن الصـاحلني   س لأل بكل حافر حسنة وحط ها سيئة

قضى مناسكأل كتبأل اهلل من الفائزين حىت إذا أراد امنصراف أتا  ملك فقال لأل أن رسـول  
 .(3)ما مضى((ستأنف فقد غفر لك ا :ك السالم ويقول لكئاهلل يقر

عليأل السالم( أنأل قـال يف فضـل زيـارة األربعـني     )وعن أيب حممد احلسن العسكري 
ربعـني والتخـتم يف الـيمني وتعفـري     صالة اخلمسني وزيـارة األ  :))عالمات املؤمن مخس

 .(4)واجلور بسم اهلل الرمحن الرحيم((اجلبني 
عليأل السالم( )كما حث األئمة من أهل البيل األطوار املسلمني على زيارة احلسني 

قـال   :وعن عبد الرمحن بن كثري قـال )حدى الروايات )إيتركوا زيارتأل فجاءت يف  وأن م

                                                           

س طبـع مؤسسـة   1 (س كامل الزياراتس حتقيق: جـواد فيـوميس ط  367ابن قولويأل: جعفر بن حممد القمي )ت:  (1
 .200 س ص1417مسالميس النشر ا

 .457س ص14( العامليس وسائل الشيعةس ج2

 .439س ص14س جملصدر نفسألا العامليس؛ 253-252ص  لويألس كامل الزياراتسوابن ق( 3

 .478س ص14س جملصدر نفسأل( العامليس ا4
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مث ن يزر احلسني بن علي لكان تاركال   عليأل السالم( لو أن أحدكم حج دهر)أبو عبد اهلل 
 .حقال من حقوق
صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( ألن حق احلسني فريضة من اهلل تعاىل واجبة )رسول اهلل 

 .(1)على كل مسلم((
ويف رواية أخرى أن زيارتأل )عليأل السالم( مفترضة على كـل مـؤمن يقـر باإلمامـة:     

مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسـني   :عليأل السالم( قال)))عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر 
وأتيانـأُل  س )عليأل السالم( فإن أتيانأُل يزيُد يف الرزق وميـد يف العمـر ويـدفع مـدافع السـوء     

 .(2)مفترض على كل مؤمن يقر لأل باممامة من اهلل((
صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( يف حـديث طويـل   )وعن خصوصية كربالء حيدةنا النيب 

 .(3)((بقاع األرض وأعظموا حرمة .. وهي أطيب... كربالء.))
سيدنا أبا األحرار احلسني  استشوادومتر علينا يف كل عام ذكرى أليمة هي أربعينية 

عليوم السالم( نعيش فيوا بأرواحنا وقلوبنـا ومشـاعرنا احزاهنـا    )بن علي بن ايب طالب 
ىت جاء يف فضل واليم ذكراها وكلما أظلتنا هذ  الذكرى جتدد امياننا هذا الدين انمدي ح

أن مقـام زائـر اممـام احلسـني      -زيارة احلسني )عليأل السالم( ماورد يف أحدى الروايات:
 :عليأل السـالم( قـال  )" ومنوا عن أيب عبد اهلل س "باآلخرةعليأل السالم( يف "أعلى عليني )

 .(4)من أتى قرب احلسني )عليأل السالم( عارفال حبقأل كتبأُل اهلل يف أعلى عليني
الثر الذي ينري الدرب للثائرين ما جاء على لسـان   التارخييويتمثل لنا هذا الرصيد 

عليـأل  )عن الريان بن شـبيب عـن الرضـا    )عليأل السالم( برواية جاء فيوا ))اممام الرضا 
يا أبن شبيب أن سرك أن تلقى اهلل وم ذنـب عليـك فـزر     :السالم( يف حديث أنأل قال لأل

 .(5)احلسني((

                                                           

 .111بن قولويألس كامل الزياراتس صا( 1

 .413س ص14وسائل الشيعةس ج ( العامليس2

 .447س صملصدر نفسألا ( ابن قالويألس3

 .418صس14وسائل الشيعةس ج العامليس ( 4

بـريوتس مؤسسـة امعلمـي      (س امـايل الصـدوقس  381جعفـر حممـد بـن بابويـأل )ت:      والشيخ الصدوقس ابـ ( 5
 .129للمطبوعاتس ص
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يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل ما ملـن   :خرى يقولويف رواية أ
باليتين كنـُل معوـم فـأفوز فـوزال      :عليأل السالم( فقل مىت ذكرهتم)استشود مع احلسني 

 .(1)عظيمال 
فأضحل زيارة األربعني مومسال دينيال سنويال يتجـدد   س وجتدد الذكرى بتعاقب السنني

زداد ذكر احلسـني )عليـأل السـالم(  وةورتـأل تألقـال وتـأةريال       في س فيأل األن واألسى واحلسرة
وما يزيد أمر  أم علوال ومشوخال يليق بأل مما حفز امللمني على استحباب املشي  س وظوورال

  :اىل زيارة األربعني وهذا ما اكد  أهل البيل بالقول
حمتسـبال م  عليـأل السـالم(   )))من زار احلسني  :عليأل السالم( قال)وعن أيب عبد اهلل 

فال يبقى  س مسعة حمصل عنأل ذنوبأل كما ميحص الثوب يف املاء أشرال وم بطرال وم رياء وم
 .(2)وكلما رفع قدمال عمرة((س عليأل دنس ويكتب لأل بكل حجة

قامـة املـأمت واملواكـب    اعليـأل السـالم( و  )وجاءت مشروعية البكاء علـى احلسـني   
قامة اجملالس لـذكرا  وهـو اجملـد الـذي     اربعني واحلسينية والسعي يف زيارتأل واملشي يف األ

ابقيل دين حممد )ص( يكفيأل سيدي فخرال أنك وهبل رب العرش رأسال ينُحر واجملد م 
وهذا ما تؤكد  الرواية الو بني ايـدينا   س يووى البقاء مبعزل بل كان فيك اجملد دوما يفخر

أصبح صباحال فرأتأل فاطمة باكيـا  صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( ))كان رسول اهلل  :جاء فيوا
 س م ِكل وم اشرب حىت ختربين :فقالل س فقالل مالك يارسول اهلل فأىب ان خيربها س حزينال
ون س عليأل السالم( أتاين بالتربة الو يقتل عليوا غالم ن حيمـل بـأل بعـد   )أن جربئيل  :فقال

 .(3)وهذ  تربتأل س عليأل السالم()تكن حتمل باحلسني 
وقد أبكا  أمري املـؤمنني علـي بـن أيب     (عليأل السالم)نبكي على احلسني  وكيف م

 .(4)عليوا السالم( واألئمة األطوار مجيعال)عليأل السالم( والصديقة الزهراء )طالب 
  

                                                           

 .129الشيخ الصدوقس األمايلس ص( 1

 .101ص س19اجمللسيس حبار امنوارس ج: 273 ص سلويألس كامل الزيارتو( ابن ق2

 .132الشيخ الصدوقس  أمايل الصدوقس ص( 3

 .135-132الشيخ الصدوقس املصدر نفسألس ص للمزيد ينظر:( 4
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 في فضل زيارة األربعين

وجيتود املسلمون من مجيع طبقـات اجملتمـع وشـرائحأل للسـعي واملشـي يف زيـارة       
العـددي واجلمـايل والعقائـدي اهلائـل يف روح سـيد الشـوداء)عليأل       األربعني هذا الكم 

 :السالم(
عليـأل السـالم(   )قال أبو عبـد اهلل   :قال س فجاء عن احلسني بن ةوير بن أيب فاختة))

عليـأل السـالم( إن كـان    )ياحسني إنأل من خرج من مزنلأل يريد زيارة قرب احلسني بن علي
 .(1)ا عنأل سيئة(راكبال كتب اهلل لأل بكل حافر حسنة وحط ه

عليأل السـالم( يف غريفـة   )دخلل على أيب عبد اهلل  :قال س ))عن أيب سعيد القاضي
عليأل السالم( ماشيال )من أتى قرب احلسني  :عليأل السالم( يقول)فسمعل أبا عبد اهلل  س لأل

 .(2)كتب اهلل لأل بكل خطوة وبكل قدم يرفعوا ويضعوا عتق رقبة منو لد إمساعيل(( 
عليأل السالم( فرض وعود مزم ووجوها على كل مسلم )حىت عدت زيارة احلسني 

 ومسلمة.
عليأل السالم( واجبة على كـل  )زيارة احلسني  :عليأل السالم( أنأل قال)وعن الصادق 

 .(3)عليأل السالم( باممامة من اهلل عز وجل )من يقر للحسني 
يـا أم   :قـال يل  :قالـل )) س الم(عليأل الس)عن أيب عبد اهلل  س وعن أم سعيد األمحسية
زوريـأل فـأن زيـارة قـرب      :نعـم يل  :قلل :عليأل السالم( قالل)سعيد تزورين قرب احلسني 

 .(4)احلسني )عليأل السالم( واجبة على الرجال والنساء((
عليأل السـالم( فجـاء يف احـدى    )وقد هنى األئمة األطوار عن ترك زيارة قرب احلسني 

مـن ن   :عليأل السـالم( قـال  )عن عنبسة بن مصعب عن أيب عبد اهلل )).التارخييةالروايات 
وأن أدخل س عليأل السالم( حىت ميوت كان منتقص الدين منتقص امميان)يأت قرب احلسني 

 .(5)اجلنة كان دون املؤمنني يف اجلنة((
                                                           

 .101س ص36؛ اجمللسيس حبار امنوارس ج 420س ص14(  العامليس وسائل الشيعةس ج1

 .101سص 36؛ اجمللسيس حبار األنوارسج 257 ص لويألس كامل الزياراتسو(  ابن ق2

 ( األرشادس قمس منشورات مكتبـة بصـريس بـال.تس     413فيد: أبو عبد اهلل بن حممد العكربي )ت: (  الشيخ امل3
 .445س ص14؛ العامليس وسائل الشيعةس ج 123ص

 .101س ص3؛ اجمللسيس حبار امنوارس ج 237كامل الزياراتس ص لويألسو(  ابن ق4

 .430 صس14جس ؛ العامليس  وسائل الشيعة 101 سص4ج(  اجمللسيس حبار األنوارس5
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عجبـال ألقـوام    :يقول)عليأل السالم( ))مسعل أبا عبد اهلل  :عن سليمان بن خالد قال
أهنم شيعة لنا ويقال أن أحدهم مي بأل دهر  وم يأيت قرب احلسني )عليـأل السـالم(    يزعمون

 س أما واهلل لو يعلم ما فيأل من الفضل ما هتاون ومكسل س جفاء منأل وهتاونال وعجزال وكسالل
أما أول ما يصـيبأل أن   س فضل وخري كثري :جعلل فداك وما فيأل من الفضل ؟ قال :قلل

 .(1)يغفر لأل ما مضى من ذنوبأل ويقال لأل أستأنف العمل((
عن  س ماورد: ))عن صفوان اجلمال س ويف فضل من قتل يف طريق املشي يف امربعني

أنأل )عليأل السالم( ))عليأل السالم( قال فيمن قتل يف طريق املشي اىل احلسني )أيب عبد اهلل 
ها كل خطيئة وتغسل طينتأل الو خلـق منـوا املالئكـة حـىت     أول قطرة من دمأل يغفر لأل 

ويذهب عنوا ما كان خالطوا مـن أدنـاس طـني    .ختلص كما خلصل األنبياء املخلصني
فال يزال فيوا مـع أوليـاء اهلل حـىت     س ويغسل قلبأل ويشرح صدر  وميال أميانالس أهل الكفر

لثانية وخرج من قرب كان أول مـن  فأذا كانل النفخة ا س تصيبأل النفخة الو م تبقى شيئال
علـيوم  )صلى اهلل عليأل وِلـأل وسـلم( وأمـري املـؤمنني واموصـياء      )يصافحأل رسول اهلل 

احلوض فيشرب منأل ويسقى مـن   ويقيمونأل على س السالم( ويبشرونأل ويقولون لأل الزمنا
 .(2)أحب((

ية مومـة عـن   ويف أجر أقامة املواكب احلسينية باألربعني واألنفاق عليوا جاء يف روا
 :عليأل السالم()أبان عن أيب عبد اهلل 

عليأل السالم( فقـد وصـل رسـول اهلل    )من أتى قرب أيب عبد اهلل  :مسعتأل يقول :قال))
وأعطـا  اهلل  س )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( ووصلنا وحرمل غيبتأل وحرم حلمأل على النار

س اهلل لأل مـن وراء حوائجـأل  بكل درهم أنفقأل عشرة ِمف مدينة لأل يف كتاب حمفوظ وكان 
إما أن جيعلـأل وإمـا أن    س ون يسأل اهلل شيئال ام أعطا  وأجابأل فيألس وحفظ يف كل ما خلف

 .(3)يؤخر ((
عليأل السـالم( يف األربعـني توحيـد مجـوع     )ومن مثرات الزيارة واملشي اىل احلسني 

وم خبطوـم  وتأكيد ومءهم ألهـل البيـل ومتسـك   س املسلمني من الزوار وتثبيل هويتوم
.. يـا زرارة  .أنأل قال)عن زرارة عن ايب عبد اهلل )عليأل السالم( ) س فجاء يف رواية س الثوري

                                                           

 .489-488 ص س كامل الزياراتسأللويو(  ابن ق1

 .101 سص18ج؛ اجمللسيس حبار األنوارس 310 -309 ص سملصدر نفسأللويألس او(  ابن ق2

 .481-480 صس14سائل الشيعةس جوس لعاملي؛ ا 245ص: ملصدر نفسأللويألس او(  ابن ق3
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عليـأل السـالم( يف ظـل العـرش ومجـع اهلل زوار       )إنأل إذا كان يوم القيامة جلس احلسني 
اىل أمـر م يعلـم صـفتأل ام    وشيعتأل ليبصروا من الكرامة والنضرة والبوجـة والسـرور   

 .(1)اهلل((
عليوـا السـالم( حتضـر مـع زوار قـرب ولـدها       )كما ورد أن مومتنا فاطمة الزهراء 

اية احلسني )عليأل السالم( فتشفع هلم عند اهلل باملغفرة وقضاء احلوائج وهذا ما تؤكد الرو
 الو بني ايدينا فجاء فيوا:

أن فاطمة )عليوـا السـالم(    :عليأل السالم( قال)عن داود بن كثري عن أيب عبد اهلل ))
صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( حتضر لزوار قرب أبنوا احلسـني )عليـأل السـالم(    )بنل حممد 

 .(2)فتستغفر هلم ذنوهم(( 
 :واستذكر قول من قال واجاد يف قولأل

ــا حســينا ــانور عــيين ي  أم ي

 

 فمن قطع اليسار مـع اليمينـا   

 

 ومن أرداك يف البيـدا طرحيـال  

 

ــتم بن   ــن أي ــا وم ــك والبنين  ات

 

 ومن سلب الثياب أيا حبييب

 

 ويا ذخري ويـا عـيين اليمينـا    

 

 عفــريال بــالتراب بغــري رأس

 

 خضيب النحر متلول اجلبينـا  

 

 فمن أوصيل بعدك باليتامى

 

(3)ومن لسكينة حصنال حصينال 
 

 

 
عليأل السالم( حرارة يف قلوب املؤمنني املـوالني حلـني ومـا هـذ      )ن لقتل احلسني إ

وأصـبحل متنفسـال للبكـاء والـدعاء      بـاألربعني الزيارة املليونية ام رسالة ميثلوا املشاية 
  .بتفريج الكروب وازالة اهلموم

عليـأل السـالم( أميـا    )قلـل أليب احلسـن الرضـا     :قال :أيب شعيب اخلرساين ىفرو))
أن  :عليأل السـالم( ؟ قـال  )عليأل السالم( أو زيارة احلسني )أمري املؤمنني  أفضل زيارة قرب

                                                           

 .75: 101( اجمللسيس حبار األنوارس 1

 .101ص س55ج؛ اجمللسيس حبار األنوارس 231ص كامل الزياراتس لويألسو( ابن ق2

 الرافـد  مطبعـة س1ط(س السـالم  عليـأل )( امصطوبانايت: حممد حسنيس نور العني يف املشي اىل زيارة قـرب احلسـني   3
 .79صس ت.بالس للمطبوعات
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فحقيق على اهلل عز وجل أن م يأتيأل مكـروب إم   س عليأل السالم( قتل مكروبال)احلسني 
 .(1)فرج اهلل كربأل((

عليـأل السـالم(   )وأن زائر احلسـني   س وهناك رواية أخرى تؤكد فضل زيارة امربعني
 :وتقضى حوائجأليستجاب دعائأل 

عليـأل السـالم( هلل ويف اهلل   )من زار قـرب احلسـني    :عليأل السالم()عن أبو عبد اهلل ))
ون يسأل اهلل حاجة من حوائج الدنيا واألخرة إم س أعتقأل من النار وأمنأل يوم الفزع األكرب

 .(2)أعطا ((
م( واجبـأل  عليأل السال)وقد جعل األئمة امطوار وعلماء املسلمني زيارة قرب احلسني 

تقتصر على الرجال بل تشمل النساء  ايضال فجاء يف احدى الروايات  على كل مسلم م
قال يل أبو عبد اهلل )عليأل السـالم( يـا أم    :عن أم سعيد اممحسية قالل)) :التأرخيية املومة

يا أم سعيد زوريأل فأن زيارة  :قال س نعم :قلل س عليأل السالم()سعيد تزورين قرب احلسني 
 .(3)احلسني واجبة على الرجال والنساء(( 

عليأل السالم( ويصلون علـيوم  )وقد روي أن املالئكة يستغفرون لزوار قرب احلسني 
عليـأل  )))ان اهلل وكـل باحلسـني    :عليأل السالم( قـال )فقد روي عن أيب عبد اهلل الصادق 

 .(4)ويستغفرون لزوار  ويدعون اهلل هلم((السالم( ملكا يف أربعة ِمف ملك يبكونأل 
جاء يف فضل زيارة امربعني حىت أن نداء املالئكة ملشاية قرب احلسني )عليأل السـالم(  

أن هلل )) :عليأل السالم( قال)يف رواية عن أيب عبد اهلل )من عظيم امجر وغفران الذنوب )
زيارتأل أعطاهم اهلل ذنوبأل فاذا عليأل السالم( فاذا هم الرجل ب)مالئكة موكلني بقرب احلسني 

فما تزال حسناتأل تضاعف حىت توجب لـأل   س خطأ حموها مث اذا خطا ضاعفوا لأل حسناتأل
مث اكتنفو  وقدسو  وينادون مالئكة السماء أن قدسوا زوار قـرب حبيـب حبيـب     س اجلنة

 .(5)اهلل(( 

                                                           

 .101صس 46؛ اجمللسيس حبار امنوارس ج 315-314لويألس كامل الزياراتس صوابن قينظر: ( 1

 .499س ص14( العامليسوسائل الشيعةس ج2

س طوـرانس دار  5 (س الكـايفس حتقيـق: علـي أكـرب غفـاريس ط     329( الكليين: ابو جعفر حممد بن يعقوب )ت: 3
 .137س ص7 س ج 1388الكتب امسالمية للنشرس 

 .57-56س ص11؛ اجمللسيس حبار األنوارس ج 176لويألس كامل الزياراتس صو( ابن ق4

 .65-64س ص11؛ اجمللسيس حبار األنوارس ج 287لويألس كامل الزياراتس صو( ابن ق5
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السالم( كان وما عليأل )أن هذا العطاء الدائم الذين مينضب ألربعينية األمام احلسني 
يزال تستمد منأل األجيال املتالحقة زاد املسرية وعناصر البقاء وأصول اممتداد والنرباس 
لكل الشعوب املظلومة ليدافعوا عن حقوـم يف العـيش بكرامـة وِبـاء احلسـني )عليـأل       

 السالم(.
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 المبحث الثاني

 نفوسزيارة األربعين في تصانيف علماء الشيعة وخصوصية الزيارة في 

 عليه السالم()زوار الحسين 

 

عليـأل السـالم(   )احلسني  لإلمامالزيارة األربعينية  استحبابوللحديث عن العلة يف 
وملا رجع نسـاء احلسـني   )) :ما جاء يف رواية ايب خمنف رواية جاء فيوا التارخييةوجذورها 

س مر بنا على طريق كربالء :عليوم السالم( وعيالأل من الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل)
ومجاعة من  (رمحة اهلل) *فوجدوا جابر بن عبد اهلل األنصاري س فوصلوا اىل موضع املصرع

بين هاشم ورجامل من ِل الرسول )صلى اهلل عليأل وِلأل( قـد وردوا لزيـارة قـرب احلسـني     
موا املآـتم وأقا س كاء واحلزن واللطملباوتالقوا ب س عليوم السالم( فوافوا يف وقل واحد)

 .(1)واجتمعل إليوم نساء ذلك السواد فأقاموا على ذلك أيامال((س املقرحة لألكباد
  

                                                           

جابر األنصاري: هو جابر بن عبد اهلل بن عمر بن حرام بن كعب بـن سـلمة األنصـاريسوكنيتأل: ِبـا عبـد اهللس      * 
 زوجتأل عقيلة بنل امسر بن مفرس الطائي ولأل من امناث ةالةة محيدة وميمونة وأم حبيبسولـد قبـل اهلجـرة   

النبوية بستة عشر عامال يف يثربسأسلم جابر مبكرال فكان أحد السـتة الـذين شـودوا بيعـة العقبـةس مالزمـال       
لرسول اهلل )ص(سومن املوالني ألهل البيل امطوارس شـارك اممـام علي)عليـأل السـالم( حروبـأل يف البصـرة       

وهو من اعيان الفقوـاء تـويف    اسوكان من خواص احلسنني )عليوم السالم( واملوالني هلم وصفني والنوروانس
 ودفن يف املدينة املنورة. ( سنةس94 ( وهو ابن )78سنة )

 (س السرية النبويةس بـريوتس دار أحيـاء التـراث العـريبس     218للمزيد ينظر: ابن هشام: عبد امللك بن أيوب )ت: 
س 3رس ج (س الطبقــات الكــربىس بــريوتس دار صــاد 230؛ ابــن ســعد: حممــد بــن منيــع )ت:  63س ص2ج

 (س تذكرة احلفاظس بـريوتس دار   748؛ الذهيب: مشس الدين ابو عبد اهلل حممد )ت:  392س ص4س ج561ص
 .43س ص1أحياء التراث العريبس ج

العراقس النجف امشرفس   (س مقتل اممام احلسني بن عليس157حمنف: لوط بن حيىي امزدي الكويف )ت:  واب( 1
س 1 ( اللـووف يف قتلـى الطفـوفس ط   644اووس: علي بن موسى )ت: ؛ ابن ط 222 -221دار النبالءس ص

 .127-126 س ص 1434بغدادس مطبعة اهلاديس 
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وزيارة عاشوراء املباركة من الزيارات املشوورة الو أومهـا العلمـاء الكبـار عنايـة     
خاصة ونقلوها يف كتبوم بنصوا الكامل وذكروا معوا فضيلتوا وممن تعرض لعظمة هذ  

 .ومكانتوا من علمائنا الكبارالزيارة 
ويف العشرين من صفر ورد جابر بن عبد اهلل بن حرام )) :فذكرها الشيخ املفيد قائالل

مـن املدينـة اىل كـربالء      -رضي اهلل عنأل وأرضـا    -األنصاري صاحب رسول اهلل)ص( 
مني لزيارة قرب سيدنا أيب عبد اهلل احلسني )عليأل السالم( فكـان أول مـن زار  مـن املسـل    

 .(1)((ويستحب زيارتأل )عليأل السالم(
وقال الشيخ الطوسي ))ويف يوم العشرين من صفر ورد جابر بن عبد اهلل األنصاري 
صاحب رسول اهلل)ص( من املدينة اىل كربالء لزيارة قرب أيب عبد اهلل )عليأل السالم( فكان 

 .(2)أول من زار  من الناس((
اىل أيب حممد هـارون بـن موسـى     بإسنادنانا ))فأننا روي :وذكرها السيد ابن طاووس

قال يل مومي الصـادق صـلوات اهلل عليـأل يف     :.. عن صفوان بن موران قال.التلعكربي
 .(3)زيارة األربعني((

وذلك س أمنا مسيل بزيارة األربعني ألن وقتوا يوم العشرين من صفر)وقال الكفعمي )
وهو اليوم الذي ورد فيأل جابر بن عبد اهلل عليأل السالم( )ألربعني يومال من مقتل احلسني 

فكـان   س األنصاري صاحب النيب من املدينة اىل كربالء لزيارة قرب احلسني )عليأل السـالم( 
 .(4)أول من زار  من الناس(

وجاء رواية العالمة اجمللسي ))فضـل زيارتـأل صـلوات اهلل عليـأل يف يـوم عاشـوراء       
ولأل كتاب )حتفة الزائر( وزاد املعاد ذكرت  س (5)ذلك اليوم وفضل زيارة األربعني((وإكمال 

 منوا الزيارة املباركة.

                                                           

 .53(  كتاب املزارس ص1

 .730 ص (  مصباح املتوجدس2

 .101س ص3(  أقبال األعمالس ج3

  .648مصباح الكفعميس بريوتس مؤسسة النعمان للطباعة والنشرس ص (  الكفعميس تقي الدين ابراهيمس4

 .102س ص18حبار امنوارس ج(  5
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فضالل عن كتاب كامل الزيارات مبن قولويأل القمي وهو من علمـاء القـرن الرابـع    
ويستحب زيارتأل يوم األربعني من مقتلأل وهي العشـرين  )) س اهلجري وذك زيارة امربعني

 .(1)من صفر(( 
عليـأل  )وهـو يـوم األربعـني مـن شـوادتأل       –يف هذا اليوم و))س وقال الشيخ البوائي

لزيارتأل )عليأل السـالم(   (كان قدوم جابر بن عبد اهلل األنصاري )رضي اهلل عنأل –السالم( 
من الشام اىل كربالء قاصدين املدينة على  (عليأل السالم)وأتفق يف ذلك اليوم ورود حرمأل 

 .(2)ساكنوا السالم والتحية((
 

 عليه السالم( )خصوصية زيارة األربعين في نفوس زوار الحسين 

وعندما ما يقرء امنسان زيارة عاشوراء يشعر بأنأل حيلق يف فضاء ملكويت ويصعد يف 
مساء رمحة اهلل ويرى الرمحة امهلية جتري إليأل من كل صوب ومن هذ  الناحية يعترب كبـار  

للتقـرب اىل اهلل لقضـاء احلـوائج     رجال الدين زيارة عاشـوراء أحسـن وأفضـل وسـيلة    
 ويؤكدن ويوصون بزيارة عاشوراء والتوسل ها لقضاء املشاكل وحلوا.

لكن احلسـني اسـم بـاٍق يف     س بتقادم القرون قرنال بعد قرن س وتستمر حركة التاريخ
عـاش هلل   ألنـأل  س القلوب ويف امفكار والضمائر وهو اكرب من القرون واكرب مـن الـزمن  
فـأمت اهلل عليـأل    س وسجل لنا ملحمة اهلية مقدسة وجاهد يف سبليأل واستشود يف رضوانأل

يناهلا إم اهل البالء والصـرب فكـان    نعمتأل بالشوادة يف دار كرامتأل من املنازل العلية ما م
 .عليأل السالم( نرباسال شاخمال هلم)اممام احلسني 

رية واملواقف اجلليلة لشيعة أهـل البيـل   ومشك وم ريب أن مثل هذ  الصور الكب
عليوم السالم يف نصرة احلسني )عليأل السالم( وبيان مظلوميتأل إىل العان وهذا الشكل قد 

 .ةريالأحتول اىل حدث مفيد وفريد قل أن يوجد يف العان ما يضاهيأل ويناظر  قوة وت
يتوا من طوارة عليوم السالم( خصوص)زيارة أربعينية األمام احلسني  اكتسبلوقد 

دم احلسني وأصحابأل على أرض كربالء فصار تراها أكسريال نورانيال وجوهرال قدسيال ودواء 

                                                           

 .892س ص2ج( منتوى املطلبس 1

 .7 ص( توضيح املقاصدس2
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فأضـحل عرشـال هلل تعـاىل يقصـد  الزائـرون علـى مـدى التـاريخ          س أهليال وشفاء ربانيال
 ويتوسلون ها ويطلبون ويستمدون الفيض والعناية امهلية من أرواحوم الشريفة املطورة.

وبكـل علـيوم السـموات    س  أقشعرت لدمائوم أظلة العرش مع أظلة اخلالئقحىت
والرب والبحر فكان لزيارة األربعني يف نفوس الزائرين أقبامل قل س واألرض وسكان اجلنان

بل مستبشـرال بقضـاء حاجتـأل     س الدعاء فال يعود يأسال ومتضررال باستجابةويقينا س نظري 
يارة مـن دروس تعليميـة وتربويـة خاصـة ففيوـا متـتحن       فضالل ملا للز س وقبول الشفاعة

وهتـذيب النفـوس   س النفوس ومعيارال لتمييز األصالة والثبات علـى املبـادم مـن غريهـا    
حىت اختذ كبار العلماء ورجال الدين مـن زيـارة اممـام احلسـني      س وخمالفة أهواء النفس

ا وبركتـوا للتوسـل اىل اهلل   عليأل السالم( ذكرال ووردال هلم لقدسية تلـك الزيـارة وأةارهـ   )
عليوم السالم(. والتربك ها لزيارة الرزق وقضـاء  )احلسني  لإلمامبالشفاعة وتأكيد البيعة 

 احلوائج.
 

 -:بالنقاط التالية خصوصية وأهمية الزيارة األربعينيةوتتجلى 

عليـأل السـالم(   )اكتسبل زيارة األربعني أمهيتوا من خالل جتديد واملبايعة للحسني  .1
وةورتأل اخلالدة على املستوى العقيدي واملستوى اخللقي فوم معدن النبوة والرسالة 
وهم فتح اهلل وهم خيتم مما عـزز يف نفـوس شـيعة اهـل البيـل )علـيوم السـالم(        
وزوارهم امنتساب هلم والتمسك مببادئوم وقوة حجتوم وحمطة جلذب  الغري حنـو  

نـا  إ)) حني قال: (عليأل السالم)احلسني  فنستذكر قول هذ  الشعائر وامستجابة هلا.
أهل بيل النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة بنا فتح اهلل وبنا خيتم ويزيد رجـل  

 .(1)يبايع مثلأل((  فاسق شارب اخلمر قاتل للنفس انرمة معلن بالفسق ومثلي م
البشر  إن زيارة األربعني هي عبارة عن مورجان إهلي تعبوي يتم فيأل نوع من دخول .2

وبالتايل يدربون على التضحية يف سبيل القيم واملبادم... وتب ى شخصـية  س يف النور
 .(2)وتتشبع فيوا القيم واملعايل والفضائل والعزةس اإلنسان يف هذا املعسكر
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وكانل حصيلة كيان التميـز للشـيعة يف التوجـأل والتنظـيم والعالقـة بـاهلل تعـاىل         .3
مارسة احلسينية الصادقة يف زيـارة أربعـني األمـام    وامدعية والزيارات بالسلوك وامل

يريدون ان يطفوا نور اهلل بأفواهوم ويأىب اهلل ام )عليأل السالم(.فقال تعاىل ))احلسني 
 .(1)((أن يتم نور  ولو كر  الكافرون

عندما حيضر املوالون ألهل البيل عليوم السـالم   س تأكيد اهلوية امسالمية الشيعية .4
 س من خارجأل يف زيارة األربعني وبسيل من األعداد تقـدر بـاملاليني  من داخل البلد و

فأن كل واحد منوم سيشعر هويتأل امسالمية واملواليـة ويزيـد مـن ومئوـم آلهـل      
بل وسيفتخر هذا الشعور وامنتماء وحيـاول تأكيـد     س البيل)عليوم السالم(  أكثر

 .(2) رمحة للعاملني( وما أرسلناك ام)فقال تعاىل:  يف نفسأل ونفوس من معأل.
صـالحيال مومـال يف نفـوس    اجتماعيـال  اوأخذت مراسيم زيارة األربعني تأخذ بعدال  .5

صالح نسبيال لتخفيف الفساد وأن كان هذا امس الزائرين وشيعة أهل البيل أمجعني
علـيوم السـالم(   )والتمسك بأخالق أهل البيل س الديين وامخالقي لدى الكثريين

)عليأل السالم( واستشواد  يف سبيل شرفأل ودينأل ومبادئـأل والثبـات   وأعتبار احلسني 
ونشر ةقافة  س فضالل عن مبادم الصدق واممانة ومساحة اخللق ولني اجلانب س عليوا

 أهل البيل كنموذجال حيتذى بأل حريت حىت األعداء.
عليأل السالم( حرارة يف قلوب املـؤمنني متـربد أبـدال وأن هـذ      )))أن لقتل احلسني  .6

س احلرارة متوجد عند قلوب املؤمنني الصاحلني فحسب بل حىت عند غري الصاحلني
وهذا س ترتوي منأل هذ  القلوب س وهذا برهان واضح على علو روحي وخمزون لديأل

 س منطقـي س عقلـي  س ليس تعبريال عاطفيال أو تعبريال نثريال أو شعريال بل مبع ى فلسفي
نوعال من ارتباط األرواح تطلع ورتائي بـني   حبسب العلوم الروحية باعتبار أن هناك

. وهذا السر جند  عن مشاية زيارة امربعني فأهنم خيرجـون مـن   (3)الروح والروح((
عليـأل  )كوهنم بشر اىل مالئكة خلقال وادبال وايثارال وتساحمال مهنم يعيشون ّهم احلسـني 

 .السالم( بدل أن يعيشوا مهوم يف الفضاء امهلي النوراين
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مراسيم أحياء األربعني تالقحال ومتازجال حضاريال رائعال سواء أكـان دينيـال أو   افرزت  .7
بني املسلمني مـن شـيعة    للقاء احلضاري وامجتماعي ما الجتماعيال فكان مومسال ةرا

أهل البيل )عليوم السالم( من كل بقاع العان ومد جسور التواصل واللقاء بينوم 
عليأل السالم( )وامجنذاب الروحي بني انبني واملوالني من زوار ابا عبد اهلل احلسني 

يا أيوا الناس أنـا خلقنـاكم مـن ذكـر     )وهذا ما اكد  القرِن الكرمي من قولأل تعاىل 
 .(1)(وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم وأنثى

عليأل السالم( أهنـا جتعـل مـن    )وتربز خصوصية املشي اىل زيارة األربعني للحسني  .8
عليأل السالم( يشعرون باملساواة والعدالة امجتماعية مفـرق بـني   )زوار ِبا امحرار 

عليـأل السـالم(   )سائرون للحسني  مسلم وِخر أةناء مسريهم يف طريق املشاية وهم
منوم الغين والفقري والعان والعامل والفالح واملـدير والنسـاء والرجـال والصـغري     

.. لبيك .لبيك ياحسني)ويوتفون  أمجعنيل البيل والكبري جتمعوم انبة والومء آل
حسني( فيبقى التفاضل بينوم احلقيقي هو يف التقوى وامميان الصحيح بالعقيدة  يا
 .دين حممد )صلى اهلل عليأل وِلأل( مغري و

وتتجلى لنا أمهية وخصوصية الزيارة األربعينية يف نفوس زوار ِبا عبد اهلل احلسـني   .9
)عليأل السالم( بتحقيق الوعد امهلـي ببقـاء قـرب  الشـريف علمـال وقبلـة يزورهـا        
املسلمون حني بقي جسـد  مضـرجال بالـدماء مرميـال بـالعراء فأسـتودع اهلل بدنـأل        

عليأل السالم( كاملتوكل )رغم حماومت العباسيني هدم قرب احلسني  س الشريف عند 
 واملنتصر العباسي.

مكسـري  اوما جعل الشفاء واحلياة والنور يف تراب كربالء إم بسـريان ذلـك   ))
األعظم وهو دم احلسني املقدس على وجأل تلك األرض وكذلك بربكة سـريان دمـاء   

فلذا فضـلل هـذ  األرض علـى     س يضال على أرض كربالءاألنبياء )عليوم السالم( أ
 .(2)وقدسل وطورت ورفعل يف اجلنان((س سائر البقاع

  

                                                           

 .13: اآليأل ( سورة احلجراتس1

س احلسني )عليأل السالم(س حتقيق: امحد هاين اهلجـري  لإلمامحممد باقرس شرح الزيارة املطلقة  ا( الطباطبائي: املريز2
 .13س صقمس بال.ت



﴿31﴾ 
 

 المبحث الثالث

 عليه السالم()آداب زيارة األربعين للمجتهدين الى زيارة قبر الحسين 

 امخالص يف النية -1
مسـيما سـيد   بأن جيعلوا قربة اىل اهلل عز وجل ورسولأل الكرمي واألئمـة الطـاهرين   

وم بأس أن يشرك بعملأل هذا األموات من أقربائأل وأحبائأل من املؤمنني مسيما س الشوداء
 الوالدين حىت حيظى إن شاء اهلل تعاىل بثواب الزيارة وةواب الدعاء هلم.

 الطوارة بالوضوء أو الغسل -2
أل حيث تترك هذ  الطوارة ِةارها املعنوية على نفس الزائر واملاشي للحسـني )عليـ  

 السالم( 
 .ان يكون اللباس طاهرال ونظيفال -3
 قراءة بعض األدعية املأةورة -4

عليأل السـالم( أن الـنيب )ص(   )كالدعاء عند خروجأل من الدار لقول اممام الصادق 
 :فـإذا قـال   س سلمل :قالل املالئكة لأل س سم اهللب :أذا خرج الرجل من بيتأل فقال)) :قال

توكلـل علـى اهلل قـال    ) :ذا قـال إفـ  س كفيل :املالئكة لألقوة إم باهلل( قالل  )محول وم
 .(1)(وقيل :املالئكة لأل

 واحلسينية الفاضلة اإلسالمية باألخالقالتحلي والتأدب  -5
وطن نفسك على حسن الصحبة  ملن صحبل يف حسـن  )قال أبو اهلل عليأل السالم 

 .(2)خلقك وكف لسانك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخر نفسك((
 ظوار احلزن والكآبة وكثرة البكاء:ا -6

وتصور حالك أخي الزائر أن ضعن السيدة زينب )عليوـا السـالم( مـع بقيـة بـين      
هاشم يف الطريق معك وأنل اىل جانبوم تراهم وهم بأشد حال تقشعر لأل البدان وترتعد 

 وهل ميكن أن تكون بغري حال البكاء واحلزن.–منأل فرائض كل أنسان 
 كثرة امستغفار: -7
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وامستغفار حيث يكون شامالل لكل ذنوبنا وتقصـرينا مـع اهلل ومـع زوار احلسـني     
 عليأل السالم( ومع سائر املؤمنني والدعاء هلم.)
 :امعتقاد بقداسة الطريق وانافظة على نظافتأل -8

ويلزمك أن تغض بصرك ويلزمك أن تعود أهـل احلاجـة مـن إخوانـك إذا رأيـل      
الو قوام دينك ها والورع عما هنيـل عنـأل واخلصـومة     منقطعال واملواساة ويلزمك التقية

 وكثرة األميان واجلدال الذي فيأل األميان.
 تالوة شيء من القرِن: -9

وذلك عند املشي وزيارة الضريح واهداؤ  اىل املـزور واملنتفـع بـذلك الزائـر وفيـأل      
 ...تعظيم املزور

 .(1)ويلزمك قلة الكالم أم خبري وإياك واملزاح -10
 سفرة احلالوة واألخبصة وأشباهوا.وأياك ومحل  -11
وينبغي أن جيتود ما وسعأل امجتواد يف اعانة الزائر الراجل اذا شاهد  وقـد أتعـب    -12

وحذرال من امسـتخفاف بـأل   س وأعيا عن املسري فيوتم لشأنأل ويبلغأل مزنمل يستريح فيأل
 ملشايةرفق والرمحة مع من خرج معأل من الزوار اال.فضالل عن (2)وعدم امهتمام لشأنأل 

اذا )عليأل السالم( قـال ) )عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهلل س عن علي بن احلكم -13
 س عليأل السالم( فزور  وأنل كئيب حزين مكروب شعث مغـرب )أردت زيارة احلسني 

عليأل السالم( قتل حزينـال مكروبـال شـعثال مغـربال جائعـال      )جائع عطشان فأن احلسني 
 .(3)تتخذ  وطنال(( ومعطشانال وسلأل احلوائج وانصرف عنأل 

عـن   س روي عـن صـفوان   عليأل السالم( يف األربعـني مـا  )ويف أداب زيارة احلسني  -14
عليأل السـالم( املعروفـة   )عليأل السالم( يف حديث لأل طويل يف زيارة احلسني )الصادق 

 -:بزيارة الوارث
عليأل السالم( وسألتأل )عليأل السالم( لزيارة مومي احلسني )قال استأذنل الصادق ))  

أن يعرفين ما أعمل عليأل اىل أن قال )عليأل السالم( فاذا فرغل من غسلك فالبس ةـوبني  
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ويف األرض قطع )وهو املكان الذي قال اهلل تعاىل س طاهرين وصل ركعتني خارج الشرعة
متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغـري صـنوان يسـقي مبـاء واحـد      

فاذا فرغل من صـالتك فتوجـأل حنـو احلـائر       (1)ى بعض يف األكل(ونفضل بعضوا عل
فإن اهلل تعاىل يكتب لـك بكـل خطـوة حجـة      س وعليك السكينة والوقار وقصر خطاك

وأكثر من التوليل والتكبري والثنـاء علـى اهلل   س قلبك باكية عينك س وعمرة وسر خاشعال
سالم( خاصة ولعن من قتلـأل  عليأل ال)عز وجل والصالة على نبيأل والصالة على احلسني 

عليـأل السـالم( فمـن    )مث ساق اآلداب والزيارة اىل أن قال  س والرباءة ممن اسس ذلك عليأل
وحما عنأل س عليأل السالم( هذ  الزيارة كتب اهلل لأل بكل خطوة مائة الف حسنة)زار احلسني 

يزحزحـأل  ورفع لأل مائة ألف درجة وقضى لأل مائة الف حاجة أسولوا أن س مائة ألف سيئة
 .(2)عن النار((

يف زوار األربعـني جـاء    (السيد هاء ِل طعمـة )وختامال نقول من قال فأجاد يف قولأل 
 -:فيوا
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 مـامي إمشيال قدمل اىل احلسـني  

 

ــدام   ــال األق  قــد جئــل عشــقالا حافي

 

 أين النواصب فليقومـوا ينظـروا  

 

ــوا     ــربال اق ــوع لك ــف اجلم  مزح

 

 هــذا احلســني أمــا ترونــأل واقفــال

 

ــة وســـالم   مســـتقبالل زوار  بتحيـ

 

 اما ترون دموعـأل مزجـل بـدمع   

 

 العاشقني هلم ينادي اقبلوا لغرامـي  

 

 وامخ )فاطمة( متشي على اقداموا

 

 بني احلرائر تسكب الدمع السـجام  

 

 يا زائرين اربعني تسابقوا وبلوفـة 

 

 يف اخــذ جــائزة احلســني كــرام    

 

ــد وضــعل بســجلأل   امســاؤكم ق

 

 جينا يـا أمـامي  هيا اصرخوا لبيك  

 



﴿34﴾ 
 

 أبرز نتائج البحث

زيارة األربعني خصوصيتوا كوهنا قدمل للسائرين يف درب احلسـني )عليـأل    اكتسبل .1
س دروس دينية وتربوية خاصة وعميقة هذبل من خالهلـا النفـوس   س السالم( ومواليأل

 .وتقومي ما أعوج منوا بالتمسك مببادم الزيارة وروحوا ومعانيوا
عليـأل  )بقيل زيارة األربعني لألمام احلسـني   س وتغري حركة التأريخرغم مرور الزمن  .2

السالم( ومراسيموا وشعائرها باقية وحافظـل علـى قوهتـا وقـدرهتا علـى التفاعـل       
وازدادت مفاهيموا قوة وكمامل ورسوخال مستمد قوهتـا مـن العنايـة امهليـة     س والتأةري

 ومسو مبادم ةورتأل اخلالدة.
اجملتمع وتنفري  من الظلـم   وإصالحالعربة  استحصالربعني يف امستفادة من زيارة األ .3

علـيوم السـالم( علـى ضـرورة     )من خالل ما أكد  األئمة من أهل البيل س والفساد
 واستثمارها لتقومي اجملتمع وحماربة الظاملني.س أحياء الشعائر احلسينية والتذكري ها

أل واحكامـأل الفقويـة حببـوم    كانل حصيلة ما تقدم قيام كيان شيعي متميز يف عقيدت .4
عليوم السالم( من خالل  عمق انتماءهم للثـورة احلسـينية واداء   )ألهل بيل النبوة 

 .مراسيموا وشعائرها األربعينية واملواظبة على املشي يف األربعني
هيأت زيارة األربعني رصيدال ضخمال تستفيد منأل ماليـني الزائـرين اىل قـرب احلسـني      .5

حجتوم وتناسق دعوهتم ومطابقتوا خلط السرية النبوية ومبادئوـا  عليأل السالم( بقوة )
 السامية.

ضرورة التأكيد على الزائرين بعدم املبالغة يف أحياء الشعائر احلسـينية وممارسـاهتا أو    .6
جعلوا مسرحال للصراعات املختلفة وعدم اخلروج هذ  املمارسـات عـن خـط أهـل     

ممـا يفقـدها خصوصـيتوا     س حياء أمرهمعليوم السالم( يف تأكيد مبادئوم وأ)البيل 
 الدينية والعقائدية.

عليوم السالم( على وجوب زيارة قرب احلسني )عليأل )شجع أئمة أهل البيل األطوار  .7
 زيارة األربعني وةواب زائريأل. استمراريةوضرورة املواظبة على س السالم(



﴿35﴾ 
 

يوم السـالم( يف  عل)بل أكد أهل البيل  س ن تقتصر زيارة األربعني على الرجال فقط .8
بـل جعلـوا واجبـة علـى      س على ضرورة مشاركة النساء التارخييةكثري من الروايات 

 الرجال والنساء على حد سواء.
ممثالل باملواكب احلسينية ومآمت  األربعينيةأةبتل زيارة األربعني استقالل موسم الزيارة  .9

 اإلنسـاين والتكافـل  على الـنفس   بامعتمادالعزاء على سيد الشوداء )عليأل السالم( 
فيما بني الزائرين والقائمني على تلك املواكب واحلوزات واملرجعيـات الدينيـة دون   

من أجل أحياء ذكرى مصاب احلسني )عليأل السالم( يف فاجعة الطف  س تدخل الدولة
 األليمة.

وضع أئمة أهل البيل األطوار ِداب وقواعد دينية وفقوية مومة للزائرين واملشـابأل   .11
صالحال ولو االنفس البشرية  إلصالح بأدهاعليوم املتزام ها والتأدب  س ربعنييف األ

صـالح  نسبيال لتأكد أهداف ومبادم احلسني )عليـأل السـالم( وخروجـأل لطلـب ام    
كالطوارة وسالمة النية والسـكينة   س على حد سواء وامجتماعيالسياسي والديين 
 .سيد الشوداء )عليأل السالم( والبكاء على س احلزن وإظواروالوقار واخلشوع 
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 أربعينية اإلمام الُحسين)عليه السالم( نهٌج تربوي

 

 المدرس المساعد حيدر علي حسن

 الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

 قسم االنثروبولوجيا التطبيقية
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e 
ن تَْقَوى  َا مك َّنه ك فَإك ْم َشَعائكَر اَّلله َ َوَمن يَُعظِّ ِلك ﴾﴿ َذَٰ  الُْقلُوبك

 (32) ِية احلج سورة

 العظيم العلي اهلل صدق
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 المستخلص

تسعى اجملتمعات البشرية اىل استثمار طاقات الشـباب وتفعيـل دورهـم يف حتقيـق     
األمن اجملتمعيس من خالل تربيتوم وانشائوم على املبـادم والقـيم األخالقيـة السـامية؛     
لإلسوام يف مكافحة املشاكل والتحديات الو تنتج عن تراجع القيم وقلة املتزام باملبادم 

يات السلبية كالكذب والنفاق واجلرمية وغريها.. من موددات األخالقيةس وشيوع السلوك
األمن اجملتمعيس مما يتطلب استلوام القيم السامية من مواقف وةورات األنبياء والعظمـاء  
والصاحلني؛ ملا ميثلو  من مدرسة تربوية أخالقية تسوم يف بناء اجملتمع الصـاهس ان هنضـة   

وهلا عدة جوانب وأبعـادس ومـن وجـو  هـذ       احلسني)عليأل السالم(  ذات وجو  عديدةس
النوضة ومثراهتا تلك الزيارة العظيمة الو ما انفّكل تتعاظم وتكـرب يف عيـون الشـامتني    
قبل العاشقنيس ومن املمكن جدال اعتبار تلك الزيارة عنصرال تبليغيالس فوي رسالة واضحة 

حيث حتمل ِمف الرسائل اىل العانس وطريق إليصال رسالة اإلسالم يف العصر احلديثس 
والدعوات املوجوـة اىل ِمف املراكـز والنـواحيس ففـي زمـان التكنولوجيـا والثـورات        
اإلعالمية املتواصلةس بدت مشاهد الزيارة األربعينية متأللئـة يف التلفزيونـات والقنـوات    
العامليةس الو نقلل مشاهد مؤةرة تضع املشاهد من مجيـع أطيـاف اجملتمـع أمـام تسـاؤل      

بريس فما الذي جيعل هذ  اجلموع املليونية تزحـف هـذا اإلصـرار حنـو قبلـة األحـرار       ك
 العمق يف أةرها يكون الساميةس بأهدافوا عظيمة الذكرى تكون عندما هنا وهاوالثائرينس 

 ألن جديـدس  مـن  ولد وكأنأل حدةوا يتجسد تتكرر وكلما.. عظمتوا مع متناسبال النفسي
 عن تنقطع م التوهجس دائمة بعظمتوا حتيط الو اهلالة وألن احلقيقة ورمحوا احلقس رافدها

 بشـغفس  صـداها  حيتـوي  األصيل الوجدان أن املؤكد من ذكر ذلك مثل ويف سناهاس بثِّ
 احلريـة  بروافـد  أشبعتأل ألهنا شعائرهاس مع ويتفاعل.. وامستنواض باإليقاظ هلا مدين ألنأل

 سـيد  عظمتـوا  وغـرس  زرع وقـد  لقدسـيتوا  وينحين يوتز م وكيف.. الكرامة ونسائم
 إليقـاظ  الباطلس ضد وميدانية فاعلة هنضة التاريخ فيأل شود دامس يوم يف اجلنة أهل شباب
 شبأل الضمائر تلك حتريك أن يف ومشك. وأحاسيسوم مشاعرهم وحتريك الناس ضمائر
 وكـان  ضخمة فدية إىل حيتاج الباطل بؤر وردم احلق كلمة إعالء أجل من والعمل امليتةس

: تقـول  احلقيقـة  ألن ذلـك  لتحقيق يتقدم أن ميلك الذي الوحيد أنأل يعلم)عليأل السالم( 
ولعل جتربة الثورة احلسينية رمسل أروع الصور  س(مسؤولية أكثر كان وعيال أكثر كان من)
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يف يف تثبيل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية املتكاملـة واإلميـان والتضـحية والعطـاء     
 اىل اليـوم  أحوجنـا  وما سسبيل اهللس وجتسدت فيوا مواقف إنسانية ملختلف فئات اجملتمع

 والصـرب  والتضـحية  اإلصـالح  وطلـب  الظلـم  رفـض  وأمهوا املفاهيم تلك استحضار
)عليـأل السـالم(    احلسـني  اإلمـام  أربعينيـة  مناسـبة  نستثمر ان بد م هنا من والشجاعةس

 بـأن  للعـان  ونؤكد( السالم عليأل) احلسني اجلوا من خرج الو واملبادم القيم مستذكار
 مبا خالدة فوي حني كل وتتجدد هذا ليومنا استمرت وإمنا استشواد  مبجرد تنتأل ن الثورة
 من)عليأل السالم(  احلسني اإلمام استطاع حيث واإلسالمية اإلنسانية املفاهيم من أنتجتأل
 الـدين  إصـالح  اجـل  مـن  والصرب التضحية يف البطومت أروع يسطر ان هنضتأل خالل

 م متكامـل  انسـاين  مشروع هي احلسينية الثورة ان ساحلق ونصرة الطغاة بوجأل والوقوف
 مشـروع  هـو  بل يصور س ان بعضوم حياول كما قومية او مذهب او فئة او بدين خيتص

 الظلـم  رفـض  امهوـا  واملفاهيم واملبادم القيم من الكثري محلل انسانية وةورة إصالحي
 خلـود  اسـرار  هي وهذ  النصر حتقيق حىت والصمود والصرب احلق سبيل يف والتضحية

 .احلسينية الثورة
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Abstract 

Human societies seeking to invest energies of 

young people and activate their role in achieving 

societal security, through their upbringing and they 

constructed on the principles and moral values 

Semitism; to contribute to the fight against the 

problems and challenges that result from declining 

values and a lack of commitment to ethical principles, 

and the prevalence of negative behaviors, such as 

lying and hypocrisy, crime and other .. from threats 

societal security, which requires inspired by the noble 

values of the positions and the revolutions of the 

prophets and the great and the good; what its 

representatives from the educational ethical School 

contribute to building good society, the Renaissance 

Hussein (AS) with many faces, and it has several 

aspects and dimensions, and the faces of this 

renaissance and Tmradtha those great visit that have 

been growing and growing up in the eyes of moles by 

lovers, and could very well be considered the visit 

element Thblegeya, it is a clear message to the world, 

and the way to deliver the message of Islam in the 

modern era, where carrying thousands of letters and 

invitations to thousands of centers and areas, in the 

time of technology and media revolutions continuous, 

scenes forties visit looked sparkling in televisions and 

global channels, which quoted an influential scenes 

take the viewer from all spectrums of society are 

facing a big question, what makes these multitudes 

millions creeps that insist about the kiss and Liberal 
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rebels, and now here when the great anniversary 

objectives Semitism, be its impact on the 

psychological depth commensurate with the greatness 

.. whenever repeated embodied her event like a kid 

again, because Ravedha right, and her womb truth, 

because the aura that surrounds the permanent glow 

greatness, not interrupted for the broadcast Snaha. In 

such a mention of Alma CKD that conscience inherent 

contain resonate eagerly, because he owes her 

Balaiqaz and mobilization .. and interacts with the 

rituals, because they Ohbath streams freedom and 

breezes dignity .. and how it does not vibrate and bend 

to its sanctity has been planting and cultivate 

greatness master of the youth of Paradise on da m , it 

witnessed the history and renaissance of effective field 

against falsehood, to awaken the consciences of 

people and move the feelings and emotions. There is 

no doubt that moving.         
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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ما وفق وتسري مبنوجأل الثورة تنطبع عظيم ةائر من هلا ُبّد َلا العظيمة الثورات نإ
 والتغيري التضحيةس مقدار على وخلودها الثورة تلك وهج ويعتمد. يريد وما لأل خيطط
 قد فوي كذلكس )عليأل السالم(احلسني اإلمام ةورة كانل وقد اجملتمعس يف بأل تقوم الذي

 أعمـاقومس  يف وجتـّذرت  طبقاهتمس اختالف على اجلموور نفوس من موقعوا أخذت
 كيـاهنمس  مـن  جزء وكأهنا بطبعوم لذلك ويندفعون بأنفسومس بإحيائوا يوتمون حبيث
 املقـاييس  كل وفق جدا وعظيمة عظيمة )عليأل السالم(احلسني ةورة نرى ذلك ألجل

 تلك قائد هو)عليأل السالم( احلسني اإلمام فان ذلك يف وم غرو والدينيةس منوا الدنيوية
احلسني)عليأل السالم(  اإلمام هنضة عن احلديث كثر وقد هلاس واملمود وُمفجُِِّرها الثورة

 تلك ومثل. ذلك وغري وافتخاراس وتفجعا وتقييماس عرضا الطفس بفاجعة انتول الو
ملثـل   بد وم واأليامس الليايل عرب يتدفق الذي وهجوا هلا يكون وان مبد املباركة الثورة

 مـن  والتـزّود  معوـا  والتفاعـل  وإحيائوـا  مستذكارها خاصة مراسيم من ثورةال هذ 
 األئمـة  حـرص  الـو  املباركـة  األربعـني  زيـارة  املومـة  املراسـيم  تلك ومن عطاءاهتاس

 شـيعتوم  من املوالني حيثون وأخذوا املباركس بألقوا والتربك إحيائوا على واألصحاب
 تكـاد  م كـبرية  ومعان  عالية مضامني الزيارة وهلذ  العظيمس ةواها ونيل إحيائوا على

 الثـورة  تلك دممت من واحدة األربعني ومناسبة .والدهور السنني مدى على تنتوي
 جتديد األربعني زيارة يف املباركة وةورتأل )عليأل السالم(احلسني اإلمام فاستذكار املباركةس

للدين وخط أهل البيل) عليوم السالم( وفيوـا مـن املضـامني اإلنسـانية وامجتماعيـة      
والتربوية الشيء الكثريس وهذا ما حناول إلقاء الضوء عليأل يف هذا البحثس سنورد مدارك 

وبّينل مقدار فضل  الرضا والقاسم املشترك يف زيارة امربعنيتلك الزيارة ومستنداهتاس و
دور زيارة األربعني تبليغ يف مظلومية أهل البيـل )علـيوم السـالم( مث     راةمن قام هاس مث 

نعرج على الفعل امجتماعي والتربوي لزيارة األربعنيس لنخـتم هـذا البحـث بأهـداف     
استحباب زيارة اممام احلسني)عليأل السالم( ماشيال.س مع خامتة تبني ما استفدنا  من هـذا  
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واملصادر املوةوقة والكتـب الـو تناولـل قضـية      البحثس مستعينا يف كل ذلك باملراجع
 اإلمام احلسني)عليأل السالم( .

 

 ربعينية رحلة الشتاء والصيفاواًل: الزيارة األ

بسم اهلل الرمحن الرحيم )إِليالفم ُقَري ش ِإيالفمِوم  ِرح َلَة الشِّتاِء َو الصمـي فم َفْلَيع ُبـُدوا   
س ان زيارة اممام احلسني (1)َأْطَعَمُوم  ممن  ُجوع َو َِمَنُوم  ممن  َخو ف(َربم هَذا اْلَبي لم الَّذمي 

من دخول البشر يف النور  النوع عد)عليأل السالم( يف امربعينية هي مورجان اهلي تعبوي ي
ومن مث رفعأل معدن الذات والطينـة امنسـانية فبـدل ان تكـون خسيسـة دنيئـة  اسـرية        

يا او حلب البقاء تكون حملقـة اىل املعـايل وتكـون فانيـة يف     للشووات او للغرائز او للدن
رحلـة  اوممها   ان اللتانوامربعينية  مها الرحلت زيارة الشعبانية الاحلسني )عليأل السالم( ف

الشتاء والصيف ومها الزيارتني مقررتان بشد الرحال اىل ايب امحرار يف كل سـنة واحـدة   
و م تبورس يقول احلق تبارك وتعـاىل﴿ ِإنَّ الَّـذميَن   يف الشتاء وامخرى يف الصيف وهي ال

ن َيت ُلوَن كمَتاَب اللَّألم َوَأَقاُموا الصمَلاَة َوَأنَفُقوا مممما َرَزْقَناُهم  سمرًّا َوَعَلاِنَيـةل َير ُجـوَن تمَجـاَرةل لَّـ    
سالم( س اهلدف من الزيارة عبادة رب البيل )رب احلسني( ألن احلسني )عليأل ال(2)َتُبوَر﴾

حممـد كيـف    امولس امان اممـانس   الذين همبل حممد وال حممد هم الطريق الواقعي هلل 
هم اهل بيتأل كيف نعذهم وهم يستغفرونس ﴿ َوَما َكـاَن اللَّـأُل    والثايننعذهم وانل فيوم 

س مبع ى تائبون تابعون (3)َوَما َكاَن اللَّأُل ُمَعذَِّبُوم  َوُهم  َيس َتغ فمُروَن ﴾ ۚ  لمُيَعذَِّبُوم  َوَأنَل فميِوم  
امطعام من اجلوع وهـو   امول: :ناامر فويالرحلتني  اتنيملنوج احلق اما املكاسب يف ه

وغين بعملـأل   تألاجلانب امقتصادي فالشيعي بالرغم من حصار الطغاة لأل وهو غين بعقيد
حممد وال حممد ويشرب مشـرهم ويـنكح مـنكحوم وهـذا هـو الغـ ى       مأكل  يأكل ألألن

 ۚ  َوَما عمنَد اللَّـألم َبـاٍق    ۚ  وما عندنا ينفدس ﴿ َما عمنَدُكم  َينَفُد  الواقعي ألن ما عند اهلل باٍق

                                                           

 .4_1القرِن الكرميس سورة قريش ِية ( 1
 .29سورة فاطر ِية( 2
  .33سورة امنفال ِية ( 3
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عـات  س بينما الدول واجلما(1)َوَلَنج ِزَينم الَّذميَن َصَبُروا َأج َرُهم ِبَأح َسِن َما َكاُنوا َيع َمُلوَن﴾
على هنج حممد وال حممد جاعوا وخافوا ألهنم ليس لـديوم ةوابـل فثابتـوم     لالو ليس

هو اممن من  واممر الثاينالسلطان والسلطان متحرك وحركة املتحرك اىل املتحرك سفأل. 
اهلل وهو يسري الليايل واميام اىل كربالء  اخلوف وهل هناك اكثر من امن الراحل أليب عبد

كة الو بارك اهلل فيوا  ومبن سار اليواس ومـن سـكنوا فـأهنم احـرار يف الـدنيا      القرية املبار
وسعداء يف اآلخرة واما غريهم فوو سعيد يف الدنيا ومطاحموا ورياستوا  وهـو عبـد هلـا    

 .(2)ولشووتأل واذهب طيباتأل يف حياتأل الدنيا ومالأل يف اآلخرة من نصيب

 

 

 األربعين لزيارة االجتماعي ثانيًا: الفعل

تعد زيارة قبور أهل البيل)عليأل السالم( من املراسم السائدة يف اجملتمعات الشـيعية  
 واسعال هلا بني أوساط املـوالني ألهـل البيل)عليـأل السـالم(     ملبوجأل عامس وقد لقيل قبو

منوا مروي عن األئمة األطوار بسند صحيحس ونظـرة خاطفـة لكتـب     المسيما وان كثري
للكفعمي وغري  كـثريس  « املصباح»ابن قولويأل وكتاب « ارات الزي»الزيارات مثل كتاب 

كافية لتأييد ما أقولس وم ختلو تلك الزيـارات مـن كوهنـا احتفـامل مبـيالد أحـد األئمـة        
األطوارس كزيارة النصف من شعبانس وزيارة الثالث عشـر مـن رجـبس او تكـون تلـك      

يف زيارة عاشـوراء ذكـرى استشـواد    الزيارة إلقامة العزاء بوفاة أحد األئمة األطوارس كما 
اإلمام احلسني)عليأل السالم(س وزيارة الثـامن والعشـرين مـن صـفر ذكـرى وفـاة الـنيب        
األكرم)ص(س وزيارة األربعني فوي لتجديد احلزن واألسى بوفاة أيب عبد اهلل احلسني)عليأل 

اجملتمـع املـوايل   السالم( وقد لعبل هذ  الزيارة كغريها من الزيارات دورال رئيسيال يف بناء 
ألهل البيل)عليأل السالم(س فوي باعتبارها جتمعال حاشدال ملاليني املعـزين تطـرح نفسـوا    

تجمع م خيلـو مـن فوائـد اجتماعيـة عـدة      ال مثل هذامميكن جتاوز س ف الكفعل اجتماعي
 منوا: 
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اإلحساس بآمم ِل الرسول)ص( ومواساهتمس وهذا ما يدفع اىل فعل الزيارة تلـكس   .1
فس الوقل يكون قـد تسـّلح بطاقـة عجيبـة تدفعـأل للحنـو علـى اآلخـرين         ويف ن

ومساواهتمس وإبداء املساعدة ملن حيتاجواس ومشـاركة اآلخـرين أحـزاهنم وأفـراحوم     
على السواءس تأسيا بآل الرسول)ص( وهذا واضح ومعروف لكل من مارس تلـك  

ملعصومنيس لريجع الزيارة واشترك يف أداء شعائرهاس وذهب للتربك بأضرحة األئمة ا
حممال بفيوضات احلسني)عليأل السالم( واألئمة من ولد احلسني)عليأل السالم(س ويف 
قلبأل وضمري  تضحية احلسني)عليأل السالم( بولـد  وعيالـأل حيملـوا معـأل يف حلـأل      

 وترحالألس ولسان حالأل يقول:

ــوا املــوىل حســني    م تطلب

 

ــرب   ــرق او بغـ ــأرض شـ  بـ

 

 

ــوا   ــع وعرج ــوا اجلمي  ودع

 

 فمشـــود  بقلـــيب حنـــوي  

 

 
معونة احلق واألمر باملعروف والنوي عن املنكـر: لقـد مـنح اإلمـام احلسـني)عليأل       .2

السالم(  حبق قيمة ودرجة رفيعة ملبدأ األمر باملعروف والنـوي عـن املنكـرس وزاد     
اعتبارا وتقديراس وهو ذلك األصل الذي يعترب فخر املسلمني وزينتـوم وخريهـمس   

لسان املعرب بقوة عن فحوى قول اهلل تعاىل ﴿ ُكن ـُتم  َخـري   وم غرور يف ذلك فوو ال
س كذلك فان من زار  (1)ُأَمة  ُأخ ِرَجل  لملَناِس َتْأُمُروَن ِباملع ُروفم َوَتن َوو َن َعِن امُلن َكِر﴾

حييد عنأل مبغضا للباطل ومن  عارفال حبقألس فقد أعان على احلق وجعلأل نرباسال لأل م
سالم حينما يرفع راية بيد  وهو ميشي صوب احلسـني )عليـأل   تبعألس رافعا شعار اإل

 .(2)السالم(
استلوام معـان الـدين الواضـحة واملنـوج الصـحيح للتـدّين: وذلـك عـن طريـق           .3

د  األئمة الكرام)عليـأل السـالم( وإتبـاع    ماستحضار منوج اإلمام)عليأل السالم( وأو
طريقوم من خالل تدبر وتأمل ما ورد يف سطور الزيارة األربعينية حيـث ورد فيوـا   
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فأعذر يف الدعاءس ومنح النصحس وبذل » يف الثناء على منوج احلسني )عليأل السالم( 
 «. موجتأل فيكس ليستنقذ عبادك من اجلوالة وحرية الضاللة

مؤمتر سنوي ديين وظيفة رة عامةس وزيارة األربعني بصورة خاصة تؤدي الزيارة بصو .4
 -ودنيوي جيتمع فيأل املسلمون كافةس ويتبادلون فيأل الرأي والفكرة ويطرحـون فيـأل   

 –قضـاياهم ملعاجلتـوا ودراسـتواس كمـا ان هـذ  املناسـبات        –بأقل كلفة ومؤونة 
التعلـيم الـديين   توجب استفادة الناس مـن مراكـز    –وباخلصوص زيارة األربعني 

س وكذلك حسن استخداموم لوقتوم بدل قضاء ذلـك الوقـل   موحسن استخدامو
 ننسى ان زيارة  األربعني قد اعتادت ميف املقاهي ببطالة ودون عمل مثمر ومفيدس و

على اجللد والصرب واألناة وهو ما  فوي تعوداملاليني على أدائوا مشيال على األقدام 
د يف مجيع جوانبأل احلياتيةس مضـافا اىل أهنـا رياضـة مفيـدة     ينعكس إجيابيال على الفر

للبدنس فان املشي من الرياضات الو يوصي ها األطباء و يشـود بفائـدهتا كـل مـن     
جتماعيـة لزيـارة األربعـني ل    مزاول تلك الرياضةس ولو أردنا أن نعّدد النشـاطات ا 

س كل ذلك كرامة مـن اهلل  لوجدنا فيوا الكثري الكثري من الفوائد واملميزات العظيمة
 . (1)تعاىل حلبيب قلب رسولأل اإلمام احلسني سالم اهلل عليأل
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  األربعين زيارة في التبليغ ومنهُج ثالثًا: أهداُف

 وأبعـادس  جوانـب  عـدة  وهلا عديدةس وجو  ذات احلسني)عليأل السالم(  هنضة ان
 يف وتكرب تتعاظم انفّكل ما الو العظيمة الزيارة تلك ومثراهتا النوضة هذ  وجو  ومن

 تبليغيالس عنصرال الزيارة تلك اعتبار جدال املمكن ومن العاشقنيس قبل الشامتني عيون
 احلـديثس  العصـر  يف اإلسـالم  رسـالة  إليصال وطريق العانس اىل واضحة رسالة فوي

 زمان ففي والنواحيس املراكز ِمف اىل املوجوة والدعوات الرسائل حتمل ِمف حيث
 يف متأللئة األربعينية الزيارة مشاهد بدت املتواصلةس اإلعالمية والثورات التكنولوجيا
 مجيـع  مـن  املشـاهد  تضـع  مـؤةرة  مشاهد نقلل الو العامليةس والقنوات التلفزيونات

 هـذا  تزحـف  املليونية اجلموع هذ  جيعل الذي فما كبريس تساؤل أمام اجملتمع أطياف
 )عليأل السـالم( احلسـني  انأل مدُويال اجلواب فيأيت ؟ والثائرين األحرار قبلة حنو اإلصرار
 عمليـة  أي لنجاح شروط أربعة هناك أن املعلوم ومن .قدموا الو التضحية وعظمة
 :هي الشروط وهذ  «تبليغي مطلب األربعني زيارة ان هنا واملفروض» تبليغية

فاجعـة الطـف    عظمـة غ ى واقتدار مضمون تلك العملية من مجيع اجلوانبس فان   .1
ستثمارها لصاه ل املذهب احلـقس وذلـك برةـاء سـيد     محققل األرضية الصاحلة 

الشوداء)عليأل السالم( واستذكار  يف مجيـع املناسـبات والزيـارات ومسـيما زيـارة      
األربعــني الــو حتــتفظ بــوهج خــاص لــدى املــوالني. وبعبــارة أخــرى ان رســالة 

ب الكافية للعقل والقلبس وقدرهتا على احلسني)عليأل السالم( حتتوي على قوة اجلذ
س وحنن م نقول ان الزيارة األربعينيـة.  (1)حل املشاكلس والقضايا املستعملة يف احلياة

تقوم هذ  األدوار واملومات وحدهاس مبتورة عـن بـاقي األجـزاء املكملـة للنوضـة      
احلسينية لكنوا قطعال جزء موم من باقي أجزاء النوضة احلسينيةس والو هي بدورها 

 تتوفر ها كل تلك املميزات قطعال. 
دوات ووسائط الدعاية احلضاريةس مع األخذ حيازة اإلمكانات الالزمةس من وسائل وأ .2

بعني امعتبار الشروط والظروف امجتماعية انيطةس وهذ  النقطة قـد يكـون مـن    
السول حتقيقوا خاصة وأن األموال الو تنفق يف سبيل ذلك من الكثرة حبّد يلفـل  
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لى النظرس وباخلصوص يف أربعينية اإلمام)عليأل السالم( سواء أكانل تلك األموال ع
ام نفقـات مصـروفة   –كاحلسينيات واألوقاف العامة وحنوها  –شكل مشاريع ةابتة 

لسد احلاجيات املتجددة كاإلطعـامس وامستضـافة ومكافـآت اخلطبـاء والـذاكرين      
 .(1)وغريها

توفر الصالحية الفنية واألخالقية للمبلغس وميكن اعتبار الزائر هنا مطلقال عنصـرال    .3
 بتلك الصفات املذكورة.  حلىيت التبليغيال فاعالل ابد

استخدام منوج التبليغ واستغالل األدمغة املفكرة الـو جتعـل مـن تلـك الشـعرية       .4
عنصرال تبليغيال قادرال على إيصال الرسالة الو كان ألجلوا خروج اإلمام والتضـحية  
بنفسأل الزكية. ان زيارة األربعني بوصفوا عنصرال تبليغيال قد أسومل إسواما كـبريا  

نقل الصورة امجيابية عن أهل البيل)عليأل السالم( عن طريـق تلـك املسـريات    يف 
املليونية وما يرافقوا من ذكر مآةر أهل البيل)عليأل السالم( وتضـحياهتم يف سـبيل   
نصرة اإلسالمس مبا يتناسب وفوم املخاطبني من أتباع بيل النبوةس وحىت غري األتباع 

م( وخلودها. لقد أةبتل األيام السابقة ان ممن يتعاطف مع هنضة احلسني)عليأل السال
زيارة حبجم زيارة األربعني عصّية على امندةار ألهنا جتسد استمرارية منـوج اإلمـام   

رو ان قلنا ان هذ  الزيارة اخـذ يتسـع   ـغ احلسني)عليأل السالم( وأهداف ةورتألس فال
والشعبية بكل  ويشع نور ةوريتوا اخلالقةس وهذا ما يدعونا اىل حث اجلوات الرمسية

فئاهتا على اعتبار تلـك املناسـبة رمـزال صـاحلال لتفعيـل املنـوج الرسـايل وأهـداف         
احلسني)عليأل السالم( اخلالدة الو هي اومل واخريال اهداف رسالة اإلسـالم بعينـوا.   

 .(2)فسالم عليأل يوم ولد ويوم استشود ويوم يبعث حيال
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 االربعين رابعًا: الرضا والقاسم المشترك في زيارة

يوجد جامع مشترك بني الناس موما اختلفوا يف الواهنم والسنتوم وهوياهتم وموما 
تباعدوا يف الزمـان واملكـان الـذي يعيشـون فيـألس وهـو )احلـب والـبغض( او )الرضـا          
والسخط( النابعان من فعل القلبس وهذا اجلامع املشترك يؤدي اىل اعتبارهم امة واحدة 

اشتراكوم يف جريان السنن امهلية عليومس واشتراكوم يف نتائج امعمال كما انأل يؤدي اىل 
عتبارهم اصبحوا جسمال واحدال اذا اشتكى منأل عضـو  تـداعل لـأل    اامجيابية او السلبية ب

سائر امعضاء بالسور واحلمىس ومن هنا ورد عن اممام علي )عليأل السالم( انأل قال )ايوا 
السخطس وامنا عقر ناقـة مثـود رجـل واحـد فعموـم اهلل      الناس امنا جيمع الناس الرضا و

ــا(   ــو  بالرض ــا عم ــذاب مل ــادمممنَي﴾   (1)بالع ــَبُحوا َن ــا َفَأص  ــاىل ﴿َفَعَقُروَه ــال تع                           (2)وق
وعنأل )عليأل السالم(: )الراضي بفعل قوم كالداخل فيأل معوم وعلى كل داخل يف باطـل  

كما يشترك الناس يف العقاب لرضاهم بـاحلرامس كـذلك    (3)(امثان امث العمل بأل والرضا بأل
يشتركون يف الثواب وحسن اجلزاء لرضاهم بأل حىت ولو كان بينأل وبني القائمني بأل فاصلة 

امرال فكرهأل كـان كمـن    الزمان واملكانس عن اممام الباقر)عليأل السالم( انأل قال:)من شود
ويف زيارة أربعينية سـيد الشـوداء    س(4)غاب ومن غاب عن امر فرضيأل كان كمن شود (

وأيب األحرار اإلمام احلسني )عليأل السالم(س وبالرغم من أن جتمع أكثر مـن أربعـة عشـر    
مليون إنسان يف مدينة صغرية )كربالء املقدسة( إلحياء مناسبة ما يشـكل حـدةال فريـدالس    

مميزات أخرى حيث ليس ملثل هذا احلشد البشري العظيم من مثيل يف العانس لكن هناك 
للحدث الكربالئي جعلل زيارة أربعينية سيد الشوداء اإلمام احلسـني )عليـأل السـالم(    
حدةال أكثر فرادة وأكثر إهارالس فلم يذكر تاريخ األزمان الغابرة واحلاضـرة أن حـب أتبـاع    
ــدام    ــدهم دفعوــم ألن يقطعــوا مئــات الكيلــومترات ســريال علــى األق إلمــاموم أو قائ

األهل والعيال لزيارة ضريح )إمـاموم املقتـول(س فيتركـون جتـارهتمس     مستصحبني معوم 
والـربد   شـديد ويتقوون على علل أجسادهمس ويغـالبون مهـومومس ويصـارعون احلـر ال    

                                                           

 .199هنج البالغة اخلطبة ( 1
 .157سورة الشعراء ِية ( 2
 .4/40هنج البالغةس( 3

 .456حتف العقولس (4
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القارص والعواصف واألمطارس ويبذلون األموال واألرواح غري مبـالني لسـيوف قطعـان    
غـزواهتم املتوحشـة الداميـة.    القتل والتكفريس وغدرهم األسودس وسـياراهتم املفخخـةس و  

والذي يدهش أيضال يف ذلك املشود األربعيين يف مدينة كـربالء املقدسـة انـدفاع انـبني     
الزائرين للبذل واإليثار والعطاء بينما يـتملكوم شـعور جـارف بـأهنم ن يقـدموا شـيئال       

 لـ)إماموم املظلوم( الذي قدم هلم كل شيء.

ينية تؤكد الوقائع أن احلسني )عليوم السالم( هـو  بعد عام وأربعينية بعد أربع العام
الطريق األوىف الذي بأل يستكمل بنو البشر إنسانيتومس وأن احلسني )عليـأل السـالم( هـو    
السبيل األوةق الذي بأل يلتقي الناس على مائدة العدل واحلرية وانبة والسـالم والرفـا س   

ربهـا تتوحـد جوـود املسـلمني     وأن احلسني )عليأل السالم( هو الوسـيلة األهـى الـو ع   
وطاقاهتمس ليتعاونوا على الرب والتقوى مـن أجـل خـري أنفسـوم و تمعـاهتم وأوطـاهنم       
واإلنسانية مجعاءس األمر الذي يستوجب على اجلميع مسؤولية إيصال )قيم كربالء( بأهم 

  .(1)لغات الشعوب اىل أقصى بقاع العان

  

                                                           

 .15مثار الوحدانيةسمصدر سابقس صالشيخ رحيم امسديس قطف ( 1
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  .)عليهم السالم(البيت أهل مظلومية تبليغ في األربعين زيارة خامسًا: دور

زالـل تظـاهرة حسـينية فاضـحة      مـا ان زيارة األربعني بتجمورها املليوين كانل و
للزيف والتزييف الذي غطى على مساحات واسعة من فكر اجلموور املسلم املـتعطش  
ملعرفة احلقائق كما هيس حىت أضحى ذلك اجلموور َلا ُيفـرُِِّق بـني الشـعارات الصـادقة     

ك الكاذبة الو م متتلك مقومات البقاءس األمر الذي يسبب الفتنة فعـال أو يشـعلواس   وتل
ومن مث حيجب الرؤية الواضحة عن النفوس الربيئة الـو تتـأةر بالشـعار وم تغـوص يف     
أعماق األمورس من هنا جاءت زيارة األربعني لتمثل انتصار الشعار الصادق علـى رهافـة   

التوافـق واملتحـامس فـان اجتمـاع   موعـة مـن النـاس         السيف الظانس ولتخلق روح
واحتادهم يف عمل ما بدافع العقيدة سيولد م حمالة  وشـائج وةيقـة بـني األفـراد ويعـزز      
العالقات امجتماعية بينوم مسيما وان العامل املشترك بني اجلميـع هـو عمـل عبـادي     

سـم زيـارة األربعـني ونشـاط     يبغي من ورائأل نيل الثواب وهذا ما ينطبق متامال علـى مرا 
مواكبواس مضافال ام أهنا دعوة صادقة للسالم يرتفع نداؤها ليغطـي علـى طبـول الظلـم     
الزائفةس ان زيارة األربعني هي جتسيد لقتل الظلمة والطغاة بـال قتـالس وقـد اةـار ذلـك      

التشنيع حفيظة الظاملنيس فجّدوا يف منع املوالني من احياء تلك الشعريةس والتنكيل همس و
عليوم مبختلف األساليبس من هنا كانل زيارة األربعني عمال إعالميا ضخماس وتبليغيـا  
بالغ الصعوبة والتعقيد لكنوا يف الوقل نفسأل تكشف املعان احلقيقية للدينس فوي جتعل 
من اإلنسان مادة للرسالة ذلك اإلنسان اجملرد من كل األسلحة ام سالح الـومء واحتـرام   

و يف زيارة األربعني كائن مقدس ميشي حنو قبلة الطوـر والقداسـة م يتعـدى    الذاتس فو
حدود س ميشي على سكينة ووقار عاملال حبرمة الدماء وقداستواس كما قرر اإلسـالم ذلـكس   
 فاهلل تعاىل يقول ﴿َمن  َقَتَل َنْفسال ِبَغري َنْفٍس َأو  َفَساد  يف اَلأر ِض َفَكَأمنا َقَتَل الَناَس ِجميعال

وكما أكدت عليأل الروايات الشريفة الواردة  (1)َوَمن  َأح َياَها َفَكَأنَِّما َأح َيا الَناَس ِجميعال﴾
 عن أهل البيلس نذكر من ذلك:

                                                           

 .32املائدة: من اآلية( 1
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يا ابا ذر سباب املسلم فسـوقس وقتالـأل   » عن أيب ذر عن النيب)ص( يف وصية لأل قال:  .1
 .  (1) (كفرس واكل حلمأل من معاصي هللس وحرمة مالأل كحرمة دمأل

سباب  املسلم فسوقس وقتالأل » عن أيب بصري عن ايب جعفرس قال: قال رسول اهلل)ص( .2
 .(2)(كفرس وأكل حلمأل معصية هللس وحرمة مالأل كحرمة دمأل

لقد استوعبل زيارة األربعني كل تلك املعاين واإلشاراتس وعمقـل عشـق ةـورة    
اإلمام احلسني)عليأل السالم( يف قلوب وضـمائر النـاس باعتبـار  مـا خـرج ام لطلـب       
اإلصالح يف أمة جد )ص( ِمرال باملعروف ناهيال عن املنكرس وهذا هـو هـدف اإلمـام يف    

رج أشرا وم بطرا وم مفسـدا ومظامـا وامنـا    اين ن أخ»خروجألس اذ قال)عليأل السالم(: 
« هنـى عـن املنكـر   أمة جدي حممد)ص( ِمر بـاملعروف و أخرجل لطلب امصالح يف 

وهذا ما ينبغي ان يكون شعارا لزيارة األربعني على مدى الدهر. لقد كانل تلك الزيارة 
هـمس ألن  العظيمة سباقة يف رفع راية اهل البيل )عليـأل السـالم( وإمسـاع دعـوهتم لغري    

متيزهم بإحياء تلك املناسبة ومواظبتوم على رفع شعائر احلب والومء فيواس وتأكيـدهم  
على ظالمة أهل البيل)عليأل السالم( واستثارهتم للعواطف مبناسبة ذلك يلفـل أنظـار   
اآلخرين إليومس وحيملوم على امحتكاك همس والتعرف على ما عندهمس ومسـيما  ان  

يكون غالبا بنحو مثري وملفل للنظرس يساعد على ذلك كلـأل تأييـد   احياء هذ  املناسبة 
اهلل تعاىل هلذ  الطائفة املنصورةس فوا حنن نرى هذ  اميـام اةـر هـذ  الزيـارة وغريهـا يف      
الفات نظر العان وتوجيـأل وسـائل اإلعـالم املختلفـة حنـو فاجعـة الطـف يف موامسوـا         

ملـوالني يف احيـاء تلـك املناسـبة وغريهـا      املشوودةس لينظر العان بعينأل مـدى اسـتماتة ا  
مضحني بالغايل والنفيس يف سبيل إحيائواس غري مكترةني باملخاطر والظروف الـو قـد   

وذلك يفسر ماروا  معاوية بن وهب من دعاء اإلمـام  » تكون غري مويأة لتلك الشعائر.
الظروف الو لعلمأل بتلك  –الصادق )عليأل السالم(س لزوار اإلمام احلسني)عليأل السالم(

اللـوم ان أعـداءنا عـابوا علـيوم     »حيث قال  –قد يكون فيوا خماطر مّجة على املوالني 
فناس فارحم خبروجومس فلم ينووم ذلك عن الشخوص إليناس خالفا منوم على من خال

ا الشمسس وارحم تلك اخلدود الو تتقلب على حفرة ايب عبـد  تلك الوجو  الو غريهت

                                                           

 .537اممايلس الطوسيس ( 1
 .8/598وسائل الشيعةس امسالميةس ( 2
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ارحم تلك األعني الـو جـرت دموعوـا رمحـة لنـاس وارحـم تلـك        اهلل)عليأل السالم(س و
 .(1)القلوب الو جزعل واحترقل لناس وارحم تلك الصرخة الو كانل لنا

 ماشيًا. الحسين)عليه السالم( ماماإل زيارة سادسًا: استحباب

دأب حمبو أهل البيل )عليوم السالم( على زيارة اإلمـام احلسـني )عليـأل السـالم(     
أي بعـد   –مشيال على األقدام ومن كل فجٍّ عميقس وذلك يف اليوم العشـرين مـن صـفر    

يفوموـا ام مـن    م وهلم يف ذلك غايات (2)اإلمام)عليأل السالم( استشواداربعني يوما من 
تذوق رحيق املوامةس وترىب على غذاء التضحية الـذي م يقـدم ام يف موائـد ِل البيـل     

 العامرة بالتقوى وخوف اهلل تعاىل يف السر والعالنيةس ومن هذ  الغايات:

احلسني)عليأل السالم( وخطأل الثوري ويأخذ هـذا  الـومء شـكالل     لإلمامء مجتديد الو .1
 دية الزيارة مشيال على األقدام ومن مناطق بعيدة جدال.استثنائيا يتمثل بتأ

يف التعامـل   تدريب النفوس املشتاقة لرؤيا احلسني)عليأل السالم( على األناة والصـرب  .2
مع األمورس فالسري أليام عديدة ويف أماكن نائية خالية من العمران يعترب جتربة م ميكن 

 إلغاء تأةرياهتا الروحية حبال من األحوال.
ال رسالة واضحة ملن م يفوـم عالقـة املـوالني ألهـل البيـل )علـيوم السـالم(        إرس .3

بأئمتومس بأن تلك العالقة هي عالقة غري طبيعيةس تذوب عنـدها املسـافات وترتفـع    

                                                           

 .17مصدر سابقسص الشيخ رحيم امسديس قطف مثار الوحدانيةس( 1
 فجـرى  العـرب  ومنـوم  السـامية  وباخلصـوص  الشرقية الشعوب عند خاصة دممت األرقام لبعض أن يبدو. 2

 مـرات  اربـع  الرقم هذا القران يف ورد حيث« ااربعون» امرقام تلك ومن ذلك وأقر اعتادو  ما على امسالم
 علَي أحصى من»امةر يف وورد« 15 ِية وامحقاف 42 وامعرافسِية س26 واملائدةسِية 5 ِية البقرةس سورة»

 صباحا  اربعني هلل اخلص من» اخر حديث ورد مثلأل يف اناس للربقي ويف« اجلنة دخل فقد حديثا أربعون
 اربعـني  كـان  لربـأل  عيسـى  صـيام  ان التـوراة  وتـذكر  53/326حبار امنوارس«يديأل على احلكمة ينابيع جرت

 حـد  وان يومـال  اربعـون  هـو  املـرأة  عند النفاس اكثر ان: وافقأل ومن حنيفة ايب عند الفقأل يف وجاء متواصلة
 ل على الوحي نزل وقد الليل صالة يف مؤمن اربعني الدعاء ويستحب يوما ل اربعون السعة حال امحتكار

 اربعـني  تسـتغرق  كانـل  املوتى حتنيط عملية فان املصرية احلضارة ويف عاما اربعون وعمر ( ص)اهلل رسول
 . منوم صار يوما اربعني القوم عاشر من كل: يقال الشعبية امثالنا ويف.  الدفن مراسم بعدها وتتم يوما
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وصولس فوي عالقة أةريية خارج نطاق  حجب املسافاتس فال فرق بني الوصول والال
 الزمان واملكان.

ا اإلمام احلسني)عليأل السالم( حني  رجعوا من الشام اىل التأسي وامقتداء مبسري سباي .4
إن كنتم يا عيال احلسني قاسيتم حر اهلجـريس ووعثـاء   »املدينةس فكأن انبني يقولون 

السفرس فان حمبيكم مسافرون على مدى التاريخس ومواسون لكـم يف كـل سـنة متـّرس     
 حاملني على أكتافنا شدو اخللود ونشيد التضحية.

الروايات الواردة عن أهل البيل)عليأل السالم( على جتديد هذ  الزيـارة  ولقد حثل 
 وغريها مشيأ على امقدامس متقربني بتلك الشعرية اىل اهللس ومن هلذ  الروايات:

يا »: ما روي عن احلسني)عليأل السالم( بن ةوير بن أيب فاختةس قال: قال ابو عبد اهلل .1
 ني)عليأل السالم(س ان كان ماشيال كتـب حسنيس من خرج من مزنلأل يريد زيارة احلس

اهـل   لـأل مـن   بكل خطوة حسنة وحط ها عنأل سيئة حىت اذا صار باحلائر كتب  لأل
 .(1)املفلحني

يـا علـي زر احلسـني)عليأل السـالم( وم     »روي عن ايب عبد اهلل)عليأل السالم( قال:  .2
لبكل خطوة تدعألس قلل: ما ملن زار  من الثواب ؟ قال: من أتا  ماشيال كتب اهل لأل 

 .(2)عنأل سيئةس وترفع لأل درجة يحسنة وحم
روي عن ايب سعيد القاضيس قال: دخلل على أيب عبد  اهلل)عليأل السالم( يف غرفـة   .3

من أتى قرب احلسني ماشيال كتب  لأل بكـل خطـوة وبكـل قـدم     »لأل فسمعتأل يقول: 
 .(3)يرفعوا ويضعوا عتق رقبة من ولد إمساعيل

يث عامة وليس فيوا تقييد بزيارة األربعنيس وحنن نقول: وقد يقول قائل: هذ  األحاد
حلسـني)عليأل السـالم( مشـيال بالزيـارة     انعمس فـنحن م نّقيـد اسـتحباب زيـارة اإلمـام      

امربعينيةس ولكن فلسفة الزيارة مشيال وحقيقتوا تتجلى يف خصوص زيارة األربعنيس ألهنا 
                                                           

 .431املقدسةسص سقم12الشيعةسج احاديث املاليريسجامع املعزي امساعيل الشيخ( 1

 التــراثسقم ألحيــاء البيــل  ِل سمؤسســة10 الشــيعةسج العامليسوســائل احلــر احلســن بــن حممــد الشــيخ( 2
 .342املقدسةسص

 .نفسأل املصدر( 3
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سـى مبصـاب ايب عبـد اهلل)عليـأل     جتديد حلادةة عاشوراء وتكريس استمرارية احلـزن واأل 
السالم(س ذلك املصاب الذي ميأل القلوب مّهال وشقاًء م ينتويس فزيارة األربعني هـي أول  
زيارة بعد عاشوراءس فاستحقل ان تكون بعظمة وخلـود عاشـوراءس وم يتـأتى اخللـود     

ويفيض منوا  بد من تظاهرة جتتّر احلزن. بزيارة خاطفة يزول أةرها بعد أيام  قالئلس بل م
 التقوى واخلشوعس

 الصّديقونس ام يفعلوا م رائعة بتضحية إمامنا أحياها الو تعاىل اهلل بأيام ليذكر
 يغمر  طريق يف العظيمة اخلطوات تلك وخطا الصاحلنيس دروب يف مشى ملن فونيئال
 وحجـر  الربيـة  رمـال  حتفظـأل  واحـد  بصـوت  ينـادي  فالكل وبركاتألس برمحتأل الباري

 .الدروب
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 الخاتمة

 – الفاجعـة  صـارت  حيث وجألس أكمل على هدفوا الطف فاجعة حققل لقد
 وأشـعرهتا  غفلتواس من ونبوتوا األمةس ضمري هزت مدوية صرخة – املتقدمة بأبعادها
 الـذي  اجملتمـع  بـني  السـحيقة  وبـاهلوة  الباطلس ودعم احلق خلذمن واخلسران باخليبة
 فاجعـة  ِةار ومن .عليأل تكون ان منوا وجل عز اهلل اراد الذي الديين والواقع تعيشأل
 األطوـارس  األئمـة  أركاهنـا  وشـّيد  قررها الو الزيارات تلك العظيمةس وإفرازاهتا الطف
 وأئمتـوم  (السالم عليوم) البيل ألهل اخلّلص واألتباع املوالني بني وةيقا رابطال لتظل

إّنمـا ُيريـُد اهلُل   ) بقولـأل  اهلل طّورهم الذين الدينس ومعدن الرسالة مادة هم الذين الكرام
هي  اخلالد  الزيارات تلك ومن(1)(لمُيْذهمَب َعن ُكُم الرِّج َس أه َل الَبي لم وُيَطوَِّرُكم  َتْطِوريال

 واعتربها الكرام األئمة عليوا وحث الناسس بني وطار صيتوا ذاع الو األربعنيس زيارة
 والربكات الروحانية امةار من وهلا املؤمنس عالمات العسكري)عليأل السالم( من اإلمام

 الرائعة الشعري تلك على انافظة األخيار املؤمنني فعلى الركبانس بأل سارت ما الدنيوية
 جحـ  فوي اجلاهليةس واألحقاد الطائفية أدران من قلوهم وتنظف املسلمني توّحد الو

 اإلمـام  زيـارة  ان األةـر  يف ورد للحسـني)عليأل السـالم( وقـد    زيـارة  هـي  مبـا  ِخـر 
 عبـد  ابو قال)لسدير: طويل حديث ففي وعمرةس حجة تعدل )عليأل السالم( احلسني

 مجعة كل احلسني)عليأل السالم( يف قرب تزور أن عليك وما سدير يا  )عليأل السالم(اهلل:
 :فقال كثريةس فراسخ وبينأل بيننا ان فداك جعلل قلل .مرة يوم كل ويف مرات مخس

 تتحـرى  مث السـماءس  اىل رأسك ترفع مث ويسرةس مينة تلتفل مث سطحك فوق تصعد
 عليك السالم  عبد اهلل أبا يا عليك السالم :تقول مث احلسني)عليأل السالم(س قرب حنو

 يف فعلتأل فرمبا :سدير قال .وعمرة حجة والزورة زورةس لك يكتب وبركاتألس ورمحة اهلل
 لقبة يرنو وهو التراب وعال  رجليأل أدمى مبن فكيف. (2)(مرة عشرين من أكثر النوار

 وقبول والعافية األجر اهلل نسأل احلسني)عليأل السالم(س )عليأل السالم( ولربكات احلسني

                                                           

 .33امحزابس ( 1
 .4/589الكايفسالكليينس  ( 2
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 ووفقنا بعدس ومن قرب من احلسني)عليأل السالم(  اإلمام زار من لكل والزيارة الدعاء
 .السميع العليموهنجأل انأل هو  احلسني)عليأل السالم( إلّتباع وإياكم تعاىل اهلل

 

  



﴿59﴾ 
 

 المصادر

 القرِن الكرمي. .1
 .2015الشيخ رحيم امسديس قطف مثار الوحدانية يف الزيارة امربعينيةس .2
هادي الشيخ طألسخطوات املتقني يف مثار زيارة امربعـنيس العتبـة العباسـية املقدسـةس      .3

 قسم الشؤون الفكرية والثقافيةس شعبة امعالمس وحدة الدراسات والنشـراتس بـدون  
 سنة الطبع.

س الــدار امســالمية للطباعــة والنشــر 2سط3امللحمــة احلســينةسجمرتضــى مطوريس .4
 .1992والتوزيعس 

ِية اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيمس فاجعة الطـف ابعادهـا مثراهتـا توقيتـواس      .5
 .2010س3ط

 س قم املقدسة.12الشيخ امساعيل املعزي املاليريس جامع احاديث الشيعةسج .6
سمؤسسـة ِل  البيـل   10بن احلسن احلر العامليس وسـائل الشـيعةسج    الشيخ حممد .7

 ألحياء التراثس قم املقدسة.
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المناعة النفسية لدى طلبة كلية التربية 

ربعينية لإلمام الحسين المواظبين على الزيارة األ

 )عليه السالم( وغير المواظبين
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 الملخص

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصـّديقني  السـالم  عليوم واألئّمة األنبياء من وتعاىل سبحانأل اهلل أولياء زيارة ُتعدُّ
 الشـعائر  مـن  بعـد  وعـن  قرب عن ومماهتمس حياهتم يف والفضلس العلم وأويل والشوداء

 يومنـا  وإىل وسـلم  وِلـأل  عليأل اهلل صلى النيب عود منذ املسلمون عليوا درج الو اإلهلية
 إىل والذهاب الشوداءس أو األئمة أبناء أو األئمة أحد تربة عند احلضور تعين والزيارة. هذا

 اهلل إىل التقـرب  وسائل من وسيلة حقيقتوا يف وهي املقدسةس والعتبات الشريفة املشاهد
 .وجل عز

 حيـث  )عليـأل السـالم(   احلسني لإلمام امربعينية الزيارة الزيارات على اممثلة ومن
 وعمقوا واقعوا مع ينسجم بشكل وتنقيبا حبثا إشباعوا من مبد ظاهرة الباحثون يعدها

 ديين غري أم كان دينيا السلوك من – عام كل يف تتجدد – تكرارية دينية ظاهرة باعتبارها
 أصـل : قيـل  لـذا  تـذكر  فائـدة  دون سـدى  ويذهب عشوائيا سيكون للفكر خيضع ن إذا

 والباعـث  انرك يكون رصني فكر إىل املستند السلوك أن ذلك إىل أضف فكرة السلوك
 مقـام  يف ودقـة  وحرصـا  التزامـا  تولد الفكر منشئوا اإلنسان ذهن يف راسخة قناعة عليأل

 .التطبيق

 مـن  تعـد  الروحيـة  والقـيم  العليا واملثل باهلل األميان أن اىل تشري األحباث كانل وملا
  Frankl 1982 فرانكـل  مـا يؤكـد    مـع  هذا ويتسق املصاعب لتجاوز املومة املصادر

 موضـوع  ارتبـاط  وان. الشدائد حتمل يف والديين الروحي اجلانب أمهية على يشدد الذي
 امربعـني  زيارة وباألخص والصاحلني وامولياء لألنبياء املقدسة واملراقد األضرحة زيارة

 احلسن اإلمام تفسري يف ورد حيث َبآخر أو بشكل بالدين )عليأل السالم( احلسني لإلمام
 إحـدى  وصـلوات  بـاليمني  التخـتم : مخـس  املؤمن عالمات: ))عليأل السالم( العسكري
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 فضـول  أةـار  (1)(األربعني وزيارة اجلبني تعفري الرحيم الرمحن اهلل ببسم واجلور ومخسني
 :على للتعرف الباحثة
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 .اجلامعة طلبة لدى النفسية املناعة مستوى .1
 لإلمـام  امربعينيـة  الزيـارة  علـى  املواظبني الطلبة بني النفسية املناعة يف الفروق دملة .2

 .املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني
 لإلمـام  امربعينيـة  الزيـارة  علـى  املواظبني الطلبة بني النفسية املناعة يف الفروق دملة .3

 .اجلنس متغري حبسب املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني

 

( 2010 اجلبـار  عبـد ) مقيـاس  بتبين الباحثة قامل احلايل البحث اهداف ولتحقيق
 اسـتخراج  وبعـد . فقـرة ( 30)مـن  النوائية بصورتأل يتكون والذي النفسية املناعة لقياس

 على املقياس بتطبيق الباحثة قامل وةباتس صدق من للمقياس السيكومترية اخلصائص
 بالطريقـة  اخـتريوا  املستنصـرية  اجلامعـة / التربيـة  كليـة  طلبة من وطالبة طالب( 200)

 .القصدية

 املناعـة  مـن  جيـد  مبسـتوى  عامة يتمتعـون  بصورة الطلبة بأن النتائج اظورت وقد
 الزيـارة  علـى  املواظبـة  حبسـب  النفسـية  املناعـة  يف فـروق  وجود اظورت كما النفسيةس

 الباحثـة  أعطـل  النتـائج  ضـوء  ويف. اجلنس متغري حبسب فروقا تظور ن فيما امربعينية
 .واملقترحات التوصيات بعض
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 الفصل األول

 أواًل: مشكلة البحث

 النفسـية  والصحة للسعادة مصدرال ُيعد الدين أن اىل Pargament 2002 يؤكد
 وأكـد ( 1)والعضوية النفسية مواردهم لتقنني امفراد تدفع الو الضاغطة املواقف يف ويفيد

Grotberg 1993 الفـرد  مقاومـة  زيـادة  يف امخالقية وبالقيم باهلل امعتقاد أمهية على 
 النفسـية  امضطرابات عليوم تظور الذين امفراد لدى املناعي اجلواز أن اذ .(2) للضغوط

 امفـراد  جيعـل  النفسـية  املناعة ضعف وأن ضعيفال يكون النفسي للضغط التعرض بعد
 . (3) الضغوط مواجوة عن عاجزين

 وأن الضـغوط  ملواجوة ةابتة استراتيجية توجد م أنأل النفسية الصحة علماء ويؤكد
 الضـغوط  مواجوـة  عمليـة  وأن س(4) أنفسنا من ها نقوم الو تلك هي استراتيجية أفضل

 اجتماعيـة  ومـوارد  واملرونـة  واملعتقدات الديين التسامح: ومنوا املوارد من عددال تستلزم
  –وهـي  جسدية ومواردس مالية ومواردس امجتماعية واملساندة امجتماعية الفرد كعالقات

 علـى  وقدرتـأل  وطاقتـأل  والنفسـية  اجلسـمية  الفـرد  صـحة  ويشمل –الذايت املناعة جواز
 . (5) التحمل

 مـن  وسـيلة  حقيقتـوا  يف -الزائر نظر وجوة من – املقدسة املراقد زيارة كانل وملا
قلبيـةس   نبـة  وترمجـان  رفيـعس  شـعور  عـن  تعرب حيث. وجل عز اهلل إىل التقرب وسائل

 للتسلية الزيارة تكن فلم الزائر على وتربوية نفسية اةار لأل اهلل أولياء جانب إىل واحلضور
 تعـاىل  اهلل إىل التقرب ها يراد وبدنية روحية عبادة هي بل دنيويال عمالل وليسل والترفيألس

 عبـادي  عمل هي وإمنا ميلس إلنسان تكرمي  رد تكن ن أهنا كما الصاحلني عباد  بتكرمي

                                                           

1) Pargament, 2002 P.44. 
2) .Grotberg,2000,p.15 
  .87صس 2002س صاه( 3

 .26صس 1998س اخلزمي( 4

 .56صس 1999سشكري( 5



﴿67﴾ 
 

 الزائـرس  شخصـية  تـبين  وفكريـة  وعقائديـةس  تربويةس أبعاد ذات وتعاىل تبارك هلل خالص
 .وعقيدتأل املزور مسرية إىل وتشد 

 والضـيق  بالضـغوط  مليئـة  بكوهنـا  تتسـم  عصـرنا  مـن  الراهنة املرحلة ان وحيث
 عنـف  مـن  فيوـا  مـا  جانـب  اىل املتحققـة  غري والرغبات الطموحات وكذلك والتوترس

 املـتغريات  مـن  اهلائـل  احلجـم  أن اذ. (1)بـاحلروب  مقرون أسر وتفكك أليمة وحوادث
 املاضية السنوات خالل خاصة بصورة والعراقي عامة بصورة الفرد هلا خيضع الو السلبية

 مـن  العديـد  خلـق  علـى  تسـاعد  كلوا  املتزايدة فالضغوط كافةس احلياة نواحي اىل أمتد
 يعيشـوا  الـو  املرحلة وليد الفرد ألن وذلك. (2) امنسان حياة يف وامضطرابات التوترات

 واجملتمـع  واجلسـمية  النفسـية  صـحتأل  يف تأةريهـا  يـنعكس   تمعـأل  وظروف  تمعأل يف
 .والتوترات الضغوط من يعاين  العان هذا يف اجملتمعات من كغري  العراقي

 اجلسـمية  احلالـة  وتتـأةر  واحـدةس  نفسية كوحدة البيئي حميطأل يف يسلك وامنسان 
 يف يـؤةر  نفسـي  اضـطراب  يوجـد  م انـأل  نعلم وحنن. صحيح والعكس النفسية باحلالة
س والـنفس  اجلسم بني الوةيق امرتباط توضح عديدة أدلة وهناكس اجلسم دون من النفس

 امحـرار  اىل يـؤدي  اخلجـل  وانفعـال  القلـب  ضربات تسارع اىل يؤدي الغضب فانفعال
 يتـأةر  اذ للـنفسس  الفسـلجي  اممتداد اجلسم ويعد ونفس جسم امنسان وأن. (3)الوجأل
 .(4)ايضا فيوا ويؤةر امنسان تعتري الو النفسية باحلامت اجلسم

 قـدمي  باجلسـم  النفس عالقة عن واحلديث معروفة فكرة واجلسم النفس وحدة أن
 تغـري  يصـحبأل  نفسـي  تغـري  وأي نفسـي  تغـري  يصـحبأل  عضوي تغري فأي امنسان قدم

 سـقم  َهمـألُ  َكُثـرَ  َمـنُ :) وسـلم  وِلـأل  عليأل اهلل صلى حممد  اهلل رسول قال  اذس عضوي
 يتـبني (. اهلـرم  نصف واهلم اجلسد يذيب اهلم: ))عليأل السالم( علّي اإلمام وقال س1( َبدَنأُل

                                                           

  .99صس 2001س وسان القيسي( 1
 .1صس  2001سواخرون التكريو( 2

  .36صس 2001س واخلطيب الزيادي( 3
  .31صس 2001س يونس( 4
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 يف يـؤةر  منـوما  فكـل  التـأةري  تتبـادمن  اجلسـمية  والناحية النفسية الناحية أن ذلك من
 .(1) وسقمال وصحةل وضعفال قوةل امخرى

 اقسـام  خمتلـف  يف الـنفس  علـم  ملادة كتدريسية الباحثة تواجد خالل ومن سبق مما
 اةـار  لطلبتـوا  املختلفـة  السـلوكيات  مـع  وتعاطيوـا  املستنصرية اجلامعة يف التربية كلية

 البيـل  أهـل  ووفيات مواليد من املختلفة الدينية املناسبات يف الطلبة بأل يقوم ما انتباهوا
 شـكل  )عليأل السالم( ألهنـا  احلسني لإلمام امربعينية الزيارة وباخلصوص السالم عليوم

: )عليـأل السـالم(   العسـكري  احلسـن  اإلمـام  تفسـري  يف ورد حيـث . التدين اشكال من
 اهلل ببسـم  واجلوـر  ومخسـني  إحـدى  وصـلوات  باليمني التختم: مخس املؤمن عالمات)

 (.األربعني وزيارة للجبني والتعفري الرحيم الرمحن

 لدى النفسية املناعة مستوى ما:  اآليت التساؤل على لإلجابة احلايل البحث جاء لذا  
)عليـأل   احلسـني  لإلمـام  امربعني زيارة على مواظبتوم حبسب خيتلف وهل اجلامعة طلبة

 السالم(؟
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 ثانيًا: أهمية البحث

 تؤكد الو املوضوعات يف األخرية السنوات يف النفس علم اهتمام تطور من انطالقا
 امجيــايب الــنفس بعلــم يــدعى والــذي امنســانية للشخصــية امجيابيــة النــواحي علــى

Positive  Psychology  امجيـايب  باجلانـب  امهتمـام  ضـرورة  على يؤكد والذي 
 مـع  الكفء التعامل على قدرة أفضل  جيعلوا ومبا لأل الداخلية احلياة أةراء مث ومن للفرد

  مع التوجأل هذا وينسجم بأل انيطة املواقف أصعب

 اممريكيـة  النفسـية  للرابطـة  األسبق الرئيس Seligman1999 سيلجمان دعوة
 (APA  )اكثـر  احليـاة  جيعـل  مـا  على النفس علم يعمل أن ضرورة على يؤكد والذي 

 أكـد  مـا  وهـذا . (1) لأل الراحة حيقق ما وكل  والعدالة  املتزام نشر واىل وإنتاجالس سعادة
 الشخصـية  يف امجيابيـة  اجلوانـب  بدراسـة  امهتمـام  ضرورة يف Maslow ماسلو عليأل

 .(2) امنسانية

 العلـوم  بإمكـان  أن(    (Seligman & Csikszentmial,2000يـرى  اذ 
 امنسانية احلياة حتسن أن  Positive Psychology امجيايب النفس بعلم املتخصصة

 psycho-immunity النفسـية  املناعـة  مفوـوم  ويندرج. (3)باألمراض اصابتوا ومتنع
 امهتمـام  تزايـد   سنوات عشر من أكثر وقبل النفس علم يف امجيايب التوجأل هذا ضمن

 لفوـم  انـاومت  بعـض  وأجريـل  واجلسـمي  النفسي والشد الضغط مقاومة مبصطلح
 امنسان قدرة تعين والو فيواس امساس تشكل الو الوقائية العمليات أو احلماية عمليات

 املقاومة أو الدفاع مبصطلح امدبيات بعض يف ومسيل الضاغطة املواقف على التغلب يف
 يف امختصـاص  الطبيـب  اىل اصـوهلا   يف ترجـع  والـو . (4) وانن الشدائد أزاء النفسية
 عـدّ  الـذي  Hans  Selye سـيلي  هـانس  اجلسـم  لغـدد  اهلرمونية امفرازات دراسة

                                                           

1 ).Seligman,1999,p.566   
  .283صس 1983س شلتز( 2
3 )Seligman&Csikszentmial,2000, p.3.   

4 ).Martens ,2002,p.15   
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. (1)احلـي  الكائن داخل حتدث بايلوجية لعمليات جذور لأل فسيولوجيال  مفوومال  الضغط
 أي الضـغوط  ومقاومـة  التحمل على حمددة مقدرة للجسم أن  Selye سيلي يؤكد اذ
 وإمكاناتأل الفرد على املفروضة املطالب بني توازن هناك كان فاذاس (2)(حمددة نفسية مناعة)

 حيميـأل  الشعور  وهذا  الضاغط املوقف على والسيطرة التحكم على بالقدرة يشعر فأنأل
 وإآلم والربـو  والسـكر  الـدم  ضـغط  كأمراض بالضغوط املرتبطة باألمراض امصابة من

 تؤةر فوي الفرد سيطرة خارج تقع الضغوط مصادر كانل اذا أما. (3) اخل.. والغدد الظور
 .(4) لديأل النفسي املناعة جواز على

 كـل  من البشرية خلالص طريق أقّوم باهلل امميان أن ها املسلم األمور من أصبح وقد
 س الضـغوط  كثرت موما النفسية اجلروح من هلا العاصم فوو  متاعب من لأل تتعرض ما

 وانلَّـذمينَ ))ا :تعـاىل  قـال  اذ عليوا والصرب النفس  اهدة خالل من إم ذلك يتحقق ولن
 أن اىل األحبـاث  أشـارت   اذ. (5)((انمُلح ِسـِننيِا  َلَمـعَ  انهلل وإنَّا ُسـبَلَنا  َلَنٌودمَينمُوم  فمينا َجاَهدوْا

. (6)املصـاعب  لتجـاوز  املومـة  املصـادر  من تعد الروحية والقيم العليا واملثل باهلل األميان
 اجلانـب  أمهيـة  علـى  يشـدد  الـذي   Frankl1983 فرانكـل  يؤكـد   ما مع هذا ويتسق

 من يعد الديين الوازع ضعف أن العلماء أكد فقد. (7) الشدائد حتمل يف والديين الروحي
. (8) السـلبية  ِةارهـا  مـن  والتخفيـف  الضـغوط  مواجوة عن الفرد تعطل الو املسببات
 النفسـي  التحمـل  قوة بني اجيابية عالقة وجود عن  Salavtor 2004 دراسة وأشارت
 لالكتئـاب  كمضادات تعمل النفسي التحمل قوة أن أيضا وأشارس  عامة بصورة والتدين

                                                           

1 ).Shaffer,1982,p.1   
2 ).Selye,1976,p.692   
3 ).Matheny,et.al,1993,p,315   
4 ).Antoni,1987,p.24   
  .(69اآلية) العنكبوت سورة( 5
6 )Wong&Stiller,1999,p.1299.   
  .95صس  1982س فرانكل( 7
  .21صس 2000سعسكر( 8
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 الروحي التوجأل بني اجيايب مرتباط 1998( Young ,et.al) توصل كما. (1)والغضب
 .(2)امخالقي والنمو

 عليـأل  اهلل صـلى  األعظم الرمسول كقرب تعاىلس اهلل أولياء لقبور بالزِّيارة التوجُّأل إنَّ و
 التوسُِّل يف املبارك لوجودهم توجُّأٌل هو إنمما السالمس عليوم الطاهرين واألئّمة وسلم وِلأل
 إذال. اهلل أمـر  حيث من باهلل امرتباط مفووم من يعّزز تعاىلس اهلل إىل هم وامستشفاع هم

 أوملس التموبـة  بـاب  مـن  تعاىلس باهلل العالقة تقوية يف قويٌّ سبٌب املشرمفة املراقد زيارة ففي
 ويثبـل  ةانيـالس  الشمفاعة واسطة هو الذي وسلم وِلأل عليأل اهلل صلى النيب حمبمة باب ومن

 وترَفـعُ  تعاىل اهلل بوحدانيمة امعتقاد أصَل تقّوي الو الرّبانية الّشعائر من الزِّيارة أنَّ بذلك
 الشـعائر  مـن  ولعل . (3)السالم عليوم واألئممة وسلم وِلأل عليأل اهلل صلى النميب مقاِم من

 األحاديـث  من العشرات ويذكر س)عليأل السالم( احلسني لإلمام امربعينية الزيارة املؤكدة
 دممت مـن  هلـا  ملـا  األقدام على مشيال الزيارة واستحباب فضل على تنّص الو الشريفة
 صـغارال  لـأل  مّنـا  والبيعـة  العوـد  وجتديد البيلس ألهل اخلالص ومئنا عن تعلن واضحة
 مـن  هلا مبا األربعني زيارة ان كما سواجلوانح باجلوارح وشعارالس شعورال وقالبالس قلبال وكبارال
 والتربوي امجتماعي التغيري على والباعثية انركية من متلك فكرية عاطفية دينية خلفية

 الـذين  اجلامعة طلبة وهي أم مومة لشرحية تناولأل يف احلايل البحث أمهية تتضح هنا ومن
 املسامهة شأنأل من ما كل دراسة الضروري من كان لذا اجملتمع بناء مومة عاتقوم على تقع
 وتقويتـوا س شخصـياهتم  يف امجيابية اجلوانب وتنمية متينة أسس على شخصياهتم بناء يف

 ميكـن  م اخللـل  ألن. كافـة  جبوانبـوا  الشخصـية  كفاءهتـا  وتنمية الصعاب مواجوة على
 امهنيـارات  هـا  حناصر الو املؤقتة الطوارم واجراءات اجلزئي والترميم بالترقيع اصالحأل
 . السليم النفسي البناء بإعادة وإمناس  املختلفة

 

                                                           

1 )Salavtor,2004,p.38.   

2 )Young ,et.al,1998,p.67.   
  .45ص: هـ1417قولويألس  بن( 3
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 ثالثًا: أهداف البحث

 :على التعرف احلايل البحث هدف
 .اجلامعة طلبة لدى النفسية املناعة مستوى .1
 لإلمـام  امربعينيـة  الزيارة على املواظبني الطلبة بني النفسية املناعة يف الفروق دملة .2

 .املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني
 لإلمـام  امربعينيـة  الزيارة على املواظبني الطلبة بني النفسية املناعة يف الفروق دملة .3

 .اجلنس متغري حبسب. املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني
 

 رابعًا: حدود البحث:

 الصـباحية  الدراسـة  املستنصـرية  اجلامعة/ التربية كلية بطلبة احلايل البحث يتحدد
 (.2016-2015) الدراسي للعام املراحل كافة يف اجلنسني ولكال

 خامسًا: تحديد المصطلحات 

 : يأيت وكما حبثوا ملتغريات تعريفات من يدها حتل وقع ما الباحثة ستعرض

 Psycho-immunity  أواًل: المناعة النفسية

س النفسـي  الـدفاع س املقاومـة س احلمايـة س التحصنيس احلصانة)  مبع ى املصطلح ُدرس
 .  وحدتأل على واحلفاظ امنسان محاية تستودف  الو(  النفسية الطاقة

  :  للمصطلح والباحثني العلماء تعريفات ومن

 يواجووـا  الـو  الضـغوط  امـام  النفسي والصمود  املقاومة: Selye1976 سيلي .1
 .(1)الفرد

 

                                                           

1 )Selye,1976,p.45.   
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 لكـال  املثمـر  املـرن  بـالتكيف  يسـمح  الـذي  الـذات  عمـل : Block1982 بلوك .2
 .(1)واخلارجية  الداخلية الضغوط

   .(2)الشدة امام النفسي والصمود القوة:  1988 كمال .3
4. Atwater1990    :وانافظـة  احلـي  الكـائن  وقاية على تعمل دفاعية فعل ردود 

  .(3)عليأل
 علـى  وقدرتـأل  املختلفـةس  امرهاصات ضد املقاومة على الفرد قدرة: 1992خليفة .5

 .(4)وامرهاق الضغط مصادر حتمل
6. Grotberg 2000  :القـدرة  هـذ   وتقـوى  املشاكلس على التغلب يف الفرد قدرة 

 .(5)وانن الشدائد خبربات حىت
 تتفـاوت  وهـي س باألمراض امصابة من نفسأل حلماية امنسان قابلية: 2010 اللوميي .7

 .(6)آلخر شخص من
 تعريـف  تبنـل  بدورها والو( 2010 اجلبار عبد) مقياس تبنل قد الباحثة إن ومبا

 فان. الفرد يواجووا الو الضغوط أمام النفسي والصمود املقاومة: وهو  Selye  سيلي
 الـو  الكليـة  بالدرجة اجرائيا يقاس  والذي احلايل للبحث نظري كتعريف تتبنا  الباحثة
 .احلايل البحث يف املتب ى املقياس فقرات على املستجيب عليوا حيصل

  

                                                           

1 )Grotberg,2000,p.14.   
  .284صس 1988س كمال( 2

3 )Atwater,1990,p.109.   
  .27صس 1992س خليفة( 4
5 )Grotberg,2000,p.4.  
  .4صس  2010س اللوميي( 6
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 ثانيًا: المواظبة

 :لغة املواظبة . أ
 ) اسم ( مصدر َواَظَب  مواَظبة:

: املُدَاَوَمُة س اْلُمَواَكَبُة س مثابرة س استمرار املرء يف نشـاط أو عمـل دون أن   اْلُمَواَظَبُة 
س واملفعـول  ُمواظمب س فوو مواظبةل على يواظب س واظَب / واظَب يتعب أو ختور عزميتأل 

 .على األمر: ةاَبَر عليأل وداَومأل )املعجم الغين(َواَظَب  ُمواظب

فالن يواظمـب   -واظب على العمْلم س  -واظب فالنن على األمر : ةاَبر عليأل وداومأل :
  .ية املعاصراللغة العرب املعجم:على الصمالة س واظب الشمابُّ على رياضتأل املفضملة . 

 المواظبة اصطالحًا:  . ب

 واحـد  تعريـف  سـوى  يـدها  حتـل  وقعـل  الو التربوية امدبيات يف الباحثة جتد ن
 لـذلك  انددة الرمسية املواعيد حسب املدرسةس إىل باحلضور الطالب التزام هي للمواظبة

 األيـام  من% 75 عن تقل م كامل دراسي انتظام بنسبة هنايتأل إىل الدراسي اليوم بداية من
 .  للدراسة الفعلية

 ثالثًا: زيارة المراقد المقدسة

 الزيارة لغًة: -

 الزيارة مع ى اللغة يف الزِّيارة
جاء يف كتب اللغة أن )زور( الـزاء والـواو والـراء أصـلن واحـٌد يـدلُِّ علـى امَلي ـل         
والعدول. من ذلك الزُِّور: الكذب؛ ألنأل مائلن عن طريَقةم احلق. والزََِّور: امليل. يقـال ازورَِّ  

 عن كذاس أي ماَل عنأل. ومن الباب: الزائرس ألّنأل إذا زاَرك فقد عَدَل عن غريك. 
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 اصطالحًاالزيارة  -

والزيارة عرفا تعين َقص ُد اْلَمُزوِر إْكَرام ا َلأُل َواس تمْئَناس ا ِبألم. وتعظيما لأل وذهب البعض 
اىل القول بأّن زيارة األولياء والصاحلني إّنما مّسيل زيارة مّنوا تنطوي على ميل عـن عـان   

 .(1)الطبيعة واملتفات اىل عان الروحانية

 ميكن والزيارة باملواظبة اخلاصة التعريفات من الباحثة يدي حتل وقع ما عرض ومن
 )عليأل السالم( احلسني لإلمام امربعينية الزيارة على للمواظبة النظري التعريف ان القول

 وبشـكل  سنة كل من صفر من العشرين يوم يف )عليأل السالم( تربتأل عند احلضور"  هو
 شخصـية  علـى  وروحية نفسية ابعاد من ذلك يف ملا وامحوال الظروف كافة ويف مستمر

 .الزائر

  

                                                           

1( http://ar.wikshia.net/view   

http://ar.wikshia.net/view
http://ar.wikshia.net/view
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 الفصل الثاني

 سيخصص هذا الفصل لألدبيات املتعلقة بالبحث وكاآليت :

     Psycho-immunityأواًل: المناعة النفسية 

 مفهوم المناعة النفسية

يرى العلماء واملختصون املناعة النفسية باختصار على أهنا مفووم فرضي يقصد بأل 
مواجوة األزمات والكروب وحتمل الصعاب واملصائب ومقاومة ما  قدرة الشخص على

ينتج عنوا من أفكار ومشاعر غضب وسخط وعـداوة وانتقـام وأفكـار ومشـاعر يـأس      
وعجز واهنزامية وتشاؤم كما متد املناعة النفسية اجلسم مبناعة إضافية. ويرون أن للمناعة 

 أساسية: ةالنفسية توجوات ةالة

مناعة ضد التأزم والقلق وهى موجودة عند اإلنسان املؤمن يف طبيعة الطبيعية: وهي  .1
تكوينأل النفسيس فالشخص صاحب التكوين النفسي السليم والراضي باإلميان القومي 
لأل مناعة طبيعية عالية ضد اهلموم والكروب وعند  قدر  عالية على حتمـل اإلحبـاط   

 .ومواجوة الصعاب وضبط النفس
الو يكتسبوا اإلنسان من التعلم واخلربات واملوارات الو متر بـأل  املكتسبة: هي تلك  .2

حيث تعد مبثابة التطعيم لتنشيط جواز املناعة لديأل وهذا جيعل تعرضأل للوموم أقـل  
 .من جوة األةر عليأل

لتربويني واملتخصصني عمدا إىل مـن يشـكو   االصناعية: هي املوجوة من املعلمني و .3
  .(1)راض الو قد تصيب النفسمن ذلك الداء أو غري  من األم

   Immunity  Psychologyعلم النفس المناعي    

هو العلم الذي يدرس التغريات يف جواز املناعة للجسـم املرتبطـة بنفسـية الفـرد     
وسلوكأل كما يدرس التغريات السلوكية املتأةرة بتغريات جواز املناعة يف اجلسمس وتنـتج  
هذ  العالقة من التفاعل بني اجلواز العصيب واملناعي واهلرموين يف اجلسم. وقد نشأ هـذا  

                                                           

1 )http://www.almoslim.net.  
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ثالةة عقود املاضيةس وعلـى الـرغم مـن األدلـة املتراكمـة الـو       الفرع من العلم خالل ال
قليلـة درسـل مـتغريات     الأظورت أةر الضغوط النفسية على الصحة اجلسدية فأن أحباة

أخرى مثل العالقات وتأةريها على اجلواز املناعي. وعلم النفس العصيب املناعي يدرس 
النفسية والتأةري املتبـادل بينـوم. اذ   التفاعالت بني الوظائف املناعية والوظائف العصبية 

يقوم الباحثون باستعمال أحدث التقنيات يف دراساهتمس لتقييم وظائف املخ وامعصـاب  
واملناعة. فمثال يستعملون أجوزة التصوير الصويت لدراسة وظائف وتركيـب املـخ كمـا    

  White  Blood  Cellsيعملون على حتليل عـدد وأنـواع كريـات الـدم البيضـاء      
لدراسة وظائف املناعـة.  ويسـتعملون املقـاييس النفسـية والتجـارب لدراسـة  املناعـة        

 .(1)النفسيةس وقد وجد العلماء أن  جواز املناعة يتأةر بالعوامل النفسية 

وم ختلو احلياة النفسية والعقلية من عمل املناعة وتأةريهاس فوناك ما يعـرف باسـم   
            املناعة ضد امقتناع               

Immunization  Against  Persuasion س مبع ى حتصني الفرد عقليال ضد
مضـادة   ا. وذلك عن طريق تلقني الفرد أفكار (2)اعتناق افكار أو مذاهب أو  ِراء معينة 

هلذ  األفكار  كأن حيصن الفرد ضد اإلرهاب والتطرف بغرس أفكار التوسط أو الوسطية 
ميان والتقوى والورع واخلشـوعس  حلاد بغرس قيم اإلرد ضد اإلوامعتدالس أو حتصني الف

ميان بقيم السلم والسالم  واألمان واهلدوء وامسـتقرارس  أو حتصني الفرد ضد احلرب باإل
زالتـوا بغـرس عوامـل املناعـة النفسـية مـن        إوحىت يف أمراض امكتئاب والقلق ممكـن  

ــراح والبو     ــرح وامنش ــاؤل وامل ــل والتف ــعادة واألم ــترخاء   الس ــدوء وامس ــة واهل ج
Relaxation    (3). وطرد حامت الكسل والتبلد  بغرس احليويـة واحلركـة والنشـاط .

 فعملية التحصني تعطي الفرد مناعة ضد ضعف معني أو مرض معني. 

مما سبق يتبني لنا أن البعد الروحي يعد بعدال انسانيال متفردالس  ففي الظروف القاسية 
ميكن للحياة الروحية املتصفة بالثراء الداخلي أن تزيد من صالبة الفرد ومناعتأل وتـزود   
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بالطاقة الكافية ملقاومة وحتمل تلك الظروف الصعبة ويتفوق عليوا وخيرج من مثل هـذ   
فتـرض ماسـلو   اميكن من اخلسائر على املستوى النفسـي والبـدين. فقـد     اخلربة بأقل ما

Maslow  أنأل عند اشباع احلاجات الدنياس تتحول القوى الدافعية داخل الفرد لتكريس
نفسوا اىل رسالة ماس وأن حتقيق الفرد هلدفأل يف احلياة أمر غري ممكن دائماس ومع أن امفراد 

تسوم   نأل من الصحي اكثر لو اختاروا األهداف الوأحرار يف اختيارهم لألهدافس ام ا
ختار الفـرد نشـاطات معـربة    احتدث اذا  يف حتقيق إمكانياهتم. وأن أكثر النتائج الصحية 

نأل يتعرض منتكاسة نفسية يف مراحل تطور  إعن القيم العليا قدر ما يستطيع وبعكسأل ف
نسان مرض نفسي حبد ذاهتا. فاإل العلياس اذ أن جترد الفرد من أي منظومة قيمية هي حالة

 طار مرجعي من القيم  ودين لكي يعيش بصحة سليمة .حباجة إل

 ملخص النظريات التي تناولت المناعة النفسية

 Walter( لوالتر كانون   Fight –or- Flightتعد نظرية املواجوة أو اهلروب)
Canon 1926       من أوائل النظريات الـو اعتمـدت علـى العوامـل البايوكيميائيـة يف

 نتفسري الضغوط. اذ يرى أن امفراد عندما يتعرضون ملواقف ضاغطة فوم أمـا جياهـدو  
ملقاومتوا أو اهلروب بعيدال عنواس وتظور عليوم عـدد مـن الـتغريات الـو هتـيء الفـرد       

ادة ضربات القلب وسرعة التـنفس وحيـدث   للمقاومة أو اهلرب كارتفاع ضغط الدم وزي
ذلك عن طريق جواز عصيب يغذي مجيع امحشاء الداخلية لإلنسان وهو اجلواز العصيب 
الذايت بشقيأل )السـمبثاوي والبارامسبثـاوي(س فتسـتثار الغـدة الكظريـة إلفـراز هرمـون        

 .(1)امدرنيالني والنورادرنيالني ومن مث حيدث كل تغري فسلجي نتيجة لذلك 

بـأهم    Canonمـن بعـد كـانون     Hans  Selye 1956جاء هانس سـيلي   
النظريات الو يرتكز عليوا موضوع امجواد أو الشدة وأةرمها علـى الفـرد اذ أن الـربط    
بني القلق وامرهاق ليس بنظرية بقدر ما هو مبدأ من املبادم املسلم ها يف مفوـوم علـم   

وتصـرفاتنا يف الظـروف الطبيعيـة مـاهي إم     النفس يف العصر احلاضرس فحياتنا النفسية 
تعبري عن التوازن بني إمكانياتنا على حتمل التجارب الو منر ها وبني قـوة ووطـأة هـذ     
التجارب ولكل واحد منا قدرة معينة أقرب ما تكون )للمناعـة النفسـية( علـى حتمـل     
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ازن  سـواء كـان   امرهاق والشدة  وما زاد عن هذا احلد  فوو كفيل باإلخالل هـذا التـو  
بالقدر الذي يستطيع التوافق معأل أو اىل احلد الذي يؤدي اىل امهنيـار بسـبب اسـتزناف    
مجيع الطاقات املمكن للفرد امستعانة ها يف عملية التحمل وأنأل من املمكـن إصـابة أي   

 .(1)فرد باهنيار مناعتأل النفسية  فيما اذا توفر امرهاق الكايف الذي خيضع إليأل 

يولد ولأل معدل حمدود مـن املناعـة النفسـية       Selyeسان وكما يؤكد سيلي نفاإل 
كل فرد بأن   Selyeملقاومة امرهاق ولأل أمكانية التوافق مع هذا املعدل. وينصح سيلي 

يسعى ملعرفة الدرجة الو يصاب بعدها باإلرهاق أي درجة املقاومة ) املناعـة النفسـية (   
قيام باألعمال اجلسدية والعقلية الو تتطلـب إجوـادا اىل   ومن مث عليأل أن حياول تأجيل ال

ستعاد مقدرتأل. وعلى الفرد كذلك معرفة الوقل الـذي  االوقل الذي يكون فيأل الفرد قد 
جيب عند  التوقف عن العمل والتمتع بامستراحة ومن مث العودة اىل مواجوة متطلبـات  

ن الطاقة عرب الوراةة جندهم يف اكثر احلياة. وحىت امفراد الذين يتمتعون بكميات كبرية م
األحيان يكدسون املشروع فوق املشروع  واملسؤولية فوق املسؤوليةس يدفعون بأنفسـوم  

ضعاف املناعة النفسية  للفرد يعين استنفاذ مجيع  مصـادر  إحنو امجواد وامرهاق. اذ أن 
نحول اجلسمي اىل حد ومن مث اهنيار هذ  املقاومة مما يؤدي اىل ال Resistanceاملقاومة 

يصبح فيأل الفرد دون املستوى الالزم للمقاومةس ممـا يـدلل علـى امرتبـاط الوةيـق بـني       
اإلمكانيات اجلسمية للفرد وبني اإلمكانيات النفسية  كما يدلل علـى أن امخـالل هـذا    

               .                                (2)امرتباط من جانب ِخر قد يؤدي اىل اهنيار الفرد

وبالنظر ألن الناس خيتلفون الواحد عـن اآلخـر يف درجـة حتملـوم ويف مقاومـات      
ن ردود فعل امرهاق عندهم تأيت مـن حيـث زمنـوا وشـدهتا ونوعيتـوا      إشخصياهتمس  ف

متوافقة مع هذ  الفروق. فبعض الناس قد أوتوا من املناعة النفسية والقوة ما ميكنوم من 
ة من درجات الشدةس غري أن الذي يقرر مدى حتمل الفرد للشـدة  الصمود أمام أي درج

يف أي  ال من اجملامت )مشاكل مالية س  ال العملس عالقات اجتماعية س الزواجس الوفاة 
..اخل( م يعتمد فقط على الشدة يف حد ذاهتا أو درجتوا فقط وإمنا يعتمد بدرجة أساسية 
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فسية والفسيولوجية املتكونـة مـن إمكانياتـأل    على: شخصية الفرد وحصيلتأل ومناعتأل الن
 البايلوجية وجتاربأل احلياتية .

  Religion Conceptمفهوم الدين   ثانيًا: 

يعد تعريف الدين وحتديد مفوومأل من اول الصعوبات الـو تواجـأل البـاحثني فيـأل     
واكربهاس فالدين كما هو معروف موضوع معقد وشـائكس وتشـترك يف دراسـتأل علـوم     
عدةس فضال عن ذلك فوو مقدس يف نفوس البشرس مما جيعل من تعريفأل وحتديد مفوومأل 

هذا امسـاس دأب البـاحثون يف الـدين    س وعلى (1)مشكلة يواجووا مجيع الباحثني فيألس 
على وضع تعريفات لأل كل حسب  ال املعرفة الو ينتمي اليألس وبالنسبة لعلماء النفس 
وامجتماع فقد متكنوا من وضع عدة تعريفات موضوعية وشاملة لألس مستفيدين بـذلك  

الدين  ممن سبقوهمس ومستفيدين ايضا من  موعة احلقائق الو يتصف ها الدينس مثل أن
موجود لدى كل اجملتمعات قدميا وحديثاس بشكل أو بآخرس وان الناس لديوم نزعة فطرية 

 .(2)وأساسية للتدينس وان الدين ميثل ظاهرة نفسية اجتماعيةس 

( مـن اوائـل مـن عـرض     1901وبالنسبة لعلم النفسس فقد كان عان النفس لوبا )
وامعتقادات الشخصية اخلاصـةس  للدين من وجوة نظر سيكولوجية بعيدة عن األحكام 

س وبعـد  (3)وحاول أن ينتشل الدين مبعنا  السيكولوجي من فوضى التعريفات اهلائلة لـأل  
لوبا حدد ةاولس ةالةة تعريفات من الو أوردها لوباس بعد ان وجد أهنا تتضمن جانبا من 

 ـرى   جوانب الدين الفرديس والتعريفات هي )الدين هو قوى يعتقـد املـرء أهنـا توجـأل    
الطبيعة واحلياة وتضبطوا( )الدين هو اإلميان بالأل يعيش أبدا( )الدين هو حالة من حامت 
النفس أو انفعال يقوم على اإلميان بانسجام بني أنفسنا وبني الكون عموما(س وقد فسرها 
ةاولس يف ضوء مفاهيم علم النفسس من حيث اإلدراك والوجدان والـزنوعس فـالتعريف   

وبا سلوكياس والتعريف الثاين ميثل عقيدة أو رأيا عقليـاس أمـا التعريـف    األول يصف اسل
 (.96س ص2007الثالث فيعرب عن جواز من املشاعر وامنفعامت)امعرجيس 
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  Religiosity Concept -مفهوم التدين 

كثريا ما حيدث خلط ضمن أدبيات علم النفس وعلم امجتماع بني مفوومي الدين 
Religion  والتدينReligiosity  س وغالبا ما يستخدم أحدمها مكان اآلخرس وقد يبدو

للبعض من أول وهلأل باهنما مفوومان يعربان عن مع ى واحدس فبالنسـبة ملفوـوم الـدين    
فوو مفووم يتعلق بكل ما هو عقائدي ومقدس لدى البشرس وان البحث فيـأل حيتـاج إىل   

إما بالنسبة ملفوـوم التـدين فمـن    تعاضد أكثر من علم واىل استخدام أكثر من منوجيةس 
الواضح متاما بان لفظتأل مشتقة أساسـا مـن لفظـة ديـنس وأنـأل يف الغالـب م يعـرب عـن         
املعتقدات واملقدساتس فبالنسبة لعلماء الـنفس وامجتمـاع وامنثروبولوجيـا م يقـف     
التدين عند مستوى تردد الفرد على أماكن العبادة فحسبس بـل يتعـدا  ليشـمل مجيـع     

نب املمارسات والشعائر الدينية الـو يؤديوـا بفعـل وازعـأل الـديينس فالتـدين وفـق        جوا
منظورهم أكثر من  رد تقليد للطقوس واملمارسات الدينية الو يؤديوا اآلخرونس وإمنـا  
هو نزعة فطريـة أساسـية ميتلكوـا البشـر مجـيعوم وتظوـر علـى شـكل  موعـة مـن           

اجتماعيـة جـديرة بالدراسـةس وميكــن     السـلوكيات املالحظـةس لتشـكل ظـاهرة نفســية    
س ومـن اجلـدير بالـذكر بـان علمـاء الـنفس       (1)مالحظتوا ودراستوا بالطريقـة العلميـة   

وامجتماع  ن حيصروا دراساهتم عن الظاهرة الدينية مبفووم التدين فقط بل إهنم وسـعوا  
ينس مثل من نطاق دراساهتم ليشمل مفاهيم دينية أخرى مشتقة ومتناغمة مع مفووم التد

 السلوك الديينس املتزام الديينس الشعور الديينس التوجأل الديين.
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  Religion & Mental Health -الدين والصحة النفسية 

جيمع علماء النفس على إن للدين والتدين تـأةريات هامـة ومباشـرة علـى سـلوك      
جاهـدين  س وقـد حـاولوا   (1)البشر بصورة عامة وعلى صحتوم النفسية بصورة خاصـة  

ومنذ تأسيس علم النفس حتديد تلك التأةريات من خـالل إجـرائوم جملموعـة دراسـات     
جتريبية وامبرييقية واكلينيكيـة تبحـث يف سـيكولوجية الـدين والتـدينس وفيمـا خيـص        
التأةريات الو يتركوا الدين والتدين على الصحة النفسـية لإلفـرادس فـان هنالـك جـدل      

دى اجيابية وسلبية هذ  التأةرياتس فتارة ما ينظر إىل الدين حمتدم بني علماء النفس حول م
على انأل يؤدي  موعة وظائف نافعة تعزز من الصحة النفسية لإلنسـانس وتـارة أخـرى    
ينظر إىل الدين على انأل يؤدي  موعـة وظـائف ضـارة تقـوض مـن الصـحة النفسـية        

 .(2)لإلنسان

لنفس الـذين اختـذوا موقفـا    ويعد كل من يونك والبورت وفروم من اشور علماء ا
س فقد (3)اجيابيا من الدينس إذ شجعوا عليألس وكتبوا عنأل بوصفأل يؤدي إىل الصحة النفسية 

عّد يونك أن اغلب امضطرابات النفسية الو يعاين منوا اإلنسان ميكن حلوا باسـتخدام  
الدينيـةس  العالج الديينس بسبب أن جزءا كبريا من شخصيتنا يتشكل يف ضـوء خياراتنـا   

 ,Allportوأشار البورت إىل أن الدين حيصن اإلنسان من غزو القلق والشك والبؤس )
(س وأكد فروم أن للدين وظيفة أساسـية تتمثـل بإنقـاذ اإلنسـان مـن كـل أنـواع        1950

 .(4)العصاب الو يتحدث عنوا البعض من علماء النفس 

وقفا سلبيا من الدينس إذ يف حني يعد فرويد من اشور علماء النفس الذين اختذوا م
هامجأل باستمرار ويف كل مناسبةس ووصفأل بأنأل ليس عدمي الفائدة فقطس وإمنا يشكل ضررا 

س وعّد  نوعال مـن العصـاب   (5)جسيما على منو اإلنسان النفسيس وعلى صحتأل النفسية 
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س وقد حذا علماء ِخرون حذو فرويـد يف موقفـأل مـن    (1)اجلماعي املتعلق بعقدة اوديب 
ينس أمثال ألربت الس وسكومايكر وكوينك الذين حددوا  موعة مضار للدين على الد

 الصحة النفسية. 

ولتسليط الضوء اكثر على التأةريات الو يتركوـا الـدين والتـدين علـى الصـحة       
النفسية فقد بينل الدراسات الو حبثل يف منافع الدين ويف عالقتأل بالصحة النفسـية أن  

ابية كثريةس أمهوا انأل يساعد الناس على فوم أنفسوم وعلى فوـم  الدين يؤدي وظائف اجي
عالقتوم بالعان الذي يعيشون فيألس ويزودهم باألجوبة عن التساؤمت الوجودية الو تدور 
يف أذهاهنمس فضال عن انأل يسوم  يف متاسـك  تمعـاهتمس ويـوفر هلـم احلمايـة والراحـة       

خيفف حدة القلق الناشئ لـديومس ويـزودهم   النفسية مسيما أوقات الشّدة واألزماتس و
كذلك باإلحساس باألمل واملع ى والسعادةس فضال عن انأل يكبح نزعـات تـدمري الـذات    

 .(2)لديوم 
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 ثالثا: زيارة المراقد المقدسة

 والصـّديقني  السـالم  عليوم واألئّمة األنبياء من وتعاىل سبحانأل اهلل أولياء زيارة ُتعدُّ
 الشـعائر  مـن  بعدس وعن قرب وعن ومماهتمس حياهتم يف والفضلس العلم وأويل والشوداء

 يومنـا  وإىل وسـلم  وِلـأل  عليأل اهلل صلى النيب عود منذ املسلمون عليوا درج الو اإلهلية
 الّنقليـة  األدّلـة  مـن  بالعديـد  اإلسالم يف وحدودها وأدها الزِّيارة ملفووم ُأّسس وقد. هذا

 السـالم  علـيوم  عنـوم  روي فيما وكذلك السالمس عليوم العصمة بيل أهل عن الثَّابتة
 بسـاكنيوا  وتـربُّكوم  للقبـور  زيارهتم يف هذا يومنا وإىل اإلسالم صدر يف املسلمني وعن

 .تعاىل اهلل إىل هم وامستشفاع

 إىل والذهاب الشوداءس أو األئمة أبناء أو األئمة أحد تربة عند احلضور تعين والزيارة
واألئمة)عليوم  النيب )صلى اهلل عليأل وِلأل( زيارة أن. املقدسة والعتبات الشريفةس املشاهد
 للـذات  بنـاء  وفيوـا  استشوادهم أو مماهتم بعد أما كبريس تأةري هلا حياهتم حال يف السالم(
 .كبري وةواب

 عليوـا  والزهـراء  وِلـألس  عليـأل  اهلل صـلى  الرسول زيارة على كثرية تأكيدات وردت
 اإلمـام  قـال . والصـاحلني  والعلمـاء  حممـدس  ِل وشـوداء  املعصـومنيس  واألئمـة  السالمس

 .(1)"حياتنا يف زارنا كأمنا مماتنا يف زارنا من: "الصادق))عليأل السالم((

 ملـواقفومس  وامنقيـاد  طـريقوم  يف والسـري  مكانتـومس  إجالل عن تعبري األئمة زيارة
. ولتعـاليموم  لذكرهم وإحياء لوميتومس ووفاء معومس للعود وجتديدال خّطومس ومواصلة

 : )عليأل السالم( الرضا اإلمام قال

 األداء وحسن بالعود الوفاء متام من وأنَّ وشيعتألس أوليائأل عنق يف عودا إمام لكل أّن"
 .(2)"…قبورهم زيارة

 الزائـر  علـى  ونفسـية  تربويـة  تـأةريات  من تتركأل ما إىل إضافة الزيارات هذ  ومثل
 األئمة أمر إحياء يف كبري تأةري هلا فإن الدينس وهداة اهلل ألولياء معرفتأل على ودليل نفسألس

                                                           

  .124: 97 األنوار حبار( 1

  .346: 10 الشيعة وسائل س116: 97 األنوار حبار( 2
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 البشـريةس  اجملتمعـات  يف املثاليـة  الشخصـيات  لتلـك  والتربويـة  اإلنسانية العقيدة ونشر
 اجلـور  حّكـام  فيوا يسعى الو األوقات يف وخاصة والوميةس القيادة خط حول واملتفاف

 ةـوري  عمـل  مبثابـة  الزيـارة  تكـون  فونا وذكرهمس األئمة ِةار نو وامحنراف وامستبداد
 املقّدسـة  األمـاكن  هـذ   زيـارة  أن كما. اجلائرة السلطات مع املواجوة من ونوع وإجيايبس
 الـدعوة  مفـاهيم  وتلومأل معومس والتواصل امرتباط من بنوع وتشعر  الزائر إميان ترسخ

 لإلمـام  امربعينيـة  الزيـارة  ولعـل . اهلل سـبيل  يف والشوادة احلقس عن والدفاع اخلريس إىل
 اممـام  مـن  تسـتمد   مبـا  ذلـكس  علـى  شاهد واوضح دليل خري )عليأل السالم( احلسني
 مـن  متكنـل  رصني فكري ورصيد انسانية ومبادم دينية قيم من )عليأل السالم( احلسني

 شـىت  فـيوم  جتد اذ كربالء اىل الزاحفة املليونية احلشود بني العنصرية الفوارق مجيع اذابة
 وقـد  وامبـيض  امسـود  جتـد  كمـا  الفكريـة  وامجتاهات وامديان والقوميات اجلنسيات

 اىل بعضـوم  يسري بل( اخل.... اخلدمة املنامس اجمللسس املطعمس امللبسس) يف اجلميع تساوى
 مجيـع  عـن  ختلـوا  وكـأهنم  الذات ونسيان وانبة باألخوة مشحونة اجواء يف بعض جنب

 يبلغ حىت كربالء طريق على اقداموم وضعوا ان مبجرد قلوهم من الغل وانتزع الفوارق
 يكـون  بـان  يفتخـر  منوا كل واملوان وامعراق القوميات هذ  ان جتد عندما ذروتأل ذلك

 امنسانية القيم من الكثري الفرد متنح اهنا حيث. والعطاء انبة ملؤها بروح لآلخر خادما
 املزالـق  مـن  كثري بوجأل الصمود على القدرة ومتنحأل متماسك  تمع بناء يف تساعد الو

 ان الباحثـة  تـرى  هنـا  ومن....(  الصرب العدالةس احلريةس اإلميانس ترسيخ) القيم هذ  ومن
 شـرائحوم  اختالف على اجملتمع افراد ارتباط اشكال من موم شكل املقدسة الزيارة هذ 

 عـن  وخالقـأل  الفـرد  بني الروحي التفاعل صور من صورة متثل اهنا كما الدينية بالعقائد
 اهلل اىل للتقـرب  وسـيلة   السـالم(  )علـيوم  امطوـار  بيتأل وِل احلسني اإلمام اختاذ طريق

 .والتفاؤل التحمل على والقدرة اممل فيوم يبعث مما وتعاىل سبحانأل
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

يضم هذا الفصل إجراءات البحث احلايل من حيث حتديد  تمعألس واختيار عينتألس 
وحتديد أداتأل وإجراءات القياسس والوسائل اإلحصائية املستخدمة فيأل سواء يف إجراءاتـأل  

 أو يف حتليل بياناتأل. 

 أوال: مجتمع البحث 

يتكون  تمع البحث احلايل مـن طلبـة كليـة التربيـة اجلامعـة املستنصـرية للعـام        
( للدراسة الصباحية ولكافة املراحل ولكال اجلنسني وقد بلـغ  2015-2014الدراسي )

( انسانية كما 6( علمية )3( اقسام )9( طالبال وطالبة موزعني على )4770حجم اجملتمع )
 (.    1موضح يف اجلدول رقم )
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 (1الجدول )

 توزيع افراد  تمع البحث حسب اجلنس والتخصص

  القسم
كور

ذ
 

 
اث

ان
 

ا
وع

جملم
 

 650 352  298  الرياضيات
 641 272 369 احلاسبات
 415 182 233 الفيزياء
 699 315 384 التاريخ

 687 427 260 اللغة العربية
 607 285 322 علوم قرِن

امرشاد النفسي والتوجيأل 
 292 108 184 التربوي

 245 84 161 علوم تربوية ونفسية
 534 229 305 اجلغرافية
 4770 2254 2516 اجملموع

 

 قسم التخطيط وامحصاء()
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 ثانيًا : عينة البحث :

من اخلطوات املومة يف البحوث التربوية والنفسية هـي اختيـار افـراد العينـة الـو      
. وقـد اخـتريت عينـة    (1)الصـحيح  ينبغي أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي على النحو

( طالب وطالبة 200البحث احلايل بالطريقة العشوائية البسيطة حيث بلغ حجم العينة )
 (.2موزعني على كافة امقسام واملراحل ولكال اجلنسني كما موضح باجلدول رقم)

  

 

 

  

                                                           

  .225س ص1992عودة وملكاويس ( 1
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 (2جدول )

 يوضح توزيع افراد عينة البحث

 القسم
 اناث ذكور

وع
جملم

ا
غري  مواظب 

غري  مواظبة اجملموع مواظب
 اجملموع مواظبة

 22 11 6 5 11 6 5 التاريخ

 22 11 5 6 11 5 6 اجلغرافية

 24 12 6 6 12 6 6 الفيزياء

 24 12 6 6 12 6 6 الرياضيات

امرشاد النفسي 
 22 11 6 5 11 6 5 والتوجيأل التربوي

 24 12 6 6 12 6 6 علوم احلاسبات

العلوم التربوية 
 20 10 5 5 10 5 5 والنفسية

 20 10 5 5 10 5 5 اللغة العربية

 22 11 5 6 11 5 6 علوم قرأن

 200 100 5 50 100 5 50 اجملموع
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 ة البحثاثالثا: أد

ملا كان البحث احلايل يودف اىل قياس املناعة النفسية  لغرض املقارنـة يف مسـتوى   
ربعينية لإلمام احلسني )عليأل السالم( الزيارة األاملناعة النفسية لدى الطلبة املواظبني على 

وغري املواظبني. فانأل من الضروري ان تستخدم الباحثة مقياس لقياس املناعـة النفسـية.   
وبعد اطالع الباحثة على الدراسات واملقاييس السابقة الو تناولل متغري البحـث فقـد   

( فقـرة وقـد   30ائية مـن ) ( والذي يتكون بصورتأل النو2010تبنل مقياس )عبد اجلبار 
م تنطبـق   -تنطبق علـي بدرجـة متوسـطة    -كانل بدائل امستجابة )تنطبق علي كثريا

( وأدىن درجـة  90علي( وعليأل فأن اعلى درجة ممكن ان حيصل عليوا املسـتجيب هـي )  
(. وقد قامـل الباحثـة بـاإلجراءات اآلتيـة للتحقـق مـن       60( واملتوسط الفرضي )30)

 ية للمقياسني وكاآليت:اخلصائص السايكومتر

 Items Analysisتحليل الفقرات  .1

حتليل الفقرات هو عملية فحص أو اختبار استجابات األفراد عن كـل فقـرة مـن    
فقرات امختبار وتضم هذ  العملية الكشف عن مستوى صعوبة الفقرة وقـوة متييزهـا.   
ويقصد بتمييز الفقرة قدرة الفقرة على متييز الفروق الفردية بني األفراد الـذين ميلكـون   

. ومن اجل حتقيق ذلك قامل الباحثـة باسـتخراج القـوة    (1)الصفة من الذين م ميلكوهنا 
 Extreme Groups Methodالتميزية عن طريق )أسلوب اجملموعتني املتطرفتني( 

 وملقياس املناعة النفسية فقط كونأل كان معدا ألعمار خمتلفة وكاآليت :

 رتبل الدرجات الو حصلل عليوا العينة من أعلى درجة إىل أوطأ درجة.  -1

%( العليـا والـدنيا مـن الـدرجات لتمثـل اجملمـوعتني       27تريت نسـبة ال ) اخ -2
اذ يشـري ننللـي اىل إن    ( طالب وطالبـةس 200املتطرفتنيس وقد تكونل عينة التحليل من)

( لعالقـة ذلـك   1: 5نسبة عدد افراد العينة اىل عدد الفقرات ينبغـي ان تكـون بنسـبة )   
وأشارت )انستازي( اىل ان افضـل   (2)ئيبتقليل خطأ الصدفة يف عملية التحليل امحصا

                                                           

  .74س ص1981الزوبعي وِخرونس ( 1
2 ).Nunnally, 1978, 262   
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حجم لعينة حتليل الفقرات حلساب قوهتا التمييزية عند استخدام اجملموعتني املتطـرفتني  
وبعـد  ( 108%( يف كل  موعة وبذلك يكون حجم عينة حتليل الفقـرات ) 27بنسبة )

 لعينـتني مسـتقلتني مختبـار دملـة الفـروق بـني       (T-Test)تطبيق امختبار التـائي  
 اجملموعتني العليا والدنيا لكل فقرة ظور أن الفقرات مجيعوا مميزة.

 صدق مقياس المناعة النفسية: -2

من اخلصائص األساسية يف بناء املقـاييس النفسـيةس ويشـري إىل     Validityالصدق 
. وامختبـار  (1)مدى صالحية استخدام درجـات املقيـاس يف القيـام بتفسـريات معينـة      

. وقـد  (2)الصادق هو امختبار القادر على قياس السمة أو الظاهرة الـو وضـع ألجلـوا    
ويشـري هـذا النـوع مـن      Face Validityقامل الباحثة باستخراج الصدق الظاهري 

الصدق إىل مدى ما يبدو أن امختبار يقيسألس مبع ى ان امختبار يضم فقـرات يبـدو أهنـا    
ذيٌ يقاسس وان مضمون امختبار متفق مع الغرض منـأل. ويتحقـق   على صلة باملتغري ال

هذا النوع من الصدق بقيام عدد من اخلرباء واملختصـني بتقـدير مـدى متثيـل فقـرات      
وقد حتقق ذلك يف عرض مقياس املناعة النفسـية علـى    .(3)املقياس للصفة املراد قياسوا

ئوم حول مدى صالحية كل فقرة (س واخذ ِرا1خنبة من اخلرباء واملختصني )امللحق رقم 
من فقرات املقياس لقياس الصفة املراد قياسوا ومدى مالءمتـوا جملتمـع البحـث. وقـد     

 %( .80حصلل مجيع فقرات املقياس على نسبة اتفاق اكثر من )

 ثبات مقياس المناعة النفسية:  -3

س لكي من املفاهيم األساسية يف القياس جيب توافر  يف املقيا Reliabilityالثبات 
يكون صاحلال لالستخدام. ميكن القول أن كل اختبار صادق هو ةابل بالضرورةس يف حني 
م ميكن القول أن كل اختبار ةابل هو صادق بالضـرورةس ذلـك من امختبـار الصـادق     
الذي يقيس فعال ما ُأعد لقياسأل تكون درجتأل معربة عن األداء احلقيقي أو القدرة الفعلية 

                                                           

  .144س ص1989أبو عالمس ( 1
  .39س ص1981الزوبعي وِخرينس ( 2

  .130س ص1990اإلمام وِخرونس ( 3
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لدرجة على املقياس الصادق تعّبر عن هذ  الوظيفة بدقةس فإهنـا تكـون   للفرد. ومادامل ا
. وقد قامـل الباحثـة باسـتخراج الثبـات للمقيـاس بطـريقتني       (1)ةابتة يف الوقل نفسأل 

 وكاآليت:

تعد طريقة التجزئة النصفية يف حسـاب الثبـات مـن    طريقة التجزئة النصفية:  -أ
الطرق الشائعة يف املقاييس وامختبارات النفسية والتربوية ألن معامل الثبات املسـتخرج  
هذ  الطريقة يوضح مقدار امتساق الداخلي بني الفقرات يف قياس اخلاصيةس كما ان هذ  

ا تـتالىف عيـوب بعـض الطـرق     الطريقة هي اكثر طرق الثبات شيوعال ويعود ذلك إىل اهن
األخرى للثبات. وقد بلغ معامل الثبات املستخرج هذ  الطريقة ملقياس املناعـة النفسـية   

( وهـذا فـإن   0889بـراون بلغـل قيمتـأل )   -( وبعد تصحيحأل مبعادلـة سـبريمان  0880)
معامالت ةبات املقياس جيدة إذ تشري الدراسات إىل أن معامل الثبات اجليد يتراوح مـا  

 .(2)( 0890- 0870 )بني

 طريقة التجانس الداخلي  -ب

اختارت الباحثة طريقة معامل الفا كرونباخ. تستند فكرة هذ  الطريقـة الـو متتـاز    
بتناسقوا وامكانية الوةوق بنتائجواس اىل حساب امرتباطات بني درجـات مجيـع فقـرات    

معامـل اتسـاق أداء   املقياس على اعتبار ان الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذاتألس ويؤشـر  
. ومسـتخراج الثبـات هـذ  الطريقـة طبقـل      (3)الفردس أي التجانس بني فقرات املقياس

معادلة الفا كرونباخ على درجات افراد العينةس فكانل قيمة معامل ةبات مقياس املناعـة  
 %( وهو مؤشر اضايف على ان معامل ةبات املقياس جيد. 8883النفسية )

  

                                                           

   .144س  143س ص1990اإلمام وِخرونس ( 1
  .159س ص1990اإلمام وِخرونس ( 2
  .159س ص1990اإلمام وِخرونس ( 3
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 Statistical Devices حصائية  رابعًا: الوسائل اإل

اســــتخدمل الباحثــــة احلقيبــــة اإلحصــــائية للعلــــوم امجتماعيــــة      
(StatisticalPackage for Social Sciences)  (SPSS)   يف إجـراءات

 تبين املقياس ويف حتليل النتائج للبحث باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:

مستخراج متييز فقرات مقياس املناعة  T-Testامختبار التائي لعينتني مستقلتني   -1
 وملعرفة دملة الفروق حبسب متغريات البحث. النفسية.

مسـتخراج الثبـات بطريقـة     Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسـون    -2
 التجزئة النصفية للمقياس. 

 بروان التصحيحية.–معادلة سبريمان  -3
 معادلة الفا كرونباخ مستخراج ةبات املقياس. -4
 تبار التائي لعّينة واحدة إلجياد مستوى املناعة النفسية لدى عينة البحث.امخ -5
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الفصل استعراضال ومناقشة لنتائج البحث كما يشتمل على التوصـيات  
 واملقترحات يف ضوء النتائج الو مت التوصل إليوا. 

 الهدف األول: تعرف مستوى المناعة النفسية لدى طلبة كلية التربية 

أظورت نتائج التحليل اإلحصائي أن متوسط درجات أفـراد العينـة علـى مقيـاس     
( درجـةس وعنـد   158002( درجة باحنراف معيـاري قـدرُ  )  68836املناعة النفسية بلغ )

( درجـةس  60ة النفسـية البـالغ )  مقارنة الوسط احلسايب مع املتوسط النظري ملقياس املناع
( 7888وباستخدام امختبار التائي لعينة واحدة تبني أن القيمة التائية انسوبة تسـاوي ) 

( 0805أي إهنا دالة عند مسـتوى دملـة )   (1896وهي اعلى من القيمة اجلدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك . 3(س واجلدول )199ودرجة حرية )
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 (3الجدول )

 امختبار التائي إلجابات العينة ككل على مقياس املناعة النفسيةيبني نتائج 

عدد
ال

 

الوسط 
 احلسايب

 امحنراف
 املعياري

 املتوسط
 النظري

درجة 
 احلرية

 القيمة التائية
 مستوى الدملة

 اجلدولية انسوبة
 دالة 0805 1896 7888 199 60 158002 68836 200

 

وميكن تفسري  يتمتعون بدرجة عالية من املناعة النفسيةسوهذا يعين أن طلبة اجلامعة 
لديوم املقدرة يف املقاومة والتحمـل للمعانـاة ومتطلبـات     هذ  النتيجة بأن طلبة اجلامعة

 انيط الذي يعيشون فيألس وهم اكثر قدرة على التوافق مع املواقف الو يتعرضون هلا. 

 علـى  املـواظبني  الطلبـة  بني النفسية املناعة يف الفروق دملةاهلدف الثاين: تعرف 
 .املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني لإلمام امربعينية الزيارة

ملعرفة دملة الفرق يف درجات املناعة النفسية  لدى عينـة البحـث تبعـال ملواظبتـوم     
. استخدمل الباحثة امختبار التائي امربعينية لإلمام احلسني )عليأل السالم(على الزيارة 

 ( .4موضح يف اجلدول رقم )هو لعينتني مستقلتني كما 
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 (4الجدول )

نتائج امختبار التائي لعينتني مستقلتني على مقياس املناعة النفسية  تبعال ملواظبتوم 
  الزيارة امربعينية لإلمام احلسني )عليأل السالم( على

ينة
الع

عدد 
ال

 

الوسط 
 احلسايب

امحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

مستوى  القيمة التائية
 الدملة

 اجلدولية انسوبة

بني
واظ

م
 

100 728660 11815748 
19

8
 482

77
 189

6
 

080
5

 
 دالة

بني
واظ

ري م
غ

 

100 6480500 17804265 

 
أعال  إنأل توجد فروق دالـة إحصـائيال بـني الطلبـة يف املناعـة       يف يتضح من اجلدول

وميكن تفسري  امربعينية لإلمام احلسني )عليأل السالم(النفسية تبعال ملواظبتوم على الزيارة 
حيث يرى أن الكائن امنسـاين حباجـة     Maslowعلى وفق نظرية ماسلو تلك النتيجة 

ياة  او منظومة من القيم العليا لكي يعـيش  اىل أطار مرجعي من الدين او فلسفة يف احل
ويتفّوم ها مصري س ويؤكد على أن النتائج الصحية حتدث اذا اختار الفرد نشاطات معربة 
عن القيم اجلوهرية قدر ما يستطيعس  وبعكسأل فأنأل يتعرض منتكاسة نفسية يف مراحـل  

 املومة امشكال من واحدة يةامربعين الزيارة على املواظبة ان الباحثة وترى تطور  العليا.
 نفسـية  مضـامني  من تتضمنأل ملا الفرد حيملوا الو الروحية والقيم التدين عن التعبري يف

 .سامية وتربوية
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 الزيـارة  علـى  املواظبني الطلبة بني النفسية املناعة يف الفروق دملة: الثالث اهلدف
 .اجلنس متغري حبسب املواظبني وغري )عليأل السالم( احلسني لإلمام امربعينية

ملعرفة دملة الفرق يف درجات املناعة النفسية لدى عينة البحث تبعال ملتغري اجلـنس  
)ذكورس إناث( استخدمل الباحثة امختبار التـائي لعينـتني مسـتقلتني كمـا موضـح يف      

   ( .5اجلدول رقم )

 (5الجدول )

 اس املناعة النفسية تبعال ملتغري اجلنسنتائج امختبار التائي لعينتني مستقلتني على مقي

 إناث( –)ذكور

الوسط  العدد العينة
 احلسايب

امحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

 القيمة التائية
 مستوى الدملة

 اجلدولية انسوبة
 15810264 6985400 100 الذكور

 غري دالة 0805 1896 18118 198
 14888139 6781700 100 امناث

 

أعال  إنأل م توجد فروق دالة إحصائيال بني الطالب والطالبات  يف يتضح من اجلدول
ان طلبة اجلامعة من الذكور وامناث ميتعـون  يف املناعة النفسية وقد يعود السبب يف ذلك 

بنفس املستوى من املناعة النفسـية من امزمـات السياسـية وامقتصـادية وامجتماعيـة      
و  قد مرت على بلدنا متر على مجيع ابنـاء  تمعنـا مـن اجلنسـني     والثقافية والنفسية ال

 والدينية م ختتلف يف جوهرها تبعا للجنس. كما ان املعتقدات الروحية ذكور واناث
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 التوصيات:

 خـالل  مـن  النفسـيةس  املناعـة  لتقويـة  اساسـيال  مصـدرال  بوصـفأل  الـدين  دور تأكيد -1
 .الرمسية وغري الرمسية والدينية التربوية املؤسسات

مـن املناعـة النفسـية إم أن ذلـك      العلى الرغم من ان النتائج اظورت مستوى عالي -2
يدعونا إىل مزيد من امهتمام باجلانب النفسيس مسيما تقوية املناعة النفسـية عنـد   
التعامــل مــع طلبتنــا ملــا هلــا مــن اةــر كــبري يف محايتــوم ممــا يعــرف بــاألمراض  

 السايكوسوماتية.

ة امهتمـام بـالتثقيف والتوعيـة الصـحية والنفسـية يف مواجوـة       العمل على زيـاد  -3
 الضغوط وذلك من خالل وسائل امعالم والعمل وامسرة واجلامعات .

 المقترحات:

اجراء دراسة مقارنة بني )الدياناتس املـذاهبس القوميـاتس امجنـاسس املسـتويات      -1
 الثقافية.

 مسات الشخصية.اجراء دراسة  تتناول عالقة املناعة النفسية ببعض  -2
 اجراء دراسة  تتناول عالقة املناعة النفسية بالتوجأل الديين لدى عينات خمتفلة.  -3

 

 المصادر:

 الكرمي القرِن

 مكتبةس الكويلس التربوي البحث مناهج اىل مدخلس 1989س حممود رجاءس عالم ابو -
 .1طسالفالح

 س(1990)حسـني  صـباح  والعجيلـيس  حسـني  انور الرمحنس وعبد مصطفى اإلمامس -
 .بغداد جامعة بغدادس والتقوميس القياس



﴿99﴾ 
 

 الفيـومي  جـواد  الشيخ حتقيق الزيارات كامل:  ( 1417)حممد بن جعفر قولويألس بن -
 .1ط. الفقاهة نشر مؤسسة قسم

(س علم النفس الديينس ترمجة: مسري عبد س دار اآلفاق اجلديدةس 1985بريتس سرييلس ) -
 بريوت.

(س علم امجتمـاع الـديينس دار املعرفـة اجلامعيـةس     1999)بيوميس حممد امحد حممدس  -
 س مصر.2ط

(س العالقة بني التدين والعصـابية وامنبسـاط والثقـة    1980تركيس مصطفى امحدس ) -
بالنفس والدافعيـة لإلجنـاز واملرونـة عنـد طلبـة اجلامعـةس حبـوث يف سـيكولوجية         

 الشخصية بالبالد العربيةس مؤسسة الصباحس الكويل. 

  لـة س والصـحة  الطب يف نبوية وتوجيوات مباديء( : 2001) جواد عمارس  اجلنايب -
 . 10 العددس  العراق يف الصيادلة نقابةس  الصيديل

س دار صفاء للنشر س  1( : الصحة والسالمة العامة س ط2010خضري س حممد توفيق ) -
 عمان .

 دار مطابعس النفسية واملقاييس امختباراتس 1981س واخرونس اجلليل عبدس الزوبعي -
 .املوصل جامعةس والنشر للطباعة الكتب

 وامرشـاد  التوجيـأل  مبـاديء ( : 2001) هاشـم س  واخلطيـب  حممـد  امحـد س  الزيادي -
 . عمانس  للنشر الدولية الدارس   1طس  الفسي

 العقليـة  الصـحة  يف إسـالمية  نظـر  وجوـات  س(1990) فـاروقس  حممـد  السنديوينس -
 العربيـةس  النوضـة  دار الثـاينس  العـدد  األولس اجمللـد  النفسيةس الثقافة  لة ومعاجلتواس

 .بريوت

 مواقـف  ملواجوـة   كاسـاليب   السـحري  السـلوك  امناط ( :1999) مائسةس  شكري -
 . القاهرةس  املصرية النفسيني امجتماعيني رابطةس  نفسية دراسات  لةس  املشقة
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 الـرمحن  وعبـد  الكربويل ديل محد ترمجةس الشخصية نظريات (:1983) داوونس شلتز -
 بغدادس  القيسي

 الثقافـة   لةس   الصدمية الضغوط مابعد اضطرابات( :2002) حسني قاسمس  صاه -
 . 13 اجمللدس  49 العددس  النفسية

 .القاهرة للطباعةس غريب دار الديينس امجتماع علم س(1981) زيدانس الباقيس عبد -

 بالكفـاءة  وعالقتـوا  النفسـية  املناعـة (: 2010)الوهـاب  عبـد  مواهـب  اجلبارس عبد -
 غـري  دكتـورا   أطروحـة  سالدرقية الغدة مبرض املصابني لدى الذات ومسو الشخصية
 . املستنصرية اجلامعة/ التربية كلية منشورةس

 النفسـية  الصـحة س  مواجوتـوا  واسـاليب  احليـاة  ضـغوط (: 2000) عليس  عسكر -
 . القاهرةس  احلديث الكتاب دارس  والقلق التوتر عصر يف والبدنية

 دارس 1طس النفسجسـمية  امضـطرابات (: 2000) حممـد  الـرمحن  عبـد س  العيسوي -
 . بريوتس اجلامعية الراتب

 دار منصـورس  طلعل: ترمجة املع ىس عن يبحث اإلنسان س(1982) فيكتورس فرانكلس -
 الكويل س1ط القلمس

زهـرانس عـان    (س اإلنسان بني اجلوهر واملظوـرس ترمجـة: سـعد   1989فرومس أريكس ) -
 س الكويل.140املعرفةس اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابس العدد 

 على احلصار تاةري(: 2001) حسني غسانس سان و اجلبار عبد الغفار عبدس  القيسي -
 مركـز س  النفسـية  العلـوم   لـة س  اجلامعـة  طلبـة  لـدى  النفسية امضطرابات شيوع

 . 5العددس  بغدادس  العلمي والبحث العايل التعليم وزارة يف النفسية البحوث

 والطـب  الـنفس  علم معجم( : 1993) احلميد عبدس  جابر و  الدين عالءس  كفايف -
 .  القاهرةس  العربية النوضة دارس  1طس  النفسي

 اممارات دولة للنشرس البيان مؤسسةس واحلياة الصحة  لة( : 2010) امحدس  اللوميي -
 . 1 العددس  ديبس  املتحدة العربية
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 الصـحة   لـة س  العليـل  اجلسـم  يشـفي  النفسـي  الطـب ( : 2001) رفعةس  يونس -
 . ديبس  59 العددس  والطب

 المصادر االجنبية

- Gallant, M. Christina (1002) "Existential Expeditions: 
Religious Orientations and Personal Meaning", 
Graduate Counseling Psychology Program. 
Published Master Thesis 

- Pargament, K. I., Olsen, H., Reilly, B., Falgout, K., 
Ensing, D.S. & Van Haitsma, K. (2991) "God Help 
Me (II): The Relationship of Religious Orientations to 
Religious Coping with Negative Life Events" Journal 
for the Scientific Study of Religion, Vol. 12 (4), PP. 
404-421. 

- Selye .H .  (2991); The  stress  of  life  ,New  Yor , 
Mc  Graw -  Hill Book  Company. 

- Wong, P. T. P. (2991) "Spirituality, meaning and 
successful aging", P.T.P. Wong & P. Fry (Eds.). 
Handbook of psychological research and clinical 
applications. NJ: Erlbaum. Mahway. PP. 149-191. 

- http//arwikishia.net/view/  
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 المالحق:

 (1ملحق )

 امساء السادة اخلرباء الذين مت عرض املقياسني بصورهتما املتبناة عليوم

 مكان التواجد التخصص امسم ت

 أمــل امساعيــل عــايز   -أ.م.د 1

 

ــاس  ــوميالقيـ  والتقـ
 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية
ــد   -أ.م.د 2 ــم حمم ــحر هاش  س

 

ــومي ــاس والتقـ  القيـ
 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية
 سناء صاحب اخلزرجي -أ.م.د 3

 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية علم النفس امجتماعي
 فرحــان حممــد محــز    -أ.م.د 4

 

 املستنصرية كليأل التربيةاجلامعة  علم النفس امجتماعي
 ماجدة هليـل شـغيدل   -أ.م.د 5

 

 علم النفس التربـوي 
 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية
ــة -أ.م.د 6 ــزار وداعـ ــالء نـ  جنـ

 

 علم النفس التربـوي 
 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية
ــي 7 ــدة حســني عل  أ. م.د. وحي

 

 علم النفس التربـوي 
 

 التربيةاجلامعة املستنصرية كليأل 
ــد  8 ــم حممـ ــاء جاسـ  م.د. عليـ

 

 علم النفس التربـوي 
 

 اجلامعة املستنصرية كليأل التربية
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 (2ملحق )

 النوائية بصورتأل النفسية املناعة مقياس

 حتية طيبة......

نضع بني يديك  موعة من العبارات الو تتعلق باملواقف احلياتية الو ميكن ان ميـر  
بعد قراءهتا بعناية تامة  أن تؤشر بوضـع عالمـة ) ( امـام    نرجو منك  س ها كل واحد منا

العبارة وحتل البديل املناسب من البدائل الثالةة ) تنطبـق علـّي كـثريا س تنطبـق علـي      
 بدرجة متوسطة س م تنطبق علّي(

والذي يعرب عن رأيك الصريحس  علمال أن اجابتك سوف تستخدم ألغراض البحث 
لباحثةس  لذا فال داعي لذكر امسمس  كمـا نرجـو عـدم    العلمي ولن يطلع عليوا سوى ا

 ترك أي عبارة من دون اجابة .

 تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير واممتنان

 اجلنس: 

  :مواظب على الزيارة

 :غري مواظب
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 الفقرات                             ت
 تنطبق علي كثريا

تنطبق علي 
 بدرجة متوسطة

م تنطبق 
 الضغوط الو تواجوين :على الرغم من  علي

    اشعر باحليوية والنشاط    1
    اشعر اين سعيد  2
    اشعر اين حمبوب     3
    اين موم بني اقراين    اشعر 4
    ان احلياة فيوا الكثري من امحداث اجلميلة    اشعر 5
    اشعر بالطمأنينة وامستقرار يف حيايت     6
    اشعراين غري نادم على املاضي    7
    اشعر بامسترخاء   8
    ارى ان لكل مشكلة حل   9

    ارى ان احلياة هلا مع ى وتستحق العيش  10
    ارى ان املستقبل مليئا باآلمال  وام فراح     11
    ارى ان اممور تسري كما ارغب    12
    لدي القدرة على مواجوة الفشل   13
     لدي الطاقة الكافية ألداء اعمايل   14
    لدي القدرة على كظم الغيظ  و ضبط انفعاميت  15
    لدي القدرة على حتمل فراق عزيز 16

لــدي القــدرة علــى مواجوــة  الكــوارث ) القتــل       17
 سامنفجاراتس الزمزل س الفيضانات(    

   

    لدي الوقل الكايف ملمارسة هوايايت   18
    لدي القدرة على مقاومة التعب وامجواد اليومي   19
    لدي شعور بأن كل سيء سوف يتغري لألحسن   20
    اجد امسناد والدعم من امخرين يف حل مشكاليت   21
    اجد نفسي صبور ا ولدي قوة حتمل    22
    اجد متعة  بأداء امعمال الروتينية الو اقوم ها   23
    عندما اهنض صباحا اشعر بأن هنارا سعيدا ينتظرين    24
    انا هادم    25
    انا متوازن   26
    امتلك الطموح الالزم لتحقيق اهدايف  يف احلياة    27
    افرح باملناسبات السعيدة واشارك فيوا   28
    امتتع بروح الفكاهة واملرح   29

اشارك يف النشاطات املختلفة ) رياضةس موسيقى س شعر  30
 س رسم س رحالت ترفيوية  س تزن  ( 
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شكلل  الس العزاء احلسيين ومواكبوا على امتداد التاريخ املعاصر صفحة مومة 
من صفحات التألق والتكامل اإلسالمي واإلنساينس فلم تكن هذ  اجملالس واملواكب الـو  
كانل تقام أةناء شور حمرم احلرام مظورال من مظاهر التبجح أو امدعاء أو بدعة ابتـدعوا  

السـالم(س وامنـا كانـل اسـتذكارال لقـيم امستشـواد واميثـار        أتباع أهل البيل )عليوم 
 والتضحية يف سبيل إحياء قيم السماء وتطبيقاهتا على األرض. 

ن يكن تأسيس  الس العزاء احلسيين ومسري اتباع اخلط اإلمياين إىل كربالء املقدسة 
لط والظلم سواء أمرال هينال وسواللس فقد قدم املؤمنون تضحيات كبرية يف ظل أنظمة التس

يف العود العباسي أو ما بعد  من العوود املتأخرةس إذ فرض قسـم مـن احلكـام ضـريبة     
جسدية على كل من يسري اىل أربعينية اإلمام احلسني بن علي )عليوما السالم( وصلل 
إىل حد قطع يد  اليم ىس وعندما قدم هؤمء أيديوم يف العام األول اضطروا لتقدمي يـدهم  

العام اآلخرس فضالل عن إعطائوم ضرائب لفرق السلطة على اهنـا جـزء مـن     اليسرى يف
 حبوم إلماموم واستعدادهم للتضحية يف سبيل زيارة مرقد  والتشرف حبضور أربعينيتأل.

واستمرارال لنوج حماربة أتباع أهل البيل )عليوم السالم( وحماولة منع  الس العزاء 
اىل اربعينية اممام احلسني )عليأل السـالم(س قامـل   احلسيين من اداء وظيفتوا ومنع السري 

بعض األنظمة اجلموورية يف العراق مبنع إقامة اجملالس احلسينية ومنع توزيع الطعام على 
الزوارس م بل وصل األمر إىل حد وضع النفط يف األطعمةس واعتقال الزوار السـائرين اىل  

ويريج( وما اىل ذلك مـن اسـاليب   كربالء املقدسة أو صبغ شعر املشاركني يف )ركضة ط
األمن العامة يف عود الـرئيس عبـد    –قمعيةس فعلى سبيل املثال شكلل وزارة الداخلية 

( مكتبال للتحقيق السياسـي كانـل بعـض موامـأل     1966 -1963السالم حممد عارف )
تتعلق مبتابعة كل ما خيص )املواكب احلسينية( وأمساء مؤسسيوا وأماكنوا وصيغ عملـوا  

اىل ذلكس ووصل األمر اىل ذكر )مواكب أهايل البحرين الساكنني بكربالء( وتكليف وما 
بعض عناصر األمن أو وكالئوم بكتابة التقارير عنوا اةناء الزيارة األربعينيةس فضالل عـن  



﴿109﴾ 
 

متابعة زوار اممام احلسني )عليأل السالم( وامندساس بني صـفوفوم ومعرفـة توجوـاهتم    
 ورة وجود  يف الزيارة امربعينية.واعتقال من يعتقدون خبط

ازدادت محى حماربة زوار امربعينيـة واملواكـب احلسـينية يف عوـد النظـام السـابق       
ووصل احلال إىل اهتام الزوار باهتامات عدة أوصلل بعضوم اىل صعود املشانقس ففضـالل  

الطـرق   عن منع الزيارة يف اربعينية اممام احلسني )عليأل السالم( ووضع السيطرات على
الرئيسة املوصلة  اىل كربالء املقدسةس فان األمر امتد اىل الطرق الزراعية وكلفل األجوزة 
اممنية وعناصر احلزب وأزمم نظامأل بالتبليغ عن أي صاحب موكب حسـيين واعتقالـأل   
قبل موعد الزيارة امربعينية ومنع الناس من طبخ الطعام أةناء حمرم احلرام والوجود على 

م بل وصـل األمـر اىل حـد تكليـف املنظمـات احلزبيـةس ويف عمليـة دعائيـة          اجلسورس
مكشوفةس ألخذ دور املواكب احلسينية ومنحوم بعض املبالغ النقدية لطبخ الطعام بـدمل  
من اصحاب هذ  املواكب حبجة " رعاية "  الدولة للدين واظوار: "حمبتوا "س "ودعموـا"  

 للمسرية احلسينية.

وجـد املؤمنـون    2003النظام السـابق يف التاسـع مـن نيسـان عـام      وعندما سقط 
وأصحاب اجملالس احلسينية الفرصة ساحنة هلم للتعبري عن مدى حبـوم وومئوـم خلـط    
أهل البيل )عليوم السالم( ولقدوهتم يف الشوادة واإلباء اممام احلسني بن علي )عليوما 

ربعينية من داخل العـراق وخارجـأل غـري    السالم(س فازدادت اعداد السائرين يف الزيارة األ
عابئني بعمليات التفجري الو كان يقوم ها امرهابيون والنواصب ملنع الزيـارة احلسـينية   
وارهاب املؤمنني ومنعوم من التشرف هذ  الزيارةس وأصـبحل هـذ  الزيـارات مليونيـة     

 تفوق كل التوقعات واحلسابات.

بعينية وابعادها امنسـانية مـن خـالل عقـد     يودف هذا البحث اىل تتبع الزيارة امر
اللقاءات واملقابالت الشخصية مع عدد من أصحاب املواكـب احلسـينية وبعـض زوار    
اممام احلسني )عليأل السالم( وأخـذ ِرائوـم وانطباعـاهتم هـاس ون يقتصـر األمـر علـى        



﴿110﴾ 
 

م العراقيني فحسـبس وامنـا كـان لإليـرانيني وبعـض البحارنـة وابنـاء القطيـف ِرائوـ         
ومشاهداهتم عربوا من خالهلا عن أمسى درجات العشق احلسيين يف أكـرب جتمـع تشـود     

 امنسانية كل عام. 

 )عليه السالم(لماذا المسير إلى كربالء المقدسة في أربعينية االمام الحسين 

على الرغم من اناومت الو قام ها أعداء الثورة احلسـينية لطمـس حقيقـة هـذ      
معاملوا األصيلة يف اظوار احلق وحماربـة الباطـلس ام اهنـم ن يسـتطيعوا     امللحمةس واخفاء 

حتقيق ذلك رغم ما مارسو  من اساليب وما اتبعو  من وسائل متعـددة من اهلل سـبحانأل   
وتعاىل " انبأنا عرب جربائيل )عليأل السالم( عرب النيب حممد )صل اهلل عليـأل وِلـأل وسـلم(    

لشـويدس عـرب السـيدة زينـب )علـيوم السـالم(: ان اهلل       عرب أمري املؤمننيس عرب السبط ا
أي كـربالء علمـال    –سيبعث أقوامال م تعرفوم جبابرة األرضس ينصبون يف هذا الطـف  

يستضيء أهل العان بألس م يزداد يومال بعد يوم ام سناًء وعلوالس وجيتود ائمة الكفر علـى  
 .(1)أن يطمسوا أةر س ولكنوم م يقدرون على ذلك أبدال "

وتأسيسال على ذلك فان الثورة احلسينية ن تكن ةورة ِنية تنتـوي بزماهنـا وتنحصـر    
مبكاهناس وامنا هي ةورة مستمرة على مدى الزمن ألهنا قادرة على حتريـك الضـمائر ألهنـا    
قدوة صاحلة دائمة على طول التاريخس وهي الدواء احلقيقي خلوار وضعف امنسانس فتأيت 

ز الضمائر وتوقظاها من سباهتا ليقفوا بوجأل الطغاة على امتداد التاريخ زيارة امربعني لتو
س فلم يستطع هؤمء ان مينعوا هذ  الزيارةس وفشلل أساليبوم املادية ومغرياهتم (2)امنساين

احلياتية يف إعاقة سريهم اىل اممام احلسني )عليأل السالم( يف يـوم امربعـنيس وتناسـوا ان    
دعة أو تبجحال يقوم بأل البعض لغـرض مـا أو مغـنم دنيـوي. فقـد      هذ  الزيارة ن تكن ب

                                                           

  .56-55مس ص2014مقتبس من : حممد تقي املدرسيس عاشوراء مدرسة ومنواج سطوران س ( 1
  .17ش س ص 1390السالم ( َعربة وعمربةس قم املقدسةس حسني اجلعفريس ةورة اممام احلسني ) عليأل ( 2
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خاطبل احلوراء زينب )عليوا السالم( ابن أخيوا اممام زين العابدين )عليأل السالم( قائلة 
 لأل: 

"وينصبون هلذا الطف علمال لقرب أبيك سيد الشوداء م يدرس أةر س وم يعفو رمسأل 
ائمة الكفر واشياع الضاللة يف حمو  وتطميسألس فال  على كرور الليايل واأليامس وليجتودن 
 .(1)يزداد أةر  ام ظوورال وأمر  ام علوال "

أن أي حتليل للثورة احلسينية يقودنا للقول بان هنضة اممام احلسني )عليأل السـالم(  
كانل هنضة إهلية خالدةس م ميكن للبشر ان مينع ِفاقواس ألهنـا ن تشـذ عـن سـنن اخلـالق      

وتعاىل قيد أمنلةس وعربت عن ختطيط اهلي متكامـلس فوـي ن تكـن " تنافسـال يف      سبحانأل
سلطانس وم التماسال من فضول احلكام" ولكن كما قال سيد الشوداء )عليأل السـالم( يف  
خماطبتأل هلل سبحانأل وتعاىل "لنري املعان من دينكس ونظوـر امصـالح يف بـالدكس ويـأمن     

 .(2)رائضك وسننك وأحكامك"املظلومون من عبادكس ويعمل بف

إن  زيارة اإلمام احلسني )عليأل السالم( يف أربعينيتأل هلا ةواب عظيمس ومصداق ذلك 
ما قالأل اممام جعفر الصادق )عليأل السالم( عندما أكد إن "مـن زار احلسـني حمتسـبال م    

فال يبقـى  أشرال وم بطرال وم رياًء وم مسعةس حمصل عنأل ذنوبأل كما ميحص الثوب باملاءس 
 .(3)عليأل دنس ويكتب لأل بكل خطوة حجة وكل ما رفع قدمال عمرة"

 

                                                           

  .262مقتبس من : كامل الزيارات س ص ( 1
  .239مقتبس من: حتف العقول س ص ( 2
  .144مقتبس من: كامل الزيارات س ص ( 3
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 الزيارة الحسينية عبر التاريخ:

عد املؤرخون زيارة اإلمام علي بن احلسني السجاد )عليأل السـالم( لوالـد  احلسـني    
ن )عليأل السالم( يف اربعينية أول زيارة لأل يف التاريخ  فأرسى تقليدال سار عليأل املؤمنون مـ 

بعد س فالتقى بالصحايب جابر بن عبد اهلل )رضي اهلل عنأل( الذي أعتق عبد  اعتزازال هـذ   
املناسبةس ون تنفع أساليب اممويني والعباسيني يف منع اتباع أهل البيل )عليوم السالم( 
من زيارة األربعنيس فحدةتنا هذ  الكتب التارخيية عن وضع احلكام الطغاة لعوائق كـثرية  

منع الزيارة امربعينية ابتداًء من قطع اميدي اليم ى مث اليسرى لزائري امربعني  من أجل
اكثر من مرةس ودفع مبالغ كبرية م يستطيع الفقراء دفعواس ومـا اىل ذلـك مـن أسـاليب     

 وحشية تدلل على معاداهتم ألهل البيل )عليوم السالم(. 

يارة اإلمام احلسني )عليأل السالم( ويف تارخينا احلديث واملعاصر مناذج مشرقة ألمهية ز
يف أربعينيتأل ودور اجملالس احلسـينية يف دعـم الزائـرين والسـائرين يف الركـب احلسـيين       
املقدس الذين رووا بدمائوم الزكية أرض كربالء املقدسة وقال عنوم سيد الشوداء )عليأل 

 أصـحابال هـم   السالم( "إين م أعرف اهل بيل أبر وم أزكى وم أطور من أهل بـيو وم 
 .(1)خري من أصحايب"

لقد تعرض السائرون يف اربعينية اممام احلسني )عليأل السالم( اىل صعوبات شـىتس  
وعانوا من امنظمة السياسية الطائفيةس ففي العود اجلمووري الثاين وابان حكم الـرئيس  

من  ( عاىن املؤمنون من اساليب نظامألس ومنعوم1966-1963عبد السالم حممد عارف )
اداء الزيارة امربعينية بشىت امعتذار   واحلججس وكلفل دائرة خاصة يف اممن السياسي 
ملتابعة مسؤويل املواكب وعناوينوم واجتاهاهتم السياسية وحتركاهتم وتأةريهم الديين علـى  
زوارهمس ون يسمح ألي موكب حسيين بالعمل ام بعد استحصال موافقة هـذ  الـدائرة   

ع تعود يلزم صاحب املوكب ومسؤولأل بان خيـرب اممـن عـن أي شـعار أو         اممنية وتوقي
                                                           

  .156مقتبس من : الصدوقس اممايل س قم املقدسة س د.تس ص ( 1
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)ردة حسينية( تعودها احلكومة العارفية مساسال ها حسب مزاجوا السياسي. ون يكتـف  
رجال األمن بذلكس وامنا كانوا جيندون عددال من رجامهتم لالخنراط بني صـفوف الـزوار   

امربعينيةس واعتقال من يعتقدون انأل يشكل خطـرال   لالستماع اىل احاديثوم اةناء املسرية
على النظامس وحظر املوكب عن عملأل يف العام القادم وما اىل ذلك من أساليب تعسـفية  
عاىن منوا اتباع أهل البيل )عليأل لسالم( طوال حكم عبد السـالم حممـد عـارف حـىت     

 . (1)1966ان عام سقوط طائرتأل يف )النشوة( مبحافظة البصرة يف السادس عشر من نيس

مكتب التحقيق السياسـي معانـاة    -األمن العامة –تسلط لنا وةائق وزارة الداخلية 
الزوار املؤمنني من أساليب امجوزة اممنية لنظام عبد السالم عارفس فقد ابلغـل هـذ    
األجوزة متصرفية لواء كربالء بضرورة مراقبأل املواكب احلسينية وتكليـف مفـارز امنيـأل    

املواكب القادمة من انافظات الوسطة واجلنوبية والتحقيـق يف ميـول وهويـات و    ملتابعة 
س وعدم السماح هلم بقـراءة الـردأة ام بعـد املصـادقة     ارؤساء املواكب وقراءها ورواديده

عليوا كما مت ابالغ املوية الو تنطلق منوا هذ  املواكب بضرورة اعالم امجوزة اممنيـة  
املواكب وتنسيب عدد من ضباط الصف والشـرطة للمسـري معوـا    مبوعد وساعة حركة 

 .(2)ومراقبتوا

كانل امجوزة اممنية لنظام عبد السالم عارف تأخذ تعودات وكفامت من رؤساء 
املواكب احلسينية والرواديد قبل اكثر من مخسة عشر يومال من موعد زيارة العشرين مـن  

يوا وحفظوا لديوا مع ارسال نسخ منـوا اىل  صفر وترسلوا اىل اممن العامة لالطالع عل
 .(3)متصرفيات املوية التابعة هلا هذ  املواكب واىل متصرفية لواء كربالء

                                                           

والبعثيون والضباط امحرارس الكتـاب الثالـث س ترمجـة : عفيـف الـرزازس      حنا بطاطوس العراق . الشيوعيون ( 1
 .91 -90س ص 1990بريوت س 

 .10/9/2016مقابلة شخصية مع السيد هيثم علي حسني يف دار  ببغداد بتاريخ   ( 2
 .11/11/2015مقابلة شخصية مع حيدر احلداد يف دار  ببغداد بتاريخ  ( 3 
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مديرة املخابرات السـرية والسياسـية يف كتاهـا     -تضمنل تعليمات وزارة الداخلية
سـليمانية  )سري للغاية( الذي ارسلتأل إىل متصرفيات املوية العراقية كافة عدا )اربيل وال

واملوصل والرمادي( التعليمات اخلاصة بالزيارة امربعينيةس وتضمنل حتديد عدد املواكب 
لكل حمافظة مبوكب واحد او اةنني على امكثر لكل مدينة على ان تكـون مـن املواكـب    
القدمية واملعروفة وسبق هلا ان اجيزت ون يبـدر منـوا مـا خيـالف اموامـر والتعليمـات       

ل التعليمات منح اي اجازة ملوكب يف مدينة معينة بداعي انأل ميثل غريها الصادرةس ومنع
يف لواء اخر بل جيب اقتصار امجازة على مواكب اهايل اللـواء فقـط. وتقـرر ان تؤخـذ     
كفالة مالية مصدقة من كاتب العدل يؤيدها اربعـة اشـخاص علـى امقـل مـن رؤسـاء       

ة مالية وم ينتمـون ألي حـزب سياسـي    من الذين ميتلكون كفال ااملواكب على ان يكونو
ومعرفون من قبل السلطة امداريةس وان يلتزموا  بالكفالة املوقعة من قبلومس واشـترطل  
التعليمات ان يقدم رؤساء املواكب امساء الرادود او الرواديد يف املواكـبس وبعـد موافقـة    

نص الردات الـو   السلطة امدارية عليوم تؤخذ منوم الكفامت ايضال لعدم اخلروج عن
اطلعل عليوا السلطة اإلدارية او تغيريها او اضافة شيء اليواس وتقـرر ان تقـوم مديريـة    
شرطة اللواء املختص مبدة مناسبة بإخبار شرطة لواء كربالء بالتفاصيل الكافية عن عـدد  

 .(1)املواكب وامساء رؤسائوا والكفامت املأخوذة منوم وما اىل ذلك من املعلومات الالزمة

كان اخطر ما تضمنتأل تعليمات وزارة الداخلية اىل متصـرفيوا املويـة هـو ))منـع     
سفر املواكب اىل كربالء مشيال على امقدام منعال باتال((س كما اشترطل التعليمـات علـى   
املتصرفيات املختصة ومديرية اممن العامة إخبار متصرفية لواء كـربالء فـورال بكـل مـا     

من تعليمات سرية وما جيري يف اخلفاء حـول   جات عن ما يرويتحصل لديوا من معلوم
املواكب لكي ))تكون املتصرفية املذكورة على بينة منوا وتأخذ ما يلزم ملعاجلتوا بالطريقة 
الو تراها مناسبة((س وطلبل وزارة الداخلية من متصرفيات املويـة الـو تنطلـق منـوا     
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عاون امن لكي يرافق املواكب املتجوة اىل املواكب احلسينية ان تكلف معاون شرطة او م
 .(1)كربالء املقدسة

الشـعبة الرابعـة يف    –مكتب التحقيق السياسـي   –واقترحل مديرية اممن العامة 
كتاب ارسلتأل اىل وزارة الداخلية ان يتم تشكيل جلان يف مركز املوية تضم ممـثلني عـن   

ممام احلسني )عليـة السـالم( بوقـل    اممن والشرطة وامدارة قبل موسم زيارة اربعينية ا
مناسب إلجازة او منع املواكب ))حسب متطلبات املصلحة العامة(( على حد مـا جـاء   

 .(2)يف مقترحوا نصال

ن تتردد امجوزة اممنية يف املوة الو انطلقـل منـوا املواكـب احلسـينية يف اختـاذ      
الذين قاموا بالزيارة امربعينية  امجراءات القانونية حبق اصحاب املواكب ورواديد والزوار

س فقد مت توقيف رادود موكب عزاء )غماس( التابعة لقضاء الشـاميةس ومثانيـة   1965عام 
عشر زائرال من اهايل الشامية والنواحي التابعة هلاس وادعل معاونيـأل امـن الديوانيـة الـو     

ان هؤمء  1965ز // متو20يتبعوا هذا القضاء استنادال اىل كتاب مفوض امن الشامية يف 
 . (3)صفر يف كربالء( 20هم من )الشيوعيني الذين حضروا مواكب عزاء 

ويالحظ من هذا الكتـاب ان امجوـزة اممنيـة حاولـل ان ترسـم صـورة مزيفـة        
لسلوكيات واجتاهات بعض العناصر املشاركة يف املواكب احلسـينية بشـكل يتنـاىف مـع     

 اخلالد. سلوك املؤمنني امللتزمني باخلط احلسيين

إن هذ  امساليب التعسفية والقمعية الو ن تقتصر على هذ  احلادةة وغريهـا وامنـا   
مشلل احداةال اخرى كانل نابعة من طائفية عبد السالم عارف وكرهأل للشـيعة ون يكـن   

                                                           

  .329س قم املقدسة س ص44مقتبس من " حبار امنوار سج( 1
  .11/8/2015اجمللسيس مقابلة شخصية مع الطالب علي عبداهلل يف مشود املقدسة بتاريخ ( 2
السالم( بتجريش بتـاريخ  مقابلة شخصية مع علريضا طوراين يف مرقد ناصر بن اممام موسى الكاظم ) عليأل ( 3
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ذلك غريبال عليألس إذ صرح قبل تسنمأل السـلطة محـد الضـباط امحـرار الـذين قـاموا       
بـأنعم سـينفذون الثـورة     1958يف الرابع عشـر مـن متـوز عـام     بإسقاط النظام امللكي 

س وكـان  (1)))وهناك ةالث مجاعات جيب استئصاهلا وهم امكراد واملسيحيون  والشـيعة(( 
 .(2)ذلك امرال طبيعيال بالنسبة لأل إذ نشاء يف حميط اجتماعي ضيق تسود  نزعة طائفية 

لبعثيــون يف حماربــة ( تفــنن ا2003 -1968ويف عوــد حكومــة البعــث املقبــور )
السائرين اىل الزيارة امربعينيةس فجند رجال األمن وأعضاء حزبأل املقبور ملتابعة كـل مـن   
يقوم بطبخ الطعام وتوزيعأل على الناسس ووصل احلـال بـأل إىل توجيـأل جالوزتـأل بوضـع      

ر النفط يف امكل املعد لزوار اممام احلسني )عليأل السالم( ورفع املنظمات احلزبيـة تقـاري  
عن أصحاب املواكب الذين كانوا معرضني لالعتقـال والسـجن يف أي حلظـة حبجـة أو     

حمظورة أو "معادية" حلزب البعث  ببأخرىس وكانل هتموم جاهزة وهي امنتماء لألحزا
املقبورس وكلف النظام البعثي اجوزتأل املختلفة من شرطة وأمن وجواز حـزيب بـامخنراط   

ل معوم ليتخذ من ذلك ذريعة ملنع الزيارة وامدعاء باهنا يف صفوف الزوار وافتعال املشاك
مسريات مسيسة ومعادية " للحزب والثورة"س وكلف النظام البعثي نقابة النقل اخلـاص  
لفرض غرامات على السواق الـذين يقومـون بنقـل الـزوار مـن كبـار السـن والنسـاء         

ليوا يف حماولة منأل للتقليل وامطفال اىل كربالء املقدسة ومنع هذ  السيارات من الوصول ا
من اعداد الزوار أو منعوم من الزيارة امربعينيةس كما قام هذا  النظام مبنـع الـزوار مـن    
املشي على الطرق العامة املوصلة اىل مرقد اممام احلسني )عليأل السالم( فاضطر الـزوار  

ألمـر الـذي كـان    مختيار الطرق الزراعية البعيدة عن انظار ورجال السلطة وجالوزهتاس ا

                                                           

 .11/11/2015مقابلة شخصية مع صاه عباس الطائي يف دار  مبنطقة احلسينية س كربالء املقدسة بتاريخ ( 1
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يدفع بعدد من املؤمنني ملراقبة هذ  الطرق وايصال الزوار اىل مضافات أمينة يرتـاح فيوـا   
 . (1)الزوار ويبيتون فيوا حىت يتم ايصاهلم بأمان اىل كربالء املقدسة

وعلى صعيد ِخر استنفر النظام البعثي كل اجوزتأل اممنية واحلزبية يف ايام الزيـارة  
عن بعض افواج احلرس اخلاص التابع لأل ملطاردة الزوار ومـنعوم مـن    امربعينيةس فضالل

اداء مراسيم الزيارةس فكانل هذ  امجوزة تقطع الطرق وتضع العراقيـل أمـام أصـحاب    
املواكب وتفتعل كل ما من شأنأل منع الزوار من الوصول اىل كربالء املقدسةس كما اهنـا ن  

خبدمة الزوار يف بيوهتم وتبقيوم لديوا اىل ما تتورع عن اعتقال امشخاص الذين يقومون 
 بعد انتواء الزيارة أو احلكم عليوم بتومة ما دون مربر قانوين.

كانل هذ  املواكب احلسينية شوكة يف عيون صدام حسـني وازمم حزبـأل من هـذ     
املواكب والظاهر امميانية ))هي الو زرعل يف نفوس وقلـوب امجيـال حـب احلسـني     

م( وحب امسالمس وبالتايل جيب ان تبقى(( حسبما أّكد  السـيد حممـد بـاقر    )علية السال
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)قدس اهلل سر ( وكان يأمر املقربني منأل بضرورة تقدمي امموال لكافة املواكب  (1)الصدر 
 .(2)وعدم رد اي طلب من اي مواكب صغريال كان ام كبريال 

ام هـا املؤمنـون   م انتفاضة حسينية كـبرية قـ  1977  / 1397شود شور صفر عام 
امبطال اةناء املسرية الكربى من النجف امشرف اىل كـربالء املقدسـة مبناسـبة اربعينيـة     
اممام احلسني )علية السالم( وشارك فيوـا مئـات اآلمف مـن املـؤمنني حتـديال للسـلطة       

فاصـطدمل امجوـزة    (4)الو منعل اقامة الشعائر احلسينية يف عمـوم العـراق   (3)البعثية
كـربالء   –نية البعثية جبموع الزوار يف اكثر من مواقع على طريق النجف امشـرف  امم

املقدسةس كان اعنفوا الذي حصل يف منطقة )احليدرية( األمر الذي أدى اىل تدخل اجليش 
والطائرات املقاتلة للقضاء على هذ  امنتفاضة املباركةس لكن الزوار املـؤمنني ن يكترةـوا   

عوم من مستيات ودبابات اجليش وامجوزة اممنية امخرى ورفعـوا  بالقوات املرسلة لقم
علمال اخضر اللون )وهو لون امسالم(س وهتفـوا بـأن )يـد اهلل فـوق ايـديوم( يف رسـالة       

                                                           

من عائلة دينية وجوادية معروفـةس وتـويف والـد  السـيد      1935شباط  28مدينة الكاظمية املقدسة يف  ولد يف( 1
حيدر الصدر ولأل من العمر ةالث سنواتس فكفلأل شقيقأل األكرب السـيد امساعيـل الصـدر. دخـل مدرسـة      

تقلـل عائلتـأل إىل   منتدى النشر امبتدائية يف مدينة الكاظمية املقدسةس وكـان مـن املتفـوقني يف دراسـتألس ان    
تفرغ إللقـاء دروس البحـث اخلـارج يف     1959النجف األشرف فأكمل دراستأل احلوزوية هناكس ومنذ عام 

علوم الفقأل امسـالميس يعـد أحـد أهـم مؤسسـي الفكـر اإلسـالمي يف العـراقس وأحـد أبـرز املفكـرين            
اد  يف الثامن من نيسـان عـام   اإلسالمينيس اعتقل وعذب مرات عدة يف ظل النظام البعثي اجملرم حىت استشو

ودفن بشكل سري يف مقربة وادي السالم يف النجف األشرفس للتفصيل عن حياتأل وجواد  يراجع:  1980
حممد رضا النعماينس الشويد الصدر. سنوات اننة وأيام احلصارس عرض لسريتأل الذاتية ومسريتأل السياسـية  

رغيفس حممد باقر الصدرس حياتـأل ودور  يف السياسـة    س موند عبد الكرمي خلف أبو1997اجلواديةس لندنس 
العراقيةس رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصرس معود التاريخ العريب والتراث العلمـي للدراسـات   

 .2005العلياس بغدادس 
 -1900صالح مودي علي الفضليس الدور الوطين للمرجعية الدينية يف تاريخ العـراق احلـديث واملعاصـرس    ( 2

 .342س ص2011س بغدادس 2002
جويس ويليس احلركة امسالمية الشيعية يف العراقس ترمجة: مصطفى نعمان أمحد وهناك خليف غينس بغـدادس  ( 3

 .101س ص2011
 .151حسن لطيف الزبيديس املصدر السابقس ص( 4
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واضحة للحكومـة البعثيـة والتنديـد مبمارسـاهتا املعاديـة للمسـرية احلسـينية وهتفـوا         
 :(1)بشعار

 كل الشعب ضدك                             

 يا بعثس م نريدك                             

تابع علماء الدين امعالم هذ  امنتفاضة املباركةس فارسل السيد حممد بـاقر الصـدر   
)قدس اهلل سر ( ممثالل عنأل هو السيد حممد باقر احلكيم )قدس اهلل سر ( لتوجيأل خطـاهم  

شكل الذي حيقق اهداف امنتفاضةس ويعزز صمود الثوار بوجأل السلطة البعثيـة  الديين بال
 .(2)الغامشةس واشعارهم بأن املرجعية الدينية العليا معوم يف موقفوم البطويل الرائع 

ن يتردد النظام البعثي القمعي من اعتقال اعداد غفرية من ةوار امنتفاضـةس فضـالل   
حمكمة خاصة برئاسة عزة مصـطفى   1977اية شباط عن قتل اعداد اخرىس وشكل يف هن

وزير العمل والشؤون امجتماعية وفليح حسن اجلاسم وزير الدولـة وحسـن العـامري    
وزير التجارة للتحقيق يف امحداثس فتم اصدار احكام اعدام حبـق مثانيـة ةـوار وحكـم     

قبور ان هـذ   على مخسة عشر ِخرين بالسجن املؤبد مدى احلياةس وعد النظام البعثي امل
امحكام )خمففة جدال( فتم طرد اةنني من اعضاء انكمة ومها عزة مصطفى وفليح حسن 

 .(3)اجلاسم من منصبيوما الوزاريني ومن عضوية قيادة احلزب املقبور

وعقب امنتفاضة شنل السلطة البعثية محلة اعتقـامت واسـعة مشلـل أكثـر مـن      
ب معومس كما اعتقلل السيد حممد بـاقر  عشرة ِمف شخصس ممارسة كل انواع التعذي

                                                           

 .101جويس ويليس املصدر السابقس ص( 1
 .112س ص2003وحطاماس بريوتس حازم صاغيةس بعث العراقس سلطة صدام قياما ( 2
س ترمجـة: مالـك   1958ماريون فاروق سلوغلس وبيتر سلوغلس مـن الثـورة إىل الدكتاتوريـة. العـراق منـذ      ( 3

 .265س ص2003النرباسيس لندنس 
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احلكيم )قدس اهلل سر ( وحكمل عليأل بالسجن املؤبدس كما اعتقلل السيد حممد بـاقر  
الصدر )قدس اهلل سر (س وتتم نقلة اىل بغداد حيث مورس معأل انواع التعذيب مث اطلـق  

حىت انأل سراحأل بعد الوعيد والتوديدس لتبقى ِةار التعذيب واضحة على جسد  الطاهرس 
 .(1)ان م يقوى على صعود السلم ام بصعوبة بالغة 

وخالل السنوات الالحقة استمر نظـام البعـث املقبـور يف ممارسـتأل القمعيـة ضـد       
املسرية امربعينية لإلمام احلسني )علية السالم(س وحتمل الزوار انواع الصعوبات واملشاق 

م بـأداء الشـعائر امسـالمية    من اجل هذ  املسرية وتضحيات امـاموم اخلالـد ومتسـكو   
 .(2)وحرصوم عليوا 

يسلط لنا هيثم العبودي أحد ابناء مدينة الدغارة التابعـة نافظـة الديوانيـة الضـوء     
على الصعوبات الو كان يواجووا زوار امربعينية أيام النظام البعثي قائالل: " كان والدي 

الدغارة مسـتقبال اتبـاع أهـل البيـل     يكلفنا بالذهاب اىل البساتني واملناطق القريبة من 
)عليأل السالم( وجلبوم اىل جدارنا ألخذ قسط من الراحة واملبيل فيأل بعد تناول الطعام 
املخصص هلم وكنا نأخذ معنا اخواتنا لكي يطمئن الزائرون الذين ترافقوم النسـاء مـن   

اىل دارنـا مهنـم   اننا لسنا من ازمم السلطةس وتعود الزائرون سنة بعد أخرى على اجملـيء  
تأكدوا من ضيافتنا هلم حىت وشى بنا احد البعثيني ليتم اسـتدعائي اىل املنظمـة احلزبيـة    
وهتديدي بالسجن اذا ما استمريل يف عملي اجلوادي. وبالفعل وقعل تعودال بذلكس ام 
انين ن التزم بأل من حب اممام احلسني )عليـأل السـالم( كـان يشـدين اىل ممارسـة خدمـة       

 . (1)أكثر من مرة.." (3)ارس فتعرضل بسبب ذلك اىل امعتقال والسجنالزو

                                                           

  .345صالح مودي علي الفضليس املصدر السابقس ص( 1
 .154س ص2005العراق املعاصرس بغدادس صالح الفضليس السيد الشويد حممد باقر الصدر وأةر  يف تاريخ ( 2
للتفصيل عن أساليب تعذي املعتقلني. يراجع حسن شربس صفحات سوداء من بعث العراقس الطبعة الثالثةس ( 3

   .195 – 171س ص2007بغدادس 
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لثـاين  تشـرين ا  20مقابلة شخصية مع هيثم العبودي يف دار  مبدينة )الدغارة( التابعة نافظة الديوانية بتـاريخ  ( 1
2015. 
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 الخاتمة

إن الزيارة األربعينية ستظل نرباسال لكل السائرين يف طريق احلقس وسوف تزداد سنة 
بعد أخرىس فوي طريق املؤمنني أتباع أهل البيل )عليوم السالم( الذين سـينولون مـن   

والفداء وحماربة الظلم والفساد والطغيان أينمـا وجـدس   هذ  الذكرى دروسال يف التضحية 
وسوف لن تثنيوم كل أساليب املارقني واحلاقدين عن السـري يف )طريـق الشـوكة( ألنـأل     

 الطريق املوصل اىل اجلنة.
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األثر التربوي واألخالقي للمجلس الحسيني 

 في الزيارة األربعينية
 

 

 الباحث

 م. عالء إبراهيم رزوقي الموسوي

 كلية التربية االساسية -جامعة بابل 
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 الشعائر الحسينية

املناهج اهلاّمة الو انتوجوا أهل البيل يف بناء اممة  ىإن الشعائر احلسينية هي أحد
وهـي   اذ أهنا تستلوم مبادئوا من ةورة احلسني )عليأل السالم(وتؤكد أهدافواس  اإلسالمية

 وةقافية وعقائدية وروحية.مناهج ذات جوانب متعددة سياسية 
وقد وضع األئمة )عليوم السالم(التصميم العام هلذ  الشعائرس وأعطوهـا أبعادهـا   
الدينية الكاملةس وحددوا الشكل واملضمون الذي يتناسب مع الدور املوم الذي م بد هلا 

حبيث تنسجم من ناحية الشكل مع ظروف املأساة وأتباع أهل البيـل)عليوم   أن تؤديألس
 سالم (سومن ناحية املضمون مع األبعاد السياسية والروحية والثقافية والعقائدية ال

وم شّك أن هنضة احلسني )عليأل السالم( كان هلا تأةري بالغ وكبري يف حركة التأريخ 
اإلسالمي وحياة املسلمني عامةس حبيث أدت مبادئوا واهدافوا الواقعية يف حركة األمة إىل 

ن الشعائر احلسينية كـان  إامسالمية من كثري من خماطر امحنراف. وحفظ امسالم واألمة 
هلا دور ِخر مكّمل لدور الثورة نفسوا وهو الدور التربوي للمجتمـع امسـالمي عامـة    

 وللموالني خاصة.
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 أهداف الشعائر الحسينية -القسم األول:

 هناك عدة اهداف للشعائر احلسينية بصورة خاصة منوا:

أهّم أهداف الشععائر الحسعينّية هعو األمعر بعالمعروف       الهدف االول:من

 والنهي عن المنكر.

ُكن ُتم  َخي َر ُأممة ُأخ ِرَجل  لمْلنمـاِس َتـْأُمُروَن ِبـاْلَمع ُروفم َوَتن َوـو َن َعـِن       قال تعاىل:  
اْلُمن َكِر 

األمـة  م هـذ   يحياء هذ  الفريضة.. وأّن تقديإمّما يدّلل على أّن الشارع يريد  (1)
وأفضلّيتوا على سائر األمم من األّولني واآلخرين هو نتيجة إقامة هـذ  الفريضـة وهـذا    

ألّن  إّنما يتحقق بإقامة الشعائر احلسينّية بل هي أوضح املظـاهر إلحيائوـاس   وهو امحياء
األغراض والغايات املطوّيـة يف النوضـة احلسـينّية م بـّد أّنوـا تنتـوي بالتـايل إىل األمـر         

روف والنوي عن املنكر والو منوا جتديد إنكـار كـّل مظـاهر امحنـراف السـارية يف      باملع
اجملتمعس وإقامة كّل معروف ترك من حياة األمة اإلسـالمية علـى الصـعيَدين السـلوكّي     
والعقيدّيس فوي نوع من حالة الصحوة والسالمة والتوبـة الدينّيـة مـن خـالل مواسـم      

 ومراسم الشعائر احلسينّية. 
 العديد من اآليات يف موضوع األمر باملعروف والنـوي عـن املنكـرس مثـل:     وورد

       َِولمَتُكن ممنُكم  ُأممةن َيـد ُعوَن ِإىل اْلَخي ـِر َوَيـْأُمُروَن ِبـاْلَمع ُروفم َوَين َوـو َن َعـِن اْلُمن َكـر  س

التذكري ومقتضى أدّلة إقامة فريضة األمر باملعروف والنوي عن املنكر تستلزم يف مقّدماهتا 
هذ  الفريضة وإحيائوا عرب إحياء الداعي النفسّي لدى املؤمنني واملتدّينني وحتريضوم حنو 

وأكرب حتريض هو نفس ما قام بأل أبو األحرار وسّيد الشـوداء )عليـأل    أداء هذ  الفريضةس
السالم(من إيقاظ الناس من ُسباهتم العميق وإحياء نفوسوم بالعدل واهلدىس وحتريـرهم  

لم والرذيلة واهلوىس وتربيتوم على عدم اخلنوع واخلضـوع للطغـاة والتخـاذلس    من الظ
وذلك بإقامة فريضة األمر باملعروف والنوي عن املنكر موما كّلف األمرس وأينمـا بلغـل   

 التضحية. 

                                                           

  110ال عمران:( 1
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الهدف الثعاني: اععالن المعودة والتعولي ألهعل البيعت )علعيهم السعالم(         

 والتبري من اعدائهم.

موّدة أهل البيل )عليوم السالم( على الناسس بل وجعل هـذ   فرض الباري تعاىل 
ذلمَك الَّذمي ُيَبشُِّر اهلُل عمَبـاَدُ  الَّـذميَن   الفريضة من عظائم الفرائض القرِنّية يف قولأل تعاىل:

َبى َوَمـن َيْقَتـِرف    َِمُنوا َوَعممُلوا الصمالمَحاتم ُقل َم َأس َأُلُكم  َعَلي ألم َأج رال ِإمَّ اْلَمَودمَة فمي اْلُقر 
َحَسَنةل نمِزد  َلأُل فميَوا ُحس نال ِإنَّ اهللا َغُفوٌر َشُكوٌر

حيث جعل املوّدة أجرال علـى  مـوع   س(1)
الرسالة املشتملة على أصول الدين العظيمةس مّما يدّلل على كون هذ  الفريضة يف مصاف 

 ام منوا: أصول الديانةس مث بّين تعاىل أّن املوّدة هلا لوازم وأحك
ُقْل ِإن ُكن ُتم  ُتحمبُّوَن الّلأَل َفاتمِبُعوِني ُيح ِبب ُكُم اهلُل اإلّتباع كما يف قولأل تعاىل-1

س (2)
َولكمنم اهللا َحبمَب ِإَلي ُكُم اإِلمَيـاَن َوَزيمَنـأُل   ميان بذلك كما يف قولأل تعاىل:ومنوا اإلخبات واإل

فمي ُقُلوِبُكم  
)يعين أمري املؤمنني)عليأل  اآليةعن الصادق)عليأل السالم( يف تفسري هذ   (3)

 .(4)السالم((
ِإن ُتصمب َك َحَسَنةن َتُسـؤ ُهم  َوِإن   احلزن حلزهنم والفرح لفرحوم كما يف قولأل:  -2

ُحوَن ُتصمب َك ُمصميَبةن َيُقوُلوا َقد  َأَخْذَنا َأم َرَنا ممن َقب ُل َوَيَتَولَّو ا َوُهم  َفِر
فبّين تعاىل بدملة ( 5)

املفووم ؛ أّن العداوة مقتضاها احلزن لفرح النيب )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( وأهل بيتـأل  
والفرح ملصيبتأل )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( وأهل بيتأل: فانبة تقتضـي احلـزن ملصـاهم    

ِإن َتم َسس ـُكم  َحَسـَنةن َتُسـؤ ُهم  َوِإن     والفرح لفرحومس ونظري هذ  الدملة قولـأل تعـاىل  
ُتصمب ُكم  َسيَِّئةن َيْفَرُحوا ِبَوا َوِإْن َتص ُبروا َوَتتمُقوا َم َيُضرُُّكم  َكي ُدُكم  

س فعلى هذ  الدملة (6)
القرِنّية يكون العزاء وإقامة املأمت والرةاء والندبة على مصاب السـبط بضـعة املصـطفى    

                                                           

  .23الشورى:( 1
  .31ال عمران:( 2
  .7احلجرات:( 3
قـمس   سالبحراينس هاشم احلسيينس الربهان يف تفسري القرِنس حتقيق: قسم الدراسات امسالمية)مؤسسة البعثة ( 4

 .105سص5د.ت(ج –
  .50التوبة:( 5
  .50ال عمران:( 6
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نة رحيانة الرسول األمني من مقتضـيات الفريضـة العظيمـة اخلالـدة     سّيد شباب أهل اجل
 خبلود الدينس وهي مودة القرىب.

 بلعن أعداء ِل حمّمد يف كتابأل حيـث يقـول:  -اللعن ألعدائوم: وأمر سبحانأل  -3

 َأَم َلع َنُة اهلِل َعَلى الظَّالمممنَي
واأللف والالم للجنسس وم أحد من اخللق أظلم مّمـن   (1)

س وقـدم عـدّوهم   )عليأل السـالم(  وفضل أهل بيتأل)صلى اهلل عليأل وِلأل(أنكر فضل حمّمد 
عليومس وأةبل لأل مقاموم الذي جعلأل اهلل هلمس وجحد العود وامليثـاق الـذي أخـذ  اهلل    

ممممـن َكـذََّب ِبآَيـاتم اهلِل     قـال اهلل:  تعاىل على سائر العباد هلمس وأنكر وجوب طاعتوم 
.وقد روي عن الصادق)عليأل السالم(:)إّن اآليات يف باطن القـرِن هـم   (2)ا َوَصَدَف َعن َو

س فال أظلم مّمن كـّذب بفضـل ِل حمّمـد وأنكـر إمامتـوم      (3)ِل حمّمد )عليوم السالم ((
 ووميتوم.

َلَقد  َكاَن َلُكم  فمي َرُسوِل اهلِل ُأس َوةن َحَسَنةن  وقال تعاىل: -
فيجب اللعن ألعداء (4)

ــأل  ِل  ــأل وِل ــد املتأّســني مبحّمــد )صــلى اهلل علي ــيال بــآل حمّم حمّمــد)عليوم السالم(تأّس
 وسلم(املتأّسي باهلل تعاىل.

قال الصادق )عليأل السالم(: )م يكون املؤمن مؤمنال حّتى يكون فيأل سّنة من رّبألس  -
بامستنان باهلل . وهذا يدّل على األمر (5)وسّنة من نبّيألس وسّنة من ولّيألس وسّنة من ذّرّيتوم(

  .وبرسولأل وبوصّيأل وبآلأل )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم (
كما روى املغريب يف شرح امخبار: رأى رسول اهلل )صـلى اهلل عليـأل وِلـأل( أبـا      -

يقود بأل ويزيد يسوقس فقال: )اللوم العن الراكـب والقائـد    سفيان يوما "راكبا " ومعاوية
 .(6)والسائق( 

                                                           

   .18هود:( 1
  .157األنعام: ( 2
احلّلي: عّز الدين أبو حممد احلسن بن سليمان بن حممدس انتضرسحتقيق: سيد علي أشرف)املكتبة احليدريـةس   (3

 69 (ص 1424 - 1382النجفس  
  .21األحزاب:( 4
أيب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاقس الفروع من الكـايفس علـق عليـأل: علـي أكـرب الغفـاري)دار       الكليينس( 5

  241سص 2(ج1367سالكتب امسالميةس ايران
 ساملغريبسأيب حنيفةسشرح األخبار يف فضائل األئمـة األطوارسحتقيق:حممـد اجلاليل)مؤسسـة النشـر امسـالمي      (6

 146س ص5ايرانسقمسسد.ت( ج
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قال: كنل عند علّي بن أيب طالـب )عليـأل السـالم(يف     وروي عن أنس بن مالك -
يا  مّث قال لأل: وهو شور رمضانس فدعا ابنأل احلسن )عليأل السالم( الشور الذي ُاصيب فيألس

أبا حمّمد ! إعل املنرب فامحد اهلل كثريال واةن عليأل واذكر جّدك رسول اهلل)صـلى اهلل عليـأل   
س لعن اهلل عبدال أبق من -ةالةال  -عّق أبويأل  وِلأل وسلم( بأحسن الذكر وقل: لعن اهلل ولدال

لعن اهلل غنمال ضّلل عن الراعيس وانزل. فلّما فرغ من خطبتأل ونزل اجتمع إليـأل   مواليألس
الناس فقالوا: يا بن رسول اهلل! أنبئنا. فقـال هلـم: اجلـواب عنـد أمـري املـؤمنني )عليـأل        

 السالم(.
النيب)صـلى اهلل عليـأل وِلـأل وسـلم(يف      فقال أمري املؤمنني )عليأل السالم(: كنل مع

صالة صاّلهاس فضرب بيد  اليم ى إىل يدي اليم ى فاجتـذها وضـّموا إىل صـدر  ضـّمال     
شديدال مّث قال ] يل [: يا علي! قلل: لّبيك يا رسول اهلل. قال: أنا وأنل أبـوا هـذ  اُمّمـة    

وأنل موليا هذ  اُمّمة فلعن  فلعن اهلل من عّقناس قل: ِمني. فقلل: ِمني. ] مّث [ قال: وأنا
اهلل من أبق عّناس قل: ِمني. فقلل: ِمني. قال: وأنا وأنل راعيا هذ  اُمّمة فلعـن اهلل مـن   
ضّل عّناس قل: ِمني. فقلل: ِمني. قال علّي )عليأل السالم(: ومسعل قائلني يقولون معي: 

 ] و [ رسول اهلل ! ِمنيس فقلل: يا
 .(1))صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم (: جربئيل وميكائيلمن القائالن معي ِمني ؟فقال 

وقال اممام علي)عليأل السالم(:)عشر خصال من لقي اهلل هن دخل اجلنة: شوادة  -
 والرباءة من أعـداء اهللس  وأن حممدا رسول اهلل....... والومية ألولياء اهللس أن م إلأل إم اهللس

 .(2)واجتناب كل منكر(
والروايات تصّب يف مصّب واحـد وهـو مـودة أهـل البيـل       وهذ  اآليات الكرمية

الرباءة من أعدائومس وتعتـرب دلـيال معتمـدال يف بـاب      و )عليوم السالم( ووجوب اللعن
حلزهنم هو نوع من التـوّلي هلـم    إذ أّن األسى والتأّلم ملصاهمس واحلزن الشعائر احلسينّيةس

 معوم والوقوف يف صّفوم.ويكون كاشفال عن التضامن  والترّبي من أعدائومس

                                                           

 73ص احلّليس انتضرس  (1
الواسطيس علي بن حممد الليثيسعيون احلكم واملواعظسالتحقيـق: حسـني احلسـين البريجنـدي الناشـر)دار       (2

 343(ص1376احلديثس قم:  
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 الهدف الثالث: إحياء أمر األئّمة )عليهم السالم(

م ان الغالب يف إحيـاء أمـرهم)عليوم   إوهذا العنوان وان كان لأل عدة مصاديق     
السالم( يظور يف إحياء الشعائر والعزاء احلسييّن ومذاكرة ما جـرى علـى أهـل البيـل     

الشعائر احلسينّية سواء املرسومة يف زمنوم )علـيوم  من مصائب. فيتناول )عليأل السالم( 
 السالم(أو املستجّدة واملستحدةةس وم يقتصر على الشعائر القدمية.

وقد وردت روايـات يف مصـادر معتـربة يف احلـث علـى احيـاء امـرهم )علـيوم         
ويف  السالم(منوا ما قال الباقر )عليأل السالم(: )أحيوا أمرناس رحم اللَّأل من أحيـا أمرنـا(  

قال )عليأل السالم(: )من ذكرنا أو ُذكرنا عند  فخرج من عينيأل مثـل جنـاح    خرِحديث 
وقـال الصـادق )عليـأل السـالم(: )تـزاورواس وتالقـواس        الذباب غفر اللَّأل لأل ] ذنوبـأل [( 

 .(1)وتذاكروا أمرنا وأحيو  (
دعبـل  اقام عزاء يف دار  عنـدما القـى عليـأل     )عليأل السالم(ويروى ان اممام الرضا

 اخلزاعي قصيدتأل التائية:

 أفاطُم لو خمْللم احلسـنَي ُمَجـّدم  

 

 وقد مات عطشـانال بشـّط فـراتم    

 

 اطُم عنــَد ـإذال للَطمــلم اخلــدم فــ

 

 وأجريلم َدم َع العني يف الَوَجناتم 

 

 
وقد تأةر اممام كأشد ما يكون التأةر يف األبيات الو رةى ها دعبل اإلمـام احلسـني   

البكاءس وأغمي عليأل غري مرةس فقد خنبل قلبأل فاجعة  السالم( فقد بكى اممام أمر)عليأل 
كربالس وكان يقول: )إن أمر احلسني أسور جفونناس وأسـبل دموعنـاس وأذل عزيزنـاس يـا     
ارض كرب وبالء أورةتنا الكرب والبالء إىل يوم امنقضاء فعلى مثـل احلسـني فليبـك    

 (2)لذنوب والعظام(الباكونس فان البكاء عليأل حيط ا

                                                           

1) -- إىل أحكام األئمة عليوم الّسالمسحتقيق: قسـم احلـديث يف    العامليس حممد بن احلسن احلّرس هداية األمة
 .137س.ص5. ق(ج ه 1414ميةسايرانس مشودس  مع البحوث اإلسال) مع البحوث اإلسالمية 

 335ص. ش( ه 1372القرشيس باقر شريفسحياة اإلمام الرضا )ع ()انتشارات سعيد بن جبريس ايرانسقمسس ( 2
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 الهدف الرابع: الحّث على زيارتهم وتعمير قبورهم وتعاهدها. 

ويّتضح من ألفاظ وأسلوب الزيارة أّنوا نوع ندبة ومأمت يقيمأل املـؤمن خـالل فتـرة    
ونذكر هنا للقارىء الكرمي عـدة   الزيارةس ليتذّكر من خاللأل ما جرى عليوم من مصائب.

 مصادر معتربة يف الزيارات منوا: 
-مجع صاحب وسائل الشيعة الشيخ احلّر العاملّي قدس سـر  يف هـذا العنـوان    -

احلّث على زيارهتم )عليوم السـالم( وتعاهـد قبـورهم وتعمريهـا والترغيـب يف الرةـاء       
وما جـرى علـيوم )علـيوم     وموإنشاد الشعر ملصاهمس وأيضال األمر بالبكاء على مصائب

 السالم(.
قدس سر  أيضالس عن غري املصـادر الـو    ينقل صاحب البحار العاّلمة اجمللسّي  -

 .100ينقل عنوا صاحب الوسائلس وقد عقد يف البحار كتابال للمزار ج 
قد أّلف كتابال خاّصال يف ذلكس وهـو كتـاب: كامـل الزيـارات وهـو      فابن قولويأل  -

والشـيخ  يف املـزار  ذا الباب.. وكـذلك صـنع تلميـُذ  الشـيخ املفيـد      كتاب خيتّص يف ه
 الطوسّي يف مصباح املتوّجد..

أّما ابن طاووس فقد أكثر يف هذا الباب العشرات من الكتب نقال عن املئات من -
 املصادر الو وصلل إليأل.

باب كما عقد ابن إدريس يف السرائر بابال للمزار.. ويالحظ هذا الطرز من إدخال  -
 املزار يف كتب الفقأل مّما

يدّل على كون ذلك ظاهرة منتشرة يف كتب الفقواء يف الصدر األّولس بدءال بـاملقنع  
واهلداية للصدوق ورسالة أبيأل الشيخ ابن بابويألس واملفيد يف املقنعة وهناك متناةرات عديدة 

 يف ذلك.
فاملستقرم يف كتب الشيعة يرى أّن هنـاك مصـادر عديـدة حتتـوي هـذ  العنـاوين       
 املتنّوعةس من الزيارة وتعّود القبور والرةاء يف الشعر والنثر وةواب البكاء وما شابأل ذلك. 

 الشعيرة الحسينية وتحقيق أهداف الثورة الحسينية

إّن ضرورة كون الشعرية احلسـينية دالـة علـى املعـاين والفضـائل والقـيم النبيلـة        
واألهداف اإلصالحية والو كانل منعطفال موّمال يف التاريخ اإلسالميس وحيـث إّن أهـل   
البيل)عليوم السالم(س هم العمدل الثاين الـذين ُأمرنـا بالتمسـك هـمس فالبـد أن تكـون       
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ةس ومن َةّم فإّن الشعرية احلسينية مبد أن تكون دالة علـى  أقواهلم وأفعاهلم وسريهتم حج
األهداف والفضائل والقيم النبيلة الو قام من أجلـوا احلسـني)عليأل السـالم(س وصـّحح     

الشعرية احلسينيةس من منطلقـات اإلمـام احلسـني )عليـأل      نطلقمسرية اأُلمة. وجيب أن ُت
نأل احللـول لقضـايانا الراهنـةس وإذا كـان     حمورال وقطبال ومنوال تنتول موالسالم(وأهدافألس 

استعراض القضايا الراهنة بعيدال عن فكر كربالء وعطاء احلسني )عليأل السالم(س فإهنّا م 
اإلمـام احلسـني )عليـأل     واهـداف  ُتؤّدي غرضوا كما ينبغي إّم إذا قمنا بتحليل مواقـف 

احلسـينية   لثـورة اهـداف ا  السالم(س وكلماتأل وتطبيقوا على الواقعس وكذلك اسـتعراض 
بعيدال عن ربطوا بالقضايا الراهنة املعاصرة يقـف عائقـال أمـام حتقيـق غـرض الشـعرية       

 اممـام  ةـورة  لذلك سـوف نسـتعرض اهـداف   احلسينيةس وم ميكنوا أن ُتؤّدي غرضواس 
 -لكي تكون اسس للشعرية احلسينية وهي: )عليأل السالم(احلسني

 )عليه السالم(يناالمام الحسثورة  اهداف -القسم الثاني:

قبـل واقعـة الطـف وخالهلـا      )عليـأل السـالم(  من خالل استعراض خطبأل واقوالأل
من النوضة ونعطـي دليـل رأينـا السـابق وقـد       )عليأل السالم(نستطيع ان نستنتج اهدافأل

 حصرناها يف مخسة اهداف هي:
اهلدف األول: األمر باملعروف والنوي عن املنكر تطبيقال وامتثـامل لقـول اهلل تعـاىل:    

    َولمَتُكن ممنُكم  ُأممةن َيد ُعوَن ِإىل اْلَخي ِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمع ُروفم َوَين َوو َن َعـِن اْلُمن َكـِر َوُأولئمـَك
ُهُم اْلُمْفلمُحوَن 

(1). 
يف وصّيتأل قبل خروجأل من املدينـة: )... إين ن أخـرج   وهذا ما اعلنأل )عليأل السالم( 

َأشمرال وم َبطرال وم ُمفسدال وم ظاملالس وإّنما َخَرج ُل لَطلب اإلصالح يف أّمة جّدي رسـول  
س ُأريد أن ِمر باملعروف وأهنى عن امُلنَكـر وأسـري بسـرية    (اهلل )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم

 وهـذا دليـل علـى ان أهـّم اسـباب     س (2)السـالم( (  جّدي وأيب علّي بن أيب طالب )عليأل
هنضتأل)عليأل السالم( هو األمر باملعروف والنوي عن املنكرس فاملعروف كل ما امـر بـأل اهلل   

والرسول)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( واملنكر كل ما هنيا عنأل  وم يقتصـر علـى   سبحانأل 
                                                           

  .114ال عمران:( 1
 1403س بريوتسلبنانسس2الوفاءسط األطوار)مؤسسة األئمة لدررأخبار األنوار اجلامعة باقرسحبار اجمللسيس حممد ( 2

 .329سص44م( ج1983 -  ه
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هلل تعـاىل عـن ذلـك بصـيغة     الفرد بل على اممة كما ورد يف امية السابقة حيـث عـرب ا  
ن املعـروف يشـمل كـل    إخـر  ِهذا من جانب ومن جانـب   َولمَتُكن ممنُكم  ُأممةناجلمع

جوانب ونـواحي احليـاة امنسـانية فونـاك املعـروف اإلجتمـاعي الفكـري والعقائـدّي         
 امقتصادي والسياسي واحلقوقي وغريها و كذلك املنكر يشمل هذ  اجلوانب.

واهل البيل)عليوم السالم(الكثري من الروايات يف هذا الباب  وقد ورد عن الرسول
نلخصوا هذ  احلـديث عـن الرسـول حيـث روي عنـأل       ومصادر احلديث زاخرة بذلكس

)صلى اهلل عليأل وِلأل(أنأل قال: )م يزال الناس خبري ما أمروا بـاملعروف وهنـوا عـن املنكـر     
ل منوم الربكـات وسـلط بعضـوم    وتعاونوا على الرب والتقوىس فإذا ن يفعلوا ذلك نزع

وهذا ما نعيشأل اليوم بسـبب   (1)على بعض ون يكن هلم ناصر يف األرض وم يف السماء(
امبتعاد عن امر اهلل تعاىل ورسولأل )صـلى اهلل عليـأل وِلـأل وسـلم( اذ اننـا ن نعـد نـأمر        

 باملعروف ون ننوي عن املنكر.
نبعوا وأساسـوا هـو إقامـة اإلمامـة     اهلدف الثاين: أّن هنضتأل )عليأل السالم(كان م -

امهلّية.. وبعبارة أخرى: أّن هنضتأل )عليأل السالم(متّثل وجتّسد اإلمامة والوميةس ألّن رفضـأل  
ملفووم اإلمامـة والـدعوة إىل    لبيعة وخالفة يزيد هو بدور  ومؤّدا  نوع من التبليغ ونشر
حممد بن احلنفية)عليـأل   خيألألإمامتوم )عليوم السالم( وقد قال)عليأل السالم( يف وصيتأل 

السالم(:)إّنما َخَرج ُل لمَطلِب اإلصالح يف ُأّمةم َجّدي )صلى اهلل عليأل وِلأل وسـلم( آلمـر   
باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جّدي وأيب (. فكأّنما هـو )عليـأل السـالم(أبطل    

أخرى عن إحياء  بارةاألّول والثاين والثالث وهذ  ع شرعية الثالةة الذين غصبوا اخلالفةس
 حّقوم )عليوم السالم( يف اإلمامة والومية.

فدعوتأل )عليأل السالم(إىل إمامتأل وإىل العود اإلهلّي يف حّقوم )عليوم السـالم( هـو   
عني األمر باملعروف مضافال إىل أّن النوي عن اخلالفة الباطلة الو انتحلوا غريهم من أهم 

عن طمس كثري من أركـان الـدين فروعـأل فمـن مّث     مصاديق النوي عن املنكرس أو النوي 
كانل هنضتأل )عليأل السالم(بشكل بارز َمعَلمال إلمامتوم ووميتوم اإلهلّية احلّقـة وتطبيقـال   

                                                           

هتذيب األحكام يف شرح املقنعة للشيخ املفيد رضوان اهلل عليألسحققأل:  أيب جعفر حممد بن احلسنس سالطوسي ( 1
 .181( اجلزء السادسسص1365ايرانس طورانس سحسن املوسوي اخلرسان )دار الكتب امسالمية
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جلّيال لفريضة األمر باملعروف والنوي عن املنكرس الشاملة لألمور امعتقادّية بكّل أبعادها 
 وأشكاهلا. 

تقرب اىل اهلل تعـاىلس ومنـوا التمسـك بالوميـة     واملعروف يشمل كّل األبواب الو 
من اصـول الـدين وأساسـّيات العقائـد األخـرىس وهـذا         واتباع اممامة الو تعترب اصالل

أوضح مصاديق املعروفس فيجب األمر هاس شأهنا شأن التوحيد والنبّوة واملعـادس وامُلنَكـر   
ليأل السـالم( تتـداخل وجتتمـع    يتناول جحدها وعدم امعتراف هاس وبالتايل ان هنضتأل )ع

فيوا عمّدة وجو  وحتليالت فقوّية واجتماعّية وأمّهوا دعوة إىل الصراط احلّق وإىل التمّسك 
بوميتوم:س وإىل إحياء فريضة األمر باملعروف والنوي عن املنكرس الو هي فريضة كـربى  

 وأحد أبرز مصاديقوا: األمور امعتقادّية وهي التوحيد واإلمامة.
دف الثالث: امعتراض على اخلالفة الغاصبةس وبيان أحّقّيتأل يف األمر وهو يفّسر اهل

لنا أيضال مع ى الشعائر احلسينّيةس ومع ى ختليد ذكرا  وهذا اهلدف لأل عالقة مباشـرة مـع   
اهلدف الثاين وهو أّن هنضتأل )عليأل السالم(متّثل وجتّسد إقامة اإلمامة امهلّية ولذلك حيـث  

)عليأل السالم(حينما دعا  الوليد بن عتبة وهو يف املدينة لبيعة يزيدس فقـال  جاء يف كالمأل 
)عليأل السالم(: )إّنا أهُل بيل النبوة وَمعدمن الرسالة وُمختَلف املالئكة وحمّل الرمحةس وبنا 
َفَتح اهلُل وبنا َخَتمس وَيزيد رجلن فاسٌق شارُب اخلمر قاتُل النفس امُلحّرمة ُمعلمُن بالفمسـق؛  

وننظـر وتنظـرون أّينـا أحـُق بالبيعـة       ثلي م يبايع مثلألس ولكن ُنصـبح وُتصـبحونس  ومم
 وكذلك قولأل )عليأل السالم(ملروان بن احلكم حينما أشار عليأل ببيعة يزيـدس  س(1)واخلالفة(

وعلى اإلسالِم الّسالُم إذ قـد ُبليـل األمـة     فقال )عليأل السالم(:)إّنا هلِل وإّنا إَلي ألم َراِجُعونس
اخلالفة  ولقد مسعُل جّدي رسول اهلل)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( يقول: يزيدس مثل براع

ويظور من ذلك شـّدة التصـّلب واإلبـاءس وهـو )عليـأل      س (2) ُمحرممة على ِل ايب سفيان(
فما هو السّر يف شّدة إبائأل لبيعة يزيد طبعـال هـذ  البيعـة ُمنَكـر مـن       السالم(سيد اإلباءس

املنكراتس لكن خصوص هذا املنكر يشّدد اإلسالم النوي عنأل دون بقية امُلنكرات وهذا 
الوجأل يرّكز على ظاهرة اخلالفة الغاصبةس وهو دليـل علـى بطالهنـا وعـدم مشـروعّيتوا       

ملكّيـة م َتُمـّل للـدين بصـلةس وعـاد امـر       ومن مث بعد ذلك أصبحل وراةـة عائلّيـة و  
                                                           

عليـأل السـالم املسـمى باللـووف يف قتلـى      مقتـل احلسـني    بن طاووسسعلي بن موسى بن جعفر بن حممدس (1
 .17(صسد.تإيرانسقمسالطفوف)األنوار اهلدى

 .18هتذيب األحكام يف شرح املقنعة للشيخ املفيد رضوان اهلل عليألسص بن طاووسسس (2
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حيث كان حّكام بين أمّية يتسّترون برداء الـدين   املسلمني إىل الرسم اجلاهلّي والقبائلّيس
ومن مّث كان يف هذا املنكر خصوصّية متمّيزة م جندها يف أّي نوع ِخر من املنكرس وإّنمـا  

 حلنيف. هو نوع منكر ينطوي على طمس وحمو وزوال ألصل الدين ا
فكان احلسني )عليأل السالم(أشّد تصّلبال يف ذلك منذ هجرتأل مـن املدينـة ون ُيعلِّـل    
)عليأل السالم(خروجأل بعّلة غري هذ  العّلةس وهي املعارضة العلنّيـة والصـارمة للسـلطة    

 الغاصبة وللخالفة الزائفةس وبيان أحّقّيتأل يف اخلالفة.
رسـاهلم إليـأل الُكتـب للقـدوم إلـيوم      اهلدف الرابع: مبايعـة أهـل الكوفـة لـألس وإ    

 واستنصارهم لأل )عليأل السالم(حىت بلغ عدد 
وإبائأل عن بيعة يزيد فمـن مثَّ   بامتناعألبعد معرفتوم  (1)الكتب اةنا عشر الف كتاب

وجدوا فيأل األَمل للتخّلص من يزيد وظلمأل وإلقامة العدل مضافال إىل عقيدة أهل الكوفة 
(وذكرهم)عليأل السالم( هذ  الكتب يف اخلطبة اموىل حيث يف أهل البيل )عليوم السالم
بن اجبر ويا قيس بن امشعث و يا زيد بن احلـارث    حجار قال هلم)يا شبث بن ربعي ويا

 (2)تكتبوا ايل ان اقدم قد اينعل الثمار واخضر اجلناب وامنا تقدم على جند لك  نـدة( 
أل السالم(إذا َوجد َمن ينوض بـأل مبقـدار   أّن املعصوم )علي اإلماميةومن املقّرر يف مذهب 

لكّن هذا السبب ارتفع وانتفى يف كربالء  س(3)الُعّدة الكافية والعدد وجب عليأل النووض
 بعد مواجوة أهل الكوفة للحسني )عليأل السالم(. 

وهو الدفاع عن نفسأل الشريفة وعن حـرمي رسـول اهلل)صـلى اهلل     اهلدف اخلامس:
اد من جوابأل ألخيأل حممد بن احلنفية عندما اشار عليأل بعـدم  عليأل وِلأل وسلم( كما يستف

)اخاف ان يغتالين يزيد بن  :بقولأل( اخلروج اىل العراق فأجابأل اممام احلسني)عليأل السالم
وكـذلك قولـأل  يف يـوم      س(4)معاوية يف احلرم فأكون الذي تستباح بأل حرمة هـذا البيـل(  

د َرَكز بنَي اةَنتي ن: بني الِسّلة والذِّلـةس وهيوـات مـا    )أم إّن الَدعميم بَن الدعّي ق :عاشوراء
ِخذ الدنّيةس يأىب اهلُل ذلك ورسوُلأل وجدوٌد طاَبل وَطُوَرتس وأنوٌف محّيةس وُنفوٌس أبّيـة م  

                                                           

 144هـ(ص1423)املكتبة احليدريةسالنجفسس )عليأل السالم(مقتل اممام احلسني عبد الرزاقس املقرم: ( 1

 .228املصدر السابقس ص املقرم: ( 2
العراقسالنجـف   حممد حممد صادقسموسوعة اممـام املودي)عليـأل السـالم(س)دار مكتبـة البصـائرس      الصدرس ( 3

 .م(2011امشرفسس
 .167املقرمس املصدر السابقس ص( 4
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ومن هذا دليـل دامـغ علـى ان مشـروعّية      س(1)تؤةمر مصاِرَع الّلئام على مصارع الكرام(
 الدفاع ةابتة عقال وشرعال.

تكملة ملا سبق ذكر  قبل امهداف ان الغاية امساس من هنضة احلسني )عليأل  قول:أ
السالم( كما قلنا يف اهلدف امول هو ارجاع الناس اىل جادة الصواب من خـالل اممـر   
باملعروف والنوي عن املنكر وهو احد ةوابل الدين لذلك أخذت هنضـتأل هـذا العنـوان    

ن املنكر( فاملتزام بأمر صاحب النوضة وخدمتـأل  واملبدأ وهو )اممر باملعروف والنوي ع
هو من اجل  ختليد هذا املبدأ وان كل قول وفعل من سنخ املبدأ يصب يف ختليد وخدمة 
صاحب النوضة وبالتايل ختليد واحياء للمبدأ مبع ى ان كل ما يقوم بأل املوايل مومـا كـان   

أ اممر بـاملعروف وهنـي عـن    بسيط  واملقصود بأل خدمة اممام احلسني هو اما ختليد ملبد
و للعملس لذلك اصبحل طرق القرب اىل اهلل هي عني طرق احياء ذكر احلسني أاملنكر 

وبعبار اخرى ان كل ما يفعل او يقال يف حمتـوى الشـعائر احلسـينية هـي     )عليأل السالم(
احياء للدين فكل عمل مقصود بأل خدمة اممام واحياء ذكر  هو احد طرق التقـرب اىل  

 اهلل.

أمر تظور فيأل صبغة دينّية وفيأل جانـب   : أّن أّي شيء أوتعريف الشعائربكما بينا و
أو سـلوك مـن القـيم     أو حكم من األحكام الدينّيـةس  إعالم عن مع ى من املعاين الدينّيةس

 الدينّية وما شابأل ذلك يسّمى شعارال أو شعائر.
البـارز ام ان هنـاك   ذن ان الشعائر م تقتصر على التقسيم املسبق وان كـان هـو   إ

اعمال تعترب قمة الشعائر  وزماهنا ليس يف حمرم وصفر وامنا هذ  الشعرية وقتـوا مفتـوح   
وهي جذب الناس اىل ادراك وفوم النوضة احلسينية والفكر احلسيين للتأةر بأل عن طريق 

الطـرح املوضـوعي أي فكريـال وهـذا جانـب       امسلوب املقنع سواء عن طرق القلـم أو 
اد ُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلحمْكَمةم َواْلَمو عمَظةم وكما قال تعاىل  معاين وقيم دينّيةن اعالمي ع

اْلَحَسَنةم َوَجادمْلُوم  ِبالَّتمي همَي َأح َسُن ِإنَّ َربمَك ُهَو َأع َلُم ِبَمن  َضلَّ َعن  َسـِبيلمألم َوُهـَو َأع َلـُم    
ِباْلُمو َتدميَن

)صـلى اهلل عليـأل وِلـأل(اممام    اهم الشعائر وقد اوصى رسول اهللوباعتقادي ان هذ   س(2)

                                                           

 احليدريــةسبــن منــا احللــيس جنــم الــدين حممــد بــن جعفــر بــن أيب البقــاء هبــة اهللسمــثري األحزان)املكتبــة ا ( 1
 .40ص/م 1950 -  ه 1369النجفسس

  .125النحل:( 2



﴿137﴾ 
 

مي اهلل من يودي اهلل على يديك رجال خري لـك  او) اهللاليمن فقال عندما بعثأل اىل  علي)عليأل السالم(
 .(1)مما طلعل عليأل الشمس وغربل ولك ومؤ  يا علي(

يقـوم بـأل    وهناك الكثري من امعمال باعتقادي تدخل ضمن الشعائر فكـل عمـل  
مام احلسني)عليأل السالم( هو امر باملعروف وهني عن منكر موما امنسان مؤدا  خدمة اإل

هذ  هي الغاية من احياء الشعائر احلسينّية هي ذكـرى ختليـد    كان بسيط ويعترب شعريةس
 وإعادة إحياء للشريعة انمدية.  

  

                                                           

 .28سص 5الفروع من الكايفس ج الكليينس 1-
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 أقسام الشعائر الحسينّية

أقسام الشعائر تّتسع إىل كّل ما هـو مرسـوم أو مّتخـذس ومـا ُيسـتحدث ومـا        إن
وإظوار التأسـف والتأّسـي واملواسـاة     يستجّد من صور وأشكال إلبراز احُلزن والتفّجعس

 ألهل البيل )عليوم السالم( 
ليس هناك حصر للشعائر احلسينية وما مت ذكر  من اقسـام هـو املتعـارف عليـأل     ف

ام ان الشعائر احلسينية ومواطن احياء ذكر احلسني)عليأل السالم( بعـدد   والبارز لالعيان
هي عني طرق احيـاء  وانفاس اخلالئق كما ان طرق التقرب اىل اهلل بعدد انفاس اخلالئق 

وبعبار اخرى ان كل ما يفعل او يقال يف حمتوى الشعائر هـي  )عليأل السالم(ذكر احلسني 
اممام واحياء ذكر  هو احد طرق التقـرب اىل   احياء للدين فكل عمل مقصود بأل خدمة

 اهلل.
اال اننا حصرنا الشعائر الواضحة والتي تقام في شهر محرم وصفر 

 -وهي:

 اخلطابةس الشعرس الكتابةس الرةاء. اجمللس احلسيين بكل ما حيتويأل من 
  .) التمثيل )التشبيألس املسرحس الفيلم 
 السالسلس والتطبري واملواكب املختلفة.واللطمس وضرب  العزاء بأقسامأل: البكاءس 
       صور ونواحي اإلعالمية مثل ُلبس السوادس وهو الـزّي اخلـاص املعّبـر عـن احلـداد

 واحلزنس واستخدام الرايات واألعالم يف احلسينّيات واملواكب والشوارع العامة. 
 فر.الزيارة امربعينية: وهي زيارة اممام احلسني)عليأل السالم( يف العشرين من ص 

أن أشكال وصور الشـعائر احلسـينّية كـثرية وكـّل منـوا خيـتّص       وكما قلنا سابقال 
بأحباث رّبما ختتلف عن العناوين األخرى فال بّد من إيقاع حبث لكلٍّ منـوا علـى حمـدة    

لذلك سيكون موضوع حبثنـا حـول   شعائر تتداخل فيما بينوا هذ  العلى الرغم من أّن 
 ربعينية وحسب ما يتطلبأل عنوان البحث اجمللس احلسيين يف الزيارة ام
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 المبحث الثاني

 -الزيارة االربعينية:

 جابر هو )عليأل السالم(بعد استشواد  احلسني اإلمام زار من أول أن ذكر املؤرخني
 معأل )عليأل السالم(ومن السجاد اإلمام وصل مث.. (1) تعاىل اهلل رمحأل األنصاري اهلل عبد بن
 يف املدينـة  إىل بعـدها  ارحتلـوا  مثس املـآمت  وأقـاموا س هنـاك  بأل فالتقواس واألطفال العيال من

 .(2)احلجاز
 أن ميكـن  كـان  وإن فوـو س لالستشواد األوىل األربعني يف كربالء إىل جابر  يء أما

 )صـلى  النيب من مسعأل ما بسبب يكون أيضال أن ميكن فإنألس واللوفة الشوق بداعي يكون
 على املداومة على احلث من السالم( )عليوم الكساء أصحاب سائر ومن وِلأل( عليأل اهلل

 .والسالم الصالة عليأل استشواد  بعد قرب  زيارة
)عليأل  الصادق اإلمام عنس زرارة روا  ما األربعني لزيارة التأسيس يف أسوم مما ولعل
س بالدم صباحال )عليأل السالم(أربعني احلسني على بكل السماء إنس زرارة يا: السالم(قال

 صـباحال  أربعـني  بكـل  الشـمس  وإنس بالسـواد  صباحال أربعني عليأل بكل األرض وإن
 .(3).. اخل صباحال أربعني عليأل بكل املالئكة وإنس واحلمرة بالكسوف
)عليـأل   الصـادق  اإلمـام  عـن س موـران  بـن  صـفوان  عـن  صـحيح  بسند روي كما

 .(4) فراجعس األربعني زيارة السالم(نص
 اإلمام أيام إىل األربعني بزيارة السالم( منوم)عليوم األمر وإعالن ظوور تأخر ولعل

 م كيس شيعتوم حتركات سرية على للحفاظ سعيوم إىل يرجع )عليأل السالم(س الصادق
 بعينوا. أيام يف زياراهتم يفس رصدهم من أعداؤهم يتمكن

                                                           

 املفيـد  دار الثانية الطبعة) الشريعةس  تواريخ خمتصر يف الشيعة املفيدس مسار النعمان للشيخ بن حممد بن ( حممد1
 .44(.ص  م 1993 -  ه 1414 سنة لبنان -  بريوت - والتوزيع والنشر للطباعة

 -وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةس )دار إحيـاء التـراثس بـريوت     احلسن احلر العامليس حممد بن ( 2
 .374ص  س1لبنان(ج 

 1356 املطبعة املباركـة املرتضـويةس النجـف األشـرفس سـنة     س كامل الزياراتس أبو القاسم جعفر بن قولويأل ( 3
 .215ص  2 ومستدرك الوسائل ج 81(.ص  ه

 .113ص  6هتذيب األحكامس ج سالطوسي ( 4



﴿140﴾ 
 

  



﴿141﴾ 
 

 -أهداف الزيارة االربعينية:

 اإلطـار  يف وضـعوا  مـع  أهـدافوا  حتقيـق  مـن  اقتربـل  الزيارة امربعينية كلمـا  أّن
 علـيوم ) البيـل  أهـل  أرادهـا  الـو  احلقيقّية لوظيفتوا مؤّدية كانل للممارسة الصحيح

 ُيقبـل  م الـو  الصـالة  نظري وتكونس مضمون بدون شكالل تصبح ذلك وبدون(س السالم
 .تعاىل اهلل على اإلنسان فيوا

 باألمور التالية: األهدافويمكن تلخيص هذه  -

البيـل   وأهـل  )عليأل السـالم( احلسـني  باإلمـام  والعاطفي والنفسي الروحي امرتباط .1
 العظيمة. النوضة هذ  يف وأهدافوم )عليأل السالم(

 الـو  األخرى السياسية واألحداث احلكم لقضية الصحيحة والدينّية السياسية الرؤية .2
 املنكـر  عن والنوي باملعروف واألمر والعدل الظلم قضايا يف اإلسالمية األّمة تواجووا

 .اإلهلي احلكم وإقامة
 يف تتمّثـل  الـو  وامجتماعيـة  السياسـية  احلركـة  يف األصـيلة  األخالقية  ال للتربية .3

 جانـب  والتـزام س املسلمني قضايا جتا  باملسؤولية والشعور والصرب والفداء التضحية
 .املبادم على والثبات والصمودس تعاىل هلل واإلخالص وامليثاق بالعود والوفاء احلق

 اإلسالمية امبعاد خمتلف بكل قومياهتم يف لدى املسلمني وزيادة الوعي التالقح الثقايف .4
س اإلنسـانّية  الـنفس  يف والشـعور  اإلحساس درجة ورفع فيأل والتفقأل امسالم ومعرفة
 .والضمري الوجدان وإيقاظ

 والنصيحة بأمورهموامهتمام س املؤمنني بني والتعاون واملودة األخّوة عالقات ترسيخ .5
 مبظوـر  وإظوـارهم  بينـوم  التكافـل  من املزيد واجيادس وضعفائوم فقرائوم وإعانة هلم

 .والوحدة واملنعة القوة

والعنصر امساس واملوم يف حتقيق هذ  امهداف هو اجملالس احلسينية الو  -نقول:
ينية بصـورة  تقام على مدار شور حمرم بصورة عامة  ويف شور صفر موسم الزيارة امربع

 خاصة.
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 المجالس الحسينية في الزيارة االربعينية

اجملالس احلسينية هي اجتماع متباع اهل البيل)عليوم السالم( استذكارال وتعـبريال  
عن احلزن العميق ملصائب امئمة عامة وملصيبة اإلمام احلسـني )عليـأل السـالم( خاصـة     
جتسيدال لعظم املصيبة الو نزلل بأل وبأهل بيتأل واألبعاد املأساوية الـو اشـتملل عليوـا    

وقد بدأت هذ  اجملـالس منـذ األّيـام    سبايا يف العشرين من صفر ورجوع الحادةة كربالء 
األوىل للمأساة يف مدينة الشام عندما بدأ يزيد بالتراجع أمام بـدايات الـوعي اجلمـاهريي    
ألبعاد املصيبةسمن خالل التوعية الشاملة الو قامل ها العقيلـة زينـب احلـوراء واإلمـام     

عقـد   ايات إىل أّن اإلمام السجاد)عليأل السالم(السجاد)عليوما السالم(وتشري بعض الرو
 لسال تأبينّيال عنـد رجوعـأل مـن الشـام ومـرور  مـع السـبايا علـى قـرب احلسـني)عليأل           

وبقـي أهـل البيـل )علـيوم السـالم(يعقدون هـذ         س(1)السالم(وأقاموا على ذلك أيامال 
ن شيعتوم ومواليوم اجملالس كّلما أتيحل هلم الفرصة وخصوصال يف أّيام عاشوراءس وحيّثو

على عقدها.وقد تقّدمل اإلشارة إىل بعض النصوص الو تتحدث عـن هـذ  املمارسـة    
 ألهل البيل)عليوم السالم (.

 أهمية المجالس الحسينية وأهدافها:

لقد حدد اهل البيل الغايات وامهداف من اقامة اجملـالس واسـتذكار مظلوميتـوم    
 القاصر ومنوا: اينأوحسب ر ومن خالل الروايات تتبعنا بعض امهداف

حيث أّن ديـدن   امول: حفظ الشريعة انمدية من الضياع أو التشويأل والتحريف.
حكام اجلور منذ حلظة استشواد الرسول)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم (هو حماربة الشـريعة  

كاألئمـة  وشخص الرسول)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم (ومن ينتسب اليأل بصورة مباشـرة  
احلكام حاولوا منذ البداية  هؤمءوغري مباشر كامتباع واملوالني لذلك جند  لسالم()عليأل ا

أن يضيعوا احلقيقة حينما طرحوا قضية احلسني)عليأل السالم(على أّنوا عمليـة خـروج   
وعلى أّنأل شق عصـا املسـلمني    -خارجي -على السلطة الشرعية واطلقل عليأل تسمية

وحاولوا التغطية على شخصّية اإلمام احلسني)عليأل السالم( وأهدافأل وخلفية  ووحدهتمس
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ولكـن التخطـيط الـواعي ألهـل البيـل )علـيوم        هنضتأل وأسباها والظروف انيطة هاس
السالم( متّكنوا من حفظ معان هذ  الثـورة مـن الضـياعس وبقيـل حمفوظـة يف التـأريخ       

لوا وخصوصياهتا وذلك مـن خـالل اجملـالس    اإلسالمي ويف حياة املسلمني جبميع تفاصي
 احلسينّية.

الثاين:امتثال ألمر اهلل تعاىلس حيث أمر مبوّدة العترة الطاهرة )علـيوم السـالم(بقولأل   
: َأج رال ِإمَّ اْلَمَودمَة فمي اْلُقر ىب ُقْل م َأس َئُلُكم  َعَلي ألم

فمواساة رسول اهلل )صلى اهلل  (1)
بيتأل)عليوم السالم (يف هذا املصاب اجللـل مـن أظوـر مصـاديق     عليأل وِلأل وسلم(واهل 

 املوّدة.
الشريازي يف اممثل: عدت املودة يف القرىب أجر رسالة الرسول األعظم )صلى  أورد

يف نفـع املـؤمنني أنفسـوم م بنفـع      -من جانب  –اهلل عليأل وِلأل وسلم (إذا فوذ  املودة 
. ومن جانب ِخر فإن هذ  املودة وسيلة حصول اهلداية علـى  )صلى اهلل عليأل وِلأل( النيب

طريق اهلل تبارك وتعاىل. وأن املودة يف قرىب رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وِلـأل وسـلم (هـي    
استمرار منوج رسالة وقيادة ذلك النيبسوبعبارة أخرى: ملواصلة طريـق الـنيب )صـلى اهلل    

ي قربا س وامعتماد على قيـادهتمس هـذا هـو    عليأل وِلأل(وهدايتأل وقيادتأل جيب امرتباط بذو
يف مسألة اإلمامةس فـإهنم يعتقـدون   )عليأل السالم( األمر الذي يدافع عنأل اتباع أهل البيل 

 .(2)بل يف شكل اإلمامة م يف شكل النبوةس أن امتداد القيادة بعد النيب سيستمر إىل األبدس
علة ومؤّةرة يف عدد من اجلوانب حّية وفا)عليأل السالم( الثالث: إبقاء هنضة احلسني 

 املومة يف حياة املسلمني عامة ويف أوساط املوالني خاصة ومن هذ  اجلوانب:
 الجانب التربوي واالخالقي:  -أ

اهلدف الثاين بعد حفظ الشريعة يف هنضة سيد الشوداء لـذلك   مها التربية واألخالق
بـراز معـاين التضـحية والفـداء     كان اجمللس احلسيين رافد هلذا اجلانب املوم من خـالل ا 

والصمود والثبات على املبادم والصرب والشعور باملسؤولية جتا  قضايا املسلمنيسوالتزام 
 .جانب احلق والوفاء بالعود وامليثاق واإلخالص هلل تعاىل
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 الجانب النفسي والوجداني:  -ب

عندما يتعـّرض   أّن أحد األهداف الرئيسّية هلذ  الثورة هو حترك الضمائر وإحياؤها
أو يقع حتل تـأةري الضـغوط النفسـّية أو     اجملتمع او الفرد املسلم إىل الظلم وامضطوادس

وهـذا   حبيث ينتوي باإلنسان إىل فقدان اإلرادة مع إدراكـأل للحقيقـةس   أساليب اإلرهابس
بل أصبحل عامالل  أصبحل هذ  اجملالس عامالل حمّركال ليس للجيل املعاصر هلا فحسبس

 ال على مستوى الوجدان والضمري واإلحساس على مّر العصور واألجيال.حمّرك

 الجانب الديني:  -ج

تعترب أماكن للوعظ واإلرشادسوحلقات لذكر اهلل تعاىل وذكر أوليائـألس فوـي ترفـع    
املستوى الديين وتصرف الناس عن تضييع أوقاهتم مبا م ينفعومس وجتمعوم علـى اخلـري   

 امللحدة الو قد تستشري فيأل. واآلراءمع وهّدامة لألفكار والصالحسفوي بّناءة للمجت

 الجانب الثقافي:-د 

ن الثقافة الو تنول من مدرسة أهل البيل مبختلف أبعادها العقائدّية واألخالقيـة  إ
والسلوكية والتأرخيية ذات ميزات وخصائص ترتبط باخلصائص الـو يتمّيـز هـا اخلـط     

البيل)عليوم السالم( ودائمال تكـون معريـة للفكـر    األصيل لإلسالم الذي انتوجأل أهل 
امحلادي بكل عناوينأل لذلك نرى ان هذ  اجملـالس هـي مدرسـة ةقافيـة متحركـة حتفـظ       

 اجملتمع املسلم من الضياع واجلول والتعّصب األعمى.

 الجانب السياسي: -هع 

خاصة وحنن نعيش يف عصر ُجعلل فيأل امنتخابات امسـاس مختيـار مـن ميثـل     
شعب وحيُكمأل فتعترب اجملالس احلسينية مراكـز توعيـة بالرؤيـة اإلسـالمية الصـحيحة      ال

لقضية احلكم اإلسالمي ومقّوماتألس وتشخيص املوقف جتاهألس والقدرة على التمييز بـني  
الو تشّكل هتديدال لإلسـالم حبيـث تفـرض     الصحيح واخلطأ يف ممارسات هذا احلكم أو

املؤمنني مبظوـر   عاية للمصلحة اإلسالمية وهذا ما يظورالتصّدي واختاذ املوقف احلازم ر
 القوة واملنعة والوحدة.

 



﴿145﴾ 
 

 
 الجانب االجتماعي:  -و 

كبري يف ترسيخ عالقات األخّوة واملودة والتعاون بني املؤمنني وانافظة علـى   أةرهلا 
العالقات اإلنسانية وامجتماعية بني أفراد اجملتمع املسلم ومتـتني أواصـر انّبـة والصـلة     

 بينوم وامهتمام بأمورهم والنصيحة هلم 

 الجانب االقتصادي: -ز

لروح اميثـار والتكافـل ونلمـس ذلـك مـن خـالل        الاجملالس احلسينية حافز تعترب
اإلنفاق والبذل والعطاء ورعاية الضعفاء والفقراء والتعّرف على أوضاعوم حيث يشارك 
ويساهم يف هذ  اجملالس أكرب مسـاحة مـن املـؤمنني ومبختلـف مسـتوياهتم امقتصـادية       

انتـاجني منـوم   و وامجتماعية والدينّية ومن مث يؤدي هـذا اىل معرفـة احـوال الفقـراء    
 وبالتايل مساعدهتم. 

ألّنوـا   فمآمت سّيد الشوداء )عليأل السـالم(و الس ذكـر  فـيض م ينضـبس     اقول:
مدرسة متنوعة املناهج وواسعة البحث وسامية اهلدف تدين الباطل وأهلألس وُتعضد احلّق 

د وأهلألس وهي ميدان يؤوب فيأل اإلنسان إىل رّبألس فكم من ضال قد اهتدى ومنحـرف قـ  
استقام فيواس كما أّن هذ  املآمت توجب عّز املسلمني ألّنوا ترفع مستوى اإلنسان يف كافـة  
األصعدة الدينّية والعلمية والثقافيةس وتغرس الفضـائل يف الـنفس لـتطفح يف السـلوكس     

 وإضافة إىل ذلك أّنوا ترسم أجنح السبل وأيسرها لنيل سعادة الدارين.

  



﴿146﴾ 
 

 لمستشرقين:المجالس الحسينية في آراء ا

لقد أدرك علماء بقية املذاهب امسالمية فاعلّية هـذ  اجملـالس وسـرعة تأةريهـا يف     
النفوسس فحرصوا على عزل مجوورهم ومـنعوم مـن ارتيادهـاس وخـافوا علـى افتقـاد       

 أنصارهم وانضماموم ملذهب أهل البيل)عليوم السالم (
هـا يف ترقـي   أةرسـينية و املستشرقني ادركوا فاعلية اجملـالس احل قسمال من وجند ان 

ونقـرأ هـذا يف رأي الفيلسـوف     مء العلماء.ؤاملوايل وسري  يف طريق اهلل تعاىلس فكيف ه
 حيث يقول:  (1)األملاين)ماربني(

"كّلما ازدادت قّوة أتباع علّي )عليأل السالم(ازداد إعالهنم بذكر مصائب احلسني  -
ازدادت قوهتم وتـرقيومس وجعـل العـارفون    )عليأل السالم(س وكّلما سعوا وراء هذا األمر 

مبقتضيات الوقل يغّيرون شكل مصائب احلسني قليال قليالس فجعلل تـزداد كـّل يـوم    
بسبب حتسينوم وتنميقوم هلا حىت ِل األمر إىل أن صار هلا اليوم مظوـر عظـيم يف كـّل    

 ل األخرى...مكان يوجد فيأل مسلمونس حىت أّنوا سرت شيئال فشيئال بني األقوام وأهل املل
] إّن [ احلّس السياسي والثوران واهليجان املذهيب الذي ظور يف هذ  الفرقة مـن   -

إقامة هذ  املآمت ن ير مثلوا يف قوم من األقوام. إّن من يسرب غور الترقيات الو حصلل يف 
ال هلمس مدة مائة سنة ألتباع علّي )عليأل السالم(يف اهلندس الذين اختذوا إقامة هذ  املآمت شعار

 جيزم بأّنوم متبعون أعظم وسيلة للترقي.
يف مجيع بالد اهلند يعّدون  )عليأل السالم( واحلسني)عليأل السالم( كان أتباع علّي  -

 على األصابعس واليوم هم يف الدرجة الثالثة بني أهل اهلند من حيث العدد.
امستسالم الذي هو عدم  -إّن هذا القسم من الدماغ السياسي واحلّس الثوري  -

للضيم والظلمس وهو عند حكماء السياسة أشرف شعار وأعظم سـعادة وأفضـل صـفة    
قد ظور يف هؤمء القـوم بواسـطة إقامتـوم مـآمت احلسـني )عليـأل        -ممدوحة لكل إنسان 

 السالم(س وما دام هذا العمل ملكة هلمس م يقبلون الذّل والضيم " 

                                                           

األمنيس حممد حسنيس إقناع الالئم على إقامة املآمتسرسالتأل املسماة )السياسة اإلسالمّية املبنّيـة علـى فلسـفة     ( 1
امسالم (وحتل عنوان:)الثورة الكربى أو السياسة احلسينّية( وقدنشرت هذ  الرسالة يف صحيفة احلبل املتني 
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عزاء يف إسـالمبول مـع متـرجم    ويضيف ماربني بعد أن حضر عددال من  الس ال
خاص:"... إّنوم يف احلقيقة يعّلم بعضوم بعضال علنال... هذ  هي نكتة التمّدن احلقيقـي  
لألمم اليومس هذا هو تعليم معرفة احلقوقس هذا هـو معـ ى تـدريس أصـول السياسـة..      

تـأةري  وليس لواحدة من الروابط الروحانية الو بني املسلمني اليوم تـأةريال يف نفوسـوم ك  
إقامة مأمت احلسني )عليأل السالم(س فإذا دام انتشار وتعميم إقامة هذ  املآمت بـني املسـلمني   

يسـتطيع احـد    وهذا ما م (1)مدة قرننيس م بد أن تظور فيوم حياة سياسّية جديدة... " 
 انكار .

شوادة مماةلـة   وسّجل املؤرخ الفرنسي" جوزيف " يف كتابأل )اإلسالم واملسلمني( -
تقّل من حيث األمهّية التارخيّية والتحليلية والواقعّية عن شوادة الفيلسـوف " مـاربني    م

 "سحيث قال:

" م ميضي قرن أو قرنان حىت يزيد عددها ] أي الشيعة [ على عدد سـائر فـرق    -
املسلمنيس والعّلة يف ذلك: هي إقامة هذ  املآمت الو جعلل كّل فرد من أفرادها داعية إىل 

 مذهبأل.
واليوم م توجد نقطة من نقاط العان يكون فيوا شخصان من الشيعة إّم ويقيمـان  
فيوا املآمتس ويبذمن املال والطعام... وميكن القـول: بـأن مجيـع فـرق املسـلمني منضـمة       
بعضوا إىل بعض م تبذل يف سبيل مذهبوا ما تبذلأل هذ  الطائفة وموقوفات هذ  الفرقـة  

  أو ةالةة أضعافوا.هي ضعف أوقاف سائر املسلمني
أن كّل واحد من هذ  الفرقة بال استثناء سائر يف طريق الدعوة إىل مذهبأل وهـذ    -

فـإّنوم م يتصـورون هـذ      -حىت الشيعة أنفسوم  -النكتة مستورة عن مجيع املسلمني 
الفائدة من عملوم هذاس بل قصدهم الثواب اأُلخرويس ولكن مبا أّن كـّل عمـل يف هـذا    

بد أن يظور لأل بطبيعتأل أةرس فوذا العمل أيضال يؤةر مثرات للشيعة.. إّنوم حصلوا العان م 
 وحيصلون على فوائد كلّية من هذا الطريقس فوم حيافظون على إقامة هذ  املآمت. 

اليوم إذا نظرنا يف كّل نقطة من نقاط العان من حيث العدد والنفـوسس نـرى أّن    -
 واحلرفة والثروة هي فرقة الشيعة !أليق املسلمني باملعرفة والعلم 
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ان دعوة هذ  الفرقة غري حمصورة يف أهل مذهبوم أو يف سائر الفرق اإلسـالميةس   -
بل أي قوم وضع أفراد هذ  الطائفة أقداموم بينوم يسري يف قلوب أهل تلك املّلـة هـذا   

 األةر. 
ة... وقفل هذ  الفرقة على مقتضيات العصر أكثر مـن سـائر الفـرق امسـالميّ     -

س أّنوم بواسطة األعمال حيتاج الناس إليومس وحمّبتوم ومعاشرهتم لسائر الفرق فضال عنو
موجبة مختالط اآلخرين معوم عند مشاركتوم هلـم يف  السـوم وحمافلـومس وحينمـا     
يصغي املباشرون هلم إىل مساع أصول مذهبوم وأحاديثوم مّرة بعد مّرة م حمالـة يـألفون   

مل الدعاةس واألةر الذي يترّتب على هذ  الوضعّية هو األةـر الـذي   مشرهمس وهذا هو ع
 توّختأل عرفاء دول الغرب يف ترقية دين املسيح مع بذل أموال حتّير العقول  ".

فوم يتحملون املشاّق ليتمّكنوا من ذكر فضائل كـرباء دينـوم واملصـائب الـو      -
املنابر ويف اجملالس العاّمة أصابل أهل هذا البيل بأحسن وجأل وأقوى تقرير على رؤوس 

وبسبب هذ  املشاق الو اختارهتا هذ  اجلماعة يف هذا الفّن تفوقل خطبـاء هـذ  الفرقـة    
على مجيع الطوائف اإلسالمّيةس وحيث أّن تكرار املطلب الواحد يورث امشئزاز القلـوب  

مّية العائـدة  وعدم التأةريس فوؤمء اجلماعة يتحّملون املشاق فيذكرون مجيع املسائل اإلسال
ملذهبوم يف هذ  الطريقة على املنابرس حىت ِل األمر إىل أن أصـبح األمّيـون مـن الشـيعة     
أعرف يف مسائل مذهبوم ممن يقرأون ويفومون من الفرق اإلسالمّية األخرى من كثرة ما 

 .(1)مسعوا من عرفائوم

مـن   ليوم السـالم( )عمء الفالسفة الغربيني اكرب دليل على ان اتباع اهل البيلؤورأي ه
مـام  حيث يعلمون او م يعلمون هم حتل اجملور العاملي مهنم قد أرقوا العـان حببـوم لإل  

 احلسني)عليأل السالم(.
  

                                                           

 .356 - 351 املآمتسص إقامة على الالئم (  األمنيس إقناع1



﴿149﴾ 
 

 الخطابة الحسينية )المنبر الحسيني( 

ومبا ان املؤرخ الفرنسي " جوزيف " عرج يف رأيأل علـى ذكـر اخلطابـة واخلطيـب     
الذي قام بـأل اخلطيـب يف اكتسـاب املـوالني      والدورفنحن اوىل منأل يف ذكر هذا اجلانب 

 لذلك تعترب اخلطابة حمور ومرتكز اجمللس احلسيين.للفضائل وامخالق احلسينية 
 ءقبل الشروع يف موضوع اخلطابة احلسينية هنـا امـور جيـب توضـيحوا للقـارى     

 الكرمي فيما خيص اخلطابة واخلطيب بصورة عامة وهي:

 -تعريف الخطابة:

هي صناعة يتكلَّف فيوا اإلقناع املمكن للجموور فيما يـراد أن يصـّدقوا    اخلطابة:
بألس وقولنا يتكلَّف فيوا اإلقناع أردنا أّنأل يتعاطى فيوا هذا الفعل املخصوص بأبلغ قصد 

 (1)ليتّمس واإلقناع املمكن هو الفعل الَّذي يتكلَّف وأردنا بأل ما ميكن من اإلقناع
ا طريقة علمية عملية ميكـن هـا إةـارة شـعور النـاس      ميكن مما تقدم أن نعرفوا: إهن

 مكتسـاب وإيقاظ الوجدان والضمري فيوم وإقناعوم مببدأ من املبادمس وامخـذ بيـدهم   
 الفضائل والكمامت واجتناب الرذائل والسيئات.

مع امعتقاد بعدم إمكان أن هناك ما خيالف  يءواملراد من امقناع هو التصديق بالش
لتصديق اذ أن النفس تصري بسبب طريقة اخلطيب يف امقنـاع أميـل إىل   ويعارض هذا ا

التصديق من خالفأل مع مراعاة أسلوب البيان والطرح العلمي واملوضـوعي مبـا يتكفـل    
مع استعمال امور مساعد  على ذلك منوا: الصعود على مرتفعس ورفـع صـوت    األقناع
 نرباتألس وما إىل ذلك مما سيأيت شرحأل. وتغري

 -الخطابة والحاجة اليها:أهمية 

كثريا ما حيتاج املشرعون ودعاة املبادم والسياسيون وغريهم إىل إقناع الناس فيمـا  
 يريدون حتقيقألس إذ ان حتقيق فكرهتم أو دعوهتم م تتم إم برضا الناس عنوا وقناعتوم ها.

                                                           

العلميةس  يف احلوز  اسالمية البالغةس)مركزالتبليغات شرح هنج ميثمس بن علي بن ميثم الدين كمال سالبحراين ( 1
 .60سص1(ج1362 ايرانسقمس
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 فيجب أن تكون اخلطبة الو يتلقاها اجلموور والعامي مـن النـوع الـو م تكـون    
مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن ادراكاهتم العقلية اندودة ولذا قيل: )كلـم النـاس علـى قـدر     

وكل شـخص   ويعترب األسلوب اخلطايب افضل اسلوب للتأةري على الناس. (1)عقوهلم (
استطاع أن يكون خطيبا باملع ى املقصود من اخلطابة كفن فإنأل يستطيع أن يقنـع العـوام   

هلذا عرب اخلطابة بفن اإلقناع اذ اهنا أجنح من غريها يف  أو الشرس ويأخذ بأيديوم إىل اخلري
 اإلقناع.
 

 وظائف الخطابة وفوائدها 

  ي:مما تقدم نستطيع أن حندد وظائف اخلطابة وه
 الدفاع عن الرأي وتنوير الرأي العام يف أي أمر من األمور.  -1
 او امر اهلي. اإلميانية احلض على امقتناع مببدأ من املبادم  -2
 التحريض على اكتساب الفضائل والكمامت واجتناب الرذائل والسيئات.  -3
إةارة شعور العامة وإيقاظ الوجدان والضمري فيوم.مبع ى ان وظيفتوا إعداد النفوس  -4

 لتقبل ما يريد اخلطيب أن تقتنع بأل.
نـاس  هلذا كانل فائدة اخلطابة فائدة كبريةس بل هي ضـرورة اجتماعيـة يف حيـاة ال   

باإلضـافة إىل معرفـة كيفيـة امقنـاع      -العامة وهي كذلك وظيفة شاقةس إذ أهنـا تعتمـد   
تعتمد على مواهب اخلطيب الشخصية الو تصقل بالتمرين والتجارب وهـذا  -والتأةري 

م يكتسب بتعلم اخلطابةس وإمنا وظيفتوا توجيأل تلك املواهب وإعداد ما يلزم ملعرفة طرق 
س مع التمرين الطويل وكثرة التجارب. وسـيأيت موضـوع حاجـة    اكتساب ملكة اخلطابة

 اخلطابة إىل املواهب الشخصية.

 أجزاء الخطابة 

 اخلطابة تشتمل على جانبني:

                                                           

 قـدر  على الناس نكلم أن امرنا األنبياء معاشر إنا(:"  وِلأل عليأل اهلل صلى) اهلل رسول عن روي ما فيأل األصل ( 1
 . 394 ح 268 ص :الكايف روضة"  عقوهلم
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وهو ما يريد اخلطيب طرحأل وايصالأل للناس مـن فكـرة او    موضوع اخلطابة: :وملأ
 مبدأ وغريها.

فعال املستمعني من اقوال واإل اساليب اخلطيب املساعدة لأل على التأةري على :ةانيال
ممــا يوجــب اإلقنــاع وأن يظوــر اخلطيــب قبــل الشــروع يف اخلطابــة مبظوــر مقبــول   

 عندهم.ويتحقق ذلك على حنوين:

إما بتعريفأل هو  –إذا ن يكن معروفا لدى املستمعني  -أن يثبل فضيلة نفسأل  - 1
أل ومزنلتأل امجتماعية أو لنفسأل أو بتعريف غري  يقدمأل هلم بالثناءس بأن يعرف نسبأل وعلم

 وظيفتأل إذا كان موظفا أو حنو ذلك.
يف سـوولة  -إذا كانل لأل شخصية حمترمـة   -وملعرفة شخصية اخلطيب األةر البالغ 

إىل مـن قـالس م إىل مـا     انقياد املستمعني إليأل واإلصغاء لأل وقبول قولألس فإن الناس تنظر
ريزة اإلنسـانس م سـيما يف حماكاتـأل ملـن     قيلس وذلك اتباعا لطبيعة اناكاة الو هي من غ

يستطيع أن يسيطر على مشاعر  وإعجابألس وم سيما يف اجملتمعـات العامـةس فـإن غرائـز     
 حتىي يف حال امجتماع أو تقوى. -وباخلصوص غريزة اناكاة -اإلنسان 
أن يظور مبا يدعو إىل تقدير  واحترامأل وتصديقأل والوةوق بقولألس وذلك حيصل  - 2

 ر منوا: بأمو
ان يكون مشوورا بالفضيلة من الصدق واألمانة واملعرفة والتمييزس أو معروفـا   - أ

مبا يثري احترامأل أو اإلعجاب بأل أو التقدير ملا يقولأل وحيكم بألس كأن يكون معروفا بالرباعة 
اخلطابية والشجاعة يف قول احلق وان مياةل فعل قولأل حيث إن ملعرفة اخلطيب األةر البالغ 

التأةري على املستمعنيس فكيف إذا كان حمبوبا أو موضع اإلعجاب أو الثقـة ! وكلمـا    يف
 .كربت مسعة اخلطيب ومتكن حبأل واحترامأل من القلوب كان قولأل أكثر قبوم وأبعد أةرال

أي لباسأل وهندامأل فالالزم على اخلطيب أن يقدر اجملـتمعني   مظور  اخلارجي: -ب
أن يظور بألس فقد يقتضي أن يظور بأفخر اللباس وبأحسن ونفسياهتم وما يقدر من مثلأل 

بزة تليق مبثلألس وقد يقتضي أن يظور مبظور الزاهـد الناسـك. وهـذا خيتلـف بـاختالف      
ة عند أالدعوة وباختالف احلاضرينس وعلى كل حال ينبغي أن يكون اخلطيب مقبول اهلي

 احلاضرين حىت م يثري هتكموم أو امشئزازهم أو حتقريهم لأل. 
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مالمح وجوأل وتقاطيع جبينأل ونظرات عينيأل وحركات يديأل وبدنـألس فـإن هـذ      -ج
أمور معربة ومؤةرة يف السامعني إذا استطاع اخلطيـب أن حيسـن التصـرف هـا حسـبما      

فيبدو حزينا  يريد  من البيان واإلقناع. وبعبارة أصرح:  ينبغي أن يكون ممثال يف مظور س
ويبـدو مسـرورا مبتشـا يف موضـع      كـي أو يتبـاكىس  يف موضع احلزن وقد يلزم لأل ان يب

 ويبدو مبظور الواةق من قولأل املؤمن بدعوتأل يف موضع ذلك وهكذا. السرورس
بـاي  من الواعظني يتأةر الناس هم مبجرد النظر إليوم قبـل أن يتفوهـوا    الوأن كثري

س س وكم من خطيب يف  الس ذكرى مصرع سيد الشوداء)عليأل السالم( يدفع الناكلمة
 إىل البكاء والرقة مبجرد مشاهدة هيئتأل ومستأل قبل أن يتكلم.

للغـرض  التحكم بنربات صوتأل: وذلك بأن تكون هلجة كالمأل مـؤةرة مناسـبة    -د
أو خبفضأل أو ترجيعأل أو امسترسال فيأل بسرعة أو التأين بأل  الذي يقصد س إما برفع صوتأل

وُحسـن   علـى املسـتمعنيس  التـأةري   أو تقطيعألس كل ذلك حسب ما تقتضيأل احلـال مـن  
الصوت وُحسن اإللقاء والتمكن من التصرف بنربات الصوت وتغيري  حسـب احلاجـة   
من أهم ما يتميز بأل اخلطيب الناجح. ولتقاطيع وجأل اخلطيب ومالحمأل ونربات صوتأل هلـا  
األةر الفعال يف التأةري والوجأل اجلامد القاحل من التعبري م يستجيب لأل املسـتمعس ولـذا   

ر: " ان الكلمة إذا خرجل من القلب دخلل يف القلـب " ومـا هـذا إم ألن إميـان     اشتو
اخلطيب مبا يقول يظور على مالمح وجوأل ونربات صوتأل رضي أم أىبس فيـدرك املسـتمع   

 ذلك حينئذ بغريزتألس فيؤةر على شعور  مبقتضى طبيعة اناكاة والتقليد.
خيتص ها بعض البشر مـن غـري   ن الصوت احلسن واملؤةر يف أصلأل موهبة ربانية إ

كسبس غري أهنا تقوى وتنمو بالتمرين والتعلم كجميع املواهب الشخصية. وليس هناك 
قواعد عامة مدونة ميكن ها ضبط تغيريات الصوت ونرباتأل حسـب احلاجـةسوإمنا معرفـة    
ذلك تتبع نباهة اخلطيب يف اختيار  للـتغريات الصـوتية املناسـبة الـو جيـدها بالتجربـة       

 التمرين مؤةرة يف املستمعني.و
وألجل هذا يظور لنا كيف يفشل بعـض اخلطبـاءس ألنـأل حيـاول املسـكني تقليـد       
خطيب ناجح يف هلجتأل وإلقائأل  فيبدو نابيا سخيفاس إذ يظور مبظوـر املتصـنع الفاشـلس    

 والسر أن هذا أمر يدرك بالغريزة والتجربة قبل أن يدرك بالتقليد للغري.
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تأةري يف املستمع: وذلك بأن حياول استمالة املسـتمعني وجلـب   القدرة على ال -هـ
عواطفوم حنو  ليتمكن قولأل فيوم ويتويأ ولإلصغاء إليألس مثل أن حيـدث فـيوم انفعـام    
نفسيا مناسبا لغرضألس كالرقة والرمحةس أو القوة والغضبس أو يضـحكوم بنكتـة عـابرة    

يتخلقـون بـأخالق فاضـلة     لتنفتح نفوسوم لإلقبـال عليـأل. ومثـل أن يشـعرهم بـأهنم     
يتحلـون بالوطنيـة الصـادقة     كالشجاعة والكرم أو اإلنصاف والعدل أو إيثـار احلـقس أو  

والتضحية يف سبيل بالدهمس أو حنو ذلك مما يناسب غرضألس وهذا يكون مبدحوم والثناء 
 عليوم أو بذكر سوابق حممودة هلم أو آلبائوم أو أسالفوم.

عريض بذم املستمعني أو حتقريهـم أو التـوكم   أفسد للخطيب من الت يءوليس ش
أصال وإن كان يأيت بذلك بقصد  ةهم أو إخجاهلمس فإن خطابأل سيكون قليل األةر أو عدمي

إةارة احلمية والغرية فيومس ألن هذ  األمور تودي اىل رد فعل عكسي تثري غضبوم عليـأل  
 .وكرهأل واممشئزاز من كالمأل وإلةارة احلمية طرق أخرى غري هذ 

وبعبارة أمشل وأدق: إن التجاوب النفسي بني اخلطيب واملستمعني شرط أساسـي  
هتكم هم بعدهم عنأل وخسـر هـذا التجـاوب النفسـي.      يف التأةر بكالمألس فإذا ذموم أو

وهكذا لو أضجرهم بطول الكالم أو التكرار اململ أو التعقيد يف العبارة أو ذكـر مـا م   
مـن يسـتطيع أن ميتـزج    هـو  واخلطيب احلاذق الناجح  ألسنفع فيأل هلم أو ما ألفوا استماع

باملستمعني ويويمن عليومس بأن جيعلوم يشعرون بأنأل واحد منوم وشريكوم يف السـراء  
 والضراءس وبأنأل يعطف على منافعوم ويرعى مصاحلومس وبأنأل حيبوم وحيترموم.

 

 االثر التربوي للخطابة الحسينية 

أن مدرسة أهل البيل مبختلف أبعادها العقائدّية واألخالقية والسلوكية والتأرخييـة  
ذات ميزات وخصائص ترتبط باخلصائص الو يتمّيز ها اخلط األصيل لإلسـالم والـذي   
انتوجأل أهل البيل )عليوم السالم (. وان كثري مـن النـاس قاصـرين علـى ادراك هـذ       

عقد نواحي احلياة وكم الفضائيات وامنترنيل غريهـا  اممور لعدة اسباب منوا اممية وت
من وسائل الو جتعل امنسان يف غفلة وبعيد عن دينألس لذلك كان املنرب احلسيين املدرسة 
العقائدية وامخالقية والثقافية املتصدية والو ديدهنا جذب امنسان اىل جـادة احلـق مـن    



﴿154﴾ 
 

لذلك كان  )عليوم السالم( واخالقوم.خالل حثأل على املتزام بالدين وفكر اهل البيل 
 للمنرب عدة اهاف منوا:

وأهـل البيـل مـن هـذ  النوضـة       اإلمام احلسـني )عليـأل السـالم(    أهدافتوضيح  -1
 العظيمة.

نشر الثقافة والوعي اإلسالمي يف خمتلف أبعاد  اإلسالمية يف معرفة امسالم والتفقأل  -2
ة امـام املخـاطر الـو هتـدد     فيأل ورفع درجة اإلحساس والشعور يف النفس اإلنسانّي

 الدين واجملتمع امسالميس وإيقاظ الوجدان والضمري للموايل.
مدرسة متنوعة املناهج وواسعة البحث وسامية اهلدفس وهي حمكمة عادلة وسليمة  -3

تعضد احلّق وأهلأل وتنصر  وتدعو إليألس وختذل الباطل وأهلأل وتدينـأل وحتـذر منـألس    
الظلم واجلورس وكشـف قـبح صـورهتماس واحلـث      كما أّن فيوا إدانة حلكم وسلطة

 على جتّنبوما والتباعد عنوما.
ة القلوب وبعث النفوس على الرأفة والرمحة والتخفيف من كل مصيبة وسلوة يرقت -4

عن كّل رزّية مير ها املوايل وما لأل من صحة نفسية كما مر بنا من خـالل اسـتذكار   
فضائع الو جرت عليوم وهم سادة اخللق ألّن هذ  ال )عليوم السالم(مصائب اهل البيل

 وأكرم الناس عند اهلل تعاىلس فما وزن وقيمة ما جيري على غريهم من مصائب.
اهل البيل)عليوم السالم(وامقتداء هم وغرس  بأخالقاحلّث على وجوب التخلق  -5

 مسـتوداف حّب الفضيلة واإلباءس واملقاومة الرذائل يف النفوسس وحـث املـؤمنني   
 امية تشّدهم حنو اآلخرة.غايات س

إّنوا مدرسة جلميع الفئات العمرية وخمتلف الطبقـاتس إذ فيوـا ُيعـرض التفسـري      -6
والتاريخ واألخالق والفقأل والشعر فوي مبثابة مدرسة دينّية ترفع املسـتوى العلمـي   

 للحضورس وتعّرفوم مبختلف العلوم واملعارف الدينية 
نشر اإلسالم األصيلس ألّنوا تطـرح بصـورة   إّنوا أفضل وأيسر وأجنح وسيلة إعالم ل -7

 حّيةس ولذلك كانل وما زالل أشّد تأةريال يف النفوس.
ز الطاقات الكامنة وظوور الكفـاءات القـادرة علـى توظيـف     اربإّنوا خري ميدان م -8

 مواهبوا خلدمة الدين احلنيف.
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 الخطيب واالرتفاع إلى مستوى الخطاب الحسيني:

بالناس إىل مستوى اخلطاب احلسيينس مـن خـالل تـبين    إن على اخلطيب أن يرتفع 
مناهج تربوية وتثقيفية يف  امت العقيدة واإلميانس هتـتم بتعريـف النـاس علـى املعـايري      
والضوابط املعرفية واإلميانية. وتقدم هلم ةقافة جتعلوم يطلون مـن خالهلـا علـى خمتلـف     

ل هـذ  الثقافـة بالـذات بـني     حقائق هذا الدينس وعلى ِفاقأل الرحبةس وليميزوا من خـال 
األصيل والدخيل وبني اخلالص والزائف يف كل مـا يعـرض علـيومس أو يـواجوومس يف     

ليخرجوم بذلك عن أسـر هـذا الـذي أدخـل يف      خمتلف شؤون الدين والتاريخ واحلياةس
وعيوم عن طريق التلقني الذكي: أن اإلسالم  رد سياسةس واقتصادس وعبادةس وأخـالقس  

فوو أشبأل بالقانون منأل بالدين اإلهليس ألن هذا الفوم يويـئ لعمليـة    تماعيةسوعالقات اج
فصل خطرية للشريعة عن واقع املعارف الشاملة واملتنوعةس الو ترفد ذلك كلأل وسـوا س  

قاعدة إميانية صلبةس تفتح أمام اإلنسان ِفاقال يشتاق إىل اقتحامواس  -مبجموعوا  -وتشكل 
س بالغيبس واملزيد من األهلية والقـدرة علـى التعامـل معـألس     وتعطيأل مزيدال من اإلحسا

وإدخالأل إىل احلياةس ما دام أن اإلنسان لن يسعد ولن يذوق طعم احلياة احلقيقية بدون هذا 
 امميان. 

للنـاس   م األئمة )عليوم السـالم( دوأن أبسط ما ُيفرض على اخلطيب هو أن م ُيق
خلـارقس والعبقريـة النـادرة. قـد عاشـل يف      على أهنم  رد شخصيات تتميـز بالـذكاء ا  

 .التاريخس وكانل هلا سياساهتاس وعباداهتاس وأخالقواس وعالقاهتا امجتماعية.. اخل
بل عليأل أن يعرفوم بأهنم فوق ذلك كلألس إهنم أناس إهليون بكل ما هلذ  الكلمة من 

كـل   -ا إليوـا  وفق تلك الربامج التثقيفية والتربوية الـو أشـرن   -مع ى وأن يلخص هلم 
املعارف الو وردت يف كتب اممامية املعتربة مثل كتاب الكايف الشريفس وكتاب البحـار  
على سبيل املثالس ولو على سبيل الفورسة اإلمجالية للمضامني لتمـر علـى مسـامعوم    

س أن أمكنس ألن املعصومني )عليوم السالم (ما قالوا شيئال ليبقى مغيبال يف -أكثر من مرة 
الكتب واملوسوعاتس بل أرادوا لأل أن يصل إلينـا وأن يـدخل يف حياتنـا ويصـبح     بطون 

ء يفـو  يجزءال من وجودنا كلأل كما قال اممام الصادق يف جوابأل عنـدما سـئل )بـأي شـ    
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بالسنة. فقال  اممام؟ فقال: بالكتاب. فقال السائل: فما ن يكن يف الكتاب؟ فقال الصادق:
 .(1)(ةء ام يف الكتاب والسنيفقال: ليس ش والسنة؟ السائل: فما ن يكن يف الكتاب

فال بد إذن من إعداد ذهنية اإلنسان املسلمس وروحأل وعقلأل لتقبـل هـذ  املعـارفس    
 وللتعامل معواس من خالل معايريها ومنطلقاهتا اإلميانية والعلمية الصحيحة.

 أعداء اهل البيت)عليهم السالم( ومحاربة المنبر الحسيني:

تفّطن أعداء عاشوراء يف وقل مبكر جدال إىل أن أجنع األساليب وأقواها فتكال ولقد 
هدم املنرب احلسيين املبـاركس   حماولة :ييف حماربة عاشوراء اإلمام احلسني )عليأل السالم(س ه

ألهنم أدركوا أن املنرب احلسيين هو الذي يريب الناس أخالقيالس وإميانيالس وسلوكيالس وعاطفيـال  
س وهو الذي ميدهم بالثقافات املتنوعةس ويثري فيوم درجات من الوعي الرسـايلس  وعقائديال

ويعمق مبادم عاشوراء يف وجداهنمس ويعيدهم إىل رحاب الفطرة الصافيةس وينشر فـيوم  
ويغـذيوا   وينمّيوـاس  ويصقل مشاعرهمس أحكام اهللس ويريب وجداهنم وضمريهم اإلنساينس

فإهنم يكونون قد حرموا  ذا ما مت هلم تدمري املنرب احلسيينسفإ والصادقةس باملشاعر اجلياشةس
 وكذلك الناس من ذلك كلأل وسوا س

وأجلِّوا مـن   وما أعظمأل من ةوابس حرموهم من ةواب إقامة هذ  الشعرية اإلهليةس 
 كرامة إهلية سنّية.

وأقلـوا   مبا يقال فيأل من أبسط وسائل التدمريس وكان التشكيك هذا املنرب الشريفس
ولقد كان األدهى هـو أن بعـض اصـحاب امفكـار      مؤونةل أعظموا أةرالس وأشدها فتكالس

راءهم على السذج من الناس وكذلك من يفترض فـيوم الثقافـة   ِاهلدامة والذين تنطلي 
وبعضـوم عـن عمـد     -والعلمية ويدعون اهنم اصحاب دين قد أسوم عن غـري عمـد   

أن تأيت على كل شيءس كالنار يف اهلشـيم.   يف صنع هذ  الكارةةس الو من شأهنا -وقصد 
فعملوا على إةارة شكوك الناس خبطباء هذا املنرب املقدسس وفيمـا يقدمونـأل مـن ةقافـة     

املتعمد لألحـداثس كـل ذلـك     وبامفتعالعاشورائيةس واهتموهم بالكذبس وبالتحريفس 
وامال منـوم يف  ت براقةس وشعارات رّنانةس يغدقوهنا بال حساب إسارات منمقةس ومفردابعب

زعزعة ةقة الناس هذ  اجملالسس األمر الـذي م ميكـن أن يصـب إم يف مصـلحة اخليانـة      
                                                           

ق(   ه 1422 والنشـرسايرانسقمس سـنة   للطباعـة  جـوان  مومة)نسـل  فقويـة  الشريازي مكارم ناصرس حبـوث (  1
 .538ص
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للدينس وامعتداء على عاشوراءس وعلى اإلمام احلسني )عليـأل السـالم( يف رسـالتألس ويف    
 أهدافأل اجلوادية واإلميانية الكربى.
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 الخاتمة

ــام  ّن اســتمرارّية انافظــة علــى األهــداف إ ــات الســامية الــو ارادهــا امم والغاي
احلسني)عليأل السالم( من ةورتأل إّنمـا يتحّقـق حتـل ظـّل الشـعائر احلسـينّية املختلفـة        
والواعية من قبل شيعتأل ومواليأل وهذ  الشعائر من  الس ومواكب ومراةـي ومسـرياتم   

ّية الشرعّية لوحزن وغريها هي مدارس يتعّلم املسلم فيوا نصرَة الدين واإلحساس باملسؤ
ويتعّرف على أشكال التضحية  للحفاظ على رسالة السماء ؛ ويتلّقن فيوا صور اجلوادس

السامية للدين احلنيفس ويعيش بكّل تصميم وإرادة لترك  ملُنصرة القمَيم الفاضلة واملباد
 الدنياس والتغّلب على مالذها وشوواهتا املؤقتة..
 ويتعلم املسلم فيوا كيـف يقـّدم كـّل مـا     إهنا مدارس احلسني )عليأل السالم( يترىب

ميلك يف سبيل عقيدتأل ويف طريق تضميد بدن اإلسالم اجلريحس ويبـذل أغلـى مـا ميلـك     
 للدفاع عن حرمي املبدأ احلنيف. 

حياة ضـمرييةس أةارهتـا مأسـاة م جيـد أحـد يف      عبارة عن هو إم  واجمللس احلسيين
ر هلا ام تأسيال باهـل البيـل)عليوم السـالم(    فطرتألس وم يف عقلألس وم يف وجدانأل أي مرب

واجنذابال لشخصية اممام)عليأل السالم( وطلبال للفضائل والكمال الذي ميثلأل اممام واهـل  
 .بيتأل)عليوم السالم(

املنرب احلسيين ليكون اجمللس وفحياة الوجدانس ويقظة الضمريس اسس يستند عليوا 
شاعرس ويف صقلواس وبلورهتـاس باعتبارهـا الرافـد    قادرال على اإلسوام احلقيقي يف صنع امل

ء امللحدة ارآلااألساس لإلميانس واحلافظ لأل من أن يتأةر باهلزاتس أو أن ينوار أمام امفكار و
 واهلدامة.

كما أن ذلك يعطي الفرصة لإلنسان املؤمن ليستمع أو يطلع على الكثري ممـا قالـأل   
وعن اآلخرة  وعن اخللق والتكوينس ء والعانسقرِنأل وأنبياؤ  وأئمتأل املعصومون عن السما

 .والدنياس وعن كل شيء. نعم كل شيء
هذا اإلميان الذي يفترض فيأل أن يكون مرتكزال إىل الرؤيـة اليقينيـةس واىل الوضـوح    
والواقعية ؛ ألن الفكر الذي م حيتضنأل القلبس وم ترفد  املشـاعر لـن يتحـول إىل إميـان     

ى أن يفتح أمام هذا اإلنسان ِفاق التضحية والفداءس واإليثارس راسخس ولن يكون قادرال عل
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واجلوادس وسائر املعاين والقيم الكربىس الو يريـد اهلل لإلنسـان أن يقـتحم ِفاقوـا بقـوة      
 وعزميةس وبوعي وةبات.
الـذي حييـي الضـمري     املنـرب احلسـيين  إذا كنا نشعر مبسؤولية  -وذلك حيتم علينا 

هلوىس ومـن عقـال الغفـالتس ويبعـد  عـن دائـرة اهلـروبس        ويطلق الوجدان من أسر ا
  .والالمبامة. كما خطط األئمة)عليوم السالم( لذلك حني أقاموا  الس العزاء هذ

اإلمام احلسني وأصحابأل وأهل بيتـأل)عليوم السـالم(يف كـثري مـن      تضحية ولتكن
لـى اإلمـام   مفردات كربالء. مث ما جرى على سيدة النسـاءس وعلـى أمـري املـؤمننيس وع    

ليكن ذلك كلأل وسوا  هو تلك  -احلسن)عليوم السالم (وسائر مواقف اجلواد والتحدي 
 الوسائل واملفردات الو أراد اهلل هلا أن ختدم ذلك اهلدف السامي والنبيل.
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حني تنتمي الكتابة إىل نقد الشعرس الشعر الـذي ينجـُز حبساسـية خاّصـة تكسـر      
قواعد األدب وقوانينأل؛ لُتشّكَل فرادهتا اخلاّصةس وهـو أمـٌر يتطّلـُب جوـدال مستكشـاف      

التشكيل اللغوّي. ولعلَّ )قصيدة األربعينية احلسـينية احلديثـة( قـد تشـكلل يف     أسرار 
ُمناخات شعرية حداةويةس اعتمدت الطاقتني الدرامية والسـرديةس وهـو أمـٌر حفَّـزين إىل     
قراءهتا قراءة يف ضوء النقد الثقايفس إذ وقف البحث على مستويات ةقافية عدةس وهو مـا  

افة الوسائل(س وهو مصطلح يكسر الفواصل التقليدية مـا  أطلق عليأل دوغالس كلنر )ةق
 .(1)بني الثقافة وفعل امتصالس ويفتح اجملال للنظر إىل الثقافة بوصفوا إنتاجال

حدم الشعراء املعاصرون يف موضوعة األربعينية يف أغلب األحيان مـن الرضـوخ إىل   
 تـدخل إىل األنسـاق فتـؤةر    نسقية قولبية متخلخلة النسق يف حماولة جملاراة املشاعر الـو 

 . (2)فيوا

جتد يف األربعـني خـري    -عزم وجّل  -إّن املشاعر اجلياشة الو حتاول التقرب إىل اهلل 
القربانس كما أكد ذلك أئمتنا األطوار )عليوم السالم(س ومّما يتوافق مـع مصـاديق تلـك    

إهلمي ومومَيس َأُتَسـلُِّط النـاَر   وَلي َل شمع ِري َيا َسيِّدمي واألحاديث ما جاء يف دعاء كميل: )
. 1(وعلى َجَواِرَح َسَعل  ِإىل َأوطانم َتَعبُّـدمَك َطائمَعـةل   على ُوجو   َخرمت  لمَعَظَمتمَك َساِجدةلس

عالَماُت اْلُمؤ ممِن َخم ٌس: َصَلاُة وعن مومنا اإلمام احلسن العسكري )عليأل السالم( قال: "
عمنيس والتمَختُُّم يف اْلَيممنِيس وَتع فمرُي اجَلبنِيس واجَلو ُر ِبِبس ِم اللَّألم الرمَحِن اخَلم ِسنَيس وزَيارُة اْلَأر َب

 .(3)"مالرحي

                                                           

 .122يف األنساق الثقافية العربيةس عبد اهلل حممد الغذاميس صالنقد الثقايف قراءة  (1

 ينظر: زيارة اربعينية اممام احلسنيس ادلتوا واسرارها اهدافواس علي القطيب احلسيين.  (2

ن إأي الصلوات الواجبة اليومية ونوافلواس إذ يكون  موع ركعاهتـا مخسـني ركعـةس حيـث     صالة اخلمسني:  (3
ركعةس و نافلة الصبح ركعتانس ونافلة الظوـر مثـان ركعـاتس وكـذلك نافلـة       ةعشرالصلوات اخلمس سبع 

 ؛العصر مثان ركعاتس ونافلة املغرب أربع ركعاتس ونافلة العشاء ركعتان من جلوس وُتحسب ركعة واحدة
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عمل خاضع لنواية تغلق الباب يف وجأل القادم اجلديدس  -عادةل  -م يوجد يف الشعر 
 فوو ملخص حلركة هتشيم النسق املعتادس إذ يصبح الشاعر غازيال؛ ليؤسس هياكل جديدة

 يف أرض املرجعيات نفسوا.

 على هذا األساس وقف البحث على ةالةة حماور تكسر منطية النسقس وهي: 

 تهشيم االنموذج النسقي.  -1

 صورة اآلخر.  -2

 تبادل األدوار النسقية.   -3

  

                                                                                                                                        

 نيركعـةس فيكـون اجملمـوع مخسـ     ةألن كل ركعة من جلوس تعادل ركعة من قيامس ونافلة الليل إحدى عشر
 .6/52 س الشيخ الطوسيهتذيب األحكامينظر:  ركعة.
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.تهشيم األنموذج النسقي -1

إنَّ النقد الثقايف يعدُّ خروجال عن سلطة العائلـة النقديـةس فوـو يسـتقي مادتـأل مـن       
 منبعني مها: املؤلفس واملرجعيات الثقافية.

لقد تكشمَف يف النقد الثقايف عن "زيف الكثري )كذا( مـن الفوضـوياتس وهشاشـة    
إذ حرص النقد األديّب على املتزام بإنتاج س (1)أسسواس فأصبحنا أشّد وعيال بدور الثقافة"

متلونـةل بـألوان    عالقات تناسب الوضع امجتمـاعي وامقتصـادي والثقـايف واإلنسـاينس    
العصرس حىت أصبحل أنساقال هلا قدسيتوا وهلا قياسات وُأطر معينة بإظوار اجلمايل فقطس 
بينما انفتح النقد الثقايف على أفق أوسـع بالتلفتـلم إىل املضـمرات النسـقيةس فأخـذت      

ة الذائقة تتحرمر مّما هو مفروض إىل ما تتذوقأل هيس "وهذا م يعين شـطبال لتـاريخ الـذاكر   
الثقافية املاضية واقتالع عقلوا واستبداهلا بآخرس بل يعين معاودة القراءة الثقافية النقديـة  
لتلك الذاكرة وحلحلتوا من املراكز واملرجعيات والسياقات املكّبلـة هلـاس ووضـع اليـد     
على حامت هنب الذاكرةس واملتفات إىل املقصي واملومشس وإعـادة قراءتـألس ومراجعـة    

 .(2)كز الثقافية املتحكمة يف تسّيد أنساق دون أخرى"قوانني املرا

ولقد جاءت نصوص كثرية تدور يف إطار هتشيم األمنوذج النسقي؛ لتخرج من قلب 
 املرجعية. 

إّن احلسني هو مركز الكون الذي تدور كلت األشياء حولألس فـال عجـب يف أْن يأتيـأل    
واإلمام الذي لوم  ملادت األرض الزائرون من كّل فّج عميقس فوو صاحب اليوم الغريّيس 

بأهلواس وحتية احلسني للزائرين إّنما هي مباركة لسعيوم إليألس عنـدها تـأتيوم البشـرى؛    
ليكون ةواب القدوم إىل أربعينية اإلمام احلسني هو ةواب ألف حجة وألف عمرةس طبقـال  

 حلديث الرسول )صلى اهلل عليأل والأل وسلم( املار الذكر. 
                                                           

 . 32س 2011س ايار 39النقد الثقايف واليات انتاجألس د. جاسم حممد جاسمس  لة املوروثس العدد  (1

 .39بويطيقا الثقافة حنو نظرية شعرية يف النقد الثقايفس د. بشرى موسى صاهس  (2
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وقد التجأ الشاعر )أبو حيدر امحسائي( يف قصـيدة )حـروف هـواك( إىل هتشـيم     
نسقية موت احلسني )عليأل السالم(س فموتأل جاء يف عـرف الشـاعر نـو ذنـوب شـيعتأل      

 انبني. يقول: 
 

 

متّرغ الشاعر يف ةرى كربالءس فوصل إىل حالة التطوري التام )التـيمم(س وهـو تـيمم    
خّص كلَّ أعضاء اجلسد؛ ليصل إىل القلبس عنـدها حتـومل الشـاعر إىل مـالك إنسـايّنس      

والشراءس فوو قد قصد احلسني يف جتارة لن تبور فوا هو احلسني  عندها تتم صفقة البيع
)عليأل السالم( قد اشترى منأل جبل ذنوبأل مقابـل القـدوم. وهنـا يكمـن السـّر يف زيـارة       

 األربعينية عند الشاعرس فاحلسني )عليأل السالم( ن ميل إم جلعل شيعتأل مالئكةل إنسانيةل.

الم( إىل كربالء ليدفن مع اجلسد الطـاهرس  ويف عودة رأس اإلمام احلسني )عليأل الس
قد ختلخل النسق عند الشاعر حسب الشيخ جعفر؛ ليكون الرأس الشريف رايَة تغـيرٍي  

 حّية إىل يوم الدين. يقول يف قصيدة )الصخرة والندى(:

 أّيتوا الشمس

 طاَف على الرمِح وها عاَد إىل منبتمأل الرأس

 (2)حّيالس ُمكّرالس بريقال مغريا

                                                           

 .https://forums.alkafeel.netمنتدى لبيك يا حسني   (1
 .8ديوان خنلة اهللس ص (2

 ي يف ةراك ميممالخـّد غُلمـّر

 

 ي وقـلـيب سيدي بثراكخـّد 

 

 بكاهلي كثرى ذنـويب كاجلباِل

 

 يشـتريوا سـيدي إمك ن َم 

 

 (1)دماك مترجالل لـألرض فـيُض  نربىاشيعتك  ذنوِب من أجل كّل
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الرأس الشريف قد هشممل نسق العودة امعتيادية؛ كوهنا عودة تشري يف وقتوا عودة 
إىل انتصار الباطل املتمثل بيزيد وجنود س أّما ما يتوافق مع انتصار الدم على السيف فقد 
جتسد يف نص الشاعر؛ ليخرب الشمس الو رمزت إىل اجلالء عن حقيقة طمسل مّدةل من 

 اجلسدس فوا هو قد عاد مكّلالل بامنتصار املعنوي األبدّي.. الزمن؛ لتعلن عودة الرأس إىل
 حّيال.. ُمكّرال.. بريقال مغريا. 

 .صورة اآلخر  -2

"تعدُّ الغريية منطلقال إنسانيالس قوامأل العالقة بني األنا واآلخرس من خالل أدوار متباينة 
مـن وجـود    ومتشابكة ومتكاملةس أو متعاكسـة. ولتحديـد األنـا مبختلـف أبعـاد  مبـدم      

 .(1)اآلخر"

إّن اآلخر يف صورتأل النوائية م ميكن حتديد  إم من خالل استشراف صـورة الـذات   
الو تعطي هوية اآلخر ما إذا كان فردالس أو مجاعـةس إذ م وجـود لآلخـر مـن دون األنـاس      

 فالبد من توافر شرط امختالف والتمايز فيما بينوما. 

ولأل: "غالبا ما يكون املقصود بـاآلخر صـورتألس   وحيّدُد حسن حنفي صورة اآلخر بق
والصورة بناء يف املخيالس فيوا متّثل واختراعس وألهنا كذلك فوي حتيل إىل واقع بانيوا أكثر 

 .(2)مما حتيل إىل واقع اآلخر"

واآلخر يف قصيدة األربعينية احلسينية هو الكون كّلألس جيعلأل الشاعر لعبتألس فيضفي 
 حصدتأل املخيلة. يقول ادونيس يف قصيدة )مرِة الشاهد(:عليأل ترسيمات تعكس ما 

 م ترى األشجاَر وه ي متشيأ

                                                           

 WWW.oudnad.netالنقد الثقايف وانساق الغرييةس طارق بوحالةس  لة عود الندس  (1

 .20 -19صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا اليألس الطاهر لبيبس  (2
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 حدباءا

 يف ُسْكٍر ويف أناْة

 كي تشوَد الّصالْة

 أم ترى سيفال بغرِي غممد 

 يبكي

 وسّيافال بال َيدين 

 .(1)يطوف حول مسجدم احلسني 

احلسني )عليأل السالم( مركز كوينس كّل أشياء الكون تأتيـأل سـعيال لتشـود الصـالة     
حول ضرحيأل بكل خشوعس فوا هي األشجار قد تكبمدت عناء املشي )حـدباء( خاشـعةلس   
فوصلل إىل مرحلة النشوة الروحية )يف سكر(؛ لتكون مـن املصـلني يف حـرم احلسـني     

إنسانية مشرقة جسدها أخو احلسني )عليـأل   )عليأل السالم(. ويصور الشاعر أيضال صورة
السالم( وعضد  وحامل لوائأل أبو الفضل العباس )عليـأل السـالم(س إذ إّن سـيف ذلـك     
البطل  رد إىل اليومس ويف ذلك إشارة إىل منوج احلّق وأنصار  املتعطشني إىل نصرة احلّق 

ال يدين يذود عن ودحض الباطلس فكانل صورة ذلك البطل اهلمام الذي ما زال طائفال ب
 أخيأل بسيف ن يدخل الغمد بعد. 

واآلخر يف قصيدة قاسم حداد. يقول الشاعر يف قصيدتأل )خروج رأس احلسني مـن  
 املدن اخلائنة(:

                                                           

 .58املسرح واملراياس مرايا واحالم حول الزمن املكسورس  (1
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 الكائنات أُلداخَل الترابس ونبذُر نشقُّ ونعرف كيَف نسرُي

 العصور كيف حنّز الرؤوس ونزرعوا عرب كّل

 فنحن احلسني املسافر من كربالء

 .(1)رأس احلسني املمزق بني دمشق وبني اخلليجو

املؤمنـة أّدى إىل تقّمـص    1هذا املتحام الروحي باإلمام احلسني من قبـل األنـوات  
تلك األنوات لشخصية اإلمام احلسنيس فوم حببوم لإلمام احلسني )عليأل السـالم( متثلـوا   

إىل البعـد املكـاين    مسريتأل )ونعرف كيف نشق التراب ونبذر داخلأل الكائنات(س يف إشارة
بني املدينة وكربالءس مث جاءت اإلشارة الثانية إىل موت احلسني )حنـز الـرؤوس(؛ لتكـون    
زرعال م يعرف الذبول عرَب كلِّ العصور؛ ألنَّ اآلخر هو احلسني يف طريق الذهابس وهـو  

 احلسني يف طريق العودة. 

بأْن قتـَل احلسـنَي يزيـد( أْن    وأراد الشيخ أمحد الوائلي )رمحأل اهلل( يف قصيدة )ظنوا 
 جيعل نفسأل اآلخر احلاكم على هناية احلسني. يقول: 

        تلعــالُم فرأيتــك العمــالق جيــدال  
ــرَ  ــك الفك ــيَف ورأيت ــقُّ احلص           يش

ــُل ــ فعلم ــلنأّن ــي   ك نائ ــا تبتغ           م
عكس ما ظنوا  امن قتلوك ودوُّ نَّأوب

 هميزيـــُد احلســـنَي قتـــَل بـــأْن
 

 جيـــدا قـــزام هتطـــُععلـــى األينعـــى  
ــتاَرأ ــوِب سـ ــدا ويستشـــفُّ الغيـ  بعيـ

ــا و ــُك إْنحتمـ ــدودا  يـ ــلوك املقـ  شـ
ــو علمــوا  املقصــودا املــدى قــد كــان ل

ــلَ لكنم ــا قتـ ــنُي مـ ــدا... احلسـ  (2) يزيـ
 

                                                           

 .65س احلسني من املدن اخلائنةس قاسم حدادس أخروج ر (1

 https://forums.alkafeel.netمنتديات لبيك يا حسني  (2
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مثة مستوى مغاير الرؤيةس فاحلسني يف مقتلأل قد انتصر حّتى صـاَر عمالقـال وقـاتلو     
صاروا أقزامالس مقتلأل أوصلأل ملا كان يبتغي )عليـأل السـالم(س علـى الـرغم مـن )شـلوك       
املقدودا(؛ لذا فإّن الشاعر قد قلب املوازين العرفية النسـقية؛ ليكـون احلسـني يف حكـم     

 يد م مقتومل.  اآلخر )الشاعر( قاتالل ليز

 .تبادل األدوار النسقية  -3

يف هذا املوضع حياول الشاعر أْن يبادل األدوار بني األنا واآلخرس متخلخلـة خارطـة   
 املّد النسقيس فتتبادل األنساق  رياهتا؛ ليكون اخلطاب غرييال ِخر. 

ويف قصيدة األربعينية احلسينية يلحظ املتلقي أنَّ تبادل األدوار النسقية هـو ظـاهرة   
 كبرية درجل يف أغلب نصوص الشعراء. 

عمد الشاعر أبو علي الكربالئي يف قصيدة )تركل اخللق طرال يف هواك( إىل تبـادل  
ني يف كـّل  الدور مع اإلمام احلسنيس فوو يف مسرية الزيارة األربعينيـة يـرى نفسـأل احلسـ    

 تفاصيل فجيعتألس واحلسني هو اآلخر ينتظر  يء الشاعر املبتلى:
  دربـــا  هـــواَلواأل الكـــرَب ســـلكُل

ــُل ــا وطلقـــ ــاكنيوا  َةاحليـــ      بســـ
ــ ــاءا دُتتعومــ ــلِّ الوفــ ــ بكــ    ٍندي ــ

وهـذا    خويت صـرعى ضـحايا  إي فوَد
ــَي ــامي  طفلــــ ــاذالظــــ    بيحــــ

 

ــُل  ــملب وجئ ــاك أ الي ــو خط  خط
ــُل ــَلاأل وعف ــال ه ــراك ملتمس  ق

ــوَم ــك يـ ــورا  ودينـ ــاكأعاشـ  تـ
 ومدي قـــــــرابني هنـــــــاكأو

ــُل ــل وفي ــا فو ــ ي ــالكرّب  (1)ي ع
 

زيارة األربعني جعلل الشاعر يسبُح يف فضاٍء روحيٍّس إذ شعر أنأل ارتـدى قمـيص   
احلسني املفجوعس فأخذ يعرض كّل تفاصيل واقعة الطّف وينسبوا إىل نفسأل؛ كونـأل قـد   

                                                           

  www.yahosein.comمنتديات يا حسني  (1
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يأل السالم(. أما احلسني فوو اآلخر الذي ينتظـر قـدوم   تبادل الدور مع اإلمام احلسني )عل
 املفجوع بلوفة. 

ويبادل الشاعر الدكتور عبد الكـرمي راضـي جعفـر بـني موقـف احلسـني )عليـأل        
 السالم(س وموقف قاتليأل. يقول يف قصيدة )احلسني ن ميل(:
 لبسُل رأسي املضيء

 تعلقل عيوُنكم
 كنُل بينكم

 أريَج زهرة  بيضاءا..
 وجوهكم:هتفل يف 

 َمن  قاتَل الصيَف ون ميل

 يأتم على صووةم موٍر

 (1)أشقَر إعصار

زعزع الشاعر قاعدة النسق املتواترس متبادمل الدور بني احلسني )عليأل السالم( وبـني  
قاتليألس فيكون احلسني املنتصر بدمأل حّيالس فوا هو قد لبس رأسأل )لبسل رأسي املضيء(؛ 

وجود نوراين يتميز بالضوع )أريج زهرة بيضـاء(س يف حـني أنَّ   ليتولد من احلياة النورانية 
قد وقفوا وقفـة املوـزوم خـانعني )تعلقـل      -وهم أعداء احلسني  -من انتصر بالسيف 

عيونكم(؛ ليأيَت صوت احلسني هاتفال فيوم: أنتم )صيف مهب( لكنين انتصرت علـيكم  
كون احلسـني منتصـرال بدمـأل    باخللود األبديس فأنا اإلعصار على )صووة مور أشقر(؛ لي

 على كل تلك السيوف.

  
                                                           

 .77س 2016 لة رأينا الثقافيةس العدد الثامنس  (1
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  :المصادر

  أواًل: الكتب.

بويطيقا الثقافة حنو نظرية شـعرية يف النقـد الثقـايفس د. بشـرى موسـى صـاهس دار        .1
 . 2012س 1الشؤون الثقافية العامةس ط

لشيخ أيب جعفر حممـد بـن احلسـن الطوسـيس طبعـة دار الكتـب       اهتذيب األحكامس  .2
 إيران. -س طوران  1365 اإلسالميةس

س 1خروج رأس احلسني من املـدن اخلائنـةس قاسـم حـدادس دار العـودةس بـريوتس ط       .3
1972. 

 الباقر حممد: حتقيق العامليس يونس بن علي التقدميس مستحقي إىل املستقيم الصراط .4
 س )د.ت(.1املكتبة املرتضوية إلحياء اآلةار اجلعفريةس ط البوبوديس

س مركـز دراسـات الوحـدة    ليـألس الطـاهر لبيـب   إ ومنظورال رالصورة اآلخر العريب ناظ .5
 . 1999العربيةس بريوتس 

س ادونـيسس بـدايات للطباعـةس    املكسـور  نحالم حـول الـزم  أاملسرح واملراياس مرايا و .6
2007. 

 خنلة اهللس حسب الشيخ جعفرس دار اآلدابس بريوت. .7

املركز الثقـايف  نساق الثقافية العربيةس عبد اهلل حممد الغذاميس النقد الثقايف قراءة يف األ .8
 العريبس )د.ت(.

 

 ثانيًا: الدوريات.

 لة رأينا الثقافيةس العـدد  قصيدة احلسني ن ميل بعدس د. عبد الكرمي راضي جعفرس  .1
 .2016الثامنس 
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س ايـار  39النقد الثقايف واليات انتاجألس د. جاسم حممد جاسمس  لة املوروثس العدد  .2
2011. 

ــدس       .3 ــود النـ ــة عـ ــةس  لـ ــارق بوحالـ ــةس طـ ــاق الغرييـ ــايف وانسـ ــد الثقـ النقـ
www.oudnad.net 

 

 ثالثًا: االنترنت.

هدافواس علي القطيب احلسيين. مركز أسرارها.. أدلتوا.. أمام احلسنيس ربعني اإلأزيارة  .1
 .www.alnoor.seالنور:  

 .www.forums.alkafeel.netمنتديات لبيك يا حسني  .2

 .www.yahosein.comمنتديات يا حسني  .3

 .www.mrsawalyeh.comمنديات مرسى الومية  .4
  

http://www.oudnad.net/
http://www.oudnad.net/
http://www.alnoor.se/
http://www.forums.alkafeel.net/
http://www.yahosein.com/
http://www.mrsawalyeh.com/
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 القيم المعنوية
 للشعائر الحسينية المقدسة

 

 

 

  

 م. فرح عبد المنعم فتحي أ.

 

 فيعععععاض م سعععععها بحعععععر  م. 

 

 كلية اآلداب -الجامعة المستنصرية 

  
 كليععة اآلداب -الجامعععة المستنصععرية   
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 اإلهداء:

 اهلل احلسني )عليأل السالم(أيب عبد  ىل/إ

ِك اي  فدي    إليك اي ُمستباَح الطف
 

ففو ففف َح  فف     أهفف   دففوهبا  رففا أَح
 

 فكففففن شففففرَعا اي ِففففَر ا   ك واي
 

 دبطَ الر ولك واي ُذخر  وُمعمتف   
(1) 

 

 

 

 

 

    

  

                                                           

-النعمان مطابع-األوىل الطبعة/ احلويزي احلسني عبد الشيخ الكبري والشاعر للعالمة( 2ج) احلويزي ديوان (1
 .النجف



﴿177﴾ 
 

:المقدمة

 ( لشوري حمرم احلرام وصفر اخلريس أنعليوم اهلل سالمن )ولقد أراد األئمة املعصوم
يكونا موسم عزة  وكرامة  وحترر وانتزاع للحقوق  اإلنسانية ومثار شجاعة وةـورة علـى   
الظاملني وإنعتاق من َأسر الشووات واملطـامع الدنيويـة واإلخـالد اىل  األرضس وميـدانال     

 لإلصالح واألمر باملعروف والنوي عن املنكر.
سـدها العراقيـون   وإن من عوامل جناح )موسم عاشوراء( الصفات الكرمية الـو ج 

أينما كانوا كـالكرم واإلنفـاق بـال حـدود والتواضـع وع      (السالم عليألوأنصار احلسني )
واإليثار واحلب والرمحة والشجاعة واللومة العالية ومهة العالية والتآلف والصـرب وسـعة   
 الصدر وغريها من صفات محيدة مما حببوم اىل مجيع الوافدين إلحياء الشعائر احلسـينية 

 ا يتسابقون للخدمة وتوفري الراحة للوافدين.فكانو
لألهداف الو ُأسسل  استحضارفاملأمول هو )إحياء هذ  الشعائر( بشكل واٍع مع 

تركيزهـا ممـن خـالل    (عليـأل السـالم  ن )ومن َأجلواس واملبادم الو َأراد األئمـة املعصـوم  
 عليـأل فقـط أو  مـن أجـل أن نبكـي    (عليأل السالمإحيائواس فلم يستشود اإلمام احلسني )

لنتفجع وحنزنس وإن كان هذا مطلوبال يف نفسألس ولكن اهلدف هـو توظيـف هـذا احلـزن     
والفساد والسعي همة كبرية وتأصيل قيم احلرية  وامحنرافوالبكاء واألن يف رفض الظلم 

 وانبة والسالم والعدالة واملساواة وكل القيم اإلنسانية العليا.
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 :تمهيد
ــا )أحيوا أمرناس ر (عليأل السالممام جعفر الصادق )من قول اإل انطالقا ــن  انطالق م

 (1)نـا( )أحيوا أمرنـاس رحـم اهلل مـن أحيـا أمرُ     (عليأل السالمقول اإلمام جعفر الصادق )
سـتقبامل لشـور حمـرم    اوأستقبامل لشور حمرم احلرام وما جرى من مصائب وِمم أمرنا( و

اإلمـام   باستشـواد (عليـأل السـالم  البيـل ) احلرام وما جرى من مصائب وِمم على أهل 
اإلمـام احلسـني    باستشـواد  (عليأل السـالم احلسني وأخيأل أيب الفضل ا على أهل البيل )

والثلة الطيبة من أهل بيتأل وأصحابأل وتعظيمال (عليوما السالموأخيأل أيب الفضل العباس )
ت إضـافة اىل  وتعاىل( وحبضور مجـع غفـري مـن املـؤمنني واملؤمنـا      أللشعائر اهلل )سبحان

احلضور الرمسيس أقامل اممانة العامة للعتبة احلسـينية املقدسـةس إحـدى أهـم الشـعائر      
واملراسيم احلسينيةس أم وهي تبديل )الراية احلسينية احلمراء( املعربة عن الثأر اىل )الراية 

 .(2)السوداء( املعربة عن احلزن والعزاء
وامسى )السوداء( مع بقاء امعتبـار للرايـة    إن استبدال الراية )احلمراء( براية احلزن

)احلمراء( الو تدل على الثأر وإن دم احلسني )عليأل لسالم( م يزال يفور كـدم حيـىي بـن    
زكرياس ذلك الدم الذي يظور ةأر املظلوم من الظانس وكما نعلـم إن إقامـة هـذ  الشـعائر     

تعاىل علـى املسـلمني وهـو    الدين احلنيف الذي فرضأل اهلل  كاستمرارواملراسيم مستمر 
 .لآلخرينمفتوحةل  مضيئةرسالة 

 :الشعائر
الشعائر مجع شعرية وهي العالمة س وشعائر اهلل هي األعالم الـو نصـبوا اهلل تعـاىل    

 لطاعتأل.
يصفوا الدكتور فاروق امحد مصطفى بأهنا )أفعالن متكررة تأخذ شكل العادات الو 
ترتبط بالنسق الديين وم يعين هذا إن كل العادات املرتبطـة باملمارسـات الدينيـة تعتـرب     

شـتراكوا يف النشـاط   اشعائرس فكثري من هذ  العادات تكـون أفعـام دينيـة فضـال عـن      
امحتفامت الدينية فوي تشمل دائمـا علـى اجلـانبنيس    الدنيويس وأقرب مثال على ذلك 

                                                           

  .12/20( وسائل الشيعةس1
 .م 22/10/2015يف الصادرة 12 العدد-املقدسة احلسينية العتبة عن الصادرة - امحرار  لة (2
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أو معقدة مجاعية أم فرديأل  بسيطةالشعائري والدنيوي. وهذا يعين إن الشعائر موما كانل 
 .(1)تعترب ترمجة وأداء لالعتقاد

ن تقـوى  مـ ويف النص القرِين نقرأ امية الكرمية )ذلك ومن يعظم شـعائر اهلل فإهنـا   
 . (2)القلوب(

حلج:معاملأل الظاهرة للحواسس والواحـدس مشـعرس ويقـال شـعائر احلـجس      ومشاعر ا
أي ما يوـدي اىل بيـل اهللس   س(3)شعائر اهلل( والواحدة شعريةس كما ويف اآلية الكرمية )محتل

 .(4)ومسيل بذلك ألهنا تشعرس أي تعلم بأن ُتدمى بشعريةس أي حديدة ُيشعر ها
  

                                                           

 . 56/العدد/  النبأ  لة -اجلراح حيدر إعداد_والتطور النشأة– احلسينية الشعائر (1
 .32 اآلية/احلج سورة (2

 .2 اآلية/ املائدة سورة (3

 .56/العدد/  النبأ  لة -اجلراح حيدر إعداد _والتطور النشأة – احلسينية الشعائر 4)
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 :الشعائر الحسينية

شعرية اإلسالم الو أهديل اىل (عليأل السالمكان دم احلسني ): هل نتساءلومن هنا 
ــن م ــب )    اهلل؟ وحن ــالية األوىل زين ــة الرس ــول اإلعالمي ــذكر بق ــل ُن ــب س ب ــأل جني علي

. وقـد ذكـر   (1)إن كان هذا يرضيك فتقبل منا هذا القربان اىل اهلل تعاىل: ةمتوجو(السالم
عليأل على لسان أيب الشوداء احلسني )الشاعر املصري حممد العفيفي هذا املوقف العظيم 

 عند استشواد : (السالم
سـم اهلل  اب : )يووي على األرض برفق وهـو يسـلم الـروح(:   (عليأل السالماحلسني )

سـبحانك   س سـبحانك   )يومس بفـرح(: سوعلى ملة جدي )صلى اهلل عليأل وِلأل وسـلم( 
النـوَر ُيعـانُق    فألدعسسبحانَك سبحانَكس وعجلُل إليك لترضىس ُمزقُل أللقاك خطاي 

)يتولُل وجوأل فرحـال   ُتحجُب يب كلمايتس دوَن ظالٍل من أطالِل وجوديس عييّن من يتبعين
 وتسكُن أنفاسأل(

 (2)فاللَّوم َّ تقبْل ممنا هذا الُقرباْن زينب )عليوا السالم( )منفجرة بالبكاء(:
عليوم السـالم(  نتساها اىل )احلسني بن علي بن أيب طالب اهذ  الشعائر و ومرتباط

 فكفى هذ  التسمية تعريفال مبن تدور حولأل الشعائر.
 

 النشأة والتطور:

 عليألبصاحبوا أيب الشوداء اإلمام احلسني ) ارتبطلوعن إقامة تلك الشعائرس والو 
( حىت كأن منفصام بينوماس فوي تقام من كل عام يف )صفر األولس وفـق التقـومي   السالم

 .(3)بعد اإلسالم امسم(س وقد استحدث هذا 30املكي( ويدعى اآلن )حمرمال( وعدد أيامأل )
( فيسمى عشوراء و)هو العاشـر مـن انـرم    السالم عليألأما يوم إستشواد احلسني )
 عند العرب وتارخيأل قدمي جدال(.

                                                           

  .3/23( الكربيل األمحرس1

 من/ العفيفي حممد املصري الشاعر تأليف من شعرية مسرحيأل -(السالم عليأل) احلسني تكلم هكذا (2
 .م1969 لبنان -بريوت مطابع منشورات

 م.1999/ دمشق/ املدى دار سمطبعة191ص( واألسطورة اللغة أقاليم يف جولة) كتابة/الشوك ( علي3
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فيـأل السـماء    انطبقليسمى يوم عاشوراء يف العراق بيوم )الطبك( أي اليوم الذي و
 .(1)( يف كربالءالسالم عليألعلى األرض على أةر استشواد اإلمام احلسني )

 (؟السالم عليألاخلالد احلسني ) امسمبصاحب  امسوا اقترنوماذا عن كربالء الو 
( يف طرف الربية عنـد  السالم عليألفكربالء هو املوضع الذي استشود فيأل احلسني )

ِخر غـري كـربالء    باسم( السالم عليألالكوفةس وكثريال ما تقترن واقعة إستشواد احلسني )
وهو )الطَّف( وتعين ما أشرف من أرض العرب من ريف العراق. و)الطـف( أرض مـن   

( السـالم  عليومـا ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيوا كان إستشواد احلسني بـن علـي )  
 .2وهي أرض بادية قريبة من الريف فيوا عدة عيون من املاء جارية

الشـعائر   اسـتحباب ( السـالم  عليـأل وبعد فإن من ُمسلمات مدرسة أهـل البيـل )  
سيما يف زمانناس حيث يتوقف عليوا إحياء الشريعة احلقةس والفرقة  احلسينية املقدسةس م

ا مـن أعظـم مصـادر اإلعـالم احلديثـة      انقةس وإرشاد الناس إليواس وتثبيتوم عليواس فإهن
سووسائل اإلعالم والدعوة اىل اإلسالمس حيـث تتوقـف عليوـا مقاومـة الغـزو الفكـري       

ئل الو أصبحل سالحال فتاكـال مـن أسـلحة الـدمار     ااخلطري والقادم عرب مثل هذ  الوس
قولأل تعاىل  يرد السالح إم مبثلأل( فوو داخل يف إعداد القوة املطلوبة يف لألمة والدين )وم

. وهل احلرب اإلعالميـة إم ضـرب مـن ضـروب     (3)عدُّوا هلم ما استطعتم من قوة (أ)و
ن أساسـال هلمـا   واحلرب الو م تقل خطرال عن بقية أشكال احلرب إن ن تـزد عليـأل وتكـ   

 ومقدمة اليوا.
ومريب إن الشعائر احلسينية الواعية اهلادفة )يف هذا الزمن( خـري وسـيلة يف تعبئـة    

مة عقائديال وفقويال وروحيال وتربويال وسياسـيال خلـوض صـراعوا املقـدس ضـد أعـداء       األ
 .(4)اإلسالم

اخلطـر اجلسـيمس    رءوقد جسدت املرجعية الدينية الرشيدةس ركائز هذا الصراع ود
عندما أوعزت بتشكيل احلشد الشعيب املبارك للدفاع عن العراق واملقدسـاتس ورمسـل   

                                                           

 .م1996/ 1ط/بريوت-دارالساقي/ كربالء تراجيديا/ احليدري إبراهيم ( 1

 .35ص/ 4ج/ احلموي ياقوت/ البلدان معجم(  2

 .60 ِية -امنفال سورة (3

/ الكتاب دار مؤسسة عن الصادر/ املالكي فاضل الدكتور للعالمة العامة واملسائل امستفتاءات موسوعة من (4
 .هـ1424
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حلياة النـاس ضـمن عالقـات يف حـدود  ومفـاهيم تنسـجم مـع اإلرادة         الحبكمتوا ُاسس
مقومال وصاحلال ضمن أنظمة دولية وقوانني شرعية إلهناء اإلرهاب  منواجاالربانيةس واضعة 

وحربأل امللعونةس فطوىب ألبناء احلشد الشعيب والقوات األمنية وهم حيمون الوطن األغلىس 
 (.وطَن عليٍّ واحلسني )عليوما السالم

 
 :الشعائر الحسينية: مفردة من مفردات اإلتصال باهلل عز وجل

الشعائر احلسينية  موعة الطقوس العبادية الو توةق ما جرى على اإلمام احلسـني  
 (.ـه61( يف العاشر من حمرم احلرام )سنة السالم عليأل)

ورضا  والذين يؤدون الشعائر ويعملون على إجناحوا ودواموا يبتغون رضا اهلل تعاىل
(: )رضا السالم عليأل( إنطالقال من قول سيد الشوداء احلسني )السالم عليومأهل البيل )

 اهلل رضانا أهل البيل(.
وإن الغاية الو تقام من أجلوا الشعائر احلسينية هي تقوى القلوب والتقرب اىل اهلل 

 واملسلمني.( قدم نفسأل قربانال لإلسالم السالم عليألتعاىلس لكون إن اإلمام احلسني )
هلذا حييي املسلمون واألحرار يف العان ذكرى استشواد  وأهل بيتأل وأصحابأل وسـيب  

 عيالأل.
من هذا تعترب الشعائر احلسينية من أبـرز مصـاديق شـعائر اهلل تعـاىلس وهـو كـل       
موضوع ُيشعر باهلل تعاىلس وما أعظم ذكر اهلل تعاىل يف الشعائر احلسـينية احلاويـة علـى    

تعاىل ومالئكتأل وكتبأل ورسلألس وخصوصال ُسنة رسولأل األكرم نبينا حممد )صلى معرفة اهلل 
ي الثقلنيس كتاب اهلل تعاىلس وعترة رسـولأل )ِل حممـد( صـلوات اهلل    اهلل عليأل وِلأل( وهد 

عليوم أمجعني. مسيما سرية ومواقف سبطأل الشويد ورحيانتأل وحبيبأل اإلمام احلسني عليأل 
 قال فيأل )صلى اهلل عليأل وِلأل(: )حسني مين وأنا من حسني(.سالم الذي  السالم عليأل ال

( تعظيم لشعائر اهلل تعاىلس ويتحقـق  السالم عليألوعليأل فإن تعظيم شعائر احلسني )
 تعظيموا: 

 .أومل: يف دميومة إقامتوا )بشروطوا(
 ةانيال: يف صيانتوا عما يشوهاس وتزنيووا عما م يليق ها.
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من تقوى القلوبس كما اراد اهلل  -فعالل-ى معطياهتا حىت تكونةالثال: بترتيب األةر عل
 .(1)من سورة احلج 32تعاىل يف اآلية 

 
 

  في إقامة الشعائر الحسينية تجديد للعهد:

إن يف إقامة الشعائر احلسينية جتديد للعود مع سادة أولياء اهلل تعاىل وومة أمورنا من 
))إمنـا   نصرهتمس وجتسيد مودهتم قـال تعـاىل:  ِل حممد )صلوات اهلل عليوم( والتعبري عن 

 وليكم اهلل ورسولأل والذين ِمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكـاة وهـم راكعـون   
 . (2)((الغالبون هم اهلل حزب فإن ِمنوا والذين ورسولأل اهلل يتولَّ ومن

 .(3)أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم()وقال سبحانأل: 
لكم عليأل أجرال إم املودة يف القرىب ومن يقترف حسنةل نِزد أسبحانأل: )قل م أسوقال 

 .(4)لأل فيوا ُحسنال(
كما قال رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وِلأل(: )إين تارٌك فيكم الثقلنيس مـا أن متسـكتم   

 .(5)هما لن تضلوا بعدي ابدالس كتاُب اهلل وعمتريت أهل بيو(
 .(6)عليأل وِلأل(: )أحبم اهلل من أحبم حسينال(قال رسول اهلل )صلى اهلل 

احلسينية إبراز الكثري من املعطيات العلمية والعمليـة   الشعائرإن من فضائل إقامة 
واخلريية بل والسياسية وغريها والو تعترب من الثمرات  وامجتماعيةوالروحية واملعنوية 

 .(7)العظيمة
 يدة:للشعائر احلسينية أبعاد نفسية وتربوية عد

                                                           

/ الكتاب دار مؤسسة إصدار/ املالكي فاضل الدكتور للعالمة/ 2ج/العامة واملسائل اإلستفتاءات موسوعة من (1
 .1424 سنة

 .56-55 اآلية/ املائدة سورة (2

 .59 اآلية/النساء سورة (3

 .23 اآلية/ الشورى سورة (4

  .100/ 2األنوارس( حبار 5
  .2/127( امرشادس6

 سنة/ الكتاب دار مؤسسة إصدار/2ج/ املالكي فاضل الدكتور للعالمة/ العامة واملسائل اإلستفتاءات موسوعة (7
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إنَّ الشعائر احلسينية من حيث إهنا متثل مفردة من مفردات اإلتصال باهلل )عز وجل( 
إذ تسود فيوا األجواء الروحانية وهلا تأةري كبري على النفس البشريةس ففي علـم الـنفس   
هناك ما يسمى )بالتفريغ اإلنفعايل والنفسي( وهذا )التفريغ اإلنفعايل( حيتاجأل اإلنسان يف 

يومية بسبب تعرضأل للضغوط النفسية الكبريةس والشعائر احلسينية مبا حتملأل من حياتأل ال
قيم ومبادم ومبا فيوا من طقوس حترك العواطف وتثري الوجـدان قـادرة علـى إحـداث     

 .(1)عملية التفريغ
 

 :المجالس الحسينية استحباب

اجملالس احلسينيةس ملا يف إقامتوا وحماضراهتا من إعالء كلمة اهلل تعاىل  استحبابيتأكد 
ورسولأل وأهل بيتأل )صلوات اهلل عليوم(. م سيما إهنا من أبرز مصاديق  الس ذكـر اهلل  

 ففي احلديث الشريف املأةور عن رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وِلأل( أنأل قال: تعاىلس
 فارتعوا فيوا(.  )إذا رأيتم روضة من رياض اجلنة 

 قيل: وما رياض اجلنة يا رسول اهلل؟
 (2)قال )صلى اهلل عليأل وِلأل(: ) الس الذكر(

كما تواترت األحاديث الشريفة يف خصوص اجملالس احلسينية املشرفة س منوا: قـول  
(: )إن تلك اجملالس أحبًّواس فأحيوا أمرناس فرحم اهلل من أحيا السالم عليألاإلمام الصادق )

 .(3)نا(أمر
(: )من جلس  لسال ُيحيي فيأل أمرنا ن ميل قلبأل يوم السالم عليألوقال اإلمام الرضا )

 . (4)متوت فيأل القلوب(
وقد تعارف املسلمون يف خمتلف بلداهنم على مؤسسات منتديات أو نـواد  ومراكـز   

أو تبليغية عدوُّها مشاريع تؤدي عملـوا ودورهـا يف خدمـة     اجتماعيةدينية أو خريية أو 
 القضيأل احلسينية وشعائرها املقدسة.

                                                           

 .امنترنل عرب 2016 اكتوبر 15 بتاريخ( امليزاب) وكالة بواسطة (1

  .114( مشكاة األنوارسالطربسيس2
  .501 /14( وسائل الشيعةس3
  .131( األمايلسالصدوقس4
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وبالنظرة الدقيقة الو نلقيوا علـى الشـعائر احلسـينيةس نلمـس حقيقـة إن اجمللـس       
احلسيين حيتل موقع الصدارة فيوا والتعبري األكثر بروزال وشـيوعالس واألكثـر نفعـال لألمـة     

األيام العشرة األوىل من شـور حمـرم أو    عد مقتصرال على يوم )عاشوراء( أوبدليل إنأل ن ي
حىت على شوري )حمرم وصفر( من كل عامس وإمنا طيلة السنةس بعكس الشعائر األخرى 
الو تفتقد اىل هذ  اخلصوصيةس إضافة اىل إن املسلمني كافة مبذاهبوم ودرجـات إميـاهنم   

مس بـل وغـري املسـلمني أيضـال يسـتجيبون      ومستويات وعيوم وعلموم وتنـوع طبقـاهت  
بإمكانأل أن  -مثال-ويتفاعلون مع أنشطة عاشورءس فالشيعي والسين واملسيحي والسيخي

 .(1)حيضر ويتفاعل مع اجمللس احلسيين
 
 

 :ثمرات اقامة المجالس الحسينية
)علـيوم  الثمرة اموىل: من مثراهتا الدينية تثبيل العقيدة وتركيز الومء ألهل البيل  -1

 عليأل السالم( فقد فرض اهلل تعاىل على الناس مودهتم يف كتابأل اجمليد )قل م اسئلكم
 .(2)ام املودة يف القرىب(اجرال 

وامرشاد ونشـر فضـائل اهـل     الوعظالثمرة الثانية: ما ينشر يف جملالس املباركة من  -2
وينـوجون  وم ليقتدي الناس هـا ويسـريون بسـريها    بالبيل )عليوم السالم( ومناق

( ن يسمعوا النـاس ام مـن   السالم عليألمنوجوا فان معظم اخبار امنبياء وامئمة )
 منابر)اجملالس احلسينية(.

الثمرة الثالثة: ومن مثراهتا الدنيوية تسلية اهل املصائب عما قد اصاهم. ففي فاجعة  -3
 حلسني )عليأل لسالم( سلوى لكل مصاب وتذليل لكل فاجعة:ا

 ةسلفل وهونل الرزايا امتي***يا الوانسل رزيتكم رزا
الثمرة الرابعة: ومن مثراهتا الدنيوية اهنا تبعث يف النفوس روح امباء والشيم وتـثري   -4

( يـوم الطـف قـدوة مبـاء     السالم عليألاملروءة واحلمية سفقد اصبح موقف حلسني )

                                                           

 العدد(/ السالم عليأل) احلسني رسالة)  لة يف املنشور وأهدافأل أدوار  عن نة/  احلسيين اجمللس/ املوسوي رعد (1
 .(السالم عليأل) احلسني هتضة دراسات مركز يصدرها الو/  1412/ امول ربيع/ 2

 .23 ِية/ الشورى سورة (2
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لك الضيم سفوذا مصعب بن عمري ملا طلب منأل اصحابأل ان يستسلم ويبايع عبد امل
بن مروان ليقر  على ومية العراق ويزيد يف عطائأل قال هلم: )لقد بذل للحسني عليأل 

هلل م اعطي بيدي اعطـاء الـذليل سوم اقـر    االسالم يوم الطف اضعاف ما بذل يل و
 .(1)اقرار العبيد واين م ارى املوت ام سعادة واحلياة مع الظاملني ام برما(

يف اجملالس احلسينية بعد الفاجعة  امستغفار و مستعبارالثمرة اخلامسة: ان البكاء وا -5
يروح عن النفس وينفس عن القلب سم سيما عند ارجاع اممـر اىل اهلل واللجـوء   

 اليأل سبحانأل.. ففيأل امجر والثواب وحسن العاقبة.
 

 :استحباب البكاء والتباكي على الحسين )عليه ا لسالم(

( فانـأل تعـبريعن مواسـاة مـن     السـالم  عليأليستحب لبكاء والتباكي على احلسني )
فرض اهلل سبحانأل وتعاىل مودهتم فيما اصاهم سويف امةر الشريف )شيعتنا منا سيفرحـون  

وقد تواترت امحاديث عن رسول هلل )صلى اهلل عليأل والأل( يف  (2)لفرحنا وحيزنون حلزننا(
ت السنني ابكائأل او يزيد على مخسني عاما سفال جرم لو بكا  املسلمون بعد مقتلأل بعشر

سعلما بان وقع الفاجعة بعد وقوعوا اعظم سخاصة فاجعة كـربالء العظمـى الـو فجـع     
ا سحىت قال احلسن )عليأل السالم(: )م الرول مكرم واهل بيتأل)صلى هلل عليوم( مبثلوا ابد

 .(3)يوم كيومك يا ابا عبد اهلل(
ولذا ورد إن اممام زين العابدين )عليأل السالم( بكى ابـا  احلسـني )عليـأل السـالم(     

أي قرابة مخس وةالةني عاما  حىت سئل عـن ذلـك    –طيلة عمر  الشريف بعد عاشوراء 
بيضـل  اعشر ابنا فغيب اهلل واحدا منـوم ف  )ان يعقوب كان لأل ةنا فقال )عليأل السالم(:

عينا  من كثرة بكائأل سواحدودب ظور  من الغم سوكان ابنأل حيا يف الدنيا سوانا نظرت اىل 
  .ايب واخي وعمي وسبعة عشر من اهل بيو مقتولني حويل سفكيف  ينقضي حزين(

الم( وكذلك رويل يف فضل البكاء والتباكي على سيد الشوداء احلسني )عليأل الس
 حاديث كثرية عن اهل البيل )عليوم السالم(.ا

                                                           

 .2016 عام/ احلسينية اجملالس إقامة فوائد من/ املفيد منتدى/ امنترنل عرب (1

 .14/508وسائل الشيعةس (2

  .299األمالي، الصدوق،  (3
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 :نصُب سرادقات العزاء ومواكب الخدمات

إن ُأريد باملـآمت نصـب العـزاء ومراسـيم احلـزن والبكـاء فقـد أكـدت األحاديـث          
املستفيضة على إستحبابأل م سيما يف عشرة حمرم احلرامس وذلك ملا فيأل من إحياء احلـقس  

اخلط اإلسالمي األصيلس حىت قيل: إن اإلسالم حممدي الوجـودس  وإماتة الباطلس ورسوخ 
 حسيين اخللود.

ولعل هذا هو مراد النيبِّ األعظم )صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم( مـن قولـأل: )أنـا مـن     
حسنيس وحسني مين( هذا وإن يف ترك مأمت عاشوراء من اجلفـاء لرسـول اهلل )صـلى اهلل    

ملصيبة بكاها رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وسلم( عليأل وِلأل وسلم(. وكيف محيزن مسلٌم 
 .ةقبل عاموا )خبمسني( سن

 عليأل( يف وظيفة املؤمن يوم عاشوراءس قولأل )السالم عليألوقد رويم عن اإلمام الباقر )
بالبكاء عليألس ويقيم  -ممن م يتقيأل -(: )ليندب احلسني وليبكيأل ويأمر من يف دار السالم

 .(1)جلزع عليأل(يف دار  املصيبة بإظوار ا
 
 

 إنشاء وإنشاد الشعر الرثائي في الحسين )عليه السالم(: 

( فقـد طفحـل كتـب    السـالم  عليـأل أما إنشاء وإنشاد الشعر الرةائي يف احلسـني ) 
 بكلِّ لغة وهلجة. -وأمهيتأل واستحبابأل األكيد مطلقال ألاحلديث املعنية بذلك يف فضل

 
 

 اللطم على الصدور:

قـد ورد يف حسـنة ابـن    و الصدور هو أحد مصاديق اجلزع خيفى أن اللطم على م
( قولأل )كل اجلـزع والبكـاء مكـرو  مـا سـوى اجلـزع       السالم عليألوهب عن الصادق )

                                                           

/ الكتاب دار مؤسسة إصدار/ 2ج/  املالكي فاضل الدكتور للعالمة/ العامة واملسائل امستفتاءات موسوعة (1
 .هـ1424 سنة
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فال شك يف رجحان واستحباب اللطـم ملصـاب    (1)(السالم عليألوالبكاء لقتل احلسني )
 عليـأل سيد الشوداء أرواحنا لأل الفداءس ولو كان يف ذلـك حـزازة ألنكـر اإلمـام الرضـا )     

 ( على الشاعر دعبل اخلزاعي قولأل:السالم
 دمَع العنِي يف الوجناتم وأجريلم**** إذال للطمل اخلدم فاطم عندُ 

أييـد  تلـك وأجوـش بالبكـاءس ويف ذلـك     ( معـأل يف ذ السالم عليألبل تفاعل اإلمام )
(: )إن يـوم احلسـني أقـرح جفوننـاس     السـالم  عليـأل وتقرير لأل على ما قال الشاعر وقال )

 .(2)(امنقضاءوأسبل دموعناس وأذل عزيزنا بأرض كربالء وأورةنا الكرب والبالء اىل يوم 
خماطبال جـد   وعن اإلمام احلجة )عجل اهلل فرجأل الشريف( يف زيارة الناحية املقدسة 

(:  )فألندبّنك صـباحال ومسـاءالس وألبكـنيم عليـَك بـدل الـدموع       السالم عليألاحلسني )
 .(3)دمال(

 

 ِلبُس السواد بمناسبة عاشوراء األليمة:

ن تثبل كراهة لبس السواد مطلقالس وإمنا وردت يف بعض املـوارد الـو لـيس منـوا     
(س والظـاهر إن املنـوي عنـأل    السـالم  عليأللبسأل عند املصيبةس فضالل عن مصيبة احلسني )

ختاذ الّسواد شعارال تشبوال )بالفراعنة والعباسيني ومـن مثلـوم يف كـل عصـر( م  ـرد      ا
( أن النيب وأهل بيتأل السالم عليومستفاض من أحاديث عن النيب وأهل بيتأل )البسأل. بل 
( لـبس  السـالم  عليأل( لبسوا السمواد أحيانالس وأن احلسن )أمجعني السالم عليوماألطوار )

 .(السالم عليألالسواد عند مصابأل بشوادةم أمري املؤمنني )
 عليألالسواد على احلسني ) ( َلِبس َنالسالم عليونوجاء بسند  معترب أن الفاطميات )

 .(4)(السالم عليوما( بعلم عليٍّ بن احلسني )السالم
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انـأل  فال ريب من مشـروعية لـبس السـواد يف حـد نفسـألس كمـا م شـك يف رجح       
ة جرت على سيد املظلـومني والشـوداء أيب عبـد اهلل احلسـني     بمصي ألعظمواستحبابأل 

 (.السالم عليأل)
فإن لبس السمواد إن كان من مصاديق اجلزعس فوو داخل يف اجلزع املأجور ملصـاب  

 (.السالم عليألاحلسني )
 
 

 التمثيل الوجيه النزيه لمشاهد عاشوراء:

يلـزم منـأل حمـذور شـرعي     م جيوز مبدئيال التمثيل الوجيأل الزنيأل ملشاهد عاشوراء ما 
( وإم فاألصـل  السـالم  عليـأل تفوق مفسدتأل مصلحة التمثيل. كوتـكم مقـام املعصـوم )   

إباحتواس بل رجحاهنا ملا يف التمثيل احلسي الشريف من إجيابيات وجدانية هتـز األعمـاق   
ر واملواقفس وتشد املشاهد لنصرة املظلومس والنقمة على وتفجر العواطفس وتبلور األفكا

 الظانس وذلك مالٌك عظيم ممن مالكات إحياء ذكرى عاشوراء.
 

 مراعاة الضوابط الشرعية في إقامة الشعائر الحسينية:

( يقـول: )إمنـا خرجـُل لطلـب     السـالم  عليـأل مبا إن سيد الشوداء اإلمام احلسني )
اهلل عليـأل ِلـأل( ولكـي َأمـر بـاملعروف وأهنـي عـن         صالح يف أمة جدي حممد )صلىام

 .(1)املنكر(
فلتتأكد مراعاة الضوابط الشرعيةس واحلدود اإلهلية يف إقامة كل ما تقدم من الشعائر 

 .(2)احلسينية املقدسةس وم نكن من الذين أختذوا دينوم هلوال ولعبال
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و مشـقةل م يقـوى   مث إن يف تشخيص هذ  الضوابط مفوومال وحتققوا مصداقال دقـةل  
اخلربة والومء من الفضالء األتقياءس وذلـك مختالفوـا    إم أولو -قاعدةل أو عادةل–عليوا 

 باختالف املفردات واألفرادس وتفاوهتا حبسب مالبسات األحوالس وظروف الزمان واملكان. 

نا وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد وِلأل املعصومني املظلومني مسيما سيدنا وموم
( أسري الكرباتس وقتيل العـرباتس رزقنـا اهلل تعـاىل يف    السالم عليألأيب عبد اهلل احلسني )

الدنيا الثبات على وميتومس وحسن متابعتوم وخالص خدمتوم وزيـارهتمس ويف اآلخـرة   
شفاعتوم و اورهتم والسالم عليوم أمجعنيس واهلل اهلادي اىل سواء السبيلس وهو حسـبنا  

 ونعم الوكيل.

  

 تنظيم وتنسيق عمل المواكب الحسينية:

إن امهتمام بأصل الشعائر احلسينية والسـعي للحفـاظ علـى جوهرهـا وقيمتـوا      
ودملتوا يتأتى من األجر العظيم والثواب الكبري واملزنلـة الرفيعـة الـو ترجـى مـن اهلل      

 اهلل.سبحانألس ألن اخلدمة احلسينية وما يتصل ها من أعمال تؤدى بنية القربة اىل 

حيث إن ما تقوم بأل املواكب واهليئات املنظمة هلذا الشأن يعد مواساة وحبـال لسـيد   
( الذي قدم أهل بيتأل وأصحابأل قرابني من أجل احلفاظ على بيضة السالم عليألالشوداء )

 .اإلسالم

وأن ما يقوم بأل الزائرون الوافدون واملشاركون يف إحياء الشعائر احلسينية ما هـو إم  
 ن تفاعلوم مع القضية احلسينية.تعبري ع

وتأكد إن اهلدف من تنظيم وتنسيق عمل املواكب احلسينية يف مدينة كربالء املقدسة 
وغريها يف مجيع أحناء العان... هو جلعل الشعائر احلسينيةس رسالة حضارية واضحة تظور 

الح والبنـاء  حقيقة اإلسالم وعظمة )القضية احلسينية( وِةارها اإلجيابية للتغـيري واإلصـ  



﴿191﴾ 
 

والعمران ورعاية اإلنسان وحتسني حياتأل ونظم معيشتأل وتيسري أمـور  مبـا ينسـجم مـع     
 إنسانيتأل انترمة.. وليسل هي  رد مظاهر للجزع واحلزن.

السابلة وعدم غلـق  على ويتمثل هذا التنظيم للمواكب احلسينية بعدم سد الطرق 
السرادقات إم يف مكان مئق م يسبب انالت التجارية والفنادق وعدم نصب املواكب و

 تأخري وعرقلة األعمال يف احلياة العامة للناس واحلفاظ على املمتلكات اخلاصة والعامة.

( 27وبلغ عدد املواكب احلسينية الو تقدم خدماهتا للزائرين يف كل العراق حبدود )
 .(1)ة من داخل وخارج العراقأالف موكب وهي

 الدعاة الى اإلسالم والى الحق والحرية والعدالةالشعائر الحسينية من 

ُتحيي العائلة احلسينية يف سائر أرجاء العان مراسـيم عاشـوراءس ذكـرى إستشـواد     
( إنطالقال من العراقس وبدءال من كربالء املقدسة حيث مئـات  السالم عليألاإلمام احلسني )

(.. علـيوم  اهلل سـالم ) بل واملاليني مـن الشـيعة ومـن حمـيب ِل البيـل امطوـار       مفام
 يشاركون بلوفة وقلوب موجوعة يف إحياء ذكرى عاشوراء األليمة.

ومن يزور كربالء يشود طقوسال عدةس وجيد أن مجيع الفئات العمرية تساهم فيوا من 
الصغري اىل الشيخ اهلرم رجامل ونساءالس كما جيـد إن العديـد مـن املمارسـات الشـعائرية      

تشد حوهلا ِمف الزوار يف شوارع املدينـة القدميـة يف كـربالء    ومنوا )ركضة طويريج( حي
الطقوس واملواكب احلسينية واملتتبع لفعاليات الشعائر احلسـينية يف كـربالء    ألداءتطلعال 

مريب أنأل يتساءلس هل تقام هذ  الشعائر يف كربالء فقط؟ وهل تؤدى يف املدن العربيـة؟  
ت اإلعالم املكتروين واملرئي معلنـال إن للعائلـة   يف بلدان العان؟ جييب عن هذ  التساؤم

احلسينية دورال مومال يف إقامة هذ  الشعائر مبناطق كثرية يف العانس دون أن يقتصر احلديث 
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على إقامة العائلة للشعريةس بل يصل بنا اىل إسوامات الفرد احلسيين فيما تنتجأل فعاليات 
ب املسـلمني وغـري املسـلمني ملعرفـة حقيقـة      من ُنُظم قيمية وإنسانية باستقطا الشعائر

 ( يف ةورتأل ضد الباطل والظلم واجلور.السالم عليألامهداف الو خرج ألجلوا اإلمام )

ىل الضاحية اجلنوبية لبريوت وتدفق مئات اآلمف صباح عاشوراء إلحياء ذكـرى  إو
س وإقامـة اجملـالس   املسرية العاشورائية سريال على األقـدام  بإطالقالعاشر من حمرم احلرامس 

وشحة خضراء وُتعصب رؤوس أطفاهلم بعصبة محراءس او احلسينية مرتدين مالبس سود
 يكتب عليوا )يا أبا عبد اهلل( بينما على ُعصٍب وضعتوا النساء )يازينب(.

هذ  املشاهد تتكرر ويضاف عليوا مشاهد للمسـرح احلسـيين يف سـوريا والـيمن     
 يف احلجاز.و ساء والقطيف والبحرين والكويل ويف مدينة اإلح

فيما حيتفل املصريون بإعداد حلوى طبق )العاشـوراء( والـو تصـنع مـن حبـوب      
القمحس كما يعترب مومسال إلقامة الومئم امسريةس فيما يقوم الـبعض اآلخـر مـن الشـيعة     

( السـالم  عليألوحميب ِل البيل األطوار )عليوم السالم( يف عاشوراء بزيارة مقام احلسني )
( والبكاء والنحيب السالم عليألالقاهرةس وإضاءة الشموع وقراءة قصة مقتل احلسني ) يف

 واللطم تعبريا عن احلزن واجلزع يف هذ  املناسبة )الفاجعة( األليمة.

أما يف املغرب حيث يطلق على يوم عاشوراء )يوم زمزم( ويقوم فيأل املغاربـة بـرش   
وجيتود التجار يف بيع كل بضائعومس ويعقـب  املاء على بعضوم وعلى مقتنياهتم للتربك. 

عاشوراء )ليلة الشعالة( حيث جيتمعون حول ناٍر يرددون األناشيد ويقصون على األطفال 
 قصة مقتل احلسن واحلسني )عليوما السالم(.

م يقتصر نشاط )الفرد( احلسيين داخل الدول العربيةس إمنـا كانـل مبادرتـأل جتـوب     
عـالم لتوةيقـأل ونشـر  يف خمتلـف الـدول كاهلنـد وباكسـتان        بلدان العـان مبـا يكفـي اإل   

وهـي   امنطالقـة وأفغانستان وايران حىت أعلى قمم اجلبال يف اليابانس وليصل دوّي هذ  
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جتوب بالد القارة اخلضراء أورباس ومنوا اىل أمريكا وقبلوما أفريقيـا تلبيـة لنـداء احلـق     
ل الشـارات السـود يف كـل مكـان     (. ورفعـ السالم عليألستغاةة اإلمام )اونصرة لصدى 

وكتب عليوا شعارات مؤملة على مصاب أهل البيل مثل )يا حسنيس يا مظلومس يـا ةـأر   
العزاء شوارع وأزقة الـبالد مرفوعـال    اتسرادق ومألتاهللس السالم عليك يا أبا عبد اهلل( 

يـا شـويدس يـا    س مبا يشري اىل الدماء كلمة )يا حسني باألمحرعليوا األعالم السمود مكتوبة 
 .(1)قمر بين هاشم(

 

 لماذا الزيارة األربعينية:

علـيوم  ( مـع جـد  وأبيـأل وأمـأل )    عليـأل السـالم  إن مسرية حيـاة اإلمـام احلسـني )   
كانل جانبال مشرقال ومتميزالس إم إن ساعات )الطف( وما دار فيوا كانل األجلـى  (السالم

وكأن حلظة الشوادة هي ذاهتا حلظة  واألكثر تأةريال يف نفوس اجملتمعات اإلسالمية وغريهاس
فكانل قصة البطولة يف عاشوراء حمط اهتمام املوالني حىت إن نسبة كبرية منـوم   الومدةس

حيفظون )رواية املقتل( بتفاصيلوا على ظوور قلوهمس وحييون مراسيم العـزاء ويواظبـون   
 على أدائوا وتطويرها يف عاشوراء سنويال.

( مـن انـرم   10زيارة عاشوراء الو حيييوا العان يف ) ومنذ حلظة احلدث تلك بدأت
أخرب ها النيبُّ .(عليأل السالماحلرام. مثة حرارة يف قلوب املؤمنني جتا  قضية اإلمام احلسني )

يف احلديث الشـريف: )إن لقتـل احلسـني حـرارة يف      (صلى اهلل عليأل وِلأل وسلماألكرم )
 .(2)قلوب املؤمنني م تربد أبدال(
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راء إمتداد املراسيم بشكل فعلي ورمسي منذ اليوم األول لشـور حمـرم احلـرام    كان و
( من صفر اخلريس وحتديدال بعد )زيارة األربعني( املعروفة والو يتوافد خالهلـا  20حىت ال)

قاصدين مرقد  الشريفس  (عليأل السالماملاليني من املوالني وانبني ميب عبد اهلل احلسني )
وراء زيارة مرقد  الشريف  (عليأل السالمإم إنَّ مثة تساؤل يطرح )اذا كان مصرع احلسني )

( من صفر 20)ـيف العاشر من حمرم احلرم فما هو منشأ ما يعرف ب)زيارة الربعني( يف ال
منل مع كل عام؟ ويكون اجلواب على هذا التساؤل جبملة من احلوادث التأرخيية الو تزا

عليأل ( من صفرس ليكون اجلامع املشترك فيوا هو قضية احلسني)20)ـهذا التوقيل وهو ال
 .واستشواد  (السالم

 (عليأل السالمإن أبرز ما قيل من الروايات يف يوم األربعني إضافة اىل زيارة احلسني )
المـات  إنأل قـال: )ع  (عليأل السالميف هذا اليوم هو ما روي عن اإلمام احلسن العسكري )

املؤمن مخسس صالة الواحد ومخسنيس وزيارة األربعنيس واجلور بسم اهلل الرمحن الـرحيمس  
ولعل هذ  الرواية األكثر شورة وصراحة الو يستدل  (1)والتختم باليمنيس وتعفري اجلبني(

س وجعل استشواد بعد مرور أربعني يومال من  (عليأل السالمها على زيارة اإلمام احلسني )
 عمل )املندوب( عالمة من عالمات املؤمن. مع وجود روايات أخرى.هذا ال

إنَّ هذ  الرواية وغريها من الروايات تتحدث عن تفاعل واقعي للكون والطبيعة مع 
وقد سـجلوا التـاريخ لكـي تصـلنا حنـن الـذين        (عليأل السالمقضية استشواد احلسني )

أل سنويال واملواظبة علـى زيارتـأل   ئنتساءل عن سر تفاعل املؤمنني مع يوم )األربعني( وإحيا
يف هذا الوقل حتديدال. حادةة تارخيية يقدموا مجلة مـن علمائنـا املتقـدمني     (عليأل السالم)

( من صـفرس والـو   20)ـيف ال (عليأل السالمكسبب لنشوء مراسيم زيارة اإلمام احلسني )
مفادها إن يوم )األربعني( هو اليوم الذي جاء فيأل الصـحايب اجلليـل جـابر بـن عبـد اهلل      

 بعد استشواد . (عليأل السالماألنصاري )رض( اىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني )
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 وصفوة القول فيما ذكرناه آنفًا:

ميكـن أن يعـد    ضل العظـيم مـا م  هلا من الف (عليأل السالمإن زيارة اإلمام احلسني )
عليـأل  وحيصىس وم ميكن اختزاهلا يف يوم دون اآلخرس خصوصال وإن أيام زائري احلسـني ) 

مما  (عليأل السالمكما صرح بذلك اإلمام جعفر الصادق ) (1))م تعد من ِجاهلم( (السالم
جيعل الشيعة واملوالني وانبني يف تنافس دائم إلحياء مراسيم الزيارة سواء يف العاشر من 
حمرم أو امربعني أو حىت يف النصف من شعبان ويـوم عرفـة فضـالل عـن ليـايل اجلمعـة       

 املباركة.

 الزيارة األربعينية في سجل الخلود:

عالمي الواسع على مستوى العان تأخذ الزيارة األربعينية )عامال بعد عام( صداها اإل
أمجع وذلك عند توافد احلشود الغفرية من أغلب بقاع العان إلحياء هذ  الشعرية املقدسة 

الـذي جسـد هلـم احلريـة      (عليأل السالمولكي يتوحدوا  حتل راية أيب عبد اهلل احلسني )
الـذي ورةـأل عـن    واإلباء والثورة على الظالم واجلائرين وجسد هلم معاين اخُللق العظيم 

 (.السالم عليألجد  رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وِلأل( وعن أبيأل أمري املؤمنني )

تأيت هذ  اجلموع الغفرية لتخلد ذكرى ن حيصل مثيلوا يف التاريخ وهي ذكرى عودة 
ومعوم الرؤوس الطاهرة الـو دفنوهـا مـع األجسـاد      (عليوم السالمسبايا أهل البيل )

املقطعة والو قطعل يف سبيل احلفـاظ علـى الـدين واحلريـة وحقـوق اإلنسـان والـو        
أصبحل مالذال للثائرين ضد الظلم واجلور. نعم قضية عاشوراء كانل وما زالل تـدافع  

الـذين   عن كل مظلوم وتدحر كل ظان وهي القضية الوحيـدة الـو بـرزت رغمـال عـن     
حاربوها وحاولوا دفنوا يف طيات التـاريخ وهـي القضـية الـو هـزت مشـاعر وضـمري        
اإلنسانية لتفيقوم من ُسباهتم وهي القضية الو حافظل علـى إسـتقامة وبقـاء الرسـالة     

 اإلسالمية.
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الزيارة األربعينية الو حتصل يف كل سنة هي ليسل خمتصة مبذهب من املـذاهب أو  
فئة حمددةس بل هي تضم مجيع األديان واملذاهب والفئات على خمتلـف  دين من األديان أو 

حقاق احلـق ونبـذ   إخرج من أجل اإلنسانية و (عليأل السالمأنواعواس ألن اإلمام احلسني )
 الباطل عن مجيع العان وضحى بالغايل والنفيس من أجل أن تكون كلمة احلق هي العليا.

ياء الرسالة احلسـينية وتطبيقوـا يف حياتنـا    إن خلود املسرية احلسينية إبت ى على إح
الطبيعية وذلك ملا هلا من األجر العظيم عند اهلل تعـاىل وايضـال ملـا هلـا مـن الصـالح يف       

)ما خرجل أشرال وم بطرال وم مفسدال وم ظاملال  :(عليأل السالماجملتمعس كما قال احلسني )
 .(1)وأنأل عن املنكر(وإمنا خرجل لطلب اإلصالح يف أمة جدي آلمر باملعروف 

هذا ماتعلمنا  من مسرية النوضة احلسينية الو رمسل لنا أمسى األهـداف لنجعلـوا   
منطلقال حلياتنا حنو األفضلس فكيف م تكون املسرية احلسينية يف كافـة شـعائرها خالـدة    

 .ودائمة اىل األبد
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 الخاتمة:

األسباب الو أبقـل شـعلة ةـورة     ىحداويف اخلتام نقول إن الشعائر احلسينية هي 
متقدة اىل يومنا. فوي الو محلـل صـوت احلـق علـى مـر       (عليأل السالماإلمام احلسني )

بقيل تلك الشعائر مستمرة يف تعرية الباطل مـن   الزمان وسيبقى هذا الصوت مدويال ما
لنيس أةواب الزيف واخلداع الو يتظاهر ها أعداء الدين والـوطن إلغـراء اجلولـة والغـاف    

وستبقى هذ  الشعائر تؤجج نار الثورة بوجأل الظاملنيس إضافة اىل إن هـذ  الشـعائر هـي    
مواساة وتعزية للنيّب األكرم وأهل بيتأل األطوار )صلوات  اهلل عليوم( وهي مصداق لقول 

 .(1)اهلل تعاىل: )ومن ُيعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب(

هـذ  املناسـبة األليمـة يف     (عليـأل السـالم  سني )فوناك من كانوا يقفون حتل قبة احل
األعوام السابقة ها ُهم اليوم يشكلون جدار الصد واملواجوة يف جبـوات القتـال ناربـة     

 الزمر التكفريية الظالمية الظاملة.

سائلني اهلل تعاىل أن يتقبل عملوم وأن يرحم الشوداء منوم ويشفي جرحاهم. وقد 
هداياهم املتواضعة )العظمية عند اهلل( بتحريـر أرض   (السالمعليأل قدم أنصار احلسني )

 رهابية الغامشة.الوطن من دنس العناصر اإل

 (عليـأل السـالم  ستلوم أبطالنا الغيارى صربهم وعزميتوم من صـرب احلسـني )  اوقد 
 ووقوفأل ضد الطغاة ورفض الذل والظلم.

ولتطبيق أهدافـأل  ( السالمعليأل تعاىل أن يوفقنا للمزيد من معرفة احلسني ) نسأل اهلل
وحنن على أمل أن يأيت ذلك اليوم الذي يستنري فيأل املسلمون وكل العان من نور احلسني 

ويستضيئوا من مصباح هدايتأل جـادين يف حتقيـق سـيادهتم وسـعادهتم يف      (عليأل السالم)
 (المعليـأل السـ  الدنيا واآلخرة.. وان جيعلنا مجيعا من السائرين على هنج اإلمام احلسـني ) 

                                                           

 .32 ِية/ احلج سورة (1
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وأن نليب نداء  وهتافأل )هل من ناصر ينصـرنا( الـذي م يـزال حيـرك الضـمائر واهلمـم       
للنووض باألهداف السامية العظيمة الو ضحى من أجلوا رحيانة رسـول اهلل )صـلى اهلل   

 عليأل وِلأل(.

شفاعة حبأل يف اهلل. وشفاعة السري على  (عليأل السالمارزقنا شفاعة احلسني )و اللوم
وشفاعة من محل رايتأل اإلسالمية اخلفاقة وشفاعة مـن وقـف بوجـأل الظلـم     هنجأل وخطأل 

 والظاملني على مر العصور. وشفاعة من رفض أن يبيع دينأل بـدنيا غـري  وِخـر دعوانـا:    
)اللوم ُكن لولّيك احلجة ابن احلسن )سالمك عليأل وعلى ِبائأل يف هذ  الساعة ويف كـل  

يالل وعينـال حـىت ُتسـكنأل أرضـك طوعـال ومتتعـأل       ساعة( وليال وحافظال وقائدال وناصرال ودلـ 
وصلى اهلل على حممد وِل حممد وشفعوم بنا. يا أرحم الرامحني. واحلمـد هلل  س (1)طويالل(

 رب العاملني.

  

                                                           

 .اإلسالمية للدراسات اخلميين اممام معود إصدار/ للحياة مدرسة/(عليأل السالم) احلسني ةورة (1
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 توطئة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت امنبياء  بسم اهلل الرمحن الرحيمس
 واملرسلني وعلى ِلأل الطيبني الطاهرين. 

واممتداد احلي الـذي يصـل املاضـي     تعد الزيارة امربعينية العصب احلي والنابض
باحلاضر من خالل استذكار واقعة الطف وشخصية اممام احلسني )عليأل السالم ( الذي 
سطر ببطومتأل ودفاعأل عن راية امسالم اروع مالمح التضحية وامستبسال الذي ليس لأل 

يات ضـدية  ومشك ان اممتداد الزمين لتلك البطومت جيسد صراعا ازليا بني ةنائ نظريس
وغريها مـن ةنائيـات    والبطولة واجلنب. والدين والكفرس متثل الصراع بني احلق والباطلس

ومن هنا كانل الرغبـة   ضدية متثل ذلك الزناع بني اخلري والشر يف رؤى معنوية متعددةس
رة امربعينية والشعائر احلسينية وبيان االفاعلة يف دراسة النصوص الشعرية الو متثل الزي

تضادات اللفظية فيوا وانعكاسـوا علـى السـياق النصـي يف جتسـيد تلـك الـدممت        امل
متعددة لشعراء خمتلفني لنبني اخلصائص الشـعرية   نصوصالخذ أن نأوقد ارتأينا  الفاعلة.

وقسم  لكل منوم وتوظيفوم املتقن لتلك الثنائيات الناطقة يف نسجوا السياقي التعبريي.
فجاء انـور امول   طئة وخامتة وقائمة املصادر واملراجع.البحث اىل حمورين فضال عن تو

بعنوان )مفووم الثنائيات املتضادة (سبينما جاء انور الثاين بعنـوان )الشـواهد التطبيقيـة    
للثنائيات الضدية (سواتبعنا يف حتليلنا لتلك الشواهد التطبيقية املنـوج التحليلـي الفـين    

 والتميز يف التوظيف امسلويب.الذي يسلط الضوء على نواحي امبداع 
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 ول: مفهوم الثنائيات المتضادة المحور األ

تعد الثنائيات املتضادة احدى اللبنات امساسـية يف بنـاء اللغـة الشـعرية اذ تقـف      
يسمى بالطباق او املقابلة على طريف السياق النصـي لتفجـر مـن     املفاظ املتضادة او ما

شـعرية منبثقـة يف ةـراء شـعري      الجديـدة وصـور   معاينذلك التضاد او التباين املعنوي 
مستفيض يتناغم والتجربة الشعريةس وقد تنبأل العلماء العرب قدميا اىل القيمـة اجلماليـة   
املنبثقة من هذا الفن فجعلوا باب الطباق ضمن انسنات البديعية فالطباق فـن اسـلويب   

ة يف توليـد املعـاين ومجاليـة    اشتور يف كالم العرب وعد مـن امسـاليب البالغيـة الراقيـ    
  .املفاظ. والطباق لغة: "املطابقةس والتكافؤس والتضادس وهو املوافقة

 واملطابقـة:  قال طابقل بني الشيئني: جعلل احدمها على حذو واحـد والزقتـوماس  
 .(1)وهي ان يضع الفرس رجلأل يف موضع يد " املشي يف القيدس

ي معنـيني متقـابلني يف   أ ني املتضـادينس "اجلمع بـ  والطباق يف اصطالح البالغيني:
 .(2)اجلملة"

من ان املقابلة طباق متعدد "فاذا جـاوز الطبـاق    وفرق العلماء بني الطباق واملقابلةس
 ء واحد.يوعليأل فالطباق واملقابلة من حيث املوضوع ش (3)ضدين كان مقابلة"

القائمـة علـى التنـازع    ومن حيز الطباق واملقابلة يتولد مفووم الثنائيـات الضـدية   
ومبد من القول ان الثنائيات الضـدية م تتفتـق مـن     املعنوي بني تلك املفاظ املتضادةس

خالل التنازع بني تلك املفاظ املتطابقة واملتقابلة فحسب بـل احيانـا تتولـد الثنائيـات     
 ملعـانس الضدية من  السياق القويل الذي يفضي مبحتوا  الدميل اىل ةنائية ضدية واضحة ا

ذ يعد التضاد املقابل التراةي للمفارقة التصويرية من املفارقة التصويرية تقوم على ابراز إ
                                                           

 .مادة )طبق( مبن منظور: لسان العرب. (1
رحــاب  حتقيــق د.  (س739صــنعة الشــيخ العالمــة اخلطيــب القــزويين )ت  البالغــةساميضــاح  يف علــوم  (2

 .348: 2000لبنانس  بريوتس دار الفكرس .1عكاوي.ط
 (سحتقيق وشـرح عبـد السـالم    1030عبد القادر بن عمر البغدادي ) خزانة امدب ولب لباب لسان العربس (3

ــارونسط ــةس س1حممـــــد هـــ ــاجنيس ســـــفنكس للطباعـــ ــر مكتبـــــة اخلـــ ــاهرةس نشـــ دار  القـــ
 .157س1983:1/129الرفاعيسالرياضس
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تتوالد من خالل  يعضد قولنا ان الصورة الضدية قد م وهذا ما .(1) التناقض بني طرفيوا
املفارقة خالل  املفاظ الطباقية والتقابلية املباشرة الظاهرة للعيان بل قد تتوالد احيانا من

التصويرية الو تتجسد فيوا الصورة الضدية من خالل السـياق الشـعري. وسـنعرج اىل    
ىل معـان  إذلك من خالل التحليل النصي للنص احلسيين الذي يفضي بثنائياتأل الضـدية  

مـام احلسـني )عليـأل السـالم(     ةرة تنسجم والنص احلسيين وجتسيد الشخصية الفذة لإل
 سالم واملسلمني.شاخما لإل منارال وجتربتأل اجلوادية الو ظلل

والثنائيات الضدية بنيات لغوية متقاطعة اللفـظ واملعـ ى متباينـة ظـاهرة يف النسـق      
مضمرة تظور يف تباينوا ابداعا ومجام شعريني يعـد ترمجـة لنفسـية الشـاعر ومكنوناتـأل      

لظـواهر  والثنائية مصطلح يقوم علـى الـربط بـني ا    جتسد جتربتأل الشعريةس الداخلية الو
 ومهـا متضـادانس   وقد ضاد س خالفألس والتضاد "هو ضد الشيءس املنفصلة والتعالق بينوا.

 (2)"واردت ظلمـة فـاراد نـورال    فاردت طوم فاراد قصراس ويقال ضادين فالن اذا خالفكس
وان مكنونـات الوجـود    شةساويرى اجلاحظ ان قانون الثنائية الضدية هو قانون احلياة املع

 . (3)ومتضاد ومتغاير منسجمس ةالةة:مور أتقوم ب

وجند ان عبد القاهر اجلرجاين اكد امهية التضاد واةر  يف تشكيل الصـورة اذ يقـول:   
ليف املتباينني حىت خيتصر لك ما بني املشرق أ"وهل تشك يف انأل يعمل عمل السحر يف ت

اء والنـار  واملـ  تيـك باحليـاة واملـوت  مـوعنيس    أواملغرب ويريك التئام عني امضداد في
وجيعل الشيء من جوـة   عدائألسوليائأل /موت أل تمعني كما يقال يف املمدوح هو حياة أل

وبذلك جند ان اجلرجاين قد بني فاعلية التضـاد يف الـنص     س(4)ماء ومن جوة اخرى نارا"
"والثنائيات الضدية وليـدة فكـر معـريف     الشعري ومدى تعالق طريف الثنائية وتكاملوما.

مسار حركتأل ويتشكل تارخيياس ومثة ةنائيات كـثرية هلـا اشـد احلضـور يف      يتحرك وينسج
 .(5)ما اللغـة فوـي اداة حتقيـق معـاين احليـاة"     أ حياتنا فال وجود لشيء من دون نقيضألس

                                                           

 .213س1ط م ى الساحليس التضاد يف النقد امديبس (1
 .148س  1978:147القاهرة س سمكتبة اخلاجنيس3قدامة بن جعفر حتقيق كمال مصطفىسط نقد الشعرس (2
 .1/26: 1965حتقيق عبد السالم هارونس احليوان /اجلاحظس (3
 .32مكتبة اخلاجني: س1991 1حتقيق حممود شاكر ابو فور طس القاهر اجلرجاين اسرار البالغة /عبد (4
 .285لبنان: ستبريو مجيل صليباس املعجم الفلسفيس (5
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وتشكل الثنائيات الضدية ركنا  اساسا من اركان اخلطاب الشعري وبنية لغوية فاعلـة يف  
ذ تنبع الثنائية الضدية من متايز ظواهر معينة إ اةسخلق تصورات معينة جتا  مكنونات احلي

 يف جسد النص.

ومتثل لغة التضاد احد املنابع الرئيسة الو حتقق الفجوة او مسافة التـوتر يف الـنص   
 .(1)فوو مثري اسلويب يستحث املتلقي الشعري  فللتضاد قيمة داخل السياق النصي.

وسيتجلى لنا بوضوح ذلك التوظيف الشعري للثنائيات الضدية مبختلف صـورها  
ومعانيوــا يف جتســيد املعــاين احلســينية اجلليلــة مــن خــالل الــنص احلســيين العباســي 

 وامندلسي. 

  

                                                           

مسـري    لـة عـان الفكـرس    سمصطلح الثنائيـات الضـديةس  109جدلية اخلفاء والتجلي /كمال ابو ديبساملغرب: (1
 .116الدبدوب:
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 المحور الثاني: الدراسة التطبيقية للثنائيات الضدية في النص الحسيني 

فيوـا مـن ةنائيـات ضـدية اسـومل يف      يعرض هذا انور للنصوص احلسينية وما 
وازنة تستنطق املتلقي وترفـد  بكـثري مـن    تتفتيق اكمام املعاين الشعرية بصورة حتليلية م

التجليات الفكرية للمعاين احلسينية العميقة املبثوةة يف ةنايا النصـوص الشـعرية. ومـن    
بـو حيـدر   النصوص الشعرية الو قيلل يف ذكرى امربعينيـة احلسـينية قـول الشـاعر ا    

 :(1)امحسائي

 سجدت على شفو حروف هواك

 

ــواك  ــجدات يف جنـ ــل السـ  واطالـ

 

ــي ــك يف دم  وتزامحــل ذرات حب

 

 واســــتنطقتين انـــــين اهـــــواك  

 

 وخرجل شوقا مـن ديـار احـبو   
 

ــراك   ــا اخـ ــدنيا هنـ ــريل بالـ  وشـ

 

 

ليحقق من هذا التضـاد امنسـجام    املتطابقة )دنياك واخراك ( باأللفاظ يأيتفالشاعر 
الدميل املتناسق مع السياق النصي حمققا التقديس واهليمنة الشعورية للشعائر احلسـينية  

         فيوا فالزائر يشتري امخرة بزيارتـأل امربعينيـة.   يف الزيارة امربعينية الو تعادل الدنيا وما
اتأل وهذا الشاعر دعبل اخلزاعي وهو من شعراء القرن الثاين اهلجري يقول يف احدى هامشي

 :(2) ذ يقولإىل السيب إمشريا من خالل الثنائيات املتضادة 

 ان تـــَر اين مـــذ ةالةـــون حجـــة

 

ــرات   ــم احلسـ ــدو دائـ  اروح واغـ

 

ــ ــماأارى في ــم متقس  هم يف غريه

 

 وايــديوم مــن فيــئوم صــفرات    

 

                                                           

مؤسسـة   وتقدمي امستاذ الدكتور اسـعد علـيس   وتعليق راضي ناصر سلمانس حتقيق ديوان حيدر امحسائيس (1
 .2003:102 1البالغ للطباعة والنشرسط

ــأل وشــعر س  (2 ــن علــي اخلزاعــي: شــاعر ِل البيــل حيات منشــورات دار  عبــد الكــرمي امشــترس د. دعبــل ب
 .223 222الفكرسدمشقس



﴿208﴾ 
 

 فآل رسـول اهلل حنـف جسـوموم   

 

ــرات   ــظ القصــ ــاد غلــ  وِل زيــ
 

ــاد يف القصــور مصــونة  بنــات زي
 

ــول   ــواتوِل رســـ  اهلل يف الفلـــ
 

 غد فلوم الذي ارجو  يف اليوم او
 

 حسـرات أةـرهم  تقطع علي قلـيب   
 

 حمالــة خــارج  خــروج امــام م 
 

ــات    ــم اهلل والربك ــى اس ــوم عل  يق
 

 مييــز فينــا كــل حــق وباطــل    
 

ــى النعمــاء والنقمــات    وجيــزي عل
 

 قصر نفسي جاهدا عن جداهلمأس
 

ــربات     ــن الع ــى م ــا الق ــاين م  كف
 

 نفس ابشري مث يا طييبسفيا نفس 
 

 هـــو ِت فغــري بعيـــد كـــل مـــا  
 

 

وبذلك جند ان هذا النص مليء بالثنائيات املتضادة الو اسومل اسـواما فـاعال يف   
رفد النص احلسيين باملشاهد التصويرية املتقابلة الـو جتسـد حـال ِل بيـل رسـول اهلل      

وم مـن غالظـة   ئاملقابل حال اعداويف  )عليوم السالم(س يف حنافة اجلسومس ويف الفلواتس
شك ان الشاعر استطاع تصوير احلـالني مـن خـالل املفـاظ      امعناقس ويف القصور وم

الوصفية الو جتسد حال اجساموم ومن خالل املفاظ املكانيـة املتضـادة يف حاهلـا مـن     
طل مـن  فلوات حارة وقصور منعمةس وبعد ان يوازن بني احلالني يف الدنيا الفانية دار البا

خالل تلك الصور الضدية املتقابلة خيتم النص بتضاد زمين بـني )اليـوم والغـد( مشـريا     
باليوم اىل احلياة الدنيا ومشريا بالغد اىل ظوور اممام املودي )عج( واىل امخرة ونعيموـا  

جدال فيأل يف انتصار احلق على الباطل من خـالل مفـرديت    م اين الذيميليحقق الواقع اإل
الباطل(س ان تلك الفلوات الدنيوية القاسية الو عاىن من لظاها ِل البيل )عليوم )احلق و

السالم(س وذلك احلال اجلسماين الضعيف سيبدل يف امخرة اىل الضد من خالل النعـيم  
خروي الذي يبـدل الفـالة اىل جنـة عرضـوا السـموات وامرض واحلـال اجلسـماين        األ

رة مستبشرة بوعد اهلل ومشك ان الشـاعر وظـف   الضعيف اىل وجو  ناضرة اىل رها ناظ
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لوم وهي اداة شرط تفيد امتناع الشيء لوجـود شـيء ليحقـق مـن خـالل تلـك امداة       
والثنائية الضدية بني اليوم الفاين والغد الباقي اخلالد الصورة الشعرية الو تصـف حالـأل   

د. فضال عن تصـويرها  ايضا الذي يكاد يتقطع قلبا لوم الرجاء يف امخرة ونعيموا اخلال
ل البيل )عليوم السالم(س وخسارة اعدائوم الذين سيبدل حـاهلم مـن القصـور    ِلنعيم 

وغلظ الرقاب اىل نار جونم خالدين فيوـا. وكلمـا نضـجل جلـودهم يبـدلون جلـودا       
خروية الو جتسـد  اخرىس مث يستمر يف رصف الثنائيات املتضادة ليحقق تلك الصورة األ

يس حيث خيتم الشاعر تلـك اجلدليـة الثنائيـة بتضـاد خيتـزل الـزمن       خروذلك النعيم األ
هو ِت( ليجسد قرب  اختزام حيقق امستباق الزمين من خالل الشطر )فغري بعيد كل ما

امخرة وانتصار احلق على الباطل من خالل املفردتني املتضادتني )بعيـد وِت( ونـرا  يف   
 :(1) نص حسيين ِخر

ــيأل  ــد ووص ــل حمم ــن بن  رأس اب

 

 علــى قنــاة يرفــع -يــا للرجــال  - 

 

ــمع  ــر ومبسـ ــلمون مبنظـ  واملسـ

 

ــن ذا وم م  ــازع مـ ــع جـ  متخشـ

 

 أيقظل أجفانا وكنـل هلـا كـرى   

 

ــع   ــك هتج ــن ب ــا ن تك ــل عين  وامن

 

 كحلــل مبنظــرك العيــون عمايــة

 

 واصــم نعيــك كــل اذن تســمع    

 

 مـــا روضـــة ام متنـــل اهنـــا   

 

 وخلـط قـربك موضـع    لك مضجعس 

 

 

احلسيين قد وظف الثنائيات الضدية بشكل خمتلف خيتلف متاما عمـا  ان هذا النص 
قبلأل فوذا النص يقوم على وصف منظر امستشواد من جوة ومن جوة اخـرى مقابلـة   

الشـاعر اىل هجـائومس    اموقف املسلمني املتخاذل ازاء هـذا احلـدث اجللـل الـذي دعـ     
تصـويريا خيلـو مـن     ويستول الشعر نصأل مبفارقة تصويرية جسدت يف تضاعيفوا تضادا

املفاظ املتضادة ولكنأل حاوي للمعاين الضدية يف سياق وصفي متجانس جسـدتأل تلـك   
                                                           

 .232ن: م. (1
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فالرأس الشريف حيمـل علـى القنـاة واملسـلمون      املفارقة التصويرية املشودية التعجبيةس
دون جزع او خشـوعس مث ينطلـق الشـاعر مـن تلـك املشـودية يف رصـف         يشاهدونس

سوم يف رسم اجلزئيات امخرى للمشـود الشـعري التصـويري    الثنائيات الضدية الو ت
وتربز هذ  الثنائيات الضدية الوصـفية مـن خـالل املفـاظ )ايقظـلس كـرىس والعيـون        
والعمى والصم والسمع ( ليختم ذلك الـنص باسـتنطاق مكـاين جيسـد حـب امرض      

امستنطاق مام احلسني )عليأل السالم ( ليحقق من ذلك لإل الواعتزازها بان تكون مضجع
املكاين تضادا معنويا يوجو املسلمني وعماهم وصمموم عن هذا املشود اجللـل وميـدح   
املكان الذي يتفوق على امحياء يف احساسأل بذلك املشود احلسيين وتفاعلأل معأل اكثر من 

 املسلمني امحياء.

 :(1)حد الشعراء يف مشاهد الزيارة امربعينيةأويقول 

ــا   ــل لن ــني ه ــام احلس ــن ايت ــاكربال حن  ي
 

ــابنا   ــا اصـ ــكو مـ ــزور امب نشـ  ان نـ
 

 ونضم القرب شـوقا فوـو مـذ قـد رحـال     
 

ــال     ــم وب ــري غ ــم غ ــري ه ــا غ ــا راين  م
 

 فاتركينا نغسـل القـرب بـدمعات امسـى    
 

 علنــا بالــدمع نــروي ســيدا مــات ظمــا 
 

 

                                                           

 .www.mollajalil.netنص من امنترنيل على املوقع  (1
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خري يفيد من الدملة الضدية بني الروي والظمـأ ليحقـق الصـورة    فوو يف البيل األ
وم الغزيـرة املنوملـة يف تلـك الشـعائر احلسـينية والـو       عواحلزينة للزائرين ودمواملتأملة 

 تذكرهم بظمأ اممام احلسني)عليأل السالم ( حلظة استشواد .

ديك اجلن  يوظف الثنائيات الضدية يف نقل وقائع الثورة احلسينة بتفاصـيلوا   وهذا
 :(1) ذ يقولإاملشودية 

 أين احلسني وقتلى من بين حسـن 

 

 وجعفـــر وعقيـــل غـــاهلم غمـــر 

 

 قتلى حيـن اليوـا البيـل واحلجـر    

 

 يــات والســورشــوقاس وتبكــيوم اآل 

 

 يــد يف مغائظوــاأمــات احلســني ب

 

ــر    ــفاقوا قص ــأل ويف اش ــول علي  ط

 

ــروا م ــدما وت  در در امعــادي عن

 

ــا  ــوين يـ ــا حتـ ــر ودر درك مـ  حفـ

 

 ملـا راوا طرقــات الصـرب معرضــة  

 

ــربوا   ــة صـ ــا رمحـ ــاء ولقيـ  اىل لقـ

 

ــالوا أل ــا نفســوم:ق ــذا هنــل ي  حب
 

 حممـــد وعلـــي بعـــد  صـــدر    

 

ــة  ــا ِل فاطمـ ــا مريئـ  ردوا هنيئـ

 

 حوض الردى فارتضوا بالقتل واصـطربوا  

 

 احلوض حوضوم واجلـد جـدهم  

 

ــري     ــأل غـ ــم يف خلقـ ــد رهـ  وعنـ

 

 بكيكم يا بين التقـوى واعـولكم  أ

 

 واشــرب الصــرب وهــو الصــاب والصــرب 

 

 بين بنـل الرسـول وم   بكيكم ياأ
 

 عفـــل حملكـــم امنـــواء واملطـــر 
 

 

                                                           

 ديوان ديك اجلن احلمصي /مجع وحتقيق مظوـر احلجـي /منشـورات وزارة الثقافـة /احيـاء التـراث العـريبس        (1
 .96س 1978:95دمشقس
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ن الثنائية الضـدية املتجسـدة يف الطـول والقصـر والشاخصـة يف البيـل الثالـث        إ
وم احلاقدة على قتلأل جورا وظلما لكن ديجسدت جنب اعداء احلسني الذين استطالل اي

قصرت عن شجاعتأل فوي قصرية يف اشقاقوا منأل وخوفوا ووجلوا من بسالتأل وشجاعتأل 
مأل علـيوم امجعـني (س ومـن طبـاق     شجاعة ابيأل وجد  )صلوات اهلل وسـال املستمدة من 

امجياب اىل طباق السلب يف حتقيق الصورة الضدية الو توازن بني فعل احلاقـدين وبـني   
وتتجسد تلـك املعـاين الثـرة مـن      حوت من جسد شريف تشرفل بضمألس امرض وما

املوازن بني القتل الدنيوي وما ودر درك (س ومن خالل السياق  در در امعاديس خالل )م
خروي يوون مرارة القتل والصرب عليأل حيث حوض الكـوةر يف جنـان   أيوازيأل من نعيم 

اخللد فمن خالل هـذ  املوازنـة املشـودية ترتسـم املشـاهد الضـدية والثنائيـة الضـدية         
 خروي.التصويرية بني احلالني الدنيوي واأل

 :(1) ولديك اجلن ايضا قولأل

 وملـــا يرقبـــوا قتلـــوك عطشـــانا

 

ــأويال   يف قتلــــك التزنيــــل والتــ

 

ــا  ــل وامنـ ــأن قتلـ  ويكـــربون بـ

 

 قتلـــوا بـــك التكـــبري والتـــوليال 

 

 

وقتلوا التكبري والتـوليال( حيـث    ن املشودية الضدية تتجسد من خالل )يكربونسإ
جيسد الشاعر املشود احلسيين الناطق ساعة امستشواد والفاظ التكبري الو خرجل مـن  

قتلـوا التكـبري    ماعداء احلسني لعنوم اهلل وهـم ن يعلمـوا جلولـوم وعمـاهم اهنـ     افوا  
 والتوليل بقتلوم اممام احلسني )عليأل السالم(.

 

 :(2)ربعينية وقال الشاعر الطبيب نوري الوائلي قصيدة يف الذكرى األ

                                                           

 .160ن:  م. (1
 نص من النل على املوقع: (2
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 اعــيش حبســريت كــوين بعيــدا   

 

ــفر    ــوم سـ ــني ويـ ــوم امربعـ  بيـ

 

 نبكـي وحنـن   اخي عاذ املصائب 

 

ــيين ن جتــف   ــور جتــري   وع  كالن

 

.......  ....... 

ــا  ــوم الطــف حزن ــال تبكــي بي  ف

 

 تنســــى فتحوــــا يف درء كســــر 

 

 

ح والكسر جسد املعاين السامية الكامنة يف شـعائر  تفالتضاد بني البكاء وعدمأل والف
 الزيارة امربعينية.

 :(1)وهذا الشاعر عقبة بن عمرو السومي يقول 

 يف احليــاة وانــتماذا العــني فــرت 

 
 

ــا    ــاظلم نوره ــدنيا ف ــافون يف ال  خت

 

 مررت على قرب احلسـني بكـربال  

 

 ففاض عليأل مـن دمـوعي غزيرهـا    

 

 فما زلـل ارةيـأل وابكـي لشـجو     

 

ــا     ــا وزفريه ــيين دمعو ــعد ع  ويس

 

.......  ....... 

 سالم بآصال العشـي وبالضـحى  

 

 ســالم بآصــال العشــي وبالضــحى 

 

 

فالتقابل اللفظي بني الثنائيات الضدية يف هذا النص اةرى السياق الشعري بدممت 
مستفيضة جتسد موقف الشجو وامن بتراكماتأل املعنوية واملتجسد )بالعشـي والضـحى   

                                                           

 .نص من النل على املوقع (1
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والشجو وسعادة العني بدموعوا وزفريها والظالم والنور( فالشك ان العني مجتزع مـن  
 ذا املشود الباكي. دموعوا املذروفة وامرض تظلم هل

 وهذا الشاعر احلماين يقول يف احلسنني )عليوما السالم(:

ـــ  ــان ال ــباب جن ــا ســيدا ش  انتم

 

ــروعتني     ــوزين وال ــوم الف ــد ي  خل

 

 ـاخلـ  عديل القران من بـني ذي  يا

 

ــق و  ــا ل ــن الــثقلني   ي ــدا م  واح

 

 ـانتما والقـران يف امرض مـذ انـ   

 

 زل مثـــل الســـماء والفرقـــدين   

 

 خالفـــة اهلل يف امرقمتمـــا مـــن 

 

 ض حبــــق مقــــام مســــتخلفني 

 

 ـولـن يفـ   قالأل الصادق احلـديثس 

 

ــن   ــأل وارديــ ــا دون حوضــ  ترقــ

 

 

ن الثنائية الضدية تشخص يف البيل الثالث وفق سياق تشبيوي يقوم على تشـبيأل  إ
ن )عليوم السـالم(  ااةنني باةنني مشبوني مبشبوني بأل ووجأل الشبأل القرب امزيلس فاحلسن

يف امرض والتقارب امزيل اخلالد بينوما مثل التقارب امزيل الدائم بني السـماء  والقران 
ومشك ان ذلك التشبيأل التصويري الفاعل انبثـق مـن التضـاد املكـاين بـني       والفرقدين.

مفرديت امرض والسماء وبذلك فان التضاد اللفظي او الثنائية الضدية الكامنة يف امرض 
ة تشبيوية رائعة املع ى متثل ذلـك السـمو احلسـين احلسـيين     والسماء انبثقل عنوا صور

 الذي ليس لأل نظري.

ما متيم بن معز الفاطمي فنجد ان الثنائيات الضدية يف نصأل احلسيين تتراصـف يف  أ
بنية سياقية مضمرة حيث املعاين الضدية واملشاهد الثنائية املتضادة الو ختلو من الطبـاق  

سينية وفق منظور حسي متفاعل مع تلك املشـاهد الناطقـة   واملقابلة لتجسد املشاهد احل
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وم رةـاء موجعـا   ئعداء احلسني ومدح ِل احلسني ورةـا يف اطار من التعجب والتوبيخ أل
 :(1) اذ يقول ليمةسجيسد فيأل الشعائر احلسينية امربعينية واستذكار تلك الواقعة األ

 فلوفي على قتل احلسني ومسـلم 

 

ــاد    ــا وبعـ ــن عادامهـ ــزي ملـ  وخـ

 

ــرددا  ــا م ــد وبث ــى زي ــي عل  وهلف

 

ــاد   ــث الكثيــب نف  اذا حــان مــن ب

 

 امكبــد تفــ ى علــيوم صـــبابة   

 

 فيقطـــر حزنـــا او يـــذوب فـــؤاد 

 

ــي  ام ــي ام اذن تعـ ــة هتمـ  مقلـ

 

ــاد     ــاملني مجـ ــوب العـ ــل قلـ  اكـ

 

ــارقني وم ارى  ــاء املـ ــاد دمـ  تقـ

 

ــاد   ــنيب تقـ ــل الـ ــين بنـ ــاء بـ  دمـ

 

 اليس هـم اهلـادون والعتـرة الـو    

 

 اجنـاب شـرك واضـمحل فسـاد    ها  

 

 تساق على امرغام قسرا نساؤهم

 

 ام تقــــادســــبايا اىل ارض الّشــــ 

 

ــقن  ــواغراإيس ــني ص  ىل دار اللع

 

 كما سيق يف عصف الريـاح جـراد   

 

 هنم يفء النصـــارى واهنـــم أكـــ

 

ــاد    أل  ــأل قي ــز من ــد ع ــن ق ــرم م  ك

 

ــب  ــة زين ــراء ذل ــى الزه  يعــز عل

 

ــداد    ــوب ش ــني والقل ــل حس  وقت

 

 

فمما مشك فيأل ان الصيغة التوبيخية الكامنة يف هذا الـنص اةـرت الـنص بدملـة     
  بـاألن تتصارع فيوا املشاهد املتضادة يف ةنائية مضمرة حيث املشـاهد احلسـينية الناطقـة    

والشجن والسبيل آلل البيل  )عليوم السالم(س ويف املقابل املواقف البائسة املتخاذلة من 
 يسمعون. ون وميع املسلمني الذين م

                                                           

 .1988:120/ 1حممد حسني امعرجي /دار صادر بريوت /ط ديوان احلماين /حتقيق د. (1
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التراصف الضدي حيث املفاظ الضدية املتراصفة يف جتسيد املعاين  وجند كثريا هذا
السـياق املعنـوي واملفارقـة     يف احلسينية الناطقة واملشاهد الدامية الناطقـة شـجنا واملـا    

عـرج الـبعض اىل املفـاظ     التصويرية يف استنطاق املشاهد بالرؤى الشـعرية املتضـادةس  
ة صـراحة يف جتسـيد الصـور واملعـاين احلسـينية يف تصـوير الشـعائر احلسـينية         املتضاد

 :(1) ومن ذلك قول ابن دراج القسطلي الواضحة للعيان يف امربعينية احلسينيةس

ــد امصــيل  ــا مشــس عن  لعلــك ي

 

ــذليل   ــب ال  شــجيل لشــجو الغري

 

 فكوين شـفيعي اىل ابـن الشـفيع   

 

ــول    ــن الرس ــويل اىل اب ــوين رس  وك

 

 زكى شــويدأشــودت فــ مــا أف

 

ــا دللـــل ف    هـــدى دليـــل أوامـ

 

ــوب  ــود اخلط ــائق يف قي ــى س  عل

 

ــيول   ــاء السـ ــنا يف غثـ ــم سـ  وجنـ

 

 

يت بصورة متضادة من خالل اللفظني )الـنجمس والسـيول (   أفوو يف البيل امخري ي
ليحقق من خالل هذين اللفظني امبعاد الضدية او الثنائية الضدية املتحققة بني املاضـي  

واحلاضر املؤن الذي ميثل حلظـة امستشـواد فكسـف لـذلك الـنجم السـاطع يف       الزاهر 
 السماء ان يكون يوما يف غثاء السيول.

 :(2) ذ يقولإلتتفتق من تلك الثنائية ةنائيات ضدية ضمنية جتسد املشاهد احلسينية 

ــي  ــا مــن عل ــف دن  ويعجــب كي

 

ــول    ــات الكبـ ــم حلقـ  ون تنفصـ

 

                                                           

 ابـراهيم الدسـوقي جـاد الـرب /القـاهرة /اهليئـة الثقافيـة العامـةس        . د تقدمي أ. ديوان متيم بن املعز الفاطميس (1
 .120س119مصر:

 .70: 1961طبعة دمشقس حممود مكيس حتقيق د. ديوان ابن دراج القسطليس (2
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 وكيــــف تنســــم ِل الــــنيب  

 

 عنـــأل شـــفاء الغليـــل  وابطـــأ  

 

ــاةالت   ــزهم مــ ــواد عــ  واطــ

 

 لــأل وهــو يرنــو بطــرف كليــل     

 

ــأل   ــرات اليــ ــرهم زاخــ  واحبــ

 

ــتحيل   ــد املسـ ــف يف الثمـ  ويرشـ

 

 وقــد ِذنــو  اخلصــيب املريــع   

 

ــل  ــوخيم الوبيــ ــأل يف الــ  ومرتعــ

 

 

ففي هذ  امبيات تتجسد الثنائيات الضدية لتحقق الرؤية الشعرية الو تـوازن بـني   
واحلاضر املؤن يف واقعة الطف عـرب صـورتني متضـادتني حيـث امطـواد      املاضي املزهر 

واخلصـيب املريـع    وامحبر الزاخرات وامرتشـاف املسـتحيلس   الشاخمة والنظرة الكليلةس
ومن تلك املتضـادات التصـويرية تولـدت املفارقـة الصـورية لتحقـق        والوخيم الوبيلس

 :(1) املشاهد املتضادة. مث نرا  يقول

 غربـــل راحتـــاغريـــب وكـــم 

 

   يف امرض مــن وجــأل بكــر بتــول 

 

ــالد   ــن بـ ــات عـ ــة مانـ  مكرمـ

 

ــل    ــبيأل مثيـ ــن شـ ــل مـ  وم قربـ

 

ــوس  ــات النف ــا مظلم ــيء هل  تض

 

ــا ظامئـــات العقـــول    وتـــروى هـ

 

ــوم  ــرات النجـ ــع يف زاهـ  وتطلـ

 

 فــــول ومطلعوــــا جــــانح لأل  

 

ــوف  ــل احلت ــيوف وف ــريد الس  ش

 

 فالذ قلـــب يوـــول أيكيـــد بـــ  

 

 الرواعــدهتــاوت هــم مصــقعات 

 

ــيل    ــحى وامص ــدجنات الض  يف م

 

 
                                                           

 .75ن: م. (1
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فنجد ان الثنائيات الضدية املختلفة واملتنوعة تتراصف مع بعضوا لتحقـق ابـداعا   
دمليا مستفيضا حيث )النأي والقربس والضوء والظالمس النجـوم وامفـولس والضـحى    

مت وامصيل( ان هذ  الثنائيات الضدية الزمانية واملكانيـة اةـرت الـنص احلسـيين بـدم     
 ومشاهد حسينية ةرة. روصو

 وتتواىل تلك الثنائيات الضدية يف وصف سبايا النساء من ِل البيل)عليوم السالم(
 :(1) يقول اذ

 فمـــن حـــرة جليـــل بـــاجلالء

 

ــنص الــذميل     ــل ب ــذراء نص  وع

 

ــدموع   ــان الـ ــي اممجـ  وم حلـ

 

 يســيل علــى كــل خــد اســيل     

 

 فبدلن مـن بعـد خفـض النعـيم    

 

 الســوولبشــق احلــزون وخفــض  

 

 ومن قصـرا لليـل حتـل احلجـال    

 

ــل    ــل طوي ــل لي ــرى حت ــول الس  ه

 

ــاء حتــل الظــالل  ــل امل  ومــن عل

 

ــذليل   ــر الـ ــوب حبـ ــالء القلـ  صـ

 

 ومـن طيـب نفـح بنـور الريـاض     

 

ــل   ــار املقيــ ــح بنــ ــى لفــ  تلظــ

 

ــرب   ــر وت ــني ظئ ــوا ب ــن انس  وم

 

ــول     ــب وغ ــني ذي ــوا ب ــرى ليل  س

 

ــل    ــا مجي ــرأى حمي ــل م ــن ك  وم

 

 مجيـــلتلقـــي اخلطـــوب بصـــرب  

 

 

بيات الشعرية يف هذا املقطع ماهي ام متواليات هندسية متقابلة لتجسد املاضي فاأل
املنعم لنساء ال البيل )عليوم السالم( واحلاضر املؤن يف السيب والصـحراء املتشـظية يف   
صور شعرية متضادة وةنائيات ضدية متجانسة متثل واقعة الطف واملآسـي احلسـينية. مث   

                                                           

 .76ن: م. (1
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حيـث   خروية موظفا املفاظ الضدية ايضاسبوصف املشاهد املستقبلية األخيتم القصيدة 
 :(1) ل البيل )عليوم السالم(ِيقول خماطبا 

ــوت   ــاة ومـ ــداة حيـ ــانتم هـ  فـ

 

ــل   ــل وقيــ ــة فعــ ــتم ائمــ  وانــ

 

 وسادات مـن حـل جنـات عـدن    

 

ــول   ــباهم والكوـــ ــع شـــ  مجيـــ

 

ــن  ــا وديـ ــف دنيـ ــتم خالئـ  وانـ

 

ــول    ــم العق ــاب وحك ــم الكت  حبك

 

 خــــامت امنبيــــاء ووالــــدكم 

 

 لكــم منـــأل  ــد حفـــي كفيـــل   

 

ــا   ــم عاتقـــ ــذ حبملكـــ  تلـــ

 

 علــى محلــأل كــل عــبء ةقيــل     

 

 

 :(2) ونرا  يقول يف احلسنني )عليوما السالم (

 يا صفوة احلسنني كم قـد احسـنا  

 

ــودد    ــازح املتــ ــغاء ود النــ  اصــ

 

ــا ــناكما  ي ــن س ــران اي ــا القم  ايو

 

ــود     ــم اس ــل ه ــق يف لي ــن مطب  ع

 

ــا ــان هــل  ي ــا الغيث ــا اىلايو  لكم

 

 روض النوى والعلـم يف التـرب الصـدي    

 

 

فالثنائية الضدية شاخصة يف البيـل الثـاين الـذي يتوسـل فيـأل الشـاعر باحلسـنني        
فيوـا مـن    وجباهوما ان تزول ظلمة مهومأل واشجانأل ومشك ان الصورة امسـتعارية ومـا  

  قمران وسنامهاسابداع تصويري اسومل يف تفجري الطاقات الكامنة يف املفاظ الضدية )ال
 والليل امسود( الو ادرجوا الشاعر يف سياق  ازي فاعل.
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ويطالعنا دعبل اخلزاعي يف ابياتـأل الـو جتسـد امن وامحـزان يف زيـارة كـربالء اذ       
 :(1)يقول

 هال بكيل علـى احلسـني واهلـأل   

 

 هــال بكيــل ملــن بكــا  حممــد     

 

ــك  ــأل يف الســماء مالئ ــد بكت  فلق

 

ــجد   ــون وسـ ــرام راكعـ ــر كـ  زهـ

 

 ن حيفظــوا حــب الــنيب حممــد   

 

ــو  حــــرارة مــــاتربد     اذ جرعــ

 

 

ومشك ان الطباق املتجسد يف املفاظ )احلرارة والربد ( اةرى النص مبعان ودممت 
 ملأل.أشعرية جتسد حدة املوقف و

وميثل نص الشاعر السوسي مشاهد السيب موازنا بني احلالتني قبل السيب وبعد  من 
لفاظ املتضادة فحسب بـل  ية ليس باألواذ تولدت الثنائيات املعنخالل املفاظ وتكرارها 

 :(2)من خالل التكرار اللفظي وفاعليتأل فضال عن امساليب الفنية امخرى اذ يقول 

ــا   ــبط وم ــى الس ــي عل ــأل هلف  نال

 

 قــد مــات عطشــانا بكــرب الظمــا 

 

 هلفــي ملــن نكــس علــى ســرجأل 

 

ــا     ــن مح ــأل م ــاس ل ــن الن ــيس م  ل

 

 اذ عــالهلفــي علــى بــدر اهلــدى 

 

ــدجى   ــدر الـ ــأل بـ ــأل حيكيـ  يف رحمـ

 

ــرزت   ــوة اذ ب ــى النس ــي عل  هلف

 

ــا    ــا واجلفـ ــوقا بالعنـ ــاق سـ  تسـ

 

 هلفــي علــى تلــك الوجــو  الــو 

 

ــال     ــني امل ــون ب ــد الص ــرزن بع  اب
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ــذي   ــذار ال ــى ذاك الع ــي عل  هلف

 

ــرا     ــراب العـ ــالطف تـ ــال  بـ  عـ

 

ــذي   ــوام ال ــى ذاك الق ــي عل  هلف

 

ــدا   ــيوف العـ ــالطف سـ ــا  بـ  حنـ

 

 
التكرار وفونيماتأل املتكررة اةرى النص بتراكمات دملية جتسد الثنائيـة  ن أشك  فال

مما اعطـى الـنص الصـوت الفاعـل واملتميـز يف       املعنوية بني الزمنني قبل وبعد الواقعة.
جتسيد تلك الشـعائر احلسـينية الباكيـة شـجوا واملـا يف ذلـك امسـتذكار او املشـاهد         

 امستذكارية الباكية.

 

الضـدية وةنائياتـأل املتميـزة يف جتسـيد       بإبداعاتألويطالعنا ابن هانئ امندلسي ايضا 
معرجـا اىل ةـارات    اذ يقول يف احدى مدائحأل للخليفة املعز لـدين اهللس  املعاين احلسينيةس
 :(1) احلسنيس اذ يقول

ــد أجنــز اهلل وعــد   ــين هاشــم ق  ب

 

 وأطلــع فــيكم مشســأل وهــي دالــك 

 

 كتائــب ونــادت بثــارات احلســني

 

ــارك     ــا املع ــراعا يف قناه ــي ش  متط

 

 تــؤم وصــي اموصــياء ودونــأل   

 

 صــدور القنــا واملرهفــات البواتــك 

 

ــؤون ك  ــبني للش ــرب م ــاأوض  من

 

 هــوت بفــراش اهلــام عنــأل النيــازك 

 

 

ر احلسيين أفالشاعر يوظف طلوع الشمس ودلوكوا ليحقق بتلك الثنائية الضدية الث
هنا حتما ستشرق على وعد اهلل واحلق احلسـيين  إف خذ وان دلكل الشمس يوماسأالذي ي
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والثورة احلسينية الو عاد الشعراء يروهنا يف انتصارات ممدوحيوم على اعدائوم ليعرجوا 
 ر وامنتصار احلسيين الذي اضحى يف ضمائرنا دوما.أىل الثإمن خالل هذ  امنتصارات 

 على واقعـة الطـفس  ميدح فيوا املمدوح نفسأل ويعرج  ولأل ايضا من قصيدة اخرىس
 :(1)يقول   معرجا اىل مشاهد السيب اذ

 ام ان يومــــا هامشيــــا أظلــــوم

 

 يطري فـراش اهلـام عـن كـل  ـثم      

 

 كيــوم يزيــد والســبايا طريـــدة   

 

ــثم    ــالط عثم ــوار امل ــل م ــى ك  عل

 

 وقد غصل البيداء بالعيس فوقوا

 

 كــــرائم ابنــــاء الــــنيب املكــــرم 

 

ــرن  ــاءذع ــوج بأبن ــباب واع  الض

 

 ابنــاء اجلــديل وشــدقم  فــابكني  

 

ــر  ــارب دوس ــل غ ــلوهنا يف ك  يش

 

 عليـــأل الوميـــا باخلشـــاش خمـــرم 

 

 فما يف حـرمي بعـدها مـن حتـرج    

 

 هتــك ســتر بعــدها مبحــرم    وم 

 

 فــان يتخــرم خــري ســبطي حممــد

 

ــرم   ــأر ن يتخـــ ــان ويل الثـــ  فـــ

 

 سائلوا عنـأل البتـول فـتخريوا    ام

 

ــنم     ــا اب ــان هل ــا وك ــأل أم ــل ل  أكان

 

 

وبذلك جند ان ابن هانئ يعمد يف نصوصأل احلسينية اىل املستقبل الثائر يف كل واقعة 
خيوضوا املمدوح ضد امعاديس ويوظف الثنائيات الضدية لتحقق هذ  الصورة الشـعرية  
الو جتسد الثورة القائمة يف نفوس املسلمني اىل قيـام السـاعة موازنـا مـن خـالل هـذ        

وما حصل يف واقعة الطف وبني املستقبل املشرق مـن خـالل    الثنائيات بني املاضي املؤن
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ويتمثل ذلك يف بيتأل السابع من خالل طباق السلب  الذي ن ميل يف النفوس امبيةس الثأر
 )يتخرمس ن يتخرم( الذي حقق من خاللأل ابداعا تصويريا فاعال.

ملا ميثل وهذا الشاعر امندلسي ابن شكيل  جيسد املشود احلسيين جتسيدا شجيا مؤ
وبذلك ميكننا القـول ان الشـعراء اختلفـوا يف     واقع واقعة الطف ويلعن اعداء احلسنيس

توظيفوم للبنية الضدية الثنائية يف جتسيد املعاين احلسينية وان كانوا من عصـر واحـد او   
عصور خمتلفة فمثال ابن هانئ يف حسينياتأل كان جيسد املاضي واملستقبل الثائر يف ةنائياتأل 

يةس بينما جند ان ابن شكيل قد جسد النص احلسيين بطريقة خمتلفة وتوظيف ةنائي الضد
 :(1) مميز اذ يقول

 من كان يف جفنأل دمـع يضـن بـأل   

 

ــان دمعــي   ــوح ألهــلف ــل ممن  البي

 

ــ ــال اِل الـــنيب لقـ ــقيتم علـ  سـ

 

ــوق   ــا فمغب ــأس املناي ــبوح ك  ومص

 

 صلى املأل علـى اشـالء منجـدل   

 

 بكـــربالء حييـــي روحـــأل الـــروح 

 

 اوىف على معرك امبطـال حمتسـبا  

 

 ليـــل شـــعارا  هتليـــل وتســـبيح 

 

ــأل   ــا اضــر ب ــا م ــا فارســا هامشي  ي

 

ــوا    ــاداهم روح ــوم اذ ن ــل الق  تثاق

 

 طاروا واةبل يف اهليجـاء أمخصـأل  

 

ــرباس  ــاديح   ص ــوا من ــأل عن ــان ل  وك

 

 حىت ترى الفارس احلجاج يتبعـأل 

 

 من هاشم اخلري فرسـان جحـاجيح   

 

 اذ صـرعوا  باألكتافن يتقوا الضرب 

 

 بل النجيع علـى اللبـاب منضـوح    

 

 تندى الوجو  جنيعا وهي مشـرفة 

 

ــابيح    ــا مص ــى اهليج ــا يف دج  كأهن
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فابن شكيل يعرج اىل الثنائيات الضدية ليحقق ابداعا شعريا ونصـيا جيسـد عمـق    
التجربة احلسينية ودممهتا املستفيضة من خالل السرد القصصـي وابداعاتـأل املتسلسـلة    

ويتمثل ذلك التوجيأل الثنائي الضدي مـن خـالل املفـاظ     مة يف طاقاهتا امبداعية.املتراك
)الضننيس املنح والغبوقس والصباحس طاروا وةبل( تلـك الثنائيـات الـو رفـدت الـنص      

 الدميل الفاعل. باإلةراءالشعري 

بأم اعيننا التالحم النصي بني هؤمء الشـعراء مـن خمتلـف العصـور يف      ىوحنن نر
لنص احلسيين بالطاقات الشعرية الفاعلة ونقف وقفة حتليلية موازنة لبيان التشـابأل  نسج ا

فوذا بديع الزمان اهلمـذاين يتخـذ مـن املفارقـة      وامختالف التوظيفي للثنائيات الضدية.
التصويرية مشودا حيمل يف طياتأل تضادا يبني مكنونات الصورة الشعرية الكامنة يف النص 

 :(1) احلسيين اذ يقول

 يــــا ملــــة ضــــرب الزمــــا   

 

 ن علـــــى معرســـــوا خيامـــــأل 

 

ــزا ــن خـــــــ  هلل درك مـــــــ

 

 مـــى روضـــة عـــادت ةغامـــأل     

 

 فوربــــــأل قامــــــل بـــــــأل  

 

ــة    ــراط القيامـــ ــدين اشـــ  للـــ

 

ــو  ــدم النبــــ ــرج بــــ  ملضــــ

 

ــة    ــد اممامـــ ــارب بيـــ  ة ضـــ

 

 فالســـــيو متقســـــم يطـــــأ

 

ــا منـــــوا محامـــــأل     ف  رعـــ

 

 منــــــع الــــــورود ومــــــاؤ 

 

ــأل    ــرف لثامــ ــى طــ ــأل علــ  منــ

 

 

فوو من خالل امبداع امستعاري املتمثل بقولـأل )ضـرب الزمـان علـى معرسـوا      
خيامأل( وقولأل )خزامى روضة عادت ةغامة ( حقق بـذلك التعجـب امسـتعاري صـورة     
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ويستمر يف  شعرية حتمل مفارقة تصويرية جتسد عمق املشود احلسيين حلظة امستشواد.
لشعرية بصورة مشـودية منسـجمة   السيوف( ليحقق تلك الدممت ا قولأل )متقسم يطأ

واخيأل الشريف املرتضى  مع السياق النصي ومن بديع الزمان ننتقل اىل الشريف الرضيس
وما كتبا  من نصوص حسينية وظفا من خالهلا الثنائيات الضـدية لتفتيـق امسـى املعـاين     

ونبدأ بالشريف الرضي وهو يتخـذ مـن الرحلـة عنوانـا لنصـأل       الشعرية وابدعوا دملةس
 :(1) حلسيين وهو يقولا

 فإمنــا ولــو لــوث األزار. قــف يبس
 

 هي موجـة علـق اجلـوى بفؤادهـا     

 

 بالطف حيث غدا مـراق دمائوـا  
 

 ومنـــاخ أينقوـــا ليـــوم جالدهـــا 

 

 والطـري مـن   القفر من أرواقوـاس 
 

ــاس  ــا  طراقو ــن عواده ــوحش م  وال

 

 وامنـا  جتري هلـا حبـب الـدموعس   
        

 حب القلـوب يكـن مـن امـدادها     

 

 يا يوم عاشـوراء كـم لـك لوعـة     

 

ــا    ــن ايقاده ــاء م ــرقص امحش  تت

 

ــة   ــيب غل ــاد قل ــدت ام ع ــا ع  م
 

ــرىس  ــا  ح ــل يف ابراده ــو بالغ  ول

 

ــاؤ    ــة ِن ــليم مضيض ــل الس  مث
 

 خــزر العيــون تعــود  بعــدادها    

 

 جـد م زالـل كتائـب حسـرة     يا
 

 تغشــى الضــمري بكرهــا وطرادهــا 

 

ــكس ــدا علي  وادمــع مســفوحة اب
 

ــا  ــا  ان ن يراوحوـ ــاء يغادهـ  البكـ

 

 وامنــا ومــا بلغــلس هــذا الثنــاءس
 

 هي حلبـة خلعـوا عـذار جوادهـا     
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ــول: ــع أأق ــتم؟ جــادكم الربي  وان
 

ــا    ــع بالدهـ ــة ربيـ ــل مزنلـ  يف كـ
 

 أم اســتزيد لكــم عــال مبــدائحي
  

ــا   ــرىب ووهاده ــن ال ــال م ــن اجلب  أي
 

 اذا مسـل  كيف الثناء على النجـومس 
 

ــا    ــدى ابعاده ــون اىل م ــوق العي  ف
 

 طلوع الشمس عن أوصافواأغ ى 
 

ــا  ــيائوا وبعادهــ ــا  وضــ  جبالهلــ
 

 

شعري ولغـة شـعرية    بأسلوباحلسني  لإلمامفوذا النص ميثل رةاء حيا مستفيضا 
ختتلف عن سائر امشعار احلسينية الو قاهلا الشعراء يف نصوصوم احلسينيةس فوـو يبـدأ   
هذا النص مبخاطبة حادي العـيس ويطلـب منـأل الوقـوف يف الطـف حيـث النفحـات        
احلسينية اخلالدةس وارياح امحباب )عليوم السالم( ليجسد واقع تلك الديار وحزهنا من 

امضداد )الوحش والطري( ليحقق ابداعا تصويريا ودمليا وصفيا لتلك خالل اجلمع بني 
ينسجم والسياق الرةائي يف قولأل )تتـرقص( ليدخلـأل يف    املاكن املقفرةس وهو يأيت بلفظ م

سياق امستعارة املكنية ليحقق صورة شعرية موشحة بالتضاد امسلويب يف توظيف لفـظ  
ة والدملية مـن خـالل ذلـك امبـداع الضـدي      يف غري مناسبتأل وتفجري الطاقات الشعري

املتجانس يف رصفأل السياقيس ويستمر يف امبداع التوظيفي للثنائيـات الضـدية )حـرىس    
بردى والرواحس والغدو( ليحقق من خالهلا صورا شعرية جتسد ازلية القضية احلسينية يف 

يل احلياة. مث خيتم الضمائر وخلودها وامقتداء بسرية احلسني )عليأل السالم( يف كل تفاص
اهتا او حتمل ضمنا معاين ضدية من خالل اسلوبية ئيالنص مبفارقات شعرية حتمل يف جز

 :(1)اذ يقول  املفارقة التصويريةس

ــول: ــع أأق ــتم؟ جــادكم الربي  وان
 

ــا    ــع بالدهـ ــة ربيـ ــل مزنلـ  يف كـ
 

 أم اســتزيد لكــم عــال مبــدائحي
  

ــا   ــرىب ووهاده ــن ال ــال م ــن اجلب  أي
 

                                                           

 .1/363دار العرب:ديوان الشريف الرضي  سلسلة  (1
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 اذا مسـل  على النجـومس كيف الثناء 
 

ــا    ــدى ابعاده ــون اىل م ــوق العي  ف
 

 أغ ى طلوع الشمس عن أوصافوا
 

ــا  ــيائوا وبعادهــ ــا  وضــ  جبالهلــ
 

وكيف يدعو هلم بالعلو وهـم اجلبـال    فكيف يدعو هلم بالسقيا وهم الربيع الدائمس
وكيــف يــثين علــى النجــوم بــل هــم الشــمس وقــد اغنوهــا عــن   اخلالــدات دومــاس
 السالم(.اوصافوا)عليوم 

ومن الشريف الرضـي ننتقـل اىل الشـريف املرتضـى واسـتذكار املشـاهد الطفيـة        
والواقعة امليمةس وهو يوظف املتضادات الثنائية يف رفد املعاين بالطاقات الشـعرية الثـرةس   

 :(1) اذ يقول

 ن يوم الطـف أدمـى حمـاجرا   إم أ

 

ــن دواء   ــا هلــ ــا مــ  وأودى قلوبــ

 

ــثرية ــان كـ ــيبات الزمـ  وان مصـ

 

ــزاء     ــأل ع ــيس في ــاب ل  ورب مص

 

 أرى طخيـة فينــا فــأين صــباحوا 

 

ــفاء   ــأين شــ ــى داء فــ  وداء علــ

 

ــديئة    ــوب ص ــا قل ــني تراقبن  وب

 

 يـــراد هلـــا لـــو أعطيتـــأل جـــالء 

 

 

ودىس دواءس الـداءس شـفاءس صـديئةس    أفوو يزاوج بني الثنائيات املتضـادة املتعـددة )  
املختلفة ابداعا شعريا جيسد عمق املعاين جالء( ليحقق من خالل هذ  الثنائيات بسياقاهتا 

واستذكارها املؤن الذي  م يشفى. وان صيد مظلم ينتظر الصـباح. ويسـتمر يف رصـف    
 :(2) ةنائياتأل املتضادة لبناء النص احلسيين الرائع يف معانيأل وعرضأل اذ يقول

                                                           

 .1/364ن: م.( 1
دار  حممـد رضـا الشـييب.    مصـطفى جـوادس   مراجعـة د.  حتقيـق رشـيد الصـفارس    ديوان الشريف املرتضـىس  (2

 .1988:159سبريوتسلبنانس1البالغةسط
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 اذا ن تكونـــوا فاحليـــاة منيـــة  

 

ــاء   ــاء فنـ ــا والبقـ ــري فيوـ  وم خـ

 

ــان    ــقيتم يف الزم ــا ش ــاوام  فإمن

 

 نعيمــــي اذا ن تلبســــو  شــــقاء 

 

 حلــا اهلل قومــا ن جيــازوا مجــيلكم

 

ــم  ــاءوا  ألنكــ ــنتم وأســ  أحســ

 

 وم انتاشوم عند املكار  منـوض 

 

 وم مســتوم يــوم الــبالء جــزاء    

 

 

واهلل سوف ينتقم مـن   واذا شقيتم فنعيمي شقاءس فاحلياة دون وجودهم فناء ومنيةس
وبـذلك فقـد    الذين جاروا على ِل البيل )عليوم السالم(رغم احسـاهنم الـيوم.  القوم 

 استطاع الشاعر جتسيد املعاين احلسينية من خالل امتكاء على الثنائيات الضدية.

 :(1) ومن التنازع الضدي يف شعر الشريف املرتضى قولأل

 ان يــــــوم الطــــــف يــــــوم

 

ــيبا   ــدين عصــــ ــان للــــ  كــــ

 

 ن يـــــدع يف القلـــــب مـــــين

 

ــر  ــيباللمســـــــ  ات نصـــــــ

 

ــب  ــوم حنيـــــ ــأل يـــــ  انـــــ

 

ــا   ــأل النحيبــــ ــالتزم فيــــ  فــــ

 

 

 

ويقـول   فاملسرات ليس هلا مكان وسط النحيب الذي اصابنا جـراء واقعـة الطـف.   
 :(2)ايضا

                                                           

 160ن: م. (1
 .214ن: م. (2
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 أجل بـأرض الطـف عينيـك مـا    

 

ــثريا    ــربلوا العـ ــاس سـ ــني أنـ  بـ

 

 حكــم فــيوم بغــي اعــدائوم   

 

ــرا   ــذؤبان وامنســ ــيوم الــ  علــ

 

ــن   ــال مــ ــوارهم ألمءختــ  انــ

 

ــراليــــل    الفيــــايف هلــــم مقمــ

 

 

فالتضاد املاةل بني امنوار والليل اضفى على النص ابداعا دمليا جيسد النور امزيل 
 اخلالد آلل البيل )عليوم السالم (.

 :(1)ومن الشواهد الشعرية امخرى الو جتسد الزيارة لكربالء قول السيد احلمريي 

 ـامـــرر علـــى جـــدث احلسيـــ

 

 عظمـــــأل الزكيـــــةن وقـــــل أل 

 

 يــــا اعظمــــا مزلــــل مــــن

 

ــة   ــاكبة رويــــ ــاء ســــ  وطفــــ

 

 ـلـــذ عـــيش بعـــد رضـــ مـــا

 

ــاة األ  ــةك باحليــــــ  عوجيــــــ

 

ــا  ــمن طيبــــ ــرب تضــــ  قــــ

 

 أبـــــــاؤ  خـــــــري الربيـــــــة 

 

ــرب  ــررت بقــــ ــاذا مــــ  فــــ

 

ــة    ــف املطيــ ــأل وقــ ــل بــ  فأطــ

 

 

 :(2)ومن النصوص الو جتسد تلك املعاين قول الشيخ ابراهيم العاملي

ــل اإلأ ــويدتيـــ ــام الشـــ ــع    مـــ ــزين ودمـ ــب حـ ــربقلـ  غزيـ

                                                           

علمـي  منشـورات مؤسسـة األ   حسـني امعلمـيس   شـرح وضـبط وتعليـق ضـياء     ديوان السـيد احلمـرييس   (1
 .33: 1للمطبوعاتسط

2) www.yahosein.com. 
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ــأل   أ ــريفا بـ ــرحيا شـ ــل ضـ  تيـ

 

 يعــود الضــرير كمثــل البصــري    

 

ــل أ ــيدي أتيـ ــدى سـ ــام اهلـ  مـ

 

ــتجري إ  ــار املســ ــاير اجلــ  ىل احلــ

 

ــام  أ ــن العظ ــات ودف ــي املم  رج

 

ــ  ــور أب ــك القب ــوف بتل  رض الطف

 

 فـــوز بســـك ى اجلنـــانألعلــي  

 

ــة يف  ــور حمجلــ ــور وحــ  القصــ

 

ــزات   ــاحب املعج ــل اىل ص  اتي

 

 قتيـــل الطغـــاة ودامـــي النحـــور 

 

 

فالشاعر وظف املفاظ املتضادة )الضريرسوالبصري ( ليحقق من خالل هذا التضـاد  
 .الدممت املستقيضة حزنا واملا لتلك املشاهد املبكية

 

وهذا الشاعر طالئع بن رزيك جيسد النص احلسيين ويذكر  الطف وِممأل الكـبرية  
موظفـا   اعداء احلسـنيس اذ يقول وهو يوجو ويلعن  بعد واقعة الطف واحداةوا امليمةس

 :(1)التضاد الزمين بني )الغدو وامصال( كي حيقق ازلية لعنوم يف امرض والسماء 

 أيا نفس من بعد احلسـني وقتلـأل  

 

 على الطف هل ارضـى بطـول حيـايت    

 

 خـــزي ظامليـــأل بلعنــــة  واين أل

 

ــدى اآلصــال والفلــوات   ــيوم ل  عل

 

 

                                                           

سمطبعـة  1مجـع وتبويـب حممـد اهلـادي اممـيين /منشـورات املكتبـة امهليـةسط         ديوان طالئـع بـن رزيـكس    (1
 .68: 1964النعمانس
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وننتقل اىل الشاعر اخلليعي املتوىف يف القرن السابع اهلجري وجند املعاين املستفيضة 
 :(1)يف نصوصأل احلسينية الرةائية اذ يقول 

 حــــــر قلــــــيب والســــــبايا

 

ــاب  ــاء وانتحـــــــ  يف بكـــــــ

 ذ

 يتصــــــــارخن ســــــــليبا 

 

ــاب   ت رداء ونقـــــــــــــــــ

 

ــرعى  ــتم صـــ ــدور الـــ  وبـــ

 

 مـــــن مشـــــيب وشــــــباب   

 

 

اةرى النص احلسيين وبـني عمـق الفاجعـة الـو     فالطباق بني )الشيب والشباب ( 
أصابل ِل البيل بعدد كبري بني شيب وشباب )عليوم السالم (.ومن الثنائيات املتضادة  

 :(2) قولأل يف جتسيد حديث ومناجاة السيدة زينب )عليأل السالم( وهي تقول

 يـــا اخـــي ضـــاقل علينـــا    

 

 بعـــــدكم  ســـــبل الرحـــــاب 

 

 
( العمـق الشـعوري  املسـتفيض يف حـزن     ليجسد من خالل )الضيق والرحـاب  

 ضحى الكون الرحب ضيقا عليوا لفراق اخيوا.أالسيدة زينب )عليوا السالم(س ف

وجيسد اخلليعي اشجانأل يف استذكار مشود امستشواد يف ابداع تصويري اذ يوظف 
 :(3)ذ يقولإ التقنيات الضدية يف بناء اللغة الشعريةس

 لســـــل أنســـــا  طرحيـــــا  

 

 امواميشـــــــــتكي حـــــــــر  

 

                                                           

هيئـة امحيـاء والتحـديث     اصـدارات  لـس حمافظـة بابـلس     سعد احلدادس حتقيق وتذييل د. ديوان اخلليعيس (1
 .99: 2010(س5) احلضاري رقم

 .100ن:  م. (2
 .174ن: مس (3
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ــدى  ــروي العـــ ــاديا يـــ  صـــ

 

ــام    ــد احلســ ــر  حــ ــن حنــ  مــ

 

 
فالتضاد املاةل بني )الصاديس ويـروي( حققـل ابـداعا شـعريا متميـزا يف جتسـيد       
املشودية التصويرية. فوذ  الصورة الشعرية الو مثلل عطش احلسني )عليأل السـالم( يف  

رواء رايـة  حلظة امستشواد ذلك العش اخلالـد الـذي روى السـيوف ليخلـد بـذلك ام     
امسالم والعروبة وامستبسال وليكون ذلك العطش نرباسـا لـأل يف اجلنـة عنـد حـوض      

 :(1)وقد تكررت هذ  الصورة كثريا يف شعر اخلليعيس اذ يقول يف موضع ِخر الكوةرس

ــدا  ــا  وحيـــ ــل أنســـ  لســـ

 

ــي  ــراص العلقمــــــ  يف عــــــ

 

 ظامئـــــا والطفـــــل يـــــروي

 

ــيب    ــل الصـــ ــن دم الطفـــ  مـــ

 

    
يف رفد النص احلسـيين بالطاقـات امبداعيـة الـو جتسـد عمـق       ومن الذين ابدعوا 

 :(2) الشاعر ابن جابر امندلسي اذ يقول من قصيدة لأل التجربة وحمتواهاس

 وان احلسني الصابر احلازم الـذي 

 

 مىت تقصر امبطال يف احلرب يشدد 

 

 شبيأل رسول اهلل يف البأس والندى

 

ــد    ــم املون ــويد ذاق طع ــري ش  وخ

 

  
الشاعر بني الثنائية الضدية يف قولأل )تقصر ويشدد( ليحقق من خالل هذ   اذ يزاوج

مام احلسني )عليـأل السـالم( فمـىت مـا     الثنائية الشجاعة العظيمة الكامنة يف شخصية اإل
قصر امبطال فوو يشتد بسـالة وقـوة وشـجاعة فـال احـد يـوازي الشـجاعة احلسـينية         

 املستمدة من الساللة انمدية العلوية.
                                                           

 .73ن: م. (1
 1 (سصنعة الدكتور امحد فوزي اهليبسدار سعد الدين للطباعـة والنشـرسط  780شعر ابن جابر امندلسي )ت (2

 .65.دمشق:2007
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 لخاتمة:ا

بعد ان انتوينا من هذا البحث خلصنا اىل ان املعاين السـامية الكامنـة يف شخصـية    
اممام احلسني )عليأل السالم(خالدة يف الضمائر من خالل مآةرهم الـو جتسـد اعمـاقوم    

تلف امماكن وامزمان ووجدنا ان تلك املواقف املتأملة حزنا واملا فقد تناولنا شعراء من خم
ض كربالء رامستذكارية لواقعة الطف من خالل امشعار الو جتسد زياراهتم ألوالشعائر 

واستشعار الشعائر امربعينية شاخصة وناطقة يف اشعارهم وقد وظفوا الثنائيات الضدية 
يف بيان تلك املعاين الثرة ومن خالل التحليل الفين وجدنا عمق املعاين الو جسدهتا تلك 

 حزان اخلالدة يف وجدانناسألمم وامعنوية مستفيضة جتسد اآل املتضادات لتخرج بدممت
فالشك اننا ومن خالل الزيارة امربعينية نستخلص دروسـا تبقـى خالـدة يف الضـمائر     

 جتسد يف النصوص الرةائية. كثر ماأووجدنا ان تلك املعاين  احلية اىل امزل.
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 المسير نحو قبلة األحرار
 على طلبة الجامعة المستنصرية نعكاسه السلوكي واألخالقياو

 )دراسة مسحية(
 

The trend towards to Karbala and its reflection the moral and behavioral 

on Al- Mustansiriya university students 

(Survey) 

 

 

 

 

  

 المدرس العدكتور هعدى سعلمان صعبار    

 

 المدرس العدكتور بشعرى فاضعل زبعون     

 

 اآلداب/ قسعععععم المعلومعععععات والمكتبعععععاتالجامععععععة المستنصعععععرية / كليعععععة 
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 المستخلص

يف هذا البحث مت تسليط الضوء على دور املسري حنو قبلة األحرار وانعكاسوا على 
سلوك وأخالق الشباب وخصوصال طلبة اجلامعة املستنصرية/ حيث مت تصميم اسـتبانة  

امربعينيـة يف تغـيري سـلوك    وزعل على الطلبة لقياس املستوى الفعلي لـدور الزيـارة   
الطلبة وانعكاسوا امخالقي عليوم من خالل اجـراء مسـح ألرائوـم وإجابـاهتم حـول      
املوضوع. كما اجريل مقابالت عديدة مع شخصيات علميـة واسـالمية بينـل الـدور     
الريادي الذي تلعبأل الزيارة امربعينة يف سلوك واخالق الشباب باعتبارهم الركيـزة الـو   

 يوا اممة واجملتمع.تستند عل

 كان أبرزها: النتائجخرج البحث بمجموعة من 

 هناك وعي لدى الطلبة بأمهية إحياء الشعرية )الزيارة امربعينية(. -1

إفتقار اجملتمع لوجود مثل اعلى حبياهتم غري امباء وامموات يدفعوم ألختاذ احلسني  -2
 ))عليأل السالم(( اسوة حسنة حيتذى بأل.

 , فكانت:البحثأبرز توصيات أما 

الكلمات املفتاحية: احلسني ))عليأل السالم((/ امخالق والسلوك/ الثورة احلسينية/ 
 الزيارة امربعينية / املسرية املليونية/ قبلة امحرار.
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Abstract 

In this research trying to see the how much the million 

– human march, which is called,“Arbain visit” and toward 

the liberal, effected on the ethics and behavior of 

University of Mustansiriyah students. Also this paper 

highlighted the leading role played by “Arbain visit” in 

the behavior of young students as the substrate that 

are based upon the nation and society. 

The paper adopted the survey and the questionnaire 

method for data collection and analysis. The find out was 

set of result, most notably:  

1- There is awareness among the students of the 

importance of “Arbain visit” or “toward the liberal”. 

2- Lacking community to the presence of their lives, 

such as the highest non-parents, push them to 

take Hussein peace be upon him, just like a good 

role model. 

 

Keywords: Al_Hussein, peace be upon him, Ethics and behavior, 

Husseinieh Revolution, Arbain visit, Million-human march, Towards 

the Liberal 
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 المبحث األول

 (Research Methodology) منهجية الدراسة

 

 (:Research Problemمشكلة البحث )

األكثر موارة يف فاعلية ةورات الشـعوب والطليعـة   الشبابس الطاقة اخلالقة وانرك 
األساس الو تستند عليوا األمم يف مواجوة األخطار والركيزة القويـة مسـتقرار اجملتمـع    
وغالبا ما يبحث الشباب عن مثل اعلى يقتدون بألس ذلـك ان مرحلـة الشـباب ليسـل     

س فالبحـث عـن   مرحلة عمرية فحسبس بل اهنا مرحلة بناء وصقل وهتذيب ملا بعد ذلك
 شخصية روحال وعقالل يعترب أهم أهدافوم يف تلك املرحلة العمرية امكثر أمهية يف احلياة.

واحلسني )عليأل السالم( الشاب األول يف امسالمس الذي ةار وضحى ضد الظلم ُيعد 
األسوة احلسنة الو ميكن للشباب امقتداء هاس تلك الشخصية )العظيمة( )عليأل السالم( 

استمدت أخالقوا وسلوكوا من أعظم البشر وسيد الكائنات الرسول حممد صـلى   والو
اهلل عليأل وعلى ِلأل وسلمس مبد أن تؤةر يف حياة الشباب وحدهم بل يف حياة أمم كثريةس 
فقد خص رسولنا األعظم حممد صـلى اهلل عليـأل وِلـأل وسـلم حفيـد  احلسـني )عليـأل        

س كمـا قـال صـلى اهلل    (1)مين وأنا من حسني( السالم( مبقولتأل املؤكدة والشورية )حسني
س (2)عليأل وعلى ِلأل )ان اهلل جعل ذرية كل نيب من صلبألس وجعل ذريو من صلب علـي( 

                                                           

( وأمحـد  144) ة( وابـن ماجـ  3775امسالم سؤال وجوابس الشـيخ حممـد صـاه املنجـدس روا  الترمـذي )     ( 1
َوَأَنـا  ( َعن  َيع َلى ب ِن ُمرمَة رضي اهلل عنأل َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَّألم َصلَّى اللَّأُل َعَلي ألم َوَسلََّم : ) ُحَسي ٌن ممنِّي 17111)

ــَباطم(.      ــن  اْلَأس ــ ــب طن ممــ ــي ٌن سمــ ــي ن ا ُحَســ ــبم ُحَســ ــن  َأَحــ ــأُل َمــ ــبم اللَّــ ــي ٍن َأَحــ ــن  ُحَســ  ممــ
"https://islamqa.Info/ar/166438." 

حدةنا : حممد بن عثمان بن  - 2564س ( 43 ) : رقم الصفحة - ( 3 ) : اجلزء - املعجم الكبري - الطرباين( 2
بن العالء الرازي س عن جعفر بن حممد س عن أبيـأل س عـن    أيب شيبة س ةنا : عبادة بن زياد األسدي س ةنا : حيىي
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وهذ  دملة واضحة على ان احلسني )عليأل السالم(س الذي ترىب وترعرع يف حجر  صلى 
صلى اهلل عليـأل  اهلل عليأل وِلأل وسلمس ورَث واكتسب كل القيم األخالقية والسلوكية منأل 

وِلأل وسلم والذي ُكرم بأكرب شوادة يقاس ها اخللق احلسـن والسـلوك امنسـاين القـومي     
 .(1)بقولأل تعاىل )وإنك لعلى خلق عظيم(

ويرى الشباب والناس على حد سواء ان يف شخصية احلسني )عليأل السالم(س املثل 
امعلى لكل امحرار على مر العصور ويف عاملنا اليومس حيـث ألقـى الغـرب واجتاهاتـأل     
العلمانية احلديثة ةقلأل الواضح يف تشتل الشباب واهنيار بعض األممس واحندار  مستواها 

هتاوي املثل والقيم العليا. فاألخالق والسلوك كمـا يقـر    الثقايف واألخالقي والسلوكي و
العلماء ويعرفأل اجلميع مرتبطة أرتباطال وةيقال ببيئة الفردس وان وجود القدوة احلسنة واملثل 
األعلى وامللوم الروحي والنفسي ألي  تمع أو أمةس يساهم بال شك يف رفعتوا ومسوهـا  

سني )عليأل السالم( وةورتأل يف معركة الطـف  بني األمم وخصوصال فئة الشباب. ولعل احل
( للوجرةس هلا األةر النفسي والروحي يف سلوك شبابنا يف هذ  املرحلة العصيبة 61سنة )

من تاريخ األمة العربية وامسالميةس وان الزيارة امربعينية واملسري حنو قبلة األحرار كربالء 
وية السـلوك وامخـالق لـدى الشـباب     املقدسة حيفز منو هذا اإلرث ويعزز امهلام يف تس

املتعطش للظوور بصفة ومسة الكمال وانأل جيد كـل ذلـك يف شخصـية احلسـني )عليـأل      
السالم( شخصا وقائدال وحرال رفض الظلم وأىب أن يستكني ويستسـلم لقـرارات جـائرة    
حتل حكم انغمس يف ملذات اهلوى وانشغل بأمور الدنيا ناسيا امور دينأل احلنيف وقيمأل 

ماوية اجلليلة. ومما مشك فيأل أن احلسني )عليأل السالم( مؤسس امصالحس فقد خرج الس
لإلصالحس اصالح أمة كادت تنجرف حنو اهلاوية حتل حكم بين أميـةس وقـد بـني ذلـك     

                                                                                                                                        

وإن اهلل   عليأل وِلأل( : إن اهلل عز وجل جعل ذرية كـل نـيب يف صـلبأل   )صلى اهلل جابر )ر( قال : قال رسول اهلل
  :الرابط .تعاىل جعل ذريو يف صلب علي بن أيب طالب)ر( 

464206http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID= 
 (. 4( سورة القلمس  اآلية )1

javascript:if(confirm('http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=464206%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=464206'
javascript:if(confirm('http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=464206%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=464206'
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احلسني سالم اهلل عليأل وعلى ِلأل يف مقولتأل الشورية )إين ن أخرج أشرال وم بطرال وم ظاملال 
وهذا هو اممتداد الفعلي لنوج  (1)لطلب امصالح يف امة جدي( وم مفسدال امنا خرجل

رسولنا امعظم حممد )صلى اهلل عليـأل وعلـى ألـأل وسـلم(: )امنـا بعثـل ألمتـم مكـارم         
 .(2)امخالق(

ان املوروث الذي خلفأل احلسني وةورتأل امصالحية يتجلى اليوم يف املسرية املليونية 
لشريف )عليأل السالم(س فعملية اإلصالح الصـعبة يف  كل عام لزيارة ايب امحرار ومرقد  ا

عاملنا اليوم مستمرة لتغري سلوك واخالق الفرد وخصوصال الطلبة والشباب ونراهـا قـد   
انعكسل بشكل ملفل يف املسرية السنوية الدوريـة للزيـارة امربعينيـة والـو احـدةل      

 وأسومل هذا التغيري.

 التساؤالت التالية: انطالقًا من ذلك جاء البحث لإلجابة على

هل يرى الشباب وخصوصال الطلبة يف شخصية اإلمام احلسني )عليأل السالم( القدوة  -1
احلسنة الو ُيحتذى ها على مر العصور والو سـامهل وتسـاهم يف إحيـاء الضـمري     

 وتقومي األخالق والسلوك؟؟

خـالق وسـلوك   ماهو دور الزيارة األربعينية ملرقد اممام احلسني )عليـأل السـالم( يف أ   -2
 طلبة اجلامعة املستنصرية بأعتبارهم اجليل الواعد؟

هل سامهل الزيارة األربعينية يف تغيري اجتاهات الطلبة وسلوكوم وتصرفاهتم الفرديـة   -3
 وبالتايل غريت من أخالقوم؟

هل وحدت الزيارة األربعينية  تمع طلبة اجلامعة املستنصرية بأعتبارها ذكرى سنوية  -4
 عظيمة ومتجددة؟

                                                           

 .329/ 44( حبار األنوارس 1
 .210/ 16( حبار األنوارس 2
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هل ان الزيارة األربعينية سامهل اىل حد ما من تغيري منط وحياة الطلبة ممـن جـربهتم    -5
 بعض الظروف احلياتية لالبتعاد عن شعائر امسالم وامنصياع مللذات الدنيا؟

هل ان طلبة اجلامعة وشباها يؤمنون اميانا عميقال وراسخال بتعظيم شعرية زيارة قرب ايب  -6
الم( واهنم يرون يف الزيارة امربعينيـة التجسـيد احلقيقـي    امحرار احلسني )عليأل الس

 ؟(1)لقولأل تعاىل )ومن يعظم شعائر اهلل فأهنا من تقوى القلوب(
 ماهي الطرائق املعتمدة من الطلبة ألحياء الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية"؟. -7
 ما الصعوبات الو تواجأل الطلبة ألداء الزيارة األربعينية؟. -8

  

                                                           

 .32( احلجس 1
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 (:Research Objectivesالبحث ) أهداف

 يسعى البحث اىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف على أمهية الزيارة األربعينية لـدى طلبـة اجلامعـة املستنصـرية بإعتبـارهم       -1
 الشرحية الفاعلة يف بناء اجملتمع.

أسباب أحيائوم للشعرية احلسينية )الزيارة األربعينية( مـن خـالل امطـالع علـى      -2
 املسري حنو قبلة امحرار سنويال. أرائوم يف

قياس املستوى الفعلي لدور الزيارة امربعينية يف تغيري سلوك الطلبـة وانعكاسـوا    -3
 امخالقي عليوم من خالل اجراء مسح آلرائوم وإجاباهتم حول املوضوع.

التعرف على درجة الطاقة امجيابية الو ختلفوا وتبعثوا الزيارة امربعينية يف نفـوس   -4
 بة من خالل مسريهتم املليونية سنويا حنو قبلة األحرار.الطل

 

 (:Research Importanceأهمية البحث )

إن ةورة احلسني )عليأل السالم( جاءت لتؤكد ان خروجأل سـالم اهلل عليـأل امنـا كـان     
هدف امصالح والسري على هنج جد  حممد عليأل وعلـى الـأل وصـحبأل افضـل السـالم.      

حتمية لظروف قاسية اودت حبياة اممة امسـالمية اىل موالـك   وامصالح امنا جاء نتيجة 
الردى س حيث توالل الصراعات على كرسي احلكم ايـام بـين أميـةس وقـد رأى )عليـأل      
السالم( ان السكوت على حكم الطاغية امنا يؤدي اىل ضياع اممة وهالكوـا احلقيقـيس   

 ل منوا اممة امسالمية ِنذاك.فجاءت ةورتأل اخلالدة مقومة لتلك احلالة املزرية الو عان

ومما مشك فيأل ان الشباب يلعب دورال كبريال يف محل رسالة امسالم والنووض باممة 
من خالل جتسيد معـاين وقـيم الرسـالة السـماوية وبـث روح العزميـة حلمايـة اجملتمـع         
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لعبـث  امسالمي من اخلروقات وامفكار الغربية الو هتدد امسالم وتسعى اىل خراهـا وا 
 مبوروةواس والذي يؤةر وبشكل واضح يف سلوك واخالق اجملتمع.

إن خروج احلسني )عليأل السالم( بغرض امصالح بعد ان بلغ الفسـاد ذروتـأل وان   
ذلك ميعاجل ام بالثورة حىت وان كلفأل ذلك اقصى ماميلك )نفسأل وعيالأل(س فجاءت ةورتأل 

مثل لتقومي امعوجاج وصقل وهتـذيب  سالم اهلل عليأل وعلى الأل وصحبأل امجعني احلل ام
 امنفس يف اجملتمع امسالمي.

إن للزيارة امربعينية أمهية كربى يف شحذ مهم الشباب وخصوصال الطلبة ملا هلا مـن  
معاين إلحياء الذات وهتذيبوا يف زهـد الـدنيا وملـذاهتا. ان امهيـة احيـاء تلـك الشـعرية        

اء اجملتمع ويؤةر على سلوكأل وأخالقأل وخصوصال لدى الشباب يساهم بشكل فعلي يف بن
من خالل استنباط الدروس والعرب من هنج احلسني )عليأل السالم( ورسـالة جـد  حممـد    

 صلى اهلل عليأل وعلى الأل وسلم.

من هنا جاءت أمهية البحث لتسليط الضوء على دور الشعرية )الزيارة امربعينيـة(  
قد أيب امحرار )عليـأل السـالم( يف   يف سلوك واخالق الشباب من خالل مسريهتم حنو مر

 كربالء كل عام.

 

 (:Research Methodمنهج البحث )

 مت اعتماد املنوج املسحي يف مجع املعلومات وحتليلوا.
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 Tools and Styles of Dataأدوات وإسلوب جمع البيانات )

Collection:) 

األساليب وكما ان عملية مجع البيانات ملوضوع البحث اشتملل على  موعة من 
 يلي:

اجلانب النظري: ومت تعزيـز  مـن خـالل امسـتناد اىل خمتلـف املصـادر وامدبيـات         -1
كالكتــب والرســائل اجلامعيــة واملواقــع املكترونيــة الرصــينة وكــذلك البحــوث 

 والدراسات املتخصصة.

 

 اجلانب العملي: إشتمل اجلانب العملي على عدة أساليب منوا: -2
كأداة جلمع املعلومات إذ مت تقييم  (The Questionnaireاعتمدت األستبانة )

امستبانة اعتمادا على ِراء بعض املختصـني يف هـذا اجلانـب.مت تصـميم اسـتبانة      
 عرضل على طلبة اجلامعة املستنصرية ومن مث عرضوا على الطلبة عينة البحث.

 

 (:Research Boundariesحدود البحث )

 (:Place Boundariesاحلدود املكانية ) - أ

 اجلامعة املستنصرية )كلية اآلدابس كلية العلومس كلية التربية(. 
 

 (:Subject Boundariesاحلدود املوضوعية ) - ب

تناول البحث موضوع السري حنو كربالء وأةر  السـلوكي واآلخالقـي علـى طلبـة     
 اجلامعة املستنصرية.
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 (:Society of Researchمجتمع البحث )

التربيةس العلوم( يف احلرم اجلامعي للجامعة املستنصرية حيث طلبة كليات )اآلدابس 
( منوا 292( طالب ومت استرجاع )300بلغ عدد الطلبة الذين وزعل عليوم األستبانة )

 والو خضعل للتحليل الفعلي.
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 الثانيالمبحث 

 (ليه السالمالزيارة األربعينية لإلمام الحسين )ع

 أهدافهاو مشروعيتها, تاريخها

 

تعترب ةورة اممام احلسني )عليأل السـالم( ةـورة رائـدة فـذة العطـاءس غنيـة القيمـة        
إذ كان احلسني )عليأل السالم( يستودف حتقيق أهـدافال كـثرية    سوالتأةريس واسعة امهداف

 :(1)قريبة وبعيدةس منوا

تغيري اموضاع السياسـية واسـتبدال اجلوـاز احلـاكم واسـلوب امدارة والسياسـةس        -1
 مع األمة وفق املوازين واملقاييس الو ةبتوا امسالم. والتعامل

إيقاظ احلس والوعي السياسي لألمةس وجعلوا جواز مراقبة للسلطة إذ مـا احنرفـل    -2
 عن املبادم أو ختلل عن تطبيق امحكام والقوانني امسالمية.

 إعادة تربية األمة وبنائواس تربية وبناءَا سليمال. -3

 ام الشريعة وقوانينوا.تصحيح امحنراف وتطبيق أحك -4

 كسر حاجز اخلوف وامرهاب املفروض على األمة وحتريك روح الثورة والفداء فيوا. -5

 
فكانل ةورة اممام احلسني )عليأل السالم( هي أعظم األحـداث مأسـاوية ونـبالل يف    
التأريخ امسالمي... إذ م توجد ةورة عاشل يف تاريخ الشعوب كما عاشل ةورة اإلمـام  
احلسني )عليأل السالم(س وقدمل وما زالل تقدم لإلنسان القـيم واملثـل العليـا يف مجيـع     

ني )عليأل السالم( شعارال للثوار ومنارَا لألحـرارس ومدرسـةل   اجملامتس فأصبح اإلمام احلس

                                                           

)د.م(: مؤسسـة   –. 5جلنـة التـأليف. ط  اممام احلسني )عليأل السالم(س اممام احلسني )عليأل السالم(س تـأليف  ( 1
 .228. ص 2010البالغس 
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للكفاح واحلرية... وتأييدال وتأكيدال على حب اإلمام احلسني والـومء لـأل وألهـل البيـل     
)عليأل السالم( والسري بسريتأل وامقتداء بألس والسري على هنجأل.. اتبع املؤمنني عدة أساليب 

ية هـي السـبيل األكـرب لتحقيـق ذلـك. وقـد       للتعبري عن ذلك فكانل الشعائر احلسـين 
أكتسبل تلك الشعائر تعظيمال وشعبية كبرية لدى عامة املسـلمني وأصـبح عـزاء سـيد     

 الشوداء دليالل على درجة اإلميان لدى املسلمني.
أما فلسفة تعظيم شعائر عزاء سيد الشوداءس فوي مكافآت يقدموا التاريخ ألبطـال  

اء )عليأل السالم( يرتبط بنا من عدة جوات فمن جوة ان عاشوراءس إذ ان ذكر سيد الشود
هذ  الذكرى عبارة عن نبع من الفيض الرباين الذي ميكننا امستفادة منألس وهي من جوة 
أخرى تقديرال منا للشوداء والشوادةس ومـن جوـة ةالثـة تعـبري عـن الواجـب التـأرخيي        

 .(1)والفرائض امجتماعية
وموضوعاهتا من املواكب احلسينيةس إقامـة املـآمت..   تنوعل تلك الشعائر يف أشكاهلا 

وأداء الزيارة )زيارة األربعني( والو تعترب من أهم تلك الشعائر ذات املـدلومت الكـثرية   
العقائدية والثقافية واألجتماعية والسياسيةس والدالة على هوية املسلم املؤمن...إذ يتوافـد  

م( وحمبيوم وعشاق احلسني )عليأل السالم( مـن  املاليني من أتباع أهل البيل )عليأل السال
داخل العراق وخارجأل حنو قبلة األحرار كـربالء لزيـارة ضـريح اإلمـام احلسـني وأخيـأل       

 العباس وأصحاهم الكرام عليوم السالم.
 

 مشروعية زيارة األربعين

نصل أكثر النصوص على مشروعية زيارة قبور األولياء الصـاحلني والنـاس عامـة    
ك على ما روا  العديد من املؤمنني يف كتبوم عن رسول اهلل )صلى اهلل عليـأل  مستندة بذل

                                                           

 .161هـس ص 1430قم املقدسة: سليمان زاد س  -.3سط1ج –املطوريس مرتضى. امللحمة احلسينية. ( 1
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س والو حثل وشجعل على زيارة قبـور الصـاحلني   (1)وِلأل( وِل البيل )عليوم السالم(
واملسلمني عامةل والسالم عليوم والدعاء هلمس وإهداء الثواب اليوم بتالوة القرِن الكـرمي  

 -ديث:وفعل اخلريات. ومن تلك امحا
( بسند  عن الرسول )صلى اهلل عليأل وِلأل(: زوروا 245ل. ص –روى إبن ماجة )ج  -1

القبور فأهنا تذكركم اآلخرة. وبسند  عنأل )صلى اهلل عليأل وِلأل(: كنـل هنيـتكم عـن    
 زيارة القبور فزوروها فأهنا تزهد يف الدنيا وتذكراآلخرة.

 225سص4يف صـحيحأل )ج زار النيب )صلى اهلل عليأل وِلـأل( قـرب أمـأل. روى مسـلم      -2
لس ص  –(س والنسـائي )ج  245لسص -هامش إرشـاد السـاري(س وابـن ماجـة )ج    

( بإسنادهم عن أيب هريرة. زار النيب )صلى اهلل عليأل وِلأل( قـرب أمـأل "رضـي اهلل    286
 عنوا" فبكى وأبكى من حولأل... .

اهلل؟ قـال  علم )صلى اهلل عليأل وِلأل( عائشة حني قالل لأل: كيف أقول هلـم يارسـول    -3
)صلى اهلل عليأل وِلأل(: قويل: )السالم على أهل الديار من املؤمنني واملسـلمني( "روا   

 مسلم".

(س ان 112س ص:2روى إبن أيب شيبة عن أيب جعفر)عليأل السالم(س )وفـاء الوفـاس ج    -4
فاطمة بنل رسول اهلل )صلى اهلل عليأل وِلأل( كانل تزور قرب محزة َترَمـألس وُتصـلَحألس   

 َنأل حبجر.وقد ُتعلم

)وروي عنأل أن فاطمة )عليأل السالم( كانل تزور قبور الشوداء بني اليومني والثالةةس 
 فتصلي هناكس وتدعوس وتبكي حىت ماتل(.

))وروى احلاكم عن علي )عليأل السالم( أن فاطمة )عليأل السالم( كانل تـزور قـرب   
رة قبـور امئمـة   . وهـذا يؤكـد امهيـة زيـا    (2)عموا محزة كل مجعة فتصلي وتبكي عند ((

وامولياء الصاحلني عند أئمة أهل البيـل )عليـأل السـالم( وعبـادة اهلل عنـدها بالصـالة       
                                                           

. 1980بريوت: الدار امسالميةس  -حممد مودي مشس الدين. ةورة احلسني )عليأل السالم( يف الوجدان الشعيب.( 1
 .54 -53ص 

 .248/ 5خيص احلبريس ابن حجرس ( تل2
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والدعاء وتالوة القرِن الكرمي والسالم عليوم والدعاء هلمس حىت اهنم اعتربوها من شعائر 
 اهلل وانأل من تقوى القلوب.

لدى أئمـة أهـل البيـل     أما مشروعية زيارة اممام احلسني )عليأل السالم( ومكانتوا
سالم اهلل عليومس فوناك مئات األحاديث املروية عن أهل البيل )عليأل السـالم( واملثبـل   
صحتوا تدعو وحتث املؤمنني لزيارة األمام احلسني )عليأل السالم( يف مجيع األوقات أو يف 

 أيام معينة ويف القرب والبعدس ومن تلك امحاديث:
 

مام حممد الباقر بن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني      يف حديث ينتوي بسند  اىل اإل -1
)) مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني )عليأل السـالم(س فـأن إتيانـأل     -)عليأل السالم( قال:

 .(1)مفترض على كل مؤمن يّقر للحسني ))عليأل السالم(( باإلمامة من اهلل عّز وجّل(

 

 يف حديث ينتوي بسند  اىل زرارةس قال: -2

)الباقر( )عليأل السالم(: ما تقول فيمن زار أبـاك علـى خـوف؟ قـال:     ))قلل أليب جعفر 
يؤمنأل اهلل يوم الفزع األكربس وتلقا  املالئكة بالبشارةس ويقال لأل:مختف ومحتـزنس هـذا   

 .(2)يومك الذي فيأل فوزك((

 حديث أيب عبداهلل الصادق )عليأل السالم( قال: -3

أل. قـال: قلـل : مـا ملـن أتـا  مـن       )) ياعلي "ابن ميمون الصايغ" ُزر احلسني ومتدع
الثواب؟ قال: من أتا  ماشيال كتب اهلل لأل بكل خطة حسنةس وحمى عنأل سيئةس ورفع لأل 

 .(3)درجة((
 :(1)ويف حديث عن اإلمام الصادق )عليأل السالم( -4

                                                           

 .68-65حممد مودي مشس الدين. املصدر نفسأل. ص( 1
 .243( كامل الزياراتس 2
 .256( كامل الزياراتس 3
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))من سّر  أن يكون على موائد النور يوم القيامـة فلـيكن مـن زوار احلسـني بـن علـي       
 عليوما السالم((.

 ديث عن اإلمام موسى بن جعفر )عليأل السالم(:يف ح -5

))أدىن ما يثاب بأل زائر احلسني )عليأل السالم( بشط الفرات إذا عرف حّقـأل وحرمتـأل   
 .(2)ووميتأل أن يغفر لأل ما تقدم من ذنبأل وما تأخر((

 يف حديث ينتوي بسند  اىل اإلمام علي بن موسى الرضا )عليأل السالم( قال: -6

 عنق أوليائأل وشيعتألس وان من متـام الوفـاء بالعوـد وحسـن     ))إن لكل إمام عودال يف
األداء زيارة قربوهم فمن زارهم رغبةل يف زيارهتم وتصديقال ملـا رغبـوا فيـأل كـان أئمتـوم      

. روى الشـيخ يف التوـذيب واملصـباح عـن اممـام احلســن      (3)شـفعائوم يـوم القيامـة((   
إحـدى ومخسـني )أي    العسكري )عليأل السـالم(. قـال: عالمـات املـؤمن مخـس صـالة      

الفرائض اليومية( وزيارة امربعني والتختم باليمني وتعفـري اجلـبني بالسـجود واجلوـر     
 .(4)ببسم اهلل الرمحن الرحيم

كما أن أئمة أهل البيل )عليأل السالم( كانوا يزورون اإلمام احلسني )عليأل السالم(س 
يتوجأل من املدينـة اىل كـربالء   فكان اإلمام زين العابدين علي بن احلسني )عليأل السالم(س 

لزيارة قرب أبيأل )عليأل السالم(. فقد شاهد  بعض شيعة أهـل البيـل )عليـأل السـالم( يف     
مسجد الكوفةس وملا تعجب من وجود س قال لأل: ))ما أقدمك بالدال قتل فيوا أبوك؟ أجابأل 

 .(5))زرت أيب وصليل يف هذا املسجد...( -)عليأل السالم(:

                                                                                                                                        

 .258( كامل الزياراتس 1
 .263( كامل الزياراتس 2
 .237( كامل الزياراتس 3
 .361عباس القميس مفاتيح اجلنان.س قم املقدسة: بعثلس ) د.ت(س س ص ( 4
 .255/ 8( الكايفس 5
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ية زيارة اإلمام احلسـني )عليـأل السـالم( وفضـلوا وأجرهـا      وهذا يدل على مشروع
 الكبري عند اهلل سبحانأل وتعاىل.

 

 تاريخ الزيارة األربعينية لمرقد أبي األحرار )عليه السالم(

بدأت زيارة األربعني يف فترات زمنية مبكرة وبدأت بزيارة اإلمام زين العابـدين بـن   
ائعة إم اهنـا كانـل تنمـو وتتعـاظم بإسـتمرار      احلسني )عليأل السالم(س إم أهنا ن تكن ش

ويتسع نطاقوا وغدت هلا مواسم ةابتة بدأ ذلك يف عوـد اإلمـام جعفـر الصـادق )عليـأل      
 :(1)السالم( ففي حديثأل مع عبداهلل بن محاد البصري قال لأل اإلمام )عليأل السالم(

ةس وناسـال مـن   ))بلغين أن قومال يأتونأل )قرب احلسني "عليأل السالم"( من نواحي الكوف
غريهمس ونساءال يندبنألس وذلك يف النصف من شعبانس فوم بني قارم يقرأس وقاص يقصس 
ونادب يندبس وقائل يقول املراةي. فقلـل: نعـم. جعلـل فـداكس قـد شـودت بعـض        
مايتصف. فقال )عليأل السالم(: احلمد هلل الذي جعل يف الناس مـن يفـد إلينـا وميـدحنا     

يطعن عليوم من قرابتنا )وغريهم يوددوهنم( ويقبحون مـا   ويرةي لناس وجعل عدونا من
 .(2)يضعون((

أما وسائل النقل املعتمدة يف السفر اىل زيارة اإلمام احلسني )عليأل السـالم( فكانـل   
تستخدم مجيع وسائل النقل املعروفة ِنذاك فضالل عن املشي وأغلب النصوص تربز أمهية 

 املشي اىل كربالء.

 

                                                           

 .65حممد مودي مشس الدين. املصدر نفسأل. ص( 1
 .71حممد مودي مشس الدين. املصدر نفسأل. ص( 2
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 أهداف الزيارة

وجأل أئمة أهل البيل )عليأل السالم( املسـلمني لزيـارة اإلمـام احلسـني )عليـأل       لقد
اجتماعيـة هلـا دور يف جعـل     -سياسية  -السالم( واعتربوا تلك الزيارة مؤسسة فكرية 

املسلمني على صلة حية ومباشرة مبنابع إسالموم الصحيح... وضعوا اآلداب الواجـب  
الزيارة من قريب أو بعيد والـو تعظـم وتكـرم    التزاموا والنصوص الواجب قراءهتا عند 

اإلمام وتبني جوود  الفكرية واجلوادية يف سـبيل اإلسـالم ... وجعلـل زيـارات اإلمـام      
احلسني )عليأل السالم( يف مقدمة املواسم الدينية عند املسلمني عامة والشـيعة خاصـة يف   

يأل السـالم( خبدمـة هـدف    كل مكان من العان. وهذا يؤكد أمهية زيارة اممام احلسني )عل
كبري هو إبقاء الصلة حية ونابضة بني امسالم احلي وبني املسلم لئال يتحول امسـالم يف  
ذهنأل اىل  رد ممارسات وطقوس وفقأل معُطلس ولتبقى يف ذهنأل النماذج السليمة الربيئـة  

 الصافية لالسالم.

ينس ألهنم كرام عنـد اهلل  كما ان الدافع اىل الزيارة اهنا تتصل بتكرمي األشخاص املزار
تعاىل. وتتصل بطلب الشفاعة منوم عند اهلل وتتصل بطلب الربكة بواسـطتوم مـن اهللس   
وان امنسان املؤمن حني يقوم بزيارة اممام احلسني )عليأل السالم( يكون قد جدد صـلتأل  

ل بامسالم ... وعاهد اهلل على التمسك بأل واحلفاظ عليألس وتطبيقأل يف حياتألس وهـو عمـ  
يستحق عليأل الثوابس باإلضافة اىل ان زيارة اممام احلسني )عليـأل السـالم( هـي مظوـرال     

 لثورة احلسني )عليأل السالم( يف الوجدان الشعيب امسالمي.

ومما يؤكد أمهية زيارة األمـام احلسـني )عليـأل السـالم(س خـوف احلكـام املسـتبدين        
ن أن يكون بني الناس من حالة الوعي والسلطات الظاملة من بين أمية والعباسية.. وما ميك

للواقع وإدانة القوي السياسية املسيطرة. مستنريين بثورة اإلمام احلسني )عليـأل السـالم(   
 وأهدافوا. 
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فأختذت تلك السلطات على مدى التاريخ عدة إجراءات اهلـدف منـوا منـع تـدفق     
 :(1)الزائرين اىل كربالء ومن تلك األجراءات

على الطرق املؤدية اىل كربالء ملنع الزائرين مـن الوصـول    وضع املسلحني واحلراس -1
إىل قرب احلسني )عليأل السالم(س وإنزال شىت العقوبات مبن يقبض عليـأل منـوم وقـد    

 تصل العقوبة يف بعض احلامت اىل القتل.

حماولة إزالة موضوع الزيارةس وذلك هدم القرب وإزالة معاملأل فيضيع مكانأل فال يوتدى  -2
هذا يف عود املتوكـل العباسـي بـالقرار الـذي أختـذ  هـدم قـرب اممـام          اليأل.. وكان

 احلسني)عليأل السالم(.

ن تفلح وظلل زيارة اإلمام )عليأل السـالم( مسـتمرة مكونـة     اإلجراءاتإم ان تلك 
 من مجيع األعمار واألوطان. باستمرارتيارال بشريال جارفال يتعاظم 

الو نشرت والـو بينـل أعـداد     اإلحصائيات أما ما يربهن أمهيتوا يف الوقل احلايل
 ومنوا ما هو موضح يف الشكل البياين التايل: الزائرين

 

                                                           

 .71حممد مودي مشس الدين. املصدر نفسأل. ص( 1
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 (1شكل رقم )

يوضـــــــح اعـــــــداد الزائـــــــرين لقبلـــــــة األحـــــــرار لالعـــــــوام 
 (.2015س2014س2013س2012س2011س2010)

ــريةس     ــتة امخــ ــوام الســ ــن امعــ ــل مــ ــداد يف كــ ــلل امعــ ــد وصــ فقــ
( اىل اعداد متقدمـة ومذهلـة ففـي عـام     2015س2014س2013س2012س2011س2010)

كـان عـدد    2014س ويف عـام  (1)( مليـون زائـر  20جتاوز عدد الزوار ألكثر مـن )  2015
فقد وصل عـدد الـزوار اىل    2013س اما يف عام (2)( مليون زائر19الزائرين يقدر حبوايل )

س (4)( مليـون زائـر  18وصل عدد الزوار ) 2012س ويف عام (3)( مليون زائر25أكثر من )
فكـان عـدد    2010س اما عام (5)( مليون زائر15وصل عدد الزوار ) 2011ويف عام عام 

 .(6)( مليون زائر14الزوار اىل كربالء هو )

  

                                                           

ــوز "  ( 1 ــرات نيـــــــــــــــــــ ــة الفـــــــــــــــــــ  وكالـــــــــــــــــــ

http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=102202." 
 السومرية نيوز.( 2
 ".http://sdhnews.com/archives/24666احلقيقة " صدى( 3
 ".http://holykerbalaprovince.com/video.php?id=4بوابة كربالء املكترونية   س"( 4
 ".http://www.kitabat.info/print.php?id=40866كتابات يف امليزان "( 5
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز ( 6

"http://almosaoy.blogspot.com/2014/12/1436.html#.WCJyeLfrvDc." 
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 الشباب وزيارة اإلمام الحسين )عليه السالم(

بعة إم ان تتدرج مراحل عمر امنسان من طفل اىل شاب اىل كول وفق سنوات متتا
مرحلة الشباب تتفرد عن غريها وتتميزس ففيوا تكون امنطالقة احلقيقية للحيـاةس وهـي   
مرحلة النمو الكاملس والنضوج التام املكتملس.. وما يدل على ذلك مع ى كلمة )شباب( 
وأصلوا )شب( والو تعين امشتعال .. فوي مرحلة التجدد الذي يسعى اليأل األنسـان يف  

ما اهنا مرحلة السعي وراء التجارب وإختيار النموذج األعلى لإلقتداء بـأل.  هذا السنس ك
( سنة هـو العمـر الـذي يعتـرب بـأل      21ويتفق أغلب الباحثني والدارسني على أن عمر )

 . (1)( سنة15امنسان شابالس ام اهنا تظور بعمر مبكر يف  تمعاتنا إذ تظور بعمر )

عمرية بالنسبة جملتمعاتنـا امسـالمية وحماولـة    إن ذلك يدل على أمهية تلك املرحلة ال
كسب الشباب بأعتماد امساليب التربوية الصحيحة واختيار النمـاذج البشـرية الرائعـة    
والو هلا دور يف بناء النموذج امسالمي الصحيح فكان اممام احلسـني )عليـأل السـالم(    

ية والعلمية لتثقيف الشباب خري ما يقتدى بألس وبالتايل يأيت دور األهل واملؤسسات التربو
بامقتداء باإلمام احلسني )عليأل السالم( وجتديد الومء لأل وألهل بيتـأل امطوـار سـالم اهلل    
عليوم من خالل ممارسة الشعائراحلسينية املختلفة خاصـةل الزيـارة... إن لزيـارة ضـريح     

ل قدرهتا علـى  اممام احلسني )عليأل السالم( أمهية كبرية يف صنع الشباب املؤمنس من خال
التحويل النفسي للشباب من الوضع امستسالميس اىل وضع متحرك فعال وقادر علـى  

 تغيري واقعأل اىل ما هو أحسن.

إن ممارسة الشباب للشعائر احلسينية عامة والزيارة خاصة تدل على وعي الشـباب  
ة حركة امسالم ومنوم الطلبة لدور اممام احلسني )عليأل السالم( واجنازاتأل وةورتأل يف قياد

ويف  ال التشريع والتطبيق مما يعزز صلة الشباب بامسالم املتحرك الفعال... فكان على 

                                                           

 .( htt://mawdoo3.comغادة حاليقة. امهية مرحلة الشباب. )( 1
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الشباب القيام بالـدور واملسـؤولية امللقـاة علـى عـاتقوم بشـكل مشـرف ومـن تلـك          
 :(1)املسؤوليات

استثمار تكنولوجيا املعلومات ووسـائل امتصـال وامنترنـلس لبـث روح احلماسـة       -1
 والقيم امصيلة الو خرج من اجلوا اممام احلسني )عليأل السالم(.

احلضور باملؤمترات وبذل الوقل واجلود من اجل عقد الندوات واجملالس واحللقـات   -2
 التثقيفيةس والو تسوم يف استذكار ملحمة الطف اخلالدة.

غرس خصال البذل والعطاء لدى الشـباب واجملتمـع وامهـل وم سـيما يف منـاطق       -3
 سكناهم ألحياء الشعائر احلسينية.

بث الوعي الفكري يف صفوف اجملتمع ومحايتأل من اإلساءات الدينيـة املغرضـة والـو     -4
 حتاول التفريق بني صفوف املسلمني أمجع.

احلث علـى اليقظـة وامهتمـام بالوضـع األمـين يف اجملتمـع وعـدم اعطـاء الفـرص           -5
 م احلصن اممني لكل أمة.للمتربصني بأمن البالد على اعتبار ان الشباب ه

  

                                                           

 .( htt://mawdoo3.com) املصدر نفسألسغادة حاليقة.( 1
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 المبحث الثالث

 الجانب العملي للبحث

 
قسم هذا املبحث اىل قسمني األول منأل للتعريف بالكليات مدار البحث وخصص 

 القسم الثاين لتحليل نتائج امستبيان الذي مت توزيعأل على الطلبة  تمع البحث.
 

 القسم االول : الكليات الثالث عينة البحث

 
 كلية اآلدابأوُم: 

 ( وهي تضم امقسام العلمية التالية:1963تأسسل كلية امداب عام )
 قسم اللغة العربية. -1

 قسم اللغة امجنليزية. -2

 قسم اللغة الفرنسية.  -3

 قسم الترمجة. -4

 قسم املعلومات واملكتبات. -5

 قسم علم النفس. -6

 قسم علم الفلسفة. -7

 قسم علم امنثروبولوجيا. -8

 قسم التأريخ. -9
ملعاهد واملراكز التعليمية منوا )معود تعليم اللغة العربيـة( لغـري   كما تضم بعض ا

الناطقني هاس مركز اللغات امجنبيةس املكتب امستشـاري للترمجـة واللغـات امجنبيـةس     
 مركز ابن سينا...(.
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وهي تسعى لتحقيق عدة اهداف منوا ختـريج الكـوادر املتخصصـة يف الدراسـات     
الفرنسية والترمجة ويف ختصصات ِخرى منوا العلوم النفسية اللغوية العربية وامجنليزية و

والفلسفيةس املعلومات واملكتباتس التأريخس امنثروبولوجياس.. لسـد  حاجـة املؤسسـات    
 .(1)املختلفة لتلك التخصصات .. فضالل عن أهداف علمية وتربوية اخرى

 
 ةانيال: كلية العلوم

 امقسام العلمية التالية:(س وهي تضم 1963تأسسل كلية العلوم عام )
 قسم الرياضيات. -1

 قسم الكيمياء. -2

 قسم احلاسبات. -3

 قسم علوم احلياة. -4

 قسم الفيزياء. -5

 قسم علوم اجلو. -6
كما تضم الكلية بعض  املراكز امستشـارية املتخصصـةس للتعـاون مـع قطاعـات      

 اجملتمع املختلفة.
هتدف الكلية اىل ختريج الطلبة املؤهلني للعمل يف اجملامت العلمية املختلفـة ونشـر   
املعرفة من خالل اجناز البحوث العلمية الرصينة واستثمار التكنولوجيا احلديثـة خلدمـة   
العلوم التطبيقية وسد امحتياجات انلية والقطاعات الصناعية للبلدس باملالكات العلمية 

 .(2)املتخصصة 
 

 : كلية التربيةةالثال

                                                           

 .29-26. ص2011اجلامعة املستنصرية. دليل اجلامعة املستنصرية. بغداد: اجلامعةس( 1
 .37-35. ص2011اجلامعةساجلامعة املستنصرية. دليل اجلامعة املستنصرية. بغداد: ( 2
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 ( س وهي تضم امقسام العلمية التالية:1976تأسسل الكلية عام )
 قسم الفيزياء. -1

 قسم الرياضيات. -2

 قسم اللغة العربية. -3

 قسم امرشاد والتوجيأل التربوي. -4

 قسم التأريخ. -5

 قسم علوم احلاسبات. -6

 قسم اجلغرافية. -7

 قسم العلوم التربوية والنفسية. -8

 القرِن الكرمي والتربية امسالمية.قسم طرائق تدريس  -9

وهي تسعى لتحقيـق  موعـة مـن األهـداف منـوا رفـد وزارة التربيـة مبالكـات         
متخصصة فضالل عن تقدمي اخلربة واملشورة ملؤسسات الدولـة ذات العالقـةس كاملشـاريع    
التطويرية املشتركة يف ختصصـات اقسـاموا العلميـةس كـذلك تقـدمي املنـاهج الدراسـية        

 .(1)اوتطويره

  

                                                           

 .49-45. ص2011اجلامعة املستنصرية. دليل اجلامعة املستنصرية. بغداد: اجلامعةس( 1
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 القسم الثاني للجانب العملي من البحث

 (The Questionnaireتحليل االستبانة)

 
( مت استرجاع الغالبية 1بعد توزيع امستبيان على الطلبة عينة البحث )ملحق رقم 

 -( اآليت:1منأل وكما موضح يف اجلدول رقم )

 الكلية ت
 امستمارات املوزعة واملسترجعة

 املسترجع املوزع

 100 100 اآلداب 1

 92 100 التربية 2

 100 100 العلوم 3

 (1جدول رقم )

 يبني امستبانات املوزعة وما أسترجع منوا وخضع للتحليل الفعلي
 

بعد  فرز امستبانة تبني ان النسبة امكرب من الطلبةس هم امنـاثس وكمـا موضـح يف     -2
 ( التايل.2( والشكل رقم )2اجلدول رقم )

 الكلية ت
 اجملموع املختارة العينة

 % التكرار إناث ذكور

 %100 100 49 51 اآلداب 1
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 %100 92 30 62 التربية 2

 %10 100 46 44 العلوم 3

 (2جدول رقم )

 يبني تفوق امناث يف احياء "الشعرية احلسينية "

 

 (2شكل رقم )

 حياء "الشعرية احلسينية"إيبني تفوق امناث يف 
 

اهتماموم بإحياء الشعرية احلسـينية والزيـارة امربعينيـةس ملرقـد     وفيما يتعلق مبدى 
 سيد الشوداء )عليأل السالم(. فأن اجلدول اآليت وضح ما يلي:

 الكلية ت
 اجملموع كال نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %100 100 %3 3 %97 97 اآلداب 1
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 %100 92 %14 12 %86 80 التربية 2

 %100 100 %5 5 %95 95 العلوم 3

 (3جدول رقم )

 يبني اجابة الطلبة حول اهتماموم بإحياء الشعرية احلسينية

 

 
 (3شكل رقم )

 يبني أعداد الطلبة وفقال لكلياهتم والذين هلم اهتمام بأحياء الشعرية احلسينية
(  ان العدد األكـرب مـن الطلبـة    3(س للجدول رقم )3يتبني من الشكل البياين رقم )

الكليات مدار البحثس ان لديوم إهتمامال وبنسبة كبرية جـدال بإحيـاء الشـعائر    ويف مجيع 
( وبنسـبة  97احلسينية " الزيارة األربعينية" وجاءت كلية اآلداب باملرتبة األوىل بتكـرار ) 

(97.)% 
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أما اجابة الطلبة حول أهتماموم بإحياء الشعرية احلسينية "الزيارة امربعينية" فوـي  
 ( امليت:4ول رقم )موضحة يف اجلد

 ت
الفقرارت 
 اجملاب عليوا

 الكلية

 العلوم التربية امداب

 100 التكرار % التكرار % التكرار

1 
تعظيم الشعائر 

 %63 60 %80 64 %9783 77 احلسينية

2 
مناسبة 
 اجتماعية

29 2988% 27 3387% 36 3788 

 %1386 13 %20 16 %1885 18 زكاة لالموال 3

 %683 6 %1387 11 %1 1 بدنيةرياضة  4

 %1085 10 %2285 18 %1183 11 إتباع ملا وجد 5

 (4جدول رقم )

 يبني أسباب إحياء الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية"
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 (4شكل رقم )

 يبني امسباب الرئيسية ألحياء الشعرية احلسينية من قبل الطلبة

يتـبني ان امسـباب الرئيسـية ألحيـاء     ( 4من الشكل البياين اعال  للجـدول رقـم )  
اهنم يروهنا وسـيلة لتعظـيم شـعائر اهلل     -الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية" مها : اومل:

تعاىل فضالل على اهنا مناسبة إجتماعية أللتقاء املؤمننيس بينما جاء السبب اآلخر ليوضح 
 كليات.كوهنا رياضة بدنية وروحية بأقل تكرار ونسبة يف مجيع ال
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( يبني 5أما اسباب عدم إحياء الشعرية احلسينية " الزيارة األربعينية" فاجلدول رقم )
 اآليت :

 ت
الفقرات املتعلقة 

 بالسؤال

 الكلية

 العلوم التربية اآلداب

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 
ليس لديك وقل 

 كاف
1 33% 1 883% 1 20% 

 %20 1 %883 1 %33 1 إزدحام الطرق 2

 %80 4 %6686 8 %33 1 تعتقد اهنا مظاهر 3

4 
امفتقار 

 لألمكانيات
- - 1 883% 1 20% 

 (5جدول رقم )

 يبني أسباب عدم إحياء الشعرية احلسينية " الزيارة اربعينية" من قبل بعض الطلبة.
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 (5شكل رقم )

 قبل بعض الطلبة اسباب عدم احياء الشعرية احلسينية "الزيارة امربعينية" منيبني 

اما اسباب عدم احياء الشعرية احلسينية "الزيارة امربعينية" من قبل بعـض الطلبـة   
(س فيعود اىل إهنم يروهنا مظورال مـن  5(س للجدول رقم )5واملوضح يف الرسم البياين رقم )

)عليأل مظاهر املباهاةس وهذا يعود اىل قلة معرفتوم مبكانة الزيارة األربعينية لإلمام احلسني 
السالم( عند اهلل تعاىل والرسول حممد صلى اهلل عليأل وعلى الأل وسلم وعنـد ِل البيـل   
األطوار عليوم السالم امجعنيس من األجر والثواب الذي حيصل عليأل الوافدون اىل زيارتأل 

 )عليأل السالم( واملتمسكون بأخالقأل وامقتداء بأل سالم اهلل عليأل.
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عتمـدة يف إحيـاء وتعظـيم الشـعرية احلسـينية" الزيـارة       أما فيما يتعلق بالطرائق امل
( يوضـح  6األربعينية"س ملرقد أيب الشوداء اإلمام احلسني )عليأل السالم(...فاجلدول رقـم ) 

 اآليت:

 ت
فقرات امجابة 

 على السؤال

 الكليـــــــــــــــــــــــة

 العلوم التربية اآلداب

  التكرار % التكرار % التكرار

 %2482 23 %2785 22 %4583 44 التربع باملال 1

 %1487 14 %2785 22 %2487 24 اقامة  الس العزاء 2

 %3487 33 %6285 50 %36 35 املسري والتوجأل 3

 %3688 35 %2887 23 %3981 38 كل ذلك 4

 (6جدول رقم )

 يوضح اساليب احياء الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية"

اعال  ان هناك  موعة من امساليب الو يعتمدها الطلبة يف إحياء يتبني من اجلدول 
الشعرية احلسينية وتعظيم الزيارة امربعينية والو تنوعـل يف أشـكاهلا إم ان مضـموهنا    
وهدفوا واحد وهو إستذكار عظمة اإلمام احلسني والتضحيات العظيمة الو قدموا للعان 

امسالمية إم ان املسـري والتوجـأل اىل ضـريح األمـام     يف سبيل البقاء على النوج واملبادم 
احلسني أحتل أعلى املراتب يف الكليات الثالثس إذ جاءت باملرتبة األوىل كليـة التربيـةس   

 واملرتبة الثانية يف كلية العلومس بينما جاءت كلية العلوم باملرتبة الثالثة.
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األربعينية( يف تغيري سلوك الطلبةس فـأن  أما مدى مسامهة الشعرية احلسينية )الزيارة 
 ( يبني األيت:7اجلدول رقم )

 ت

لية
الك

 

 مدى التغيري
 اجملموع

 كال نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %100 97 %3 3 %9689 94 اآلداب 1

 %100 80 %5 4 %95 76 التربية 2

 %100 95 %8س16 16 %83 79 العلوم 3

 (7جدول رقم )

 مدى مسامهة الزيارة األربعينية يف تغيري سلوك الطلبةيبني 

اجلدول أعال  يبني ان للزيارة امربعينية دورال كبريال يف تغيري سلوك الطلبة اىل مـاهو  
% يف كلية امدابس وباملرتبة الثانيـة يف كليـة   9س96( وبنسبة 94أحسنس إذ جاء بتكرار )

 ( التايل:7وكما هو مبني يف الشكل رقم ) العلومس وباملرتبة الثالثة يف كلية التربيةس
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 (7شكل رقم )

 يبني مدى مسامهة الشعرية احلسينية )الزيارة امربعينية( يف تغيري سلوك الطلبة

 

 

 ( التايل يبني ذلك.8أما طبيعة ذلك التغيري السلوكي وامخالقي فاجلدول رقم )

 ت
التغيريات السلوكي 

 وامخالقية

 الكلية

 العلوم التربية اآلداب

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %3186 25 %4783 36 %4184 39 التخلص من العادات... 1

 %4983 39 %6188 47 %5885 55 أصبحل أكثر تقربال... 2

 %1787 14 %2283 17 %18 17 حتسني مستواك العلمي... 3

 %2287 18 %2386 18 %2987 28 الزيارة األربعينية ولدت... 4

 %15 12 %21 16 %2182 20 إزدادت قابليتك... 5

 %20 16 %30 23 %34 32 الشعرية احلسينية سامهل... 6

 %1787 14 %2889 22 %2685 25 إن انتصار الثورات... 7

 %1684 13 %2283 17 %2283 21 ضرورة التمسك... 8
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 %182 1 %17 13 %784 7 ان الرفقة والصحبة... 9

 (8جدول رقم )

 يبني طبيعة التغيري السلوكي واألخالقي للطلبة

 
 (8شكل رقم )

 يبني طبيعة التغيري السلوكي واألخالقي للطلبة
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أمــا أســباب ضــعف التــأةري الســلوكي واألخالقــي للشــعرية احلســينية "الزيــارة 
 ( يبني اآليت:9األربعينية" على الطلبةس فاجلدول رقم )

 سباب ضعف التأةريأ ت

 الكلية

 العلوم التربية امداب

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %6285 10 %100 4 0 0 ان الشعرية احلسينية  1

 %1887 3  4 %3383 1 قلة معرفو... 2

 %4387 7 %75 3 %3383 1 السلوك السيئ... 3

 %1285 2 %25 1 0 1 ان الظروف... 4

 (9جدول رقم )

 احلسينية "الزيارة األربعينية" يف سلوك الطلبةيبني أسباب ضعف تأةري الشعرية 
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 (9شكل رقم )

 يبني أسابب ضعف تأةري الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية" يف سلوك الطلبة

  



﴿274﴾ 
 

 المبحث الرابع

 النتائج والتوصيات

(The Result and Recommendations) 

 (The Resultsالقسم االول : النتائج )

 -من النتائج كان أبرزها:خرج البحث مبجموعة 

ان زبارة اممام احلسني )عليأل السالم(  ذات فضل كبري عند اهلل سبحانأل وتعاىلس بـل   .1
اهنا تعترب احدى اممور الواجبة على كل مؤمنس وهذا ما دلل عليأل األحاديث الواردة 

 عن أهل البيل صلوات اهلل عليوم امجعني.

 امسالمية اموىل وحىت الوقل احلايل.تنامي اعداد الزائرين يف الفترات  .2

حماولة السلطات الظاملة يف اموقات املختلفة للقضاء على تلك الشعريةس وشـعورهم   .3
بالــدور الــذي تلعبــأل هــذ  الشــعرية يف تزويــد املــؤمنني بالطاقــة امجيابيــة والقويــة 

 واستعدادهم ملقارعة الظلم والظاملني.

م غري امباء وامموات يدفعوم ألختـاذ احلسـني   إفتقار اجملتمع لوجود مثل اعلى حبياهت .4
 )عليأل السالم( اسوة حسنة حيتذى بأل.

 هناك وعي لدى الطلبة بأمهية إحياء الشعرية )الزيارة امربعينية(. .5

ان  زيارة اممام احلسني )عليـأل السـالم( رسـخل قـيم املبـادم الـو ميثلـوا الـدين          .6
اضح بتزايد اعداد الوافدين لكـربالء  امسالمي احلنيف ومبد منوا ان تستمر وهذا و

 كل عام.

 أغلب الطلبة يرون ان احياء الشعرية احلسينية هي وسيلة لتعظيم شعائر اهلل تعاىل. .7

ان اكثر الطرائق املعتمدة يف احياء الشعرية احلسينية هي السري اىل مرقد ايب الشوداء  .8
 احلسني )عليأل السالم(.
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الطلبة وحسـب ِرائوـم هـي اسـتذكار عظمـة      ان ممارسة الشعائر احلسينية من قبل  .9
 اممام احلسني )عليأل السالم( والتضحيات العظيمة الو قدموا )عليأل السالم(.

هناك دور اجيايب كبري ملمارسة الزيارة امربعينية وزيارة ضريح اممام احلسني )عليـأل   .10
احلسـني  السالم( يف تغيري سلوك الطلبة اىل امحسن وحماولة التخلق بأخالق اممام 

 )عليأل السالم(.

ان أهم املظاهر السلوكية الو كان لزيارة اممام احلسني )عليأل السالم( دور كبري يف  .11
تغيريهاس هي التخلص من العادات السيئة وامبتعاد عن ظاهرة الكـذبس وكـذلك   

 تشجيع الطلبة على قول احلق موما كانل مردودات ذلك عليوم.
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 (The Recommendationsالقسم الثاني: التوصيات )

 إن إبرز التوصيات الو أوصى ها البحث فوي:

ضرورة السعي لتعريف  تمع الطلبـة بكافـة مراحلـوم وختصصـاهتم املوضـوعيةس       .1
بشخصية اممام احلسـني )عليـأل السـالم( ودور  الفاعـل يف احيـاء وبقـاء التعـاليم        

 -امسالمية الصحيحة. من خالل:

رات العلمية لطرح امفكار وامحداث امساسية لثـورة  عقد الندوات التثقيفية واملؤمت .2
احلسني )عليأل السالم( بكافة تفاصيلوا وتوضيح أسباب قيام اممـام احلسـني )عليـأل    
السالم( بتلك املظاهر املختلفةس كأصطحاب أهل بيتأل )عليأل السالم( معـألس ورفـض   

 البيعة ليزيد لعنأل اهلل.

لتثقيفيةس كعـرض املسـرحيات عـن اممـام     تشجيع الطلبة على القيام باملورجانات ا .3
 احلسني )عليأل السالم( واملسابقاتس وتقدمي اهلدايا العينية للطلبة املتميزين.

تعميق اجلانب التربوي من خالل اغناء املناهج العلمية والتربوية يف خمتلف املراحـل   .4
يادي الذي الدراسية والتخصصات املوضوعية املختلفةس وإةراء املناهج كافة بالدور الر

لعبتأل ةورة احلسني وما استفادت منأل شعوب العان على خمتلف ادياهنـا وقيموـا مـن    
 خالل تشكيل اللجان املتخصصة بتطوير املناهج الدراسية.

تعميق روح التسامح واملفة بني الدين امسالمي والـديانات امخـرىس مـن خـالل      .5
صحابأل الكـرامس الـذين متيـزوا    امستفادة من الدروس والعرب لثورة اممام احلسني وا

 بأختالف ادياهنم ومذاهبوم ام ان احلسني )عليأل السالم( هو الذي وحدهم.
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 (1ملحق رقم )

Appendix (1) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (Questionnaireم/ إستبانة )

 عزيزيت الطالبة 
 عزيزي الطالب

 حتية طيبة...
املسري حنو قبلة األحرار وإنعكاسـأل السـلوكي   وان )نتروم الباحثتان إعداد حبث بع

(س نرجو تفضلكم باألجابـة  دراسة مسحية –واألخالقي على طلبة اجلامعة املستنصرية 
 على فقرات هذ  امستبانة خدمة للبحث العلمي.. مع التقدير.

 معلومات عامة :

 الكلية :

 املرحلة :     طالب :

 

 املرحلة :     طالبة :

 الباحثتان
 د. هدى سلمان صبارم. 

 م. د. بشرى فاضل زبون
 قسم املعلومات واملكتبات

 داب / اجلامعة املستنصريةكلية اآل      
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 ( داخل األقواس الو متثل إجابتك.√ يرجى وضع عالمة )

هل انل موتم بإحياء الشعرية احلسينية " الزيارة األربعينية" ملرقـد سـيد الشـوداء     -1
 )عليأل السالم(؟

 
 كال )       (    (  نعم )     

 
 إذا كانل إجابتك "نعم" فول السبب يعود إىل كوهنا: -

 تعظيمال لشعائر اهلل تعاىل )       (. - أ

 مناسبة إجتماعية ودينية تقرب الناس وتزيدهم متاسكال؟)    (. - ب

 زكاة لألموال واألنفاق على الفقراء؟)       (. - ت

 رياضة بدنية وروحية؟)       (. - ث

 عليأل من عادات امهل؟)       (.اتباع ملا وجدت  - ج

 اخرى تذكر؟ - ح

 

 إذا كانل إجابتك "كال" فول السبب بعود اىل : -

 ليس لديك الوقل الكايف؟)       (. - أ

 إزدحام الطرق مما يظطرك ألدائوا يف وقل أخر؟)       (.  - ب

 تعتقد إهنا  رد مظاهر ومباهاة ليس إم. - ت

 األفتقار لألمكانيات املادية )       (. - ث

 تذكر.أخرى  - ج
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إذا كنل ممن يعظم الشعرية احلسينية "الزيارة األربعينية" ملرقد ايب الشوداء احلسني  -2
 )عليأل السالم(س فول حتيي هذ  الشعرية عن طريق :

 التربع باملال)       (. - أ
 إقامة  لس العزاء واملواعظ الدينية)       (. - ب

 املسري والتوجأل حنو مرقد احلسني "عليأل السالم" )       (. - ت

 كل ذلك)       (. - ث

 أخرى تذكر. - ج

 
هل سامهل الشعرية احلسينية "زيارة األربعـني" يف تغـيري توجواتـك السـلوكية      -3

 واألخالقية؟

 كال)       (    نعم )       (

 إذا كانل إجابتك بنعم فما هذا التغري ؟ -

التخلص من العادات السيئة وامبتعاد عن مظاهر الكذب وما اىل ذلك من عادات  - أ
 اجملتمع)       (. يرفضوا

أصبحل أكثر تقربال هلل تعاىل وأكثر متسكال بالدين امسالمي ومبادئأل ألهنما أساس  - ب
 احلياة الكرمية؟)       (.

 حتسني مستواك العلمي اميانال منك بأن بالعلم تب ى اموطان؟)       (. - ت

 (. الزيارة امربعينية ولدت طاقة اجيابية فأصبحل أكثر ةقة بالنفس؟)       - ث

 ازدادت قابليتك على القيادة وإحداث التغيري يف اجملتمع؟)       (. - ج

 الشعرية احلسينية سامهل يف قابليتك يف قول احلق بوجأل سلطان جائر؟)       (. - ح

إن انتصار الثورات وحسموا ميتم بامعداد العسكري )القوة ورباط اخليل( وإمنا  - خ
 نتصار الدم على السيف( )       (.هو انتصار ملبادئوا وانتشارها بني الناس )ا
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ضرورة التمسك باألسرة وامستعانة جبميع أفرادها من الصغري اىل الكبري وان ومء  - د
 بعضوم لبعض جزء من الوفاءس بل هو الوفاء بعينأل)       (.

إن الرفقة والصحبة هلا دور كبري يف مساندة الفرد ومن الضروري امختيار اجليد  - ذ
  لألصحابس كما قيل :

 عِن املر ِء م َتسأْل وَسْل عن َقرينألس

 )       (. فُكلت َقريٍن بامُلَقاِرنم َيْقَتدي

 
 

 إذا كانل اجابتك "كال" فول السبب يعود اىل : -

أن الشعرية احلسينية " الزيارة امربعينية"  رد طقوس اعتاد احياؤها الناس وليس  - أ
 هلا دور يف تغيري السلوك)       (.

 معرفو بتلك الشعائر وبالتايل قلة التأةر ها)       (.قلة  - ب

 السلوك السيء لبعض املمارسني لتلك الشعائر كالرياء وما اىل ذلك)       (. - ت

إن الظروف الو حدةل أةناءها الثورة احلسينية هي مغايرة للظروف احلالية وحنن  - ث
 بطبيعتنا نساير الظروف.

 أخرى تذكر. - ج
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 ربعينالحسينية وزيارة األصداء الثورة أ

 في الشعر العراقي الحديث

                                     

 

 األستاذ المساعد الدكتور رباب هاشم حسين

 كلية التربية -الجامعة المستنصرية 
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 . )عليه السالم(أواًل: االصداء الرمزية لشخصية الحسين 

وقف الشعراء العراقيون مواقف متعددة حول توظيف احلسني رمـزال انطالقـال مـن    
قدراهتم الفنيةس ولقد تعددت استثمارات الرمز يف قصائدهم على وفق رؤاهـم الفكريـة   

 وواقعوم البيئي وجتربتوم الشعريةس ومن هؤمء الشعراء الشاعر اجلواهري الذي يقول: 

ــيم   ــب النس ــراك فو ــل ة  مشم
ــورى  ــري ال ــا  يس ــاب الزم  برك

ــو    ــب اخلل ــري برك ــل تس  وأن
 ويا واصـال مـن نشـيد اخللـود    
 بـــان امبـــاء ووحيـــا هلـــا    
 جتمـــع يف )جـــوهر( خـــالص

 

ــاملطلع   ــيدة بــ ــام القصــ  ختــ
 ن مــن مســتقيم ومــن ضــلع   
 د مــــا تســــتجد بــــأل يتبــــع
ــاملطلع  ــيدة بــ ــام القصــ  ختــ

ــع    ــن منبـ ــوة مـ ــيض النبـ  وفـ
ــع   ــرض( املطم ــن )ع ــزن  ع  (1)ت

 

موضوعية لأل عرب )العقل( واحلواسس وم يـركن إىل   إذ رسم لنا اجلواهري ))صورة
بـل إنـأل جعـل احلسـني      (2)املرويات التارخيية أو البكائيات أو النصوص امدبية القدمية((

رمزال سرمديال خالدال . فالنسق الكلي هلذ  امبيات بشيء بدملة احلسني رمزال تارخييال خالدال 
ة فيوا احلسني رمزال تارخييال للشاعر حممـد  يف كل امزمان والعصور سجلأل بدمأل ويف صور

 البغدادي إذ يقول:

 

 وَطّن

 دمي وشُم

                                                           

  .269 -266ص -1982 -3ط -بريوت -دار العودة -اجمللد الثاين -ديوان اجلواهري( 1
  .9-8من وحي الثورة احلسينيةس هاشم معروف احلسيينس دار العلمس بريوتس لبنانس )د.ت( ص ( 2
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 على أعتابألم

 لغز

 حتاُر األرُض

 يف استيعابأل

 َلمما يزل

 دمي يسيُل

 مع النخيل

 (1)ون ازل أحيا بألم

لقد أصبح احلسني عليأل السالم رمزال للتضحية والتحـرر إذ حتـرر بثورتـأل يف زمـن     
خالدال للتحرر امنساين عـرب الـزمن يف صـورة تشخيصـية إذ جعـل       الطغاة ليكون رمزال

 الوشم لأل باب واعتاب .

ولعلَّ أدق صورة للرمز التارخيي الصورة الو رمسوا الشاعر حسني الكاصد إذ جعل 
احلسني عليأل السالم ِية من ِيـات اهلل اخلالـدة فيقـول يف قصـيدة ))تراتيـل مـن سـورة        

 .(2)الطف((

 الوحي يتلو

 تيسر من حسني اهللما 
                                                           

  .17( ديوان ما ن يكن ممكنالس حممد البغداديس منشورات احتاد الكتاب العربس دمشقس د.ت: ص1
ص  .2010ديوان ما تيسر من دموع الروحس حسني الكاصدس دار الينابيعس نشر وتوزيعس سورياس دمشقس  (2

140. 
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 لكن الظالم قبائل

 الوقل يزنو طّفأُل

 والطف من الق احلسني

 إىل العصور رسائل

فالوحي يف هذ  القصيدة يتلو على احلسني وهو نزل علـى الـنيب حممـد صـلى اهلل     
عليأل وسلم وهذا استطاع أن ينوض بشعرية الـنص الرمـزي إذ جعـل الطغـاة وأعـداء      

عاوية بن يزيد واتباعأل مجاعات كثرية )الظـالم قبائـل( إم إن   احلسني عليأل السالم أمثال م
احلسني عليأل السالم رمز فكري  وعقائدي على مر التاريخ لتحمـل واقعـة الطـف مـن     
خاللأل على مر التاريخ أعلى مراتب للتضـحية والبطولـة والفـداءس فكتـب باستشـواد       

األزمان فزنيف دمأل هو الذي  رسالة أرسلوا إىل اإلنسانية كلوا تبقى حاضرة خالدة يف كل
 صنع النصر فزمن الظلم م ينوى إم بالثورة الدامية.

 ويف مثل هذا املع ى يقول الشاعر رمحان غركان 

 يا اسم الشوادة

 قرانا وبسملة

 وِية فيوما

 (1)م ينتوي العمر

لقد مثل استشواد احلسني رمزال تارخييال منفتاح الزمن الذي م أمد لـأل . فوـو رمـٌز    
حلفظ مبادم النوضة احلسينية فيما حققتأل الثورة من حفظ املضامني امنسانية على مـر  

                                                           

  .18 -17س ص 2010سورياس دمشقس ( ديوان تصلي املآذنس رمحن غركانس دار الينابيعس طباعة نشر وتوزيعس 1
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العمر ومسيما وإن الشاعر عمق صورتأل الدملية بألفـاظ )قرانـالس بسـملةس ِيـة( وكلـوا      
ن إنأل وتعاىل وسرمدية بقائواس ولعلنا م جنايف الصواب إذا قلنا تنشئ لعظمة اخلالق سبحا

الشاعر يف هذ  الومضة الشعرية الرمز الديين والتارخيي املتحققان معال باستشـواد اممـام   
احلسني عليأل السالم ومسيما إن ))ابتكار الرمز واختيار  م يكون دائمال قضية قصدية إذ 

ىت النخاع هاجس فكـري أو مجـايل أو وجـداين يكـون     مبد للشاعر أن يكون مأخوذال ح
 .(1)حمور حياتأل كلوا((

لقد ظل اإلمام احلسني )عليأل السالم( رمزال ذا أبعاد تارخيية ودينية واجتماعية تـدور  
يف فلك التاريخ إذ أنأل غّير  رى التاريخ كلأل ماضيال وحاضرال ومستقبالل فونـاك يف تـاريخ   

نطلقات خطرية تبدل التاريخ فيوا مـن مسـار إىل مسـار    البشرية حوادث ضخمة تعّد م
ِخرس ويف هذا املضمار تقف مأساة كربالء وقتل احلسني بن علي )عليأل السالم( يف قائمة 
الصدارة على امطالق ماضيال ووقوعال ومستقبالل(( إذ اجتمعل فيأل قيم البطولة والفـداء  

عـاش امب للحـق وجـرد سـيفأل      وإنأل ن يقم يف وجأل الظاملني أشجع من احلسنيس فقـد 
للذياد عنأل منذ يوم بدرس واستشود امبن يف سبيل احلرية يـوم كـربالء وم غـرو فـاألول     

 .(2)ربيب حممد والثاين فلذة منأل

 ثانيًا: الحسين )عليه السالم( صدى لنقد النظم الفاسدة 

السـالم(   ومن القصائد الو تتجلى فيوا الرمزيـة التارخييـة لإلمـام احلسـني )عليـأل      
املسرحية الشعرية للشاعر حممد علـي اخلفـاجي إذ  تبـدأ املسـرحية بصـوت امعـرايب       

 ينادي:

 يا فقراء األمة
 يا عشاق الكلمة

                                                           

  . 85: ص 1990س 1( يف حداةة النص الشعريس د. علي جعفر العالقس دار الشؤون الثقافية العامةس بغدادس ط1
س 25:1989( ينظر: اجراس كربالءس اجملموعة اموىلس اعداد حممد سعيد الطرحييس مؤسسة البالغس بريوتس 2

  .12وينظر مقدمة الكتاب نسخة ص 83س 55
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 إّن أبا عبد اهلل يرحل يف غد

 إّن أبا عبد اهلل يرحل يف غد

 ))يعود الصوت مث يبتعد((

 يا فقراء اممة

 يا عشاق الكلمة

 إّن أبا عبد اهلل

 الغيمة يف الصيفيا وعد 

 يا شعراء الكلمة املعسولة

 م يتواوى فيوا غري ذباب الناس

 ن خنتم عودي بعد البيعة؟

 وعقرمت ساريو كرما مبن زياد

 ورسائلكم عندي

 وعليوا ضمغ اياديكم

 تلك كشاهدة القرب

 (1)بينا تقفون اليوم سيوفال يف وجوي

                                                           

  .180ديوان حممد علي اخلفاجيس بريوتس لبنان )د.ت(س ص(  1
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التارخييـة لتوظيـف احلسـني رمـزال     لقد جسمد الشاعر فكرتأل باستحضـار الصـورة   
تارخييالس عرب احلوار ذلك أن رمز احلسني تاريخ ولغة موحية معبأة بدممت متعددة فاللغة 
كانل وم زالل ))نسقال عضويال مـن الرمـوزس ينكشـف لنـا بوسـاطتأل فكريـا يف طابعـأل        

مـة مـا ن   الصوري وطابعة التجرييب ويعين هذا أن أفكارنا وتصوراتناس تبقى غامضة مبو
س فجـاء استحضـار الصـورة    (1)متسكوا اللغة وتدخلوا يف جواز حي من الرموز الدالة((

الكنائية )ذباب الناس( لتعزز الصورة الكلية املتعلقة بغدر أهل الكوفة ونكث عوـدهم  
)للحسني عليأل السالم( ن خنتم عودي بعـد البيعـة عقـدمت سـاريو كرمـا مبـن زيـاد/        

الكوفة رمزال تارخييال لغدر وخيانة أهل الكوفةس البيئـة الصـاحلة   رسائلكم عندي/ فجاءت 
منتشار الذباب أي اهلوا أهل الغدر واخليانة على مـر التـاريخ وبـذلك رسـم الشـاعر      
صورة تارخيية عرب توظيف الرمز وفـق بنـاء تصـويري م يقـف علـى حـدود اسـتبدال        

 هلا.الكلمات إمنا يتجاوز ذلك إىل بناء معادل موضوعي وفين 

لقد كان توظيف الرمز التارخيي للشاعر حممد علي اخلفاجي مثـرة تـداعي ونتيجـة    
املقايسةس وإنأل هلذا كلأل يرسم لنا الصور املقابلة الو نتلقاها فتعرف منـوا جتربـة الشـاعر    
وأحاسيسأل وانفعامتأل إزاء الثورة احلسينية اخلالدة الو جسدها احلسني عليـأل السـالم إذ   

 يقول:

 الكوفة ذاق ماء علي كالذئبمن غري 

 فالكوفة م عود هلا

 والكتب الكثر برحلك

                                                           

  .14(  الرمز الشعري عن الصوفيةس عاطف أبو محادةس دار امندلسس مصر )د.ت( : ص1
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 .(1)رّب خروف هاجل َنب الل وخديعة

 

ويقول الدكتور مسري اخلليل يف هذا املقطع ))فإذا كانل اخليانة قد جـاءت يف حـوار   
حممد السابق على مستوى امداء املتمثل بقتل أهل الكوفة ألبيأل واخيأل فوي جاءت هـذ   

ة على مستوى اللغةس إذ قد ختون الكلمات فتصبح خيانتوا مساوية خليانة امنسان أو املر
أكثرس وقد أراد الشاعر هنا أن يضخم من حجم اخليانة فيجعل اللغة ختـون مـن خـالل    
حروفوا وليس من خالل الكلماتس مث أسندها إىل الفعل هاجل لتشي بالفوضى وعدم 

 .(2)ع على مستوى امداء((امنتظام وقدرهتا بالنيل لتكون أوق

 

 

 الحسين )عليه السالم( صدى لنقد النظم الفاسدة .

يعد اخلطاب احلسيين خطابال فكريال حيمـل قـيم العدالـة والكرامـة ورفـض الظلـم       
وإغالل السلطة اجلائرة ون تكن تلك الثورة وقتية لتنتوي بعد زمـنس وإمنـا كانـل ةـورة     

الظلم وةورة امنسانية ضد امضطوادس وةورة اهلداية احلق ضد الباطل وةورة العدالة ضد 
ضد الظاللس فوي عرب خمتلف العصور والدهور مشٌس للثائرين يف سبيل رسالة احلق ومما 
مشك فيأل أن حب الوطن هو بؤرة املشاعر امنسـانية واهلـاجس امكثـر حضـورال لـدى      

 حسينال ومعاوية.امنسان على اختالف الزمان واملكان ففي كل زمان ومكان جند 

                                                           

احلوار وأةر  يف تطور احلدث الدرامي )مسرحية ةانية جييء احلسني( مصدقال. د.مسري اخلليلس ملتقى الطف  (1
 .136م: ص2011الثاين  العلمي والثقايف الدويل

  . 148احلوار وأةر  يف تطور احلدث الدرامي :ص( 2
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وقد جسد الشاعر السياب ذلك الوهج احلسيين والسري على منوال الثورة احلسينية 
 : (1)بقولأل

 الثورة شرف توج هامات األبطال

 الثورة علم اورق يف كون األجيال

 الثورة عز باسم اهلل

 الثورة ودج م يقبل إجرام اجلور

 الثورة الثورة وحي من عاشور

 هج اطلقة هنر العطشانالثورة... الثورة و

 الثورة... الثورة نور مسعل من نور

 القران

 الثورة حنر حنر كالربكان

 الثورة فكر نصر كتبل عراما ما اجال 

 الثورة... الثورة وقعة جر م يركع إم اهلل

 الثورة... الثورة نصر نصر بسم اهلل

فالثورة على كل ظان معتد ومتسلط هي احلل اممثل لردع الواقع وهي امتداد لثورة 
 س من خالل التشبيوات امستعارية التشخيصية: )عليأل السالم(احلسني 

                                                           

  . 134احلوار وأةر  يف تطور احلدث الدرامي :ص( 1
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ولعل من موام الشاعر يف كل زمان ومكان ))جتسيد معان الواقع وتشخيصوا إذ إن 
والفنية وتتالزم فيوا اجلوانـب امبداعيـة    ابعاد الشعر تتصل مبومات الشاعر امجتماعية

مع القدرة على متحيص الواقع و اهتأل مباشرة يف صياغة فنية تشكل فيوـا املعانـاة دورال   
 .(1)اساسيال بنصوص تفوح منوا رائحة امنسان وواقعأل املعاصر((

وجند انعكاس الواقع يتضح جليال يف الصورة الشعرية الو يوجو فيوا الشاعر مظفر 
النواب احلكام وهم من أشاعوا الطائفية املدعني ها مدركال أن القومية والوطنية هي قاعدة 

 :(2)التعامل الكلي بني الشاعر ومغزى القصيدة إذ يقول

 إّن القتال مرير وإّن التوازن صعب

 وإن حكوماتنا يف ركاب العدو

                                                           

  موقع بدر شاكر السياب على امنترنل ) قصيدة وانتصر احلسني(.( 1
اجملمع العلمي العراقي ( بناء الصورة الفنية يف البيان العريب )موازنة وتطبيق( كامل حسن البصريس مطبعة 2

1987 :514.  
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 وإن ضعاف النفوس انتموا للذئاب

 ذئابوعاشل ذئاب من الطائفية تفتك لل

 وعاشل ذئاب من الطائفية تفتك بالناس

 إمنا أمة للنووض... تواجأل ما سوف يأيت

 إذ الشعر يعلن دولتأل بالطبول

 لسل ابكي

 فإنك تأىب بكاء الرجال

 ولكنوا

 ذرفتين أمام الضريح عيوين

 يطاف برأسك فوق الرماح

 ورأس

 فلسطني أيضال يطاف بأل... يف بالد العروبة.

صاغ الشاعر ةورة اممام احلسني يف صورة استعارية تشخيصـية ذات بعـد تـارخيي    
هي  )عليأل السالم(مؤةر فالعيون هي الو تذرف الشاعر م العكس فثورة اممام احلسني 

األفق اإلنساين األرحب الو جتمع بني حال العراق وفلسطني وقـد اسـتعار الشـاعر مـا     
ا أنأل اختار )الذئاب( وما عرفل بأل من قسوة وغـدر  يعمق الدملة )حديقة حيوانات( كم

ومسخ من كل الصفات امنسانية فجاءت صورتأل الفنية لتعرب عن احلكام ممن اختذوا من 
احلسني ذريعة للقتل الطائفيس فاحلسني هو أمة خالدة للنووض بتلك الطوائف والفئات 
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 )عليـأل السـالم(  ني وظل نرباسال للتضحية والفداء. لقـد التحـق الشـاعر مبوقـف احلسـ     
الرافض لظلم بين أمية اسطورة التاريخ اخلالدة بالغدر واخليانة فيجعل الشاعر من صدام 
رديفال دمليال ملعاوية ومسيما وإن مظفر النواب من الشعراء الذين محلوا رمـوزهم ابعـادال   

املع ى  نابعة من احاسيسوم الداخلية جتا  وطنوم فوم يطمحون إىل حريتأل وابائأل ويف هذا
 :(1)قولأل

 ترى كيف خيبز رأس العراق

 وكيف تقطع

 أوصالأل... ويطوف يزيد يف البالد

 ووا  من

 امنكسار املرير بعني الرجال

 أبالغ أنك وحي تواصل بعد الرسول

 ومن امللك اجنحة وفضاء

 كأين أعلو

 وميسكين ترابك هيوات يعلى عليأل

 وبعض التراب مساء تنري العقول

 أقبلليس ذا ذهبا ما 

 بل حيث

                                                           

  ( موقع مظفر النواب على األنترنيل .1
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 قبل جدك من وجنتيك

 وفاض حليب البتول

 ن يزل مها للقتال ترابك

 ويوشك قفل ضرحيك أن يتبلج عنك

 اراك بكل

 املرايا على صووة من ضياء وخنرج منوا

 فاذهل انك اكثر منا حياة

 ألسل

 احلسني بن فاطمة وعلي ملاذا الذهول

يستمد الشاعر وهجأل مـن احلسـني وتضـحياتأل لريسـم صـورة يف منتـوى الفنيـة        
واجلمال وهو جيعل من التراب يدال متسك املؤمنني واموفياء بـل يـرى أن تـراب ضـريح     
احلسني م يعلى عليأل ألنأل مصفر بدم الشوادة والكربياء بل صار تراب كربالء مشعالل بل 

)عليـأل  ليعود بنا إىل حب الرسـول لالمـام احلسـني    مساء تنري العقول مث يستدرج التاريخ 
وهو يقبلأل من وجنتيأل ويكفي احلسني طورال أنأل سـقي اطوـر لـنب هـو حليـب       السالم(

البتول فاطمة الزهراءس وليس غريبال أن ينبور باحلسني أليس هو ابن علي وفاطمة وجـد   
 الرسول.

 ذرى م تطال وعنوا احندار السيول

 إننا يف
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 كثري الفروعزمان يزيد... 

 ويف

 كل فرع لنا كربالء

 وكشف إحدى

 وعشرون عمرو بن عاص ونصف نعم مث

 روشانيب فينقاع ويرقى قراد احللول

 هرم

 املور.. من سوف يطعمأل للكالب

 واحسب

 إن الكالب تقيء لفرط جناستأل

 م ختون

 الكالب وم تتباهى بفرط خصاها

 لعنل زمانا

 خصى العقل فيأل يقود فحول العقول

مث خيرج الشاعر يف املقطع الثاين من القصيدة على إدانة اموضاع املعاصرة فال فرق 
بني زمان يزيد وزمن الكفرة واحلاقدين ممن حولوا كل فرع إىل كربالء جديدة ميـوت هـا   
الف شويد ويسخر الشاعر من احلكام املتسلطني يف عصرنا والذي م مؤهل هلم سـوى  
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قول الناس إىل النوايات ليـدفنوا يف احليـاةس مث يلعـن زمنـا     ةرائوم وغبائوم الذي يقود ع
 تنقلب فيأل املوازين وتنكعس فيأل اممور فيصبح احلق باطالً  والباطل حقال.
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 الخاتمة ونتائج البحث 

تظل اصداء الثورة احلسينية وزيارة األربعني مدار حديث م ينقطع ما دمنـا بصـدد   
احلديث عن التاريخ ورجالأل البارزين الذين اسوموا اسـوامال فـاعالل يف صـنعأل علـى مـرم      
العصور واألجيالس وتناولتأل دراسات كثرية م نريد ذكرها بقـدر مـا نريـد ذكـر اصـداء      

وةورتأل املبجلـة بـاخللود    )عليأل السالم(خصية احلسني توظيفوا يف قصائد اختذت من ش
والتضحيات رموزال مكثفة واةرائال دمليال وأبعادال فكرية وشـعورية لـدخول جسـد تلـك     
القصائد فوو ةورة وهنضة متجددة قدميال ومسيما الظروف السياسية الـو تكبـل النـاس    

ال من الشعراء العـراقيني  بوحشتيوا متجددة يف كل زمان ومكان. وقد تناول البحث عدد
واستذكار أربعينيتأل رمزال خالدال متجددال فكانل  )عليأل السالم(الذين جعلوا من احلسني 

 قصائدهم تنبض بالشعرية والصياغات الفنية العالية. 
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Abstract  
It is a recognised fact that Al-Emam Al-Husein is the the 

revoluation which expresses the symbol of unfairness refusal for all 

periods; past and nowadays. His rebellion will be also renewing since 

it indicates the echo of Human Rights claim in all manifestations. It 

grants all generations a good example for seeking life full of honour, 

dignity and nobleness. It will stay the scream that denounces all kinds 

of submission. It is totally obvious that Al-Emam Al-Hussein gives us 

lessons to be in touch with honourable life requirements, that's well 

shown by poet's poems and participating of public volunteers against 

Isis who followed Al-Hussein's procedures to save our country in 

Mosul, Tikreet and Al-Anbar. They are really considered the 

revolution that born from Karbalaa womb. 
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 المقدمة:

حممـد وِلـأل الطيـبني    سيد املرسـلني  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
 الطاهرين.

للشريعة انمدية املقدسة غايات وأهداف جليلة يف مقدمتوا السري بـبين ِدم إىل  إن 
تعـاىل: )ِإنمـا لمّلـألم وِإّنـا ِإَليـألم       أللـ وق . فجاء يفالكمال اإلنساين والرجوع إىل حيث أمر اهلل

س وقد أوجدت لذلك سبل بينتوا وطرائق أوضحتوا منوا التمسك بـالثقلني  (1)َراِجُعوَن(
كما نص على ذلك حـديث   م أمجعني(صلوات اهلل عليو)الكتاب العزيز والعترة اهلادية 

سالم اهلل )ة املعصومني الثقلني املتواترس ومنوا كذلك ما ورد يف الزيارات الشريفة إن األئم
سفن النجاة فمن اقتفى  (سالم اهلل عليوم)أبواب اهلل تعاىل الو منوا يؤتىس وإهنم  (عليوم

أةرهم واتبع هنجوم ومتسك هم أمن من الغرق واهلـالك ووصـل إىل بـر األمـان حيـث      
 السعادة األبدية والرضا اإلهلي.

لعظيمة والسـريعة وفـق األحاديـث    سفينة النجاة ا (عليأل السالم)اإلمام احلسني إن 
قـال   »سـفينة الكمـالس وقـد ورد يف األةـر الشـريف:       (سالم اهلل عليأل)الشريفة بل هو 

مرحبال يـا زيـن    :دخلل على جدي وعند  ُأيب بن كعب فقال يل (:عليأل السالم)احلسني 
( صـلى اهلل عليـأل وِلـأل   )فقال ؟ كيف يكون غريك زينوما :فقال ُأيب سالسماوات واألرض

والذي بعثين باحلق انأل لفي السماء أكرب منأل يف األرض وانأل مكتوب على ميـني العـرش   
 .(2) «وانأل ملصباح هدى وسفينة جناة

يف هـذا البحـث   احلديث الشريف مضامني كبرية م نستطيع امحاطـة هـا   إن هلذا 
 والعـرش هـو  س مكتوب على ميـني العـرش   (عليأل السالم)احلسني اسم ان فس اذال املوجز

                                                           

 .156 اآلية البقرة:سورة ن الكرمي: ِالقر (1
 .40س باب204س ص36. وبذات املع ى أيضال حبار األنوارس ج161س ص2الصراط املستقيمس ج (2
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العلم وهو منتوى الكمال اإلنساين الذي م يسـتطيع اإلنسـان إدراك مـا فوقـأل فعـن أيب      
تكلموا فيما دون العرش وم تكلموا فيما فـوق العـرش فـإن     : »(عليأل السالم)جعفر 

 .(1) « قومال تكلموا يف اهلل فتاهوا حىت كان الرجل ينادى من بني يديأل فيجيب من خلفأل

طاملا بعثل املسلمني إىل التكامل املعنوي عرب املاديات وحتمـل  الشريعة املقدسة إن 
الصعوبات واملشاق وكأفضل مثال لذلك السفر حلج بيـل اهلل احلـرام كفـرض واجـب     

س وجعلـل لـذلك الثـواب العظـيم     على كل مستطيع واستحباب احلج ملن حج سـابقال 
برسـول اهلل   الابتـداء  (سـالم اهلل علـيوم  )وذات األمر جند  يف زيارات مراقد املعصـومني  

لكن عند استقراء الروايات  (سالم اهلل عليأل)العسكري  حىت اإلمام (صلى اهلل عليأل وِلأل)
الشريفة جند أن لزيارة سيد الشوداء متُيز خاص وةواب فاق اجلميع بـل فيوـا إشـارة إىل    

عليـأل  )التكامل اإلنساين موضع البحث  فعـن زيـد الشـحام قـال: قلـل أليب عبـد اهلل       
قال:  قال: كان كمن زار اهلل فوق عرشأل. ؟(عليأل السالم): ما ملن زار قرب احلسني (السالم

 .(2) (صلى اهلل عليأل وِلأل)قال كمن زار رسول اهلل  قلل: ما ملن زار احد منكم؟

مـن زار   »قال: ( عليأل السالم)وعن احلسني بن حممد القمي عن أيب احلسن الرضا 
 .(3) «شط الفرات كمن زار اهلل فوق عرشألب (عليأل السالم)قرب أيب عبد 

وهي هذا الثواب العظيم مبد  (عليأل السالم)واجلدير بالذكر ان زيارة سيد الشوداء 
هلا من تكامل أويل واستعداد ذايت حىت يوفق الشخص لزيارتأل فعن الفضيل بـن عثمـان   

ري قذف يف قلبأل حب من أراد اهلل بأل اخل »قال:  (عليأل السالم)عمن حدةأل عن أيب عبد اهلل 

                                                           

 .23اآلية  النمل:سورة ن الكرمي: ِالقر (1
 لسان العربس باب عرش. (2
 س باب العرش والكرسي.132س ص1الكايفس ج (3
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وحب زيارتألس ومن أراد اهلل بأل السـوء قـذف اهلل يف قلبـأل بغـض      (عليأل السالم)احلسني 
 .(1) «وبغض زيارتأل (عليأل السالم)احلسني 

ن اهلل أفنالحظ ان الرواية الشريفة هدفل اىل مجيع املـؤمنني علـى حـب احلسـني و    
مـن املتحـابني يف اهلل وقـد     الس ومن هنا نفوم جانب(عليأل السالم)حب احلسني أحيب من 

قـال: قـال    (عليـأل السـالم  )جعل اهلل هلم الثواب العظيم واملزنلة الرفيعة فعن أيب جعفر 
املتحـابون يف اهلل يـوم القيامـة علـى ارض زبرجـدة       : »(صلى اهلل عليأل وِلأل)رسول اهلل 

لشمس خضراء يف ظل عرشأل عن ميني وكلتا يديأل ميني وجوهوم أشد بياضال وأضوء من ا
مـن هـؤمء    :الطالعة يغبطوم مبزنلتوم كل ملك مقرب وكل نيب مرسـلس يقـول النـاس   

س أي ان احلب والبغض يف اهلل جامع هلـدف واحـد مـن    (2)«فيقال هؤمء املتحابون يف اهلل
وإظوار ذلك احلب والود بالتوجـأل إىل اهلل   (عليأل السالم)مصاديقأل الكاملة حب احلسني 

س فعظم اهلل سبحانأل أجـر مـن زار   (عليأل السالم)عند احلسني سبحانأل عرب احلسني ومن 
احلسني بثواب عظيم جزيل فجعل ووفق الروايات الشريفة يف كل خطوة حجة وعمـرة  

 مربورة وهكذا يضاعف اهلل ملن يشاء.

ظرفني مكاين وزماين وعّظمومـا   )عليأل السالم( وقد قرن اهلل سبحانأل بزيارة احلسني
فوقتل الروايات الشريفة زيارات خمصوصة لسيد الشوداء عليأل وجعلوما هدف الزائرين 

السالم كزيارة عرفة العظيمة وزيارة النصف من شـعبان الشـريفة وزيـارة النصـف مـن      
 .(3) رجب وزيارة األربعني

                                                           

 .19678س ح496استحباب زيارة احلسني عليأل السالم حبال لرسول اهلل ص 164س باب 14وسائل الشيعةس ج (1
 س باب احلب يف اهلل والبغض يف اهلل.126س ص1الكايفس ج (2
(: 2015كمـــــال امنســـــاينس )موقـــــع الســـــيد الشـــــريازيس زيـــــارة امربعـــــني مســـــرية ال  (3

http://www.alshirazi.net. 
 



﴿306﴾ 
 

 زيارة االربعين: 

وظرفوا الزماين يـوم العشـرين مـن    إن زيارة امربعني وهي موضوع البحث احلايل 
اندث اجلليل الشيخ عباس القمـي يف مفـاتيح اجلنـان:     فيوا قالوقد شور صفر اخلريس 

قـال:   (عليـأل السـالم  )روى الشيخ يف التوذيب واملصباح عن اإلمام احلسـن العسـكري   
عالمات املؤمن مخسس صالة إحدى ومخسنيس أي الفرائض اليومية وهـي سـبع عشـر    »

هي أربع وةالةون ركعة وزيارة األربعني والتختم باليمني وتعفري ولنوافل اليومية ركعة وا
 .(1) «اجلبني بالسجود واجلور ببسم اهلل الرمحن الرحيم

حظ ان عدد األربعني ذاتأل ميثل جانب التكامل يف اإلنسان قال أبـو عبـد اهلل   كما نال
سنة فقد بلغ أشد  وإذا بلغ أربعني  إذا بلغ العبد ةالةال وةالةني :»(عليأل السالم)الصادق 

من حفظ من شـيعتنا أربعـني حـديثال     : »(عليأل السالم)وقال  س(2) «سنة فقد بلغ منتوا 
 .(3) «بعثأل اهلل يوم القيامة فقيوال عاملال فلم يعذبأل

ِإَذا َبَلـَغ    والقرِن العظيم أشار إىل ذات العدد يف مسألة التكامل قال تعاىل: )َحتمـى  
  ُ  َوَبَلَغ َأر َبعمنَي َسَنةل َقاَل َربِّ َأو ِزع ِني َأْن َأش ُكَر ِنع َمَتـَك الَّتمـي َأن َعم ـَل َعَلـيم َوَعَلـى     َأُشدم

عد موسى عليأل السالم ألربعني يوم حىت يتلقى التوراة ا. وكذلك اهلل سبحانأل و(4) َوالمَديم(
عمنَي َلي َلةل ُةمم اتمَخْذُتُم اْلعمج َل ممن  َبع دم م َوَأن ُتم  َأر َب  منأل سبحانأل قال تعاىل: )َوِإْذ َواَعد َنا ُموسى

 .(5) َظالمُموَن(

                                                           

(: 2015موقـــــع الســـــيد الشـــــريازيس زيـــــارة امربعـــــني مســـــرية الكمـــــال امنســـــاينس )  (1
http://www.alshirazi.net/. 

 .545ن ص2اخلصالس ج (2
   .29/ ص 27وسائل الشيعة / ج  (3
 .15اآلية امحقاف: سورة القران الكرمي:  (4
 .51اآلية البقرة: سورة القران الكرمي:  (5
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إذا مـات  »كذلك جند األمر يف الروايات الشريفة ما ورد عن اإلمام الصادق إنأل قال: 
املؤمن فحضر جنازتأل أربعون رجالل من املؤمنني فقالوا اللوم إنا م نعلـم منـأل إم خـريا    

بأل منا قال اهلل تبارك وتعاىل قد أجزت شوادتكم وغفرت لأل ما علمل ممـا م  وأنل أعلم 
 «.تعلمون

واحلديث حول صالة الليل حيث يستحب الدعاء ألربعني مؤمنال وكـذلك مـا ورد   
عن أيب عبد اهلل الصادق عليأل السالم قال: من قّدم يف دعائأل أربعني مـن املـؤمنني مث دعـا    

 نفسأل أستجيب لأل.ب

دة اهلل سبحانأل أن تكون هنضة سيد الشـوداء وِلـأل األطوـار مـن حـني      وشاءت إرا 
للوجرة يف كربالء حىت العشرين من صفر من ذات  (61)شوادتأل يف العاشر من حمرم عام

السنة وهي مدة مثلل مسرية السبايا من كربالء إىل الكوفة ومن مث إىل دمشـق يف الشـام   
منني اليوم وبأعداد مليونية إىل كـربالء مشـاة   والعودة إىل كربالء املقدسةس وما مسري املؤ

 .(1) من مجيع أحناء العان إم تذكري مبسرية كربالء اخلالدة

 

 روحية تتمثل في إنها: لزيارة االربعين دروس وعبرو

  عود وتذكري النفوس بالتعاليم اإلهلية.للجتديد  .1

 عود مع األخالق السامية والقيم النبيلة.للجتديد  .2
 مع معاين التضحية والفداء.عود للجتديد  .3
 عود مع مبادم الثوار الشرفاء.للجتديد  .4

                                                           

س مقالة منشـورة  زيارة أربعـني اإلمام احلسني )ع( أدلتوا..أسرارها.. أهدافوا(: 2009احلسيينس علي القطيب ) (1
 http://burathanews.com. على موقع وكالة  أنباء براةا
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 إهنا حمطة مراجعة احلسابات لئال تسرق الدنيا اإلنسان وتنسيأل نفسأل. .5
ةورة احلسني تذكر اإلنسان بالواجـب والتكـاليف اإلهليـة مقابـل السـوو والنسـيان        .6

  والطغيان.
ام الـدنيا يف رغباهتـا وشـوواهتا    هنضة احلسني تذكر اإلنسان مبشاهد اآلخرة لتقف أمـ  .7

 انرمة.
 هنضة احلسني انتصار مبادم العدل واإلستقامة ونكسة للطغاة والعصاة. .8
هنضة احلسني اإلصالحية ةورة علـى النفـاق..ةورة علـى التملـق للحكـام الظـاملني        .9

 املتسترين باسم الدين.

يف يوم األربعني ـ  وخالصة األمر إن من كان يف كربالء املقدسة ـ الظرف املكاين ـ و  
فقد مجع عاملي التكامـل املنشـود شـرط امسـتعداد املسـبق للتكامـل        .الظرف الزماين

فمن يكون لأل ذلـك  س حبقوم عارفالالفرد  ن يكون وأمسيما حب اهلل ورسولأل وأهل بيتأل 
 يكون قاب قوسني من التكامل املقصود.

 

 فما هو التكامل المقصود؟

اإلنسان منذ أن ُوجد على ظور هذا الكوكبس والسعادة التكامل فطرة ُجبل عليوا 
غايتأل الو يسعى إليواس وهو دائب السعي وراء ما حيّقق لـأل اهلـدفس ويوصـلأل إىل غايتـأل     

 القصوى.

ومن بديويات اإلميان باهلل واليوم اآلخر أّن أمّت سعادة وأكملوا لإلنسان هـي القـرب   
عظمل نعماؤ  ـ ألّنأل الكمال املطلق. وهـذا   من اهلل تعاىل والوصول إليأل ـ جّلل ِمؤ  و 

س فوو (1)قال سبحانأل: ﴿َوَأنَّ ِإَلٰى َربَِّك اْلُمن َتَوٰى﴾ سهو أمسى هدف ُخلق اإلنسان من أجلأل

                                                           

 .42(س اآلية: 53ن الكرمي: سورة النجم )ِالقر (1
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عّز وجّل غاية ليس بعدها غايةس وهدف ليس وراء  أّي هدف. إّم أّن اإلنسان عاجز عن 
احلاجة طوال مسريتأل يف هذ  النشأةس إىل  الوصول بنفسأل إىل الكمال املنشود لأل. فوو دائم

َمن يأخذ بيد  ليدّلأل على غايتأل املطلوبةس وهدفأل الذي يسعى إليأل. من هنا نشأت احلاجة 
إىل الدينس ألّنأل السبيل الوحيد يف وصول الناس إىل غايتومس فكان من لطف اهلل سبحانأل 

لَّـا َيُكـوَن لملنمـاِس َعَلـى اللَّـألم ُحجمـةن َبع ـَد        أن أرسل إليوم ﴿ُرُسللا ُمَبشِِّريَن َوُمن ـذمِريَن لمئَ 
﴿َربمَنـا َلو َلـا    س هداة إىل اهلل سبحانألس وأدّمء على مرضاتألس ولئاّل يقول أحـد: (1)الرُُّسِل﴾

س وهكذا شرعل الرسامت (2)َأر َسْلَل ِإَلي َنا َرُسوللا َفَنتمِبَع َِياتمَك ممن  َقب ِل َأْن َنذملَّ َوَنخ َزٰى﴾
تترى على الناسس كّلما استكملل رسالة أهدافوا أعقبتوا ُأخـرى أوسـع منـوا وأمشـل     

  .(3) لتلبية حاجات األمم ومتطّلباهتا

هداية اإلنسـان إىل طريـق    (عليوم السالم)يتلّخص اهلدف الرباين من بعثة األنبياء و
كمالأل الوجودي ومنائأل امجتماعي. فكل مفردة من مفردات هـذا الكـون إمنـا تسـري إىل     
ذروة كماهلا ومنّوها مبا أودع اهلل فيوـا مـن مقّومـات الكمـال ومسـتلزماتألس ومـن هـذ         

ن ُوم  َيت ُلو َعَلي ِوم  َِياتمـألم  )ُهَو الَّذمي َبَعَث فمي األممِّيِِّنَي َرُسوم مم املستلزمات هداية األنبياء لأل.
 .(4)َوُيَزكمِّيِوم  َوُيَعلمُِّمُوُم اْلكمَتاَب َواْلحمْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ممن  َقب ُل َلفمي َضالٍل ُمِبنٍي(

( هي تالوة ِيات لى اهلل عليأل وِلأل)ص حممدفاآلية واضحة اإلشارة إىل أّن موّمة النيب 
 واحلكمةس وتطوري الناس وتنميتوم. اهلل على الناسس وتعليموم الكتاب

                                                           

 .165الكرمي: سورة النساءس اآلية: ن ِالقر (1
 .134(س اآلية: 20ن الكرمي: سورة طأل )ِالقر (2
ــال) (3 ــدريس كم ــدري   2011احلي ــال احلي ــع الســيد كم ــى موق ــل امنســاينس حبــث منشــور عل  (: التكام

http://alhaydari.com. 
 .2ن الكرمي: سورة اجلمعةس اآلية: ِالقر (4
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 )صلى اهلل عليأل وِلأل( مصادر التشريع هي كتاب اهلل وسنة رسول اهلل على إعتبار إن
أي ليس يتكلم هوا  وشووتألس إمنا يتكلم مبـا   (1)ألنأل تعاىل قال: }َوَما َينطمُق َعِن اهلوى{

صـلى  )ل خامت اَمنبياء واملرسلني س ون يرح(2)}ِإْن ُهَو ِإمَّ َوح ٌي يوحى{ :يوحي اهلل إليأل
 إّم وقد اكتملل معان الدين اممسالمي احلنيف بأبعادهـا املختلفـة   (اهلل عليأل وِلأل وسلم

وبعـد   (3)اليوُم أكملُل لكم دينكم وأمتمُل عليكم نعمو ورضيُل لكم اممسالم دينـال( )
سلم مصادر التشريع الو متام الدين واكمالأل وحتديد الرسول اخلامت صلى اهلل عليأل وِلأل و

أمر ها اهلل تعاىلس ليس مثة أحد ميتلـك حـق الزيـادة أو النقصـان يف أمـر الـدين القـومي        
 وشريعتأل السمحةس ومن حياول ذلك فوو مبتدع ومفتٍر. 

 (عليأل السـالم )وهذا اخلطر هو الذي خياف منأل على امسالمس ولكن بربكة احلسني 
امسالمس وأوجـد خنـدقا بـني التشـريع واحلجيـةس       وةورتأل وشوادتأل رفع هذا اخلطر عن

هو توعية عامة النـاس اىل ان   (عليأل السالم)ةار ةورتأل ِومن  وأيقظ املسلمني من سباهتم.
س حيث اةار سبط النيب امسالم احلقيقي هو غري ذلك السائدس بل على العكس منأل متامال

م احلقيقـي لكـي م ينخـدع بـأقوال     انتبا  اجملتمع ِنذاك اىل امسال (صلى اهلل عليأل وِلأل)
الظاملني الذين م دين هلمس والـذين كـانوا يطمسـون حقيقـة امسـالم باسـم امسـالمس        
وليعلموا أن امسالم احلقيقي يعين التسليم ألمر اهلل ويتطلب ان م يشرك معأل أحـدال يف  

عليأل السـالم  عبادتألس وان تكون امطاعة منحصرة يف اهلل ومن ميثلأل حقالس واظور احلسني 
بثورتأل للجميع حقيقة احلّب والتعلق الصادقني وأّن مـن الواجـب أن يتعامـل امنسـان     
بطور يف ساحة انّبةس ويطرد عنأل كل ما هـو انـاين وذايتس وأن يقـدم روحـأل علـى طبـق       

                                                           

 .3 ن الكرمي: سورة النجمس اآلية:ِالقر (1
 .4ن الكرمي: سورة النجمس اآلية: ِالقر (2
 .3ن الكرمي: سورة املائدةس اآلية: ِالقر (3
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لزوار احلسني عليأل السالم يف أربعينيتأل  لذلك كان س(1)امحسان للمحبوب وعلى طريقأل
واستمرارها عرب امجيـال. ونصـرة   س بقاء هنضتأل دور أعمق امةر يف املتجددة يف كل عام 

 لدين اهلل وملذهب ِل البيل.

عليأل )من أعظم ِيات اخللود هي زيارة األربعني لإلمام احلسني وتعد زيارة امربعني 
ول وأعيل األوهام وأعجزت األقالمس وأذهلـل العـان   فإن هذ  اآلية أهرت العق (السالم

وهلـا   بأسر  وحتّير يف كنووا العلماء وتلعثم يف بياهنا البلغاءس فلوا هدير لعشـاق ديـن اهلل  
اعجب العيننيس وفيوـا أعظـم صـور اخللـود حيـث يزحـف        رننٌي بني اخلافقيني ونورال

ن يسريوا على درب الكرامـة حنـو   املاليني من البشر من الذين أحبوا دين اهلل وأقسموا ا
مام احلسـني  قبلة العاشقني هلل ومالذ احلائرين وكعبة الصابرين سيد شباب أهل اجلنة اإل

 أناسـال مـن كافـة امديـان واملـذاهب والطوائـف      يف ذلك الزحف  دس فتج(عليأل السالم)
السـماء  ومجيعوم اشتركوا يف عشق الكرامة واإلباء فوم يسريون وعيوهنم تلمح بريقا يف 

  .(2) خيربهم ببشرى رضا رها وحسن كماهلم  حنو مسو العلياء

وهنا يكمن التكامل يف رضا اهلل وامميان بدينأل القومي وبكتابأل الكرمي الذي نزل على 
الرسول الكرمي )صلى اهلل عليأل وِلأل( الذي حافظ على بقائـأل احلسـني )عليـأل السـالم(س     

 بتضحياتأل بطف كربالء.  

                                                           

 (: امسالم حممدي الوجود...حسيين البقاءس مقالة منشورة يف موقع وكالة أنباء براةا2013( عبد اجلبارس حازم )1
http://burathanews.com. 

ــد ) 2 ــنيس مون ــينية       2012( ِل حس ــة احلس ــع العتب ــى موق ــور عل ــال منش ــنيس مق ــام احلس ــة امم (: هنض
http://imamhossain.org/arabic/forty-25/17247. 
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 الكمال اإلنساني:حقيقة 

لحياة الفردية وامجتماعيةس ويريد منأل أن يعـيش حياتـأل   لإّن اهلل وضع صيغة معّينة 
وفقال هلذ  الصيغة الربانيةس الـو تضـمن لإلنسـان كمالـأل وسـعادتأل يف الـدنيا واآلخـرة.        
وتكامل حياة اإلنسان هو بناؤها على أساس الصيغة الربانيةس بنحـو تتطـابق فيـأل حيـاة     

 ن مع هذ  الصيغةس وتكون جتسيدال بشريال واجتماعيال هلا.اإلنسا

ترك ما هنـى اهلل عنـألس وهـذ  هـي     بوالتطابق بني حياة اإلنسان وإرادة اهلل يكون تارةل 
انّرمات واملكروهات. ويكون تارة أخرى بالقيام مبا أمر اهلل بـألس وهـذ  هـي الواجبـات     

امل أبعاد حياة اإلنسـان. فلـيس فيوـا مـا     واملستحّبات. وباجلمع بني هذين انوَرين تتك
وإعمـار   يغضب اهللس من الناحية السلبيةس ومن الناحية اإلجيابية: جند فيوـا مـا أراد  اهلل.  

س هذا التطابق بني الفعل اإلنساين واإلرادة الربانيـة.  رالكون واجملتمع مشروط يف واقع األم
تطـابق يـؤدِّي إىل خـراب احليـاة     م إعمار بدون هذا التطابق. بـل العكـسس إّن عـدم ال   

 اإلنسانية والكونيةس يف الدنيا واآلخرة.

 أركان التكامل االنساني

خلق اهلل اإلنسان وأودعأل القدرة والقوة على حتقيق اهلدف املنشود وعّبد الطريق لأل 
أرسل لأل أنبياء  وأقام حججأل على عباد س فأوضحوا منواجأل وارشدوا اخللق اىل كل ما  و

 وم ورشدهم وكماهلم.فيأل صالح

وميكن لكل مفكر البحث يف اآليات الكرمية والروايات الشريفة ليتضـح لـأل جبـالء    
إن تكامل األفراد تكامـل اجملتمـع كـوهنم    فكافةس وبالتأكيد  ةصعدعوامل الكمال على األ

 اللبنة األساسية يف البناء امجتماعي.

 ة هـي أركـان ةالةـ  ولكن هناك  كثرية هي الروايات الشريفة املبينة ألركان التكامل 
مّثلل القمة يف الكمال متمثلة باحلديث الشريف الوارد عن اإلمام بـاقر علـوم األولـيني    
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الكمال كل الكمـال: التفقـأل يف   »حيث قال:  (عليوما السالم)واآلخرين حممد بن علي 
 .(1) «الدينس والصرب على النائبةس وتقدير املعيشة

 الدينالركن األول: التفقه في 

فقأل األمر فقوال: أحسـن إدراكـأل. يقـال: فقـأل عنـأل الكـالم وحنـو :        »قالوا يف اللغة: 
وهذا الركن بديوي مبا ان اإلسالم أوجد ِلية الكمال فالبد من فوـم اإلسـالم    .(2)«فومأل
ليمكن تطبيقأل ومن مث حتصيل مثرتأل املنشودةس ومن هنا جند الروايات الشريفة بعثل  أومل

مسيما العلوم الدينية وجعلتوا يف قمة العلوم من حيث الشرفية بل إن  حنو طلب العلم
كتب الروايات الشريفة وكذا كتب األخالق أفردت بابال خاصال يف هذا املضمار وسـنورد  

طلـب العلـم    : »(صلى اهلل عليأل والـأل )قال رسول اهلل  من تلك الروايات املباركة: البعض
 .(3) «فريضة على كل مسلم ومسلمة

فقوـأل يف   الإذا أراد اهلل بعبـد خـري  : »(عليأل السالم)وعن أيب عبد اهلل اإلمام الصادق 
 .(4) «الدين

س على خطـأ جسـيم  ن كل ما خيالف أهل البيل عليوم السالم فوو إمن البديوي و
قد ألقى حببالأل ومكر  أوساطنا يف الوقل الراهن يف خمتلف اجملـامت   طأ اجلسيموهذا اخل

اأُلطر الفكرية والقوانني الوضعية املتحكمة يف تنظـيم الشـعوب فمـثالل     احلياتية مسيما
ة خيضـع لقـوانني وضـعية خمالفـة يف اجلملـة لتعـاليم العتـرة        يالغالبية الشيع والعراق ذ

الطاهرة صلوات اهلل عليواس وما هذا إم بسبب امبتعاد عن النوج النمري الصايف العذب 
اق بل العان امجع لن يرى السعادة والرفا  والتطور احلقيقي للقوانني اإلهليةس وباجلملة العر

                                                           

 .213. وحتف العقول ص32س كتاب فضل العلم ص1الكايف الشريفس ج (1
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 .20من كتاب العلم ح 9باب 32س ص2حبار األنوارس العالمة اجمللسيس ج (3
 .32س ص3باب صفة العلم وفضلأل وفضل العلماءس ح 1الكايف الشريفس ج (4
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للكمال املنشود إم بالعودة إىل القوانني اإلهلية املبيمنة من قبل أهل بيل العتـرة والرسـالة   
فزيارة احلسني )عليأل السالم( موما كان نوعوـا املطلقـة منـوا أم زيارتـأل      عليوم السالم.

م عاشوراء أم يوم امربعني جيـب أن تكـون مـذكرةل بـأن     )عليأل السالم( يوم اجلمعة أو يو
الذي جرى عليأل وِل بيل النبوة يف واقعة الطف إمنا هو لتفقوأل )عليأل السـالم( بالـدين   
واميانأل املطلق باهلل وبكافة تعاليمأل. حبيث إنأل ضحى بكل غايل يف سبيل إعـالء كلمـة اهلل   

 أكرب إىل يومنا هذا.

 

 النائبةالركن الثاني: الصبر على 

الصرب وهو ةبات النفس وعدم اضطراها يف الشدائد واملصائبس بأن تقـاوم معوـاس   
 .(1) ةحبيث م خترجوا عن سعة الصدر وما كانل عليأل من السرور والطمأنين

تكامل اإلنسان أكثر كان ذلك يف درجة صرب  حيث يكون رضـا  مبـا نابـأل     نوكذا إ
فرحال بذلك ملتذال بأل مبتوجال فكل ما يرد من انبـوب حمبـوب وقـد بشمـر اهلل سـبحانأل      

الَّـذميَن ِإَذا    وامتحانأل عرب نوائب الزمان قال تعاىل: )َوَبشِِّر الصماِبِريَن ئألالصابرين يف ابتال
ُمصميَبةن َقاُلوا ِإنما لمّلـألم وِإّنـا ِإَليـألم َراِجُعوَن*ُأولئمـَك َعَلـي ِوم  َصـَلَواٌت ممـن َربِِّوـم           َأَصاَبت ُوم 
 .(2)َوَرح َمةن(

من الزنعات الفذة الو تفرد ها سيد الشوداء الصـرب علـى نوائـب الـدنيا وحمـن      و
اميامس فقد جترع مرارة الصرب منذ أن كان طفالس فرزم جبـد  وامـألس وشـاهد امحـداث     
الرهيبة الو جرت على أبيألس وما عانا  من انن واخلطوبس وجترع مرارة الصرب يف عود 

                                                           

هجريـة   1422جامع السعاداتس العالمة حممد مودي النراقيس منشورات امعلمي بريوت الطبعـة السـابعة    (1
 .281فصل الصرب ص 3ج

 .157-155سورة البقرة: اآليات : ن الكرميِالقر (2
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لألس وغدرهم بألس حىت ارغم على الصلحس وبقي معـأل   أخيألس وهو ينظر إىل خذمن جيشأل
جثمانـأل جبـوار جـد      يمعاوية بالسمس ورام أن يـوار  يليشاركأل يف حمنأل وِممألس حىت اغت

 فمنعتأل بنو امية فكان ذلك من أشق انن عليأل.

ومن أعظم الرزايا الو صرب عليوا أنأل كان يرى انتقاض مبادم امسالمس وما يوضع 
ن امحاديث املنكرة الو تغري وتبدل شريعة اهللس ومـن الـدواهي الـو    على لسان جد  م

وتواكبل عليأل  عاناها أنأل كان يسمع سب أبيأل وانتقاضأل على كل هذ  الرزايا واملصائب.
انن الشاقة الو متيد بالصرب يف يوم العاشر من انرم فلـم يكـد ينتـوي مـن حمنـة حـىت       

س فكان يقف على الكواكب املشرقة من أبنائأل وأهـل  ممتطوف بأل  موعة من الرزايا واآل
 بيتألس وقد تناهبل السيوف والرماح أشالءهم فيخاطبوم بكل طمأنينة وةبات:

 " صربا يا أهل بيوس صربا يا بين عموموس م رأيتم هوانا بعد هذا اليوم "

وقد بصر شقيقتأل عقيلة بين هاشمس وقد أذهلـوا اخلطـبس ومـزق امسـى قلبـواس      
 .فسارع اليواس وأمرها باخللود إىل الصرب والرضا مبا قسم اهلل

ومن أهوال تلك الكوارث الو صرب اممام عليوا أنأل كان يرى أطفالأل وعيالألس وهـم  
يضجون من أن الظمأ القاتلس ويستغيثون بأل من ألـيم العطـش فكـان يـأمرهم بالصـرب      

 يوا أمرهم بعد هذ  انن احلازبة.ل الووامستقامةس وخيربهم بالعاقبة املشرقة الو يؤ

وقد صرب على مالقاة امعداء الذين ملئل امرض مجوعوم املتدفقـةس وهـو وحـد     
يتلقى الضرب والطعن من مجيع اجلواتس قد تفتل كبد  من العطش وهو غـري حافـل   

 .لقد كان صرب  وموقفأل الصلب يوم الطف من أندر ما عرفتأل امنسانيةس بذلك كلأل
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ها أي انسان مومـا تـدرع بالصـرب والعـزم وقـوة       ية من رزايا  لو ابتلإن أي واحد
( ن يعن مبا ابتلـي  ليأل السالموهنل قوا  واستسلم للضعف النفسيس ولكنأل )عالنفس أل

 .(1) بأل يف سبيل الغاية الشريفة الو مسل بروحأل أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب

يف مسريهتم املليونية العلنية يف وقتنا احلاضر وجند زوار أربعينية أيب عبد اهلل احلسني 
أو مسريهتم السرية يف زمن النظام السابق إمنا جيسدون صورة من صـور الصـرب املتمثلـة    
ببعد املسافة بني املناطق الو جاءوا منوا وبني الضريح املقـدس ومشـقة السـفر وعنـاء     

أة قبـل الرجـلس املـريض    الطريق ويتقدهم الصغري قبل الكبريس الشيخ قبل الشابس املر
فليس يف األرض ما يشبأل مشود ماليني السائرينس مشيال  قبل املعاىفس املعاق قبل السليم.

على األقدامس مستصحبني معوم األطفال والشيوخ والنساء واملرضى وذوي امحتياجات 
م يبـالون حبـرارة الشـمس وعواصـف      أو أكثر كيلومترالس 600اخلاصةس مسافة تتجاوز 

ارس وم تساقط األمطـار وبـرد الثلـوجس وم يـأهون بسـيارات اإلرهـابيني املفخخـة        الغب
وعبواهتم الغادرةس وهو تعبري صادق عن عمق ارتباط هذ  احلشود املليونية باإلمام سـيد  

 الشوداء )عليأل السالم(.

 

 الركن الثالث: تقدير المعيشة

إسـراف أو تبـذير فـإذا امـن     مبع ى اإلنفاق وفق القدرة مبا يناسب وضعأل املايل بـال  
اإلنســان احلاجــة اطمــأنس فاملــال ضــروري لتلبيــة احلاجــات وامســتغناء عــن النــاس  

 وامستقاللس فاحلاجة إىل الناس خالف الكمال حيث انأل نقص.

                                                           

ــأل الســـالم )     1 ــل اممـــام احلســـني عليـ ــن مثـ ــدة     2014( مـ ــع عقيـ ــى موقـ ــور علـ (: حبـــث نشـ
https://www.aqaed.com. 
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فوذا خالف الكمـال   الأساس الهذا لكن م ينبغي ان يكون الطلب للمال غاية وهدف
ريب يف عدم كون املال واجلـا  كمـاملس ألن القـدرة    أنأل م »احلقيقيس قال بعض العلماء: 

وامستيالء على أعيان األمـوال بوجـو  التصـرف وعلـى القلـوب واألبـدان بالتسـخري        
وامنقياد ينقطع باملوتس فمن ظن ذلك كمام فقد جول. فاخللق كلـوم يف غمـرة هـذا    

ن األمـوال بسـعة   اجلولس فاهنم يظنون ان القدرة على األجساد بقور احلشمةس وعلى أعيا
الغ ىس وعلى تعظيم القلوب بسعة اجلا  واملال. وملا اعتقدوا كون ذلك كمام أحبو س وملا 
أحبو  طلبو س وملا طلبو  شغلوا بأل وهتالكوا عليألس فنسوا الكمال احلقيقي الذي يوجـب  

مـا  . فينبغي الطلب مبقدار حاجة امنسان او ك(1) «القرب من اهللس أعين العلم واحلرية..
 «.اكف ها نفسي عنك وعن الناس»عرب اإلمام عليأل السالم: 

العلم والصـرب وتقـدير املعيشـة     ةإن أركان الكمال كل الكمال ةالةيتبني ا تقدم ومم
 .فان اجتمعن بلغ اإلنسان مصاف الكمال اإلنساين احلقيقي وفق احلديث الشريف

وآلبائـأل وأبنائـأل الّطـاهرين     عود بالومء لإلمام احلسـني )عليـأل السمـالم(   لل الجتديدو
س تزحف املاليني من شىت بقاع العان حنو قبلة اآلباء لزيارة سيد الشوداء )عليوم السمالم(
 )عليأل السالم(.

إن عمق امنتماء لكربالء ينبغي أن يدفع املـؤمن اىل بلـورة حبـأل لسـيد الشـوداء      و
رفيعس ونصرة املظلـومس   )عليأل السالم( اىل كلمة طيبةس وعمل صاهس وعلم نافعس وخلق

وإصالح ما فسد من أمور الناسس ومد يد العون للمحتاج والضـعيفس ورعايـة األيتـام    
واألراملس واختاذ كبري املسلمني أبال وأوسطوم أخال وصغريهم ولـدالس والنظـر اىل النـاس    

ذ على أهنم إما أخ يف الدين أو نظري يف اخللقس وإن عاشوراء هنضة إصالحية ن تتوقف من
س وإن ساحة الفوز واخلسارة ما زالـل مفتوحـة للجميـعس    (هـ 61 )أن انطلقل يف العام

                                                           

 .359ص 2جامع السعاداتس مصدر سابقس ج (1
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كما أن عوامل الفوز واخلسارة حتيط اجلميعس وهذا ينبغـي أن يكـون حاضـرال يف قلـب     
 .وعقل ووجدان الزائر
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 الزيارة األربعينية مسيرة للتكامل االنساني
 في تحقيق التحول 

من الممارسة الشعائرية الدينية الطائفيه الى وعي  

 عالمي

 

 

 

 

 المدرس الدكتور ستار جبار راضي

   كلية اآلداب -الجامعة المستنصرية 

 



﴿320﴾ 
 

  



﴿321﴾ 
 

 المقدمة

للظاهرة الدينية عمقال واقعيال فكرا وسلوكا لدى امنسان منذ فجر اخلليقة ومن هذا 
حضارهتا ورقيوا يف التطور التقين وعلى تنـوع  املنطلق امتازت اجملتمعات مبختلف درجة 

دياناهتا مبمارسات شعائرية تتماشى مع ما ميلي عليوا امياهنا وأضحل جزء م يتجزءا مـن  
حقيقة هذا امميان بتمظوراتأل يف الواقـع املعـيش. وعليـأل فـال ميكـن جتاهـل مثـل هـذ          

طورت وعيال باهلوية التظاهرات الو تساهم يف بلورة وعي اخالقي عال من جوة وكذلك 
الثقافية الدينية جملتمع ما يف وقل معني من جوة ةانية أي سلوك ديين م يصادر احلياة بل 

 مينحوا زمخا قل نظري .

" (1)تعترب الكثري من هذ  الطقوس مناسبات " متاسك اجتماعي وهلا وظائف بنائية 
عل خالق يسـاعد امنسـان   ورفد  الفعل امنساين بطاقات جديدة اذا ما اعتربنا الدين كف

على امنتقال بالدين من  رد فعل خالص فردي يف اوقات امزمات الو تلـم باألمـة اىل   
فعل ةوري يكسر قيد العبودية وينشد العدالة امجتماعية يف حركة اصالح جذرية كمـا  
نشود ذلك كل عام منذ قيام احلسني باخلروج على طغيان السلطة والسـلطة الباغيـة يف   

 رن امول اهلجري.الق

احاول يف ورقو هذ  الفات النظر لظاهرة جديرة بامهتمام واملالحظة والدرس من  
لدن علماء امجتماع الديين والو بدأت منذ قـرون خلـل ام وهـي الزيـارة امربعينيـة      
لكعبة الشوداء وأيب امحرار. كيف ميكن ملسرية التكامل امنسـاين هـذ  ان تتحـول مـن     

لشعائرية اىل وعي ديين يسقط فيأل امنفصال بني اجلانب الفـردي واجلمـاعي؟   املمارسة ا
ومن مث يتجلى فيأل التالحم بني السلوك والنظر ليستمد اسـتمرار  مـن قـدرة املمارسـة     

                                                           

( د. علي ليلةس "الدين واحلاجة اىل التماسك امجتماعي.. دور الرمز يف امديان عموما"س  لة عان الفكرس ع.  1 
 .  43س ص. 2012س يناير /مارس40س اجمللد 3
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الشعائرية على حتويل امميان لسلوك يتماشى مع طاقـات الـدين يف احلفـاظ علـى رفـد      
سيا يف مسرية التكامل امنساين دون ان تنغلـق  اسا اجملتمع بأخالقيات عالية لتصبح فعال

يف حس طائفي ضيق وختسر دفقوا احليوي وقابليتوا على حتقيق امستمرارية يف السـري  
على النوج احلسيين الذي كان وما زال السبب الرئيسي يف اجيادها ام وهـو جتلـي احلـق    

وترسـيخ النظـام    كلأل يف شخصية اممام لينتفض على استالب امنسان من خالل اقرار
السلطوي القمعي الغاشم الذي انربى ناربتأل وإفوام امخرين مقدار املسؤولية امخالقية 
امللقاة على رمز اممة اذا شئنا ان نتحدث عن املسـرية كظـاهرة اجتماعيـة دون التأكيـد     
فقط على اجلانب الغييب وامرادة امهلية الو شاءت ان ترى يف احلسـني شـويدا لريتقـي    
ألعلى مراحل التكامل امنساين من خالل التضحية بالنفس من اجل تعديل العوج الذي 

 ان باألمة واستباح حرماهتا من خالل جتاسر السلطة الظاملة على تدنيس املقدسات.

م أسعى يف ورقو هذ  للمخاطبة بلغة منربية يف الترغيب على امجر والثواب دون 
الدينية مع التشديد على انعكاساهتا امجتماعيةس احاول  للظاهرة اقصاء البعد الروحي  

قدر اممكانس واسأل اهلل التوفيق يف ذلكس التأكيد على هنج التكامل امنساين يف القضـية  
كوهنا ظاهرة وعي ديين هلا بعدها امجتماعي وفعاليتوا يف صياغة مواقف حياتية من قيم 

يصدر احكاما على ظاهرة جتاوزت امفـاق   احلق يف التجربة املعيشةس ألنأل ليس مثلي من
يف هنجوا الثوري واإلنساين واملعريف وحتقيق ما ارادت حتقيقأل على يد قائدها اوم وعلـى  
يد اتباعأل ةانيا يف حتقيق امنتصار على قوى الظلم و الطغيان ولو بعد حني و ما املسـرية  

انتصار احلسني والقـيم الـو    الو ترتقي اىل اعلى التالحم مع الرمز إم دليل قاطع على
 بذل موجتأل دوهنا. 

وسنتناول يف هذ  الورقة بعض نات تشكل جزء م يتجزأ بدءال من العنوان مـرورا  
سريعا بتاريخ التظاهرة الروحية وحسوا امنساين وكذلك املوقف الذي يقفأل إزاءها بعض 

ية القمـع وأشـكال العـداء    من يرى اهنا هتدد  وم سيما ما عانتأل الزيارة بعد اهنيار صـنم 
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اجلديد مث العروج على تنامي الزيارة يف تكاملوا امنساين وسعة افقوا العاملي لنتوقـف يف  
 اخلامتة على الرؤية املوضوعية للزيارة يف حتقيق هذا التحول.  

انطالقا من عنوان اعمال ملتقى اللطف الذي قد يشري هذ  املرة تعميما م خيلو من 
التباس للمتلقي الذي ن يكن على متاس تام مع احلدث  التأسيسي الذي كـان ومـا زال   
األصل يف اقامة شعائر هذ  الزيارة. اذا نفترض ومتاشيا مع امهـداف املرسـومة وبشـكل    

الذي تنطلق و تتحرك فيأل أي امفق املكاين للتواجد التارخيي دقيق أيضا على جتاوز احليز 
للمسلمني من شيعة العراق. وهنا م اقصد على وجأل التحديد املفووم الطائفي الضـيق  
بل اسعى لتسليط الضوء على امهية اتباع مذهب ال البيل لتبنيوم هلذ  الشـعرية بـل و   

هرة تعبديـة دون ان ختلـو مـن بعـد     اجياد السبل الكفيلة يف دواموا منذ قرون خلل كظا
ةقايف ووعي حضاري بقيم احلق يسوم يف تكوين بعض من خصائص هويـة املسـلم يف   
العراق املنفتح على امخر من خالل تكريس ظاهرة دينية م ميكـن عزهلـا عـن الظـاهرة     

 امجتماعية مع التأكيد على عدم املساس ببعدها األخروي. 

اىل التالشي اذا ما نظرنا بعني امنصـاف اىل حصـيلة   وهذا املتباس يف طريقأل اذن 
الوجود الشيعي يف التركيبة الدميغرافية للسكان يف العراق. وبالتايل اسوم هـذا التواجـد   
وسوف يسوم ابدا يف التأكيد على الدور امستثنائي املتبادل الذي يلعبأل يف مـنح الـزخم   

ل دورا رئيسـيا يف بلـورة رؤى جديـدة    هلذ  الزيارة والتسلح مببادئوا. يلعب هـذ  التبـاد  
تتماشى مع الصريورة التارخيية للتحومت امجتماعيـة علـى مجيـع امصـعدة انليـة و      
امقليمية دون ان نغفل البعد العاملي هلذا املد بفعل التطور اهلائل يف  ال امتصـامت و  

 حتول العان اىل قرية صغرية.

يف مستوى امداء يف الزيارة امربعينية احرج فما حيدث يف العراق من هنضة شعبية  
الكثري من الزعامات امسالمية وغريها رغم انأل ن يلق تغطية تناسب حجم املناسبة الـو  
تثري عدم امرتياح لدى الكثري من املراقبني من املسلمني ام من غريهـم. مـا يعنينـا امن    
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العقائدية الـو تسـتمد    ةملمارسليس امنشغال مبن م ينظر نظرة موضوعية إلحياء هذ  ا
مشروعيتوا من اسباب قيام الثورة التصحيحية الو كانل وما زالل كما اسلفنا امسس 

 الو اعتمدهتا هذ  الزيارة مستمرارها. 

 ولى في الزيارة األربعينيةالبدايات األ

املومة الو طبعل بطابعوا شعبال ما يف بقعة  ثكما هو معروف لكل متتبع  لألحدا
ما ويف ظرف ما ان للتاريخ دورا هاما يف تفسريها من خالل البحث يف اصوهلا وجذورها 
التارخيية اذا اعتربنا واقع الزيارة امربعينية كظاهرة تسعى إلحياء تاريخ مومـش ومتثيـل   

ن يبقى خارج التاريخ.  رغـم انـأل"   تارخيي منعطافأل فارقة يف تاريخ اممة اراد لأل البعض ا
لكننا نكاد نقطع  س(1) احلدث الذي بلغ من الدراماتيكية ما يفقد امنسان تقنياتأل املعرفية"

باليقني الذي م خيامر  شك بأنـأل م ميكـن فوـم واقعـة الطـف دون امحاطـة جبـذورها        
 ة كربالء؟ التارخيية. أذن هل هناك سند تارخيي  هلذ  الزيارة الو انتجتوا مذحب

رغم إن املقام م يتسع للخوض يف املسار التارخيي لنشوء الزيارة مـن خـالل كتـب    
التاريخ او تلك الكتب  الو هتتم بأدبيات الطائفة أوم وكتب املسلمني ةانيا لكين وجدت 

 لزاما ان اوضح دون اطناب السند امخالقي يف قيام هذ  املسرية وبداياهتا اموىل. 

ون من صفر يف العام اهلجري ذكرى مرور اربعني يومـا علـى قمـع    يصادف العشر
ةورة احلسني الو انتول باستشواد  مع مجع مؤمن ةائر من ال بيتأل وأصـحابأل يف العاشـر   
من حمرم احلرام من سنة احدى وستني للوجرة دون ان تنتوي اىل امبد. هلذا بعد اخلطب 

ملوالني آلل بيل النبوة خصوصا مضـى  اجللل الذي ترك كسرا يف ضمري اممة عموما وا

                                                           

(  ادريس أحلسيينس لقد شيعين احلسنيس امنتقـال الصـعب يف املـذهب و املعتقـدس منشـورات دار امعتصـام       1
 .297هجريةس ص 1415للطباعة والنشرس 
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املسلمون الشيعة  امجتواد يف اقامة مراسم عزاء كاستمرار لعزاء ايام عاشوراء وذلك من 
 خالل ممارسات وشعائر خاصةس وهو ما عرف تسميتأل ب )زيارة األربعني( 

يؤكد بعض املوتمني بتاريخ الزيارة امربعينية ان اول من جتشم عنـاء الزيـارة لقـرب    
اإلمام احلسني)عليأل السالم( بعد استشواد س هـو الصـحايب اجلليـل جـابر بـن عبـد اهلل       
األنصاريس القادم من املدينة املنورة وان زيارتأل تزامنل مع اليوم العشرين من صـفر مـن   

 اهلجري. 61العام 

فقد اورد الشيخ املفيد يف حبار امنوار التوكيد على وفود جابر امنصاري على زيارة 
 واحلـديث وقال عطاءس والصمحيح عطية العويفس أحد رجـال العلـم   اممام احلسني: " قرب

روي عنأل أخبار كثرية يف فضائل أمري املؤمنني)عليأل السالم(س وهو اّلـذي تشـّرف بزيـارة    
 احلسني)عليأل السالم( مع جابرس كما ذكر ذلك الشيخ عباس القمي يف الك ى واأللقاب.

فلّمـا وصـلنا    صـفر اهلل يـوم العشـرين مـن     بن عبديقول عطّية: "كنل مع جابر 
ولبس قميصال. مث ذكر الّزيارة الو  بشريعتواالغاضرّية ـ املقصود أرض كربالء ـ اغتسل   

 .(1)زار فيوا اإلمام احلسني)عليأل السالم("

وتنقل الكثري من املصادر التارخيية بان هذ  الطقوس مسيـل بزيـارة امربعـني ألهنـا     
 تزامنل يف العشرين من صفر الذي متل فيأل الزيارة. 

ما يعنيين هنا ليس اخلوض يف التحقيق يف وقتوا الـذي شـود اخـتالف وتبـاين يف     
لبدء ما يثري امهتمام وجوات نظر املختصني بدراسة تارخيية الزيارةس ألين كما اسلفل يف ا

يف هذ  الزيارة الو م يقلل من شأهنا التنوع يف وجوات نظر املؤرخني او اولئـك الـذين   
يسعون إلجياد السند يف املرويات عن التشكيك يف شرعيتواس  بل ما يومـين كوهنـا امـرال    

                                                           

 .99–98س ص.98انظر اجمللسيس حبار امنوارس ج (1
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دقـة يف  واقعال وفيأل من الفائدة و التبصري ونشر الوعي اكثر أمهية من اخلوض يف توخي ال
 أنأل هل جاء التأكيد عليوا ام ن يؤكد عليوا يف املأةور و املنقول؟

أنَّ يـوم   يف تارخييةسم يومين و احلال هذ  على الفرضية الو بنيل على احتمامت  
ن يكن يومال زار بأل أحد قرب اإلمام احلسني)عليأل السـالم(س م موكـب    صفرالعشرين من 

إذال  دملـة   األنصاري والذي يقضي من خالل ما تقدم بعـدم  عبد اهللالسبايا وم جابر بن 
 األربعني".على خصوصّية زيارة هذا اليوم بعنوان "زيارة 

مجيـع   التعامل مـع  منحصر حقيقة  يف إن أهم ما وددت التركيز عليأل يف هذا املقام
العوامل الو ساعدت وعملل على اجيادها وسـامهل يف اسـتمراريتوا واملعطيـات الـو     

اءت ها على مر الزمان. لكي م نتشتل يف خضم امفتراضات التارخيية الو قـد تنـأى   ج
 بنا عن موضوع هذ  الورقة فال بد ان نبحث يف ما وراء تارخيية الزيارة. 

 البعد ما وراء التاريخي للزيارة االربعينية

مم كما اسلفنا القول فيما سبق تستمد الزيارة امربعينية امهيتـوا مـن عظمـة مصـ    
هنضتوا. إذا كان مشروع النوضة احلسينية قام على اسس عديدة تزامنل مـع منعطـف   
خطري يف تاريخ اممة فانأل اسس يف ذات الوقـل اسـتمرار مشـروعيأل النوضـة بأشـكال      
خمتلفة كما سيمر علينا ذلك خالل البحث. وجـد اممـام احلسـني حينـوا ان اخلطـاب      

وي البناء وان علل قيمتأل م جيدي نفعـا مـع ةلـة    الديين املنربي و احلوار احلضاري الترب
". فقد حولل السلطة جزءال كبريال من اجنازات (1)استأةرت باحلكم" وأسرفل يف املعاصي

حيث يشري احلديث اىل ذلك اشـارة علنيـة    –مشروع السماء امخالقي يف بناء امنسان 
اىل حمض تسلط وتسـخري.     –ودومنا تورية " اإلنسان بنيان اهلل لعن اهلل من هدم بنيانأل" 

مناهضة بذلك ارادة السماء الو دأبل على ارساء سلوكيات جديدة و اخالقيات تسعى 
                                                           

( جالل الدين  عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطيس تاريخ اخللفاءس خرج احاديثأل أمحد بن شعبان بـن ايب امحـدس    1
 .174س ص. 2005س 1القاهرةس مكتبة الصفاس ط.
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وم مـن خالهلـا شـخص    للرقي باإلنسان اىل التكامل امنساين يف البيئة اجلديدة الو اسـ 
الرسول امعظم يف حتمل العبء الرسايل يف القيام على أكمل وجأل يف تبليـغ الرسـالة يف    

 بعدها العاملي. 

حىت اذا امت الباري جل تعاىل شأنأل النعمة على رسولأل وإكمال الدين بـدأت بـوادر    
ان يتعقـل  اخلالف يف اجملتمع الذي ترعرع يف كنف الرسول والذي ن يستطع البعض منأل 

مفاهيم امسالم يف العدالة والكرامة امنسانية والدور الرسايل ممة كانل تعيش يف حالـة  
 من التنازع والتشرذم وعدم امستقرار على مجيع املستويات. 

إذن ما هي امسباب الو جعلل من الزيـارة امربعينيـة معينـا م ينضـب لسـلوك      
جتماعي يف بعدها امنساين ؟  ورب سائل مجعي سعى اىل حتقيق وحدة من التالحم  ام

يسأل وقد يكون حمقا يف سؤالأل : أجيوز لنا امبقاء بعد علـى هـذ  الزيـارةس بـالرغم مـن      
ورغم الثقافـة وتوسـع    تالنووض العلمي والثورة املعرفية و التطور يف  امت امتصام

رفة الدينيـة ومعرفـة   ميادين امنثروبوليجيا ليشمل اصغر التجمعات البشرية وبرغم املع
الكون وفتح شفرات كانل ملغزة لقرون خللس على امحتفـاظس بـلس امصـرار علـى     

 ممارسة هذ  الشعرية الو تتمثل يف الزيارة امربعينية ؟ 

لنرد ردا عقالنيا على السؤال بسؤال من نوع اخر. أجيوز ان نتجاهل مجعـا يشـكل   
ت بشيء بربري من خارج التاريخ؟  أيسمح احد مكونات امسالم معرفيا وتارخييا ون يأ

لنا جتاهلنا ان نلغي وجود احلقائق الساطعة؟ أم يكون من امجدر بنا كمسلمني قبل ان 
 نصادر الوقائع ان ندرس سياقوا التارخيي ومعرفة الدوافع الو سامهل يف اجيادها؟

نة يـدلل علـى انـأل    رمبا من م يريد ادراك الوقائع يف بعديوا التارخيي و ساعتوا الراه
يضمر سوء نية يف سؤالأل منذ البدء. وهذا حسب كل ذي عقل معاند للحق وم يريد ان 

 ينظر لألمور بعني امنصاف والعدل. وبانصلة فانأل يصادر الناس حقوقوم.  
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اذا كان هذا جائزال فان السائل يريد كما اسلفنا ان يصادر احـداةا عظيمـة الـل اىل    
عليأل وبالتايل ممكن لثورة احلسـني )عليـأل السـالم( بكـل ةقلـوا أن      هذا احلال الذي حنن 

ندرس معاملوا حتل ذريعة: ان حاكم العصر مفترض الطاعة واخلروج عليأل يعد عصيانال. 
ممكن لنا ان نصف انتفاضة اممام باهنا خروج غري شرعي على حـاكم   سلكن باي مقايي

 املسلمني؟ 

استشواد اممام احلسني )عليأل السـالم( بـان ضـمري    وهنا مبد لنا من املقارنة  بعد 
الشخص املسلم انفتح على حني غرة على هاوية فاغرة تكشفل عـن العـراء العميـق    

: فاملظور الطبيعي لألشياء مكـن ان  (1)لألشياء امكثر الفة حسب تعبري داريوش شايغان
جاز لنـا القـول :    حيجب التمزق العميق الذي اجتاح وعي اممة املخدر. بتعبري اخر اذا

ان التمزق العظيم الذي صحى عليأل الفرد املسـلم املنـوم مغناطيسـيا بـاخلوف امللجـم      
بإحكام وعاظ السالطني واملؤمن جبنة عرضوا السموات واألرض وعدم الرغبة يف فقدان 
كل شيء و احلرص على اخذ كل شيء بسالمة وعافيأل وجد انأل يف حالة انفصام تام مـا  

نما وضع على انك يف اختبار اميانأل الذي نشـد فيـأل اخلـالص الفـردي     كان يؤمن بأل حي
فقط. هلذا جلأت قيادات السلطة الغامشة اىل امستمالة والتوميشس يف ذات الوقلس لتنفيذ 

 املشروع امموي. 

لكن يف احلقيقة هل ميكننا ان خنتزل كل هـذا امضـطراب يف ضـمري اممـة ونقـرأ      
التارخيي ونتجاهل اجلانب امخر الذي اكن الومء آلل بيـل  حاضر الزيارة خارج سياقوا 

النبوة واعتقد متام امعتقاد بأحقية املشروع احلسيين يف ةورتأل؟ أن قراءة كوذ   تساهم يف 
جترد الزيارة امربعينية من امسس النفسية الو سامهل يف انشائوا  يف اطوارهـا التارخييـة   

 املختلفة وأهدافوا امصالحية. 

                                                           

يف مواجوة أحلداةة ترمجة وتقـدمي  د.حممـد الرمحـوينس     ( داريوش شايغانس ما الثورة الدينية احلضارات التقليدية1
 . 208ص.  سالنجفس دار الفكر اجلديدس دون تاريخ
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قيقة تساؤل على هذا املنوال يدعونا اىل اعادة التأمل يف تارخينا الذي نفخـر فيـأل   احل
على اممم كمسلمني قد م يعدو ان يكون  رد سوء تفـاهم بامتيـاز. ألننـا يف احلقيقـة     
نعجز عن اعادة تقييم ماضينا بكل ما فيأل مـن ةغـرات وطمـس لكـثري مـن املعـان. ان       

رقام وامعداد من املسلمني متناسني ذلك الكائن املفرد و امستمرار يف التحدث بلغة ام
املتوحد املتحلق حولأل امخرون وان كان غائبا يف حسابات من م يـرى يف زيـارة كوـذ     
سوى طقس تراجعي او حتريفي ورمبا غري منسـجم مـع القـيم املتوارةـة عـن السـلف       

 الصاه. 

نتعاش يف ضمري األمـة ذات اهلويـة   بيد ان الزيارة امربعينية تعد وقفة تأمل وحلظة ا
املأزومة. ألن جتربة مبثل هذا التفرد وان كانل يف بداية انطالقوا قد ومسل بصبغة طائفيـأل  
اذا ما اردنا ان نستجيب لبعض امخوة من املسلمني الذين يرون هكذا بفعل انتمـاءاهتم  

ضنة اميانية مكانيـة لكـي   الفقوية او املذهبيةس وم مثلبة يف اممر. من مبد للتفرد من حا
يستمر دفق اشعاعأل ويضمن لأل احلماية ويؤكد عطاء من خالل اعالن انتماء بأحقيتـأل يف  

 امعراب عن رؤا  دون أن يصادر امخرس سواء كان اخا يف الدين او نظريا لأل يف اخللق. 

ى يف اطر وهلذا فان الزيارة امربعينية هي جتربة زاخرة بالتوتر وم ميكن هلا إم أن تبق
التاريخ: الزمانية و املكانية. وبالنتيجة فوي تسعى من خالل التجمع املليوين إلحيـاء مـا   
وهن يف ضمري اممة بطرق سلمية أم وهو عـودة لألصـول احلقيقيـة للـدين و املطالبـة      
بالعودة اىل جادة الصواب بعد امحنرافات الو اصابل وتصـيب بعـض مـن يشـذ عـن      

  احلق وقيم بناء امنسان بنيانا حقيقا.السرب وينأى عن صوت 

مع ذلك مرت الزيارة امربعينية حبقب تارخيية خمتلفة تراوحل من انزواء اىل تنـامي  
 كما سنرى يف البحث.  
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 الزيارة األربعينية في أطوارها المختلفة 

وكما أسلفنا يف البدء  تعرضل الزيـارة امربعينيـة منـذ انطالقتـوا اموىل حلقـب      
اىل الدعم الظاهري على كـل مـن     قخمتلفة. امتدت من اناربة العلنية و التضيي وادوار

يتب ى هذ  املمارسات الشعائرية و حيرص على اقامتوا. مسيما تلك احلقب العسرية الو 
مقاها اتباع مذهب ال البيل الذين ينشدون امجر و الثواب الذي م يعـد و م حيصـى   

م للتمسك بالعترة ةانيا و السري علـى النـوج الـذي انتوجـأل     اوم وليربهنوا على موامهت
امئمة امطوار )عليأل السالم(. فقد دأبل الشيعة وحمبو اهـل بيـل النبـوة علـى ارسـاء      
دعائم هذ  التظاهرة يف بعديوا : التعبدي وامجتمـاعي. وواظبـوا علـى سـائر الشـعائر      

ة وكـذلك امبقـاء عليوـا يف  نفـوس     احلسينية ملا هلا من اةر بالغ يف  غرس الروح الثوري
 املؤمنني لتكون تذكرة مستمرة على مقارعة الظلم و اجلور.

وقد اةبتل الوقائع  التارخيية تتابع الثورات  او تلك امنتفاضات الـو تتماشـى مـع    
اخلط الثوري الذي ينشد التغري و امصالح ورفضأل  ألنظمة حكـم قمعيـة مـن خـالل     

  م هتادن يف احلق وم تداهن السلطان اجلائر. امنتفاضات املستمرة الو

هلذا السبب وألسباب أخرى واجول زيارة امربعـني حقـب عسـرية يف العصـور     
اموىل و املتأخرة منوا على حد سواء. جند من الفائدة ان نعرضوا على حنو امجياز ألهنـا  

التالحم احلقيقي  تشكل كل م يتجزأ من تارخيوا الطويل وأطوارها املختلفة لتدلل على
 بني امئمة وإتباعوم يف خمتلف العصور: 

  



﴿331﴾ 
 

 العصر االموي 

الـذي اسـتتب لـأل     واجول يف العصر اممويجيمع املؤرخون بان الزيارة امربعينية 
. فقد تعرض للتنكيل و البطش مـن  اشد املعارضة 132هجرية اىل  41احلكم من سنة 

 السـليب لتطبع ألن ذلك العصر امتاز با  قبل سالطني احلكم امموي كل من سعى اليوا.
اممـام   انتفاضـة تشـويأل   حشد  امعالمي عمد اىلهذا العود املظلل ان  خصائصفمن 

ميثـل امجـاع    كم الذياحلعن  العن الدين و خارج الو اعتبار  مارق)عليأل السالم( احلسني 
املسلمني كما يرون من وجوة نظرهم. متناسني بأهنم هم الذين سخروا مقدرات اخلالفة 
كمغنم هلم دون واعز من تقـوى اهلل أو نشـدان العـدل يف الرعيـة. من اممـويني كـانوا       
يعتقدون أي خروج على خليفة املسلمني امرا موجبال للقتل دون ان كان حقـا ملكوـم   

سالمية وفق دستور الرسالة انمدية. ومرد هذا اميغال يف مصادرة حقوق ميثل اخلالفة ام
امخرين يستند اىل نظرية يف احلكم مفادها : ان استتباب ملكوم يتطلب امخـاد كـل مـا    

 سبط الرسول وابن البتول وخامس اصحاب الكسـاء كون شوادة ينتمي اىل معارضيوم 
اهـل   حميب ومالحقةل وسائل التعتيم ولذا كان القمعييف عصرهم  حدةلعليأل السالم 

حمبـو اهـل البيـل ويف مقدمتـوم     و كان  .دولتوم دميومة لوازمالبيل عليوم السالم من 
 أنواعـأل بكـل  والتغييب القتل  و اهةيف مواجوة الطغاة و  الكبري العبء يتحملونالشيعة 

باع اهل البيـل  على ات شاقاكان  احلكم امموي يف ابان الطقوس ممارسة وإحياءولذا فان 
عليوم السالم و بالذات شعرية زيارة اممام احلسني عليأل السالم يوم امربعني من حمييوا 

احلكومـة   تفننـل حيـث   التنكيـلس درجـات   ألقصـى تصل  الو يتعرض اىل املضايقات
ممارسة الشـيعة للشـعائر    التوديد الناجم عنتلك الضغوط ملا رأتأل من يف اجياد  امموية 

. ألن حكام بين امية الزيارة امربعينية وبشكل خاص تلك املخاطر الو جتسدهااحلسينية 
قد ربطوا ربطا جدليا بني الثورة والشيعة السائرين على هنجأل اوم وملا هلـا مـن تـأةري يف    

اقامـة املـآمت    تم مـن لذلك حاولل ابادهتم و منع نفوس الناس بعد ايضاح احلقائق ةانيا.
 مع ذلك حتلـل الشـيعة يف    انواع الوسائل دون مراعاة وم ذمةسو اهتوا بشىتاحلسينية 
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 ارخصـوا الغـايل و النفـيس    حيـث بصـمود صـلب    احلقبة العسرية مـن تارخيوـا  تلك 
حركة توعية و  يرون فيواقواهم من ةورة اممام احلسني صلوات اهلل عليأل الو  واستمدوا

وقـد قـوض اهلل    .جليلـة القـدر  مبادم سـامية و  قضية منال هذ  تنبيأل للعقول ملا حتملأل
سبحانأل وتعاىل جلمع املوالني من الشيعة وم سـيما بعـد استشـواد احلسـني شخصـية      

 )عليأل السالم(اممام زين العابدين بن احلسني اخرى لتنتقل اليوا زعامة التشيع إم وهو 
مـن  بنـاء املظوـر امسـالمي    لمدرستأل  تكرسل يف غاية احلكمة حيث تب ى منوجاالذي 

خالل وسائل الدعوة املضادة للحكم امموي انطالقا من التعريـف بثـورة ابيـأل "ويقـوم     
القول ان السلطة القمعية هي الو تدون التاريخ فرأى  ة". ومن نافل(1)بثورة من نوع اخر

اممام السجاد يف ضرورة احلفاظ على الثورة احلسينية من خالل فضح ممارسات سـلطة  
الشيعة  القوة و املشروعية يف امستمرار على مقارعة الظلم و البغي خبطاب توعية مينح 

 الطغيان.

وم ننسى دور املرأة يف تبيان اهداف الثورة احلسينية وهنجوا امصيل بعد تعرضوا  
للتشويأل من قبل اجلواز امعالمي امموي بعد اجواز  على ةورة احلسني. فانربت زينـب  

اختـذت منحـى اخـر يف سـبيل ان م تطمـس       وكانل هي ايضا من اول الزائرات الـو 
اهدافوا اىل امبد.  فكانل الزيارة امربعينية منربا فـاعال يف اسـتمراريتوا اىل امن وكـان    
للعقيلة زينب دور نوعي يف توعية الناس وتصحيح اخلطاب امموي لدى املتلقي الـذي  

ذي فضـح  عمد سالطني بين امية اىل تشـويش فومـأل. فكانـل زينـب نعـم اللسـان الـ       
املؤامرات الو مارسل تعتيما على الرأي العام الذي اخذ الندم منأل مأخـذا كـبريا حـىت    

 اسوم يف انشاء وعي مغاير كانل نتيجتأل ةورات مستمرة.  

                                                           

 .  81سصس 199لتاريخ امسالمي دروس وعربس طورانس دار املدرسي للطباعة والنشرس ا( حممد تقي املدرسيس 1
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 زيارة االربعين في العهد العباسي 

كان العصر العباسي قد شكل مفارقة ازاء ممارسة الشعائر احلسـينية ففـي الوقـل    
الدولة العباسية شعارات مظلومية اهل بيل الرسول امعظم. ألن الدولة الذي رفعل فيأل 

العباسية قد تبنل يف احد اركاهنا ذريعة امنتصار آلل بيل النبوة. كـان هـذا الـدافع قـد     
)مـروان  اسوم اسواما فعام يف اسقاط الدولة امموية الـو كـان اخـر ملوكوـا املسـمى      

 .على الدولة امموية غلبتواولذلك حققل الدولة العباسية  ساحلمار(

وكما هو معروف من اسباب انتقالية بعد اهنيار اممويني وارتقاء العباسـينيس فقـد   
شود الشيعة انتعاشال فكريال جديرال بامهتمام ومسيما يف ابان املدة الو توىل فيوا السـلطة  

 هجرية.  136اىل  132مر  من ابو العباس السفاح من سين حكمأل الذي است

كان انشغال احلاكم العباسي يف تتبع ومالحقة بقايا فلول الدولة اممويـة قـد اتـاح    
لإلمام الصادق )عليأل السالم( فسحة يتحرك من خالهلا يف نشر ةقافة اهل البيل )عليوم 

ء السالم( والتأكيد على استذكار فاجعة جد  بكربالء لتكون معينـا م ينضـب يف الـوم   
 للنوج الصحيح والعمل على احياء الشعائر اخلاصة  بالزيارة امربعينية.

تفكيـك  اىل  عمـدوا  مو قـوت شـوكتو   ملكوـم العباسيون اركـان   وطدن أو بعد 
 اوغلوا يف عدائوم وأجرمواالوسائل حيث ما اوتوا من الشيعة ومضايقتوم بكل  منظومة

فاقوا بين امية يف اجراموم اجتا  البيل العلـوي  وقد  و اسرفوا بسفك الدماء و التعذيب.
الذي مقى الويل منوم كوهنم يدركون اهنم احق باألمر منوم يف النووض بشؤون العبـاد  

 والبالد. 

ففي الوقل الذي امخد فيأل احلاكم امموي الثورات باحلديد بل ومضى يف متاديـأل ان  
يس ببعيد عن هذا اممر. فقد دعـا   يضرب بيل اهلل احلرام باملنجنيق فاحلاكم العباسي ل

متسكأل باحلكم اىل تشتيل الشيعة بل والنيل من رموزها اىل ان قاموا بتودمي ضريح اممام 
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ويف سنة سـل وةالةـني   احلسني)عليأل السالم(  وحماولة طمس اةر  خالل حكم املتوكل. 
وهدم ما حولأل من س أن املتوكل  أمر هدم قرب احلسنيس (1)بعد املائتني كما يؤكد السيوطي

الدور وان يعمل مزارع ومنع الناس من زيارتأل وخرب وبقيل صحراءس وكـان املتوكـل   
معروفا بالتعصب فتأن املسلمون من ذلك وكتب أهـل بغـداد شـتمأل علـى احليطـان و      

 املساجد وهجا  الشعراء فمما قيل يف ذلك ما يبني تذمر املسلمون :

ــل   ــد أت ــة ق ــل امي ــاهلل ان كان  ب

 

ــل   ــا  قت ــا مظلوم ــل نبيو ــن بن  اب

 

ــأل  ــأل مبثلـ ــو ابيـ ــا  بنـ ــد اتـ  فلقـ

 

ــدوما    ــرب  موـ ــري قـ ــذا لعمـ  هـ

 

 أسفوا على ان م يكونوا شـاركوا 

 

ــا   ــو  رميمـــ ــأل فتتبعـــ  يف قتلـــ

 

 

)املنتصر بن املتوكل( الذي تعاطف مـع   وهكذا تتالل جرائم بين العباس باستثناءس
 .و امحسان معاملتوم اتسمل بالربوانتحى منحى اخر يف الشيعة و ذرية النيب امكرم 

فقد مرت الشيعة يف اوقات حالكة يف العود العباسي الذي انعكس بالنتيجة علـى  
وممارس طقوسوا اذا مقل الزيـارة امربعينيـة عـداء سـافرا ومت منـع       لشعائر احلسينيةا

ل اركان ممارستوا كوهنا متثل هتديدا للحكم العباسي الذي وظف املوامة للعلويني يف تثبي
دولتأل. وما ان مت لأل ذلك اضحى من اشد املعادين لكل ما ميل إلل بيـل النبـوة بشـيء.    

علي احد منابع الفكـر   قوهذا سعى اىل نفيي هذ  الشعائر خارج التاريخ وذلك للتضيي
 الذي يدعو اىل العدالة امجتماعية واخلالص يف التحرر من عبودية التسلط املطلق. 

                                                           

احاديثأل أمحد بن شـعبان بـن ايب امحـدس     ( جالل الدين  عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطيس تاريخ اخللفاءس خرج1
 . 261.سص.2001س 1القاهرةس مكتبة الصفاس ط.
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لعداء للزيارة امربعينية كما مر سالفا اىل ان احلكم العباسي تـب ى  يعود اميغال يف ا
مبدأ امنتصار للبيل العلوي ورفع الظالمة عنأل  ولكنأل يف الوقل ذاتـأل  رأى يف ممارسـة   
هذ  الطقوس خطوة هتديد تنتوي اىل نوع من املفارقة.  فحاولل بكل ما اوتيل من قـوة  

هلل ان يقوض هلذ  الزيارة اسباب استمرارها ألهنـا  القضاء عليوا قضاء مربما ولكن يشاء ا
تستمد وجودها من مبادئوا السامية. مع ذلكس تشود العداء يف كـل مـرة مـع السـلطان     

 اجلائر الذي تبقى مصدر قلق لأل وهتديد كما حدث ابان النظام البعثي الظان. 

 

 زيارة االربعين في العهد الحديث

الصـدامية البائـدة ممارسـات م انسـانية يف التنكيـل      ومن جانبوا مارسل احلكومة 
بالتيارات الفكرية عامة والشيعية على حنو خاص. فقد متادت اىل ابعد درجات الغـي يف  
مصادرة كل ما يسعى للتحرر ولو فكريا من الطغمة احلاكمة. هلذا جـاءت يف اولويـات   

ب عن عدم انسـجامأل مـع   على كل من يعر قبرا وا القمعية السرية و العلنية : التضيي
اخلط البعثي املتسلط على رقاب الناس قوم او فعال. ومبا ان الزيارة امربعينية هـي مـن   
اكرب التظاهرات الو متثل هتديدا ملموسا للنظام كوهنا تستمد استمراريتوا من النـووض  

ت ضد الظلم و الطغيان. هلذا عانل الشيعة اممرين حيث اعتادت الدولة ان تشن محـال 
تصفيأل طالل حىت تالميذ املدارس املتوسطة ناهيك عن القمـع و التغييـب الـذي لقيـأل     

 طالب املدارس الدينية واملفكرون امسالميون.

فان تظاهرة عارمة تتمثل يف الزيارة امربعينية كانل باألجدر وفـق مقـاييس القمـع    
شـاء. لكـن مـن    البعثي ان تدرس وتطمس معاملوا وم يسمح ألي كان ان ميارسوا كما ي

جانب اخر لعب نظام البعث يف العراق دورا مضطربا وخبيثـا ازاء الشـعائر احلسـينيةس    
فتارة يعلن بأنأل سليل الدوحة انمدية ليقيم حتل عناوين خمتلفة الومئم الو تقام كجزء 
من مراسيم الزيارة امربعينية وتارة اخرى يدس ازمم نظامأل وسط التجمعات الو متارس 
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انـواع  يف اسـتخدام  يف العـراق   الطغمة احلاكمـة  الشعائر بغية ابادهتا. وقد تفننل  هذ  
يف  الشـعبانية   امسلحة والتعذيب والسجن حبق الشيعة م سيما عند انطالقة امنتفاضة

مس حيث كان النظام الصدامي يقمع و مينع كـل مـن ميـارس    1991النجف امشرف يف 
(  عليوم السـالم )شودت اضرحة امئمة  عليأل السالم(.شعرية املشي اىل اممام احلسني )
ال بيل النبوة من التقتيـل وهـدم الـدور     حتمل أتباع الكثري من انتواك احلرمة  وكذلك

 م ينفـع  عندما ادرك ادراكـا تامـا بانـأل    النظام عن وجوأل احلقيقي حينما أسفر واملساكن
اخلصوص ان ابناء الشيعة ورةوا اللعب على وترية احلس الديين وب يف التعامل مع الشيعة

يف مسـرا  منـوم   حب اممام علي واومد  بالطبع وصار هـذا العشـق والتعلـق يسـري     
مـذهب ال البيـل كلفوـا السـجن      وـا دفعل الشيعة مثنا باهظا يف اتباع وبالتايلالدماء. 

ذمة عامة ما خال بعضال ممن م يعنيأل اممر يف شيء وم يرقب والقتل والتوميش يف احلياة 
 وم ضمري. 

وم أريد ان اخوض يف اشكال العداء اجلديد القدمي الـذي يكنـأل املـذهب الوهـايب     
جلميع ممارسات الطائفة الشيعية. ويورد السيد حمسـن العـاملي بعـض اشـكال العـداء      
امعمى لكل ما ميل بصلة للشيعة وممارساهتم حيث يقول : "وم نزال نسـمع ونقـرأ يف   

ريني الباحثني من اهل العصـر أمثـال الرافعـي و امحـد أمـني      كتب بعض امخوان املص
وغريمها الفاظ الذم والنقد والرمي بالعظائم يف حق الشيعة بدون مسـوغ وم مـربر بـل    
تقليدا ملـا قـرأو  ومسعـو  ورسـخ يف أذاهنـم وتشـويوا لوجـأل التـاريخس لـيس سـببأل ام           

 "(1)السياسة

فلذا السبب م نستغرب ان  نشود ابشع هجمة شرسـة دمويـة يف  التأليـب علـى     
الشيعة كما لو أهنم من غري املسلمني. لكن ممارسة ابشع اجلرائم حبق اولئـك العـزل ام   

                                                           

( السيد حمسن اممني العامليس الشيعة يف مسارهم التارخييس تقـدمي د. ابـراهيم بيضـونس قـمس مؤسسـة دائـرة       1
 .  119س ص2005معارف الفقأل امسالميس ط. الثانيةس 
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من حب حممد وال حممد م يزيدهم ام اصـرارا يف حتـدي ذلـك امرهـاب علـى مجيـع       
ية احلسني تقوم  شيعة العراق بتحمـل الـدور   مستوياتأل. وانطالقا من اميان مطلق مبظلوم

الرسايل يف ايصال صوت هذ  الشعرية اىل امفاق لتكون الزيارة قد حققل انتقالة نوعيـة  
 يف امداء وم سيما بعد اهنيار صنمية القمع الصدامي  يف انفتاحوا العاملي.   

   

  تنامي الزيارة وسعة افقها العالمي

ر  يف امرض  وتتعاىل فروعأل يف السـماء ومـا هـذا    أن كل عمل صاه تترسخ جذو
ل بيل النبوة الطقس التعبدي يف زيارة امربعني إم مثل حيتذى بأل. وم حنتكر كمحبني آل

الـذي تـتلخص احـد ميزاتـأل       لكن املراقب انايد هلذا التجمع اهلائل ميزة هذ  املناسبةس
ى لتبقـى ميـزة امخـالص هلـذ      العنصرية بل ومجيع التمايزات امخـر  بتذويب الطبقية

الشعرية يف تكاملوا امنساين هي امليزة  الوحيدة الو اكتسبل مكانتوا من مكان صاحبوا 
 . (1)الذي اختصم فيأل حىت اعداء  حسب ما يروى بعد انتواء املعركة

هلذا اكتسبل الزيارة عظمة يف التاريخ وقد بدأت بشكلوا احلديث يف اواسط القرن 
مليالدي منطلقة من مدينة النجف امشرف الـو تطـورت لتشـمل مئـات     التاسع عشر ا

امفراد. وهكذا اخذت الزيارة يف التنامي من احلشود اىل املاليني يف بداية القرن احلادي و 
العشرين امليالدي وحسب ما يذكر الباحـث علـي املـؤمن بـان امعـداد الـو توافـدت        

عد هذا من اكـرب املسـريات الراجلـة متعـددة     ملمارسة هذ  الزيارة بلغل املاليني وهي ت
 . (2)اجلنسيات عرفتوا البشرية يف تارخيوا احلديث

                                                           

يس نور امبصار يف مناقب بيل النيب املختار صـلى اهلل عليـأل وسـلمس    ( الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنج1
 و الصفحات التالية.  268–256. انظر الصفحات 2000بريوتس دار اجليلس 

( جيرد الباحث علي املؤمن التجمعات السلمية على مر التاريخ يف مقالة لأل لتبيان امهية الزيـارة امربعينيـة مـع    2
 ن. التجمعات السلمية يف العا
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وجاء امنفتاح العاملي امخري على مراسيم الزيارة امربعينية ألسباب عديـدة منـوا   
على سبيل املثال وليس احلصر: برهنة الفكر الشيعي علـى سـلمية الفكـر امسـالمي     

حات التكفري و اإلقصاءس بل اكد علماء الشيعة على تبين احلـوار  وعدم امنزمق يف طرو
والتأكيد على نقاط املتقاء مع امديان امخرى. وما األحباث الو كرسل لدراسـة ةـورة   
اممام احلسني وإشعاعوا العاملي هلو خري دليل على أمهية الثورة الو تلتقـي مـع جـوهر    

مة عليا وكذلك مقارعة الظلم. ان مقولة الـزعيم  الدين يف نزوعأل اىل احترام امنسان كقي
اهلندي غاندي تعكس التمسك بنوج اإلمام احلسني)عليأل السالم( يف عدم موادنـة الظـان   
والركون اىل احلياة دون كرامة. فأضحل هذ  الثورة نرباسال حيتذى بأل كل ةوري حني قال 

 غاندي تعلمل من اممام احلسني ان اكون مظلوما فانتصر.

عل كذلك هذ  القراءات املنصفة لثورة اممام احلسني )عليأل السـالم(  إىل قيـام   دف
بعض املفكرين او الكتاب  يف حتمل مسؤوليتوم امخالقية  لكي يسوموا يف لعـب دور  
اجيايب يف التعريف هذ   املواقف البطولية لشخصيات الطف العظيمة. نذكر مثال الكاتب 

الذي يذكر يف كتاب سريتأل الذاتية بأنأل يشعر جبريـان دمـاء    (1)اليوناين نيكوس كازنتزاكي
عربية يف عروقأل متتد لتلك الصرخة الو اطلقوا العباس بن علـي بـن أيب طالـب )عليـأل     
السالم( يف كربالء لنصرة اخيأل املظلوم. هذا الشعور  بامنتماء يربهن على التقاء الفعـل  

إم ان يعرب عن رفضأل ولـو كلفـأل ذلـك    امنساين اخلالق يف رفض قيم امستالب فيأىب 
 حياتأل ليخلف قبسا من شعلة وهاجة لألجيال م ختبو أبدال. 

سماليـني  2014وم نستغرب ايضا ان تشارك الكاتبة امملانية كاتلني كوبلس يف العام 
الزائرين يف زيارة مرقد اممام احلسني)عليأل السالم( حيث قالل يف لقاء هلا مع وكالة نون 

                                                           

.س ترمجـة ممـدوح عـدوانس  بـريوت دار ابـن رشـد       2( انظر كتاب نيكوس كازنتزاكيس الطريق إىل غريكـو ج  1
 .1980للطباعة و النشرس 
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: "اعرف الكثري عن عاشوراء  وما جرى على اممام احلسني )عليأل السالم( لذا (1)اخلربية
انا انوي ان أؤلف كتابا بعنوان )طريق احلرية( يتحدث عـن زيـارة األربعـني واملسـريات     
املليونية اهلائلة فانا اهتم بالشرق وباإلسالم لذا انا هنا من أجل أن أتعـايش مـع احلـدث    

 نقل امحداث.  ولكي اكون اكثر دقة يف

احلقيقة أن رأيال موضوعيال يرى بعني منصفة هلو جدير بامحترام ليس ألننـا حباجـة   
لتعميق قناعتنا لكنأل يعكس حقيقة مدى تنامي هذ  الزيـارة و التعامـل معوـا كظـاهرة     

 اجيابية م ميكن جتاهلوا بل هي تعد طريقا حنو احلرية.

وهذا هو ما تسعى لتحقيقأل هذ  الزيارةس حيث تضيف كـاتلني كوبـل بـان هـذ       
املسرية السلمية هلي جديرة بكشف اجلانب السلمي من الدين اإلسالمي لذا فاين اريد ان 
ابني لألوربيني ما غفلوا عنأل يف رؤيتوم من رسائل السالم الو تشكل حمـورال اساسـيال يف   

ِل بيل النبوة ليكونوا املترجم اممني ألخالقياتأل مبع ى  هذا الدين الذي سعى من خاللأل
الكلمة.  احلقيقة نستغرب استغرابا يثري فينا تساؤمت كثرية نأيت عليوا يف خامتة البحث 
من بعض اخواننا املسلمني الذين يغفلون عن النظر بعني امنتماء هلذ  الزيـارة وبالتـايل   

هائلة تنري ظلمات الـدروب يف السـعي حنـو     فإهنم يضيعون على انفسوم استثمار طاقة
  احلرية. 

  

                                                           

حيــث شــاركل  الكاتبــة   428830aliraq.net/threads/-https://www.dorar( نقــال عــن 1
الو رسخل الكثري من قناعاهتا بـان الـدين    2014املليونية للعام  ةملانية كاتلني كوبل يف املسرية  األربعينيام

 امسالمي دين سالم بفضل بركات الزيارة.

https://www.dorar-aliraq.net/threads/428830
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 خالصة البحث

كما اسلفنا خالل البحث ان أي  تمع حباجـة اىل مسـتوى  عـال مـن التماسـك      
امجتماعي وذلك لكي يصبح قادرا على تطوير النظم امجتماعية الو تسعى اىل اشباع 

ة امربعينية  تتناسب متاما مع تطـوير  النوازع امساسية ألعضاء اجملتمع.  هلذا  فان  الزيار
وبناء ذلك التماسك امجتماعي بصفتوا ظاهرة متارس على نطاق واسع لدى املسـلمني  
الشيعة خاصة ومن لدن الطوائف امخرى. فوي ظاهرة تستحق وقفـة تأمليـة ومبـد ان    

ى طريـق  تلقى اهتماما متزايدا يتناسب مع امجنازات الو حتققوا وتلك الو ما زالل عل
 التحقق خلدمة امنسانية بعيدا عن التخندق املذهيب الضيق.

احلقيقة ان طقسا يستمد شرعيتأل من أشرف وأنبل العادات والتقاليـد يف مـوروث    
األمة امسالمية والذي يندرج حتل عناوين كربى احلركات امصالحية الو جتاوزت حمنة 

ئر احلسـينية تسـتند اىل الفعـل الـذي     الفكر اجملرد حبيس امبراج العاجية. كون الشـعا 
 يتبلور حولأل عمل الدين من خالل امميان كطاقة روحية هلا مردود اجيايب يف حياة اممة.

فالسائرون على هنج ةورة ايب امحرار ن يكونوا حبيسي الشعارات او امقـوال وإمنـا   
ذي م يصـادر  كسروا قيد النظرية لتكون شاهدا على تالحم امميان بالفعـل الثـوري الـ   

الدنيا انطالقا من مسلمات أخروية يعتقد اهنا تشكل حقائق قبلية م تقبل النقاش وحتل 
لديأل حمل حركية الفعل وضرورة التقدم  كي م ينغلق على حركة التاريخ وبالتايل تكون 
 رد طقس تعبدي بعيدا عن التغريات العميقـة الـو طـرأت علـى الـدين مـن خـالل        

ة وتأةريها السليب على الدين نفسأل وحسر دور  يف ممارسات وطقـوس  املمارسة السياسي
غري  دية  من خالل اقصاء الدين عن التأةري املباشر يف احلياةس كما هي النظـرة الرمسيـة   
للدين يف جتربة العقلية العربية املسلمة الو تعاين من التصلب الذي يصل حـد اجلمـود   

 ميكن املساس ها.  احيانا حتل مسميات القدسية  الو م
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بعد الذي تقدم ِنفا نستطيع القول أننا نسعى من نتمكن يف هذ  الزيارة امربعينيـة  
من اجناز التحول الكبري من مستواها التعبدي و الطقوسي اخلـالص اىل مسـتوى وعـي    
منفتح و متطورس فاعل ومؤةر يف التجمعات البشرية الو تنشد اخلالص واحلرية الفكرية 

الدين كمحرك وحافظ للوويـة يف جـدهلا مـن النظـرة السـكونية بعيـدا عـن         من خالل
 امنزمق يف مواوي امرهاب الفكري او العنف القسري الذي ميارس ضد امخر املغاير. 

إن تفحصال واعيال حلركة الزيارة امربعينية لكل منصف يف التاريخ جيـد اهنـا ن تكـن    
بل هي طريق منفتح علـى امخـر وفـق مقـاييس      اسقاطا لعان طائفة منغلقة على ذاهتاس

التكامل امنساين يف خلق مناطق احتكاك اجيابية للتأةري املتبادل مع امخر أّيال كان حيـث  
تبدأ دائمال حسيال و انفعاليال لتنتقل يف املرحلة الالحقة إىل وعـي ةـوري. فالشـرارة األوىل    

نـواجوا تتـب ى هـذ  اخلطـوات يف     لكل وعي يبدأ بالتدرج املنطقـي  حـىت املعرفـة يف م   
الوصول اىل اهدافوا السامية. اذا نبدأ بامللموس فأننا نستذكر كل كربالء روحا وانتفاضة 
وةورة تتجاوز امطر النظرية والتجريد بل ونستنطق التـاريخ يف كـل وقفـة مـن وقفـات      

 اإلمام وخروجأل مع عيالأل ونفر من أصحابأل.

بة الروح الثورية يف ممارساهتا احلياتيـة حيـث كـل    تعد الزيارة  وفق هذا التصور جتر
عضو يشعر بامنتماء هلذا النسغ الثوري  ميارس ويعلـن ةورتـأل بطريقتـأل اخلاصـة. هلـذا      
السبب ان املسري إىل كربالء م ينتوي مبجرد البكاء كما يدعي البعض. بل حقيقة هـذ   

وحينما نكون علـى طريـق   الشعرية جتعلنا نتمثل تاريخ الطغيان البشري جبميع اشكالأل 
 احلرية فإننا يف وحدة م يويئوا لنا أي جتمع اخر. 

أن يشكل هذا التجمع اهلائل يف الزيارة امربعينية وعيا تارخييا مغايرا لتاريخ السلطة 
القمعية؟  يف الواقع يتصف هذا الوعي بكونأل  وعيال مزنوعال منأل القشـورس وعـي التقـاء    

جدان. وهذا تكون الزيارة ملجئال لكل من ضـاقل بـأل احليـاة    احلقيقة وجوا لوجأل مع الو
لينفتح على وعي صاف بعيدا عن عملية اللجم املربمج وبعيدا عن القيود الـو توضـع   
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على عنق امنسان قبل ان يدخل اىل حمراب التاريخ احلقيقي الذي كتـب بالـدم العبـيط    
 نا القادمة. لفتية امنوا برهم ونذروا ارواحوم إلنارة مستقبل ايام

أن يشكل هذا الوعي اجلديد الذي ينبين على الوجدان ضربا من التحرر من التقليد 
امعمى لسياسة متحجرة اسسل ساحة صارت هلا الغلبـة علـى التـاريخ وبالتـايل فأهنـا      

 اسسل لبؤس التاريخ؟.  

اىل نور احلقيقة ان الزيارة بعد كل ما تقدم مناسبة حقيقة لتخرجنا من بؤس التاريخ 
العقل الذي يشكل وعيا مغايرا. لذا وبكل انصاف تدعونا مظاهر الزيـارة امربعينيـة يف   
وحدة مشروعوا امصالحي للبدء من امحساس بعمق املأساة الذي يويئنا للثورة. فالبد 
أذن من احساس ليحدث الوعي وهذا هو ما حيصل متامـا يف املسـرية امربعينيـة حيـث     

لطائفية إىل وعي عاملي يدعو امنسان ملسـاءلة التـاريخ لكـي يكتـب     خترج من املمارسة ا
 .تاريخ املومش فيسنتصر
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االشارات السيميائية في الشعر الحسيني 

 وأثرها في توجيه مسيرة األربعين

 - نموذجًاأشعر مصطفى جمال الدين  -

                                                            

 

 

 حجاميالشيماء عبد الحسين  المدرس الدكتور

 جامعة الكوفة / كلية التخطيط العمراني
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 المقدمة

 من رائعة مع امشتغال عند سيما ومس احلسيين الشعر قصائد تلُج وأنل تأمالت مثة
س جسـدال )عليـأل السـالم(    احلسـني  اإلمام حبب املتعشقة القصائد تلك الشعر هذا روائع

 الو وامشارات لإلحياءات ورمزالس واخللود والبقاءس والتفكري للتأمل مبعث فويس وروحال
 معرفيـة  ِفـاق  إىل هـا  وسـارت  جديـد  مـن  الواقعة اعادت لوحةل جعلوا يف الشاعر جنح

 أبيـات  يف الطـف  واقعـة  احـداث  تنسـاب  إذس ونفسـية س ودينيـة س فلسفية أبعادال أخذت
 مسـرح  على وتبثوا امحداث خيوط لتنسجس الشاعر فرشاة رمستوا فنية بلوحة القصيدة

 سـكنل  مفـردات  علـى  ُمتكئـة س رمزيـة  وأخرىس نفسية معان عن لُتنبأ فتنساب امزمنة
 شـعر  يف ملسـنا   مـا  وهـذا  دمليـة  اشارات معوا حاملة( وتراكيب مجل) بصورة األبيات
 بعضـوا  امتزجل إشارية الوانال احلسينية قصائد  رمسل إذس الدين مجال مصطفى الشاعر

 وهـذ  س القادمـة  لألحـداث  دمليـال  بعـدال  لتمنحوـا  سيميائية لوحة يف اآلخر البعض مع
 بـني  ارتباطال شغلل النص فضاءات يف اآلخر البعض مع بعضوا ارتبطل الو العالمات

 عـرش  علـى  العالمـات  هـذ   تربعل السطحي باملستوى مقابلة الدميل العمق مستوى
 وةالثـة س زمانيـة  وأخـرى س مكانية اشارات شكل على جاءت خمتلفة بأشكال لتأيت النص
 إىل يرجـع  ذلـك  سـبب  ولعـل س القصـائد  أبيات يف األوفر احلظ هلا كان واألخريةس لونية

  رمـزال  كـان  الـذي  األمحر اللون سيما وم حيال دورال اللون ها لعب الو امحداث تفاصيل
س والعـدل س للحـق  رمـزال  كـان  الـذي  األبـيض  اللون عن فضاللس والتضحيةس لالستشواد

 جعلـل  دملية اشعاع نقطة إزاء الدراسة فكرة تأسسل املنطلق هذا ومن. مثالل والنصر
 يف التمرد روح تكمن إذ الدقيقة للدراسة امُلستحقة باإلشارات ُمفعمة حياة األديب النص
 التحـرر  بـذور  لغرس األجيال تعاقبتأُل ةائرال منارال أصبحل الو الروح تلك النص داخل

 أخـذ  وقـد . واملسـاواة س بالعـدل  املتمثـل  املطلق إىل والذلس بامستعباد املتمثل القيد من
 الـو  السـيميائية  العالمـات  لكـل  واألفكـار  الرؤى وعرض مناقشة: عاتقأل على البحث
 فضاللس للواقعة املرافقة لألحداث شرحال عربها شكلل لوواس الشعري النص يف وردت

 .   هذا يومنا إىل تأرخيوا عرب اإلسالمية األمة واقع على تأةريها انعكاس عن
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 االشارات السيميائية في الشعر الحسيني

 مصطفى جمال الدين انموذجًا

 النقديـة  والنظريـة  النقـد  حول اشتمل واسعال معرفيال حمراكال والعشرون القرن شود
 : جانبني عن البحث عن اسفر

س امجتماعيـة  باملناهجس املتمثلة للنصوص اخلارجية املناهج يف يتمثل: األول اجلانب
 . والتارخييةس والنفسية

 علـى  األسـاس  بالدرجـة  معتمدةل للنص الداخلية املناهج يف متثل: الثاين اجلانب أما
 بنيـة  بوصـفأل  النص بدراسة ختتص اللسانيات أن ومبا. الفين واملضمونس اللغوي اجلانب

 النقـد  اطمـأن  فقـد  لـذا س خارجـأل  الواقعة والعوامل العناصر مع التعامل دون من لغوية
 التواصـل  مركـز  متثل الو واألدبية اجلمالية النص وظيفة عن للكشف الساعية مُلسلماهتا
  (:1) ياكبسون خمطط يف جاء كماس الكالمي
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س والصـريف س الصـويت  تقنني هو ما جوة من اللساين يف القول بأل يشي ما جتاوزنا فإذا
 حنـو  فاشرأبس ذلك وراء ما ميتد اخذ قد نفسأل اللساين أن وجدناس واملعجميس والنحوي

 اختذ بلس األدب لنقد لسانيال بديالل يقدم أن إىل وطمحس النص حنو نظام تأسيس إىل اجلملة
 يفـتش  والتفسـري  للوصف مادةل عنوانال أو نصال أو مفردة كلمة املتنوعة بتجلياتأل اخلطاب

 املتعارفـة  الروابط ذلك يف يتجاوزس وانسجامأل اتساقأل ووسائل ومتاسكألس بنيتأل أسرار عن
 بأبعـاد   التخاطيب السياق ودوالس عليوا املدلول املستكنة الروابط إىل يغفلوا أن دون من

 كانـل  وإذاس والتفسري للتحليل شائقال موضوعال بتمثالهتا اللغة مقاربة وأصبحلس مجيعال
 لوحة أصبحل إليوا النظرة فإنس اجلزئية العالقات من نظام هي مبا ابتداًء اللغة إىل النظرة

 . سيميائية

 قـدمي  علم هو بلس احلديث العصر وليد يكن ن السيمياء علم إن بالذكر اجلدير من
 اللسـانيات  علم من فرعال ُيعد فووس إليأل العرب وغريس العرب من القدماء اهتدى النشأة
 مـؤخرال  إم وقواعـد   أسسـأل  لـأل  علمـي  منوج أو كعلم تظور ن السيمياء أن من بالرغم

 الدال بني العالقة إن أكد إذس ذلك يف خاصال اهتمامال افرد( cartyIe) كتابأل يف فافالطون
 القواعـد  أرسى الذي أوغسطني القديس بعد  يأيت مث( 1)طبيعي تالؤم عالقة هي واملدلول

 ودراسـات  حبـوث  مييـز  مـا  أهـم  العالقـات  يف التأمل بقي وهكذا التأويل لنظرية األوىل
 . (2)الوسطى القرون

                                                           

 جامعةس شتوح بن عامر: والتبيني البيان خالل من اجلاحظ عند اللغة يف السيميائي التفكري مالمح: ظ (1
 .7:م2009س مرباح قاصدي

: م2002س قسطنطينية جامعةس اإلنسانية العلوم  لة ضمن مقالس عون خرية: والسيمولوجيا السيميائية: ظ ( 2
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 مـن  تقترب جعلوا التداويل الَعالمة أو الدملة ُبعد على السيميائيات اعتماد ولعل
 الـذي  املعـ ى  عربها يتحقق الو السيميائية العناصر إحدى هي الدملة أن إذ (س1)التأويل
 . والتركيب القصد على يشتمل

 علـى  القـادرة  اإلنسانية بالفاعلية خاص بشكل اعتداد الدميل التأويل مييز الذي إن
 النقديـة  األحكـام  إىل بالوصـول  ذلـك  تتعدى السيميائية أن بيد( 2) والدملة الفوم انتاج
 التأويـل  هـو  ِخـر  تأويـل  ملستوى خام أولية مادةل ُيعد الدميل التأويل يقدمأل ما أن مبع ى

 .النقدي أو السيميائي

 هنالـك  أن إم وجـود   لـأل  واضـحال  علمال يكن ن السيمياء علم فان العرب عند أما
س سـينا  وابـن  خلـدون  ابـن  لدىس وسيماءس سيمياء منوا املصطلح هلذا واضحة إشارات

 . (3) والدملة التأويل علم هو واحد قالب يف عندمها تصب تكاد اإلشارات وهذ 

 يف اللغويـة  دراسـتأل  أةنـاء  العلـم  هـذا  إىل أشار من أول سوسري دي فرديناند يعترب
 امجتماعي النفس علم من جزء هو الذي العالقات حياة يدرس علم إىل إشارتأل معرض
 إذس العالقـات  وماهيـة  كنأل على يدلنا الذي العلم ذلك السيمولوجيا عليأل أطلق والذي
        املدلول/  الدال=  العالَمة سوسري دي يقبلأل ما إن. (4)العلم هذا من جزءال األلسنية جعل

 عنـد  العالمة فان مث ومنس الذهين التصور ومفوومس منطوقة أو مكتوبة اشارة إىل حتيل إذ
  .(5)(اآلخر احدمها يتطلب وةيقال ارتباطال مرتبطني وجوني ذات نفسية وحدة: )سوسري

 دي اللغوي العان جانب إىل كعلم السيميائيات قواعد أرسى من أول فوو بريس أما
 هـذا  اسـتعار  وقـد س السميوطيقا مصطلح السيميائيات على بريس أطلق فقدس سوسري

 والـدممت  بالعالقـات  اخلاص العلم على لوك جون أطلقوا الو التسمية من املصطلح
                                                           

س البيضاء الدارس العريب الثقايف املركزس 1طس عياشي منذر: ترمجةس زويسل ِرت: والعالماتية التأويل: ظ (1
 .45: م2004س بريوت

 الدين عز: وتقدمي مراجعةس مالك بن رشيد ترمجة: جريو كلود جان: وقواعدها اصوهلا السيميائية: ظ( 2
 .110-105: م2002س اجلزائرس 1طس املناصرة

 .23: اجلزائرس امختالف منشوراتس ط.دس مالك بن رشيد: ترمجةس أريفيأل ميشال: وقواعدها أصوهلا السيمياء( 3
 .32-30: 1994س اجلزائرس حساين امحد: اللسانيات يف مباحث: ظ( 4
 .24: 2003س القاهرةس 1طس كامل عصام خلف: الشعر ونقد السيميولوجي امجتا  (5
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 ةالث على وترتكز لغوية غري او لغوية تكون قد بريس عند فالعالمة. املنطق من املنبثقة
 إليـأل  يشـري  الـذي  الشيء إىل حتيل الو العالقة بأهنا عرفوا وقد( index) القرينة: ركائز

س اعتباطيـة  وليسـل  سببية فالعالقة ذلك عن فضاللس الواقع يف عليوا الشيء هذا لوقوع
 ومثال واملدلول الدال بني التشابأل مبدأ وحيكموا(: icone) واأليقونةس النار يعين فالدخان

 حمضة عرضية تكون هنا والعالقة(: symboIe) والرمزس الفوتغرافية الصور عند  ذلك
 مـا  غالبـال  قـانون  بفضـل  إليـأل  تشري الذي الشيء إىل حتيل عالقة) عند  فوي معللة غري

 يقابـل س (1)(بريس عند احلق العالقة هو النوع وهذا عامة أفكار بني التداعي على يعتمد
 يقسمون إذ العرب من املفكرين عند الدممت أصناف بريس عند للعالقة األصناف هذ 

 السيميائيات موضوع إن(س رمز) وتواضعية(س قرينة) وعقلية(س أيقونة) طبيعية: إىل الدملة
 القـوانني  عن والكشفس طبيعتوا حيث من لغوية غري أم لغوية أكانل سواء العالمة هو

 . ذلك على السيميائية حول التعاريف خمتلف اتفقل وقدس حتكموا الو والنفسية املادية

 اةـر  تقتفـي  ظلـل  السـيميائيات  أن ننكـر  أن نسـتطيع  م إننا بالذكر اجلدير ومن
 هـو  التواصـل  وهـذا س للعالمـة  والتواصـلي  القصدي اجلانب على تؤكد أهنا يف سوسري

 هـي  السـيمياء  أن أكد إذس (2)تواصلي نظام هو حيث من اللسان لطبيعة انعكاس نتيجة
 العلـم  هـذا  مـن  فرع سوى ليسل اللسانيات أن: )بقولأل الفرع هي واللسانيات األصل

 اللسـانيات  علـى  تطبـق  من قابلة ستكون السيميائيات ستكشفوا الو والقواننيس العام
 الرابطـة  العالقـة   أمـا  س(3)(منوا فرعال واللسانيات ُأمال السيميائيات سوسري جعل وبذلك
 واللسانيات ُأمال السيمولوجيا سوسري جعل فقد ذلك على زدس تفسري عالقة فوي بينوما

 دراسـتوا   ـال  يف مشوليـة  أكثـر  السـيمولوجيا  أن علـى  جزمأل يف اعتمد وقد منوا فرعال
 يف دراسـتوا   ـال  حيدد الو اللسانيات بعكسس امجتماعي احلقل يف العالمات ملختلف

 . اللغة
س هـا  تعمـل  الو اآلليات من  موعة على قائمال نظامال تعد تكوينوا بطبيعة اللغة إن

 نظـام  وفـق  تعمـل  األصـوات  هذ  أنَّ بلس معينة أصوات إصدار  رد ليس النظام وهذا

                                                           

 .28: م1990س العريب الفكر دارس العزيز عبد حسن حممد: احلديث اللغة علم رائد سوسري ( 1
 .49: اللسانيات يف مباحث: ظ (2
 .67: 1986س التونسية الدارس املسدي السالم عبد: املعرفية وأسسوا اللسانيات( 3
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 الـذي  الـدين  مجال مصطفى الشاعر عند وجدنا  ما وهذاس وأعراف قوانني حتكمأل دقيق
 سـيما  وم الشـعري   معجمـأل  تركـز  إذس مضـامينوا  يف واستغرق ألفاظأل بدممت اهتم

س لوين والثالثس مكاين هو ما ومنواس زماين هو ما منوا: حماور ةالث على احلسينية قصائد 
 : قصديتأل مطلع يف يقول

 وتغــُرُب الســنني تنطفــئ ذكــراك

 

(1)تلـومبُ  اخللودم كفم على وهلا 
 

 

 ضراموا طماِح من يلوي الظلم م

 

 حيُجـبُ  الضمائر حقُد ومس أبدال 

 

ــة ذكــرى ــا البطول ــواِرها ليُلو  كن

 

 وتلـَوبُ  الـدماءُ  بـألم  تـؤجّ  ضاٍح 

 

 الدمليـة  السـيميائية  امشـارات  مـن  مستويات ةالث جند تقدم فيما النظر متعنا لو
 : وهي

  الزمانية اهليمنة              األول املستوى

  املكانية اهليمنة               الثاين املستوى

  اللونية اهليمنة              الثالث املستوى

 هـذ   وكـل س احلق وةبوتية)عليأل السالم(  احلسني اإلمام هلدف دقيق وصف والنص
س وعـدل س حـق  من احلسني بأل جاء مبا عالقة هلا نفسية دملة إىل ُتفضي امشارية السمات
 الضـمائر  حقـد  – ضـراموا  يلوي الظلم – وتغرب تنطفئ السنني) واصالحس ومساواة
 اإلمـام  بأل جاء ملا معاكس اجتا  يقابلوا احلق لرؤية وتشويش سلبية اشارات كلوا( حيجب
 الرؤية هذ  عزز وقدس وامصالحس بالعدل متثلل اجيابية أهداف من)عليأل السالم(  احلسني

 فالليـل س بالنـوار  الليـل  اخـتالط  من متثلل لونية اشارات من الشاعر معجم يف جاء ما
 األبيض اللون هو العدل وأحقيةس والوضوح البياض إىل باعث والنوارس السواد إىل باعث
 لوحتـأل  تـأطري  عـن  فضـالل س الليـل  على تغلب النوار أن بلس للنوار مساٍو الليل فجعل
س تـؤج ) اشـاراتأل  خـالل  من احلق لطريق وتنوير اشعاع مصدر جعلأل الذي األمحر باللون

                                                           

  .1/411: م2008 - هـ1429س بريوتس العريب املؤرخ دارس 2ط: الدين مجال مصطفى: الديوان( 1
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 متثلـل  فقد املكان سيميائية أما. وتضحية بطولة إىل اشارات كلوا وهذ ( الدماءس اللوب
 مومـا  مكـان  كل يف واخللود البقاء أسسوا الو امشارات  من وذلكس السياق خالل من

 كـف ) بقولة امستعارة وجودس والزمانية املكانية الفكرة هذ  عضد وقدس األمكنة تعددت
 : ويقول(. اخللود

 منـــوٌر اخلالـــديَن درُب مـــومي

 

(1)ُمخضُب مس ٌحس الُغرم بالذكريات 
 

 

 بقولـأل  بأصالتأل موحيال املكان بطن يف الزماين العمق إىل بالدملة يدفع الشاعر يزال م
 إىل حييـل  دائمـال  وهو الضياء منبع هو النور أن إذ( منور) دملة عن فضالل( اخللود درب)

 ينتقـل  ذلك بعدس والسموس والعدلس للحق واضحة دملية اشارة واألخريس األبيض اللون
)عليأل السالم(  للحسني السامي اهلدف ُيرسخ الذي املفتوح الزمان إىل املكان من الشاعر

 : بقولأل

 َسـمعألُ  أرهـفَ  التأريخ إذا حىت

 

(2) يكتـبُ  فيمـا  صـنعو ُ  من لُيعيَد 
 

 

 الـــ  هـديُركَ  الزمانم بآذان دوى

 

 امحقُب سناُ  من وضاءات س ــصايف 

 

 

 مبا عالقة هلا الو الدملية امشارات خالل من واحلقس للعدل دقيق وصف النص يف
 جتـدد  ومومـا  بقـيم  مومـا  يعيد  التأريخ ظل والو)عليأل السالم(س  احلسني اممام صنعأل
س النقاء يعين فالصفاء( الصايف هديرك) بقولأل الدملة هذ  الشاعر عضد وقد مضى وموما

 تتجسـد  كـثرية  معـان  طياهتـا  يف حتمـل  سـلبية  عالمة فالشائبةس شائبة كل من والتجريد
 عالمـة  نقـي  الغـري  الشائب للون املضاد الصفاء لون الشاعر جعل لذاس واحلقدس بالظلم

 : ويقول)عليأل السالم(.  اإلمام قصد على دالة سيميائية
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 َيلزُّهــا حــني لالجيــال وتركـل 

 

(1)املوـربُ  فيوا ويضيُق الُسرى َعَنُل 
 

 

 صـاعد   جيـلٍ  لكل أنَل مومي

 

ــنريُ   ــبس ُي ــأل ق ــرى ل ــُب الُس  وُيحُب

 

 

 خـالل  من امحداث لسيمولوجيا الدقيق ووصفأل الزمان بعنصر امشتغال يتواصل
 واختالف األزمنة باختالف األجيال خيص فيما متغري كل إىل تفضي الو املومة امشارات

 يتعلق ما إىل يشري دائمال الشاعر جند إذ اللون عنصر اشتغال عن فضالس البشري اجلنس
 أم صـرحية  اشـارة  أكانـل  سواء األبيض اللون إىل)عليأل السالم(  احلسني اإلمام بأهداف
 بالصفار امُلطعم األبيض اللون           الضوء مركز           فالنور( ُينري) بقولأل موحية

 إىل تأملنـا  وإذا. العـدل س السالمس النصرس احلق المةع األبيض واللون            اخلفيف
س والتثبـل س التصرف حسن إىل يرغب جند  والفطنة باحلذق يتصف الذي اإلنسان مسات

 . واسلم أحسن هو مبا وامقتداء

 : الواقعة ليوم لوحةل ترسم اللون سيميائية أخذت وقد يقول

 كأمِسـألم  يـزالَ  م يوُمـكَ  مومي

 

(2) يتَلومــُب الضــحى ريمــاَن الــدهِر يف 
 

 

ــو ــألم يزه ــيُل بغرت ــثين األص  وين

 

 املغــرُب الُشــروُق وهــَب مــا جبــالِل 

 

ــَدٌم ــَل َف ــأُل َأرْق ــن كأن ــدمة  م  ِج

 

ــُر اآلَن  ــرى يف َيعُطـ ــُب الثـ  وُيخضـ

 

  

  للحق باعث            األبيض اللون          الضحى

  والقتال للحرب باعث            متوهج امحر لون           اللوب
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  النصر لومدة باعث            ُمشمع واضح ابيض لون           الشروق

  احلرب إىل باعث           السواد إىل مائل لون           املغرب

  وامستشواد التضحية إىل باعث          قامت امحر لون          دم

  امستقرار إىل باعث          الصفرة إىل مائل لون           الثرى

 ممكـن  زماين متغري لكل فعلي ةبوت إىل ُتفضي مومة نفسية اشارات األبيات يف إذا
 اشتغامل اهلدف بسمو التوجس إىل الدملة يف امشارات فاشتغلل الزمن مبرور حيصل أن

 اللونيـة  امشـارات  تـوارد  فمـا  املذكورة األبيات يف املتوافرة الدملة عناصر حبسب فاعالل
)عليـأل السـالم(س    احلسـني  بـأل  جـاء  الذي السامي اهلدف تفاصيل كل رمسل لوحة مبثابة

 : ويقول

 ذهبـوا  وقـد س ضحى  والبازغني

 

ــاقطون  ــاقط يتسـ ــُوِب تسـ (1) الشُّـ
 

 

ــالئي ــأل وامل ــرى وج ــال الث  جثث

 

 السمـــــِرِب بالـــــدمِم والصـــــابغية 

 

 

 امشخاص مالمح رمسل ومومال فاعالل دورال تلعب اللون سيميائية أخذت البيتني يف
 الواقعـة  ألبطـال  مشـرقةل  لوحـةل  لريسـم  التشبيأل السيميائية هذ  مع تظافر وقد وصفاهتم
  فتشبووم

  امميانس الصدقس النقاءس الصفاءس األبيض اللون         بالضحى

  األبيض اللون           الشوب

   املوتس الفداءس التضحية إىل باعث           األمحر اللون           الدم
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 بدقـة  تتجلى إذ املعركة مسرح على امحداث خيوط ترسم الشاعر فرشاة فأخذت
 راوحـل  مفردات على متكئةس رمزية وةالثةس فلسفية وأخرىس نفسية عوان بني وتنساب

( وتراكيـب س مجـل ) شـكل  علـى  فجـاءت  بـاأللوان  املفـردات  هذ  متثلل املعركة بظالل
 مسـرح  وصـفأل  يف بنـا  ينتقـل  الشـاعر  يزال وماس جتلياهتا بكل املعركة تفاصيل نسجل
 يف مأخـذها  املكان سيميائية أخذت إذ بامشارات واملليئة املوحية الصور وتبادلس املعركة

 : فيقولس املقصود اهلدف رسم

   (1) الَعذمِب بربد م اخلميل يلقى                   كما( اخلليل) يلقاها والنار

 والتأسيس امستنتاج أساس على بدأت الصورة وبناءس السيميائي التصوير حلظة إن
 يف القائمـة  الثنائيـة  تلـك ( والظلمس العدل) و( واحلياةس املوت) املواجوة طريف خالل من

 عن فضاللس الفكرة جتسيد يف مأخذ  يأخذ املكان عنصر فاخذس إنسانية نفس كل اعماق
 لكـن  والتـوهج س للحـرب  مـدعاة  وهـو  األمحـر  إىل مائل لون النار فلون اللون سيميائية

 السولة األرض وهو باخلميل متثلل أخرى لونية باشارة الفكرة الشاعر يعادل ما سرعان
س وامسـتقرار س والركـود س امسـترخاء  إىل الـداعي س الباهل األصفر إىل مائل لونس اللينة

 الـذل  علـى  وامستشـواد  املوت تفضيل على يدلت فإمنا شيٍء على دلَّ إن وهذاس والراحة
 تفاصـيل  كـل  لتوضيح خيوطوا تنسج اللونية امشارة زالل وما. وامستسالم واخلضوع

 : فيقول الواقعة
 رمسـل  قد عداَك بنوَد ورأوا

 

(2) الُسـحبِ  من أشكامل األفق يف 
 

 

 الَعطـبِ  مـن  ألوانـال  ُيمطمرَن

 

ــلَن  ــال وُيِس ــى أرواح ــُرِب عل  الُت
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 احلسني اإلمام أعداء لقصد دقيقال تصويرال اشارية سيميائية لوحة عرب الشاعر يصور
 مـن  بـأل  يتصـفون  ما لوصف مادةل اللون من جاعاللس ومكرهمس وحيلوم)عليأل السالم(س 

 . ورياء كذب

 عـدم س األلـوان  امتـزاج          السواد من خيوط فيأل ابيض لون          فالسحاب
  رياءس كذبس احلقيقة واخفاء بشيء التظاهرس الوضوح

  األعداء حقيقة           الفاحم السواد            الَعَطب

  الرباءة إىل يوحي          باهل اصفر لون           الُترب

 معادلـة  خلقل العناصر هذ  كل( حركةس لونس زمن) من تكونل املواجوة فلحظة
 املتمثـل  والباطل)عليأل السالم(س  احلسني هدف املتمثل احلقس والباطل احلق بني واضحة

 : يقول. قسوهتم ومدى ومكرهم األعداء حبيل

 هـوى  اجلـبني  َتـِربُ  و رمٌح

 

ــرال  ــرمٍح متعثــ ــِرِب مبجــ (1) َتــ
 

 

ــومي ــدمع إن م ــزأ ال  يب يو
 

ــا  ــمُل مل ــك ابتس ــذهيب ليوم  ال

 

   

 واألصـفر س الباهـل  واألصفرس األمحر) ألوان ةالةة تكاتف من بدا هنا اللوين التأكيد
 تفاصيلوا بأدق الواقعة رمسل لوحة الناتج ليكون(س الالمع الفاقع

  للتضحية رمزس امحر لون           امُلجرح

  امستقرار موطنس باهل اصفر           ُترب

  والظوورس احلق رمزس ممع اصفر          ذهيب
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 والنفسـية س السـلوكية  الصـورة  عناصـر  استكمال على اللونية الثالةية هذ  عملل
 و(س والباطـل س احلـق ) متضـادين  طـرفني  بـني  السلبية املواجوة مرتكزات لتأسيسس معال

  القصيدة: ةنايا يف مأخذها الدم سيميائية أخذت وقد يقول( واإلميانس الكفر)

ــُق ودٍم ــأل ُيري ــدو ألّن ــأل يغ  ب

 

(1) فُتجدمُب َتِجفُّ إذ الضمائمر ُجوَع 
 

 : ِخر موضع يف ويقول
 ِجـدمة   مـن  كأّنـألُ  أَرقـلَ  َفَدٌم

 

ــُر اآلن  ــرى يف َيعَط ــُب الث (2) وُيخُض
 

 

 بذور زرع يف والرغبةس التمرد روح ها تكمن الو باإلشارات مفعمة حياة البيتني يف
س املـوت  وهـو س األمحـر  اللـون  إىل ُيفضـي  الـدم  فوجـود س املطلـق  إىل القيـد  من التحرر

 . واإلصرارس والتضحيةس وامستشواد

س والرغبــةس امســتقرار إىل باعــثس الباهــل األصــفر اللــون إىل ُيفضــيس والثــرى
 واصـرارهم  احلـق  علـى  موقفوم ةبات على واضحة دملة امشارات وهذ س وامسترخاء

 ذلك يعاكسس اجلود غايات أقصى هو الذي بالنفس واجلودس الشجاعة عن فضاللس عليأل
س النـاس  حبقـوق  وامسـتوتار س والظلـم س باحلقـد  امُلفعـم  األعداء موقف بشاعة امجتا  يف

 األحـداث  سيمولوجيا شرحل واضحة اشارة الدم سيميائية فجاءتس اإلسالمي والدين
 : يف والسعي باحلركة متثلل أخرى سيميائية اشتغلل فقد ذلك عن فضاللس دقة بكل

 . حبثس دورانس مضطربة حركة            الضمائر جوع

 . ةبوت عدمس جتددس مستمرة حركة            ِجــــــدة

 موقف املتضادين الطرفني ملوقفس والتفصيل الشرح روح خلقل العناصر هذ  كل
 : يقول. السيميائي والبعدس الدملية امشارة يف متباعدان موقفان ومها(س والباطلس احلق)
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 ةـورةل  فيوم َجَري َل الذين وهم

 

(1) وَتصـُلبُ  للريـاحِ  َتثُبـلُ  بيضاءا 
 

 

ــدةل ــو وعقي ــأنَّ تزه ــا ب  معيَنو

 

ــات  ــُر هيو ــأُل َيْفُت ــُب أوس َنبُع  َينُض

 

س تـارة  الفـرح  بـني  تـأرجح  التعـبري  وهذا سلوكي لتعبري موحية اشارات النص يف
 : السيميائية امشارات تلك ولتوضيحس أخرى تارة وامصرار املوقف وةبوت

  منتظمة غري سريعة حركة           ةورة

 . نقاءس صدقس ابيض صايف لون          بيضاء

 . منتظمة واحدة حركة           تثبل

 . الصدقس احلقس الواضحس الشفاف اللون          املعني

 من األحداث  رى توضيح على عملل النص يف كاملة ولونية حركية هيمنة فثمة
 احلق أحقية فيوا جتلل للعيان واضحة نتيجة إىل أفضل الو السيميائية الدممت خالل

 : ويقولس الباطل وبطالن

 زمــرال جنوُدهــا إليــك وَفــَدت 

 

(2) كالشـوبِ  تلوُح الوجو  بيَض 
 

 

 رأت حني النصر بلحن( َهَزَجل )

 

ــوَد أنَّ  ــوا اخللـ ــِب جليشـ  اللَّجـ

 

ــا ــَث يـ ــدنيا باعـ ــا الـ  وموقَظوـ

 

ــن  ــدة م ــليل رق ــِب التض  واللع
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 معان ذات واضحة مجالية سيميائية بإشارات موحية النص يف التشبيأل بنية اشتغلل
 إذ النص عرش على تربعل حركية هيمنة عن فضاللس الليل َعَمَقأُل زمين فضاء يف مشرقة
 : اآليت ختللل

 منتظمة حركية هيمنة            زمرال جنودها إليك وفدت

  خاطفة سريعة حركة           كالشوب تلوح

  األصوات تصاحب متفاوتة عشوائية حركةس هتاف            هزجل

  متفاوتة حركة           موقظ+  باعث

 األبـيض  اللـون  تضمنل موحية لونية إشارات احلركية اإلشارات هذ  مع تظافرت
 وعـدم  العتمـة  إىل الباعـث  التضليل املعاكس امجتا  يف يقابلأل واحلقس النقاء إىل الداعي

 اللونيـة  العالمـات  هـذ   تظافر خالل من تأسسل وقد.  والبالءس الكفر وهوس الوضوح
 مـن  عكسـي  وباجتا  باهلدى املتمثل النور إىل الظلمات من وامنبعاث اإلشراق واحلركية
 مبعـث  لكوهنـا  ؛( السـماء ) الشوب بني عالقة إىل ُيفضي هذا وكلس األعلى إىل األسفل

 دملة إىل ُتفضي الدممت وهذ س احلياة مكان لكوهنا ؛ باألرض امرتباط سر وبنيس احلياة
 بتجدد تتجدد متعاقبة وبأجيال ةانية حبياة احلياة تبدلل موماس والبقاء اخللود وهي جامعة
 سـيميائية  أخـذت  وقـد  يقـول . احلق لدوام باعث ودواموا دائمة فوي واألمكنةس األزمنة
 : الدممت ةنايا يف تتعبد اللون

ــن ــل م ــاٍر ك ــأُل هن ــى هوايُت  الُتق

 

(1) امُلعِجِب الَصالُح ظاهِر م ورقيُق 
 

 

 : اآلتية األلفاظ خالل من اللون سيميائية حتققل

 . عدلس صدقس تقىس حق           واضح ُمشع ابيض لون           هنار
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س املراوغة عدمس وضوحس صفاء           البياض إىل مائل خفيف لون          رقيق
 . نقاءس إميان حق

 أنَّ ويبدو. وصدقس وحيويةس بقوة متتع بطل إىل ُتفضي البيل يف امشارية العالمات
 عـربَ  إم عنـأل  للتراجـع  مناص م الذي القدر حكم مبثابة أصبحل هذ  الدخول عملية

 الكفـر  وحماربةس وامميانس والعدلس احلق كشف إىل اإلذعان هي املواجوة وهذ س املواجوة
 وُتَرسـخ  لتكشف األزمنة باجتا  خبطوة خطوة تتحرك الدملة هذ  وكأنَّ والطغيان والظلم
 . هذا يومنا حىت احلقيقة

 تعـاين  وهـي  املبدعة النفس يغمر الذي بامنفعال ارتباطأل هو للشعر صفة اخطر إن
 احلاجـة  فتكـون س حمدد فين شكل يف ُمجسدة املادية صورهتا يف خترج أن قبل الفنية جتارها
س وتنظيمألس امنفعال قوة حتديد يف تدخل لكي صرحية أو اشارية تكون قد أدوات إىل ماسة

 من ويبعثوا التجربة هذ  ُيعيد منتج خالق انفعال إىل ما بتجربة انفعال  رد من ليتحول
 علـى  وتسـيطر س الـنفس  علـى  تطغى الو الشعورية احلركة تلك هو) فامنفعالس جديد
      .(1)( ها خاصال يقينال فيوا وتولد حلتميتوا فترهنواس قواها
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 خاتمة البحث

 اجلـنس  هـذا  دام ما مشروعال سعيال بالشعر اخلاصة السمات اةبات إىل السعي يبقى
 علـى  محتوائـأل  سـوا   عن متميزال فعالل جتعلأل الو واخلصائص األساس السمات ميتلك

 واحـدة  بنائية مادة من اشتراك حصل وان األخرى امجناس هلا تفتقر ومكونات عناصر
 الـنص  وشَحل الو اممكانية تلكس توظيفوا امكانية يف ختتلف األخرية لكنس اللغة هي

 جعـل  خالق استغالل هو للشعر بالنسبة اللغة فاستغاللس اخلصوصية بوشاح الشعري
 التأمل خالل من ِخر نص خلق إىل باملتأمل تبعث ورمزية اشارية ابعادال حتمل الدممت
 دمليـة  اشـارة  داخلـوا  يف ختـزن  مفـردة  كل أن إذ السيميائي التأمل سيما ومس والتفكر
 الشـعر  خصائص من هي اخلصيصة هذ  إن قلنا إذا ُنغايل ومس ُمبطن مفووم إىل ُتفضي

 األخرى. األدبية امجناس سائر دون من

 هـذ   شـعرهم  امنـاز  الـذين  الشـعراء  احـد  الـدين  مجال مصطفى الشاعر كان وقد
 اخـذ  إذ اللونية بني السيميائية عالماتأل فتنوعلس احلسينية قصائد  سيما ومس اخلصيصة

 رسم يف دلو  منوما ليدلو كل النصوص ةنايا يف يوفو( واألسودس واألمحرس األبيض) اللون
 الواقعـة  تفاصـيل  كل لشرح واملكانيةس الزمانية عالماتأل عن فضالل امحداث سيمولوجيا

 من وتدبر وادراك وعي عن جاء لكنس اعتباطيال العالمات هذ  اختيار يكن فلم وأهدافوا
 .الشاعر قبل
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 (1)))اللَِّه َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِبَذِلَك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر ((

 العظيم العليصدق اهلل 
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 المقدمة: 

احلمد هلل رب العاملنيس وصلى اهلل على سيدنا حممد والأل الطيبني الطاهرينس ينبغـي  
لنا القول ان لزيارة األربعني دور موم يف حتريك الفرد حنو األهداف السامية الو جسدها 
سيد الشوداء اإلمام احلسني)عليأل السالم( وهنض من اجلوا ابو األحرار وهـي  موعـة   

ميان واحلرية ورفض الظلم والعدالة وامنسانية واغاةة املستضـعفني.  القيم الو تتمثل باإل
ولكي يتس ى للمجتمع ان ينعم هذ  القيم ينبغي ان توجأل هذ  الشعرية وهي مسـرية او  
زيارة امربعني حنو اسـتثمار العواطـف لتعريـف النـاس بتلـك القـيمس ذلـك ان زيـارة         

عاملية تنطلق من باب احلرية الدينية واحلق امربعينية متثل اكرب تظاهرة سلمية حضارية و
 يف ممارسة الشعائر دون التأةري او امساءة ألي دين من امديان او طائفة او مذهب. 

كما ينبغي القول ان هذ  املسرية باإلمكان توظيفوا لتعزيز التعـايش السـلمي بـني    
 املؤمنني. 

اىل هدفأل املنشود وهو الوصول لذا كان هلذ  الشعرية الدور امكرب يف إيصال امنسان 
اىل الكمامتس ذلك ان التكامل فطرة جبل عليوا امنسان منذ وجود  على هذ  األرض 
وهو دائب يسعى من اجل حتقيق اهلدف والغاية القصوى وهـي الوصـول اىل اهلل تعـاىل    

 والقرب منأل عز وجل. 

ري املرسـلني وِلـأل   ني والصالة والسالم على خملوِخر دعوانا ان احلمد هلل رب العا
 امطوار.
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:المهاد النظري

ينبغي ومن اجل ان نصل اىل املع ى الدقيق ملفردة الكمـال ان نقـف علـى الدملـة     
بن منظور كمل))الكمال: التمامس وقيل التمام الذي جتزأ ااملعجمية لتلك املفردة فقد قال 

     (1)كمامل وكُمومل(( منأل اجزاؤ س وفيأل ةالث لغاتس كمل الشيء يكملس وَكممل و َكُمل

از عن سائر املخلوقات بالتكامل وم يعـين هنـا النمـو اجلسـدي     تومبا ان امنسان مي
الذي يشترك بأل مع سائر املخلوقات ولكنأل يعين بالتكامـل امنسـاين هـو قابليـة الـنفس      

هـو   اإلنسانية للتغري الصعودي الذي يسمح لإلنسان بالسمو وامحاطة بالعان املادي ومبا
اعلى من ذلك ويرتقي حىت على املالئكة الو وصفوا اهلل سبحانأل وتعاىل بالطاعة التامةس 
ولكنأل اذا ضاق حظأل وضعف يصبح يف اسفل سافلني فقد اشـار اهلل سـبحانأل اىل ذلـك    

 .(2)(َسافملمنَي َأس َفَل َرَدد َناُ  ُةمم سَتْقِومٍي َأح َسِن فمي اْلِإن َساَن َخَلْقَنا َلَقد ) بقولأل:

غايات واهداف جليلة واهم تلـك امهـداف ان تأخـذ    ومبا ان الشريعة انمدية هلا 

باإلنسان اىل الكمال امنساين لتحقيق امر اهلل سبحانأل الذي اشارت لأل  الثقافـة القرِنيـة   

 (.3)(َراِجُعوَن ِإَلي ألم َوِإنما لملَّألم ِإنما) :بالقول

هـي العقـل    ةةالةـ وعندما خلق اهلل تعاىل امنسان جعل خلقأل مؤلفال مـن عناصـر   
والبدن والروحس وحينما رتب تلك العناصر فكان امسـالم مـن اجـل البـدنس وامميـان      
ملصلحة العقلس وامحسان ملصلحة الروحس فكان التكامل بني هـذ  لعناصـر والتـوازن    
بينوما امرال مطلوبال. لذلك ميكن القول ان امنسان حمب للكمالس فينبغـي لـأل حينـوا أن    

وا. ذلـك ان الـنفس امنسـانية بإمكاهنـا ان تصـل  اىل      تـ ل نفسأل وتزكييعمل على اكما
 التكامل املطلوب اذا اتبعل احلق وسلكل طريق الفضيلة والتقوى.

                                                           

 مادة كمل.  13لسان العرب / ابن منظور ج /  (1

 . 4سورة التني / اآلية  (2

 .156سورة البقرة /  (3

http://quran.v22v.net/tafseer-6102-95.html
http://quran.v22v.net/tafseer-6103-95.html
http://quran.v22v.net/tafseer-163-2.html
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وم يعين ذلك ان امنسان يترك متطلبات احلياة الطبيعيةس وامنا عليأل ان يأخـذ منـوا   
ن أية زيادة تسبب لأل تلك اممم واملتاعب الو إمبقدار احلاجة الضرورية للبعد الناسويت و

 تصيب الروح. 

وان ادراك التوازن بني البعدين امللكويت والناسويت هـو قمـة معرفـة الـنفسس كمـا      
))مـن عـرف نفسـأل فقـد     : اشارت ةقافة احلديث النبوي الشريف اىل ذلك املع ى بالقول

 رف ربأل((.ع

املوجودات ألنأل كتب على نفسأل الرمحـة  وهنا  ينبغي القول ان اهلل سبحانأل تكفل   
زاللس وهنا جاءت احلاجة اىل امحتفـاء   ماوان هذ  املوجودات تعيش من فيض رمحتأل و

العصور إذ هلا األةر البـارز يف مسـرية احليـاة     ربالرموز امنسانية والدينية واملبدعة على م
 امنسانية. 

يـاة الصـفاء الروحـي هـي     حدى الوسائل الو تساعد على إيصـال اجملتمـع اىل ح  إ
الشعائر وم سيما الشعائر احلسينية هلذا نرى املؤمن اذا دخل يف معسكر هـذ  امجـواء   
احلسينية يعيش حالة النور وبقدر ما يقبل املؤمنون على مدرسة اهل البيل تتجسد معان 

ارات قيادة اإلمام احلسني)عليأل السالم( وتأةري سيد الشوداء على البشرية وبني كل احلض
 وامنظمة واملدارس وكل املصلحني البشريني. 

واننا اذا نظرنا اىل مفووم التكامل ومفووم التضامن وكل املفاهيم امخالقية وليس  
على الصعيد الفردي فحسبس بل على الصعيد اجملتمعي جند ان لزيارة امربعـني األةـر   

ن النظـر اىل زيـارة   إلـذا فـ  البارز يف ايصال تلك املاليني اىل حالة من الصـفاء الروحـي   
األربعني كطقوس عبادية حمضة ليس باألمر السليمس بل ينبغي النظر هلا على اهنـا عبـادة   

 بناء  تمع وبناء رؤية ةاقبة. 

 )عليأل السالم( عندما سئل عن زيارة احلسني وقد اشار اإلمام الصادق)عليأل السالم(
 فقيل لأل: هل يف ذلك وقل افضل من وقل؟ 
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ن زيارتأل)عليأل السالم( خري إو )عليأل السالم( يف كل وقل ويف كل حنيس ففقال: زور
  (1)موضوع  فمن اكثر منوا استكثر من اخلريس ومن قلل قلل لأل((

ذلك ان امنسان حيتاج اىل دوام الذكرس وان مشروع اهل البيل من اضخم املشاريع 
 هلية. اإل

ام الغرائـز النازلـة لـذا فوـو     فاإلنسان دائما حيتاج اىل توازن وترويض ومسك لزمـ  
ن  صح التعـبري هـو سـيد    إاملثريات  للصعود عن التلوث وهذا حباجة دائمة لدوام املثري

الشوداء اإلمام احلسني)عليأل السالم(س فوـو ةـورة علـى الـنفس يف احنطاطوـا يف بـراةن       
 الشووات. 

:الفرق بين المعسكرين

ان املشود النفسي والروحي يف واقعة كربالء وشدة اممتحان النفسي يف اجلانبنيس  

تعطى لإلنسان العربة من وجود العقل والروح واصل الفطرة الو جبل عليوـا امنسـان   

َوُأولمـي   َيا َأيَُّوا الَّذميَن َِمُنوْا َأطميُعوْا اللَّأَل َوَأطميُعوْا الرمُسوَل: )وهو الطاعة واحلاجة اىل الدين

َيـو ِم  األام ِر ممنُكم  َفِإن َتَناَزع ُتم  فمي َشي ٍء َفُردُّوُ  ِإَلى اللَّألم َوالرمُسوِل ِإن ُكنُتم  ُتؤ ممُنوَن ِباللَّـألم َوالْ 

 .(2))اآلخمِر َذلمَك َخي ٌر َوَأح َسُن َتْأِويالل

ملاديات وحتمـل  ن الشريعة املقدمة تبعث املسلمني اىل التكامل املعنوي عرب اإلذا ف 
الصعوبات واملشاق كما يف احلج والزيارات كزيـارة سـيد الشـوداءس إذ فيوـا إشـارة اىل      
التكامل امنساينس وقد قرن اهلل سبحانأل بزيارة احلسني)عليأل السالم( ظرفني ظرف مكـاين  
وهي ارض كربالء الطاهرة املطورة فقد اشار ابو عبد اهلل الصادق)عليأل السالم( اىل املع ى 
بقولأل:))ان ارض الكعبة قالل: من مثلي وقد بين بيل اهلل على ظوري يأتيين الناس مـن  

اهلل اليوا: كفي وقري ما فضل ما فضلل  فأوحى كل فج عميق وجعلل حرم اهلل وأمنألس

                                                           

 . 287س ص97حبار امنوار/ العالمة اجمللسي/ ج( 1

 . 59النساء:  (2
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بأل فيما اعطيل ارض كربالء ام مبزنلة امبرة غمسل يف البحر فحملل من ماء البحـر  
  (1)لوم من ضمتأل كربالء ملا خلقتك.........((ولوم تربة كربالء ما فضلل و

اما الظرف الزماين فوو  يوم العشـرين مـن شـور صـفر اخلـريس ويلحـظ ان عـدد        
امربعني ذاتأل ميثل جانب التكامل يف اإلنسان قال ابو عبد اهلل الصادق)عليأل السـالم())اذا  

 .(2)سنة فقد بلغ منتوا ((بلغ العبد ةالةال وةالةني سنة فقد بلغ أشد  واذا بلغ امربعني 

 زيارة االربعين والمدينة الفاضلة:  

ن املع ى الذي ترمي لأل تلك املدينة هي قوانني حتكموا فكرة ممزوجة مبصلحة الفرد إ
 ةحـني رسـخ افالطـون ملبـدأ اجلسـد الواحـد للمدينـ        وتارة اجلماعة يف خمتلف أبعادها

 الفاضلة يرسخ ملبدأ الفكرة واهلدف الواحد مما جند  يف مسرية امربعني.

البعضس وان احتياج كل فـرد منـوم    مع وعندها حدد عالقة افراد اجملتمع بعضوم
 لآلخر هو الرابط امقوى لتحقيق املساواة. 

ينبغي عند ذلك ان نقول ان املسرية امربعينية ترسخ عنوانال ومبدأل أوسع من ذلـك  
يف الفضل واهلدف وهي ان الفضل امكثر خدمة وعطاءال لغـري  ومـا يقدمـأل مـن جوـد      

 خالص لوجأل اهلل.

لذا كان معسكر امربعني هو عبارة عن جتسيد اجملتمع واملدينة الفاضلة امام مـرأى  
البشرس وان امربعني هي احـدى تفسـريات املدينـة الفاضـلة ألهنـا م حتتـاج اىل موجـأل        

  ورئيس.          

:المشي الى العبادة عبادة

وهذ  احدى القواعد الفقوية الو تشري اىل امهية املشي كعبادة وان النصـوص الـو   
 دلل على ذلك ليسل بالقليلة وهذ  بعض النصوص: 

                                                           

 . 514استحباب التربك بكربالء ص68عة جيوسائل الش (1

 .545/ص 2اخلصال / الشيخ الصدوق: ج (2
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ن أ))عن بشري الدهان عن ايب عبد اهلل)عليأل السالم( يف حديث لـأل قـال: يـا بشـري     
يأيت قرب احلسني)عليأل السالم( عارفـال حبقـأل    الرجل منكم ليغتسل على شاطئ الفرات مث

فيعطيأل اهلل بكل قدم يرفعوا او يضعوا مائة حجة مقبولةس ومعوـا مائـة عمـرة مـربورةس     
 .(1)ومائة غزوة مع نيب مرسل اىل اعداء اهلل واعداء الرسول((

ما النص اآلخر عن اإلمام ايب عبد اهلل)عليأل السالم( قال: ما عبد اهلل بشـيء أشـد   أ 
 .(2)من املشي وم افضل منأل((

 :الفلسفة الروحية لزيارة الحسين

ن مفردة الشعرية وردت يف القرِن الكرمي مبعاين اشارت هلا اآليات الكرمياتس فقـد  إ

نَّ الصمَفا َواْلَمر َوَة ممن َشَعائمِر اللَّألم َفَمن  َحجم اْلَبي َل َأِو اع َتَمَر َفاَل ُجَناَح )إجاءت يف موضع 

اما يف موضـع ِخـر فقـد     (3)(َعَلي ألم َأن َيطَّومَف ِبِوَما َوَمن َتَطومَع َخي ر ا َفِإنَّ اللَّأَل َشاكمٌر َعلميٌم

 .(4) (َذلمَك َوَمن ُيَعظِّم  َشَعائمَر اللَّألم َفِإنمَوا ممن َتْقَوى اْلُقُلوِب) وردت:

 

 ليوا إينبغي املتفات  المورأن هناك أيبني لنا 

  االول: معنى الشعيرةاألمر 

العمل الذي يتوفر على عنصرين: العنصر امول: انأل عمـل مجعـي ولـيس عمـالل      
 فرديال: إذ ان العمل الفردي م يكون شعرية. 

ما العنصر الثاين: ان الشعرية هي عمل يراد بأل امرتقاء اىل السماء اي اتصال العان أ 
ن اهلـدف مـن الشـعرية هـو حتصـيل التقـوىس       املادي  بالعان الغييبس بعد ذلك يبني لنا ا

                                                           

  .581/ 4الكايف / الكليين / ج( 1

 . 878/ 11وسائل الشيعة / احلر العاملي / ج (2

 .158البقرة:  (3

 . 32احلج:  (4
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هـي    حتصيل امقتراب من عان الغيب. يتبني لنا  ان من اعظم الشعائر واروعوا وابرزها
زيارة احلسنيس فوذ  املسرية  املليونية  الزاحفة حنو قرب احلسني)عليأل السالم( هـي عمـل   

زيـارة اإلمـام    يـراد بـأل العـروج اىل السـماءس لـذلك فـإن فلسـفة        المجعي ولـيس فرديـ  
احلسني)عليأل السالم( هلا ابعادها الروحية اهلدف منوا أن يعيش املؤمن احلسني يف احلالـة  
الفكرية اىل احلالة احلسية لذلك فـإن الكـثري مـن النصـوص حتـث علـى زيـارة اإلمـام         

))من زار قرب ايب عبـد   احلسني)عليأل السالم( كما وردت عن اإلمام الرضا)عليأل السالم(:
 .(1)حلسني بشط الفرات كان كمن زار اهلل فوق عرشأل((اهلل ا

 

 االثر الكربالئي على النفوس البشرية: 

ينبغي القول انأل م يوجد من يعارض ان للحسني احلق الكامل يف ان خيرج من اجل 
 املطالبة بإحياء التراث الروحي لرسالة املصطفى)صلى اهلل عليأل وِلأل(. 

لذا ميكن ان نصف عاشوراء وزيارة امربعـني هـي رسـالة عظيمـة وتعـد امتـدادال       
 حقيقيال لرسالة جد  الصادق اممني)صلى اهلل عليأل وِلأل(. 

ن ما جاء من عند اهلل تعاىل وهو الدين امسالمي علـى الرسول)صـلى اهلل عليـأل    أل
بـني تيـارين او قطـيب     ن املعركة الو دارتإوِلأل( هو الدين الكامل الشامل وعلى هذا ف

اخلري والشر امنا هي من اجل ان يضمن امنسان امرتقـاء بإنسـانيتأل اىل مسـتوى حتمـل     
مام ما تتطلبأل املسؤوليات اجلماعية يف ظل تعاليم الرسـامت املوجوـة   أاملسؤولية الفردية 

 مجعني. أدم ِىل بين إ

ؤمنني يف اهلل خي بـني املـ  آلذا ميكـن القـول ان احلركـة احلسـينية هـي حركـة التـ       
 وامعتصام يف كل حدث ويف كل موقف من مواقف احلياة. 

                                                           

ط املكتبـة   70/  101ط النجف / اآلمايل للشـيخ الصـدوق / حبـار امنـوار /       4/ ص 6هتذيب امحكام ج (1
 . يط حجرية / الوسائل / احلر العامل  195/  8امسالمية / الوايف للفيض الكاشاين ج 
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ننا إذ نعمل على  جتذير الشعائر يف النفـوس نؤكـد علـى تكـريس املثـل      إلذلك ف
والقيم وامخالق امسالمية الـو يتحلـى هـا الفـرد املـؤمن السـائر علـى هنـج اإلمـام          

يزيد يف تركيـز امميـان والفضـيلة    احلسني)عليأل السالم(. ذلك ان العمل على تكريسوا 
والتقوى الو متنح الفرد احلصانة ضد اممراض النفسية املنتشرة يف عان اليوم وهو العـان  
املادي كما وتسوم تلك املسرية املليونية والشعائر احلسينية امخرى بالعمل على ارجاع 

بوجـأل الظلـم   احلقوق امنسانية الو نسـتلوموا مـن واقعـة الطـف مـن مثـل الوقـوف        
شـار اإلمـام احلسـني)عليأل    أوامستبداد ومواجوة الطواغيل يف كل عصر وزمـان. كمـا   

يب أمـة جـدي وشـيعة    أمنا خرجل لطلب امصـالح يف  إالسالم( اىل تلك اممور بقولأل))
 .(1)هنى عن املنكر((أمر باملعروف وأن إيب طالب أريد أعلي بن 

ن يبين دولة انسانية قائمة على احترام أراد أن اإلمام احلسني)عليأل السالم( يف قيامأل إ
 امنسان وحرية التعبري. 

 

 المسيرة االربعينية مسيرة التكامل والتعايش:  

تكامل والتعايش والتكافل بني املؤمنني السائرين لعظم دروس عاشوراء ذلك اأمن 
هنا فرصـة  إيةس ىل قرب احلسني)عليأل السالم( إنأل ردم للطبقية والتمييز والطائفية والعنصرإ

لإلنسان لإلنابة اىل اهلل تعاىل ان التكافل واعظمأل التكافـل امجتمـاعيس يكـرس ظـاهرة     
وهذا  ما حنتاجأل اليوم  التكافل من جانبس ويسوم يف احياء قيم التعاون من جانب اخرس

 لنتجاوز كل انن والتحديات بسبب امرهاب والفساد. 

هلل الواسعة وباب جناة لناس اعتمد مبدأ التمكني ان اإلمام امللوم للمؤمنني هو رمحة إ
ون يعتمد مبدأ التربصس األول يعين امعانة وهتيئة الظروف للنجاحس بينمـا يعـين الثـاين    

 املراقبة للدفع باجتا  الفشل يف اول فرصة للشماتة. 

                                                           

 . 329/ص 44/ جاجمللسيحبار امنوار / العالمة   (1
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وهلذا ينبغي القول ان مسرية امربعني مبدأ التكافل لنقضي بأل علـى كـل مصـادر    
مسـتبداد وامنانيـة   اوالضعف الـذي تنتجـأل العنصـرية وامسـتعالء والتكـرب و      التمزق

وقدوة كما ارادهـا   الوامعتداد بالنفسس ومن هنا نتعلم امندماج مع اجملتمع لنقدم امنوذج
 اهلل سبحانأل من خالل السري يف طريق احلسني)عليأل السالم(. 

 

 :زيارة االربعين منهج االصالح 

اصـالحية شـاملة بـدأت مـن ذات امنسـان وتتحـرك يف اجملتمـع        ن كربالء حركة إ
والدولةس وان زيارة امربعني احدى الشعائر احلسـينية هـي دعـوة متجـددة  لإلصـالح      
وامنتصار هي انتصاف للمظلوم ونبذ للظلم وان هذ  املسرية هي مواساة للـدين احلـق   

 احلاجة للتكامل مـع اإلمـام   املومش وتأييد للعدل املبسوط كما ان زيارة امربعني تظور
علـيوم  )عجل اهلل تعاىل فرجأل الشريفس كمـا اهنـا دعـوة لبقـاء دعـوات الرسـل       احلجة

هنـا اعـالن ملشـاعر املـودة والرمحـة ألهـل       إالسالم( قائمة حية نافذة حاكمة فضـالل عـن   
 البيل)عليوم السالم(. 

سني)عليأل السالم( يف هذ  الصورة امنسانية املتميزة والفريدة الو تصنعوا زيارة احل
 امربعني وما يف هذ  الصورة من البذل والعطاء يف طريق امستثمار لطاعة اهلل تعاىل. 

 

 :الصورة التكاملية للمنتظر في زيارة االربعين

ينبغي القول ان امنسان موجود مفتقرس وهذا امفتقار الذايت يوجد فلسفة التكامـل  
ر املوجودات امخرىس ولعل السر يف ذلـك ناشـئ يف   ولعل افتقار امنسان اكرب من افتقا

العبودية. وقد انفرد امنسان بطريـق التكامـلس وذلـك بسـبب القـدرة الكـبرية للـذات        
امنسانية للوصول اىل ارقى واعلى املقامات لذلك فأن واحـدة ممـا تفـرز  امربعينيـة يف     

عـل مـن هـذا املنتظـر     سريها وخصوصال ان هناك ارهاب يتربص باملؤمنني هذ  احلالة جت
 .     ةيستوني باملوت بل وذاهب ملواجوتأل بكل قوة وبكل اراد
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 : األربعين في واقعة كربالء

ن امهية امربعني تعود يف امصل اىل ان النوضة احلسينيةس وبفضل التـدبري امهلـي   إ
آلل بيـل الرسول)صـلى اهلل عليــأل وِلـأل(س ختلــدت يف هـذا اليــوم واىل امبـد ذلــك ان      
خصوصية امربعني هو احياء ذكرى شوادة احلسني)عليأل السالم( وهو اليوم الذي جـاء  

ني)عليأل السالم( اىل كربالء للمرة اموىل فيوم امربعـني  فيأل الزوار العارفون باإلمام احلس
 ُيعد: 

  .حركة امتداد عاشوراء -
 بداية تفجر ينابيع انبة احلسينية.   -
 يوم الصمود يف مواجوة امستكبار.  -

 

:زيارة االربعين نبذ العنف وتوحيد الصفوف

 تـوا وةقاف وىل موام حميب اهل البيل)عليوم السالم( هي إعـالء شـأن عاشـوراء   أن إ
وكل ما ختلـد ذكراهـا. وم بـد لنـا ان نسـتلوم الوصـايا والـدروس مـن هنضـة سـيد           

 الشوداء)عليأل السالم( والو كانل من ابرزها: 

ترسيخ اصول العقيدة امسالمية الو هي من اهداف هنضة احلسـني)عليأل السـالم(    -1
 وهو ضحى من اجلوا بنفسأل الشريفة واهل بيتأل امطوار.

 تركيز امخالق امسالمية.  -2
الدعوة للنووض وحتمل املسؤولية إذ اشار اإلمام)عليأل السالم( اىل ذلك بقولأل))من  -3

  .(1)رأى منكم سلطانال جائرال فلم يغري عليأل بقول او فعل ادخلأل اهلل مدخلأل((

                                                           

 . 430/ص 6ج لسان امليزان / ابن حجر العسقالين / (1
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وهكذا فإن النوضة احلسينية وبشعائرها املختلفة الو ختلد ذكراهـا وتعمـل علـى    
حتقيق اهداف اإلمام احلسني)عليأل السالم( هي قيام هلل واداء للتكليف امهلي فضالل عـن  
اهنا حدث يتخطى حدود الزمان واملكان إذ تفعل فعلوا يف كل زمن وبـأي أرض مومـا   

 ف وحىت األديان. اختلفل املسن واأللوان وامعرا

 

:عاشوراء والمهمة االصالحية

يعتمد امنبياء)عليوم السالم( يف رسامت امصالح والتكامل امنساين املنوط على  
 عاتقوم على طريقني لتحقيق تلك امهداف وهذان الطريقان مها: 

 العلم  -1
 ة دالش -2

ِباْلَبيَِّناتم َوَأنَزْلَنا َمَعُوُم اْلكمَتاَب  َقد  َأر َسْلَنا ُرُسَلَنا)إذ يقول هلل تعاىل يف  حمكم كتابأل: 
اللَّأُل َواْلمميَزاَن لمَيُقوَم النماُس ِباْلقمس طم َوَأنَزْلَنا اْلَحدميَد فميألم َبْأٌس َشدميٌد َوَمَنافمُع لملنماِس َولمَيع َلَم 

فالغاية قيـام النـاس بالقسـط وحتقيـق      س(1)(َمن َينُصُرُ  َوُرُسَلأُل ِباْلَغي ِب ِإنَّ اللَّأَل َقِويٌّ َعِزيٌز
 .(2)العدالة امجتماعية وزوال الظلم وان حيل امهتمام بالضعفاء حمل التجرب والطغيان((

ينبغي لنا ان نقول ان السياسة الرسـالية سياسـة انسـانية تلتـزم بـالقيم والثوابـل       
وعال على كـل  م العام على اخلاص وتقدم مرضاة اهلل جل دواملصاه احليوية للناس وتق

ن الوفاء توأم إيوا الناس!! أ)) يب طالب)عليأل السالم(:أمري املؤمنني علي بن أشيءس يقول 
الصدقس فال اعلم جنة أوقى منألس وما يغدر من علم كيف املرجعس لقد اصبحنا يف زمان 

 .(3)قد اختذ أكثر اهلأل الغدر كيسالس ونسبوم اهل اجلول فيأل اىل حسن احليلة((

                                                           

 .25سورة احلديدس اآلية: ( 1

 .25_ 51منوجية الثورة امسالمية / ص ( 2

 . 346/ص 2/ج 41هنج البالغة: اخلطبة:  (3
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منسان وهنضتأل ام البقاء يف احلياة وفق الرؤية امسالمية والعقالنيـةس وان  وما حياة ا
الغاية عند امنسان العاقل الطبيعي هي احلياة يف عز والعيش يف كرامة فإذا خري امنسان 

حمالة املوت يف عز علـى احليـاة    العاقل بني العيش يف ذل وبني املوت يف عزس فإنأل خيتار م
 يف ذل وموانة. 
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ذ وقد اشارت الروايات اىل قـول اإلمـام احلسـني)عليأل السـالم( يف هـذا املوضـع إ      
هيوـات منـا   : ))وقال ايضال  (1)))موت يف عز خري من حياة يف ذل(( يقول)عليأل السالم(:

واملؤمنون......... ونفوس أبية م تؤةر طاعة اللئام علـى  الذلة ! يأىب اهلل لنا ذلك ورسولأل 
 .(2)مصارع الكرام((

  

                                                           

 . 192/ ص 44حبار امنوار / العالمة اجمللسي / ج (1

 . 603/ ص1اعيان الشيعة / احلر العاملي / ج (2
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 : الخاتمة

ن الشعائر احلسينية م سيما الزيارة امربعينية امنـا هـي حـدث متجـدد يف تـاريخ      إ
البشرية ألن اهدافوا ضمان مبدأ حرية امنسان وكرامتأل ومنحأل حـق الكلمـة للمطالبـة    

كرمية بعيدة عن الذل واهلوان جتسيدال ملبادم املصطفى جد )صلى حبقوقألس والعيش حبياة 
 اهلل عليأل وِلأل(.

وهنا لزامال علينا القول ان اإلمام احلسني)عليأل السالم( هو مشروع السالم ومنـوج  
اجل عملية التغيري للنـوج  من  أليضيء الدرب يف كل ارض وزمانس وعلينا امستفادة من

ورهــاس ووصــوهلا اىل الغايــة الــو مــن اجلــوا خلــق امنســاين للحضــارة البشــرية وتط
 امنسان))وما خلقل اجلن وامنس ام ليعبدون((.

ذلك ان السري اىل الكمال يتوقف على معرفة الكمال نفسألس وهذ  املعرفة م حتصل 
 ام بعد التفاعل امجيايب بني العقل والوحي. 

نــا القــول ان اإلمــام جــاءت الرســامت الســماوية لتقــوم هــذ  املومــةس لــذا ميكن 
احلسني)عليأل السـالم( وهـو سـليل البيـل انمـدي قـد ارسـى اهـداف رسـالة جـد            
املصطفى)صلى اهلل عليأل وِلأل( فكان اجلواد الشامخ والشويد احلي الـذي تـرك ومـا زال    
امةر امكثر امهية يف وضع احلد الفاصل بني ما هو اسالمي وبني املبادم الدخيلـة علـى   

ل على استمرار الوعي الثوري امسالمي الذي يرفض التطبيـق اخلـاطئ   هذا الدين وعم
 للمبادم امسالمية امصيلة. 
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 : المصادر والمراجععع
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 -اعيان الشيعة / حمسن اممني احلر العـاملي / ت: حسـن امـني / دار التعـارف       -2

 . 1983بريوت / 
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منوجية الثورة امسالمية / اإلمام اخلميين)س(  مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام  -11

 م. 1996اخلميين)س( / طوران ــ ايران / ط/ 
لب)عليأل السالم( / مجعـة الشـريف الرضـي/    هنج البالغة / اإلمام علي بن ايب طا -11

 شرح حممد عبدة / دار املعرفة للطباعة والنشر / بريوت لبنان. 
وسائل الشيعة يف حتصيل مسائل الشريعة / حممد بن احلسن احلر العـاملي/ ت:    -12

 . ـه1414مؤسسة اهل البيل)عليأل السالم( / 
املؤمنني)عليأل السالم( اصفوان الوايف / الفيض الكاشاين / نشر مكتبة اإلمام أمري  -13

 .ـه 1312/ 1ايران /ط
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 قناع الحسين
 التكامل اإلنساني معرفية التعايش وروح

 في نصوص

 البياتي -أدونيس  -أمل دنقل 

 

 

 لحسن عزوزاالدكتور 

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر

  قسم اللغة العربية و آدابها
  

 

 



﴿382﴾ 
 

 مفردات استداللية:

 

 Shadowس Personaس MASQUEالقناعس 

 سmulticulturalismeتعددية ةقافية 

 سCitoyennetéاملواطنة   

 س civilisationحضارة  

  سdialogismeحوارية 
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 مفتتح...

يف املعـاجم   Citoyennetéإن احلفر يف مفوـوم التكامـل اإلنسـاين و املواطنـة      
العربية و القواميس األجنبية يقترن دوما حبركة نضال التاريخ اإلنساين من أجـل العـدل   

ــاين  ــايش اإلنســ ــاف والتعــ ــاواة واإلنصــ ــاحرة  واملســ ــة ســ ــة ةقافيــ يف تعدديــ
multiculturalisme ومـا   التكامل و التعـايش س وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح

سية والفكرية والتربويةس وتصاعد النضال وأخذ يقاربأل من مصطلحات يف األدبيات السيا
شكل احلركات امجتماعيـة منـذ قيـام احلكومـات الزراعيـة يف وادي الرافـدين مـرورال        

ســومر وِشــور وبابــل وحضــارات الصــني واهلنــد وفــارس   civilisation حبضــارة
 واليونانيني القدامى.وحضارات الفينيقيني والكنعانيني  

يف  قيمة وكفاءة اإلنسان نظر فلسفية وأخالقية  تتكئ علىهي تقاطعات اإلنسانية: 
 س سواء كان فردال أو مجاعةس وتتداخل عمومال بـالتفكري dialogismeحوارية مستمرة  

يف غابر السنني ةـورة مدهشـةس    أن ةورة تـقوم من البشـر وامستدملس ن يدر خبلد أحـد
هـا   إىل أنشـودة تــلوج   لأن تـتــحو .التاريخ.يف مكان  وول من العان ويف يوم من أيام 

 .العصور والدهور ألسنة الشعراء على مـرِّ

 
 فلم 

ةـورة   تـفجــر  أن تستطع ةورة يف التاريخ البشري الطويل كـثـورة اإلمام احلسيـن
العـريبس وأن ختلـد    ودراسـات شـعرية يف األدب   أدبية وشعرية عمالقة وأن ختلق مناهج

 .وأشعارهم  زلنا نتغ ى بقصائدهمما شعراء إىل يومنا هذا 
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مبختــلف   قصائد الشعراء منذ بداية القرن اهلجري األول إىل يومنا هذا فلم تـكـن
باإلمام احلسني وبثورتـألس  املذهبية والفكرية والعـرقيـةس  رد إعجاب فقط انتـماءاتـوـم

 وبإنسانيتأل املظلومة. بقـضيـتـأل العادلة إمنا كانل القصائد واألشعار إميانال كامـالل

و سنحاول يف هاتأل الورقة البحثية الولوج اىل روح معرفية التكامل اإلنساين لإلمـام  
الشويد احلسني يف نصوص شعرية معاصرة )امل دنقلس أدونيسس و البيـايت( منوذجـا و   

صياغة الفكر   .العبور إىل خارج الذات سإميان اإلنسان بذاتأل  وهي روح تكاملية تتجأل حن
نقل الفكـرة  و التغيري إىل األفضلس  وتكوين الصورة عن احلاضر واملستقبل انطالقال حنو 

و  امسـتنتاج وامقتنـاع  . التقسيم والتمحيص والتداول إىل اآلخرين واستالم أفكارهمس
 .تنفيذ التغيري وحتقيقألو  التخطيط للتغيري
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 القناع مفتاح الرؤيا:

املعاصرون بالكتابة اإلبداعية ولوجا إىل مستويات مجالية و بصـرية  الشعراء  اشتغل
سـلوبية و  أوحماومت نصية كتابية متنوعة متاهل يف تقنيات بصرية   بعد ما خاضوا جتار

تقاطعل مع لغة املغايرة "فانتقلل لغة الشعر من لغة الوقائع و الظواهر و اإليضـاح اىل  
س و "هذا يعـين  (2)اللغة تقول ما ن تتعلم أن تقولأل ""و الشعر هنا " جعل  (1)لغة اإلشارة

س حيث التفاعل بني الشعر واحلياة "أصبح (3)ان كل ما كان غاية يبدو األن  رد وسيلة "
س فقد دخلل " قـوى اإلنسـان يف عالقـة    (4)مستبدا بالقضايا النظرية و املمارسة النصية"

س و جـاءت  (5)د  القـوى هـيب احليـاة "   بقوى اخلارج اجلديدة الو الو هي قوة التناهي ه
منذ العقد الثاين من القرن الفائلس حيث امتزجـل   اإلرهاصات األوىل للكتابة اجلديدة 

روافُد متعددةن ومتباينةس بعضوا عريب إسـالميس وبعضـوا اآلخـر غـريبس  سـدةل وعـي       
على اآلخر انفتاَح ألس وانفتاَحأُل فيالشاعر العريب احلديث بتراةأل دون انكفاء عليأل أو ذوبان 

 عـين القنـاُع تقنيـة   ف الواةق من هويتأل احلضاريةس دون انبوار ُيْفضـي إىل حالـة اسـتالب   
 (6)إّن القنـاعَ  ....شعراُء هاّمون يف العان مثل "ييتس" و"إزرا باوند" و"إليـوت".  توظيفواب
(masque)وا بضـمري  رمٌز يأخُذ شكَل الّشخصّية الّتارخيّيـة غالبـال اّلـو ُتنِجـز حـديثَ     س

 .املتكّلم

                                                           

س 2املعاصر (سدار توبقـال للنشـرس الـدار البيضـاءس املغـربسط      حممد بنيسس الشعر العريب احلديث ) الشعر ( 1
 .85س ص 3سج 1996

 .125س ص 1979س 3أدونيسس مقدمة للشعر العريبس دار العودةس بريوتسط( 2
(س دار اآلدابس بريوتس  1984أدونيسس الشعرية العربية ) حماضرات ألقيل يف كوليج دو فرانس باريس أيار ( 3

 .88س  ص 1989س 2لبنانس ط
 .36حممد بنيسس الشعر العريب احلديث ) الشعر املعاصر (س ص ( 4
جيل دولورس املعرفة و السلطةس مدخل لقراءة فوكوس ترمجة: سان يفوتساملركز الثقايف العريبس الدار البيضـاءس  ( 5

 .140س ص 1987املغربس 
  mask persona أو masque (و maschera اإليطإليــة( و يف (يف امتينيــة  maschaالقنـاع :   ( 6

prosoponاليونانية ). 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ومن هنا كان عان توظيف القناع فاتنا مدهشاس وهو الطريق الذي تشرب منأل عـوان  
الثقافةس والتراث و الذاكرة املتشعبةس و ميثل القناع كتقنيـة أسـلوبية دمليـة معاصـرة يف     

خيتبـئ الشـاعر وراءهـا     -يف الغالـب   -النصوص الكتابية املعاصرة " شخصية تارخييـة  
 وسـيلة  فوـو س (1)عن موقف يريد  او ليحاكم نقائص العصر احلديث من خالهلا " ليعرب
فالقنـاع يف جتربـة    مباشـرةس  غـري  بصـورة  جتارهم عن للتعبري سالشعراء إليوا جلأ مجالية

 القـرن  ستينّيات منذ استخدامأل شاع" املعاصرس العريب الشعر يف مستحدةة تقنية جديدة
 واملباشـرة  الغنائية حّدة من للتخفيف املستحدةةس وتقنياتأل الغريب الشعر بتأةري سالعشرين

 بضـمري  معاصـرة  جتربـة  عـن  تراةيـةس  شخصـية  خـالل  من للحديث وذلك الشعرس يف
 الشخصـية  صوت خالل من الشاعر صوت: صوتان القصيدة يف يندمج وهكذا. املتكلم

 .(2)"خاللأل من الشاعر يعّبر الو

امدراكس أن عان الكتابة اجلديدة أو "احلداةة ليسل و هلذا كان الشعراء مدركني متام 
مذهبا كغري  من املذاهب بل هي حركة إبداع متاشي احلياة يف تغريها الدائمس  ومتكـون  
وقفا على زمن دون ِخر فحيثما يطرأ تغيري علـى احليـاة الـو حنياهـا فتتبـدل نظرتنـا       

و تتغاير الدممت وتندمج وتنصورس  س و يف بنية قصيدة القناع تتبدل الرؤياس(3)لألشياء "
"فال ُيسمع صوت الشاعر وصوت الشخصية التراةيـة مسـتقلَّنيس بـل تـربز يف الـنص      

شكال اجملاذبة الناجتة عـن هـذا التركيـب الصـويت؛ ألن الشـاعر م يسـتدعي شخصـية        إ
صامتةس بل يستدعي شخصية حتمل صـوتال ميّيزهـاس ويكشـف عـن هويتـواس ويسـتعري       

يتحدث بصوتأل فحسبس بل بصوت الشخصـية املسـتدعاة؛ لـذلك ختـرج      شكلواس وم
قصيدة القناع بصوت واحد مركبس منستطيع معأل معرفـة إن كـان صـوتال للشخصـية     

                                                           

 2احسان عباسس اجتاهات الشعر العريب املعاصرس اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلدابس الكويلس  عـدد  ( 1
 .154س  ص 1978فربايرس 

دمشـقس   عّزام حممدس قصيدة القناع يف الشعر السوري املعاصرس  لة املوقف األديبس احتـاد الكّتـاب العـربس   ( 2
 .www.awu-dam.orgاملكتروين: سعن املوقع412س عدد 2005سورياس

 .35صحممد بنيسس الشعر العريب احلديث ) الشعر املعاصر (س ( 3
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التراةية أم للشاعر؛ ألن كال الصوتني يتزاحم يف أضيق مساحات النص الو تتضمنوا يف 
وتال واحـدالس خيـرج مـن    الصعود واهلبوطس ويدخالن يف سياق جديد يعيد إنتاجومـا صـ  

 الـدراميس  الفن من رياستع سمسرحي مصطلح القناع مصطلح نأ يبدوس و(1)ُصلَبيوما"
 بعـض  تقمـص  للممثـل  لتتـيح  اإلغريقـيس  املسـرح  يف التقنيـة  ذ ه استخدمل ولقد

 القناع ومبس التلبسس أداة":فالقناع سألإلي مسندة بأدوار مالقيا ألل ينبغي الو اتالشخصي
 .(2)املسرح " على دوها يلعب الو الشخصية يتلبس ممثل

 متصاعد صراع درامي دميل متجوة حنو ليصبح النص وتصبح الكتابة التجريبيةس
 الغنائيـة  إىل الذاتيـة  الغنائيـة " مـن  بامنتقال  وذلك األشكال من شكل بأي الصراع أو

التماهي الناتج عن تحقق يس  فيندغم صوت املبدع بصوت العان و اآلخر " ف(3)"الكونية
"أنا" باآلخر اجلمعيس حينمـا يتشـكل القنـاع     عالقة الـ"أنا" بالقناعس يف ضوء عالقة الـ

"أنا" عن حقيقة  "هم"س فتتنازل الـ وفقلا للمعايري اجلمعيةس أو وفقلا لرغبات اجلماعةس الـ
جيد أفـراد  واقعواس للعان اخلارجيس وتضحي بذاهتا املستقلةس لتتماهى مع القناعس حبيث 

س فالبحث عن املغايرةس مدخل درامي حلقيقة املبـدع  (4)" يف هذا القناع حقيقة ما ميثلونأل
وألهنا تنطوي علـى تـأةري يف سـلوك اإلنسـانس     أو الشاعر تربز خطوط تصاعدية لآلخرس 

س و"الظـل"  Personaيونغ مسمياهتاس فأطلق عليوا "القنـاع"  كارل وأمناط تفكري س َنومع 
Shadowــة" س و ــيم" Anima"األنيمــــــ ــيخAnimس و"األنــــــ  س و"الشــــــ
ــية" OldWisemanاحلكـــيم" و"الـــنفس" أو  Earth Motherس و"األم األرضـ

                                                           

يف  33س العدد الثالثس ص 2007أمحد السليماين ياسنيس تقنية القناع الشعريس  لة غيمانس اليمنس خريف(  1
 .www.ghaiman.net املوقع اإللكتروين:

س الوطنيـة  الكتـب  دار س)والبيـايت  كونـاز  السـياب ( احلديث العريب الشعر يف والقناع الرمزس كندي عليحممد( 2
 .67 ص س2003س 1سليبياسطبنغازي

 والنشـرس  للدراسـات  العربيـة  املؤسسـة  عاصـرس امل العـريب  الشـعر  يف القنـاع  قصـيدة  سبسيسو الرمحن عبد( 3
 .226 ص س1999 س1طتسبريو

سس 1جوستاف يونغس جدلية األنا الالوعيس ترمجة: نبيل حمسنس الالذقيةس دار احلوار للنشـر والتوزيـعس ط  كارل ( 4
 .118ص1997
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ولئن كانل هذ  النماذجس البدئية كذلكس فإن بعضوا يكـون   س(1) "(The Self)"الذات"
 ميـنح وـذا التعـدد   ف .(2)ذا "صفة أهمس وبعضوا اآلخر ذا طبيعة أخص كالقناع والظل"

عن السـطحية و   القصيدة فين "يبعد حنو على أفكار  عن ليفصح للتعبريس  امل الشاعر
 جتسيدال املعبود اإللأل جيسد هذ " الطقوس الدينية يفكان القناع  س فبعد أن(3) )املباشرة "

 نرى حىت منضي م مث س(5)كما كان عند ديونيسوسس(4)القناع " /اإللأل القناع معأل يصبح
 على املمّثل يضعأل حيث واهلنديةس والرومانية اليونانية املسرحيات يف يستخدم"القناع  أّن

 سـيماء  أو اجللـود  تغـيري  أو اإلخافةس أو اإلدهاش لغرض متثيلأل للمسرحية أةناء وجوأل
 وسـيلة  أو واملشـاعرس  التعـابري  إخفـاء  مـن أجـل   الشخصـية  لتغيري اللعب أو الوجألس

 Ezra Weston)باونــد عــزرا - الناقــد اختــار هكــذاس (6)".لإليوــام
Loomis Pound1885 _1972)بغـرض  املصـطلح  هـذا  العشرين القرن أوائل س 

 صـوت  متـنح  والـو  القصـيدة  يف الشـعر  لساهنا علی جيريالو  الشخصية علی الدملة
_  1888) إليـوت  اعتربهـا  الو علی الشخصية صار أن الكالم أي .تارخييال بعدال الشاعر

                                                           

س ص 2003 سيونغس علم النفس التحليليس ترمجة: هناد خياطةسس هيئة الكتاب )مكتبة األسرة(س القـاهرة  كارل( 1
30. 

 .30املرجع نفسألس ص ( 2
س ص 1982س1ط   بغـدادس  العامـألس  الثقافيـة  الشـئون  دار احلديثس العريب الشعر يف التراث أةر علي حداد ؛( 3

62. 
س 2لبنـانس ط  مكتبـة  بـريوتس  املصطلحات العربية يف اللغـة و األدبس  معجم سكامل املوندس  -وهبة  دي( 4

 .304ص  1984
ــاكوس أو ديونيســوس( 5 ــاخوس أو ب ــة يف ب ــا اإلغريقي ــة) امليثيولوجي ــة اليوناني  Διόνυσος or:وباللغ

Διώνυσος)القـدماء وملـوم طقـوس امبتـواج والنشـوةس ومـن أشـور         اإلغريـق  عنـد  اخلمـر  إلأل هو
أصولأل غري حمددة لليونـانيني القـدماءس إم   س باألوليمبيني اإلةين عشر ومت إحلاقأل .امليثيولوجيا اإلغريقية رموز

اك. كـان يعـرف أيضـا باسـم بـاكوس أو      أنأل يعتقد أنأل من أصول "غري إغريقية" كما هو حـال اآلهلـة ِنـذ   
 .باخوس

س 1بـروتس ط   والنشـرس  العربية للدراسـات  املؤسسة :احلديث العريب الشعر يف املتنيب قناع أبوهيفس عبداهلل( 6
 .16س ص 2000

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%89_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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 أنـا ) موضوعيال معادمل القصيدة يف واعتربها الشاعرس عن الدراما يف مستقلة (/""1965
 .(1)"الشاعر

خاصة ها و    contextتقنية القناع أكسبل التجارب األدبية " رؤيا سياقية دملية 
 codهي سياقات لغوية ةقافية و سوسيولوجية فكما أن  كل نـص اديب ميتلـك شـفرتأل    

س و القنـاع شـفرة   (2)اخلاصة الو ميكن فك رموزها علـى ضـوء سـياق اجلـنس األديب"     
ترميزية إبداعية فريـدةس  قابلـة لتجـدد و التحـول و املغـايرة و التصـاعد و التنـامي و        
التحولس حىت و إن ظلل داخـل سـياقوا و يسـتطيع كـل جيـل اديب أن يبـدع شـفرتأل        

 املتميزة.

 

 

 

 

 

 القناع.. استدعاء للرموز التاريخية و أوجاع اإلنسان: 

بدت عملية توظيف وبناء قصيدة القناع يف هيكلوا النصيس ودممهتا العمودية عند 
الشعراء العربسبسلسلة متصلة من اناومت والتجارب الشعرية واإلبداعيةس كان أوهلـا  

األدبـاء  ر  مـع الرمـزس فكـان    تلك اناولة الو اعتمدت خلق صيغة التداخل واإلنصـوا 

                                                           

 يف األسـطورة  داودس _أنـس  400 س  ص2000 س1الفـارايبسط  دار الشعريس   بريوتس القول يف العيدس ميين( 1
 .187س ص 1وامعالنس مصرس ط  والتوزيع للنشر الشعبية املنشأة احلديثس العريب الشعر

فاضل ةامرس اللغة الثانية  يف اشكالية املنوج و النظرية و املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديثس املركز (  2
 .70س ص 1994س 1الثقايف العريبس الدار البيضاس املغربس بريوتس لبنانس ط 
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توظيـف   و الشـعري  القصصـي  يتخـذون مـن التقنيـات الكتابيـة املعاصـرةس كالسـرد      
س  ام حقيقيا لروح املاضي القرن من الثاين يف النصف التراةية والشخصيات ساألسطورة

 بدايات منذ امجتا  هذا واتسع س(1)اإلبداع وخلق معرفة نصية مفتوحةس " األةر املفتوح "
 وإلياأيب ماضي أيب وإيليا جربانس  خليل مطرانس وجربان خليل قصائد بعض يف القرنس

 .(2)"من الشعراء طأل  وحممود حسن إمساعيلس وغريهم وحممود ريشأل أيب وعمر شبكةس 

وكان بدر شاكر السيابس  أول من أخذ شكل التقاطع  مع رمز س "فوو سجل أوىل 
س  وكان العامل النفعي هلؤمء (3)القناع الشعري"اخلطوات املومة الو سعل حنو تشكيل 

الشعراء دافعا حقيقيا منتصار الكتابة اجلديدة بكل جتارها  و تلوناهتا و مغايراهتاس فوـو"  
س فخليل مطران و جربان خليل جـربان والشـايبس كنمـاذج    (4)انتصار للحياة يف الشعر"

حـىت أن الشـايب اختـارس أغـاين       مضيئة كانل احلياة يف الشعر وبالشعر مهوم األساسيس
احلياة عنوانا لديوانألسو هنا تشتغل الزوابع يف تكوين الرؤيا الشعرية " فـإذا أضـفنا بعـدا    
فكريا إنسانيا للرؤيا باإلضافة اىل بعدها الروحي لتصبح بطبيعتوا قفزة خـارج املفـاهيم   

ى األشـكال و املنـاهج   القائمةس هي تغيري نظام األشياء ويف نظام النظر اليوا هي مترد علـ 
س و انبعاث الرؤيا (5)اللشعرية القدمية و رفضا ملواقفأل و أساليبأل الو استنفذت أغراصوا "

س و لـذلك  (6)بتوظيف عناصر ترميزية جديدة كالقناع" جيعل النص يتخلى عن احلادةـة" 
 فالقناع يلتقي بالتنظري الرمـزي و بلغـة خاصـة  ـردة     س(7)يبطل أن يكون" شعر وقائع"

تتشكل على حركة األنا و األخر الفعل و احلوار إضـافة اىل عـاملي الزمـان و املكـان و     

                                                           

 .73س  ص 1985الوادس  يف مناهج الدراسات األدبيةس دار سراس للنشرس تونسس  حسني( 1
 .271 احتاد الكتاب العربس دمشقس سورياس ص ساملعاصرةس العربية القصيدة بنية موسىس خليل( 2
 www.ghaiman.net.أمحد ياسني السليماينس تقنية القناع الشعريس املوقع اإللكتروين:( 3
 .36ص حممد بنيسس الشعر العريب احلديث ) الشعر املعاصر (س( 4
 .37املرجع نفسألس  ص( 5
 .37املرجع نفسألس ص( 6
 .37املرجع نفسألس ص( 7

http://www.ghaiman.net/
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الشخصيات التراةية الدراميةس و هي مجيعا تقوم على اسـتكمال الصـورة امستشـرافية    
 اآلتية.

ولعل  الشاعر أمل دنقل و علي امحد سعيد أدونيس وعبد الوهاب البيايتس حاولوا 
راةية يف رؤيا استشـرافيةسعن وعـي شـديدس فنجـد البيـايت يقـول:       تقدمي مناذج انسانية ت

"حاولل أن أقدم البطل النموذجي يف عصرنا هذا ويف كل العصور يف موقفأل النوائيس و 
ان أستبطن مشاعر هذ  الشخصيات النموذجية يف أعمق حـامت وجودهـا و أن أعـرب    

س و هـذا  (1)و كائن اىل ما سـيكون" عن النوائي و الال هنائي  و عن اننة اإلجتماعية ملا ه
فالشاعر حياول خلق واقع جديد تارخييس يف حمور استبدايل تعاقيبسخلقا ملآزق انسـانية و  
أوجاع ذاتية و مجعية حضارية كافية لتحقيق صورة نقية و صادمة مجيلةس يف بنية دراميـة  

و تفاصيلوا الوجودية  نصية رامزةستدفع الشخصيات التراةية و الواقعية إىل  ختوم حتومهتا
 احلياتية و الفلسفية.

 قناع الحسين في شعر أمل دنقل..تخوم الوجع األقصى:

شـاعر مصـريس يـأيت إلينـا  يف دواوينـأل       (2)("1983/ 1941الشاعر" أمل دنقـل ) 
الشعرية )مقتل القمرس البكاء بني يدي زرقاء اليمامةس تعليق على ما حدثسالعود اآليتس 

(س حامال اهلم ذاتأل و املناداة ذاهتاسحيث 8ب البسوسس أوراق الغرفة اقوال جديدة عن حر
يقف متداخال مع روح اإلنسان يف حلظات ضعفأل و قوتألسفشكل لديأل القناع حمورا هامـا  
يف جتاربأل النصية و الفكريةس حيث اسـتدعى رمـوزا تارخييـة و دينيـة و أدبيـة و شـعبية       

نأل و أفراحـأل أوجاعـألس و مآسـيألسو حيـث     لتتقاطع مع مهأل و أرضألس ضعفأل و قوتأل أحزا
تشكيل اللغة و اإليقاع يظور جليا بتنوع األقنعةسيف مناذج تراةيـة م منتويـة حاضـرة و    

                                                           

 .154احسان عباسس اجتاهات الشعر العريب املعاصرس ص ( 1
ص  2008 1موسوعة أعالم الشعر العريب احلديث (س دار رسالنس دمشقس سورياس طهاين اخلريس امل دنقل ) ( 2

7. 



﴿392﴾ 
 

ماضية ذاتيةس و مجعية بكل تفاصيلوا و حكاياهتا و مالحموال بساطتوا و أصالتواس ليعيـد  
ذ ماةلـة و  أمل دنقل خلق شخصيالت جديدة حية حبضورها اإلنساين اخلـاص و األخـا  

مكتملة و مقنعة متنوعةس )سبارتا كوسسس سيزيفساملتنيبس احلسنيس نـوحس أبـو نـواسس    
عنترةس زرقاء اليمامةس كليبس عبد الناصـرس املسـيحس ابـو موسـى األشـعريس يوسـفس       
اليمامةس حممود حسن امساعيلس فريوزس كافورس مخارويألس قطر الندىس صالح الدينس عبـد  

 الرمحن الداخل...(.

 اع الحسين مسبحة الحزن:قن

س عند أمل يف نصأل الشعري )من أوراق أيب نواس(س احلسني موقعال عميقال قناعيأخذ 
فوي الورقة األخرية يف الـنص   لألسى واجلراح واحلزن والندمحيث ترمز الورقة السابعة 

الشعريس و هي الورقة األخرية املثرية للقلـق و اإلرتبـاك و السـكون و الثبـاتس حيـث      
الفعل املاضي و اجلملة الفعلية )كنل( و الو ترتبط بـروح املكـان )يف كـربالء( يقـول     

 الشاعر:

 

 )الورقة السابعة(

 كنُل يف َكر بالْء 

 قال يل الشيُخ إن احُلسني 

 !ماَت من أجِل جرعةم ماْء

 وتساءلُل

 كيف السيوُف استباحل  بين األكرمني 

 :فأجاَب الذي بصمرت أل السمماْء
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 .إنأل الذَّهُب املتألىلُء: يف كلِّ عني 

 ..إن تُكن كلماُت احلسني 

 ..وُسيوُف احُلسني 

 ..وَجالُل احُلسني 

 ?َسَقَطل  دون أن ُتنقذ احلقم من ذهِب األمراْء

 ?أفتقدُر أن تنقذ احلقم ةرةرُة الشُّعراء

 !?والفراُت لسانن من الدِم م جيُد الشمفتني 

... 

 !ماَت من أجل جرعة ماْء

 فاسقين يا ُغالم.. صباَح مساء

 ..اسقمين يا ُغالم

 ..علَّين بامُلدام

  (1)..!!"أتناسى الّدماْء

... 

يتكرر ويتواصلس بتكرار اجلملة الالزمة يف كربالء وعطش احلسني  سعند أمل دنقل
الشفيفس على كل مشود بل عن مشـاهد   ىالنص )الورقة( ليشيع بذلك جوا من األس

املوت و احلرية و السؤالس تتكرر يف مشاهد تارخيية حاضرةس أيضا فـالتكرار هنـاس "جـاء    

                                                           

س  2005س 2أمل دنقلس األعمال الشعرية الكاملةس مكتبة مدبويلس عربية للطباعة و النشرس القاهرةس مصرس ط ( 1
 .334ص 
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موعة من املنبوات تأكيدا على التنوعس وتوقيعا لفظيا للثراء الدميل لكونأل مثريا حسيا جمل
الترابطية داخل الذهن الشعريس ملنتج القصـيدة معـادم رمزيـا يـوازي قيمـة الـداخلي       

س والشاعر يتفاعل دائما مع الصوات مدفوعا يف ذلـك  (1)اخلارجي و اخلارجي الداخلي "
باإليقاع الذي يسيطر عليأل سابقا لعملية التشكيل " ليكسبوا يف أنظمة لغوية حتقق بنية 

س (3)س و توجد هنا " يف العالقات بني الكلمات كأصوات"(2)دة و دملتوا الرمزية "القصي
لسؤال يف الورقة السابعة من قصيدتأل هذا التكرار البنيوي الصويت يصبحس حالة مهجة با

مأ احلسـنيس  ظ)من أوراق أيب نؤاس( حيث يقف الشاعران )أبو نؤاس ـ أمل دنقل( أمام  
نأل املوقف احلق الذي ُيستباح من ضعاف النفوس إون متنح لأل..  أمام جرعة املاء الو مات

حيث يقف الشاعران اما حالة دهشة و ذهول يف هنايـة املكـان و الـروي     يعميوم الذهب
كربالء بسكون الروي )ء(س هي رغبة الشاعر املعاصر يف خلق لغة احيائية حتـاكي احليـاة   

هنـا مشـاهد أخـرى للمـوت و احلـرية      الواقعية و سرعتوا و تسكينوا الطاغيس تتخلل 
 املستمرة:

 –النـور   –صـالبأل  –النجابـأل  –موابـأل   –السـعيد   -ذبابأل–البعيد  -اهلواء–)كتابأل 
 –بـني بـني    –الـوجوتني  –احلجابـأل  –الرشـيد   –وحيـد   –القصر  -الصبابأل–الغرابأل 
 –احلطـب   –فارسـيأل   –العسـس   -الورقيـأل  –املخـتلس   –اخلرس  –نبس  -احلرس
 –األكـرمني   –مـاء   –احلسـني   –كـربالء   –السـلطان   –القرِن  –احتبس  –اللوب 
 الدماء(. –املدام  –غالم  –مساء  –الشفتني  –الشعراء  –األمراء  –عني  –السماء 

                                                           

املعارفس األسكندريةس مصرس ص مصطفى السعدينس البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديثس منشأة ( 1
162. 

 .112س ص 1978عبد املنعم تليمةس مداخل اىل علم اجلمال األديبس دار الثقافة للطباعة و النشرس القاهرةس ( 2
ارشيالد ماكليشس الشعر و التجربةس تر: سلمى اخلضار ء اجليوشيس دار اليقظة العربية و مؤسسة فرنكلنيس ( 3

 .23س ص 1963بريوتس 
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وترية السرد الشعرية متتد من احلضور )كتابـأل( اىل التالشـي و املـوت )الـدماء(سيف     
بالـدماء و التمـزق و الوجـعس يف رؤيـا      رحلة نفسية تارخييـة متتـد اىل حاضـرنا امللطـخ    
 استشرافية مثرية للدهشة عند الشاعر أمل دنقل.
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 غيبة الزمن و تسكين اللغة في قناع الحسين عند البياتي: 

يف لغتـأل و مبـدع يف    متميـز   شاعر عراقي (1999 - 1926)عبد الوهاب البيايت 
اجلديدةس ولوجا اىل مستويات شعرية فقد اشتغل البيايت بالكتابة  جتربتأل املختلفة اخلالقةس

روح العدالـة و احلـق و اجلمـال و     حيّقـق  أن دوما نافذة و تقنيات إبداعية مغايرة حماوم
ذلـك  يف وقـد اسـتثمر البيـايت    النضال و الثورة من خالل استدعاء أقنعة تراةية متنوعـة  

تقل عن ذاتـألس  يعمد إىل خلق وجود مس“فالشاعر ـ كما يقول البيايت ـ    سلتخطي ذاتيتأل
”. وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسية الو تـروي أكثـر الشـعر العـريب فيوـا     

إن القصيدة يف مثل هذ  احلالة عان مستقل عن الشـاعرس وإن كـان   “ويقول البيايت أيضا 
س و منوا " احلالجس املعريس اخليامس طرفةس أبو فراسس مهللس ناظم حكملس ”هو خالقوا

ابن عريبس عائشةس..(  و قناع احلسني عند البيايت يشترك يف روح مقاومتـأل   السورورديس
وتضحيتأل واستشواد  و فكر  إنأل صراع األنا و اآلخر من أجـل قـيم اخلـري و احلـب و     

 التعايش و التكامل.

 )مذكرات رجل مجهول( من ديوانه أباريق مهشمة:   البياتي في قصيدتهيقول 

 نيسان8 "

 سعيدأنا عامل س ادعى  

 من اجلنوب

 أبواي ماتا يف طريقوما إىل قرب احلسني

 و كان عمري ِنذاك

 ما أقسى احلياة -سنتني 

 و أبشع الليل الطويل
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 - و املوت يف الريف العراقي احلزين

 و كان جدي م يزال

 كالكوكب اخلاوي س على قيد احلياة

 مارس13

 أعرفل مع ى أن تكون ؟

 ! أرجاء عاملنا الكبريمتسوم س عريان س يف 

 ضياع ؟الو ذقل طعم اليتم مثلى و

 أعرف مع ى أن تكون ؟

 طارد  الظالميلصال 

 .(1)!"و اخلوف عرب مقابر الريف احلزين

 

الشاعر يف نصأل يف ضمري املتكلم )أنا(س حيث" يطغى احلضور كقيمة خالفية على 
س و رمبا يرجع اىل ان احلضور متعدد الدممت و األبعـاد فوـو طفولـة تأخـذ     (2)الغياب"

مستسلمة للعـان اجلديـد    –الطفولة  –زينتوا من كل شيء )عامل ادعى سعيد(س لكنوا 
يف الـنص ويشـتعل اإليقـاع     سـريعا  العـريب  الذايت و  يتداعى الواقع أبواي ماتا(املنوار )

من رموز الرفض والثورة يف تراةنا العريب اإلسـالميس   غضبالس يستعني بالغاضبني الثائرين
بأولئك الذين يشكلون النماذج العليا تارخييالس وشعبيالس وسلوكيا ـ وم يفوتنـا أن نـذكر    

                                                           

بــد الوهــاب البيــايتس  األعمــال الكاملــةس املؤسســة العربيــة للدراســات و النشــرس دار الفــارس للنشــرس  ع( 1
 .116ساجمللد األولس ص  1995سبريوتس لبنانس 1995

 .127مصطفى السعدينس البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديثس ص ( 2
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استحضار مأساة احلسني يف املسرح العريب املعاصر مـن خـالل مـا كتبـأل عبـد الـرمحن       
( ومسرحية )ةانية جييء احلسني( الشرقاوي يف مسرحيتأل )احلسني ةائرال( و)احلسني شويدال

نمد اخلفاجي ومسرحية )هكذا تكلم احلسني( نمـد العفيفـي ومسـرحية )كـربالء(     
وتبقى مأساوية استشواد أصحاب الدعوات النبيلة هـي األكثـر اسـتحواذال     لوليد فاضل

 .على خيال شعرائنا ووجداهنم

 وجوـو  من الشوادة مسرية يف متميزا موقعا"علي بن احلسني شخصية و تأخذ   
 البطولة تراجيديا , "كربالء" وموقعة ,شخصيتأل لذلك  تشكل (1)"والفنية التارخيية النظر

 مقابلـة  األموي لكن يف العصر اإلسالمي اجملتمع يف احلضاري التغيري حتقيق إىل الساعية
 ومشـعل  لبطلـوا  مأسـاوي  مـوت  وإىل فشـلواس   والتنكيل أدى إىل بالقمع الثورة هذ 

 دعـوة  يف ا قصـور  أو نقصـا  الفشـل  هذا سبب يكن ون ,"علي بن احلسني" ;  وقودها
 ابتدأ واقع مع تتالءم أن من ونبال مثالية)أكثر. كانل أهنا سببوا وإمنا ,مبادئأل أو صاحبوا

 .(2)أوصالأل " يف يسري الفساد

و يف قصيدة )رسائل اىل اإلمام الشافعي( من ديـوان )قصـائد علـى بوابـات العـان      
 السبع( يقول: 

 بالدموع األسود احلجر وغسلل "احلسني" شباك "قبلل
 العزاء مواكب يف نضوت
 بقوة مستنجدا طفولو _ األشياء
 األرض بفقراء

 الفجر معجزات و
 هتدل النور على الرياض يف شرياز 

                                                           

 .86س ص 1ط,بريوت ,اجليل دارس احلديث العريب الشعر يف العربية التراةية خالد الكركيس الرموز( 1
س 1997التراةية يف الشعر العريب املعاصرس دار الفكر العريبس مصرس  الشخصيات استدعاء :زايد عشري علي( 2

 .121ص
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 . (1)أبواها و رفرفل فراشة زرقاء. "و فتحل 
مادة حاشدة عـن احلسـني و تارخيـأل و لعـب      ساألسطر هاتأل يف أخذ الشاعر البيايت 

لعبتأل اللفظية و الفكرية و البصرية فيوا فأعاد قـراءة التـاريخ بصـريا و مجاليـاس وحـول      
صورها إىل مشوديات و مقاطع و صور متراكمة متراكبةس  )قبلـلس غسـلل نضـوتس    
فتحلس رفرفل..(سبعضوا فوق بعضس كـي م تسـتث ى وم تضـيع ميـزة أو قيمـة مـن       

 وبالعقائـد وعـدم   القلـب  من ينبع سإميانا باحلسني ات و قيم احلسنيس ِمن الشاعر ميز
 هناك الدمع ذرف و الظلم و القور و امستبداد إّنأل قبل شباك احلسنيس  أمام امستسالم

 القلب. من السوداء الذنب ِةار ميحو  للحسني الدمع فجري

 صوت القناع و كثافة المرئيات في شعر أدونيس: 

 الرأس..مشوديات الفجيعة: مرِة
)مرِة الرأس( من ديوانأل املسـرح و   قصيدة يف احلسني شخصية أدونيس ويستدعي

 ةالةـة  خالل من توظيف املأساة يف عميقة بصورة احلسني مع جتربتأل تعكس الو املراياس
 الرأسس مرِة )مرِة الرأس _ مرِة الشاهد _ مرِة ملسجد احلسني( ففي  ,مرايا / مقاطع

 عندما ترفضأل لكنوا ,...الدهر والرأس مبال يبشرها وزوجتأل رجل بني حبوار النص يبدأ
 :أدونيس يقول ,وهتجر  وتلومأل , احلسني برأس عاد أنأل تعرف

 "سايرتألس رصدتألس 

 غلغلل يف جفونألس 

 أيقظل كل شوويت هجمل و احترزتأل 

 و جئل...

 كانل زوجو نوار 

                                                           

 .243-242عبد الوهاب البيايتس  األعمال الكاملةس اجمللد الثاينس ص  ( 1
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 تفتح باب الدار 

 أوحشتين اطللس كيف ؟ -

 ,أبشري-

 الدهر مبال ,بالدهر جئتك-

 ?أين ,وكيف ,أين من- 

 ...برأسأل- 

 احلسني ؟ -

 احلشر يوم ويلك- 

 نوم أو حلم أو طريق ..جيمعين لن ويلك-

 اليوم بعد إليك

 " (1)..نوار وهاجرت
النص مسكون بروح بصرية وةابة و حقيقية و مؤملةس حيث جعل الشاعر أدونـيس  

 –هجمـل   –أيقظـل   –غلغلـل   –رصـدتأل   –حوار  الغين السريع القصري )سايرتأل 
هاجرت(سمتفردا متكثرا غزيـراس و راح   –أبشري جئتك  –أطلل  –جئل  –احترزت 

ا بكل أبعادهـا و تنوعاهتـاس   يوحي من خاللأل بالذات و فرحتوا و زهوها و عرب مشودياهت
مع اآلخر تصطدم برأس احلسني مقطوعاس يف معطـى تـارخيي ألـيم و حاضـر تعـرض      

يف  التارخيي املفجعس اخلرب إسقاط إىل أدونيس للنقض و التشويأل مرارا و تكراراس فيعمد
 عمقا حيقق اإلشارة هذ  وامكتفاء ,احلسني   رأس عن تتحدث الو حكاية تراةية دينية و

                                                           

 1988(  صـياغة هنائيـةس  منشـورات دار اآلدابس  بـريوتس      1967 – 1965ادونيسس املسـرح و املرايـا )   ( 1
 .83ص
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سردية شعرية بصرية متنامية متحركـة يف لقطـات تتبعيـة     إليأل ويضفي ,الشعري للنص
 (1)""حيث تتبع الكامريا شيئا ما فتتحرك على حامل او عربة متتبعة شخصا سائرا"س

 مرِة الشاهد..صدمة الذاكرة:

 لتتواىل املشاهد تباعا يف قصيدتأل مرِة الشاهد: 

 الرماح يف حشاشة احلسني استقرت وحينما

 و ازينل جبسد احلسني

 و داسل اخليول كل نقطة 

 يف جسد احلسني

 و استلبل و قسمل مالبس احلسني

 على احلسني رأيل كل حجر حينو

 كتف احلسني عند رأيل كل زهرة تنام

 رأيل كل هنر

 . (2)يسري يف جنازة احلسني ")
اسـتلبل   –داسل  –ازينل  –يغوص الشاعر يف أفعال نصأل الشعريس )استقرت 

 املأسـاوي  احلدث يسري(س طارحا مرايا عاكسةس حلالة األن  –رأيل  –رأيل  –رأيل  –
أسـئلة   نصية يف صياغة بصـرية   رؤيا خالل من الشاعر ذلك وقدم , باحلسني حل الذي

النضال والكفاح والتعايش والذات واهلوية للحسني وكيف طحنتأل املوت غدراسمن هنـا  
رأيل( يف تكرار مثري  –رأيل  –وت يف كل مكان )رأيل بدا النص مثقال بالرؤيا رؤيا امل

                                                           

(س  النـادي األديب الريـاضس   2004 -1950حممد الصفراينس  التشكيل البصري يف الشعر العريب احلـديث )  ( 1
 .241س ص2008س1السعوديةس املركز الثقايف العريبس  املغربس ط 

 .84أدونيسس املسرح واملراياس ص( 2
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مالبـس   –جسـد احلسـني    –و رؤيا احلسني يف كل زمان و مكـان )حشاشـة احلسـني    
 جنازة احلسني(. –كتف احلسني  –احلسني 

 مرِة ملسجد احلسني..شذرات املوت:
 و بعيدا عن املباشرة والسطحية يواصل الشاعر يف مرِة ملسجد احلسني: 

 ترى األشجار  وهي متشي  "أم
 س ء حدبا

 يف سكر و يف أناة
 كي تشود الصالة؟

  أم ترى سيفا بغري غمد
 ,يبكي

 و سيافا بال يدين
 .(1)يطوف حول مسجد احلسني"؟

يف نشيد مجاعيس و مشاهد بصرية صادمةس تبكي األشجار و يصلي السيف اهنا ِمم 
احلاضرةس تندمج مع روح الشاعر لتختفي عرب احلسني بكل تفاصيلوا الذاتية و اهنياراهتا 

 كل األزمنة و املكنة يف مرايا عاكسة حلاضرنا املشتل املمزق؟.

 قناع الحسين أسئلة الذات و ذاكرة اآلتي: 

نصوص الشعر العريب املعاصرس م تكاد تشبأل أية نصوص أخرىس فقد ظلل دائما 
األقنعـة و الرمـوز يف روحوـا و     تبحث يف تارخيوا و تراةوا العـريب اإلسـالميس ملتقطـة   

تعقيدها و بساطتوا احالموا و ذكرياهتا و نضاهلا وتعايشـوا لتسـتحوذ علـى اآليتس ومـا     
سيكون معيدة تكوينواس ونافخة فيوا روح الثورة و التجديد و التشـكيل و النـووض و   

                                                           

 .85نفسألس صاملرجع ( 1
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قـا  القوة و العدل و التكامل اإلنساينس و كان قناع احلسـني يف روحيتـأل و صـوفيتأل عمي   
 مثريا يف انطالقأل و رفضأل للظلم و امستعباد على امتداد زمين م هنائي بعيد.
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الزيارة األربعينية من منظور اإلعالن العالمي 

 م 1948لحقوق اإلنسان 

 

 

 المدرس الدكتور حيدر عبد الحسين مير زوين

 المدرس الدكتور مصعب مكي عبد

   جامعة الكوفة -كلية اآلداب
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 المقدمة 

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلق اهلل أمجعني حممد املبعوث 
  .رمحة للعاملني وعلى ِلأل  وصحبأل الغر امليامني ومن وامهم اىل يوم الدين

 حاليـال  العـراق  يشـودها  الـو  املليونيـة  الزيـارات  مـن  األربعينية الزيارة تعد وبعد
هذ  الزيارة فضالل عن زيارات أخر بعدة مآةر ومزايا جعلتوا سابقال وقد حفلل  وشودها

هي السائدة فوي احلافلة مبجموعة من الكرامات الـو رزقوـا اهلل لـزوار ضـريح اإلمـام      
 وامجتماعيـة  السياسـية  القـيم  من كثري كم عن فضالل احلسني بن علي )عليأل السالم(س

 بعـد  مـن  لكل للعيان وظاهرة ضحةوا الكرامات هذ  ومعظم وغريها والدينية والثقافية
  .)عليأل السالم( اهلل عبد أيب املوىل لزيارة اخلطى

 اهلل عبـد  بـن  جـابر  هـو )عليـأل السـالم(    احلسـني  زار مـن  أول أن املصادر وتذكر
 ممن وهو الثقاة املقربني)صلى اهلل عليأل وِلأل(  اهلل رسول صحابة أحد يعد الذي األنصاري

 وصـولأل  وافق وقد األحاديث تلك من كبريا مجعَا ونقل حديثأل ومسع اهلل رسول كالم مسع
 السجاد اإلمام وصول قبيل  أي)عليأل السالم(  احلسني اإلمام أربعينية ليلة  يف كربالء اىل
  الغاضرية. أرض اىل( السالم عليأل)

الزيارة األربعينية من منظور اإلعالن العاملي حلقوق ))بـ املوسوم البحث قّسمنا وقد
على مخسة حماورس سبقل مبقدمة وانتول خبامتة تبني أهـم النتـائج   ((  م1948 -اإلنسان

الو توصل إليوا الباحث فضالل عن قائمتني إحدامها هلوامش البحـث واألخـرى ملظـان    
البحث الرئيسة  ووسم انور األول بـ)الزيارة األربعينية نبذة خمتصرة( فيما أطلقل على 

ن العاملي حلقوق امنسان )نبذة خمتصرة( وتضمن انور الثالث دراسة انور الثاين: اإلعال
م( 1948-لـ)مواطن التقارب بني الزيارة األربعينية وامعـالن العـاملي حلقـوق امنسـان     

وضم انور الرابع: دراسة  لـ)مواطن امختالف بني الزيارة األربعينية وامعـالن العـاملي   
محل املبحث اخلـامس عنـوان: أهـم التوصـيات الـو      م(س فيما  1948-حلقوق امنسان 

 خلص إليوا البحث. 
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وقد استعان الباحثان  مبجموعة من املصادر امجتماعية والثقافية واللغوية والدينيةس 
ومصادر العقيدة كي ينجزا هذا البحث املتواضع فوما م يدعيان الكمال يف كل ما قاما 

 عز وجـل والعصـمة لـأل وحـد  م شـريك لـأل       بأل  وما بذم  من جود ؛ ألن الكمال هلل
 .واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وِلأل الطيبني الطاهرين

 الباحثان 
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 المحور األول

 زيارة األربعين )نبذة مختصرة(

ذكرت  موعة من املصادر هذ  الزيارة وركزت على أمهيتوا واسـتحباها يف اممـام   
احلسني)عليأل السالم( من دون غري  من األئمة املعصومني )عليوم السالم( وعلـى هـذا   
يكون موعد هذ  الزيارة يوم العشرين من شور صفر من كل سنة وهـو موعـد رجـوع    

 وتزامن يوم دخوهلم اىل كربالء ومن تلك موكب سبايا الطف من الشام اىل املدينة 

  :المصادر
 بـن  حممـد  بـن  حممـد  املفيد الشيخ: تأليف العبادس على اهلل حجج معرفة يف امرشاد .1

 التـراثس  إلحيـاء  السـالم  عليوم البيل ال مؤسسة: وحتقيق نشرس البغدادي النعمان
  .1995 اموىل: الطبعة

 احلسني بن علي بن حممد جعفر أيب الصدوق الشيخ/  تأليفس الصدوق الشيخ أمايل .2
              م.2009 س1طس بريوتس األعلمي مؤسسة: منشورات القميس بابويأل بن

أصول الكايف: تأليف / ةقة اإلسالم حممد بن يعقوب الشيخ الكليينس منشورات: دار  .3
والرواية  الو ذكرهتا املصادر أعال  س م2005س 1املرتضى للطباعة والنشر والتوزيعس ط

تتضمن دخول املوكب احلسيين  اىل كربالء يف يوم األربعـني لزيـارة اإلمـام احلسـني     
)عليأل السالم( أما الرواية الثانية فنقلوا الينا السيد ابن طاووس يف كتابأل )اللـووف يف  

م اىل املدينـة  قتلى الطفوف( وابن منا احللي يف كتابأل )مـثري األحـزان(  وهـي دخـوهل    
املنورة يف يوم العشرين من شور صفرس فضالل عن ذلك اختلـف الدارسـون يف لقـاء    
الركب احلسيين جبابر بن عبد اهلل األنصاري فمنوم من يؤكد على هذا اللقاء ومنـوم  

 هـ(. 525من ينكر  ومن الذين ينكرونأل هو عماد الدين الطربي املتوىف سنة )

لبيل )عليأل السالم( على زيارة األربعني)عليأل السالم( وقد حّث مجع من أئمة أهل ا
ومن األحاديث الو دلل على ذلك:  قال اإلمام احلسن بـن علـي العسـكري )عليومـا     
السالم(: ))عالمات املؤمن مخس: صالة إحـدى ومخسـنيس وزيـارة األربعـنيس والتخـتم      
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على هذا األسـاس أختـذ   و (1)باليمني وتعفري اجلبنيس واجلور ببسم اهلل الرمحن الرحيم((
هـ وحلـد اآلن موعـدال مومـال    61هذا التاريخ أم وهو العشرين من شور صفر منذ سنة 

لزيارة اإلمام احلسني )عليأل السالم( فتكاةرت أعداد الزائرين اىل قرب سيد الشوداء )عليأل 
النـاس  السالم( على الرغم من اناومت اليائسة الو قام ها احلكام الطغاة من أجل منع 

من زيارة املوىل أيب عبد اهلل)عليأل السالم( ومسيما من قبل املتوكل العباسـي الـذي قـام    
بعدة حماومت من أجل منع زوار احلسني من الزيـارة ومتثلـل هـذ  انـاومت بالنقـاط      

 اآلتية:                                                                                 

 (2)املرقد املقدس لسيد الشوداء )عليأل السالم( يف حكم املتوكل العباسي هدم .1
ضـريبة قطـع إحـدى     -(3)فرض الضرائب العالية على زوار ضريح اإلمـام احلسـني   .2

 . (4)اليدين لكل من ألقي عليأل القبض يف أةناء زيارة األربعني
أةناء الطريـق  ضريبة قتل األنفس وتنص على قتل نسبة من زائري األربعينية وهم يف  .3

                                                                    (.5)لزيارة املوىل ايب عبد اهلل احلسني عليأل السالم

ضريبة احلجز ملدة طويلة من الزمن وقد ارتكبل هذ  األحكام إذ بان انتفاضة صـفر   .4
وامري الزنزانـات وأعـدم   م إذ قام النظام السابق باحتجاز اآلمف وزجوم يف طـ 1977

                                                                                                                                                                                                     .(6)وجبة أخرى من الزوار الذين وفدوا مشيا على األقدام اىل هذ  الزيارة

منع املواكب احلسينية من تقدمي وجبات الطعام واملاء وأقداح الشاي اىل زوار احلسني  .5
)عليأل السالم( واتالف مالديوم من مؤونة وقام بعض أزمم النظام برمي قدور الطوي 

وهذا  وهي مملوءة بالطعام على األرض والعبث بسرادق الراحة املنصبة خلدمة الزوار
                                                                                                                                                                                         .(7)م  أيضال 1977ما قام بأل النظام املقبور يف سنة 

                                                           

 .98/329: األنوار حبار( 1

 .395: الطالبيني مقاتل: ينظر( 2

 .395: الطالبيني مقاتل: ينظر( 3

 .203س نفسأل املصدر: ينظر( 4

 .204س نفسأل املصدر: ينظر( 5

 املوقع على منشورة مقالةس احللي شويب وليد -دس هـ1411 شعبان انتفاضة وقائع اىل نظرةس.. النجف: ينظر( 6
w.w.w.haydarya.com. 

 نفسأل. املصدر( 7
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                                  .(1)للشرب عن الزوار بغية منعوم من الزيارة قطع املاء الصاه .6
هتديد أصحاب السيارات من السري باجتا  كربالء يف زيـارة األربعـني ويف حالـة عـدم      .7

 .(2)امتثاهلم فإهنم سيواجوون أحكام وخيمة م حتمد عقباها

وامسـتخبارات إلرجـاع   نصب السيطرات التابعة اىل أجوزة الشـرطة واملخـابرات    .8
الزوار القاصدين اىل طريق كربالء على الطرق الرئيسة والفرعية  الو تؤدي خمارجوا 

                                                                                                  .(3)اىل كربالء

  

                                                           

 نفسأل. املصدر( 1

 نفسأل. املصدر( 2

 نفسأل. املصدر( 3
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 المحور الثاني

 م )نبذة مختصرة(1948 -اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

 أواًل: تعريف اإلعالن

 العاشر يف املتحدة اممم تبنتأل الذي امعالن متثل دولية حقوق وةيقة عن عبارة وهو
 وميثـل ( بـاريس ) الفرنسـية  العاصـمة  يف شـابو  قصر يف مقر  وكان م1948 ديسمرب من

 .(1)البشر مجيع لدى انمية اإلنسان حبقوق املتحدة األمم رأي اإلعالن

 ثانيًا: حيثيات اإلعالن 

 موقعـال  علـى  حصـلل  وقـد  مادة 30 من تتكون إذ دولية وةيقة اإلعالن هذا ويعد
 م1948- امنسـان  حلقـوق  العاملي اإلعالن أن الدارسون ويرى الدويل القانون يف مرموقال

 والسياسـية  املدنيـة  باحلقوق اخلاص الدويل العود لوةيقو مكمالل ورئيسا ةالثال قطبال يعد
 يف والثقافيـة  وامجتماعيـة  امقتصـادية  باحلقوق اخلاص الدويل والعود م1966 سنة من

 العامليـة  احلـرب  أةنـاء  يف العان شود  ما هو اإلعالن هذا اىل الرئيس والدافع نفسأل العام
 األمـم  ميثـاق  إكمـال  العـان  زعمـاء  قـرر  لذا امنسانية حبق وفضائع انتواكات من الثانية

 املكـان  عـن  النظر بصرف اجملتمع أفراد من فرد كل حقوق تضمن طريق خبريطة املتحدة
 عـام  يف األوىل الـدورة  منـذ  وضـعل  قـد  اإلعـالن  هلذا األوىل اللبنات وكانل والزمانس

 اىل إحالتـأل  متـل  املتحدة لألمم العامة اجلمعية قبل من املشروع استعراض ومت م1946
 وقامل فيأل للنظر امنسان حقوق جلنة على عرضأل بغية وامجتماعي امقتصادي اجمللس
 عليـأل  أطلـق  مـا  لصـياغة  مكتبـوا  أعضاء بتفويض م1947 عام األوىل دورهتا يف اللجنة

 .(2)(امنسان حلقوق الدولية للشرعة مبدئي مشروع)بـ
 مت الـذين  اللجنة أعضاء من تتألف رمسية صياغة جلنة قبل من العمل استئناف مت مث

 مثلـوا  عضوال عشر مثانية من امنسان حقوق جلنة تألفل وقدس أقطار مثانية من اختيارهم
 أرملـة  روزفلـل  اليـانور  السـيدة  قامل وقد  والدينية والثقافية السياسية اخللفيات شىت

 امنسـان  حلقوق العاملي اإلعالن صياغة جلنة برئاسة روزفلل فرانكلني األمريكي الرئيس
                                                           

 .brselem. Orgسm امنسان حلقوق الدويل القانون: ينظر( 1

  .نفسأل املصدر: ينظر( 2
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 لإلعـالن  األوىل األسـس  بوضـع  قـام  الـذي  فرنسا من كاسني رينيأل السيد مع بامشتراك
 شـونغ  بونـغ  السـيد  اللجنـة  رئيسة ونائب لبنان من مالك تشارلز السيد اجللسة ومقرر
 املتحـدة  األمـم  شـعبة  مـدير  عـن  فضالل كندا من مهفري جون والسيد الصني من شانغ

 .(1) اإلعالن خمطط أعد الذي امنسان حلقوق

 50 مـن  أكثر مبشاركة م1948 -أيلول شور يف لإلعالن األويل املشروع اقتراح ومت
/  ديسـمرب  – األول كـانون  مـن  العاشـر  يف ةالثـال  -أ/217 املـرقم  القـرار  ومبوجب دولةل

 يف امنسـان  حلقـوق  العـاملي  اإلعـالن  املتحـدة  لألمـم  العامة اجلمعية اعتماد مت م1948
 اإلعـالن  هـذا  علـى  التصـويل  عـن  امتنعـل  دول مثـاين  ان بالذكر اجلدير ومن باريس

 .  (2)السنتني عن تقل م مدة لإلعالن الكامل النص اعداد واستغرق

  

                                                           

 .www.un.org ينظر( 1
  نفسأل. املصدر: ينظر( 2
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 المحور الثالث

 مواضع التشابه بين زيارة األربعين واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وتنص على أن: ))يولد مجيع الناس أحرارال متساوين يف الكرامة واحلقوقس  -1املادة
وتنسـجم   (1)عقالل وضمريال وعليوم أن يعامل بعضوم بعضال بروح اإلخاء((وقد وهبوا 

هذ  املادة مع زيارة امربعني فكل الزوار هلم احلقوق نفسوا وعلـيوم واجبـات ويعامـل    
 .أحدهم اآلخر بروح اإلخوة

وتنص على: ))لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف  – 2املادة
دون أي متييزس كالتمييز بسبب العنصر أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو     هذا اإلعالنس

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي ِخرس أو األصل الوطين أو امجتماعي أو الثـروة أو  
امليالد أو أي وضع ِخرس دون أية تفرقة بني الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن يكون 

ياسي أو القانوين أو الدويل لبلد أو البقعة الـو ينتمـي   هناك أي متييز أساسأل الوضع الس
إليوا الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو حتل الوصاية أو غـري متمتـع   

 .(2)باحلكم الذايت أو كانل سيادتأل خاضعة ألي قيد من القيود((

أة للخـروج اىل  وتتطابق هذ  املادة مع زيارة امربعني فليس للرجل احلق يف منع املر
الزيارة األربعينية فضالل عن تسـاوي اجلنسـني يف أةنـاء الزيـارة وم توجـد أفضـلية ألي       
عنصر على ِخر والدليل على ذلك وفود املاليني من عناصر غـري عربيـة لزيـارة مرقـد     

 احلسني. 

: وتنص على أن: ))كل الناس سواسية أمام القـانون وهلـم احلـق يف التمتـع     7املادة
متكافئة عنأل دون أية تفرقةس كما أن هلم مجيعا احلق يف محاية متساوية ضد أي متيـز  حبماية 

ومن األمثلة الو ميكن ان تنطبق  .(3)خيل هذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كوذا((
                                                           

   رفيـق : وحتقيـق  حتريـر س مالـك  شـارل / املؤلـف : م1948 امنسـان  حلقوق العاملي اإلعالن صنع يف لبنان دور( 1
 .92س م 1998 -بريوتس مالك شارل مؤسسة: منشورات س1طسصربا وجورج مالك وحبيب معلوف

 .102: لبنان دور( 2

 .105: نفسأل املصدر( 3
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على هذ  املادة هي تكاتف الزوار يف هذ  الزيـارة إلبـالغ أجوـزة األمـن عـن احلـامت       
شك والريبة محاية للجميع فضالل عن عدم تصديق األخبار املضـللة  املشبوهة الو تثري ال

  الو تبث من قبل زمر اإلرهاب بني الفينة والفينة.

 : 13املادة

 .(1)( ))لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامتأل داخل حدود كل دولة((1)

 .(2)ة إليأل((( ))حيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلد  كما حيق لأل العود2)

فالفقرة األوىل من هذ  املادة تتمثل يف انتقال زوار انافظات العراقية من واىل كربالء 
 .يوم الزيارة وقبلوا وبعدها

أما الفقرة الثانية فتشمل الزوار األجانـب الـذين يفـدون اىل كـربالء مث العـودة اىل      
الو متس اإلرهاب وهذ  بلداهنم من دون أي خرق يذكر من مجيع األطراف سوى األمور 

 حتصل نادرال.

:  وهي تنص على إن  ))األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية 3الفقرة  – 16املادة
س وخري دليل على ذلـك هـو قيـام    (3)للمجتمع وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة((

)عليـأل السـالم( إذ   األسر العراقية برمتوا باستضافة زائري كربالء يف أيام زيارة األربعـني  
يتسابق النساء والرجال يف هذ  األسر من أجل تقدمي اخلدمات للـزوار مجيعـال وحبسـب    

  .األعمال الو يقومون ها

                                                           

 .112: نفسأل املصدر( 1

 .112: نفسأل املصدر( 2

 .131سامنسان حلقوق العاملي اإلعالن صنع يف لبنان دور( 3
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: وهي تنص على أن ))لكل شخص احلـق يف حريـة الـتفكري والضـمري     18املادة 
بالتعليم والدينس ويشمل هذا احلق حرية تغيري ديانتأل أو عقيدتألس وحرية اإلعراب عنوما 

 .(1)واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء أكان ذلك سرال أم مع اجلماعة((

فالزيارة هي نوع من الشعائر الو ميارسـوا أبنـاء الشـعب الواحـد فلـوم احلـق يف       
اإلعراب عنوا وممارستوا  وقد وردت يف القران الكـرمي يف قولـأل تعـاىل: ))ومـن يعظمـم      

لذا تكفل هذا اإلعالن يف هذا اجلانـب وميكـن ان   ( 2)القلوب(( شعائر اهلل فإهنا من تقوى
 متارس هذ  الشعرية انفراديال أو مجاعيال.

املادة التاسعة عشر: وهي تنص على أن: ))لكـل شـخص احلـق يف حريـة الـرأي      
والتعبريس ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخلس واستقاء األنباء واألفكار 

 .(3)عتوا بأية وسيلة كانل دون تقيد باحلدود اجلغرافية((وتلقيوا وإذا

فالزيارة هي حرية التعبري عن الشعائر وهي تدخل مـن بـاب حريـة اعتنـاق اآلراء     
فلكل فرد رأيأل وهو رأي يعتز بأل ولكٍل فكر  من دون أن ميسـأل أحـد فضـالل عـن ذلـك      

نـوا ميتلـك اإلمكانيـة    املواكب احلسينية الو تنطلق لتقدمي اخلدمات للزائرين فـبعض م 
لنقل هذ  الشعائر اىل الدول األخرى عرب األقمار الصناعيةس ويف ذلك تطـابق كـبري بـني    

 .هذ  املادة والزيارة األربعينية

 المحور الرابع

 .م 1948-مواطن امختالف بني الزيارة األربعينية وامعالن العاملي حلقوق امنسان 
اطن التطـابق بـني الزيـارة األربعينيـة واإلعـالن      بعد أن ذكرنا  يف انور السابق مـو 

م  مبد لنا أن نعرج علـى ذكـر مـواطن امخـتالف بـني       1948العاملي حلقوق امنسان 
 املقصودين بالدراسة من خالل النقاط اآلتية: 

                                                           

 س135: نفسأل املصدر( 1

 (س32 اآلية: احلج سورة( )2

 159: لبنان دور( 3



﴿417﴾ 
 

ختتلف الزيارة األربعينية مع اإلعالن العاملي حلقوق امنسـان يف املـواد اآلتيـة: املـادة      -1
ادة الرابعةس املادة اخلامسةس املادة السادسةس املادة الثامنةس املادة التاسعةس املـادة  الثالثةس امل

العاشرةس املادة احلادية عشرةس املادة الثانية عشرةس املادة الرابعة عشرةس املـادة اخلامسـة   
 عشرةس املادة السابعة عشرةس املادة الثامنة عشرةس املادة العشرون وحىت املادة الثالةني. 

مضمون هذ  املواد الو ذكرت يف امعالن خيص أو يتعلق مبفاصل  تمعيـة  أخـرى    -2
مثل األسرة واجلمعيـات والنقابـاتس واألحـزاب السياسـية واحليـاة احلـرة الكرميـة        

 .والضمان امجتماعي وغريها

هذ  املفاصل الو ذكرت يف الفقرات السابقة من اإلعالن العاملي حلقـوق امنسـان م    -3
 متل اىل الزيارة امربعينية بصفة تذكر. 
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 المحور الخامس

 التوصيات التي خرج منها البحث

 .ضرورة تكاتف أبناء الشعب الواحد يف خضم هذ  الزيارة املليونية -1

  .بالزيارات املليونية الو يشودها العراقضرورة تشكيل وزارة جديدة ختتص  -2

دومر أمريكـي كمـا هـو     50ضرورة استيفاء مبالغ الفيزا من مجيع الزائرين مبعـدل   -3
% منوا لدعم الزيارة األربعينية فوي موارد جديدة 10احلال يف ايران واستقطاع نسبة 

  .تنفع البالد والعباد

انافظات القريبة مثل بابل والنجف تعبيد طرق جديدة تصل إىل كربالء ومسيما من  -4
 .وبغداد حىت تستوعب األعداد املتزايدة من الزوار

ضرورة مد سكك حديدية تنطلق من كربالء وتتصل ها ومبد من جعل ممراهتا بعيدة  -5
  .عن طرق السيارات

حث انافظات األخرى على اتباع جتربة حمافظة النجـف وهـي اسـتعمال التكسـي      -6
عبء املتوقع على الطرق الربية يف املناسبات املليونية وقد مت ربـط  النوري لتخفيف ال

حمافظات املث ى والقادسية والنجف وكربالء هذ  املنظومة املائية ومن املمكـن إعمـام   
  .التجربة  على انافظات األخرى
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 الخاتمة: 

 إليوا:يف هناية هذا البحث املتواضع سيعرض الباحثان ألهم النتائج الو توصال 
اختلف الدارسون يف زيارة الركب احلسيين اىل قـري احلسـني الشـويد يـوم األربعـني       -1

فذهب بعض منوم اىل أن الركب وصل يوم األربعني اىل املدينة املنورة ولكن األعـم  
األغلب رأى أن يوم األربعـني شـود زيـارة الركـب اىل مرقـد اإلمـام احلسـني)عليأل        

   .السالم(
( تـذكر الثـواب اجلزيـل    ليايات صادرة عن ائمة ِل البيل )عورود  موعة من الرو -2

ــن علــي    ــام  احلســن ب ــوا حــديث امم ــارة األربعــني واملشــوور من مــن جــراء زي
  .العسكري)عليوما السالم(

مـع   1948-اتفقل  موعة من املواد الصادرة عن امعالن العاملي حلقوق امنسـان   -3
ات العامة لألشخاص وللمجموعة وحق الزيارة األربعينية  ومسيما يف مسائل احلري

التعبري فضال عن حرية ممارسة الشعائر الدينية ومن تلك املـواد املـادة األوىل واملـادة    
الثانية واملادة السابعة واملادة السادسة عشـر واملـادة الثامنـة عشـر فضـالل عـن املـادة        

 .التاسعة عشر

-لألمم املتحـدة يف بـاريس  اختلفل املواد األخرى الو صدرت عن امعالن العاملي  -4
م مع زيارة امربعنيس والسبب يف ذلك كما يرا  الباحثان مرجعـأل اىل طبيعـة    1948

اإلعالن الذي ناقش مسائل عدة تتعلق بالنقابات واجلمعيات والضـمان امجتمـاعي   
 .والتعليم والصحة وغريها

 مظان البحث الرئيسة 

 أواًل: )المصادر والمراجع( 

  الكرمي القرِن العزيز اهلل كتاب

 بـن  حممـد  بـن  حممـد  املفيد الشيخ: تأليف العبادس على اهلل حجج معرفة يف امرشاد   
 – قـم س التـراث  إلحيـاء  السـالم  علـيوم  البيل ال مؤسسة: وحتقيق شرح النعمانس

 م.1995 – األوىل الطبعة إيرانس
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            :أصول الكايف: تأليف / ةقة اإلسالم حممد بن يعقوب الشـيخ الكلـيينس منشـورات
 هـ.       1425 -م2005س 1دار املرتضى للطباعة والنشر والتوزيعس ط

  احلسني بن علي بن حممد جعفر أيب الصدوق الشيخ/  تأليفسالصدوق الشيخ أمايل 
 . م2009 س1طس وتبريس األعلمي مؤسسة: منشورات القميس بابويأل بن

 اجمللسـيس  بـاقر  حممد العالمة: تأليفس األطوار األئمة أخبار لدرر اجلامعة امنوار حبار 
 .م1983سمصححة س3طس لبنان – بريوتس العريب التراث احياء دار: الناشر

 س مالـك  شـارل / املؤلـف : م1948 امنسان حلقوق العاملي اإلعالن صنع يف لبنان دور
 مؤسسة: منشورات س1طسصربا وجورج مالك وحبيب معلوف رفيق: وحتقيق حترير
 .م 1998 -بريوتس مالك شارل

    اللووف يف قتلى الطفوف: تأليف على بن موسى بن جعفر بن طـاووس احلسـيينس
 .بريوت -: مكتبة امندلس)د.ت( 1هـ(س ط 614)ت: 

      :طس  (س  645مثري األحزان مبن منا جنم الدين حممد بـن جعفـر بـن أىب البقـاء )ت
 . هـ 1369املطبعة احليدرية يف النجف سنة 

 طبعأل على واشرف لأل قدم(س هـ 356-284)األصبواين الفرج أليب: الطالبيني مقاتل :
س إيران -قمس والنشر للطباعة الكتاب دار مؤسسة: نشرس الثانية الطبعةس املظفر كاظم

  م.1965 - هـ1385س األشرف النجف – ومطابعوا احليدرية املكتبة: منشورات

 

 ثانيًا: المواقع االلكترونية 

   brselem. orgسm  امنسان حلقوق الدويل القانون -

- www.un.org         

 مقالـة س احللـي  شويب وليد -دس هـ1411 شعبان انتفاضة وقائع اىل نظرةس.. النجف -
 w.w.w.haydarya.com املوقع منشورة على

  

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 دور الزيارة األربعينية

 بتعزيز القيم االجتماعية
 

 

 ميس محمد كاظم م. م.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مركعز البحعوث النفسية
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 المقدمة

احلسني عنوان ورسالة وقيم واسم كرمي يتردد على مر العصور واألزمنةس  إن لزيارة 
اجلماهري لألهداف السامية الـو مثلـوا اإلمـام    اإلمام احلسني دور موم وفعال يف حتريك 

ميـان واحلريـة والعدالـة واإلنسـانية     احلسني )عليأل السالم( وةار من اجلوا وهـي قـيم ام  
وغريها كثري لذلك حنتاج ان تكون الزيارة عمال ةقافيا توجيويا وتوعويا إلرشـاد النـاس   

عواطـف اجلياشـة لتعـريفوم    إىل أهم القيم الو أكدت عليوا الثورة مسـيما اسـتثمار ال  
إلسـالميس إن الثـورة   اببعض تلك القيم فضال عن املبدأ األسـاس وهـو نصـرة الـدين     

ختاطب اإلنسانية علـى مــر العصـور واألزمنـة ينبغـي       الوعرب  الاحلسينيـة حتمـل دروس
تسليط الضوء عليوا وامستفادة منـوا مـن الناحيـة امجتماعيــة والتربويـة والنـواحي       

 األخـرى.
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 ملخص البحث

احلسني )عليأل السالم( ان يضرب أروع األمثلة  يف مقارعة الطغيـان   امماماستطاع 
والظلم والظاملني وكانل حبق ةورة انتصار احلق على الباطل ةـورة لإلصـالح ولضـمان    

حرة كرمية بعيدة عـن الـذل    ةحرية اإلنسان وكرامتأل ومنحأل حقوقأل وان يعيش حيا مبدأ
)عليأل السـالم(   استشواد ر منذ ةصداها املؤ يمجعاء وهلذا بق لإلنسانية فوي ةورة واهلوان

مبد لنـا ان نـتعلم مـن ةـورة      حىت يومنا هذا كشعلة متوهجة م تنطفئس ـه61يف سنة 
وم انتـواء لـأل بـل     أللـ  داحلسني هذ  املدرسة اخلالدة الدروسس فواقعة الطف كزن م نفـا 

حقة وأكدت علـى قـيم   لالامتداد روحي وأخالقي وةقايف واجتماعي رسم معان احلياة ا
نبيلة فكانل ةورة قيمية حتمل مبادم ساميةس لقد أدت الزيـارة األربعينيـة منـذ انبثاقوـا     
وحىت امن وظيفتوا األساسية وهي انافظة على التواصل وجتديد العود بـني املسـلمني   

مام احلسني )عليأل السالم( فان للزيارة األربعينية دممت كثريةس عقائدية واجتماعيـة  واإل
 الوةقافية ينبغي األخذ ها وامستفادة منوا كدروس يف حياتنا اليومية وان جنعل اةرها كامن

ـ  الر فوي حتمل برنا ـ فيف النفس طيلة ايام السنة وليس فقط يف شوري حمرم وص  التوعوي
 مبـدأ تعـزز   األربعينيـة اىل ذلك جنـد ان الزيـارة    إضافةص احلياة البشريةس يلخ متكامالل

التكافل امجتماعي بني ابناء اجملتمع مـن خـالل التعـاون املشـترك وتقـدمي املسـاعدات       
 أساسـية للفقراء وانتاجني من طعام وملبس وعناية صحية وغري ذلك كثري فوي قيمـة  

لذا تعترب الزيـارة  احلسني )عليأل السالم( يف ةورتألس اإلماممن  موع القيم الو اكد عليوا 
      األربعينية حركة نامية متطورة ختفي بني طياهتا رموزا كبرية واسرارال عظيمة.
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حاول البحث تسليط الضوء على دور الزيارة األربعينية بتعزيز القعيم االجتماعيعة معن    

 :.خالل االتي
 مطار العام للدراسة.أوم:. ا
 حتديد املفاهيم العلمية. ةانيا:. 
 دور الزيارة األربعينية بتعزيز القيم امجتماعية يف اجملتمع العراقي. ةالثا:. 
 الزيارة األربعينية برنامج توعـوي. رابعا:.

 خامسا:. الزيارة األربعينية والتكافل امجتماعي.
 .سادسا:. اخلامتة

 سابعا:. ملخص البحث باللغة امنكليزية.
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 طار العام للدراسةأوال: اإل

اإلطار العام للدراسة يف البحوث والدراسات العلمية لأل أمهية كبريةس فوو  انمشك 
ن إفـ  اهـذ  حبثنـا البحـث العلمـيس ويف    يتناوهلايضع احلجر األساس للموضوعات الو 

دور الزيارة وضح للقارم املوضوعات ذات العالقة املباشرة بي نتناولألاإلطار العام الذي س
معلومات يستفيد منوا املخـتص وغـري   إذ تعد مبثابة بتعزيز القيم امجتماعية  األربعينية

 :امطار العام للدراسة اميت . ويتضمناملختص يف هذا اجملال
 

 مشكلعة الدراسعة -1

إن الزيارة األربعينية لإلمام احلسني )عليأل السالم( ظاهرة دينية تكرارية تتجدد يف    
مـام  ةـورة اإل كل عام حتمل معوا  موعة من املبـادم والقـيم امجتماعيـة والدينيـة ان     

احلسني )عليأل السالم( هي ةورة إنسانية كربى بكل أبعادها حدةل يف عصر معني لكـن  
دام  ومثلوا وحمتواها اإلنساين الكبري يشـع علـى كـل أمـم األرض مـا     إشعاعاهتا وقيموا 

بد لنا أن نستحضر قيم تلك الثورة اخلالـدة    يف هذا العان. ومنيالظلم وامضطواد قائم
فما أحوجنـا اليـوم إىل مبـادم احلسـني ع لترمجـة      س يف كل حلظة من حلظات هذا الزمن

الكربى وحتويلوا إىل عمل ملموس وواقعـي   فصول تلك الثورة الزاخرة بالقيم اإلنسانية
يغري من هذا الواقع املزري والبائس الذي نعيشأل كمسلمني بالدرجة األوىل بعد أن أعيانا 

وهذا ميكن القول ان القيم السامية  التخلف والنكوص والتقوقع وراء الشعارات اخلاويةس
وض بـالواقع احلـايل وهنـا    ترسيخوا واألخذ ها من اجل النـو بد من  للثورة احلسينية م

يكمن دور اجملالس احلسينية والربامج الدينية يف نشـر هـذ  القـيم م سـيما باملناسـبات      
 الدينية والزيارة األربعينية خري دليل على ذلك.

 أهمية الدراسعة -2

 يت:.الدراسة من خالل تسليط الضوء على اآل أمهيةتربز 
ةورة اإلمـام احلسـني    إنإن للزيارة األربعينية دور بتعزيز القيم امجتماعية م سيما  -1

 جاءت من اجل قيم ومبادم سامية ختدم األمة اإلسالمية.
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اجيابية للزيارة األربعينيـة مـن شـاهنا إن تشـكل دافعـا قويـا للنـووض         أبعادهناك  -2
لى اسـتثمار العواطـف   مبجتمعنا اىل مصاف اجملتمعات املتقدمة معتمدة يف ذلك ع

 اجلياشة للحشود املليونية.
 

 أهداف الدراسة  -3

 يرمي هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتيـة:

 التعرف على دور الزيارة األربعينية بتعزيز القيم امجتماعية. -1
التأكيد على أمهية الزيارة األربعينية بتوعية أبناء اجملتمع بالقيم الو ةـار مـن اجلـوا     -2

احلسني علية السالم والعمل ها من خالل اجملالس احلسينية والربامج الدينيـة  اإلمام 
 التوعوية.

 التكافل امجتماعي. مبدأإبراز أمهية الزيارة األربعينية بتعزيز  -3
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 ثانيا: المفاهيعم العلمية 

ان حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية خطوة مومة من خطوات البحث العلمي 
الباحث على فوم املعاين واألفكار لتلك املفـاهيم ويعـرف املقصـود هـا يف     فوي تساعد 

الدراسةس كما إن املفاهيم العلمية مبثابة املرتكزات األساسية للدراسـة الـو مـن خالهلـا     
 .يستطيع الباحث رسم صورة واضحة عن موضوع الدراسة ومضامينوا

 - (The Role)الدور  .1

 .(1)" املونة الو يؤديوا الفرد أوالعمل  انألالدور لغويا: " - أ
عرفأل عان امجتماع لنتون بأنأل اجلانـب الـدينامكي    الدور امجتماعي اصطالحال: " - ب

 .(2)" ملركز الفرد او وضعأل او مكانتأل يف اجلماعة
التعريف اإلجرائي: هو سلوك الزائر الذي  يتحدد وفق منظومـة القـيم والعـادات     - ت

وو السلوك املعتمد على ادوار األفراد امخرين الذين والتقاليد السائدة يف اجملتمعس ف
 ينتمي اليوم داخل اجلماعة فوو دور متغري وليس ةابتال.

 

 Values القيم .1

القيم مفردها قيمةس وهي اسم من الفعـل قـام مبعـ ى وقـف واعتـدل      القيم لغويا " - أ
واستوىس وقد وردت يف لسان العرب على أهنا امسـتقامةس تعـين اعتـدال الشـيء     

 .(3)" واستوائأل
القيم اصطالحا "هي ظواهر اجتماعية ةقافية تساهم يف ربط متاسك أجـزاء البنـاء    - ب

امجتماعي معاس ويف حتقيق الوظائف امجتماعية مبا تقوم بأل مـن ضـبط للسـلوك    
 (.1)وحتقيق اممتثال للمجتمع وقواعد النظام العام"

                                                           

  .7س ص 1977أمحد زكي بدويس معجم مصطلحات العلوم امجتماعيةس لبنانس مكتبة بريوتس ( 1
  .13س ص1974س عان الكتبس القاهرةس 3حامد عبد السالم زهرانس علم النفس امجتماعيس ط( 2
  .72ص س1956س دار صادرس بريوتس2الدين حممدس معجم لسان العربس  لدابن منظور مجال ( 3
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ها الزائرون داخل  تمـع  التعريف اإلجرائي: هي  موعة من املبادم الو يتمسك  - ت
 ما وهي غالبا ما متثل ةقافة ذلك اجملتمع.

  

                                                                                                                                        

وِخرونس التنشئة امجتماعيـة للطفـلس الطبعـة األوىلس دار الصـفا للنشـر والتوزيـعس        الشناويحممد حسن ( 1
  .189س ص2001عمانس 
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 Social Valuesالقيم االجتماعية  -1

ةقافـة   أهنا  موعة العادات واألعراف ومعايري السلوك واملبادم املرغوبة الو متثـل  " - أ
 موعة من الناس أو مجاعة أو فردس وتعتـرب عناصـر بنائيـة مشـتقة مـن التفاعـل       

امجتماعي وتعرب عن مكونات أساسية للمجتمع اإلنساينس كما أن دراستوا تعتـرب   
 .(1)للبحث امجتماعي" مومة 

"أهنا هدف أو معيار حكم يكون بالنسبة لثقافة معينة شيئا مرغوبا أو غري مرغوب  - ب
 .(2)لذاتأل "

"أهنا عنصر يف نسق رمزي مشترك يعترب معيارا أو مسـتوى لالختيـار بـني بـدائل      - ت
التوجيأل الو توجد يف املواقف لذا يرى أن القيم التزام عميق من شـأنأل أن يـؤةر يف   

 .(3)امختيارات بني بدائل الفعل السلوك"
 

 الزائرينالو حتكم تصرفات  واألحكامهي  موعة من املعايري  التعريف االجرائي:
 .اإلفرادميليأل عليوم  تمعوم من قيم واعتبارات تضبط سلوك  وفق ما
 

دور الزيععارة األربعينيععة بتعزيععز القععيم االجتماعيععة فععي المجتمععع   ثالثععا: 

  العراقي

للقيم امجتماعية أمهية يف حياة اجملتمع كما هلا أمهيـة يف حيـاة األفـراد فوـي متـس      
بصورها كافـة وهـي معـايري وأهـداف تسـعى اجملتمعـات واألفـراد         اإلنسانيةالعالقات 

                                                           

  .62ص س2010والغربس دار الفكرس اإلسالمرضوان وكيفنس صراع القيم بني ( 1
العراقيةس منشـورات وزارة الثقافـة والفنـونس العـراقس       األطفالخلف نصار حمسنس القيم السائدة يف صحافة ( 2

   .14س ص 1978سنة 
-18ص1986القيم يف العملية التربويةس موسوعة اخلليج العـريبس القـاهر س   أمحد حسني اللقاينس-ضياء زاهر( 3

19.   
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حيث تعـدها اجملتمعـات غايـة يف     تمع من اجملتمعاتسليوا هلذا جندها يف كل  االوصول 
 .(1)ذاهتا وصورة من الصور الو تساعدها على وصول اجملتمع حلامت أحسن وأرقى

حيث يعتمد اجملتمع يف تكامل بنيتأل امجتماعية على القيم املشـتركة بـني أعضـائأل    
وكلما اتسع مداها بينوم اتسعل وحدة  تمعومس يف حني تضعف تلك الوحدة كلمـا  

حنسر مدى تلك القيم بينوم ورمبا قد يؤدي التنافر وامختالف يف القيم اىل صراع بـني  ا
ود اىل تفككأل واىل صعوبة الوصول اىل اتفاق بني أفـراد   أعضاء ذلك اجملتمع وغالبال ما يق

 .(2)يف األمور املومة

للقيم أمهية بالغة يف حياة الفرد واجملتمع ألهنا متثل ركنا أساسا يف تكـوين العالقـات   
بني األفراد وتسوم بشكل فعال يف حتديد طبيعة التفاعل بينـوم إضـافة اىل أهنـا تشـكل     

جلماعة وتوجووا كما أهنا للفرد مبثابة دوافع حمركة لسلوكأل معايري وأهداف تنظم سلوك ا
وحمدد  هلذا السلوك وأهنا من األبعاد املكنونة لشخصيتأل فوي تؤدي دورا فعـام لتكامـل   

 .(3) شخصية الفرد وتصل ها اىل كل تقدم ورقي

ميكن القول أن للقيم أمهية بالغة يف حياة الفرد وكذلك بالنسبة للمجتمـع بصـورة   
لسلوك الفرد ويف كيفية تعاملأل مع اآلخرين وهذا ميكـن أن   الأساس الة فوي تعترب حمددعام

 نعتربها ضابط من الضوابط الو حتكم األفراد.

تبدو أمهية القيم يف قدرهتا على السماح لألفـراد بتطـوير توقعـاهتم املسـتقرة علـى      
حيـث جنـد املـرء حباجـة     سلوك اآلخرين ومتكنوم من اداء التزاماهتم املختلفة ألدوارهم 

ماسة اىل التعامل مع األشخاص واملواقف واألشياء على أساس القيم فوي تعمـل مبثابـة   
وطاقات ودوافع لنشاطأل وهكذا يصبح من املمكن التنبـوء بالسـلوك    ألموجوات لسلوك

 الفردي واجلماعي والتأةري املباشر يف أمناطوما.

                                                           

  .16س ص 1966دار الكتاب للطباعةس بريوتس سنة فوزية ذيابس القيم والعادات امجتماعيةس( 1
عبد الباسط حممدس عرض حتليلي ملفووم القيمة يف علم امجتماعس اجمللة امجتماعية القوميةس العـدد األولس   ( 2

 .16س ص7س اجمللد 1970سنة 
  .7مصدر سابقس ص  القيم السائدة يف صحافة األطفال العراقيةس خلف نصار حمسنس( 3
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 :(1)ية اآلتيةوتتضح أهمية القيم للفرد في القضايا الرئيس

: تضرب القيم جذورها يف النفس البشرية لتمتد اىل اإلنسانيةالقيم جوهر الكينونة  -1
وتكوينـألس   اإلنسـان يف بنـاء   أساساجوهرها وخفاياها وأسرارها وهي نشكل ركنا 

 .إنسانيتأل اإلنساننسأنا وبدوهنا يفقد ا اإلنسانفبالقيم يصري 
من القيم الـو   اإلنساينالقيم حتدد مسارات الفرد وسلوكأل يف احلياة: ينبع السلوك  -2

يف األشـياء واملواقـف    اإلنسـان فتفكري  تنشأ بدورها عن التصور واملعتقد والفكرس
الو تدور حولأل وبناء تصوراتأل عنوا هو الذي حيدد منظومتأل القيمية ومن مث تصدر 

القـيم كمنظمـات    أمهيـة  تـأيت وبناءا على ذلـك   أمناط السلوك وفق هذ  املنظومةس
 .وامبتعاد عنأل ألوالتحلي بأل وفيما ينبغي ترك أللسلوك األفراد فيما ينبغي فعل

وراء شـووات الـنفس وغرائزهـا: تعتـرب      وامجنرار امحنرافالقيم محاية للفرد من  -3
 النفسي واجلسـدي وامجتمـاعي   امحنرافمن  اإلنسانالقيم كالسياج الذي حيفظ 
 عبدا لغرائز  وأهوائأل وشوواتأل. اإلنسانوبدون هذا السياج يكون 

 :(2) تتضح أهمية القيم للمجتمع في النقاط الرئيسية اآلتية

: تشود احلقيقة التارخيية أن قوة اجملتمعات استمراريتأل  و ءالقيم حتفظ للمجتمع بقا - أ
وضعفوا م تتحدد باملعايري املاديـة وحـدها بـل بقاؤهـا ووجودهـا واسـتمراريتوا       

واملوجوات السـلوكية الـو    األسسمرهون مبا متثلأل من معايري قيمية وخلقية فوي 
ضـارية  يتم حتديـد املسـارات احل   إطارهايب ى عليوا تقدم اجملتمعات ورقيوا والو يف 

ورسم معان التطور والتمدن البشري ويف حالة اختالل املوازين وفقـدان   واإلنسانية
حمال وخيمة تؤول بـاجملتمع اىل الضـعف    السليم فأن عواقب ذلك م القيميالبناء 

 تشـابأل ومـن   س فأن اي تنظيم اجتماعي حباجة اىل نسـق للقـيمس  وامهنياروالتفكك 
 وجودة فيأل يتمكن اجملتمع من امستقرار والتطور.وتناسق تلك األنساق القيمية امل

                                                           

  .32سص1986زاهرس القيم يف العملية التربويةس مؤسسة اخلليج العريبس مصرس سنة ضياء ( 1
القيم الدينية والسلوك املنضبط)الكشافة امسالمية اجلزائريـة أمنوذجا(سمـذكرة مقدمـة لنيـل      صليحة رحايلس( 2

 والعلوم امسـالميةس ماعية تكلية العلوم امج جامعة احلاج خلضر باتنةس شوادة املاجستري يف علم امجتماعس
  .50س49سص2008قسم علم امجتماعس
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القيم حتفظ للمجتمع هويتأل ومتيز : ألن القيم تشكل حمورا رئيسيا من ةقافة اجملتمع  - ب
 اإلنسـاين وهي الشكل الظاهر البني من هذ  الثقافة الـو تعكـس أمنـاط السـلوك     

هوية اجملتمع تشكل ونظرا لتغلغل القيم يف جوانب احلياة الكافة فأن  املمارس فيألس
فاجملتمعات تتمـايز   وفقا للمنظومة القيمية السائدة يف تفاعالت أفراد  امجتماعيةس

وختتلف عن بعضوا ملا تتبنا  من اصول ةقافية ومعايري قيمية تشمل نواحي احليـاة  
املختلفة وتظور القيم كعالمات فارقة وشـواهد واضـحة لتمييـز اجملتمعـات عـن      

 بعضوا.
تـؤمن القـيم    اجملتمع من السلوكيات امجتماعية واألخالقية الفاسـدة: القيم حتفظ  - ت

للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم وامختالق الو حتفظ لـأل سـالمتأل   
ومثلأل تسـود قـيم احلـق     أل تمعا قويا بقيم جيعلألمن املظاهر السلوكية الفاسدة مما 

 والفضيلة واإلحسان وحتارب فيأل قيم الشر والفساد.

م ضـ ي الوعام شامالل التعترب املؤسسات الدينية املتمثلة باملسجد واجملالس الدينية أطار
 األقـوام زمـان ولكـل    و أين يف أي مكان انسإلكل  متكامالل الالبشرية امجع ويقدم منوج

لأل دور موم وفعال يف تكوين الروابط بني األفراد  اإلسالميةوالشعوب فاملسجد يف التربية 
يف جو  اآلخرينألسرة وهو يدعو اىل بناء األسرة املتفاعلة مع نفسوا ومع داخل وخارج ا

منظومة القيم والفضـائل السـائدة يف اجملتمـع     أساسمن انبة والتعاطف كل ذلك على 
ذ التفاعـل امجتمـاعي   ا اإلسالميواألعراف والتقاليد الصحيحة الو يدعو اليوا الدين 

لية التنشئة امجتماعية فكمـا يـتم تعلمـأل مـن     من خالل عم اإلنسانهو سلوك يتعلمأل 
 .(1)للمؤسسة الدينية  انتسابألمن خالل  أيضا تعلمألاألسرة واملدرسة فيتم 

من السلوك وفقا لعادات وتقاليد  الاألفراد أمناط إكسابكما تسوم اجملالس الدينية يف 
هـذ  األمنـاط    ميـارس األفـراد   أساسـوا اجملتمع وتعاليم الدين وحيدد املعـايري الـو علـى    

بـني هلـم أوجـأل العبـادات      السلوكية داخل وخارج املؤسسة امجتماعية والتربوية كمـا 
الشخصية  وفقأل املعامالت اخلاصة والعامة ويوفر جوا مـن التعـاطف    األحوال وإشكال

وخيفف مـن   األسريوالود والتراحم بني األفراد وينظم العالقات والروابط داخل اجلواز 

                                                           

  .12سص2003(س57ع)  لة النبأس الدين واألسرة والتنشئة امجتماعيةس سعد اممارةس( 1
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حدة امضطرابات واملشكالت النفسية وامجتماعية ووضع احللول املناسـبة هلـا عنـدما    
حتدث وقبل أن حتدث وحيدد دور كل فرد داخل وخارج املؤسسـات امجتماعيـة وفقـا    

 .(1)السائد يف اجملتمع  القيميللنظام 

لأل القضاء الذي يستطيع من خال اإلنساينللسلوك  األساسيعد الدين من املوجوات 
ولقد اعترف كثري من العلماء واملتخصصني يف األمـراض النفسـية    واآلةامعلى الشرور 

حيـث يقـوم الـدين بوظيفـة      ساإلنسـاين وامجتماعية بتأةري الدين يف  ال ضبط السلوك 
اجملتمع والذي جيب أن يتالءم مـع   إفرادمزدوجةس وهي وظيفة حتديد السلوك الصادر من 

عايري  املتعارف عليوا يف اجملتمعس ووظيفة اإلرشاد باجتا  التقومي الصـحيح  اجتا  القيم وامل
 .(2)للسلوك ضد امحنرافات الو تظور يف اجملتمع

نتشـر  احيث يؤدي الدين دورال مومال يف ترسيخ بعض القيم وتغري بعضوا فعنـدما  
فاهنـارت قـيم    احدث تغريات اجتماعية هائلة يف حياة الناس يف اجملتمع اجلاهلي اإلسالم

الغزو ووأد البنات والثأر وامستوتار باملرأة والضعفاء وقيم احلسـب والنسـب وحلـل    
وحقـوق الضـعفاء    واآلمنحملوا قيم احترام املرأة وصون كرامتوا وحقوقوا وقيم العدل 

قـيم التعـاون    اإلسـالم نفـاق وأرسـى   وكبار السن واملعاقني وقيم املسـاواة وترشـيد اإل  
 .(3)بشر وقيم الشورى واحترام قيمة العمل موما كأن نوعألوالتآخي بني ال

وبنائوا بناءال قويال متينال لكـي   األمةلتغري حياة  اإلسالمذ أن الطاقة البشرية توجأل يف ا
يستطيع أن ينتصر على مشاكلوا وختلفوا يف مضامري احلضارة املنشودة. اذ يقوم )الدين( 
بضبط سلوك الناس ومراقبة تصرفاهتم ويفرض جزاء ميكن وصفأل بأنأل فـوق الطبيعـيس   

تحـرمي  ويقوم التحليـل وال  أخرىوحيلل  وأفعال أشياءويعاقب على الفعل والنية وحيرم 

                                                           

  .46-51سص1991(س8ع)  لة الثقافة النفسيةس تشكيل نظام القيمس جليل شكورس( 1
 لة الدراسات امجتماعيةس بغدادس بيـل احلكمـةس    حمسن عبد احلميدس منوج التغري امجتماعي يف امسالمس( 2

  .17س ص2000س  سنة 4-3العدد
س 52سعد اممارةس العوامل املؤةرة يف حياة الفرد واجملتمع من الناحية السلوكيةس  لة النبأس األنترنيلس العـدد  ( 3

   .4سص2000سنة 
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العوامل  أهماملدنس لذا يعد الدين من  والشيءاملقدس  الشيءالتفريق بني  أساسعلى 
 .(1)الو تظور يف اجملتمع امحنرافاتاملؤةرة يف اكتساب القيم وضبط السلوك ضد 

وقد امتازت  وأهدافواتكمن عظمة الثورات الشعبية عرب التاريخ يف قيمة منطلقاهتا 
فقد كانل ةـورة   القيميدرجات املتزام  اعلىيف  بأهنايأل السالم( احلسني )عل اإلمامةورة 

احلسني )عليأل السالم( ن يتحرك من اجـل مكسـب    فاإلمامس األولقيمية مبدئية يف املقام 
شخصي او منصب قيادي او مصلحة ملنطقة او طائفة امنا حترك من اجل القيم هـذا مـا   

 مسريتألوعند كل منعطف من منعطفات  ةورتألكان يصرح بأل يف كل مفصل من مفاصل 
وم  أشـرا ن اخـرج   إين) :من املدينـة  خروجألعند  ألفقد قال علية السالم منذ بداية حترك

مـر  ِن أ أريـد يف امـة جـدي    اإلصـالح بطراس وم مفسدا وم ظاملاس امنا خرجل لطلـب  
احلـق   إىلون يف يوم عاشوراء )ام تر أخرىوقال يف كلمة : (2)باملعروف واهني عن املنكر(
يتناهى عنألس فلريغب املؤمن يف لقـاء ربـأل حمقـاس فـاين م ارى      م يعمل بأل واىل الباطل م

احلسني )عليأل السالم(  اإلماملقد كان : (3)املوت ام سعادةس واحلياة مع الظاملنيس ام برما(
س املنطلقات  حينما وقع من على ظور جواد حياتألمن  األخرية اللحظاتيستحضر حىت 

السوم املثلث )بسـم  إصابة  إنبعد  األرض إىلالو هنض من اجلوا فقد قال وهو يووي 
 وأهـدافوا فوي ةورة قيمية يف منطلقاهتا  إذالاهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل( 

 .(4)وأبطاهلاقيمية يف حراكوا ويف ممارسة قادهتا  أهناوامهم من ذلك 

القول ان ةورة اإلمام احلسني هي ةـورة قيميـة ذات   من خالل العرض السابق ميكن 
مبادم سامية وواضحة جاءت من اجل اإلسالم وإعالء كلمة احلق فوـي ةـورة انتصـار    

حيملأل  احلق على الباطل وهذا رسم لنا امامنا ابا امحرار طريقال واضحال وصرحيال حيمل ما
 من قيم إنسانية وفكرية وعقائدية.

                                                           

رد واجملتمـعس شـركة امسـكندرية للطباعـة     حسني عبد احلميد امحدس تطور النظم امجتماعية واةرهـا يف الفـ  ( 1
  .99س ص1972والنشرس القاهرةس سنة 

  .46/329حبار امنوار س( 2

  .245 حتف العقول س( 3
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 ينية برنامج توععوي.رابعا: الزيارة األربع

تنطوي رحلة أهل البيل عليوم السالم على عرب ودروس إنسانية م ينبغي نسياهنا 
املؤمن من الوقوع يف الزلل وترصني قاعدتأل  اإلنساناو عدم امفادة منوا من أجل حتصني 

من خالل هضمأل هلذ  التجارب والعرب والدروس الو ضمل بني طياهتـا أعظـم    اإلميانية
والشـعائر  فإقامـة اجملـالس   س املدعومة بالفعـل والتطبيـق   األخالقية التنظريات الفكرية و

ليسل أمرا شكليا خاليا من الفعل والقول املؤةر والقوميس بل هي أداة إلحيـاء   احلسينية
ة بأئمة أهل البيـل علـيوم السـالم وأفكـارهم املتوهجـة      عالمات اخلري ومناشئأل املتمثل

ولعل خمتلـف طبقـات اجملتمـع يف حاجـة اىل     س بسبل احلق والسالم وخري البشرية مجعاء
التنوير وإضاءة السبل القومية أما بصائرهم وأبصارهم من خالل إقامة اجملالس احلسينية م 

س حيـث  ة اإلمام احلسني )عليأل السالم(أربعينيسيما يف املناسبات الدينية اهلامة كمناسبة 
يظور جليا دور اجمللس احلسيين يف تأشري مكامن الضعف واخللل لـدى امنسـان الفـرد    
واجلماعة وتقدمي النصائح )قوم وعمال( ملعاجلتوا وجتاوز العثرات الو قد تعتري مسرية 

احلسـينية كونـأل    يف حياتأل الشائكةس ولذلك مت التأكيد علـى أمهيـة دور اجملـالس    اإلنسان
 السبيل األسرع واألدق لتنوير العقول والبصائر والعيون معا للسري يف الطرق الو تـريح 

ولعلنا نتفق على أن اجملالس احلسينية وطبيعـة مـا   س امنسان نفسأل وترضي اهلل تعاىل عنأل
ُيطرح فيوا من افكار ومواعظ وتوجيوات تأيت مالئمة جلميـع املسـتوياتس فوـي تالئـم     

س وهلذا ُيصبح عامل التوصيل األفكارتالئم املطلع واملتعمق يف  يط يف وعيأل وفكر  والبس
الفكري من أهم مميزات هـذ  اجملـالس الـو هتـدف بالدرجـة اموىل اىل إحيـاء الشـعائر        
املقدسةس كما أن التركيز على حرية تعامل امنسان مع هذ  امفكار والطروحات تتيح لأل 

ر لأل التعامل معوا حبريةس لذلك نرى ان هذ  اجملالس م حتصر مواموا امميان التام ها وتيّس
بفئة عمرية حمددة او جنس بعينأل أي اهنا ليسل حكرا على الرجال او النساء فقـط بـل   

القصوى من  اإلفادةهي متاحة جلميع الفئات العمريةس وهذا دليل على هامش احلرية يف 
 .(1)هذ  اجملالس
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يف كربالء املقدسة اليوم حتتشد ماليني الزوار القادمني من داخل وخـارج العـراقس   
 وإحداةواقاصدين سيد الشوداء اممام احلسني )عليأل السالم(س مستذكرين واقعة الطف 

الغنيةس من خالل احيائوا عـرب الطقـوس الـو يؤديوـا اجلميـع بقلـوب ملؤهـا امميـان         
نية  موعة من الطقوس املقدسة الو ِمن ها أتباع والصدقس لذلك تضم الشعائر احلسي

ِل البيلس والتزموا بإحيائوا على مر السننيس ألسباب معروفة ومومةس منوا مـا يوـدف   
وأصـحابأل مـن    ألاحلسني )عليأل السالم( وذويـ  اإلماماستذكار واقعة الطف وما قدمأل  إىل

ت نكران الذاتس فمـن  درجا أعلىتضحيات تنتمي اىل أمسى صور وحامت اإليثار ومن 
يقدم نفسأل وروحأل قربانا على مذبح احلرية من اجل اآلخرينس يستحق اخللودس وهذا هو 
الذي دفع أتباع أهل البيل عليوم السالم اىل تقدمي الصور العظيمة من نكـران الـذات   

س ومن مث حصد النتائج لإلنسانوختليدهاس فاهلدف األول منوا هو ترصني اجلانب النفسي 
 .(1)قة يف اجملالني النفسي واملعنوياخلال

ميكن اختصار األهداف التوعوية للمجالس احلسـينية وإحيـاء املناسـبات الدينيـة      
 :(2) باميت

( ما ةـار وَتَحممـل مـا    لية السالمإرجاع الناس إىل اهلل تعاىل ؛ وذلك ألن احلسني )ع -1
تعـاىل؛ وهلـذا يـروي لنـا     َتَحممل من التضحية والفداء ؛ إم ألجل تعبيد الناس هلل 

( أنأل قال: )أيوا النـاس  لية السالم( عن جد  احلسني )علية السالماإلمام الصادق )ع
إن اهلل ما خلق اخللقس إم ليعرفو  فإذا عرفو  عبدو س فإذا عبدو  استغنوا عن عبادة 

 .(3)ما سوا (
ل ـتبني لنا أمهية اإلسالمس وإنأل فوق ك احياء املناسبات الدينية واجملالس احلسينيةإن  -2

امعتبارات والقـيمس وقيمتـأل م حتـد حبـدود فوـي أمثـن مـن األرواحس واألمـوالس         
( مالأل ودمأل وأومد  ورضي أن تسـ   ليأل السالموهلذا بذل )عـيء واألومدس وكل ش

 م.الـفداء لإلس ؤ بناتأل ونسا
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ليةس وإمنـا هـو نظـام ومنـوج     وهذ  اجملالس يتضح أن الدين ليس  رد عبادات شك
حياة. وهذ  من أعظم اخلدمات الو تقدموا هذ  اجملالس وهكـذا )أمثـرت شـوادة سـيد     

( وأتباع القرِن يف عاشوراء خلود اإلسالمس وكتبل احلياة األبدية ليأل السالماملظلومني )ع
 .للقرِن الكرمي(

 يف نفوس مستمعيألإن اجملالس احلسينية الواعية تبعث روح التغري وروح اإلصالح  -3
( ألجـل اإلصـالح مبـدس وأن تكـون اجملـالس      ليـأل السـالم  وكما خرج احلسني )ع

لتغيري الواقع الفاسد إىل واقع سـليم. وهـذا اهلـدف     ساملعقودة بامسأل  الس إصالح
 هدف أساسي ومركزي 

م بــد أن تعمــق روح الشــعور  أحيــاء املناســبات الدينيــة واجملــالس احلســينيةإن  -4
وهلذ  اجملالس عمق يف تاريخ البشـرية   باملسؤولية أمام اهلل تعاىل يف نفوس احلاضرين

( يف حمفل نيبس وم ويلس وم وصىس وم عبد صـاهس  ليأل السالمفما ُذكمَر احلسني )ع
وم إنسان ذو فطرة سليمة إم وأبكا  وِةار أشجانأل كما ةارت أشجان جـد  وأبيـأل   

( عمب ـَرة  ليـأل السـالم  أمأل وأخيألس وهو بعد حيا بينومس وم غرابة يف ذلـك فوـو )ع  و
 .وَعربة لكل مؤمنس بل لكل إنسان

الشعائر احلسينية هـي تعـبري عـن الـومء العميـق هلل       حياء املناسبات الدينية وإن إ
ولرسولأل وأهل بيتألس ونقصد بالومء: امنتماء الفكـريس والسياسـيس واألخالقـي هلـمس     
فليس الومء يف اإلسالم  رد رفع شعار دون أن يستبطن الشعار حتمل مسؤولية ما يدعو 

 إليأل.

وميكن أن نؤكد أنَّ التعبري عن هذا الومء يتناسب تناسبال طرديال مع مستوى الـوعي  
الذي حيملأل املوايل؛ ولذا كل شخص يعرب عن ومئأل مبستوى وعيـألس فمنـوم مـن يعـرب     

( بكتابة ليوم السالمئديال ببيان مبادم س وعقائدس وأفكار أهل البيل )عتعبريال فكريالس وعقا
( ليوم السالمالبحوثس والدراسات الفكرية الو توضح مجيع أبعاد رسالة أهل البيل )ع

على خمتلف الصعدس وتنشـر أحـاديثومس وتعـاليموم س وتوضـح سـريهتمس ومسـريهتمس       
ومن املوالني مـن يعـرب عـن ومئـأل      اإلنسانيةوحتاول أن جتسدها واقعال ملموسال يف احلياة 
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ببذل املالس واإلنفاق يف خدمة هذ  اجملالسس ومنوم من يعرب باحلزن والبكاء س بل واجلزع 
 .الشديدس وهكذا تتعدد أساليب التعبري

وم مانع من تنوع األساليب إم أنمأل جيب أن تنسـجم هـذ  األسـاليب مـع الشـرع      
 .السليمس وم خترج عن ذلك قيد أمنلةاملقدسس والعقلس والذوق 

إذن التعبري عن الومء بإقامة هذ  الشعائر ونوعية أساليب اإلقامة خاضـع ملسـتوى   
م بد أن نعلـم أنمـأل م ميكـن     س(ليوم السالموعي املوايل لإلسالمس وفومأل ألهل البيل )ع

بعديـأل العقائـدي    ألحد أن يفوم حقيقة ةورة احلسني ما ن يِع اإلسـالم وعيـال سـليمال يف   
والنظامي؛ ولذلك كلما ارتفع وعي اجلموور احلسـيين فإنمـأل يعـرب تعـبريال ينسـجم مـع       
اإلسالم قلبال وقالبالس والعكس صحيحس ولذلك مـن أهـم واجبـات العلمـاء واملـبلغنيس      

التأكيد على رفع مستوى الوعي اإلسالمي للجماهري؛ لتكون إقامـة   والكتاب الرساليني
ال عـن روح اإلسـالمس وجـوهر س ومقومـال لسـلوك الفـردس وبانيـال لكيـان         الشعائر تعبري

 .(1)ةاجلماع

من خالل العرض السابق نستطيع القول ان ةورة األمـام احلسـني )عليـأل السـالم(     
جاءت من اجل اإلصالح ويشمل هذا اإلصالح مجيـع  ـامت احليـاة ومبـد لنـا حنـن       

وضحى من اجلأل من خالل نشر الـوعي بقضـية   املسلمني ان نقتدي بإمامنا ومبا جاء بأل 
الطف وجوهر هذ  القضية مبا حتملـأل مـن إبعـاد اجتماعيـة وةقافيـة وتربويـة وروحيـة        

الدينيـة مسـيما يف زيـارة     توغريهاس هنا تأيت دور اجملالس احلسينية الو تقام يف املناسـبا 
 لنبينا حممد وأهـل بيتـة   األربعني وما حتملأل هذ  الزيارة من أمهية كبرية يف نفوس املوالني

الطيبني الطاهرين فالبد من استثمار هذ  احلشود املليونية القادمة من مجيع بقـاع العـان  
بنشر الوعي احلسينـي من اجل العمل بأل م سيما ان اهم ما مييز الزيارة األربعينية لألمام 

الزوار يف رقعة مكانيـة  احلسني )عليأل السالم( اهنا تعد اكرب جتمع عاملي جيتمع فيأل ماليني 
صغرية هي مدينة كربالء املقدسة هذا التجمع املليوين الذي جيمع املسلمني من كافة احناء 
العان ومن داخل مدن العراق كلـوا يشـكل ميـزة فريـدة علـى املسـتوى العـاملي حـال         
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استثمار  ةقافيا وتوعويا من قبل اجلوات احلكومية واملنظمات امهلية بصورة صحيحةس 
 ان النتائج امجيابية سوف تكون كبرية جدا.ف

 

 خامسا: الزيارة األربعينية والتكافل االجتماعي.

اإلسالم ببناء اجملتمع املتكامل ليكون  تمعال قويال منيعال قـادرال علـى مواجوـة     أهتم

التحديات كافةس وحشد يف سبيل ذلك مجلة من النصـوص واألحكـام إلخـراج اجملتمـع     

وسّدال منيعال يف وجأل شـىت أنـواع املـؤامراتس والتكافـل امجتمـاعي يف      بنيانال مرصوصال 

الم ليس مقصورا على النفع املادي بل يتجاوز  إىل مجيع حاجـات اجملتمـع أفـرادا    ـاإلس

ة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى هلذ  املفاهيمس ـومجاعاتس مادية كانل تلك احلاج

 .(1)اجملتمعفوي بذلك تتضمن مجيع احلقوق األساسية لألفراد واجلماعات داخل 

إلقامة الشعائر احلسينيةس مـن نشـر السـواد وهتيئـة      يف كل عام صحيح أننا نستعد
اجد واجلوامع واحلسينيات للمجالس احلسينيةس وتنظيم املواكب الراجلةس وإعـداد  ـاملس

س أن من شأن هذ  الشعائر أيضاوجبات الطعام للمعزين والزائرينس وغريهاس والصحيح 
فعلـى  موما كانل كبرية ومعقدةس ومومـا كـان مصـدرها ومنشـأهاس      األزماتاختراق 
اجملالس يف قضاء حوائج الناس ونشـر ةقافـة    الس احلسينية "مستثمار هذ ـاجمل أصحاب

التراحم والتواددس مبا تثري  من الكوامن العاطفية يف الـنفسس ومبـا حتمـل مـن التوجيـأل      
مكانـأل ان يقـدم الكـثري يف  ـال التكافـل      إباإلنسـاينس  العقلي املؤةر يف تغـيري السـلوك   

ثري مـن املشـاكل   امجتماعي واملشاركة يف مكافحة ظـاهرة الفقـر والبطالـة وحـل الكـ     
يف هذا املضمارس وهي الرغبة اجلاحمة  إنسانيةويشري اىل حقيقة  داخل اجملتمعسامقتصادية 

اء أمـام اآلخـرينس   ـللتراحم بأن يكون صاحب اليد البيضـ  إنسانوالكامنة يف نفس كل 
 .(2)مويكون أول من يساعد وخيدم ويقد
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الالزمـة مجتمـاع    األرضـية س متوـد  إشـكاهلا إن أجواء الشعائر احلسينية مبختلـف  
 اإلمـام خمتلف شرائح اجملتمع على قضية واحدة ومشتركةس وهي إحياء ذكرى استشـواد  

احلسني)عليأل السالم(س حىت أننا نالحظ التسابق يف اخلدمة احلسـينيةس كمـا لـو أن كـل     
احلسنيس )عليـأل السـالم(س    اإلماميشعر انأل يعيش واقعة الطفس ويستجيب لنداء  إنسان
أو الغالبيـة العظمـى السـوادس فمـن      من ناصر ينصرين"س وعندما يلبس اجلميـع  بـ"هل

ية بشكل كبريس فاجلميع يكـون يف حركـة   ـالطبيعي ان تزول الفوارق الطبقية وامجتماع
دؤوبة هنا وهناكس يف هذا اجمللس وتلك التكية واحلسينية ويف ذلـك املوكـب وهكـذا...    

احلسنيس )عليأل السالم(س فان  اإلمامإلحياء قضية  ألياماوعندما يكون اهلّم مشتركال يف هذ  
أهنـا فرصـة للقـاء     كـذلك  من السول تفّوم كل فرد يف اجملتمع ظروف وأحوال اآلخـرس  

ا حتّث عليأل ةقافة ـ)عليأل السالم(س وم احلسني اإلماموتبادل اهلمومس وهذا حتديدال ما يريد  
ىل كربالء ويواجأل إ احلسني)عليأل السالم(اإلمام  قبل ان يصل سالبيلس عليوم السالم أهل

س كان قد مّد يد العون للشرحية املستضعفة والفقرية األمةامحنراف يف الدين والضالل يف 
)عليـأل السـالم(س أنـأل     السـجاد  اإلمـام الفاسد. ونقل عن  األمويالو اكتوت بنار النظام 

بنـو أسـدس أهنـا مـن أةـر       س فظّناألمامشوهد ِةار جراح غائرة يف ظور  اإلمامخالل دفن 
وقال: حاشا والدي ان ينالأل أحد من اخللـفس إمنـا هـي أةـر      األمامربس فنفى ذلك ـحال

اجلراب الو كان حيملوا طيلة سنوات مديدة من عمر  يف املدينة املنورة ويدور على بيوت 
 .(1)والفقراء ليوزع الطعام وما حيتاجونأل ملعيشتوم األيتام

امجتماعي قيمة إنسانية قبل ان تكون مبدءا دينيا فالشارع املقدس هذا ان التكافل 
قننوا وارشد اليوا ولكن ن يكن مؤسسا يف تشريعواس كما ويعـد هـذا املبـدأ مـن أهـم      
املبادم الو تضمن لإلنسان حد الكفاف على اقل التقادير مبا مينحأل حياة كرمية بعيدة عن 

العمـل التطـوعي مـن جوـة والعطـاء املـادي        الذلس وزيارة األربعني عندما جتمـع بـني  
والروحي الالحمدود ودون مقابل من جوة اخرى بذلك تبلغ ذروة التكافلس اذ مـن أهـم   
السمات الو يكتسبوا اإلنسان يف زيارة األربعني هي مسـة العطـاء الـذي يـورث بـدور       

                                                           

  .alkafeel.Netاآلةار امجتماعية للزيارة امربعينيةس منتدى الكفيلس ( 1
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بخل واألنانيـة  خصام أخالقية وإنسانية كثرية من قبيل الكرم واجلود واإليثار وتغييب ال
 .(1)واحلب املفرط للذات

ميكن القول من خالل العرض السابق انأل م بد من استغالل الزيارة األربعينية حبث 
إفراد اجملتمع إىل أمهية قيمة التكافل والتعـاون واملشـاركة يف إعمـال الـرب م سـيما مجـع       

أرامل وأيتام  التربعات يف صندوق خاص من شانأل ان يكون مصدر إغاةة للمحتاجني من
ومعاقني وعاطلني عن العمل ويأيت ذلك من خالل إرشاد الناس وتوجيووم عـرب املنـرب   
احلسيين معتمدين يف ذلك على اآليات القرِنية وأحاديث أهل البيل عليوم السالم لكي 

ن هنالك فرصة كبرية لتحقيق التكافل امجتماعي مبا جيعلأل ايتركوا ِةارال طيبة يف اجملتمعس 
فة دارجة يف اجملتمعس وليس فقط كلمات تكتب وشـعارات ترفـع هنـا وهنـاك واقـع      ةقا

س هكذا كان ملموس يزيل كل هذا الضنك والبؤس على صدور شرحية واسعة يف اجملتمع
رمبا يكون مستحسنال حـىت   إمامنا )عليأل السالم( يف تلك الفترة فكيف نكون حنن اليوم؟

و الفقراء لتزويدهم مبا حيتاجونأل وما يعينـوم علـى ضـنك     األيتامزيارة بيوت  األيامهذ  
 .من غذاء وملبس ومأوى  العيش

  

                                                           

  .www.Kitabat.infoالشيخ ليث الكربالئيس البعد امجتماعي يف زيارة امربعنيس( 1
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 الخاتمة سادسا:

عـن صـوت    التزال وسـتبقى تعـبري   إن مسرية األربعني السلمية السنوية كانل وم
اإلنسانية وضمريها الرافض للعنف واجلرميةس وطريـق حمبـة لنـداءات السـلم والسـالم      

إن إحياء هـذ   فوي مسرية مبدؤها األساس هو اإلنسانية وكرامة الفردس  واحلرية والعدالة
املناسبة هو إحياء ملظاهر احلق الـو جتلـل يف وقـوف اإلمـام احلسـني )عليـأل السـالم(        

ـ جاءت ةورة ظلم والفساد الذي طال احلالة اإلسالمية يف ذلك احلني  وأصحابأل يف وجأل ال
احلسني )علية السالم( من اجل اإلصالح يف امة غلب على أمرها الظلم وانتشر الفسـاد  
يف مجيع مفاصلوا جاءت حتمل قيم ومبادم تعيد لإلنسـان كرامتـأل وحتميـأل مـن الظلـم      

احلسني طريق حق يقف يف وجأل الطغاة  فوي وامستبدادس تبقى الزيارة األربعينية لإلمام 
حتمل بني طياهتا رسالة حب وسالم اىل مجيـع أحناء العان )اإلمام احلسـني رسـالة شـاملة    
ورمز للوحدة(س واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وأهل بيتأل الطيـبني  

 الطاهرين.
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Abstract 

Could Imam Hussein, peace be upon him hitting the 

finest examples in fighting tyranny, injustice and the 

oppressors were against the victory of right over wrong 

revolution of reform revolution and to ensure the 

principle of human freedom and dignity, and to give 

him his rights and to live free and dignified lives far 

from the humiliation and shame are a revolution for all 

of humanity and this remained resonate Almair since 

his martyrdom attic peace in the year 12 AH to this day 

flame glowing not extinguished, we must learn from 

Hussein this timeless school revolution lessons, Voqah 

tuff treasure not force him or end him, but along the 

spiritual, moral, cultural and social sketching life 

Olahakh stressed the noble values were ad valorem 

revolution carrying sublime principles, forties visit has 

led a since its inception and until now its primary 

function which is to maintain communication and 

renewal of the covenant between Muslims and Imam 

Hussein, peace be upon him, the visit forties many 

connotations, ideological, social and cultural should be 

taken out and use them as lessons in our daily lives 

and make their impact inherent in every day of the 

year and not just self in the months of Muharram and 

the small they carry an integrated Awareness program 

summarizes human life, in addition to that, we find that 

the visit Arbain promote the principle of social 

solidarity among the members of society through 

mutual cooperation and assistance to the poor and 

those in need of food, clothing, health and so on and 
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care many are basic value of the sum of the values 

emphasized by Imam Hussein, peace be upon him in 

his revolution, so the visit is considered Arbain 

advanced developing movement hide fraught with 

great symbols of great secrets. 

Try searching highlight the role of the forty-day visit 

to strengthen social values through the following.: 

First :. General framework for study 

Second:. Determine the scientific concepts 

Third :. The role of the forty-day visit to strengthen 

social values in the Iraqi society. 

Fourthly:. Forties Awareness program of the visit. 

Fifth :. Forty-day visit, and social solidarity. 

Sixth :. Conclusion 
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في خطب سبايا  االستلزام الحوارّي

 أهل البيت )عليهم السالم(
 

 

Conversational implicature in the 

speeches of slaves Ahl al-Bayt (peace 

be upon them) 

 

 

 األستاذ المساعد الدكتور ميعاد يوسف نصر اهلل

 كلّية التربية -الجامعة المستنصرية 
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 ملخص البحث

فووم موّم من مفاهيم لسانيات تداولية اخلطابس أم البحث دراسة لغويمة تطبيقّية مل
وهو مفووم )امستلزام احلوارّي(س الذي أهتّم بأل )بول غرايس(س إذ جعل للملفوظ مع ى 

 حرفيًّاس ومع ى مستلزم ا حبسب املقام وأغراض الكالم. 

 لكشـف س تلك اخلطب الو بايامن السم هل البيلأخطب نساء  وكان  ال التمطبيق
اشتداد نقمـة  النـاس   ىل إ مّما أّدى سجرائموم لضحوف سموية الكاذبةامدعاءات األ زيف

    .هل البيلأوتوجيأل املشاعر حنو مظلومية  عليومس

 جاء البحث يف متويد وحمورين. كان التمويد خمتصًّا مبفووم امستلزام احلوارّي.

 امستلزام احلوارّي يف علم املعاين. .1
  علم البيان.امستلزام احلواري يف  .2
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Abstract  

Find the study of language applied to the important 

concept of the concepts of linguistics deliberative discourse, 

namely the concept of (Conversational implicature), who I 

care about (Paul Grace), making it the vocalized literally 

meaning, and the meaning Mstelzma according to place and 

purpose of speech.                                                                        
    The application area of speeches the women of the 

house of the captives, those speeches that exposed the 

falsity of allegations Umayyad false, and exposed their 

crimes, which led to the intensification of the people curse 

them, and directing feelings towards the sufferings of the 

people of the house. 

Search came in paving and axes. The boot specialist 

concept Alastelzam Apostle. The first axis: Conversational 

implicature in semantics. 

    The second axis: Conversational implicature in the 

science of the statement. 
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 المقدمة

احلمُد هلل رّب العاملنيس والصمالة والسمـالم علـى خـرِي األنـاِم حمممـد  امُلختـارس وِلمـألم        
 األطواِرس وأصحاِبألم املنتَجبنَي األخياِر.

 أمما بعُد ...
ملحمـة الّصـرب والّثبـات     -علـيوم السمـالم    -فجسدت خطب سبايا أهل البيل 

ـ زيـف امدعـاءات األ   لكشـف تلك اخلطب الـو  جاعةس والّش  لضـح وف سة الكاذبـة موّي
بالغيمةس  وتعابري لغويمة رصينةس وةراء دميّلس بني ما حيملأل القول مـن  بأساليب  سجرائموم

 مع ى صريحس ومع ى متضمن )مستلزم(. 

 احلوارّي.جاء البحث يف متويد وحمورين. كان التمويد خمتصًّا مبفووم امستلزام 

امستلزام احلوارّي يف علم املعاين. وقفنا عند األغـراض الـو خيـرج إليوـا كـّل مـن        .1
 امستفوام واألمر يف خطب السبايا. 

امستلزام احلواري يف علم البيان تناولنا فيأل امنتقال من املع ى األول إىل املعـ ى الثـاين    .2
  )املستلزم( يف بايب اجملاز املرسل وامستعارة.

 وِخر دعوانا أنم احلمد هلل رّب العاملني
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 التمهيد

 مفهوم االستلزام الحواري  

 املـتكّلم : التواصـلية  العمليـة  بعناصـر  يوتم لغوي اجتا  التداولية الّلسانيات إن
وحـال السـامع يف أةنـاء اخلطـابس والظـروف واألحـوال اخلارجيـة انيطـة          ومقاصد س

باخلطابس فيمكن القول: إّن التداولّية ))مذهب لسايّن يـدرس عالقـة النشـاط اللغـوّي     
مبستعمليأَلس وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاحس والسياقاتس والطبقات 

ابس والبحـث عـن العوامـل الـو جتعـل مـن       املقامية املختلفة الو ينجز ضمنوا اخلطـ 
اخلطاب رسالة تواصلّية واضحةس وناجحـةس والبحـث يف أسـباب الفشـل يف التواصـل      

 .  (1)باللغات الطبيعّية((

فامجتا  التداويّل يرى ))أن املع ى ليس شيئلا متأصالل يف الكلمات وحدها وم يـرتبط  
تتمثل يف تداول اللغـة بـني املـتكلمس     باملتكلم وحد س وم السامع وحد س فصناعة املع ى

واملخاطب يف سياق حمددس مادّي واجتماعّيس ولغوّيس وصومل إىل املع ى الكامن يف كـالم  
 . (2)ما((

ويقــوم امجتــا  التــداويّل علــى  موعــة مــن املفــاهيمس هــي: األفعــال الكالمّيــةس  
 هو حمور حبثنا.ومتضمنات القولس ونظرية املالئمةس وامستلزام احلوارّيس الذي 

ويراد بامستلزام احلوارّي ))أن مع ى العديد من اجلمل إذا روعي ارتباطوا مبقامـات  
إجنازها م ينحصر يف ما تدل عليأل صيغوا الصورّية. ويعين هذا أن التأويل الدميّل الكايف 

مـر  للكثري من اجلمل يصبح متعذر ا إذا مّت امقتصار فيأل فقط على املعطيات الظاهرة. األ
الذي يتطلب تأويالل دمليًّا ِخرس ومن مّثة يتّم امنتقال من املع ى الصـريح إىل معـ ى غـري    

 .  (3)مصرح بأل )مع ى مستلزم حواريًّا( ((

                                                           

 . 5التداولية عند العلماء العرب  (1
 . 14ِفاق جديدة يف البحث اللغوّي املعاصر  (2
 . 18امستلزام احلواري يف التداول اللساين  (3
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 تفسـري ا  يقـدم )) اخلطـاب  إنتاج ِليات من ِلية احلواري امستلزاموبذلك يكون 
 العبارات تؤديأل مّما أكثر أي سالفعلب يقول مّما أكثر يعين أن على املتكّلم لقدرة صرحي ا

 خيـرج  حمـّدد  مقـام  يف املنجزة (فضلك من الكتاب ناولينفاستعمال مجلة ) املستعملة
 .(1)((فضلك من: القرينة تفيد  ما هوس واملتماس مع ى إىل األمر الطلب من عناهامب

 احلوار اآليت بـني األسـتاذين  )) عن طريقويوضح غرايس مفووم امستلزام احلوارّي 
 (:)باألستاذ و )أ(

 األستاذ )أ(: هل الطالب )ج( مستعد ملتابعة دراستأل اجلامعية يف قسم الفلسفة؟ -
  .إن الطالب )ج( معب كرة ممتاز األستاذ )ب(: -

 

محظ الفيلسوف غرايس أننا إذا تأملنا احلمولة الدملية إلجابة األستاذ )ب( وجدنا 
واآلخـر مسـتلزم. معناهـا     على معنيني اةنني يف نفس الوقلس أحـدمها حـريفّ   وا تدّلأّن

أن الطالـب   أن الطالب )ج( من معـيب الكـرة املمتـازينس ومعناهـا امسـتلزاميّ      احلريّف
ة مساها غرايس غوّيهذ  الظاهرة الّل سا ملتابعة دراستأل يف قسم الفلسفةاملذكور ليس مستعدًّ

  .(2)( ((امستلزام احلوارّي) ــــب

  

                                                           

 .19املصدر نفسأل  (1
 . 33التداولية عند العلماء العرب (2
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 المحور األول

 االستلزام الحوارّي في علم المعاني      

إن علم املعاين م يقتصر على املعاين املباشرةس بل يتجاوز ذلك إىل النظـر يف املعـاين   
الثواين عن طريق ))خروج دممت الّصيغ اللغوّية فيـأل عـن أصـل امسـتعمالس )املعـ ى      

 . (1)سياقوا التمداويّلس وهي مومة البليغ((احلريّف( إىل املعاين املستلزمة من 

ويف خطب سبايا أهل البيل جند خروج صـيغ األسـاليب اإلنشـائية عـن معناهـا      
 احلقيقّي إىل معان  مستلزمة حبسب السياقس ومن أمثلة ذلك:  

 في باب االستفهام:  -1

. إم أنـأل يـتغري   (2)امستفوام هو ))طلب العلم بشيء ن يكن معلوم ا من قبـل(( 
فحـني يسـأل   بتغري السياقات الو يرد فيواس لذا يدخل يف مفووم امستلزام احلوارّي. 

أين مفاتيح السيارة؟ فتجيب: على املائدة. ففي هذا احلوار تتمثل مبادم  زوج زوجتأل:
التعاون الو قررها جرايسس فقد أجابل الزوجـة إجابـة واضـحة)الطريقة(س وكانـل     

واستخدمل القدر املطلوب من الكلمات دون تّزيد)الكم(س وأجابل  صادقة)الكيف(س
إجابة ذات صلة وةيقة بسؤال زوجوا)املناسبة(س لذلك ن يتولد عن قوهلا أي اسـتلزامس  

 .(3)ألهنا قالل ما تقصد

 ومن المعاني المستلزمة في أسلوب االستفهام:

 التوبيخ:  - أ

أمن العدل يا بـن الطلقـاء   يزيد: ))يف خطاها  -عليوا السالم-يف قول السيدة زينب 
وسوقك بنات رسول اهلل سباياس قد هتكل ستورهنس وأبـديل   وإمائك ختديرك حرائرك 

عداء مـن بلـد اىل بلـدس ويستشـرفون أهـل املناهـل واملناقـلس        وجوهونس حتدو هن األ
                                                           

 . 187  (626مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي )ت  (1
 . 1/181معجم املصطلحات البالغّية  (2
 .35ينظر: ِفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرس  (3
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ويتصفح وجوهون القريب والبعيد والدين والشريفس ليس معوّن من رجـاهلن ويل وم  
زكياء ونبل حلمـأل مـن دمـاء    اهتن محيس وكيف يرجتى مراقبة من لفظ فو  أكباد األمن مح

حـن  الشوداء وكيف م يستبطأ يف بغضنا أهل البيل من نظر الينا بالشنف والشنآن واإل
 .  (1)س مّث تقول غري متأمث وم مستعظم((ضغانواأل

أنأل ابن الطلقاءس ابـن  نَِّ السّيدة زينب تقصد من كلمة يا بن الطلقاء أن تذكر يزيد بإ
تقصد تـذكري يزيـد     -صّلى اهلل عليأل وِلأل وسّلم– ذين أطلقوما رسول اهلللالطليقني ال

باإلحسان الذي بذلأل رسول اهلل ألسالف يزيد حيث أطلقوم فقالل: "أمـن العـدل"؟ أي   
هل هذا جزاء إحسان رسول اهلل مع أسالفك؟ من الواضح أهنا م تقصد من كالموا هذا 

توبيخ يزيد علـى معاملتـأل وسـلوكأل     املع ى املستلزمس وهو فوام والسؤال بل تقصدامست
وتعلن لأل أنأل بعيد عن أوليات الفطرة البشريةس وهي  سيءّيعليأل تعاملأل الس القبيح وتنكر

 .جزاء اإلحسان باإلحسان

 

 التهويل: - ب

ـ فتومنأل ما جاء يف خطبة السيدة أم كلثـوم )عليوـا السـالم(: ))    اس لكـم وسـحقل   الّب
ويلكم! أتدرون أّي دواة دهتكم؟ وأّي وزٍر على ظووركم محلتم؟ وأّي دماء سفكتموها؟ 

قتلـتم خـري    وأّي كرمية أصـبتموها؟ وأّي صـبية سـلبتموها؟ وأّي أمـوال انتـوبتموها؟     
ونزعل الرمحة من قلـوبكمس أم إّن حـزب اهلل    -صلى اهلل عليأل وِلأل-رجامت بعد النيب

   .(2)((هم الفائزونس وحزب الشيطان هم اخلاسرون

شـناعة  و سالتنكيل  ازرأي تعظيم حادةة س مستعمل للتوويل أتدرونامستفوام يف 
سبايا يطاف ّلى اهلل عليأل وِلأل وسّلم( ص)وسوق حرم رسول اهلل ء أهل البيلس سفك دما

 .  هذا امستفوامعظم أي: ما أدراك مث جند أكثر من استفوام باألداة )أّي( س هن يف البلدان

 ونظري هذا امستفوام يف خطبة السيدة فاطمة الصغرى يف أهل الكوفة:     
                                                           

 . 106اللووف يف قتلى الطفوف  (  1
 . 91اللووف يف قتلى الطفوف  (2
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ةم ِرج ٍل َوي َلُكم ! َأَتد ُروَن َأيََِّة َيد  َطاَعَنت َنا ممن ُكم ؟! وَأيََِّة َنْفٍس َنَزَعل  ِإَلى قمَتالمَنا؟! َأم  ِبَأيَِّ))
َمَشي ُتم  ِإَلي َنا َتب ُغوَن ُمَحاَرَبَتَنا؟! َقَسل  ُقُلوُبُكم س وَغُلَظل  َأْكَباُدُكم س وُطِبَع َعَلى َأْفئمـَدتمُكم س  
وُختمَم َعَلى َسم عمُكم  وَبَصِرُكم س وَسوََِّل َلُكُم الشَِّي َطاُنس وَأم َلى َلُكم س وَجَعَل َعَلى َبَصِرُكم  

 .(1)((َفَأن ُتم  َلا َتو َتُدوَنغمَشاَوةلس 

 التهكم والسخرية والتحقير:  - أ

أظننل يا يزيـد حيـث   يف قول السيدة زينب )عليوا السالم( يف خطاها يزيد: ))

سارى أن بنـا  قطار امرض وِفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق األأأخذت علينا 

وأّن ذلك لعظم خطرك عنـد ؟ فشـمخل بأنفـك     سا وبك عليأل كرامةعلى اهلل هوان 

 سمور متسقةحيث رأيل الدنيا لك مستوةقة واأل ساونظرت يف عطفك جذمن مسرور 

 وحني صفا لك ملكنا وسلطاننا.

)َوَم َيح َسَبنم الَّذميَن َكَفُروا َأنمَما ُنم لمي ) :(وجّل عّز)فموالل موالل أنسيل قول اهلل 

 .(2)(ألان ُفِسِوم  ِإنمَما ُنم لمي َلُوم  لمَيز َداُدوا ِإْةمال َوَلُوم  َعَذاٌب ُمِونٌي(َلُوم  َخي ٌر 
 أّبوة سلطانألس تستوزأو يزيدس هيبة ُملكامستفوام يف )أ ظننل( للتحقري والسخرية 

جبربوت امللك وانتصار  الـومهيس وترمـي جـذور مـا بنيـل عليـأل        بطلة كربالء احلوراء
. فالسـتفوام  ما يرا س والذلة واهلوان غري ما يتصّور الكرامة والعّزة غري أن لتؤكدأفكار س 

يف هذا املقام ))ينتظم وفق بنية فكرية واجتماعية ونفسية أسـوم يف حتويـل بنيـة الـنص     
س حبسب املقـام وقـرائن األحـوال إلجنـاز معـان       (3)اللغوي العادي إىل نظام لغوي فعال((

 مستلزمة. 

 اإلنكار:  - أ

                                                           

 .2/28امحتجاج  (1

 ..2/35امحتجاج  (2
 .507امستفوام البالغي يف شرح ديوان احلماسة )حبث(  (3
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ا يا أهل الكوفةس سوأة لكـمس مـا لكـم خـذلتم حسـين      )) السمّيدة أم كلثوم:يف نص 
 .(1)(( وقتلتمو س وانتوبتم أموالأل وورةتمو س وسبيتم نساء  ونكبتمو 

استفوام إنكارّيس إنكار منوا لفعل أهل الكوفةس وامستفوام اإلنكـارّيس   (ما لكم) 
يقوم على إنكار وقوع شيء ماضي ا أو مستقبالل على سبيل التوبيخس فليس الغرض منـأل  
تقرير املخاَطب بشيءس وإمنا ُينكر عليألس ويستوجن ما حدثس سواء أكان قومل أو فعـاللس  

وام اإلنكـاريس فكـأن السـائل ينتظـر مـن املسـؤول       وعندما يلقى الكالم بصيغة امستف
 .(2)جواب اس وهذا األخري سيفكر ويراجع أقوالأل وأفعالألس وسيجد نفسأل يف ضيق وحرج

 

 في باب األمر:  -2

. وقـد خيـرج اخلـرب إىل    3األمر هو ))طلب الفعل على وجأل امسـتعالء واإللـزام((  
أغراض تواصلية تتجاوز أصل امستعمال الذي هو الطلب على جوة امستعالءس ومـن  

 تلك األغراض: 

 التنديم:  - أ

َأَجـْل واهلِل َفـاب ُكوا َفـِإنمُكم  واهلل    ))ختاطب أهـل الكوفـة:   يف قول السيدة زينب كما 
لمياللس َفَقد  ُبلمي ُتم  ِبَعاِرَهاس َوُمِني ُتم  ِبَشَناِرَها َوَلـن   أح ِرَياُء بالُبكاء . َفاب ُكوا َكثريال َواض َحُكوا َق

َتر َحُضوها َأَبَدال َوَأنمى َتر َحُضوَن َقت َل َسلميِل َخاَتِم النُُّبومةمس َوَمع دمنم الرَِّسالةمس َوَسـّيدم َشـَباِب   
َمَقرِّ سمْلممُكم س َوِسمي  َكْلممُكم س َوَمْفـَزِع  َأه ِل اجَلـنمـةمس َوَمالذم َحِري ممُكم س َوَمَعاذم حمز ِبُكمس َو

َناِزَلتمُكمس واْلَمر ِجِع ِإَلي ألم عمن َد ُمَقاَتَلتمُكم س َوَمَدَرةم ُحَجِجُكم  َوَمَناِر َمَحجمتمُكم س َأم َسـاءا َمـا   
 .(4)((َقدمَمل  َلُكم  َأن ُفُسُكم س َوَساءا َما َتِزُروَن لمَيوِم َبع ثمُكم 

                                                           

 .91اللووف يف قتلى الطفوف  (1
 .194ينظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا  (2
 . 1/313معجم املصطلحات البالغية وتطّورها  (3
 . 2/30امحتجاج  (4
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أحرياء أن   :فأهل الكوفةفعل األمر )ابكوا( تضّمن غري معنا  الظاهرس وهو التندمي 
س إذ تركـوا طاعـة أهـل بيـل النبـوةس      ارتكبـو  يبكوا ندم ا على أعظـم ذنـب يف الـدنيا    

 .وهجروهم بل قتلوهم س وتبعوا من ظلم أهل البيل وأئمة الكفر والطغاة الضالني
 
   

 التهديد: - ب
((س إذ إن َفاب ُكوا َكثريال َواض ـَحُكوا َقلمـيالل  السيدة زينب املذكور ِنفلا :))وجند  يف قول 

فعل األمر )اضحكوا( ظاهر  يدّل على األمر بالضحكس لكن يف احلقيقـة أرادت السـيدة   
زينب من هذا األمر التوديد ألهل الكوفة من عاقبة هذا الفرح والضحك اللذين يتبعوما 

 ضحك. بكاء وعذابس م أمرهم بال

وناصـب   سواسـع سـعيك   سفكد كيدكومنأل قول السيدة زينب يف خطاب يزيد: ))

وم تـدحض عنـك    سوم تـدرك امـدنا   سفو اهلل م متحو ذكرنا وم متيل وحينا سجودك

بددس يوم ينادي املنادي: أم لعنـة   مإّلا فند وأيامك اّلا عدد ومجعك إعارهاس وهل رأيك 

 .(1)((اهلل على الظاملني

أفعال األمر: )كد( و)اسع( و)ناصـب( ظاهرهـا األمـر بالكيـد والسـعي ونصـب       

من أفعالأل اإلجراميةس وتتوّعد  السـيدة   -لعنأل اهلل–اجلودس لكن يف حقيقتوا حتذير يزيد 

 (.    أم لعنة اهلل على الظاملنيزينب )عليوا السالم( بلعنة اهلل:  )
َتّبـال َلُكـم س َفـان َتظمُروا اللَِّع َنـَة     )): ومنأل قول السيدة فاطمة الصغرى يف أهـل الكوفـة  

واْلَعَذاَبس وَكَأْن َقد  َحلَِّ ِبُكم س وَتَواَتَرت  ممَن السََِّماِء َنقمَمـاٌتس َفُيس ـحمَتُكم  ِبَمـا َكَسـب ُتم س     
ِبَما َظَلم ُتُموَناس َأم  وُيذميَق َبع َضُكم  َبْأَس َبع ٍض ُةمَِّ ُتَخلَُِّدوَن فمي اْلَعَذاِب اْلَألميِم َيو َم اْلقمَياَمةم

                                                           

 .231لواعج األشجان  (1
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فعـل األمـر )انتظـروا( معنـا  املسـتلزم التوديـد باللعنـة         .(1)((َلع َنُة اللَِّألم َعَلى الظَِّالمممنَي
 والعذاب.

  

                                                           

 .28/ 2امحتجاج  (1
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 المحور الثاني

 االستلزام الحوارّي في علم البيان    

املعـاينس تلـك   يع ى علم البيان باملعاين الثواينس ومن مث فإن مرجعأل املالزمـات بـني   
املالزمات الو يكون ))امنتقال فيوا من التعبري اللغوي املباشر والصريحس إىل معان ةانية 
مستلزمة من املعاين اأُلولس من خالل جتاوز هذا التركيب اللغوّي املباشـر إىل املالزمـات   

فيةس إىل الو تصاحبألس وتنقل املخاطب من انتوى القضوّي للجملةس وقوتأل امجنازية احلر
 . (1)مستوى ةان ذي معان  جتعلأل أقرب إىل غرض املخاطب ومقصد  ((

 
 : المجاز المرسل

اجملاز مبحثا مومًّا من مباحث البالغة العربيةس فسر تطـّور اللغـة العربيـة عـن      يعّد
طريق تطور دملة ألفاظوا على املعاين اجلديدةس إذ أضفى قرائن وعالقات لغوية مبتكـرة  

 .(2)وازنل بني األلفاظ واملعاين يف الشكل واملضمون

قتـأل بامسـتلزام احلـواريس    أما عـن عال  .ويضم اجملاز أصنافلا عدة منوا اجملاز املرسل
))فاجملاز املرسل يقوم على امنتقال من الدملة احلرفية للجملة أو معناها اإلجنازي احلريف 
إىل دملة ةانية مستلزمة من السياق الكالميس وهذا األخري هو الـذي جيـوز امنتقـال إىل    

س فينتقل هـا املتلقـي   املع ى املستلزمس حيث تكون الدملة املباشرة للكلمة غري مالئمة لأل
 . (3)للخطاب إىل مع ى ةان يستجيب ملعطيات السياق((

ومن شواهد امنتقال إىل املع ى املستلزم يف ضوء اجملاز يف خطب السبايا: قول السيدة 
: ))أم ساء ما تزرونس وُبعد ا لكم وسحقلا! فلقـد خـاب السـعيس    (عليوا السالم)زينب 

 .(4)وتبل األيديس وخسرت الصفقة((

                                                           

 .197-196  (626التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي )ت مظاهر  (1
 . 59 از القرِن  (2
 . 207مظاهر التداولية  (3
 . 2/30امحتجاج  (4



﴿461﴾ 
 

ففي )تبل األيدي( جند أن كلمة )األيدي( استعملل يف غري ما وضعل لألس ولذلك 
يكون عامًّـا يف   -1وهو اخلسران واهلالك–خرجل دملتوا ملع ى ِخر  ازيس إذ إن التب 

كل اجلسد.  فيكون  از ا مرسالل عالقتـأل اجلزئيـة؛ حيـث أطلقـل اليـدس وأرادت كـل       
  هي سبب الفعلس فقد هلك صاحبوا. اجلسد؛ ألنأل إذا هلكل اليد الو

 

  بنية سطحية
 وتبل األيدي

 )قوة إجنازية حرفية(
  از  ملزوم 

  بنية عميقة
 تبل أجسادكم

 )قوة إجنازية مستلزمة(
 حقيقة  مزم 

 

 االستعارة:

ـ    م  الويف امستعارة  امنتقال ))من املع ى احلقيقي إىل املع ى اجملـازي املسـتلزم مقامّي
يكفي وحد  يف حتديد امستعارةس وإمنا وجب قبل امنتقال من امللزوم إىل الالزم حصول 
تشبيأل شيء بذلك امللزوم يف مزم لأل أي تشبيأل شيء يف املشبأل بالزم للمشبأل بأل مع حذف 

 . (2)أحد الطرفني ليتحقق املع ى امستعاري املستلزم((

س َفان َتظمُروا اللَِّع َنَة واْلَعَذاَبس وَكَأْن َقد  َحـلَِّ  َتّبال َلُكم )) ومن ذلك قول السيدة فاطمة:
ِبُكم س وَتَواَتَرت  ممَن السََِّماِء َنقمَماٌتس َفُيس حمَتُكم  ِبَما َكَسب ُتم س وُيذميَق َبع َضُكم  َبْأَس َبع ـٍض  

وَنــاس َأم َلع َنــُة اللَِّــألم َعَلــى ُةــمَِّ ُتَخلَِّــُدوَن فمــي اْلَعــَذاِب اْلــَألميِم َيــو َم اْلقمَياَمــةم ِبَمــا َظَلم ُتُم
 .(3)((الظَِّالمممنَي
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على أصـلأل معنـا س   ( م يدّل الفعل )يـذيق( وُيذميَق َبع َضُكم  َبْأَس َبع ٍضففي قوهلا: )
إذ إن القصـد مـن   س بل هو استعارة للمكـرو  واألذى.  وهو يطعمأل( ذوق الطعام): وهو

 التلفظ هذ  العبارةس وهو املع ى املستلزم: أذى بعضكم على يد بعض.  

يا أهل الكوفـةس سـوأة   ))فقالل:    -السالم اعليو-خطبة السّيدة ُأم كلثومومنأل يف 
 ....مث قالل:لكمس ما لكم خذلتم حسينال وقتلتمو س وانتوبتم أموالأل وورةتمو 

 فويل أُلّمكـم  اقتلتم أخي صرب 

 

ــار   ــدســتجزون ن  ا حّرهــا يتوّق

 

 م اهلل سـفكوا سفكتم دماًء حّر

 

ــد   ــرِن مّث حمّمـ ــا القـ  وحّرموـ

 

 اأم فأبشروا بالنـار أّنكـم غـد    

 

(1)ا ختلـدوا ا يقين لفي سقر حقًّ 
 

 

 
 )) ( م يدّل الفعل )فابشروا( على حقيقـة معنـا س وهـو:   فأبشروا بالنارففي قوهلا: )    

حقيقتـألس إذ   وهو هنا مسـتعمل يف ضـدّ  . -بفتح الباء  -اإلخبار مبا يظور سرور املخرب 
أريد بأل اإلخبار حبصول العذاب س وهو موجب حلـزن املخـربين س فوـذا امسـتعمال يف     
الضد معدود عند علماء البيان من امستعارة س ويسموهنا هتكمية ألن تشبيأل الضد بضد  

   .(2)((لى مع ى التوكم س أو التمليحم يروج يف عقل أحد إم ع

 مع ى أصلي: ابشـروا بالنـار)حزن املخَبـر(     فابشروا بالنار

 

 )سرور املخَبـر( مع ى مستلزم: ابشروا مبا يسّركم   قرينة

 

 

يزيد: )كيف يرجتى مراقبة ابن من لفـظ فـو    زينب لالسّيدة  ومنأل ما جاء يف خطاب
 الشوداء(؟أكباد األزكياء ونبل حلمأل من دماء 

                                                           

 .91اللووف يف قتلى الطفوف  (1
 .3/207التحرير والتنوير (2
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(س الفعل )نبل( اسـتعري لإلنشـاء. إذ ميـدل    ونبل حلمأل من دماء الشوداءفقوهلا: )
 على النماء يف املزروع. 

 ونبل حلمأل من دماء الشوداء

 

 قوة إجنازية حرفية

 مجاز  الزم 

 حلمأل من دماء الشوداء نشأ

 

 قوة إجنازية مستلزمة

 حقيقة  ملزوم 
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 الخاتمة

 لقـدرة  صـرحي ا  تفسـري ا  يقـدم  اخلطاب إنتاج ِليات من ِلية احلواري امستلزام -1
 العبـارات  تؤديـأل  مّمـا  أكثـر  أي سالفعـل ب يقـول  مّمـا  أكثر يعين أن على املتكّلم

 .املستعملة
إن علم املعاين م يقتصر على املعاين املباشرةس بل يتجاوز ذلك إىل النظر يف املعـاين   -2

الثواين عن طريق خروج دممت الّصيغ اللغوّية فيأل عن أصل امسـتعمالس )املعـ ى   
ويف خطـب سـبايا أهـل البيـل     احلريّف( إىل املعاين املستلزمة من سياقوا التمـداويّل.  

اإلنشائية عن معناهـا احلقيقـّي إىل معـان  مسـتلزمة      وجدنا خروج صيغ األساليب
 حبسب السياق.

على امنتقال من الدملة احلرفية للجملـة أو  وامستعارة  جملاز املرسلمن ا يقوم كّل -3
س وقـد وظـف   معناها اإلجنازي احلريف إىل دملة ةانية مستلزمة من السياق الكالمـي 

سبايا أهل البيل )عليوم السالم( هذا امنتقال الدميل ألداء أغراض معنوّية حبسب 
 السياق. 

  



﴿466﴾ 
 

 المصادر والمراجع

 -س حممود أمحد حنلةس دار املعرفة اجلامعيةِفاق جديدة يف البحث اللغوّي املعاصر .1
  م. 2002اإلسكندريةس 

 م.  1966(س دار النعمان النجف األشرفس 548امحتجاجس الشيخ الطوسي )ت  .2
امستفوام البالغي يف شرح ديوان احلماسة )حبث(س هيثم الثوابيةس دراسات )العلوم  .3

 م.  2014س 1س ملحق 41اإلنسانية وامجتماعية( مج 
 -تالفس العياشي إدواردس منشورات امخامستلزام احلواري يف التداول اللساين .4

  م. 2011الرباطس 
   م.1997األردنس  –س فضل حسن عباسس دار الفرقان البالغة فنوهنا وأفناهنا .5
 للنمشر سحنون دار س(هـ1393 ت) عاشور بن الّطاهر حمّمد والتمنويرس التمحرير .6

 .م1997 تونسس -والتموزيع
 م.2005بريوتس-الطليعةس مسعود صحراويس دار التداولية عند العلماء العرب .7
 دار س(ـه711 ت)منظور بن مكرم بن دحممم ينالّد مجال الفضل بوأ العربس لسان .8

  .(ت .د) بريوتس -صادر
 .1417قمس  -( س أنوار اهلدى664اللووف يف قتلى الطفوفس ابن طاووس )ت  .9

 از القرِن: خصائصأل الفنية وبالغتأل العربيةس حممد حسني الصغريس دار املؤرخ  .10
 م.   . 1999العريب   بريوتس 

س باديس هلومييلس عان (626مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي )ت  .11
  م. 2014الكتب   احلديثس األردنس 

جملمع العلمي معجم املصطلحات البالغية وتطّورهاس أمحد مطلوبس مطبعة ا .12
 .    1987العراقي بغدادس

 (س مطبعة العرفان صيدا.1371لواعج األشجانس السيد حمسن األمني )ت  .13
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 أربعينية اإلمام الحسين)عليه السالم(

 وتحديات العصر

 )منهجًا ورسالة(

 

 

 

 أ. م. د. هدى محمد سلمان
 مركز البحوث التربوية والنفسية -جامعة بغداد 
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 المقدمة

عـالء رايـة احلـق    إُيعد يوم أربعينية عاشوراء ملحمة التضحية والفداء مـن أجـل   
خفاقة يف كل مكان ويف كل زمانس األمنوذج األمثل لكل احلركات التحررية علـى مـدى   
التاريخس رمحة تزنلل على اخللق من عند اهلل تبارك وتعـاىل . مدرسـة األجيـال وصـانعة     

الثورات وسيدة املواقف امتداد خلط الرسـالة انمديـة  األصـيلة الـو جـاءت      األ اد أم 
لتخرج الناس من الظلمات إىل النور . ةورة مباركة جاءت نتيجة ابتعاد األمة عن قيادهتـا  
احلقةس جاءت لتحيي اإلسالم من جديد هذا اإلحياء الذي كان مثنأل غاليا جدا انأل دم سيد 

بنيس عاشـوراء  جيأل السالم( وأهل بيتأل الطاهرين وأنصار  املنتالشوداء اإلمام احلسني)عل
لذلك نرى  العطاء األكمل الذي قدمأل احلسني حلفظ اإلسالم وبقاء  حىت قيام يوم الدينس

 ان هناك بعض املناهج يف هذا امجتا .

األول: هو منوج السرد التارخيي الذي ركز على عنصر املأساة ويعتمد إبراز جانب 
 "املقتل". لعاطفية فيوا. وهو منوج قدمي فضال عن انأل استمرار ملنوج كتاباإلةارة ا

الثاين: املنوج اجلمايل التارخيي ويتم تسليط األضواء فيـأل علـى الفضـائل والرذائـل     
الصراع بكل ما ينطوي عليأل ملف الثورة مـن نبـل ورفعـة وإيثـار      لألطرافالشخصية 

خر من خسة وإسفاف بال ما يتسم بأل الطرف اآلوشوامة وإباء وكرامة وأرحيية ومبدئية . ق
 واستبداد ورعونة وبربريةس يندى هلا جبني اإلنسانية.  
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 :أربعينية الحسين تكليف وواجب

وميكننا أن نلّخص القضية هذ  الصورة: إّن اربعينيـة ةـورة اإلمـام احلسـني عليـأل      
إلسـالمّي إىل اخلـّط   السالم كانل لتأدية واجب عظـيم وهـو إعـادة اإلسـالم واجملتمـع ا     

الصحيح أو الثورة ضّد امحنرافات اخلطرية يف اجملتمع اإلسالمّي. وهذا ما يتّم عن طريق 
الثورة وعن طريق األمر باملعروف والنوي عن املنكـرس بـل هـو مصـداق عظـيم لألمـر       
باملعروف والنوي عن املنكر. بالطبعس فقد تكون نتيجتـوا إقامـة احلكومـةس وقـد تكـون      

النتيجـتني. والـدليل علـى     اةس وقد كان اإلمام احلسني عليأل السالم مستعّدال لكلتالشواد
ذلك هو ما يستنتج من أقوال اإلمام احلسني عليأل السالم . وهذ  بعض أقوال أيب عبد اهلل 

 عليأل السالم وكّلوا تشري إىل هذا املع ى: 

السالم ليالل وقـال لـأل: إّن   عندما طلب الوليدس وايل املدينةس اإلمام احلسني عليأل  -أ 
معاوية قد مات وعليك مببايعة يزيدس رّد عليأل اإلمام عليأل السـالم: "نصـبح وتصـبحون    
وننظر وتنظرون أّينا أحّق بالبيعة واخلالفة". وعند الصباح عندما لقي مروان أبا عبد اهلل 

عليـأل   عليأل السالم طلب منأل مبايعة يزيد وعدم تعـريض نفسـأل للقتـلس فأجابـأل اإلمـام     
السالم: "إّنا هلل وإّنا إليأل راجعونس وعلى اإلسالم السالم إذ قد ُبليـل األّمـة بـراٍع مثـل     

 . (1)يزيد"

شخص يزيدس بل أي شخص مثل يزيدس ويريد اإلمام احلسني عليأل  فالقضية ليسل
السالم أن يقول: لقد حتّملنا كّل ما مضىس أّما اآلن فإّن أصل الـدين واإلسـالم والنظـام    
اإلسالمّي يف خطرس إشارة إىل أّن امحنراف خطر جّديس فالقضية هي اخلطر على أصـل  

 اإلسالم.

إّن أبا عبد اهلل عليأل السالم قد أوصى أخا  حمّمد ابن احلنفيةس مـّرتني: األوىل   -ب 
عند خروجأل من املدينةس والثانية عند خروجأل من مّكة. ولعّل هذ  الوصـية كانـل عنـد    
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فبعد الشوادة بوحدانية اهلل ورسالة النيّب صلى اهلل  - شور ذي احلّجة خروجأل من مّكة يف
عليأل وِلأل وسلم يقول اإلمام عليأل السالم: "وإّني ن أخرج أشرال وم بطرال وم مفسدال وم 
ظاملال وإّنما خرجل لطلب اإلصالح يف أّمة جّدي حممد صلى اهلل عليأل وِلأل وسـلمس أي  

م للوصول إىل احلكم حتمال أو للشوادة حتمـال. واإلصـالح    أريد الثورة ألجل اإلصالح
ليس باألمر اهلّينس فقد تكون الظروف حبيث يصل اإلنسان إىل سّدة احلكم وميسك بزمام 
السلطة وقد م ميكنأل ذلكس ويستشودس ويف كلو احلالتني تكون الثورة ألجل اإلصـالح.  

أهنى عن املنكر وأسري بسـرية جـّدي وأيب   مّث يقول عليأل السالم: "أريد أن ِمر باملعروف و
علي بن أيب طالب فمن قبلين بقبول احلّق فاهلل أوىل باحلّق ومن رّد علّي هذا أصرب حـىت  

... واإلصالح يّتم عن هـذا  (1)يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلّق ﴿َوُهَو َخي ُر اْلَحاكمممنَي﴾
 النوي عن املنكر.الطريقس وهو ما قلنا إّنأل مصداق لألمر باملعروف و

يف مّكـةس بعـث بكتـابنيس األّول إىل رؤسـاء      (عليأل السالم)عندما كان اإلمام  -ج 
البصرةس والثاين إىل رؤساء الكوفةس جاء يف كتابأل إىل رؤساء البصرة: "وقد بعثل رسـويل  

عـة  إليكم هذا الكتاب وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسّنة نبّيألس فإّن  السّنة قد أميتل والبد
. أي (2)قد أحييلس فإن تسمعوا قويل وجتيبوا دعويت وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد

يريد اإلمام احلسني عليأل السالم تأدية ذلك التكليف العظيم وهو إحياء اإلسـالم وسـّنة   
النيّب صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم والنظـام اإلسـالمّي. وجـاء يف كتابـأل إىل أهـل الكوفـة:       

ام إم العامل بالكتاب واآلخذ بالقسط والدائر باحلّق واحلابس نفسأل عن "فلعمري ما اإلم
. اإلمام ورئيس اجملتمع اإلسالمّي م ميكن أن يكـون فاسـقال فـاجرال    (3)ذات اهللس والسالم"

خائنال مفسدال بعيدال عن اهللس بل جيب أن يكون عامالل بكتـاب اهللس وذلـك بـالطبع علـى     
نفسأل يف غرفة اخللوة للصالةس بل أن حييي العمل بالكتـاب   مستوى اجملتمعس م أن حيبس
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على مستوى اجملتمعس ويأخذ بالقسط والعدل وجيعل احلّق قـانون اجملتمـع. ولعـّل معـ ى     
اجلملة األخرية هو أّنأل يثّبل نفسأل على الصراط اإلهلّي املستقيم بأّي حنـٍو حّتـى م يقـع    

 اإلمام عليأل السالم قد بّين هدفأل من اخلروج. أسري اإلغراءات الشيطانية واملادية. أي أّن

 

كان اإلمام عليأل السالم خياطب الناس يف كّل مزنل يزنل فيأل بعد خروجـأل مـن    -د 
مّكة؛ عندما)واجأل احلسني عليأل السالم جيش احلّر( وسار بأصحابأل يف ناحية واحلّر ومن 

اب احلّرس فقال: "أّيوـا  معأل يف ناحية حّتى بلغ "البيضة" خاطب اإلمام عليأل السالم أصح
الناس إّن رسول اهلل صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم قال: من رأى سلطانال جائرال مستحّلال حُلرم 
اهللس ناكثال لعود اهللس خمالفال لسّنة رسول اهللس يعمل يف عباد اهلل باإلمث والعدوانس فلم يغّير 

. فالنيّب صلى اهلل عليـأل وِلـأل   (1)عليأل بفعل وم بقول كان حّقال على اهلل أن يدخلأل مدخلأل
وسلم بّين ما جيب عملأل إذا احنرف النظام اإلسالمّيس وقد استند اإلمـام احلسـني عليـأل    
السالم إىل قول النيّب صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم هذا. فالتكليف هـو أن "ُيغيِّـر بفعـل أو    

وجـب   -تقـّدم   وكان الظرف مؤاتيال كمـا  -قول"س فإذا واجأل اإلنسان مثل هذ  الظروف 
عليأل أن يثور ضّد هذا األمر ولو بلغ ما بلغس ُيقتلس يبقى حّيـالس يـنجح يف الظـاهر أو م    
ينجح. جيب على كّل مسلم أن يثور أمام هذا الوضعس وهذا تكليف قال بأل الـنيّب صـلى   

ى اهلل س ألّني سبط النيّب صل(2)اهلل عليأل وِلأل وسلم . مّث قال عليأل السالم: "وإّني أحّق هذا"
عليأل وِلأل وسلمس فإن كان النيّب صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم قد أوجب على املسلمني فردال 
فردال هذا األمرس كان سبط النيّب صـلى اهلل عليـأل وِلـأل وسـلم ووارث علمـأل وحكمتـأل       
احلسني بن علي عليأل السالم أحّق أن يثورس فإّني خرجل هلذا األمر. فيعلن عـن سـبب   

 جل "التغيري" أي الثورة ضّد هذا الوضع السائد.وهدف ةورتأل وهو أل
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بيانن ِخـرس  : حيث التحق بأل أربعة نفر-كان لإلمام احلسني يف مزنل ُعذيبس  -هـ 
قال هلم اإلمام عليأل السالم: "أّما واهلل إين ألرجو أن يكون خريال مـا أراد اهلل بنـا ُقتلنـا أم    

 سواء انتصر أم ُقتلس جيب أداء التكليف. . وهذا دليل على ما تقّدم أّنأل م فرق (1)ظفرنا"

ويف أّول خطبة لأل عليأل السالم عند نزولأل كربالءس يقول عليأل السالم: "وقد نزل بنا 
من األمر ما قد ترون" إىل أن يقول: "أم ترون إىل احلّق م ُيعمل بأل وإىل الباطل م ُيتناهى 

 خر اخلطبة.إىل ِ (2)عنأل؟ لريغب املؤمن يف لقاء رّبأل حمّقال..."

إذال إّن ةورة اربعينية اإلمام احلسني عليأل السالم كانل تأديةل لواجبس وهذا الواجب 
يتوّجأل إىل كّل فرد من املسلمني عرب التاريخس وهو أّنأل على كّل مسلم لزوم الثورة حـال  
رؤية تفّشي الفساد يف جذور اجملتمع اإلسالمّي حبيث ُيخاف من تغـيرٍي كّلـي يف أحكـام    

المس بالطبع إذا كانل الظروف مؤاتيةس وعلم بأّن هلـذ  الثـورة نتيجـة. ولـيس مـن      اإلس
الشروط البقاء على قيد احلياة وعدم القتل وعدم التعـّرض للتعـذيب واألذى واملعانـاة.    

 فاحلسني عليأل السالم قد ةار .

لقد قام اإلمام احلسني بن علّي عليأل السالم وأيقظ وجدان الناس. هلذا ظورت بعد 
شوادة اإلمام احلسني عليأل السالمس تلك النوضات اإلسـالمية اّلـو بـدأت واحـدة تلـو      
األخرىس واّلو حتمال جرى قمعوا. ولكن ليس املوّم أن جيري قمـع التحـّرك مـن قبـل     
العدّو وإن كان بالطبع مّرالس ولكن ما هو أمّر هو أن يصل اجملتمع إىل حيث م يظور أّيـة  

 س هذا هو اخلطر األكرب.رّدة فعل مقابل العدّو

  

                                                           

  .306س 4( تاريخ الطربيس 1
  .245( حتف العقولس 2
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 واقعة أربعينية يوم عاشوراء:

ام  يتعلق مبباحث واقعة أربعينيـة يـوم عاشـوراء    مافي أساسية هنالك ةالث حماور
 :وهي

مسباب الو حـدت  ااألول: دراسة علل ودوافع ةورة اممام احلسني)عليأل السالم( و
 والسياسية هلذ  الثورة.بأل اىل الثورة أي حتليل الدوافع الدينية والعلمية 

الثاين: هو حبث الدروس املستقاة من يوم أربعينية عاشوراء . وهو حبث حي وخالد 
 خيتص بزمن معني دون سوا .  على مر الزمن وم

فدرس عاشوراء هو درس تضـحية ومواسـاة وشـجاعة ودرس القيـام هلل واميثـار      
 وانبة.

لبحث يف عرب عاشوراء خيـتص بـالزمن   الثالث: هو العربة املستقاة من عاشوراءس وا
 . لإلسالماحلاكمية  ألالذي تكون في

 

 كيف تتم صيانة الثقافة العاشورائية: 

إن أكرب دولة تستقطب األمة حول دوائرها هي مؤسسة الشعائر احلسـينية فيمـا      
 لو يع املسلمون أهدافوا ومبادئوا وأمهيتوا لتكتيل األمة ووحدهتا. 

اخلميين)قدس سر ( يف وصيتأل معربا عن هذا اجلانب علينا أن  من ذلك يقول اممام
نعلم مجيعا بان هذ  املراسم السياسية)مراسم اربعينية العزاء احلسيين( هي الو أوجدت 
الوحدة بني املسلمني وحفظل هويتوم مسيما شيعة امئمة امةين عشر)عليوم السالم( 

ة الو تبعث الروح يف اممة وهي مـدارس  ويرى اممام فضيلة أداء هذا الدور فوي الطاق
تنظيمية وتنويرية حتقق البعد امجتماعي امصالحي لثورة اممام احلسني)عليأل السـالم(  
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وتزنلأل اىل الواقع العملي والتطبيقي . من هنـا أدرك اممـام الراحل)قـدس سـر ( أمهيـة      
ختشـى القـوى هـذا    التنظيم العاشورائيس فعرب عن القيمة احلركية الفاعلـة لـأل بقولـأل:    

التنظيم)احلسيين( الذي ينتظم بدون أن يكون ألحد فيأل يد فالناس تتجمع واممـة تتعبـأ   
تلقائيا يف خمتلف أرجاء بلد واسعس ففي اريام اربعينيـة اممـام احلسـني تنـوض  ـالس      
 العزاء هذ  مبومة مجع الناس بعضوم حول بعضس واذا مأريد خدمـة امسـالمس واذا مـا   

ن يشرح موضوعا خيدم امسالم يكفي لكي ينتشر هذا املوضوع أن يصل اىل أراد أحد أ
 اخلطباء وأئمة اجلمعة واجلماعات كي يبث مرة واحدة يف مجيع أحناء البالد.

جتماع الناس حتل ظالل هذا العلم امهلي هذ  الراية احلسينية هو الذي يـوفر  ان إ
ليأل السالم( يف رؤية اممام سر خلـود  اهلل احلسني)ع أساس هذا التنظيم ان قضية ايب عبد

امسالم وبقائأل يف حيوية دائمةس فيقول يف ذلك أن قضية سيد الشوداء هي السر يف حفظ 
س وجيب ختليد تلك الثورة الو قام ها ذلـك العظـيم مث أن   ألامسالم والعلة امساسية لبقائ

 لدينا هو من احلسني)عليأل السالم(.  كل ما

عزاء احلسيين باملظور الالئق احلسن اخلايل من العادات الدخيلة ظوار مراسم الاوأن 
املقززة أحيانا للشعور امنا يعكس الوجأل الناصـع واملشـرق    ةواملمارسات البولوانية املثري

نعكـاس  احيـاء مراسـم هنضـتأل وبالتـايل فوـي      إمام احلسني)عليأل السالم( من خالل لإل
لتريب امجيال  وحتيي الشعوبس وتدفع ها  لصفحة امسالم وتعاليمأل السامقة الو جاءت

أراد  والعطاء والتجدد ذلـك ان اممـام احلسـني عليـأل السـالم  . مـا       باىل مراتع اخلص
امساسية وان كان لأل علم بـذلكس وكـان     ألوسيلة للوصول اىل غايت باعتبارهاام  ةالشواد

خيطط هلذ  النواية املأساوية املفجعة حيث ان جد  الرسول امكرم)صلى اهلل علية وسلم( 
كان يريد ان يوحي للمـؤمنني   كما أن اممام عليأل السالم ما (1)شاء أن يراك قتيال :قال لأل

لـيس   يم وامجر اجلزيل مـا أنفسوم لنيل الشوادةس من فيوا من الثواب العظ ئواأن يوط

                                                           

  .364س 44( حبار األنوارس 1
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 ةحيرز  أي عمل أخرس بل أراد أن جيعل من الشـوادة وهـذا احلجـم مـن املأسـاة وسـيل      
ختزال عواطـف اممـة فشـراء الضـمائر     افيوا من كسب املظلومية و اجملتمع ملا إلصالح

 منا أراد اممام احلسني عليأل السالمإستبعاد الناس انتواك احلرمات واوالذمم وامرادات و
نـأل ن يكـن هدفـأل    إس مث ةرجاعوا اىل نصاها الطبيعي هذ  اهلزة العنيفة والصدمة الصاعقإ

امساس هو امطاحة بذلك الطاغوت يف عصر  فحسب بل كل طاغوت موجود ويوجد 
صالح هذ  اممـة  إعلى طول التاريخ من اليوم العاشر اىل يوم القيامة . وذلك عن طريق 

كي يسري امنسان اىل تكاملأل وهو اهلدف من خلقـأل وعلـى   قامأل حكم اهلل يف امرض لإو
خطط لأل اممام احلسني  عليأل السـالم   غرار الثورة امم جاءت هذ  الثورة الوليدة وفق ما

هنم ملـا غلبـوا علـى أن    إيروق  ألعداء احلق و م لتدك العروش وحتيي النفوسس وهذا ما
 سـتطاعوا اىل ذلـك سـبيالس   انقبا ومـا   ستطاعوا هلاا ينالوا من هذ  الثورة الصامدةس فما

شنوا محالت مسعورة على شىت اجلوانـب وامصـعدة العسـكرية وامعالميـة والثقافيـة      
على هذ  الشعب املظلوم وازداد ترصـدهم  ء والنفسية فكانل هذ  امخرية شديدة الوط

 ةاذباملسلمني اىل أةارة الشبوات وتـرويج املفـاهيم اخلاطئـة. وتأصـيل  املمارسـات الشـ      
عتبارهـا وقـود هـذ     االبعيدة عن روح امسالم امصيل خاصـة يف الشـعائر احلسـينية ب   

ئية والتباكي على امسالم  وما أدخل عليـأل مـن بـدع    االثورةس مث النعيق بأبوابقوم الدع
 وضالمت .

من ذلك فان أربعينية احلسني  فيوا التذكري باملصائب واملظان  الو يرتكبوا  الظلمة 
عصر ويف هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العان امسالمي على يد أمريكـا.  يف كل 

هتمــام اخلطبــاء بتــذكري النــاس وتــوجووم اىل القضــايا امســالمية السياســية منــوا او
وامجتماعية لتبقى يف ذاكرهتم وليتابعوا احلكام وحياسـبوهم فيمـا لـو تصـرفوا بشـكل      

نابع من هذ  املراةي الو يلقوهنا علـى مسـامع   واممة وأن هذا التوجأل هو  لإلسالميسيئ 
على ذلك من خالل أمنياتأل خلطباء املنـابر بقولـأل)ليل    قدس سر الناس وقد أكد اممام 
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عطـائوم  ايسـعوا اىل دفـع النـاس اىل القضـايا امسـالمية و     أنأل خطباء املنابر أيدهم اهلل 
 ياء هذ  املراةي(. التوجوات الالزمة يف الشؤون السياسية وامجتماعية فنحن أح

التأكيد على قراء العزاء بعدم امختصار بقراءة املراةي احلسينية وجبعلوا من اممور 
 الثانوية واهلامشية بل ليكثروا من ذكر هذ  املصائب ويسوبوا بشرحوا

 

 العزاء الحسيني شعارا بوجه الظلم والظالمين:

لقد ةأر اإلمام احلسني)عليأل السالم( بوجأل  تلك اممرباطوريـة الـو كانـل أقـوى     
( نفـرال . إم  72اممرباطوريات القائمة أنذاك بعدد قليل من امنصار الذين كان عـددهم) 

انأل انتصر وكان الغالب رغم استشواد  هو ومجيع من معأل. وحنن السـائرون علـى هنجـأل    
جملالس  العزاء الـو أمرنـا هـا اممـام جعفـر الصـادق)عليأل        واملقتفون آلةار س واملقيمون

السالم(س الذي كان يقوم بإحياء املعارف امسالمية امصيلة وتشكيل احلوزات الدراسـية  
وبذلك عرف مذهب الشيعة باملذهب اجلعفري تيمنال بامسأل . وأئمة اهلدى)عليأل السـالم(  

 م وهو مكافحة الظلم والظاملني .   فإهنم يقولوا كما يقول اممام ويروم حتقيقأل أ

 

)عليه الوصايا التي يجب أنه تكون لجموع المعزين لالمام الحسينومن 

 السالم( فهي:

 يصان بلدكم من كل سوء. فإحياءهاحياء عاشوراء إ -1
 أن البكاء على اممام احلسني)عليأل السالم( هو الذي حفظنا. -2
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الذين يريـدون أن جيردونـا مـن هـذا     ننخدع مبزاعم وأحابيل الشياطني  علينا أن م -3
السالح .... ليحذر شبابنا من امخنداع بذلك فوذ  الشـعائر احلسـينية هـي الـو     

 حفظتنا وصانل البلد .
علينا أن نعرف رمز بقاءنا ومتسكنا طوال هذ  السنني عرب عصر أمري املؤمنني)عليـأل   -4

 السالم( حىت امن .
بأمر امئمة)عليأل السالم( فال يظن أن نكف لقد أقيمل هذ  اجملالس على مر التاريخ  -5

 عن البكاء فوذا خطأ فادح يقعون فيأل.
ليعلم شعبنا قيمة وأمهية هذ  اجملالس فوي الو أبقل الشعوب حية وينبغي أن تزداد  -6

هنا ينبغي أن تكثف حىت يف باقي أيام اهذ  اجملالس يف أيام عاشوراء وتنمو وتنتشر بل 
 السنة .

ي ةـ ولو ن تكن هذ  اجملالس واملرا ةنأل لو ن تكن هذ  املواكب موجودعلينا أن ندرك بأ -7
 لضاعل علينا ذكرى ايام عاشوراء.

هلـم أن   اتسـمحو  وم واملـأمت تدعو التظاهرات واملسريات حتل حمل مواكب العزاء  م -8
 يسلبوكم العزاء احلسيين  أقيموا املواكب احلسينية مث سريوا يف التظاهرات احلسينية 

 

هذ  اجملالسس والتأكيد على  ةحياء عاشوراء واملشاركة الفعالإب التأكيد على كما جي
البكاء وامستماع وامنصات جيدا ملا يتحدث عنأل يف اجملالسس من هذ  اجملـالس أقيمـل   

 بأمر امئمة)عليأل السالم( فيجب أن تزداد وتنتشر حىت يف غري أيام حمرم واملشاركة ها.

ءس حضور  الس العزاء من حبضورها تبقى حرارة التواصل املشاركة مبواكب العزا
 مع أهل البيل)عليأل السالم(. 
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فلنبق على هذ  العالقة حية بذكر مصائبوم وتضحياهتم)عليأل السالم( من بذكرهم 
بقي هذا الدين حيا حىت امن وكلما كانل العالقة واضحة مع أهل البيل)عليأل السالم( 

ا فينا ننشد فيأل العدالة ونسحق كـل طـاغ متجـرب ميريـد     فسيبقى اإلسالم انمدي حي
 اخلري هلذ  األمة .

 المصادر:

س حقيقة عاشوراء وأهداف الثـورة احلسـينية يف فكـر    2011البغداديس علي عبيدس  -1
 .2صدارات املركز الثقايف للدراسات امسالميةس طااممام اخلميينس 

س قـراءات يف فكـر اممـام    2011البغداديس علي عبيدس و اهليدانس نور س واخـرونس   -2
 . 2اخلميينس اجلزء الثالثس ط 

 .1س حقيقة عاشوراء وأهداف الثورة احلسينيةس ط2011البغداديس علي  عبيدس  -3
س فلسفة عاشوراء يف فكر اممام اخلميين قـدس سـر س   2010البغداديس علي عبيدس  -4

 .2ط
 . 2 س فاجعة الطف شوادات من الضفة امخرىس ط2011السعيدس حسنس   -5
مؤسسة امسالم امصيل النجفس دراسات حتليلية حول النوضة احلسـينية خمتـارات    -6

 من خطب اممام اخلميين)قدس سر (س
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 المقدمعة

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا اممني وعلى ِلأل 
 وصحبأل الغر امليامني.

إن من النواميس املطردة امعتناء بالفقيد بعد أربعني يوما مضني من وفاتأل بإسـداء  
ة بني النـاس مـن   الرب اليأل وتأبينأل وعد مزايا سويؤكد هذ  الطريقة املألوفة والعادة املستمر

احلداد على امليل اربعني يوماس فاذا كان امربعني اقيم على قربة امحتفال بتأبينأل حيضر  
اقاربأل وخاصتأل وهذ  العادة ن خيص ها املسلمون فقط بـل ان النصـارى يقيمـون حفلـة     

امول تأبينيأل يوم امربعني بعد وفاة فقيدهم.. وامنا قصروا احلفالت األربعينية بـاألربعني  
من سائر الناس من جوة كون مزايا اولئك الرجال حمدودة منقطعة اآلخـر خبـالف سـيد    
الشوداء فان مزايا  م حتد وفضائلأل م تعد ودرس احوالأل جديد كلمـا ذكـر واقتصـاص    
أةر  حيتاجأل كل جيلس فإقامة املأمت عند قرب  يف امربعـني مـن كـل سـنة احيـاء لنوضـتأل       

تكبوا اممويون ولفيفومس وموما امعن اخلطيـب او الشـاعر يف   وتعريف بالقساوة الو ار
 قضيتأل تفتح لأل ابواب من الفضيلة كانل موصد  عليأل قبل ذلك.

هلذا أطردت الشيعة على جتديد العود بتلكم امحوال يوم امربعني مـن كـل سـنة    
تطلع  ولعل رواية اممام الباقر)عليأل السالم(ان السماء بكل على احلسني اربعني صباحا

تلميح اىل هذ  العادة املألوفأل بني الناسس وحديث اممـام احلسـن    (1)محراء وتغرب محراء
العسكري)عليأل السالم(عالمات املؤمن مخس: صالة احدى ومخسـني وزيـارة امربعـني    

 .(2)واجلور بسم اهلل الرمحن الرحيم والتختم باليمني وتعفري اجلبني

                                                           

هـ(س كامـل الزيـاراتسمط مؤسسـة امعلمـيس     367القميس الشيخ ابو القاسم جعفر بن حممد بن قولويأل)ت  (1
/ املقرمسالسيد عبدالرزاق املوسويس مقتل احلسنيس مـط مؤسسـة النـور    96س ص 28س باب 2009بريوتس 

 385س ص 2002للمطبوعاتس بريوتس 

  390 -385املقرمس مقتل احلسنيس ص  للتفاصيل ينظر: (2
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 عبـداهلل  بـن  جـابر  اجلليـل  الصحايب حلياة مبسطة دراسة مبحثني يف البحث تناول
 اول يف السـالم  عليـأل  احلسـني  اممـام  قـرب  بزيارة تشرف شخص أول وكونألس امنصاري

 املدينة من خروجأل بعدس هـ61 سنة صفر من 20ال يف(السالم عليأل)مستشواد  اربعينية
 (.السالم عليأل)اممام استشواد مساعأل لنبأ عند املنورة

 الصـحايب  وسـرية  نسب منوما امول تناول: رئيسني مبحثني اىل البحث تقسيم مت
 حىت س(وسلم وِلة عليأل اهلل صلى)الرسول بيل بآل ربطتأل الو والعالقةس امنصاري جابر
 .املتناقلة الروايات حسب الفترة هذ  قبل وقيل هـ78 وقيل هـ77 سنة وفاتأل

 فيأل استعرضل(وكربالء جابر)الطف واقعة بعد ما جانب فتناول: الثاين املبحث اما
س كـربالء  يف الشـريف  القـرب  اىل وصولأل وقضية امنصاري جابر قبل من األربعينية زيارة

 اهلل صـلى )الرسـول  بيـل  ال وصول ذكرت الو والروايات .ها قام الو الزيارة ومراسيم
 يف امنصـاري  جبـابر  ولقـاءهم س الشـوداء  رؤوس حـاملني  كـربالء  اىل(وسلم وِلأل عليأل

 .كربالء
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 المبحث األول

  -:اسمه ونسبه

هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن كعب بن غـنم بـن كعـب بـن سـلمة      
وقيل بن عمرو بن حـرام بـن سـواد بـن     (2سوقيل عمرو بن حرام بن ةعلبة)(1)امنصاري

اخلزرجي السلميس من بين سلمةس وقـد اتفـق اغلـب الـرواة واملـؤرخني علـى       (3)سلمة
هذا(س                                                                                                                 غري نسبأل وقيل يف)نسبأل ذكر ان بعد صراحة امختالفات يف نسبأل بقول ابن امةري

ن غـنمس  أمأل نسيبة بنل عقبة بن عدي بن سنان بن نايب بن زيد بن حـرام بـن كعـب بـ    
حممـدس   أيب وقيـل  عبـدالرمحن  وأيب عبـد اهلل  بأيب كين(4)جتتمع هي وابوة يف جدهم حرام

 .(5)وأصح ما قيل فيأل ابو عبداهلل

لكن مبد من امشارة اىل بعض الروايات الو تذكر ان جابرا املقصود بامنتصـاري  
ورمبا (6)بن حرامالسلمي هو جابر بن عبداهلل بن رئاب وليس جابرا بن عبداهلل بن عمرو 

هو لبس وقع فيأل العديد من الرواة من كليوما متقاربان بالعمر واملشـاركة يف امحـداث   

                                                           

هـ(س أسد الغابأل يف معرفـة الصـحابألس حتقيـق    630ابن امةريسعز الدين ايب احلسن علي بن حممد اجلزري)ت  (1
س 1وتعليق الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل امحد عبداملوجودس مط دار الكتب العلميـألس بـريوتس ج  

هــ(س جتريـد   748ن قاميـاز)ت  / الذهيبس احلافظ مشس الدين ابو عبداهلل حممد بن امحد بن عثمان ب 429ص 
/ ابن حجرس شواب الدين ايب الفضل امحد بن علـي   73س ص 1امساء الصحابألس مط دار املعرفةس بريوتس ج

هــ(س امصـابة يف متييـز الصـحابةس     852بن حممد بن حممد بن علي الكناين العسقالين املصري الشافعي)ت 
 .  213س ص 1نسخة عن مكتبة اخلديوية املصرية للسنأل النبويألس ج

 املصـري  العسـقالين  الكنـاين  علـي  بـن  حممد بن حممد بن علي بن امحد الفضل ابو الدين ابن حجر شواب (2
 . 350س ص 1سج1993س مط دار احياء الثراث العريبس 1س هتذيب التوذيبس ط/(هـ852 ت)الشافعي

عاب يف معرفـة امصـحابس   هــ(س امسـتي  463ابن عبدالرب القرطيبس ابو عمر يوسف بن عبداهلل النمري)ت  (3
 .114س ص 2002 عمانس  س مط دار امعالمس1صححأل وخرج احاديثأل عادل مرشدس ط

 .114/ ابن عبد الربس امستيعاب يف معرفة امصحابس ص  492س ص 1ابن امةريس اسد الغابةس ج (4

س للمطبوعـات  امعلمـي  شـركة  مـط س مونا علي حتقيق الطربيس تاريخ س(هـ310ت)جرير بن حممد الطربيس (5
 .493 صس 9ج س2012س بريوت

 .493ص س1جس الغابأل اسدس امةري ابن (6
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 والـأل  عليـأل  اهلل التارخيية فكالمها شارك يف بيعة العقبة وشاركا يف غزوات الرسول)صـلى 
وسلم(فضال عن اللبس الذي سريد من روايات مشاركة جابر امنصاري يف معركو بدر 

كما سنالحظ من ابن رئاب شارك هما اما ابن عبداهلل بن عمرو فقد ختلف عنوما وأحد 
بأمر من والد س وهناك اشارة ايضا اىل اهنما جيتمعان بالنسب يف غنم بن كعب بن سـلمة  

 (1)امنصاري السلمي فلقب امةنان جبابر امنصاري عند ذكرمها بشكل خمتصر

 

 له وسلم(صحبته للرسول محمد)صلى اهلل علية وا

هو صحايب من املكثرين يف الرواية عن النيب)صلى اهلل عليأل وِلأل(وروى عنأل مجاعـة  
س ونقل عنأل العديد من امحاديث وصل عددها اىل مـا  (2) من الصحابة فلأل وألبيأل صحبأل

حيث حسبما روى عنأل البخاري ومسلمس ولأل مسند مما روا  ابو عبـد   1540يقارب ال 
 .(3)مام امحد بن حنبلالرمحنس عبداهلل بن ام

فقد عاش جابر مع الرسول كل امحداث احلافلة باملواقف امميانية والبطولية وكـان  
مالزما لأل يسمع احاديثأل ويتعلم منأل الدروس العظيمةس وظل على هذا املنوال اىل ان تويف 

  -الرسول الكرمي)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(نذكر من هذ  الوقفات والغزوات:

                                                           

 .(492 ص س1جس الغابأل اسدس امةري ابن)رئاب بن عبداهلل بن جابر ترمجة يراجع للتفاصيل  (1
 213س ص.1ابن حجرس امصابةس ج  (2

 حتقيـق  والنوايـألس  البدايـة  س(هـ774 ت)الدمشقي عمرو ابن امساعيل الفدا ايب الدين عماد احلافظ ابن كثريسس (3
خـري الـدينس    س/  الزركلـي 281سص 12جس1997س القاهرةس هجر مط التركيس احلسني عبد بن بن عبداهلل

 .104س ص 2س ج2002س مط دار العلم للمالينيس بريوتس 15امعالمس ط
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ون (3)وهو صيب وكان أصـغرهم سـنا  (2)مع ابيأل(1)ممن شود العقبة الثانية انأل كان -
فكان كما مسي من رجال السبعني وهم السـبعون الـذين بـايعوا رسـول     (4)يشود اموىل

 .(5)اهلل)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(عند العقبة الثانية(

ولكـن  س (6)ذكر البخاري انأل شود معركة بدر وأحد وكان ينقل ألصـحابأل املـاء   -
سوسـبب  (7)حسبما ذكر بنفسأل انأل ن يشودمها  بقولأل:)ن أشود بدرا وم أحداس منعين أيب(

ويف رواية اخرى (8)منع والد  هو انأل خلفأل على أخوتأل وأخواتأل وكن تسعا اةناء بدر وأحد
أنأل قال: )ن اشود بدرا وم أحدا منعين ايبس فلما قتل يوم أحدس ن اختلف عن رسـول اهلل  

اصبح مبد من مشـاركة جـابر   (10)والد  يف احد -استشود -فبعد ان قتل(9)ة قط(يف غزو

                                                           

الصحابةس  امساء جتريد الذهيبس/  492س ص 1/ ابن امةريس اسد الغابألس ج 114صس امستيعابس الرب عبد ابن (1
هــ(س رجـال الكشـي)اختيار    460/ الطوسيس شيخ الطائفة ايب جعفر حممد بـن احلسـن)ت    73 ص س1ج

 .   48هـس ص 1426معرفة الرجال(س حتقيق جواد امصفواينسمط مؤسسة النشر امسالميس 
بو جابر يف رهط من امنصار متجوني اىل مكأل للحج وعندما كانـل الليلـة الـو    عبداهلل بن عمرو بن حرام ا (2

واعدوا فيوا رسول اهلل اخربو  وقالوا لأل:)يا اباجابرس انك سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا وانـا نرغـب   
عليأل والـأل   بك عما انل فيأل ان تكون حطبا للنار غدا(مث دعوة اىل امسالم واخربوة مبيعاد الرسول)صلى اهلل

أي كالعريف على القوم املقدم علـيوم   –وسلم(اياهم العقبأل..فأسلم وشود معوم العقبأل الثانيألسوكان نقيبا 
..وكــان عــددهم ســبعون رجــال ومعوــم امرأتــان مــن -الــذي يتعــرف اخبــارهم وينقــب عــن احــواهلم

س ص 4ة والنوايـألس ج / ابـن كـثريس البدايـ   264س ص 2نسائوم)للتفاصيل ينظر: الطربيس تاريخ الطـربيس ج 
417.) 

س حجـر  ابـن /   73س ص 1/ الـذهيبس جتريـد امسـاء الصـحابةس ج     493س ص 9الطربيس تـاريخ الطـربيس ج   (3
 .417سص 4/ ابن كثريس البداية والنوايةس ج  213 ص س1جس امصابة

 .114ابن عبد الربس امستيعابس ص  (4

 .48الطوسيس رجال الكشيس ص  (5
 (.213 ص س1جس امصابةس حجر هذ  الرواية منقولة عن ايب سفيان عن جابر وقد انكرها الواقدي)ابن (6

س ص 1/ ابن حجرس امصابألس ج 492س ص 1/ ابن امةريس اسد الغابألس ج114 صس امستيعابس الرب عبد ابن (7
213. 

 .493س ص 9الطربيس تاريخ الطربيس ج (8
 .350س ص 1/ ابن حجرس هتذيب التوذيبس ج 493ص س1جس الغابأل اسدس امةري ابن (9

هـ(س السرية النبويةس قدم هلا وعلق عليوا طأل عبد الرؤوفس 213ابن هشامس ايب حممد عبدامللك املعافري)ت  (10
 .417 سص4 جس والنواية البدايةس كثري / ابن61س ص 3س ج1975مط دار اجليلس بريوتس 
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لرسول اهلل مجيع معاركأل واجلواد يف سبيل اهلل بنفسأل بعد فقدانأل ملـن كـان حيـل حملـأل يف     
اجلواد بني يدي رسول اهللس  فشارك مع رسول اهلل)صلى اهلل عليأل وِلأل(معاركأل وغزواتـأل  

صواف عن ايب الـزبري ان جـابرا حـدةوم قـال: )غـزا      حيث نقل عن طريق حجاج بن ال
غزوة بنفسأل شودت منوا  تسـع  (1)رسول اهلل صلى اهلل عليأل والأل وسلم احدى وعشرين

عشرة غزو ( وروى مسلم من طريق زكريا بن اسـحاق حـدةنا الـزبري انـأل مسـع جـابرا       
يـل مثانيـة   وق(2)يقول:)غزوت مع رسول اهلل صلى اهلل عليأل والأل وسلم تسع عشرة غزوة(

وقيل ستة عشرة غزوة أول غزوة غزوهتا هي غزوة محراء امسـد اىل ِخـر   (3)عشرة غزوة
 (4)مغازيأل

وملكانتأل من النيب فقد استغفر لألس برواية منقولة عن بشر بن السري عـن محـاد    -
أستغفر يل رسول اهلل)صلى اهلل عليأل ):بن سلمة عن ايب الزبري عن جابر امنصاري انأل قال

 (6)مخسا وعشرين مرة((5)وسلم(ليلة البعريوالأل 

  

                                                           

بلغ عدد غزوات الرسول)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(سبعا وعشرين غـزو س وكانـل سـرايا  سـبعا واربعـني       (1
ابن سعدس حممد بـن منيـع الزهـري)ت     -سريألس وكان ما قاتل فيأل من املغازي تسع غزوات)للتفاصيل ينظر:

 (.6-5س  ص 2ج س2001هـ(س الطبقات الكبريسحتقيق علي حممد عمرس مط مكتبة اخلاجنيس القاهرةس 230
 .213 ص س1جس امصابألس حجر ابن /  115صس امستيعابس الرب عبد ابن (2
هــ(سرجال الطوسـيس حتقيـق جـواد القيـومي      385الطوسيس شيخ الطائفأل ابو جعفر حممد بـن احلسـن)ت    (3

 .32امصفواينس مط مؤسسة النسر امسالميس قمسص 

 .493س ص 9الطربيس تاريخ الطربيس ج (4

ليلة البعري: انأل باع من رسول اهلل)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(بعرياس واشترط ظور  اىل املدينأل وكـان يف غـزوة    (5
 (.493ص س1جس الغابأل اسدس امةري هلم)ابن

 . 493ص س1جس الغابأل اسدس امةري ابن (6
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 جابر االنصاري واالمام علي بن ابي طالب)عليه السالم(

وسـلم(وِل بيتـأل    والـأل  عليـأل  اهلل كان جـابر امنصـاري مـن املـوالني للنيب)صـلى     
س وروي انأل سئل عن علي بن (1)الطاهرينس وكان ممن روى عن امري املؤمنني)عليأل السالم(

هو ؟ فرفع حاجبية عن عينيألس وكان قد سقط على عينيأل فقال: )ذاك  ايب طالب اي رجل
خري البشرس أما واهلل انا كنا لنعرف املنافقني على عود رسول اهلل)صـلى اهلل عليـأل والـأل    

فوقف مع اممام علي)عليأل السالم(عدة وقفـات مشـرفةس وعنـد    (2)وسلم(ببغضوم إيا (
 .(3)قربني منألتويل اممام علي للخالفة كان جابر أحد امل

وعند عودة اممام اىل الكوفة حىت متادى معاوية يف عناد  وأعمالأل العدوانيةس حيـث  
أخذ يستعد إلعالن احلرب  على اممام وأصحابألس وبعد أن رأى اممام أصـرار معاويـة   
على احلرب استعد هلا وأعد جيشا كبريا توجأل حنو الشام فكان جـابر امنصـاري أحـد    

بار الذين أوكل اليوم اممام)عليأل السالم(مومة امشراف وتنظيم صـفوف  أبرز القادة الك
وما ان وصل اجليش اىل منطقة صـفني حـىت دارت املعركـة    (4)اجليشس يف حرب صفني

هناك بني الطرفنيس وقد لعب جابر فيوا دورا كبرياس فبعد ان أخذ معاويـة ميـين جنـود     
ختالق امحاديـث املـزورة عـن    باألموال واملناصبس كمـا أخـذ عمـرو بـن العـاص بـا      

الو اراد من خالهلا دعم موقفأل املخزي يف حماربة اممـام  (وسلم والأل عليأل اهلل النيب)صلى
علي)عليأل السالم(حماوم التأةري من خالهلا على عقول بعض جند س وهنا مبد من تدخل 

ن املقـربني  جلابر امنصاري الذي كان من املكثرين من رواية احلديث النبوي الشريف وم
من الرسول الكرميس فعمل ضد مفووم تلك امحاديث املزورة فكان يعـظ جنـد معاويـة    

                                                           

 .59الطوسيس رجال الطوسيس ص  (1

و عبـداهلل حممـد بـن حممـد بـن النعمـان العكـربي        الشـيخ املفيـدساب  /   47 صس الكشـي  رجـال س الطوسي (2
 . 62-61هـ(س اآلمايلس مط دار التيار اجلديدس   ص 413البغدادي)ت

زميزمس سعيد رشيدس رجال حول علي بـن ايب طالب)عليـأل السـالم(سقدم لـة العالمـة الشـيخ بـاقر شـريف          (3
 .91- 90س   ص 2007القريشيس مط مؤسسة البالغس 

/ الـذهيبس جتريـد امسـاء    493ص س1جس الغابـة  اسـد س امةـري  ابـن / 114س ص 1ابن عبدالربس امستيعابس ج (4
 .73س ص 1الصحابألس ج
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كلما سنحل لأل الفرصة بذلك ويقوم بألقاء احلجة عليوم وحيدةوم عن فضائل ومناقب 
 والـأل  عليأل اهلل أهل البيل)عليوم السالم(ومزنلة اممام علي)عليأل السالم(من النيب)صلى

يتم جليش اممام لـوم حادةـة رفـع املصـاحفس ورغـم انـاومت        س وكاد النصر(وسلم
الكثرية جلابر والقادة اآلخرين حلسم املوقف خاصة بعد وصول جيش مالك امشترس ام 
ان ارادة اهلل كانل فوق كل شيء حيث مت اختيار احلكمـني وِلـل النتيجـة اىل مـا هـو      

 .(1)معروفس وانتول املعركة وعاد جيش اممام اىل الكوفة
وبعد عودة اممام للكوفة كان جابر امنصاري من املالزمني لأل وكان يؤدي الصـالة  
معأل وحيضر  لسأل الذي كان يعقـد يوميـا يف مسـجد الكوفـةس بعـدها حـدةل واقعـة        
النوروان الو قاتل فيوا اممام)عليـة السـالم(اخلوارجس فكـان فيوـا جـابر احـد رجـال        

م علي)عليأل السالم(وجيشة مكللني بالزهو والعزس لكن اممام)عليأل السالم(س ورجع امما
القدر ن ميول اممام)عليأل السالم(بعد هذ  املعركة طويال اذ سرعان ما دبـر لـأل اخلـوارج    
مكيدة على يد احد رجـاهلم وهـو عبـدالرمحن بـن ملجـم املـرادي ومتكـن مـن قتـل          

وار ربأل شويدا مضـرجا  اممام)عليأل السالم(وهو يف حمراب الصالةس  فذهب اممام اىل ج
 (3)هـ40 سنة رمضان من عشر السابع ليلة(2)بدمائأل الزكية

 
  

                                                           

 .92زميزمس رجال حول علي بن ايب طالبس ص  (1

 .93 -92ص  سطالب ايب بن علي حول رجالس زميزم (2

/  اهليثميس شواب الدين امحد بن حجرس الصـواعق انرقـة يف الـرد     392س ص 4الطربيس تاريخ الطربيس ج (3
 .83على اهل البدع والزندقألسبال مطس بال مكان للطبعس  ص 
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 جابر االنصاري واالمام الحسن بن علي)عليه السالم(

بعد استشواد اممام علي)عليأل السالم(مزم جـابر امنصـاري اممـام احلسـن)عليأل     
الصـلح بـني اممـام    هــس وبعـد ان عقـد    41السالم(والذي توىل األمر بعـد أبيـأل سـنة    

عاد جابر امنصاري اىل املدينة املنورة وأستقر هناك وكـان  (1)احلسن)عليأل السالم(ومعاوية
موضع احترام وتقدير كل املسلمني هناك مبا فيوم ومة بين أميأل الـذين حـاولوا امسـاءة    

رج منأل ام اليأل ام انأل كان يتعامل معوم هدوء وحتفظس أضافأل اىل انأل كان يالزم بيتأل وم خي
 بعدما بايع معاوية باإلكرا .(2)نادرا وذلك لتجنب امحتكاك بأزمم السلطة امموية

 مـن  اّمف ةالةـة  يف ارطاة بن بسر معاوية وجأل احلكمني حتكيم بعد هـ40سنة ففي
 باسم فنادى احد فيوا يقاتلأل ون منربها وصعدس املدينة بسر دخل حىت احلجاز اىل املقاتلة
 ام حمتلمـا  هـا  تركـل  ما معاوية ايل عود ما لوم واهلل املدينة اهل يا وقال عثمان اخلليفة

 مبايعة وم أمان عندي لكم ما واهلل: فقالس سلمة بين اىل وارسل املدينة اهل بايع مثس قتلتأل
 والـأل  عليـأل  اهلل صـلى )النيب زوج سلمة أم اىل جابر فانطلق سعبداهلل بن جبابر تأتوين حىت

 ستبـايع  ان ارى: قاللس ضاللة بيعة وهذ س اقتل ان خشيل اين ترين؟ ما: هلا فقال(وسلم
 بـن  عبـداهلل  -صـوري   - خـتين  وامرت يبايع ان سلمة ايب ابن عمر ابين أمرت قد فأين

لكنأل رغم هذا بقي هو وعدد من الصحابة من املعترضني على (3)فبايعأل جابر فأتا س زمعأل
فكان هو وابو هريرة من املعترضني وانذرين ملعاوية  بعض امعمال الو يقوم ها معاوية

                                                           

 .85 صس انرقة اهليثميس الصواعق /  407س ص 4الطربيس تاريخ الطربيس ج (1

 .93ص  سطالب ايب بن علي حول رجالس زميزم (2
 ت)الفـتح  ايب بـن  عيسـى  بـن  علـي  احلسـن  ابـو  العالمـة سامربلي/ 389 ص س4ج الطربيس تاريخ الطربيس (3

 سهاشم بين مكتبة الناشر الرسويلس هاشم السيد عليأل وعلق حققألس امئمة معرفة الغمة يف كشف  س(هـ693
 .248 ص س1ج هـ1381سقمسالعلمية املطبعة مط
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مـن املدينـة اىل الشـام سـنة     (وسـلم  والـأل  عليأل اهلل من حماولة نقل منرب رسول اهلل)صلى
 (1)هـ50

 

 جابر االنصاري واالمام علي بن الحسين)علية السالم(

 وكـان  هـا  أسـتقر  كربالء من عائدا النورة املدينة اىل األنصاري جابر وصل أن بعد
 العابـدين  زيـن  اممام من قريبا فكان  السالم عليوم البيل آلل موامتأل من بدأ ملا متمما
 (2)(السالم عليأل)احلسني بن علي

 

 جابر االنصاري واالمام الباقر)عليه السالم(

 بأنـأل  جـابرال  أبلـغ (وسـلم  والـأل  عليـأل  اهلل صلى)الرسول ان الروايات بعض ذكرت
 والسـالم  الصـالة  عليـأل  الرسـول  ومحلـأل (السالم عليأل)الباقر باإلمام يلحق حىت سيعيش

س وكان جابر اةناء جلوسأل يف املسـجد النبـوي   (السالم عليأل)الباقر ولد  اىل السالم رسالة
فكان يقول:   م (3)يردد يا باقر العلم يا باقر العلمس فكان أهل املدينة يقولون: جابر يوجر

)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم(يقول:  انك سـتدرك  واهلل ما أهجرس ولكين مسعل رسول اهلل
رجال من أهل بيوس أمسأل امسيس ومشائلأل مشائلي يبقر العلم بقرا. فذاك الذي دعاين اىل قول 
ما أقولس فبينما جابر يتردد ذات يوم يف بعض طرق املدينةس اذ هو بطريق فيأل كتاب فيـأل  

قال: يا غالم أقبلس فأقبلس مث قال  حممد بن علي بن احلسني)عليأل السالم(س فلما نظر اليأل
أدبرس فأدبرس فقال:  مشائل رسول اهلل)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(والذي نفس جابر بيـد س  

                                                           

 .466س ص 4للتفاصيل ينظر: الطربيس تاريخ الطربيس ج (1

 .93صس طالب ايب بن علي حول رجالس زميزم (2
س لسـان  (هــ 711ت)مكرم بن حممد الدين يوجر:  يوذي أي اكثر من الكالم فيما م ينبغي)ابن منظورس مجال (3

الشـاذيلس مـط دار املعـارفس    العربس حتقيق عبداهلل علي الكبري و حممد امحـد حسـب اهلل و هاشـم حممـد     
 (.4618القاهرةس بال تاريخس  مادة هجرس ص 
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أمسي حممد بن علي بن احلسني بن علـي بـن أيب طالب)عليـأل     -مسك؟ فقال:ايا غالم ما 
السـالم ويقـول   السالم(فأقبل عليأل يقبل رأسألس وقال: بأيب أنل وأميس رسول اهلل يقرئك 

لك..س فرجع حممد اىل أبيأل علي بن احلسني)عليوما السالم(وهو ذعرس فأخرب  اخلرب فقال 
يا بين ألـزم بيتـكس فكـان جـابر يأتيـأل طـريف        -لأل: يا بين قد فعلوا جابر قال: نعمس قال:

النوارس فكان أهل املدينة يقولون: واعجبا  جلابر يأيت هذا الغالم طريف النوار وهـو ِخـر   
من بقي من أصحاب رسول اهللس وما لبث أن مضى علي بن احلسني)عليوما السـالم(س  
فكان  حممد بن علي يأتيأل على وجأل الكرامة لصحبتأل لرسول اهلل)صـلى اهلل عليـأل والـأل    
وسلم(وهذ  الرواية منقولة عن محدويأل وابراهيم ابين نصري عن حممـد بـن عيسـى عـن     

وهنـاك  (1)لب عن ايب عبداهلل الباقر)عليأل السالم(حممد بن سنان عن حريز عن ابان بن تغ
رواية ةانية تـدل علـى ان الصـحايب امنصـاري هـو الـذي قصـد دار اممـام علـي بـن           
احلسني)عليأل السالم(وسألأل عن ابنأل حممدس وعرف انـأل يف الكتـاب فـذهب اليـأل ودارت     

ان يضـمن لـأل   بينوما نفس اناورة الو طلب بعدها جابر امنصاري مـن اممـام البـاقر    
 .(2)الشفاعة يوم القيامة ففعل

ونقلل رواية اخرى عن ايب جعفر)عليأل السالم(انأل قال: جاءين جابر بن عبداهلل وأنا 
يف الكتابس فقال أكشف عن بطنكس فكشفل لأل عـن بطـين فقبلـأل مث قـال: ان رسـول      

 .(3)اهلل)صلى اهلل عليأل والأل وسلم(أمرين أن أقرئك السالم
اما الرواية الرابعة فإهنا تؤخر هذا اللقاء اىل الفتـرة امخـرية مـن حيـاة امنصـاري       

 وليس قبل هذا ألنأل فقد بصر  يف اواخر أيامأل. 
 عبـداهلل  بـن  جابر على دخلل) :قال أنأل الباقر)عليأل السالم( اممام عن حيث ورد 

 حممـد : لأل قللف بصر س كف أن بعد وذلك أنل؟ من: يل فقال عليأل فسلمل امنصاري
 :قال مث يدي فقبل منأل فدنوتس مين أدن وأمي انل بايب: جابر فقالس احلسني بن علي بن
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 وكيـف س وبركاتأل اهلل ورمحة السالم اهلل رسول وعلى: فقللس السالم يقرؤك اهلل رسول ان
 رجـال  تلقى حىت تبقى لعلك جابر يا يل فقال يوم ذات معأل كنل: فقال! جابر؟ يا ذلك
 مـين  فأقرئـأل  واحلكمـة  النـور  اهلل لـأل  يوـب  احلسني بن علي بن حممد لأل يقال ولدي من

وذكر ان اممام حممد بن علي احلسني)عليأل السالم(كان أحد الرواة عـن جـابر   (1)السالم.
 اذ كان يأيت جابرا على وجأل الكرامة ألنأل من اصحاب جد  رسول اهلل)صلى(2)امنصاري

دةوم عن ابيأل فقال اهل املدينة: ما رأينـا أحـد قـط    وسلم(فجلس اممام حي وِلأل عليأل اهلل
 وِلـأل  عليـأل  اهلل صـلى )اهلل رسـول  عـن  أجرأ من هذاس فلمـا رأى مـا يقولـون حـدةوم    

فقال أهل املدينة: ما رأينا أحدا قط أكذب من هذاس حيدث عمن ن ير س فلمـا رأى  (وسلم
جـابرا كـان يأتيـأل     ما يقولون حدةوم عن جابر بن عبداهللس فصدقو س على الرغم من ان

على الرغم من صغر سنأل  ألنأل كان عارفا حبقأل وعلمأل بوصية مـن رسـول   (3)ويتعلم منأل
 وسلم(كما ذكرنا. وِلأل عليأل اهلل اهلل)صلى
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 ععلمه

عرف جابر امنصاري بانأل من املكثرين يف الرواية عـن النيب)صـلى اهلل عليـأل وِلـأل     
 .(1)الصحابة فقد كان لأل وألبيأل صحبةوسلم(واحلافظني للسننس  وروى عنأل مجاعة من 

وروى عن ايب بكر وعمرواممام علي)عليأل السالم(س وايب عبيدةس وطلحةس ومعاذ بن 
جبلس وعمار بن ياسرس وايب بردة بن نيارس وايب هريرةس وايب سعيدس وعبداهلل بـن أنـيسس   

وم بنل ايب وايب محيد الساعديس وأم شريكس وأم مالكس وأم مبشر من الصحابةس وأم كلث
 بكر الصديق وهي من التابعني. 

وروى عنأل أومد : عبدالرمحنس وعقيلس وحممدس وحممد بن علي بن احلسني)الباقر(س 
وسعيد بن املسيبس وحممود بن لبيدس وابو الزبريس وعمرو بن دينارس وعطاء بن ايب رباحس 

بو نظرة العبـديس  و اهدس  وابن عمأل حممد بن عمرو بن احلسنس وحممد بن املنكدرس وا
ووهب بن كيسانس واحلسن بن حممد بن احلنفيةس وسـعيد بـن احلـارثس وسـان بـن ايب      
اجلعدس واحلسن البصريس وسعيد بن ايب هالل وعاصم بن عمرو بن قتاد س والشعيبس و 

حيث كانل لأل يف اواخر ايامأل حلقة علـم يف املسـجد   (2)ابو الزبري املكي... وغريهم كثر
حبا وقربا من ال بيـل  (4)كان جيلس فيوا معتما بعمامة سوداء(3)أل العلمالنبوي يؤخذ عن

 وسلم( وِلأل عليأل اهلل الرسول)صلى
 

  

                                                           

س ص 2/  الزركليس امعالمس ج 493ص س1جس الغابة اسدس امةري /  ابن 115صس امستيعابس الرب عبد ابن (1
104. 

 350 ص س1جس التوذيب هتذيبس حجر / ابن  493ص س1جس الغابة اسدس امةري ابن (2

س امعـالم س / الزركلـي   213 ص س1جس امصـابة س حجـر  / ابن 350 ص س1جس التوذيب هتذيبس حجر ابن (3
 .104 ص س2ج

 .48الطوسيس رجال الكشيس ص  (4
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 وفعاتعه

كان جابر امنصاري ِخر من بقي من أصـحاب رسـول اهلل)صـلى اهلل عليـأل والـأل      
 ممـن  باملدينة مات من ِخر وقيل(1)وسلم(وكان رجال منقطعا ألهل البيل عليوم السالم

يف اخر ايامأل أصيب بصر س وعاش فترتأل امخرية وهو فاقد للبصـرس تـويف   (2)العقبة شود
وعـن اهليـثم بـن    (3)هـ نقال عن حيىي بن بكري وغري  وهو ابن اربع وتسعني سنأل78سنة 

هـ وهو موافق لقول املدائين من ان جابرا بعد ان عمر أوصـى ان  74عدي انأل مات سنة 
حجر قولأل ان يف الطربي وتاريخ البخاري ما يشـود  م يصلي عليأل احلجاج ويكمل ابن 

 .(5)سنة 94س وانأل عاش 77وقيل  73ويقال انأل مات سنة (4)لأل بأن احلجاج شود جنازتأل
هـ(يف خالفـة  82-75صلى عليأل أبان بن عثمان الذي كان امريا للمدينة)بني سنو 

ن صلى عليـأل بعـد   اما البخاري فقد انفرد بقولأل ان احلجاج هو م(6)عبدامللك بن مروان
س من هذا اجملرم قد ختم على يدي جابر (7)وفاتأل من وفاتأل تأخرت عن السنوات املذكورة

هـ عنـدما دخـل احلجـاج    74سنة (8)بالرصاص ألنأل من موايل ال البيل)عليوم السالم(
فـذكر حممـد بـن    (وسلم والأل عليأل اهلل املدينة واستخف فيوا بأصحاب رسول اهلل)صلى

رأى جابر بن عبد اهلل امنصاري خمتوما يف يد س وعن اسحاق بن زيد انأل عمر حدةأل عمن 

                                                           

 .213 ص س1جس اإلصابةس حجر / ابن49الطوسيس رجال الكشيس ص  (1
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 عزلـأل  حـني  هــ 75-74 سـنو  بـني  كانـل  للحجاز وميتة )من350 ص س1جس التوذيب هتذيبس حجر ابن (7
مط الكتابس بريوتس  الثقفيس يوسف بن احلجاجس هـ(فروخسعمر75العراق سنة  ووم  مروان بن عبدامللك

 .8 مس ص1941
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لكن اغلب الروايـات اتفقـل ان وفاتـأل    (1)رأى أنس بن مالك خمتوما يف عنقأل لكي يذهلم
 هـ يف ومية ابان بن عثمان للمدينة. 78 -77تأخرت حىت سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .9-8/ فروخسعمرس احلجاج بن يوسف الثقفيس ص 292س ص 5الطربيس تاريخ الطربيس ج (1
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 المبحث الثاني

 هع 61جابر االنصاري وكربالء وزيارة االربعين سنة 

روي عن اممام احلسني عليأل السالم انأل قال: )ان جابر بن عبد اهلل ِخر مـن بقـي    
من اصحاب رسول اهلل)صلى اهلل عليأل وِلأل وسلم(وكان رجال منقطعا الينا أهل البيـل   

ربالء طلب من أصحابأل أن ملا علم جابر باستشواد اممام احلسني)عليأل السالم(يف أرض ك
س ألنأل كـان فاقـدا لبصـر س    (السالم يأخذوا بيد  ليذهب اىل العراق لزيارة قرب اممام)عليأل

وهو ما مت فعال حيث جاء جابر اىل كربالء وبصحبتأل عدد من امشخاص منـوم عطيـأل   
بن جنادة العويفس ووصلوا اىل كربالء بعد مـرور اربعـني يومـا مـن مقتـل اممام)عليـأل       

سالم(س  فقد روى الشيخ عماد الدين ابو القاسم الطربي اآلملي وهو مـن اجـالء فـن    ال
احلديث ومن تالمذة ايب علي بن الشيخ الطوسي يف كتاب)بشـارة املصطفى(بسـند عـن    
عطية بن سعد بن جنادة العويف الكويفس وهو من رواة امماميةس وممن صرح أهـل السـنة   

ل: "خرجنا مع جابر بن عبـد اهلل امنصـاري لزيـارة    يف الرجال بصدقأل يف احلديثس أنأل قا
قرب احلسني)عليأل السالم(سيف العشرين من صفرس فلما انتوينا اىل كربالء)اىل الغاضرية(دنا 
من الفرات واغتسل يف شريعتأل فزنع مئزر  ولبس ةوبا غري )قميصا طاهرا كان معأل(س مث 

و القربس ون خيط خطوة ام بذكر اهللس فنثر منأل على بدنألس مث تقدم حن(1)فتح ربطة فيوا سعد
 -حىت دنا من القربس فقال يل:  ضع يدي على القربس فوضعتواس فلما بلغـل يـد  القـرب   

 حىت وقع مغشيا عليألس فرششل وجوأل باملاء حىت استعاد وعيألس فقال:   -ملسأل

  -حبيب م جييب حبيبألس مث خاطب اممام قائال: -يا حسني ةالةاس مث قال: 
أنك أبن سيد الوصيني وابن حليف التقى وسليل اهلدى وخامس أصـحاب   أشود

العبا وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء وكيف م تكون هكـذا وقـد غـذتك كـف سـيد      

                                                           

السعد بالضم من الطيب وهو نبل اسود لأل اصل حتل امرض طيب الريح)ابن منظورس لسان العربس سعد:  (1
 (.2013مادة سعدس ص 



﴿499﴾ 
 

املرسلني وربيل يف حجور املتقني ورضعل من ةدي امميان وفطمل باإلسـالم وطبـل   
خيامرهـا الشـك يف طوـارة    حيا وطبل ميتا غري ان قلوب املؤمنني جزعة لفراقـكس وم  

نفسكس فسالم اهلل عليك وبركاتألس وأشود أنك  مضيل على ما مضى عليأل أخوك حيىي 
 .(1)بن زكريا

وقيل انأل قال عندما افاق: يا حسني ةالةاس مث قال: حبيب م جييب حبيبألس وأىن لـك  
اجلوابس وقد شخبل اوداجك على أةباجكس وفرق بني رأسك وبدنك؟ فأشـود أنـك   
ابن خامت النبينيس وابن سيد الوصينيس وحليف التقىس وسليل اهلدىس وخامس أصحاب 

دة النسـاءس ومالـك م تكـون هكـذاس وقـد      الكساءس وأبن سيد النقباءس وأبن فاطمة سـي 
غذتك  كف حممد وربيل يف حجور املتقني وأرضعل من ةدي امميـان وفطمـل حيـاس    
وطبل عيشاس غري أن قلوب املؤمنني غري طيبأل بفراقكس وم شاكأل يف اخلرية لكس فعليك 

 سالم اهلل ورضوانألس فأشود أنك مضيل على ما مضى حيىي بن زكريا. 
                                                           

ا: كالم جابر هو اشارة اىل التشـابأل بينـوما   ذكر يف وجوة الشبأل بني اممام احلسني)عليأل السالم(وحيىي بن زكري (1
عليوما السالم كما صرح بذلك اممام الصادق)عليأل السالم(اذ قال: " زوروا احلسـني)عليأل السـالم(وم جتفـوةس    

وشبيأل حيىي بن زكريا " واشار القمي اىل بعض نقاط الشبأل  –فانأل سيد شباب الشوداءس أو سيد شباب أهل اجلنة 
 بني املظلومني: 

 ان أمسي املعصومني كليوما ن يعرفا قبل أن يتسميا هما . -1

 ورود امخبار ونزول  الوحي اإلهلي يبشر بومدة كل منوما قبل أن يولدا ويشرح  ريات أحواهلما  -2

 بكاء السماء عليوما كما ورد يف مرويات الفريقني. -3

ن اممـام الباقر)عليـأل   ان قاتليوما كانا ولدي زىن ويف هـذا البـاب وردت مرويـات عـد س فـريوى عـ       -4
 السالم(انأل ن يقتل امنبياء ام أومد زىن. 

ان كال من رأسيوما وضع يف طسل ذهيبس وأهدي اىل زناة أو أومد زنا كما جاء يف املرويات ولكـن   -5
هناك تفاوت هو ان رأس حيىي قد جز يف طسل كي م يقع دمـة علـى امرض فيكـون ذلـك مـدعاة      

 للغضب امهلي على عكس كفار الكوفأل اذ قيل: 

 يف امناء مجعوا دمأل اسفا  فقد سفكوا دماك على الثرى         لكن حيىي

 تكلم رأس حيىي كما يف تفسري القميس وتكلم رأس احلسني. -6

 امنتقام امهلي ملقتل حيىي واممام احلسني)عليأل السالم(.        -7
س ص 1س ج2012)القميس عباسس منتوى اآلمـال يف تـواريخ الـنيب و اآللس مـط دار امنـدلسس بـريوتس       

624- 625.) 
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 -عينييأل على قبور الشوداء فسلم عليوم بقولأل:مث أدار جابر 
السالم عليكم أيتوا امرواح الو حلل بفناء قرب احلسني)عليأل السـالم(س وأناخـل   
برحلألس أشود أنكم أقمتم الصالة وِتيتم الزكاةس وأمرمت بـاملعروف وهنيـتم عـن املنكـرس     

 لقد بعث حممد)صلى اهلل وجاهدمت امللحدينس وعبدمت اهلل حىت أتاكم اليقني. مث قال: تاهلل
عليأل والأل وسلم(بالنبوة احلقألس وحنن شركاؤكم يف ما دخلتم فيأل. فقال عطية: فقلل لـأل:   
وكيف نكون شركاؤهم وحنن ن نزنل وادياس ون نصعد جبالس ون نضرب بسـيفس بينمـا   
 فرق بني رؤوسوم وأبـداهنمس وانتـوى اىل اليـتم أومدهم)فأومتـل امومد(س واىل الثكـل     

 نساؤهم)وارملل النساء(؟ 

فقال جابر: يا عطيةس مسعل رسول اهلل)صلى اهلل عليأل والأل(يقول: )من أحـب قومـا   
حشر معومس ومن أحب عمل قوم كان فيأل شريكا(س فو الذي بعث حممدا باحلق نبيا ألنا 

 وأصحايب على ما مضى عليأل احلسني)عليأل السالم(وأصحابأل. 

وفةس فلما طوينـا قسـما مـن الطريـق قـال يل: أي      مث قال:  أمض بنا حنو بيوت الك
عطيألس أم أوصيك؟ فال أعلم ان كنل سألقاك بعد سفري هذاس ووصيو اليك: أن حتب 
حمب ِل حممد)صلى اهلل عليأل والـأل(ما دام علـى حمبتـوم مقيمـاس وأن تـبغض عـدو ِل       

علـى   ولو زلل قدمـأل بكثـرة اآلةـامس وةبتـل قدمـأل امخـرى      (والأل عليأل اهلل صلى)حممد
 .(1)حمبتومس فان حمبوم اىل اجلنةس ومبغضوم اىل النار

 عليكم السالم)افاق:  ان بعد قال جابرا ان عطا رواية بنفس ايضا الزيارة نص وورد
 السـالم س خلقـأل  يف اهلل خـرية  يـا  علـيكم  السالمس اهلل صفوة يا عليكم السالم اهللس ِل يا

 سـفينة  يـا  علـيكم  السـالم س الغابـات  ليوث يا عليكم السالمس السادات سادة يا عليكم
 علـم  وارث يـا  عليـك  السـالم س وبركاتـأل  اهلل ورمحة عبد اهلل ابا يا عليك السالمس النجاة

                                                           

 رجـال س / زميـزم  623  -622س ص1/ القميس منتوى اآلمالس ج 191س ص 2نيس جاخلوارزميس مقتل احلس (1
 .93صس طالب ايب بن علي حول
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س اهلل نـيب  نـوح  وارث يا عليك السالم امنبياءس صفوة ِدم وارث يا عليك السالم امنبياء
 اهللس ذبـيح  امساعيـل  وارث يـا  عليـك  السالم اهللس خليل ابراهيم وارث يا عليك السالم
 . اهلل روح عيسى وارث يا عليك السالم اهللس كليم موسى وارث يا عليك السالم

 السـالم س املرتضـى  علي ابن يا عليك السالمس املصطفى حممد ابن يا عليك السالم
 يـا  عليـك  السـالم  الشـويدس  ابن يا شويد يا عليك السالمس الزهراء فاطمة ابن يا عليك
 وابـن  اهلل حجـة  يـا  عليـك  السالمس وليأل وابن اهلل ويل يا عليك السالمس القتيل ابن قتيل

 .خلقأل على حجتأل

 املنكـرس  عـن  وهنيـل  باملعروف وأمرت الزكاة وِتيل الصالة أقمل قد انك أشود
 .عدوك وجاهدتس بوالديك وبررت

 وصـفيأل سوجنيبأل خليلـأل  و اهلل حبيب وانلس اجلواب وترد الكالم تسمع أنك أشود
 .اهلل اىل شفيعا يل فكن مشتاقا زرتكسصفيأل وابن

 سـيدة  وبأمكس الوصيني سيد وبأبيكس النبيني سيد جبدك اهلل اىل استشفع سيدي يا
. (1)(واآلخـرين  امولني من ومبغضيك وشانئيك وظامليك قاتليك اهلل لعن العاملنيس نساء
 الوقل يف الشريف للضريح املدخل باب على معلقأل ما تزال الو الزيارة نص نفس وهي

  احلاضر.

 بـن  علي قرب اىل جاء مثس ركعات اربع وصلى عليأل خديأل ومرغ القرب على احن ى مث
 قاتلـكس  اهلل لعـن س مـومي  وابن مومي يا عليك السالم)-:فقال السالم عليوما احلسني

 وصـلى  قبلـأل  مث س(عـدوكم  مـن  اهلل اىل وأبرأس مبحبتكم اهلل اىل أتقربس ظاملك اهلل ولعن
 .ركعتني

                                                           

الزائرس حتقيـق مؤسسـة    هـ(سمصباح664مجال العارفني رضي الدين السيد علي بن موسى)ت  طاووسس ابن (1
 .288 -287 ص هـس1417قمس سال البيل ألحياء الثراث
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 عبـد اهلل  ايب بقـرب  املنيخـة  امرواح على السالم)-:فقال الشوداء قبور اىل التفل مث
 السالمس واحلسني واحلسن املؤمنني امري وشيعة رسولأل وسيعة اهلل شيعة يا عليكم السالم
 علـيكم  السـالم  ابرارس يا عليكم السالمس موديون يا عليكم السالمس طاهرون يا عليكم
 (.عرشأل حتل رمحتأل مستقر يف واياكم اهلل مجعينس بقبوركم احلافني اهلل مالئكة وعلى

 :وقـال  عليـأل  فوقـف (السالم عليوما)املؤمنني امري ابن العباس اممام قرب اىل جاء مث
 امري ابن يا عليك السالمس علي بن عباس يا عليك السالمس القاسم ابا يا عليك السالم)

س أخيك وعدو عدوك وجاهدت ساممانة وأديلس النصيحة يف بالغل لقد اشودس املؤمنني
ركعـتني ودعـا اهلل    صـلى  مث(خريا أخ من اهلل وجزاك سالطيبة روحك على اهلل فصلوات

 .(1)ومضى

مما يالحظ بعد عرض الروايات اخلاصة بالزيارة امربعينية يتضح اهنا قد أخذت فيما 
الروايـات قـد اختلفـل يف نصـوا     بعد من زيارة الصحايب جابر امنصاريس ولكن هـذ   

وأسلوب عرضوا على الرغم من أن الراوي عن جابر امنصاري هو شخص واحد وهو 
 عطية العويفس فوذا من اممور الو جيب التوقف عندها ومراجعتوا.

وبعد أن أكمل مراسيم الزيارة غادر جابر وأصحابأل أرض كربالء عائدين اىل املدينة 
حابأل العديد من العقبـات والصـعوبات الـو فرضـوا أزمم     املنورةس حيث لقي هو وأص

ــام احلســني)عليأل     ــرب امم ــن التوجــأل اىل ق ــاس م ــوا الن ــث منع ــةس حي الســلطة امموي
وخصوصا يف اربعينية اممام احلسني)عليأل السـالم(ملكانة هـذ  املناسـبة عنـد     (2)السالم(

أل السـالم(بعد استشـواد    العرب املسلمني اومس وكوهنا اول اربعينيأل لإلمام احلسـني)علي 
 على يد اممويني.

                                                           

 .287 -286 ص الزائرس مصباح طاووسس ابن (1

استمرت حماومت طمس اةار القرب الشريف ومعاداة وسجن زوار قرب اممام احلسني علـى مـدى العصـور    ) (2
 .وما بعدها( -391س ص 45امموية والعباسية)للتفاصيل ينظر: اجمللسيس حبار امنوارس ج
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اذ أن العديد من املصادر أمجعل أن زيارة جابر امنصاري لقرب اممـام احلسـني قـد    
مـن صـفر  فكـان جـابر      20صادفل يف يوم امربعني من استشواد اممام وهـو يـوم ال  

  عليـأل  امنصاري اول زائر لقرب احلسني)عليأل السالم(يف اول ذكرى اربعينيـة مستشـواد  
 .(1)السالم

  

                                                           

/ املقرمس مقتل احلسنيس ص   621صس 1جس اممال منتوىس القمي /  286 ص الزائرس مصباحس طاووس ابن (1
391 . 
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 ورود أهل البيت الى كربالء 

بقي اهل البيل عليوم السالم يف الشام عند يزيـد لقـوا خالهلـا صـنوف العـذاب      
والشماتة واإلهانة الو ما لبث اهل البيل وعلى راسوم اممام علي بن احلسني والسيدة 

ترة ومن مث محلوم اىل زينب ان ردوها بأضعاف مضاعفة اىل يزيد مما دفعأل اىل سجنوم  لف
مزنلأل حيث صلب الراس الشريف على بابأل فلم  يبق من ال معاوية وال ايب سفيان أحد 
ام استقبلون بالبكاء والصراخ والنياحة على احلسني)علية السـالم(حىت اقيمـل املـآمت    

فـروى صـاحب   (1)لثالةة ايام يف مزنل يزيد..حىت وافق على ردهم اىل املدينة لعدة اسباب
مايل رواية منقولة عن ماجيلويأل عن عمأل عن الكويف عن نصر بن مزاحم عن لوط بن ام

حيىي عن احلارث بن كعب عن فاطمة بنل علي)عليومـا السـالم(قالل:)ان يزيـد  امـر     
بنساء احلسني فحبسن مع علي بن احلسني)عليوما السالم(يف حمبس م يكنوم من حـر  

بيل املقدس حجـر علـى وجـأل امرض ام    وم قرس حىت تقشرت وجوهومس ون يرفع  ب
وجد حتتأل دم عبيطس وابصر الناس الشمس على احليطان محراء كأهنا املالحف املعصفرة 

 (2)إىل ان خرج علي بن احلسني بالنسوة ورد راس احلسني)عليأل السالم(اىل كربالء

ذكرت بعض املصادر ان  نساء احلسني)عليأل السالم(وعيالأل ملا خرجوا مـن الشـام     
وبلغوا اىل العراق قالوا للدليل النعمان بن بشري: مر بنا على طريق كربالءس فوصلوا اىل 
موضع املصرع فوجدوا جابر بن عبد اهلل امنصاري ومجاعة من بين هاشمس ورجام مـن  

الأل(قد وردوا لزيـارة قـرب احلسـنيس فوافـوا يف وقـل واحـد       ال الرسول)صلى اهلل عليأل و

                                                           

/ اجمللسـيس حبـار    68س ص 1997هـ(س مقتل احلسني وواقعة كـربالء يف تـاريخ الطـربيس   157ابو خمنف)ت  (1
 .143-142س ص 45امنوارسج

القرماينس ايب العباس امحد بن يوسف بن امحد الدمشقيس اخبار الدول وِةار امولس مط ذي الكمـالس بغـدادس     (2
/ القميس الشيخ عبـاسس نفـس املومـوم يف    140س ص 45/ اجمللسيس حبار امنوارس ج  109ـس ص ه1282

 .407هـس ص1421مصيبة سيدنا احلسني املظلومس مط شريعلس قمس 
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وتالقوا بالبكاء واحلزن و اللطمس وأقاموا املـأمت املقـرح لألكبـادس وأجتمـع الـيوم نسـاء       
.فما تظن بسيدة فارقل هذ  امرض قبل اربعني يومـا  (1)السوادس وأقاموا على ذلك أياما

اىل حمل الفاجعة..فما تراها تقول وتركل جثث ذويوا معفرة على التراب واليوم رجعل 
!!؟ اقبلل حنو قرب أخيوا احلسني)عليأل السالم(فلما قربل صرخل ونادت أكثر من مرة 
ومرتني واأخا !! وا أخا !! وا أخا !! فكانل هذ  الكلمات البسيطة املنبعثة من القلـب  
ــب         ــوات النحي ــاع اص ــدموع وارتف ــالة ال ــزان وأس ــوييج امح ــببا لت ــوب س امللت

واضيف اهنم اعادوا معوم رؤوس الشوداء ودفنل يف كـربالء مـع اجسـادهم    (2اء)والبك
 .(3)ذلك غري ومنوا راس اممام احلسني)عليأل السالم(وقيل

 .(4)مث انفصلوا من كربالء طالبني املدينة

وهنا يقول القمي: غري خاف أن ةقاة اندةني واملؤرخني متفقونس بـل روى السـيد   
طاووس نفسـألس انـأل بعـد استشـواد احلسـني)عليأل السـالم(برؤوس       اجلليل علي بن ايب 

الشوداء اىل ابن زيادس وبعث عمر بن سعد برؤوس الشوداء اىل ابن زيـادس وبعـد ذلـك    
                                                           

هــ(س مـثري   645ابن منا احلليسحممد بن جعفر بن ايب البقاء هبة اهلل بن منا بن علي بـن محـدون الربيعـي)ت     (1
/ ابن طاووسسعلي بن موسى بن جعفر بن حممد  107امحزانس منشورات مكتبة اممام املوديس قمس  ص 

س  ص 1993ريوتس هـ(س اللووف يف قتلى الطفوفس مط مؤسسة األعلمي للمطبوعاتس ب664احلسيين)ت 
 اىل املوـد  مـن  الكربى زينبس كاظم حممد السيدس / القزويين146 ص س45ج امنوارس حبار /  اجمللسيس114

س مـط  2/  اجلعفرس فاطمة عليس السيد  زينبس ط 343س ص 2007 بريوتس امعلميس مؤسسة مطساللحد
 .196 -195س ص2009دولة الكويلس 

 .344القزويينس زينب الكربىس ص  (2

  نكـارشس  مـط  سالفرجي  ت  و حمسن غال حتقيقس الواعظني روضة س(هـ508 ت)حممد النيشابوريس الفتال (3
الطربسيس الشيخ ايب علي الفضل بن احلسن)من اعالم القـرن السـادس اهلجـري(س اعـالم      434 ص س1ج

س ص 1هــسج 1417الورى بأعالم اهلدىس حتقيق مؤسسأل اهل البيل عليوم السـالم ألحيـاء التـراثس قـمس     
/ العامليسالسيد تاج الدين بن علـي احلسـيينس التتمـة يف تـواريخ امئمـةس حتقيـق قسـم الدراسـات          477

/القريشـيس بـاقر شـريفس    144 سص45 جسامنوار حبارس / اجمللسي 80هـس ص1412س 1سالميةس قمس طام
/ القمـيسنفس  432-431س ص 3سج1992س مـط بـاقريسقمس   4حياة اممـام احلسـني دراسـة وحتليـلس ط    

 .426-424املومومس ص 
 .426/ القميس نفس املومومسص 115ابن طاووسس اللووف يف قتلى الطفوفس ص  (4
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بيوم بعث بأهل البيل اىل الكوفةس فأمر ابن زياد حببسـوم بعـد ان شـفى حقـد  منـوم      
اىل الشام بعد أن ارسل كتبا بالشماتة هم والتشنيع عليومس فجوزهم ابن زياد وبعث هم 

 .(1)اىل يزيد بذلك ورد اجلواب اليأل بأرساهلم اىل الشام

من الكتب املعتربة أهنم سريوا عرب الطريـق  (2ويتضح مما نقل عن سريهم اىل الشام)
الرئيسيس فمروا بعدة مدن وقرى مأهولـةس وقـد نزلـوا مـا يقـرب مـن أربعـني مـزنمس         

ل نقول: ان مسريهم كان مـن الربيـة وغـريب الفـرات     وبصرف النظر عن ذكر تلك املناز
حيتاج اىل ما يقرب من عشرين يوما ذلك ان املسـافة بـني الكوفـة والشـام تبلـغ بـاخلط       
املستقيم مئة ومخسة وسبعني فرسخا كما توقفوا يف الشام ما يقرب من شورس)فقد روي 

 قر(ومن مالحظة هذ  ان اهل البيل أقاموا يف الشام شورا يف حمبس م يقيوم من حر وم
صـفر الـذي    20اممور يستبعد كثريا ان يعود أهل البيل اىل كربالء فيصـلوا اليوـا يف   

 .(3)يوافق اليوم امربعنيس كما يتفق مع يوم وصول جابر بن عبد اهلل امنصاري  اىل هناك

فذكر القمي ان احدا من اجالء فن احلديث واملعتمدين من اهل السـري والتـواريخ   
قاتل وغريها ن يشر اىل هذا اممرس مع ان جوات اخرى أتل علـى ذكـر س غـري انـأل     وامل

يالحظ من سياق كالموم انكارهم لألس كما يف كالم الشيخ املفيد يف صـدد مسـري اهـل    
س ويقرب كالمأل مما ذكرة الطربي وابن امةري والقرمـاين  (4)البيل)عليوم السالم(اىل املدينة
س وهـذا يتوافـق مـع مـا     (5)نوم ذكـر للسـفر اىل العـراق   وِخرونس وليس يف كالم اي م

                                                           

 .621 -620س ص 1/ القميس منتوى اممالس ج 66ابو خمنفس مقتل احلسنيس ص  (1

خريطـة الطريـق قـراءة يف     -سبايا كربال –للتفاصيل يف مسري السبايا ينظر:)املواجرسجعفرس موكب امحزان  (2
كـربالس   /  املواجرس جعفرس موكب الشواد  من املدينأل اىل2011الدممت واملغازيس مط هاء الدين العامليس 

 مط هاء الدين العاملي.(.

 .621صس 1جس اممال منتوىس القمي (3
هـ(س امرشـاد يف معرفـة حجـج اهلل    413اممام ابو عبداهلل حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي)ت  (4

 .124س ص 2س ج1995على العبادسمط مؤسسة ال البيل عليوم السالم ألحياء التراثس بريوتس
 .109/ القرماينس ص564س ص 11ابن كثريس البداية والنوايألس ج (5
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استنتجأل صاحب ناسخ التواريخ حيث عرض الرأيني وذكر انأل م مانع من ان نقول اهنـم  
وردوا كربالء مرة اخرى يف طريق رجوعوم من املدينة اىل الشامس لكـن دون حتديـد يـوم    

 .(1)امربعني

لل فيوا قافلة ال الرسول اىل ارض وباختصار يعترب حتديد او تعيني السنة الو وص
هــ  61كربالء بعد رجوعوم من الشام من غوامض اممور التارخيية فول كان ذلك سنة 

علمـا ان أربعينيـة اممـام    (2)الو وقعل فيوـا الواقعـة الداميـة ام يف السـنة الـو تلتـوا      
تقـام  احلسني)عليأل السالم(كانل وما تزال تقام كل سنة يف العشرين مـن صـفر بعـد ان    

مراسيم عاشوراء يف شور حمرمس أحياء لنوضتة وتعريفا بثورتة وبالقساوة الو ارتكبوا بين 
 أمية ومن لف لفومس واستلواما للدروس والعرب من هذ  الثورة.

 

 ما بعد واقعة الطف 

بعد ان وصل جابر امنصاري اىل املدينة املنورة عائدا من كربالء أسـتقر هـا وكـان    
من موامتأل آلل البيل عليوم السالم  فكان قريبا من اممام زيـن العابـدين   متمما ملا بدأ 

 .(3)علي بن احلسني)عليأل السالم(

لكن املدينة املنورة بعد وصول انباء استشواد احلسني عليأل السالم وعودة ال البيل 
عليوم السالم وما ظور من اعمال يزيد ةار اهل املدينة بعمال اممويني واخرجوهم مـن  

هـ  فعدوا جبيوش كبرية اليوا من اهل الشام وعلـيوم مسـلم بـن عقبـة     63ملدينة سنة ا
املري الذي اخاف املدينة وهنبوا وقتل اهلواس وفعل ها وباهلوا ما يعجز عن ذكـر  حـىت   

                                                           

 س3ج قمس قلمس مط اشرفس مجال علي سيد وحتقيق ترمجةس التواريخ ناسخ سربس تقي حممد مريزا امللكس لسان (1
 .108 -107 ص

 . 342القزويينس زينب الكربىسص (2
 .93صس طالب ايب بن علي حول رجالس زميزم (3
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انأل استباح املدينة لثالةة ايام و قتـل اعـدادال كـبرية جـدا وجـو  النـاس مـن املوـاجرين         
اهلل)صلى اهلل عليأل وسلم(حىت قيـل انـأل تعـدى السـبعمائة     وامنصار من صحابة رسول 

وقيل بلـغ عـدد قتلـى احلـرة     (1)رجل من حر وعبد ما جتاوز املف حسب قول الزهري
يومئذ من قريش وامنصار واملواجرين ووجو  الناس الفا وسبعمائة وسائرهم من الناس 

 .(2)عشرة امف سوى النساء والصبيان

ة والتنكيلس وكان جابر امنصاري يومئذ قد ذهب بصر س ومن ن يقتل تعرض لالهان
)تعس مـن أخـاف اهلل ورسـولأل(فقال لـأل     -فجعل ميشي يف بعض أزقة املدينة وهو يقول:

رجــل: ومــن أخــاف اهلل ورســولأل؟ فقــال:  مسعــل رســول اهلل)صــلى اهلل عليــأل والــأل  
لسـيف  وسلم(يقول: من أخاف املدينة فقد أخاف ما بني جنيبس فحمـل عليـأل رجـل با   

 .(3)ليقتلألس فترامى عليأل مروان فأجار س وأمر أن يدخلأل مزنلألس ويغلق عليأل بابأل

  

                                                           

العفاينس سيد بن حسنيس زهرة البساتني من مواقف العلماء والربانينيس مط دار العفاينس القاهرةس بال تـاريخس   (1
 .118-117ص س1ج

/ العقادسعباس حممودساحلسني ابو الشوداء)العبقريات 363 -362العامليس صفحات من تاريخ كربالءس ص  (2
 .270ص  س1974امسالميأل(مط دار الكتاب اللبناينس بريوتس 

العامليس السيد علي امحدس صفحات /   17 -5س ص 5للتفاصيل عن واقعة احلرة ينظر: الطربيس تاريخس ج ( 3
 .360س ص 2006من تاريخ كربالءس مط دار الومءس بريوتس 
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 قائمة المصادر 

يف  الغابـة  أسـد  س(هـ630 ت)اجلزري حممد بن علي احلسن ابو الدين عز سامةري ابن -2
 عبـد  امحـد  عادل والشيخ معوض حممد علي الشيخ وتعليق حتقيقس الصحابة معرفة

 .بريوتس العلمية الكتب دار مطس املوجود

   الغمأل كشف  س(هـ693 ت)الفتح ايب بن عيسى بن علي احلسن ابو العالمة سامربلي -1
 سهاشـم  بين مكتبة الناشر الرسويلس هاشم السيد عليأل وعلق حققألس امئمة معرفة يف

 .هـ1381سقمسالعلمية املطبعة مط

 الكناين علي بن حممد بن حممد بن علي بن امحد الفضل ايب الدين شوابس حجر ابن -1
 عـن  نسـخة س الصـحابة  متييـز  يف امصابة س(هـ852 ت)الشافعي املصري العسقالين

 .النبوية ةللسن املصرية اخلديوية مكتبة

 الكنـاين  علي بن حممد بن حممد بن علي بن امحد الفضل ايب الدين شواب حجر ابن -4
 احيـاء  دار مـط  س1/طس التوـذيب  هتذيب س(هـ852 ت)الشافعي املصري العسقالين

 .1993س العريب التراث

 مقتـل  س(هــ 568 ت)خـوارزم  أخطـب  املكـي  امحد بن املوفق املؤيد ايبس اخلوارزمي -4
 وفـاس  مـط  اهلدىس انوار دار تصحيح السماويس حممد الشيخ العالمة حتقيق احلسنيس

 م.2010

 ت)قاميـاز  بـن  عثمـان  بـن  امحـد  بـن  حممـد  عبـداهلل  ابو الدين مشس احلافظس الذهيب -1
 .بريوتس املعرفة دار مطس الصحابة امساء جتريد س(هـ748

 حممـد  علي حتقيق الكبريس الطبقات س(هـ230 ت)الزهري منيع بن حممدس سعد ابن -9
 .2001س القاهرةس اخلاجني مكتبة مطس عمر

 س(هــ 413ت)البغدادي العكربي النعمان بن حممد بن حممد عبداهلل ابوساملفيد الشيخ -1
 .اجلديد التيار دار مطساآلمايل
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 سمصباح(هـ664 ت)موسى بن علي السيد الدين رضي العارفني مجال طاووسس ابن -9
 .هـ1417سقمس التراث ألحياء البيل ال مؤسسة حتقيق الزائرس

 يف اللـووف  س(هـ664 ت)احلسيين حممد بن جعفر بن موسى بن علي سطاووس ابن -20
 .1993س بريوت للمطبوعاتس األعلمي مؤسسة مط الطفوفس قتلى

 س(اهلجـري  السـادس  القـرن  اعالم من)احلسن بن الفضل علي ايب الشيخس الطربسي -22
 التراثس ألحياء السالم عليوم البيل اهل مؤسسأل حتقيقس اهلدى بأعالم الورى اعالم

 هـ.1417 قمس

 شـركة  مـط س مونـا  علي حتقيق الطربيس تاريخ س(هـ310ت)جرير بن حممد الطربيس -21
 .2012س بريوتس للمطبوعات األعلمي

س الطوسـي  سرجـال (هــ 385 ت)احلسـن  بن حممد جعفر ايب الطائفة شيخس الطوسي -21
 .قمس امسالمي النسر مؤسسة مطس امصفواين القيومي جواد حتقيق

 مـط  امصـفواينس  جـواد  حتقيـق  س(الرجـال  معرفـة  اختيـار )الكشي رجال سالطوسي -24
 هـ.1426س امسالمي النشر مؤسسة

 س(اهلجري عشر احلادي القرن اعالم من)احلسيين علي بن الدين تاج السيد سالعاملي -24
 هـ.1412 س1طس قمس امسالمية الدراسات قسم حتقيقس امئمة تواريخ يف التتمة

 امسـتيعاب  س(هـ463 ت)النمري عبداهلل بن يوسف عمر ايبس القرطيب الرب عبد ابن -21
س امعـالم  دار مـط  س1طس مرشد عادل احاديثأل وخرج صححألس امصحاب معرفة يف

 .2002  عمانس

  ـت   و حمسن غال حتقيقس الواعظني روضة س(هـ508 ت)حممد النيشابوريس الفتال -29
 نكارش. مط سالفرجي

 امولس وِةـار  الـدول  اخبارس الدمشقي امحد بن يوسف بن امحد العباس ايب القرماينس -21
 هـ.1282  بغدادس الكمالس ذي مط
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 س(هـ413 ت)البغدادي العكربي النعمان بن حممد بن حممد عبداهلل ايب اممامس القمي -29
 ألحياء السالم عليوم البيل ال مؤسسة مط سالعباد على اهلل حجج معرفة يف امرشاد
 .1995بريوتس التراثس

 سالزيـارات  كامل س(هـ367 ت)قولويأل  بن حممد بن جعفر القاسم ايب الشيخ سالقمي -10
 .2009 بريوتس األعلميس مؤسسة مط

 س(هــ 774 ت)الدمشـقي  عمـرو  ابن امساعيل الفدا ايب الدين عماد احلافظس كثري ابن -12
 .1997س القاهرةس هجر مط التركيس احلسني عبد بن عبداهلل حتقيق والنوايةس البداية

 بـال  الطـربيس  تـاريخ  يف كـربالء  وواقعـة  احلسـني  مقتـل  س(هــ 157 ت)خمنـف  ابو -11
 .1997سمط

 عبـداهلل  حتقيـق  العـربس  لسان س(هـ711ت)مكرم بن حممد الدين مجال منظورس ابن -11
 املعـارفس  دار مـط  الشـاذيلس  حممـد  هاشـم  و اهلل حسـب  امحد حممد و الكبري علي

 .تاريخ بال القاهرةس

 محـدون  بـن  علـي  بـن  منـا  بـن  اهلل هبـة  البقاء ايب بن جعفر بن حممد ساحللي منا ابن -14
 قم. املوديس اممام مكتبة منشوراتس امحزان مثري س(هـ645 ت)الربيعي

 وعلـق  هلا قدم النبويةس السرية س(هـ213 ت)املعافري عبدامللك حممد ايبس هشام ابن  -14
 .1975س بريوتس اجليل دار مطس الرؤوف عبد طأل عليوا

 البـدع  اهـل  علـى  الـرد  يف انرقة الصواعقس حجر بن امحد الدين شوابس اهليثمي -11
 للطبع. مكان بالس مط بال سوالزندقة
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 قائمة المراجع

 .2009س الكويل دولة مطس 2طس زينب السيدةس علي فاطمة اجلعفرس -2
 .2002 بريوتس للمالينيس العلم دار مط س15ط امعالمسس الدين خريس الزركلي -1
 العالمـة  لة سقدم(السالم عليأل)طالب ايب بن علي حول رجالس رشيد سعيدس زميزم -1

 .2007س البالغ مؤسسة مطس القريشي شريف باقر الشيخ
س بـريوت  الـومءس  دار مـط س كربالء تاريخ من صفحاتس امحد علي السيدس العاملي -4

2006. 
 دار مـط س والربـانيني  العلمـاء  مواقف من البساتني زهرةس حسني بن سيدس العفاين -4

 .تاريخ بال القاهرةسس العفاين
 الكتـاب  دار مـط (اإلسالمية العبقريات)الشوداء ابو احلسني حممودس العقادس عباس -1

 .1974 بريوتس اللبناينس
 .م1941 بريوتسس الكتاب مط الثقفيس يوسف بن احلجاجس عمر فروخس -9
 قـمس  سبـاقري  مط س4طس وحتليل دراسة احلسني اممام حياةس شريف باقر القريشيس -1

1992. 
 مؤسسـة  مـط  ساللحـد  اىل املوـد  مـن  الكربى زينبس كاظم حممد السيدس القزويين -9

 .2007 بريوتس امعلميس
س بـريوت س امنـدلس  دار مـط س اآلل و النيب تواريخ يف اآلمال منتوىس عباسس القمي -20

2012. 
 مـط  املظلـومس  احلسـني  سـيدنا  مصـيبة  يف املومـوم  نفـس س عباس الشيخس القمي -22

 هـ.1421س قم شريعلس
 مجـال  علي سيد وحتقيق ترمجةس التواريخ ناسخ سربس تقي حممد مريزا امللكس لسان -21

 .2007 قمس قلمس مط اشرفس
 للمطبوعاتس النور مؤسسة مطس احلسني مقتلس املوسوي عبدالرزاق السيد ساملقرم -21

 .2002 بريوتس
 الدممت يف قراءة الطريق خريطة -كربال سبايا – امحزان موكب جعفرس ساملواجر -24

 .2011س العاملي الدين هاء مطس واملغازي
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 العـامليس  الـدين  هـاء  مـط س كربال اىل املدينة من الشوادة موكبس جعفرس املواجر -24
 .م2011
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 المستخلص
ُيعد مري برب علي أنيس أحد أبرز الشـعراء اهلنـود الـذين كرسـوا حيـاهتم خلدمـة       
القضية احلسينية وتعريف الناس بقيموا ومبادئوا اخلالدةس فكتب الكثري من املرةيات عن 
تضحية اإلمام احلسني )علية السالم( وأصحابأل يف سـبيل إعـالء كلمـة احلـق والعـدل.      
والبحث هو حماولة لتقدمي هذا الشاعر إىل مجوور القراء الناطقني بالعربية. يتوزع البحث 
على ةالةة مباحث وخامتة تسلط الضوء على مكانة أنيس يف املشـود الشـعري اهلنـدي    

والشـوادة. يقـدم املبحـث األول أبـرز خصـائص املرةيـة        ودور  يف ختليد قيم التضحية
نة عامة عن حياة الشاعر وجوـود  يف   الثاين املبحثقدم بصفتوا نوعال شعريالس  وبينما ي

حيلل املبحث الثالث نقديال أحدى اهم املرةيات الو خطوا قلم أنيس  سخدمة هذ  القضية
 وأطوهلاس وهي مرةية كربالء. 
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Abstract 

Mir Babar Ali Anees is a prominent Indian poet who 

dedicates his life to writing elegies (Marsiya) to 

commemorate the martyrdom of Imam Hussain bin Ibi 

Talib (peace be upon them) and his companions. The 

paper is hitherto unprecedented attempt to introduce this 

preeminent poet to the Arabic-speaking people. It is 

divided into three sections and a conclusion. Section one 

explores the main characteristics of the Hussaini 

elegies/marsiyas. Section two is a general introduction to 

Anees’s life and efforts in service of Imam Hussain’s 

cause. Section three which critically analyses Anees’s 

Marsiya of Karbala is followed by a conclusion that sheds 

light on Anees’s place in the Indian poetry and his role in 

eternalizes the values of sacrifice and martyrdom.   

Key Words: Imam Hussain, Anees, Elegy, sacrifice, 

martyrdom. 

 

 

I- Marsiya: The Poem of Lamentation and 

Commemoration: 

The death of the third Imam, al-Husayn b. Ali (pbuh) (4–

61/626–680) with his companions and members of his 

family, has traditionally been seen by Muslims of all sects 

and affiliations as perhaps the greatest single calamity that 
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befell the community in its early history(Crow qtd in 

Çellenk,2010,p.4). Because of this, the martyrdom of 

Husayn was of great religious significance and had a deep 

heart-searching after-effect upon the Shi’is, giving a new 

turn to the mode and nature of the Shi’i movement(Ja’fri in 

Ibid.). The martyrdom of Imam Husayn has also been 

regarded by the Shi’a community as a cosmic event around 

which the entire history of the world, prior as well as 

subsequent to it, revolves.(Ibid) Accordingly, the death of 

al-Husayn and his followers marked the “big bang” that 

created the rapidly expanding cosmos of Shi’ism and 

brought it into motion. For Shi’ites, Karbala represents the 

central point in their belief, the climax of a divine plane of 

salvation, the promises of which are offered to all who take 

the side of the martyred Imam. Since that time, the Shias 

keep on recounting and rehearsing the details of this 

tragedy.(Ibid)  

The effects of al-Husayn’s death were, consequently, 

deep and sorrowful and extended to several aspects of 

Muslim lives, among them, of course, is literary 

production. The tragedy of Karbala, Al-Azhari(2008, p.17) 

opines, is not merely a “story of the injustice perpetrated 

against an individual namely Imam Husayn, but it has a 

much wider social, religious, moral, and political 

significance.” In fact, it was a clash between truth and 

falsehood, and a war between justice and oppression, 
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virtue and wickedness, good and evil(ibid). Al-Hussain, 

indeed, sacrifices everything for setting things right and 

establishing the truth: his life, family, relatives, wealth and 

friends. In this sense, Al-Hussain performs the highest 

form of ‘Shahada’ or martyrdom, which is to die for the 

cause of Islam, for the sake of Allah(qtd., p.18). 

In his seminal study, The Karbala, Akramulla 

Syed(2005, p.2) delineates Imam Husayn’s character. He 

sheds lights on him as a revolutionary figure, a righteous 

man, and a religious authority par excellence. As the 

representative of his grandfather Prophet Muhammad 

(pbuh), his main concern was to safeguard and protect 

Islam and guide his fellow Muslims. His was a tremendous 

undertaking which still reverberates throughout the 

Muslim nation. He has been a propelling force and a 

seminal element in events throughout Islamic history, 

particularly in the sphere of Jihad.  

As a result of the deep distress and shock felt by 

Muslims at what happened to Imam Husayn and his 

followers in the Battle of Karbala, a tradition of  

lamentation and weeping had become the center of Shi’ite 

religiosity and piety in the fourth/tenth century during the 

Buyids’ reign(Çellenk, 2010,p.4). This process resulted in 

the emergence of new rituals and ceremonies purely 

peculiar to Shi’as like visiting shrines, public ceremonies, 
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passion play, processions, a sort of music, poetry and 

literature that are all related to Husayn and Karbala. These 

practices were most evident in the month of 

Muharram.(Ibid) 

During this month, as a Shi’a woman in Dhaka, India, 

explains, the Shi’as “for example, do not eat fish, get 

married or wear colourful clothes … as we believe that 

these, representing joy, would be inappropriately enjoyed 

in the month of mourning(Annu Jalais, 2014, p.2) Around 

the Muslim world, Shi’as mark the day of Ashura by 

walking in long processions down streets, floating 

banners in the air, parading a white horse (representing 

Husain’s horse and the empty mount on his back) and a 

highly decorated, albeit covered in black and/or green bier. 

They flagellate themselves with chains whilst calling out 

‘Ya Hasan’, ‘Ya Husain’, ‘Ya Ali’ in self-mortification(Ibid.). 

No doubt, the tragedy of Karbala exerts a great 

influence on poetry. Essentially this influence takes two 

forms. The first is the Marsiya which is said to provide the 

germ for early gatherings of partisans of the House of the 

Prophet. Moreover, they may be seen as the origin or 

earliest form of the ta'ziya as it is known today among 

Shi'is. The literary forms known as ta'ziya and Marsiya in 

Arabic are related, the ta'ziya being a kind of extended 

lamentation which is also intended to comfort the hearer in 
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the face calamity, as the root meaning of the Arabic - 

'comforting' - suggests. The 'ritual context' for lamentation 

on Husayn continues to be provided today not only by the 

developed ta'ziya, but also by various other gatherings 

within the ten days of Muharram in which Marsiyas are 

recited.(Elegy on Husayn: Arabic and Persian, Al-

Islam.org)  

 ‘Ta'ziya’ is originally a “simple passion play about the 

events which occurred at Karabala and the other tragedies 

that befell the House of the Prophet.” In this sense, it was 

an “exercise in mourning, a religious custom severely 

limited in scope.”(Çellenk,p.2010,p.5) Ta'ziya has many 

functions: redemption, suffering, personal religious 

revivalism, public showing of a faith and etc. 

Philosophically, Husayn’s quest was seen as a symbol of 

personal transformation, so joining and being part of 

ta'ziya enable the Shi’ite community to achieve their 

personal transformation.(Ibid., p.6)  

Traditionally, marsiyas (Elegies) are characteristic of 

the so-called Muhammadan poetry, especially in Persia 

and India.(T. Graham Bailey) The word ‘Marsiya’ is derived 

from the Arabic root ‘ رثعى/rtha’, meaning a great tragedy or 

lamentation of a beloved one(Marsiya, Wikipedia). As such, 

they are essentially religious in nature, and in the days 

before Muzaffar Hussain Zamir and Mir Mustahsan Khaliq, 

they were short devotional poems and little attention was 
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paid to their literary qualities. Zamir changed that; then at 

the hand of Mir Babar Ali Anees(1800-1874) and Mirza 

Salamat Ali Dabeer(1805-1875), the Marsiya reached its 

peak and became practically a form of epic especially in 

Lucknow, India in the first half of the nineteenth century. 

Lucknow here is of special importance as it was one of the 

centers of Shia Muslim communities in South Asia, where 

it is regarded as an act of piety and religious duty to 

eulogize and bemoan the martyrs of Karbala. In this sense, 

Marsiya is a poem of mourning (Marsiya, Wikipedia). 

Marsiyas usually include historical narrative, moral and 

didactic teachings, description of natural scenery and 

delineation of human emotions. They suffer of course of 

their narrowness; each character is either friend or enemy, 

altogether good or entirely evil, and the only emotions are 

those which would be brought out by such a tragedy as 

that of Karbala(T. Graham Bailey).  

In his seminal study, “the Art of Urdu Marsiya,” C. M. 

Naim (1983, 101) states that “within the Urdu literary 

milieu, the word Marsiya, unless preceded by some 

qualifying phrase, refers only to one thing: a poem 

describing some event related to the martyrdom of the 

Prophet Muhammed’s grandson, Imam Husain at Karbala.” 

Further, it always implies a very specific context: it is to be 

declaimed in a somewhat dramatic fashion at a majlis-
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a’aza, i.e., a gathering of devout people seeking to obtain 

religious virtue by listening to the story of Imam Husayn 

and his companions. Thus, it should be kept in mind that 

Marsiyas in Urdu has a particular public-religious context, 

and that it also has somewhat an edifying goal beside the 

usual literary purposes that any good poetry has(Ibid). 

Since the time of Anees, marsiyas have usually been 

written in six line stanzas, the last two lines of each stanza 

making a particularly forceful or pathetic point. The last 

verse of each stanza is usually the cue for those listening 

to beat their breasts or slap their heads and call on the 

name of Husayn (ya Husayn, ya Husayn). In order to evoke 

the desired reaction in the audience, pathos is an essential 

ingredient of the Marsiya and its related genres: salams 

and nauhas. In general women do not appear in the main 

body of the congregation, but listen behind a curtain or a 

wall specially erected for the purpose. Since women can 

not openly participate in public (or even private) majlises 

where men are present, they often arrange majlises of their 

own, occasionally composing and singing nauhas in their 

own local dialect(Anis and the Marsiya, p.x) 

Naim (1983, pp.101-2) further explains that mariyas in 

Urdu were first written in the sixteenth century in South 

India, in the Kingdoms of Golkonda and Bijapur which 

were Shi’ite in orientation and closer to the Iranian tradition 
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than to Turk and Pathan kingdoms of North India. In the 

beginning, Marsiyas were written either in the two-line 

form, qasida, or in the four-line form, murabba’/rubai’i. 

These Marsiyas were usually sung, often set to some 

suitably mournful raga(indian classical music).In the 

murabba’ form, the fourth line was often a refrain, repeated 

by the accompanists of the Marsiya-reciter and perhaps 

also by the audience. The recitation took place both 

outdoors in processions and indoors. For that reason, 

early Marsiyas were shorter in length and simpler in 

structure than is the case now, and emphasized more the 

grief-inducing (weeping/mubki) elements of the narrative, 

such as the death of some hero and the consequent lament 

over his corpse.  

In the nineteenth century, marsiya developed its own 

tradition in Lucknow and succeeded to establish what 

came to be regarded as the fundamental characteristics of 

a good Marsiya. These characteristics are essentially four: 

First, a marsiya was invariably in the form of a musaddas, 

the first four lines of each stanza having one rhyme 

scheme (AAAA), and the remaining two having another 

rhyme scheme of(BB). Second, certain medium length 

meters were preferred, especially those that could 

enhance the dramatic effect sought by the declamatory 

style of presentation. Third, each marsiya was usually 
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devoted to just one hero or incident, and showed 

considerable narrative continuity. Secondary themes were 

allowed, but only when they complemented the main 

theme. Fourth, each Marsiya had all or some of the 

following constituent sub-sections in so far as they are 

allowed by the chosen theme. They are prologue which has 

for its subject the praise of Allah, the prophet, Imam 

Husyan or the poet himself; introduction of the main hero; 

description of the physical and spiritual qualities; the 

hero’s arrival on the battlefield; the hero’s declaration of 

his noble ancestry, personal virtues and superiority  as a 

warrior; description of the actual battle and it often 

includes sub sections; the hero’s death in the battle; the 

lamentation of the  female relatives of the hero; the pious 

sentiment of the poet himself, often of a prayful nature 

expressed in just one or two stanzas(Naim, 1983, pp.102-

3). “Marsiya Urdu Poetry” adds a fifth characteristic. It tells 

hough the language of marsiya draws heavily on that alt

Arabic and Persian vocabulary, the Urdu Marsiya is 

he color and flavor of the Indian imbued with t

subcontinent. The best of verses are exquisite cameos 

composed of images of local flora and fauna, drawing on 

local custom and tradition(Iloveindia.com). 

In Arabic, the marsiya was, like all pre-Islamic poetry 

highly conventionalized. The virtues of the deceased and 
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the loss of the mourner are described, which then provides 

an opportunity to dwell on the pathos of this transitory life 

in the face of fate, always unalterable. Often the mourner 

curses the enemy and calls for vengeance. While the pre-

lslamic elegy was conventionalized, it was also highly 

specific, or occasional: reflections on mortality only serve 

to frame a threnodic tribute to a specified personality 

(Elegy on Husayn: Arabic and Persian, Al-Islam.org) Not 

only would the listener be invited to dwell in the virtues of 

the deceased, but the pathos of the situation was also 

revealed, and it may be assumed that those present were 

then moved to weep. Some of the earliest examples we 

have of marsiya on Husayn are in fact simple poems of this 

type: lamentations by his wives and daughters. (Ibid) 

 Muhammad-Riza Fakhr Rohani(2007,p.3) defines 

marsiya as a literary technique which enables the poet to 

compose fine pieces of poetry. In elegy, the mind and soul 

of the poet get elevated, for he finds himself confronted 

with the mysterious phenomenon of death. Faced with the 

mysteries of life and the vicissitudes of times and fate, he 

tries to find a justification for that eternal silence through 

writing poetry. 

In “Marsiya: A Form of Urdu Poetry”, Kashif Alhuda has further 

illuminated the marsiya as a poetic genre. He defines it as a 

fully developed form of Urdu-Persian poetry that is normally 

recited on the death of a dear one, and says that it is wrong to 
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think that it is just a lamentation for the dead in Karbala. 

Karbala, of course, has an important place in Islamic history 

and therefore in Muslim literature. Almost all Urdu poets use 

Karbala as a symbol of great tragedy or epic battle between 

good and evil(Al-Huda, “Marsiya.”). In the same vein, “Marsiya: 

The Poetry of Martyrdom”(1024) points out that there are two 

types of marsiya: the ‘pure’ versus the ‘non-pure’ marsiya. He 

says that while the first type is solely written in remembrance of 

Imam Husayn and other martyrs of Karbala, the second type 

can be written to a family member or to any loved one as 

well(Lampsofdesert.com).    

Although marsiyas poets were deeply interested in 

history and its interpretation(Syed Hasan Zia Rizvi, 2013), 

historical accuracy, as Naim in “Anis and the 

Maesiya”(1983, p.xiv) remarks was not given great priority 

by them. For example, the events that Anees chooses to 

describe or the fact that he throws into relief in his 

marsiyas are those calculated to arouse the emotion of his 

audience, who in turn would not expect or even desire an 

unbiased historical analysis of the battle of Karbala.  

There are other characteristics of the marsiys; namely, 

the lack of realism and the apparently blatant 

contradictions in the narrated details. For example, Anees 

sees no difficulty in describing the desert (stanzas15-

17)where his heroes are stated to be suffering from thirst 

and heat as a green and verdant garden planted with 

luxuriant trees and flowers where nightingales sing, 

perched on the dew-filled roses(Naim, 1983, p.xiv). 
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However, this can be regarded as a testimony to Anees’s 

great poetic art. The fact that they are lacking in reality 

would be irrelevant, and it can always be argued that it is 

Husayn’s miraculous presence which transforms the 

sands of Karbala into such a wonderful paradise(Ibid.).  

The main purpose of the Marsiya, Naim(1983, p.xv) 

asserts, was to remind people (specifically Shi’a) of the 

sad events of Karbala and hence of their own desperate 

plight which can be directly ascribed to these events(For 

more information about the battle of Karbala, see Al-

Azhari, 2008). Thus, an important aspect of Marsiya, 

according to him, is the unashamed pathos which is 

achieved in a number of ways. The final line of the stanza, 

to which the audience would react most strongly, often 

contains a direct and poignant summary of the rest of the 

verse. Every opportunity is taken to mention the pathetic 

state of the little children suffering from the heat or killed 

by the arrows of the heartless foe.(Ibid.) The women, like 

Zainab (stanzas 20, 31, 62, 2tc.) are made to speak in a 

simple, almost colloquial, form of Urdu which everyone in 

Lucknw who has heard a dying mother or a grief-stricken 

sister would instantly recognize. Husayn’s reasonable 

entreaties for peace are met with the guff insults of the 

unprincipled enemy, who are not merely content to kill the 
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hero but must decapitate him and stick his head on a pole 

for his captive relations to see (stanzas188-193)(Ibid.).  

These features will be further elaborated and 

consolidated in the next section.  

II.Mir Babar Ali Anees: Mir Babr Ali Anees was born in 

Faizabad to a distinguished and fairly prosperous family. 

(Wiki)Mir Babar Ali Anis was born in 1803 CE at 

Faizabad. A Musavi sayyed, descended from the 7th 

Imam, Musa al-Kadhim, he belonged to a family of poets. In 

his book  (Famous Poets from the family of Mir Anis), Dr. 

Syed Zameer Akhter Naqvi listed 22 poets from Mir Anis’ 

family and their poetry. Mir Anis was a fifth-generation 

poet, a fact he mentioned in the first stanza of his 

famous Marsiya "Namak-e-Khwaan-e-Takallum hai 

Fasaahat meri." He says:  

My eloquence is the salt of the food of thought 

The eloquents are mute when my style they hear 

Fly colours when the colour of my ink I jot 

The sound of the seas are my ideas clear 

Hunting in this forest (for words) spent life I mine 

Praising Hussain, fifth in progeny line 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyed
https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_al-Kadhim
https://en.wikipedia.org/wiki/Poets
https://en.wikipedia.org/wiki/Marsiya
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His great grandfather, Mir Ghulam Hussain Zahik was 

famous in Delhi for his satirical and humorous verse. Like 

many of the eighteenth century Urdu poets, who depended 

for their livelihood on the patronage of rich nobles, Mir 

Zahik migrated to Faizabad which was rapidly taking the 

place of Delhi as a great cultural center. Mir Zahik was 

accompanied by his son, Mir Ghulam Hassan, the author of 

the famous masnavi (poem written in rhyming couplets) 

Sihr ul Bayan (The Magic of Rhetoric). Mir Hasan also 

wrote a divan of Urdu poetry which is still admired. When 

Asaf ud Daula transferred his capital from Faizabad to 

Lucknow, where the enormous Imambara( a building in 

which Ta’zias , replicas of Imam Hussain’s tomb, are kept, 

was erected, Mir Hasan changed his residence and lived in 

Lucknow for the rest of his life. He died in 1795. His son 

Mir Mustahsan Khaliq (Anees’s father) was highly regarded 

in his time as an Urdu poet and received instruction from 

Mushafi, the teacher/ustad of Na’ab Suleiman Shakoh. 

Although he wrote ghazals and other forms of lyric poetry, 

he was chiefly renowned for his Marsiyas which were 

rapidly becoming an integral part of the Muharram 

celebrations in Lucknow. Among his contemporaryies are 

other famous Marsiya writers like Zamir, Miyan Dilgir and 

Mirza Fasih, whose works are still available but tend to be 

known only by a select band of Shia devotees. Mir Khaliq, 

however is said to have surpassed them all. 
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Mir Mustahsin Khaliq was (1774-1804) was one of the 

earliest elegiac poets in north India. He begin writing 

poetry at an early age. His father, not having time to 

instruct him, committed him to the care of Mushafi. He 

made great progress and on the occasion of a gathering of 

poets in his native place in Faizabad, read one of his lyrics 

in such effect that Atish, who had come especially from 

Lucknow to grace the meeting, would not recite his own 

poem, saying there was no need for him when Khaliq was 

there. Anees, had two illustrious brothers, Mir Uns and Mir 

Munis, who had followed the family tradition of writing 

Marsiyas.  

As is the case with famous Urdu writers, little is known 

about Anees’s early life. He was no doubt given a 

traditional Shi’a education in Faizabad and Lucknow. 

However, research by Nayyar Masood reveals that, while in 

Faizabad, Anis studied with two religious scholars; one 

was a Shi’a mujtahid, Maulvi Mir Najaf Ali and the other 

was a Hanafi theologian, Maulvi Haider Ali Faizabadi. 

Masood also notes that Anis was well versed in Persian as 

well as in Arabic. Anis also had military training and 

gained a thorough knowledge of old and 

new weapons(Wikipedia.com). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scholars
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
https://en.wikipedia.org/wiki/Military
https://en.wikipedia.org/wiki/Training
https://en.wikipedia.org/wiki/Weapons
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It is clear from his poetry that he had a vast knowledge 

of Persian and Arabic as well as of the colloquial forms of 

his own mother tongue. One of his favorite devices is to 

use ‘Hindi,’ Arabic and Persian words which are near 

synonyms in the same line or verse. He was so clever in 

the employment of his knowledge of other languages to 

the extent that many believe he came to “symbolize the full 

mosaic that Urdu has come to  cultural spectrum of the

be”(Wikipedia.com) 

In fact, such display of command over the language 

was greatly admired, and is a feature commonly found in 

the works of many Lucknow poets. In some cases, the 

correct interpretation of a verse depends upon knowing 

somewhat minor details of Arab history, especially those 

details to which mainly Shi’as give prominence(Ibid). 

Moreover,  Anees’s master of simple, natural utterance and 

his superb command on the language enabled him to 

adequately express a large variety of moods, scenes, 

characters and situations. He is especially notable for 

presenting the same scene or situation, over and over 

again, in different words or phrases, without letting it 

appear monotonous (PoemHunter.com, 2012, p.2). 

Anees was a Shi’a by religion and it is known that both 

his parents were religiously inclined. He seems to have 

been particularly attached to his mother, an educated lady, 

whose company may have inspired certain passages in his 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural
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Marsiyas like the episode in which Zainab gently rebukes 

her two boys in language reminiscent of Lucknow 

women’s speech. That Anees was an ardent believer is 

confirmed by the obvious sincerity of his verse and the 

great respect he shows to his religious heroes(Naim, 

1983, p.v). 

The majority of Shi’as, of course, firmly believes that 

Imam Ali was the rightful successor to Prophet 

Muhammed, and is thus regarded not as the fourth Caliph, 

but the first Imam. The death or rather the martyrdom of 

Imam Ali’s second son, Husayn, in the battle of Karbala at 

the hands of Umayyd Yazid was great blow to the 

supporters of the cause of Imam Ali. Now many Shi’as look 

upon the battle of Karbala not as a political reversal but as 

a deeply felt tragedy in which wickedness triumphed over 

good(Naim, 1983, p.viii-ix) 

The events leading up to AlTaf battle took place during 

the first ten days of Muharram or the first month of the 

Muslim year. The mourning for Husayn’s death is thus 

carried out at this period of the year. During these days, 

each morning a meeting of mourning (majlis ‘aza) is often 

attended by thousands of people who congregate to hear 

the events of Karbala related by a professional reciter 

(Zakir). Usually before the reciter’s sermon, Marsiyas and 

other shorter compositions such as salams (poems 

resembling ghazals), nauhas (extremely pathetic poems) 
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and ruba’is are also recited by well-known poets of the 

city(Naim, 1983, p.ix). 

The celebration of the events of Karbala and the public 

mourning for the death of Husayn were well established in 

India long before the time of Anees. Muharram was given 

great prominence by the Shi’a kings of the Deccan (16th-

17th centuries), who themselves composed short Marsiyas 

for recitation in the majlises organized in Bijapur and 

Golkunda (Hyderabad). Most Dakani Marsiyas like those of 

Muhammed Quli and ‘Ali Shah (rulers of Golkunda and 

Bijapur respectively) in form and rhyme resemble the 

ghazal. Some later Dakani compositions however are 

longer and are written in stanza form, with a poignant 

refrain at the end of each stanza(Naim, 1983, p.x) 

The development of the Marsiya from a short lyrical 

poem expressing grief for the death of Husayn into a 

lengthy narrative poem written in musaddas form, in which 

the whole story of the battle, the events leading up to it, or 

one famous episode of it, are treated in great detail, seems 

to have taken place mainly in Faizabad and Lucknow 

during the last part of the 18th and the 1st part of the 19th 

century, when the opulent Shi’a rulers, whose ancestors 

had come from Iran, provided the stimulus and the money 

for Ta’aziya celebration on a grand scale. The famous 

celebrations which take place in Lucknow, Hyderabad 

(where the old standard and banners are still in existence) 
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and to some extent in other Indian and Pakistani cities are 

unparalleled in any other part of the Islamic world. Even 

the well-known ‘passion play’ which is staged at Kazimain 

in Iraq during Muharram has no real connection with the 

Ta’ziya in the subcontinent. More noteworthy is the fact 

that the Urdu Marsiya as we know it from the works of 

Anees and his equally illustrious contemporary Dabeer 

has no counterpart in Arabic and Persian  literature and is 

one of the few forms of poetry to which Urdu has an 

exclusive claim(Naim, 1983, p.x-xi).  

As we have pointed out, marsiyas were mostly (though 

not exclusively) composed for recitation in the majlises 

organized for the mourning the death of Husayn. No less 

important than the art of marsiya composition was the art 

of the dramatic recitation of Marsiya before an audience. 

Often the great poets excelled in both. Many stories are 

told of Anees’s power of recitation and during his 

performances he would frequently find himself in a state of 

ecstasy. It is said that on one occasion so many people 

came to hear him that the walls of the enclosure where the 

majlis was due had to be torn down to accommodate the 

large crowd. Anees is said to have had such a powerful 
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voice that even those sitting farthest away from him could 

hear every word(Naim, 1983, p.xi).  

  

There can be no doubt that Anees was one of the 

greatest Marsiya writers and until recently the Urdu 

Marsiya has been regarded as being almost synonymous 

with the poetry of Anees(Naim, 1983, p.xii). This results in 

making Muharram and Mir Anis practically synonymous in 

some parts of India. Undoubtedly, Urdu derives much of its 

strength from the Marsias of Mir Anis(Wikipedia.com) 

 III.Anees’s Marsiyas of Martyrdom and Sacrifice:  

“Oh, Lord, give me eloquence that would soften rocks 

into wax 

Give my verses the force that crying has.” 

 

In Marsiya of Karbala, Anees has succeeded in 

presenting a poem that manifests almost all the 

characteristic of the Marsiya mentioned above. The 

Marsiya is written in the form of musaddas and consists of 

197 stanzas. Although its main theme is the martyrdom of 

Imam Husayn himself, several secondary themes are also 

introduced, making it more interesting(Naim, 1983,”The 

Art of Urdu Marsiya, pp.104-105).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Muharram
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At this point, before proceeding further, it would be 

useful to make note of two features that seem to be both 

common and crucial to all Marsiyas. First, what may be 

called the leitmotif of the Urdu Marsiya, a belief that life is 

followed by death followed by life again. In other words, 

Life (transitory)-Death (transitory)-Life (eternal). Second, 

the development of the themes, primary and secondary, is 

always in terms of binary oppositions. These binary 

distinctions arise out of a conviction that Islam itself is 

anchored in a dichotomy between Islam and non-Islam. 

They gain greater scope and effectiveness from another 

dichotomy that is crucial to the understanding of most 

Islamic literatures, that between the external or the 

obvious and the internal or the hidden, the two layers of 

meaning or significance that every word or act is believed 

to have (Naim, 1983,”The Art of Urdu Marsiya, pp.106-

107). In the above-mentioned leitmotif, the cessation of life 

is only the external of death; its true meaning, the hidden, 

is the eternity of the hereafter. Thus, a true Muslim would 

look at the internal meaning of death and welcome it, 

whereas a non-Muslim would be afraid of death and cling 

to life here. In the Marsiya of Karbala, there is a group of 

people led by Imam who challenged the authority of Yazid, 

the temporal Caliph. Their action, however, is a rebellion 

on the exterior alone; its internal meaning is the 

submission to a greater authority, the Command of Allah. 
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The Imam and his companions are just, and thus must 

endure injustice at the hands of the soldiers of Yazid, the 

usurpers. As Muslims, they are aware of the end; as 

against their opponents who prefer the comforts of the 

hereafter. They are men of spirit and sacrifice. The Imam 

has submerged his will in the will of Allah, and his 

companions have done likewise through him. They have 

become part of the cosmos. When they pray, everything in 

nature prays; when they are wrathful, nature is wrathful 

too. They live in a cosmic time which is infinite; their 

enemies are fated to have only a transitory glory. Husayn 

is killed but his Islam is triumphant, Yazid wins the battle 

but has lost the war. In the eternity of the hereafter, the 

Imam is blessed, Yazid is cursed(Ibid. p.107).  

Another noticeable feature is that the Marsiya consists 

of two types of material; the ‘mubki/weeping’ material, and 

the expressive of exaltatory ideas, celebrating the piety, 

bravery, resoluteness, and other virtues of the heroes of 

Karbala. Further, except for the natural, long outburst at 

the end, the ‘mubki’ stanzas have carefully been placed, 

usually in ones and twos, at various strategic points. They 

act as brief but sharp reminders of the main tragic theme 

as well as neat transition devices between major sections. 

There is no doubt that Mir Anees has put much careful 

thought in this organization of his verses and that it was 

primarily dictated by the demands of oral 
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presentation(Naim, 1983,”The Art of Urdu Marsiya, 

pp.108).  

Another feature that deserves to be noted is the 

depiction in Urdu Marsiyas of indigenous socio-cultural 

values and practices: the heroes and heroines are Arabs 

but behave like the gentle-folks of Lucknow. Their social 

mores, marriage customs, uniqueness of feminine speech-

habits, family relationships, these all are Indian, 

specifically of Muslim upper classes of Lucknow. To a 

pedant that seems detracting if not ridiculous, but if we 

keep in view the fundamental goal of the Marsiya writer-

make the piety-filled audience respond in an intense 

emotional manner-we shall have too little to object to. The 

Indianness in descriptions and details brings these events 

closer to the Indian audience, and makes it easier for it to 

identify with the martyrs. A historically accurate Arab 

milieu would have created a wide gulf between the poem 

and its audience, thwarting the poets in their effort to 

present an ideal being who could yet be emulated(Naim, 

1983,”The Art of Urdu Marsiya, pp.109).  

 

Moreover, if one looks at a Marsiya in isolation, i.e., 

outside of its context of a majlis, one may get a feeling that 

it presents only a despairing vision. That it begins with life, 

but it ends with death. As already pointed out, that is not 
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truly the case. In a majlis, a Marsiya is preceded and 

followed by reading of a fatiha, a verse that essentially 

confirms the immortality of the human soul. The tears of 

the audience are in themselves a witness to the fact that 

the sacrifices of the Imam and his companions has not 

been in vain that in their death lay their victory. Thus the 

events of Karbala become the story of what should be the 

ideal role of mankind in this world. No wonder then that we 

come out of majlis filled with admiration and exultation, not 

dejected and despairing(Naim, 1983,”The Art of Urdu 

Marsiya, pp.109-110).  

The Marsiya poets are sometimes criticized for being 

repetitive. However, one should remember that Marsiyas 

are longish poems that are written about individual heroes 

and heroines and that they exist only for the purpose of 

being read in a majlis. Rituals, in order to maintain their 

efficacy allows little or no variation. The faithful come to a 

majlis with certain expectations, which have to be met. A 

radical departure from the traditional pattern may perhaps 

produce an interesting poem, but can not be expected to 

imbue it with that power of alleviation that a more 

traditional Marsiya would have for the piety-minded 

listeners(Naim, 1983,”The Art of Urdu Marsiya, pp.110).  

The Marsiya of Karbala is an account of the battle of 

Karbala from the early morning, when the heroes wake up 

and prepare to war, to the late afternoon when Husayn and 
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his companions are finally murdered. It culminates in 

Zainab’s impassioned cry for the soul of her dead brother 

before she is taken captive by the enemy. The account 

proceeds episodically from start to finish, though the 

poem can not easily be divided according to the ideal 

scheme set out above (See section one). This is in fact the 

case with Marsiyas, whatever their subject, and it is often 

difficult to say exactly where the introduction (beginning of 

the morning and journey) ends and where the description 

of the hero begins(Naim, 1983,”The Art of Urdu Marsiya, 

pp.104-105).  

At the first signs of dawn after the sun completed its 

journey, the Imam who is called ‘the King’ awakens his 

companions and tells them “at last the time has 

come”(Stanza1). This line has two interpretations: either 

that the dawn has broken and the time for prayer has come 

or that the last day has dawned for the martyrs who will be 

all dead by the evening. Therefore, they gather for the 

Morning Prayer, each one is a paragon of spiritual virtues.  

For the Imam and his companions, this day will be a 

day of “strife and slaughter.” It is the day in which the blood 

of family of Muhammed will flow. In spite of this violent and 

bloody end, the face of al-Zahra, the Imam’s mother, is 

radiant with joy for “the day of separation has passed and 

the day of reunion has come.”(Stanza2-4) The members of 
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the Prophet’s family are those for whom the angels will 

grieve. They have spent their nights in anguish waiting for 

this day.  

Anees describes the evening of this day as blessed 

because those who will die in it, the Imam and his 

supporters, will find place in heaven. Although they are 

dying of thirst in this day, they will be compensated in 

Heaven by enabling them to reach Al-Kawther spring with 

honor. The names of all those killed in this day will be 

inscribed in the roll of the faithful. Here, as throughout the 

Marsiya, we have an emphasis on the martyrs and their 

role in setting an example of sacrifice and goodness for 

people. 

Having heard the Imam’s call, the faithful rose from 

their beds. Each one of them was bedecked with very 

elegant clothes. They all fearlessly combed their beards 

and moustaches, and put their turbans. Their clothes were 

perfumed with musk, civet and attar of roses.  

In spite of thirst, nothing on the Imam and his followers’ 

lips except the praise of Allah. Therefore, they feel neither 

fear, panic, grief, nor sadness. They are generous, pious, 

steadfast, accomplished, skillful, proud, brave, forbearing, 

and high-minded like “Solomon in battle, like lions in 

Sheba.”(Stanza 6) 
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Anees goes on in his description of the splendidness of 

the Imam’s followers in the following two stanzas. He 

praises their eloquence, fragrance, devotion and honesty. 

He compares them to the rubies and pearls. Their 

magnificence and greatness make the houris (gazelle-eyed 

women) “declared that they were angels, not 

men.”(stanza8, L8) 

 Stanza nine is devoted to the delineation of Imam’s 

family or “some of the daring children of Fatima.” 

References are made to the “beautiful Qasim and the 

handsome Ali Akbar”, the Imam’s eldest son, who says the 

call for the prayer. There is also Aqil and Muslim, and the 

young striplings of Ja’far. 

Because of their beauty, radiance, and glory, not only 

rose gardens, but nature itself with its valleys, mountains, 

trees and flowers were “put to shame.” All the elements of 

nature, fauna and flora alike were celebrating the peerless 

presence of the Imam and his companions(stanza11).  

On the Imam’s side, there is a congregational prayer, 

on the enemy’s side preparations for battle; as the Imam, 

the King of the celestial throne, ends the prayer some 

arrows fall near him, making him anxious about the 

children; he goes into the tents to bid farewell to the ladies. 

The King of the land and sea saw the state of his women. 
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Their faces were pale, the hair on their heads was hanging 

loose. Zainab uttered a prayer: “Oh Lord Most Glorious 

(God), may the darling of Fatima be saved from this strife. 

May the crop of the renowned Lady Bano remain fresh and 

green.” The children were also suffering as Baqir is lying in 

one place and Sakina has fainted in another. The moon-like 

babies have cried themselves to sleep after a long day of 

feverish heat, hunger and thirst. In spite of these continual 

ordeals, the Imam was determined to combat Yazid and his 

devil-like supporters(Stanzas24, 43).     

Coming near the distressed Zainab, the Lord of court of 

Heaven said to her: “Do not be troubled, for all your 

prayers are answered. The supporters of Yazid are 

unfaithful and arrogant. They are at fault. Therefore, the 

Imam shall go and show them the road of justice. As there 

is no time for lamentation and weeping, the Imam asks 

Zainab to bring him the relics of his ancestors-the robes of 

the Prophet, the sword of Ali, the turban, helmet, armor, 

shield and other necessary preparations, and gets ready 

(Stanza 46). The banner of the Imam is brought forth and 

the young sons of Zainab beg her to recommend their 

names to the Imam; she scolds them. The Imam praises 

the children of Zainab for their courage and determination, 

then at her recommendation sends for Abbas to give him 

the banner. Abbas takes the banner; Husyan’s youngest 
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daughter, Sukina, asks Abbas to bring her some water 

from the river; Husyan and Abbas leave the tents in order 

to bring water. 

In contrast to the Imam, King of Faith, the leaders and 

soldiers of Yazid’s army were wicked, ruthless, 

treacherous, deceitful and false. They were keen on using 

dirty means in their war against the carrier of truth. 

Besides outnumbering the Imam’s army, the leader of 

Yazid’s army tries to prevent Husayn and his men from 

reaching the water for the purpose of weakening them.  

In stanzas 161-163, Anees describes the killers of 

Imam Husayn. One of them was gigantic and ugly, corrupt 

and dark-headed; brazen-bodied and black-hearted, with a 

waist of iron, his arrows were heralds of death; his quiver 

the abode of destruction. In his heart was evil, in his evil 

spirit was corruption. Accompanying him was another 

warrior of the same height and form. His eyes were dark-

bleu; he had wrinkles on his black brows. He was wicked, 

evil-minded, tyrannous and full of depravity. They took 

their spears and girded up their loins for conflict. One 

boasted about the strike of his club the other about his fast 

sword; the other about his fast sword. In stanza 165, the 

soldiers were in anguish; the armies were in panic. They 

feared at every moment that Husain might advance and 

use his sword. They cried out that ‘On one side are Marhab 
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and ‘Antar and on the other Ali. Who will hold his head high 

today, i.e., who will win? And whose head will be bowed? 

After a heated exchange between the Imam and the 

commander of the enemy, Ibn Sa’d; the battle begins, and 

the Imam fights with the entire enemy; his sword is praised 

in detail. Unnerved by the ferocity of his attacks and the 

intensity of the heat, the Imam’s enemies seek his refuge; 

the Imam, as befits him, sheaths his sword. Ibn Sa’d taunts 

his soldiers and two of the most fierce attack the Imam; at 

a command from Allah, Husayn unsheathes his sword 

again and kills them both. 

The courageous men of Imam created havoc. They 

fought like hungry lions pouncing in anger on their preys. 

In the desert, in every direction, were piles of wounded and 

slaughtered men. The swords rained down from morning 

till midday. The earth shook and the skies continued to 

tremble. The angels shuddered as they folded their wings. 

No more were those shouts; no more was the flashing of 

those swords. The shields had their day; now it was the 

turn of the spears. At the time of early afternoon, the end of 

the army came about.   

It is mid-afternoon and the Imam is all alone; he goes 

into the tents to take a final look at his infant son, Ali 

Asghar ; a deliberately shot arrow killed the infant in the 
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Imam’s lap; the Imam buries his son’s tiny body. After his 

little son, Ali Asghar, was killed, Husayn came upon the 

army brandishing his sharp sword. His eyes were 

bloodshot with weeping, his face was red. He clothed his 

body with great pomp and ceremony in the holy cloak of 

the prophet. He took the shield of Hamza and the sword of 

Ali(Zulfuqar). On his body was the armor of the exalted 

Prophet of Allah.   

The corpses of all of them were lying around, and in the 

midst of them was the Imam. The cloak of the Prophet was 

entirely soaked in blood. Hussain was dejected, grief-

stricken, anxious and thirsty. The beatings of the drums of 

victory were like a spear in his heart. Whenever the 

enemies mentioned the name of any martyr, trembling he 

clasped his heart with both his hands. Now there was no 

freedom from lamentation, no respite from mourning. The 

lamps which lit the house were extinguished. The sunlight 

beat down on the scattered limbs of all their bodies. There 

was not even a sheet on the corpse of Ali Akbar.  

From the facing enemy, ten thousands arrows were 

aimed at his breast. Several hundred arrows struck is 

chest at one time. Spears transfixed his heart, arrows 

pierced his breast. Ten arrows hit him for every four that he 

pulled from his body. Arrow-shafts were in the body of the 

Shadow of God, as spines in the body of a porcupine. 
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Husayn can not withstand the brutal attack of his 

enemies. As he declares earlier, “the time has come.” 

Anees describes in detail the aftermath of Husayn’s fall in 

stanza 183. The stanza is worth quoted in full: 

Husain now falls from his horse-oh calamity! His holy 

foot has slipped out of the stirrup-oh calamity! His side has 

been torn open by a dagger-Oh calamity! He has dropped 

in a swoon, his turban has fallen from his head-Oh 

calamity! The Quran has fallen headlong on the ground 

from the bookstand of the bridle. The wall of Ka’ba has 

collapsed. The empyrean had fallen.      

Husayn’s mother laments in Paradise; her voice comes 

from the wilderness: ‘The community has robbed me. Ah 

Muhammed! At this time who will discharge the duties of 

friendship? Alas! Alas such cruelty and the leader of both 

worlds. Lifting the curtain of the tent, the daughter of Ali 

and Husayn’s sister comes bare-headed. Her legs were 

trembling; her back was bent; she was bathed in the blood 

of the heart. Beating her head, she was crying in all 

directions ‘Oh Karbala, tell! Where is your guest? Alas! 

Now this thirst one can not lift his feet. Hold up my arm, 

and bring me to his corpse.”(Stanzas 185-190) 

Anees ends the Marsiya by addressing himself. He 

says, ‘Stop speaking Anees! Your limbs are shaking with 
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weakness”(stanza 194, p.49). In spite of its length, 

ironically, he says “May these few verses remain a 

monument in the world.” He wishes that he can recite his 

poetry in the assemblies of mourning for the rest of his life, 

thus, fulfilling the duty of the faithful and devout poet.  A 

concluding stanza of pious sentiments and modest self-

praise.  

Conclusion:  

Since the death of Imam al-Husain, or the Lord of the 

Martyrs, many poets try their hands at writing marsiyas in 

the dominant languages of the Muslim communities; 

namely; Arabic, Persian, Urdu, and Turkish The marsiyas 

are muli-purposed. They serve to commemorate the 

sacrificial death of Imam Hussain who fought oppression 

and injustice and died for the sake of saving the Muslim 

community. They also help to bring Karbala with its 

meanings and symbols nearer to the local communities 

who live far away from the real Karbala where the Imam is 

buried.  

 In writing marsiyas, Anees follows a typical pattern. 

His marsiyas, especially the epic-like, Marsiya of Karbala 

are usually characterized by lengthy and colorful 

description of the main characters, their clothes, 

behaviors, manners, felling, etc.; abundant references to 

the flora and fauna of the poet’s locales; sharp dichotomy, 
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in terms of virtues and attributes, between the two warring 

parties; presenting the battle as well as life as a journey 

that extends from morning, symbols of life and beginning, 

to the evening, symbol of sunset and death of day; and 

finally, a great emphasis on the significance of the Imam’s 

martyrdom as a means of enliven and invigorating  the 

spiritual potentials of human communities.     
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Abstract: 

On the 20 th of Safar, millions of Muslims gather in 

Karballa every year to visit Imam Hussain, the grandson of 

the prophet Mohammed (peace and blessings be upon him 

and all the members of his family) and his brother Imam 

Abbas (peace be upon him). In doing so, the visitors want 

to prove one thing that they love their prophet so much, 

through loving his family.  

This sacred tradition has its unique characteristics that 

make it differ from all other religious, political or reforming 

gathering in history.  

This paper sheds light on the qualities of Al Arba’een visit 

and why it is considered the largest gathering in history 

through comparing it with other large gatherings all over 

the world   from the perspectives of: the number of 

participants, distance covered, and services.   
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 الخالصة:

اممـام   يف العشرين من صفر من كل عامس جيتمع ماليني املسلمني يف كربالء لزيـارة 
احلسنيس حفيد النيب حممد ) عليأل و على الأل الصالة و السالم( و أخيـأل اممـام العبـاس    
)عليأل السالم(. يف هد  الزيارة يريد الزائرون ان يربهنوا عن شـيء واحـد و هـو حبـوم     

 الشديد لنبيوم حممد)صلى اهلل عليأل و الأل وسلم( من خالل حبوم لعترتأل. 

متاز بصفات فريـدة جعلتـوا ختتلـف عـن غريهـا مـن       إن هذ  الشعرية املقدسة تت
 املسريات الدينية و السياسية و اإلصالحية يف التاريخ.

يسلط هدا البحث الضوء على خواص زيارة األربعني وعلى األسباب الو جعلل 
منوا اضخم مسرية يف التاريخ من خالل مقارنتوا مع اضـخم املسـريات يف احنـاء العـان     

 من ناحية  عدد املشاركني واملسافات املقطوعة واخلدمات. املختلفة
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1- Introduction: 

Al Arba’een visit  has been observed for the first time 

since the year 61 AH of the Islamic calendar after 

the Battle of Karbala. According to tradition, the first  

gathering took place when Jabir ibn Abd Allah, a sahabah, 

made a visit to the burial site of Imam Hussein (a.s). He 

was accompanied by his servant Atiyya ibn Sa'd as he was 

blind. This visit coincided with that of the surviving female 

members of Muhammad's family and Hussein's son and 

heir, Imam Zain-ul-Abideen, who had all been held captive 

in Damascus by Yazid I, the Umayyad Caliph. Imam Zain-

ul-Abideen spent the rest of his life in a deep sorrow 

remembering what has happened to his father and the 

members of his family. It is said that one day a servant said 

to him, ‘O son of Allah’s Messenger! Is it not time for your 

sorrow to come to an end?’ He replied, ‘Woe upon 

you! Jacob the prophet had twelve sons, and Allah made 

one of them disappear. His eyes turned white from 

constant weeping, his head turned grey out of sorrow, and 

his back became bent in gloom,[a]
 though his son was alive 

in this world. But I watched while my father, my brother, my 

uncle, and seventeen members of my family were 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hijri_year
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Jabir_ibn_Abd_Allah
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahabah
https://en.wikipedia.org/wiki/Atiyya_ibn_Sa%27d
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Damascus
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazid_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_Caliphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Arba%27een#cite_note-7
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slaughtered all around me. How should my sorrow come to 

an end?’ ) al-Qarashi:2000) 

Al Arba'een visit has been banned in some periods, the 

last of which was when Al Baath party, the previous ruling 

party of Iraq had forbidden the visit for about thirty years. 

After the 2003 invasion of Iraq, the observance of this visit 

in April 2003 was broadcast worldwide (Nasir Vali, 

2006:18-19). 

 

2- The Blessings of Visiting Imam Hussein: 

It is related that visiting the grave of Imam Hussein (a.s) 

is among the necessities of the religion, and it is an 

essential duty upon every believer and is obligatory upon 

every man and woman. While abandoning his visit results 

in ungratefulness to the Prophet Mohammed. Blessings of 

visiting Imam Hussein's (a.s.) shrine are much more than 

can be outlined in this paper. Many narrations emphasize 

the necessity and importance of visiting him. Imam Sadiq 

(a.s) points out that: "If any of you performs Hajj his entire 

lifetime but does not  
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visit the shrine of Imam Hussain (a.s), he would have 

left a right of the rights of the Prophet (saww); because the 

right of Imam Hussain (a.s) is a duty from Allah Almighty 

upon every Muslim that it be fulfilled."(1) . 

Imam Al Sadiq also reported that: "Allah has appointed 

some angels at Imam Hussein’s grave. When a Shia makes 

the intention for visiting him, Allah forgives all his sins. 

When he takes a step to go for visiting, he erases his sins. 

His virtues multiply and they increase till the time he 

becomes worthy of Paradise"(2). 

Imam Sadiq (a.s) also emphasized the uniqueness and 

exclusivity of visiting the shrine of Imam Hussein (a.s) by 

saying: "Four thousand angels with tousled and dusty hair 

are crying on the grave of Imam Hussain (a.s) till the 

judgment day, and their leader is an angel called Mansour. 

All the pilgrims are greeted and welcomed by these angels 

and when the pilgrim is leaving, they bid farewell and 

convoy him and if he was to become ill, they would visit 

                                                           

1) Al-Tahthib. Volume 6, Chapter 16 Fathl Ziyarat Al-Imam Al-

Hussain (a.s), Page 42, Hadith number 2.  

2) cited in Wasailul Mohibbeen, p. 281  
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him or if he dies they will pray on his body and ask for his 

remission after his death."(1).  

In another tradition (cited in Behaarul Anwar, vol 101, 

p. 25,  tradition 26( 

'If one of our Shias goes for Imam Husain's (a.s.) Ziarat, 

then he will not return but all his sins will be forgiven. For 

every step that he or his mount takes, 1,000 virtues are 

written for him, 1,000 sins are forgiven and his status is 

elevated by a 1,000 degrees.   

In Mustadrak al Wasaa'il, Volume 10, Chapter 26, Page 

251, Hadith: 41,   Imam Retha (a.s) told his followers that 

any one wishes to visit Hussein Ibn Ali Ibn Abi Taleb, while 

being knowledgeable of his right, will be amongst those 

that speak and communicate with Allah Almighty above his 

throne; he then added: "Indeed, the righteous will be 

among gardens and rivers, In a seat of honor near a 

Sovereign, Perfect in Ability’’(2). 

  

                                                           

1) Furu' Kafi, Volume 4, Page 581, Hadith: 7.  

2) The Holy Quran, Chapter 54, Surat Al-Qamar (The Moon), Verse: 

54-55.  
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3- The Largest Gatherings in History: 

   In what follows number of the largest gatherings in 

history. Only those that exceed the number of their 

participants (5) million will be included. It should be noted 

that t  cn he number of participants is based on estimation 

official sources.  made by 

      

  



﴿562﴾ 
 

): Largest Gatherings in History1Table ( 

The occasion Number of participants Date 

Triveni  people bathed at the

Maha  for the Allahabad in Sangam

 Kumbh Mela 

An estimated 14 million 

people 

In 1002 

In 1021 

different religious doctrines  People of 

from Iraq and other countries are   

for  Iraq ,Karbala gathering in

visit to the grave of  Arba'een performing

Imam Hussain (a.s) 

million  11An estimated 

people. 

 11–10An estimated 

.million 

 21–24An estimated 

million people. 

million  24An estimated 

people. 

million  24estimated An 

people. 

million  20An estimated 

people. 

 24to  20An estimated 

million people. 

1024December  4On  

1024December  21on  

1021on January  

 

1021in  

 

1022in  

 

1020in  

 

1009in  

C. N.  people attended the funeral of

, India.Tamil Nadu in Annadurai 

million  24An estimated 

people 

in 2919 

shrine of Imam Musa  People visited the

, seventh Imam of Shia, in Kadhim-al

Iraq. 

million  21An estimated 

people 

In 1024 

People attended the Mass in Rizal 

Park, Manila, this occasion concluded 

the apostolic and state visit of Pope 

Francis in the Philippines.  

An estimated 1 to 9 million 

people 

on 21 January 1024 

People attended the Democracy and 

Martyrs' Rally in Istanbul, according to 

 the Istanbul Police Department. 

million  4An estimated 

people 

1021August  9on  

Chicago  People attended the

parade and rally  World Series Cubs

  Chicago. in 

million  4An estimated 

people 

1021November  4on  

People attended the funeral of 

Gamel Abdel  Egyptian President the

in Cairo, Egypt  Nasser 

million  4An estimated 

people 

2990October  2on  

to   India ,Sabarimala People gathered in

watch 'Makarajyothi', which is a bright 

million  4An estimated 

people 

1009January  24on  

https://en.wikipedia.org/wiki/Triveni_Sangam
https://en.wikipedia.org/wiki/Triveni_Sangam
https://en.wikipedia.org/wiki/Allahabad_Kumbh_Mela
https://en.wikipedia.org/wiki/Allahabad_Kumbh_Mela
https://en.wikipedia.org/wiki/Allahabad
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Arba%27een_Pilgrimage
https://en.wikipedia.org/wiki/C._N._Annadurai
https://en.wikipedia.org/wiki/C._N._Annadurai
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kadhimiya_Mosque
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kadhimiya_Mosque
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_(liturgy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rizal_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Rizal_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis%27_visit_to_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis%27_visit_to_the_Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Cubs
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Cubs
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Series
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago,_Illinois
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamel_Abdel_Nasser
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamel_Abdel_Nasser
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabarimala
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flame that flickers three times on a 

remote hillside of Ponnambalamedu. 

devotees  million 4An estimated 

Bishwa  attended the

 Bangladesh in Ijtema 

million  4An estimated 

people 

1020in  

    

It is clearly shown from the above table the 

following notes: 

1- the number of participants of Al Arba’een visit is the 

highest among the other numbers; 

2- Although the Kumbh Mela, the mass Hindu pilgrimage, 

attracts high number of participants, it is held only 

every twelve years;  

3- Al Arba’een visit is an annual gathering; which 

happens every year; 

4- It is obvious that the number of Al Arba’een visit 

participants is in a continuous increase; 

5- While the Arba'een is a Shi'a spiritual exercise, Sunni 

Muslims, Christians, Sabians, and others  are inspired 

by it so they participate in both the visiting as well as 

serving of visitors. Participants from Iran and 

European countries including Sweden, Russia,Vatican 

have taken part in the visit. This is in addition to many 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bishwa_Ijtema
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishwa_Ijtema
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabians
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delegations from various African countries 

including Ghana, Nigeria, Tanzania and Senegal.  

 

 

 

 

      In addition to the number of participants, Al Arba’een 

visit has other distinctive feature that distinguishes it from 

the other large gatherings.  This is concerning the distance 

covered by the visitors and the way of passing it. It is 

y of Karbala in Iraq is the center of the the citobvious that 

proceedings which millions of visitors travel miles on foot 

and Karbala for  Basra to reach. The distance between

sitors pass it annually instance is a long journey, but the vi

on foot. It may take them two weeks, or approximately one 

. Iran month to come from other countries like 

In what follows a table of the distance covered by the 

foot to Karbala:  visitors on 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://en.wikipedia.org/wiki/Basra
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
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Table (2): distance between Karbala and the 

other Iraqi cities 

City Distance to Karbala 

Karkuk 369  kilometre 

Samarh 231       = 

Baquba 161       = 

Baghdad 103       = 

Hilla 45         = 

Kut 133       = 

Diwanyia 125       = 

Najaf 83         =  

Umarah 355       = 

Nasryia 313       = 

Sumawa 214       = 

Basrah    490       = 
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      Furthermore, People participating in Al Arba’een visit 

are of all age groups. They walk across rough terrain, 

passing uneven roads, and most importantly, they pass 

through terrorist strongholds, and dangerous marshlands, 

without even the most basic amenities or travel gear. This 

is why they consider this journey a real challenge.  

Al Arba’een visit differs from all the other historical     

gathering with respect to the preparations and services 

Al  introduced by the official part together with the part of

Muakib’s owners who introduce endless services to the 

These tents (or what are called ‘muakib’) are  visitors.

places where visitors get whatever they need. From fresh 

meals to eat and a space to rest and sleep, to free 

international phone calls, and to every other services 

introduced freely and with great amenity.  

one of the American reporters working in In this respect, 

“The Huffington Post’’ writes an article about the  

significance of this historical day, as follows: "For some 

this: In the aftermath of the Haiti perspective, consider 

earthquake, and with worldwide sympathy and support, 

the UN World Food Programme announce delivery of half a 

million meals at the height of its relief efforts. The United 
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nse, States military, launched Operation Unified Respo

bringing together the massive resources of various federal 

agencies and announced that within five months of the 

million meals had been  4.9humanitarian catastrophe, 

 50delivered to Haitians. Now compare that with over 

aeen, equating to about million meals per day during Arb

million meals for the duration of the pilgrimage, all  700

financed not by the United Nations or international 

charities, but by poor laborers and farmers who starve to 

feed the pilgrims and save up all year round so that visitors 

e satisfied. Everything, including security is provided ar

mostly by volunteer fighters who have one eye on Daesh, 

and another on protecting the pilgrim's path. "To know 

what Islam teaches," says one Mawkeb organizer, "don't 

ed barbaric terrorists, but look at the actions of a few hundr

the selfless sacrifices exhibited by millions of Arbaeen 

.)1(pilgrims’ 

  

                                                           

-Source:http://www.huffingtonpost.co.uk/sayed)1

tm.h6213756pilgrimage_b_-mahdialmodarresi/arbaeen 
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4- Conclusion: 

      Al Arba’een visit is by all means the largest marsh in 

history. It is a unique festival which differs from all the 

other gatherings all over the world for the following 

reasons:  

 It is the biggest annual gathering;  

 having longest continuous dining table;  

 the largest number of people fed for free;  

 the largest group of volunteers serving the visitors;  

 under the dangerous threat of suicide bombings. 

       The question arising here is that how could a man who 

was killed 1396 years ago be so alive and present as he is 

now. And how he is loved to this extent. People go to him 

holding their love, faith, loyalty, respect, sacrifice, 

freedom, and challenge. They prove to be brave and the 

imminent threat of death doesn’t seem to fair them whether 

they are young or old, Iraqis or foreigners from making the 

dangerous journey to their beloved. 
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         It is worth mentioning here, that Performing Al 

Arba’een visit is another victory added to the series of 

victories achieved by the Iraqis represented by the Iraqi 

Army and Al Hashid Al Shabi in their struggle with 

terrorism and Daish, the first enemy to humanity and 

freedom.   
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