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حضور مسئوالن استانى و جمعى از مسئوالن كميته فرهنگى 
ــى از مديران  ــه همراه جمع ــينى ب ــى اربعين حس و آموزش
ــركت در يك  ــهد مقدس به منظور ش گروه هاى اين كميته در مش
ــى و تبادل نظر و هماهنگى در اجراى برنامه ها و  ــه هم انديش جلس
ــت هاى فرهنگى اربعين 95، فرصتى شد  تبيين رويكردها و سياس
ــالم و المسلمين رييسى  تا اين جمع ديدار و مالقاتى با حجت االس
توليت محترم آستان قدس رضوى در حرم آن امام همام (ع) داشته 

باشند.
ساعت 11:30 تا 12:30 روز يكشنبه 95/04/20 قرار مالقات تعيين 
شده بود حضور جمع 50 نفره از مسئوالن و مديران كميته فرهنگى 
به همراه 2تن از معاونان بعثه مقام معظم رهبرى در سالن مالقات 
ــالم و المسلمين دكتر  ــتان حضور يافتند. در ابتدا حجت االس آس
ــام معظم رهبرى در  ــى معاون فرهنگى بعثه مق ــيدجواد مظلوم س
ــعيد فطر و انتصاب جناب آقاى رييسى  ــخنانى با تبريك عيد س س
ــرف به افتخارى بزرگ دانست و  ــتان قدس، آن را تش به توليت آس
گزارشى از نشست مسئوالن و مديران كميته فرهنگى كه باحضور 
ــئوالن دفاتر نمايندگى بعثه در استان ها برگزار شد، ارايه كرد و  مس
ــه اقدام ها و برنامه هاى بعثه و كميته فرهنگى در حوزه فرهنگى و  ب

آموزشى زيارت و عتبات عاليات پرداخت.
ــالم و المسلمين رييسى توليت آستان قدس  بعد از آن حجت االس
ــت تريبون قرار گرفت و با ابراز خرسندى از اين ديدار و  رضوى پش
ــكر از ابراز محبت جمع، خود را به لحاظ شأن خدمت-گزارى  با تش

به زايران حضرت ثامن الحجج (ع)، همكار حاضران 
ــازى  ــما آماده س ــى كرد و گفت كار ما و ش معرف
ــت، و براى ايفاى اين  ــترهاى زيارت زايران اس بس
ــمنان جد و جهد  ــزان كه دش ــش به همان مي نق
ــا بايد تالش  ــوند، م ــد تا مانع از زيارت ش مى كنن
كنيم تا مقوله زيارت بدرستى و بر اساس شريعت 

اسالمى انجام گيرد و محقق شود.
ــتورات و آداب زيارت  ــزود: آنچه در دس ــان اف ايش
ــلوك زايرانه براى ملكوتى شدن  آمده، زيارت و س
است تا شايسته مقام خليفه اللهى شود. همه اين ها 
ــازى براى انسان است تا به  مقدمه براى ظرفيت س

كمال برسد.
ــتان قدس رضوى با استناد به حديثى  توليت آس
ــان و عيد فطر  ــان (ع) رمض ــرت اميرمومن از حض
ــانى  ــازى براى انس و زيارت و حج را در ظرفيت س

ــت و گفت: در سايه اين  ــتن و ملكوتى شدن بسيار موثر دانس زيس
عبادات است كه عبادالرحمن تربيت مى شوند و اين ظرفيت عظيم 
و سازنده باعث حقد و دشمنى گروه هاى افراطى و تروريست ها شده 
است تا به هر نحوى از تحقق و حضور زايران و در اقامه حج و انجام 

زيارت جلوگيرى و صد عن سبيل اهللا كنند.
ــاخت: زيارت مدرسه انسان سازى و حج دانشگاه  وى خاطرنشان س
ــت و معلمان اين مدرسه ائمه هدى (ع) و  ــان اس عظيم تربيت انس

اولياى الهى اند. لذا در تحقق اين هدف بايد 
سه عنصر، زاير، مزور و ارتباط بين دو مورد 
ــاس تعاليم اسالمى  توجه قرار گيرد و براس
ــازوكار مناسب جهت  ــازى و س فرهنگ س

ارتقاى آن تدبير گردد.
حجت االسالم و المسلمين رييسى با اشاره 
ــر  ــرورت صيانت جامعه به ويژه قش به ض
ــارت را يكى از موثرترين راه هاى  جوان، زي
ــق  ــمرد و آن را تعمي ــازى برش مصون س
ــاحت هاى نورانى و  پيوند قلوب مردم به س
ملكوتى و تقويت ارتباط عاطفى بين جوانان 
و رهبران الهى ذكر كرد و گفت اين از آثار و 
بركات حج و زيارت است كه سبب مى شود 
ــران ايرانى كه  ــزارى زاي ــمنان از حج گ دش
پرچم دار حج ابراهيمى اند جلوگيرى كنند و 

بايد بدانند كه اين شيوه ها پايدار نخواهد بود.
ــورا  ــا تبيين ارتباط دقيق بين عاش ــتان قدس رضوى ب توليت آس
ــورا گم نشود. چون  ــت كه عاش و اربعين گفت: اربعين پرچمى اس
ــيارى نمى خواهند عاشورا باقى بماند و تمام تالش خود را براى  بس
ــه و نهضت بزرگ به كار  ــى سپردن اين حماس حذف و به فراموش

گرفته اند. 

توليت آستان قدس رضوى:

اربعين پرچمى است تا عاشورا گم نشود.

خط خبـــر

يادداشت اول

 مغز و قلب اربعين 
در حوزه فرهنگى 
بايد تحقق پيدا 
كند  

جوانان فاضل بايستى در قالب هنر، شعر، 
ادبيات، سفرنامه نويسى، عكس، فيلم

 و امثال اينها كارهاى جدى كنند و 
حماسه اربعين را به تصوير بكشند

حجت االسالم والمسلمين قاضى عسكر:

ــيار مهم، سازنده  ــيع يك مسئله بس ــئله زيارت در تش مس
ــيار وااليى است كه  ــت و داراى اهداف بس ــمند اس و ارزش
ــفانه در طول قرن ها و سال هاى گذشته تا حدودى از  متاس
ــت  آن هدف اصلى اش انحراف پيدا كرده و فاصله گرفته اس
ــته تاريخ زيارت مخصوصا زيارت ابى عبدهللا  اگر ما به گذش
ــين عليه السالم برگرديم خواهيم ديد كه هدف شارع  الحس
مقدس از تشريع يك چنين امرى حركت دادن مردم به يك 
ــان هاى مسلمان با الگو هاى خودشان آشنا  نقطه اى كه انس
ــوند از آنها الگو بگيرند با آنها بيعت كنند و براى تحقق  بش
دستورات عالى اسالم موقع بازگشت تالش بكنند خود حادثه 
كربال هم وقتى بحث زيارت مطرح مى شود مى بينيد از همان 

روز اولش بحث زيارت عارفانه است.

دكتر ذوالفقارى رييس 
ستاد مركزى اربعين 
حسينى (ع):

معاون فرهنگى
 وزارت فرهنگ
 وارشاد اسالمى:

از ايرانى كردن آيين 
و سنت هاى اربعين 
در عراق بايد اجتناب شود. 

دكتر مسجد جامعى
 عضو شوراى اسالمى
 شهر تهران:
اولويت اول و فعلى
 در حوزه فرهنگى اربعين
بايد فرهنگ عمومى باشد

۲

راه اندازى سايت سماح جهت 
تسهيل در امور تردد زائران

از مرزها

رئيس حوزه رسانه و فضاي 
مجازِي كميته فرهنگي و آموزشي 

اربعين منصوب شد

بررسى برنامه هاى 
فرهنگى اربعين در جلسه مشترك 

كميته فرهنگى اربعين
 و معاون شهردارى تهران

زيارت اربعين و پياده روي آن
 نمونه بارز شور و شعور عاشقان 

كربالست

گردهمايى مسئوالن 
كميته هاى فرهنگى و آموزشى
 اربعين استان ها برگزار شد

دومين نشست
 شوراى راهبرى
 فعاليت هاى بانوان

برگزارى ششمين نشست شوراى 
راهبرى فعاليت هاى قرآنى اربعين

سوگواره عبرات 
برگزار مى شود

با تشريح مصور حوادث نهضت 
عاشورا و پس از آن

 به تقويت فرهنگ ايمانى و 
اعتقادى مخاطبان مى پردازيم
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بخش اخبار  
� اخبار به روز عتبات عاليات

� آخرين اخبار و اطالعات مربوط به مراسم اربعين 
� آخرين اخبار مربوط به كميته هاى تخصصى اربعين 

�  آخرين اخبار آموزشى و فرهنگى اربعين 
� اخبار مربوط به ايام و ليالي و مناسبت هاي ويژه

� اخبار فرهنگي مربوط به ائمه و شخصيت هاي معنوي
� درج اخبار خبرنگاران افتخاري از هيئت ها و مكان هاي زيارتي

بخش ادبيات و پژوهششامل: (با قابليت جستجويي موضوعي)
شامل  صدها مقاله در موضوع امام حسين و اربعين 
صدها مقاله عربى در موضوع امام حسين و اربعين 

دهها  مقاله انگليسى در موضوع امام حسين و  اربعين
� مقاالت 

� مصاحبه ها
� سخنراني ها

� شبهات و پاسخ گويي به آن 
� اشعار و مراثي و دلونشته ها

كالم بزرگان
 مسلمان و غير مسلمان در حوزه مسايل معارفي اربعين و زيارت

بخش دانلود
قابليت دانلود نرم افزارهاي تخصصي، اپليكيشن هاى تخصصى اربعين

 كليپ هاي صوتي و تصويري
بخش چند رسانه اي :
� شامل گالري تصاوير

� گالري صوتي
� گالري فيلم و كليپ

احاديث : 
احاديث مرتبط با موضوع اربعين و امام حسين و زيارت 

كالم بزرگان : 
ــين،  ــلمان با موضوع امام حس ــلمان و غير مس كالم بزرگان اعم از مس

اربعين و امام حسين
ادعيه و زيارات  : 

شامل متن زيارت نامه ها، ادعيه و اعمال از منابع معتبر همراه با ترجمه
نقشه ها : 

ــه حرم هاى مطهر و مقدس و راههاى رسيدن به عتبات  راهنما و نقش
مقدسه 

اماكن مقدسه : 
ــجد كوفه و .....با استفاده از  ــه كربال، نجف، مس به معرفي اماكن مقدس

متن و تصوير مي پردازد
بخش نقشه اي: بارگذاري نقشه هاي قديم و جديد به منظور شناسايي 

جريانات تاريخي مخصوصا عاشورا و اربعين مي باشد. 

ــت و به  فرهنگ مهم ترين عامل حفظ هويت و پويايي يك امت اس
اذعان جامعه شناسان و انديشمندان حوزه  مطالعات فرهنگي، فرهنگ 
ديني از پيشروترين عوامل موثر در تعالي يا انحطاط جوامع مي باشد. 
ــوم و  ــيع مملو از آداب، رس در ميان اديان و مذاهب دنيا، مذهب تش
ــت كه در محدوده زماني معين، بخش بزرگي از اقشار  ــعائري اس ش
مردم را در مكاني مشخص گردهم مي آورد. نقطه  اوج اين فرهنگ ها، 
ــت؛ فرهنگي  ــين(ع) اس فرهنگ عزاداراي و زيارت حضرت امام حس
ــه در كنار فرهنگ انتظار و مهدويت، عامل بنيادين هويت مذهب  ك
ــت. يكي حافظ و نگهدارنده هويت شيعي و ديگري  ــيع نيز هس تش
ــوارد، از چنان ظرفيت  ــت. هر دوي اين م ــم انداز آينده آن اس چش
حركت آفريني برخوردارند كه  هر صنف و طبقه اي از طبقات جامعه 
را به اندازه  ظرفيتش با خود درگير مي سازند. بازتاب اين امر، تقويت 
ــاله  فرهنگ ديني در جامعه و تزريق نشاطي دوباره به روحيه  هرس
ــكوالر است.  ــيعه و حتي س ــيعه و غير ش ديني دين داران اعم از ش
امروزه مراسم اربعين حسيني(ع) يكي از باشكوه ترين و عظيم ترين 
اجتماعات بشري است كه به صورت زنده و پويا در حيات اجتماعي 
جريان دارد و در گذشته نيز منشأ تحوالت و هنجارآفريني بسياري در 

كنش هاي فردي و اجتماعي جوامع اسالمي شده است. 
ــالم، بيش  در برحه اي از زمان كه قرائت هاي جعلي از دين مبين اس
ــالم هراسي در سطح جهان منجر شده است؛ درست  از پيش به اس
در منطقه اي كه مهد بروز حكومت خودخوانده تروريست هاي داعش 
است، كنش فعال حدود بيست ميليون انسان آزاده در مناسكي كه 
ــازد،  ــيعي را از ديگر جوامع متمايز مي س حيات اجتماعي جامعه ش
ويژگي هايي به عموم مردم جهان منعكس مي شود كه با تصور قالبي 
ــالم(چه تكفيري و چه سكوالر)  ــده از هر دو گونه اس بعضا غالب ش
متفاوت است: يكپارچگي در عين گستردگي، انسجام در عين ازدحام،  
ــت در رفاقت و  ــتگي، رقاب ــت و حفاظت در عين از خودگذش مراقب

بخشندگي و ... 
ــرد دين داري هاي  ــلطه، در پي ط ــه در زمانه اي كه فرهنگ س  البت
ظلم ستيز است، بديهي است كه مهم ترين گونه مواجهه با اين مانور 
ــيع، نه راهبرد  بزرگ و وحدت آفرين و البته مبتني بر قدرت نرم تش
ــالحي  ــت و چه س نظامي بلكه هجمه فرهنگي و اعتقادي به آن اس
برنده تر از راهبرد جنگ دين عليه دين يا جنگ مذهب عليه مذهب.

ــرايطي كه ميليون ها مسلمان با راهپيمايي بزرگ خود در پي  در ش
وحدت اسالمي با محوريت عشق به خاندان پيامبرند، دشمنان جوامع 
ــه مي توانند اين فرصت عظيم  ــالمي درصددند تا با هر ابزاري ك اس
بشري را تباه سازند؛ فرصتي كه مي تواند خيل عظيمي از مردم را از 
هر جنس، مذهب، قوميت و ... گرد عاملي معنوي به گونه اي متحد 
ــان و مال خويش نيز  ــارغ از كنش و حركت، از ج ــازد كه افراد ف س

مشفقانه بگذرند. 
ــت استفاده مناسب از ابزار  در اين تقابل فرهنگي، آنچه ضروري اس
ــانه است. در مواجهه با هجمه هاي رسانه اي شبهه و تفرقه انگير  رس
دشمن، بايد با بهره مندي از كاركردهاي معمول رسانه اي اعم از اطالع 
رساني و آگاهي بخشي، به مخاطب كمك كرد تا ضمن ارتقاي سطح 
بصيرت و معرفتش به زيارت حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و فلسفه 
حركت عظيم اربعين، از لوازم و اقتضائات اين سفر معنوي آگاه باشد و 
بتواند عالمانه براى نحوه و ميزان مشاركتش در اين باره تصميم بگيرد. 
ــي است تا با درج به موقع  هفته نامه اربعين درپي اين آگاهي بخش
اخبار، گزارش ها، اطالعيه ها و نشر مقاالت و متون متناسب درباره اين 
رويداد بزرگ فرهنگى جهان اسالم خدمت ناقابلى به فعاالن، دست 

اندركاران و زائرين حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) انجام دهد. 

ادامه در صفحه    3

حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان 
محبت حضرت سيدالشهدا (ع) به عنوان 
بزرگترين سرمايه اجتماعى شيعيان

 در مراسم پياده روى اربعين رخ نشان 
مى دهد.
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مشكالت خروج 2 ميليون زائر اربعين حسينى طى 
ــبب شد تا جهت  ــور در 3 روز س 3روز و ورود آنها به كش
ــدن تردد زائران از مرز، تداركى مانند  ــهيل امور و آسان ش تس

راه اندازى سامانه سماح انديشيده شود. 
ــارت در گفتگو با  ــج و زي ــازمان ح ــدى رئيس س ــعيد اوح س
ــوان ثبت نام اربعين از اول  ــت: فراخ خبرنگاراربعين اظهار داش
ــان اعزام مى توانند از تاريخ  ــرداد ماه آغاز مى گردد و متقاضي م
15مرداد با مراجعه به سايت سماح ثبت نام خود را انجام دهند.

ــتاد اربعين با مسئوليت وزارت  ــات س وى در ادامه افزود: جلس
كشور در اين وزارتخانه به طور منظم تشكيل مى شود و سازمان 
حج و زيارت مسئوليت كميته اعزام زائران اربعين  و بعثه مقام 
معظم رهبرى  مسئوليت كميته فرهنگى، آموزشى را به عهده 

دارند.
6اوحدى تصريح كرد: سامانه سماح كه داراى 16قابليت است از 
ــت و متقاضيان مى توانند از منزل يا محيط  15مرداد فعال اس
ــى به اينترنت وارد اين سامانه شده و ثبت نام  كار و با دسترس

خود را انجام دهند.
ــرد: اميدواريم كميته  ــارت تأكيد ك ــازمان حج و زي رئيس س
ــئوليت آن را به عهده  ــولگرى كه وزارت امور خارجه مس كنس
ــدور رواديد و هزينه آن را  ــا 15 مرداد هماهنگى هاى ص 5دارد ت
ــخص كند تا در سامانه سماح قيد شود در غير اين صورت  مش
ــدن از  ثبت نام انجام مى گيرد و هزينه رواديد پس از تعيين ش

زائران اخذ مى شود.
وى ادامه داد: اول شهريور صدور رواديد زائران اربعين در چهار 
كنسولگرى عراق در شهرهاى تهران، مشهد، كرمانشاه و اهواز 
آغاز مى شود و از اول مهر صدور رواديد در دفاتر كنسولگرى در 

20 شهر بزرگ كشور انجام مى شود.
ــازمان حج و زيارت با بيان اينكه پيش بينى مى شود  رئيس س
ــم اربعين شركت كنند، گفت:  بيش از 2 ميليون زائر در مراس

يكى از ويژگى هاى سامانه سماح اين است كه هيچ زائرى بدون 
بيمه نمى تواند از كشور خارج شود بنابراين زائران بايد از طريق 
همين سامانه بيمه خود را دريافت كنند ضمن اينكه زائران بايد 
مرز خروجى و زمان رفت و برگشت خود را مشخص كنند چرا 

كه در غير اين صورت امكان صدور رواديد فراهم نمى شود.
ــماح به سيستم نيروى  ــامانه س وى تصريح كرد: از آنجا كه س
ــده  ــران فقط در روزهاى تعيين ش ــت زائ انتظامى متصل اس

مى توانند از مرز خارج شوند.
ــخصى به  وى در خصوص زائرانى كه مى خواهند با خودروى ش
ــمت مرز بروند، يادآور شد: سال گذشته اين دسته از زائران  س
با مشكل پاركينگ مواجه شدند اما امسال با وارد كردن شماره 
ــامانه سماح و مشخص كردن زمان ورود و خروج  خودرو در س
ــمند پاركينگ را به اين افراد  ــامانه به صورت هوش ــور، س كش

معرفى مى كند.
اوحدى بيان كرد: افرادى كه مى خواهند به عنوان خادم زائران 
ــانى كنند نيز مى توانند با مراجعه به  در ايام اربعين خدمت رس
سامانه سماح اعالم آمادگى كنند تا اطالعاتشان در اختيار ستاد 

بازسازى عتبات به عنوان كميته اسكان و تداركات قرار گيرد.
رئيس سازمان حج و زيارت تأكيد كرد: بر اساس مصوبات ستاد 
ــور، تنها راه ثبت نام براى دريافت رواديد  اربعين در وزارت كش
ــت چرا كه هدف اين سامانه به منظور  ــامانه سماح اس فقط س
ــهيل اعزام و جلوگيرى از سوء استفاده برخى در اين زمينه  تس

است.
اوحدى يادآورى كرد: در حال حاضر ثبت نام در سامانه سماح 
هيچ هزينه اى ندارد و به هنگام صدور رواديد مبلغ آن دريافت 

مى شود.

ــى كه اولين زائر ابى عبداهللا جابر و عطيه اوفى آمدند  آن وقت
ــين بن على عليه السالم هردوى شان شيوه  براى زيارت حس
زيارتشان يك شيوه كامال عارفانه و نزديك شدن به حسين بن على 
و بيعت كردن با آن حضرت است لذا شما در متونى كه به دست ما 
ــيده هيچ نمى بينيد كه جابر وقتى مى رسد كنار قبر ابى عبداهللا   رس
عليه السالم آنجا فورا شروع بكند حاجت خواستن و اينكه اين مشكل 
ــكل اجتماعى را دارم اين را حل بكنيد اصال  دنيايى را دارم اين مش
ــين  ــاس ميكند كه حس لحن صحبت حبيب ال يجيب حبيبه احس
ــام خودش صحبت ميكند و كامال  ــت و  دارد با ام بن على زنده اس
ــين او را مى بيند و سخن او را مى شنود همين حرفى است كه  حس
توى زيارت نامه ها داريم كه اشهد انك تسمع كالمى و ترون مقامى 
و امثال اين تعابير نكته مهم ديگرى كه اين را تاييد مى كند اينكه در 
زمان متوكل وقتى آب بست به قبر ابى عبداهللا حسين عليه السالم 
سوال در ذهن ها مطرح مى شود  كه چرا اينكا را كرد اگر مردم فقط 
مى امدند انجا و مى نشستند و يك زيارتى مى خواندن و برميگشتند 
و گريه اى هم ميكردند اين چه ضررى براى متوكل داشت چرا اين 
كار را ميكرد وقتى انسان تاريخ را نگاه مى كند و مبينيد كه مسئله 
ــين  خيلى فراتر ازاين بوده انجا يك پايگاهى بوده براى پيروان حس
ــنا مى شدند وهم از  ــالم كه هم مى امدند با هم اش بن على عليه الس
ــتند در مسير  انجا انقالب در حقيقت اوج ميگرفته و اينها مى توانس
ــين بن على عليه السالم حركت كنند و اين شواهد فراوانى هم  حس
ــت كه در خصوص زيارت ابى  ــوم هم اين اس در تاريخ دارد نكته س
عبدهللا الحسين عليه اسالم شما روايات را كه نگاه ميكنيد مى بنيد كه 
همه جا ميگويند اگر خطر وجود داشته باشه شما نريد ولى درمورد 
قضاياى زيارت حسين بن على عليه اسالم كه در كامل الزيارات هم 
ــده انجا مى گويند كه حتى اگر احتمال خطر هم مى دهيد برويد  ام
ــود آن هم خيلى نكات   بحث اداب زيارت هم اگر به اين ضميمه بش
قشنگ و ارزشمندى دارد كه مثال اگر كسى ميخواهد برود زيارت ابى 

عبداهللا الحسين عليه اسالم چگونه برود خيلى آداب جالبى دارد كه 
من در آن كتاب اداب سفر به عتبات عاليات بخشى را آوردم از جمله 
انها مثال يكى اين است كه وقتى آنجا مى روند سعى بكنند كه گرسنه 
باشند سعى كنند كه گرد و قبار بر چهره نشسته در آنجا حضور پيدا 
كنند سعى بكنند كه تشنه باشند تا بتوانند كه آن صحنه عاشورا را 
مجسم كنند و خودشون را نزديك تر به عاشورا ببينند رواياتش هم 
مفصل است روايات خيلى قشنگى كه اگر عزيزان  مراجعه كنند به 
آن روايات مى تواند خيلى الهام بخش باشد آنوقت حتى در انجا دارد 
كه كسى امده نزد امام و گفته است  يابن رسول اهللا اينجا افراد ميايند 
سفره هاى آنچنانى مى اندازند و غذا هاى رنگارنگ، حضرت مى فرمود 
ــان به رحمت خدا رفته بود ايا اين كار  اينها يكى از بستگان خودش
را ميكردند ؟ يعنى حتى با اين تعابير امام با افراد صحبت مى كنند 
ــت انجا بايد كامال صحنه  كه وقتى آنجا ميايند جاى اين حرفا نيس
صحنه ى عاشورا باشد و افرادى كه مشرف مى شوند احساس كنند 
آن لحظاتى را كه خودشون در صحنه كربال حضور دارند و كنار ابى 
ــين عليه السالم،  نكته بعدى كه خيلى حائز اهميت  عبداهللا  الحس
است خود شعار هاى عاشوراست كه تمام اين  شعار ها روحيه انقالبى 
ــالمى خصوصا پيروان اهل بيت تزريق مى كند و  را در ملت هاى اس
ــان همين  ــى ديگرى بر ميگرداند به اوطانش انها را با يك مرام و مش
ــعار هيئات من الذله اى كه بر سربند ها مى نويسند و انجا حركت  ش
مى كنند بر روى پيشانى شان مى بندند شعار انقالبى هيات من الذله 
ــخنان ابى عبدهللا عليه السالم   َمْن رأى سلطانًا جائًرا، مستحالًّ  يا س
لحرمات اهللا، ناكًثا لعهد اهللا... لم يُغيِّر عليه بافعل وال قال كان حقيًقا 
ــتمگر را ببيند،  ــه مدخلك كه ادم يك حاكم س ــى اهللا أن يدخل عل
ــنيدم و در مقابل آن نايستد اين حق بر خدا  مى فرمايد از پيامبر ش
ــتمگر را  ــت كه فردا او را همان جايى ببرد كه آن ظالم جبار و س اس
برده است اال وان الدعى ابن الدعى قد ركزنى بين اثنتين، بين السلة 
ــة من رو مخير كردند بين زنده ماندن با ذلت و مرگ با افتخار  والذل

ــتقبال  كه بعد مى فرمايد من مرگ با افتخار را مى پذيرم و از آن اس
ــين از مدينه تا كربال اينها  ــخنان ابى عبدهللا الحس مى كنم  تمام س
ــان را با آن روحيه جهاد دينى و  ــور آفرينى است و انس همه اش ش
ــالمى كامال اشنا مى كند و حتى حوادث بعد از او يعنى  مقاومت اس
ــما از عاشورا كه حركت ميكنيد همراه با كاروان كربال مى آييد به  ش
كوفه و بعد هم به شام و بعد هم اينها برميگردند حاال طبق آن نقلى 
ــه كربال كه مرحوم قاضى طباطبايى  ــال اول امدند ب كه مى گويد س
كه كتابى به نام اربعين نوشته است كه معتقد است همان سال اول 
امدند يا اينكه نه بگوييم برگشتند به مدينه و بعدا امدند به كربال هيچ 
ــيار  فرقى در اين جهت نمى كند عزيزان من اين نقطه از تاريخ بس
نقطه حائز اهميتى است كه بعد از آنهمه جنايتى كه اينها در كربال 
ــين بن على و عزيزانش را در كربال به شهادت رساندن و  كردند حس
با آن وضعيت سر ها را باالى نيزه بردند و اسرى را حركت دادند، من 
ــما عرض ميكنم در  ــى كه درتاريخ تحقيق دارد به ش به عنوان  كس
ــورا تا موقع بازگشت به مدينه  هيچ لحظه اى از لحظات بعد از عاش
يك جا دشمن نتوانست در اهدافش موفق بشود و هيچ يك از اسرى 
ــت اين صحنه ها مثال زينب كبرى را  ذلت را نديد، خيلى عجيب اس
ــد داخل كوفه و آنهمه جمعيت كه اكثرا نظاميان آن  دوره و  مياورن
عصر هستند حضرت سخنرانى مى كند كه طرف مى گويد وقتى لب 
ــاس كردم كه على ابن ابى طالب حرف  ــخن باز كرد من احس به س
ــع سعيك فواهللا ال تمحو  ميزند و بعد هم مى فرمايد كد كيدك واس
ــا و ال تميت وحينا هر حيله اى داريد به كار بگيريد و هركارى  ذكرن
مى توانيد بكنيد بخدا قسم نام مارا نميتوانيد بميرانيد و هرگز وحى 
ــت كه در  را نمى توانيد از بين ببريد اينها همه اش همان چيزى اس
ــم و االن هم كه بحث زيارت  ــورا ما با آن روبه رو بودي ــفه عاش فلس
مطرح مى شود همان هدف است.  ماكه نبوديم زمان ائمه، ما ميرويم 
ــت ائمه معصومين ابى عبداهللا و ائمه ديگر آنجاهم كه ميرويم  خدم
اين زيارت نامه ها را نگاه كنيم اصال بحث مادى نيست زيارت جامعه 
َسالَِة َو ُمْخَتلََف الَْمَالئَِكِة َو  ةِ َو َمْوِضَع الِرّ ُبَوّ َالُم َعلَْيُكْم يَا أَْهَل بَْيِت الُنّ الَسّ
َمْهِبَط الَْوْحِى تا مياد مى گويد و َساَسَة الِْعَباِد َو أَْرَكاَن الِْبَالد خيلى اين 
مضامن مضامين بلندى است بعد مى گويد اللهم انى ذرت هذا االمام 
ــوايم را زيارت مى كنم  مقر به امامه عرفا بحق خدايا من امده ام پيش
درحاليكه كامال اعتراف دارم و مقرم به امامت او و همچنين شناخت 
ــبت به او مى دانم چه اهدافى داشتند ميدانستم چه كارى  دارم نس
مى خواهند بكنند ... ولى واقعا اگر به مفهوم واقعى زيارت ها پى ببريم 
ــول جدى در مردم  ــدف اصلى زيارت را بفهميم انوقت يك تح و ه
ــرد اصال خود زيارت هدفش تحول روحى و اخالقى  ايجاد خواهد ك
ــده برگردند اين تحول را به ديگران منتقل  ــت، مردم متحول ش اس
كنند و ديگران هم در جامعه برگردند به اغوش اسالم  از اين تحول 
ــره بگيرند خب حاال در اين ميان ظرفيت هاى بزرگى داريم چند  به
ميليون در سال به مشهد مى روند، چند ميليون در سال زيارت اين 

امام زادگان محترم در خود كشور ما مى روند و  مشرف مى شوند؟
 حج هم و زيارت مدينه منوره و قبر پيامبر و قبر ائمه بقيع و حضرت 
زهرا سالم اهللا عليها اينها را ببينيد چقد عزمت دارد انوقت االن امده 
ــه دارد پيدا ميكند زمان  ــگاه خودش را رفته رفت ــث اربعين جاي بح
ــردم اصال اجازه نميداد  ــدام بنده خودم آن موقع ها پيگيرى ميك ص
كسى اربعين به راهپيمايى و پياده روى اقدام بكند مى دانست يعنى 
چه، قاطع جلوى زيارت اربعين را گرفته بود به شدت و حاال در اين 
چند ساله با همكاريى كه بحمدهللا مردم عزيز و فداكار ما داشتند و 
دارند تبديل شد به بزرگترين اجتماع بشرى حال خود انها هر سال 
ميگفتند تا 24، 25 ميليون حاال ما بگوييم همين 15 تا 20 ميليون 

هم اگر باشد اين جمعيت در هيچ جاى جهان سابقه ندارد.

ــى در ديدار با  اقاى دكتر صالح
رييس ومسوالن كميته فرهنگى 
و آموزشى ستاد مركزى اربعين 
ــندى از تدابير  ــراز خرس ــينى با اب حس
ــزى وكميته  ــتاد مرك ــاى س و برنامه ه
ــى اربعين حسينى،  فرهنگى و آموزش
ــردن آيين و  ــت : از ايرانى ك بيان داش
سنت هاى اربعين در عراق بايد اجتناب 

شود. 
ــى در ديدار با رييس  اقاى دكتر صالح
ــوالن كميته فرهنگى و آموزشى  ومس
ــينى با ابراز  ــتاد مركزى اربعين حس س
ــندى از تدابير و برنامه هاى ستاد  خرس

ــى  ــزى وكميته فرهنگى و آموزش مرك
اربعين حسينى،  بيان داشت : از ايرانى 
كردن آيين و سنت هاى اربعين در عراق 

بايد اجتناب شود.
ــاد  معاون فرهنگى وزارت فرهنگ وارش
ــالمى در ادامه گفتند: ما در مراسم  اس
ــفره غذا مردم  اربعين فقط ميهمان س
ــتيم، بلكه ميهمان  ــريف عراق نيس ش
ــان هم هستيم،  ــفره هاى سنت ايش س
ــنت ها را پاس داشت و از  لذا بايد اين س

ايرانى كردن آنها اجتناب شود.
ــر صالحى گفت:  ما گاهى به دليل  دكت
عدم شناخت فرهنگ و سنت هاى مردم 

ــروز مى دهيم كه به  عراق  رفتارهايى ب
رغم همه تالش ها به اختالف و واگرايى 

دامن مى زند.
 ما بايد از رهگذر مراسم با شكوه اربعين 
به اتحاد  پيروان اهل بيت (ع) بلكه همه 

مسلمانان كمك كنيم.
ــان با تاكيد بر درك درست شرايط   ايش
ــاس منطقه و عراق ،  اتخاذ تدابير  حس
ــه با  ــب در مواجه ــاى مناس و راهبرده
ــده  را ضرورى  ــا ش ــيب هاى احص آس
ــتند.  آقاى دكتر صالحى انتخاب  دانس
هر راهبردى نيازمند ايجاد مفاهمه  همه 
عناصر و متوليان و كارگزاران بر اصول و 
ــت  تا بر اساس آن مبانى اين  امورى اس

حركت بزرگ تبيين وتدوين شود.
ــاى وزارت  ــمردن ظرفيت ه وى با برش
ــا دارا بودن  ــالمى ب فرهنگ واردات اس
ــى  ــاى تخصص ــا و ظرفيت ه معاونت ه
در  ــط  مرتب ــى  مردم ــازمان هاى  س و 

ــرى، آمادگى  حوزه هاى فرهنگى و هن
كامل در پشتيبانى از برنامه ها واقدامات 

فرهنگى و هنرى را  دارد. 
ــالم  االس ــت  حج ــدار  دي ــن  اي در   
ــس كميته فرهنگى  دكتراحمدى ريي
ــى با ارايه گزارشى از برنامه ها  و آموزش
ــت هاى فرهنگى و  ــات و سياس و اقدام
ــكل گيرى ستاد  ــى به روند ش آموزش

ــى،  بر  ــزى و كميته هاى تخصص مرك
ــتن  ــت اصولى، مردمى نگهداش سياس
ــاى  ظرفيت ه از  ــتفاده  واس ــن  اربعي
دستگاه ها و نهادها در هدايت و پشتيبانى 
مراسم تاكيد كرده و از حمايت و حضور  
معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــالمى در كميته فرهنگى و آموزشى  اس

تقدير كرد.

جوانان فاضل بايستى در قالب هنر، شعر، ادبيات، سفرنامه نويسى، عكس، فيلم
 و امثال اينها كارهاى جدى كنند و حماسه اربعين را به تصوير بكشند

حجت االسالم والمسلمين قاضى عسكر: در گفت و گو با رييس سازمان حج و زيارت

معاون فرهنگى وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى:

از ايرانى كردن آيين و سنت هاى اربعين 
در عراق بايد اجتناب شود. 

ادامه در صفحه8

تسهيل در امور تردد زائران از مرزها

آقاي دانايي فر سفير جمهورى اسالمى ايران درعراق 
در نشست شوراي برنامه ريزي و هماهنگي بعثه مقام 
معظم رهبري و سازمان حج وزيارت با تشريح وضعيت 
ــي و امنيتي عراق ، تحوالت در بغداد و منطقه  سياس
ــتان عراق همچنين مهم و موفقيت آميز بودن  كردس
عمليات آزاد سازي فلوجه گفت: با اين پيروزي مردم 
ــتخوان هاي جريان  ــته شدن اس عراق صداي شكس

ــرايط براي آزاد سازي  ــنيدند و ش نظامي داعش را ش
موصل فراهم شده است.

نماينده دستگاه ديپلماسي كشورمان دربغداد با اشاره 
ــده براي برگزاري هر چه بهتر  به تدابير پيش بيني ش
ــكوه تر مراسم اربعين حسيني و ورود و خروج  و با ش
ــف افزود: با هماهنگي  ــران ايراني از مرزهاي مختل زائ
ــور عراق  ــورت گرفته با دو وزارتخانه خارجه و كش ص

انتظار مي رود امسال در بيست نقطه از كشورمان براي 
زائران اربعين رواديد صادر شود.

ــورمان درعراق از احتمال راه اندازي موقت  سفير كش
دو مرز جديد براي تسهيل در تردد زائران اربعين خبر 
ــتفاده از سامانه سماح براي ثبت نام از زائران  داد و اس
و صدور رواديد سفر به عراق را اقدامي مثبت توصيف 

كرد.

مراكز صدور ويزا براي زائران اربعين افزايش مي يابد
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درستاد مركزى اربعين نگاهى كه به بحث فرهنگى
 وجود دارد، نگاه زيربنايى و محورى است

ــا و حوزه هاى مختلف  ــران كارگروه ه ــس و اعضا و مدي ريي
ــينى (ع) به منظور  ــى اربعين حس كميته فرهنگى و آموزش
ــا و چگونگى  ــرفت برنامه ه ــى آخرين وضعيت و پيش بررس
ــاير بخش ها و كميته ها با  ــام گرفته و هماهنگى با س ــات انج اقدام
ــتركى را با حضور آقاى دكتر  ــه  مش ــور جلس حضور در وزارت كش
ذوالفقارى رييس ستاد مركزى اربعين حسينى كشور و آقاى مجيد 
آقابابايى دبير ستاد مركزى اربعين حسينى و چند تن از كارشناسان 

ستاد مركزى تشكيل دادند.
ــه گزارش  ــه فرهنگى با اراي ــه رييس كميت ــن جلس ــداى اي در ابت
ــات  ــوراى برنامه ريزى و جلس ــكيل ش از اقدام ها و برنامه ها به تش
هم انديشى با مشاركت اساتيد و كارشناسان و صاحب نظران جهت 
بررسى مسايل فرهنگى و آموزش اربعين 94 پرداخت، گفت: حاصل 
اين نشست ها منجر به تدوين راهبرها و برنامه اربعين 94 و تشكيل 
ــورا و  كارگروه هاى تخصصى گرديد و در مجموع 11 كارگروه؛ 4 ش
10 حوزه فعاليت با تعيين مسئول و اعضا، فعال شدند. از جمله آنها، 
ــكيل اتاق فكر، هيئت علمى هم انديشى ها و همايش ها، شوراى  تش
راهبرى فعاليت قرآنى، شوراى راهبرى فعاليت هاى زنان، گروه رسانه 
و فضاى مجازى، گروه امور بين الملل، گروه مبلغان، قرارگاه برگزارى 
ــى، گروه كودك و نوجوان، گروه راويان، گروه  ــم، گروه آموزش مراس

ياوران معنوى اربعين، گروه محصوالت فرهنگى است.
آقاى احمدى با بيان سياست كميته مبنى بر مشاركت همگانى در 
ــتيبانى امور فرهنگى گفت: مسئوليت بسيارى از شوراها  اداره و پش
ــده  ــته ش ــتگاه هاى مختلف گذاش و گروه ها بر عهده نهادها و دس
ــت تا از ظرفيت ها و توانايى هاى آنها در اجراى برنامه ها استفاده  اس
ــئوليت ساماندهى و  ــان در اين خصوص از واگذارى مس شود. ايش
ــازمان اوقاف و امور  اعزام مبلغان به معاونت فرهنگى و اجتماعى س
ــه، راهبرى محصوالت فرهنگى و تبليغى به معاونت فرهنگى  خيري
ــهردارى تهران، برگزارى مراسم به هيئت رزمندگان  و اجتماعى ش
ــكل هاى قرآنى  ــالم، راهبرى فعاليت هاى قرآنى به اتحاديه تش اس

ــوراى اسالمى شهر تهران در ديدار با  اسالمى و عضو ش
رئيس كميته فرهنگى و آموزشى اربعين و چند تن از مسئوالن 
ــر و برنامه هاى فرهنگى  ــكر از اقدام ها، تدابي اين كميته با تش
ــينى، بر ضرورت توجه به حفظ سالمت و صيانت  اربعين حس

از سنت هاى خوب و ارزشمند اربعين حسينى تاكيد كردند 

دكتر احمد مسجد جامعى وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــهر تهران در ديدار با رئيس كميته  ــوراى اسالمى ش و عضو ش
فرهنگى و آموزشى اربعين و چند تن از مسئوالن اين كميته با 
تشكر از اقدام ها،  تدابير و برنامه هاى فرهنگى اربعين حسينى، 
بر ضرورت توجه به حفظ سالمت و صيانت از سنت هاى خوب 

و ارزشمند اربعين حسينى تاكيد كردند.
وى بيان داشت نبايد طورى رفتار كنيم كه مردم عراق كه سالها 
ــان را وقف اين آيين و مراسم كرده اند احساس  همه زندگيش

كنند ما دنبال تامين منافع خودمان هستيم
وى همچنين گفتند: با توجه به شرايط و نياز ها، اولويت نخست 
برنامه هاى كوتاه مدت حوزه فرهنگى را توجه و اهتمام به حوزه 
فرهنگ عمومى مانند: فرهنگ بهداشت، فرهنگ سفر، فرهنگ 

زيارت، فرهنگ تغذيه و فرهنگ عزادارى مصروف نمايد.
ايشان در ادامه ثبت و ضبط  اين واقعه بزرگ و مهم را از ديگر 
ــتعد و  ــت  و گفت براى اين كار بايد افراد مس ضرورت ها دانس
توانمند و با انگيزه وارد شوند و دنبال بردن كسى براى اين امور 
ــته  ــيم. و اگر بخواهيم آثار ماندگار و فاخر و اثربخش داش نباش

باشيم بايد كارها دلى و همراه با معنويت باشد.
عضو شوراى اسالمى تهران با توجه به ظرفيت ها و مجموعه هاى 
ــورت گرفتن از آنها براى ارتقا و  فرهنگى در نجف و كربال،  مش
ــتار تعامل بيشتر  ــت را مورد تاكيد قرار داد و خواس اقدام درس

كميته فرهنگى با اين مجموعه ها شد.
ــينه هاى قديمى ايرانيان درعتبات  در ادامه گفتند احياى حس
ــوى مردم  ــاخت اين نوع بناها از س عاليات و احياى فرهنگ س
ــازنده و يكى از اقدام هاى اساسى  ــهرهاى ايران را اقدامى س ش
براى رفع مشكالت اسكان و سفر زائران در طول سال و به ويژه 

ايام اربعين دانست.
در اين ديدار حجت السالم دكتراحمدى رئيس كميته فرهنگى 
ــتاد مركزى  ــكل گيرى س ــى از روند ش اربعين با ارائه گزارش
ــا و برنامه هاى  ــى آن به اقدام ه ــن و كميته هاى تخصص اربعي
5 و 95 پرداخت  ــى اربعين در سال 94 4كميته فرهنگى و آموزش
ــودن، اجتناب از  ــوزه همانند، مردمى ب ــت هاى اين ح و سياس
تصديگرى، جلب مشاركت هاى همه سازمان ها و دستگاه هاى 
ــب ،   ــاخت هاى  مناس ــى در برنامه ريزى ، ايجاد زير س فرهنگ
ــتيبانى از اقدام هاى مردمى و صيانت از اين آيين بزرگ با  پش
ــت دينى،  كانونى بودن  ــد بر تقويت و محوريت و مرجعي تاكي
ــش مردم عراق به عنوان ميزبان و احترام به حاكميت عراق  نق
ــز تكريم مردم عراق و  ــدم مداخله در اجراى برنامه ها و ني و ع
ــنت ها و فرهنگ آن ها و رفع آسيب ها و استفاده از ظرفيت  س

نخبگان و صاحب نظران را تشريح كردند.

به نظر ما فرهنگ زيربناى همه فعاليت هاست و مغز و قلب اربعين در حوزه فرهنگى 
بايد تحقق پيدا كند.

در هر عرصه هم تا اين حوزه سـامان نيابد، سـاير حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و 
آموزشـى هم سـامان نخواهد يافت.تجربه ما همين را تأييد مى كند. اگر اين اصل 
و ى ج ى ى وز ير ب ي ن وز ين م ر ر وزر ير ب ي ن وز ين م ر ر ر
پايه اى درست شود اصول اخالقى در حوزه سياست، اقتصاد و اجتماع هم اصالح و 

اسالمى خواهد شد.

كشور، راهبرى امور زنان به شورايى مركب از نمايندگان 7 دستگاه 
ــتگاه خبر داد  ــورايى مركب از نمايندگان 8 دس و امور جوانان به ش
ــت: ما براى انجام فعاليت هاى فرهنگى زايران ايرانى در عراق،  و گف
ــئوالن كميته فرهنگى در عراق و  همه اقدامات و برنامه ها را با مس
ــالم و المسلمين اباذرى رايزن محترم جمهورى  جناب حجت االس
ــت هاى اصولى  ــالمى ايران در عراق هماهنگ مى كنيم و سياس اس
ــراق احترام به حاكميت  ــه فرهنگى در انجام فعاليت ها در ع كميت
دولت عراق، تقويت مرجعيت دينى و تكريم مردم عراق و تجليل از 
ــعبى مى- مدافعان امنيت و ارضى عراق به ويژه قهرمانان حشدالش

باشد.
ــى اربعين با اعالم انتشار هفته نامه  رييس كميته فرهنگى و آموزش
اربعين به عنوان پل ارتباطى بين كميته و فعاالن اربعين و نخبگان 
و موسسه ها و سازمان هاى مردم نهاد ياد كردندو خواستار مشاركت 

و مساعدت همه دستگاه ها و فعاالن در انتشار اين نشريه شدند.
ــى از ديگر  ــانى در حوزه فرهنگ ــار بولتن هاى ويژه اطالع رس انتش
ــر اولين شماره آن را دادند.  اقداماتى بود كه آقاى احمدى مژده نش
اين بولتن از سوى گروه رسانه و فضاى مجازى تهيه و منتشر مى-

شود.
ــت، دكتر نائينى قائم مقام معاون فرهنگى و اجتماعى  در اين نشس
شهردارى تهران و رييس گروه محصوالت فرهنگى و تبليغى و عضو 
ــى، سركار خانم دكتر الله افتخارى رييس  كميته فرهنگى و آموزش
شوراى راهبرى فعاليت هاى بانوان و عضو اتاق فكر كميته فرهنگى 
ــرو رييس گروه رسانه و  ــيدمحمدرضا خوش ــى و دكتر س و آموزش
ــى، حجت  فضاى مجازى و عضو اتاق فكر كميته فرهنگى و آموزش
ــالم مرادى؛ نماينده جامعه المصطفى و عضو كميته فرهنگى و  االس
ــى سردار طهماسبى قائم مقام رييس قرارگاه فرهنگى سپاه  آموزش
ــالمى و عضو كميته فرهنگى و آموزشى آقاى  ــداران انقالب اس پاس
موسوى نماينده صدا و سيما در كميته فرهنگى و آموزشى، هاشمى 
ــوراى  ــئول دبيرخانه ش ــكل هاى قرآنى و مس نماينده اتحاديه تش

ــالم نورى نماينده  ــرى فعاليت هاى قرآنى اربعين، حجت االس راهب
سازمان اوقاف و امور خيريه در كميته فرهنگى و آموزشى اربعين و 
حجت االسالم و المسلمين عبدالعلى ابراهيمى معاون امور استان هاى 
شوراى سياست گذارى ائمه جمعه و عضو كميته فرهنگى و آموزشى 
ــايل فرهنگى و آموزشى  به طرح ديدگاه ها و نظرات خود درباره مس

اربعين پرداختند.
و در ادامه دكتر ذوالفقارى معاون وزير كشور و رييس ستاد مركزى 
اربعين حسينى با تشكر از اقدام ها و برنامه ها و فعاليت هاى كميته 

ــى به نقش كانونى فرهنگى در همه فعاليت ها و  فرهنگى و آموزش
عرصه اشاره كرد و گفت در ستاد مركزى اربعين نگاهى كه به بحث 
ــت، به نظر ما  ــى وجود دارد يك نگاه زيربنايى و محورى اس فرهنگ
ــت و مغز و قلب اربعين در حوزه  فرهنگ زيربناى همه فعاليت هاس

فرهنگى بايد تحقق پيدا كند.
در هر عرصه هم تا اين حوزه سامان نيابد، ساير حوزه هاى اقتصادى، 
ــامان نخواهد يافت.تجربه ما همين را  ــى هم س اجتماعى و آموزش
ــت شود اصول اخالقى در  تأييد مى كند. اگر اين اصل پايه اى درس

حوزه سياست، اقتصاد و اجتماع هم اصالح و اسالمى خواهد شد.
رييس ستاد مركزى اربعين با اشاره به اهميت جايگاه واالى مراسم 
اربعين حضرت سيدالشهداء گفت: ما براى ثواب كيسه ندوخته ايم، 
ــرت نگرديم،  ــا مديون زايران حض ــق دهد كه م ــر خداوند توفي اگ

شكرگزار خواهيم بود.
ايشان با يادآورى نقش هنر در ماندگارى اين مراسم، خواستار توليد 
آثار هنرى فاخر و با كيفيت مطلوب به ويژه در حوزه سرود خواستار 

برگزارى سوگواره ها به منظور گردآورى آثار هنرى و فرهنگى شد.
ــت راهبردى ستاد مبنى بر  ــاره به سياس ــور به اش معاون وزير كش
ساماندهى از مبدأ زايران اربعين حسينى است، گفت: اين سياست 
ــازوكارهاى آن نيز با هماهنگى استانداران و كميته  ابالغ شده و س
ــور از كليه كميته ها  ــت. براى همين منظ اعزام در حال تدوين اس
ــوزه آموزش و  ــود در ح ــا و انتظارات خ ــد تا نيازه ــت ش درخواس
اطالع رسانى را تهيه و به كميته فرهنگى و آموزشى ارايه كنند تا در 
ــته آموزشى كميته گنجانيده و از مبادى حركت زايران در همه  بس

حوزه ها توجيه شوند.
ــتاد مركزى اربعين به همه كميته ها توجيه نمود كه جز  رييس س
ــد، از تمركزگرايى اجتناب  ــواردى كه ضرورت ايجاب مى-كن در م
ــتان ها و با مشاركت همه نهادها و دستگاه ها و  كنند و كارها به اس
سازمان هاى مردم نهاد واگذار شود. و در ستاد به امر سياست گذارى، 

هدايت و نظارت پرداخته شود.  

دكتر ذوالفقارى رييس ستاد مركزى اربعين حسينى (ع):
در ديدار اعضا و مديران بخش ها و حوزه ها و مختلف كميته فرهنگى و آموزش اربعين

دكتر مسجد جامعى عضو شوراى اسالمى شهر تهران:

اولويت اول و فعلى
 در حوزه فرهنگى اربعين
بايد فرهنگ عمومى باشد

آقاى رييسى اظهار داشت: اربعين يك مزيت براى جهان اسالم و جامعه 
ــالمى است، به همان دليل و جهتى كه سخت مورد تهديد مخالفان  اس
ــكوه در مراسم اربعين جلوه گر  ــت كه نمى خواهند اين عظمت و ش اس
ــت تا از رهگذر آن  ــالمى نيز سخت به آن نيازمند اس ــود. جامعه اس ش
بسيارى از چالش ها و تفرقه ها و مشكالت جهان اسالم را مرتفع سازد.

ــى در عراق كه به امر  ــعبى و مقاومت مردم ــر اربعين نبود حشدالش اگ
ــتانى شكل گرفته، ايجاد نمى شد.  مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا سيس
ــهداء (ع) الهام گرفته شد كه  همه اينها از منبع عظيم حضرت سيدالش

اربعين آن را برجسته و زنده نگه داشته است.
ــكوهمند اربعين  ــم و آيين ش ــر مزيت هاى متعدد مراس ــان با ذك ايش
ــان كرد و گفت:  ــى از جلوه هاى آن را امنيت ملى بي ــينى (ع) يك حس
اربعين صرف يك رابطه عاطفى نيست. شكل دهنده يكى از مولفه هاى 
ــوى ديگر اين زيارت براساس  ــت و از س ــالم اس مهم امنيت جهان اس
ــالمى بن مايه همه مسايل اجتماعى و امنيتى و فكرى و  آموزه هاى اس
ــد. آنچه دشمن نمى خواهد زيارت به  ــازى مى باش اعتقادى و تصميم س

اين معناست.
ــت اندركاران فرهنگى  ــالم و المسلمين رييسى حضور دس حجت االس
اربعين در كنار مضجع نورانى و شريف حضرت رضا (ع) را باعث خير و 

توليت آستان قدس رضوى:
اربعين پرچمى است تا عاشورا گم نشود.

در ديدار مسوول كميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين با توليت 
آستان مقدس عباسي (عليه السالم) در خصوص همكاري هاي 

فرهنگي بِعثه مقام معظم رهبري و عتبه عباسي فت وگو شد.
ــالم و المسلمين دكتر حميد احمدي  در اين ديدار حجت االس
آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي گسترش همكاري هاي 

فرهنگي و مذهبي با عراق اعالم كرد.
ــوول كميته  ــلمين دكتر احمدي مس ــالم و المس ــت االس حج
فرهنگي آموزشي ستاد اربعين در ادامه با ارائه گزارشي از مراسم 
ــال گذشته، تمهيدات وزارت كشور جمهوري اسالمي  اربعين س
ــكوه تر اين مراسم تشريح كرد  ايران را براي برگزاري هرچه باش
و گفت: امسال در يك برنامه منسجم آموزشي، همه روحانيون 
ــاجد در قالب ياوران اربعين حسيني به كار  و ائمه جماعات مس
گرفته شده اند تا آموزش هاي الزم را در اختيار زائراني قرار دهند 

كه در اربعين حسيني قصد عزيمت به عتبات عاليات را دارند.
ــتاداربعين، اعزام مبلغان  ــوول كميته فرهنگي آموزشي س مس
ــراي راهنمايي،  ــي و عربي را ب ــلط به زبان هاي فارس ديني مس
خدمت رساني و پاسخ به سواالت شرعي زائران از جمله اقدامات 
ــتاد برگزاري مراسم اربعين در ايران برشمرد و گفت: تقويت  س

مرجعيت ديني و تقويت دولت عراق از اصول راهبردي جمهوري 
اسالمي ايران است.

ــدي به ترغيب زائران براي خروج زودهنگام از عراق و  دكتراحم
ــهرهاي سامرا و كاظمين در اربعين گذشته  هدايت زائران به ش
در راستاي تالش براي كاستن از تجمع زياد در كربال اشاره كرد 
ــانى به گمشدگان را از ديگر  و راه اندازي 250 مركز كمك رس
ــت كه براي كمك به برادران عراقي در مديريت  اقداماتي دانس

استقبال از زائران، انجام پذيرفت.
سيد محمد االشيقر توليت آستان مقدس عباسي (عليه السالم) 
ــور هيات ايراني در  ــنودي از حض ــم در اين ديدار با ابراز خش ه
كربال، آمادگي اين عتبه را براي همه گونه همكاري با بعثه مقام 

معظم رهبري در خدمت رساني به زائرن اعالم كرد.
ــيقر ابراز اميدواري كرد در آينده اي نزديك  ــيد محمد االش س
ــفر كند و به زيارت علي ابن موسي الرضا  ــهد مقدس س به مش

مشرف شود.
ــي در عين حال از همكاري و نظم  توليت آستان مقدس عباس

زائران ايراني هنگام تشرف به كربال قدرداني كرد.

در ديدار مسوول كميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين 
با سيد محمد االشيقر توليت آستان مقدس عباسي (عليه السالم)مطرح شد

تقويت مرجعيت ديني و تقويت دولت عراق از اصول راهبردي 
جمهوري اسالمي ايران است.

ادامه از صفحه اول

بركت اين جريان دانست و باعث تقويت مودت با اهل بيت (ع) ذكر 
كرد و مودت را نقطه ارتباط و ايجاد گفتمان نو در جهان دانست.

ــه سال از آغاز نبرد جريان مقاومت و مردم عراق با داعش و  بيش از س
جريان تَكفيري در كشورشان مي گذرد. در اين سالها شهداي زيادي از 

افراد نظامي و حتي غير نظامي تقديم اسالم شده اند.
عراق در اين سالها عالوه بر مقابله رو در رو با داعش در ميدان هاي نبرد، 
درگير حمالت گوناگون تروريستي نظير آنچه هفته گذشته در كراده 

بغداد رخ داد نيز بوده است.
ــور عراق باعث شده تا  اين درگيري ها و حجم باالي مجروحان در كش
وزارت بهداشت عراق اقدام به راه اندازي واحدهاي سيار انتقال خون براي 

مديريت اوضاع بحراني كند. يكي از اين واحدهاي سيار خون گيري در 
بين الحرمين و مقابل حرم حضرت اباالفضل العباس(عليه السالم) قرار 
ــد انفجار كراده در رزوهاي پاياني ماه رمضان اتفاق افتاد اما  دارد. هرچن
زائران ايراني و غير ايراني نيز همراه مردم روزه دار عراقي مقابل اين واحد 
سيار صف كشيدند و خونشان را براي كمك به مجروحان هديه كردند.

ــته است. مسئوالن  پس از ماجراي كراده، اين واحد نيز فعاليتي نداش
عراقي مي گويند كه خون گيري واحدهاي سيار در زمان احتياج انجام 

خواهد شد.

اهداي خون  در بين الحرمين براي مجروحان نبرد با داعش و حوادث تروريستي
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زيارت رفتن و زيارتنامه خواندن، نوعي عبادت 
ــت بنده به  ــوب مي شود و جنبه بازگش محس
سوي خدا، خودسازي و تزكيه و تهذيب نفس 

دارد.
ــه اي با موضوع:  ــت اهللا ابراهيم اميني درمقال آي
زيارت وآداب آن آورده است : در تحقق زيارت، 
همين اندازه كافي است كه زائر به قصد زيارت و 
تعظيم زيارت شونده، در زيارتگاه حضور يابد و 
خواندن زيارتنامه شرط قبولي زيارت نيست. 
ــكان مقدس نماز يا  ــر مي تواند در آن م زائ

ــونده اهدا كند. او مي تواند  ــرآن بخواند و ثوابش را به روح زيارت ش ق
ــيند و با  ــه اي بنش ــاير مؤمنان دعا كند و در گوش براي خودش و س

خداي خويش خلوت كند.

در آداب زيارت، مطالبي در كتب ادعيه نوشته شده است كه مي توانيد 
بدانها مراجعه كنيد. در اين رابطه به چند نكته مهم اشاره مي كنيم:

*آداب زيارت
نكته اول: زيارت يك عبادت است و در قبولي عبادت، قصد قربت و 
جلب رضاي خداي متعال، شرط الزم است. اگر زائر به منظور عرض 
ــكالت زندگي به زيارت مي رود، بايد توجه  حاجت و اميد به حل مش
ــكالت در اختيار خداي  ــته باشد كه به هر حال، كليد حل مش داش
ــل به امام(ع) يا پيامبر(ص)، جز واسطه گري  سبحان است و از توس
ــفاعت، كاري ساخته نيست و در نهايت، حل همه مشكالت در  و ش

اختيار خداي قادر متعال است.
ــناخت و معرفتي است  نكته دوم: ارزش زيارت زائران، به مقدار ش
ــيار  ــد و از اين جهت، زائران بس ــونده دارن ــه زيارت ش ــبت ب كه نس
متفاوت اند. بنابراين، زائر بايد در شناخت هرچه بهتر و صحيح تر 
ــت كه در  ــونده اش تالش كند و اين همان اس زيارت ش
احاديث به عنوان «عارفاً بحقه» از آن ياد شده است.

نكته سوم: زيارت، يك سفر معنوي و روحاني 
ــت. زائر بايد قبل از سفر و در حال سفر،  اس
همواره به اين نكته توجه داشته باشد كه 
ــفر معنوي و عبادي و به ديدار  به يك س
امامي مي رود كه بر ظاهر و باطن او آگاه 

است.

*توجه به معاني زيارتنامه ها
ــي گفت  وگو با  ــه  خواني نوع زيارتنام
شخص زيارت  شونده است. بنابر اين، 
ــي صحبت  ــد بداند با چه كس ــر باي زائ
مي كند و چه مي گويد و از او چه انتظاري 
ــق ضوابط  ــر طب ــته هايش ب دارد و خواس
اسالمي، صحيح است يا نه؟  اگر زيارتنامه 
را به زبان عربي مي خواند بايد در معاني آن 
ــته باشد. خواندن يك  نيز دقت و توجه داش
زيارتنامه كوتاه با حضور قلب و توجه به معاني 

يك  خواندن  بر  آن، 
ــي  ــه طوالن زياتنام
ــه به  ــدون توج و ب
معاني، ترجيح دارد 
و آموزنده تر است.

ــام  ــارت ام در زي
 ( ع ) ــين حس

مي خوانيم:
ــا عبداهللا  ــا اب ي
ــك  ان ــهد  اش
تشهد مقامي و 
تسمع كالمي 

و انك حي عند ربك ترزق فاسأل ربك و ربّي في قضاء حوائجي. (1)
ــاهده مي كني  ــهادت مي دهم كه تو جايگاه مرا مش اي ابا عبداهللا! ش
ــتي و از آن مقام  ــنوي و نزد پروردگارت زنده هس ــرا مي ش و كالم م
عالي، روزي مي گيري. از پروردگارت و پروردگار من در برآورده شدن 

حاجتم، تقاضا كن.
در زيارت اميرالمؤمنين(ع) نيز مي خوانيم:

ــولك و على  ــم اني عبدك و زائرك متقرباً اليك بزيارة اخي رس الله
ــاه و زاره و انت خير مأتي و اكرم مزور  ــي و مزور حق لمن ات كل مأت
ــئلك يا اهللا يا رحمن و... ان تصلي على محمد و آل محمد و ان  فاس
تجعل تحفتك اياي من زيارة أخى رسولك فكاك رغبتي من النار و 
ان تجعلني ممن يسارع في الخيرات و يدعوك رغباً و رهباً و تجعلني 

من الخاشعين.(2)
ــتم. به منظور تقرب به تو، به زيارت  خدايا! من بنده تو و زائر تو هس
برادر رسولت (علي) آمده ام و هر زائري حقي بر زيارت شونده اش دارد 
و تو بهترين زيارت  شونده  هستي. خدايا! از تو تقاضا دارم كه بر محمد 
و آل محمد درود بفرستي و تحفه مرا در زيارت برادر رسولت، آزاديم 
از آتش دوزخ قرار بدهي و مرا از جمله كساني قرار دهي كه در انجام 
كارهاي خير، پيش  قدم  باشند و از روي رغبت و ترس، تو را بخوانند 

و مرا از جمله خاشعين قرار دهي.

*چند نكته مهم در زيارت امام حسين(ع)
1.  اقرار زائر به اينكه امام حسين(ع) در عالم برزخ، زنده است و زائر 

خود را مشاهده مي كند و كالمش را مي شنود؛
2.  زائر از امام(ع) تقاضا مي كند كه برآورده شدن حاجاتش را از خدا 

بخواهد و در اين جهت، خدا را همه كاره مي داند.
*چند نكته مهم و آموزنده در زيارتنامه حضرت علي(ع)

1.  زائر، خودش را بنده خدا و زائر او معرفي مي كند؛
2. زائر، هدف از زيارتش را تقرب به خدا بيان مي كند؛

3. اداي حق زائر نيز بر عهده خداست؛
ــود از اين زيارت را اين موارد مي داند: «درود خدا  ــر، پاداش خ 4.  زائ
ــر پيامبر(ص)، آزادي از عذاب دوزخ، توفيق بر انجام كارهاي خير و  ب

تقاضاي توفيق به اينكه از خاشعان در برابر خدا باشد».
با توجه به نكات پيش گفته، روشن شد كه محتواي زيارتنامه ها، اموري 
ــت و زائر بايد به آنها توجه و عنايت داشته باشد و  مهم و آموزنده اس
ــتي نيست و  خواندن زيارتنامه ها بدون توجه به معاني آنها، كار درس

توقع ثواب هاي مقرر بر چنين زيارت هايي، انتظاري بي جاست.

*عمل امام به احكام در زيارتنامه ها
يكي از موضوع هاي مهمي كه در زيارتنامه ها آمده است، شهادت زائر 
ــت كه امام، نسبت به انجام وظايف ديني، ملتزم و  به اين مطلب اس
ــت، براي نمونه در  ــواري آنها را تحمل مي كرده اس جدي  بوده و دش

زيارت امام حسين(ع) آمده است:
السالم عليك يا موالي يا ابا عبداهللا و رحمة اهللا و بركاته. اشهد انك 
قد اقمت الصالة و آتيت الزكوة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر 
ــدت في اهللا حق جهاده و صبرت  ــوت الكتاب حق تالوته و جاه و تل
ــباً حتى اتاك اليقين... اتيتك يا موالي يابن  االذى في جنبه محتس
رسول اهللا، عارفاً بحقك موالياً الوليائك معادياً العدائك و مستبصـراً 
بالهدى الذي انت عليه، عارفاً بضاللة من خالفك، فاشفع لي عند ربك.
ــالم بر تو اي موالي من، اي ابا عبداهللا؛ رحمت و بركات خدا  (3) س
بر تو باد. شهادت مي دهم كه تو نماز را برپا داشتي و زكات اموالت را 
ــت كردي؛ امر به معروف و نهي از منكر نمودي؛ كتاب خدا را  پرداخ
همان گونه كه بايد و شايد، قرائت كردي و در راه حق به طور شايسته 
جهاد كردي و در راه خدا و براي انجام وظيفه، آزار و اذيت ها را تحمل 
ــوي تو آمدم اي موالي من يابن  ــودي... (تا اينكه مي گويي) به س نم
ــتم. با دوستان  ــول اهللا! در حالي كه زائر تو و عارف به حقت هس رس
ــتم. به هدايتي كه تو پيشواي  ــت و با دشمنانت دشمن هس تو دوس
ــي مخالفانت آگاهم. پس نزد  ــتي، بصيرت يافتم و به گمراه آن هس

پروردگارت از من شفاعت كن.
خواننده محترم توجه دارد كه امور مذكور در اين زيارتنامه، از جمله 
احكام مهم اسالمي است كه زائر شهادت مي دهد كه امام حسين(ع)، 
آنها را به بهترين شكل، در حدي كه به مقام يقين رسيده، انجام داده 
است. زائر در پايان اين سخن به امام عرض مي كند: «يابن رسول اهللا! 
ــمنانت  من به زيارت تو آمده ام؛ در حالي كه به حق تو آگاهم؛ با دش

«منتخب كامل الزيارات» گزيدة رواياتى است كه در فضيلت و آداب زيارت امام حسينعليه السالم نقل شده اند. اين 
روايات از كتاب شريف «كامل الزيارات»، تأليف ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قمى (متوفى 368 قمرى)، 
معروف به «ابن قولويه» گزينش شده و در چهار بخش «مژدة شهادت»، «فصل سوگوارى»، «در كوى جانان» و «خاك 

قدسى» و در قالب 72 روايت سامان گرفته است. 
كتاب «كامل الزيارات» كه در موضوع زيارات پيامبر و خاندان مطهرشعليهم السالم تأليف شده، تنها كتابى است كه از 
ميان تأليفات متعدد ابن قولويه قمى، بر جاى مانده و به دست ما رسيده است. اين كتاب در طول صدها سال، منبعى 
استوار و معتبر براى نقل روايات و توثيق راويان بوده و مجموعه هاى بزرگ حديثى شيعه هيچ گاه از استناد به آن و 
ــده است كه بيش از نيمى از آن، يعنى  ــت بخش تنظيم ش نقل رواياتش، بى نياز نبوده اند. كامل الزيارات در صد وهش

هشتاد و سه بخش، به روايات مربوط به فضيلت و آداب زيارت سيدالشهداعليه السالم اختصاص دارد.
كميته فرهنگى و آموزشى اربعين به منظور بسط و ترويج فرهنگ زيارت و با توجه به حضور صدها هزار زائر از محبان 
اهل بيتعليهم السالم از جمهورى اسالمى ايران در مراسم باشكوه اربعين حسينيعليه السالم در صدد برآمد با انتخاب 
بخش هايى از اين كتاب ارزشمند و ترجمه روان، «منتخب كامل الزيارات» را تدوين و در اختيار مخاطبان قرار دهد. 
اين مهم با الطاف الهى و به كوشش حجت االسالم محمدمهدى رضايى و با راهنمايى و نظارت حجت االسالم محمدباقر 

پورامينى به ثمر نشست و اين كتاب در 96 صفحه و قطع پالتويى، به صورت تمام رنگى تهيه شد و به چاپ رسيد.

 آداب زيارت
 آيت اهللا اميني

ــالمى ايران، هويت  با طلوع آفتاب فروزنده انقالب اس
ــا در فصل تازه خويش،  ــى، دينى و تاريخى م فرهنگ
ــه بر بنياد انگاره هاى  ــه تمدني تازه را نويد مى دهد ك طليع
ــكل مى گيرد. از اين روست كه در بستر اين  قدسى دين ش
تمدن سازي، ايمان به سنت ها و آداب و اماكن مقدس و پيوند 
ــتان هاى بلند و رفيع اولياى الهى  و ارتباط وثيق مردم با آس
كه همگي طريقتي به ديار دوست وكوى آشنايان و ساحت 
ــت، جلوه  ديگري  ــم كبريايى حضرت حق تعالي اس و حري
مي يابند و در كنار آن، مفاهيم، سازه هاى فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى و اقتصادى با پرسش هاى دراز دامن در حيات جمعى 
ــاحت  ــالكان و زائران اين كوى و س ــا، به ويژه در ميان س م
ــنده و پژوهنده، بسط يافته اند.  ــى و نسل جوان و پرس قدس
ــگان و دانش آموختگان و  ــر و فرهيختة نخب اذهان تكاپوگ
ــت كه در فرايند  ــان عرصه علم و دانش نيازمند آن اس جوان
ــاختارهاى برآمده از  هم ارزى و يا تقابل نهادهاى مدرن و س
ــكوهمند و فرهنگ اصيل و غنى  ــا با اليه هاى تمدن ش آنه
اسالمى براى انبوه پرسش هاى خويش پاسخ هايى سنجيده 

بيابد.
ــه فرهنگ و دين،  ــه ورزان و متوليان عرص ــان و انديش عالم
بيشتر و ژرف تر از هرگاه ديگر، بايد به بازسنجى دستاوردهاى 
عقالنيت مدرن بپردازند و ايستاده بر سكوى استوار مشرب 
ــرقى و دينى خويش، در بازتوليد انديشه هاى مينوى و  مش
ادبيات معنوى، طرحى نو دراندازند. افسون زدايى از ساحت 
ــب با  ــاى مادى گرايانه و فرآورى نگره هاى نو، متناس افق ه
ــته ترين  ــتين و بايس ــؤون حيات امروزين آدميان، نخس ش

مسئوليت خردورزان و متوليان امور ديني و فرهنگي است.
ــته ها و  ــده از متن بايس ــى و دينى برآم ــاى فرهنگ نهاده
ضرورت ها، بايد بكوشند تا به مدد همت بلند ارباب دانش و 
پژوهش و اصحاب فرهنگ به بسط و توسعه فرهنگ فّياض 
اسالم، نيازهاى فكرى و معنوى راهيان طريقت نيكوى زيارت 
و عبوديت را به فراخور و توانمندى خويش با استقرار و استوار 
ساختن ساختارها و اشاعه ارزش ها و آموزه هاى دينى پاسخ 
ــعل هماره فروزان الهوت را در پيش  گويند و قبسى از مش
ــا دارند تا اين نهال هاى  ــم هاى نگرنده و نگران آنان برپ چش
برآمده از يُمن شجره رحمت و معنويت انقالب اسالمى، برگ 
ــادابى افزون تر يابد، نه آنكه  و بارى تازه گيرد و طراوات و ش
ــانيت ناسوتى و گسسته از  آن را به نهال هاى روييده در نفس
ملكوت و الهوت و منقطع از منبع وحياتى پيوند زنند، يقين 
بدانيم كه ثمره اين پيوندها نه استوارى و رشد شجره خدمت 
به خلق مشتاق حضور در عرصة قدسى، مقبول خالق سبحان 
ــتقر خواهد ساخت كه  نخواهد بود، بلكه درخت كژى را مس
ــروف رفع زحمت آن از راهيان  همت ها و تالش ها بايد مص

اين كوى گردد.
زيارت، روايت پيمانى است كه از الست به هنگامة گفتگوى 
ــتى بسته  خداوند و فرزندان آدم، با لبان محبت و زبان دوس
شد. حكايت عاشقانى است كه بر ميثاق خود با معشوق باقى 
ماندند و جام هستى به تيرگى شرك، تباهى كفر و سياهى 
ــت كه در معركه  ــتم نيالودند؛ زيارت پيمان با پاكاني اس س
ــى و عّزت طلبى و هدايت  ــاد با جهل و تباه ــهادت و جه ش
ــاختند. از سر خويش  پيمانه وجود به باده وصول، گلگون س

برخاستند و به سّر حضرت دوست بار يافتند.
زيارت تجديد عهدي است با راويان انسان نورانى و نورانيت 
انسان كه از ملكوت و معنا روايت كردند و در نهايت قوت و 
صداقت بر سر پيمان خويش در بازروايى پيمان ازلى انسانى 

جان خويش در اين جهاد عظيم، تسليم حق نمودند.
ــول مهربانى و پيام آور  زيارت تجلى گاه مودت به اقرباى رس
محبت و انسانيت و هدايت است و جلوه گاه دوستى و توالى 
ــگاه اولياى الهى و يادكرد  ــقانه در پيش آل اهللا و حضور عاش
ــول  ــان و انس و محبت با آل نبى9، آن رس ــام واالى آن مق
َة فِي  الهى كه همواره منادى «ال أَسَئُلُكم َعلَيِه أَجراً إِالَّ الَمَودَّ

الُقربى» است.
 در مقابل نگاه مدرن كه حاصل و برايند تحوالت مغرب زمين 
در دوران جديد است و دين را به محاق برده و انسان را بريده 
ــتقل  از ملكوت و منبع وحيانى و صرفاً زمينى، تاريخى، مس
و خودبنياد مى انگارد، انديشه اى است كه انسان را در نشئه 
ــدى مى داند و آن را  ــماي خداون حضور، مظهر صفات و اس
ــق و حقيقى مى داند. در اين  ــته به وجود مطل وجودى وابس
ــه روحانى و معنوى است؛ از اين رو به  ــان فى نفس نگاه، انس
ــده و جان هاى نورانى و وارسته، عشق و  وجودهاى الهى ش

ارادتي خالص دارد و ياد و خاطره آنها را پاس مى دارد. 
دشمن و با دوستانت دوست هستم. راه تو را شناخته ام (و از آن پيروي 
مي كنم) و به گمراهي مخالفانت ايمان دارم». در پايان اين سخن به 
ــفاعت كن». اگر  ــام عرض مي كند: «پس نزد پروردگارت از من ش ام

زيارت زائر اين چنين بود، مي تواند به ثواب هاي مقرر اميدوار باشد.
نكته ديگري كه از اين زيارتنامه برداشت مي شود اين است كه زائر از 
روي بصيرت، شهادت مي دهد كه امام حسين(ع) به بهترين شكل به 
وظايف خود عمل كرده و او را به عنوان امام واجب االطاعه قبول دارد. 
ــبت به انجام  در اين حال، زائر با خود مي گويد، پس من نيز بايد نس
ــالمي ملتزم باشم تا از پيروان راستين  اين وظايف و ديگر وظايف اس
ــتگار شوم. به همين دليل مي توان گفت، توجه به  امام(ع) بوده و رس

محتواي زيارتنامه ها الزم است؛ چراكه جنبه آموزندگي دارند.
پي نوشت :

1.  مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، ص735.

2.  مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، ص675.
3.  مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، ص612. 

زيارت و عقالنيت مدرن

معرفى آثار منتشر شده

منتخب كامل الزيارات
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1_ اربعيـن يكـى از مهمترين روزها  در تاريخ تشـيع 
است؛ نظر شما درباره اين روز  بزرگ چيست؟

ــت كه  ــت، بلكه يك حركت بزرگ اس اربعين تنها يك روز نيس
موجب آغاز شناخت قيام حسينى است. اربعين قيام امام حسين 
ــرد و تا امروز ثمرات آن  ــالم را به موضع برتر تبديل  ك عليه الس
ــخص است. اين سيل جمعيت براى زيارت اربعين از ثمرات  مش
ــت كه از چهلمين روز  شهادت حضرت سيدالشهدا  حركتى اس

آغاز شد.
در يك جمله بايد عرض كنم كه اربعين بازتاب پويايي و  امتداد 

حركت امام حسين عليه السالم است.

 2_ زيارت اربعين و حضور ميليونى زائران چه ظرفيتى ايجاد 
كرده است؟

ظرفيت تبليغى اربعين بسيار گسترده و قابل بررسى است. اينكه 
ــدم در راهى مى گذارند كه  ــخص ق ميليون ها نفر با هدفى مش
ــته از اعتقادات و باورهاى عميق شان است، مى تواند به  برخواس

ــه تشيع بسيار كمك كند و قلوب را براى  تببين اهداف و انديش
پذيرش بسيارى از انديشه ها و معارف آماده كند.

ــعور  ــور و ش در واقع زيارت اربعين و پياده روي آن نمونه بارز ش
عاشقان كربالست.

 3_ نگاه شاعران به زيارت اربعين چگونه بوده است؟
ــاعران همواره به اين اتفاق نگاه ويژه اى  هنرمندان و به ويژه ش
داشته اند. من فكر ميكنم هنرمند و شاعرى نمى تواند شاهد اين 
حركت عظيم باشد و جنبه هاى مختلف آن  در  آثارش نمود پيدا 
نكند. عرض ارادت شاعران به موضوع اربعين از ابتدا وجود داشته 
و شما مى بينيد كه هر سال آثار زيباتر و تاثيرگذاترى در  ارتباط 

با اين موضوع توليد مى شود.
 سراسر مسير پياده روى زائران اربعين براى شاعران قابل استفاده 
ــم ميخورد. يك  ــا و بديعى در آن به چش ــت و مضامين زيب اس
هنرمند از تمام تصاويرى كه مشاهده ميكند برداشت هاى هنرى 
ــت و اين برداشت ها در ذهن او تا هميشه  مختلفى خواهد داش

ماندگار خواهد بود و محدود به آن سفر چند روزه نخواهد بود و 
تا پايان عمر او را همراهى مى كند.

از طرف ديگر كسانى كه موفق به زيارت اربعين نمى شوند نيز با 
حس و حال متفاوتى روبرو هستند. حس و حالى كه شاعرانه ترين 
مضامين را در خود جاى داده و از سوز دل و حسرت شاعر نشأت 
مى گيرد. شايد اين مضامين كه از فراق حكايت دارند گاه دلنشين 

و تاثيرگذارتر هم باشند.

 4_ به عنوان دبير سـوگواره شـعر عبرات، توضيحى از اين 
كنگره بفرماييد.

از جمله فعاليت هاى درخشان كميته فرهنگى اربعين، توجه به 
ــت. شعر نيز به  ــب در ارتباط با اربعين اس توليد محتواى مناس
عنوان يكى از مهمترين محصوالت محتوايى مد نظر اين كميته 
است و بدين منظور با مساعدت اين كميته، سوگواره شعر اربعين 
ــهدا و اتفاقات  ــهادت حضرت سيدالش در دو موضوع «اربعين ش

تاريخى آن» و «زيارت اربعين و پياده روى زائران» برگزار خواهد 
شد.

 5_ شـرايط اين سـوگواره براى ارسـال آثار به چه صورت 
است؟

ــركت در اين سوگواره مى بايست اشعار  شاعران عالقه مند به ش
ــال  ــد به دبيرخانه ارس خود را در دو موضوعى كه در باال ذكر ش
ــعار ارسالى محدوديتى ندارد و شاعران محترم  نمايند. قالب اش
مى توانند در همه قالب هاى شعر فارسى شعر خود را براى شركت 
ــوگواره شركت دهند. بخش ويژه اى نيز براى نوحه و  در اين س
سرود در نظر گرفته شده و اين دو قالب اصيل و آيينى كه مورد 
تاكيدات مقام معظم رهبرى است، به صورت ويژه مورد توجه قرار 
خواهد گرفت و آثار برتر براى اجرا و ارائه به شيوه هاى مختلف، 
در اختيار مداحان و خوانندگان متعهد كشور قرار خواهد گرفت.

يــــــــــــــادش بخير
ــه ياد ماندنى  ــى از جذاب ترين و ب برگ اول:يك
ترين و البته براى بعضى ها،ترسناك ترين و براى  
ــراى خيلى كمتر از  ــاى ديگه خنده دارترين،وب بعضى ه
ــب حضورمان دركربال،شبى  بعضى ها با معرفت ترين ش
بود كه موج انفجار نيمه شبى خانه اى رو كه بوديم كامال 
لرزاند.يه شب قبل از اربعين...همه از خواب پريدن..خوب 
يادمه يكى از بچه ها به حدى گريه مى كرد كه يه لحظه 
خواستم بزنمش..خوب شد گول شيطان رو نخوردم!يكى 
ــد گفت:چى شده؟گفتم  ديگه از بچه ها يه ثانيه بيدار ش
ــت خوابيد..يكى كارت  ــت گرف ــو بخواب..تخ ــى ت هيچ
ــاييش رو انداخته بود گردنش كه اگه مانديم زير  شناس
آوار شناسايى بشه!بچه ها روسرى ارو محكم كرده بودن..

چادرا آماده،كه مواشون بعد شهادت پيدا نشه!!دعاى فرج 
خوانديم دسته جمعى..يادش بخير..صداى نوحه خوانى تو 
خيابان بيشتر و بيشتر مى شد،اصال انگار دسته ها منتظر 
همچين چيزى بودن تا شور بگيرن..يه حالى بود ساعت 
1 شب بود تقريبا.يكى ميگفت برقارو روشن نكنيم..گفتم 
مهندس با هواپيما كه بمباران نكردن..يكى ميگفت بيا به 
بچه ها بگيم كپسول گاز تركيده..(همسفراى مارو)گفتيم 
ــديم رفت(حاال امام زمان چيكار كنه  اصال شناسايى ش
ــيعه هستين  تنهايى؟؟؟)رئيس گفت اگه ادعا دارين ش
ــى ميكش؟يا بچه هاى غزه  ــد بفهمين مردم عراق چ باي
ــتى ما چقد آماده رفتنن  ــان مياد..؟راس چه باليى سرش
ــتى گفت شهدا خواستن كه شهيد شدن.. بوديم؟؟دوس

ــتيم  ــى بخواى بهت ميده..ما خواس ــين هر چ امام حس
ــابى ميلرزيد،ميگفت تازه  ــى از بچه ها حس برگرديم..يك
ــاله شعار دادم كه عاشق و پيرو  فهميدم توى همه اى س

زينبم..
هفت شهر عشق را عطار گشت

        ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم
ــتن متنفرم...تو راه حله به  ــرگ دوم::كال از ظرف شس ب
كربال يه شب مهمان خانه اى بوديم 34 نفر خانم بوديم 
و 20 نفرم آقا.خيلى ظرفا زياد بود جوگير شدم گفتم من 
ظرفارو ميشورم..اولى و دومى و سومى رو شستم با افتخار 
چهارمى رو زدم شكستم..!!بچه ها رو ميگى منفجر شده 
بودن از خندهيكى فيلم ميگرفت..يكى از كاسه شكسته 
ــس كيگرفت..يكى گردن صاحب خانه رو گرفته بود  عك
العفو...العفو..يكى ميگفت خب بلد نيستى مجبورى؟؟دور 
خانمه رئو گرفته بوديم همه اش ميگفتيم ببخشيد،اونم 
طفلك  بع اين مصخره بازى ماها فقط ميخنديد...خالصه 
ــتن...توبه  اينكه ديدم فايده نداره  به مانيامده ظرف شس
كردم ها..توبه كردم(منم كه اصال توبه نميشكنم مخصوصا 
اگه تو راه كربال باشيم)كه ديگه ظرف نشورم...اينم نتيجه 

ى اخالقيش...
ــى  ــر..روز دوم زا مى گويم...نم ــوم::يادش بخي ــرگ س ب
ــود..چرا هر سال اين اتفاق تكرار  دانم چرا اينطور مى ش
ــود روز اول بيايم؟؟هر سال اولين  مى شود ..چرا نمى ش
روز ورودم به حريم را در محضر ارباب ميگذرانم بى آنكه 
ــيد  ــت...باالخره روز دوم از راه رس بدانم تكمام روز گذش
ساعت 15/2 دقيقه بامداد..حركت به سمت حرم عشق..
ــيم..نوايى تمام وجودم را به  به باب القبله يعباس مى رس
هم ميريزد...سقاى دشت كربال ابالفضل...ابالفضل...انگار 

ــمه ى جانت به جوشش  منتظر اين جمالت باشى.چش
ميفتد.ديگر با آرامش خداحافظى ميكنى ..نه اشتباه شد 
ــوى..تازه جانت،روحت،قلبت آرام ميگيرد.. تازه آرام ميش

اما مى ترسم نكند حرم بسته باشد..نكن دوباره..به طواف 
ــو در برون چه  ــرم رهم ندادند    كه ت ــه رفتم به ح كعب

كردى كه درون خانه آيى
ميروى...ميترسى..اشكت ميبارد..خدايا چه ميشود؟و ذكر 
يا زهرا را مدام بر لبانت جارى مى كنى..مى رسى همه ى 
روضه هاى بچگى در ذهنت مرور ميشود و دم ميگيرى.. و 

دوستانت با تو همنوا مى شوند..
ــقاى حسين سيد  اى اهل حرم مير و علمدار نيامد    س

و ساالر نيامد
ــتى ميگفت در اين هياهو چه راحت رد شديم ..چه  دوس
ــردم ،گفتم آقاى من  ــد نگاهش ك امن..انگار راه باز ميش
ــش را حلقه كرده دورمان مارا رد  غيرتى است ..دستانس

ميكند
ــتان عباس على آب  نوشيده.دوستى ديگر  غيرت از دس
ميگفت از جلو ميروى چه ميگويى با خودت؟؟؟گفتم يا 

ابو الغيره
ــتن يه ماشين دربست تو  برگ چهارم:آخ اگه بدانيد داش
ــى ميده...اصال نعمتيه كه  ــم اربعين تو كربال چه حال ايان
ــت رو به ما داد  ــه..خدا اين نعم ــى نميش نصيب هر كس
ــمام بشه..بگيد آمييييين...ديگه تقريبا  ..ايشاال نصيب ش
ــر بوديم...آره؟؟نه؟؟خب.. ــتتان آمده كه ما چند نف دس

ما33 نفر خانم بوديم..20 نفرم آقا..بعد از بازگشت خانم 
ــيده بودن.. ــواب آرامى رس ــه به يه خ 500 دالرى هم

ــد از قرائت زيارت و  ــتيم صبح روز اربعين بع قرار گذاش
ــالم محضر ارباب..راهى نجف اشرف بشيم..ولى خيلى  س
شلوغ بود..غوغا..صحراى محشر بود..اصال ماشينى وجود 
ــرتان نزنه كه مام پاى پياده راه  ــت(فكر پليد به س نداش
ــاى خانه اى كه بوديم  افتاديم ها..اصال..ما از پايين پله ه
ــتيم(تف به ريا..))شب  سوار شديم..ماشين دربست داش
قبلش با توجه به سابقه جاماندن بچه ها و تهديدات رئيس 
ــت(البته  ــه گفته بود هر كى جا ماند به ما مربوط نيس ك
الللككييى ميگفت...رئيس خيلى غيرتتتيه)من به رئيس 
گفتم بدون ماشين نميشه از اينجا بريم بيرون ..گم ميشيم 
آآخه..رئيسم چند نفر از آقايان رو فرستاد دنبال راه حل..

ــد  ــنهاد من ،چند ده متر طناب خريدن و اين ش به پيش
ماشين دربستى برو بچ 313. چيه خنده داره؟؟؟؟ايشاال 
اربعين كربال برين ميفهمين چه نعمتى بووود..بگو آمين...

ــد..گفتم  ــن ديگه... مهندس بعد از اينم راننده ش نخندي
ــتى ؟؟؟؟داشت  ــت رل نشس داداش گواهينامه دارى پش
ــتان هم نشستيم  فك كنم..من و چند نفر ديگه از دوس
جلو .. سرشار از اعتراض كه چرا همش شما كنار پنجره 
ــوار شدن از  ــتى آقايان اول س نشستيد؟؟؟حسودا!!!راس
ــدن دفع شده بود) ــديم(خطر گم ش كربال كه خارج ش

ــا كمه ما ميريم  ــان گل كرد كه جا برا خانم ــت ش معرف
ــم مارو (همه گروه رو ) پياده ميايم...خانم كارگردان اس

گذاشته بود 9 كرومزومى ها ميگفت هيچكدامتان نرمال 
نيستين.راست ميگفت؟؟ (خ.ر)ميگفت اينايى كه از روبرو 
ميان فكر مبكنن ما كم داريم يا بوقى،چيزى هستيم ،كه 
اى شكلى بستنمان به طناب..داداش خانم كارگردان آمد 

گفت همون مداحى رو كه ميخواندين از كرمانشاه تا مرز،همون 
رو بخوانيد..گفتم حاج آقا نميشه اونجا ته نشين بوديم..حاال خير 
ــرمان سرنشينيم ضايع اس... خالصه ...نه..نه يه چيز ديگه ام  س
بگم..دست راننده حسابى زخم شده بود ازبس ماها سر طناب رو 
كشيده بوديم..باور كنين ..باور كنين..عمدى نبود ماشينمان االن 
دست منه ..قول دادم اگه همه بچه هاى خوبى باشن..سال ديگه 

اسپرتش كنم(بوق-آيينه-و..)..
برگ پنجم:يادش بخير...يه دوستى داريم خانم دكتره...دكتراى 
ــيمى..بر وبچ تو كربال به يه اجماعى رسيدن كه يه نامه بدن  ش

وزارت علوم  كه مدركش رو پس بگيره...ميپرسين چرا؟؟؟ 
ما به محض اينكه رسيديم كربال با رئيس رفتيم حرم و حسابى 
زيارت كرديم..دريايى بود...(بگذريم از اينجا)بعد از ظهرش دوباره 
ــتيم حرم..خانم خانما برگشت به من گفت اشكالى نداره  برگش
شب حرم باشم..گفتم نه(خيليا اون شب حرم بودن...)فردا صب 

همه بودن جز ..بببللللههه... 
صابخانه ميگفت مهمان دارم نميشه شما اينجا باشيد..مام خانه 
ــتيم كه راه  ــارو -پارو كرديم و كوله هاى كذايى رو برداش رو ج
بيفتيم سمت نجف...اما اون هنوز نيامده بود..رفتيم وايساديم دم 
ــه تو كوچه چادر بزنيم؟؟؟؟يكى از آقايان گفت  در..گفتم نميش
ــان،كدام شما وضو داريد؟گفتم من.. به جاى اى نظرات درخش

ــادم  ــدن ضاله بخوان،رفتم وايس يه چفيه داد گفت نماز پيدا ش
ــتم رئيس راضى بشه به ماندن و  تو كوچه به نماز.از خدا خواس
صابخانه به جادادن به ما..بعد از نماز صابخانه گفت باشه بمانيد 
ولى 500 دالر برا امشب ميگيرم...رئيس قبول كرد...حاال برو بچ 
ــان رو لو دادن..يكى ميگفت 14 صلوات هديه كردم به  ،خودش
حضرت زهرا  كه اون نياد كه امشبم كربال باشيم...يكى ميگفت 
گفتم يا ابالفضل امشب رو نگهش دار فردا با غيرت برش گردان..

ــد...هنوز نيامده بود  ــب ش (مارو باش با كى رفتيم 13 بدر!!!!)ش
ــته بود..آقايان 5 گروه شدن با عكس و  ــاعت گذش تقريبا 36 س
پرچم 313 رفتن دنبالش...باورتان ميشه مركز مفقودين پيجشم 
ــت رئيس بود(ساعت  ــى كه برگش كرده بودن..؟؟؟؟آخرين كس

1شب با پرچم) 
يكى از بچه هاى ما فكر ميكنه خيلى بزرگ شده..(مهندس بعد از 
اينه..ايشاال)آمد گفت من بايد االن به خانوادش خبر بدم(ناگفته 
ــالم به لطف  ــد من..من..من ..مطمئن بودم اون حرمه و س نمان
ــت گفت به خدا داعش  خدا)اما انقد گفت كه ..يه لحظه برگش
نفوذ كرده...فك كنين داشت منو دلدارى ميداد..دنبال گوشيش 
ــتم ..اگه  ــده بود..خودم گش ــته بودن تو كوله اش..پيدا نش گش
گفتين كجا بود؟؟؟؟؟؟بين لوله مقوايى دستمال كاغذى خالصه 
اون شب به تمام مخاطباى گوشيش زنگ زد كه خداروشكر غير 

از يه نفر كسى جواب نداد.... 
رئيس كه برگشت به ما گفت اگه دوس دارين حرم برين(ساعت1 
ــب...در صورتيكه كل بعد ازظهر ،خروج از خانه ممنوع شده  ش
بود..)فك كنم گفته بود آب كه از سر گذشت چه يه وجب چه 
ــته 10 نفرى شديم و راه افتاديم.. صد وجب...مام از خدا خواس

مهندس بعد از اين،گفت ايشاال كه 10+1 برگردين صلوات .قرار 
گذاشتيم بين راه صلوات بفرستيم كه دوستمان پيدا بشه..هنوز 
خيلى نرفته بوديم كه آقا ى من و شما عباس بن على مرتضى..

با غيرت،دختر مارو به ما رساند..خوشحال برگشتيم...اون كه پيدا 
شد رئيس ديگه نذاشت بريم حرم...

خدارو شكر..ديگه بسه تا همين جاش كافيه...ممنونيم حضرت 
عباس كه مراقب مايى... 

محمد انارى 

پل، بهانه اى معلق است
تا كه ما به اتفاق هم از آن گذر كنيم
راه، پيش روست
تا من و تو بيشتر سفر كنيم
كوله پشتى من و تو در سفر
پابرهنگى ست.
ريگ هاى ناله خيز و خارهاى تند و تيز
رّد پاى سرخ را به ارمغان مى آورند
اين چنين ادامه دادنى
خون بهاى رفتن است!
زخم هاى ساده اى از اين قبيل
وصله ى تن است!
پس ادامه مى دهيم:
مى رويم و مى رويم
تا حقيقت مسير برمال شود
كم، درنگ مى كنيم
تا گليِم زبر جاده، نخ نما شود
رّد پاى سرخ مان
تار و پوِد فرش قرمزى شده كه دستباف نيست
دار قالِى مسافراِن اين ديار
لَنِگ نقشه و نخ و كالف نيست
نقشه هاى ديگران اگر كشيدنى ست
نقشه هاى ما چشيدنى ست
طبق نقشه پيش مى رويم:
راه، پيش روست
در سفر«صداى پاى آب» هست
در كنار جاده، قوِت راه هست
ـ گريه هاى شوِق گاه گاه هست!ـ
مى چشيم و مى رويم...
ناگهان درنگ مى كنيم
دشت هاى اين حوالى آشناست
«خاطرات» نيمه جان، دوباره زنده مى شوند:

ـ (واژه هاى شعر، سوى رودخانه اى گسيل مى شود/ 
بحر شعر نو طويل مى شود) تشنگى امان نمى دهد/ 
مشك هاى بغض كرده خالى اند/ جنگ  نابرابر و 
حماسه اى بزرگ.../ چند شير و گلّه گلّه گرگ.../ 
تيغ هاى آخته/ خيمه هاى سوخته/ نيزه هاى 
خودفروخته/ كاروان خسته ى شتر/ در حصار 
وحشيان نان به نرخ روز خور!/ كاروان صبح زود، در 
مسير شام/    با هزار ندبه و پيام ـ
دشت هاى اين حوالى آشناست
سرزمين پيش رو، حياط خلوِت خداست
ما رسيده ايم...
اين زميِن كربالست!
از چهل مقام و منزلى كه راه آمديم
چلّه چلّه اشك ريختيم
رّد پا شديم، نقطه چين شديم...
مثل فرش قرمزى كه بافتيم
اليق غبار«اربعين» شديم!

ادامه مى دهيم 
سيدمهدى موسوى 

گفت و گو با سيد حميدرضا برقعى،دبير سوگواره شعر عبرات:

زيارت اربعين و پياده روي آن
 نمونه بارز شور و شعور عاشقان كربالست
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راهپيمايى اربعين بزرگترين قرار عاشقانه جهانيان است كه در 
ــير دلدادگى به ساحت اهل بيت (ع) شور و شعور حسينى   مس
ــم اربعين نمايشگاه وحدت ،  را به منصه ظهور مى گذارد. موس
ــهدا(ع) در عظيم ترين  ــتداران سيدالش ــبتگى و عظمت دوس همس
راهپيمايى و گردهمايى ساليانه انسان هاست. اين حركت فزاينده  توليد 
ــالم حقيقى به  كننده قدرتى بى نظير  و موثر براى معرفى و ارائه اس
جهانيان و نفى هر گونه افراطى گرى دينى و تكفيرى است.  بنابراين 
هر چه اين حركت عظيم توسعه و گسترش يابد در ترويج فرهنگ ناب 
شيعى تاثير گزار خواهد بود؛ از اين رو بايد فرهنگ پياده روى اربعين در 
ميان همه مسلمانان و شيعيان نهادينه شود تا شاهد شكوه و عظمت 
آن در جهان باشيم. يكى از اقدام هاى خوب دررابطه با اربعين، حضور 
ــه عاشورا و سند آزادگان  راويانى از طالب جوان بود كه روايتگر حماس
كربال بودند. جهت آشنايى با چگونگى روند اجراى اين طرح با مسئول 
گروه روايتگرى كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين حجت 
االسالم والمسلمين آقاى مجتبى نجفى روحانى گفت و گويى صورت 

گرفته كه در ذيل ارائه مى شود.

جناب آقاى نجفى با تشـكر از فرصتى كه در اختيار ما قرار داديد 
ابتدا طرح  روايتگرى را به اختصار توضيح دهيد.

اين طرح خوشبختانه و با عنايت حضرت سيدالشهدا(ع) مورد استقبال 
ــقان اهل بيت عليهم  ــران و مجاوران حرم آن حضرت به ويژه عاش زائ
السالم قرار گرفته است؛ نخستين طرحى است كه به ابتكار مديريت 
آموزش بعثه مقام معظم رهبرى كليد خورد و امروز به عنوان پرمخاطب 
ــناخته  ترين و موثرترين طرح فرهنگى و تبليغى در عتبات عاليات ش

مى شود.
در اين طرح راويان چندرسانه اى، در مراسم پياده روى اربعين حسينى 
با تشريح مصور حوادث نهضت عاشورا و پس از آن، به تقويت فرهنگ 

ايمانى و اعتقادى مخاطبان مى پردازند.
ــايى و  ــاى ويژه روايتگرى اربعين، شناس ــن رو، توليد نرم افزاره از اي
جذب راويان چندرسانه اى، تشكيل كارگاه روايتگرى، تهيه تجهيزات 
ــن از وظايف اصلى اين  ــتقرار و اجراى برنامه در اربعي روايتگرى و اس
كارگروه است كه حاصل تالش آن ها تهيه يك نرم افزار جامع شد و به 

صورت عملياتى و اجرايى در ايام اربعين برگزار مى شود.
ــده و سياست هاى ابالغى و  اين كارگروه با توجه به وظايف تعريف ش
ــال هاى گذشته اقدام به بررسى عملكرد راويان  با توجه به عملكرد س
ــال جارى، طرح  ــم انداز اربعين س در اربعين پرداخته و با تعريف چش

راهبردى خود را در اين حوزه ارائه كرده اند.
ــاخص در حوزه روايتگرى، جذب و آموزش آن  ــايى مبلغين ش شناس

جهت ايجاد يك حركت جريان ساز گسترده 
در زمينه بصيرت افزايى و معرفت افزايى برنامه 
ــت كه كارگروه راويان در اربعين سال  اى اس

جارى به دنبال آن هستند.

بـه نظر جنابعالى چه عواملـى اجراى اين 
طرح را ضرورى ساخته است؟

لزوم معرفى صحيح، جامع و مدبرانه نهضت 
ــزوم جلوگيرى  ــام اربعين، ل ــينى در اي حس
ــاس زدگى به مقوله  ــطح نگرى و احس از س
ــورا، همراه كردن شور حسينى زائران با  عاش
شعور حسينى در اربعين سبب شده است تا 

اين برنامه در اربعين به اجرا گذاشته شود.
البته اين برنامه به صورت ابتكارى و با خالقيت 
ــده است كه به دليل بهره گرفتن از  توليد ش
ــته جايگاه  ابزار بصرى و نرم افزارى روز توانس
خود را در ميان زائران اربعين به خوبى نشان 

دهد و مورد استقبال قرار گيرد.

چه اهدافى را در اين طرح دنبال مى كنيد؟ چه امورى مورد توجه 
بوده و از اصول محورى طرح مى باشد؟

معرفت افزايى، بصيرت آفرينى، واليت مدارى و تعظيم شعائر حسينى، 
ارائه گزارش صحيح و جامع از شكل گيرى نهضت عاشورا تا اربعين از 
ــت اول تاريخ اسالم، تصويرى روشن و كامل از بعد حماسى  منابع دس
حادثه كربال و پس از آن، جلوگيرى از انحراف ، كژ انديشى و عوام گرايى 
نسبت به واقعه عظيم و مكتب ساز و حماسه آفرين عاشورا از مهم ترين 

اهدافى است كه در طرح روايتگرى آن را دنبال مى كنيم.
در اين طرح به دنبال تقويت و تعميق فرهنگ و روحيه واليت مدارى، 
تقويت روحيه ايثار و جهاد، تقويت روحيه امر به معروف و نهى از منكر 

و تقويت غيرت دينى و انقالبى هستيم.

در اربعين 94 چه اقداماتى را در اجرا انجام داديد، درصورت امكان 
آنها را بيان كنيد.

 سال گذشته با اعزام 23 تيم روايتگرى در مراسم اربعين با اجراى بيش 
از 670 برنامه ، براى مخاطبى بيش از 200 هزار زائر اربعين برنامه اجرا 
شد. طبق ارزيابى هاى صورت گرفته و با توجه به اجراى برنامه به صورت 

چند رسانه اى مورد استقبال زائران قرار گرفت.
برنامه روايتگرى در اربعين سال جارى به چه شكل خواهد بود.

براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، چشم انداز جذب، آموزش و اعزام 
ــال جارى پيش بينى  شده  ــم اربعين س 110 تيم روايتگرى در موس

است . 

راويان چگونه و با چه شرايطى انتخاب مى شوند؟
تالش حداكثري كارگروه روايتگرى بر اين امر استوار است كه راويان، از 
ميان زبده ترين سخنرانان چند رسانه اي انتخاب و در كارگاه روايتگري 

كميته فرهنگى آموزشى اربعين آموزش داده شوند.

برنامه روايتگرى در كجا و به چه شكل اجرا مى شود؟
برنامه روايتگرى در اربعين سال جارى از مرزهاى ايران اسالمى آغاز و 

تا شهرهاى كربال و نجف ادامه خواهد داشت.
ــهر هاي نجف، كربال و  ــتقرار تيم هاى روايتگري در ش پيش بينى اس
مسير هاى منتهى به كربال صورت گرفته است. همچنين راويان اربعين 
با استقرار در مرزهاى مهران، شلمچه، چزابه زائران اربعين را همراهي 
مي كند. براى اولين بار در اربعين سال جارى پيش بينى استقرار راوى 

در شهرهاى كاظمين و سامرا نيز صورت گرفته است.

در برنامه روايتگرى چه گروه از مخاطبان را مد نظر قرار داده ايد؟
ــتداران اهل بيت(ع) از سراسر جهان  با توجه به حضور گسترده دوس
ــامل همه زائران مى شود و هر  ــالم در مراسم اربعين، اين طرح ش اس
مخاطب با هر سطح علمى و گروه ِسنى مى تواند به تناسب برداشت هاى 

الزم را از آن داشته باشد.
ــورهاى اسالمى اين طرح  ــاير كش البته با توجه به حضور زائران از س
ــى، اردو، هندى و استانبولى اجرا  همچنين به زبان هاى عربى، انگليس

مى شود كه زائران ساير كشورها نيز از آن بهره خواهند برد.

كارگروه روايان اربعين توليدات ديگرى هم دارد؟
كارگروه روايتگرى در حال توليد نرم افزارهاى چندرسانه اى در حوزه 
ــتقرار آنان  ــب با  مكان اس ــت برنامه هاى روايان متناس روايتگرى اس

ــت و هر راوى به همراه يك هميار راوى و با استفاده   ــده اس تعريف ش
ــانه اى به اجراى روايتگرى در مسير و موكب هاى  از ابرازهاى چندرس

بزرگ مى پردازند.

در پايان اگر مطلب ديگرى براى مخاطبان داريد بيان نماييد.
اميد  داريم با هماهنگى و يكپارچگى خوبى كه در سال جارى در تمام 
ــت اين  مجموعه هاى فرهنگى فعال در حوزه اربعين صورت گرفته اس
ــور حسينى ايجاد شده در اربعين را با شعور حسينى تكميل كرده  ش
و موجبات رضايت حضرت وليعصر(عج) واقع گردد. دعوت مى كنيم از 
تمام سروران و كارشناسان حوزه تبليغ در صورتى كه پيشنهاد و ايده 
ــبت به اجراى اين طرح دارند از طريق سامانه دريافت ايده هاى  اى نس
ــايت alarbaeen.ir نظرات خود را منعكس كنند تا  فرهنگى در س

بتوانيم اين طرح ها را در سال هاى آينده با ابتكارات جديد اجرا كنيم. 

مصاحبه با حجت االسالم  مجتبى نجفى روحانى -مسئول كارگروه راويان اربعين

 با تشريح مصور حوادث نهضت عاشورا و پس از آن
ــوى اربعين از  به تقويت فرهنگ ايمانى و اعتقادى مخاطبان مى پردازيم ــاوران معن ــؤول كارگروه ي مس

ــوزه عتبات  ــان باتجربه در ح ــاب روحاني انتخ
عاليات به عنوان رابطان اين كارگروه در سراسر 
ــالم امير مسعود  ــور خبر داد. حجت االس كش
ــروه ياوران  ــئول كارگ ــى ابراهيمى، مس حاج
معنوى اربعين كشور در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزارى رسا از معرفى رابطان اين كارگروه در 
سراسر كشور خبر داد. وى افزود: در نشستى كه 
با حضور مسئوالن كميته فرهنگى و آموزشى 
اربعين در مناطق و استانها برگزار شد، رابطان 
ــدند.  كارگروه ياوران معنوى اربعين معرفى ش
ــالم حاجى ابراهيمى اظهار داشت:  حجت االس
با توجه به اينكه هماهنگى و راهبرى آموزشها و 
اطالع رسانى به مخاطبان، طرح ياوران معنوى 
اربعين در سطح كشورى است به همين منظور 

ــه  ــور به 6 منطقه و يك منطقه با س كل كش
استان به عنوان منطقه ويژه تقسيم شدند. وى 
ادامه داد: رابطان كارگره ياوران معنوى اربعين 
ــون با تجربه در حوزه عتبات عاليات  از روحاني
ــده اند.  ــينى انتخاب ش ــم اربعين حس ومراس
ــؤول كارگروه ياوران معنوى اربعين كشور  مس
ــتگذارى  ــوراى سياس افزود: معرفى آنها به ش
ــازمان تبليغات اسالمى و مركز  ائمه جمعه، س
ــيدگى به امور مساجد تا پايان هفته انجام  رس
ــان كرد: در كارگروه  خواهد شد. وى خاطرنش
ــتگذارى ائمه  ــوراى سياس ــاوران معنوى، ش ي
ــالمى، مركز  ــات اس ــازمان تبليغ ــه، س جمع
ــيدگى به امور مساجد و مسئوالن كارگروه  رس
هاى تدوين محتوا، آموزش، نشستها و همايشها، 

اطالع رسانى و رسانه حضور دارند.

ــي  ــي آموزش ــه فرهنگ ــس كميت ريي
ــالم  ــتاد اربعين ايران با حجت االس س
ــيد صدرالدين قبانچي  و المسلمين س
ــرف ديدار كرده و  امام جمعه نجف اش
ــم  در خصوص چگونگي برگزاري مراس
ــران ايراني در اين  ــن و حضور زائ اربعي

مراسم گفت وگو كرد.
ــالم و المسلمين احمدي   حجت االس
مدير آموزش بِعثه مقام معظم رهبري و 
مسوول كميته فرهنگي آموزشي ستاد 
ــي  ــن در اين ديدار با ارائه گزارش اربعي
ــم اربعين گذشته، در  از برگزاري مراس
خصوص تدابير الزم در برگزاري مراسم 

اربعين آتي تبادل نظر كرد.
رييس كميته فرهنگي آموزشي ستاد 
اربعين در ادامه با برشمردن تمهيدات 
ــور جمهوري اسالمي ايران  وزارت كش

براي برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم 
ــك برنامه  ــال در ي اربعين گفت: امس
ــي، همه روحانيون و  ــجم آموزش منس
ــاجد در قالب ياوران  ائمه جماعات مس
اربعين حسيني به كار گرفته شده اند 
تا آموزش هاي الزم را در اختيار زائراني 
قرار دهند كه در اربعين حسيني قصد 

عزيمت به عتبات عاليات را دارند.
ــيد  ــلمين س ــالم و المس حجت االس
ــام جمعه نجف  صدرالدين قبانچي ام
اشرف نيز در اين ديدار مراسم، اربعين را 
مراسمي جهاني توصيف كرد و با تاكيد 
به لزوم توجه به فلسفه اربعين و كسب 
معرفت از امامان معصوم حمل تصاوير 
را در اين راهپيمايي مناسب ندانست و 
گفت براي نمايش عظمت اسالم مراسم 
اربعين هرچه بايد شكوه تر بايد برگزار 

شود.
امام جمعه نجف با تاكيد بر لزوم وحدت 
و يكپارچكي در مراسم اربعين، آموزش 
ــم اربعين  زائران را براي برگزاري مراس
ــت و گفت: سال گذشته  ضروري دانس
ــد و  ــم اربعين به خوبي برگزار ش مراس
امسال اميدواريم برخي نواقص از جمله 
اسكان و حمل و نقل زائران نيز برطرف 

شود.

ــي در  ــاذ تصميمات ــتار اتخ وي خواس
خصوص نقل و انتقال آسان زائران شد 
و گفت: در خصوص نقل و انتقال زائران 
سال گذشته مشكالتي بوجود آمد كه 
اميدواريم مقامهاي ايراني در خصوص 
ــرادران عراقي خود را  ــران، ب انتقال زائ

همراهي كنند.

ــالم احمدي رييس كميته  حجت االس
ــي ستاد اربعين با آيت  فرهنگي آموزش
ــرف ديدار و در  ــاص در نجف اش اهللا في
ــگوه  ــم با ش ــوص برگزاري مراس خص

اربعين گفت وگو كردند.
ــلمين دكتر  ــالم و المس ــت االس حج
احمدي مدير آموزش بِعثه مقام معظم 
ــه فرهنگي  ــوول كميت ــري و مس رهب
ــتاد اربعين در ادامه با ارائه  آموزشي س
ــم اربعين  ــزاري مراس ــي از برگ گزارش
گذشته، برنامه هاي ستاد اربعين را براي 

ــريح  برپايي راهپيمايي اربعين آتي تش
كرد.

ــتاد اربعين  رييس كميته آموزشي س
ــور  ــمردن تمهيدات وزارت كش با برش
جمهوري اسالمي ايران گفت: آموزش 
زائران از جمله مهمترين مواردي است 
كه ستاد اربعين ايران در دستور كار قرار 

داده است.
ــن ديدار  ــز در اي ــاض ني ــت اهللا في آي
ــم اربعين را يكي از با شكوه ترين  مراس
ــلمانان توصيف كرد و  مراسم هاي مس

گفت تدابير الزم براي زائران اباعبداهللا 
الحسين بايد انديشيده شود تا به راحتي 
بتوانند راهپيمايي بزرگ اربعين را برپا 

كنند.
ــالمي  وي در عين حال از جمهوري اس
ايران براي همراهي زائران افغان قدرداني 
ــت در  كرد و از مقامهاي عراقي خواس
ــران افغان  ــدور ويزا به زائ خصوص ص
كه قصد شركت در راهيپيمايي بزرگ 

اربعين را دارند، تسهيالتي قائل شود

رابطان كارگروه ياوران معنوى اربعين معرفى شدند

ديدار و گفتگوى رييس كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين با امام جمعه نجف اشرف

ــالم احمدي رييس كميته  حجت االس
ــي ستاد اربعين با آيت  فرهنگي آموزش
ــرف ديدار و در  ــاص در نجف اش اهللا في
ــگوه  ــم با ش ــوص برگزاري مراس خص

اربعين گفت وگو كردند.
ــلمين دكتر  ــالم و المس ــت االس حج
احمدي مدير آموزش بِعثه مقام معظم 
ــه فرهنگي  ــوول كميت ــري و مس رهب
ــتاد اربعين در ادامه با ارائه  آموزشي س
ــم اربعين  ــزاري مراس ــي از برگ گزارش
گذشته، برنامه هاي ستاد اربعين را براي 

ــريح  برپايي راهپيمايي اربعين آتي تش
كرد.

ــتاد اربعين  رييس كميته آموزشي س
ــور  ــمردن تمهيدات وزارت كش با برش
جمهوري اسالمي ايران گفت: آموزش 
زائران از جمله مهمترين مواردي است 
كه ستاد اربعين ايران در دستور كار قرار 

داده است.
ــن ديدار  ــز در اي ــاض ني ــت اهللا في آي
ــم اربعين را يكي از با شكوه ترين  مراس
ــلمانان توصيف كرد و  مراسم هاي مس

گفت تدابير الزم براي زائران اباعبداهللا
الحسين بايد انديشيده شود تا به راحتي
بتوانند راهپيمايي بزرگ اربعين را برپا

كنند.
ــالمي وي در عين حال از جمهوري اس
ايران براي همراهي زائران افغان قدرداني
ــت در كرد و از مقامهاي عراقي خواس
ــران افغان ــدور ويزا به زائ خصوص ص
كه قصد شركت در راهيپيمايي بزرگ

اربعين را دارند، تسهيالتي قائل شود

ديدار رييس كميته آموزش ستاد اربعين با آيت اهللا فياض

ديدار مسئول كميته فرهنگي اربعين با توليت عتبه حسيني
ــلمين احمدي  ــالم والمس حجت االس
مدير آموزش و مسوول كميته فرهنگي 
آموزشي اربعين، در ديدار با سيدجعفر 
ــوي توليت عتبه حسيني (عليه  موس
السالم) به لزوم هماهنگي و برنامه ريزي 

در خصوص اربعين تاكيد كرد.
ــالم و المسلمين احمدي  حجت االس
مدير آموزش و مسوول كميته فرهنگي 
آموزشي اربعين نيز در ادامه ضمن ارائه 
ــي از اربعين سال گذشته گفت:  گزارش
ــور جمهوري اسالمي ايران  وزارت كش
امسال در يك برنامه منسجم آموزشي، 
ــاجد را  روحانيون و ائمه جماعات مس
در قالب ياوران اربعين حسيني به كار 
گرفت تا آموزش هاي الزم را در اختيار 
ــه عتبات  ــه قصد عزيمت ب ــي ك زائران
ــيني  ــات را در هنگام اربعين حس عالي

دارد، قرار دهند.
ــي براي  ــات آموزش وي برگزاري جلس
روحانيون كاروان ها در 300 شهر ايران 
را از جمله اقدامات ستاد اربعين دانست 
ــهيل امور در هنگام زيارت  كه براي تس

اربعين، انجام پذيرفته است.
آموزش  ــي  فرهنگ ــه  كميت ــوول  مس
ــلط  ــزام مبلغان ديني مس ــن، اع اربعي
ــي را براي  ــي و عرب به زبان هاي فارس
ــخ به  ــاني و پاس راهنمايي، خدمت رس
سواالت شرعي زائران، همچون اربعين 
گذشته از جمله اقدامات آتي اين كميته 
اعالم كرد و گفت: اين اقدام در اربعين 
گذشته تاثير بسيار مثبتي در كاستن از 

مشكالت داشت.
ــالم و المسلمين احمدي  حجت االس
ــراق و  ــت ديني در ع ــت مرجعي تقوي
ــور را از اصول  ــت اين كش تقويت دول
راهبردي جمهوري اسالمي ايران اعالم 
كرد و گفت: تكريم ملت عراق از جمله 

اصول اساسي ايران است.

مسوول كميته فرهنگي آموزش اربعين، 
ــنايي زائران ايراني با فرهنگ ملت  آش
عراق را ضروري دانست و گفت اقدامات 
ــوص انجام  ــن خص ــترده اي در اي گس

پذيرفته است.
ــررات عراق را  ــت قوانين و مق وي رعاي
براي زائران ايراني الزامي دانست و گفت: 
سال گذشته با توجه به گنجايش كربال 
ــد تا از توقف  ــيده ش تمهيداتي انديش
ــران ايراني در كربال  ــي مدت زائ طوالن

جلوگيري گردد.
ــه خروج  ــران ب ــب زائ ــدي ترغي احم
ــزار نفر از  ــش از 300 ه ــگام بي زودهن
زائران ايراني را از عراق و هدايت همين 
ــهرهاي سامرا و  تعداد از زائران را به ش
كاظمين در راستاي تالش براي كاستن 

از تجمع زياد در كربال عنوان كرد.
ــز كمك به  ــدازي 250 مرك وي راه ان
ــر اقداماتي  ــز از ديگ ــدگان را ني گمش
دانست كه در راستاي كمك به برادران 
ــتقبال از زائران،  عراقي در مديريت اس

انجام پذيرفت.
مسوول كميته فرهنگي آموزش اربعين 
ابراز اميدواري كرد با تجربيات گذشته 
و همكاري گسترده آتي، امسال شاهد 
ــكوه تر و  ــم اربعين با ش ــي مراس برپاي
ــر به زائرين  ــاني مطلوب ت خدمات رس

باشيم.
وي در عين حال از تحويل 70 دستگاه 
ــه منظور  ــه مقامهاي عراقي ب ــادر ب چ
اسكان زائران در اربعين خبر داد و گفت 
ــراي زيارت اربعين  ــدات زيادي ب تمهي

انديشيده شده است.
ــتان  ــوي توليت آس ــيد جعفر موس س
ــالم) نيز  ــيني (عليه الس مقدس حس
ــمي  ــارت اربعين را مراس ــه زي در ادام
ــرد و گفت:  ــون عمره توصيف ك همچ
اين ايام بهترين فرصت براي بيان احكام 

ــرعي است و بهترين زمان  و مسائل ش
براي اين اقدام هنگام عزيمت زائران در 

مسيرها و جاده هاست.
وي هدف مشترك مقامهاي دو كشور 
ــاني به زائران  را رضايت و خدمات رس
ــت: روحانيون در اين  عنوان كرد و گف
ميان مي تواند نقش بسيار موثري ايفا 

كنند.
وي اسكان زائران را عمده ترين مشكل 
ــت و گفت: اسكان زائران  در عراق دانس
ــم  ــكل پيش روي مراس مهمترين مش
ــت از اين رو كمك ها در اين  اربعين اس

خصوص بسيار موثر خواهد بود.

ــوي گفت: مواد غذايي  سيدجعفر موس
ــران به حد كافي  ــراي پذيرايي از زائ ب
ــكان  ــود دارد، فقط در خصوص اس وج
زائران با مشكل مواجه هستيم و عالقه 
ــين در  ــران اباعبداهللا الحس منديم زائ
ــبي براي استراحت  اربعين مكان مناس

داشته باشند.

ــا و عراقي ها را  ــكاري ايراني ه وي هم
ــته در زمينه كمك به  در اربعين گذش
ــيار خوب  ــدگان و مفقودين بس گمش
توصيف كرد و گفت: اميدواريم امسال 
ــدگان  با افزايش مراكز كمك به گمش
ــاني بهتري به  و مفقودان خدمات رس

زائرين داشته باشيم.

ــيني در عين حال از  توليت عتبه حس
ــالم و المسلمين  همكاري حجت االس
ــه مقام  ــوول بعث ــي روحاني مس نجف
معظم رهبري در عراق با عتبه حسيني 
ــكر كرد و گفت مسووالن  تقدير و تش
ــيني عالقه مند به گسترش  عتبه حس
ــا جمهوري  ــاي فرهنگي ب همكاري ه

اسالمي ايران هستند.

مسئول كارگروه ياوران معنوى اربعين كشور خبر داد:
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ــه شوراى راهبرى فعاليت هاى بانوان كميته فرهنگى و  دومين جلس
آموزشى ستاد مركزى اربعين حسينى به رياست سركار خانم دكتر 
افتخارى و با حضور رييس كميته فرهنگى و آموزشى و ساير اعضا در 

دبيرخانه اين كميته در تهران برگزار شد.
اين جلسه كه با حضور نمايندگان دستگاه هاى مختلف همانند بعثه 
مقام معظم رهبرى، سازمان فرهنگ و ارتباطات، بسيج طالب خواهر، 
مجمع جهانى اهل بيت (ع) و چند تن از اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار 
شد، ابتدا با بررسى مباحث و موضوعات جلسات قبلى، اهم فعاليت ها 
و اقدام هاى در امور بانوان در موسم اربعين احصا و مورد بررسى قرار 
ــى و  گرفت از جمله مهم ترين آنها، طراحى و توليد محتواى آموزش
توجيهى براى بانوان زاير سفر اربعين، نشست ها و هم انديشى هاى بانوان 
فرهيخته در مراكز آموزش براى تبادل نظر و گفتمان سازى برگزارى 
ــم ويژه براى بانوان  در موسم اربعين، معرفت افزايى زايران زن،  مراس
اجراى ويژه برنامه هاى قبل از اعزام به منظور ايجاد آمادگى هاى ذهنى 
و روحى، توجه به مسايل بهداشت و سالمت، همكارى با ساير كميته ها 
در حوزه اطالع رسانى، خدمات رسانى با استفاده از ظرفيت هاى ساير 

ــتگاه ها و اعزام مبلغه ها براى پاسخگويى به انتظارات و نيازهاى  دس
ــازمان اوقاف و امور خيريه و  خانم ها با همكارى معاونت فرهنگى س

بعثه مقام معظم رهبرى بود.
ــى با تبيين  ــى و آموزش ــس كميته فرهنگ ــه، ريي ــه جلس در ادام
ضرورت هاى تشكيل شوراى راهبرى و سياست گذارى در حوزه زنان 
زاير اربعين با حضور و توليت جمعى از بانوان نخبه و فرهيخته كشورى 
ــيب ها و كاستى هاى اين حوزه در اربعين سال هاى  به چالش ها و آس
ــته پرداخت و گفت: حضور صدها هزار نفر زاير از ايران در اين  گذش
مراسم بزرگ و انتظارات و نيازها و اقتضائات خاص اين قشر عظيم، 

نيازمند تدبير و برنامه ريزى و تدوين خطوط صحيح راهبرى است تا 
گام-هاى درست از سوى كارگزاران و متوليان براى تصميم گيرى ها، 

ساماندهى و پشتيبانى برداشته شود.
ــامانه و ايجاد شبكه هاى  ــت مقرر شد با فعال سازى س در اين نشس
ــبكه  ــانه و فضاى مجازى براى ايجاد ش ــط گروه رس اجتماعى توس
ــتفاده شود. و همچنين مقرر شد  ــانى بين بانوان زاير اس و اطالع رس

سياست ها و راهبردهاى اين حوزه تدوين و ارايه شود.
مقرر گرديد از نمايندگان دستگاه هاى مرتبط به تناسب موضوعات و 

مباحث براى شركت در جلسه دعوت به عمل آيد.

بررسى برنامه هاى فرهنگى اربعين
 در جلسه مشترك كميته فرهنگى اربعين 

و معاون شهردارى تهران

ــترك كميته فرهنگى اربعين و مسوالن شهردارى  ــت مش در نشس
ــانى فرهنگى به زائران  ــائل فرهنگى و نحوه خدمت رس تهران مس

اربعين بررسى شد
ــترك كميته فرهنگى اربعين و مسوالن شهردارى   در نشست مش
ــانى فرهنگى به زائران  ــائل فرهنگى و نحوه خدمت رس تهران مس

اربعين بررسى شد.
اين نشست كه با حضور حجت االسالم و االمسلمين غالمرضا اباذرى 
ــوول  ــالم دكتر احمدى مس ــزن فرهنگى در عراق،  حجت االس راي
كميته فرهنگى - آموزشى اربعين حجت االسالم و المسلمين سيد 
حميد حسينى از فعاالن فرهنگى و مهندس عبداللهى از مسووالن 
ــهردارى تهران برگزار شد به  برنامه و اقدامات و مسايل فرهنگى  س
ــد و در مورد نحوه ارائه  ــى اربعين در سال  95 پرداخته ش واموزش
ــى  ــينى  مورد بحث و بررس خدمات فرهنگى به زائران اربعين حس

قرار گرفت.
 در اين جلسه برنامه هاى مشترك فرهنگى و چگونگى هماهنگى در 

اجراي آنها تبادل نظر شد.

ــوالن استانى كميته هاى فرهنگى و آموزشى  نشست مشترك مس
ستاد مركزى اربعين در مشهد مقدس برگزار شد.

نشست مشترك مسوالن استانى  كميته هاى فرهنگى  و آموزشى  
ستاد مركزى اربعين در مشهد مقدس برگزار شد.

ــه كه به دعوت  كميته فرهنگى وآموزشى ستاد مركزى  اين جلس
اربعين كشور،  مسوالن  استانى اين كميته، تشكيل شده است.  به 
ــى برنامه ها و ايجاد هماهنگى در اجراى برنامه ها ى  منظور بررس

اربعين 95  در نشست يك روزه در مشهد گرد هم آمده اند
ــتانى،  رييس و جمعى از   ــوالن اس ــت عالوه بر مس در اين نشس
ــى نيز  ــوالن حوزها و  كارگروه هاى كميته فرهنگى و آموزش مس

حضور داشتند.
ــور، در كليه  ــتاد مركزى اربعين كش ــتور العمل س ــاس دس بر اس
استانهاى كشور ستاد اربعين به رياست استاندار تشكيل شده است.
بنا  بر اين دستورالعمل يكى از كميته هاى تخصصى در هر استان، 
كميته فرهنگى و آموزشى است كه مسوليت اين  كميته با مسوول 

دفتر نمايندگى بعثه در هر استان مى باشد.
ــق كميته فرهنگى و  ــوليت با تواف ــتانهايى ديگر اين مس و در اس
ــالمى بر عهده مدير كل سازمان  ــى و سازمان تبليغات اس آموزش

تبليغات اسالمى استان خواهد بود.
مسئول كميته فرهنگى و آموزشى اربعين كشور از برگزارى جلسه اى 
ــئوالن كميته هاى فرهنگى آموزشى استانى به منظور  با حضور مس
بررسى برنامه ها و سياست هاى اين كميته در جهت ساماندهى مراسم 

اربعين بر اساس سياست هاى كميته خبر داد.

حجت االسالم و المسلمين حميد احمدى در گردهمايى  مسئوالن 
كميته هاى فرهنگى و آموزشى اربعين استان ها با اشاره به تالش تمام 
دستگاه ها به منظور برگزارى هرچه بهتر مراسم اربعين سال گذشته، 
 اظهار كرد: خوشبختانه مراسم اربعين سال گذشته رضايت آيت اهللا 

سيستانى را به همراه داشت.
ــاركت جويى  ــم اربعين و مش ــا بيان اينكه مردمى بودن مراس وى ب
مهم ترين اصل حاكم بر برنامه ريزى هاى فرهنگى و آموزشى كميته 
است،  ادامه داد: در اين مراسم بايد همواره در نظر داشت كه ميزبانى 
تمام زائران توسط دولت و مردم عراق صورت مى گيرد همچنين بايد 
از برجسته  كردن نمادهاى ايران در عراق جلوگيرى شود. مقام معظم 
رهبرى همواره بر اين مساله تاكيد داشته اند كه نبايد احساس ميزبانى 
از مردم عراق در طول اين مراسم گرفته شود. همان طور كه در سال 

ــال نيز مراسم به همين  ــته نيز ميزبان، مردم عراق بودند امس گذش
ــد. ايران سال گذشته تنها موفق به پوشش  ترتيب برگزار خواهد ش
ــم شد. بايد  تغذيه كمتر از 50  درصد از زائران ايرانى در طول مراس
شهردارى ها، استاندارى ها و ساير دستگاه هاى مرتبط براى برگزارى 

اين مراسم كمك كنند.
مسئول كميته فرهنگى و آموزشى اربعين كشور در خصوص ساير 
ــى براى برگزارى  اصول حاكم بر برنامه ريزى هاى فرهنگى و آموزش
ــلمانان در مراسم اربعين، ممانعت از  اربعين افزود: حفظ وحدت مس

تبليغ سازمان ها و نهادهاى دولتى در ارايه خدمات به زائران از جمله 
اين اصول به شمار مى رود.

احمدى با تاكيد بر اينكه در طول برگزارى مراسم باشكوه اربعين بايد 
ــنت هاى مردم عراق حفظ شوند، خاطرنشان كرد:  بايد از ايرانيزه  س
كردن اين مراسم اجتناب شود كه اين مهم نياز به آموزش دارد. عالوه 
ــتاى تقويت مرجعيت دينى در عراق تالش شود.  بر اين بايد در راس
ــم موجب تضعيف اين  نبايد اقدامات ما در طول برگزارى اين مراس

جايگاه در عراق شود.
ــا تاكيد بر احترام به حاكميت عراق، اظهار كرد: اين نكته بايد  وى ب
همواره مورد توجه باشد كه ما تنها براى زائران ايرانى كار مى كنيم. 
حاكميت عراق بايد به رسميت شناخته شده و به آن احترام گذاشته 
شود. تنها در صورتى كه تقاضايى از طرف اين كشور صورت بگيرد ما 

با مديريت خودشان  به آنها كمك خواهيم كرد.  
ــور در خصوص  ــى اربعين كش ــئول كميته فرهنگى و آموزش مس
ــى اين كميته  عنوان كرد: تعيين  ــت هاى فرهنگى و آموزش سياس
ــت رويكرد مردمى بودن،  ــورا، تقوي اهداف و پيام حقيقى قيام عاش
ــتفاده از فرصت اربعين به منظور تقريب مذاهب و تقويت جهان   اس
اسالم با توجه به پتانسيل وجود نخبگان اهل تشيع و تسنن و تقويت 
سازمان هاى مردم نهاد، هيات ها و .. در راستاى شركت فعال از جمله 
سياست هاى فرهنگى و آموزشى كميته فرهنگى و آموزشى اربعين 

كشور هستند.
احمدى با اشاره به اينكه تشكيل ستادهاى استانى در سال گذشته 
صورت گرفت، يادآور شد: متاسفانه اين تشكيل ديرهنگام بود. احتماال 
ــال جارى  عالوه بر سه مرز گذشته مرز چهارم نيز بازگشايى  در س

خواهد شد تا از بار ترافيك مرز مهران كاسته شود.
وى تصريح كرد: كميته فرهنگى و آموزشى ستاد اربعين در ايران از 
اتاق فكر،  شوراها، كارگروه ها، حوزه ها و دبيرخانه تشكيل شده است 
ــوراها و حوزه ها فعاليت ثابت داشته و كارگروه ها  كه از اين ميان ش
ــمى شكل مى گيرند.  اين كميته داراى پنج شوراى  به صورت موس
ــاى قرآنى، راهبردى  ــى، راهبردى فعاليت ه برنامه ريزى ، هماهنگ
ــت همچنين  فعاليت هاى جوانان و راهبردى فعاليت هاى بانوان اس
شامل حوزه هايى از جمله بين الملل،  ارتباطات،  امور كودك و نوجوان، 
فضاى مجازى خبر و رسانه، امور راويان، مالى و پشتيبانى، جشنواره و 
سوگواره و ... مى شود. عالوه بر اين كارگروه هايى تحت عنوان مراسم، 
راويان،  ايده و نظر، اعزام مبلغ، توليد محتوا،  نظارت و ارزيابى، نشريات 

و ... در زمان الزم تشكيل شده و خواهد شد.

رئيس حوزه رسانه و فضاي مجازِي كميته 
فرهنگي و آموزشي اربعين منصوب شد

ــا  محمدرض ــيد  «س
ــرو»به سمت رئيس  خوش
ــاي  ــانه و فض ــوزه رس ح
مجازي و مسئول كارگروه 
ــه  ــش در كميت ــن بخ اي
فرهنگي و آموزشي اربعين 
حسيني (ع) منصوب شد.

ــا  محمدرض ــيد  «س
ــرو»به سمت رئيس  خوش
ــاي  ــانه و فض ــوزه رس ح
مجازي و مسئول كارگروه 

ــيني (ع)  ــي اربعين حس ــش در كميته فرهنگي و آموزش ــن بخ اي
منصوب شد.

ــه فرهنگي و  ــدي، رئيس كميت ــوي حميد احم ــي حكمي از س ط
آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع)، سيد محمدرضا خوشرو 
به سمت رئيس حوزه رسانه و فضاي مجازي و مسئول كارگروه اين 
ــي اربعين حسيني (ع) منصوب  بخش در كميته فرهنگي و آموزش

شد.
در متن اين حكم مي خوانيم: «نظر به سوابق، تجارب ارزنده و تعهد 
ــانه و فضاي مجازي و  و دانش جناب عالي به عنوان رئيس حوزه رس
ــي اربعين  ــئول كارگروه اين بخش در كميته فرهنگي و آموزش مس

حسيني (ع) منصوب مي شويد.
ــان اين حوزه و ساير  ــئوالن و كارشناس ــت با همكاري مس اميد اس
ــاماندهي  ــاني، انعكاس و س ــا در ماموريت خطير اطالع رس بخش ه
ــبكه هاي  ــانه و فضاي مجازي و ش ــردي حوزه هاي خبر، رس و راهب
ــيني (ع) موفق  ــه بزرگ اربعين حس ــي در خصوص حماس اجتماع

گرديد.
دوام توفيقات جناب عالي را از خداوند سبحان مسئلت دارم.»

ششمين نشست شوراى راهبرى فعاليت هاى قرآنى اربعين به 
رياست دكتر حسن محمدى رييس اتحاديه تشكل هاى قرآنى 
كشور و با حضور ساير اعضا و حجت االسالم و المسلمين على 
پروانه جانشين رييس كميته فرهنگى در امور قرآنى و تبليغات 

در دبيرخانه كميته در تهران برگزار شد.
ــت اعضاى جلسه به بررسى سازوكار تدوين سند  در اين نشس

راهبردى و چگونگى اجراى برنامه-هاى مصوب شورا در اربعين 
ــاركت نهادها و دستگاه هاى و سازمان هاى مردم نهاد  95 با مش
ــد كارگروهى  ــى قرار دادند و مقرر ش قرآنى مورد بحث و بررس
ــيم كار بين  ــند و تقويم اجرايى برنامه ها و تقس براى تدوين س
ــكيل و نتايج آن را به شورا  ــورا تش ــتگاه ها در دبيرخانه ش دس

ارايه كنند.

گردهمايى مسئوالن  كميته هاى
 فرهنگى و آموزشى اربعين استان ها برگزار شد

برگزارى ششمين نشست شوراى راهبرى فعاليت هاى قرآنى اربعين

دومين نشست
 شوراى راهبرى

 فعاليت هاى بانوان 

دبير كنگره شعر اربعين حسينى 
منصوب شد

طى حكمى از سوى حميد 
كميته  ــس  رئي ــدى  احم
ستاد  آموزشى  و  فرهنگى 
مركزى اربعين حسينى(ع) 
ــيد حميد رضا برقعى  «س
ــر كنگره  ــمت  دبي »به س
ــينى  ــن حس ــعر اربعي ش

(عبرات) منصوب شد.

جناب اقاى
 سيد حميد رضا برقعى 

سالم عليكم
ــرام نظر به ضرورت  با احت
بهره گيرى از ظرفيت هاى 
ــعر و ادبيات در حماسه جاودانه نهضت حضرت اباعبداهللا  عظيم ش
الحسين (ع) به ويژه ايين با شكوه و جهانى اربعين حسينى(ع) و با 
عنايت به سوابق، تجارب، دانش و تعهد جناب عالى، به عنوان دبير 

كنگره شعر اربعين حسينى (ع) منصوب مى شويد.
اميد است با همكاري مسئوالن و كارشناسان اين حوزه در برگزارى 

هرچه با شكوه كنگره شعر اربعين حسينى (ع) موفق گرديد.
دوام توفيقات جناب عالي را از خداوند سبحان مسئلت دارم.»

در  کـه  اسـت  ایـی  سا ا پـرورش  جھـان  خلقـت  منایـش 
برابر شداید بر ھرچه ترس و شك و تردید و تعلق است 

پپ
غلبه کنند و حسیىن شوند.
رس رچ بر ی بر ربر
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 آن هم با اين ويژگى ها، ما نتوانستيم جلوه هاى اربعين را  آن گونه كه 
ــه  به دوستانمان  ــال قبل هميش ــت منعكس بكنيم من از چند س هس
توصيه ميكردم، حتى به صداوسيما كه شما بيايد برويد اين زيبايى ها را 
ببينيد و اينها را به مردم منعكس كنيد و الحمدهللا اين حركت شروع شد 
و حاال بخشى از آن را مردم ديده اند شما از مرز كه ميخواهيد وارد بشويد 
عزيزان خودمان اين طرف مرز چقد موكب زده اند چقدر فداكارى كرده 
اند من شاهد بودم ديگر چندين ماه فعاليت هاى شبانه روزى در اين دو 
تا استان ما در ايالم يا خوزستان، چقدر زحمت كشيده شده اينجا چقدر 
ــاتى كه ما در بعثه  ــد، همه هم بودند. آن جلس ــزان همكارى كردن عزي
تشكيل ميداديم و بعدهم در وزرات كشور واقعا همه امدند و باتمام توان 
ــتادند و فداكارى كردند، خيرين امدند هنرمندان امدند شعرا امدند  ايس
سپاه و ارتش و نيروى انتظامى و خود وزارت كشور و ساير عزيزان وزارت 
ــرانى ما پايانه هاى  ــا امدند وزارت راه خيلى تالش كردند اتوبوس خانه ه
ــد  ــت طول بكش مرزى ما، حال من بخواهم همه را ياد كنم ممكن اس
صحبتم، ولى همين قدر بگويم  واقعا همه امدند و باجان و دل ايستادگى 
ــى  ــته براى بررس كردند و اين افتخار رقم خورد. من همين هفته گذش
مسائل مربوط به عتبات عاليات رفته بودم عراق ديدم خوشبختانه امسال 
ــما وارد  ــت و هماهنگى راضى اند آن طرف مرز كه ش ــه ازين حرك هم
ــويد اصال شمارا نديده شما را تا حاال نه ميشناخته و نه ميتواند به  ميش
اسم ياد بكند ولى فورا در خانه اش را باز ميكند و حتى به خلوت خانه 
اش ميبرد با اصرار شما را نگه ميدارد و ميگويد لباس هايتان را بدهيد من 
بشويم غذا برايتان اماده ميكند تمام امكانات خانه اش را دراختيار شما 
ميگذارد مى آيد در موكب ها، ببينيد هركسى هر مقدار توان داشته اورده 
يك بچه را ميبيند وسط خيابان نشسته يك سبد گذاشته بر روى سرش 
يه مقدار خرما از خانه اش اورده اصرار مى كند التماس مى كند، پزشك 
ــده انجا فقط و فقط براى اينكه پاى مجروح زائران اربعين رو  ــا ام از اروپ
پانسمان كند و انجا خدمت گذار ايران باشد چقدر عزيزان امدند  از اينجا 
ــد به  چقدر همت كردند چقد هزينه كردند براى اين موكب ها، تا ميرس
ــون اين صحنه را هم پخش كرد كه با اصرار  ــن حركت كه تلويزي اوج اي
مى گويد اين پاهاى آماس كرده شما را ماساژ بدهم و شست و شو بدهم 
و مى ايد زائر ايرانى،  چند سال قبل بين ما و آنها يك جنگ هشت ساله 
ــوده آن كينه هايى كه صدام ايجاد كرد درجامعه، حاال ميبينيد همين  ب
ادم مى ايد انجا مينشيند پاى زائر ايرانى را شست و شو ميدهد ميبوسد 
روغن ميزند كه اين اماس پاى او خوب بشود اينا هارا كجا ميتوانيد پيدا 
كنيد چه عزتى چه عظمتى، خدا واقعا چه عزتى در اين جا قرار داده و 
بعد هم اين حركت دارد به يك حركت بين المللى تبديل ميشود شما 
امسال ديديد  از تركيه امده از اروپا امده از افريقا و نيجريه جاهاى ديگر 
ــتان و افغانستان و از ايران نزديك به يك ميليون هفتصد  امده از پاكس
ــار همديگر، يعنى يك فرهنگ  ــزار نفر اينها انجا كه ميروند همه كن ه
سازى جديدى اتفاق افتاده است اصال انجا بحث مليت مطرح نيست همه 
كنار هم همه باهم مهربان به قول يكى از اقايان كه در همين سفر به من 
ــام زمان روحى لتراب  ــك الگويى كه ما در دوره حكومت ام ميگفت، ي
ــت ميكنيم در جيب هم و  مقدمه الفداه همش ميگوييم انجا حتى دس
بدون اينكه حتى كسى ناراحت بشود از هزينه هاى هم استفاده ميكنيم، 
ما يك مدل كوچكش را االن اينجا در اربعين ديديم و مشاهده كرديم و 
واقعا همينطور است اصال كسى ديگر انجا به فكر خودش نيست همه به 
فكر مكتب اند از اين باالتر اينكه فراتر از مذهب به اين مسئله نگريسته 
ــنت امدند اكثرشان و معتقد، عالوه بر اهل سنت مسيحى ها  اند اهل س
امدند همان صليبش را به سينه اويزان كرده و امده در راهپيمايى شركت 
كرده به عشق ابا عبداهللا عليه السالم خيلى اين حركت عظيم است خيلى 
اين حركت بزرگ است و ميطلبد ما واقعا در طول سال براى آن  برنامه 
ــوراى  ريزى كنيم  و من همينجا الزم ميدانم از همه عزيزانى كه در ش
سياست گذارى در مورد اربعين حضور داشتند از برادر عزيز و بزرگوارم 
ــيار وقت گذاشتند و همت كردند از  جناب اقاى ذوالفقارى كه واقعا بس
خود اقاى دكتر رحمانى فضلى وزير محترم كشور و همچنين از جناب 
اقاى حجه السالم المسلمين حاج اقاى دكتر احمدى كه من ميديدم از 
نزديك كه ايشان در طول سال چقدر تالش كردند و چقدر همت كردند 
ــئوليتش با ايشان بود و ساير عزيزانى كه من  در حوزه فرهنگى كه مس
االن چهره هاى نورانى و زيباشان را دارم در اين مجلس ميبينم كه چه 
كردند چه خوزستان چه ايالم و اينها بايد ثبت بشود به عنوان افتخارات 
مكتب اهل بيت من ميخواهم اين نتيجه را بگيرم؛ عزيزان، ما بايد تالش 
كنيم اين زيارت برگردد به آن هدف اصلى اش آن پيامى كه زيارت در 
ــتدالل نياز ندارد اين نيست آماده باشد، سلم  ــالم دارد خيلى هم اس اس
لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم مطيع لكم تمام تعابير، تعابير بيعت 
است من آمدم اينجا اينطور ميگويم و بعد از خدا اينطور ميخواهم كه اول 
حاجتم اينكه خدايا از گناهان من بگذر بخشوده بشوم، پاك بشوم، بتوانم 
برگردم در اغوش اسالم بنابراين اهميتش خيلى زياد است و جاى انكار 
هم نيست اما حاال ازين طرف ما يك بحث در حوزه فرهنگى اش داريم 
ــه بيشتر در اين زمينه است كه ما بايد اين فرهنگ  كه امروز اين جلس
ــال شد، سال قبل ميرفتند زائرين فكر  ــازى را توسعه بدهيم كه امس س
ميكردند حتما بايد تا روز اربعين انجا بمانند همين مجتمع شهيد محراب 
به من گفتند كه ما هفت، هشت روز اينجا از عزيزان پذيرايى ميكرديم و  
ــتيم ولى  ــد تعداد هم خيلى زياد ما حرفى نداش ــا همه مانده بودن اينه
ــت ولى امسال اينگونه نشد امسال خيلى ها  ميگفتند جا براى بقيه نيس
قبل از اربعين رفتند و قبل از اربعين هم برگشتند مثل همان سالى كه 
ــتانى دستور داده بودند و خواهش كرده  در عراق ايت اهللا العظمى سيس
بودند كه طول دهه را اربعين به حساب بياورند لذا خيلى ها مى ايند و... 
اينها براى من لذت بخش است كه مثال مى ايد اين همه راه فرسنگ ها 
ــرم مطهر و خطاب مى كند  ــتد از دور كنار آن ح ــد مى ايس راه را مى آي
السالم عليك يا ابا عبدهللا يك سالم به اقا ميدهد و يك ساعت و دوساعت 
انجا ميماند و برميگردد، ما در قالب هنر، شعر، ادبيات، سفرنامه نويسى، 
عكس فيلم و امثال اينها كه در حوضه هنرى و در حقيقت ادبيات دينى 
تاليف مى شود. بايد كارهاى جدى بكنيم و اينها را به تصوير بكشيم هم 
كارهاى ماندگار در حوزه فيلم و عكس  و هم در بحث سفرنامه نويسى 
و ادبيات. اين شكلى كه حتما مستحضر هستند عزيزان كه در گذشته 
ــما احيا انجام داديد و حتى از وزارت  ــم بود االنم يكسرى از ش اين رس
خارجه زنگ زدند به ما كه يك خانمى از ژاپن امده ميخواهد باشما ديدار 
كند من گفتم ما با ژاپن ارتباطى نداشتيم بعد گفتم امد و وقتى امد پيش 
من از ايشان سوال كردم شما مسلمانى؟ گفت نه من بودايى هستم گفتم 
خب كارتان چيست؟ گفت من دارم روى سفرنامه پايان نامه دانشگاهى 
ام كار ميكنم، گفت من دارم رى سفرنامه هاى عتبات كار ميكنم چون 

چند تا كار چاپ شده از شما در اين حوضه ديدم امدم از تجربيات شما 
استفاده كنم و بعد يك ليستى به من داد كه حدود صدوبيست سفرنامه 
ــفرنامه ها كار ميكرد، كى؟ يك  ــت روى س ــت كرده بود و داش را فهرس
ــن كار هارو ميكنيم؟ چقد  ــور ژاپن، ماخودمان اي ــى آن هم از كش بوداي
ــت و بعد وقتى ادم نگاه  ــت احيا نشده اس ــفرنامه ها هنوز مخلوط اس س
مى كند ميبيند چقدر اينها زيبا و اموزنده است بعد ما اينهمه اديب داريم 
ــنده داريم اينها را بياوريم شروع  اينهمه جوان فاضل داريم اينهمه نويس
ــتان نويسى و رمان نويسى  ــيم كنند، داس كنند، اين حال و هوا را ترس
وكارهايى از اين قبيل، مخصوصا در حوزه فيلم و عكس كه ماندگار است 
ــن اميدوارم كه اين  ــد. م ــى از آن انجام ش و مى ماند كه الحمدهللا بخش
ــال صوت گرفت روز به روز افزايش پيدا كند و توسعه  اقداماتى كه امس
پيدا كند و ما بتوانيم در سال هاى اينده با موفقيت بيشتر مسئله اربعين 
را اداره كنيم. همين راديو اربعين كه راه افتاد خيلى جالب بود كانال هايى 
ــانى  ــد به نام اربعين در اطالع رس كه در تلگرام و جاهاى ديگر ايجاد ش
خيلى موثر بود، ما راه هاى ديگرى هم داريم و مخصوصا اگر اين اسيب 
ــى اش را هم توجه بكنيم. يك حركتى را ما امسال شاهد بوديم  شناس
ــن پيغام دادند و  ــم انقالب حفظه اهللا به م ــيار اثر گذار، رهبر معظ بس
ــما بگوييد كه از عكس من در اين مراسم استفاده نشود  فرمودند كه ش
ماهم به همه گفتيم خواهش كرديم گفتيم دستور آقاست همه اطاعت 
ــد و الحمدهللا اكثر غريب به اتفاق هم اطاعت كردند حال من وقتى  كنن
رفتم بازخوردش را در عراق ديدم با توليت ها ديدار داشتم با مردم ارتباط 
ــتم ديدم چقدر  ايت اهللا سيستانى همين دستور را داده اند و اينها  داش
گفتند خود اين دستور از نجف و از ايران توسط رهبرى باعث شده است 
كه شعار ها فقط بشود شعار هاى دينى  و انقالبى و همين موجب مى شده 
است كه ديگر رنگ و بوى شرع خاص هم پيدا نكند كه اشاره كردم اهل 
سنت و مسيحيان ديگران و حتى ايزدى ها امدند در اين مراسم شركت 
ــكر كردند و گفتند خدمت اقا  ــيار راضى بودند و  از من تش كردند بس
ميرويد سالم برسانيد تشكر كنيد و بگوييد اين اقدام بسيار بسيار سازنده 
ــد همه مشخص بود درگير مسائل  ــتفاده ش و موثر بود تصاويرى كه اس
ــه داريم، نگذاريم  ــدند ما بايد اربعين را اينطور زنده نگ ــيه اى نش حاش
ــال ديديد حداكثر سه ميليون ادم را در حج،  ــيه سازى بشود. امس حاش
ــجدالحرام و  منى كه  ــه اتفاق افتاد، در مس ــان اين فاجعه عظيم ك مي
متاسفانه نزديك به هشت هزارانسان آنجا از دنيا رفتند آنهم به خاطر بى 
ــت  ــوئ مديريت آنها امدند. ولى اينجا چيزى نزديك بيس تدبيرى و س
ميليون امدند نه تنها از تشنگى جان ندادند بلكه با التماس همه چيز را 
در اختيارشان گذاشتند و همه نوع سرويس دهى كردند غذا و امكانات، 
خواب و امثال انها، اصال قابل مقايسه نيست اين يك افتخارى است كه 
ــارت رقم خورده كه بايد  ــراى عالقه مندان به اهل بيت عصمت و طه ب
مراقب باشيم كه مسائل حاشيه اى وارد قضايا نشود و فرهنگ سازى اش 
را بايد ادامه دهيم، نقص هايى كه در كار داشتيم على رغم همه خدماتى 
كه عزيزان داشتند. عزيزانمان در اداره گذرنامه و نيروى انتظامى چقدر 
به موقع گذرنامه صادر كردند و پيك ها و امكاناتى كه انجا فراهم شد همه 
ــاخت هايمان  ــت ما زيرس و همه واقعا تالش كردند اما هنوز كافى نيس
مشكل دارد و بايد زيرساخت هايمان را اصالح كنيم، در نواحى مرزى باز 
مشكل داريم، مسئله نقل ما نياز به تقويت دارد، در حوزه سياسى هم بايد 
ــما اگر  ــدى تمام كنيم كه باالخره ش ــان را بصورت ج ــا عراق  بحثم ب
ــه ماه قبل مردم ويزا  ــخص كنيد، س مى خواهيد ويزا بدهيد از قبل مش
بگيرند اينجور در مرزها  يا در مراكزى كه ويزا داده ميشود ازدحام نشود 
و همچنين در حوزه مسائل امنيتى و  همكارى هايى كه داريم.  الحمدهللا 
ــد كرده بود و  اطالعاتشان بسيار اطالعات  ــال عراق هم خيلى رش امس
علمى و دقيق بود و خوشبختانه توانسته بودند افرادى را كه تصميم به 
ــتگير كنند و الحمدهللا بدون حادثه اين  ــتند دس عمليات انتحارى داش
عظمت براى امت اسالمى رقم خورد. من اينجا وظيفه ميدانم از تك تك 
عزيزانى كه ماه ها تالش كردند، چه آن هايى كه حاال تهران هستند چه 
آنهايى كه در مرز ها هستند و ما آنها را نديديم به سهم خودم صميمانه 
از همه شان تشكر ميكنم و دست همه شان رو ميبوسم و برايشان دعا 
ميكنم. اميدوارم كه ان شااهللا خداوند خودش پاداش و اجر جزيل به انها 
عنايت كند و تشكر ويژه از وزارت كشور و بيشتر از شخص اقاى وزير و 
ــخص اقاى ذوالفقارى و همكارانشان كه انصافا همت ويژه داشتند از  ش
ــه را مورد عنايت  ــاهللا خداوند هم ــكر و قدردانى ميكنم ان ش همه تش
خودش قرار بدهد و اين خدمت شايسته را از همگان به شايستگى قبول 

بفرمايد.
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ــق و محبت مردم به حضرت  مشاهده عش
اباعبداهللا الحسين (ع) بعد از 1400 سال در 
مسير كربال و پياده روى اربعين يك معجزه 
ــت. از طرفى حضور شيعيان كشورهاى  اس
مختلف از سراسر جهان در پياده روى اربعين 

نشان دهنده بيدارى ملت هاست.
وقتى انسان در روايات در مورد زيارت پياده  
ــاهده  ــين (ع) تأمل مى كند مش امام حس
ــا ارزش تر از اين  مى كند كه هيچ زيارتى ب
ــت و اين زيارت اگر با پياده روى  زيارت نيس

همراه شود پاداش آن مضاعف خواهد بود.
ــيارى  پياده روى اربعين عظمت معنوى بس
دارد كه باعث توجه و حضور اين همه مردم 
ــت. اگر امروز شاهد حضور پرشور  شده اس
مردم در زيارت اربعين هستيم كسى براى 
آن تبليغ نكرده است، كشش معنوى اربعين 
است كه مردم را به اين سو سوق داده است.

ــده است كه  ــبب ش اهميت اين زيارت س
ــانه هاى  در متون روايى ما آن را يكى از نش
ــن و اهل ايمان ذكر كردند. از اين رو  مؤمني
ــين (ع) مظهر اصلى قدرت  امروز امام حس
ــت. چنانچه رهبر معظم  ــده اس ــالم ش اس
ــهدا به عنوان مظهر  ــالمى از ش انقالب اس
قدرت امت اسالمى ياد كردند. ما بايد به اين 
مسأله توجه كنيم. چون داراى آثار متعددى 
ــمن يكى از  ــت كه قيام براى محو دش اس
ــأ قدرت اين حركت را  آنهاست و اين منش
نشان مى دهد. لذا بايد به يك زيارت پرفيض 
با ساماندهى درست مطابق آموزه هاى دينى 

ــده  و مطابق آداب بيان ش
دست يافت.

ــار زيارت اربعين  از ديگر آث
ــاهده  ــت ايمان و مش تقوي
تجلى ايمان مؤمنان است. 
هر چه ايمان در اوج خودش 
ــاب خودش  و لحظه هاى ن
تجلى كند، اثرش در ايمان 

ديگران بيشتر است.
ــال وقتى  ــد از 1400 س بع
در مسير كربال و پياده روى 
و  ــق  عش ــوز  هن ــن  اربعي
محبت به حضرت اباعبداهللا 
ــم، اين  ــاهده مى كني ــين (ع) را مش الحس
ــد كارى كنيم  ــت، باي مهم يك معجزه اس
ــود زيرا افرادى كه ايمان  ايمان ها تقويت ش
كمى دارند. با ديدن ايمان زايران اباعبداهللا 

الحسين (ع) موحد و مؤمن تر مى شوند.
ــهدا (ع) به عنوان  محبت حضرت سيدالش
بزرگترين سرمايه اجتماعى شيعيان است 
ــم پياده روى اربعين رخ نشان  كه در مراس
مى دهد، اگر كسانى مى خواهند آينده جهان 
ــد و در رقم زدن آينده جهان مؤثر  را ببينن
باشند به اربعين بيايند و به آن بنگرند، زيرا 
بزرگترين ميعادگاه منتظران امام عصر (عج) 

اجتماع اربعين حسينى است.
ــمن از آثار ديگر  قيام براى از بين بردن دش
ــمن در اين سال ها  ــت، زيرا دش اربعين اس
ــته و از طرق گوناگون براى از  بى كار ننشس
ــالم اقدام و نقشه چينى كرده  بين بردن اس

است.
ــت برخى از روى جهل و قصد و  ممكن اس
غرض و داليلى هم با دشمن همراهى كنند 
ــير ايجاد كنند ما  ــى در اين مس و فتنه هاي
بايد هوشيار باشيم، لذا مواظب باشيد؛ زيرا 
ــان اوج صبورى و انعطاف پذيرى  اربعين زم
است. تنها حمله تكفيرى ها و تروريست ها 
به اربعين، بهترين كارى نيست كه دشمنان 
مى توانند انجام دهند، بهترين كار آنها ايجاد 
دعوا و اختالف داخلى است. لذا بايد مراقب 

بود و مواظبت كرد.

جوانان فاضل بايستى در قالب هنر، شعر، ادبيات، سفرنامه نويسى، عكس، فيلم
 و امثال اينها كارهاى جدى كنند و حماسه اربعين را به تصوير بكشند

حجت االسالم والمسلمين قاضى عسكر:

حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان 
محبت حضرت سيدالشهدا (ع) به عنوان بزرگترين سرمايه اجتماعى شيعيان

 در مراسم پياده روى اربعين رخ نشان مى دهد.

كسى ديگر انجا به فكر خودش نيست 
همه به فكر مكتب اند از اين باالتر اينكه 

فراتر از مذهب به اين مسئله نگريسته 
اند اهل سنت امدند اكثرشان و معتقد، 

عالوه بر اهل سنت مسيحى ها امدند 
همان صليبش را به سينه اويزان كرده 
و امده در راهپيمايى شركت كرده به 

عشق ابا عبداهللا عليه السالم

 اگر امروز شاهد حضور 
پرشور مردم در زيارت 

اربعين هستيم كسى براى 
آن تبليغ نكرده است، 
كشش معنوى اربعين 

است كه مردم را به اين 
سو سوق داده است.

 اگر كسانى مى خواهند 
آينده جهان را ببينند و 

در رقم زدن آينده جهان 
مؤثر باشند به اربعين 

بيايند و به آن بنگرند، 
زيرا بزرگترين ميعادگاه 
منتظران امام عصر (عج) 
اجتماع اربعين حسينى 

است.
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