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حجت االسالم و المسلمين قاضي عسگر 
از نگاه رهبر انقالب به اربعين گفت

كودكی شوِر خدا در سر، با صدایی گرم و روشن گفت: اینک من، یاوری دیگر!

ويژه نامه کمیته 
فرهنگی و آموزشی 
ستاد مرکزي اربعین

رویــداد بــزرگ  راهپیمایــی اربعیــن حســینی در ســالهای اخیــر  کــه 
میلیــون هــا  انســان شــیفته و محــب اهــل بیــت پیامبــر اســام 
)ص(  را بــه عشــق حضــرت سیدالشــهدا )ع(  از اقــوام و ملیــت هــا 
و کشــور هــای مختلــف در کربــای معــا  گــرد هــم مــی آورد، 

امــروز بــه یــک ابــر رویــداد  تبدیــل شــده اســت.
ایــن رخــداد بــزرگ بــه رغــم خواســت دولت هــاي ســلطه گــر و 
رســانه هــای جهــان ســلطه،  بــه کانــون  توجــه صاحبــان فکــر 
واندیشــه و قلــم  بــدل شــده اســت. بــی تردیــد  دریچه ای بــه روی 
اهــل فکــر ونظــر بــاز شــده اســت تــا ازآن چشــم هــای نافــذ بــه 
بنیــان حرکــت  عظیــم الهــی عاشــورا و آرمــان هــای متعالــی رهبر 
بــزرگ آن دوختــه شــود.  ایــن اتفــاق مبــارک مــی توانــد جانهــای 
ــی   ــق ملکوت ــا و حقای ــی ه ــه زیبای ــان  ب ــادی را از جه ــنه زی تش
انســانها ی نورانــی حماســه رهایــی بخــش عاشــورا متوجــه  نماید.  
ــده  ــارت دهن ــمانی،  بش ــی و  آس ــه  نوران ــه و  صفح ــن صحن ای
مدنیــت جدیــدی اســت که جامعــه اســامی و متعاقــب آن  مدنیت 
اســامی را بشــارت مــی دهــد.   ایــن  امــر کــه  بــا اهتمام مــردان و 
زنانــی بــزرگ  بــه ویــژه مــردم شــریف و مظلوم عــراق رقــم خورده 
اســت و تــراز جاویــد اولیــای الهــی را  حفــظ و حراســت و احیــا مــي 
کنــد، نیازمنــد گفتمــان ســازی اســت، گفتمانــی بــر اســاس آمــوز 
هــای وحیانــی و حماســه ملکوتــی عاشــورا  کــه بشــارت دهنــده  
جریــان نــاب متکــی بــر اصــول انســانی  و تعــاون و مــودت اســت 
و  همــه هژمونــی هــای  قــوم محــور و ملیــت مــدار و نــژاد گرایانــه 
را در نوردیــده و جامعــه ای فراتــر از ارزشــها وهنجارهــای  مدرنیتــه 
و  مغــرب زمیــن عرضــه خواهــد کــرد. ایــن افــق و مســیر امیــد 
و الهــی بــدون مشــارکت مســووالنه همــه اهالــی قلــم و تریبــون 
و کرســی علــم و صاحبــان اندیشــه  در تبییــن زوایــا و بنیادهــاي 
ایــن حرکــت ارزشــمند ممکــن نخواهــد بــود.  ســرمایه عظیمــی 
کــه امــروز بــا ارتباطــات گســترده و ایجــاد شــبکه هــای اجتماعــی 
و مردمــی فراتــر از مرزهــاي  سیاســی و جغرافیایــی در حــال وقــوع 
ــرای اعتمــاد  ــد   پشــتوانه مطمئــن و بزرگــی را ب اســت مــی توان
ســازی و تعامــات فرهنگــی و اجتماعــی بگشــاید،  بــه شــرط آنکه 
همــه  فرهیختــگان و اســاتید و روشــنفکران و اهالــی قلــم و هنر  با  
فرهنــگ ســازی درســت از آداب زیــارت و ســامت و تعامــل هــای 
اجتماعــی  و مبــارزه بــا انحرافــات و آســیب هــا  بــه صیانــت از آن 
جــد وجهــد  کننــد  تــا گفتمــان ســازی شایســته ایــن حرکــت و  
رویــداد بــزرگ ایجــاد شــود و از رهگــذر آن  شــاهد جامعــه و مدنیت 

اســامی باشــیم.  ان شــاءاهلل

یادداشت  اول

اربعين حسينی و رسالت صاحبان فرهنگ و انديشه
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت: »اول مــرداد فراخــوان ثبت نــام اربعیــن 

ــود.«  ــام می ش ــی انج ــام اصل ــرداد ثبت ن ــده و از 15م ــاز ش آغ
ســعید اوحــدی رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه ثبت نــام اربعیــن 
95 گفــت: »براســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده، فراخــوان ثبت نــام اربعیــن از 
اول مــرداد شــروع می شــود و متقاضیــان اعــزام می تواننــد از تاریــخ 15مــرداد بــا 

مراجعــه بــه ســایت ســماح ثبت نــام خــود را انجــام دهنــد.« 
او بــا بیــان اینکــه فراخــوان ثبت نــام اربعیــن امســال ســه مــاه زودتــر از ســال 
ــا مســئولیت وزارت  گذشــته آغــاز می شــود، افــزود: »جلســات ســتاد اربعیــن ب
ــه به طــور منظــم تشــکیل می شــود و ســازمان حــج  کشــور، در ایــن وزارتخان
و زیــارت، کمیتــه اعــزام زائــران اربعیــن و بعثــه مقــام معظــم رهبــری، کمیتــه 

ــد.«  ــده دارن ــی را به عه فرهنگ
اوحــدی بیــان کــرد: »ســامانه ســماح کــه دارای 16قابلیــت اســت، از 15مــرداد 
فعــال اســت و متقاضیــان می تواننــد از منــزل یــا محیــط کار وارد ایــن ســامانه 
شــده و ثبت نــام خــود را انجــام دهنــد.«  رئیــس ســازمان حــج و زیــارت تأکیــد 
ــئولیت  ــه مس ــور خارج ــه وزارت ام ــولگری ک ــه کنس ــم کمیت ــرد: »امیدواری ک
ــه  ــد و هزین ــدور روادی ــای ص ــرداد هماهنگی ه ــا 15م ــده دارد، ت آن را به عه
آن را مشــخص کنــد تــا در ســامانه ســماح قیــد شــود؛ در غیــر ایــن صــورت، 
ــران  ــدن، از زائ ــن ش ــس از تعیی ــد پ ــه روادی ــرد و هزین ــام می گی ــام انج ثبت ن
اخــذ می شــود.«  او ادامــه داد: »اول شــهریور، صــدور روادیــد زائــران اربعیــن در 
چهــار کنســولگری عــراق در شــهرهای تهــران، مشــهد، کرمانشــاه و خوزســتان 
آغــاز می شــود و از اول مهــر، صــدور روادیــد در دفاتــر کنســولگری در 20 شــهر 
بــزرگ کشــور انجــام می شــود.«  رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکه 
پیش بینــی می شــود بیــش از دومیلیــون زائــر در مراســم اربعیــن شــرکت کننــد، 
گفــت: »یکــی از ویژگی هــای ســامانه ســماح ایــن اســت که هیــچ زائــری بدون 
بیمــه نمی توانــد از کشــور خــارج شــود؛ بنابرایــن، زائــران بایــد از طریــق همیــن 
ســامانه بیمــه خــود را دریافــت کننــد. ضمــن اینکــه زائــران بایــد مــرز خروجی و 
زمــان رفــت و برگشــت خــود را مشــخص کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت، امــکان 
صــدور روادیــد فراهــم نمی شــود.« اوحــدی گفــت: »ازآنجاکــه ســامانه ســماح به 
سیســتم نیــروی انتظامــی متصــل اســت، زائــران فقــط در روزهــای تعیین شــده 
می تواننــد از مــرز خــارج شــوند.«  رئیــس ســازمان حــج و زیــارت درخصــوص 
زائرانــی کــه می خواهنــد بــا خــودروی شــخصی به ســمت مــرز برونــد، یــادآوری 
کــرد: »ســال گذشــته، ایــن دســته از زائــران بــا مشــکل پارکینــگ مواجه شــدند؛ 
امــا امســال بــا واردکــردن شــماره خــودرو در ســامانه ســماح و مشــخص کردن 
ــه ایــن  زمــان ورود و خــروج، ایــن ســامانه به صــورت هوشــمند پارکینــگ را ب
افــراد معرفــی می کنــد.«  اوحــدی افــزود: »افــرادی کــه می خواهنــد به عنــوان 
خــادم زائــران در ایــام اربعیــن خدمت رســانی کننــد نیــز می تواننــد بــا مراجعــه به 
ســامانه ســماح اعــام آمادگــی کننــد تــا اطاعاتشــان در اختیار ســتاد بازســازی 
عتبــات به عنــوان کمیتــه اســکان و تــدارکات قــرار گیــرد.«  رئیــس ســازمان حج 
و زیــارت تأکیــد کــرد: »براســاس مصوبــات ســتاد اربعیــن در وزارت کشــور، تنهــا 
راه ثبت نــام بــرای دریافــت روادیــد فقــط ســامانه ســماح اســت کــه هــدف ایــن 
ســامانه، تســهیل اعــزام و جلوگیــری از سوءاســتفاده برخــی در این زمینه اســت.« 
ــچ  ــماح هی ــامانه س ــام در س ــر، ثبت ن ــرد: »درحال حاض ــادآوری ک ــدی ی اوح

هزینــه ای نــدارد و بــه هنــگام صــدور روادیــد، مبلــغ آن دریافــت می شــود.« 

رئیــس ســتاد مرکزی اربعین حســینی کشــور گفت: 
»احتــرام بــه حاکمیــت عــراق از سیاســت های 
ــزاری  ــزی در برگ ــتاد مرک ــی س ــی و اساس اصول
ــاری در  ــر ذوالفق ــت.« دکت ــن اس ــای اربعی برنامه ه
دیــدار بــا مســئوالن کمیته هــای فرهنگــی اربعیــن 
حســینی در عــراق و ایــران و رئیــس مؤسســه 
ــا  نجــف اشــرف و دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن، ب
ــی  ــای فرهنگ ــردن فعالیت ه ــف ک ــوب توصی خ
ــی  ــل و هماهنگ ــن 94 و تعام ــی در اربعی و آموزش
خــوب دو کمیتــه در ایــران و عــراق، کار فرهنگی را 
مهم تریــن رســالت ســتاد و اســاس حرکــت اربعیــن 

عنــوان کــرد
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعین بیــان کرد: »سیاســت 
ــوازی کاری  ــری از م ــت و جلوگی ــز در مدیری تمرک
کــه سیاســت راهبــردی ســتاد بــرای جلوگیــری از 
ــرش همــه  هدررفــت ســرمایه اســت، درحــال پذی
اســت. بــا پذیرفتــن و تعهــد همــگان بــه ایــن امــر، 
ــع آن، مشــارکت های  ــی و به تب انســجام و هم افزای
مردمــی و بهــره وری هــم افزایــش می یابــد.« دکتــر 
ذوالفقــاری احتــرام بــه حاکمیــت عــراق و انســجام 
مســلمانان در برگــزاری مراســم و امــور تبلیغاتــی و 
اجــرای برنامه هــا را از سیاســت های اصولــی ســتاد 
ــا از اجــرای برنامــه  مرکــزی دانســت و گفــت: »م
متنــوع از ســوی دوســتان در عــراق در موســم 
ــت در  ــی از دخال ــم؛ ول ــتیبانی می کنی ــن پش اربعی
ــور  ــد ام ــم و بای ــاب می کنی ــا اجتن ــراي برنامه ه اج

بــه دســت خــود مــردم باشــد.« 
او خواســتار مراقبــت همــه فعــاالن و کارگــزاران و 
مــردم از اهــداف بلنــد و متعالــی ایــن حرکــت بزرگ 
و مقاصــد واالی حضــرت سیدالشــهدا)ع( در نهضت 
عظیــم و مقــدس عاشــورا در برنامه ریــزی و اجــرای 
ــام  ــدار، حجت االس ــن دی ــد.  در ای ــا ش برنامه ه
ســید حمیــد حســینی از فعــاالن اربعین حســینی در 
عــراق و رئیــس مؤسســه نجف اشــرف و قائم مقــام 
ــام  ــان اس ــای جه ــو و تلویزیون ه ــه رادی اتحادی
ــی در  ــی و خدمات ــای فرهنگ ــی از فعالیت ه گزارش
اربعیــن 94 و برنامه هــای فرهنگــی اربعیــن 95 
ارائــه داد وگفــت: »مــا در عــراق بــا کمــک خیریــن، 
موکــب چندمنظــوره و بزرگــی را در مســیر نجــف 
بــه کربــا بنــا نهادیــم کــه بــه یــک الگــو بــرای 

ســایرین تبدیــل شــد.«
ــه ای کــه  ــان هزین ــه میلیارد هــا توم ــا اشــاره ب او ب
تاکنــون انجــام شــده و تمامــی آن از ســوی خیریــن 

ــت و  ــچ دول ــی از هی ــچ کمک ــده و هی ــن ش تأمی
نهــاد دولتــی دریافــت نشــده، خواســتار مشــارکت 
ــک  ــریف در کم ــردم ش ــن و م ــاعدت خیری و مس
ــینی  ــد. حس ــم ش ــرح مه ــن ط ــام ای ــرای اتم ب
ــارک  ــام مب ــه ن ــب ب ــن موک ــه ای ــان اینک ــا بی ب
حضــرت امــام رضــا)ع( متبــرک اســت، ادامــه داد: 
»ایــن موکــب فقــط در اربعیــن بــه ده هاهــزار زائــر 
خدمــات ارائــه کــرد و در طــول ســال نیــز خدمــات 
ــام  ــهدا و ام ــرت سیدالش ــران حض ــه زائ ــی ب خوب

ــد.«  ــه می ده ــام( ارائ علی)علیهماالس
حجت االســام حســینی از هماهنگي هــای بســیار 
خــوب و همه جانبــه کمیته هــای فرهنگــی اریعیــن 
در ایــران و عــراق تقدیــر کــرد و ایــن نــوع تعامــل 
و همــکاری را الگویــی بــرای ســایر کمیته هــا 
ــه  ــس کمیت ــاذری رئی ــام اب ــت.  حجت االس دانس
ــراز رضایــت از تعامــل  ــا اب ــز ب فرهنگــی عــراق نی
ــوع و  ــراق، تن ــه در ع ــب دو کمیت ــوب و مناس خ
پیچیدگــی و تکثــر کارهــا و برنامه هــای فرهنگــی 
در اربعیــن را یــادآوری کــرده و خواســتار پشــتیبانی 
ــوزه  ــن ح ــن از ای ــزی اربعی ــتاد مرک ــر س جدی ت

مهــم و بنیــادی شــد.
ســتاد مرکــزی اربعیــن فراخوانــی را جهــت دریافــت 
ایده هــای فرهنگــی اربعیــن منتشــر کــرده اســت. 
ــت وچهارمین  ــتاد در بیس ــن س ــه ای ــن اینک ضم
ــور  ــم حض ــم ه ــرآن کری ــی ق ــگاه بین الملل نمایش
ــود.  ــا ب ــا و طرح ه ــت ایده ه ــاده دریاف ــت و آم داش
همایــش بــزرگ و مردمی اربعین حســینی ســالیانی 
اســت کــه محــل تجمــع و محمــل نمایــش اقتــدار 
و عظمــت پیــروان مکتــب اهــل بیــت)ع( شــده و 
ایــن مهــم، هــر ســال شــکوه بیشــتری می  یابــد. 

ــت)ع( و  ــل بی ــان اه ــم محب ــل عظی ــور خی حض
مشــتاقان زیــارت اربعیــن حضــرت امــام حســین)ع( 
از ایــران اســامی، فرصت هــای نــاب و معنــوی را 
ــا  ــزان از آن ه ــد برنامه ری ــرده و می  طلب ــاد ک ایج

ــد.  ــرداری را کنن ــت بهره ب نهای
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعین 
حســینی جهــت اســتفاده از ایده هــا، نظــرات و 
ــی و  ــای مردم ــار و گروه ه ــه اقش ــای هم طرح ه
ــا و  ــذب طرح ه ــا، جشــنواره ج ــازمان ها و نهاده س

ــد.  ــرا می  کن ــی را اج ــای اربعین ایده ه
ــد  ــردازی عبارت ان ــل طــرح و ایده پ ــات قاب موضوع
از: شــعار محــوری اربعیــن، برنامه هــای فرهنگــی، 

محصــوالت و هدایــای فرهنگــی، تبلیغــی و... .

رئيس سازمان حج و زیارت خبر داد
ثبت نام اربعين از ١٥مرداد

رئيس ستاد مركزی اربعين حسينی تاكيد كرد
اربعين، مردمی اجرا می شود

پيش بيني كميته فرهنگي و 
آموزش براي استقبال از زائران

گفتاري از 
آیت اهلل مکارم 

شيرازي

گزارش

خط خبر

جربیــات برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی ، میــراث گرانبهایــی اســت کــه 
جمــع آوری و بهــره منــدی از آن مــی توانــد در خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر 
بــه زائــران ، صرفــه جویــی در زمــان و  هزینــه و مهمتــر از همــه اینهــا ، رشــد 
و تــداوم ایــن حرکــت عظیــم اعتقــادی و معنــوی مؤثــر باشــد. بــرای بهینــه 
ســازی ایــن تجربیــات در زیــارت اربعیــن امســال ،  تقویت و بازمهندســی برخی 
ــه تفکیــک  ــوان ب ــه ایــن ســاختارها مــی ت ســاختارها ضــرورت دارد . از جمل

وظایــف بیــن بخشــی بــا مدیریــت جهــادی و....

3»

حميد احمدی
رييس كميته  فرهنگی و آموزشی
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بازتاب

مرکــز تحقیقــات و پژوهش هــای کربــا پــس از دو مــاه کار مســتمر، اولیــن مرحلــه 
سرشــماری مســاجد و حســینیه های مرکــز شــهر کربــا را بــه اتمــام رســانید. 

مســئول مرکز تحقیقات گفت: »این اقدام در راســتای شناســایی و مستندســازی و ثبت 
اطاعــات بیشــتر دربــاره مســاجد و حســینیه های قدیمــی کربــا صــورت می گیــرد؛ 

چــون بیشــتر ایــن اماکــن درحــال نابــودی یــا تغییــر بنــا قــرار دارند.« 
مرکــز پژوهشــی کربــا همچنین بنــا دارد نتیجــه این تحقیقات را که دو ســال مســتمر 

ادامــه خواهــد داشــت، در ســه جلــد کتاب منتشــر کند. 

معاونــت تبلیــغ و ارتباطــات مرکــز تخصصــی مهدویــت دربــاره جریــان منســوب بــه 
احمــد الحســن مدعــی دروغیــن یمانــی گفــت: »در قضیــه راهپیمایــی اربعیــن، جریان 
منســوب بــه یمانــی دروغیــن، اقــدام بــه برپایــی موکب هایــی جهــت جــذب نیروهــای 
مؤمــن داشــتند کــه در ایــن بیــن متأســفانه، جاذبه هایــی ایجــاد شــد و بایــد مراقــب بود 
کــه طــاب و مــردم جــذب چنیــن گروه هایــی نشــوند.«  حجت االســام محمدرضــا 
نصــوری افــزود: مــا برنامه  هــای مختلفــی بــرای طــاب محتــرم تــدارک دیدیــم تــا بــا 

تفکــرات ایــن فرقه  هــای ضالــه آشــنا شــوند.

موکب  های دروغين در کمينندهمه مساجد و حسينيه های کربال  در يك دانشنامه

رئیــس کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن کشــور در آســتانه 
اشــرفیه گفــت: »حضــور موکبــی از آســتانه اشــرفیه در کشــور عــراق موجب خیر 
و برکــت بــرای شــهر و نمــودی خــاص از یک شــهر مذهبــی در اربعین اســت.« 
حجت االســام حمیــد احمــدی در دیــدار بــا امام جمعــه آســتانه اشــرفیه بــا بیــان 
اینکــه اربعیــن دارای پیشــینه گســترده ای اســت کــه در دو ســال اخیــر، مانــور 
قــدرت و اقتــدار معنــوی بــرای تشــیع شــد، گفــت: »تجمــع اربعیــن بزرگ تریــن 
اجتمــاع بشــری و صلح آمیــز بــا نــگاه مردمــی اســت کــه بنابــر دســتور رهبــر 
ــی و  ــان مردم ــظ جری ــا حف ــاخت ها و ب ــردن زیرس ــرای فراهم ک ــاب ب انق
جلوگیــری از سوءاســتفاده دشــمنان، ایــن اجتمــاع عظیــم ســاماندهی شــد.« او 
ــرای فراهم کــردن  ــر اینکــه فعالیــت دســتگاه های دولتــی، تنهــا ب ــا تأکیــد ب ب
ــت:  ــت، گف ــران اس ــت زائ ــن امنی ــظ و تأمی ــاماندهی و حف ــاخت ها و س زیرس
»در ســال 1394، پــس از حادثــه منــا و بنابــر درخواســت رئیس جمهــور بــرای 
پاســخگویی دولــت درمقابــل هرگونــه اتفــاق احتمالــی و به منظــور به کاربســتن 
تمــام ظرفیــت دولــت و موافقــت ایــن درخواســت از ســوی مقام معظــم رهبری، 
ســتاد اربعیــن از بعثــه رهبــری بــه وزارت کشــور انتقــال یافــت.« رئیــس کمیتــه 
فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیته هــای 
مختلــف در ســتاد اربعیــن بیــان کــرد: »بخــش آمــوزش و فرهنگی بــه بعثه مقام 
معظــم رهبــری واگــذار شــد تــا آمــوزش و توجیــه زائــران از طریــق رســانه ها، 
تریبون هــای مختلف، شــبکه های مجــازی و همچنیــن هماهنگی هــای الزم در 
عــراق و ایــران از ایــن طریــق انجام شــود.«  احمدی به تشــکیل کمیتــه و انتقال 
مباحــث مربــوط بــه رایــزن فرهنگــی در عــراق اشــاره کــرد و افــزود: »معاونــت 
فرهنگــی، ســپاه، شــهرداری تهــران، ســازمان تبلیغــات، شــورای سیاســتگذاری 

ــع  ــه، مجم ــه جمع ائم
ــت)ع(،  ــی اهل بی جهان
صداوســیما و پدافنــد 
ازجملــه  غیرعامــل 
عضــو  دســتگاه های 
در کمیتــه فرهنگــی 
ســتاد  آموزشــی  و 
ــه  ــتند ک ــن هس اربعی
بعثــه کار خدمتگــزاری 

ــده دارد.«  را برعه
او بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته، ســتاد بازســازی عتبــات مســئول پشــتیبانی 
و جمــع آوری کمک هــای مردمــی و ســازمان حــج مســئول اســکان و اعــزام و 
تغذیــه بــود، افــزود: »طبــق تأکیــد وزیــر کشــور و بعثــه رهبــر انقــاب، اجــازه 
جمــع آوری کمک هــای مردمــی به صــورت مســتقیم بــه هیئت هــا بــرای حفــظ 
جنبــه مردمــی بــودن و بقــای هیئت هــا داده شــده اســت و هیئت هــا می  تواننــد 
ــرای اســتقرار موکب هــا  در شهرســتان ها، جمــع آوری کمک هــای مردمــی را ب

ــام دهند.«  انج
مدیــر آمــوزش بعثــه مقــام معظــم رهبــری بــا اذعــان بــه اینکه ســتاد بازســازی 
عتبــات مســئول تأســیس موکب هــا نیســت و تنهــا می  توانــد در فراهم کــردن 
مــکان بــرای موکب هــا بــه آن هــا کمــک کنــد، گفــت: »تمامــی امــور بایــد از 
طریــق رایــزن فرهنگــی در عــراق صــورت گیــرد و هــر موکبــی کــه در ایــران 
خواســتار حضــور در عــراق باشــد، بایــد بــا رایــزن فرهنگــی هماهنــگ باشــد.« 

او بــا اشــاره بــه حضــور دومیلیون زائــر ایرانی در ســال گذشــته در اجتماع پرشــور 
زائــران اربعیــن حســینی گفــت: »76درصــد از زائــران از آقایــان و 24درصــد از 

بانــوان از کشــورمان در اربعیــن ســال گذشــته در عــراق حضــور داشــتند.« 
ــان  ــا بی ــن ب ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س ــی و آموزش ــه فرهنگ ــس کمیت رئی
ــا برخــی  ــت: »ب ــدارد، گف ــران را ن ــوه زائ ــت حضــور انب ــا ظرفی اینکــه کرب
ــر ده  ــتانی مبنی ب ــت ا... سیس ــه آی ــه توصی ــات ازجمل ــا و اقدام برنامه ریزی ه
روز بــودن اربعیــن یــا بازگشــت 300هــزار زائــر در روز اربعین به کشــور، ســعی 
در کنتــرل جمعیــت در ایــن شــهر داشــتیم.« احمــدی بــا اشــاره به حضــور 70 
موکــب ایرانــی در مســیر پیــاده روی اربعیــن حســینی بیــان کــرد: »اکثــر ایــن 
موکب هــا جنبــه خدماتــی داشــته و تنهــا بخشــی در حــوزه فرهنگــی فعالیــت 
ــد. ازجملــه ســخنرانی ها و برنامه هــا به صــورت خودجــوش صــورت  می  کردن

گرفــت.« 
ــر  ــی تدابی ــه برخ ــاره ب ــا اش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــوزش بعث ــر آم مدی
ــتفاده  ــرد: »اس ــان ک ــی بی ــی احتمال ــور دوری از حواش ــه به منظ صورت گرفت
ــرای حضــور در عــراق و عــدم تحــرکات  ــده ب از مداحــان و ســخنرانان دوره دی
تنــش زا ازجملــه نصب نکــردن پوســترهای منقــش بــه تصاویــر شــخصیت های 
نظــام، ازجملــه اقداماتــی بــود کــه بــرای اجتنــاب از رخ دادن هرگونــه حواشــی 
انجــام شــد کــه حتی آیــت ا... سیســتانی پــس از برگــزاری اربعین ســال گذشــته، 
بــا ارســال نامــه ای از درک مصالــح عــراق توســط ایرانیــان تشــکر و قدردانــی 
کردنــد.« او بــه تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مردمــی بــودن اربعیــن 
اشــاره کــرد و افــزود: »تکریــم و تقویــت مرجعیــت عــراق بــا محوریــت آیــت ا... 
سیســتانی، تکریــم و تقویــت مــردم و دولــت عــراق و داشــتن احســاس میزبانــی 
ــن ســال  ــر معظــم انقــاب در اربعی ــود کــه رهب ــی ب ــردم عــراق از اصول در م
گذشــته تأکیــد داشــتند و بــا ایــن نــگاه، شــاهد اســتقبال از حضــور ایرانیــان در 

عــراق بودیــم.« 

ایــن روزهــا، روزهــای نزدیــک بــه اربعیــن اســت. پدیــده 
ــر  ــال های اخی ــن س ــم در ای ــابقه ای ه ــر و بی س بی نظی
ــا  ــان نجــف و کرب ــاده روی می ــه وجــود آمــده و آن، پی ب
یــا بعضــی از شــهرهای دورتــر از نجــف تــا کربــا اســت. 
ــهرهای  ــی از ش ــرز، بعض ــی از م ــره، بعض ــی از بص بعض
دیگــر، پیــاده راه می  افتنــد و حرکــت می کننــد. ایــن 
حرکــت، حرکــت عشــق و ایمــان اســت. مــا هــم از دور 
نــگاه می کنیــم بــه ایــن حرکــت و غبطــه می خوریــم بــه 
حــال آن کســانی کــه ایــن توفیــق را پیــدا کردنــد و ایــن 
حرکــت را انجــام دادنــد؛ گرچــه دوریــم، بــه یــاد تو ســخن 

می گوییــم .

بُعد منزل نبَود در سفر روحانی
ایــن کســانی کــه ایــن راه را طــی کردنــد و ایــن حرکــت 
ــًا  ــد، واقع ــام می دهن ــد انج ــه را دارن ــقانه و مؤمنان عاش
ــعار  ــک ش ــن ی ــد. ای ــام می دهن ــنه ای را انج ــد حس دارن
ــزو  ــن باشــک ج ــعائَِرا... . ای ــوا َش ــزرگ اســت، ال ُتِحلّ ب
شــعائرا... اســت. جــا دارد کــه امثــال بنــده کــه محرومیــم 
از این جــور حرکت هــا، عــرض بکنیــم کــه »یــا لیتنــا کّنــا 

معکــم فنفــوز فــوزاً عظیمــاً«. 
ــت  ــت حرک ــن حرک ــم، ای ــرض کردی ــه ع ــور ک همان ط
عشــق و ایمــان اســت. هــم در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و 
باورهــای راســتین، تحریک کننــده و عمل کننــده هســت، 
ــت و تفکــر شــیعی  ــت. تفکــر اهل بی هــم عشــق و محب
ــه،  ــل و عاطف ــت از عق ــی اس ــت؛ ترکیب ــور اس همین ج
ترکیبــی اســت از ایمــان و عشــق، ترکیــب ایــن دو. ایــن 
ــَرق اســامی، خــأ آن  ــزی اســت کــه در ســایر ِف آن چی
محســوس اســت. ســعی هــم می کننــد گاهــی بــه یــک 

ــا[ نمی شــود.  ــد، ]اّم ــر کنن نحــوی ایــن خــأ را پ
چــه کســی مثــل خانــدان پیغمبــر، ایــن عناصــر برجســته، 
ــداِت  ــن معتَق ــود دارد در بی ــی وج ــی، ملکوت ــاز، نوران ممت
ــا  ــه آن ه ــردم ب ــور م ــه این ج ــامی ک ــِر اس ــعِب دیگ ُش
عشــق بورزنــد، بــا آن هــا تعامــل کننــد، بــا آن هــا حــرف 
بزننــد، بــه آن هــا ســام کننــد و از آن هــا ان شــاءا... جــواب 
بشــنوند؟ چه کســی دیگــر وجــود دارد؟ ایــن اســت کــه این 
یــک فرصتــی اســت در اختیــار پیــروان اهــل بیــت؛ ایــن 
زیــارت ائمه)علیهم الســام(، ایــن معاشــقه معنــوی بــا این 

بزرگــواران، ایــن زیارت هــای سرشــار از مفاهیــم عالــی و 
ممتــاز کــه در اختیــار ماســت. 

ــن  ــی از ای ــرای بعض ــد ب ــند می گردن ــال س ــی دنب  بعض
ــن  ــدون ســند هــم ای ــم ب زیارت هــا. مــن عــرض می کن
ــد. خــب، مــا وقتــی بخواهیــم  زیارت هــا را می شــود خوان
ــم؟  ــی حــرف بزنی ــا چــه زبان ــم، ب ــا این هــا حــرف بزنی ب
ــا  ــا ایــن باغــت، ب ــا ایــن فصاحــت، ب ِکــی می توانیــم ب
ایــن شــیوایی کلمــات پیــدا کنیــم، ترکیبــات پیــدا کنیــم، 
مفاهیــم پیــدا کنیــم در ذهــن خودمــان و بــا این هــا حــرف 
ــن  ــه ای ــی خــوب اســت؛ البت ــن زیارت هــا خیل ــم؟ ای بزنی
ــه  ــور ]ب ــان ها همین ط ــه انس ــود ک ــن نمی ش ــع از ای مان
شــکل [ دلــی هــم بــا ایــن بزرگــواران حــرف بزننــد؛ مثــل 
کســی کــه بــا پــدر خــود یــا بــا عزیــز خــود حــرف می زند 
و شــکایت می کنــد و حــرف می زنــد. مانــع از آن هــا 
ــه در  ــی ک ــا و زیارت نامه های ــن زیارت ه ــا ای ــت؛ ام نیس
اختیــار مــا هســت هــم واقعــاً یکــی از چیزهــای مغتنمــی 

اســت کــه بحمــدهلل در مکتــب مــا وجــود دارد.
کار بســیار مهمــی اســت، کار بزرگــی اســت؛ ایــن حرکت 
ــران، از کشــورهای دیگــر اســامی،  ــردم از ای ــم م عظی
ــکا و کشــورهای دیگــر.  ــی از آمری ــا، حت ــد، از اروپ از هن
از راه هــای دور، افــرادی می  آینــد در ایــن راه پیمایــی 
ــر،  ــا کمت ــتر ی ــه روز، بیش ــد؛ دو روز، س ــرکت می کنن ش
در ایــن راه، پــای پیــاده حرکــت می کننــد. مــردم عــراق 
ــی  ــت پذیرای ــواری و محب ــال بزرگ ــا کم ــاً ب ــم انصاف ه
ــا و  ــم و پرمعن ــت عظی ــی حرک ــا. خیل ــد از این ه می کنن
ــد  ــق می شــوند، بای ــه موف ــزی اســت و کســانی ک پرمغ

مغتنــم بشــمارند. 
ــا  ــه بعضی ه ــا موجــب نشــود ک ــض م ــن عرای ــه ای  البت
ــد و  ــوند راه بیفتن ــد ش ــد بلن ــررات بخواهن ــارج از مق خ
ــت  ــه دول ــی ک ــان مقررات ــق هم ــه. طب ــد؛ ن حرکــت کنن
اســامی معیــن کــرده اســت. دوســتان مــا در دولــت فکــر 
ــر  ــن کار در نظ ــرای ای ــی ب ــی و ضوابط ــد، مقررات کرده ان
ــوری  ــات بشــود. ج ــاً مراع ــط حتم ــن ضواب ــد. ای گرفته ان
نباشــد کــه کســانی خــارج از ایــن ضوابــط بگوینــد »برویم 
ــم،  ــان بگذاری ــه بیاب ــر ب ــم، س ــت کنی ــور حرک همین ط
مثــًا، برویــم«. این جــوری مطلــوب نیســت. ایــن ضوابــط 

را حتمــاً بایســتی رعایــت کننــد. 

راه اندازی کنسولگری عراق در شیراز
مدیــر حــج و زیــارت اســتان فــارس گفــت: »بــا هــدف 
ــان  ــرای متقاضی ــد ب ــدور روادی ــد ص ــازی رون آسان س
شــرکت در آییــن اربعیــن حســینی در کربــای معــا 
ــژه ســفر  ــراق وی ــراق، نمایندگــی کنســولگری ع در ع

ــود.«  ــدازی می ش ــیراز راه ان ــال 95 در ش ــن س اربعی

دعوت از مستندسازان اربعین
ســازمان هنــری رســانه ای اوج اعــام کــرد کــه 
فیلم ســازان و مستندســازان مطابــق ســال های گذشــته 
می  تواننــد بــا ارســال طرح هــای خــود بــه خانــه 
مســتند انقــاب اســامی بــرای تولیــد فیلــم  و مســتند 
بــا موضــوع زائــران اربعیــن در ســال 1395، از امکانــات 
ایــن مرکــز برای پوشــش هرچــه بهتر مراســم باشــکوه 

ــوند.  ــد ش ــراق بهره من ــور ع ــن در کش ــارت اربعی زی

ظرفیت اعزام ۱/۵میلیون نفر به عتبات
معــاون عتبــات ســازمان حــج و زیــارت بــا بیــان اینکــه 
ظرفیــت اعــزام بــه عتبــات عالیــات در ســال 94 حــدود 
600هــزار نفــر بــود، گفــت: »بنــا داریــم امســال، تعــداد 

زائــران کشــورمان بــه 1/5میلیــون نفــر برســد.« 
محســن نظافتــی دربــاره آخریــن برنامه هــای ســازمان 
متبوعــش در ســال 95 گفــت: »برنامه ریزی هــای الزم 
ــن  ــدن ای ــکوه تر برگزارش ــر و باش ــه بهت ــرای هرچ ب

مراســم معنــوی درحــال انجــام اســت.« 

تجلیل از خادمان اربعین
همایــش تجلیــل از خادمــان اربعیــن حســینی بــا حضور 
ــر  ــپاه فج ــده س ــرور فرمان ــین غیب پ ــردار غامحس س
ــارس برگــزار شــد. ســال گذشــته، موکــب حضــرت  ف
ــزار  ــاحت ده ه ــه مس ــی ب ــی)ع( در زمین احمدبن موس
فاصلــه  در  و  مقــدس کربــا  در شــهر  مترمربــع 
ــه  ــا شــد و ب ــر برپ ــای مطه ــری حرم ه دوهزارو400مت
چندیــن هــزار نفــر از از زائــران اباعبدا...الحســین)ع( در 

ــرد.  ــه ک ــات ارائ ــن خدم ــام اربعی ای

طرح جامع حوزه سالمت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام خبــرداد: »طــرح 
جامــع اربعیــن در حــوزه ســامت شــامل فضــای 
ــی  ــه مــرز بین الملل فیزیکــی و گیــت ســامت در پایان
مهــران کــه در آن، تمامــی مداخــات درمانــی و 
ارزیابی هــای بهداشــتی بــرای زائــران ورودی و خروجــی 
انجــام می شــود، تهیــه شــده اســت.« او افــزود: »اربعین 
ســال گذشــته، هفت میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای درمــان 

اتبــاع خارجــی در ایــن اســتان هزینــه شــد.« 

وحدت مسلمانان، ارمغان راهپیمايی اربعین
ســید عبــاس صالحــی در دیــدار بــا رییــس و مســئوالن 
ــن  ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س ــی و آموزش ــه فرهنگ کمیت
ــای  ــر و برنامه ه ــندی از تدابی ــراز خرس ــا اب ــینی، ب حس
ســتاد مرکــزی و کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن 
ــط  ــن فق ــم اربعی ــا در مراس ــرد: م ــار ک ــینی، اظه حس
میهمــان ســفره غــذای مــردم شــریف عــراق نیســتیم، 
بلکــه میهمــان ســفرهای ســنت ایشــان هــم هســتیم، 
ــی  ــت و از ایران ــاس داش ــنت ها را پ ــن س ــد ای ــذا بای ل

ــاب شــود.  کــردن آن هــا اجتن
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
ــه دلیــل عــدم شــناخت فرهنــگ  گفــت: مــا گاهــی ب
ــم  ــروز می دهی ــی ب ــراق رفتارهای ــردم ع ــنت ها م و س
کــه بــه رغــم همــه تاش هــا بــه اختــاف و واگرایــی 
دامــن می زنــد. مــا بایــد از رهگــذر مراســم بــا شــکوه 
ــه همــه  ــروان اهــل بیــت )ع( بل ــه اتحــاد پی اربعیــن ب
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  مســلمانان کمــک کنیــم. وی ب
درک درســت شــرایط حســاس منطقــه و عــراق، 
ــا  ــه ب ــب در مواجه ــای مناس ــر و راهبرده ــاذ تدابی اتخ

ــت.  ــروری دانس ــده را ض ــا ش ــیب های احص آس

رهبر انقالب توصيف كردند رئيس كميته فرهنگی و آموزش:

پياده روی اربعين، تركيب عقل و عاطفهميزبانی مردم عراق را مراعات كنيم

ــت  ــت دریاف ــی را جه ــن فراخوان ــزی اربعی ــتاد مرک س
ایده هــای فرهنگــی اربعیــن منتشــر کــرده اســت. 
ضمــن اینکه ایــن ســتاد در بیســت وچهارمین نمایشــگاه 
ــاده  ــم هــم حضــور داشــت و آم ــرآن کری ــی ق بین الملل

دریافــت ایده هــا و طرح هــا بــود. 
ــالیانی  ــینی س ــن حس ــی اربعی ــزرگ و مردم ــش ب همای
ــدار و  ــش اقت ــه محــل تجمــع و محمــل نمای اســت ک
ــن  ــده و ای ــت)ع( ش ــل بی ــب اه ــروان مکت ــت پی عظم

ــد.  ــتری می  یاب ــکوه بیش ــال ش ــر س ــم، ه مه
حضــور خیــل عظیــم محبــان اهــل بیــت)ع( و مشــتاقان 
زیــارت اربعیــن حضــرت امــام حســین)ع( از ایــران 

ــاب و معنــوی را ایجــاد کــرده  اســامی، فرصت هــای ن
ــرداری  ــت بهره ب ــا نهای ــزان از آن ه ــد برنامه ری و می  طلب

را کننــد. 
ــن  ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س ــی و آموزش ــه فرهنگ کمیت
حســینی جهــت اســتفاده از ایده هــا، نظــرات و طرح هــای 
همــه اقشــار و گروه هــای مردمــی و ســازمان ها و 
نهادهــا، جشــنواره جــذب طرح هــا و ایده هــای اربعینــی 

ــد.  ــرا می  کن را اج
موضوعــات قابــل طــرح و ایده پــردازی عبارت انــد 
از: شــعار محــوری اربعیــن، برنامه هــای فرهنگــی، 

محصــوالت و هدایــای فرهنگــی، تبلیغــی و... .

فراخوان ايده های فرهنگی

کوتاه ار رسانه ها
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تولیــت آســتان قــدس رضــوی در دیــدار بــا مســئوالن هیئــات مذهبی مشــهد گفــت: »امــروز، 
هیئــات عــزاداری مــا جاودانــه مانــدن یــاد و خاطــره عاشــورا و کربــا را مهم تریــن مأموریــت و 
مســئولیت خودشــان می داننــد؛ زیــرا امــام زمــان داعیــه دارد کــه عاشــورا بمانــد. جریان عاشــورا 
می بایســت زمینه ســاز همــه خیزش هــا و رویش هــا و بصیرت آفرینی هــا در عالــم و زمینه ســاز 
ظهــور بقیــه ا... شــود.«  حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی افــزود: »راه مصون ســازی جامعه و 
جوانــان مســلمان در برابــر ایــن تهاجــم فرهنگی، تربیــت نیروهای مذهبــی و هیئتی با داشــتن 

مشــخصه هایی همچــون دشمن شناســی و دشمن ســتیزی اســت.« 

مســئول ســتاد بازســازی عتبات عالیات خراســان رضــوی اعام کــرد: »به دنبال اســتقبال 
باشــکوه زائــران حســینی به ویــژه در ایامــی ماننــد عاشــورا و اربعیــن، اجرای پــروژه صحن 
عقیلــه بنی هاشــم)س( بــا زیربنــای بیــش از 160هزارمترمربــع در حــد فاصــل خیمــه گاه 
تــا باب القبلــه حــرم مطهــر امــام حســین)ع( بــا جدیدتریــن روش هــای علمــی روز آغــاز 
شــده و ظــرف شــش ســال بــه اتمــام خواهــد رســید.«  او افــزود: »همچنین طــرح ترفیع 
گنبــد امــام حســین)ع( و تقلیل)الغرســازی( و تقویــت ســتون های حــرم امــام حســین)ع( 

به عنــوان دو پــروژه فنــی و مهندســی پیچیــده، درحــال اجراســت.« 

رئیــس کمیتــه مشــارکت های مردمــی ســتاد اربعیــن گفــت: »باید 
ــرج و  ــا از هرج وم ــود ت ــن ش ــن تعیی ــران اربعی ــداد زائ ــقف تع س
بی برنامگــی و نیــز تقســیم نامنظــم امکانــات جلوگیــری بــه عمــل 
ــی از  ــه اســکان و پذیرای ــارک در نشســت کمیت ــد.« حســن پ آی
ــتانداری  ــی اس ــازمان بازرس ــه در س ــینی ک ــن حس ــران اربعی زائ
ــرای  ــته ب ــال گذش ــرو س ــت: »وزارت نی ــد، گف ــزار ش ــران برگ ته
ارائــه اپراتورهــای تلفــن همــراه در عــراق بســیار همــکاری کــرد. 
در اربعیــن 94، اپراتــور همــراه اول خیلــی قــوی عمــل نکــرد؛ امــا 

ــود.«  ــوع می  ش ــن موض ــال ای ــه ح ــری ب ــال فک امس
او افــزود: »امســال مشــکل پارکینــگ زائرانــی کــه بــا وســیله نقلیه 
شــخصی بــه کربــا ســفر می  کننــد، حــل شــده و بــا مشــخص 
ــن  ــود. همچنی ــادر می  ش ــیله، کارت ص ــدل وس ــوع و م ــدن ن ش
مشــکل بیمــه زائــران حــل شــده اســت.« نماینــده کمیتــه اســکان 
اربعیــن خاطرنشــان کــرد: »تنهــا، موضــوع ویــزا باقــی مانــده کــه 

ــود.«  ــروع می  ش ــام ش ــزا، ثبت ن ــدن وی ــادر ش ــض ص به مح
پــارک درخصــوص موضــوع ویــزا و ارز و ثبت نــام زائــران و 
ــه  ــد گرفت ــش ماهه بای ــزای ش ــت: »وی ــی گف ــای مردم کمک ه
ــران پیــش  ــرای زائ ــه شــده اســت کــه مشــکلی ب شــود و توصی
نیایــد. اگــر موضــوع لغــو روادیــد پیــش بیایــد، ثبت نامــی انجــام 
نمی شــود. پــس بایــد موضــوع روادیــد را جــدی دنبــال کنیــم کــه 

مانعــی پیــش نیایــد.« 
ــران گفــت: »هــر حــوزه ای  ــه زائ او درخصــوص خدمات رســانی ب
ــده دار  ــودش عه ــد خ ــرد، بای ــده می  گی ــه ای را برعه ــه وظیف ک
امکانــات باشــد کــه جــای گایــه نباشــد .« نماینــده کمیته اســکان 
زائــران اربعیــن افــزود: »هنــوز چادرهای اســکان و ابــزار آن از ســال 

گذشــته بــه مــا نرســیده و تحویــل داده نشــده اســت.« 
پــارک دربــاره جــذب مشــارکت مردمــی گفــت: »هــال 
ــذب  ــرای ج ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــول، کمک کنن ــور معم ــر به ط احم
کمک هــای مردمــی از چنــد جنــاح بــه مــا اطــاع داده شــده کــه 
هنــوز بــه دســتمان نرســیده اســت. محــور جمــع آوری کمک هــای 
مردمــی بایــد در ایــن کمیتــه متمرکــز شــود. ســال گذشــته به دلیل 
بی نظمــی و  پراکنــده بــودن، کمک هــا غیرمتمرکــز بــود.« او 
یــادآوری کــرد: »ســال گذشــته، کمک هــا رقــم قابل توجهــی نبــود 
و 10 روز مانــده بــه اربعیــن مــا اقــدام کردیم. ســال گذشــته، کمیته 
نزدیــک بــه 10میلیــارد تومــان هزینــه اســکان و امکانــات در عراق 
کــرد.« پــارک تأکیــد کــرد: »قــرار بــود ردیــف بودجــه بــرای ایــن 
کار در نظــر گرفتــه شــود؛ امــا نخواســتیم بــه دولــت فشــار بیایــد.« 
یکــی دیگــر از نماینــدگان درخصــوص موکــب و امکانــات زائــران 
گفــت: »ســتاد ســال گذشــته، امکانــات و تجهیــزات خوبــی بــرده 
ــات  ــه ســال پیــش، امکان ــا اســتفاده از تجرب ــز ب ــود.، امســال نی ب

ــدی  ــش صددرص ــاءا... افزای ــم و ان ش ــل می کنی ــری را منتق بهت
ــم داشــت.«  ــات را خواهی امکان

پــارک بیــان کــرد: »ســامرا و کاظمیــن را امســال به برنامــه اماکن 
ســتاد اضافــه کرده ایــم.« 

ــران،  پــارک پــس از گــزارش نماینــده حــوزه ایــاب و  ذهــاب زائ
و  زائــران  امکانــات  به روزرســانی  و  افزایــش  درخصــوص 
ــتان ها  ــه اس ــت: »در هم ــی گف ــفر زیارت ــن س ــاخت های ای زیرس
ــهمیه بندی  ــام س ــت اع ــه درخواس ــود دارد ک ــامانه وج ــک س ی

ــت.«  ــده اس ــی ش ــکان جانمای اس
ــدور  ــه ص ــت: »هزین ــز گف ــن نی ــتاد اربعی ــر س ــی دبی آقابابای
ــامیدنی  ــد آب آش ــا بای ــراق اســت؛ ام ــده کشــور ع ــد برعه روادی
و مصرفــی بهداشــتی را از ایــران ببریــم. زمــان و مــکان اســتقرار 
نیــز بــه اســتان ها اعــام شــده اســت.« او افــزود: »بــرای اســکان 
و تغذیــه و ایــاب و ذهــاب جمعیــت مــورد نظــر، امکانــات در نظــر 
گرفتــه شــده اســت؛ امــا بایــد ســقف تعــداد زائــران تعییــن شــود 
تــا از هرج ومــرج و بی برنامگــی و نیــز تقســیم نامنظــم امکانــات 

جلوگیــری بــه عمــل آیــد.« 
نماینــده کمیتــه اســکان و پذیرایــی از زائــران اربعیــن تأکیــد کــرد: 
»مرزهایــی کــه بــرای خــروج زائــران از ایــران در نظــر گرفته شــده، 

کامــًا بررســی شــده و آمــاده اســت.« 

تداوم اربعين، خواسته اهل بيت)ع( گنبد امام حسين)ع( باالتر می رود

ــج  ــور ح ــه در ام ــده ولی فقی نماین
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــارت ب و زی
باشــکوه تر  هرچــه  برگــزاری 
ــت:  ــینی گف ــن حس ــم اربعی مراس
ــن  ــم، ای ــر می روی ــه جلوت » هرچ
و  گســترده تر  عظیــم  رویــداد 
ــزرگ بشــری  ــه یــک اجتمــاع ب ب
ــه  ــی ک ــود؛ اجتماع ــل می ش تبدی
در آن، شــیعه و ســنی از اروپــا 
و مناطــق دیگــر نیــز شــرکت 
درحــال  روزبــه روز  و  می کننــد 

ــت.  ــعه اس توس
لمســلمین  ا م و سا ال حجت ا
ــخنانی  ــی س ــگر ط ــی عس قاض
و  فرهنگــی  در جلســه کمیتــه 
ــن  ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س آموزش
»امســال  کــرد:  بیــان  کشــور 
ــتری  ــای بیش ــاهد هماهنگی ه ش
بــه گذشــته هســتیم.   نســبت 
ســال گذشــته همــگان دیدنــد 
کــه خــدا چــه نعمتــی بــه مــا داد 
و مراســم اربعیــن بــا چه شــکوهی 

ــد.«  ــزار ش برگ
امــور  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــی  ــت:  »عنایت ــارت گف ــج و زی ح
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
ــد  ــته و دارن ــن داش ــوع اربعی موض
اینکــه االن هــم حساســیت  و 
ــد  ــده، می طلب ــتر ش ــوع بیش موض
کــه تــاش بیشــتری در ایــن 
زمینــه صــورت گیــرد. تقســیم 
کار در وزارت کشــور شــاکله کار را 
ــزام  ــرده و بخــش اع مشــخص ک
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــده س به عه

ــت.«  ــده اس ــته ش گذاش
ــه  ــئولیت کمیت ــه داد: »مس او ادام
ــای  ــاب آق ــده جن ــی به عه فرهنگ
کــه  شــده  گذاشــته  احمــدی 
به خوبــی از عهــده ایــن مســئولیت 
ــاهد  ــاً، ش ــن مرتب ــد و م برآمده ان
تاش هــای ایشــان بــوده ام.« 

ــا در  ــت: »م ــگر گف ــی عس قاض
ــت  ــن هیچ وق ــج و اربعی ــه ح قضی
دنبــال ایــن نبوده ایــم کــه بگویــم 
مــا کار را انجــام داده ایــم، بلکه این 
ــت و  ــی اس ــه دین ــک وظیف کار ی

اربعیــن ؛ چهلمیــن روز پــس از واقعــه ســهمگین کربــا و 
شــهادت امــام حســین )ع( و پوینــدگان راه حقیقت ســامانی 
اســت کــه تاریــخ، هرگــز ماننــد آنهــا را بــه خــود ندیــده و از 
ایــن پــس نیــز نخواهــد دیــد. ســنت بزرگداشــت »اربعین«، 
در میان پیشــوایان دین، تنها براي ســاالر شــهیدان مرســوم 
و مــورد تأکیــد اســت؛ تــا آنجــا کــه » زیــارت اربعیــن« از 
نشــانه هــاي ایمــان ذکر شــده اســت. جهانــي که مــا در آن 
زندگــي مــي کنیــم؛ پــر از اســرار اســت . در ایــن عالم کمتر 
پدیــده اي اســت کــه فاقــد ســاحات پنهــان و رمــز و رازهای 
شــگفت انگیز باشــد. از دعاهاي رســول مکرم اســام )ص( 
ایــن بــود کــه »خدایــا! هــر چیــز را آنچنــان کــه هســت، به 
مــن بنمایــان« و ایــن نشــانه آن اســت کــه آنچــه مــا بــه 
ظاهــر مــي بینیــم، همیشــه بــا آنچــه واقعــاً هســت، یگانــه 
نیســت وبــه تعبیــر دیگــر »صورتــي در زیــر دارد، آنچــه در 
باالســتي«! قــرآن نیــز خطــاب بــه مــردم مــی پرســد کــه 
چــرا »از زندگــی دنیــا، فقط ظاهــر را می شناســند، و از آخرت 
) کــه باطــن زندگــی اســت( ،غفلت مــی ورزنــد« ؛ حــال آن 
کــه ظواهــر زندگی، کــم ارزش تــر و ناپایدارترنــد و باطن راز 

آمیــز آن اســت کــه اصیــل و مانــدگار خواهــد بــود.
یکــي از پدیــده هــاي راز آمیــز زتدگــی، اعــداد هســتند. راز 
هــای نهفتــه در اعــداد تــا آنجــا از پــرده بــرون افتاده اســت، 
کــه جهــان سراســر مــادی امــروز هــم ناچــار بــه قبــول آن   
شــده اســت و بشــری کــه جــز بــه مــاده و مادیــت نمــی 
اندیشــد، دانشــی مســتقل برای کشــف رازهای اعــداد بنیان 
نهــاده اســت. .  »علــم اعــداد« یــا »عــدد شناســي«علمي 
اســت کــه بــه مطالعــه معانــي نهفتــه در اعــداد اختصــاص 
دارد. راز شناســي عــدد کــه هــم از نظــر علمــي و هــم از 
نظــر تجربــي تاییــد شــده اســت، در واقــع همــان فلســفه 
اعــداد اســت. امــا افــزون بــر یافتــه هــای علمــی و تجربی، 
تاکیــد متــون دینــي بــر بعضــي اعــداد و توصیــه بــه رعایت 
آنهــا نیــز حاکــي از آثــار و خــواص ناشــناخته اي اســت کــه 
در آنهــا وجــود دارد.» چهــل «جملــه ایــن اعــداد اســت کــه 
عامــه بحــر العلــوم در رســاله »ســیر و ســلوک« کــه بــه 
وی منســوب اســت ، مــی نویســد:» خاصیــت اربعیــن در 
ظهــور فعلیــت وبــروز اســتعداد وقــوه، وحصول ملکــه، امری 
اســت مصــّرٌح بــه در آیــات واخبــار ؛ ومجــرب اهــل باطــن 

واســرار«.
ــارت  ــه »زی ــد ک ــل باش ــه دالی ــن گون ــه همی ــاالً ب احتم
اربعیــن« از نشــانه هــاي ویــژه مومنــان تلقــي شــده اســت؛ 
ــود:  ــکري )ع( فرم ــن عس ــام حس ــرت ام ــه حض چنانک
نشــانه هاي مؤمــن پنــج چیز اســت: پنجــاه رکعت نمــاز )در 
هــر روز کــه شــامل 17رکعــت نمــاز یومیــه و نیــز نمازهاي 
نافلــه مــي شــود(، زیــارت اربعین، انگشــتر به دســت راســت 
کــردن، جبیــن را در ســجده بــر خــاک گذاشــتن، و بســم اهلل 

الرحمــن الرحیــم را در نمــاز بلنــد گفتــن«.

تــاش مــا ایــن اســت کــه بگوییم 
ــام  ــن کار را انج ــردم ای ــام و م نظ
ــت  ــن اس ــا ای ــا ش م ــد. ت دادن
کــه اخــاص در ایــن کار محفــوظ 
ــم دســتاوردهایش را  ــد و بتوانی بمان

ــم.«  بیشــتر کنی
او بــا اشــاره بــه تأکیــد مقــام معظم 
رهبــری مبنی بــر استفاده نشــدن 
تصاویــر ایشــان در مراســم اربعیــن 
ــگاه  ــک ن ــگاه ایشــان ی ــت: »ن گف
ــن  ــود.  ای ــی ب ــی و فرامذهب فرامل
کار انجــام شــد و شــاهد بــرکات و 
ــن  ــم. همچنی ــز بودی ثمــرات آن نی
ــن  ــه کار اربعی ــد ک ــان فرمودن ایش
حتی المقــدور  و  نشــود  دولتــی 
مردمــی باشــد کــه الحمــدهلل ایــن 
ــام  ــادی انج ــد زی ــا ح ــز ت کار نی

ــت.«  ــده اس ش

وزير کشور: مراسم اربعین فرصتی 
برای افزايش همبستگی اسالمی 

است 
ــتاد  ــئوالن س ــور از مس ــر کش وزی
در  خواســت  حســینی  اربعیــن 
موضــوع  باقی مانــده،  فرصــت 
ــرده و  ــری ک ــران را پیگی ــه زائ بیم

ــت  ــا قیم ــه ب ــرکت های بیم ــا ش ب
ــد.  ــق کنن ــب تواف مناس

ــر  ــی وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
کشــور در جلســه ســتاد اربعیــن 
حســینی کــه بــا حضــور همــه 
ــر ضــرورت  اعضــا تشــکل شــد، ب
ــی  ــران به صــورت کاروان ــزام زائ اع
به ســوی  مبــدأ  اســتان های  از 
ــد  ــراق تأکی ــات در ع ــات عالی عتب
تــاش  »بایــد  گفــت:  و  کــرد 
راه انــدازی  بــا  اســتان ها  شــود 
کاروان هــای زیارتــی بــا شــرح 
وظایــف مشــخص و تعریف شــده و 
همــکاری ســازمان حــج و زیــارت و 
ــال های  ــکات س ــتانداران، مش اس
ــران  ــرادی زائ ــزام انف ــل در اع قب

ــود.«  ــرف ش برط
رحمانــی فضلــی لــزوم ســاماندهی 
ــی را  ــای مردم ــع آوری کمک ه جم
بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب برای 
تــردد زائــران در مســیر راهپیمائــی 
ــرد  ــادآوری ک ــینی ی ــن حس اربعی
حرکــت  »مســیرهای  گفــت:  و 
ــود  ــی ش ــوری طراح ــا ط کاروان ه
ــه  ــات ب ــب خدم ــع مناس ــه توزی ک
رضایت بخشــی  به نحــو  زائــران 

انجــام شــود.« وزیــر کشــور تأمین 
امنیــت زائــران را نیــز بســیار مهــم 

ــف کــرد.  توصی
رحمانــی فضلــی اقدامــات فرهنگی 
ــزاری  ــول برگ ــل در ط ــال قب س
مراســم اربعین حســینی را بــا توجه 
بــه رهنمودهــای مقــام معظــم 
ــوب  ــه، خ ــن زمین ــری در ای رهب
ارزیابــی کــرد و گفــت: »ایــن 
مراســم باشــکوه فرصــت مناســبی 
ــت  ــت و رعای ــج معنوی ــرای تروی ب
اصــول و ارزش هــای ناب اســامی 
و گســترش فرهنــگ گذشــت، 
همبســتگی  و  وحــدت  ایثــار، 
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــلمانان اس مس
ــارت  ــی زی ــردی و اجتماع آداب ف
نیــز بــا نشــان دادن فرهنــگ قــوی 
ــده  ــای آورده ش ــدیافته به ج و رش

ــت.«  اس
ــور،  ــر کش ــخنان وزی ــش از س پی
و  امنیتــی  معــاون  ذوالفقــاری 
ــس  ــور و رئی ــر کش ــی وزی انتظام
ــه  ــه ارائ ــن حســینی ب ســتاد اربعی
گــزارش کوتاهــی از مهم تریــن 
مصوبــات  و  ســتاد  اقدامــات 

پرداخــت. قبــل  جلســات 

حجت االسالم والمسلمين قاضی عسگر از نگاه رهبر انقالب به اربعين گفت

 اربعين فراملی و فرا مذهبی است

وزير کشور : اين مراسم 
باشکوه فرصت مناسبی برای 
ترويج معنويت و رعايت اصول 
و ارزش های ناب اسالمی و 
گسترش فرهنگ گذشت، 
ايثار، وحدت و همبستگی 
مسلمانان است؛ ضمن اينکه 
آداب فردی و اجتماعی زيارت 
نیز با نشان دادن فرهنگ قوی و 
 رشديافته به جای آورده 
شده است

گزارش خبریآینه

اربعين ،  رازي بين خدا و خاك

سامرا و کاظمين دو مقصد امسال اند

رئيس كميته مشاركت های 
مردمی ستاد اربعين:

خبر خوش

پدرام پاك آيين
مدیرمسئول
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فکر و فرهنگ

روبه روکتاب

برگي از بهار

مقــاالت  »مجموعــه  کتــاب 
از  جمعــی  تألیــف  اربعیــن« 
نویســندگان، در پژوهشــکده حــج 
و زیــارت تهیــه شــده و نشــر 
مشــعر آن را منتشــر کــرده اســت. 
ــه  ــامل مجموع ــاب ش ــن کت ای
ــده  ــاالت نوشته ش ــن مق مهم تری
دربــاره اربعیــن حســینی بــه زبــان 
فارســی در نشــریات کشــور است. 
ایــن کتــاب در دو بخــش تنظیــم 

ــت. ــده اس ش

بخش اول: مقاالت پژوهشی
هجــده  نخســت،  بخــش  در 
ــده و  ــات آورده ش ــه از مج مقال
در بخــش دوم، 22 مقالــه مرتبــط 
بــا اربعیــن از روزنامــه هــا انتخاب 
و منتشــر شــده اســت. همچنیــن 
ــن  ــی اربعی »کتابشناســی توصیف
حســینی« به صــورت مســتقل 
در ایــن مجموعــه منتشــر شــده 
ــاب  ــن کت ــش اول ای ــت. بخ اس
پژوهشــی  مقــاالت  شــامل 
ــاالت  ــن مق ــن ای ــت. عناوی اس
عبــارت اســت از: ضــرورت بحــث 
اربعیــن، دلیــل بزرگداشــت اربعین 
چیســت؟، فلســفه بزرگداشــت 
چیســت؟،  حســینی  اربعیــن 
اربعیــن  نگاهــی بــه زیــارت 
ســاالر شــهیدان، مطــاف دل هــا 
ــینی(،  ــن حس ــبت اربعی )به مناس
ــینی،  ــن حس ــی در اربعی پژوهش
تحقیقــی دربــاره اربعین حســینی، 
ــن،  ــارت اربعی ــن در زی ــام اربعی پی
ــام حســین)ع( در  ــای ام ویژگی ه
زیــارت اربعین، اربعیــن در فرهنگ 
اهــل بیت)علیهم الســام(، تحلیل 
مبنــای تاریخــی اربعین حســینی، 
ــه  ــی ب ــورا، نگاه ــوم عاش کل ی
اربعیــن،  دعــای  آموزه هــای 
ــی  ــن، بررس ــا اربعی ــورا ت از عاش
ــام حســینی در شــام و  ــه قی دنبال
اربعیــن، اربعین هــای خونیــن، 
مأخذشناسی اربعین و کتابشناسی 

ــن حســینی. ــی اربعی توصیف

بخش دوم: مقاالت 
روزنامه ها

ــامل  ــاب ش ــن کت بخــش دوم ای
اســت  روزنامه هــا  مقــاالت 
مقــاالت  ایــن  شــامل  کــه 
ــر  ــات رهب ــده بیان ــود: گزی می ش
انقــاب دربــاره اربعیــن حســینی، 
وقایع نــگاری زائــر پیــاده حســینی 
از نجــف تــا کربــا، همنوایــی بــا 
کاروان اســرا، چــرا اربعیــن اهمیت 
ــینی،  ــن حس ــت اربعی دارد؟، منزل
ســرآغاز ســنت اربعیــن حســینی، 
جایگاه اربعین در فرهنگ شــیعی، 
چــرا »اربعیــن« فقــط بــرای امــام 
حســین)ع( اســت؟ فلســفه قیــام 
ــام  ــن ام ــارت اربعی ــورا در زی عاش
ــم  ــین)ع( تجس ــین)ع(، حس حس
»عشــق عقانی«، زینب)س( ّسر 
عظیــم اربعیــن حســینی، اهمیت 
ــر  ــگاه دکت ــن در ن ــارت اربعی زی
حشــمت ا... قنبــری؛ انقــاب جابر: 
ــردم  ــم م ــل روز مات ــت چه روای
در عــزای سیدالشــهداء)ع(، اربعین 
گلواژه هــای حســینی،  اشــک 
ــینی و  ــن حس ــن، اربعی ــا اربعی ت
ــدن،  ــا آم ــه کرب ــر ب ــون جاب چ
اربعیــن کمــال عاشوراســت، ســّر 
قداســت اربعیــن حســینی، اربعین 
ــا  ــراه ب ــا، هم ــش روی م و راه پی
زیــارت اربعیــن، نگاهــی تحلیلــی 
اربعیــن  اربعیــن،  بــه زیــارت 
ــن  ــینی( و اربعی ــن حس نور)اربعی

ــین)ع(. ــام حس ام
مقــاالت  »مجموعــه  کتــاب 
اربعیــن« در 520 صفحــه و در 
قطــع وزیــری در پژوهشــکده 
حــج و زیــارت تهیــه شــده و نشــر 
مشــعر در تیــر 1394 آن را منتشــر 

ــت. ــرده اس ک

ــرت  ــالي حض ــوص کرب ــراق و به خص ــات در ع ــات عالی ــارت عتب زي
سیدالشــهدا)ع( در تمــام روزهــاي ســال فضیلــت بســیار زيــادي دارد؛ 
امــا زيــارت اربعیــن ســاالر شــهیدان به دلیــل فرمايــش امــام حســن 
عســکري)ع( کــه ايــن زيــارت را يکــي از نشــانه هاي پنج گانــه انســان 
مؤمــن دانســته اند، از اهمیــت ويــژه اي برخــوردار اســت. ايــن ســنت در 
ســال هاي دور نیــز انجــام مي شــده؛ امــا در ســال هاي اخیــر بــا شــور 

و شــکوه اســتثنايي برگــزار مي شــود. 
ــا حجت االســالم ســید  ــي ب ــل، در گفت وگــوی تفصیل ــن دلی ــه همی ب
محمــد قائم مقامــي کارشــناس و ســخنران دينــي، بــه بررســي ابعــاد 
ــم.  ــن پرداخته اي ــاده روي اربعی ــنت پی ــم و س ــت عظی ــار حرک و آث
ــاده روي  ــنت پی ــه س ــت ک ــد اس ــي معتق ــالم قائم مقام حجت االس
ــن  ــالم در اربعی ــت علیهم الس ــل بی ــب اه ــیعه و مح ــا ش میلیون ه
حســیني، حرکت رو به رشــدي اســت کــه تحقــق آن از تصور بســیاري 
از تحلیــل گــران اجتماعــي و سیاســي خــارج اســت و نمي تواننــد بــا 
اســتفاده از معــادالت سیاســي بــه ايــن پاســخ برســند کــه چــه شــد 
امــروز، شــاهد حضــور میلیوني شــیعیان بــراي زيــارت امام حســین)ع( 
ــوش و  ــت خودج ــن حرک ــا در اي ــتیم. ام ــرت هس ــن آن حض در اربعی
عظیــم و عــرض ارادت مخلصانــه، رمزهايــي بــراي شــیعیان و حتــي 
جامعــه نهفتــه اســت کــه توجــه بــه آن، بــه تبلیــغ عملــي دين اســالم 

کمــك بســیاري خواهــد کــرد. 

گفتــه شــده »کل يــوم عاشــورا و کل ارض کربــال«؛ امــا در ايــن میــان، دو 
مقطــع زمانــي بســیار مهم بــراي انتقــال مفاهیــم قیــام امام حســین)ع( 
وجــود دارد کــه روز عاشــورا و روز اربعیــن اســت. داليــل عــزاداري در روز 
عاشــورا کامــالً مشــخص اســت؛ امــا چــرا اربعیــن امــام حســین)ع( تــا 

ايــن انــدازه بــا شــور و شــعور بــاال برگــزار مي شــود؟ 
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد توجــه کــرد کــه قیــام امــام حســین)ع( در روز عاشــورا 
بــراي همــه زمان هــا و مکان هــا درس دارد و همــه انســان ها در طــول تاریــخ، مخاطــب 
ایــن قیــام بــزرگ هســتند؛ بنابرایــن هــر زمانــي مي تــوان بــه بررســي مفاهیــم عاشــورا 
پرداخــت؛ امــا همان طــور کــه در متــن پرســش اشــاره کردیــد، شــور حســیني به طــور 
مشــخص، در دو روز عاشــورا و اربعیــن به طــور علنــي بــروز پیــدا مي کنــد. البتــه کام و 
شــیوه عــزادراي ائمــه اطهــار علیهم الســام ایــن دو روز را به طــور ویــژه بــراي برگــزاري 
عزاداري هــا مشــخص کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب، مي تــوان گفــت کــه روز عاشــورا 
روز عــزاي امــام حســین)ع( و یــاران آن حضــرت به صــورت حرکتــي درون دینــي و طــي 
مراســمي پرشــور برگــزار مي شــود؛ امــا روز اربعیــن اقــدام عمومي اســت تــا بــه کاروان آن 
حضــرت بپیوندیــم. پــس، اربعیــن روز تجدیــد پیمــان با امام شــهیدي اســت کــه صاحب 
مفاهیــم بــزرگ و واالي الهــي اســت. در ایــن روز اســت کــه همه شــور و احساســات مردم 

جامانــده از کاروان آن حضــرت عینیــت پیــدا مي کنــد. 

چــرا مراســم اربعیــن و چهلمیــن روز شــهادت حضــرت سیدالشــهدا)ع( 
تــا ايــن انــدازه درمیــان شــیعیان ارج و منزلــت دارد؟ درواقــع، اربعیــن آن 
حضــرت چــه کارکــرد ويــژه اي دارد که مورد اســتقبال گســترده شــیعیان 

واقــع شــده اســت؟ 
اربعیــن در فرهنــگ شــیعه نقــش ویــژه و کارکــرد مهمــي دارد. از یــک طــرف، خاطــره 
کربــا و عاشــورا را بــراي مــردم تداعــي مي کنــد و باعــث مي شــود کــه پیونــد مــردم بــا 
قیــام حضــرت ســید الشــهدا)ع( مســتحکم تر شــود و از طــرف دیگــر هــم بــاب جدیــدي 
از زیــارت آن حضــرت را بــه روي مــا مي گشــاید کــه بــا عــرض ارادت مخلصانــه همــراه 
ــتند و آن را  ــم هس ــردان مراس ــان صحنه گ ــن مؤمن ــال، در روز اربعی ــن ح ــت. در عی اس
بــه مانــور بــزرگ دینــي تبدیــل کــرده و اوج معــارف الهــي را در قالــب ایــن راهپیمایــي 
گســترده از خداونــد مســئلت مي کننــد. ایــن ظرفیــت عقانــي درســت چهــل روز بعــد از 
شــور احساســات حســیني در روز عاشــورا بــه تکامــل رســیده و حــاال، منشــأ یــک حرکــت 
هدفمنــد و جهانــي مي شــود. درایــن زیــارت، اســتدالل هاي عقانــي بــا احساســات نــاب 
ایمانــي همــراه مي شــود. در عیــن حــال، احساســات و هیجــان ناشــي از مصیبــت بــزرگ 
ــي  ــب، احساســات جمع ــن ترتی ــه ای ــه تکامــل مي رســد و ب عاشــورا طــي چهــل روز ب

بهتریــن فرصــت بــراي انتقــال مفاهیــم و پیام هــاي آن قیــام بــزرگ مي شــود. 

ســنت پیــاده روي اربعیــن از چــه زمانــي درمیان شــیعیان رواج پیــدا کرده 
؟  ست ا

بایــد توجــه داشــت کــه ســنت پیــاده روي اربعیــن حســیني طبــق روایت هــاي معتبــر، در 
زمــان امامــان معصــوم علیهم الســام هــم وجــود داشــت و آن بــزرگان بــا وجــود خفقــان 
و ظلــم و ســتم شــدید حاکمــان زمــان خــود، در روز اربعیــن بــه زیــارت مــزار مطهــر امــام 

دراين زيارت، استدالل هاي 
عقالني با احساسات ناب 
ايماني همراه مي شود. در 

عین حال، احساسات و 
هیجان ناشي از مصیبت 

بزرگ عاشورا طي چهل روز 
به تکامل مي رسد و به اين 
ترتیب، احساسات جمعي 

بهترين فرصت براي انتقال 
مفاهیم و پیام هاي آن قیام 

بزرگ مي شود

روز عاشورا روز عزاي 
امام حسین)ع( و ياران 
آن حضرت به صورت 
حرکتي درون ديني و طي 
مراسمي پرشور برگزار 
مي شود؛ اما روز اربعین 
اقدام عمومي است تا 
به کاروان آن حضرت 
بپیونديم

 سيد محمد قائم مقامي از اسرار زیارت اربعين گفت

راه ورود به كاروان حسينی

حســین)ع( مي رفتنــد. اولیــن بــار هــم نقــل شــده کــه عبــدا... جابــر انصــاري در همــان 
ســال 61 هجــري بــه زیــارت آن حضــرت رفــت. 

ــن  ــام حس ــريفي از ام ــث ش ــه حدي ــیاري از جمل ــاي بس در روايت ه
ــانه هاي  ــي از نش ــن يک ــارت اربعی ــه زي ــم ک ــکري)ع( مي خوانی عس
ــت؟  ــي چیس ــن حديث ــي چنی ــز حقیق ــت. راز و رم ــن اس ــان مؤم انس

راز تأکیــد مؤکــد روایت هــاي رســیده از اهــل بیــت علیهم الســام دربــاره زیــارت امــام 
حســین)ع( و اینکــه ایــن زیــارت را در زمــره ویژگي هــا و عامت هــاي مؤمــن شــمرده اند، 
تــا ســال هاي قبــل از پیــروزي انقــاب اســامي، به خوبــي مشــخص نشــده بــود. ایــن 
موضــوع در دوران خافــت ملعــون عباســي تــا انــدازه اي معلــوم شــده بــود و نشــانه اي از 
عمــق روابــط و ارادت شــیعیان نســبت بــه آن حضــرت محســوب مي شــد؛ امــا ایــن راز 
تــا چنــد ســال گذشــته، همچنــان مخفــي مانــده بــود. ایــن در حالــي بــود کــه عالمــان 
دیــن بارهــا در مــورد زیــارت امــام حســین)ع( در روز اربعیــن تأکیــد داشــتند و بســیاري 
از افــراد در متــن زیــارت اربعیــن، در پــي کشــف راز زیــارت اربعیــن بودنــد. ایــن زیــارت 
در مقــام تحلیــل قیــام امــام حســین)ع(، مطالــب نــاب و شــگفت انگیزي را در خــود دارد؛ 
به طــوري کــه هــدف اصلــي از قیــام امــام حســین)ع( را بیــرون آوردن مــردم از جهــل و 
نادانــي دانســته و عالمــان دیــن نیــز در همیــن راســتا ســعي مي کردنــد بــا فعال کــردن 
ــه  ــه شــوند. ایــن نــوع رویکــرد نســبت ب ــع از رفتارهــاي جاهان عقل هــاي مــردم، مان
زیــارت اربعیــن، بــا توجــه بــه تبییــن اهــداف قیــام آن حضرت، نگرشــي مبنایي و مســتند 
اســت؛ امــا نمي توانــد راز اصلــي دربــاره زیــارت اربعیــن و قرارگرفتــن آن به عنــوان یکــي 
از عامت هــاي مؤمــن را مشــخص کنــد. امــا امــروز بــه برکــت انقــاب اســامي، در 
کشــورمان شــعله هاي دینــداري و دین بــاوري از زیــر خاکســتر زمــان ســر بــرآورده و هــر 
ــردم مي شــود. در  ــن م ــداري در بی ــدي از دین روز باعــث مشخص شــدن افق هــاي جدی
ایــن میــان، زیــارت اربعیــن و بزرگداشــت چهلمیــن روز از شــهادت امــام حســین)ع( هــم 
رنــگ و عطــر تــازه اي بــه خــود گرفتــه و باعــث شــده اســت کــه معــارف اهــل بیــت 

علیهم الســام فرصتــي بــراي ظهــور و بــروز پیــدا کنــد. 

يعنــي مراســم پیــاده روي اربعیــن به ســمت کربــالي معلــی رمــز اصلــي 
زيــارت اربعیــن بــوده اســت؟ 

ــخ ســابقه نداشــته و  ــا در طــول تاری ــن حرکــت روبه رشــد نه تنه همین طــور اســت. ای
هیــچ گزارشــي از چنیــن حرکــت عظیمــي، حتــي در ابعــاد کمتــر از میلیونــي، در تاریــخ 
وجــود نــدارد، بلکــه تحقــق آن از تصــور بســیاري از تحلیلگــران اجتماعــي و سیاســي 
هــم خــارج اســت و نمي تواننــد بــا اســتفاده از معــادالت سیاســي بــه ایــن پاســخ برســند 
کــه چــه شــد امــروز شــاهد حضــور میلیونــي شــیعیان بــراي زیــارت امــام حســین)ع( در 
اربعیــن آن حضــرت هســتیم. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــت کــه ادعــاي 
کشــف رمــز و راز تأکیــد روایت هــاي ائمــه اطهــار علیهم الســام دربــاره زیــارت اربعیــن، 
مطلبــي نســنجیده اســت؛ امــا بازشــدن پنجــره جدیــدي بــراي فهــم ایــن حقیقــت و 
کناررفتــن پــرده اي از ایــن راز الهــي، حقیقتــي اســت کــه امــروز شــاهد آن هســتیم. بــه 
نظــر مي رســد کــه مراســم پیــاده روي اربعیــن قــرار اســت مقدمــات اجتماعــي و سیاســي 
و فرهنگــي در ظهــور امــام زمان)عــج( را فراهــم کنــد و نه فقــط شــیعیان و محبــان اهــل 

بیــت علیهم الســام، بلکــه جامعــه جهانــي را آمــاده ظهــور آن حضــرت کنــد. 

بنابرايــن، بــا يــك نــگاه کلــي، آيــا مي تــوان نتايــج و آثــار زيــارت اربعین 
ــي  ــاد جهان ــن ابع ــیعیان و همچنی ــه ش ــوط ب ــي و مرب ــاد داخل را در ابع

ــرد؟  ــته بندي ک دس
بلــه. همان طــور کــه اشــاره کردید، بخشــي از آثــار برگــزاري مراســم اربعین به شــیعیان و 
دوســتداران ائمــه اطهــار علیهم الســام مربــوط اســت کــه باعث مي شــود ســبک زندگي 
جدیــدي را تجربــه کــرده و مانــور بــزرگ انســاني را کــه بي نظیــر اســت، بــه نمایــش 
بگذارنــد و همچنیــن تمریــن آمادگــي بــراي حرکت هــاي عظیــم در زمــان ظهــور امــام 
زمــان )عــج( هــم محســوب مي شــود؛ امــا بخشــي از آثــار مراســم اربعیــن و پیــاده روي 
به ســمت کربــاي معلــي و بــارگاه منــور امــام حســین)ع( و حضــرت عبــاس)ع(، متوجــه 
جهــان اســام و نه فقــط شــیعیان اســت کــه جایــگاه اهــل والیــت را درمیــان تمامــي 
ــود  ــث مي ش ــب باع ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــان مي ده ــود نش ــده موج ــارف تحریف ش مع
ــا در  ــن مســلمانان برداشــته شــود ت ــه و تقلیدهــاي بي جــا، از بی تعصب هــاي کورکوران
مواجهــه بــا امــام زمان)عــج( به خوبــي بتواننــد حجــت خــدا را درک کننــد. اثــر ســوم در 
برگــزاري مراســم اربعیــن متوجــه همــه ادیــان و مکتب هاي خداپرســتي اســت که شــعار 
اصلــي و کلمــه توحیــد را تذکــر مي دهــد. در عیــن حــال، بایــد متوجــه آثــار جهانــي ایــن 
مراســم هــم باشــیم کــه همه انســان ها بــا هر دیــن و مذهــب و از هر کشــور و ســرزمیني 
را هــدف قــرار داده و هیــچ اســتثنایي بیــن مــردم قائل نیســت. البتــه باید توجه داشــت که 
هــر انــدازه حقایــق و مفاهیــم قیــام عاشــورا در روز اربعیــن به شــیوه بهتــري اعام شــود، 
زمینــه بــراي اقبــال عمــوم مــردم جهــان به ســمت حقانیــت اســام بیشــتر خواهــد شــد. 

ــا ايــن توضیحــات، آيــا مي تــوان نتیجــه گرفــت کــه ايــن حديــث  ب
نبــوي کــه فرمودنــد »اّن الحســین مصبــاح الهدي و ســفینة النجــاة« در 

طــي اربعیــن بــروز و عینیــت پیــدا مي کنــد؟ 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن حدیــث نبــوي، تنهــا مختــص بــه روز اربعیــن حســیني 
نیســت و مربــوط بــه تمــام دوران اســت؛ امــا همان طــور کــه اشــاره شــد، ظرفیــت 
ــات در  ــذات و مادی ــردم غرق شــده در ل ــم هدایتگــري و دســتگیري از همــه م عظی
دوران آخرالزمــان، یکــي از برکت هــاي قیــام امــام حســین)ع( بــوده کــه در ظــرف دنیا 
تحقــق پیــدا مي کنــد و حقیقــت آن در آخــرت تجلــي مي یابــد. درواقع، همیــن حدیث 
ــد؛  ــدا مي کن ــي پی ــد تجل ــه شــیوه اي جدی ــن ب ــر اســام)ص( در مراســم اربعی پیامب
چــون در دنیایــي کــه تــاش بســیاري از مــردم به ســمت بهره بــرداري هرچــه بیشــتر 
از لذت هــاي دنیایــي و مــادي و برخــورداري از یــک زندگــي دنیایــي اســت، بایــد دقت 
کــرد کــه چطــور مي شــود میلیون هــا انســان در شــرایط ناامنــي موجــود در کشــور 
ــاز  ــا و گروه هــاي داعــش، ب ــا و فعالیت هــاي تکفیري ه ــا وجــود تهدیده ــراق و ب ع
هــم بــه ایــن کشــور ســفر مي کننــد. حتــي شــاید در آخــر هــم بســیاري از ایــن زائران 
موفــق نشــوند از نزدیــک، مــزار شــریف امــام خــود را زیــارت کننــد؛ امــا بــاز هــم نــه 
تهدیــد، نــه امکانــات محــدود بــراي اســتراحت و تغذیــه، مانــع زیارتشــان نمي شــود. 
اینهــا همــان احساســات به رشدرســیده اي اســت کــه در روز عاشــورا ایجــاد شــده و 
مــردم غــرق در دنیــاي مادیــات، به ســمت آن کشــتي نجــات حرکــت مي کننــد. در 
عیــن حــال، همیــن حرکــت بــا پــاي پیــاده اســت کــه مي توانــد مردمــي را کــه در دام 
تبلیغــات ضداســامي نظــام ســلطه گرفتــار شــده اند، نجــات داده و تبلیــغ عملــي دین 

آزادي بخــش اســام باشــد.

سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین قرائتی پیرامون 

عدد40 و اربعین حسینی

بــا يــك جســتجوی ســاده در 
اينترنــت، مــی توانیــد بــه متن 
ــالم  ــت االس ــخنرانی حج س

والمســلمین قرائتــی برســید.
ــی  ــیار خواندن ــن بس ــن مت اي
شــما را بــا رمــوز عــدد چهــل 
ــناتر  ــینی آش ــن حس و اربعی

می کنــد.

خواندنی
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 ترويج  ارزش های عاشورا
تأمین  امنیت زائران

اشراف اطالعاتی برجريان های 
تروريستی

 حفظ ماهیت مردمی مراسم 
اربعین 

رعايت  جايگاه میزبانی عراق
حفظ و تقويت وحدت مسلمانان
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حضور قانونمند زائران 
پاسخگويی مسؤوالنه

هم افزايی همگانی
خود ارزيابی

ارتقای خدمت رسانی 
تسريع و تسهیل سفر زائران

منشور

پياده روی اربعين 94 از نگاه عليرضا رستگار 

قافله ارغوان 
گزارش تصویری

كميته هاي ستادي و استاني خدمات ویژه اي به زائران ارائه مي دهند

جزئيات بزرگترين همايش انساني جهان در سال ٩٥

 تجربیــات برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی ، میــراث گرانبهایــی اســت کــه جمــع 
آوری و بهــره منــدی از آن مــی توانــد در خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر بــه زائــران ، 
صرفــه جویــی در زمــان و  هزینــه و مهمتــر از همــه اینهــا ، رشــد و تــداوم این حرکت 
عظیــم اعتقــادی و معنــوی مؤثــر باشــد. بــرای بهینه ســازی ایــن تجربیــات در زیارت 
اربعیــن امســال ،  تقویــت و بازمهندســی برخــی ســاختارها ضــرورت دارد . از جمله این 
ســاختارها مــی تــوان بــه تفکیک وظایــف بین بخشــی بــا مدیریت جهــادی، تفکیک 
موضوعــات  حاکمیتــی از تصــدی گــری ، تأکیــد بــر »مــردم محــور« بــودن مراســم 
اربعیــن ، برنامــه ریــزی بــرای تقویــت تعامــل بیــن مــردم و مســؤوالن ایــران و عراق، 
اصــاح ســاختارهای ســتادی و اســتانی بــا محوریــت بخشــیدن بــه اســتانها، وحــدت  
مدیریــت در اســتان هــای هــدف و... خاصــه،  آمایــش و ســاماندهی همــه فعالیــت 
هــا اشــاره کــرد . بــرای تحقــق چنیــن ســاختاری، عــاوه بــر دوازده کمیته ســتادی و 
یــک کمیتــه ویــژه اســتانی،  28 کمیته اســتانی هم  با مســؤولیت اســتانداران سراســر  
کشــور طراحــی شــده کــه همــه ایــن کمیتــه هــا زیر نظــر ســتاد مرکــزی اربعیــن به 
ریاســت  ســردار دکتــر حســین ذوالفقــاری، معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور  
فعالیــت مــی کننــد؛ ســتادی کــه دبیــر آن ، رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران اســت. 

هديه اربعین به همه روزهای سال 
بخــش مهمــی از فعالیــت هــای ســتاد مرکــزی اربعیــن   بــه اقدمــات زیرســاختی 
مربــوط مــی شــود؛ اقداماتــی  مثــل تکمیــل فراینــد چهــار بانــده شــدن مســیر ایــام 
بــه مهــران کــه در دســتور کار قــرار دارد یــا  تکمیــل زیــر ســاخت هــا و روســاخت 
هــای پایانــه هــای مــرزی مهــران، شــلمچه و چزابــه و یا تکمیــل جاده محور بســتان 
بــه چزابــه. ایــن قبیــل عملیــات ، در کمیتــه »زیرســاخت« انجــام مــی گیــرد کــه 

مســؤولیت آن بــا هوشــنگ خنــدان دل، معــاون عمرانــی وزارت کشــور اســت.
ــات  ــل امکان ــداث و تکمی ــه اح ــوان ب ــی ت ــه م ــن کمیت ــای ای ــت ه ــایر فعالی از س
ــه مــرز، تکمیــل راه آهــن شــلمچه_  بهداشــتی و رفاهــی در مســیرهای منتهــی ب
بصــره و پیگیــری طــرح اتصــال مســیر راه آهــن غــرب بــه خــاک عــراق اشــاره کــرد. 
همچنیــن توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی بــه ویــژه در حــوزه فضــای مجــازی و 
تلفــن همــراه و برنامــه ریــزی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت بــه خصــوص در 
مســیرهای منتهــی بــه مــرز و شــهرهای کربــا و نجــف از کارهایی اســت که کمیته 
زیــر ســاخت دنبــال مــی کنــد. ایجــاد و تقویــت ایــن زیرســاخت هــا  باعث می شــود 
تــا مــردم، عــاوه بــر موســم اربعیــن، در طــول ســال هــم بتواننــد بهتــر و آســانتر بــه 

عتبــات عالیــات عزیمــت کننــد و از فیــض زیــارت بهــره گیرنــد. 

پیام عاشورا در کوله بار
بخــش محتوایــی و معنــی آفریــن فعالیــت هــای ســتاد مرکــزی، کمیتــه فرهنگــی و 
آمــوزش اســت کــه بــا ریاســت حجــت االســام و المســلمین دکتــر حمیــد احمــدی 
ســعی دارد اهــداف عاشــورا و پیــام حقیقــی آن  و همیــن طــور اهمیــت زیــارت اربعین 
را  بــه کمــک گــروه هــای مرجــع فرهنگــی تبییــن کنــد. از نــگاه همــکاران فعــال 
در ایــن کمیتــه ، اربعیــن مــی توانــد بــا اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان اهــل تشــیع و 
تســنن ، فرصتــی بــرای تقریــب مذاهــب و تقویــت وحــدت جهــان اســام  فراهــم 
آورد ؛ فرصتــی کــه خواهــد توانســت ضمــن حفــظ حرمــت، شــأن و آبــروی نظــام 

جمهــوری اســامی و ملــت ایــران و ارتقــای کیفیــت و آداب مراســم اربعیــن ، مانــع از 
ایجــاد شــکاف و تلقــی عجمی_-عربــی و یــا ایرانــی- عراقــی در بیــن دوســتداران ابا 
عبــداهلل)ع( شــود. در عیــن حــال رویکــرد کمیتــه فرهنگــی ایــن اســت کــه مراســم 
اربعیــن، هــر چــه مردمــی تــر برگــزار شــود و حرکــت آن بــه ســمت کاهــش تصدی 
گــری دولــت باشــد. بــرای ایــن منظــور بایــد هیــأت هــای مذهبــی را بــرای شــرکت  
هــر چــه فعاالنــه تــر  و مســؤوالنه تــر در برگــزاری اربعیــن تشــویق و تقویــت کــرد.

ديپلماسی در خدمت زيارت    
بخــش دیگــری از اقدامــات ســتاد مرکــزی اربعیــن ، اقدامــات دیپلماتیــک اســت؛ چــرا 
کــه در هــر حــال بــرای توافــق دربــاره میــزان صــدور روادیــد و زمــان شــروع و پایــان 
ــت  ــا دول ــه، الزم اســت ب ــن زمین ــد در ای ــن طــرح هــای جدی ــز تدوی صــدور آن و نی
مرکــزی عــراق هماهنگــی صــورت گیــرد . دو کشــور  ایــران و عــراق ، عــاوه بــر ایــن 
بایــد کمیتــه دائمــی و مشــترکی تشــکیل دهنــد تــا در قالــب آن بــرای مراســم اربعیــن  
سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی کــرده و بــر آن نظارت داشــته باشــند .این گونــه اقدامات 
زیــر نظــر کمیتــه هماهنگــی سیاســی و کنســولی انجــام می شــود کــه مســؤولیت آن 
بــا وزارت خارجــه بــوده و حســن قشــقاوی، معــاون وزیــر امــور خارجــه، ریاســت آن را 
عهــده دار اســت.  ایــن کمیتــه همچنیــن تــاش دارد بــا دولــت عــراق بــرای تکمیــل 
زیــر ســاخت هــای مقابــل مرزهــای ایــران در عــراق از جملــه پایانــه هــا و جــاده هــا  
همــکاری کنــد. همچنیــن مســائل مربــوط بــه اعــزام زائــران غیــر ایرانــی که اشــتیاق 
دارنــد در مراســم اربعیــن حضــور داشــته باشــند، توســط این کمیتــه پیگیری می شــود.

ظرفیت، تکمیل!
ــد  ــه دیگــری اســت کــه هماهنگــی و پیگیــری صــدور روادی ــه اعــزام، کمیت کمیت
زائــران را بــه عنــوان نخســتین  کار خــود در دســتور دارد. ایــن کمیتــه کــه محســن  
نظافتــی، مدیــر کل امــور عتبــات ســازمان حــج ریاســت آن را عهــده دار اســت، بــرای 
ســاماندهی زائــران از مبــدأ تــا مقصــد و بالعکــس، ) بــا اولویــت کاروانی( ســامانه الزم 
را ایجــاد و اطــاع رســانی مــی کنــد. همیــن کمیته اســت که ســقف تعــداد  زائــران و 
زمانبنــدی اعــزام هــا  را تعییــن مــی کنــد تــا کمیته هــای دیگــر بتوانند برنامــه ریزی 

دقیــق و منســجمی بــرای خدمــات دهــی بــه ایشــان داشــته باشــند.  
ایــن کمیتــه همچنین از طریق ســامانه »ســماح« تــردد زائــران را در طول مســیرهای 
منتهــی بــه مــرز زیر نظــر دارد ؛ اطاعــات زائرانــی را که متقاضی اســتفاده از  وســایل 
نقلیــه عمومــی و یــا شــخصی هســتند، ثبــت می کنــد و حتــی بخشــی را بــرای افراد 

و اشــیای گمشــده در ســامانه ســماح پیــش بینی کرده اســت. 

سقف هايی برای عبور دعا   
کار مهــم دیگــر ، اســکان، پذیرایــی و خدمــات رســانی عمومــی بــه زائــران از مبــدأ 
تــا مقصــد و بالعکــس اســت. بــا توجــه بــه اعــزام هــای غالبــا کاروانــی و اســتفاده 
از ظرفیــت هیــأت هــای مذهبــی، بســیج و همیــن طــور شــوراهای اســامی، ایــن 
وظیفــه بــه شــیوه خاصــی ســازماندهی شــده اســت.کمیته مشــارکت هــای مردمــی 
و اســکان و تغذیــه کــه مهنــدس پــارک،  رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات، مســؤول 
آن اســت، مــی کوشــد عــاوه بــر آمایــش موکــب هــای زیارتــی، بــر اســاس تقســیم 

بنــدی هــای منطقــه ای و اســتانی ، فضاهــا و اراضــی مــورد نیاز بــرای اســکان زائران  
را اجــاره و در ایــن خصــوص از ظرفیــت مراکــز اقامتــی وقفــی ایرانیــان در داخل خاک 
عــراق، حــد اکثراســتفاده را ببــرد. عــاوه بــر اینهــا، احــداث ابنیــه و مســتحدثات مورد 
نیــاز، اســتقرار صرافــی هــا و شــعب خــود پــرداز بانــک چــه در مرزهــا و چــه در داخــل 
خــاک عــراق و در نهایــت شناســایی و ســازماندهی خیریــن و هدایــت آنهــا به ســمت 

و ســوی پشــتیبانی از موکــب هــا بــه عهــده همیــن کمیتــه قــرار دارد.

ای ساربان آهسته ران!
 حمــل و نقــل زائــران اهمیــت ویــژه خــود را دارد. بــه همیــن منظور کمیتــه ای پیش 
بینــی شــده تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی به خصــوص اتوبــوس های 
بیــن شــهری و درون شــهری  دو اســتان ایــام و خوزســتان ، خدمــات خودروهــای 
عمومــی را در ایــن ســفر زیارتــی بــه حداکثــر برســاند. تأمیــن و ســاماندهی پارکینگ 
هــای مــرزی ، اســتقرار اکیــپ هــای راهنمایــی و رانندگی ، امــدادی و مکانیکی ســیار 
و نیــز خدمــات خودرویــی در طــول مســیرهای منتهی بــه پایانه هــای مــرزی مهران، 
شــلمچه، چزابــه و خســروی ، تعییــن قیمــت کرایــه خودروهــا و کنتــرل آن حتــی در 
داخــل خــاک عــراق ، نظــارت بــر عملکــرد آژانــس هــا و شــرکت هــای حمــل و نقل 
و در نهایــت مهیــا کــردن قطارهــا  و هواپیماهــای فــوق العــاده از مســیرهای مختلف 
کشــور در زمــان رفــت و برگشــت زائــران از وظایــف کمیتــه حمــل و نقــل و ســوخت 
اســت کــه مســؤولیت آن بــا  وزارت راه  و مســؤول آن ، رئیــس ســازمان راهــداری و 

حمــل و نقــل جــاده ای کشــور، داود کشــاورزیان اســت.     

سفر به سالمت
در ایــام برگــزاری ایــن مراســم ، ســامت زائــران بــه انــدازه همــه خدماتــی کــه بــه 
آنهــا ارائــه مــی شــود ، اهمیــت خواهــد داشــت .بــه همیــن منظــور ، ســتاد اربعیــن از 
طریــق کمیتــه بهداشــت و درمــان ،  پیدایــش احتمالــی عوامــل  بیمــاری زا  در عــراق 
و مبــادی ورودی کشــور را از هــم اکنــون تحــت  پایــش و کنتــرل دارد. عــاوه بــر آن 
بــر مراکــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی نظــارت مــی کنــد و با اطــاع رســانی نکات 
بهداشــتی بــه خصــوص بیمــاری هــای واگیــر دار می کوشــد احتمــال ابتــای زائران 
بــه بیمــاری را بــه صفــر برســاند تــا ســفر زیارتی بــه یــاد ماندنــی و شــیرینی را تجربه 
کننــد. توســط ایــن کمیتــه در اســتان هــای مــرزی و مســیرهای منتهی بــه مرزهای 
خروجــی، اکیــپ هــا و  درمانــگاه هــای متعــدد ثابــت و ســیار بســیاری  تأمیــن شــده 
ــزات  ــه  و دارو ، تجهی ــت هــای پزشــکی ارائ ــات فوری ــاط، خدم ــن نق ــام ای و در تم
پزشــکی و حتــی خــون و فــراورده هــای خونــی مــورد نیــاز فراهــم آمــده اســت؛ امــا 
وقتــی از بهداشــت و درمــان حــرف مــی زنیــم، نمــی توانیــم به خدمــات  امدادرســانی 
نپردازیــم؛ بــه خصــوص کــه وظیفــه ارائــه خدمــات درمانــی و امــدادی بــه زائــران در 
داخــل خــاک عــراق بــا  کمیتــه امــداد و نجــات اســت؛ کمیتــه ای که جمعیــت هال 
احمــر مســؤولیت آن را بــه عهــده دارد . عــاوه بــر ایــن، خدمــت رســانی بــه زائــران 
معلــول، کــودکان و خــدای ناکــرده،  امدادرســانی بــه حادثــه دیــدگان و مصدومــان 
احتمالــی ایــن ســفر زیارتــی در ایــن کمیتــه طراحــی و اجــرا مــی شــود . همچنیــن 
مقولــه بیمــه زائــران را همیــن کمیتــه بررســی و راهکارهــای الزم را به ســتاد مرکزی 

اربعیــن اعــام مــی کنــد.

روزهای پرکار آقای سفیر!
در کنــار همــه ایــن کمیتــه هــا بــه ســتادی نیــاز اســت کــه بــا شــناخت کامــل از 
ظرفیــت هــا و امکانــات موجــود در داخــل خــاک عــراق،  اقدامــات ایــران در عــراق 
را برنامــه ریــزی و هماهنــگ کنــد، بــا مســؤوالن عراقــی در حــوزه هــای گوناگــون 
جلســه بگــذارد و حتــی  بــرای خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر بــه زائــران، هماهنگی 
هایــی را بــا خــود مــردم عــراق بــه خصــوص عشــایر ایــن کشــور صــورت دهــد . 
نــام ایــن ســتاد ، ســتاد ویــژه عــراق و مســؤولیت آن بــا حســن دانایــی فــر، ســفیر 

کشــورمان در عــراق اســت.

زيارت در قاب  رسانه
زیــارت در قــاب رســانه مانــدگار مــی شــود. بــه همیــن منظــور کمیتــه اطــاع رســانی 
و مســتند ســازی ســتاد اربعیــن، همــه همــت خــود را صــرف مســتند ســازی ایــن 
همایــش عظیــم معنــوی از مبــدأ تــا مقصــد خواهــد کرد. قــاب خاطــره که مــی گوییم، 
از تصویــری کاغــذی در البــه الی صفحــات همیــن نشــریه تا عکس هــای دیجیتالی 
خبرگــزاری هــا و ســکانس های ســیمای رســانه ملــی  و ســینمای دینی  را شــامل می 
شــود. ناگفتــه نمانــد کــه جبلــی، معــاون خبــر رســانه ملی مســؤول ایــن کمیته اســت.  

سفری ايمن به کوی دوست
اگــر مــی خواهیــد قــدری هــم  از وضعیــت تأمیــن امنیــت زائــران بدانید، بایــد بگوییم 
کــه ســردار بتولــی، رئیــس کمیتــه امنیتی-انتظامــی عهــده دار این وظیفه مهم اســت 
. مســؤولیت  ســنگین ســامتی و امنیــت اعــزام زائــران  در خــاک عــراق بــا کمیتــه 
امنیتــی- انتظامــی اســت کــه کارش را بــا اشــراف اطاعاتــی و امنیتــی  کامــل انجام 
مــی دهد.کمیتــه اطاعاتــی بــا فعالیــت شــبانه روزی ســربازان گمنــام امام زمــان هم 
در خدمــت زائــران اســت تــا آنــان کــه در مســیر عشــق گام مــی نهنــد، بــا خاطــری 

آســوده، دل بــه کوی دوســت بســپارند.    

گزارش

عالوه بر دوازده کمیته 
ستادی و يك کمیته 
ويژه استانی،  28 کمیته 
استانی هم  با مسؤولیت 
استانداران سراسر  کشور 
طراحی شده که همه اين 
کمیته ها زير نظر ستاد 
مرکزی اربعین به رياست  
سردار دکتر حسین 
ذوالفقاری، معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کشور  
فعالیت می کنند
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نمـــــا

تعــداد، متــراژ، نــوع کاربــری موکب، تعییــن اســتانداردها از 
لحــاظ محیطــی و مجهزبــودن بــه لحــاظ فنــی، دارا بــودن 
امکانــات ماننــد آب و بــرق، تأسیســات و... بــراي موکبهــا، 
چــادر،  فــرش،  موکب ها)صــوت،  تجهیــزات  تأمیــن 
داربســت، ســن، پروژکشــن، فضاســازی و...( بــا توجــه بــه 
ــوزی و  ــی، آتش س ــر برق گرفتگ ــا از خط ــی موکب ه ایمن
حــوادث دیگــر نیــز ازجملــه وظایــف ایــن کمیســیون بــه 

شــمار مــی رود.
ــوزه  ــیون در ح ــن کمیس ــف ای ــری از وظای ــش دیگ بخ
اعــزام، اســکان و تغذیــه اســت کــه از آن جملــه می تــوان 
بــه تهیــه و تدویــن برنامــه  زمانمنــد اعــزام بــرای 
ــات  ــذ اطاع ــاب، اخ ــاب و ذه ــزا و ای ــت و وی ــه بلی تهی
درخصــوص اعــزام زائــران خارجــی، تدویــن نقشــه حضــور 
ــن  ــز تعیی ــی و نی ــای اقامت ــا و مکان ه ــراد در هتل ه اف

ــرد. ــاره ک ــه اش ــکان و تغذی ــای اس نیازه

3. کمیسیون رسانه و خبر
ــگاران،  ــروه خبرن ــکیل گ ــده دار تش ــیون عه ــن کمیس ای
تشــکیل انجمــن خبرنــگاران افتخــاری و توزیــع محتــوای 

ــران اســت. ــزاران فرهنگــی و زائ ــان کارگ تولیدشــده می

4. کمیسیون فضاسازی و محیط آرايی
در ایــن کمیســیون، ایده هــا و طرحهــا بــرای فضاســازی از 
طریــق فراخــوان یــا دعــوت از صاحبنظــران و اهــل هنــر 
ــرای طراحــی و نمادســازی دریافــت می شــود. ســایق،  ب
حساســیت ها و ذوقیــات مــورد عاقــه مــردم کشــور 
میزبــان عاوه بــر در نظــر داشــتن فرهنــگ ایرانــی، بــرای 
ــی  ــی فرهنگ ــه همگرای ــت و زمین ــردن جذابی ــم ک فراه
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــکات مهم ــا از ن ــی ملت ه و مذهب
ــه  ــه آن توج ــی ب ــازی و محیط آرای ــیون در فضاس کمیس

خواهــد داشــت.
اســتفاده از کارهــای حجمــی هنــری ماننــد ســاخت ســازه، 
ــا اســتفاده از متریال هــای  ماکــت یــا نمادهــای شــهرها ب
مختلــف اعــم از خــاک، گل یــا ســازه های فلــزی، چوبــی 
و... بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر، از دیگــر برنامه هــای 
کمیســیون فضاســازی و محیط آرایــی بــه شــمار می آیــد.
الــف: تــدارک 10 نفــر در قالــب ســه گــروه هنــری 
متشــکل از افــراد صاحبنظــر و دارای ذوق و نیروهــای 

اجرایــی جهــت طراحــي و محیط آرایــي؛
ب: طراحــي و تولیــد بنرهایــي از جمــات و ســخنان 
ــه  ــه ب ــن 95 و ارائ ــعار اربعی حضــرت سیدالشــهدا)ع( و ش
ــاپ و  ــت چ ــهرها جه ــام ش ــا در تم ــهرداریها و نهاده ش

ــران. ــیر زائ ــب در مس نص

۵. کمیسیون فضای مجازی و رسانه
اجتماعــی  شــبکه های  کمیســیون  ایــن  همــکاران 
ــد  ــز خواهن ــا تمرک ــر آن ه ــایی و ب ــب را شناس پرمخاط

داشــت. 
ــار در  ــت درج اخب ــا جه ــی از خبرگزاری ه ــکیل گروه تش
ــانی  ــع اطاع رس ــامانه جام ــاد س ــازی، ایج ــای مج فض
بــرای  ســامانه ای  نیــز  و  معنــوی  یــاوران  بــرای 
امنیــت،  شــاخصه های  بــا  مردمــی  مشــارکت های 
ــام، پرداخــت الکترونیکــی  ــی اق دسترســی آســان، معرف

جمعــی از دســت اندرکاران حــوزه اربعیــن حســینی)ع( بــا دعــوت 
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد اربعیــن گــرد هــم آمدنــد تــا 
ــرای  ــا همفکــري و هم اندیشــي یکدیگــر ب ــع ب ــه ای جام برنام

ســال 1395 تدبیــر کننــد.
ــت  ــع دش ــت1395 در مجتم ــی در 29اردیبهش ــن هم اندیش ای
بهشــت قــم و بــا دعــوت از 50 نفــر از مســئوالن و کارشناســان 
برگــزار شــد. در وهلــه نخســت، هــدف از برگــزاری آن، تشــریح 
ــتاد  ــوی س ــی از س ــف اباغ ــرح وظای ــا و ش ــن برنامه ه و تبیی
مرکــزی اربعیــن در حــوزه فرهنــگ و آمــوزش بــود. همچنیــن 
ــاز و  ــورد نی ــات م ــی در موضوع ــای تخصص ــکیل کمیته ه تش
ــن از  ــی و آموزشــی اربعی ــکاران در بخــش فرهنگ ــه هم معارف

ــه شــد. ــن هم اندیشــی در نظــر گرفت دیگــر اهــداف ای
در ایــن جلســه، پــس از قرائــت آیاتــی از قــرآن کریــم، حجــت 
ــی و  ــه فرهنگ ــئول کمیت ــدی مس ــد احم ــر حمی ــام دکت االس
ــه ســخنرانی توجیهــی پرداخــت و ســپس  ــن ب آموزشــی اربعی
ــه مســئوالن  ــرای توجی ــه از گزارش هــای مدنظــر ب یــک نمون

ــد. ــه ش ــی ارائ ــیون ها در گزارش ده کمیس
در نوبــت صبــح ایــن هم اندیشــی، پنج کمیســیون تشــکیل شــد 
کــه عبــارت بودنــد از کمیســیون های آمــوزش و اطاع رســانی، 
ــان،  ــی، فضــای مجــازی، مبلغــان و راوی پشــتیبانی و امــور مال
نــذورات و مشــارکت های مردمــی. در نوبــت عصــر هــم شــش 
ــر و  ــامل کمیســیون های خب ــه ش ــد ک کمیســیون تشــکیل ش
ــران  ــا و زائ ــم، موکب ه ــات، مراس ــی و تبلیغ ــانه، محیط آرای رس
ــا و  ــی، همایش ه ــارت و ارزیاب ــران، نظ ــوری از ای ــی عب خارج

ــد. ــن بودن ــوی اربعی ــاوران معن ــی ها و ی هم اندیش
مطالعــه  و  بررســی  عاوه بــر  همایــش،  ایــن  پایــان  در 
ــج، شــرح اقدامــات ارائه شــده توســط  گزارش هــا و تنظیــم نتای
کمیســیون ها، جمع بنــدی نتایــج و تحلیــل گزارش هــا بــه 

ــد.  ــه ش ــی ارائ ــی و آموزش ــه فرهنگ ــئول کمیت مس
در ایــن هم اندیشــی قــرار شــد 11 کمیســیون بــه ترتیــب زیــر 
ســازماندهی شــوند و هــر کــدام وظایفــی مشــخص را به عهــده 

. ند گیر

۱. کمیسیون اطالع رسانی و آموزش
مهم تریــن وظایــف ایــن کمیتــه، برنامه ریــزی و تولیــد و 
ارائــه محتوا)خــام، رســانه ای و چاپــی( اســت. رصــد و گــردآوری 
ــای  ــک از محتواه ــکیل بان ــود، تش ــی موج ــوای آموزش محت
آموزشــی مفیــد، تصویــب موضوعــات آموزشــی جدیــد، تولیــد و 
ــنیداری،  ــوب، ش ــورد نیاز)مکت ــای م ــوا در قالب ه ــه محت ارائ
دیــداری( بــه کارگــزاران و زائــران از وظایــف ایــن کمیتــه بــه 

ــد. ــمار می آی ش

2. کمیسیون پشتیبانی و امور مالی
ــت  ــتیبانی)با مدیری ــف پش ــک وظای ــا تفکی ــیون ب ــن کمیس ای
ــاط  ــزم ارتب ــران و عــراق، تعییــن مکانی واحــد( در دو بخــش ای
ــه،  ــای کمیت ــایر واحده ــا س ــتیبانی ب ــی و پش ــور مال ــد ام واح
ــات پشــتیبانی و  ــدی از خدم ــق چگونگــی بهره من ــیم دقی ترس
تــدارکات در داخــل و خــارج کشــور، تعییــن میــزان مشــارکت 
حق الزحمههــاي  تعییــن  و  تبلیغــی  گروه هــای  و  نهادهــا 
تبلیغــی و نیروهــاي خــاص هماننــد راویــان و مربیــان کــودک 

ــت. ــده دار اس را عه
ــریح  ــم، تش ــاي مراس ــز موکب ه ــی و تجهی ــدی برپای زمان بن
وضعیــت موکب هــا و فضاهــای محــل فعالیــت به لحــاظ 

ــدی، از دیگــر  ــوه نق ــز وج ــد محصــول و واری ــرای خری ب
وظایــف مهمــی بــود کــه بــرای ایــن کمیســیون تعییــن 

ــد. ش

6. کمیسیون مبلغان و راويان
ــامل  ــن ش ــتاد اربعی ــی س ــای تبلیغ ــا و عرصه ه ظرفیت ه
ــودک  ــي ک ــي110 و راوی و 40 مرب ــغ و روحان 3000 مبل
ــا  ــد فض ــیون بای ــن کمیس ــاس، ای ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــن،  ــامل زمی ــراق ) ش ــران و ع ــب در ای ــش مواک و آمای

ــد. ــاماندهی کن ــینیه و...( را س ــالن، حس ــجد، س مس
آمــوزش  تقویــم  آموزشــی،  ســرفصل های  تنظیــم 
باتجربــه  نیروهــای  به کارگیــری  راویــان،  و  مبلغــان 
بعثــه در رده مدیریــت و اجــرا، تعییــن ســرگروه های 
ــی و  ــای ایران ــاخه های موکب ه ــایی سرش ــی، شناس تبلیغ
ــه  ــی ب ــان و اولویت ده ــرای آن ــغ ب ــزام مبل هماهنگــی اع
برنامه هــای روایتگــری، مراســم رســمی و مبلــغ موکب هــا 
ــن  ــی اســت کــه در دســتور کار ای ــن محورهای از مهم تری

ــرار دارد. ــیون ق کمیس

7. کمیسیون مراسم و موکب ها
ــوره  ــف )ث ــه در نج ــرای برنام ــه اج ــیون ب ــن کمیس ای
ــام، مســجد  ــت ام ــا، پارکینــگ، بی العشــرین، صافــی صف
ــجد  ــه رو(، مس ــارک روب ــهید حکیم)پ ــع ش ــه، مجم حنان
مســجد  غمر)روبــه روی  ابراهیــم  مقبــره  هندی هــا، 
کوفــه(، تــدارک ســه مــکان در کربــا بــرای برنامه هــای 
ــن و  روایتگــری، ســخنرانی، مداحــی و شــعرخوانی و تعیی
ــاری و...( در  ــخنران، ق ــداح، س ــای تبلیغی)م ــزام نیروه اع

ــت. ــد داش ــام خواه ــف اهتم ــطوح مختل س

8. کمیسیون نذورات
مهم تریــن دســتور کار ایــن کمیســیون، تهیــه و طراحــی 
ــام(، تشــکیل  ــغ و ن ــدون مبل ــغ و ب ــا مبل قبــض نذورات)ب
کارگــروه خیریــن فرهنگــی، شناســایی مــوردی خیریــن، 
ــه و  ــرای تهی ــور ب ــطح کش ــات در س ــاف و مؤسس اصن
ــن  ــارکت جویی از خیری ــاز، مش ــورد نی ــام م ــن اق تأمی
ــی  ــاي فرهنگ ــراي برنامهه ــی در اج ــن فرهنگ و متبرعی
ــذب  ــراي ج ــزار ب ــن نرم اف ــي و تدوی ــي، طراح و آموزش
مشــارکت ها از طریــق ســایت، شناســایی بانکهــاي عامــل 
و رایزنــی بــرای مشــارکت آنهــا و ســرانجام، ایجــاد پایــگاه 
ــی در  ــارکت های فرهنگ ــب مش ــای جل ــت و غرفه ه ثاب

ــت. ــی اس ــورت آزمایش ــتان به ص ــج اس پن

9. کمیسیون نظارت و ارزيابی
و  مبانــی  بررســی  کمیســیون،  ایــن  مهــم  نقــش   
سیاســت های کان و به خصــوص بررســی مدل هــای 
سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  نظــارت  و  ارزیابــی 
مطرح شــده اســت. در مرحلــه اجــرا، ایــن کمیســیون بایــد 
ــن  ــد، تدوی ــد فرآین ــدول زمان من ــیم ج ــه ترس ــبت ب نس
ــانی،  ــروی انس ــازماندهی نی ــنجی، س ــاي نظرس محوره
ــات و  ــزاری جلس ــی و برگ ــرفصل های آموزش ــن س تعیی
ــت،  ــتانی و درنهای ــورت اس ــی به ص ــای آموزش همایش ه

ــد. ــدام کن ــی اق ــری آموزش بازخوردگی

۱0. کمیسیون همايش ها و نشست ها
ــت  ــکیل هیئ ــش، تش ــی همای ــه اجرای ــکیل دبیرخان تش
ــه و  ــی برنام ــای اجرای ــن فرآینده ــش، تدوی ــی همای علم
ــت  ــا محوری ــب ب ــش متناس ــات همای ــن ریزموضوع تدوی

ــت. ــیون اس ــن کمیس ــده ای ــن به عه اربعی
ــا و نشســت ها  ــن منظــور، کمیســیون همایش ه ــرای ای ب
بایــد بــا مراکــز علمــی و فرهنگــی دانشــگاهی و حــوزوی 
ــا مســئوالن مراکــز  فعــال ارتبــاط داشــته و جلســاتی را ب
آموزشــي و فرهنگــي و پژوهشــي جهــت توجیــه و 
ــلت  ــن جلس ــه ای ــد. در نتیج ــزار کن ــنجي برگ امکان س
ــگاهی را  ــوزوی و دانش ــز ح ــنهادهای مراک ــوان پیش می ت

ــود. ــاذ نم ــات الزم را اتخ ــرد و تصمیم ــت ک دریاف
ــا  ــز ب ــي نی ــا هم اندیش ــش ی ــه همای ــزاری هرگون برگ
تدویــن برنامــه زمان بندی شــده و تدویــن مقــاالت و 
ــیون  ــن کمیس ــؤولیت ای ــوزه مس ــا، در ح ــی آن ه ارزیاب

می شــود. تعریــف 

۱۱. کمیسیون ياوران معنوی اربعین
شناســایی و ارتبــاط بــا ائمــه جمعــه و جماعــات و مراکــز 
مســئول در اســتان ها از مهم تریــن کارکردهــای ایــن 
کمیســیون اســت. ایــن کمیســیون محتواهــای تولیدشــده 

ــد. ــع می کن ــران توزی ــان زائ ــاجد می ــق مس را از طری
تهیــه و تدویــن و ارائــه بســتههاي فرهنگــي بــرای توجیــه 
ــات و  ــیبها و انحراف ــرد پیشــگیري از آس ــا رویک ــران ب زائ
ــی  ــای اصل ــي از رویکرده ــران ایران ــد زائ ــت قانونمن حرک
ــه  ــت؛ همان گون ــن اس ــوی اربعی ــاوران معن ــیون ی کمیس
ــراي  ــه و جماعــات ب کــه اســتفاده از ظرفیــت ائمــه جمع
ــاجد  ــت مس ــتفاده از ظرفی ــا اس ــران ب ــي زائ معرفت افزای
ــت و  ــیون اولوی ــن کمیس ــرای ای ــي ب ــانههاي محل و رس

ــت دارد. اهمی

جمعی از دست اندرکاران حوزه 
اربعین حسینی)ع( با دعوت 
کمیته فرهنگی و آموزشی 
ستاد اربعین گرد هم آمدند تا 
برنامه ای جامع با همفکري و 
هم انديشي يکديگر برای سال 
۱39۵ تدبیر کنند

هم انديشی ۱۱ كارگروه 
كميته فرهنگی و آموزش ستاد مركزی اربعين برگزار كرد

گزارش ویژه دوربین

قاب اشك
محمــد  بین المللــی  عــکاس 
شــبیب از عربســتان ســعودی در 
ــا خبرنــگار الکفیــل،  مصاحبــه ب
عکــس برگزیــده خــود را عکس 
پیرمــردی از منطقــه الفاضلیه در 
اســتان ذیقــار توصیــف کــرد که 
در ســاعات اولیــه روز و پــس 
ــرمای  ــاب و در س ــوع آفت از طل
هــوا کنــار جــاده ایســتاده تــا بــه 
ــت  ــد؛ خدم ــت کن ــران خدم زائ
هیــچ  در  کــه  زائرانــی  بــه 
ــل  ــوان مث ــم نمی ت ــای عال کج
آن هــا را مشــاهده کــرد. شــبیب 
ــه ســعادت  می گویــد: »خوشــا ب
ایــن مــرد کــه توفیــق یافتــه در 
خدمــت زائران حســینی باشــد.«

ــکاس  ــر ع ــدی دیگ ــی الزی عل
بین المللــی کویتــی نیــز عکــس 
برگزیــده خــود را در منطقــه 
ذیقــار  اســتان  در  الجبایــش 
ــه  ــد: »آنچ ــد. او می گوی می دان
ــن را برانگیخــت، آن  تعجــب م
ــه  ــن منطق ــی ای ــه اهال ــود ک ب
ساده زیســت  همگــی  کــه 
هســتند، کارهــای یومیــه خــود 
را کنــار گذاشــته و کــودک و 
ــه روز  بزرگســال از ســاعات اولی
ــران حســین)ع( خدمــت  ــه زائ ب
می کننــد. از خــودم پرســیدم 
ایــن چــه شــور و عشــقی اســت 
کــه در نهــاد ایــن مــردم افتــاده 

ــت؟«  اس
امیــن العلــی عــکاس حــرم 
مطهــر در پاســخ بــه ســؤال 
ــوص  ــل درخص ــگار الکفی خبرن
ــن مســیر مشــاهده  آنچــه در ای
می گویــد:  اســت،  کــرده 
در  بصــره  اســتان  در  »مــن 
500 کیلومتــری جنــوب کربــا 
ــد  ــودم. بع ــی ب ــغول عکاس مش
جوانانــی  آفتــاب،  طلــوع  از 
ــه  ــدم ک ــاله را دی ــدوداً 20س ح
ســرعت  بــا  پرچم به دســت 
در حرکــت بودنــد؛ گویــی در 
مســابقه ای شــرکت کــرده و 
جایــزه ای در پیــش دارنــد. از 
خــود علــت ایــن عجلــه را 
بی درنــگ  و  کــردم  ســؤال 
ــود  ــه خ ــم. ب ــخش را یافت پاس
گفتــم ایشــان رو بــه کعبــه 
نهاده انــد؛  عالــم  آزادگان 
ــی  ــه تمام ــردی ک ــان آزادم هم
ــم از او درس  ــان عال آزادی خواه
ــن  ــگ، دوربی ــد. بی درن می آموزن
را برداشــتم و از ایشــان عکــس 

گرفتــم.«
الکفیــل  خبــری  عــکاس 
می گویــد:  الصــواف  محمــد 
ــش را  ــده خوی ــس برگزی »عک
ــید در  ــور خورش ــدن ن ــا باالآم ب
منطقــه الســوره در اســتان بصره 
گرفتــم؛ آن زمــان کــه مــردم بــا 
ــیر  ــوا، از مس ــرودت ه ــود ب وج
به ســمت  )اهــوار(  تاالب هــا 

ــد.« ــت بودن ــا در حرک کرب
احمــد الحســینی دیگــر عــکاس 
ــی الکفیــل  خبــری شــبکه جهان
ــه در  ــت ک ــد: »سال هاس می گوی
مســیر اربعیــن بــا زائــران همــراه 
ــم.  ــه می کن شــده و عکــس تهی
ســوژه ای  به دنبــال  ســال ها 
می گشــتم کــه بیانگــر عظمــت 
ــردم  ــت م ــم و مقاوم ــن مراس ای
ایــن  ســختی های  درمقابــل 
ســفر باشــد؛ تــا آنکــه در منطقــه 
البتیــره حــد فاصــل اســتان 
ــه و  ــتان الدیوانی ــه اس ــان ب میس
ــا  ــر، ب ــت صف ــاً در روز هش دقیق
ــه  ــه ب ــدم ک ــه ش ــری مواج زائ
روی دو زانــو به ســمت قبلــه 
حســین بن علی)ع(  عشــاق 
می رفــت. همین جــا بــود کــه 
بــا خــود گفتــم: حقیقتاً دشــمنان 
را بــا عشــقمان بــه حســین 

کشــته ایم.«
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نمـــــا

کمیتــه فرهنگــی و آمــوزش ســتاد اربعیــن 
به منظــور اســتفاده از آرا و دیدگاههــاي صاحبنظران 
و اســتادان بــرای بررســي راهبردهــای فرهنگــي و 
ــا  ــري ب ــاق فک ــیني، ات ــن حس ــي اربعی آموزش

ــکیل داد: ــر تش ــای زی ــت اعض عضوی
مصطفــي  ســید  دکتــر  حجت االســام   .1
میرلوحــي، اســتاد دانشــگاه امــام صــادق)ع(؛

2. دکتــر حســن خجســته، صاحبنظــر حــوزه 
ارتباطــات و رســانه؛

ــي  ــت علم ــو هیئ ــادران، عض ــاس ن ــر الی 3. دکت
دانشــگاه و از فعــاالن اربعیــن در عتبــات عالیــات؛
4. دکتــر شــهرام گیل آبــادي، عضــو هیئــت علمي 

دانشــگاه و معــاون ارتباطــات شــهرداري تهران؛
5. دکتــر علیرضــا توکلــي، دکتــراي هــوش 
مصنوعــي و عضــو هیئــت علمي دانشــگاه شــهید 
بهشــتي و از فعــاالن اربعیــن در حــوزه شــبکه هاي 

ــارج از کشــور؛ اجتماعــي و خ
ــابق  ــام س ــي، قائم مق ــن قربان ــدس محس 6. مهن
ــت  ــي اینترن ــتاد مردم ــو س ــع و عض وزرات صنای

ــیما؛ ــئوالن صداوس ــن و از مس اربعی
7. دکتــر خوشــرو، دکتــراي ارتباطــات و مســئول 
رصــد ماهواره هــا در حــوزه مســائل دینــي و اســتاد 
دانشــگاه قــرآن و حدیــث و دانشــگاه صداوســیما؛

ــابق  ــر س ــیني، وزی ــد حس ــید محم ــر س 8. دکت
ــوراي  ــس ش ــامي و رئی ــاد اس ــگ و ارش فرهن
سیاســتگذاري جشــنوراه بین المللــي »مســیر 

ــگاه؛ ــي دانش ــت علم ــو هیئ ــق« و عض عش
ــي  ــت علم ــه افتخــاري، عضــو هیئ ــر الل 9. دکت
جامعه الزهــرا)س( و مســئول بخــش بانــوان کمیته 

فرهنگــي اربعیــن؛
10. دکتــر ســیده صدیقــه حجــاري، عضو شــوراي 

زنــان شــوراي عالــي انقــاب فرهنگي؛

11. مجیــد قربانــي، از عناصــر فعــال هنــري 
و فرهنگــي و مســئول جشــنواره چهل چــراغ 
)جشــنواره مردمــي فیلم، عکــس و پوســتر اربعین(؛
ــت  ــو هیئ ــور، عض ــه فرهمندپ ــر فهیم 12. دکت
علمــي دانشــگاه تهــران و مشــاور وزیــر فرهنــگ 

ــامي. ــاد اس و ارش

ــای  ــور اعض ــا حض ــر ب ــاق فک ــه ات ــن جلس اولی
یادشــده روز یکشــنبه شــانزدهم خــرداد در محــل 
بعثــه مقــام معظــم رهبــری برگــزار شــد. برخــی از 

ــرار اســت: ــات ایــن نشســت از ایــن ق مصوب
1. لــزوم طــرح درســت فرهنــگ زیــارت و 
اهــل  بلنــد معــارف آن در مکتــب  جایــگاه 
ــل  ــودن اص ــت مغفول ب ــام( به عل بیت)علیهم الس
ــف  ــن ضع ــران ای ــا و جب ــگ م ــارت در فرهن زی
فرهنگــي به وســیله برنامهریــزي از طــرق مختلف 

ــر و...؛ ــل منب ــاجد، اه ــانهها، مس ــد رس مانن
2. مقابلــه بــا تهاجــم فکــري و شــبهافکني عناصر 

تکفیــري در حــوزه زیــارت؛
ــادي و  ــع م ــه مناف ــه ب ــگاه همه جانب ــزوم ن 3. ل
معنــوي اربعیــن به عنــوان ظرفیتــی عظیــم و 

زمینه ســاز و قدرتآفریــن؛ 
ــت  ــش معرف ــراي افزای ــزي ب ــزوم برنامهری 4. ل
زائــران و عــدم توجــه صــرف بــه تحریــک 
احساســات و ضــرورت پاســخگویي بــه نیازهــاي 
ــون؛ ــان و روحانی ــق مبلغ ــران از طری ــي زائ معرفت

ــراي  ــري ب ــتمایههاي هن ــا دس ــار ب ــد آث 5. تولی
معرفت افزایــي؛

ــز  ــجویي در مراک ــاي دانش ــزاری محفله 6. برگ
ــن؛  ــگ اربعی ــاي فرهن ــراي احی ــگاهي ب دانش

7. اجتنــاب از بــروز فضاهــای تکــراری در اجــراي 
ــا و فعالیتها؛  برنامهه

8. اســتفاده از ظرفیــت رســانه ملــی و فراهم کــردن 
ــي  ــر بین الملل ــانههاي معتب ــور رس ــه حض زمین
به نحــوی کــه ایــن واقعــه بــزرگ، در جهــان هــر 

چــه بهتــر انعــکاس یابــد؛
9. ســاماندهي و تمرکــز و مدیریــت جشــنواره هاي 

متعــدد کــه درحــال برگــزاري اســت؛
10. زمینه ســازی بــرای حضــور مستندســازان 
همــراه یــا افــراد مطلــع بــه تاریــخ اســام بــراي 

ــان؛ ــه در جه ــر و قابل ارائ ــار فاخ ــد آث تولی
11. عــدم اکتفــا بــه تشــکیل اتــاق فکــر در تهران 
و تشــکیل اتــاق فکــر در هــر اســتان بــا عنایــت به 

ســطوح مختلــف فعالیتهــا و برنامه ها؛
12. تدویــن ســند چشــمانداز بــا توجــه بــه ابعــاد و 

مســئولیتهاي مختلــف در اربعین؛

ــن  ــاي اربعی ــا و ظرفیته ــتفاده از فرصته 13. اس
بــراي معرفــي دقیــق و کاربــردي مســائل مبتابــه 
و ظرافتهــاي ســبک زندگــي اســامي ماننــد نظم 

و بهداشــت و تعــاون؛ 
14. توجــه در برنامهریزیهــا بــه زائــران غیرایرانــي 

و مســائل آنــان؛ 
15. اســتفاده از مبلغههــا و زباندانــان بعثه در موســم 

اربعین؛
16. تولیــد بســتههاي فرهنگــي متناســب بــا تنوع 

زائــران؛
ــین)ع( و  ــام حس ــت ام ــع نهض ــي جام 17. معرف

ــیعه؛ ــگ ش فرهن
اهــل  تربیتــي  رویکــرد  بــه  توجــه   .18
کربــا؛ واقعــه  دربــاره  بیت)علیهمالســام( 

19. بــا توجــه بــه وضعیــت پیش آمــده بــراي حــج 
ســال جــاري و حضــور دههــا هــزار زائــر ایرانــي در 
عرفــه، عــدم اکتفــا بــه بــه برگــزراي مراســم عرفه 
ــاماندهی  ــل)ع( وس ــرت ابوالفض ــن حض در صح
ــت حــرم  ــا تولی ــا هماهنگــي ب ــژه ب مراســمی وی
حســیني)ع( بــرای جمعیــت انبوهــی کــه در ایــن 

مناســک حضــور دارنــد؛
20. اقامــه نمــاز جماعــت متحــد در روز 17 صفر در 
مســیر نجــف بــه کربــا و تقویــت و توســعه ایــن 

اقــدام از طریــق موکبهــا و هیئتهــا و روحانیون؛ 
21. تصویربرداري باکیفیت و انعکاس این واقعه عظیم؛ 

ــر  ــراي ه ــي ب ــف محدودههای ــتمرار تعری 22. اس
ــن؛  ــزي اربعی ــتاد مرک ــوي س ــتان از س اس

23. اداره و پیشبرد امور توسط خود مردم؛
24. ترویج فرهنگ نذورات اربعین؛ 

25. قدردانــی از اقــدام خــوب حــوزه علمیــه نجــف 
در اســتقرار روحانیــون در طــول مســیر و اقامه نماز 
جماعــت و پاســخگویي بــه ســؤاالت و تأســی بــه 
ایــن اقــدام ارزنــده بــا حضــور روحاني فارســي زبان 

کنارآنها؛  در 
26. مقابله با تحریف اربعین؛ 

27. انسجام بخشــي و تدویــن راهبردهاي مناســب 
ارتباطــي حــول مناســک اربعین؛

28. ســاماندهی پژوهش هــای مرتبــط بــا اربعیــن 
بــا اســتفاده از ظرفیــت اســتادان و پژوهشــگران؛ 

29. اهــداف و اســتراتژي به روشــني تعریــف شــده 
ــه آن  ــوف ب ــا معط ــها و برنامهه ــه تاش ــا هم ت

انجــام شــود.
30. کمــک بــه ســتادهاي مردمــي هماننــد ســتاد 
مردمــي اینترنــت اربعیــن به منظــور برقــراري 
ارتبــاط و تعامــل بــا طرفهــاي عراقــي بــرای ارائــه 

ــات. خدم

راهبرد های فرهنگی و آموزشی مراسم امسال تدوین شد

30 گام در اتاق فکر اربعين

کمیتــه فرهنگــي و آمــوزش ســتاد مرکــزي اربعیــن از اردیبهشــت ســال جــاری تــا 
امــروز، اقدامــات گوناگونــی را در تــدراک زیــارت پرشــکوه اربعیــن انجــام داده اســت؛ از 
تشــکیل شــوراهای راهبــردی گرفتــه تــا برگــزاری جلســات هماهنگــی بــا مســئوالن 
اجرایــی و هم اندیشــی بــا اصحــاب فکــر و فرهنــگ و هنــر. شــرح همــه ایــن اقدامات 
ــتداران نســیم  ــرای دوس ــا ب ــر شــمه ای از آن ه ــا ذک ــن مجــال نمی گنجــد؛ ام در ای

اربعیــن و بــوی و کــوی حســین)ع( خالــی از فایــده نیســت.

1. تشــکیل دومیــن جلســه شــورای راهبــری فعالیت هــای قرآنــی اربعیــن و تصویــب 
برنامــه پیشــنهادی قرآنی اربعیــن 95؛

2. جلســه مشــترک بــا مســئوالن هیئــت رزمنــدگان درخصــوص برگــزاری مراســم 
اربعیــن 95 در عتبــات عالیــات و چگونگــی انتخــاب و اعــزام ســخنرانان و مداحــان و 

ــا؛ ــرای برنامه ه ــای اج موقعیت ه
3. نشســت مشــترک بــا مســئول و معــاون فرهنگــی ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات 

دربــاره برنامه هــای مشــترک و برگــزاری جشــنواره »مســیر عشــق«؛
ــاون  ــودرزی و مع ــورجه، گ ــال ش ــی، جم ــون میراعای ــی چ ــا هنرمندان 4. جلســه ب
ــات درخصــوص جشــنواره مســیر عشــق؛ ــات عالی ــتاد بازســازی عتب فرهنگــی س

5. ســه نشســت بــا جمعــی از دانشــجویان درخصــوص فعالیت هــای بخــش جوانــان 
دانشجویان؛  و 

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــان س ــزام مبلغ ــا اداره کل اع ــترک ب ــت مش 6. نشس
ــان؛ ــزام مبلغ ــوزش و اع ــه آم ــوص برنام درخص

7. همایــش یــک روزه مســئوالن و کارشناســان کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی در شــهر 
مقــدس قــم بــا حضــور 50 نفــر، تشــکیل 11 کمیســیون و تدویــن برنامــه اربعیــن 95 

براســاس سیاســت ها و وظایــف اباغــی ســتاد مرکــزی اربعیــن؛
8. جلســه مشــترک بــا مدیــرکل مطبوعــات داخلــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 

درخصــوص اطاع رســانی و توجیــه مطبوعــات؛
9. ســه نشســت بــا اپراتورهــای رایتــل و ایرانســل درخصــوص محورهــای همــکاری 

و انجــام توافقــات اولیــه؛
10. هماهنگــی بــا مدیــران بعثــه مقــام معظــم رهبــری بــرای پشــتیبانی و تدویــن 

فرآیندهــای اجرایــی؛ 
ــی  ــی فرهنگــی اعزامــی ســال94 و طراحــی مــدل ارزیاب ــم ارزیاب ــا تی 11. جلســه ب

ــن95؛ ــی اربعی ــی و آموزش ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــرای ارزیاب ــوب ب مطل
12. ســفر بــه عتبــات عالیــات به همــراه دو نفــر از مدیــران بعثــه مقــام معظــم رهبری 
ــا مســئوالن  ــدار و گفت وگــو ب ــران کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن،  دی و مدی
نخبــه و شــخصیت های فرهنگــی عــراق و مســئوالن ســازمان های ایــران در عــراق 

درخصــوص برنامه هــای فرهنگــی؛
13. جلسه هماهنگی با مسئوالن سازمان های ایران در کربا؛ 

14. تهیه و تدوین طرح یاوران معنوي اربعین؛ 
15. جلســه مشــترک مســئوالن کمیتــه فرهنگــی اربعیــن بــا حجت االســام حــاج 
علی اکبــری مســئول امــور مســاجد اســتان تهــران درخصــوص بهره گیــری از ظرفیت 

مســاجد و ائمــه جماعــات بــرای فرهنگســازی اربعین؛
16. گفت وگــو بــا مدیــران دفاتــر ســازمان حــج و زیــارت در اســتان ها دربــاره ســاختار 

جدیــد ســتاد و کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی و ضــرورت مشــارکت و مســاعدت آن ها؛
17. تعییــن مســئوالن بخش هــا و کارگروه هــای مختلــف کمیتــه فرهنگــی و 

ــر: ــرح زی ــه ش ــن ب ــی اربعی آموزش
دکتر الله افتخاری، مسئول بخش بانوان؛

حجت االسام امیرمسعود حاج ابراهیمی، مسئول طرح یاوران اربعین؛
حجت االســام حــاج علی اکبــری، مســئول طــرح یــاوران معنــوی اربعیــن در اســتان 

تهران؛
دکتر حمید مروجی، مسئول آموزش کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛

دکتــر نجــف هدایتــی زاده، مســئول همایش هــا و هم اندیشــی های کمیتــه فرهنگــی 
ــی اربعین؛ و آموزش

دکتر فرید فرهمند، مسئول ارتباطات کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
مهندس محمدحسین ادیب، مسئول IT کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛

دکتــر حســن محمــدی، دبیــر شــورای راهبــری فعالیت هــای قرآنــی اربعین)کمیتــه 
فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن(؛

یاراحمــدی، مســئول اجرایــی برنامه هــای قرآنــی در عتبــات عالیات)کمیتــه فرهنگــی 
و آموزشــی اربعیــن(؛

حجت االسام پروانه، مسئول اعزام مبلغ کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
حجت االســام محمدمهــدی شــریف تبار، مســئول هماهنگــی کارگروه هــا و 

؛  بخش هــا
حجت االسام مجتبی نجفی، مسئول طرح روایتگری اربعین؛

حجت االسام حقیقت، مسئول بخش کودک و نوجوان؛
گل محمدی، مسئول بخش دانشجویی و جوانان؛

محسن ادیب، مسئول پشتیبانی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین؛
ابراهیم حسین علیزاده، مسئول شبکه های اجتماعی و اشتراک ویدیو؛

علی صاحبی فر، مسئول ارتباطات بخش اپراتورها؛
حجت االسام دکتر حسن حق پرست، مسئول پورتال االربعین؛

اسماعیل اسفندیاری، مسئول کارگروه برنامه ریزی.

فرهنگ و هنر 
در قافله كربال

کمیته فرهنگی و آموزش ستاد 
مرکزی اربعین با هنرمندانی 
چون میراعاليی، جمال شورجه، 
گودرزی و معاون فرهنگی 
ستاد بازسازی عتبات عالیات 
درخصوص جشنواره مسیر 
عشق نشست های هم انديشی 
برگزار کرد

اولین جلسه اتاق فکر کمیته 
فرهنگی و آموزش ستاد 
اربعین با حضور استادان 
حوزه و دانشگاه روز يکشنبه 
شانزدهم خرداد در محل 
بعثه مقام معظم رهبری 
برگزار شد

پيش بينی های كميته فرهنگي و آموزشي 
برای استقبال از زائران 

گردش کار

متن سخنرانی شهید مطهری 
درباره اربعین حسینی

7 ارديبهشــت ۱340 مصــادف با 
ــینیه  اربعین ۱390 قمری در حس
ارشــاد، اســتاد شــهید آيــت اهلل 
ــاره اربعین  مرتضی مطهــری درب
حســینی ســخنرانی مهمــی 
ايــراد فرمــود کــه هنــوز بســیار 
 خواندنــی  و قابــل توجــه اســت.

ايــن متــن را مــی توانیــد در 
ــتجو  ــت جس ــات اينترن صفح
کنید يــا در کتــاب »احیــای تفکر 

ــد. ــان بخوانی ــالمی« ايش اس

خواندنی

گزارش



»
نگارستان

سه شنبه 8تير 1395 - 22رمضان 1437 آخر

صاحب امتياز و مدیرمسئول:
پدرامپاکآیین

زیر نظر كميته فرهنگی و آموزش 
ستاد مركزی اربعين

ویژه نامه كميته فرهنگی و آموزشی 
ستاد مركزی اربعين

 چاپ:گلآذین

همه ساله گروه 
های مختلف 
شیعیان از سراسر 
دنیا خود را به 
میعادگاه اربعین 
می رسانند. 

نور و تصویر

پيام راهپيمايان اربعين به جهان

مسير  خودسازی

پیــاده روی میلیونــي اربعیــن حســینی 
زیباتریــن تجلي تعبیــر قرآني حبــل ا...
المتیــن اســت کــه مســلمانان جهــان 
را از ملیت هــا و مذاهــب مختلــف 
ریســمان  یــک  اســامي حــول 

ــرده اســت. ــع ک ناگسســتنی جم
زیــارت مرقــد مطهــر امام حســین)ع( 
ــد  ــن)ع( تأکی ــه معصومی ــط ائم توس
شــده و مســلمانان و باالخص شیعیان 
کشــورهاي عربــی و به تازگــی تمامي 
شــیعیان جهــان به زیــارت مرقــد امام 
ــد.  ــژه ای دارن ــام وی ــین)ع( اهتم حس
ــی و  ــران ایران ــل زائ ــا مشــاهده خی ب
غیرعربــی، نبایــد فلســفه و روح حاکم 
بــر اربعیــن را تنهــا یک تعبیــر پررنگ 
عربــی دانســت؛ بلکــه در یــک نــگاه 
ــتگي و  ــي و از خودگذش ــي، آزادگ کل
حقیقت جویــي صاحــب ایــن همایش 
مهم تریــن  بایســتي  را  باشــکوه 
ــون  ــور تاکن ــن حض ــراي ای ــل ب دلی
20میلیونــي مســلمانان جهــان عنوان 

کــرد.
بــه همت ســتاد فرهنگــی اربعیــن و با 
کمــک نمایندگــی بعثــه مقــام معظم 
رهبــری در زمینــه فرهنگــی، اقداماتی 
ــن را  ــا نمــاد فرهنگــی اربعی ــم ت داری
باالتــر ببریــم؛ امــا مهم تریــن موضوع 
دراین بــاره، آگاه ســازي جهانیــان از 

ایــن رویــداد عظیــم اســت.
هــدف مــا از فعالیــت فرهنگــی ایــام 
اربعیــن در عــراق، در وهلــه اول، 
ــر  ــران از نظ ــتر زائ ــرداری بیش بهره ب
معنــوی از ایــن ســفر ارزشــمند اســت 
ــال  ــن کار، امس ــراي ای ــد ب ــه بای ک
ــد و  تولیــدات فرهنگــی بهتــری تولی
ــن برنامه هــای  ــع شــود. همچنی توزی
معرفتــی متعــددي در قالب ســخنرانی 
و مداحــی بــرای ســاعات مختلفــي از 
ــم  ــزي کنی ــا برنامه ری روز در موکب ه
تــا بــا همــت خــود زائــران، بــا معرفت 

حســیني برگــزار شــود.
ــف  ــانه هاي مختل ــان رس ــق اذع طب
ــي  ــن، حرکت ــي اربعی ــا، راهپیمای دنی
کــه  اســت  اســامی  و  نمادیــن 
درحال حاضــر، بــه محلــي بــراي 
نمایــش قــدرت شــیعیان تبدیل شــده 

ــت،  ــه درحقیق ــت ک ــوان گف و مي ت
راهپیمایــي اربعیــن، پاســخ آزادگان 
امــروز جهــان بــه نــداي »هــل 
مــن ناصــر« امــام حســین)ع( در 

کرانه هــاي فــرات اســت.
ــور  ــن دیکتات ــه از رفت ــم ده یک ونی
مخــوف بغــداد گذشــته و بعــد از 
حکومــت صــدام، شــیعیان هرســاله، 
اربعیــن را باشــکوه تر از ســال گذشــته 
ــتري  ــت بیش ــرده و جمعی ــزار ک برگ
ــل در  ــه ســال هاي قب ــز نســبت ب نی
ایــن مراســم حاضــر مي شــوند. ایــن 
ظرفیــت فرصتــی طایــی و مناســب 
ــره  ــه چه ــري ک ــا در عص ــت ت اس
ــاي  ــت گروه ه ــا فعالی ــاب ب اســام ن
افراطــي ماننــد داعــش آســیب دیــده 
ــت و  ــاهد محب ــان ش ــت، جهانی اس
صلح و دوســتی، عطوفــت و مهربانی، 
در مســیر راهپیمایــي اربعیــن باشــند.

ــم  ــک مراس ــر ی ــاال دیگ ــن ح اربعی
ســاده عــزاداری یــا گرامیداشــت 
ــتناد  ــه اس ــن ب صــرف نیســت. اربعی
آمارهــا، بزرگ تریــن همایش انســانی 
در جهــان اســت کــه رنگ وبــوی 
امــروزه،  و  دارد  دینــی  و  معنــوی 
حتــي کســاني کــه شــناخت درســتي 
ــار و  ــه آم ــد، چشــم ب از اســام ندارن
اخبــار آن دوخته انــد؛ یــک گردهمایــی 
عظیــم کــه در آن افــرادي بــا اقشــار 
مختلــف، خودشــان را بــه شــهري در 
عــراق مي رســانند؛ بــدون آنکــه بــراي 
ــه اي  ــي، زاد و توش ــفر طوالن ــن س ای

ــند. ــته باش ــراه داش به هم
ــی  ــده الهــی و دین ــک پدی ــن ی اربعی
ــه  ــروزه ن ــه ام ــت ک ــی اس و فرهنگ
ــاس  ــه براس ــنت، بلک ــک س ــه ی ب
یــک اعتقــاد عمیــق، باشــکوه برگــزار 
می شــود. اربعیــن یــک فرصــت 
ــت؛  ــلمانان اس ــرای مس ــتثنایی ب اس
مســلمانانی کــه در جهــان پــر از 
چالش هــای اجتماعــی و اخاقــی 
و نابرابــری رســانه ای، در معــرض 
ــد. خــوب  ــرار دارن هجــوم بی وقفــه ق
اســت از ایــن امانــت ســنگینی کــه در 
دســتان ماســت، بهتریــن بهره منــدی 

ــیم. ــته باش را داش

عینــاً در روایــات داریــم ائمــه پیــاده از مدینــه مــی رفتنــد 
ــاده  ــای پی ــا پ ــاید، ب ــفر ش ــجاد)ع( 25 س ــام س ــه. ام مک
رفــت. گاهــی مرکــب هــم همــراه خودشــان می بردنــد، بــه 
ــده اگــر وســط راه ناچــار شــوند ســوار  ــده: یــک فای دو فای
بشــوند، دیگــر اینکــه بگوینــد از بی مرکبــی نیســت کــه مــا 
ــم،  ــاده می روی ــم و پی ــم داری ــب ه ــم؛ مرک ــاده می روی پی
ــوع  ــه احتــرام امــام حســین)ع( اســت. ایــن یــک ن ایــن ب
اظهــار عظمــت و تجلیــل از مقام شــامخ اباعبــدا...)ع( اســت. 
ــذا ایــن  ایــن پیــاده رفتــن، ایــن دلیــل بــر ایــن اســت و ل
پیــاده روی اربعیــن خیلــی در دنیــا صــدا مــی کنــد و تبلیــغ 
خوبــی بــرای عالــم تشــیع و عالــم اســام اســت. یکــی از 

ــت.  ــیارخوب اس ــای بس مبلغ ه
می دانیــد کــه در ایــام اربعیــن، اجتمــاع در کربــا، از عاشــورا 
بیشــتر اســت. انبــوه جمعیــت خیلــی بیشــتر اســت. آن وقت 
عــده زیــادی پیــاده، زن، بچــه، بــا اینکــه خطراتــی هــم کــه 
احتمــال می دهنــد تهدیدشــان بکنــد، می آینــد. ایــن دلیــل 

بــر ایــن اســت کــه واقعاً عاشــق ایــن مکتــب هســتند. تنها 
عشــق اســت کــه آن هــا را بــه ایــن سمت وســو می بــرد. آن 
تأثیــری کــه در ایــن پیــاده روی هســت، در زیــارت معمولــی 
ــا  ــد. ت ــدا می کن ــری پی ــوای دیگ ــان حال وه ــت. انس نیس
ــد؛ شــور و نشــاط و عشــق  ــدا نمی کن ــرود، توجــه پی آدم ن

دیگــری پیــدا می کنــد. 
ــی حاصــل می شــود،  ــارت معمول ــار و برکاتــی کــه از زی آث
ارزشــمند اســت. زیــارت می کنــد، به جــای دو روز، ســه روز 
یــا چهــار روز زیــارت می کنــد، تکــرار زیــارت؛ امــا ایــن یک 
خاطــره ای می شــود بــرای تمــام عمــر. اصــًا در موقــع راه 
رفتــن وقتــی بــه آن ســمت مــی رود، دارد خودســازی 
ــود،  ــه]در طــول راه[ می ش ــی ک ــر از بحث های ــد. غی می کن
ــه  ــی ک ــوند و صحبت های ــتقر می ش ــه مس ــب هایی ک ش
می شــود، اصــًا خــوِد ایــن یــک تأثیــر در خودســازی دارد.
همیــن اشــکال را هــم بــه امــام ســجاد می کردنــد کــه چــرا 
شــما ایــن کار را می کنیــد؟ ســریع بــا مرکب بروید و بیشــتر 
طــواف خانــه خــدا کنیــد. چــرا؟ یــک آثــاری در پیــاده روی 
ــراد  ــن ای ــای ای ــن، ج ــت و بنابرای ــه در آن نیس ــت ک هس
نیســت. بعضی هــا کــه حوصلــه پیــاده روی ندارنــد، معمــواًل 
ــه  ــان را تبرئ ــه خودش ــد ک ــکاالت را می کنن ــه اش این گون
بکننــد و یــک مجــوز برای خودشــان پیــدا بکننــد و بهترین 
ــارت  ــره زی ــت خاط ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــش ای دلیل
نمانــد؛ امــا خاطــره ایــن پیــاده روی و ایــن برنامــه، تــا آخــر 

عمــر بمانــد.

مجید يراقبافان، مجری برنامه های مذهبی 
در ذيل اين عکس و در ايام اربعین نوشت: 

الحمدهلل الذي رزقنا... االن... غروب در 
کنار عمود هزار و هفتاد... دعاگوی همه ی 

مشتاقان...

محسن محمدی، مدير روابط عمومی 
خبرگزاری مهر از ايام حضور خود در راهپیمايی 
اربعین حسینی اين عکس را گذاشته و ذيل آن 

آورده:  با يك نگاه سوی خودت می کشانی ام
با لطف تو مسافر اين راه و جاده ام

مدير حساب کاربری مداح اهل بیت، حاج 
منصور ارضی زير اين عکس و در ايام اربعین 

به نوشتن اين مصراع بسنده کرد که:  راهی 
شدم به کوی نگارم هزارشکر ...

حاج محمد طاهری ذاکر با اخالص اهل 
بیت)ع( زير اين عکس در ايام راهپیمايی 

اربعین نوشته:  امروز، راهپیمائی بزرگ زائران 
اربعین حسینی ، مسیر نجف -کربال

خیمه

لوح

حجت االسالم غالمرضا اباذری
رايزن فرهنگی ایران در  عراق

آیت ا... مکارم شیرازی

عکس از:
رويترز

شبستان

ــای  ــار)ع( و اولی ــه اطه ــارت ائم زی
الهــی بــا زیــارت خداونــد معنــی پیدا 
ــرب  ــوان از ُق می کنــد؛ ازایــن رو می ت
و بُعــد، ایشــان را زیــارت کــرد؛ گرچه 
ــت.  ــاوت اس ــات متف ــاظ درج از لح
خاصیــت حســین بن علی)ع( ایــن 
ــه  ــن قطعه قطع ــه در راه دی اســت ک
ــان در  ــزاداری ایش ــن رو ع ــد؛ از ای ش
شــرق و غــرب عالــم، بی نظیــر 

ــت. اس
چنیــن جمعیــت میلیونــی کــه پیــاده 
و ســواره از راه دور و نزدیــک، فاصلــه  
طوالنــی را طــی کننــد و زمزمــه زیر 
لبشــان ذکــر »یــا حســین بن علی)ع(« 
باشــد، در جهان ســابقه نــدارد و برای 
کســی مقــدور نیســت. آن روزی کــه 
ــاد  ــوگند ی ــب)س( س ــرت زین حض
کــرد و خطــاب بــه یزیــد فرمــود: »تو 
نــام مــا اهــل بیــت)ع( را نمی توانــی 
خامــوش کنــی«؛ یعنــی همیــن کــه 
امــروز در کربــا مشــاهده می شــود.

ــض  ــد فی ــار)ع(  از خداون ــه اطه  ائم
فــوض  مــا  بــه  و  گرفته انــد 
ــام  ــاره ام ــه درب ــانند؛ چنان ک می رس
»بَــَذَل  می فرماینــد:  حســین)ع( 
ــاَدَک  ــَتْنِقَذ ِعب ــَک لَِیْس ــُه ِفی ُمهَجَت
الَه؛ خون  ِمــَن الَجهالـَـِه َو ِحیــَرهِ الضَّ
ــود  ــوی خ جگــرش را داد، خــون گل
را داد، خــون ســر خــود را داد، خــون 
آن بچــه شــیری را داد تــا مــردم 
را متدیــن کنــد، مــردم را از جهالــت 
نجــات داده و آگاه کنــد.«  اگر کســی 
توفیــق پیــدا کــرد امــام حســین)ع( را 
از نزدیــک زیــارت کنــد، بــه فــوض و 
ــواب عظیمــی رســیده اســت؛ امــا  ث
اگــر ایــن توفیــق را نداشــت، زیــارت 
از دور برایــش ممکــن و میســر 
اســت؛ چــون ائمــه اطهــار)ع( در دور 
و نزدیــک حضــور دارنــد. انســان 
ــه  ــد در محضــر ائم ــد ســعی کن بای
ــدا کنــد و اگــر  اطهــار)ع( حضــور پی
توفیــق نداشــت، حضــور را بــاور کند 
و بدانــد کــه »الســام علیــک« لغــو 
و بیهــوده نیســت و ائمــه اطهــار)ع( 
حاضرنــد و از راه دور و نزدیــک جواب 
ســام را پاســخ می دهنــد. در زیــارت 
اربعیــن بــه امــام حســین)ع( عــرض 
رســول  فرزنــد  »ای  می کنیــم 
خــدا)ص(، شــما آنچــه الزمــه تعلیــم 
و تزکیــه بــود، بیــان کردیــد و آنچــه 
الزم بــود، بــا رفتــار و گفتار و نوشــتار 
ــم  ــت ک ــرای ام ــما ب ــد. ش فرمودی
ــری  ــداکاری و ایثارگ ــتید و ف نگذاش
کردیــد کــه در پیامبــران الهــی نیــز 
ــارت از  ــت.« زی ــته اس ــابقه نداش س
خداونــد شــروع می شــود و بــه ائمــه 
ــای الهــی می رســد  ــار)ع( و اولی اطه
ــزور  ــو م ــارت الزم نیســت ت و در زی
را ببینــی، بلکــه همیــن کــه او تــو را 
ــی اســت. از حضــرت  ــد، کاف می بین
علــی)ع( معنــای »قدقامــت الصلوه« 
را ســؤال کردنــد و حضــرت در پاســخ 
فرمودنــد: »هان وقــت الزیــاره؛ اذان و 
ــرای  ــول ب ــای اذن دخ ــه به معن اقام
ــه حــرم امــن الهــی اســت.« ورود ب

داستان فيض و فوض 

آیت ا... عبدا... جوادی آملی


