
سومين جلسه شوراي راهبردي 
فعاليت هاي بانوان كميته فرهنگي 
و آموزشي ستاد مركزي اربعين 

حسيني برگزار شد.

برگزاري طرح ياوران معنوي 
اربعين با مديريت كميته فرهنگي 

اربعين در استان ايالم

به دليل تعطيلي سفر حج و جنگ 
در سوريه اربعين امسال با استقبال و 

شكوه بيشتر برگزار مي شود

ديدار امام جمعه مشهد و
 توليت آستان قدس رضوي با توليت 
آستان مقدس حضرت امام حسين(ع)

سومين جلسه اربعين استان فارس 
برگزار شد

ضرورت اطالع رساني
 برنامه هاي آموزشي و فرهنگي 

كميته اربعين

رابطان كارگروه ياوران معنوي 
اربعين در منطقه 5 كشور فعال شدند

۳ ۲

خط خبـــر

يادداشت اول

شماره ٤
سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥ 

٢٨ شوال ١٤٣٧ 

ضت ما با این کیفیت به پريوزي برسد.اگر عشق به امام حسني(ع) و ذرک مصائب این بزرگوار نبود،  معلوم نبود که 
 مهمترين وظيفه رسانه ها 
در حوزه راهپيمايي اربعين 
فرهنگ سازي است

ميالد  باسعادت كريمه اهل بيت
 حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا عليها مبارك باد

به اعتقاد بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان، تجمعات 
ــريفات خاصي به همراه  ــي  در صورتي که اهداف و تش مردم
داشته باشد موجب ارتقاي سطح انسجام اجتماعي جامعه مي شود. 
مناسک ديني نيز با گرد هم آمدن گروهي از مردم با عقيده مشترک، 
حول محوري مشترک، تشکيل، و موجب تقويت باورها و پيوندهاي 
مشترک مي شود. در مورد رويداد مقدسي نظير اربعين حسيني،نيز 
ــت به ايجاد يک  ــعائرخاص خود همراه اس ضمن اينکه با تعظيم ش
ــت. اين سرمايه عظيم  ــرمايه اجتماعي بزرگ نيز منجر شده اس س
اجتماعي و ديني، بهترين مجال براي تحکيم وحدت امت اسالمي 
حول محور محبت به اهل بيت (عليهم السالم) است. امت واحده اي 
که به واسطه مکر دشمنان خدا، امروز روايت هاي ناحق و نامربوطي 

از اصل دين مبين آن در جهان شايع شده است. 
ــت  ــالم نيازمند ياراني اس ــا در اين مقطع زماني که دين اس چه بس
ــم تصاوير  ــالم را در ميان خيل عظي ــي اس ــان، چهره واقع ــه آن ک
ــان معرفي کند؛  ــلمان نما به جه ــانه تکفيري-هاي مس اسالم هراس
ــم عظيم اربعين حسيني است که به پشتوانه خون سيد  اين مراس
ــال ۶۱ هجري به نصرت دين خدا  ــالم) بعد از س الشهدا(عليهم الس

برخاسته است.  
ــين  ــياري از متون زيارت حضرت امام حس همان طوري که در بس

(ع) مي-خوانيم: 
الَة َو آَتيَت الزَّکاَة َو اََمرَت بِالَمعروِف َو َنَهيَت  «َاشَهُد اَنََّک َقد اََقمَت الصَّ

َعِن الُمنَکر»
همانطور که در اهداف قيام حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) آمده است 
ايشان براي پاس داشت دين و اجراي درست احکام و آموزه هاي آن 

با حاکمان ظالم وقت به جنگ پرداختند.
ــل العباس (ع) به صراحت در  ــورا نيز حضرت ابالفض  در واقعه عاش
مقام نگاهباني و حفاظت از فرزند رسول اهللا (ص) و خاندان مطهرش 
ــان چنين بيان مي دارد که «اِّني ُاحامي  ــق و محبتش به ايش و عش
ــت از حريم آل اهللا و تکريم مقام و  ــدًا َعن ديني» يعني که حفاظ اَب
ــت. برگزاري مراسم اربعين حسيني با  ــان عين دين اس جايگاه ايش
رويکرد عشق به اهل بيت (عليهم السالم) و پيروي از سيره و سلوک 
ــالم محسوب  مي شود  اين خاندان از پايه هاي اصلي دين مبين اس
ــروز در پي اين رويداد  ــک پيامدهاي خارق العاده  اي که ام و بي ش
عظيم شاهد آنيم از الطاف و پاداش الهي براي اين تبعيت و واليت 

پذيري است. 
ناگفته نماند در شرايطي که «قرائت هاي نادرست از اسالم» ماهيت 
ــالم عزيز را مخدوش معرفي مي کند و دشمنان اسالم  رحماني اس
تمام تالششان را براي ناامن سازي منطقه انجام داده اند؛ مسلمانان 
ــتين خود را موظف به پاسداري از دينشان مي دانند. از اين رو،  راس
ــکوه خود در مراسم اربعين  ــال بر حضور ميليوني و باش ــال به س س
ــيني مي افزايند تا اين پيام علمدار کربال را در گوش جهانيان  حس
فرياد زنند که حسين(ع) عين دين، و محبتش محوري براي وحدت 
دين داران است و امکان ندارد اين جمعيت ايماني از دينشان دست 

بردارند.

ــاب و ياران،  ــهادت اصح ــورا، پس از ش عصر عاش
ــي  ــالم تنهايي و بي كس حضرت عباس عليه الس
ــيد و  ــل كند. محضر امام(ع) رس ــت تحم امام را نتوانس
رخصت ميدان رفتن و جانفشاني خواست و عرضه داشت 
: برادر جان! اجازه ميدان مي دهي؟ امام حسين(ع) گريه 

شديدي كردند و فرمودند: برادر! تو پرچمدار مني.

عباس(ع) عرض كرد: «سينه ام تنگي مي كند و از زندگي 
ــتـه ام.» امام(ع) فرمودند: مقداري آب براي  ـــير گش س
اين طفالن تهيه نما. جناب قمر بني هاشم(ع) مشك به 
ــپاه حريف، درباره  ــد. با س دوش گرفت و روانه ميدان ش

آوردن آب به خيمه ها سخن گفت.

وقتي از آن ها مأيوس شد، نزد امام(ع) بازگشت و طغيان 
و سركشي دشمن را به عرض رسانيد. در اين حال صداي 

العطش كودكان فضاي خيمه ها را پر كرده بود.

ــودكان انداخت و بدون  ــّقا نگاهي به چهره معصوم ك س
ــت و به نگهبانان شريعه  ــوي شريعه فرات برگش تأمل س
ــريعه شد،  ــت و وارد ش حمله كرد و جمع كثيري را كش
ــت زير آب برد تا مقابل صورت آب را باال آورد. «َذَكَر  دس
َعَطش الحسين و اهل بيته» به ياد لبان خشكيده حسين 

و اهل بيتش افتاد و آب را برگرداند به شريعه.

ــمن راه را بر او بست. حضرت براي  هنگام بازگشت، دش
محافظت از مشك به سمت نخلستان رفت و دشمن نيز 

به دنبالش.

ــاب مي كردند،  ــمتش پرت ــر طرف تير و نيزه به س از ه
ــت به نظر  ــه زره از انبوه تيرها همچون خار پش ــا اينك ت
ــت حضرت را  ــيبان دست راس ــيد. ابرص بن ش مي رس
ــه دوش چپ انداخت و  ــك را ب قطع نمود، حضرت مش
ــت چپ جنگيد و اين گونه رجز خواند: «َو اهللاِ اِْن  با دس
َقَطْعُتموا َيميني، اِّني ُاحامي اََبدًا َعْن ديني»، به خدا قسم 
ــتم را قطع كنيد، من از حمايت از دينم  ــت راس اگر دس

دست بر نمي دارم.

ــت چپ حضرتش را حكيم بن طفيل  در اين هنگام دس
ــه دندان هاي مبارك گرفته  ــك را ب از مچ قطع كرد. مش
ــعي مي كرد آب را به خيام برساند. لذا خود را به روي  س
ــم و  ــمن تيري به چش ــك انداخت. در اين حال دش مش
تيري به مشك زد، حكيم بن طفيل با گرزي آهنين فرق 
مبارك را نشانه گرفت و ضربتي وارد کرد و او را بر زمين 

انداخت.

ــد اهللا عليك مني  ــا ابا عب ــت: «ي ــاس(ع) عرضه داش عب
السالم»، اي اباعبد اهللا بر تو سالم، مرا درياب.

ــانيد، وقتي قمربني هاشم  امام خود را به نعش برادر رس
ــين(ع) جان سپرد، حضرت فرمودند:  در بالين امام حس
«االن اْنَكَسر َظهري»، عباسم اآلن كمرم شكست و چاره 

ام از هم گسست.
به نقل از كتاب شرح شمع
اثر حجت االسالم شيخ علي ثمري
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مقتل حضرت عباس(ع) 

ــه فرهنگي  ــه رئيس کميت به گفت
ــار "آني  ــيني در عراق، شع ــن حس اربعي
ــي و رنگ قرمز براي  ــي ابدا عن دين احام

اربعين ٩٥ تعيين شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين از 
کربال، حجت االسالم و المسلمين اباذري 
رئيس کميته فرهنگي اربعين حسيني در 
ــراق از تعيين شعار "آني احامي ابدا عن  ع
ــراي اربعين ١٣٩٥  ــي" و رنگ قرمز ب دين

خبر داد.
ــزن فرهنگي ايران در ادامه گفت: پس  راي
ــب نظران و کارشناسان  از رايزني با صاح
ــران و عراق و گرفتن نظرات آنها و با  در اي
مشورت و نظرخواهي از مسئولين فرهنگي 
در عراق، شعار "اني احامي  ابدا عن ديني" 

براي اربعين سال ١٣٩٥ انتخاب گرديد.
ــه شرايط منطقه اي  ــن شعار با توجه ب اي
ــالم شده  ــاس سياست هاي  اع ــر اس و ب
ــاب شده که  ــزي اربعين انتخ ستاد مرک
ــول و سياستهاي فرهنگي، در  در آن  اص
ــت. اين عبارت يکي  ــر گرفته شده اس نظ
از  شعارهايي حماسي و برگرفته از آموزه 
ــورا،  است که از   ــاي واالي نهضت عاش ه
ــردار عشق و فداکاري حضرت  سخنان س

ابوالفضل العباس اخذ شده است.
ــراي تعيين  ــار و رنگ ويژه ب انتخاب شع
ــت گيري و نقطه کانوني فعاليت ها و  جه
اقدامات و برنامه هاي اربعين حسيني در 

سال ١٣٩٥ خواهد بود.

حــج، شط هميشه جاري
ويژه نامه هفتـــه حـــج مه

ضمي

ــور در راستاي رسالت  ــي ستاد مرکزي اربعين کش کميته فرهنگي آموزش
ــاعه فرهنگ اربعين حسيني کانال رسمي "آموزش و فرهنگ  خود براي اش
اربعين" را در مراسم اربعين گذشته راه اندازي نمود. در اين کانال مطالب در 

موضوعات متنوعي به شرح ذيل ارائه مي گردد.

http://telegram.me/alarbaen 

ــاني در مورد  ١-  اطالع رس
ثبت نام ، گذرنامه، ويزا و ...

٢- اخبار اربعين
٣-  نکات بهداشتي و سالمت

ــد ها در  ــد ها و نباي ٤-  باي
پياده روي اربعين

٥-  امداد و کمک هاي اوليه 
در مسير

٦-  نحوه سفر و وسايل مورد 
نياز

ــاي  ه راه  و  ــايل  وس   -٧
ــي با ايران و همراهان  ارتباط

در سفر
٨-  برنامه ريزي زماني سفر

٩-  معرفي و آشنايي با راه ها، مرزهاي خروجي و امکانات آن
١٠-  آداب سفر و فضيلت زيارت

١١-  احکام سفر و عزاداري
١٢-  آشنايي با فرهنگ عراق 

١٣- آموزش لغات پرکاربرد و مکالمه عربي 
١٤- آشنايي با مبادالت ارزي در عراق

١٥-   آشنايي با اماکن عراق
١٦-  آشنايي با موکب هاي ايراني مستقر در مسير

١٧-  ادعيه، زيارات، مداحي
١٨-   پوستر و اينفوگرافي

١٩-  نماهنگ، فيلم هاي کوتاه و موشن گرافيک

كانال رسمي كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع) در شبكه اجتماعي تلگرام 

رئيس كميته فرهنگي-آموزشي
 ستاد مركزي اربعين مطرح كرد:

در گفتگوي اختصاصي خبرنگار هفته نامه اربعين با جناب آقاي « سيد جعفر الموسوي» توليت آستان مقدس حضرت امام حسين (ع) مطرح شد: 
شيعيان در طول تاريخ با برگزاري مراسم هايي نظير اربعين حسيني
 واليت مداري و اطاعتشان از اهل بيت(ع) را  به نمايش گذاشتند

به نظر حضرت عالى اهميت آئين اربعين در 
فرهنگ شيعه چيست؟ 

ــب اربعين  ــا «مواک ــه آنه ــيني و ازجمل شعائرحس
حسيني» هميشه شاخه مؤثر و رابط محکمي بين 
فرد شيعي و فرهنگ ديني بوده است. اين فرهنگ از 
تعاليم و بيانات و ارشادات رهبران ديني -أئمه اهل 
ــالم- و بعد از آن، مرجعيت ديني  بيت عليهم الس
ــخنرانان  ــد علماي دين و مبلغين و خطبا (س مانن

مذهبي) به ما رسيده است. 

علـت و زمينه هايى كه مردم عراق با توجه به همه 
مشـكالت موجود سال به سال  در برگزارى خيلى 
باشكوه تر مراسم اربعين اقدام  مى كنند چيست؟

همان طورکه در روايات اهل بيت عليهم السالم وارد 
ــيعيان ما، از ما هستند؛ در شادي هايمان  شده «ش
شادمانند و در اندوه ما اندوهگين.» اين والي فطري 
مبتني بر توحيد، در باطن فرد شيعي پنهان و نهفته 
ــم خانوادگي و محيط  ــت و تعلي ــت. البته تربي اس
ــا نور واليت مداري در تمام دنيا  زندگي، که هردو ب
مي درخشد سبب اينهاست. بارور کردن اين فطرت 
ــتن مبناي فکري و اعتقادي  پاک، با پاک نگه داش
ــل به نسل به ارث  ــده و نس افراد که با آن بزرگ ش

برده اند ميّسر است. شيعيان در طول تاريخ بر حفظ 
اين مبناي فکري پافشاري و از آن دفاع و پاسداري 
ــان از  کردند. لذا با اين کارها واليي بودن و اطاعتش
ــتند. زيارت اربعين  اهل بيت(ع) را به نمايش گذاش
ــيعيان واليت مدار از  ــت که ش ازجمله کارهايي اس
داخل و خارج عراق سال به سال بر پيشرفت علمي 
ــجام کار و افزايش و استمرار هرچه باشکوه تر  و انس

آن تالش مي کنند.

سياست هاى عتبه حسـينيه براى برگزارى هرچه 
باشكوه تر اين مراسم چيست؟

ــين (ع) که مقصد  ــتان ابي عبداهللا الحس توليت آس
ــد، باوجود  ــي زائر مي باش ــي جمعيت ميليون نهاي
سنگيني مسئوليتي که در اين زمينه دارد، موضوع 
ــدگاه، از زمان  ــه به اين دي ــرده و باتوج را درک ک
ــئوليت با چارت کاري تعريف شده  دريافت اين مس
ــت. اين مجموعه تقريبا  ــي را انجام داده  اس کارهاي
ــروژه در زمينه هاي مختلف را عملياتي و به   ۱۷۰پ
ــانده است؛ پروژه فرهنگي، پروژه تبليغي،  اتمام رس
پروژه ديني، پروژه ايجاد رسانه ارتباط جمعي، پروژه 
بهداشتي (خانه بهداشت ثابت و سيار)، ايجاد اماکن 

اسکان زائر، و تهيه تقريبا ۱۰۰۰ دستگاه ميني بوس 
ــال؛ خصوصا ايام  ــراي جابه جايي زوار در طول س ب

اربعين ازجمله اين پروژه هاست. 
ــتان هاي هم جوار و با  ــتان مقدس با اس توليت آس
جمهوري اسالمي ايران، براي اجرايي کردن هرچه 
ــام داده که در اربعين  بهتر برنامه ها، تفاهماتي انج
گذشته مشهود بود و از خداوند استمرار و ازدياد اين 

خدمات را در آينده مسئلت داريم.

پيرو سفر جناب آقاي  سيد جعفر الموسوي توليت آستان مقدس حضرت امام حسين(ع) به ايران؛ گفتگويي را با ايشان ترتيب داده ايم که بخشي از آن در ادامه خواهد آمد:

٦

معاون سازمان حج و زيارت خبر داد: 
صدور ويزاي اربعين 
در 15 نقطه كشور

سيد محمدرضا خوشرو



ویژه نامه هفتگی2
شماره ٤   |    سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

ــوان کميته  ــوراي راهبردي فعاليت هاي بان ــه ش ــومين جلس س
فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين حسيني، به رياست دکتر 
ــه مقام معظم رهبري در  ــورا در بعث افتخاري و با حضور اعضاي اين ش

تهران برگزار شد.

ــاني االربعين، سومين جلسه شوراي راهبردي  به گزارش پايگاه اطالع رس
فعاليت هاي بانوان کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين حسيني،  
به رياست دکتر افتخاري و با حضور اعضاي اين شورا در بعثه مقام معظم 

رهبري در تهران برگزار شد.
ــئولين و نمايندگان خواهِر بعثه مقام معظم  ــه که با حضور مس اين جلس
ــيج طالب، مجمع جهاني اهل  ــاور وزارت کشور، بسيج، بس رهبري، مش

بيت(ع)، امور بين الملل 
ــري،  رهب ــاد  نه ــه،  بعث
ــده  ــيما و نماين صداوس
ــاي مجازي  کارگروه فض
ــن برگزار  ــانه اربعي و رس
ــد، ابتدا ضمن معرفي  ش
ــاي  ــه ه ــالم کميت و اع
مختلف تشکيل شده در 
حوزه بانوان توسط دکتر 
افتخاري و مروري بر شرح 
وظايف هر يک، مسئولين 
و نمايندگان اين کميته 
ــي از  ــرح گزارش ها به ش
فعاليت هاي حوزه مرتبط 

با خود پرداختند.
ــکل هاي فعال زنان، تبادل نظرات  ايجاد ارتباط با بانوان غيرايراني و تش
ــاط با فعالين حوزه  ــوص اربعين، ايجاد ارتب ــنهادات آنها در خص و پيش
ــتان، پاکستان، سوئد و ديگر کشورها و استقبال پرشور  بانوان در افغانس
آنان براي مشارکت در حوزه فرهنگي بانوان اربعين، از جمله مهم ترين 

اقدامات در حوزه بين الملل بانوان بيان گرديد.
گزارش جامع از فرصت ها و تهديدهاي متوجه بانوان زائر در اربعين سال 
گذشته از ديگر مواردي بود که در اين نشست ارائه شد که اعضاي جلسه 
ــنهاد خود براي راهکارهاي اجرايي مورد نياز در جهت  به تبيين و پيش
ــد و بر لزوم رصد مخاطرات،  ــت و رفع نقاط قوت و ضعف پرداختن تقوي
مالحظات و فرصت ها براي بهره مندي بهتر از ظرفيت هاي موجود در 

ــائل بهداشت و سالمت  ــفر اربعين براي امور تبليغي و فرهنگي، مس س
روحي و جسمي بانوان تاکيد داشتند.

سازماندهي و فعال سازي انعکاس خبري و محتوايي فعاليت هاي کميته 
ــانه اي چون راديو، تلويزيون، وب سايت، شبکه  بانوان در حوزه هاي رس
ــانه اي موجود، از ديگر مباحثي  هاي اجتماعي و ديگر ظرفيت هاي رس

بود که مورد بررسي و تبيين قرار گرفت.
لزوم بسيج کردن استان هاي مرزي و تربيت بانوان براي امور ديني چون 
ــخنراني و تربيت مبلغين فرهنگي نيز به عنوان  بيان احکام، مداحي، س

وظايف کميته داخلي کارگروه بانوان اربعين مشروح گرديد.
دکتر افتخاري کميته محتوايي را قلب کارگروه بانوان اربعين برشمردند 
و تشکيل اين کميته محتوايي با مشارکت نمايندگان ديگر کميته هاي 

کارگروه را خواستار شدند.
ايشان در ادامه، ضمن تاکيد بر محوريت فعاليت هاي کارگروه بانوان در 
حوزه فرهنگي، محوريت مطالب کميته محتوا را حول شخصيت حضرت 
زينب(سالم اهللا عليها) خوانده و در اين راستا از اعضا خواستار پيشنهاد 

شعار براي تبليغات فرهنگي بانوان شدند.
ارائه پيشنهادات در خصوص ايجاد کميته هاي ديگر در کارگروه بانوان، 
ــت با آنان،  ــجويان و برگزاري نشس ايجاد ارتباط با فرهيختگان و دانش
فراخوان بسيج عمومي در مساجد و ائمه جماعات و پيشنهادات در حوزه 
ــات دکتر افتخاري از  ــا و هداياي فرهنگي از ديگر مطالب ــته ه تهيه بس

اعضاي حاضر در سومين جلسه شوراي بانوان اربعين بود.

ــس كميته فرهنگي  ــالم احمدي، رئي حجت االس
ــتاد اربعين گفت: امسال استفاده از  ــي س و آموزش
ــعه داديم و با تشكيل گروه مستقل  فضاي مجازي را توس
ــجمي آماده شده تا به ٤  و همكاري اپراتورها، برنامه منس
زبان در رسانه-ها و خبرگزاري ها مورد استفاده قرار گيرد.

ــالم حميد احمدي رئيس كميته فرهنگي و  حجت االس
آموزشي ستاد اربعين، با اشاره به اينكه اولين و مهمترين 
وظيفه رسانه ها در حوزه راهپيمايي اربعين فرهنگ سازي 
ــفر، تغذيه ، اسكان  ــالمت، بهداشت، س ــت، گفت: س اس
ــت كه نياز  ــردم عراق از جمله مواردي اس ــل با م و تعام
ــدود ٢ ميليون ايراني  ــازي دارد؛ چرا كه ح به فرهنگ س
ــي قرار  ــا و محيط خارج ــد در فض ــان واح ــك زم در ي

ــه ما در آداب  مي گيرند، چنانچ
ــيب هاي جدي  زيارت دچار آس
ــتيم از اين رو، اصالح رفتار  هس
ــت كه  ــازي نياز اس و فرهنگ س
ــكل ها،  اين موضوع با كمك تش
ائمه جمعه و هيئت هاي مذهبي 

بسيج انجام خواهد شد.

ــتاد مركزي اربعين در  ــكيل س وي افزود: با توجه به تش
ــتاد شكل  ــور، ١٣ كميته تخصصي در اين س وزارت كش
ــي به عهده بعثه مقام  گرفت كه بخش فرهنگي و آموزش
ــد و در اين ميان ١٦ دستگاه  ــته ش معظم رهبري گذاش
فرهنگي كشور، از جمله سازمان تبليغات اسالمي، شوراي 

سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور، سازمان اوقاف 
ــهرداري عضو آن  ــه و معاونت فرهنگي ش ــور خيري و ام

هستند.
حجت االسالم احمدي تصريح كرد: پس از اربعين سال 
ــاس  ــي برنامه ها بود تا بر اس ــته، اولين كار بازبين گذش
ــكل  ــوراها ش ــال ٩٤، گروه هاي تخصصي ش عملكرد س

ــون برنامه ريزي  بگيرد و هم اكن
براي فعاليت هاي فرهنگي اربعين 

سال ٩٥ در حال انجام است.

رئيس كميته فرهنگي و آموزشي 
ستاد اربعين تاكيد كرد: از جمله 
ــال  ــه در اربعين س ــواردي ك م
گذشته به آن پرداخته شد و قرار 
ــال بيشتر  ــت در اربعين امس اس
روي آن كار شود، فعاليت بخش 
ــن منظور  ــت. به همي بانوان اس
ــوراي راهبردي بانوان تشكيل  ش
ــت بخش قرآني نيز  و براي فعالي
تشكل هاي  مسئوليت  با  شورايي 
ــده است. وي  ــكيل ش قرآني تش
ــد: اتاق فكري با حضور  يادآور ش
فرهيختگان و اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه ايجاد شده 
ــراي فعاليت هاي اربعين  ــت كه در آن ايده پردازي ب اس

صورت مي گيرد.
ــرد: همچنين كار  ــه ك ــدي اضاف ــالم احم حجت االس
گروه هاي ديگري از جمله رسانه و فضاي مجازي، كودك 

و نوجوان، اعزام مبلغ و توليد محصوالت فرهنگي در حال 
ــتند و تا پايان ماه ذي الحجه برنامه ها نهايي   فعاليت هس

و با هماهنگي مسئوالن عراقي اجراي آن آغاز مي شود.
ــي ستاد اربعين گفت: با  رئيس كميته فرهنگي و آموزش
توجه به تجربه موفق استفاده از فضاي مجازي و شبكه-

هاي اجتماعي در اربعين گذشته، امسال استفاده از اين 
فضا را توسعه داديم و با تشكيل گروه مستقل و همكاري 
ــده تا به ٤ زبان در  ــجمي آماده ش اپراتورها، برنامه منس
ــبكه هاي اجتماعي استفاده  رسانه ها، خبرگزاري ها و ش

شود.
وي به فعاليت فرهيختگان در كميته فرهنگي و آموزشي 
ــاره کرد و گفت: فرهيختگان در قالب  ــتاد اربعين اش س
ــته هاي اخالقي، سياسي،  ــازي، ما را در بايس گفتمان س
اجتماعي و معرفتي با استفاده از فضاي مجازي همراهي 
ــور  ــخن مقام معظم رهبري مبني بر با ش مي كنند تا س

رفتن و با شعور بازگشتن از اربعين محقق شود.

حجت االسالم احمدي گفت: همه كساني كه عازم سفر 
در اربعين هستند، مي توانند به تنهايي يك رسانه باشند 
ــود، آموزش هاي الزم را  ــت كه خ ــه الزمه آن، اين اس ك

كسب كنند و پيام رسان اين نهضت بزرگ باشند.

ــه کميته فرهنگي آموزشي  اولين جلس
ــتاد مرکزي اربعين کرمان با حضور  س
هيئت هاي مذهبي و مسئولين کميته فرهنگي 
ــيني، در سازمان  ــي ستاد مرکزي حس آموزش

تبليغات برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، اولين 
جلسه کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي 
اربعين در کرمان با حضور هيئت هاي مذهبي 
ــي ستاد  ــئولين کميته فرهنگي آموزش و مس
ــازمان تبليغات برگزار  مرکزي حسيني، در س
ــد. اين جلسه که در محل سازمان تبليغات  ش
اسالمي و با حضور روساي هيئت هاي مذهبي، 
ــلمين علي سازندگي  ــالم والمس حجت االس
مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبري و حجت 
االسالم و المسلمين عرب پور، رياست محترم 
سازمان تبليغات اسالمي استان کرمان برگزار 
گرديد و مهمترين مباحث فرهنگي حول محور 

اربعين مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ــالم والمسلمين  ــه حجه االس در ابتداي جلس

سازندگي با اشاره به معارف عظيم زيارت اربعين 
گفتند: در قسمتي از زيارت اربعين مي خوانيم 
ــتنقذ عبادک من الجهاله  «و بذل مهجته ليس
وحيره الضالله؛ يعني امام حسين عليه السالم 
خون مقدسش را در راه خدا بذل کرد تا اينکه 
ــدا را از جهالت و تحير در گمراهي  بندگان خ

نجات دهد...» 
لذا حماسه عظيم پياده روي اربعين بايد به اين 
سمت و سو سوق داده شود به اين معنا که اگر 
ــبت به جهان  فردي در رابطه با آنچه امروز نس
اسالم و منطقه مي گذرد جاهل يا متحير باشد 

از اين جهل و تحير بيرون بيايد.
ــه گفتند:  اين ابر رويداد رخ داده و   وي در ادام
ــقان ابا عبدهللا الحسين(ع) از اطراف  سيل عاش
ــال در اربعين راه  ــمت کرب ــاف دنيا به س و اکن
ــئوليتي بسيار سنگين بر دوش  افتاده اند و مس
ما قرار گرفته است و اين اتفاق  نه تنها مي تواند 
منطقه و جهان اسالم را نجات دهد؛ بلکه نويد 
ــم خواهد بود.   ــتضعفين ه دهنده نجات مس
ــن، همه بايد نقش ايفا کنيم و همچون  بنابراي

ــال  هاي گذشته فعاليت هاي فرهنگي قابل  س
قبولي در راستاي اهداف قيام سيد الشهدا انجام 

بدهيم.
ايشان با اشاره به نقش هيئت ها و مادحين اهل 
ــتا هيئت هاي  بيت(ع) ادامه دادند: در اين راس
مذهبي و روساي آنها و مداحان عزيز مي توانند 
نقش بسزايي داشته باشند. شماها مي توانيد با 
ــيني، به خصوص  دعوت از عموم عزاداران حس
جوانان پرشور در اين راهپيمائي سهمي کوچک 

در اين همايش جهاني داشته باشيد.
ــالم و المسلمين  ــه، حجت االس در ادامه جلس
ــازمان تبليغات  ــرم س ــت محت عرب پور رياس
اسالمي استان کرمان ضمن تشکر از همراهي 
ــال گذشته،  ــتان در س هيئت هاي مذهبي اس
ــتار برگزاري جلسات منظم درخصوص  خواس
کمک رساني و هدايت  مردم کرمان در اربعين 
ــاي هيئت هاي  ــدند. در پايان روس ــال ش امس
ــتان چگونگي نحوه کمک رساني و  مرکزي اس
ــتار شدند  حضور در اين واقعه جهاني را خواس

و مقرر گرديد در جلسات بعدي اعالم نمايند.

طرح ياوران معنوي اربعين با مديريت کميته فرهنگي اربعين در 
ــتان ايالم با حضور حجت االسالم و-المسلمين تقوي رياست  اس

محترم شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور برگزار گرديد.
ــوي اربعين با  ــرح ياوران معن ــگاه االربعين در ايالم، ط ــه گزارش پاي ب
مديريت کميته فرهنگي اربعين در استان ايالم با حضور حجت االسالم 
ــتگذاري ائمه جمعه  ــت محترم شوراي سياس ــلمين تقوي رياس و المس
سراسر کشور برگزار شد. اين جلسه به منظور ساماندهي و ارتقاي سطح 
کيفي و استفاده از ظرفيت هاي ارزنده مساجد و ائمه جمعه و جماعات 
در امر اطالع رساني و آموزش و راهبري فرهنگي و تبليغي زائران اربعين 

حسيني عليه السالم برگزار شده است.
ــي اربعين در  ــا مديريت کميته فرهنگ ــاوران معنوي اربعين ب  طرح ي
ــت  ــه هماهنگي طرح ياوران اربعين در ايالم، با حضور رياس اولين جلس
ــوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور، حجت االسالم  محترم ش
ــلمين ابراهيمي معاون امور  ــمين تقوي و حجت االسالم و المس و الملس
ــتگذاري ائمه جمعه سراسر کشور و حجت  ــوراي سياس ــتان هاي ش اس

االسالم و المسلمين لطفي، نماينده ولي فقيه در استان ايالم و ائمه جمعه 
ــولين سازمان تبليغات اسالمي و حجت االسالم و المسلمين علي  و مس
ــالم  پروانه مدير جذب و گزينش بعثه مقام معظم رهبري و حجت االس
ــئول هماهنگي کارگروه هاي کميته فرهنگي اربعين و  ــريف تبار مس ش

فعاالن فرهنگي استان ايالم، برگزارشد .
ــلمين علي پروانه مدير جذب و  ــت حجت االسالم و المس در اين نشس
ــي از کميته فرهنگي  ــه نمايندگ ــام معظم رهبري ب ــش بعثه مق گزين
ــريح برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي آموزشي  ــي اربعين، به تش آموزش

اربعين امسال پرداخت.
 ايشان در ادامه فعاليت هاي کميته فرهنگي اربعين در ١١ کارگروه و٤ 
شورا ويک اتاق فکر با هدف تعيين سياست هاي کلي و تعيين برنامه ها 
و رصد فعاليت ها، بهره مندي از ظرفيت ها شکل گرفته را تشريح کردند.

ــاره با اينکه در ٢١ استان دفاتر بعثه داريم؛ مسئولين  وي در ادامه با اش
ــدند و در  ــتان منصوب ش ــوول کميته فرهنگي اس دفاتر به عنوان مس
ــتان هايي که فاقد دفاتر بعثه هستند، مسئولين سازمان تبليغات آن  اس

رئيس كميته فرهنگي-آموزشي ستاد مركزي اربعين مطرح كرد:

 مهمترين وظيفه رسانه ها 
در حوزه راهپيمايي اربعين 
فرهنگ سازي است

برگزاري جلسه شوراي راهبردي فعاليت هاي بانوان كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني

سومين جلسه شوراي راهبردي فعاليت هاي بانوان كميته فرهنگي و 
آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني برگزار شد.

اولين جلسه كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين در كرمان برگزار شد

اولين جلسه كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين كرمان
 با حضور هيئت هاي مذهبي و مسئولين كميته فرهنگي آموزشي ستاد 

مركزي حسيني، در سازمان تبليغات برگزار شد.

برگزاري طرح ياوران معنوي اربعين
 با مديريت كميته فرهنگي اربعين در استان ايالم

استان عهده دار مسئوليت مسئول کميته فرهنگي شده اند. لذا در استان 
ايالم حجت االسالم و المسلمين فتاحي مديرکل سازمان تبلغات استان، 
به  عنوان مسئول کميته فرهنگي آموزشي استان به استانداري معرفي 
ــده اند که اميد است در جهت افزايش کيفيت برنامه هاي فرهنگي به  ش
ــتگاه ها اقدامات مثبت  زائران و پرهيز از فعاليت هاي موازي در همه دس

انجام گيرد.

از  را  خویش  نبدگان  ترین  مقرب  خداوند 
میان عشاق بر مي گزیند و  آنانند که گره کور 

زه عشق مي گشایند. دنیا را به م
سید شھیدان اھل قمل/ سید مرتضي آویين

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر در دومين جلسه اتاق فكر كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين با اشاره به اينكه در مراسم 
اربعين حسيني مليت ها و مذاهب مختلف از جمله شيعه ، سني و مسيحي در كنار هم حضور دارند، بيان داشتند : اربعين بزرگترين و بي 

نظيرترين اجتماع ديني بشري است كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد و افتخاري براي مكتب اهل بيت عليهم السالم بشمار مي رود.



3 ویژه نامه هفتگی
شماره ٤   |   سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

ــيد ابوالحسن حسن زاده در  حجت االسالم س
شوراي فرهنگي جمعيت هالل احمر خوزستان 
اظهار کرد: به نظر مي رسد اربعين امسال به چند دليل 
ــال هاي قبل برگزار  شود، چون سفر  ــکوه تر از س باش
ــوريه با توجه  حج و زيارت مزار حضرت زينب در س
به شرايط پيش آمده ممکن نيست و همه سفرهاي 

خارجي زيارتي منحصر به سفر کربال شده است.
وي افزود: علت ديگر آن است که هر کس به زيارت 

ــال در اربعين مي رود هنگامي که برمي گردد و از  کرب
ــفر تعريف مي کند، اين تعريف خود تشويقي  اين س
است براي اينکه ديگران هم به زيارت اربعين بروند. 
بنابراين، به نظر مي رسد جمعيت بيشتري در اربعين 

امسال شرکت خواهند کرد.
ــال با توجه  امام جمعه موقت اهواز تصريح کرد: امس
به نزديک شدن موعد اربعين سرماي کمتري داريم 
ــل گرماي هوا و تأمين  ــائلي از قبي و بايد به فکر مس

ــکان زائرين در اين شرايط  ــي و اس وسايل گرمايش
باشيم.

عضو شوراي فرهنگي جمعيت هالل احمر خوزستان 
يادآور شد: امسال بايد آمادگي بيشتري براي خدمت 
به زائران اربعين داشته باشيم، هرچند مردم ما قانع اند 
و به حداقل-ها راضي هستند اما دستگاه هاي ذيربط 
از هم اکنون بايد با آمادگي حداکثري براي اين برنامه 

عظيم معنوي هماهنگي هاي الزم را انجام دهند

ــازمان حج  مدير کل عتبات س
ــريح نحوه  و زيارت ضمن تش
اعزام متقاضيان پياده روي اربعين از 
ــفر  ــدان به حضور در اين س عالقه من
ــريع تر نسبت به  ــت هرچه س خواس

دريافت گذرنامه خود اقدام کنند.
ــر کل عتبات  ــن نظافتي، مدي محس
سازمان حج و زيارت در پاسخ به اين 
سؤال که چرا براي پياده روي اربعين 
کاروان هاي زيارتي تشکيل نمي شود، 
در حالي که بسياري از مردم ترجيح 
مي دهند اعضا و مسئوالن کاروان آنها 

مشخص باشد؟ گفت: تشکيل کاروان در پياده روي اربعين عمًال ممکن نيست.
ــود افرادي که عالقه مند هستند با هم سفر کنند، در کنار هم  وي ادامه داد: البته تالش مي ش
جمع شوند، اما عمًال داشتن کاروان به اين معني که در يک ظرفيت مشخص افرادي ثبت نام 
ــابه و محل اقامت خورد و خوراک و... آنها مشخص باشد،  ــير مش کرده، ويزا دريافت کنند، مس

ممکن نيست.
تعيين سرگروه براي زائران پياده روي اربعين

ــخن گفت و اظهار کرد: مقرر شده  ــر گروه  براي زائران پياده روي اربعين س نظافتي از تعيين س
است که هر چند نفري که با هم براي سفر به پياده روي اربعين ثبت نام مي کنند بايد يک نفر را 
به عنوان سرگروه معرفي کنند. وي افزود افراد تا سطح يک اتوبوس با هم هم گروه هستند، اما 
خودشان تعيين مي کنند چه کسي سرگروه باشد و همان سرگروه است که کارهايي از قبيل 
تحويل مدارک، پول و دريافت ويزا و اطالع رساني را انجام مي دهد، چرا که سازمان حج و زيارت 

نمي تواند با دو ميليون نفر در ارتباط باشد، اما مي تواند با ۱۰۰ هزار سرگروه هماهنگي کند.

ــا دو هفته ديگر  ــارت گفت: ت ــازمان حج و زي ــس س ريي
قيمت ويزاي عراق و شرايط صدور آن براي مراسم اربعين 

مشخص مي شود.
ــعيد اوحدي  ــاني حج، مهندس س به گزارش پايگاه اطالع رس
گفت: دولت عراق در دو سه سال گذشته هماهنگي هاي خوبي 
ــته و طي جلساتي كه  ــم اربعين داش در زمينه برگزاري مراس
ــفير عراق در ايران  ــولي وزارت امور خارجه با س معاونت كنس
ــته، مقرر شده تا دو هفته آينده و تا پيش از شروع ثبت نام  داش
ــراق و قيمت آن از  ــرايط صدور ويزاي ع پياده روي اربعين، ش

طريق سفارت اين كشور اعالم شود.
ــال  ــادآوري طرح اجباري بيمه در اربعين امس ــپس با ي وي س
ــت زائران اجرا  ــتاي تامين امني ــرد: اين طرح در راس اظهار ك
ــاس آن امكان ثبت نام و دريافت ويزاي اربعين  مي شود و براس
ــود. نرخ بيمه اربعين  وجود ندارد، مگر آن كه بيمه خريداري ش
ــود در مذاكره با شركت  ــخص نشده، اما سعي مي ش هنوز مش

عامل، قيمت منطقي براي آن تعيين شود.
رييس سازمان حج و زيارت همچنين درباره نحوه تامين امنيت 
ــت عراق تا كنون موفق  ــران اربعين در عراق بيان كرد: دول زائ
ــده امنيت زائران را در سطح مطلوبي تامين كند. امسال هم  ش
ــن آنكه با پيروزي هاي  ــدات خوبي پيش بيني كرده، ضم تمهي
ارزشمند ارتش و نيروهاي مردمي عراق، شرايط امنيتي به طور 

نسبي در اين كشور برقرار شده است.
اوحدي در ادامه به چالش هايي كه در اربعين سال هاي گذشته به 
وجود آمد و مديريت اربعيِن پيش رو را تحت تاثير قرار داد، اشاره 
ــاماني هايي كه در برخي از مقاطع  كرد و افزود: با توجه به نابس

زماني هنگام خروج از مرزهاي 
ايران پيش آمد، تصميم گرفته 
شد در سامانه ثبت نام اربعين 
(سماح) درگاهي براي ثبت نام 
اختصاص  ــران  اي مقيم  افاغنه 
ــا هماهنگي  ــد. همچنين ب ياب
وزارت كشور و نيروي انتظامي، 
ــردد آنها  ــي براي ت مرز خاص
ــد كه هنگام  ــر گرفته ش درنظ
ــمند  ثبت نام، به صورت هوش

مشخص مي شود.
ــه وي، در حال حاضر  ــه گفت ب
مرز خروجي اتباع افغان چزابه 

ــت كه در صورت تغيير، اعالم خواهد شد. اوحدي همچنين  اس
ــته افرادي كه عالقه مند بودند به عنوان  ــال هاي گذش گفت: س
خادم در مراسم پياده روي اربعين حضور باشند سرگردان بودند 
و اطالع نداشتند چگونه بايد اقدام كنند، براي همين امسال در 
ــده تا متقاضيان خدمت به  ــامانه «سماح» درگاهي ايجاد ش س

زائران امام حسين (ع) از اين طريق اقدام كنند.
سفير عراق در ايران: جلسه هماهنگي اربعين در بغداد

ــفير عراق در ايران گفت: در سال گذشته ١١ دفتر كنسولي  س
ــيدن به صدور رواديد  ــرعت بخش ــتان ايران براي س در ١١ اس
ــيني داير شد كه اين اقدام در هيچ كشوري  زائران اربعين حس

سابقه ندارد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني حج، عبودالموسوي سفير عراق 

ــاره به  ــران با اش در اي
ــزاري  برگ ــرورت  ض
اربعين  آيين  ــكوه  باش
گفت: در سال گذشته 
ــاهد موفقيت خوبي  ش
در زمينه تامين امنيت 
ــران امام  ــه زاي و تغذي
ــام  اي در  ــين(ع)  حس
وي  ــم.  بودي ــن  اربعي
ــه حضور  ــاره ب ــا اش ب
ــور  پرش و  ــترده  گس
ــن پياده  ــران در اي زائ
ــيني  روي اربعين حس
ــد كه با تروريست ها در  ــرايطي برگزار ش افزود: اين آيين در ش
ــم  ــال مبارزه بوديم و به خاطر برگزاري موفقيت-آميز مراس ح
ــكر از رهبر معظم انقالب اسالمي ايران و  اربعين، پيام هاي تش

ساير مقامات اين كشور دريافت كرديم.
ــته ١١ دفتر  ــال گذش ــران ادامه داد: در س ــفير عراق در اي س
ــتان ايران براي سرعت بخشيدن به صدور  كنسولي در ١١ اس
رواديد زائران اربعين حسيني داير كرديم كه اين اقدام در هيچ 

كشوري سابقه ندارد.
ــات متعدد براي آيين اربعين  ــوي به برگزاري جلس عبودالموس
ــال اشاره كرد و گفت: به زودي جلسه اي در بغداد تشكيل  امس
ــته بتوانيم  ــال بهتر و بيشتر از سال گذش ــد تا امس خواهد ش

ميزبان زايران اباعبداهللا الحسين(ع) باشيم

توليت آستان مقدس امام حسين(ع) بامسئولين 
بِعثه مقام معظم رهبري و مديريت سازمان حج 

و زيارت استان مازندران ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني حج، سيد جعفر موسوي 
توليت حرم آستان مقدس حسيني در سفركوتاهي به 
استان مازندران، در ديدار با مسئولين دفتر نمايندگي 
بعثه مقام معظم رهبري ومديريت حج و زيارت استان ، 
ــئولين ايراني درخدمت رساني  از همكاري وتعامل مس
ــكر  ــه درعراق تش ــيني با اعتاب مقدس به زائران حس

وقدرداني كرد.
توليت حرم آستان مقدس حسيني، با اشاره به حضور 
گسترده زائران حسيني در اقصا نقاط جهان مخصوصا 
ــبت هاي  ــالمي ايران، در مناس ــور جمهوري اس كش
ــن(ع) درعراق  ــاي ائمه معصومي ــف درحرم-ه مختل
ــا وجود همه  ــين، ب ــقان اباعبداهللا الحس ــت: عاش گف
مشكالت وجنگ در عراق، هميشه براي زيارت عتبات 
عاليات ، درايام عرفه ، تاسوعا وعاشورا مخصوصا زيارت 

اربعين حضوري پررنگ در اعتاب مقدسه دارند.
ــن آرزوي پيروزي ملت عراق  ــن ديدار، وي ضم در اي
ــا برتكفيري ها  ــت(ع) مخصوص ــمنان اهل بي بر دش
وداعشي ها، به مراسم پياده روي جهاني وعظيم اربعين 
ــيني (ع) اشاره و بر حضور پرشور زائران در زيارت  حس
ــيني(ع) تاكيد کرد ، همچنين  ــه در كربالي حس عرف
اظهاراميدواري كرد انشااهللا امنيت كامل به عراق حاكم 
ــوده به زيارت همه  ــد و زائران ، باخياال آس خواهد ش

اماكن مقدسه عراق مشرف خواهندشد.
ــلمين  ــالم والمس ــن ديداركه با حضور حجت االس اي
ــش از اعضاي دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم  نوربخ
ــاداتي مدير حج  ــتان و آقاي حبيب اهللا س رهبري اس
ــت حج  و  ــت ، مديري ــتان صورت گرف ــارت اس و زي
ــتان ضمن خوش آمدگويي به توليت آستان  زيارت اس
مقدس امام حسين(ع) ، گفت: همه مسئولين ودست 
اندر كاران بعثه مقام معظم رهبري وحج و زيارت براي 
ــي زائران عتبات  ــزار كردن برنامه هاي زيارت بهتر برگ
ــيني(ع)،  عاليات ، مخصوصا زيارت عرفه واربعين حس
ــان را انجام خواهند داد  ــعي وتالش خودش نهايت س
ــه معنوي از اين سفر معنوي  ــترين توش تا زائران بيش
ــئولين اعتاب  و الهي ببرند واز زحمات وهمكاري مس

مقدسه تشكرنمودند

ــالم كرد:  ــج و زيارت اع ــازمان ح س
ــات براي  ــه عتب ــفر ب ــان س متقاضي
ــال،  ــهريور تا ١٥ آبان امس اعزام هاي ١٣ ش
ــورا از  ــوعا و عاش ــامل روزهاي عرفه، تاس ش
امروز مي توانند براي اين سفرها پيش ثبت نام 

نمايند.
ــام عتبات  ــش ثبت ن ــه پي ــن اطالعي در مت
ــا عنايت به  ــت: ب ــده اس ــازمان آم ــن س اي
ــده جهت ثبت نام  برنامه ريزي هاي انجام ش
ــات عاليات مربوط به  گروه هاي اعزامي عتب
بازه زماني ١٣ شهريور لغايت ١٥ آبان ١٣٩٥ 
ــه اول ماه صفر) به  ــام عرفه، محرم و ده (اي

اطالع مي رساند:
ــرف قبل از  ــن دوره متقاضيان تش ١) در اي
ــت مقرر در  ــا در مهل ــام در كاروان ه ثبت ن
ــات عاليات به  ــام عتب ــامانه پيش ثبت ن س
آدرس  www.atabat.haj.ir نام نويسي 

و كدرهگيري دريافت خواهند نمود.
٢) شروع پيش ثبت نام از ساعت ٩ صبح سه 
شنبه پنجم مرداد، لغايت ساعت ١٦ جمعه 

پانزدهم مرداد ١٣٩٥ خواهد بود.
ــي بين  ــنبه ١٧ مردادماه قرعه كش ٣) يكش
ــنبه ١٨  ــان انجام و نتيجه آن دوش متقاضي
ــامانه پيش ثبت نام عتبات  مرداد بر روي س
ــه متقاضيان  ــرار خواهد گرفت ك عاليات ق
مي توانند با مراجعه به سايت مذكور از نتيجه 

و زمان ثبت نام در كاروان ها مطلع گردند.
ــنايي كامل با مراحل و روش  «به جهت آش
ــمند است حتمًا موارد ذيل  ثبت نام خواهش
را مطالعه و سپس نسبت به انجام پيش ثبت 

نام اقدام نمائيد».
متقاضيان مي توانند به يكي از دو روش ذيل 
نسبت به پيش ثبت نام عتبات عاليات اقدام 

نمايند:
ــي، از ١ تا ٧ نفره  الف- پيش ثبت نام گروه
(ثبت نام در اين روش حداقل ١ نفر و حداكثر 

تا ٧ نفر مي باشد)
ــي، فقط ٣٥ نفره  ــش ثبت نام گروه ب- پي
(ثبت نام در اين روش حتمًا بايد٣٥  نفر كامل 

باشد)

ــادرت به ثبت نام  توجه مهم: افرادي كه مب
ــره مي نمايند درصورتي كه تعدادي از  ٣٥ نف
آنها منصرف يا از آن گروه خارج شوند(گروه 
جديد تشكيل دهند) و عدد گروه به كمتر از 
٢٥ نفر تقليل يابد؛ گروه اوليه حذف شده و 

در قرعه كشي شركت داده نخواهد شد.
توجه: فقط ١٥درصد ظرفيت اعزام، مختص 
است،  اعزام هاي گروهي (گروه هاي ٣٥ نفره) 
ــود براي آنكه از امكان  ــنهاد مي ش لذا پيش
ــرف بهره مند شويد، در  ــتري براي تش بيش

گروه-هاي حداكثر تا ٧ نفره ثبت نام کنيد.

تذكرات مهم
ــرگروه و افراد زير گروه  ١. هر گروه از يك س
وي (همراهان) تشكيل مي شود كه الزم است 
ــرگروه و اطالعات اوليه  مشخصات كامل س
همراهان(كد ملي ، نام و نام خانوادگي ، شماره 
شناسنامه ، تاريخ تولد) به صورت صحيح در 

فرم پيش ثبت نام درج گردد.
٢. هر نفر فقط يك بار و در يك گروه مي تواند 
ــرگروه يا همراه) پيش ثبت نام  (به عنوان س
نمايد و چنانچه به هر دليلي هر يك از افراد 
پيش ثبت نام شده (سرگروه يا همراهان) پس 
ــتار  از ثبت نام و دريافت كد رهگيري، خواس
ــامي  ثبت نام با گروه جديد يا جابه جائي اس
ــد مي تواند نسبت به ثبت نام  گروه خود باش
ــري جديد دريافت  مجدد اقدام و كد رهگي
نمايد كه در اين صورت اطالعات ثبت نامي 

در گروه قبلي حذف خواهد شد.
ــي متقاضيان  ــخصات كل ٣. كد ملي و مش
تشرف با اطالعات سازمان ثبت احوال تطبيق 
ــرت، اطالعات موجود  در  ــورت مغاي و در ص
پايگاه ثبت احوال  كشور مبناي عمل خواهد 
ــت كد ملي دقت مضاعف به  بود،  لذا در ثب

عمل آوريد.
٤. پس از اتمام مهلت پيش ثبت نام (جمعه 
١٥ مرداد) امكان تغيير نام و مشخصات افراد 

ثبت نام شده ميسر نمي باشد.
٥.  باتوجه به اعالم اسامي افراد پذيرفته شده 
جهت ثبت نام در كاروان ها از طريق سيستم 

ــال پيام كوتاه، ثبت شماره تلفن همراه  ارس
ــكان وي) در فرم  ــرگروه (يا يكي از نزدي س

پيش ثبت نام الزامي است.
ــراد پيش ثبت نام  ــه تعداد اف ٦. در صورتي ك
ــده از ظرفيت اعزام در ماه هاي اعالم شده  ش
ــتان هاي مختلف بيشتر باشد، اولويت  در اس
ــاس قرعه  تعيين و از  ــرف گروه ها براس تش
ــايت به آنها اعالم مي گردد  طريق همين س

و افراد مازاد بر ظرفيت حذف خواهند شد.
ــي و اعزام افراد پذيرفته شده از  ٧. قرعه كش
ــتان محل سكونت سرگروه (قيد شده در  اس
ــتم) صورت خواهد گرفت. لذا، استان  سيس
ــكونت را با دقت از فهرست  و شهر محل س

مربوطه انتخاب نمائيد.
٨. تاريخ تولد افراد بايد به صورت كامل روز، 
ــال (به صورت چهار رقمي) در فرم  ماه و س

درج شود.
ــراد ده رقمي بوده و بايد  ٩.  كدملي همه اف
ــمت چپ) آن بطور  كليه ارقام (صفرهاي س

كامل در فرم ثبت شود.
١٠. پس از تكميل فرم و ثبت آن، اطالعات 
دريافتي جهت كنترل نمايش داده مي شود، 
اطالعات نمايش داده شده را به دقت كنترل 
و در صورت صحت، گزينه تأييد را انتخاب و 
ــبت به قطعي نمودن پيش ثبت نام خود  نس
ــدام نمائيد. چنانچه اطالعات نمايش داده  اق
شده صحيح نيست با انتخاب گزينه بازگشت 
و اصالح مجدد نسبت به رفع مغايرت ها اقدام 

نمائيد.
ــش ثبت نام،  ــس از قطعي نمودن پي ١١. پ
ــه گروه  ــماره رهگيري ب ــك ش ــتم ي سيس
اختصاص مي دهد كه اين شماره را يادداشت 
کرده و براي پيگيري هاي بعدي نزد خود نگه 

داريد.
ــتن گذرنامه با اعتبار حداقل ٤ ماه  ١٢. داش
ــت. ضمنًا فرزندان  از تاريخ اعزام ضروري اس
باالي ١٧ سال نياز به گذرنامه مستقل دارند.

١٣. فقط افراد پذيرفته شده در قرعه كشي 
داراي الويت اعزام بوده و انتقال يا جايگزيني، 

ميسر نمي باشد.

ــوراي اداري و ستاد  ــترک ش ــه مش جلس
اربعين استان با حضور مديران کل دستگاه 
ــهيد رجايي  ــالن ش ــتان در س هاي اجرايي اس

استانداري اردبيل برگزار شد.
در اين جلسه سردار امين شريعتي مسول ستاد 
ــمالغرب کشور از آغاز فعاليت هاي  اربعين در ش

ــتاد براي سازماندهي پياده روي اربعين حسيني در سالجاري خبر داد و گفت: امسال  اين س
ــتاد شمالغرب کشور است که استان اردبيل  فاصله ٦٠٠ کبلومتري بصره تا نجف بر عهده س
ــوليت پذيرايي از زائران حسيني در استان ديوانيه عراق را برعهده  با موکب امام رضا (ع) مس

خواهد داشت. 
 شريعتي ادامه داد: قدرداني مقامات عراقي از عملکرد ستاد اربعين شمال غرب نشانگر عملکرد 
مطلوب چهار استان عضو اين ستاد است.  در اربعين سال گذشته از تمامي ظرفيت استان هاي 
اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و زنجان براي هدايت صحيح زائران استفاده شد. در 
واقع اين چهار استان امکانات خود در زمينه هاي تغذيه و اسکان را به کار بستند و در نهايت نيز 

توانستيم به شکل مطلوبي زائران را ساماندهي و هدايت کنيم.
رئيس ستاد اربعين شمال غرب کشور به عشق و ارادت قلبي مردم ايران به امام حسين (ع) 
اشاره کرد و گفت: در نظر داريم در اربعين امسال تمامي ظرفيت ها را فعال کنيم تا به شکل 

بهينه و مطلوب به زائران خدمت رساني شود.

امام جمعه موقت اهواز گفت: 

به دليل تعطيلي سفر حج و جنگ در سوريه
 اربعين امسال با استقبال و شكوه بيشتر برگزار مي شود

شرايط و قيمت ويزاي اربعين تا دو هفته آينده اعالم مي شود

تعيين سرگروه براي زائران پياده روي اربعين

برگزاري جلسه مشترك
 شوراي اداري
 و ستاد اربعين استان اردبيل

ديدار توليت آستان مقدس حسيني(ع) پيش ثبت نام سفر به عتبات در ايام عرفه، تاسوعا و عاشورا آغاز شد
با مسئوالن بِعثه حج مازندران

معاون سازمان حج 
کار  گفت:  زيارت  و 
ــه دوم  ــام از نيم ــت ن ثب
ــود و  ــرداد آغاز مي ش م
ــي کنيم  ــش بيني م پي
نفر  ــون  ميلي  ٢ ــال  امس

اعزام شوند.
معاون  ــدي  محم حميد 
حج و عتبات سازمان حج 
و زيارت در گفت و گو با 
خبرنگاران در خصوص ثبت نام اعزام به عتبات در ايام اربعين اظهار کرد: طبق هماهنگي 
هاي انجام شده در ستاد اربعين، مسئوليت ثبت نام،  دريافت ويزا و اعزام زائران به عتبات 

برعهده سازمان حج و زيارت است.
وي افزود: کار ثبت نام براي اعزام به عتبات در ايام اربعين از نيمه دوم مرداد آغاز خواهد 
ــورت گرفته و هماهنگي هاي الزم ميان وزارت  ــد و در اين رابطه اقدامات مقدماتي ص ش

امور خارجه ايران و عراق انجام شده است.
معاون امور حج و عتبات سازمان حج و زيارت گفت: مقرر شده است تا دفاتر کنسولي عراق 
ــود يعني عالوه بر سفارت اين کشور در تهران وکنسولگري  در ١١ نقطه از ايران ايجاد ش
هاي مستقر در مشهد،  کرمانشاه و اهواز دفاتري بايد در ١١ نقطه کشور به صورت موقت 

ايجاد شود.
محمدي ادامه داد: طي هماهنگي با ستاد مرکزي اربعين عالقمندان براي حضور در کشور 
ــماح ثبت نام کنند و گروه هاي  ــامانه س عراق در ايام اربعين بايد از نيمه دوم مرداد در س

يک تا ١٠ نفره تشکيل شود و پس از آن ويزا براي افراد اخذ خواهد شد.
وي تصريح کرد: سال گذشته شاهد مشکالت ارزي بوديم و امسال با کمک بانکهاي عامل 
اين مشکل را حل کرديم به گونه اي که افراد هنگام ثبت نام مي توانند به صورت آنالين 

معادل ريالي، هزينه ارزي را پرداخت کنند.
معاون حج و عتبات سازمان حج و زيارت افزود: افراد هنگام ثبت نام  تحت پوشش بيمه 
ــت و درمان که مسئوليت آن برعهده هالل احمر  قرار مي گيرند. همچنين کميته بهداش
ــه مي کند. افراد براي  ــور عراق به زائران ايراني خدمات ارائ ــت در ايام اربعين در کش اس

استفاده از اين خدمات بايد هنگام ثبت نام هزينه را پرداخت کنند.
ــتاد مرکزي اربعين ايجاد سهولت براي زائران ايراني  ــاره به اينکه تالش س محمدي با اش
ــه طرف مرزها  ــل از حرکت جمعيت ب ــم تا از بي نظمي قب ــت: تالش مي کني ــت گف اس

جلوگيري شود. برآوردهاي ما حاکي از آن است که امسال ٢ ميليون نفر اعزام شوند.

معاون سازمان حج و زيارت خبر داد: 
صدور ويزاي اربعين در 15 نقطه كشور

مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت:

رئيس كميته فرهنگي-آموزشي ستاد مركزي اربعين در همايش نمايندگان تشكل هاي ديني يادآور شدند : 
موضع مقام معظم رهبري اين است كه محور مراسم اربعين امام حسين (ع) باشد، نه مسايل ديگر. چون اقتدار 

معنوي شيعه مرهون امام حسين ( ع) است.
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شماره ٤   |    سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

اين مسئله که اهل بيت(عليهم السالم) در اولين اربعين شهادت امام حسين(عليه السالم) به کربال آمده اند يا خير، محل اختالف 
عالمان ديني و پژوهشگران تاريخ تشيع بوده است.

ــي با نام «تحقيق درباره اولين اربعين حضرت  ــيدمحمدعلي قاضي طباطبايي، کتاب مفصلي به زبان فارس ــهيد س مرحوم ش
سيدالشهدا(ع)» به نگارش درآورده است. هدف ايشان از نگارش اين اثر آن بود تا با بيان اقوال مختلف و استنادات فراوان ثابت کند 
ــت. اين کتاب که در ٩٠٠ صفحه به چاپ رسيده، مشتمل بر تحقيقات  ــام به کربال در نخستين اربعين، بعيد نيس ــرا از ش آمدن اس
ــت. از جمله شواهدي که نويسنده جهت اثبات امکان بازگشت اهل  ــت که بسيار مفيد و جالب اس ــيه اي فراواني درباره کربالس حاش
بيت(عليهم السالم) به کربال در اولين اربعين آورده، هفده نمونه از مسافرت ها، مسيرها و زمان هايي است که براي اين راه در تاريخ 

نقل شده است.
نسخه اصلي کتاب که با دستخط شهيد قاضي در کتابخانه شخصي آن عالم نگهداري مي شود، بيش از هزار صفحه دارد.

معرفــــي كتاب

تحقيق درباره
 اول اربعين
 حضرت سيد الشهداء(ع)

چكيده مطالب مفهوم شناسي كربال
ــه لغوي واژه کربال و نيز در اشتقاق و معناي آن اختالف  در ريش
ــه اي عربي دارد.   نظر وجود دارد: برخي بر  اين باورند که اين کلمه ريش
برخي ديگر مي گويند: «کربال ترکيبي از دو واژه آرامي؛ يعني«کرب»؛ به 

معناي «معبد» يا «حرم» و «إيال»؛ به معناي «خدايان» است».
ــري مانند؛ نينوا، غاضريه، ماريه، عموراء،  غير از نام کربال، نام هاي ديگ
نواويس،  ارض بابل، مشهد الحسين (عليه السالم) نيز براي اين سرزمين 

ذکر شده است.
امروزه کربال، به سرزميني گفته مي شود که عظيم ترين حماسه خدايي 
بشر، در روز عاشوراى سال ۶۱ هجري قمري توسط امام حسين (عليه 
ــر تاريخ و  ــالم) و ياران باوفايش در آن اتفاق افتاد و امواجش سراس الس

پهنه جهان را فرا گرفت.
در گذشته هاي بسيار دور، در زمان ساسانيان، کربال بسيار آباد بود، ولي 
ــد و ديگر منطقه مسکوني  بعدها ويران و به بيابان و صحرايي تبديل ش
و آبادي نبوده است. کربال در سال ۶۱ هجري قمري نيز، دشت و ناحيه 
صحرايي بود، ولي از آن زمان که شهادت حسين بن علي (عليهما السالم) 
به همراه ديگر يارانش، در اين سرزمين اتفاق افتاد، مورد توجه شيعيان و 

محبان خاندان اهل بيت پيامبر (عليهم السالم) واقع شد.

تعريف لغوي كربال و پيشينه آن
ــتقاق و معناي آن، اختالف نظر  ــه لغوي واژه کربال و نيز در اش در ريش

وجود دارد:
ــه اي عربي دارد. وي  ــت که اين کلمه ريش ياقوت حموي بر اين باور اس
واژه «کربال» را از «الَکْربََله»؛ به معناي «سستي در گام ها» و برگرفته از 
«جاء يمشي ُمَکْرِبًال؛ با گام هاي سست آمد»، دانسته و در اين باره بيان 
داشته که ممکن است به دليل سست بودن زمين در کربال، اين سرزمين 
بدين نام خوانده شده باشد.  او همچنين  مي گويد: گفته شده: «َکْربَْلُت 
ــت به جهت  الِحْنَطَه؛ گندم را غربال و پاک کردم»، بنابراين ممکن اس
ــرزمين بدين نام  ــنگريزه و درختان انبوه، اين س پاک بودن کربال از س
خوانده شده باشد. ياقوت همچنين مي افزايد: «کربل» نام گياه «ترشک» 
است، پس احتمال دارد به دليل وفور رويش اين گياه در اين سرزمين، 

کربال نام گرفته باشد.[۱]
ــر و اصرار ياقوت حموي بر عربي بودن واژه  ــا بايد گفت: علي رغم نظ  ام
ــياري بر اين اعتقادند که اين واژه از کلمه اي غير عربي اتخاذ  کربال، بس
ــده است. نويسنده کتاب نهضه الحسين (عليه السالم) بر اين اعتقاد  ش
است که کربال از کلمه «کور بابل»، به معناي «مجموعه اي از روستاهاي 

بابلي» گرفته شده است. [۲]
ــالم) درباره ريشه  ــين (عليه الس ــنده کتاب شهر حس همچنين نويس
ــد: «کربال ترکيبي از دو واژه آرامي،[۳] يعني  لغوي واژه کربال مي نويس
«کرب»،به معناي «معبد» يا «حرم» و «إيال»، به معناي «خدايان» است.

[۴] بنابراين نقل، معناي واژه کربال «معبد يا حرم خدايان» مي باشد. وي 
ــهر در روزگار بابلي ها باز گرديم  در ادامه مي افزايد: «اگر به تاريخ اين ش
ــينيون مستشرق  ــاني خواهيم يافت؛ زيرا طبق گفته ماس از آن نام نش
فرانسوي، کربال در گذشته هاي دور معبد کلداني هاي ساکن شهر نينوا 
ــده  ــهر در نزديکي ناحيه کربال واقع ش ــک بابل بود و اين دو ش و کوش

بودند».[۵]
از اين رو، بعيد نيست که کربال نيز مانند بسياري از شهرهاي عراق؛ مثل 
بغداد، صرورا، جوخا، بابل، کوش و بعقوبا (بعقوبه) که از واژه اي غير عربي 
اتخاذ شده اند، کلمه اي سامي، آرامي يا بابلي باشد، به ويژه آن که کربال 

در ناحيه نينواي جنوبي قرار دارد و نينوا از اسامي آشوري است.[۶]

اسامي كربال
ــرزمين کربال، نام هايي اطالق گرديده است. برخي  در طول تاريخ بر س
ــامي، نام روستاهاي مجاور کربال است که به اين سرزمين نيز  از اين اس
اطالق شده و برخي ديگر بر اثر گذشت زمان بر کربال اطالق شده است 
که  عبارتند از: نينوا،[۷] غاضريه، ماريه، عموراء، نواويس،[۸]ارض بابل و 

مشهد الحسين (عليه السالم).[۹]
ــيوع و انتشار در  ــم «کربال» به تدريج و به مرور زمان، از لحاظ ش اما اس
تاريخ و ميان مردم، بر ساير اسامي غلبه يافته و امروزه تنها وارث و باقي 

مانده نام هاي ديگر اين سرزمين محسوب مي شود.
ــت.[۱۰] «حير» در  ــده اس در برخي کتب، از کربال با نام «حير» ياد ش
ــردم عراق معموًال در  ــد. م واقع، مخّفف لفظ «حائر» نزد عوام مي-باش
ــندند. از اين رو، از باب تخفيف اسامي به  ــامي، تخفيف آن را مي پس اس
حائر(حاير)، «حير» مي گويند. در کتاب معجم البلدان آمده است: «حائر، 

عبارت از جايگاه قبر امام حسين (عليه السالم) است».[۱۱]

«حائر» از ماده «حير» است و «حاَر َيَحاُر َحْيَرًه و َحْيرًا؛ به معناي تحير 
و سرگرداني در امر خود است».[۱۲] «تحير الماء؛ يعني وقتي که آب در 
محلي جمع شود و دور بزند».[۱۳] در توصيف حائر گفته شده: «حاير 
عبارت است از حوضي که سيالب هاي آب باران به آن جا ريخته و آب از 

قسمت باالي آن به قسمت پايين آن، سرگردان است.[۱۴]
ــائل خاصي را که در خصوص حائر حسيني و  فقها در کتب فقهي، مس

احکام و حدود آن است، بحث و بررسي مي کنند.
ــت که  ــاطي الفرات، الطّف و طّف الفرات» نيز، از ديگر نام هايي اس «ش
ــرزمين مقدس برشمرده شده است. اين سه اسم تقريبًا به  براي اين س
يک معنا است. «طّف» به سرزمين هايي اطالق مي شود که مشرف به 
دريا، يا در لب رودخانه قرار داشته باشند. به سرزمين کربال نيز، به جهت 
ــه، رهيمه، عين الجمل و نهر علقم،  ــمه هايي؛ مانند قطقطان وجود چش

طّف گفته شده است.[۱۵]

تعريف اصطالحي كربال
ــرزميني گفته مي شود که عظيم ترين حماسه  کربال، در اصطالح به س
خدايي بشر، در روز عاشوراى سال ۶۱ هجري قمري در آن اتفاق افتاد 
ــر تاريخ و پهنه جهان را فرا گرفت. در اين حماسه که  و امواجش سراس
ــط امام حسين (عليه السالم) و ياران با وفايش، صورت گرفت، آن  توس
حضرت و يارانش به دستور يزيد بن معاويه و به وسيله عمر بن سعد و 
ــيدند و خانواده ايشان و ساير شهداي کربال به  لشکرش به شهادت رس

اسارت در آمدند.
امام محمد باقر(عليه السالم) فرمود: اميرالمؤمنين(عليه السالم) با دو تن 
از يارانش از کربال گذر کردند، حضرت هنگام عبور از آن جا، چشم هايش 
اشک آلود شد، سپس فرمود: اين جا مرکب هايشان بر زمين مي-خوابد، 
اين جا محل بارافکندنشان اسـت و اين جا خون هايشان ريخته مي شود، 
خوشا به حال تو اي خاکي که خون دوستان بر روي تو ريخته مي شود.

[۱۶]

مفهوم اصطالحي كربال در روايات
ــده  ــالم) نقل ش در مورد کربال روايات فراواني از معصومان (عليهم الس
است که اشاره به معناي اصطالحي کربال دارند. در اينجا به چند نمونه 

از آنها اشاره مي شود: 
 ١.  پيامبر خدا (صّلي اهللا عليه و آله) فرمودند: پسرم حسين (عليه السالم) 
در سرزميني به خاک سپرده مي-شود که به آن کربال مي گويند، زمين 
ــت، چنانکه خدا، ياران مؤمن  ــالم بوده اس  ممتازي که همواره گنبد اس

حضرت نوح (عليه السالم) را در همان جا از طوفان نجات داد. [۱۷]
ــالم) خطاب به خاک کربال فرمود: چه   ۲.  اميرالمؤمنين علي (عليه الس
ــى از تو بپا  خيزند که بدون  ــوش بويى اى خاک! در روز قيامت، قوم خ

حساب و بى درنگ به بهشت روند. [۱۸]
ــجاد (عليه السالم) فرمود: زمين کربال در روز رستاخيز، چون   ۳.  امام س
ستاره مرواريدى مى درخشد و ندا مى دهد که من  زمين مقدس خداوند 
هستم، زمين پاک و مبارکى که پيشواى شهيدان و ساالر جوانان بهشت 

را در بر گرفته است. [۱۹]
ــين (عليه  ــالم) فرمود: جايگاه قبر امام حس ــام صادق (عليه الس  ۴.  ام

السالم)، درى از درهاى بهشت است. [۲۰]

پيشينه مفهوم اصطالحي و سير تاريخي كربال
در زمان ساسانيان، کربال بسيار آباد بود، ولي بعدها ويران و به بيابان و 
صحرا تبديل شد و ديگر منطقه مسکوني و آبادي نبوده است. کربال در 
ــت و ناحيه صحرايي بود، ولي از آن زمان  ــال ۶۱ هجري قمري، دش س
که شهادت حسين بن علي (عليهما السالم) به همراه ديگر يارانش، در 
اين سرزمين اتفاق افتاد، مورد توجه شيعيان و محبان خاندان اهل بيت 

پيامبر (صلي اهللا عليه و آله) واقع شد.
ــده  ــتاني واقع ش ــرزمين کربال در ناحيه بياباني و پر از تپه هاي باس س
ــد؛ از اين رو، نام ديگر کربال را «نينوا» نيز  ــت که نام آن نينوا مي باش اس
مي گويند. اين سرزمين، قريه «يونس بن متي (عليهما السالم)» يکي از 

پيامبران الهي بود و او
ــوت کرد. بعضي از  ــوي خدا دع ــرزمين، مردمانش را به س در همين س
ــاي قديمي منطقه «بابل»  ــان گفته اند که کربال يکي از قريه-ه محقق
است که در قرون و اعصار گذشته بوده و شاهد اين مطلب، وجود يکي از 
آثار باستاني واقع در نزديکي «السده الهنديه»[۲۱] است. اين سرزمين 
۱۳ قرن قبل از ميالد، اقامتگاه سلطنتي بعضي از امپراطوران و شاهان 
ــور بني پال» بوده و علم پزشکي در آن گسترش  ــوري؛ مانند «آش آش
ــامل  ــاري، کتابخانه، معابد و امکانات مختلفي را ش ــته و مراکز تج داش

مرحوم ميرداماد در قبسات مي فرمايد: 
ــا أمر الّزيارات و إتيان قبور األصفياء و مراقد الّصالحين،  فأّم
ــهم النورّية واإلستضاءة  ــتمداد من أرواحهم األمرية ونفوس واالس
ــّية فمنفرع عن أصل  ــراقات العقلّية في مشاهدهم القدس باإلش
ــنخ جوهرها َمْديُن عاَلم  ــر، و هو أّن النفس الناطقة معدن س آخ
العقل، وموطن جوهر ذاتها أرض قدس الملكوت، وسلطانها علي 
ــبيلين: أحدهما من  ــي بالعالقة التدبيرية من س ــدن الهيوالن الب
ــخصّيتها، ما دامت  ــخصّية المنحفظة البقاء بش حيث الماّدة الش
ــخص الّصورة الجوهرية  ــماوات واألرض، واالخر من حيث ش الّس
البدنّية الكاينة الفاسدة. فبالموت تبطل العالقة التدبيرّية، بالقياس 
إلي بدنها الشخصّي من حيث الصورة. فأّما عالقتها بالقياس إليه، 
ــن حيث ماّدته الباقية في انقالبات الّصور المتواردة عليها، فغير  م
فاسدة البقاء أبدًا وتلك العالقة الباقية، من حيث الماّدة، مرّجحة 
ارتجاع وكر البدن و استيناف التعّلق بالصورة المماثلة لهذه الصورة 
عند الحشر الجسدانّي، بإذن اهللا سبحانه، فإذن تلك العالقة الباقية 
ــالُك احتالب الفيض  ــخصي من حيث الماّدة، ِم بهذا البدن الش
ــاهد. ثّم اجتماع أنفس  واصطياد الخير، بزيارة القبور وإتيان المش
الّزائرين المشرقة باألنوار اإللهّية واألضواء الملكوتّية، له فوائد جّمٌة 
ــتنيرة اّلتي تتعاكس أشّعة  في هذا الباب، كالمرايا الصيقلة المس
األضواء منها ويتضاعف شروق األنوار عليها، حيث التطيقها العيون 

العمشة الّضعيفة. 
ــوي قبور رسوالن الهي و آرامگاه  ــئله زيارت و رفتن به س اّما مس
ــتگان و نيز مدد گرفتن از ارواح آنان كه از عاَلم  صالحان و شايس
امر هستند و جان هاي نوراني آنان و همچنين كسب نورانّيت در 
پرتو افاضات و اشراقات عقلي و قدسي آنها در َمشاهد و مكان هاي 
قدسي آنها بر يك مسئله بنياني و اساسي استوار است و آن اينكه 
نفس ناطقه كه معدن نوع جوهر عقالني است جايگاهش در عالم 
ــت و موقعّيت و وطن اصلي جوهر نفس همانا سرزمين  عقل اس
قدس ملكوت است و سلطنت و واليت نفس بر بدن ماّدي از باب 
ــود: راه اّول، از طريق  ــت كه به دو صورت حاصل مي ش تدبير اس
ــخيص و وجود نفْس آن ماده نيز  ــخصّيه كه در سايه تش ماّده ش
باقي خواهد بود. البته تا مادامي كه آسمان و زمين هست و بساط 
ــه دارد. راه دوم، از طريق  ــت ادام ــت اين محافظ ــاّده پهن اس م
ــاس كون و فساد به  ــت كه اين صورت همواره بر اس صورت اس
سبب موت باطل مي شود و اين نوع از تعّلق نسبت به بدن از بين 
مي رود. اّما تعّلق نفس به بدن از نقطه نظر ماّده اش همچنان باقي 
است؛ در حالي كه صورت ها يكي پس از ديگري مي آيد و مي رود 
و هرگز اين تعّلق فاسد نخواهد شد و همين نوع تعّلق ماندگار از 
حيث ماّده عامل رجحان و مجّوزي است كه توجه نفس به بدن 
توجيه مي شود و اينكه در حشر جسداني دو باره نفس با صورتي 
جديد به همان ماده مراجعت مي كند كه البته اين به اراده الهي 
ــت. بنابراين، عالقه باقيمانده به بدن همان معيار جلب فيض  اس
ــايه زيارت قبور و رجوع به مشاهد  ــت كه در س و جذب خير اس

مشّرفه بيان مي شود.
آنگاه اجتماع نفوس و جان هاي زائران كه به انوار الهي و روشناي 
ــت فوايد فراواني براي آن وجود دارد؛  ــن اس ملكوتي منّور و روش
ــّعه و پرتوهاي  ــّفاف در انتقال اش ــاي ش ــه كه آينه ه همان گون
ــراقات نوراني  ــنايي در يكديگر مي تابند و از اين تعامل اش روش
ــود به گونه اي كه چشمان ضعيف قدرت  به مراتب بيشتر مي ش

ديدن آن را ندارند.
ــاد مي افزايد كه  ــان اين وميض جناب ميردام ــه اي را در پاي نكت
ضمن نگرش عرفاني و حكمي به مسئله زيارت براي عالقمندان 
ــكيك و  ــت و آن اينكه مي فرمايد: امام رازي كه در تش جالب اس
ــه عنوان امام  ــت و ب ــد انداختن در مباحث علمي عّالم اس تردي
ــّككين لقب گرفته در كتاب المطالب العاليه خود مي گويد:  المش
ــارت مزارهاي متبّركه  ــت كه به زي ــادت جميع عقالء اين اس ع
ــد و در آن جا  ــاز مي گزارند و روزه مي گيرن ــد و آن جا نم مي رون
ــور مهّمه را از خداوند طلب مي كنند و آثار  صدقه مي دهند و ام

نافع ظاهر و روشني هم نصيب آن ها مي شود. 
ــطو هر وقتي كه  ــاگردان ارس حكايت مي كنند كه اصحاب و ش
مسئله سختي براي آنها اتفاق مي افتاد به سوي قبر او مي رفتند 
ــن مي شد و  ــئله براي آنها روش و در آن جا بحث مي كردند و مس
ــئله در نزد قبور بزرگان از علما و زهاد نيز اّتفاق افتاده و  اين مس
ــئله بقاء نفس بعد از مرِگ بدن ها، اين مسئله قابل  اگر نبود مس

تصور نبود.

منبع: کتاب فلسفه زيارت و آيين آن
 نوشته حجت االسالم مرتضي جوادي آملي، صص ٢٩ - ٣١.

مي شده که اواخر قرن هفتم قبل از ميالد، به دست مادها و بابليان ويران 
شده است. نام آن از خدا باوري آشوريان قديم؛ «نينا» گرفته شد و بعد 

از خرابي با نام «نينوا» برقرار ماند.[۲۲]
ــراق بود که در دوران  ــالم، از جمله زمين هاي ع کربال پس از ظهور اس
ابوبکر در سال دوازدهم هجري به تصرف مسلمانان در آمد. گزارش شده 
خالد بن وليد پيش قراول سپاه سعد بن ابي وقاص، اين سرزمين را فتح 
ــپاه خود قرار داده بود، اما پس از چندي به  کرده و مدتي آنجا را مقر س
دليل بدي آب و هواي منطقه، مجبور به ترک آنجا شد و به کوفه رفت.

[۲۳]
پس از ايجاد و گسترش شهر کوفه، کربال يکي از روستاهاي پيرامون آن 
به شمار آمده و تا زمان وقايع کربال، کسي از آن جز در مناسبتي خاص 
سخن نرانده است. تنها در زمان اميرالمؤمنين علي (عليه السالم) و عبور 
آن حضرت از اين منطقه به سوي شام، يادي از اين سرزمين شده است.
[۲۴] کربال اگر چه بعد از قيام امام حسين (عليه السالم) در طول قرون 

و اعصار، بارها تخريب شده، ولي مجّددًا آباد شده است.

منبع: دانشنامه اسالم پديا
كتاب نامه مفهوم شناسي كربال

ــارات ، محقق و مصحح: امينى،  ــن قولويه، جعفر بن محمد، کامل الزي ١. اب
عبد الحسين ؛ ناشر: دار المرتضويه، چاپ اول، نجف اشرف،   ۱۳۵۶ش.  

ــر: دار صادر، چاپ سوم،  ــان العرب، ناش ٢.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لس
بيروت، ۱۴۱۴ق. 

ــين (عليه السالم)، ناشر:  ــيني شهرستاني، هبه الدين، نهضه الحس ٣. حس
دارالکتاب العربي، بيروت، بي تا. 

٤. حموي، ياقوت، معجم البلدان، ناشر: دار صادر، چاپ دوم، بيروت، ۱۹۹۵م. 
ــناد، محقق و مصحح: مؤسسه آل  ٥. حميرى، عبداهللا بن جعفر، قرب اإلس
البيت (عليهم السالم)، ناشر: مؤسسه آل البيت (عليهم  السالم)، قم، ۱۴۱۳ق. 

٦. دينوري، احمد بن داود، األخبار الطوال،تحقيق: عامر، عبدالمنعم؛ مراجعه: 
شيال، جمال الدين؛ ناشر: منشورات رضي، قم،   ۱۳۶۸ش.

٧. سايت پژوهشکده باقرالعلوم (عليه الّسالم)
٨.  سايت کتابخانه تخصصي حج. 

٩. صدوق، محمد بن على،امالي، ناشر: اعلمى ، چاپ پنجم، بيروت ، ۱۴۰۰ق/ 
۱۳۶۲ش.    

١٠. طبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوک، تحقيق: ابراهيم، محمد 
ابوالفضل؛ ناشر: دارالتراث،  چاپ دوم، بيروت، ۱۹۶۷م.  

ــين (عليه السالم)، ناشر:  ــتان آبادي، محمد باقر، شهر حس ١١. مدرس بس
جهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ش. 

١٢. منقري، نصر بن مزاحم، وقعه صفين،تحقيق: عبدالسالم، محمد هارون، 
ــر: مؤسسه العربيه الحديثه، چاپ دوم، قاهره، ۱۳۸۲ق، افست قم: ناشر:  ناش

کتابخانه آيت  اهللا مرعشي نجفي، ۱۴۰۴ق.

________________________________________ 
[۱]. حموي، ياقوت، معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۴۵.

[۲]. حسيني شهرستاني، هبه الدين، نهضه الحسين (عليه السالم)، ص ۸۹.
ــامي نژاد که نسبشان به «آرام» (اَِرم )؛ پسر سام بن نوح  [۳]. قومي از قبايل س
مي رسد. اين قوم در قرن دوازده قبل از ميالد مسيح به سرزمين هاي سوريه و 
شمال بين النهرين حمله بردند و بر دمشق و حلب دست يافتند. زبان منسوب 

به اين قوم را زبان آرامي گويند.
[۴]. مدرس بستان آبادي، محمد باقر، شهر حسين (عليه السالم)، ص ۱۰.

[۵]. همان.
[۶]. برگرفته از سايت پژوهشکده باقرالعلوم (عليه الّسالم).

ــود؛ کربال نيز،  ــت که به آن نينوا گفته مي ش [۷]. در منطقه کوفه، ناحيه اي اس
ــن داوود، األخبار الطوال، تحقيق:  ــت. الدينوري، احمد ب جزئي از اين ناحيه اس
ــن، ص ۲۵۱؛ طبري، محمد بن  ــيال، جمال الدي عامر، عبدالمنعم، مراجعه: ش
جرير، تاريخ األمم و الملوک (تاريخ الطبري)، تحقيق: ابراهيم، محمد ابوالفضل، 

ج ۵، ص ۴۰۸.
ــتان مسيحيان گفته  ــت. ناووس به گورس [۸]. َنواويس، جمع کلمه ناووس اس
مي شده است. پيش از فتوحات اسالمى، در زمين هاى حدود حرم امام حسين 
ــيحيان وجود  ــتانى به همين نام، ويژه مس ــالم)، نزديک نينوا، گورس (عليه الس

داشته است.
[۹]. برگرفته از سايت پژوهشکده باقرالعلوم (عليه الّسالم).

[۱۰]. تاريخ األمم و الملوک (تاريخ الطبري)، ج ۸، ص ۳۵۵ و ۳۵۶.
[۱۱]. حموي، ياقوت، معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۰۸.

[۱۲]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۴، ص ۲۲۲.
[۱۳]. همان، ص ۲۲۳.

[۱۴]. ر.ک: همان؛ معجم البلدان، ص ۲۰۸.
ــين (عليه السالم)، ص ۱۲؛  ــتان آبادي، محمد باقر، شهرحس [۱۵]. مدرس بس

برگرفته از پژوهشکده باقرالعلوم (عليه الّسالم).

مفهوم شناسي كــربال

شرحي بر اهميت زيارت 
در كالم ميرداماد(ره)

حجت االسالم والمسلمين مرتضي جوادي آملي

ــه آل  ــناد، محقق/ مصحح: مؤسس [۱۶]. حميرى، عبد اهللا بن جعفر، قرب اإلس
ــن محمد، کامل الزيارات ،  ــالم)، ص ۲۶؛ ابن قولويه، جعفر ب البيت (عليهم الس

محقق/ مصحح: امينى، عبد الحسين، ص ۲۶۹ و ۲۷۰.
[۱۷]. ابن قولويه، جعفر بن محمد، کامل الزيارات ، محقق/ مصحح: امينى، عبد 

الحسين ، ص ۲۶۹.
[۱۸]. صدوق، محمد بن على ، امالي، ص ۱۳۶. 

[۱۹]. کامل الزيارات ، محقق/ مصحح: امينى، عبد الحسين ، ص ۲۶۸.
[۲۰]. همان، ص ۲۷۱.

ــتان کربال، سه شهرستان به نام هاي کربال، السده الهنديه و عين تمر  [۲۱]. اس
دارد.

[۲۲]. حموي، ياقوت، معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۴۵؛ برگرفته از سايت کتابخانه 
تخصصي حج.

ــري، محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوک، تحقيق: ابراهيم، محمد  [۲۳]. طب
ابوالفضل، ج ۳، ص ۳۷۲ و ۳۷۳.

[۲۴]. منقري، نصر بن مزاحم، وقعه صفين، تحقيق: عبدالسالم، محمد هارون، 
ص ۱۴۱ – ۱۴۲.



5 ویژه نامه هفتگی
شماره ٤   |   سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

حس و حال اربعين و تفاوت زيارت اربعين از منظر شـما به 
چه صورت است؟

اين حس و حال چندان گفتني نيست و بايد آن را با تمام دل لمس 
کرد. بايد نفس عميق کشيد در اين حال و هوا و جاني دوباره گرفت. 
همين قدر بگويم که در آن زمان و در آن زمين، جهان ديگر و دوست 

داشتني تري مي بيني. مهرباني، هم گسترده تر است هم عميق تر.

 اين اجتماع عظيم از نگاه يك هنرمند چگونه است؟
ــت که در زندگي هنرمند شأنيت  هنر، بازتاب دهنده موضوعاتي اس
ــد، هنر  ــگرف تر باش خاصي دارند؛ هرچه اين موضوعات ژرف تر و ش

خلق شده تأثيرگذارتر است و ماندگارتر.
ــا و همراهي هايي که در اين اجتماع بي نظير رقم مي خورد  همدلي ه
ــت و هنرمند چه مي خواهد  از فوق العادگي هاي خاصي برخوردار اس

جز همين فوق العادگي.

نقش هنر در بيان رسال اصلي اين اتفاق بزرگ چيست؟
ــراي انعکاس اين رويداد  ــاخه هاي مختلف خود مي تواند ب هنر در ش
ــي کند؛ هر هنري در قالبي متفاوت و تأثيرگذاري خاص خود.  آيينگ
البته براي به معنا رسيدن نيازمند نگاهي همراه با تفکر است و هرچه 
ــمندتر و باريک بين تر باشند مي توانند تصويري  هنرمندان ما انديش

عميق تر و دقيق تر ارائه کنند.

اشعاري كه درباره اربعين سروده شده، به ويژه اشعار سال گذشته 
سوگواره عبرات را، چگونه ارزيابي مي-كنيد؟

ــعار به فراخور جهان فکري شاعران متفاوت است. برخي صرفا به  اش
تجليل مي پردازند و برخي تجليل و تحليل را درهم آميخته اند. البته 

صرف توصيف درست، اين حرکت عظيم نيز ارزشمند است؛ امري که 
شامل غالب آثار خلق شده بود. اما ارزشمندتر از آن، بيان هنرمندانه 
جان مايه اربعين است که با نگاهي برخواسته از انديشه عميق شيعي 
ــود. شايد اين ويژگي را فقط در چند اثر معدود مي شد  حاصل مي ش

مشاهده کرد.
بدون ترديد در سال هاي بعد و با گسترده شدن ابعاد اين اتفاق مبارک، 
آثار پوياتر و پاياتري در هنرهاي مختلف ازجمله شعر خلق و ارائه خواهد 

شد.

چگونه مي تـوان از اين اشـعار در ترويج فرهنـگ اربعين بهره 
گرفت و براي مخاطب عرضه كرد؟

ــت.  ــس از توليد خوب، نيازمند ارائه خوب نيز هس ــک اثر هنري پ ي
ــس خاص هرچه هم  ــاده، يک فيلم ويژه، يک عک ــعر فوق الع يک ش

زيبا باشند اگر به مخاطب خود نرسند الجرم تأثيرگذار نخواهند بود. 
ــب آثار هنري با هوشمندي خود هنرمندان  عرضه مناسب و متناس
ــود. ارائه درست هنر،  و حمايت مراکز هنري و فرهنگي محقق مي ش
ــت که اميدوارم هنرمندان و مسئوالن ذي ربط از آن  خود هنري اس

بي بهره نباشند.
ــانه هاي ديداري و نوشتاري، فضاي مجازي،  ــتفاده از ظرفيت رس اس
هيئات مذهبي، موکب هاي حسيني و ... مي-تواند بين آثار هنري با 
ــقان اين مکتب و راهيان اين مسير پيوند ايجاد کند. اين پيوند  عاش
هم براي زيارت-رفتگان اربعين حسيني و هم از زيارت بازماندگان از 
ــت و گستره زماني آن را فقط در ده روزه  تأثيري خاص برخوردار اس
ــه بزرگ براي تمامي  ــده تا اربعين نبايد محدود کرد. اين حماس مان

طول سال ما شيعيان حرف دارد. حرف هايي عزت ساز و ستم سوز.

شلوار  و  نداشته  پای  به  ه  چند  خوردم!  جا  است  مهسفرمان  که  فھمیدم  و  شد  ماشني  سوار  وقىت 
اربعني  در  رکبال  ازدحام  و  شلوغی  درباره ی  که  حرف ھاىي  مهه ي  و  رکدم  اه  ن تاخورده اش 

و  خن ھا  مي شد.  آرام   دمل  بیشرت  مي رکدم  اھش  ن بیشرت  چه  ھر  شد.  مرور  ذھ  در  دم  شنی 
رکدم  سعی  سفر  اول  مهان  از  باشم.  مهراھش  سفر  آخر  تا  داشمت  دوست  و  د  شريین  برامي  روحیه اش 

بت را وا ىم رکدم و  کالم ىم شدمي. انه ای سر  نزدیکش باشم و به ھر 

د ھنوز در  د که مهسفرم اوست. ھر چه  ىت اش برامي شريین  شلوغي مرز و پیاده روي ھاي اول سفر با مهه ی 
وقىت  نه!  یا  داشت  خواھد  ادامه  سفر  آخر  تا  راحتي  و  شريیىن  این  منی داسمت  و  ست  قدم  در  و  دمي  ایران  خاک 
و  عملیات  شب ھای  و  عمران  حاج  اعات  ار و  ىم گفت  ان  آزادسازی  از  ىم رفتمي  پیاده  ان  مرز  در 

ه و صلواتي ھدیه به آن ھا. انه ای ىم شد براي زن شدن یاد شھدا و فرستادن فا شھداي منطقه و 
روي  پیاده  شروع  تا  که  د  ا  ز و  راحت  در  آ اما  باشد  ت  ابتدا  شاید  چر  وی بر  شسته  مهسفري  داشنت 

بیشرت  و  د  ش  طبیعی  براميان  حضورش  گویی  و  منی رکدمي  حس  اويت  اصال  رکبال  مست  به  ف  از 
رفتمي و از حضورش لذت ىم بردمي. اینکه مدام انرژی می

و  دند  سفری  چنني  آرزوی  در  شھدا  چطور  که  ىم گفت  شريین.  و  د  درس  برامي  حرف ھایش 
چنني سیل جخعیت ىم رود به مست  تند و آخر  پر کشیدند. ىم گفت که اگر مسري باز ش و ای اشك ھا ر

کنارش  در  دوستانش  چطور  که  ىم گفت  شھدا.  خون  ربکت  جز  نیست  چیزي  چ  ھ حسني  رکبالي 
شرمن ي شھدایمي  ھر قد  که در  حسني گویان به زیارتش ىم رفتند. ىم گفت  جان مي دادند و حسني 

و سعي کنمي نایب الزیاره شان باشمي.
دم.  با خودم فکر مي رکدم اگر مهسفرم نبود آیا اینقدر در طول سفر به یاد زائران حقیقي رکبال مي 
آیا من  نیت مي رکدم که به نیابت از ھزاران ھزاران شھید اسالم و وط سالمي به سرور و ساالر 

ایید اي شھیدان  شھیدان بد یا نه؟! فکر مي رکدم که اگر مهراھش نبودم اینقدر با دوستامن «
خداىي» و «رکبال رکبال ما دارمي ىم آیمي» را مي خواندمي؟!

د اما در طول مسري و این ١٤٠٠ عمود ھر کسي که او را مي دید  ھر چند این فکرھا بیشرت براي من 
انه اي  حضورش  اصال  مي رکد.  رزمندگان  و  شھدا  از  یادي  و  مي شد  روبرو  فکرھا  این  با   

مي گرفت  کیلومرتي عصایش را  ھر چند  ريد.  خود ب به  جبھه ھا را  عطر  اینکه دل ھا  براي  د 
عراق  خاک  در  مقدس  دفاع  از  جلوه اي  و  یادگار  و  مي افتاد  راه  عصازنان  و  مي شد  بلند  چر  وی از  و 

و   ایراين ھا  نه  انبش  که  تبلیغي  مي رکد.  یلغ  نداشته اش  پاي  یك  مهان  با  را  اعتقادش  و  مرام 
اینکه  جالب تر  و  دند  آم  جھان  جاي  جاي  از  دند  زائراين  مهه ي  بلکه  دند،  وطنانش 

شیعیان عراقي چقدر با عزت و احرتام با او برخورد مي رکدند.
سم مان ام که اگر نبود من چقدر زیارمت فرق  حاال که سفر متام ش است و دارم این سطرھا را مي 

فکر  که  مي رکدم  اشتباه  سفر  ابتداي  در  چقدر  و  دم.  ش  رکبالىي  اصال  ار  ان و  مي رکد 
رکدم شلوغي رکبال و پیاده روي اربعني، جاي جانباز یك پاىي مثل او نیست!

این تاول است در کف پا یا جواھر استاي شوق پاربھنه که نامت مسافر است
اه شھر که فکر ظواھر استراھي شدي به مست رسیدن به اصل خویش دور از ن

شته در این جاده نادر استدل ھاي شست وشو ش و پاک يب مشار چشمي که تر ن
در این مسري سفره ی افطار حاضر استسري است گرچه چشم و دلت از رکامتش
اه  مقصد حرم شود ري جاده ىم شود آن دل که عابر استوقتي که در ن پا

کرتي آب جوش که در اصل شاعر استبا آب وتاب سینه زنان گرم قل قل است
ان لب طال پر و خاىل که مي شود ف

ھر بار گفته ام نکند چای آخر است
به بچه ها گفتم:  «از روش بپر�د که کث�ف نشه.» �ک پارچه سف�د بود. پهنش کرده بودند وسط جاده! «ال بد مال �کی از هم�ن 

موکب هاس که باد با خودش آورده.» داشت�م �کی �کی از روی پارچه می پر�د�م که �ه نفر بدو بدو اومد، دستمون رو گرفت و از 
روی پارچه ردمون کرد!

تازه فهم�دم که پارچه رو باد ن�اورده، مرد عرب کفنش رو ز�ر پای زائرهای اباعبداهللا عليه السالم پهن کرده بود ...

در گفتگو با سيد محمد جواد شرافت از شاعران آييني كشور مطرح شد:

برخي از اشعار سروده شده درباره اربعين؛
 بيان هنرمندانه جان مايه اربعين است 
كه با نگاهي برخواسته از انديشه عميق شيعي حاصل مي شود

سيد محمد جواد شرافت از شاعران 
ــور است که بيشتر  نام آشناي کش
ــي اش شناخته  ــاي آيين با شعره
ــورده»  ــاک باران خ ــود. «خ مي ش
نخستين مجموعه اشعار اين شاعر 
ــورد توجه واقع  ــيار م است که بس
ــت سال گذشته  شده است. شراف
دبير سوگواره «شعر عبرات» بوده و 
شناخت بسيار خوبي نسبت به شعر 
ــب کرده است. همين  اربعين کس
ــه درباره  ــه اي شد ک موضوع بهان
اربعين و شعر آن، با او گفت وگويي 

داشته باشيم.

مهسفر رکبالیی ام...
مد غفاري
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بخش اخبار  
� اخبار به روز عتبات عاليات

� آخرين اخبار و اطالعات مربوط به مراسم اربعين 
� آخرين اخبار مربوط به کميته هاي تخصصي اربعين 

�  آخرين اخبار آموزشي و فرهنگي اربعين 
� اخبار مربوط به ايام و ليالي و مناسبت هاي ويژه

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

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

ده ها  مقاله انگليسي در موضوع امام حسين و  اربعين
� مقاالت 

� مصاحبه ها
� سخنراني ها

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

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

بخش دانلود
قابليت دانلود نرم افزارهاي تخصصي، اپليکيشن هاي تخصصي اربعين

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

� گالري صوتي
� گالري فيلم و کليپ

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

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

اربعين و امام حسين
ادعيه و زيارات  : 

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

ــاي مطهر و مقدس و راههاي رسيدن به عتبات  راهنما و نقشه حرم ه
مقدسه 

اماكن مقدسه : 
ــجد کوفه و .....با استفاده از  ــه معرفي اماکن مقدسه کربال، نجف، مس ب

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

جريانات تاريخي مخصوصا عاشورا و اربعين مي باشد. 

با توجه به حضور ميليونى زائران اربعين از سراسـر دنيا 
و ظرفيت هايى كـه وجود دارد، به نظر شـما مهم-ترين 
مواردى كه اين مراسم را تهديد مي كند و راه مقابله با اين 

تهديدات چيست؟
ــيني (عزاداري) با تهديداتي مواجه شده است.  شعائر حس
ــا االن با تهديدات مواجه  ــال زيارت اربعين هميشه و ت مث
ــدات مي خواهد از اهميت و استمرار آن  است و اين تهدي
ــدف از مکانيزم و  ــن براي رسيدن به اين ه بکاهد. دشم
ــاده كرده و تاسرحد قتل و  وسايل بي رحم و مهلک استف
انفجار در بين زوار پيش رفته است. اضافه-بر اين اقدامات، 
ــار منحرف را در  ــک و نشر شبهات و تزريق افک ايجاد ش

برنامه خود دارد.
راه مقابله با دشمن، بيداري کامل، بر حذر بودن از دشمن، 
ــال است که مانع اجرايي  ــاد بر مکانيزم امنيتي فع و اعتم
ــدن اين اهداف شوم و مانع از آسيب رساني به زوار شود  ش
و ضررشان را به خودشان برگرداند؛ از جهت ديگر کارهاي 
فرهنگي- فکري صحيح كه از هر شائبه دور باشد و تعليم 
ــداري وجداني، برگرفته از بيانات گهربار  فرهنگ واليت م
ــت -که اين به تنهايي ضامن است. ازجمله کارهاي  اهل بي

ديگر دفاعي، کار رسانه اي متقابل است.

صدها هزار زائر از ايران در اين مراسم شركت مي كنند. به 
نظر شما چنين حضورى چه پيامدهايى در بعد فرهنگى و 

اجتماعى عراق مي تواند داشته باشد؟
ــت که بين مردم ايران و عراق مشترکات زياد   شکي نيس
ــوع و عميق و اصيلى وجود دارد که نفوذ و ريشه در  و متن
اعماق افراد از قرن ها و نسل ها پيش دارد و زماني که روابط 
با اين اوصاف و کيفيت باشد حتما در جميع جهات داراي 
ثمرات بزرگ و مبارک است. در زمان حال، اين مطلب در 
بعضي از مصاديق و مسائل اجتماعي و فرهنگي و دفاعي 
وجود دارد که بايد اين مسئله حفظ شود و آموزنده بودنش 
ــود. البته اين  ــل و مراکز فکري رسانده ش ــه تمام وساي ب
ــت و از آن براي ايجاد  موضوع براي بعضي خوشايند نيس
ــه انداختن بين دو ملت استفاده مي کنند. اينجاست  تفرق
که اهميت کار فرهنگي ظاهر مي شود. بايد حقايق توضيح 
داده شود و واقع امر و آنچه در پشت اين امور پنهان است 

بيان شود.

باتوجـه به حضـور ميليونى زائـران اربعين حسـينى از 
كشـورهاى مختلـف، زائـران ايرانى با چه مشـكالت و 
آسيب هايى مواجه هستند؟ براى كاهش اين آسيب ها چه 

توصيه اى داريد؟
ــر واضح است که امکانات مورد نياز زوار هرسال بيش تر   پ
ــر گران قدر از هر  ــه بايد مايحتاج زائ ــوع مي شود ک و متن
کشوري که باشد تأمين شود. ما در قالب موکب و هيئت 
ــد مايحتاجش را تهيه  ــاده کرديم تا زائر بتوان ــا را آم اينه
ــوس همگان است. خدا  ــئله مشهود و ملم کند و اين مس
را شکر مي گوييم که مشکل يا موانع مهم و دست وپاگير 
ــت. البته همه اينها به فضل عنايت  تا حاال ثبت نشده اس
خداوند، انفاس مطهر امام حسين (ع)، همت و همکاري و 

برنامه ريزي و الفت بين زوار است که همه را به مراتب بلند 
از ايثار و جان فشاني مي رساند. اين در صورتي ميسر است 
ــه در هنگام مواجهه با مشکالت با ديد اداي واجب نگاه  ک
ــالم در جوي مملو از  کنيم که محبان اهل بيت عليهم الس

الفت و ايثار از انجام آن لذت مي برند.
ــل نيروهاي اطالعاتي و پزشکي و   البته گروه هايي ازقبي

ــه روزي مشغول خدمات- مبلغان ديني به صورت شبان
رساني هستند که در رويارويي با مشکالت آنها 

را مالحظه و جلوي انتشار آنها را مي گيرند.

با توجه به حضور ميليونى عاشـقان 
حسـينى، آثار و پيامدهاى جهانى 

اين حركت عظيم چيست؟
ــت که اين زيارت داراي  شکي نيس
فوايد و آثار و برکات زيادي است که 
ــز عقيده حق و فکري  قبل از هر چي
ــل را بروز مي دهد که مؤمنان به  اصي
سبب آن با عزمي راسخ راهي زيارت 

مي شوند.
البته اين باتوجه به تعدد فرهنگ ها، 
ــا، و گرايش ها نشان از محبت  مزاج ه

ــه بين مردم است و ارج نهادن به  و عاطف
ــين (ع)، که با جان فشاني، ايثار و  نهضت مبارک امام حس
ــان و مايملک خود براي دفاع از عقيده و حقيقت  دادن ج

روح انساني قيام مي کند. 
ــتند  ــردم با تمام اختالفاتي که دارند داراي قدرتي هس م
ــود در ميدان دفاع از  ــه هر وقت اقتضاي امر حاصل ش ک
ــب اعتماد به نفس و  ــات حاضرند. اين حرکت سب مقدس
شناخت قدرت ذاتي انسان ها مي شود و فضايل اخالقي و 
مقدمات ساخت يک جامعه سالم مبتني بر عاطفه در مسير 

اين زيارت رقم مي خورد.

حفظ و صيانـت از فرهنگ اربعين نزد شـيعيان حياتى 
است، حضرت عالى چه توصيه هايى به مردم ايران در اين 

زمينه داريد؟
مردم ايران به علت فرهنگ واليي که دارند داراي امتيازاتي 
ــل و همکاري کردن  ــتند؛ لذا مقتضاي اين امر تحم هس
ــت که اين امر به وضوح ديده مي شود. بر  ديگران با آنهاس
همه زائران الزم است به تمام بيانات صادره از اداره کنندگان 
مراسم توجه کنند؛ اين به نفع همه زوار مي باشد. بر همه 
ــد و طبق آن چه تعريف  ــت که خويشتن دار باشن الزم اس
شده عمل کنند تا هم زوار و هم اماکن مقدسه در صحت 

و سالمت کامل بمانند.

باتوجه به اهميت موضوع و جايگاه عالمان دينى، به نظر 
شـما نقش علما و نخبگان در حفظ و تعالـى و برگزارى 

باشكوه تر مراسم اربعين چيست؟
ــام، مبلغين و  ــت مراجع عظ ــرام به ساح ــا تقديم احت ب
ــه در امر ارشاد و  ــرم؛ از آنها خواهانيم ک ــان محت سخنران

موعظه و نصيحت زوار همکاري بفرمايند. توليت آستان 
ــر کتابچه، مجله،   ــه شروع به نش ــد سالي است ک چن
كليپ هاى صوتى و پالکاردهاي ارشادي در زمينه عقايد 
ــه نموده تا از اين فضاي معنوي استفاده کند و با  و فق
توجيه صحيح زوار، به بيان اسالم اصيل و فکر سالم و 

جواب اشکاالت و شبهات بپردازد.

در جامعه امروزى هنر و رسـانه جايـگاه ويژه اى دارد. به 
نظر شـما اهل هنر و رسانه چه نقشى در شناساندن اين 

فرهنگ غنى به جهانيان دارند؟
تبليغات، رسانه، و اصحاب رسانه و هنر که ملتزم و دين دار 
ــد در استفاده از اين فضا تأثير زيادي خواهد داشت؛  باشن
ــون اين تجمع در نوع خود بي نظير است و در غير اين  چ

زيارت هيچ فرصتي براي چنين تجمعي نيست.
 ناگفته نماند که رسانه و اصحاب هنر که خودشان ملتزم 
و به دور از گرايشات سياسي باشند، تأثير مهمي در نفوس 
ــجم بزرگ  ــردم دارند. اين تجمع، يک نوع تجمع منس م

تبليغي است که خداوند به شيعيان عنايت فرموده است.

سياست هاى اعالم شدة «كميته فرهنگى آموزشى ستاد 
مركزى اربعين» در عراق عبارتند از: احترام به حاكميت 
عراق، تقويت مرجعيت دينى، تكريم مردم عراق به عنوان 
ميزبان، تكريم نيروهاى مسـلح به ويژه حشـد الشعبى. 
باتوجه به اين سياست ها نظر جناب عالى نسبت به اساس 
اين كليات چيسـت؟ هم چنين بـراى اجرايى كردن اين 

سياست ها چه اقداماتى بايد انجام داد؟
ــده نگه داشتن اين مراسم  آنچه از کميته اربعين براي زن
صادر شده بعضي از آثار و برکات اين زيارت را بيان مي دارد. 
اين کميته با اين کارها مي تواند مرجعيت را در امر تبليغ و 
ارشاد اين تجمع ميليوني بزرگ کمک کند، فرهنگ سازي 
ــاع از وطن و مقدسات را در  ــد، روح وطن دوستي و دف کن
ــائل اجتماعي را به مردم ياد  نفوس مردم زنده کند، و مس
بدهد. هر کس در اين زيارت همکاري کند زحماتش قابل 

تقدير و تشکر است.

در گفتگوي اختصاصي خبرنگار هفته نامه اربعين با جناب آقاي « سيد جعفر الموسوي» توليت آستان مقدس حضرت امام حسين (ع) مطرح شد: 
شيعيان در طول تاريخ با برگزاري مراسم هايي نظير اربعين حسيني

 واليت مداري و اطاعتشان از اهل بيت(ع) را 
به نمايش گذاشتند

ویژه نامه هفتگی
کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

مه را به مراتب بلند 
صورتي ميسر است 
يد اداي واجب نگاه 
الم در جوي مملو از 

العاتي و پزشکي و 
شغول خدمات-

الت آنها 
ند.

موعظه و نصيحت زوار همکاري بفرمايند. توليت آستان 
ــر کتابچه، مجله،   ــه شروع به نش ــد سالي است ک چن
كليپ هاى صوتى و پالکاردهاي ارشادي در زمينه عقايد 
ــه نموده تا از اين فضاي معنوي استفاده کند و با  و فق
و  اصيل و فکر سالم توجيه صحيح زوار، به بيان اسالم

جواب اشکاالت و شبهات بپردازد.

فر الموسوي» توليت آستان مقدس حضرت امام حسين (ع) مطرح شد: 
مراسم هايي نظير اربعين حسيني

ري و اطاعتشان از اهل بيت(ع) را 
به نمايش گذاشتند

طي حکمي ، مدير کل صدا و سيماي مرکز ايالم 
ــتند  ــه اطالع رساني و مس ــوان رييس کميت بعن

سازي اربعين حسيني منصوب شد . 
ــروي مدير کل  ــالم ، طي حکمي دکتر شي ــدار اي استان
صدا و سيماي مرکز ايالم را بعنوان رييس کميته اطالع 

رساني و مستند سازي اربعين حسيني منصوب کرد.
ــه اهميت برگزاري  ــد آمده است:نظر ب در حکم مرواري
مراسم باشکوه اربعين حسيني و تردد ميليوني زاِئرين ابا 
عبداهللا الحسين (ع) و عتبات عاليات از مرز بين المللي 

مهران ،شما را به  اين  عنوان منصوب مي نمايم.

ــه کميته اطالع  ــه گزارش روابط عمومي صداوسيماي مرکز يزد،  اولين جلس ب
رساني ستاد اربعين استان يزد با مسئوليت صدا و سيماي استان تشکيل شد و 
در اين نشست راهکارهاي الزم براي اطالع رساني الزم و به موقع مراسم اربعين 
بخصوص از مراحل ونحوه ثبت نام اخذ رويداد حرکت کاروانها واسکان زايران بررسي 

شد.
نکات  ــن  مهمتري
ــده  ش ــرح  مط
ــت  نشس اين  در 

عبارتند از: 
ــت  ــوه ثب  ١- نح
نام زائرين استاني 
ــد  روادي ــذ  اخ و 
اطالع  ــردم  م به 

رساني شود.
٢-درباره مرزها و 
امكانات ارائه شده و امنيت آنها ، فعاليت كميته هاي اربعين ، معرفي مقامات پاسخگو 
ــئول در اين زمينه به مردم اطالع رساني شود.٣- مرجع مشخصي براي دريافت  و مس
ــال هاي مجازي به مردم معرفي  ــات اخبار مراسم اربعين از جمله سايت يا كان اطالع
شود . ٤- با توجه به شروع فصل مدارس در ايام اربعين سال جاري ، آموزش و پرورش 
ــواده هاي آنها اطالع رساني الزم را داشته باشد.٥-  از ظرفيت  ــه دانش آموزان و خان ب
ــكل هاي مذهبي در اطالع رساني اين  ــس ديني روحانيون ، مداحان و ساير تش مجال

مراسم بهره گرفته شود و ...

انتخاب مدير كل صدا و سيماي مركز ايالم
 بعنوان رييس كميته اطالع رساني
 و مستند سازي اربعين حسيني

برگزاري جلسه
 كميته اطالع رساني ستاد اربعين استان يزد

معاون فرماندار آبادان خبر داد:
فعال سازي ستاد اربعين در آبادان و تشكيل 9 كميته 

ــاون برنامه ريزي و عمراني  مع
ــاره به  ــادان با اش ــدار آب فرمان
فعال سازي ستاد اربعين از تشکيل ۹ 

کميته در اين ستاد خبر داد. 
ــروز سه شنبه  ــا حقيقت ظهر ام رض
در جلسه هماهنگي ستاد اربعين در 
محل سرسراي اجتماعات فرمانداري 
آبادان اين کميته ها را شامل امنيتي 
فرهنگي  انتظامي)،  (نيروي  انتظامي 
و آموزي (سازمان تبليغات اسالمي)، 
اطالع رساني و مستند سازي (صدا و 

سيما)، اسکان و تغذيه (ستاد عتبات عاليات)، 
ــه آزاد  ــات شهري منطق ــت (خدم زير ساخ
اروند)، اعزام (کارگزار حج و زيارت)، بهداشت 
ــي آبادان)،  ــت (دانشکده علوم پزشک و سالم
امداد و نجات (هالل احمر) و اطالعاتي (اداره 

اطالعات) نام برد.
ــودن موکب هاي  ــر مردمي ب ــا تاکيد ب وي ب
پذيرايي از زائران امام حسين(ع) افزود: سعي 
ــجم  ــک برنامه ريزي خوب و منس داريم با ي
ــول و در خور شاني به زائران  خدمات قابل قب

اباعبداهللا الحسين ارائه کنيم.

ــزي و عمراني فرماندار آبادان  معاون برنامه ري
ــار مي رود هيئتهاي مذهبي  اظهار کرد: انتظ
ــور خودجوش به  ــون سال گذشته به ط همچ
ــو از همدلي  ــد و در فضايي ممل ميدان بياين
ــي به زائران  ــل در جهت خدمات رسان و تعام

بکوشند.
حقيقت با تاکيد بر لزوم رعايت يکسري اصول 
ــه ريزي ها تصريح کرد: امنيت زائران  در برنام
ــائل رفاهي بايستي به شکل ويژه  در کنار مس

مورد توجه قرار گيرد.
ــل و هماهنگي داخلي و  وي يادآور شد: تعام
خارجي(خارج شهرستان) در اجراي برنامه ها، 

ــادي در انجام  ــت جه ــود مديري وج
ــا و رعايت اصل پاسخگويي  برنامه ه
ــئوليتها مورد  در مقابل وظايف و مس

تاکيد است.
معاون برنامه ريزي و عمراني فرماندار 
ــه به اصل هم  ــادان همچنين توج آب
ــي و استفاده از تمام ظرفيتهاي  افزاي
ــي، خود ارزيابي  دستگاه هاي اجراي
ــام شده و  ــاي انج ــه کاره ــبت ب نس
ــات گذشته براي  ــاده از تجربي استف
ــر اصول قابل  ــد را از ديگ سال جدي
ــت اندرکاران  ــت و پرداخت از سوي دس رعاي

ستاد اربعين خواند.
حقيقت گفت: اداره سازمان تبليغات اسالمي 
ــتي  به عنوان متولي هيات هاي مذهبي بايس
ــا هدف فعال  ــي هيات ها را ب ــار سازمانده ک
سازي موکب ها در زمان مقرر به انجام برساند.

وي نقش نظارتي و هماهنگ کننده فرمانداري 
ــد و افزود:  ــن زمينه را يادآور ش ــادان در اي آب
ــام توان در  ــان هاي مختلف شهري با تم ارگ
ــک به موکب ها  ــه خدمات رساني و کم زمين

اقدام کنند.

اىي (ره): مرحوم عالمه ش 
زیارت به طریق منقول کند
 و قول«السالم علیك» اکيف است.

تھدان، حاضر شدن  بعضي از 
ا را اکيف مي دانند. در آ
(جامع عباسي، ص ١٦٧)

ــدار امام  در دي
جمعه مشهد و 
ــت آستان  تولي
رضوي  ــدس  ق
عتبه  توليت  با 
حسيني مسايل 
اربعين  ــران  زائ
در  ــيني  حس
ي  ــا ه بخش 
تغذيه  اسكان، 
ــل و نقل  و حم

بررسي شد.
 آيت اهللا علم الهدي نماينده ولي فقيه و امام جمعه مشهد 
و حجت االسالم والمسلمين رئيسي توليت آستان قدس 
رضوي با سيد جعفرالموسوي توليت آستان مقدس امام 
حسين(ع) كه به مشهد سفر كرده است مالقات و گفتگو 
ــه مدير كل عتبات سازمان حج  ــد. در اين ديدار ك كردن
وزيارت، نماينده بعثه مقام معظم رهبري و سرپرست حج 
و زيارت استان خراسان رضوي نيزحضور داشتند درباره 
ــهيالت مناسب براي مشتاقان سفربه عتبات  ايجاد تس
ــه با شكوترمراسم  ــات و راهكارهاي برگزاري هرچ عالي

اربعين حسيني گفتگو شد.
ــايل  ــيني به برخي مس ــن ديدار توليت عتبه حس در اي
ــه تأمين  ــيني ازجمل ــزرگ اربعين حس ــي ب گردهماي

در  زائران  نيازهاي 
بخش هاي پذيرايي 
و اسكان اشاره كرد 
ــن امر  ــزود: اي و اف
ــالش همگاني را  ت

مي طلبد.
ــد  سي

ــوي  لموس ا جعفر
ــه  ــه ب ــزوم توج ل
ــل  حم ــوع  موض
ونقل زائران به ويژه 
ــد و تصريح كرد:  ــه وطن را يادآور ش هنگام بازگشت ب
ــراي رفاه حال  ــترهاي الزم ب مديريت قوي و ايجاد بس
زائران ضروري است. در اين جلسه راهكارهاي كمك به 
ــد كه در اطراف بارگاه  ــران گم  شده، مطرح و قرار ش زائ
ــين (ع) فضايي براي گمشدگان ايراني  ملكوتي امام حس

پيش بيني شود.
آقاي محسن نظافتي مديركل عتبات سازمان حج وزيارت 
ــاره به مشكل اسكان زائران در  ــز در اين مالقات با اش ني
ــيني به ويژه در شهرهاي كربال و نجف  ايام اربعين حس
ابراز اميدواري كرد كه براي حل اين مشكل با همكاري 
اعتاب مقدسه در عراق راهكارهاي مناسب انديشيده شود 
و با هماهنگي و كمك دولت و خيرين شاهد حضور روز 

افزون زائران در عتبات عاليات باشيم.

در ديدار امام جمعه مشهد و توليت آستان قدس رضوي با توليت آستان مقدس حضرت امام حسين(ع) مطرح شد:

۱

تأكيد بر برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم اربعين



7 ویژه نامه هفتگی
شماره ٤   |   سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

ــتين جلسه برنامه ريزي کميته  به گزارش پايگاه االربعين، نخس
فرهنگي و آموزشي اربعين حسيني ايالم چهارشنبه ٦ مرداد ماه 
با حضور حجت االسالم و المسلمين علي پروانه مسئول امور روحانيون 
ــدي شريف تبار  ــري، حجت االسالم محمد مه ــه مقام معظم رهب بعث
عزيزي مسئول هماهنگي کارگروه کميته فرهنگي اربعين کشور، حجت 
االسالم محمد فتاحي رييس کميته فرهنگي و آموزشي اربعين حسيني 
ايالم و حجت االسالم رستمي معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در 

سازمان تبليغات اسالمي ايالم برگزار شد.
ــليت  ــه، حجت االسالم محمد فتاحي ضمن عرض تس در ابتداي جلس
ــادق (ع)، از زحمات تمامي همکاران  فرارسيدن شهادت امام جعفر ص

ــيني در کشور تقدير و  ــزاران ستاد برگزاري مراسم اربعين حس و کارگ
تشکر نموده و همدلي و اتحاد تمامي عزيزان در مجموعه را در پيشبرد 

مسائل موثر دانستند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمين علي پروانه مسئول امور روحانيون 
بعثه مقام معظم رهبري ضمن اشاره به تجربيات خدمات ارائه شده در 
مرز مهران در اربعين سال گذشته افزود: در اربعين امسال نيز با استفاده 
ــاري ارگانها و سازمانها و تشکلهاي  ــات سال گذشته و با همک از تجربي
مذهبي با ارائه خدمات فرهنگي در مرز مهران سهمي ناچيز در خدمت 

رساني به زائرين عتبات عاليات خواهيم داشت.
ــان تبليغات اسالمي بر  ــتقيم سازم وي همچنين عالوه بر نظارت مس
ايستگاه هاي صلواتي بر اجراي طرح ياوارن معنوي، توليد و ساماندهي 
ــه اعزام مبلغ و  ــد محتواي مناسب، توجه ب ــوالت فرهنگي، تولي محص
ــري از فعاليتهاي فرهنگي در  ــن حمايت بعثه مقام معظم رهب همچني

مرز مهران تاکيد کرد.
مسئول امور روحانيون بعثه مقام معظم رهبري با اشاره به اينکه کميته 
فرهنگي و آموزشي اربعين حسيني مهمترين وظيفه را در امر برگزاري 
ــت بيشتر اين کميته در  ــيني دارد، خواستار فعالي مراسم اربعين حس

مراسم اربعين حسيني شد.
در پايان جلسه، کليه مسائل، موضوعات و طرحهاي پيشنهادي مطرح و 
مورد نقد و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد در جلسات آتي نيز پيگيري 
هاي الزم در خصوص روند پيشرفت اقدامات انجام يافته صورت پذيرد 

سومين جلسه ستاد اربعين استان فارس 
با حضور مقامات استان فارس و مسئولين 
کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي حسيني، 

در استانداري شيراز برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، جلسه 
ستاد اربعين حسيني با حضور مقامات استان 
ــئولين کميته فرهنگي آموزشي  فارس و مس

ستاد مرکزي حسيني بر گزار گرديد.
ــه که به رياست مهندس رستمي  در اين جلس
معاون استاندار تشکيل شد، مسائل و موضوعات 

اربعين ٩٥ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ــه حجت االسالم و المسلمين  در ابتداي جلس
ــي از اقدامات انجام  ــي گزارش حاجي ابراهيم
ــي آموزشي و نحوه  ــه در کميته فرهنگ گرفت
ــي و ياوران معنوي  تشکيل کميته هاي استان

اربعين به حاضرين ارائه نمودند.
ــيم کار و سياست  حاجي ابراهيمي نحوه تقس
ــي اربعين را بر اساس  هاي آموزشي و فرهنگ
ــت هاي کلي، ترسيم  دستورالعمل ها وسياس
ــورت گرفته در استان  نموده و از تالشهاي ص

فارس تقدير و تشکر کردند.
ايشان در ادامه با تبيين سياست هاي فرهنگي 
اربعين در سال جاري بر حمايت از دولت عراق، 
ــأن و مقام مرجعيت ديني  دقت و توجه به ش
ــردم عراق تأکيد نموده  و احترام به ميزباني م

ــدأ را در راه تحقق اين  ــرد آموزش از مب و راهب
سياست ها مؤثر دانستند.

مسئول کارگروه ياوران معنوي کميته فرهنگي 
ــا توجه به  ــالم داشت: ب ــن اع ــي اربعي آموزش
ــاجد  اينکه روحانيون و طالب در مراکز و مس
ــور دارند و  ــاي مختلف مردمي حض و پايگاهه
ــره از موثرترين شيوه  ــه چه ــوزش چهره ب آم
ــي بخشي مي  ــازي و آگاه ــاي فرهنگ س ه
ــد؛ ضروري است تا کليه متوليان فرهنگي  باش
ــلمين  استان با اشراف حجت االسالم و المس
ــئول كميته فرهنگي و آموزشي  شريفاني(مس
استان فارس و مسول دفتر نمايندگي بعثه در 
استان) و همکاري حجت االسالم والمسلمين 
ــاوران معنوي در منطقه  اخويان(رابط طرح ي
ــه آموزش روحانيون و مبلغين اقدام  ۵) ابتدا ب

ــوده و در مرحله بعد آموزش عمومي شروع  نم
شود. 

ــوالت فرهنگي  ــن برخي از محص وي همچني
تهيه شده در کميته فرهنگي-آموزشي اربعين 
اعم از جزوات؛ نرم افزارها؛ بروشورها؛ پوسترها 
ــي مصوب را معرفي نموده  و ديگر اقالم تبيلغ
ــا توجه به متناسب بودن  و اعالن داشت که ب
اين محصوالت با سياست هاي فرهنگي ستاد 
مرکزي اربعين الزم است دستگاه هاي فرهنگي 
ــوارد جهت امور فرهنگي  ــا از اين گونه م صرف

مرتبط با اربعين استفاده نمايند. 
ــه نظرات خود را  در ادامه افراد حاضر در جلس
در موضوعات مختلف فرهنگي، آموزشي، حمل 
و نقل، امداد، پشتيباني، امنييتي، خبر ورسانه 

ارائه نمودند.

در آستانه ميالد حضرت معصومه سالم اهللا عليها تصميم گرفته 
شد گفت و گويي با محمود پارچه باف، رييس هيات امناي موکب 
حضرت معصومه سالم اهللا عليها در کربال داشته باشيم. در زير اين 
گفت و گوي کوتاه را با هم مي خوانيم:

درباره موكب حضرت معصومه سالم اهللا عليها توضيحي بفرماييد.
اين موکب با عنايت حضرت معصومه عليها سالم از سال ٩٣ فعاليت خود را 
آغاز کرده است. اين موکب از جمله موکب هاي ثبت شده در کربالي معلي 
مي باشد که بر مبناي کمک هاي مردم شريف استان قم شکل گرفته و با 

نام مبارک کريمه اهلبيت حضرت معصومه سالم اهللا عليها برپا مي شود.

هدف از برپايي اين موكب چيست؟
ــيني داير شده  اين موکب براي پذيرايي و اسکان از زائران اربعين حس
اما هدف اصلي هيئت امناي موکب حضرت فاطمه معصومه (س) انجام 
ــيني است و با توجه به تجربياتي  کارهاي فرهنگي در ايام اربعين حس
ــرد فعاليت ها نظام مند و  ــن سال ها داشتيم سعي خواهيم ک که در اي
ــد کميته امداد و درمان؛  ــذار باشد. کميته هاي ديگري هم مانن تاثيرگ
حفاظت؛ پشتيباني و تبليغات نيز در موکب شکل گرفت که با توجه به 

نياز به زائران خدمت رساني مي کردند.

فعاليت هاي فرهنگي موكب حضرت معصومه به چه صورتي است؟
ــاي افزايش اقدامات فرهنگي در ايام اربعين حلقه هاي معرفت  در راست
با حضور طالب و روحانيون برجسته و مبلغ در موکب برگزار مي شد و 

مراسم هاي مختلف عزاداري و معرفي نيز در محل موکب برپا مي شود. 
ــت ثبت رسمي موکب  ــي که در سال ٩٤ صورت گرف ــات خوب از اقدام
ــه معصومه(س) در کربالي معلي بود که باعث شد براي  حضرت فاطم
ــزاداري موکب در عصر اربعين به سمت حرم مطهر  ــن بار هيئت ع اولي

امام حسين(ع) حرکت کند.

ظرفيت موكب و ميزان خدمت رساني به زائران چه مقدار بود؟
ــال اول شکل گيري موکب امکان اسکان زائران وجود نداشت اما  در س
ــم شدن امکانات بيش از دو هزار زائر در موکب  ــال گذشته با فراه از س
اسکان يافتند. در مدت ٨ روز برپايي موکب در سال گذشته، به بيش از 
١١٠ هزار زائر خدمت رساني شد. چيزي حدود ١٠ تن وسيله و برخي 

از تجهيزات با ده کاميون به کربال ارسال شد.

هزينه هاي موكب چگونه تامين مي شود؟
سال گذشته نزديک به ۴۰۰ ميليون تومان براي موکب حضرت فاطمه 
ــه(س) در کربالي معلي هزينه شد که البته تمامي اين مبلغ از  معصوم

محل کمک هاي مردمي بوده است.

براي اربعين پيش رو چه برنامه اي داريد؟
ــات بهتر و بزرگتري  ــن سال برپايي موکب اتفاق ــه در دومي خوشبختان
نسبت به سال نخست رخ داد و اميدواريم در اربعين آينده هم به همين 
صورت موکب برپا شود و شاهد پيشرفت هاي بيشتر در کارها و خدمت 

رساني بهتري براي زائران باشيم.

ــوي اربعين در  ــاوران معن ــرح ي ــط ط راب
منطقه٥ کشور، از آغاز فعاليت روحانيان با 
تجربه در حوزه عتبات عاليات به عنوان رابطان 

اين کارگروه در منطقه٥ کشور خبر داد.
.حجت االسالم محمدعلي اخويان، رابط طرح 
ــن در منطقه٥ کشور، از  ياوران معنوي اربعي
ــروه خبر داد و  ــدن رابطان اين کارگ فعال ش

ــور شامل استان  ــار داشت: منطقه ٥ کش اظه
ــارس، اصفهان،  کهگيلويه و بويراحمد  هاي ف
ــه خوشبختانه استقبال  ــر مي شود ک و بوشه

خوبي در اين استان صورت گرفت.
ــاوران معنوي  ــان کارگروه ي ــش رابط وي نق
ــد و اظهار داشت:  ــيار موثر خوان اربعين را بس
هماهنگي و راهبري آموزشها و اطالع رساني 
ــان از مهم ترين برنامه هاي ياوران  به مخاطب
ــزان با  ــه اين عزي ــت ک ــن اس ــوي اربعي معن
ــي ـ آموزشي ستاد  هماهنگي کميته فرهنگ

اربعين کشور فعاليت مي کنند.
ــت االسالم اخويان با بيان اين که رابطان  حج
ــوي اربعين از روحانيون  ــروه ياوران معن کارگ
ــات و مراسم  ــوزه عتبات عالي ــه در ح باتجرب
ــد، افزود: در  ــيني انتخاب شده ان اربعين حس
ــان فارس  ــن کارگروه در است ــال حاضر اي ح

تشکيل شده است که در همين زمينه جلسه 
اي با برخي از روحانيان برگزار شد و قرار شد 
که فعاليت آن ها به صورت رسمي آغاز شود.

ــم اينک محتواي آموزش در  وي ادامه داد: ه
اختيار اين گروه از روحانيان قرار گرفته است 
ــاجد، مدارس و  ــا از طريق پايگاه مس و آن ه
ــي در مناطق مختلف  ــز علمي و فرهنگ مراک
ــزام آماده مي کنندو  ــور زائران را براي اع کش
فرهنگ سازي، فضا سازي و افزايش شناخت 
ــارت از مهم ترين برنامه  ــران با موضوع زي زائ

هاي اين عزيزان است.
ــط طرح ياوران معنوي اربعين در منطقه٥  راب
ــذاري ائمه  ــوراي سياستگ ــت: ش کشور، گف
ــي و مرکز  ــان تبليغات اسالم ــه، سازم جمع
ــا کارگروه ياوران  ــاجد ب رسيدگي به امور مس

معنوي همکاري دارند.

پذيرايي از زائران حسيني
 در موكبي به نام كريمه اهل بيت(س)

برگزاري اولين جلسه هماهنگي طرح ياوران اربعين كميته فرهنگي آموزش در ايالم

نخستين جلسه برنامه ريزي كميته فرهنگي و آموزشي اربعين حسيني در ايالم
 با محوريت طرح ياوران اربعين برگزار شد

سومين جلسه اربعين استان فارس برگزار شد

حجت االسالم اخويان اعالم كرد؛

رابطان كارگروه ياوران معنوي اربعين
 در منطقه 5 كشور فعال شدند

ــالم)،  ــيني(عليه الس ــزرگ و مردمي اربعين حس همايش ب
ــدار و عظمت  ــل تجمع و نمايش اقت ــي است که مح ساليان
ــده و اين مهم،  ــالم) ش ــروان مکتب اهل بيت(عليهم الس پي
ــري مي يابد. حضور خيل عظيم محبان  هر سال شکوه بيشت
ــان زيارت اربعين حضرت  ــالم) و مشتاق اهل بيت(عليهم الس
ــين(عليه السالم) از ايران اسالمي و ساير کشورهاي  امام حس
ــوي را ايجاد کرده و مي طلبد  ــان، فرصت هاي ناب و معن جه

برنامه ريزان از آن فرصت ها، نهايت بهره برداري را نمايند. 
يکي از برنامه هايي که براي زائران و حاضران در مراسم عظيم 
ــيني(عليه السالم) الزم است تدارک و اجرا شود،  اربعين حس
ــاي آموزشي و فرهنگي جهت ايجاد آمادگي روحي و  برنامه ه
ــه اين سفر چشم گير است. از آنجا که  معنوي قبل از اعزام ب
ــافران اربعين از افرادي هستند که به دفعات اين  زائران و مس
ــت کم سفر به عتبات  ــر معنوي را تجربه کرده اند يا دس سف
ــراه دارند، آموزش در  ــات را در اندوخته هاي خود به هم عالي
ــيني(عليه السالم) نه به معناي آموختن  موضوع اربعين حس
ــادآوري، تأکيد و ارتقاي  ــته ها، که به معناي توجيه، ي نادانس
سطح دانشي، بينشي و رفتاري زائران حضرت اباعبداهللا(عليه 

السالم) است.
ــي، عمدتًا فرهنگي  ــل رويکرد مباحث آموزش ــه همين دلي ب
ــير  ــافران اين مس و برآمده از تجربيات سفرهاي متعدد مس
ــي و اطالع رساني در اين خصوص است و سعي مي شود  نوران
ــوا»، همچنين  ــد محت ــرت در تولي ــرآن و عت ــت ق «محوري

«جنبه هاي اطالع رساني در ارايه محتوا» رعايت شود.
در اربعين سال جاري نيز و بر اساس بازخوردهاي صورت گرفته 
از برنامه هاي سال هاي گذشته و احساس نياز به بهبود کيفي 
و معنوي مسافران اربعين، «برنامه جامع آموزشي و فرهنگي» 
ــان اين امور تدوين  ــان، اساتيد و کارشناس با مشورت نخبگ
ــي «زائران»،  ــان در سه دسته کل ــي آن، مخاطب ــد که ط ش
ــيم شدند.  «کارگزاران فرهنگي» و «کارگزاران اجرايي» تقس
ــراي آموزش ها براي  ــن در اين برنامه، زمان بندي اج همچني
هر يک از مخاطبان، شيوه آموزشي آنها، محتواي قابل ارايه و 

گام هاي اجرايي نيز مشخص شده است. 
ــي زائران در  ــي، برنامه هاي آموزش ــه جامع آموزش در برنام
ــات  ــاي «حضوري» به شيوه هاي «جلس ــب آموزش ه دو قال
ــاي  آموزش ه و  ــا»  گردهمايي ه و  ــات  تجمع ــي،  آموزش
«غيرحضوري» به شيوه هاي «ديداري، شنيداري، مکتوب» با 
ارايه در «برنامه هاي صدا و سيماي ملي و استاني، شبکه هاي 
ــي و برنامه ريزي شده  ــي و فضاي مجازي» پيش بين اجتماع

است.
ــات متنوع آموزشي از جمله «سفر امن، آداب زيارت،  موضوع
ــات، امداد و  ــارت و عتبات عالي ــا عربي، احکام زي آشنايي ب
ــن مذهبي آن،  ــر، شناخت عراق و اماک ــت، توشه زائ بهداش
ــي و ارمغان  ــي، مباحث کالم ــاي عموم ــرت و آگاهي ه بصي
معنوي» براي اين دوره در نظر گرفته شده که با ياري خداوند 

سبحان، به اجرا درخواهد آمد.
از ديگر برنامه هاي آموزشي در موضوع اربعين حسيني(عليه 
ــران ساير  ــا براي زائ ــراي آموزش ه ــي و اج ــالم)، طراح الس
ــش و گردهمايي معنوي  ــاي شرکت کننده در هماي کشوره
ــاس، برنامه ريزي هايي انجام شده تا  ــن است؛ بر اين اس اربعي
آموزش ها عالوه بر زبان فارسي، به زبان هاي عربي، انگليسي، 

اردو و آذري نيز ارايه شود.
ــود آموزش هاي مورد نياز به صورت  از اين پس، سعي مي ش
هفتگي در اين ويژه نامه ارايه شود تا مخاطبان بتوانند برنامه 

بهتري براي سفر خويش تدارک نمايند.

ــاي موكب حضرت  ــات امن اعضاي هي
معصومه (س) قم با دكتر علي الريجاني   
پيرامون مسائل اربعين حسيني ديدار و گفت 

وگو كردند.
ــاي موكب  ــه اعضاي هيات امن ــن جلس در اي
ــه (س) از فعاليت هاي خود  ــرت معصوم حض

ــران اربعين  ــوص رسيدگي به امور زائ درخص
حسيني گزارشي بيان كردند.

دكتر علي الريجاني در اين جلسه اظهار داشت: 
برنامه هيات امناي موكب براي خريداري قطعه 
ــه خدمات به  ــور اسكان و ارائ ــي به منظ زمين

زائران در كربال اقدام خوبي است.

ــد زمين در اطراف  ــزود: در صورت خري وي اف
حرم كربال بمنظور اسكان زائران در طول ايام 

سال نيز مي توان از آن استفاده كرد.
ــي تصريح كرد:  ــس مجلس شوراي اسالم رئي
ــراي ساخت اماكني كه در اختيار زائران قرار  ب

مي گيرد مي توان از كمك خيرين بهره برد.

ديدار اعضاي هيات امناي موكب حضرت معصومه(س) با رئيس مجلس شوراى اسالمى

ــئول طرح ياوران معنوي  مس
ــان اينکه يكي از  اربعين با بي
ــه فرهنگي و  ــاي كميت سياست ه
ــن، اطالع رساني در  آموزشي اربعي
حوزه برنامه هاي آموزشي و فرهنگي 
است، گفت: اميدواريم با حضور فعال 
ــات اطالع رساني به  سازمان تبليغ

طور كامل پوشش داده شود.
 حجت االسالم اميرمسعود حاجي 

ــوالت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در گفت و  ــي، مدير برنامه و محص ابراهيم
ــتان گفت: با توجه به اينكه يكي از  گو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاري شبس
ــي اربعين، اطالع رساني در حوزه برنامه هاي  سياست هاي كميته فرهنگي و آموزش
ــور، روحانيون طرح هجرت،  ــتقر در كش ــي و فرهنگي است، روحانيون مس آموزش
روحانيون مراكز و نهادها، مراكز فرهنگي و هيئات مذهبي نقش كليدي در اين مساله 

دارند.
ــا بيان اينکه با توجه به تصويب اين طرح در ستاد مركزي و تشكيل كارگروه  وي ب
ــروري است با استفاده از ظرفيت  تمامي نهادهاي مرتبط اين طرح اجرايي شود،  ض
خاطرنشان کرد: تاكنون كارهايي انجام گرفته است و اميدواريم با حضور فعال سازمان 

تبليغات اطالع رساني به طور كامل پوشش داده شود.
حجت االسالم حاجي ابراهيمي با بيان اينکه ضروري است از تمام ظرفيت نشست ها، 
ــات و فضاي مكتوب و مجازي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در اين حوزه  جلس
استفاده شود، اظهار داشت: در اين راستا جلساتي با شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
ــده است و طي مكاتباتي نمايندگان شوراي  ــور و دفتر ائمه جماعات برگزار ش كش

سياستگذاري و دفاتر نمايندگي بعثه به يكديگر معرفي شدند.
مدير برنامه و محصوالت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري با بيان اينکه دفتر رسيدگي 
به امور مساجد نيز قرار است در اين خصوص براي مساجد تهران به صورت متمركز 
ــواي آموزشي كه بر اساس  ــرا كند، ادامه داد: همچنين محت ــاي الزم را اج برنامه ه
نيازشناسي وضعيت موجود و آسيب شناسي سال هاي گذشته انجام شده است توسط 

كميته فرهنگي و آموزشي تدوين شده است.
ــا بيان اينکه در حال حاضر تمامي روحانيون و مبلغين كشور تحت آموزش و  وي ب
اطالع رساني توسط سازمان تبليغات اسالمي قرار مي گيرند، افزود: در بعضي مناطق 
ــئول  دفاتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري وجود ندارد كه در صورت توافق مس
سازمان عهده دار تشكيل كميته فرهنگي آموزشي اربعين شود كه كار ياوران معنوي 

هم اجرايي خواهد شد.
حجت االسالم حاجي ابراهيمي با اشاره به روش هاي اطالع رساني در حوزه آموزشي 
و فرهنگي کميته اربعين گفت: بنابراين افرادي به عنوان مسئول كميته فرهنگي و 
آموزشي اربعين در استان ها و مناطقي که دفتر بعثه ندارند معرفي خواهند شد تا 

احكام الزم توسط مسئول كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين ابالغ شود.
مسئول طرح ياوران معنوي کميته اربعين خاطرنشان کرد: با توجه به اينكه سايت 
ــان و كانال هاي ويژه هيئات مذهبي از وسيع ترين و پرمخاطب ترين سايت ها و  تبي
ــرار داده شود تا اطالع رساني  ــت، اطالعات و مطالب آموزشي در اختيار ق كانال هاس

مناسب صورت گيرد.
ــوص انتقال سريع محصوالت  ــن با وجود سامانه امين، در خص ــزود: همچني وي اف
فرهنگي به مخاطبين و گروه هاي هدف مي توان براي ارسال محموله هاي آموزشي و 

فرهنگي اربعين توليد شده توسط بعثه از آن استفاده كرد.
حجت االسالم حاجي ابراهيمي با اشاره به حضور اعضاي کميته فرهنگي آموزشي 
اربيعن در نشست هاي توجيهي کارشناسان استاني سازمان تبليغات اظهار داشت: 
با توجه به ظرفيت فراهم شده، اعضاي كميته فرهنگي آموزشي اربعين در جلسات 
فصلي قبل از محرم روحانيون و هيئات و مداحان، ادارات و شبكه هاي تحت پوشش 

حضور خواهد داشت.
مسئول طرح ياوران معنوي اربعين با اشاره به لزوم طراحي محتواي مناسب مخاطبين 
اربعين تصريح کرد: با توجه به نشست مسئوالن دفاتر نمايندگي بعثه مقام معظم 
رهبري در هفته آينده و اعالم كار اجرايي طرح، تشكيل كارگروه به كليه مسئوالن به 

صورت رسمي اعالم مي شود تا از كار موازي جلوگيري شود.
وي با اشاره به آغاز به کار مسئوالن كميته هاي استاني اربعين گفت: اين در حالي است 
که پس از تاييد نهايي، محتواي الزم جهت اطالع رساني در اختيار مي گيرد تا مسئول 

طرح ياوران موارد الزم را به اطالع مردم برساند.

حجت االسالم حاجي ابراهيمي مسئول طرح ياوران معنوي اربعين: 
ضرورت اطالع رساني

 برنامه هاي آموزشي و فرهنگي كميته اربعين
آموزش و فرهنگ اربعين
تدوين برنامه جامع آموزشي و فرهنگي



ویژه نامه هفتگی
شماره ٤   |    سه شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٥   |    ٢٨ شوال ١٤٣٧ کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد مرکزی اربعین

ــت...داستان پا و تاول و زخم...داستان انگشتان ورم  اربعين ، تنها داستان پياده روي نيس
کرده...

اربعين داستان بلند هزاران دست و بيرق و روضه و سيطره است...
سيطره اشک و آه و ناله...

در داستان دنباله دار اربعين هزاران هزار واژه نقش آفريني مي کنند...

چشم ها و اشك ها
 و اشک اين حکايت غريب

و قلب هاي بي شکيب
و گريه هاي کودکان کربال

و بغض هاي سرزمين نينوا...
و ندبه هاي کاروان شام

و زخم هاي ناتمام...
حکايت هزار چشم منتظر...

حسين! چشمي نيست که براي تو گريان نباشد...
اشکي نيست که از سوز جگر گداخته نگردد...

و باز داستان اشک و چشم...
و ندبه هاي يعقوب در فراق يوسف...

گريه هاي يوسف در غم غربت...
و بارش باران اشک از چشمان زهرا(س) در بيت االحزان...

و اشک هاي زهرا(س) در غربت علي(ع)...
و اشک ها ، زنجيروار ، روايتگر مويه هاي خاندان وحي اند... 

و چشم ها ، راوي درد هاي بزرگ کسي است که کشته اشک هاست... 
 و چه زيبا فرمود: من کشته اشک هستم، هيچ مؤمنى من را ياد نمى کند مگر آنکه با ياد 

من اشک بر ديدگانش حلقه مي زند.
ــان، در مصيبتش خون  ــزرگ، که چهل روز آسم ــاده نينواست...مقام آن ب ــن جا ، ج  اي

گريسته است...
ــيني زينب ... نور چشمان  ــا چراغ اشک هاي رباب روشن است... با شور حس ــن راه ، ب  اي

منتظر ام البنين 
ــان مبارکش را نشانه گرفت... وقتي  ــت اشک ، حکايت عموست... وقتي تير، چشم حکاي

عمود...
حاال نه مشک دارد که به  خاطر چشم هاي منتظِر بچه هاي برادر برگردد، و نه دست که 

دوباره به فرات بزند. 
اينجا اربعين است...

مآِء، الُم َعلى َمْن َبَکْتُه َمالئَِکُة السَّ أَلسَّ
سالم بر آن کسى که فرشتگاِن آسمان بر او گريستند ...

چهل روز است که  زينب ، چشمي اشک دارد و چشمي خون.
مگر باران ببارد تا آتش اين همه داغ را موقتا خاموش کند...

اربعين مرور داستان بلند چشمان منتظر مدينه در بازگشت کاروان کربالست...
اربعين ، بغض هاي فشرده امام سجاد(ع) در خطبه خواني دروازه هاي شهر مدينه است...

آنجا که فرمود:
اى مردم! کدام قلب است که در شهادت{حسين} لرزان نشود؟ يا کدام جگرى مى توان 

يافت که براى او نسوزد؟ 
اى مردم! ما طرد شده، آواره، رانده و دور از شهرها شديم؛ 

ــاي بي قرار...همه جامانده هاي  ــد... نائب الزياره همه قلب ه ــن چشم ها، نايب الزياره ان اي
کاروان اربعين ...

سالم بر زائر غريب اين روزهاي اربعين... سالم بر صالبت سالم هايش در زيارت ناحيه
ُهورُ ، َو عاَقني َعْن َنْصِرکَ  اْلَمْقُدورُ ، َرْتِنى الدُّ َفَلِئْن َأخَّ

رات الهى مرا ازيارِى  ــور مرا در واقعه عاشورا}به تأخير انداخت، وُمقدَّ اگرچه زمانه {حض
تو بازداشت،

ُموِع َدمًا ، َفَال ْنُدَبنَّکَ َصباحًا َو َمسآءً ، َو َالْبِکَينَّ َلکَ  َبَدَل الدُّ
صبح وشام برتو موِيه مي کنم، و به جاى اشک براى توخون گريه مي کنم،  

بچه ها و طفل ها...
 و کودکي که تشنه است...
و مشک پاره پاره بر زمين 

و طفل شيرخواره... 
و بچه هاي تازيانه خورده غريب
و کودکان بسته با غل و رسن...

باز بوي کربال...
بوي خيمه هاي سوخته ...

بوي زخم هاي باز ...
بچه ها درانتظار ذوالجناح...

در انتظار مشک... 
بچه هاي آب...آب آب

و باز آسمان عراق ، منتظر طلوع آفتاب اربعين است...
منتظر رسيدن قافله اسيران شام...

قافله اي که ديگر نه صداي گريه هاي اصغر را مي شنود... 
السالم على عبد اهللا بن الحسين الطفل الرضيع، المرمي الصريع...(ناحيه)

نه لبخند کودکانه رقيه را...
قافله اي که بوي پيراهن ابراهيم و محمد مي دهد... دوطفالن مسلم...

قافله اي که  خالي از الاليي و گهواره است...
اين جا اربعين...

 کدامين سر سوداي همراهي سرهاي بريده را دارد
و کدامين همت، ذوالجناح بي سوار را زين خواهد کرد؟

اربعين است. 
آفتاب، تمام قامت  بر قله «گودال » ايستاده است!

و  هنوز حنجره اي کوچک به وسعت تمامي مظلوميت فرياد مي  کشد...
فباي ذنب قتلت

قاب بي تاب

عکس: مهدی قاسمی
 سوگواره عبرات/ ١٣٩٤

عطش و عشق
مرمي سقالطوين

اَلَْحْمُد هللا الَّذى لَْيَس لَِقضآئِِه دافٌِع َوال لَِعطائِِه مانٌِع َوال َكُصْنِعِه ُصْنُع صانٍِع َوُهَو الَْجواُد الْواِسُع َفَطَر 
اليِـُع َوال َتضيُع ِعْنَدُه الَْودائُِع جازى ُكِلّ  ــِه الَطّ نائَِع ال َتْخفى َعَلْي ــاَس الَْبدائِِع واَْتَقَن بِِحْكَمتِِه الَصّ اَْجن
َعواِت  صانٍِع َورائُِش ُكِلّ قانٍع َوراِحُم ُكِلّ ضارٍِع َوُمْنِزُل الَْمنافِِع َوالِْكتاِب الْجاِمِع بِالُنّورِ الّساِطِع َو ُهَو لِلَدّ

َرجاِت رافٌِع، ساِمٌع َولِْلُكُرباِت دافٌِع َولِلَدّ
خداى را سپاس که براى حکمش برگرداننده اى،و براى بخشش بازدارنده اى و همانند ساخته اى ساخته 
ــت،و او سخاوتمند وسعت بخش است،انواع مخلوقات را پديد آورد،و ساخته ها را با  هيچ سازنده اى نيس
حکمتش محکم نمود،طليعه ها بر او پوشيده  نمى ماند،و وديعه ها نزد او ضايع نمى شود پاداش دهنده  هر 
سازنده،و بى نيازکننده هر قناعت گر،و رحم کننده بر هر ناالن،و فرو فرستنده سودها،و نازل کننده کتاب 

جامع  با نور درخشان است،او شنونده دعاها،و دورکننده بالها،و باالبرنده درجات،
ميُع الَْبصيُرالَلّطيُف الَْخبيُر  َولِْلَجبابَِرِه قاِمٌع َفال اِلَه َغْيُرُه َوال َشْىَء َيْعِدلُُه َولَْيَس َكِمْثلِِه َشْىٌء َوُهَو الَسّ
ــَك َرّبى َو اِلَْيَك َمَرّدى  ِه لََك ُمِقّراً بَِاَنّ بُوبَِيّ ــَهُد بِالُرّ ــْىءٍ َقديٌر اَلّلُهَمّ اِّنى اَْرَغُب إِلَْيَكَواَْش َش ــَو َعلى ُكلِّ َوُه
راِب ُثَمّ اَْسَكْنَتنِى اَالْْصالَب آِمناً لَِرْيِب  ــْيئاً َمْذُكورا َوَخَلْقَتنى ِمَن الُتّ اِبَْتَداَْتنى بِنِْعَمتَِك َقْبَل اَْن اَُكوَن َش

نيَن، ُهورِ َوالِسّ الَْمُنوِن َواْختِالِف الُدّ
و کوبنده گردنکشان است،پس معبودى جز او نيست،و چيزى با او برابرى نمى کند،و چيزى همانندش 
ــت،و اوست شنوا و بينا،و لطيف و آگاه،و بر هرچيز تواناست.خدايا به سوى تو رغبت مى نمايم،و به  نيس
پروردگارى  تو گواهى مى دهم،اقرارکننده ام که تو پروردگار منى،و بازگشت من به سوى تو است،وجودم 
را با نعمتت آغاز کردى پيش  از انکه موجودى قابل ذکر باشم،و مرا از خاک پديد آوردى،سپس در ميان 

صلبها جايم دادى،درحالى که از حوادث زمانه و رفت وآمد روزگار و سالها،
َفَلْم اََزْل ظاِعناً ِمْن ُصْلٍب اِلى َرِحٍم فى َتقاُدٍم ِمَن اَالّْياِم الْماِضَيِه َوالُْقُروِن الْخالَِيِه لَْم ُتْخِرْجنى لَِراَْفتَِك 
بُوا ُرُسَلَكلِكَنَّك اَْخَرْجَتنى  ِه الُْكْفِر الَّذيَن َنَقُضوا َعْهَدَك َوَكَذّ بى َولُْطِفَك لى َواِْحسانَِك اِلََىّ فى َدْولَِه اَئَِمّ
ْرَتنى َوفيِه اَنَْشاْءَتنى َوِمْن َقْبِل ذلَِك َرُؤْفَت بى بَِجميِل ُصْنِعَك  لَِلّذى َسَبَقلى ِمَن الُْهَدى الَّذى لَُه َيَسّ

َوَسوابِـِغ نَِعِمَك فابَْتَدْعَت َخْلقى ِمْن َمنٍِىّ ُيْمنى َواَْسَكْنَتنى فى ُظُلماٍت َثالٍث َبْيَن لَْحٍم َوَدٍم َوِجْلٍد،
ــى بخشيدى همواره کوچ کننده بودم از صلبى به رحمى،درگذشته از ايام و قرنهاى پيشين،از باب  ايمن
رأفت و لطف و احسانى که به من داشتى، مرا در حکومت پيشوايان کفر،آنان که پيمانت را شکستند،و 
پيامبرانت را تکذيب کردند،به دنيا نياوردى،ولى زمانى  به دنيا آوردى به خاطر آنچه در علمت برايم رقم 
خورده بود و آن عبارت بود از هدايتى که مرا براى پذيرفتن آن آماده ساختى،و در عرصه گاهش نشود 
و نمايم  دادى،و پيش از آن هم با رفتار زيبايت،و نعمتهاى کاملت بر من مهر ورزيدى،در نتيجه وجودم 
را پديد آوردى از نطفه ريخته  شده و در تاريکيهاى سه گانه ميان گوشت و خون و پوست جايم دادى،

نْيا  لَْم ُتْشِهْدنى َخْلقى َولَْم َتْجَعْل اِلََىّ َشْيئاً ِمْن اَْمرى ُثَمّ اَْخَرْجَتنى لَِلّذى َسَبَق لى ِمَن الُْهدى اِلَى الُدّ
تآّماً َسِوّياً َوَحِفْظَتنى فِى الَْمْهِد ِطْفالً َصبِّياً َوَرَزْقَتنى ِمَن الِْغذآءِ لََبناً َمِرّياً َوَعَطْفَت َعَلَىّ ُقُلوَب الَْحواِضِن 
ياَدِه َوالُنّْقصانَِفَتعالَْيَت يا  ــَن الِزّ ْمَتنى ِم ــَلّ واِحَم َوَكَالَْتنى ِمْن َطوارِِق الْجآِنّ َوَس هاِت الَرّ ــى اُالَْمّ ْلَتن َوَكَفّ

َرحيُم يا َرْحمُن حّتى اَِذا اْسَتْهَلْلُت ناِطقاً بِالَْكالِم،
و مرا در آفرينش وجودم گواه نگرفتى، و چيزى از کار خلقتم را به من واگذار ننمودى،سپس براى آنچه 
ــم گذشته بود مرا کامل ميانه به دنيا آوردى،و در حال کودکى و خردسالى در ميان  ــت از هدايت در علم
گهواره محافظت نمودى،و از بين غذاها شير گوارا نصيبم کردى،و دل دايه ها را بر من مهربان نمودى،و 
مادران پرمهر را به پرستارى ام گماشتى،و از آسيبهاى پريان نگهدارى فرمودى،و از زيادى و کمى سالمم 

داشتى،پس تو برترى اى مهربان،اى بخشنده،تا آنگاه که آغاز به سخن  کردم.
تى  ــى َواْعَتَدلَْت ِمَرّ ــى ُكِلّ عاٍم َحّتى إ َذا اْكَتَمَلْت فِْطَرت ــوابَغ االِْ نْعاِم َوَرَبّْيَتنى زايِداً ف ــَت َعَلَىّ َس اَْتَمْم
ــَك َواَْيَقْظَتنى لِما َذَراَْت فى  ْعَتنى بَِعجائِِب ِحْكَمتِ ــَاْن اَلَْهْمَتنى َمْعِرَفَتَك َوَرَوّ ِ ــَت َعَلَىّ ُحَجَتَّك ب اَْوَجْب
ْمَتنى  ْهَتنى لُِشْكِرَك َوِذْكِرَك َواَوَجْبَت َعَلَىّ طاَعَتَك َوِعباَدَتَك َوَفَهّ َسمآئَِكَواَْرِضَك ِمْن َبدائِِع َخْلِقَك َوَنَبّ
َل َمْرضاتَِك َوَمَنْنَت َعَلَىّ فى َجميِع ذلَِك بَِعونَِك َولُْطِفَك ُثَمّ اِْذ  ــْرَت لى َتَقُبّ ــُلَك َوَيَسّ ما جَاَّءْت بِِه ُرُس

َخَلْقَتنى ِمْن َخْيِر الَثّرى،
ــودم پرورش دادى،تا  ــرا در هر سال با افزوده شدن به وج ــت را بر من تمام کردى،و م ــاى کامل نعمته
ــد،و تاب و توانم معتدل گشت،حّجت را بر من واجب نمودى،چنان که معرفتت را به  ــم کامل  ش آفرينش
ــام فرمودى  و با شگفتيهاى حکمتت به هراسم افکندى،و به آنچه در آسمان و زمينت از پديده  ــن اله م
هاى خلقت پديد آوردى بيدارم نمودى،به سپاسگذارى و يادت آگاهى ام دادى،و طاعت و عبادتت را بر 
ــن واجب نمودى،و آنچه را پيامبرانت آوردند به من فهماندى،و پذيرفتن خشنودى ات را بر من آسان  م
ــس وقتى که مرا از بهترين خاک  ــام اين امور به  يارى و لطفت بر من مّنت نهادى،سپ ــردى،و در تم ک

آفريدى.

ــول اين محور است که ما خودمان را  مطلب بنده ح
ــت و جايگاه آن را  ــم؛ يعني ارزش خدم خادم بداني
بشناسيم و اين خدمت را با اخالق خوب و با اخالص 
ــراد شرکت کننده در  ــه درستي انجام دهيم. اگر اف ب

ــي فرهنگي و يا رفاهي، خود را واقعًا  حوزه خدمت-رسان
ــالم و دين بدانند، برنامه هر چه  خادم امام رضا  عليه الس
ــر توسعه پيدا کند، اثر آن بيشتر است. حال اگر به  بيشت
داليلي توسعه پيدا نکرد، در حّد خودش حتما اثر مطلوب 
دارد. در مقابل اگر ما خودمان را خادم ندانيم و توجه به 
اين مقام نداشته باشيم و ارزش و جايگاه آن را نشناسيم، 
ــي براي ما چيزي به  ــن است کار ها به جلو رود، ول ممک

شمار نيايد.  
ــه ميان آمده است؛  ــات از انواع خدمت، سخن ب در رواي
خدمت به خداي متعال، به ائمه، به مؤمنان، به مسلمانان 

و به عامه مردم که تعبيرات آن در پي خواهد آمد.
ــل شده که ايشان  ــالم نق روايتي از امام سجاد عليه الس

فرمودند:
إِنَ  أَْشَرَف  الِْعَباَدِة ِخْدَمُتَك إِْخَواَنَك الُْمْؤِمنِين  »؛

ــرادران مومنت  ــادت آن است که به ب ــن عب  شريف تري
خدمت کني.

ــالم از رسول خدا صلي اهللا  عليه و آله   امام علي عليه الس

ــلِمٍ  َخَدمَ  َقْوماً  َما ُمْس نقل کرده که ايشان فرموده اند: أَيُّ
اماً فِي  ُ  ِمْثَل َعَدِدِهْم ُخدَّ ِمَن الُْمْسلِِميَن إِالَّ أَْعَطاُه اهللاَّ
ــلمانان خدمت کند،  ــِة ؛ هر کس به گروهي از مس الَْجنَّ
خداي متعال به عدد آن جمعيت در آخرت براي او خادم 

قرار مي دهد.

اهميت اخالص
البته تمام اين مسائل فرع بر اين است که خدمت رساني 
ــه صورت واقعي و با اخالص انجام شود. در اين صورت،  ب
اگر کار هم کم باشد مهم نيست. فقط بايد ما خودمان را 
خادم بدانيم و خدمت را براي خدا انجام دهيم؛ مثال اگر 
کسي براي جوان ها و نوجوان ها محصول فرهنگي توليد 

ــد، آن محصول بايد در جامعه اثر گذار باشد؛ زيرا  مي کن
متاسفانه برخي کار هاي ما چندان موثر در جامعه نيست.

ــان از خداوند  ــاي کميل، اميرمومن ــي از دع در فراز هاي
ــت او باشد. اگر  ــد شبانه روزش متصل به خدم مي خواه
ــياري  ــي در آستان قدس ايجاب مي کند که بس کار کس
ــاي روز را خدمت کند، همين خدمت متصل  از ساعت ه
ــياري از کار هاي فرهنگي و رفاهي  به خداست. طبع بس
ــه اي و آني  ــت. بعضي از خدمات، لحظ ــن گونه اس همي
است، ولي انجام يک کار علمي نياز به صرف زمان و وقت 

بيشتري دارد.
ــزُّ َفَمْوُجوٌد فِي  ــات آمده است: الِْع ــم چنين در رواي  ه
ــِة الَْمْخُلوِق لَْم  ــِق َفَمْن َطَلَبُه فِي ِخْدَم ِ ــِة الَْخال ِخْدَم
ــم در همين  ــزت داشته باشي ــر بخواهيم ع ــْدُه ؛ اگ َيِج
خدمت به خدا است. بنابر اين خدمت به بندگان هم بايد 
با اخالص کامل و محض براي خدا باشد و گرنه چنان که 

در ادامه روايت يادشده آمده، بي اثر خواهد بود.
ارزش و اهيت در آستان هاي قدس

ــجد  ــخ لطف اهللا که از علماي بزرگ و صاحب مس    شي
شيخ لطف اهللا اصفهان مي باشد، در نوشته ها و تقريرات، 
ــردم معرفي  ــار جاروکش و خادم م ــا افتخ ــودش را ب خ
ــد. ما براي اين که به ارزش کارمان پي ببريم بايد  مي کن

اندکي تأمل کنيم.
محدث قمي در کتاب منتهي اآلمال آورده: نقل است که 
ــالم را غالمي بود که هرگاه  حضرت امام صادق عليه الس
ــجد مي شد، آن غالم همراه حضرت  آن حضرت وارد مس
ــجد نشسته بود  بود. در يکي از روزها آن غالم بر در مس
که چند مسافر از اهل خراسان پيدا شدند. يکي از آن ها 
ــرد به او و گفت: شما حاضريد که از آقاي خود امام  رو ک
صادق عليه السالم خواهش کنيد که من را به جاي شما 

خدمت رساني به زائران
آيت اهللا رضا استادي

ــان باشم. من نيز در  ــد و به جاي شما، غالم ايش قرارده
مقابل تمام ثروت خودم را در اختيار شما مي گذارم.

آن غالم چون جايگاه خود را نمي دانست، به سمت امام 
ــالم رفت و عرض کرد: فدايت شوم، شما  صادق عليه الس
ــد. هرگاه خداوند  ــبت خود مي داني طول خدمت مرا نس
ــال خيري را براي من بفرستد، آيا شما منع خواهيد  متع

کرد؟
 حضرت فرمودند: آن را از نزد خود به تو خواهم داد و غالم 
ــت. حضرت نيز از اين موضوع  ــز داستان را به امام گف ني
ــرد. زماني که غالم با خوشحالي برمي گشت،  استقبال ک
ــيار تکان-دهنده  حضرت به او جمله اي فرمودند که بس
است. ايشان فرمودند: حال که داري مي روي، ولي متوجه 

باش که چه چيزي را با چه چيزي عوض مي-کني؟
ــود آمد و به فکر فرو رفت که آيا خادمي امام  غالم به خ
ــالم را به پول و ماديات بفروشد؟ همانجا  صادق عليه الس
ــت: که من به هيچ نحو  ــان شد و به خراساني گف پشيم

حاضر نيستم اين خدمت را از دست بدهم.
ــاد داشته باشيم، اين خدمت را با  ــا بر اين ما بايد به ي بن
ــوض نکنيم. اين خدمات آنچنان  پول، ماديات و مقام ع
ــده است که نمي توان آن را با چيزي عوض کرد. اگر  ارزن
اين توجه وجود داشته باشد، انسان هميشه کار را با لذت 

انجام مي دهد و خود را بدهکار به امام مي داند.
ــه روز ساعتي را قرار  ــات نيز براي مؤمن در شبان در رواي
ــر در کار خداست؛ يعني ببيند که خدا چه  دهد که تفک
ــي را در اختيارش  ــه او داده است و چه خدمت ــزي ب چي

گذاشته است.
در پايان عرض مي کنم که خوبي ها و بدي ها نيز در طول 
ــًال تالوت قرآن در ماه  ــان و مکان تغيير مي کنند. مث زم
ــت. يا خواندن نماز در  ــان بهتر از ماه هاي ديگر اس رمض
حرم بسيار باارزش تر از جاهاي ديگر است. بدي ها نيز به 
ــب به آستان قدس  همين گونه است. شما هم که منتس
هستيد، از اين امر مبرا نيستيد و بايد توجه داشته باشيد 
ــب خطا و گناهي  ــت و مقامي داريد و مرتک که اگر پس
ــه  ــا و گناهان ديگران قابل مقايس ــد، اين با خطاه شوي

نيست.             

ــن متن چکيده سخنراني آيت اهللا رضا استادي از اساتيد  ١. اي
ــه در همايش علمي،  ــم مي باشد ک ــوزه عليمه ق ــته ح برجس
ــه زائران حرم رضوي ايراد  پژوهشي خدمت رساني فرهنگي ب

گرديد.
٢.  مجلسي، محمد باقر، بحاراالنوار، ج٧٥، ص٣١٨
٣.  کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، ج٢، ص٢٠٧

٤.  مجلسي، بحاراالنوار، ج٧٠، ص٩٣
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