
سفر اربعين حسيني
همايش شكوهمند مذهبي است

تابلوي ما ايرانيان در پياده روي اربعين
 حفظ كرامت و ميزباني مردم عراق و 
ضرورت وحدت مسلمانان جهان است

نگاه ما در ارائه خدمات
 به زائران اربعين، بايد نگاه ملي باشد

كنگره اربعين 
ظرفيتى براى انسجام مسلمانان جهان

توسعه حمل و نقل ريلي 
و ايجاد فضاي پاركينگي

 از اولويت ها براي اربعين است

معـــرفي اربعين
 معرفي اسالم به جهان است

اربعين نشانه شكل گيــري تمدن
 و اقتدار جهاني نوين

رونمايي از طرح نايب الشهيد 
در پياده روي اربعين

ــند عظمت اهل  بيت  ــن حقانيت و س مباهله، گواه روش
ــتان مبارزه حق عليه  ــالم است. مباهله داس عليهم الس
ــدا و با ايماني  ــي پيامبر(ص) با توكل به خ ــت. وقت باطل اس
ــان در مقابل  ــار نفر از خواص ونزديكانش ــتوار فقط با چه اس
ديدگان همه مباهله را پذيرفتند، بيش از پيش حقانيت دين 

اسالم  بر همگان به ويژه مسيحيان نجران آشكار شد. 
ــَن الِعلِم َفُقل َتعاَلوا  ــَک فيِه ِمن َبعد ما جاَئَک ِم «َفَمن جآجَّ
ندعوا ... (آل عمران، ٦١)هرگاه بعد از دانشي که به تو رسيده، 
ــتيز برخيزند، به آنها بگو بياييد  ــاني با تو به محاّجه و س کس
ــان  ــان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان، و ما خويش فرزندانم
ــان نزديک خود را فرا خوانيم؛ سپس  ــما خويش نزديک و ش
ــدا را بر دروغ گويان قرار دهيم». در  مباهله کنيم و لعنت خ
ــان هر طرف به ميعادگاه حق  جريان مباهله، عزيزترين کس
ــد و طرف غيرمسلمان از قدرت ايمان پيامبر و اهل  آورده ش
بيت عليهم السالم شگفت زده شد و کارزار و معرکه رويارويي 

را ترک و به مصالحه رضايت داد. 
لکن در سال ٦١ هجري، تنها بازمانده جريان مباهله، حضرت 
ــالم، به تعبير رهبر معّظم انقالب،  ــين بن علي عليه الس حس
ــول تاريخ، مباهله اي  ــنگري در ط براي بيان حقيقت و روش
ــورايي، ٦١).اين چه سطح از  ــخنان عاش عملي انجام داد(س
استواري ايمان بود که حضرت تمام داشته هايش را در طبق 
ــه قربانگاه آورد و اين چنين تقديم معبودش نمود.  اخالص ب
ــته؛ برخي که  ــي به خون غلتيده و برخي به خون نشس برخ
ــيدند به ابتالي عظيم اسارت  ــهد شيرين شهادت را ننوش ش
ــورا را براي  ــر شکوه عاش ــالت نش ــدند و داغدار، رس دچار ش

همگان بردوش گرفتند.  
ــورا، با زمزمه  ــت که پيروز جاودان مباهله عاش اين چنين اس
ــالم که  ــين عليه الس ــرت امام حس ــات حض ــين لحظ واپس
مي فرمود : «الهي ِرضًا بِِرِضاَک، َصبرًا َعلي َقضاِئک...» و  بيان 
زينب کبري سالم اهللا عليها که چنين ندا سر داد: ما رأيُت اال 

جميًال» براي عموم مخلوقات جهان مشخص شد.
ــاني توان چنين رويارويي مستحکمي را دارند، غير  و چه کس
ــالم)؛ آناني که پرودگار  از پيامبر(ص) و اهل بيت(عليهم الس
متعال در چنين روزي با بيان آيه تطهير، جايگاه متعالي آنان 
ــاخت: انََّما ُيِريُد اهللاَُّ لُِيْذِهب َعنكُم الرِّْجس َأْهَل  ــکار س را آش

َركْم َتطِهيرًا(احزاب، ٣٣) اْلَبْيِت َو ُيطهِّ
از اين روست که بايد از مباهله درس گرفت؛ اطاعت و بندگي 
محض و ايستادگي در برابر دشمن از درس هاي بزرگ مباهله 
ــت. درسي که امام حسين عليه السالم در کنار پدر و جد  اس
ــورا چنين  ــان درمباهله آموخته بود را در روز عاش بزرگوارش
ارائه نمود که ايشان نيز با خانواده خود براي احياي دين جد 

خويش به مبارزه با طاغوت پرداخت. 
ــهدا عليه السالم نيز در اربعين حسيني تالش  زائران سيدالش
مي کنند تا با پيروي از امام شهيدشان، با تمام داشته هايشان 
ــن الهي قدم بردارند. زائراني که در  براي حمايت از دين مبي
ــان، بيان علمدار کربال را ياد مي نمايند که : «  ميان گام هايش

اني احامي ابدا عن ديني»؛ ان شاءاهللا
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روز مباھله، روزی است که پیامرب مکرم اسالم، عزیزترین 
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ــتاد مرکزي اربعين کشور در راستاي رسالت  ــي س کميته فرهنگي آموزش
ــاعه فرهنگ اربعين حسيني کانال رسمي "آموزش و فرهنگ  خود براي اش
ــم اربعين گذشته راه اندازي نمود. در اين کانال مطالب  اربعين" را در مراس

در موضوعات متنوعي به شرح ذيل ارائه مي گردد.

http://telegram.me/alarbaen 
ــاني در مورد  ــالع رس ١   اط

ثبت نام، گذرنامه، ويزا و ...
٢  اخبار اربعين

٣   نکات بهداشتي و سالمت
٤   بايد ها و نبايد ها در پياده 

روي اربعين
٥   امداد و کمک هاي اوليه 

در مسير
٦   نحوه سفر و وسايل مورد 

نياز
٧   وسايل و راه هاي ارتباطي 
با ايران و همراهان 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 

حجت االسالم والمسلمين خاموشى، رييس سازمان تبليغات اسالمي: 

ــالمي ايران در عراق در جلسه ستاد  رايزن فرهنگي جمهوري اس
اربعين، از تشكيل كميته فرهنگي ايران و عراق، براي مديريت برنامه 

فرهنگي اربعين خبر داد.
ــاني االربعين از كربالي معلي، حجت االسالم  به گزارش پايگاه اطالع رس
والمسلمين غالم رضا اباذري، در جلسه بعثه مقام معظم رهبري در كربال  
گفت: برنامه هاي فرهنگي براساس سياست هاي ابالغي از سوي مسئوالن 
ــالمي، بايد به صورت متمركز اجرا و از پراكندگي ها دوري  جمهوري اس

شود.
وي افزود: كميته فرهنگي اربعين در ايران و عراق تشكيل شده است. هر 
شخص و يا گروهي برنامه اي دارد ارائه دهد، تا با توجه به شرايط محيطي 

درعراق اجرا شود.
وي خاطرنشان كرد: بايد قبل از اجراي برنامه ها، طرح ها ارائه شود كه تا 
قابليت اجرايي بودن آنها برررسي شود و در آينده مشكلي در اين زمينه 

به وجود نيايد.
ــركل امور فرهنگي وزارت  ــه، آقاي دكتر ايرجي مدي در ادامه اين جلس
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سخناني گفت: چند كار فرهنگي 
بزرگ در زمينه بهداشت فردي و عمومي زائران در اين وزارتخانه و در طي 
سال انجام مي شود كه تالش مي شود با مشاركت دانشجويان، هرسال بر 

اين برنامه ها افزوده  شود.
وي به راه پيمايي اربعين دانشجويان اشاره و تصريح كرد: اين راه پيمايي، 
ــور دانشگاهيان برگزار مي شود كه اساتيد دانشگاه  امسال با حضور پرش

همراه با كارمندان دانشگاه در اين برنامه شركت مي كنند.
ــال در برنامه راه پيمايي اربعين، يك صد هزار نفر از  وي تأكيد كرد: امس
ــگاهيان شركت مي كنند. سوگواره اربعين هم، با موضوع خاطرات،  دانش

شعر، دل نوشته و ... اربعين برگزار مي شود.

آيت اهللا علي خاتمي
نماينده ولى فقيه و امام جمعه يزد: 
 اخالص و عرض ارادت
 به  امام  حسين (ع) دو اصل بسيار مهم
 در مراسم اربعين است

حجت االسالم والمسلمين قريشي
 نماينده ولي فقيه و امام جمعه اورميه: 
زيارت امام حسين (ع)
 بهترين عملي است
 كه در كشور راه افتاده است

حجت االسالم امير مسعود حاجي ابراهيمي
 مسئول كارگروه ياوران معنوي اربعين:

اربعين، فرصتي عظيم
 براي آموزش فرهنگ زيارت
 در سطح ملي است

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 5

صفحه 4

صفحه 6

ــلمين  والمس ــالم  حجت االس
ــي در گردهمايي رؤساي  خاموش
ــوراهاي هيئت هاي مذهبي سراسر  ش
کشور، درباره نقش هيت هاي مذهبي در 
ــم بزرگ اربعين حسيني  برگزاري مراس
ــران  ــه زائ ــوزش و توجي ــرورت آم و ض

سخنراني کردند.
گردهمايي رؤساي شوراهاي هيئت هاي 
مذهبي سراسر کشور در سالن جلسات 
ــازمان تبليغات اسالمي  دفتر مرکزي س
در تهران برگزار شد؛ در اين نشست يک 
ــالم والمسلمين دکتر  روزه حجت االس

خاموشي رييس سازمان تبليغات اسالمي در خصوص نقش هيت هاي 
مذهبي در برگزاري مراسم بزرگ اربعين حسيني و ضرورت آموزش و 

توجيه زائران قبل از عزيمت به کربالي معلي سخنراني کردند.
ــان خطاب به  رؤساي شوراهاي هيئت هاي مذهبي بيان داشت:  ايش
ــما بايد اربعين را اداره کنيد چون حرکت  ــت و ش اربعين مال شماس
عظيم اربعين  با همت امام و امت  اداره شود و هر کسي بخواهد در اين 

عرصه کاري انجام دهد بايد از همين طريق ورود کند. 
ــالم و منطقه گفت:  ــاره به وضعيت جهان اس ــي  با  اش دکتر خاموش
الحمدهللا  منطقه ما در حال پاک شدن از  حضور نيروهاي تکفيري و 
تروريستي است و اربعين بهترين فرصت براي اين حرکت است. حرکت 
فرهنگي پاکسازي جهان اسالم از وجود نيروهاي تکفيري و تروريستي.

ــازمان تبليغات اسالمي  با بيان ضرورت هايي حضور هيئت  رييس س
هاي مذهبي کشور براي اداره و ارائه خدمات مختلف به زائران اربعين 
ــور و در مسير زائران در  گفت: اولويت بايد ارايه خدمات در داخل کش

شهرهاي  مرزي همانند مهران باشد.
ــي با يادآوري خدمات هيات مذهبي در اربعين سال گذشته،  خاموش
خاطر نشان کرد: با همه اينها نيازمند تالش و حضور جدي تر  هيات 

و تشکلهاي مردمي در  شهرهاي 
ــتيم  مرزي و مبادي خروجي هس
و انشاءاهللا با هماهنگي  خوبي که 
امسال از سوي کميته فرهنگي و 
آموزشي صورت گرفته اميدواريم 
ــاهد ارايه خدمات مناسب تري  ش

باشيم.
دکتر خاموشي از ديگر مسئوليت 
هاي هيات هاي مذهبي در اربعين 
را توجيه و آموزش زائران برشمرد 
ــرد مردم بايد با اهتمام  و تاکيد ک
ــبات و  ــت  تمام به  مناس و جدي
توافقات بين دو کشور جمهوري اسالمي ايران و عراق متعهد باشند تا 
امنيت کشور دچار خدشه نشود. اين امر نيازمند توجه دادن مردم به 
ــد که هيات ها با شبکه  اهميت و پي آمد هاي اين اصل مهم مي باش

گسترده اي که دارند مي توانند ايفاي نقش کنند.
رييس سازمان تبليغات اسالمي از ديگر مسايلي که نيازمند توجيه و 
ــت مساله  اهتمام ويژه زائران به مناسک ديني و زيارت  آموزش  دانس
بيان کرد و گفت: در اين سفر معنوي زائران بايد بياموزند به مناسک 
زيارت اهتمام داشته باشند تا بهره الزم را ببرند.  زائر امام حسين عليه 
ــد، اول راعي  مسايل  ــالم بايد فرد اول در اقامه نماز اول وقت باش الس
اخالقي باشد و اولين کمک کننده به ديگران باشد. هييت هاي مذهبي 

براي  جاري شدن اين فرهنگ بايد تالش کنند. 
ايشان با توجه به شرايط کربال در موسم اربعين و حضور عظيم زائران، 
گفت؛ اربعين يک راهپيمايي عظيمي است که شرکت در آن في نفسه 
مهم و ارزشمند است،  لذا بايد فرهنگ سازي شود تا مردم در کربالي 
ــالم و يا زيارت مختصر اکتفا کنند  ــته و به س معلي توقف کوتاه داش
ــان و هم مردم عراق   چون حضور چند روزه هم باعث زحمت خودش

خواهد بود.

در جلسه ستاد اربعين حسيني استان تهران 
ــکان و پذيرايي ٧٠ هزار نفر از  ــد اس مقرر ش
زائران اربعين حسيني در نجف اشرف از طرف استان 

تهران انجام مي شود.
به گزارش پايگاه خبري االربعين از خبرگزاري برنا، چهارمين جلسه ستاد اربعين  
استان تهران به رياست استاندار و با حضور برخي از معاونان استاندار و اعضاي 

ستاد اربعين استان تهران برگزار شد.
سيدحسين هاشمي در اين جلسه با تاکيد بر وظايف کميته هاي ستاد اربعين 
ــات هفتگي  ــتاد ضمن آغاز فعاليت هاي خود، در جلس گفت: کميته هاي س

گزارشي از روند اقدامات انجام شده ارايه دهند.
ــه مقرر شد کميته هاي ستاد شرح وظايف ابالغي در کارگروه ها  در اين جلس
را پيگيري کنند و با توجه به اينکه استان تهران اسکان و پذيرايي ٧٠ هزار نفر 
ــيني در نجف اشرف را به عهده دارد، از خدمات و نذورات  از زائران اربعين حس
اصناف، خيرين و مشارکت هاي مردمي در اين راستا بهره مندي الزم انجام شود.

حجت االسالم والمسلمين اباذري
رايزن فرهنگى جمهورى اسالمى ايران 

در عراق: 

كميته فرهنگي ستاد اربعين در ايران و عراق
 برنامه هاي فرهنگي را مديريت مي كند

هيئت هاي مذهبي فرهنگ سازان زيارت اربعين هستند
استاندار تهران:
اسكان و پذيرايي 70 هزار نفر
 زائر اربعين حسيني
 از طرف استان تهران انجام مي شود

استاندار خوزستان گفت: در آستانه پياده روي 
اربعين حسيني، مقرر شده ۲ پارکينگ جديد 
ــلمچه و شهر  با ظرفيت ۱۰۰ هزار خودرو در مرز ش

خرمشهر احداث شوند. 
ــريعتي گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران و افرادي که  غالمرضا ش
براي پياده روي اربعين مرز شلمچه و چذابه را انتخاب مي کنند، ستاد اربعين در 

استان خوزستان تشکيل شده است.
وي افزود: اين ستاد در شهرهاي مختلف استان خوزستان نيز اکنون فعال شده و 
در کنار آن، کميته هايي نيز براي بررسي نيازهاي شهروندان در پياده روي اربعين 

راه اندازي شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به تقسيم بندي استان خوزستان به دو پهنه در آستانه 
ــان کرد: در حال حاضر استان خوزستان به ٢ پهنه  پياده روي اربعين خاطرنش
تقسيم شده و ١٤ شهر به عنوان معين مرز شلمچه و ١٣ شهر نيز به عنوان معين 
براي مرز چذابه در نظر گرفته شده اند که در زمان نياز، خدمات مختلفي از طرف 

نمايندگان اين شهرها به زائران حاضر در مرزها ارائه شود.
ــريعتي در خصوص وضعيت آسفالت مرز چذابه اظهار کرد: کار آسفالت مرز  ش
چذابه اکنون به اتمام رسيده و امسال شهروندان مي توانند با سهولت بيشتري از 

اين مرز براي ترددهاي خود استفاده کنند.
ــازي هاي موکب ها در مرز چذابه و شلمچه خبر داد  ــدن زيرس وي از فراهم ش
ــاخت موکب ها در مرز چذابه و  ــازي س و تصريح کرد: در حال حاضر کار زيرس
شلمچه را آغاز کرده ايم و آمادگي کامل براي ميزباني از زائران اربعين حسيني 

را داريم.
ــکالت تامين آب شرب براي شهروندان در  ــتاندار خوزستان در رابطه با مش اس
ــير مرز شلمچه اذعان کرد: سال گذشته با نصب يک پمپاژ ١٢ کيلومتري  مس
تا حدودي مشکالت موجود در مسير تامين آب شرب زائران در مرز شلمچه و 
روستاهاي اطراف آن را برطرف کرديم اما پيش بيني مي شود در صورت تامين 
ــکل کمبود آب شرب در اين  ــدن نيازها در اين خصوص، امسال نيز با مش نش

محدوده مواجه باشيم.
شريعتي تاکيد کرد: اقداماتي را به منظور حل مشکل آب شرب در مرز شلمچه 
داشته ايم و اميدوار هستيم اين مشکل با همکاري برخي شهرداري کالنشهرها از 

جمله شهرداري تهران حل شود.

استاندار خوزستان: 
ساخت 2 پاركينگ جديد با ظرفيت
 100 هزار خودرو در مرز چذابه

سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي اَبَداً َعْن ديني

میالد امام موسی کاظم(ع) مبارک باد

شعـــــــار    
 اربعيـن٩٥



ويژه نامه هفتگی2
شماره ١١   |    چهارشنبه٣١ شهريور ١٣٩٥   |   ١٩ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، 
ــتاد اربعين استان  ــه س چهارمين جلس
مازندران، با شرکت اعضا به رياست دکتر ربيع 
فالح استاندار و رئيس ستاد اربعين استان، در 
ــات استان داري مازندران در ساري  سالن جلس

برگزار شد.
ــت که حجت االسالم والمسلمين   در اين نشس
احمدي رئيس کميته فرهنگي- آموزشي ستاد 
مرکزي اربعين کشور نيز حضور داشت، چند تن 
از مديران کميته هاي استاني، در مورد آخرين 

وضعيت اجراي برنامه ها گزارشي ارائه کردند.
ــلمين دکتر احمدي، به  حجت االسالم والمس
ــاي فرهنگي و  ــت ها و برنامه ه ــن سياس تبيي
ــت و بر اجتناب از  ــي اربعين ٩٥ پرداخ آموزش
ــتفاده  ــتگاه هاي دولتي و اس تصدي گري دس
او  ــرد.  ک ــد  تأکي ــي  مردم ــاي  ظرفيت ه از 

ــبکه  ــتفاده از ش ــازي اربعين، با اس فرهنگ س
ــور -مانند ائمه جمعه  ــمند ديني در کش ارزش
و جماعات و هيئت هاي مذهبي و تشکل هاي 

ديني- را ضروري دانست.
 در ادامه دکتر ربيع فالح، استاندار مازندران بر 

ضرورت هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در 
ــه خدمات توصيه کرد و گفت: اربعين، يک  ارائ
ــان عزت ماست؛ پس  گردهمايي جهاني و نش
ــران، نبايد نگاه قومي و  در ارائه خدمات به زائ
محلي و منطقه اي داشت، بلکه بايد با نگاه ملي 

به آن نگريست.
ــتاندار مازندران، بر اطالع رساني به هنگام و  اس
ــانه ها تأکيد کرد  ــوي رس جامع به زائران از س
ــتفاده از  ــت: آموزش و توجيه مردم با اس و گف
تجارب و سياست هاي اعالمي کميته فرهنگي 
ــده در  ــي و اجراي برنامه هاي اجراش و آموزش
ــد.  ــال هاي قبل، بايد از اولويت هاي ما باش س
ــان همه دست اندرکاران را به دوري از ارائه  ايش
ــدرک و اطالع کافي و انجام  اطالعات بدون م
گفت وگو با رسانه ها در حوزه غيرمرتبط دعوت 

کرد.

ــپاه  ــي س ــيـ  اجتماع ــاون فرهنگ  مع
ــاره به  ــالمي با اش ــداران انقالب اس پاس
اهميت ترويج قرآن در فضاي پياده روي اربعين 
گفت: از آنجا که در اين پياده روي فضاي خاصي 
حاکم است و همه زائران در حال حرکتند، بايد 

چگونگي نشر قرآن در آن فضا  بررسي شود. 
سردارحسين نجات، معاون فرهنگيـ  اجتماعي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي بيان کرد: انتظار 
مي رود ايرانيان امسال نيز با همان شور و شوقي 

اربعين سال گذشته، حضور يابند.
ــرد: تابلوي ما ايرانيان در پياده روي  وي بيان ک

ــي مردم عراق،  ــن، حفظ کرامت و ميزبان اربعي
ــلمانان جهان است و شعارمان هم  وحدت مس
ــتيزي، شناخت ظالمان و  مقاومت، استکبارس
متحدشدن مسلمانان براي مقابله با ظلمي است 

که امام حسين(ع) آغازگر مبارزه با آن بود.
ــداران  ــپاه پاس معاون فرهنگي ـ اجتماعي س
ــر افزايش معرفت  ــا تأکيد ب ــالمي ب انقالب اس
ــين(ع) ابراز کرد: بايد براي توجيه  به امام حس
ــود تا بتوانند در  زائران ايراني اقداماتي انجام ش
ــائل مختلف با زائران ساير کشورها ارتباط  مس

برقرار کنند.

 به گزارش پايگاه 
ــاني  اطالع رس
االربعين، حجت االسالم 
والمسلمين دکتر حميد 
احمدي، رئيس کميته 
ــي  آموزش ــي،  فرهنگ
ستاد مرکزي اربعين در 
جلسه استاني اين ستاد 
كه به رياست استاندار 
ــد،  مازندران برگزار ش
ــفر اربعين حسيني  س

ــكوهمند مذهبي توصيف  زائران را همايش ش
كرد و يادآور شد: ثبت نام براي موسم اربعين در 
ــامانه سماح از ٢٠ مردادماه شروع شده است  س
و دفاتر كنسولي مستقر در استان اين مهم را از 

دهم مهرماه آغاز خواهند نمود.
ايشان با بيان اينكه امسال همه زائران اربعين بيمه 
مي شوند، گفت: ثبت نام به صورت غيرحضوري و 
به شكل اينترنتي صورت مي پذيرد و زائران پس 
از ثبت نام در موعد مقرر براي ارايه مدارك جهت 

دريافت ويزا اقدام خواهند نمود.
 رئيس کميته فرهنگي، آموزشي ستاد مرکزي 
ــاس  ــالم اينكه براس ــيني، با اع ــن حس اربعي
پيش بيني كميته اعزام، امسال قريب دوميليون 
زائر ايرانِي اربعين، پاي در اين سفر مي گذارند كه 
تاكنون بالغ بر ١٥٠ هزار نفر ثبت نام نموده اند و 
ــويم روند  هرچه به زمان اعزام نزديك تر مي ش
ثبت نام همراه با اشتياق زائرين سرعت مي يابد، 
اظهار داشت: سهميه مازندران از اين سفر بزرگ 

معنوي، بيش از ٣٠ هزار 
ــود. اعزام ها  نفر خواهد ب
ــر آغاز  ــل ماه صف از اواي
ــود و زائران پس از  مي ش
اعزام تنها ٢٠ روز فرصت 

اقامت در عراق را دارند.
ــه اينكه  ــاره ب ــا اش وي ب
ــازي  ــث فرهنگ س مباح
ــفر، رعايت  چون آداب س
ويژگي هاي كشور ميزبان 
ــبكه  ش ــق  طري از   ... و 
ياوران معنوي متشكل از ائمه جمعه و جماعات، 
ــازي در داخل  ــبكه هاي مج ــيما و ش صداوس
كشور در حال انجام است، خاطرنشان ساخت: 
ــق راويان، برخي خدمات  در مقصد نيز از طري
ــي و برنامه هاي  ــته هاي آموزش نرم افزاري، بس
فرهنگي دنبال مي شود تا زائرين با آگاهي كامل 
ــفر حاضر شوند و ٩٠٠ مبلغ مذهبي  در اين س
ــده كه سامان دهي  نيز براي اعزام پيش بيني ش

خواهد شد.

ــه  مدير مدرس
علميه حضرت 
(عج)  ولي عصر 
اهواز، از آغاز برگزاري 
تخصصي  کارگاه هاي 
طالب  تبليغ  آموزش 
در ايام اربعين حسيني 
در اين مدرسه علميه 

خبر داد.
حجت االســـــــالم 
والمسلمين سيـــــد 
جعفر موســوي، مدير 
مدرسه علميه حضرت 
اهواز،  (عج)  ولي عصر 
ــيه برگزاري  در حاش

ــيني در عراق»  گفت: اين  ــه توجيهي «تبليغ   در ايام اربعين حس جلس
طرح از ٢٥ تا ٢٦ شهريور، زير نظر ستاد اربعين کشور و کميته فرهنگي 
ـ آموزشي اين ستاد، در سه بخش تبليغ روايت گري چندرسانه اي، تبليغ 

چهره به چهره و تبليغ کودک و نوجوان اجرا  شد.
جعفري افزود: در تبليغ روايت گري چندرسانه اي، مبّلغ با کمک يک راوي 
در موکب مستقر مي شود و با استفاده از فيلم، انيمشن، ويدئو و ...، اتفاقات 

عاشورايي را به زائران با زبان عربي و فارسي ارائه مي دهد.
ــه داد: در تبليغ  ــرت ولي عصر (عج) اهواز ادام ــه علميه حض مدير مدرس
ــده و عالوه بر اقامه نماز، تبليغ  ــتقر ش چهره به چهره، مبّلغ در موکب مس

ــؤاالت  ــه س ــخ ب و پاس
ــالش مي کند  زائران، ت
ــاط برقرار  ــا ارتب با آنه
کند و آموزه هاي اربعين 
حسيني را به آنها انتقال 
در  ــن  هم چني ــد.  ده
تبليغ کودک و نوجوان، 
ــان در مواکب به  مبّلغ
به  برنامه هايي  ــراي  اج
کودک  ــني  س تناسب 
مي پردازند.  ــوان  نوج و 
اين  ــا،  برآورده ــق  طب
برنامه در سال گذشته، 
حدود دويست وده هزار 
نوجوان  و  ــودک  ک نفر 

مخاطب داشت.
ــلمين نجفي، مسئول کارگروه   ــالم والس جعفري اظهار کرد: حجت االس
روايت گري چندرسانه اي، حجت االسالم والمسلمين دکتر حقيقت مسئول 
ــلمين منابي مسئول  ــالم والمس کارگروه کودک و نوجوان و حجت االس
ــتاد مرکزي  ــي س کارگروه زبان عربي، از طرف کميته فرهنگي و آموزش

اربعين در اين جلسه حضور يافته اند. 
ــواز، ۷۰ مبّلغ و  ــه علميه حضرت ولي عصر (عج) اه به گفته مدير مدرس
روحاني دوره هاي آموزشي طرح تبليغ بين المللي طالب را در ايام اربعين 

حسيني مي گذرانند و از ۱ تا ۲۲ ماه صفر در عراق مستقر مي شوند.  

نماينده ولي فقيه 
در استان و امام  
جمعه زنجان گفت: ما 
ــا در عراق  نمي رويم ت
ــرح  ــران را مط ــام اي ن
ــه هدف از  ــم، بلک کني
ــا، کمک به  ــور م حض
ــا در برگزاري  عراقي ه
ــم اربعين است و  مراس
قصد خودنمايي نداريم.

ــت اهللا علي خاتمي   آي
در جلسه ستاد اربعين 
کرد:  ــار  اظه ــتان،  اس
اخالص و عرض ارادت 
به امام حسين (ع) دو 
ــيار مهم در  ــل بس اص

ــوب مي شود که هرکس  مراسم اربعين محس
ــيده باشد،  ــيار مهم رس که به اين دو اصل بس
ــا به وظايف خود  ــود ت مي تواند وارد ميدان ش

عمل کند.
وي افزود: هماهنگي، يک اصل مهم در سامان 
ــود.  ــه برنامه ريزي ها تلقي مي ش ــيدن ب بخش
ــود. مشکالت به وجود  بايد هماهنگي حفظ ش
آمده در سال گذشته خارج از اختيار ما بوده، 
چون سعي شده بود تا از همه توان و ظرفيت 
ــود. حفظ  ــتفاده ش ــتان در اين حوزه اس اس
نفرات اجرايي و برنامه ريزي ستاد اربعين سال 
گذشته ضروري است و بهره مندي از تجربيات 

اين افراد از داليل حفظ 
اين افراد تلقي مي شود.

به اعقتاد وي: بايد زمينه 
ــم  بروز تخلفات در مراس
ــه ورود  ــن از جمل اربعي
ــور  ــه کش ــي ب غيرقانون
ــن برود و  ــراق را از بي ع
نسبت به لزوم مراقبت از 
ــال و رفتار زائران در  اعم
ــود، تا از  اربعين توجه ش
ــود  ــيطنت هاي به وج ش
ــتاي  ــه در راس ــده ک آم
چهره  ــردن  ک مخدوش 
ــران  اي ــژه  به وي ــران  زائ
ــده است،  برنامه ريزي ش
ــه  ــري و آگاهان پيش گي

رفتار شود.

آقاي درويش اميري، اسـتاندار زنجان نيز در 
ــيعيان در مراسم  ادامه اظهار كرد: اجتماع ش
اربعين سيدالشهدا (ع) موجب عظمت جهان 

تشيع است؛ 
ــه، اين تجمع  ــرايط کنوني منطق چون در ش
حاوي پيام هاي مختلفي خواهد بود که توسط 

شيعيان مخابره خواهد شد.
اسداهللا درويش اميري افزود: حضور در اجتماع 
ــورت خودجوش  ــت به ص بزرگ اربعين، نخس
ــط مردم صورت مي گرفت که بعدها اين  توس

ــئوالن به يک  ــم با برنامه ريزي هاي مس مراس
ــد، تا با فراهم  حرکت مردمي بزرگ مبدل ش
کردن شرايط الزم، اين حرکت بزرگ مردمي 

با کم ترين مشکالت برگزار شود.
ــران براي حضور در  وي تصريح کرد: مردم اي
مراسم اربعين الزم است از مسير قانوني ورود 
به کشور عراق اقدام کنند، چون هرگونه اقدام 
و عمل خارج از برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
مي تواند به اهداف امنيتي ما خدشه وارد کند.

ــانه ها، به ويژه  ــد: رس درويش اميري يادآور ش
ــي در فرآيند  ــيار مهم ــانه ملي، نقش بس رس
ــما و  ــامانه س ــويق مردم به ثبت نام در س تش
ــي و تعريف  ــيرهاي قانون ــذ رواديد از مس اخ
ــده دارند. اگر افرادي بخواهند خارج از اين  ش
ــود و ديگران را دچار  چارچوب عمل کنند خ

مشکل مي کنند.
ــازي عتبات عاليات استان  ــتاد بازس رئيس س
ــکالت به وجود  زنجان اظهار کرد: يکي از مش
ــال گذشته، پشتيباني بود  آمده در اربعين س
ــکل مواجه  ــم با مش و در بخش اجرايي مراس
نبوديم، به طوري که مسئوالن قرارگاه بر نظم 
ــده استان زنجان  و انضباط موکب هاي داير ش

تأکيد داشتند.
ــتيباني از  ــزود: مبلغ پش ــي اف ــح اهللا باباي ذبي
ــال حداقل دو  ــتاد اربعين امس موکب هاي س
ــده است که اين مبلغ  ميليارد تومان اعالم ش
ــزار زائر برنامه ريزي  ــتيباني از ۲۰ ه براي پش

شده است.

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، دومين جلسه كارگروه 
ــتان آذربايجان غربي، با حضور حجت االسالم  ياوران معنوي اس
ــيد مهدي قريشي (نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام  دكتر س
ــمين دكتر احمدي (مسئول  ــالم والملس جمعه اروميه)، حجت االس
كميته آموزشي و فرهنگي اربعين كشور)، مسئول دفتر نمايندگي بعثه 
ــئولين ديگر استان، در حسينيه  رهبري، ائمه جمعه و جماعات و مس

مصلي امام خميني(ره) اروميه برگزار شد.
ــليمن دکتر احمدي، مسئول  ــالم و المس ــه، حجت االس در اين جلس
ــور، به تشريح موضوع  ــتاد اربعين كش ــي س كميته فرهنگي و آموزش

اربعين و اثرات معنوي آن پرداخت. 
ــتاد اربعين كشور و استان ها،  ــان با اشاره به نحوه شكل گيري س ايش
ــي و  به نحوه كميته بندي چهارده گانه آن و كميته فرهنگي و آموزش
ــاره کرده و تبيين منويات و فرمايشات مقام  ياوران معنوي اربعين اش
ــن را از وظايف کميته  ــه عظيم اربعي ــم رهبري در مورد حماس معظ

فرهنگي دانستند.
ــتاخيز عظيم  ــاي به وجود آمده از اين رس ــن تبيين هنجاره وي ضم
مردمي عنوان داشتند: همان گونه كه خون امام حسين (ع) و ياران با 
ــان شد، امروزه نيز  وفايش در آن زمان باعث احياي دوباره دين جدش
حماسه پياده روي عظيم اربعين تمامي توطئه و تالش دشمنان اسالم 
ــي ها و....  تحت الشعاع قرار داده و خنثي  مخصوصا تكفيري ها،  داعش

نموده و چهره حقيقي و باطل آنها را نمايان کرده است.
در اين جلسه، حجت االسالم و المسلمين قريشي، نماينده ولي فقيه 
در استان و امام جمعه اروميه، ضمن خيرمقدم به مسئولين و اعضاي 
کارگروه ياوران معنوي استان، در مورد زيارت اباعبداهللا ( عليه السالم) 
ــت، ذکر  اين حديث را از كتاب كامل الزياره كه روايت قابل تأملي اس
ــه» . ايشان در ادامه  ــين كمن زار اهللا في عرش کردند: « من زار الحس
جلسه در فضيلت زيارت امام حسين ( عليه السالم) روايتي را به شرح 

ذيل بيان کردند:
عالمه مجلسي در بحار جلد ٤٤ جرياني را  از سليمان اعمش كه ثقه 
معرفي كرده نقل كرده اند که : «من در كوفه زندگي مي كردم دوستي 
داشتم گاه گاهي شب جمعه به منزل ايشان مي رفتم در ضمن صحبت 
نظر ايشان را در مورد زيارت امام حسين( عليه السالم) پرسيدم گفت 
ــخن بقدري  بدعة و كل بدعة ضالل و كل ذي بدعة في النار» اين س
سنگين آمد كه بلند شدم و خانه خود آمدم تاصبح آرامشي نداشتم و 
خوابم نبرد تصميم گرفتم صبح منزل ايشان رفته و حرف ايشان را به 
ــت بايد برخورد  جّد پيگيري نمايم كه اگر داراي همچون اعتقادي اس
ــان قطع نمايم، به منزل ايشان مراجعه در  كنم و رابطه خود را از ايش

ــرش  همس زدم  را 
آمد پرسيدم فالني 
گفت  ــت؟  كجاس
ــارت  زي به  ــب  ش
عليه  حسين(  امام 
كربال  به  ــالم)  الس
رفته است، تعجب 
ــرف  «ح ــردم  ك
ــن  اي و  ــب  ديش
ــن هم  ــل!» م عم
ــال  ــادم كرب راه افت
آمدم ايشان را پيدا 
ــدم در  ــردم،  دي ك
مشغول  نماز  حال 

گريه و  استغفار است پرسيدم ديشب چنين مي گفتي؟! گفت اعتقادم 
همين بود، بعد از شما استراحت كردم در خواب ديدم شخصي حركت 
مي كند خيلي با عظمت چند متر جلوتر جواني سوار بر اسب و باالي 
سر او تاجي است كه دّرهائي از آن به اطراف نورافشاني مي كند،  سؤال 
ــت ؟ گفتند پيامبر بزرگوار اسالم و آن ديگر علي ابن  كردم اين كيس
ابي طالب است سر بلندكردم ديدم در كنار آنها كجاوه اي است از نور 
ــان جواني نشسته پرسيدم اينها كيستند؟  دو نفر خانم و در كنار ايش
ــري حضرت فاطمه (عليها  ــي از آنها خديجه كبري و ديگ گفتند يك
السالم)و آن جوان امام حسن مجتبي( عليه السالم) مي باشد پرسيدم 
ــت به زيارت امام حسين(عليه  ــب جمعه اس كجا مي روند؟ گفتند ش
ــالم). ديدم فاطمه زهرا سالم اهللا عليها يكسري كاغذهايي پخش  الس
مي كنند من هم رفتم ببينم چه كاغذ هايي است گفتند برات آزادي 
از آتش جهنم  پخش مي كند خواستم برگي هم به من بدهند گفتند 
ــين(ع) را بدعت مي داني از  ــود تو زيارت امام حس به تو داده نمي ش
خواب بيدار شدم و روانه كربالگشتم تصميم دارم تا آخر عمر از زيارت 

امام حسين(ع) دست بر ندارم.»
ــتناد رواياتي كه  ابن قولويه در   گر چه خواب حجيتي ندارد اما به اس
ــد  اين امر راتقويت و تأييد  ــاير بزرگان نقل كرده ان كامل الزياره و س

مي كند.
ــت هر آنچه مي توانيم بايد تالش كنيم و مردم را تشويق  وظيفه ماس
ــور راه  ــت كه در كش ــين(ع) بهترين عملي اس كنيم؛ زيارت امام حس
ــت؛ ان شاء اهللا با اقدامات مسئولين و تالش شما علماء مؤثر  افتاده اس

باشد .

به گزارش پايگاه اطالع رساني 
ــه  ــومين جلس ــن، س االربعي
ــوزش و اطالع  کميته فرهنگي و آم
رساني استان گلستان، در محل دفتر 
ــي بعثه مقام معظم رهبري  نمايندگ

استان برگزار شد. 
در ابتداي اين جلسه، حجت االسالم 
ــلمين داروئي، مسئول کميته  والمس
فرهنگي استان  ضمن خيرمقدم گوئي 
ــا، به تبيين  ــکر از حضور اعض و تش

در ادامه، اعضاي کميته فرهنگي استان به ارائه برنامه هاي اجرائي اين کميته پرداختند.

نقطه نظرات خود پرداختند.
ــي اربعين  ــئول کميته فرهنگ مس
استان گلستان، اهداف و برنامه هاي 
کميته را تبيين و شرح وظايف اعضا 
و تقسيم کار را براي اعضاي محترم 
ــه فرهنگي، به صورت تفکيک  کميت

شده و مجزا ارائه کردند.
ــمي، تاکنون ١٦٧٤  ــق آمار رس طب
ــتاني براي حضور  نفر از زائران گلس
ــم اربعين در سامانه سماح  در مراس

ثبت نام نموده اند.

سفر اربعين حسيني، همايش شكوهمند مذهبي است
رئيس كميته فرهنگى-آموزشى ستاد مركزى اربعين در جلسه ستاد اربعين استان مازندران مطرح كرد:

دكتر ربيع فالح، استاندار مازندران: 
نگاه ما در ارائه خدمات به زائران اربعين، بايد نگاه ملي باشد

سردار نجات، معاون فرهنگيـ  اجتماعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي:

به همت كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين

 تابلوي ما ايرانيان در پياده روي اربعين
 حفظ كرامت و ميزباني مردم عراق و ضرورت وحدت مسلمانان جهان است

كارگاه آموزشي «تبليغ طالب در ايام اربعين»برگزار شد

آيت اهللا علي خاتمي، نماينده ولى فقيه و امام جمعه يزد: 
 اخالص و عرض ارادت به  امام  حسين (ع) دو اصل بسيار مهم

 در مراسم اربعين است

حجت االسالم والمسلمين قريشي، نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان غربي
 در جلسه كارگروه ياوران معنوي اربعين بيان كردند : 

برگزاري سومين جلسه كميته فرهنگي و آموزش و اطالع رساني استان گلستان

زيارت امام حسين (ع) بهترين عملي است
 كه در كشور راه افتاده است

آيت اهللا العظمي محمدتقي بهجت (ره):

روايت دارد كه امام زمان(عج) كه ظهور فرمود، پنج ندا مي كند به اهل عالم، َاال يا َاهَل العاَلم ِانَّ َجِدي الُحَسين َقَتُلوُه َعطشانًا، َاال يا َاهَل العاَلم ِانَّ َجِدي الُحَسين سحقوه عدوانا،... امام زمان خودش 
را به واسطه امام حسين(ع) به همه عالم معرفي مي كنند ... بنابراين در آن زمان بايد همه مردم عالم، حسين(ع) را شناخته باشند... اما االن هنوز همه مردم عالم، حسين(ع) را نمي شناسند و اين 

تقصير ماست، چون ما براي سيدالشهدا(ع) طوري فرياد نزديم كه همه عالم صداي ما را بشنود، پياده روي اربعين بهترين فرصت براي معرفي حسين(ع) به عالم است.
با اينكه زيارت سيد الشهدا(ع) در اكثر برهه هاي تاريخي به سختي انجام مي شد و جان زائران در خطر بود، اما با اين وجود عاشقانه خطرات را به جان مي خريدند و به پابوسي امام حسين(ع) در 

اربعين نائل مي شدند.



3 ويژه نامه هفتگی
شماره ١١   |    چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥   |  ١٩ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــازمان حج و زيارت اعالم كرد:  س
ــن از روز  ــفر اربعي ــان س متقاضي
ــهريور هزينه ثبت نام اين  شنبه ٢٧ ش

سفر را بپردازند.
ــازمان آمده  ــه اين س ــن اطالعي در مت
ــارت اربعين كه  ــت: «متقاضيان زي اس
در«سماح» ثبت نام كرده اند، الزم است 
ــل و نهايي كردن روند ثبت  براي تكمي
https:// ــامانه ــود، با ورود به س نام خ
samah.haj.ir، در صفحه اول با وارد 
كردن كد ملي و كد رهگيري به صفحه 
ــراي واريز  ــت هزينه ها رفته و ب پرداخ
وجوه از طريق يكي از درگاه هاي بانكي 

اقدام كنند.
هزينه هاي عزيمت به عتبات عاليات در ايام اربعين شامل موارد زير است:

ــر ۴۰ دالر كه معادل ريالي آن  ــه ارزي اخذ رواديد براي هر نف ۱. هزين
روزانه به نرخ آزاد بانك مركزي با كارمزد مربوطه بر روي سامانه محاسبه 

مي شود.
۲. هزينه بيمه و خدمات درماني براي هر نفر ۲۵۹.۰۰۰ ريال

۳. حق الزحمه كارگزاري ۱۰۰.۰۰۰ ريال
ــت قبل از پرداخت هزينه ها، امكان ويرايش اطالعات و  ــايان ذكر اس ش

حذف و اضافه اعضاي گروه و نيز ثبت درخواست ويزا وجود دارد.

نكات مهم:
ــه عالقه مندان  ــن ك ــه به اي ــا توج ۱. ب
ــماح،  ــامانه س مي توانند با مراجعه به س
ــكيل گروه  ــخصًا براي ثبت نام و تش ش
اقدام كنند، چنانچه ثبت نام توسط دفاتر 
ــش سازمان  خدمات زيارتي تحت پوش
ــود، به ازاء هر نفر  حج و زيارت انجام ش
ــغ ۲۰.۰۰۰ ريال به هزينه هاي فوق  مبل

افزوده مي شود.
ــي به صورت  ــت هرگونه وجه ۲. درياف

دستي توسط دفاتر زيارتي ممنوع است.
ــس از واريز  ــرم بايد پ ــرگروه محت ۳. س
هزينه هاي مربوط، مدارك خود و اعضاي 
گروه شامل اصل گذرنامه معتبر و دو قطعه عكس ۳x۲ يا ۴x۳ را به دفتر 

زيارتي كه به هنگام ثبت نام در سامانه سماح انتخاب كرده، تحويل دهد.
ــك از اعضا از عزيمت به عتبات عاليات در ايام  ــورت انصراف هر ي ۴. در ص
ــرگروه به دفتر زيارتي انتخابي مراجعه و انصراف آن  ــت س اربعين، الزم اس
فرد را اعالم كند. بديهي است در صورت انصراف، در هر مرحله با توجه به 
ــارت مربوطه كسر و مبلغ باقي مانده به عضو  اقدامات صورت گرفته، خس

منصرف برگردانده خواهد شد.
ــازمان حج و زيارت تا كنون حدود ۱۵۰ هزار نفر براي  ــاس اعالم س براس
پياده روي اربعين ثبت نام كرده اند و ثبت نام از متقاضيان زيارت اربعين در 

سامانه سماح همچنان ادامه دارد.

استاندار ايالم با اشاره به اين که تردد 
ــم  اتباع خارجي براي حضور در مراس
اربعين حسيني در مرز مهران ممنوع مي شود، 
گفت: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته 
ــور به  ــاير مرزهاي کش اتباع غيرايراني از س

مراسم اربعين حسيني اعزام خواهند شد. 
ــاني االربعين  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــري پليس، محمدرضا  ــل از پايگاه خب به نق
مرواريد در جلسه ستاد اربعين در مرز مهران 
با گراميداشت ياد و خاطره رشادت هاي مردم 
ــالم  مرزدار مهران و ايثار گري رزمندگان اس
ــال دفاع مقدس، اظهار داشت:  در هشت س
مردمي که در روزهاي آغازين جنگ تحميلي 
با جانفشاني از اين مرز و بوم پاسداري کردند 
که اين روزها آماده ميزباني از زائران حسيني 

مي شوند.
ــتاني و ملي ويژه اربعين  ــترده اس ــاره به برنامه ريزي هاي گس وي با اش
حسيني گفت: در سمينار استانداران کشور در تهران با محوريت مراسم 
اربعين حسيني، فهرست کارهاي انجام  شده و نيازهايي که در اين استان 
و مرز مهران داريم را به وزير کشور و ستاد اربعين حسيني ارائه داديم و 

تصميماتي در راستاي رفع اين نيازها گرفته شده است.
استاندار ايالم گفت: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته و تصميمات 
ــاير مرزهاي کشور به مراسم اربعين  ــده، اتباع غير ايراني از س اتخاذ ش

حسيني اعزام مي شوند.
ــم اربعين  ــلمچه يا چزابه به مراس ــه داد: اتباع افغاني از مرز ش وي ادام
حسيني اعزام و به مهران نخواهند آمد و در صورت مراجعه، اين افراد به 

مرزهاي تعيين شده، اعزام مي شوند.
ــومار»  ــا بيان اينکه احتمال دارد، «مرز س وي ب
ــه اين امر کمکي به  ــود ک در حد محدود باز ش
ــا برنامه ريزي  ــران خواهد کرد، گفت: ب مرز مه
ــتاد اربعين، زائران تعدادي از  ــده در س انجام  ش
استان هاي کشور در ايام اربعين حسيني از مرز 

مهران به کشور عراق سفر خواهند کرد.
ــهرداري تهران به  عنوان عامل  مرواريد گفت: ش
ــئول کميته خدمات  ــي و اجرايي و مس عمليات

شهري براي رفاه زائران تالش خواهد کرد.
ــد براي نيروهاي  ــکان باي وي افزود: امکانات اس
ــران، همچنين  ــرز مه ــي در م ــال و عمليات فع
نيروهاي خدماتي در ايام اربعين حسيني فراهم 
مي شود؛ همچنين موکب ها و ايستگاه صلواتي 
در مکان هاي خاصي در طول مسير و پل زائر تا 
پايانه مرزي مهران مستقر خواهند شد. گفتني است نقشه جانمايي اين 

ايستگاه ها و موکب ها کامال آماده است.
ــتي و درماني  ــرد: در خصوص خدمات بهداش ــتاندار ايالم تصريح ک اس
ــه نيز در اين امر  ــده و ديگر ارگان هاي مربوط ــاي زيادي انجام  ش  کاره
ــده در صورت بروز  ــاس توافق هاي انجام  ش فعاليت خواهند کرد. بر اس
ــه اي، آمبوالنس هاي ما مي توانند تا ٤٥ کيلومتر در خاک  هرگونه حادث

عراق وارد شده و براي عمليات امداد و نجات اقدام کنند.
ــيني امسال، تمام امکانات  ــاره به اينکه براي اربعين حس مرواريد با اش
استان فعال خواهند بود، گفت: از مردم و زائران حسيني تقاضا مي شود 
که تنها با داشتن گذرنامه و ويزا به مرز مهران مراجعه کنند، در غير اين 

صورت خروج آنان از مرز غيرممکن خواهد بود.

زمان صدور گذرنامه، ارائه خدمات مرزي 
ــران، تامين امنيت، چگونگي اخذ  به زائ
ــت که زائران  ــد کارواني و … نکاتي اس روادي

سفر اربعين بايد بدانند. 
ــرم و صفر و نيز  ــه نزديکي ماه مح ــا توجه ب ب
ــراي زيارت حرم  ــفر زائران به عراق ب ازدياد س
ــيعيان و ياران باوفايشان، دفتر  امام مظلوم ش
سخنگوي ناجا گزارش مبسوطي از زمان صدور 
ــه، ارائه خدمات مرزي به زائران، تامين  گذرنام
امنيت، چگونگي اخذ رواديد کارواني و … ارائه 

کرده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين نيروي 
ــراي برگزاري  ــالمي ب ــي جمهوري اس انتظام
کنگره عظيم اربعين حسيني در امنيت، تاکنون 
جلسات متعددي براي هماهنگي با ارگان ها و 

سازمان هاي مرتبط تشکيل داده است.
مهمترين نکات مطرح شده در اين جلسات به 

شرح زير است:

تالش براي صدور 3 روزه گذرنامه
براي سهولت و تسريع امور زائراني که قصد سفر 
به عراق دارند، تالش مي شود ظرف ۷۲ ساعت 
ــه دفاتر پليس +۱۰  ــان تحويل مدارک ب از زم
گذرنامه صادر شود. البته خاطر نشان مي شود؛ 
ــال هاي  پليس مهاجرت و گذرنامه همانند س
گذشته با تمام توان و ظرفيت در خدمت زائران 
اربعين حسيني خواهد بود و در صورت ازدحام 
و شلوغي، بنا بر صالحديد مسئوالن ذيصالح، 
ــاني مانند سال گذشته در روزهاي  خدمات رس

تعطيل هم صورت مي پذيرد.
گذرنامه ها را تمديد کنيد

ــفر به سفر معنوي را دارند  کساني که قصد س
ــته باشند که اگر مدت  اين مهم را در نظر داش
ــان کمتر از ۶ ماه است، براي  اعتبار گذرنامه ش

تعويض گذرنامه هاي خود اقدام کنند.

بدون گذرنامه خدماتي ارائه نمي شود
ــک خروج از کليه مبادي مرزي صرفًا با  بي ش
در دست داشتن اصل گذرنامه و رواديد معتبر 

مقدور است و هيچ گونه خدماتي 
ــد گذرنامه و  ــه فاق ــاني ک به کس

رواديد هستند، ارائه نخواهد شد.
ــده است  همچنين پيش بيني ش
ــروز هر گونه  براي جلوگيري از ب
ازدحام و شلوغي در مرز شلمچه، 

گيت هاي خروجي افزايش يابد. 
نيروي انتظامي براي خدمات رساني 
بهتر به زوار و جلوگيري از ازدحام 
ــري حداکثري  ــا به کارگي آنها،  ب
ــرز و با تمام توان و  کارکنان در م
ظرفيت خود آماده خدمت رساني 

به زائران عزيز است.
البته با آموزش کاربران در مرزها، 

همچنين افزايش سطح آگاهي زائران در مبادي 
ــاني در  ورودي و خروجي به صورت اطالع رس
قالب بنر و بروشور، شبکه هاي اجتماعي و… از 
بروز شلوغي هاي نا به جا، پيشگيري هاي الزم 

صورت خواهد پذيرفت.
مرزهاي زميني و هوايي، ميزبان زائران

ــورت هوايي، تردد  ــالوه بر اعزام زائران به ص ع
ــن از مبادي ورودي  زائران کنگره عظيم اربعي
ــلمچه و  و خروجي مرزهاي زميني مهران، ش

چزابه قطعي است.

ــه اينکه  ــه ب ــا توج ب
ــده اي  عم ــش  بخ
ــافري به  ــار مس از ب
ــي مهران  ــرز زمين م
مي يابد؛  ــاص  اختص
ــود  مي ش ــنهاد  پيش
براي  ــي   گرام زائران 
ــردد  ت در  ــهولت  س
از  ديگر  ــاي  مرزه از 
ــرز زميني  ــه م جمل
ــتفاده  اس ــلمچه  ش
ــن  همچني ــد.  کنن

هيچ تصميمي در خصوص خروج زوار اربعين 
حسيني با استفاده از خودروهاي شخصي خود 

به سمت کشور عراق گرفته نشده است.
ــن حداکثري امنيت  ــراي تامي تالش پليس ب

زائران
ــا و امکانات و  ــتفاده از همه نيروه پليس با اس
ــت مرز ها و  ــراي تامين امني ــزات خود ب تجهي
زائران تالش مي کند تا زائران حسيني سفري 
ايمن را در پيش داشته باشند؛ با افزايش گيت 
ــران کنترل گذرنامه در مرز و نيز کنترل  و افس
ــتر در نحوه ورود و خروج زائران از  و دقت بيش

تهديدات احتمالي جلوگيري مي شود.
ــت بازرسي  ــتگاه هاي ايس تعداد گيت ها يا ايس
ــه  در مرزهاي زميني مهران و چزابه در مقايس
ــته است؛ البته  ــال گذشته افزايشي نداش با س
گيت هاي موجود در آن دو مرز جوابگو هستند 
و در مرز زميني شلمچه با افتتاح سالن جديد 
ــکالت رفع خواهد  ــياري از مش ــافري بس مس

گرديد.

توصيه هاي پليس به زائران عتبات عاليات
ــه و مدارک هويتي( کارت  - از تحويل گذرنام
ــناس در هنگام  ــنامه) به افراد ناش ملي، شناس
ــود؛ در  ــزام به عتبات عاليات، جدا پرهيز ش اع
صورت مفقود شدن مدارک مذکور، مراتب را در 
اولين فرصت به مراجع ذيصالح اعالم و تقاضاي 
المثني کنند تا ضمن پيشگيري از سوءاستفاده 

احتمالي، مسئوليتي متوجه زائر عزيز نشود.
- در حفظ و نگهداري اسناد مسافرتي از جمله 
گذرنامه، رواديد، قبض عوارض خروج از کشور، 
ــته باشند و از همراه  بليط تردد و… دقت داش
ــتن گذرنامه جز در موارد ضروري اجتناب  داش

کنند.
ــدور گذرنامه المثني به  - با توجه به اينکه ص
ــتلزم  ــود و مخدوش مس ــاي گذرنامه مفق ج
ــي و انجام تشريفات اداري طوالني است.  بررس
ــران بايد در حفظ و نگهداري آن نهايت  لذا زائ

دقت را داشته باشند.
- زائران فقط در آژانس هاي معتبر سياحتي و 
ــازمان حج و زيارت دارند،  زيارتي که مجوز س

براي ثبت نام اقدام کنند.
ــار گذرنامه و درج مهر  ــران به تاريخ اعتب - زائ
ــور هنگام تردد از مرزهاي  ورود و خروج از کش
زميني کشور، (باالنس امهار تردد)، دقت الزم 

را داشته باشند.
ــت رواديدهاي  - در حفظ و نگهداري مانيفس

دسته جمعي کوشا باشند.
- هوشياري و دقت نظرمسافران و زوار عتبات 
ــور  ــافرت به خارج از کش عاليات به هنگام مس
مانع از بروز اتفاقات ناگوار مي شود و از به همراه 
داشتن زيور آالت، ارز اضافي، مدارک شخصي 

و… خودداري کنند.
- برخي از کشورهاي عربي قرص هاي اعصاب، 
ــوم و… را مواد مخدر تلقي  ــال، والي فنوباربيت
ــرف کنندگان مواد مخدر با  کرده و مانند مص

حاملين آنها برخورد قانوني مي گردد.
- قابل ذکر است کساني که در خارج از کشور 
ــرقت،  ــب اعمال خالف قانون از قبيل س مرتک
ــواد مخدر،  ــد و فروش م ــرداري، خري کالهب
ــاير اعمال خالف  ــاد اخالقي و س ولگردي، فس
ــوند، از خروج مجددشان  ــئونات اسالمي   ش ش

جلوگيري خواهد شد.
ــود احترام  ــز توصيه مي ش ــران عزي ــه زائ -  ب
ــاير  ــه قوانين بين المللي و الزامات داخلي س ب
کشورها، از جمله توجه به عاليم و 
تابلوهاي هشدار، عدم عکسبرداري 
ــده و…  از مناطق طبقه بندي ش
ــته  ــد را در نظر داش ــور مقص کش

باشند.
ــماره تماس  ــتن ش ــراه داش - هم
ــخصي، آدرس، تلفن سفارت و  ش
جمهوري  سياسي  نمايندگي هاي 
ــور مقصد،  ــالمي ايران در کش اس

ضروري است.
ــت فردي  ــران محترم بهداش - زائ
ــي را در هنگام برقراري  و اجتماع
ــگان رعايت کنند  ــاط با بيگان ارتب
تا از انتقال بيماري هاي غير بومي 
ــود. هچنين  و واگير جلوگيري ش
ــا حتما از  ــوغاتي و هداي ــور تهيه س ــه منظ ب
ــداري و از پذيرش  ــگاه هاي معتبر خري فروش
ــته و چمدان اشخاص ديگر جدا خودداري  بس

کنند.
ــروج زائران بدون  ــود خ  در پايان تاکيد مي ش
ــت و زائران گرامي  ــه امکان پذير نيس گذرنام
ــي عالوه بر امکان  ــورت خروج غير قانون در ص
دستگيري در کشور مقابل، هنگام برگشت نيز 

با مشکالت جدي در مرز روبرو خواهند شد.

استاندار کرمانشاه گفت: امکان عبور 
زوار اربعين از مرز خسروي به  دليل 
ناامني هاي سال هاي اخير در عراق متوقف 

شده است.
ــت ستاد اربعين  ــداهللا رازاني در نشس  اس
استان کرمانشاه از موافقت مسؤوالن کشور 
عراق با عبور زوار اباعبداهللا  الحسين(ع) از 
ــومار واقع در استان کرمانشاه خبر  مرز س

داد.
ــي و  ــير تاريخ ــت: مس ــار داش وي اظه
هميشگي زوار عتبات  عاليات از کرمانشاه 
و به صورت مشخص از طريق مرز خسروي 

ــير مهم يکي از ويژگي ها و  ــت و قرار گرفتن بر اين مس صورت گرفته اس
مزيت هاي ممتاز براي توسعه کرمانشاه به شمار مي رود.

ــتاندار کرمانشاه گفت: متأسفانه به دليل ناامني هاي سال هاي اخير در  اس
ــين(ع) از مسير تاريخي و  ــور عراق، امکان عبور زوار اباعبداهللا  الحس کش

هميشگي مرز خسروي به صورت موقت متوقف شده است.
وي  ادامه داد: استان ايالم از اين فرصت استفاده کرده و هم اکنون عالوه 
ــايي مرز جديدي براي عبور زوار است و در اين  بر مهران به دنبال بازگش
ــرايط بايد کرمانشاه نيز تالش کند تا به هر شکل ممکن از اين امکان   ش

فرصت مرزي به خوبي بهره بگيرد.
ــال جاري با مسؤالن کشور  رازاني افزود: مذاکرات و پيگيري هايي طي س
ــير  ــايي مجدد اين مس ــترهاي الزم و بازگش عراق براي فراهم کردن بس
تاريخي صورت گرفت و اين امکان تا فراهم شدن شرايط امنيتي مناسب 

به سال هاي آتي موکول شد.
ــؤول با اشاره به ارائه پيشنهاد  اين مس
ــور زوار عتبات عاليات از  ــي بر عب مبن
ــومار، شوشمي و شيخ صله، تصريح  س
ــي  ــراق پس از بررس ــرد: دولت ع ک
درخواست هاي ارائه شده، سرانجام با 

عبور زوار از مرز سومار موافقت کرد.
به گفته استاندار کرمانشاه، در شرايط 
فعلي مرز سومار اين قابليت را دارد که 
ــب ترين  به عنوان نزديک ترين و مناس
ــور  مرز به عتبات عاليات در غرب کش
مطرح شود و دولت عراق در کنار تردد 
ــومار نيز موافقت کرده است که اين موضوع  ــمي شدن مرز س زوار با رس

شرايط را براي توسعه هر چه بيشتر منطقه فراهم مي کند.
وي ادامه داد: زوار اباعبداهللا الحسين(ع) مي توانند از بزرگراه کربال و امکانات 
مناسب زيرساختي و رفاهي در اين مسير بهره مند شوند، سپس از طريق 
قصرشيرين به سومار بروند. شهر قصرشيرين هتل ها و اماکن اقامتي بسيار 

مناسبي دارد که زوار مي توانند از آن ها استفاده کنند.
ــاس توافق هاي اوليه در وزارت  ــتاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: براس اس
ــتان، کرمانشاه و  ــتان هاي کردس ــال اعزام زوار اس ــور، اربعين امس کش
آذربايجان غربي از طريق مرز سومار صورت مي گيرد و در زمان باقي مانده 
تا فرا رسيدن مراسم شکوهمند اربعين تالش مي کنيم امکانات خدماتي 
و رفاهي در حوزه هاي مختلف حمل و نقل، پزشکي، بهداشتي، مخابراتي، 

گمرکي و اقامتي در مسير تردد زوار کربالي  معلي را فراهم کنيم.

ــه کميته کارگروه سالمت  دومين جلس
ــراي اربعين  ــه ب ــوادث غيرمترقب در ح

برگزار شد.
ــالمت در  ــه کميته کارگروه س ــن جلس دومي
حوادث غيرمترقبه در آستان  اربعين حسيني 
برگزار شد. در اين جلسه  تمهيدات الزم براي 

ــيني  ــزاري راهپيمايي بزرگ اربعين حس برگ
صورت گرفت. تبادل نظر درباره برنامه عملياتي 
ــراي اربعين،  ــط و کار ب ــالمت محي مرکز س
پيام هاي بهداشتي براي زائران حسيني و ارائه 
ــت محيط در  پروتکل علمي و اجرايي بهداش

اربعين بخش هايي از اين جلسه بود.

 اين جلسه با حضور نمايندگان مرکز سالمت 
ــالمت روان،  ــط و کار، اورژانس، دفتر س محي
ــت بيماري هاي  ــز مديري ــت مرک اداره مراقب
واگيردار و به مديريت مشاور معاون بهداشت 
و مدير دفتر کاهش خطر باليا در ستاد وزارت 

بهداشت تشکيل شد.

ــکي ايالم  ــگاه علوم پزش ــس دانش رئي
گفت: ٧٠ پزشک متخصص براي تأمين 
ــات تخصصي  ــي و ارائه خدم ــاي درمان نيازه
ــيني در مراکز  ــکي به زائران اربعين حس پزش

درماني استان ايالم مستقر مي شوند.
ــاني االربعين  ــگاه اطالع  رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــه ستاد اربعين در  دکترعلي دلپيشه در جلس
ــت کادر درماني،  ــرز مهران اظهار کرد: تقوي م
پرستاري و بهداشتي در ايام اربعين مهم ترين 
ــگاه علوم پزشکي ايالم بوده و در  رويکرد دانش
همين راستا يک هزار و ٢٠٠ پزشک، پرستار و 
عوامل بهداشتي نيز براي ارائه خدمات به زائران 

در مراکز درماني آماده هستند.
ــک متخصص براي  ــا بيان اينکه٧٠ پزش وي ب
تأمين نيازهاي درماني و ارائه خدمات پزشکي 
ــيني در مراکز  تخصصي به زائران اربعين حس
ــوند افزود: اين  ــتقر مي ش ــتان مس درماني اس
ــته هاي مختلف  ــص در رش ــکان متخص پزش
ــه زائران  ــام اربعين ب ــا در اي ــده ت مشخص ش

خدمات رساني کنند.

دل پيشه با اشاره به اينکه دستگاه سي تي اسکن 
در بيمارستان مهران مستقرشده است، افزود: 
اين دستگاه به تازگي در بيمارستان دهلران نيز 
راه اندازي شده تا نياز احتمالي زائران را برطرف 

کند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي ادامه داد: استقرار 

ــتگاه آمبوالنس، ١٠ دستگاه اتوبوس  ١٠٠ دس
ــوس مخابراتي و  ــتگاه اتوب آمبوالنس، يک دس
يک فروند بالگرد آمبوالنس در مناطق مختلف 
استان از ديگر تمهيدهاي انديشيده شده براي 

تأمين نيازهاي درماني ايام اربعين است.
ــا احتمال بروز حوادث  وي با تأکيد بر اينکه ب
ــاک عراق، اعطاي مجوز  رانندگي در داخل خ
ــيدگي به  ــراي رس ــه آمبوالنس ها ب ــردد ب ت
ــي و انتقال آن ها  ــت مجروحان احتمال وضعي
ــاي بوده که بايد با  ــور را از نيازه به داخل کش
هماهنگي طرف عراقي انجام شود، تصريح کرد: 
فوريت هاي پزشکي آماده ارائه خدمت به زائران 

است.
وي اضافه کرد: با توجه به مشکالت ايجادشده 
ــم حج، امسال با  براي عزيمت زائران به مراس
ــام اربعين  ــالمند نيز در اي ــش زائران س افزاي
ــتيم که همين موضوع احتمال بروز  روبرو هس
بيمارهاي ويژه اين سنين را بيشتر مي کند که 
بايد برنامه ريزي ها و امکانات موردنياز براي ارائه 

خدمات درماني به اين قشر انجام شود.

توصيه هاي نيروي انتظاميهزينه ثبت نام پياده روي اربعين، ويزا، بيمه و كارگزارى اعالم شد
 براي زائران اربعين حسيني

استاندار ايالم: 
اتباع خارجي، اربعين امسال به مهران نيايند

استاندار كرمانشاه خبرداد : 
انسداد مرز خسروي در ايام اربعين و موافقت اوليه با گشايش مرز سومار

برگزاري دومين جلسه كميته كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه براي اربعين

رييس دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم:
70 پزشك متخصص در ايام اربعين به ايالم مي آيند

آيت اهللا العظمى سيستاني (مدظله العالى):

شايسته است مؤمناني كه خداوند توفيق شركت در اين زيارت شريف را به ايشان عنايت فرموده، توجه نمايند كه خداي تبارك و تعالي از ميان بندگان خويش، پيامبران و اوصيايي را برگزيده تا پيشوا و حّجت 
مردمان باشند و مردم از رهگذر تعاليم ايشان هدايت يابند و از اعمالشان تبعيت كنند. خداوند مؤمنان را از آن رو به زيارت مشاهد متبركه ايشان تشويق نموده است كه يادشان جادوانه بماند و جايگاهشان اعتال 

يابد، و چون آن بزرگواران نمونه اعالي بندگي خداي سبحان و جهاد در راه او و فداكاري براي دين استوارش بوده اند، اين امر سبب به ياد آوردن خداي متعال و آموزه ها و احكام او براي مردم باشد.
از خداوند متعال مسألت داريم كه به زيارت زائران حضرت اباعبد اهللا الحسين (عليه  السالم) بركت دهد و آن را به بهترين نحوي كه عمل بندگان صالح خويش را مي پذيرد، قبول فرمايد، تا در مسير و سيره 

خود در اين زيارت و در باقي ايام زندگاني الگويي براي ديگران شوند و آنان را به سبب واليت اهل بيت پيامبر (عليهم السالم) و پيروي از سيره و تبليغ رسالت ايشان پاداش خير عطا كند.
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چكيده
نزد متفکران مسلمان، همبستگي اجتماعي محصول محبت است 
ــتراک و توافق افراد جامعه در انديشه ها و ارزش ها به  ــطة اش که به واس
وجود مي آيد. از اين رو، بهترين جامعه، جامعه اي است که براساس محبت 
مبتني بر فضيلت واحد و آرا و عقايد مشترک شکل گرفته باشد. براساس 
ــتگي و تقويت آن در امت اسالمي و جامعة  اين نظريه، راه ايجاد همبس
فاضله،  توسعه دادن به باورهاي اجتماعي و آگاهي هاي مشترک پيرامون 
مبدأ و معاد و فضيلت و سعادت است و آنچه بيشترين ضربه را به محب 
ــتگي اجتماعي وارد مي کند، غفلت، جهالت و ضاللت است که  و همبس
ــه و جدايي مردم در جامعة فاضله  ــب تضعيف محبت و ايجاد تفرق موج
مي شود. قيام امام حسين (ع) قيامي بيدارکننده و حرکتي رهايي بخش از 
ضاللت و جهالت و احياي ارزش هاي فطري و الهي بود. به همين دليل، 
ــخصيتي جهاني اند و مي توانند محور امت اسالمي و همة  آن حضرت ش
حق طلباني باشد که در برابر ضلم و ستم مي ايستند و به احياي عزت و 

انسان و عزتمندي دين مي انديشند.
ــخصيت و قيام امام حسين (ع) مجالس عزداري و مراسم هاي  به تبع ش
متعلق به ايشان، ازجمله راه پيمايي عظم اربعين، از کارکردهاي اجتماعي و 
جهاني ويژه اي برخوردار است که يکي از مهم   ترين آنها،  ايجاد همبستگي 
ــاد وفاق عمومي در ميان همة  ــالمي و حتي ايج اجتماعي ميان امت اس
ــم راه پيمايي عظيم  ــت. برخي ويژگي هاي مه ــان جهان اس آزادي خواه
اربعين که کارکرد همبستگي اجتماعي دارند،  از اين قرار است: اشتراک 
در محبت، تقويت دين داري،  تبلور صفات اخالقي برجسته، آگاهي بخشي 
و ارتقاي سطح بينش اجتماعي و سياسي مسلمين، رسانة امت اسالمي، 
تبلور وحدت اسالمي و هم زيستي مسالمت آميز، نمايش قدرت و عظمت 

امت اسالمي.

ظرفيت اربعين حسيني در همبستگي امت اسالمي
نور امام حسين (ع) چنان ظرفيتي دارد که نه تنها شيعيان و مسلمانان، 
بلکه پيروان ساير اديان نيز گرايش فطري به ايشان دارند، چنانکه پيامبر 

اکرم (ص) فرمودند:
إنَّ لَِقتِل الُحَسيِن َحراَرًة في ُقلوِب الُمؤِمنيَن الَتبُرُد أَبدا؛ براي شهادت امام 
ــين (ع) در قلوب مؤمنان حرارتي ايجاد شده که هرگز سرد نخواهد  حس

شد. (محدث نوري، ج ١، ص ٣١٨)
بدون ترديد، اين حرارت و محبت برآمده از جنبه فطري و توحيدي قيام 
ــين (ع) در اصالح مسير جامعة انساني  ــور و جايگاه خاص امام حس عاش
ــين (ع) نماد عزت و آزادگي و محور حق طلبان جهان  ــت. امام حس اس
ــت. به همين دليل، آن حضرت شخصيت جهاني اند و مي تواند محور  اس
امت اسالمي و همة حق طلباني باشد که در برابر ظلم و ستم مي ايستند و 

به احياي عزت انسان و عزت مندي دين مي انديشند.
ــين (ع)، اين قيام و نهضت  ــق اوليه پس از قيام امام حس ــان دقاي از هم
شوري در دل ها ايجاد کرده و روز به روز بر دايرة آن افزوده تر شده است. 
تا اينکه امروزه مراسم هاي بزرگ عزاداري براي سيدالشهدا در اقصا نقاط 

عالم برگزار مي شود. 
از ميان همة مراسم هاي عزاداري، مراسم پياده وري اربعين از شکوه خاص 
و جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين مراسم، عالوه بر ابعاد معنوي و سير 
ــلوک فردي، کارکردهاي آشکار و پنهان اجتماعي دارد. مراسمي با  و س
ــت ميليوني از فرهنگ هاي مختلف با زبان هاي گوناگون و  جمعيت بيس
ــم هر بينندة منصف و غيرمنصف را  حتي از مذاهب و اديان ديگر، چش
خيره مي کند و براي جهانيان اين پرسش را طرح مي کند که چرا اين همه 
انسان به کربال مي روند و چرا از آنان استقبال گسترده مي شود. به اذعان 
بسياري از منابع خبري و اطالعاتي، جمع مردم در روز اربعين بزرگ ترين 

اجتماع مسلمانان جهان 
است و نمود جهاني دارد 
و مبتني بر همبستگي 
ــت.  ــالمي اس ــت اس ام
حسيني  اربعين  مراسم 
ــي  مردم ــورت  ص ــه  ب
ــام  انج ــوش  خودج و 
ــود و در همة امور  مي ش
ــورت انتخابي و  ــه ص ب
اختياري از جانب مردم 
ــامان دهي مي شود و  س
در آن همه تعلقات رنگ 
مي بازد و مردم براساس 
ــرم  ــه پيامبراک ارادت ب
(ص) و محبت مشترک 

ــيري خاص با هم  ــوند و در مس ــان دور هم جمع مي ش به اهل بيت ايش
حرکت مي کنند.

ــم را مي توان در مراسم حج مشاهده کرد که مردم  تنها نمونة اين مراس
ــلمان از نقاط مختلف جهان براي فريضة حج در شهر مکه مجتمع  مس
مي شوند. اما ظرفيت هاي اجتماعي مراسم حج به دليل سلط و مديريت 
ــد و از حضور  ــر امکان فعليت مي ياب ــعود و غلبة وهابي گري کمت آل س
ــلمين کمتر استفادة اجتماعي و جهاني مي شود. اما مراسم  ميليوني مس
ــتگي امت اسالمي حول  ــب براي همبس ــتري مناس اربعين مي تواند بس
ــالم ناب محمدي (ص) و فرهنگ علوم و  ــترک و مکتب اس محبت مش
حسيني باشد. بر اين اساس، اربعين سرمايه اي اجتماعي است و مي ـواند 
ــتگي اجتماعي و اعتماد متقابل و ارتباطات وسيع چهره  به چهره  همبس
ــوم و زبان هاي مختلف ايجاد کند. اين  ميان افراد متعلق به ملت ها، رس
ــم نه يک راه پيمايي عادي، بلکه يک گردهمايي بزرگ  راه پيمايي و مراس
انساني با رويکرد اخالقي، تربيتي، فرهنگي و سياسي و اجتماعي است که 

هنوز بسياري از ابعاد و ظرفيت هاي آن شناسايي نشده است.
به طور کلي، گردهمايي اربعين از چند جهت مي تواند در همبستگي امت 

اسالمي مؤثر باشد که در ادامه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

 اشتراك در محبت
امام صادق (ع) مي فرمايد: َمن اَراَد اهللا بِه الَخيَر َقَذَف في َقلَبِه ُحبَّ الُحَسين 
َو ُحبَّ زيارِتِه؛ هرکسي که خدا خير او را بخواهد محبت امام حسين (ع) 
و محبت زيارت امام حسين (ع) را در دلش مي اندازد. (ابن قولويه ١٣٧٥: 

(١٥٣
ــم  ــتين و مهم ترين عاملي که مردم را از اقصي نقاط عالم به مراس نخس
اربعين مي کشاند، عنصر عشق و محبت به امام حسين(ع) است. در اربعين 
حسيني، ميليون ها عاشق و ارادتمند به امام حسين(ع) از نقاط مختلف 
ــاير محبان  ــانند تا در جمع س دنيا خود رابه کربال و بين الحرمين مي رس
ــتة مرکزي  ــتداران عرض ارادت کنند. به بيان ديگر، جوهر و هس و دوس
اربعين را محبت و عشق شکل مي دهد و چنانکه اشاره شد، محبت و عشق 
بيشترين تأثير را در همبستگي اجتماعي ايجاد مي کند. همة امت اسالمي 
حاضر در مراسم اربعين، نظام ارتباطات خود را بر محو عشق و محبت به 
ــين (ع) تعريف و صورت بندي مي کنند. در چنين جامعه اي که  امام حس
بر پاية معشوق و محبوب واحدي شکل مي گيرد، همة منيت ها و تکثرها 
ــق برتر و وحدت اجتماعي  ــازد و در پرتو هدف متعالي و عش رنگ مي ب
حاکم مي شود. بنابراين، با توجه به وجود تکثر ها و تفاوت ها، افراد به جاي 
نزاع و کشمکش به همبستگي و هم گرايي روي مي آورند و براي رسيدن 

ــري در برابر کفر  ايمان فط
و شرارت و تروريسم است. 
ــارت اربعين و پياده روي  زي
ــه مثابة اعالم  زينب گونه ب
ــا  ــد ب ــد عه ــام و تجدي پي
سيدالشهدا (ع) و شهيدان 
ــتن پرچم  کربال و برافراش
ــين (ع) و  ــا حس ــک ي لبي
ــتن  ــب زنده نگاه داش موج
واقعة کربال و انتقال پيام آن 
ــق وجدان هاي بيدار  به عم
انساني است. اين موج عظيم 
انساني، صحنه اي از شکوه 
امت  انسجام  و  همبستگي 
اسالمي با محوريت محبت 
ــت  ــق به خوبي هاس و عش
ــش  الهام بخ ــد  مي توان و 
و  ــان  جه ــان  آزادي خواه
ــالمي و  تقويت بيداري اس
نهضت فراگير جهاني عليه 
ظلم و استبداد و بي عدالتي 
باشد. مراسم اربعين نمونة 
ــي از تعلقات و تمرين  رهاي
مشق ايثار و گذشت و ساير 
اصول اخالقي و ارزش هاي 
فطري است. مراسم اربعين، 
کليت فرهنگي است که در 
ــود تکثر فرهنگي  درون خ
ــد  ــمت مي شناس را به رس
ــا هر  ــف را ب ــراد مختل و اف
ــگ و لهجه دور  خرده فرهن
ــم واحد  ــل پرچ ــم، ذي ه
ــرت و ارزش هاي الهي،  فط

جمع مي کند.
بنابراين، اگر مراسم اربعين 
به درستي شناخته شود و 
ــد، مي تواند حرکتي به سمت  ابعاد جهاني و بين المللي آن به ظهور برس
تحقق ارزش هاي الهي و رسانة پيام هدايت زير پرچم سفينه النجاه عالم 
ــين (ع) باشد. گردهمايي بزرگ مردم در اربعين حسيني  يعني امام حس
نه يک حادثه و رويداد زودگذر، بلکه يک تفکر و فرهنگ است که ريشه 
ــالم ناب محمدي (ص) برخاسته است و ثمر آن  ــاخة آن از متن اس و ش
همبستگي امت اسالمي در برابر تهديدهاي دشمنان خارجي و منطقه اي 

و رويش جوانه هاي اميد در قلب هاي مستضعفان جهان خواهد بود.
ــازي مراسم پياده روي  در يک تحليل نهايي، مي توان گفت با فرهنگ س
ــيني به منزلة يک حرکت عقالني و خودجوش در رستاري  اربعين حس
ــتن مکتب عدالت خواهانة امام  احياي ارزش هاي فطري و زنده نگه داش
ــالمي تقويت و بيداري  ــتگي اجتماعي در امت اس ــين (ع)، همبس حس
اسالمي از عمق و استحکام بيشتري برخوردار مي شود. در نتيجه، شناخت 
بهتري از نهضت امام حسين (ع) به جهان مخابره خواهد شد که هم در 
ــترش ارزش هاي فطري و نشر معارف و فرهنگ اسالم است  امتداد گس
ــاي سياست هاي استکباري، ظالمانه و ضد انساني امريکا و  و هم به افش

هم پيمانانش در منطقة غرب آسيا خواهد انجاميد.

منبع: برگرفته از کتاب «مدنيت، معنويت، عقالنيت در بستر اربعين»  
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي حوزه هنري

ــان و  ــن در چارچوب نظريه هاي جامعه شناس ــاده  روي اربعي پي
ــمندان غربي قابل فهم نيست. پياده  روي اربعين به يقين  انديش
کنشي از سنخ کنش هاي عقالني معطوف به هدف نيست؛ زيرا اساس 
ــت. در اين نوع از  ــود دنيويي اس کنش عقالني معطوف به هدف و س
ــود دنيوي فرد را بر   مي انگيزاند تا  واکنش نشان دهد، در  کنش ها، س
ــي که در پياده  روي اربعين به عنوان يک کنش، افراد کنش گر نه  حال
ــرمايه مادي ساالنه  ــود مادي نيستند؛ بلکه تمام س تنها به دنبال س
ــزرگ هزينه   مي کنند. عالوه بر اين، در اين  ــود را در اين همايش ب خ
راهپيمايي عظيم احتمال خطر جاني نيز  براي زئران حسيني وجود 
ــيله براي  دارد . از اين رو، با  ابزارعقل که به دنبال انتخاب بهترين وس
ــت، نمي توان به تحليل اين واقعه عظيم  دستيابي به هدف مادي اس

پرداخت.
ــکار ارزش هاي  الهي  و  ــرمايه داري غرب که با ان ــه و نظام س مدرنيت
ــرگ ارزش ها را  ــه بزرگي تمدن خود باليد، م ــا اعالم مرگ خدا، ب ب
جشن گرفت و حکم به خروج کنش عقالني معطوف به ارزش از دايره 
تئوريک خود داد، حال بايد براي تحليل اين کنش هاي انساني مانند 
ــود را جرح و تعديل کند و  ــي بزرگ اربعين، نظريه ها ي خ گردهماي

براساس مفاهيم جهان اسالم به تحليل اين قبيل کنش ها بپردازد.
ــورا در کربال در اوج زيبايي رخ داد،  معطوف  کنش هايي که روز عاش
ــه کنش هايي عقالني و  ــود دنيوي نبود؛ بلک ــه هدف و به دنبال س ب
معطوف به ارزش هاي الهي بود. براساس اين منطق، کنش، نه به دليِل 
ــاس پيروي از حق، معنا دار خواهد بود.  سودآوري دنيوي؛ بلکه براس
ــن، کنش هايي که در گردهمايي روز اربعين رخ   مي دهد را بايد  بنابراي
باز توليد کنش هاي روز عاشورا دانست و بر اساس همان منطق تفسير 
کرد. پياده  روي و همايش عظيم اربعين تجلي ارزش هاي الهي در   روي 
ــت و بايد بر خالف گفته نيچه با رساترين فرياد اعالم کرد:  زمين اس

«هنوز خدا زنده است.»
بر اساس چنين منطقي   مي توان گفت پياده  روي اربعين، نشانه شکل 
ــاس کنش عقالني معطوف  گيري تمدن و اقتدار جهاني نويني براس
به ارزش است. اقتداري که آغاز آن، پيروزي انقالب اسال   مي در ايران 
ــيني قابل مشاهده است و البته اين پايان  و امتداد آن در اربعين حس

راه نيست...
ــتي زيبا از نژادها، زبان ها و قوميت ها  ــيني تبلور همزيس اربعين حس
ــرزمين است که الزمه پديد آمدن يک تمدن جهاني است.  در يک س
ارزش هاي زيبايي که در تابلوي روز عاشورا ترسيم شد و زينب سالم 
اهللا عليها به تماشاي آن نشست، اين بار در همايش جهاني پياده  روي 
ــود تا اين بار، غرِب تشنه معنويت به نظاره آن  اربعين بازتوليد    مي ش

بنشيند.

شكوه همبستگي اجتماعي امت اسالمي
اربعيــن حسينــى

سيد مهدي موسوي

ــد و در کنش ها و تعامالت  ــوق واحد به يکديگر محبت مي ورزن به معش
ــي را حاکم مي کنند.  ــاني و لطافت روحي و مهربان ــي رقت نفس اجتماع
بنابراين، در بستر مراسم اربعين، الگويي جديد از همبستگي و همزيستي 
ــازي فرهنگي با محوريت محبت و عشق به امام حسين (ع)  و يکسان س
صورت بندي مي شود که موجب تقويت و توامند سازي جريانات فرهنگي 
ــود. در اين الگو،  ديني و مذهبي با توليد هويت يکپارچه و اخالقي مي ش
انسجام عميق اجتماعي و همبستگي عمومي نه بر پايه دشمن مشترک، 

بلکه بر پايه محبت و عشق حاصل مي شود.

تقويت دين داري
باتوجه  به  شعار امسال اربعين(اني احامي ابدا عن ديني) و تأکيد بر آنکه 
باورها و ارزش هاي مشترک، نقش بسيار مهم و برجسته اي در اتحاد افراد 
ــتگي اجتماعي دارد، روشن است که در  جامعه و ايجاد محبت و همبس
جامعة اسالمي «دين» و «دين داري» نقش بسيار مهمي در همبستگي 
ــه اي باعث يکپارچه گي و وحدت افراد  ــي دارد. دين در هر جامع اجتماع
ــديد  ــتگي افراد را به هدف ها و آرمان هاي عمومي تش ــود و دلبس مي ش
ــاي ديني و عمل به احکام و  ــد. بنابراين ، التزام به باورها، ارزش ه مي کن
دستورات دين اسالمي نقش تعيين کننده اي در همبستگي امت اسالمي 

دارد.
ــين (ع) اقامة  ــيار مهم در قيام امام حس بدون ترديد، يکي از اهداف بس
ــياري از  ــنت هاي ديني بود. چنان که در بس ــريعت و برپايي س احکام ش
الَة َو  ــد اََقمَت الصَّ ــَهُد اَنََّک َق زيارت نامه هاي آن حضرت مي خوانيم: «َاش
آَتيَت الزَّکاَة َو اََمرَت بِالَمعروِف َو َنَهيَت َعِن الُمنَکر» (زيارت وارث). بر اين 
ــاس، زماني که انساب محب مي خواهد محبت و عشق خود را به امام  اس
حسين  (ع) نشان دهد، سعي مي کند طوري رفتار 
کند که محبوب و معشوق مي طلبد و اگر کسي 
ــين (ع) شود،  عارف به حقيقت نهضت امام حس
ــاي دين و احکام  ــد که عمل به آموزه ه مي فهم
شريعت از اهداف اصلي قيام بوده است، لذا انسان 
ــعي مي کند با عمل به احکام و شرايع  محب س
ــود را ابراز کند. بنابراين، نتيجه  ديني محبت خ
حضور در مراسم هاي عزاداراي امام حسين (ع) و 
راه پيمايي اربعين تقويت دين داري و التزام بيشتر 
ــت که از نتايج آن  ــريعت اس به رعايت احکام ش
تقويت همبستگي اجتماعي و وفاق عمومي است.

تبلور صفات اخالقي برجسته
ــا که راه پيمايي اربعين بر محور محبت و   از آنج
عشق امام حسين (ع) شکل گرفته است، بسياري 
ــتثنا متبلور  ــاي ناب و خصوصيات اس از ارزش ه
مي شود. به عبارت ديگر، در مراسم اربعين، نظام 
ــي بر روابط  ــبکه اي از معاني اخالق اخالقي و ش
ــکل گيري  ــت که موجب ش اجتماعي حاکم اس
اعتماد اجتماعي ميان امت اسالمي و دوام و بقاي 
مشارکت در همکاري اجتماعي مي شود. در اين 
مراسم، هرگونه امتياز برخاسته از مال و منال،  حب 
جاه و پست و جايگاه لغو مي شود و همگي از يک 
مسير به مقصد کربال عازمند. در اين راه-پيمايي 
ــم معنوي عظيم، روابط انساني بر  بزرگ و مراس
اساس مالک دنيوي و ارزش هاي مليتي،  سياسي،  
طبقاتي يا قبيله  اي شکل نمي گيرد، بلکه بر محور 
هدف متعالي، امر معنوي و محبوب الهي روابط 
شکل مي گيرد،  بلکه بر محور هدف متعالي، امر 
معنوي و محبوب الهي روابط شکل مي گيرد. در 
ــام ارتباطي و در راه هاي منتهي به کربال  اين نظ
در عراق،  صحنه هايي ويژه  از اخالق انساني مشاهده مي شود که کمتر در 

جوامع ديگر ديده مي شود. در مراسم اربعين، سبقت به انجام 
دادن کار خير و خدمت بي مزد و منت به زائران حسيني اوج 
مي گيرد و فقير و غني به نحو ممکن تالش مي کند از امکانات 
خود براي رفاه زائران بکوشد. فداکاري،  ايثار و گذشت، محبت 
و ميهمان نوازي،  تالش براي خدمت صادقانه،  وارستگي،  اعتماد 
و حسن ظن، نشاط،  ادب و تکريم متقابل در ميان زوار و خدام، 
تواضع و فروتني در ميان زائران به يکديگر و نمونة آنها تجلي 
آموزه هاي اخالقي اسالم به بهترين و زيباترين شکل در جامعه 
ــت. اين نمونة چندروزه، نويد دهنده هواي تازه و پرنشاط  اس
براي آزادي خواهان است که در فضاي متصلب فرهنگ غربي 
و دنيا مداري کمتر مشاهده مي شود. از اين رو، اربعين مي تواند 

الگويي از فضاي اخالقي امت اسالمي را به نمايش بگذارد.

جمع بندي
ــتگي اجتماعي وقتي  ــلمان، همبس ــة حکماي مس در انديش
ــل مي آيد که افراد جامعه بر محور امري معين به اتفاق  حاص
اتحاد و انس طبيعي دست يابند. باورها، ارزش ها و احساسات 
ــترک در بين افراد جامعه محبت و احساس تعلق متقابل  مش
ايجاد مي کند. بر اين اساس، جامعه فاضله  مجموعه اي مرکب 
ــبب ايمان به باورها  ــان هايي است که اجزاي آن به س از انس
ــي و فطري با يکديگر پيوند خورده، محبت،  و ارزش هاي اله
يکپارچه گي و وحدتي تام يافته اند. بر اين اساس، افراد جامعه 
انساني همچون اعضاي يک پيکر مي شوند که چون بر روابط 
ــت، به هنگامة نياز به يکديگر وابسته اند  آنها محبت حاکم اس
ــي و همکاري مي پردازند. اگر  ــور اجتماعي به همگراي و در ام
اين محبت و احساس تعلق به خوبي شکل گرفت،  همبستگي 
اجتماعي شکل مي گيرد و تقويت مي شود و عوامل تهديد زا را 

تضعيف مي کند.
اجتماع عظيم عاشقان حسيني در اربعين و راه پيمايي بزرگ 
چند روزه در ايام منتهي به اربعين، شکوه همبستگي اسالمي 
و وفاق اجتماعي امت اسالمي است که بر پاية محبت و عشق 
به امام حسين (ع) و ارزش هاي فطري همچون عدالت خواهي، 
ــت. اين اجتماع  ــکل گرفته اس ــتيزي و حق طلبي ش ظلم س
ــق امام حسين (ع) خروش و رستاخيز  ميليوني مردم به عش
ــتکبار و تحجر و قدرت نمايي  ــلمانان عليه ستمگري،  اس مس

زماني كه انسـاب محب مي خواهد محبت و عشـق خود 
را به امام حسـين  (ع) نشـان دهد، سـعي مي كند طوري 
رفتـار كنـد كه محبوب و معشـوق مي طلبد و اگر كسـي 
عارف به حقيقت نهضت امام حسـين (ع) شـود، مي فهمد 
كـه عمل به آموزه هاي دين و احكام شـريعت از اهداف 
اصلي قيام بوده اسـت، لذا انسـان محب سـعي مي كند با 
عمل به احكام و شـرايع ديني محبت خـود را ابراز كند. 
بنابراين، نتيجه حضور در مراسم هاي عزاداراي امام حسين 
(ع) و راه پيمايي اربعين تقويت دين داري و التزام بيشـتر 
به رعايت احكام شـريعت اسـت كه از نتايـج آن تقويت 

همبستگي اجتماعي و وفاق عمومي است.

نـور امـام حسـين (ع) چنـان 
ظرفيتي دارد كه نه تنها شيعيان 
و مسـلمانان، بلكه پيروان ساير 
اديـان نيـز گرايش فطـري به 
ايشـان دارنـد، چنانكـه پيامبر 

اكرم (ص) فرمودند:
إنَّ ِلَقتِل الُحَسـيِن َحـراَرًة في 
ُقلوِب الُمؤِمنيـَن الَتبـُرُد أَبدا؛ 
براي شـهادت امام حسين (ع) 
حرارتـي  مؤمنـان  در قلـوب 
ايجـاد شـده كـه هرگز سـرد 

نخواهد شد. 

در مراسم اربعين، نظام اخالقي 
و شبكه اي از معاني اخالقي بر 
روابط اجتماعي حاكم اسـت 
كه موجب شكل گيري اعتماد 
اجتماعـي ميان امت اسـالمي 
و دوام و بقـاي مشـاركت در 

همكاري اجتماعي مي شود

اربعين نشانه شكل گيــري 
تمدن و اقتدار جهاني نوين

سعيد مقدم

قال الصادق علیه السالممممممممم:
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5 ويژه نامه هفتگی
شماره ١١   |    چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥   |  ١٩ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

1. هدف از ارسـال فراخوان 
مستند اربعين چيست؟

همانطور که مطلع هستيد تشکيل 
ــري فعاليت هاي  ــوراي راهب ش
ــي جوانان در  فرهنگي آموزش
ــزي اربعين يکي  ــتاد مرک س
ــت و موثري  از اقدامات مثب
است که امسال شاهد وقوع 
ــورا  ــتيم. در اين ش آن هس
فعاليت هاي متعددي تعريف 
شده است که يکي از آن ها 
ــتين سوگواره  فراخوان نخس
فيلم مستند با عنوان "روايت 

ــد. به عقيده  ــق" مي باش عش
ــي از  ــا به عنوان بخش بنده، م

ارکان شناساندن فرهنگ اربعين، 
ــانه   ــت به مهم ترين وجه رس بناس

ديداري بپردازيم. ديگر کسي نيست 
که تأثيرات مستند را باورنداشته باشد. 

ــتند ابزار است که نمود حقيقت را به  مس
شکلي ملموس تر نشان مي دهد و از پذيرش 

ــت. به  ــن مخاطبان برخورداراس ــتري در بي بيش
ــري جوانان در  ــوراي راهب همين جهت دبيرخانه  ش

ــناخت و تأثيرات هنر  ــتند، با توجه به همين ش بخش مس
ــتند، مي خواهد قدمي بلند براي معرفي اسالم ناب بردارد  مس
که البته زحمتش بر گردن هنرمندان مستند ساز است. به بيان 
ــف وجذب جوانان مستعد  ديگر هدف اصلي اين فراخوان کش
درعرصه مستند سازي با استفاده از بستر پربرکت اربعين است.

2. جايگاه اربعين نزد هنرمندان و اهالي رسانه كجاست؟
براي آن که به اين موضوع پي  ببريم  اول بايد به سراغ جايگاه 
ــورا و کربال برويم. خود فرهنگ عاشورا با خون و گوشت  عاش
شيعيان عجين شده است، خصوصًا شيعيان ايراني که به داليل 
ــياري بيشتر از ديگر اقوام با اين فرهنگ آشنا بوده اند. شما  بس
کم تر ايراني اي را خواهيد ديد که در طول زندگي تجربه  هيئت 
ــورا را تجربه نکرده باشد.  ــهداي عاش رفتن وعزاداري براي ش
ــود دارد. يعني تا  ــورا هم وج ــن نگاه به اضالع ديگر عاش همي
ــورا را نخواهي شناخت. همه  روايات  ــي، عاش اربعين را نشناس
ــالم هم همين  ــث باقي مانده از معصومين عليهم الس و احادي
ــورا با فهم اربعين تکامل مي يابد. حال در  رامي گويد. قيام عاش
ــي از اين ملت اند و  ــانه  هم که بخش اين بين اهالي هنر و رس
فرهنگ عاشورا جزء الينفک تمدن شان شده، خواهي نخواهي 
موضوع اربعين هم در آثارشان متبلور خواهد شد. من فکر کنم 

ملموس ترين پاسخ به اين سؤال را داده باشم!

3.رسالت هنرمندان در شناخت وتبيين اربعين چيست؟
ــهور  ــور هنرمندان» مش امام خميني پيامي دارد که به «منش
ــت. واجب است هر نيروي ارزش مداري که در چهارديواري  اس
ايران اسالمي زندگي مي کند، آن را از بر کرده تا هر از چندي 
به راحتي براي شناخت مسيرش به آن رجوع کند و رجوع به 
ــخ ها را آسان خواهد کرد. ايشان در بخشي از  آن خيلي از پاس
ــت که  پيام خودمي فرمايد: «...تنها هنرى مورد قبول قرآن اس
ــالم ائمه  هدى، اسالم  ــالم ناب محمدى، اس صيقل دهنده  اس
فقراى دردمند، اسالم پابرهنگان، اسالم تازيانه خوردگاِن تاريِخ 
ــد... هنرمندان ما تنها زمانى  ــرم  آور محروميت ها باش تلخ و ش
ــان را زمين  ــؤوليت و امانت ش مى  توانند بى  دغدغه کوله بار مس
ــان بدون اتکا به غير، تنها  بگذارند که مطمئن باشند مردم ش
ــان، به حيات جاويدان رسيده  اند؛  وتنها در چارچوب مکتب ش
و هنرمندان ما در جبهه  هاى دفاع مقدس مان اين گونه بودند، 
ــعادت مردم  ــتافتند؛ و براى خدا و عزت وس ــا به مأل اعال ش ت
ــز تمام مدعيان  ــالم عزي ــان جنگيدند؛ و در راه پيروزى اس ش
هنر بى  درد را رسوا نمودند...» اوِج نمود مکتب ما، عاشوراست. 
بنابراين طبق رهنمود حضرت امام، بنده در جايگاه هنرمند تنها 
ــلماني کنم که تبعات هنرم منطبق  زماني مي توانم ادعاي مس
ــد. و تنها درآن زمان است که اسالم  هم  بر فرمايش قرآن باش
همان اسالمي است که اهل بيت عليهم السالم  معرفي کرده اند. 
ــاندن اربعين به عنوان يکي ازمسؤوليت هنرمندان  پس شناس
ــاندن اسالم ناب است. يعني همان رسالتي که بر  همان شناس
عهده ي روحانيون و علماي ماست، در شکلي ديگرش به دوش 

هنرمندان مي باشد.

4. از نظر شما ويژگي هاي هنر اربعين چيست؟
ــات هر فرهنگ و تمدني  ــت که واقعي کًال ويژگي هنر اين اس
ــکل آن به همه (خصوصًا اقوام و فرهنگ ها و  را در بهترين ش
ــاند. هنر ابزاري است که نياز به زبان  تمدن هاي ديگر) بشناس
ــن رو، هنري که  ــت. از همي ــي ندارد. هنر، همه فهم اس خاص
ــد، قرار است بزرگ ترين کنگره   داراي رنگ و لعاب اربعين باش
مذهبي جهان از ابتداي خلقت تا کنون را به دنيا معرفي کند.  
واين يعني معرفي همه ي اسالم به جهان. عشق و عالقه اي که 
ــين عليه السالم و شهداي کربال دارند در  شيعيان به امام حس
پذيرش سختي هاي اين کنگره جهاني نمود پيدا مي کند. ايثار 
و از خود گذشتگي، خود و همه  دارايي ات را وقف امام حسين 
کردن، سرما و گرما را تحمل کردن و همه آن چه در پياده روي 
ــن مي بينيم. همان طور که پيش از اين هم عرض کردم،  اربعي
قرار است همه  آن چه در عاشورا بوده در اربعين هم ديده شود.

5. نگاه هنرمند به موضوعاتي از قبيل مسائل اجتماعي، 
فرهنگي و... در اربعين چگونه بايد باشد؟

ــن خودش يک فرهنگ به معناي تاّم کلمه  امروزه ديگر اربعي
شده است.  تمدني که از زير خاکسترهاي جور زمانه سربرآورده 
ــت. وظيفه  هنرمند هم معلوم است، آذين بستن و آرائيدن  اس
ــاندن آن. زدودن گرد و غبار زمانه از  فرهنگ براي بهتر شناس

روي اين جواهري که قرن ها نامشکوف بوده تا خواستاران آن 
به ُکنه آن پي ببرند. اربعين فرهنگي است که همه  وجوه يک 
تمدن را دارد. لذا هنرمند با معرفي آن، تمدن کامل اسالمي را 

معرفي مي کند که داراي همه ي وجوه زندگي ناب بشر است.

6. بازتاب چه موضوعاتي از اربعين اولويت دارد؟
ــر  ــر مي کنم وقتي مي گوييم اربعين همه  وجوه تمدني بش فک
ــؤال  را هم داده باشم. اربعين  ــت، تقريبًا پاسخ اين س را داراس

ــيني همه چيز تمام است. پس همه   حس
ــي که در آن وجود دارد، مي تواند  موضوعات
ــاز در اين بين  ــد. ولي ب داراي اولويت باش
بعضي موضوعات به شناساندن اين فرهنگ 
به آناني که آشنايي چنداني با اسالم ندارند 
کمک مي کند يا چراغ راهي مي شود براي 
ــالم اند. و  ــال حقيقت اس ــاني که دنب کس
ــت  خالصه  همه  اين ها، آن موضوعاتي اس
ــه  خالصانه  همه   ــق و عالق ــه معّرف عش ک
ــيع و حتي  ــاوران (يعني فراتر از تش حق ب
ــين عليه السالم، اهل  ــالم) به امام حس اس
ــت. ايام اربعين،  ــش و اصحاب کربالس بيت
ــت. همه   ــالم ناب اس ــن معرفي اس ويتري
ــين در آن ايام از  ــام حس ــدان ام عالقه من
ــود مي گذرند  ــتگي هاي خ کنار همه  وابس
ــان را به آن حضرت ثابت کرده  تا ارادت ش
باشند. خالصانه و بدون هر گونه خودنمايي. 
ــد همان اولويت هاي مد نظر  اين ها مي توان
ــد. مي توان از همين موارد براي  ــما باش ش
معرفي اسالم به دنيا استفاده کرد. دنيايي 
که اين روزها تشنه  نوشيدن حقيقت است.

7.توصيـه شـما بـه هنرمندانـي كه 
مي خواهنـد در ايـن عرصـه فعاليت 

داشته باشند چيست؟
يقينًا بچه هايي که در اين روزها مي خواهند 
ــه  فرهنگي  ــان وارد اين معرک ــا سالح ش ب
ــوند خود بهتر از هر کسي چند و چون  بش
ــي بنده به عنوان  ــان را مي دانند،  ول کارش
ــار! يا براي  ــان که باالجب ــرادر کوچک ش ب
ــي در عراق  ــک اثر هنري مدت آفرينش ي
زندگي کرده ام عرض مي کنم، پديد آوردن 
ــي ديگر از  ــار هنري، مانند خيل همين آث
ــناخت آن موضوع  ــات، نيازمند ش موضوع
ــت راجع به اربعين کار  ــت. اگر قرار اس اس
ــناخت.  ــه  وجوه آن را ش ــود، بايد هم بش
ــادم فرهنگ  ــد نقش اصلي ترين خ هنرمن
ــي از آن اربعين  ــه بخش ــورا را دارد ک عاش
ــي مي تواند خوب  ــادم وقت ــت. يک خ اس
خدمت کند که نيازهاي اهل خانه را بداند. 
با خلق و خوي آنان آشنا باشد. از فرهنگ 

آنان سر در بياورد. و همه  آن چه را که بناست انجام بدهد، در 
راستاي همان خدمت گذاري اش باشد نه هوس هاي شخصي. 
ــد که بچه هاي هنرمند ما صرفًا جهت رفع تکليف يا  اين نباش
ــنواره هاي موضوعي و حتي سوگواره ي ما به  ــرکت در جش ش
ــان باشند. خلق اين اثر، مستلزم وقت  دنبال خلق اثر هنري ش
ــت سر  ــتن، پژوهش در فرهنگ، زندگي در اقليم و پش گذاش
ــتن خيلي از سختي هايي است که يقينًا ماندن در خانه  گذاش
ــل کار، هيچ وقت اين ها را به وجود نمي آورد. هنرمند  و و مح
وارد ميدان ميني مي شود که نياز به معبر دارد. هنرمند بناست 
براي اين معبر حتي جانش را هم فدا کند. پس بايد به چيزي 
جز هدف فکر نکند. چرا که براي به ثمر رساندن اين ديدگاه، 
شب عاشورا را پشت سر گذاشته و با حسين عليه السالم بيعت 
ــل من ناصر ينصرني» آن حضرت  ــدد کرده و به نداي «ه مج
ــت. اين جا ديگر عرصه  جان فشاني عصر  پاسخ مثبت داده اس
عاشوراست. پس همه چيز را بايد به جان خريد تا مورد قبول 

صاحب اربعين واقع شود. 
ــه اين را هم بايد اضافه کنم، اين فقط وظيفه  هنرمندان  و البت

ان مشع عزاخانه  اوست سینه سوخت
س خسته ما شعله ھاي عطشش در 

ني غم ما به روي شانه اوست کوه سن
د کعبه جان حرم اوست حرميي که 

شتي است که ویرانه اوست دل بشکسته 
دل آتش زده ما که جھاين را سوخت
انه اوست شعله اش از شرر دامن ر

گوھري را که خدا قیمت آن داند و بس
دمي به ُدردانه اوست ُدّر اشکیست که 

نش ُطرفه یبتي است از آن شاعر شريین 
نه اوست یك جھان عاطفه در ساغر و پ

این حسني کیست که عامل مهه پروانه اوست
این چه مشعي است که جان ھا مهه پروانه اوست

باز این پای ىب قرار آقا از مسري مشا جدا مان
حال من مثل آن پرستویی است که از آھنگ کوچ جا مان

بار ھا من  را صدا زده ام، کوفیانه دوباره جا زده ام
دفرت شعرھای من عمرست بني یك مشت ادعا مان ش

ابني  ر قیام  ش برپا در این دل غمگني، بار دی
دن کنار خیمه  روی این قلب ىب وفا مان  داِغ 

ُشکر دارد مهني که با رَکمت، دل من پر کشی تا حرمت 
من ىب دست و پا که اول راه، بدمن زیر دست و پا مان

ري دسمت را ر ب دیدی امسال  شکسمت را، سال دی
آه آقا چقدر در دل من، حسرت راه رکبال مان

ننوشمت از   و از عشقت...
جوھـر  از  و   گذشـت...  کـه  ـرىم  ُ ایـن  نرسـید  ُمرکـب  بـه  قـمل 
از   بـرای  باشـد  الیـق  چـه  آ نرتاویـد  مـن؛  روزگار  غفلـت 

شنت...
اما چنان با من آواره؛ بر سر  آمدی که، نه این حسرت 

بر دمل ماند و نه آن مهه شیدایی و شوق دیدارت...
ای  و  اسـت...  عـامل  در  کـه  ھـر  از  حسـاب تر  خـوش  ای 
بان سـتاره شـب ھای تار من... سـر بر تربت کـدام خاک 
ـ شـکر بـر این  ؟ کـه  شـىت حـرم  ـذارم جـز خـاک  ب

مهه رکامت ىب انتھا مرا واجب است...
و  سـمي  بـاىن  از  ننوسـم  ـذار  ب عشـقت...  مسـري  امـا  و 
ـذار باز  ننوسم از تاول  میزباىن عاشـقانه خادمانت... ب
و زمخی که این دو پای مان را به سـرمنزل مقصود رساند... 
مـدام  بایـد  عاملـی،  مقصـود  وقـىت   کـه  ـومي  ن ـذار  ب
ستاد،  س نباید ا اھی برای  ست چ ا س رکد که در ھ ال

س است... شت  متام  که دیدن روی 
شـت، حقیقت جاری شـ در  وامن که  ـذار روضه  ب
ـه آمسـان و زمني  بـت بـر ص ـا کـه ز سـت... آ رکبـالی 

ایی عامل را... ش ىم زد متام ز
بـاىن ات مـرا بدان  و مـن مسـافر راھـی شـدم که  بـا متام 
د و احرتام بر  خواندی؛ راھی که سراسـِر آن موج اشتیاق 
ایـن حضـور، اما سـر ىم افک و چشـم ىم دوزم بـه پاھایی 
خسـته، که آن اربعـني نبودند تـا در میان اکروان ىب سـاالر، 
کـوداکِن  کوچـِك  پاھـای  تـاول  بـر  بکشـند  ی  دسـت 
، وقـىت کـه از میـان خارھای بیابـان با سـینه ھایی پر  آمسـاىن 
یىب نیسـت...  دند... در این راه جز آه مرا  از انـدوه آم 

شنت مک ىم آورم... آه از این که واژه ھا را برای از  

معرفي اسالم به جهان است
سهيل كريمي(مستندساز) :

نيست. نهادهاي فرهنگي نيز به عنوان منابع مالي و امکاناتي بايد 
ــه  از اين بچه ها حمايت کنند. هر چند که هنرمندان ما هميش
ــؤوالن اين نهادها  ثابت کرده اند هيچ گاه منتظر بله يا خير مس
ــد،  ــد، ولي وقتي پروژه اي از اين حمايت ها برخوردار ش نمانده ان
ــاء اثر بيشتري خواهد بود. هنرمند با ايثار وارد اين ميدان  منش
ــود، نهادهاي فرهنگي  نيز  در اين عرصه وظيفه دارند نه  مي ش
ــان باشد. پس توصيه اي هم  اين که به خاطر از خودگذشتگي ش
که مي شود به مسؤوالن کرد اين است که ستادهاي راهبري شان 
را فعال تر کرده و از لحاظ لجستکي دست اين بچه ها را بگيرند.

9. ويژگي و تفاوت اين سـوگواره با ديگر جشنواره ها در 
چيست؟

ــوگواره هاي مرسوم، موضوعات کلي  معموًال در جشنواره يا س
ــه آفرينش  ــر بايد در آن ب ــه اهل هن ــود ک مطرح مي ش
آثارشان بپردازند. زمينه  ساخت آن آثار هم عمدتًا از 
لحاظ زماني و مکاني، محدويت ويژه اي ندارد. ولي 
ــيار ويژه  ــوگواره ي اربعين، موضوعي بس در س
ــخص است. به  در زماني معين و مکاني مش
همين دليل هنرمند درگير با اين موضوع، 
نياز به نگاهي ژرف تر و حوصله اي باالتر 
از ديگر آثارش دارد تا بتواند در اين راه 

سنگ تمام بگذارد.

9. ضوابط و شـرايط شركت در 
اين سوگواره چيست؟

ــه موضوعات اين  ــده در ابتدا ب بن
ــوگواره بپردازم،سپس  بخش از س
ضوابط را خدمت تان عرض خواهم 
ــه براي بخش  کرد. موضوعاتي ک
ــده به شرح زير  مستند تعريف ش

است:
ــيني در آيينه اديان  الف.اربعين حس

و مذاهب
ــل مختلف در راهپيمايي  ب.ارتباط مل

اربعين
ج.شور و معرفت در زيارت 

د.اربعين حسيني در مسير ظهور
ه.تبلور نقش مردم در تاريخ

ــياري از  ــد بس ــم مانن ــوگواره ه ــن س ــرايط اي ش
ــتيوال هاي معمول، اختصاص به موضوع آن دارد. ما  فس
دو شکل براي بخش مستند اين سوگواره تعريف کرده ايم که 
ــکال مي توانند آثارشان را تکميل يا  ــتان با انتخاب اين اش دوس
ــال کنند. الف) مستند آزاد؛ ب) مستند ويژه  گوشي همراه.  ارس
در بخش آزاد، دو قسمت مستند کوتاه و بلند را تعريف کرده ايم 
که در مستند کوتاه، آثار زير ۴۰ دقيقه مورد پذيرش قرار گرفته، 
ــتندهاي بلند محدوديت زماني قائل نشديم. هر  ولي براي مس
چند که مستندسازان بايد حوصله  مخاطبان شان را هم در نظر 
ــتند ويژه  گوشي همراه نيز همان طور که  بگيرند. در بخش مس
از عنوانش پيداست با توجه به سير مفهمومي آثار پديد آمده با 
ــي همراه و روايت قابل تشخيص و محتواي مشخص، آثار  گوش

مورد ارزيابي و داوري قرار خواهد گرفت.

قوانين بخش مستند سوگواره هم در 
چند عنوان مشخص شده؛

اول  اينکه همه  آثار مستند بايد در قالب 
ــت vob (فرمت  ــوح DVD و با فرم ل
اصلي رايت، نسخه برداري و ساخت لوح 
ــاي خاصي براي  ــه نرم افزاره DVD ک
ــد. معموًال در داخل  آن وجود دارد) باش
ــتيوال هاي مختلف با  کشورمان در فس
ــتاندارد مواجه ايم که  ــکل فرمت اس مش
ــتان رعايت نمي کنند و آثارشان به  دوس
دليل خوانده نشدن در دستگاه پخش يا 
رايانه، از امکان انتخاب يا داوري محروم 
ــوند. پس الزم است که هنرمندان  مي ش
ــته  عزيز به اين موضوع عنايت ويژه داش
ــند. اين را هم بايد اضافه کنم که در  باش
ــاب و داوري،  ــان، تالش هيئت انتخ پاي
نسخه  اصلي آثار برگزيده ، از صاحبان اثر 
ــود که با باالترين کيفيت  دريافت مي ش
ــد عالقه مندان قرار گيرد.  در معرض دي
ــه عرض کردم،  ــه همان طور ک دوم اينک
ــد زماني کم تر از  ــتندهاي کوتاه باي مس
ــته و مستندهاي بلند به  ۴۰ دقيقه داش
ــان محدوديت  ــور حوصله  مخاطب فراخ

زماني ندارد.
ــتندهاي بخش  ــراي مس ــوم اينکه ب س
ــت تأکيد داريم،  ــي همراه  بر رواي گوش
ــتند بلند  ــاوت اين آثار  با بخش مس تف
ــتفاده در امکانات دوربين و  فقط در اس
ــب موضوعات  ــت، ولي براي قال صداس
مطروح شده، هيچ تفاوتي با هم ندارند. 
ــاز در انتهاي  ــتان مستند س يعني دوس
توليد، بايد زحمت يکساني براي مرحله  
پس توليد و تدوين بکشند. قصه و روايت 

هم در هر دو بخش، يکسان است.
چهارم اينکه آثار ارسال شده به دبيرخانه  
ــر برگردانده نمي  ــزي به صاحب اث مرک
ــته باشند  ــتان توقع نداش ــود. دوس ش
ــاي اصلي  ــاي DVD يا فرمت ه لوح ه

آثارشان به آنها بازگردانده شود.
پنجم اينکه دبيرخانه  مرکزي سوگواره، 
ــيده و منتخب از  مجاز به پخش آثار رس

رسانه هاي گوناگون خواهد بود. 
ششم اينکه دبيرخانه  مرکزي در برابر هر گونه ايراد فني در آثار 
ــتند ارسال شده، هيچ مسؤوليتي نخواهد داشت. الزم است   مس

بار ديگر رعايت استاندارد رايت اثر را يادآوري کنم.
ــش از اين، در ديگر  ــتندي وجود ندارد که پي هفتم اينکه مس
ــرکت کرده  باشد. يعني مبداء زماني ساخت آثار  جشنواره ها ش
ــه براي اين بخش از  ــته ايم. اين کل قوانيني بود ک را باز گذاش

سوگواره در نظر گرفته بوديم.

10. تشكر مي كنم از حوصله و وقتي كه براي اين گفت و گو 
در نظر گرفتيد. يك سوال ديگر اينكه مهلت ارسال آثار 

تا چه زماني است؟
ــان دي ماه ۱۳۹۵ در نظر گرفته ايم.  ــال آثار را تا پاي مهلت ارس
ــما متشکرم و اميدوارم که اولين سوگواره  مستند  بنده هم از ش
اربعين، تجربه اي باشد براي هر چه بهتر شناساندن فرهنگ ناب 

عاشورا و اين سوگواره تبلور آييني اين فرهنگ غني باشد.

... تا اربعين را نشناسي، عاشورا 
همـه   شـناخت.  نخواهـي  را 
روايـات و احاديث باقي مانده 
از معصومين عليهم السـالم هم 
همين رامي گويد. قيام عاشورا 
بـا فهم اربعين تكامـل مي يابد. 
حـال در اين بيـن اهالي هنر 
و رسـانه  هم كه بخشـي از اين 
عاشـورا  فرهنـگ  و  ملت انـد 
جزء الينفك تمدن شان شده، 
موضـوع  نخواهـي  خواهـي 
اربعين هم در آثارشـان متبلور 

خواهد شد.

امـروزه ديگـر اربعين خودش 
يـك فرهنـگ بـه معنـاي تاّم 
كلمـه شـده اسـت.  تمدنـي 
كـه از زير خاكسـترهاي جور 
زمانه سربرآورده است. وظيفه  
هنرمند هم معلوم است، آذين 
بستن و آرائيدن فرهنگ براي 

بهتر شناساندن آن.

معـــرفي اربعين
از مهمترين بخش هاي سوگواره ملي عبرات، فيلم مستند است كه با نام «روايت 

عشـق»مي تواند تاثير بسـياري در جامعه برجاي بگذارد و پيام 
اربعين را به سراسـر دنيا برسـاند. دبير اين بخش سهل 

كريمي مستندساز نام آشنا و مجرب كشوراست و 
به همين بهانه به سـراغ ايشان رفته و درباره 

مستندسـازي اربعيـن و بخش مسـتند 
سوگواره به گفت و گو نشستيم. 

صبیه خ

دویان مدحسني 

وصال شريازی
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ــه افتخاري، فرزند  دکتر الل
ــين  محمدحس ــهيد  ش
ــهيد  ش ــر  همس و  ــاري  افتخ
ــم  ــي عامريان، در مراس محمدعل
ــهيد»  رونمايي از طرح «نائب الش
ــت: اين طرح به همت  اظهار داش
ــري  و در  ــه مقام معظم رهب بعث
ــتاد اربعين و  ــه فرهنگي س کميت
ــتگي  ــنهاد کانون همبس به پيش

فرزندان شهدا انجام شده است.
وي بيان کرد: ده هزار فرزند شهيد 

ــترش فرهنگ ايثار و شهادت، با هدف تحقق منويات رهبر  با هدف گس
فرزانه انقالب، براي زائران اربعين اين اقدام را انجام داده اند.

دکتر الله فتخاري مطرح کرد: زائران اربعين امسال در پياده روي، هرکدام 

ــهيد مي شوند و به  نايب يک ش
ــهيد، در طول مسير  نيابت از ش
همراه با شهيد بوده و زندگينامه 
ــورد نظر را  ــهيد م ــيره ش و س

مطالعه مي کنند.
ــريح کرد: زائران بعد از  وي تش
ــت از سفر اربعين، همراه  بازگش
ــير آنها  ــهدا بوده و در مس با ش

حرکت مي کنند.
ــهدا  ش ــاي  خانواده ه از  وي 
ــت تا زندگينامه شهيدان  خواس
ــد که زائران  ــئوالن مربوطه قرار دهند و يادآور ش خود را در اختيار مس
اربعين هم از طريق فضاي مجازي و يا حضوري ثبت نام مي کنند تا نايب 

يک شهيد در سفر معنوي پياده روي اربعين شوند.

معاون فرهنگي و روابط عمومي 
ــازي عتبات عاليات  ستاد بازس
ــب و  گفت: نذر فرهنگي به طور مناس
کامل در جامعه نهادينه نشده است و 
رسانه ها بايد به توسعه نذور فرهنگي 

در مراسم اربعين کمک کنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، 
ــي در بازديد اعضاي  ــر کاظم علي اکب
ستاد اربعين استان سمنان از شهرهاي 
نجف و کربال با اشاره به مأموريت هاي 
ــازي  ــت: مستندس ــن معاونت گف اي
پروژه هاي عتبات مقدسه، اطالع رساني 
ــازي  ــاره ضرورت بازس ــردم درب به م

عتبات و هماهنگي با روابط عمومي هاي استاني 
ــال  مهم ترين اقدامات اين معاونت در طول س

است.
ــاي ويژه اي را  ــزود: اين معاونت برنامه ه وي اف
ــم پياده روي اربعين امسال در نظر  براي مراس
ــت که جزئيات آن به زودي به اطالع  گرفته اس

مردم خواهد رسيد.
معاون فرهنگي و روابط عمومي ستاد بازسازي 
عتبات عاليات با اشاره به عضويت اين معاونت 
ــارکت هاي  ــه فرهنگي و کميته مش در کميت
ــرد: هماهنگي  ــتاد اربعين تأکيد ک مردمي س
بسيار مناسبي بين اين ستاد و بعثه مقام معظم 
ــاد  ــيما، وزارت فرهنگ و ارش رهبري، صداوس
ــالمي  ــالمي و رايزن فرهنگي جمهوري اس اس
ــم پياده روي  ــران در عراق در خصوص مراس اي

اربعين امسال صورت گرفته است.

معاون فرهنگي و روابط عمومي ستاد بازسازي 
ــتيباني از برنامه هاي  عتبات عاليات افزود: پش
فرهنگي و اطالع رساني مستمر به افکار عمومي، 
مهم ترين اولويت اين معاونت در طول برگزاري 

مراسم اربعين امسال خواهد بود.
کاظمي تأکيد کرد: يکي از اهداف اين معاونت، 
ــازي براي انجام نذورات فرهنگي در  فرهنگ س
ــيني است؛ چرا که در حال  مراسم اربعين حس
ــتر نذرهاي مردمي جنبه رفاهي و  حاضر بيش

خدماتي دارد. 
ــانه ها در تنوير افکار  ــاره به نقش رس وي با اش
ــي يکي از  ــرد: نذر فرهنگ ــي تصريح ک عموم
مسائلي است که هنوز به طور مناسب در جامعه 
تثبيت نشده است. لذا از رسانه ها انتظار داريم 
ــتري در اين خصوص انجام  ــاني بيش اطالع رس

دهند.
معاون فرهنگي و روابط عمومي ستاد بازسازي 

ــه اربعين  ــا بيان اينک ــات عاليات ب عتب
ــبي براي تحکيم  حسيني فرصت مناس
ــالم  پيوند ميان ِفَرق گوناگون جهان اس
ــت، افزود: کنگره بزرگ  و عالم تشيع اس
اربعين حسيني ظرفيت بسيار ويژه اي را 
براي انسجام مسلمان جهان و مستضعفان 
ــت که بايد نهايت  ــم فراهم آورده اس عال

استفاده را از آن کرد.
ــتورالعملي  کاظمي به تدوين و ابالغ دس
به دستگاه ها و نهادهاي حاضر در مراسم 
اربعين حسيني اشاره کرد و گفت: يکي از 
مسائلي که در اين بخش نامه ها به صورت 
ــت ميزباني مردم  خاص مورد تأکيد اس

عراق در طول برگزاري اين مراسم است.
ــه داد: از طرفي ديگر مبلغان، مداحان  وي ادام
و روحانيوني که در اين مراسم حضور خواهند 
ــائل و چارچوب هاي  ــبت به مس يافت نيز نس

کشور عراق کامًال توجيه شده اند.
معاون فرهنگي و روابط عمومي ستاد بازسازي 
ــرد: توصيه هاي ما به  ــات عاليات تأکيد ک عتب
ــت و  ــردم کامًال منطقي و عقالني اس عموم م
ــا را رعايت  ــبختانه زوار نيز به خوبي آنه خوش

مي کنند.
ــاي فرهنگي  ــان اينکه برنامه ه ــي با بي کاظم
ــفر زوار تا بازگشت آنها  ــتاد از هنگام س اين س
ــت، تشريح کرد: از رسانه ها و  ادامه خواهد داش
مطبوعات تقاضا مي کنيم براي پوشش خبري 
اين مراسم بزرگ با کميته فرهنگي و نيز کميته 
اطالع رساني ستاد اربعين کشور هماهنگ شوند.

ــال ٩٥ در  ــت ماه س ــن در ارديبهش ــاوران معنوي اربعي ــرح ي ط
ــتادمرکزي اربعين کشور مطرح و فعاليت هاي خود را به عنوان  س
يکي از کارگروه هاي کميته فرهنگي آموزشي با محوريت برنامه ريزي و 
اجراي محورهاي آموزش عمومي زائران اربعين حسيني عليه السالم در 

سطح استان هاي کشور آغاز کرده است.
 حجت االسالم امير مسعود حاجي ابراهيمی مسئول اين کارگروه درباره 
ــبکه گسترده در گفت  اهداف و برنامه ها و چگونگی فعاليت های اين ش

و گوی اختصاصي با خبرنگار هفته نامه اربعين توضيحاتی ارائه دادند.:

كارگروه ياوران معنوي اربعين چگونه و با چه اهداف و رويكردي تشكيل 
شده است؟

طرح ياوران معنوي اربعين براساس اهداف و سياست هاي ستاد مرکزي 
اربعين و با برگزاري نشست هاي هم انديشي با حضور کارشناسان حوزه 

ــي و تدوين قرار گرفت و  عتبات و عاليات مورد بررس
ــتاد مرکزي اربعين، کار رسمي  پس از تصويب در س
خود را به عنوان يکي از کارگروه هاي کميته فرهنگي 

و آموزشي، آغاز کرد.
ــتردگي فعاليت  پس از تصويب طرح، با توجه به گس
ها و لزوم دعوت از تمامي نهادهاي مرتبط و استفاده 
ــات  ــدن طرح، جلس از ظرفيت آنها براي اجرايي ش

ــالمي و تشکل  ــازمان تبليغات اس متعددي با ائمه جمعه و جماعات، س
هاي مذهبي، اوقاف، و امور مساجد گذاشته شد. درواقع اربعين براي همه 
ما فرصتي براي انجام وظيفه ايجاد کرده و باعث ورود تمامي دست اندر 
کاران و نهادها  با ظرفيت کامل به اجراي طرح ياوران معنوي شده است. 

از مجموعه فعاليت ها و اقدامات كارگروه ياوران معنوي اربعين بگوييد؟
در اجراي طرح ياوران معنوي اربعين، کشور به ٦ منطقه اصلي و ٣ منطقه 
ــمال غرب، جنوب، جنوب  ــيم شد. منطقه مرکزي، شمال، ش ويژه تقس
ــرق و شرق و شمال شرق و سه منطقه مرزي شامل ايالم کرمانشاه و  ش
خوزستان که در زمان اربعين داراي شرايط ويژه اي هستند. سپس براي 
هر منطقه يکي از روحانيون مجرب انتخاب و تمامي مصوبات براي اجرايي 

شدن به آنها ابالغ شد.
ــتان ها ستاد اربعين زيرنظر ستاد مرکزي  با توجه به اينکه در تمامي اس
اربعين کشور تشکيل شده است، دفاتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري 
عهده دار کميته فرهنگي و آموزشي در استان ها است و در  ١٠ استاني 
ــئولين محترم  که دفتر نمايندگي بعثه نبود با توافق انجام گرفته با مس
سازمان تبليغات اسالمي ، مديران سازمان عهده دار اين کار گرديده اند 

حجت االسالم امير مسعود حاجي ابراهيمي
 مسئول كارگروه ياوران معنوي اربعين:

اربعين، فرصتي عظيم
 براي آموزش فرهنگ زيارت
 در سطح ملي است
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و 
در 
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ت 
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سعود حاجي ابراهيمي
ياوران معنوي اربعين:

مخاطب اوليه طرح ياوران معنوي، روحانيون محترم كشور هستند. ائمه جمعه، ائمه جماعات، روحانيون 
مستقر، روحانيون طرح هجرت، مسئولين تشكل هاي مذهبي، مسئولين  هيئات مذهبي و مداحان اهل 

بيت مورد آموزش قرار گرفته و نكات ضروري درخصوص اربعين به آنها گفته مي شود.

و کليه احکام توسط مسئول کميته فرهنگي و آموزشي اربعين صادر و به 
تمامي استان ها ابالغ شد.

اولين جلسه با مسئولين کميته هاي فرهنگي و آموزشي در مشهد مقدس 
ــد در آن جلسه موارد الزم تبيين و رابطان معرفي شدند. يکي  برگزار ش
از وظايف رابطان مناطق،  پيپگيري تشکيل کميته فرهنگي آموزشي در 
ــات کارگروه ياوران معنوي بود. در ٣٠ استان  استان ها و برگزاري جلس
کميته فرهنگي و آموزشي با حضور رابطان و مسئولين طرح شکل گرفت 
ــت براي اجراي بهتر برنامه هاي  ــه و نشس و تا کنون بيش از ١٥٠ جلس
آموزشي و فرهنگي برگزار شده و ٢٠ جلسه رسمي توجيهي نيز در استان 

هاي مختلف براي روحانيون تشکيل شده است.

مخاطبان طرح ياوران معنوي اربعين چه كساني هستند؟
ــتند.  ــور هس ــب اوليه طرح ياوران معنوي، روحانيون محترم کش مخاط
ــتقر، روحانيون طرح هجرت،  ــه جمعه، ائمه جماعات، روحانيون مس ائم
مسئولين تشکل هاي مذهبي، مسئولين  هيئات مذهبي و مداحان اهل 
بيت مورد آموزش قرار گرفته و نکات ضروري درخصوص اربعين به آنها 

گفته مي شود.

ــون نيز با عنايت به ظرفيت موجود در خطبه هاي نماز جمعه،  روحاني
ــروري را به مردم اعالم  ــاجد و هيئات مطالب ض ــز و ادارات، مس مراک

مي کنند.

فعاليت هاي آموزشي در نظر گرفته شده در استان ها چگونه و با چه 
محورهاي محتوايي، صورت مي گيرد؟

اجراي دوره هاي آموزشي از هفته گذشته آغاز و محورهاي مصوب در 
ــه و محورهاي آموزش عمومي زائران  ــب ٢٣ محور  با عنوان «برنام قال
اربعين حسيني عليه السالم» به کليه مسئولين کميته هاي فرهنگي و 

آموزشي استان ها ابالغ شده است. 
تالش شده که تمامي نکات ضروري در اين سفر براي بهره بيشتر زائران 
و ماندگاري آثار زيارت عنوان شود، اعم از مسائل  امنيتي، بهداشتي، ره 
توشه سفر، بايدها و نبايدها، آداب ، اخالق و آثار زيارت، در اين ٢٣ محور 

لحاظ شده است.
ــه ي طرح ياوران  ــه روحانيون از مبداء که پاي ــوزش حضوري و توجي آم
ــت، توسط روحانيون محترم انجام مي شود و از برنامه  معنوي اربعين اس
هاي آموزشي نزديک به ايام اربعين، اختصاص محتواي سخنراني خطباي 

جمعه کشور به اين موضوع است. سخنرانان قبل از خطبه و ائمه محترم 
جمعه نکات ضروري و مهم اين سفر را از طريق تريبون هاي نماز جمعه 

در اختيار مردم قرار خواهند داد.
ــي براي هفته آينده به صورت فايل هاي آماده در اختيار  محتواي آموزش
ــه اينکه توليد محصوالت فرهنگي  ــتان ها قرار مي گيرد و با توجه ب اس
ــط خيرين فرهنگي و نهادهاي مرتبط انجام مي گيرد، اين فايل ها  توس

قابليت چاپ و تکثير در استان ها را ايجاد کرده است. 

نقش كارگروه ياوران معنوي اربعين براي ارتقاي فرهنگ عمومي زيارت 
را چگونه مي دانيد؟

ــت در هيچ  ــوان گف ــايد به جرات بت ش
مقطعي چنين عزم ملي براي آموزش در 
حوزه فرهنگ زيارت و آداب آن  نداشته 
ــتن مرقد يک امام  ــور ما با داش ايم. کش
معصوم و دهها امامزاده و مردمي معتقد 
ــم داراي فقر علمي و  ــه زيارت، هنوز ه ب

رفتاري در حوزه زيارت است.
اربعين، اين کنگره عظيم ملي و فراملي؛ 
نهادها ، ارگان ها و مجموعه هاي مردمي 
ــم آورده و فرصتي عظيم براي  را گرد ه
آموزش در سطح ملي ايجاد کرده است. 
ــانه ها در سطح گسترده و عمومي و  رس
ــئولين نهادهاي  روحانيون، مربيان، مس
فرهنگي در سطح خرد همگي براي کار 
ــم از آداب  ــوزه زيارت، اع ــوزش در ح آم
ــائل و احکام  ــارت، اخالق زيارت، مس زي
مربوط به زيارت، پاسخ به مسايل عمومي 
سفر و سياست های فرهنگي و اجتماعي 
ستاد مرکزي آماده ودست به کار شده اند. 
ــاجد، هيئات، کانون هاي فرهنگي،  مس
ــي و  ــکل هاي دين ــاجد ادارات، تش مس
ــج و ارتقاي فرهنگ  فرهنگي، براي تروي
ــاده کرده اند و  ــارت اربعين خود را آم زي
ــروع براي نقش  تحقق اين امر، نقطه ش
آفريني طرح ياوران معنوي اربعين بوده 

است. 

پيش بيني شما از ميزان عملكرد و تاثير 
فعاليت هاي آموزشي كارگروه، در نحوه 
برگزاري مراسم اربعيم امسال چيست؟

ــوراي  ش ــر  دفات ــئولين  مس ــور  حض
ــتگذاري، ائمه جمعه و جماعات ،  سياس
بعثه مقام معظم رهبري، سازمان تبليغات اسالمي، استانداري مسئولين 
ــازي عتبات عاليات، صداو سيما، معاونت  ــهرداري، ستاد بازس محترم ش
ــالمي، مسئولين تشکل هاي مذهبي و  ــپاه، وزارت ارشاد اس فرهنگي س
ــون هاي مداحان  ــئولين هيات مذهبي و کان ــون هاي فرهنگي، مس کان
فرصت مناسبي براي هم دلي و همسويي براي تاثيرگذاري موثر در اربعين 
امسال با توجه به اهداف و سياست هاي در نظر گرفته شده، ايجاد کرده 
ــام معظم رهبري در خصوص اين  ــت و اميدواريم بتوانيم منويات مق اس

حرکت بزرگ فرهنگي محقق سازيم.

شايد به جرات 
بتوان گفت در هيچ 

مقطعي چنين عزم 
ملي براي آموزش 
در حوزه فرهنگ 

زيارت و آداب آن  
نداشته ايم. كشور ما 
با داشتن مرقد يك 
امام معصوم و دهها 
امامزاده و مردمي 

معتقد به زيارت، 
هنوز هم داراي فقر 
علمي و رفتاري در 
حوزه زيارت است.

رونمايي از طرح نايب الشهيد در پياده روي اربعين
معاون فرهنگي ستاد بازسازي عتبات عاليات:در يادواره شهداي مدافعان حرم، از لوگوي نايب الشهيد در پياده روي اربعين رونمايي شد.

كنگره اربعين ظرفيتى براى انسجام مسلمانان جهان

مسابقه برنامه نويسى اپليكيشن اربعين تمديد شد
ــابقه ارائه ايده و طراحي اپليکيشن هاي  مس
ــيني تا پايان  موبايلي مرتبط با اربعين حس

مهر ٩٥ تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي ايرانسل، اين مسابقه توسط 
ايرانسل و با هدف درک هرچه بهتر گستره فرهنگ 
عاشورا و حقايق اربعين حسيني، بسترسازي جهت 
ــعه ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به زائران  توس
ــهيل زيارت کربالي معلي در ايام  و مجاوران و تس
اربعين حسيني و رفع نيازهاي شرکت کنندگان در 

اين گردهمايي عظيم مذهبي برگزار شده است.
ــاس، با توجه به حضور ميليوني عاشقان  بر اين اس
سيدالشهدا در مراسم با شکوه اربعين و سنت ديرينه 
خدمت رساني و پذيرايي از زائران حسيني، ايرانسل 
نيز از تمامي صاحبان ايده و برنامه نويسان توانمند 

دعوت کرده که با شرکت در اين مسابقه و ارائه ايده ها و خلق برنامه هاي 
کاربردي جديد و جذاب، ضمن مشارکت در اين حرکت عظيم و کسب 

اجر معنوي، استعداد و مهارت خود را نيز ارزيابي کنند.
ــالي، ايده ها و نرم افزارهاي برتر با موضوع  در اين رقابت، از ميان آثار ارس
«راهپيمايي ميليوني زائران کربالي معلي» و با محوريت سهولت زيارت 
و رفع نيازهاي شرکت کنندگان در اين گردهمايي انتخاب خواهند شد و 
ايرانسل پنج ايده برتر داوري شده را تا مرحله بهره برداري حمايت خواهد 
ــر ٩٥ فرصت دارند تا ايده ها و طرح هاي  ــرد. عالقمندان تا روز ٣٠ مه ک
ــال کنند. نرم افزارهايي که قبال در  ــابقه ارس خود را به دبيرخانه اين مس
مسابقه ها شرکت کرده اند و يا هم اکنون در بازارهاي اپليکيشن موبايلي 
در حال عرضه هستند نيز امکان شرکت در اين رقابت را دارند و از اين 

نظر محدوديتي در مسابقه وجود ندارد.
همچنين پديدآورندگان و ايده پردازان مي توانند 
ــي در اين  ــخصيت حقيقي يا حقوق ــب ش در قال
مسابقه شرکت کنند و هر ايده پرداز و پديدآورنده 
مي تواند فقط يک ايده يا اپليکيشن را به دبيرخانه 
برگزاري مسابقات ارسال کند. برنامه هاي ارسالي 
 Android، iOS ــتم عامل هاي بايد تحت سيس
و  ــوند  ش ــرا  اج  Mobile Web App ــا ي و 
شرکت کنندگان مي توانند جهت توضيح و تشريح 
ايده خود، فايل هاي متني، تصوير، اساليد و فيلم 

نيز به فرم ثبت ايده ضميمه (upload) کنند.
ــده  ــال ش ــاس اين گزارش، ايده هاي ارس ــر اس ب
ــت موضوع،  ــي مانند خالقي ــاس معيارهاي بر اس
ــد، نحوه  ــق نيازهاي جدي ــخيص نياز يا خل تش
ــازي و قابليت تبديل شدن ايده به برنامه داوري مي شوند. معيار  پياده س
ــتراتژي محتواي نرم افزار،  ــده نيز اس ــن هاي ارسال ش داوري اپليکيش
طراحي رابط کاربري (UI) و تجربه کاربري (UX)، عملکرد و اثربخشي 

خواهد بود. 
ــال برنامه ها و ايده ها، بررسي اوليه بر روي آن ها  پس از پايان زمان ارس
ــرايط به مرحله بعد راه خواهند يافت. در اين  ــده و آثار واجد ش انجام ش
ــي هاي الزم را با توجه به معيارهاي در نظر گرفته  مرحله، داوران بررس
ــده انجام مي دهند و آثار برگزيده جهت پياده سازي و بهره برداري در  ش
گردهمايي اربعين حسيني (ع) انتخاب خواهند شد. عالقمندان مي توانند 
ــابقه به وب سايت  ــتر و شرکت در اين مس ــب اطالعات بيش جهت کس

ايرانسل به نشاني arbaeen.irancell.ir مراجعه کنند. 

زائران اربعين براى دريافت ويزاى عراق اقدام كنند
مديركل حج و زيارت خوزستان:

ــاي پاياني براي اخذ ويزا و  ــيني پيش از روزه زائران اربعين حس
ثبت نام در سامانه سماح اقدام کنند.

ــتان با بيان اينکه زائران اربعين در امسال  مديرکل حج و زيارت خوزس
نيز فقط با اخذ ويزا مي توانند از مرز عبور کنند، گفت: زائران پارسال تا 
ــد با ازدحام  روزهاي آخر در انتظار لغو ويزا بودند و اين موضوع باعث ش

جمعيت در دفاتر صدور ويزا مواجه شويم.
ــوي  ــال هزينه ويزاي انفرادي و گروهي از س ناصر حويزاوي افزود: امس

عراق، ٤٠ دالر اعالم شده است.
وي بيمه زائران، مديريت کميته هايي مختلف و ثبت نام زائران در سامانه 
سماح را از مسائلي دانست که در سال جاري به صورت جدي مورد توجه 

قرار گرفته است.
پايانه هاي مرزي چذابه، شلمچه و مهران سه پايانه مرزي کشور به شمار 
مي روند که هرساله تعداد زيادي از زائران حسيني از اين سه مرز براي 

سفر به کربال و نجف عبور مي کنند.

صفحه رسمي كميته فرهنگي آموزشي ستاد مركزي اربعين حسيني (ع) 
در شبكه اجتماعي اينستاگرام 

کميته فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين کشور در راستاي رسالت خود 
ــيني به راه اندازي صفحه رسمي کميته در  ــاعه فرهنگ اربعين حس براي اش
شبکه اينستاگرام  اقدام کرده است در اين صفحه مطالب در قالب محتواهاي 

متنوعي ارائه مي گردد.

https://www.instagram.com/insta.arbaeen 
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       آموزش و فرهنگ اربعين
معرفت در زيارت

احمد حاج صادقيان

از مهمترين عناصر مورد تاکيد جهت کسب ثواب زيارت اهل 
بيت عليهم السالم و به دست آمدن نتيجه، معرفت در زيارت 
ــد. اين مسئله طبق برخي روايات اهل بيت، شرط رسيدن  مي باش
به نتيجه و پاداش زيارت حضرات معصومين عليهم السالم قرار داده 

شده است.
معرفت به معني شناخت مي باشد. واضح است که منظور از معرفت 
ــنامه اي و دانستن تاريخ والدت و  ــناخت شناس امام در احاديث، ش
شهادت آنان نيست؛ هرچند که دانستن اين مطالب نيز از مقدمات 

مورد انتظار از يک معتقد به مکتب آن حضرات است.
ــناخت مقام اهل بيت و معرفت به جايگاه رفيع ايشان، به قدري  ش
ــط امام  ــه کبيره که توس ــه در زيارت جامع ــت ک ــورد تاکيد اس م
هادي(عليه السالم) صادر شده، درخواست اين امر از خداي منان به 

شيعيان آموزش داده شده است.
ــات معصومين و کلمات بزرگان دين  ــه که از برخي از رواي همانگون
برداشت مي شود، منظور از معرفت در مورد اهل بيت عليهم السالم 
شناخت جايگاه حقيقي ايشان در مقام جانشيني رسول اکرم(صلي 
ــري به سمت فالح و رستگاري  اهللا عليه و آله) و هدايت جامعه بش

مي باشد.
ــناخت و معرفت در مورد زيارت امام حسين عليه السالم به  اين ش
ــت، تا جايي که زيارت با معرفت  طور ويژه مورد تاکيد ائمه بوده اس
ــين عليه السالم را موجب آمرزش گناهان گذشته و آينده  امام حس

افراد برشمرده اند.
براي شناخت امام حسين و معرفت جايگاه ايشان، بهترين منابع در 
اختيار، زيارت نامه هاي صادرشده از طرف معصومين عليهم السالم 
هستند. در اين متن با استناد به برخي از زيارات وارده، مواردي که 
توسط معصومين در مورد معرفت به امام حسين عليه السالم بر آن 

تاکيد شده، بيان مي شود.
ــين وارث انبياي عظام تا خاتم نبيين و همچنين وارث  ١. امام حس
ــن مجتبي عليهم  امير مومنان و حضرت صديقه طاهره و امام حس
ــده اند. اين معرفت نشان دهنده آن است که قيام  السالم معرفي ش
امام حسين و شهادت ايشان، ريشه در دعوت و حرکت تمام انبيا و 

ائمه داشته است.
ــدن او و  ــهادت زائر به حيات امام در نزد پروردگار و ديده ش ٢. ش
شنيده شدن مناجاتش توسط معصوم از ديگر معارفي است که در 

زيارت هاي امام حسين عليه السالم بر آن تأکيد شده است.
٣. زائر در اکثر زيارات امام حسين عليه السالم، شهادت به اقامه نماز 
و پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منکر توسط امام تا آخرين 
لحظه عمر شريفشان مي دهد تا هم به خود و هم به ديگران اعالم 

کند که تراز مسلماني قطعا اهل بيت عصمت و طهارت مي باشند.
ــين عليه  ــمنان حضرت حس ٤. لعن و برائت مداوم از قاتالن و دش
ــالم از نکات مورد تاکيد در زيارت ها مي باشد که نشان دهنده  الس
آن است که هرگونه تشابه و يا همکاري با  جبهه دشمنان اهل بيت 

به شدت مورد نفي و نهي ايشان مي باشد.
ــهدا رفته است از ديگر  ٥. تاکيد بر مصائبي که به حضرت سيدالش
مشترکات زيارات ايشان است که نشان از اهميت زنده نگاه داشتن 

ياد مظلوميت اهل بيت و تاکيد بر اين امر دارد.
اينگونه نکات در مورد جايگاه و مقام امام را مي توان با اندکي تامل 
ــورد مقام اهل بيت عليهم  ــا مطالعه کتابهايي که درم در زيارات ي

السالم نگاشته شده، درک کرد و فهميد.
ــريف جامعه کبيره که از جانب امام هادي عليه السالم به  زيارت ش
ــياري در تعريف و توصيف  ــيعيان تعليم داده شده، فرازهاي بس ش
مقام اهل بيت عليهم السالم دارد که قرائت و تأمل در آن مي تواند 

راهگشاي جويندگان فضيلت باشد. 
همچنين طبق توصيه عمومي علما، ترک محرمات و انجام واجبات 
ــن و اصلي ترين راههاي ايجاد زمينه قلبي براي پذيرش  از مهمتري

جايگاه و مقام اهل بيت در دلها مي باشد.
ــت تا با غنيمت شمردن  ــالم الزم اس ــين عليه الس بر زائر امام حس
فرصت ها، استفاده از جلسات وعظ و توسل، همنشيني با بزرگان و 
مطالعات علمي پيرامون سيره و مقام امام حسين عليه السالم خود 
ــين عليه السالم مانوس کنند و پيش از  را بيش از پيش با امام حس
سفر معنوي اربعين دل و جان خود را براي بهره برداري از اين خان 

عظيم معرفت و مغفرت الهي آماده نمايند.

ــازمان شهرداري ها و دهياري هاي  قائم مقام س
ــعه خط ريلي خرمشهر به  ــور گفت: توس کش
ــي، تامين آب و برق  ــلمچه، ايجاد فضاي پارکينگ ش
ــش ناوگان حمل و  ــاني، مديريت موکب ها، افزاي رس
نقل عمومي براي جابجايي زائران اربعين حسيني در 

اولويت قرار گيرد. 
ــت ستاد اربعين که با حضور  خليل راحتي، در نشس
ــتان و جمعي از مسئوالن و مديران  ــتاندار خوزس اس
ــار کرد: در  ــد، اظه ــتانداري برگزار ش ــتان در اس اس
ــته اگر چه مشکالتي در جهت تردد  سال هاي گذش
ــاني به زائران در سه پايانه مرزي کشور  و خدمت رس
ــکالت در  ــت، اما اين مش ــام اربعين وجود داش در اي
سال گذشته به حداقل رسيده و اقدامات خوبي براي 

ساماندهي زائران صورت گرفته است.
ــخصي و موکب ها به  وي گفت: هرچه خودروهاي ش
پايانه هاي مرزي نزديک تر شوند بي شک ساماندهي 
ــتگاه هاي متولي سخت تر  و مديريت زائران براي دس

خواهد شد.
وي بيان کرد: کنترل ورود و خروج به پايانه هاي مرزي 
ــئوالن  ــلمچه از مهمترين برنامه هاي مس چذابه و ش
ــعه  ــمار مي رود و هرچه براي توس ــتان به ش اين اس
زيرساخت ها و ايجاد فضاي پارکينگ براي ساماندهي 
خودروهاي شخصي تالش شود، بي شک تاثير بسزايي 

در کاهش مشکالت پيش رو خواهد داشت.
ــت و بيمه کردن  ــرد: برقراي امني ــي تصريح ک راحت
ــان و ايجاد  ــتقرار خودروي آتش نش پارکينگ ها، اس
سرويس بهداشتي ازجمله الزامات براي خدمت رساني 
ــمار مي رود که بايد در  در ايام اربعين به زائران به ش
ــوراي ترافيک استان به تصويب رسيده و عملياتي  ش

شود.
ــهرداري ها و دهياري هاي  ــازمان ش ــام س ــم مق قائ
کشورگفت: امنيت و ايجاد روشنايي در پارکينگ هاي 
سطح شهر و اطراف شهر بايد دراولويت قرار گيرد تا 
زمينه براي خدمات رساني هرچه بهتر به زائران فراهم 

شود.
وي بيان کرد: موکب هاي مسيرهاي منتهي به دوپايانه 
ــوراي عالي ترافيک رسيده و از  مرزي بايد به تاييد ش
ــود؛ چرا که محل  افزايش بي رويه آن ها جلوگيري ش
استقرار آن ها در طول مسير در افزايش بارترافيکي يا 

کاهش آن تاثيرگذار است.
ــهرداري ها و دهياري هاي  ــازمان ش ــام س ــم مق قائ
ــورگفت: باتوجه به اينکه هرسال بر تعداد زائران  کش
ــود، نياز ناوگان حمل  ــيني افزوده مي ش اربعين حس
ــهر تا شلمچه ،  ــيرهاي خرمش و نقل عمومي در مس
ــتان تا چذابه و بصره تا شلمچه بيشتر از هميشه  بس

احساس مي شود.

ــتقر در اين مسيرها بايد  وي افزود: اتوبوس هاي مس
ــک راننده براي  ــاعته و با بيش از ي به صورت ۲۴ س

جابجايي زائران اقدام کنند.
راحتي ادامه داد: زائران اربعين در زمان رفت به دليل 
ــتگي مسير را احساس  ــوقي که دارند خس ذوق و ش
ــفر  ــد روز پيش از اربعين اقدام به س ــرده و از چن نک
ــت شرايط متفاوت بوده  مي کنند، اما در زمان برگش
و آن ها ضمن خستگي مسير، مدت زمان کوتاهي را 

براي بازگشت انتخاب مي کنند که همين امر آستانه 
تحمل آن ها را پايين مي آورد. 

ــه جابجايي زائران از خط ريلي کربال  وي همچنين ب
به بصره اشاره کرد و گفت: اگر پروژه خط ريلي کربال 
به بصره اجرايي شود، بخش زيادي از مشکالت زائران 
ــرازير شدن زائران به  ــده و ديگر شاهد س برطرف ش

يکباره در پايانه هاي مرزي نخواهيم بود.
ايجاد پارکينگ، تامين آب، برق رساني به موکب ها و 
ــتگاه راه آهن در شلمچه، جمع آوري زباله-هاي  ايس
انباشته شده در دو پايانه مرزي، برقراري ارتباط هرچه 
ــتفاده از ظرفيت هاي  ــتر با کشور عراق براي اس بيش
ــور در جهت خدمت رساني به زائران، سرعت  اين کش
بخشيدن به تعريض پل در مسير سوسنگرد به چذابه 
ــتي در پارکينگ هاي  ــرويس هاي بهداش ، احداث س
ــير دو پايانه مرزي، استفاده حداکثري  منتهي به مس
ــل و نقل ريلي براي جابجايي زائران از داخل و  از حم
خارج استان به سمت پايان -هاي مرزي و مواردي از 
اين قبيل از مسائل مهمي بود که در اين جلسه درباره 

آن ها بحث شد.
ــلمچه و مهران سه پايانه  پايانه هاي مرزي چذابه، ش
مرزي کشور به شمار مي روند که هرسال تعداد زيادي 
ــيني براي سفر به کربال و نجف از آن ها  از زائران حس

عبور مي کنند.

ــه ستاد  ــومين جلس ــاني االربعين، س به گزارش پايگاه اطالع رس
اربعين استان گلستان، به مديريت معاون سياسي-امنيتي استان 

در استان داري برگزار شد.
ــئول کميته فرهنگي استان  ــلمين داروئي، مس ــالم والمس حجت االس
ــکر از اعضاي ستاد اربعين استان  ــه، ضمن تقدير و تش در ابتداي جلس
ــت اجراي کميته  ــي از برنامه هاي اجراشده و در دس ــتان، گزارش گلس

فرهنگي ارائه نمودند.
ــه با  ــکيل جلس ــدازي کارگروه ياوران معنوي اربعين، تش ــان راه ان ايش
ــه هاي فرهنگي در رابطه با توليد محتوا و هم چنين هماهنگي با  مؤسس
کانون مساجد براي استفاده از ظرفيت آنها در مورد آموزش و شناسائي 
ــد، و معرفي به کميته فرهنگي مرکز را از جمله اقدامات  مبلغان توانمن

انجام شده اين کميته دانستند. 
وي با اشاره به برگزاري سه جلسه کميته فرهنگي و هم چنين دو جلسه 
کارگروه ياوران معنوي اربعين، از تنظيم تقويم آموزشي اين کميته خبر 
ــه هماهنگي و  ــت: تا پايان عمليات اربعين، تعداد چهار جلس داد و گف

بررسي و آسيب شناسي برنامه هاي کميته فرهنگي را خواهيم داشت .
ــبي معاون استاندار و مسئول ستاد اربعين استان  در ادامه آقاي طهماس
ــتان را از بهترين و فعال ترين کميته هاي استان  نيز، کميته فرهنگي اس
ــت و گفتند: کميته فرهنگي، تاکنون بيشترين جلسات و اقدام  و  دانس

گزارش را نسبت به بقيه کميته ها در استان داشته است.

سرپرست جمعيت هالل احمر استان يزد، بر ضرورت ارائه بهترين 
خدمات به زائران حسيني، به ويژه در ايام اربعين تأکيد کرد.

ــتان يزد، ۲۱  ــالل احمر اس ــت جمعيت ه ــاس احدپور، سرپرس  عب
ــيني که با  ــتاني اربعين حس ــهريورماه در کميته امداد و نجات اس ش
هدف آمادگي هرچه بيشتر تيم هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
ــتان و ارائه خدمات بهتر به زائران حسيني برگزار شد، بر ضرورت  اس
ارائه بهترين خدمات به زائران حسيني، به ويژه در ايام اربعين حسيني 

تأکيد کرد.
ــور در اين ايام، وظايف خاصي را  ــزود: جمعيت هالل احمر کش وي اف
برعهده دارد و جمعيت هالل احمر استان ها نيز، به تبع، وظايفي را در 

اين ايام برعهده دارند.
ــت جمعيت هالل احمر استان يزد گفت: فراهم کردن زمينه  سرپرس
ــکان موقت زائران حسيني که از استان هاي ديگر کشور، به سمت  اس
ــت، که  کربالي معلي حرکت مي کنند يکي از وظايف اين کميته اس

امکانات و تدابيري براي زائران فراهم شده است.
ــتاني که به ايران مي آيند و از  وي ادامه داد: هم چنين براي زوار پاکس
استان يزد عبور مي کنند نيز، امکاناتي فراهم شده است که بتوانند در 
ــتان مقدس امامزاده عبداهللا در شهرستان اردکان و مسجد جامع  آس

ده شير در شهرستان تفت اسکان موقت پيدا کنند.
 وي اظهار کرد: يکي ديگر از اقداماتي که به مناسب اربعين حسيني 
ــتان انجام خواهد شد حضور  ــيج جامعه پزشکي اس با هماهنگي بس
ــکي در بازه زماني عبور زائران اربعين حسيني از استان  تيم هاي پزش
در پايگاه هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان است. هم چنين 
مقرر شده است که اورژانس استان در نقاط اسکان زائران براي آمادگي 
ــتر حضور يابد و مقدمات آرامش و راحتي زائران را با ارائه  هرچه بيش

بهترين خدمات فراهم نمايد.

ــاني  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــنا، سرهنگ  االربعين به نقل از ايس
جالل ميرزابيگي در مورد اقدامات پليسي 
ــه امنيتي و  ــن در زمين ــام اربعي ــراي اي ب
ــرد: در قرارگاه امام علي  ترافيکي اظهار ک
ــات ترافيکي و امنيت  ــه ويژه اقدام (ع)، ک
ــور مربوطه  ــت، تمام ام ــراي اربعين اس ب
ــس  ــش پلي ــاه پي ــي و از ٩ م را پيش بين
ــوان آماده  ــده و با تمام ت ــزي ش برنامه ري
برگزاري رزمايش بزرگ اربعين هستيم.  

ــراي اربعين در  ــور امنيتي و ترافيکي و ب ــان اينکه تمام ام ــا بي  وي ب
ــن قرارگاه به صورت مجزا برنامه ريزي و کار عملي براي رفع موانع و  اي
مشکالت انجام مي شود، افزود: پيش بيني مي شود ٣٠٪ تردد زائران از 

مرز مهران نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کند. 
ــام به برگزاري  ــمنان نظ ــتان و دش ــي ادامه داد: نگاه دوس  ميرزابيگ
چگونگي اين رزمايش است؛ لذا پليس با همکاري دستگاه هاي ديگر، 
ــدن اين رزمايش پاي  ــکوه تر و برگزار ش با تمام توان براي هرچه باش

 کار خواهد بود.
ــتان با اشاره به اينکه در حوزه ترافيک،   رئيس پليس پيش گيري اس
به دليل نبود جاده استاندارد و بزرگراه در استان، با مشکالت ترافيکي 
ــان کرد: به دليل توپوگرافي کوهستاني و  ــويم، خاطرنش مواجه مي ش
ــتان، با هزينه و صرف زمان زياد  ــن توسعه جاده هاي اس طبيعت خش

روبه رو است؛ اما خوشبختانه تالش براي توسعه جاده ها ادامه دارد. 
 وي ادامه داد: کمبودهاي زيرساختي با اقدامات پليسي، فرهنگ سازي 
ــود و در قرارگاه  و کمک مردم به خصوص در حوزه جاده ها حل مي ش
ــات مداوم برگزار و برنامه ريزي  اربعين براي روان سازي ترافيک جلس

الزم صورت مي گيرد. 
ــتگاه ها  ــي تصريح کرد: همکاري و هماهنگي بين همه دس  ميرزابيگ
ــدي با همراهي  ــت و به صورت ج ــيار ضروري اس ــام اربعين بس در اي
ــداوم بازديد و  ــتان م ــر، از مناطق و جاده هاي اس ــتگاه هاي ديگ دس

نسبت به رفع مشکالت اقدام مي شود. 
 دبير قرارگاه امام علي (ع)، ويژه اربعين استان ايالم با تأکيد بر اينکه 

ــعه  ــازي براي تعريض و توس راه و شهرس
ــانه هاي خاکي،  جاده ها، پل هاي، ايجاد ش
ــحاق محور مهران، بار  ــد آل اس مسير س
ــهر ايالم با وصل  ترافيکي ميدان قرآن ش
ــالم به جاده  ــرقي اي کردن کمربندي ش
ــير مهران برطرف شده است، تصريح  مس
ــتاي «مهدي آباد»  ــدوده روس ــرد: مح ک
ــه راهي  ــده و باندهاي س ــامان دهي ش س

جنداهللا جداسازي خواهند شد. 
ــامان دهي  ــح کرد: س ــي تصري  ميرزابيگ
ــار داريم کميته  ــوده و انتظ ــيار ضروري ب ــتگاه هاي صلواتي بس ايس
ــل آورد؛ زيرا در  ــي با ناجا هماهنگي الزم به عم ــارکت هاي مردم مش
ايجاد گره ترافيکي تأثير به سزايي دارند و اولين خواسته زائران اربعين 
مرز مهران تردد راحت و بدون ترافيک است؛ لذا ايستگاه هاي صلواتي 

بايد در مکان هايي داير شوند که موجب گره ترافيکي نشود. 
ــته  ــامان دهي پارکينگ ها در اربعين گذش ميرزابيگي با بيان اينکه س
بين ٣٠ تا ٥٠ هزار دستگاه خودرو زائران در مهران پارک شده بود و 
به دليل نامناسب بودن پارکينگ ها مشکالتي به وجود آمد. امسال در 
نظر داريم با آسفالت پارکينگ ها بسياري از مشکالت را رفع کنيم که 

زائران با آسودگي بيشتري در اين رزمايش شرکت کنند. 
ــاره به اينکه با همت مسئوالن استان، وضعيت خوبي امسال  وي با اش
ــامان دهي پارکينگ ها اربعين در مهران صورت مي گيرد تصريح  در س
ــرويس بهداشتي در نقاط مختلف و مسير  کرد: بايد به  اندازه کافي، س

تردد زائران محيا شود. 
ميرزابيگي با بيان اينکه امسال پليس به  هيچ  عنوان اجازه تردد بدون 
گذرنامه و ويزا نمي دهد لذا زائران تکليف خود را بدانند و نسبت به اين 
مهم اقدام کنند تصريح کرد: زائران در زمينه ترافيکي قوانين و مقررات 

را رعايت کنند، تا شاهد گره ترافيکي و ماندن در ترافيک نباشند. 
رئيس پليس پيش گيري و دبير قرارگاه امام علي (ع)، ويژه اربعين در 
ــالم با تأکيد بر اينکه با هرگونه بي نظمي و ناامني و ايجاد مزاحمت  اي
ــود افزود: پليس با  براي زائران اربعين مرز مهران برخورد قاطع مي ش

تمام توان پاي  کار است. زائران نگران نباشند.

ــهم عمده اي از  ــاره به اينکه س ــي ايالم با اش ــده انتظام فرمان
برنامه ريزي هاي پليس در اين استان مرزدار، به برگزاري کنگره 
ــت، گفت: آيين اربعين  ــم پياده روي اربعين اختصاص يافته اس عظي

اکنون به يک رويداد جهاني و بين-المللي تبديل شده است.
ــردار نورعلي اظهار کرد: تأمين امنيت و آرامش زائران حسيني در  س
اربعين و ارائه خدمات مناسب به آنها، مهم ترين وظيفه پليس است. 

ــات هماهنگي براي تأمين امنيت اين آيين عظيم  به گفته وي، جلس
ــاي پليس و  ــتمر بين رده ه ــيعيان به صورت مس ــر اقتدار ش و مظه

دستگاه هاي اجرايي متولي در اين استان برگزار مي شود. 
ــعي مي کنيم با  ــيني، س وي افزود: در زمان باقي مانده تا اربعين حس
همراهي و مشارکت دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي نظامي و امنيتي 
زمينه برگزاري اين همايش عظيم را در شهرستان مهران و مسيرهاي 

منتهي به آن، در جاي جاي استان ايالم فراهم کنيم. 
ــردار ياري، هم چنين به برنامه هاي هفته ناجا در سال جاري اشاره  س
ــعار امسال هفته ناجا در واقع رويکرد جامعه محوري  کرد و گفت: ش

پليس را نمايان مي کند.
ــرمايه اجتماعي پليس ياد  وي از اعتماد مردم به عنوان بزرگ ترين س
کرد و تأکيد کرد: همراهي و مشارکت مردم در تأمين امنيت اجتماعي 

پايدار در ارتقاي اين سرمايه اجتماعي تأثيرگذار است. 
ــانه ها را بازوي توانمند پليس، در  ــتان ايالم رس فرمانده انتظامي اس
ــد: احساس امنيت  ــت و يادآور ش اجراي مأموريت هاي محوله دانس
مهم ترين مؤلفه اي است که رسانه ها به خصوص صدا و سيما در ميان 

مردم اين استان رواج داده اند. 

خليل راحتي، قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بيان كرد:

 توسعه حمل و نقل ريلي و ايجاد فضاي پاركينگي از اولويت ها براي اربعين است
ارائه گزارش فعاليت ها و برنامه هاى
 كميته فرهنگى و آموزشى اربعين

 در سومين جلسه ستاد اربعين استان گلستان

تشريح تمهيدات قرارگاه امام على(ع) براي اربعين امسال
 عباس احدپور، سرپرست جمعيت هالل احمر استان يزد:رئيس پليس پيش گيري و دبير قرارگاه امام علي (ع)، ويژه اربعين استان ايالم:

ضرورت ارائه بهترين خدمات 
به زائران اربعين حسينى

فرمانده انتظامي استان ايالم: 
برنامه ريزي هاي پليس استان ايالم، 

براي برگزاري مطلوب
 كنگره عظيم اربعين حسينى است

تعيين 16 نقطه براى ايجاد موكب در مسير ايالم - مهران
معاون عمرانى استاندار ايالم گفت: 

ــي  عمران ــاون  مع
گفت:  ايالم  استاندار 
ــتقرار بالگرد  ــر اس عالوه ب
اورژانس و چندين دستگاه 
ــوس  اتوب و  ــس  آمبوالن
ــردخانه  آمبوالنس، يک س
ــيار با ظرفيت ٢٠ واحد  س
ــام اربعين در مرز  نيز در اي

مهران مستقر خواهد شد.
ــم  گزارش"توريس ــه  ب
ــنا،  ــه نقل از ايس آنالين"ب
پوالدي»  «شاپور  مهندس 

ــتاد اربعين در مرز مهران اظهار کرد: بيش از ١٦ مکان با  ــه س در جلس
هماهنگي پليس راه و راهور استان براي استقرار موکب ها در طول مسير 
ــن مکان ها پذيرايي از  ــده تا در اي ايالم - مهران -پايانه مرز مشخص ش

زائران انجام شود.
ــي به مهران ايام  ــيرهاي منته ــان اينکه فعاليت عمراني در مس وي بابي
ــي از ١٥ آبان تا پايان  ــتگاه هاي اجراي ــت، افزود: دس اربعين ممنوع اس
بازگشت زائران اربعين در مسيرهاي منتهي به مهران حق انجام فعاليت 
ــهولت در تردد اتوبوس ها و خودروهاي زائران  عمراني به منظور ايجاد س

ندارند.
ــرد:  ک ــان  خاطرنش ــوالدي  پ
اجرايي  مختلف  ــتگاه هاي  دس
ــام  ــا در اي ــف آن ه ــه وظاي ک
اربعين تعيين شده بايد به دوراز 
ــوب  چارچ در  ــوازي کاري  م
ــزي  مرک ــتاد  س ــاي  برنامه ه
ــاهد  ــه کنند تا ش انجام وظيف
ــا  برنامه ريزي ه در  ــالل  اخت
هرگونه  اينکه  ضمن  ــيم  نباش
ــوزه ترافيک و  تصميمي در ح
ــد در کميته  ــاخت ها باي زيرس

مربوطه مطرح و به تصويب برسد.
ــتاندار ايالم با تأکيد بر اينکه درصورتي که تصميم ها و برنامه  معاون اس
به خوبي اجرايي شود، امسال با مشکل خاصي در تردد و پارک خودروها 
ــوي مرزهاي  ــود، تصريح کرد: با بروز حوادث در آن س روبرو نخواهيم ب
ــان و جان باختگان به داخل خاک  ــتان آمادگي براي انتقال مصدوم اس
ــتگاه  ــتقرار بالگرد اورژانس و چندين دس ــور راداريم و عالوه بر اس کش
آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس، يک سردخانه سيار با ظرفيت ٢٠ واحد 

نيز در ايام اربعين در مرز مهران مستقر خواهد شد

فرماندار مهران:
ساخت حسينيه حج و زيارت در مهران 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

ــار  ــري اظه ــراد ناص م
داشت: پيس بيني شده 
ــمار زائران اربعين حسيني  ش
ــبت  بيش از ۳۰ درصد به نس
ــش يابد که  ــال قبل افزاي س
اين موضوع لزوم برنامه ريزي 
ــر را دو چندان کرده  دقيق ت

است.
ــات  ــرد: عملي ــه ک وي اضاف
راهي  بين  ــينيه  حس ساخت 
ــير پل  ــرارگاه خاتم در مس ق
زائر تا ميدان اربعين در پايانه 

مرزي مهران نيز در دستور کار قرار کرفته و ضمن اينکه ساخت حسينيه 
سازمان حج و زيارت نيز ۷۰ درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

ــده تا  ــئوالن انجام ش ــاره به اينکه تمام تالش مس فرماندار مهران با اش

ــيني ۹۵ ديگر  در اربعين حس
مشکالت اربعين سال گذشته را 
نداشته باشيم، افزود: مسئوالن 
در حال رفع مشکالت و تامين 
ــران در ايام  ــاي تردد زائ نيازه
ــتند و با  ــيني هس اربعين حس
تمهيدات انديشيده شده، پايانه 
مرزي مهران مهياي پذيرايي از 

زوار اربعين حسيني است.
ــرد: احداث  ــوان ک ناصري عن
۱۰۰ چشمه سرويس بهداشتي 
ــرزي و  ــه م ــام در پايان و حم
ــيار مخابراتي براي ارتقاي مکالمات ايرانسل  ــتگاه س جانمايي هفت دس
در شهر مهران و پايانه مرزي مهران از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته 

است.



ويژه نامه هفتگی
شماره ١١   |    چهارشنبه٣١ شهريور ١٣٩٥   |   ١٩ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

قاب بي تاب
سوگواره عبرات/٩٤

ــالم و روز  ــارم ذي  حّجه، روز مباهله و روز عّزت اس ــت و چه بيس
كرامت شيعه است. وقتي مباهله واقع شد، اسالم هم در دنيا عّزت 

پيدا كرد هم كرامت شيعه مشخص شد.
 رسول اكرم(ص) به نصرانيان نجران نامه نوشت و آنها را به اسالم دعوت 

كرد. در صدر نامه اين آيه را مرقوم فرمود:
« ُقْل يا أْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا إلي َكِلَمة َسواٍء َبْيَننا َو َبْيَنُكْم أّال َنْعُبَد إّال اَهللا َو 
ال ُنْشِرَك بِِه َشْيئًا َو ال َيتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أْربابًا ِمْن ُدوِن اهللاِ َفإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا 
اْشَهُدوا بِأنَّا ُمْسِلُموَن؛ بگو، اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما 
و شما مشترك است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك 
او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خداي يگانه به خدايي 
نپذيرند. حال، اگر از اين دعوت روي برگردانند، بگوييد گواه باشيد كه ما 

مسلمانيم». (آل عمران: آيه ٦٤)
بعد مرقوم فرمود:

ــا َبْعُد َفاِّني اَْدُعوُكْم اَِلي ِعباَدة اهللاِ ِمْن ِعباَدة اْلِعباِد َو اَْدعُوُكْم اِلي ِوالَية  «اَّم
اهللاِ ِمْن ِوالَيِة اْلِعباِد َفِاْن َاْسَلْمُتْم َفاِّني َاْحَمُد اَِلْيُكُم اَهللا اِلَه اِْبراهيَم َو اِْسحَق 
الُم؛ من  َو َيْعقُوَب َو اِْن اََبْيُتْم َفاْلِجْزَية َو اِْن اََبْيُتْم َفَقْد آَذْنُتُكْم بِاْلَحْرِب َو السَّ
ــما را دعوت مي  كنم بنده  خدا باشيد، نه بنده  بشر، دعوت مي  كنم تن  ش
به حاكميت خدا بدهيد، نه حاكميت بشر. حال، اگر مسلم شديد، خدا را 
ــكر مي  كنم كه چنين موفقيتي نصيب شما كرده است و اگر از قبول  ش
ــالم امتناع كرديد، بايد جزيه (جزيه: وجهي شبيه ماليات كه از كّفار  اس
گرفته مي  شد) بدهيد [تا ما بدانيم كه با ما سر جنگ نداريد] و اگر آن را 
هم نپذيرفتيد، در اين صورت، من با شما اعالن جنگ مي كنم. والّسالم».

در روايت آمده است كه وقتي اين نامه به اسقف  هاي نجران رسيد، اسقف 
بزرگ از هيبت آن لرزه بر اندامش افتاد:

ــورت  ــديد بر اندامش افتاد». با هم به مش ــديدًا؛ لرزه  اي ش «َذَعَر َذْعرًا َش
نشستند كه چه بايد كرد؟ يكي از آنها گفت: شما مي  دانيد كه كتاب هاي 
آسماني َسَلف آمدن پيامبر آخرالّزمان را بشارت داده اند و از آثار و عاليم 
معلوم مي  شود كه اين همان پيامبر موعود است. سرانجام تصميم گرفتند 
ــوند و به مدينه بروند و از نزديك، با  ــان گروهي انتخاب ش كه از ميانش

شخص مدعي رسالت ديدار کنند و برنامه  زندگي  اش را مشاهده كنند.
شصت نفر از عالمان و اشراف و اعيان نجران براي اين سفر انتخاب شدند. 
نزديك مدينه كه رسيدند، از مركب ها پياده شدند و خود را شستشو دادند 
و لباس هاي فاخر پوشيدند و خود را آراستند تا به چشم مسلمانان بزرگ 
و باحشمت جلوه كنند. سپس سوار بر مركب هاي مزّين وارد مدينه شدند 
ــتي زدند تا به زعم خود، چشم مسلمانان را خيره كنند.  ــهر گش و در ش
ــلمانان نه تنها چشمشان خيره نشد، بلكه با تحقير به آنها  اما ديدند مس

مي  نگرند. تا سه روز نزد پيامبر اكرم (ص) نرفتند و حرفي نزدند.
 پس از سه روز كه به محضر رسول خدا(ص)شرفياب شدند،گفتند: يا ابا 
القاسم ما تمام صفاتي را كه در انجيل درباره  پيامبر آخرالزمان آمده است 
در شما ديده ايم، ولي يك صفت از آن صفات را در شما نمي  بينيم اينكه 
ــارت داده است كه پيامبر آخرالزمان به عيسي  بن مريم ايمان  انجيل بش

دارد و تصديقش مي  كند و حال آن كه شما تكذيبش مي  كنيد.

ــي  بن   حضرت فرمود: من عيس
ــق مي  كنم و به  مريم را تصدي
ايشان ايمان دارم. من او را بنده  
مقّرب خدا و نبي و رسول خدا 
مي دانم گفتند: عيساي مسيح 
ــت  (ع) اگر بنده بود، نمي  توانس
كار خدايي بكند؛ در حالي كه او 
مرده زنده مي كرد، ابراء االكمه و 
االبرص، نابينايان و بيماران شفا 

مي  داد، از آنچه در درون اشخاص بود خبر مي  داد و... اين كارها، كارهاي 
خدايي است. پيامبر(ص) فرمود: من قبول دارم كه عيسي  بن  مريم تمام 
ــأذون از جانب خدا بود.  ــن كارها را به اذن خدا انجام مي داد و بنده  م اي
ــر بود، پس پدرش کيست؟ در اين موقع، اين آيه  گفتند: اگر عيسي بش

نازل شد و پاسخ آنها را داد كه:
 «إنَّ َمَثَل ِعيسي ِعْنَد اهللاِ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ قاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن؛ 
ــتان آدم است كه او را از خاك  ــتان عيسي در نزد خدا همچون داس داس
آفريده [و بدون پدر و مادر ايجادش كرد]و سپس به او گفت،باش؛ پس، 

وجود يافت». (آل عمران:آيه ٥٩)
ــي فقط پدري از جنس بشر نداشت،  اما آدم نه پدر داشت نه مادر.  عيس
ــت، عيسي هم مخلوق به اراده   همان  گونه كه آدم مخلوق به اراده  خداس

خداست.
ــخ منطقي، آنها جوابي نداشتند، ولي اين استداالل را   در مقابل اين پاس

نپذيرفتند و گفتند: ما حاضريم با شما مباهله كنيم و اين آخرين گفتار ما 
باشد. پس بياييم يكديگر را نفرين  كنيم و از خدا بخواهيم تا بر هر كدام 
ــت و سخن نابجا مي  گويد ؛ بال نازل و نابودش كند. در  از ما كه باطل اس

همين موقع،اين آيه نازل شد:
ــَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أْبناءَ  نا َو  َك ِفيِه ِمْن َبْعِد ما جاءَ َك ِم ــْن َحاجَّ «َفَم
أْبناءَ ُكْم َو ِنساءَ نا َو ِنساءَ ُكْم َو أْنُفَسنا َو أْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اِهللا 
َعَلي اْلكاِذبِيَن؛ پس هر كس در اين[باره] پس از دانشي كه تو را[حاصل]
آمده،با تو محاّجه كند، بگو  بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان 
ــان نزديكتان را فراخوانيم؛ سپس مباهله  و خويشان نزديكمان و خويش

كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم». (آل عمران،آيه ٦١)
ــد كه رسول اكرم  (ص) پيشنهاد مباهله را بپذيرد.  آنها باورشان نمي  ش
وقتي ديدند ايشان با قاطعيت تمام آماده است،گفتند: به ما مهلت دهيد 
ــورت كنيم. شب نشستند و با هم مشورت كردند. بزرگشان  تا با هم مش
ــت با او مباهله كنيم.  كه مرد موحدي بود، گفت: به نظر من صالح نيس
ــت و  براي اينكه من مطمئنم كه او همان پيامبر موعود از جانب خداس
تمام عالمت  هايي كه انبياء َسَلف نشان داده اند، كامًال بر او منطبق است. 
ــما به  ــود و نه تنها يك نفر از ش اگر ما با او مباهله كنيم، بال نازل مي  ش
سالمت به وطن برنمي  گردد؛ بلكه يك نصراني روي زمين باقي نمي ماند.

اگر مي خواهيد اين حقيقت بر شما روشن شود، ببينيد اگر با اعوان و انصار 
ــيد كه سلطان است و از مباهله با او  ــكري بيرون آمد، مطمئن باش و لش
نهراسيد و اگر ديديد با عزيزانش آمده است، بدانيد كه به گفتارش ايمان 

دارد و مباهله نكنيد.
ــه در  ــخن را پذيرفتند و صبح فردا آمدند و در يك گوش همگي اين س
خارج شهر ايستادند. هنگاميکه مردم باخبر شدند كه چنين ماجرايي در 
ــد. رسول خدا (ص) صبر كرد تا آفتاب  ــت، اجتماع بزرگي برپا ش كار اس

ــردي و  ــير قدم بر مي دارد و س ــه نيتي در اين مس ــر کس ب ه
ــتي چرا؟ براي  ــختي  راه  را تحمل مي کند. به راس گرمي و س
ــه اينهمه راه را با پاي پياده مي روند؟  چه چيزي را در انتهاي  اين  چ
ــير،  مي خواهند بيابند؟ هدفشان چيست؟ آيا عقل پاسخ خوبي  مس
ــز با اين جمع راه  ــد که ما ني ــواالت بهانه اي ش برايش دارد؟!  اين س
بيفتيم و برويم! …. و از خود بپرسيم: آيا بازگرداندن سر مبارک امام 
حسين (ع) در اين روز توسط حضرت زينب (س) قافله ساالر اسراي 
شام ، به مدينه يا زيارت جابر ابن عبداهللا انصاري، اربعين را اينقدر مهم 
ساخته است؟ اصٌال «مشايه» يا  همان پياده روي براي زيارت مي تواند 
فقط برخاسته از دفن سر يا اهميت زيارت يکي از صحابه از قبر فرزند 

رسول خدا (ص) باشد؟!
ــت! بهانه  خود  ــخصيت خاکي نيس ــه! اينجا زيارت، زيارت يک ش ن
شناسي و خدا شناسي براي قياس خود خاکي! با ترازو و معيار آسماني 
است. زيارت، بهانه اي است براي آشنايي با مسير عروج به آسمان ها.

پس زيارت اربعين، بايد زيارتي توأم با «شناخت» باشد!
ــين (ع) در دل  ــود که دوباره زيارت امام حس ــقوط صدام ب بعد از س
ــهري هاي  ــيعي جايگاه عملي تري پيدا کرد. ما خرمش ــتاقان ش مش
 باقيمانده از نسل قبل از جنگ تا جائيکه در خاطر داريم، قبل از جنگ 
هم چنين شوقي را نداشتيم!  شايد هم، زمان شاه بود و نمي گذاشتند. 
البته کم و بيش از ممانعت ها و جلوگيري هاي  دوران بعث و طاغوت 
ــايد يکي از داليل کمرنگ بودن اين حرکت به  ــنيده ايم  و اين ش ش

صورت علني باشد.
ــال پيش تاکنون زيارت اربعين، جايگاه خود را  اما امروز و از چند س
پيدا کرده است؟ مشتاقاني از هند، پاکستان، اروپا، آمريکا، همه از دور 
و نزديک مي آيند تا در يک زمان معين، زائر حرمي  باشند که ساليان 

سال است بوي حريت و آزادگي به قيمت « جان » مي دهد!
در اين مسير دختر خانم فرانسوي را ديدم که زماني در عراق، سرباز 
بود!  او که بيماري بود به تبعيت از گفته يک سرباز شيعه عراقي، اين 
متوسل امام مي شود و از خدا شفا مي گيرد! بعد از شفا، هر سال در اين 

رسم ديرين «مشايه» شرکت مي کند و به زيارت مي رود….
ــمارد. نيت ها فرق  ــه اي دارد  و دليلي براي خود مي ش ــر کس بهان ه
مي کند. پير و جوان، بيمار و عليل و خالصه هر کس به طلبي آمده 
ــود، اما چرا؟ و چه هدفي  ــت! و اين حرکت هر سال  پويا تر مي ش اس
ــت ؟ اين سوالي است که هر از گاهي، انديشه   ما را به خود  در آن اس

مشغول مي کند!
مومن بايد بداند که فلسفه هر کردار و عملي که به آن توصيه و دستور 
شده است، چيست؟ بايد فلسفه نماز، روزه، حج، زکات و خمس و … 
تمامي احکام را بداند. مومن پاسخگوي انديشه هاست. دانستن  و بر او 
واجب است. از آن روست که « ارزش يک ساعت تفکر بيش از هفتاد 

سال عبادت است... »
زيارت سيد  الشهدا(ع) در بيشتردوران تاريخ به سختي انجام مي شده 
است. در روايات تاريخي متعددي آمده است  که زيارت کربال با پاي 
پياده در زمان شيخ انصاري (متوفي سال ۱۲۸۱ ق) رسم بوده است. 
ــي سپرده مي شود!؟ و  البته در برهه  اي از زمان هم به ورطه فراموش
توسط شيخ ميرزا حسين نوري دوباره احيا مي شود. اين عالم بزرگوار 
ــفر   اولين بار در عيد قربان از نجف تا کربال را پياده  طي کرد. اين س
ــتان و اطرافيان وي او را  ــيد و حدود ۳۰ نفر از دوس ۳ روز طول کش

همراهي مي-کردند.
ــن کار را تکرار  ــال اي ــس از آن محدث نوري تصميم گرفت، هر س پ

ــد، در حالي كه كسي از اصحاب و  ــپس از شهر خارش اندكي باال آمد س
اتباع همراهش نبود ؛ تنها كودك سه چهارساله اي را در بغل گرفته بود 
و كودك ديگري هم دست در دستش داشت، بانوي جواني پشت سرش 

بود و مرد جواني هم پشت سر آن بانو حركت مي كرد.
ــاني هستند و چه  ــيدند: اين همراهان چه کس اهل نجران از مردم پرس
نسبت با او دارند؟ گفتند: آن بانو يگانه دختر او و آن مرد داماد و پسر عم 
او و آن دو كودك هم دخترزاده و نوه هاي او هستند. از اينها نزديك تر و 
عزيزتر كسي را ندارد. اينجا بود كه اسقف اعظم اهل نجران به همراهانش 
ــم. من چهره هايي مي بينم  ــت كه ما با او مباهله كني گفت: صالح نيس
ــت  ــدا بخواهند كوه را از جا بركند، مي كند و اگر اينها دس ــه اگر از خ ك
ــالمت به وطن  ــود و فردي از ما به س به دعا بردارند، بال بر ما نازل مي  ش
برنمي  گردد؛ پس صالح ما در اين است كه اگر اسالم را قبول نمي كنيم، 

با او مصالحه كنيم و جزيه را بپردازيم.
بر اساس اين تصميم، آنها اميرالمؤمنين(ع) را واسطه قرار دادند كه از رسول 
خدا(ص) راجع به جزيه نظرخواهي كند؛ در نتيجه، اميرالمؤمنين(ع) به 
دستور پيامبر اكرم (ص) با آنها مصالحه کرد و مقرر شد كه در طول سي 
ــال، زره و دو هزار ُحّله، كه هر ُحّله دو قطعه پارچه  مخصوص بود، در  س
دو قسط اول ماه رجب و اول ماه محرم بدهند. به اين ترتيب مصالحه شد 
ــالم، عظمت و حقانيت مذهب تشيع  و در روز مباهله، عالوه بر عزت اس
آشكار شد؛ زيرا در آيه  مباهله، اميرالمؤمنين (ع) نفس پيامبر اكرم (ص) 
معرفي شد. دشمنان نيز اين فضيلت را پذيرفته اند. زمخشري،كه صاحب 
كّشاف و از مفسران سني است، مي  گويد: «َو فيِه َدليٌل َالشْيَء اَْقَوي ِمْنُه 

؛ ِة ُنبَُّوِة النَِّبيِّ َعلي َفْضِل َاْصحاِب اْلِكساءِ َو فيِه ُبرهاٌن واِضٌح َعَلي ِصحَّ
 [در ماجراي مباهله] دليلي بر فضل اصحاب كساء هست كه دليلي قوي  تر 
ــود ندارد و در آن [ماجرا] برهاني واضح بر صحت نبوت پيامبر  از آن وج

(ص) موجود است».
ــد كه  ــّنن مي  گوييم: وقتي اين حقيقت پذيرفته ش حال، ما به اهل تس
خداوند طبق آيه  مباهله، علي(ع) را نفس پيامبر، يعني خود پيامبرشناخته 
است، آيا جا دارد كه با بودن خود پيامبر در ميان امت، ابوبكر و پس از او 
عمر و عثمان جاي پيامبر بنشينند و خود را حافظ دين و نگهبان قرآن 
و ولي امر مسلمانان معرفي كنند و آنگاه شما دانايان نيز به همان راهي 

كه آنها رفته اند برويد؟
ُلوا نِْعَمَت اهللاِ ُكْفرًا َو أَحلُّوا َقْوَمُهْم داَر اْلَبواِر  َجَهنََّم  « أ َلْم َتَر إَلي الَِّذيَن َبدَّ
َيْصَلْوَنها َو بِْئَس اْلَقراُر َو َجَعُلوا هللاِ أْندادًا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلِه ُقْل َتَمتَُّعوا َفإنَّ 

َمِصيَرُكْم إَلي النَّاِر». ( ابراهيم،آيات٢٨تا٣٠).

روز مباهله، روز عّزت اسالم
برگرفته از شرح زيارت جامعه كبيره آيت اهللا ضياء آبادي

در روز مباهله، عالوه بر عزت اسالم، عظمت 
و حقانيت مذهب تشيع آشكار شد؛ زيرا در 
آيه  مباهله، اميرالمؤمنيـن (ع) نفس پيامبر 
اكـرم (ص) معرفي شـد. دشـمنان نيز اين 

فضيلت را پذيرفته اند.

کند، ايشان آخرين بار در سال ۱۳۱۹ هجري با پاي پياده به زيارت حرم 
ــين(ع) مي روند. از آن پس، بسياري از عاشقان اهل  بيت و  اباعبداهللا حس
امام حسين(ع) و نيز برخي علما و مراجع تقليد با پاي پياده به کربال سفر 
کرده  اند. ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي يکي از مراجع عاليقدر جهان تشيع  
که خود نيز بارها با پاي پياده از عتبه علويه، رهسپار عتبه حسيني شده اند؛ 
درباره مراقبه و بزرگداشت روز اربعين حسيني چنين مي گويد: «به هر روي 
بر مراقبه کننده الزم است که بيستم صفر (اربعين) را براي خود روز حزن 
و ماتم قرار داده، بکوشد که امام شهيد را در مزار حضرتش(ع) زيارت کند، 

هر چند تنها يک  بار در تمام عمرش باشد. »
از اين ديدگاه ، مي توان دريافت که: امام حسين(ع) و قيام ايشان را هميشه 

به ياد داشته باشيم . به عبارتي، هدف معرفي قيام عاشوراست!
ــين (ع) ميسر است. بدون  ــايه شناخت امام حس اما تعريف از قيام در س

شناخت سيد الشهداء نمي توان قيام عاشورا را شناخت!
بهجت العرفا آيت  اهللا محمدتقي بهجت فومني مي گويد: «امام زمان(عج) 
پس از ظهور، خود را به واسطه امام حسين(ع) به همه عالم معرفي مي کند، 
بنابراين در آن زمان بايد همه مردم عالم، حسين(ع) را شناخته باشند و 

پياده  روي اربعين بهترين فرصت براي اين کار است».
ــت دارد که امام  ــاده  روي اربعين مي گويد: «رواي ــان درباره نقش پي ايش
زمان(عج) که ظهور فرمود، پنج ندا مي کند به اهل عالم، اَال يا اَهَل العاَلم 
اِنَّ َجِدي الُحَسين َقَتُلوُه َعطشانًا، اَال يا اَهَل العاَلم اِنَّ َجِدي الُحَسين سحقوه 
عدوانا، … امام زمان خودش را به واسطه امام حسين(ع) به همه عالم معرفي 

ــود؛ مثل درخت که وقتي شاخه هايش را  مي ش
ــد و شکوفايي آن بيشتر  قطع مي کنند رش

ــان  ــود. و از نظر اجتماعي هم نش مي ش
ــرت و تاثير گذاري  دهنده جذبه حض

روي افراد سست است.»
ــاده روي اربعين، حرکتي  پس پي
ــين (ع)  ــناخت امام حس براي ش
ــر چند  ــت! ه ــان اس و قيام ايش
حضورجمعيت بسيار در اربعين، 
جنبه تبليغي و توجه عمومي  را  نيز 
در بردارد. پس بايد با  برنامه ريزي، 

اين تجمع را به تجمع مسلمانان در 
حج، مشعر، منا و عرفات شبيه کرد. 

يعني وقتي همه وارد کربال شدند اعالم 
شود که الزاما چندساعتي بمانند و کسي 

از کربال خارج نشود. در اين چند ساعت يک 
ــور عمومي براي همه عالقه مندان به اهل  منش

بيت عليهم السالم قرائت شود.
اين منشور عمومي و قرائت آن، همان «نتيجه گيري» شايسته و 

هدفمند «پياده روي »، در اربعين است. يعني درک مفهوم «قيام عاشورا » 
در سايه « شناخت امام حسين (ع)».

ــت. اربعين يادآور يک حرکت  اربعين تنها يک روز نيس
ــت که بايد فکر و انديشه آن ساري و جاري  اس
ــي تا خدا  ــد. اين از خودشناس ــي بمان باق
شناسي ادامه دارد. اربعين مانند عرفه 
ــر و نمو  و عرفات حجاج يک حش
ــت. مومنان بايد آن را  جديد اس

باور و به آن عمل کنند.
روز  ــن  چهلمي ــن،  اربعي
ــت که  ــي عبادي اس حرکت
ــناخت  ش ــمه اش،  سرچش
آزادگي از قيد و قيود بندگي 
ــان خاکي  ــر انس ــان ب انس
ــت. اربعين ، روز باز شدن  اس
ــت که  دريچه هاي رحمتي اس
رب العالمين نويد و بشارت آن 
را به خالصان طريقت داده است؛ 

اگر ره پوي آن راه باشيم؟!
ــد درک و باور کرد. آنگاه  اربعين را باي
دريچه هاي روشن ضميري را خدا، خود به 
دلمان باز مي کند. منتظر نباشيم! و شناخت را با 

تعمق بر گامهايمان، بيابيم…
و شعور را با شعار حسيني در اربعين، پر بارتر کنيم.

 

ــن  ــد … بنابراي مي کنن
ــد همه  ــان باي در آن زم
ــين(ع)  حس عالم،  مردم 
را شناخته باشند… اما 
ــه مردم  ــوز هم االن هن
را  ــين(ع)  حس ــم،  عال
نمي شناسند و اين تقصير 
ــا براي  ــت، چون م ماس
طوري  ــهدا(ع)  سيدالش
ــه همه  ــاد نزديم ک فري
عالم صداي ما را بشنود، 
پياده روي اربعين بهترين 
ــي  ــراي معرف ــت ب فرص
حسين(ع) به عالم است. 
ــي براي عالم  تبليغ خوب
تشّيع و عالم اسالم است. 
ــيار  يکي از مبّلغ هاي  بس
حداقل  ــت.   اس ــوب  خ
ــب  ــن کار جل ــده اي فاي
ــت. اين  توجه عمومي اس
ــوه، بيننده را  حرکت انب
ــي دارد که  ــر وام به تفک
ــت  اين چه جذبه اي اس
که اينگونه انسان ها را به 
ــته است و  حرکت واداش
هرچه زائران را مي کشند، 
ــت افزوده  ــر جمعي باز ب

پياده روي اربعين، فرصتي براي شناخت
 

امام زمان خودش را به واسطه امام 
حسين(ع) به همه عالم معرفي مي كنند 

… بنابرايـن در آن زمان بايد همه مردم 
عالـم، حسـين(ع) را شـناخته باشـند… اما 
االن هنـوز همه مـردم عالم، حسـين(ع) را 
نمي شناسـند و اين تقصير ماسـت، چون ما 
براي سيدالشـهدا(ع) طوري فرياد نزديم 

كه همه عالم صداي ما را بشنود، 
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