
َلُه اهللا، َواْقَبُلوُه َفَقْد َنَصَبُه اهللا؛  ُلوُه َفَقْد َفضَّ ــَرالّناِس، َفضِّ «َمعاِش
ــه خداوند او را برگزيده ؛ و  ــان مردمان! او رابرتر دانيد ، ک ه
ــوايي او را بپذيريد ، که خداوند او را برپا کرده است».(خطبه  پيش

غدير) 
واقعه غدير فقط يک واقعه  تاريخي نيست، يک تفکر است، نشانه و 
رمزي است که از پيوند نور نبوت به واليت حکايت مي کند. پيامبر 
اعظم صل اهللا عليه و آله وسلم در غدير خم به مردم فرمان داد که با 
گفتن چنين عبارتي با جانشين ايشان و ولي خدا بيعت کنند:«(اى 
رسول خدا!) ما را به فرمان خدا پند دادى دربارعلى امير مؤمنان و 
ــل او، حسن و حسين و پيشوايان  امامان پس از او، فرزندانت از نس
ــان کرده. اينک براى آنان عهد و  پس از آن دو که خداوند برپايش
ــد، از دل ها و جان ها و زبان ها و درون ها و از  پيمان از ما گرفته ش
دستانمان. هر کس توانست با دست، وگرنه با زبان بيعت مي نمايد. 
ــت و خداوند دگرگونى از ما نبيند و از  ديگر پيمان نخواهيم شکس
اين پس فرمان تو را به نزديک و دور از فرزندان و خويشان خواهيم 
رساند و خداوند را بر آن گواه گيريم و او بر گواهى کافى است و تو 

نيز بر ما گواه باش.»(خصائل شيخ صدوق، ٦٥) 
چنين فرماني با قيد اسامي ائمه پس از ذکر نام حضرت علي عليه 
السالم، نشانگر اهميت و نقش واال  و راهبردي دو سبط پيامبر صل 
اهللا و عليه و آله و سلم مي باشد. ادامه يافتن مسير واليت از نسل 
ــين عليه السالم خود بيانگر اضطرار و الزام   حضرت اباعبداهللا الحس
دشمنان خدا براي تدبير جهت قطع اين روند واليي است؛ روندي 
که از ضرورت بيعت با حسين بن علي(ع) در غدير شروع مي شود 

به خلق واقعه عاشورا مي انجامد.
ــوم دشمنان خدا را  ــه  اي که در آن حضرت ثاراهللا نقشه ش حماس
ناکام گذاشته و  نور واليت را چنان مشعشع و تابان مي سازد که تا 
صحنه محشر و روز حساب اين تأللو غدير است که برجاي مي ماند.
آري، نقطه آغازين  عاشورا از غدير است ، رساناندن فرياد دادخواهي 
اسطوره تاريخ براي احياي دين، براي زدودن پرده جهالت و ظلمت 
بشريت «و َبَذَل ُمهجتُه فيَک لَِيسَتنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَجهالِة و حيَرِة 
الّضاللة؛ [خدايا] جانش را در راه تو بخشيد تا بندگانت را از ناداني، 
ــن) و اربعين  ــد.»( زيارت اربعي ــي نجات ده ــرگرداني و گمراه س
ــتدام کننده  پيام عاشورا است. اربعين ريشه در بعثت و غدير  مس
ــورا دارد. اگر غدير در يادها مي-ماند و شناخته مي شد، دنيا  و عاش
هرگز صحنه عاشورا را نظاره گر نبود. اهميت واالي زيارت اربعين در 
بازشناسي غدير و  تبيين فلسفه قيام عاشورا  است. چراکه درياي 
ــتمرار همان اقيانوس بيکران واليت وامامت  ــان اربعين اس خروش

است.
ــيعه  ــت و تکرار بيعت پايدار ش اربعين بعثت جان هاي ملتهب اس
ــلطه ستم و هنگامه عهد عاشقان  در غدير، اربعين روز برائت از س
شهادت است. بايد غدير را درک کرد تا اربعين همراه با کاروان اسرا 

در کربال بود. و اين راه ادامه را ادامه داد... 
استاد شهيد مطهري مي نويسد: «راه حق چيزي است که انبياء از 
طرف خدا آن را شناسانده، و از طرف خدا آن را تضمين کرده اند که 
هر که اين راه را برود به نتيجه مي رسد . خداوند اين عالم را طوري 
ــاني که حق و حقيقت را حمايت  ــاخته است که همواره از کس س
کنند، حمايت مي کند . حق همواره يک تاييد معنوي با خود دارد».
( بيست گفتار، ص ١٥٩)

خط خبـــر
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توا و روح حقیىق خود فقط متعلق به شیعیان نیست،  غدیر در 
بلکه به مهه ی دنیای اسالم تعلق دارد؛ 
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حسين ذوالفقاري معاون سياسى امنيتي وزير كشور  و رئيس ستاد مركزي اربعين كشور
  در نشست سراسري استانداران و ستاد مركزي اربعين حسيني مطرح كرد:

حسن دانايي فرد، سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق: 

دكتر رحمانى فضلى وزير كشور در نشست اعضاى ستاد مركزى اربعين با استانداران سراسر كشور: 

امنيت، رضايتمندى و بهره گيرى معنوى زائران
 اولويت ها و اهداف مهـم ماست 

پيام اربعين، پيام وحدت، همدلي
 و انضباط اجتماعي است 

سفير جمهوري اسالمي 
ايران در عراق در اولين 
ــاي اربعين  ــه کميته ه جلس
گفت: اربعين يك كار عظيم 
ــر فرهنگي جهاني  و بي نظي
است. اين كار با حجم زائري 
كه به مكه مي آيد، اصال قابل 

مقايسه نيست.
ــم مذهبي جهان  ــم بزرگ ترين مراس ــزود: اگر بخواهيم بگويي وي اف
كجاست، مي گوييم اربعين است و افتخار مي كنيم چنين مراسمي در 

بين شيعيان وجود دارد.
وي تصريح كرد: من اعتقاد دارم اين كار صاحبي دارد، اگر فكر كنيم ما 
كاره اي هستيم به خطا رفته ايم. صاحب اصلي، كارها را انجام مي دهد. 

ما ابزاري در اقيانوس اراده ها هستيم.
ــد كرد: خيلي ها كار ما را نگاه مي كنند. ما امروز به عنوان يك  وي تأكي

خادم آمده ايم تا افتخار خدمت گزاري پيدا كنيم .
سفير ايران در عراق در ادامه سخنانش گفت: عراقي ها از گذشته مسئله 
ــال ٩٠ حضور جدي  ــته اند. ما از س ــي از زائرين اربعين را داش پذيراي
ــال گذشته يكي از  براي كمك به ميزباني مردم عراق پيدا كرده ايم. س
سال هاي موفق براي ارائه خدمات به زائران اباعبداهللا الحسين (ع) بود.

ــله مراتب فرهنگي را  ــان كرد: همه دستگاه ها بايد سلس وي خاطرنش
ــدت، همدلي و انضباط اجتماعي  ــت كنند. پيام اربعين، پيام وح رعاي
است. همه موارد را مستند و مانند زمان جنگ روايت گري و ثبت كنيد.
در ادامه اين نشست حجت االسالم والمسلمين نجفي روحاني، نماينده 
بعثه مقام معظم رهبري در عراق طي سخناني گفت: كميته فرهنگي 
ــئوليت رايزن فرهنگي جمهوري ايران در عراق،  اربعين در عراق به مس
برنامه هاي متنوع و مفيدي را براي زائرين ايراني پيش بيني كرده است 

و چندين جلسه در اين مورد داشته كه جاي تقدير و تشكر دارد.
وي مردم شريف عراق را ميزبان اصلي خواند و گفت: بهترين و مهم ترين 
كار در اربعين حسيني، انجام برنامه هاي معنوي و معرفت افزايي است تا 
زائرين هرچه بيشتر به فرهنگ حسيني و رعايت آداب زيارت آشنا شوند.
در ادامه اين نشست، اعضاي كميته ها و قرارگاه ها گزارش عملكرد خود 

را ارائه كردند و مقرر شد، جلسات هر دوهفته يك بار برگزار شود.

ــي در اين  ــر رحماني فضل دکت
نشست بيان کرد: ما بايد تالش 
ــران از طريق  ــر توجيه زائ ــود را ب خ
اطالع رساني و آموزش متمرکز کنيم.  
ــوزش و اطالع  ــازي، آم ــگ س فرهن
رساني مي بايست جهت گيري اصلي 
رسانه ها به ويژه رسانه ملي در اربعين 
ــد. لذا سعي شود بعد تهييجي کمتر و بعد توجيهي برجسته تر باشد.  باش
ــيم و نمايش ابعاد معنوي اين رويداد بوده و امور  تالش و نگاه ما بايد ترس
خدماتي و کمک رساني  اساس قرار نگيرند.  همه اين تالش هاي خالصانه 

براي امر زيارت است؛ لذا اين فرهنگ و معنويت بايد اصل باشد.
ــت نقش ميزبان نيز تاکيد کرد و گفت: ما بايد به  ــور بر پاسداش  وزير کش
فرهنگ و سنت هاي مردم عراق به عنوان ميزبان زائران حتي اگر با برخي 
آداب و سنت هاي ما مغاير باشد احترام بگذاريم.  دکتر رحماني فضلي بيان 
داشت در اطالع رساني بر امر ويزا تاکيد ويژه شود تا بتوان اين حجم از زايران 
را ساماندهي و مقررات رعايت شود.  ايشان با تقدير از زحمات و تالش هاي 
ــروي انتظامي به عنوان  تأمين کننده امنيت و نظم و هم ارايه خدمات  ني
در صدور گذرنامه و ويزا، خواستار همکاري نهادها و مردم با نيروي انتظامي 
در سفر اربعين شد. وي با اشاره به فراز و فرودهاي طي شده و توفيقات به 
دست آمده در ستاد مرکزي اربعين حسيني، بر اهميت موضوع امنيت در 
ايام اربعين به نسبت سال هاي قبل با توجه به بي ثباتي وضع داخلي عراق 
تأکيد کرد و افزود: اطمينان داريم که مسأله امنيت به جديت در دستور کار 
ــراق خواهد بود ولي بايد تدابير و برنامه ريزي هاي به عمل آمده در اين  ع

باره به درستي اجرا شود.
ــانه ها براي  ــاره به ضرورت اقدام ويژه در تعامل با رس وي همچنين با اش
ــاني و آموزش اصولي مخاطبان در ايام اربعين گفت:  ــترش اطالع رس گس
مسئوالن بخش ها و سطوح مختلف ستاد اربعين با تمرکز بر مسائل مرتبط 

و تخصصي در انجام مصاحبه ها، از ورود به ساير حوزه ها پرهيز کنند.
ــور گفت: هدف تأمين رضايتمندي مردم براي تسهيل در ورود و  وزير کش
خروج به کشور عراق براي شرکت در مراسم اربعين است و بايد انجام سفر 

به عتبات عاليات در قالب کاروان نهادينه شود.
ــمن  ــي فضلي به پرهيز از انجام هرگونه اقدامات تفرقه انگيز و دش رحمان
شادکن به ويژه با توجه به شرايط منطقه و همچنين ضرورت توجه و احترام 
ــور عراق تأکيد کرد و گفت : هدف ما برقراري  ــوم مردم کش به آداب و رس
امنيت، فراهم کردن رضايتمندي زائران و بهره مندي کامل مردم از فيوضات 

اين ايام معنوي است.

ــاي مختلف،  ــزارش خبرگزاري ه ــه گ ب
ــين ذوالفقاري معاون امنيتي وزير  حس
کشور در نشست سراسري استانداران و ستاد 
ــيني براي تشريح آخرين  مرکزي اربعين حس

ــا و اقدامات صورت  برنامه ه
ــه برگزاري  ــبت ب گرفته نس
ــم اربعين حسيني که  مراس
ــور برگزار شد  در وزارت کش
ــت:  ــخناني اظهار داش در س
ــکالت ورود  در خصوص مش
ــرز دو کار در  ــروج از م و خ
دستور کار است، ابتدا ايجاد 
ــرز کمکي در منطقه غرب  م
ــومار-مندلي  ــه س در منطق
است که البته نياز به يکسري 

زيرساخت ها دارد.
ــزود: همچنين تالش  وي اف
ــتان هاي مرزي  مي کنيم اس
را به سمت مرزهاي جنوبي 

ــلمچه سوق دهيم تا فشار بر  يعني چزابه و ش
روي مرز مهران کم شود.

معاون امنيتي وزير کشور تأکيد کرد: مسئول 
اصلي امنيت زائران از مرز ايران به سمت عراق، 

طرف عراقي است.
ــه داد: دولت عراق براي امنيت  ذوالفقاري ادام
ــود،  کل زائران که نزديک به ٢٠ ميليون مي ش
برنامه وسيعي دارد، البته ما نيز کميته امنيتي 
ــتاد عراق زير نظر سفيرمان را داريم که  در س

جلسات مشترکي با مسئولين عراقي دارند.
معاون امنيتي وزير کشور در ادامه اين نشست 
ــم اربعين  ــا بيان اينکه صدور ويزا براي مراس ب
ــفارت عراق در تهران،  ــز از جمله س در ٤ مرک
ــولگري هاي خراسان رضوي، کرمانشاه و  کنس
ــتان از يک هفته قبل آغاز شده و تا دو  خوزس
روز مانده به مراسم اربعين ادامه خواهد داشت، 
گفت: همچنين از ١٠ تا ١٥ مهر نيز با حضور 
ــور  ــور عراق در ١٢ نقطه از کش افرادي از کش

صدور ويزا شروع مي شود.
ــران اربعين نيز  ــاري پيرامون بيمه زائ ذوالفق
تصريح کرد: کساني که درخواست ويزا را انجام 
مي دهند بايد درخصوص بيمه نيز همين کار را 

انجام دهند تا همگان بيمه شوند.
وي تأکيد کرد: ٢٥ هزار تومان حق بيمه است 
که سهم خدمات درماني سرپايي ٥ هزار تومان 
و سهم خدمات درماني، بيمارستاني و بستري 

و فوت ١٩٩٠٠ تومان برآورد شده است.
ــه ويزا را  ــالش کرديم هزين ــه داد: ت وي ادام
ــي طرف عراقي موافقت نکرد  کاهش دهيم ول
ــت که در ساير ايام  و االن همان ٤٠ دالري اس

ــت که کل  بوده و مدت اعتبار ويزا ٢٠ روز اس
اعتبار ويزاها از اول تا پايان ماه صفر است.

ــکاالتي  ــاري با بيان اينکه براي رفع اش ذوالفق
که در سالهاي گذشته درخصوص سفر اربعين 

ــتاد مرکزي اربعين  ــتيم، ١٤ جلسه در س داش
ــه هم کميته  ــد، همچنين ٥٣ جلس برگزار ش
هاي مرکزي داشتند، گفت: در همين خصوص 
ــن انجام  ــاختار اداري اربعي ــي در س اصالحات
داديم، کميته زيرساخت ها را مستقل کرديم، 
کميته خدمات شهري با مسئوليت شهرداري 
ــه اعزام از  ــد، همچنين کميت تهران ايجاد ش

اسکان و تغذيه جدا شد.
رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني بيان کرد: 
ــال قبل بدليل  اتباع خارجي در ايران که در س
اينکه مدارکشان مورد قبول سفارت عراق قرار 
نگرفت برايشان ويزا صادر نشد و غير مجاز وارد 
ــدند. همچنين توافق شد کساني که  عراق ش
ــتند بر  در داخل ايران داراي مجوز اقامت هس

مبناي آن ويزا صادر شود.
وي افزود: امسال تالش ميشود تعداد بيشتري 
دستگاه خودپرداز (ATM) در عراق نصب شود 
تا خدمات بيشتري ارائه شود، در اين خصوص 
ــالم آمادگي کرده اند و  تعدادي از بانک ها اع
ــود افراد به اندازه کافي وجه  البته توصيه ميش

نقد همراه خود داشته باشند.
معاون امنيتي وزير کشور تأکيد کرد: از هرگونه 
ورود افراد بدون داشتن ويزا به عراق جلوگيري 
ــولي براي  ــود و ما نيز هيچ حمايت کنس ميش
افرادي که غيرقانوني به عراق ميروند، نخواهيم 

داشت.
ــاره به موضوع بيمه زائران نيز  ذوالفقاري با اش
ــور بيمه زائران براي فوت عادي  گفت: به منظ
ــتاني در  ــون تومان، خدمات بيمارس ١٥ ميلي
ــات درماني  ــون تومان، خدم ــراق ١٥ ميلي ع

ــان درنظر  ــک ميليون توم ــز تا ي ــرپايي ني س
ــده است. وي پيرامون ويزاي ليستي  گرفته ش
و گروهي گفت: در گذشته افرادي که بصورت 
ــد، در مرز به  ــتي ويزا دريافت کرده بودن ليس

مشکل ميخوردند.
ــور  ــر کش ــي وزي ــاون امنيت مع
ــت عراق توافق  ــه داد: با دول ادام
ــداد افرادي که  ــد براي آن تع ش
ــتي ويزا صادر شده،  بصورت ليس
ــه اعضا  ــک برگ به هم حتما ي
ــود تا ديگر  ــا هولوگرام داده ش ب
نشود،  ايجاد  ــته  گذش مشکالت 
ــردم بصورت  ــه ميکنيم م توصي
کارواني اعزام شوند چرا که براي 
افرادي که بصورت انفرادي اعزام 
ميشوند، مشکالت بسياري داريم. 
ــزي اربعين  ــتاد مرک ــس س رئي
ــت: قول  ــيني همچنين گف حس
ــئولين عراقي  اوليه اي که از مس
ــت که سيستم کنترل ويزا  صادر شده اين اس
بين پليس جمهوري اسالمي و عراق متصل و 
ــود که وقتي ما کنترل ويزا را صورت  لينک ش
ــود و  ــراق نيز ثبت ش ــتم ع ــم، در سيس دادي
بالعکس. ذوالفقاري ادامه داد: بهترين گزينه اين 
ــروي را فعال کنيم اما بداليل  بود که مرز خس
امنيتي و مکاتباتي که صورت گرفت، تصميم 
ــد که دراين خصوص ريسک صورت  بر اين ش
ــئولين عراقي با مرز سومار-مندلي  نگيرد، مس
ــد نگراني هاي  ــد و اعالم کردن ــت کردن موافق
مارا رفع ميکنند، البته فعال اينگونه نيست که 
حجم بااليي از زائران از اين مرز عبور کنند. وي 
پيرامون امنيت زائران در عراق نيز گفت: ما به 
عراق چه در حوزه امنيت و چه خدمات، کمک 
ارائه ميدهيم اما اصل مسئوليت برعهده دولت 
عراق است، چنانچه عراق از ما کمک بخواهد، 
در کنار کمک هاي مستشاري و ميداني، موارد 
ــت اربعين را نيز تأمين  ديگر درخصوص امني
مي کنيم. رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني 
ــه مرز چزابه، شلمچه و مهران  بيان کرد: ما س
و مرز کمکي سومار را داريم، مرز هوايي را هم 
داريم، مرز دريايي از طريق اروند رود نيز وجود 
دارد که تردد در آن کم است البته توصيه اول 
ــتفاده از مرزهاي جنوبي يعني  ما به زائران اس
ــاري در پايان  ــت. ذوالفق ــلمچه اس چزابه و ش
ــتاد اطالع رساني  خاطرنشان کرد: مسئول س
اربعين، صداوسيما است و مسئولين کميته ها 
بايد در حوزه مسئوليت خودشان اطالع رساني 
کنند چراکه در سال گذشته در اين خصوص با 

مشکالتي روبرو شديم. 

عدم حمايت كنسولي از تردد كنندگان غير قانوني

ــالل  احمر از آمادگي ناوگان  ــازمان امداد و نجات ه رئيس س
هوايي اين سازمان براي ايام اربعين خبر داد.

ــت  ــاز در نشس ــزارش خبرگزاري هاي مختلف، ناصر چرخ س ــه گ  ب
صميمانه رؤسا و معاونين سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
ــور اظهار کرد: باتوجه به درخواست رئيس اورژانس  و اورژانس کش
ــيار سازمان  ــتم مخابراتي س ــال سيس ــور در ايام اربعين امس کش
ــور  ــتم اورژانس در کش ــداد و نجات، هماهنگ و همکار با سيس ام
ــاره به  ــازمان امداد و نجات با اش ــت. رئيس س فعاليت خواهد داش
ــتم مخابراتي هالل احمر در اين ايام خدمات کاملي را  اين که سيس
به تيم هاي اورژانسي ارائه مي دهند،  خاطر نشان کرد: همانند سال 
ــته، تدابير الزم براي مقابله با سوانح طبيعي و غيرطبيعي در  گذش

اين ايام پيش بيني شده است.

آمادگي امداد هوايي هالل  احمر 
براي ايام اربعين

حجت االسالم والمسلمين رئيسي
توليت آستان قدس رضوي:

اربعين نمادي است
 كه واقعه عاشورا گم نشود 

غالمرضا شريعتي
استاندار خوزستان بيان داشت: 

خوزستان آماده استقبال از
 اربعين حسيني

صديقه حجازي، مديركل امور زنان و 
خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي و مسئول امور بين الملل 
شوراى راهبرى بانوان كميته فرهنگى 
آموزشى اربعين  :
راهپيمايي اربعين حسيني، از بزرگترين 
رويدادهاي اعتقادي و فرهنگي جهان است
 و مشابه اين حركت خودجوش و عظيم
 در جهان وجود ندارد.

هم انديشى  علمي
 «اربعين و ارتباطات فرهنگي» 

ضرورت انتشار پيام اربعين
 در عرصه جهاني

آغاز به كار ستاد مديريت ارتباطات اربعين 
در وزارتخانه ارتباطات و فناورى

مراسم اربعين به عنوان نماد همبستگى 
و همگرايى امت اسالمى و بخصوص 

شيعيان قلمداد مى شود

اربعين فرصت بزرگي براي معرفي 
ارزش هاي مكتب عاشورا مي باشد

براي اربعين 
16 مركز صدور رواديد 
در ايران خواهيم داشت

برگزارى ويدئو كنفرانس شوراى راهبرى 
فعاليت هاى بانوان كميته فرهنگى و 

آموزشى اربعين با مشاركت نمايان 24 استان

روايتگري به زبان اردو 
در مسير اربعين

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 7

سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي اَبَداً َعْن ديني

عيد غدیر مبارک باد

شعـــــــار    
 اربعيـن٩٥
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مسأله غدير، مسأله اي نيست كه بنفسه براي حضرت امير(ع) يك مسأله اي پيش بياورد، حضرت امير مسأله غدير را ايجاد كرده است. آن وجد شريف كه منبع همه جهات بوده است، موجب اين شده است 
كه غدير پيش بيايد. غدير براي حضرت امير(ع) ارزش ندارد؛ آن كه ارزش دارد خود حضرت است كه دنبال آن ارزش، غدير آمده است. خداي تبارك و تعالي كه مالحظه فرموده است كه در بشر بعد از 
رسول اهللا كسي نيست كه بتواند عدالت را به آن طوري كه بايد انجام بدهد، آن طوري كه دلخواه است انجام بدهد. مأمور مي كند رسول اهللا را كه اين شخص را كه قدرت اين معنا را دارد كه عدالت 
را به تمام معنا در جامعه ايجاد كند و يك حكومت الهي داشته باشد، اين را نصب كن. نصب حضرت امير به خالفت اين طور نيست كه از مقامات معنوي حضرت باشد؛ مقامات معنوي حضرت و مقامات جامع 
او اين است كه غدير پيدا بشود. و اين كه در روايات ما از آن زمان تا حاال اين غدير آن قدر ازش تجليل كرده اند، نه از باب اين كه حكومت يك مسأله اي است، حكومت آن است كه حضرت امير به ابن 

عباس مي گويد كه به «قدراين كفش بي قيمت هم پيش من نيست» آن كه هست اقامه عدل است
(صحيفه امام، ج20، صص 113-111)

ــاني االربعين،  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاوران اربعين در  ــه کارگروه ي اولين جلس
شهرستان کاشان و با حضور آقايان حجت االسالم 
عسکري از کميته فرهنگی و آموزشي اربعين و 
حجت االسالم موسويان، رئيس کميته فرهنگي 
اربعين در شهرستان کاشان، و مسئولين سازمان 
ــالمي و اوقاف و امور خيريه، ستاد  تبليغات اس
ــرکت مرکزي، مدير حج و زيارت،  اقامه نماز، ش
ــازمان فرهنگي هنري  نماينده امام جمعه و س
ــتاد اقامه نماز و نماينده  ــهرداري کاشان، س ش

هيئات مذهبي کاشان برگزار گرديد.
ــه، حجت االسالم موسويان در  در ابتداي جلس
مورد فرهنگ زيارت مطالبي بيان نموده، تالش 
درباره نشر فرهنگ حسيني در ميان زائرين از 
ــت. ايشان گزارشي از  وظايف اين کميته دانس
ــات کميته  فرهنگي و مصوبات آن براي  جلس
کارگروه بيان کرد، و بر لزوم هماهنگي فعاليت ها 

در قالب کارگروه معنوي اربعين تأکيد کرد.
در ادامه جلسه، اعضاي گروه ضمن بيان اقدامات 
ــال گذشته، آمادگي  صورت گرفته در اربعين س
ــکوه تر مراسم  خود را براي برگزاري هرچه باش
اربعين، هم راستا با سياست هاي بعثه مقام معظم 
رهبري اعالم داشتند. آقاي اسکندري (مدير حج 
ــتان کاشان) به عنوان «مسئول  و زيارت شهرس

کارگروه ياوران معنوي» معرفي گرديد.
ــکري به تشريح  ــالم عس در پايان، حجت االس

وظايف کميته فرهنگي و طرح کارگروه ياوران 
معنوي اربعين پرداخت.

ــامان دهي و ارتقاي  ــت س ــزوم و اهمي ــر ل او ب
ــه ظرفيت هاي  ــتفاده هم ــطح کيفي و اس س
ــه و جماعات، صدا و  ارزنده  ازجمله ائمه جمع
سيما، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان اوقاف 
ــاز و هيئت هاي  ــتاد اقامه نم و امور خيريه، س
مذهبي  در امر اطالع رساني، آموزش و راهبري 
فرهنگي و تبليغي زائرين اربعين حسيني مورد 

بحث قرار داد.
حجت االسالم عسکري بر اهميت مسئله اربعين 
ــيني را مانور بزرگ  تأکيد کرده و اربعين حس
ــين دانست. او  ــقان مکتب اباعبدا... الحس عاش
اربعين را فرصت بزرگ براي معرفي ارزش هاي 
ــت اربعين  ــي کرد و گف ــورا معرف مکتب عاش
حسيني و راه پيمايي عظيم آن موجب ترس و 
وحشت مضاعف به داعشيان شد و روند جنگ 
در کشور عراق را تحت تأثير قرار داد. اين مانور 

ــيني سال جاري،  ٢٠ ميليوني در اربعين حس
ــري و وهابي ها  ــاي تکفي ــاورت گروه ه در مج
ــت. سعي کنيم تمام فعاليت ها  قابل وصف نيس
تحت عنوان کارگروه معنوي اربعين سامان دهي 
کنيم و از انجام کارهاي سليقه اي پرهيز نماييم. 
ــرد ما بايد به نوعي ترويج عملي مديريت  عملک
ــفر  ــد و براي لحظه لحظه اين س ــادي باش جه
ــرانه و  ــزي نموده و از کارهاي خودس برنامه ري

تک روي دوري کنيم.
ــند  ــته باش ــزود: همه عزيزان توجه داش وي اف
ــفر  ــالمي ايران در اين س که نگاه جمهوري اس
ــارکت  ــر مردمي بودن و مش ــوي، تأکيد ب معن
جويي همگان است، بنابراين نبايد اين حرکت 
را دولتي جلوه داد. ممانعت از تبليغ سازمان ها و 
نهادهاي دولتي در ارائه خدمات در داخل کشور 
و عراق، از سياست هاي بعثه مقام معظم رهبري 
است و در راستاي مردمي جلوه دادن اين سفر 

معنوي مي باشد.

ــل کميته  ــن المل ــروه بي ــاي کارگ اعض
ــه  ــي،  بر طراحي نقش فرهنگي و آموزش
ــن راهبردهاي انتقال پيام اربعين به  راه و تدوي

جهانيان تاکيد کردند. 
ــاني االربعين،   ــالع رس ــزارش پايگاه اط ــه گ ب
کارگروه بين الملل کميته فرهنگي و آموزشي 
با حضور نمايندگان نهادها و سازمان هاي مردم 
نهاد به رياست دکتر عليرضا توکلي و با حضور 
ــر احمدي  ــلمين دکت ــالم و المس حجت االس
ــي در دبيرخانه کميته  ــس کميته فرهنگ ريي

فرهنگي در تهران تشکيل گرديد.
ــالم دکتر  ــه حجت االس ــداي اين جلس در ابت
احمدي با يادآوري ضرورت انتشار پيام اربعين 
ــر تدوين راهبردهاي  ــه بين الملل،  ب در عرص
جامع و منطبق با شرايط، جهت انتقال پيام اين 
حرکت بزرگ فرهنگي و ترسيم درست آن در 

انظار جهانيان تاکيد کرد.
ــدف مهم بدون  ــد: اين ه ــه گفتن وي در ادام
ــه ظرفيت هاي  ــم افزايي هم ــري و ه همفک
ــارب نهادهاي مالي  ــتفاده از تج ــود و اس موج

ممکن نخواهد بود.
ــت و اصلي در اين عرصه را،  ــان گام نخس ايش
ارتباط با نخبگان جهان اسالم از طريق فراهم 
کردن زمينه گفتگو و مشارکت در هم انديشي 
ــت  و الزمه تحقق آن را ورود نخبگان  ها دانس
ــد ادبيات و  تبيين عالمانه معارف بلند  در تولي

نهضت عاشورا  بر شمرد.
در ادامه نشست آقاي ذاکري از مجمع جهاني 
ــالم به تشريح اقدامات و  اهل بيت عليهم الس
ــن ۹۴ پرداخت و  ــه هاي مجمع در اربعي برنام
ــتر  موسسه هاي فعال اين حوزه  بر تعامل بيش
ــن نيازهاي جامعه مخاطبين  و ضرورت  تعيي
ــازمان متبوع خود  و ظرفيت هاي گسترده س

پرداخت.
در ادامه جناب آقاي ولي از معاونت  بين الملل  
بعثه مقام معظم رهبري  بر رصد برخي آسيب 

ــا در اين  حوزه تأکيد کردند و گفتند: برخي  ه
رفتارهاي در تجمعات داخلي مخل همگرايي و 
اعتماد سازي با نخبگان جهان اسالم است که 
بايد اين  آفات شناسايي و به مسنوالن و دست 

اندرکاران مربوطه تذکر داد.
ــازمان فرهنگ  در ادامه آقاي موافق نماينده س
و ارتباطات بر تدوين سياست هاي بين المللي 
ــن تاکيد کرد و گفت ضرورت  هم گرايي اربعي
ــاق فکر براي ايده  ــکيل ات و الزمه اين کار، تش
ــب با جامعه  پردازي و اتخاذ راهبردهاي متناس

هدف است.
ــب با  بعد از آن اولين گام، توليد محتواي مناس
ــد.  ايشان تحقق  عالمانه  جامعه هدف مي باش
ــکيل هيئت علمي آشنا به  اين هدف را  با تش
ــل بيت عليهم  ــن الملل و معارف اه حوزه بي

السالم دانستند.
ــالم والمسلمين  ــت حجت االس در ادامه نشس
ــه مشکوه الرسول  با ضروري  ستاره از  موسس
ــت:  ــکيل اين کار گروه  بيان داش خواندن  تش
ــرورت تدوين  ــان از ض ــه اين مباحث نش هم
استراتژي و  تدوين راهبردها مي باشد به همين 
ــت اولين اقدام در کنار برنامه  جهت مي بايس

هاي کوتاه مدت،  حرکت به سمت هدف باشد.
ــري از ظرفيت  ــق اهداف و بهره گي وي  تحق
ــالم ناب به جهان،   عظيم اربعين در معرفي اس
را منوط به تشکيل بانک اطالعات جامع از همه 
اقدامات نهادهاي در ايران و عراق و ساير جاها 

در اين حوزه و  آينده پژوهي دانست.
ــاز تعريف مفاهيم و  ــان در ادامه گفتند: ب ايش
ــازي  آن  آموزه هاي اين آيين براي جهاني س
و بسيج جهاني ضروري است که خروجي همه 
تالشها و اقدامات و برنامه ها در اين حوزه بايد 

وحدت باشد.
در پايان نشست دکتر عليرضا توکلي  با تقدير 
ــارکت و همکاري نهادها و سازمان ها،  از  مش
ــي از اقدام هاي انجام گرفته ارائه کردند  گزارش
ــت، تدوين  و در جمع بندي  مباحث اين نشس
ــه راه  اربعين در  ــتراتژي و نقش راهبردها و اس
حوزه بين الملل را ضروري دانست و اعالم کرد 
طراحي و ارائه پيش نويس برنامه و استراتژي با 
مسوليت حجت االسالم والمسلمين ستاره انجام 

مي گيرد.
وي رايزني با همه صاحب نظران و موسسه ها 

و سازمان هاي دولتي و مردم نهاد تاکيد کرد.

در جلسه كارگروه بين الملل كميته فرهنگي و آموزشي با حضور نمايندگان نهادها و سازمان هاي مردم نهاد مطرح شد : 

ضرورت انتشار پيام اربعين در عرصه جهاني

برگزارى اولين جلسه كارگروه ياوران معنوى
 كميته فرهنگى و آموزشى اربعين شهرستان كاشان 

ــران پياده،  ــدس رضوي گفت: زائ ــتان ق توليت آس
ــداهللا (ع) به جان  ــق به ابي عب ــختي راه را با عش س

مي خرند.
ــيد ابراهيم رئيسي» در  ــلمين «س ــالم والمس حجت االس
ــانزدهمين کاروان پياده مشهد   ــم معنوي بدرقه ش مراس
ــين (ع) برگزار شد، اظهار  کربال، کاروان پياده انصار الحس
کرد: حرکت کاروان هاي پياده به سمت بارگاه امام حسين 
(ع) توفيقي است که اين عزيزان با دلدادگي و عشق طي 
ــق باعث مي شود تا آنها را براي تحمل  مي کنند و اين عش
هرگونه سختي آماده کند، لذا اين دلدادگي بسيار قيمتي 

و گران بها است.
ــق طي مي کنند و عشق شان به آن  ــير را با عش وي افزود: آنان اين مس
ــان نزديک و  ــوي معشوق ش ــت که با هر گامي که برمي دارند، به س اس
ــوند و اين گام ها باعث مي شود که گناهان و لغزش هاي  نزديک تر مي ش
شما مورد بخشش قرار گيرد و هر قدمي که برمي داريد، مالئک بر شما 

درود مي فرستند.
ــربندهاي  ــران اين کاروان گفت: همانند اين س ــي خطاب به زائ «رئيس
ياحسين(ع) که امروز بر پيشاني خود زده ايد، در روز قيامت هنگامي که 
فرياد مي زنند «اين الفاطميون، اين الحسينيون»، آنجا است که صداي 
ــدااهللا (ع) و فاطمه  ــنويم که دلداده به ابي عب لبيک از عزيزاني را مي ش

اطهر(س) هستند.

ــر دو راهي قرار  ــورا که ُحربن يزيد رياحي بر س ــزود: در روز عاش وي اف
ــت حسيني باشد،  ــين (ع) را انتخاب کرد و خواس گرفته بود و امام حس
ــت و خداوند خواست نه تنها تن، سر و  امروز قبرش زيارتگاه اهل دل اس
گردن بلکه آن خاکي که بر آن عاشقانه خون ريخته مي شود نيز از ديگر 

خاک ها متفاوت باشد.
ــاره به اجتماع شيعيان در روز اربعين  ــتان قدس رضوي با اش توليت آس
بيان کرد: کدام اجتماع بشري در کره زمين وجود دارد که به اين اندازه 
جمعيت داشته باشد، آن هم نه جمعيت معمولي بلکه جمعيتي دلداده، 
عاشق، از جان گذشته که تعلقات دنيوي را پشت سر گذاشته باشد، اين 
ــئله نشان دهنده اين است که خبر ديگري در عالم است و مشخص  مس

مي کند که اربعين نمادي است که واقعه عاشورا گم نشود.

امام خميني (ره):

همانديشی  اين 
همت  به  علمی 
و  ــي  ــه فرهنگ کميت
آموزشي ستاد مرکزي 
و  ــيني  حس ــن  اربعي
حجت  ــخنراني  س با 
کريم  دکتر  ــالم  االس
ــا  ب ــدي  خان محم
کارکردهاي  ــوع  موض
ــن،  اربعي ــي  ارتباط
ــالم دکتر  حجت االس
ــزگار  ــا پرهي غالمرض
ــن  ــوع اربعي ــا موض ب
ــي  شناس ــان  انس و 
ــت  حج ــي،  فرهنگ
ــالم دکتر حسن  االس
يوسف زاده با موضوع 
اربعين و تعامل ميان 
ــت  حج و  ــي  فرهنگ

االسالم دکتر اصغر اسالمي تنها با موضوع اربعين و هم شناسي فرهنگي 
در دانشگاه باقرالعلوم(ع) شهر قم برگزار شد.

ــت سخنان خود در  ــالم خان  محمدي در ابتداي اين نشس حجت االس
ــت آن که پياده  ــه پياده روي اربعين را در دو گزاره ارائه کرد؛ نخس زمين
روي اربعين يک سرمايه اجتماعي،  فرهنگي است و دوم پديده پياده روي 

اربعين يک مناسک است.
وي در توضيح گزاره نخست گفت: پياده روي اربعين سرمايه اجتماعي 
ــت زمان به وجود مي آيد و  ــرمايه با گذش ــت چرا که س و فرهنگي اس

پياده روي اربعين نيز اينگونه بوده است.
 خان محمدي در ادامه به ويژگي عدد چهل اشاره و بيان کرد: در ادبيات 
ديني مسلمانان اعداد مقدسي وجود دارد که در باره آنها روايات فراواني 
ــت، عدد چهل يکي از آن اعداد مقدسي است که جايگاه  ــده اس وارد ش

ويژه اي دارد و رواياتي بسيار در مورد اهميت آن آمده است.
ــِن َخمٌس: َصالُة  ــالم خان محمدي به روايت «َعالَمُة  الُمؤِم حجت االس
 اِالْحَدي َواْلَخْمِسيَن، َوزيارة ُ االرَبعين، َوالتََّختُُّم بِاْلَيِميِن، َوَتعِفيُر اْلَجِبيِن 
َواْلَجْهُر بِِبْسِم اهللاِ الرَّحمِن الرَِّحيم» اشاره کرد و گفت: اين حديث که از 
امام حسن عسکري(ع) روايت شده است، پنج عالمت براي انسان مؤمن 

مسجل مي کند که دومين نشانه زيارت اربعين است.
وي در ادامه به تبيين گزاره دوم پرداخت و بيان داشت: پديده پياده روي 
ــک معموال در  ــت و ويژگي هايي دارد؛ مناس ــک اس ــن يک مناس اربعي
ــبت مشخصي دارد، نمي شود آن را  زمان هاي معيني رخ مي دهد، مناس
ــي متمايز در آن ايجاد  ــري تعميم داد، حاالت روان ــم هاي ديگ بر مراس

مي شود.
ــرمايه اجتماعي  ــالم خان محمدي با بيان اين که ايجاد س حجت االس
ــت اما تخريب آن ممکن است تصريح کرد: بايد تالش شود  ممکن نيس
ــه ديني دارد تخريب نشود. در صورتي که  ــرمايه عظيم که ريش اين س
ــون پياده روي به حرم  ــم مذهبي همچ پياده روي اربعين به ديگر مراس

مطهر امام رضا(ع) تعميم داده شود،  تخريب خواهد شد.
ــمرد و گفت:  ــت کارکرد برش  وي آيين پياده روي اربعين را داراي هش
ــت  آور هاي فراواني دارد که از جمله آن مي توان به  پياده  روي اربعين دس
هويت بخشي، انسجام بخشي، تقويت دين داري، باال بردن اعتماد بنفس 
ــوء  ــيعيان، ايجاد امنيت، اعتماد به يکديگر و از بين رفتن س جمعي ش

تفاهم، الفت و ايجاد روابط عاطفي و انتقال فرهنگي اشاره کرد.
ــخنران اين نشست علمي تخصصي حجت االسالم غالمرضا  دومين س
پرهيزگار با ارائه و طرح مبحث طينت و فطرت اظهار داشت: در روايات 
و احاديث نوعي نگرش و تلقي درباره انسان وجود دارد که درونمايه آن 
اين است همه انسان ها پيش از والدت وجود داشته اند و خداوند دو نوع 

سرشت و طينت مي آفريند سرشت پاک و سرشت ناپاک.

ــت و اوج طينت پاک را در نهاد ائمه و مقداري  ــه داد: خدا نهاي وي ادام
ــان هاي مؤمن قرار داده است و نهايت طينت  ضعيف تر را در وجود انس
ناپاک را در ذات ائمه  کفر مرتبه اي ضعيف تر را در وجود انسان هاي کافر 

گذاشته است.
حجت االسالم پرهيزگار با اشاره به وجود علقه و دلبستگي ميان افرادي 
ــت برخوردارند افزود: ميان انسان هايي که طينت  که از يک گونه سرش
ــيفتگي با ائمه ايمان دارند، زماني که ائمه  پاکي دارند نوعي عالقه و ش
ــه ائمه پاک  ــوند و زماني ک ــند آنها هم آزرده مي ش ــاک ناراحت باش پ

خوشحال باشند آنها هم شادمان مي شوند.
ــان کرد: ورود دين در دنيا جنبه فرهنگي داشته  وي در ادامه خاطر نش
است و تفاوت هايي نظير عرب و عجم زدوده و تبديل به خادم الحسين 

و زائر الحسين شده است.
ــف زاده با بيان اينکه دنياي  ــخنران سوم حجت االسالم حسن يوس  س
ــت ابراز داشت:  امروز عصر ارتباطات و توليد پيام ها و اطالعات انبوه اس
يکي از ويژگي هاي عصر ارتباطات، ارتباطات ميان فرهنگي است بدين 
معنا که انسان ها از مناطق مختلف دنيا مي توانند با يکديگر ارتباط برقرار 

کنند.
وي ادامه داد: هرگاه دو شخص با فرهنگ هاي متفاوت با يکديگر ارتباط 
ــود. از ويژگي هاي اين  ــته باشند، ارتباط ميان فرهنگي ايجاد مي ش داش
نوع ارتباط عدم درک متقابل و رشد سوء تفاهم ها است به همين سبب 
ــت چرا که اگر مبنايي  ــوار ترين ارتباط در عالم اس اين نوع ارتباط دش
براي مفاهمه وجود نداشته باشد، ممکن است ارتباط صورت نگيرد و يا 
ارتباط به سرانجام مطلوبي نرسد زيرا هر ارتباطي به دنبال هدفي است و 
رسيدن به آن هدف نيازمند به شرايطي است و اگر شرايط موجود نباشد 

دست يافتن به هدف امکان پذير نخواهد بود.
يوسف زاده بيان داشت: براي مسلمانان سه مبنا براي مفاهمه وجود دارد: 
نخستين مبنا براي مفاهمه زماني ايجاد مي شود که يک مسلمان بخواهد 
ــاس دين مبين اسالم با مسلمان ديگر ارتباط برقرار کند. دومين  بر اس
مبنا در صورتي است که يک مسلمان بخواهد يا يک اهل کتاب ارتباط 
ــترک بين اين دو بر اساس اديان  برقرار کند، در اين صورت مبناي مش
ــومين مبنا در صورتي است که يک مسلمان  توحيدي خواهد بود و س
بخواهد با يک بي دين ارتباط برقرار کند که در اين صورت نقطه اشتراک 

بين مسلمان و کافر فطرت انساني يا اصل بشريت خواهد بود.
ــين را الگويي تمام عيار خواند و  ــالم يوسف زاده امام حس حجت االس
ــان کرد: شعار امام حسين براي ارتباط با ديگران نه تنها شعار  خاطرنش
ــانيت، فطرت، عدالت، آزادگي،  ــالم بود بلکه شعار انس اهل کتاب و اس
کرامت انساني و امر به معروف و نهي از منکر نيز بود چرا که همه آزادي 

و آزادگي را مي پذيرند و به دنبال عدالتند.

از سوى كميته فرهنگى و آموزشى اربعين و با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار شد:

هم انديشى علمي  «اربعين و ارتباطات فرهنگي» 
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فراخوان
 اولين سوگواره
 نگارگرى اربعين
 «صور صبغه»
- روايت وقايع
 اربعين حسينى

- نمايش پيام ها و 
فرازهاى اربعين

- روايت شور 
پياده روى در اربعين

هيأت داوران:
 ليال عباسى
محمدرضا هنرور
مهدى خداپناه

آخرين مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 95

حجت االسالم والمسلمين رئيسي، توليت آستان قدس رضوي:

اربعين نمادي است
 كه واقعه عاشورا گم نشود 



3 ويژه نامه هفتگی
شماره ١٠   |    چهارشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٥   |  ١٢ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

مسئله  غدير ورود نبي مكرم اسالم در امر مديريت جامعه است
 مسأله ي غدير و تعيين اميرالمؤمنين (عليه الصالةوالسالم) به عنوان ولي امر امت اسالمي از سوي پيامبر مكرم اسالم (صلي اهللا عليه واله وسلم) يك حادثه ي بسيار بزرگ و پرمعناست؛ در حقيقت دخالت نبي مكرم 

در امر مديريت جامعه است. معناي اين حركت كه در روز هجدهم ذي الحجه سال دهم هجرت اتفاق افتاد، اين است كه اسالم به مسأله ي مديريت جامعه به چشم اهميت نگاه مي كند.
اين طور نيست كه امر مديريت در نظام اسالمي و جامعه ي اسالمي، رها و بي اعتنا باشد. علت هم اين است كه مديريت يك جامعه، جزو اثرگذارترين مسائل جامعه است. تعيين اميرالمؤمنين هم - كه مظهر 
تقوا و علم و شجاعت و فداكاري و عدل در ميان صحابه ي پيغمبر است - ابعاد اين مديريت را روشن مي كند. معلوم مي شود آنچه از نظر اسالم در باب مديريت جامعه اهميت دارد، اينهاست. كساني كه 
اميرالمؤمنين را به جانشيني بالفصل هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداكاري او براي حق و عدل، ترديد ندارند؛ اين مورد اتفاق همه ي مسلمين و همه ي كساني است كه 

اميرالمؤمنين (عليه الصالةوالسالم) را مي شناسند. اين نشان مي دهد كه جامعه ي اسالمي از نظر اسالم و پيغمبر، چه نوع مديريت و زمامداري و حكومتي را بايد به عنوان هدف مطلوب دنبال كند.
 (ديدار مردم پاكدشت، در سالروز عيد سعيد غدير 10 / 11 / 1383)

ــه کميسيون فرهنگي  عضو هيئت رئيس
مجلس معتقد است ازدياد خروجي مرزها 
ــل جهت انتقال  ــايل حمل و نق ــش وس و افزاي
ــيني (ع) به  متقاضيان راهپيمايي اربعين حس
ــمت مرزها و بازگشت آن، اقدام مهمي است  س
که بايد نسبت به سال گذشته کيفيت بيشتري 

پيدا کند.
علي رضا ابراهيمي در گفت وگو با خبرنگاران، با 
ــاره به نزديک شدن به زمان صدور ويزا براي  اش
متقاضيان راهپيمايي اربعين حسيني (ع)، گفت: 
عشق و ارادت به حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) 
در ملت ايران نهفته و دروني شده است، لذا بايد 
شرايط برگزاري مراسم اربعين امام حسين (ع) 
در کشور عراق را براي آنها تسهيل کرد؛ به همين 

دليل انتظار مي رود با افزايش حجم متقاضيان 
حضور در راه پيمايي اربعين در سال هاي اخير، 
ــددي را براي حفظ  ــئوالن راهکارهاي متع مس

امنيت و راحتي سفر بر آنها در نظر بگيرند.
ــهر در مجلس  ــردم راميان و آزادش نماينده م
ــالمي ادامه داد: افزايش خروجي ها  شوراي اس
ــال زائرين از  ــايل حمل و نقل جهت انتق و وس
شهرهاي خود، به سمت مرزها و بازگشت امن 
و ايمن آنها، اقدام مهمي است که بايد نسبت به 

سال گذشته کيفيت بيشتري پيدا کند. 
اين نماينده با بيان اينکه حفظ امنيت زائران و 
ــدن آنها و رعايت شرايط  جلوگيري از بيمار ش
ــت که بايد  ــتي از موارد قابل تأملي اس بهداش
ــود، اضافه کرد:  براي آن، فکر و برنامه ريزي ش

ــوا و انبوه جمعيت وزرات  باتوجه به گرماي ه
ــي به منظور  ــت و درمان بايد تمهيدات بهداش
ــدن زائران در نظر گرفته  جلوگيري از بيمار ش

شود.
ــکان تحرک گروهک هاي  ابراهيمي با بيان ام
تروريستي در اين ايام گفت: مراسم اربعين به 
عنوان نماد همبستگي و همگرايي امت اسالمي 
و به خصوص شيعيان قلمداد مي شود و به نوعي 
ــوان اين روز را يک تجمع بزرگ ميليوني  مي ت
دانست. لذا به نظر مي رسد باوجود تدابيري که 
مسئوالن سال گذشته در نظر گرفته اند، امسال 

نيز بايد کيفيت آن را باالتر ببرند.

رئيس ستاد اربعين استان کرمانشاه گفت: در 
اربعين امسال تا منطقه حميل اسالم آباد غرب 
ــي از زائران به  عهده  ــي ايالم وظيفه ميزبان و دوراه
کرمانشاه است که کارهاي مربوط به  صدور ويزاي 
استان هاي کرمانشاه، لرستان، کردستان و همدان در 

کرمانشاه انجام مي شود.
ــتاندار کرمانشاه، در  جعفر همتي، مشاور عالي اس
جلسه ستاد هماهنگي ستاد اربعين استان که باحضور 
دستگاه هاي اجرايي و نظامي عضو اين ستاد به منظور 

هماهنگي برگزاري مراسم اربعين به ميزباني شايسته برگزار شد، گفت: باتوجه 
به اهميت برگزاري مراسم اربعين به عنوان نمايش اقتدار و يکپارچگي شيعيان، 
برگزاري مراسم اربعين به عنوان يک حرکت ملي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ با 

اين هدف، همه دستگاه هاي دولتي، نظامي و غيردولتي بايد پاي کار باشند.
وي افزود: امسال امکان اعزام زائران از مرز خسروي در استان کرمانشاه وجود 
ندارد. در مرز سومار با وجود امکان اعزام زائران به علت نبود زيرساخت هاي 

مناسب اين موضوع محقق نشد.
رئيس ستاد اربعين استان کرمانشاه اظهار کرد: در اربعين امسال، تا منطقه 

ــالم وظيفه  ــالم آبادغرب و دوراهي اي ــل اس حمي
ميزباني از زائران برعهده کرمانشاه است و کارهاي 
ــاه،  ــتان هاي کرمانش ــوط به صدور ويزاي اس مرب
ــتان و همدان در کرمانشاه انجام  لرستان، کردس

مي شود.
وي گفت: تمام دستگاه ها و نهادهاي اجرايي استان 
از همه امکانات و ظرفيت ها براي خدمت به زائران 
اربعين استفاده کنند بدين منظور نيز پنج موکب 

اصلي در کرمانشاه داير مي شود.
همتي تصريح کرد: در راستاي خدمت رساني شايسته به زائران کميته هاي 
ــاخت، تغذيه، اسکان، سوخت، بهداشت و  مختلفي ازجمله کميته زيرس
درمان، مستندسازي و اطالعات و امنيت تشکيل مي شود که وظايف آنها 

مشخص و تعريف شده است.
رئيس ستاد اربعين استان کرمانشاه افزود: در هر شهرستان استان کرمانشاه 
نيز، ستاد اربعين تشکيل شده و فرماندار هر شهرستان مسئوليت اين ستاد 
را برعهده دارد که مقرر شده هر شهرستان اسکان ۵۰۰ نفر زائر را برعهده 

بگيرند.

ــتان از آماده سازي تدارکات مراسم  استاندار خوزس
اربعين حسيني و همکاري نهادهاي اداري و امنيتي 

در اين رابطه خبر داد. 
ــکوه مراسم  ــريعتي با تاکيد بر برگزاري باش غالم رضا ش
ــال دستگاه ها و نهادهاي  اربعين گفت: براي اربعين امس
ــبانه روزي، با زحمات خود اوضاع را  امنيتي به صورت ش

زير نظر دارند.
ــريعتي با اشاره با نزديک بودن اربعين اظهار  غالم رضا ش
ــت که براي برگزاري مراسم اربعين امسال  کرد: نياز اس

برنامه هاي مناسب تري نسبت به گذشته صورت گيرد.
ــرفت کار  ــزود: در اين بازديد، روند حرکت و پيش وي اف

مورد بررسي قرار گرفت و اميدواريم با تالش ها و توجهي که به اين کار 
مي شود و مشکالت به زودي رفع شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به توقف کار در ماه گذشته به دليل برخورد با 

ميدان مين در اين منطقه تصريح کرد: بخشي از کارهاي 
انجام شده در سال جاري مربوط به رفع مشکالت موجود 
در سال گذشته بود. با اقداماتي که در حال انجام شدن 
ــت، برآنيم تا براي رفت وآمد خودروها موانع موجود  اس
رفع شود. مبنا بر اين است که اقدامات پيش بيني شده 

تا دو ماه آتي صورت بگيرد.
ــبختانه در هفته هاي اخير، کارها  شريعتي گفت: خوش
سرعت خوبي دارد و با اقدامات صورت گرفته و پيش بيني 

مي شود تا ماه آينده به پايان برسد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه تالش ها براي اين است 
ــيني  ــات براي کاروان هاي اربعين حس تا بهترين خدم
اعمال شود خاطرنشان کرد: براي احداث و ايجاد موکب ها به دليل نياز 
به شرايط و برنامه هاي ويژه فعال برنامه اي وجود ندارد، تا در زمان خاص 

خود صورت گيرد.

فرماندار شهرستان مهران از راه اندازي سيستم 
آنالين براي تردد زائران اربعين در مرز مهران 

خبر داد: 
مراد ناصري در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
ــعه بوده به گونه اي  ــتان در حال توس مهران شهرس
که براي امسال از سيستم آن الين براي تردد زائران 
ــردن هفت  ــراي چهارخطه ک ــده و در حال اج ش
ــهر هستيم که  ــير آل اسحاق تا ش کيلومتر از مس

شاهد گره ترافيکي در اين مسير نباشيم.
ــتگاه هاي  ــکل ايس فرماندار مهران تصريح کرد: مش
صلواتي نيز با جانمايي آنها در خارج از شهر مرتفع 
ــران در داخل و  ــا خدمات بهتري به زائ مي کنيم ت

خارج شهر ارائه شود.
ــا را در پنج فاز در داخل  ــه داد: پارگينگ ه وي ادام
ــده اند که با سامان دهي آنان بخش  شهر تعريف ش

زيادي از گره هاي ترافيکي حل مي شود.

ــاوري  ــات و فن ــر ارتباط ــم وزي ــا حک ب
ــت ارتباطاتي،  ــتاد مديري ــات، س اطالع
فناوري اطالعاتي و مخابراتي اربعين حسيني 
به رياست محمدجواد آذري جهرمي مديرعامل 

شرکت ارتباطات زيرساخت، آغاز به کار کرد.
ــاوري اطالعات،  ــر ارتباطات و فن با حکم وزي
ــتاد مديريت ارتباطاتي، فناوري اطالعاتي  س
ــت  ــيني به رياس ــن حس ــي اربعي و مخابرات
ــرکت  محمدجواد آذري جهرمي مديرعامل ش

ارتباطات زيرساخت، آغاز به کار کرد.
ــواد آذري جهرمي در اين باره گفت:   محمدج
بنا به تجربه هرساله حضور زائران در روزهاي 
منتهي به اربعين حسيني در عراق و پياده روي 
ــد تا براي  ــرز ايران تا کربال معال، باعث ش از م
کاهش اختالل احتمالي ستاد مديريتي در اين 

زمينه تشکيل دهيم.
وي با اشاره به برخي فعاليت هاي صورت گرفته 
ــتاد که در دو بخش  زيرساختي گفت: اين س

زيرساخت ارتباطي و بخش اپراتوري در حال 
فعاليت است، جلساتي را با اپراتورهاي عراق و 
ايران و مديران استان هاي مرزي کشور برگزار 
ــا تدابير مورد نياز براي کاهش اختالل  کرد، ت

در ارتباطات زايران و مجاوران اتخاذ شود.
ــات دو طرف را،  ــر ارتباطات اقدام معاون وزي
ــرکت  ــرد و افزود: هم ش ــب ارزيابي ک مناس
ارتباطات زيرساخت ظرفيت مدارات بين المللي 
ــم اپراتورهاي عراقي  خود را افزايش داد، و ه
ــبکه خود را نسبت  قول داده اند که ظرفيت ش

ــند تا ارتباطات  ــته بهبود بخش به سال گذش
زائران در طول مسير و زمان استقرار، کيفيت 

الزم را داشته باشد.
ــزود: ارائه  ــاخت اف ــرکت زيرس مدير عامل ش
ــير نجف تا  ــات اينترنت واي فاي در مس خدم
کربال، تامين ارتباطات اينترنتي مناطق مرزي 
ــي از جمله اقداماتي  ــرويس محتواي و ارائه س
ــاي ايراني با  ــد اپراتوره ــرر ش ــت که مق اس

همکاري اپراتورهاي عراقي انجام دهند.
ــراي  ــي ب ــن نويس ــي اپليکيش آذري جهرم
ــن را يکي از نمونه هاي  ــات زائران اربعي خدم
ــرويس محتوايي دانست و گفت: يکي  ارائه س
ــرويس محتوايي را  از اپراتورها وظيفه ارائه س
عهده دار شد که برگزاري مسابقه فراخوان ايده 
هاي اپليکيشن نويسي از آن جمله است. اين 
ــط يکي از اپراتورها و با حمايت  سرويس توس
ستاد انجام مي شود که زمينه اي جديد براي 

ارتقاي سطح برنامه ها در ايام اربعين است.

سفير عراق در تهران از استقرار ١٢ دفتر در ايران براي ارائه خدمات 
کنسولي به زوار ايراني در اربعين خبر داد.

«راجح صابر عبود الموسوي» سفير عراق در تهران در نشستي خبري، از 
استقرار ١٢ دفتر در ايران براي ارائه خدمات کنسولي به زوار ايراني براي 

شرکت در مراسم اربعين خبر داد. 
الموسوي گفت: اين دفاتر همراه با سفارت در تهران و سرکنسول گري هاي 
عراق در مشهد، کرمانشاه و اهواز [عمال ١٦ دفتر] اقدام به ارائه خدمات 

کنسولي و صدور رواديد براي زوار ايراني اربعين خواهند کرد. 
ــفير عراق افزود: اين مراکز در شهرهاي کرج، ورامين، رشت، ساري،  س
ــتقر  ــنگرد، ايالم مس ــيراز، کرمان، آبادان، سوس تبريز، قم، اصفهان، ش
خواهند شد و عالوه بر آن سفارت عراق در تهران و کنسول گري هاي اين 
کشور در اهواز، مشهد و کرمانشاه به همراه اين ١٢ دفتر، اقدام به صدور 

رواديد براي ايرانيان به منظور شرکت در مراسم اربعين خواهند کرد.
ــال گذشته تعداد اين دفاتر ۱۱ دفتر بود که امسال يک  وي گفت که س

دفتر نيز اضافه شده است.
سفير عراق هم چنين عنوان کرد که مبلغ صدور رواديد اربعين براي اتباع 
ايراني ٤٠ دالر است؛ چه به صورت انفرادي و چه دسته جمعي. رواديد 
براي زائران ايراني از يکم سپتامبر ٢٠١٦ آغاز شده و به مدت سه ماه و 

تا سه روز قبل از اربعين صادر مي شود.
الموسوي عنوان کرد که مدت رواديد، بسته به مدت اقامت دارد و عمدتا 

بيست روزه است.
ــکيل کميته هاي  اربعين در عراق و  ــوي با اشاره به تش الموس
ــام برنامه ريزي ها در اين  ــاتي براي انج ايران و برگزاري جلس
مورد، اعالم کرد که اعضاي اين کميته ها از همه وزارتخانه هاي 

دو کشور تشکيل شده است.
الموسوي هم چنين گفت که برنامه ريزي هاي گسترده امنيتي 
براي برقراري امنيت زوار در زمان اربعين در دستورکار دولت 

عراق است.
ــفير عراق پيش بيني کرد که امسال رقم زوار ايراني مراسم  س

اربعين به دوميليون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
ــاليانه براي چهار  ــن ديپلمات عراقي هم چنين گفت که س اي
ــفر به عتبات عاليات صادر مي شود و  ميليون ايراني، رواديد س
شش ميليون تبعه عراقي نيز، به منظور زيارت، تجارت و درمان به ايران 

سفر مي کنند.
الموسوي درباره محل استقرار زوار مراسم اربعين، با بيان اينکه پروژه هاي 
ــتور کار قرار گرفته،  ــتقرار زوار در دس ــکالت اس جديدي براي رفع مش
يادآور شد: هرچه تعداد زائران بيشتر مي شود طبيعتا مشکالت نيز بيشتر 

خواهد شد.
ــفير عراق با بيان اينکه مردم عراق در اين ايام در خانه هاي خود را به  س
ــبت به سال  روي زوار باز و از آنها پذيرايي مي کنند، گفت: آمادگي ها نس
گذشته در اين زمينه بيشتر است و ان شاءاهللا هيچ مشکلي در اين راستا 

به وجود نيايد.
ــه اي بين برگزاري مراسم حج تمتع در عربستان و مراسم  وي با مقايس
ــان کرد: باوجود اينکه زوار زيادتري نسبت به  اربعين در عراق، خاطرنش
ــم حج در مراسم اربعين حضور دارند ولي خوشبختانه مشکلي در  مراس

اين زمينه پيش نيامده است.
الموسوي هم چنين گفت که در طي اين مدت تعداد وسايل حمل ونقل 
ــتر خواهد شد و تعداد پروازهاي بيشتري نيز، بين  ازجمله اتوبوس، بيش

ايران و عراق برقرار خواهد بود.
وي هم چنين از زوار ايراني خواست که براي دريافت رواديد زودتر اقدام 

کنند.

ــاني االربعين،  به گزارش پايگاه اطالع رس
رحمان احمدي، جانشين ستاد بازسازي 
ــا اعالم اين خبر  ــرف ب عتبات عاليات نجف اش
ــکيل کارگروه مردمي  ــتاد با تش گفت: اين س
وصال الحسين (ع) خدمات ارتباطي رايگان را با 

همکاري اپراتور همراه اول ارائه خواهد کرد.
ــاز ارتباطي زائران  احمدي افزود: با توجه به ني
ــيني، ستاد بازسازي عتبات  در ايام اربعين حس
ــته  ــال گذش ــر دارد همانند س ــات در نظ عالي
ــص مردمي،  ــکيل کارگروه هاي متخص ــا تش ب
سرويس هاي مختلف ارتباطي شامل اينترنت و 

تلفن رايگان را به زائرين ارائه کند.
ــازي عتبات  ــتاد بازس به گفته وي، با همت س

عاليات در سال گذشته عالوه بر سرويس تلفن 
ــير راه پيمايي جاده نجف – کربال امکان  در مس
برقراري ارتباط اينترنتي براي بيش از ده هزار زائر 
اربعين حسيني به طور هم زمان فراهم شده بود.

ــا بيان اينکه اين کارگروه ها در زمينه هاي  وي ب
ــپ، ارتباطات ماهواره اي،  وايرلس، اينترنت، وي
ــت: در حال  ــت گف ــال اس ــاخت و ... فع زيرس
ــارکت سازمان ها و  حاضر تجهيزات الزم با مش
ــرکت هاي حوزه ICT تأمين و به شهر نجف  ش

اشرف انتقال داده شده است.
ــتيباني سازمان  ــکر از همکاري و پش وي با تش
ــازمان فاواي شهرداري  بسيج مستضعفين و س
تهران تصريح کرد: با تأمين تجهيزات الزم، ستاد 

ــازي عتبات عاليات در قالب گروه مردمي،  بازس
ــاي مخابراتي و برقراري  ــدام به نصب دکل ه اق
ــير راه پيمايي جاده  لينک هاي وايرلس در مس

نجف – کربال کرده است.
ــال حاضر، در  ــتگاه ها در ح وي گفت: اين ايس
صحن فاطمه الزهراي نجف اشرف، عمود ٢٠٢ 
ــن  صح و   ١١٢٠،  ٨٢٨،  ٦٥٧،  ٤٧٢،  ٢٨٥،
عقيله بني هاشم (س) در کربالي معلي نصب و 

راه اندازي شده است.
وي خاطرنشان کرد: براي مراسم اربعين حسيني 
ــا با همکاري  ــتيم ت ــال نيز، در تالش هس امس
ــازمان ها و شرکت هاي مختلف، ايستگاه هاي  س

ارتباطي جديدي را به اين تعداد اضافه کنيم.

ــتان  ــکي اس رئيس فوريت هاي پزش
ــط ويژه  ــت: اختصاص خ ــالم گف اي
ــس يکي از  ــدادي و اورژان ــاي ام خودروه
انتظارات ما در حوزه بهداشت و درمان است 
زيرا بيشترين حجم خدمات به زائرين از اين 

مسير انجام مي گيرد.
دکتر «صيدنور عليمرادي» در جلسه کميته 
ــت و درمان اربعين ايالم اظهار کرد:  بهداش
نيمه دوم مردادماه فعاليت ها و برنامه هاي 
مربوط به اربعين در دانشگاه علوم پزشکي 
ــده و با برگزاري جلسات متعدد در  آغازش

رابطه با ارائه خدمات به استقبال اين رويداد بزرگ 
خواهيم رفت.

وي با بيان اينکه برگزاري اين جلسات در راستاي 
رفع مشکالت و چالش ها قطعًا سودمند خواهد بود 
و اجراي مصوبات اين جلسات مي تواند ما را درراه 

ارائه خدمات به زائران کمک کند.
ــکي استان ايالم ادامه داد:  رئيس فوريت هاي پزش
ــراي ارائه  ــت که ب ــا حاکي از اين اس پيش بيني ه

ــن در حوزه هاي  ــات مطلوب به زائران اربعي خدم
ــتيباني  ــاني تجهيزات و امکانات و پش نيروي انس
ــده و به  ــر ١٧ميليارد تومان اعتبار برآورد ش بالغ ب

وزارت بهداشت ابالغ شده است .
علي مرادي بابيان اينکه که انتظارات و خواسته هاي 
حوزه سالمت به ساير دستگاه ها، ارگانها و نهادها 
ــان کرد: شرح وظايف  ــده، خاطرنش انتقال داده ش
ــهر ايالم دسته بندي شده و  و خدمات از مرز تا ش

اميدواريم که امسال با آمادگي بيشتري به 
استقبال اربعين برويم.

وي ادامه داد: استقرار سازه ها جهت احداث 
درمانگاه هاي سرپايي،ارائه خدمات بهداشتي 
درماني سرپايي،خدمات پيش بيمارستاني و 
استقرار و اسکان نيروهاي عملياتي در مرز 
ــت  بين المللي مهران يکي از ضرورياتي اس

که بايد موردتوجه قرار گيرد.
ــتقرار آزمايشگاه تشخيصي  علي مرادي اس
ــتاي نمونه گيري براي انجام  طبي در راس
در  آن  ــام  انج و  ــف  مختل ــاي  آزمايش ه
سريع ترين زمان ممکن را از ديگر انتظارات حوزه 
ــمرد و افزود: اين مهم در سال هاي  ــالمت برش س
گذشته اين امر خود را به صورت يک چالش نشان 

داده است.
وي اضافه کرد: مديريت پسماند زباله هاي عفوني 
و غير عفوني و پيش بيني برق اضطراري و ذخيره 
ــاميدني و مورداستفاده زائران نيز به عنوان  آب آش

انتظارات در پايانه مرزي بايد انجام گيرد

راجح الموسوي، سفير عراق در تهران: 
براي اربعين 16 مركز صدور رواديد در ايران خواهيم داشت

علي رضا ابراهيمي،عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس
مراسم اربعين به عنوان نماد همبستگى و همگرايى 
امت اسالمى و بخصوص شيعيان قلمداد مى شود

آغاز به كار ستاد مديريت ارتباطات اربعين در وزارتخانه ارتباطات و فناورى

غالمرضا شريعتي، استاندار خوزستان بيان داشت: 

خوزستان آماده استقبال از اربعين حسيني

فرماندار مهران خبر داد:
راه اندازي سيستم آنالين براي تردد زائران اربعين در مرز مهران

تشكيل كارگروه مردمي وصال الحسين (ع) جهت ارائه خدمات ارتباطي اربعين

همتي، مشاور عالي استاندار كرمانشاه خبر داد:
صدور ويزاي زائران غرب كشور(لرستان، كردستان و همدان) در كرمانشاه 

مقام معظم رهبري  مدظله العالي:

رئيس فوريت هاي پزشكي استان ايالم گفت: 
محور تردد زائران اربعين؛ نيازمند خط ويژه خودروهاي امدادي

ــتاندار هرمزگان،  در نشست  جاسم جادري، اس
ــيني هرمزگان با بيان اين که  ستاد اربعين حس
مراسم اربعين يک همايش عظيم و پياده روي بي نظير 
است، افزود: بيشتر توجه ما، بايد به سمت جمع آوري 
کمک هاي مردمي باشد و هرچه بتوانيم از مشارکت مردم 
بيشتر استفاده کنيم کار به شکل بهتري انجام مي شود.

وي تصريح کرد: برپايي موکب توسط استان هرمزگان 
ــه زائران اربعين  ــاني ب در مرز چزابه جهت خدمات رس
توسط کميته مشارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه ستاد 

انجام و امکانات مورد نياز در اين مکان ايجاد شود. جادري با بيان اين که بايد 
در حرکت زائران و زيارت و امور مختلف مربوط به اربعين نظم حاکم باشد، 
اظهار داشت: اطالع رساني مستمر به مردم، براي جمع آوري کمک هاي مردمي 

و سامان دهي اين کمک ها براي ارسال صورت گيرد.
وي خاطرنشان کرد: کميته آموزشي و فرهنگي ستاد نيز، مطالب قابل ارائه 

را آماده و به مردم اطالع دهد و کميته حمل و 
نقل نيز اتوبوس هاي مناسب را در اختيار زائران 
قرار دهد و هم چنين براي بازگشت زائران از 

مرز اتوبوس ها سامان دهي شود.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: کميته مشارکت-

ــتگاه هاي صلواتي را در  هاي مردمي نيز ايس
مسير حرکت زائران برپا و خدمات الزم را ارائه 
دهد و هم چنين دانشگاه علوم پزشکي و هالل 
احمر نيز ايستگاه هاي بين راهي را براي ارائه 

خدمات به زائران برپا کنند.
ــب به زائران،  ــادري تأکيد کرد: به منظور آمادگي و ارائه خدمات مناس ج
جلسات کميته هاي زيرمجموعه اين ستاد، بايد به صورت مرتب تشکيل و 
امور محوله پي گيري شود و تمام اقدام ها نيز، به صورت مستمر به دبيرخانه 

ستاد در اداره کل امنيتي و انتظامي استانداري ارسال شود.

استاندار هرمزگان در نشست ستاد اربعين استان مطرح كرد:
 دستگاه هاي مسئول و مرتبط، بايد آمادگي الزم براي ارائه خدمات 

به زائران اربعين حسيني را داشته باشند
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ــت که به  پياده روي اربعين يک حرکت عظيم فرهنگي اس
عنوان پديده اي فراملي و فراقومي و فرامذهبي در سال  هاي 
ــت. اربعين از يک سو ميراث  ــش ويژه اي گرفته اس اخير درخش
ــت و از سوي ديگر در شرايط  ــمند سلف صالح اس جاويد و ارزش
جديد، صبغه و وجهه هاي متنوع و متکثري به خود گرفته است. 
ــارهاي تبليغاتي، جنگ رواني و رسانه اي  اين جريان در اوج فش
غرب عليه اسالم و در دوره اي که جهال و افراطيون کوره راه هايي 
را به اسم صراط الهي، با زر و زور پيش پاي امت اسالمي گشوده 
ــالم راستين غبار غربت بنشانند، به يکباره  بودند تا بر چهره اس
ــعاع نور آن، پيرايه ها يي  ــاني شعله ور  شد و از ش همانند آتشفش
ــته بودند، رنگ باخت. در دوره اي که گروهي با  که بر اسالم بس
خلعت خشونت بربريت و به دور از مدنيت و صلح به معرفي اسالم 
ــتگاه هاي تبليغي جهان  مي پردازند؛ در اين فضايي که همه دس
استکبار در جبهه اي واحد و با تمسک به اين بيراهه ها و اباطيل، 
ــالم  ترسيم مي کنند، صحنه و عرصه اي  چهره اي نامبارک از اس
ــالم رحمت و مودت به  ــالم ناب محمدي،  اس که ندا دهنده اس
ُيمن انفاس قدسي حضرت سيدالشهدا(ع) و اصحاب گرانقدر  او 
ــد. اين صحنه و اجتماع بزرگي که از آن با عنوان ابر  ــوده ش گش
رخداد جهان ياد مي شود، يک اجتماع سلمي و صلح آميز بر پايه 

ارزش هاي الهي است.
ــت که مدنيت غرب را به  ــر مدنيت جديد اس اين اجتماع ُمبش
ــاني  ــه در آن، همه ارزش هاي انس ــد؛ مدنيتي ک چالش مي کش
ــت مردمي  همانند تعاون به نحوي بارز رخ مي نمايد. گفتني اس
ــت  که خود به قوت روزانه خود محتاجند، نزديک چهار دهه اس
که در جنگ به سر مي برند، با فتنه و دسيسه ستم گران و با اجير 
کردن عده اي جهال و کوته فکر، بخش وسيعي از سرزمين شان 
ــغال در آمده است، کشورشان که سال ها در جنگ داخلي  به اش
برافروخته دشمن گرفتار آمده و همه منابع و زير ساخت هاي آن 
دچار آسيب شده است و چند سال  در اشغال قدرت هاي خارجي 
بوده است. مردم  اين کشور در چنين شرايطي با همه توان ثروت 
خود را در طبق اخالص قرار داده و پذيراي ميليون ها زائر از ديار 
و بالد مختلف مي شوند؛ بدون آنکه از نام، نشان، قوميت، مذهب 
ــت زائر باشي، هر زائري  ــي نمايد. فقط کافي اس و زبان او پرسش
ــت. اين روحيه تعاون، ايثار و گذشت با هيچ معيار  مهمان آنهاس
مادي مدنيت غرب و دنياي روشنفکران ليبرال قابل فهم و ادراک 
ــت. مدنيتي که در آن هيچ نفع و بهره مادي  نيست و نگاه  نيس
ــخر  ــودانگارانه اي که همه تار و پود تمدن مغرب زمين را مس س

ــوان در  اين مردم يافت.  ــت، را نمي ت کرده اس
اين مدنيت نوين است که در سايه سار حکمت 
ــيني در حال شکل گيري است.  و مودت حس
ــاني و  مدنيتي که با بازخواني ارزش-هاي انس
اسالمي و احياي فرهنگ اسالمي، به تحدي با 
تمدن و فرهنگ مغرب زمين و همه تمدن هاي 

ماترياليستي برخاسته است.
ــهيدان در  ــاالر ش امروز آهنگ خطبه هاي س
ــاي مدينه ومکه و منزل هاي غريب از  کوچه ه
ــود: «من براي اصالح  مکه تا کوفه که مي فرم
دين جدم قيام کردم،  براي آشوب و ماجراجويي 
بپا نخواستم.» بر همه مأذنه هاي بالد اسالمي 
دوباره به گوش مي رسد که دين جدش بيش 
از همه اعصار نياز به اصالح و تبيين جديد دارد 

تا بيراهه ها از راه بازشناخته شوند. 
امروز مدنيتي به برکت تدبير و هوشمندي قافله 
ساالر آزادگان حضرت زينب کبري(س) و امام 

علي بن الحسين(ع) در حال شکل گيري است که به ارزش هايي 
ــودانگارانه با ايثار مال و  ــون خدمت به مردم بدون نگاه س همچ

سرمايه، فوق تصور انساني مي پردازند.
ــرب و قواي  ــاله غ ــدي که تالش هاي چندين س ــت جدي مدني
ــيدن به هژموني قوميت و مليت  ــتعماري در حاکميت بخش اس
ــت. همه آگاهان  ــيده اس در تعامالت منطقه اي را به چالش کش
و اهل نظر بر اين اعتقادند که دخالت هاي قدرت هاي استعماري 
ــالم و اتميزه کردن آن  ــان امپراتوري عثماني در جهان اس از زم
براي سلطه بيشتر و بهتر پي آمدهاي ناگواري براي امت اسالمي 
به همراه داشته است. عامل مهمي که کشورهاي سلطه گر را در 
اين امر ناميمون ياري داده تا به خواسته هاي نامشروع شان دست 
يابند، چالش هاي قومي و ملي بوده است که در قالب جنبش هاي 
قوميت گرا و ناسيوناليستي و پان عربيسم، پان ترکيسم و ... بروز 
ــت هاي حيله گر  و ظهور يافتند. در وراي همه اين توطئه ها، دس
ــتعمار با پوشش هاي به ظاهر انسان دوستانه و دفاع از حقوق  اس
بشر به حمايت از حقوق اقليت ها و اقوام به دنبال دست اندازي به 

سرزمين هاي اسالمي بوده است.
ــزرگ اربعين که در آن از مليت ها، اقوام مختلف بدون  اجتماع ب
ــخص متمايز کننده اي در کنار  هيچ تمايز، مفاخر، عناوين و تش
هم حضور مي يابند؛ قلوب و روح همه به يک کانون واحد متوجه 

مي شود و با شيدايي و دلدادگي غيرقابل وصفي چنان مستغرق 
در معنويت آسماني اين آيين و حرکت بزرگ قرار مي گيرند که 
از رنگ، زبان، تعلق و قوم و مليت و مفاخر نه تنها خبري نيست، 
بلکه اين عناوين و مميزهاي طبيعي از رنگ و نژاد و قوم متاعي 
است که هيچ خريدار و ناظري ندارد. اربعين از اين جهت مدنيت 

جديدي را بر پايه هويت اسالمي بنا نهاده است. 
ــت  اين هويت جديد خود هماورد و بديلي اس
ــالم  براي هويت هاي وارداتي که در جهان اس
ــالمي  ــکل-گيري هويت جمعي اس مانع از ش
ــده است. اربعين همان نقطه  و امت واحده ش
کانوني است که برخي بزرگان و انديشمندان 
اسالمي از آن، به عنوان حرکتي به سوي تمدن 
اسالمي و جامعه آرماني يعني جامعه مهدوي 

ياد مي کنند.
ــازنده،  هويت مشترک،  بي ترديد از عناصر س
ــگ و ميراث و ارزش ها و آرمان- تاريخ و فرهن

ــت که همه اين عناصر در  ــترک اس هاي مش
حرکت بزرگ اربعين به نحو روشن و برجسته اي 
وجود دارند. از اين رو،  بايد اين جهت و عناصر 
به خوبي بازشناخته،  بازتعريف و صيانت شوند 
و هر عمل و کنشي که مغاير با اين نگاه و هويت 
و جهات حرکت پويا و ومترقي و مدني اسالمي 
است،بايد حذف شود. خوشبختانه هوشمندي 
ــت علماي بزرگ و مراجع عظام به ويژه  و دراي
مقام معظم رهبري در ادراک درست اين پديده 
و تدابير ايشان سرمايه ارزشمند براي تعالي و 

صيانت از آن است.
تدبيري که بر وحدت در مديريت اين حرکت 
ــري که از هر اقدام و  بزرگ تاکيد دارد و تدبي
کنشي که محور و کانون حرکت را از حضرت 
ــهدا(ع) به قله هاي پايين تر و نقاط و  سيدالش
ــود،  ــازد مخالفت مي ش مراکز ديگر متوجه س
همانند منع مقام معظم رهبري در استفاده از 
تمثال ايشان، همچنين منع استفاده از تمثال 

ــتاني از سوي ايشان، از اين  مرجع عاليقدر حضرت آيه اهللا سيس
منظر و زاويه قابل فهمند.

اگر اين چشم انداز و واقعيت را بپذيريم، نيازمند آنيم که برنامه ها 
و سياست ها و راهبردها و اقدام هاي خود را 
ــتي بازمهندسي و بازخواني کنيم.  به درس
اگر اربعين يک فرصت است-اگرچه اوج و 
درخشش آن در سال هاي اخير بوده است-

اما ميراثي است که ريشه در تاريخ و حيات 
ــدات خالصانه اولياي  ــيعه دارد و مجاه ش
بزرگ گذشته همچون شيخ انصاري(ره)، 
محدث نوري(ره) و صدها عالم وارسته آن 
را زنده و استوار نگه داشته اند که امروز به 
يک نهاد و شجره تنومند بدل شده است. 
ــا نگاهي که در  ــت از آن ب حفظ و حراس
ــاره شد، اوال نيازمند  سطور فوق بدان اش
تدوين راهبردهاي صحيح و اصولي است تا 
راهبري درست، و با نگاه به آينده، برخاسته 
ــرايط حال باشد، به همين دليل بايد  از ش
ــه ظرفيت ها و توانايي هاي نخبگان،  از هم
ــگاه و فعاالن  ــوزه و دانش فرهيختگان ح
ــت. از سوي ديگر يک  ــود جس عرصه دانش و فرهنگ و هنر س
ــت، حفظ وجهه و جوهره مردمي آن در عين  حرکت مردمي اس
بهره گيري از ظرفيت هاي نظام، نيازمند ايجاد يک کانون فکر و 

انديشه و راهبري خردمندانه است.
ــد از اين ناحيه بروز نمايد، دولتي  ــيب و تهديدي که مي توان آس
ــت. گاه ورود  ــد، اس ــان و عنواني که باش ــردن به هر نام و نش ک
ــتگاه هاي دولتي و نظامي در قالب و شکل نهادهاي مردمي  دس
و گاه ورود نهادها و سازمان هاي مختلف در قد و قامت نهادها و 
مراکز راهبردي و سياست گذاري، همه اينها مي توانند به اساس 

اين حرکت خدشه و آسيب وارد کند.
با توجه  به تعبير مقام معظم رهبري اگر بپذيريم اين يک حرکت 
ــتي و بدون تجربه  ــت، با نيروهاي پايين دس عظيم فرهنگي اس
جهاني و مديريت هاي کالن، نمي توان اين حرکت بزرگ را سامان 
داد و راهبري کرد، ولي نبايد از ياد برد که تکفل بسياري از امور 
اجرايي و ارائه خدمات اين حرکت مديون حضور گسترده مردم 
است. از اين رو، هم به حضور نخبگان، فرهيختگان و صاحب نظران 
عرصه هاي مختلف براي تدوين راهبردها و راهبري هوشمندانه 
نيازمنديم، هم به حضور مردم در قالب ها و اشکال مختلف براي 
تمشيت امور. بنابراين، هر اقدامي که به حذف يکي از اين دو رکن 

مهم بيانجامد، اساس اين حرکت را خدشه دارخواهد کرد.

ــت شرايط منطقه اي،  ــتن درک درس از چالش هاي ديگر، نداش
جهاني و وضعيت فعلي کشور عواق است که گاه سبب تصميم ها، 
حرکت ها  و تالش هاي بي ثمر و مخل اهداف مي شود. امروز به 
ــي و جدي اين حرکت بزرگ  ــي نياز داريم تا با رصد دايم کانون
ــت و تعريف  ــرايط و  اقتضائات به ريل گزاري درس با توجه به ش
خطوط و اولويت ها اقدام نمايد تا گام  هاي 

مناسب با آن برداشته شود.
قطعا همه خردمندان حفظ و استمرار اين 
حرکت بزرگ را در اولويت اول مي دانند. از 
اين رو، بايد با هر اقدام و برنامه اي ازجمله: 
ــي،  اختالف هاي  ــروه گرايي، فرقه گراي گ
ــي  قومي و مذهبي و .... هر تعريف و کنش
ــه  ولو آرمان گرايانه که اين اصل را خدش
دار کند، مقابله کرد. طرح برخي خواسته ها 
ــار و  توقع بي هنگام و نابجا  و ايجاد انتظ
ــيب جدي باشد. گاه مشاهده  مي تواند آس
ــرايط جديد و  ــود بدون توجه به ش مي ش
ــرح بي محابا و عريان  اوضاع منطقه اي ط
ــائل و مطالبات از سوي برخي  برخي مس
ــازمان هاي مردمي و گاه  ــتگاه ها و س دس
دولتي سبب حساسيت هاي منطقه اي در 
عراق مي شود و مي تواند اساس اين حرکت 

را با چالش مواجه سازد.
از ديگر آسيب ها و چالش هاي اين حوزه، 
ــت که  تعارض ها و اختالفات فرهنگي اس
در کنار ذهنيت هاي تاريخي شکل گرفته 
ــود.  ــل بالقوه تلقي ش و مي تواند يک گس
ــمنان اين حرکت بزرگ، در  بي ترديد دش
ــازي اين گسل ها هستند و  صدد فعال س
ــود  از آن براي انحراف و عدم همگرايي س
خواهند برد. اگر ما به خاطر عشق و مودتي 
که به حضرت سيدالشهدا(ع) و اين حرکت 
ــزرگ داريم دل ها را به آن پيوند بزنيم و  ب
ــليقه اي و خواسته هاي  از طرح مسائل س
ــمن  ــي، گروهي و صنفي صرف نظر کنيم، زمينه ورود دش محل
منتقي خواهد شد. متاسفانه برغم همه توصيه ها، آن  کساني که 
خود دعوت کننده به همگرايي و انسجام و دوري از قوميت گرايي 
ــل مي کنند و از آرم  ــتند، خالف آن عم و مليت گرايي و .... هس
دشمنان و گروه خويش نمي گذرند چه به صراحت يا در عناويني 
که کامال اين تشخص هاي گروه، قوم و قبيله از آن هويداست. يا 
برخي  اين عرصه را مختص قوم و دسته اي خاص  مي کنند و با 
مالک هاي خود ساخته به تعريف هيئت و گروه و ... در تراز انقالب 

و اسالم  مي پردازند و اين عرصه را ويژه آنان  مي سازند.
ــيب هاي ديگري از تفاوت فرهنگ ها  بروز مي کند و پي آمد   آس
ــت که ممکن است منشا عدم تفاهم و  آن رفتارهاي متفاوتي اس
ــترک و مناقشه ها شود. براي برون رفت و جلوگيري از  درک مش
ــيب ها، دو اقدام اساسي بايد صورت گيرد که  اين چالش ها و آس
ــتاد مرکزي اربعين بر آن تمرکز کرده ايم.  در کميته فرهنگي س
يکي فرهنگ سازي عمومي براي حذف اين چالش ها و مقابله با 
آسيب هاست از جمله: فرهنگ سازي در حوزه هاي آداب، تعامالت 
ــازي در حوزه هاي  ــي و فرهنگ س ــان فرهنگي و فرافرهنگ مي
بهداشت، تغذيه و پوشش و آيين عزاداري و ... ، ديگري گفتمان 
ــئوالنه و فعاالنه کنشگران  ــت که نيازمند حضور مس سازي اس
ــگاه  عرصه علم و فرهنگ از نخبگان و فرهيختگان حوزه و دانش
است. تشکيل اتاق فکر و هيئت هاي علمي در کميته فرهنگي و 
کارگروه هاي تخصصي هنر و رسانه با اين نگاه صورت گرفته است.
ــبکه بزرگ ياوران معنوي اربعين با استفاده از ظرفيت  ايجاد ش
ارزشمند ائمه جمعه و جماعات، هيئت هاي مذهبي و تشکل هاي 
ديني و سازمان هاي مردم نهاد،  براي فرهنگ سازي در اين حوزه 
ــت که انشااهللا با مشارکت مسئوالنه همه اين عناصر خدوم و  اس
ــمند و  ــت اين تراث ارزش متعهد بتوانيم در حفظ و انتقال درس
حرکت عظيم سهم خويش را به درستي ادا نماييم. بي ترديد اين 
تالش ها اگر با تفاهم متقابل و مشارکت مسئوالنه اصحاب رسانه و 
هنر و علم همراه شود و مردم به صداقت و درستي آن ايمان پيدا 

کنند کارساز و موثر خواهد بود.
ــت بزرگ، به  ــود براي حفظ و تعالي اين حرک ــنهاد مي ش پيش
ــي جهت  ــي و ارجمندي آن، مراکز علمي و پژوهش ــل واالي دلي
ــي تهديدات و فرصت ها و به نوعي آينده پژوهشي  رصد و بررس
انديشکده هاي اربعين ايجاد کنند و به تاسيس مراکز هم انديشي، 
اتاق فکر و کانون تصميم سازي اين جريان بزرگ اقدام نمايند تا 
دستخوش احساسات و هيجانات زودگذر بدون عقبه و پشتوانه 
فکري نشويم که خود آسيب و چالش بزرگي خواهد بود و بدانيم 
ــاي صادق نصرت و ياري  ــد به نيت هاي خالص و قلب ه خداون

خواهد داد.

قطعا همه خردمندان حفظ 
حركـت  ايـن  اسـتمرار  و 
بـزرگ را در اولويـت اول 
مي داننـد. از ايـن رو، بايد 
بـا هـر اقـدام و برنامـه اي 
ازجمله: گروه گرايي، فرقه 
گرايي، اختالف هاي قومي 
و مذهبـي و .... هر تعريف و 
كنشي ولو آرمان گرايانه كه 
اين اصل را خدشه دار كند، 
مقابلـه كـرد. طـرح برخي 
خواسـته ها و ايجاد انتظار و 
توقع بي هنـگام و نابجا مي 
تواند آسـيب جدي باشـد. 
گاه مشاهده مي شود بدون 
توجـه بـه شـرايط جديد و 
اوضاع منطقـه اي طرح بي 
محابا و عريان برخي مسائل 
و مطالبـات از سـوي برخي 
دسـتگاه ها و سـازمان هاي 
مردمي و گاه دولتي سـبب 
حساسـيت هـاي منطقه اي 
در عـراق مـي شـود و مـي 
تواند اسـاس اين حركت را 

با چالش مواجه سازد.

عناصـر  از  ترديـد  بـي 
سازنده، هويت مشترك، 
تاريخ و فرهنگ ،ميراث، 
ارزش هـا و آرمان هاي 
مشترك اسـت كه همه 
اين عناصـر در حركت 
بـزرگ اربعين بـه نحو 
اي   برجسـته  و  روشـن 

وجود دارند.

اربعين مي آيد و از زينب (سالم اهللا عليها) بايد سخن گفت چرا که اربعين و عاشورا بدون 
زينب تفسير نمي شوند بايد از حاصل زخم ها، رنج ها، عطش ها و نمازهاي نشسته دختر 
حيدر گفت که هنوز زينب را به ياد دارند اربعين مي آيد اما تالوت زيبايي را تنها در چشمان 
زينب عليهاالسالم بايد جست اربعين مي شکفد و نام زينب گل مي کند پيام زينب در شام از آن 
چه يزيديان شرم زده هراس داشتند هم باالتر و رساتر بود آب معرفت بود بر آتش جهل و گناه، 
زينب عليهاالسالم با خطبه اي در غربت و در ميان هلهله زنان دربار يزيد که براي هلهله و شادي 
بر خاندان اسير اهل بيت پيامبر آمده بودند گل گريه کاشت اربعين است و کاروان تأثيرگذار 
عشق و دلدادگي آمده است فرزند مکه و منا زين العباد آمده است پيک انقالب براي شامياني 
آمده است که دل هاشان از بناهاي سنگي مسجد دمشق هم سخت تر بود زينب و امام سجاد 
به شام آمده اند همراه با سپاه پيروز افتخار و وارثان خون اهل بيت پيامبر، چهل روز از اشک هاي 
ــکي که حاوي پيام فتح و جوانمردي اند، اشک هايي که جاودانه اند و  کربال مي گذرد قطرات اش

پيام جانبازي و سربازي را به شيعيان مي آموزند.  
با من بگو از اربعين از ناله هاي تلخي که شراره اش عرش را داغدار کرده است باز هم شمع بيت 
االحزان روشن است تا چهره ايام را سياهپوش کند روزهاي اندوه زينب (س) به اربعين رسيده 
و هزاران بار دردهايش را در غربت جانکاه اسارت زمزمه کرده است تا سر بر تربت خونين برادر 
ــتر موج  ــک و خاکس بگذارد و تمام اندوهش را بگريد در نگاه کربال اين بار گذر کارواني از اش
مي زند که يادگار همان نگاه هايي است که با چشمان خونبار قتلگاه گره خورده است آري زينب 
است که تمام يادگار کربال را با کاروان صبرش براي زيارت شهداي کربال آورده است نگاهش در 
لحظه اي پهناي صحرا را طي مي کند آفتاب رمقي ندارد گويي از غروب غريبانه اش در عاشورا 

ديگر طعم طلوع را نچشيده است.
کاروانيان خاک کربال را به سر مي ريزند و زينب (س) در جستجوي گمشدگانش خاک کربال 
را مي بويد هوا را با تمام احساس خسته اش لمس مي کند تا جاي قامت علي اکبر دستان عباس 
حنجره علي اصغر و سر حسين (ع) را پيدا کند زمين زير پاي زينب شرمنده جستجوي زينب 
(س) است آرام مي نشيند و گوش صحرا سنگ صبور نجواي آرامش مي شود و گويي برق آفتاب 

را چون شاهدي روشن نشانه مي رود.
به ياد داري در هجوم ابرهاي سياه لشکر خورشيد در سکوت و گرماي نگاهت تنها مانده بود؟ 
تيغ بود و شمشير شمشيرهايي که براي انداختن قامت حق بر زمين تن خويش را با هرم آتش 
صيقل مي دادند به ياد داري نرمک گلويي را که با تير سه شعبه نشانه رفت؟ به ياد داري روي 
ــک هاي عباس را زماني که آب هاي  ــناک کودکان آفتاب را به ياد داري زاللي اش زرد و عطش

مشک بر زمين ريخت؟
يا زينب تو مي شناسي آب نفرين شده اي که محکوم معامله شوم دنيا پرستان شد؟ شناختي 
گودال خونيني را که در گودي چشمانش يادگار هزاران نگاه پريشان را ترسيم کرد يا نفس هاي 
ــک هاي سوراخ که آب آخرين  ــکيده اي که حقيقت تشنه رسالتش بود و تمناي مش کام خش
ــقايي داشت و از شرم چشمان منتظر کودکان به  ــتاني که آرزوي س بهانه اش بود؟ گرماي دس
خواب آب ها رفت و به وعده گاه برنگشت؟ آسماني که براي هميشه تاريخ را با عظمت اين فاجعه 

سياهپوش کرد؟
ــک ترنم مي بخشيد و گونه هاي داغدارش سيل اشک هايش را  چه صبورانه واژه هايش را با اش
پيش چشم نا مهرباني ها محو مي کرد نم نم صدايش رو به نيايشي بغض آلود رفت و وداع غريبانه 
اهالي کاروان را گوش مي داد و جاي خالي بهانه هاي سه ساله اش ميان دغدغه و دلواپسي هاي 

کاروان احساس مي شد.
ايام روزهاي فراواني يادهاست که از راه رسيده و بر در و ديوار دل ها مي کوبد و درختان خسته و 
زخم خورده اما استوار را در مسير بادهاي قرن ها شکيبايي مقيم کرده است زردي آفتاب رو به 
سياهي مي رود و زينب (س) واژه هاي گفته و ناگفته را بر دوش خستگي هايش مي گذارد و باز 

هم مي ايستد دشمنان اهل بيت (ع) رعب اين ايستادگي را بارها تجربه کرده اند.
ــت نينوا حادثه را دنبال مي کند و کاروان راه مدينه را در پيش  اوج نگاه زينب تا ناکجاي دش
مي گيرد و زينب (س) اينک انعکاس پژواک فريادهاست و طنين شجاعتي که بر قله هاي بلند 
اعصار و قرون تا مرزهاي ابديت جاودانه خواهد ماند زينب مي رود تا احياگر پيام ناميان کربال 

باشد.
ــورا اگرچه از نظر زمان  ــد و همان نبرد روز عاش ــد در يک نيم روز ش محرم وام دار تاريخ ش
ــيد ولي از نظر امتداد طوالني ترين  کوتاه ترين درگيري بود که فقط در يک نيم روز طول کش
درگيري با حق و باطل در تاريخ است تا ابديت زمان که هنوز هم ادامه دارد قضيه کربال منحصر 
ــت و به جرات مي توان گفت  ــرزمين نبوده و نيس به يک جمعيت هفتاد و چند نفري و يک س
ــه بزرگ عاشورا متعلق به حضرت زينب کبري (س) است حضرت زينب آن  ماندگاري حماس
کسي است که از لحظه شهادت امام حسين اين بار امانت را بر دوش گرفت و شجاعانه و باکمال 
اقتدار آن چنان که شايسته دختر اميرالمؤمنين است در اين راه حرکت کرد گاهي رنج و زحمت 
زنده نگه داشتن خون شهيد از خود شهادت کمتر نيست رنج چندين ساله زينب کبري (س) 

از اين قبيل است.
نبرد مظلومانه امام حسين و يارانش در روز عاشورا در زمين نينوا چنان صحنه هستي و تاريخ 
را دگرگون ساخت که گويي آثار قيامت بر اندامش هويدا شده است و حسين و يارانش چنان 
بر تارک تاريخ مي درخشند و جاودانه اند که هيچ گاه غبار زمان بر روي آزادگي و شجاعتشان 
نخواهد نشست چگونه مي توان عزت امام حسين (ع) را در عاشورا از ياد برد؟ چگونه مي توان 
ــکوه زينب (س) را  ــت؟ مگر مي توان آرامش و ش تصوير حضرت عباس (ع) را از ذهن دور داش
ــجاد (ع) را در شام نديد؟ چگونه مي توان با کاروان  ــود وجود امام س ناديده گرفت؟ مگر مي ش
داغدار حسين از کربال تا شام همراه نشد؟ چگونه مي شود سر بريده حسين و اهانت هاي يزيديان 
را ناديده گرفت؟ باز هم اربعين آمد قرن ها از وقوع آن همه مصيبت مي گذرد ولي هنوز بغض ها 
تازه است هنوز هم آسمان براي نام حسين (ع) و عباس (ع) و سجاد (ع) و علي اصغر سر تعظيم 
فرود مي آورد و هنوز زخم اين ناجوانمردان التيام نيافته است و گويي اربعين هر سال نخستين 
اربعين حسيني است که عاشقان پيراهن صبوري مي درند و تاب از دست مي دهند و به عزاي 

حسين (ع) و يارانش مي گريند و مي شورند.
اربعين بيعت دوباره با عاشوراست، اربعين بعثت جان هاي ملتهب است و تکرار بيعت پايدار شيعه 
در غدير، اربعين روز برائت از سلطه ستم و هنگامه عهد عاشقان شهادت است، اربعين يادمان 
ــت که خورشيد را از فراز نيزه هاي جهل ديديم و بر مظلوميت فضايل گريستيم،  روزهايي اس
ــت که حق نمايان سالح باطل گرفتند و بر روشناي حقيقت شوريدند،  اربعين تذکار آناني اس
اربعين فرصت مجدد فرياد رساي ستم سوزي است فرصت هم آوا شدن با زينب کبري (س) 
که احياگر امر به معروف و نهي از منکر و اصالح ناب حسيني بود و حراست از ارزش هاي علوي 
آموزه شکر و شکيبايي و رشادت اوست، اربعين تکرار پيمان شيعه در غدير است، اربعين حماسه 
به جا مانه از حماسه بزرگ عاشوراست، اربعين وام دار زينب در چهل روز است، اربعين وام دار 
ــيعه است، اربعين آبرو و شرافت همه مسلمان و خصوصا شيعيان است، اربعين کليد  تاريخ ش
ــالم وامدار بدن پاره پاره حسين در اربعين است و بايد  ــت، حيات اس پيروزي حق بر باطل اس
گفت اربعين وام دار زينب است، بعد از اربعين بود که هر کس با هر مسلکي وقتي مي خواست 
حق خود را از باطل بگيرد به پيام ها و اقدامات امام حسين در روز عاشورا استناد مي کرد و قيام 
حسين راهي شد براي گرفتن حق از باطل و نابودي بدي و پايداري خوبي ها و حاال که اربعين 

ديگري در راه است و وظيفه رهروان راه امام حسين زنده نگه داشتن اربعين و عاشوراست.   
ــه امام حسين (ع) باالترين معرفت در مکتب امام حسين (ع) دريافت  دليل ماندگاري انديش
عظمت حق و خدا ترسي است اين امام بزرگوار کسي مثل يزيد را شايسته رهبري مسلمانان 
ــر خداوند بود از بعد ديگر  ــون يکي از نقطه ضعف هاي يزيد بي پروايي در براب ــت چ نمي دانس
مکتب امام حسين (ع) حق محور بوده و بر پايه آزادگي بنا شده است و پارسايي و وارستگي از 
ويژگي هاي بارز امام و يارانش به شمار مي رود عدالت خواهي يکي از برجسته ترين وجوه قيام 
است قيامي که براي اجراي حدود الهي اتفاق افتاد به گفته امام حسين (ع) اصحابش بهترين 
ــازش ناپذير بودند کرامت و عزت نفس از  ــه و در برابر دشمن س ياران يعني بيداردل پرواپيش
خصوصيات آنان بود و فداکار و فروتن و ازخودگذشته بودند و همين ابعاد باعث جاودانگي آرمان 

و انديشه اين قيام به شمار مي رود.

مدنيت جديد؛ 
چالش  ها و آسيب  ها
حميد احمدي

اربعين
اربعين تكرار بيعت شيعه

 در غدير است
 داريوش احمد رضا بهمنيار

بشناسد  را  ما  خواھد  ىم  که  زمره  ھر  در  کس  ھر  و  گذرد  ىم  تار  میان  از  عشق  اکروان  راه 
واند ، اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل رکبالیی نباشد... داستان رکبال را 

سید شھیدان اھل قمل
سید مرتضـــی آویــىن 
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د ابتدای رکبال مدینه نیست، ابتدای رکبال غدیر 
د اربھای خوْن فشان نینوا، اشك ھای حضرت امري 

از و از عراق رفت بعد از آن فتوت مهیشه سزب، ربکت از 
د ار، صد کویر  ھر چه دانه داشتند سنگ شد، پشت ھر 

ش شام شد بعد مکه و مدینه، دام شد، کوفه صرف عیش و 
د آفتاِب سربلنِد سایه سوز، در حصاِر نیزه  ھا اسري 

االمان ز شام، االمان ز شام، االمان ز درد و غربت امام
د انه گري  شام ىب مرّوت غریب  کش، اکش کوفه ی 

ھان! ھبا شدید، ھان! ھدر شدید، مردم مدینه! ىب  پدر شدید
د د، این صدای زمخی بشري  این صدای غربت مدینه 

رکبال به اصل خود رسیدن است، ھر چه ىم  روم به خود منی  رسم!
د! چشم تا به  زدم چه دور شد تا به خویش آمدم چه دیر 

ھا رھا باشم قسممت شد روضه ی امسال، چون کبو
مت شاید،  صدا با گریه  ھا باشم قطره اشکی ر

گریه رکدم با اسريانت، در مسري خار و خاکسرت
رکبال تا شام باریدم، مثل باران ىب  صدا باشم

ابتدا تا انتھا اشك است،  خرب  مبتدا اشك است
جلوی سعی و صىف اشك است، سعی رکدم با صفا باشم

ات ماست باز طوفان است و طوفان است، کشىت  ات راه 
ای حسني، ای نا  خدای ما، یاری  ام کن با خدا باشم
دن اوج اميان است، ىب   حال ما پرشان است با  

ض! یك عمر است، از  ىم  ترسم جدا باشم ني  ای 
ستاده ىم  روم امشب من پیاده ىم  روم امشب، ا

ا باشم سوی جاده ىم  روم امشب، خوب ىم  دامن 
دن دن، میھمان آمسان  ىم  روم تا میھمان 

ىم  روم، قسمت کىن ای اکش، اربعني در رکبال باشم

ایی  ام این روزھا پر از تب موال 
اما ھنوز کوفه  ای از ىب وفایی  ام
ای زمخی از دورویی من! دوست دارمت
رگی و روشنایی  ام در گري و دار 
گم رکده  ام مسري  را در غبار شھر
ست دل روستایی  ام اما اسري 
گفتند رکبالی زمیىن... نیامدم
حاال که راه بسته ش من ھوایی  ام
این بار چندم است که تا مرز آمدم
آه از شکسته باىل و ىب  دست و پایی  ام...
پلکم که گرم ىم  شود از خواب ىم  پرم
با سرفه  ھای مهسفر شیمیایی  ام
آورده  ام بضاعت مزجاة قوم را
سب دایی  ام شرت "«عزیز"»م و  ان
آورده  ام پناه به شش گوشه ی غمت
برگشته ام به اصلیت نینوایی  ام
دستت مهیشه روی سر ما پیاده  ھاست
این اربعني به لطف خدا رکبالیی  ام
شعر از سرم پرید... دمل پیش موکب است

این بار چندم است که  رکد چایی  ام 

ار عشـق  شان اف ار که  شان را دوسـت دارنـد و ان . زل ىم زمن به زائراىن کـه آبله ھای کف پا ـاری کـه عمودھـا را دانـه دانـه زیارت ىم کند و ىم آید تا برسـد به عمـود خیمـۀ  ن و خربن زل ىم زمن بـه تلویـز
سم تنگ ىم شود. دمل ىم خواھد آن زن  چی برىم دارم و ىم آورمشان تا تنھا ضر شش گوشۀ عامل. جاماندگی ام را بغض ىم ک و  حۀ ۳۲ ای شان، استوار مسري  را قدم ىم زنند. چشم ھامي را از این ص باشد برا

شند؛ مهان زىن که خوب ىم داند  کشتۀ اشك ھایی... ل ھای او ب شان را به دس س ىم کند اشك ھا ل اکغذی خانه اش را برداشته و زائرانت را ال عرب خاک آلود باشم که تنھا جعبۀ دس

  

ــير پياده  روي زائران اربعين  در طول مس
از نجف به کربال افراد زيادي به چشم مي  
خورند که با دوربين  هايشان به ثبت وقايع و خاطرات 
ــتندمي کنند.  ــغول هس اين حرکت عظيم را  ثبت مش
بسياري از اين مستندسازان، نگاه ويژه و متفاوتي نسبت 
ــد؛ . از اين  رو،  ــده بزرگ مذهبي  اجتماعي دارن به اين پدي
ــت و  گو با اهالي اين حرفه مي  تواند جذابيت  هاي زيادي  گف
داشته باشد. در اين شماره از هفته نامه «اربعين» سراغ مرتضي 

ترقي رفتيم. اين گفت و  گو را در ادامه بخوانيد: 
 

1.  لطفا در ابتدا خود را معرفي كنيد و از خود و فعاليت هنري  تان 
داشته باشيبرايمان بگوييد.

ــال استه که  ــتم و قريب نزديک پانزده س اينجانب، مرتضي ترقي هس
ــيما به عنوان کارگردان تلويزيوني، نويسنده و تهيه  با سازمان صدا وس
ــال ٩١ هم، در صدا و  ــغول به همکاري هستممي کنم. از س کننده مش

سيماي مرکز قم در خدمت رسانه هستم.

2.از سابقه فعاليت  تان در اربعين توضيحي بفرماييد.
ــته  ام که مجموع فعاليت  هاي  ــال ٩٣ در حوزه اربعين فعاليت داش از س
ــت دقيقه  اي به نام «موکب  ــتند بيس ــال، در قالب يک مس اربعين آن س
ــتند گزارشي ده  ــد و نيز يک مس ــيماي مرکز قم پخش ش ــق» از س عش
ــال ٩٤ از سيماي نور پخش  ــق» ;هکه  در س ــمتي به نام «در ره عش قس

گرديد، ارائه شد.
همچنين ، برايدر سال ٩٤، به جز ارسال چند گزارش مستقيم تلويزيوني 
ــتند گزارشي ديگر تصويربرداري  و چند کليپ کوتاه تصويري، يک مس
ــمت و با  ــال و (اربعين ٩٥)٩٥ در ده قس ــاءاهللا امس کرده  ايم که ان ش
ــيماي نور و احتماال يکي از شبکه هاي  نام «در ره منزل ليلي»، از س

سراسري پخش خواهد شد.

3.سـاخت مستند از اربعين و اتفاقت پيرامون آن چه تفاوتي 
با ديگر مستندها دارد؟

ــتند  سازي براي اربعين حضرت سيدالشهدا  به طور کلي، مس
ــالم  ــر کار هنري که براي ائمه هدي عليهم الس ــه ه و البت
ــان ساخته  و با ياد و نام ايش
و منسجم مي  شود، تفاوت 
کارهاي  ــا  ب فراواني  ماهوي 
ــه  چ دارد!  ــر  ديگ ــري  هن
ــه اوال در اين مدل نوع  اينک
ــوژه مورد  ــا، بايد با س کاره
ــي که همان ذات  نظر متعال
ــد، يک  امام معصوم مي  باش
ارتباطي دو سويه يا همان 
ــت  درياف و  ــت  ياف
ــي برقرار  درون

ــهودي، طراحي،  ــود... بدون برقراي اين فرآيند ارتباطي ش گرددش
ــاخت و اساسا منسجم کردن يک اثر هنري در موردباره معصومين واال  س

مقام، غير ممکن است.
در ثاني، بر خالف تصور عموم، هنرمند و صاحب اثر بايد بهترين و واالترين 
ــفانه، عده   ــاده کار هنري را براي اثر خود به کار َبرد. متأس ــال و يا م متري
ــرم و معادن تقوا و  ــدي  به عنوان صاحبان ک ــه تصور اينکه، ائمه ه اي ب
ــان به اصطالح به  ــاني، هر چيز بي  مقدار ما را با فضل خودش فضيلت انس
باالترين قيمت مي  خرند،_که البته چنين نيز هست_ معتقدند ما نيز نبايد 
ــالش چنداني در جهت واالبودن اثر هنري يا فرهنگي خودمان که براي  ت
پاسداشت مقام ائمه هدي است به کار بريم. ساخت و پرداخت هر اثر هنري 
ــان، بايد در بهترين شکل و  براي اهل بيت و در رثاي مقامات و احوال ايش
ــود! گرچه هرچقدر هم کار ما در باالترين  فرم و قالب ممکن ارائه گرددش
سطح باشد، باز هم در رثاي مقام واالي ايشان و زحماتي که اين بزرگوران 
براي نجات بشريت از چنگال جهل و تاريکي و رساندن انسان به باالترين 

مراتب ممکن کشيده  اند، بسيار ناچيز مي نمايداست!.

4.نگاه يك مستندساز به مسايلي از قبيل مسايل اجتماعي، فرهنگي 
و... در اربعين چگونه است؟

ــم تيزبيني نسبت  به همه وقايع  ــتند  ساز که چش به طور کلي ، يک مس
ــادگي از بحث اربعين و تأثير و  ــي خود دارد، نمي  تواند به اين س پيرامون
تأثيرات آن بر اجتماع، مردم و اساسا فرهنگ توده  ها بگذرد. اساسا شهادت 
حضرت سيدالشهدا عليه السالم، به مانند يک رود خروشان جاري است که 
از پس قرن ها و  دراز ميان مردم همه اعصار بعد از خود، گذر مي  کند و هر 
قوم و ملت و حتي هر مذهب و آييني، به فراخور انديشه  ها و البته سابقه 
ــان از موضوع، از اين رود مواج جاري، بهره  مند مي  شوند. حال  شناختيش
کدام مستند  ساز آگاه و تربيت شده در يک جامعه و خانواده شيعي  ست 

که نتواند اين موج را ببيند؟!

5.سختي  ها و شيريني  هاي مستندسازي براي اربعين چيست؟
انجام هرگونه کار هنري براي ائمه هدي سالم اهللا عليه في  النفسه شيرين و 
جذاب است و اگر اين کار در جوار خود ايشان ساخته شود که شيريني آن 
صد چندان خواهد بودشد. اما به لحاظ حرفه  اي و عملياتي، ازدحام فراوان 
جمعيت در کشور عراق و مسيرهاي منتهي به کربال که صدها برابر فراتر از 
زيرساخت  هاي کشور عراق مي است، باشد، کمي کار مستند  سازي براي 
ــوار مي  کند! . البته همکاري کم مأموران امنيتي و  ماجراي اربعين را دش
نظامي عراق و نيز کمبود برخي امکانات مورد نياز در اين  خود کشور عراق 
و لزوم ارسال و يا همراهي اين وسايل و تجهيزات از خاک ايران، مشکالت 

ساخت مستند براي اربعين سيدالشهدا را صد چندان کرده است!.

6.كدام اتفاقات اسـت كه ويژه  اي است كه و فقطتنها در سفر اربعين 
رخ مي  دهد؟

به نظرم، حضور اين خيل عظيم زائر،_که اگر اهل معنا بر من خرده نگيرند 
_ به جمعيت حجاج حاضر در مکه طعنه ميزند!، ، از شگفتي  هاي خاص 
ــت.. .البته تهيه امکانات اقامتي و نيز تغذيه، با توجه به  ــم اربعين اس مراس
ــاختارهاي الزم در کشور عراق، براي اين حجم از زوار هم از  عدم وجود س

معجزات خاص اربعين سيدالشهدا است!.

7.يكي از خاطراتتان در اين سفر را براي ما بگوييد.
ــي را ديديم که همه  ــه اصطالح کربال اول ــوان ايراني ي ب ــال ٩٣ ج در س
ــرده بود و همچنين هيچ پولي به همراه  ــان خود از ايران را گم ک همراهي
نداشت_ظاهرا در آخرين لحظات خروج از ايران نتوانسته بود از عابر بانک 
ــد بود_  ــتان همراهش، از مرز رد ش ــران پولي بردارد و به اميد دوس در اي
جوان پس از قرار گرفتن در چنين موقعيت بغرنجي، در کنار حرم اباعبداهللا 
ــدگان ظاهري و  ــراغ هدايت و نجات دهنده همه گمش ــاحت آن چ به س

باطني متوسل مي  شود و حتي به زبان خودماني گاليه مي  کند: 

يا ابا عبداهللا اينگونه از ميهمانت پذيرايي ميکني؟!! اولين سفر بدون هيچ 
پولي در کشور غريب و ياراني گمشده! در همين فکرها و انديشه بوده که 
ــگي ما در ساخت  ــمت ديگر مجري تلويزيون که همراه و يار هميش از س
ــود. جوان او را مي  ــتندهاي ما بود، جهتبراي زيارت وارد حرم مي  ش مس
ــکل خود را بيانصحبت مي  کند. با مساعدت آقاي  ــد و با او  از مش شناس
مجري و يکي از خيرين بزرگوار که در کارواني که ما در معيت ايشان به 
ــرف شده بوديم، حضور داشت، جوان گمشده در بهترين هتل  کربال مش
ــکان گرفت _يافتن هتل هرچقدر هم ثروتمند باشيد  موجود کربال اس
ــيار دشواري است _ و پول فراواني از طرف خير  در ايام اربعين کار بس
ــت آخر پس از اربعين  ــور به عنوان خرج راه دريافت کرد و دس مذک
ــن ماجرا براي من يک  ــت. اي با يک کاروان مطمئن به ايران بازگش
ــيرين است و به عنوان يک مثال کامل براي همان بحث  خاطره ش
ايجاد رابطه دروني يا يافت و دريافت دروني با ائمه هدي سالم اهللا 

عليهم در ذهن من ثبت شده است.

8.در اخر آخر اگر نكته  اي هست در خدمت هستيم.
ــته باشم به شکل کامل و شايسته  اي  اميدوارم که توانس

ــم. اميدوارم شما و  ــما پاسخ داده باش ــؤاآالت ش به س
همه کساني که به هر نحو، قدمي هرچند کوچک، 

براي تجلي و بازشناسي شخصيت حضرت سيد 
ــالم، بر مي  داريد، مأجور  ــهدا عليه الس الش

باشد و از دستان پدر بزرگوارش در روزي 
که «کسي را به کسي کاري نيست» 

باده کوثر را بنوشيد... ان شاءاهللا.

مستند  سازي براي اربعين 
تفاوت ماهوي با كارهاي هنري ديگر دارد

ىن  سل
حسن بیاتاىن

علريضا قزوه

اد پرستو  عسگر 

ضريح شش گوشه تو

گفت و گو با مرتضى ترقى، مستندساز:
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ــازمان فرهنگ و  ــازي، مديركل امور زنان و خانواده س صديقه حج
ــالمي در گفتگو با هفته نامه اربعين، فلسفه و ماهيت  ارتباطات اس
اربعين حسيني را فلسفه و ماهيت بعثت پيامبر اسالم(ص) و واقعه عاشورا 
برشمرد و گفت: همانگونه که پيامبران الهي براي رهايي بخشيدن انسان از 
اسارت جهل، نفس و استکبار و بازگرداندن وي به مقام عبداللهي مبعوث 
شدند، واقعه عاشورا نيز روز نمايش بندگي بندگان مخلص در برابر خالق 

بود.
ــورا در زماني که جريان انحرافي در جامعه  ــازي ادامه داد: واقعه عاش حج
اسالمي آن زمان، تالش دوباره اي در جهت بازپس گيري مقام عبداللهي 
از انسان بود تا بندگان و تسليم شدگان در برابر اسالم و احکام نوراني آن را 
از صراط مستقيم خارج و در اسارت و بندگي مطامع مادي درآورد، به وقوع 

پيوست و اربعين حسيني امتداد عاشورا در سراسر تاريخ است.

اربعين؛ بزرگترين رويداد اعتقادي و فرهنگي جهان
مديركل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، در بيان 
ــش  فرصت ها و ظرفيت هاي تبليغي و فرهنگي اربعين عنوان کرد: کش
ــه اربعين خود بزرگترين فرصت و ظرفيت تبليغي و فرهنگي اين  و جاذب
موسم است. حضور هزاران عاشق دلباخته از اقصي نقاط جهان با پاي پياده 
ــرايط سخت و وجود مخاطرات اين سفر، نشان از کشش و جاذبه  و در ش

ذاتي اربعين دارد.
حجازي خاطرنشان کرد: بي ترديد راهپيمايي اربعين حسيني از بزرگترين 
رويدادهاي اعتقادي و فرهنگي جهان است و مشابه اين حرکت خودجوش 

و عظيم در جهان وجود ندارد.

اربعين؛ بهترين فرصت براي تقويت روحيه جهاد
 در برابر مستكبرين جهان

وي فرصِت حضور ده ها ميليوني انسان هاي عاشق و واليتمدار را بهترين 
زمان تجلي جهاني بودن پيام عاشورا دانست و گفت: در ايام اربعين، امکان 
حضور و گردهمايي ميليون ها نفر از مناطق مختلف با اديان، مليت ها و 
ــم مي گردد و بهترين فرصت براي تقويت  ــگ و آداب متفاوت فراه فرهن
روح وحدت و همبستگي و افزايش ايمان به باورها و تقويت روحيه جهاد 
در برابر مستکبران عالم و آشنايي با آالم و دردهاي مسلمين جهان است.

ــوراي راهبري بانوان کميته فرهنگي آموزشي  مسئول امور بين الملل ش
ــور، مردمي بودن را روح حاکم  بر رويداد عظيم اربعين  ستاد اربعين کش
عنوان کرد و افزود: حضور مردم در در مراسم اربعين، بهترين فرصت براي 
پيام دهي و پيام گيري است و حرکت هاي خودجوش مردمي در جهت 
ــت و آنچه مسئوليت مسئولين در  ــاني فرهنگي قابل وصف نيس پيام رس
ستاد اربعين را مضاعف مي کند، لزوم حمايت و راهبري اين حرکت هاي 

خودجوش و مردمي است.

تمسك به واليت اهل بيت(ع)
 بزرگترين گمشده جهان اسالم است

ــازي در سطح  حجازي در موضوع ظرفيت هاي اربعين در امر فرهنگ س
ملي و فراملي، يادآور شد: آنچه حضرت سيدالشهدا(ع) و ياران شهيدشان 
در عاشورا به نمايش گذاشتند و آنچه خاندان و اهل بيت پيامبر(ص) پس 

از عاشورا و در دوران اسارت عرضه داشتند، اوج واليت پذيري بود.
وي ادامه داد: نگاهي به جوامع اسالمي و حوادث جهان نشان مي دهد که 
ــده جهان اسالم، تمسک به واليت اهل بيت پيامبر(ص)  بزرگترين گمش
ــت. امروزه برخي از مسلمانان سرکوب و تحقير مي شوند، مورد تجاوز  اس
و چپاول قرار مي گيرند و انسانيتشان لگدمال مي شود که دليل آن عدم 

وجود رهبري پيامبرگونه در اين جوامع است.
ــورهاي اسالمي رهبراني از جنس  وي در ادامه گفت: غالب حاکمان کش
شيطانند و امروز بسياري از نخبگان و صاحبنظران در کشورهاي اسالمي 
اعتراف دارند که رمز اعتالء، استقالل، عزت و اقتدار و پيشرفت کشور ايران، 
وجود رهبري از زمره صالحان و از رهروان راستين اسالم ناب محمدي(ص) 
است. لذا الزم است از ظرفيت اربعين در جهت تبيين جايگاه و نقش واليت 

صالحان و لزوم و تاثير واليت پذيري در سعادت بشريت، بهره برد.

تبيين و ترويج فرهنگ اربعين
 موجب اصالح فرد و جامعه مي شود

ايشان اذعان داشت: فرهنگ اربعين، فرهنگ آزادي، مقاومت، ايثار، گذشت، 
ــالمي و در اصل فرهنگ تمامي  عزت نفس، خودباروي، هويت ديني و اس
ارزشهايي است که اسالم عزيز عرضه داشته است. در نتيجه تبيين و ترويج 
فرهنگ اربعين، موجب اصالح فرد و جامعه شده و باورهاي غلط و عادات 

صديقه حجازي، مديركل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 و مسئول امور بين الملل شوراى راهبرى بانوان كميته فرهنگى آموزشى اربعين  :

راهپيمايي اربعين حسيني
 از بزرگترين رويدادهاي

 اعتقادي و فرهنگي جهان است
 و مشابه اين حركت خودجوش و عظيم

 در جهان وجود ندارد.

پيام عاشـورا و به تبع آن پيام اربعين حسـيني ريشه در فطرت انساني دارد و انسان ها در هر 
عصر و دوره، با هر فرهنگ و نژاد و طبق هر نوع عقيده، براساس فطرت انساني خود طالب 

و دوستدار عدالت، آزادگي و حريت، محبت و دوستي هستند.

نابجا و اراده هاي سست و ذلت نفس و بي هويتي را از وجود مسلمانان و 
جوامع اسالمي مي زدايد.

صديقه حجازي گفت: پيام عاشورا و به تبع آن پيام اربعين حسيني ريشه 
در فطرت انساني دارد و انسان ها در هر عصر و دوره، با هر فرهنگ و نژاد و 
طبق هر نوع عقيده، براساس فطرت انساني خود طالب و دوستدار عدالت، 
ــتي هستند. لذا چون برجسته ترين پيام  آزادگي و حريت، محبت و دوس
ــورا و اربعين عدالت خواهي، آزادگي و حريت است، اين پيام فطري  عاش
انسان هاي مشتاق و داراي فطرت بيدار را بسوي خود مي کشاند و اينگونه 
است که هر سال شاهد حضور گسترده تر مردم از نقاط مختلف جهان، از 
آفريکا، امريکاي جنوبي، آسياي شرقي تا آسياي ميانه و ديگر نقاط هستيم.

فطري بودن پيام اربعين؛ مهم ترين عامل جهاني شدن آن
وي در پاسخ بر ميزان بازخورد اربعين امسال در سطح جهان اسالم و در 
کشورهاي غربي، اظهار داشت: در حقيقت مهم ترين عامل جهاني شدن 
ــت که ريشه در فطرت بشري دارد. و بطور  اربعين، پيام و روح اربعين اس
ــترده تر مردم جهان را شاهد  ــال نيز حضور چشمگيرتر و گس يقين امس

خواهيم بود.
مسئول امور بين الملل شوراي راهبري بانوان اربعين ادامه داد: 

پيروزي هاي مجاهدان مسلمان در عراق، سوريه و يمن 
ــرک و  ــر عناصر مزدور جريان هاي کفر، ش در براب

ــن الملل و  ــم بي نفاق که در دامن صهيونيس
استکبار جهاني زاده شده اند، روح جديدي 

از اميد را به کالبد خسته مسلمانان دميده 
است.

جهاني شـدن پيام اربعين با وجود 
بايكوت خبري رسانه هاي بيگانه

ــال  ــرد: در چند س ــان ک وي خاطرنش
ــاهد حضور غيرمسلمانان از  گذشته ش

ــورهاي  ــورهاي مختلف به ويژه کش کش
غربي در مراسم راهپيمايي اربعين بوديم 

ــان اذعان  و اين افراد در بيان علت حضورش
داشتند که شنيدن خير اين راهپيمايي عظيم و 

ديدن تصاوير حضور گسترده مردمي، ما را کنجکاو 
ــت و چرايي اين  ــي عل نمود تا خود از نزديک به بررس

رخداد بزرگ بپردازيم.
حجازي ادامه داد: اين رفتار غربي ها بدان معناست که اربعين پيام خود را 
به گوش جهان رسانده است هرچند ابررسانه هاي وابسته به استکبار، تمام 

تالش خود را به جهت بايکوت خبري داشته و خواهند داشت.
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در پاسخ  مديركل امور زنان و خانواده س
بر نقش اربعين در ايجاد وحدت و همگرايي در جهان اسالم و خنثي سازي 
ــالم، وحدت  ــروزه حلقه مفقوده جهان اس ــمنان، گفت: ام توطئه هاي دش
ــت و بزرگترين حربه دشمنان جهت تسلط بر منابع و مصالح  مسلمين اس
جهان اسالم، سالِح تفرقه است که در حقيقت اين سالح، سالح شيطان است.
حجازي اشکال تفرقه افکني را به تناسب زمان و مکان، شرايط اجتماعي، 
ــمنان قسم  ــي جوامع، متفاوت عنوان کرد و افزود: دش فرهنگي و سياس
خورده دين خدا از گذشته هاي دور تاکنون تنها زماني به اهداف شيطاني 
ــت يافته اند که توانسته اند صفوف به هم فشرده مسلمين را بر  خود دس
هم زنند و امروزه تکنولوژي و فناوري هاي نوين در خدمت اين هدف شوم 

دشمنان اسالم قرار گفته است.

ــان در ادامه بيان داشت: از سوي ديگر وحشت انتشار و الگوگيري از  ايش
گفتمان انقالب اسالمي ايران، دشمنان را واداشت تا با ايجاد کاريکاتوري 
از گروه هاي جهادي و شهادت طلب، اذهان جوانان مسلمان را از توجه و 
گرايش به انقالب اسالمي ايران به سوي جرياني کاذب و پوشالي منحرف 
نمايد تا از اين رهگذر با گسترش اسالم ناب مقابله کرده باشد و هم با ايجاد 
ــلمين، آنها را در برابر هم قرار داده و کشتار  تفرقه و رخنه در صفوف مس
مسلمانان به دست مسلمانان را راه بيندازد و از سوي ديگر با ارائه چهره اي 
خشن و غيرانساني از مسلمانان، موج اسالم هراسي را تقويت نمايد تا بدين 

وسيله از گرايش غيرمسلمانان به اسالم نيز پيشگيري نمايد.
ــرايطي حفظ وحدت و پرهيز از  ــان کرد: در چنين ش حجازي خاطرنش
ــي و محبت با مصداق  ــه امور اختالفي و تقويت حس همدل ــن ب پرداخت
«رحماء بينهم»، از اوجب واجبات است و اربعين حسيني بهترين ظرفيت 

به منظور تحقق و دستيابي به اين مهم است.
وي افزود: مهم ترين سالح دشمنان اسالم، ايجاد تفرقه، ياس و نااميدي 
ــت دولت اسالمي با سالح وحدت و اميد، دشمن را خلع  ــت و الزم اس اس

سالح نموده و بر آن فائق شود.

زنان مسلمان با تاسي از حضرت زينب(س) 
رسالت خود را دريابند

ــي در ادامه دادن  ــخ به نقش حضور زنان اربعين ــه حجازي در پاس صديق
رسالت حضرت زينب(س)، اظهار داشت: هر واقعه اي حاوي پيامي است به 
شرط آنکه پيام آوري صادق، فداکار، دلسوز و از جان گذشته داشته باشد 
تا در کمال اخالص، رشادت و شجاعت پيام واقعه را به اهلش برساند و بي 
خبران را آگاه و خفته گان را بيدار و ضالين را به صراط مستقيم بازگرداند.

ــالت پيام آور کربال بعد از عاشورا  ــورا نيز رس وي ادامه داد: در واقعه عاش
آغاز و در چهل شبانه روز، منزل به منزل پيش مي رود و رسالت حضرت 
ــرک و  ــب(س) حامل پيام رويارويي تمام ايمان در برابر تمام کفر، ش زين
ــهداي دشت کربال و  ــورا و خون پاک ش ــت و بي ترديد اگر عاش نفاق اس
سرور و ساالر شهيدان ضامن بقاي دين رسول خدا(ص) است، حرکت و 
ــورا است و زنان  نقش حضرت زينب(س) ضامن بقا و ماندگاري پيام عاش
مسلمان مي توانند با تاسي و الگوگيري از حضرت زينب(س) رسالت خود 

را دريابند.
ــان پاسداري از ارزش هايي که خوِن مردان مسلمان براي بقاي آن به  ايش
ــود را از وظايف زنان مسلمان امروز دانست  زمين ريخته مي ش
ــت و حمايت از رزمندگان و  ــزود: ابالغ پيام مقاوم و اف
ــي و آگاهي  ــمن شناس ــدان راه خدا، دش مجاه
بخشي نسل خود نسبت به ماهيت دشمنان 
اسالم، ارتقاء بصيرت ديني و سياسي براي 
ــن خود، حفظ و تقويت  خود و مخاطبي
ــي و ملي و مقابله با تهاجم  هويت دين
فرهنگي دشمن،  از ديگر وظايف يک 
ــت و اربعين بهترين  زن مسلمان اس
فرصت در راستاي شناخت و آگاهي 

بخشي اين وظايف است.

حضـور زنـان در اربعيـن و اعالم 
آمادگي در دفاع از دين

ــئول امور بين الملل شوراي راهبري  مس
بانوان اربعين در تبيين نقش حضور بانوان 
ــيني در راستاي تحقق عبارت  در اربعين حس
ــدا عن ديني»، گفت: در امر تبيين،  «اني احامي اب
ــغ، ترويج و دفاع از دين خدا، تفاوتي ميان زن و مرد  تبلي
نيست و هر دو مکلف به انجام وظيفه و رسالت خود هستند. گرچه ممکن 
است عمل به تکاليف مهم الهي براي زن و مرد در شرايط مختلف بر حسب 
تکوين و شريعت به اشکال مختلفي صورت پذيرد اما آنچه مهم است عمل 

به تکليف است.
ــجاع و بابصيرت در اربعين حسيني را  ــمند زنان ش حجازي حضور ارزش
بيعتي مجدد با ولي خدا و اعالم آمادگي آنان در دفاع از دين و در راستاي 
ــت و افزود: حضور زنان شهيدپرور در  ــعار امسال اربعين، دانس تحقق ش
ــران و برادران  اربعين به معناي اعالم آمادگي براي تقديم فرزندان، همس
خود براي جهاد در راه خدا است و اين حضور به منزله شناخت مناسب از 

دشمنان زمان خود است.
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي يادآور  مديركل امور زنان و خانواده س
ــهاي الهي جنسيت نمي شناسد و حضور زنان در اين  ــد: دفاع از ارزش ش
راهپيمايي عظيم، به دشمنان ثابت مي کند امتي که زنان و کودکانش در 

صف مقدم حمايت از دين خدا هستند، شکست ناپذير است.

حضور مردم در در مراسـم اربعين، 
بهتريـن فرصت براي پيـام دهي و پيام 

گيري اسـت و حركت هـاي خودجوش 
مردمي در جهت پيام رسـاني فرهنگي قابل 
وصف نيسـت و آنچه مسـئوليت مسئولين در 
ستاد اربعين را مضاعف مي كند، لزوم حمايت 
و راهبري اين حركت هاي خودجوش و 

مردمي است.

ــئول کميته  ــالم اسماعيلي، مس حجت  االس
فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين چهارمحال 
و بختياري، با بيان اينکه اربعين، مراسم فرامذهبي، 
ــي فرا ديني و بين المللي  فرا قومي، فراملي، و حت
است، گفت: يکي از جاهايي که مي  شود شيعه را به 
نمايش گذاشت، مراسم راه پيمايي اربعين حسيني 

است.
ــماعيلي، مسئول کميته  ــالم مسلم اس حجت  االس
ــن چهارمحال و  ــتاد اربعي ــي س فرهنگي و آموزش
ــا مدير کل،  ــت ب ــاري، صبح امروز در نشس بختي
ــي و مديران ادارات  ــان اداري مالي و فرهنگ معاون
ــتان، با بيان اينکه ستاد  ــالمي اين اس تبليغات اس
اربعين حسيني متشکل از چند کميته است، گفت: 
ــت و  ــاي آن کميته فرهنگي اس ــي از کميته ه يک
زيرمجموعه اين کميته، گروه ياوران اربعين شکل  
ــازمان تبليغات  گرفته که اعضاي اين گروه اداره س
ــه، کانون  ــاف و امور خيري ــازمان اوق ــالمي، س اس

ــاجد و بعثه رهبر معظم انقالب در حج  ــاجد، امور مس فرهنگي مس
و زيارت هستند.

ــتاد اربعين چهارمحال و  ــي س ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
بختياري افزود: در راستاي اجرائي شدن طرح ياوران معنوي اربعين 
و يکسان سازي فرآيند اجراي آموزش زائران در سطح کشور، کميته 
ــه و محورهاي آموزش عمومي  ــي اربعين «برنام فرهنگي و آموزش

زائرين» را تهيه و تدوين کرده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه يکي از جاهايي که مي  شود شيعه 
را به نمايش گذاشت، مراسم راه پيمايي اربعين حسيني است، بيان 
ــيني  کرد: اين برنامه با هدف «آموزش از مبدأ» زائرين اربعين حس
ــه بخِش اقدام کنندگان، شيوه هاي اقدام و محورهاي آموزش  در س
ــي  ــئوالن کميته هاي فرهنگي و آموزش ــده و مس زائرين تدوين ش
استاني با هماهنگي کارگروه ياوران معنوي اربعين، مسئوليت اجراي 

برنامه و ابالغ آن و نظارت بر حسن انجام را برعهده دارند.
حجت  االسالم اسماعيلي با اشاره به بخش نخست برنامه و محورهاي 
ــزود: براي اجراي برنامه فوق الذکر، افراد،  آموزش عمومي زائران، اف
ــکل هاي مذهبي و نهادهاي مرتبط به  عنوان مجريان  گروه ها، تش
ــارکت مي  کنند و  ــده اي مش ــيوه هاي تعيين ش برنامه در قالب ش
ــان، نوع، تعداد آنان و  ــدام از اقدام کنندگان باتوجه به مخاطب هرک

براساس محورهاي آموزشي ابالغي اين مهم را بايد انجام دهند.

وي ائمه جمعه و جماعات، مبلغان و مبلغات اعزامي در مناسبت ها، 
ــاي مذهبي،  ــان، هيئت ه ــرح هجرت، مداح ــتقر و ط ــي، مس بوم
ــکل هاي ديني را به  عنوان  ــاي فرهنگي تبليغي و ديگر تش کانون ه
ــت و گفت: باتوجه به نزديک بودن سالروز  مجريان اين طرح دانس
ــت که مجريان  ــهداي منا، تقاضاي اين کميته اين اس ــهادت ش ش
ــائل  محترم هرکدام در حيطه کاري خود هم در رابطه با حج و مس
مرتبط با شهداي منا و هم مسأله صد عن سبيل اهللا آل سعود خائن 

مسائلي را بيان کنند.
ــماعيلي افزود: در فرآيند اجراي آموزش عمومي  ــالم اس حجت  االس
زائران قالب هايي به  عنوان شيوه هاي آموزش پيش بيني شده است و 
متناسب با شرايط، موقعيت هاي مختلف، ظرفيت هر يک از نهادها و 
شخصيت هاي مرتبط با کميته فرهنگي و آموزشي اربعين و کارگروه 

ياوران معنوي از اين شيوه ها در آموزش زائران بهره برده مي شود.
ــن چهارمحال و  ــتاد اربعي ــي س ــؤول کميته فرهنگي و آموزش مس
بختياري، سخنراني، تهيه و توزيع بسته چندرسانه اي در قالب کليپ، 
موشن گرافي، تيزر و فايل صوتي، تهيه و توزيع روزنامه ديواري، تهيه 
ــازي و توليد  ــور، تهيه و توزيع کتاب و جزوه، آماده س و توزيع بروش
ــتر و بنر، آماده سازي و برگزاري نمايشگاه، برگزاري نشست هاي  پوس
هم انديشي، گردهمايي و همايش را از شيوه هاي آموزش عنوان کرد.

ــاره به بخش محورهاي آموزش بيان کرد:  ــئول با اش اين مقام مس

ــارت، تبيين  ــفر زي تبيين آداب و اخالق س
ــفه و اسرار زيارت، تبيين فضائل زيارت  فلس
ــينه و جايگاه  ــهدا (ع)، تبيين پيش سيدالش
ــالمي، تبيين  ــن در متون اس ــارت اربعي زي
ــد معنوي  فرصت اربعين براي تهذيب و رش
ــس با قرآن و تعميق محبت به اهل بيت  و ان
ــول  ــح اص ــن و توضي ــالم و تبيي عليهم الس
ــت هاي ستاد اربعين ازجمله  حاکم بر سياس

محورهاي آموزش هستند.
حجت  االسالم اسماعيلي، احترام به حاکميت 
ــم راه پيمايي اربعين را  دولت عراق در مراس
ــت و افزود: أخذ ويزا و  الزم و ضروري دانس
رعايت تمامي قوانين عراق مانند مدت زمان 
ــي ها و  اقامت، همکاري با مأموران در بازرس
ــائل و اقداماتي که  تفتيش، عدم ورود به مس
سبب تضعيف دولت مرکزي عراق مي شود، 

بايد به خوبي رعايت شود.
ــتاد اربعين چهارمحال و  ــي س ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
ــائلي است  بختياري بيان کرد: تقويت مرجعيت ديني عراق، از مس
ــد: «يک زائر امام  ــيار دارن ــه رهبر معظم انقالب بر آن تأکيد بس ک
ــين (ع) از هر کاري که سبب رنجش مرجعيت ديني در عراق  حس
ــود بايد اجتناب کند و به توصيه آنها همانند اقامت کوتاه، دوري  ش
از خرافات عمل و از کارهايي که شائبه غير ديني دارد دوري کند».

ــئول با بيان اينکه حرکت اربعين يک حرکت مردمي  اين مقام مس
ــراق به  عنوان ميزبان اصلي زائران  ــت و نه دولتي، گفت: مردم ع اس
هستند و بايد احترام و تکريم و تشکر از آنها به شايسته ترين صورت 
ــنت هاي آنان احترام گذاشته و  ــوم و س ــود، به آداب و رس انجام ش
ــئونات ايران اسالمي است،  ــائبه منکر و خالف ش از مواردي که ش

اجتناب گردد.
حجت االسالم اسماعيلي با اشاره به فرصت و شرايط به وجود آمده و 
حضور ميليون ها زائر در موسم اربعين، اظهار کرد: باتوجه به شرايط 
خاص اربعين مجالي براي گروه ها و نحله ها و فرقه هاي مختلف ضاله 
با انگيزه هاي متفاوت به منظور يارگيري و طرح خود فراهم شده که 
اين امر مي تواند آسيب ها و تهديدهايي را متوجه اين حرکت عظيم 
فرهنگي کند؛ بنابراين شايسته است زائران اربعين حسيني از ايجاد 
ــه هاي درون مذهبي و درون  ــيت، منازعه و مناقش هر نوع حساس

ديني دوري کرده و تأکيد بر اتحاد و هم گرايي امت اسالمي باشد.

اولين نشست مشترک شوراي راهبري بانوان کميته فرهنگي آموزشي اربعين کشور با 
مشارکت مسئولين و نمايندگان استان هاي مختلف به صورت ويدئوکنفرانس برگزار 

گرديد.
نشست مشترک اعضاي شوراي راهبري بانوان کميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين کشور 
با حضور مسئول اين شورا سرکار خانم دکتر افتخاري و اعضاي کميته هاي تخصصي آن با 
مسئولين و فعاالن فرهنگي آموزشي ٢٤ استان کشور از جمله استان هاي اصفهان، خراسان، 
تهران، ايالم، خوزستان، بوشهر، يزد، قزوين کرمانشاه، لرستان و... به همت بسيج طالب کشور 
ــي و تبادل آراء در محورهاي فرهنگي و آموزشي در  و به صورت ويدئوکنفرانس حول بررس
حوزه بانوان اربعين و با هدف ايجاد همگرايي و هم افزايي ميان فعاالن استاني روز شنبه ٢٠ 

شهريورماه، تشکيل شد.
ــاي ويژه بانوان در  ــرح هاي قرآني، برگزاري موکب ه ــايي فعاالن قرآني و اجراي ط شناس
ــهرهاي مرزي و در مسير پياده روي، اجراي برنامه هاي تبليغيي، فرهنگي و آموزشي از  ش
جمله حضور مبلغان و مشاوران در موکب ها و برگزاري دوره هاي آموزشي، برنامه ريزي براي 
برگزاري نمايشگاه به نام هاي عطر سيب و عطر تربت در برخي استان ها، اجراي مراسمات 
خطبه خواني و شيرخوارگان، شناسايي تشکل هاي مردم نهاد در استان هاي کشور و استفاده 
از ظرفيت صداوسيما و بسترهاي اطالع رساني استاني از جمله موارد مطرح و برنامه ريزي 

شده در اين نشست بود.
ارج نهادن بر ميزباني مردم عراق، تاکيد بر مردمي بودن اربعين و توجه ويژه بر فعاليت هاي 
ارزشمند مردمي، ضرورت هماهنگي و همسو سازي فعاليت هاي تبليغي، آموزشي و فرهنگي، 
اعزام و پشتيباني بخش هاي مختلف سازماني و مردمي در حوزه بانوان با فعاليت هاي شوراي 
راهبري بانوان اربعين به منظور هم افزايي و بهره مندي بيشتر از ظرفيت هاي موجود و لزوم 
ــخصي و خانوادگي بانوان و  جاري کردن فرهنگ اربعين در عرصه هاي مختلف زندگي ش
منحصر نکردن آن به لزوم حضور در مراسم پياده روي اربعين، مورد تاکيد و تبيين مسئول 

شوراي راهبري بانوان اربعين قرار گرفت.
تبيين و ترويج سبک زندگي ايراني اسالمي با الگوگيري از ابعاد زندگي حضرت زينب (س)، 
فلسفه و آداب زيارت، احکام زيارت و شناخت و تبيين ابعاد شخصيتي حضرت زينب سالم 
اهللا عليها از جمله محورهاي آموزشي مورد تاکيد توسط اعضاي حاضر در اولين کنفرانس 

شوراي راهبري بانوان اربعين و مسئولين و فعاالن استاني بود.

مسئول كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين چهارمحال و بختياري:

برگزارى ويدئو كنفرانس شوراى راهبرى مراسم پياده روي اربعين، مانور اقتدار و همبستگي پيروان اهل بيت عليهم السالم
فعاليت هاى بانوان كميته فرهنگى و آموزشى 

اربعين با مشاركت نمايان 24 استان



7 ويژه نامه هفتگی
شماره ١٠   |    چهارشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٥   |  ١٢ذی الحجه ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

قال عىل عليه السالم:

هذا ... مصارع عشاق شهداء ال يسبقهم من كان 
قبلهم وال يلحقهم من كان بعدهم.

حرضت عىل عليه السالم روزى گذرش از كربال افتاد و فرمود: 
اينجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهيدان است. شهيداىن كه 
نه شهداى گذشته و نه شهداى آينده به پاى آنها منى رسند.

تهذيب، ج ٦، ص٧٣ / بحاراالنوار، ج ٩٨، ص ١١٦.

       آموزش و فرهنگ اربعين
احكام مبتالبه در سفـــــر

 دكترحميد مروجي
مسئول كارگروه آموزش كميته فرهنگي وآموزشي

ــي  ــه فرهنگ ــئوول کميت مس
ــتان  ــن اس ــي اربعي و آموزش
سمنان با اشاره به ضرورت برگزاري 
هرچه باشکوه تر راهپيمايي اربعين 
ــيني(ع)، گفت:  تجمع اربعين  حس
ــمنان و اتحاد  ــه دش ــودي توطئ ناب

شيعيان را در پي دارد.
حجت االسالم علي شکري در جلسه 
ــتاد  ــي و فرهنگي س کميته آموزش
ــتان سمنان که  اربعين حسيني اس

ــد، ضمن بيان  ــمنان برگزار ش به ميزباني مجتمع واليت س
اينکه تجمع اربعين نشان از عشق مردم به ائمه اطهار (ع) و 
حاوي پيام عشق به حسين(ع) است، ابراز داشت: اين حرکت 
ــکوه نمادي از اتحاد و وحدت بين شيعيان است که در  باش

جوار حرم امام حسين(ع) به اوج خود مي رسد.
ــال هاي اخير  ــيني در س وي با تاکيد بر اينکه اربعين حس
ــت، افزود: با وجود تهديدات  ــم دشمنان اس خاري در چش
دشمنان اسالم خوشبختانه اين حرمت عظيم، سال به سال 
باشکوه تر برگزار مي شود و اين نشان دهنده عشق خالصانه 

مردم به ائمه اطهار(ع) است.
ــئون فرهنگي در مناسبت هاي  ــتاد ساماندهي ش رئيس س
مذهبي استان سمنان همچنين از امام حسين(ع) به عنوان 
ــه مثابه مکتب زنده  ــالم و از راهش ب ــزرگ مرد جهان اس ب
تاريخ در عرصه ايثار نام برد و گفت: حسين(ع) با نثار خون 

خود، خط سرخي را آفريد که امروز 
ــوريه و در  ــه روهاي آن در س دنبال
ــتاي دفاع از حرمين شريفين،  راس

جان خود را فدا مي کنند.
شکري با بيان اينکه امام حسين(ع) 
ــه  ــهادت را براي هميش مکتب ش
ــت: نهضت  ماندگار کرد، ابراز داش
ــام آزاديخواهان  ــورا نداي تم عاش
ــت که امروز در نام شيعه  جهان اس

تجلي مي يابد.
وي افزود: دشمنان اسالم امروز از هر راهي براي ضربه زدن 
به شيعيان بهره مي جويند که نمونه آن تجهيز تکفيري ها 
ــوريه، حمايت از رژيم آل خليفه در بحرين و جنايات  در س
يمن توسط آل سعود هستند که برگزاري هرچه باشکوه تر 
مراسم اربعين، حقانيت شيعه و اسالم ناب را بار ديگر به رخ 

جهانيان مي کشد.
ــئوول کميته فرهنگي و آموزشي اربعين استان سمنان  مس
همچنين خطاب به زائران سال جاري اربعين حسيني، گفت: 
زيارت نيز مانند ديگر مراسم دين مبين اسالم، رسوم و آدابي 
ــن کار مقدس را  ــت آن مي توان وجهه اي ــه با رعاي دارد ک
ــي خواهيم تا از  ــاعه داد لذا از همه م ــن جهانيان اش در بي
عزاداري هاي نامتعارف بپرهيزند همچنين همراهي با برگزار 
کنندگان مراسم اربعين در کنار رعايت قوانين کشور ميزبان 

ضامن سفري معنوي خواهد بود.

ــتاي اجراي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي  در راس
ــره گيري از  ــتان هرمزگان با به ــتاد اربعين اس س
ــتاني ، نشست مسئول  ــيماي اس ظرفيت هاي صدا و س
كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين استان هرمزگان 
با مديركل صدا و سيماي مركز خليج فارس برگزار شد .

در اين نشست صميمانه حجت االسالم والمسلمين سيد 
ــئول دفتر نمايندگي  ــي معصومي الري ، مس محمد عل
ــي  ــري و كميته فرهنگي آموزش ــه مقام معظم رهب بعث
ستاد اربعين استان هرمزگان ضمن بيان محورهاي اصلي 
فرهنگي و آموزشي كه اجراي آن به عهده صدا و سيماي 
ــت ، تهيه جدول  ــده اس ــته ش مركز خليج فارس گذاش
زمانبندي اجراي برنامه هاي مورد نظر را از مديركل اين 

مركز خواستار شدند .
ــيماي مركز  ــركل صدا و س ــران جاللي ، مدي ــاي مه آق
خليج فارس نيز ضمن با اهميت خواندن موضوع اربعين 
ــيني(ع) و همكاري رسانه ملي با اين حركت عظيم  حس
ــب برنامه  ــش مناس مردمي ، برنامه ريزي اين مركز پوش
هاي مرتبط با اربعين حسيني ( ع ) با استفاده از تمامي 
ــون مركز خليج  ــود در راديو و تلوزي ــت هاي موج ظرفي
ــيماي مركز  ــارس را از مهمترين دغدغه هاي صدا وس ف
ــت و آمادگي اين مركز در اجراي  خليج فارس بيان داش
تمامي برنامه هاي مرتبط با صدا و سيما را اعالم داشتند .

احكام در سفر
ــت که از جانب اولياي الهي و ائمه  ــتن احکام جهت عمل به آن در همه فعاليت ها، امري اس دانس
اطهار سفارش شده است. در روايت از قول امام علي(ع) نقل شده که ايشان به کساني که در بازار فعاليت 

داشتند، سفارش مي کردند که ابتدا فقه تجارت را بياموزند و سپس به تجارت بپردازند.
از آنجا که موضوع مورد بحث در اين مقال، سفر اربعين حسيني است، به برخي احکام مورد نياز در سفر 

پرداخته مي شود؛ اميد که مورد استفاده قرار گيرد:
وضو

١- از آنجا که آب سردکن هاي داخل صحن ها مخصوص نوشيدن است،وضو گرفتن با آنها باطل است. 
٢- اگربراي رفتن به حرم مطهر و زيارت، وضو گرفته شده باشد، تا زماني که وضو باطل نشده، نمازخواندن 

و انجام ساير کارهايي که نياز به طهارت دارد، با همان وضو منعي ندارد.
نماز مسافر

٣- مسافري که کثيرالسفر نيست و قصد اقامت ده روز و بيشتر در مقصد ندارد، واجباست نمازهايچهار 
رکعتي خود راشکسته (دردو رکعت) بخواند. 

نماز در حرم امام حسين(ع)
٤- بهتر است زائر در صورت عدم اطالع از فتواي مرجع تقليد خود، نماز را در حرم امام حسين(ع) به 

صورت شکسته به جا آورد که مورد اتفاق همه علما و مراجع مي باشد.
مقدم بودن بر قبر امام(ع) در نماز

٥- انسان بايد رعايت ادب را نمايد و جلوتر از قبر امام(ع) نماز نخواند.
نماز جماعت

٦- مسافري که نماز را شکسته مي خواند، اگر به امام جماعتي که نماز را تمام مي خواند اقتدا کند، ثوابش 
از نماز جماعتي که هر دو (امام و مأموم) نمازشان تمام يا هر دو شکسته باشد، کمتر است، ولي باز در 
اين فرض هم ثواب نماز جماعت از نماز فرادا بيشتر است. پس، بهتر است در نماز جماعت شرکت شود.

٧- اگر مسافر در رکعت سوم اقتدا مي نمايد،چنانچه فرصت خواندن حمد و سوره يا حمد تنها را داشته 
باشد، مي تواند قبل از رکوع امام اقتدا نمايد، ولي اگر چنين فرصتي را ندارد، بنابر احتياط واجب صبر کند 

تا امام جماعت به رکوع رود، آنگاه مي تواند تکبير بگويد و به رکوع امام جماعت برسد و صحيح است.
٨- اگر مسافر در پايان رکعت دوم سالم داد، لزومي ندارد حتمًا نماز دو رکعتي اقتدا شود، بلکه وقتي نماز 

جماعت تمام شد، باقي مانده نماز را فرادا مي خواند و صحيح است.
ايستادن مسافر در صف اول جماعت

٩- اگرمسافر در صف اول نماز جماعت ايستاده باشد وپايان رکعت دوم سالم دهد و فاصله زياد شود، 
ــود؛ از اين رو توصيه  ــان فرادا مي ش ــتاده اند، قطع و نمازش اتصال افرادي که بعد از وي در صف اول ايس

مي  شود مسافران در صف اول نايستند.
قطع اتصال صفوف جماعت

ــتاده اند، سر دو رکعت سالم دهند و اتصال  ــافران که در صف نماز جماعت ايس ١٠- اگر عده اي از مس
صفوف جماعت قطع شود، به اين معني که از هيچ سمت، نه از صف جلو و نه از سمت راست يا چپ، 
به کسي که نماز کامل مي خواند، اتصال نداشته باشد، نماز وي فرادا مي شود و بعد از آن را بايد خودش 

به نيت فرادا ادامه دهد.
نماز خواندن با غسل زيارت

١١- با غسل زيارت نمي توان نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.
نماز قضا در سفر

١٢- اگر مسافر بخواهد نمازهايي را که در غير سفر از ويقضا شده به جا آورد بايد نمازهاي ظهر و عصر 
و عشار را چهار رکعتي قضا نمايد.

١٣- اگر مسافر نمازهايش از او فوت شود، بايد قضاي آن را دو رکعتي به جا آورد، هرچند در وطن آنها 
را قضا نمايد.

روزه
١٤- نذر روزه ماه رمضان و قضاي آن در سفر، صحيح نيست.

ــتحب را در سفر به جا آورد، چنانچه روزه واجب برعهده  ــافر بخواهد نذر کند که روزه مس ١٥- اگر مس
نداشته باشد، اشکال ندارد. 

١٦- کسي که روزه قضا دارد، اگر نذر کند در سفر روزه بگيرد، صحيح نيست. 
١٧- نذر بايد پيش از سفر باشد؛ يعني قبل از رفتن به سفر نذر کند که در اين مسافرت روزه مي گيرد.

تصرف در اموال اهدايي به حرم
١٨- تصرف در اين اموال بدون کسب اجازه از متولي شرعي و مسئوالن مربوطه جايز نيست. 

زيارت
١٩- سجده براي غير خداوند، حرام است و بعضي از زائران که در آستانه در حرم امامان(ع) پيشاني بر 
زمين مي گذارند، اگر به قصد سجده شکر خداي متعال باشد، اشکال ندارد وگرنه حرام است. بهتر است 

در شرايط فعلي که موجب اتهام است، از هرگونه سجده بر درگاه پرهيز کند.
حفظ حريم ها

٢٠- طبق فتواي مراجع عظام تقليد، اختالط زن و مرد هنگام زيارت، اگر مستلزم مفسده يا خوف ارتکاب 
گناه در آن باشد، جايز نيست. 

حفظ حرمت
ــود و نجس ماندن آن  ــت و اگر يکي از اينها نجس ش ــرم ائمه اطهار(ع) حرام اس ــردن ح ٢١- نجس ک
بي احترامي باشد، تطهير آن واجب است، بلکه احتياط واجب آن است که اگر بي احترامي هم نباشد آن 

را تطهير نمايند.
ورود يا توقف معذور

٢٢- ورود و عبور معذور(جنب، حائض و نفساء) از مسجد و حرم مطهر به طوري که از يک در، وارد و از 
در ديگر، بيرون رود، اشکال ندارد؛ ولي توقف در مسجد و بنابر احتياط واجب در حرم امام معصوم جايز 

نيست. البته توقف در صحن ها و رواق ها اشکال ندارد.
٢٣- اطراف ضريح مطهر امامان معصوم، زير گنبد و به فتواي برخي از فقها، رواق هاي متصل به زير گنبد، 
حکم حرم را دارد و معذور در آن قسمت نبايد توقف کند. اما حرم امامزادگان همچون حضرت اباالفضل 

العباس(ع) حکم حرم ائمه اطهار(ع) را ندارد.
٢٤- اگر معذور از سر ناآگاهي يا فراموشي، داخل مسجد يا حرم امام معصوم شود،همين که متوجه شد، 
بايد بيرون رود؛ اگر به سبب فراموشي باشد، گناه نکرده است، ولي اگر به جهت ندانستن مسئله باشد و 

در يادگرفتن مسئله کوتاهي کرده، گناهکار است.
ــجد يا حرممطهر خوابش برد و در خواب جنب شد، بايد فورًا از مسجد يا حرم  ــي در مس ٢٥- اگر کس

بيرون رود.
خارج كردن مهر و قرآن

٢٦- بردن مهر، قرآن و کتاب هاي دعاي حرم و مسجد جايز نيست؛ چنانچه کسي عمدًا يا سهوًا برده 
باشد، بايد به جاي آن برگرداند.

كيفيت عزاداري
٢٧- عزاداري به صورت سنتي اشکال ندارد، ولي از اعمال و رفتارهاي که موجب وهن مذهب مي شود، 

بايد اجتناب شود. 
٢٨- استفاده از آالت موسيقي مناسب با عزاداري ساالر شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزاداري 

به همان صورت متعارفي که از قديم متداول بوده برگزار شود. 
خواندن روضه هاي غير معتبر

٢٩- خواندن روضه هايغير معتبر اگر دروغ و موجب هتک و تمسخر باشد جايز نيست.
٣٠- نقل مطالب و وقايع در عزاداري ها بدون اين که مستند به روايتي باشد يا در تاريخ ثابت شده باشد 
وجه شرعي ندارد، مگر آن که نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متکلم بوده و علم به خالف 

بودن آن نداشته باشد. 
پوشيدن لباس سياه

٣١- پوشيدن لباس سياه در عزاي اهل بيت خصوصًا سيدالشهداء(ع) براي تعظيم شعائر و به عنوان اظهار 
تأثر مستحسن هست و کراهت ندارد.

٣٢- سياه پوشيدن از مصاديق عرفي عزاداري بر حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و ساير ائمه(ع) مي باشد 
که امري مستحب بوده و به آن ترغيب اکيد شده است.

سخنان تفرقه انگيز
٣٣- هرگونه گفتار يا کردار و رفتاري که در زمان حاضر بهانه به دست دشمن دهد يا موجب اختالف و 

تفرقه بين مسلمانان شود، شرعًا حرام مؤکد است.
رعايت قوانين

٣٤- خروج از كشور بدون اجازه دولت جمهوري اسالمي جايز نيست. همچنين مقّررات دولِت مقصد و 
مبدأ در سفرها بايد رعايت شود.

حجت االسالم علي شكري، مسئول كميته فرهنگي  آموزشي ستاد اربعين سمنان:  

 نشست مسئول كميته فرهنگي آموزشي تجمع اربعين حسيني توطئه دشمنان را خنثي مي كند
ستاد اربعين هرمزگان با مديركل 
صدا و سيماي مركز خليج فارس

ــاتيد و کارشناسان  ــدن، عرفي زدايي» با حضور اس ــت تخصصي «اربعين، عرفي ش نشس
حوزه هاي مختلف به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمي حوزه هنري سازمان تبليغات 
ــگاه علوم و فرهنگ اسالمي دفتر تبليغات اسالمي و پژوهشکده  ــالمي و با همکاري پژوهش اس
ــد. در اين نشست، حجت االسالم  ــي مسجد مقدس جمکران برگزار ش مهدويت و آينده انديش
علي رضا پيروزمند، حجت االسالم داود مهدوي زادگان، مجيد امامي و مسعود معيني پور به ارائه 

بحث پرداختند.
در اين جلسه، مسعود معيني پور، دبير علمي اين نشست بيان کرد: مناسک ديني جمعي، يکي 
از ظرفيت هاي منحصربه فرد اسالم در تربيت نفوس و زمينه سازي تحقق تمدن اسالمي است؛ اما 
بايد از آسيب هاي آن جلوگيري کرد تا اين آسيب ها مانع ظهور و بروز کامل ظرفيت هاي اين آيين 
قدسي نشود. وي هم چنين بيان کرد: از امتيازات اربعين نسبت به ديگر مناسک در جوامع و اديان 
ديگر، وجود عناصر بينشي، گرايشي، انگيزشي و رفتاري به طور هم زمان و هم چنين برخورداري 

از عناصر معرفتي، حماسي و عاطفي است.
ــد: تقابل اصلي ما در رقابت با غرب، برآمده  ــگاه باقرالعلوم (ع) يادآور ش عضو هيئت علمي دانش

ــاي عيني و انضمامي تمدن غرب  از اليه ه
است که پياده روي اربعين مي تواند در اين 
رقابت نقش مهمي ايفا کند؛ چراکه هنوز 
ــوص، اصالت و رنگ و بوي الهي در آن  خل

غلبه دارد.
ــک ديني مانند نماز،  وي ادامه داد: مناس
روزه حج و زيارت اربعين، ُبعد عملي دين 
هستند که هم ظهور باورهاي ديني بوده و 
هم شاخصه دينداري مي باشند. از همين 
منظر، مناسک ديني در معرض عرفي شدن 
ــاي اينکه  ــت به ج ــرار دارد و ممکن اس ق
برآمده از عمق معرفتي و انگيزه هاي ديني 
باشد، دچار ظاهرگرايي و پوسته اي شدن 
ــود. در مناسک ديني حداقل هاي نظام  ش
معرفتي و انگيزشي بايد وجود داشته باشد.

ــطح عرفي  شدن دين  معيني  پور اولين س
ــت و نظام معرفتي راه پيمايي  را در عقالني

ــال و کنش هاي رفتاري ما را  ــته و در توضيح آن گفت: عقالنيتي که مجموعه امي اربعين دانس
مديريت مي کند و در عرصه راه پيمايي اربعين ظهور پيدا کند، مي تواند دچار عرفي شدن شود. وي 
در ادامه افزود: دومين سطح، نظام انگيزشي و گرايش هاي ما در راه پيمايي بوده و سطح سومي که 

مي تواند دچار عرفي شدن شود، نظام رفتاري در دو حوزه فردي و اجتماعي است.
وي در پايان سخنان خود، زمينه هاي عرفي شدن را اين چنين برشمرد:

 (١) نگاه تقليل گرايانه به مناسک اربعين و کارکردهاي آن.
 (٢) حاکميتي شدن مناسک ديني و راه پيمايي اربعين.

 (٣) خروج مناسک از ماهيت سنتي اصيل و ايجاد زمينه مدرن شدن و غلبه فرم بر محتوا. 
(٤) فردي شدن و ورود بدعت ها به مناسک و ورود خارج از چهارچوب سليقه افراد.

اربعين: نماد قدسي سازي عرف و عقل
در ادامه نشست حجت االسالم پيروزمند، عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسالمي قم، درباره 

«اربعين، نماد قدسي سازي عرف و عقل» به ايراد سخنراني کرد.
معاون فرهنگستان علوم اسالمي گفت: در فرهنگ غرب، تقابلي بين قدسي سازي و عرفي سازي 
و بين قدسي سازي و عقل گرايي قرار داده شده است که نقطه عزيمت و مبدأ حرکتشان را هم 
همان رهايي از قدسيت مي دانند و اين طور القا شده است که وقتي امري قدسي شد، عقل تعطيل 

است و بايد دنيا را نيز رها کرد.
اين پژوهشگر و استاد حوزه تصريح کرد: اربعين، هم نماد عرفي سازي، هم نماد عقالني سازي و 
ــازي است؛ اما در کل، نماد قدسي سازي عرف و عقل است. در اربعين عقل و  هم نماد قدسي س
ــده و بستر جديد پيدا کرده است؛ امري که فرهنگ  ــکوفا ش عرف در خدمت يک امر مقدس ش

غرب نمي تواند آن را درک کند.
وي در ادامه، برخي وجوه عرفي و عقلي اربعين را برشمرد: مديريت متفاوت اين کنگره عظيم و 
حضور عامه مردم در مسئوليت پذيري، اقتصاد مردمي اربعين، حضور عامه مردم در ايجاد و خلق 
اين کنگره، شکل گيري يک شبکه رسانه اي متفاوت، ارعاب دشمن و افزايش امنيت، عالوه بر توجه 
به ثواب و اهميت زيارت، ايجاد اميد در دل شيعه، وحدت، نماد حرکت و جوششي که هدفش 

لقاي امام است، نجات از گمراهي و جهل.

حجت االسالم پيروزمند نفس زيارت امام، بروز محبت بر محور سيدالشهدا (ع)، تجلي واليت امام 
زمان (عج) و تعظيم شعائر الهي را وجوه قدسي اربعين برشمرده و وجه قدسي اربعين را عامل 

ايجاد آن عقالنيت و آن نوع عرفي گرايي دانست.

چهار شاخصه دنياي عرفي شده امروز
در ادامه اين نشست، حجت  االسالم مهدوي  زادگان، عضو هيئت  علمي پژوهشگاه فرهنگ و علوم 
انساني، به ارائه مباحث خود با عنوان «پيام اربعين در دنياي عرفي شده» پرداخت. وي در ابتداي 
مباحث خود، با بيان اينکه پيام اساسي اربعين در مفهوم «بازگشت» نهفته است، اين واقعه بزرگ 

را، فراتر از يک اتفاق بشري، و ناشي از اراده الهي در اين مقطع زماني دانست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه «اربعين در يک عالم عرفي شده در حال اتفاق افتادن است» 
ــدن و دنيايي شدن، تجربه جديدي براي بشر نيست، اما در زمان حاضر انسان با  گفت: عرفي ش

تجربه جديدي از عرفي شدن مواجه شده است.
ــده به  ــاني، با بيان اينکه «اين عالم عرفي ش ــگاه فرهنگ و علوم انس عضو هيئت  علمي پژوهش
ــيده است» گفت: در  نقطه اوج خود رس
ــن لحظه، يک بارقه الهي به نام اربعين  اي
ــت که البته زمينه هاي  در حال وقوع اس
ــالمي شکل گرفته  اوليه اش با انقالب اس

است.
ــدوي زادگان تصريح  ــالم مه حجت االس
ــده  ــان در اوج جهان عرفي ش ــرد: انس ک
احساس مي کند که برخالف تصوري که 
سي صد سال پيش از تمدن مدرن داشت، 
ــان و هدف فطري او  اين وضعيت با آرم
ــه داد: تجربه اربعين  تغاير دارد. وي ادام
تجربه اي براي همه مردم جهان و نه فقط 
شرکت کنندگان اين کنگره عظيم الهي 

است.
وي در پايان، گام هايي که در اين حادثه 
بزرگ رخ مي دهد را قيام هللا، پرسش گري 
ــاخص هاي اصلي دنياي عرفي شده،  از ش
اجتماع دوباره و مجدد عقل و ايمان و رسيدن به مفهوم شهادت برشمرد و پيام نهايي همه آنها 

را بازگشت و رجوع به رب و عالم قدسي از اين عالم عرفي نهفته دانست.

اربعين را با نظريه پردازي نمي توان درك كرد
ــيد مجيد امامي با عنوان «آيين جهاني  اربعين در بستر چهارچوب نظريه  ــت س در پايان نشس
پست سکوالريزاسيون» عضو هيئت  علمي دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اينکه پديده اربعين 
نيازمند تبيين و ديده شدن است، کار ديدگاه ها و نظريات را ايجاد امکان تبيين و تفسير دانست. 
وي در ادامه گفت: مدعاي نظريات پست سکوالريزاسيون، تحليل پديده هاي اين چنيني است. بايد 
بررسي کنيم که اين مدعا چقدر به واقعيت نزديک است و براي ساخت يک نظريه چه بايد کرد.

ــرورت ديگر تحليل  ــده گفت: ض ــناختي اين پدي ــرورت تحليل جامعه ش ــان ض ــي در بي امام
جامعه شناختي اين پديده، اين است که بتوانيم از مرزهاي فعلي نظريات عبور کنيم و به کمک 
اين پديده، نارسايي نظريات را کشف کرده و نظريات جديدي را طرح کنيم. فايده اين نگاه، رفتن 
به سمت ارائه يک نظريه پست سکوالريزيسون و جاي گزين کردن ديدگاهي است که بتواند بهتر 
از نظريات پست سکوالر موجود، اتفاقات جهان امروز و توجهي که جوامع مختلف از زمان انقالب 

اسالمي ايران به قدسيات نشان مي دهند را توجيه کنند.
امامي با اشاره به اينکه «عرفي زدايي» ترجمه نسبتًا خوبي براي پسا سکوالريزاسيون است، گفت: 
ما در زمانه اي که فقط امور دنيايي امکان جهاني شدن داشتند، شاهد يک آيين به شدت در حال 
ــتيم و اين اتفاق در جوامعي افتاده است که فقر و ناامني و برخي آسيب هاي  ــدن هس جهاني ش

اجتماعي حضور دارد.
وي ادامه داد: جامعه عراق به وضعيتي رسيده است که مي تواند بين يک الگوي توسعه سکوالر 
ــانه هاي  ــد انتخاب کند. بنابراين، نش ــک مذهبي عتبات باش و يک وضعيتي که محورش مناس
پست سکوالر فراواني وجود دارد، اما با اين نظريات نمي شود اين پديده را تبيين کرد و ما بايد به 
سمت ساخت يک نظريه پست سکوالريزاسيون چندبعدي باشيم که در آن عرفي شدن در همه 
سطوح کنار رفته و کارآمدي نفوذ قدسي گرايي در فرد، سازمان، اجتماع و خود دين نشان داده 

مي شود.

نشست «اربعين، عرفي شدن، عرفي زدايي» برگزار شد:
اربعين نماد قدسي سازي عرف و عقل است

کميته فرهنگي آموزشي اربعين  در 
راستاي وظايف خود مبني بر فعاليت 
ــدام به  ــوزه بين الملل اق ــترده در ح گس
ــکيل کار گروه روايتگري اردو زبان در  تش

اربعين حسيني نموده است.
ــيد مبين حيدر رضوي دبير گروه اردو  س
ــي  زبان روايتگري کميته فرهنگي آموزش
ــرم افزار  ويژه  ــالم کرد: اولين ن اربعين اع
ــورا" در  ــه عاش اردو زبانان با عنوان "حماس
حال توليد است و در گردهمايي روايتگران 

اربعين رونمايي خواهد شد.
ــتره حضور زائران  وي افزود با توجه به گس
اردو زبان در مراسم اربعين، شايسته است از 

اين فرصت بي نظير کمال استفاده صورت گرفته و پيام عاشورا 
به عاشقان نهضت حسيني ابالغ شود.

دبير گروه اردو زبان روايتگري کميته فرهنگي آموزش اربعين 
ــمند اين گروه برگزاري  ــالم کرد يکي از فعاليت هاي ارزش اع
اولين دوره تخصصي آموزش روايتگري به زبان اردو براي اساتيد 

و کارشناسان طالب جامعه المصطفي  
است.

وي افزود براي اولين بار است که برنامه 
ــانه اي مصور روايتگري ويژه  چندرس
ــدي و اردو زبان به اجرا در  زائرين هن
خواهد آمد و از آن جهت که اين برنامه 
ــته  به صورت بصري به نمايش گذاش
ــه نحو مطلوبي  ــود مي تواند ب مي ش
در انتقال مفاهيم عاشورا به مخاطبان 

نقش آفرين باشد.
ــن برنامه ابتدا در مرز ميرجاوه براي  اي
زائران حسيني که از کشورهاي هند و 
پاکستان وارد ايران خواهند شد به اجرا 
در خواهد آمد و سپس در مراسم اربعين و در مسير پياده روي 
ــته مي شود و پيش بيني مي شود مشتاقان   به نمايش گذاش
ــتان از کشورهاي  ــورهاي هند و پاکس اردو زبان عالوه بر کش
اروپايي، عربي و همچنين امريکا و استراليا در اين برنامه حاضر 

شوند.

روايتگري به زبان اردو در مسير اربعين
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ــورا فعاليت هاي  بايد همان طور که در زمينه اربعين و عاش
ــي غدير نيز اين کارها  ــي صورت مي گيرد براي معرف جهان
انجام شود. غدير بايد در سراسر جهان شناخته شود و برنامه هايي 
که در ايران برگزار مي شود به ساير بالد اسالمي نيز کشيده شود. 
کار ما جهاد است و بايد در مقابل فعاليت کشورهايي که به دنبال 
ــلمانان و جلوگيري از وحدت هستند  جدا کردن ما از ديگر مس
بايستيم و نبايد اجازه دهيم که فرهنگ غدير فراموش شود زيرا 
ــمنان نيز چنين چيزي را دنبال مي کنند. جريان غدير خم،  دش
ــت و با اين ديد نبايد به اين  يک جريان مقطعي و تاريخي نيس
مسئله نگاه کرد بلکه غدير يک مکتب است و هميشه بايد زنده 

و پويا باشد.
ــورا يک مکتب است. غدير بايد به عنوان يک  غدير نيز مثل عاش
ــت و واليت در  ــود و فرهنگ امام ــب در همه جا فراگير ش مکت
سراسر جهان نهادينه شود. مردم مسلمان در کشورهاي مختلف 
ــت، بايد بدانند که  بايد بدانند که اهميت واليت تا چه حدي اس
ــند  ــي بزرگان دين مي فرمايند اگر دو نفر در روي زمين باش وقت
ــردي که قبض روح  ــت و آخرين ف ــي از آنها امام و رهبر اس يک
مي شود رهبر است، ديگر چنين مسئله اي را يک امر عادي و نه 

چندان مهم تلقي نمي کنند.
ــعه فرهنگ غدير اقدام  ــترش و توس بايد هرچه مي توانيم بر گس
کنيم و بايد کاري کنيم که جشن غدير در کشورهاي اسالمي به 
ويژه عراق و يمن و بحرين که امروز زيرا آتش بار دشمنان است 
ــن روحيه ساز ملي تبديل شود. بايد صداي شيعيان  به يک جش
با غدير و عاشورا به همه دنيا برسد زيرا دشمنان سعي مي کنند 
که جلوي صداي شيعيان را بگيرند و اگر بتوانيم غدير را نيز مثل 
ــورا و اربعين جهاني کنيم قطعا عاشقان و شيفتگان مکتب  عاش
اهل بيت(ع) چند برابر خواهند شد. بايد کاري کنيم که در غدير 
ــوري که باعث حضور ۲۰ ميليوني مردم در اربعين  نيز چنين ش
ــيني مي شود در مردم ايجاد شود. بايد مردم مصر و بحرين  حس
که شيفته اهل بيت(ع) هستند و گرفتار حکومت جور شده اند را 
از مظلوميت رهايي دهيم و بايد اين قلب هاي نوراني را در جريان 
ــيع قرار دهيم. تمام  ــد معنوي و اتصال به فرهنگ واحد تش رش
تحوالت امروز منطقه را زمينه ساز ظهور امام زمان(عج) دانست.

آيت اهللا العظمي نوري همداني:
فرهنگ غدير همانند عاشورا 

و اربعين، جهاني شود

ــت. در قرآن  ــت. زيارت نامه خوان خداس زيارت ارتباط با روح اس
مي خوانيم: «َسالٌم َعلى  ُنوٍح ِفي اْلعاَلميَن» (صافات/٧٩) بحث من به 
مناسبت اربعين امام حسين(ع) است. اربعين امام حسين(ع) روز زيارت 
است. جابر آن پيرمرد صحابي است كه چشم نداشت و پير بود. يكي از 
ــت و با مشكالتي خودش را به قبر امام حسين(ع)  همراهانش را برداش
ِ» اين سالم چيست؟ ما حق  َالُم َعَلْيَك َيا أَبَا َعْبِد اهللاَّ رساند و  گفت «السَّ
داريم كه سر قبر پدرمان برويم و بگوييم: السالم عليك پدر جان! «َسالٌم 
ــى  َو هاُروَن»(صافات/١٢٠)  ــالٌم َعلى  ُموس َعلى  ُنوٍح ِفي اْلعاَلميَن»، «َس
ــالٌم َعلى  إِْبراهيَم» (صافات/١٠٩) پس سالم كردن به افرادي كه از  «َس
دنيا رفتند، اشكال ندارد. چون  جسمش از دنيا رفته، ولي روحش زنده 
است. اين  درباره خوب ها بود. روح بدها هم زنده است. در جنگ بدر كفار 
ــعور داشت و در  ــعودي ش را در چاهي به نام چاه بدر انداختند. كاش س
محل جنگ بدر يا منطقه احد را پادگان نظامي قرار مي داد. اگر سعودي 

اين مقدار شعور داشت كه هرجا رسول اهللا جنگيده است، 
ــالم زنده  ــا را مقر پادگانش مي كرد، تاريخ اس آنج

مي شد. وقتي كفار را در چاه ريختند. پيغمبر  
ــر چاه آمد و با كفار حرف زد. گفتند:  س

ــول اهللا! با مرده حرف مي زني؟  يا رس
فرمود: شما از آنها شنواتر نيستيد. 

ــنوند، همينطور  اينها  هم مي ش
ــنويد. اموات به  ــما مي ش كه ش
خصوص در شب جمعه منتظر 
كار  بچه هايشان  كه  ــتند  هس
ــري انجام دهند. البته كار  خي
ــت كه  ــر به اين معنا نيس خي
يك جعبه خرما بگيريم و كنار 
جاده بايستيم و به مردم خرما 
ــا در روايات آمده  بدهيم. خرم

است، اما نه براي اموات. گفتند: 
ــد و به پيامبر گفت: يا  يك نفر آم

ــول اهللا! من دوست دارم افطاري  رس
ــدارم. فرمود: «ولو  ــا چيزي ن بدهم. ام

بتمره» خرما بگير و افطاري بده. كسي كه 
ــه اش چهل ميليون ارزش دارد، نبايد خرما  خان

ــز دوچرخه فرق مي كند. ولي  بدهد. ترمز قطار با ترم
ــالم كردن، ادب كردن و خدمت كردن  در عين حال هديه دادن، س
مقدم بر زيارت است. در زيارت به بايد چند نكته توجه داشته باشيم.

متوكل عباسي هفده مرتبه قبر امام حسين(ع) را خراب كرد. گفتند: چرا 
قبر امام حسين را خراب مي كني؟ گفت: مردم به آنجا مي روند و انقالبي 
مي شوند. آدم هاي بي تفاوت بايد ببينند كه امام حسين قطعه قطعه شد، 
ــا با حكومت بيعت نكرد. يعني تو هم بيعت نكن. مقاومت كن. تو كه  ام
ــين عزيزتر نيستي. حسين تكه تكه شد، اما به طاغوت زمان بله  از حس

نگفت. پس تو هم مقاومت كن. زيارت امام حسين سازنده است.
ــت. پيامبر  ــكل اس ــارت در زنده بودن و مردن يك ش ــن كه زي اول اي
يعًا َيْوَم  ــفِ صلي اهللا عليه و آله فرمود: «َمْن َزاَرِني َحّيًا َأْو َميِّتًا ُكْنُت َلُه َش
اْلِقَياَمِة»(قرب اإلسناد، ص ٣١)؛ رسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود: هر 
كس من را زيارت كند، چه زنده باشم، چه از دنيا رفته باشم، من شفيع 
ــتم. روز قيامت او را شفاعت مي كنم. البته بايد معناي شفاعت را  او هس
ــفاعت به معني جفت شدن است.  ــفع» به معني جفت و ش بگويم. «ش
ــم در كنار آن  ــزي دارد و يك چيزي ه ــفاعت كردن يعني فرد چي ش
ــي كه صدهزارتومان دارد و به بازار مي رود و  ــود. مثل كس اضافه مي ش
ــت هزارتوماني مي خرد. يعني يك مقدار با توجه  يك جنس صدو بيس
ــيه مي دهند. شفاعت يعني مريض يك نفسي  به اعتبار پولش به او نس
ــول به او مي زند. پس بايد خودش  ــك هم مي آيد و دو تا آمپ دارد. پزش
يك نفسي داشته باشد. اين معناي شفاعت است. شفاعت به معني اين 
است كه به كسي كه در راه است كمك مي كنند. پول دارد، يك مقدار 
هم روي پولش مي گذارند. زيارت، عهِد امام به گردن مردم است. يعني 
ــالم فرمود: «ِإنَّ لُِكلِّ إَِماٍم  ــتيم. امام رضا عليه الس ما به امام بدهكار هس
َعْهدًا ِفي ُعُنِق َأْولَِيائِِه َو ِشيَعِتِه َو ِإنَّ ِمْن َتَماِم اْلَوَفاِء بِاْلَعْهِد َو ُحْسِن اْألََداِء 
ِزَياَرَة ُقُبوِرِهْم َفَمْن َزاَرُهْم َرْغَبًة ِفي ِزَياَرِتِهْم َو َتْصِديقًا ِبَما َرِغُبوا ِفيِه َكاَن 
ُتُهْم ُشَفَعاَءُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة»(كافي، ج ٤، ص ٥٦٧)؛ هر امامي به گردن  أَِئمَّ
مردم حق دارد و كسي كه مي خواهد به عهدش وفا كند بايد امامش را 
زيارت كند. از بهترين جوايز، زيارت است. مثال  اگر قبول شدي تو را به 
زيارت مي برم. بهترين هديه كتاب و زيارت است. در بين زيارت ها زيارت 
امام حسين از همه مهمتر است. امام كاظم فرمود: «َمْن َلْم َيْسَتِطْع َأْن 
ــيَعِتَنا َو َمْن َلْم َيْسَتِطْع َأْن َيُزوَر ُقُبوَرنَا َفْلَيُزْر ُقُبوَر  َيِصَلَنا َفْلَيِصْل ُفَقَراَء ِش
ُصَلَحاِء ِإْخَوانَِنا»(كافي، ج ٤، ص ٥٩) اگر كسي نمي تواند ما را زيارت كند، 
ــت كه ائمه را  به زيارت افراد صالح برود. زيارت افراد صالح مثل اين اس
زيارت كرده است. امام كاظم فرمود: هر كس مشكل مؤمني را حل كند، 
انگار مشكل رسول اهللا را حل كرده است. براي نمونه كسي در اداره به ما 
مراجعه مي كند، اگر مشكل او را حل كنيم، گويي مشكل رسول خدا را 
حل كرده ايم. جابر پيرمرد نابينايي از اولياء خدا بود. او رزمنده بود و در 
جبهه ها شركت مي كرد. جابر سابقه بسيار درخشاني دارد. زيارت جابر 
در زمان بني اميه، زماني كه يزيد زنده بود نقش بسياري داشت. اين مثل 

«مرگ بر شاهي» است كه باعث پيروزي انقالب شد. اينها مهم است.

ارزش زيارت اربعين امام حسين
كنيد. ما در عمرمان يك ركعت با توجه نماز نخوانديم. اما ايشان صدهزار 
ركعت نماز با توجه خواند. يعني ما فقط در نماز خواندن يك صدهزارم 
ايشان هستيم. حاال در كارهاي ديگر كه اصًال حساب نمي شويم. «َأْشَهُد 
َالَة»(كافي، ج ٤، ص ٥٧٠) امام رضا داشت مي نوشت.  أنََّك َقْد َأَقْمَت الصَّ
ــت قضاوت  ــنيد، قلم را انداخت. اميرالمؤمنين داش صداي اذان را كه ش

مي كرد و در مسجد كوفه نشسته بود. دو نفر با هم دعوا داشتند.
ــنيد، بلند شد  حرف هاي اين دو نفر را گوش مي داد. تا صداي اذان را ش
و رفت. زيارت يعني ناقص در مقابل كامل برود. انسان كامل يك لحظه 
ــت  و من كل عمرم غافل بودم. كامل همه  از عمرش را غافل نبوده اس
ــت و من چيزي نمي دانم. او زير بار طاغوت نرفت. اما من  چيز مي دانس
به خاطر يك سوري كه به من مي دهند از هر كسي تملق مي كنم. اين 
ــت. اينطور نيست كه آدم به زيارت برود و ضريح را  نقش اول زيارت اس
ببوسد. يك مقدار به لوسترها نگاه كند و صلوات ختم كند و بيرون بيايد. 
حديث داريم هر كس مي خواهد ببيند كه زيارتش قبول شد يا نه، ببيند 
ــث داريم اگر به زيارت برويم و  ــد يا نه؟ حدي كه بعد از زيارت عوض ش
تغيير نكنيم، معلوم مي شود كه زيارت ما قبول نشده است. زيارت يعني 
ــد كند. اين درس اول زيارت  ــان ببيند كه مي تواند تا بي نهايت رش انس
است. مي گويند وقتي به زيارت مي روي، وضو بگير. رفتن به زيارت اولياء 
خدا مثل رفتن به زيارت خدا است. در روايت داريم كه مي گويد: «اللَُّهمَّ 
َفَتَقبَّْل َسْعِيي إَِلْيَك َو َتَضرُِّعي َبْيَن َيَدْيَك» (بحاراألنوار، ج ٩٧، ص ٢٨١) 
در زيارت اميرالمؤمنين داريم كه وقتي به در حرم حضرت اميرالمؤمنين 
ــْعِيي إَِلْيَك». «َسْعِيي  ــيدي، اين دعا را بخوان. بگو: خدايا «َتَقبَّْل َس رس
ــت. «سعيي الي اميرالمؤمنين» من تالش كردم كه به قبر  إَِلْيَك» نيس
اميرالمؤمنين بيايم. به سمت تو و به سمت علي تالش كرديم. تالش به 
ــت. «َتَقبَّْل َسْعِيي إَِلْيَك َو َتَضرُِّعي  سمت علي، تالش به سمت خدا اس

َبْيَن َيَدْيَك» زيارت بايد با معرفت باشد. امام شناسي خيلي مهم است.
ــت. تمام  ــكن اس ــاك و مس ما فكر مي كنيم كه دنيا فقط خوراك، پوش
كارهاي ما زير نظر است. حديث داريم كه هر هفته كارهاي ما را خدمت 
امام زمان عرضه مي كنند. امام از ريز و درشت كار ما خبردارد. در زمان 
ــان ضد واليت فقيه و با امام كاظم(ع)بد  امام کاظم (ع)يكي از افراد ايش
بود. روزي برادرش خدمت امام آمد. امام فرمود: چرا برادر شما سراغ ما 
ــما ميانه خوبي ندارد. گفت: ايشان احتياط  نمي آيد؟ نگفت: برادرم با ش
مي كند. اهل تقوا است. در خانه نشسته است و مشغول دعا و ذكر است، 
گوشه گير و منزوي شده و از سياست كنار كشيده است. امام فرمود:  به 
او بگو: اگر تقوا داشتي، در فالن تاريخ كه به فالن كوچه رفتي و در زدي 
و زن صاحبخانه در را باز کرد نبايد رو به سينه اين خانم دست دراز كني. 
تقوايت فقط براي اين است كه به خانه امام كاظم نيايي. آنجا بايد تقوا 
داشتي. آن فرد آمد و به برادرش گفت: دروغ گفتم. آقا فهميد. گفتم: آقا 
ــد كه ما هم مثل شما ديوار  از كجا مي فهميد؟ امام فرمود: اگر قرار باش
ــما چه فرقي داريم؟ فرق اولياء خدا  جلوي فهم مان را بگيرد، پس با ش
اين است كه روحشان از كار ما مطلع مي شود. امام به معني زيارت است. 
گاهي امامان معجزه نشان مي دهند تا بگويند: ما به يك قدرتي متصل 
ــت كه همه مشكالت را از راه هاي  ــتيم. اما معناي اين كار اين نيس هس
ــي اش را طي كند. زيارت،  ــير طبيع معجزه حل كنند. زندگي بايد مس
ــل است. عشق به امام است. زيارت، شمردن فضايل امام و مقايسه  توس
ارزش هاي امام با ضد ارزش هايي است كه خود درست كرده ايم. زيارت 
ــت. چون پيغمبر فرمود: من از  ــان و قدرداني از زحمات پيغمبر اس پيم
شما هيچ چيز جز محبت نمي خواهم. مفتي مكه، آن كوردل و كورظاهر 
كه هم ظاهرش كوراست و هم دل كور دارد؛ در روزنامه ها نوشته است 
ــورا جشن بگيريد. شما اينقدر كينه داريد كه قبر امام  كه روز عاش
حسن را خراب مي كنيد. شما مي دانيد كه پنج نفري كه 
ــر عباي پيامبر رفتند؛ اميرالمؤمنين(ع)، فاطمه  زي
ــن(ع)، امام حسين(ع) و  زهرا(س)، امام حس
پيامبر(ص) پنج تن آل عبا هستند. پيغمبر 
ــد و در خانه اش دفن شد.  ــييع نش تش
ــرت زهرا(س) را  اميرالمؤمنين وحض
مخفيانه دفن كردند. امام حسين(ع) 
ــن  ــن نكردند. فقط امام حس را دف
ــييع كردند كه آن هم به  (ع)را تش
ــل  جنازه اش تير زدند. اينها از نس
ــه حاال  ــتند ك ــي هس همان كس
ــد. خدا را  ــن بگيري مي گويد: جش
ــين (ع)را دوست  شكر كه ما حس
ــراي او احترام  ــم وتا اربعين ب داري
قائل هستيم. در ايران در ماه محرم 
و صفر عروسي برگزار نمي شود. گرچه 
عروسي حرام نيست، اما به احترام خون 
ــزرگان، دو ماه  محرم  ــاي مقدس اين ب ه
وصفر تمام تاالرهاي عروسي بسته هستند. بايد 
براي كسي كه براي اسالم سوخت يك مقدار ادب 
داشته باشيم. خدايا بر عذاب كساني كه خط اهل بيت(ع) 
ــت زنده هاي آنها را قطع كن.  را در طول تاريخ كور كردند، بيفزا. دس
خدايا تمام مريض هاي ما را شفا مرحمت بفرما. هرچه بر عمر ما اضافه 
ــي، بر ايمان و علم و عمل و اخالص و عمق و بركت كار ما بيفزا.  مي كن
رهبر ما، امت ما، نسل و ناموس ما، دين و عقائد و افكار ما، مرز و بوم ما 

را حفظ بفرما.  «والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته»

 ١. ارزش زيارت اربعين امام حسين عليه السالم، سخنراني حجة االسالم والمسلمين 
محسن قرائتي، (تاريخ پخش: ٧٤/٤/٢٩).

ــان  ــان ناقص در مقابل يك انس ــت كه يك انس زيارت به معني اين اس
ــما در مقابل  كامل مي رود. زيارت يعني مقابل آينه برو. چطور وقتي ش
آينه مي ايستي خودت را مرتب مي كني. لباست درست مي كني. زيارت 

هم همين است
زيارت امام حسين سازنده است. به همين خاطر مامون مي گفت:. من پول 
مي دهم مسجد بسازيد ، چون در مسجد مردم چرت مي زنند. اما سر قبر 
شهيد بيدار مي شوند. زيارت نقش بسيار مهمي دارد. بچه هاي خود را به 
زيارت بفرستيد. اينكه پدري  فرزندش را به زيارت بفرستد، بهتر از اين 
است كه خودش به زيارت برود. زيارتي مفيد است كه در آن برنامه ريزي 
ــفانه ما براي زيارتهايمان برنامه نداريم. يعني  وجود داشته باشد. متأس
ــهد مي روند، برنامه ريزي  كنند. اينكه در  براي ميليون ها آدم كه به مش
كجا جمع شوند، دخترها كجا بروند، پسرها كجا بروند، چطور امام رضا را 
به بچه ها معرفي كنيم؟ رييس قطار و هواپيما سعي كنند جزوهايي تهيه 
كنند و در آن درباره  امام رضا(ع) بنويسند تا هر كس كه با 
ــنا نيست، از اين جزوه استفاده كند. در  امام رضا آش
اين جزوه كمي درباره امام رضا و تاريخ زندگي 

كمي هم  ــان،  ايش
ــافر و آداب زيارت  ــاره نماز مس درب

ــز ديدني  ــر هم مراك ــد. در آخ بنويس
ــد. اروپايي ها براي  ــهد را معرفي كنن مش

ــد مي كنند، وقت  ــكالتي كه تولي آدامس يا ش
مي گذارند تا با چيزهاي مبتذل حواس بچه هاي ما را 

درگير كنند. اما ما حاضر نيستيم كه از امام رضا براي مردم بگوييم. 
بايد تا مي توانيم تبليغات سازنده كنيم. زيارت نقش سازنده و مهمي دارد. 
ــتفاده نشد. از تابستان و  ــاجد ما خوب اس ما از مراكز ديني مان ، از مس

اردوهاي ما خوب استفاده نشد. نقش زيارت چيست؟
زيارت به معني اين است كه يك انسان ناقص در مقابل يك انسان كامل 
مي رود. زيارت يعني در مقابل آينه برو. حديث داريم كه پيامبر(ص) وقتي 
مي خواستند بيرون بروند، حتمًا عمامه خود را در آينه درست مي كرد. 
ــت مي كرد. عايشه گفت:  ــد، در آب درس اگر يك موقع آينه پيدا نمي ش

يا رسول اهللا! تو هم خود 
را مرتب مي كني؟ ايشان 
ــلمان وقتي از  گفت: مس
ــرون مي رود بايد  خانه بي
ــب كند.  ــودش را مرت خ
مستحب است كه انسان 
ــت كند.  ــودش را زين خ
حضرت يك كسي را ديد 
ــانه  كه موهاي خود را ش
ــود: اگر  ــرده بود. فرم نك
ــداري، آن را كوتاه  حال ن
كن. اگر موهايت را بلند 
مي كني، آن را شانه كن. 
وقتي بدن مقدس پيغمبر 
را بلند كردند، ديدند كه 
چوب  ايشان  متكاي  زير 
ــانه است.  ــواك و ش مس
ــن كه  ــي اي ــارت يعن زي
ــان كامل  ــل انس در مقاب
بايست. حاال انسان كامل 
ــام پنجاه  ــي چه؟ ام يعن
ــود. پنجاه  ــال زنده ب س
ــود هجده  ــال،  مي ش س
ــت و پنجاه  هزار و دويس
ــده هزار و  ــن هج روز. اي
دويست و پنجاه روز را در 
تعداد ركعات نماز ضرب 

حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتي

امام رضا(ع) فرمود: هر امامى به گردن مردم 
حق دارد و كسى كه مى خواهد به عهدش وفا 

كند بايد امامش را زيارت كند. از بهترين جوايز، 
زيارت است. مثال  اگر قبول شدى تو را به 
زيارت مى برم. بهترين هديه كتاب و زيارت 

است. در بين زيارت ها زيارت امام 
حسين از همه مهمتر است.

كه هم ظاهرش كوراست و هم
ــورا جشن بگي كه روز عاش
حسن را خراب م
عباي ــر زي

زهرا(س
پيا

اينطور نيست كه آدم به زيارت برود 
و ضريح را ببوسد. يك مقدار به لوسترها 

نگاه كند و صلوات ختم كند و بيرون بيايد. 
حديث داريم هر كس مي خواهد ببيند كه 

زيارتش قبول شد يا نه، ببيند كه بعد از زيارت 
عوض شد يا نه؟ حديث داريم اگر به زيارت 
برويم و تغيير نكنيم، معلوم مي شود كه زيارت 
ما قبول نشده است. زيارت يعني انسان ببيند 

كه مي تواند تا بي نهايت رشد كند.
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