
تأسيس كميته اربعين در حوزه
 با هدف ساماندهي روحانيون و طالب 
داوطلـــــب اعزامي به مراسم اربعين 
 و  ايجاد تسهيالت  براي اين سفر است

انسجام بخشي و يك پارچه سازي
 طرح هاي قرآني كشور جهت اجرا 

در مراسم اربعين حسيني

احترام به سنت هاي مردم عراق
 در سفر اربعين مدنظر زائران باشد

مراسم اربعين خطر َتكفيرها را
 از عتبات عاليات دفع كرد

برگزاري سوگواره عبرات ويژه حوزويان

توافق با مرزباني عراق
 براي تسهيل تردد زائران اربعين

در اربعين امسال فعاليت هاي قراني
 پررنگ تر از  از سال هاي گذشته

 خواهد بود

آماده سازي نرم افزار روايت گري حماسه 
عاشورا به زبان انگليسي براي اجراي در 

مراسم اربعين حسيني

ــالم، بر محور توجه  ــاس تربيت معنوي دين مبين اس اس
ــارت اولياء خدا  ــت و اين مهم در زي ــاد پروردگار اس و ي
حادث مي شود؛ چرا که ائمه معصوم عليهم السالم، مقرب درگاه 
ــروردگار را در اوج متعالي اش  ــوت بندگي پ ــد و کس پروردگارن
دارند. اگر اسوه و الگوي ما هستند، براي آن است كه در «تقوا» 
ــخن و عملشان،  ــرآمد اهل روزگارند. اگر س و «طاعت» خدا، س
ــت كه «حجت»هاي  ــت، ازآن روس ــند و مالك اس براي ما س
ــد. اگر نزد خداوند، مقام و مرتبه اي واال دارند، رازش در  خداين
ــتدام و عاشقانه آنان با پروردگار است. و اين  ارتباط عميق، مس
ــت که حضرت سيدالشهدا عليه السالم را برآن داشت  رازي اس
تا از دشمنان خود براي يک شب استمرار اين ارتباط معنوي و 
بندگي مهلت درخواست نمايد. از اين رو ، شيعيان نيز با پيروي 
ــال بندگي حق  ــک به آنها به دنب ــيره اين بزرگان و تمس از س
ــتند و زيارت يکي از راه هاي نزديک شدن به خدا و طريق  هس

الي اهللا است.
به طور کلي زيارت، يكي از مهم ترين آموزه هاي معنوي اسالم 
است كه در فرهنگ تشيع، جلوه اي خاص يافته و ابعاد فرهنگي، 
ــت. زيارت،  ــي و حتي اقتصادي پيدا كرده اس اجتماعي، سياس
ــگاه اولياي خدا كه سر منشأ  ــت در پيش ــقانه اس مالقاتي عاش
ــياري، هم براي فرد زائر و هم براي جامعه  خيرات و بركات بس
است. زيارت، سفري آگاهانه و مشتاقانه است كه از آرزويي قلبي 
ــود و سرانجام، به كنار ضريح اولياء اهللا مي رسد و در  آغاز مي ش
ــلوكي معنوي براي زائر پديد مي آيد.(باقريان  اين راه، سير و س
موحد،٨٧) و اما زيارت اربعين فارغ از آن که جزئي از عالمت هاي 
مؤمن به حساب مي آيد، پيام روشني براي طاغوتيان عالم است، 
ــود و زائران را به  ــر ظالمان بلند مي ش ــت که بر س فريادي اس
سوي زيارت کربال، براي تجديد بيعت با امامشان بر مي انگيزد؛  
و ندايي براي منکران است. زيارتي است که طي کردن مسير در 
آن موضوعيت دارد. اگرچه ويژگي هاي خاص و انحصاري زيارت 
حضرت سيدالشهداء عليه السالم فراوان اند، لکن در مورد اربعين 
ــده از معصومين عليهم السالم گرفته تا بيان و  از روايات نقل ش
ــيره عملي علما و مراجع بزرگ اسالم، همه و همه حکايت از  س
توجه به يک مفهوم اساسي دارد و آن هم ايثار و گذشتن از خود 
ــته هايش که گران بهاترين  ــت. امام حسين (ع) از همه داش اس
داشته هاي خلقت نيز بود، گذشت تا در امواج رضايت معبودش 
ــاهده  ــت که مش ــد. در راه زيارت چنين فردي اس غوطه ور باش
مي کنيم که همگان در حال ممارست از خود گذشتن اند. برخي 
از مال خود گذشته اند و برخي از جان. زيارت اربعين بيانگر اين 
مطلب است که ما تمّسک به باب حسين(ع) را تا ظهور حضرت 
ــت نمي دهيم. كربال، همه چيز ماست، چون  مهدي (عج) از دس
اساس دين ما را حفظ كرد. پس، حق است که هر سال و بلکه 
هر روز ياد او در جان ها زنده شود و چشم ها به جاي اشک خون 
بگريند، که خود فرمود: (أنَا َقتيُل الَعَبرات، ما ُذِکرُت ِعنَد ُمؤمٍن 
إّال َو َدَمَعْت َعيناُه؛ من کشته اشکهايم، هيچ مؤمني مرا ياد نمي 

کند، مگر آنکه چشمانش اشک مي ريزد).
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ھداشنت خون شھید، از خود  گاھی ر و زمحت زن ن
ب کربی(س) شھادت کمرت نیست. ر چندین ساله ی ز
 از این قبیل است.
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ــاني االربعين،   نماينده ولي فقيه  به گزارش پايگاه اطالع رس
در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايراني در  جمع  ائمه 
جماعات مساجد اصفهان   گفت؛  در مراسم و حرکت بزرگ اربعين  

ما شاهد خلق شگفتي ها و زيبايي هاي زيادي هستيم.
ــت، سخاوت و محبت را مي بينم که مردم  جلوه هايي از ايثار، گذش
ــه دارايي اش را   ــارها، هم ــکالت و تنگنا ها و  فش عراق با همه مش
خالصانه و کريمانه تقديم زائران مي کنند  و مرداني را مي بينم که 
به مداوای پاهاي تاول زده زائران مي نشينند و بر پاي زائران حضرت 
سيدالشهدا  عليه السالم بوسه مي زنند،  حجه االسالم و المسلمين 
ــروز اربعين ديگر يک اجتماع  ــگر در ادامه بيان کرد،  ام قاضي عس
شيعي نيست. بلکه در آن اهل سنت  و حتي پيروان اديان ديگر نيز 
شرکت مي کنند،  اين حرکت بزرگ  يک اجتماع  جهاني است که 
از  آسيا و اروپا و آفريقا در آن شرکت دارند. ايشان  در ادامه گفتند:  
ــت تا از رهگذر آن زائران با دين و اولياي الهي  زيارت يک فرصت اس

پيوند بخورند و معرفت و شناخت به دين  و خود   پيدا کنند،
ــاع علما و ايمه  ــج و زيارت که اجتم ــي فقيه در امور ح ــده ول نماين
ــاجد اصفهان که به مناسبت هفته جهاني بزرگداشت  جماعات مس
مسجد و گردهمايي  ياوران معنوي اربعين با حضور نماينده ولي فقيه 
در استان اصفهان و نشست  تشکيل شده بود سخن مي گفت،  افزود، 
ــتن نيست، زيارت بايد به کسب معرفت  زيارت صرف حاجت خواس
ــود  و راه وصول به آن را تبيين درست  پيام ها  ــناخت منجر ش و ش
ــوي علما و روحانيون  ــالمي در فرهنگ زيارت از س و اموزه هاي اس

دانست.
ــده در باب  زيارت   وي مضامين بلند زيارت نامه ها و  روايت وارد ش
ــازي زيارت صحيح و موثر    ــرمايه هاي اساسي براي فرهنگ س را س
ــترده و متنوع کميته فرهنگي  ــمرد  از اقدام هاي وسيع و گس بر ش
ــتر و موثرتر  علما  ــتار  ايفاي نقش بيش در  اربعين خبر داد  و خواس
ــازي  در اريعين  ــون و ائمه جماعت و جمعه در فرهنگ س و روحاني
ــد، حجه االسالم و المسلمين قاضي عسگر از تالش آيه  و زيارت ش
ــريف استان اصفهان در  اهللا طباطبايي امام جمعه اصفهان و مردم ش

خدمات رساني به زايران اربعين تقدير کردند.

استاندار تهران گفت: رخدادهاي فرهنگي-معنوي راهپيمايي اربعين 
ــتيباني هاي مقام معظم رهبري و دولت،شرايط  ــيني با پش حس

منحصر بفردي در انتقال مناسب پيام جهاني عاشورا فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، سيدحسين هاشمي در جلسه ستاد 
اربعين استان تهران گفت: رخدادهاي فرهنگي-معنوي راهپيمايي اربعين 
حسيني با پشتيباني هاي مقام معظم رهبري و دولت شرايط منحصر 

بفردي در انتقال مناسب پيام جهاني عاشورا فراهم کرده است.
وي افزود:تالش هاي انجام شده در برنامه ريزي هاي منسجم و آمادگي 
ها و هماهنگي ها به منظور انتفاع بيشتر از راهپيمايي اربعين، در قالب 

ستاد اربعين استان و کميته هاي تخصصي آن است.
ــيم کار کميته هاي شکل گرفته در  ــت، در اين جلسه تقس گفتني اس
برگزاري راهپيمايي اربعين انجام و در مورد آمادگي هاي تهيه مواد غذايي 

براي زائران تصميم گيري شد.

ــاس تصميم گيري ستاد ، در برگزاري راهپيمايي امسال استاندار  براس
ــتاد مرکزي اربعين استان،محمدامامي امين  تهران به عنوان رييس س
ــتاد،نعمت اهللا ترکي رييس کميته طرح و برنامه،مجيد مومني  دبير س
رييس کميته اجرايي و نماينده ستاد در نجف اشرف،علي فاضلي رييس 
کميته پشتيباني،مس فروش جانشين کميته پشتيباني،محسن سميعي 
جانشين کميته امنيتي ،مسعود اسماعيل بيگي رييس کميته جذب 
ــو رييس کميته جذب و اعزام  ــارکت هاي مردمي و صفرعلي براتل مش

انتخاب شدند.

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسگر نماينده ولى  فقيه در امور حج و زيارت :
در حركت بزرگ اربعين

 با شگفتي ها و زيبايي هاي زيادي مواجه ايم

سيد حسين هاشمى رئيس ستاد اربعين استان تهران:

راهپيمايي اربعين حسيني، شرايط منحصر به فردي 
در انتقال پيام عاشورا فراهم كرده است

آيت اهللا سليماني
 نماينده ولي فقيه و امام جمعه
 استان سيستان و بلوچستان:
اربعين، طليعه ظهور
 حضرت بقيه اهللا(عج) است

آيت اهللا ناصري نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد: 
نكته به ياد ماندني سفر زيارتي اربعين، 
سخاوت و كرامت بي نظير مردم عراق 
در پذيرايي از زائران است

آيت اهللا جعفري نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمان:
مردم عراق بدون هيچ چشم داشتي
 به زائران حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) 
خدمت مي كنند

ــي اربعين حسيني در گردهمايي  رئيس کميته فرهنگي و آموزش
ــال روز  وفات عالمه مجلسي  ــاجد اصفهان در س ائمه جماعات مس
ــت هفته حج با اشاره به سياست هاي فرهنگي در اربعين۹۵ و بزرگ داش

ــازي و ايجاد گفتمان اربعين دو رويكرد محوري در  اعالم کرد فرهنگ س
ــد. وي ضمن  برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي فرهنگي و تبليغي مي باش
ــازي زيارت مطابق با ارزش هاي اسالمي، نقش  تبيين ضرورت فرهنگ س
ــت و بر رعايت قوانين و مقررات  ــته دانس ائمه جمعه و جماعات را برجس
دولت هاي ايران و عراق در سفر اربعين از سوي زائران و لزوم برنامه ريزي 
براي سفري کوتاه و گروهي و اهتمام به آداب سفر و زيارت، تأکيد نمود. 

ــان رسالت اصلي  نقش آفرينان اين عرصه را توجه ويژه به اقامه نماز  ايش
ــت و خاطر  ــاز اول وقت، انس با قرآن و نيايش و دعا دانس ــت و نم جماع
نشان کرد، معرفت افزايي زائران،  با تبيين هاي درست از سوي پايگاه هاي 
مقدس و مورد اعتماد مردم يعني مساجد و ائمه جمعه و جماعات ميسور 
ــد. حجت السالم احمدي ظرفيت عظيم شبکه ارزشمند مساجد  مي باش
ــاختن و تأمين  و مصالهاي جمعه و هيئت هاي مذهبي را براي پايدار س
ــته و اين مهم را از برنامه هاي  صيانت از اين حرکت عظيم ضرروي دانس
ــي در گسترش آموزش هاي عمومي و  راهبردي کميته فرهنگي و آموزش
ــازي  ذکر کرد که در قالب طرح ياوران معنوي اربعين محقق  فرهنگ س

خواهد شد. 

رئيس كميته فرهنگي-آموزشي اربعين در اصفهان مطرح كرد:
صيانت و پاسداري از آيين بزرگ اربعين، عرصه ايفاي نقش 
ائمه جمعه و جماعات در طرح ياوران معنوي اربعين است

صفحه رسمى كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين حسينى (ع) 
در شبكه اجتماعى اينستاگرام 

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

متنوعي ارائه مي گردد.

https://www.instagram.com/insta.arbaeen 

 تصاوير منتخب

 ويدئو هاي منتخب

 دلنوشته ها و خاطرات

 اشعار و متون ادبي 

 نکات آموزشي و فرهنگي

 اخبار مربوط فعاليت هاي کميته 

ــالمي ايران در  رايزن فرهنگي جمهوري اس
عراق گفت: مراسم اربعين هر سال به بركت 
ــين(ع) برگزار مي شود و پيوند دو  امام حس
ــتني نخواهد بود و  ملت ايران و عراق گسس
استمرار پيوندها ميان  اين دو ملت عميق و 

ريشه دارتر خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمين غالمرضا اباذري،  
با اشاره به اهميت مراسم اربعين گفت: عامل 
ــران و عراق  ــد دهنده مردم اي محوري پيون
ــيني است كه هر  كنگره عظيم اربعين حس

سال برگزار مي شود.
ــالمي ايران  ــي جمهوري اس ــزن فرهنگ راي
ــئول كميته فرهنگي اربعين  در بغداد و مس

ــان و مردم عراق  ــزود: در اربعين مردم ايران ميهم ــيني درعراق اف حس
ميزبان هستند؛ ملت هاي اين دو كشور از نظر فرهنگي خيلي به يكديگر 
نزديك اند؛ هيچ كشوري در دنيا همچون عراق به فرهنگ ايران نزديك 
ــا نزديك ترين فرهنگ به  ــت و براي عراقي ها نيز فرهنگ ايراني ه نيس

آنهاست.
رئيس كميته فرهنگي اربعين حسيني اظهار كرد: اين دو كشور اشتراكات 
فرهنگي فراواني دارند و عامل توسعه اين اشتراكات، وحدت بين دو ملت 

و پيوند ميان خانواده هاي ايراني و عراقي، مراسم اربعين است.

رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در 
ــم هر سال به بركت  عراق گفت: اين مراس
امام حسين(عليه السالم) برگزار مي شود 
ــتني  و پيوند دو ملت ايران و عراق گسس
ــتمرار پيوندها ميان  اين  نخواهد بود و اس

دو ملت عميق و ريشه دارتر خواهد شد.
ــيني  رئيس كميته فرهنگي اربعين حس
ــاره به دستاوردهاي فرهنگي اربعين  با اش
ــي براي هر دو ملت،  گفت: معنويت افزاي
تعميق و گسترش وحدت و تقويت ايمان 
مذهبي و تقويت ارادت به اهل بيت(عليهم 

السالم) از جمله اين دستاوردهاست.
رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در 
عراق افزود: دشمنان و قدرت هاي استكباري تالش هرچه مي كنند، براي 
ايجاد اختالف ميان دو ملت برخي مسائل را ُپررنگ كنند، اما مي بينيم 

مراسم اربعين همه توطئه هاي دشمنان را خنثي مي كند.
ــتگذاري هاي فرهنگي، وحدت آفريني،  ــاره به اينكه در سياس وي با اش
ــتور كار قرار  ــت افزايي و ايجاد علم و آگاهي درباره اربعين در دس معرف
ــت: از دو ملت ايران و عراق تقاضا مي كنيم به آرمان هاي امام  دارد،  گف
حسين(ع) توجه کنند و به اخالق زائر حسيني و اخالق ُخدام حسيني 

پايبند باشند.

مراسم اربعين پيوند ملت هاي ايران و عراق را ناگسستني كرده است
حجت االسالم والمسلمين اباذري رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در عراق

سيد محمدرضا خوشرو

اِنّــي اُحـــامي
اَبَداً َعْن ديني 

شعار اربعني ٩٥
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آيت اهللا العظمى سيستاني (مدظله العالى):

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

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

خود در اين زيارت و در باقي ايام زندگاني الگويي براي ديگران شوند و آنان را به سبب واليت اهل بيت پيامبر (عليهم السالم) و پيروي از سيره و تبليغ رسالت ايشان پاداش خير عطا كند.

ــيد حميد حسيني  ــالم س حجت االس
ــم  ــي كه ايراني ها در مراس گفت: زمان
اربعين حضور نداشتند، داعش در نزديكي هاي 
ــود؛ ورود زائرين ايراني و خير  كربال و بغداد ب
ــه خطر داعش از  ــد ك و بركت آنها موجب ش

عتبات عاليات و حتي بغداد دفع شود.
ــيد حميد  ــلمين س ــالم و المس ــت االس حج
ــه فرهنگي نجف  ــئول مؤسس ــيني، مس حس
ــرف در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطالع  اش
ــاره به نقش مراسم اربعين  ــاني حج با اش رس
ــا تكفيري ها گفت: اربعين از چند  در مقابله ب
ــال پيش رونق خوبي گرفته است و حضور  س
ــد كه  ــم اربعين موجب ش ــا در مراس ايراني ه

داعش كيلومترها عقب نشيني كند.
وي افزود: زماني كه ايراني ها در مراسم اربعين 

حضور نداشتند، داعش در نزديكي هاي كربال 
و  بغداد بود؛ ورود زائرين ايراني و خير و بركت 
ــش از عتبات  ــد كه خطر داع ــا موجب ش آنه

عاليات و حتي بغداد دفع شود.
ــه فرهنگي نجف اشرف اظهار  مسئول مؤسس
ــالص غيرعراقي  که وارد  ــرد: هر  زائر با اخ ك
اين سرزمين شود، خير و بركت دارد، بهترين 
ــخي كه به تكفيري ها مي دهيم اين است  پاس

كه عتبات عاليات از شيعيان جدا نيست.
ــان اينكه  ــا بي ــيني ب ــالم حس ــت االس حج
ــانه هاي وهابي با امكانات  خبرگزاري ها و رس
فراوان عليه تشيع و اهل بيت(عليهم السالم) 
فعاليت مي كنند، گفت: ما در عرصه رسانه اي 
امكانات چندان قوي نداريم، اما مراسم اربعين 
ــانه هاي  ــخ ياوه گويي هاي رس ــت پاس توانس

ــانه اي  وهابي را بدهد و در برابر غول هاي رس
وهابيت اربعين از حقيقت تشيع دفاع كرد.

وي در پايان افزود: مراسم اربعين موجب شده 
ــتگي بيشتري با  تا مردم ايران و عراق همبس

يكديگر داشته باشند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني 
ــالم  ــن» حجت االس «االربعي
ــدي، رييس  ــلمين دکتر احم و المس
ــتاد  ــي  س ــه فرهنگي  آموزش کميت
ــه براي  ــيني ک ــزي اربعين حس مرک
شرکت در جلسه ستاد اربعين استان 
سيستان و بلوچستان سفر کرده است 
با آيه اهللا سليماني، نماينده ولي فقيه 
و امام جمعه زاهدان ديدار و در مورد 

مسائل حماسه اربعين گفتگو کرد.
ــدان با  ــه زاه ــداي ورود ب وي  در ابت
ــاد نمايندگي ولي فقيه  حضور در نه
ــنت استان سيستان و  در امور اهل س

ــليماني نماينده ولي فقيه در امور اهل سنت و  ــتان  با آيه اهللا س بلوچس
ــئول دفتر نمايندگي  امام جمعه زاهدان مالقات کرد.  در اين ديدار مس
بعثه استان و رييس کميته فرهنگي آموزشي اربعين نيز حضور داشتند.

در اين جلسه  حجت االسالم و المسلمين دکتر احمدي رييس کميته 
فرهنگي  آموزشي گزارشي درباره برنامه هاي فرهنگي و آموزشي اربعين 
ــش ائمه جمعه و  ــکر از نق ــيني  ارايه کرد. وي ضمن تقدير و تش حس
ــتار نقش  ــازي زيارت اربعين، خواس ــات در آموزش و فرهنگ س جماع
ــه جاويد اربعين با  ــتر علما و روحانيان در صيانت از حماس آفريني بيش

تقويت بنيان هاي معنوي و اخالقي جوامع اسالمي شد.
ــتان نيز ضمن خير مقدم به رئيس  ــتان سيس  نماينده ولي فقيه در اس
ــات و اقدامات خوب  کميته  ــي اربعين از زحم کميته فرهنگي  آموزش
ــکر کر. و گفت: اربعين موضوعي مهم براي ماست  فرهنگي تقدير و تش
ــت که اربعين طليعه ظهور حضرت بقيه اهللا است،   و در روايت آمده اس
چنانچه از پنج خطاب حضرت حجت عليه السالم، سه خطاب  به نهضت  

حضرت سيدالشهدا عليه السالم برمي گردد.
ايشان با تقدير از نقش آفريني خوب مسئوالن 
ــتان  ــان در اربعين ۹۴،  گفت: در اس و جوان
ــه ظرفيت و حوزه   سيستان و بلوچستان س
ــم که بايد در برنامه ريزي هاي اربعين به  داري
آن توجه شود.  شيعيان، اهل سنت و زائران 
ــه ظرفيت مهم اربعين در اين  پاکستاني س

استان هستند.
ــتاقانه هزاران زائر شيعه،  عالوه بر حضور مش
ــنت نيز جمع  ــان مردم متدين اهل س از مي
ــم  ــادي عالقه مند به حضور در اين مراس زي
بزرگ و معنوي هستند، که بايد از اين عاليق 

خالصانه استقبال کرد.
ــق و شور و  ــتاني که با عش امام جمعه زاهدان ورود دهها هزار زائر پاکس
ارادت خاصي براي شرکت در مراسم اربعين به خاک جمهوري اسالمي 
ايران وارد مي شوند را صحنه اي زيبا و وصف نشدني ازنمايش مودت به 
ــالم دانست و گفت در سال گذشته مردم استان به  اهل بيت عليهم الس
ويژه جوانان، فعاالنه در استقبال و اسکان و پذيرايي اين زايران فداکاري 
کردند. امسال  با پيش بيني افزايش اين زائران ستاد بايد در طول مسير، 

از ورود به ايران تا مرز خروجي پشتيباني و حمايت کند.
وي در ادامه گفت: زائران پاکستاني با نهايت شيدايي و دلدادگي به اهل 
ــور ما مي شوند تا با زيارت  ــالم و ارادت خاصي وارد کش بيت عليهم الس
ــالم و ساير بقاع متبرک، در مراسم  عتبه مقدس حضرت رضا عليه الس
ــرکت کنند، شايسته است مسوالن  ــيني ش جهاني و بزرگ اربعين حس
ــراهاي آبرومند، همچنين تدارک امکانات مناسب  ــيس زائرس براي تاس
براي ارايه تسهيالت در ورودشان به بخش هاي مختلف مرزي جديت به 

خرج داده و عمال  اقدام کنند.

ــه  کميت ــئول  مس
فرهنگي و آموزشي 
ــزي اربعين با  ــتاد مرک س
ــاره به اينکه مشارکت  اش
مراسم  برگزاري  در  مردم 
ــش  افزاي ــد  باي ــن  اربعي
ــد، از توزيع بيش از ۲  ياب
ادعيه  کتب  جلد  ميليون 
ــال گذشته  در اربعين س

خبر داد. 
حميد  ــالم  االس ــت   حج
ــه ستاد  احمدي در جلس
اربعين استان يزد با اشاره 
ــتاد  ــکيل س به اينکه تش
مرکزي اربعين به دستور 
مقام معظم رهبري انجام 
ــد تا خدمات بهتري به  ش
ــت:  زوار دهد، اظهار داش

ــرايطي که پس از حادثه منا پيش  به دليل ش
ــتاد  ــت رئيس جمهور اين س آمد، به درخواس
ــل و در کمترين وقت  ــور منتق به وزارت کش
ــه  ــد و آن حماس هماهنگي هاي الزم انجام ش

بزرگ سال گذشته در اربعين رخ داد.
مسئول کميته فرهنگي  آموزشي ستاد مرکزي 
اربعين خاطرنشان کرد: سال گذشته در وزارت 
کشور، يازده کميته تخصصي ايجاد شده بود و 
امسال اين ستاد با ١٣ کميته فعاليت مي کند.

وي ادامه داد: بعد از اربعين سال ٩٤ بالفاصله 
ــا، در زمينه هاي  ــن کارگروه ه ــکيل اي با تش
مخلتف از جمله کودکان و نوجوانان، جوانان، 
بانوان، تبليغات، اعزام مبلغ و حوزه هاي ديگر 

کار را شروع کرديم.
ــاره به اينکه مقام معظم رهبري  احمدي با اش
ــک حرکت عظيم  ــن حرکت به عنوان ي از اي
فرهنگي ياد مي کنند، گفت: يکي از تاکيدات 
ــت دولت عراق  ــرام به حاکمي ــه، احت معظم ل
ــت که سال گذشته و امسال به عنوان يک  اس
ــت. از اين رو، بايد تمام  اصل مطرح بوده و هس
ــمان را بکنيم که همه احترام الزم را به  تالش

قوانين عراق داشته باشند.
ــتاد  ــي س ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
ــوع بعدي بحث  ــن گفت: موض مرکزي اربعي
ــي در اين زمينه  ــت. اقدامات خوب آموزش اس
ــده و در حال حاضر نيز ادامه دارد تا  انجام ش
ــازي الزم در زمينه هاي مختلف از  فرهنگ س
ــود. وي موضوع  جمله رعايت قوانين انجام ش
ــت که  ــدي را تقويت مرجعيت ديني دانس بع
بايد به عنوان محور مطرح باشد و هيچ اقدامي 
هر اندازه کوچک هم، نبايد در زمينه تضعيف و 

رنجش مراجع عظام نجف انجام شود.
ــاره به اينکه همه مديون شهدا  احمدي با اش
هستيم، گفت: سال گذشته و امسال محور کار 
ــهدا انجام مي شود و همانند سال  با تصاوير ش
گذشته حتي مقام معظم رهبري فرموده اند که 

از تصاوير ايشان هم استفاده نشود.
ــه ميزبان اين  ــان اين مطلب ک احمدي با بي
ــتند، گفت: نبايد  ــم عظيم عراقي ها هس مراس
ــي از عراقي ها  ــس ميزبان ــم که ح کاري کني
گرفته شود و در صورت هر گونه فعاليت، اين 
موضوع مهم است بدانيم که ميزبان اصلي اين 

ــم عراقي ها  همايش عظي
هستند.

ــع بيش از ٢  وي به توزي
و  دعا  ــه  ــون کتابچ ميلي
زيارت بين زائران اربعين 
ــته اشاره کرد  سال گذش
و گفت: نه تنها در زمينه 
ــنت هاي  غذا؛ بلکه در س
ــا مهمان  ــا نيز م عراقي ه
ــتيم، نبايد کاري  آنها هس
ــنت هاي  س ــه  ک ــم  کني
عراقي ها را زيرپا بگذاريم.

ــئول کميته فرهنگي   مس
ــتاد مرکزي  ــي س آموزش
ــان اينکه  ــن،  با بي اربعي
مقام معظم رهبري تاکيد 
ــا عراقي ها در  دارند که ب
ــيم و اربعين  کنار هم باش
به عنوان مانور اقتدار معنوي انجام شود، گفت: 
ــز در زاهدان اقدام  ــتاني ني براي زائران پاکس
ــيار خوبي صورت گرفته و زائرسرايي براي  بس

آنها در نظر گرفته شده است.
ــران  ــتاني، اي ــران پاکس ــزود: زائ ــدي اف احم
ــت(ع)  ــل بي ــادم اه ــن  و خ ــوري  ام را  کش
ــي که در  ــه به امکانات ــند و با توج مي شناس
استان هاي مسيرشان هست از جمله يزد، بايد 

زمينه پذيرايي مناسب از آنها فراهم شود.
ــته براي تامين امنيت  ــال گذش وي گفت: س
کامل، حدود يک سوم زائران پيش از اربعين از 
کربال خارج شده و به سوي سامرا و کاظمين و 
نجف حرکت کردند، حدود ٣٠٠ هزار نفر هم 
پيش از اربعين به کشور بازگشتند؛ امسال نيز 

چنين برنامه اي داريم .
مسئول کميته فرهنگي  آموزشي ستاد مرکزي 
ــارکت مردم در تامين  اربعين  به اهميت مش
نيازهاي اين حرکت عظيم اشاره کرد و گفت: 
ــود که  بايد اين فرهنگ در بين مردم ايجاد ش
ــن برنامه  ــارکت در اي ــان به مش مردم خودش

عظيم بپردازند.

ــه قم با  ــغ حوزه هاي علمي ــاون تبلي مع
مسئول کميته فرهنگي و اموزشي ستاد 
مرکزي اربعين حسيني ديدار و گفتگو کرد. در 
ــالم و المسلمين شريفي  اين ديدار حجت االس
ــاي علميه قم ضمن ارائه  معاون تبليغ حوزه ه
گزارشي از کميته تشکيل شده در حوزه علميه 
به برخي از فعاليت ها و اقدام هاي حوزه علميه به 

شرح ذيل اشاره نمود:
ــن در خصوص  ــرح لواء اربعي ــه و تدوين ط تهي
ــان زائر    ــران مبلغ و مبلغ ــغ زائ ــوزش و تبلي آم
پيش بيني آموزش حداقل ٨٠٠٠ طلبه   تدوين و 
تهيه محتواي آموزشي ويژه مبلغان زائر با محتواي 
اعتقادات، شيوه هاي تبليغ، مسائل امنيتي، آداب 
ــراق، امنيت و  ــل با مردم ع ــروج، تعام ورود و خ
ــي ويژه زائران  ...   تدوين و تهيه محتواي آموزش
ــرده در چند  ــغ با محتواي فوق بصورت فش مبل

ــه   هماهنگي با مدارس بين راهي در ايران  جلس
درخصوص اعزام مبلغان.  هماهنگي با حوزه علميه 

کربال در خصوص اسکان مبلغان.
ــر احمدي؛  ــلمين دکت ــالم و المس حجت االس
مسئول کميته فرهنگي و اموزشي اربعين نيز در 
ــکر از حوزه علميه به دليل  اين ديدار ضمن تش
ساماندهي طالب و استقرار نظام وظيفه در حوزه 
ــويق و ترغيب حضور انبوه طالب در  علميه، تش
ــت هاي مورد تأييد مقام  زيارت اربعين از سياس

معظم رهبري دانست.
ايشان با تأکيد بر اصل تقويت مرجعيت ديني در 
ــت  عراق ، تکريم ميزباني مردم عراق را از سياس
ــتاد  ــي س هاي اصلي کميته فرهنگي و آموزش

مرکزي اربعين حسيني عنوان نمود.
ــت وحدت  ــالم احمدي با درخواس حجت االس
ــت به جاي مديريت واحد در امور، متولي  مديري

ــازمان اوقاف و  تبليغ و اعزام مبلغان اربعين را س
آموزش زائران مبلغ را حوزه علميه قم عنوان نمود.
ــبت به برگزاري  در انتهاي اين ديدار طرفين نس
ــگاه فرهنگي آموزشي در فيضيه از سوي  نمايش
ــه  ديدار  ــت همچنين ايجاد زمين مرکز مديري
مشترک کميته فرهنگي و مرکز مديريت با مراجع 
ــيدند. همچنين برگزاري سوگواره  به توافق رس
عبرات ويژه حوزويان با همکاري مرکز مديريت 
ــاتيد سطوح عالي، مدير کل  و توجيه طالب، اس
حوزه ها و شوراي عالي حوزه نسبت به موضوعات 

اربعين از جمله مصوبات اين جلسه بود.

امام جمعه كرمان تاكيد كرد: مسئوالن 
ــالص را  ــم اربعين اخ ــزاري مراس برگ

سرلوحه كارهاي خود قرار دهند.
ــلمين علي سازندگي  ــالم والمس حجت االس
ــام معظم  ــي بعثه مق ــئول دفترنمايندگ مس
ــراه با آيت اهللا  ــري دركرمان و هيئت هم رهب
جعفري نماينده ولي فقيه وامام جمعه كرمان 
ــه درخصوص  ــات صورت گرفت ــدار واقدام دي

ــتگاههاي مختلف دربرگزاري  ــاركت دس مش
ــيني در سطح اين استان  مراسم اربعين حس

را تشريح كردند.
ــري برنامه هاي  ــدار آيت اهللا جعف در اين دي
ــد و لزوم  ــوع خوان ــال را متن ــي امس فرهنگ
ــنايي  ــتگاههاي عراقي وآش هماهنگي با دس
ــور را  ــران با آداب و فرهنگ مردم اين كش زائ

يادآور شد.

امام جمعه كرمان عشق وارادت مردم عراق به 
ــين (ع) را خالصانه خواند و با تاكيد  امام حس
براينكه عراقي ها بدون هيچگونه چشم داشتي 
به زائران اباعبداهللا(ع) خدمت مي كنند، افزود: 
ــكوه تر  ائمه جمعه بايد از برگزاري هرچه با ش
ــئولين ذي  ــه حمايت كنند و مس اين حماس
ربط نيز اخالص را سرلوحه كارهاي خود قرار 

دهند.
دراين جلسه حجت االسالم والمسلمين حاجي 
ابراهيمي مسئول كارگروه ياوران معنوي ستاد 
ــرح واقدامات  ــوه اجراي اين ط ــن از نح اربعي
فرهنگي، آموزشي و تبليغي در اربعين امسال 
ــريح سياست ها و  ــي ارائه كرد و با تش گزارش
ــتار حمايت  ــاي اين كارگروه خواس رويكرده
ــتيباني فكري علما وانديشمندان  معنوي وپش

استان از اين طرح شد.

در اين ديدار که در دفتر امام جمعه يزد 
برگزار شد، حجت االسالم و المسلمين 
دکتر احمدي، رييس کميته فرهنگي و آموزشي 
ــتاد مرکزي اربعين حسيني، حجت االسالم  س
ــرق کميته  ــط منطقه جنوب ش ــلطاني راب س
فرهنگي و حجت االسالم موحدي مسئول دفتر 

نمايندگي بعثه در استان نيز حضور داشتند.
ــه حجت االسالم احمدي  در ابتداي اين جلس
ــات فرهنگي،  ــا و اقدام ــه ه ــي از برنام گزارش
آموزشي وتبليغي اربعين حسيني ارايه کرده  و 
په تشريح سياست ها و رويکرد هاي پرداخت و 

خواستار حمايت معنوي و پشتيباني فکري علما 
و انديشمندان اسالمي شد.

ــري امام جمعه محترم   ــه آيت اهللا ناص در ادام
ــحالي از برنامه هاي متنوع و  ــزد با ابراز خوش ي
جامع  فرهنگي، بر هماهنگي و شناخت آداب 
و فرهنگ مردم عراق و توجه به آنها در اربعين 
ــت از  تاکيد نموده و اضافه نمودند که مي بايس
ــه ويژه جوانان  ــاني عراق ب ظرفيت  بزرگ انس
ــراق در عرصه هاي  ــد، مومن و متدين ع متعه

مختلف اربعين استفاده نمود. 
ــفرهاي  ــان با  ياد آوري و ذکر خاطرات س ايش

ــارت کربال   گفت،  ــدد پياده روي براي زي متع
ــرف بودم بيش از ۴۰  در مدتي که در نجف اش
سفر به همراه آيه اهللا حاج آقا مصطفي خميني 
ــالي نجف با پاي  ــي از علما و فض (ره)  وجمع
پياده به زيارت حضرت سيدالشهدا عليه السالم 

مشرف شديم.
نماينده ولي فقيه در يزد، از نکات به ياد ماندني 
اين سفرها را سخاوت و کرامت بي نظير مردم 
ــراق در پذيرايي از زايران و   صفا وصميميت  ع
آيتاهللا سيد مصطفي خميني رحمت اهللا عليه 
ــتفاده از فرصت ها ذکر کرد و گفت  ترنم  و اس
ــعار عرفاني  ــات، و ذکر و دعا و زمزمه اش مناج
ــوي  و نيايش هاي ماثور از نکات پر بار اين  مول
سفرها بود که حاج آقا مصطفي با همراه کردن 
برخي شخصيت هاي ادبي و  داراي نغمه هاي 

خوش  آن ها را طراحي و هدايت مي کرد.
ــايل  امام جمعه يزد پرداختن به مهمترين مس
ــت زدگي   ــدور از سياس ــالمي  را ب جوامع اس
ضروري دانست و گفت،  اقدام به عدم استفاده 
از تصاوير علما اقدامي بخردانه و هوشمندانه اي 
ــاءاهللا با مراقبت همگاني و فرهنگ  بود که انش

سازي استمرار يابد.

آيت اهللا ناصري امام جمعه يزد در ديدار رئيس و اعضاي كميته فرهنگي  آموزشي اربعين: 

نكته به ياد ماندني سفر زيارتي اربعين، سخاوت و كرامت
 بي نظير مردم عراق در پذيرايي از زائران است

آيت اهللا سليماني، نماينده ولي فقيه در استان سيستان و بلوچستان در ديدار رئيس كميته فرهنگي  آموزشي ستاد مركزي اربعين مطرح كرد:

اربعين، طليعه ظهور حضرت بقيه اهللا(عج) است

در ديدار معاون تبليغ حوزه هاي علميه قم با مسئول كميته فرهنگي و آموزشي اربعين مطرح شد:

برگزاري سوگواره عبرات ويژه حوزويان

مراسم اربعين خطر َتكفيرها را از عتبات عاليات دفع كرد

آيت اهللا جعفري امام جمعه و نماينده ولي فقيه در كرمان در ديدار مسئوالن كارگروه ياوران معنوي اربعين و كميته فرهنگي كرمان بيان داشت:
مردم عراق بدون هيچ چشم داشتي به زائران حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) خدمت مي كنند

مسئول كميته فرهنگي  و آموزشي در جلسه ستاد اربعين استان يزد مطرح كرد: 
احترام به سنت هاي مردم عراق در سفر اربعين مدنظر زائران باشد

حجت االسالم والمسلمين سيد حميد حسينى، مسئول موسسه نجف اشرف:

ــت  ــدار، حج ــن دي  در اي
ــالم والمسلمين فرخ  االس
ــر از برنامه هاي  فال ضمن تقدي
کميته فرهنگي و آموزشي اربعين، 
ــن تدبير دفتر  ــد بر حس با تأکي
ــري در واگذاري  مقام معظم رهب
ــه به بعثه  ــئوليت اين کميت مس
ــان  مقام معظم رهبري خاطر نش
کرد اربعين يک حرکت عظيم و 

ــت لذا بايد  در سياست  ــيعيان و مسلمانان اس ظرفيت بي نظير براي ش
گذاري  بر وحدت ومرکزيتي که مورد نظر دفتر مقام معظم رهبري است 
ــاس سياست ها  ــيم و نهادها و مراکز حوزه علميه بايد بر اس متعهد  باش
ــوي کميته فرهنگي و آموزشي اعالم مي شود،  ــاخص هايي که از س و ش

حرکت نمايند .
مدير حوزه علميه قم در ادامه افزودند:  تشکيل کميته اربعين حسيني 
ــون و طالب داوطلب  ــاماندهي روحاني ــاي علميه با هدف س در حوزه ه
ــهيالت براي اين سفر  ــيني و ايجاد تس ــم اربعين حس اعزامي به مراس
است. وي  هماهنگي و همکاري همه دستگاه هاي  فرهنگي و تبليغي با 
کميته فرهنگي وآموزشي اربعين را ضروري دانست و خواستار تشکيل 

ــترک براي  ادامه همکاري و  گروه مش
هماهنگي بيشتر شد.

ــه  ــال، کلي ــرخ ف ــالم ف ــت االس حج
ــرح هاي  اين مديريت  تصميمات و ط
ــوزه مبلغ زائر و زائران مبلغ  را در دو ح
ــاي آنها  ــه برنامه ريزي ه ــتند ک دانس

متفاوت مي باشد.
وي همچنين حضور طالب و روحانيون 
مبلغ در اربعين را به صورت افتخاري و 
ــوي نهادها وسازمانها بايد تسهيالت  خالصانه عنوان نمود که البته از س

مورد نياز مثل اياب وذهاب و ويزا و اسکان، فراهم گردد.
ــالم احمدي، رييس کميته فرهنگي و آموزشي   در اين ديدار حجت االس
اربعين حسيني با ارائه گزارشي از اقدام هاي فرهنگي و آموزشي و تبيين 
سياست هاي ستاد مرکزي اربعين، از اقدام شايسته حوزه علميه در تشکيل 
کميته اربعين و انتخاب شخصيت  وارسته و عالم در رأس اين کميته ابراز 
خرسندي کرد وحمايت و همکاري همه جانبه با اين کميته را اعالم کرد. 
ــترک باعضويت معاون تبليغ حوزه قم و  ــد کارگروه مش در پايان مقرر ش
مسئوالن کميته فرهنگي و آموزشي تشکيل شود تا طرح هاي مشترک 

همکاري را تهيه و ارائه کند

تأسيس كميته اربعين در حوزه با هدف ساماندهي روحانيون و طالب داوطلب 
اعزامي به مراسم اربعين  و  ايجاد تسهيالت  براي اين سفر است

حجت االسالم والمسلمين فرخ فال، مدير حوزه علميه قم و رئيس كميته اربعين حوزه هاي علميه
 در ديدار با رئيس و اعضاي كميته فرهنگي-آموزشي اربعين بيان كرد:



3 ويژه نامه هفتگی
شماره ٧   |    سه شنبه ٢ شهريور ١٣٩٥   |  ٢٠ذی القعده ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

پياده رفتن، يك نوع اظهار عظمت و تجليل از مقام 
شامخ اباعبداهللا(ع) است؛ لذا اين پياده روِى اربعين 
خيلى در دنيا صدا مى كند و تبليغ خوبى براى عالم 
تشـّيع و عالم اسالم اسـت؛ يكى از مبّلغ هاى بسيار 

خوب است.

شكوه راهپيمايى اربعين در همه جا انعكاس مى يابد 
و دنيا با مشاهده آن بيش از گذشته به عظمت اسالم 
پـى مى رنـد و برنامه اى الهى و خالصانه اسـت كه 
موجب مى شـود حقيقت قيام سيد الشـهدا بيش از 

پيش روشن شود

به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، 
ــتري، فرمانده  ــردار حسين اش س
نيروي انتظامي کشور در حاشيه 
مراسم تجليل از آزادگان شاخص ناجا، در 
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اقدامات 
نيروي انتظامي براي برگزاري پياده روي 
ــي در اين  ــت: نيروي انتظام اربعين گف
ــودش را اعالم کرده و  زمينه آمادگي خ
در بخش هايي که مربوط به پليس است، 
اقدامات الزم انجام شده و پليس آمادگي 

کامل دارد.

وي با بيان اينکه با اقدامات اوليه تردد زميني 
به عتبات از سوي مرزهاي چزابه، شلمچه و 
مهران انجام خواهد شد، به خبرنگاران گفت: 
زيرساخت ها نيز در اين خصوص آماده شده 
ــت و زائراني که گذرنامه و مدارک معتبر  اس
ــد، مي توانند بدون معطلي با مراجعه به  دارن

مرز به سمت عتبات حرکت کنند.
ــد کرد: ناجا  ــروي انتظامي تأکي فرمانده ني
آمادگي الزم در اين زمينه را دارد و هماهنگي 
ــتگاه ها وجود  خوبي ميان پليس و ديگر دس

دارد.

رئيس سازمان حج و زيارت با اعالم اينکه 
خانواده شهداي منا به ديدار رهبر انقالب 
ــي ٦٠ هزار زائر اربعين در  مي روند، از نام نويس

سايت سماح خبر داد.
سعيد اوحدي در حاشيه سفر به مازندران گفت: 
ــمند  ــم مهم و ارزش در آينده نزديک دو مراس

پيش رو داريم.
ــاره به گراميداشت نخستين سالگرد  وي با اش
شهادت زائران ايراني در حادثه منا با محوريت 
ــهيد و امور ايثارگران افزود: اين مراسم  بنياد ش
ــود و   ــه برگزار مي ش ــم ذي الحج ــا نه از اول ت
ــم در نظر  ــاي مطلوبي براي اين مراس برنامه ه

گرفته  شده است.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره اعزام 
ــم مهم،  ــران اربعين به عنوان دومين مراس زائ

ــزام زائران در اربعين  تصريح کرد: در زمينه اع
با توجه به برگزاري ستاد اربعين با رياست وزير 
ــور در قالب ١٣ کميته فعاليت هايي انجام  کش

شد.
ــامانه ملي «سماح» ثبت نام  وي يادآور شد: س
ــه ماندگار  ــور، در حماس ــتاق حض زائران مش
ــت و در ده روز  ــرده اس ــروع ک ــيني را ش حس
ــامانه  ــت بيش از ٦٠ هزار نفر در اين س نخس

ثبت نام کرده اند.
ــه محدوديتي در  ــه اينک ــاره ب ــدي با اش اوح
ــات عاليات در  ــزام به عتب ــي براي اع نام نويس
اربعين نداريم، بيان کرد: پيش بيني ها مبني بر 
ــت و  اعزام ٢ ميليون زائر در اربعين از ايران اس
ــايت اينترنتي براي تسهيل  ثبت نام در اين س

سفر در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: از زائران اربعين حسيني خواهش 
ــام را به روزهاي آخر مهلت مقرر  دارم تا ثبت ن
ــامانه اينترنتي  موکول نکنند. نا گفته نماند س
هوشمند بوده و تا ١٥ صفر براي نام نويسي باز 

است.
رئيس سازمان حج و زيارت گفت: از ويژگي هاي 
اين اقدام مشخص شدن تاريخ خروج زائران از 
مرز کشور است. هم اکنون سه مرز مهران، چزابه 
و شلمچه براي اعزام زائران در نظر گرفته شد و 
اميد داريم با هماهنگي الزم براي صدور ويزا از 
روز نخست شهريور خدمات الزم در اين زمينه 

هم ارائه شود.

ــترك با محوريت رواديد اربعين  نخستين نشست كنسولي مش
ــمال و شرق كشور در مشهد  در نمايندگي وزارت خارجه در ش

برگزار شد.
ــت كنسولي  ــتين نشس ــاني «حج»، نخس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــترك با محوريت رواديد اربعين با سرپرست كنسولگري عراق، در  مش
ــازمان حج و زيارت با محوريت بررسي راه هاي  ــهد و سرپرست س مش

تسهيل سفر زائران به عتبات عاليات برگزار شد.
ــرق كشور در اين  ــمال و ش رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در ش
ــيني با بهره گيري از سامانه  ــت گفت: امسال زائران اربعين حس نشس
ــماح» منظم تر از پيش، رواديد سفر به  ــوم به «س مركزي اربعين موس

عتبات عاليات را دريافت مي كنند.
غالمعباس ارباب خالص افزود: سامانه سماح باعث توانمندي در صدور 
ــتاقان زيارت حرم مطهر امام حسين  ــتري رواديد براي مش تعداد بيش

(ع) در ايام اربعين خواهد شد.

ــت مديريت حج و زيارت خراسان رضوي در اين نشست ابراز  سرپرس
ــا و هماهنگي هاي صورت گرفته و نيز  ــدواري كرد: با پيش بيني ه امي
ــماح، ازدحام و بي نظمي در مرزهاي خروجي از  راه اندازي سامانه س

بين برود .
ــان تر و  ــازو كارهاي جديد،  اعزام زائران را آس ــاد افزود: س محمد ش
ــت كه اهميت زيادي دارد، به  ــريع تر مي كند، همچنين تأمين امني س

بهترين وجه انجام مي شود.
ــهد نيز در اين نشست گفت: اين  ــت كنسولگري عراق در مش سرپرس
سركنسولگري با هماهنگي وزارت خارجه عراق و ديگر مسئوالن عراق، 
تمهيداتي را با هدف صدور رواديد براي زائران عتبات عاليات از جمله 

افزايش دو برابري تجهيزات صدور رواديد پيش بيني كرده است.
ــت تا با كاهش  ــزود: تصميم بر اين اس ــن عبداهللا اف نصير عبدالمحس
ــتي) از ٤٠ به ٣٠ دالر،  ــزاي گروهي(مانيفس ــه صدور رواديد وي هزين
انگيزه بيشتري براي زائران ايجاد شود تا اين رواديد را دريافت کنند.

ــتان، از  ــتان خوزس ــده مرزباني اس فرمان
ــدار ديپلماتيک با  ــن دي ــزاري چندي برگ
مرزبانان عراق و توافق براي خدمت رساني هرچه 
بيشتر به زائران حسيني در اربعين ۹۵ خبر داد.

سردار عبداهللا نظرپور گفت: حماسه بزرگ اربعين 
ــور يک موقعيت استراتژيک  حسيني براي کش
فرهنگي و تبليغي است. وي با بيان اينکه خادمي 
ــراي مرزبانان  ــين(ع) ب ــران ابا عبداهللا الحس زائ
خوزستان بزرگترين عزت و افتخار است، افزود: 

براي افزايش خدمات و تسهيالت زائران اربعين 
حسيني در سال ۹۵ با تمام توان و سرعت تالش 

مي  شود.
فرمانده مرزباني خوزستان با اشاره به اينکه اين 
استان آمادگي بااليي براي پذيرش دارد، تصريح 
کرد :در هفته جاري با برگزاري چندين جلسه با 
ــان عراق به توافقات خوبي در زمينه تردد  مرزبان
زائران رسيديم و اميدواريم با افزايش مراکز صدور 

ويزا ديگر شاهد اين مشکل براي زائران نباشيم.

فرمانده انتظامي استان ايالم با تأکيد بر ضرورت برنامه ريزي 
منسجم و تالش جهادي براي اربعين گفت: بهسازي و دو بانده 
کردن محورهاي مواصالتي منتهي به مرز مهران بايد در اولويت 

برنامه هاي مسئوالن قرار گيرد.
سردار نورعلي ياري  در نشست هماهنگي يگان هاي انتظامي استان 

ايالم براي مراسم اربعين امسال اظهار داشت:
امنيت  برقراري  مراسم  اين  ويژگي  مهمترين  اخير  سال هاي  در 
زائران اربعين حسيني بوده است. وي با اشاره به برخي اشکال ها و 
کمبودهاي اين مراسم طي دو سال گذشته، بر ضرورت برنامه ريزي 
منسجم و تالش جهادي تأکيد کرد و گفت: با وجود تالش هاي 
صورت گرفته، جاده هاي استان ظرفيت کافي و کامل براي حجم 
زياد زائران حسيني در اربعين را ندارد. فرمانده انتظامي استان ايالم 
در ادامه خواستار توجه جدي مسئوالن به موضوع دو بانده کردن 
مسيرهاي منتهي به مرز مهران شد. وي گفت: بهسازي جاده هاي 
اربعين  ايام  در  رانندگي  حوادث  کاهش  در  مهمي  نقش  استاني 

خواهد داشت.

نيازمندي هاي اربعين اولويت بندي شود
سپاه  فرمانده  حسيني  صــادق  سيد  ســردار  نشست  اين  در   
در  پاسداران  سپاه  مشارکت  بر  تأکيد  با  ايالم،  (ع)  اميرالمومنين 
تأمين امنيت زائران حسيني در اربعين گفت: نيازمندي هاي اربعين 
بايد از هم اکنون اولويت بندي شده و بر اساس برنامه زمان بندي 
شده،  اجرايي شود. وي با اشاره به معايب و محاسن سال هاي اخير 
در برگزاري مراسم اربعين اظهار داشت: تالش ها بايد در راستاي 

تسهيل در سفر زائران تشديد شود.
ساماندهي  ضرورت  بر  ادامه  در  (ع)  اميرالمومنين  سپاه  فرمانده 
تردد  مسير  در  مهران  شهر  پارکينگ هاي  و  صلواتي  ايستگاه هاي 
زائران تأکيد کرد و گفت: پيش بيني هاي الزم براي حجم زياد زائران 

حسيني در پارکينگ ها و اسکان آنها بايد از هم اکنون انجام شود.

استمرار مالقات هاي مرزي براي اربعين
اين  در  نيز  ايالم  استان  مرزباني  جانشين  شرفي  يداهللا  سرهنگ 
نشست طي سخناني با اشاره به امنيت مطلوب در مرزها با کشور 

عراق گفت:
مرزباني برنامه ريزي هاي خود را از ماه هاي اخير آغاز کرده و مصمم 
است در کنار ساير يگان هاي نظامي و انتظامي، امنيت اربعين را به 
صورت کامل محقق کند. وي با تأکيد بر استقرار تجهيزات فني و 
تخصصي در پايانه مرزي مهران گفت: مرزباني از امکانات ويژه اي 

براي کنترل مرزها در ايام اربعين استفاده خواهد کرد.
بين  مرزي  مالقات هاي  گفت:  ايالم  استان  مرزباني  جانشين   
تا  و  شده  آغاز  اخير  ماههاي  از  عراق  و  ايران  کشور  دو  مرزبانان 
حصول هماهنگي کامل در زمينه سفر زائران اربعين حسيني ادامه 

خواهد يافت.

امور  هماهنگي  معاون 
ــعه  توس و  ــادي  اقتص
از  ــالم  اي ــتان دار  اس ــع  مناب
پنج  ــي  جانماي و  ــايي  شناس
ــراي فعاليت اقتصادي  نقطه ب
ــتي خبر داد و يادآور  و معيش
ــل به  ــرادي که ماي ــد: اف ش
ــام اربعين  ــي در اي درآمد زاي
مي توانند  ــتند،  هس حسيني 
ــتفاده از اين مکان ها  براي اس

متقاضي شوند.
در  ــگري  عس اهللا  ــمت  حش
ــتيباني  پش کميته  ــت  نشس
ــتاد اربعين در استان ايالم  س

اظهار کرد: با اتخاذ تمهيدهاي الزم درصدديم براي ارائه خدمات مطلوب 
و مناسب به زائران حسيني، امکان اسکان و پذيرايي از ١٥٠ هزار زائر در 

شبانه روز را فراهم کنيم.
 وي افزود: براي تامين انبار، ماشين يخچال دار، نانوايي سيار، تامين آرد 
ــدي و غير نقدي مردم اقدام هايي  و نان، همچنين جذب کمک هاي نق
ــتان هاي معين، نهادها،  ــت و همکاري و همراهي اس صورت گرفته اس

خيران، موسسات مالي در دست اقدام 
است.

ــون بانک  ــم اکن ــت: ه ــگري گف عس
ــي از تجهيزات ترابري زميني  اطالعات
ــه تهيه  ــط اين کميت ــي توس و هواي
ــت و در حال ثبت اطالعات  ــده اس ش
ــورداري از  ــراي امکان برخ تکميلي ب
ماشين آالت، تانکر آب، موتورسيکلت، 
ــوس، اتوبوس و  ــس، ميني ب آمبوالن
ــن ايام  ــواري براي اي ــاي س خودروه

هستيم.
ــه  ــي و تهي ــن از طراح وي همچني
موکب هايي با سازه هاي متحد الشکل 
و آرم مشخص در مسيرهاي منتهي به 
شهر مهران خبر داد و گفت: منابع مالي مورد نياز براي تهيه و استقرار 
اين موکب ها در مسيرهاي حميل، ايالم، ايوان، چرداول، دهلران و مهران 

تامين شده است.
 وي ابراز اميدواري کرد با تالش و همکاري همه اعضاي کميته پشتيباني 
و ديگر فعاالن در ستاد اربعين استان ايالم، امسال خدماتي در خور شان 

و رضايت زائران ابا عبداهللا(ع) در ايام منتهي به اربعين ارائه شود.

محمدمهدي گويا در گفت وگو با خبرنگاران از پيش بيني تمهيدات 
ــيوع بيماري هاي واگير  ــگيري از ش الزم هنگام اربعين براي پيش
ــزاري هر چه بهتر  ــش از ٥٠ ارگان براي برگ ــر داد و اعالم کرد: بي خب
ــم اربعين حسيني با يکديگر همکاري دارند و وزارت بهداشت نيز  مراس

پيش بيني هاي الزم را در اين زمينه انجام داده است.

ــردم يزد همواره ارادت ويژه اي به اهل بيت پيامبر (ص) به ويژه  م
ــين (ع) داشته اند. بر اين اساس در برنامه هاي مرتبط با  امام حس
ــمگير دارند که يکي از اين برنامه ها، شرکت  آن حضرت، حضوري چش
در مراسم پياده روي اربعين است. يزدي ها سال گذشته حضوري پرشور 
در اين برنامه داشتند و امسال نيز از هم اکنون برنامه ريزي براي حضور 

پرشور آنها انجام گرفته است.
استاندار يزد در جلسه اي که با حضور مسئول کميته آموزشي  فرهنگي 
ــتاد مرکزي اربعين در يزد برگزار شد، اظهار داشت: اربعين مراسمي  س
براي زيارت معنوي و به نمايش گذاشتن قدرت معنوي مسلمانان است.

سيدمحمد ميرمحمدي گفت: اين مراسم همچنين برنامه اي براي تقويت 
ــت و نگاه ما نيز به اين برنامه باشکوه، نگاه  ــلمانان اس وحدت ميان مس

وحدت و همدلي است.

همه دستگاه ها براي خدمت به زائران اربعين بسيج شوند
ــتگاه هاي دولتي و غيردولتي بايد براي خدمت  وي عنوان کرد: همه دس
ــين (ع) و برگزاري باشکوه اين مراسم بسيج شوند و  به زائران امام حس
ــهم بسزايي در برگزاري باشکوه اين مراسم و نظم و انضباط  يزد بايد س
بخشيدن به امور داشته باشد. ميرمحمدي با بيان اينکه خدمت به زوار 
امام حسين (ع) ثوابي کمتر از زيارت آن حضرت ندارد، تاکيد کرد: بايد 
ضمن استفاده از ظرفيت هاي مردمي و به مشارکت طلبيدن آنها، فضاي 

مناسبي براي زوار فراهم کنيم.
ــتفاده از تجربيات سال هاي گذشته تاکيد کرد و افزود: با  وي بر لزوم اس
ــائل و مشکالت و ارائه راهکارهاي موثر  ــي مس تقويت نقاط قوت،  بررس
براي رفع آنها مي توان به برگزاري باشکوه اين مراسم در اربعين امسال 

کمک کرد.

تپيگيري براي فراهم كردن شرايط حمل و نقل ريلي و هوايي
 براي زائران اربعين در يزد

ــت که  محمدعلي طالبي افزود: حمل و نقل يکي از اصلي ترين مواردي اس
ــدند که اميدواريم امسال با  ــال گذشته بخشي از زائران با آن مواجه ش س
ساماندهي امور و برنامه ريزي و هماهنگي شاهد تکرار مشکالت سال هاي 
گذشته نباشيم. وي بيان کرد: سال گذشته مردم از وسايل نقليه شخصي و 
عمومي جاده اي براي رسيدن به شهرهاي مرزي استفاده کردند که امسال 
هماهنگي هايي براي استفاده از حمل و نقل ريلي و هوايي نيز انجام مي شود.

ــتياق  ــرايط ويژه اربعين و اش طالبي اظهار اميدواري کرد: با توجه به ش
زائران براي رسيدن به  شهرهاي مرزي، بايد  بتوانيم شرايط را براي سفر 

بخشي از زائران با استفاده از حمل و نقل ريلي و هوايي فراهم کنيم.
وي درباره افزايش نرخ حمل و نقل نيز گفت: افزايش نرخ حمل و نقل به 
بهانه اربعين توجيهي ندارد و بايد از افزايش نرخ کرايه ها جلوگيري شود.

سردار اشتري، فرمانده نيروي انتظامي كشور خبرداد : 
آماده باش ناجا براي مراسم اربعين حسيني

نخستين نشست كنسولي مشترك با محوريت رواديد اربعين

توافق با مرزباني عراق براي تسهيل تردد زائران اربعين

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استان دار ايالم :
اميدواريم با تالش فعاالن اربعين، خدماتي در خور شان و رضايت 

زائران ابا عبداهللا(ع) در ايام اربعين ارائه شود

در نشست ستاد اربعين استان يزد مطرح شد؛ 

استان يزد آماده اسكان زائران عبوري
 و اعزام زائران يزدي مراسم اربعين حسيني مي باشد

اوحدي خبر داد: نام نويسي 60 هزار زائر اربعين

پيش بيني اعزام 2 ميليون ايراني
 در كاروان اربعين

تداركات گسترده
 و جهادي پليس ايالم براي امنيت اربعين

رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
در مصاحبه با خبرنگاران خبرداد:

 تمهيدات وزارت بهداشت براي اربعين حسيني

خبرگزاري    گزارش  به 
خليل  مخلتف،  هاي 
حاشيه  در  راحتي 
بازديد از مرز بين المللي مهران 
در جنوب شرقي ايالم،  هدف 
شهرستان  به  خود  سفر  از 
مهران را بررسي نقاط ضعف و 
قوت زيرساختي اين شهر براي 

خدمات رساني به زائران اربعين حسيني اعالم کرد.
وي اظهار کرد: زيرساخت هاي شهر مهران براي جمعيت ٢٠ هزار نفري 
تعريف شده است، ولي در ايام اربعين شاهد حضور ميليوني زائران در اين 

شهر مرزي هستيم.
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور افزود: بايد حداکثر 
استفاده را از امکانات موجود کرد. بنابراين سعي بر آن است تا با همکاري 
ديگر دستگاه ها هماهنگي هاي الزم براي آماده کردن زيرساخت هاي اين 

شهر صورت گيرد. 
تقدير قائم مقام سازمان شهرداري ها از روند آماده سازي مرز چيالت    

خليل راحتي سپس از مرز مهران به شهرستان دهلران عزيمت کرد و در 
جريان مراحل راه اندازي خروجي چيالت قرار گرفت. 

وي با قدرداني از تالش هاي انجام شده خواستار تسريع بيشتر شد وگفت: 
حضور و تردد جمعيت ۲ ميليوني زائر اربعين حسيني در بازه زماني چند 
روزه درشهرهاي مرزي و کم جمعيت استان ايالم ، نيازمند تالش جهادي 

براي ايجاد خدمات، تامين زيرساخت ها و خدمات رفاهي مورد نياز است.
فرماندار دهلران نيز درجريان اين بازديد با اعالم روند انجام فعاليت ها از 
تالش براي فراهم شدن زير ساخت ها در مرز چيالت با هدف تکميل شدن 

و آماده سازي آن تا اربعين حسيني خبر داد. 
بخش  ها،  شرکت  مديران،  روزي  شبانه  تالش  گفت:  سبزي  اميدعلي 
خصوصي و شهرداري ها حاکي از عزم همگاني براي آماده سازي و فراهم 

کردن امکانات مرزچيالت براي ميزباني و تردد زائران است.
به اظهار وي اجراي طرح هايي مثل نصب کانتيرهاي مجهز به وسايل خنک 
کننده،   فيبر نوري، نصب تيرهاي برق و تامين روشنايي، ساخت محوطه ۵۰ 
هکتاري خروجي در  مرزي چيالت و راهسازي به سرعت درحال اجرا ست. 
وي افزود: تامين آب ُشرب سيار  از طريق منابع ذخيره ، تأمين اعتبار بلند 
مدت و احداث سرويس هاي بهداشتي مناسب از ديگر اقدام هاي درجريان،  

مرز چيالت است.
زير  تأمين  در  خوبي  تحوالت  زودي  به  اينکه  ذکر  با  دهلران  فرماندار 
ساخت هاي مرز چيالت اتفاق مي افتد، اعالم آمادگي کرد و گفت: در اربعين 

امسال  مرز چيالت مهياي تردد زائران کربالي معلي است.
معاون عمراني استاندار ايالم و امام جمعه دهلران نيز در اين بازديد خليل 
رحماني را همراهي  مي کردند و آخرين اقدام هاي انجام شده در استان ايالم 
و شهرستان هاي مهران و دهلران را براي ميزباني زائران اربعين حسيني 

تشريح کردند.

قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

 ستاد اربعين ايالم آماده ارائه
 خدمات به زائرين در مهران

آيت اهللا العظمى صافى (مدظله العالى) :آيت اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى (مدظله العالى) :



ويژه نامه هفتگی4
شماره ٧   |    سه شنبه ٢ شهريور ١٣٩٥   |   ٢٠ذی القعده ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

یلیه السالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم: قال الصادق ع
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ــن عسگري (عليه السالم) فرمودند: «عالمات املؤمن  امام حس
خمس: صالة الخمسني و زيارة األربعني و التختّم ىف اليمني و تعفري 
ــانه هاي مؤمن و  الجبني و الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم» ؛ «نش
شيعه، پنج چيز است: اقامهٴ نماِز پنجاه و يک رکعت، زيارت اربعين 
ــجده بر خاک و بلند  ــتر در دست راست کردن، س ــيني، انگش حس

گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم".
ــده رکعت نماز واجب  ــاز پنجاه و يک رکعت، همان هف ــراد از نم م
روزانه به اضافهٴ نمازهاي نافله است که جبران کنندهٴنقص و ضعف 
ــب در سحر که بسيار  ــت؛ به ويژه اقامهٴ نماز ش نمازهاي واجب اس
ــکل مذکور از مختصات  ــت. نماز پنجاه و يک رکعت به ش مفيد اس
ــول خدا (صلي اهللا عليه و آله و سلم)  ــيعيان و ارمغان معراج رس ش
ــتودن نماز به وصف معراج مؤمن اين باشد که  ــت. شايد سّر س اس

دستورش از معراج آمده است و نيز انسان رابه معراج مي برد.
موارد ديگري نيز که در روايت ياد شده، همگي از مختصات شيعيان 
است؛ زيرا فقط شيعه است که سجدهٴ بر خاک دارد و نيز غيرشيعه 
ــت که يا بسم اهللا الرحمن الرحيم را نمي گويند يا آهسته تلفظ  اس
مي کنند. همچنين شيعه است که انگشتر به دست راست کردن و 

نيز زيارت اربعين حسيني را مستحب مي داند.
ــأله  ــت؛ زيرا اين مس مراد از زيارت اربعين، زيارت چهل مؤمن نيس
ــيعه ندارد و نيز «الف و الم» در کلمهٴ «االربعين»،  اختصاص به ش
ــالم) اربعين  ــکري (عليه الس ــان مي دهد که مقصود امام عس نش
معروف و معهود نزد مردم است؛ خالف کلمهٴ «اربعين» در بسياري 
ــت؛ مانند اين روايت امام  ــات که بدون «الف و الم» آمده اس از رواي
ــالم): «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثًا بعثه  صادق (عليه الس

اهللا يوم القيامة عالمًا فقيهًا" .
ــانه هاي ايمان  ــت که از نش اهميت زيارت اربعين، تنها به اين نيس
است، بلکه طبق اين روايت در رديف نمازهاي واجب و مستحب قرار 
ــتون دين و  ــت. برپايهٴ اين روايت، همان گونه که نماز س گرفته اس
شريعت است، زيارت اربعين و حادثهٴ کربال نيز ستون واليت است.

ــاس فرمودهٴ رسول خدا (ص): عصارهٴ رسالت  به ديگر سخن، براس
(نبوي (ص) قرآن و عترت است؛ «إنى تارک فيکم الثقلين… کتاب 
اهللا و… عترتى أهل بيتى» . عصارهٴ کتاب الهي که دين خداست، 
ستوني دارد که نماز است و عصارهٴ عترت نيز ستونش زيارت اربعين 
ــکري (عليه السالم) در  ــت که اين دو ستون در روايت امام عس اس
کنار هم ذکر شده است؛ اّما مهّم آن است که دريابيم نماز و زيارت 

اربعين انسان را چگونه متدين مي کنند.
ــت.  ــارهٴ نماز، ذات اقدس الهي، معارف فراواني را ذکر کرده اس درب
ــان، فطرتًا موّحد است، ولي طبيعت او به هنگام  مثالً  فرموده: انس
ــيرين از خير جلوگيري مي  حوادث تلخ، جزع دارد و در حوادث ش
کند، مگر انسان هاي نمازگزار که آنان مي توانند اين خوي سرکش 
ــزوع و منوع بودن به درآيند  ــت را تعديل کنند و از هلوع، ج طبيع
ــمول رحمت هاي خاص الهي باشند؛ ﴿إّن اإلنسان خلق هلوعًا  و مش

٭ إذا مّسه الشّر جزوعًا ٭ و إذا مّسه الخير منوعًا ٭ إّال المصّلين﴾.
 
 

تعليم و تزكيه هدف اساسي ساالر شهيدان
زيارت اربعين نيز انسان را از جزوع، هلوع و منوع بودن باز مي دارد 

و گفته شد که هدف اساسي ساالر شهيدان نيز تعليم و تزکيهٴ مردم 
بوده است و در اين راه، هم از طريق بيان و بنان اقدام کرد و هم از 
ــذل خون جگر که جمع ميان اين راه ها از ويژگي هاي ممتاز  راه ب

آن حضرت (ع) است.
ــلم)  ــول اکرم (صلي اهللا عليه و آله و س ــالت رس خالصه آن که رس
تعليم کتاب و حکمت از يک سو و تزکيهٴ نفوس مردم از سوي ديگر 
بود تا هم جاهالن را عالم نمايد و هم گمراهان را هدايت کند و در 
نتيجه، جهل علمي و جهالت عملي را از جامعه جدا سازد. همين دو 
هدف در متن زيارت اربعين ساالر شهيدان (عليه السالم) تعبيه شد؛ 
چنان که منشأ ددمنشي منکران رسالت و دشمنان نبّوت، حّب دنيا 
و شيدايي زرق و برق آن بود و عامل مهّم توّحش منکران واليت و 
ــمنان امامت نيز همان َغْطَرسهٴ دنيا و دلباختگي به آن بود، که  دش
ــي از زيارت اربعين به آن اشارت رفته است: «و َتغْطَرس و  در بخش

َتَرّدي فى هواه".

ويژگي عدد چهل درباره امام حسين (عليه السالم)
ــام آن را ندارد.  ــن و عدد چهل خصوصيتي دارد که ديگر ارق اربعي
ــّن چهل سالگي به رسالت مبعوث شدند و  غالب انبياي الهي در س
ــي (عليه السالم) و ذات اقدس الهي  مالقات خصوصي حضرت موس
چهل شب بود و در نماز شب سفارش شده است که چهل مؤمن را 
دعا کنيد و همسايگان را تا چهل خانه گرامي بداريد. اين ها نشان 

مي دهد که عدد چهل از برجستگي خاص برخوردار است.
ــه روي آن انبيا و  ــت: زميني ک ــالمي چنين آمده اس در روايات اس
ــرده اند، چهل روز  ــي و بندگان مؤمن، خدا را عبادت ک اولياي اله
در مرگ آنان مي گريد، ولي در شهادت امام حسين (عليه السالم) 
ــمان و زمين، چهل روز خون گريه کردند. البته اشک يا خون را  آس
ــک يا خون ظاهري حمل کرد؛  ــن گونه از روايات نبايد بر اش در اي

چنان که نبايد آن را انکار کرد.
توضيح آن که در سّيارات آسماني بارها انفجارهايي رخ مي دهد که 
با چشم عادي هرگز ديده نمي شود؛ ولي متخصصان با استمداد از 
علم نجوم و از رصدخانه به تماشاي اين انفجارها مي نشينند. همان 
ــه که مردم عادي نبايد خبر وقوع اين انفجار را به ِصرف نديدن  گون
ــم ظاهري انکار کنند، خوْن گريه کردن آسمان و زمين  آن با چش
ــت که  ــز نبايد انکار کنند؛ زيرا اين موارد نيز جزو علومي نيس را ني

بشر عادي آن را نظاره کند، حتي از رصدخانه نيز ديده نمي شود.
اساسًا امر ملکوتي را هرگز نمي توان با ابزار ُملکي ادراک کرد. مثال 
ً با دقيق ترين و پيشرفته ترين فّن رصد سپهر نمي توان مشهودات 
ــان نائم را رصد نمود. اگر يوسف عصر در ساحت  رؤياي صادق انس
رؤيا مشاهده کند که يازده ستاره به همراهي ماه و آفتاب براي وي 
سجده کردند، هرگز چنين صحنه اي را نمي شود با هيچ رصدخانه 
اي تصديق يا تکذيب نمود. غرض آن که معناي اشک ريزي يا خون 
باري ملکوتي نه مورد تصديق فّن تجربي است و نه در قلمرو تکذيب 
آن قرار مي گيرد و هيچ گاه استبعاد به جاي استحاله نمي نشيند. 
کسي که صاحب َبَصر نيست تا ببيند، ال اقل بايد صاحب نظر باشد 

که گوش شنوا به نداي صاحْب بصران داشته باشد.
ــت که اصطالح و  ــق اين موارد، علم مخصوص الزم اس براي تحقي
ــان ويژهٴ خود را دارد که اهل واليت و علماي بزرگ ديني  متخصص

نماز ستون شريعت و زيارت اربعين ستون واليت است
آيت اهللا جوادي آملي: 

ــد، همه  ــفر به عتبات آماده ش آقا مجتبي تهراني به اصرار ما براي س
مقدمات نيز انجام شد، اما ناگهان پيغام داد: «منم که ديده به ديدار 
ــي که براي زيارت  ــاز» او رفت، و اينک همه ما در هر گام ــت کردم ب دوس

اربعين به سوي کربال برمي داريم، به ياد او زمزمه مي کنيم.

ــاگردان مرحوم حاج آقا مجتبي تهراني در  ــماعيلي از ش ــن اس دکتر محس
ــايت شخصي خود خاطره اي را مربوط به پياده روي اربعين از ايشان نقل  س

کرده است. متن اين نوشته را در ادامه مي خوانيد.

«دو سال پيش، چنين شب هايي بود که براي هميشه از ميان ما پر کشيد؛ 
ــريف) را  ــره الش ــتاد آيت اهللا حاج آقا مجتبي تهراني (قدس س حضرت اس
مي گويم که در آستانه اربعين به جوار معشوق ديرينش شتافت و هر روز که 
مي گذرد خأل پر ناشدني وجود مبارکش را بيشتر حس مي کنيم. نمي دانم 
ــوز  ــش جان س ــون چندين و چند بار در برابر اين پرس ــه از آن روز تاکن ک
ــجويان وامانده ام که با حسرتي بي پايان مي پرسند: بدون او  جوانان و دانش

چه مي توان کرد؟

خوشا به حالش که مصداق تام عمل به اين توصيه اميرمؤمنان  عليه السالم  
ــر مانديد پيرامون  ــان زندگي کنيد که اگ ــه مي فرمايد: با مردم چن بود ک
ــال  ــمع وجودتان بگردند، و اگر رفتيد بر داغ فراقتان بگريند. آخرين س ش
ــان  ــتان براي وداع به محضر ايش حضورش در اربعين بود که يکي از دوس
رسيد. او مي خواست براي زيارت اربعين عازم کربال شود. آمده بود تا ضمن 

خداحافظي دستورالعملي بگيرد. من نيز در محضر استاد بودم...

ــنيد که او مسافر کربال است، منقلب شد. با افسوس، آهي از ناي جان  تا ش
ــوده و در چنين ايامي پياده  ــال هايي کرد که مقيم نجف ب برآورد و ياد س
ــين  عليه السالم  مي شتافت. به راهپيمايي اربعين و  به سوي حرم امام حس
آثار معنوي اش سفارش کرد، و در ضمن گفته هايش به خاطره اي از گرفتن 

حاجت از اين قدرت نمايي شيعي اشاره کرد:

«يک سال از طريق کنار شط به کربال مي رفتيم. اين طريق دو برابر مسافت 
ــيرازي) جلو  ــيد عبدالهادي (ش ــا با صفا بود، من و مرحوم آقا س ــاده، اّم ج
ــت سر ما در حرکت بودند.  مي رفتيم و تعدادي از طالب و معاريف هم پش
تقريبًا يک ساعت به غروب بود که در راه، زني از عشاير جلو ما را گرفت و 
ــتراحت به درون ميهمان خانه اش (که ُمضيف مي نامند)  براي پذيرايي و اس

دعوت کرد.

آقا سيد عبدالهادي که اهل نجف 
ــرد (تا بتوانيم  ــکر ک هم بود، تش
ــتري طي کنيم). اّما آن  راه بيش
زن اصراري بي اندازه کرد. وقتي 
ايشان دوباره نپذيرفت، عصباني 

شد و شروع به پرخاش کرد!

ــان و درحالي که  زن عرب ناگه
ــل کرد تا  ــود، مرا بغ ــي ب عصبان
ــمت ُمضيف ببرد و  به زور به س
ــه کمک صدا  ــوهرش را هم ب ش
زد!» استاد در حالي که چهره اش 
گلگون و برافروخته تر شده بود، 
ادامه داد: «باالخره چاره اي نبود 
ــه ُمضيف آن ها  ــا همراهان ب و ب
ــَعف و ني ساخته  رفتيم که با َس
بودند و خيلي هم کوچک بود؛ به 
ــه مجموع ما که حدود  طوري ک
ــب به  ــا ٢٥ نفر بوديم، ش ٢٠ ت

سختي خوابيديم.

شوهر آن زن دليل اصرارشان را 
ــال است که ازدواج کرده  که يک نذر بود توضيح داد و گفت: ما چندين س
ولي بچه دار نشده  بوديم. پارسال به کربال رفتم؛ به حرم (حضرت) عباس؛ و 
به او گفتم: اگر در سال بعد بچه دار باشيم، زائراِن برادرت را پذيرايي مي کنم. 

حاال بچه دار شده ايم. آن مرد رفت و نوزادشان را آورد و ما ديديم.

آن زن و شوهر خيلي هم فقير بودند. يک گوسفند بيشتر نداشتند. آن مرد 
همان گوسفند را هم ذبح کرد و درسته پخت و سر سفره آورد...».

آن پير فرزانه که سخت دگرگون شده بود، سال بعد به اصرار ما براي سفر 
ــد، همه مقدمات نيز انجام شد، اما ناگهان پيغام داد که:  به عتبات آماده ش
ــت کردم باز» او رفت، و اينک همه ما در هر  «منم که ديده به ديدار دوس
گامي که براي زيارت اربعين به سوي کربال برمي داريم، به ياد او هم زمزمه 

الُم َعىل َخليِل اللَِّه َو نَجيِبِه؛  ــالُم َعىل َوِىلِّ اللَِّه َو َحبيِبِه؛ اَلسَّ مي کنيم که:  «اَلسَّ

الُم  هيِد؛ اَلسَّ الُم َعَىل الُْحَسنْيِ الَْمظْلُوِم الشَّ الُم َعىل َصِفىِّ اللَِّه َو ابِْن َصِفيِِّه؛ اَلسَّ اَلسَّ
عىل اَسريِ الُْکُرباِت َوقَتيِل الَْعَرباِت ...» 

ــان پذيرفتند و فهميدند که  ــان اين گونه از احاديث را با ج ــد. آن ان
آسمان و زمين خوْن گريه مي کنند. از امام زمان (عليه السالم) نيز 
ــت که به امام حسين (عليه السالم) عرض مي کنند:  نقل شده اس
اگر اشک چشم تمام شود، برايت خون مي گريم؛ «و ألبکيّن عليک 

بدل الدموع دمًا."
گفتني است: گراميداشت ياد متوفا پس از مرگ او در همهٴ ملل و 
ــميت دارد و بعضي با گذشت يک ماه و بسياري نيز پس  اديان رس
ــلمانان،  از چهل روز از متوفاي خود تجليل مي کنند. در ميان مس
ــيعيان، پس از شهادت امامان معصوم (عليهم السالم) در  به ويژه ش
نخستين اربعين آنان مراسم گراميداشت انجام مي شده است؛ ولي 
شهادت امام حسين (عليه السالم) اين ويژگي را دارد که روز اربعين 

حسيني هر ساله تا قيامت ادامه خواهد داشت.
 

زيارت مأثور در اربعين
ــيعه براي روز اربعين حسيني دستورهايي وجود دارد؛  در روايات ش
ــد خواندن زيارت مخصوص آن روز در پيش از ظهر که پس از  مانن
آن دو رکعت نماز نيز خوانده مي شود و دعا در آن وقت مستجاب 

است.

در زيارت اربعين، هدف قيام امام حسين (عليه السالم) همان هدف 
ــلم) دانسته شده است.  ــالت نبي اکرم (صلي اهللا عليه و آله و س رس
ــالت انبياي الهي، دو چيز  ــاس قرآن و نهج البالغه، هدف رس براس
است: يکي عالم کردن مردم و ديگري عاقل نمودن آن ها با تهذيب 

نفس.
کساني که علم ندارند، دستور خدا را نمي دانند و توان تربيت خود 
ــتن عقل به  يا ديگران را ندارند. برخي نيز عالمند، ولي در اثر نداش
ــالم) براي  ــش خود عمل نمي کنند. از اين رو، انبيا (عليهم الس دان
ــده اند که به مردم خوبي ها را  تعليم و نيز تزکيهٴ مردم مبعوث ش
ــانند و راه خوب را به آنان بنمايانند تا مردم خوب بفهمند و  بشناس
به خوبي ها عمل کنند. چنين جامعه اي مهد پرورش اولياي الهي 

است.
در قرآن کريم از زبان حضرت ابراهيم (عليه السالم) نقل شده که به 
خداوند عرض کرد: پيامبري مبعوث فرما که مردم را عاِلم و مهّذب 
ــوالً  منهم يتلوا عليهم اياتک و يعّلمهم  کند؛ ﴿رّبنا و ابعث فيهم رس
ــم﴾ . خداوند دعاي آن حضرت را اجابت  الکتاب و الحکمة و يزّکيه
کرد و در سورهٴ «جمعه» فرمود: ﴿هو الذي بعث في اُألّميين رسوال 
ً منهم يتلوا عليهم اياته و يزّکيهم و يعّلمهم الکتاب و الحکمة و إن 

کانوا من قبل لفي ضالل مبين﴾ .
براساس اين آيه، مردم حجاز، پيش از بعثت رسول اکرم (صلي اهللا 
عليه و آله و سلم) گرفتار دو ُمْعِضل علمي و عملي بودند: يکي ناداني 
ــلم) با تعليم  ــي. پيامبر (صلي اهللا عليه و آله و س ــري گمراه و ديگ
کتاب و حکمت آن ها را از جهل رهانيد و عالم کرد و نيز با تزکيهٴ 

نفس، آنان را از بيراهه به راه آورد و عادل کرد.
ــالم) در تشريح بعثت رسول اکرم (صلي اهللا  اميرمؤمنان (عليه الس
ــن الضاللة و أنقذهم  ــلم) فرمودند: «فهديهم به م ــه و آله و س علي
بمکانه من الجهالة» ؛ يعني خداوند به دست پيامبرش مردم را عاِلم 

و عادل کرد.
ــاب ملکوت و اتصال نور  ــين (عليه السالم) نيز که به حس امام حس
ــت و صاحب  ــلم) اس ــودي، از پيامبر (صلي اهللا عليه و آله و س وج
واليت؛ «حسين مّنى و أنا من حسين» ، بايد مردم را عالم و عادل 
ــارف دين را به آنان بيآموزاند و  ــتورها و مع کند؛ يعني احکام و دس

آنان را اهل عمل کند.

ــتند و  ــالم) اين وظيفه را به عهده داش همهٴ اهل بيت (عليهم الس
ــتن نامه به وظيفهٴ خود عمل  ــاد، سخنراني و نوش با تدريس، ارش
مي کردند؛ ولي سيدالشهدا (عليه السالم) افزون بر کارهاي ياد شده، 
ــبب يأس از تأثير اساسي اين ابزار در شرايطي قرار گرفت که  به س
خون جگر خود را نيز براي نيل به هدف اعطا کرد. تنها آن حضرت 
ــي و اجتهادي  ــالم) بود که هم مبارزهٴ فرهنگي و سياس (عليه الس

داشت، هم نبرد جهادي.
چنان که در زيارت اربعين آن حضرت مي خوانيم: «فأعذر فى الدعا 
ــتنقذ عبادک من الجهالة و  ــح النصح و بذل مهجته فيک ليس و من
ــالم) با اتمام حجت  ــة» ؛ يعني آن حضرت (عليه الس حيرة الضالل
ــذري را از امت رفع کرد و اندرز و نصيحت آنان را با  ــر خلق، هر ع ب
ــو اي خدا نثار کرد تا  ــام داد و خون پاکش را در راه ت ــي انج مهربان

بندگانت را از جهالت و حيرت و گمراهي نجات دهد.

  منابع: کتاب شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني،آيت اهللا جوادي آملي،ص٢٢٧ 
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زيارت اربعين در 
رديف نمازهاي واجب 
و مستحب قرار گرفته 

است. برپايهٴ اين 
روايت، همان گونه 

که نماز ستون دين و 
شريعت است، زيارت 
اربعين و حادثهٴ کربال 
نيز ستون واليت است.

منم كه ديده به ديدار 
دوست كردم باز

خاطره عارف و دانشمند بزرگ تشيع
 آيت اهللا حاج آقا مجتبي تهراني از پياده روي اربعين
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د ستش نه خام  دآن باده اي که روز  دشکر خدا که ص زیارت دمی استیك اربعني گذشت و دوباره به جام  شنه راھر چند آفتاب حیامت به بام  داین خاک زن مي کند آن عصر  دبني من و سرت اگر افتاد فاصلهوقتي که آمسان ُرَخت سرخ فام  م سنگ ھاامام ھنوز سایه  مستدام  د ويل  دسرھا به نیزه  د محله کنان بر کدام  ددشنام و ھتك حرمت اسالم میھمان!معلوم  راألسود آفریداین از رسوم تازه تر احرتام  دچوب از لبان   د که در استالم  یب کويف و فریاد اھل شامدست سه ساله  دبني  ازي  آشنام  ه  آن ل

ل مامتیان دوش مي زندطوفان خون ز چشم جھان جوش مي زند  ت آرام سوز کیست بر چرخ  شد که روز سیاه عزاي کیست امشب که برق آه، ره ھوش مي زندیا رب شب مصی ي که دم ز شام سیه پوش مي زندروشن  د چاک دمل که خن ي آغوش مي زندآیا غم که تنگ کشی ست در کنار ص ان من آيب که اشك بر رخ مدھوش مي زندبیھوش داروي دل غمدیدگان  س نا شنه لب رکبال حسني زین دشنه ھا که بر لب خاموش مي زندساکن مني شود  حه ھاست طوفان شیوين ز لمب جوش مي زندگویا به یاد  گویا عزاي شاه شھیدان رکبالستتنھا نه من که بر لب جربیل 

شسته اي که ھنوز او را به یاد دارند. ب گفت؛ از حاصل زخم ھا و منازھاي  اربعني که مي آید، باید از ز
ب از  ب گل مي کند. ز ب علیھاالسالم باید جست. اربعني مي شکفد و نام ز اىي را تنھا در چشمان ز اربعني مي آید؛ اما تالوت ز

ب، با خطبه اي از غربت در میان ھلھله زنان شام، گل گریه اکشت. د. ز چه یزیدیاِن شرم زده ھراس داشتند  باالتر  آ
الب گر، براي شامیاين آم است که  د.اربعني است و اکرواِن تأثريگذار عشق آم است. فرزند مکه و منا ـ زین العباد ـ آم است؛ پیك ا ت تر  د دمشق   ار و وارثان خون و روشين.دل ھاشان از نباي م اربعني آم است؛ مهراه سپاه پريوز اف

چھل روز پیش ...
ره  در چھلمني روز، تنھا چیزي که براي مهه تداعي مي شود، حدیث خون و پريوزي است.آزادگي رسان اند.چھل روز از اشك ھاي رکبال مي گذرد؛ قطراتي که حاوي پیام ف اند و دالورمردي. امروز «جابر» و «عطیه» خود را به مدفن ح

... چی یز پ ي عطر سیب، در پایان راه خزاين خیال ان
اي حزین پر و بال ھزاران فرشته ي سرگشته ي حرمي ملکوت، و 
ابت" راھِي شاه یبِت غزل بلند رکبالست... در آواي اصوات دلنشني "سالم ھاىي بر  و ا
وا مي رکدند، " را  َسْنيِ ُ ْ راھي که دل ھا، ھر روز براي رسیدن به آن ذرک "یا اکِشَف اْلَکْرِب َعْن َوْجِه ا
ینه اسرار خون خداست ... است که در صفوف عشاق منادي، ندا بر مي آورد که اربعني گن و آ

اه و دو عمود، شاھد و گواه قدم به قدِم گام ھاىي استوار، تا آمسان است... و یك ھزار و چھارصد و پ
ره عرش پر افشاين مي کند. ر مطلق، بر فراِز کن است که  و آ

تا در مدار سرخ خون،
شت، در  آمیزد شیداىي و جنون آدمیان با عطر 

و دگرباره، سنفوين يب نظري "روز اربعني" را نبوازند...
ذار، کوله بار عشق را برگري و در پي اکروان، گام در طریق عشاق ب

ا که مهه ي "او" و خاندانش میشوند، "ھو" ... تا آ
سني" راھي نیست... تا "ايل ا

ــعر اربعين بايد ُپررنگ شود؛ بيداري،  موضوع شهادت در ش
ــنگري و نجات مردم از جهالت و رساندن آنها به  رشد، روش

معرفت، روشني و ايمان رسالت شعر اربعين است.
ــاعر  ــالم جواد محمدزماني، ش حجت االس
ــاره به اهميت شعر  ــورمان  با اش آييني كش
ــط براي  ــم اربعين فق ــن گفت: مراس اربعي
ــين(عليه السالم) وجود دارد؛ اصل  امام حس
اربعين تجديد خاطره شهدا است، در عاشورا 
ــالم) و يارانش شهيد  امام حسين(عليه الس
شدند و ٤٠ روز بعد ياد شهدا خاموش نشد، 
لذا در شعر بحث تجديد خاطره شهدا را بايد 

زنده كنيم.
ــعر اربعين يك مفهوم  ــا ذكر اينكه ش وي ب
گسترده اي است، افزود: اين مفهوم گسترده 
ــامل مي شود؛  ــعر دفاع مقدس را نيز ش ش
رهبر معظم انقالب اسالمي نيز ياد و خاطره 

شهدا را كمتر از شهادت نمي دانند.
ــوان كرد:  ــالم محمدزماني عن حجت االس
موضوع شهادت در شعر اربعين بايد ُپررنگ 
شود؛ بيداري، رشد، روشنگري و نجات مردم 
از جهالت و رساندن آنها به معرفت، روشني 

و ايمان رسالت شعر اربعين است.
ــاعر آييني افزود: كنگره شعر اربعين  اين ش
ــت و قطعا آثار خوبي  ــال برگزاري اس در ح

به دبيرخانه كنگره ارسال مي شود، در عرصه اربعين اگر بخواهد 
ــعرهاي درجه يك توليد شود، قطعا بايد چند سال اين كنگره  ش
ــال آثاري كه در اوج ادبيات باشد  ادامه پيدا كند و بعد از چند س
ــد؛ در هر عرصه اي از شعر با پيگيري  توليد خواهد ش
و جديت شعرا آثار خوب و پخته اي توليد شده است.

ــالم محمدزماني در پاسخ به اين سوال كه  حجت االس
چگونه مي توان شعرهاي ناب درباره اربعين توليد كرد، 
گفت: ابتدا درباره حقيقت اربعين شعرا را توجيه كنيم؛ 
ــتاوردهاي آن را  ــاعر ما مفهوم اربعين، پيامها و دس ش
ــعر او از نظر محتوا رشد و  ــد، در اين صورت ش بشناس

محتواي عميقي ارائه مي كند.
ــاعر آييني افزود: براي رسيدن به اين محتواي  اين ش
ــعرايي  عميق اول بايد اين مفاهيم را انتقال دهيم؛ ش
ــعرهاي  ــتند معموال ش كه اهل مطالعه و مناجات هس

متفاوت تر و ناب تري توليد مي كنند.
حجت االسالم محمد زماني در اين رابطه گفت: چنين 
ــعرايي مي توانند ايمان مردم را تقويت كنند؛ مقام  ش
ــعر آييني بايد سطح  معظم رهبري مي فرمايند كه ش
ــاعر  ــل مردم را باال ببرد؛ براي اين هدف ش ذوق و تأم
ــود و از طريق  ــطح تفكرات و ذوقش بايد تقويت ش س

شعر تفكرات خود را به مردم منتقل كند.
ــاعر آييني در پايان عنوان كرد: اكنون ظرفيت  اين ش
ــده است، در دهه  عظيمي در موضوع اربعين ايجاد ش
ــن نياز به  ــعر اربعي ــن ظرفيت نبود، ش ــا ٧٠ اي ٦٠ ي

دبيرخانه دايمي دارد؛ در تمام 
ــاعران  ــال جزواتي براي ش س
ــال و اطالع رساني شود و  ارس

ــاعر با ابعاد مختلف  ــال هاي اجتماعي به صورت مداوم ش در كان
ــد.حجت  ــود، آن زمان توليدات بهتر خواهد ش ــنا ش اربعين آش
ــورمان در گفت و  ــاعر آييني كش ــالم جواد محمدزماني، ش االس
ــاره به اهميت شعر  ــاني حج با اش گو با خبرنگار پايگاه اطالع رس
اربعين گفت: مراسم اربعين فقط براي امام حسين(عليه السالم) 
ــت، در عاشورا  ــهدا اس وجود دارد؛ اصل اربعين تجديد خاطره ش
ــهيد شدند و ٤٠ روز بعد  ــين(عليه السالم) و يارانش ش امام حس
ياد شهدا خاموش نشد، لذا در شعر بحث تجديد خاطره شهدا را 

بايد زنده كنيم.
وي با ذكر اينكه شعر اربعين يك مفهوم گسترده اي است، افزود: 
اين مفهوم گسترده شعر دفاع مقدس را نيز شامل مي شود؛ رهبر 
ــالمي نيز ياد و خاطره شهدا را كمتر از شهادت  معظم انقالب اس

نمي دانند.
ــالم محمدزماني عنوان كرد: موضوع شهادت در شعر  حجت االس
ــود؛ بيداري، رشد، روشنگري و نجات مردم  اربعين بايد ُپررنگ ش
از جهالت و رساندن آنها به معرفت، روشني و ايمان رسالت شعر 

اربعين است.
اين شاعر آييني افزود: كنگره شعر اربعين در حال برگزاري است 
ــال مي شود، در عرصه  و قطعا آثار خوبي به دبيرخانه كنگره ارس
اربعين اگر بخواهد شعرهاي درجه يك توليد شود، قطعا بايد چند 
ــال آثاري كه در  ــال اين كنگره ادامه پيدا كند و بعد از چند س س

ــعر با  ــد؛ در هر عرصه اي از ش ــد توليد خواهد ش اوج ادبيات باش
پيگيري و جديت شعرا آثار خوب و پخته اي توليد شده است.

حجت االسالم محمدزماني در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي 
ــرد، گفت: ابتدا درباره  ــعرهاي ناب درباره اربعين توليد ك توان ش
ــا مفهوم اربعين،  ــاعر م ــعرا را توجيه كنيم؛ ش حقيقت اربعين ش
پيامها و دستاوردهاي آن را بشناسد، در اين صورت شعر او از نظر 

محتوا رشد و محتواي عميقي ارائه مي كند.
ــاعر آييني افزود: براي رسيدن به اين محتواي عميق اول  اين ش
بايد اين مفاهيم را انتقال دهيم؛ شعرايي كه اهل مطالعه و مناجات 

هستند معموال شعرهاي متفاوت تر و ناب تري توليد مي كنند.
ــالم محمد زماني در اين رابطه گفت: چنين شعرايي  حجت االس
ــام معظم رهبري  ــت كنند؛ مق ــان مردم را تقوي ــي توانند ايم م
ــطح ذوق و تأمل مردم را باال  ــعر آييني بايد س مي فرمايند كه ش
ــطح تفكرات و ذوقش بايد تقويت  ــاعر س ببرد؛ براي اين هدف ش

شود و از طريق شعر تفكرات خود را به مردم منتقل كند.
ــاعر آييني در پايان عنوان كرد: اكنون ظرفيت عظيمي در  اين ش
ــده است، در دهه ٦٠ يا ٧٠ اين ظرفيت  موضوع اربعين ايجاد ش
ــال  ــاز به دبيرخانه دايمي دارد؛ در تمام س ــعر اربعين ني نبود، ش
جزواتي براي شاعران ارسال و اطالع رساني شود و در كانال هاي 
اجتماعي به صورت مداوم شاعر با ابعاد مختلف اربعين آشنا شود، 

آن زمان توليدات بهتر خواهد شد.

توليد شعر ناب، مستلزم شناخت حقيقت اربعين

حجت االسالم محمدزماني: 
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مقام معظم رهبري 
كـه  مي فرماينـد 
شـعر آيينـي بايد 
و  ذوق  سـطح 
تأمل مـردم را باال 
ببـرد؛ بـراي اين 
هدف شاعر سطح 
ذوقش  و  تفكرات 
بايد تقويت شـود 
و از طريـق شـعر 
تفكرات خود را به 

مردم منتقل كند.
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شماره ٧   |    سه شنبه ٢ شهريور ١٣٩٥   |   ٢٠ذی القعده ١٤٣٧ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

انسجام بخشي و يك پارچه سازي طرح هاي قرآني كشور 
جهت اجرا در مراسم اربعين حسيني

دكتر حسن محمدي، دبير شوراي راهبري فعالبت هاي قرآني اربعين هدف از تشكيل اين شورا را بيان كرد :

ــري  راهب ــوراي  ش ــر  دبي ــدي،  محم ــن  حس
ــه  ــل اتحادي ــي و مديرعام ــاي قرآن فعاليت ه
ــور در مصاحبه با  ــرت کش ــرآن و عت ــکل هاي ق تش
ــم پياده روي  ــاره به مراس ــه اربعين، با اش ــه نام هفت
ــالي است که در موسم اربعين،  اربعين گفت: چند س
ــکل پياده روي  ــيار عظيم و وزين به ش يک اتفاق بس
ــيد  اربعين از نجف به کربال و حرم مقدس حضرت س
ــالم  رخ مي دهد. البته هر سال ابعاد  الشهدا  عليه الس
ــل عظيمي از  ــه خود مي گيرد و خي ــترده تري ب گس
مشتاقان حضرت اباعبداهللا  عليه السالم  از اقصي نقاط 
جهان، از همه کشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي 
ــري به سوي  جهت حضور در اين اجتماع عظيم بش

اين مراسم باشکوه سرازير مي شوند.
ــري را در  ــدي از اين ظرفيت عظيم بش وي بهره من
ــالمي  ــائل فرهنگي از اهداف نظام جمهوري اس مس
ــي از اهداف  ــه هرحال يک ــرد و گفت: ب ــي ک ارزياب
ــور همسايه و  ــالمي ايران به عنوان کش جمهوري اس
کشوري که تعامالت بسيار ارزنده اي از نظر فرهنگي 
ــور عراق دارد، حضور در اين مراسم  و مذهبي با کش
است؛ با توجه به اينکه بعد از خود عراقي ها، بيشترين 
جمعيت زائر حاضر در اين اجتماع را ايراني ها تشکيل 
مي دهند. يکي از اهداف نظام، برنامه ريزي همه جانبه 
براي حضور مناسب و حداکثري زائرين در اين مراسم 

است.
ــوراي فعاليت هاي  ــکيل ش ــدي در ادامه از تش محم
ــتاد  ــي س قرآني اربعين، ذيل کميته فرهنگي آموزش
ــزي اربعين خبر داد و گفت: يکي از دغدغه هاي  مرک
ــي اربعين، انجام فعاليت هاي  کميته فرهنگي آموزش
فرهنگي و ارتقاي سطح مفاهيم و فرهنگ قرآني در 
ــتاقان زيارت اربعين است که در  بين عزاداران و مش
همين راستا در ذيل ستاد کميته فرهنگي اربعين که 
ــده از طريق  ــکيل ش در بعثه مقام معظم رهبري تش
ــورايي تحت عنوان «شوراي  ــئولين، ش رايزني با مس
ــم اربعين حسيني»  راهبري فعاليت هاي قرآني مراس

تأسيس شد.
ــا را از اهداف اين  ــازي فعاليت ه ــک پارچه س وي ي
ــوراي راهبري فعاليت هاي  شورا برشمرد و گفت: ش
قرآني اربعين در راستاي جمع آوري، انسجام بخشي و 
ــازي طرح هاي قرآني کشور، جهت اجرا  يک پارچه س

در اين مراسم عظيم معنوي تشکيل شده است.
ــکل هاي قرآن و عترت کشور  مديرعامل اتحاديه تش
ــکيل اين شورا، هم افزايي بين  در ادامه گفت: با تش
دستگاه هاي مختلف و نهادهايي که در مراسم اربعين 
ــط با حوزه قرآن و  ــور دارند و فعاليت هاي مرتب حض

عترت انجام مي دهند، صورت خواهد گرفت.

دبير شوراي راهبري فعاليت هاي قرآني اربعين با اشاره 
ــرد: نمايندگان  ــان ک ــورا، خاطر نش به اعضاي اين ش
حقوقي دستگاه هاي مختلف ازجمله، بعثه مقام معظم 
رهبري، شوراي توسعه فرهنگ قرآني، سازمان اوقاف و 
ــازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سه  امور خيريه، س
نفر از صاحب نظران قرآني، اتحاديه تشکل هاي قرآن و 

عترت کشور و دارالقرآن بسيج در راستاي اجماع 
ــاي بهينه، مؤثر و کارآمد  نظر در انجام فعاليت ه
ــم  ــوزه ارتقاي فرهنگ قرآني زائران مراس در ح
اربعين، در کنار يک ديگر حضور يافته و در اين 

کارزار خدمت انجام وظيفه مي کنند.
ــالم والمسلمين حميد  وي افزود: حجت االس
احمدي، نماينده بعثه مقام معظم رهبري، 
حجت االسالم والمسلمين يوسف محمدي، 
ــي  جامعه المصطف ــه  مؤسس ــده  نماين
ــلمين  ــالم والمس ــه، حجت االس العالمي
ــعاع،  حميد محمدي و محمد انجم ش
ــعه فرهنگ  ــوراي توس نمايندگان ش
ــاري، رئيس  ــي، دکتر الله افتخ قرآن
ــرآن و عترت  ــيون ق ــابق فراکس س
ــالمي و عضو  ــوراي اس مجلس ش
ــي  عموم ــوزش  آم ــيون  کميس
ــعه فرهنگ قرآني،  ــوراي توس ش

دکتر رحيم قرباني، رئيس دارالقرآن 
ــيج تهران بزرگ، دکتر محمدعلي خواجه پيري و  بس
سعيد اردستاني، نمايندگان کارگروه قرآن بنياد خاتم 
ــيد علي سرابي، نماينده شوراي عالي  االوصيا، دکتر س
ــده مردمي فعال در  ــماعيل درتراش، نماين ــرآن، اس ق
ــور عراق و ولي ياراحمدي، نماينده کارگروه قرآن  کش
ــالمي اعضاي فعال در اين  ــپاه پاسداران انقالب اس س

شورا هستند.
ــه از ابتداي  ــورا ک ــزود: دبيرخانه اين ش ــدي اف محم
ــت، در بعثه مقام  ــکيل شده اس ــت ماه تش اردي بهش
ــات مستمري را  ــده و جلس ــتقر ش معظم رهبري مس
ــوارد مختلفي  ــوده که م ــه برگزار نم ــورت ماهان به ص
ــارات اعضا در اين  ــه، وظايف و اختي ــه آيين نام ازجمل
ــمند، کاربردي و  ــنهادهاي ارزش کميته مطرح و پيش
ــي و تاکنون به  ــاي اعضا در اين جلسات بررس راه گش

مصوبات بسيار خوبي رسيده اند.

114 موكب قرآني در مسير پياده روي
 اربعين حسيني امسال برپا مي شود

ــتاي بهره مندي از ظرفيت  ــا بيان اين که در راس وي ب
ــراز عالقه و محبت  ــم فعاالن قرآني مردمي در اب عظي
ــالم  و به ويژه حضرت  به خاندان اهل بيت –عليهم الس

سيد الهشدا  عليه السالم  اقدام به اعالم فراخوان دريافت طرح هاي فاخر 
ــات و  ــت: در مرداد ماه طي فراخواني، از مؤسس ــات نموديم گف مؤسس
فعاالن قرآني سراسر کشور دعوت کرديم تا طرح هاي تبليغي و ترويجي 
ــوراي راهبري فعاليت هاي قرآني اربعين  با قابليت اجرا در عراق را به ش
معرفي کنند تا پس از بررسي ابعاد اجرايي و عملياتي هر طرح، در مورد 

چگونگي اجراي آن برنامه ريزي نماييم.
ــان کرد: طرح هاي فاخر مناسبي به دبيرخانه ارسال  محمدي خاطرنش
ــده که اميدواريم با دقت نظر گزينش و در اسرع وقت زمينه اجراي  ش

آن ها فراهم شود.
ــيني همچنين از  ــوراي راهبري فعاليت هاي قرآني اربعين حس دبير ش
ــتگاه هاي مختلف  ــور اعضاي دس ــتي تخصصي با حض برگزاري نشس
فرهنگي و قرآني در کربالي معلي خبر داد و گفت: در اين نشست که 
ــت هم انديشي و انسجام دستگاه هاي درگير در همايش  به نوعي نشس
ــيني بود، مصوب شد ١١٤ موکب قرآني  عظيم پياده روي اربعين حس

در مسير پياده روي اربعين حسيني، برپا شود.
 هم چنين در مورد نحوه اجراي برنامه هاي قرآني ازجمله ارائه خدمات 
ــي قرآني، برپايي کرسي هاي  قرآني به زائران، اجراي برنامه هاي آموزش
تالوت قرآن و برگزاري مسابقات و محافل قرآني، در اين نشست بحث 

و تبادل نظر صورت گرفت.

محوريت سوره فجر در فعاليت هاي اربعين حسيني سال 95
ــور با تأکيد بر اينکه  ــکل هاي قرآن و عترت کش مديرعامل اتحاديه تش

ــال  ــوره مبارکه «فجر» محور کليه فعاليت هاي قرآني اربعين در س س
ــگاه «ثقلين» با موضوع جدايي  ــاري خواهد بود گفت: برپايي نمايش ج
ناپذيري قرآن و عترت و نمايشگاه تجسمي «روضه رضوان» با موضوع 
ــد مصطفي  صلوات اهللا عليهم  و  ــتان حضرت آدم تا حضرت محم «داس
ــم پياده روي اربعين  ــورا جهت اجرا در موس ... از برنامه هاي مصوب ش

حسيني است.
ــاره به برخي از برنامه هاي اين شورا، جهت اجرا  محمدي در ادامه با اش
در موسم اربعين گفت: طي جلسات مستمري که تاکنون برگزار شده، 
ــن عراقي مواکب،  ــي ويژه خادمي ــورد برگزاري دوره هاي آموزش در م
ــي ويژه بانوان، طراحي فضاي قرآني ويژه  برنامه ريزي فعاليت هاي قرآن
ــي بزرگ ترين جمع خواني  ــير پياده روي، برپاي کودکان در مواکب مس
قرآن کريم در تاريخ اسالم هم زمان با روز ١٧ صفر، برپايي طرح «کهف 
و رقيم» با محوريت حفظ سوره مبارکه «فجر» توسط بانوان، برگزاري 
ــور قاريان ممتاز و  ــاي قرآني با حض ــس با قرآن در خيمه ه ــل ان محاف

بين المللي، ارائه مشاوره هاي قرآني، و ... تصميم گيري شده است.
ــوزان، نهادها و متوليان حوزه  وي در پايان ابراز اميدواري کرد که دلس
ــم اربعين حسيني دارند،  قرآن که دغدغه اي در مورد فعاليت در مراس
ــه و از فعاليت هاي جزيره اي و  ــه همکاري پرداخت ــورا ب در ذيل اين ش
غيرمنسجم دوري نموده تا هم افزايي منسجم و هماهنگي شکل بگيرد 
و شاهد يک فعاليت فاخر در مورد ارتقاي فرهنگ قرآني زائرين مراسم 

اربيعن امسال و سال هاي آينده باشيم.    
                                                                         ان شاءاهللا.

 از تشكيل اين شورا را بيان كرد :

قرآني اربعين با اشاره 
ــرد: نمايندگان  ان ک
مله، بعثه مقام معظم 
رآني، سازمان اوقاف و 
رتباطات اسالمي، سه 
يه تشکل هاي قرآن و 

ر راستاي اجماع 
، مؤثر و کارآمد 
ــم  زائران مراس
يافته و در اين 

ند.
مين حميد 
م رهبري، 
 محمدي، 
ــي  صطف
ــلمين 
ــعاع، 
هنگ 
يس 
ت 
ضو 
ي 

يكي از 
دغدغه هاي كميته 
فرهنگي آموزشي 
اربعين، انجام 
فعاليت هاي فرهنگي و 
ارتقاي سطح مفاهيم و 
فرهنگ قرآني در بين 
عزاداران و مشتاقان 
زيارت اربعين است

 شوراي راهبري 
فعاليت هاي قرآني 
اربعين در راستاي 
جمع آوري، 
انسجام بخشي و 
يك پارچه سازي 
طرح هاي قرآني 
كشور، جهت اجرا 
در اين مراسم عظيم 
معنوي تشكيل شده 
است

سوره مباركه «فجر» 
محور كليه فعاليت هاي 
قرآني اربعين در سال 
جاري خواهد بود

ــا  ض لر ا عبد 
ــر  ــي دبي بحران
ــي  گروه زبان انگليس
ــه  کميت ــان  راوي
ــي  ش ز مو آ هنگي  فر
ــن، در گفتگو با  اربعي
«االربعين»  خبرنگار 
اعالم کرد: اولين نرم 
انگليسي  جامع  افزار 
ــري با عنوان  روايت گ
به  عاشورا»  «حماسه 
ــمي  مراس در  زودي 
اصحاب  ــور  حض ــا  ب
ــانه و  ــگ و رس فرهن

کارگزاران حوزه بين الملل حج و زيارت رونمايي خواهد شد.
ــتاي  وي افزود: مدير آموزش بعثه مقام معظم رهبري در راس
منويات معظم له مبني بر لزوم فعاليت هاي فرهنگي در حوزه 
ــي راويان اربعين حسيني را  بين الملل، کارگروه زبان انگليس

تشکيل داد.
ــالم بحراني ادامه داد: فعاليت  هاي انجام گرفته در  حجت االس
ــتقبال فعاالن عرصه بين  الملل مواجه شده  اين کارگروه با اس
ــت  و گروه  هاي مختلفي خواستار بهره مندي و استفاده از  اس

تجربيات و محصوالت اين کارگروه شده اند.
ــي  ــي راويان کميته فرهنگي  آموزش ــر گروه زبان انگليس دبي
ــمند اين کارگروه،  اربعين اعالم کرد: يکي از فعاليت  هاي ارزش
ــه  ــن دوره تخصصي آموزش روايت گري حماس برگزاري اولي
ــورا به زبان انگليسي براي استادان و کارشناسان حوزوي  عاش
ــي روايتگري  ــن نرم افزار جامع انگليس ــت. از اين رو،  اولي اس
طراحي و توليد شده است که با استقبال بي نظير فعاالن حوزه 

بين الملل مواجه شده است. 
ــرم افزار افزود: بصيرت  ــاره به اهداف توليد اين ن بحراني با اش
ــور و شعور حسيني از جمله اهداف  افزايي ديني و آميختن ش

اصلي طراحي و توليد نرم افزار حماسه عاشورا است.
اين فعال عرصه بين الملل ادامه داد: برنامه روايتگري حماسه 
ــورا فعاليتي نو و بي سابقه در حوزه فرهنگ اربعين است.  عاش
ــورت گرفته  ــا و هماهنگي هاي ص ــه برنامه ريزي  ه ــا توجه ب ب
ــال برنامه  هاي   ــئولين فرهنگي در عراق، در اربعين امس با مس
ــاط مختلف اجرا  ــي در نق ــدد روايت گري به زبان انگليس متع

خواهد شد.
ــي  ــي راويان کميته فرهنگي، آموزش ــر گروه زبان انگليس دبي
ــت: برنامه  ــراي اين برنامه گف ــان آثار مثبت اج ــن با بي اربعي
ــي اساسي در زدودن شبهات  ــه عاشورا نقش روايتگري  حماس
ــايان توجهي به  ــيني و اربعين خواهد داشت و کمک ش حس
ــلمانان کشور هاي انگليسي زبان  تعميق فرهنگ حسيني مس

خواهد کرد.

ــوراي راهبري فعاليت هاي بانوان کميته  چهارمين نشست ش
ــتاد مرکزي اربعين حسيني به رياست  فرهنگي و آموزشي س
سرکار خانم دکتر افتخاري و با حضور مسئولين کميته هاي تخصصي 
کارگروه بانوان، نمايندگان دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي مرتبط، 

روز دوشنبه ٢٥ مرداد ماه برگزار شد.
ــت شوراي  ــاني االربعين، چهارمين نشس به گزارش پايگاه اطالع رس
راهبري فعاليت هاي بانوان کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي 
ــرکار خانم دکتر افتخاري و با حضور  ــيني به رياست س اربعين حس
ــئولين کميته هاي تخصصي کارگروه بانوان، نمايندگان دستگاه  مس
ــازمان ها و نهادهاي مرتبط، روز دوشنبه ٢٥ مرداد ماه برگزار  ها، س

شد.
ــات و پيگيري  ــي از اقدام ــه هر يک از اعضا گزارش ــداي جلس در ابت
ــايي و جذب خيرين، برنامه  ــه عمل آمده، ارائه کردند. شناس هاي ب
ــازماندهي و  ــکان و تغذيه موکب هاي ويژه بانوان و س ريزي براي اس
تسهيل امور هيئات مذهبي بانوان در سطح کشور، از سوي مسئولين 

نهادهاي مربوطه ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.
ــز و ايجاد روحيه تعامل  ــراي رفع نگاه تبعيض آمي ــازي ب فرهنگ س
ــمي در جهت تشويق  ــامانه هاي رس و بهره گيري از ظرفيت هاي س
ــاده روي اربعين  ــي در هيئات مذهبي پي ــوان براي حضور گروه بان

حسيني، مورد تاکيد اعضاي جلسه واقع شد.
شناسايي تشکل ها و شخصيت هاي مردمي فعال و ايجاد زمينه هاي 
ــتاد اربعين، حضور نمايندگان کارگروه بانوان در  مشارکت آنان با س
ــزي براي فراخوان جمع آوري  ــري اربعين و برنامه ري همايش سراس
ــده در حوزه هاي مرتبط با بانوان، از  آثار هنري و غيرهنري توليد ش
ديگر موارد بررسي شده در چهارمين نشست شوراي راهبري فعاليت 

هاي بانوان بود.

ــي ستاد مرکزي اربعين و رئيس  رئيس کميته فرهنگي و آموزش
ــازمان فعاليت هاي قرآني دانشگاهيان کشور راه هاي همکاري  س

مشترک اين دو نهاد در خصوص پياده روي اربعين را بررسي کردند.
ــالم حميد  ــزاري بين المللي قرآن(ايکنا) حجت االس ــه گزارش خبرگ ب
ــزي اربعين،  ــتاد مرک ــي س ــدي رئيس کميته فرهنگي و آموزش احم

يک شنبه ۳۱ مرداد ماه ميهمان خبرگزاري ايکنا بود.
ــل و گروه  ــي، تحريريه بين المل ــد از تحريريه داخل ــس از بازدي وي پ
ــاي خبري ايکنا، با  ــنايي با توانمندي ه خبرنگاران افتخاري(نبأ) و آش
حميد صابر فرزام، رئيس سازمان فعاليت هاي قرآني دانشگاهيان کشور 

و خبرگزاري ايکنا ديدار کرد.
ــت صميمانه راه هاي همکاري سازمان فعاليت هاي قرآني  در اين نشس
ــي  ــور و خبرگزاري ايکنا با کميته فرهنگي و آموزش ــگاهيان کش دانش
ستاد مرکزي اربعين بررسي و ايجاد ايستگاه خبري در مسير پياده روي 

ــانه اي بهترين توليدات خبري و عکس  اربعين، توليد مستند ، نشر رس
ــط زائران، تربيت خبرنگار افتخاري براي پوشش اخبار  تهيه شده توس
ــتفاده از ظرفيت دانشجو معلم قرآن براي آموزش  اربعين حسيني، اس
ــن و ... مطرح و  ــابقات قرآن در موکب هاي اربعي ــرآن و برگزاري مس ق

بررسي شد.
حجت االسالم احمدي نيز با اشاره به ظرفيت هاي خوب ايکنا در حوزه 
خبري و ترجمه اخبار به ۱۹ زبان خارجي، خواستار مشارکت ايکنا در 
بخش فعاليت هاي رسانه اي و قرآني کميته فرهنگي و آموزشي اربعين 
ــال جاري فعاليت هاي قرآني پررنگ تر از سال هاي  ــد و گفت: در س ش

گذشته خواهدبود.
ــه داد: در بخش قرآني توجه ويژه ما به بخش کودکان و بانوان  وي ادام
ــهداء(ع) در  ــه حضرت سيد الش ــات قرآن کريم ک ــت، همچنين آي اس
سخنراني هاي خود قرائت کرده اند به صورت ويژه مورد توجه خواهدبود.

حجت االسالم احمدي، رئيس كميته فرهنگي اموزشي اربعين
 در نشست با رئيس سازمان فعاليت هاي قرآني دانشگاهيان كشور  و بازديد از خبرگزاري ايكنا:

 در اربعين امسال فعاليت هاي قراني
 پررنگ تر از  از سال هاي گذشته خواهد بود

چهارمين نشست شوراي راهبري
 فعاليت هاي بانوان تشكيل شد

ــن، در ابتداي اين  ــزارش پايگاه خبري االربعي به گ
جلسه سردار حاج رحيم صدقيان نماينده استاندار 
ــتاد اربعين استاني ، ضمن تقدير و تشکر از نماينده  در س
بعثه مقام معظم رهبري در استان که اولين جلسه کميته 
فرهنگي، آموزشي را برگزار کردند از ساير مسولين کميته 
ــبت به فعال سازي و  ــتاني درخواست کردند نس هاي اس

تشکيل جلسات کميته ها اقدام نمايند.
در ادامه اين جلسه حجت االسالم والمسلمين بيدار مسول 
ــتان ضمن ارائه گزارشي از  بعثه مقام معظم رهبري در اس
برگزاري جلسه کميته فرهنگي ، آموزشي ، مصوبات اولين 

جلسه اين کميته را به شرح زير بيان داشتند : 

١.  مقرر شد جهت توجيه روحانيون و ائمه جماعات 
مساجد با همکاري سازمان تبليغات اسالمي استان 
ــاز در اختيار  ــکيل و مطالب مورد ني ــه اي تش جلس

روحانيان قرار گيرد.
ــتانه ماه محرم با شرکت  ــه ديگري در آس ٢.  جلس
ــته جات عزاداري  ــاي هيات ها و دس مداحان و روس

تشکيل و نسبت به توجيه اين عزيزان اقدام گردد.
ــالم بيدار از راه اندازي کانالي در شبکه  حجت االس
ــدا عن ديني » جهت  ــازي با نام « اني احامي اب مج
درج اخبار و فعاليت هاي کميته فرهنگي ، آموزشي 

و نيز ارائه آموزش ها و توجيهات عمومي خبر داد.

دومين جلسه ستاد اربعين استان اردبيل برگزار شد

حجت االسالم بحراني دبير گروه زبان انگليسي
 راويان كميته فرهنگي آموزشي اربعين

آماده سازي نرم افزار روايت گري 
حماسه عاشورا به زبان انگليسي براي 
اجراي در مراسم اربعين حسيني



7 ويژه نامه هفتگی
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ــماره قبل،گام اول سفر اربعين که «ثبت نام در سامانه  در ش
سماح» بود، تشريح شد.

در مطلب حاضر، گام دوم سفر با عنوان «برنامه ريزي» ارايه مي شود.
برنامه ريزي عبارتست از تفکر در کليات و جزئيات برنامه و فرآيندي 
ــيدن به اهداف است. همچنين گفته شده که برنامه ريزي،  براي رس
ــکل  ــاي اثربخش براي تحقق هدف به بهترين ش تعيين فعاليت ه

ممکن است.
قطعا براي سفر خاطره انگيز اربعين نيز الزم  است قبل از هر کاري 
ــخ به سؤاالتي از جمله  برنامه ريزي صورت پذيرد. براي اين کار، پاس

موارد ذيل، مي تواند به نظم سفر کمک کند:
 بازه سفر از چه تاريخي آغاز مي شود؟؛

 سفر چند روز به طول مي انجامد؟؛
ــور  ــفر از جمله گذرنامه، رواديد، مجوز خروج از کش  آيا مقدمات س
ــامانه سماح و  ــور با ثبت نام در س و پرداخت عوارض خروج از کش

پيگيري هاي شخصي، آماده شده است؟؛
 سفر به عراق با هواپيما انجام شود يا به صورت زميني باشد؟؛ 

ــدام پايانه مرزي  ــود، از ک ــه صورت زميني انجام مي ش ــفر ب  اگر س
(مهران، شلمچه يا چزابه) از کشور خارج مي شود؟؛

 با چه وسيله اي به پايانه مرزي سفر مي شود؟؛
 آيا بليت براي رفت و برگشت تهيه شده است؟؛

ــهرهاي مرزي براي خودروي شخصي تدارک   آيا محل توقف در ش
شده يا سفر با وسايل عمومي صورت مي گيرد؟؛

 چه وسايلي براي اين سفر مورد نياز است؟؛
 آيا داروهاي خاص مورد نياز و وسايل کمک هاي اوليه همراه است؟؛

ــده  ــه هاي راهنما و پول ايراني و عراقي تدارک ش ــا کتب و نقش  آي
است؟؛

 همراهان در سفر چه کساني هستند؛
 آيا زيارت ساير ائمه(ع) مدفون در شهرهاي نجف، کاظمين و سامرا 

هم در برنامه اين سفر هست؟ 
ــهر ختم  ــهر آغاز و به کدام ش ــي در عراق از کدام ش ــه زيارت  برنام

مي شود؟؛
 اسکان و تغذيه در اماکن استقرار چگونه است؟؛

 از کدام مسير به سوي کربال عزيمت خواهد شد؟؛ 
 آيا به صورت پياده به کربال خواهد رفت يا با وسايل نقليه؟؛ 

ــيدن به کربال، برنامه روزانه  ــورت انتخاب پياده روي براي رس  در ص
براي طي کردن مسافت چه مقدار خواهد بود؟؛

 آيا با مشکالت مسير و اصل پياده روي وجود آشنايي دارد؟؛
 زمان خروج از کربال چه روزي است؟؛

 زمان بازگشت به کشور چه روزي خواهد بود؟؛
  بازگشت به کشور چگونه است؟؛ 

 وضعيت وسايل نقليه در مسير برگشت تا مرز چگونه است؟؛
 آيا خوراکي و آشاميدني براي بازگشت تهيه شده است؟؛

 و...
ــفر روحاني نيز  ــوي ديگر بايد براي تقويت معنويت در اين س از س
ــؤاالت، از جمله  ــخ به برخي س ــت. در اين مرحله پاس ــه داش برنام

پرسش هاي ذيل مفيد خواهد بود:
 نيت و هدف از سفر چيست؟ (بررسي خلوص نيت)؛

 آيا از اطرافيان حالليت طلبي شده است؟؛
 بدهي يا حق الناسي بر گردن وي وجود دارد؟؛

 چه ميزان از احکام سفر و زيارت آگاهي وجود دارد؟؛
 معرفت و شناخت از ائمه اطهار(ع) مدفون در عراق به ويژه حضرت 
ــهدا(ع) که به زيارت اربعين ايشان تشرف حاصل مي شود،  سيدالش

چه مقدار است؟؛
 از فضايل و آثار زيارت آن حضرات(ع) چه ميزان اطالع کسب شده 

است؟؛
 درباره آداب سفر و زيارت چه اطالعاتي کسب شده است؟؛

 آيا قرآن کريم و کتب ادعيه جيبي يا برنامه هاي نرم افزاري آنها براي 
استفاده در سفر، آماده شده است؟؛

ــير  ــفر و به ويژه در مس  آيا برنامه اي براي اذکار و ادعيه در طول س
حرکت به سوي کربال تدارک شده است؟؛

ــهدا و درگذشتگان،   هديه ثواب زيارت به معصومان(ع)، بزرگان، ش
همچنين خانواده زائر، به ويژه زيارت نيابتي از جانب آنان چه آثاري 

براي زائر خواهد داشت؟؛
 چه ارمغان معنوي و سوغاتي براي اين سفر در نظر زائر است؟

 و...
ــفر برنامه اي  آماده کرد تا با  ــت  براي پس از س در آخر نيز بهتر اس
ــتيابي به موفقيت در رعايت برنامه ريزي ها،  مرور آنها به ميزان دس
ــتاوردها در زندگي روزمره کمک کرد.  همچنين حفظ و تقويت دس
پرسش هاي ذيل و پاسخ هاي آنها در ذهن مسافر مي تواند راهنماي 

خوبي باشد:
 چه دستاورد معنوي از سفر اربعين حاصل مي شود؟؛

ــوي اربعين تالش  ــفر معن ــه بايد براي حفظ و تقويت آثار س  چگون
کرد؟؛

ــل در وي بهره مند  ــار معنويات حاص ــه از آث ــان زائر چگون  اطرافي
مي شوند؟؛

 برنامه يک ساله زائر (تا اربعين سال بعد) براي زندگي عادي و روزمره 
چيست؛

 و...
به اميد انجام سفر مطلوب و مقبول و التماس دعاي خير

       آموزش و فرهنگ اربعين
برنامه ريزي براى پياده روى اربعين

 دكترحميد مروجي
مسئول كارگروه آموزش كميته فرهنگي وآموزشي

نماينده بعثه مقام معظم رهبري در حج و زيارت خراسان شمالي 
ــان در راهپيمايي  ــت ويژه روحاني ــتفاده از ظرفي ــاره به اس با اش
ميليوني اربعين امسال، از روحانيان مبلغ خواست تا در ارتقاي معرفت 

حسيني و فرهنگ سازي اربعين اهتمام بيشتري داشته باشند.

ــالم محمدرضا ابوالفضلي، نماينده بعثه مقام معظم رهبري   حجت االس
ــت کميته  ــمالي، امروز در نشس ــان ش ــتان خراس در حج و زيارت اس
ــي ستاد اربعين استان، بر استفاده از ظرفيت روحانيان  فرهنگي آموزش
مبلغ در فرهنگ سازي اربعين حسيني تأکيد کرد و افزود: حضور پررنگ 
ــن در جايگاه  زائر و مبلغ  ــم راهپيمايي عظيم اربعي روحانيان در مراس

نقش مؤثري در ارتقاي معرفت حسيني زائران دارد.

ــتفاده از حضور  ــال، روند و برنامه اعزام و اس ــاره به اينکه امس وي با اش
ــه داد: برخالف  ــت، ادام ــم اربعين تغيير کرده اس ــان در مراس روحاني
ــال هاي گذشته، امسال هر روحاني که به عراق اعزام مي شود، پيش  س
از اعزام مکان تبليغي و اسکان او مشخص است تا مشکالت و بي نظمي 

سال هاي پيش در اين زمينه را نداشته باشيم.
ــئول کميته فرهنگي  آموزشي ستاد  ــالم ابوالفضلي که مس حجت االس
ــت، با بيان اينکه اربعين، يک  ــتان خراسان شمالي نيز هس اربعين اس
ــوب  ــت بلکه يک هفته قبل و بعد از آن جزء ايام اربعين محس روز نيس
مي شود، اضافه کرد: بايد با استفاده از اين فرصت کار جهادي و تبليغي 
ــران و تبليغ چهره به چهره  ــرا حضور روحانيان ميان زائ ــام داد؛ زي انج

بيشترين تأثير را دارد.

ــي به عتبات  ــه کاروان هاي اعزام ــرد: در اين زمين ــان ک وي خاطرنش
ــود افزون بر آموزش به  عاليات آموزش يک روزه مي بينند و تالش مي ش

روحانيون، به زائران نيز آموزش داده شود.
ــرکت  ــالم ابوالفضلي با بيان اينکه اعزام زائران به کربال و ش حجت االس
آنها در مراسم راهپيمايي ميليوني اربعين هم کار فرهنگي و هم معنوي 
ــت تصريح کرد: با توجه به اينکه جمهوري اسالمي ام الُقراي جهان  اس
ــم اربعين و زيارت امام  ــت مردم ايران نيز بايد الگوي مراس ــالم اس اس

حسين (ع) باشند.
ــتا، نقش روحانيون مبلغ بسيار مؤثر  ــاره به اينکه در اين راس وي با اش
است، از آنها خواست تا نسبت به ارتقاي معرفت حسيني و فرهنگ سازي 

اربعين اهتمام بيشتري داشته باشند.

ــاني«االربعين»، جلسه ستاد مرکزي  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــا حضور  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سيس ــم اربعين در اس مراس
ــئولين استاني ستاد و رئيس کميته فرهنگي –آموزشي اريعين در  مس

زاهدان برگزار شد.
ــالم و المسلمين آقاي دکتر احمدي  در ابتداي اين جلسه حجت االس
ــت هاي اربعين امسال  رئيس محترم کميته فرهنگي، به تبيين سياس

پرداخت و بر لزوم توجه به سياست هاي جمهوري اسالمي در حماسه 
اربعين تاکيد کرد. وي به احترام به قوانين و آداب و رسوم مردم عراق 
ــرد و گفت : تکريم مردم عراق و  ــي از زائرن اربعين تاکيد ک در ميزبان

مرجعيت از اصول حاکم بر مراسم اربعين امسال است.
ــات نهادهاي خود گزارش و نظرات و  ــه از اقدام در ادامه، اعضاي جلس

پيشنهاداتشان را دادند.

ــالم و  ــاني «االربعين»حجت االس ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــئول کميته فرهنگي  آموزش از زائر  ــلمين احمدي، مس المس
سراي امام رضا (ع)در زاهدان بازديد کرد و از نزديک چگونگي پذيرايي 
ــورهاي  ــتقرار زائران اربعين که از کش ــبه قاره، محل اس ــران ش از زائ
پاکستان، هند و کشمير هستند را ديد و توضيحات مسئولين زائرسرا 
و  مديرکل اوقاف را شنيد و در جريان امکانات اين زائرسرا قرار گرفت.

ــتان و مدير اوقاف و  ــن بازديد مديرکل  اوقاف و امور خيريه اس در اي
امور خيريه شهرستان زاهدان ايشان را همراهي مي کردند.  

ــترک  ــت مش ــاني االربعين، نشس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــي کميته فرهنگي آموزشي ستاد اربعين  تخصصي وهم انديش
مازندران با مدير کل اداره تبليغات اسالمي،مدير حج وزيارت، رئيس 
حوزه علميه برادران،رئيس حوزه علميه خواهران و دفاترنمايندگي هاي 
دانشگاه هاي استان مازندران، روزشنبه ٩٥/٥/٣١ در سالن کنفرانس 

حج وزيارت استان مازندران برگزار گرديد.
ــالم والمسلمين يوسف پور  ــه که به رياست حجت االس دراين جلس
مسئول نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري و مسئول کميته فرهنگي 
ــائل و موضوعات  ــتاد اربعين مازندران تشکيل شد مس ــي س آموزش

فرهنگي اربعين ٩٥ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
ــتاد اربعين  ــئول کميته فرهنگي آموزشي س ــه مس در ابتداي جلس
ــي از برنامه هاي فرهنگي ستاد اربعين  ارائه نمودند  مازندران گزارش
ــن تقاضا کردند جهت بهتر بهره برداري کردن فرهنگي از  واز حاضري
ظرفيت اربعين حسيني(ع) راهکار ها و نقطه نظرات خودشان را بيان 

نمايند.
ــاني  االربعين؛  جناب آقاي ساداتي مدير  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــه گزارشي از روند ثبت  ــتان مازندران، در اين جلس حج و زيارت اس
ــائل اجرائي دادند واعالم کردند  نام و اعزام، چگونگي صدور ويزا و مس
در جهت همکاري با کميته فرهنگي آموزشي ، نهايت تالش خود را 

خواهيم داشت.
سپس حجت االسالم والمسلمين شکريان مديرکل تبليغات اسالمي 
ــده در اين همايش بزرگ  ــتان مازندران درمورد ظرفيت ايجاد ش اس
جهاني مطالبي بيان کردند  وافزودند اداره کل تبليغات اسالمي استان 
در حد توانش و با تهيه بروشورها و جزوات و هماهنگي با روحانيوني 
ــتند در راستاي برنامه هاي  که در اين اداره داراي پرونده تبليغي هس
ــي ستاد اربعين استان همکاري الزم را انجام خواهد  فرهنگي آموزش

داد.
ــئولين دفاتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه هاي     درادامه، مس
ــاورزي استان، ضمن تبيين نحوه بهره برداري از  علوم پزشکي و کش
ــي در اين همايش بزرگ، به آموزش علمي  ــائل فرهنگي آموزش مس
بعضي از روحانيون و دانشجويان جهت پاسخ دادن به سواالت شبهاتي 
ــوند، اشاره نم که احيانا زائران در اين راهپيمايي با آنها مواجه مي ش

ودند.                               
ــط  ــاني  االربعين؛ از ديگر نکاتي که توس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاتيد  ــئولين حوزه هاي علميه خواهران و برادران و همچنين اس مس
ــگاه در اين  نشست درباره همايش بزرگ اربعين مطرح  حوزه و دانش
ــن همايش  توجه کرد  هم از  ــد عبارت بود از: بايد از دونگاه به اي ش
لحاظ کمي  و هم از لحاظ کيفي؛ بايد  به دنبال تدارک انگيزش باشيم 
چون همايش اربعين  يک جريان مقدسي است و بايد همه جوانب را 
در نظر بگيريم و کاري بکنيم که دشمن از آن استفاده منفي نکند و 
از هرگونه خرافات، شبهات و بدعت ها جلوگيري نماييم و برنامه هاي 
ــان ديني در اينگونه همايش ها را  ــادي را با حضور پررنگ مبلغ اعتق

افزايش دهيم.
ــتگاه هاي  درادامه حاضرين تاکيد نمودند که بايد از ظرفيت تمام دس
ــت  ــتفاده کرد و چنين نشس ــائل فرهنگي اس مربوطه درجهت مس
تخصصي وهم انديشي بايد در طول سال هرچندوقت يک بار برگزار 
شود تا نقطه نظرات گفته شود وآسيب هاي آن مورد توجه قرار بگيرد.

   درپايان مسئول کميته فرهنگي ستاد اربعين استان به جمع بندي 
مطالب کفته شده دراين جلسه پرداخت و از همه دستگاه هاي مربوط 
خواست تا همکاري خودشان را در اين امر مهم بيشتر نمايند تا از اين 

فرصت استثنائي بيشترين استفاده را ببريم.

ــلطاني رابط منطقه جنوب شرق  ــالم والمسلمين س حجت االس
کميته فرهنگي و آموزشي اربعين حسيني اظهار داشت:از اهداف 
مهم سفر رئيس کميته فرهنگي آموزشي اربعين به زاهدان، پي گيري ارائه 
خدمات به زائران پاکستاني اربعين به ويژه در حوزه فرهنگي  بوده است. 
ــتاني  ــه به ورود  حدود  ۴۰۰۰۰ زائر پاکس ــان کرد باتوج وي خاطر نش
ــالمي و  عبور از شهر هاي مختلف ايران براي  ــرقي به ايران اس از مرز ش
ــرکت در مراسم راهپيمايي اربعين، نيازمند ارائه  ورود به عراق جهت ش
خدمات مناسب در حوزه فرهنگي و به تبع برنامه ريزي جهت استفاده از 

ظرفيت هاي محلي و مردمي است. 
ــفر اخير، پس از جلسات متعدد با مسوالن استاني  ــان افزود: در س   ايش
ــتان سيستان و بلوچستان، مقرر شد اين  و هيئت هاي فعال مذهبي اس
مسأله به صورت ويژه از سوي کميته فرهنگي پيگيري شود.  الزم به ذکر 

است،  يکي از مشکالت مطرح شده در اين حوزه ورود بدون هماهنگي و 
برنامه ريزي نشده نهادهاي متعدد و  انجام کارهاي موازي و چندگانگي 
امور بوده که منجر به بازدهي پايين اقدامات شده است. وي از نقش برخي 
نهادهاي مردمي در سال گذشته در ارائه خدمات به اين زائران نيز تقدير 
نمود. به طور قطع،  براي ارائه خدماتي که شايسته زائران اربعين حسيني 
ــتگاه هاي دولتي مي باشد. رها  ــد، نياز  به حمايت و پشتيباني دس باش
شدن اين زائران بعد خروج از استان هاي مرزي  و عدم برنامه ريزي براي 
ــب از آنان، خالف انتظار اين گروه زائران از مردم و دولت  استقبال مناس
ــت.  ايشان يادآور شد که کميته فرهنگي و آموزشي،  کار گروه  ايران اس
ويژه اي را براي پيگيري اجراي تصميمات اين سفر و رصد دائم  اقدامات 
و رايزني  با بخش هاي مختلف براي فراهم کردن امکانات و ارائه خدمات 

مناسب،  تشکيل داده است.

ــئول کار گروه ياوران معنوي و فرهنگي کشور با اشاره به  مس
ــر از ايران عازم  ــته ٢ ميليون زائ ــال گذش اينکه در اربعين س
ــدند، افزود: ٥٠ هزار روحاني در سطح کشور براي  عتبات عاليات ش

خدمات رساني به زائران آموزش داده مي شوند.
ــت  ــعود حاج ابراهيمي" در نشس ــالم و المسلمين"مس ــت االس حج
کارگروه ياوران معنوي اربعين حسيني (ع) استان کرمان با اشاره به 
وظايف سازمان حج و زيارت، گفت: نکته اي که مقام معظم رهبري 
تاکيد دارند اين است که جريان سيدالشهدا يک جريان مردمي باشد 

و دولتي نشود.
ــازي  ــان اينکه وظيفه ما در اين خصوص تامين و آماده س وي با بي
زيرساخت ها در همه حوزه هاي فرهنگي و اجرايي است تصريح کرد: 
ــريع و رو به بااليي در اين راستا  ــايد علت اينکه با يک حرکت س ش

حرکت مي کنيم، برخورد خالصانه ميزبان (عراق)است.
ــي اربعين  ــئول کار گروه ياوران معنوي کميته فرهنگي آموزش مس
تصريح کرد: در ٢١ استان دفتر نمايندگي داريم و در استان هايي که 
نداريم مدير کل سازمان تبليغات اسالمي آن استان به عنوان مسئول 

اين بخش منصوب شده اند.
حاج ابرهيمي با اشاره به اينکه در اربعين سال گذشته ٢ ميليون زائر 
از ايران عازم عتبات عاليات شدند، افزود: ٥٠ هزار روحاني در سطح 

کشور براي خدمات رساني به زائران آموزش داده مي شوند.
وي با اشاره به اينکه اربعين يک روز نيست، عنوان کرد: براي خروج 

مطلوب زائرين نيازمند زير ساخت هاي مناسب مي باشيم.

ــه کميته  ــاني االربعين ، پنجمين جلس به گزارش پايگاه اطالع رس
فرهنگي اربعين با حضور رئيس و اعضا حقيقي و حقوقي برگزار گرديد.
ــت که با حضورمسئول کميته فرهنگي و مدير آموزش بعثه  دراين نشس

ــدي  و اعضاي حقيقي و  ــالم دکتراحم مقام معظم رهبري حجت االس
ــازمان تبليغات، معاونت  ــي از جمله: نماينده س ــي کميته فرهنگ حقوق
ــپاه ، نماينده وزارت  ــاد اسالمي ، معاونت فرهنگي س فرهنگي اداره ارش
کشور، معاونت فرهنگي ستاد بازسازي عتبات 
ــتگذاري ائمه  ــوراي سياس عاليات، نماينده ش
ــل، معاونت  ــده پدافند غير عام جمعه، نماين
ــهرداري تهران وموسسه  فرهنگي اجتماعي ش
فرهنگي هنري مشعرو..حضور داشتند تشکيل 

شده بود.
درابتداي جلسه حجت االسالم دکتر احمدي  
ــي عراق  ــت کميته فرهنگ ــي از نشس گزارش
ــي عراقي براي  ــترک ايران وکارگروههاي مش
حاضرين ارائه کردند و مصوبات نشست مذکور 

را براي اعضاي کميته يادآوري کردند.
در ادامه، اقدامات وفعاليت هاي کميته فرهنگي 
ــه حاضر مورد  ــه قبل تا جلس ــول جلس در ط

بررسي قرار گرفت.
و سياست هاي کميته فرهنگي و ستاد مرکزي 

اربعين مورد بررسي و گفتگو قرار گرفت.

پنجمين جلسه كميته فرهنگى و آموزشى اربعين برگزار شد

پيگيري ساماندهي اسكان موقت و عبور مناسب زائران پاكستاني اربعين حسيني

بازديد مسئول كميته فرهنگي و  آموزشى اربعين از زائرسراي امام رضا(ع) در زاهدان

زائرسرايي براي اسكان موقت زائران كشورهاي پاكستان، هند و كشمير

حجت االسالم محمدرضا ابوالفضلي، مسئول كميته فرهنگي آموزشي استان خراسان شمالي

روحانيون به ارتقاي معرفت حسيني و فرهنگ سازي اربعين اهتمام بيشتري داشته باشند

 جمعي از فعاالن اربعيني زاهدان با حضور در دفتر نهاد نمايندگي 
ــتان و بلوچستان با احمدي  ــنت سيس ولي فقيه در امور اهل س
ــتاد مرکزي اربعين حسيني کشور   رييس کميته فرهنگي  آموزشي س
ــالم والمسلمين  ديدار و گفت وگو کردند. در اين ديدار که حجت  االس
ــس کميته فرهنگي اربعين  ــول دفتر نمايندگي بعثه و ريي فقيهي مس
استان و حجت االسالم محمد حسين سلطاني رابط منطقه جنوب شرق 
کميته حضور داشتند، ابتدا گزارشي از فعاليت هاي سال گذشته فعاالن 
اربعيني در استان و عراق به ويژه در ارايه خدمات به زايران و مهمانان 
پاکستاني  ارايه کردند و در ادامه به راه هاي هم افزايي در ارايه خدمات 

ــد. ضرورت مردمي ماندن مراسم اربعين،  ــکالت پرداخته ش و نيز مش
ــوي برخي دستگاه ها و  نهادها،  کمبود منابع  عدم اجراي تعهدات از س
ــتاني، از نکات مهم مطرح  و امکانات الزم براي حجم باالي زائران پاکس
ــده در نحوه ارائه خدمات  بود که در اين جلسه مطرح شد. ضرورت  ش
توجه و اهتمام به اين مهمانان در  مسير حرکت تا مرز خروجي،  فعال 
سازي ظرفيت ناوگان ريلي و هوايي کشور براي جابجايي زائران اربعين 
و ضرورت افزايش مبلغ براي پاسخگويي به سئواالت شرعي  و انسجام و  
همگرايي و وحدت در مديريت فرهنگي از پيشنهاد هاي  فعاالن اربعين 

حسيني در اين جلسه بود.

در ديدار جمعي از  فعاالن اربعين حسيني زاهدان با رييس كميته فرهنگي  و آموزشي اربعين مطرح شد:
ضرورت انسجام، همگرايي و وحدت در مديريت فرهنگي مراسم اربعين

برگزاري جلسه  ستاد اربعين در استان سيستان و بلوچستان

مسئول كار گروه ياوران معنوي كميته فرهنگي آموزشي اربعين: 
آموزش به 50 هزار روحاني

 در سطح كشور براي خدمات رساني
 به زائران اربعين حسيني

برگزاري نشست تخصصي وهم انديشي 
كميته فرهنگي  آموزشي ستاد اربعين مازندران

ــا بيان اينکه حضور طلبه ها در جمع مردم  امام جمعه موقت بجنورد ب
ــتري دارد، اضافه کرد: با در نظر گرفتن اين واقعيت که  اثرگذاري بيش
مردم نگاه خاصي به زيارت دارند و برخي گمان مي کنند تا دستشان به 
ضريح نخورد، زيارت نکرده اند. از اين رو،  روحانيان مبلغ بايد با تبليغ و 

فرهنگ سازي به اصالح اين روش عوامانه بپردازند.
ــالم ابوالفضلي با اشاره به اينکه مردم ما اعتقاداتي دارند، اما  حجت االس
ــود، افزود: ماه محرم بيش  ــکل و جهت داده ش بايد به اين اعتقادات ش
ــتان خراسان شمالي فعاليت  ــازمان يافته در اس از هزار و صد هيأت س
ــن از دل  همين هيأت ها بيرون  ــد و با توجه به اينکه زائران اربعي دارن
ــراي آموزش زائران و  ــتر خوبي ب مي آيند؛ ازاين رو، هيئات مذهبي بس

ارتقاي معرفت حسيني آنها هستند.
وي با بيان اينکه در آستانه ماه محرم نشست ها و همايش هاي آموزشي 
با عنوان «طاليه داران تبليغ» براي مسؤوالن هيأت هاي مذهبي برگزار 
ــر آموزش معرفتي، بايد  ــود، اظهار کرد: در اين برنامه ها افزون ب مي ش
ــم  ــرکت کنندگان در مراس ــث امنيتي عراق نيز براي زائران و ش مباح

اربعين تشريح و تبيين شود.
گفتني است، استان خراسان شمالي در شمال شرق کشور بيش از ٩٣٥ 
هزار نفر جمعيت دارد و پيش از وقوع حوادث اسف بار حج در عربستان، 
ــتان نزديک به ٨ هزار نفر به حج عمره، حدود ٧٠٠  ــال از اين اس هرس
نفر به حج تمتع و بيش از ٧ هزار نفر به عتبات عاليات اعزام مي شدند.
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ــند اگر همه  ــه قدر خويش نمي شناس آنان ک
ــتن، خود  چيز بدانند نادانند. بزرگ ترين دانس
ــتن است. درک سقف پروازي است که انسان  را دانس
ــق براي  مي تواند با بال هايي از ايمان و معرفت و عش
خويش رقم بزند. پرواز در بي سقفي، بي کرانگي، دور 

دست هايي بي مرز و بي پايان.
ــتره خويش را فراموش  آنان که حقير مي شوند، گس
ــد. بال و پر زدن در حجم تنگ قفس را پرواز  مي کنن
ــه مرگ مي پيوندند  ــد و لحظه هايي را که ب مي انگارن

زندگي مي نامند.
کربال، جغرافياي توانايي انسان را شناساند تا خوگران 
به زنجير، شيوه رهايي بياموزند و با باور و توان پنهان 
در خويش، رهنورد جاده هاي غريب و فاتح ميدان هاي 

هولناک و دشوار باشند.
ــان، جلوه گاه  ــت انس ــين، ظهور حقيق ــن حس اربعي
ــت  ــگفت ايمان و شکس ــان و نمايش ش توانايي انس
ناپذيري اراده اي تکيه داده بر بازوان نيرومند خداوند 
ــتگان از اسارت دنيا و  ــت، زنجيرگسستگان، وارس اس
پيوستگان به محبوب، پيروز بي ترديِد همه صحنه ها 
ــت را در اربعين مي توان  ــد و اين حقيق و ميدان هاين

تماشا کرد.
ــتن»  ــت که چهل روز پيش، همه چيز در نگاه کوتاه بينان، «نتوانس مگر کربال همان زميني نيس
ــت که چهل روز پيش، هر کس غروبي را  ــين را فرياد مي زد. مگر کربال همان نقطه  اي نيس حس
ترسيم مي کرد که هفتاد و دو تن غرقه در خون و خيمه هايي شعله ور و زنان و کودکاني در زنجير، 

پايان حادثه باشد. 
ــان ها و شکست خوردگان آن  ــت خورده ترين انس قهرمانان آن روز در اربعين، ناتوان ترين و شکس
ــربلندترين نام هايي هستند که بر زبان ها و ذهن ها مي گذرند. در اربعين،  روز، امروز فاتح ترين و س
ديگر کربال قلمرو خشونت شمر نيست، پهنه قدرت نمايي عمر سعد نيست. که پايتخت اقتدار عشق 

است، قلمرو قدسي محبت است و ميدان وسيع حکومت ايمان.
ــکوه ايمان و ايثار و عظمت صبوري و شکيب، چهره  ــتن خون، قدرت عطش، ش در اربعين، توانس
نمود. اربعين، سپيده دِم باوربخشي به انسان در هنگامه ناباوري بود. اربعين نشان داد که اگر اراده 
ــتني است و همه قفل ها شکستني و مگر حسين   تبلور و تجسم قرآن    کنيم همه زنجير ها گسس
معناي صريح و تفسير روشن اين آيه نبود که «َو يََضُع َعْنُهْم إِْرصَُهْم َو اْألَْغالَل الَّتي  کانَْت َعلَيِْهْم فَالَّذيَن 
آَمُنــوا ِبــِه َو َعزَُّروُه َو نََرصُوُه َو اتَّبَُعوا النُّوَر الَّذي أُنْزَِل َمَعُه أُولِئَک ُهُم الُْمْفلُِحوَن؛ بارهاي گران و زنجيرهاي 
ــتند و به  ــدند و او را بزرگ و گرامي داش ــارت را از آنان برمي گيرد. پس آنان که باورمند او ش اس
ــتند و از روشناي نوري که با او فرود آمد پيروي کردند رستگاران و پيروزمندانند».  ياريش برخاس

(اعراف : ١٥٧)
ــرهاي خاکسترنشين، مي توانند شعله هاي بينش و  ــت که س اربعين، روِز باوراندن اين حقيقت اس
خيزش بيافرينند و گودال نشينان مي توانند قله هاي رفيع آزادگي را به رهنوردان فردا نشان دهند.

ــان هاي بزرگ، همان جاست که همه پايان توانايي آن ها  ــن کرد که ظهور توانايي انس اربعين روش
مي انگارند.

ــد، مغرورانه  ــماره مي کردن ــين را ش ــطحي انديش، ياران حس ــورا، آمارگران س ــب عاش وقتي ش
مي خنديدند که اين چند تن در نخستين هجوم مي شکنند و در باران شمشير و تير، قطره قطره 
ــپاه عمر سعد مي درخشد و نام فاتحان، با هيبت و  بر خاک مي چکند و پس از آن، آفتاب اقبال س

شکوه در همه جا زمزمه خواهد شد. آنان نمي دانستند که صبوران مومن، هر تن، چوانان لشگري 
ــيفته شهادت، هر يک، به دليل بي هراسي از مرگ،  ــگاِن ش ميدان داري خواهد کرد و شهادت پيش
مرگ را به کام و نام دشمن خواهد بخشيد. که خداي شکيبايان فرموده است: «إِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِعْرشُوَن 
؛ بيست صبور مجاهد، دويست تن دشمن را درهم خواهند شکست.»(انفال: ٦٥) صاِبرُوَن يَْغلِبُوا ِمائَتنَْيِ
ــهيد پس از شهادت،  ــت که ش ــت. فهماندن اين نکته اس ــهيد اس اربعين، فرصت فهم توانايي ش
شکوهمند تر برمي خيزد. در قلب ها و انديشه ها تکثير مي شود و با سالحي از خون و ايثار، حلقوم 

ستم را نشانه مي رود و خود سرفراز بر قله شکوه دل ها مي نشيند.
در اربعين هر نگاه بصير مي توانست ببيند که حسين بر حلقوم شمر خنجر نهاده است، عمر سعد 
زير سم استوار مظلوميت له مي شود. يزيد در حريق بزرگ معصوميت خاکستر مي شود و از حنجره 

ي کوچک علي اصغر، هزار تير، قلب حرمله را نشانه مي رود.
در اربعين، هر عابري که از کربال مي گذشت مي توانست، توانايي حسين و ناتواني دشمن را ببيند. 
کارواني را ببيند که فراتر از عرش را مي پيمايد و اگر ديروز در زنجير مي رفت. امروز به رهايي همه 

انديشه ها و شکستن همه سلسله ها آمده است.
اربعين، درهم پيچيدن طومار خشونت پاييزي و گشودن کتاب سبز و مبارک بهار است. اگر امروز 
بيش از پنج هزار زمستان و پاييز و تابستان و بهار بر عاشوراي ٦١ هجري گذشته است، اما آن روز 
چتر سبز خويش را بر زمين و زمان گسترده است و هر رهگذري را به سايه سار خويش مي خواند. از 
آن اربعين که قافله به کربال بازگشت و با قدرت و پيروزي به سرزمين قدسي حسين قدم گذاشت تا 
به امروز و تا هميشه هر کس به کربال اقتدا کند، «توانا» مي شود. هر کس دل خويش را عاشورايي 
کند، اقتداري غريب در خويش مي يابد و هر کس به حسين سالم دهد، سالمت روح و ايمان، در 

خويش احساس مي کند.
اربعين، روز تامل در حادثه اي است که هر کس بي آن راه بسپارد، گام هاي او توانايي زيارت مقصد 

نمي يابد و هر کس بي اين چراغ راه بسپارد، عبور از تاريکي را نمي تواند.
اربعين، يعني کانون توانايي و شهيد کسي است که در هنگامه ناتواني همه سالح ها و صالح انديشي ها، 

بن بست ها را مي شکند و با تواناترين سالح، قلب سپاه ستم را نشانه مي رود.

حضرت آيت اهللا العظمي صافي گلپايگاني در شرح فرازي از دعاي 
اِء  ّ ِّ َو الرضَّ عرفه مي نويسند: «ثُمَّ  ما َرصَفْتَ  َو َدرَأْتَ  َعنِّي اللَُّهمَّ ِمَن الرضُّ
اِء». يکي از حوايجي که در فراز فوق از  َّ أَکْرَثُ ِمامَّ ظََهَر ِيل ِمَن الْعاِفيَِة َو الرسَّ
دعاي شريف عرفه به آن اشاره شده، عافيت در بدن و دين است که هر دو 
ــيارند و به هم ارتباط دارند و اگر کسي هر دو را داشته  داراي اهميت بس

باشد، سعادت دنيا و آخرت را دارا شده است.

عافيت در بدن، عبارت از تندرستي و سالمتي از بيماري ها و نقص هاي عضوي و کمال 
ــتواي خلقت و آفرينش است که از نعمت هاي بزرگ خداست که با توجه به انواع و  اس
اقسام امراض، سالمتي هر يک از آنها نعمتي جداگانه به شمار مي رود و بيشتر مردم از 
ــکر اين نعمت ها غافلند، چون از خود نعمت غافلند؛ يا اصًال آن را نمي شناسند، زيرا  ش
اطالع بر اين نعمت ها نياز به اطالع وافي و کامل در علوم متعدده دارد که همه مربوط 
ــي از اين همه علوم مطلع باشد چون  ــم انسان مي باشد که به فرض اينکه کس به جس
اين علوم کامل نشده است باز هم از شناخت نعمت هاي خدا در اين رابطه و شکر آنها 
ــت. انسانها بيشتر وقتي گرفتار مرض و دردي مي شوند قدر نعمت و سالمتي  قاصر اس

را مي شناسند.
و اما عافيت در دين بر سه قسم است: عافيت فکري و اعتقادي، عافيت اخالقي و عافيت 

عملي.
ــناخت  ــخص در ش ــت که ش عافيت فکري و اعتقادي: عافيت فکري و اعتقادي اين اس
خدا و صفات و اسماءالحسناي او، در شناخت مالئکه و مسايل نبوت پيغمبران و وحي 
ــاء  (ص) و اوصيا و خلفاي آن حضرت و در  ــناخت حضرت خاتم االنبي و امامت بويژه ش
ــالم از انحرافات و پاک از بدعتها  ــناخت معاد و خالصه کل امور اعتقادي، ايمانش س ش
ــيم فرموده اند  ــد و از خطي که انبياء بويژه حضرت ختمي مرتبت ترس ــبهه ها باش و ش
بيرون نباشد و همه را با معيارهاي صحيح عقلي و نقلي تحصيل کرده باشد و به آنچه 
ــده اعم از اصول يا فروع ايمان داشته باشد که حتي به  بر حضرت محمد(ص)   نازل ش
ــرعي و عملي،  جزئي ترين امري از امور اعتقادي و کوچکترين فرع از فروع و احکام ش
ايمان مطمئن داشته باشد و ميل نفس خود را در همه امور، تابع شرع قرار دهد، بديهي 
است گاه يک انحراف و انکار يک موضوع مسلِم ديِن اسالم، شخص را زير سؤال برده و 

موجب کفر او مي شود.
ــان به اخالق اسالمي است که  عافيت اخالقي:و اما عافيت اخالقي عبارت از اتصاف انس
ــت. و بر حسب حديث معروف:  ــده اس در قرآن مجيد و احاديث پيغمبر و ائمه   بيان ش
«امِّنــا بُِعثُْت المَُتَِّم َمــکارَِم األخالق» پيغمبر اکرم براي اتمام و آموزش کامل اخالق مبعوث 

شده است.
در موضوع اخالق، تعاليم اسالم کامل ترين و سازنده ترين تعاليم است. بسياري از حکما 
ــوند؛ زيرا  ــالق را حکمت عملي مي نامند در حکمت عملي وارد نمي ش ــم که علم اخ ه
ــالم در اين موضوع ديگر جايي براي کالم و مقال ديگران نيست.  معتقدند با تعاليم اس
ــعار شعرا و حکاياتي که از مسلمانان تربيت شده در مکتب اسالم  کتابهاي اخالق و اش
نقل شده، مسلمانان را در اخالق به قدري غني و صاحب افتخار نشان مي دهد که باالتر 

از آن تصور نمي شود.
ــَک َلَعلي ُخُلق  ــت: «اِنَّ ــاب فرموده اس ــه خدا به او خط ــر اکرم(ص)  ک ــخص پيغمب ش
َعظيم»داراي عالي ترين اخالق انساني بود و يکي از علل عمده نفوذ دعوت آن حضرت 
در اعراب جاهليت که تغيير عادات آنها امري ناممکن به نظر مي آمد همان اخالق کريمه 

آن حضرت بود.
همچنين اهل بيت آن حضرت اميرالمؤمنين و ساير ائمه طاهرين(ع) همه نمونه اعلي و 
مثل اکمل اخالق انسانيت بودند که دوست و دشمن به آن اعتراف داشتند و اين اخالق، 

سر و رمز محبوبيت فوق العاده آنها در قلوب مردم بود.
عافيت عملي: و اما عافيت عملي به اين است که انسان در اعمال و کارهاي خود خواه 
فردي، اجتماعي، سياسي و مالي و همچنين در عبادات و تکاليف و فرايض، رعايت کامل 
ــبت به اين دستورها که عمده آنها در کتابهاي فقه  ــرع مقّدس را بنمايد و نس احکام ش
ــد و از معصيت و مخالفت پرهيز کند و تقوا پيشه  ــت، تعهد کامل داشته باش مدون اس
ــت از آنها در صورت اجتناب از  ــازد و حتي در گناهان صغيره نيز اگر چه وعده گذش س

گناهان کبيره داده شده بپرهيزد.

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

اربعين داستان بلند هزاران دست و بيرق و روضه و سيطره 
است...

سيطره اشک و آه و ناله...
در داستان  دنباله داراربعين هزاران هزار واژه نقش آفريني 

مي کنند...

مسن ترها و پزرگ ترها
جاده هاي منتهي به کربال ، عطر سيب مي دهند...

بوي مهرباني حبيب مي دهند...
بوي سالم هاي جابر 

الُم َعَليُکم أيَُّتَها اَألرواُح الَّتي َحلَّت بِِفناِء الُحَسيِن السَّ
ــما اى روح هايى که گرداگرِد حسين  ــالم بر ش "س
ــديد ! گواهى مى دهم که  فرود آمده، همراهش ش
نماز را به پا داشتيد و زکات داديد و به نيکى فرمان 
داديد و از زشتى باز داشتيد و با ُملحدان جنگيديد 
و خدا را پرستيديد تا به شهادت رسيديد. سوگند به 
آن که محّمد را به حق برانگيخت در آنچه به آن در 

آمديد با شما شريک هستيم."
جاده هاي منتهي به کربال  لبريز از عطر بيرق هاي 
ــانه هاي تکيده پيرغالمان  ــت که بر ش سرخي اس

حسين است...
اينجا بوي کارواني از گل هاي سرخ مي دهد...

بوي لحظه هاي ناشکيب 
بوي گريه هاي جابر و حبيب

و پيرمردها و پدربزرگها...
ــق و  ــاره از نو ، اربعين بر قله هاي مرتفع عش و دوب

حماسه دميده است
ــور زيارت مخصوص  ــاده هاي منتهي به کربال ش ج

است
زيارت ناحيه...

هواي ناحيه اين روزها ، باراني است
باراني قدم هايي که دير به کربال رسيدند...

قدم هاي جا مانده از قافله شصت و يک هجري
ــتگاه  ــن حکايت همه پيرغالمان دس حکايت اربعي

حسين است..
حکايت زهيربن قين ها...

حکايت مسلم بن عوسجه ها...قيس بن مسهرها...
حکايت نافع بن هالل ها...حربن يزيد رياحي ها...

حکايت اربعين حکايت همه محاسن سفيدهاي نينواست...
حکايت پدربزرگهايي که راهي زيارت جاده اند...

حکايت عصا به دست هاي سفر کربال...
حکايت قامت هاي خميده و گود
حکايت دست هاي پينه بسته... 

عطش و عشق
حکايت چهره هاي چروکيده...  مرمي سقالطوين

اين جاده ، با نفس حق اين پيرغالمها باز مي شود...
هواي اين مسير ، شميم ذکر يا حسين بر لبان لرزان اين 

پيران سالک است...
از اين نقطه  تا کربال ، راهي به وسعت قلب هاي مهربان 

اين سروهاي خميده است...

ناتوان ها و معلول ها
و معلول ها...

تو چه مي داني اربعين چيست؟
بايد اينجا باشي ...

در ازدحام اين پرچم ها و آدمها...در ميان اين طوفان...
ــط معرکه...درست همين جايي که  بايد اينجا باشي وس
مقصد حرم است... و هيچ چيز مانع از حرکت نمي شود...

حتي معلوليت جسمي...
ــايه  ــت و ايمان چگونه س و تو چه مي داني اربعين چيس

بلندش ، چتر راه مسافر حرم مي کند؟
بايد اهل اين جاده باشي...

اهل اين راه...
تا ببيني ارادت يعني همين دختر بچه معلول عراقي...

همين مرد ناشنوا... همين پسر بچه عصا به دست...

بايد اهل اين جاده ٨٥ کيلومتري باشي 
اهل اين موکب ها و رايت ها...

اهل همين نوحه خواني حزن انگيز مال باسم کرباليي
بايد جانت آشنا با نغمه هاي اربعيني باشد...بايد نواي نزار 

گوش جانت را نوازش داده باشد 
تا آن وقت باور کني براي دلداده بودن 

قد و قامت مهم نيست
اراده و ايمان مهم است...

آن وقت باور خواهي کرد ناتوان کسي است که نتوانسته 
باشد ِمهر حسين را در قلبش جا داده باشد

 اين جا اربعين است...
و تو چه مي داني اربعين چيست...

بايد مقيم اين مقام باشي 
تا بداني عشق آتشي است که بايد به جان بيفتد
و اگر افتاد ديگر کوچک و بزرگ فرقي نمي کند

ديگر خردسال و سال خورده نمي داند 
ديگر پاشکسته و بي دست نمي داند...

اين جا کسي بزرگتر است که اراده اش قوي تر است...
ــين عليه السالم . به پاهاي  ــالم کرد به زوار حس بايد س

آبله زده
و در طوفان اليوصف  اين وادي رها کرد جان را...

شرح فرازي از دعاي عرفه
حضرت آيت اهللا العظمي صافي گلپايگاني
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