
ــد و دلدادگان  ــيني فرار مي رس ــوعا و عاشوراي حس تاس
ــام غوطه ورند و گاه  ــرت ثاراهللا در حزن فراگير اين اي حض
ــت که مي توانند، غليان دل خويش را  ــوق زيارت چهلم اس به ش

آرام سازند. 
يکي از عبرت هايي که عاشورا براي آيندگان به جا گذاشت، ارزش 
و عيار محبت است. محبت در لغت به معناي دل بستگي و بيانگر 
نوعي رابطه دوستي ميان دو طرف و مرتبه اي مهم از سير تکاملي 

مؤمن در لواي امامت است. 
ــهداء(ع) هر کس را به قدري که داشت  تاريخ گواه است سيدالش
مورد عنايت قرار داد. تا جايي که حتي براي آن دوستاني که براي 
عدم حضور در معرکه دنبال بهانه بودند، معذوريتي فراهم نياورد و 

در مواقعي از برخي ايشان درخواست دعا هم کرد. 
ــتاره شدند و طعم اين  ــتان، اصحابي س با اين حال، در ميان دوس
ــا ليتني» ها از جان  ــه تا ابد «ي ــيدند ک ــي را چنان چش گداختگ
عاشقان دلداده برافراختند. اينها نيز سهم محبت خود را از همان 
امام گرفتند، لکن اين کجا و آن ديگران کجا. محبت چنان قربي 

در ايشان ايجاد کرد که امام دل تنگشان بود. 
عنايت لن تراني از سوي امام درباره آن ياراني است که درد و رنج 
و عطش را به حب الحسين خريدند. آن ُدّر نايابي که ميان لجنزار 
حب الدنيايي که پس از رحلت حضرت رسول به وجود آمده بود، 

ناياب و ناديدني شد و در بزنگاهي چون کربال عيان شد.
ــد و در اين عالم  ــده که حبيبان خدا در حقيقت متحدن گفته ش
ــان نه مرزهاي  ــم قدس هم وطن اند. وطن ايش ــفر و در عال همس
ــتعمرين،  ــط خطي هاي مس ــي يا خ ــي، تفاوت هاي گويش خاک
ــلين در مدحش  ــت که سيد المرس ــه وطني بي نام و بنام اس بلک

فرمود:«حب الوطن من االيمان».
همدلي اين محباِن هم وطن، در يوم عاشورا، مرز، قوم و رنگ چهره 
ــان را کنار زد و نمونه اي کوچک از جامعه مؤمن و محب که  هاش
مراد منتظرين است را در تاريخ به جا گذاشت. در وصف آحاد اين 
جامعه، شيخ مفيد از امام صادق عليه السالم نقل مي کند:«المؤمن 
هاشمّي... قرشّي... نبطّي... عربّي... اعجمّي...  فارسّي...» آري مؤمن 
همه اين هاست چون وطن او فراتر از محدوديت هاي اين دنياست 
و اين از جنس همان نوع از تعامالتي است که ما در اين سال ها در 

مراسم اربعين حسيني شاهد آنيم.
ــورا و ميراث عزاداري هايش، محبت مشتاقاِن اهل  امروز اگر عاش
ــي از نائب خاص  ــالم را مبعوث مي کند، به تأس ــت عليهم الس بي
ــهداء، زينب کبري سالم اهللا عليها  است در آنچه پس از  سيدالش
ــوزان دنياي مادي، به  واقعه کربال رخ داد. براي نجات از جهنم س
سلوک اربعين محتاجيم تا جامعه مؤمنين به جامعه مهدوي نائل 
ــيد و موالي ماست که فرمود:  ــّري از اسرار کالم س آيد. و اين س
«محبت مردم به حسين بن علي عليه السالم ضامن حيات و بقاي 

اسالم است».
ــاننده ما به آغوش پر از محبت امام  ــتاق توايم که رس اربعينا! مش

خوباني.
ــي براي کنار  ــم انتظار توايم. تو بيش از آنکه همايش اربعينا! چش
ــدن جان هاي  ــي، همدلي براي صف ش هم بودن تن هاي ما باش
مايي. چناچه فرمود:«صفا کانهم بنيان مرصوص» و به راستي کدام 

اهريمن مي تواند اين جان ها را از هم جدا کند؟!  
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ــور  ــه منظ  ب
ــــــي  بررس
ــت  وضعي ــن  آخري
هاي  برنامه  ــراي  اج
فرهنگي وهماهنگي 
اقدام ها بين کارگروه 
ــف،  مختل ــاي  ه
ــه  جلس ــن  هفتمي
ــي  فرهنگ ــه  کميت

اربعين حسيني درعراق با حضور اعضا، در محل دفتر بعثه مقام معظم 
رهبري در کربالي معلي تشکيل جلسه داد.

ــلمين اباذري، رايزن فرهنگي  ــالم والمس ــه حجت االس   در اين جلس
ــالمي ايران و مسئول کميته فرهنگي اربعين در عراق بر  جمهوري اس
سرعت بخشيدن به کارها و تمرکز بر مديريت  تأکيد کرد و گفت: وظيفه 
ما ارائه خدمات به زائران ايراني است که با هماهنگي و ميزباني دوستان 
عراقي انجام مي گيرد؛ به همين جهت هر نوع اقدام و بر نامه اي بدون 
درخواست و نظر ايشان انجام نخواهد شد. اقاي اباذري جوهر و رويكرد 
ــالمي  برنامه هاي تبليغي و فرهنگي را  وحدت و ترويج ارزش هاي اس
ذکر کرد و ترويج اقامه نماز و انس با قرآن کريم و تحکيم پيوند مردم 

با اهل بيت عليهم السالم را از اولويت ها ي  کميته فرهنگي برشمرد.

حجت االسالم والمسلمين رحيميان توليت مسجد مقدس جمكران در ديدار رييس كميته فرهنگي- آموزشي اربعين كشور بيان كرد: 

حجت االسالم و المسلمين
 پناهيان: 

سردار حسين اشتري
فرمانده نيروي انتظامي
جمهورى اسالمى ايران:

 حسن پالرك رئيس
 ستاد بازسازي
 عتبات عاليات:

موكب داران 
پايه اصلي معنويت 
كنگره عظيم اربعين هستند

بدون ويزا و گذرنامه معتبر، 
خروج از مرز
 امكان پذير نيست

ظرفيت اسكان
 و پذيرايي از زائران اربعين
 دو برابر مي شود

حضور ميليوني و همدلي شيعيان در عراق
 اربعين را به يك حادثه بي نظير تبديل كرده است

تالش شود ضمن آگاهى بخشى و پيام رسانى مناسب  نهضت عاشورا،  مردم را از توطئه هاى دشمنان آگاه كرد
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت:

و  ــي  امنيت ــاون  مع
کشور،  وزير  انتظامي 
ــراي اتباع  ــزا ب ــدور وي از ص
ــران به  ــم اي ــي مقي خارج
ــم  ــرکت در مراس منظور ش

اربعين خبر داد.
در  ــاري  ذوالفق ــين  حس
ــانزدهمين  ش ــدي  جمع بن
جلسه ستاد مرکزي اربعين 
ــايي  در مورد احتمال بازگش
ــراي اربعين  ــومار ب ــرز س م

ــته ايم، طرف  ــال گفت: باتوجه به جمع بندي هايي که اخيرا داش امس
عراقي اعالم آمادگي کرده است. اما الزمه اين بازگشايي، فراهم شدن 
ــاخت هاي الزم از سوي طرف عراقي و ايراني و هم چنين اعالم  زيرس

امنيت کامل از سوي دولت عراق است.
ــور از برگزاري جلسه اي به منظور  معاون امنيتي و انتظامي وزير کش
بررسي احتمال بازگشايي مرز سومار خبر داد و افزود: جلسه ويژه اي 
در اين هفته با حضور مسئوالن برگزار خواهد شد تا پس از بررسي هاي 
الزم به اين جمع بندي برسيم که بازشدن اين مرز کمکي، براي مرز 

مهران قطعي مي شود يا خير.
ــر داد و تصريح  ــال خب ــه زائران اربعين امس ــدن بيم وي از نهايي ش
ــده پيرامون بيمه و بيمه گذار زائران،  کرد: باتوجه به مباحث مطرح ش
ــالموضوع بيمه زائران نهايي و قرارداد آن با بيمه گذار مربوطه به  امس
امضا رسيد تا خدمات رساني به بيماران و سانحه ديدگان احتمالي در 

سفر اربعين به درستي انجام شود.

به گزارش پايگاه اطالع رساني االربعين، مسئول کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي کميته 
فرهنگي آموزشي اربعين از برگزاري گردهمايي بزرگ ياوران رسانه اي اربعين خبر داد.

ــرو با اعالم خبر انتشار فراخوان گردهمايي ياوران رسانه اي  دکتر سيد محمدرضا خوش
ــانه، مستندسازان، عکاسان و فعاالن فضاي مجازي  اربعين، از خبرنگاران و اصحاب رس
خواست تا با حضور در سامانه   http://resaneh.alarbaeen.ir براي شرکت در اين 

گردهمايي و کارگاه هاي جنبي آن ثبت نام نمايند.
مسئول کارگروه رسانه ها و فضاي مجازي، هدف از اين گردهمايي را شناسايي و تشکيل 
يک شبکه ارتباطي بين فعاالن رسانه هاي گوناگون و اطالع رساني و ابالغ سياست هاي 

فرهنگي -رسانه اي ستاد مرکزي اربعين عنوان کرد.
ــت تا گردهمايي يک روزه ياوران رسانه اي اربعين، تا انتهای  ــرو تالش اس به گفته خوش
ــود تا در اين مراسم از  ــود. همچنين تالش مي ش ــهر مقدس قم برگزار ش محرم در ش
ــرات مراجع عظام تقليد، نماينده محترم ولي فقيه در امور  ــور و منويات برخي حض حض
حج و زيارت، مسئوالن ستاد مرکزي اربعين بهره مند شويم. هم چنين کارگروه درصدد 
ــت تا با بهره از حضور اساتيدي نظير حسن شمشادي، علي خامنه، سهيل کريمي،  اس
ــاهنگ و .... کارگاه هاي آموزشي  ــين پيش علي مظلومي، روح اهللا کرمي راد، محمد حس
ــازي، عکاسي و شبکه هاي اجتماعي، براي ابالغ  را در چهاربخش: خبرنگاري، مستندس
ــال ٩٥ ويژه فعاالن عرصه  ــت ها، راهبردها و بايد و نبايدهاي رسانه اي اربعين س سياس

رسانه اي اربعين برگزار نمايد.
گفتني است عالقه مندان به شرکت در گردهمايي ياوران رسانه اي اربعين، تا ٢٥ مهرماه 
فرصت دارند با حضور در سامانه    http://resaneh.alarbaeen.ir ثبت نام نمايند.

فراخوان گردهمايي بزرگ ياوران رسانه اي اربعين
مسئول كارگروه رسانه ها و فضاي مجازي كميته فرهنگي آموزشي اربعين  از گردهمايي بزرگ ياوران رسانه اي اربعين خبر داد.

ــاني االربعين،  ــگاه اطالع رس به گزارش پاي
علي  ــيد  س ــلمين  والمس ــالم  حجت االس
ــه در امور حج و  ــده ولي-فقي ــکر، نماين قاضي عس
زيارت، در نشست لواي اربعين که در مدرسه فيضيه 
ــد، با بيان اينکه مصيبت ها براي بيان  قم برگزار ش
ــالم) است، گفت:  مظلوميت اهل بيت (عليهم الس
خداي نکرده نبايد به شکلي مطرح کنيم که از آن 

احساس ذلت شود.
ــور  وي افزود: قبل از انقالب، مجالس عزاداري به ش
انقالبي تبديل شد. مضامين بايد به گونه اي باشد که 
ــدازه ظالمان بياندازد. ما نبايد آن را دچار  لرزه بر ان
تغييرات نادرست کنيم. بايد مضامين درست را نقل 

کنيم که شور انقالبي در جامعه به وجود آيد.
ــارت با بيان  ــور حج و زي ــده ولي فقيه در ام نماين

ــان ها را متحول و انقالبي  ــورا انس اينکه تاريخ عاش
ــت: اين محتواي غني را داريم  مي کند، اظهار داش
ــت که به سراغ محتواهاي ديگر رفت.  و نيازي نيس
ــبختانه پس از انقالب هم، کارهاي بسياري  خوش
انجام و مقاتل صحيح نوشته شده است که مي توان 

از آن استفاده کرد.
ــت هم مردم  وي ادامه داد: اين مصيبت هاي درس
ــم،  را متحول مي کند. فداکاري هاي قمر بني هاش
ــتور رهبري عمل کردن، از  کنار امام بودن و به دس
مواردي است که مي توان بيان کرد تا جوانان مستعد 

را متحول کند.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسکر، با اشاره به 
ــت: در زيارت نامه ها  محتواي زيارت نامه ها ابراز داش
جمالت ارزشمند و درس آموز وجود دارد. بايد تبيين 

ــود اگر اهل بيت (عليهم السالم) نبودند بشريت  ش
امروز در چه حالي قرار داشت. اگر تعاليم انبيا و ائمه 
طاهرين (عليهم السالم) نبود امروز انسان ها در چه 

وضعيتي قرار داشتند.
ــوان کرد: ما فقط نبايد دنبال منبر و خطابه  وي عن
باشيم، بلکه بايد همانند طبيب دوار عمل کنيم. اگر 
حتي در راه چند جوان را ديديم بايد تبليغ خود را 
انجام دهيم. مسئله ديگر ضرورت پرهيز از مجادالت 

سياسي در تبليغ ها است.
سرپرست حجاج ايراني خاطرنشان کرد: متأسفانه 
جامعه گرفتار اين مجادالت شده و وظيفه روحانيت 
حرکت در خط رهبري و تبيين ديدگاه هاي رهبر 
ــت. اين تبيين بايد با روش هاي  معظم انقالب اس
ــتفاده  ــه و حکيمانه اي که خود رهبري اس عالمان

مي کنند همراه باشد.
وي اضافه کرد: با برخي سخنان و حرف ها مي خواهند 
ما را به بحث هاي سياسي بکشانند و عصباني کنند. 
انسان بايد بفهمد شرايط چگونه است تا سکوت کند. 
در مواردي نيز سکوت جايز نيست و بايد حرف بزند.

ــده ولي فقيه در امور حج و زيارت، با تأکيد بر  نماين
ــاس نيازها  ــت اولويت ها در تبليغ گفت: براس رعاي
ــاي افراد بايد آنها را تغذيه معنوي کرد.  و اولويت ه
معلومات انسان محدود است و گاهي ممکن است 
که مسئله اي را بلد نباشد. هيچ اشکالي ندارد که يک 

روحاني بگويد من فالن مسئله را نمي دانم.
وي افزود: اگر خداي نکرده به محفوظات تکيه کنيم 
و اشتباه جواب دهيم، اگر طرف مقابل متوجه نشود 
او را به اشتباه انداخته ايم و اگر بفهمد وجهه روحانيت 

ــيب مي  بيند. اگر واقعا انسان متوجه  در نظر او آس
مي شود که نمي داند، بايد بگويد.

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسکر، با بيان اين 
ــائل مهم است، اظهار داشت:  که تواضع يکي از مس
هيچ گاه با خود بزرگ بيني و کبر به جايي نمي رسيم. 
بهترين شيوه براي جذب قلوب تواضع است. نبايد 
ــتيم بايد جا و شرايط  فکر کنيم چون روحاني هس

ويژه اي را در نظر بگيرند.
وي ادامه داد: تواضع يک مهارت براي جذب قلوب 
است؛ خودسازي، اخالص، هماهنگي قول و عمل، 
ــر و بردباري،  ــرح صدر، صب نرم خويي و محبت، ش
ــجاعت، استقامت، آسان گيري بر مردم و رعايت  ش
ــت که حتما بايد مورد  ادب و نزاکت از مواردي اس

توجه طالب مبلغ باشد.

حسن دانايي فر، سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق:

ــالمي ايران  ــفير جمهوري اس س
ــت: به ملت  ــور عراق گف در کش
شريف ايران اين پيشنهاد را مي دهيم که 
زيارت اربعين خود را در يک بازه ده روزه 
طراحي کنند، تا از ازدحام زائران در روز 

اربعين حسيني جلوگيري شود.
حسن دانايي فر در مورد برگزاري مراسم 

اربعين گفت: از سال ۹۰ به بعد، روند افزايش تعداد زائران عتبات عاليات در 
اربعين حسيني دو و سه برابر مي شد که پيش بيني تعداد زوار در سال جاري 
بيش از دو ميليون نفر باشد؛ به ملت شريف ايران اين پيشنهاد را مي دهيم 
که زيارت اربعين خود را در يک بازه ده روزه طراحي کنند تا از ازدحام زائران 
ــيني جلوگيري شود. اين حرکت مي تواند توطئه هاي  در روز اربعين حس

دشمن را در نطفه خفه کند و افکار پليد آل سعود را نقش  برآب کند.

اربعين يك بازه ده روزه است، مردم
 به حضور در يكى از ده روز در كربال  اكتفا كنند

به گزارش خبرگزاري االربعين 
والمسلمين  ــالم  حجت االس
ــئول کميته فرهنگي  احمدي، مس
ــي ستاد مرکزي اربعين  با  و آموزش
حضور در مسجد مقدس جمکران با 
حجت االسالم والمسلمين رحيميان 
ــدس ديدار و  ــت اين مکان مق تولي

گفت وگو کرد.
ــي و آموزش  رئيس کميته فرهنگ
ستاد اربعين حسيني در اين ديدار 
ــاي فرهنگي  ــي از برنامه ه گزارش

ــده  ــده و فعاليت هاي انجام ش تدارک ديده ش
براي کنگره عظيم اربعين از جمله شبکه ياوران 
ــريح فعاليتهاي مبلغان  معنوي وبرکات آن، تش
وفعاليتهاي قرآني و همچنين فعاليتهاي کارگروه 
فضاي مجازي ورسانه  و تدوين سياستهاي رسانه 
اي ، طرح نائب الشهداء و برنامه هاي روايت گري 
ــورا  و تجمع زائران اربعين در ١٤  حماسه عاش

آبان در سرتاسر کشو ارائه داد. 
ــر از برپايي موکب  ــن ضمن تقدي وي همچني
اربعين توسط مسجد مقدس جمکران در سال 
گذشته، اين موکب را موکبي آبرومندانه توصيف 
و بر ادامه اين حرکت در سال جاري تاکيد کرد.

ــان ضمن تقدير برنامه هاي هم انديشي با  ايش
موضوع اربعين اجرا شده توسط مسجد جمکران 
ــراي توليد گفتمان  ــيري ب ــن حرکت را مس اي

وادبيات اربعين دانست .
حجت االسالم رحيميان توليت مسجد مقدس 
جمکران نيز در اين ديدار با اشاره به اينکه اربعين  
ــام راحل وانقالب   ــرکات ونتايج  رهبري ام از ب
اسالمي وخون پاک شهداست خاطرنشان کرد 
اربعين يک حادثه بي نظير در طول تاريخ است  
واين همدلي شيعيان وحضور ميليوني شيعيان 

در عراق بسيار قابل توجه است .
ــاره به سختيهاي زياد سفر به  وي در ادامه با اش
کربالي معلي  در گذشته داشت که همراه با قطع 

عضو وشهادت وشکنجه در مسيربود از 
ــام راحل  وحاج آقا  خاطرات خود با ام
مصطفي در نجف اشرف ،  وتوقيق بيش 
از ٣٠ سفر پياده به سمت کربال صحبت 

نمودند.
ــان در ادامه گفت: نبايد کاري کرد  ايش
ــن واجتماع اربعين را  که بخواهد اربعي

تحت الشعاع قرارد دهد .
ــرح نيابت از  ــان ضمن تقدير از ط ايش
شهدا گفت: خوب است اين طرح را به 
عنوان زيارت به نيابت همه ذوي الحقوق 
(از آدم تاخاتم وشهدا و پدر ومادر ورفتگان )بويژه 

شهيد به مردم معرفي نماييم.
ــاره به برپايي موکب  ــان در ادامه ضمن اش ايش
ــير پياده روي  مسجد مقدس جمکران در مس
عمود ٩٣٧، هدف اصلي اين اقدام را فعاليتهاي 
فرهنگي خواند.و خاطرنشان کرد: توجه به نماز 
جماعت وسخنراني  ودعا  وتوجه به ارتباط بين 
امام زمان وسيد الشهداء از جمله برنامه هاي اين 

موکب خواهد بود
ايشان در پايان گفت: ازهمه دستگاهها ونهادها 
مي خواهيم ما را تهيه وتوليد محصوالت وهداياي 

فرهنگي به زائران  مورد توجه قرار دهند.

برگزاري جلسه كميته فرهنگي 
اربعين حسيني در كربالي معلي 

حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور
 و رئيس ستاد مركزي اربعين كشور:

براي اتباع خارجي مقيم ايران
 ويزاي اربعين صادر مي شود.

فرا رسيدن تاسوعا
 و عاشوراى حسينى
 بر عموم مسلمانان
 و آزادگان جهان
 تسليت باد
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اِنّــي اُحـــامي اَبَداً َعْن ديني شعـــــــار    
 اربعيـن٩٥
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امام خميني (ره):

اگر عاشورا و فداكارى خاندان پيامبر نبود، بعثت و زحمات جان فرساى نبى اكرم صلى اهللا عليه و آله وسلم را طاغوتيان آن زمان به نابودى كشانده بودند. ابوسفيانيان مى خواستند قلم سرخ بر 
كتاب وحى بكشند و يزيد، يادگار عصر تاريك بت پرستى، به گمان خود با كشتن و به شهادت كشيدن فرزندان وحى اميد داشت اساس اسالم را برچيند و با شعار صريح «ال خبٌر جاء وال وحٌى 
نََزَل» بنياد حكومت الهى را بركند. اگر عاشورا نبود، نمى دانستيم به سر قرآن كريم و اسالم عزيز چه مى آمد، لكن اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست كه اسالم رهايى بخش و قرآِن هدايت 
را جاويد نگه دارد و حسين بن على عليه السالم ، اين عصاره نبّوت و يادگار واليت، را برانگيزد تا جان خود و عزيزانش را فداى عقيدت خويش و اّمت عظيم پيامبر اكرم نمايد تا در امتداد تاريخ، 

خون پاك او بجوشد و دين خدا را آبيارى فرمايد و از وحى و ره آوردهاى آن پاسدارى نمايد.

دکتر حسين عامريان، مسئول کارگروه شاهد 
ــتاد اربعين، از  ــي س ــه فرهنگي-آموزش کميت
اجراي طرح نايب الشهيد در پياده روي اربعين 
خبر داد و گفت: زائران اربعين از طريق فضاي 
ــي  مجازي، و يا حضوري، در اين طرح نام نويس
ــفر معنوي  ــهيد در س مي کنند تا نايب يک ش

پياده روي اربعين شوند.
ــاره به اجراي طرح نايب الشهيد  عامريان با اش
ــوي  در پياده روي اربعين، گفت: اين طرح از س
کارگروه شاهد کميته فرهنگي-آموزشي ستاد 
اربعين، و با شعار «امسال در پياده روي اربعين 

من نايب الشهيد هستم» اجرا مي شود.
وي با بيان اين که در طرح نايب الشهيد، هر زائر 

ــهيد، به پياده روي اربعين و  به نيابت از يک ش
زيارت اباعبداهللا الحسين  (عليه السالم) مي رود، 
ــال، هرکدام از زائران در پياده روي  افزود: امس
ــهيد مي شوند و به نيابت  اربعين، نايب يک ش
ــهيد بوده و  ــير همراه با ش ــول مس از او، در ط
ــيره شهيد مورد نظر را مطالعه  زندگينامه و س

مي کنند.
ــتگي فرزندان شاهد،  مديرعامل کانون همبس
هدف از اجراي طرح نايب الشهيد را، از يک سو 
ــويي ديگر احتياج  ــهدا از ما و از س ــار ش انتظ
ــهدا خود را  ــهدا عنوان و ابراز کرد: ش ما به ش
پيش مرگ کاروان زينبي کردند، تا نايبان آنها 
بتوانند اين مسير را زينب گونه طي کرده و به 

کربال برسند.
وي در ادامه با بيان اين که نرم افزار نايب الشهيد 
ــه زودي در پايگاه  ــت و ب ــال طراحي اس در ح
ــي  فرهنگي-آموزش ــه  کميت ــاني  اطالع رس
ــود،  ــتاد اربعين (االربعين) بارگذاري مي ش س
ــت تا  ــهدا خواس از خانواده ها و هم-رزمان ش
زندگينامه شهيدان خود را در اختيار مسئوالن 

مربوطه قرار دهند.
ــه فرهنگي- ــاهد کميت ــئول کارگروه ش مس

آموزشي ستاد اربعين خاطرنشان کرد: افرادي 
که مي خواهند در ايام اربعين، به نيابت از شهدا 
ــالم)  ــهدا (عليه الس به زيارت حضرت سيدالش
بروند در سايت االربعين نام نويسي کنند، تا نام 
شهيد به آنان معرفي شود و سهمي از ثواب اين 

راه پيمايي عظيم ميليوني به وي برسد.
ــتر اين طرح،  ــا بيان اين که جزئيات بيش وي ب
پس از دهه محرم اعالم مي شود، از هم رزمان، 
ــهدا، اعم از طالب،  ــت داران ش خانواده و دوس
ــکان، معلمان، بسيجيان و  ــجويان، پزش دانش
ــت تا در اين سايت،  ــار ديگر مردم خواس اقش
نام نويسي کنند و اطالعات خود را وارد نمايند.
ــهداي مدافع  ــهدا، به ويژه ش عامريان گفت: ش
ــير کربال را  ــرم که امکان گام نهادن در مس ح
فراهم کردند، انتظار دارند حيات آنان را با زنده 
ــم. ما مدعيان  ــتن راه آنان اعالم کني نگه داش
ــيني، با زنده نگه داشتن نام، ياد، و  ره پوي حس

راه اين شهدا به عمل خود برکت مي بخشيم.

امور  در  ــه  ولي فقي نماينده 
ــاره به  ــارت با اش حج و زي
تالش دشمنان براي شبهه افكني 
ــورا، پرورش  در مورد محرم و عاش
گروهك تروريستي داعش با ظاهر 
ــه زدن به  ــراي ضرب ــالمي را ب اس

اسالم دانست.
سيد  والمسلمين  ــالم  حجت االس
ــكر در گردهمايي  علي قاضي عس
ــا حضور  ــيني كه ب ــاوران حس ي
مبلغان استان يزد در مسجد روضه 
مسئوليت  ــد،  ش برگزار  محمديه 
ــيار  ــخنرانان را بس ــان و س مبلغ

خطير خواند و گفت: باتوجه به كتاب ها و منابع 
ــت عالوه بر  ــود دارد، الزم اس ــري كه وج معتب
مطالعه، مطالب با محتواي مناسب به مخاطبان 
ارائه كرد و مراقب شيطنت هاي مغرضان نيز بود.
وي اظهار داشت: مجالس عزاداري، نوحه خواني ها 
و سخنراني ها امروز زير ذره بين دشمن قرار دارد 
ــب مي تواند به  و ارائه برخي محتواهاي نامناس
دشمن در زمينه شبهه افكني در مورد محرم و 

عاشورا كمك كند.
ــاره  نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت با اش
ــالم به  ــمنان درصدد تخريب اس به اينكه دش
ــرورش گروهك  ــيع بوده اند، پ ويژه مكتب تش

تروريستي داعش با ظاهر اسالمي را براي ضربه 
زدن به اسالم دانست.

ــلمين قاضي عسكر لزوم  حجت االسالم والمس
باال بردن سطح اطالعات مردم در مورد مسائل 
شرعي، فقهي و سيره اهل بيت (عليهم السالم) را 
يادآور شد و گفت: هر مطلبي مي تواند بر مردم 
ــد. بنابراين بايد تالش شود ضمن  اثرگذار باش
ــب، آنها را از  آگاهي بخشي و پيام رساني مناس

توطئه هاي دشمنان آگاه كرد.
ــخنان خود با اشاره  وي در بخش ديگري از س
ــيب هاي  به اينكه جامعه امروز، در معرض آس
ــزود: امروز  ــت، اف ــرار گرفته اس ــي ق اجتماع

ــي و ...  ــاد، طالق، بي حجاب اعتي
ــت  ــت. الزم اس نگران كننده اس
ــت منابر براي  ــان از ظرفي مبلغ
ــدار نسبت به  پيش گيري و هش
اين آسيب ها با بيان اثرگذار اقدام 

كنند.
ــرد: بايد با تفكر و  وي تصريح ك
انجام فعاليت هاي علمي و جدي 
در راستاي كاهش اين آسيب ها 

در جامعه تالش شود.
ــده ولي فقيه در امور حج و  نماين
ــي  زيارت بر لزوم مخاطب شناس
توسط مبلغان و سخنرانان تأكيد 
كرد و از حاضران خواست تالش كنند محتواي 
ــا ارائه دهند تا  ــب با نياز مخاطب به آنه متناس

اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
وي ادامه داد: روحانيان در خطبه هاي ماه محرم 
با پرداختن به اين موضوع اجازه ندهند فاصله اي 

با اصل مكتب اسالم ايجاد شود.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر با بيان 
ــان مصيبت ها،  ــد در مداحي ها و بي ــه باي اينك
ــود، لزوم جلوگيري از طرح  حرمت ها رعايت ش
چنين مسائلي را خاطرنشان ساخت و گفت: از 
ارائه محتواي نادرست در عزاداري ها پرهيز و با 

پيام رساني مناسب هجمه ها خنثي شود.

حجت االسالم والمسلمين دکتر حميد احمدي گفت: آئين عظيم 
ــيني، نشانگر اقتدار معنوي مسلمانان بوده و در برابر  اربعين حس

اين اقتدار معنوي، هرگونه قدرتي محکوم به شکست است.
حجت االسالم والمسلمين دکتر حميد احمدي، در همايش طاليه داران 
تبليغ اداره کل تبليغات اسالمي استان مرکزي در اراک اظهار داشت: در 
ــال ۹۰، ۹۸هزار زائر اربعين ايراني داشتيم که در سال هاي ۹۱، ۹۲،  س
۹۳ و ۹۴ به ترتيب به ۴۰۰هزار، يک ميليون، يک ميليون و ۶۰۰هزار و 

حدود دوميليون زائر افزايش پيدا کرد.
ــيني کشور در اين  ــتاد اربعين حس رئيس کميته فرهنگي و آموزش س
نشست بيان کرد: اين اجتماع عظيم مسلمانان در عراق، در هيچ کجاي 
ــته تعدادي از اقليت هاي  ــابقه نداشته و سال گذش جهان طي تاريخ س

مذهبي نيز متقاضي شرکت در اين مراسم شدند.
ــمن و گروه هاي  ــرايطي که در جهان، دش ــدي گفت: در ش ــر احم دکت
ــالم را به نمايش  ــت و خشني از اس ــتند چهره زش تکفيري تالش داش
بگذارند. اين اجتماع عظيم معنوي نشان داد که تصوير ارائه شده از سوي 

آنان نادرست است.
ــين (ع) طي سال هاي  ــلمانان و عاشقان امام حس وي تصريح کرد: مس
ــور عراق، با از  ــرايط امنيتي بر کش اخير باوجود حاکم بودن بدترين ش
جان گذشتگي براي برگزاري هرچه باشکوه تر اين آئين، به کشور عراق 

وارد شدند.
ايشان خاطرنشان کرد: ظرفيت هاي منبرها و مجالس معنوي بايد هرچه 
ــود و  ــتر براي حضور مردم در عرصه-هاي معنوي به کار گرفته ش بيش
اربعين حسيني به عنوان يک مناسک ديني بايد براي مردم نهادينه شود.

احمدي افزود: در نظر هوشمندانه اي، با هدف اينکه امنيت خيل زائران 
ــم اربعين به عنوان يک دهه در نظر  ــود، مراس اربعين در کربال تأمين ش
گرفته شد تا سامان دهي و هماهنگي بيشتر در اين زمينه صورت گيرد.

ــوي ديگر، مردم بايد سختي هاي اين سفر معنوي را  وي بيان کرد: از س
بدانند و با اطالع از مشکالت آن در مسير گام بگذارند و ايثار و گذشت 
ــالمت آميز در اين روند بايد حاکم باشد. ايشان افزود، برخي  و رفتار مس
ــور عراق و مراسم اربعين  ــتند که بدون رواديد در کش به دنبال آن هس
حضور يابند. اما بايد به حاکميت دولت عراق و قوانين اين کشور احترام 

گذاشته شود.
ــئله را  ــورها نيز اين مس ــوي ديگر برخي کش احمدي تأکيد کرد: از س
دست مايه قرار داده و عنوان مي کنند که ايرانيان عمدا بدون رواديد وارد 

عراق شده اند. اين موضوع به ضرر کشور است.
وي خاطرنشان ساخت: مسئله ديگري که رهبر معظم انقالب نيز تأکيد 
بسياري بر آن داشته اند حفظ حرمت مرجعيت ديني است. در مراسمات 
اربعين و حضور زائران در اين کشور، نبايد اقدامي منجر به چنددسته گي 

و تضعيف رکن مهم مرجعيت ديني صورت پذيرد.

دبير کميته فرهنگي 
ــتاد  س ــي  آموزش
با  ــور،  کش اربعين  مرکزي 
ــفر بيش ٣٥  ــاره به س اش
ــب  ــان مواک ــن از صاحب ت
حسيني در کشور عراق، از 
برنامه هاي متعدد فرهنگي و 
هم انديشي و انتقال تجارب 
ــب داران عراقي و  بين موک
هيئت هاي بزرگ و شاخص 
ــران و  ــتان هاي قم، ته اس

مشهد مقدس خبر داد.
ــعيد غضنفري، دبير کميته  ــاني االربعين، س به گزارش پايگاه اطالع رس
فرهنگي آموزشي ستاد مرکزي اربعين کشور با اشاره به سفر بيش ٣٥ نفر 
از صاحبان مواکب حسيني در کشور عراق از برنامه هاي متعدد فرهنگي و 
هم انديشي و انتقال تجارب بين موکب داران عراقي و هيئت هاي بزرگ و 

شاخص استان-هاي قم، تهران و مشهد مقدس خبر داد.
سعيد غضنفري با اشاره به لزوم هم افزايي فرهنگي مابين برادران عراقي 
ــور به انتقال  ــتقيم موکب داران دوکش ــي و هم چنين ارتباط مس و ايران
ــفر و  ــاره کرد و اين س تجارب و آموزه هاي موکب داري و هيئت داري اش
برنامه فاخر فرهنگي را گامي در جهت نزديکي فرهنگي و رشد و توسعه 

ارتباطات قشر خادمين و خدمت گزاران زائرين دانست.
ــاره به حضور بيش از ٣٥ تن از موکب داران نخبه و بزرگ  ــان با اش ايش

ــهرهاي  ــه از ش ــي ک عراق
ــتاهاي  نجف، کوت و روس
ــه کربال به  ــير نجف ب مس
ــدت پنج روز در ايران، به  م
ــده از  ــاي انجام ش برنامه ه
ــد از دو هيئت  قبيل بازدي
ــهر مقدس قم  حسينيه ش
(حسينيه شهدا و مجتمع 
ــت  ــام خميني) و نشس ام
دو  ــئولين  مس با  مشترک 

هيئت فوق اشاره نمود.
هم چنين کاروان خادمان و 
ــرم مطهر حضرت معصومه (س)  ــب داران عراقي، ميهمان توليت ح موک
ــتقبال نايب توليت حجت االسالم والمسلمين صالحي  بودند که مورد اس
ــي  ــتراک را به بحث و بررس ــه اي نقاط قابل اش قرار گرفتند و در جلس

گذاشتند.
غضنفري ديگر برنامه هاي اين کاوران را زيارت حرم حضرت عبدالعظيم 
حسني در شهر ري و متعاقبا نشست با هيئت هاي شاخص و موکب داران 

ايراني در ايام اربعين در تهران بيان داشتند.
ــيب و اهداي بسته فرهنگي شامل کتيبه و  ــگاه عطر س  بازديد از نمايش
پرچم هاي فاخر، و پس از آن عزيمت به سمت مشهد مقدس، و برگزاري 
نشست با حجت االسالم والمسلمين پناهيان و هيئت هاي شاخص مشهد 

مقدس، از برنامه هاي ديگر اين کاروان بود.

ــاني االربعين، حجت االسالم پناهيان  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــدس، ضمن  ــهد مق ــب داران عراقي در مش ــي موک در گردهماي
خوش آمدگويي به موكب داران عراقي اظهار داشت: پايه اصلي معنويت 
ــم اربعين موكب داران هستند؛ زيرا هر زايري كه از مراسم اربعين  مراس
ــور خود بازمي گردد به خاطر محبتي كه از موكب داران مي بيند،  به كش

موجب تشويق مردم كشور خود براي حضور در اين مراسم مي شود. 
پناهيان افزود: يكي از پيش بيني هاي امام خميني (ره) اين بود كه بعد 
ــوند.  ــدام، دو ملت ايران و عراق حول حرم هاي مطهر متحد مي ش از ص

بحمداهللا امروز اين پيش بيني ايشان درست از آب در آمده است .
ــم اربعين، موكب داران هستند. زيرا  وي گفت: پايه اصلي معنويت مراس
هر زائري كه از مراسم اربعين به كشور خود بازمي گردد، به خاطر محبتي 
كه از موكب داران مي بيند موجب تشويق مردم كشور خود براي حضور 

در اين مراسم مي شود. 
حجت االسالم والمسلمين پناهيان افزود: مدتي پيش كه خدمت حضرت 
آيت اهللا سيستاني بودم، ايشان اعالم كردند ما تالش مي كنيم اربعين در 
عراق به صورت مردمي بماند؛ البته ما نيز در ايران همين تالش را داريم.

ــما در پذيرايي از گروه هاي  ــاب به موكب داران عراقي گفت: ش وي خط
ــم اربعين، خوب است که براي  ــورهاي مختلف در مراس متفاوت و كش
هرکدام برنامه ويژه اي داشته باشيد. چنان که اگر كارواني از سياه پوستان 

ــوند، اينها در كشور  ــما ش آفريقايي بيايند و جذب پذيرايي و محبت ش
خود تأثير عميقي روي ساير مسلمانان مي گذارند. مشابه همين امر، براي 

زائران آمريكاي التين يا ديگر كشورها مفيد است .
حجت االسالم والمسلمين پناهيان در ادامه افزود: امام زمان موقع ظهور 
مي فرمايند من فرزند امام حسينم. ما بايد تالش كنيم با معرفي واقعي 
ــين (ع) به جهانيان، زمينه را براي ظهور حضرت فراهم كنيم.  امام حس
ــان در پايان از موكب داران خواست تا اگر قصوري در زائران اربعين  ايش

مشاهده كردند عفو كنند .
ــاده روي اربعين را به وفور در جوان هايمان ديده ايم.  وي گفت: ما اثر پي
ــا جواناني كه در اين مراسم حضور يافتند و به بركت معنوي اين  چه بس
مراسم دگرگون شده و برخي در صفوف مقدم دفاع از حرم شركت نموده 

و به خيل شهدا پيوستند.

ــگ و  ــه فرهن ــئول کميت مس
ــتاد اربعين گفت:  آموزشي س
ــاخص  ــن امروز به ش ــم اربعي مراس
اقتدار معنوي اهل-بيت و حماسه اي 
فراملي و فراديني تبديل شده است 

که مي تواند محور وحدت باشد.
ــاني  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
والمسلمين  حجت االسالم  االربعين، 
ــدي در همايش  ــد احم دکتر حمي
طاليه داران تبليغ در سازمان تبليغات 
ــت: خدمت در  ــالمي قزوين گف اس
ــيني اجر و ثواب فراواني  مراسم حس
ــت که برخي  ــي الهي اس دارد و لطف
مي توانند در اين هيئت هاي حسيني 

حضور يافته و به عزاداران خدمت کنند.
وي اضافه کرد: اربعين حسيني امروز به رويداد 
ــه به عنوان يک  ــده ک بزرگ مذهبي تبديل ش
سرمايه اجتماعي مي تواند براي آيندگان حفظ 

شود و مورد اتکا قرار گيرد.
ــالم احمدي تصريح کرد: در سال  حجت االس
ــرايط امنيتي که نيمي از  ــن ش ۹۳ و در بدتري

کشور عراق توسط داعش اشغال شده بود، در 
حرکتي ماندگار بيش از يک ميليون و ۸۰۰ زائر 
ــران به کربال رفتند و امروز با ثبت بيش از  از اي
ــر، اين رويداد از جايگاه رفيعي  ۱۵ ميليون زائ

برخوردار شده است.
ــتاد  ــي س ــئول کميته فرهنگي و آموزش مس
اربعين کشور اظهار داشت: اربعين يک رويداد 
فراملي و فراديني است که همه در آن شرکت 

ــوان گفت  ــد و امروز مي ت مي کنن
ــوي براي  ــک اقتدار معن اربعين ي
ــت که براي حفظ  جهان اسالم اس

آن همه مسئوليم.
ــه کربال در  ــفر ب احمدي گفت: س
ــي  ــوم خاص ــن، آداب و رس اربعي
ــنايي با  دارد. ما نيز بايد ضمن آش
ــاي مرم عراق،  فرهنگ و ديدگاه ه
حس ميزباني را از مردم اين کشور 
نگيريم و ضمن احترام به سنت هاي 
ــوم عراقي ها  ــه آداب و رس ــا ب آنه

احترام بگذاريم.
ــت: روحانيون و طالب بايد  وي گف
ــه زائران  ــارت را ب ــفر و زي آداب س
بگويند و با فرهنگ سازي مناسب زمينه سفري 

معنوي را براي همگان فراهم کنند.
احمدي اضافه کرد: با تشکيل کارگروه ياوران 
ــايي آسيب هاي اين سفر  اربعين، زمينه شناس
ــا، بايد  ــه به آنه ــده که ضمن توج ــم ش فراه
ــاس توصيه هاي ارائه شده رفتار کنيم تا  براس

سفري پربار و بدون دغدغه محقق شود.

حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر:
تالش دشمنان براي شبهه افكني در مورد محرم و عاشورا

حجت االسالم دكتر احمدي  مسئول كميته فرهنگي ستاد اربعين كشور:
در اربعين حسينى بايد از هر اقدامى كه منجر 
به چند دستگى و تضعيف ركن مهم شيعه 
يعنى مرجعيت دينى  شود، اجتناب گردد

حجت االسالم و المسلمين پناهيان: 
موكب داران پايه اصلي معنويت 
كنگره عظيم اربعين هستند

ميزبانى ايران از موكب داران عراقى
 به دعوت كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين

مسئول كميته فرهنگي-آموزشي ستاد مركزي اربعين: 
اربعين حسينى مى تواند به عنوان يك سرمايه اجتماعى براى آيندگان حفظ شود

حسين عامريان، مسئول كارگروه شاهد كميته فرهنگي-آموزشي ستاد اربعين، گفت:
كميته فرهنگي آموزشي طرح نايب الشهيد را 

در پياده روي اربعين امسال اجرا مي كند



3 ويژه نامه هفتگی
شماره ١٣   |    شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥   |   ٦ محرم الحرام ١٤٣٨ کميته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعين

ــکالتي که در سال هاي  ناصري گفت: يکي از مش
گذشته و در ايام اربعين به يک گره ترافيکي تبديل 
شده بود عدم ترمينال براي اتوبوس هاي برون شهري بود 

که امسال برطرف مي شود.
مراد ناصري در بازديد از پروژه ترمينال برکت شهر مهران 
اظهار داشت: با احداث «ترمينال برکت» بخشي از ترافيک 

داخل شهر مهران و پل زائر روان سازي مي شود.
ــکالتي که در سال هاي گذشته و  وي گفت: يکي از مش
در ايام اربعين به يک گره ترافيکي تبديل شده بود، عدم 
ــال  ــهري بود که امس ترمينال براي اتوبوس هاي برون ش

برطرف مي شود.
ــتان مهران تصريح کرد: در زميني به مساحت ٢٥ هکتار  فرماندار شهرس
ــمه، سرويس بهداشتي، دوش حمام، و با احداث ٣ سوله با  و با ١٣٠ چش

زيربناي ٢٠٠٠ متر مربع براي رانندگان، مشکل پارکينگ 
براي دوهزار اتوبوس ورودي به شهر مهران برطرف مي شود.

ــه اول آبان ماه به  ــا نيم ــن پروژه ت ــان اين که اي ــا بي وي ب
ــداث اين پروژه، و با  ــد، ادامه داد: با اح بهره برداري مي رس
برنامه ريزي هاي صورت گرفته هيچ اتوبوس برون شهري در 
ايام اربعين حسيني، از داخل شهر مهران و مسير پل زائر تا 

پايانه مرزي تردد نخواهد کرد.
ناصري افزود: مسير تردد اتوبوس ها از سه کيلومتري شهر 
ــير جاده کمربندي  ــي از مس ــود و بخش مهران جدا مي ش
جنوبي و بخشي ديگر از جاده اختصاصي به ترمينال برکت 

صورت مي گيرد.
فرماندار شهرستان مهران تصريح کرد: تالش بر اين است تا گره ترافيکي 
که در اربعين سال گذشته شاهد آن بوديم در اربعين امسال نداشته باشيم.

دكتر ناصر چرخ ساز، 
امداد  سازمان  رئيس 
و نجات جمعيت هالل احمر 
ــران  مدي ــش  هماي در 
استان هاي  عامل  و  ستادي 
درباره  هالل احمر،  جمعيت 
ــاي جمعيت هالل  برنامه ه
احمر براي اربعين، با اعالم 
افزايش نيروها و پايگاه هاي 
در  ــت  جمعي ــن  اي ــال  فع
استان هاي ايالم و خوزستان 
ــال، گفت:  ــن امس در اربعي
ــگاه امداد و نجات  ٥٠٠ پاي

جمعيت هالل احمر براي ارائه خدمت به زائران 
در اربعين امسال آماده باش بوده و مقرر شده 
است تا ظرفيت نيروها و پايگاه ها در دو استان 

ــه، تا  ــتان و ايالم، س خوزس
ــول افزايش  چهار برابر معم

يابد.
ــس  رئي ــي،  مرعش ــر  دكت
ــكي حج و زيارت  مركز پزش
ــر هم،  ــت هالل احم جمعي
ــات  ــاره به اينكه جلس با اش
متعددي در داخل عراق و در 
ــتاد مركزي اربعين، براي  س
نحوه خدمت رساني به زائران 
در اربعين امسال برگزار شده 
ــرد: بر اين  ــت، اذعان ك اس
امدادي  ــاي  چادره ــاس  اس
هالل احمر، مانند گذشته در عراق برپا خواهد 
بود و به اين منظور يك بيمارستان صحرايي در 
كوت با ١٨٠ پرسنل و ٦٣ پزشك و دو اتوبوس 

آمبوالنس نيز در حله فعال است.
ــير نجف به كربال،  وي افزود: هم چنين در مس
ــالل احمر با به كارگيري  چهار چادر بزرگ ه
٨٠  پرسنل متخصص برپا خواهد شد و امسال 
در مجموع كيفيت خدمات افزايش يافته و در 
ــت امر هالل احمر بالغ بر  مجموع نيروهاي تح

دوهزار نفر است.
ــج و زيارت جمعيت  ــكي ح رئيس مركز پزش
ــاره به اينكه امسال ١١٥ تن  هالل احمر، با اش
ــكي، به صورت زميني به  دارو و تجهيزات پزش
عراق ارسال خواهد شد، عنوان كرد: هم اكنون 
ــال زميني دارو  ــذ مجوزهاي ارس ــدد اخ درص
هستيم. در اين زمينه مكاتباتي با مديران عامل 
ــتان ها، به منظور معرفي نيروهاي پزشكي،  اس
درماني، انفورماتيك و خدماتي خود، براي اعزام 

به عراق در اربعين امسال داشته ايم.

ــي  عل ــرهنگ  س
ــورد  ــس، در م نيک نف
ــايت هاي  س ــرداري  كاله ب
غيرمجاز و غيررسمي ثبت نام 

اربعين هشدار داد.
در  ــس،  نيک نف ــرهنگ  س
ــگاران گفت:  ــو با خبرن گفتگ
ــال هاي  ــه س ــاس تجرب براس
گذشته، تعدادي از سايت هاي 
غيررسمي و غيرمجاز با اهداف 
مجرمانه يا كاله برداري، براي 
ثبت نام اربعين ايجاد مي شوند.

ــه  ــر اين ك ــد ب ــا تأكي وي ب
ــازمان حج و زيارت براي  ــايت رسمي س هم وطنان حتما از طريق س
ثبت نام عتبات و اربعين اقدام كنند، گفت: راهنمايي هاي الزم ازجمله 

تقاضاي ويزا و مراحل ديگر، از اين طريق بايد انجام شود.
ــرهنگ نيك نفس، با بيان اين كه احتماال شركت ها و نهادهايي كه  س
ــگري فعاليت مي كنند نيز، براي اعزام زائر به اربعين  در زمينه گردش
ــيني اقدام مي كنند افزود: براي اينكه اين شرکت ها دچار جرائم  حس
نشوند، تأكيد ما اين است كه سايت هاي موازي و مشابه ايجاد نكنند، 

بلكه از طريق سامانه رسمي ثبت نام را انجام دهند.
ــايت ها و يا  ــاهده س ــت كرد: در صورت مش وي از هم وطنان درخواس
ــمي انجام مي دهند، حتما به سايت پليس  مواردي كه ثبت نام غيررس
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  اطالع دهند تا پي گيري هاي 

الزم انجام شود.
سرهنگ نيك نفس گفت: در سال هاي گذشته، اغلب افرادي كه به طور 
غيررسمي اقدام به ثبت نام كرده اند، با مشكالت زيادي مواجه شدند يا 

مورد كاله برداري قرار گرفته اند.
رئيس مركز تشخيص و پيش گيري پليس فتا گفت: زماني كه سايت 
ــت  ــمي و غيرمجاز، اقدام به ثبت نام افراد مي كند طبيعي اس غيررس
فرآيند صحيح انجام سفر (دريافت ويزا و اقدامات مربوط به سامان دهي 
افراد ثبت نام شده) اتفاق نمي افتد و مشكالت متعدد، گريبان گير فرد 

ثبت نام كننده است.

مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

از اّول تا آخر حادثه عاشورا به يك معنى نصف روز بوده، به يك معنى دو شبانه روز بوده [است]... شما ببينيد اين نصف روز حادثه چه قدر در تاريخ ما بركت كرده و تا امروز هم زنده و الهام بخش است... 
در تاريخ تشيع، بلكه در تاريخ انقالب هاى ضدظلم در اسالمـ  ولو از طرف غير شيعيانـ  حادثه كربال به صورت درخشان و نمايان اثربخش بوده... من هيچ حادثه اى را در تاريخ نمى شناسم كه با فداكارى 
آن نصف روز قابل مقايسه باشد. هرچه درباره مسئله عاشورا و قيام حسينى بيشتر فكر كنيم باز هم اين قضيه در ابعاد مختلف داراى كشش و گنجايش انديشيدن و بيان كردن است. هرچه بيشتر درباره اين قيام 

عظيم فكر كنيم، ممكن است حقايق تازه اى بيابيم...

بدون ويزا و گذرنامه معتبر، خروج از مرز امكان پذير نيست

سردار رضايي، فرمانده مرزباني كشور: 

سردار حسين اشتري  فرمانده نيروي انتظامي:

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران گفت: باتوجه به تأكيد 
دولت عراق و ضرورت رعايت قوانين از سوي نيروي انتظامي، در اربعين 
امسال نيز بدون ويزا و گذرنامه معتبر، امكان خروج زائران از مرز وجود ندارد.

سردار حسين اشتري، در حاشيه ديدار با مراجع عظام تقليد در گفت وگو با 
خبرنگاران خاطرنشان كرد: ما بايد قوانين خود را در زمينه حضور زائران در 

مراسم اربعين حسيني رعايت كنيم و هر توافقي كه با دولت عراق رسيديم 
را عملياتي مي كنيم و مسئوالن عراقي نيز طبق سنوات گذشته، بر ارائه ويزا 

تأكيد دارند.
وي ادامه داد: مردم از ابتدا بايد به فكر تهيه ويزا باشند و كساني كه مدارك 

نداشته باشند، بازگردانده خواهند شد.
اشتري خاطرنشان كرد: هم اكنون وضعيت صدور گذرنامه بسيار خوب است 
ــخ گويي به مردم  ــاي صدور گذرنامه به صورت تمام وقت آماده پاس و دفتره
هستند. در چند روز قبل از اربعين نيز، شيفت هاي خود را بيشتر و ساعت 

كار را افزايش خواهيم داد.
وي به مردم توصيه كرد: تهيه ويزا و گذرنامه را براي روزهاي پاياني نگذارند و 
از اكنون به فكر تهيه مدارك خود باشند. در سايت حج و زيارت نيز ثبت نام 

كنند و بدانند بدون ويزا، دولت عراق اجازه خروج زائران از مرز را نمي دهد.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: امسال دوميليون تن از مردم ما، زائران اربعين 
حسيني هستند و امنيت آنها در بين راه، در جاده ها و تسهيل در تردد رفت 
و برگشت، برعهده نيروي انتظامي است و با تجربه خوبي كه از گذشته داريم، 

امسال ميزبان مناسبي براي زائران هستيم.

ــولي، مجلس و امور ايرانيان  معاون کنس
ــور وزير امور خارجه گفت:  خارج از کش
امسال براي سفر زائران ايراني به عتبات عاليات 
و در مراسم اربعين حسيني، لغو رواديد نخواهيم 

داشت و تمامي زائران بايد رواديد بگيرند.
حسن قشقاوي در حاشيه جلسه ستاد اربعين 
ــور برگزار شد، در  ــيني که در وزارت کش حس
ــورد صدور رواديد براي  جمع خبرنگاران، در م
ــراق افزود: طرف  ــيني به ع زائران اربعين حس
ــي همواره به موضوع لغو رواديد در اربعين  ايران
ــت. در سفر اخير نيز،  حسيني تأکيد کرده اس
ــاره کرد.  ــئله اش وزارت امور خارجه به اين مس
ــو رواديد موافق  ــا اين حال طرف عراقي با لغ ب

نيست.
ــفر  ــدن س ــدن يا نش وي ادامه داد: رايگان ش
ــرري متوجه  ــت و ض ــئله اي نيس اربعين، مس
دوطرف نمي شود. با توجه به تعداد دو ميليوني 

ــت ٤٠ دالر براي صدور  ــران ايراني و درياف زائ
رواديد، لغو نشدن آن، نه به نفع يکي از طرفين 

و نه به ضرر طرف مقابل است.
ــولي، مجلس و امور ايرانيان خارج  معاون کنس

از کشور وزير امور خارجه، هم چنين گفت: هر 
ــراي زائران ايراني  ــه دولت عراق ب تصميمي ک

بگيرد، ما نيز براي زائران آنها اجرا مي کنيم.
ــفر کنسولي به  ــقاوي افزود: در آخرين س قش
عراق، اعالم کرديم ما مايل هستيم که گرفتن 
رواديد بين دو کشور لغو شود. اما آنها نپذيرفتند 
و مشکل خاصي نيز براي طرف ايراني در عدم 

لغو رواديد وجود ندارد.
ــد براي اربعين  ــد کرد: دريافت روادي وي تأکي
امسال، قطعا لغو نخواهد شد و همه بايد رواديد 

بگيرند.
ــولي، مجلس و امور ايرانيان خارج  معاون کنس
ــال  ــور وزير امور خارجه گفت: اگر در س از کش
گذشته اين امکان وجود داشت که افرادي بدون 
ــور عراق بروند، امسال با توجه به  رواديد به کش
ــکان ندارد  ــده، ام ــدات انتظامي اتخاذش تمهي

يک نفر بدون رواديد به عراق سفر کند.

فرمانده مرزباني کشور 
ــي  پيش بين ــت:  گف
ــم در ايام اربعين، ٤٠  مي کني
ــاير کشورها از  هزار زائر از س

مرزهاي ايران عبور کنند.
فرمانده  سردار قاسم رضايي، 
مرزباني، در جمع خبرنگاران 
ــم اربعين  ــراي مراس گفت: ب
ــه  ــدات الزم ب ــال تمهي امس
ــت را  ــراري امني ــور برق منظ
ــم و مرزباني  در نظر گرفته اي
نقش مهمي در تأمين و حفظ 

امنيت دارد. 
وي افزود: عالوه بر دو ميليون زائري که پيش بيني مي کنيم از کشورمان 
ــتان،  ــتان، تاجيکس ــورهاي افغانس ــه عراق بروند، ٤٠ هزار زائر از کش ب

بنگالدش و ترک هم از مرزهاي ما عبور خواهند کرد. 
رضايي در پايان تصريح کرد: براي بازگشت زائران اربعين نيز، تمهيدات 

الزم را در نظر گرفته ايم.

با هماهنگي سازمان نظام وظيفه و وزارت 
ــجويان براي  ــور، خروج از مرز دانش کش

زيارت اربعين بدون پرداخت وثيقه انجام گيرد.
ــت استاني ستاد  ــيد روح اهللا فضلي در نشس س
اربعين دانشگاهيان که در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز برگزار شد، گفت: مقرر شده تمامي کارهاي 
مربوط به اردوي دانشجويي اربعين، چه در عراق 
ــازمان  ــه در ايران، با مديريت و نظارت س و چ

بسيج دانشجويي انجام شود.
ــت: چهار مرز خروجي براي عراق وجود  وي گف
ــلمچه و  ــه دو مرز پر تردد آن، يعني ش دارد ک
ــتان واقع شده است. پيشنهاد  چزابه، در خوزس
ــجويان را از اين دو مرز در  ــده که ۷۰٪ دانش ش
خوزستان عبور دهيم؛ زيرا خروج از ساير مرزها 

مشکالتي را در پي دارد.
دبير دانشجويي اربعين، استفاده از دانشجويان 
مسلط به زبان هاي عربي، انگليسي و اردو، براي 
برقراري ارتباط در کشور ميزبان را يک پيشنهاد 

راهبردي و الزم دانست.

 نماينده سازمان بسيج 
ــور با  ــجويي کش دانش
ــاره به برنامه برپايي  اش
دانشگاه هاي  در  موکب 
ــور اظهار  ــر کش سراس

داشت: در دهه اول محرم بنا داريم که در تمام 
ــور، نمونه اي از موکب هاي  ــگاه هاي کش دانش
عراقي به نمايش درآيد تا آمادگي بيشتري براي 

برپايي موکب در اردوي اربعين حاصل شود.
فضلي با تأکيد بر اينکه کارها به صورت يکپارچه 
ــتاد اربعين دانشگاهيان کشور»  و در قالب «س
ــور عراق تمام  ــود، تصريح کرد: در کش انجام ش
ــوي» انجام  ــباب رض ــا با عنوان «ش فعاليت ه
مي شود و اين نام در عراق به ثبت رسيده است.

ــوي  ــن دو موکب از س ــه داد: هم چني  وي ادام
دانشجويان ايران به نام هاي «شباب رضوي» و 
«شباب المقاومه» در طول مسير راهپيمايي برپا 
خواهد شد، تا به زائران دانشجو خدمات رساني 

کنند.

ــجويان از مرز نيز   وي درباره مجوز خروج دانش
ــده تا با هماهنگي سازمان نظام  گفت: مقرر ش
ــرز براي  ــروج از م ــور، خ ــه و وزارت کش وظيف

دانشجويان بدون پرداخت وثيقه انجام گيرد.
ــجويي کشور، با  ــازمان بسيج دانش  نماينده س
ــده روزانه ده هزار نفر  اعالم اينکه پيش بيني ش
دانشجو در کربال و پنج هزار نفر در نجف داشته 
باشيم، افزود: براي ثبت نام دانشجويان متقاضي 
ــامانه اي به نام «سقا» طراحي  اردوي اربعين، س
شده که به زودي به بهره برداري مي رسد. نحوه 
ــامانه به اين صورت است که  استفاده از اين س
ــجويان در دانشگاه ها  ابتدا ثبت نام اوليه از دانش
انجام مي شود و سپس توسط مديران کاروان ها، 

اسامي دانشجويان در سامانه به ثبت مي رسد.

ــيني، يکي از  ــا رزم حس علي رض
پيام هاي قيام امام حسين (ع) را 
ــت و  امر به معروف و نهي از منکر دانس
گفت: امام حسين (ع) اصالح طلبي بود 
که پرچم مبارزه با فساد را در دوران خود 

برافراشت.
ــيدن ماه محرم،  ــاره به فرارس وي با اش
ــد: امام حسين (ع) درس هاي  يادآور ش

ــياري هم چون حريت و آزادگي براي بشريت دارد که بايد به خوبي براي  بس
مردم تبيين شوند.

استاندار کرمان يکي از پيام هاي قيام امام حسين (ع) را امر به معروف و نهي 
از منکر دانست و خاطرنشان کرد: امام حسين (ع) اصالح طلبي بود که پرچم 
مبارزه با فساد را در دوران خود برافراشت. لذا جوانمردي امام حسين (ع) بايد 

در جامعه رواج يابد.
ــيني گفت: فرهنگ غني عاشورايي با دل و جان مردم قرين شده و  رزم حس
موجب گرديده تا نسبت به برگزاري مراسمات و کارهاي خودجوش، هم چون 
ــيني اقدام نمايند. لذا بايد از اين فرصت ايجادشده به  پياده روي اربعين حس

بهترين نحو استفاده کرد.
ــلمانان سراسر کشور در پياده روي  وي با تأکيد بر اينکه حضور ميليوني مس
اربعين حسيني، موج تهديدات داعش را خنثي کرد، افزود: اين حرکتي که 
در قالب پياده روي اربعين حسيني شروع شده بايد با برنامه ريزي مسئولين 

ذي ربط پايدار بماند که در اين راستا صدا 
و سيما نقش تأثيرگذاري دارد.

در ادامه جلسه مديرکل امنيتي و انتظامي 
استانداري کرمان از نام نويسي ده هزار نفر 
ــي اربعين در  ــي جهت راه-پيماي کرمان
ــماح خبر داد و گفت: اساس  سامانه س
پياده روي اربعين حسيني، يک حرکت 
مردمي است و دستگاه هاي دولتي بيشتر 
نقش هماهنگي، پشتيباني و در حوزه امنيت نقش مستقيم را به عهده دارند.

خليل همايي راد، سهميه استان کرمان جهت شرکت در راه پيمايي اربعين 
حسيني را ٣٠ هزار نفر عنوان کرد و افزود: سال گذشته٢٣ هزار نفر از استان 
کرمان اعزام صورت گرفت. پيش بيني مي شود امسال تا ٥٠ هزار نفر افزايش 

جمعيت داشته باشيم.
ــد: سال گذشته با استقرار کنسولگري موقت عراق در کرمان،  وي يادآور ش
ــز از ١٥ مهرماه با  ــال ني ــد و امس کارهاي مربوط به صدور ويزا انجام مي ش
ــي وزارت امور خارجه در کرمان و همکاري نيروي  هماهنگي دفتر نمايندگ

انتظامي، به مدت يک ماه کار صدور ويزا انجام خواهد شد.
مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري کرمان، با تأکيد بر اينکه امسال از حضور 
انفرادي زائران براي دريافت ويزا خودداري شده و مسئوالن کاروان ها بايد در 
اين زمينه اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اتباع خارجي داراي کارت آمايش نيز 

براي خروج از کشور، نياز به هماهنگي دارند.

حضور 40 هزار زائر اربعين
ــاماندهي،  از ساير كشورها در ايام اربعين ــغ ۸۰ ميليارد ريال بابت تأمين هزينه هاي س هيئت دولت، مبل

پشتيباني و بيمه زائران مراسم اربعين حسيني در کربالي معال اختصاص داد.
ــه هيئت دولت به رياست حج االسالم حسن روحاني رئيس جمهور  در جلس
ــامان دهي،  ــد، مبلغ ۸۰ ميليارد ريال، بابت تأمين هزينه هاي س تصويب ش
پشتيباني و بيمه زائران مراسم اربعين حسيني در کربالي معال اختصاص يابد.

ــترك  مش ــه  جلس در 
مسئول كميته فرهنگي- 
آموزشي ستاد مركزي اربعين 
ــتان مركزي»،  و استاندار «اس
ــتان براي  بر عزم جدي اين اس
ــكوه تر برگزار شدن  هرچه باش
مراسم اربعين، با حضور پرشور 
ــين بن علي  دل-باختگان حس

(عليه السالم)  تأكيد شد.
حجت االسالم حميد احمدي، 
ــي-  ــه فرهنگ ــئول كميت مس
ــزي  مرك ــتاد  س ــي  آموزش
ــا آقاي  ــدار ب ــن،  در دي اربعي

ــتاندار مركزي) درباره اقدامات فرهنگي و آموزشي،  محمود زماني قمي (اس
تسهيالت فراهم شده براي رفت وآمد زائران در مرز مهران، و مهم ترين اقدامات 

انجام گرفته در طول سال در حوزه مراسم اربعين، به تبادل نظر پرداخت.
در اين جلسه، حجت االسالم والمسلمين آخوندي (مسئول دفتر نمايندگي 
ــتان مركزي) از فعاليت هاي  ــئول كميته فرهنگي-آموزشي اس بعثه و مس

صورت گرفته در سطح اين استان گزارشي ارائه كرد.

نماينده سازمان بسيج دانشجويي كشور:
دانشجويان براي شركت در پياده روي 
اربعين نياز به وثيقه ندارند

حسن قشقاوي معاون كنسولي، مجلس و امور ايرانيان خارج از كشور وزير امور خارجه: 
لغو رواديد براي سفر اربعين نخواهيم داشت

استاندار كرمان در دومين جلسه ستاد اربعين استان كرمان گفت:
 برنامه ريزي هاي خوبي در ستاد صورت گرفته تا مردم از اين فرصت معنوي استفاده نمايند

سرهنگ علي نيك نفس، رئيس مركز تشخيص و پيش گيري پليس فتا: 
هشدار در مورد سايت هاي
 غيرمجاز ثبت نام اربعين

دكتر مرعشي، رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر:
ارسال 115 تن دارو و تجهيزات پزشكي براي اربعين

اختصاص بودجه براي پشتيباني
 و بيمه زائران مراسم اربعين

محمود زماني قمي، استاندار «استان مركزي» اظهار داشت:
عزم جدي استان مركزي، براي هرچه باشكوه تر 

برگزار شدن مراسم اربعين

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، بر لزوم مذاکره 
ــورد کاهش تعرفه  ــرف عراقي، در م ــدي با ط ج
ــور در ايام اربعين و فراهم سازي  ارتباطات بين دو کش
ــرويس جابه جايي  ــداري س ــر از «پاي ــان  خاط اطمين

رومينگ تلفن همراه» تأکيد کرد.
ــوراي فني اين وزارتخانه، بر  دکتر واعظي در جلسه ش
لزوم اتخاذ تدابير الزم براي ايام اربعين حسيني تأکيد 

کرد و گفت: تسهيالت ارتباطي زائرين اربعين به صورت 
جدي بايد پي گيري شود.

ــرويس هايي براي نشر مفاهيم اين  وي فراهم سازي س
رويداد بزرگ مذهبي در فضاي مجازي، و ايجاد امکانات 
ــان و امن  ــفر آس ارتباطي در پايانه هاي مرزي براي س
زائرين با همکاري نزديک وزارت کشور و ستاد بازسازي 

عتبات را خواستار شد.

دكتر محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات،:
مذاكره ايران و عراق، براي كاهش تعرفه ارتباطي در ايام اربعين

مراد ناصرى، فرماندار شهر مهران گفت:
براي اربعين، مشكل پاركينگ اتوبوس ها در شهر مهران برطرف مي شود
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محمدصادق پورابراهيم اهوازي

نشانه شناسى علمى است که به مطالعه نشانه ها و کاربرد آنها 
با توجه به الگوها و مکانيزم ارتباطات مى پردازد. 

در تعريف نشانه نيز بايد گفت که هر هويت حامل اطالعى را نشانه 
گويند. از همين رو نقشه ها، عالئم جاده ها، نمودارها، تصاوير، کلمه ها 

، اصوات، طعم ها و حتي بو ها همه مى توانند نشانه باشند.

انواع نشانه
نشانه  انواع گوناگونى دارد. نشانه هاى زبانى در يک تقسيم بندى کلى 

سه دسته مي شوند:
ــانه اي که در آن، ميان صورت و مفهوم آن  ــانه تصويرى: نش ١.  نش
ــباهتى عينى و تقليدى وجود دارد. مثًال نقاشى از مار بر خود مار  ش

داللت دارد.
ــت که ميان صورت و  ــانه طبيعى يا نشانه عقلى: نشانه اى اس ٢. نش
ــت. مثًال رابطه دود و آتش  مفهوم آن رابطه همجوارى يا تماس هس
يا رابطه جاى پا و رونده. اين رابطه از نوع عليت است و فرق اساسى 
آن، با نشانه وضعى آن است که به قصد ايجاد ارتباط به وجود نيامده 

است.
ــانه اى که ميان صورت و مفهوم آن، همچنان  ــانه وضعى: نش ٣.  نش

ــت؛ اّما اين رابطه قراردادى  ــتگى هس رابطه همجوارى و پيوس
ــت نه ذاتى. مانند داللت نور قرمز در چهار راه به  اس

معناى عبور ممنوع.
ــت که با توجه  ــر اين نکته ضروري اس تذک

به تعاريفي که گذشت نمادها و نشانه ها 
در اغلب موارد در فرهنگ ها و جوامع 
مختلف متفاوت هستند. معني اي که 
از يک نشانه در جامعه اي برداشت 
مي شود کامال متفاوت با برداشت 
جامعه اي با فرهنگ متفاوت است.

ــد داريم به  ــتار قص ــن نوش در اي
ــاره کنيم که براي  نشانه هايي اش
ــران تداعي کننده  جامعه امروز اي

همايش بزرگ اربعين است.

نشانه شناسي اربعين
همايش با شکوه اربعين حسيني عليرغم 

عمرکوتاهش به دليل درگير بودن با يکي از 
ــيعه يعني قيام  مهمترين بخش هاي اعتقادي ش

ــالم و نيز سطح باالي  ــين عليه الس ــورا و امام حس عاش
مشارکت مردم به سرعت به يکي از مسائل مهم فرهنگي و اجتماعي 

روز در جامعه ايران بدل شد.
سطح باالي توجه جامعه به اين همايش عظيم و نيز تاثيرات عميق 
ــالم پديد  ــين عليه الس روحي که در وجود زائران با زيارت امام حس
ــبب مي شود که نمادها و نشانه هايي که اين مسئله را در  مي آيد س

مخاطبان ايراني تداعي مي کند بسيار زياد باشد.
با توجه به تعاريف و تقسيم بندي هايي که گذشت نمادها و نشانه هايي 
که مردم ايران را به ياد همايش اربعين مي اندازد به دوبخش تقسيم 

مي شود:
١. نشانه هاي عام که به طور کلي درباره سيد الشهدا، عاشورا و کربال 

هستند.
٢. نشانه هاي خاص که مختص ايام همايش اربعين است.

ــانه هاي حسي و غير  ــت هر دو بخش عام و خاص به نش گفتني اس
ــامل موارد قابل ادراک  ــي تقسيم مي شوند. نشانه هاي حسي ش حس
ــت و نشانه هاي غير حسي مفاهيمي را  با يکي از حواس پنجگانه اس

در برمي گيرد که آيين اربعين حسيني را در ذهن تداعي مي کنند.

نشانه هاي عام
همانگونه که گذشت همه نشانه هاي موجود در فرهنگ امروز ايراني 
ــورا و سيد الشهدا را مي توان از نشانه هاي اربعين  درباره کربال، عاش

حسيني قلمداد کرد.
ــي عصر  ــورا، براي نمونه تابلو نقاش ــانه هاي بصري عاش در بين نش

ــوراي استاد فرشچيان يا صحنه عصر عاشورا در فيلم روز واقعه  عاش
ــبز که از آنها براي تزيين هيئت ها  ــکي و قرمز و س يا رنگ هاي مش
ــتفاده مي شود، همه در زمره  و توليد کتيبه ها و بيرق هاي محرم اس

نشانه هاي عام مراسم اربعين هستند.
ــريال هايي نظير  ــه، فيلم ها و س ــا، تعزي ــترها و تايپو گرافي ه پوس

ــيد  مختارنامه و روز واقعه يا نمايش ها و تئاترهايي که با موضوع س
الشهدا و عاشورا توليد شده اند نيز در همين بخش جاي مي-گيرند.

ــين(ع) نيز  ــورا و امام حس ــانه هاي صوتي عام براي عاش در بين نش
ــتفاده در دسته جات  مي توان عالوه بر صدا ها و ريتم هاي مورد اس
ــبک هاي متفاوت آنها و نيز  ــزاداري، به مداحي هاي مختلف و س ع

موسيقي هايي که در اين موضوع ساخته شده اند اشاره کرد.
ــه نيز مي توان به حس  ــانه هاي قابل ادراک با حس المس ميان نش
ضربه زدن دست به سينه يا حس ضربه زنجير بر بدن و حتي حس 
ــردي فلز عالمت هاي مورد  ــي مخمل پرچم هاي هيئت ها يا س نرم

استفاده در هيئت ها اشاره کرد.
ــه عطر تربت کربال يا بوي  ــانه هاي بويايي نيز مي توان ب در بين نش
اسفند يا بوي عطر هايي که در هيئت ها استفاده مي کنند اشاره کرد.

ــانه هاي چشايي يا طعم هايي که مردم جامعه  در نهايت در مورد نش
ــورا مي اندازد  ــين و عاش ــروز ايران را به ياد امام حس ام
مي توان به گوارايي آب خنک يا به طعم خاص 
ــهدا يا طعم خاص  ــيد الش چاي روضه س

نذري هاي محرم اشاره کرد.
ــده از جمله  ــر ش ــوارد ذک همه م
نشانه هايي هستند که مي توانند 
ــين(ع)  مردم را به ياد امام حس
و به اين واسطه به ياد همايش 

اربعين بياندازد.
ــن  آيي ــاص  خ ــانه هاي  نش

اربعين حسيني
ــن  ــاص اربعي ــانه هاي خ نش
ــانه ها  ــيني نيز مانند نش حس
ــام طبق حواس  و نمادهاي ع
ــيم  پنجگانه به پنج بخش تقس
ــوند و پس از آن نشانه هاي  مي ش

غير حسي بيان مي شود:

نشانه هاي بصري
ــه امروزه يک  ــانه بصري ک ــاده ترين نماد و نش س
ايراني را به ياد زيارت اربعين مي اندازد تصوير گروهي است که 
ــتند و چند پرچم را با خود حمل مي کنند.  در حال پياده روي هس
ــانه بصري اربعين است که براي همگان  ــاده ترين نماد و نش اين س
ــن به همين-ها  ــانه هاي بصري اربعي ــت، ولي نش ــل و درک اس قاب

خالصه نمي شود.
پوستر ها، عکس نوشته ها، تصاوير گرافيکي يا نقاشي هايي که درباره 
ــده اند نيز از ديگر نمادهاي اين همايش هستند.  اين واقعه توليد ش
ــاه  ــتان هاي ايالم،کرمانش ــافران که در اس تابلو هاي راهنمايي مس
ــان مي کنند نيز جز  ــافت باقيمانده تا کربال را بي ــتان مس و خوزس

نمادهاي بصري همايش اربعين هستند.
از ديگر نمادهاي بصري زيارت اربعين مي توان به نقشه عراق و نقشه 
مسير پياده روي بين نجف و کربال اشاره کرد. همچنين تصاويري از 
ازدحام جمعيت سياه پوش يا تعداد زيادي انسان در حال پياده روي 

نيز زنده کننده ياد همايش اربعين در دل ايرانيان است.
چادرهاي کميسارياي عالي حمايت از آوارگان ملل متحد نيز براي 
ــال هاي قبل اربعين تداعي کننده اين سفر مي باشد. زيرا  زائران س
شايد تنها جايي که بسياري از مردم ما چادرهاي سفيدي که با خط 
ــده است UNHCR ديده باشند، همين  درشت روي آن نوشته ش

سفر اربعين و در ميانه مسير پياده-روي است.
از ديگر نشانه هاي بصري مي  توان به پرچم هايي که تمثال منسوب 
به ائمه(ع) بر روي آنها چاپ شده است يا کوله پشتي هايي که روي 

آنها عبارت "طريق الي کربال" نقش بسته است اشاره کرد. 

مقدمه
اگر چه سنت برگزاري مراسم پياده  روي اربعين به سال هاي دوردست 
برمي گردد اما سابقه شرکت مستقيم در چنين مراسمي براي بسياري 
ــرنگوني حکومت بعث،  ــال هاي اخير بازمي گردد. پس از س از ايرانيان به س
آزادي عمل مذهبي شيعيان عراق در انجام سنن ديرين مذهبي و در برپايي 
ــن حضور ايرانيان نيز در  ــيني افزايش پيدا کرد و البته دراين بي عزاي حس
ــه مردم ما با مقوله  ــدها بود ک ــات عاليات فزوني يافت. در اين آمدوش عتب

پياده روي اربعين از نزديک آشنا شده و آن را تجربه کردند. 
در واقع، سقوط صدام و رهايي از ديکتاتوري آن، فضا را براي برپايي آيين هاي 
مذهبي مهيا ساخت. پس از پايان دوران اشغال مستقيم و حداکثري آمريکا 
و روي کار آمدن حکومت مردمي در عراق، روابط حسنه دولت عراق با ايران 
ــهيل گشت که  ــد و متعاقب آن روند تردد زائران ايراني به عراق تس آغاز ش

نمود آن در ايام اربعين بروز يافت.
ــاط عراق در اين  ــالوه بر حضور مردم اقصي نق ــتا بود که ع در همين راس
ــتاقان و عاشقان ايراني نيز  ــمت کربال، سيل مش پياده روي و حرکت به س
جمعيت شيفتگان حسين عليه السالم را دوچندان کرد. در اين ميان، به مدد 
ــبکه هاي اجتماعي و با تبليغات مردمي، زائران ديگر کشورها نيز به اين  ش
خيل عظيم شيعيان وارد شده و گوناگوني مليت ها در اين حرکت ديده شد.
ــن گردهمايي همراه با  ــا و کثرت جمعيت باعث گرديد تا اي ــوع مليت ه تن
ــم حج، بزرگ  ترين گردهمايي مذهبي جهان لقب گيرد. حال بايد به  مراس
اين سؤال پاسخ داد که به چه علت اين مراسم از اهميت مضاعف و ويژه اي 
برخوردار است؟ شايد عامل اصلي در اهميت مضاعف چنين رويداد عظيمي، 
ــري و در رأس آنان داعش در عراق  ــلفي و تکفي حضور پررنگ نيروهاي س
باشد. تمرکز اين نوشتار، تأکيد بر همين عامل و توضيح مختصر آن است. 
در معادالت و موازنه قوا در عراق، علي رغم اين که جمعيت شيعي دست باال 
را دارد اما همواره نيروهاي سلفي و تکفيري درصدد حذف فيزيکي شيعيان 
ــيعيان در پياده روي  بوده اند. بدين ترتيب، حضور قدرتمند و حداکثري ش
ــد عليه اين گروه ها.  ــالمت-آميزي باش اربعين مي تواند مانور تبليغاتي مس
ــدن نسل جديدي از گروه هاي سلفي، اهميت  درواقع، هم زمان با متولد ش
ــيني براي شيعيان بيشتر مي شود. توضيح اين مهم  پياده روي اربعين حس

در پي مي آيد.
پياده روي اربعين و جريان نوين سلفي گري

ــلفيه در جهان اسالم و دست يافتن به راهکارهاي   براي تبيين وضعيت س
ــيار مهم است. تهديد به سه نوع  ــي عامل «تهديد» بس مقابله با آن، بررس
تهديدهاي فرهنگي (نرم)، تهديدهاي امنيتي- نظامي (سخت) و تهديدات 
ــخت عبارت است از  ــيم مي شود. تهديدات س ــخت) تقس مرکب (نيمه س
ــديد خشونت و ارهاب  ــليحات نظامي، حضور فيزيکي و به کار بردن ش تس

(عليزاده موسوي ١٣٩٣).
تأکيد بيشتر اين يادداشت بر تهديدات نرم است. از نظر «عليزاده موسوي» 
ــلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است  تهديد نرم، نوعي س
که از طريق استحاله الگوهاي رفتاري در اين حوزه ها و جايگزيني الگوهاي 
ــش و خالي از روش هاي  ــن تهديد همراه با آرام ــود. اي جديد محقق مي ش
ــانه و شيوه القا و اقناع انجام  ــتفاده از ابزارهاي تبليغات، رس فيزيکي و با اس
ــرم ارتباط  ــرف ديگر، تهديد ن ــوي ١٣٩٣). از ط ــزاده موس مي پذيرد(علي
ــده از  ــتفاده برنامه ريزي ش ــي با جنگ رواني دارد. جنگ رواني اس تنگاتنگ
ــت که قبل از هر چيز باهدف تأثير بر نظرات،  ــاير اعمالي اس تبليغات و س
ــمن، بي طرف يا دوست و به شيوه اي  ــات، موانع و رفتار جوامع دش احساس

خاص که براي دست يابي به اهداف جبهه خودي صورت مي گيرد(همان).
ــده اي چون داعش، همان طور که  ــه در مورد گروه هاي تکفيري و پدي  البت
مشخص است هر دو گونه تهديد سخت و تهديد نرم با شدت زيادي به کار 
ــود. استفاده از تهديد و قدرت سخت آنان نياز به بازگويي ندارد.  برده مي ش
در مورد تهديد نرم اين جريانات بايد گفت «باآن که تصور مي شود سلفيه 
با توجه به عقايدشان به بهره برداري از رسانه ها برخورد سردي داشته باشند 
ــتفاده از فضاي مجازي را دارند. آنان با بزرگ نمايي  ــترين اس اما آن ها بيش
ــوي خود جلب  ــند افکار عمومي را به  س فعاليت ها و عملکرد خود مي کوش
کنند. محور ديگري که به شدت مدنظر رسانه هاي سلفي است، ايجاد رعب 

و وحشت در دل دشمنان است»(همان).
ــانه و ابزارهاي ارتباط جمعي،  ــتند تا به مدد رس ــن جريانات درصدد هس اي
رعب را به حداکثر برسانند. از نظر آن ها مي-توان با رسانه اي کردن رعب و 
ترور، تأثير بيشتر و مخرب تري نسبت به جنگي کالسيک با گستره جهاني 
فراهم آورد. اگر در منازعات و جنگ هاي کالسيک، به دليل فشارهاي حقوق 
بشري جنايت ها تا حدودي پنهان و يا کتمان مي-گرديد؛ اين گروه ها تالش 
دارند تا ترس و وحشت را به هر قيمتي ايجاد کرده و انتشار دهند(فيرحي، 

دي ماه ١٣٩٤).
ــونت در خاورميانه همانند  ــم و خش  در هر صورت بايد گفت که «تروريس
ــت(آن ها را مي توان به صورت جداگانه از بين برد اما  پشه اي در مرداب اس
ــه ها نيز وجود دارند) و بنابراين  ــته باشد پش تا زماني که مرداب وجود داش
براي انهدام اساسي اين گروه ها بايد مرداب- زمينه هايي که ابرقدرت ها براي 
ــم، خشونت و افراط در خاورميانه پديد آورده اند- را از  ظهور و بروز تروريس

بين برد»(حقيقت١٣٩٥).
براي از ميان برداشتن اين مرداب، و در مقابل تهديدات گروه هاي تروريستي 
ــمنان قريب  ــت، آن هم براي دش جديد و تالش آنان در ايجاد رعب و وحش
ــان حرکت عظيم «پياده روي اربعين» مي تواند و بايد با تمام قوا  و نزديکش
و امکانات به بهترين شکل ممکن انجام شود. چراکه مراسم باشکوه اربعين 
ــد  ــيني عالوه بر خيرات کثير معنوي آن براي آحاد مردم، از قبيل رش حس
ــتحکم تر بين  ــتر و مس ــوي در بعد فردي و يا ايجاد علقه و عالقه بيش معن
مردم عراق و ايران به عنوان دو کشور همسايه؛ در ابعادي وسيع تر مقابله اي 
تبليغاتي با تهديدات سخت و نرم گروه هاي تکفيري و داعشيان خواهد بود. 
سخن آخر اين که حرکت مطهر اربعين حسيني، پاسخي است فرهنگي به 
ــت ارهاب، ترور و «رعب و وحشت» که از قضا، اين پاسخ فرهنگي و  سياس
مذهبي، ارهابيون را به وحشت انداخته و رعبي سهمگين را بر آنان مستولي 

خواهد کرد.
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«پياده روي اربعين» و ارهابيون

نشانه شناسي مراسم اربعين حسيني
احمد حاجي صادقيان

ــاير عراق در اين  ــيار بزرگ نيزکه مردم و عش بيرق هاي عربي بس
ــاي خود نصب  ــا در موکب ه ــود حمل مي کنند ي ــش با خ هماي

مي کنند نيز از ديگر نشانه هاي اين سفر است.
تصاوير مربوط به ازدحام در صحن و حرم امام حسين(ع) يا دسته 
ــات عزاداري در بين الحرمين نيز تداعي کننده همايش اربعين  ج

براي زائران ايراني است.

نشانه هاي صوتي
ــانه هاي صوتي مختص به اربعين مي توان به چند مورد  درباره نش
عمده اشاره کرد. اولين مورد سرود عربي "هال بيکم يا زوار..."  است 
ــانه خاص  که هم براي زائران ايراني و هم زائران عراقي نماد و نش
ــرود که هم ملودي و هم شعري با محتواي  ــت.  اين س اربعين اس
ــراي  ب دارد  ــوب  خ
ــان و عراقي ها به  ايراني
عنوان موسيقي مختص 

اربعين آشناست.
ــايد  ش که  بعد  ــورد  م
ــان   ــراي ايراني ــط ب فق
ــيقي مختص  ــه موس ب
ــده  ــن تبديل ش اربعي
آقاي  ــي  مداح ــت  اس
نام"کنار  ــا  ب ــي  مطيع

قدم هاي جابر " است.
مداحي هاي  و  سرود ها 
در باره  ــز  ني ــري   ديگ
اربعين توليد شده است 
ــن  ــدازه اي ــه ان ــه ب ک
ــهرت  ش به  ــورد  م دو 
نرسيده اند، ولي همه به 
ــتقيم يا غير  شکل مس
کننده  تداعي  مستقيم 
ــن اربعين در ذهن  آيي

مردم ايران هستند.

طعم هاي خاطره انگيز
زائران  ــايي  چش ــوه  ق
ــياري  ــانه هاي بصري و صوتي خاطرات بس ايراني نيز همانند نش
ــفر  ــفر اربعين دارد و طعم هاي مختلفي آنها را به ياد اين س از س
ــدازد. طعم چاي عراقي يا تلخي و غلظت قهوه عربي يا طعم  مي ان
غذاهايي نظير قيمه نجفي يا فاصوليه و حتي طعم گوشت شتر که 
بسياري از ايرانيان تنها در سفر اربعين تجربه کردند را مي توان از 

نشانه هاي اين سفر در اذهان ايرانيان دانست.

حس المسه
ــانه هاي قابل ادراک با حس المسه که مربوط به زيارت اربعين  نش
هستند با ديگر نشانه ها تفاوت دارند. تفاوت اين بخش از اين حيث 
است که بر عکس ساير نشانه ها که داراي تجربه شيريني هستند، 
ــان بيشتر متحمل رنج و عذاب مي شود، ولي  پوست و المسه انس
ــان شيرين  ــيدن به محبوب براي انس اين رنج و عذاب در راه رس

است.
خاطرات و نشانه  هايي که به واسطه حس المسه زائر را به ياد سفر 
ــوز  اربعين مي اندازد،  تاول پا، درد و گرفتگي عضالت پا يا عرق س
ــتند که عليرغم درد ظاهري، خاطرات شيريني را  شدن بدن هس

براي زائران باقي مي گذارند.

شميم حرم
در سفر اربعين رايحه ها و عطر هاي بسياري توجه انسان را به خود 
ــب مي کند که قطعا بهترين بوها و خاطره انگيز ترين آنها عطر  جل
ــت. اين  ــين(ع) اس حرم اهل بيت(ع)به ويژه عطر ضريح امام حس
ــيرين در خاطر زائر باقي مي مانند که به آنها  رايحه ها به قدري ش

در اشعار و خاطرات بسياري اشاره شده است.

نشانه هاي غير حسي
ــانه هاي غير حسي نشانه هايي است که بدون دخالت  منظور از نش
ــان را به ياد زيارت اربعين  اندازد. براي نمونه  حواس پنج گانه، انس
ــياري از مردم ايران و جهان را به ياد سفر  امروزه مفهوم زيارت بس
اربعين مي اندازد. همچنين مفهوم نذر و مهمان نوازي که با توجه 
به پذيرايي و مهمان نوازي تحسين برانگيز مردم عراق  ذهن ها را 

به سمت آيين اربعين رهنمون مي شود.
ــرعت ذهن  ــفر يا حتي گذرنامه نيز به س مفاهيم ديگري نظير س
ايرانيان را به سمت اربعين مي برد. زيرا بسياري از مردم ايران تنها 
ــرکت در همايش  ــان براي تهيه گذرنامه، زيارت کربال و ش دليلش
اربعين است و شايد هرگز جز اين از گذرنامه استفاده نکنند. ويزا 

و مجوز خروج  نيز مفاهيمي از اين دست هستند.
در ذهن بسياري از مردم ما نام شهر مهران با زيارت اباعبداهللا(ع) 
گره خورده است و بي شک تصويري که بسياري از مردم از مهران 
در ذهن دارند، مربوط به ازدحام و شلوغي اين شهر در ايام اربعين 
است. منطقه هايي نظير شلمچه و چزابه که روزگاري تنها به عنوان 
ــق عملياتي جنگ تحميلي  ــهداي دفاع مقدس و مناط يادمان ش
ــناخته مي شدند، امروزه به گذرگاه هايي براي رسيدن به کربال  ش

تبديل شده اند.
ــلوغي و ازدحام يا پياده روي نيز  ــايد براي بسياري از ايرانيان ش ش

چيزي جز مصداق پياده روي و ازدحام ايام اربعين نباشد.
ــد در ذهن مخاطب ايراني تداعي کننده  ــه مواردي که ذکر ش هم
ــائل مربوط به آيين اربعين مي باشند. اين ارتباط  خاطرات يا مس
ــيني شکل  ــريع ذهني که بين اين مفاهيم و آيين اربعين حس س
ــت که بيش از  ــيار خوبي براي هنرمندان اس مي گيرد، زمينه بس
پيش با استفاده از آنها به خلق آثار هنري بپردازند و در راه هرچه 
باشکوه تر شدن اين آيين مقدس و انتقال صحيح آن به جهانيان و 

نسل هاي بعدي بهره جويند.

ساده ترين نماد و نشانه بصري كه امروزه 
يك ايراني را به ياد زيارت اربعين مي اندازد 
تصوير گروهي است كه در حال پياده روي 

هستند و چند پرچم را با خود حمل مي كنند. اين 
ساده ترين نماد و نشانه بصري اربعين است كه 

براي همگان قابل و درك است
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قمل به دست شدم تا ز دست ھا نبوسم
غریب وار پیاىم به َآشنا نبوسم
نرفته یك غمم از دل، غمی دگر رسد از ره
به خانه دل تنگ و برو بیا نبوسم
رت ی من و دل را کىس چه داند و  غر
انه با رضا نبوسم که مویه ھای غر
فمت دم و به خویش ب پی رضای رضا 
ا ز رکبال نبوسم روم به طوس، در آ
به یاد کودکی و درس و مشق و مدرسه افمت
ته مشق ز بابا و طفل و آ نبوسم به 
د و فسانه چه کوداکنه و خوش باورانه 
نه آىب آمد و ىن باد پس چرا نبوسم؟
به یاد قامت سقا و دست و مهت سقا
ومي، وىل رسا نبوسم رسا اگر چه ن
الفضل گھی ز پشت حسني و گھی ز فرق ا
یکی یکی بشنیدم دو تا دو تا نبوسم
به فرش خاک بیابان به عرش نیزه دونان
تىن جدا بسرامي سری جدا نبوسم
چه بر سر تنش آمد ز من مپرس که باید
ریا نبوسم ا ش در چشم  ز 
ذارید روی قرب شھیدان نبی اسد ب
غزل نه، قطعه از آن قطعه قطعه ھا نبوسم
ارا ک نیزه و کنج تنور و دیر و  ز 
ا نبوسم د از  متام، سري و سفر 
ب چه ىم گذشت به بزم یزید با دل ز
ذارم کباب را نبوسم شراب را ب
لىب به طعنه و طغیان لىب لبالب قرآن
دگر مپرس، سزا نیست ناسزا نبوسم

ر وا ىم شد به سومي ره از  ھر قدم یك پ
نت را ببومي امن از مهني جا عطر  ىم 

قطره ام اما سر دریا شدن دارم دوباره
ر  بشومي س  ىم روم دل را در اقیا

ازش ىم کشد اشك جای  بر صورمت دست 
ر شانه به مومي جای دستت ىم زند باد 

حرم و دارم به مست شاه بر ىم گردم ای اکش
گرچه دسمت خاىل است اما نریزد آبرومي

ال شرم را از من گرفته ر  لطف  دی
مرمحت رکدی نیاوردی بدی ھارا به رومي
،مست از جام عشقم پا ربھنه ىم دوم مست 
جرعه جرعه چای شريین عراقی ھا سبومي

در مسمت که گاھی از خودم ىم پرسم اصال آ
من به سوی  میامي ...یا  ىم آیی به سومي

س را بغض ھایی در گلو دارم...که ىم گريد 
ن  راز مگومي فاش خواھد شد میان 

ىب  سر شد در میان غفلت و حريت جواىن...
با  اما آب رفته باز ىم گردد به جومي

دھکـ   از  ىم گوینـد،  ـن  آن  از  کـه  دھکـ  آن  جھـان، 
آمساىن ھـای  مهـه   و  درخـت  آمسـان،  مگـر  اسـت؛  کوچك تـر 
زمـني آن را بـزرگ منایـد تـا بردبـاری را بشایـد. چـه، آدىم را 
ـاِه آدىم عرصاِت ازل  نازسنت دشـوار اسـت. زست تن

و ابِد ملکوت است.
ىم خواھـد؛  دل  چشـم  جھان یبـىن.  ىم خواھـد؛  دل  چشـِم 
جان یبىن. چشم دل ىم خواھد؛ جاِن جھان یبىن؛ جانان یبىن.

ھـای  پر اسـت،  اکر  بـر  آن چـه  جانـان،  سـامان  در  این جـا، 
مهـه   منـاد  -سـالم اهللا علیه-  حسـني  و  اسـت  سـىن  امساُء اهللا ا
ـِر مهـه   ـر اسـت، و آب، آفرین امسـاء اهلـی و حـِم آفرین
جانداران، اکبني مادر اوسـت. او آِب آب است. اما کوردل، 
، ىم کوشد، زمیىن ھای زمني انبوه ىم شوند، یکی  دھک

ىم شوند و ىم کوشند، تا آِب آب را از آب بازدارند.
گماِن جان ىم گوید: جان را بزنمي تا برآیمي یا فروشومي.

جان ىم گوید: جان را بزنمي تا برآیمي.
و گمـان فـرو ىم شـود و ىب گمـاِىن جان برىم شـود و فرا. حسـني 

شنه ىم شود... شنه منی شود، آب  -سالم اهللا علیه- 

آيين، مجموعه اي نظام مند از آداب و رسوم است که در سنت يک قوم، ملت، مذهب  و يا جامعه اي، مقدس پنداشته 
ــود. آنچه امروزه در جامعه ما به نام شعر آييني شناخته ميشود در واقع گونه اي از شعر است  ــده و به آن عمل مي ش ش
که شاعر در ارتباط با مضامين و مفاهيم و موضوعات مذهبي و يا درباره شخصيت و سيره بزرگان دين و اهل بيت (ع) و پيروان 

راستينشان مي سرايد و مخاطب را به وادي شور، عاطفه، احساس و انديشه در اين باب مي کشاند.
سيدحميدرضا برقعي از چهره هاي آشناي شعر فارسي است که مخاطبان، وي را با شعر آييني مي شناسند. با فرارسيدن ماه 
محرم و پيوند ناگسستني شعر آييني با اين ماه، خبرنگار هفته نامه اربعين در مصاحبه ايي اختصاصي با سيدحميدرضا برقعي به 

بررسي پيوندهاي شاعران و اشعار آييني با مجالس عزادراي اباعبداهللا(ع) مي پردازد:

از منظر سيد حميد رضا برقعي جهان بيني در شعر يك شاعر آييني چگونه بايد باشد؟
ــان ها  با چهر ه هاي متفاوت، اخالق هاي متفاوت و حتي اثر انگشت هاي متفاوت   ــمار خداوند، آفريدن انس يکي از هنرهاي بي ش
است؛ احساس شاعر مي گويد که خدا مي خواهد اشرف مخلوقاتش را در هئيت هاي متنوع ببيند، پس به هرکدام عالوه بر صورتي 
متفاوت، نگاهي متفاوت از ديگري و جهان بيني مخصوصي هديه کرده است و زماني که اين جهان بيني هاي گوناگون  با دنيايي  

به نام شعر -  که عنصر اصلي آن تخيل است- مي آميزد مقوله اي غيرقابل تعريف را به وجود مي آورد.
ــنهاد کنم، چه برسد به اينکه از کلمه  ــاعري، جهان بيني ايده آل خودم را پيش پس من هيچ  گاه به خودم اجازه  نمي دهم به ش
«بايد» استفاده کنم. چرا که راز زيبايي شعر در تنوع رنگ هاي آن و در بيرون بودن  آن ازخطوط عادي و تعريف شده است. پس 
ترجيح مي دهم چگونه بودن جهان بيني شاعر را از پنجره کلمات خود او ببينم. و البته بايد در اينجا به اين نکته اشاره کنم که 
موضوع رعايت خط قرمز ها و بايد ها و نبايد ها در ادبيات آييني، مقوله اي مجزا از اين مطلب است که در باره آن سخناني دارم.

به نظر شما شعر آييني از قابليت ترجمه  به زبان هاي ديگر و شناساندن معارف شيعي به جهانيان برخوردار است؟
شعرهاي آييني  که در حال حاضر با آنها روبه رو هستيم بدون ترديد قابل ترجمه اند اما در اين مساله که آيا اين اشعار قابليت اين را دارند که معرفت  
شيعي را به جهانيان معرفي کنند ترديد دارم چون اين اشعار اکثرا آميخته با داستان ها و تلميحاتي از زندگي اهل بيت(ع) است که اگر هم ترجمه 
ــعار استاد سازگار اشعار ُپر محتوايي است که مصرع به مصرع آکنده از  ــوند. براي مثال اش ــود نياز به پاورقي هايي دارد که آن ها هم بايد ترجمه ش ش
احاديث و روايات است اما تصور کنيد اين اشعار بدون توضيح براي فردي که حتي خاندان وحي را به خوبي نمي شناسد ترجمه شود که در نهايت 

وي از زيبايي آن لذت نمي برد.
 البته بگذريم از اين مطلب که بي ترديد نام اهل بيت(ع) نور است و اثر وضعي دارد. گمان مي کنم اگر قرار شد چنين اتفاق مبارکي بيافتد و اشعار 
آييني ترجمه شود بايد در کنار آن داستان هاي مرتبط با آن مضامين نيز ترجمه شود تا رفته رفته اثر خود را بگذارد. البته بايد عرض کنم اين موضوع 
درباره اشعار آييني صدق مي کند که صرفا به مدح و مرثيه اهل بيت(ع) مي پردازد و درواقع شعر آييني دايره وسيع تري دارد  که سخن گفتن درباره ي 

آن در اين مجال نمي گنجد.

اربعين يكي از مهمترين روزهاي در تاريخ تشيع است؛ نظر شما درباره اين روز  بزرگ چيست؟
اربعين تنها يک روز نيست، بلکه يک حرکت بزرگ است که موجب آغاز شناخت قيام حسيني است. اربعين قيام امام حسين عليه السالم را به موضع 
برتر تبديل  کرد و تا امروز ثمرات آن مشخص است. اين سيل جمعيت براي زيارت اربعين از ثمرات حرکتي است که از چهلمين روز  شهادت حضرت 

سيدالشهدا آغاز شد.
در يک جمله بايد عرض کنم که اربعين بازتاب پويايي و  امتداد حركت امام حسين عليه السالم است.

ظرفيت تبليغي اربعين بسيار گسترده و قابل بررسي است. اينکه ميليون ها نفر با هدفي مشخص قدم در راهي مي گذارند که برخواسته از اعتقادات و 
باورهاي عميق شان است، مي تواند به تببين اهداف و انديشه تشيع بسيار کمک کند و قلوب را براي پذيرش بسياري از انديشه ها و معارف آماده کند.

در واقع زيارت اربعين و پياده روي آن نمونه بارز شور و شعور عاشقان  كربالست

نگاه شاعران به زيارت اربعين چگونه بوده است؟
هنرمندان و به ويژه شاعران همواره به اين اتفاق نگاه ويژه اي داشته اند. من فکر ميکنم هنرمند و شاعري نمي تواند شاهد اين حرکت عظيم باشد و 
جنبه هاي مختلف آن  در  آثارش نمود پيدا نکند. عرض ارادت شاعران به موضوع اربعين از ابتدا وجود داشته و شما مي بينيد که هر سال آثار زيباتر 

و تاثيرگذاتري در  ارتباط با اين موضوع توليد مي شود.
 سراسر مسير پياده روي زائران اربعين براي شاعران قابل استفاده است و مضامين زيبا و بديعي درآن به چشم ميخورد. يک هنرمند از تمام تصاويري 
که مشاهده ميکند برداشت هاي هنري مختلفي خواهد داشت و اين برداشت ها در ذهن او تا هميشه ماندگار خواهد بود و محدود به آن سفر چند 

روزه نخواهد بود و تا پايان عمر او را همراهي مي کند.
از طرف ديگر کساني که موفق به زيارت اربعين نمي شوند نيز با حس و حال متفاوتي روبرو هستند. حس و حالي که شاعرانه ترين مضامين را در خود 

جاي داده و از سوز دل و حسرت شاعر نشأت مي گيرد. شايد اين مضامين که از فراق حکايت دارند گاه دلنشين و تاثيرگذارتر هم باشند.

و در پايان يك بيت از حافظ؟
مرا عهدي است با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم

به نام ناىم سر، بسمه  تعاىل سر
بلندمرتبه پیکر، بلندباال سر

فقط به تربت اعالت،  خوا رکد
واھد گذاشت، ھرجا سر که نب ی  

قسم به معىن ال ميکن الفرار از عشق
که پر ش است جھان، از حسني سرتاسر

اه کن به زمني! ما رأیت إال تن ن
ر! ما رأیت إال سر به آمسان نب

سری که گفت: «من از اشتیاق لربیزم
به سرسرای خداوند ىم روم با سر
چه رنگ تعلق، مباد بر بدمن ھر آ
مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر.»

د وش  مال"  ب ا مهان سری که "
د، جخیال بدن، جخیال سر جخیل 

رتین ھا را سری که با خودش آورد 
دن سروران را سر که یك به یك، مهه 

واه از ما جان زھري گفت: حسینا! 
ري از ما سر با! ب ب گفت: حب حب

سپس به معرکه عابس، " أجّنىن"گویان
را سر درید پريھن از شوق و زد به 
نبازم " أم وھب" را، به پاره تن گفت

برو به معرکه با سر وىل میا با سر
خوشا به حال غالمش، به آرزوش رسید

گذاشت آخر سر، روی پای موال سر
ر به آرزوش رسید چنان که یك تن دی

به روی چادر زھرا گذاشت سقا، سر
در این قصی وىل آنکه حسن مطلع شد

مهان سری است که برده برای لیال سر
د سر تا پا مود  مهان که امحد و 

د، پا تا سر مهان سری که خداوند 
پسر به کوری چشمان فتنه اکری رکد
پر از  شود آغوش دشت، سرتاسر

میان خاک، کالم خدا مقطعه شد
میان خاک؛ الف، الم، ممي، طا، ھا، سر
حروف اطھر قرآن و نعل تازه ی اسب

چه خوب شد که نبوده است بر بدن ھا سر
د شش  تنش به معرکه سرگرم فضل و 

به ھرکه ھرچه دلش خواست داد، حىت سر
جدا ش است و سر از نیزه ھا درآورده است

جدا ش است و نیفتاده است از پا سر
صدای آیه کھف الرقمي ىم آید

ا سر وان و مرا زن کن مس وان! 
د، مبريد آن اسالم بسوزد آن مهه م

که آفتاب درآورد از کلیسا سر
عقیله، غصه و درد و گالیه را به که گفت؟

مل، نه با زبان، با سر به چوب، چوبه 
دمل ھوای حرم رکده است ىم داىن

دمل ھوای دو رکعت مناز باال سر

سيدحميدرضا برقعي، شاعر آييني:

اربعين بازتاب پويايي 
و  امتداد حركت امام حسين عليه السالم است

م موید مد جواد اهلی پور

ساىن   ا

سید محید رضا برقعی
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ــور و حال وصف ناپذيري  ــال با فرارسيدن اربعين، ش هر س
در بين دوستداران اهل بيت(ع) از سراسر جهان در شوق 
زيارت امام حسين(ع) برپا مي شود. در سال هاي اخير با استقبال 
گسترده محبان اهل بيت(ع)، کنگره عظيم راهپيمايي اربعين 
به عنوان بزرگترين گردهمايي بشري در منابع جهاني معرفي 

شده است.
ــعود و بستن راه حج  ــال نيز با توجه به دشمني آل س امس
ــه بيش از  ــود ک ــران ايراني، پيش بيني مي ش ــه روي زائ ب
ــوند.  ٢ميليون زائر ايراني در کنگره عظيم اربعين حاضر ش
ــارکت در برپايي  ــتاد مردمي اربعين براي مش ــن رو، س از اي
هرچه باشکوه تر راهپيمايي اربعين حسيني تشکيل و امسال 
ــارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه» به  وظايف کميته «مش

ستاد بازسازي عتبات عاليات کشور سپرده شده است. 
ــن پالرک رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات کشور در  حس

گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار هفته نامه اربعين، تقويت و 
افزايش خدمت رساني در اسکان و تغذيه به زائران را از مهم ترين 

اهداف برشمردند و در تبيين ديگر اهداف و مجموعه اقدامات کميته 
مشارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه، توضيحاتي ارايه دادند:

ضرورت تشكيل ستاد مردمي اربعين را چه مي دانيد؟ 
ــاير عزيز عراق  ــيني، ملت، دولت و عش ميزبان اصلي زائران اربعين حس
ــنت به ميزباني از زائران  ــته به نحو احس ــال هاي گذش ــت که در س اس
ــئولين و مردم ايران بر ياري ملت  ــد، و در اين امر، تالش مس پرداخته ان

عراق است.
ــزوم برنامه ريزي براي  ــمار زائران و ل ــه به پيش بيني افزايش ش با توج
برگزاري هرچه باشکوه تر اين کنگره عظيم، با رهنمودهاي رهبر معظم 
ــده است. راهپيمايي و کنگره  ــتاد مرکزي اربعين تشکيل ش انقالب، س
بزرگ اربعين، حرکتي مردمي و متکي به حضور مردم است. ساماندهي 
و استفاده بهينه از کمک هاي مردمي عاشقان و محبان اهل بيت(ع) که 
در تامين ملزومات زائران سر از پا نمي شناسند و در تامين و اهداي آن 
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از يکديگر پيشي مي گيرند، عاملي مهم در ضرورت تشکيل ستاد مردمي 
اربعين است.

تالش تمامي دستگاه ها ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعين حسيني 
ــت. بر همين اساس طبق تقسيم بندي صورت گرفته، تامين امنيت  اس
ــازي جاده هاي مسير مرزها به وزارت راه  مرزها به نيروي انتظامي، بهس

و خدمات رساني به زائرين به ستاد مرکزي اربعين واگذار شده است.

مسئوليت كميته مشاركت هاي مردمي، اسكان و تغذيه با چه اهداف و 
رويكردي به ستاد بازسازي عتبات و عاليات سپرده شده است؟

واگذاري مسئوليت کميته مشارکت هاي مردمي، اسکان و تغذيه به ستاد 
بازسازي عتبات عاليات به علت وجود ساز و کارهاي منظم و هدفمند در 
جمع آوري، ساماندهي نذورات، کمک هاي مردمي و تشکيالت منسجم و 

مجرب و البته مردمي بودن اين ستاد در سراسر کشور است.

سال گذشته ستاد بازسازي عتبات در اسکان و تغذيه مشارکت داشت و 
موکب داران را پشتيباني مي  کرد، اما امسال داراي مسئوليت مستقيم در 
اين خصوص است. واگذاري اين مسئوليت هم به سبب سابقه حضور ستاد 
بازسازي عتبات عاليات در عراق و داشتن ستادها، امکانات، ارتباطات و 
ــب با مردم و مسئولين عراق و توليت هاي اعتاب مقدسه  تعامالت مناس
ــت. البته بايد خاطرنشان کرد که محور اقدامات و فعاليت هاي ستاد  اس
ــت و اين ستاد صرفا نقش هماهنگ کننده و  اربعين مبتني بر مردم اس

ساماندهي امور و پيشگيري از هدر رفت کمک هاي مردمي را دارد. 

مجموعـه اقدامات و فعاليت هاي در نظر گرفته شـده در اين كميته را 
بيان كنيد؟

براساس تدابير انديشيده شده، در اربعين امسال، استان ها نقش محوري 
ــت و در اين  راستا، تمامي  در برپايي کنگره عظيم اربعين خواهند داش

ــور همکاري و همراهي الزم را دارند. از اين رو، براي  استانداري هاي کش
ــکان زائران در نظر  ــهميه اي براي تجهيز، پشتيباني و اس ــتان س هر اس
ــده است و استانداري ها در جمع آوري مشارکت هاي مردمي و  گرفته ش
کمک ها  فعال هستند. تمامي اين برنامه ها زير نظر ستاد بازسازي عتبات 
انجام گرفته و دستورالعمل ها و سهميه هر استان براي ميزباني از زائران، 

مشخص و به آنها ابالغ شده است.
ــال مسئوليت خدمات رساني به هم وطنان زائر در مدت ١٥ روز بر   امس
ــتاد بازسازي عتبات عاليات است و با برنامه ريزي الزم از سوي  عهده س
ستاد اربعين و مشارکت و همراهي استانداري ها انجام خواهد شد؛ مردم 

نيز در اين پشتيباني از هيچ کمکي دريغ نخواهند کرد.

پيش بيني شما از ميزان و نوع خدمات اسكان و تغذيه زائران، نسبت به 
سال هاي گذشته چگونه است؟

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با مشارکت خوب مردم، ظرفيت 
اسکان و پذيرايي نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش مي يابد. امسال 
ــته شدن راه حج به روي زائران، پيش بيني مي شود تعداد  با توجه به بس
ــمگيري داشته باشد. از اين رو، تصميم گرفته  زائران اربعين افزايش چش
شد با توان بيشتري به ياري مردم عزيز عراق بشتابيم. بر اين اساس ستاد 
اربعين حسيني، اسکان روزانه ٧٠٠هزارنفر در شهرهاي زيارتي، مرزها و 
ــيرهاي بين راهي را به منظور کمک به مردم عزيز عراق در پذيرايي  مس

از زائران، مدنظر دارد.

براي تسهيل مشاركت مردم و نذركنندگان در فيض پذيرايي از زائران 
اربعين چه تدابيري انديشيده شده است؟

ــارکت مردم و نذرکنندگان در  ــتاد بازسازي عتبات براي تسهيل مش س
ــاب ١٠٤٠ ويژه اربعين  ــماره حس ــي از زائران اربعين، ش ــض پذيراي في
ــت. همچنين  ــت بانک اختصاص داده اس در بانک هاي ملي، ملت و پس
ــتاره  ــري کد  #١٠٤٠*٧٨٠* (س ــماره گي ــان مي توانند با ش هموطن
ــتاره ده چهل مربع) از طريق اپراتورهاي همراه اول  ــتاد س هفتصدوهش
ــارکت نمايند. تمامي  ــل در فيض ميزباني از زائران اربعين مش و ايرانس
ــط در برپايي کنگره عظيم اربعين  ــاب فق وجوهات واريزي در اين حس

هزينه مي شود.
کساني که براي ثبت نام در پياده روي اربعين به سامانه سماح مراجعه 
ــتاد  ــي کنند نيز مي توانند دربخش مخصوصي که براي کمک به س م

اربعين درنظر گرفته شده، کمکهاي خود را پرداخت نمايند.
ــاي برخي گروه هاي غيرمعتبر در  ــا توجه به احتمال وجود فعاليت ه ب
ــود  فضاي مجازي و اقدام به دريافت کمک هاي مردمي، توصيه مي ش
هموطنان عزيز اهداي نذورات خود را از طريق ستاد مرکزي اربعين و يا 

هيئات معتبر مشخص شده، داشته باشند.
ستاد اربعين با پليس فتا همکاري مطلوبي داشته و خوشبختانه تاکنون 
ــد مشاهده و گزارش نشده است  گروهي که درصدد اخاذي از مردم باش
اما در صورت شناسايي چنين گروه هايي، راهکارهاي الزم براي مقابله با 

آنها انديشيده شده است.

كميته  مشاركت هاي مردمي، اسكان و تغذيه ستاد مركزي اربعين

در  ــاري  افتخ ــر  دکت
ــا خبرنگاران  ــو ب گفتگ
ــه به حضور  بيان کرد: باتوج
جمعيت قابل توجهي از بانوان 
ــم پياده روي اربعين،  در مراس
ترويج و گسترش اين فرهنگ 
در اقصي نقاط کشور و جهان 
ــت.  ــري الزم و ضرروي اس ام
ناگفته نماند برپايي دسته هاي 
پياده روي در برخي شهرهاي 
ــن، براي  ــور در روز اربعي کش
ــگ نيز، از  ــن فرهن ترويج اي
اقدامات ارزشمند در سال هاي 
اخير بوده است؛ ولي نياز است 

اين اقدامات به صورت حرکتي منسجم تر صورت گيرد 
و عالوه بر راه پيمايي، در قالب تجمعات و حرکت-هاي 
بصيرت بخش براي حضور بانواني که امکان شرکت در 
ــم پياده روي اربعين را ندارند، برنامه ريزي و اجرا  مراس
شود تا ضمن بهره مندي آنان از فضاي معنوي اربعين، 

آموزش هاي الزم به بانوان زائر نيز صورت گيرد.
ــه فرهنگي  ــوان کميت ــري بان ــوراي راهب ــئول ش مس
ــورد برنامه هاي اين  ــن، در م ــتاد اربعي ــي س آمورزش
ــا، گفت: دوره هاي  ــراي پر کردن اين خأله کارگروه ب
ــي براي زنان مبلغ، برنامه ريزي کرده ايم که در  آموزش
ــناخت  ــن کالس ها آموزش هايي را درباره احکام، ش اي
ــخ گويي به  ــي، اعتقادات، پاس ــب، اربعين شناس مخاط

شبهات فرامي گيرند.
هم چنين دوره هاي روايتگري واقعه کربال، آموزش هايي 
ــه امروز جامعه  ــي بانوان درباره وظيف در بصيرت افزاي
ــث تجمعات و  ــرد. کارهايي در بح ــزار خواهيم ک برگ
ــت برگزار شود صورت گرفته  همايش هايي که قرار اس
ــرد؛ ازجمله اين  ــورت بگي ــاني خوبي ص ــا اطالع رس ت
ــورايي و  ــه همايش زنان عاش ــا مي-توان ب همايش ه

اربعيني ها اشاره کرد.
در ايران، برگزاري نشست هايي را  در جمع فرهيختگان 
جامعه، با عنوان حضرت زينب (سالم اهللا عليها) بانوي 
ــت هاي  ــزي کرده ايم. در اين نشس ــت برنامه ري فضيل
تخصصي، بحث هاي علمي در جهت تبيين شخصيت 
ــخصيتي  ــالم اهللا عليها) به عنوان ش حضرت زينب (س
انقالبي، مجاهد، بصير و بصيرت بخش و نمونه اي از زن 
تربيت شده در مکتب وحي و الهام بخش براي همه افراد 

صورت خواهد گرفت .
ــت و  وي ارج نهادن بر ميزباني مردم عراق را الزم دانس
گفت: يکي از مهم ترين محورهاي آموزشي و فرهنگي 
ــن لزوم ارج نهادن به  ــوراي بانوان، تبيي مورد تأکيد ش
ــه قوانين و  ــراق و پاي بندي ب ــي مردم عزيز ع ميزبان

مقررات کشور عراق است.
ــت:  ــلمان اظهار داش ــاري، خطاب به بانوان مس افتخ
ــارکت در تبيين و ترويج فرهنگ اربعين، مختص  مش
و منحصر به حضور در مراسم پياده روي اربعين نيست 
و بر هر بانوي مسلمان الزم است فرهنگ اربعين را در 
ــف زندگي فردي و خانوادگي  ابعاد و عرصه هاي مختل

خود جاري و ساري نمايد.
 تحقق حضوري زينب گونه در اربعين 

ــال اربعين  ــعار امس افتخاري در ادامه با بيان اين که ش
ــت، افزود: از  ــيني «اني احامي ابدا عن ديني» اس حس
آنجا که در رسالت بانوي مسلمان تربيت يافته در مکتب 
ــالم) که در اوج آن حضرت زينب  اهل بيت (عليهم الس
ــالم اهللا عليها) قرار دارد، حمايت از ديني است که  (س
ــالم) جان خود و عزيران را  حضرت اباعبداهللا (عليه الس

در راه آن تقديم مي کنند. چنين 
ديني تمام مصائب و سختي هاي 
ــم  ــهمگين را در چش عظيم و س
عليها)  ــالم اهللا  (س زينب  حضرت 
ــد؛ تا جايي که  ــان مي ده زيبا نش
ــب  ــن مصائ ــر اي ــان در براب ايش

فرمودند: «مارايت اال جميال».
ــه اين  ــاره ب ــا اش ــه ب وي در ادام
مطلب که محوريت سياست ها و 
برنامه هاي شوراي راهبري بانوان 
ــي در دفاع  ــن حرکت ــز، چني ني
ــا تبيين نقش  ــت و ب ــن اس از دي
ــوان، هدايت اين افراد و تبيين  بان
جايگاه تأثيرگذاري آنان، سعي در 
ــتفاده از ظرفيت و فرصت اربعين حسيني به عنوان  اس
ــان و تأثيرگذار  ــاز، درخش يکي از بخش-هاي تاريخ س
ــتاي حمايت از دين و ثبات قدم در آن را  دين، در راس
دارد، گفت: باتوجه به شعار «اني احامي ابدا عن ديني» 
ــت و شوري مقطعي،  ثبات قدم در دين مورد هدف اس
ــاس نيست و حرکتي از روي  موردي و برگرفته از احس
ــناخت مخاطب، متناسب با زمان و  آگاهي، بصيرت، ش
ــالت حضرت  ــود، چنان که در رس مکان را منجر مي ش
زينب (سالم اهللا عليها) نيز چنين حرکتي بوده است و 
محور فعاليت هاي بانوان نيز تحقق حضوري زينب گونه 

در اربعين است.
ــوي بزرگوار کربال،  ــگاه بيان کرد: بان ــتاد دانش اين اس
ــري، «همراهي  عالوه بر توجه بر وظايف و حقوق همس
ــد؛  ــرار مي ده ــود ق ــرايط ازدواج خ ــر» را از ش ولي ام
ــفر، وي را از امر به معروف و نهي  ــختي هاي اين س س
ــي،  از منکر جدا نمي کند و با بصيرت و موقعيت شناس
ــرايط الهي،  تمام توان و خانواده را با رعايت حدود و ش
ــرار داده و فرزندان خود را فداي آن  در خدمت دين ق
ــوي کامل دفاع از دين  ــد. لذا حضرت زينب الگ مي کن
ــرايط زماني، مکاني و  ــتند که با رعايت تمامي ش هس
ــکل به انجام  ــود را به بهترين ش ــالت خ مخاطب، رس
ــازار به نوعي  ــام به نوعي، در ب ــاندند؛ در خرابه ش رس
ديگر، و در طي مسير اسارت نيز شاهد ايثار، شجاعت، 
بصيرت، شهامت، فصاحت، بالغت و دفاع از دين توسط 
ــتيم که در واقع لطافت زنانه را در خدمت  ــان هس ايش

مردانه ترين رسالت قرار داده اند.
مسئول شوراي راهبري بانوان کميته فرهنگي آمورزشي 
ستاد اربعين خاطرنشان کرد: چون رسالت امام حسين 
ــورا و رسالت حضرت زينب  ــالم) در روز عاش (عليه الس
(سالم اهللا عليها) چيزي جز تحقق «اني احامي ابدا عن 
ــرلوحه تمامي فعاليت ها و برنامه هاي  ديني» نبوده، س
کارگروه بانوان، دفاع از دين با استفاده از تمامي ابزارها 
ــت. در دفاع از دين:  ــي و مجازي اس ــات حقيق و امکان
دفاع از واليت، دفاع از جايگاه انسانيت، دفاع از جايگاه 
ــر -که  ــاع از عفاف و حجاب، دفاع از حقوق بش زن، دف
آگاهي بخشي به مخاطب از مهم ترين مصاديق دفاع از 

حقوق بشر است- نيز نهفته است.
ــابق مجلس شوراي اسالمي با بيان اين  اين نماينده س
مطلب که اربعين حسيني، الگوي تمام نماي همبستگي 
ــالمي و کارکرد واقعي همبستگي و وحدت اسالمي  اس
ــن در تحوالت منطقه  ــد، در مورد نقش اربعي مي باش
ــه اي از وحدت  ــيني نمون و جهان، گفت: اربعين حس
مسلمانان، اعتماد پيروان اديان الهي به يکديگر، امنيت 
ــتگي، ناديده گرفتن مرزهاي  در منطقه و حس همبس
جغرافيايي در عين احترام به مرز جغرافياي و تماميت 
ارضي کشورها و عدم تعرض به کشورهاي ديگر است.

الله افتخاري، مسئول شوراي راهبري بانوان كميته فرهنگي آمورزشي ستاد اربعين خبر داد:

نخستين حضور زنان مبلغه و راويان واقعه عاشورا 
در اربعين حسيني

ميزبان اصلي زائران 
اربعين حسيني، ملت، 
دولت و عشاير عزيز 
عراق است كه در 
سال هاي گذشته به نحو 
احسنت به ميزباني از 
زائران پرداخته اند، و در 
اين امر، تالش مسئولين 
و مردم ايران بر ياري 
ملت عراق است.
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       آموزش و فرهنگ اربعين
مهارت مديريت خشم

درآمد
مسافرت هاي گروهي و زندگي هاي جمعي که نمون بارز آنها در سفر اربعين حسيني اتفاق مي افتد، همواره با چالش 
برخورد اعضابا يکديگر روبه روست. در سفر اربعين که زائران با فرهنگ هاي متفاوت، از سرزمين هاي گوناگون در يک 
محل جمع مي شوند و در يک مسير قدم برمي دارند، بديهي است که تفاوت ديدگاه ها و نظرات، اختالفاتي را در ميان 
آنان ايجاد کند که ممکن است منجر به خشم دو طرف شود. متن حاضر، با هدف ارتقاي سطح مهارت هم زيستي 

زائران در موضوع مهار خشم و کنترل آن تهيه شده و در اختيار قرار مي گيرد.

مهارت «كنترل و مديريت خشم»
خداوند در وجود هم انسان ها هيجان هايي را قرار داده است که براي تداوم حيات ما الزم هستند و بدون آنها زندگي 
با چالش روبه رو مي شد. هيجاناتي هم چون عشق، محبت، خشم، شادماني، تعجب و اندوه؛که به زندگي آدمي روح 
ــان از آنها  ــک خارج مي کنند. اما بايد اين هيجانات را کنترل کرده و در جاي خودش ــيده و آن را از حالت خش بخش

استفاده کرد؛ وگرنه ضربه هاي جبران ناپذيري به فرد و جامعه وارد خواهد شد.
يکي از اين هيجانات «خشم» است. در آيه ١٣٤ از سوره آل عمران آمده است:«والکاظمين الغيظ؛ کساني که خشم 
خود را کنترل مي کنند.»در حالي که اگر نداشتن خشم پسنديده بود، بايد گفته مي شد: آنان که هيچ خشمي ندارند.

علل برانگيزانند  خشم
ازجمله مواردي که باعث عصباني شدن مي شود، اين است که فرد مورد ظلم واقع شده ، يا به شخصيت وي توهين 
شده يااز ناحي ديگران مورد پرخاش قرار گرفته است؛ بسياري ديگر از موقعيت هاست که مي تواند باعث عصبانيت 

افراد شود.
هر فرد بايد در حال خود دقت کند و ببيند چه مسائلي او را بيش تر عصباني مي کند. آگاهي نسبت به اين مسائل، 

کمک مي کند تا بهتر بتوان خشم را مديريت کرد.

راه هاي ابراز خشم
افراد به شيوه هاي مختلف، با خشم خود برخورد مي کنند. در زير چند نمونه ذکر مي شود:

ــم خود را سرکوب کرده و آن را درون خود مي ريزند. در واقع، کينه را در دل نگاه مي دارند.  ــرکوب: برخي خش ١. س
اين افراد با اين کارشان، سالمت رواني خود را به مخاطره انداخته و هم چنين ممکن است زماني که ظرفيت شان پر 

شد، به ديگران آسيب برسانند.
٢. جابه جايي: برخي ديگر با جابه جايي خشم خود، آن را به اشيا يا افراد ديگري که عامل خشم آنها نبوده اند، منتقل 
مي کنند. براي مثال، کارمندي که از دست رئيس خود عصباني است، به اشيا لگد مي زند يا خشم خود را در منزل 

بر سر همسر و فرزندان خود خالي مي کند.
٣. پاسخ انفعالي: اين دسته از افراد، در مقابل فردي که آنها را عصباني کرده است، سکوت مي کنند و در غياب او با 

ناسزاگويي و غيبت و... خود را تخليه مي کنند.
٤. انفجار مستقيم: برخي از افراد نيز، بي مهابا خشم خود را ابراز کرده و ابائي از نشان دادن آن ندارند. اين افراد هرگاه 

عصباني مي شوند، دست به پرخاشگري زده و خشم خود را تخليه مي کنند.
ــپس با پاسخي مستقيم،  ــته از افراد در هنگام عصبانيت، ابتدا خود را کنترل کرده و س ٥. رويارويي مثبت: اين دس
صريح و قاطع، ضمن بيان احساس و داليل برانگيخته شدن خشم خود، نسبت به عامل خشم واکنش نشان مي دهند.

تحقيقات نشان مي دهد، بهترين روش، رويارويي مثبت با خشم است.

فنون مديريت خشم
الف) فنون شناختي

ــت که قبل از بروز هيجانات در ذهن ما  ــاس مي کنيم، ناشي از افکاري اس ــياري از هيجانات و عواطفي که احس بس
جايگزين شده اند. در واقع اين افکار هستند که به ايجاد احساسات منجر مي شوند. براي مثال، ممکن است هم سفرتان 
در هنگام زيارت، کم تر به شما توجه کند(اين يک حادثه است)؛هم زمان با اين اتفاق،اين فکر ممکن است اين مسئله 
ــد».به دنبال اين فکر (سپس@)،  ــتان خود و ديگران باش ــما خطور کند که «او ترجيح مي دهد، با دوس به ذهن ش
ــات در شما شکل مي گيرد و از دست او ناراحت مي شويد. در نهايت نيز، با گفتار يا رفتارتان عصبانيت خود  احساس

را نشان مي دهيد. 
پس براي اين که فرد، کم تر عصباني شود و بتواند عصبانيش را کنترل کند، الزم است که ابتدا افکارش را اصالح کند.

برخي از باورهاي غلط (خطاهاي شناختي) که ما را عصباني مي کنند، عبارتند از:
١. انديشه هاي «بايد»دار:اين باورها با کلماتي هم چون «بايد» و «نمي توانم» به کار مي روند؛مانند: «بايد همه به من 

احترام بگذارند». در اين موارد، بهتر است از کلمات «دوست دارم» و «مي خواهم» استفاده کرد.
٢. تعميم افراطي: در اين نوع خطاي شناختي، يک مورد به هم  موارد تعميم داده مي شود؛براي مثال، به هم سفرمان 

که تأخير کرده بگوييم «تو هميشه کارت همين است».
٣. ذهن خواني: فرد در ذهن خواني بدون داشتن داليل و شواهد منطقي، در مورد افکار ديگران قضاوت کرده و آنها را 
نسبت به خود منفي ارزيابي مي کند؛ براي مثال، در مورد ديگران اين گونه قضاوت مي کند «مي دانم! او مي خواست 

من را خراب کند».
٤. فيلتر ذهني: در اين نوع از تفکر، فرد در مواجهه با اطالعات يا موقعيت ها، تنها به جنبه هاي منفي پرداخته و از 
کنار جنبه هاي مثبت با بي تفاوتي مي گذرد. گويي اين افراد، عينک سياه به چشم زده-اند، بنابراين همه چيز را سياه 

مي بينند.
ــائل و شدتاشتباهات خود مبالغه مي کنند و از سوي ديگر،  ــو دربار  اهميت مس ــت نمايي: اين افراد از يک س ٥. درش

اهميت جنبه هاي مثبت زندگي را کم تر از آنچه که هست، برآورد مي کنند.
٦. تطابق «خود» و رفتار: يکي از خطاهاي شناختي، عدم جداسازي رفتار از «خود» است. به اين معنا که فرد، رفتار 
ــبت دهد. حال آن که رفتار نادرست فرد در يک زمينه، نمايند  تمام ابعاد  ــخصيت خود نس ــتش را به تمام ش نادرس

شخصيت او نيست. به جاي اين که بگويد:«رفتارم نادرست بود» مي-گويد:«من آدم بدي هستم».
٧. کمال گرايي افراطي: مانند اين که شخص مي گويد «بايد در هر کاري کامًال موفق باشم». اين کمال گرايي افراطي، 

باعث عدم رضايت از کارها و در نهايت، منجر به عصبانيت مي شود.
ب) فنون رفتاري

برخي از فنون رفتاري كه مي تواند از خشم جلوگيري كند، عبارتند از:
١. پاداش يا جريمه: در اين فن، فرد به رفتارهاي مطلوب خود پاداش مي دهد و رفتارهاي نامطلوب و خشمگين خود 

را جريمه مي کند.
ــم است که بايد از آن جا  ــترس و محّرک خش ٢. تغيير محيطي و وضعيت: گاهي محيط و محل توقف فرد، منبع اس
ــم حاصل از آن نجات يابد. برخي از اقدامات نيز، در اين بارهبه وي کمک مي کند. براي مثال، در  ــود تا از خش دور ش

هنگام عصبانيت اگر ايستاده است، بنشيند؛موقعيت خود را تغيير دهد؛آب سرد به صورت خود بزند،يا وضو بگيرد.
ــي از شخصيت افراد را، الگوبرداري و تقليد شکل مي دهد. به  ــيو  رفتار آنها: بخش ٣. مطالع  زندگي افراد صبور و ش
ــالم) و بزرگان کمک مي کند که بتوان با الگوبرداري از رفتار آنها،  همين دليل مطالع  زندگي معصومين(عليهم الس

خشم خود را به درستي مديريت کرد.
ــن روحيه به تدريج در وي ايجاد  ــخصي مدتي حاالت خود را هم چون افراد بردبار کند، اي ــازي: اگر ش ٤. همانندس
مي شود که بتواند خود را کنترل کند. در روايتي از امام علي(ع) آمده است: «اگر بردبار و صبور نيستيد، مدتي خود 

را اين گونه کنيد تا اين روحيه در شما ايجاد شود».
٥. تصويرسازي ذهني: پيش از اين که فرد در موضع خشم قرار گيرد، صحنه را تجّسم ذهني کند، رفتارها و بحث هاي 
احتمالي را به طور زنده اجرا کند؛ تا آمادگي روبه رو شدن با شرايط را داشته باشد و بتواند بهترين برخورد را از بين 

شيوه هاي ممکن انتخاب کند.
٦. نقدپذيري: هر فرد، بايد به خود بقبوالند که اشتباه کردن، مساوي با آدم بد بودن نيست. هم انسان ها ممکن است 
خطايي داشته باشند؛ولي عيب داشتن، مساوي با معيوب بودن شخصيت نيست. پس بايد به استقبال نقد رفت و از 
انتقاد نرنجيد. البته اگر کسي قصد سلطه گري و آزار دارد، مي توان انتقاد او را با فن «پاسخ مه آلود» پاسخ داد؛ يعني 
ــايداين طور  ــتفاده کرد: ش ــده و انتقاد را از خود عبور داد.براي اين منظور مي توان از اين جمالت اس به مه تبديل ش
ــما باشد؛ممکن است به چنين چيزي منجر شود. در اين فن، نه انتقاد پذيرفته شده است و نه  ــايد حق با ش باشد؛ش

رد، بلکه به صورت مبهم پاسخ داده شده است. ضمنًا اين روش، انگيزه فرد مقابل را براي انتقاد کاهش مي دهد.
ــان عاقل، در روابط اجتماعي خود واقع بين است و حق اشتباه را براي افراد ديگر به  ــتباه دارند: انس ٧. مردم حق اش

رسميت مي شناسد.
٨. ذهن گرداني: در اين روش مي توان با اشتغال ذهن به امر ديگر، از ميزان خشم کاست. براي اين منظور مي توان از 

ذکر و ياد خدا، ياد قيامت و مرگ بهره برد.
ــم به ما کمک مي کنند، هم چون: تغافل، مدارا، اخالص، عفو و  ــت که براي کنترل خش روش هاي ديگري نيز هس

گذشت، تحمل سختي به خاطر رسيدن به مقامات معنوي باالتر، صبرو حلم.
ــق حرم معصومين(عليهم السالم) و به ويژه حضرت امام حسين(ع)  ــت براي رضايت خداوندو به عش بنابراينبهتر اس

خشم خود را کنترل کرد تا خداوند نيز ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد.
به اميد سفر مقبول و مطلوب

 التماس دعا

ــت علمي و  ــدي، در نشس ــالم احم حجت االس
آموزشي با عنوان فرهنگ حسيني  در بندرعباس 
اظهارداشت: پياده روي عظيم اربعين به يک مانور قدرت 
ــده  ــل بيت(ع) در جهان تبديل ش ــدار پيروان اه و اقت
ــرکات قيام امام  ــمند از ب که اين حرکت بزرگ و ارزش
ــين(ع) بوده آن هم در زماني که دشمنان اين قيام  حس

اثرگذار را به بدترين شکل در جهان جلوه داده بودند.
ــت: به برکت خون امام حسين(ع) و تالش  وي بيان داش
ــرخ  ــيني و قيام س ــش پيرغالمان، نهضت حس و کوش
اباعبداهللا الحسين(ع)، آن گونه که شايسته بود در جهان 

تبيين و تشريح شده است.
رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين 
ــال ٩٠ و از زمان تشکيل اين ستاد تا  تصريح کرد: از س
ــقان و زائران اباعبداهللا  ــه روز بر تعداد عاش کنون روز ب
ــال  ــود، به طوري که در س ــين(ع) افزوده مي ش الحس

گذشته ٢ ميليون نفر به کربالي معلي مشرف شدند.
ــت   احمدي ادامه داد: با وجود تهديدات و رعب و وحش
ايجاد شده در کشور عراق توسط گروهک هاي تکفيري 
ــدون هيچ گونه ترس و واهمه در اين  و داعش، زائران ب
ــن عامل مهمي براي  ــت عظيم حضور يافتند و اي حرک
اثبات اقتدار و سربلندي ملت شريف ايران اسالمي است.

ــراق در کنار  ــور ع وي گفت: ايجاد و حفظ امنيت کش
تالش مجاهدين، ارزشي چند برابر داشت و امنيت عراق 
ــم اربعين با  ــه را زائران با حضور خود در مراس و منطق

ناديده گرفتن تهديدات  داعشي ها فراهم کردند.

رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين 
تصريح کرد: اربعين اين اقتدار را به شيعيان بخشيد که 
به دليلي عشق و ارادت خاصي که با حسين بن علي(ع) 
ــتند نسبت به وحشت رواني دشمن بي اعتنا شدند  داش
و با شکوه خاصي مراسم اربعين را در کربال برپا کردند.

ــام معظم رهبري،  ــه فرموده مق ــت: ب  احمدي ابرازداش
ــتن پرچم  ــت و با برافراش ــهدا محور اصلي اس سيدالش
ــا و راه ها حفظ  ــه پرچم ه ــين(ع) هم ــداهللا الحس اباعب

مي شود.
ــت: رسانه هاي ملي به خوبي اين مراسم  وي اذعان  داش
ــش دادند و پيرغالمان نيز در تبيين معارف اين  را پوش
ــي دارند، چرا  اقدام عظيم و بي نظير نقش مهم و اساس
که مردم بايد بدانند که فلسفه تشکيل اين حرکت بزرگ 

چيست.
رئيس کميته فرهنگي و آموزشي ستاد مرکزي اربعين 

کشور با بيان اينکه اربعين يک حرکت فرامرزي و فراملي 
است گفت: اربعين تنها متعلق به ملت ايران نيست بلکه 
به کل جهان اختصاص دارد و در مسير پياده روي اربعين 
ــيني هيچ کس از ديگري نمي پرسد که از چه دين  حس

و مذهبي است.
احمدي در پايان بيان کرد: دشمنان از اسالم يک چهره 
خشن و بد را جلونه داده اند و با وجود تالش دشمن در 
اين راستا، شرايطي ايجاد شده که نهضت سرخ حسيني 
و قيام حسين بن علي(ع) به خوبي به عموم به ويژه نسل 
جوان شناسانده و معرفي شده و اين مهم تنها در سايه 
تالش، همت و نفس پاک پيرغالمان محقق شده است.

ــاوي نكات قابل  ــا اين مختصات ح ــن اجتماعى ب چني
توجه و نادري است كه در مجامع عزاداري مشابه يافت 

نخواهد شد.
البته كه دانشگاه اباعبداهللا براي هر قشري همواره درس 
اموزي مدام داشته و خواهد داشت و متمركز شدن اين 
ــوزه هاي مكتب  ــاظ زماني و مكاني ، آم حركت به لح
عاشورا را جهاني تر از پيش كرده است چون نمي توان از 
ــئواالت متعددي كه ذهن هاي مشتاق و بي  بازتاب و س
اطالع و حتي معاند را به تعجب ، پيگيري و هراس مي 

افكند ، جلوگيري كرد.
ــانه ها ، تا بحال اين موج  حتي با بي تفاوتي برخي رس
هم چنان در حال گسترش و قدرتمند شدن بوده است. 
ــقانه و هدفمند ،  ــب ديگر در اين هم پيمايى عاش مطل
ــت.مقوله اي كه به جهت ابدي  ــتيزي اس بحث ظلم س
ــودن تقابل حق و باطل ، همواره ملموس و ملزوم مي  ب
ــياري از گزاره ها در اين موضوع ، ساالنه به  ــد و بس باش

ــطه گردهمايي اربعين  واس
ــود و جان تازه  زنده مي ش

مي گيرد.
ــه روزه  ــه طور خالصه، س ب
ي منتهي به اربعين كالس 
مشتاقان  براي  اي  ــرده  فش
عالوه  كه  ــت  عليس مذهب 
بر آن اگر از بيرون نظاره گر 
باشيد تشعشعات بي نظيري 
بر روح ديني و حتي دنيايي 

شما خواهد رسيد.
ــدي برنامه هاي  دکتر احم
فرهنگي ، تبليغي و آموزشي 
امسال در ايران را به اختصار 

بدين شرح معرفي نمود:
ــوالت فرهنگي- ــزام مبلغين-تهيه محص آموزش و اع

ــا- برنامه هاي فرهنگي براي بانوان زائر،  تبليغي و بنره
كودكان، نوجوانان و جوانان-روايتگري مصور از حماسه 
ــورا و اربعين و برگزاري سوگواره ها جشنواره هاي  عاش
ــاهد- طرح  ــانه و فضاي مجازي- طرح ش مختلف-رس
ــكيل كميته هاي فرهنگي  ياوران معنوي اربعين و تش
و اموزشي استاني- محيط آرايي تبليغي شهرها و مسير 
ــتند فعاليت هاي فرهنگي  هاي راهپيمايي، تدوين مس
ــكيل اتاق فكر، صدور مجوز براي  ــي ٩٥ ، تش و آموزش
موكب ها و ارزيابي از فعاليت ها- طراحي و تدوين طرح 
ــرود و نوحه به زبان  همراه و حمايت- تدوين و توليد س
ــعبي و نيروها  ــاي مختلف- طرح تجليل از حشدالش ه
ــاركت فعال نهاد ها و  ــب داران عراقي، جلب مش و موك

موسسات و ...
ــا با توجه  ــده قطع ــه ى فرهنگي پيش بيني ش  برنام
ــدام از آيتم ها ، تاثيرات  ــازي هر ك به كيفيت پياده س

بخصوصي خواهد داشت و بي ثمر نخواهد بود.
اگرچه بعد از اين هماهنگي هاى مكتوب ، اصل رويداد 
ــده برمي  ــه عملياتي كردن هر كدام از موارد گفته ش ب
گردد و تمركز ما منعطف بر اين موضوع است.اما به طور 
ــي ما از اثار اين فعاليت ها بر راهپيمايي  كلي پيش بين

امسال شامل موارد زير خواهد بود:
ــري از چندصدايي  ــي- جلوگي ــدت افزايي فرهنگ وح
ــترش ادبيات  ــي- گس ــي- انتقال مفاهيم ارزش فرهنگ
ــهداء- عمق بخشيدن به شور  مقاومت حضرت سيدالش

ذاتي زائرين- و تقويت شعور و باور حسيني.

ــاني االربعين، در اين  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــالم روحاني نيا معاون اداره  همايش حجت االس
تبليغات اسالمي مازندران، در مورد برنامه هاي کارگروه 
ياوران معنوي اربعين گفتند: باتوجه به اينکه مسئوليت 
کارگروه ياوران معنوي اربعين حسيني (ع) در مازندران 
به عهده اداره تبليغات اسالمي استان گذاشته شده است؛ 
ــود تا در اين همايش  ــذا از همه مبلغين تقاضا مي ش ل
بزرگ جهاني سهمي داشته باشند و به-خصوص در ايام 

محرم و صفر براي آموزش زائران اربعين 
همکاري الزم را داشته باشند.

گفتني است برنامه همايش طاليه داران 
ــطح شهرستان هاي استان  تبليغ در س
مازندران توسط اداره تبليغات مازندران 
به صورت شهرستاني درحال برگزاري 
ــد و تاکنون در شهرستان هاي  مي باش
آمل، بابلسر، قائم-شهر، نکا، کالردشت 
ــده و در طول  ــزار گردي ــار برگ و جويب
روزهاي آينده، در ديگر شهرستان ها نيز 

برگزار خواهد شد. 
ازجمله مباحثي که در همايش روحانيون مورد تأکيد 
ــث برنامه هاي  ــرار مي گيرد بح ــئولين ذي ربط ق مس
ــد که به همه روحانيون  کارگروه ياوران اربعين مي باش
ــاني مي شود  و مداحان و هيئت هاي مذهبي اطالع رس
ــي خدمت  ــته هاي فرهنگي و آموزش و با قرار دادن بس
ــود تا در  روحانيون و مداحان، از همه آنها تقاضا مي ش

اين امر مهم رسالت شان را انجام دهند.

مسئول کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين 
ــاري، در گردهمايي  ــتان چهارمحال و بختي اس
ــت: از  ــتان گف ــان اس ــي و مداح ــاي مذهب هيئت ه
دستاوردهاي اربعين حسيني (ع) فرصت طاليي انتقال 

پيام عاشوراست.
ــاني االربعين، گردهمايي  ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــتان چهارمحال و  ــي و مداحان اس ــاي مذهب هيئت ه

بختياري در مهديه مصالي شهرکرد برگزار گرديد.
حجت االسالم و المسلمين اسماعيلي، مسئول کميته 

ــتاد اربعين استان چهارمحال و  فرهنگي و آموزشي س
بختياري در گردهمايي هيئت هاي مذهبي و مداحان 
استان گفت از دستاوردهاي اربعين حسيني (ع) فرصت 

طاليي انتقال پيام عاشوراست.
 در اين گردهمايي که با حضور نماينده محترم ولي فقيه 
ــهرکرد و ديگر مسئولين استاني برگزار  و امام جمعه ش
ــماعيلي مسئول  ــد، حجت االسالم و المسلمين اس ش
کميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين استان، ضمن 
ــتاوردهاي اين مراسم  بيان اهميت زيارت اربعين و دس
ــي و فرهنگي  ــزرگ معنوي در باره محورهاي آموزش ب
ــن، آداب و  ــامل تبيين فضايل زيارت اربعي اربعين، ش
ــفر اربعين، فرصت اربعين براي تهذيب و  اخالق در س
رشد معنوي و احترام به ميزبان و تکريم مردم عراق به 

ايراد سخنراني پرداختند.
در ادامه، وي به اهميت مراسم اربعين حسيني اشاره و 
بيان کرد: عامل محوري پيونددهنده مردم ايران و عراق، 
مراسم بزرگ اربعين حسيني است که هرسال باشکوه تر 

از سال هاي گذشته برگزار مي شود.

امام جمعه موقت اهواز بيان کرد: ايجاد تمهيدات 
الزم براي تردد زائران اربعين حسيني از مرزهاي 
ــار ملي دارد تا  ــور عراق، نياز به اعتب ــتان به کش خوزس

زيرساخت هاي اين دو مرز فراهم شود.
ــن زاده، در شوراي  ــيد ابوالحسن حس حجت االسالم س
اداري خوزستان در تاالر شهيد علي هاشمي استانداري 
اهواز بيان کرد: استان خوزستان همواره براي تردد زائران 

اربعين حسيني به کشور عراق ميزبان بوده است.
ــالت زيادي براي تردد زائران از  وي گفت: هرچند معض
ــتان وجود دارد، اما  مرزهاي چزابه و شلمچه در خوزس
ــته، وضعيت اين دو مرز بهتر  ــبت به سال هاي گذش نس

شده است.
ــتان و در  وي ادامه داد: ٩٠٪ موکب هايي که در خوزس

دو مرز شلمچه و چزابه راه اندازي مي شود توسط مردم 
است. 

ــراي فراهم  ــرد: ب ــواز اظهار ک ــت اه ــه موق امام جمع
ــين  ــاخت ها و پذيرايي از زائران امام حس کردن زيرس
ــالم) تنها نبايد از اعتبارات استاني استفاده  (عليه الس
شود. براي اين کار بزرگ فرهنگي، نياز به اعتبار ملي 

است.
ــردد زائران  ــن زاده افزود: براي ت ــالم حس حجت االس
ــيني از مرزهاي خوزستان به کشور عراق  اربعين حس
ــئوالن کشوري و استاني  ــود و مس بايد برنامه ريزي ش

وارد کار شوند.
وي گفت: راه هاي سوسنگرد به چزابه بسيار نامناسب 

است و زيبنده تردد زائران نيست.

برگزاري همايش طاليه داران تبليغ در مازندران
همايش طاليه داران تبليغ در شهرستان هاي استان مازندران

 با حضور مبلغان برگزار شد

حجت االسالم سيد ابوالحسن حسن زاده، امام جمعه موقت اهواز:
 استان خوزستان همواره براي تردد زائران اربعين حسيني به كشور عراق ميزبان بوده است

مسئول كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين استان چهارمحال و بختياري:
اربعين فرصت طاليي انتقال پيام عاشورا

ــتان  اولين همايش روحانيون و ائمه جماعات شهرس
ــاوه، با عنوان طاليه داران تبليغ، در اين شهرستان  س

برگزار شد.
ــات و مبلغين  ــه جماع ــون و ائم ــش روحاني ــن هماي اولي
ــنبه مورخ ١١/٠٧/٩٥ در محل  شهرستان ساوه، روز يك ش
ــتان  ــحاق، با حضور امام جمعه محترم شهرس امامزاده اس
ساوه (حجت االسالم والمسلمين حسيني)، رابط بعثه مقام 
ــكري) به نمايندگي از  ــالم عس معظم رهبري (حجت االس
کميته فرهنگي و اموزشي اربعين و اعضاي كارگروه ياوران 
ــئول محترم سازمان تبليغات اسالمي،  معنوي اربعين، مس
مسئول اوقاف، نمايندگي ولي فقيه در سپاه، نمايندگان ستاد 
بازسازي، كميته امداد، و ستاد اقامه نماز در شهرستان ساوه 

برگزار گرديد.
حجت االسالم عسكري، توضيحاتي پيرامون ستاد فرهنگي 
ــرح وظايف كارگروه ياوران معنوي اربعين ارائه  اربعين و ش
نمود و از روحانيون تقاضا كرد در منابر و تكايا و هيئت هاي 
ــت هاي کميته فرهنگي-آموزشي اربعين را  مذهبي، سياس

تشريح نمايند.
ــفر  ــالمي ايران در اين س وي اضافه كرد: نگاه جمهوري اس
ــار در  ــاركت همه اقش معنوي، تأكيد بر مردمي بودن و مش
اين امر خداپسندانه است. از آن جايي كه پيروان ساير اديان 
ــركت مي كنند، حفظ  و مذاهب هم، در اين راه-پيمايي ش
ــم اربعين و خودداري از «شيعي  ــالمي در مراس وحدت اس

نمودن مراسم» مورد تأکيد و توجه است.
ــالم والمسلمين عسکری از مسئولين  در ادامه، حجت االس
ــت تا آموزش الزم براي ثبت نام در سامانه سماح، به  خواس
ــور ميزبان هم، مورد  ــود و رعايت ضوابط كش زائران داده ش

توجه جدي قرار گيرد.
ــاوه، از فعاليت  ــتان س در پايان، امام جمعه محترم شهرس
ــرد و از روحانيون  ــروه ياوران معنوي اربعين تقدير ك كارگ
درخواست نمود كه از ناهماهنگي در تبليغات پرهيز نموده و 

از ظرفيت عاشورا و اربعين نهايت استفاده را ببرند.

برگزاري همايش
 طاليه داران تبليغ در ساوه 

حجت االسالم احمدي، رئيس كميته فرهنگي-آموزشي اربعين  در نشست علمى فرهنگ حسينى ، ُعصاره اديان آسمانى در اجالس بين المللى پيرغالمان وخادمان حسينى در بندرعباس اظهار داشت:

 پياده روي عظيم اربعين به يك مانور قدرت
 و اقتدار پيروان اهل بيت(ع) در جهان تبديل شده است
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عاشورا نقطه کانوني شفاعت نبي اکرم (ص) نسبت به 
مؤمنين و همه  امم و حتي اولياء و انبياست. مرتبه اي 
از شفاعت نبي اکرم(ص) براي تقرب موجودات، در عاشورا 
واقع شده است. ما در مسير حرکت به سوي خداي متعال 
بعد از همه  رياضت ها و زحمت ها وارد وادي ابتالئات و وادي 
بالي الهي مي شويم. ورود به اين وادي، نردبان رشد ماست 
و سير و حرکت ما به سوي خداي متعال با اين بالء بيش از 

هر چيز ديگر اتفاق مي افتد.
ــن پيش مي آيد،  ــاس ابتالئاتي که براي مؤمني ــر اين اس ب
ــت. ابتالئاتي که مؤمنين را سالک  ــلوک آن هاس نردبان س
ــت تفاوت دارد. يکي از تفاوت هاي  الي اهللا مي کند، با رياض
ــت که رياضت ها ممکن است به ُعجب  اساسي  آن اين اس
ــان طلب کاري ايجاد کنند؛  ــان منتهي شوند و در انس انس
ولي ابتالئات معموًال در انسان حالت اخبات و انکسار ايجاد 

مي کنند.
ــا برنامه ريزي  ــت که رياضت هاي ما ب ــاوت دوم اين اس تف
خودمان است؛ ولي ابتالئات معموًال با برنامه ريزي خداوند 
متعال است؛ اوست که مي داند مؤمن چگونه بايد رشد يابد و 
با چه ابتالئي سالک  شود. به هر حال اين بالء بهترين نردبان 
سلوک و ترقي مؤمن است. هر مؤمني در مراحل سير خود 
نياز به ابتالء دارد. اين ابتالئات الهي مؤمن را سالک مي کند 

و به سوي خداي متعال و مقصد پيش مي برد.
يک وجه از باليي که خداي متعال براي مؤمن رقم مي زند، 
سختي  و دشواري ها و تحمل ناهمواري هاست؛ وجه ديگر 

ــت که شامل مؤمن مي شود؛  آن جذبه هاي الهي و محّبـت و رحمتي اس
لذا باطن اين بالء نيز رحمت الهي و دست گيري هاي خداي متعال است.

مناسك سلوك با ابتالء عظيم عاشورا
اين ابتالء عظيم طريق تقرب همه  عوالم است و همه عوالم در مرحله اي 
از سير خود، از مسير آن رحمت عبور مي کنند. اين ابتالء مناسکي براي 
سلوک دارد که اگر آن مناسک رعايت شود، انسان با آن سالک مي شود. 
ــيعه نيز با همان مناسک سير مي کند. آن هايي که مي خواهند  جامعه  ش
فقط با نماز و روزه خود سالک شوند، بروند سالک شوند! ما همه  اين نماز 
ــايد در اين وادي به ما اجازه ورود بدهند  و روزه ها را انجام مي دهيم تا ش
ــاءاهللا اين باب براي ما باز شود و سير ما از وادي کربال اتفاق بيفتد.  و انش
ْاِن  مي شود در سير با عاشورا به جايي رسيد که «َوَاْسَئُل اهللاََّ ِبَحقُِّکْم َوبِالشَّ
ــَدُه َاْن ُيْعِطَيني ِبُمصابي بُِکْم اَْفَضَل ما ُيْعطيُمصابًا ِبُمصيَبِتِه  الَّذي َلُکْمِعْن
ــمواِت  ــالِم َو في َجميِع السَّ ــا َو اَْعَظَم َرِزيََّتها ِفي اْالْس ــًه مااَْعَظَمه ُمصيَب
ــيد که «اَلّلُهمَّ اْجَعْلني في  ــود با اين بالء به جايي رس َواْالْرض» و مي ش
ْن َتناُلُه ِمْنَک َصَلواٌت َو َرْحَمٌهَو َمْغِفَرٌه». اين مزد صابرين  ــي هذا ِممَّ َمقام
ــه بدهند، راضي  ــر يکي از آن ها را به مالئک ــت که حضرت فرمود اگ اس
ٍد َو  مي شوند. مي شود به جايي رسيد که «اَلّلُهمَّ اْجَعْل َمْحياَي َمْحيا ُمَحمَّ

ٍد.» ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد َو َمماتي َمماَت ُمَحمَّ آلُِمَحمَّ

بالي عاشورا بستر رشد تولّي و تبّري
ــرواز به او مي دهند:  ــه اين بالي عظيم گره بخورد، دو بال پ ــي ب اگر کس
«اَلّلُهمَّ اِّني اََتَقرَُّب اَِلْيَک في هَذ اْلَيْوِم َو في َمْوِقفي هذا َو اَّياِم َحياتي بِاْلَبراََّئِه 
الُم».  ِمْنُهْم َواللَّْعَنِه َعَلْيِهْم َو بِاْلُمواالِت لَِنِبيَِّک َو آِل َنِبيَِّک َعَلْيِه َو َعَلْيِهُم اَلسَّ
اين دو بال، وسيله  تقرب همه  کائنات و روح تهذيب است. باطن تهذيب 
ــّر همه  اخالق کريمه، سجده بر  ــت. باطن و س اخالقي، توّلي و تبّري اس
خداي متعال و نفي استکبار و خشوع استـ  همان امري که حضرت در 
خطبه  قاصعه فرمودند امتحان مالئکه بودـ  باطن آن تولي و تبري است و 

ظاهرش تخليه از صفات رذيله و تعبيه  صفات حميده است. 
باطن همه   اخالق کريمه، تولي و تبري است و عالم با تولي و 
تبري به اخالق و بعد به توحيد مي رسد. همه   اين اخالق نيز 
مقدمه  خشوع و سجده  تام است؛ مقدمه  پرستش کامل است 

و اين ها از طريق تولي و تبري واقع مي شود.

مرزبندي صف و قتال در آينه زيارت عاشورا
ــرت و موضع گيري و  ــد کرد، تبديل به بصي وقتي عقل رش
ــکل مي گيرد. مدخل ما و  ــود و صفوف ش صف بندي مي ش
ِ َلَقْد َعُظَمِت  ــت؛ «يا اَباَعْبِداهللاَّ ــروع اين باب با مصيبت اس ش
الرَِّزيَُّه َو َجلَّْت َو َعُظَمِت اْلُمصيَبُه ِبَک َعَلْينا َوَعلي َجميِع اَْهل 
مواِت َعلي َجميِع  ِاالِ ْسالِم وَ َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمصيَبُتَک ِفي السَّ
مواِت». اگر کسي به عظمت و جاللت مصيبت رسيد  اَْهِل السَّ
و سطح ابتالء را متوجه شد و درک کرد- اين بالي فراگيري 
است که بر نبي اکرم(ص)وارد شده است- به بصيرت مي رسد.

ــان در آينه  اين بصيرت يک صف  بندي عظيم تاريخي را  انس
ــاهده مي  کند که يک طرف آن نبي اکرم(ص) است که  مش
مي خواهد کائنات را به قرب برساند و براي تحقق اين هدف، 
اين بالء عظيم را تحمل مي کند؛ يک طرف ديگر هم جبهه  
مقابل است که براي بستن مسير نبي اکرم(ص)، اين حادثه 
را طراحي و پي گيري و يارگيري کرده و اين هدف را در تاريخ 
ادامه مي دهد. يعني در آينه عاشوراست که رسول اکرم(ص) 
ــد اين بالء را تحمل کند و آن ها هم در دشمني با  حاضر ش
حضرت تا اين جا پيش رفتند. وقتي انسان به بصيرت مي رسد 
ــمن و آن جبهه   ــناخت جبهه  تاريخي دش اين جبهه را لعن مي کند و ش
تباهي، محصول درک اين بالست که به لعن هم مي رسد.«َفَلَعَن اهللاَُّ اُمًَّه 
ْلِم َو اْلَجْوِر َعَلْيُکْم اَْهَل اْلَبْيِت َو َلَعَن اهللاَُّ اُمًَّه َدَفَعْتُکْم  ــاَس الظُّ ــْت َاس َس َاسَّ
ــُم اهللاَُّ فيها وَ َلَعَن اهللاَُّ اُمًَّه  ــْن َمقاِمُکْم َو اَزاَلْتُکْم َعْن َمراِتِبُکُم الَّتي َرتََّبُک َع
َقَتَلْتُکْم». جمعي را که امام دارند، اّمت مي گويند. «َو َلَعَن اهللاَُّ اْلُمَمهِّديَن 
ــياِعِهْم  ِ َو اَِلْيُکْم ِمْنُهْم َو ِمْن َاْش َلُهْم بِالتَّْمکيِن ِمْن ِقتالُِکْم» «َبِرْئُت اَِلي اهللاَّ
ــکل  َو اَْتباِعِهْم َو اَْولِياَّئِِهم». بعد از اين بصيرت، صف بندي  و مرز بندي  ش
مي گيرد تا به صف و قتال مي رسد؛«اِّني ِسْلٌم لَِمْن ساَلَمُکْم َو َحْرٌب لَِمْن 
حاَرَبُکْم اِلي َيْوِم اْلِقياَمِه» سپس به خون خواهي، وجاهت، قرب، معيت و 

ثبات قدم مي رسد.
تشکيل جامعه مؤمنين و امت واحد در سير و سلوک با زيارت عاشورا

ــورا شروع مي شود؛ «اَلّلُهمَّ اِنَّ  ــير از فراز پاياني زيارت عاش مرحله  دوم س
ــجده   ــالم هاي مکرر و آن س هذا َيْوٌم َتبرََّکْت بِِه َبُنو اَُميََّه»؛ آن لعن ها و س
ــت که با عاشورا  ــت، سير و سلوکي اس ــفاعت اس قرب که حاصل آن ش
ــير، مؤمنين را از جزاير مستقل بيرون مي آورد و  ــود. آن س حاصل مي ش
ــل مي کند. لذا جامعه و  ــان آن ها را به يک اّمت تبدي ــول بالي ولي ش ح
ــکل مي گيرد. در واقع انسان ها ديگر نمي خواهند راه  صف، حول امام ش
مستقل از سيدالشهداء(عليه السالم) را بروند و به صورت جزاير مستقل هم 
نمي خواهند به امام گره بخورند؛ چون بريده از هم نيستند و نمي خواهند 
خودشان اين راه را با رياضت ها بروند. بنابراين وارد اين وادي شده و دور 
ــاَلَمُکْم». در محور عاشورا و بالء، اّمت  هم جمع مي شوند؛ «ِسْلٌم لَِمْن س
درست مي شود و اين اّمت با ابتالء به عاشورا، مراتب سير و سلوک را طي 
مي کند تا به صف و قتال مي رسد؛ بعد هم به معيت و ثبات قدم در همه  

ادوار و احوال خود مي رسد تا مسئله  شفاعت و قرِب سجود.
اين سيري است که در عاشورا بايد داشته باشيم. همه  توحيد و واليت هم 
در همين سير اقامه مي شود. اقامه  واليت و توحيد در عالم و ارواح و پيکره  
َالَة َو  عالم با همين حادثه سيد الشهداست که «َأْشَهُد أَنََّک َقْد أََقْمَت الصَّ

آَتْيَت الزََّکاَة َو َأَمْرَت بِاْلَمْعُروِف َو َنَهْيَت َعِن اْلُمْنَکِر.» 

واقعه عاشورا، بستر رشد توّلي و تبّري

كدامين سر در كرباليي كه امروز 
به وسعت جهان دامن گسترده،  

حسين را ياوري خواهد كرد؟ 

ــت که کربال به بلوغ مي رسد. جوشش  در اربعين اس
ــازي گرفته و  ــتم را به ب ــاک س ــهيد، خاش خون ش
ــور  ــان اعتراضي که با تندر فرياد زينب و خروش پرش طوف
ــاوت را به  ــده،  ارکان جنايت و قس زين العابدين (ع) آغاز ش
لرزه افکنده است. چهل روز است آسمان در سوگ قربانيان 
کربال خون مي گريد. چهل روز است هستي داغدار حسين 
است؛ بکي عليه االرض و السماء بکي عليه الجن في الظلماء.

ــبزه مي رويد، هر گل مي شکفد،  هر  ــت هر س چهل روز اس
چشمه مي جوشد و حتي خورشيد در طلوع و غروب سوگوار 
مظلوم قربانگاه عشق است. چهل روز است که انقالب از زير 

خاکستر قلب ها شراره مي زند.
آنان که رنج بزرگ پيمان شکني بر جانشان پنجه مي کشد 
ــک و  ــاهد مظلوميت کاروان تازيانه و اش و همه آنان که ش
ــيدند، تنها  ــدوه بودند، و همه آنان که وقتي به کربال رس ان
ــازه و دود خيمه هاي  ــون ت ــگ و بوي خ ــار صحنه جن غب
نيم سوخته ديدند اينک برآشفته اند، بر خويش شوريده اند، 
شالق اعتراض بر قلب خويش مي کوبند و اسب جهاد زين 

مي کنند.
ــده و جز پتک  ــوايي ندي ــت که يزيد جز رس چهل روز اس
ــنيده. چهل روز است استبداد بر  ــتخوان کوب فرياد نش اس
خود مي پيچد و حق در سيماي کودکاني داغدار و ديدگاني 

اشکبار و زناني سوگوار رخ نموده است.
اينک هنگامه بلوغ ايثار است. هنگامه برداشتن بذري است 
که در تفتيده ترين روز در صحراي طف در خاک حاصلخيز 

قتلگاه  افشانده شد.
ــته است. درخت تناور قامت  نهال نورس اصغر به ثمر نشس
عباس، ميوه هاي معطر و ناب صدق و صفا و وفا به رهگذران 

و رهروان مي بخشد 
اربعين است. کاروان به مقصد رسيده است. تير عشق کارگر 
ــياهي چاک خورده است. آفتاب از پس ابر  افتاده و قلب س
شايعه و تهمت و دروغ و فريب سر برآورده و پشت پلک هاي 

بسته را مي کوبد و دروازه ديدگان را به گشودن مي خواند.
ــق و ايثار،  ــت. هنگامه کمال خون ، باروري عش اربعين اس
فصل روييدن، چيدن و دوباره روييدن. هنگامه ميثاق است 
ــتن و کدامين دست محبت خيز است تا  و دوباره پيمان بس
ــتي  ــردن دس ــتي را که چهل روز از گودال به اميد فش دس
همراه برآمده بفشارد؟ کدامين سر سوداي همراهي اين سر 
بريده دارد و کدامين همت ذوالجناح بي سوار را زين خواهد 
کرد و در کرباليي که امروز به وسعت جهان دامن گسترده،  

حسين را ياوري و همراهي خواهد نمود؟

دكتر محمدرضا سنگري 

يا حبيب الباكين
مرمي سقالطوين
و الّطور
سوگند به طور
به سرزمين فرود آمدن تو
که تمام سياهي ها را نورانيت تو يکجا به آتش کشيد
اي نجم ثاقب
که نگاه تو تمام ظلمات زمين را شکافت؛ به يکباره
و بريده بريده
اليه هاي پليدي را خاکستر کرد
و السماء و الطارق
... سوگند به آسمان
و به کوه هاي مضطرب و خورشيد رنگ و رو پريده
و ماهياني که از آب بيرون آمدند.

و مرغاني که از آسمان سقوط کردند؛ براي تو. و چلچله هايي که 
برايت چله نشيني کردند.
و النجم اذا هوي
... سوگند به ستاره هنگامي که فرود آيد
و سالم بر تو آن هنگام که در تمام ذرات نور پاشيدي از پيکرت
و سالم بر پيکر پاره پاره ات
که آيه هاي مقطعه عشقند
چونان
يس، ص، الم، ق ...
و الشمس و الضحي
سوگند به خورشيد نگاه آسماني تو
که با خون و خاک آغشته شد
ناگاه سر برهنه و غبارآلود
در شب درخشيدن گرفت
چون ماه چهارده
و َفديناُه ِبِذْبٍح عظيم
اي کشته اشک ها
از آن پس درياها پيراهن سياه پوشيدند
از همان هنگام که ديگر روي خوش نديد زمين
اِذا ُزْلِزَلِت اْالَْرُض ِزْلزاَلها
زمين به لرزه درافتاد؛
در هموارگي مرگ و آتش و خون
زير سّم ستوران بي افسار
َو اْلعاِدياَت ضْبحا
... سوگند به دوندگان به ستوه آمده
َفاْلُموِريات َقْدحا
... پس آتش افروزندگان به نواختن ُسم ها بر زمين
و الصافات صفا
سوگند به آنان که صف ببندند صف بستني
کربال؛ معراج عاشقانه توست
اي آيه آيه هاي کهف از لبانت روشن!
اي صاحب بروج، که باران، به برکت تو نازل مي شود؛ از برج 
هاي بلند رحمت
و آب که مهر مادر توست، عطر مشام تو را دارد!
اي صف در صف به استقبال پيکر پاره پاره ات، فرشتگان!
اي ذبح عظيم، که مناي تو عاشقانه ترين است
و کربالي تو
آيات روشنگر تسليم!
سالم بر قطعه قطعه پيکرت
و بر زبان مجروحت که سائيده شد بر زمين
و بر چشم هايت که از تشنگي تاريک شدند
و بر جگر پاره پاره ات
و بر انگشتان بريده بريده ات
و بر دندان هاي خيزران خورده ات
و بر تن عريان خون آلودت
... موسي در طور آتش ديد و به قومش گفت
صبر کنيد تا براي شما جذوه بياورم که گرم شويد
و تو
در کربال
نور ديدي و به قومت گفتي
با من بيائيد که خداوند
خواسته شما را اسير ببيند
... و از آن روز به بعد
درياها، سرکش شده اند
وحوش، سرگردان اند
کوه ها، رشته صبرشان از هم گسيخته
درختان، هر صبح نوحه سر مي دهند
پرندگان، سراسيمه اند
ْمُس ُکوَِّرت اَِذا الشَّ
... و از آن هنگام، زمين، آب خوش از گلو پايين نبرد
آسمان در غبار هميشگي شناور است
سياه و کدر
خاموش و سرد
باران زجر بر خاک باريدن گرفت
باران تاول و زخم
و سه روز پيکرها بر زمين تبدار
برهنه و خون آلود
نيلي و بنفش
لهيده و قطعه قطعه
بيابان لب تشنه را
از جلوه هاي عشق سيراب کردند
از خيمه ها، خاکستري به جا بود و تّلي مرگ
از فرات؛ شبحي مانده بود و زخمي ُگر گرفته
خون تو تکثير شد
در ذرات آسمان و زمين
درخت شد؛
باران باريد
هنوز خاک را در آرامش جبروتي ات دامن نگرفته بودي
که مزارت را ويران کردند
شخم زدند؛
زيارت کنندگانت را دست و پا بريدند
دار زدند
و از آن روز هر روز کربال
عاشوراست

حجت االسالم والمسلمين سيد مهدي ميرباقري

قاب بي تاب
سوگواره عبرات/٩٤

 اگـر كسـي بـه 
جاللت  و  عظمت 
مصيبـت رسـيد 
ابتـالء  سـطح  و 
شـد  متوجـه  را 
و درك كـرد بـه 

بصيرت مي رسد.
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 محمد امين محمدلو

www.alarbaeen.ir
@alarbaen
insta.arbaeen
arbaeen@alarbaeen.ir

 َمْن زَاَر الُْحَسنْيَ يَْوَم َعاُشوَراَء َوَجَبت  لَُه الَْجنَّة
هر كس كه امام حسني (عليه السالم) را در روز عاشورا زيارت كند بهشت بر او واجب مى  شود .

امام صادق عليه السالم :

مناسک املزار(مفید) ص ٥٢

انـــي احامــي ابداً عـــن دينـــي
صاحب امتياز:

 کميته فرهنگي   آموزشي اربعين


