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اربعین، مینیاتور جامعه مهدوی/مهدی شبان

تبلیغ به سبک اربعین//گفتگو با حجت االسالم نظری

تمدن اربعینی/ حجت االسالم حسینی 

معنویت اربعین/ استاد علیرضا پناهیان

پویشی برای ترسیم سیمای »طلبه عصـر انقالب« 

متدن بدون امت 
معنا ندارد

حجت االسالم والمسلمین عابدینی

اربعین و اقامه دین
کاری باید  حرکــت ظهــور را بــر این اســاس محقــق بکنیــم چــه 
کــه حرکت ظهــور، بــه عنــوان عقالنی ترین  کنیم  بکنیــم؟ چــه 
حرکت بشــریت به مرتبه محسوس کشیده شده و تمامًا محقق 
بشــود؟ ظهــور عقالنی ترین حرکت انســان اســت چــون از منظر 
کمال انســان« در دنیا، با »ظهور امام زمان)عج(«  دین »غایِت 
بــه ثمــر می رســد، و انســان ها بــا آغاز ظهــور بــه باالتریــن مرتبه 
که برایشان امکان پذیر است می رسند. در نتیجه وقتی  کمالی 
کمالی  کمــال اســت، یعنــی »معقول ترین جنبــه  ایــن باالتریــن 

انسان« در دوران ظهور می خواهد محقق می شود.
حــال بایــد چه کنیم که »ظهور« یعنی ایــن »معقول ترین جنبه 

کمالی انسان«، با »جنبه های محسوس« آغاز بشود؟
ْعُلوٍم «،   ِبَقَدٍر َمّ

َّ
ُلُه ِإال  ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنِزّ

َّ
ن َشْيٍء ِإال اینکه »ِإن ِمّ

که در »مرتبه  این حقیقت »تنّزل یافته« از خزائِن معقول است 
حس« معلوم و محســوس شــده، و مردم با مرتبه تنزل یافته ی 

حّسِی او مرتبط می شوند.
کــه در رابطــه بــا امــام حســین)ع(، مــردم در  مثــل آن حقیقتــی 
عزادارِی محســوِس اّیام محرم با آن مرتبط می شوند، و یکباره 
کمالی در جریان امام حســین)ع( به  که تمام صفات  می بینیــم 

راحتی بروز پیدا می کند. 
شــخصی می گفــت از ایــن اربعیــن تــا اربعیــن بعــد، هــر روز )یــا 
کنــار می گــذارم تــا بــرای اربعین  هرمــاه(، قســمتی از درآمــدم را 
ســال بعــد بتوانم زائریــن را پذیرایی کنم! با اینکه این کســانی 
کثــرًا خودشــان فقیــر و محتاج انــد. امــا  کــه پذیرایــی می کننــد ا
کــردن برایشــان ســاده  ج  کــه ایــن خر چــه چیــزی باعــث شــده 
ج  و آســان می شــود و حّتــی بــا التمــاس و زاری هــم میآینــد خــر

در جریــان راهپیمایــی اربعیــن حقیقــت 
معقــول دیــن و اقامــه دیــن بــه صــورت 
محســوس دارد خــود را نشــان می دهد. 
گــر ایــن جریــان اربعیــن خــوب تحلیل  ا
کمالی  کثر صفاِت  که  ا بشــود، می بینیم 
دارد خــودش را در ایــن جریــان هویــدا 
ســخاوت،   در  مــردم  یعنــی،  می کنــد. 
ایثــار، تعاون، جود، بخشــش، عطوفت، ازخودگذشــتگی، و 

کمالی در اربعین بی نظیرند. بسیاری از صفاِت 
ک محســوس  کمالی،  در ایــن جریان با آن ادرا کثــر صفــات  ا
که برای مردم  کماالتی  کرده اســت، و این  مردم رابطه پیدا 
ملموس شده، حرکت و سلوک را به سمت حقایِق معقولشان 

ُة اْلَبقآِء« هستند. که آن حقایق »روحانَیّ سوق می دهند، 
که چرا خود دین این همه اعمال و مناســک  کنید  اصــاًل فکر 

و آداب عملی دارد؟ 
برای آن است که اعمال از مرتبه محسوس شروع می شوند، 
و می توانند  انســان را از مرتبه محســوس به مرتبه روحانّیت 
و تجــرد ببرنــد. بــه جــای اینکــه بگویــد صرفــًا چنــد دقیقــه 
کنیــد، می گویــد نمــاز  بنشــینید در مــورد خــدا فکــر و توّجــه 
بخوانیــد بــا اینگونــه حرکت های عملیــش، و توّجــه به خدا 
را در متــن همیــن دســتور عملی قــرار میدهد، که قیــام دارد، 
ع دارد، ســجود دارد، و... . یعنی تمام حاالت وجودی و  رکو
معقول انســان را تا مرتبه حس می کشــاند و مقامات روحانی  

انسان را در متن عمل، محسوس می کند.
حــال وقتــی برنامــه ی دیــن را این گونــه ببینیــم و بخواهیم 

کــه هر چقدر بیشــتر به موکب و  ج می کنند  می کننــد. طــوری خر
ع شــود، و هرچه بیشتر اســتفاده شود، بیشتر  پذیرایی شــان رجو

خوشحال می شوند. 
که امســال وقتی اســتقبال  حتــی در بعضی از موکب ها می گفتند 
کار، یک ســری  کــه در میانه  بیشــتر بــوده ، آنهــا مجبور شــده اند 
قرض هایــی بگیرنــد  یــا حتــی خانه شــان را بفروشــند تــا افتخار 

پذیرایی را از دست ندهند!
این طــور بــذل مــال و ایثــار، در حالــت عــادی مگــر امکان پذیــر 
که  اســت؟! ایــن عظمــت در جریــان اربعیــن به خاطر این اســت 
کماالتش »محســوس شده«، و آن حقیقت معقول دین با مرتبه 

حّسِی فرد درگیر شده و دارد وی را باال می برد.
که من چند ســال برای امام  کســی نقل می کنــد: فردی می گفت 
ج می کردم بخاطر آنکه در روایات وارد  حسین )ع( در اربعین خر
ج بکند حتمًا جایش  کسی برای امام حسین )ع( خر که هر  شده 
کــه  جبــران می شــود و وجزایــش داده می شــود. ولــی میگفــت 
که: »یا امام حســین!  ج بکنم و بگویم  امســال دیگر آمــده ام خر
ج  کــه امســال دیگــر بــرای خر مــن ایــن قــدر تــو را دوســت دارم، 
کردنــم هیــچ جــزا نمی خواهــم و فقــط به خاطــر خــودت آمده ام 
که جبران بشود!  ج بکنم،  نه جزا می خواهم و نه می خواهم  خر
که فقط  اصاًل نمی خواهم مالم برگردد! امسال اصاًل دوست دارم 

فقط برای خودت باشد!«
کمال بســیار باال و رشــد اســت. این رســیدن به   ببینید این یک 
کجا شــروع  کمال از  کمال اســت. حــال، این  عالی تریــن مراحل 
کــردن! از یــک امــر محســوس، از یــک امــر  ج  شــد؟ از یــک خــر

ظاهری.

سرآغاز
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گفتن در نمازها«. ِحیِم   ْحمِن الَرّ گذاشتن و بلند ِبْسِم اهلِل الَرّ

قا مصطفی خمینی)ره( حاج آ
و  عالمــان  از  نیــز  خمینــی  مصطفــی  آقــا  حــاج  اهلل  آیــت 
کــه همــواره در مراســم پیــاده روی  اســتادان نجــف بــود 
حضــوری پیوســته و جــدی داشــت. حضور ایشــان در این 
که خاطــرات فراوانی از حضور  مراســم به قدری زیاد بــوده 
ایشــان توســط علما دوســتان ایشــان برجای مانده است. 
مرحــوم حجــت االســالم والمســلمین ســید تقــی درچــه ای 
در خاطــره ای در رابطــه بــا حاج مصطفــی خمینی)ره( می 
فرمایــد: »...چندین بــار همراه آیت اهلل حــاج آقا مصطفی 
کربــال رفتیــم ...در این  خمینــی از نجــف پیــاده به ســوی 
ســفرها دوســتانی چون آقایان اســالمی، علیان، احســانی، 
کاشــانی، آقای مجتبــی قائمی، آقای حاج  کیانی، حلیمی 
کــه در حال حاضر  آقــا نصراهلل شــاه آبــادی و آقای رضوانی 
امــام جماعت مســجد حاج ســید عزیــزاهلل هســتند، همراه 
بودنــد. حــاج آقــا مصطفــی بــا پــای برهنــه و حتــی بــدون 
کــس مختصــر صدایــی  کــرد و از هــر  جــوراب، حرکــت مــی 
داشــت، می خواســت اشــعاری را در مقــام و عظمــت امــام 
حســین)ع( بخواند و با شنیدن این اشعار، خودش طوری 
گریه، شانه هایش باال و پایین  که از شدت  منقلب می شد 
مــی رفت. حاج آقا مصطفی خمینی همیشــه دیوان شــیخ 
کنار  محمدحسین غروی اصفهانی را همراه داشت و وقتی 
کربــال بود می رســیدیم، او  که دیگــر نزدیك  دجلــه و فــرات 
کوچك مــرا صدا می زد تا قســمتی از آن را بخوانم  به اســم 
که بغضش بترکد، شــروع  کســی  و بــه محض شــروع، مثل 
کردم  کیلومتر من زمزمه می  کرد. در طی چند  گریه می  به 
گریه می  و جمــع دوســتان به خصوص حــاج آقا مصطفــی 
گهــان یکی از دوســتان چشــمش بــه گنبد مطهر  کردنــد. نا
حضــرت امــام حســین)ع( مــی افتاد و بــه دنبــال آن، موج 

گریه در میان جمع بلند می شد...«. شوق و 
ســیدتقی  االســالم  حجــت  خاطــرات  عشــق،  وادی  )در 

درچه ای، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص185(

مرحوم سید محسن امین عاملی 
کتــاب  معروف  مرحــوم ســید محســن امیــن عاملــی مؤلف 
»اعیــان الشــیعه«  از جملــه بزرگانــی بود که در این مراســم 
حضــور مســتمر داشــته و دربــاره ایــن مراســم ایــن خاطــره 
از وی بــر جــای مانــده اســت: »...به مدت ده ســال و نیم 
کــه در نجف بــودم، زیارت هــای مخصوص عاشــورا، عید 
قربــان و غدیــر و عرفه و اربعین را همــواره انجام می دادم؛ 
مگــر اندکی. پیش از ســفر، نزد طلبــکاران در بازار می رفتم 
و از آن هــا حاللیت می طلبیــدم و به پیاده روی در زیارت، 
عالقــه داشــتم. نخســت برایم ســخت بود و بعد بــا تجربه 
دریافتم که آسان است. در این سفر، جمعی از طالب جبل 
عامــل و نجــف و دیگــران به من ملحق می شــدند و از من 
پیــروی مــی کردند. مــن بارها پیاده به زیــارت کربال و امام 

حسین)ع( رفتم...«

در طول تاریخ، علمای شیعه در هدایت و ترغیب شیفتگان 
حســینی بــه پیــاده روی و زیــارت اربعیــن، نقــش اساســی 
داشــته اند که عالوه بر شــرکت خود، بر شــرکت شــیعیان در 
کرده و توانســتند عمل بــه آن را  ایــن پیــاده روی ســفارش 
که به برخی از این موارد   در بین شــیعیان  رونق ببخشــند، 

کنیم :  اشاره می 
شیخ میرزا حسین نوری 

زیــارت اربعین در زمان محدث نوری به فراموشــی ســپرده 
شــده بــود ولــی بــا عــزم و همــت محدث نــوری این ســنت 
دوباره زنده شــد. بسیاری شیخ میرزا حسین نوری را احیاء 
کننــده مراســم راهپیمایی اربعین حســینی در تاریخ معاصر 
که از نزدیك شاهد  می دانند. مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی 
تــالش اســتادش بوده، می نویســد: » اســتاد مــا چون وضع 
را بدیــن منــوال دیــد، بــه ایــن شــیوه خداپســندانه )پیاده 
روی( همــت گماشــت ... در ســال های بعــد، رغبت مردم 
ع بیشــتر شــد و دیگر عار محسوب  و صالحان به این موضو

که در برخی سال ها، تعداد چادرها و  نمی شد؛ به طوری 

خیمه های راه پیمایان، به ســی عدد می رســید و هر چادر 
بــه بیســت تا ســی نفر تعلق داشــت و بــه این ترتیــب، این 

گرفت«. سنت حسنه، دوباره مرسوم شد و رونق 
رضــا  ص349؛  ج1،  البشــر،  نقبــاء  تهرانــی،  )آقابــزرگ 

مختاری، سیمای فرزانگان، ص193.(

قا ملكی تبریزی میرزا جواد آ
میــرزا جــواد آقا ملکی تبریزی یکــی از مراجع عالیقدر جهان 
که خــود بارها بــا پای پیــاده از نجف، رهســپار  تشــیع بــود  
کربال شــده است. ایشــان در رابطه با بزرگداشت روز اربعین 
کننده الزم  حســینی مــی فرمایند: »به هــر روی ، بر مراقبــه 
است که بیستم صفر)اربعین( را برای خود روز حزن و ماتم 
که امام شــهید را در مــزار حضرتش)ع(  قــرار داده و بکوشــد 
کنــد، هر چنــد تنها یــك  بــار در تمام عمرش باشــد،  زیــارت 
چنانکــه حدیــث شــریف، عالمت هــای مؤمــن را پنــج امــر 
زیــارت  روز،  شــبانه  در  نمــاز  رکعــت   51 اســت:  کــرده  ذکــر 
کــردن، پیشــانی بر خاك  اربعین، انگشــتر در دســت راســت 

عــــهد : بــه نظــر شــما نقــش روحانیــون و طــاب در 
فرهنــگ ســازی اربعیــن و برگــزاری پــر شــكوه تــر این مراســم 

چیست؟
که مقام معظم رهبری  که اربعین، آنگونه  - مســتحضر هســتید 
کــه  هــم فرمودنــد، اساســًا یــک حرکــت بــزرگ فرهنگــی اســت. 
متولیان او در وهله اول، حوزه های علمیه هستند. در تاریخچه 
کــه حوزه ها پیشــتاز این  کنید،  مــی بینید  که نــگاه  اربعیــن هــم 
جریان و این حرکت بوده اند. بزرگانی مثل شــهید مدنی، شــهید 
کــه قبــل از آن هــا ،  ایــن  مصطفــی خمینــی و علمــای دیگــری ، 
کردنــد و نگه داشــتند. این یک تــراث معنوی  فرهنــگ را حفــظ 
که نقش طــالب و علما و روحانیــون در حفظ آن  ارزشــمند اســت 
بســیار پررنــگ و برجســته اســت و به همیــن دلیل، اســتمرار این 
که  تــراث و حفظ آن، بر عهده طالب اســت. نــه فقط در حضور ، 
الحمداهلل حضور طالب نسبت به صنف های دیگر خیلی پررنگ 
که به انحراف  است بلکه عالوه بر حضور،  صیانت از این محتوا 
که ، این یک جریان فرهنگی ســالم بماند  نرود و صیانت از این 
بــر عهده طــالب و روحانیون اســت . لذا طالب  بــه برکت انفاس 
شــهدا و سیدالشــهدا در طول سال های متمادی از  این معنویت  
کرده اند و تالش زیادی  و این فضای ایجاد شــده خوب استفاده 
کنند. لذا حوزه های علمیه و طالب،  در  که آن را حفظ  کرده اند 
ایجــاد ایــن جریان و هم در حفظ  و صیانت از این جریان، نقش 
کــرده اند . اما حرف ما این اســت که به اقل  بســیار مهمــی را ایفا 
کــرد. اربعین ظرفیت هــای زیــادی دارد و در این  کتفــا  آن نبایــد ا
گیرد .  فضــا فرصتــی ویــژه در اختیار روحانیــون و طالب قرار مــی 
کــه  از ملیت های  کــه آن فرصــت حضــور میلیونــی مردمی اســت 
مختلف و گروه های اجتماعی مختلف و طبقات مختلف حضور 
کنند، در حالی که یک َوجه مشترک دارند و آن حضرت  پیدا می 

سیدالشهدا و نهضت عاشورا می باشد. 

عــهد : اربعین در تمدن سازی اسامی چه جایگاهی دارد؟
که اولین  که شکل می گیرد چند وجه دارد، یک وجه این  تمدن 
و مهم ترین چیزی که الزم دارد، شکل گیری امت اسالمی است. 
قطعًا شکل گیری امت اسالمی، مقدمه تمدن نوین است. بدون 
کند. اربعین اولین  امت، اصاًل شــکل گیری تمدن معنــا پیدا نمی 
کنیم،  که ما فرصت ایجاد امت اســالمی را پیدا می  جایی اســت 
مــردم  از ملــل مختلف می آینــد، اربعین تمرینی بــرای همگرایی 
اســت، تمرینی برای تشکیل امت واحد است، تمرینی برای این 
کــه آمریکا  که دشــمنی هــای ما کم شــود. در اوج دوره ای  اســت 
و صهیونیســت هــا تــالش می کنند که از اســالم چهره ای خشــن 
مثــل داعــش نشــان دهنــد،  پیــروان مکتــب اهــل بیــت یک جا 
جمع می شــوند و به اهل ســنت، بــه صوفیه، و پیــروان مذاهب 
گذارند. خانه هایشــان را در  و حتی غیر مســلمان ها، احترام می 
گیری است. پس  اختیار آن ها قرار می دهند . این همان جهت 
گیری تمدن نوین  که اربعین به شــکل  اولین و مهمترین کمکی 
گیری امت اسالمی است  اســالمی می تواند داشــته باشد، شــکل 

که اینجا اتفاق افتاده است.
که تمدن  که ما،  ارائه ارزش های اسالمی   بحث دیگر این است 
گیرد و اساس آن معنویت است، در  اسالمی بر پایه آن شکل می 
هیــچ جای دیگر ، مثــل اربعین نداریم که تبلور ارزش های دینی 
در آن باشــد. مبنــای تمدن ما ایــن ارزش ها هســتند. مثل ایثار. 
که هیــچ انتفــاع مادی برای شــما  کنید  کســی ایثار مــی  شــما بــه 
که اصاًل او را نمی شناســید. این  کنید  ندارد. به کســی کمک می 
تمرینی برای تعاون، ایثار، گذشــت و دوســت داشتن دیگران به 

خاطر ارزش های متعالی است. 
بعــد هــم ما نیــاز داریــم به الگوهــای رفتــاری برای تمــدن نوین 
اســالمی. اوج ایــن الگوهــای رفتــاری از سیدالشــهدا و اصحــاب 
سیدالشــهدا هســتند. همه چیز در اینجا فراهم اســت اما ما نباید 
عجوالنه وارد شــویم. نگرانی ما این اســت که این بحث، خراب 
که باید  کار ظرافت هایی دارد و دقت هایی الزم دارد  شــود. این 
کــه حضور  مقدمــات آن، خــوب فراهــم شــود. اتفاقــًا از جاهایــی 
کند، همین جا اســت،  طــالب و علمــا ، می تواند خوب نقش ایفا 

که این ها نهادینه شود.  
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موکب، یک پایگاه فرهنگی بشــود. با ســتاد بازسازی که مسئول 
که هیئــت امنای هر  کردیم  پشــتیبانی و اســکان هســت، تفاهم 
که  موکــب الزامــًا بایــد یــک طلبــه باشــد. یعنــی در 2500 موکبــی 
کشــور داریــم 2500 روحانــی بــه عنــوان هیئــت امنــای  از سراســر 
کــه این اتفاق مبارکی اســت و حضور این  موکــب هــا خواهند بود 
روحانیون در موکب ها، چه در عراق و چه در ایران، خیلی برکت 
کمک حوزه های علمیه انجام  که به  کاری  خواهد داشت. دیگر 
کردن بســته های آموزشــی در بخــش هایی  می دهیــم، درســت 
که ما انجام دادیم  کار دیگری  که می تواند آسیب زا باشد.  اســت 
که بخشــی از طالب ما مســلط به زبان هســتند، مثل  این اســت 
کثرًا در خوزســتان هســتند یا طالبی که توانســته اند  کــه ا طالبــی 
کاروان هایی که  زبانــی را فــرا بگیرنــد. ما از ظرفیــت آن ها بــرای 
ترانزیت می شــوند اســتفاده می کنیم. ســال گذشته بیش از ۱۸۰ 
هــزار نفــر زائر خارجــی از ایران ترانزیت شــدند و تشــرف این همه 
زائر و شیعیان عالقه مند از مسیر ایران، فرصت بی نظیری است 
کــه حضــرت سیدالشــهدا برای مــا ایجاد کرده اســت. بســیاری از 
که از ما تقاضا  کشــورهای مختلف می آیند و اولین چیزی  زائران 
گر ما بخواهیم طلبه ای را به آفریقا  دارند، طلبه زبان بلد است. ا
که با نخبگان آنجا ارتباط بگیرد، باید هزینه های زیاد  بفرستیم 
که آن ها به مدت  و ســختی های زیادی متحمل شــویم. وقتی 
یک هفته، دو هفته، ۱۰ روز به  زیارت اربعین مشــرف می شوند، 
گر  روحانــی جــوان زبــان دان مــا، که اطالعــات دینی  هــم دارد، ا
کنار این ها باشــد بســیار موثر خواهد بود. بخشی از روحانیون ما 
که در آنجا برگزار می شــود و از  کنفرانــس هــا و همایــش هایی  در 
ملیت های مختلف حضــور دارند، صحبت می کنند و مقاله ارائه 

گیرند.  می دهند و ارتباط می 

عـــــهد : علــت و هــدف انتخــاب شــعار » الحســین یجمعنا « 
برای امسال چیست؟

 خــود شــعار، جهــت و رویکرد را نشــان می دهد.  ما امســال برای 
کشــورهای دیگر بــه خصوص دوســتان عراقی  انتخــاب شــعار با 
کار بودند، مشــورت های زیادی  کــه متولــی و میزبان اصلی ایــن 
که قطعًا  که بدخواهان  گذشــته دیدیم  را  انجام دادیم. از ســال 
بخشــی از آن هــا از روی جهــل  و بخشــی از آن هــا دانســته و بــا 
کشــورهای  کمــک ایــادی صهیونیســت و آمریکایــی و بعضــی از 
کــه جــزء عوامــل آن ها هســتند، تمام تالش شــان را به  منطقــه، 
کــه اواًل ایــن  حرکــت دیده نشــود، ثانیًا تحریف شــود  گرفتنــد  کار 
و باعــث اختالفــات مذهبی، قومی و ملی شــود. وقتی این تفرقه 
کنار هم  گرفــت، اربعین یک نقطه شــد تــا همه این هــا را  شــکل 
کنــد. در چنیــن فضایــی، تشــخیص همــه دوســتان ایــن  جمــع 
کــه اآلن همه بایــد روی وحدت و اتحاد حــول خود حضرت  بــود 
کنیم. الحمداهلل مورد اســتقبال هم واقع شــد  کید  سیدالشــهدا تا
کــه حضرت سیدالشــهداء این ظرفیــت در پیامش  بــه خاطر این 
که همه، حتی مســیحی، اهل سنت، فرق  و در نهضتش هســت 
مختلف، طوایف مختلف، حول ایشــان جمع شــویم و زمینه ساز 

که خداوند بشارت آن را داده است. جامعه ای شویم 

عــهد :  طاب و مسئولین حوزه برای با شكوه تر برگزار شدن 
کمكی می توانند بكنند؟ مراسم اربعین به ستاد اربعین چه 

کــه در ایــن ایام هــم خدمت آیــت اهلل اعرافی عرض  - تقاضایــی 
کــه حــوزه بایــد در نقــش فرهنگ ســازی و  کردیــم  همیــن اســت 
که  گفتمان و بحث های مختلفی  تولید فکر و ســاخت ادبیات و 
می توانــد، محتــوا تولید کند وارد شــود . هر ســال افرادی  زیادی  
از آفریقــا، از اروپــا و آمریکا می آیند و مهمان ما هســتند، بنابراین 
کنیم.  ما باید  متن های فاخر خوبی  هر ســال برای آن ها تولید 
که اثر دو  روحانــی بودند  حمایت  مــا در ایــن ایام از دو ســفرنامه  
کارهایی مورد نیاز بوده و  باید چاپ شــوند،  کردیــم.  ایــن چنین 
حــوزه بایــد بــا تشــکیل اندیشــکده ها و هیئــت های اندیشــه ورز 
گفتمــان و محتــوا، ایــن حرکــت را بــه جهــان  و تولیــد ادبیــات و 
کار فقط از حــوزه برمی آید. و ما خواهشــمون و  کنــد. این  عرضــه 
که این را  درخواستمون از علما، فضال و مدیریت حوزه این است 

انجام بدهند.

عـــهد : برنامه های کمیته اربعین در راستای آموزش و حضور 
کثری طاب در پیاده روی اربعین  را بیان بفرمایید. حدا

کارهایی  که ساز و  ما از حوزه همیشه این درخواست را می کردیم 
که حضور طالب  کنند و جلسات متعددی داشــته باشند  درســت 
پررنگ تــر باشــد، امــا اینکه حضور طــالب پررنگ تر و موثر باشــد 
نیــاز بــه آموزش دارد. آمــوزش به معنای ارائه اطالعات درســت. 
کار شــدند و مــا حمایت  الحمــداهلل خــود طــالب جــوان دســت به 
که ما در دو سال اخیر انجام دادیم،  کاری  کردیم. مثاًل مهمترین 
گروه  که  هــزاران نفر هســتند، به  ســپردن مجموعــه اعزام مبلــغ 
کثرًا طالب جوان هســتند  می باشــد. در اوایل  هــای تبلیغــی که ا
کــه این هــا بتوانند  در عــراق یا ایران  کردند  خیلــی هــا بــاور نمی 
کــه اینجــا جایــی اســت که  گفتیــم  کننــد و موفــق شــوند. مــا  کار 
بایــد طــالب جوان و پرشــور و بــا انگیــزه بتوانند پا به  پــای مردم 
که مســن باشــد نمی تواند پا به پای  کس  کنند. آن  کار  باشــند و 
کاًل این بخش را به طالب  گذشــته  کند. ما در دو ســال  کار  مردم 
جوان ســپردیم که موفق هم بودند. البته از ســال گذشــته شروع 
که طالب جوان و مبلغان، از طریق موکب ها بروند، تا هر  کردیم 

عالـمـان اپبرهنه ما
ه عل

یر
س

پیاده روی اربعین در سیره علما

ب
کتا

ن و 
م

تبیلغ چهره به چهره

گونه پیامی  تبلیغــات از ابزارهــای رایج برای انتقال فکر و فرهنــگ و هر 
بــه دیگــران اســت. انبیــای الهی و ائمــه اطهــار)ع( اولین منتقــل کننده 
پیام توصیفی به جامعه بودند. در اعصار بعد نیز اسالم به واسطه تالش 
گســترش یافت و آنان  مبلغان دلســوز و عامالن دینی در جوامع مختلف 
کردار مخاطبان را به ســمت  بــا زدودن غبــار غفلت و فراموشــی، رفتــار و 

جامعه مطلوب هدایت می کردند.
که در آن  اربعین حســینی از بزرگترین فرصت های جامعه تبلیغی اســت 
میلیون هــا دوســتدار اهــل بیــت)ع( حول محــور امام حســین)ع( با پای 
پیاده مسیر نجف تا کربال را می پیمایند و خود را در معرض دریافت انواع 
پیام های صحیح اســالمی قرار می دهند. آنچه وظیفه جامعه تبلیغی را 
ســنگین می کند،  اســتفاده از لحظه به لحظه آن فرصت ها جهت تبیین 
که پیر و جوان ، آن  مفاهیم دینی و پاســخ گویی به پرســش هایی اســت 
هــا را در ذهن و دل خود ســپرده اند و در یــک کالم،  رهاورد تبلیغ اربعین 

باید شعور حسینی باشد.
در همیــن راســتا بزرگتریــن و بهتریــن فرصــت تبلیغــی در موســم اربعین 
کــه کتاب » تبلیــغ چهره به چهره « نوشــته  تبلیــغ چهــره به چهره اســت 
شــده توسط اســتاد محترم جناب مال نوری وظیفه تبیین و تشریح ابعاد 
ایــن شــیوه تبلیغــی را برعهــده دارد. این اثر بــه منظور اســتفاده مبلغان 

تدوین و منتشر شده است.
تعریــف تبلیــغ چهره بــه چهره، امتیــازات تبلیغ چهــره به چهــره، فرایند 
کــه از حرکت به ســوی مخاطــب تا جذب و ایجاد رابطه حســنه و  تبلیــغ 
عاطفــی را شــامل می شــود،  داشــتن معنویــت و ارتباط قوی بــا خداوند،  
کــه نویســنده اثــر، بــه آن  روابــط عمومــی بــاال از جملــه مباحثــی اســت 

پرداخته است.
همچنیــن روش های ایجاد رابطه حســنه و عاطفی در بخش دیگری از 
گرفته است. اجرای فنون تبلیغی و انگیزه سازی  این اثر مورد توجه قرار 
و بهره گیری از روش های مختلف ســوالی، داستانی،  تعریف از مخاطب 
گنجانده شــده اســت.  کتــاب حاضر  و ... نیــز در ادامــه ایــن مطالــب در 
همچنیــن مســیرهای حرکــت، محتــوای تبلیــغ، شــرایط محتــوا، روش 
برخــورد بــا مخالفان و بزهــکاران،  فضاهای تبلیغی اربعیــن و... از دیگر 

کتاب است. ح شده در  مباحث مطر
کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد اربعین منتشر شده  کتاب به همت  این 
اســت و از  پایگاه اینترنتی این ســتاد به نشــانی www.alarbaeen.ir  و 
کانال خانه طالب جوان به نشانی khanetolab@ به صورت  همچنین 

رایگان، قابل دریافت است. 

شهید مصطفی خمینی)رض( در مسیر پیاده روی اربعین



به اختالفات دامن نزنید

در دعای امام صادق علیه الســالم برای زائران حســین 
علیه السالم آمده است:

»خداونــدا دشــمنان مــا به خاطــر خروج شــیعیان برای 
زیــارت، بــر آن هــا عیــب میگیرنــد، امــا بــر خــالف میل 
دشمنان، این دشمنی ها مانع حرکت و خروج شیعیان 
که تابش  به ســوی ما نشــد، پس بــر آن صورت هایــی 

کن« . خورشید رنگ آن ها را تغییر می دهد، رحم 
عزاداری هــای  و  مجالــس  در  کــه  انبوهــی  جمعیــت 
کردند، این روزها خود را برای رفتن  حسینی مشــارکت 
بــه زیــارت او آماده می کنند تا مســافتی زیاد را بپیمایند 
و با پای پیاده عازم زیارت اربعین شــوند، گویی جهان 
کربال اســت و  شــاهد رقــم خــوردن محشــری به ســوی 

قیامتی در سرزمین حسین )ع( رقم خورده است.
خداونــد بــه این گام هــا برکت دهد و ســالم خداوند، بر 

آنکه عامل و منشأ این حرکت عظیم است.
در ایــن مناســبت عظیــم، الزم اســت نکاتــی را متذکــر 
که البتــه بر بســیاری از زائران پوشــیده و پنهان  شــویم 
نیست، اما توصیه به خیر از ویژگی های مؤمنان است.

 ۱. زیارت برای رضای خدا باشد
کــه بــا نیــت ارزش مییابد و  ایــن زیــارت عبادتی اســت 
میزان قبولی آن بســتگی به نیت زائران دارد، از این رو 
پــاداش زائران نیز نزد خداونــد متفاوت خواهد بود و ما 
از خداوند میخواهیــم فراوانترین بهره را از این زیارت، 

روزی شما بگرداند.
باعــث  خداونــد،  بــرای  فــراوان  اخــالص  راه  ایــن  در 
میشــود زیــارت شــما در باالتریــن درجه قرار گیــرد. قدم 
گام برداشــتن مــا در این راه برای این نباشــد  نهــادن و 
کــه فالن شــخص مــا را ببیند یــا اینکه پس از بازگشــت 
بــرای دیگــران بازگو کنیم یا برای تأییــد فالن جریان و 
مبارزه با فالن جریان باشد. در این راستا انسان باید در 
کاری و جانفشــانی امام حســین  تمــام حاالت خود، فدا
علیــه الســالم را بــه یاد داشــته باشــد و نــدای »هل من 
ناصــر ینصرنــی« او را به گوش جان بشــنود تــا حضور و 
گفتن به این ندای حســینی  پیادهروی او برای لبیک 

باشد....

 ۲. اهتمام به نماز و حجاب و همكاری با مسئوالن 
انتظامات

که در راه زیارت سیدالشــهدا علیه السالم خود  مؤمنانی 
را بــه ســختی می اندازنــد، بایــد در ایــن راه ارزش هــا و 
کنند.  کربــال را با التزام به نماز و اوقــات آن زنده  مبانــی 
کــه در این پیادهروی حضور دارند، حجاب  خواهرانی 
کربال  کننــد و به قهرمــان  و عفــت و وقــار خــود را حفــظ 
کنند که حجاب و عفت و شــکوه  حضــرت زینب اقتــدا 

کامل بود. او 
تمام زائران باید خوش رفتار بوده و ارزش های اخالقی 
کننــد و بــا مســئوالن انتظامــات و مدیــران  را رعایــت 
کنند تا غذاهایی را که با ســخاوت  موکب هــا همکاری 
کرم به آنها تقدیم می شــود تا به دور از اســراف میان  و 

زائران توزیع شود.

 ۳. استفاده از حضور مبلغان دینی
ایــن  در  کــه  اســت  ســالی  چنــد  تقلیــد  عظــام  مراجــع 
راهپیمایــی میلیونــی، صدهــا مبلــغ دینی را برای نشــر 
معارف و احکام دین به مناطق مختلف اعزام می کنند 

و لــذا از زائران انتظار می رود به این افراد مراجه و ارتباط 
داشــته باشــند، البته امســال نیز تعداد مبلغان بیشــتری 
در ایــن مراســم حضور خواهند داشــت تــا خدمات فکری 
و فقهــی خــود را بــه زائــران ارائه کننــد و به وظیفــه تبلیغ 

کنند. دین عمل 

 ۴. پرهیــز از بدعــت در عــزاداری و عمــل به روشــهای 
مورد تأیید علما

زائــران بایــد عزاداری هــای تأییــد شــده توســط علمــا و 
عزاداری هــای متعــارف میــان شــیعیان را که نســل پس 
کنند و اقداماتی را انجام  از نســل به ما منتقل شــده اجرا 
کــه متناســب بــا عظمــت این مناســبت نیســت؛  ندهنــد 
ک و  زیرا اهداف بلند قیام حســینی همــواره باید بلند و پا

تأثیرگذار باقی بماند.

 ۵. ضرورت تقویت وحدت و پرهیز از اختافات
خطبــای جمعــه و نماینــدگان مراجــع عظــام، بارهــا بــر 
کید  کنار گذاشــتن اختالفــات داخلی تأ ضــرورت اتحــاد و 
کــرده انــد؛ زیــرا امــروز امــت اســالم، به ویــژه شــیعیان در 
ک به سر میبرند و توطئه های  شــرایطی ســخت و خطرنا
زیادی علیه آنها جریان دارد، از این رو الزم است اولویت 
که بــه اختالفات دامن  شــیعیان در رفتارشــان این باشــد 

نزنند.

و  اســام  رزمنــدگان  کاری  فــدا داشــتن  یــاد  بــه   .۶  
قدردانی از شهدا

در روزهــای زیــارت سیدالشــهدا و اهلبیت و یاران ایشــان 
شایســته اســت همــه ما بــه یــاد رزمنــدگان و مجاهدان و 
کــه در این روزگار به حســین  طــالب حوزه علمیه باشــیم 
کردند و در جبهه های نبرد با دشمنان  علیه السالم اقتدا 
دیــن و مقدســات، جــان خــود را بــر کف دســت گرفتند و 
کردنــد به حق یــاوران حســین)ع( هســتند. آن ها  ثابــت 
که بر پیمان خود با خداوند، ثابت قدم و  مردانی هستند 
وفادار ماندند و برخی از آنها به شهادت رسیده و برخی در 

انتظار شهادت به راه خود ادامه می دهند....

 ۷. پزهیز از اختافافكنی و اهانت به مراجع و علما
فضــای  ایــن  در  مــا  حســینی  بــرادران  اســت  شایســته 
معنــوی و والیی و ســایر مناســبتهای مربوط بــه اهلبیت 
علیهم الســالم به نشر و تحکیم معارف دینی و اعتقادی 
و فقهــی و نشــر ارزش هــای اخالقــی بپردازنــد و ســرگرم 
اختالفات جزئی نشوند؛ زیرا اختالفات در برخی نظرهای 
کنایه  فقهــی نمیتوانــد مجوزی شــرعی بــرای تخریــب و 
زدن و عیبجویی از مؤمنان باشد تا چه رسد به اینکه به 
بهانــه ای برای اهانت به مراجع و اســاتید حوزه علمیه و 
که آن ها عمر و  بزرگان اهل منبر و علما تبدیل شــود؛ چرا
وقت و فکر خود را در راه نشــر ارزش های حسینی سپری 

کرده اند.

 ۸. زیارت باید موجب تغییر در زندگی زائران باشد
که از زیارت  که روزی  برای زائران محترام شایسته است 
باز می گردند، حال آن ها همچون روز آغاز زیارت نباشــد 
و پــس از زیــارت بــه درون و رفتار و اعمال خــود بنگرند و 
ببینند آیا تغییری در رفتار و اخالق و ارتباطات اجتماعی 
خ داده و بهتر شــده اســت  و خانوادگی و معامالت آن ها ر

یا خیر؟...

توصیه های آیت اهلل العظمی سیستانی به زوار اربعین

ت اربعین؛ مینیاتور جامعه مهدوی
اش

ادد
ی

* از زمان امام رضا )علیه السالم ( به بعد ارتباط امام با 
مردم به تدریج کمتر می شود، و شیعیان از دیدن امام 
محروم می گردند و ارتباطات ایشان با امام ، از طریق 
نماینــدگان و خــواص ائمه علیهم الســالم صورت می 
گیرد. هر چقدر که به زمان امام حسن عسکری )علیه 
الســالم ( نزدیــک می شــویم این ارتباطــات محدودتر 
که ارتبــاط با امامان از پشــت پرده  می شــود تــا جایی 
میســر می باشــد؛ در زمان غیبت صغری نیــز ارتباط از 

گیرد. طریق نواب خاص صورت می 
کــه ارتباط  *  هــدف ایــن ســبک رفتــاری، این اســت 
شــیعیان با امام از »ارتباط ظاهری« به »ارتباط روحی 
و باطنــی« کشــانده شــود. حقیقــت ارتباط بــا امام نیز 
گرنــه فراوان بوده اند  همین »ارتباط باطنی« اســت و 
کنار پیامبر و ائمه )علیه الســالم ( بوده  که در  کســانی 

اند اما بی بهره مانده اند.
*  امــام حســن عســکری )علیــه الســالم ( بــه عنــوان 
ارتبــاط جســمی )هرچنــد بســیار  کــه  امامــی  آخریــن 
محــدود( بــا شــیعیان دارد، از نشــانه هــای مومنیــن 
کــه ازجمله این نشــانه هــا، زیارت  ســخن مــی گویــد؛ 

اربعین است. 
گر کسی بخواهد ایمان حقیقی  *  ا
را در زمان غیبت داشــته باشد و بر 
عهــد ایمانی خود باقــی بماند باید 
حسینی باشد و این حسینی بودن 

را با زیارت اربعین ابراز دارد .
*  جامعــه ایمانــی بایــد به رشــدی 
کــه زمینــه ســازی ظهــور را  برســد 
زیــارت  طرفــی  از  و  دهــد،  انجــام 
اربعیــن نشــانه شــخصیت ایمانی 
حســینی  شــور  وقتــی  لــذا  اســت، 
گیر شــود قدمی به سمت ظهور  فرا

نزدیک شده ایم.
که شــعار امام  *   در روایــت داریــم 

زمــان )عــج اهلل( »یالثــارت الحســین« اســت، یعنــی، 
هنگامــه ظهــور، نام امــام حســین )علیه الســالم ( آن 
که وقتی حضرت،  نام جدشان  گیر شده است  قدر فرا
گفتمان  را مــی برند همه عالمیان آن را می شناســند. 

ظهور، گفتمان حسینی است.
کــه از قابلیت های عاشــورا اســت،  *  ســنت اربعیــن، 
کرده  کنــد و بــا قوتــی که پیــدا  دارد فعلیــت پیــدا مــی 
اســت،  مــی رود که این رســالت را محقــق کند و نگاه 
همه عالم به این واقعه معطوف شود. هر سال هم با 
وجــود بایکوت خبری غرب و ایجاد موانع در برگزاری 
این حماســه، شــور این حرکت بیشتر می شود و دایره 
مخاطبش هم از شــیعیان و اهل تســنن و مســلمانان 
گفتمان  گســترش اســت. اربعیــن،  و دینــداران رو بــه 

کند. گفتمان جهانی می  حسینی را، 
*  امــا ارتبــاط اربعیــن و ظهــور، فقــط محــدود در یک 
شعار و ظاهر نیست بلکه باطن کربال، زمینه ساز باطن 

ظهور است. اربعین مینیاتوری از زمانه ظهور است.
*  در روایــت فراوانــی، امــام زمــان را فرزنــد نهــم امــام 
کــرده اند، بــا این که  حســین )علیــه الســالم (  معرفی 
می توانســتند حضــرت را بــه ائمــه دیگــر و حتــی بــه 
کنند، اما اصرار دارند  پدرشان امام عســکری منتسب 
کــه حضــرت را بــا امام حســین )علیــه الســالم (  پیوند 

بزنند.
*  در دعــای ندبــه ســیر تاریخــی جبهــه حق بعــد از این 
کــه از حضــرت آدم شــروع می شــود و انبیــای اولی العزم 
گذارد و به پیامبر خاتم می رســد و بعد  را پشــت ســر می 
در ادامــه بالفاصلــه بعد از امام حســین )علیه الســالم (، 
مــی رود ســراغ امام زمــان و حتی در ادامــه حضرت را به 
عنوان منتقم خون امام حســین )علیه السالم ( معرفی 

کند. می 
*  روزی پیامبــر در حال اســتراحت بودند و به ام ســلمه 
کســی مزاحمت ایجــاد نکند،  که  کــرده بودند  ســفارش 
در ایــن بین امام حســین )علیه الســالم ( وارد می شــود 
و به ســرعت نــزد پیامبر می رود، وقتی ام ســلمه دنبال 
کــه او را برگردانــد می بیند که چشــمان  ســرش مــی رود 
کربال را می گوید  پیامبر اشــکبار اســت. حضرت داستان 
کنــد، ام ســلمه از پیامبر  و سفارشــاتی بــه ام ســلمه مــی 
که اتفاق  گیرید  کار را نمی  می پرســد که چرا جلوی این 
که برای جریان عاشــورا ســه  نیفتد. حضرت می فرماید 
که امــام زمــان و ظهــور از جمله  پــاداش داده مــی شــود 
آن ها می باشد. یعنی ظهور از ثمرات عاشوار می باشد.

*  اربعین مینیاتوری از جامعه مهدوی اســت، بســیاری 

از صفــات جامعــه مهــدوی که در روایات توصیف شــده 
است در جریان راه پیمایی اربعین به وقوع می پیوندد؛ 
حقایــق معقول دین، لباس عمل به خود می پوشــند و 
گر این صفات گســترش پیدا کنند،  اقامــه  مــی گردند. ا

طعم ظهور به مشام خواهد رسید. 
از  عطوفــت،  بخشــش،  تعــاون،  ایثــار،  ســخاوت،    *
اتحــاد،  والیــت،  راســتای  در  محبــت  خودگذشــتکی، 
کاروانی به سمت هدفی واحد یعنی امام حسین  حرکت 
صفــات  جملــه  از  دیگــر،  بســیاری  و  (؛  الســالم  )علیــه 
کــه در حالت عــادی به راحتــی بروز نمی  دینی هســتند 
یابــد امــا در اربعین به وفور دیده می شــود. این ها همه 
تجلیاتی از انوار مهدی است بر قلوب زائرین و خادمین 
که  امام حســین )علیه الســالم ( در راه پیمایی اربعین، 
کنند و  همگان به صورت ملموس با آن رابطه پیدا می 
ک محســوس، همگان را به ســمت خود جذب  این ادرا

گسترش می یابد. کند و راه اقامه صفات دینی  می 
*  از این منظر، گسترش و تعمیق جریان اربعین می تواند 
گام موثــری در ایجــاد جامعــه مهدوی باشــد و می توان 
کــه در دوران ظهور محقق می شــود  کمــال نهایی بشــر 
را با درک حســی به همگان چشــاند. به امید تعجیل در 

ج حضرت از طریِق »طریق الحسین )علیه السالم( فر
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نگاهی به رابطه اربعین و ظهور

تبلیغ به سبک اربعین به
صاح

م

اشاره:
مدرســان  از  نظــری  صمــد  المســلمین  و  االســام  حجــة 
مؤسســات تخصصــی قــم ، معاونــت تبلیغ مرکــز تخصصی 
تبلیغ  و مســئول امــور مهارت های تبلیغ حوزه می باشــند. 
کاس  از  ایشــان آثار متعددی در زمینه تبلیغ و اردو داری و 
گفتگو ایشان به نكات  داری به چاپ رسیده است. در این 

مهم و ایده های تبلیغی در  پیاده روی اربعین می پردازند.

اربعیــن چــه  عــــهد: حضــور طــاب در مراســم پیــاده روی 
اهمیتی دارد؟

در ایــن ســال های اخیــر، میلیون هــا نفــر از سراســر جهــان بــرای 
اربعین حسینی جمع می شوند و با این حرکت عظیم، دارند نام 
ْم  امام حســین)ع( را جهانــی می کنند. عالی ترین مصــداِق »ُیَعّظِ
َشــعاِئَر اهلِل« )حــج/۳۲( در طــول تاریخ بشــریت، همیــن اربعین 

است. 
یکی از وظایف اصلی طالب و حوزویان عزیز تعظیم شعائر الهی 
کربــال؟ چه زمانی بهتــر از ایام  اســت، چــه جایی بهتــر از نجف و 
اربعیــن امام حســین)ع(، هر چــه حضور فعال و بــا برنامه ریزی 
دقیــق طالب و فضالی حوزه های علمیه در این نهضت عظیم 
اربعین بیشــتر باشد، تأثیرگذاری این نهضت بیشتر خواهد بود، 
نفــوذ بیگانــگان و ایجاد انحــراف در این نهضــت عظیم از بین 

رفته یا به حد اقل خواهد رسید.
حضــور طــالب و روحانیــون مــی توانــد بــه دو شــکل باشــد یکی 
کــه الی ماشــااهلل در این چند ســاله مشــاهده  بــه صــورت فــردی 
میشود، روحانیون زیادی که با لباس مقدس و زیبای روحانیت 

در جای جای این نهضت و پیاده روی حضور داشته و دارند.
کمتر به آن توجه شده،  که بسیار تأثیرگذارتر است و  شکل دیگر 
گروهی در قالب تأســیس  حضــور روحانیون بــه صورت جمعی و 
موکب خاص، راه اندازی دسته و هیئت باشکوه، حضور جمعی 
در یــک موکــب یا مســیر بــرای پاســخگویی به ســواالت و ... که     

می تواند خیلی بیشتر دیده شود و جهت دار و هدفدار باشد.

عــهد:  برای تبلیغ چه میزان تخصص الزم است؟
بــرای تبلیغ معمــواًل از پایه چهارم و پنجم رســمًا می توان اقدام 
کــه چنــد ســال علــوم الزم تبلیغی را یــاد بگیرد  نمــود، طلبــه ای 
گیــری نماید تا  کالســداری و ارتباط  و بتوانــد خــوب ســخنرانی، 
معــارف و مفاهیــم الهــی و دینی را به مردم انتقــال دهد ، همین 
کار تبلیغی خود، پاســخ گوی حداقلی به  کــه بتواند برای شــروع 
ســواالت شــرعی مــردم در حــد و اندازه خودش باشــد، مــی تواند 
وارد عرصه تبلیغ شــود . مبلغ باید اضافه بر حفظ و تســلط بر حد 
اقــل 20 آیه و 20 روایت پرکاربــرد تبلیغی همراه با ترجمه دقیق، 
کوتــاه جذاب، 50خاطره تأثیرگــذار، 50 معما  حدودًا 50 داســتان 
کــه بســیار جالــب و جــذاب  و چیســتان جالــب، 50 لطیفــه و ... 

باشند، آماده داشته باشد.

عــــهد: چــرا تبیلــغ چهــره بــه چهــره را در اربعیــن پیشــنهاد 
می کنید؟

مقام معظم رهبری)مدظّلــه العالی(درباره تبلیغ چهره به چهره 
فرمودند : » خدای متعال یک رازی در مواجهه و روبرو شدن دو 
که نمی دانم چیســت؟ اما هســت و  انســان با یکدیگر قرار داده 
که یک مربی با مخاطب خود در یک جلسه می نشیند و با  این 
او حــرف مــی زنــد که این صورت او را می بینــد و صدای او را بی 
کند و با او حرف  واســطه می شــنود و او به مخاطب خود رو می 
می زند. این یک اثری دارد که در هیچ ابزار هنری دیگر نیست. 
که این هم از خصوصیات انسان است «.   این یک رازی است 

گفتن یک  گفت تبلیــغ چهره به چهــره یعنی: ســخن  مــی تــوان 

کودکان  که برای  عــهد :  لطفًا  ایده های فرهنگی و تبلیغی را 
کرد  بیان فرمایید. می توان استفاده 

که طــالب بتواننــد در مســیر و یا  ایــده هــای فرهنگــی و تبلیغــی 
در موکــب های مســیر پیــاده روی اربعین حســینی  انجام دهند 
که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود : بسیار زیاد است 

گروهی الف. هم خوانی، جمع خوانی یا زمزمه ی 
اســتفاده از همخوانی، جمعخوانی یا زمزمه ی گروهی با ســبک 
ها و آهنگ های جالب و خوب می تواند، شــور و حال و هیجان 
خاصی به برنامه های کودکان و نوجوانان و حتی بزرگترها داده 

و مشارکت خوبی ایجاد نماید . 
برای این منظور باید مراحل زیر رعایت شود.

- ابتدا مورد همخوانی مشخص شود و در جلوی چشم کودکان 
نوشته یا نصب شود.

کــودکان فقــط گوش  - توســط مبلــغ ســه مرتبــه خوانده شــود و 
کنند.

کنند. - مرتبه چهارم بچه ها با مبلغ همخوانی و زمزمه 
- مرتبه ی پنجم فقط بچه ها بخوانند.

- ... بلند و با حس متناسب بخوانند.

دو نمونه از ابعاد همخوانی عبارتند از :
* سبک های مختلف صلوات های قرآنی.

ع صلوات با ســبک ها و آهنگ هــای زیبا تمرین  حــد اقــل 10 نــو
کالس از آن ها بهره ببرند. نموده و یاد بگیرند تا بتوانند در 

*  اشعار و سرودهای جمعی.
گرامی، اشعار و نوحه های متناسب با اربعین  الزم است مربیان 
و امــام حســین، با ســبک های زیبــا و راحت، انتخــاب و تمرین 
نمــوده و یــاد بگیرنــد تــا بتوانند در این مراســم معنــوی از آن ها 

بهره ببرند.

کوچک قرآن ب. اجرای برنامه حفظ سوره های 
کودکان  گاهی اوقات در مسیر، موکب، بین نماز جماعت و ...از 
تقاضا شود تا در جایگاه حاضر شده و سوره ای از قرآن را از حفظ 

کنند و هدیه بگیرند. قرائت 

کودک ج. آماده سازی میز یا غرفه 
کودکان در  برای ایجاد جاذبه و مشغول نمودن و تأثیرگذاری بر 
مســیر، تعیین غرفــه مخصوص یا یک میز، بــه جهت پرداختن 
بــه امــوری مانند: طراحی، نقاشــی، رنگ آمیــزی، خمیر بازی و 

... برای آنان، امری پسندیده و الزم است.
برای اجرای این برنامه رعایت نکات زیر ضروری است:

الف. زمان های مشخصی برای این منظور، تعیین شود.
ب. مسئولی توانمند و با انگیزه، برای این امر تعیین شود. 

نمونه:
ح های زیبا، جالب و متناسب برای رنگ آمیزی  آماده سازی طر
کودکان به مدت معین،  گذاشــتن  کــودکان به تعداد و در اختیار 

پس از آن به بهترین رنگ آمیزی ها جوایزی اهداء می شود.

د.جایزه دادن
 در مواقــع مختلــف به بهانه هایی از قبیل، شــرکت فعال در نماز 
جماعت، منظم بودن، داشتن اراده قوی در پیاده روی، کمک 
کــودکان هدیه داد تا  و همــکاری بــه بزرگترهــا و ... می تــوان به 
هم آنان خوشــحال شــده و هم جذب به معنویات و دین مبین 

اسالم شوند.

نفــر بــا شــخص دیگــر در یک مــکان ، بــه صــورت رودر رو   و 
به جهت تاثیرگذاری مطلوب دینی بر احســاس یا اندیشــه یا 

رفتار او. 
ســابقه تبلیغ چهره به چهره در اســالم به اوائل بعثت رسول 
خــدا)ص( بــر می گردد که نه منبر و نــه کالس و نه تبلیغ به 

صورت رسمی بوده است. وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن 
اســالم)ص( بــه صــورت مخفیانه در مکان هــای مختلف با 
افرادی که اندک    زمینه ای داشتند به طرق مختلف ارتباط 
می گرفتند و دین الهی را به آن اشخاص می رساندند.مانند 
بالل حبشــی ، عبداهلل بن مســعود ، ابوذر و خاندان یاسر. در 
اهمیت و جایگاه تبلیغ چهره به چهره همین بس که یکی از 
دالیلی که باعث شــد عمر بن عبدالعزیز، ســّب امیرالمومنین 
کــرده و از میان  ع  حضــرت علــی)ع( را پــس از ســال ها ممنــو
برداشــت، تبلیــغ چهــره بــه چهــره اســتادش یعنــی عبیداهلل 
کــه در  گاه( بــوده اســت  )مــردی خداشــناس و بــا ایمــان و آ

ح آن بیان شده است .  کتاب سیره پیشوایان شر

که توســط  عــــهد:  اصــول و نــكات تبلیــغ چهره به چهره 
کدامند؟ مبلغین باید رعایت شوند 

در تبلیغ چهره به چهره مبلغ باید:
1 - هــر زمــان و هــر مــکان را در پیــاده روی اربعیــن فرصــت 

تبلیغی بداند .
2 - موقعیــت شــناس باشــد یعنــی بداند چه زمانی مناســب 

که با چه شخصی در چه زمانی ارتباط بگیرد. است 
گرفتــن ارتبــاط اولیــه با مخاطبین مختلف، تناســب  3 - در 
را رعایــت نماید یعنی بداند با مخاطب دانشــجوی پزشــکی 
ح نماید و با دانشجوی رشته  ابتدا یک مســئله پزشــکی مطر

مهندسی از مسائل متناسب با او سخن به میان آورد.
4 - در تبلیغ چهره به چهره حرف اول را حسن خلق و چهره 

گشاده و شاد می زند. ی 
5 - تواضــع و فروتنــی یکــی دیگــر از ویژگــی هــای مهــم مــی 

باشد.
کوتــاه متقن علمی و  6 - در ابتــدای بحــث باید یک مطلب 

ح نماید تا مقبول مخاطب واقع شود. جالب مطر
گــوش دهد و بــرای او هر  7 - خــوب بــه حــرف طرف مقابل 

که ارزش ویژه ای قائل شود. طوری 
کــه مــی شــود  8 - ابتــدا بعضــی از حرف هــای مخاطبــش را 
کند و همــان اول حرف های طرف مقابل  کرد، تایید  تاییــد 

را رد نکند.

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین نظری پیرامون ایده های تبلیغی در پیاده روی اربعین
متدن اربعیین

یادداشت رسیدهاستاد  حسینی

عاشــورا در تاریــخ و فرهنــگ شــیعه به عنــوان یکــی از محوری 
کلیــدی در انســجام  تریــن مؤلفــه هــای فرهنــگ ســاز ، نقــش 
درونــی و نظــم اجتماعــی و فکــری  شــیعه داشــته و دارد. ایــن 
مهــم نه تنها در بعد احساســی و عاطفی بلکــه با توجه به ابعاد 
کارآمد  نهفتــه در آن در مســیر تحــوالت بعــدی شــیعه همیشــه 
بــوده و از ایــن رو تشــیع در بزرگداشــت آن در راســتای اعتــالی 
فرهنگ شــیعه از هیچ تالشــی خودداری نکرده است. ظرفیت 
بــاالی عاشــورا در ایجاد فرهنگ در دنیای مــدرن امروز نه تنها 
دچار ایســتایی نشــد بلکــه همچنان با شکســتن ســاختارهای 
مادی آن، در حال پیشروی نرم افزاری و سخت افزاری است. 
مصداق این پیشرفت را می توان در عزم اجتماعی شیعه برای 
که در باور شیعه بخشی از  بزرگداشــت اربعین دانســت. اربعین 
کلیت عاشــورا تعریف می شــود  بدنه مفهوم عاشــورا بوده  و در 
کلی  بخشــی از همین عنصر فرهنگ ســاز اســت. در یــک نگاه 
گیری یک تمدن بدانیم و یا تمدن  چه فرهنگ را سبب شکل 
که  گیری فرهنگ بدانیم، هیچ تردیدی نیست  را بستر شــکل 
بتــوان اربعیــن را بــا همین ظرفیــت به عنــوان مهمترین عامل 

کرد.  تمدن ساز در مسیر پیشرفت و تعالی معنوی معرفی 
بــه بــاور دانشــمندان علــم اجتمــاع شــکل گیــری یــک تشــکل 
اجتماعی و تبدیل انســان منفرد به انســان جمعی، در کنار نیاز 
بــه جنبه هــای مادی شــهروندی، بــه جنبه های نــرم افزرای 
مثــل روح تعامــل نیــز نیازمند اســت. بــر این اســاس در تحلیل 
همایش بزرگ اربعین شــاخصه های تمدنی زیادی وجود دارد 
که نه تنها شاخصه های کلی یک نظام تمدنی را داراست بلکه 
مــی تــوان گفت در آینــده ای نه چندان دور بــا نمایش معنوی 
جــذاب یکی از محوری ترین عامل نظم جهانی و تمدن نوین 
جهانی خواهد شــد. شاخصه های چون ایمان به خدا و بعثت 
کــه در فرمایشــات مقــام  انبیــاء، علــم، عقالنیــت و خــردورزی 
معظــم رهبری به عنوان شــاخصه های تمدن نویــن از آن یاد 
شــده اســت، به خوبی در همایش بزرگ اربعین قابل مشــاهده 
اســت. اربعیــن نــه تنهــا شــاخصه هــای اجتماعــی در تعریــف 
تمدن، همچون نظم و رابطه اجتماعی برای شکل گیری یک 
تشکل یا نهاد را دارد بلکه فراتر از آن حاوی ابعاد نرم و معنوی 
گذشــتگی و وحــدت در هــدف اســت.  همچــون ایثــار، از خــود 
کارکــرد اربعین به عنــوان یک قدرت نرم در فرهنگ ســازی به 
تدریج در حال توســعه ســطحی و عمقی در زندگی بشر امروزی 
اســت. در واقــع  تمرکز بشــر امــروزی بر دنیای مــادی و صنعتی 
کــه نتیجــه آن رواج ســبک زندگی غربی مبتنی بــر فردمحوری 
و اهتمام به نظام ســرمایه داری و تبعیض ها اســت، بازگشــت 
بــه حقیقــت انســانی تعریــف شــده توســط خداونــد متعــال که 
کــرده و طبقات اجتماعی  ک برتری معرفی  ایمــان و تقــوا را مــال
ســاخت بشــر در آن معنی نــدارد، اربعین نمادی بــرای نمایش 
که  آن حقیقت انســانی با شکســت نظام طبقاتی موجود است 
ک  در آن وجود برخوردار و کم برخوردار، ســیاه و ســفید و... مال

گرفته است. پستی ها و بلندی های اجتماعی قرار 
درواقــع این نوع رفتار جمعی در اربعین برگرفته از همان هدف 
مقدســی اســت که حضرت ســید الشــهداء )ع( آن را محور قیام 
کید بر امر به معروف و نهی از منکر و  عاشورای خود قرار داد. تا
کانونی ترین  حراســت از میراث نبوی)ص( در اهداف قیام، از 
که بــا ایثــار و تحمل  شــاخصه هــای تمدن حقیقی بشــر اســت 
ســخت تریــن آزمون هــای الهی به اجرا در آمد و برای همیشــه 
تاریخ ماندگار شــد. بنابر آنچه ذکر شــد، رفتار امروز حاضرین در 
همایــش بزرگ اربعین لزوما باید در مســیر تحقــق هدف واالی 

تمدن نوین باشد.

راهکارهایی برای ارتقاء معنویت پیاده روی اربعین

انمعنویت اربعین
اهی

د پن
ستا

ا

• در زیــارت جامعــه فرازی هســت که دربــارۀ اهل بیــت)ع( می فرماید 
»و البــاُب الُمبَتلــَی بــِه الّنــاس« دِر خانــۀ اهل بیــت)ع(، جایی نیســت 
کند و تبرک بجوید،  که فقط حاجت بدهد و انســان برود توســل پیدا 
بلکه اینجا، دری اســت که انســان با آن امتحان می شود، یعنی ما در 

موقعیت های مختلف، با اهل بیت)ع( امتحان می شویم.
• مردم کوفه با أباعبداهلل الحســین)ع( امتحان شــدند، با امام حســن 
مجتبــی)ع( امتحان شــدند، با أمیرالمؤمنین علی)ع( امتحان شــدند 
و ما االن با اربعین داریم امتحان می شــویم. هرکســی هر چقدر بتواند 
بــرای اربعیــن أباعبداهلل الحســین)ع( مایــه بگــذارد از ایــن امتحــان 

روسفید بیرون خواهد آمد.
• ما نسبت به اربعین فقط »شوق« نداریم، بلکه »خوف« هم داریم؛ 
خــوِف اینکــه مبــادا کم بگذاریــم، خوف اینکــه مبادا قــدر این نعمت 
باعظمــت را ندانیــم و نتوانیم شــکرش را بجا بیاوریم. خوف و شــوق 

همیشه باید باهم باشد.
کــه بگذریــم دو نکتــه دربــارۀ ارتقــاء محتــوا و ارتقــاء  • از ایــن مقدمــه 
کنــم. اواًل  کیفیــت، معنویــت و معرفــِت اربعیــن خدمــت شــما عــرض 
حتی المقــدور هرکســی می خواهــد بــه زیــارت اربعین برود، بهتر اســت 
به صــورت »کاروانــی« بــرود. بنــده بارها دیــده ام که چقــدر برکت دارد 
وقتــی، کاروانــی به ســفر می روند؛ از همدیگر حمایــت می کنند، روابط 
نزدیک تــر، صمیمانه تــر و ایثــار، بیــن آنهــا بــاب می شــود. مخصوصــًا 
کاروانی را می برند، تازه هیئت شــکل می گیرد، از  هیئت ها وقتی یک 

حالت مراسم در می آید و تبدیل می شود به یک تشکیالت معنوی.
کــه در ایــن زیــارت و  کیفیــت زیــارت اربعیــن بــه ایــن اســت  • ارتقــاء 
کاروان ها، رابطــۀ مردم باهمدیگــر، رابطۀ عالی ای  به ویــژه در داخــل 
بشــود. یکی از مؤثرین یا مؤثرترین عامل معنوی در این ســفر، همین 
کــه دوســتان عراقــی برای  خدمت هــای ایثارگرانــه و بامحبتــی اســت 

زائرین انجام می دهند، ما همین را باید توسعه بدهیم.
کــه مهربان تر  • هرکســی در این ســفر حاضر شــد، بــا خودش عهد کند 
بشود و نسبت به دیگران خدمتگزار بشود، نسبت به دیگران فروتنی 
ک پــای رفقای خــودش باشــد. هرکســی در این ســفر حاضر  کنــد، خــا
ک  شــد، با خودش عهد کند که نســبت به هیچ کسی ناراحت، غضبنا
و عصبانی نشــود. هرکســی در این ســفر حاضر شــد جز لبخند به روی 
بــرادر دینــی خودش نزند، هرکســی در این ســفر حاضر شــد با خودش 
ک  گر توانست، سا عهد ببندد در طول راه به دیگران کمک کند، مثاًل ا

کند یا غذا خودش را به دیگری بدهد یا.... کسی را جابجا 
• بیاییــد در ایــن امر تســریع کنیم که این حماســۀ اربعین، مقدمۀ آن 
تمــدن بــزرگ و مقدمــۀ آن تمدن نوین اســالمی بشــود. چرا یک ســفر 
زیارتی، می تواند مقدمۀ تمدن عظیم اســالمی بشود؟ به خاطر ایثاری 
کــه موکب دارهــا لــب جــاده در اهداء هســتی خودشــان و اموال  اســت 
خودشــان بــرای زائریــن انجــام می دهند. ایــن جلــوه اش خیلی مهم 
که خیلی وقت ها صورت می گیرد! در ایام عرفه هم  اســت و اال زیارت 
آنجا خیلی شــلوغ می شــود، اما این بساط ارتباط بین مؤمنین، جایی 
جــز اربعین نیســت. ایــن شــور امام حســین)ع( آمده اســت در خدمت 
رابطــۀ مؤمنیــن با یگدیگــر قرار گرفته اســت. پس بــاال رفتن معرفت، 

کلیدی است. کیفیت این سفر در تقویت همین عامل  معنویت و 
که برای ارتقاء معنویت این سفر پیشنهاد می کنم، هرچه  • راه دومی 
امام زمانی تر شــدِن این ســفر ُپرحماســه و مبارک اســت! در این ســفر 
یــاد حجةبن الحســن العســکری)ع( را بیشــتر داشــته باشــیم، در این 
ســفر خصوصًا وقتی شــب ها به پیــاده روی می روید در ایــن تاریکی ها 
مناجات با حجة بن الحســن العســکری)ع( خیلی نکتۀ زیبایی است؛ 
با توجه به اینکه در این ســال های اخیر، یک مقدار پیاده روی شــبانه 

هم طرفدار دارد.
ة« مــا آمده ایم 

َ
• مــا در زیــارت اربعیــن می گوییــم »و ُنصَرتی َلُکــم ُمَعّد

شــما را کمک کنیم. این یعنی »یابن الحســن، ما برای کمک به شــما 
آمده ایــم.« بگذاریــد مــردم بپرســند: این ســفر اربعین، ســفر عــزاداری 
برای امام حسین)ع( است یا سفر سوگواری برای طوالنی شدن غیبت 

حجة بن الحسن  العسکری)ع( است؟
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