
ماهنامه ویژه مسجد حسینیه اعظم استان زنجان

مصبــاح همــان چراغی اســت کــه قصد 
دارد روشــنی بخــش راهمان شــود و این 
گاهنامه نیز سعی دارد چراغی باشد برای 
آگاه ســازی و اطالع رســانی فعالیت های 
حســینیه اعظــم زنجان بــرای مردمی که 

همواره از آن حمایت کرده اند.
بعد از گذشت چندین سال از انتشار گاهنامه 
مصباح حســینیه اعظــم، روابــط عمومی 
این مجموعه بــرای اســتمرار در ارتباط با 
مخاطبان خود، اطالع رسانی امور حسینیه 
و شفاف سازی بیشتر فعالیت ها، این نشریه 

را به طور ماهنامه انتشار دهد.
ایــن تصمیــم از آنجــا اهمیــت دارد کــه 
فعالیــت هــای مختلف و گســترده بخش 
های گوناگون حســینیه، مــا را به این فکر 
واداشت که چرا این سطح وسیع از کارها، 
نبایــد در طــول ســال و بطور مســتمر به 

اطالع همشهریان نرسد؟
چــرا گــزارش نــذورات پرداختــی امــت 
حسینی به خصوص مردم شریف زنجان به 
این مجموعه که نزد مسئوالن حسینیه به 
ودیعه گذاشته اند ، ماهانه به مردم ندهیم 
و دهها چرای دیگر که ما را بر این داشــت 
تا با اســتعانت از خــدای متعال و حمایت 
معنوی مخاطبان، انتشار ماهنامه مصباح 

را به طور مستمر شروع کرده و برای مردم 
گزارشی ماهانه ارائه دهیم.

اهمیت مشارکت در امور حسینیه از آنجا 
اهمیت دارد که تقریبا اکثر بودجه ســاالنه 
حســینیه برای بخش های مختلف خود، 
از محل کمک ها و نذورات مردمی اســت 
و اگــر ایــن مشــارکت تقویت شــود روند 
پیشــرفت کارها نیز با ســرعت بیشــتری 

انجام خواهد گرفت.
تجربه ثابت کرده اســت تا برای جلوگیری 
از ایجاد شبهات مختلف، دریافت نظرات 
و هرگونــه انتقــاد باید همواره بــه طور دو 
طرفه با مخاطبان در ارتباط بود و در صدد 

تقویت آن شد.
مجموعه مدیریتی حســینیه اعظم زنجان 
نیز با همیــن نیت از هر نظــر و انتقادی با 
رویی گشــاده اســتقبال می کند و شنوای 
مباحث مطرح شــده اســت، همچنین در 
صــورت لزوم آماده پاســخگویی مناســب 
بــرای مخاطبان خود اســت. لذا از شــما 
خواننده گرامی تقاضا داریم تا مطالب خود 
را بــرای ارتقای ســطح کیفــی و کمی این 
حســینیه مفید خواهد بود از طریق کانال 

های ارتباطی، با ما در میان بگذارید.
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آییــن نکوداشــت و تجلیــل از مقــام شــامخ شــاعر و مقتــل 
ــه  ــینی ب ــواد حس ــتاد ج ــوم اس ــورائی مرح ــناس عاش ش
پــاس ســال هــا ستایشــگری اهــل بیــت علیهــم الســالم 
بــا حضــور جمعــی از علما،ذاکرین و شــاعرین و مســئولین 

اســتانی در حســینیه اعظــم زنجــان برگــزار شــد.
ــه  ــوان ب ــعرای ج ــن از ش ــد ت ــم چن ــن مراس ــدای ای در ابت
شــعرخوانی در رثــای حضــرت اباعبــدا... الحســین علیــه 
الســالم و خانــدان عصمــت و طهــارت پرداختــه و در اشــعار 
خــود بــه پــاس خدمــات مرحوم اســتاد حســینی در مســیر 

اهــل بیــت علیهــم الســالم تجلیــل نمودنــد.
ــا  ــاج غالمرض ــتاد ح ــی و اس ــه کالم ــی ال ــاج ول ــتاد ح اس
عینــی فرد نیــز در پاسداشــت مقام اســتاد جواد حســینی 
بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و حاضریــن را بــا اشــعار خــود 
بهــره منــد ســاختند. ویژگــی هــای اخالقــی ایــن اســتاد 
فقیــد از جملــه بیانــات ایــن شــاعران نامــدار اســتان بــود.
ــن مراســم پژوهشــی از  ــو بعنــوان ســخنران ای دکتــر اجاقل
ــت. ــان داش ــوم را بی ــن مرح ــی ای ــث اخالق ــعار و مباح اش

نشــریه مصبــا ح حســینیه اعظــم زنجــان ویــژه نامــه ای 
ــد  ــتاد فقی ــن اس ــعار ای ــه و اش ــی نام ــوص زندگ در خص
منتشــر گردیــده بــود کــه بیــن حاضریــن توزیــع گردیــد.
ــزرگان عرصــه شــعر  ــا حضــور ب در پایــان ایــن مراســم ب
و فرهنــگ عاشــورائی، ذاکریــن و مادحیــن و شــعرا 

ــه  ــینی ب ــواد حس ــتاد ج ــوم اس ــواده مرح ــتان از خان اس
پــاس ســال هــا ستایشــگری اهــل بیــت عصمــت و 
طهــارت علیهــم الســالم و بــه ویــژه مقتــل خوانــی ایــن 

ــد. ــر گردی ــعید تقدی ــد س فقی
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ــه از  ــک صفح ــه ی ــالوت روزان ــم- ت ــرآن کری ــک دوره ق ــم ی خت
ــم ــرآن کری ق

ــَن  ــَن الَِّذی ــرِّ الُْمْؤِمِنی ــَوُم َو یُبَ ــَى أَقْ ــِى ِه ــِدى لِلَّت ــرَْءاَن یَه ــَذا الُْق إِنَّ َه

ــرًا ــرًا کَِبی ــْم أَْج ــاِت أَنَّ لَه الَِح ــوَن الصَّ یَْعَملُ

ایــن قــرآن، بــه راهــی کــه اســتوارترین راه هاســت، هدایــت مــی 
 کنــد و بــه مؤمنانــی کــه اعمــال صالــح انجــام مــی  دهنــد، بشــارت 

مــی  دهــد کــه بــراى آنهــا پــاداش بزرگــی اســت .
در مرکــز تبلــور شــور و شــعور حســینی، نمازگــزاران آســتان 
ــا قــرآن کریــم،  ربوبیکــه پــس از یــک ســال توفیــق موءانســت ب
مأهــول ایــن کتــاب زنــده الهــی گشــتند و جلــوس بــه مصاحبــت 
ــروردگار را  ــی پ ــن کالم نوران ــد ای ــال را برگزیدن ــد متع ــا خداون ب
ختــم نمــوده و مجلــس شــکرانه ای بــه پــاس الطــاف حضرتــش 

ــد. ــزار کردن برگ
ــن دو  ــد: م ــلم فرمودن ــه و س ــه و آل ــی ا... علی ــرم صل ــر اک پیامب
ــه آن دو  ــه ب ــی ک ــا وقت ــتم، ت ــی گذاش ــما باق ــان ش ــز را در می چی
چنــگ زنیــد هرگــز گمــراه نخواهیــد شــد: یکــی قــرآن و دیگــری 

اهــل بیــت.
یــوم العبــاس زنجــان نمــاد ارادت خاکســارانه مــردم ایــن خطــه 
ــای  ــام ج ــاص و ع ــزد خ ــارت زبان ــت و طه ــت عصم ــل بی ــه اه ب

جــای ایــن کــره خاکــی اســت؛ امــا عشــق بــه قــرآن، ایــن امانــت 
دیگــر پیغمبــر رحمــت صلــوات ا... علیــه هرگــز جــای خــود را در 
میــان ایــن اّمــت غیــور پنهــان از چشــم دل نمانــده و بــه ورطــه 

فراموشــی نســپرده انــد.
ــن  ــن ای ــدف خادمی ــعار و ه ــن ش ــت؛ ای ــل بی ــار اه ــرآن در کن ق
آســتان مقــدس بــوده کــه ســال هــای ســال اســت پــس از اقامــه 
نمــاز مغــرب و عشــاء برنامــه تــالوت روزانــه یــک صفحــه از قــرآن 
ــا  ــت ب ــس و مجالس ــه ان ــرار داده ک ــود ق ــه خ ــن را در برنام مبی

ــد. ــار باش ــت ب ــر کار و مالل ــک روز پ ــه ی ــرآن خاتم ق
اینــک نمازگــزاران در پایــان ایــن ختــم از قــرآن کریــم بــا حضــور 
در مجلــس شــکرانه بــه محضــر پــروردگار عالــم و رســول خاتــم 
ــا تجلیــل از قاریــان ایــن برنامــه  ــه و ســلم ب صلــی ا...علیــه و آل
روزانــه، آغازگــر دوره ختــم جدیــدی از کالم نــور بودنــد کــه 
ی  حســینیه  ایــن  در  کریــم  قــرآن  از  دیگــری  ختــم  شــاهد 

ــیم. ــی باش ــبز قرآن سرس
خانــی،  حســین  المســلمین  و  االســالم  حجــت  ســخنرانی 
ــداری  ــدی میان ــاج مه ــتاد ح ــط اس ــرآن توس ــی از ق ــت آیات قرائ
ــای  ــه ه ــه برنام ــوان از جمل ــوان و نوج ــان ج ــدادی از قاری و تع

ــود. ــس ب ــن مجل ــده در ای ــزار ش برگ

تبلور شور و شعور حسینی در پرتو قرآن کریم

ختم قرآن کریم به شکرانه 600 روز تالوت روزانه
برگزاری امتحانات حوزه علمیه خواهران 

الزهرا سالم اهلل در صحن حسینیه اعظم زنجان
بــه گــزارش روابــط عمومی 
ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ حس
ــه  ــوزه علمی ــات ح امتحان
ســالم  الزهــرا  خواهــران 
میزبانــی  بــه  علیهــا  ا... 
حســینیه اعظــم زنجــان 
ــن  ــؤوالن ای ــور مس ــا حض ب
ــه مــدت  مدرســه علمیــه ب

هفــت روز برگــزاری گردیــد.
ــا  ــا ب ــالم ا... علیه ــرا س ــران الزه ــه خواه ــوزه علمی ــر ح  مدی
ــالت  ــه تحصی ــج پای ــات در پن ــن امتحان ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
حــوزوی در حــال برگــزاری می باشــد، 120 طلبــه از خواهران 

حــوزوی در حســینیه اعظــم زنجــان شــرکت نمــوده انــد.
بــه  اشــاره  بــا  الزهــرای زنجــان   مدیــر حــوزه علمیــه 
فعالیتهــای مدرســه علمیــه الزهــرای زنجــان گفــت: ایــن 
مرکــز بــا هــدف تعلیــم و تربیــت طــالب در ســطح متوســطه 
و دوره هــای عمومــی حــوزه فعالیــت و ســاالنه برنامه هــای 

مختلفــی را اجرایــی می کنــد.
ــد تحصیــالت حــوزه علمیــه الزهــرای   گفتنــی اســت، رون
زنجــان در ســه دوره روزانــه، پــاره وقــت و نیمــه حضــوری 
در حــال انجــام اســت و تــا کنــون 120 طلبــه در حــال 

ــند. ــی باش ــه م ــوزه علمی ــن ح ــل در ای تحصی
ــه  ــه ب ــای علمی ــط حوزه ه ــه توس ــی ک ــه برنامه های  از جمل
ــود،  ــزار می ش ــالب برگ ــی ط ــطح علم ــای س ــور ارتق منظ
ــای  ــزاری همایش ه ــی و برگ ــای علم ــت ه ــکیل نشس تش

ــت. ــف اس مختل
ــش  ــان همای ــان میزب ــم زنج ــینیه اعظ ــن حس ــش از ای  پی
ــتان،  ــه اس ــای علمی ــوزه ه ــف ح ــای مختل ــه ه ــا و برنام ه
ــالب  ــام و انق ــالم، نظ ــه اس ــداف عالی ــبرد اه ــت پیش جه

ــت. ــوده اس ــالمی ب اس
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گزارشی از کتابخانه حسینیه اعظم زنجان

6 هزار نسخه کتاب نفیس با موضوع امام حسین)علیه السالم(
بــی شــک برگــزاری مراســم عــزاداری باشــکوه 
ــا  ــرم ب ــتم مح ــان در هش ــم زنج ــینیه اعظ حس
ایــن  حســینی  عاشــقان  و  دادادگان  حضــور 
بــرای  آشــنا  دیــاری  بــه  را  مقــدس  مــکان 

مســلمانان جهــان تبدیــل کــرده اســت.
آنچــه بیــش از همــه توجــه همــگان را بــه خــود 
جــذب مــی کنــد مســجد حســینیه اعظــم اســت 
کــه براســاس اســناد موجــود قدمــت 500 ســاله 
دارد؛ در ســنوات اخیــر هیــات امنای حســینیه 
اعظــم زنجــان از محــل نــذورات مردمــی ســعی 
حســینیه  جامــع  توســعه  طــرح  اجــرای  در 
اعظــم نمــوده و در ایــن زمینــه بــه موفقیــت 

هایــی هــم دســت پیــدا کردنــد.
از اینــرو در اطــراف مســجد حســینیه اعظــم 
متعــددی  هــای  بخــش  و  واحدهــا  زنجــان 
ــه عمومــی  ــن بیــن کتابخان ــه در ای ایجــاد شــد ک
سیدالشــهدا خودنمایــی مــی کنــد، کتابخانــه 
عمومــی سیدالشــهداء 24 تیــر ســال 89 در کنــار 
ــد و  ــاح ش ــان افتت ــم زنج ــینیه اعظ ــجد حس مس
تنهــا کتابخانــه موجــود در ایــن محلــه می باشــد.

ــاحت  ــع مس ــزار مترمرب ــک ه ــه ی ــن کتابخان ای
بــرای  مطالعــه  ســالن  دو  شــامل  و  دارد 
خواهــران و بــرادران بــا ورودی جداگانه اســت.

کتابخانــه دارای بخــش کــودک، بخــش امــام 
ــت، بخــش ســمعی و  حســین شناســی، کافــی ن
بصــری بخش ویژه محققیــن و پژوهشــگران آزاد، 
ــت. ــدس اس ــاع مق ــش دف ــریات و بخ ــش نش بخ

در ایــن کتابخانــه بخــش امــام حســین شناســی 
بــا ۶ هــزار جلــد کتــاب اهدایی از ســوی حســینیه 
اعظــم زنجــان کــه بــا 110 میلیــون تومــان هزینــه 
ــداری  ــل نگه ــع و مح ــده و مناب ــداری گردی خری
در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد بــوده و همچــون 
نگینــی در حســینیه اعظــم زنجان می درخشــد.

آســیابی  محمــد  ســخنان  پــای  اینــرو  از 

ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــای حس ــات امن ــو هی عض
و  کتابخانــه  ایــن  خصــوص  در  تــا  نشســتیم 

ایــن بخــش جویــا شــویم. ایجــاد  نحــوه 
ــا ذکــر ایــن نکتــه  وی در ابتــدای ســخنان خــود ب
ــی در  ــین شناس ــام حس ــش ام ــود بخ ــرر ب ــه مق ک
شــهر مقــدس قــم ایجــاد شــود، خاطرنشــان کرد: 
به جهــت تاکیــدات هیــات امنای حســینیه اعظم 
ــه  ــب ب ــکان منتس ــن م ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
امــام حســین)علیه الســالم( مــی باشــد، از اینــرو 
ــه  ــش در کتابخان ــن بخ ــا ای ــد ت ــرآن ش ــم ب تصمی

ســید الشــهدای حســینیه اعظــم ایجــاد شــود.
بــا  هایــی  کتــاب  اینکــه  بیــان  بــا  آســیابی 
امــام  و  کربــال  واقعــه  عاشــورا،  موضوعــات 
حســین)علیه الســالم( در ایــن بخــش موجــود 
ــا  ــا ب ــاب ه ــن کت ــرد: ای ــان ک ــت، خاطرنش اس
110 میلیــون تومــان هزینــه خریــداری گردیده 
و منابــع و محــل نگهــداری از کشــورهای مصــر، 
تونــس، عــراق، ترکیــه و شــهرهای تهــران و 

قــم خریــداری شــد و برخــی از ایــن کتــاب هــا 
ــتند. ــی هس ــیار قدیم بس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت ایــن کتابخانــه 
بــه نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی اســتان زنجــان 
ســپرده شــده اســت، افــزود: در ابتــدای کار 12 
هــزار جلــد کتــاب از ســوی حســینیه اعظــم 
زنجــان بــه کتابخانــه ســید الشــهدای حســینیه 
و  از آن مدیریــت  پــس  و  اهــداء شــد  اعظــم 
تجهیــز کتابخانــه در اختیــار نهــاد کتابخانــه 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی اس ــای عموم ه
ــه  ــاد کتابخان ــرکل نه ــراغ مدی ــه س ــه ب در ادام
هــای عمومــی اســتان رفتیــم تــا عــالوه بــر 
ــه  ــت کتابخان ــتر از وضعی ــات بیش ــب اطالع کس
از  زنجــان  اعظــم  حســینیه  سیدالشــهدای 
ــن نهــاد در بخــش امــام  ــا فعالیــت ای نزدیــک ب

حســین شناســی جویــا شــویم.
امیرعلــی نیــک بخــش مدیــرکل نهــاد کتابخانــه 
هــای عمومــی اســتان زنجــان در ســخنانی تعداد 

کتابخانــه هــای عمومــی اســتان را 92  کتابخانــه 
عنــوان کــرد و گفــت: یــک میلیــون و 168 هــزار 
و 32 نســخه کتــاب در ایــن کتابخانــه هــا موجود 
ــن  ــال ای ــو فع ــر عض ــزار و 496 نف ــت و 71 ه اس

کتابخانــه هــا هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از 92  کتابخانــه عمومــی 
ــادی و 17  ــورت نه ــه ص ــه ب ــتان 75  کتابخان اس
کتابخانــه به صــورت مشــارکتی اداره می شــود، 
ادامــه داد: اعضــای فعــال افــرادی هســتند کــه 
دارای کارت عضویــت هســتند و از کتــاب هــای 

کتابخانــه اســتفاده مــی کننــد.
ایــن مقــام مســوول بــه کتابخانــه عمومــی 
ســید الشــهدای حســینیه اعظــم زنجــان هــم 
ــال  ــه در س ــن کتابخان ــت: ای ــرد و گف ــاره ک اش
89 افتتــاح شــد و در حــال حاضــر 27 هــزار و 
651 نســخه کتــاب در قفســه هــای آن موجــود 
ــن  ــو ای ــم عض ــر ه ــزار و 38 نف ــک ه ــت و ی اس
کتابخانــه کــه از ایــن تعــداد 409 نفــر بــرادران 

ــتند. ــران هس ــر خواه و 29 نف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۶ هــزار جلــد کتــاب در 
بخــش امــام حســین شناســی موجــود اســت 
ــخه در  ــزار و 423 نس ــک ه ــداد ی ــن تع و از ای
خاطرنشــان  اســت،  شــده  ثبــت  سیســتم 
کــرد: 42 عنــوان نشــریه و 158 عنــوان منابــع 
دیــداری و شــنیداری و 2 هــزار 651 نســخه در 

ــود دارد. ــه وج ــن کتابخان ــودک ای ــش ک بخ
هــای  کتابخانــه  نهــاد  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــان ب ــتان زنج ــی اس عموم
ــه  ــه ایــن کتابخان ــه ب 2 هــزار و 270 نفــر ماهان
9 ماهــه نخســت  مراجعــه مــی کننــد و در 
امســال 377 کتــاب از بخــش امــام حســین 

شناســی بــه امانــت گرفتــه شــده اســت.
* برگرفته از خبرگزاری شبستان

3

مراســم تجلیــل از خادمان 
بــا  حســینی  اربعیــن 
حضــور مســؤوالن اســتانی 

و کشــوری برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
ــن  ــم ،در ای ــنییه اعظ حس
علــی  آیــت ا...  مراســم 
ولــی  نماینــده  خاتمــی 
امــام  و  اســتان  فقیــه در 
ســردار  زنجــان،  جمعــه 

امین شــریعتی فرمانده لشــگر عاشــورا 
ســردار  مقــدس،  دفــاع  دوران  در 
ــن  ــتاد اربعی ــس س ــی رئی ــور عزت منص
حســینی اســتان زنجــان، اســدا... 
درویــش امیــری اســتاندار زنجــان، 
ســرهنگ علــی آزادی فرمانــده نیــروی 
ــح ا...  ــان، ذبی ــتان زنج ــی اس انتظام
بابایــی رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات 
ــداری و  ــرکل راه ــان، مدی ــتان زنج اس
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان، رئیس 
دیگــر  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
حضــور  زنجــان  اســتان  مســؤوالن 

داشــتند.
فعالیت هــای  اســت،  ذکــر  شــایان 

عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد 
ــانی  ــات رس ــان در خدم ــتان زنج اس
 20 از  روز   10 مــدت  بــه  زوار  بــه 
ــان  ــاری و همزم ــال ج ــاه س ــان م آب
بــا پیــاده روی اربعیــن ادامــه داشــت.
ــه 20 هــزار نفــر  ــه ب ایــن ســتاد روزان
ــن  ــاده روی اربعی ــیر پی از زوار در مس
خدمــات مختلــف ارائــه کــرده اســت.

ــه  ــوان ب ــات می ت ــن اقدام ــه ای از جمل
پخــت 375 هــزار پــرس غــذا در طــول 
10 روز توســط خادمیــن حســینیه 
 15 روزانــه  پخــت  زنجــان،  اعظــم 
توســط  لــواش  نــان  عــدد  هــزار 
ــت پزشــکان  ــی، فعالی ــان زنجان نانوای
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــر س ــت نظ تح

قالــب  در  کــه  اســتان 
تیــم پزشــکی متشــکل 
ــص  ــک متخص از دو پزش
داروســاز، یــک بهداشــت 
دنــدان  و  دهــان  کار 
کاردان  نفــر  یــک  و 
بهداشــت در ســه موکــب 
دایــر  موکــب  هفــت  از 
شــده خدمــات پزشــکی، 
بــه  درمانــی  و  دارویــی 
زائریــن ارائــه می کردنــد، اشــاره کــرد.
13 پرســتار و بهیــار نیــز خدمــات 
پزشــکی بــه زائریــن ارائــه کردنــد کــه 
فعالیــت تیــم پزشــکی در ســه موکــب 
محــل اصلــی اســکان در اداره ورزش 
و جوانــان شــهر نجــف در خیابــان 
کوفــه،  و  نجــف  بیــن  »جنســیه« 
عمــود یــک مــکان آغــاز راهپیمایــی 
نجــف بــه کربــال و موکــب شــماره 
ــن  ــی بی ــه راه ــه س ــار در حیدری چه
ــال و نجــف در محــل جــدا شــدن  کرب
ــدت  ــه م ــرز و ب ــمت م ــه س ــن ب زائری
ــه  ــاده روی ارائ ــم پی 10 روز در مراس

ــت. ــده اس ش

مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی استان زنجان برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی هیئت موسس خانه       
روابط عمومی  استان زنجان برگزار شد

مراسم گرامیداشت وفات حضرت معصومه)س( در 
حسینیه اعظم زنجان )ویژه خواهران(



حضور مردم در حماسه 9 دی  ضربه نهایی 
را به فتنه گران وارد کرد

نذری متفاوت و ماندگار
نــذر در لغــت  بــه معنــای: »آنچــه شــخص بــر 
خــود واجــب گردانــد کــه در راه خــدا بدهــد یــا 

ــاورد.« ــا بی به ج
در ایــام والدت هــا و شــهادت هــا بخصوص در 
مــاه مبــارک رمضــان و مــاه محــرم نذری هــای 
زیــادی پخــش می شــود؛ از غــذا و آش تــا شــیر 
و چــای و خرمــا  کــه اغلــب خوراکــی هســتند. 
امــا همیشــه راه هــای دیگــری هــم بــرای نــذر 
کــردن و ادای آن وجــود دارد؛ کافــی اســت بــا 
شــناخت بیشــتری نســبت بــه موضــوع نــذر و 
به طــور ویــژه فرهنــگ عاشــورا و حــس و حــال 
بــه مرحلــه  را  ایده هــای متفاوتــی  محــرم، 
ــظ  ــن حف ــه ضم ــی ک ــاند؛ نذری های ــرا رس اج
معنویــت، بــا رویکــرد فرهنگــی و بــا شــناخت 
می توانیــم  می شــود.  انجــام  نیازمندی هــا 
عهــد و پیمانمــان بــرای نذرهایمــان را طــوری 
تنظیــم کنیــم کــه منفعــت آن مانــدگار باشــد؛ 
بــرای مــا، اهالــی محــل، و فرهنگی کــه برایش 

ــم. ــینی کرده ای ــان را حس ــه و خیاب کوچ

ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــت در حس ــی اس مدت
میزبــان صنعتــکاری هســتیم کــه بــرای ادای 
ــد  ــت میکش ــه زحم ــت ک ــود روزهاس ــذر خ ن
ــه  ــر را ب ــر صف ــه ای زی ــد درج ــرمای چن و س
ــذر  ــزی را ن ــدا چی ــا در راه خ ــده ت ــان خری ج

ــت. ــود اس ــج خ ــت رن ــل دس ــه حاص ــد ک کن
به قنطار زر بخش کردن ز گنج
نباشد چو قیراطی از دسترنج

دســترنجی کــه دخیــل هــر رفــت و آمــد 
مهمانــان حضــرت اربــاب اســت. صاحــب کار 
ــه دســت او  هــم خــود اوســت؛ مــزدش نیــز ب
داده مــی شــود. صاحــب کاری کــه بیشــتر 
ــرِم  ــتر از ک ــد و بیش ــی کن ــا م ــترنج عط از دس
ــی  ــل گدای ــد. مث ــی بخش ــم م ــداران عال کرم

ــود. ــارج ش ــش خ ــاهانه از درگاه ــه ش ک
ــت  ــباهتی داش ــکار ش ــرد صنعت ــن م ــذر ای ن
ــد  ــذر ناذریــن ضریــح شــش گوشــه جدی ــه ن ب
اربــاب بــی کفــن حســین بــن علــی علیــه 
الســالم، ضریحــی کــه هــر کــس هــر چــه 
پــول،  کســی  کــرد.  نــذر  برایــش  داشــت 
پــی  دویــدن  بــرای  پیــاده  پــای  کســی  و 

دلــداده  کــه  هــا  انســان  چــه  ضریحــش. 
ضریــح کربــال ندیــده را بــا اشــک دیــده زیــارت 
کردنــد، چــه انســان هــا کــه کربالیــی شــدند و 

ماندنــد. کربالیــی 

ــم  ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــپاه  ــی س ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــان ،مع زنج
پاســداران انقــالب اســالمی گفــت: حضــور 
ــه  ــی را ب ــه نهای ــه 9 دی ضرب ــردم در حماس م

کــرد. وارد  فتنه گــران 
همایــش  در  نقــدی  محمدرضــا  ســردار 
در  دی   9 حماســه  ســالروز  گرامی داشــت 
ــم  ــه نه ــان اینک ــا بی ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
دی مــاه بــه عنــوان یــوم ا... اســت، افــزود: برخی 
می خواهنــد حــوادث و فتنــه 88 را در حــد یــک 
ــت  ــا واقعی ــد، ام ــزل دهن ــی تن ــوای انتخابات دع

ایــن چنیــن نیســت.
ــداران  ــپاه پاس ــی س ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
انقــالب اســالمی تاکیــد کــرد: بایــد بدانیــم راه 
درســت همانــی اســت کــه والیت فقیــه بــه مــا 
نشــان داده انــد و آن اقتصــاد مقاومتــی اســت و اگــر 
ــا  مــا می خواهیــم روی پــای خودمــان بایســتیم ب
وابســتگی بــه آمریــکا مشــکلی از هیچ کــس حــل 
نمی شــود. تحریم هــای فلج کننــده آمریــکا نــه 
تنهــا ملــت ایــران را فلــج نکــرده، بلکــه ســرپاتر از 
گذشــته ایســتاده ایم و ایــن راه را بایــد ادامه دهیم.
ــه  ــه ک ــه 11 نهج البالغ ــه خطب ــاره ب ــا اش ــدی ب نق
ــه  ــق و عقب ــد: »عم ــن )ع( می فرماین امیرالمومنی
لشــگر را نــگاه کنیــد«، افــزود: ایــن یــک پیــام 
تاکتیکــی و رزمــی و جنبــه دیگر آن پیــام بصیرتی و 
سیاســی اســت. ممکن اســت در ظاهر شــعارهایی 
کــه در حــوادث و فتنــه ســال 88 داده می شــد بــرای 
انتخابــات و اختــالف انتخاباتــی و تقلــب باشــد، اما 

ماهیــت اصلــی آن چیــز دیگــری بــود.
ــداران  ــپاه پاس ــی س ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
انقــالب اســالمی افــزود: بصیــرت، توانایی تحلیل 

ــوادث،  ــق ح ــدن عم ــع و دی ــی وقای ــت اصل ماهی
نــه ســطح حــوادث اســت ســطح حــوادث همــان 
اســت کــه در روز عاشــورا، کســانی کــه رزمنده های 
ــد، در  ــالم بودن ــار اس ــای پرافتخ ــی جبهه ه قدیم
مقابــل امــام حســین )ع( صــف کشــیدند کــه ایــن 
ــا  ــرت در اینج ــت و بصی ــطحی اس ــگاه س ــک ن ی

یعنــی نــگاه عمیــق بــه قضایــا داشــتن اســت.
ــام  ــد از ام ــرت را بای ــه بصی ــان اینک ــا بی ــدی ب نق
ــم  ــه پرچ ــی ک ــان زمان ــه از هم ــت ک ــل آموخ راح

مبــارزه علیــه اســتبداد ستم شــاهی را برداشــتند، 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــزود: ب ــد، اف ــه را دیدن ــق جبه عم
ــم  ــرداد 42 می بینی ــل در خ ــام راح ــخنرانی ام س
کــه همــه تیرهــای اصلــی امــام بزرگــوار بــه ســمت 
آمریــکا و اســرائیل نشــانه گرفتــه شــده بــود و شــاه 
بازیچــه ای بیــش نبــود. وقتــی کــه انقــالب پیــروز 
ــه  ــرب ب ــرق و غ ــرار در ش ــت ها و اش ــد، تروریس ش
جــان مــردم افتادند که حضــرت امام خمینــی )ره( 
فرمودنــد: »تروریســت های آمریکایی«،این یعنی 
اینکــه امــام راحــل بــه عمــق قضایــا واقــف بودنــد.
ــه  ــان داد ک ــم دی نش ــه نه ــان اینک ــا بی ــدی ب نق
مــردم بصیــرت خــود را از دســت نداده انــد، گفــت: 

ــاده  ــی س ــه 88 خیل ــی فتن ــق آمریکای ــف عم کش
ــر  ــت و ه ــاز نیس ــادی نی ــرت زی ــه بصی ــت و ب اس
کــس اطالعــات و اخبــار روز را دنبــال کنــد خواهــد 

فهمیــد کــه ماجــرا، ماجــرای انتخابــات نبــود.
وی افــزود: ماجــرای فتنــه 88 برانــدازی طراحــی 
شــده توســط آمریــکا و صهیونیســت ها بــود و از 
ایــن حــوادث رئیس جمهــور آمریــکا و نخســت وزیر 
رژیــم صهیونســیتی، نخســت وزیر انگلســتان و 

ــد. ــت کردن ــما حمای ــه رس ــت وزیر فرانس نخس
ــا اشــاره بــه اینکــه دفاع مقــدس هشــت  نقــدی ب

ماهــه در مقابــل جنگ نــرم، هماننــد دفاع مقــدس 
ــت  ــک واقعی ــخت، ی ــگ س ــاله در جن ــت س هش
انکارناپذیــر اســت، افــزود: واقعیــت ایــن اســت که 

یــک ملــت در مقابــل همــه قدرت هــا ایســتاد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی بــا بیــان اینکــه یــوم ا... 9 دی، 
یــک اعجــاز اســت، گفــت: ایســتادگی ملــت 
ایــران در برابــر همــه ابرقدرت هــا را هــم در دوران 
انقــالب و هــم در دوران دفاع مقــدس تجربــه 
کردیــم، امــا این بــار کارســتان بــود؛ چــرا کــه 
عــالوه بــر دشــمنان خارجــی، کســانی کــه در کنار 
ــم  ــا بودی ــه رو آن ه ــه دنبال ــد و همیش ــام بودن نظ

ــد. ــرار گرفتن ــمن ق ــار دش ــار در کن این ب
نقــدی بــا بیان اینکــه مــردم در جریان فتنــه 88، 
فریــب نخوردنــد و بــا بصیــرت بــه صحنــه آمدند و 
ایــن بصیرتــی بــود کــه از امــام حســین )ع( نشــات 
می گرفــت، افــزود: زمانــی کــه مــردم بــا بصیــرت 
بــه صحنه هــا و حــوادث آن روز نگریســتند، امــام 
ــران  ــت ای ــرت را در دل مل ــور بصی ــین )ع( ن حس
تابانــد و همیــن عشــق و محبــت بــه اهل بیــت )ع( 
بــود کــه ضربــه نهایــی را بــه فتنه گــران وارد کــرد.
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