
الملّخصات



فصلنامه فرهنگ زيارت
140

نظرٌة على الروايات التي قورنت فيها زيارة كربلء بالحّج والعمرة 

جواد جعفري1 
الملّخص 

زيارة مراقد األئّمة وال س�ّيما مرقد اإلمام الحس�ين )عليه السالم( تحظى بأهميٍة بالغٍة 
ف�ي ثقافة الش�يعة، فهناك الكثير م�ن الروايات التي تؤّكد عل�ى أهميتها بحيث قورنت في 
بعض هذه الروايات مع الحّج والعمرة وفّضلت عليهما بشكٍل مثيٍر للعجب؛ ولكن إساءة 
فهم دالالتها تس�فر أحيانًا عن توجيه نقٍد للش�يعة والتعّرض لهم، ومن هذا المنطلق بادر 
الباحث في هذه المقالة أّوالً إلى الحديث عن الروايات التي أّكدت على هذه األفضلية ثّم 

وّضح سّت مسائل بهدف إزالة هذه اإلساءة في الفهم. 
ذكر كاتب المقالة في بادئ مباحثة السبب في االختالف الحاصل بين مراتب الثواب 
وأوعز ذلك إلى الفرق الموجود بين معرفة كّل زائٍر والظروف المحيطة به، وفي المرحلة 
التالي�ة تطّرق إلى بي�ان الرأي القائل بأّن مقارنة الزيارة م�ع الحّج والعمرة ال تعني أفضلية 
المس�تحّب عل�ى الواج�ب، فالمقارن�ة أجري�ت بي�ن عملين مس�تحّبين، وه�ذه المقارنة 
ف�ي المس�تحّبين تّم�ت من ناحي�ة خصوصية العم�ل وليس من حي�ث العمل بح�ّد ذاته، 
فالخصوصية الهاّمة في الزيارة تعني الترويج لإلمامة وقيادة المجتمع تحت رعاية وليٍّ من 

أولياء الله تعالى وترسيخهما فيه. 
وف�ي الخت�ام نّوه على أّن ذكر الثواب العظيم للزيارة مقارنًة مع الحّج والعمرة ال يعني 
اإلعراض عن الحّج والعمرة، وإّنما يراد منه ترغيب الناس بالتواجد في األضرحة المقّدسة 

قدر المستطاع وال سّيما مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم(. 
الكلم�ات المفتاحية: زيارة اإلمام الحس�ين )عليه الس�الم(، رواي�ات الزيارة، أفضلية 

الزيارة على الحّج والعمرة، مقارنة الزيارة بالحّج والعمرة 

1.1عضو1هيئة1التدريس1في1معهد1دراسات1الحّج1والزيارة.1
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دروٌس بهيجٌة من نهضة المام الحسين )عليه السلم( لزائري الربعين 

مجتبى حيدري 
الملّخص

زيارة اإلمام الحسين )عليه السالم( في مناسبة األربعين تّم التأكيد عليها في الروايات، 
حيث أوصانا المعصومون بها، فنحن نستلهم منها دروسًا هاّمًة في حياتنا الدنيوية وسعادتنا 

األبدية، ومن جملة هذه الدروس ما يلي: 
1 ( العمل على التقّرب إلى الله تعالى لنيل السعادة الحقيقية. 

2 ( السعي لنيل ثواب اآلخرة. 
3 ( الشعور بالتكليف في أداء العمل وليس بنتيجته. 

4 ( االهتمام بأوضاع المجتمع. 
5 ( عدم التنّصل من الواجب حّتى وإن كان شاّقًا. 

6 ( عدم الخشية من عّدة األعداء وعددهم. 
7 ( عدم الخشية من قّلة عدد األنصار في طريق الحق. 

الكلمات المفتاحية: زيارة األربعين، أهمية التكليف، تكليف اإلنسان تجاه مجتمعه، 
عدم الخشية من األعداء 
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الثار العملية لألربعين الحسيني سياسيًا وثقافيًا

السّيد محمود ساماني1 
الملّخص 

اجتماع ماليين المحّبين في ذكرى أربعين اإلمام الحسين )عليه السالم( ألداء مناسك 
دينية بشكٍل جماعي، ملؤه األحاسيس الطّيبة ألجل تحقيق هدٍف معّيٍن، وله تأثيٌر ملحوٌظ 
وقابلياٌت وعوامل أساس�ية وفوائد عملية عديدة، وهذه األمور جديرٌة بالبحث والتحليل 
م�ن عّدة جوان�ب أحدها يتمحور حول اآلثار والفوائد العملية على الصعيدين السياس�ي 

واالجتماعي لهذا التجّمع المليوني. 
م�ن جمل�ة اآلث�ار العملي�ة لألربعي�ن سياس�يًا، تجّل�ي اقت�دار المس�لمين ووحدتهم 
وانس�جامهم، وأّما م�ن الناحية االجتماعية فه�ي تتمّثل في صقل هويتهم وترس�يخ روح 
الجماع�ة في أنفس�هم؛ ومن هذا المنطلق تطّرق الباحث في ه�ذه المقالة إلى اإلجابة عن 
الس�ؤال التال�ي لبيان تفاصيل الموض�وع: ما هي اآلثار العملية لزي�ارة األربعين المليونية 
على الصعيدين السياسي واالجتماعي و الثفافي؟ وقد حّلل الموضوع ضمن ثالثة محاور 
مس�تقّلة هي اآلثار العملية السياس�ية واالجتماعية والثقافية لهذه الزي�ارة المباركة وذلك 
عل�ى ض�وء آراء العلماء اإليرانيين المعاصرين، إذ ال ش�ّك في أّن معرف�ة هذه اآلثار تتيح 
لنا استكش�اف القابلية العظيمة لألربعين الحس�يني بصفته نهضًة إلهيًة ومن ثّم تعيننا على 

استثمار قابلياته بأمثل شكٍل. 
الكلم�ات المفتاحي�ة: األربعين الحس�يني، اآلث�ار العملية السياس�ية، األث�ار العملية 

االجتماعية، اآلثار العملية الثقافية 

1.1عضو1في1فرع1التأريخ1بمعهد1دراسات1الحّج1والزيارة.1
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مظاهٌر من المجتمع المهدوي في مراسيم زيارة الربعين 

حسن تركاشوند1 
الملّخص

العدي�د م�ن الروايات تضّمنت أخب�ارًا حول الخصائص الفريدة الت�ي يمتاز بها عصر 
ظه�ور اإلمام المهدي المنتظر )عجل الله فرجه( وميزات حكومته العالمية، ففي رحابها 

سوف يتحّقق الوعد اإللهي ويعيش اإلنسان في رحاب حياٍة مثاليٍة. 
ضمن مراس�يم ذكرى أربعين سّيد الشهداء اإلمام الحس�ين )عليه السالم( والتي تقام 
في هذه الس�نوات بعظمٍة ال نظير لها، تتجّلى للعيان بعض خصائص المجتمع المهدوي 
المثالي نظير عدم التعّلق باألمور الماّدية وترس�يخ روح االس�تغناء لدى اإلنسان والسعي 
إلعانة اآلخرين دون أّي مقابٍل، إلى جانب رواج أسمى مبادئ الرأفة والتالحم بين الناس، 

وتجاوز كّل عداٍء وامتعاٍض، واالهتمام بالصالة والتكاليف الدينية. 
الكلمات المفتاحية: المجتمع المهدوي، زيارة األربعين، االستغناء، الرأفة، الصالة.

1.1باحث1ومدير1فرع1الكالم1والمعارف1في1معهد1دراسات1الحّج1والزيارة.1
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الثمار الخلقية لمسيرة الربعين على ضوء الخلق الحسينية 

حافظ نجفي1 
الملّخص 

ذكرى أربعين اإلمام الحسين )عليه السالم( تعّد نقطة تحّوٍل في التأريخ اإلسالمي بعد 
واقعة عاش�وراء، ولم ينفّك الش�يعة طوال تأريخهم عن زيارة مرق�د هذا اإلمام المعصوم 
في يوم األربعين تنفيذًا لوصايا أئّمتهم، حيث يبادر غالبيتهم إلى ذلك مشيًا على األقدام. 

تطّرق الباحث في هذه المقالة إلى بيان بعض اآلثار األخالقية للمشاركة في مسيرات 
األربعين المليونية، وقد اعتمد في تدوينها على أسلوب بحٍث مكتبي، حيث ذكر في بادئ 
األم�ر بع�ض الفضائل األخالقية لإلمام الحس�ين بن علي )عليهما الس�الم(، ثّم بادر إلى 
ش�رح وتحليل مدى تأّثر المش�اركين في مس�يرات األربعين بأخالقه وفضائله وانعكاس 

ذلك في المجالين الفردي واالجتماعي. 
من النتائج التي تّم التوّصل إليها أّن س�ّيد الش�هداء )عليه الس�الم( جّراء امتالكه أسما 
الفضائل األخالقية والسلوكية، أصبح أسوًة وقدوًة لجميع دعاة الحّق والحّرية في العالم؛ 
كما أثبت أّن المش�اركين في مس�يرات األربعين المليونية يبادرون إلى ذلك بهدف العمل 

على استدامة مسيرة الكرامة الحسينية التي تدحض الظلم. 
وتجدر اإلش�ارة هنا إلى أّن الحضور في هذه المس�يرات المباركة ال يقتصر على نيل 
المشارك مكارم روحية وأجرًا أخرويًا، بل ينال على ضوئها حّظًا وافرًا من الوعي والسمو 

الخلقي على الصعيدين الفردي واالجتماعي. 
الكلمات المفتاحية: األخالق، المشي، األربعين، اإلمام الحسين )عليه السالم(. 

1.1عضور1فرع1األخالق1في1معهد1دراسات1الحّج1والزيارة.1
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نافذٌة على آداب زيارة المام الحسين )عليه السلم( وتأريخها في القرن الماضي على 
ضوء ذكريات آية الله نجفي قوتشاني 

محّمد سعيد نجاتي1 
الملّخص

دّون الباحث في مستهّل هذه المقالة مقّدمًة قصيرًة حول سيرة آية الله نجفي قوتشاني 
من زاويتين إحداهما تربويٌة واألخرى تأريخيٌة، حيث تطّرق إلى بيان ذكريات هذا العالم 

الورع في أسفاره التي قصد منها زيارة أضرحة أهل البيت )عليهم السالم(. 
سّلط الباحث الضوء على موضوع المقالة من الناحية التربوية في إطار النقاط التالية: 
نية الس�فر، االهتمام بمتاع السفر ونفقاته، اختيار رفيق السفر الالئق والمناسب، االهتمام 
بالمس�ائل األمنية، التوّقف لمّدٍة قصيرٍة في كربالء، التوّس�ل حين الزيارة، المواظبة على 

زيارة كربالء رغم كثرة المشاكل، تقديم خدماٍت للزائرين، تحّمل مشاّق الطريق. 
وأّما من الناحية التأريخية فقد تمحور البحث ضمن النقاط التالية: الطرق التي يسلكها 
الزائرون من أصفهان إلى كربالء، الطريق بين النجف وكربالء، التداول المالي واالنتعاش 
االقتص�ادي إثر ترّدد الط�الب، اإلمكانيات الموجودة في طريق زيارة العتبات المقّدس�ة 
والمناطق المأهولة بالسكان، مشاّق السفر إلى العتبات المقّدسة، مشاكل الطريق؛ إضافًة 

إلى نقاط أخرى. 
الكلم�ات المفتاحي�ة: زي�ارة األربعين، آية الله نجفي قوتش�اني، مس�يرات األربعين، 

ذكريات الزيارة .

 nejati13@chmail.ir1.1.1عضو1فرع1التأريخ1والسيرة1في1معهد1دراسات1الحّج1والزيارة
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آية الله السّيد مصطفى الخميني، فقيٌه جامٌع للشرائط وحاضٌر في مسيرة الربعين 

عبد الرحيم أبا ذري 
الملّخص

آية الله السّيد مصطفى الخميني نجل اإلمام روح الله الخميني )ره(، هو أحد العلماء 
البارزين في حوزتي قم والنجف العلميتين، وقد امتازت شخصيته بميزاٍت عديدٍة لدرجٍة 
تصل إلى التضاّد أحيانًا األمر الذي رفع من شأنه وجعله إنسانًا ال نظير له بحيث فاق جميع 
أقرانه وزمالئه في الدراس�ة؛ فهو إلى جانب الدراس�ة والبحث العلمي كان له نش�اٌط بارٌز 
ف�ي النهضة اإلس�المية التي اجتاحت جميع أرج�اء إيران بقيادة وال�ده، حيث كان ينوب 
عن�ه أحيان�ًا في الظروف الصعبة؛ لذا ص�دق اإلمام الخميني )ره( حينما ق�ال عنه إّنه أمل 
اإلس�الم. وحّتى وفاته كانت عظيمًة، فقد تجّرع كأس الش�هادة بلطف الله تعالى وفضله 

بحيث أصبحت الثورة بهذه الحادثة في منعطٍف مصيري أّدى إلى انتصارها فيما بعد. 
تطّرق الباحث في هذه المقالة إلى بيان أبرز المعالم العلمية واألخالقية لهذه الشخصية 
اإلس�المية، وإلى جانب ذلك أشار إلى مشاركته الدائبة في مسيرات ذكرى أربعين اإلمام 

الحسين )عليه السالم(. 
الكلم�ات المفتاحي�ه: الس�ّيد مصطف�ى الخمين�ي، الفقيه الجامع للش�رائط، مس�يرة 

األربعين.
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Ayatollah Haj Mostafa Khomeini; Comprehensive Jurist 
and Participant in the Arba‘īn Walk

Abstract
Ayatollah Haj Mostafa Khomeini, the educated son of Imam Khomeini 

is considered one of the scientific and prominent figures of the 
Islamic Seminaries of Qom and Najaf who had a multifaceted 
personality and sometimes conflicting characteristics, such that these 
prominent characteristics gave him an extremely valuable and unique 
status which made him excellent compared to his peers and fellow 
clerics. Along with studying and engaging in scientific discussion, 
he had a committed presence in the Islamic movement of Iran under 
the leadership of his father. Sometimes he would fill the void of his 
father and truly he was the hope for the future of Islam as stated 
by Imam Khomeini, such that his martyrdomesque demise became 
one of the hidden favors of Allah, put the revolution in a landmark 
stage, and ensured its victory. This study, in addition to dealing with 
his scientific and moral personality, deals with Ayatollah Mostafa 
Khomeini’s regular participation in walks done during the days of 
the ziyārah of Imam Ḥusayn (‘a).

Keywords: Haj Mostafa Khomeini, comprehensive jurist, Karbala walk
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An Approach to the Rites and History of the Ziyārah 
of Imam Ḥusayn (‘a) in the Past Century Based on the 

Memories of Ayatollah Najafi Quchani

Mohammad Saeed Nejati1

Abstract
After a short introduction on the life of Ayatollah Najafi Quchani, this 

study explores the reports on the ziyārah pilgrimages of Ayatollah 
Najafi Quchani, which were on foot, based on two educational and 
historical approaches. Based on the educational approach, things such 
as the intention of the journey, paying attention to the provision and 
expenditures of the journey, choosing an appropriate fellow traveler 
who is of the same status, attention to security measures, having 
a short stop at Karbala, invocations related to ziyārah, showing 
endurance while performing ziyārah in Karbala in the face of many 
difficulties, serving fellow pilgrims, and patience before difficulties 
along the path will be explored. Based on the historical approach, 
things such as ziyārah routes from Isfahan to Karbala, and in Iraq 
from Karbala to Najaf, financial cycle and economic boom arising 
from commuting of clerics, the facilities and advancement of the 
routes for ziyārah of the holy sites, the difficulties of traveling to the 
holy sites, the difficulties of journey, and the like will be studied.  

Keywords: ziyārah of Arba‘īn, Ayatollah Najafi Quchani, Arba‘īn 
walk, memories of ziyārah. 

1. Member of the department of history and biography of the Institute of Hajj 
and Ziyarah. Nejati13@chmail.ir
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Moral Achievements of the Arba‘īn Walk

Hafez Najafi1

Abstract
The Arba‘īn of Imam Ḥusayn (‘a) is a turning point in the history of 

Islam after the event of ‘Āshūrā. The advice of the Imams has caused 
Shiites throughout history to embark on the ziyārah of Imam Ḥusayn 
(‘a) on this day which has almost always been travel by foot. In this 
study, some of the moral effects of partaking in the Arba‘īn walk will 
be explored.

This study has used the bibliographic method in which first some of 
the moral virtues of Imam Ḥusayn (‘a) are mentioned and then the 
influence Imam Ḥusayn (‘a), the exemplar of morality and virtue, 
has had on the walkers of Arba‘īn both socially and individually has 
been studied.

In this study, it is clarified that Imam Ḥusayn (‘a) is the role model for 
all seekers of truth and freedom in the world due to having the highest 
levels of moral and behavioral virtues. Participation in Arba‘īn walk 
is extremely effective in raising awareness and reforming social 
and individual morality apart from the spiritual achievements and 
otherworldly reward.

Keywords: morality, walk, Arba‘īn, Imam Ḥusayn (‘a).

1. Member of the department of ethics and secrets of the Institute of Hajj and 
ZIyarah.
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Manifestations of the Mahdawī Community in the Rituals 
of Ziyārah of Arba‘īn

Hassan Torkashvand1

Abstract
In numerous narrations, unique and exceptional characteristics have 

been stated about the age of the reappearance and worldwide 
government of Imam Mahdī (‘a) in which Allah’s promise will be 
fulfilled and the ideal and Divine way of life for mankind will be 
realized. In the rituals of the ziyārah of Arba‘īn of the Doyen of 
Martyrs Imam Ḥusayn (‘a) which in the recent years have been taking 
place with an indescribable glory, some of the characteristics of that 
ideal community are manifested; characteristics such as detachment 
from materiality, reinforcement of the spirit of contentedness and 
needlessness in human beings, assisting one another without any 
expectation, spreading kindness and sympathy, effacement of enmity 
and hatred, and paying heed to prayer and fulfillment of one’s duty.

     Keywords: Mahdawī community, ziyārah of Arba‘īn, contentedness, 
kindness, prayer.

1. Researcher and director of the department of theology and gnosis of the 
Institute of Hajj and Ziyarah.
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The Socio-political Functions of Arba‘īn of Imam Ḥusayn 
(‘a)

Seyyed Mahmoud Samani1

Abstract
The million people walk marking Arba‘īn of Imam Ḥusayn (‘a) as one 

of the religious rites which is held in congregation and accompanied 
by intense emotions while also having a goal in mind, has different 
roles, capacities, components, and functions. It can be analyzed from 
different angles. One of these angles is the issue of the socio-political 
roles and functions of Arba‘īn. Giving power, unity, and solidarity 
are one of the political functions, and giving a sense of identity and 
strengthening the collective spirit are among the social functions 
of Arba‘īn. The current study has been written with the following 
question in mind: What are the socio-political functions of Arba‘īn? 
It aims to answer this question from the three political, social, and 
cultural perspectives as stated by contemporary Iranian thinkers. 
Recognizing these functions enables the reader to become familiar 
with the enormous capacity of Arba‘īn as a Divine movement, and it 
will result in making good use of it.

     Keywords: Arba‘īn, political function, social function, cultural 
function.

1. Member of the history department of the Institute of Hajj and Ziyarah. 
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Prosperity-bringing Lessons of the Uprising of Imam 
Ḥusayn (‘a) for Pilgrims of Arba‘īn

Mojtaba Heydari
Abstract
The ziyārah of Arba‘īn (i.e. 40 days after martyrdom of Imam Ḥusayn) 

has been very much advised in narrations handed down to us from the 
Infallibles (‘a). In addition, ziyārah of Imam Ḥusayn (‘a) can contain 
important lessons for the life of human beings and their everlasting 
prosperity. On this basis, some of the lessons of the ziyārah of Imam 
Ḥusayn (‘a) on the day of Arba‘īn can be as follows:

1. Movement toward proximity to Allah and true prosperity; 
2. Performing deeds for the hereafter; 
3. Our being assigned to perform our duty and to worry about its 

outcomes; 
4. Not being indifferent about the conditions of society; 
5. Not shirking duty on account of its difficulty; 
6. Not fearing people and the machinations of enemies; 
7. Not worrying about being a small minority in treading the true path.
Keywords: ziyārah of Arba‘īn; importance of duty, duty toward society, 

not fearing the enemies.
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present more than ever in the shrines of the Imams (‘a), especially 
Imam Ḥusayn (‘a).

Keywords: ziyārah of Imam Ḥusayn (‘a), narrations on ziyārah, 
superiority of ziyārah over hajj and ‘umrah, comparing ziyārah to 
hajj and ‘umrah.
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Reflection on Narrations Which Compare Ziyārah of 
Karbala With Hajj and ‘Umrah

Javad Jafari1

Abstract
Visiting and honoring the holy tombs of the Imams, especially Imam 

Ḥusayn (‘a) has a very significant status in Shia culture. Many 
narrations have expounded on the importance of ziyārah. In some 
of these narrations, the ziyārah of the Imams specifically Imam 
Ḥusayn  (‘a) have been compared to hajj and ‘umrah and it is said to 
have a remarkable superiority over hajj and ‘umrah. Misunderstanding 
these narrations has sometimes been the source of criticism and 
insult to the Shia. Therefore, the current study first mentions some 
of the narrations which make reference to this superiority, and then 
by stating six reflective points, the effort has been made to correct 
this misunderstanding. First, the reason for the difference in the 
levels of reward in proportion to the difference in understanding of 
the pilgrim and his prevailing conditions have been explained. Next, 
it said that the comparison between ziyārah and hajj and ‘umrah 
does not mean a recommended act is superior to an obligatory act 
and that the comparison is made between two recommended acts. 
Likewise, in comparing two recommended acts, the issue is about 
the benefit of the act, not the act itself. The important benefit which 
exists in ziyārah is indeed promotion and strengthening of imamate 
and leadership of society at the hands of Allah’s vicegerent. Lastly, it 
is noted that imparting information about the wonderful rewards of 
ziyārah in comparison to hajj and ‘umrah is not meant to turn people 
away from hajj and ‘umrah, but rather it is to encourage them to be 

1. Faculty member of the Institute of Hajj and Ziyarah.
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