
 
 
ن حسینن  منشور اخالق  راهپیمایی اربعي 

 
و  ن  اربعی  معرفت  با  حسینن    زیارت  ن  اربعی  بزرگ  حماسه  و  شكوهمند  فراهم کردن  راهپیمایی  و 

یت؛ در گرو   ائط، حدود و ثغور رعایت شایستهمقدمات ظهور مصلح جهاین و منجی بشر   ی آداب و شر
ن حسینن آن است و از آن به منشور اخالق   ن یاد یم راهپیمایی اربعی   شود. راهپیمایی اربعی 

 
همواره شعائر دین با افراط یا تفریط، تند روی یا کوتایه، آسیب دیده و به انحراف کشیده شده 

با شکوه حج،  است، همواره واقعه غدیر، واقعه مباهله، عید سع ید فطر، عید سعید قربان، مراسم 
ن حسینن و یا نماز جماعت یا نماز جمعه، و ... و با  عزاداری سید و ساالر شهیدان، در راهپیمایی اربعی 

ائط آسیب دیده است. در طول تاری    خ همواره افرادی بوده اند که خواسته یا عدم رعایت آداب و شر
فکری یا تحجر جاهالنه؛ زمینه سوء استفاده بدخواهان را  یا با روشنها  ناخواسته با کوتایه یا تندروی

 اند. های آنان باز کردهباز کرده و بهانه به دست دشمن داده و راه را برای اجرای نقشه
 

ن حسینن برای این که حرکت عظیم و با شکوه  ن حسینن از هرگونه آفت و    زائر اربعی  راهپیمایی اربعی 
ائط، حدود و ثغور آسیب حفظ شود آداب و   راهپیمایی را به شدت رعایت کرده و بر شكوه و عظمت    شر

 افزاید. آن یم
 

ن حسینن حاوی   کت کنندگان در راهپیمایی اربعی  ، تربین  شر ائط، حدود و منشور اخالق  آداب و شر
ن است که به برخن از آن اشاره یم ثغور   شود: راهپیمایی اربعی 

 
 
 
ن حسینن راهپیمایی  منشور اخالق  اربعي 

 
الم . 1 یه السَّ

َ
ل
َ
ن ع   تحقق اهداف و فلسفه قیام امام حسي 

ن حسینن در طول ، به اهداف و فلسفه قیام سید و ساالر شهیدان    زائر اربعی  ن حسینن راهپیمایی اربعی 
الم توجه داشته و با رفتار، کردار و گفتار شایسته؛ نهایت تالش خود را   یه السَّ

َ
َعل ن  ت امام حسی  حضن

د. قق آن اهداف بکار یمبرای تح  گی 
 
 راهپیمایی   حفظ شکوه و عظمت . 2

ن حسینن با انجام اعمال مستند و مأثور، رعایت دقیق و صحیح احکام، آداب سفر، آداب  زائر اربعی 
؛ جایگاه لت ایراین ن ن حسینن که متعلق به جهان اسالم    زیارت، رعایت شأن زائر، رعایت مین راهپیمایی اربعی 

ن از رفتارهای بدعتکند و بر شکوه و عظمت آن یمیماست را حفظ   ، اعمال بدون  افزاید و با پرهی  ن آمی 
حرکات دونسند،   ، خراقن رفتارهای  تفرییط،  و  افرایط  تفرقههای  اختالفشأن،   ، ن و آمی  افكنانه 

استفاده  تعصب سوء  و  دشمن  دست  به  دادن  بهانه  از  و  اسالم  وهن  و  شیعه  طعن  از  قومی؛  های 
ی یمبدخواها  ن حسینن که متعلق به جهان اسالم است را با عظمت و    کند و ن جلوگی  راهپیمایی اربعی 

 نماید. شکوه، از هرگونه آسیب و آفت حفظ یم
 

لت   . 3 ن  حفظ شأن و منن
ن حسینن در تعامل با زائران بزرگوار به ؛ در گفتار، رفتار و برخورد؛   زائر اربعی  ایراین ویژه زائران غی 

الق  عمل کرده و از هر نوع رفتار خالف شأن، خالف ادب و خالف اخالق به شدت شایسته، وزین و اخ



ن یم است  پرهی  انتخاب کرده  رایه که  ارزش  و  ن حسینن  اربعی  راهپیمایی  ارزش  ارزش خود،  بر  و  نماید 
 افزاید. یم

 
 توجه به واجبات   . 4

ن حسینن با اهتمام به واجبات؛ شور حسینن را به شعور حسینن تب کند و از هر  دیل یمزائر اربعی 
، به واجبات یی  ن حسینن به بزند یا سبب تروی    ج مکروهات  عمیل که در راهپیمایی اربعی  توجیه شود یا ضن
ن یم توجیه  نماید. توجه بیش از حد به مستحبات و یی شود یا مقدمه ارتکاب حرام گردد؛ به شدت پرهی 

 های رائج این گونه مراسمات است. به واجبات ییک از آسیب
 

 برادری و اخوت  . 5
آیه   به  توجه  با  حسینن  ن  اربعی  تقاکم  زائر 

َ
أ  ِ

ه
اَّلل  

َ
ِعند کَرَمکم 

َ
أ  
َّ
و ِإن دانسته  تقوا  را  برتری  مالک 

، نادیده گرفته و با رفتار شایسته، فرهنگ برادری  تفاوت ن حسینن  را در راهپیمایی اربعی 
های نژادی و ملّین 

وری ن ملت عراق و دیگر ملتترین موضوع جهان اسال و اخوت اسالیم که ضن ش  م است را بی  ها گسی 
 دهد. یم
 
ن  . 6  غنیمت شمردن فرصت اربعي 

ن حسینن با ارتباط معنوى با خالق هسن  و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم زائر اربعی 
، تمام توجه خود را در تقویت باورهاى دینن و بهره ن حسینن ى بردارى   السالم؛ در راهپیمایی اربعی  حداکیر

ن و استفاده کامل از این فرصت به وجود آمده، بکار یم د و از هرگونه فعالیت  از مراسم معنوی اربعی  گی 
ن های یی مناقن معنویت از قبیل شب نشینن و گعده  یم کند. محتوا پرهی 

 
 سعه صدر  . 7

ن حسینن   کار، حساسیت موقعیت   زائر اربعی 
ی

ایط، سنگینن موضوع، پیچیدگ و   با درک درست شر
، با سعه صدر و بردبارى، در طول سفر سخن   ن حسینن ها و کمبودها را تحمل  عظمت راهپیمایی اربعی 

د یمکرده و از یی  ن  نماید. تایی و گالیه پرهی 
 

 گزاری سپاس . 8
ن کمبودها و نواقص، از همه کساین  ن حسینن با نادیده گرفی  نحوى به زائران سید و   که به  زائر اربعی 

ت  شهیدان حضن ،    ساالر  حسینن ن  اربعی  راهپیمایی  در  عاشقانه،  و  خالصانه  الم 
السَّ یه 

َ
َعل ن  حسی  امام 

 نماید. گزاران قدرداین یمگزاری کرده و از همه خدمتکنند، سپاسخدمت یم
 
 ایثار و فداکاری  . 9

با   یاران  الم و  یه السَّ
َ
َعل ن  ت امام حسی  با تأىس به سید و ساالر شهیدان حضن ن حسینن  زائر اربعی 

ن دیگران در صف هاى توزی    ع غذا، در سوار شدن بر هاى نماز جماعت، در صفوفایش؛ با مقدم داشی 
احت؛ جلوهوسایل نقلیه و در انتخاب مکان ری را در راهپیمایی  هاى ایثار و فداکاهاى عبادت، زیارت، اسی 
، به نمایش یم ن حسینن  گذارد. اربعی 

 
 اظهار محبت و عالقه .10

ن حسینن عالقه و محبت خود را نسبت به ملت عراق اظهار داشته و با تألیف قلوب به  زائر اربعی 
؛ معنا و مفهوم واال یم حرمن  به ملت عراق و از هرگونه حرکت  بخشد و از هرگونه یی این حرکت ارزىسر



 که صدام ملعون  نسنجی
ی

ده و گفتار رنجش آور مانند عنوان »جنگ عراق و ایران« بجای عنوان »جنیک
ن   به بزند و به شکوه و عظمت راهپیمایی اربعی  ن دو ملت ضن بر دو ملت تحمیل کرد« که به صمیمیت بی 

ن یم ، آسیب برساند؛ پرهی   نماید. حسینن
 
 عشق به خدمت  .11

ن حسینن با خدمت به زائران   خواهان؛ عشق و عالقه خود را به سید و کمک و یاری توانزائر اربعی 
نشان یم الم  السَّ یه 

َ
َعل ن  امام حسی  ت  شهیدان حضن ساالر  ن حسینن  و  اربعی  راهپیمایی  شور  بر  و  دهد 

 افزاید. یم
 
ام به آداب و رسوم مردم عراق  .12  احن 

ن حسینن با توجه به تفاوت   ملت ایران و عراق، به آدازائر اربعی 
ی

ب و رسوم ملت عراق های فرهنیک
ن یم بان پرهی  ن ام گذاشته و از تحمیل آداب و رسوم خود بر می 

، احی  ن حسینن  کند. در راهپیمایی اربعی 
  

ن از ارساف و زیاده .13  ها  ها و آشامیدین   روى در خوردین   پرهن 
مهمان و  ایثار  حسینن  ن  اربعی  انواع    زائر  با  عراق که  مردم  سخاوتمندانه  و  خوردین نوازى  ها 

 پذیرایی یمآشامیدین 
ن کنند را با استفاده مناسب از  ها، با اشتیاق و گاه با اضار و التماس از زائران اربعی 

ن یم ، به شدت پرهی  ن حسینن  نماید. امکانات، پاسخ داده و از هر نوع اشاف در راهپیمایی اربعی 
 
 رعایت بهداشت و نظافت فردى، اجتمایع و محییط .14

ن  اربعی  بر اساس آموزهزائر  را   حسینن  اموین  پی  بهداشت فردى و اجتمایع، محییط و   ، دینن های 
آن سفارش یم رعایت  به  ن  نی  را  دیگران  و  و محدودیت  رعایت کرده  ت جمعیت  به کیر توجه  با  و  کند 

ن حسینن شود   امون در راهپیمایی اربعی   محیط پی 
ی

؛ از هرگونه اقدایم که موجب آلودگ خدمات بهداشن 
ن   کند. یم پرهی 

 
 رعایت قانون  .15

و  قانون  رعایت  و  ام گذاشته  احی  قانون  به   ، حسینن ن  اربعی  راهپیمایی  در   
حسینن ن  اربعی  زائر 

 کند. های ایمنن و امنین  را بر خود الزم دانسته و خود و دیگران را از دردشهای ناخواسته حفظ یمتوصیه
 


