
حسینینیاربعیشناسمأخذ

ها)نامهها و مجالت و پایان(اربعین پژوهش در کتاب

یاباذر نصراصفهان
(پژوهشکده حج و زیارت)

مقدمه
در فرهنگ شیعی جایگاه بسیار واال و ارزشمندی دارد چون یک بار دیگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در این اربعین امام حسین(علیه السالم)

نوعی نقطه عطفی در تاریخ اسالم و تشیع گردیده است.روز زنده شده و به

کید و سفارش شده و در مناسبت۴۰واژه اربعین مبنای فرهنگی نیز دارد یعنی در فرهنگ اسالمی بر عدد  های مختلف بر آن تکیه شده، بسیار تأ

ز جمله مواردی است که اهمیت عدد چهل را در فرهنگ ها زیارت اربعین امام حسین(علیه السالم) است، و نیز استحباب این زیارت ایکی از آن

رساند. دو مناسبت در این روز وجود دارد، یکی آمدن جابر بن عبدالّله انصاری برای زیارت امام حسین(علیه السالم) از اسالمی و معارف شیعی می

سالم)در این روز به کربال و دیگری تعلیم حدیثی از امام هجری و بنابر مشهور، رسیدن اهل بیت(علیهم ال۶۱مدینه به کربال در بیستم صفر سال 

صادق(علیه السالم) به صفوان بن مهران جمال، برای زیارت امام حسین(علیه السالم) در روز اربعین است. 

درباره اربعین و زیارت ایم تمامی آثاری کهشناسی تالش کردهاین نوشتار گزارشی از تألیفات پژوهشگران درباره این موضوع است. در این مأخذ

اند، معرفی شوند. البته منتشر شدهقمری) ۱۴۳۷(اربعین ۱۳۹۵تا آبان ماه ) و یا پایان نامه و همایشهااربعین به صورت کتاب، مقاله (مقاالت مجالت

شناسی آثار بسنده کرده است.این گزارش تنها به ذکر اطالعات مأخذ
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به کوشش مرکز .۱۳۹۴و ۱۳۹۳ی ناجا در اربعین سالهای های ویژهی بر حضور یگانیاری در اربعین حسینی: شرحمردم.۶۵

.۱۳۹۵،یاس نبی،تبریز، با مساعدت حسن کرمی،ی ناجاهای ویژهتحقیقات کاربردی فرماندهی یگان

،مهربانیارکتاب،تهران، ممقدعباسو فریدصناعیرضاعلی.روی زائران اربعین حسینییادهپراهنمایمسیر راه بهشت: .۶۶

ص.۱۶۰، ۱۳۹۵

ص.۶۱، ۱۳۹۳قادیکالئی، تهران، تیرگان، . مهدی تقوی۹۲مسیر عاشقی: نجف تا کربال اربعین .۶۷

بی جا، بی نا.دان، یب الجر یة معصومة حبیالمالن.یوم االربعین (ع) یمصائب الحس.۶۸

ص.۱۷۰، ۱۳۷۹االر، ز، سیر ب، تیراقود بصقم.نیعربا اال تربکهع)، از واق(عبنیزرتضحبائصم.۶۹

، ۱۳۹۵سیب صادق، ،تهران، اکبر میرزاآقایی (خوانساری)علی.من ویزا ندارم: روایتی کوتاه از راهپیمایی اربعین حسینی (ع).۷۰

ص.۱۸۵

سازمان تبلیغات اسالمی،،تهران، ان امیریناصر شکری.منزل به منزل تا بهشت: ویژه نامه اربعین ابا عبدالله الحسین(ع)....۷۱

ص.۳۰، ۱۳۹۵الملل، شرکت چاپ و نشر بین



ن، تهران، یشمس الدیص و نگارش مهدیه الله جعفر سبحانی, تلخیمقدمه آ.ییطباطبایه الله قاضین در کربال. آین اربعینخست.۷۲

ص.۷۱، ۱۳۷۵ائمه جمعه، یتگذاریاسیسیشورا

ص.۸۴، ۱۳۹۳مهدی نیلی پور، اصفهان، مرغ سلیمان، .ه زیارت اربعین با پای پیادههشتاد هزار متر عشق: سفرنام.۷۳

ص.۲۶۴، ۱۳۹۴انتشارات طلیعه ظهور، ،تهران، اله خواصحبیب.ای از زندگی آرمانی شیعههمایش اربعین جلوه.۷۴

یاههامرنبیزاررگاد بت، سیالماساتغیلبتانازم] سیرا، [بیدانمهیربنقهلالتمشح).نیعا اربورا تاش) (از ع(عیلعا آلبراهمه.۷۵

ص.۱۴۵، ۱۳۷۹ر، یبرکی، امرانه)، ت(عیلعنینوممرالیامرتضحالسیغیلبت-یگنرهف

ص.۹۶، ۱۳۹۴انتشارات زاگرو، ،ایالم، اله محمودیانبیبح. )حسینیناربعیزائرانراهنمای(همراه با زائران اربعین حسینی: .۷۶

دهسرخی؛ . سیدمحمود هاشمیرویهای مسیر پیادههای معنوی سفر اربعین همراه با تجربههمراه من با اربعین: ره توشه.۷۷

ص.۱۳۹۴،۱۲۰، مجری طرح موسسه فرهنگی قرآن و عترت '' ندای کالم هادی ''، اصفهان: آشیانه برتر

و ی؛ گردآوریاتیحی، علیداحسان باقریعکس سن.یچه دوربیاز درینین حسیاربعیونیلیمیروادهیالعالم: پا اهلی.۷۸

ص.۱۰۸، ۱۳۹۱، یان معنو یزاده.، تهران، بمتن محمد کرمیسیبازنو 

ص.۱۵۱، ۱۳۹۴، بادمهر،نیا، بوشهر. خجسته طاهرییک عاشورا، دو اربعین.۷۹

یزبان عرب:2- الف

ص.۳۵۰، ۱۳۷۹، ه، انتشارات اسوهیر ی، سازمان اوقاف و امور خرانه، تاباربهبروفعمیراقد اشمحم.ةینیسحالنیعاالرب.۸۰

ص.۱۵۱ق.، ۱۴۳۱، یضاء؛ تهران، مکتب وحیروت، دار المحجة البی، بیطهرانینیمحمد محسن حساالربعین فی التراث الشیعی..۸۱

ص.    ۲۳م.، ۲۰۰۹، بغداد، یالبلداویعدنان عبدالنباالمام الحسین علیه السالم فی وجدان االسالم.اربعینیة.۸۲

ص.۲۹۵-روت، دار الوالء، م. ی، بیحسن البدوالخبر الیقین فی رجوع السبایا لزیارة االربعین : تاریخیا و فقهیا..۸۳

ص.۳۰ق.، ۱۴۳۱ة المقدسة، یبال، العتبة العباسخ طه، کریالشیهادخطوات المتقین فی ثمار زیارة االربعین..۸۴

ص.۱۵۰، .۱۳۸۹= ق.۱۴۳۱، غ و ارشادیتبلی، قم، موسسه اسالمیعادل علو االربعین.العارفین فی زیارة ریاض .۸۵

ص.۷۰ق.، ۱۴۲۲روت، امجاد، یکمال زهر، بزیارة االربعین: دراسة موضوعیة فی اثبات مشروعیتها..۸۶

ص.۲۸۰ق.، ۱۴۳۷، . محمدعبدالرضاهادی الساعدی، قم، باقیاتو آفاق..االربعین دالالت ةزیار.۸۷

م.۲۰۱۳حاء؛ یروت، الفید حسون البطاط، بیالسشرح زیاة االربعین لالمام الحسین (علیه السالم)..۸۸

، ۱۳۹۳، تفسیرالقمی، قم، موسسه دارالالغروییگانه. محمدعلی النورائی االربعینالسالم یومالحسین علیهاالمامفضل زیارة.۸۹

ص.۷۲



عدنان المقدسة.العقائدی والفکر لزیارةالعتباتالبعد- ۱التالیة: العناوین: یتناول هذا الکراس االربعین زیارة الفلسفة .۹۰

ص.۴۸، ۱۳۹۲، ، قم، بزم قلمیساعد

ة ین،  العتبة الکاظمیکاظم.۱۴۳۱ه-۱۴۳۰الکاظمیة المقدسة و احیاء ذکری اربعینیة االمام الحسین علیه السالم لعامی ه.۹۱

ص.۷۹ق.، ۱۴۳۱المقدسة، 

ص.۱۳۹ق.، ۱۳۸۳نا، یعسگر، اصفهان، بینورالله ذاکر قاضمجالس االربعین فی مصیبة راس الحسین (ع)..۹۲

ق.۱۴۳۴ة، یة والثقافیة المقدسة، قسم الشؤون الفکر ین،  کربال، العتبة العباسیمجموعة مؤلفمجلة صدی االربعین..۹۳

، ۱۳۷۳، یرضالفیر ش، قم، الیفیر شود المحمر السبایا ویوم االربعین ویلیه اربعین الحسین فی االدب القریض والشعبی.مسی.۹۴

ص.۱۷۶ق.، ۱۴۲۸، ات، مکتبه فدکیص.؛ قم، باق۶۴

م.۲۰۱۲ة، یالشؤون الفکر قسم -ة المقدسة ین الخباز، کربالء المقدسة، العتبة العباسیحسیعلمسیرة االربعین الحسینیة..۹۵

ص.۱۲۳م.، ۲۰۱۴، بابل، دار الصادق، یعبد مناف عبد محمود الخفاجالمسیرة الملیونیة فی زیارة االربعین..۹۶

رزا یمالیظمعالهلالهیآعرجمالهاحم، سدهیهشالهقیدص، دارالم، قیرانحبالیفیر غود المحم.المسالهیلعنیسحالاماالمیالیشمال.۹۷

ص.۳۲.، ق۱۴۲۵، یزیر بتواد الج

م.۲۰۱۳. ین، کربالء المقدسة، مکتبة العالمة ابن فهد الحلیتاج الدیخ مهدیالشمن آداب زیارة االربعین..۹۸

ص.۲۴۸، ق.۱۴۲۶، ن، قم، داراالنصاریالدتاجیمهداالربعین.النور المبین فی شرح زیاره.۹۹

لقاء «المللی دومین همایش بینجلد. (این کتاب مجموعه مقاالت ۳، ۱۳۹۵. قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، والله متم نوره.۱۰۰

است)در کربالی معلی» الحسین

ص.۴۰ق.، ۱۳۷۷المقرم، نجف، مطبعة القضاء، یعبدالرزاق الموسو السالم.یوم االربعین عند الحسین علیه.۱۰۱

قاالتم- ب
: زبان فارسی1-ب

.۱۳-۱۲، صص ۱۳۹۵، آبان ۱۳۱، ش های سبزجاده».ن بخوانند و بدانندیلومتر در راه بهشت؛ مسافران اربعیک۸۰«.۱۰۲

.۲۰- ۱۷صص،۱۳۹۴ی، د۱۱۶خیمه ، ش ، مهدي مهرپویان». هزار متر عاشقي: گزارشي از پیاده روي امسال اربعین۸۰«.۱۰۳

.۲۹-۲۸صص،۱۳۹۴، آبان ۸۱، ش خانه خوبانضا پناهیان، . علیر »روي اربعینآداب پیاده«.۱۰۴



، تابستان ۲۰-۱۹ش ، محمدمهدي رضایيهترجم، فرج الحطاب، فرهنگ زیارت». رسوم عزاداري اربعین در عراق امروزآداب و«.۱۰۵

.۱۴۸- ۱۳۷، صص ۱۳۹۳و پاییز 

، تابستان و ۲۰-۱۹، ش فرهنگ زیارت، انيمحمدمهدي کرمهکاش فالغطاء  ترجم». قمري۱۳۴۸شناسي وقایع اربعین آسیب«.۱۰۶

.۳۱۲- ۲۹۹، صص ۱۳۹۳پاییز 

.۶۵-۶۴صص ،۱۳۹۳ست و دوم آذر ی، ب۱۶۰۷دو هفته نامه سروش، ش ». ن استیاربعیاسیام سیاتحاد مسلمانان پ«.۱۰۷

.۸۴صص ،۱، جلد عیدائرة المعارف تش.»نیاربع«.۱۰۸

.۱۸- ۱۷صص ،۱۳۹۰ی، د۱۰۸، ش انپرسمنژاد، ماهنامه ین ظفریحس.»ن (ع)ین امام حسیاربع«.۱۰۹

.۲۴صص ،۱۳۹۲ی، د۲۰۸، شماهنامه سرباز.»دگاه رهبرین از دیاربع«.۱۱۰

،۱۳۹۴، اردیبهشت ۱۱۲ش ، خیمه، زادهمنصوره مصطفي».اربعین از روي عدد: چرا راهپیمایي اربعین این قدر مهم بود؟«.۱۱۱

.۲۹-۲۸صص

.۱۷۸- ۱۷۱صص ،یخیمقاالت تار ان، ی. رسول جعفر یك گزارش اجمالی.»ه السالمین علین امام حسیاربع«.۱۱۲

.۱۶- ۷، صص ۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰- ۱۹، ش فرهنگ زیارت. احمد نبوی، »اربعین؛ امتداد عاشورا«.۱۱۳

.۷-۴صص ،۶۲، آبان ۹۶، ش ام انقالبیپ.»ینیام حسین تداوم قیاربع«.۱۱۴

.۲۹-۲۶، صص ۱۳۹۴، آبان و آذر ۴۰۶، ش مپاسدار اسالعبدالله اصفهانی، ». اربعین جوشش چشمه جاوید عاشورا«.۱۱۵

.۱۰- ۷صص ،۱۳۴۳ر ی، ت۳، ش دانشوران.»کار سپاه حق با لشگر کفر و ننگ)ین روز پی(چهلمین بن علین حسیاربع«.۱۱۶

.۱۲۳-۱۲۰، صص ۱۳۹۵، پاییز ۱۶۴جواد محدثی، اشارات ایام، ش ».اربعین حسینی«.۱۱۷

.۶۶- ۴۹صص ،۱۳۹۱زمستان ، ۱۴۹، ش اشارات، یدرضا طاهریس.»ینین حسیاربع«.۱۱۸

.۳۵-۳۰صص ،۱۳۹۰ی، د۲۳۸، ش ام زنیپ، یطه تهام.»ینین حسیاربع«.۱۱۹

.۳۵-۲۹صص ،۱۳۸۴، زمستان ۶۴، ش فرهنگ کوثر، یم محمدیمحمدابراه.»ینین حسیاربع«.۱۲۰

.۲۱- ۱۴، صص ۱۳۹۵، مهر ۴۱۶-۴۱۵اصغر طاهرزاده، پاسدار اسالم، ش ». اربعین حسیني امکان حضور در تاریخ دیگر«.۱۲۱

.۱۲۲-۱۲۱، صص ۱۳۹۴ز یی، پا۱۶۰ام ، ش یاشارات ا». شناسی اجتماعیروی از منظر رواناربعین حسینی: پیاده«.۱۲۲

.۲۹-۲۸صص ،۱۳۹۳کم آذر ی، شنبه ۱۵۶، ش یکین». ینیحسیاز تاسوعا و عاشورایریتصوینین حسیاربع«.۱۲۳

.۵- ۴ص ۱۳۹۴، آذر ۱۵۱، ش فکهمنصوره بهشتی، ، »حجي که از ما دریغ شدهاربعین حسیني؛«.۱۲۴



.۱۹۴-۱۶۹صص ، ۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰- ۱۹، ش فرهنگ زیارت، غالمرضا گلي زواره». اربعین حسیني در آثار و انظار علما«.۱۲۵

.۲صص ،۱۳۸۸، بهمن ۳۱، ش ام انقالبیپ.»هاامیها و پ؛ درسینین حسیاربع«.۱۲۶

.۱۸-۱۰، صص ۱۳۹۴، آبان و آذر ۱۹۶زواره، مبلغان، ش یگلغالمرض». ؛ شکوفه با شکوفه حماسه عاشوراینین حسیاربع«.۱۲۷

صص ،۱۳۸۵ن ی، فرورد ۷۳، ش گلبرگ معرفت، یمحمود سور».اربعین حسینی و روز زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)«.۱۲۸

۳۶-۴۰.

.۱۰۲- ۸۵ص، ص۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰-۱۹، ش فرهنگ زیارتسیدرضا تقوی دامغانی، ».اربعین در فرهنگ اسالمی«.۱۲۹

.۱۲-۹، صص ۱۳۹۵، آبان ۲۴۷زائر، ش ».ن در کالم بزرگانیاربع«.۱۳۰

. ۲-۱ص، ص۱۳۲۸، آذر ۲۷۱، ش ن اسالمییآ، یانیالله نور نصرت.»د الشهدا (ع)ین سیاربع«.۱۳۱

.۵۳-۴۹صص ،۱۳۸۴ن ی، فرورد ۶۱، ش گلبرگ معرفت.»ینین حسین نور: اربعیاربع«.۱۳۲

.۳۵-۲۸صص ،۱۳۹۲ی، آذر و د۱۷۲، ش مبلغان، ین تربتیحس.»بالبه کرینین و بازگشت کاروان حسیاربع«.۱۳۳

.۴۵- ۴۴صص ،۱۳۷۳، تابستان ۱۰۲، ش رشد معلم، یمحمدرضا سنگر.»ن، بلوغ عاشورایاربع«.۱۳۴

.۱۵- ۱۴صص ،۱۳۸۷، بهمن ۲۰۳، شام زنیپ، یجواد محدث.»ن، تداوم عاشورایاربع«.۱۳۵

.۱۱- ۱۰صص ،۱۳۶۰ی، د۲۵، ش ه صفینشر .»فرو افتادیان درباریمجلسیکه سرهاین، روزیاربع«.۱۳۶

، صص ۱۳۹۴، آبان و آذر ۴۰۶، ش پاسدار اسالماصغر منتظرالقائم، ». اربعین سنتي براي شکوفایي انسان تراز تمدن اسالمي«.۱۳۷

۲۲-۲۵.

.۹-۸صص ،۱۳۹۳، آذر ۲۳۳، ش زائر. »عادگاه عاشقان دلسوختهین، میاربع«.۱۳۸

.۳۳-۳۲صص ،۱۳۶۲، آذر ۵۹، ش ه جهادینشر .»م سجاد (ع) بعد از فاجعه کربالخ ساز امایبه نقش تارین، نگاهیاربع«.۱۳۹

.۵۷- ۴۸، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰، خیمه، ش محمدحسین صالح آبادي،»اربعین؛ یادمان نخستین زیارت امام حسین (ع)«.۱۴۰

.۲۹۸-۲۷۹ص ، ص۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰-۱۹، ش فرهنگ زیارتمحمدرضا زارع خورمیزی، » اربعین هاي خونین«.۱۴۱

.۱۴-۱۲صص ،۱۳۹۰ی، د۱۳۵، ش دار آشناید .»خ خلقتین در تاریاسرار اربع«.۱۴۲

صص ،۱۳۹۰ی، د۳۶۱، ش پاسدار اسالم.»ن ارفعیشد: مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین نبود عاشورا گم میاگر اربع«.۱۴۳

۱۶ -۱۹.

.۳۲۷- ۳۱۳، صص ۱۳۹۳تابستان و پاییز ، ۲۰- ۱۹رعد الموسوی، فرهنگ زیارت، ش ». قمري۱۳۹۷انتفاضه اربعین «.۱۴۴



.۳۹- ۳۸صص ۱۳۸۵بهشت ین و ارد ی، فرورد ۲۶ش م رخ،یدوماهنامه ن.»ینین حسیبا اربع«.۱۴۵

.۳۷- ۳۶صص ،۱۳۹۰ی، د۳۱۸، ش پگاه حوزه.»نیبا کاروان اربع«.۱۴۶

.۱۹۲-۱۵۷صص ،۱۳۸۴، بهار ۵، ش نه پژوهشییخ در آیتار محسن رنجبر، .»ه السالمیعلینین حسیدر اربعیپژوهش«.۱۴۷

.۶۵- ۶۴، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰ناصر رفیعی، خیمه، ش ». روي اربعین تولي و تبري در میدان عملپیاده«.۱۴۸

، ش خیمه». ترین راهپیمایي در طول تاریخ (گفت و گو با حجت االسالم نجم الدین طبسي)روي اربعین بزرگپیاده«.۱۴۹

.۸۲-۸۰، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰

، ۱۳۹۳تان و پاییز س، تاب۲۰-۱۹عبدالرحیم اباذری، فرهنگ زیارت، ش ». ر سیره و سخن بزرگانروي اربعین حسیني دپیاده«.۱۵۰

.۱۶۸-۱۴۹صص 

خیمه ، ش ». پیاده روي اربعین مي توانست اسکار رستاخیز باشد: احمدرضا درویش در گفت و گو با محمدرضا زائري«.۱۵۱

.۱۶-۱۲صص،۱۳۹۴، مرداد و شهریور ۱۱۴

.۲۲-۱۸صص ،۱۳۶۱، آذر ۴۳، ش ه جهادینشر .»)ینین حسیمناسبت اربعآوران عاشورا (بامیپ«.۱۵۲

.۲۵-۱۴صص ،۱۳۸۸و بهمن ی، د۱۲۴، ش مبلغان، یزیا تبر یم پاک نیعبدالکر .»نیارت اربعین در زیام اربعیپ«.۱۵۳

.۱۱۹-۱۱۸صص ،۱۳۹۰اسفند -ی، د۴۸، ش آفاق مهر، یاحسان.»نیرامون اربعیپیتامل«.۱۵۴

.۹۷-۸۹، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰، ش خیمه». راي اعزام کاروان پیاده روي اربعینهاي کاربردي بتجربه«.۱۵۵

.۲۷-۲۴صص ،۱۳۷۷ر ی، خرداد و ت۸، ش موعود، یطباطبائیقاضیدمحمدعلیس.»نین اربعیق درباره اولیتحق«.۱۵۶

.۱۸۲-۱۴۷ص ص،۱۳۸۴، تابستان ۶، ش نه پژوهشییخ در آیتار ا، ینیسبحانیمحمدتق.»ینین حسیدرباره اربعیقیتحق«.۱۵۷

. ۳۲-۵صص ،۱۳۸۰ر ی، خرداد و ت۱، ش شهیرواق اندمحمد فاضل، .»ینین حسیاربعیخیتاریل مبنایتحل«.۱۵۸

- ۷۵، صص ۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰- ۱۹امین شیرازي، فرهنگ زیارت، ش ».جایگاه زیارت اربعین در متون حدیثي و فقهي«.۱۵۹

۸۶.

.۳۹-۳۸ص ،۱۳۹۲، زمستان ۱۵۳، ش اشاراتمجد، یحائریعل.»نیارت اربعیدر زیاسیحماسه سیهاجلوه«.۱۶۰

.۳۶صص ،۱۳۸۹، بهمن ۶۳، شانیعیاخبار ش، یاسر کنعانی.»در زنگبارینین حسیمراسم اربعییش و برپایدایپیچگونگ«.۱۶۱

، ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰علیرضا سهالنی،  خیمه، ش ». چند تجربه از همراهي با زائران اربعین؛ گفت وگو با محمدرضا محمدي«.۱۶۲

.۶۸-۶۶صص 



، صص ۱۳۹۴، دی ۳۰، ش فرهنگ اسالمیعلیرضا قزوه، ». شمسي)۱۳۹۳چهل منزل تا کربال (خاطرات سفر اربعین سال «.۱۶۳

۲۳۵ -۲۷۴.

.۸۵-۸۰، صص ۱۳۹۵، آبان ۱۲۵، ش کودکهادی محمدیان، ». نیداستان اربع«.۱۶۴

.۲۷صص ،۱۳۸۰بهشت ی، ارد ۶۳، ش گلستان قرآن.»ن چه گذشتیدر اربع«.۱۶۵

.۲۱-۲۰صص ،۱۳۹۳، آبان و آذر ۱۰۵، ش معارفب، یرمسیمید مهدی. س»ن(ع)ین امام حسیره اربعدربا« .۱۶۶

.۲۲صص ،۱۳۹۲ی، آذر و د۱۰۰، ش معارف.»نیدرس اربع«.۱۶۷

.۷- ۶، صص ۱۳۹۵، آبان ۱۳۱، ش سبزیهاجاده، گل گالبیمحمدیعل».یگردشگرین برایاربعیهادرس«.۱۶۸

، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰، ش خیمه، محمدحسن قدیري ابیان».جهاني عاشقان حسین (ع)دستاوردهاي بین المللي میعادگاه «.۱۶۹

۶۹-۷۰.

ن خسروپناه یزائر با عبدالحسیبخش روح زائران ؛ در گفت و گویبر دل دشمنان، تعالین زخمیاربعییمایراهپ«.۱۷۰
.۴۸- ۴۷، صص ۱۳۹۵، آبان ۲۴۷، ش زائربه کوشش فاطمه امیراحمدی، ». عنوان شد

.۴۷- ۴۴ص ،۱۳۹۳، آذر ۱۱۰، ش خیمه، نسیم کاهیرده. »نمادین از هویت شیعهیاربعین؛ جلوهزیارت ا«.۱۷۱

.۶۵-۶۲صص ،۱۳۶۴، اسفند ۱۵۸، ش ام انقالبیپ، یجواد محدث.»نیاربعیاده رویارت: نهضت پیز«.۱۷۲

، صص ۱۳۹۵آبان و آذر ، ۲۰۸، ش مبلغانداود موذنیان، ». سخنان مقام معظم رهبري/ چهار شاخص اربعین و زیارت اربعین«.۱۷۳

۱۱۹-۱۲۳.

.۴۱-۴۰صص ،۱۳۸۶ن ی، فرورد ۱۷ش ، انیعیاخبار ش، یاسترآبادمحمد فاضل.»ینین حسیسر قداست اربع«.۱۷۴

۱۳۹۲ی، آذر و د۵۴، ش آفاق مهر، ید محمدجعفر محمودیس.»ن از نجف تا کربالیاربعیاده رویت از پیسفر عشق: روا«.۱۷۵

.۱۳-۶صص 

.۳۸۲-۳۵۹، صص ۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰-۱۹حمود شریفی، فرهنگ زیارت، ش م». سفرنامه اربعین«.۱۷۶

.۱۱-۷، صص ۱۳۹۵، آبان ۱۳۱، ش سبزیهاجاده».نیاربعیاده رویپیهایدنیها و شنیآسمان ؛ گفتنیاز جنس آبیسفر«.۱۷۷

.۳۲-۲۴ص ،۱۳۹۲، زمستان ۱۵۳، ش اشارات، یریه ندیرق.»افتیام یش التیکه زخم هایسالم بر کس«.۱۷۸

فاطمه .»مان استیایاز نشانه هایکین که خواندنش یارت مهم اربعیبه زی: نگاهییایسالم برتو که وارث تمام انب«.۱۷۹

.۹۱-۹۰صص ۱۳۹۰ی، د۸۳، شماره مهیخ، یمرشد

.۶۰- ۵۹، صص ۱۳۹۴، دی ۲حمیدرضا منتظری، برهان اندیشه، ش ». سه نماي متفاوت از پیاده روي اربعین«.۱۸۰



.۹۳-۹۱صص ،۱۳۸۱ز و زمستان یی، پا۴۰-۳۹، ش دانیراث جاو یوقف م.»نیگبار و مراسم اربعان زنیعیش«.۱۸۱

.۸۸- ۸۳، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰خیمه، ش ». طرح پردیس اربعین«.۱۸۲

.۲۱۱-۲۰۱صص ،موعه عاشوراجم، یفینصرالله شر .»نیارت اربعیعاشورا در ز«.۱۸۳

.۲۷۸-۲۷۱، صص۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰- ۱۹، ش فرهنگ زیارتمحمود اقدم، ».عطیه دومین زائر اربعین«.۱۸۴

، ۲۰- ۱۹، ش فرهنگ زیارتی، حسین شهرستانی، ترجمه سیدعادل علو ». فضیلت پیاده روي براي زیارت معصومین (ع)«.۱۸۵

.۵۸-۴۷، صص ۱۳۹۳تابستان و پاییز 

.۲۷-۲۶، صص ۱۳۹۳، آذر ۲۳۳، زائر، ش مریم احمدي شیروان. »کربال با زیارت اربعین ماندگار شد«.۱۸۶

-۲۹، صص ۱۳۹۵، خرداد ۵، پیش شماره محیا». یك زبان نفهمیهااربعین/ برداشتیرومتفاوت از پیادهیهاگزارش«.۱۸۷

۳۷.

.۱۱۴-۱۰۳، صص۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰- ۱۹، ش فرهنگ زیارتجواد محدثی،». مضامین زیارت اربعین«.۱۸۸

-۵صص ،۱۳۸۸ی، د۱۱، ش ۴۹، سال از مکتب اسالمییادرسه، ییشوایپیمهد.»ن)ین حسیها (به مناسبت اربعمطاف دل«.۱۸۹
۸.

.۸۲-۷۴صص ،۱۳۹۲ی، آذر و د۱۷۲، ش مبلغان، یزیا تبر ینم پاكیعبدالکر .»نیاربعیاده رویها در پمعراج انسان«.۱۹۰

.۲۳۴- ۲۲۱، صص ۱۳۹۴، دی ۳۰، ش یفرهنگ اسالم، نسبسوسن شمال».مکتب تکفیر و مکتب اربعین«.۱۹۱

، ۲۰-۱۹، ش فرهنگ زیارت، سیدمحمدرضا حسیني جاللي».اء و گسترش نهضت امام حسین (ع)نقش اربعین در احی«.۱۹۲

.۴۶- ۳۵، صص ۱۳۹۳تابستان و پاییز 

، ش زائر، اینیقه رضوانیصد». ینین حسیبه آداب مردم عراق در اربعید؛ نگاهیاینب (ع) هم بین زائران زینکند همراه ا«.۱۹۳

.۸۱- ۸۰، صص ۱۳۹۵، آبان ۲۴۷

.۷۲-۷۱، صص ۱۳۹۳، آذر ۱۱۰، ش خیمه». غریب رضا)یر به اربعین حسیني (گفت و گو با حمیدرضانگاه فراگ«.۱۹۴

.۲۷-۲۲، صص ۱۳۹۵، مهر ۲۹۳زهرا قدیانی، پیام زن، ش ». نگاهي اکتشافي به زائران اربعین«.۱۹۵

.۶۲-۵۱صص ،۱۳۹۱، زمستان ۸، ش اشارات، یدرضا طاهریس.»نیاربعیدعایهابه آموزهینگاه«.۱۹۶

ن یحس.»)یآملیت الله جوادیآیم الهیحکیهاشهیبر آثار و اندیدان (مبتنین ساالر شهیارت اربعیبه زیهنگا«.۱۹۷

.۵۷- ۴۷صص ،۱۳۹۰، زمستان ۴، ش اشارات، یمحمود

.۴۳صص ،۱۳۶۳، آبان ۸، ش یهان فرهنگیک.»»د الشهدا (ع)ین حضرت سیق درباره روز اربعیتحق«به کتاب ینگاه«.۱۹۸



.١٢٧-١١٥، صص ١٣٩٣، تابستان و پاییز ٢٠-١٩، فرهنگ زیارت، ش محمد اصغري نژاد».ربعینوداع زیارت ا«.١٩٩

-۱۱۴صص ،۱۳۹۰، بهمن ۱۴۸، ش مبلغان، یزیا تبر ینم پاکیعبدالکر .»نیارت اربعیه السالم در زین علیامام حسیهایژگیو«.۲۰۰

۱۲۵.

.۳۱-۲۸، صص ۱۳۹۵، مهر ۲۹۳ش پیام زن،فاطمه مطهری، ». هر آنچه براي اربعین الزم دارید«.۲۰۱

، ۱۱۰خیمه، ش ».هر چه ما در این مسیر دیدیم زیبایي بود (میزگردي با حضور زائران اربعین از نقاط مختلف جهان)«.۲۰۲

.۷۹-۷۳، صص ۱۳۹۳آذر 

، صص ۱۳۹۳، تابستان و پاییز ۲۰-۱۹، ش فرهنگ زیارت،محمدعلي خوشنویس، ترجمه محمد السند». همایش جهانی اربعین«.۲۰۳

۵۹ -۷۴.

: زبان عربی۲-ب

ة، یة والثقافیة المقدسة، قسم الشؤون الفکر ی(کربال، العتبة العباسن یاالربعیصد، ییحیحسن ». إحیاء اإلسالم بإحیاء قّضیة الوحدة«.۲۰۴

.١٢-٩صص ق.)،۱۴۳۴

ة المقدسة، یالعباس(کربال، العتبةنیاالربعیصد، ینید أحمد الحسیالس».إحیاء أمر أهل البیت (ع) وتعظیم الشعائر الحسینیة«.۲۰۵

.۲۳- ۱۵صص ق.)،۱۴۳۴ة، یة والثقافیقسم الشؤون الفکر 

.۲-۱صص ،۱۳۲۸آذر ۱۸، ۲۵۱، ش ن اسالمییآ، یانینصرت الله نور ».اربعین ابوالشهداء علیه آالف التحیة و الثناء«.۲۰۶

ة المقدسة، ی(کربال، العتبة العباسنیاالربعیصد، یالبلداویعدنان عبدالنب».اربعینیة االمام الحسین (ع) فی وجدان االسالم«.۲۰۷

.۳۲-۲۵صص ق.)، ۱۴۳۴ة، یة والثقافیقسم الشؤون الفکر 

.۱۲-۸صص ق.،۱۴۳۵، صفر ۴۵، ش شعائر».االربعون فی البحرین: شعائر بدأها المؤمنون منذ واقعة کربالء«.۲۰۸

.۲۲-۱۸صص ق.،۱۴۲۷م الحرام ـ صفر ، محر ۱۰ع، ش ینابی، یخ عبدالجبار الساعدیالش». األربعون فی المأثور اإلسالمی«.۲۰۹

ة، یة والثقافیة المقدسة، قسم الشؤون الفکر ی(کربال، العتبة العباسن یاالربعیصدفاضل، یخ مکیالش.»أیید اإللهی لزیارة االربعینالت«.٢١٠

.٤٢- ٣٣صص ق.)،۱۴۳۴

.۶۷-۶۲صص ق.،۱۴۳۵، محرم الحرام ۵، ش ن (ع)یجنة الحس، ید السرایرش».تجدید الحزن فی اربعین«.۲۱۱

ق.۱۴۲۳، صفر ۱۱، ش الفرات، یکاظم البهادل».زیارة األربعین من عالمات المؤمن«.۲۱۲

ق.،۱۴۳۲، صفر ۹، ش شعائر، ینیق احمد الحسیتحق».زیـارة األربعین هکذا تحدث عنها المعصومون... و التزم الحسینیون«.۲۱۳

.۱۲-۸صص 

.۷-۶صص ق.،۱۴۳۵ع الول ی. رب۴۶، ش شعائر، یکورانن یحس».زیارة األربعین، نبض وحدة األّمة واُلستضعفین«.۲۱۴



.۲۴۰- ۲۳۸صص ق.،۱۴۲۸ع االول ی، رب۲۲-۲۱، ش ینیالمنبر الحسطعمه، آلیهادسلمان».فی اربعین االمام الحسین (ع) «.۲۱۵

قدسة، قسم الشؤون ة المی(کربال، العتبة العباسنیاالربعیصد، ید صالح الشهرستانیالس.»نوح السبایا والصحابة یوم االربعین«.٢١٦

.١٥٢- ١٤٧صص ق.)،۱۴۳۴ة، یة والثقافیالفکر 

هامقاالت همایش- ج
محمدهادی ».های معنوی گردشگران در سفرهای معنوی مطالعه موردی رویداد پیاده روی اربعینتبیین انگیزه«.۲۱۷

).۱۳۹۴، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ(اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویتهمایون،

(تهران، کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانیحسن نیک کار، ».های سیاسی از اربعین حسینیرهیافت«.۲۱۸

۱۳۹۴.(

ان نامهیپا- د
یان نامه کارشناسی، پایحسن امامدر عراق.ینین حسیاربعیبا مطالعه موردینییآ-ینیه ساختار مناسب مستند دیارا.۲۱۹

. ۱۳۹۲ران، یایاسالمیجمهوریمای، دانشکده صدا و سیو مشاوره محمود اربابییاصغر غالمرضایعلییارشد، به راهنما

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یان نامه کارشناسیاشکان جوانمرد، پا.نیارت اربعین (ع) در زیامام حسیمایسیبررس.۲۲۰

.۱۳۹۳تبریز، 

، به راهنمایی عبدالله گویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، محسن امین ورزلي.یعيمثابه ارتباطات آیین شه پیاده روي اربعین ب.۲۲۱

، گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات سیاست گذاريرشته 

۱۳۹۴.


