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  درآمد

ان مؤمناان  ياست م ياز پنج نشانه مؤمن، اسم رمز يکين يارت اربعيز
 7، حضاتت اباعداداا اليناين   يکه دلداده امام آزادگا عالم و همه آنان
هم النامم  يت علا يارت از ابتدا مورد سفارش اهل بين زيهنتند. با آنکه ا

اسات   ياند، چند ساال د داشتهيجنته بود و بت آن اهتمام و تأکبت يو علما
 يباه حتکتا   ]ت حضاتت حتات  يتيت حضتت حا  و ماد  يکه با عنا

ل شاده اسات    يو نماد وحدت منالمانان و آزدگاان جهاان تداد     يجهان
، يروشن است که با گنتتش هت ساله اين مانور عظايم اسامم اهال بيتا    

 تت خواهد داشت. دتت و قدرتمنبه متاتب باشکوه ياندهيآ
کاه مللاوو و همناو باا      يمختلف در مواجهه با روياداد  يهارسانه
از طات    يشاان نداشاد ياا ميادوديت و ممناوعيت     يارسانه يهاسياست
 شان داشته باشند، معموال سه نوع رويکتد دارند: يحاکميت ينهادها

توجه نداشتن به رويداد و عدم پوشش  يبه معناي الف( بايکوت خدت
  يانهرسا
خاص  يهايکه از ويژگ ياو( تقليل و تخفيف خدت رويداد به گونه 

پوشاش  آن را  ،ساس  کاهنديما آن  يي و اثتگااار مانند بزرگ ،آن رخداد
 دهند    يم
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 خاص آن واقعه است. يهايتغييت ويژگ يج( تيتيف رويداد به معنا
تده ها راهدتد نخنت را انتخاو کا رسانه يدرباره متاسم اربعين، بتخ 

از دنياا   يادر گوشه يوانمود کتدند که گويا چنين اجتماع بزرگ يو طور
باشد، تشاکيل نشاده   يجهان نيز م يخدت يهاکه اتفاقا زيت ذره بين رسانه

 و باگيتند يرا ناديده ماين اجتماع  يديگت از عظمت و بزرگ ياست. بتخ
ناداده   رخ ياتفاا  مهما   ايگو نمايند کهيوانمود م يپوشش طور کمتتين

ها با تيتيف رويداد، تتمع زائتان اربعين را ديگت از رسانه يااست. دسته
دامان زدن باه جنا      يو تمش باتا  ياو جاده يزورآزمايي خيابان ينوع
 کنند.  يتفنيت م يماهد

 يزماان  يهاا هاا در باازه  از رساانه  ياسات کاه بتخا    يادآوريالزم به 
 يمثاا  تاا زماان    يباتا اناد.  هاساتفاده کاتد   يمتفاوت يمختلف از راهدتدها

 ،شاوند ي، بعد که متوجه ما انددهکتمتاسم را بايکوت  يبتگزارمشخص، 
باه آن، هام اعتمااد مخاطاب را      نساتداخت نو  دارد يارزش خدات رويداد 

 يبا رقدا در پوشاش خدات  رقابت  ممکن است ازسازد و هم يمخدوش م
-ده و چاارچوو ش يبندو با پوشش قاو دهند يمتغييت راهدت بازبمانند، 

 .پتدازند يمبه بازتاو هدفمند رويداد  يساز
 ياريبنا  يخدات  يهاا که ارزش يبا چنين رويداد يياروينوع رواين 

همنو با جتيان واليت و ميدات   يا  وظيفه اصياو و فعاالن رسانهدارد
د و لازوم کاار گناتتده    کنا يتت مسنگيناز قدل اهل بيت عليهم النمم را 

 سازد.يختوج از اين شتايط مدتهن م يبتا را يارسانه
 ياجماال  يهاا بات کارکتدهاا و سياسات    يدر اين سند، پ  از ماتور 

 ياساتفاده اهاال   يبتا يارسانه يهاديدها و ندايبااز  يا، متموعهيارسانه
، يتان رساانه ملا  يکشاور، ماد   ياگاااران رساانه  اسات يرسانه از جمله س
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 يت رسميو غ يمتاز يهاهو صاحدان رسان يرسم يهايتان خدتگزاريمد
، سات دبياتان،   شامل خدتنگاران يارسانه يد کنندگان ميتواين توليچنهم

 .تهيه شده استمنتند سازان و ...  ويتاستاران، عکاسان،
تاوان باه ساه بخاش     ها و فعاالن حوزه رسانه را ميبت اين مدنا، رسانه

 تقنيم کتد:
 يتان ارشد رسانه ملياستگااران و مديس .1

 يهاا يو خدتگازار  اعام از ملدوعاات   هارسانه يو اهال صاحدان .2
 کشور   يرسم

   يت رسميغ ي ومتاز يهارسانه يصاحدان و اهال .3

و  يااسات رساانه  يان سيا ن گزارش تمش شده است عموه بت بيدر ا
از  يا منفا يا مثدت  يک مثا ان يضمن بدر بعضي از موارد ل آن، يذکت دال

 ح گتدد.يز تشتي، تدعات آن نياعملکتد رسانه
در بتخي موارد نيز، در موضع مثا ، طتحي نو معتفي شاده اسات تاا    

 مورد استفاده اصياو رسانه قتار گيتد. 
 ميمد رضا خوشتوسيد 
 رسانه ها و فضای مجازی کارگروه 

 اربعين کشور یستاد مرکز ي، آموزشيکميته فرهنگ
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 1ين حسينيها در پوشش مراسم اربعرسانه ينقش کارکرد يبررس

 مقدمه

هااي مااهدي اسات کاه عاموه بات ابعااد        از آن دسته مناسدت اربعين
نظيات را  افزاي فتدي و دروني، نوعي بنيج و حتکت اجتماعي بيمعنويت

گتاياي  اساممي را کاه تعامال و هام    رقم زده است. اگت اين اجتماع عظيم
نهفتااه اساات، يااک فتصاات در نظاات بگيااتيم و آن را عميقااي نيااز در آن 

تواناد تيقا  اهادا     هاي پيدا و پنهان خود، ماي کنيم با ظتفيتمديتيت 
 بلند اسممي و شيعي را در جهان ستعت و عم  بدخشد.  

ها در اين رويداد بزرگ ديني، اجتماعي، رو، بترسي نقش رسانهاز اين
يکاي از   هاا تاکاه رساانه  دار اسات  چ فتهنگي و سياسي، مهم و اولويات 

هااي اجتمااعي، فتهنگاي و سياساي     ريزي حتکات گاار در پياثتعوامل 
باتداري معناوي   ها بايد با همه توان و بضاعت خود در بهتههنتند. رسانه

وياژه در باين   باه  از اين رويداد مهم، اهدا  متعالي ماهدي را در جهان، 
 شيعيان پيگيتي و ميق  کنند.و  منلمانان
د يا هاا با م که رساانه يابييها درمرسانه يبه کارکتدها يعلم يبا نگاه

 بتوانند:
                                                      

 .متيد خدازي1



  اي هاي رسانهسياست   02 

)کاارکتد    دنش دهيموضوع افزادرباره و دانش مخاطدان را  ي. آگاه1
 (13: 1333)معتمد نژاد،  (يآموزش
  دنا بستداز هاا پدياده ن يبا  يمعلاول و  و رابله علات  يل علّي. به تيل2

 (19: 1333 ( )دادگتان،يبخش ي)کارکتد آگاه
ز و درشات باه   يا کنار همه مناائل ر  موردنظت درد موضوع ن. نگاار3

کاارکتد  ) گيتد قتار  يفتع يهاانيت جتيو تيت تأث ودش سستده يفتاموش
 (سازيبتجنته
)کااارکتد   دناات بيااتان بستدازيتيبااه مااد ده يااچيط پيدر شااتا. 4
 (43 :1333، ين اردستانيم( )سدزداييبيتان
)کاارکتد    دنا موضاوع و جواناب آن بستداز   درباره رسانياطمع. به 3
 (171: 1333ل،ي( )مک کوئرسانياطمع
 بستدازناد  ط يميا  بااني به ديدهمتتدط با موضوع  هايفعاليتدرباره . 1

 (33)همان: (ينظارت اجتماع)
)نقاش   اي واکنش به مييط هماهنا  و هماد  کنناد    . جامعه را بت7

 (33 همان:ط( )يدر واکنش به مي ياجتماع يهمدنتگ
. دنا کند يل و تشديرا تنه پايتيفتهن ند يفتآتيق  اهدا   بتاي. 3

 (203: 1333  يتي( )دهشيتي)کارکتد فتهن  پا
هاا  تتين تغييتات مدنظت رسانهتتين و موف که مهمنکته مهم ديگت اين

مشاهده منتمت باشاد  زياتا   هايي است که در رفتار عيني مخاطدان قابلآن
شاده و باه   يت در انديشه و احناا  آن فاتد نهاديناه   دهد که تغينشان مي

ايان   اي به آن اعتقاد دارد که در رفتار بيتوناي بادان پايدناد اسات.    اندازه
توانناد تغيياتات را باه حاوزه     ميچه وقت ها سؤا  مهمي است که رسانه

ارتقااي   پتساش رفتار دائمي افتاد توساعه دهناد. پاساط قلعاي باه ايان       
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هماه   يمدناا  ي،حاوزه روانشناسا   نظاتان احبصبه اعتقاد  است.شناخت 
 ايمنالله ا يا ک موضاوع  يا شناخت و نگتش اننان به  ،ياننان رفتارهاي

 .شودمي در آن حوزه منتت يار خاصتاست که به رف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتين نوع تغييات رفتاار اننااني    آسان دينيب يمنيز  باالکه در نمودار چنان
 (133: 1332)بمنچارد،  ايتاد تغييت در دانش و معتفت او است.

در  هاا گاتايش ، نقاش  شاود ماي ز مشااهده  يا ن باالدر نمودار  کهچنان
ار مهام اسات و   يز بنا يک موضوع نيبا  يرفتار يا عدم همتاهي يهمتاه

تااد بااور و اعتقااد    يد خواهد آمد. ايدر پتتو معتفت و دانش پد ن مهميا
 يگتچه مدتن شود ميف يشتت در حوزه احنا  و عواطف تعتيکه ب يقلد

 گياتد، ماي است که در حوزه ذهن و عقل اننان شکل  يبت دانش و معتفت
 ت رفتار است.ييا تغي رفتار گيتيشکل يشتط الزم بتا

تيقا  معتفات    جهات ها بتاي ايتااد رفتارهااي ماوردنظت در    رسانه
دانش و نگتش افتاد و جامعاه   ،بايد از متتاي شناخت ،حاصل از اربعين

ن يا کاه در ا  يد شاناخت و معتفات کناان   يبا ناچاربهن يبنابتا عدور کنند.

 زياد

 يرفتار جمع 

 رفتار فردي 

 نگرش 

 دانش

 دشواری

 کم

 زياد

 زمان
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قاتار   ماورد توجاه    يا و الدته عم ستعترا به  کنندمي آفتينينقش حوزه
ز يا ش و نگتش مثدت به موضوع نيتاد گتايا هايبه زمينه ياز طتف دهند 
اينتاسات   د.گتدورده ات رفتاري از افتاد يا جامعه بتآد تا انتظارشو توجه

 ها در اين موضوع مهم خواهد بود.ها و قدرت عمل آنکه نقش رسانه
تواند چند گزيناه  مي ها در موضوع اربعينرسانه يکتد کلين رويبنابتا
 زيت باشد:

معاار  اربعاين، عاشاورا،     دربارهدانش و معتفت مخاطدان  ي. ارتقا1
  و در نتيته اسمم ناو 7امام حنين

ه شاناخت و معتفات   و شور حنيني ب . تدديل جتيان عاطفي اربعين2
  عقمني و پايدار

  يدر روند معمو  زندگ ني  معار  اربعي. توسعه و تعم3
 ها.اي اقدامات و بتنامهبخشي و تدليغ رسانهرساني، آموزش، آگاهي. اطمع4

 هااستيساصول و . 1

 هاايي سياسات ه اصاو  و  کا اسات   يدن به اهدا  ضاتور يرس يبتا
تت کاتده و از طتفاي   تت و دقي را آسان به اهدا  يابيتا دست م شونديتتس

هاي حاکم بت يک متموعه در راه رسيدن باه ياک هاد     اصو  و ارزش
 خاص فتاموش نشوند.

اساات کااه  ييدهايااو ندا باياادها، آن دسااته از هاااسياسااتاصااو  و 
را ت ليا از فعا يناشا  هااي آسايب و کناد  مين ييرا تع هافعاليتو وچارچ
 .ددهکاهش ميهد  رسيدن به  بتاي
بات   هاايي چاارچوو  ،ضتورت داردي پتداختن به موضوع اربعين بتا
به اهدا  با ساتعت و دقات    يابيتا دست حاکم باشد ايرسانه هايفعاليت
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 هااي پياام  يمانادگار  ياز طتف  همتاه باشد يکمتت هايآسيببا و شتت يب
باه نظات    اباد. يش يب نفوذ آن افازا يده و ضتيرسانه به حداکثت ممکن رس

 د خواهد بود:يت مفيز هايسياستحفظ اصو  و  يتمش بتا نندهينو

  ييمحتوا يهماهنگ و يارسانه شيآرا جاديا .1-1

ب جدهاه  يا ن تتکيو اساتقتار بهتات   يطتاحا »را  ياش رساانه يا اگت آرا

باه   يحاداکثت  يابيدست يها بتادمان مناسب منابع در رسانهيو چ يارسانه

د يا ( با32: 1394گاتان،  يو د يعنکت يم )عليبدان« هاتياهدا  و مأمور

ژه يا وباه  يجمع يهابه اهدا  کمن در حتکت يابيدست يم که بتايتيبسا

شاده  يزيا ر  و بتناماه يا دق ياش رساانه يا ازمناد آرا ين يالمللنيدر ابعاد ب

ام، يا پ ياي افزاه بات اهادا  واحاد و هام    يا تک اکه بتواند ب يشيآرا  ميهنت

باه آن وساعت و عما  بخشاد.     تااد کاتده و   يرا ا يارسانه يسازانيجت

 ياش رساانه يا و آرا يسازانين جتيبه ا ،يل راهدتدين به دالياربع متاسم

 ياش رساانه يا ن آرايا دن باه ا ياما رس ازمند است ين ،همنو يهادر رسانه

ن آن ياي تد ين نوشاته در پا  يا سازوکار و الزامات خاص خود را دارد که ا

 د بدان پتداخت.يگت بايد ينت و در متالين

 و مخاطب تناسب محتوا، قالب .2-1
م يدر تنظا  يام و مخاطاب را ساه رکان اساسا    يا اگت ميتوا، ساختار پ

هات   يباتا  يم و از طتفا يبدان يده امتوزيچيط پيدر شتا يارسانه يهااميپ
ن يا ن ايرابله با  يم، بترسيتيدر نظت بگ يالزامات ،ن مثلثيک از اضمع اي

 خواهد بود. ياتيح ها مهم وام در رسانهيم پيتنظ درسه ضلع 
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ت يتيمد دامنهدر  هارسانهتأممت  تتينمشکلاز  يکي رسدميبه نظت 

ام يا و مخاطاب پ  فاتم ن ميتوا، يب خوانيهمن تناسب و يشتتيافتن بي ،اميپ

ام يا ن پيسس  ا ،ديام درآيک پي صورتبهابتدا  بدين معنا که مفهوم است 

کاه   ايگوناه به ه شود ر قالب و فتم خاصي ساختد ،مخاطدان آن تناسببه

تنده يمخاطب و گ يدر نندت سنت وباشد  خوانهمقالب و  ميتوا با فتم

 يهاا تأثيت يعنا يد  نبتخاوردار باشا   يتاوازن ارتدااط  و  ز از تناسبيام نيپ

 د.نتاد کنيو رفتار فتد ا، عواطف دلخواه را در حوزه دانش، نگتش

قاتار   وردتوجاه مد يا ن قاعاده با يا ا زين هااربعين در رسانهدر موضوع 

ام بت داناش، نگاتش و رفتاار مخاطداان باه حاداکثت       يپ ياثتگاارتا تد يگ

بااره  نيا ا درام يد پيتان حوزه توليتفکت و تأمل مد رو،ني. از اممکن بتسد

ا يا آ ؟نات يام چيا در پ مورد نظات مفهوم  کهاينو منتمت باشد.  يد جديبا

ا يا  ؟زم را داردال يهمخاوان  وام تناساب  يا انتقاا  پ  يباتا  مورد نظتقالب 

ت؟ يا ا خي ندام هنتيمتناسب با مخاطب بتنامه و پ ،ن دويا اساساًا يآ کهاين

 باشد. هارسانهد دغدغه اصياو يمهم، با ينا بارهگت دريسؤا  د هادهو 

رساالت و   هاا، مزيات ، هاا ميادوديت ، هاا ويژگاي و  هاا رسانه شمار

ر حالات  )د هاا آنکه مخاطدان  است شده سدبک، يت خاص هت يمأمور

 يملا  هااي رسانهدر  زين تمايز باشند. توجه به ايگت متمايکديمللوو( از 

ک يا د ياست است. توليا سين اصل يت به اياز عنا يبخش مهم ،يا ميلي

کاه   يمخاطدان متنوع، در حاالت  يمتعدد، بتا هايرسانهام و پخش آن از يپ

ام در يا پت يتيو ماد  ياد است، به دور از اصو  مهندسيار زيها بنتفاوت

 ها است.رسانه
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 جانبههمهق و يدق يو طراح ريزيبرنامهبر  تأکيد. 3-1
متموع نهضت امام  که شناخت، تدليغ و تديين اربعين و درجدا از اين

ضاتورت   بلندمدت و الدته مناتمت اسات،   يو اهدا  آن هدف 7حنين
ده يپوشا  کناي بات   ريزي بتاي تديين، تدليغ و تعميا  آن و بتنامهت يتيمد
 است: تصورقابلسلح  دودر  ريزيبتنامهنت. ين

 سالح  نيبااالتت  در ديا با که ينهاد فتا اي يفتامل کمن يزيربتنامه. 1
 هارسانه صورت نيا در که تديپا صورت موضوع نيا يمتول يهادستگاه

 هاا استيس ها،بتنامه بتندهشيپ ديبا يغيتدل و يفتهنگ يعضو عنوانبه زين
 .باشند کمن يزيربتنامه از سلح نيا در دهشنييتع يراهدتدها و

د در ياابااربعااين شاادتد اهاادا  يپ يبااتا ايرسااانه رياازيبتنامااه. 2
تناساب  اي باه هااي رساانه  صاورت گياتد. ساازمان    ايهاي رسانهسازمان

ريازي و  هاي خود در رابله با تيق  اربعين بايد بتنامهمأموريت و دغدغه
 طتاحي داشته باشند.
ف و يتکاال هاا،  ريازي، رساانه  بتناماه گاناه  دوسالو    در هت سلح از

 و تأکياد  تات مهام از هماه    د داشتنرا خواه يختد و کمن هايمأموريت
گااهي  شاده   سادب کاه   يتاآفا . يکاي از  است ريزيبتنامهاصتار بت اصل 

خاود   يبه اهدا  واقعاي يا جهاني هاي مهم در سلح ملي، منلقهفعاليت
و نظاارت مناتمت و ماؤثت    کامن   ريزبتنامهاز هنته اين است که  ،نتسند

 شود:که اين موضوع باعث مي اندبهتهبي
 ها شکل نگيتد آن يبتاالف ا بتنامه مدون و جامعي 
هااي توانمناد   اي بتاي فعاليات دساتگاه  و ا موتور ميتک يا  انگيزه 

 وجود نداشته باشد 
 ود نيايد هاي پتاکنده به وجاي بتاي فعاليتکنندهپ ا سينتم هماهن 
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هاي پتاکنده موازي بوده يا يکديگت را خنثي کتده و اثتي ت ا فعاليت 
 نداشته باشند 

 ها وجود نداشته و متوقف شوند ث ا استمتاري در فعاليت
 ج ا و ...
و  ريازي بتنامهمنلو  را به  ينهادها ،در سلح کمند يباهم ها رسانه
 ايبتناماه د و هام خاود   ن  کنيتشو ياننان يتويامکانات و ن دهيسازمان

در موضاوعات مهام و در اينتاا باتاي تيقا       تيق  اهدا   يمدون بتا
 د.يننما بينياهدا  اربعين پيش

 دات يام در توليبر تنوع قالب و ساختار پ تأکيد .4-1
آور و مام   ،اي در يک فتمات و قالاب  هاي رسانهپيامم يمنتقپخش 

تدوين يک مفهوم ياا پياام در   ها در جاابيت است. هنت اصلي رسانهفاقد 
هاي مختلف است. هنگامي که ايان مفهاوم در   هاي متعدد و با بيانفتمت
 تگاار خواهد بود.هاي مختلف بتاي مخاطب تکتار شود، اثشکل

هاي بصتي، شانيداري ياا   گاشته از اين، بتخي رسانه با استفاده از جاابيت
هاا  دارند که بايد به اين ظتفيات  هاي متعدد راتتکيدي، ظتفيت ارائه پيام در قالب

 ساده اجتناو کنند. يهاو از توليد پيام شود توجه نشان داده

نخبگان هر حوزه  وسيلهبهق مباحث يطرح کارشناسانه و عم .5-1

 ام(يپ يمحتوادر  )دقت 
کاه  است. بتاي ايان عنصت استناد  ،ها با يکديگتتتين تفاوت رسانهمهم
د و اطمينان بتانگيزند، بهتتين راه آن است کاه  ها در مخاطدان اعتمارسانه

هااي متعاددي   بتاي اين منظاور راه   پيام را به منتند ململن منضم نمايند
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متخصصاان  توسط بايد در موضوع اربعين توليد ميتواي پيام . وجود دارد
شناسان و اسمم رشته صورت گيتد. در ميتوا استفاده از و کارشناسان هت

زه و در موضوع قالب و سااختار نياز تکياه بات نظات      انديشمندان اين حو
 .خواهد بوداي مؤثتکارشناسان هنتي و رسانه

 نياربع موضوع به پرداختن در ،صرف ييگرا احساس از زيپره .6-1
 بخشاد و هاي ديناي را دوام و اساتمتار ماي   آنچه پتداختن به مناسدت

تداديل   حتکت  در بناتت عااطفي و   ،دشومي آن بلندمدت يهاتأثيت سدب
 آن به باور و شناخت عقمني و راسط است.

د، نعاطفي و احناسي اگت به شناخت عقمني تدديل نشو يهاتيتيک
ممکان اسات زود هام دچاار آسايب       ،دنشوگونه که زود ايتاد ميهمان
هااي فتهنگاي اربعاين کاه ب عاد      بنابتاين، امنا  با توجه به سياست شود.

اي نيز بايد بت هاي رسانهاست، فعاليتمعتفت افزايي مورد توجه و تأکيد 
 گتفته و تداوم يابد.اسا  اين سياست شکل

 ن يستاد اربع هايبرنامهو  هاسياستکامل با  يهماهنگ .7-1
گياات درباااره باااالتتين نهاااد تصااميم ،ساتاد بتگاازاري متاساام اربعااين 

هاا و هام هماه متولياان     رو، هام رساانه  هاي اربعين است. از ايان فعاليت
بايااد در اياان چااارچوو بتنامااه رياازي کننااد  تااا  ،تايااي اياان متاسااماج

 هاي بيشتتي صورت گيتد.افزاييها و همهماهنگي

  اجتناب از متوقع سازي زائران در امور رفاهي و خدماتي. 8-1
است رسانه هاا از افازايش انتظاار زائاتان ننادت باه اماور        ضتوري 

  اجتايي، خدماتي و رفاهي پتهيز نمايند.
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 ايرسانه هايفعاليتدر  يرانير اي. توجه به مخاطبان غ9-1
المللاي  ابعااد باين   ،نظيات ديناي  ها بايد بتوانند به اين رويداد باي رسانه

 ويژه جهان اسمم توسعه دهناد. د و اهدا  آن را در سلح جهان بهبدخشن
هاايي شاود کاه     ب غفلات رساانه  سد گاه داخلي به موضوع اربعين ندايدن

 در فتاسوي متزها دارند. امکان فعاليت

  ياجتماع هايشبکهو  يمجاز يبر فضا تأکيد. 11-1
هااي  وياژه شادکه  هااي اجتمااعي باه   با افزايش ضاتيب نفاوذ رساانه   

گاار و اثتاي اربعين بايد بتواند اين ظتفيت گنتتده اجتماعي، ستاد رسانه
به  به خدمت بگيتد. توجه ،اربعين متاسماهدا   دن بهيرس يبتاارزان را 

 هاي پيش نياز است.اين حوزه بيش از سا 

   آن يارسانه يراهبردها و راهکارهان، ياربع يکارکردها. 2
تاوان داخلاي و    کاارگيتي هماهنا    اناد: هنات باه   در تعتيف راهدتد گفتاه 

 دنيو رس از وضعيت موجود گاربتاي  ،هاي خارجي در بتابت تهديداتفتصت
اي اسات کاه مناتلزم    هاي باالقوه عاليتف ،به وضعيت مللوو. هد  راهدتدها

ساازمان و ساازوکارهايي    ماتمديتان عالي و ميزان زيادي از تصمي يهامتصمي
 (3: 1393کند. )توکلي، است که با آن اهدا  بلندمدت عينيت پيدا مي

 يبترسا که ز از راهدتد صورت گتفته است ين تعاريف متعدد ديگتي 
،  هاا ن نوشاته از راهدتد يا اما بتداشات ا  د،يآين نوشتار الزم نميدر ا هاآن

اسات    و رويکتدهاا  در حوزه اهدا  يتيتيمد يهاتياز فعال يامتموعه
نااظت  در اين نوشته و الدته سازد صورت طديعي همه اجزا را متأثت ميکه به
ن يتات ف مهام يا ن تعتيا باا ا  اسات. اربعاين  حوزه ها در تکاليف رسانهبه 
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 ين شت  است:ها به ااي اين فعاليتهيژگيو
اند. بيث فتصات و تهدياد   غيتمعمو و  ياو  ا ناظت به منائل چالش 

 ها ملت  است.در آن
نوعي کمن و جامع بوده و همه سازمان را تيت تاأثيت خاود   دوم ا به 

 دهند.قتار مي
 بت هنتند.سوم ا بلندمدت و زمان

 دارد. يينقش بنزا هاآنط در يچهارم ا مي
 اند.پنتم ا پتهزينه

و بات اساا  نظتياات کارکتدگتاياناه در      هاا يژگا يوا اين تعتيف و ب
بات   هاا رسانهراهدتدهاي تيق  اربعين را در  نيتتمهم، بايد هارسانهحوزه 

 اسا  موارد زيت طتاحي کتد:

 چنداليه و ريفراگ جامع، رسانياطالع اول: راهبرد

تدن آن و ها باه دنداا  فتاگيات کا    منائلي که رسانه يتوجه به اطمع رسان 
کنناد،    يج ما يها  تتوايتاد تغييت در حوزه باورداشت و انديشه و رفتار اننان

است. موضاوع اربعاين نيازمناد درک تياوالت مييلاي       يپديده بنيار مهم
 صورت گنتتده است تا بتواند چند اتفا  مهم را در مخاطدان سامان دهد:به

 يتاد کند در مخاطدان تيتک، تشوي  و اميد نندت به موضوع اا 
آنان را نندت به متغيتهاي مييلاي آمااده کناد تاا واکانش الزم را      ا 

 داشته باشند 
 کمک کند تا مخاطدان موانع و عوامل تيق  هد  را بشناسند ا 
مخاطدان از بقيه اجزا و عناصات فعاا  جامعاه ننادت باه پيشاتفت       ا 

 اهدا  در موضوع موردنظت اطمع يابند 
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 آگاهي يابند  ،خود در منيت تيق  هد  يهادرباره خلا و انيتا ا 
به ايتاد ح  رقابت در بين مخاطدان بتاي پيشادتد هاد  خااص    ا 

 دامن زنند 
 ها صورت دهند.نظارت همگاني بت فعاليتا 

هاي بهينه و بهنگاام  رسانيهاي بزرگ اجتماعي با اطمعاز طتفي جتيان
م و تاأثيت مضااعف   شوند و هارموني و نظا به جتيانات تأثيتگاار تدديل مي

رساني فتاگيات  توانند با اطمع يها ماربعين نيز رسانه متاسمکنند. در پيدا مي
هااي  جانده و منظم به رفاه بيشتت زائتان، هماهنگي نهادهاا و ساازمان  و همه

 متاسام شتت زائتان و درنتيتاه عظمات و شاکوه ايان     يب يمتولي، بهته مند
رسااني جاامع،   اطامع »با اتخاذ راهدتد  ها بايدن رو، رسانهيکمک کنند. از ا
 اقدامات و راهکارهاي زيت را ميق  کنند:« فتاگيت و چنداليه

 نياربع مراسمش از يپ ـالف 

ارت و يا در سافت و ز  ماؤثت مات يتصام دربااره هماه    يرساان اطمعا 
 مناسک زائت

راحات   يسفت معنو ياقدامات در حا  انتام بتا درباره رسانياطمعا 
 زائتان دغدغهبيو 

شاه  ياند و تمهيادات  در نظت گتفته شاده  رساني درباره تنهيمتاطمعا 
 بتاي راحتي زائتان  شده
 نياربع متاسممنتيدات  گتيده و يو ادع اعما  درباره رسانياطمعا 
، ي، اجتمااع ي، اقتصااد ياسا ي)س يليمي طيشتا درباره رسانياطمعا 

 و ...( يجوّ، بهداشت و سممت، يتيامن
 منادي بهاته  يباتا  اماکن و مشاهد مشاتفه  گتيد درباره رسانيمعاطا 
 شتتيب يمعنو
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 ت، مقصد و ملزومات آنيسفت، من درباره رسانياطمعا 
 قدل هايسا سفت در  نشدهبينيپيشمنائل  درباره رسانياطمعا 
قدال   هااي ساا  در  نيو مناائل اربعا   هاا چالش درباره رسانياطمعا 

 يتيشگيپ منظوربه

باا   هاا دساتگاه همه نهادهاا و   ين و هماهنگيگاه ستاد اربعين جاييتد ا
 ن ستاديا

 نياربع مراسمن يح ـب 

 زائتان يبازتاو شور و شو  عاطفا 

 حضور زائتان يبازتاو گنتتدگا 
 بازتاو تنوع حضور زائتانا 
 هاعتاقينته يشا يزبانيبازتاو ما 
 در متاسم اربعينتمنلمان غيت شيعي و غي کنندگاناي شتکتبازتاو رسانها 
و دانشمندان، علما  نظتانصاحببازتاو حضور و شتکت متفکتان، ا 

 ن متاسميمختلف در ا يمتاجع کشورها و
 يکشاورها  ياسا يس منالوالن کارگزاران و حضور  ايرسانه بازتاوا 

 نيمختلف در متاسم اربع
 مخاطدان   يبتا نياربع متاسمع در يوقا يپوشش خدتا 
 نشاده بينيپيشحوادث و منائل  درباره موقعبه  و يدق نيرسااطمعا 

 نازائت يبتا يابمغ هايسياستبا حفظ 

 نياربع متاسم از جاماندهبازتاو واکنش افتاد ا 
باا   هاا دساتگاه همه نهادهاا و   ين و هماهنگيگاه ستاد اربعين جاييتدا 

 ن ستاديا
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 اربعين مراسمپ ـ پس از 

 نياربع متاسم فتيک ت ويکم درباره رسانياطمعا 

 نيمتاسم اربع دربارهجهان  هايرسانه اظهارنظت بازتاوا 
 يو فتهنگا  ي، علما ياسا ي، سيمااهد  هايشخصيت بازتاو سخنانا 

 نيمتاسم اربع دربارهمختلف  يکشورها
 نياربع متاسمان يدر جت يتيوالت فتد درباره رسانياطمعا 
 جهاان  هااي رساانه  درن يانعکاا  اربعا   نياوه  درباره رسانياطمعا 

 (معاند)همنو و 
 شدهانتام هايفعاليتو  هابتنامهت يفيک حتم و درباره رسانياطمعا 
 نينه متاسم اربعيبه يبتگزار يبتا ربطذي هايدستگاهتوسط 
باا   هاا دساتگاه همه نهادهاا و   ين و هماهنگيگاه ستاد اربعين جاييتدا 

 ن ستاديا

 تعقل به نياربع يعاطف انيجر ليبدت) بخشيآگاهيکارکرد راهبرد دوم: 

 (معرفت و

 سااختن  آگااه  و يخدت هايپديده يعل ليتيل و تيتفن يبخش يآگاه
 بااا آن تفاااوت واساات ( 91: 1333 ،يساااروخان) علاال نيااا از مخاطدااان

بخشاي عاموه بات    آن اسات کاه رساانه در آگااهي     رسااني اطمع تدکارک
و عوامال ياک پدياده باتاي     ها رساني، به دندا  کشف داليل، زمينهاطمع

 مخاطدان است.
تات  هاي معنوي آن را در مخاطدان عميا  اربعين و بهته ياثتگاارآنچه 

ن يا عقلاي باه ا  باور و اعتقاد  کند شناخت و معتفت درباره آن و ايتاديم
اي باا رويکتدهااي ايتااد    هاي رسانهد فعاليتيبارو، نياست. از اداد يرو
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باشاد تاا بتواناد تياوالت فاتدي و      نگتش و معتفات و شاناخت تاو م    
تت و پاياتت نماياد.  اجتماعي پديد آمده در سايه اين متاسم بزرگ را عمي 

تدديل جتيان عاطفي اربعين باه شاناخت عقلاي و    » راهدتد وصف، نيا با
نندت به بتنامه  تدکارک نيا تيق  درها را رسانه تواندمي «معتفت دروني
 باه  تواناد ماي  راهداتد  نيا ا بات  هکيا ت باا  رساانه . دهد يارجامع اربعين ي

 :آورد يرو تيز هايفعاليت

 اربعين مراسمش از يالف ـ پ

ن و يمعصاوم  تهيات و سا يت آن در رواين و اهميل فلنفه اربعيتيلا 
 نيبزرگان د

 نياربع متاسمدر  يتا شناخت عقمن يشور عاطف يبترسضتورت ا 
 متاسام ن در يعارت اربيز گاهيت و جاي، اهممفهوم يبترسل و يتيلا 

 منللهش شناخت يافزا باهد همه مخاطدان  يبتا يعيش
و  ي، اجتمااع ياسا يط سين در شتايگاه مهم اربعين جاييتدضتورت ا 
 منلقه و جهان اسمم يفتهنگ
جهات   يفتهنگا  هااي دساتگاه ک از يهت  يبتا ييراهکارها يبترسا 
 نياربع متاسمدر    معتفت و شناخت زائتانيتعم

  بااور و  يا ن و تعمياربعا  متاسام شتکت در  ل رابلهيو تيل يبترسا 
 مؤمنانمان يا

 يفاتاهم کاتدن آن باتا    ضتورتو  ين مقدمات معنوييو تد يبترسا 
  7نيارت امام حنين و زياربع متاسمشتکت در 

ن و يارت، اربعا يا مثل ز يميو مفاه يت مدارين واليرابله ب يبترسا 
 7نينهضت امام حن پاسداشت
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 اربعين متاسمزائت در سفت و بت منتيدات  داتاولويت واج تديينا 

 عييط تشين در طو  تارياربع رويپيادهخچه ين تارييتدا 
 نين در متاسم اربعا يگفتار و رفتار علما، متاجع و بزرگان د يبترسا 
 7نيارت امام حنيو ز

ف يان و وظايعيش ييهمگتان در يمتاسم اربعنقش  يبترسل و يتيلا 
 ن مهميزائت در ا
ت ابعااد  يا و اهم يجمعا  متاسام ک يا  عنوانبهن ياربع گاهين جاييتدا 
 و کمک به اهدا  ين رو  جمعيآن و توجه زائت به ا ياجتماع
 علياه دشامنان   هااي توطلهن در ينقش بازدارنده اربع نييو تد يبترسا 

 ن در وحادت، يل نقاش اربعا  يا و تيل يع بترسا يتشا  ويژهبهجهان اسمم 
 نع در جهايتش يکسارچگيو  يهمدل
ن ياي ن و تدياربعا  متاسماز  يمعنو منديبهتهو موانع  هاآسيبن ييتدا 

 رفع آن يراهکارها
 نياربع متاسمتيق  اهدا   يک از اقشار بتاين نقش هت ييتدا 

و  القائاات، شادهات   ،ننادت باه اتفاقاات    زائتاناز  يتخت بيمصونا 
 ياسيو س ي، ماهديفتهنگ ابهامات
و دخالات نداشاتن دولات هاا در      نيبودن متاسم اربع ين متدمييتدا 

 ظهور و بتوز آن
 نيدر اربع ين مااهب اسمميب انهيهمگتا هايظتفيت نييتدا 
 آن آورندگانبه وجود  توجه به امنيت ايتادشده بتاي متاسم اربعين وا 
باا   هاا دساتگاه همه نهادهاا و   ين و هماهنگيگاه ستاد اربعين جاييتدا 

 ن ستاديا
و  متاسام در هماه اعماا  و    ينا يت ديش متجعبت نق تأکيدتوجه و ا 

 نياربع يحتکت جمع
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 اربعين مراسم برگزاري حين ـب 

 اهادا   و فلنافه  يادآوري با کنندگانشتکت باور و شناخت تعمي ا 
 دستت  در هايرسانه درن ياربع  متاسم در حضور

 طو  در زائتان دستت  در هايرسانه طتي  از معنوي نشاط تتويجا 
 منيت
 دساتت   در و کوتااه  هايپيام قالب در اربعين زيارت معار  ينتديا 
 زائتان بتاي آن دادن قتار

 و فضاا  از استفاده با زيارت غايدان بتاي معنوي تيو  هايراه تديينا 
 متاسم در ايتادشده زمينه
 متاسم طو  در منتيدات بت واجدات تقدم تديينا 

 نياربع مراسمبرگزاري پ ـ پس از 

 يو اجتمااع  يفاتد  يزندگدر ي نشاط معنو ج يهاي تتوراه يبترسا 
 نياربع متاسمپ  از 

پا  از متاسام    الملليبينط يشتاو  ي جهان هاتأثيت يترسل و بيتيلا 
 ويژه در جهان اسممبهن ياربع

 اربعين در داخل و خارج و دستاوردهاي معنوي و فتهنگي هابترسي تأثيتا 
و  اربعين در داخال  ي امنيتي متاسمو دستاوردهاي سياس هابترسي تأثيتا 
 خارج
ن يمتاسام اربعا   يدر بتگازار  هاا عتاقاي نته يشا يزبانين نقش مييتدا 

 ميزباني آنها پاسداشت منظوربه
ن به شاناخت و  يحاصل از اربع ينشاط معنو ليتدد هايراه يبترسا 

   يمعتفت عقمن
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 صااورتباه  يعيشا  يارتداطاات فتهنگا   اساتمتار  هااي راه يبترسا اا  
 ايو پو يافتهمانساز

 هااي حاوزه در ن يمتاسام اربعا   يو اجاتا  ريزيبتنامه شناسيآسيبا 
و  راهدتدهاا اتخااذ   يو ... بتا ي، رفاهياسي، سي، اجتماعي، فتهنگيمعنو

 ياصمح يراهکارها
 همدارزو  يجمع هايحتکتعه در يت شيل نقش متجعيو تيل نييتدا 

 نيت به متاسم اربعيبا استعمار با عنا

جاد فهم يا ي درآموزش همگانها )رسانه يکارکرد آموزش: سومد راهبر

 (مشترک

احناساات  دانش، نگاتش،   ييتتغ يبتا هارسانهارکان  ازجملهآموزش 
 درو  ي، قلدا يذهنا  يهاا تييتغ سدبآموزش  تايو رفتار مخاطدان است. ز

 شود.يک پديده مي در يرفتار نتيته
ش و درک مشاتتک  هااي جمعاي مااهدي، آماوز    در رفتارها و جتيان

 متاسام در  ،افازا و پايادار نماياد. بناابتاين    هام  ،آن را ياثتگاارتواند مي
 هماه  در يهمگاان  آماوزش »توانند با تأکيد بت راهداتد  ها مياربعين رسانه

 راهکارهاي زيت را بتگزينند:« مشتتک فهم تاديا و سلو 

 نياربع مراسمش از يالف ـ پ

 متاسام ن و ياي از آ يمعناو  يحاداکثت  منادي بهته يچگونگ آموزشا 
 سلو  مختلف مخاطدان يميتم بتا

 از بتکات زيارت منديمنائل سفت، اسکان و ... بتاي سهولت بهته آموزشا 
باا توجاه باه     آماوزش اخام  و آداو معاشاتت در کشاور عاتا      ا 
 يو سدک زندگ يفتهنگ هايتفاوت
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 يو، معنيماهد يم ارتداطات فتهنگيتاد و تيکيا يآموزش چگونگا 
 يفتد يو حت
 امااکن متدتکاه و مشااهد مشاتفه    نش مخاطدان به يدانش و ب يارتقاا 
 شتتيي بمعنو منديبهتهاستفاده و  يبتا

باا   رابلاه م يتااد و تيکا  يا يزائتان بتا يارتداط هايمهارت يارتقاا 
 کشورها گتيدزائتان 
و  گتاياايختافااهز از يااپته ينش زائااتان بااتاياادانااش و ب يارتقاااااا 
 نياربع متاسم يدر طو  بتگزارا ميتمل يموجود  يهاالتقاط
و مشاکمت جهاان    هادرباره چالشمخاطدان  يفتهنگ دانش يارتقاا 
 يو تداد  فتهنگ ييهمگتا، ييتت افزايبص يبتا اسمم
و  هاا چاالش مناائل،   دربارهزائتان  ياسيدانش س يآموزش و ارتقاا 

 ييتت افزايع جهت بصيجهان اسمم و تش ياسيمشکمت س

درباره منائل مهم  ،خاص آموزش و ارتقاي دانش و بينش زائتانا 
جهااان اساامم بااتاي ايتاااد ارتداطااات فتهنگااي و    هااايو اولوياات
 تأثيتگااري

 يمعناو  منادي بهته يمعلومات زائتان نوجوان بتا يآموزش و ارتقاا 
 شتتيب

 ياي کارگزاران و عوامال اجتا  يارتداط هايمهارت يآموزش و ارتقاا 
 تان و عتا يمتاسم در ا يبتگزار
اربعاين باتاي تأثيتگاااري    فتهنگاي   آموزش و ارتقاي مهارت سافيتان ا 

 شتتيب
وياژه در کشاور   و ساممت باه   آموزش نکات مهم و ضتوري بهداشتا 
 عتا 
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 نياربع مراسم ين برگزاريب ـ ح

در  هااي رساانه در  يکوتااه معناو   يآموزشا  هااي پيامه و ارسا  يتها 
 دستت  زائتان

کوتاه ساممت و بهداشات جنام و     يآموزش هايپيامه و ارسا  يتها 
 در دستت  زائتان هايرسانهروان در 

 نياربع مراسمپ ـ پس از 

 يآن در بتگازار  تاأثيت موضاوع آماوزش و    شناساانه آسايب  يبترسا 
 نياربع متاسم

 گسترشها)رسانه يريپذو جامعه يريپذ کارکرد فرهنگ: چهارمراهبرد 

 و معرفت به آن ليتبد و :بيتاهل به محبت فرهنگ کردن نهينهاد و

 هنجارسازي( و شناخت

 شاش  از فتهنا  . داردوجود  ياريبن يهادگاهيد ،تدکارک نيا درباره

 ،هاا اسالوره  و نمادها. 4 هنتارها،. 3 ،ها. ارزش2 باورها،. 1 مختلف هيال

 هاا ناوآوري  و هاا مهاارت  ،هاا آوري. فان 1 و رساوم  و آداو ،هاا . آيين3

که ساه الياه او  را هناته و ساه الياه دوم را پوساته         است گتفتهشکل

 نيا ا باه  توانندنمي يموضوع هت به ورود يبتا هااند. رسانهفتهن  ناميده

 .دنباش توجهبي هااليه

 ،گااااريارزش پااتدازي،انديشااه  يااطت از توانناادمااي هااارسااانه

 در رفتاار  يرناوآو  و يالگوسااز  ، پايتيجامعه ي،نمادساز ،يهنتارساز

 سدب تغييت در فتد و جامعه باشند. اليهشش نيا
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 کنناد،  توجه آن د بهيبا حوزه اين در رسانه اصياو که يانکته اولين
  گاناه شاش  هااي اليه اين طتي  از توانندمي چگونه هارسانه که است اين

 اربعاين چگوناه   مشخص طوربه. کنند سازينهادينه و تثديت را يموضوع
 وارد و جامعاه  عماومي  هنتارهااي  و هاا ارزش باورها، نظام در تواندمي

 ياا  کاتد  خلا   را هاايي اسالوره  و نمادهاا  توانمي چگونه شود؟ نهادينه
 گتفات؟  کاار  به موضوع اين تيق  بتاي را موجود هاياسلوره و نمادها
 را فتاگيات  يموضاوع  و رساوم، هاا و آداو  آيين طتي  از توانمي چگونه
 داد؟ شکل توانمي را هايينوآوري و هامهارت ها،وريآفن چه يا ساخت
 رساانه  پايتيفتهن  تدکارک سنتينندت از بتداشت تتينبديهي نيا
 و آداو رساوخ  ناد يفتآ را آن هک هم پايتيجامعه عدب  در. استاربعين  و

 قلماداد  ياجتمااع  يرفتارهاا  و ينا ييآ جنداه  منزلاه باه  جامعه يک رسوم
 .شد خواهد نييتد لکش نيمه به موضوع ،کنندمي

توسعه کمي و کيفاي  » هارسانه بتاي راهدتد بهتتين رسدمي نظت به
 در چاون  باشاد   «و نماود آن در رفتاار   :بيتاهل به ميدت فتهن 
توان اهدا  نهضت حنيني را در زنادگي ماتدم   مي ،راهدتد اين سايه

 گشاا کار زيات  راهکارهااي  نهادينه کتد. بت اين اسا  در اين راهداتد، 
 :بود خواهد

 نياربع مراسم برگزاري ش ازيالف ـ پ

مخاطدان  ين بتايمعار  اربع هايشاخصو  هاويژگيغ يو تدل نييتدا 
 يرجو خا يداخل

در نمادهاا و   :  به ابتاز ميدت باه سااحت ائماه   يتشو ب ويتتغا 
 گوناگون ينمودها
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 7نينهضات اماام حنا    ييارت و هد  نهايز ن،ين فلنفه اربعييتدا 

   شناخت مخاطدانيتعم يبتا

ام عاشاورا،  يا ، ق7نينهضت اماام حنا   درباره ورزيانديشه جيتتوا 

 نيو اربع 7نيارت امام حنيز

ارت يا و ز 7ن يام اماام حنا  ينهفته در ق هايارزشج ين و تتوييتدا 

 آن حضتت

 ، 7نيام اماام حنا  يا نهفتاه در ق  هايارزشل يتدد يچگونگ نييتدا 

 (يو اجتماع يفتد )يرفتار ين به هنتارهايعاشورا و اربع

ن يعاشورا و اربع ،ميتم ينيد ناو هايارزشل يتدد ين چگونگييتدا 

 مخاطدان يزندگ در  يجار ورسومآداوبه 

 نيارت و اربعيز يمعنو وضاتيفاز  منديبهته ين چگونگييتدا 

ن در ي  معاار  اربعا  يا تعم يباتا  يفتهنگا  يف نهادهاا ين تکالييتدا 

 مخاطدانزائتان و 

 در منيت نهادينه شدن فتهن  زيارت و تشت  هاديين موانع و چالشتا 

 مختلف يزائتان کشورها يمدادله فتهنگ يچگونگا 

 تتويج فتهن  اربعين در بين مخاطدان کشورهاي ديگت با ادبيات مناسبا 

ن با يو ختافات متاسم اربع هاالتقاطاز  ييو هنتار زدا ييارزش زداا 

 يو علم ينين دييتد

مختلاف   اقاوام و ماااهب   يبات مشاتتکات فتهنگا    تأکياد جاه و  توا 

 نياربع متاسمدر  کنندهشتکت

، 7نيامام حن يو ماهد يفتهنگ يج نمادها و نمودهايو تتو نييتدا 

 ارت و ...ين، زياربع ام عاشورا،يق
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 مانناد  7نيام اماام حنا  يا مهام ق  پياام هااي   دربااره  سازيفتهن ا 
باه   يدندين، پايو انيتا  از د التقاطبا  ، دفاع از مظلوم، مدارزهستيزيظلم
 ...ن و يم دياز حت يت، پاسداريوال

ا در يا ن ين در اربعا يعلما، متاجع و بزرگان د تهيم سيو تتس يبترسا 
 يالگوساز منظوربهارت يز

نهضت اماام   دربارهن يعلما، متاجع و بزرگان د يرهنمودها يبترسا 
 يالگوساز ياتبارت و ... ين و زي، عاشورا، اربع7نيحن

 نياربع مراسم ين برگزاريب ـ ح

 دانيغان به يانتقا  فتهن  با انعکا  متاسم و معار  اربعا 

 ن مخاطدان خارج از کشورين در بياربع يم فتهنگيج مفاهيتتوا 
 هااي رساانه  بامتاسم  يدر طو  بتگزار يعاطف هايميتک گنتتشا 

 در دستت  زائتان

 نياربع مراسمبرگزاري پ ـ پس از 

 زائتان ين بتايپ  از اربع ييعاشورا يزندگ ينمادها نييتدا 

 7هاي رفتاري در تيو  معنوي و ارادت به ساحت امام حنينتعيين جلوها 
 چگونگي حفظ و توسعه نشاط معنوي حاصل از زيارت به بعدازآن تديينا 
 ياسا يدر بعاد س  ييعاشاورا  يزنادگ  هايشاخصم خلوط و يتتسا 
 اطدانسلو  مختلف مخ يبتا

و  يدر بعاد عدااد   ييعاشاورا  يزندگ هايشاخصم خلوط و يتتسا 
 سلو  مختلف مخاطدان يبتا يفتد

 يدر بعاد اجتمااع   ييعاشاورا  يزندگ هايشاخصم خلوط و يتتسا 
 سلو  مختلف مخاطدان يبتا
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 يدر بعاد فتهنگا   ييعاشاورا  يزندگ هايشاخصم خلوط و يتتسا 
 سلو  مختلف مخاطدان يبتا

 عاشورا  يهاآموزه بت اسا  يرفتار فتد هاين شاخصييتدا 
 عاشورا يهاآموزهبت اسا   يرفتار اجتماع هايشاخصن ييتدا 

 يهاآموزهدر  يو اجتماع ياخم  فتد هايشاخصگاه و ين جاييتدا 
 نيعاشورا و اربع

ن ياربعا  متاسام در  يو جمع يفتد يشناسانه رفتارها آسيب يبترسا 
 ينياز بعد فتهن  د

نه کتدن آن يدعا و ضتورت حفظ و نهاد ،ارتيز يمعنوآثار  يبترسا 
 يفتد يدر زندگ
 اربعين متاسمدر  انتقا  فتهن  زيارت و اربعين به حضور نيافتگانا 
 ن به ننل نوجوانيفتهن  عاشورا و اربع انتقا ا 

 عواطف ، تجربه ميتعم) هارسانه سازييکپارچهکارکرد : پنجمراهبرد 

 (يالنعق معرفت و تيمعنو

همچااون  يتيتعاااب از هااارسااانه سااازييکسارچااهم و يتعماا يبااتا
اساات. دکتاات  شاادهاسااتفاده  تتتبااه مشااتتک و... ياا، تعمسااازيهمگاان
تاد تشابه در افکاار،  يا: »نويندمي هارسانهن کارکتد يدرباره ا يساروخان

 .(37: 1333، دادگتان« )احناسات و رفتار جامعه
شاند تاا مخاطداان مثال هام بينديشاند،       کوها در اين کاارکتد  ماي  رسانه

که اربعاين از اهادا  کامن ملاي     احنا  کنند و مانند هم رفتار کنند. اکنون
ها در ايتااد همدناتگي اجتمااعي و ايتااد     است، توجه به اين کارکتد رسانه

يابد. از اين منظات  انديشه مشتتک و سس  رفتار مشابه در مخاطدان اهميت مي
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راهداتد  « عقمناي  معتفات  و شاناخت  و معناوي  عواطاف  و تتتباه  تعميم»
هاا موردتوجاه و توافا  قاتار     تواند در همه انواع رساانه مناسدي است که مي

 تواند راهگشا باشد:گيتد. در اين راستا اقدامات و راهکارهاي زيت مي

 نياربع مراسمبرگزاري ش از يالف ـ پ

عاد نهضت فلنفه، اهدا  و اب دربارهنش مخاطدان يدانش و ب يارتقاا 
 يو شناخت يمعتفت ييهمگتا ين بتاي، حادثه عاشورا و اربع7نيامام حن

 عاطفي همگتايياربعين بتاي  متاسماشتتاک احناسي نندت به  ايتادا 
 ياجتمااع  هايکنشبه  يل احناسات و عواطف فتدي  به تدديتشوا 
 مشتتک يو جمع
 رويدهپياارت و ين، زيفهم و ادراک از فلنفه اربع سازيهمگنا 
 مخاطدان يت و اراده قلدياشتتاک در ن تادياا 
درک  يباتا  يمتاول  هااي دساتگاه در کاارگزاران و   ياي تاد همگتاياا 

 ت زائتانيرفاه و امن يبتا درست از موضوع و اهتمام خالصانه

 نياربع مراسم ين برگزاريب ـ ح

 در دستت  هايرسانهبتاي تتتبه مشتتک معنوي زائتان از طتي   تمشا 

بازتاو احناسات و عواطف متدمي باتاي غيات زائاتان در کشاورهاي     ا 
 منلمان

 نياربع مراسمبرگزاري پ ـ پس از 

   يا ت زائاتان از طت يا زائاتان باه غ   يمعناو  تتتبهانتقا   يبتا ديتمها 
 ايرسانهمختلف  هايقالبو ... در  يداري، شنيداريد يهارسانه
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ت کشاورها  يزائتان سا نيب نياربعدرباره گنتتش معتفت و شناخت ا 
 ممکن هايرسانه  ياز طت
تااد  يا يباتا  نياربعا  متاسام بازتاو احناسات و عواطف متدم در ا 
 منلمان يدر کشورها غيتمنتقيمتتتبه 
 هااي کانش باه   يل احناسات و عواطاف فاتد  ين ضتورت تددييتدا 
 مشتتک در موارد مشابه ياجتماع

 يت گسترده معنويظرف) هارسانه يسازکارکرد برجسته :ششمراهبرد 

 (يو اجتماع يفرد تأثير يبرا يناربع

سازي است، ويندا  ايان کاارکتد را   ها بتجنتهازجمله کارکتدهاي رسانه
(. ماک کاامدز و شااو، اولاين     333: 1371ناماد ) نوعي اولويت بخشيدن ماي 

گازارش   1972سازي را در سا  ملالعات سينتماتيک درباره  فتضيه بتجنته
امتيکاا   1913سازي را در مدارزه رياست جمهوري ساا   بتجنتهکتدند. آنها 

هاي جمعاي باتاي هات مداارزه     ملالعه و اين فتضيه را ملت  کتدند که رسانه
هاا راجاع باه    کنناد و بات اهميات نگاتش    هايي را تعيين ماي سياسي اولويت

(. کورسات  323: 1334گاارند. )سوربن و تانکارد، موضوعات سياسي اثت مي
اناد:  ساازي را چناين تعتياف کاتده    ادنت اينگال لنا ، بتجناته   سن  و گلد

هاا از  دهناد. آن هاي جمعي توجه را به موضوعات خااص ساو  ماي   رسانه»
هاا مادام موضاوعاتي را    ساازند. آن هاي سياسي تصويتي عماومي ماي  چهته

کنند که نشان دهند چيزهايي است که تاوده ماتدم باياد راجاع باه      عتضه مي
 (323)همان: «. انند و احنا  داشته باشندها فکت کنند. بدآن

توانناد باه   ها نماي سازي يا تعيين دستور کار، رسانهبت اسا  نظتيه بتجنته
گويناد کاه   متدم بگويند که درباره يک موضوع چگونه بينديشند، اما به متدم مي
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هاا گازارش   راجع به چه چيزي فکت کنند و به چه بينديشند. آنچه توسط رسانه
هاا نگاتش ماتدم را تغييات     گياتد. رساانه  دستور کار متدم قتار ماي  شود درمي
گويناد  گاارند  يعني باه ماتدم ماي   ها تأثيت ميدهند، بلکه روي شناخت آننمي

 (31: 1334رسند. )دهشيتي، چه موضوعاتي مهم به نظت مي
ن کاارکتد   يا بات ا  نظتان حوزه رساانه از صاحب ياريبن است  يگفتن
 ارائاه شاده  ن کاارکتد  يا ا دربااره  زين يمختلف يهاهينظتاند و داشته تأکيد
هاا و موضاوع اربعاين    اما در نندت سنتي بين اين کارکتد رساانه   است

 يابد:چند اقدام مهم ضتورت مي

 نياربع مراسم برگزاري ش ازيالف ـ پ

باه موضاوع    جانداه همهدر پتداختن متنوع و  ايرسانهش يتاد آراياا 
 نياربع ايرسانه يو صفت توسط ستاد متکز ميتم هايماهن در ياربع

غ و يا تدل (يش از بتگازار يل )پا يا و تيل نييدر نظت گتفتن متاحل تدا 
( در ي)پا  از بتگازار   ينه سازي  و نهادي( و تعمين بتگزاريع )حيتشت

 ايرسانه هايفعاليت
هاي مياتم و  اولويت دادن به موضوع اربعين در يک شيب منلقي در ماها 

 هارسانهبخشي و ...  رساني، آموزش، آگاهيکارکتدهاي اطمعصفت در همه 
بتجناته خداتي جهاان توساط      هااي ساوهه خلا    درباودن   هوشايار ا 
 رقيب و جلوگيتي از به حاشيه رفتن موضوع اربعين ايرسانه هايسازمان
در  ايرساانه  هااي بتناماه د ماتن و  يا تول يباتا  ييميتاوا  يساماندها 
 سلو  مختلف مخاطدان يبتا مختلف هايفتمتو  هاقالب
ن در هماه  يم و موضاوعات مهام ماتتدط باه اربعا     يمفااه  يمهندسا ا 
مثال نماهنا ،    يشا يجاااو نما  هااي پياام در  ويژهبه ايرسانه يهاقالب
 و ... ا يلم و ستي، فيقيموس
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و انتشاار حتام    يبه بارگااار  داراولويتمضاعف و  تأکيدتوجه و ا 
پترنا  شادن موضاوع     يباتا  يمتاز هايشدکهاد و متنوع ملالب در يز

 هان شدکهيدر ان ياربع
کشاور   يدر خارج از متزها ايرسانهت يبت ابعاد فعال تأکيدتوجه و ا 

 نيده اربعيبا پد ييجهت آشنا

 يباتا  ساازي بتجناته ناد  يآفت در يم و منلقا يا ب مميشا  بينيپيشا 
 کتدين رويا هايآسيباز  يتيجلوگ
 مخاطب جواندر  نيتاد توجه به موضوع اربعياا 
 ختهيمخاطب نخده و فتهدر  نيتاد توجه به موضوع اربعياا 
 ساازي بتجناته کاتد  يقالب و فتمات در رو  ،توجه به تنوع ساختارا 
 هاپيامم و يشدن مفاه يز از تکتاريپته يبتا

 ن در سلح جامعهيموضوع اربع پتداختن به يبتا منللهتاد ياا 
در هماه اعماا  و مناساک و     ينيت ديبت نقش متجع تأکيدتوجه و ا 

 نياربع يحتکت جمع

 اربعين مراسمي ن برگزاريب ـ ح

 بازتاو گنتتده همه رويدادهاي اربعين با در نظت گتفتن نوع مخاطبا 

 گتيد منائل بت نياربع تياولو حفظا 
ز يا پته يبتا سازيبتجنتهقالب و فتمت در  ،توجه به تنوع ساختارا 

 اهپيامم و يشدن مفاه ياز تکتار
 نيو خاص در متاسم اربع يمعنو يرفتارها سازيبتجنتها 
در  وياژه بهو ملالب از متاسم  پيپخش کل بام يارتداط زنده و منتقا 
 ياجتماع هايشدکهک و يالکتتون هايشدکه
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 نياربع مراسمبرگزاري ج ـ پس از 

مخاطداان   يباتا  وياژه بهن ياربع شدهريزيبتنامهو  يتيتدر انعکا ا 
 شورخارج از ک

 بترسي بازتاو و تأثيت ابعاد فتهنگي متاسم اربعين در کشورهاي مختلفا 
 متاسم اربعين در کشورهاي مختلف بترسي بازتاو و تأثيت ابعاد سياسيا 
 ملت  جهان هايرسانهن در ياربع ايرسانه هايبازتاو يبترسا 
صاورت گتفتاه در مخاطداان عاام و      يبازتاو تيوالت فتد يبترسا 
 موضوع نشدنفتاموش يبتا يتين و پخش تدريدر متاسم اربعخته يفته

 نياربع يو معتفت يمعنو هايزيدايي سازيبتجنتها 
 يبتگازار  يباتا  ياتيو عمل يياجتا هايفعاليتحتم  سازيبتجنتها 

 نيباشکوه اربع
 هااي طتاحاي و  يو ساامانده  ريازي بتناماه حتام   ساازي بتجناته ا 
 نياربع متاسم يدر طو  بتگزار شدهانتام

 بديل متجعيت شيعه در بتگزاري باشکوه اربعينبترسي نقش ممتاز و بيا 

 سازيمصون ،گيريپيشها) رسانه ت بحرانيريکارکرد مد: هفتمراهبرد 

 شتر(يب يمعنو منديبهره يبرا بحران تيريمد و

، ياسا ي، سيمختلاف اجتمااع   يهاا ها در بيتاننقش و کارکتد رسانه
نات. اماتوزه   يده نيک  پوشچيو امثا  آن بت ه ي، نظامي، فتهنگياقتصاد

ا مهار يتاد، کنتت ، گنتتش و يها در اوجود ندارد که رسانه يچ بيتانيه
 (33: 1333نداشته باشند. )سديمن اردستاني، آن نقش 

منلوالن مديتيت بيتان، در سه متحله قدل، حين و پ  از بيتان به اولاين  
 ها در مديتيت بيتان است:ده از رسانهانديشند چگونگي استفاچيزي که مي
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ها با هشدار و ايتاد آمادگي و با تمهيدات عماومي  پيش از بيتان:  رسانه
تا حدود زيادي جلوي باتوز و   هاي عموميدر نهادها و سازمان يو اختصاص

 کاهند.هاي آن مييا توسعه دامنه بيتان را گتفته و يا از ميزان آسيب
کوشاند بياتان  را    يبا رفتاري علمي و عقميي ما  ها: رسانههنگام بيتان
نفاع  هااي ذي هاي اجتماعي و گاتوه عنوان ميانتي بين گتوهکنتت  کنند  و به

 دهند.عمل کتده و بتخوردها را به حداقل رسانده و تعاممت را افزايش مي
بياتان امکاان    يامادها يبا هشدار و کنتات  پ ها رسانه  :پ  از بيتان

را باه حاداقل   ط عادي را فتاهم کاتده و تدعاات منفاي    به شتايبازگشت 
توانناد  ها در موضوع اربعين، در ارتداط با اين کارکتد ميرسانه .رسانندمي

 راهکارهاي مناسب زيت را بتگزينند:

 نياربع مراسمبرگزاري ش از يالف ـ پ

ميتوم و ميتمل در  هايبيتانو  هاچالشمنائل،  بينيپيشرصد و ا 
 نيسم اربعمتا يبتگزار

تاا انتاام    ريزيبتنامهند آيدر فت خيزبيتاننقاط  دربارهدادن  يآگاها 
 نياربع متاسم
 ياحتمال هايبيتانمواجهه با  يدر زائتان بتا يروح يتاد آمادگياا 
 تيفتاگ هايرسانهت بيتان در يتيمد يت الزم بتايانتام تدابا 
ت يهدا يزائت بتادر دستت   هايرسانهتاد و توسعه يا يد بتايتمها 
 نتتنت همتاه(يا ايو يت بيتان )مثل راديتيو مد
توساط زائاتان،    اياي دزبياتان  يبتا يبخش يو آگاه ايرسانهت يتدبا 
 گتيد ياجتماع يا نهادهاي ريزبتنامها ي يياجتا هايدستگاه
 يدر طاو  بتگازار   بتانگياز چاالش مداحاث   دربااره  يآگاه تيتقوا 
 هاآنئتان با مواجهه زا ين و چگونگياربع
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 نياربع مراسم ين برگزاريب ـ ح

  يا دق رسانياطمعو  هابيتانرسانه در  موقعبهو حضور  ياريهوشا 
 و جامع

 اربعين متاسمها در ها و تيتکها و تيتيکاي درباره شايعهحضور رسانها 
باتاي مقابلاه باا     اي بين نهادهاي اجتاياي ايتاد هماهنگي رسانها 
 بيتان
مقابلاه باا    يمتاسام باا ماتدم باتا     ياجاتا  انين متوليتداط بتاد ارياا 
 ت بيتانيتيا مدي ياحتمال هايبيتان

 نياربع مراسم يپ ـ پس از برگزار

 آمدهپيش ياحتمال هايبيتان يلين تيلييتدا 

 ياحتمال هايبيتاناز  يتيجلوگ يبتا شدهانتامن اقدامات ييتدا 
 آن ل و مندداتيدال افتني يب شناسانه بيتان بتايآس يبترسا 
 ت به قدل از بيتانيبازگتداندن وضع يبيتان بتا تيتيمدا 
 يو روان يجدتان خنارات روح يت منائل و مداحث بتايتيمدا 

 به مراسم اجرايي و ريزيبرنامه فرآيند بر نظارت»راهبرد هشتم: 

)کارکرد نظارت اجتماعي يا  «مخاطبان و متولي نهادهاي از نمايندگي

 ها(محيط رسانهديدباني 

ها است که با تعابيتي ها نظارت همگاني آنازجمله کارکتدهاي رسانه
 مثل ديدباني مييط و امثا  آن تديين شده است.

 کاه  هناتند  پژوهشاگتاني  ازجملاه  رايات  چارلز و السو  هارولد
 هاآن.اندکتده توجه جامعه در هارسانه کارکتد و نقش به جدي طوربه
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 ميايط، ايتااد   بات  نظاارت  کارکتدهااي  داري هاا رساانه  کاه  معتقدند
 و فتهنگاي  مياتاث  انتقاا   و مييط به واکنش در اجتماعي همدنتگي
 (.103: 1333مک کوييل، ) هنتند فتاغت اوقات پت کتدن و ستگتمي

 نخناتين،  کاارکتد  در کاه  باورند اين بت ارتداطات پتدازنظتيه دو اين
 ميايط  دربااره  خدات  اندنرسا  و نظارت، متاقدت، تهيه هارسانه وظيفه

در  اطمعاات  تفنايت  و کارکتد رسانه، انتخااو  دومين است، پيتاموني
 .است مييط

ه با  ساو ياک . از کنناد ماي عمال   ياجتمااع  باان ديده عنوانبه هارسانه

 يهمواره ملالدات مخاطدان را ملات  و بترسا   ياز افکار عموم يندگينما

ت يا گيپ دا  و مصاالح، بتاي حفاظت و صيانت از اها  يو از طتف کنندمي

 هنتند.  کمن هايبتنامهو  هامشيخط، هاسياست

 ن است:ييدر دو سلح قابل تد هارسانه يفه نظارتيوظ

شاده خاود   تعياين ف يوظا يدر راستاد يبا يمتول هايدستگاه. همه 1

 اهتماام الزم را و کم نقاص متاسام اربعاين     بتاي بتگزاري باشکوه، مؤثت

 و بهنگامي را انتام دهند  ت بهينهداشته و اقداما

 مناافي  يفعاليت ديندا غيتمتولي و متولي دستگاه و سازمان نهاد، چيه. 2

 جهات  در و دهاد  انتاام  شاده، اعمم هايريزيبتنامه و باهد  متضاد و

 .کند ايتاد را مشکمتي و موانع اربعين، اهدا  تثديت

 نظاارت »بعين ار متاسمها در از اين منظت بهتتين راهدتد بتاي رسانه

 نهادهااي  از نماينادگي  باه  متاسام  اجتايي و ريزيبتنامه فتايند همه بت

تاوان  باره اقادامات زيات را ماي   خواهد بود که دراين« مخاطدان و متولي

 پيشنهاد داد:
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 نياربع مراسم يش از برگزاريالف ـ پ

ن ياربعا  متاسام  درباره اتخاذشدهمات يو نقد تصم ينظارت و بترسا 
 انيمتول ئتان وزااز منظت 

 سااز مشاکل و  زاآسيبافتن نقاط يو  شدهبينيپيشاقدامات  يبترسا 
 انديشيچاره يآن بتا

 نياربع مراسم ين برگزاريب ـ ح

 دربااره  رسااني اطمعدر حا  انتام و  هايفعاليتبت  نظارت داشتنا 
  يااموانااع از طتن يااارفااع  يبااتا هاااآنمشااکمت و انتقااا   هااا،کاسااتي
 در دستت  هايرسانه

 نياربع مراسم يپ ـ پس از برگزار

ها، تصميمات اتخااذ شاده،   ريزيها، بتنامهبترسي و تيليل همه طتاحيا 
 ها با نگاه آسيب شناسانه و ارائه راهکارهاي اصمحينتايج و پي آمدهاي آن

 يبتا شدهانتام هايفعاليتو  ييات اجتايل همه عمليو تيل يبترسا 
 ياصمح يه راهکارهان و ارائياربع متاسم
 شاخص و مهم هايهاي اجتايي و تشوي  فعاليتنقد عملکتد دستگاها 
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 (ير رسميو غ يرسم يها)رسانه يعموم يدهايدها و نبايبا .1

 

 يمومع يارسانه يدهايالف( نبا

و اجرايي در  يتيامن ،يانتظام يهايمانانابس و انعکاس ياانتقال رسانه. 1

 کشور عراق يورود يا مباديکشور  يخروج يو مباد يمرز يشهرها
 شرح: 

ا پاساسورت از ماتز،   يا زا يا چون عدور بدون و ياست، اخدار يضتور
باه هماه    يدگيرسا  يباتا فتصت نداشتن ، يبا کارت مل فقطگار از متز 

مادارک و ...   يعدور بدون بترس يا منافتان، باز کتدن متزها بتايان زائت
 ها منعک  شود.د در رسانهيندا

ت يا ارسا  تصوي ي، خدتسازيچنين وقايع يدر صورت بتوز عين يحت
ج متدم ييته سدب، يمتز يهاانهيدر پا يانتظام يهايو گزارش از نابنامان

 ها خواهد شد.يد ناهنتاريو تشد
را که فاقد مدارک الزم هناتند، باه سامت     يا در ابتدا کنانن خدتهيا

ن ها و فشار به منالوال يد آشفتگيتشد سدبو در متحله  کشانديممتزها 
 متزها خواهد شد. يانتظام



  95   اي مراسم اربعين اي و مصاديق پوشش رسانههاي رسانهفصل دوم: سياست 

ن افتاد با توقع عدور بدون ارائه مادارک از ماتز، هات گوناه     يحضور ا

ش ياز با  شيت متزهاا را با  يکتده و امن يت نظم را خنثيرعا يبتا يفتصت

 کند.يد ميتشد

 مثال: 

شود کاه  يمنتشت م يتانيک زائت اياز مصاحده با  ييدئويو 94در سا  

از متدم  ياريت( بوده و بنيت تو شيت متزها آشفته )شيکند وضعياذعان م

زا وارد يا خودش بدون داشتن و يان و حتيشتت دوستان و آشناياز جمله ب

 اند.عتا  شده

ن از يماتتدط باا اربعا    ياجتمااع  يهاشدکهنيز  ياردر سا  جمتأسفانه 

دئو باه قصاد   يا ن ويا با بازنشات ا « نياربع يورادهيپ»ت و کانا  يجمله سا

ن، ناخواساته  يام اربعا يا د عاتا  در ا يا لغو رواد يبتا يج افکار عمومييته

   د.شونيم يمتز ين متاسم در مداديب بت بدنه ايآسسدب 
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باا لغاو    يفاقد گارنامه باوده و حتا  از افتاد از جمله جوانان،  ياريبن
ن توقع وجود دارد که متزها به نفع آنان به شاکل فاتا   يچنان اد، هميرواد
 ين متباوط ساع  منلوال ياست که وقت يلين شتايباز شود. در چن يقانون

از افاتاد متوقاع، تيتياک     يکنند نظم را حفظ کنند  ممکن است بتخا يم
ب باتوز  ساد شکناته و   را يورود يهاا و درهاا  تيا شده و خشمگين گ

 گتدند. يو عتاق يتانين اان منلواليم ياختمفات
ان يااهااا و جتيهااا بااا دقاات در تدعااات خدتسااازالزم اساات رسااانه

تخواهاناه  يباا اهادا  خ   يگونه گزارشات حتنيشان، از انتشار ايهايساز
 ز کنند.يپته
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 يدر سا  گاشته منتشت شد کاه توقاع تنااهل و با     ياريبن يخدتها

 ش داد.يدر زائتان افزا را ينظم

 يکه توسط خدتنگاار واحاد متکاز    يونيزيک گزارش تلوين در يهمچن

ت آشافته و  ياز وضاع  يانتقااد  يه شده باود، گزارشا  يته ما،يخدت صدا و س

ن اعتاتا  منالوال  و  ينااراحت  سدبنابنامان فتودگاه نتف منتشت شد که 

 يهاا رساانه  هاا و ي، خدتگازار يونيزين گزارش تلوي. عموه بت اشد يعتاق

را منالو    ين عتاقا اماأمور  ييهااخدار و گزارشدر ز يتا  نيتيمکتوو و د

 کتدند.  يم ين مشکمت معتفيا

شاد کاه فتودگااه    يه و پخاش ما  يا ته يليهاا در شاتا  ن گازارش يا

ن ، بااه اصااتار مناالوال پااتواز در روز 11 حاادودت يااظتف بااانتااف 

پا  از پخاش    متأسافانه پاتواز در روز قاتار داده باود کاه      70، يتانيا

  .تيت الشعاع قتار گتفت ين سلح از همکاريگزارش ماکور، ا
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 خاص يهاا سازمانين به اشخاص يان اربعيانتساب جر. 2

 ح:شر

افاتاد و   ،ا و نهادهاهسازمان ،نيم اربعيتيق  حماسه عظ ياگتچه بتا 
بدون شاک اساا     ،اندگاار بودهاثتتمش کتده و  ياريبن يهاتيشخص

مننوو ندوده و همه شاگتد  :تياهل ب مدد و توجهبه  ن حتکت جزيا
ز در نازد  يبدون شک اجتشان ن .اندفه کتدهيو انتام وظ هنتندن مکتب يا

بت دوش  يشگيهم يفيتکل ،شانيمتعا  ميفوظ است و سسا  از ا يخدا
 .ن استيدر اربع 7نيحنارت امام يز افتهي  يعاشقان توف

 يه توجه داشته باشند که ضامن قادردان  رسان يها و اهالن حا  رسانهيبا ا
دقات  افتاد  يبتجنته سازو ف يتعت در ن،ين اربعاو خادم تگاارانيتاثاز همه 

شانهاد  يز کنند. پيخاص پته ين به اشخاص و نهادهايانتناو واقعه اربع و از
قات  ين حماسه نام بتده و حقيا يتيشکل گ يعوامل اصلاز ها شود رسانه يم

 زگو کنند.  متدم با يآن را بتا

 چون: يعوامل
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 7نيحتارت شهادت امام حن

 ]ااه يحضتت بق ينيت تکويتيمد

ت عصامت و  يا ان باه اهال ب  يعيش توجاه ماتدم، منتضاعفان و شا    يافزا
 :طهارت

 بياز غ يمثال: تنها دست

ن را باه شاخص   يآنکه اربع ين پوستت به جاين مثا ، هنتمند طتا  ايدر ا
دانناته و   ينيت تکويو وال يته اراده الهيتد، آن را نکنمنتنب  يا نهاد خاصي

 کند:ياد مي« بيدست غ»از آن به عنوان 
 تاد کند!يا ين تيوليتواند چنيب مياز غ يتنها دست

ممکن است بعدها در کشور خود بـا  که  يش چهره افراديا نماينام بردن . 3

 شوند!مواجه يتيمشکالت امن

 :شرح
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از  ياريتاااامش بناااابااااا اگتچااااه 
متاسام اربعاين در   ، کاران رساانه انادر دست

از کشااورهاي غياات شاايعه و غياات مناالمان  
باه   يولا  شود، يخارج م ياکوت رسانهيبا
عکاساان،  الزم اسات   يمختلف امنيتا  ليدال

خدتنگاااران، گزارشااگتان و منااتند سااازان 
ا يا  ي، عکاسيت بتداريتصو ،هنگام مصاحده

 يهاا گتوهيت اشخاص يه گزارش موقعيته
را در نظات داشاته   شان نيدوربمقابل  ياننان

 باشند.
از کشااورها بااه صاات   يان بتخاايعيشاا

بااا مشااکمت  ين متاسااميشااتکت در چناا
 يمواجهااه خواهنااد شااد. کشااورها يتاايامن

ا تيات نفاوذ   يا هاا  يت سالف يا تيت حاکم
 ييبه صت  شناسا يحت يتيتکف يهاانيجت
 يادهيا مشاکمت عد  يو يعه باتا يک شا ي
ي هارمثاا  در کشاو   يباتا کنناد.  يتاد ما يا

ع و اعتقااادات ي، تشاايمااالز پيشااتفته نظياات
و  است هبود ياديتا تيت فشار زياخ يعيش
حقاو    ياز بتخا  ييان پ  از شناساا يعيش

 شوند.يخود ميتوم م يو شهتوند ياننان
 يکايا آمتي يياروپا ياز کشورها يبتخ

ه با  يمااهد  يهاا تيز نندت به فعالين نيالت
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دهناد.  ينشاان ما   ياديا ت زيعه خاود حناسا  يشهتوندان ش يژه انقمبيو
در انعکا  تصاويت اين گونه افاتاد   ديباتبتداران ين عکاسان و تصويبنابتا

 ممحظه الزم را داشته باشند.  
نات و  يان نيعين هشادار تنهاا شاامل حاا  شا     يا قابل ذکت است که ا

ممکن  ،کنندين متاسم شتکت ميان که در ايا اديت مااهب ين به ساامعتقد
ن يتناد. بهتات  يا تخاصم قتار بگيشانشان مورد هتمه ياست از طت  هم ک

 نداياد  يارساانه  پتسش از خود افاتاد اسات. فعااالن    موارد نيوه در ايش
کاه باه    ي. مگات ماوارد  سازنداين افتاد را منتشت ت يبدون اجازه افتاد، تصا

شود و نمااد  يم يت بتداريت تصوياز جمع و الن  شات يصورت عموم
 . نتيت نيها امکان پاتيا مليک افتاد يتفکز وجود ندارد و ين يخاص

 مثال: 

تت مشاهده شده که زائتاني از کشاور مصات بعاد از مصااحده باا      پيش
بازداشت و گتفتاار  به طور موقت اي شيعي، در فتودگاه کشورشان شدکه

هاي مانعک  شاده   گزارش ،اند. در نمونهمشکمت و اتّهامات امنيتي شده
ان کاممً قابل مشاهده و شناسايي اسات. الدتاه   در اين صفيه، تصاويت زائت

ممکن است که اين تصويت بتداري با اجازه خود ايشان انتام شده باشاد.  
هاا بادون اجاازه و از    ولي در بتخي از تصاويت مشخص است که عکا  

دور انداخته شده است. گتچه تا کنون گزارشي مدني بت آزار افتاد حاضات  
ت، ولي با بتجنته شدن نقاش اربعاين در   در اين تصاويت منتشت نشده اس

پيشدتد اهدا  شيعيان و ميور مقاومت در منلقه، احتما  واکنش خشان  
 هاي متتتع يا وابنته، وجود دارد. از سوي دولت
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ن از يانعکا  حضور زائتان اربع يعنيدر گزارش مقابل، همان هد ، 
   ش داده شده است.ينما يگتيمختلف به شکل د يکشورها

ان و يعياز شا  ييهاا  توانناد عکا   ين ميعکاسان و خدتنگاران همچن
شان را در دسات دارناد از   يعه( را که پتچم کشورهايت شيغ يزائتان )حت

پاتچم کشورشاان در    يولا  ،ندازند که چهتشان مشخص نداشديب ييايزوا
 ن، کامم مشهود باشد.  يت اربعيان جمعيم
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 وارد هنتند:ن ميمناسب از ا ييهات نمونهيز يها عک 
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 يو برگـزار  يهـا در ميزبـان  يف سهم برجسته عراقيا تضعي يکم توجه. 4

 نيمراسم باشکوه اربع

 :شرح
د متاقاب باود   يا ا منتند، باياعم از خدت  يادات مختلف رسانهيدر تول

، يتانا يا يماتدم و نهادهاا  خدمات يا گزارش  نياربع متاسمتا در پوشش 
تيت الشعاع قاتار   ،مهم رويداد نيعتا  در ا تملّ يو اساس يزبانيم سهم
 تد.ينگ

هاا دربااره   رساانه  ياز گازارش هاا   ياريروشن است که همواره بنا 
ن حاا  باا   يا بوده است. باا ا  يان حماسهيملّت عتا  در خل  چن يبزرگ
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 و چاه در ارائاه خادمات   زائات  گااه  يدر جاتان چاه  يش سهم متدم ايافزا
بااال رفاتن    کوشاند،  يما ها از رسانه ياريبن و ... ييتايپا ،ي، شهتيامنيت

 .نشان دهندن موارد يدر ارا  ها يتانيسهم ا
ا ي عتا  يزبانيم يارسانهوجود دارد که پوشش  ين نگتانيا رو،نياز ا

ش جلاوه  يپا  يهاا تت از سا کم رن  يکم يزائتان عتاق ل عظيميخ يحت
 يراهداتد  باتد اهادا   موجب اختم  در پايش تواند ين منلله ميکند و ا

   .است يو اتياد  اسمم گتاييکه همانا همشود  ن متاسم عظيم يا
 يزبانيها هم در مياست که سهم بتجنته عتاق يل ضتورين دليبه هم

تد و يا خدتها قاتار نگ  گتيدت زائتان تيت الشعاع يزائتان و هم در جمع
 کوچک انگاشته نشود.

 مثال:
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ان و يا تانيارکت فعاا  ا نگونه اخدار، باا هاد  انعکاا  مشا    ياگتچه ا

اسات    ين انتام شاده و ضاتور  يتان در متاسم اربعيا ياسمم يجمهور

ن نياوه  يهمچنا  ،هاا حتم اين گونه اخداار و گازارش  الزم است در  يول

عمل نشاود کاه احناا  شاود      يا، به گونهم گزارش و کيفيت خدتيتنظ

 ده گتفته شده است.يا ناديمتدم عتا ، کمتن  شده  يزبانينقش م

 .يعراق و يرانيابه ا خادمان يک زائران يتفک. 5

 : شرح

هاا در  يتانا يا يهاا تيا د شاده باود در پوشاش فعال   يا تت تأکچنانچه پيش

کااهش   يارساانه  يهاها در پوششيد سهم عتاقيندا ،نيمتاسم اربع يبتگزار

ز يا ايان منالله ن   يابد، ولي

ار مهم است که تا حاد  يبن

ک دو ملّات  يامکان از تفک

ن يا عتا  در خل  اتان و يا

ز شاود و از  يا حماسه، پته

 – يتانا يزائاتان ا »عدارات 

خادمات  »ا ي« يزائتان عتاق

« يخدمات عتاقا  – يتانيا

 – يتانا يا يهاا موکاب »ا ي

د يا ندا« يعتاقا  يهاموکب

 استفاده شود. دائم
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 مثال:
ه شاده و باا   يا ته يتانا يا يها از تمام موکب يدر سا  گاشته، فهتست

مشاخص شاده و    يتانا يزائتان ا يز بتايک ني   هتيکمک نقشه، ميل دق
به بهته  يتاني  زائتان ايوه در واقع تشوين شيها منتشت شد. اتوسط رسانه

کناو  يوه، از ين شا يا اسات. باا ا   يتانا يا يهاا از موکب ياختصاص يمند
 شاود يما تت ار کميتان و عتا  بنين دو ملت بتادر ايب يتعامل يهافتصت
، فتصات  يتانا ين مواکاب ا يا به ا يتانيئتان اگت، با هتوم زايد يو از سو

ن ياز با و باالعک    يتانا يا يهاا  موکاب  يباتا  ياز زائتان عتاقا  ييتايپا
 کند.يدا ميپ يها حالت اختصاصرود و موکبيم

 ت مالحظات از زنان و دختران.يبدون رعا يربرداريا تصوي يبردارعکس. 6

 : شرح
 يد به ممحظاتيتان بااز زنان و دخت يتبتداريا تصوي يبتداردر عک 
 شود: در نظت گتفته

و  يعتبا  يو عموماا کشاورها   با توجه به فتهنا  ماتدم عاتا    اوالً: 
تاا   تبتداراني، عکاسان و تصوها در موضوع عفا آن يباال يهاتيحناس

م از زناان و دختاتان   يمنتق يت بتداريا تصوي يحد امکان از عک  بتدار
تان شاده و  يا ماتدم ا  دربارهفاهم چتا که موجب سوءت  کنندز يپته يعتاق

 دهد.يت خود قتار ميرسانه را تيت تأث يمتدم عتا  با اهال يهمکار
 يدر بعضا ا يا حتاو کامل از  يزنان و دختتان جوان عتاق شتتيبالدته 
ت ين حا  بهتت است از عک  و تصاو يکنند. با ايه استفاده ميپوش موارد از

ز شاود. الدتاه در فتهنا     يا تهن موارد پيبنته در ا يهاا قاويتک شات 
باوده و   يت هفات ساا  مناتثن   يز يها، زنان سالخورده و دختتبچهيعتاق

 ها وجود ندارد.تين حناسينندت به آنها ا
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منلمان جهاان،   يان امّتهايت در ميتصاو ياً: با توجه به انتشار جهانيثان

 يليدر شاتا  يتانا يلم و عک  زنان و دختتان ايا انتشار فيد از گتفتن يبا

ت از حازن  يا غ يا در حالتيشان مورد خدشه واقع شود يکه عفا  و وقار ا

 ز شود.ي، به شدت پتهينيا شور حني

 ها:مثال
 مثا  او : 

 
 

ت اگتچه ممکن است عک  گتفته شده از دختات جاوان   ين تصويدر ا

با توجه باه فتهنا  ماتدم عاتا ، از      يبا اجازه خود فتد باشد، ول يعتاق

ت ين گونه پوشش ضمن رعايز خواهد بود. ايش بتانگشان، نکوهيا يسو

 يکشاورها  گات يد انيا مکه نموناه آن  حتاو و عفا   يشتع يتمام مدان

مان، در  يمتدم عتا ، همانناد ماتدم    يول ،ج و متسوم استيراز ين يعتب

 اعتاو دارند. گتيدنندت به  يتتتانهيپوشش زنان فتهن  سختگ
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 مثا  دوم: 
باه سااالر    باانوان عشا  و ارادت جامعاه   ان يا ت اگتچه در بيت زيتصو

ن ارادت را منتقال  يا ، ح  و حاا  ا ينوع عکندتدار يدان است، وليشه
عه اسات. بادون شاک عکا  در     يفانه زن شا يکند و دور از شأن عفينم

 High Angleه ين سوهه )به طور مثا  عک  از زاوياز هم يگتيحالت د
داشاته و ماورد    يبهتات ت يکار ا( تأث يو در حالت واک  زدن کفشها ا نه ب 

 د خواهد بود. ييتأ

 

 مثا  سوم:
عکاا  در   ياسات، ولا   يار عاليز، با آنکه سوهه بنيت نين تصويدر ا

ا افاتاد ساوهه   ينداشته و به همه عناصت  يدقت کاف يانتخاو ليظه عکاس
 ياليظاه  ين باتا يت، حزن و وقاار اربعا  ين تصويتوجه نکتده است. در ا

 يعا ي، کاممً طدييمايت راهسيلومتت منيک 90در کمتن  شده است )که الدته 
 ن ليظه را ثدت کتده است.ياست( و متأسفانه عکا  هم
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 مثا  چهارم:
ت: ين تصويمشهور )در ا افتادش حضور يت که با هد  نماين تصويا

ن ين منتشت شده است. متأسفانه به رو  اياربع ييماي( در راهسيماندانا نصتت
گتان در يباز يييتفت يهايه سلفيشتت شديک  بن توجه نکتده است و عييآ

 يبتخوردارند. ول يشان است. جز آنکه از حتاو مناسديييتفت يسفتها
 ن است. ياز وقار اربع ين، عاريشيپ يهامانند عک 
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 مثا  پنتم:
( است که يتيماندانا نص_ت، از همان چهته مثا  چهارم ين تصويا

 انتشار است. يبتا يتتعک  مناسب

 
 

 مثا  ششم:
است که هم  يو عتاق يتانياز زنان و دختتان ا يتيت، تصاويت زيتصاو

عه را يکناد، هام وقاار و متانات زن شا     ين را منتقل ما يحزن و اندوه اربع
ن ين اربعا ياي ن حضاور پات شاور زناان در آ    يساازد و هام مدا   يان ما ينما
  است. 7ينيحن
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 . يعراق زبانانيم يفتا نظاي يمشکالت، بهداشتکردن  يارسانه. 7

 :شرح

ان يا هاا و ب يها نظارت و انتقا  کاسات رسانه يف و کارکتدهاياز وظا يکي
 يط راهداتد يدر شاتا  يولا  ،هاسات مشکمت و معضمت با هاد  رفاع آن  

ان يا چشم داشت ملّت عاتا ، ب  يمنلقه و کشور عتا ، با توجه به خدمات ب
 ينااراحت  سادب  شاده و  يقن تليا توهي يانصاف يب ين منائل نوعياز ا يبتخ

 .خواهد شد يا منلوالن عتاقيملّت 
ن، مشاکمت،  ياربعا  معضامت شود در طت  مناائل و   ين سعيبنابتا
ارائه دهناده خادمات    يهاژه موکبيکشور عتا  به و يا نظافتي يبهداشت

 نشود. يابه زائتان رسانه
 ها،ين کاستيرفع ا يف خود، بتايوظا جهتها در ن حا  رسانهيدر ع

 ملت  کنند. يتانين امتدم، زائتان و منلوالخو را با  شنهاداتيپ

 مثال: 
ن گونه مشاهده نشده است. باا  ياز ا ياکنون نمونه خاص و بتجنتهتا

 ن اصل مهم است.  يت اين حا  توجه به رعايا
ن اسات کاه   يک سافتنامه منتشات شاده اربعا    يا از  يت، قنمتينمونه ز
 :ن موضوع پتداخته استيصتاحتاً به ا
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 ها.ان خدمات موکبيزائران در ب ش انتظاراتيافزاا ي يمتوقع ساز. 8

 :شرح
 ياتيا از ادب ،کننديبه زائتان ارائه م هاکه موکب يان خدماتيدر ب يگاه
 سازد.ين خدمات متوقع ميافت ايدر يبتاشود که زائتان را ياستفاده م

تا  و ا ماتدم عا  يا هاا  که موکب يد توجه داشت که خدماتيهمواره با
و تنها باا   است خالصانه يللف و ميدت ،دکننيتان به زائتان ارائه ميا يحت

 تد.يگيصورت م: تيو اهل ب ت خدايهد  رضا
 يباتا زائاتان   يبتخا  يارساانه  يهاا گزارش يته بتخيمتأسفانه در نت

 يين خادمات متوقاع شاده و گااه بتخوردهاا     يا افت تماام و کماا  ا  يدر
را کاه از   يتواند زائتيم يين توقع به تنهايد ااند. وجوبتوز داده ينامناسد

 يا کامل خادمات بازماناده اسات، دچاار ساتخوردگ     ي يشگيافت هميدر
 ن بنازد.ياربعمتاسم ه يعل يک مدلغ منفيکتده و از او 

 !ينه خدمات مردميبه يبر اجرا يمثال: نظارت دولت

 

ط ها توسا ، نظارت بت عملکتد موکباز خدتها و گزارش ها يبتخدر 
ت يفيملت  شده است و قو  داده شده است که ک يتيحاکم يها سازمان

ا يا ن شاکل از خدات   يا اباد. ا يش يافازا  يمتدم يهان موکبيخدمات در ا
و توقاع او را   ساازد  يمتوقع مگزارش، به صورت ناخودآگاه مخاطب را 

 بتد. يخدمات باال م يت عاليفيافت کيدر در
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ضـمن ماالبـه و   )در ن ائران از مسئوالعات کاذب در مردم و زجاد توقّيا. 9

 .(يپرسشگر

  شرح:

مت و يارائاه تناه   يباتا  يو عتاقا  يتانين اروشن است که منلوال
هت چه بهتت  يبتگزار يالزم بتا يهات ساختيه زيخدمات مناسب و ته

د توساط ماتدم و   يا دارناد کاه با   ينيف مهم و سنگيوظا ،نيمتاسم اربع
و  يد فتاماوش کاتد کاه بزرگا    يا ندا يلا و ،ودها از آنان ملالده شا رسانه

 بودن آن است. يل متدمين به دليل بودن متاسم باشکوه اربعيبديب
ن امکاناات حاضات باه    يکمتات  باا  اده ويا پ يبا پاا  نينکه زائتان اربعيا
از ماتدم باا باا      ينکه گتوهيو اشوند يمارت يز يبتاتش رنج سفت يپا

م ين حتم عظيا يضتور يازهايکنند نيم يخود سع ييتمام داشته و دارا
 نيدسات انادرکاران متاسام اربعا    ت يمنالول از  ،از زائتان را فتاهم کنناد 

ش از سفت، يپ يعات عمومد توقّيد توجه داشت که تشديبا يول .کاهدينم
د، شاون يرو ما ه ن روبيبا مشکمت سفت اربع يعيرا که به طور طد يتانزائ

 خواهد کتد.  يدچار ستخوردگ
ن، در ضمن ملالداه از منالوال  د متاقب باشند تا يها بارسانه ،رونياز ا

 تاد نشود.يمتدم و زائتان توقعات کاذو ا

 .يستيترور يهااتيها و عملطرح يناخواسته برا يامکان ساز. 11

 : شرح

عاشاقان حضاتت    و انيعيه شا يا ار عليبنا  يهاا يدشامن با توجه باه  
 ينين حنيتاسم اربعه ميعل بالقوه و بالفعل فتاوان داتيو تهد 7اباعدداا

زائاتان و متااوران    يتا يد همواره باه مناائل امن  يها باو زائتان آن، رسانه
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دشامنان را باه    يتا يو ضاد امن  ينتيتتور يتوجه داشته باشند و تتفندها
الزم اسات   ن رو،يا از اار باشاند.  يتناد و ننادت باه آن هوشا    يدقت فتاگ
خواساته در  اموزناد تاا نا  يرا ب يخاصا  يتا يهاا نکاات امن  رساانه  اصياو

 دا نکنند.يمشارکت پ يتيا ضد امني ينتيتتور يهااتيعمل
کاه   يخاصا  يهاا و آماوزش  يتکا يباا ز  ينتيتتور يهامتأسفانه سازمان

هاا  داون رساانه  ياز تت در بعا  ماوارد  ها نفوذ کتده و اند، به تفکت رسانهدهيد
شاان اساتفاده   ينتيتتور يهاطت  يو امکان ساز يت، امکان سنتيهدا يبتا
 کنند.  يم

 مثال: 
 

 

 94و  93ن: باا آنکاه در ساا     يعتوسک به کودکان اربعا  يطت  اهدا
ت يدر منا  يآلوده به مواد انفتار يهابت وجود عتوسک يمدن ييهشدارها

قاتاو   شيپا  يدر خدتهاا  به طاور مثاا    يولن داده شد، ياربع ياده رويپ
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کاه در آن از   شاده اسات   يرا معتفا  يها، طتحا رسانه ي، بتخ93ن ياربع
ه کنناد و  يا ار خود تهيرا از شهت و د ييهان خواسته شده تا عتوسکزائتا

 نند اهدا کنند.يبيکه م ين به هت کودکياربع ياده رويت پيدر من
باا هاد    « نينشاندن لدخند بت لدان کودکاان اربعا  »ن طت  با عنوان يا
 يهاا معتفا  يه سامم اا عل يت حضتت رقين و به نيم از کودکان اربعيتکت

هاا  نات يتتور يتياقدامات ضد امن ينه را بتايمتأسفانه زم يول ،شده است
ن طات ، امکاان مقابلاه باا اقادامات      يا ت شادن ا يا کناد. باا فتاگ  يفتاهم م
ار دشوار خواهاد  يا بنين رفته ي( از بيانفتار يها )عتوسکها نتيتتور
شاده   يمعتفا  «نيکودکان اربعا » ينک در کانا  تلگتاميان طت  هميشد. ا

ن کاناا  را  يا مختلاف، ملالاب ا   يهاا تيهاا و ساا  اناا  است. متأسفانه ک
 اند.  )فوروارد( کتده و بازپخش منعک 

 يتخاواه و فعّاا  فتهنگا   يخ يممکن است اين کانا  صتفا توساط گتوها  
 حفظ امنيت متاسم است.  يدشوارسازسدب   لکن ناخواسته باشدتأسي  شده 

ک مورد ين تنها يا
 يسااهو ياطياااحتيباا

است که باه اصاياو   
شود، يادآور ميانه رس

مواظدت و متاقدات از  
 يهااادهيااصاايت ا

نيز جزء لوازم  يدريافت
در  يافعالياات رسااانه

آميااز ط مخاااطتهيشااتا
 است.   يامنيت
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ها و امااکن  تها، موکبيت از منيد در انتشار تصاويباهمچنين ها رسانه

ت يا چتا که در صاورت رعا   باشند يتين، متاقب منائل امنيمتتدط با اربع

ت، ممکن اسات  يو انتشار تصاو يتبتداريدر تصو يتيممحظات امنن نکتد

 د. يايوجود به ب يتيامن يهاحفته

 و ناشناخته: يز از ارتباط با عناصر خارجيپره
باا   يتيا ز از ارتدااط گ يا هاا، پته رسانه يمهم بتا يتياز نکات امن يکي

 است.   يو خارج يعناصت ناشناخته داخل

ن ارتداطاات و افاتاد   يا   ايا دتاً از طتهاا عما  ات نفوذ در رساانه يعمل

 هاا در قالاب  ن رساانه ا منلواليکه به خدتنگاران  يتد. افتاديگيصورت م

ضاد   يهاک شده و طت ي، تعامل و ... نزدي، همکاريمختلف دوست يها

 کنند.  يرسانه القاء م يخود را به اهال يتيامن

 و نشر خرافات ير ضروريو غ ير واقعيغ يهاييبزرگنما. 11

 : شرح

ن يت به عناوان بزرگتات  ياخ يهاکه در سا  ينين حنيبزرگ اربع يروادهيپ

ط يتاار  ين اجتمااع بشات  ي( و بلکه بزرگتتيتيع )از نظت جمعيحادثه جهان تش

عناوان او   و  و اغاتا  نادارد   يياز باه بزرگنماا  يا ن ،ثدت و ضدط شده اسات 

را باه  ت و دشامن  سا وکتده است و درا از آن خود  ياجتماعات بزرگ بشت

تت از آنکاه  بزرگ يابه غلو دارد؟! چه معتزه يازياعتتا  واداشته است، چه ن

تد و در کماا   يگيشکل م ين اجتماع بشتين منلقه جهان بزرگتتيتتامندر نا

 بتد.يان ميت کار خود را به پايامن
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 نيمثال: عروسک غمگ
 کيا ن مخااطتات  يز، از مهمتتيمتأسفانه، ختافات و انيتافات غلو آم

 نت.ينمنتثنا ز از آن ين نيارت اربعين زيياست و آ ينين دييا آيمناسک 

 

ت يا ن رواياز اربعا  يدا يگاشته، مناائل عت  يها رسانه ها در سا  يبتخ
ت يا ت باا عقمن يو مغاا  يکنند که هم قابل خدشه است و هم ختافاه سااز  يم
 است. ينيد

 ياک عتوساک باا چهاته   يا اسات از   ييدئويا و« نيعتوسک غمگا » 
ن، يشاد داشته و در متاسام اربعا   ين که ادعا شده است، ابتدا صورتيغمگ

 دا کتده است.ين پيغمگ يچهته ا

 يتخصص يهار مسئول در حوزهيا نقل خبر از افراد غيز از مصاحبه يپره. 12

 : شرح
ل يو تشاک  ينين حنا يهاا در اربعا  تيا شدن فعال يبا توجه به تخصص

و  ينين حنا ياربعا  يمتکاز در ساتاد   يتخصصا  يها و کارگتوههاتهيکم
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ها چاه  ستاد، رسانه يهاتهيل کميها در ذ تيه فعاليدن به کلياننتام بخش
منائل و  يتيگيو پ يط بيتانيو نشت اخدار و چه در شتا يدر اطمع رسان

ا يا ت متتدط ين غمنلوال يا حتيگو با افتاد و ا گفتيملالدات، از مصاحده 
ز کنند. )الدتاه انتاام   يشان پتهيا يدگاه از سويو نقل خدت و د يت رسميغ

ان افاتاد و  يا ان ملالداات از ب يا ا بيا شنهاد ياعم از طت  پ ياف رسانهيوظا
 يش بااق ين و ضوابط باه قاوت خاو   يان در چارچوو قوانيب يحفظ آزاد

 ملالدات است.( يتيگيا پياست و منلله در موضوع انتشار خدت 

 مثال: 

، افتاد مختلاف  است همکتر مشاهده شدگاشته  يها متأسفانه در سا 

، در همه موضوعات چه ماتتدط  يمختلف و بعضاً متدم يها تيدر منلول

 يهاا کتدناد و باا رساانه   يما  يت متتدط اظهار نظت و اطمع رسانيو چه غ

ز يا ن ماوارد  يدر بعضا کتدناد.  ين متنوع مصااحده ما  يعناو باز يمختلف ن

ت باا  ي، مغاها دگاهيد يت موث  و بعضيغ يخدتها يشد که بتخيمشاهده م

 شد.  يان ميو بکمن مصو ياستهايس

 م.  يکنيز مين مورد پتهيها در ا ان مثا يحفظ احتتام افتاد از ب يبتا

 ران در عراقيا يتيا حاکمي يمه دولتي، نيدولت ينهادها يهاآرم و نشان ييبازنما. 13

 ح:شر

هتچاه بهتات    يبه عاتا  در بتگازار   يتانيا يبا توجه به کمک نهادها

ن منلله و تکتار آن ياد اياالمکان از انتشار ز يها حتن، رسانهيم اربعمتاس

 ز کنند.  يبه اشکا  مختلف پته
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اء و لاوازم  ياشا  يا شاده آن( بات رو  ي)يدولت يهاآرم و نشان ييبازنما

و خادمات   ناد ز يما ب يآس يتانيا ياهدا  نهادهابه کنو ي، از يخدمات

گت، يد يدهد و از سويقتار م ز تيت الشّعاع خوديتان را نيملّت ا يمتدم

  ين عتاقا تش ملّت و منلواليو کاهش پا ين عتاقمنلوال يدلخور سدب

 ها و اقدامات مشتتک خواهد شد. يهمکار يبتا

 مثال: 

ن رفاع  يت شهت کتبم و همچنيتيتان در مديا ياهيشهتدار يهمکار

تان و يا ا ياز نقاط بتجنته همکار يکيت، يدر طو  من يمشخص يازهاين

ن يا قدل حل کتد. با ا يرا نندت به سالها ياديتا  است که مشکمت زع

باا آرم   ياء و لاوازم ي، اشا يکاتد يت و شهت را نگاه ما يمن يحا  هت کتا

ز چه باه صاورت گازارش و چاه باه      يها نشد و رسانهيده ميد يشهتدار

داده و  ياش از انادازه پوشاش رساانه   ين منلله را با يا يتيصورت تصو

 ياناته يچ اقدام شايه ين عتاقا منلواليکه گو يابه گونه تکتار کتدند که

ن اعتاتا  منالوال   ساتانتام ن منالله  ين باره انتام نداده بودند و ايدر ا

 شهت کتبم را به دندا  داشت.

بهاناه   يتاد فتصات باتا  يها، انگونه گزارشيگت از مشکمت ايد يکي

طات  اتّهاام    يتابا  يليرا دل تتاشان و معاندان ميور مقاومت است که آن

يات در پوشاش کماک باه    يتان در عتا  و انتقا  تنليا يدخالت نهادها

 .دانندمي نيمتاسم اربع يبتگزار
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با تمام تاوان   ين عتاقتوان نشان داد که چگونه منلواليآن م يبه جا
ن يا از ا يز سهم کاوچک يتان نياند و اآمده يرساندان خدمتيش به ميخو

 فه بت دوش گتفته است.يوظخدمت بزرگ را از باو 

ـ مصـاحبه   يدر انتخـاب افـراد بـرا    يقگيسـل  يا بي يدقت يب. 14  يا فضـا ي

 ريتصو زمينهمصاحبه و 

 : شرح
از  وملّات اسات    72 ياجامعاه کاه  ن در کشور عاتا ،  يت اربعيجمع

متناوع   ياجتماع ياسيس يفتهنگ هايانيد مختلف و از جتيها و عقافتقه
 يمصااحده ساع   يدر انتخاو افاتاد باتا  رو، يناز اشوند. يدر آن حاضت م

ه نندت به افتاد ماورد مصااحده صاورت    ياول يالمقدور شناخت يشود حت
 که به صورت پخش زنده است.   ييهاژه در مصاحدهيبه و ،تديگ

ط ي، ننادت باه ميا   يتيتصاو  يهاا ن در گزارشاها و مصااحده  يهمچن
 ار دقت شود. يبن زمينهت يمصاحده و تصو

 مثال: 
 يک ناار يا گتفتن  يت بتاي، هتوم جمعييتفتن صف دستشوقتار گ

ت ساتان  يا تصاو يو  ياسيس يهاتيخاص، ميل انداشت زباله، بنت شخص
اسات کاه در    يت از جملاه مشاکمت  يتصاو  زمينهدر  يانيتاف يها انيجت
 ا گزارشها مشاهده شده است.يها از مصاحده يبتخ

 جاد شود. يکه شائبه دخالت ا يانهران در عراق به گويا يهاتيفعال يبرجسته ساز. 15

 ح:شر
 ينظاام  در بعضاي ماوارد  و  يتيحااکم  يو حت يمتدم ياگتچه نهادها

اناد و در موضاوع   انتاام داده  ياريبنا  يهايگاارهيستما ،تان در عتا يا
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عاتا    يو دولتا  يمتدما  يرا با نهادها يافشتده يها يز همکارين نياربع
جامعاه   يو اجتماع ياسيس يهاتيناسل حيکنند، متأسفانه به دليدندا  م

منتشت کتد که شائده دخالات در اماور    يان اخدار را به گونهيد ايعتا ، ندا
 يا حتيو  ي، اقتصادي، نظاميتي، امنياسياز نفوذ س ينشان يا حتيعتا  و 
 به همتاه داشته باشد.   يفتهنگ

باه  خادمت   يد، باتا دها  يتان انتام ما يا راآنچه تأکيد شود  که مهم است
 شود.    يانتام م يتانيزائتان ا يز صتفاً بتايها نمات و بتنامهيزائتان بوده و تصم

 ران  در کشور عراق.يا ينظام يافراد و نهادها يهاتيانتشار فعال. 16

 ح:شر

مختلف و متناوع   يهاتياز فعال ياديدانند که بخش زيرسانه م ياهال
قدل از  ين در سالهاياسم اربعو ...( در مت يتي، امني، خدماتيتان )فتهنگيا

ا نهادها و افتاد وابنته به آن انتاام  ي ي  سساه پاسداران انقمو اسمميطت
 يعا يکااممً طد  يخاص منلقه، امت يتهايشد و الدته با توجه به حناسيم

ن اقادامات در صاورت انتشاار    يهما  يد. ولا يرسا يبه نظت ما  يو ضتور
تااد  يا يعتب يا کشورهايعتا  در  ياسيس يتهايتواند حناسيم يارسانه

تها، از انتنااو آن  يل فعالين قديل به انتشار اين در صورت تمايکند. بنابتا
 ز شود.   يا وابنتگان آنها پتهي ينظام يا نهادهايبه افتاد، سازمانها 

 ينظاام  يهاا هاا، درجاه  ا مصااحده يا ن دقت شود در گزارشها يهمچن
 يانيان نشود. از نظاميستلشگت ب ل ستدار و ستهن  وين از قديفعاالن اربع

د نام باتده شاود و   يا نداياند، ورود کتده يا خدماتي يکه در منائل فتهنگ
د يا شاان ندا ينصورت، درجات نظاميت ايا در غيتند يمورد مصاحده قتار گ

 اش عنوان گتدد. يا فتهنگي ييملت  شده و تنها سمت اجتا
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 .ياکاذب رسانه يهايران سازا مشکالت و بحياتفاقات  ييبزرگنما. 17

ط يخودسـرانه در شـرا   يبا اطـالع رسـان   يو آشفتگ ينظم يد بيتشد. 18

 بحران.

 ح:شر
از  ي، بعضا يخدات  يهاا تااد جاذباه  يها با هاد  ا رسانه يمتأسفانه بتخ
کاتده و باا    يين را بزرگنمايام اربعيا منائل منتيدثه در ايمشکمت موجود 

از واهه بياتان   يدر موارد يمخاطب هنتند. حت شيالقاء بيتان، به دندا  افزا
ار يک منالله بنا  يا وه گااه از  ين شيشود. اين منائل استفاده ميساده تت يبتا

 سازد.  يم يک بيتان واقعي، ياد رسانهيساده، تنها به واسله تشد
 يخدات  ين مهم توجه داشته باشند کاه فضاا  يها  به االزم است رسانه

نت. به عموه آنکاه  يها نينيها و جاذبه آفتيازنگونه خدتسين، بنتت اياربع
در صاورت باتوز    ين چنان است کاه حتا  يدر موضوع اربع ياست کليس

 کتده و به متدم منتقل کتد.  ياد آن را رسانهيبيتان، ندا
ن ياي ن به دندا  ضتبه زدن باه آ يکه دشمنان اسمم و منلم يليدر شتا
کنناد، بات هام    يوگاار نمفت يچ تمشين هنتند و از هيارت اربعيبزرگ ز

هاا  آنان است و رساانه  ين، هد  اصليين آيزدن نظم و آرامش و اقتدار ا
 ن هد  بتسانند.  يد آنان را به ايندا
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ط بياتان  يدر شتا ياعمم حالت بيتان يا حتيضمن آنکه القاء بيتان 
 يت بياتان را باتا  يتيرا بات هام زده و ماد    يتواند نظم عمومي، ميواقع
 ار دشوار کند.  يطه بنن متبويمنلول

ن و يت زائات يا د آرامش را باه جمع يها تنها بارسانه يلين شتايدر چن
 يط را باتا ين، شاتا يکامال باا منالول    ين بازگتدانده و در هماهنگيخادم
 ت و حل منائل فتاهم سازند.   يتيمد

 مثال: 

 

ا فتودگاههاا  يا  يو ختوج يورود يمشاهده شده است که در مداد يگاه
ن ين با يا بوجاود آماده اسات و در ا    يت، مشاکمت يا حاام جمع ل ازديا به دل

 يا عتاقا يا  يتانين ايصورت گتفته است که منتت به دخالت مأمور ياعتتاضات
در  يتا يتات بياتان امن  يط با استفاده از تين شتايها در ارسانه يشده است. بتخ

ج ياي و ته يط، باه دنداا  خدتسااز   يجلوه دادن شاتا  يا متز و بيتانيفتودگاه 
فاه  ي، وظيلين شاتا يکاه در چنا   ياند. در حالاخدار بوده يتيگين به پيمخاطد
ط و يت شاتا يتيها بازگتداندن آرامش به منافتان و کمک به ماد رسانه ياصل

، خواساته  يلين شاتا يهاا در چنا  نته اسات رساانه  يحل مشکمت است. شا
ن بتسانند و به عنوان عنصت هماهن  کننده ين و متدم را به اطمع طتفيمنلول

را  ين متدمينقش کنند. همچن يفايها اياز همکار يسلح باالتت يمشوّ  بتا و
 کنند.  ييشدتنده، راهنمايو پ يمنلق يشوند، به رفتاريکه ستدرگم م
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 ران و عراق.يا يخيا مناقشات تاري يطرح مسائل اختالف. 19

 ح:شر

تان و عاتا  در  يا ا يت ملتهاا يا نظ يبا  يو همکاار  يکيبا توجه به نزد

 ياسيس يهادر عتصه يمعنو ين همکاريج اين، و تدلور نتايربعمناسدت ا

 يدرو بتا ين همکاريکنند تا ايتمش م ياريمنلقه، دشمنان بن يو نظام

را مورد هتمه قتار داده و  :تيه اللا  اهل بيا شده در ساياح يخيتار

ف و يتااد شاده را تضاع   ي  ايا ان دو ملت، روابط عميم يبا اختم  افکن

 ند.  يب نمايتخت

 يبتخا  يادآوريا يچون عتو و عتم،  ي، مداحثيطت  منائل اختمف

ن کاه  يام اربعا يا ژه در ايا تان و عتا ، به ويمانند جن  ا يخيمناقشات تار

ناه را  يتواناد زم يشود، مين دو ملت بتقتار ميب ياجتماع يدگين تنيشتتيب

 ها آماده سازد. ين اختم  افکنيا يبتا

 يمنادان، باه جاا   مندان و دغدغاه شود عمقهيشنهاد مين راستا پيدر ا

« تان و عاتا  يجن  ا»، «يليجن  تيم»چون  يپتداختن موضوع و عدارات

مدافع حاتم   يادواره شهدا همتاه با شهدايو مانند آن، به موضوع شهدا و 

تان را نندت باه  يمتدم عتا  مقدو  بوده و عوام جامعه ا يبستدازند که بتا

   نه خواهد کتد.  ياکنز ويافکار منموم ن يبتخ

ان دو ملاات ياامثداات م يخيتااوان بااه مااتاودات تااار ين ماايهمچناا

صاادام،  يکتاااتوريه ديااپتداخاات و سااالها مدااارزه مشااتتک دو ملّاات عل

تان و عااتا  در دفاااع از حااتم عمّااه سااادات را مااورد   يااا يا شااهداياا

 اشاره قتار داد.
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ـ ي يانحراف يانهاينسبت به جر يرواقعيغ ييا بزرگنمايغ يتبل. 21  يا افراط

 ينين حسيعه در اربعيش

 ح:شر

عتضه انادام و   يبتا يعه، از هت فتصتيش يو انيتاف يافتاط يانهايجت

 ي، باتا ينين حنا يارت اربعيکند و بدون شک، فتصت زيغ استفاده ميتدل

ک فتصات. آنهاا   يا گات  يد يد است و هم از سويک سو تهديآنان هم از 

 يغ باورهاا يا تدل ياز آن بتا مت شمتده وين فتصت را غنيکنند ايم يسع

 ان استفاده کنند. يعيان شينادرست خود در م
آناان غفلات نکاتده و     يک سو، در بازشناسا يرسانه متاقب باشند از 

 ييز باا بزرگنماا  يگت نيد يا ناخواسته، مدلغ آنان نداشند و از سويخواسته 
 آنان نکنند.   يم بتايت منتقيغ غيخلتات آنان، تدل

و عادم   يياعتناا  ي، با يانيتافا  يانهاا يصوص جتوه در خين شيبهتت

 يز، بدون آنکه ناميشدهه گت يهاتاد گفتمانيد با اياست که با ييبزرگنما

، ياختصاصا  يهااز آنان بتده شود، شدهاتشان پاسط داده شود. الدته رسانه

را در دساتور   يختگان فتهنگيبه کنشگتان و فته يبخش يتوانند آگاهيم

 کار خود قتار دهند. 

 يهـا مناسـبت مناسـک و  ر ين با سـا يارت اربعيا تقابل زي يل سازيبد. 21

 به خصوص حج ينيد

 ح:شر

ت موجاب  يا اخ يدر ساالها  ينين حنا يل حماساه اربعا  يباد  يعظمت با 
، آن را يعيشا  يهاا ا رساانه يا و  ياناات فکات  ياز جت يشده اسات تاا بتخا   
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ر ناه و ... قاتا  يارت مديا ت مناساک همچاون حاج، عماته، ز    يدر تقابل با ساا 
م شاعائت  ي  و تقابال باا هاد  تعظا    يا ن تلديا دهند. اگتچاه ممکان اسات ا   

 يو ساالف يتياابااه دساات دشاامنان تکف  يابهانااه يباشااد ولاا 7ينيحناا
شاان دهناد.   ين را کاافت دانناته و حکام باه  ارتاداد ا     يدهد که زائتان اربعيم
اسات کاه باه هايچ وجاه نداياد        يتتديد حج يک واجاب و فتيضاه دينا   بي

 ديگت قتار گيتد. تيت الشعاع جتيانات
تفکات   ين و گناتتش تاوان فتهنگا   يتات شادن حماساه اربعا    با پت رن 

 يهاا انيا ن متاسام، بعضاا مشااهده شاده جت    يا در ا ياسمم نااو اهال بيتا   
ت حضااور در يااز بااا هااد  کاسااتن از اهم ياان نيعه و معانااديشاا يافتاطاا

روز عاشااورا را  يکااتبم بااتا  يارتياان، ساافت زيارت اربعااياامتاساام ز
 اند.ن قتار دادهيارت اربعيآن را در مقابل ز بتجنته کتده و

 يهاا يو باتوجه باه ويژگا   يغيتضتور يساز ين دوقلديمقابله با ا يبتا

هاا در  يگات  ياز افتاطا  ين و وجاود بتخا  يمتاسام اربعا   يخاص و راهدتد

و ...( و مناسب نداودن   ي، تيغ زنيروز عاشورا در کتبم)قمه زن يهايعزادار

تات متاسام   هاا،  الزم اسات بات شاکوه هات چاه تماام       آن در رسانه ييبازنما

 ييد شاده و باه ننادت بازنماا    يا در همه مناط  جهاان تأک  ينيحن يعاشورا

 ن داده شود.يحماسه اربع ييت به بازنمايشهت مقد  کتبم، اولو يهامتاسم
 23 ياده رويااماننااد پ ياده روياادر پ ييهاااليتاااد باادين ايهمچناا

 يل سااختن باتا  يباد  ينناد آن، ناوع  ماه شاعدان و ما  ين ياده رويصفت، پ
تواناد باه ماتور زماان باا شکناتن انيصاار        ين باوده و ما  يارت اربعيز

ه ين رو توصاايااف دهااد. از ايااز تخفياا، عظماات آن را نينين حنااياربعاا
 شود. ين ميارت اربعيبه حفظ انيصار در ز
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 ن کرباليمثال: عاشورا در شهر خودتان، اربع

 

 ين و بتگازار يارت کتبم در اربعا ياز دعوت به ز يان پوستت نمونهيا
 ش است.يار خويمتاسم عاشورا در شهت و د
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و  7ر حضرت اباعبـدال يل و تصاويشما ييز از انتشار و بازنمايپره. 22

 يعراق يهادر موکب :نيحضرات معصوم

 ح:شر

 يتگتيعه، تصاو يمتاجاع عظاام شا    يفتااوا از  يبنايار اگتچه در 

متأسفانه  ياند، ولز نداننتهيرا شتعاً جا :نيل حضتات معصوميشما

ج يار رايبن :نيل مننوو به معصومي، شمايان عتاقيعيدر فتهن  ش

ل يژه شاما يا ل باه و ينگوناه شاما  ي، اينين حنا يت اربعا يبوده و در من

ده يا ار ديشاان بنا  ياران ايا و فتزندان و  7نيحضتت اباعدداا الين

تساوم  به طاور م  يعتاق يهات يتوان گفت که بيشود. به جت ت ميم

ار دلختاش يز بنيل نين شماياز ا يل حضتت بوده و بتخيشما يحاو

 و دور از شأن مننوبان آن است. 

د در تعااممت  يا اسات کاه با   يک اشکا  فتهنگا ين يبدون شک ا

تان يا ژه کشاور ا يعه به ويجهان ش يت ملتهايمتاقب بود به سا يفتهنگ

ج را يا را ، آن معضال يفتهنگ يتگااريد با تأثيت نکند بلکه کوشيستا

 ز بتطت  نمود. ين

ل، حفظ احتاتام  ين شمايد در بتخورد با ايمتاجع معظم تقل يفتوا

ن اساا ،  يز بات هما  يا هاا ن ج است و رسانهيهمتاه با عدم قدو  و تتو

و انتشاار   ييج و بازنماا يل، از تاتو ين شاما يا ن باه ا يضمن عدم تاوه 

 ينگا نه نقد و اصام  فته يکنند مگت آنکه در زم يت آن خودداريتصاو

 آن باشد. 
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شـاذ علمـا و صـاحبنظران در     يدگاههاينظرات و د ييانتشار و بازنما. 23

 ينين حسيموضوع اربع

 ح:شر
علماا و متاجاع معظام، گااه نظاتات شااذ و        يها و حت تيشخص يبتخ

 يهاا  اسات يتت با سيکنند که در مغايملت  م ينين حنيدر باره اربع ينادر
گت اسات  يج علما و متاجع ديبا نظتات را مخالف ين و حتياربع يستاد متکز
شاود( بات   يما  يز معتفا يا ن ينگونه نظتات )که گاه به صورت فتويو انتشار ا

 است.   ينين حنيم اربعين عظييخم  مصالح جهان اسمم و به ضتر آ
ها در مصاحده و گفتگو با افتاد، هم در انتخاو مصااحده شاونده از   رسانه

ن يا م در انتشار و انعکا  ساخنان افاتاد باه ا   ن منظت دقت داشته باشند و هيا
 يت ذيک شخصا يا از  يان هت سخنيداشته باشند. صت  ب يمنائل توجه کاف

 نت.  يدگاهها نيبت انتشار آن د يعالم و دانشمند، متوز يا حتينفوذ 

 مثال:
منتشات شاده باود کاه      ييا نقال قولهاا  يها ها مصاحدهرسانه يدر بتخ

عداور   يجواز شتع»توان به ين جمله مياز ا کتد.يان ميشاذ را ب يدگاهيد
اشااره کاتد کاه تيات     « نيشتکت در متاسم اربع ياز متز بتا يت قانونيغ

 د.يز منعک  گتديعنوان فتوا ن

ن مختلـف در موضـوعات   يان مسئوليطرح و انعکاس اختالف نظرات م. 24

 نيواحد مرتبط با اربع

 ح:شر
ن، دو منالو   يعا از موضاوعات ماتتدط باا ارب    يممکن است در بتخ

، يلين شاتا يان کنناد. در چنا  يرا ب يدگاه متفاوتيم، ديت منتقيا غيم يمنتق
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ز کنند و باا انتاام   يپته ين تناقضاتيالمقدور از انعکا  چن يها حترسانه
 ند.  يدگاه متقن را منتقل نماين، تنها دياربع يبا ستاد متکز يهماهنگ

 يارساانه  ييت بازنمايدگاهها تزاحم باشد، اولوين ديکه ب يدر موارد

ن ياربعا  ياسات کاه در ساتاد متکاز     ياسمم ينظام جمهور ياستهايبا س

 ن شده است.ييتع ينيحن

 خدمت به زائران يفضا يساز يتجار. 25

 ح:شر

 يهت اقدام تتار يبتا يتينظ ين فتصت بياربع يونيليت چند ميجمع

 يبتدار به دندا  بهته ييا گتوههاياست که ممکن است افتاد  يو اقتصاد

 ن فتصت باشند.  ياز ا ياقتصاد

، در يو فتهنگا  ين مختلف مااهد يها تمش کنند تيت عناورسانه

ز يا ن پتهياربعا  يفضاا  يساز يان قتار نگتفته و از تتاريدام سودجو

 کنند. 

باوده   :تيا خادمان اهل ب يثار و فداکاريدان اين تا کنون مياربع

  نااورات و  يا طت زائاتان تنهاا از   ياساسا  يازهاا ياست و هماواره ن 

وه همچنان حفظ شاود و  ين شيه شده است و الزم است ايتدتعات ته

آن  يز )مانند حمل و نقل کاه زائاتان باتا   ين يتا حد امکان موارد فعل

ز ماورد توجاه   يا هاا ن رساانه  يد با فتهن  سااز يپتدازند( باينه ميهز

 يادهن تنها به ارايتد تا مشتاقان سفت اربعين و نارکنندگان قتار گيتيخ

ارت يا در ز يچ مشاتاق ياز داشته باشند و فقات ماانع ها   يحتکت ن يبتا

 ن نداشد. ياربع
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ا بـدون مجـوز   يناشناخته  يو مذهب يفرهنگ يهاتيغ فعالينشر و تبل. 26

 نياربع يستاد مرکز يته فرهنگيکم

 ح:شر

و  ي، اطامع رساان  يمااهد  يهاا در مناسادتها  ف رساانه ياز وظاا  يکي
 است. يفتهنگ يهاو بتنامه يمتاسمات ماهد ين انتشار ميتوايهمچن

 يهاا فاه مهام دقات داشاته باشاند بتناماه      ين وظيا ها در انتام ارسانه
ا يا غ و نشت ندهند. بدون شک هت بتناماه  يناشناخته را تدل يماهد يفتهنگ

 ينا يت سامم و ساممت د  يدر منا  :تيا به نام اهل ب يمتاسم و متلن
ژه حضاتت  يا دان نداوت باه و  که به ناام خانا   يارند منيتفانينت و بنين
 دهند.  يخود را نشت م يدالشهدا، افکار انيتافيس

 يص صايت و بلامن فکات   يهاا در تشاخ  رساانه  يار بتاين معيبهتت
 ينين حنياربع يستاد متکز يته فتهنگين، متوز کمياربع ينيد يهابتنامه

خداته، صايت    ينا ياست که موظف اسات باا اساتفاده از کارشناساان د    
 ص داده و اعمم کنند.  يشخها را تبتنامه

 ر موثق کشور عراق ير مستند و غيغ يغ اماکن مذهبيتبل. 27

 ح:شر

ز يا ن يمقد  در کشاور عاتا ، امااکن    يان اماکن ماهديمتأسفانه در م
ت مننوو شده اسات کاه   يان عوام به خاندان اهل بيوجود دارد که در م

 نت. ين انتناو موث  و منتند نيا
ات عاتا  باه   يا غ اماکن متدتکه و عتداات عال يدلو ت يها در معتفرسانه

ت يا غ ين اماکن توجه کتده و از دعوت متدم به مکانهاا يوثاقت و استناد ا
 ز کنند.  يو ... پته 7اکدت يحضتت عل شيت فضه، مقام منتند چون مقام
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 يعموم يارسانه يدهايب( با
 يعراقــ  يرانيانواع اقدامات مشترک ا يبرجسته ساز. 1

 :شرح

ت يملّت عتا  هنتند، رعا ،ين سفته الهيا يزبان اصليکه م يينتااز آ

دار يا و کمک ملّت ب ين حا  همکارياست با ا يضتور يزبانين ميشأن ا

 کشاور  بازنمايي اقادامات مشاتتک هاتدو    .استپننديده  يز امتيتان نيا

 سازد.   يتواند توطله دشمنان را در ايتاد اختم  ميان دو ملت خنثيم

ت هت دو موضاوع  يرعا يها بتات مناسب است، رسانهن جهيبه هم

اقادامات مشاتتک    يملّات عاتا ، بتخا    يزبانيفو ، ضمن حفظ شأن م

م يمشاتتک، تکات   يهاا ، نماز جماعات يعتاق ا  يتانيا يهامانند موکب

 ها و ... را پوشش مناسب دهند. يموکب و متدم عتا  توسط ايتان

 بخشد.ي  ميان دو ملّت را تعميم، ح  وحدت و اخوّت يينماباز يوهين شيا

 مثال:

اسات   ين حتکتا ي، نمونه چنا يعتاق يتانيان ايموکب مشتتک دانشتو

د يها باد. رسانهيگتد يامه شعدان سا  گاشته، اجتا شده و رسانهيکه در ن

 ند. يکتده و بتجنته نما يين دست را شناساياز ا يتيتکات
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ن و عاتا  نموناه   تايا ت مشاتتک هام  احمات ا   يا فعال 1393در سا  
مشکمت متوقف شد. مناسب اسات   يال پارهياست که الدته به دل يمناسد
 يايا مناساب جهات اح   يب شناساانه آن، راهکارهاا  يها با طت  آسرسانه
 ان کنند.  يمختلف را ب يهانهيمشتتک در زم يها تيفعال

 يرانيا يهات موکبيفعال ييدر بازنماها تيت اولويرعا. 2

 ح: يتشر

و  يتانا ين ايهاا با  موکاب  نکتدن کيتفک بتايه به اصل تمش با توج
ن يهمچنا  ،ين حنينيمتدم عتا  در متاسم اربع يو تأکيد بت ميزبان يعتاق
 ييهاا مشتتک، بهتت است رساانه  يهاتيفعال ييت در بازنمايت اولويرعا

هناتند،   يتانا يا يهاا ها و موکاب تليه يهاتيفعال ييل به بازنمايکه ما
مغفو ، باه   يتهايکنند که خدمات خود را در من يارسانه را ييهاموکب

 دارند.يمنافتان عتضه م
ها و خادمات در حدفاصال نتاف    متأسفانه همچنان که اغلب موکب

م ين حماساه عظا  يا ز در پوشاش ا يا هاا ن کتبم متمتکز شده است، رساانه 
اناد. باا   ن ميدوده متمتکز کتدهين، لنز خود را بت ايبه زائت يخدمت رسان

 يهاا باتا  رساانه  ين و کمداود جاد  يجه به عظمت و گنتته واقعه اربعتو
گناتتده   يهاا است که از پوشاش شااخه   يعين ميدوده، طديپوشش هم

 تها جا بمانند.يت مناط  و منين در ساياربع
اسات فاو ،   يت سيا هاا و رعا ح رساانه يت صاي يتين حا  با ماد يبا ا

هاا و   تلا ير ههم از حضاو  را پوشش دهد و ين گنتتدگيتواند هم ايم
 ين بهته باتدار يبه عنوان کامل کننده حلقه خدمت بهتت يتانيا يهاموکب

 را به نفع زائتان داشته باشد.
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ماتز ا کاه      يو در هات دو ساو   يکه در مناط  ماتز  ييهان موکبيچنهم
ار مغتانم اسات کاه خاوو     يبن يکارود ندارد. وج يعتاق يهاخدمات موکب

 ند.يج نمايرا تتو ين اقداماتين مناط ، چنيا يهاش موکبيها با نمااست رسانه

 مثال:

 

زبان همراه يژه کشور مين کشور به ويت قوانيد بر حفظ نظم و رعايتأک. 3

 نيبا آموزش قوان

 ح:يتشر

خالصاانه   يهايزبانيو م يثار و فداکارين، همواره صينه ايدان اربعيم

گت يد يدر کشور يعيطد يط زندگيغالداً زائتان شتا ،ن روياز ا است.بوده 

وجاود آورده  ه ن تصاور را با  يا ن ايط خاص اربعيکنند. شتايرا لم  نم

 يويز مانند مناسدات دنين ياست که همه مناسدات از جمله مناسدات قانون

ت يا ز اغلاب درگ يا سستده شده است. چه آنکه زائتان ن يبه فتاموش يو ماد

 (.  زا و پاسسورتيشوند. )مگت در مورد وينم يمناسدات قانون
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ن کشور مدد  را بشناسند و نندت باه  يد قوانين همه زائتان بايبا ا يول

هاسات تاا افکاار    فاه رساانه  ين وظيا دند بوده و احتتام بگاارناد و ا يآن پا

 ت آن حنا  کنند.ين کشور عتا  آشنا و بت رعايقوان بارا  يعموم

 مثال:

 

باه   ن کشاور، هشادار  ها، به نقل از منلوال خدتها و گزارش يدر بتخ

 ن منعک  شده بود. يام اربعين کشور عتا  در ايت قوانيرعا

ن يا ان ايا ها باه آن بستدازناد، تنهاا ب   ن حا  آنچه الزم است رسانهيبا ا

از و مدتمباه زائاتان   يا ن مورد نيح قوانيو تشت ينت، بلکه معتفيهشدار ن

 زيا زه نيا با وجود انگ يتند، حتين را فتانگين قوانين است. زائتان تا اياربع

 ت ندارند!يامکان رعا

ن در موضوعات مختلاف مانناد   ين قوانياز ا يامناسب است متموعه

ن ي، قاوان يتيا ن متباوط باه درگ  يزا و پاسسورت، قاوان ين متبوط به ويقوان

 يزائتان فهتسات شاده و باه شاکل آموزشا      يها و ... بتامهيمتبوط به ب

 ح شود. يتشت يتيتتو
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 ريه و انتشار تصاويدساالن در  تهط کودکان و خريلزوم حفظ شأن و شرا. 4

 شرح:

ت يز باا هادا  يعه نين، کودکان و ختدساالن شيت اربعينظ يدر حماسه ب
 يداا و با  يز يهاا ا خدمت شده و صاينه يارت يدان زينشان، وارد ميوالد
اناد. عکاساان و   دان را خلا  کاتده  يبه امام شه ياز عش  و دلدادگ يليبد

نگارند  يناو به سادگ يهان صينهيااند از کتده يز سعيتبتداران نيتصو
 ز آنها را انتشار دهند.  يها نو آن را ثدت و ضدط کنند و رسانه

م کاه اگتچاه   يشاو يمواجه ما  ييهات، گاه با صينهين تصاوياما در ا
عه، يان ختدسا  اسات و از نظات هات شا    يعيثار در شياز عش  و ا ينشان
ت پاک خاورده آن  يش ت در جان پاک ويزان ميدت اهل بيان کننده مينما

ت يا ن غيمنلقاه و در با   ين الملال و حتا  يدر سلح با  يکودک است ول
عه شاده و آن را  يبات شا   يتيت منلمانان، موجدات ختده گيان و غيعيش

د پادر و  يا عقا يدانند کاه قتباان   يم ين به کودکياز ظلم والد يتيتصو
 مادرش شده است. 

نگوناه  يقت کاتد تاا ا  دآن ت و انتشار يد در انتخاو تصاويبا ،ن روياز ا
ع نتسد و بهانه اشاکا   يت به دست دشمنان تن  نظت تشيها و تصاوصينه
 ارشان قتار ندهد.  يرا در اخت ينين حنيب اربعيو تخت يتتاش

 مثال:
ن يت زائاتان اربعا  يکه از کودکان خادم در منا  يتيتصاو يدر بتخ

 يباتا  يا، آن را بهاناه ياسامم  يافتاط يها از گتوه يمنتشت شد، بتخ
کاه در   ييها ساختند. عک   ينين حنيع و اربعيشه تشيحمله به اند

شان گمارده شاده  يا دور از شأن کودکيسخت  يآن کودکان به کارها
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چون واک  زدن کودکان بت کفش  يتيد منتشت شود. تصاويباشند، ندا
، جاارو کاتدن   ييتاين پايسنگ يا سددهايها  زائتان، بلند کتدن ظت 

 تها و ...يا منيها موکب
وان آو، يا ، تعاار  ل يچون تعار  دستما  کاغا يتيدر مقابل تصاو

از آن عش   يتيگتفتن ظت  کوچک شکمت مقابل زائتان و ... هم تصو
باه   يشناسد و هم امکاان شادهه افکنا   ياست که سن و سا  نم يشگيهم

ط يز در شاتا يا ن نيدهد. بهتت است کودکاان در عتصاه اربعا   يدشمنان نم
باا سات و    يت کودکاان يش تصااو يت شوند و از نماا يتصو يسدمنا يبهداشت

 ز شود.يپته يت بهداشتيوضع نامناسب و غ
 شود:يه نميت توصين گونه تصاويا
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 گفته شده است: يياز اشکا  ميتوا يت خالين گونه تصاويو ا
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ر( ي، مشاهيگاهدانش ،يحضور نخبگان )حوزو ييشتر به بازنمايتوجه ب. 5

 ينين حسيدر مراسم اربع

 شرح:

، ينين حنيارت اربعين عناصت عظمت حماسه زياز مهمتت يکيگتچه 
ارت امامشاان  يا ز ياده راها يا پ ياست که با پاا  يت مشتاقانيت جمعيکم
تواناد  ياست کاه ما   يز موضوع مهميت نين جمعيت ايفيک يشوند، وليم

نفوذ آن را دو چندان کناد.  را ارتقا داده و  يم بشتين حتکت عظيسلح ا
 ند.  يآفتين حماسه ميا يرا بتا يديجد يها لين تيليهمچن

ش دهناد در  يت را نماا يا ن جمعيا ت ايدارند کم يها سععموماً رسانه

 يباه قادر ملّتا    ييت، گاه خود به تنهاين جمعيکه افتاد حاضت در ا يحال

ه ز با يا ت را نيا ت جمعيا فيشاان، ک يشأن و نفوذ دارند و پوشش حضور ا

 کشد.  يت ميتصو

ه نخدگاان، هنتمنادان،   يا تايپ يحضور با  دربارهها نته است رسانهيشا

ت گااار  يتاأث  افاتاد د حوزه و دانشگاه و ي، اساتيرتده کشور يمنلوالن عال

 ژه داشته باشند.  يتوجه و
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ن يا ه و گاه پنهاان ا يتايپ ين، حضور بيارت اربعيز يهاييداياز ز يکي

گت همه مقامات و يا ديارت، گوين زيست. در ات زائتان ايان جمعيافتاد م

دالشاهدا بات اساا     يباازد و ارزش را تنهاا خاود س   يها رن  ما  گاهيجا

 کند.  ين مييافتاد تع يخلوص و پاک

ش حضاور  يو نماا  يتگتيز دقت کنند، در تصاو يها نرسانه ،ن روياز ا

 يشان باتا يا منلوالن در جمع زائتان، از نف  حضور ايت يمشاه ،نخدگان

نتا همه شالون  يد کنند اين استفاده کنند و تأکيارت اربعيگاه زيت جايتقو

 دان است.  يامام شه يميو در شأن نوران

افتاه  يز رواج يا ها ناز رسانه ين نگاه که متأسفانه در بتخينقله مقابل ا

ف يت از حضاور اقشاار ضاع   يتصاو ژه در يا ش از حد باه و يد بياست، تأک

عل  به منتضاعفان و پابتهنگاان عاالم    ن حتکت متيجامعه است. اگتچه ا

 يو حتکتا  ينان، معلوالن ذهنيتان، منکيفق يمنتضعف تنها به معن ،است

ختاه کاه از   يمي  و فته است از جامعه يجهان يبلکه مفهوم .نتيو ... ن

ش از انادازه  يش با ياناد. نماا  ده شاده يمنتکدتان به استضعا  کشا  يسو

ک يا است، اگتچه با هد  تيت يلت در آنها متتيا معلوليکه فقت  يزائتان

در آن  ياده رويا تد، زيا گ يج اقشار توانمندتت صورت ميياحناسات و ته

دناده اسات کاه    يرا مخادوش ساازد. ز   ين حتکت جهانيتواند چهته ايم

نتاده و بات  يت در کنار هم اين منيدر ا يت و غنيها نشان دهند که فقرسانه

ناده و ناه از ثتوتشاان    ما ي، ناه از فقتشاان اثات   ينيست خان نعمت حنا 

 .  يابهته
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و مشارکت مـردم  و نهادهـا در تـأمين     يگذارهيب هدفمند به سرمايترغ. 6

 و ...( ي، خدماتيازها )فرهنگين

 شرح:

ت يا نظ يبا  يهات، عمدتاً به انعکا  تمشياخ يهاها که در سا رسانه
ناته اسات در   ياناد، شا ن، همت گماردهيدر خدمت به زائتان اربع يمتدم
 يرفااه ات خادم از  يا خاال يا نقاط خمء خود،  ياف رسانهيوظا ياستار
ن را باه  يرفاع آن، ماتدم و منالول    يو باتا کتده  ييشناسا را زائتان يبتا

 ند.يب نمايها تتغنهيدر آن زم يگاارهيستما
ن خاوراک و اساکان توساط    يه زائتان از تاأم ياول يازهايخوشدختانه ن

 يبتخا  ين شده است. وليتأم يخوب ، بهيتانيو ا يچند هزار موکب عتاق
ا يا ن نشاده  يچ عناوان تاأم  يا به ها يازها همچنان مغفو  مانده است که ين

راساط و   يازها عزما يرفع ن ياند و بتان شدهياز تأميزان نيار کمتت از ميبن
را باه سامت آن    يد افکاار عماوم  يا هاا با الزم است و رساانه  يملّ يهمّت
نهادهاا و متاکاز منالو  در     يمااهنگ با ه يند. اين مهم باينتيب نمايتتغ

ن صورت پايتد تا موارد به صاورت دقيا  و هدفمناد    ياربع يستاد متکز
 يازهاا يتواناد شاامل ن  يازها ما ين نين و جهت رفع آنها اقدام شود. اييتع

 و ... باشد.  يو ارتداطات يارتداط يازهاي، نيبهداشت يازهاي، نيفتهنگ

 نيام اربعيزائران و مجاوران در ا يازهايمردم در رفع ند بر نقش يتأک. 7
 : شرح

ن صاورت  يام اربعا يا زائاتان در ا  يازهاا يکه در رفع ن ييهابا تمام تمش
شود. فاار  از تماام   يشتت ميازها بين نيت، ايش جمعيتد، هت سا  با افزايگيم

رسانه ها در صورت عادم  منلو ، مناسب است  ينهادها يرسم يهافعاليت
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ن، بت نقاش ماتدم   ياربع يستاد متکز يو ابمغ يرسم يهامغايتت با سياست
 يهاا تيا ظتفمي توانناد  ها د کنند. رسانهيازها تأکين نيو خود زائتان در رفع ا

ا مقصاد سافت   يت يمن يازهايمتتقع ساختن ن يزائتان را بتا يو متدم يعموم
ا  از آنهاا را فعّا   يبتدارها، امکان بهتهتين ظتفيا يادآوريو با  کنند ييشناسا

شانهادات  يدن و ارائاه پ يبخشا  ين مهم تنها با آماوزش و آگااه  يسازند. الدته ا
 شود.ينّت ميجااو م

 مثال:
تيق  طت  زائتان خادم)هت زائات ياک    بتاي يمثا  او : فتهن  ساز

 ن(يخادم لزوار الين
ا داناش و تخصاص   يا ک مهاارت  ي يک از افتاد بدون شک دارايهت 

ش از سافت، همچناان کاه خاود را     يئت، پدنده است که هت زايژه است. زيو
ک يا سافتش را باه عناوان     يل الزم بتايکند و وسايارت آماده ميز يبتا

 يکاه دارد، خاود را باتا    يا تخصصيکند، بت اسا  مهارت ين ميزائت تأم
 گت زائتان آماده سازد.  يارائه خدمت به د

ک خاادم در مهاارت   يف خود به عنوان ين طت ، هت زائت با تعتيدر ا
به هماتاه خواهاد داشات کاه      ياز، نشانيژه اش، عموه بت لوازم مورد نيو
ا يا ت هات زائات   ياو خواهد بود و در طاو  منا   يمهارت و توانمند يايگو
ازشان يتوانند نيبتده و م يدن او به مهارتش پيها با دخادمان موکب يحت

 را در متاجعه به او بتطت  سازند.
 يکه به صاورت جمعا   ييهاگتوه ايها  ن طت ، کاروانين در ايهمچن

 ياعضاا  يهاا  مهاارت  ييکنند با شناساا  يروند، سعين ميارت اربعيبه ز
ز در يا شاان را ن يازهايف کاتده و هماه ن  يتعت يک نقشيهت  يکاروان، بتا

 ن کنند. يکاروانشان تأم ياعضا
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از  يا نشاان يا ا کاارت  يا ک پزشک حتماً باا روپاوش   ين اسا ، يبت ا
اش عاازم سافت شاود.    يه پزشاک ياشتن لوازم اولاش و به همتاه ديپژشک

، اساتاد  ي، روحانيتکار، بتقکار، بنّا، معمار، مهند  فنيپتستار، آشسز، تعم
تکاار  يتعم نتّاار، مهاد، تااجت، حناابدار،     يدانشگاه، دانشتو، معلم، متبا 

داند، نشانش را يد ميکه مهارتش را مف ياط و ... و هت کنيخ يخودرو، 
ز آماده يارائه خدمت ن يارت، بتايو خود را عموه بت زهمتاه داشته باشد 

 کند.    
ن کاه  يد، هميک موکب منتقت باشيخدمت حتماً در  ينت بتايقتار ن

 است. يد کافيآماده خدمت باش يزائت
 هاپا در کمک زائتان به بهداشت موکب يمثا  دوم: طت  جا

ئت تمش ن سا  گاشته آغاز شده است، هت زاين طت  که از اربعيدر ا
 يهاا کماک کاتده و حتا    ت، خود به بهداشت موکاب يکند در طو  منيم

 ت عدور زائتان را  نظافت کند.يها و منالمقدور مقابل موکب

 گر زائران يد يثار برايها و اموکب با يق زائران به همکاريتشو. 8

 : شرح
م و خاط  يک تقنين همواره ياز حماسه اربع يارسانه يهادر گزارش

تان و خادمت  يا ها به عنوان خدمت گان زائتان و موکبيخص ممش يکش
ن باوده  يز هما يا ت صاينه ن يا تفته است. اگتچه واقعيکنندگان صورت پا

م ين واقعاه عظا  يا ثاار در ا يده ايا شاتت پد يتدلور هات چاه ب   ياما بتا ،است
را به هم زده و زائاتان را باه    يم بندين تقنيها اکوست رسانهي، نينيحن

هاا و  موکاب  يت زوار اباعدداا و حتا يبه سا يرسانارائه خدمات و کمک 
 ند.يها دعوت نماموکب ياهال
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راه باا   يک روز طا يا پا  از   يتانا ينکه اغلاب زائاتان ا  يبا توجه به ا

ارت در يا رسند و پا  از اساتتاحت و ز  يله به نتف اشت  ميل نقيوسا

اده يا روز پ 4تا  2ن يکنند و بيخود را از نتف شتوع م ياده روينتف، پ

کاه عمومااً از    يت زوار عتاقا يناه باا ساا   يرسند، در مقايبه کتبم م يرو

کنناد،  يخاود آغااز ما    يخاود را از شاهتها   ياده رويا لومتتها دورتت پيک

د شاود اجاازه   ينته است که تأکيتت هنتند و شايتت و قوست حا  يزائتان

ز يا خاود ن  يتناد و حتا  يت خادمت قاتار گ  يا در اولو يدهند زائتان عتاق

 بتسانند. ياريدور به آنان المقيحت

ا در آغاوش گاتفتن کودکانشاان    يا ها آن ي)مثمً با حمل موقت بارها

 ت(ياز من يمقدار يبتا

نته اسات اوج  يشا يتانيزائتان ا ن نکته تدليغ شود کهيمناسب است ا

شاان کاه   يباه ا  يها و حتا ها انتام دادهخود را با خادمان موکب يهمکار

وسته در حا  خدمت و تمش هناتند  ير پن هفته است به طوياغلب چند

 زد کمک بتسانند.  يريدهند و نظم را به هم نميکه اجازه م يدر موارد

 هايعراق يزبانيدر برابر م يج فرهنگ سپاسگزاريترو. 9

 : شرح

هفات   يتانا يا يهاا به موکب يعتاق يهاتنها در شهت کتبم نندت موکب

ده است. مشخص اسات کاه هات    بو يتانيهزار در مقابل چند ده عدد موکب ا

 يزباان يم يشوند باز هم بار اصال  اديفعا  بوده و ز يتانيا يهااندازه که موکب

 است. يمان عتاقيان خالص و با ايعيبت دوش ش يتانياز زائتان ا
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 يتانا يان ارا در زائات  يهاا حا  سساساگزار   رساانه  نته است کهيشا

آماوزش   يزارن حا  سساساگ  يان ايب يرا بتا ييهات کتده و روشيتقو

ک معاملاه  يا  يطا و  يچ چشم داشتيدهند. از آنتا که متدم عتا  بدون ه

تفتن يکنناد،  از پاا  ين خدمات را ارائه ميدالشهدا ايبا حضتت س يمعنو

 يزباان ين به ميآن را توه بعضا ورزند، ويه از زائتان امتناع ميهت گونه هد

نشان  يبتا يمعنو ييايهدا يتانين بهتت است زائتان ايدانند. بنابتايخود م

زباناان  يرا باه م  يمعنو ياين هدايه کنند و ايخود ته يدادن ح  قدر دان

 ه دهند. يهد يعتاق يهاها و موکبخود در خانه

 مثال:

و خدمت زائتان حضتت، چنان  يزبانيفتگان اباعدداا در عتا  با ميش

د  معاا  يويا چ متاع دنيدارند که ه :تيمتعا  و اهل ب ينزد خدا ياجت

ن کاار را انتاام   ينت. الدته آنان چنان با اخمص ايمت کارشان نيقدر و ق

ه امتناع خواهناد کاتد تاا    يتفتن هت گونه هديدهند که بدون شک از پايم

ن رو، سساساگزاران تنهاا باا    يا ت سؤا  باتود. از ا يمدادا خلوص کارشان ز

لدتاه  ش را ابتاز دارند و صاد ا يتوانند، ح  سسا  خويم يمعنو ييايهدا

 را هم ندارند.   يچ سساسي، انتظار هيکه خادمان مخلص عتاق

ا ياا 7از حاتم اماام رضاا    يمانناد تدتکااات  يمعناو  يياين هادا يبناابتا 

تان مأوا دارند )از حضاتت  يا يل القدر که در همه شهتهايامامزادگان جل

ت فتزنادان اهال   يو سا 7يو شاهچتا  احمد بن موس 3فاطمه معصومه

ن يا تان مناساب اسات. ا  يا ملت ا يح  سساسگزارانتقا   ي( بتا:تيب

 د.ي  خواهد بخشيش تعميش از پيا رابله دو ملّت را بيهدا



  666   اي مراسم اربعين اي و مصاديق پوشش رسانههاي رسانهفصل دوم: سياست 

 .يتيامن يو هشدارها مسائل به توجهلزوم . 11

 ح: يتشر

ان، عاشااقان حضااتت يعيه شا يااار عليبنا  يهااايباا توجااه باه دشاامن  
، و زائاتان آن  ينين حنا يه متاسم اربعا يار عليدات بنيو تهد 7اباعدداا
را به زائتان و متاوران گوشزد کتده و  يتيد همواره منائل امنيها بارسانه
ت دشامنان حفاظ کنناد. باه     يمتدم را در بتابت اقدامات ضد امن ياريهوش

اموزناد تاا   يرا ب يخاصا  يتا يهاا نکاات امن  عموه الزم است خاود رساانه  
 .دا نکننديمشارکت پ يتيا ضد امني ينتيتتور يهااتيناخواسته در عمل

 مثال: 

 

ن، ياربع ين ستاد متکزا مصاحده با منلواليگو و توانند در گفتيها مرسانه

ه شاده را جهات اطامع و    يا تات ته که پيش يتياز تاکتات و نکات امن يفهتست

باه   يهاا از اين نکات، در گزارش يزائتان منتشت نمايند. الزم است بتخ يآگاه

ميتوايي تهيه شده توسط کميتاه   يهاح و تديين شود. در بنتهيطور مفصل تشت

نياز ارائاه شاده کاه ملااب  باا        يو انتظام ي، نکات الزم امنيتيآموزش-يفتهنگ

تاه نياز باه هنگاام     يکم يرسام  يهاا ستاد توسط کانا  ها و رسانه يسياست ها

 ن سند خواهد آمد.يوست ايز در پين موارد نياز ا يعتضه خواهد شد و تعداد
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 يو مراسمات مذهب يفرهنگ يهامهو پوشش برنا ياطالع رسان. 11

 : شرح

است و مهم اسات کاه    يکارکتد اطمع رسان مهم رسانه ياز کارکتدها يکي
از  يکا يتد. يا وه مورد استفاده قاتار گ ين شيز به بهتتين نيام اربعين کارکتد در ايا

و  يفتهنگا  يهاا   از بتناماه يا قدل عدم اطمع دق يهان در سا يمشکمت زائت
 نتف، کتبم، کاظمين و در منيتها بوده است. يدر شهتها هاتليه متاسم

 فهتسات  توانناد يم اربعين يفتهنگ کميتهبا  ينيشيها با ارتداط پرسانه
ش از شاتوع  يگتفته و پ متاسماتها را اعم از زمان و مکان آن يهابتنامه

کنند تا مشاتاقان بتوانناد بتناماه سفتشاان را باا       ين اطمع رسانيام اربعيا
 م کنند. يشان تنظمورد عمقه يهامهبتنا

 مثال:

ت به عناوان  يوجود دارد که سه روش ز يفتاوان يهان مهم راهيا يبتا
 نمونه قابل استفاده است:
مهم و متاسمات بزرگ  يهابتنامه ياخدار و معتفروش او : انعکا  

 يتيوت تدروبه ص يرسم يهادر رسانه
هاا و  بتناماه  يع رساان خاص جهت اطم يهاتاد رسانهياروش دوم: 
بازرگ   يمااهد  هايو متاسم يفتهنگ يهاداً همه بتنامهيمتاسمات که تقت

 دهد.يو کوچک را پوشش م
 يفتهنگا  يهاا ها و متموعهتليه يمتاز يهات رسانهيروش سوم: تقو
 ن.يام اربعيد خود در ايا جديثابت  يبه اعضا يجهت اطمع رسان

ش يپا » يدر سه متحله زمان يرسان اطمع يز بتاين يمختلف يهارسانه
 قابل استفاده است:« ن متاسميح»و « ش از متاسميپ»، «نيام اربعياز ا
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تها در يمنا  يجاا  ي: تابلوها و بنتهاا  کاه در جاا   يليمي يهارسانه
ا يا  يمااهد  انه آن، نصب شده و متاسم هااي ينتف و کتبم و م يشهتها
 کنند.يم يها را اطمع رسانموکب يفتهنگ يهامهبتنا

 ياختصاصا  يهاتها و کانا ين: سايستاد اربع يرسم يمتاز يهارسانه
 ن ب تد ممکن بتخاوردار شاوند.  يشتتيتوانند از بين مياربع يته فتهنگکمي

 که در انتها تشتيح خواهند شد.  
موجاود اعام از    يهارسانهديگت  درغات يو تدل يها: اطمع رسانت رسانهيسا
 ات و ...يها، نشتيها، خدتگزار تي، سايونيزيو تلو ييويراد يهاشدکه

ا يا و بازنشات متاسام    يا، پوشش رسانهيرسانامّا متحله بعد از اطمع
ژه نشاان  يد نندت به آن اهتمام ويها بااست که رسانه يفتهنگ يهابتنامه

هاا باه سالح    از ميدوده موکب 7ينين حنيدهند تا انتشار معار  اربع
 ابد.ياقصا نقاط جهان ارتقا  ها درن رسانهيگنتتده مخاطد

ـ   يمعنـو  يمنـد بهره يهاراه يمعرف. 12 بـان  يغا ين بـرا ياز فرصـت اربع

 ق آنان به مشارکت و معاونتيارت و تشويز

 : شرح

ن، در د  ين، با انعکا  شکوه حماساه اربعا  يام اربعيها همواره در ارسانه
نناد.  يفتآيشو  و در د  جاماندگان حنتت ما  7مشتاقان حضتت اباعدداا

ن ارائاه  يل جاماندگان از کااروان اربعا  يخ يبتا يمشخص چ بتنامهيمتأسفانه ه
 سوزاند.  يشود و تنها آه حنتت است که جگتهاشان را مينم

ن فتصات را مغاتم بشامارند و باا ارائاه      يا ها انته است که رسانهيشا

شاتت و  يخدمت ب يمشتاقان جامانده بتا ميت عظيمناسب از ظتف يهاطت 

 استفاده کنند.   7اباعدداا يت به ساحت قدسبهت
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 مثال:
توان از راه دور به زائتان اباعدادا  يوجود دارد که م ياريخدمات بن

 ارائه کتد:
 زائتان و خادمان يمال يدانيپشت 

  انتام خدمات بدرقه و استقدا )با پايتايي و اسکان( از زائتان در
 يان عداور مختلف کشور  به خصوص زائات  يشهتها و روستاها
 از ديگت کشورها

 ارتيز ين نائب گتفتن بتايو همچن يابيارت غيانتام ز 
 نيت و متاقدت از خانواده زائتيحما 
 ن در ندود آنهاازائت يا شغلي يف کاريکمک به انتام وظا 
 نيدر اربع 7نين اباعدداا الينياستقدا  پت شکوه از زائت يبتگزار 

 نبه زائتان و خادما يارائه خدمات متاز 

 هان در رسانهيم اربعيحادثه عظ يکمک به پوشش جهان 

ل موجاود در  يد و پتاننا يشيها اندتوان به آنيخمقانه که م يهاراه ياريبن
 ن به کار گتفت.  يت ابعاد اربعيتقو يان جهان را بتايعيشديگت يکشور و حت

 تيامن ياز عوامل برقرار ين و قدردانيت زائران اربعيد بر امنيتأک. 13

 ح: يرتش

ز عناوان شاده اسات( در    يا ون زائات ن يا ليم 27ها زائت )کاه تاا   ونيليم
 يد از سااويا ن مناااط  جهاان باا هاازاران تهد  يتات امنن و نااايتات يبيتانا 
ن يا شود. توجه به خاود ا يت کامل بتگزار ميمنلقه، با امن يهانتيتتور
عه در يشا  يدهد و نشان از قدرت بااليکار آنان را نشان م يط، بزرگيشتا
 ت است.يامن يقتاربت
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ت شاگفت،  يا ن امنيا ا يد بت فاکتورهايها با تأکنته است که رسانهيشا

 کنند. يت را معتفين امنيا ين کتده و عوامل بتقتارييت آن را تدياهم

و  ي  عاتا  تاا حشاد الشاعد    يچون ارتش و پل يدانياعم از عوامل م

   يو عتاقا  يتانيا و مدافعان حتم شهيد منتشاران ،سساه بدر تا فتماندهان

نقاش   از نقش واليت فقيه گتفته تا تان و عتا يا يهاملّت يتيت پايوال

 يکسارچه سازيدر  ينتانيت اا سيان عتا  حضتت آيعيت عام شيمتجع

  ان عتا  و منلقه يعيقدرت ش

 مثال:
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 آن ين کارکردهايين و تبيارت اربعيگاه و منزلت زيان جايب. 14

 ح: يتشر

و دارد  :تيا در مکتب اهال ب  ياژهيع و ويگاه رفين جايارت اربعيز

ن يا درک ا يارت است. بتاين زيژه و متنوع ايو ين به جهت کارکتدهايا

د هماه جواناب آن را   يا آن، با يژه و حفظ و تدلاور کارکتدهاا  يگاه ويجا

 ي، اجتمااع ياسا ي، سي، فتهنگا يمعناو  يکارکتدها: ن کتدييشناخت و تد

 .يتيو امن ينظام ياقتصاد

ع آن يا گااه رف يجا يايا ن، خودگويارت اربعا يمختلف ز يهاندهان جيب

 ن کتد. ييها را شناخت و تدن جندهيد همه اياست و الدته با

ات يا ته و روايد ضامن متاجعاه باه سا    يا گااه، با ين جايا ن اييتد يبتا

اناات علماا،   يح بي  و باتوز آن را باا تشات   يدق ي، کارکتدها:نيمعصوم

 يات اا خامناه يا ن جهان، حضتت آاانژه رهدت منلميمتاجع عظام و به و

 ن کتد.  يين تديتين و ساان و خادمازائت يبتا

 مثال:

 



  626   اي مراسم اربعين اي و مصاديق پوشش رسانههاي رسانهفصل دوم: سياست 

 ن:ياربع ين کارکردهاييدر تب يکرد علمياتخاذ رو
شاده و   ين، وارد ميافال علما  ياربعا  يالزم است موضوع کارکتدهاا 

 ها منعک  شود.  مداحث آن متددا در رسانه
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ـ بودن ز ينيو فرا د يد بر فرا مذهبيتأک. 15 ـ ي ـ )ن يارت اربع ق حضـرت  تعلّ

 .(تيبشر هبه هم 7اباعبدال

 ح: يتشر
ن، يارت اربعا يا ان در زيعيافتن حماسه شا ياست که با عظمت  يچند سال

 يان معتفا يعيشا  يو از دساتاوردها  يعيک متاسم شا ين متاسم را يها ارسانه
ه باا توجاه با    يت قابل کتماان اسات و لا   يت غيک واقعين يکنند. اگتچه ايم

ن متاسام  يا يالمللنيب يو کارکتدها 7دالشهدايحضتت س يت جهانيشخص
ان اسات   يعين متاسم متعلّ  به شا يکه بت همگان روشن است که ا يو در حال

د يا ن واقعه تأکيا يالمااهدنيو ب يانين االديو ب يالمللنيها بت جنده بد رسانهيبا
 دهند. يتتشيآن را نمود ب يو اننان يکتده و وجهه جهان يشتتيب

 يهاا از کشاورها  ان و فتقاه يا ت مااهب، اديتوان سايد بت حضور پيتأک
ن، ياربعا  يو فتامااهد  ينا ياباان معاار  فاتا د   يمختلف جهاان در کناار ب  

متعلا    يده بشتيک پدين را به ين مهم را ميق  ساخته و اربعيتواند ايم
م ، اماا 7نيل کند. چه آنکه حنين عالم تدديبه همه مظلومان و منتضعف

 )عج( نتات عمه منتضعفان است.  يام فتزندش مهديهمه مظلومان و ق

 مثال:
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   يو اجتماع ياسيس يتهاياستفاده از تمام ظرف. 16

 ح:يتشر

اسات، بلکاه    يو فتامااهد  ينا يفتاد يانه تنهاا حادثاه   ينين حنياربع

و  ياسا يهاا و احازاو س  هاا، دساته  ن فتاتت از تماام گاتوه  ياديبن يفتهنگ

ن اقتادار  يش اينما يد تمش کنند بتايها بان رسانهي. بنابتااست ياجتماع

 يو انيصاارطلد  يه نگات يکناو ي، از هتگوناه  ينين حنيدر اربع يفتهنگ

، از تماام  ينين حنيفتهن  اربع يز کتده و در بتجنته سازيپته يفتهنگ

 استفاده کنند.  يو اجتماع ياسيس يتهايظتف

 مثال: 

شات مصاحده کنناد  يبا تمام گتا يسايمختلف س يهاها با چهتهرسانه

ت يا تقو يمختلاف باتا   ياسا يانات سيا جتياحزاو  ياسيت سيو از ظتف

 ياسيوه، هم فتاسين شيتوانند با ايها ماستفاده کنند. رسانه ينين حنياربع

 ياسا يس يها تيت بکشند و هم ظتفين را به تصويبودن اربع يو فتاجناح

ن يا د ايها باعا  سازند. الدته رسانهن فيت اربعيتقو ياحزاو را بتا يو مال

ن ميمال  ينه سازند که اربعا ينهاد ياسيس يهاان گتوهيز در ميفتهن  را ن

ن و فتهنا  و  ياست به ديخدمت س يبتا يبلکه ميل ،نتين ياسيکار س

 ت اقتدار جهان اسمم است.  يتقو

 مردم عراق  يفرهنگ يهاشاخصه نييتب. 17

 ح: يتشر
ن، فتهناا  و يساافته اربعاا يزبااان اصااليم در جايگاااهعااتا   ملّاات
، آن را يت عتاقا يکه الزم است زائتان غ دارند ينيمع يفتهنگ يهاشاخصه



  اي هاي رسانهسياست   402 

ان زائاتان  ياز سوء تفاهم م يشناخته و به آن احتتام بگاارند. موارد متعدد
ل عادم  يا باه دل تنهاا  ش آمده است که يپ يا زائتان عتاقيبا خادمان  يتانيا

   ست.بتوز کتده ا يشناخت فتهنگ
ن، يش از شتوع سافت زائاتان اربعا   ياست تا پ ين جهت ضتوريبه هم
ماتدم عاتا  در دساتور کاار      يفتهنگا  يهاا شاخصاه  نييو تد يآشناساز
 .تديها قتار گرسانه

 مثال: 
 ن شت  است:يمتدم عتا  بد يفتهنگ يهايژگياز و يبتخ
ن يا د ننادت باه ا  يا دانند و باين ميزبان را توهيرد کتدن دست م .1

 تاقب بود. منلله م

نت و دور از يناشا يکار يگتفتن دست همنت را در انظار عموم .2
 پندارند.يا ميادو و ح

ت از ميارم( و باالعک  را  يصيدت کتدن متدان با زنان جوان )غ .3
 دانند.يم يت شتعيار زشت و غيبن يکار

نداشته و در  يچ توقعيکنند، ه يکه م يمتدم عتا  بابت خدمت .4
به عنوان تشکت از خدمتشان به آنها  يا کمکيه يکه هد يصورت
که تنها به عنوان  ياياي معنوهد يشوند، وليد ناراحت ميبده
  .کنند يقدو  مرا اهدا شود  يدوست

 يلا يرا خ يو تدتکات ماهد يفتهنگ يايل اعتقاداتشان، هدايبه دل .3
 ندارند.   ييتفتنش ابايدوست دارند و از پا

ار رواج يژه جوانانشاان بنا  يو به ين متدان عتاقيان در بيگار و قليس .1
ن به يدانند که ايب نمينوجوانان را هم ع يدن بتايگار کشيدارد و س

 گار است.  ياز مضتّات س ياطمع يو ب يل فقت فتهنگيدل

 و...
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اربعاين   يساتاد متکاز   يآموزشا -ي* دراين مورد کميته فتهنگا 
را تدوين نماوده کاه   « نيوه مواجهه با متدم عتا »کتابچه يحنين

 توان به آن رجوع نمود. يم

 يان فرهنگيو ارتباطات م يارتباط يهاآموزش مهارت. 18

 ح: يتشر

 يهاا زائات از کشاورها   ونيليکه با حضور م است آئينين يارت اربعيز

شاود.  يمتفااوت بتگازار ما    يهاانيمتنوع و ز يهاتيمختلف جهان، قوم

از  يزيا تاسات کاه زائاتان و خادماان گ     يان متاسم به گونهيط در ايشتا

ن متاسام  يالزم است همه حاضتان ا از اين رو،گت ندارند. يکديارتداط با 

 يهاا اموزند و مهارتيارتداط مؤثت را ب يهااعم از زائتان و خادمان، روش

 ت کنند.يخود را تقو يارتداط

هاا و  تيا ز مليارتدااط باا ساا    يبتقتار يهان الزم است روشيچنهم

 تند.  يمتفاوت را فتا بگ يهاها از فتهن  و زبانتيقوم

در  يان فتهنگا يم اتو ارتداط يارتداط يها آموزش مهارت ،ن روياز ا

 تد.يها قتار گدستور کار رسانه

ـ ا يمـرز  يهاتوجه به نقش استان. 19 و  يدر خـدمت رسـان  ران و عـراق  ي

 زائران يزبانيم

 ح: يتشر

از يا نن به جاده نتف کتبم ميدود شده اسات و ناه   يت زائتان اربعينه من

ت اسات و نااه ثاواو خاادمت باه زائاات    يزائاتان و مناافتان مياادود باه مناا   
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از نقاط علف سفت زائتان، منااط    يکي، ميدود به آن جاده است. 7نيحن

اناد  مت کاتده يتان به سمت کتبم عزينقاط ا يکه از اقص ياست. زائتان يمتز

ن يا رساند و در ا يما  يها و گاه روزها رنج سفت به مناط  متزپ  از ساعت

را  يشاوند. گااه شاد   يروبتو ما  ياديل متعدد با مشکمت زيز به داليمنلقه ن

ن قنامت از سافت،   يا زائاتان در ا  ياساس يهاازيتوته کنند. رفع نيد بيبناچار با

 ک حتم ندارد.يکمتت از خدمت به زائتان نزد ياجت و ثواب

 ،ل از خادماان يا منااط  و تتل  نيا در ا يد بت ارائه خدمات متدما يتأک

سااز خادمات و   ناه يتواناد زم يهاسات کاه ما   رسانه يمؤثت از سو يماقدا

اسکان، موقت،  ،ييتاين مناط  باشد. پايزائتان در ا يشتت بتايمت بيتنه

نا  از جملاه   ي، حمال و نقال و پارک  يبهداشات  يها ياستتاحتگاه، ستو

از  ين متحله است که مناسب است باه درسات  يزائتان در ا يجد يازهاين

 ن شود.ييو تد يمعتف هارسانه يسو

 مثال:
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 بانوان ين برايط سفر اربعيان مسائل و شرايب. 21

 ح: يتشر

نات و  يسااده ن  ين، سفت رنج و تعب است و رنج آن، رنتيسفت اربع

ط آن آمااده کناد. اگتچاه ماتدم     يشتا يد خود را بتايت، باين منيمنافت ا

ائاتان حاضات   باه ز  يخادمت رساان   يزبان عتا  با تمام امکاناتشان بتايم

و  يت، همچناان امکاناات بهداشات   يم جمعيل عظيبا توجه به س ،شونديم

از زائاتان   ياريت حاضت نداوده و گااه بنا   ياسکان، متناسب با جمع يحت

 و اسکان شدانه ميتومند.   يکاف يسفت از امکانات بهداشت يروزها يبتا

 يهماان ناواز  يف از ميا هاا ضامن تعت  ط رساانه ين شاتا يبا توجه به ا

باانوان   يژه باتا يا ن سفت را به وي  ايها الزم است مشکمت و حقايقعتا

ن سافت را دارناد، آگاهاناه و باا     يا که عزم ا يند تا بانوان ميتتمين نماييتد

 ن سفت، بدان پا نهند.  يمشکمت متسوم ا ينيش بيپ
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عه و ين سفت و لزوم حفاظ شاأن زناان شا    يط دشوار ايبا توجه به شتا

ن يسافت اربعا   ي  زنان و دختتان باتا يع و تشويها از تشتمنلمان، رسانه

د هماتاه  يا ز حتمااً با يل نيد کنند که در صورت تمايکتده و تأک يخوددار

 تد.يان صورت بگيبا چند نفت از ميارم و آشنا

ز توجه دهند که در صورت باتوز  ين مهم نيد زائتان را به ايها بارسانه

شاده و الزم اسات   تات  ار ساخت يزناان بنا   يط باتا ي، شاتا يتيبيتان امن

 کنند. ينيش بيرا پ يا بيتانيها، بتوز هت منلله خانواده

 مثال: 

ماتدان قابال    يکاه الدتاه باتا    ينين حنياز مشکمت سفت اربع يبتخ

 ن قتار است:  يزنان منلله ساز خواهد شد، بد يتيمل بوده و عمدتاً بتا

 ت،  يدر طو  من يو حت يمتز ياختمط زن و متد در مداد .1

از  ين متزهاا کاه خاال   ينشاده در طاتف   ينيش بيپ يها يروادهيپ .2

 است،   ييتايهتگونه امکانات و پا

 ژه در هنگام بازگشت، يه مناسب در عتا  به ويل نقليندود وسا .3

کاه   زائاتان  يونيليت دهها ميان جمعيامکان فتاوان گم شدن در م .4

 ابد.  ييان سفت ادامه ميگاه تا پا

به خواو و اساتتاحت در   ندود ميل اسکان و استتاحت و اجدار .3

 ابانيکنار جاده و خ

 يناها يو مناساب نداودن بهداشات ستو    يکاف يل بهداشتيفقدان وسا .1

 زنان و کودکان يبتا يبهداشت



  666   اي مراسم اربعين اي و مصاديق پوشش رسانههاي رسانهفصل دوم: سياست 

 زائران و خادمان يتوجه به آموزش و توانمند ساز. 21

 ح: يتشر

ن گااشته باشاد،  يارت اربعيت زيدر من يکدار پايکه  ياگتچه هت زائت

کاه   يارند زائتانا يبنا  يولا  ،ن متاسم خواهد شاد يساله ا ثابت و هت تزائ

ح زائاتان  يوزش صاي مند. در صورت آيآين سفت ميبار نخنت به ا يبتا

 ابد.ييف ميا تخفياز مشکمتشان حل شده  ياريبن

ارت و خادمت  يا باار چنادم باه ز    يهم که باتا  يا خادمانيزائتان 

مناد  هاته ب يلا يد و تکميا جد يهاا که از آموزش يمشغولند در صورت

ت متاسام ارتقااء   يفيش ظاهت شده و کيپ يهاتوان مندتت از سا شوند،

 افت. يخواهد 

زائتان و خادمان را در دستور کاار خاود قاتار     يرسانه ها توانمندساز

 ه کنند. ين مورد تهيدر ا يآموزش يهاداده و بنته

کااه از هاات مااورد مهمتاات اساات، آمااوزش رسااانه و    يامااا آموزشاا

ن اسات. در  ياربعا  يائتان و خادماان در انعکاا  رساانه   زا يتوانمندساز

ن ي، اربعا يجهاان  يهاا ان غالب رسانهيو جت يغتب يهاکه رسانه يليشتا

تاوان  يما  ياک انفتار رساانه ياند، تنها با کتده يکوت خدتيرا با ينيحن

 ن سکوت را شکنت.  يا

ک رسانه يد ين حضور دارد بايکه در صينه اربع يهت زائت و هت خادم

 يخواهاد. فضااها  يون رساانه ما  يلينت مي، بيونيلينت مين بيباشد. اربع

 يهاا ن به انفتاار بتساد. رساانه   ياربع يد از اخدار و گزارشهايبا يارسانه

ک يا ، توانمند کتده و باه  يساده و کاربتد يموجود، زائتان را با آموزشها

 ل کنند.يرسانه تدد
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ک رسانه و هت يان ک رسانه، هت کارويک رسانه، هت موکب يهت زائت 
 رسانه باشد. يد هد  آموزشهايک رسانه بايخادم 

 مثال:
ه شاود و باه زائاتان و خادماان     يا زائاتان ته  يباتا  يآموزش يهابنته

لم و ين ابزار، عک  و فا يآموزش داده شود که چگونه با ساده تت ينيحن
، ينتتنتا يا يهاا ه کاتدن بناته  يد کنند و با تهيت توليفيخدت و گزارش با ک

و  ياجتمااع  يهاا ، شادکه يخدات  يهاا دات را در شادکه ين توليگونه اچ
 ها منتشت کنند.  يخدتگزار

زائاتان   ياختصاصا  ياجتمااع  يتاد کانالها، صافيات و شادکه هاا   يا
ن يم شعائت اربعا يزائتان و تعظ يات رسانهيتقو ياز راهکارها يکين ياربع
 در عتصه رسانه است. ينيحن

 

ـ عمرجتوجه به نقش و حضور . 22 ـ   تي  يمعنـو  يعه در راهبـر يمعظـم ش

 ن يمراسم اربع ياجتماع

 ح: يتشر

ان و يعيباا حضاور شا    ينين حنا ياربعا  يونيا لياجتماع بزرگ و چند ده م
تواناد ميمال مخااطتات    ينفنه م يف 7نيمشتاقان حضتت اباعدداا الين

باشد. اگتچه تااکنون   يا اجتماعي يتي، امني، اعتقاديفکت يهااز جنده ياريبن
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 :تيا ز به بتکت نام اهل بين نيامده است و ايبوجود ن يحاد و بزرگ مشکل
ان و يا ت و ساود جو يا دشمنان قنم خاودره مکتاب اهال الد    يبوده ست، ول

ش بتدارناد  يهنتند تا بهته خاو  ييهان فتصتين چنيمنيتفان همواره در کم
 ع ناو وارد کنند.يکته تشيبت پ يو ضتبه کار

 يش بزرگ کاه کارکتدهاا  ين همايا يو راهدت ين رو نقش رهدتياز ا

ت قابال  يا ار مهم و غيبن يز دارد، امتين ياريبن ياعتقاد ياجتماع ياسيس

 ين راهدات يا در ا ينقاش مهما  عه، يمعظم ش اقما  است. علما و متاجع

ه داشاته و  ژيا ن نقاش توجاه و  يا ها به ادارند. الزم است که رسانه يمعنو

 د.ينمان ينل و نورايگاه اصين پايهمواره متدم را متوجه ا

 مثال: 

ا يا ت در مقاام زائات   ين حضور روحانيد مديت و گزارشها، هم بايتصاو

گااه  يعه در جايت شا يا روحان يديا کل يخادم ساده باشد و هم به نقشاها 

ها ارت بستدازد. رسانهين زيا ين و ارتقاء آثار معنوييت در تديم متجعيعظ

و  يتظاام فتهنگا  عه را در انيت شين کننده متجعييو تع يد نقش فتهنگيبا

 ند.ين نماييتد ينيين مناسک آيا ياجتماع

  ت آنيو رعا  يدادن زائران و خادمان به مسائل شرعتوجه . 23

 ح: يتشر

م است که الدته با تمام يار عظيک منتيب بني ينين حنيارت اربعيز

ک امت منتيب، ثوابش به ثاواو  يگاه يثواو آن، در جا يعظمت و بزرگ

 د.  يهتچند به ظاهت کوچک( نخواهد رسک فعل واجب )يانتام 
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ش از هات  ينهد پا يم 7ينين حنيارت اربعيدر سفت ز يکه پا يمؤمن
 ياست که کشته نشاد مگات باتا    يد بداند که در حا  اقتدا به اماميز بايچ

 ن جدّش رسو  خدا.  يحم  و حتام د ياين و احيامت د
ن يخاادم  ن ويرسااندن باه زائات    ياريا ز در يا ن يامّات اسامم   يهارسانه

 ين اصل مهام اسامم  ين خود را متوجّه ايد مخاطدين، باين اربعييدر آ ينيحن
از  ين سفت آشنا سازند: مناائل يمنتيدثه در ا يکتده و آنان را با منائل شتع

اء، واجاب و حاتام در   يو طهاارت در اشا   يها در خوراک، پاکحم  و حتام
 ما  و رفتارها.  ها در اموا  و اعن و ح  النا يتيافعا  و حقو  سا

ا جهال، ننادت   يا ، به واساله غفلات   7نت زائت اباعددااينته نيشا
 يهاا نات رساانه  ينته نيکند و شا يخود کوتاه يف شتعيمنائل و تکال

ن يدر آگاه کاتدن مخااطد   يند و خدت بنازند وليز بگوي، از همه چياسمم
 ات، کم بگاارند.يمنلمان خود نندت به شتع

 يان انقالب اسالمگفتم و تبيينتوجه  .24

گااار فقياد آن،   کاه توساط بنياان    يانقامو اسامم   يهاا تتديد آموزهيب
گناتتش  اداماه و   يملت  و توسط مقام معظم رهدات  =يحضتت امام خمين

 سزايي داشته است.  اين اتياد عظيم نقش به ياست در شکل گيت يافته
فتصت عظيم اربعين  ياست اصياو رسانه، پيتو شکل گيت يضتور

گفتماان  هايي نظيت ، توجه مخاطدان خويش را به اصو  و سياستينحني
در مقابل ظالمان و مناتکدتان، مناأله    ياسمم يو بيدار يمقاومت اسمم

تاتين مياور اتيااد منالمانان در      يمتدم مظلوم فلنلين به عنوان کانون
پتهيز از تيت الشعاع قاتار گاتفتن آن توساط    و  يمقابل ظلم و اشغالگت

 جلب نمايند. و ... ياسمم يکشورها يداخل يهايدرگيت
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هاي اسممي معتقد به جتيان مقاومت، اين فتصت باي باديل را   رسانه
ايم اگت بگاوييم  قدر بشناسند و از آن به سادگي عدور نکنند. بي راه نگفته

اسممي قاتار داده   مقاومتاربعين فتصتي است که خدا در اختيار جتيان 
 است.  

 نياربع يرار روح معنوو استم امتداد .25

 ح:يتشر
 ينين حنا ين هم توجاه کنناد کاه اربعا    يها به االزم است همه رسانه

ت کاتد.  يتاو معنويتوان همه سا  را با آن سياست که م يميت عظيظتف
ن صتفاً نااظت باه   ياربع درباره يفتهنگ يهايزيرمتأسفانه تمام بتنامه يول
در طو  ساا    ييهاا متموعهين است. اگتچه ممکن است افتاد يام اربعيا

 يزيا بتنامه ر يخال يجا ين تمش کنند، ولينه متاسم اربعيانتام به يبتا
و ...(  ي، اجتمااع ياسا ي، سين )معنويدن به بتکات اربعيامتداد بخش يبتا

 شود.  يار احنا  ميدر طو  سا  و در همه مناط  جهان اسمم، بن
 يتيا ن و بهته گيا  اربعها به امتداد فضا و ح ّ و حالزم است رسانه

 کنند.   يزين بتنامه ريکل سا  از اربع يبتا يان منابع رسانهيو تأم

 مثال:

 ين، کاروانهاا ياربعا  يمشابه به فضاا  ياجتماع يماهد متاسماز  يکي
کاه   يجنوو و غتو کشور بود. عموم افتاد يان نور در مناط  جنگيراه
از  ياريا کاتده و بنا  ديا پ يدينهادند، ح  و حا  غتين سفت ميدر ا يپا

حفاظ   يان ناور، باتا  يا شدند. ساتاد راه ين سفتها متيو  ميافتاد در هم
ه يک نشات يکتد که  يرا با عنوان امتداد راه انداز يتيوّ ، طتح يهاليظه
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ان ناور در طاو    ين راهين نام )ماهنامه امتداد( ارتداطش را با منافتيبا هم
، حا  و حاا  و   يدااط ن خاط ارت يا کتد و با نگه داشاتن ا يسا  حفظ م

 ساخت.يم يشان جاريهايبتکات سفت نور را در زندگ

ن که چه در عظمات  ياربع يارتيدن به بتکات سفت زيامتداد بخش يبتا

، ياجتمااع  ياسا يو چاه در ب اتد س   ي، چه در عما  معناو  ياجتماع اننان

طات  امتاداد    يان نور است، اجتاينادر و به کتّات بزرگتت از راه يادهيپد

ن امتاداد  يا ا يتت است، هم آسان تت است و هم دشوارتت. بتايتورهم ض

 شود:يشنهاد ميت پيز يراهکارها

آنهاا و مشااهده    يهاا باا زائاتان و ورود باه زنادگ     ارتداط رسانه .1

 تيولشان بعد از سفت.

 يهاا ان تتتباه يا گت و بيکاد يان زائتان با يم يتاد سامانه ارتداطيا .2

 ين در زندگيشدن اربع ياز جار يفتد

در  ين سدک زنادگ يا ياده سازيو پ ينياربع ين سدک زندگيتدو .3

سدک  يبه عنوان الگو ياها همتاه با پوشش رسانهخانواده يبتخ

 يبا سادک زنادگ   يتناسب شگفت ين سدک زندگي)ايعيش يزندگ

 يدارد کاه هام باتا    ياقتصاد مقاومت يو سدک زندگ يانتظار منت

 ست(ار راهگشايعه بنيجامعه ش يکشور و هم بتا

و  يونيزيو تلو ييويراد يهاتاد باک  ثابت در کنداکتور شدکهيا .4

موضاوعات   يات، باتا يا ماهاناه در نشات  يا  يستون ثابات هفتگا  

 ن. يمتناسب با موضوع امتداد اربع ينياربع

 يباتا  يمتدم ينهادها يبتخ يساالنه يتمشها ياانعکا  رسانه .3

 نده. ين سا  آيهتچه بهتت متاسم اربع يبتگزار
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ت يتان، عاتا  و ساا  يا ماتدم ا  ين در زنادگ يش بتکاات اربعا  يانم .1
، ين. )بتکااات اقتصاااديکشااورها، پاا  از اتمااام متاساام اربعاا 

 (يو معنو يتي، تتبي، خانوادگيتي، امنياسي، سياجتماع

ن در يکتات زائاتان اربعا   يارتدااط نزد  يها بتاينيتاد باشگاه اربعيا .7
چاون:   يگت و مشارکت در موضاوعات مختلفا  يکديطو  سا  با 

که تاا کناون    ينده، کمک به کنانيکمک به بتگزارکنندگان سا  آ
 يو بادن  ين روحا يها، تمتيرفع کاست يبتا يشياند، هم اندنتفته
 ن و ... .يحفظ ثمتات اربع يبتا

هاا و  شاگاهها و جشانواره  يشها، نمايگنتتده از هما ياپوشش رسانه .3
ن کاه  ياربعا متتدط باا   يو متدم ي، هنتي، فتهنگيعلم يهاسوگواره

شاود.  يبتگازار ما   ينين حنا يمعموالً هت سا  و پ  از متاسم اربعا 
 وسته.يشتت و پيارتداط ب ين ارتداط با صاحدان آثار بتايهمچن

هاا،  شاگاه يهاا، نما  وا يهاا، فنات   شيهمه هما يز از بتگزاريپته .9
ک بازه ين در يها و متاسمات متتدط با اربعها، سوگوارهجشنواره

ن متاسامات در  يا ا يبتگازار  يباتا  يزيرنامهميدود و بت يزمان
 ک پوشش ساالنه.  يتاد يمختلف و ا يزمانها

 در هر سال ينين حسيه بر شعار واحد اربعيتک. 62

 ح:يتشر
ساتاد   ين، از ساو يک شعار واحد به عنوان شعار سا  اربعا ي هت سا 

و  يته کارشناسا ين شعار در نتيشود. ايم ي، معتفينين حنياربع يمتکز
بدسات آماده و    ينا يو د ي، اجتماعيکارشناسان خدته فتهنگ يشيهم اند

ت يا ن موجاب تقو ياست. همچن ياز جامعه اسمميناظت به منائل روز و ن
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ن شعارها که تماماً يع است. ايجهان تش يو عمل يوحدت و اننتام فکت
از معار  بلند  يکياخا شده است، تدلور  ييو عاشورا ينياز فتهن  حن

 حل مشکمت روز جهان اسمم است.   يبتا ييعاشورا و راهنما

و بتجناته   ين شعار را متتلّا يموظفند به سهم خود ا يگتوه يهارسانه

جاات  زند. ممکن از گتوههاا و دساته  يبسته يفتع يسازند و از طت  شعارها

هاا در  رساانه  يکنناد ولا   يخاود طتاحا   يرا باتا  ييشعارها يمختلف ماهد

عمال کنناد کاه ضامن انتاام       ياه گوناه د با يشان، بايها و گزارشهامصاحده

 ند.يت نماين را تقوياربع يخود، شعار متکز ياف رسانهيوظا

ت يک باه تفنا  يشعار، هت  يخل  مواز يبه جا يماهد يها و گتوههارسانه

 يارساانه  يتهاين شعار بستدازند تا تمام ظتفيمختلف ا يهاان جندهيو کشف و ب

ن يا ن شعار به کار گتفته شاود. باا ا  يدر انهفته  يتهايتمام ظتف يدر خدمت تتلّ

 يايا ن زواياي ک شعار و سخن ص ت  خارج شاده و باا تد  يوه، شعار سا  از يش

آن باه گاوش جهاان     يقا يام حقين، پيجامعه اربع يح آن بتايمختلف آن و تشت

 متدلور خواهد شد.   يده و رو  و جان آن در جامعه اسممياسمم رس

  «احب اهلل من احب حسينا»شعار در ی، فرامذهبی بودن يمگراه مثال:

شعار ميوري اربعين ميور حتکت، نوع حتکت و جهت کلي حتکت اربعاين  
شاد کاه نشاان    شعار، شعاري انتخاو مي 31دهد و بايد از بين اين را نشان مي

دهد اربعين ميور همگتايي امات اساممي اسات و اکناون باه ياک پدياده و        
حتکت عظيم فتهنگي فتاماهدي تدديل شده است. شاعار اربعاين باياد بياانگت     

باود، بات   هاي کلي حتکت بزرگ اربعين ماي مگتايي، فتاماهدي بودن و جهته
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دوساتدار حناين ميداوو    «) اا مان احاب حناينا   احب »همين اسا  شعار 
خداست( انتخاو شده که اين شعار نشان مي دهد که حب، ميدت و عش  باه  

 .لهي استاحنين )ع( 
 

حنين مناي و  »
حناين   انا مان 

احااب اا ماان  
احااب حنااينا  
حنااين ساادط  
ماان االسااداط   

حنين از من و من از حنينم  دوساتدار حناين ميداوو خداسات   حناين      
حديثي از پيامدت)ص( است و فقط تعل  به مااهب شايعه   « ها استامتي از امت

ندارد. رن  ميوري اربعين نيز مانند سا  گاشته رنا  قتماز انتخااو شاده و     
ها بت حو  ميور توسعه ميدت اهل بيت)ع( و به وياژه  شها و تمهمه حتکت

هات  »ميدت امام حنين)ع( خواهد بود. امام حنين)ع( خودشاان ماي فتمايناد    
باتاي ايان دوسات داشاتن     « کني ما را دوست بدارد از خاندان ما خواهد باود 

قيدي ملت  نشده است و اين دوست داشتن دين، ماهب، قوميات، ناژاد و ...   
 .ش  به حنين)ع( عشقي الهي، انناني و جهاني استنمي شناسد. ع

 ينين حسيارت اربعيز يو مکان يبسط زمان. 72

 ح:يتشر
ک يا  يون زائت در شهت کاتبم، آن هام باتا   يلينت ميش از بيحضور ب
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 يکه باتا  يکند و تنها راهيتاد ميا ياريبن يهايدشوارروز، بدون شک 
اسات کاه متاجاع معظام      يرسد، همان راه حلين بيتان به نظت ميحل ا
اناد:  ه فتماوده ي، توصا يناتان يس يت اا العظما يد از جمله حضتت آيتقل

 ن.ياربع يو مکان يبنط زمان
قدل  يتوان در روزهاين در شهت کتبم را ميارت اربعين اسا  زيبت ا

از دهاه   يناتان يت اا سيا ز خواناد و حضاتت آ  يا ن نيو بعد از روز اربع
باتد و عناوان   ين ناام ما  يارت اربعيز يصفت( بتا 23صفت تا  13ن )ياربع
ن يا ج در ايت باه تادر  يت سفت کنند تا جمعيتيکند که زائتان، خود مديم
 ام وارد کتبم شده و خارج شود. يا

ن، وارد يام اربعا يا ک از ايا ن در هت ه آمده است که زائتاين توصيدر ا
ز از شاهت  يا ن بخوانند و به ساتعت ن يت اربعيارت را به نيکتبم شدند، ز

 ار خود بازگتدند. يکتبم خارج شوند و به د
نات تاا زائاتان    ين ين معناسات کاه الزاما   يز بدين نياربع يبنط مکان

در را حتماً در حتم حضتت اباعداداا بخوانناد و    ينين حنيارت اربعيز
ت و اطتا  و اکنا  که بودند، رو به حتم ياز من ين در هت کتايروز اربع

 ح است.  يز صييارت نين زيارت بخوانند و ايکتده و ز ينيحن

 ن ياربع يستاد مرکز يفرهنگ ياستهايت سيرعا. 82

 ح:يتشر
، بناته  کشاور  ينين حنا ياربعا  يساتاد متکاز   يآموزشا -يکميته فتهنگ

ها موظفناد  کند و رسانهيدر هت سا  منتشت م ن راياربع يفتهنگ يها استيس
ن، يمتتدط با اربع ياسيس يو حت ي، اجتماعي، فتهنگيدر پوشش منائل خدت

ن ماوارد  يا استها توجه داشته و بت اسا  آن عمل کنند. توجاه باه ا  ين سيبه ا
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 خواهد شد.   يفتهنگ ييشتت و هم افزايب ييموجب همگتا
ان يا ب يارساانه  يدهايا دها و ندايها، در غالب با استين سياز ا يبتخ

 يهااستيت سيها موظف به رعا، تمام رسانهييشد. الکن به لياظ ميتوا
 هنتند.   يستاد متکز
وسات  يدر پ ينين حنا ياربعا  يساتاد متکاز   يفتهنگ ياستهايبنته س

 شود. ين سند، ارائه ميهم

   معاصر يتا علما 7ن از حضرت امام سجاديارت اربعينه زيشيتوجه به پ. 92

 ح: يتشر

ن و در رد ياي ن آيا يخين عم  تارييتد يها بتانته است که رسانهيشا
نه يشا يخوانناد، پ ي  ما يدالتأسيا جدي يحکومت يکه آن را حتکت يشدهات
اده رفاتن  يا پ يان کتده و نشان دهند که با پاا ين را بيارت اربعيز يخيتار
ادثاه  ن اماام بعاد از ح  يدالشهدا از نخنات ين حضتت سيارت اربعيز يبتا

 :تيا ته اهل بيبوده است و حتت آن در س :نيکتبم، سنت معصوم
ان و يعيبوده است و هات سااله توساط شا     يته باقين سيشود و ايافت مي

شاده  ياز علما، متاجع تا عوام متدم انتام م 7مشتاقان حضتت اباعدداا
ن ياي و تع يت حضاتت اماام حنان عناگت    ياست و الدته با توجه به روا

ن نکته اشاره کتد که اگت تا يد به ايبه عنوان نشانه مؤمن، با نيارت اربعيز
قت غفلت شده يم، در حقيندود يات خار  العادهين جمعيکنون شاهد چن

 کتد. يعه به آن توجه مينت از همان زمان، جامعه شيباياست و م
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 يرسم يهارسانه يدهايدها و نبايبا

 نيارت و اربعيژه زياختصاص خبرنگار و. 1
 ح:يتشر

 و بزرگ، در موضوعات مختلف از خدتنگاران يرسم يهاهمچنان که رسانه
ز اماتوز  يا ن نيارت اربعا يا ژه زيا ارت باه و يکنند، زيمتخصص استفاده م

ده يا کارآزموده و آماوزش د  يد خدتنگارانياست که با يتخصص يامقوله
 يفاتاد توانناد ا يها، مزان رسانهين باره کار کنند. صاحدان و بتنامه ريدر ا
در  ينيشا يا تخصص پيو ملالعات اند کار کتده يماهد در موضوع هايکه 
شان باه گارانادن   يا استخدام کتده و با الزام اين باره داشته باشند را انتخاو يا

دسات   ياز دانش و آگاه يآموزشها و ملالعات خاص متتدط، به سلح مناسد
ن کاار  يارت اربعا يا ارت و زيا سس  باه طاور مشاخص در موضاوع ز     .ابدي

 خود را انتام دهد.   يخدتنگار

 نمداوم ماالبات از مسئوال يريگيپ. 2
 ح:يتشر
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الزم است ملالدات متدم  ارندکه د يبا قدرت و قوت يرسم يهارسانه
 کنند. يتيگين امت پن را به طور مداوم از منلوالينه اربعيزم در

-تدان خادم يا ن را در مها، هم منالوال يتيگيمداومت و استمتار در پ
ن دارد و هم ماتدم را از اقادامات منالوال   ين نگه ميبه زائتان اربع يرسان
ا يا  يتاوان اشاتداهات احتماال   ين استمتار مين در ايسازد. همچن يآگاه م
ن رساند. توجاه باه   يناخواسته را به طور منتمت به اطمع طتف يهايکاست

و ده روزه اسات   متاسام ک يا ن ين استمتار از آن جهت است که اربعا يا
نات و ساتعت عمال و ارتدااط     ين ياطامع رساان   يباتا  يفتصت چندان

چتا کاه هات    ار مهام اسات  يش از آن بنيپ يام و روزهاين ايوسته در ايپ
 کند.يت، حل منلله را به سا  بعد موکو  ميتأخ

 مثال:
 يکناد و بتخا  ين ملت  مياربع دربارهرا  ياه، ملالدهيامام جمعه اروم

 يتيا گيمختلف، پ يهان ملالده را در قالبي، اها، به صورت منتمترسانه
 کنند:يم ياو رسانه يخدت

 

 احترام. و  رين عراق: تقديارتباط با مسئول. 3
 ح:يتشر

 در ارتدااط باا   ياسامم  يدر کشاورها  يرسام  يهاا الزم است رسانه
ت يا اشاان و رع يا يزباان يت از ميقتار گتفته و ضامن تقاد   ين عتاقمنلوال
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ن کشاور عاتا    ان زائتان و منالوال يم يارتداط يپلان، قاتشياحتتام به توف
ن خواساته منالوال  کشور عتا  و  يداني  ميحقان ارتداطات، ي. در اباشند
  يا ت و تشکت زائتان از طتيو تقد رسديبه اطمع زائتان م از زائتان يعتاق

 .ديخواهد رس ين عتاقيپل رسانه به دست منلول
وانناد رابلاه زائاتان مناافت را باا      تياز موارد ما  ياريها در بنرسانه 

ن بتقاتار  ين طتفيب يشتتيکتت کتده و مفاهمه بيزبان نزدين کشور ممنلوال
که از  يک متدمين رابله نزديک، ايسلماتيد يکنند تا عموه بت روابط رسم

، يط را خاارج از ضاوابط رسام   يشاود، شاتا  يتاد ميرسانه ا ي  اهاليطت
 د.يل نمايتنه

 مثال:

 

ش يد زوار پيو عدور بدون رواد يچند مورد آشفتگ 1394در سا  
تان يا وزارت خارجه عتا  به سفارت ا يآمد که موجب اعتتا  رسم

ن با منالوال  يام رسانهيمنتق يگوو چند گفت ين موارديشد. در چن

ن گارگاه ي  عتا  گتفته تا مأموري  پليت خارجه و رئياز وز يعتاق
ا مشاکمت  يا تواننت به ستعت کدورت  يه )مهتان(، ميزرباط يمتز

شاتت  يب يهاا يدان همکاريز به ميش آمده را متتفع ساخته و متدم را نيپ

 بکشاند. 



  649   اي مراسم اربعين اي و مصاديق پوشش رسانههاي رسانهفصل دوم: سياست 

  ير رسميو غ يکوچکتر، محل يهات از رسانهيحما. 4
 ح:يتشر

ازمناد  يخاود ن  يارساانه  يازهاا يپوشاش ن  ين باتا يم اربعيحادثه عظ
متأسافانه تاوان   . ن اسات يبه عظمت اجتماع اربعا  يبزرگ ياجامعه رسانه

ار کمتات از  يناو بن يعيش يهاژه رسانهيوه ب ياسمم يکشورها يارسانه
در  يرسام  يهاا ن رو الزم است الزم است رسانهياز موجود است. از اين

و  يت رسام يا ، غيميلا  يهاا با استفاده از توان خاود، رساانه   يهت کشور
تغا  دارناد، ماورد   ن اشيدر موضوع اربع يارا که به خدمت رسانه يينوپا
 د.يت نمايت قتار داده و تقويحما

شاود.   يان رقابت رساانه يگزيد جايبا يارسانه يارينه، همين زميدر ا
ا يا ف يا اسات کاه باه دنداا  کتماان، تيت      ييهاا با رسانه يارقابت رسانه
 ن هنتند. يانيتا  اربع

 يارسانه ييتوجه به همگرا. 5
 ح:يتشر

 ياي ن الزم اسات همگتا ياربعا  انيا حام يات رسانهيباتوجه به ميدود
ن را به يمتتدط با اربع يادات رسانهيشتت شده و توليام بين ايها در ارسانه

 يهاا بتناماه  يهاا کاتد ين رويچنا گت بگاراند. هميکديار يستعت در اخت
ت يا و تقو ياي ه تا به هام افزا دگت همگن شيکديد با ين بايمتبوط به اربع

 د.  نتاميب 7ينين حنيشه اربعياند

 نياربع يژهيو يهاا بخشيصحفات  ياندازراه. 6
 ح:يتشر

ت وجاود  يا ن ظتفين اياربع يارسانه يازهاين ييبا توجه به حتم باال
ژه ناماه باه   يا را در هت رسانه به صورت و ييهاا بخشيدارد که صيفات 

 ن اختصاص بدهند. ياربع
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 منلنل يهانامهژهيها و متمت با انتشار ورونامه 

 ژهيتاد صفيات ويبا ا يهايو خدتگزار يهاتيسا 

 پخش مشخص  باه   قنمتها با اختصاص دادن ونيزيو وتلويراد
 نيموضوع اربع

 مگر در حد ضرورت ط عراقياستفاده از خبرنگاران زن در محعدم . 7

 ح:شر
و  ين مناائل خادمات  يو همچنا  ي، اجتماعيط فتهنگيبا توجه به شتا

االمکاان از   يهاا حتا  بهتت است رساانه  ن،يام اربعيکشور عتا  در ا يتيامن
 ط عتا  استفاده نکنند.  يخدتنگاران زن در مي

ز هماتاه داشاتن مياارم    يدر صورت لزوم به استفاده از خدتنگار زن ن
 يناه باتا  يط بهيز شاتا يا ها نن رسانهخدتنگار زن الزام شود و منلوال يبتا

 ت خدتنگاران زن را فتاهم کنند.  يرفاه و امن

 







 
 

 

 

 سومفصل 

 
 

ر  رريا سششش ن ريهششش سي سششش 
رياحتمشش  ريهشش مشاقششبر اشش ا ر

ر







 
 
 

 مقدمه

هماه موجاودات عاالم     يت زنادگ يناپاا  ييجزء جادا و حادثه، بيتان 
روز به روز ، يبشت يها و کنش ها يبا پيشتفت و توسعه فناورو  هنتند

، هاا رغم پيچيده تت شدن بيتان يعلشود.  يبت تعداد و تنوع آنها افزوده م
و  مناساب  يهاا  روش يتيو باه کاارگ   يبا طتاح اندتواننتهها نيز ناننا

آن  يمنفا  يماديتيت و از پيامادها   يها را به نياو مقتضا  بيتان متناسب
   نمايند. ياز آنها جلوگيت ياز بتوز بتخ يا به نوعيبکاهند و 

منااط ،   يتيب پاا يحاوادث، سالح آسا    يل گزارش جهانيبتاسا  تيل
ن تعامل و حل بياتان  يت بيتان دارد. همچنيتيمد نديبا فتآ يميارتداط منتق

، ي، اجتمااع ياقتصااد  يتسااخت هاا  يو وجاود ز  يافتگيها با سلح توسعه 
 (.  33، ص1333ته هت کشور در ارتداط است )طدتسا، يو غ يفتهنگ

و  ياز امااکن مااهد   يتعداد قابل تاوجه  يکشور عتا  نيز بواسله  قتارگيت
ن هاا زائات منالمان از ستتاسات جهاان و      عتدات مقد  سااالنه ميزباان ميلياو   

 است.  يمناسدت يهازيارت يبتا يساکنين عتاق يمتعدد درون ميهن يهامنافتت
از سااويي کشااور عااتا  در حااا  حاضاات بااه واسااله حضااور گااتوه 

 يدر اين منلقه و اشغا  بتخ يل خمفت اسمميداعش و تشک يتتورينت
تاتين منااط  جهاان     ايان کشاور، جازء ناا امان      ياز شهتها و استان ها

ب  دشاوارتت   يط کاريت بيتان در اين شتايتيشود  لاا مد يمينوو م
 رسد.   يتت به نظت م يو ضتور
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از چناان   ياجتمااع  يرساانه هاا  ژه يوه و ب يجمع يامتوزه رسانه ها
 يدر جوامع بتخوردار شده اند که آنها را به مندع غالب شکل دها  يتيتأث

 ده است.  مدد  کت ياجتماع يت هايبه واقع
گناتتده در جااو مخاطاب انداوه و      يت هاا يل قابليرسانه ها به دل

بيتان  و کنتت  تاديدر ا ي، نقش مهميبه افکار عموم يشکل ده ييتوانا
 ل شده اند. يت بيتان ها تدديناپا ييکه به جزء جدا يها دارند به نيو

از هنتند و  يبشت يت جوامع و زندگيناپا ييجدا جزء ها بيتان ييسو از
روناد.   يت بياتان هاا باه شامار ما     يناپاا  ييگت، رسانه ها جزء جدايد يسو

هنتند و بت جامعاه   ياجتماع ياز زندگ يجدانشدن ين رسانه ها عضويهمچن
 اثتگاار هنتند. ياجتماع يگاارند، همان گونه که بيتان ها بت زندگ يت ميتأث

 يرتنقاش نظاا   يفاا يو ا يبخشا  يتوانند با آگااه  يرسانه ها نه تنها م
ا در صاورت  يا کنند  يتيشگيبالقوه پ ياز بيتان ها ياريخود از بتوز بن

توانناد   يبتوز بيتان ها به کنتت  و مهار آنها بستدازند بلکه فتاتت از آن ما 
از بياتان،   يز همت گمارند. فتصت سازياز بيتان ها ن يبه فتصت ساز

ماات  ت بياتان اسات کاه الزا   يتيمد يتيو به تعد يت ارتداطات بيتانيغا
 (90، ي)روشند  اربلانطلدد. يخاص خود را م

تان و يشاهتوندان و ماد   يباه اطمعاات باتا    يش امکان دستتسيافزا
ع اطمعاات  ي، انداشت و توزيز در جمع آوريع شگفت انگين تنتيهمچن

ن ياز مهمتات  يو مکاان  يزماان  يهاا تين رفاتن ميادود  يو به تدع آن از ب
 .ت بيتان هاستيتيت مديقرسانه ها در موف يت راهدتديل اهميدال

ن فاتاهم کاتدن بناتت تعامال     يامکان قد  و بنط اطمعات و همچن
رساانه هاا در    ين کارکتدهاا يتنده اطمعات از مهمتات يان فتستنده و گيم

 .است يعيهنگام وقوع حوادث طد
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ناد و از  يايدان بيا به م ييبيتان زدا يتوانند بتا يم ييرسانه ها از سو
د يا باشاند تاک  يو بيتان سااز  ييمت بيتان زادر خد يگت ابزاريد ييسو

دان يا متدم، وارد م ياعتماد يتاد بيز از ايد با پتهيکتد: اصياو رسانه با
را  يد، صينه افکار عماوم يد اخدار و اطمعات متنوع و جديشده و با تول

 يزيا : استفاده از اطمعات موث  و کارا و بتنامه ر.ت کننديتيت و مديتنخ
ه در خصاوص  يا ن اقادامات اول يتات  ياز ضاتور  يط اضالتار يشتا يبتا
 .ن راهدتدهاستيا يتين و بکارگيتدو

بيتان  ييبازنما يحو  موضوع و الگو يبخش يو آگاه ياطمع رسان

آماوزش   .اسات  يرساانه ا  يک هاا يا از جمله ابعاد مورد توجاه در تاکت 

شهتوندان توسط  ين نيوه مواجهه با آن بتاياز بيتان و همچن يتيشگيپ

 است. يضتورها رسانه 
مقابله با بياتان و نظاارت بات متاکاز      ين الزم بتايه قوانيکمک به ته 
وعده  يتيگيز پيمقابله با بيتان ها و ن يانها بتا يت بيتان و آمادگيتيمد
تان يماد  يت هاين اولويتان از مهمتتين ومديداده شده توسط منلول يها

 .استت مقابله با بيتان هيو ضامن موفق يگتوه يرسانه ها

ن بيتان ميدود شاود بلکاه آنهاا    يد به متحله حينقش رسانه ها صتفا ندا

 .ز داشته باشنديمتاحل قدل و بعد بيتان ن يبتا يداتيت و تمهيتداب ينتيبا

رساانه هاا    يش از بيتان کارکتد آموزش و فتهن  سازيدر متحله پ

از کاارکتد   يت است. رساانه هاا باه واساله بتخاوردار     يشتت حائز اهميب

توانناد بياتان    ي( ما 1993ک، ينيت )دومين تفنيط و همچنيارت بت مينظ

و باه   ييشناساا  يط ملا يرا در ميا  يتيا بالقوه و در حاا  شاکل گ   يها

 منلوالن و کارگزاران گوشزد کنند.
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ز يا رساانه هاا و ن   يو خدت يدر متحله وقوع بيتان کارکتد اطمع رسان

تا بيتان هاا  يز بتخوردار است  يشتتيت بياز اهم يجلب مشارکت همگان

وه يد باه شا  يا با يت افکاار عماوم  يعات هنتند و به منظور هادا يآبنتن شا

ت نقش رسانه هاا در متحلاه پا  از    يشود. در نها ياطمع رسان يامدبتانه

 ين متحله از رسانه ها انتظار ما ياست. در ا يز نقش درخور توجهيبيتان ن

م و بهداود متادد   يخود بت روناد تاتم   يشتت به واسله کارکتد نظارتيرود ب

بيتان باه وجاود    يشه هايل ابعاد و رياوضاع نظارت داشته باشند و با تيل

 (1993ک ينيکنند. )دوم يتيمشابه جلوگ يآمده، از بتوز بيتان ها

 1بحران با مواجهه در يا رسانه يراهبردها انواع

ن عامال  ينوع نگتش به مقوله بيتان و موضاوع بياتان سااز مهمتات    

شود. باا   ينوع اقدام و عمل در بتابت بيتان مينوو م ين کننده بتاييتع

 يفيم که آنها در طينه بيتان متوجه شديملت  در زم يدگاه هايد يبترس

ز تا نگتش مثدات و فتصات سااز قاتار     يدآميو تهد ياز نگتش کامم منف

 يد صت  مينوو ميتهد يدگاه بتخيگت بيتان از ديدارند. به عدارت د

توان فتصت باه شامار آورد. چناان     ي، آن را مگتيد يد بتخيشود و از د

و  يتاوجه  يتواناد باا انکاار، با     يکه گفته شد واکنش در بتابت بيتان ما 

 تد.يگ ياستقدا  صورت م يتش و حتيا با پايمقاومت و 

ک يا ملت  نندت باه بياتان از    يبا در نظت گتفتن دو بعد نگتش ها

تاوان چهاار    يگات، ما  يد ياز ساو  يط بيتانا يزان انلدا  با شاتا يسو و م
                                                      

، ن از تهديد به فتصتنقش مديتيت رسانه در تيو  بيتا، طاهت، يروشند  اربلان. 1
 .37، پاييز 33، شمارهيارتداط يپژوهش ها
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 يباا بياتان معتفا    يرساانه ا  يمواجهه سازمان ها يرا بتا يراهدتد عمل

 ت عدارتند از:ين چهار راهدتد به شت  زيکتد. ا
دهاد   يح مي، رسانه تتجيبتاسا  راهدتد انفعال :يانفعال راهبرد الف(

ار کناد و واکانش آن از   يا ساکوت اخت  يط بيتانيبه هنگام مواجهه با شتا
ده دارناد کاه   يعق ين راهدتديباشد. طتفداران چن يتوجه يبا ينوع انکار 

بخشد و  يم يرسانه با پتداختن به مقوالت، در واقع به آنها اعتدار اجتماع
ساازد. پا  در صاورت باتوز بياتان،       يت بتخاوردار ما  يآنها را از اهم

ن اسات کاه   ياز گنتتش دامنه بيتان ا يتيجلوگ يوه عمل بتاين شيبهتت
 ته شود.ستپوش بت آن گااش

باه   ييد بت ضتورت پاسخگويبا تأک يراهدتد واکنش :يواکنش راهبرد و(

 يرا به واکنش باتا  يدکننده، سازمان رسانه ايتهد يليفشارها و تيتکات مي

 يکاه از راهداتد واکنشا    ييکناد. ساازمان هاا    يب ما يات خود تتغيحفظ ح

و اسانو،   لزيبلندمادت ندارناد )ماا    يزيبتنامه ر يدگاه هايکنند د ياستفاده م

در مواقاع   ين راهداتد يکاه از چنا   يي(. نوع نگتش حاکم بت سازمان ها1934

کاه از   يل واکنشين دليز است  به هميدآميو تهد يکنند منف يت ميتدع يبيتان

با بياتان اسات.    يهمتاه يرود، نوع يانتظار م ييتان و سازمان هاين مديچن

احناا    يط بيتانا يرا در شاتا  يتا فشار افکاار عماوم   يين سازمان هايچن

ت يا کنناد کاه در موقع   ياقادام ما   يدهند و تنها زمان ينکنند واکنش نشان نم

در ارائاه اخداار و    ين راهدتدينند. بتاسا  چنيمتوجه خود بد يديبيتان تهد

   عمل کتد. ينشيد به صورت گزياطمعات متبوط به بيتان با
  دارناد باه   که در قدا  بياتان راهداتد فعاا    ييرسانه ها فعال: راهبرد ج(

شاوند و فعاالناه در جهات کنتات  و      يمي  وقوع آن وارد صينه عمل ما 
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که نگتش آنها ننادت باه بياتان     يين سازمان هايند. چنيآ يمهار بيتان بت م
پندارناد و بتاساا     يما  يعت بشتياز طد ياز نوع دوم است، بيتان را جزئ

نتاا  يدانناد. در ا  ين خود را به اقدام فعاالنه در مواجه با بيتان ها ملازم ما  يا
باه سامت هماتاه     يبا بيتان و اوضاع بيتان يوه عمل از انلدا  و همتاهيش

 يط بيتانا يکاه در شاتا   يياباد. رساانه هاا   ي يساختن اوضاع با خود سو  م
د آماده  يا ل اوضاع پديو تيل يراهدتد فعا  دارند، به صورت گنتتده به بترس

کنناد   يعمل نما  ينشيت گزپتدازند و در ارائه اخدار و اطمعات به صور يم
از  يلين شاتا يشند. رساانه در چنا  ياند يز ميت الزم را نين حا ، تدابياما در ع

 يتااد همدناتگ  يو ا يجلب مشاارکت عماوم   يخود بتا يت هايظتف يتمام
 کند. ياستفاده م ياجتماع

د بات کشاف فتصات    يا راهدتد فو  فعا  با تأک فعال: فوق راهبرد د(

، ناه تنهاا وجاود    ييايا رشاد و پو  ينو باتا  يد و چشم اندازهايجد يها

شاود   يتد و در مواجهه با آنها فعاالناه وارد عمال ما   يپا يبيتان ها را م

الزم را  يهاا  ينيب شيپ يط بيتانيبلکه فتاتت از آن به منظور مقابله با شتا

ن يکاه درعاالم عمال، متهاز باه چناا      ييآورد. رساانه هاا   يباه عمال ما   

که راهدتد فاو  فعاا     يي. در رسانه هاهنتند، اندک شمارند ييراهدتدها

ن اسات. ساازمان   يدارند نوع نگتش به بيتان کامم مثدت و فتصت آفات 

ت يا نظ يخاصا  يسااختار  يهاا  يژگا يو ين راهدتديبا چن يرسانه ا يها

تند. بات اساا    يگ ي، انعلا  و فقدان تمتکز به خود ميت، نوآوريخمق

باا خاود باه هماتاه      ييتواند فتصت هاا  يراهدتد فو  فعا  هت بيتان م

هاا و   ينا يش بيد متتصد بيتان هاا باود و از قدال پا    يداشته باشد پ  با

دا کاتد تاا در صاورت باتوز     يا مواجهه با آنها پ يالزم را بتا يها يآمادگ
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 يدارا يکتد. رسانه هاا  يتاد فتصت از آنها بهته بتداريبتوان در جهت ا

و درصادد انلداا  باا    نتند ين يط بيتانيتو شتايراهدتد فو  فعا  نه تها پ

پتدازند  يط با اهدا  و مقاصد خود مي  شتايند بلکه به تلديآ يآن بت نم

در متحلاه بعاد از    يين رسانه هاا يکنند چن يشتو عمل ميو به صورت پ

 يش هاا يا ر يسسارند و باا بترسا   ينم يز آن را به بوته فتاموشيبيتان ن

ات در اوضااع  يا ن تتتبيا از بيتان و کاربنات ا  يوقوع، به تتتبه اندوز

در  يرسانه ا يپتدازند. بتاسا  آنچه گفته شد، انواع راهدتدها يمشابه م

اسات    يکه ضتور نشان داده شده است تيزمواجهه با بيتان، در نمودار 

 يدر مواجهه باا رويادادها و حاوادث احتماال     يتان و فعاالن رسانه ايمد

 ند.  ين، راهدتد متناسب را اتخاذ نماياربع
 

 

 يحوادث و بحران ها در ايام اربعين حسين يپيش بين يسناريوها

پاييز، ازدحام بيش از ظتفيت جمعيت، فقادان   يط جويباتوجه به شتا
کاه   يمختلاف و معتات  عتاقا    ي، گاتوه هاا  يزيتساخت مناسب و کاف
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 يو سياسا  يدشامنان اعتقااد   يباشاند، بتناماه رياز    يعمدتا منلح نيز م
متاسام اربعاين باا     يتقتيد يم زمانعتا  و ايتان، ه يشيعيان و دولت ها

پيامدهاي همه پتسي اساتقم  کتدساتان، آزاد ساازي آخاتين شاهتهاي      
است کاه اصاياو رساانه     يو... الزم و ضتور اشغا  شده توسط داعش

 يرساانه ا  يسياسات هاا   ياحتماال  يط و ساناريوها ين شتايمتناسب با ا
 را اتخاذ نمايند. يمقتض

 

 ينين حسيام اربعيدر ا ياحتمال يهابا بحرانمواجهه  يارسانه يهاسياست

اسات کاه    يعماوم  يسياسات هاا   يبتخا  يدر مواجهه با ماوارد بيتانا  
است همه رسانه ها در هنگام وقاوع هتکادام از ساناريوها رعايات      يضتور
 کنند :
 پيش از وقوع يبخش يآموزش و آگاه 

 ن يدر حا  از شيوع شاايعه  يتيجلوگ يبتا به هنگام ياطمع رسان
 حادثهوقوع 
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 هايو پتهيز از نشت گمانه زن يها و اخدار صتفا رسمهيانتشار اطمع 

 يچنين ماواقع  ين امت که پيش تت بتايمصاحده و گفتگو با منلول 
 اند.مشخص شده

هايي نظيات فاو ،   در صورت بتوز حوادث يا بيتان يبه طور کل -
و متاجعاه خدتنگااران باه آنهاا باه       ياطمع رساان  يمتاجع رسم
 باشد:ياولويت زيت متتتيب و 

حناين   ي: جنااو آقاا  ياربعين حناين  يرئي  ستاد متکز .1
 يذوالفقار

:  ياربعاين حناين   يساتاد متکاز   يساخنگو دبيت اجتايي و  .2
 يگودرز حميدرضا يجناو آقا

متياد    ي: جنااو آقاا   ياربعاين حناين   يدبيت ستاد متکاز  .3
 آقابابايي

ساتاد   در صورت ارجااع در مورد موضوعات متبوط به هت کميته نيز، 
باشاد کاه فهتسات     ياصياو رسانه ما  يمنلو  کميته پاسخگو، يمتکز
 آنها در پيوست آمده است.   يارتداط يو راه ها ياسام

 ياسمم ينيز سفارت جمهور عراقدر مورد حوادث متبوط به کشور 
اطامع   يميتتم، متجع رسم سفيردانايي فت،  يايتان در عتا ، جناو  آقا

 باشند.   يدرباره رويدادها م يرسان

 (: ي)حوادث طبيع اول ياحتمال يسناريو
در اواسط پاييز قاتار دارد،   هاسا در اين با توجه به اينکه ايام اربعين 

شاديد، آو   ينظيت طوفان، بارنادگ  يطديع يرويدادها ياحتما  بتوز بتخ
 از منيتها وجود دارد.  ي، سيل و گل آلود شدن بتخيگتفتگ
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ش تت بتاسا  کاارکتد اطامع   مناسب است رسانه ها، پي يبه طور کل
مخاطدان بازگو  يخويش اينگونه احتماالت را بتا يبخش يو آگاه يرسان

پوشاش  آنهاا ايتااد نمايناد.     يرا باتا  يو عملياات  يذهنا  يکتده و آمادگ
قابال   يهاا يط و همتاه داشاتن وساايل الزم نظيات کتاان    يمناسب اين شتا
هناتند   يماوارد  و ... از  يا بادگيت ي، لدا  بارانيط بارانياستفاده در شتا

 به زائتان اربعين لياظ شده است.   يآموزش يهاکه بعضا در توصيه
ت يا رعا ين حاوادث يآنچه که الزم است رسانه ها در هنگام وقوع چنا 

و  يبيتان يمنيتها يفور يفضا، اطمع رسان يز از آشفته سازيکنند، پته
ن يا وقاوع ا  يتتمع افتاد در ميل هاا از  يتيين و جلوگجايگز يراه ها

 گونه حادثه هاست.  

 (: يانتحار تروريستي و دوم)عمليات ياحتمال يسناريو
کاه   ينظيات داعاش، در ماواقع    يتکفيات  ياز آنتا که معموال گتوه ها

گيتند، اقدام باه انتياار   يتيت فشار و مياصته ميتوم به شکنت قتار م
بکشند تاا   را به مناط  ديگت يا دامنه درگيتيکنند که  يدر مناط  ديگت م
 يا اگت قتار است کشته شوند، به زعم خاود تاتجيح ما   يفشار کم شود و 

کاه   يت امنيتا يرغم تمام تداب يدهند در ميان اندوه جمعيت کشته شوند  عل
اتخاذ شده اسات، الزم اسات    ين حنينيمتاسم اربع يبتا يبه نيو مناسد

ا احتماا   هتچند ب ييدادهاين رويوقوع چن يالزم را بتا يرسانه ها آمادگ
 ز داشته باشند.  يار ناچيبن

متاسم اربعين، به احتماا    يانديشيده شده بتا يت امنيتيباتوجه به تداب
و  يورود ينت در مداديفتد تتور يزياد در صورت وقوع چنين رويداد

 يلين شاتا ياقدام به انتيار نموده است. در چنا  يبازرس يا در اينت هاي
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اسات. رساانه هاا     يه حادثه ضاتور متاقدت از جمع شدن افتاد حو  نقل
 يو انتظاام  يتا يامن يتوساط نهادهاا   ينکاات اعمما   يت تماميضمن رعا

ک شدن و ازدحاام  ين خويش بخواهند از نزديعتا ، الزم است از مخاطد
ز کنناد  چتاکاه هام ممکان اسات فاتد       يا ده پتهيا پيتامون نقله حادثه د

 يت و انفتار بعاد تنها ندوده و همکارانش منتظت تتمع افتاد بيشت يانتيار
تااد  ين و ايباه متاتوح   ينکه ازدحام متدم مانع امداد رسانيباشند و هم ا

 است.   ين مواقعيالزم در چن يت هايگت فعاليد يبتا ينظم يب
ن يمانناد اربعا   يلياون يچناد روزه و م  يهاا چه که در متاسام لکن  آن

 يتت است، ايتاد ح  امنيت و ستپوش گااشتن بت موارد جزئا  يضتور
کسارچاه نگااه داشات و در    ياست تا بتوان جمعيت را به صاورت   يمنناا

ن يداد توسط منلوليط روين مهم بنته به شتايت نمود. ايمواقع لزوم هدا
ا سفارت اياتان باه اطامع اصاياو     يو  ستاد متکزي اربعين حنينيامت، 

 رسانه قتار خواهد گتفت.  

 : مالت پهبادي(حاز خمپاره/موشک/. يسوم)انفجار ناش ياحتمال يسناريو
انتاام   يکه ماه ها پيش از متاسم اربعين حناين  يبه جهت تدابيت امنيت

  شاعاع  قابل وقاوع اسات   ين سناريو نيز با احتما  بنيار پايينياپايتفته، 
و منالح   يتتورينات  يهاهايي که در اختيار گتوهها و موشکبتد خمساره

ديگت ناچيز است. آنها به موارد  يباشد مشخص شده و احتما  دستتسيم
هاا ضامن تامش    الزم است رساانه  يلکن در صورت وقوع چنين حوادث

هايي کاه  ها و اعمنجهت حفظ امنيت و آرامش زائتان، با پخش اطمعيه
آنهاا را کاه از کيلومتتهاا     يزائتان و خانواده هاا  يالزم را بتا يهايآگاه

ز اهميات در  دورتت نگتان عزيزانشان شده اند فاتاهم نمايناد. نکتاه حاائ    
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هاا  اين گوناه ساوهه   ياين است که به جهت جاابيت خدت يچنين موارد
گياتد کاه   يبعضا در پتداخت به اين موضوعات اغتا  و غلو صاورت ما  

 ياست در مواجهه با اين متاسم عظيم و باشکوه از چنين اقدامات يضتور
ميدود و صتفا با منلولين امت و به طاور   يجدا پتهيز نمود. مصاحده ها
تکميال   يکاه در راساتا   ياز شااهدان عينا   يکامم حناو شده باا بتخا  

از تتماع ماتدم در    ي  جلاوگيت آرامش بخاش باشاد   يهامتموعه گزاره
شتابزده جهت کنب اطمع بيشتت  تغييات در   يهاميل  پتهيز از منافتت

مخاطدان از موضوع حادثاه باه موضاوعات     يبتا يرسانه ا ياولويت بند
ايان گوناه    ينتم پيامدها و اقدامات بعد يپيگيت که ضمن يديگت به نيو

 يهاا جايگزين و با ارزش يرويدادها يحوادث، با بتجنته تت کتدن بتخ
 يو اختصاصا  يافکاار عماوم   يبات فضاا   يباال بتوان مديتيت مناسب تت

 آنان، عموم جامعه و بعضا دشمنان اعما  کتد. يزائتان و خانواده ها

 (: ييآدم ربا)چهارم ياحتمال يسناريو
منالح از گوناه هاا و     يدر شتايط کشورهايي نظيت عتا  که گتوه ها

وجاود   يو ماهد ي، قوميتي، سياسي، فتهنگيمختلف اجتماع يجتيان ها
 يهاا در حاا  کشامکش ما    از ايان  يدارند و نظام حاکم در ليظه با بتخ

 ينظيات آزاد  ياخا امتيازات ياست که اين گتوه ها بعضا بتا يباشد، طديع
خاص و ... اقادام   يدولت از منلقه ا يان خود، اجدار به عقب نشينزنداني

 نمايند.  يگناه ميبه ربايش افتاد ب
پتوردگار، در مناط  شايعه نشاين کشاور عاتا  و در ديگات       يبه يار

حاصال شاده    يامنيت قابل اطمينان يمناط  همتوار در ايام اربعين حنين
  لکن در صاورت تيقا ،   است که اميد است شاهد اينگونه موارد نداشيم
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 يماااکتات و اقادامات احتماال    است رسانه ها تا حصو  نتاايج  يضتور
از طات  موضاوع بستهيزناد چتاکاه صاتفا هام        يامنيت يدولت و نهادها

هد  ربايندگان باه   يشود و هم در راستا يم يناامن يموجب ايتاد فضا
 منظور اخا امتياز بيشتت است.  
نماوده و   يايان زميناه، خويشاتن دار   در  يالزم است فعاالن رسانه ا

در ايان بااره بمانناد و     يمنلو  و امنيت ينهادها يرسم يمنتظت اعمن ها
 نمايند.   يگاه اقدام به اطمع رسانآن

يا گام   يبه داليل مختلف نظيت بيمار يبعضا هم مشاهده شده که فتد
باه   کتدن همتاهان در منيت و ... مفقود شده و همتاهان و اطتافيان ايشان

را ملت  کتده اند و اصاياو رساانه نياز باه جهات       يظن ربايش موارد
 يآناان پتداختاه و پيامادها    يواها  يجاابيت موضوع، صتفا باه ادعاهاا  

شود که از پتداخت باه   يرا منتت شده اند. به طور اکيد توصيه م يناگوار
 اين گونه موارد پتهيز شود. 

 (: جمعيتاز ازدحام  يحوادث ناش)پنجم ياحتمال يسناريو
، ياربعاين حناين   يهمواره در اجتماعات بنيار کمتت از راهسيمايي ميلياون 

ازدحاام جمعيات حاادث     ازجملاه داليل مختلف  به بوديم که يشاهد حوادث
هاايي  شده اند. در اين گونه موارد کاه ميتمال اسات در گاارگاه و گلوگااه     

لهات،  باه حاتم م   يمنتها  يمتزها، خيابان ها يو ختوج ينظيت ورود يعدور
ساوار شادن بات وساايل      يصفو  تشکيل شده به داليل مختلف، رقابت بتا

 يضمن پتهيز از بتجناته سااز   متاقدت نمود که ينقليه و ... رخ دهند، باينت
و يا ديگت موارد به عنوان عوامال ايتااد    يمتت ينهادهاميکوم کتدن آنها و 

و  يين حناين آسيب شناسانه را باه بعاد از متاسام اربعا     يکننده حادثه  بترس
 بازگشت خيل عظيم زائتان به موطن خويش واگاارد.   
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نکته حائز اهميت ديگت : از آنتا که در سا  گاشته که شاهد فاجعاه مناا   
 يا، مقايناه ياجتمااع   يخصوصا در  شادکه هاا   يرسانه ا يبوديم در فضا

 7ميان دو راهسيمايي منا و اربعين شکل گتفات، ايناک دشامنان اهال بيات     
آنها بتوانناد   يهنتند تا با تدليغات گنتتده بت رو يع چنين مواردمتتصد وقو

 خويش در آن فاجعه متگدار را بسوشانند. ييا عمد يسهو يکوتاه

 (: يعراق يگروه ها يداخل يهايدرگير)ششم ياحتمال يسناريو

بيتان زده است کاه پا  از اشاغا      يبه هتحا  کشور عتا ، کشور
و انناتام   يرام آرام به سامت يکساارچگ  توسط امتيکا و هم پيمانانش، آ

مختلف  يهابعضا گتوه ها و گتايش  يکند و در چنين شتايليحتکت م
وجود دارند که با يکديگت در اختم  بوده و در بزنگاه ها تامش   يعتاق

و بعضاا هام    ي، سياسيمقابل خود، آسيب اجتماع يدارند تا به طت  ها
 وارد سازند.   يامنيت

جامعاه   يمختلف سه طدقاه اصال   ي  در ميان گتوه هااين تنوع و اختم
شيعيان، اهل سنت و کتدها وجود داشته و الدته به مادد متجعيات    يعتا  يعن

بزرگ نتف، در ميان شيعيان چه ميان خود و چه با ديگت گاتوه هاا الفات و    
 يمودتي قابل توجه حاصل شده است. لکان دشامنان وحادت و يکساارچگ    

صاا جامعاه عاتا ، هماوارده درصاددند تاا باا        و مخصو 7پيتوان اهل بيت
 را مختل نمايند . يعليه ديگت، اين اننتام نند يتيتيک گتوه

شتايط کناوني کاه بتخاي از ساتدمداران اقلايم کتدساتان، افادام باه         در 
اند، زمزمه هااي  بتگزاري همه پتسي غيتقانوني استقم  کتدستان عتا  نموده

توجه به ماورد مناقشاه باودن بتخاي     تفتقه و درگيتي شدت گتفته است. با 
نواحي در استان هاي کتکوک و دياله و.. و امکان بتوز درگيتي مياان دولات   
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تگه، ضتوري است اصاياو رساانه در   متکزي عتا  و نيتوهاي نظامي پيشم
اين زمينه صتفا از سياست هاي کامن اعمماي دولات هااي عاتا  و اياتان       

ميان کتدستان ايتان و عاتا  و   پيتوي کنند و حناسيت هاي قوميتي مشتتک
بتخي ديگت از اقاوام را در نظات گتفتاه و متاقدات نمايناد در دام تيتيکاات       

هتگوناه تفتقاه مياان    ا نيفتند. چتاکاه  يت هدشمن نندت به حقو  اقوام و اقل
 است.   قشه شوم دشمنان منلقهآحاد ملت چه در عتا  و چه در ايتان صتفا ن

باه   بايناتي  ن است که فعااالن رساانه  آت از متاقد کلي در اين زمينهاصل 
که  يدر موارد يعتا  نشده و حت يهيچ وجه ممکن درگيت موضوعات داخل

جامعاه  از اين گتوه ها و جتيان ها مغايت با اصو  و اعتقادات کشور و  يبتخ
با صدت و آرامش از کنار آنهاا   يکنند باينتيرا تدليغ و بيان م يايتان نيز موارد

 عدور کتد.  
( در ي)موسوم به شيعه انگلينا يبه طور مثا  تدليغات جتيان شيعيان افتاط

و تاوهين باه    9، لعان صايابه پياامدت   يموضوعات مختلف اعم از قماه زنا  
 يعاليقادر کشاورها   يهاا متاجع و شخصيت  يمقدسات اهل سنت و يا حت

باينات توساط    يو ...  ما  يعتا  و ايتان و لدنان، طات  موضاوعات سياسا   
بيشاتت دياده    يبايکوت شود. چتاکه بدين تتتيب هم آنها که باتا  يرسانه ها

خورند و  يزنند شکنت م يم دست يشدن و جلب توجه به چنين اقدامات
 ياين چنينا  يهايبا بتوز درگيت 7پيتوان اهل بيت يهم وحدت مثا  زدن
 شود.   يمخدوش نمشود،  يدشمنان م يکه صتفا موجب شاد

 (: و شيميايي حمالت بيولوژيک)هفتم ياحتمال يسناريو

 يبيولوهياک فضاا   يتتورها يمتأسفانه در چند ماه گاشته، موج رسانه ا
کارشناساان، ايان    يکه به زعم بتخا  يکشور را در بتگتفته، به نوع يرسانه ا
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و  يخااص کشاورهايي غتبا    يتتورينت هاا  يدر ميان بتخامت اگت تاکنون 
-انواع آن، ايناک آماوزه   يارايج بود، به جهت پخش رسانه يرهيم صهيونينت

 منلقه نيز شايع شده است.   يهاآن در ميان تتورينت يها
هاا و  يايان گوناه حمامت باه جهات ويژگا       واقعيت اين است کاه 

 يتتورينات  ين هاا که دارد باه نادرت توساط ساازما     يمختلف يپيامدها
هاد  آناان نياز صاتفا      يپيوندد و ساوهه هاا   يبه وقوع م يعمدتا دولت

 يهنتند که عموماا در دساتت  عماوم نما     يبنيار خاص يشخصيت ها
که  يامنيت-ياطمعاتتدابيت  به جهت يباشند و .... در متاسم اربعين حنين

در حاد صافت    ياز مدت ها پيش حاکم شده، احتما  وقوع چنين ماوارد 
 يباتا  يو متاال  يده و طت  چنين خدتهايي کارکتد ايتاد ح  نا امنا بو

 باشد.   يمختلف م يبتوز شايعه ها
 يمنتيضت باشند که به طور مثا  اگت موارد مشاکوک  يفعاالن رسانه ا

منالو  فتصات    يهابدون طت  موضوع، به نهاد يمشاهده شد باينت هم
مواجهاه باه    ياداده شده و در صورت تأييد، راه حل ها  يتيقي  وبترس

 اعمن شود.  يطور رسم
در انتاام حمامت    ياقادام واقعا   يبنيار ميتمل اسات کاه باه جاا    

بيولوهيک، دشمنان درصدد باشند که با پخش شايعه هايي نظيات مناموم   
رو منتشت نمايناد کاه    يبودن فمن مواد غاايي يا فمن منلقه، ح  نا امن

 خلتناک تت است.  يتتورينت ياجتماعات بزرگ از حممت واقع يبتا
اصوال بنتت وقوع شايعات خصوصا شايعات آتشين و يکدااره، زميناه   

متاقدات   يباينات  يآنهاسات و فعااالن رساانه ا    يشکل گيات  يذهن يها
را انتاام ندهناد. در    يدشامن اقادام   ينمايند به هيچ وجه در زمين بااز 

امات   يالزم است رسانه ها در ابنادا  يصورت بتوز و شيوع چنين شايعات
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بنته به ميزان پخش آن، ابتدا با سياسات باايکوت و عادم پوشاش و در     
دقي  و به موقاع باا منالولين     يصورت گنتتش آن با انتام مصاحده ها

اربعين، اذهاان   يستاد متکز امداد و نتاتو منلولين کميته متکزي  ستاد
 را نندت به کاو بودن اينگونه موارد آگاه سازند.   يعموم

 (: گسترده هاي واگيرداريبيمار )تمهش ياحتمال يسناريو

در صورت بتوز وقايعي نظيت ابتمي تعاداد قابال تاوجهي از زائاتان باه      
بيماري و احتما  واگيتدار بودن آن، ضاتوري اسات کاه رساانه هاا پا  از       
سياست نخنت عدم پوشش رساانه اي، باا نظات منالولين متباوط در ساتاد       

نگاام و عااري از غلاو و بتجناته     متکزي اربعين، اقدام به اطمع رساني به ه
 سازي نمايند.  
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 پالتوي مجري و گوينده

 جابر بن عبدال انصاري و اربعين
و شاايعه  9 جااابت باان عدااداا انصاااري، از اصااياو رسااو  خاادا 

جن  ديگت کنار پياامدت   13. وي در جن  بدر و است 7اميتمؤمنان علي
حضاور   7جنگيد. او در جن  صفّين در رکاو حضاتت علاي   9اکتم

 7و امام زين العابدين و امام باقت 7داشت. جابت از ياران وفادار حنين
رسانيده است. وي  7را به امام ميمدباقت 9نيز بوده و سمم پيامدت اکتم

 7زياارت قدات ملهات سيدالشاهدا     نخنتين شخصي است که از مدينه به
(، باه  7هتتي )اربعين اماام حناين   12رفت. جابت در بينتم صفت سا  
شتافت و هنگام رسايدن باه کاتبم در     7زيارت متقد ملهت امام حنين

کنار شط فتات غنل کتد. سس  به کنار قدات ملهات اماام حناين آماد و      
: دسات  چون بينايي خويش را از دست داده بود، به غمم خاويش گفات  

گويد: ]چون دستش را مي! غمم وي بگاار 7متا بت روي قدت سيدالشهدا
نکه به صاورت او  يقدت گااشتم[، از حا  رفت و غش کتد. پ  از ا يرو

و ساس   « نيا حنا ي»اد زد: يدم و حالش به جا آمد، سه متتده فتيآو پاش
 1«دهد؟ يا دوست، پاسط دوستش را نميآ»فتمود: 

                                                      
  .247، ص 3از نوينندگان، دائته المعار  تشيع، ج  يجمع .1 

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/1679/book_keyword/occasion/41088/index/1/indexId/164882#book-footnot-1
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 دگاه اهل سنتيابر بن عبدال از دت جياز شخص يگوشه ا
عه و هم از نگاه بزرگان اهال سانت   يدگاه شيجابت بن عدداا، هم از د

 يط دمشا  ما  يم قتار گتفته است. ابن عناکت در تاريش و تعظيمورد ستا
هفتاد نفت انصار باود کاه در عقداه شاتکت      فتد از نياو جوان تت»ند: ينو

امدت در آن يا غازوه کاه پ   27عات کاتد و از   يب 9داشت و با رسو  خادا 
پادرش او را باه    يغزوه حضور داشات و گااه   11شتکت کتد، جابت در 

نکه پدرش در جنا   يگماشت، تا ايا  ميو ع يت بتادران ويسا يستپتست
 يها شتکت جنت. منعودد. سس  او در تمام جن ياحد به شهادت رس

ه ممقاات  يا معاواو به دمش  رفت و باا  »ند: ينو يز در م تُو ج الاَّهَب مين
ه ششصاد  يا داً ناراحت شد. سس  معاويه از سخنان او شديداشت و معاو

« تفت و پاا  داد.يارساا  داشاات و جاابت آن را نسااا   يو يناار از بااتا يد
 ييناا يش بيجابت در آخت عمات خاو  »هم در اسدالغابه نوشته است:  يجزر

ت با   ،ناه يت مديا ام، خود را از دست داد و پ  از متگش، ابان بان عثماان  
 يدر انتظاار عملا   9پ  از وفات رساو  خادا   يجند او نماز گزارد. و

از فتزندان متا درک  يکيتو »امدت بود که به او خدت داده بود يشدن وعده پ
« ه من است. سمم متا باه او بتساان!  يشد يل ويکتد که نام و شما يخواه

 .«تد.ارت کيباشد، ز 7جابت آن قدر زنده ماند تا او را که امام ميمد باقت
  اهال  ياران صاد يا جاابت از  »کناد:  يت ميروا 7ه  از امام صاد يحَمْدَوَ

ا يا »گفات:  يبلناد ما   ينشنت و با صادا يامدت مياو در منتد پ «.بود )عتيب
-يد و او ما يا گويان ميگفتند: جابت هاينه ميمتدم مد« ا باقتالعلم!يباقتالعلم! 
 9م رساو  اا ديم. شان يگاو  يان نما يبه خدا سوگند که هتگاز هاا  »گفت: 
که هم نام من اسات   يکنيت متا درک مياز اهل ب يمتد يتو به زود»فتمود: 
 ين است که من در انتظار باه سات ما   يا« ل متا دارد و باقتالعلوم است.يو شما
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ت آماده اسات کاه پا  از والدت     يا م. در روايگاو  يهوده سخن نميبتم و ب
ا مقادم مولاود   د تا يرس 3جابت به ميضت حضتت فاطمه زهتا 7دالشهدايس

هماه   يد که در آن اسم هايدر دست حضتت د ي. لو  سدزبگويدک يرا تدت
 يآن نناخه ا  ياز رو 3امامان نوشته شده بود. او با اجاازه حضاتت زهاتا   

ت شاده  ين از ميمد بن منعود روايهمچن .«خود نگاه داشت ينگاشت و بتا
ن يالماؤمن تياز ام يتويا و پ ياست: جابت با ساخنان خاود ماتدم را باه دوسات     

ه يا خود تک ينه بت عصايکتد و در کوچه ها و متال  مد يدعوت م 7يعل
   1.گفتيسخن م 7يل عليداد و از فضا يم

 عهين در فرهنگ شياربع
 به نام عدد چهل   ياواهه
ن ساالر يان، اربعيعيان ما شين کاربتد آن در ميتتکه مهم« نياربع»واهه 

اباد  ي يما  يشتتيت بيما اهم است، آنگاه در ذهن 7نيدان، امام حنيشه
 يفتاوانا  يو کاربتدهاا  يين عادد کاارآ  ي، اينيد يم در آموزه هايکه بدان

 ييهاا  يگوناگون، عدد چهل را با زماان بناد   يت هايدارد. بت اسا  روا
ا شاتط  يا کامال   يباه پختگا   يابيمانند چهل سا  و چهل روز، شتط دست

 يو در ماوارد شدن حکمات در قلاب    يا الزمه جاري يامدتيدن به پيرس
-دانناته  يا اجتماعي ياخمق ين حکمييتع يبتا يگت به عنوان شاخصيد

از چهار جهت خانه هتک ، تا چهل »ث است که يمثا ، در حد ياند. بتا
 يپتوفناور خاانم آناه ماار      2«ناد. يآ يه آن خانه به شمار ميخانه، همنا

                                                      
 .243و  247. همان، صص  1
ناک: آناه مااري شايمل،       112ک: اعاتا :    ن33شيط صدو ، معاني االخدار، ص . 2

   .221ا  213ص رمزگشايي از آيات الهي، ص
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ت يا ن اعاداد، عادد چهال اهم   يدر ب»ند: ينو يمل، درباره عدد چهل ميش
اناه  يخاورم ياعتقااد  يدر سانت هاا  « چهال » يکلا  يدارد. معنا يژه ايو

متاسام   يغالداً با زجت و درد و باتا  يآمادگ يت است  نوعيو تله يآمادگ
 «گاشتن. عدور و

 ييهاا گاو  اباان يل در بياساتائ يبنا  يو در به در يچهل سا  ستگتدان
که نوع بشات   بود يگتيبتجنته زاهدانه د يقتاً نماد انتام انواع کارهايحق
از چهال   يتيز تصاو ين يگتفت و روزه چهل روزه موس يد بت عهده ميبا

ت کامل انتام شاد.  يل به معنوين ياست که بتا ينينشروز عزلت و گوشه
خانم ها پ  از وضع حمل  يزگيت و پاکيتله يز بتايروزمته ن يدر زندگ

ل روز ته، چها ياه و غيدرآمدن از جامه س يا در متاسم فوت بنتگان بتاي
 وقت الزم است.

شاوند.  يم يتيگاندازه ييتاز به صورت چهليع عمده نياز وقا ياريبن
 7و صاالح  7، هاود 7 يا د. ادريتوفان ناو ، چهال روز طاو  کشا    

دند و در مااورد حضااتت يرساا يامدتياابااه پ يدر چهاال سااالگ يجملگاا
 ي، زماان پختگا  ين صورت بود  چتا که چهل ساالگ يز به همين 9ميمد

ت و افنانه ها بتآمده، بلکاه  يکه نه تنها از د  اساط يمللدکامل متد است  
 اند.  -آن را اثدات کتده يخيتار يقيحقا

هناتند.   ي، گاتوه مهما  يخادا در سلناله متاتاب عتفاان     يچهل ولا 
کاه بات    يتيا اصياو صفّه، صيابه فقين ادعا شده که اهل الصُّفّه يهمچن
 يورت الگاو کتدناد و باه صا    يما  ينه زنادگ يامدت در مديمنز  پ يسکو
اد و يبه د. ز چهل نفت بوده انيدرآمدند، ن يان در قتون و اعصار بعديصوف

ه، از چهل نطِ بافتاه  يش خاکناريخاطته آنهاست که طناو دور کمه دراو
 ت.ل شده اسيشده تشک
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را باه   يز پا  از چهال روز و  يا مغز نمتود وارد شاد ن  بهکه  ياهپش
شه چهل شادانه  يز همين يدارا عزايد. متاسم جشن و ستور يهمکت رسان
ا گاه دانش يشوند و يتوز ميقهتمانان در چهل جن  پد. کشيروز طو  م
قدو  شدند، چهل باار ساوره مدارکاه     يکنند اگت در امتيانيآموزان نار م

ف يش به زبان نظم، به توصا يدت نامه خوي  را بخوانند و علار در مصي
ان رو  يا که در پا يه گونه اپتدازد، ب يچهل روزه م ينيا عزلت نشيچلّه 

 د.شويغوطه ور م يکتان رو  الهيانو  بيشخص در اق

 دهدين به ما ميکه اربع يدرس
قات و خااطته   يد حقيا ن است که بايدهد اين به ما ميکه اربع يدرس»

د از او  يا نيغات دشمن زنده نگه داشت. بديشهادت را در مقابل توفان تدل
ن ملات چقادر   يانقمو و امام و اسمم و اه يغات عليانقمو تا امتوز، تدل

فتااد   يه جنا  باه راه ن  يا کاه عل  يغات توفاان يپتحتم بوده است. چه تدل
ت و شت  متدم باود.  يثيهن و حيکه دفاع و حتاست از اسمم و م يجنگ
ه ين ساتما يتات بازرگ  يعنيز که جانشان  يعز يه شهدايد دشمنان، علينيبد

م و يخدا نثار کتدند، چه کتدند و منتقشان را بتداشتند و رفتند و در راه 
کاه منتشات    ييوها و روزنامه ها و متله ها و کتاو هاا يم با راديتمنتقيغ
 ينا يا چاه تلق يا دن يساده لاو  در هماه جاا    يکتدند، در ذهن آدم هايم

 تواننتند بکنند.
را  7ين بان علا  يغاات خاود حنا   ي، با تدليديزيدستگاه ظالم جدار 

 يکنا  7ين بن علا يکتد حضتت حن يساخت و وانمود م يميکوم م
ام کاتده  يا ا قيا دن يو باتا  يبود که بت ضد دستگاه عد  و حکومت اسمم

کتدناد. بعاد هام کاه      يغاات درو  را بااور ما   ين تدليهم ا ياست. بعض
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ماان در  يله دهخيع، به وسيب و با آن شکل فتيبا آن وضع عت 7نيحن
کتدند،  يمود مک غلده و فتح وانيد، آن را يکتبم به شهادت رس يصيتا
ن بافته ها را عو  کاتد. حا    يح دستگاه امامت، تمام ايغات صيياما تدل

 1«ن گونه است.يا

اسات در   يناه ا يينت، بلکه آيسا  ن ياز روزها ين، فقط روزياربع»
ام يا از نهضت و ق يتيون ها اننان متعهد که در آن تصويليبتابت چشمان م

اسات کاه از خاون     يشاکوه ن، روز بايبندد. اربع ين ميتم نقش ميخون
  اشاک  يا غ آرمان کاتبم از طت يات گتفت و نقله آغاز تدلي، ح7نيحن

و  7اباعداداا  يباتا  ين متل  عازادار ين روز، نخنتيشد  چتاکه در ا
 2.«شدغ آرمان آن حضتت در کنار تتبتش بتپا يتدل

 7نيحس زائر نياول جابر،

 اصاياو  از و 9اکاتم  غمدات يپ صايابه  از ،يانصاار  عدداا بن جابت
 وفاات  هنگاام  و داشت سا  شانزده خند  جن  در او. بود غمدتيپ جوان
 11 ساا   در ن،يبناابتا . باود  ساله سه ا دو و نتيب داًيتقت 9اکتم رسو 
 از ساا   12 حادود  او. اسات  بوده ساله چند و هفتاد جابت ،يقمت يهتت

 در کاه  جاابت . داشات  ان  يليخ حضتت آن با و بود تت بزرگ اباعدداا
 آمد يعوف هيعل نام به يبزرگوار ميدث متد با بود، شده کور عمت اواخت

 غنال  فاتات،  ساتا   رفت بتود، 7نيحن تتبت ستا  به آنکه از قدل و
 کتدند يم خشک را آن و بوده بو خوش ياهيگ که س عد از و کتد ارتيز

                                                      
اي )مدظله العالي(، بتگتفته از: پايگااه مقاام   اا العظمي خامنهسخنان حضتت آيت. 1

 تي.معظم رهد
 .174تگتفته از: ابوالفضل بهشتي، فلنفه و عوامل جاودانگي نهضت عاشورا، ص ب. 2
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 يباو  و علات  کيا  عنوان به آن از و کتدنديم پودر و دندييسا يم بعد و
 کتد. بو خوش را خودش کتدند، يم فادهاست خوش
 يبتما  آهنته را ها گام آمد، تونيب فتات از جابت يوقت: ديگويم هيعل
 حاا ،  نيهما  با. بود زبانش بت ياله اذکار از يذکت يگام هت در و داشت
 مقاد   قدات  يکا ينزد باه  تا گفت ذکت و آمد و بتداشت آهنته را ها گام
 دوستم، ن يحن اي يديحد: ديکش اديفت بار سه ا دو آنگاه: ديرس 7نيحن
 دوساتش  جواو دوست،! ده؟يحد بيتي ال بيحد: گفت بعد! جان نيحن
 غامم  تيپ. توام نيتيد  يرف. هنتم تو دوست جابت، من دهد؟ ينم چتا را
 حا  ! نميحنا  زم،يا عز: گفات  بعاد  ؟يده ينم متا جواو چتا. هنتم تو
 چاه  تاو  گاتدن  يهاا  رگ باا  دانميم من. ينده را دوستت جواو يدار

 افتااد  تاا  گفت و گفت. جداست بدن از تو مقد  ست دانميم من. کتدند
 .شد هوشيب و

 و طات   آن و طات   نيا ا باه  بتگتداند را ستش آمد، هوش به يوقت
 ااَلَرْوا َ تُهَاا ياَ کُمْيعَلَا  اَلْنَّامم  » گفت ند،يب يم باطن چشم با که يکن مثل
 را خودتاان  رو  کاه  يمتدانا  شاما  بت من سمم  نِيالْي نَ بِف ناء  حَلَّتْ يالَّت
 يما  شاهادت  چناان  و نيچن من گفت نکهيا از بعد.« ديکتد نيحن يفدا

 کيشات  کاار  نيا در شما با هم ما که دهم يم شهادت من و: »گفت دهم،
 کيشات  کاار  نيا ا در نهاا يا با ما چه؟ يعني که کتد تعتب هيعل.« ميهنت
 ما م؟ينکتد جهاد که ما. دمينفهم را اتجمله يمعن: گفت جابت به! م؟يباش
: داد جاواو  جابت! م؟يباش کيشت چتا تم،ينگتف دست به تيشمش قدضه که
 کاه  يهتکنا : فتمود. دميشن غمدتيپ از من که دارد وجود ياصل اسمم در»

 عمال  نيا ا در باشد، هماهن  روحش باشد، داشته دوست را يعمل واقعاً
 توانناتم  ينما  نکاتدم،  تشتک 7نيحن رکاو در اگت من. است کيشت
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 کاتد  يما  پتواز من رو  يول بود، شده بتداشته جهاد من از کنم، شتکت
 حا   مان  بود، نيحن رو  با ما رو  چون. باشد 7نيحن رکاو در که

 1.«ميهنت کيشت عمل نيا در آنها با ما که کنم ادعا دارم

 زمينه ساز اربعين

 :تن شده اسيمتاسم اربع يينه ساز بتپايدو حادثه زم

 يعنا ي  7ارت اباعدداايزکتبم و رسمي به ن زائت يورود نخنت يکي

به کاتبم   7نيارت امام حنيز ينه بتايکه از مد يجابت بن عدداا انصار

 يعنين روز مأثور است  يدر ا 7ين بن عليارت حنينکه زيگت ايآمد. د

 ت.اس 7اباعدداا يارتين روز، روز زيا

ز يا و ن 7تتبات مقاد  اباعداداا    ارتيقت، آمدن جابت به زيدر حق

 يارت مأثوره ايک، با زيارت کتدن آن حضتت از راه دور و نزديسنّت ز

 2. دان استيوند با شهيپ يکه نقل شده، به منظور بتقتار

 نيارت اربعياز ز سلتي ستخ 

 يناادان از خدا[ نثار کتد تا بندگانت را  يجان خود را در راه تو ]ا

ا خوردند و بهته خود را يب دنيکه فت يکنانبتهاند. همانا  يو گمتاه

ه او دست به دست هم دادند. آخاتت  ين بها فتوختند، عليبه پنت تت

دهم که تو از  يم يز از دست دادند. گواهيناچ ييخود را در بتابت بها

ه ها و ارکان منلمانان و ده ميکم ماتدان ماؤمن   ين و پايد يهاستون

 .يهنت
                                                      

 .92 - 90 صص باطل، و ح  ،يملهت يمتتض. 1
 .13متتضي ملهتي، ح  و باطل، به ضميمه احياي تفکت اسممي، ص . 2
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 اربعين از نگاه ديگر

ت اماام  يا کناد: هنگاام بازگشات اهال ب     ينقل ما  =د بن طاوو يس
ت يکاروان خواستند آنهاا را از منا   ينه، از راهنماياز شام به مد 7نيحن

 د.کتبم بدت
 7دالشاهدا يباه کناار تتبات س    7نيت اماام حنا  يا ن که اهل بيهم

هاشام کاه باه     ياز بنا  يو عاده ا  =يدند، با جابت بن عدداا انصاار يرس
گت شاتوع کتدناد   يدار کتدند و با همديده بودند، دارت آن حضتت آميز

 له.و اشک و نا ييو نوحه ستا يه خوانيبه تعز

ماا باا   »د: يگو ياست، م 7تيان و دوستداران اهل بيعيه که از شيعل
م. جاابت  يوارد کتبم شاد  7نيارت قدت امام حنيز يجابت بن عدداا بتا

د. يو لدا  نو پوشا د و نخنت در فتات غنل کتد يخود را به فتات رسان
داشات،   يکاه بتما   يهت قادم  يسس  به جانب قدت ملهت حتکت کتد. و

ت يا ه، دست ماتا بگ يد، گفت: عليک قدت رسينزد يگفت. وقت يذکت خدا م
د، از هوش رفت و يقدت رس ين که دست جابت رويقدت بگاار! هم يو رو

ا يا ن، يا حنا يا ن، يا حنا يا پ  از آنکه به هوش آمد، سه متتده صدا زد: 
ا دوسات، جاواو   يا دِاه   آ يب حَديتيبٌ ال يحَد»ن! سس  عت  کتد: يحن

آنگاه پاسط خود را داد و گفت: چگونه پاسط تو را « دهد؟ يدوست را نم
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 ييان سات و بادنش جادا   يگتدنش قلع شده و م يکه رگ ها يبدهد کن
د ين و پنات سا  ييتالنديا دهام کاه تاو فتزناد خ     يافتاده است؟ شهادت ما 

ن يا ته شاده باود، باا ا   يا شهدا خ يکه به قدتها يرحالجابت د.« ينيالمتسل
حَلَّاتْ بِف نااء     يهَا االَرْوا   اَلَّتيکُمْ اَياَلنَّمم  عَلَ»کتد:  جمله ها به شهدا سمم

تُم الزَّکوْة، وَ يوَ اَناخَتْ بِتَح له اَشْهَد  اَنَّکُمْ اَقَمْتُمْ الصَّلوة و اتَ 7نِيقَدْتِ الْي نَ
نَ وَ عَدَادْتُم  ااَ  يتُمْ عَنِ الْم نْکَاتِ وَ جاهَادْتُم  الْم لْي اد   يعْتو    وَ نَهاَمَتْتُمْ بِالْمَ

 امدت را باه نداوت  يا سس  گفت: ساوگند بات آن کاه پ   .« نيقيکُمَ الْيات يحَتّ
 يم.ک هنتيد، شتيخت، ما هم در آنچه شما درآمديبتانگ

 يدن وايا کاه ماا در ا   يم، درحاليکيجابت! چگونه شت يه گفت: ايعل
زان، جانشاان از  يا ن عزيا يم، ولينزد يتيم و شمشيديند يم و سختيندود

افتااده اسات و فتزندانشاان باه      ييان ست و بدنشان جادا يدست رفته و م
دم يشان  9دم رسو  خادا يه! از حديعل يا»اسارت رفته اند؟ جابت گفت: 

شاود و   يرا دوست بدارد، باا آناان ميشاور ما     يکه فتمود: هتکه گتوه
  1«ت.ک اسيرا دوست بدارد، با او در آن عمل شت يکنهتکه کار 

 کن مانيدعا

 «بِف نائ کَ حَلَّتْ يالتَّ االَرْوا ِ يعَل وَ کَيعَلَ اَلْنَّمم »
 ماان يدعا! طيتاار  يهاا  رگ در تسنده خون يا! ثاراا يا کن مانيدعا

 کاف  از تيشمش و ميکن صدت روزگار يعاشوراها و کتبمها تمام بت تا کن
 کوفاه  و شاام  چيها  در تاا  کناد  ماان يدعا بگو را دالورت نبيز. ميزنداين

 در زباان  از را حا   ابام   و مينزن باز ست ستم يافشا از يهتاس و ديتهد
                                                      

 .249ا  247مظلوم، صص  يمتل  در عزا 72، ين اشعتيعددالين. 1
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 ذره و شدن قلعه قلعه تا کند مانيدعا بگو را ورتيغ عدا . ميتينگ کام
 را يآزاد مکتاب  يدار علم و مياوريب تاو را ح  راه در باختن جان ذره
 م.يندت داي از

 فاتود  رضاا  و ميتنال  ست روزگار دانيزي بت که! ثاراا اي کن مانيدعا
 م.يساز عالم توزيپ ش،يخو خون با را يآزادگ و مياورين

 را 7نيحنا  که اند ستانده يازل يعهد آدم فتزند از آنکه نه مگت آه،
 1بدارد؟ تت دوست شيخو ست از

 .ينيآو ديشه
 7گنتتش نهضت امام حنين نقش اربعين در احياء ياد عاشورا و

مدارزان و متاهدان بنياري در طو  تاريط به خون خواهي اباعداداا  

ياا لثاارات   »و اقامه شعائت حنيني بتخاسته اند. اولين حتکات باا شاعار    

و  7توسط توابين صورت گتفت و سس  ابواالحتار زيد شهيد« الينين

ن نموناه  سادات بتگزيده اي همچون حنين شاهيد فاط و ديگات فتزنادا    

و قياام   7پيامدت اين راه را ادامه دادند و در ماندگار کتدن نام امام حنين

او، جانفشاني ها و از خودگاشتگي هاي بنيار نشاان دادناد و باه دنداا      

ايشان، شيعيان اصيل و شتافتمند به هت شهت و حکومتي که وارد شادند و  

از هيچ کوشش در آن اقامت کتدند يا از آن گاشتند، در تيق  اين هد  

 .و ايثاري دريغ نورزيدند

متاسمي که شيعيان در عاشورا و اربعين بتگزار مي کنند و نيز اجتماع 

ميليوني اي که باا حضاور منالمانان و تاوده ماتدم از ادياان و ماااهب        

گوناگون تشکيل مي شود، بتاي کناني که در مخيله شان فکت تعت  باه  
                                                      

 .231، ص 7ع، ج ير  تشدائته المعا. 1

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/1679/book_keyword/occasion/41088/index/1/indexId/164880#book-footnot-1
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يک تهديد و هشادار اسات.    عواطف و احناسات حنيني را مي پتورند،

، بتاي تعدي کنندگان به شاعائت حنايني،   7فتد فتد عزاداران امام حنين

يک تهديد و خلت بزرگ است و هت گام ايشان، گلوله اي است که ساينه  

معاندين را نشانه گتفته است. صدام با همه وحشاي گاتي اش نتواننات    

اسات طااغوتش   ياد و نام حنين را از د  متدم بدتد و اينک کاه ساا  ه  

درهم شکنته، اين شب پته هاي کورباطني که شدانه و مخفيانه عمل ماي  

کنند، نيز نخواهند تواننت با تتور و ايتاد وحشت و انفتار، در شعائت و 

 .آيين هاي حنيني اخم  کنند

 معارف زيارت اربعين  
نقال کاتده اناد و     7ن را جناو صفوان از اماام صااد   يارت اربعيز

و متحاوم  ( 790ا  733ص در مصدا  المتهتد )ص =يط طوسيمتحوم ش
( و ... نقال کاتده اناد کاه در آن     130-143در المصدا  )صاص   يکفعم

ن نوشتار مختصت، باه اجماا  باه شات      يآمده است و در ا يمعار  بلند
 شود: ياز آن موارد پتداخته م يبتخ
ت يارت ناماه همانناد ساا   يا ن زين ايارت، سمم آغازيدر بخش او  ز 
 7ده خداوناد و اماماان  يا امدتان بتگزيا وارد شده، بات پ  يت نامه هااريز

تان يارات، باه آن ساف  يز ياست که در تمام ين خود ادو بزرگياست و ا
 يبندگ يامدتان حامل خط نورانيپ يشود چون تمام يت سمم داده ميهدا

 داشت. يد آن بزرگان را گتامياند و باخداوند

ام: يا و هاد  و فلنافه ق   7نيامام حن يارت، معتفيدر بخش دوم ز
 يتة الضملة ...   کنينتنقا عدادک من التهالة و حيک ليو با  مهتته ف»
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آنان  يت به اکت بتد و بتايهدا يت تمش را در دعوت متدمان بتايکه نها
ش و يت خون خاو يکتد تا آن جا که در نها يتخواهيبه هت نيو ممکن خ

 فدا کتد. يو گمتاه يمتدم از نادان يداريب يزش را بتايجان عز

عداارت   7نيان مقابال اماام حنا   يارت دربااره لشاکت  يبخش سوم ز
توان طااغوت و  يا ا فاتوش، پ يا ن باه دن يا ا طلاب، د ي، دنيبودند از متدمان

 : يجهنم يهوستان، اهل اختم  و نفا  و گتوه
 ي شاهد  ناک کنات ناوراً فا     » ارت آماده اسات:  يدر بخش چهارم ز 

عه باه  يمان شا ين فتاز عم  ايا.« لهته ... االصمو الشامخه و االرحام الم
عه را يو طهارت امامان ش يدارد و هم اوج پاک يخداوند سدين را ابتاز م

چکادام،  يه 7يو غاصدان خمفت عل 7که مخالفان ائمه اطهار يدر حال
 است. ين افتخار بزرگيرا ندارند و ا ينوران يژگين ويا

 يرا القااء ما   يبلناد  ينارت، کوتاه است اماا معاا  ين دعا و زياگتچه ا
کااه چااون  7ارت ائمااه اطهاااريااج و فتهناا  زيکنااد. پاا  در راه تااتو

 ييمتدم و شاکوفا  يدارگتيت و بيفتوزان بت بام قتون به هدا يديخورش
ش آناان ساخن   يد باه ساتا  يد و چنان بايشتت کوشيد بيتند، بايشه بشتياند

 نته آنان است.يگشود که شا

ام يا عه در نشات ق ياسات کاه شا      و مهام يعم يارتين، زيارت اربعيز
دش، آن را ياماام مظلاوم و شاه    يام و معتفيفلنفه ق يعاشورا و بازشناس

 کند. يم يپاسدار

 اعتقاد به رجعت در زيارت اربعين 
بارها زيارت اربعين را خوانده ايم وکمتت باه قنامت انتهااي زياارت     
اربعين توجه کتده ايم در حالي که داراي مفاهيم و مضمون هااي عميا    

http://ahlolbait.com/article/1084/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
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ي عميقاي دسات   واهه اي است که با تدبت در آن به معاان « رجعت.»است 
 .توانيم آن را در زندگي روزمته خود به کار بدتيم کنيم که ميپيدا مي

 ]يقين به ظهور امام زمان

 وَاَشْهَد  اَنَّ االَْئ مَّةَ م نْ و لْد کَ کَل مَةُ التَّقْوى وَاَعْمم  الْه دى
قات تقاوى و   يگواهى دهم که همانا اماماان از فتزنادانت رو  و حق   

ا وَاَشْهَد  اَنّى بِکُمْ يوَالْع تْوَةُ الْو ثْقى وَالْي تَّةُ على اَهْلِ الدُّنْ تينشانه هاى هدا
لت ( و حتات  يابِکُمْ م وق نٌ و رشته هاى ميکام )حا  و فضا   يم ؤْم نٌ وَبِا 

ماان دارم و باه   يا هنتند و گواهى دهم که من به شاما ا يهائى بت متدم دن
 .ن دارميقيبازگشتتان 

 اساا   بات  نياز  ماا  تاا  خاواهيم ماي  خدا از  زيارت  در فتازي از اين
 کناد  هنگامي که امام مهدي)عج( ظهورمي داريم ، اداتي که به رجعتتقاع
اعتقاد قلدي خود را باه   و ايمانمنظورابتدا  اين بتاي. باشيم وي ياور و يار

 ايان  ما به که خواهيم مي وندخدا از  در انتها ابتاز مي کنيم.ظهور حتت 
ما نيز به عنوان يااور وي   ]امام مهدي حضور هنگام  که بدهد را توفي 

باشيم. و همتاه دوستان وي او را همتاهي کنيم و از خدا مي خاواهيم ماا   
 .را صف دشمنان آن حضتت قتار ندهد

 

http://entezar.ahlolbait.com/content/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://entezar.ahlolbait.com/content/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://entezar.ahlolbait.com/content/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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 متن ادبي  

 اديدو توفان فر
اسات کاه جاان     ياگنتتده يقيموس 7نيالعابدنياد ممتد زين فتيطن

کاتان باانو، قلاب عاالم را     يخواند. سوگند بيهماره م يداريعالم را به ب

ادراک صادت   يشاگ يهماان هم يتت جااودان را م يا ت کتده است و حيتنخ

 «دم.يند يزيچ ييدايت از زيبه خدا قنم غ»نموده است  که 

قات  ، نه فقط شام را، که تار و پاود خل 7اد رسوا کننده امام ستاديفت

شکنتن  يد را در امت به مؤذّن بتايزيله يگاه که حده است  آنيرا در نورد

ن ميماد  ي! اي  آردهد: ]اشهد انَّ ميمّدا رسو  اللّهيخلده خود، پاسط م

کاه جادّ    يا جدّ تو؟! اگات ادعاا کنا   يا جدّ من است يکه نامش بتده شد، آ

دان او را و اگت جدّ من است، چتا خانا  يو کافت شد يتوست، درو  گفت

 دي؟ت گارانيو آنان را از دم شمش يکشت

نخواهاد   يشادن ت پااک يان حک شده که تا ابديديزي يشانيبت پ يننگ

دار کاتده کاه باا    عناصت شام را لکاه وفا و سنتي، دامان متدم بيبود. ذلت

 يباتا  يگات يت شاده اسات. د  يا شنته نخواهاد شاد. د   يچ اشک ندامتيه

 ت.نيمتور گاشته ن يبتا يفتصت يت شده  حتيد يمانيپش
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 ...ن خاندان، مهربان بخشنده نبودندياگر ا
ن يچنا  9امدتيا جز خاندان پ ين متدم، اگت در ح  کنيبه حا  ا يوا

جاز   ياه، اگات پنتاه در پنتاه کنا    ين شهت سيبه حا  ا يکتده بودند! وا
و  7نيبه حا  جهان، اگت حنا  يت انداخته بودند! و وايد اهل بيخورش
شاد و  يمهتبان و بخشنده ندودند! سن  بت سن  بند نمقدر نيان، اينيحن
 يآورد  اگت وارثان عاشورا با مکتدا ياهل خود را تاو نم يهان، ليظهيزم

 د.گاشتنين متدم درنميبه نام صدت، از نفت يبه نام عش  و فتهنگ

 ...ديآين که مياربع
 يهاا و نمازهاا  نب گفت  از حاصل زخميد از زيد، بايآين که مياربع
را  ييداا يا تموت زامد  يآين مياربعد. اد دارنيکه هنوز او را به  يانشنته

ناب گال   يشکفد و نام زين ميد جنت. اربعيبا 3نبيتنها در چشمان ز
زده هتا  داشاتند هام بااالتت باود.     ان شتميديزينب از آن چه يکند. زيم
 شت.ه کايان هلهله زنان شام، گل گتياز غتبت در م يا، با خلده3نبيز

تگاار عش  آمده است. فتزند مکه و منا ا   ين است و کاروان تأثياربع
آماده اسات کاه     يانيشاام  يگت، باتا ک انقمويالعداد ا آمده است  پ نيز
ن آماده اسات    يبعا . ارتات باود  دمش  هم سخت منتد يهاشان از بناد 

 .يتوز افتخار و وارثان خون و روشنيهمتاه سساه پ

 ...شيچهل روز پ
اناد  ام فتحيپ يکه حاو يگارد  قلتاتيکتبم م يهااز اشک چهل روز
 يخود را به مادفن حنتاته آزادگا   « هيعل»و « جابت». امتوز يو دالورمتد

شاود،  يما  يهماه تاداع   يکه بتا يزين روز، تنها چيدر چهلمد. انرسانده
 ت.اس يتوزيث خون و پيحد
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 يباران يهاکوچه

ارد تاا غتبات شاما را از    سسيقت شما ميموج اشک، متا به ساحل حق
مياتم را دوسات دارم     يدلتنگا  يچقادر روزهاا  . ه کانم يگت هاپ  قتن
 يهاا، باو  کاش قاصدکت. نيابان گتيبهانه در خيب توانيکه م ييروزها

 يهاا ن کوچاه يه کنند! چقدر ايگت يباران يهاکوچه يميتم تو را با دلتنگ
 د!پوش، از بغ  پتناهيس

 دهيدزخم يکاروان

ا ملتهاب و  د. هوکنيکتم را در تمطم خود گم ميپ يد و تماميآيباد م
 ين را بات تماام  ين غام سانگ  يا کوبد ايکه زمان، مشت م ييسوزان... گو
پتبهاا، لاب فاتو بناته تاا مداادا کاه         ين، چون صادف ي! زميوسعت هنت

 يان کند! کاروانيبه خون غللانش، چشم کائنات را تا ابد گت يدهايمتوار
اباان را باه   يش، غتور صايتا و نخاوت ب  يهاشکوه قدم رسد کهياز راه م
ده اسات و بات متکاب    يکه از رنج و دا  جامه پوش يآورد  کاروانيلتزه م

توفاان،   يکاه همنافت صااعقه باود و همناوا      يراند، کااروان يحوادث م
  .د و دا  بت دايکه زخم د يکاروان

دلهته که مداادا   د  اما بايآيد. ميپتپتشان را باز جو يهاتا الله يکاروان
ساتخ بات    يشان، خشم پنهان مانده در صيتا، باا چشامان  يدن صدايبا شن

 د.زيستشان فتو بت

 پابرجا و باشکوه

ان اسات   يا و فخت بات دوشاش نما   يبزرگ يد که شواليآيم يکاروان
بلند  يکند  نخليم يخوارزهيکه آفتاو، در ظل پتتو وجودشان ر يکاروان
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نه دارد و يها به سا که دا  يبتجاست  کاروان يده، وليها دکه اگتچه زخم
ن خشاک کاتبم   يبت لب. شکوه و عزت بت زم« مًيت  اال جميما را»زمزمه 
گت عظمت را بت دوش خود احناا  کناد.   يشود تا خاک، بار ديساکن م

بت عاتش   يتند، روزگاريگيده را چون پاره جان دربتمينان که خاک تفتيا
 د.گنتتانيشان با  ميهامئک بت گامجا داشتند و م7يعل يهاشانه

 ن!اد بزيفر
اد بازن  کاه جاز    يا فتد! دايا ت را آزاد کن بت تمام پهنه ظلام و ب يصدا

هاسات  کوفاه ساا   ! 3ناب ياد بازن ز يا قت، نخواهد ماند. فتيحق يصدا
و غفلات   ياد بتده و ست بت بناتت فتاموشا  يرا از  7يدارگت عليب يصدا

ت را يمن کوفه و گمتاهان شام، صدااد بزن که تمام غافيفت .گااشته است
گاو  قات يحق يهاسات ناام خادا را از دهاان    بشنوند! خلده بخوان که سا 

دار را باا  يا ن بياز جن  نور که جام بلور يياند! قدم بگاار  با صدادهينشن
! کوفاه و  يکنا يز ما يساتر  يگونه، بت ست نفا  و گمتاه 7يعل يصمبت

ا  ياناد و باه اشات   ش گم شاده يخو يکيان تاريدر م ياگانهيشام، چونان ب
 د.زننيش را پتسه ميکممت خو ييروشنا

 الن!يبر شما ذل يوا
ت، بت تارک خود فتح و ظفت ستمکاران را حک کاتده  يکدام صفيه تقد

ش را در يست دادند، آنان کاه افتخاار خاو    يهوده هلهله شادياست؟! چه ب
آتاش بات    يشوال يآ د!دنيه خداوند کشيت عليو شمش افتنديش يذلت خو

دتان ينصا  ياهين ندتد، جز دوزخ و سيمت اينتان باد، که از غنيدوشان! نفت
جانتاان   يه قهات و بام  يشتان بود، مايآسا ديا امينخواهد شد و آنچه از دن
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وارهاا رخناه کاتده کاه آغاوش      ين در اعماا  د يحص يرنتد. خواهد ش
 د.تيتان را سخت دربتگتاويگشوده تا گُتده ب

خادا   ياد دارناد کاه جاز باتا    يا صايتا باه    يهاا زهيتآوازتان را سنگ
د. يديرقصا يش را ما يخاو  يلان، نابوديد و دست در دست شيخوانديم

شاان، دساتان   يهاکه گوشاواره  يدختتکان ين ابديدتان شد جز نفتيچه نص
 ا!بت شم ين کتد پ  وايشما را خون

 ...اد نخواهد برديزمانه از 

تش را از خاون پااک   يعش ، هاو ها، ستشار نام عش  شد که ندهيآ يگلو
د. دا کات يا ده پيا بت يگلوها يگوح  ين، آرامشش را از آوايافت و زميپاکان 
گاشاته زناده    يتناد و تکااپو  يگيهاا آرام ما  ها در قالب ليظاه خاطته يوقت
 د!نيآفتيها را دوباره مينيتيها و شيزمان، تلخ ييشود، گويم

خناته را   يهاا جادان کاه و  ياد نخواهد باتد بااران رحمتا   يزمانه از 
داد  يتات ما  عيوس ييمعنا ييبخشد و در بازدم صدح، به روشنايطتاوت م

دساتانش،   يالناده را در الباه  يگفات و آ يتت از احناا  ساخن ما   فتاخ
د و باه زن  يبه بودن معنا بخشا  را که يداد و متديتان جلوه ميهمنفت ه

شاتمنده از   دستان يرحمي، شاهد بيچ دختتيارزش، تا نگاه معصومانه ه
 د.جهالت پدرش نداش

 چهل روز اندوه

هل ت. چت هفتاد و دو ستاره خاموش را به توفان سستده اسيدرد، روا
ت خاون  يد. چهل بار کوه، پژواک مظلوميد را باريغتوو، آسمان، خورش
د و گاودا  خاون تاتاوش کاتد. چهال روز غام،       يشهدا را به آسمان پاش
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اد آن يا ن زدند. باه  يمه جان، پا بت زمين ها،زهيد و نيکوفه را کوب يوارهايد
 د.لتزاني، کائنات را ميکن« هل من ناصت»ن يروز که طن

 يام کنيد قين بار، تو بايا

ت آن يا گتاا دا  نفا    يادهست. آما نتا کتبميت را باز کن  ايهاچشم
ت، بغ  فتوخاورده خااک را   يهاچشمي. ه کنيت، مويهااشک ظهت را، با
ن يده، استقامتت را تينا يکمت خم يهانگاه کن، نخلد. سسارنيبه فتات م

د! دها يخاون ما   يجوشد و صايتا هناوز باو   يآتش از خاک مد. کننيم
ها را فتاماوش کناد    شود مشکين ماجتاست  مگت ميفتات، تنها شاهد ا

 ؟!زدندياد ميآو را فت را که با حنتته سوخت باد، ياتشنه يهاا لبي
کاه چهال    يکشيرا نف  م ياسارت يوزد و هوايغم بت تارک دلت م

 ت.تتت کتده اسسا ، شکنته
ها نماناده  بااد،   مهياز خاکنتت خ يزيصدتت را بگنتتان  چ يهاشانه

باتادرت را   يتا بعد از چهل روز، باو  ياآمدهت. همه را به تاراج بتده اس
باتو  وقات   ي. نتيش، در شام بايتت و استوارتت از پ  تا ميکمينف  بکش
گت نوبت آن است يدد. ياد بزنيت را با تمام وجود فتيهاه خلدهآن است ک
 ي!ام کنيد قيبار تو باني. بلند شو  ايافتاده را بتافتاز يهاکه عَلَم

 کاروان سوگوار

ساوخته،   يهامهيکاروان خد. زيريد بت ست خاک، آتش ميخورش
ت پتپ يهاقتار است به دندا  اللهد. انن روز خزان بازگشتهيدر چهلم

 يهاگدازهه. ت درخاک خفتياز مظلوم ييشده بگتدند  به دندا  ردپا
سوزند و فتات، علاش خااک را در خاود    يآتش، در جام حنتت م
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که از دا  آن حماساه، سات باه سااحل      ييهاحل کتده است  با موج
کوچک،  يهاها را بت بدنانهيکاروان آمده است تا خشم تازد. زننيم
دوش باد، در گوش اش را هميدرقصه دربهه کند  آمده است تا يمو

شکناته را   يهاا نهيسن ، آ يزمان نتوا کند  آمده است تا در رد پا
 وجو کند.جنت

کشاد تماام   يگت شعله ميشود بت خاک و بار ديغتبت کاروان، باران م

 ن.يجگت سوخته از زم يهاخاطته

 کاروان و:  گااشته است و غم، زانو زده در بتابت يکيد، ست به تاريخورش

   يو زن يافتاده عک  ماه لبِ گود»

 «کفنيب يدايوسف زي يوجودر جنت

 3نبيحنتته خنته ز از

 چله نشين

 ام.نهيين غتبت آينشچهل روز است که چله

تن  يتها، خاموش شده و اندوه نيچهل پگاه است که چکاچک شمش

 شود.ياد ميفت 3نبيان، از حنتته خنته زيکوف

پوش د که گليشن يده طفليخشک يد از گلويرا با نياد غتبت حنيفت

 دالن شد.اهيانه سيت وحشيت

زبان معتکاه آتاش و خنتات! آنچاه را     يصدور، شاهدان ب يهانخل يا

 د.يان عتضه کنيشاعتانه بت جهان ييستاک هميد، در يديد

 .يست ناگننتنيمانيامت پينوا تا قيمتا با دا  ن
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 ام کنييآقا! عاشورا
 ييام را عاشاورا نهيباتآور و سا   يستخ عدادت! دست يهاليظه نينشستاده

  يدقاا  يفزايه، نام تو، منتيرنج و گت يخواهم پ  از چهل واديکن. م
ت خانادان تاو بتخاساته،    يا کاه اماتوز باه تغز    يآقاا! کنا  شاد.  م بايعزا
ش به تماشاا  ياش را با نثار جان خويتوز باشد و هواخواهيخواست ديم

 د.بگاار
ن چله گاشته اسات کاه در   يات، چنديشب عتوج آسمان نياز چهلم

ا يا گوت. سا يهاا خوانادن  هيا ها همچنان تاازه و متث نت  اما زخميشمار ن
کاه بات    ييشاما  يرساد  آ يباه گاوش ما    ياد عليفت ود!ب 7يعل يصدا
 ماناده ستکش ته يهاان شعلهين پ  در ميزيد! اه دادهيا تکيدن يهايکتس

خاوان  قاتآن  يهاا زران بات لاب  يا خد. شا د يا تاان، ذوو خواه يهاوجدان
، درصادد  يالهيشماست کاه باه هات وسا     يچارگيزدن، نشان ب 7نيحن

خاموش نخواهاد ماناد!    3نبيزيد. اقت بتآمدهياد حقيخاموش کتدن فت
ام ستخ عاشورا، به گوش هماه  يرا در پ 7نيحن ينيتخاکنتتنشيتا تصو
ساتخ   يکاه از ناا   ييرسد، صدايهنوز به گوش م 7يعل يصدا.بتساند

 ت.کتبم بتخاسته اس

 نيحسيب يکربال
دار بتادر آمده است يده، به ديخم ينک اسوه استقامت و صدت با قامتيا

ک يا ک باه  يا ش را يش، مصايف دردهاا  يتلط خو ين روزهايتا در اربع
ش را در ازدحاام  ين گال بهاار خاو   يدااتت يکه ز يآوراميور  زند  بلدل پ

، 7نيحنا يبا  يکاتبم  3ناب يز يابد و بتايين نميخون ييهابتگگل
 ت.تلط ظهت عاشوراس يهاادآور همان زخمي
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 نياز اربع ياقاره

 يتهايکاتبم، تصاو  .يون بت بام هنات يه، و پتچم شي  گتين، خياربع
ف تواناد باود   يا ا کتا حتيدند. نهيد مين خورشيدست چهلم زخم را در
م ز شاده هلهلاه را از شاا   يا ز ريا قافله صدت طوماار ر  را که با يتيمل کن

بلناد   ييستخ و صدا يين، با رداياربع؟! شخندها رايآورده است و متگ ن
هاا در لعان،   اناد  اگتچاه ناام آن   ک قُمااش يا ها از يديپل ه:آمده است ک
 هاا پتوانه يبت طدع آب عاشورا ين آمده است  با سممياربعت. متفاوت اس

د. وزيپت بوسه، از قتلگاه ما  يادهيبت يفُتات و هنوز صدا کناره ستخگون
 يروعلاش روباه   ييه طوالنيمشعشع بت را يدرود ن آمده است  باياربع
 ياي تد و با کتبميگيه ميز از عش  مايچ غ و هنوز همهيبتهنه ت يهانف 

 ت.هاسشود که قوّت قلب آويشتوع م

 ...عقوب هم اگر بودي
است  اماا شاما در    يفتاموش يا در ابتداينتادن دارد. دنيا يزمان، هوا

ن هماه  يا باا ا شاد.  ا با شما دوباره آغاز خواهد يدند. يشکوفه شدن يابتدا
همه بادهاا در راهناد   د. يا، بشکوه ماندهيزخم، هنوز استوارتت از هت کوه

اگت ابتها از دا  شاما باو   د. نيبهانه تدتک، بدو معلت شما را به يهاتا نف 
اگات  د. يا ديش نما يجهان، رن  آسا دند ويباريوقفه ميبتدند، تا ابد بيم

عقاوو هام اگات باود، د      يدند و يتتکيسن  صدورها کنار شما بودند، م
 ا.وسف ريدن يکتد ستبتيم

 نيآتش يهان خابهيا همب
تاان را باا درد   يهاو زخم يشانيها، پن سفت چند هزار ساله، سن يدر ا
غتبات   يچ ک  بتايکتد و ه يبا شما خداحافظ يکتدند. مهتبان يهمتاه
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ن شما و آرامش، چند هازار ساا  فاصاله افتااد  اماا      يب شما آواز نخواند.
سات باه    يهاا ، هنوز تن نخال 7حضتت ستاد يهايخوانخلده يصدا
 يهاا ، ستون3نبيز يلتزاند. هنوز از علت کمم صدوريکوفه را م يهوا

خواهد تمام قد، در بتابات  يشب، با تمام وجود مزد. لتيکافت دارالخمفه م
سات  يدين دو پتنده، خورشيا يهايخوانخلده يشما قد بکشد، اما صدا

ت يا شاکند و روز را فتاگ يکند، کفات را ما  يقت که شب را ذوو مياز حق
را بات   يديا زيان يشاام  ييشما، طدل رساوا  يهاست که صداسا د. کنيم

تان دارالخمفاه شاده   يا ن عظمات و يذلت، همنشبد. کويها من باميبلندتت
 يد بات بلنادا  يتت از خورشا شما روشنگارد، نام ياست  اما هت روز که م

 ه.شيدرخشد تا همياف  م

 ميبت کوفه و شام را شکست
ان يد افتاده بود و با تماام وجاود هاا   يزيان يان سساهيدر م يديتب عت

ان يقدوس يدند که: ايستدار، با تمام دلش ندا بتآورد و همه شند. گفتن يم
د. يا بگاار يتبم بااق د و قلب هاتان را در کين! راحله سدک بتدارياندوهگ

سااحل   ي، بت شان هاا  7نيان قتلگاه حنيم يمشک يعزا را چون کدوتت
د، يا فتود آمده رها کن يزه هايت و نيت شکنته ها و تيفتات، بت تمام شمش

د. تا ييايد و پشت ست من بيعه بگااريشده به ود يآسمان يکتهايبت فتاز پ
غ يا ت  گتچاه ت نا يفتصت عزا نت. نمانده اس يراه يتوزيپ يدروازه ها

 ت.خود را متتکب شده اس يخين اشتداه تارينادان بزرگ تت
 يجاهل ياموزد که دوران جن  هايد بيت بايد  شمشييايپشت ست من ب

 يشاه هاا  ين پا ، باه پشاتوانه اند   يا ن ها از ايبه ست آمده است و ستزم
طااغوت،  ش. يننل بت شکن آزاداناد  يد، اييايبد. فتح خواهند ش ينوران
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ن باار از  يا هدال ا ت. ميمد را فتاموش کتده اسا  يعصا ياطعم ضتبه ه
 ت.کوفه و شام ست درآورده اس يکاخ ها
باه   يم و باتا يت باتدار يا از غال و زنت  ي، تاا باار  يقافله زخم يا، ايب

  م!ينادان، ره سسار شو يدن جن  افزارهاياسارت کش

 !نوبت عزاست، جابر
 يهلهلاه ا  د.کتدنا  يمت جمع ما ي، غنيان، مانند کودکان عتوسيسساه

آن روز د. ان آن مياو شا  يا انه ندود کاه کااروان در م  يتلط تت از هلهله تاز
ت يا مأمور يعه نهااد و باه ساو   يش را در کتبم به وديقافله، تمام بار عزا

از دور بلند اسات جاابت!    يگارد و غدار يچهل روز مرفت. بزرگ خود 
ست باه مهات    يه هاي. مويبگشا امانت را يقهتمانان بازگشته اند  بقچه ها

 ي.ابد يبا اندوه ست.گت نوبت عزايرا باز کن. د

 گذرد يچهل روز م
گاارد  از   يخاکناتت، چهال روز ما    يمه هاا يسوخته و خ ياز پتها

 يليکه سا  يبه خون نشنته، از ليظات يه گاه و چشم هايتک يب يهاشانه
د. يبخشا  يش را به متگ ميه هاي، ثانيطوالن يد و صيتا در علشيوز يم

 يدا ، مکاتر ما   يه هامان را در کوچاه هاا  يل روز است که متثحاال چه
آسامان   يزه شدن آفتاو را ست بت شانه هايچهل شب است که بت نم. يکن
  «اي.داد کتده يکه چه ب يچتخ! غافل يا»م. ييگت يم

 از شام تا کربال
تها را باه  يجنور شماست که شمشا  يت ستهاياز کتبم تا شام، حکا

به دامن  يم  از شعله هايآ يت خونابه و خنتت ميمن از روا کند.خاک اف
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د اسات. نگااه کان    ين خورشا يامتوز، اربعي. اوري يب يادهاينشنته و فت
خوانند  چگونه ابتهاا،   يدرختان روضه م يچگونه پتندگان، بت شاخه ها

د و پ  از شما، جااده  يرفته اد! بارن ين را ميم، پهنه زميعظ يفشتده فتاق
است کاه هتگاز    ياند. پتواز ناگهان شما آتش يشگيهم يت زمنتانيها، اس
  د.نينش يفتو نم

 شه تازه استيزخم عاشورا هم
زد و سات  ير ين مي، چگونه نوباوگان تابنتان را به زميده ايز را دييپا

 ياست که پتواناه هاا   يتينشاند؟! اکنون د يم يجهان را به زرد يو رو

 د.ختاه انا  يکنتت فاتو ر خا ي، بت تسه هايديزي ييمان را شعله ها يهاشم

ش باتده  يغماگت، باا خاو  ي يه را بادهايرق ينوان کودکياست که گ يتيد

 گاز.   عاشاورا را هت يا بتد، اماا زخام عم   ياد ميزش را از يين، پايزمد. نا

 م.يکوب ينه ميآزاده را بت س يکدوتتان گارد و ما همچنان سوگ يم سالها

 ن الله هاياربع

 يقافلاه اساتا   يجلاو  يم، مدادا کنا يديرس ينه النديبه مد يوقتت! يبش

 ين کاروان، از سفت چهل روزه باا ساتها  يرا ست بدتد! ا يکتبم، گوسفند

مان پتپات  يشهدا يرا در رثا يچ الله اينگاار هد. يآ يم ين يده بت بااليبت

کاه از   ين و پااره ا يخون يکنند! ستاست خاک کتبم، پت بود از گلدتگ ها

  «ي.اخّ ي خَ»زدند:  يهت سو متا صدا م

زد  هنوز باد، گاتد و خااک   يش خاک بتيبت ست و رو ياجازه نده کن

زنان و کودکاان عازادار نتباوده     يکوفه و شام را از ست و رو يکوچه ها
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باه گامو    يازيا ساوخته، ن  يکدود و دسات هاا   ين صورت هايا ت.اس

بت خااک و خاون    يکه با تشنه کام يين گل هايندارند  هنوز اربع يافشان

ن کاروان پات  يند  ايايبتهنه به استقدالمان ن يبگو پا ت.د، نگاشته اسافتادن

سفارش کن شهت را شلو  نکنند و د. پتآبله دارن يکه پا ياست از کودکان

گاناه بازگشاته   يناميتم و ب يتند، ما از ازدحام نگاه هايدور و بتمان را نگ

پت  خلوت مزار جدش يبتا 3نبيد  زت! يبگاار آسوده ات کنم بشم. يا

ن يا و ا 7نه و ساتاد يکشد تا به دور از چشم خونداار ربااو و ساک    يم

ش يخو يرا بت ست و رو 7نين حنيتاهن کهنه و خونيکاروان داغدار، پ

 .ک سته رها سازديفتو خورده چهل روزه اش را  يه هايبنهد و گت

 ن!دايشه يد ايزيبرخ

نالاه شادانه    ي! چهل روز است که جز صادا يزيچه سکوت وهم انگ

ن يا باه گاوش ا   يگات يد يان و فتشتگان، نوايه جنيوانات صيتا و مويح

رساد و خااک،    يبه مشام ما  يسوختگ يهنوز بوت. ده اسين نتسيستزم

 ي! چهل روز است که از آن روزهايآره. ش را از دست نداديخو يستخ

ز غات  اسات و   يا بهات انگ  ين صيتا، در سکوتيگارد و ا يپتالتهاو م

 يصايتا را ما   ساکوت  يي... ناگهان، صادا ته بت اوست! يچشم افمک خ

م و يتا ياست از زن  شتتان خنته و ناله کودکان  يخته ايصدا، آمد. شکن

 يد ايا زيبتخ»چاد:  يپ يکاه در صايتا ما    ييده و صادا يا ه زنان داغديمو

  «د.د که کاروان آزادگان بازگشته انيزيدان کتبم! بتخيشه
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 ن کاروانياول
شاود، روز   يچ گاه کهنه نما يه که ين است  روز تازه شدن داغياربع

 ين بار ناه باه عشا  همتاها    يبه کتبم، اما ا 3ينب کدتيورود دوباره ز
کاروان خنته زنان و کودکاان، چهال   و. ارت تتبت ايبتادر، که به شو  ز

گت، قتلگاه جگتگوشگان رسو  يک بار ديمودند تا يوقفه پ يمنز  راه را ب
انه، آزادانه خود را بات  يت و تازيدخالت زنت ين بار، بينند و ايرا بد 9خدا

ند تا عقده چهال روزه  يند  آنقدر بگتيت بگتيفکنند و سيب يآن خاک افمک
و اصاياو   7نيحنا  يارتيا ن کااروان ز ين، نخنات يا شاان بااز شاود. ا   

  ست.ا 7نيحن ييعاشورا

 خون در مشام ين با بوياربع

 ياز بدرود اشکدار کاروان، چهل غاتوو گاشاته اسات و قصاه هاا     
انادوه،   يش، حاوال يچهال روز پا  د. زير يفتات م ي، به چشم هاسوخته

ناوا را  يون، ستتاسات ن يشا  يهاا باا گال هاا     يزارها ضته زدند و مثناو ين
 ين نگااه کاتد و آن هماه نغماه هاا     يتوان به اربعا  يهتگز نمد. پوشاندن
ن سخن يمان قافله، اربعيتيهمه  يامتوز به جا د.اورياد نيرا به  يخاکنتت

ده اسات تاا   يخون در مشام و آبلاه در پاا، رسا    ين، با بوياربع د.يگو يم
ن، ياربعا د. باو  3ناب يز ييدايشاک  يد همه اتفاقات ستخ، در راستايبگو

د د  يخون رن  در سوگ الله ها آورده است تا بگو يبا کلمات ييشعتها
د. پتپت ش يگتيپ  از د يکيز، يدر آن دشت بمخ 3نبيز يها يبنتگ
ناک، در  يه در فتات اشک، غنل کتده اسات و ا ياز گت يتاهنين، با پياربع

 ياد خاون هاا  يا و جابت بن عدداا نشنته است و باه   7نيکنار نام حن
  د.خوان يعاشورا، مقتل م
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 ن!بخوا يخابه ا

دن يرا به دوش کشا  يچه سخت است چهل روز منز  به منز ، عاشق
پشت  نه سوز تو، هنوز ازينب! آه سيا زيا را نظاره کتدن! يو از ساحل، در

ن، چهال باار   ياز آن روز به بعد، زمد. زن يحصار قتن ها، شعله بت جان م
اه شاب بات تان    ي، هت روز آفتاو، لدا  سا 7نيد و در سوگ حنيچتخ

ناک،  يا د.ات شاو  ين خاطتاتت، هام درد د  طوفاان  يکتد تا در موج خون
 ييعاشورا يه هايلب به دندا  توانَد تا آ تمام شوره زاران، پابتهنه و تشنه

وارث نتابات خااک!    يناب، ا يزد. ات بنوشان  ييناوا يرا از چشمه زبان ن
بخاوان   ينگتد. باز هم خلداه ا  يچهل روز است که آسمان، غتبتت را م

  !رسو  کتبم ي، ايتا به ابتها، اذن نزو  داده باش

 خدا با صابران است
ها  ها     يمازار تاو هات ليظاه صادا      يم، از ساو يکن يگوش که م

را زنده بدارند که  7نينتن بت حنياند تا رسم گت دآمدهيآ يفتشتگان م
نت که ميشور شود جز آن کاه  ين يبنده ا»رسو  عش  فتمود:  يبه راست

که با چشم روشان   7نيه کننده بت حنيان است  مگت گتيچشمانش گت
تاهن ساتخ  يا ان کاه پ يديزيبت  يوا»د. شاد ميشور شو يو بشارت و رو

ط يتاار  يتند و کوچاه هاا  را حتمت نگاه نداشا   7نيچشم عاشقان حن
ن فتشتگان کتدند  هت چند صاابتان، باه رسام    يظلمت را تا ابد، غت  نفت

 «.آليت االّ جميما ر »زدند که  ياد مي، همواره فتيجاودانه عاشق

 روزيشه پيهم

د. شاو  يگت معنا ميد ين جان! در قانون تو، فتح و ظفت به گونه ايحن
دانند، نام تو  يت را نميز شمشج يلغات ستم، واهه ا يآنتا که فتهن  ها
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 يم و گاتد از غداار د  ما   يزنا  ينه ميست. اس يتوزيو پ ن نصتيفتح المد
تاو   يايا م، تا قلته قلته باه در يشو يم و رودخانه ميزير يزد. اشک مير
  ت!بت راه ستخ ده! سمم بت تو ويبت ينا يا م.يزيبت

 م!روزيمن، همان صبر د

ن ليظاه  يا ست و سامان را  ا يز بن چهل شدانه رويرفتم و بازگشتم، ا
تاو را   يکه پااره پااره هاا    ييت علشناک آبله پاين منيم، ايتيدلتن   يها

اد يا ماتا باه   و. ش ريده ات را پا ييزه روياز ن يپشت ست داشت و لب ها
من هماان  م. نتين ينک شناختنيش، ايتتت از تمام عمت خوياور  متا که پيب

ن صيتا، هنوز جوان باود  يدر ا ش،يهتوله آتش به دامانم که چهل روز پ
مانم   د. و تمام قافله به جا مانده از تو را به دوش گتفات و ره ساسار شا   

اش را از حلقاوم   يدريا تاث حيا کاه تماام م   يهمان صدت از کف رفتاه ا 
 ييت و زبت کتد، اما در خلاوت تنهاا  ياد ست داد و کاخ ظلم را زيفت يفاطم

  ت.را تنها خدا داننش يد و لتزش شانه هاياش، ست بت کتاوه کوب

 بعد از تو، سوختم و خابه خواندم
 ياز مان تاا تاو پات شاد و انيناا       يبعد از آن غتوو که با فاصله ها

ت لگادکوو  يا کاه ز  يناگهان قامتم را رقم زد  پ  از آن قتآن پاره پاره ا
مان  و. ش ريپا  يخت، من مانادم و جااده هاا   يستم از هم گن ياسب ها

آه! م. ت باود يله به تاراج رفته  من به سفت ناگزيدتو، با ق يماندم و کاروان ب
تت را بت شانه گتفتم يوال يروزگار! ردا يدر رگ ها يشه جاريخون هم

آنچاه از تاو در   م. ط بتافتاشات يتار يامت را بت بلندايق يستم سوز يو لوا
کت روزگاار   يد، در گوش هايند يده بودم و جز من کنيمن بود، آنچه د
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 ياز تو گفتن را ستودم و حنتته ا يه، تمام خلده هاانياد کتدم و راويفت
تاث يا هفتااد و دو پتواناه را م   يکدود که علش ها يمدام شدم  حنتته ا

قافله ساست   يهمه پتستوها يدار بود و زخم زبان چهل روز اسارت را بتا
نک باه تاو بازگشاته ام  خناته از     ياد. کت يش مچاله ميشد و در خو يم

ن کولاه باار   يا به ادامه روزگار ندارم. آه از ا يا گت حوصلهي. ديتمام هنت
  ع!شم يستد و ب يختنِ پتوانه ها در جاده هايفتسوده در راه! آه از پت ر

 امت ماند بر ماين خون تا قيتاوان ا
د  يا گت يناه ما  ين آيصاورت خاون   يچهل شب است که آسمان باتا 

ان امامش ينصتت خواه يکه از ندا يده متطوو فتشتگانيدرست مانند د
شاان، گاتد   يباا  ها  يديخدا، بت سس يت از وليجا ماندند و حنتت حما

چ زمان قاتص کامال   يگت هيد کتبم ديشا ت.ده اسيپاش يقتار ياندوه و ب
زه رفت، شتم دارد لدانش ين يد بااليده خورشيست بت يند  از وقتيماه را ند
ن ين، حزين واقعه است و زميامشب، اربعد. نب بگااريبوسه ز يرا بت جا
ن شاب  يا ات. در خود مچاله شده اس 7ن نوحه آدميشه، از طنيتت از هم

چهال روز اسات    ييگاو  د.زن يپتپت م« صفا»ها مدام نغمه آدم در گوش 
ش، چهار ستون کائناات  يه هايست بت ستده توبه دارد و آهن  غم زده مو

ل، سات  يا فتزنادان ملاتود قاب   يکند، ول يدارد. او توبه م يرا به لتزه وام
 يزند، ول ياو ضته مت. ن نهاده اسيان تشت زريرا در م 7ييييه ديبت

نن  کشتن ستور جوانان بهشت را بت دامن شاتافت   يلان زده ايننل ش
تنها به سادب   7شم که اگت حضتت آدمياند ين ميبه اد. نشانده ان يآدم
وه ممنوعاه، از بهشات خادا    يدن ميچ يک ليظه وسوسه انگشتانش بتاي
 يروز به درگاهش استغاثه بتد، پ  تاوان کشتن ولا  تون شد و تا چهليب

  ت؟!توان پتداخ يخدا و پنت رسولش را چگونه م
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 7نيحس يکاروان ب
ناه  ين، موعد بازگشت قافله خوبان عالم، باه آغاوش مهتباان مد   ياربع

 يان دستان خاال يکه هفتاد و دو ستاره اش را م ياست  همان قافله کوچک
ان گام  يديزيت يک خانه تزويتافت، در تارو ش يکتبم کاشت تا نور آزادگ

ن فاطماه را در خاود دارد و ناه    ين، ناه حنا  يحاال که کاروان اربعد. نشو
کشاد   يقد م 3نبيبت زانوان خنته ز يرا، رسالت روشنگت يعدا  عل

 يشکوفه م 7نين العابدي، بت لدان سدز زييدان عاشورايو جان ستخ شه
گفات: مان    7نياماام حنا  : »نقل است که فتمود 7از امام صاد  د. زن

نته است که هات  ين و دلتن  کشته شدم، بت خدا شايکشته اشکم، اندوهگ
اش را بتطت  کند و او را شااد باه    يد، دلتنگيآ يارتم ميکه به ز يدلتنگ

 1«د.خانواده اش بتگتدان

 ن بلوغ عاشوراياربع
شاه از افا    يان تات و زال  تات از هم  يا قت، عتيحقت. چهل روز گاش

د، يد و جوشاش خاون شاه   يش رسا يتآورد. کتبم به بلو  خوخون ست ب
ن يداناه تات  يکاه آن روز، در غت  يگتفات. خاون   يخاشاک ستم را به بااز 
د، يا ن ليظه بات خااک چک  ين، در علشناک تتين زميغتوو، در گمنام تت

و  خاک را به جندش و جوشش يشد و رگ ها ين جاريزم يدر آوندها
نات و  يان کاتبم گت يا قتبان چهل روز، آسامان در ساوگ  د. ش خوانيرو
شاه  يشاد. چهال روز، ضاتورت هم    7نيت حني، دا  دار مظلوميهنت

« چله»دن به تکامل است و مگت ما ستما و گتما را به يبلو  است. متز رس
 د.يدر خلوت طور با چهل روز به کما  نتس يم و مگت موسيشناس ينم
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 د، ساوگوار مظلاوم قتبانگااه عشا     ينک چهل روز است که خورشا يا
زناد.   يت خاکنتت قلب ها شتاره مياست. چهل روز است که انقمو از ز

د و همه آنان که شاهد يکش يبت جانشان پنته م يمان شکنيآنان که رنج پ
باه   يانه و اشک و اندوه بودند و همه آنان کاه وقتا  يت کاروان تازيمظلوم

 يمه هاا يخون تازه و دود خ يدند، تنها غدار صينه جن  و بويکتبم رس
ده اناد و شام    يش شاور ينک بتآشفته، بات خاو  يدند، ايم سوخته را دين

چهل روز  د.کنن ين ميکوبند و اسب جهاد ز يش مياعتتا  بت قلب خو
ده ينشان  ياديا و جز پتک اساتخوان کاوو، فت   ييد جز رسوايزياست که 

 يمايچاد و حا  در سا   يپ يچهل روز است اساتدداد باه خاود ما    ت. اس
 ت.سوگوار رخ نموده اس ياشک بار و زنان يدگانيکودکان دا  دار و د

اسات کاه در    يثار است. هنگامه بتداشاتن باار  ينک هنگامه بلو  ايا 
ز قتلگااه افشاانده   يطف، در خااک حاصالخ   ين روز در صيتايده تتيتفت
ت عش  کارگت افتاده و يده است. تين است. کاروان به مقصد رسياربعد. ش

ب يعه و درو  و فتي  ابت شاچاک خورده است. آفتاو از پ ياهيقلب س
دگان يا کوباد و دروازه د  يبنته را م يست بتآورده است و پشت پلک ها

 ين است، هنگامه کما  خون، زمان باارور ياربعد. خوان يرا به گشودن م
ثاا   يدن و هنگاماه م ييا دن و دوبااره رو يا دن، چيثار، فصل درويعش  و ا

را  يز است تا دسات ين دست ميدت آميمان بنتن و کدامياست و دوباره پ
همتاه بتآمده اسات،   يد فشتدن دستيکه چهل روز از گودا  قتلگاه، به ام

ن يده را دارد و کادام ين ساتبت يا ا يهمتاه ين ست، سودايبفشارد؟ و کدام
 ن خواهد کتد؟يسوار را ز يدست هنت، ذوالتنا  ب

ناتاده اسات! در   يا« گاودا  »ن است. عش  با تمام قامت بت فتاز ياربع
 يه در ساحل علقمه کاشته شد، بلند و اساتوار چوناان نخال هاا    ک يدست
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ت يا مظلوم يکوچک که به وسعت تماام  يبارور، ست بتآورده و حنتته ا
هم صادا و هام ناوا     يد، آسمان در آسمان به جنت وجويکش ياد ميفت
 زد؟يا خ يبتم يو همتاه« ييهم نوا»اور به ين ي، کداميراستد. کن يت ميس

د هماواره هماتاه   ييا اينات؟ ب يهمه خاک، کتبم ن مگت هت روز، عاشورا و
  1يم.بمان ينيم تا حنيان گام بتدارييکتبم

 ا شمس العاشانيک يالسالم عل
 يتابانه چوناان گهاواره کاودک    ين چه بيآسمان چه خون رن  است! زم

شاگت    يناک، هنگاماه ا  يلاتزد! ا  يخورد و ما  يمان تکان ميت پايان، زيگت
ن آسامان  يا ن گوناه دردمنداناه در ا  يرا که ا ييوام متغان هيده بوديند. است

بلناد از   ياديا فت د.ط بتسا يستخ، پت و با  بزنند و ناله شان به گوش همه تار
  د!...يگت يانگار بت متگ فتزند آدم م يرسد. کن يزمان به گوش م يفتاسو

 د!بمان تا اب

 چناد يپ يکه به خود ما  يناآرام  با زنان يکن با کودکان ينوا! هم دردين
ن چهال روز، ماتگ را هازار بااره، باا      ي، که در ا3نبياز درد فتا   با ز

 د.شه کتيپ يد و صدوريچشم خود د
، بت خااک تاو   ياز شاهتگ هنت يکن. خون مقدس ينوا! امانت دارين 
ت سام  يا ن پاکان، بات خااک تاو، ز   يتت ياز عتش يبدن مقدست. خته اسير

گااار طوفاان   کان و م  ياسدان، لگادما  شاده اسات. امانات دار     يسنگ
 د! يو متگ، خاطتاتت را بتبا يفتاموش
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ن، کااروان  يا ان بدانناد ا يا ادت را آزاد کان  بگااار هماه آدم   ينوا! فتين
ارت ماوال  آماده   يا است که پ  از چهل روز، آمده است به ز 7نيحن

 د.  ت خود را در گوش تو زمزمه کنياست تا شکا
پاتچم  کاه   يهنات  ين و رمزآلاود ين پ  تاو خااک خاون   ينوا! از اين

  بد.را بت آن نصب کتده اند... بمان تا ا يجاودانگ

 يه خاليرق يجا
ده کاتبم  يا ابان تفتيبابا، ستتاست ب ينت که به هواي. نيه خاليرق يجا

 ياد عماو يفتد و يخاک تشنه ب ينت که روين د.يبگو« بابا بابا»را بدود و 
را « يعارج»د ين، کدوتت سسين حنينه اش را بختاشد. دختتک نازنيسقا، س

حاال کاه کااروان،   ! د... و چه خوويد و به دندالش پتيگتان ديزودتت از د
د! نت که از غصه ندودن بابا، دوباره د  کنا ين بتگشته، نيبه نقله صفت زم
ن و زمان را بشنود و دوبااره آتاش   يناله زم ينت تا صدايچه خوو که ن

  د.به جان شو

 بازگشت دوباره
ش يهاکه اشک يکاروان ا.دردها و دا  ه کاروان بازگشته است  با تمام

ساوخته اش   يمه هايکه خ يکند  کاروان يرا تازه م 7اصغت يعلش عل
ان، يا کارواند. جهاان باشا   يشاگ يهم يداريا را به بادها ساستد تاا شاعله ب   

ده يبت يده اند تا جتاحت گلوهايبازماندگان آن حادثه تلط اند. از شام رس
 يده، استواريخم يتهم شوند  تا با قامتدارگتشان ميب يادهايشده را با فت

اناه، لاب   يکه چهل روز است طعام تاز  ينيتند در زميکوه را به سخته بگ
  ده.تتک خورده اش را به خون کش يها
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 نب نبوديمرد، اگر ز يکربال م

چهال   د.ايا ن فتيقت آشکار شود  با رساتتيده است که حقيوقتش رس
اکناون وارثاان آن دا  را   گارد و  يعلشناک م يلب ها يروز از خاموش

 د.ح  شون يد که مناديبا
 يکشاد و حات  هاا    يط شاعله ما  يدست تاار  يتلط، رو يخاطته ا
تاهن چااک  يا د پيا فشاارد. اکناون با   يليظه ها را در هم م يناگفته، گلو
باه   يد را علم کتد، تا قلب هاا را بناوزاند، تاا چشام هاا     يچاک خورش

از  يزد و غدار فتاموشا يخ يبتم 3نبيزد. دار کنيخواو غفلت رفته را ب
  زد.ير ين ميشانه عاشورا، به زم

 دنبال گمشده

و  يده و چهال روز رناج آوارگا   يا ، گنتته صادت را دو يبه واد يواد
 ت.ده اسياسارت را به دوش کش

 يماه هاا  يان خيا زه هاا، از م يا ن نيبازگشته است تاا گمشاده اش را از با   
 د.ابيده شده بيم اسدان کوببه س يبدن ها يخاکنتت به تاراج داده، از البه ال

ه يا نه کداود دشات مو  يت چهل ساله اش را بت سيآمده است تا مظلوم
 ه.دت درهم شکنتياز مص يده تت و چهته اياز کمان خم يکند با قامت

 ييبانود. کن ين گودا  ها را جنت وجو مين چنياست که ا 3نبيز
اشاک   که چهل غتوو، زخم هزار ساله اش را ضته زده است و اکنون با

ش، ساکوت را باه   يادهاا يش، فتات را باه تکااپو درآورده. بغا  فت   يها
 ييگات ناا  يهات چناد د  بد. آشو يط را ميسسارد و خواو تار يم يفتاموش

شاه  يهم ينمانده اسات، آماده تاا عاشاورا را باا خلداه هاا        يش باقيبتا
در  يزه هايتها، از تمام نيخواهد از تمام شمش يدش ماندگار کند. ميجاو

 د.تيانتقام بگ گلو رفته



  اي هاي رسانهسياست   022 

 چهل روز فراق

ب کاه در  يا ن خمصه غتبت است غتبات هفتااد و دو نگااه غت   ياربع
فصلِ غتبت نگاه هاا در چشامه عاشاورا، غنال شاهادت سااختند و در       

چهال روز   ي، قصه ياربعند. شدن يد  ها جار ياياح يوا بتاين نيستزم
 يداا قصاه   يعلش، چهل روز فتا  و چهال روز وصاا  اسات و چاه ز    

 يسکوت پات معناا   ينکند. اربع يان ميسدزپوش کتبم را ب يدت ساقرشا
 يت ما ين، عاشورا را تفنا يکتبم در کم  اربع ينب آن سويکتبمست، ز

ن ياربعا د. کن ين را نتوا ميارت اربعيبلندش، ز يکند و ستاد در ستده 
ن ناماه  يکتبم شده، اربع ياهسوش، شکوفه هاينامه بلند عاشوراست که س

ن جلدساوم  ياربعا  ت.ارت عاشورا اسينا ز يکتبمست و پاورقستگشوده 
اسات   ين شناسا يکتاو حن ينعاشوراست که با صفت هم سفت شده، اربع

و  يت ساتخ از عاشاق  يکه هفتاد و دو فصل دارد و هت فصلش هزار حکا
 ستاد.نب است و يمولف آن ز

 بغض دوباره 
نتن ين گتاست. امتوز، روز خو« عاشورا»متدد به  ي، نگاه«نياربع

ادآور شاورِ  ين است... يتوز، اربعت. امده هاسيختن ديد  ها، و اشک ر
ن، ياربعا ا! عاشاور  ياگت در  هاا يا ان. و احينين و حنيحن ييعاشورا

نتن دوبااره،  يد اندوه دودمان رسو  اللّه است. و فصل گتيمتاسم تتد
دن بت خاک پااک کشاتگان   يو بهار اشک بار« آ ُ اللّه »مظلوم  يبت شهدا

 يده در گلازار علاو  ييا رو ين، خزان گل هاا ياربع ا. نويکفن دشت ن يب
م، قاتن  يدار« هيگت»و « خون»وند ين، پيما، سا  هاست که با اربعت. اس

در روا ِ زماان  « عاشورا»بغ   ين را، شکنتنِ دوباره يهاست که اربع
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م. يدانا  يدلمان ما  يغم بت شاخه  يم و شکفتن متدّد غنچه يشناس يم
ط پت از خون و شهادت انقمو ما، ستاسات  ي  ماتم دارد، تارن، رنياربع
در «نياربع»و « عاشورا» يز، آموزش هايامتوز نود. ب« نين در اربعياربع»

 ين، ناگنناتن يثاقماان باا اربعا   يجانماان اسات. و م   يگوش د  و هرفا
  ست.ا

 چهل پرده، اشک
دو  از آن روز، از آن ظهاات، از آن هفتاااد و دو خااون، از آن هفتاااد و 

علش، چهل پتده بغ ، چهل پاتده اشاک، چهال آفتااوِ ساتگتدان، و      

 د. ...گار يچهل شامِ اسارت م

ک يا اناه و  ين تازيک اربعين سوگواره، يک اربعين غتبت، يک اربعي 

گات باار باه جاوش     يم. ند  کتبم ديت خشمواره پشت ست نهاده اياربع

ا يا ک دريا ا   و فتات با يلدالب از ستشک شقا يآمده و آسمان با چشمان

د و يگت يده، ميبغ ِ فت خورده، بت خاک  هفتاد و دو متنونِ به وصل رس

 د. ...نه يبت ست م ينوا خاک  غتبت و دردمندين يصيتا

ها ادگاران حماسهيد که زن  کاروانِ يعزا را بت پا کن يت  هايدوباره ب

رسد، کاروانِ از معتاج بتگشتگان، يها به گوش مها و شهادتو شتاعت

دش را ا از طفال شاش    يکه قافله ساالر و علمدار و ستبازان رش يکاروان

ه د  يکتبم به جا گااشته و رق يار هفتاد ساله ا در دشت پت بم يماهه تا 

 ت.نه دشمن گشته اسيخنته اش، خزانِ ک

 يهاا دگان خاون گتفتاه و د   ين قافله، قافله عش  است که غدارآلود، با ديا

ده و يچشا  يدا يند کاه درد غت ينان عاشوراينان چله نشيرسد. ا يسوخته از راه م
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 يتناد کاه باا دلا    يپتپات باا  وال   ينان عزاداران گل هايده اند. ايکش يتيرنج اس

 يماان يکاوه و ا  يبه ستتگ يان اما با قامتيامو يات فتاموش نشدنيپتخون از جنا

 د.نيآ يده ميست بت يبه صمبت آسمان، به ممقات علش ها
ناب  يگشاته اسات ز   ياي نب دوباره کتبميده و زيسان رياسارت به پا

جاان و   يب يکتيخون جگت، پ يد، دامنيسس ياز مو يآمده است  با ختمن
 ن.ناتوا يجنم
 ين را به رسم ارمغان باه غام خاناه    يپناهان حن يمان و بيتينب، يز

ماان  يتينش باا چگوناه باا    يده بود که حنين آورده چتا که ديغتبت حن
ناب نگشاته و   يف زيت، مانع از انتام تکليت و زنتاسارکند.  يم يمهتبان

ام کاتبم  ياو را از ابم  پ يتيزان و درد و رنج غتبت و اسيکشته شدن عز
 باز نداشت.

ه بتداشته و باا منلا    يام يه بنينب در کوفه و شام پتده از چهته کتيز
ام کاتبم  يد را افشا کتد و پيزياد و يابن ز ينه هاي، مغلله ها و دسيعلو
ناب قتلگااه   يزد. يبخشا  يط رسانده و به عاشورا جاودانگيبه گوش تار را

ط کااتد و خااونِ جوشااانِ يخواهااان تااار يرا، قدلااه گاااه آزاد 7نيحناا
افناتده را   يسااخت، امات هاا    يط جاار يتار يرا به رگ ها 7نيحن
ن کاتبم باه   يو شاهادت را از شاتته خاون    يد و آزاديدوباره بخش يجان

  د.ارمغان آور يجوامع بشت

 مه هايهمراه با خاتون خ
 ينيآن اتفا  بزرگ بتگشته است خااتون  باه چلاه نشا     ينيبه چله نش

هتوم دردها و دا  ها   ينيافتاده  به چله نش يشکنته و علم ها يزه هاين
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به چلاه  د. گتفتن يام آرام نميکه در ن ييتهايچکاچک شمش ينيبه چله نش
آمده است باا   ه.جاماند از هم سفتان يآمده است خاتون، با کاروان ينينش

 ن.زان، رواياز درد عز يياشک ها
د. ه را هماتاه نادار  يا کاه رق  يبتگشتن ندارد، کاروان يکه نا يبا کاروان

آمده اسات تاا شاانه در     د.تيبگ يد خدتيآمده است تا از گم شدگانش شا
آمده اسات تاا از بااد    يد. دا  بگاارد و بگت يشانه دشت ست بت سن  ها

خااک گتفتاه اش را    يآمده است تا گونه هاا گيتد. ش بياز الله ها يخدت
 د.ه کنيگت يها يتتک خورده دشت بگاارد و ها يگونه ها يرو

مم کناد و نمااز شکناته    يمتدتک کاتبم تا   يآمده است تا بت خاک ها
 د.نزن يآمده است تا چشم در چشم فتات بدوزد و حتف د.غتبت بخوان

د. د و بدوسا يتد و بدويگآمده است تا خاک ها را بغل بغل در آغوش ب
د. کنا  ياکدت آغااز نما   يکه نماز ظهتش را با اذان عل يتد وقتيگ يدلش م
باتادرش را   يگااارد و باو   يسات بات خااک هاا ما      يتد وقتيگ يدلش م

عاالم باه چلاه     ياز غام هاا   يخاتون کتبم با کوله بارد. کن ياحنا  م
 ت.دا  بزرگ آمده اس ينينش

 يست، انگار نه انگاار کاه روز  ش آرام گتفته ايدشت در سکوت خو
انگاار ناه    د.کت يط را کت مي، گوش تاريهه اسدان وحشين دشت، شيدر ا

 ت.انعکاا  داشا  « ينصاتن يهل من ناصات  » يه صداين باديانگار که در ا

ت يا ز باود و از ز يا ن بتهوت، گودا  ها از خون لدتيانگار نه انگار که در ا
 يآرام ست بت زاناو و دشت چقدر ساکت و ي. سن  ها چشمه خون جار

ده ين را به آغاوش کشا  ين دشت که چهل طلوع خونيغم گااشته است  ا
ن دشت کاه  ياذان را جان کنده است  ا ين دشت که چهل ظهت بياست  ا



  اي هاي رسانهسياست   040 

که  يالعلش کودکان ينه از صدات. ده اسيچهل غتوو ستخ را نف  کش
اسات و ناه از    يد، خدات يا چک يتتک خورده شاان خاون ما    ياز لب ها

 ت.گش ياصغت م يه که به دندا  آو بتايرق يه هايگت يصدا
 يارايا جوشاد و   ياز آن زمان است که فتات در خودش شاتمنده ما  

بازرگ آماده اسات  باا      يداغا  ينيبت چله نشا  3نبيز د.موج زدن ندار
باه   يده، باا چهاته ا  يا از حوادث خم ياز ناگفته ها پت، با قامت يحنتته ا

  ه.عالم، شکنت ياندازه غم ها

 گذشتچهل روز 
ت درد يا نه اشک ها در چشم دوام آوردند، نه حت  ها بات زباان. روا  

ه؟ چا  يعنا يآفتااو   يليدانناد کاه سا    يابان ما يب ينت. خاک هايآسان ن
د. ارز يند آو به چه ما يد تا بگويساحل پتس ي  هايد از ريرا با يتشنگ

 هم کوفه از سکوت پت بود و هم شام.
بگارد  يکن يقدم ها يصدادند تا يکش يشام انتظار م يتن  راه ها 
ش! حات  هاا   يده اند با بتادران خاو يگانه و غتيمنلمانان شهت، ب غ!يو در

د کاه  يا آ يتون نما يب ينه ها. دستيزندان س يله هايفاسد شده اند پشت م
 را پاسط دهد. يسمم
اد را از قامو  کوفه و شام ربوده اند و اراده هاا را چسااو  کاتده    يفت

اد داده اناد خام و راسات شاوند.     يا به آدم ها  ند.ده اياند. دست ها را بت
 نند؟ينو يرا با کدام قلم م ينت و جوانمتديداند شتاعت چ ينم يکن
ش از فاتاز  يبود، نه از باباا! آساا   يچهل روز گاشت. نه از آو خدت 

ختاباه عاادت کاتده باود.      يکيمان به تاريده بود. چشم هايستمان پتکش
 م!ينته امان را چهل روز است که نشياشک ها
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مان نهادناد و  يت بت دست هايم. زنتيچهل روز است که از پاننشنته ا
بتناد.   يار شب ميشهت گتداندند، غافل که چلچتا  را به د يدان هايدر م

ند، غافل که ماا صادت را   يفزايدتمان بيخواو کودکانمان را آشفتند تا بت مص
 . ميآموخته ا 7يم. ما صدت را در خانه عليشناس يسا  هاست م

از دشنه و دشنام کم نگااشتند، از گتد و خاک کاتدن، کام نگااشاتند    
چه باک! حضتت دوست اگات باا    يده شود، وليمان پوش يقت پاکيتا حق

! زبان ها را دستور به ساکوت دادناد،   ين همه دشمنيماست، چه باک از ا
 ست.د، سکوت ايپا يت نميآنچه الدته د يول

اندوه. مغزها را نتوانناتند بازدارناد از   قلب ها را نتواننتند بازدارند از 
ام کاتده و قاد بتافتاشاته بودناد در     يق 7نين العابديز يتأمل. خلده ها

ن شهادت تاو پاتده هاا را    يام رسان خون تو باشند. طنيت، تا پيان جمعيم
 د.خت و قلب ها را گشوينمان ها را گنيلتزاند، ر

بگاارد،   ا چهارصاد ساا  هام   يچهل روز گاشت، اما اگت چهل سا  
 د.پاسط نخواهد مان يتو ب« هل من ناصت... يصدا»

 ن نخواهد مانْدين چنيروزگار ا
 ن نخواهد مانديدولت  ظالم و ک

 نديآ يروند و م يقتن ها م
 .ن نخواهند مانديپتچمت بت زم

 چهل روز اندوه

 ن دشتيگل به گل سن  به سن  ا
 ادگاران تواَنْدي

 و سن  نک و هت صختهيا يرفته ا
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 مام در و دشتدر ت
 سوگواران تواَنْد

آورم  چهل روز انادوه، چهال    ين را به خاطت ميچهل روز گاشته زم
ن يا ن در ايزما  روز صدت و سوگ و ماتم، چهل روز بلند تت از چهل سا .

 ن نتفت.ييش پاياز گلو يت شد و آو خوشيچهل روز، از دا  تو کو
رد شادند.   ميسوگوار، از تک تک مناز  تقاو  يروزها همچون کاروان

مهات   ياه، باا لاب هاا   يسا  يتهن هاا يا فتوافتاده و پ يبا شانه ها يکاروان
 ه.وقف يب يو اشک ها سکوت خورده

پ  از تو، آه از چهل صدح و  ين کاروان دا  دار، آه از روزهايآه از ا
 در يديااچ روزن امياه پااوش و حتمااان زده ماندنااد و هاايکااه ساا يشااام
  د!شتن نداشتنيخو

 زيارت اربعين
 باه  و يداشات  يگتاما  شاهادت  واساله  باه  را نيحنا  تاو ! ردگاراپتو
 او باه  و... يديا بتگز را او ننل، يپاک به و يديگتدان مخصوص سعادت،

 در هم او پ . يداد قتار خل  بت حتت را او و يديبخش امدتانيپ تاثيم
 يتينصا  و انادرز  و کاتد  امت از عار هت رفع خل ، بت حتت اتمام نيا

 باه  تاو  راه در را پااکش  خاون  و داد انتاام  يهتبانم و علوفت با را امت
. دهاد  نتاات  يگمتاها  يتانا يح و جهالت از را بندگانت تا ختير خاک
 باه  و کاتد  جهاد تو راه در ستمکاران با راه، نيا در بزرگوار امام نيا پ 

 طاعتات  راه در کاه  آنتا تا ديکش اريبن مشقت و کتد صدت کامل اخمص
 خاندان. پاکش حتمت هتک و ملهت ميحت و ختير خاک به پاکش خون
 باه  و کان  ديشد لعن ستمکار قوم آن بت پ ! پتوردگارا. شمتدند مدا  را

 !«ساز شانيمدتم دردناک يعااب
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 يو تدات  يماان، تاول  يا يهان مشخصهيتتن و بتجنتهياز بارزتت يکي
يا نفتت و ارادت جلوه ميها به صورت حب و بغ  است که در اننان
  نُ إالّ الي بّ وَ الد غ يهَلِ الدّ»ده است: يرس 7امام باقت کند. از حضتت

 يخدا و بغا  و دشامن   ياياول يجز ميدت و دوست يزيچ يدارنيا ديآ
 1«.است؟ يدشمنان اله

کدام عمل است که هتگاه آن را د: يپتس 7از امام باقت يابوحمزه ثمال
 در پاساط آن حضاتت   ؟را کامل کاتده ام مان يقت ايقانتام داده باشم، ح

نَ کَمَاا  ي َعادَاءَ ااِ وَ تَکُاونُ مَاعَ الصَّااد ق      ياءَ ااِ وَ تُعَاد ي َول  يتُوَال » فتمود:
خدا دشمني ورزي دشمنان و با ، دوستي با دوستان خدااين که    َمَتَکَ اا

با راستگويان همتاهي کني، هماان گوناه کاه خادا باه تاو فتماان داده        و 
 2«است.
 
 

                                                      
 .13، ص 13. همان، ج 1
 .37، ص 27. همان، ج 2
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 زيرنويس: اولبخش 

  اربعين در آيينه روايات 

  7امام صاد : 

 .ه کتد ي، خون گت 7نيآسمان چهل روز بت حن
 ( 212، ص  3مناقب آ   بى طالب ، ج )

  ن ا : يدر روز اربع 7نيارت امام حنيا در ز 7امام صاد 

خون خود را در  ،دهم که آن بزرگوار  ا! من گواهى مىيبارخدا
راهاى  نت را از جهالت و ستگشتگىِ گمراه تو نثار کتد تا بندگا

دشان داد و بهته خاود ]از  يا فتيبتهاند ، در حالى که آنان که دن
  .ار شدنديه او همياى[ پَنت فتوختند، عليآختت[ را به ]دن

 ( 2،    331، ص  101بيار األنوار : ج )

 7امام حنين: 

د مگات آن  يا ايارت من نيچ گتفتارى به زيبت خداوند است که ه
 اش بتسانم.او را شادمان بازگتدانم و به خانواده که 

 (93ثواو األعما  و عقاو االعما  ص )
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 يامام مهد[: 
دت تو به يکنم و در مص ون مىيه و شيصدح و شام بت تو گت هت

 .ميگت جاى اشک، خون مى
 (233ص  ، 93( ج يتوتب-األنوار)ط )بيار

 7صاد  امام: 
تان خود را هم باه آن  را رها نکن و دوس 7نيامام حن ارتيز

ن صورت، خداوند عماتت را طاوالنى و   يسفارش کن، که در ا
اد مى کند و زندگى ات را همتاه با سعادت مى يروزى ات را ز

تى و نااام تااو را در شاامار  يااکنااد و جااز سااعادتمند نمااى م 
 سعادتمندان، ثدت مى کند.

 (132ارات ص يالز )کامل
 7ستاد امام : 

 د و جان فداى بتادرش کتد.يکتد و کوشثار يخدا بت عدّا ! ا رحمت
 (412)صدو ( ص يامال - 13، ص 1ج )خصا 

 9اکتم امدتيپ: 
چناان داغاى در د  مؤمناان اسات کاه        7نيشدن حن کشته

 هتگز ستد نشود.

 (313، ص  10ج  يلالوسائل و منتندط المنا )منتدرک
 7على  امام : 

 ىيخلاو به خاک کتبم فتمود: چاه خوشادو   7نيالمومن تيام
زند که بدون حناو يامت قومى از تو بسا خيخاک! در روز قاى 

 و بى درن  به بهشت روند.
 (119، ص 4د، ج ينهج الدمغه ابن ابى اليد )شت 
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 7صاد  امام: 

د، چاتا کاه کاتبم    يا ن کار را ادامه دهيد و ايارت کنيکتبم را ز
 .ش گتفته استيامدتان را در آغوش خوين فتزندان پيبهتت

 (219ارات، ص يالز )کامل

 7باقت امام: 

ارت متقاد اماام   يا لتى در زيداننتند کاه چاه فضا   اگت متدم مى
 متدند.ارت مىياست از شو  ز 7نيحن

 (اراتي  به نقل از کامل الز319االعما ، ص  )ثواو
 7باقت امام: 

ارت يا دان، و زيارت مازار شاه  يا و ز 9قدت رسو  خدا ارتيز
کاه هماتاه رساو      معاد  است با حج مقدولى 7نيمتقد امام حن

 بتا آورده شود . 9خدا

 (131ارات، ص يزکامل الزيو ن 211ص،  1الوسائل، ج  )منتدرک
 7باقت امام: 

دان آ  يدهم که هات کا  قداور شاه    حمتان! به تو مژده مى اى
ت خادا و  ين کاار رضاا  يا ارت کند ماتادش از ا يرا ز 9ميمد

ى د چون روزيآتون مىيباشد، از گناهانش ب 9امدتيتقتو به پ
 .که مادرش او را زاد

 (20، ص 93، چاپ نتف بيار، ج 23، ص 2ط طوسى، ج يش )امالى
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 7صاد  امام: 
ارتش باه او  يا د و با تاتک ز يارت کنيرا ز 7نيمتقد امام حن 

د جواناان بهشات از ماتدم و سااالر     يد چتا که او سيستم نورز
 .د استيجوانان شه

 (109ص ارات ، يو کامل الز 231ص  10الوسائل ج  )منتدرک

 7صاد  امام: 

 ابد.يتواندانتام ن کارهاست که مىياز بهتت 7نيقدت امام حن ارتيز
 (311، ص 10الوسائل، ج  )منتدرک

 7صاد  امام: 

ند يهاى ناور بنشا  امت، بت ست سفتهيک  دوست دارد روز ق هت
 باشد. 7نيد از زائتان امام حنيبا

 (72ص ، 93، بيار االنوار، ج 330، ص 10عه، ج يالش )وسائل
 7صاد  امام  : 

 7ودر کنار علاى   9امدت يگى پيخواهد در همناکه مى کنى
 را تتک نکند. 7ن يارت امام حنيباشد ز 3و فاطمه 

 (331ص  10عه، ج يالش )وسائل
 7صاد  امام: 

کى از شما تمام عماتش را احاتام حاج بدنادد اماا اماام       ياگت  
را  9ارت نکند حقاى از حقاو  رساو  خادا     يرا ز 7نيحن
ضه الهاى و بات هات    يفت 7نيتک کتده است چتا که ح  حنت

 منلمانى واجب و الزم است.
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 7صاد  امام: 
مانش نا يتد اينتود تا بم 7ن يارت قدت امام حنيهت ک  به ز 

ن تت يينش ناقص خواهد بود به بهشت هم که بتود پايتمام و د
 .از مومنان در آنتا خواهد بود

 (333ص  10عه، ج يالش )وسائل
 7صاد  امام : 

ن يز هما يارانت نيرا تتک نکن وبه دوستان و  7نيامام حن ارتيز
اد يا و روزى و رزقت را ز طوالنيرا سفارش کن! تا خدا عمتت را 

 د.يتى مگت شهيکند و خدا تورا با سعادت زنده دارد و نم
 (333ص، 10عه، چ يالش وسائل)

 7صاد  امام: 
ارتش را يا ز و 7ن يت خواه او باشد ميدت حنيک  که خدا خ هت

ناه وخشام   ياندازد و هت ک  که خدا بدخواه او باشد کدر د  او مى
 اندازد.ارتش را در د  او مىيو خشم ز 7ن يحن

 (71، ص 93، بيار االنوار، ج 333ص  10عه، ج يوسائل الش)
 7صاد  امام: 

عه يا  کند که شا ين نتود و خيارت قدت امام حنيکنى که به ز 
نت واگت هم يعه ما نيتد او شيا  بمين حا  و خيما است و با ا

 همانان اهل بهشت خواهد بود.ياز اهل بهشت باشد از م
 (4ص  93، بيار االنوار، ج 193ارات، ص يالز )کامل

 7صاد  امام: 
ل شاود و باه حا  آن    ينا 7نيارت قدت حنيهت ک  که به ز 

ن يحضتت معتفت داشته باشد خاداى متعاا  او را در بلنادتت   
 کند.ان ثدت مىدرجه عالى مقام

 (331،  2ه، ج ييضته الفقيال  )من
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 7بن جعفت موسى: 

در کتاناه فاتات داده    7نيثوابى که به زائت اماام حنا   نيکمتت
ن است که تمام گناهان مقادم و ماوختش بخشاوده    يشود امى
ت آن حضاتت را  يا ن که حا  و حتمات وال  يشود. بشتط امى

 شناخته باشد.

 (133ارات، ص يه نقل از کامل الز، ب231ص  10الوسائل، ج  )منتدرک

 7رضا امام: 

ارت کند، مثال  يرا در کتانه فتات ز 7نيکه قدت امام حن کنى
 ارت کتده است.يکنى است که خدا را ز

 (230، ص 10الوسائل، ج  )منتدرک

 7حنن عنکتى امام  : 

ا نمازهااى پنتاهگاناه )منظاور      1ز است: يهاى مؤمن پنج چ نشانه
ا    2شاود(   يافل آنهاست که پنتاه رکعات ما  روزانه و نو ينمازها

ا بات خااک      4ا انگشتت به دسات راسات کاتدن      3ن يارت اربعيز
 م را بلند گفتن.يا بنم اا التحمن التح 3ستده کتدن 

 (32ص  1ب، ج يز التهايو ن 373ص  10عه، ج يالش )وسائل

 7صاد  امام: 

است و هماان اسات    7نيشفاى هت دردى در تتبت قدت حن 
 ن داروست.يگتتکه بزر

 (410، ص 10عه، ج يو وسائل الش 273ارات، ص يالز )کامل
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 هاي اربعينپيامک
    11جابت بن عدداا، نخنتين زائت کتبمي معلي در روز اربعين ساا 

 .هتتي است

  هاااي حضااور ائمااه  در سااا  پياااده روي اربعااين   ساانت حناانه

با وجود حکومت سافاک و خاونتيز اماوي و عداساي      :معصومين

 نتام شده است.  ا

   در بتخي از روايات تاريخي بيان شده است که زيارت کتبم با پااي

قمتي( رسام باوده    1231)متوفي سا  « شيط انصاري»پياده در زمان 

شاود کاه   اي از زمان به ورطه فتاموشي سستده مياما در بتهه است، 

 .شوددوباره احيا مي« شيط ميتزا حنين نوري»در نهايت توسط 

 ماي تاوان    کنايم  قلماداد  تشيع عالم اساسي را قانون عاشورا ياماگت ق

 حنايني  اربعين در اساسي قانون اين از اعظمي بخش نتيته گتفت :

 شده است. تدديل نويني ميثا  به

 «او ميداوو  و خادا  دوست بت سمم. او بيحد و خدا يول بت سمم .

 بات  سامم . خادا  دهيا بتگز بناده  فتزناد  و خدا دهيبتگز بنده بت سمم

 )زيارت اربعين(. .ديشه مظلوم نيحن

  شاهادت  مان ! پتوردگارا. گشت اندوه و غم تياس که يکن بت سمم 

 تاو  دهيبتگز و تو يول پنت و تو يول[ 7امام حنين] او که دهم يم
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) .ديا گتد رساتگار  تاو،  کتامت بتکت به که توست دهيبتگز فتزند و

 زيارت اربعين(

 «اا رساو   فتزناد  يا تو بت سمم. اياوص ديس فتزند يا تو بت سمم .
. يهنات  او نياما  فتزناد  و خادا  نياما  تاو  کاه  دهم يم شهادت من

 و يديرسا  شاهادت  به مظلومانه و بزرگوارانه و ينتيز سعادتمندانه
 داد، تو به که پاداش يها وعده از آنچه خداوند که دهم يم شهادت

 و مکها  پتداختناد،  جنا   به تو با که را يآنان و کتد خواهد يعمل
 ) زيارت اربعين( .«کتد خواهد معاو

 «جهااد  او راه در و وفاا  تيخدا با عهدت به تو که دهم يم شهادت 
 را يکنا  کند لعنت خدا پ . يدينوش شهادت جام از آنکه تا يکتد
 کاه  را يگتوها  کناد  لعنات  خدا و کتد ظلم تو به و ديجنگ تو با که

 تيرضاا  آن باه  و دنديشان  ستمکاران دست به را تو شهادت داستان
 ) زيارت اربعين( !دادند

  دوسات  اسات،  دوسات  نيحن با که هت با من که ده شهادت! پتوردگارا 
 ) زيارت اربعين( .دشمن است، دشمن او با که هت با و هنتم

 پادران  اصمو در يبود ينور تو که دهم يم شهادت من! نيحن اي 
) . الوديا ن را تاو  تيا جاهل يتگا يت که مادران پاک ارحام و مقام يعال

 زيارت اربعين(

 و يمنالمان  اساا   و نيا د يهاا  هيپا از تو که دهم يم شهادت من 
 و کوکاار ين اماام  تاو  که دهم يم شهادت و يهنت مانيا اهل نگهدان
 کاه  دهام  يما  شاهادت  و يهنات  زهيپااک  صافات  يدارا و زکاريپته
 و تيهادا  يها نشانه و تقوا کلمه همه هنتند، تو ننل از که يامامان
 )زيارت اربعين( .هنتند ايدن اهل بت حتت و مانيا يکمم رشته
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 دارم نيقي شما رجعت به و مانيا شما به که دهم يم شهادت من . (
 زيارت اربعين(

 [!يا حنين ]يتويا پ تيمن در کارم همه و شما پاک قلب ميتنل قلدم 
) زياارت  . ام آمااده  هماواره  شما ياري يبتا من و شماست اوامت از

 اربعين(

 و شاما  حاضات  و شاما  اجنااد  و شما اروا  بت و شما بت اخد درود 
 ) زيارت اربعين( !باد شما باطن و شما ظاهت و شما غائب

 قات و  ياد حقيا د يا ن اسات کاه با  يدهد، ان به ما مىيدرسى که اربع
غااات دشاامن زنااده   يشااهادت را در مقاباال طوفااان تدل   خاااطته

 (1313/ 01/ 29مقام معظم رهدتي)انات يبنگهداشت.

 د ، اثات  ياد ، بدون جوشش خاون شاه  يت بدون خاطته ، بدون شهاد
است که بتافتاشاته شادن    ين آن روزيبخشد و اربع يخودش را نم

ام شاهادت کاتبم در آن روز آغااز شاد و روز بازمانادگان      يپتچم پ
 (1313/ 01/ 29مقام معظم رهدتي)انات يبشهداست. 

 هاى خانادان   ت الين روز، باا تادب  يا ن در آن است که در ايت اربعيهم
ن کاار  يا شه جاودانه شاد و ا ينى بتاى همياد نهضت حني، 9امدتيپ
 (1313/ 01/ 29مقام معظم رهدتي)انات يبد. يگاارى گتدهيپا

 است، جابتبن عدداا  يندر روز اربع ينيحن ينيشتوع جاذبه مغناط
 يناي هماان مغناط  يان ا کشند،يو به کتبم م کنديبلند م ينهرا از مد

در د  مان و شاما    يمتمااد  يهاا هم با گاشت قتناست که امتوز 
 (1/1/1333) يانات مقام معظم رهدتيبهنت. 

 ينشااکفته شااد. اولاا  يندر اربعاا ييعاشااورا يهاااشااکوفه اولااين 
 يجار يشهکه شطّ هم - ينيجوشان ميدت حن چشمه يهاجوشش
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 ياد پد يندر اربع -ها به راه انداخته است قتن ينرا در طو  ا يارتز
 (1/1/1333) يت مقام معظم رهدتانايبآمد. 

 عاشورا اميپ به دنيشياند يبتا دوباره، است يفتصت ن،ياربع. 

 است نيعاشوراآفت سازان حماسه بزرگداشت ن،ياربع. 

 ت.هاي جهاد و فداکاري در راه خدا اساز جلوه ،زيارت اربعين 

  نماد مقاومت جهاني عليه باطل باا  اربعين،عظمت راهسيمايي ميليوني
 .يک يا حنين استپتچم لد

 .پياده روي اربعين ، تمتيني بتاي حضور در عصت ظهور است 

    پيام زيارت اربعين، آمادگي شيعيان بتاي ياري دين خادا و حمايات
 است. ]از امام زمان

 است ستمگتان بت خشم وختوش  پژواک ن،ياربع. 

      اربعين، با بوى خون در مشام و آبله در پا، رسايده اسات تاا بگوياد
 .بود 3قات ستخ، در راستاى شکيدايى زينبهمه اتفا

   هااي  هاا از زيداايي  اربعين  روز زيدايي حقيقت، روز زياارت چشام
کتبم، روز تماشاي واقعه عاشورا، روز به گال نشناتن خاون ذباح     

 .ستعظيم کتبم

 اوست يزيست ستم اديفت و عهيش عارفانه چلّه ن،ياربع. 

 وراعاش با مانيپ ديتتد يبتا است يفتصت ن،ياربع. 

 است عاشورا به دوباره ينگاه ن،ياربع. 

 تکاماال و  يتقاادم نهااادن در مناا  يناربعاا يرو يااادهحضااور در پ
 .است يخودساز

     يکي از در  هاي پياده روي اربعين، فاني شادن و خاتج کاتدن و
 .است« کتيم شدن» ختج شدن در اين راه و تمتين
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  7حناين « هل من ناصات ينصاتني  »راهسيمايي اربعين پاسط خدا به 
 .است 

 تتسند چتا که او باه ماا   مي 7قدرتهاي عالم هنوز هم از امام حنين
 .آموخت در بتابت ظالم از متگ نتتسيد

     اين سفت، سفت شيعيان نينت و حتي سفت منلمانان هام نينات. ماا
 .آييم که همه آزادگان جهان به اربعين بسيوندنداينقدر به اربعين مي

 سيمايي جهان است، اگات سياساي   تتين راهراهسيمايي اربعين، سياسي
 .شدندود، بايکوت نمي

 دسات آورناد، اماا در    کنناد تاا چيازي باه    همه جاي دنيا گدايي مي
کنند تا هماه چياز خاود را باه زائاتان      راهسيمايي اربعين التما  مي

 .تواند مدناي تمدن جديدي باشدحنيني بدهند و اين مي
 ه اسمم استاز وحدت امت واحد ياجلوه ين،اربع يرو يادهپ. 

  است 7، اظهار عظمت و تتليل از مقام شامط اباعددااروي اربعينپياده. 
 .دفاع از ح ، مهمتتين پيام زيارت اربعين است 

   راهسيمايي عظيم اربعين، دعوت بشتيت به اسمم و دعوت منالمين
 .به اسمم و قتآن است

 ام روي اربعين حنايني اثداات ايناتادگي شايعيان در جدهاه اما      پياده
 .است 7حنين

 روي اربعين حنيني عموه بت اينکه زيارتي ستشاار از معنويات   پياده
 .استو روحانيت است، نوعي جهاد حنيني و سياسي 

       زيارت اربعين ، فتيادي است که بت سات ظالماان بلناد ماي شاود و
زائتان را به سوي زيارت کتبم، بتاي تتديد بيعت با امامشان بت مي 

 .انگيزد
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 را در دنياا مانعک     7اده روي اربعين، قيام امام حنين تگزاري پيب
  .شوداثدات مي 7کند و حقانيت و مظلوميت اباعدداا مي

 «يکي از آداو عدادت باعظمت زيارت اربعين است« تفکت. 

  هماه تأکياد   يکي از موضوعاتي که بايد درباره آن تفکت کتد راز ايان
 .است 7به زيارت اباعدداا الينين 7امامان معصوم

     در مقابال   9اربعين نمايشگاه مهت و ميدات اسامم نااو ميمادي
 خشونت و ظلم است.

 و رساندن پيام شهيدان کتبم   از  7ياد غتبت و مظلوميت اهل بيت
 اربعين است.ثمتات زيارت 

 است. جهان به 7حنين معتفي امام ي بتايفتصت ،اربعين روي پياده 

 تکليف  7اسا  سيته ائمه اطهار آموزد تا بتزيارت اربعين به ما مي
 .ميور باشيم و به دستورات الهي عمل کنيم

   تکلياف مياوري، موقعيات شناساي و آرماان      ،پيام زيارت اربعاين
 .استخواهي بتاسا  اصو  اخمقي 

 پياده روي اربعين حنيني يک انقمو ديني عظيم در دنيا است. 

 پيوناد   ،ينياربعاين حنا    تدلور اينتادگي و جانفشاني باود   ،اشوراع
 .خون و پيام است

    راهسيمايي اربعين،شکنت ناپايتي و غيتت ديني شايعيان را باه رخ
 جهانيان مي کشد.

  است 7امام حنينتدلور جلوه هاي دلدادگي عاشقان  ،حنينياربعين . 
 است. د حنيني در مقابل دنياي کفتروي اربعين، تدلور جهايادهپ 

  هتگز از مقاومت  شيعيان ند کهنبدا دشمنان اسمم اربعين يعني
 ند.شواسممي جدا نمي

http://www.yjc.ir/fa/news/5413397/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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     اربعين يعني  تا آختين قلته خون از دين اسامم حمايات خاواهيم
 کتد.

      پياده روي اربعين   جلوه جهاد و روياارويي باا ظلام و حمايات از
 ت.اس 7آرمان هاي انقمو حنين

     شکوه و عظمت اربعين، مايه ستخوردگي و نااميادي دشامنان ديان
 خداست.

 هاست دهيد ختنير اشک و ها د  نتنيگت خون روز ن،ياربع. 

 عاشورا است بغ  دوباره شکنتن روز ن،ياربع. 

 عاشوراست. امتداد 7 حنين اربعين   

 روي پيااده  و عاشوراست مشعل و چلچتا  از نوري و چتا  اربعين 
 .است عاشورايي نور اين به رسيدن بتاي هيرا اربعين

 :دوران مظلوميت شيعه به پايان رسيده است و ما شاهد  اربعين يعني
 .عظمت و شکوه حنينيان هنتيم

 لتزه بت انادام دشامنان و داعاش     اربعين،ور ميليوني شيعيان در حض
 انداخته است.

 پياده روي اربعين ، خاري در چشمان دشمنان است. 

 نماد اتياد، اقتدار و صمبت شيعيان است  7اربعين حنيني. 

   نمااد اقتادار جهاان اسامم      ،اجتماع ميليوني زائتان اربعاين حنايني
 .است، وارد شدن به اين راه، کما  سعادت بتاي اننان است

 يمان نزدياک  داريم، يک قدم به موالهت قدمي که بتاي اربعين بت مي
 مي شويم.

 او کنايم باياد در منايت    را جاري مي 7نام امام حنين ،اگت در زبان
 .خود را حامي خونش بدانيمو  قدم بتداريم

http://iqna.ir/fa/news/3523720/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 نماد وحادت اساممي در باين منالمانان جهاان       ،پياده روي اربعين
 .است

 نشاان از اعتقاادات راساط ماتدم      ،حتکت عظيم کاروان پياده اربعين
 .است 7نندت به امام حنين 

 مداري متدم استنشان از ايمان و واليت ،روي اربعينپياده 

 نشانگت اقتدار واليت است  ،روي بزرگ اربعينيادهپ. 

 است. اسممي همدنتگي نشانگت اربعين، متاسم در رويپياده 

 ستيزي و عدم تدعيات از ظاالم و بيعات نکاتدن باا ظاالم رماز        ظلم
 .هاي مدتني بت واليت استپيتوزي قيام

 نمااد استکدارساتيزي، وحادت و اقتادار      ،پياده روي اربعين حنيني
 .منلمانان است

 نشان دهنده اين است کاه عاشاورا ساتآغاز     ،متاسم اربعين در کتبم
 .يک جتياني است که هتگز اينت و وقفه نمي شناسد

 ظلام،  بتابات  در عاشاورا  حماساه  کاه  اسات  اين دهنده نشان اربعين 
 ناسد.ش نمي وسکون سکوت اينتادن،

 نماد تتليل از يک شخصيت بزرگ در سلح جهاان   حنيني، ناربعي
 .است

 7ينزنده نگه داشتن نهضت اماام حنا   يفتصت بتا ينبهتت ينربعا 
 .است

 است يهمتا از شور و شعور اسمم يب يشنما ينيحن اربعين. 
 کننده واقعه عاشوراست يلتکم اربعين. 
 7 يناماام حنا   ياام ق يات از اهم يدر کتبم مصاداق  ينيحن اربعين 

 .است



  اي هاي رسانهسياست   022 

   منشا عش  و دلدادگي الهي و تنليم شادن ميا  در   اربعين يعني

آزادي خاواهي  قيام در منيت دين خدا و بتابت بارگاه ربوبيت و نماد 

 است.طلدي توام با شهادت

 عاشوراست. واقعه روزه 40 تکتار بلکه نينت، يک روز اربعين 

 7رسيدن به اربعين، يعني نقله اوج هيلت حنين. 

 هاا  نوشي جاام نيازه  اربعين، يعني چهل روز مدام در ستمنتي جتعه

 .باشي

 اند بتخيزند...زند آنها که نتفتهاربعين، هت سا  فتياد مي 

  ها را با خود بدتد...خواهد جاماندهآيد، مياربعين وقتي مي 

   اربعين يعني رسيدن به همان قاو قوسيني که پت جدتييل در رسايدن

 .يتدگبه آن آتش مي

 در  7هايي کاه در هيلات حناين   آمدن پيمانهاربعين يعني به جوش

 .اندهاي خالي ما ريختهجام

 .اربعين يک روز نينت، يک فتهن  است 

 نتاات  باتاي  مدارزه خدا، حتت پايتش خداميوري، و خداباوري 

 از مقلعاي  و فصالي  ايمان نداشتن و شهادت داننتن کما  ها،اننان

 .است 7ينحاميان امام حن خصوصيات

       گتاميداشت اربعين، تعظيم شعائت ديناي، رماز پوياايي هميشاگي نهضات

 .پتبار حنيني و اعمم پاي بندي به مکتب ستخ عاشورا است

 کند و در  هااي عاشاورا را دوبااره    اربعين، دا  عاشورا را زنده مي

 آورد.يادمان مي
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  ناد  عاشورا، عهدي است با همه آزادگان عالم که هتگز ظلام را بتنتاب
 و اربعين تازه کتدن اين عهد است.

 .اربعين، موسم تازه کتدن اشک ها و زنده کتدن عزاداري هاست 

 .زيارت اربعين، ستون واليت است 

 زندگي از بهتت را مندانهعزت ما حامي خون کني هنتيم که شهادت 
 .داننتمي بارذلت

 بيات  اهال  اليزا  مندع که است آن دهنده نشان جوشان اقيانو  اين 
 .کنندمي آفتينينقش تاريط در پيوسته طهارت و عصمت

 اندازد. راه به را انناني موج اين تواندنمي قدرتي هيچ دنيا در امتوز 

  اقيانو  عظيم  اين ايمعتزه همچون که است بيت اهل قدرت تنها
 .است کتده کتبم روانه را پياده

 شايعيان  عليه گنتتده تدليغات عليتغم و دنيا فعلي پيچيده شتايط در 
 متاسم در متدم رويپياده و راهسيمايي اسمم جهان در تفتقه ايتاد و

 .است اسمم جهان در اسممي همدنتگي دهنده نشان اربعين

 و انفتاار  باا  کاه  کندمي مخابته دنيا به را پيام اين راهسيمايي اربعين 
 کنند. تصت  را هاد  توانندنمي شمشيت تيز لده و کشتار و کشت

 از کاه ماتدم   کناد ماي  مخاابته  دنياا  باه  را پيام اين هسيمايي اربعينرا 
 شاود ماي  ماديتيت  جهااني  اساتکدار  توسط امتوز که هاييخشونت
 .بيزارند

 اي»  اربعين  ماي خواهناد باه جهانياان بگويناد       راهسيمايي با متدم 
 «.اابيدل واعتصموا منلمانان،

 است. پياده روي اربعين يک مانور اسممي 
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  از عظمت اربعين عاجز مانده استدنيا. 

 به را مشتاقان که است بزرگي مانور و همايش يک اربعين رويپياده 
 و 7 الينين اباعدداا راه که کندمي اعمم و رساندمي ظهور عتصه
 .دارد ادامه همچنان ايشان ياران

 آن خواستار هم باز که است آن نشانگت اربعين در رويپياده همايش 
 جهات  در 7 حناين  امام حتکت پيامدهاي حتکت اين با تا هنتيم
 .کنيم متور و تکتار را دين حفظ

 ن است.زيارت اربعين يکي از نشانه هاي موم 

 عادم  نشاانگت  کاه  اسات  فتهنگي عظيمي حتکت اربعين روي پياده 
 . است صهيونينت و داعش از منلمانان هتا 

 امياان خاون   ح بماناد،  اسامم  تاا  ختيد جان به را خلتات اباعدداا
 .ختند مي جان به را خلتات اين همواره نيز 7حنين

 ياده روي و همايش بزرگ اربعاين حتکتاي خودجاوش، متدماي و     پ
 .عاشقانه است 

 نشانگت گنتتدگي حضور متدم باا   ،ازتاو جهاني پياده روي اربعينب
 . استعش ، عمقه و پايدندي به دين 

 7ت امام حنينملت ايتان با روحية صلح دوستي و عش  به حضت 
 .حضور دارند اربعين در متاسم

 پياده روي اربعين رزمايش فتهنگي جهان اسمم است. 

 فتهن  حنيني در بين جهاان اسامم باه    ،گت پياده روي اربعين ندودا
 .فتاموشي سستده مي شد

 در اسامم  ديان  اقتدار و شکوه حنيني، اربعين روي پياده اصلي پيام 
 .است دنيا تمام
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 حنايني،  اربعاين  روي پيااده  در ارادت و شور و دميمت حماسه اين 
 اسامم  اقتادار  و 7 حنين امام به متدم عمقه و عش  از غيت چيزي
 .نينت

 شودمي گااشته نمايش به اربعين روي پياده در اسمم دين قدرت. 
 و7 حناين  اماام  راه اساتمتار  و تاداوم  حنايني  اربعين روي پياده 

 . است ايشان وفاي با ياران

 و جهااان شاايعيان اسااتقامت و آزادگااي بيااانگت اربعااين روي پياااده 
 . است منلمانان

 وتکفيتي جهاني استکدار کند مي اثدات جهانيان به اربعين روي پياده 
 . ندارد جايگاهي اسمم بتابت در ها

  اربعين تدلور يک فتهن  است بتاي تقويت، تمتين و تعمي  اخوت
 .و بتادري در ميان منلمانان 

 بي نظيت و پتمعناي اربعين از جمله شعائت الهي است راهسيمايي.  

 
 



 
 
 

 
 

 بخش دوم متون اطالع رساني

 مقدمات سفر
 ينين حنا يام اربعا يا ات در ايا سفت به عتداات عال  يبتاادمان باشد: ي 

داشاتن گارناماه   از به هماتاه يهمانند هت سفت به خارج از کشور(، ن)

 باشد.يم

  ن ننادت  يام اربعا يدن ايش از رسي، الزم است تا پيقدل از هت اقدام

کنند تا با کمدود  اقدام 10  + ي  دفاتت پليافت گارنامه از طتيبه در

 ن مواجه نشوند.يام اربعيوقت و ازدحام در ا

 ط خاتوج،  يگارنامه حداقل شش مااه از تاار   د: يبه خاطت داشته باش

اسات چنانچاه اعتداار آن کمتات باشاد، از       يهياعتدار داشته باشد. بد

 خواهد شد.   يتيجلوگ شماج ختو

 در ،7نيارت اماام حنا  يطد  مقترات موجود، زائتان و مشتاقان ز 

تت و عادم مواجهاه باا    مناسب يسامانده جهت تواننديم نياربع اميا

ثدت   samah.hajj.irيدر سامانه سما  به نشان يمشکمت احتمال

 نام کنند.  
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     خصاوص   نيا باشاند. در ا يماه ما  يهمه زائاتان، ملازم باه داشاتن ب

د، يا ا در زمان اخاا رواد ي يگتوه يها  رسانهياطمعات الزم از طت

 شود.ياعمم م

 د عدارت است از متوز عدور از متز و ورود به کشاور مقابال   يرواد

آن صاادر   يهاا ينادگ يا نمايعتا   يگتکه توسط سفارت و کننو 

 يارتيا ا دفااتت ز يا   سامانه ساما   يد از طتيه رواديته يشود. بتايم

 شده، اقدام شود. يمعتف ينونقا

 توانناد از  ينما  ديا باا داشاتن گارناماه و رواد    يحت از زائتان، يبتخ

 خاص دارند.   ياز به متوزهايکشور خارج شوند و ن

 که  يانيه دانشتويعلم يهاان طمو حوزهين افتاد عدارتند از: نظاميا

فه مشاموالن خادمت   ياند ستبازان وظرا انتام نداده يخدمت ستباز

ت ختوج از کشور دارند  مانناد  يممنوع يليکه به دال ي کنانيبازست

 .ياتيبدهکاران مال

 ش از سفت، بتنامه منافتت خاود  ين پيبهتت است منافتان موسم اربع

  و اگت سافت  ينيا زميداشته باشند  يينکه سفت هوايند. ايم نمايرا تنظ

 ماتز  اي چزابه شلمچه، مهتان،ز) ند، از کدام متيرا انتخاو نما ينيزم

  ؟(ختمشهت ييايدر

 از يا چنادروزه ماورد ن   يروادهياز آنچه در سفت و مخصوصاً پ يآگاه

مانند  يلي، وسايروادهيسه روز پ يتواند راهگشا باشد. بتاياست، م

ناه  ي،کفش و لدا  مناساب، ک  يديو جي، راديي، مواد غاايکوله پشت

 از است.يخواو و...ن
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 يطاوالن  يهاا ار در مناافت ن نوع حمال با  يتتراحتادمان باشد: ي ،

 سدک است.   يپشتاستفاده از کوله

 ت نتاف باه کاتبم ماواد     ي، خصوصاً در منييمايت راهسيدر طو  من

گان يه شده و به صورت رايها تهتوسط موکب يبه مقدار کاف ييغاا

 يمقادار  بهتت است حتمااً  يار زائتان قتار خواهد گتفت، وليدر اخت

و  تيا خشکدار مانند ختماا، باادام، انت   و بادوام و يفاسد نشدن يغاا

 آو همتاه زائت باشد.

  بهتات  ينين حنا ين در موسم اربعا يو اربعيشدن رادبا توجه به فعا ،

همتاه خود داشته باشند تا ضمن استفاده از  يديو جياست زائتان راد

تد، مللاع يا گيکه انتام ما  ييهايرسانمتنوع آن، از اطمع يهابتنامه

 شوند.  

 يزائتان فتاهم باشد، م ينتتنت بتايکه امکان استفاده از ا يدر صورت

هماتاه خاود از    يگوش ين بت رويو اربعيافزار رادتوانند با نصب نتم

 .ندين امکان استفاده  نمايا

   يهاا ، لداا  ياز ساتماخوردگ  يتيجلاوگ  يالزم است زائاتان، باتا 

کامه، پوشاش    مناسب به همتاه داشاته باشاند: جاوراو، دساتکش،    

 دک و...سکاپشن گوش،

  ًبهتات   .شوديج، گتم ميصدح، هوا ستد است و به تدر يابتدا معموال

 يهاا م، از لداا  يبازرگ و حتا   يکاپشان و پالتوهاا   ياست به جا

شادن  متوسط و کاپشن سدک استفاده شود تاا در طاو  روز و گاتم   

 د.ها کم شوج لدا يبه تدر هوا،
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 ناه  يک ن همتاه داشت،توايخواو م يکه بتا ين لوازمياز بهتت يکي

اساکان و   يباتا  يمناساد  يخواو است  چتا که ممکان اسات جاا   

استفاده شود  ينظام نه خواويشود از کيه ميتوص دا نشود.ياقامت پ

 است. يمناسد ييحتم کم و کارآ يکه دارا

 ،کفاش   .شاود يميناوو ما   يروادهيا پ ياز لوازم اساس يکي کفش

ار يد بنا يا مناساب، ندا  ياز کفا  يباودن و بتخاوردار  عموه بت سدک

هام   ياکه پاا در آن، رهاا باشاد و باه گوناه      يبزرگ باشد، به نيو

 د.تيکوچک نداشد که پا، تيت فشار قتار گ

 ده نشود، بلکه بهتات اسات   يپوش بند يدارا يهاشود کفشيه ميتوص

 يت، دائمااً باتا  يچتا که در طو  منا  ه شود يکفش مناسب و آزاد ته

 ند.ت به درآوردن کفش هنتيا وضوگتفتن، ناگزياستتاحت 

 گشااد و   يلياستفاده شده و نه خ يکه مدت يبهتت است از کفش چتم

  ه کنيد.ت استفادين منيا يچندان است، بتا يلينه خ

 سدک و  يل استتاحت، مناسب است پتويت وسايبا توجه به ميدود

 .بالش کوچک همتاه زائتان باشد

 يلازوم از آن باتا  است تا در صاورت   يسفت ينه، پتوهاين گزيبهتت 

نه خواو مناسب، زائات  يداشتن کالدته همتاه .استفاده شود کتدنگتم

 کند.ياز مينيرا از پتو ب

 کاتدن دسات و صاورت و    پوشاندن ست و گتدن، خشک يه بتايچف

 گت کاربتد دارد.يموارد د
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 چشام و پوسات صاورت، بهتات      يسوختگاز آفتاو يتيجلوگ يبتا

  ده شود.دار استفاه نقاومناسب و کم ينک آفتابياست ع

 ن مشکل باه  يندارد و ا يت مناسديفيعتا  ک تلفن همتاه در يدهآنتن

شاود،  يد ما يکاربتان تشاد  ين، به سدب حتم بااليام اربعيژه در ايو

ها وجود داشته باشد و تما  يقلع يد آمادگيالدته در هت صورت با

 ابد.ي  ز انتقايتان نيآنان در ا يهابه خانواده ين آمادگيا

 د کاه  يا ، در کشور عاتا  اقادام کن  يعتاق يهام کارتيد سيخت يبتا

 کارت وجود داشته باشد.  ميش سالم و معتدت بودن سيامکان آزما

 يما  اساتفاده  ي(و دائم ياعم از اعتدار) يتانيا يهاکارتمياگت از س

نه يزائت هم هز يتان، طد  تعتفه، بتايافت تما  از ايهنگام در شود،

 د.دار

 بات  و اناواع شاارهرها     هاا، موکاب  يو در بعض يروادهيت پير مند

 .همتاه باشد ياضاف يموجود است، اما بهتت است شارهر و باطت

 از به صت  يات نيضتور يد بتخيتها و ختيتتدد در من يبتا يگاه

پو  و ارز همتاه زائات   ين الزم است به مقدار کافينه است، بنابتايهز

 .باشد

  دساتما  متطاوو،   يمصت ، دستما  کاغاا  ک باريحوله، ماسک ،

، يتدنادان سافت  يدار، قاش ، چنگا  و چااقو، خم وان کوچک دستهيل

 يهاا کوچک، مهت و جانمااز، کتااو   يع صابون، شامسويا مايصابون 

از لاوازم    يارت(، چتات و بااران  يا ه زيا ه )مانناد رهسو يارت و ادعيز

 .استضتوري سفت
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 ت فاو  يا از اهم يروادهيپد توجه داشت که حمل کوله سدک در يبا

 .زات کامليتته الدته بابتخوردار است،  ياالعاده

 يل همچون چااقو در سافتها  يوسا يداشتن بتخهمتاهادمان باشد: ي 

 ما ممنوع است.يهواپ و بتدن آنها به داخل ييهوا

 يهاا حاوزه  در اطمعاات  کناب  باه  ازين صورت در يگتام زائتان 

 مورد اطمعات ليذ يهاراه از ندتوانيم يياجتا و يآموزش ،يفتهنگ

 ند:آور دست به را خود ازين

 يرساناطالع يهاسامانه

 http://sema.moi.ir 

 http://alarbaeen.ir 

 https://samah.haj.ir 

 ياجتماع يهابکهش

 1393telegram.me/sema 

 telegram.me/alarbaen 

 

 ت يا تقود يا و با  ام با قصد قتبت ن را  ياربع ياده رويادمان باشد: پي

 م.يآغاز کن دان يثا  با ستور شهيد عهد وميو تتد يمانيا هيبن

 يتواند سفت يم  يشأن از نظت اخمقانتخاو همنفتان مناسب و هم 

 اورد.يمان به ارمغان بين را بتايپت بار در اربع
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 مان را باه کاتبم   سافت دوساتان  ت يخ يت و دعايبا رضاادمان باشد ي

 م.يآغاز کن

 و خوانادن نمااز و   اربعين  ش از آغاز سفتيپ تدنکغنل،دادن صدقه

 ياناته يکار شا ياده رويدر آغاز پ سفت هنگام ختوج از منز   يدعا

 است.

 ية الکتسا يقدر، حمد، نا ، فل  و آ يهاسفت، سوره يخواندن دعا  

 ست.سفارش شده ادر سفت 

  خانه هناتند  و صاحب يزبان اصليمتدم عتا ، م م :ياد داشته باشيبه

 .د عزت، کتامت، استقم  و حتمت آنها حفظ شوديو با

 ناده از  يک نمايا ،  ينيادمان باشد هت  کدام از ما  زائتان حاتم حنا  ي

 م.يشو يتان مينوو ميا ياسمم يکشور جمهور

 و  ميت کنا يا را رعا  يل شاتع يمناا  کتبم در طو  سفت ادمان باشدي

ه، يتوصا ات يا ز به انتام عدادات و توجه به معنوينرا ت همنفتان يسا

 م.يينما  يب و تشويتتغ

 ن شاتط  ياز مهمتات  يکا يت پوشاش مناساب   يا حفظ حتاو و رعا

 ارت است.يز يقدول

   ت سفت توجه دارد. يبه اقامه نماز او  وقت در من يواقعزائت  

 که زائت  ييا جايمتاجع عظام اگت در منتد، موکب  يبت اسا  فتاوا

هنگاام نمااز    کاه  ياقامت دارد، نماز جماعت بتپا شاود، در صاورت  

ف نمااز  ين عمل، تضعيجماعت، اقدام به خواندن نماز فتادا کند و ا
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ا اهانت به امام جماعت مينوو شود، عمل حاتام انتاام   يجماعت 

 داده است.

 يهاا هاا، زائاتان از کشاورها و فتهنا     نکه در موکاب يبا توجه به ا 

و  يشالون اخمقا   ،يتانيند، الزم است زائتان ايآيمختلف گتد هم م

ز يا تااد ستوصادا پته  يماورد و ا يبا  يحفظ و از شاوخ  را يتهنگف

 شند.تان بايا ياسمم يجمهور يبتا ينده خوبيند و نماينما

 هاا از  موکاب  يرساان در خادمات  يهمکار و گتياحتتام به زائتان د

 ست.ا ياخم  اسمم

 ياز گاتفتن جاا  خاوو اسات    يو اسمم يحفظ حتمت اننان يبتا 

 کنيم.ز يگتان پتهين به داز و جا نداديش از حد نيب

 ساديان اا »تداوم باه اذکاار   ،  يارتيسفت  ز  ياز سفارش ها يکي» ،

 يروادهيا در زمان پ ،«صلوات» و «اا اکدت» ،«اليمدا» ،«ال اله اال اا»

 است.

 ن ين مدا يا که از دساتورات د   هايدنيغااها و نوش از استا  زيبا پته

 م.يپوشان جامه عمل  يسممده اين اخم  پنندياسمم است، به ا

 يهاا داشتن اماکن مقد  و ميال زه نگهيپاک اهتمام بهادمان باشد : ي 

 .زائتان است يت وااليگت شخصنشان يعموم

 ل در فتج امام عصت حضاتت  يدعا جهت تعتن ، يدر طو  سفت اربع

دهيارت باه آن بزرگاوار از پناند   يه ثواو زيو هد 7صاحب الزمان

 ن کارهاست.يتت
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  در نقااط   يان الها يگت ادياتياد با د قتآن در سوره آ  عمتان،دستور

شاان منالمان از   يکاتياد با هم ، پ  با د و معاد استيمشتتک توح

 م.يعمل کن ين دستور قتآنيبه ا گتيمااهب د

 ز کاه بارهاا از   يا آمن سفت با رفتار و کلمات اهانتيدر ا ادمان باشد:ي

موجاب تفتقاه دشامن    د، حتام اعمم شاده، يمتاجع عظام تقل يسو

 .ميشونپنند 

 ن راه يب يهااز آوارگان مظلوم ساکن در موکب ياريبنادمان باشد: ي

کنند، از باتادران و  يم ياده طيپ يت را با پاياز زائتان که من يو بتخ

گات، قلعااً ماورد    يخواهتان اهل تننن هنتند  اهانات باه زائاتان د   

 .بود نخواهد7ت خداوند متعا  و امام زمانيرضا

 ييتايپا يها قدل، خود را بتااز مدت ،يزبانان عتاقيم ادمان باشد : ي 

باا   ميتتماناه و مؤدباناه   نته اسات  يپ  شاکنند، ياز زائتان آماده م

 .ميبتخورد کنآنان 

 ناته  يپ  شاشوند، يرا متوجه م يها، زبان فارسيعتاق ادمان باشد:ي

ز و خام  ادو  يآمکلمات اهانتزبانان سفتمان را با ينت  قلب مين

 م.يآزرده خاطت کن

 م.يکنفتاموش ن را  تيت زائتان در طو  منيکمک به سا 

 که در  يخود به کنان يزات اضافيو تته ي، خوردنيدنياز آو، نوش

 .ميکناز دارند، بخشش يبه آن ن تجادهيمن
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 ل يماران و کودکان در استفاده از وسايها، افتاد منن، بکمک به خانم

در  ده يبه آنها از اخام  پناند   يدهتيت و اولوگيه و خدمات دينقل

 است. ين سفت معنويت ايمن

 در شالو   يهاا حتا  به ناميتم يکيزيت فاصله و عدم بتخورد فيرعا

 .ميرا فتاموش نکن هان مکانيتت

 از ناته اسات   يه قناعات شا يش روحيو افزا يحفظ سممت يبتا

هاا  يش از حاد از خادمات و خاوراک   يو استفاده ب يخواهادهيز

  م.يکنز يپته

 تات  کيا ن نزديهتچه زمان آغاز سفت باه اربعا   د: يبه خاطت داشته باش

شاود.  يشتت ميتها بيو من يمتز يهاانهيت در پايباشد، ازدحام جمع

 يشاتت يافتاه و باا مشاکمت ب   ين صورت ارائه خدمات کاهش يدر ا

 همتاه خواهد بود.

 ن يام اربعا يا مهتان، شلمچه و چزاباه در ا  يسه متز متاز در شهتها

 باشند.  يم ين سفت معنويزائتان به ا يتايپا

 ز اساتفاده  يا ختمشهت به مقصد بصته ن ييايتوانند از متز دريزائتان م

 کنند.

 ن، ياربع ي  ستاد متکزينيوه ورود و ختوج زائتان از  متزها، از طت

 شده است. يرساناطمع

 ارد و فاصله مم قتار دياستان ا يه غتبيال يمهتان در منته يشهت متز

ن شاهت وارد  يا کاه از ا  يزائتان باشد.يلومتت ميک 33مم يآن تا شهت ا

ه و شهت کوچاک بادره،   يشوند پ  از عدور از منلقه زرباطيعتا  م
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ه وارد شاهت نتاف   يه و شاميوانيد ،يه، شومليوارد شهت کوت، نعمان

 شوند.يم

  يه تاا بازرسا  يا زرباط ياز پاساگاه ماتز   متز مهتان تا  عاتا ،  طو 
 .است لومتتيک 302نتف  يورود

  باه شاهت    ين نقله متزيتتکيغتو ختمشهت و نزدمتز شلمچه، در
 باشد.يبصته در کشور عتا  م

  تان و عاتا  و فاصاله آن تاا    يا ا ينين متز زميتتيمتز شلمچه جنوب
  .است لومتتيک 20لومتت و تا بصته يک 13ختمشهت 

 پا  از عداور از   شاوند يوارد عاتا  ما   شالمچه  که از متز يزائتان ،
منلقه شلمچه و تنومه وارد شهت بصته شده و پ  از آن به سماوه و 

  رسند.ينتف م

 باشديم لومتتيک 410 داًيت از شلمچه تا نتف تقتيطو  من. 

  شهت بنتان قتار دارد.  يشما  غتب يلومتتيک 17تنگه چزابه در 

 عمااره،  ب و مشت ، وارد شهت اليزائتان پ  عدور از منلقه چزابه، ش
ه و پا  از  يه، شاام يه، شاافع يا وانيسس  شهت فتت و منلقه عفک، د

 شوند.يت وارد شهت نتف ميابوصخ يبازرس

 و  ياناه ماتز  يمتز، از باازبودن پا  يقدل از حتکت به سوز! يزائت عز
تا ممکن اسات  ينان حاصل شود، زيامکان ختوج از متز متبوطه اطم

 ا  باشند.ن فعيام اربعيها در اانهياز پا يفقط بتخ

 يباه متزهاا   يشخصا  يمت باا خاودرو  يدر صورت عزز! يزائت عز 

 يهاا ن يدر پارک يکاف يش از آغاز سفت، از وجود فضاي، پيختوج

 نان حاصل شود. ياطم يمتز يدر شهتها يعموم
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 بهتات  يماتز  يهاانهيبا توجه به کمدود ميل اسکان در پاز! يزائت عز ،

باه اقامات در    يکمتات از يا نکاه  سافت آغااز شاود     يااست به گوناه 

 .ديداشته باش يمتز يشهتها

 اد در متحله عدور از متز، اعم از خااک  يز ياحتما  معللز! يزائت عز

فات يگاراندن تشات  يا عتا  )در متحله رفت و بتگشت( بتايتان يا

ن حفظ نظم و آراماش،  يو کنتت  گارنامه وجود دارد، بنابتا يگمتک

 ورد انتظار است.ز از رفتار تند، ميو پته يتيعدم درگ

 يهاا  يعاتا  از جملاه ساتو    يمتز يهاانهيامکانات پاز! يزائت عز 

تان، يا شود قدل از عدور از ماتز ا يشنهاد ميپ ، ميدود است يبهداشت

 د.يشينديب يتيتدب

 ه يا ل نقليپ  از ورود به خاک عتا ، ممکان اسات وساا   ز! يزائت عز

ماتز   در يزباناان عتاقا  يحمل افتاد به سامت نتاف توساط م    يبتا

افات اجاتت، حمال و    يبا در يگان و بعضيرا يمنتقت باشد که بعض

ل ين وساا يا شه به انتظاار ا يد هميدهند  اما نداينقل زائتان را انتام م

 .ه بودينقل

 ن فتصات باه   يد در اولا يا بعد از ورود به نتف اشت ، باز! يزائت عز

 ن،يام اربعا يا د، معموالً در اياشاستتاحت و اسکان ب يبتا ييدندا  جا

از ماتدم عاتا     ياريت است و بنيها و زائتستاها مملو از جمعهتل

 باشند.  يزائتان م يتايخود، پا يهاز در خانهين

 ن، نهادهاا  ياربع يگتفته توسط ستاد متکزصورت يهايطد  هماهنگ

 3اتان، صين حضتت فاطماه زهات  يا يو دولت يمتدم يهاو تشکل
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هاا و  هينيحنا  ين بتخا يو همچنا  7علاي در کنار حتم ملهت اماام  

تاوان باه آنتاا    ياسکان زائتان در نظت گتفته شده که م يمدار  بتا

 متاجعه نمود.

 باه   ديا توانياساکان زائاتان، ما    يهاا اطمع از ميل يبتاز! يزائت عز

ه شاده،  يا که در نقاط مختلاف تعد  يرساناطمع يهاگاهيچادرها و پا

 کنيد.متاجعه 

 د از يا توانيه و ساهله، ما  هنگام متاجعه باه منااجد کوفا   ز! يزائت عز

اند، اساتفاده  ن منظور در آنتا منتقت شدهيکه بد يانيروحان ييراهنما

 د.يکن

 30حادود   7تا حاتم حضاتت ابوالفضال    7يفاصله حتم امام عل 

 باشد.يلومتت ميک

  بزرگاتاه نتاف باه     يت، از ابتداين منيموجود در ا يهاتعداد ستون

 ساتون  1432، 7الفضال ن( تا حتم حضاتت ابو يکتبم )ثورة العشت

 است.

  ،متت اسات کاه شاماره     30 کتبم -در منيت نتف  فاصله هت ستون

 .آنها نوشته شده است يهت کدام رو

 تاا  20 ماداوم،  يروادهيا ت باه صاورت پ  يمنا  يطا  يزمان الزم بتا 

 .باشديم ساعت 23

 از جهت استتاحت، اقامه نماز و خوردن يمورد ن يهابا توجه به زمان

 .است روز دو تا سه روي اربعين، ادهيپ ينيمغاا، زمان تخ
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 در « نيالعشات  ثاورة »، از کنار پل يتانيزائتان ا يجمع يروادهيآغاز پ

 تد.يگيمتنوع صورت م يهابتنامه ينتف اشت  همتاه با اجتا

 7ياز درو ساعت حتم حضاتت علا   توانيم يروادهيآغاز پ يبتا 

نيا ز اماام  اباان يخ رکناا  از را يروادهيا پ و خارج شد( الناعة باو)

 کتد شتوع 7جعفتصاد  امام ابانيخ اي 7نيالعابد

 شادن  در کم ياديوسته و منظم با ستعت نندتاً ثابت، اثت زيحتکت پ

د يعضمت دارد، پ  با ياز بتوز گتفتگ يتيت و جلوگيمن يخنتگ

 ت.د قوا داشيتوقف و تتد يهات و مکانيمن يبتا يبتنامه منظم

 ار مناساب  يعماود، بنا   30به فاصله هت  ياقهيچند دق يهااستتاحت

 است.

 اساتتاحت   هنگاام  زائت عزيز! بتاي رفع خنتگي عضمت ،بهتت است

نماز ، ضمن شنتن پاها، در صورت امکان کف پا را ماسااه  اقامه ا ي

 .د يده هيوار تکيد و پاها را به ديبه پشت بخواب د، سس يده

  !قدال از اذان صادح    روز دوم، يژه بتايشتوع حتکت به وزائت عزيز

  ست.ا يازدحام کمتت يت دارايمناسب است. چتا که من

 احتماا  گام  يروادهيت پيت در منياز آنتا که به سدب کثتت جمع ،

ن مشکل، بهتت اسات ميال   يحل ا يکتدن همتاهان وجود دارد، بتا

ز يافتن همتاهان و ني يله و عمود مورد نظت(، بتايها )شماره متوقف

 .ن شودييخوردن غاا تع و اقامه نماز يبتا يميل استتاحت اصل

 اطامع   يباتا  يي، مکاان هاا  ينين حنا ياربع يستاد متکزز! يزائت عز

 .استکتده ه يافتن بنتگان و همتاهان از گمشدگان تعدي
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 باا شاماره   يهاا لهيم بهتت استشتت در زمان  حتکت ينان بياطم يبتا

 يتابا  ...و 300 ،200 ،100مشخص، مثال اعاداد باا مضاتو      يها

 ت در آنها باالست.  ينشود، چون معموالً تتاکم جمع انتخاو توقف

 ن عمود است.  يتتشلو  1000عمود ! يزائت گتام 

 سه تا پنج نفته  يهادر قالب گتوه يروادهيپ ادمان باشد: بهتت است ي

گت آساان يکديبه  يانتام شود تا در صورت بتوز مشکل، امدادرسان

 .تت باشد

 م يتقنا  ييهاا ا ساازه يا له چادرها يداً به وسيت، تقتيمن يابتدا تا انتها

ت يگت، منالول يد يا کشورهاي)موکب( از عتا   ييهالتيشده که ه

هاا، متعلا  باه    لات ين هيا شتت ايالدته ب .ن چادرها را بت عهده دارنديا

 هنتند.  يت عتاقيها و عشالهيقد

 ناواع  ، اييتايل انواع پاياز قد يت، خدماتيمنتقت در من يهادر موکب

 شود.  يارائه م يدنيوه و نوشيم

 يها ميل خواو و استتاحت هنتند و بتخا موکب يبتخز! يزائت عز 

 .اندعهده گتفته را بت يفتهنگ يهاتيفه فعاليوظ

    يهاا در موکاب  يمتاسام عازادار   ياقامه نمااز جماعات و بتگازار 

ا موکاب  يا  (233عماود  ) ينا ياز جمله موکب شاداو الخم  يفتهنگ

 شود.يانتام متهتان  يشهتدار

 تيا گل کاهش چشميک به کتبم، به دليت و نزديمن يزائتان در انتها 

مواجاه شاوند، لااا     يدنيها، ممکن است با کمداود آو آشاام  موکب

 .ت همتاه زائت باشديان منيپا يآو بتا يشود مقداريه ميتوص
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 تت خلوت شب( 9)ساعت  21معموالً پ  از ساعت  يروادهيت پيمن

کنناد، اماا در   يداران تا اذان صدح استتاحت ما موکب شود و اکثتيم

شب باه   يداران، شب را هم متناسب با ستماموکب يان، بتخين ميا

 مشغو  هنتند. ه خدماتيارا

 ک شادن باه   يا ن راه، قدال از نزد يد وضو در بيتتد يبهتت است بتا

ت در ياقدام شود تا زائتان با ازدحام، اتم  زمان و تأخ ياوقات شتع

 نماز او  وقت مواجه نشوند.   اقامه

 ،د يا استتاحت، تتد يها، بتااد موکبيبا توجه به تعداد ز هنگام ظهت

 .نخواهد بود يوضو و اقامه نماز، معموال مشکل

  !کنند و با يع شام ميقدل از غتوو، شتوع به توز هاموکبزائت عزيز

ت کاساته شاده و   يشدن به غتوو آفتاو از حتم افتاد در منکينزد

 .کننديشام و استتاحت شب، در مواکب توقف م ياد بتاافت

 بعاد از غاتوو، باا مشاکل      يروادهيدر صورت ادامه پز! يزائتان عز

 .شد دياستتاحت مواجه خواه يداکتدن ميل اقامت بتايپ

  !ت وجاود  يادامه دادن من ييتوانا ديکتددر هت جا که تصورزائت عزيز

دن باه  يرس يت هنتند، بتايکه در من يياز خودروها ديتوانيندارد، م

 د.ينکتبم استفاده ک

  !ين زمان تما  تلفنيبهتت قدل از طلوع آفتاو،به خاطت داشته باشيد 

   است.

 که اعما  نتف، کوفاه و کاتبم را    يارتيبهتت است زائتان، کتابچه ز

 داشته باشد  
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  يتاه فتهنگا  يکاه ميصاو  کم   «ارتيه زيرهسو»زائت عزيز! کتابچه- 
شاود( را هماتاه   يع ميتوز گان ياست به صورت ران ياربع يآموزش

 د.يداشته باش

 در نياربعا  اميا ميال اساکان در ا   دا کتدن يبه خاطت داشته باشيد: پ 
بتناماه  ياگوناه  به است مناسب پ  .تت از نتف استسخت کتبم،

 که توقف در کتبم کوتاه باشد. ديکن يزير

  ناد نکتاه   کاتدن همتاهاان، چ  از گام  يتيجلاوگ  يمناسب است باتا
گااه همتاهاان در کاتبم    ، وعاده يروادهيا پ يمتاعات شود:در ابتادا 

گاه مشخص شود که کاه دور از  به عنوان وعده يمشخص شود مکان
 يقتارهاا، دو وعاده زمااان   يحاتم و متکاز شااهت باشاد بتا    يشالوغ 

 .مشخص شود

 در کاتبم   يت زائتان، توقف طوالنيت حا  سايجهت رعاز! يزائت عز
ارت يا زباتاي  هم   7دالشهداءيسمم به حضتت سک ي ينشود  حت
 کند.يمکفايت 

  !ن يته متاجاع و علماا و همچنا   يد و سا يا با توجاه باه تأک  زائت عزيز
به ورود باه حاتم و    يت اندوه زائتان در کتبم، ضتورتيحضور جمع

از شهت کتبم  يانت، سمم دادن در هت نقلهيح ملهت نيدن ضتيبوس
قلعااً اجات و پااداش     ا(ها ينت عتاقا به رسم و سا بعين)ام اريو در ا

 ن را خواهد داشت.يارت اربعيز

     زائت عزيز! به خاطت داشته باشيد طد  سنت هميشاه در عاتا ، هماه

 اماا از  باشاند   کاتبم  در ن،ياربعا  روز صادح زائتان  سعي مي کنند 

 .ندينما يم بازگشت به شتوع صدح، هشت ساعت
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 تيمن در ييتايپا گونهچيه بازگشت، هنگامادتان باشد: يز! يزائت عز 

د ملزومات تدارک نشده، يخت يبتا هم يامغازه تد ويگ ينم صورت

 د.ييه نمايخود را ته يهايازمندين قدل از شتوع حتکت، نيبنابتا

 احکام سفر 
 هاا کاه   داخال صاين   يهاا ساتدکن وضاو گاتفتن از آو  ز! يا زائت عز

د يا دن گااشته شده، باطل اسات. چاون آو وضاو با   يمخصوص نوش

 ن.دن است، نه وضو گتفتيژه نوشيها ون آويدا  باشد و ام

 ارت، وضاو گتفتاه باشاد، تاا     يا رفتن به حتم ملهت و ز ياگت زائت بتا

کاه   ييت کارهاا يکه وضو باطل نشده، نمازخواندن و انتاام ساا   يزمان

 د.ندار ياز به طهارت دارد، با همان وضو منعين

 امات ده روز و  نات و قصاد اق  يتالنفت نيکه کث ياست منافت واجب

 .بخواند شکنته را خود يرکعت چهار يشتت در مقصد ندارد، نمازهايب

 خواندن نافلاه   الدته است. ساقط عشا و عصت و ظهت يهاسفت، نافله در

 .ندارد عشا به قصد قتبت اشکا 

  د خاود،  يا متجاع تقل  يفتاوا بهتت است زائت در صورت عدم اطمع از

شکناته باه جاا آورد کاه      به صورت 7نينماز را در حتم امام حن

 باشد.يمورد اتفا  همه علما و متاجع م

 نخواند نماز 7د و جلوتت از قدت اماميت ادو را نمايد رعاياننان با. 

 که نمااز را   يخواند، اگت به امام جماعتيکه نماز را شکنته م يمنافت

اماام و  ) کاه هات دو   يخواند اقتدا کند، ثوابش از نماز جماعتيتمام م
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ا هت دو شکنته باشد، کمتت است و کتاهت در ينمازشان تمام مأموم( 

ن فات  هام ثاواو نمااز     يا بااز در ا  ياست. ول ين معنينتا به هميا

شتت است. پ ، بهتت اسات در نمااز جماعات    يجماعت از نماز فتادا ب

 د.شتکت شو

 ان رکعات  يا پا ناتاده باشاد و  ياگت منافت در صف او  نماز جماعت ا

در  يکاه بعاد از و   ياد شود، اتصا  افاتاد يزدوم سمم دهد و فاصله 

ه ين رو توصا يشود  از اياند، قلع و نمازشان فتادا منتادهيصف او  ا

 د.نتنيشود منافتان در صف او  نايم

 اناد، سات دو   نتادهياز منافتان که در صف نماز جماعت ا يااگت عده

 ين معنا يا رکعت سمم دهند و اتصا  صفو  جماعت قلع شود، به ا

ا چاپ، باه   يا چ سمت، نه از صف جلو و نه از سمت راست ياز ه که

يفتادا ما  يخواند، اتصا  نداشته باشد، نماز ويکه نماز کامل م يکن

 د.ت فتادا ادامه دهيد خودش به نيشود و بعد از آن را با

 نادارد نمااز اماام و     يلزوما  .توان به جماعت خواناد ينماز قضا را م

  د.توان اقتدا کتيز ميگت را نيد يکنان باشد و نماز قضايمأموم 

 چنانچاه فتصات خوانادن     د،يا نماياگت منافت در رکعت سوم اقتدا م

تواند قدل از رکاوع اماام   يا حمد تنها را داشته باشد، ميحمد و سوره 

اط واجب صادت  يرا ندارد، بنابت احت ين فتصتياگت چن يد، ولياقتدا نما

د و باه  يا ت بگويا تواند تکديمکند تا امام جماعت به رکوع رود، آنگاه 

 ح است.يرکوع امام جماعت بتسد و صي
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 ندارد حتماً نمااز دو   يان رکعت دوم سمم داد، لزومياگت منافت در پا

مانده نمااز   ينماز جماعت تمام شد، باق ياقتدا شود، بلکه وقت يرکعت

 ت.ح اسيخواند و صييرا فتادا م

  !د وضاو هام   يا با ،اناد  تاوان نمااز خو  يارت نميبا غنل ززائت عزيز

 ت.گتف

 قضا شده به جا  يت سفت از ويرا که در غ يياگت منافت بخواهد نمازها

د و يا قضا نما يظهت و عصت و عشار را چهار رکعت يد نمازهايآورد با

 يآن را دو رکعتا  يد قضاين نمازها از او فوت شود، باياگت در سفت ا

 يد.به جا آورد، هتچند در وطن آنها را قضا نما

 ينمازهاا  يقضاا  تواناد يافت گتچه در مقصد، ده روز نماند، اما ما من 

 .جا آوردرا به يچهار رکعت

 ماا، در حاا  ضاتورت و    يه متيتک از جمله هواپيل نقلينماز در وسا

ت جهات  يط نماز تا حد امکان، از جمله رعايوقت با حفظ شتا يکم

د يا جاع تقل مت ياط در اعاده نماز، به فتواياحت يقدله، اشکا  ندارد. بتا

 د.ييخود متاجعه نما

 اگات   ينات  ولا  يح نيآن در سفت، صي ينار روزه ماه رمضان و قضا

بخواهد روزه منتيب را نار کند که در سافت باه جاا آورد، چنانچاه     

 عهده نداشته باشد، اشکا  ندارد.   روزه واجب بت

 تد، يکه روزه قضا دارد، اگت نار کند در سفت روزه بگ يکنز! يزائت عز

قدل از رفتن به سافت   يعنيش از سفت باشد  يد پينت. نار باينح يصي

 .تديگين منافتت روزه مينار کند که در ا
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 از زائتان کاه در آساتانه    يت خداوند، حتام است. بعضيغ يستده بتا

گاارند، اگت باه قصاد ساتده    ين ميبت زم يشانيپ  7در حتم امامان

 است.   متعا  باشد، اشکا  ندارد وگتنه حتام يشکت خدا

 اسات،  دشمنان شيعه  اتهام زمينهکه جامعه  يط فعليبهتت است در شتا

 م.يکنز يپته 7حتم امامان از هتگونه ستده بت درگاه

 ارت، اگات  يا د، اختمط زن و متد هنگام زيمتاجع عظام تقل يطد  فتوا

  نينت. زيا خو  ارتکاو گناه در آن باشد، جايمنتلزم مفنده 

  نها نتا   ياز ا يکيحتام است و اگت  7کتدن حتم ائمه اطهارنت

ت آن واجب است، بلکاه  يباشد، تله ياحتتاميماندن آن بشود و نت 

ت يا هام نداشاد آن را تله   ياحتتاما ياط واجب آن است که اگت با ياحت

 د.نينما

 يورود و عدور جنب، حائ  و نفناء از منتد و حتم ملهت به طور 

 يود، اشاکا  نادارد  ولا   تون ريا گات، ب يک در، وارد و از در ديکه از 

ز ياط واجب در حاتم اماام معصاوم جاا    يتوقف در منتد و بنابت احت

 د.ها اشکا  ندارها و روا نت. الدته توقف در صينين

 از  يبتخا  يت گنداد و باه فتاوا   يح ملهت امامان معصوم، زياطتا  ضت

ت گندد، حکم حتم را دارد و معاور در آن يمتصل به ز يهافقها، روا 

 د.د توقف کنيقنمت ندا

 ا حاتم اماام   يا ، داخال مناتد   يا فتاموشي ياگت معاور از ست ناآگاه

تون رود  اگات باه سادب    يا د بيا ن که متوجه شد، بايهم معصوم شود،
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اگت به جهات ندانناتن منالله     يباشد، گناه نکتده است، ول يفتاموش

 ست.کتده، گناهکار ا يادگتفتن منلله کوتاهيباشد و در 

 ا حتم ملهت خوابش بتد و در خواو يدر منتد  ياگت کنز! يزائت عز
 د.تون رويا حتم بيد فوراً از منتد يجنب شد، با

 ز يحاتم و مناتد جاا    يدعاا  يهابتدن مهت، قتآن و کتاوز! يزائت عز
آن  يد باه جاا  يا ا ساهواً باتده باشاد، با   يا عمداً  ينت  چنانچه کنين

 د.بتگتدان

 کاه   ي  و رفتارهااز اعما ياشکا  ندارد، ول يبه صورت سنت يعزادار
 د اجتناو شود. يشود، بايموجب وهن ماهب م

  !دان يساالر شاه  يمناسب با عزادار يقياستفاده از آالت موسزائت عزيز

کاه   يبه همان صورت متعاارف  ينته است متاسم عزادارينت و شاين

 . کنيمم متداو  بوده بتگزار ياز قد

  !اگات درو  و   ت معتدات يا غ يهاا خواندن روضاه به خاطت داشته باشيم

 نت.يز نيموجب هتک و تمنخت باشد جا

 7دالشاهداء يت خصوصااً س يا اهال ب  ياه در عازا يدن لدا  سيپوش  
 م شعائت و به عنوان اظهار تأثت کتاهت ندارد.يتعظ يبتا

 باات حضااتت اباعدااداا  يعاازادار ي  عتفاايدن از مصااادياه پوشاايساا
مناتيب   يباشاد کاه امات   يما   7اطهاار  ائمه تيسا و  7نيالين

 ست.ا

 کاه   يا کتدار و رفتاريهتگونه گفتار ز! به خاطت داشته باشيد: يزائت عز

ا موجب اختم  و تفتقاه  يدر زمان حاضت بهانه به دست دشمن دهد 

 .ن منلمانان شود، شتعاً حتام مؤکد استيب
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 سفر در تيامن

 از  يدر حفظ و نگهدارن ياربع ياده رويپ در طو  ادمان باشد : ي
ش يپا  يتا در هنگام ختوج از عتا  مشکل ميکن گارنامه کوشش

 د.ياين

 از هت زائت حتماً يل مورد نيه مدارک و وسايد، گارنامه و کليرواد
تا ممکن است از همنافتان خاود جادا    يهمتاه خودش باشد، ز

 شود.

 ا ورود توساط  يا به علت ازدحام در متزهاا، مهات خاتوج     يگاه
  .دگتديسهواً در گارنامه زائت درج نم يان متزيمتصد

   الزم است زائتان از ممهورشدن گارنامه خود به مهت خاتوج از
ند تا هنگام ينان حاصل نمايتان و مهت ورود به کشور عتا  اطميا

 .رو نگتدندبازگشت با مشکل روبه

  !مفقاود   شاما  گارناماه  يليممکن است در سفت به دالزائت عزيز
د و يا ت گارناماه، رواد يتصوبتاي اطمينان  شود يه ميشود، توص

و چند قلعه عکا  را باه هماتاه داشاته      ييت مدارک شناسايسا
 .ديباش

 ن و يتمتاز به خاک عتا ، متاازات سانگ  يورود غادمان باشد: ي
ن الزم يمدت )دو تا ده سا ( را درباتدارد، بناابتا   يحد  طوالن

 د صادره، در طو  سفت همتاه زائت باشد.ياست گارنامه و رواد

 توانناد در  يد صاادره ما  يا در روادزمان مندرج زائتان طد  مدت
يمينوو ما  يتقانونيعتا  بمانند و پ  از آن مدت، اقامت، غ
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د مادت اقامات، احتماا  بازداشات     يشود  در صورت عدم تمد
 زائتان وجود دارد.

  !ج ي)بنا  يو حشاد الشاعد   ي، انتظامينظام يتوهايبه نزائت عزيز
آناان   يو حفااظت  يتا يو به تااکتات امن  بگااريم( احتتام يمتدم

 کنيم.توجه 

   از يادمان باشد ما مهمان کشور عتا  هنتيم   پ  شاينته است
 .کنيمتمعمو  با مأموران اجتناو يغ يهتگونه بتخورد کمم

 ( کماا   ينات يضدتتور يهاا ژه )کنتت يت ويبا توجه به وضع

 يهاا يتد و هنگاام بازرسا  يانتام گ ينظام يتويبا ن يهمکار

کامال باا ماأموران بتخاورد      يستد، با حوصله و خونيتيامن

 شود.

  !و امااکن مقدساه    ياز اماکن، ادوات نظام يبتدارلميفزائت عزيز

 ين امات خاوددار  يا در کشور عتا  ممنوع است، زائتان جدّاً از ا

 .ندينما

  !کام و   يلا يبه مقدار خ يحمل هتگونه مواد مخدر حتزائت عزيز

ابال  ق يا به عنوان دارو، نزد مياکم عتاقا ي يمصت  شخص يبتا

 .در بتخواهد داشت ينينت و احکام سنگيقدو  ن

 مانناد   يت متااز و نظاام  يا ل غيد هتگونه وساياز ختز! يزائت عز

مخصوص حمل سام    يهاقهي ، جليشوکت، باطوم، دستدند پل

 شود. يخوددار ...و خشاو و غم  اسليه و
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 ا يا تان و عاتا   يل جن  اياز طت  مناز! شاينته است يزائت عز

کنيم تاا  اجتناو  يزبانان عتاقيبا م گفتگو در ...ان وشهدا و بزرگ

 .اي ايتاد نشود نهيکدورت و ک

  !کشاور عاتا ، از    يتيو امن ياسيت سيباتوجه به وضعزائت عزيز
 ياسا يس يو ساتدادن شاعارها   ياسا يهتگونه بياث و جاد  س  

 يدکن يخوددار

  !از رفت و آمد باا افاتاد مشاکوک و باه خصاوص      زائت عزيز
 يداً خودداريتان اکيا ياسمم يد نظام جمهورمعان يهاانيجت
 د.ئينما

 ات، از انتاام اعماا    يا ارت عتداات عال يا ! در هنگام ززيعز زائت
 يعه، خاوددار يمااهب شا   يعماوم  يهاا هيخارج از عت  و رو

  شود.

 فات يگارانادن تشات   يدر ماتز باتا   ياحتماا  معللا  ز! يزائت عز
ش وعادم  گارنامه وجود دارد، لاا حفظ آراما  يو بترس يگمتک
 مورد انتظار است. يتيدرگ

  يهاا هاا، فقاط از راه  اناه يالزم است زائتان در هنگام تتدد باه پا 
 و يفتعا  يهاا که در نظت گتفته شده گاار کنناد و از راه   ياصل

 .نديناشناخته عدور ننما

 ناد و در طاو    يمشخص و پتتتدد عداور نما  يتهايزائتان از من
ا يخلوت  يهادر مکان ايدر شب  ييت از رفت و آمد به تنهايمن

 ند.يز نمايتموث  پتهيکنند و از انتشار اخدار غ يمشکوک خوددار
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  !باتدن زناان، کودکاان، مخصوصااً     بهتت است از همتاهزائت عزيز
 .دکني يمار خودداريخورده و بنوزادان و افتاد سا 

   !ت تصاادفات،  يا نظ ييهاا شادن باه صاينه   کيا از نزدزائت عزياز
و...  يساوز ، انفتاار، آتاش  ياباان يخ ، تتمع، تظااهتات يتيدرگ

ن حوادث به ساتعت از  يد و در صورت مشاهده ايکن يخوددار
 د.يميل دور شو

 بناته و   يماورد در تتمعاات و فضااها   ياز حضور بز! يزائت عز
 د.يکنز يه پتهيبدون تهو

 بنتگان و شماره تما  آنان يداشتن آدر  دقهمتاهز! يزائت عز  
 يمواقع اضلتار يدر کشور عتا ، بتا يتانيا يتان و نهادهايدر ا

 .الزم است

 شتت از يت تتدد زائتان که بيمنتقت در من يهااز موکبز! يزائت عز
 د.يکناستتاحت استفاده  يت دارد، بتايت اماکن، امنيسا

 يب ات باتا  انيا م يتهايهمچون حتکت از من ييهابا وعده يبتخ 
نت يبايکه م ب زائتان را دارنديتت به مقصد، قصد فتعيتتدد ست
 شود. ين افتاد خودداريبا ا ياز همتاه

 ه حافظه تلفن، فلش يقدل از سفت نندت به تخل "حتماز! يزائت عز
و  يت ضتورياز موارد غ يبتدارلميو ف ين عکاسيا دوربي يممور

 د.يکنمتاکز مهم، اقدام  يهاشماره تلفن

 ان ملالااب ميتمانااه و ياااز ب يدر مکالمااات تلفنااز! ياازائاات عز
 .ديکن يخوددار يتضتوريغ

 و اظهار مشاغل خود و همنافتان باه افاتاد     يز معتفز! يزائت عز
 ز گتدد.يگانه پتهيناشنا  و ب
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 ب عقاب شالوار   يا از قتار دادن مدارک و پاو  در ج ز! يزائت عز
ز يا آوا گاتدن ي يکمت يهافيز شود. در صورت امکان از کيپته

 د.کنياستفاده 

 ل يا و وساا يتاقب گااشاتن اشا  شلو ، م يهادر مکانز! يزائت عز
تفتن هتگونه يد و از پايخود باش يپشتمشکوک در ساک و کوله

د  در صورت مشاهده يز کنيامانت مشکوک از افتاد ناشنا  پته
 يتا يهت مورد مشکوک، متاتب را در استع وقت باه ماأموران امن  

 د.ياطمع ده

  باه  افتاد ناشنا  در طو  سافت   وسائل ييجااز جابهز! يزائت عز
 .دينما يخصوص در کشور عتا  خوددار

 د و از متاجعاه  ييه نماياز خود را از قدل تهيارز مورد نز! يزائت عز
 د.يکن يمشکوک خوددار يهايبه افتاد و صتاف

 ها و امااکن  بتدار در اطتا  حتمافتاد کمه يبتخد يفتاموش نکن
 يهاا تش بنتهيتنلط دارند، از پا يو بازار به زبان فارس يارتيز

د و کااممً  يا ينما يآناان خاوددار   يشانهادها يت پيا ساا يمختلف 
 د.يار باشيهوش

 ژه يا ل تلفن همتاه خود به افتاد ناشنا ، به وياز تيوز! يزائت عز
 د.يکنز يکارت جداً پتهمي  سيا تعويد يهنگام خت

  !ل لپياز قد يليداشتن وساهمتاهدر صورت امکان، از زائت عزيز
 د.يکنزي، پتهيمتيق يايشتاپ، تدلت و هتگونه ا

 روباه  ين باا دشاوار  يام اربعا يا نتتنت در عتا  و ايبه ا يدستتس
خاانواده و دوساتان خاود را قدال از     روست، بهتت است زائاتان  

 ن موضوع آگاه کنند.يحتکت از ا
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 ممکن اسات   يعتا ، گاه يتيت امنيوضع ز! با توجه بهيزائت عز
 ديا کن يموارد ساع  نيدر ا ،ديبشنو تيکننده از جمعاخدار نگتان

 د.يتيبگتان تما  يخانواده با ا يرفع نگتان يبتا

 سالمت و بهداشت

  !يکند تا پاا يمنظم چند روز قدل از سفت، کمک م يروادهيپزائت عزيز 
 د.يعادت کن يطوالن يهايروادهيبه پ شما

 ابات، فشاار خاون و   يل صاتع، د يمزمن از قد يماريکه مدتم به ب يزائتان... 

ن زائاتان،  يا ان قاتار دهناد. ا  يا اً پزشک معاالج خاود را در جت  هنتند، حتم
 خود را به طور کامل همتاه داشته باشند. يسواب  پزشک ينتيبا

 د( يا ت )از ناوع جد ي  واکنن مننژيجهت تزر، زائت عزيز! قدل از سفت
روز قدال از   10د حاداقل  يا واکنان با الزم به ذکات اسات    دکني اقدام

 .ثت باشد  شود تا مؤيختوج از کشور تزر

   از باه  يا   شاده، ن يا تزر تيمنژ واکنن ش از سفت،يسا  پ 2اگت ظت
 .نتي  متدد واکنن نيتزر

 نات نشاده، در هات زماان کاه      يآن م ي  واکنن در زمان اصلياگت تزر
 .  انتام شودينت شد، تزريم

 يوي، ريقلد يهايماريط و بيژه در شتاي  واکنن آنفلوآنزا به ويتزر ،
 يماار يابات، ب يه، ديا کداد و کل  يي، نارسايقلد آسم، سابقه آنفارکتو 

 د است.يسا  مورد تأک 30 يمزمن و افتاد باال

 ياسامم  يهم  احمت جمهاور  ياز سو ييگاه هايجا ت،يدر طو  من 
گاان، خادمات   يه شده که باه صاورت را  يعتا  تعد يتان و جمهوريا

  کنند.يه ميرا به زائتان ارا يو پزشک يبهداشت
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 يساتماخوردگ  يهاا ل قاتص ياز قد يياقمم دارو يداشتن بتخهمتاه ،
 ( سوز شداز عت  يتيجلوگ ي)بتا يت، ضد التهاو پوستيضدحناس

 نيتاميو اي يجلد زونيدروکورتيه کاالندوال، کتم تالک، پودر ليقد از
AD د باشد. يتواند مفيم 

  !يخاود را حاداقل باتا    ياختصاصا  يداروهاا  الزم اسات  زائت عزيز 
متبوط و نظت پزشک معالج همتاه  يهامتاه ننخهمصت  ده روز به ه

  د.يداشته باش

  !و عادم امکاناات کاافي بهداشاتي      تيا با توجه باه کثاتت جمع  زائت عزيز
 و دستکش يکدار مصت  به همتاه داشته باشيد. شود صابونيه ميتوص

  !از  يتيشاگ ين گاام در پ يتات مهم ييشنتن دست به تنها يادمان باشد
 .هاستيماريانواع ب

 د، کمتات  يکنت آسفالت جاده حتکت ياگت از بخش کناره و غز! يزائت عز
 د.يشويم خنته

 از مصات    ييغااا  يهاا تيو حناس يدر صورت داشتن سابقه آلته
 د.شو ياد خودداريه زيادو يستخ شده و حاو يغااها

 يدنيز نوشا يا شاده و ن ساتخ  يليا خيچتو  يليخ ياز مصت  غااها
 د.ستد اجتناو شو يليخ يها

 کنيمزيناآشنا پته يهايو مصت  خوراک ياز پتخورتاي حفظ سممتي ب. 
 : از موقاع خاواو   بتاي پيشگيتي از ستماخوردگي ،  توصيه مي شود

 کمه ، چفيه و يا دستار استفاده شود.

 ها را هام بسوشااند و اگات    انتخاو شود که گوش يمناسب است کمه
ن از آفتااو و ناور   باود در اماان  يدار هم باشد، بهتت است کاه باتا  لده
 د، کاربتد دارد.يشد
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   کيا ا ي يوان شخصياز لبتاي رعايت بهداشت و پيشگيتي از امتا
 د.بار مصت  استفاده شو

  روبااز و   يهاا موجاود در ظات    يهاا از آوزائت عزيز! متاقب باشيد
 کنيد.آلوده استفاده ن

  ادهيا شود، چون پيساعت سفارش مکياستتاحت بعد از غاا به مدت
اد بعد از صت  غاا موجب ضعف دساتگاه گاوارش و ساوء    يز يرو

 شود.يهاضمه م

 يناشا  ين مشکمت تنفنا يو همچن يمارياز انتقا  ب يتيشگيجهت پ 
ز يا و هنگاام علناه و ساتفه ن    آلوده از ماسک استفاده شاود  ياز هوا

 پوشانده شود. ينيدهان و ب

  !در را باار مصات   کيا بعد از صت  غااا، ظاتو     "حتمازائت عزيز 
 دهيد.سلل زباله قتار 

 شتکت کنيم! .مناسب در پياده روي کفشبا 

 د پا و کفش را خشاک نگاه   يزند، پ  بايمتطوو زودتت تاو  م يپا
 ت.داش

 ن يا دن ايا ن نشانه شتوع تاو  پا، قتمزشادن پوسات اسات. باا د    ياول
شتت کفش به يش بيتا از سابزنيد پوست آزرده را چنب  يعممت رو

 د.شو يتيپوست جلوگ

 هم بسوشد. يکند دو جوراو رو يزند، سعياد تاو  ميز يزائت يت پااگ 

 شود، باه عناوان   يکه احنا  تاو  م ييپوست جاها يزدن روچنب
 .کند يرا حفاظت م يپوست دوم، پوست اصل

 د باا  يندا يشود، وليخود پاره مخودبه يتاو  بعد از مدتادتان باشد: ي
  دست، آن را پاره کتد.



  اي هاي رسانهسياست   021 

 آن  يد پوسات را بات رو  يتاو  را پاره کتد، با يوپوست ر يزيچ اگت
يپمااد ضادعفون   يبتگتداند تا از زخم آن ميافظت کند، ساس  کما  

 کتد.   يچيز باندپيتم د و آن را با پارچهيآن مال يکننده بت رو

 معات   در کاه  يصاورت  در مگات  پوشااند،  را تاو  يرو ديهتگز ندا 

  شد.با کفش مثل يزيچ با شيسا

  لداا   پيشگيتي از عت  سوز شادن بادن ، پوشايدن    يکي از راه هاي

 نخي است.ت مناسب، گشاد و يز

 د، يناک اکناا  يبا پماد ز يسوزدل از حتکت، موضع در معت  عت ق

  ا پماد کاالندوال استفاده شود.يا از پودر بچه يچتو، 

 پوست را از  يهتگز ميل سوزش با صابون شنته نشود، چتا که چتب

 کند.يد مين بتده و مشکل را تشديب

 زائتان دچاار   يهوا در طو  روز، ممکن است بتخ يبا توجه به گتما

 شوند. يگتمازدگ

 بادن از عمئام    ي، عدم تعاد ، ستدرد، تهوع و بااال باودن دماا   يتيگ

 است.   يگتمازدگ

 خناک رسااند و    يعاً خاود را باه جاا   يد ستيبا يدرصورت گتمازدگ

ن متکاز  يلا باه او  يحاال يبا  شدتد و در صورت يعات خنک نوشيما

 متاجعه کتد. يدرمان -يبهداشت

 ن است.ياربع ياده رويدر پ يمارين بيع تتيوبا و آنفلونزا و وبا شا يماريب 

 موارد باعث  يدر بتخ کهاست  يحاد اسهال يماريب يا ا لتور، نوعي وبا

که درماان نشاود،    يگتدد  در صورتيع آو بدن مياز دست رفتن ست

  شود.يتگ مباعث شوک و ستانتام منتت به م
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  ا جاباه يا  ماريم دست با مدفوع و استفتا  فتد بيتما  منتقوبا از راه
 يمار مداتم باه وباا خوردن آو و غااا    يل و لوازم آلوده بيوسا ييجا

 يوشاو وه که با آو آلوده شنته شده شنتيم و يآلوده خوردن سدز
 يهاا الوده اساتيمام و شانا در آو   يهاا لدا  و ظتو  غااا در آو 

 شود. ينتقل مم آلوده

 ه يتصاف  يکشتفاده از آو لولهاز وبا عدارت است از : اس يتيشگيراه پ
کاه از ساممت    يسس  ستدکتدن آب و جوشاندن تمام مواقع  شده در
هاا باا آو و صاابون،    ح دسات يصي و  ينت شنتن دقين نانيآن اطم
ن قدال از غااا   يهمچنا  و يو خاوراک  ييزدن به مواد غاادست قدل از

ها با آو و صابون قدال  د از رفتن به توالت شنتن دستخوردن و بع
ا يا   کهناه  يبعاد از تعاو   تدادن به کودک ويش ايه و دادن غاا ياز ته
مشاکوک در امااکن و    يهاا دن آويزکتدن کودک اجتناو از آشاميتم

گات  يد و وهيا م، آويياز مصات  موادغااا   ي خودداريعموم يفضاها
 .يتت بهداشيغ يهايدنيو نوش يمواد خوراک

 يما  تيه را درگي، گلو و رينياست که ب يتوسيک عفونت وي آنفلونزا
 .دارد يدتتيم شديمتفاوت است و عم يآنفلوآنزا با ستماخوردگ کند.

 يبا  ،يشامل تاب، دردبادن، ساتدرد، خناتگ     آنفلونزا  يماريعمئم ب
 ست.ا زخم در گلو ي ي، ستفه خشک، احنا  خشکيياشتها

 فاصله از فاتد مداتم باه     شنتن مکتر دستان از آنفلونزا:  يتيشگيراه پ
 .يماريگتان در صورت ابتم به بياز د يآنفلوآنزا دور

 يدهاان هنگاام علناه و ساتفه باتا      يجلاو  يگتفتن دستما  کاغا 
  .تو  در فضايآلوده به و يهااز پخش قلته يتيجلوگ


