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  درآمد

که دلدااد  امدا   ان مؤمنان عالم و همه آنانیاست م ینه مؤمن، اسم رمزاز پنج نشا یکین یارت اربعیز
و  تیدارت از ابتاا مورد سداار  اهدب بین زیهستنا. با آنکه ا نی، حضرت اباعباالله الحسیآزادگ
ت حضدرت حدو و یداسدت کده بدا عنا یانا، چندا سدال ا داشتهیبرجسته بود و بر آن اهتما  و تأک یعلما

ب شدا  یو نمداد وحدات مسدلمانان و آزدگدان جهدان تبدا یجهان یبه حرکت ت حضرت حجتیریما
تدر و  به مراتب باشکو  یا نا ی، آیتیم اسال  اهب بین مانور عظیاست؛ روشن است که با گستر  هر ساله ا

 تر خواها داشت.  قارتمنا
ن شدا یا رسدانه یهدا اسدتیکه مطلوب و همسو بدا س یاادیمختلف در مواجهه با رو یها رسانه

شدان داشدته باشدنا، معمدو  سده ندو   یتیحداکم یاز طرف نهادها یتیت و ممنوعیا محاودینباشا 
 کرد دارنا: یرو

 ؛یا  ااد و عا  پوشش رسانهیتوجه نااشتن به رو یبه معنا یکوت خبریالف( با
و  یمانندا بزرگد ،خاص آن رخااد یها یژگیکه از و یا ااد به گونهیف خبر رویب و تخایب( تقل 

 دهنا؛   یپوشش مآن را  ،سپسکاهنا یمآن  یگذاراثر
 خاص آن واقعه است. یها  یژگیر وییتغ یااد به معنایف رویج( تحر

وانمود کردندا کده  یها راهبرد نخست را انتخاب کرد  و طور رسانه ین، برخیدربار  مراسم اربع 
ز یدجهدان ن یخبدر یهدا  انهن رسدیر ذر  بدیدا که اتااقا زیاز دن یا در گوشه ین اجتما  بزرگیا چنیگو

 و بدارندا یگ یا  مدیدرا نادن اجتما  یا یگر از عظمت و بزرگید یب نشا  است. برخیباشا، تشک یم
گدر از ید یا رخ ندااد  اسدت. دسدته یاتادا  مهمد ایگو نا کهینما یوانمود م یپوشش طور نیکمتر

 یو تال  برا یا   و جاد  یابانیخ ییزورآزما ین را نوعیااد، تجمع زائران اربعیف رویها با تحر رسانه
 کننا.  یر میتاس یدامن زدن به جنگ مذهب
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 یمتاداوت یمختلدف از راهبردهدا یزمدان یها ها در باز  از رسانه یاست که برخ ادآوریی ز  به 
، بعدا کده متوجده اندا د کرکوت یمراسم را با یبرگزارمشخص،  یمثال تا زمان یبراانا.  استااد  کرد 

سازد و هم  یبه آن، هم اعتماد مخاطب را مخاو  م نپرداختنو  دارد یارز  خبرااد یرو ،شونا  یم
 یبنا و با پوشش قاب دهنا یمر راهبر ییتغبازبماننا،  یبا رقبا در پوشش خبررقابت  ممکن است از

 .پردازنا یمااد یبه بازتاب هافمنا رو یساز شا  و چارچوب
اه اصحاب و فعا ن ی؛ وظدارد یاریبس یخبر یها رز که ا یاادین رویبا چن ییاروینو  رون یا

ا و لزو  کار گسترد  کن یتر م نیسنگاز قبب را  تیت و محبت اهب بیان و یهمسو با جر یا   رسانه
 سازد. یط مبرهن مین شرایخروج از ا یبرا را یا  رسانه

اها یدبااز  یا  موعه، مجیا رسانه یاجمال یها استیبر کارکردها و س ین سنا، پس از مروریدر ا
ران یکشدور، مدا یا گذاران رسدانه اسدتیرسانه از جملده س یاستااد  اهال یبرا یا رسانه یها ایو نبا

ا ین تولیچن هم یر رسمیو غ یمجاز یها و صاحبان رسانه یرسم یها یران خبرگزاری، مایرسانه مل
مسدتنا سدازان و ...  عکاسدان، راستاران،یران، وی، سر دبشامب خبرنگاران یا رسانه یکنناگان محتوا

 .ه شا  استیته
 م کرد:یتوان به سه بخش تقس یها و فعا ن حوز  رسانه را م ن مبنا، رسانهیبر ا

 یران ارشا رسانه ملیاستگذاران و مایس .1

 کشور  یرسم یها یو خبرگزار اعم از مطبوعات ها رسانه یصاحبان و اهال .2

  یر رسمیغ و یمجاز یها رسانه یصاحبان و اهال .3

از  یدر بعضدب آن، یدو ذکدر د  یا است رسانهیان سین گزار  تال  شا  است عالو  بر بیدر ا
 ح گردد.یز تشری، تبعات آن نیا از عملکرد رسانه یا منایمثبت  ک مثالیان یضمن بموارد 

شا  است تا مورد استااد  اصحاب رسانه  ینو معرف یز، در موضع مثال، طرحیموارد ن یدر برخ
 رد. یقرار گ

 ن کشوریاربع یستاد مرکز ی، آموزشیته فرهنگیکم
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 1ینین حسیها در پوشش مراسم اربعرسانه ینقش کارکرد یبررس

 مقدمه

، یروندو د یفدرد یافزا تیداست که عالو  بدر ابعداد معنو یمذهب یها از آن دسته مناسبت نیاربع
را کده تعامدب و  یاسالم مین اجتما  عظیر را رقم زد  است. اگر اینظ یب یج و حرکت اجتماعیبس ینوع
 یها تیم با ظرفیکنت یریمام و آن را یریک فرصت در نظر بگیز در آن نهاته است، ین یقیعم ییگرا هم

 رعت و عمو ببخشا. را در جهان س یعیو ش یتوانا تحقو اهااف بلنا اسالم یاا و پنهان خود، میپ
، مهم و یاسیو س ی، فرهنگی، اجتماعینیااد بزرگ دین رویها در ا نقش رسانه یرو، بررس نیاز ا

 ی، فرهنگیاجتماع یها حرکت یزیر یگذار در پاثراز عوامب  یکی ها دار است؛ چراکه رسانه تیاولو
ااد یدن رویداز ا یمعندو یاربدرد ا با همه توان و بضاعت خدود در بهر یها با هستنا. رسانه یاسیو س

 و محقو کننا. یریگیان پیعیشو  ن مسلمانانیژ  در بیو را در جهان،  به یمذهب یمهم، اهااف متعال
 ا بتواننا:یها با م که رسانهیابی یها درم رسانه یبه کارکردها یعلم یبا نگاه

گاه1 )معتمدا ندژاد،  (ی)کدارکرد آموزشد؛ اندش دهیموضو  افزادربار  و دانش مخاطبان را  ی. آ
1333 :13) 
گداه ؛اندبپرداز ها ا یدپان یبد یمعلدولو  و رابطه علدت یب عل  ی. به تحل2 ( یبخشد ی)کدارکرد آ

 (11: 1333 )دادگران،
و تحدت  ودشد  سپرد  یز و درشت به فراموشیکنار همه مسائب ر موردنظر درا موضو  ن. نگذار3

 (یساز برجستهکارکرد ) رد؛یگقرار  یفرع یها انیر جریتأث
، ین اردسدتانالی( )سدبیدیزدا بحران)کدارکرد ؛ اندت بحدران بپردازیریبه ماا  یچیط پیدر شرا. 4

1333: 43) 
                                                      

 ید خبازی.مج1
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( )مددک یرسددان اطال )کددارکرد  ؛اندددربددار  موضددو  و جوانددب آن بپرداز یرسددان اطال . بدده 3
 (171: 1333ب،یکوئ

 (ینظدارت اجتمداع) بپردازندا؛ط یمحد یبان ا یدبده دمدرتبط بدا موضدو   یها تیفعالدربار  . 1
 (33)همان:

در  یاجتمداع ی)نقدش همبسدتگ ط هماهندگ و همدال کنندا؛یواکنش به مح یا. جامعه را بر7
 (33 همان:ط( )یواکنش به مح

( یری)کدارکرد فرهندگ پدذ. انکنا یب و تشایرا تسه یریپذ فرهنگنا یفرآتحقو اهااف  یبرا. 3
 (203: 1333؛ یری)دهش

است کده در رفتدار  ییها ها آن رات مانظر رسانهیین تغیتر ن و موفویتر که مهم نیگر اینکته مهم د
شه و احسدا  آن فدرد یر در اناییدها که تغ یرا نشان میمشاها  مستمر باشا؛ ز مخاطبان قابب ینیع

 ین سدؤال مهمدیدا بنا اسدت.یباان پا یرونیبه آن اعتقاد دارد که در رفتار ب یا شا  و به انااز  نهینهاد
 یافراد توسعه دهنا. پاسخ قطعد یرات را به حوز  رفتار دائمییتواننا تغ یمچه وقت ها  است که رسانه

 یرفتارهاهمه  یمبنا ،یحوز  روانشناس نظران صاحببه اعتقاد  است.شناخت  یارتقا پرسشن یبه ا
در آن حدوز   یار خاصدتداست که بده رف یا  مسئلها یک موضو  یشناخت و نگر  انسان به  ،یانسان
 .شود یم منجر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر در داندش و ییدجداد تغیا یر رفتدار انسدانیین نو  تغیتر آسان اینیب یمز ین با که در نمودار  چنان
 (133: 1332معرفت او است. )بالنچارد، 

 ادیز 

 

 یرفتار جمع 

 
 یرفتار جمع 

 یرفتار فرد 

 
 یرفتار فرد 

 نگرش 

 
 نگرش 

 دانش

 

 یدشوار 

 

 کم

 

 ادیز 

 زمان
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ک یبا  یرفتار یا عا  همراهی یها در همراه شیشود، نقش گرا یز مشاها  مین با که در نمودار  چنان
 یجاد باور و اعتقاد قلبدیا خواها آما. این مهم در پرتو معرفت و دانش پایاست و اار مهم یز بسیموضو  ن

است کده در حدوز   یبر دانش و معرفت یشود؛ گرچه مبتن یف میشتر در حوز  احسا  و عواطف تعریکه ب
 ر رفتار است.ییا تغی رفتار یریگ شکب یرد، شرط  ز  برایگ یذهن و عقب انسان شکب م

 یا از مجرایبا ،نیتحقو معرفت حاصب از اربع جهتموردنظر در  یجاد رفتارهایا یها برا رسانه
که  یا شناخت و معرفت کسانیبا ناچار بهن یبنابرا دانش و نگر  افراد و جامعه عبور کننا. ،شناخت

بده  یاز طرفد دهندا؛قدرار  مدورد توجدهو یدو البته عم سرعت را به  کننا یم ینیآفر نقش حوز ن یدر ا
ا جامعه یاز افراد  یات رفتارد تا انتظارشو توجهز یش و نگر  مثبت به موضو  نیجاد گرایا یاه نهیزم
 ن موضو  مهم خواها بود.یها در ا ها و قارت عمب آن نجاست که نقش رسانهیا د.گردورد  برآ

 ر باشا:ینه زیتوانا چنا گز یم نیها در موضو  اربع رسانه یکرد کلین رویبنابرا
جده یو در نت نین، عاشورا، امدا  حسدیمعارف اربع دربار ش و معرفت مخاطبان دان ی. ارتقا1

 ؛اسال  ناب
 ؛ااریو پا یبه شناخت و معرفت عقالن ینیو شور حس نیاربع یان عاطایب جری. تبا2
 ؛یدر رونا معمول زناگ نیو معارف اربعی. توسعه و تعم3
گاهیرسان اطال . 4  ها. اقاامات و برنامه یا غ رسانهیو تبل یبخش ی، آموز ، آ

 ها استیساصول و . 1

بده  یابیتدا دسدت م شدونایترسد ییها اسدتیسه اصدول و کاست  یان به اهااف ضروریرس یبرا
ان یک مجموعه در را  رسدیحاکم بر  یها اصول و ارز  یتر کرد  و از طرف ویتر و دق اهااف را آسان

 ک هاف خاص فرامو  نشونا.یبه 
کنا  یمن ییرا تع ها تیفعالب واست که چارچ ییاهایو نبا اهایباه از ، آن دستها استیساصول و 

 .دها یکاهش مهاف ان به یرس یرا برات یلاز فعا یناش یها بیآسو 
حداکم  یا رسدانه یهدا تیفعالبر  ییها چارچوب ،ضرورت داردن یپرداختن به موضو  اربع یبرا

 یاز طرفد ؛همدرا  باشدا یکمتدر یها بیسدآبا و شتر یبه اهااف با سرعت و دقت ب یابیتا دست باشا
 سدنا ینوبده نظدر  ابا.یش یب ناوذ آن افزایا  و ضریرسانه به حااکثر ممکن رس یها ا یپ یماناگار

 ا خواها بود:یر مایز یها استیسحاظ اصول و  یتال  برا
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  ییمحتوا یهماهنگ و یا رسانه شیآرا جادیا .1-1

امان مناسب مندابع یو چ یا ب جبهه رسانهین ترکیبهتر و استقرار یطراح»را  یا ش رسانهیاگر آرا
گدران، یو د یعسدکر یم )علدیبداان« هدا تیبه اهدااف و مأمور یحااکثر یابیدست یها برا در رسانه

ژ  در ابعداد یو بده یجمعد یها به اهااف کالن در حرکت یابیدست یم که برایریا بپذی( با32: 1314
ه بدر یدتک اکده بتواندا بد یشدیآرا ؛میشا  هسدت یزیر و و برنامهیدق یا ش رسانهیازمنا آراین یالملل نیب

جاد کرد  و به آن وسدعت و عمدو بخشدا. یرا ا یا رسانه یساز انیا ، جریپ ییافزا اهااف واحا و هم
ازمنا ین ،همسو یها در رسانه یا ش رسانهیو آرا یساز انین جریبه ا ،یب راهبردین به د یاربع مراسم
 ین نوشته در پدیسازوکار و الزامات خاص خود را دارد که ا یا ش رسانهین آرایان به ایاما رس است؛

 ا باان پرداخت.یگر باید یست و در مجالین آن نییتب

 و مخاطب تناسب محتوا، قالب .2-1
ط یدر شدرا یا رسدانه یهدا ا یم پیدر تنظد یا  و مخاطب را سه رکن اساسدیاگر محتوا، ساختار پ

 یم، بررسیریدر نظر بگ یالزامات ،ن مثلثیک از اضال  ایهر  یبرا یاز طرفم و یباان یا  امروزیچیپ
 خواها بود. یاتیها مهم و ح ا  در رسانهیم پیتنظ درن سه ضلع ین ایرابطه ب

 
ن تناسدب و یشدتریافتن بیدا ، یت پیریما دامنهها در  ن تأمالت رسانهیتر از مشکب یکیرسا  یبه نظر م

سدپس  ،ایا  درآیک پیصورت  ن معنا که ماهو  ابتاا بهیبا ا  است؛یمخاطب پ ن محتوا، فر  ویب یخوان هم
و قالدب  کده محتدوا بدا فدر  یا گونده ساخته شود؛ به یدر قالب و فر  خاص ،تناسب مخاطبان آن ا  بهین پیا

برخدوردار باشدنا؛  یو توازن ارتباط ز از تناسبیا  نیرنا  پیمخاطب و گ یخوان باشا و در نسبت سنج هم
 جاد کننا.یدلخوا  را در حوز  دانش، نگر ، عواطف و رفتار فرد ا یهاریتأث یعنی
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ا  بر داندش، یپ یاثرگذارتا رد یقرار گ موردتوجها ین قاعا  بایا زین ها ن در رسانهیاربعدر موضو  
 درا  یدا پیدران حوز  تولیتاکر و تأمب ما رو، نی. از انگر  و رفتار مخاطبان به حااکثر ممکن برسا

 یبدرا مورد نظدرا قالب یآ ؟ستیا  چیدر پ مورد نظرماهو   که نیاو مستمر باشا.  یا جایبابار   نیا
متناسب با مخاطب برنامده و  ،ن دویا اساسا  ا یآ که نیاا ی ؟ ز  را دارد یهمخوان وا  تناسب یانتقال پ

 باشا. ها رسانهب ا دغاغه اصحایمهم، با نیا بار گر دریسؤال د ها د ر؟ و یا خی ناا  هستیپ
 سدببک، یدت خاص هر یرسالت و مأمور ها، تیمز، ها تیمحاود، ها یژگیوو  ها رسانه شمار

در  زین تمدایدز باشنا. توجده بده ایگر متمایکای)در حالت مطلوب( از  ها آنکه مخاطبان  است شا 
ا  و یدپک یدا یداسدت اسدت. تولیا سین اصب یت به ایاز عنا یبخش مهم ،یا محلی یمل یها رسانه

اد است، به دور یار زیها بس که تااوت یمخاطبان متنو ، در حالت یمتعاد، برا یها رسانهپخش آن از 
 ها است. ا  در رسانهیت پیریو ما یاز اصول مهناس

 جانبه همهق و یدق یو طراح یزیر برنامهبر  دیتأک. 3-1

و اهدااف آن  نی  حسدمجمو  نهضت امدا ن و درین اربعییغ و تبیکه شناخت، تبل نیجاا از ا
 و آنیدغ و تعمین، تبلییتب یبرا یزیر و برنامهت یریضرورت ما بلنامات و البته مستمر است، یهاف

 است: تصور قاببسطح  دودر  یزیر برنامهست. یا  نیپوش یکسبر 
 نیدا یمتدول یها دسدتگا  سدطح نیبدا تر در ایدبا کده ینهاد فرا ای یفرامل کالن یزیر برنامه. 1

 ایدبا یغدیتبل و یفرهنگد یعضدو عنوان بده زیدن ها رسدانه صدورت نیدا در که ردیپذ ورتص موضو 
 .باشنا کالن یزیر برنامه از سطح نیا در شا  نییتع یراهبردها و ها استیس ها، برنامه برنا  شیپ

رد. یدصورت گ یا رسانه یها سازمانا در یبان یاربعشبرد اهااف یپ یبرا یا رسانه یزیر برنامه. 2
ا یددن بایخددود در رابطده بدا تحقدو اربعد یها ت و دغاغدهیدتناسدب مأمور به یا رسدانه یها نسدازما
 داشته باشنا. یو طراح یزیر برنامه

را  یخدرد و کالند یهدا تیمأمورف و یتکالها،  ، رسانهیزیر برنامهگانه دودر هر سطح از سطوح 
ک تر مهماز همه  ؛ا داشتنخواه شا   سببکه  یتاآفاز  یکی. تاس یزیر برنامهاصرار بر اصب  و ایتأ

ن اسدت یدا ،خود نرسنا یبه اهااف واقع یا جهانی یا ، منطقهیمهم در سطح مل یها تیفعال یگاه
 شود: ین موضو  باعث میکه ا انا بهر  یو نظارت مستمر و مؤثر بکالن  زیر برنامهاز هسته که 

 رد؛یها شکب نگ آن یبرا یالف د برنامه ماون و جامع
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 توانمنا وجود نااشته باشا؛ یها ت دستگا یفعال یبرا یا ز یا  انگیحرک ب د موتور م
 ا؛یایپراکنا  به وجود ن یها تیفعال یبرا یا کننا  ستم هماهنگیپ د س

 نااشته باشنا؛ یکرد  و اثر یگر را خنثیکایا یبود   یپراکنا  مواز یها تیت د فعال
 شونا؛ها وجود نااشته و متوقف  تیدر فعال یث د استمرار

 ج د و ...
امکاندات و  یده سدازمانو  یزیر برنامدهمسئول را بده  ینهادها ،در سطح کالنا یباهم ها  رسانه

در موضدوعات مهدم و در تحقو اهدااف  یماون برا یا برنامها و هم خود نو کنیتشو یانسان یروین
 ا.نینما ینیب شین پیتحقو اهااف اربع ینجا برایا

 دات یام در تولیساختار پ بر تنوع قالب و دیتأک .4-1

ت اسدت. هندر یجدذابآور و فاقدا  مدالل ،ک فرمت و قالبیدر  یا رسانه یها ا یپم یمستقپخش 
مختلدف اسدت.  یهدا انیمتعداد و بدا ب یهدا ا  در فرمتیدا پیک ماهو  ین یها در تاو رسانه یاصل

 واها بود.رگذار خمخاطب تکرار شود، اث یمختلف برا یها ن ماهو  در شکبیکه ا یهنگام
ا  در یدت ارائده پید، ظرفیبیا ترکی یااری، شنیبصر یها تیرسانه با استااد  از جذاب ین، برخیگذشته از ا

 ساد  اجتناب کننا. یها  ا یا پیو از تول شود ها توجه نشان داد  تین ظرفیا به ایمتعاد را دارنا که با یها قالب

 ام(یپ یمحتوادر  گان هر حوزه )دقت نخب لهیوس بهق مباحث یطرح کارشناسانه و عم .5-1

ها در مخاطبدان  کده رسدانه نیا یاسدت. بدراعنصر اسدتناد  ،گریکایها با  ن تااوت رسانهیتر مهم
ن یدا یبرا ؛نایا  را به مستنا مطمئن منضم نماین را  آن است که پیزنا، بهترینان برانگیاعتماد و اطم

متخصصدان و توسدط ا یبان یدر موضو  اربعا  یپ یا محتوایتول. وجود دارد یمتعاد یها منظور را 
ن حدوز  و در یدشمناان ایشناسان و انا اسال  رد. در محتوا استااد  ازیرشته صورت گ کارشناسان هر

 .خواها بودمؤثر یا و رسانه یه بر نظر کارشناسان هنریز تکیموضو  قالب و ساختار ن

 نیاربع وعموض به پرداختن در ،صرف ییگرا احساس از زیپره .6-1

 آن بلنامدات یهداریتأث سبب بخشا و یرا دوا  و استمرار م ینید یها آنچه پرداختن به مناسبت
 و راسخ است. یب آن به باور و شناخت عقالنیو تبا یحرکت  در بستر عاطا ،دشو یم
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جداد یگونه کده زود ا ا، هماننب نشویتبا یاگر به شناخت عقالن یو احساس یعاطا یها کیتحر
 یفرهنگد یها اسدتین، امسال با توجه به سیبنابرا ب شود.یممکن است زود هم دچار آس ،انشو یم

ک یین که ُبعا معرفت افزایاربع ن یدا بر اسا  ایز باین یا رسانه یها تیا است، فعالیمورد توجه و تأ
 ابا.یگرفته و تااو   است شکبیس

 ن یستاد اربع یها  برنامهو  ها استیسکامل با  یهماهنگ .7-1

ن اسدت. از یاربعد یهدا تیر دربدار  فعالیدگ مین نهاد تصدمیبا تر ،نیمراسم اربع یستاد برگزار
کننا  تا  یزین چارچوب برنامه ریا در ایبا ،ن مراسمیا ییان اجرایها و هم همه متول رو، هم رسانه نیا

 رد.یصورت گ یشتریب یها ییافزا ها و هم یهماهنگ

  در امور رفاهی و خدماتی اجتناب از متوقع سازی زائران. 8-1

   ز نماینا.یاست رسانه ها از افزایش انتظار زائران نسبت به امور اجرایی، خاماتی و رفاهی پرهضروری 

 یا رسانه یها تیفعالدر  یرانیر ای. توجه به مخاطبان غ9-1 

آن را در  ا و اهداافببخشدن یالمللد نیابعداد ب ،یندیر دینظ یااد بین رویا بتواننا به ایها با رسانه
ب غالدت سدب ایدن نبایبده موضدو  اربعد یگا  داخلن ژ  جهان اسال  توسعه دهنا.یو سطح جهان به

 مرزها دارنا. یدر فراسوت یشود که  امکان فعال ییها رسانه

  یاجتماع یها شبکهو  یمجاز یبر فضا دیتأک. 11-1

ن یاربعد یا سدتاد رسدانه ،یاجتماع یها ژ  شبکهیو به یاجتماع یها ب ناوذ رسانهیش ضریبا افزا
بده خدامت  ،نیاربعد مراسماهااف  ان بهیرس یبراگذار و ارزان را اثرت گسترد  ین ظرفیا بتوانا ایبا

 از است.یش نیپ یها ش از سالین حوز  بیرد. توجه به ایبگ

   آن یا رسانه یراهبردها و راهکارهان، یاربع یکارکردها. 2

 ،ااتیدر برابر تها یخارج یها و فرصت یتوان داخل هماهنگ   یریرگکا انا: هنر به ف راهبرد گاتهیدر تعر
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اسدت کده  یا بالقو  یها تیفعال ،ت مطلوب. هاف راهبردهایبه وضع انیو رس ت موجودیاز وضع گذر یبرا
است که بدا آن اهدااف  ییسازمان و سازوکارها ماتیاز تصم یادیزان زیو م یران عالیما یها میمستلز  تصم
 (3: 1313، یکنا. )توکل یاا میت پینیبلنامات ع

ن نوشدتار  ز  یددر ا هدا آن یبررسدکه ز از راهبرد صورت گرفته است ین یگریف متعاد دیتعار 
و  در حوز  اهدااف یتیریما یها تیاز فعال یا ،  مجموعههان نوشته از راهبردیا، اما برداشت ایآ ینم
ف یتکالناظر به ن نوشته یدر او البته سازد  یمهمه اجزا را متأثر  یعیصورت طب است که به  کردهایرو

 ن شرح است:یها به ا تین فعالیا یاه یژگین ویتر ف مهمین تعریبا ا است.ن یاربعحوز  ها در  رسانه
 ها مطرح است. ا در آنیانا. بحث فرصت و تها رمعمولیغو  یاول د ناظر به مسائب چالش

 دهنا. یر خود قرار میرا تحت تأث کالن و جامع بود  و همه سازمان ینوع دو  د به
 بر هستنا. سو  د بلنامات و زمان

 دارد. یینقش بسزا ها آنط در یچهار  د مح
 انا. نهیپنجم د پرهز

 نیتدر مهما ید، باها رسدانهانه در حدوز  یات کارکردگرایو بر اسا  نظر ها یژگیوف و ین تعریبا ا
 کرد: یر طراحیارد زبر اسا  مو ها رسانهن را در یتحقو اربع یراهبردها

 هیچندال و ریفراگ جامع، یرسان اطالع اول: راهبرد

ر در حوز  باورداشت و ییجاد تغیر کردن آن و ایها به دنبال فراگ که رسانه یمسائل یتوجه به اطال  رسان 
ت ازمنا درک تحدو ین نیاست. موضو  اربع یار مهمیا  بسیکننا،  پا یج میها  ترو شه و رفتار انسانیانا
 صورت گسترد  است تا بتوانا چنا اتاا  مهم را در مخاطبان سامان دها: به یطیمح

 جاد کنا؛یا نسبت به موضو  ایو و امیدر مخاطبان تحرک، تشود 
 آماد  کنا تا واکنش  ز  را داشته باشنا؛ یطیمح یرهایآنان را نسبت به متغد 
 اسنا؛کمک کنا تا مخاطبان موانع و عوامب تحقو هاف را بشند 
شدرفت اهدااف در موضدو  مدوردنظر یه اجزا و عناصر فعال جامعه نسبت بده پیمخاطبان از بقد 

 ابنا؛یاطال  
گاه ،ر تحقو هافیخود در مس یها دربار  خطا و انحرافد   ابنا؛ی یآ
 شبرد هاف خاص دامن زننا؛یپ ین مخاطبان برایجاد حس رقابت در بیبه اد 
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 رت دهنا.ها صو تیبر فعال ینظارت همگاند 
ب یرگذار تبایانات تأثینه و بهنگا  به جریبه یها یرسان با اطال  یبزرگ اجتماع یها انیجر یاز طرف

توانندا بدا  یها مد ز رسدانهین نیاربع مراسمکننا. در  یاا میر مضاعف پیو نظم و تأث یشونا و هارمون یم
، یمتدول یها نهادهدا و سدازمان یماهنگشتر زائران، هیجانبه و منظم به رفا  ب ر و همهیفراگ یرسان اطال 

ا بدا یدها با ن رو، رسدانهیدکمک کننا. از ا مراسمن یجه عظمت و شکو  ایشتر زائران و درنتیب یبهر  منا
 ر را محقو کننا:یز یاقاامات و راهکارها« هیر و چنا یجامع، فراگ یرسان اطال »اتخاذ راهبرد 

 نیاربع مراسمش از یپ ـالف 

 ارت و مناسک زائریدر سار و ز مؤثرمات یتصمربار  همه د یرسان اطال د 

 زائران دغاغه یبراحت و  یسار معنو یاقاامات در حال انجا  برا دربار  یرسان اطال د 
 زائران یراحت یبرا  شه شا یانا ااتیو تمه در نظر گرفته شا  التیدربار  تسه یرسان اطال د 
 نیاربع مراسممستحبات  گریده و یو ادع اعمال دربار  یرسان اطال د 
، بهااشدت و یتدی، امنی، اجتمداعی، اقتصدادیاسدی)س یطدیمح طیشدرا دربدار  یرسان اطال د 

 و ...( یجو  سالمت، 
 شتریب یمعنو یمنا بهر  یبرا اماکن و مشاها مشرفه گرید دربار  یرسان اطال د 
 ر، مقصا و ملزومات آنیسار، مس دربار  یرسان اطال د 
 قبب یها سالسار در  نشا  ینیب شیپمسائب  دربار  یرسان اطال د 
 یریشگیپ منظور بهقبب  یها سالدر  نیو مسائب اربع ها چالش دربار  یرسان اطال د 

 ن ستادیبا ا ها دستگا همه نهادها و  ین و هماهنگیگا  ستاد اربعین جاییتبد 

 نیاربع مراسمن یح ـب 

 زائران یبازتاب شور و شو  عاطاد 

 حضور زائران یگستردگبازتاب د 
 بازتاب تنو  حضور زائراند 
 ها یعراقسته یشا یزبانیبازتاب مد 
 نیدر مراسم اربع رمسلمانیغو  یعیر شیغ کنناگان شرکت یا رسانهبازتاب د 
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 یمراجدع کشدورها وو دانشدمناان، علمدا  نظران صداحببازتاب حضور و شدرکت متاکدران، د 
 ن مراسمیمختلف در ا

 نیمختلف در مراسم اربع یکشورها یاسیس مسئو نکارگزاران و حضور  یا رسانه بازتابد 
 مخاطبان  یبرا نیاربع مراسمع در یوقا یپوشش خبرد 
 یها اسدتیسبدا حادظ  نشدا  ینیب شیپحدوادث و مسدائب  دربار  موقع بهو و یدق یرسان اطال د 
 نازائر یبرا یابالغ

 نیاربع مراسم از جامانا بازتاب واکنش افراد د 
 ن ستادیبا ا ها دستگا همه نهادها و  ین و هماهنگیگا  ستاد اربعین جاییتبد 

 نیاربع مراسمپ ـ پس از 

 نیاربع مراسم اتیت و کیکم دربار  یرسان اطال د 

 نیمراسم اربع دربار جهان  یها رسانه اظهارنظر بازتابد 
 دربدار مختلدف  یکشدورها یو فرهنگ ی، علمیاسی، سیمذهب یها تیشخص بازتاب سخناند 

 نیمراسم اربع
 نیاربع مراسمان یدر جر یتحو ت فرد دربار  یرسان اطال د 
 (معانا)همسو و  جهان یها رسانهدر ن یانعکا  اربع نحو  دربار  یرسان اطال د 
 یها دسدتگا توسدط  شدا  انجا  یهدا تیفعالو  ها برنامدهت یدایک حجم و دربار  یرسان اطال د 

 نینه مراسم اربعیبه یبرگزار یبرا ربط یذ
 ن ستادیبا ا ها دستگا همه نهادها و  ین و هماهنگیگا  ستاد اربعین جاییتبد 

 (معرفت و تعقل به نیاربع یعاطف انیجر لیتبد) یبخش یآگاهکارکرد راهبرد دوم: 

گاه گدا  و یخبدر یها ا یدپا یعل بیتحل و ریتاس یبخش یآ  علدب نیدا از مخاطبدان سداختن آ
آن اسددت کدده رسددانه در  یرسددان اطال  ردکارکدد بددا آن تادداوت واسددت ( 11 :1333 ،یسدداروخان)

گاه  یا  بدرایدک پایدها و عوامدب  ندهیب، زمید، به دنبال کشدف د یرسان عالو  بر اطال  یبخش یآ
 مخاطبان است.

کنا شدناخت و معرفدت   یتر م ویآن را در مخاطبان عم یمعنو یها ن و بهر یاربع یاثرگذارآنچه 
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بدا  یا رسدانه یهدا تیا فعالیدبارو،  نیاست. از اااد ین رویبه ا یعقلباور و اعتقاد  جادیدربار  آن و ا
ا یدپا یو اجتمداع یجاد نگر  و معرفت و شناخت توأ  باشا تا بتوانا تحو ت فردیا یکردهایرو

 یاان عاطیب جریتبا» راهبرد وصف، نیا باا. یاتر نمایتر و پا وین مراسم بزرگ را عمیه ایآما  در سا
نسبت به برنامده  ردکارک نیا تحقو درها را  رسانه توانا یم «یو معرفت درون ین به شناخت عقلیاربع

 :آورد یرو ریز یها تیفعال به توانا یم راهبرد نیا بر هیکت با رسانه. دها یارین یجامع اربع

 نیاربع مراسمش از یالف ـ پ

 نین و بزرگان دیمعصوم ر یات و سیت آن در رواین و اهمیب فلساه اربعیتحلد 

 نیاربع مراسمدر  یتا شناخت عقالن یشور عاطا یبررسضرورت د 
همه مخاطبدان  یبرا یعیش مراسمن در یارت اربعیز گا یت و جای، اهمماهو  یبررسب و یتحلد 

 مسئلهش شناخت یافزا باهاف
جهدان  منطقده و یو فرهنگد ی، اجتمداعیاسدیط سین در شرایگا  مهم اربعین جاییتبضرورت د 
 اسال 
 و معرفت و شناخت زائرانیجهت تعم یفرهنگ یها دستگا ک از یهر  یبرا ییراهکارها یبررسد 

 نیاربع مراسمدر 
 مؤمنانمان یو باور و این و تعمیاربع مراسمشرکت در  ب رابطهیو تحل یبررسد 
ن و یاربعد مراسدمشدرکت در  یفراهم کردن آن بدرا ضرورتو  ین مقامات معنوییو تب یبررسد 

 نیسارت اما  حیز
نهضدت امدا   ن و پاسااشدتیارت، اربعدیدمثب ز یمیو مااه یت ماارین و یرابطه ب یبررسد 

 نیحس
 نیاربع مراسمزائر در سار و بر مستحبات  ت واجباتیاولو نییتبد 

 عییخ تشین در طول تاریاربع یرو اد یپخچه ین تارییتبد 
 نیارت اما  حسیو ز نین در مراسم اربعیگان دگاتار و رفتار علما، مراجع و بزر یبررسد 
 ن مهمیف زائر در ایان و وظایعیش ییهمگران در یمراسم اربعنقش  یبررسب و یتحلد 
ن یآن و توجه زائر به ا یت ابعاد اجتماعیو اهم یجمع مراسمک ی عنوان بهن یاربع گا ین جاییتبد 

 و کمک به اهااف یروح جمع
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ع یتشد ژ یو بدهجهدان اسدال   هیعلدشمنان  یها توطئهن در یرنا  اربعنقش بازدا نییو تب یبررسد 
 ع در جهانیتش یکپارچگیو  یهمال ن در وحات،یب نقش اربعیو تحل یبررس
 رفع آن ین راهکارهایین و تبیاربع مراسماز  یمعنو یمنا بهر و موانع  ها بیآسن ییتبد 
 نیربعا مراسمتحقو اهااف  یک از اقشار براین نقش هر ییتبد 

و  ی، مدذهبیفرهنگد ابهامداتو  القائات، شبهات ،نسبت به اتااقات زائراناز  یرخت بیمصوند 
 یاسیس

 و دخالت نااشتن دولت ها در ظهور و بروز آن نیبودن مراسم اربع ین مردمییتبد 
 نیدر اربع ین مذاهب اسالمیب انهیهمگرا یها تیظرف نییتبد 
 آن آورناگانبه وجود  ن ویم اربعمراس یجادشا  برایت ایتوجه به امند 
 ن ستادیبا ا ها دستگا همه نهادها و  ین و هماهنگیگا  ستاد اربعین جاییتبد 
 نیاربع یو حرکت جمع مراسمدر همه اعمال و  ینیت دیبر نقش مرجع ایتأکتوجه و د 

 نیاربع مراسم یبرگزار نیح ـب 

 درن یاربعد  مراسم در حضور اهااف و فلساه یادآوری با کنناگان شرکت باور و شناخت ویتعمد 
 دستر  در یها رسانه

 ریمس طول در زائران دستر  در یها رسانه ویطر از یمعنو نشاط جیترود 
 زائران یبرا آن دادن قرار دستر  در و کوتا  یها ا یپ قالب در نیاربع ارتیز معارف نییتبد 
 مراسم در جادشا یا نهیزم و فضا از اد استا با ارتیز بانیغا یبرا یمعنو تحول یها را  نییتبد 
 مراسم طول در مستحبات بر واجبات تقا  نییتبد 

 نیاربع مراسم یبرگزارپ ـ پس از 

 نیاربع مراسمپس از  یو اجتماع یفرد یزناگدر  ینشاط معنو ج یترو یها را  یبررسد 

ژ  در جهدان یو بدهن یپدس از مراسدم اربعد یالملل نیبط یشراو   یجهان هاریتأث یررسب و بیتحلد 
 اسال 
 ن در داخب و خارجیاربع یو فرهنگ یمعنو یو دستاوردها هاریتأث یبررسد 
 و خارج ن در داخبیاربع مراسم یتیامن یاسیس یو دستاوردها هاریتأث یبررسد 
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 آنها یزبانیم پاسااشت منظور بهن یمراسم اربع یدر برگزار ها یعراقسته یشا یزبانین نقش مییتبد 
  ین به شناخت و معرفت عقالنیحاصب از اربع ینشاط معنو بیتبا یها را  یبررسد 
 ایو پو افتهی سازمان صورت به یعیش یارتباطات فرهنگ استمرار یها را  یبررسد 
، ی، اجتمداعی، فرهنگدیمعندو یها حوز در ن یمراسم اربع یو اجرا یزیر برنامه یشناس بیآسد 

 یاصالح یو راهکارها ردهاراهباتخاذ  یو ... برا ی، رفاهیاسیس
ت بده یدبا اسدتعمار بدا عنا  مبارزو  یجمع یها حرکتعه در یت شیب نقش مرجعیو تحل نییتبد 

 نیمراسم اربع

 (جاد فهم مشترکیا در یآموزش همگانها ) رسانه یکارکرد آموزش: سومراهبرد 

 رایاطبان است. زاحساسات و رفتار مخدانش، نگر ،  رییتغ یبرا ها رسانهارکان  ازجملهآموز  
 شود. یا  میک پای در یرفتار جهینت درو  ی، قلبیذهن یهارییتغ سببآموز  

افدزا  هم ،آن را یاثرگذارتوانا  ی، آموز  و درک مشترک میمذهب یجمع یها انیدر رفتارها و جر
 در یهمگدان آموز »ا بر راهبرد یتواننا با تأک یها م ن رسانهیاربع مراسمدر  ،نیا. بنابرایاار نمایو پا

 ننا:یر را برگزیز یراهکارها« مشترک فهم جادیا و سطوح همه

 نیاربع مراسمش از یالف ـ پ

سدطوح مختلدف  یمحدر  بدرا مراسدمن و ییاز آ یمعنو یحااکثر یمنا بهر  یچگونگ آموز د 
 مخاطبان

 ارتیاز برکات ز یمنا سهولت بهر  یمسائب سار، اسکان و ... برا آموز د 
 یو سبک زناگ یفرهنگ یها تااوتبا توجه به  و آداب معاشرت در کشور عرا  آموز  اخال د 
 یفرد یو حت ی، معنویمذهب یم ارتباطات فرهنگیجاد و تحکیا یآموز  چگونگد 
 یمندا بهر اسدتااد  و  یبدرا اماکن متبرکده و مشداها مشدرفهنش مخاطبان به یدانش و ب یارتقاد 
 شتریب یمعنو

 کشورها گریدبا زائران  رابطهم یجاد و تحکیا یزائران برا یاطارتب یها مهارت یارتقاد 
در طدول ا محتمب یموجود  یها التقاطو  ییگرا خرافهز از یپره ینش زائران برایدانش و ب یارتقاد 
 نیاربع مراسم یبرگزار
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، ییرت افزایبص یبرا و مشکالت جهان اسال  ها دربار  چالشمخاطبان  یفرهنگ دانش یارتقاد 
 یو تبادل فرهنگ ییهمگرا
جهان اسال   یاسیو مشکالت س ها چالشمسائب،  دربار زائران  یاسیدانش س یآموز  و ارتقاد 
 ییرت افزایع جهت بصیو تش

جهدان  یهدا تیدربار  مسدائب مهدم و اولو ،خاص نش زائرانیدانش و ب یآموز  و ارتقاد 
 یرگذاریو تأث یجاد ارتباطات فرهنگیا یاسال  برا

 شتریب یمعنو یمنا بهر  یمعلومات زائران نوجوان برا یارتقا آموز  ود 
ران و یدمراسدم در ا یبرگدزار یدیکارگزاران و عوامب اجرا یارتباط یها مهارت یآموز  و ارتقاد 
 عرا 
 شتریب یرگذاریتأث ین برایاربع یفرهنگ رانیمهارت سا یآموز  و ارتقاد 
 ژ  در کشور عرا یو و سالمت به بهااشت یآموز  نکات مهم و ضرورد 

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

 در دستر  زائران یها رسانهدر  یکوتا  معنو یآموزش یها ا یپه و ارسال یتهد 

در  یها رسدانهکوتدا  سدالمت و بهااشدت جسدم و روان در  یآموزشد یهدا ا یپه و ارسدال یتهد 
 دستر  زائران

 نیاربع مراسمپ ـ پس از 

 نیاربع مراسم یآن در برگزار ریتأثوضو  آموز  و م شناسانه بیآس یبررسد 

 کردن نهینهاد و گسترشها) رسانه یریپذ و جامعه یریپذ کارکرد فرهنگ: چهارمراهبرد 

 هنجارسازی( و شناخت و معرفت به آن لیتبد و تیب اهل به محبت فرهنگ

. 2 باورهدا،. 1 فمختلد هید  شش از فرهنگ. داردوجود  یاریبس یها اگا ید ،ردکارک نیا دربار 
 هدا مهارت ،ها یآور . فن1 و رسو  و  آداب ،ها نیی. آ3 ،ها اسطور  و نمادها. 4 هنجارها،. 3 ،ها ارز 

اندا.  ا یه دو  را پوسدته فرهندگ نامیده اول را هسته و سده  یکه سه   ؛است گرفته شکب ها ینوآور و
 .انباش توجه یب ها هی  نیا به تواننا ینم یموضوع هر به ورود یبرا ها رسانه
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 ،ینمادسدداز ،یهنجارسدداز ،یگددذار ارز  ،یپرداز شددهیانا ویددطر از تواننددا یم ها رسددانه
 ر در فرد و جامعه باشنا.ییسبب تغ هی  شش نیا در رفتار ینوآور و یالگوساز ، یریپذ جامعه
 ها نهرسدا کده اسدت نیدا کنندا، توجه آن ا بهیبا حوز  نیا در رسانه اصحاب که یا نکته نیاول
 طور بده. کننا یساز نهینهاد و تیتثب را یموضوع  گانه شش یها هی  نیا ویطر از تواننا یم چگونه

 وارد و جامعده یعمدوم یهنجارهدا و هدا ارز  باورها، نظا  در توانا یم ن چگونهیاربع مشخص
 را موجود یاه اسطور  و نمادها ای کرد خلو را ییها اسطور  و نمادها توان یم چگونه شود؟ نهینهاد

 یموضوع و رسو ، ها و آداب  نییآ ویطر از توان یم چگونه گرفت؟ کار به موضو  نیا تحقو یبرا
 داد؟ شکب توان یم را ییها ینوآور و ها مهارت ها، یآور فن چه ای ساخت ریرا فراگ

 عدابُ  در. اسدتن یاربعد و رسدانه یریپذ فرهنگ ردکارک یسنج نسبت از برداشت نیتر یهیبا نیا
 یرفتارهدا و یندییآ جنبده منزلده به جامعده کید رسو  و  آداب رسوخ نایفرآ را آن هک هم یریپذ جامعه

 .شا خواها نییتب بکش نیهم به موضو  ،کننا یم قلمااد یاجتماع
 بده محبدت فرهندگ یادیو ک یتوسدعه کمد» ها رسدانه یبدرا راهبرد نیبهتر رسا یم نظر به

تدوان اهدااف نهضدت  یم ،راهبدرد نیدا هیسدا در چون باشا؛ «و نمود آن در رفتار تیب اهب
 کارگشدا ریدز یراهکارهدا ن راهبدرد،ین اسا  در اینه کرد. بر ایمرد  نهاد یرا در زناگ ینیحس

 :بود خواها

 نیاربع مراسم یبرگزار ش ازیالف ـ پ

 یرجو خا یمخاطبان داخل ین برایمعارف اربع یها شاخصو  ها یژگیوغ یو تبل نییتبد 

 گوناگون یدر نمادها و نمودها و به ابراز محبت به ساحت ائمهیتشو وب یترغد 
و شدناخت یدتعم یبدرا نینهضدت امدا  حسد ییارت و هداف نهدایز ن،ین فلساه اربعییتبد 

 مخاطبان
و  نیحسدارت امدا  یدا  عاشدورا، زید، قنیدربار  نهضت اما  حسد یورز شهیانا جیترود 

 نیاربع
 ارت آن حضرتیو ز نیحسا  اما  یته در قنها یها ارز ج ین و تروییتبد 
 ین به هنجارهدایعاشورا و اربع ،نیا  اما  حسینهاته در ق یها ارز ب یتبا یچگونگ نییتبد 
 (یو اجتماع یفرد )یرفتار
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 در  یجدار ورسدو  آدابن به یعاشورا و اربع ،محر  ینید ناب یها ارز ب یتبا ین چگونگییتبد 
 مخاطبان یزناگ

 نیارت و اربعیز یمعنو وضاتیفاز  یمنا بهر  یگن چگونییتبد 
 مخاطبانن در زائران و یو معارف اربعیتعم یبرا یفرهنگ یف نهادهاین تکالییتبد 

 ارت و تشرفینه شان فرهنگ زیر نهادیدر مس ها ن موانع و چالشییتبد 
 مختلف یزائران کشورها یمبادله فرهنگ یچگونگد 
 ات مناسبیگر با ادبید یطبان کشورهان مخاین در بیج فرهنگ اربعیترود 
 یو علم ینین دیین با تبیو خرافات مراسم اربع ها التقاطاز  ییو هنجار زدا ییارز  زداد 
 نیاربع مراسمدر  کننا  شرکتمختلف  اقوا  و مذاهب یبر مشترکات فرهنگ ایتأکتوجه و د 
ن، یاربعد ا  عاشدورا،یدق ،نیامدا  حسد یو مذهب یفرهنگ یج نمادها و نمودهایو ترو نییتبد 

 ارت و ...یز
، دفا  از مظلو ، مبارز  یزیست ظلم ماننا نیا  اما  حسیمهم ق ا  هاییپ دربار  یساز فرهنگد 

 ...ن و یم دیاز حر یت، پاسااریبه و  یبناین، پایو انحراف از د التقاطبا 
 یالگوساز منظور بهارت یا در زین ین در اربعیعلما، مراجع و بزرگان د ر یم سیو ترس یبررسد 

ن ی، عاشورا، اربعدنین دربار  نهضت اما  حسیعلما، مراجع و بزرگان د یرهنمودها یبررسد 
 یالگوساز یرابارت و ... یو ز

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

 بانیغان به یانتقال فرهنگ با انعکا  مراسم و معارف اربعد 

 اطبان خارج از کشورن مخین در بیاربع یم فرهنگیج مااهیترود 
 در دستر  زائران یها رسانه بامراسم  یدر طول برگزار یعاطا یها محرک گستر د 

 نیاربع مراسم یبرگزارپ ـ پس از 

 زائران ین برایپس از اربع ییعاشورا یزناگ ینمادها نییتبد 

 نیو ارادت به ساحت اما  حس یدر تحول معنو یرفتار یها ن جلو ییتعد 
 ارت به بعاازآنیحاصب از ز یحاظ و توسعه نشاط معنو یگچگون نییتبد 
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 سطوح مختلف مخاطبان یبرا یاسیدر بعا س ییعاشورا یزناگ یها خطوط و شاخصم یترسد 
سدطوح مختلدف  یبدرا یو فرد یدر بعا عباد ییعاشورا یزناگ یها شاخصم خطوط و یترسد 

 مخاطبان
سدطوح مختلدف  یبدرا یاجتمداعدر بعدا  ییعاشدورا یزنداگ یها شداخصم خطدوط و یترسد 

 مخاطبان
 سطوح مختلف مخاطبان یبرا یدر بعا فرهنگ ییعاشورا یزناگ یها شاخصم خطوط و یترسد 
 عاشورا  یها آموز  بر اسا  یرفتار فرد یها ن شاخصییتبد 
 عاشورا یها آموز بر اسا   یرفتار اجتماع یها شاخصن ییتبد 

 نیعاشورا و اربع یها آموز در  یو اجتماع یاخال  فرد یها شاخصگا  و ین جاییتبد 
 ینین از بعا فرهنگ دیاربع مراسمدر  یو جمع یفرد یشناسانه رفتارها بیآس یبررسد 
 یفرد ینه کردن آن در زناگیدعا و ضرورت حاظ و نهاد ،ارتیز یمعنوآثار  یبررسد 
 نیاربع مراسمدر  افتگانین به حضور نیارت و اربعیانتقال فرهنگ زد 
 ن به نسب نوجوانیفرهنگ عاشورا و اربع تقالاند 

 (یعقالن معرفت و تیمعنو عواطف ، تجربه میتعمها ) رسانه یساز کپارچهیکارکرد راهبرد پنجم: 

و تجربده مشدترک ید، تعمیساز همگنهمچون  یریتعاب از ها رسانه یساز کپارچهیم و یتعم یبرا
جداد تشدابه در یا: »سداینو یم ها رسدانهارکرد ن کدیددربار  ا یاست. دکتر ساروخان شا  استااد و... 

 .(37: 1333، دادگران« )افکار، احساسات و رفتار جامعه
شدنا، احسدا  کنندا و مانندا هدم رفتدار ینایکوشنا تا مخاطبان مثب هم ب ین کارکرد  میها در ا رسانه

 یجداد همبسدتگیا ها در ن کدارکرد رسدانهیداسدت، توجده بده ا ین از اهااف کالن ملیکه اربع کننا. اکنون
 میتعمد»ن منظدر یدابا. از ای یت میشه مشترک و سپس رفتار مشابه در مخاطبان اهمیجاد انایو ا یاجتماع
تواندا در همده اندوا   یاسدت کده م یراهبرد مناسب« یعقالن معرفت و شناخت و یمعنو عواطف و تجربه
 توانا راهگشا باشا: یر میز یهکارهان راستا اقاامات و رایرد. در ایها موردتوجه و توافو قرار گ رسانه

 نیاربع مراسم یبرگزارش از یالف ـ پ

، حادثده نیفلساه، اهااف و ابعاد نهضدت امدا  حسد دربار نش مخاطبان یدانش و ب یارتقاد 
 یو شناخت یمعرفت ییهمگرا ین برایعاشورا و اربع
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 یعاطا ییهمگرا ین برایاربع مراسمنسبت به  یاشتراک احساس جادیاد 
 مشترک یو جمع یاجتماع یها کنشبه  یب احساسات و عواطف فردیو به تبایتشو د

 یرو اد یپارت و ین، زیفهم و ادراک از فلساه اربع یساز همگند 
 مخاطبان یت و اراد  قلبیاشتراک در ن جادیاد 
درک درسدت از موضدو  و اهتمدا   یبدرا یمتدول یها دسدتگا در کدارگزاران و  ییجاد همگرایاد 

 ت زائرانیرفا  و امن یبرا نهخالصا

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

 در دستر  یها رسانهو یزائران از طر یتجربه مشترک معنو یبرا تال د 

 مسلمان یر زائران در کشورهایغ یبرا یبازتاب احساسات و عواطف مردمد 

 نیاربع مراسم یبرگزارپ ـ پس از 

و  یااری، شدنیااریدد یها رسانه  ویر زائران از طریبه غزائران  یمعنو تجربهانتقال  یبرا ایتمهد 
 یا رسانهمختلف  یها قالب... در 

 ممکن یها رسانهو یر کشورها از طرین زائران سایب نیاربعدربار  گستر  معرفت و شناخت د 
در  میرمسدتقیغجداد تجربده یا یبدرا نیاربعد مراسدمبازتداب احساسدات و عواطدف مدرد  در د 

 مسلمان یکشورها
 مشترک در موارد مشابه یاجتماع یها به کنش یب احساسات و عواطف فردین ضرورت تباییتب د

 ریتأث یبرا نیاربع یت گسترده معنویظرف) ها رسانه یساز کارکرد برجسته :ششمراهبرد 

 (یو اجتماع یفرد

 انیت بخشدیداولو ین کارکرد را نوعیناال ایاست، و یساز ها برجسته رسانه یکارکردها ازجمله
ه یفرضدد  بددار ک دریسددتماتین مطالعددات سیاولدد ،مددک کددامبز و شدداو (.333: 1371نامددا ) یم

 یاسدت جمهدوریرا در مبدارز  ر یسداز برجسته آنهاگزار  کردنا.  1172را در سال  یساز برجسته
 یاسیهر مبارز  س یبرا یجمع یها ه را مطرح کردنا که رسانهین فرضیکا مطالعه و ایامر 1113سال 
گذارندا.  یاثدر م یاسدیها راجع بده موضدوعات س ت نگر یکننا و بر اهم ین مییرا تع ییها تیاولو
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ن یرا چند یسداز برجسته ،نگدب لندگیکورست سنگ و گلاادنر ا. (323: 1334)سوربن و تانکارد، 
 یهدا از چهر  ها آندهنا.  یتوجه را به موضوعات خاص سو  م یجمع یها رسانه» انا: ف کرد یتعر

 ییزهایکننا که نشان دهنا چ یرا عرضه م یماا  موضوعات ها آنسازنا.  یم یعموم یریتصو یاسیس
 (323)همان: «. فکر کننا. بااننا و احسا  داشته باشنا ها آنا راجع به یاست که تود  مرد  با

نا که دربدار  یتواننا به مرد  بگو یها نم ن دستور کار، رسانهییا تعی یساز ه برجستهیبر اسا  نظر
فکدر کنندا و بده چده  یزیدنا کده راجدع بده چده چیگو یشنا، اما به مرد  مینایضو  چگونه بک موی
ها نگدر   رد. رسدانهیدگ یشود در دستور کار مرد  قدرار م یها گزار  م شنا. آنچه توسط رسانهینایب

ندا چده یگو یبده مدرد  م یعندیگذارندا؛  یر میها تدأث شناخت آن یدهنا، بلکه رو یر نمییمرد  را تغ
 (31: 1334، یریرسنا. )دهش یمهم به نظر م یعاتموضو

 یها هیدانا و نظر داشدته ایدتأکن کارکرد  یبر ا  نظران حوز  رسانه از صاحب یاریبس است  یگاتن
ها و  ن کدارکرد رسدانهیدن ایبد یامدا در نسدبت سدنج ؛است ارائه شا ن کارکرد یا دربار  زین یمختلا

 با:ای ین چنا اقاا  مهم ضرورت میموضو  اربع

 نیاربع مراسم یبرگزار ش ازیالف ـ پ

محدر  و  یهدا ما ن در یبده موضدو  اربعد جانبه همهدر پرداختن متنو  و  یا رسانهش یجاد آرایاد 
 نیاربع یا رسانه یصار توسط ستاد مرکز

( و ین برگدزاریع )حدیغ و تشدجیدتبل (یش از برگدزاریب )پدیو تحل نییدر نظر گرفتن مراحب تبد 
 یا رسانه یها تیفعال( در ی)پس از برگزار یه سازنیو و نهادیتعم

 یمحدر  و صدار در همده کارکردهدا یهدا در ما  یب منطقدیک شین در یت دادن به موضو  اربعیاولود 
 ها رسانهو ...  یبخش ی، آموز ، آگاهیرسان اطال 
ب و یدرق یا رسدانه یها سدازمانجهدان توسدط  یبرجسدته خبدر یها سدوه خلدو  دربودن  اریهوشد 
 نیه رفتن موضو  اربعیاز به حاش یریجلوگ
مختلدف  یهدا فرمتو  هدا قالبدر  یا رسدانه یها برنامها متن و یتول یبرا ییمحتوا یساماناهد 

 سطوح مختلف مخاطبان یبرا
در  ژ یو بده یا رسدانه یهدا ن در همده قالبیم و موضوعات مهم مرتبط به اربعدیمااه یمهناسد 

 و ... الیلم و سری، فیقیهنگ، موسمثب نما یشیجذاب نما یها ا یپ
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اد و متندو  مطالدب در یدو انتشدار حجدم ز یبده بارگدذار دار تیاولومضاعف و  ایتأکتوجه و د 
 ها ن شبکهیدر ان یپررنگ شان موضو  اربع یبرا یمجاز یها شبکه
 نیبعا  اریبا پا ییکشور جهت آشنا یدر خارج از مرزها یا ت رسانهیا بر ابعاد فعالیتوجه و تأکد 

 کردین رویا یها بیآساز  یریجلوگ یبرا یساز نا برجستهیآفر در یم و منطقیب مالیش ینیب شیپد 
 مخاطب جواندر  نیجاد توجه به موضو  اربعیاد 
 ختهیمخاطب نخبه و فرهدر  نیجاد توجه به موضو  اربعیاد 
شدان  یاز تکدرارز یدپره یبدرا یساز برجستهکرد یقالب و فرمت در رو ،توجه به تنو  ساختارد 
 ها ا یپم و یمااه

 ن در سطح جامعهیموضو  اربع پرداختن به یبرا مسئلهجاد یاد 
 نیاربع یدر همه اعمال و مناسک و حرکت جمع ینیت دیبر نقش مرجع ایتأکتوجه و د 

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

 ن با در نظر گرفتن نو  مخاطبیاربع یاادهایبازتاب گسترد  همه رود 

 گرید مسائب بر نیاربع تیاولو اظحد 
 ها ا یم و پیشان مااه یز از تکراریپره یبرا یساز توجه به تنو  ساختار، قالب و فرمت در برجستهد 
 نیو خاص در مراسم اربع یمعنو یرفتارها یساز برجستهد 
و ک یدالکترون یها شدبکهدر  ژ یو بدهو مطالب از مراسدم  پیپخش کل بام یارتباط زنا  و مستقد 
 یاجتماع یها شبکه

 نیاربع مراسم یبرگزارج ـ پس از 

 مخاطبان خارج از کشور یبرا ژ یو بهن یاربع شا  یزیر برنامهو  یجیتار انعکا د 

 مختلف ین در کشورهایمراسم اربع یر ابعاد فرهنگیبازتاب و تأث یبررسد 
 مختلف ین در کشورهایمراسم اربع یاسیر ابعاد سیبازتاب و تأث یبررسد 
 مطرح جهان یها رسانهن در یاربع یا رسانه یها بازتاب یبررسد 
ن و یختده در مراسدم اربعدیصورت گرفته در مخاطبان عا  و فره یبازتاب تحو ت فرد یبررسد 

 موضو  نشان فرامو  یبرا یجیپخش تار
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 نیاربع یو معرفت یمعنو یها ییبایز یساز برجستهد 
 نیباشکو  اربع یبرگزار یبرا یاتیو عمل ییاجرا یها تیفعالحجم  یساز برجستهد 
 مراسم یدر طول برگزار شا  انجا  یها یطراحو  یو ساماناه یزیر برنامهحجم  یساز برجستهد 

 نیاربع

 نیباشکو  اربع یعه در برگزاریت شیب مرجعیبا ینقش ممتاز و ب یبررسد 

 بحران تیریمد و یساز مصون ،یریگ شیپها)  رسانه ت بحرانیریکارکرد مد: هفتمراهبرد 

 شتر(یب یمعنو یمند بهره یبرا

و  ی، نظدامی، فرهنگی، اقتصادیاسی، سیمختلف اجتماع یها ها در بحران نقش و کارکرد رسانه
جداد، کنتدرل، یها در ا وجود ناارد که رسانه یچ بحرانیست. امروز  هیا  نیکس پوش چیامثال آن بر ه

 (33: 1333، یالن اردستانینااشته باشنا. )سبا مهار آن نقش یگستر  و 
شنا یانا یکه م یزین چین و پس از بحران به اولی، در سه مرحله قبب، حبحرانت یریمسئو ن ما

 ت بحران است:یریها در ما استااد  از رسانه یچگونگ
در نهادهدا و  یو اختصاصد یاات عمدومیدو با تمه یجاد آمادگیها با هشاار و ا ش از بحران:  رسانهیپ

 یها بیزان آسدیدا از میا توسعه دامنه بحران را گرفته و یبروز و  یجلو یادیتا حاود ز یعموم یها سازمان
 کاهنا. یآن م

 یانجیدعنوان م کوشنا بحران  را کنترل کننا  و به یم ییو عقال یعلم یها با رفتار : رسانه هنگا  بحران
بده حدااقب رسدانا  و تعدامالت را  ناع عمب کدرد  و برخوردهدا را یذ یها و گرو  یاجتماع یها ن گرو یب

 دهنا. یش میافزا
را  یط عدادیبده شدرابحران امکان بازگشدت  یاماهایبا هشاار و کنترل پها  رسانه  :پس از بحران

ن یدن، در ارتبداط بدا ایها در موضدو  اربعد رسدانه .رساننا یمرا به حااقب  یفراهم کرد  و تبعات منا
 ننا:یر را برگزیمناسب ز یتواننا راهکارها یکارکرد م

 نیاربع مراسم یبرگزارش از یالف ـ پ

 نیمراسم اربع یمحتو  و محتمب در برگزار یها بحرانو  ها چالشمسائب،  ینیب شیپرصا و د 

گاهد   نیاربع مراسمتا انجا   یزیر برنامهنا یآدر فر زیخ بحراننقاط  دربار دادن  یآ
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 یاحتمال یها حرانبمواجهه با  یدر زائران برا یروح یجاد آمادگیاد 
 ریفراگ یها رسانهت بحران در یریما یر  ز  برایانجا  تاابد 
و یت بحران )مثب رادیریت و مایهاا یدر دستر  زائر برا یها رسانهجاد و توسعه یا یا برایتمهد 

 نترنت همرا (یا ای
گاه یا رسانهر یتابد   زیر برنامها ی ییاجرا یها دستگا توسط زائران،  ییادز بحران یبرا یبخش یو آ

 گرید یاجتماع یا نهادهای
گاه تیتقود  مواجهه زائران  ین و چگونگیاربع یدر طول برگزار زیبرانگ چالشمباحث  دربار  یآ

 ها آنبا 

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

 و و جامعیدق یرسان اطال و  ها بحرانرسانه در  موقع بهو حضور  یاریهوشد 

 نیاربع مراسمدر  ها تحرکو  ها کیتحرو  ها عهیشا دربار  یا رسانهحضور د 
 مقابله با بحران یبرا ییاجرا ین نهادهایب یا رسانه یجاد هماهنگیاد 
 ت بحرانیریا مای یاحتمال یها بحرانمقابله با  یمراسم با مرد  برا یاجرا انین متولیجاد ارتباط بیاد 

 نیاربع مراسم یپ ـ پس از برگزار

 آما  شیپ یاحتمال یها انبحر یلین تحلییتبد 

 یاحتمال یها بحراناز  یریجلوگ یبرا شا  انجا ن اقاامات ییتبد 
 آن ب و مسبباتیافتن د ی یب شناسانه بحران برایآس یبررسد 
 ت به قبب از بحرانیبازگردانان وضع یبحران برا تیریماد 
 یو روان یجبران خسارات روح یت مسائب و مباحث برایریماد 

 ینهادها از یندگینما به مراسم ییاجرا و یزیر برنامه ندیفرآ بر نظارت»تم: راهبرد هش

 ها( ط رسانهیمح یدبانیا دی ی)کارکرد نظارت اجتماع «مخاطبان و یمتول

ط و یمحد یابانیدمثدب د یریها است که با تعداب آن یها نظارت همگان رسانه یازجمله کارکردها
 ن شا  است.ییامثال آن تب
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 کارکرد و نقش به یجا طور به که هستنا یپژوهشگران ازجمله تیرا چارلز و  سول هارولا
ط، یمح بر نظارت یکارکردها یدار ها رسانه که معتقانا ها آن.انا کرد  توجه جامعه در ها رسانه

 پدر کدردن و یسرگرم و یفرهنگ راثیم انتقال و طیمح به واکنش در یاجتماع یهمبستگ جادیا
 که باورنا نیا بر ارتباطات پرداز هینظر دو نیا (.103: 1333ب، ییکومک ) هستنا فراغت اوقات

 یرامونیپ طیمح دربار  خبر رسانان و هینظارت، مراقبت، ته ها رسانه اهیوظ ن،ینخست کارکرد در
 .است طیدر مح اطالعات ریتاس و کارکرد رسانه، انتخاب نیدوم است،

هموار   یاز افکار عموم یناگیه نماب سو کی. از ناکن یمعمب  یاجتماع بان ا ید عنوان به ها رسانه
انت از اهدااف و یحااظدت و صد یبدرا یو از طرفد کنندا یم یمطالبات مخاطبان را مطرح و بررسد

 هستنا.  کالن یها برنامهو  ها یمش خط، ها استیسر یگیپ مصالح،
 ن است:ییدر دو سطح قابب تب ها رسانه یاه نظارتیوظ

و  باشکو ، مؤثر یبرگزار یشا  خود برا نییتعف یوظا یدر راستاا یبا یمتول یها دستگا . همه 1
 را انجا  دهنا؛ ینه و بهنگامیت بهداشته و اقااما اهتما   ز  ران یکم نقص مراسم اربع

 و باهداف متضداد و یمنداف یتیفعدال ایدنبا یرمتدولیغ و یمتدول  دستگا  و سازمان نهاد، چیه. 2
 جادیا را یمشکالت و موانع ن،یاربع اهااف تیتثب جهت در و دها انجا  شا ، اعال  یها یزیر برنامه

 .کنا
 و یزیر برنامده ندایفرا همه بر نظارت»ن یاربع مراسمها در  رسانه ین راهبرد براین منظر بهتریاز ا

ر را یدبار  اقداامات ز نیخواها بود که درا« مخاطبان و یمتول ینهادها از یناگینما به مراسم ییاجرا
 شنهاد داد:یتوان پ یم

 نیاربع مراسم یش از برگزاریالف ـ پ

 انیمتول زائران ون از منظر یاربع مراسم دربار  اتخاذشا مات یو نقا تصم ینظارت و بررسد 

 یشیانا چار  یآن برا ساز مشکبو  زا بیآسافتن نقاط یو  شا  ینیب شیپاقاامات  یبررسد 

 نیاربع مراسم ین برگزاریب ـ ح

مشدکالت و  ها، یکاسدت دربدار  یرسدان اطال در حدال انجدا  و  یها تیفعالبر  شتننظارت داد 
 در دستر  یها رسانهو یموانع از طرن یارفع  یبرا ها آنانتقال 
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 نیاربع مراسم یپ ـ پس از برگزار

ها بدا  آن یآماها یج و پیمات اتخاذ شا ، نتایها، تصم یزیر ها، برنامه یب همه طراحیو تحل یبررسد 
 یاصالح یب شناسانه و ارائه راهکارهای  آسنگا

ن و ارائده یاربعد مراسدم یبدرا شدا  انجا  یها تیفعالو  ییات اجرایب همه عملیو تحل یبررسد 
 یاصالح یراهکارها

 شاخص و مهم یها تیو فعالیو تشو ییاجرا یها نقا عملکرد دستگا د 
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 ای(: های رسانه ای) سیاست راهبردهای کالن عملیات رسانه
 

1 
ملت و برجسدته سدازی کلیدا واه   برابر در امت ماهیت کردن هویت فراملی اربعین و پررنگ

 امت رسول خاا 

2 
ران یداری از مناطو و شهرهای ایعراب در بسز با ایستی مسالمت آمیز احیا و برجسته سازی هم

 و ماهیت بخشیان به اعراب ایرانی 

3 
ممانعت از شکب گیری دوقطبی پاسدارگاردااربعین و طدرح مطالدب سداختگی بدا محوریدت 

 برجسته سازی ارز  های دینی و اخالقی کورو  

4 
شده سدرویس هدای امنیتی نشان دادن موضو  تارقه و اختالف افکنی و متصب نمودن آن بده نق

 ملت ایران و عرا  جاسوسی بیگانه برای تقابب دو

5 
بدین دو  وحدات تحکدیم ر براییختگان و مشاهیو علما/فره مذهبی رهبران استااد  از ظرفیت
 ملت ایران و عرا  

 ز مسئو ن و صاحب منصبان دو کشویز از اظهار نظرهای تارقه انگیپره 6
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 ات روانی مبتنی بر رسانه و فضای مجازی:یوزه عملپیشنهادهای راهبردی در ح

ملت و برجسته سازی کلید  برابر در امت ماهیت کردن هویت فراملی اربعین و پررنگ

 واژه امت رسول خدا 

با رصا اقاامات رسانه ای دشمن می تدوان بده تدال  بیگانگدان بدرای تبدابب نمدودن دوقطبدی 
نه پی برد که تحرکات اخیر دولت های عرب منطقه یهوداعرب به دو قطبی عربا عجم در خاورمیا

در پیونا با رهیم صهیونیستی تاییا کننا  این موضو  می باشا. پیا  اتحاد و وحات بخش اربعین در 
سال های گذشته توانسته است بسیاری از دسیسه های دشمنان اسال  را خنثی نمایا تحکیم این پیا  

ا به جای اعتبار بخشی به هویت ملی شرکت کنناگان در از طریو هویت بخشیان به امت رسول خا
اربعین و همچین جلوگیری از هر اقاامی که با تعرض به حو میزبان سدبب ایجداد هدویتی ملدی در 
 مراسم اربعین شود می توانا به عنوان راهبرد اصلی فعالیت رسانه ای و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

نه ای با محوریت موضدو  امدت رسدول خداا و اسدتااد  از ساخت برنامه های تلویزیونی و رسا
ظرفیت ماافعان حر  و مقاومت رزمناگان ایرانی، عراقی، لبنانی و... در کنار یکایگر بدرای دفدا  از 
اسال  و جان و مال و نامو  مسلمانان و سایر مظلومین عالم می توانا این پیا  را به مخاطب القدا  

داران در حدال  عدرا  موکدب و ایدران مدرز سدوی دو کده از مناطو مرزی روایت نمایا. تهیه مستنا و
 سوسنگرد از دیگر پیشنهادات می باشا. و بصر  داران موکب مثب خامت رسانی به زائران هستنا

تال  برای عبور از کاورت های جنگ تحمیلی با پر رنگ کردن نقش شیعیان عرا  در دفدا  از 
ی از حضور جریان مقاومت مشترک در یمقا  و تولیا برنامه هاانقالب اسالمی ایران در طول دفا  

طول جنگ تحمیلی در مقابله با بعثی ها تا امروز در مقابله با داعش  از پیشنهادات اجرایی دیگر می 
باشا. همچنین تکیه بر عواطف مردمی در میزبدانی عراقدی هدا از زائدران ایراندی از دیگدر اقداامات 

اشا همچنین امتنا  از تعرض به حو میزبانی عراقی ها در ایدا  اربعدین عملیاتی در این جهت می ب
هماننا اتااقات سال گذشته بین شهرداری تهران با شهرداری کربال و همچنین نصب بندر و تدابلوی 
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های متعاد از نهادهای حاکمیتی و عمومی دولت ایران ]همچون ستاد زائرین اسدتانااری تهدران یدا 
[ در موکب های خامات رسانی از مواردی می باشا کده مدی تواندا لطمدات شهرداری بیرجنا و ...

 جای به اتحاد بخشی پیا  اربعین ایجاد نمایا.
ر یاکلناا حتار راو یدا  یجمعناا نیحب الحسدر ینظ ییوحاتی که می توانا حول شعارها

 رد. یشکب بگ نیالتس

انیان و ماهیت ستی با اعراب بخش قابل توجهی از ایریاحیا و برجسته سازی هم ز

 بخشیدن به اعراب ایرانی 

بخشی از هویت مرد  ایران در استان های همجوار کشور عرا  عربی می باشا که احیای هویت 
عجم را چه در داخب ایران و چه در _عربی بخشی از مرد  ایران می توانا دسیسه ایجاد دوقطبی عرب

ب جمعیتی قابب توجه عرب زبان های ایران بین ملت عرا  تا حاود بسیاری خنثی نمایا. وجود ترکی
در استان هایی همچون خوزستان، ایال ، بوشهر، هرمزگان و ... می توانا بده عندوان خدرد  فرهندگ 

 های بومی جوامع ایرانی ترویج داد  شود. 
ساخت برنامه ها و تهیه گزار  های خبری و میاانی از عزاداری عرب زبان های ایراندی در ایدا  

که به واسطه سیاالشهاا پیونا عظیمی بین شیعیان جهان برقرار می گردد . تنو  و گسدتر   ما  محر 
آباد تهران، زینبیده اصداهان،  حضور عرب زبان های ایرانی در شهرهای مختلف ایران همچون دولت

چهارمردان قم، ورامین، فار ، مشها و... می توانا سوه  های زیبایی را از حضور و زنداگی عدرب 
های ایرانی در کنار سایر اقوا  ایجاد خواها نمود. اشار  به مراجع تقلیا ایرانی حاضر در عرا  و  زبان

همچنین هویت ایرانی نویسناگان معروف عرب نیز می توانا به هویت عربی ایرانی اعتبدار بخشدی 
 نمایا که این امر خود باعث کاهش اختالف بین دو ملت ایران و عرا  خواها شا.

اربعین و برجسته سازی ارزش های دینی و –ز شکل گیری دوقطبی پاسارگاردممانعت ا

 اخالقی کوروش 

آبان( بده عندوان  7آبان( و روز بزرگااشت کورو  ) 3امسال همزمان شان روز اربعین حسینی )
یکی از راهبردهای رسانه ای دشمن برای ایجاد اختالف داخلی و خارجی قرار دادن پاسارگاد در برابر 

اربعین است که سال گذشته نیز بدا پیداد   - می باشا. دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی پاسارگاردکربال
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سازی این راهبرد تا حاودی موفو به ایجاد موج رسانه ای برای تقابب با زائرین اربعین حسینی شدا. 
هسدتنا و  اتا  فکر سعودی و بی بی سی به دنبال دوگانه عدرباعجم یدا کورو اامدا  حسدین

 ترین را  مقابله با آن اعتبار بخشی به دوگانه اسال االحاد است.به
نکده یری کرد: هم بده جهدت ایف جلوگین دوقطبی سخیری ایستی از شکب گیبه طور اجمالی با

نمی باشا کده در رقابدت  نیگا  حضرت اما  حسیتی همچون کورو  در شأن و جایاو  شخص
، اصو  مخالاتی با نمادهای و شخصدیت هدای باسدتانی و ن اسال ین مبیا دیرد؛ ثانیشان قرار گیبا ا

ملی کشورها و ملت ها ناارد و آنچه مذمو  است اسا  ظلم و جور در جوامع است که مبارز  با آن، 
 ری امت اسالمی منتج خواها شا. یبه شکب گ

انگیدز  پیشنهاد راهبردی در این موضو ، مواجهه داخلی با این مسئله مدی باشدا کده بایدا بدر اسدا  
شناسی مخاطبین و حامیان کورو  در ایران صورت پذیرد. در این زمینه می توان با تبیین عقایا و نظدرات 
کورو  و زرتشت و پر رنگ نمودن ارز  های دینی و اخالقی و عاالت خواهی و ظلم ستیزی کدورو  

رو  پرسدتان امدروزی برای جلوگیری از مصادر  بیان عقایا حقیقی کورو  که در تعارض با رفتارهدا کدو
می توانا صورت پذیرد. با نگاهی بر عقایا زرتشت و ارز  های بیان شان توسط کدورو  در خصدوص 
عاالت خواهی، آداب و رسو  و فرهنگ و برجسته سازی این موضو  به راحتی می توان تعارض اعتقادات 

ا را عیدان نمدود. همچندین  کورو  با حامیان امروز این جریان که عماتا  از سلطنت طلب هدا مدی باشدن
تبیین و تشریح ویژگی های سیاالشهاا متناسب با مطالبات امروز جوانان و بخصوص بخش قابب توجهی 

 خواهی، ظلم ستیزی، گذشت و ایثار، ضافقر و ... ( می توانا اما  حسین از کورو  دوستان )عاالت
این جامعه هاف تثبیت نمایدا. داشدتن راهبدرد را به عنوان جریان اصلی مقابله با ظلم و عاالتخواهی برای 

آبان در پاسارگاد و تال  برای کم رندگ نمدودن و کوچدک  7رسانه ای در خصوص مواجهه با تجمع روز 
آبان و ماناگار سازی روز اربعین حسینی و جلب توجه افکدار عمدومی بده روز اربعدین در  7نمایی مراسم 

ه اقاامات رسانه ای مهم در این خصوص مدی باشدا کده صااوسیما و همچنین در فضای مجازی از جمل
 نیازمنا تقسیم کار و طراحی عملیات های بزرگ رسانه ای در فضای رسانه ای می باشا.

امنیتی نشان دادن موضوع اختالف افکنی و متصل نمودن آن به نقشه سرویس های 

 جاسوسی بیگانه برای تقابل دو ملت ایران و عراق

پ های متعاد در خصوص توریسم های جنسی عراقی در ایدران و درگیدری و توزیع و انتشار کلی
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نزا  عرا  ها با شهروناان ایرانی در فضای مجازی و پشتیبانی رسانه های انگلیسی، سعودی و گرو  
های معانا نظا  در برجسته سازی این اخبار با سرعت بسیار با یی توانست اعتبار بخشدی بده پیدا  

قی به اعتقادات و ارز  های مرد  ایران را القا  نمایدا. ایدن اخبدار کده بدرای تعرض گردشگران عرا
فکران آن در رسانه هدای  نخستین بار توسط روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شا و توسط عوامب و هم

داخب  و خارج انتشار گسترد  ای پیاا نمود که این امر خود حکایدت از برنامده ریدزی دقیدو محدور 
 رای ایجاد اختالف افکنی بین دو ملت ایران و عرا  را دارد.غربی ب_عربی

انتشار اخبار حوادثی همچدون قتدب یدک شدهرونا خوزسدتانی توسدط یدک عراقدی، آتدش زدن 
هورالعظیم توسط عراقی ها، درگیری و نزا  عراقی ها در مشها و... از دیگدر نمونده هدای ایدن خدط 

ی در حال برجسته سازی اسدت بده طدوری کده خبری است که توسط رسانه های انگلستان و سعود
روزنامه بغااد پست که از روزنامه های عراقی مورد حمایت ال سعود می باشا به انتشار گزارشدی در 

 این خصوص و در این موضو  در عرا  نیز دامن می زنا.
 از آنجا که حمایت سرویس های جاسوسی و اطالعاتی منطقه برای پیاد  سازی ایدن سیاسدت رسدانه
ای برکسی پوشیا  نیست؛ در یک مواجهه رسانه ای می توان بدا اعدال  خبدر رسدمی و ارائده فکدت هدای 
اطالعاتی در گزار  های رسانه ای در این خصوص عالو  بر از بین برد  حاشیه امن و ایجاد هزینده بدرای 

یدا وقدو  اقداامات مرتکبین به این رفتارها چه در ایران ها و چه در طرف عراقی، با ارائده خدط خبدری جا
اختالف افکنانه را به معاناین نسبت داد که این امر موجب پیش فرض سازی برای وقو  هر اتاا  دیگر در 
این زمینه می شود. اتااقی که در آشوب ها و فتنه انگیزی های بصر  به خوبی خدود را نشدان داد و سیسدتم 

ش سداارت آمریکدا در عدرا  در آشدوب هدای رسانه ای بسیج مردمی عرا  با شناسایی آن به خوبی به نق
 بصر  اشار  نمود و مانع از سرایت اختالفات سیاسی و قومیتی به سایر بخش های جامعه عرا  شا.

در این خصوص پیشنهاد می شود با جمع آوری نشانه هایی از این برنامه ریزی دشدمن در خدط 
دستگیری تیم هدای پیداد  سدازی خبر این موضو  اطال  رسانی شود و انتشار اخباری در خصوص 

 این برنامه می توانا آبی بر آتش اختالفات قومیتی و مذهبی بین دو ملت ایران و عرا  گردد.

بین  وحدت تحکیم و علما/فرهیختگان و مشاهیر برای مذهبی رهبران استفاده از ظرفیت

 دو ملت ایران و عراق 

مراجدع معظدم تقلیدا در عدرا  و ایدران و بهر  گیری از ظرفیت با ی رهبران سیاسدی و دیندی و 
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بخصوص در عرا  در ارسال پیا  های وحات بخش بین دو ملت و برجسته سازی ایدن پیدا  هدا در 
سانه ها می تواننا نقش بسزایی در این زمینه داشدته باشدا. پخدش سدخنان آیدت اللده سیسدتانی در 

مااحان مشدهور عراقدی و قدرار  خصوص عزاداری سیاالشهاا  در ما  محر  و همچنین مرثیه سرایی
گرفتن آنها در کنار مادحین ایرانی و انتشار این تصاویر از رسانه ملی از دیگر اقاامات پیشنهادی می 

 باشا.
سدت پدس از اطدال  از دسیسده هدای دشدمن و یز مدی بایختگان دو کشور نیان و فرهیدانشگاه

ن گرو  ها یازنا که متناسب با مرجعیت ان طرح بپردین اییپیاماهای این اختالف افکنی به شرح و تب
 ر گذار خواها بود. یدر بخشی از آحاد جامعه تأث

ز  ز  است بخشی از مشداهیر و سدلبریتی هدای دوکشدور را جهدت یهنری ن-نهادهای فرهنگی
 ت دعوت نماینا. یزی میان دو ملت عرا  و ایران به فعالیمواجهه با فتنه انگ

 ز مسئوالن و صاحب منصبان دو کشوریانگ ز از اظهار نظرهای تفرقهیپره

شا برخی از مسئو ن و سردمااران کشوری و بعضدا برخدی از نماینداگان   ر مشاها  یا  اخیدر ا
می کردنا که خوراک  ز  را برای رسانه هدای  ییاسی، اظهار نظرهایمجلس دو کشور و یا احزاب س

ن تما  سعی خود را برای ایجاد اختالف بین معانا فراهم می کرد. لذا  ز  است در شرایطی که دشم
دو کشور به کار گرفته است، حتی در مواردی که حو با هر کاا  از طدرفین اسدت، مسدئولین امدر از 

رد، یدطرح مطالبی که می توانا مورد سو  استااد  رسانه های و شبکه های اجتمداعی معاندا قدرار گ
ی داد، ضدمن مواجهده سدریع بدرای اصدالح و پرهیز نمود  و در صورتی که معاود مدواردی هدم رو

تکذیب، اصحاب رسانه در دو کشور توجیه شا  باشنا کده مدوارد ایدن چنیندی را تدا اطدال  ثدانوی 
 بایکوت نمود  و از حیطه درواز  بانی رسانه خویش خارج نماینا. 
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 (یر رسمیو غ یرسم یها )رسانه یعموم یدهایدها و نبایبا. 1

 یعموم یا رسانه یدهایالف( نبا

و  یمـرز  یدر شـهرها  ییو اجرا یتیامن ،یانتظام یها یمانانابس و انعکاس یا انتقال رسانه. 1

 کشور عراق یورود یا مبادیکشور  یخروج یمباد

 شرح: 
، یبا کارت مل فقطا پاسپورت از مرز، گذر از مرز یزا یچون عبور باون و یاست، اخبار یضرور

 یعبدور بداون بررسد یا مسافران، باز کردن مرزهدا بدرایبه همه زائران  یاگیرس یبرافرصت نااشتن 
 ها منعکس شود. ا در رسانهیماارک و ... نبا

 یها یر و گزار  از نابسامانیا ارسال تصوی ی، خبرسازیعین وقایچن ینیدر صورت بروز ع یحت
 ها خواها شا. یا ناهنجاریج مرد  و تشاییته سبب، یمرز یها انهیدر پا یانتظام

و در مرحلده  کشانا یمرا که فاقا ماارک  ز  هستنا، به سمت مرزها  ین خبرها در ابتاا کسانیا
 مرزها خواها شا. ین انتظامها و فشار به مسئو  یا آشاتگیتشا سبب

ت نظدم را یدرعا یبدرا یرائه ماارک از مرز، هر گونده فرصدتن افراد با توقع عبور باون ایحضور ا
 کنا. یا میش تشایش از بیت مرزها را بیکرد  و امن یخنث

 مثال:  
ت یکندا وضدع یشود کده اذعدان م یمنتشر م یرانیک زائر ایاز مصاحبه با  ییائویو 14در سال 

خدود   یان و حتدیتان و آشناشتر دوسیاز مرد  از جمله ب یاریر( بود  و بسیر تو شیمرزها آشاته )ش
 انا. زا وارد عرا  شا یباون داشتن و
ت و کاندال ین از جملده سدایمدرتبط بدا اربعد یاجتمداع یها شدبکهز یدن یاردر سال جمتأساانه 

ا  یدا عدرا  در ایلغو رواد یبرا یج افکار عمومییائو به قصا تهین ویبا بازنشر ا« نیاربع یور اد یپ»
  ا.شون یم یمرز ین مراسم در مبادیب بر بانه ایآسسبب ن، ناخواسته یاربع
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ن توقدع یدچندان ا ا، همیدبا لغدو رواد یاز افراد از جمله جوانان، فاقا گذرنامه بود  و حت یاریبس

 یاسدت کده وقتد یطین شدرایبداز شدود. در چند یوجود دارد که مرزها به ناع آنان به شکب فرا قدانون
ک شا  و یاز افراد متوقع، تحر یظ کننا؛ ممکن است برخکننا نظم را حا یم ین مربوط سعمسئو 
 یو عراقد یرانین اان مسئو یم یب بروز اختالفاتسبرا شکسته و  یورود یها و درها تین گیخشمگ
 گردنا.
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گونده  نیشدان، از انتشدار ایها یان سازیدها و جر یها با دقت در تبعات خبرساز  ز  است رسانه
 ز کننا.یانه پرهرخواهیبا اهااف خ یگزارشات حت

 
 ش داد.یرا در زائران افزا ینظم یدر سال گذشته منتشر شا که توقع تساهب و ب یاریبس یخبرها
ه شدا  یدته ما،یخبر صاا و سد یکه توسط خبرنگار واحا مرکز یونیزیک گزار  تلوین در یهمچن

و  ینداراحت بسدبت آشاته و نابسامان فرودگدا  نجدف منتشدر شدا کده یاز وضع یانتقاد یبود، گزارش
مکتدوب و  یهدا هدا و رسدانه ی، خبرگدزاریونیزین گزار  تلوی. عالو  بر اشا ین عراقاعتراض مسئو 

 کردنا.  یم ین مشکالت معرفیرا مسئول ا ین عراقامأمور ییها  اخبار و گزار در ز یتال نیجید
 11 حداودت یدظرف بداشدا کده فرودگدا  نجدف  یه و پخدش مدیته یطیها در شرا ن گزار یا

متأسداانه پددس پددرواز در روز قدرار داد  بدود کدده  70، یراندین ا، بده اصددرار مسدئو پدرواز در روز
  .تحت الشعا  قرار گرفت ین سطح از همکاریاز پخش گزار  مذکور، ا

 



   یا رسانه یها استیس   21 

 خاص یها ا سازمانین به اشخاص یان اربعیانتساب جر. 2

 ح:شر
 یاریبسد یها تیافدراد و شخصد ،اا و نهادهه سازمان ،نیم اربعیتحقو حماسه عظ یاگرچه برا 

منسوب  تیاهب ب ماد و توجهن حرکت جز به یباون شک اسا  ا ،انا گذار بود اثرتال  کرد  و 
 یز در ندزد خداایباون شک اجرشان ن .انا اه کرد یو انجا  وظ هستنان مکتب ینبود  و همه شاگرد ا

ارت امدا  یدز  افتهیو یشقان توفبر دو  عا یشگیهم یایتکل ،شانیمتعال محاوظ است و سپا  از ا
 .ن استیدر اربع نیحس

ن او خادمد رگدذارانیتاثاز همه  یرسانه توجه داشته باشنا که ضمن قاردان یها و اهال ن حال رسانهیبا ا
خداص  ین به اشدخاص و نهادهدایانتساب واقعه اربع دقت و ازافراد  یبرجسته سازو ف یتعر در  ن،یاربع
قدت آن را ین حماسده ندا  بدرد  و حقیا یریشکب گ یعوامب اصلاز ها  شود رسانه یشنهاد میز کننا. پیپره
 مرد  بازگو کننا.  یبرا

 چون: یعوامل
 نیحرارت شهادت اما  حس

 الله ه یحضرت بق ینیت تکویریما

 ت عصمت و طهارتیان به اهب بیعیش توجه مرد ، مستضعاان و شیافزا

 بیاز غ یمثال: حنها دست
ا، کندمنتسدب  یا نهاد خاصدین را به شخص یآنکه اربع ین پوستر به جایهنرمنا طراح ان مثال، یدر ا

 کنا: یاد می« بیدست غ»دانسته و از آن به عنوان  ینیت تکویو و  یجه اراد  الهیآن را نت
 جاد کنا!یا ین تحولیتوانا چن یب میاز غ یتنها دست
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 شوند! مواجه یتیعدها در کشور خود با مشکالت امنکه ممکن است ب یش چهره افرادیا نماینام بردن . 3

 :شرح
ن یمراسم اربع،  انارکاران رسانه از دست یاریتال  بسبا اگرچه 
خدارج  یا کوت رسدانهیاز بار مسلمان یعه و غیر شیغ یدر کشورها

عکاسدان،  ز  اسدت  یتدیمختلدف امن بیدد بده  یولد شدود، یم
ر یتصدو ،ا  مصداحبهخبرنگاران، گزارشگران و مستنا سدازان هنگد

 یهدا ا گرو یدت اشدخاص یده گدزار  موقعیا تهی ی، عکاسیبردار
 را در نظر داشته باشنا.شان  نیمقابب دورب یانسان

بدا  ین مراسدمیاز کشورها به صدرف شدرکت در چند یان برخیعیش
ت یدتحدت حاکم یمواجهه خواهندا شدا. کشدورها یتیمشکالت امن

ک ی ییبه صرف شناسا یحت یریتکا یها انیا تحت ناوذ جریها  یسلا
مثدال در  یبدراکنندا.  یجداد میا یا ا یدمشدکالت عا یو یعه بدرایش

را تحدت یداخ یعیع و اعتقادات شدی، تشیر مالزیشرفته نظیپ یهاکشور
حقدو   یاز برخد ییان پدس از شناسدایعیو شد اسدت بود  یادیفشار ز

 شونا. یخود محرو  م یو شهرونا یانسان
ز نسدبت بدده یدن نی تد یکدایا آمرید ییاروپدا یاز کشدورها یبرخد

ت یعه خدود حساسدیشهروناان شد یژ  انقالبیوه ب یمذهب یها تیفعال
در  ایددباربرداران ین عکاسددان و تصددویدهنددا. بنددابرا ینشددان م یادیددز

 ن گونه افراد مالحظه  ز  را داشته باشنا. یر ایانعکا  تصاو
 سدت ویان نیعین هشاار تنهدا شدامب حدال شدیقابب ذکر است که ا

 ،کنندا ین مراسدم شدرکت میدان که در ایا ادیر مذاهب ین به ساامعتقا
ا تخاصدم قدرار یدشانشدان مدورد هجمده یممکن است از طدرف هدم ک

پرسش از خود افدراد اسدت. فعدا ن  موارد نیو  در این شیرنا. بهتریبگ
. مگدر سدازنان افراد را منتشدر یار یباون اجاز  افراد، تصا اینبا یا رسانه
 یر برداریت تصویو  نگ شات از جمع یبه صورت عمومکه  یموارد

 .  ستیر نیها امکان پذ تیا ملیک افراد یز وجود ناارد و تاکین یشود و نماد خاص یم
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 مثال: 
، در فرودگدا  یعیشد یا از کشدور مصدر بعدا از مصداحبه بدا شدبکه یتر مشاها  شا  کده زائراند شیپ

هامات امنبازداشت و گرفتار مشکالبه طور موقت کشورشان   یهدا گدزار  ،انا. در نمونده شدا  یتیت و ات 
است. البته ممکدن اسدت کده  ییر زائران کامال  قابب مشاها  و شناساین صاحه، تصاویمنعکس شا  در ا

ر مشدخص اسدت کده یاز تصداو یدر برخد یشان انجا  شا  باشا. ولدیبا اجاز  خود ا یر بردارین تصویا
ن یدبر آزار افراد حاضدر در ا یمبن یته شا  است. گرچه تا کنون گزارشها باون اجاز  و از دور انااخ عکس
ان و محور مقاومدت یعیشبرد اهااف شین در پیبا برجسته شان نقش اربع یر منتشر نشا  است، ولیتصاو

 ا وابسته، وجود دارد. یمرتجع  یها دولت یدر منطقه، احتمال واکنش خشن از سو
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مختلدف بده  ین از کشدورهایانعکا  حضور زائران اربعد یعنی، در گزار  مقابب، همان هاف

 ش داد  شا  است. ینما یگریشکب د
عه( را کده یر شیغ یان و زائران )حتیعیاز ش ییها تواننا عکس ین میعکاسان و خبرنگاران همچن

پدرچم  یولد ،ناازنا که چهرشان مشخص نباشدایب ییایشان را در دست دارنا از زوایپرچم کشورها
 ن، کامال مشهود باشا. یت اربعیان جمعیشان در مکشور

 ن موارد هستنا:یمناسب از ا ییها ر نمونهیز یها عکس
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ـ  یا تضعی یکم توجه. 4 مراسـم باشـکوه    یو برگـزار  یزبـان یهـا در م  یف سهم برجسـته عراق

 نیاربع

 :شرح
ا ی نیاربع مراسمدر پوشش ا مراقب بود تا یا مستنا، بایاعم از خبر  یا اات مختلف رسانهیدر تول

ت یو اساس یزبانیم ، سهمیرانیا یمرد  و نهادهاخامات گزار    ،مهدم اادیدرو نیدعدرا  در ا مل 
 رد.یتحت الشعا  قرار نگ

ت عرا  در خلو چند یها دربار  بزرگ رسانه یاز گزار  ها یاریروشن است که هموار  بس ن یمل 
 و چه در ارائه خاماتزائر گا  یدر جاران چه یم مرد  اش سهین حال با افزایبود  است. با ا یا حماسه
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ن موارد یدر ارا  ها  یرانیبا  رفتن سهم ا کوشنا، یمها  از رسانه یاریبس و ... ییرایپذ ،ی، شهریتیامن
 .نشان دهنا

زائدران  میب عظدیدخ یا حتدی عرا  یزبانیم یا رسانهوجود دارد که پوشش  ین نگرانیا رو، نیاز ا
بدرد  شیموجب اختالل در پتوانا  ین مسئله میش جلو  کنا و ایپ یها تر از سال م رنگک یکم یعراق

  .است یو اتحاد  اسالم ییگرا که همانا همشود  م ین مراسم عظیا یاهااف راهبرد
ت یدزائران و هدم در جمع یزبانیها هم در م یاست که سهم برجسته عراق یب ضرورین دلیبه هم

 رد و کوچک انگاشته نشود.یبرها قرار نگخ گریدزائران تحت الشعا  

 مثال:

 
ران در یدا یاسدالم یان و جمهدوریدرانینگونه اخبار، با هاف انعکا  مشدارکت فعدال ایاگرچه ا
 ،هدا ن گونده اخبدار و گدزار یحجم ا ز  است در  یاست؛ ول ین انجا  شا  و ضروریمراسم اربع

 یزبدانیعمب نشود که احسا  شدود نقدش م یا ، به گونهت خبریایم گزار  و کین نحو  تنظیهمچن
 ا  گرفته شا  است.یا نادیمرد  عرا ، کمرنگ شا  
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 .یعراق و یرانیابه ا خادمان یک زائران یتفک. 5

 : شرح
ا سدهم یدنبا ،نیمراسم اربع یها در برگزار یرانیا یها تیا شا  بود در پوشش فعالیتر تأک شیچنانچه پ

ار مهم اسدت کده تدا حدا امکدان از یز بسین مسئله نیا یابا، ولیاهش ک یا رسانه یها ها در پوشش یعراق
ددت ایددتاک ن یددران و عددرا  در خلددو ایددک دو مل 

 – یراندیزائدران ا»ز شود و از عبارات یحماسه، پره
خددامات  – یرانددیخددامات ا»ا یدد« یزائددران عراقدد

 یهددا موکب – یرانددیا یهددا موکب»ا یدد« یعراقدد
 استااد  شود. دائما ینبا« یعراق

 :مثال
 از تمدا  موکدب یدر سال گذشدته، فهرسدت

ه شا  و بدا کمدک نقشده، محدب یته یرانیا یها
مشدخص  یراندیزائدران ا یز بدرایک نیو هر یدق

و  در ین شدیدها منتشر شا. ا شا  و توسط رسانه
 یبدده بهددر  منددا یرانددیو زائددران ایواقددع تشددو

ن یداسدت. بدا ا یرانیا یها از موکب یاختصاص
 یو از سدو شدود یمدتر   ار کمیران و عرا  بسین دو ملت برادر ایب یتعامل یها کسو فرصتیو ، از یش
 یهدا موکب یبرا یاز زائران عراق ییرای، فرصت پذیرانین مواکب ایبه ا یرانیگر، با هجو  زائران اید
 کنا. یاا میپ یها حالت اختصاص رود و موکب ین میاز بو بالعکس  یرانیا

 ت مالحظات از زنان و دختران.ین رعابدو یربرداریا تصوی یبردار عکس. 6

 : شرح
 شود: در نظر گرفته یا به مالحظاتیاز زنان و دختران با یربرداریا تصوی یبردار در عکس

 : هدا در  آن یبدا  یها تیو حساسد یعربد یو عموما کشورها با توجه به فرهنگ مرد  عرا او  
م از یمستق یر برداریا تصوی یبردار تا حا امکان از عکس ربردارانی، عکاسان و تصوموضو  عااف
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مدرد   یران شا  و همکاریمرد  ا دربار چرا که موجب سو تااهم  ؛کنناز یپره یزنان و دختران عراق
 دها. یر خود قرار میرسانه را تحت تأث یعرا  با اهال

 ه اسدتااد یپوشد مدوارد از یدر بعضدا یدحجاب کامدب از  یزنان و دختران جوان عراق شتریبالبته 
ز یدن مدوارد پرهیدبسدته در ا یها ا قابیر تک شات ین حال بهتر است از عکس و تصویکننا. با ا یم

بود  و نسبت به  یر هات سال مستثنیز یها ، زنان سالخورد  و دختربچهیشود. البته در فرهنگ عراق
 ها وجود ناارد. تین حساسیآنها ا

: با توجه به انتشار جهانیثان ا انتشدار یدا از گدرفتن یمسلمان جهان، با یتهاان ام  یر در میتصاو یا 
ا در یدشان مورد خاشه واقدع شدود یکه عااف و وقار ا یطیدر شرا یرانیلم و عکس زنان و دختران ایف

 ز شود.ی، به شات پرهینیا شور حسیر از حزن یغ یحالت

 ها: مثال 
 مثال اول: 

 
بدا اجداز  خدود فدرد  ین عراقدر اگرچه ممکن است عکس گرفته شا  از دختر جدواین تصویدر ا

ن گونده یدز خواهدا بدود. ایدشان، نکوهش برانگیا یبا توجه به فرهنگ مرد  عرا ، از سو یباشا، ول
ز ین یعرب یکشورها گرید انیمکه نمونه آن حجاب و عااف  یشرع یت تما  مبانیپوشش ضمن رعا

 یتدر رانهیفرهندگ سدختگمن، در پوشدش زندان یمرد  عرا ، هماننا مرد   یول ،ج و مرسو  استیرا
 اعراب دارنا. گریدنسبت به 
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 مثال دو : 
ندو   یاان اسدت، ولدیبده سدا ر شده بدانوانان عشدو و ارادت جامعده یر اگرچه در بیر زیتصو

عه اسدت. بداون یاانه زن شیکنا و دور از شأن عا ین ارادت را منتقب نمی، حس و حال ایعکسبردار
و در حالت  High Angleه یبه طور مثال عکس از زاون سوه  )یاز هم یگریشک عکس در حالت د
 ا خواها بود. ییداشته و مورد تأ یر بهتریکار د( تأثیواکس زدن کاشها د نه ب

 

 مثال سو :
دقدت  یعکا  در انتخاب لحظه عکاس یاست، ول یار عالیز، با آنکه سوه  بسیر نین تصویدر ا

ن یر، حدزن و وقدار اربعدین تصوینکرد  است. در ا ا افراد سوه  توجهینااشته و به همه عناصر  یکاف
اسدت( و  یعدی، کامال  طبییمایر راهپیلومتر مسیک 10کمرنگ شا  است )که البته در  یا لحظه یبرا

 ن لحظه را ثبت کرد  است.یمتأساانه عکا  هم
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 مثال چهار :
 ییمای( در راهپیر: ماناانا نصرتین تصویمشهور )در ا افرادش حضور یر که با هاف نماین تصویا
 یها یه سلایشتر شبین توجه نکرد  است و عکس بیین آین منتشر شا  است. متأساانه به روح ایاربع
ماننا  یبرخوردارنا. ول یشان است. جز آنکه از حجاب مناسب یحیتار یگران در سارهایباز یحیتار

 ن است. یاز وقار اربع ین، عاریشیپ یها عکس

 
 مثال پنجم:

 انتشار است. یبرا یتر ( است که عکس مناسبیریاز همان چهر  مثال چهار  اماناانا نصر، ین تصویا
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 مثال ششم:
ن را یاست کده هدم حدزن و انداو  اربعد یو عراق یرانیاز زنان و دختران ا یریر، تصاویر زیتصاو

ن یدیدر آ ن حضور پر شور زنانیسازد و هم مب یان میعه را نمایکنا، هم وقار و متانت زن ش یمنتقب م
  است. ینین حسیاربع
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 . یعراق زبانانیم یا نظافتی یمشکالت، بهداشتکردن  یا رسانه. 7

 :شرح
ان مشدکالت و معضدالت بدا یدهدا و ب یها نظارت و انتقال کاسدت رسانه یف و کارکردهایاز وظا یکی

چشدم داشدت  یه خامات بدمنطقه و کشور عرا ، با توجه ب یط راهبردیدر شرا یول ،هاست هاف رفع آن
ت عرا ، ب دت  ینداراحت سدبب شدا  و ین تلقدیا تدوهی یانصاف یب ین مسائب نوعیاز ا یان برخیمل  ا یدمل 
 .خواها شا یمسئو ن عراق

کشدور  یا نظدافتید ین، مشکالت، بهااشدتیاربع معضالتشود در طرح مسائب و  ین سعیبنابرا
 نشود. یا ئران رسانهارائه دهنا  خامات به زا یها ژ  موکبیعرا  به و
مرد ، خو را با  شنهاداتیپها،  ین کاستیرفع ا یف خود، برایوظا جهتها در  ن حال رسانهیدر ع

 مطرح کننا. یرانین ازائران و مسئو 

 مثال: 
ت یدن حال توجده بده رعاین گونه مشاها  نشا  است. با ایاز ا یا کنون نمونه خاص و برجستهتا

 ن اصب مهم است. یا
ن موضدو  پرداختده یدن است که صراحتا  به ایک سارنامه منتشر شا  اربعیاز  یر، قسمتینمونه ز

 است:

 

 ها. ان خدمات موکبیزائران در ب ش انتظاراتیافزاا ی یمتوقع ساز. 8

 :شرح
شود که زائران را  یاستااد  م یاتیاز ادب ،کننا یبه زائران ارائه م ها که موکب یان خاماتیدر ب یگاه

 سازد. ین خامات متوقع میفت اایدر یبرا
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 ،اکنند یران به زائدران ارائده مدیا یا مرد  عرا  و حتیها  که موکب یا توجه داشت که خاماتیهموار  با
 رد.یگ یصورت م تیت خاا و اهب بیو تنها با هاف رضا است خالصانه یلطف و محبت

ن یدافدت تمدا  و کمدال ایدر یبدرازائدران  یبرخد یا رسانه یها گزار  یجه برخیمتأساانه در نت
تواندا  یم یین توقدع بده تنهدایانا. وجود ا بروز داد  ینامناسب ییخامات متوقع شا  و گا  برخوردها

ک یکرد  و از او  یا کامب خامات بازمانا  است، دچار سرخوردگی یشگیافت همیرا که از در یزائر
 ن بسازد.یاربعمراسم ه یعل یمبلغ منا

 !ینه خدمات مردمیبه یابر اجر  یمثال: نظارت دولت

 
 یتیحداکم یهدا هدا توسدط سدازمان ، نظارت بر عملکرد موکباز خبرها و گزار  ها یبرخدر 

ابدا. یش یافدزا یمردم یها ن موکبیت خامات در ایایمطرح شا  است و قول داد  شا  است که ک
گا  مخاطب را ین شکب از خبر یا افت یاو را در درو توقع  سازد یمتوقع ما گزار ، به صورت ناخودآ

 برد.  یخامات با  م یت عالیایک

 .(یضمن مطالبه و پرسشگر)در ن عات کاذب در مردم و زائران از مسئوالجاد توقّیا. 9

  شرح:
ر یده زیدالت و خدامات مناسدب و تهیارائه تسه یبرا یو عراق یرانین اروشن است که مسئو 

ا یددارنا کده با ینیف مهم و سنگیوظا ،نیعهر چه بهتر مراسم ارب یبرگزار ی ز  برا یها ساخت
ب بودن مراسم یبا یو ب یا فرامو  کرد که بزرگینبا یول ،ودها از آنان مطالبه ش توسط مرد  و رسانه

 بودن آن است. یب مردمین به دلیباشکو  اربع
 ارتیدز یبدرار  رندج سدار ین امکانات حاضر به پذیکمتر با اد  ویپ یبا پا نینکه زائران اربعیا



   یا رسانه یها استیس   68 

ن یا یضرور یازهایکننا ن یم یخود سع ییاز مرد  با بذل تما  داشته و دارا ینکه گروهیو اشونا  یم
ا یدبا یول .کاها ینم نیدست انارکاران مراسم اربعت یمسئولاز  ،م از زائران را فراهم کننایحجم عظ

ا مشدکالت سدار ب یعیرا که به طور طب یرانش از سار، زائیپ یعات عموما توق  یتوجه داشت که تشا
 خواها کرد.  یا، دچار سرخوردگشون یرو مه ن روبیاربع

ن، در مرد  و زائران توقعات کاذب ضمن مطالبه از مسئو ا مراقب باشنا تا یها با رسانه ،رو نیاز ا
 جاد نشود.یا

 .یستیترور یها اتیها و عمل طرح یناخواسته برا یامکان ساز. 11

 : شرح
بدالقو  و  ااتیدو تها عاشقان حضرت اباعباالله و انیعیه شیار علیبس یها یدشمنبا توجه به 
زائدران و  یتیا هموار  به مسائب امنیها با و زائران آن، رسانه ینین حسیه مراسم اربعیعل بالاعب فراوان

رنا و نسبت یدشمنان را به دقت فراگ یتیو ضا امن یستیترور یمجاوران توجه داشته باشنا و ترفناها
اموزندا تدا یرا ب یخاصد یتدیها نکدات امن رسانه  ز  است اصحاب ن رو،یاز اار باشنا. یبه آن هوش

 اا نکننا.یمشارکت پ یتیا ضا امنی یستیترور یها اتیناخواسته در عمل
بدا  یسدتیترور یهدا متأساانه سدازمان

اندا،  ا یکه د یخاص یها و آموز  یرکیز
در بعد  هدا نادوذ کدرد  و  به تاکر رسدانه

ت، یهداا یهدا بدرا بدون رسدانهیتراز  موارد
 یهدا طدرح یو امکان سداز یامکان سنج

 کننا.  یشان استااد  م یستیترور
 مثال: 

عروسدک بده کودکدان  یطرح اهداا
 14و  13ن: بددا آنکدده در سددال یاربعدد

 یها بر وجود عروسک یمبن ییهشاارها
اد  یدر پیدر مسد یآلود  به مدواد اناجدار

 یادر خبرهد یولد ن داد  شا، یاربع یرو
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کننا که در آن از زائران خواسته شدا  تدا  یم یرا معرف یها، طرح رسانه ی، برخ13ن یقراول اربع شیپ
ننا یب یکه م ین به هر کودکیاربع یاد  رویر پیه کننا و در مسیار خود تهیرا از شهر و د ییها عروسک

 اهاا کننا.
ن و به یم از کودکان اربعیهاف تکربا « نینشانان لبخنا بر لبان کودکان اربع»ن طرح با عنوان یا

اقداامات ضدا  ینده را بدرایمتأسداانه زم یولد ،شا  است یها معرفیه سال  الله علیت حضرت رقین
هدا  سدتین طرح، امکان مقابله با اقاامات تروریر شان ایکنا. با فراگ یها فراهم م ستیترور یتیامن

 ینک در کانال تلگرامیا ن طرح همیشا. ا ار دشوار خواهایا بسین رفته ی( از بیاناجار ی)عروسکها
شدا  اسدت.  یمعرفد «نیکودکان اربعد»

مختلدف،  یها تیها و سا متأساانه کانال
 و بدازپخش ن کانال را منعکسیمطالب ا

 انا.  )فوروارد( کرد 
ن کانال صدرفا توسدط یاممکن است 

ال فرهنگیخ یگروه س یتأس یرخوا  و فع 
سددبب ؛ لکددن ناخواسددته باشدداشددا  
 ت مراسم است. یحاظ امن یسازدشوار

 یسهو یاطیاحت یک مورد بین تنها یا
ادآور یدداسددت کدده بدده اصددحاب رسددانه 

شود، مواظبدت و مراقبدت از صدحت  یم
 است.  یتیز امنیآم ط مخاطر یدر شرا یا ت رسانهیز جز  لواز  فعالین یافتیدر یها ا یا

ن، مراقدب یا و اماکن مرتبط با اربعده رها، موکبیر از مسیا در انتشار تصاویبان یهمچنها  رسانه
و انتشدار  یربرداریدر تصو یتیمالحظات امننکردن ت یچرا که در صورت رعا ؛باشنا یتیمسائب امن

 ا. یایوجود به ب یتیامن یها ر، ممکن است حار یتصاو

 و ناشناخته: یز از ارحباط با عناصر خارجیپره
و  یبدا عناصدر ناشدناخته داخلد یریدز ارتباط گز ایها، پره رسانه یمهم برا یتیاز نکات امن یکی

 است.  یخارج
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کده بده  یرد. افدرادیدگ ین ارتباطات و افراد صورت میو ایها عماتا  از طر ات ناوذ در رسانهیعمل
ک شدا  و ی، تعامب و ... نزدی، همکاریمختلف دوست یها ها در قالب ن رسانها مسئو یخبرنگاران 

 کننا.  یرسانه القا  م یالخود را به اه یتیضا امن یها طرح

 و نشر خرافات یر ضروریو غ یر واقعیغ یها ییبزرگنما. 11

 : شرح
ع )از نظدر ین حادثده جهدان تشدیر به عنوان بزرگتریاخ یها که در سال ینین حسیبزرگ اربع یرو اد یپ
و  غرا  نااردو ا ییاز به بزرگنماین ،خ ثبت و ضبط شا  استیتار ین اجتما  بشری( و بلکه بزرگتریتیجمع

ت و دشمن را به اعتراف واداشدته اسدت، سوکرد  است و درا از آن خود  یعنوان اول اجتماعات بزرگ بشر
 ین اجتمدا  بشدرین منطقه جهان بزرگتریتر امنتر از آنکه در نا بزرگ یا به غلو دارد؟! چه معجز  یازیچه ن

 برد. یان میت کار خود را به پایرد و در کمال امنیگ یشکب م

 نیمثال: عروسک غمگ
است و  ینین دییا آیک مناسک ین مخاطرات یز، از مهمتریمتأساانه، خرافات و انحرافات غلو آم

 ست.ینمستثنا ز از آن ین نیارت اربعین زییآ
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کنندا کده هدم قابدب خاشده  یت مین روایاز اربع یبیگذشته، مسائب عج یها رسانه ها در سال یبرخ
 است. ینیت دیر با عقالنیو مغا یاست و هم خرافه ساز

ن که ادعا شا  است، ابتاا یغمگ یا ک عروسک با چهر یاست از  ییائویو« نیعروسک غمگ» 
 اا کرد  است.ین پیغمگ ین، چهر  ایشاد داشته و در مراسم اربع یصورت

 یتخصص یها ر مسئول در حوزهیا نقل خبر از افراد غیز از مصاحبه یپره. 12

 : شرح
 یهدا و کارگروههدا  تدهیب کمیو تشدک ینین حسدیهدا در اربعد  تیشان فعال یبا توجه به تخصص

 یهدا تدهیب کمیها در ذ تیه فعالیان به کلیو انسجا  بخش ینین حسیاربع یدر ستاد مرکز یتخصص
مسدائب و  یریدگیو پ یط بحراندیو نشدر اخبدار و چده در شدرا یها چه در اطدال  رسدان ستاد، رسانه

و نقدب خبدر و  یر رسدمیدا غیر مرتبط ین غمسئو  یا حتیگو با افراد و ا گاتیمطالبات، از مصاحبه 
ان مطالبات یا بیشنهاد یاعم از طرح پ یا ف رسانهیز کننا. )البته انجا  وظایشان پرهیا یاگا  از سوید

است و مسدئله در  یش باقین و ضوابط به قوت خویان در چارچوب قوانیب یان افراد و حاظ آزادیاز ب
 مطالبات است.( یریگیا پیار خبر موضو  انتش

 مثال: 
 یهدا تی، افدراد مختلدف در مسدئولاسدت مکدرر مشداها  شدا گذشته  یها متأساانه در سال

 یر مرتبط اظهار نظر و اطدال  رسدانی، در همه موضوعات چه مرتبط و چه غیمختلف و بعضا  مردم
ز یدن مدوارد یدر بعضدکردندا.  ین متندو  مصداحبه مدیعنداو باز یمختلف ن یها کردنا و با رسانه یم

ب کدالن مصدو یاستهایر با سیها، مغا اگا ید یر موثو و بعضیغ یخبرها یشا که برخ یمشاها  م
 شا.  یان میب

 م. یکن یز مین مورد پرهیها در ا ان مثالیحاظ احترا  افراد از ب یبرا

 ن در عراقرایا یتیا حاکمی یمه دولتی، نیدولت ینهادها یها آرم و نشان ییبازنما. 13

 ح:شر
 یهدا حتد ن، رسدانهیهرچه بهتر مراسم اربع یبه عرا  در برگزار یرانیا یبا توجه به کمک نهادها

 ز کننا. ین مسئله و تکرار آن به اشکال مختلف پرهیاد ایا مکان از انتشار ز



   یا رسانه یها استیس   71 

هدااف ابده کسدو ی، از یا  و لواز  خاماتیاش یا شبه آن( بر روی)یدولت یها  آر  و نشان ییبازنما
ت ا یو خامات مردم ناز یمب یآس یرانیا ینهادها عا  خود قرار میران را نیمل  دهدا و  یز تحت الش 
دت و مسدئو یو کداهش پدذ ین عراقدمسئو  یدلخور سببگر، ید یاز سو  یبدرا  ین عراقدر  مل 

 ها و اقاامات مشترک خواها شا. یهمکار

 مثال: 
در طول  یمشخص یازهاین رفع نیبال و همچنت شهر کریریران در مایا یاه یشهردار یهمکار

 یرا نسدبت بده سدالها یادیران و عرا  است که مشکالت زیا یاز نقاط برجسته همکار یکیر، یمس
 یبدا آر  شدهردار یا  و لوازمی، اشیکرد یر و شهر را نگا  میمس ین حال هر کجایقبب حب کرد. با ا

ش از انااز  ین مسئله را بیا یریه به صورت تصوز چه به صورت گزار  و چیها ن شا و رسانه یا  مید
در  یا سدتهیچ اقداا  شایه ین عراقا مسئو یکه گو یا داد  و تکرار کردنا که به گونه یا پوشش رسانه

 ن شهر کربال را به دنبال داشت.اعتراض مسئو  سرانجا ن مسئله ین بار  انجا  نااد  بودنا و ایا
بهانده تراشدان و معانداان محدور  یجاد فرصت بدرایها، ا ر نگونه گزایگر از مشکالت اید یکی

ها  دخالت نهادها یبرا یلیرا دل  مقاومت است که آن حات در یران در عرا  و انتقال تسدلیا یطرح ات 
 .داننا می نیمراسم اربع یپوشش کمک به برگزار
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اان یدبده م شیبدا تمدا  تدوان خدو ین عراقدتدوان نشدان داد کده چگونده مسدئو   یآن م یبه جا

اه بر دو  گرفتده ین خامت بزرگ را از باب وظیاز ا یز سهم کوچکیران نیانا و ا آما  یرسان خامت
 است.

 ریتصو نهیزممصاحبه و  یا فضایمصاحبه  یدر انتخاب افراد برا یقگیسل یا بی یدقت یب. 14

 : شرح
ت است  72 یا جامعهکه ن در کشور عرا ، یت اربعیجمع ا مختلدف و از یدعقا ها و از فرقه ومل 

 یدر انتخاب افراد بدرارو،  از اینشونا.  یمتنو  در آن حاضر م یاجتماع یاسیس یفرهنگ های انیجر
ژ  یدبه و ،ردیه نسبت به افراد مورد مصاحبه صورت گیاول یالمقاور شناخت یشود حت یمصاحبه سع
 که به صورت پخش زنا  است.  ییها در مصاحبه

ار یبسد ندهیزمر یط مصاحبه و تصوی، نسبت به محیریتصو یها حبهن در گزارشها و مصایهمچن
 دقت شود. 
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 مثال: 
خاص، محب انباشت زباله،  یک نذریگرفتن  یت برای، هجو  جمعییقرار گرفتن صف دستشو

 یر از جمله مشکالتیتصو نهیزمدر  یانحراف یها انیر سران جریا تصویو  یاسیس یها تیبنر شخص
 ا گزارشها مشاها  شا  است.یها  بهاز مصاح یاست که در برخ

 جاد شود.  یکه شائبه دخالت ا یا ران در عراق به گونهیا یها تیفعال یبرجسته ساز. 15

 ح:شر
 ،ران در عددرا یددا ینظددام در بعضددی مددواردو  یتیحدداکم یو حتدد یمردمدد یاگرچدده نهادهددا

را بدا  یا فشدرد  یهدا یز همکداریدن نیانا و در موضو  اربعد انجا  داد  یاریبس یها یگذار هیسرما
 یو اجتمداع یاسدیس یها تیب حساسیکننا، متأساانه به دل یعرا  دنبال م یو دولت یمردم ینهادها

 ینشان یا حتیمنتشر کرد که شائبه دخالت در امور عرا  و  یا ن اخبار را به گونهیا ایجامعه عرا ، نبا
 همرا  داشته باشا.  به یفرهنگ یا حتیو  ی، اقتصادی، نظامیتی، امنیاسیاز ناوذ س

ک که مهم است مات و یخامت به زائران بود  و تصم یا، براده یران انجا  میا راآنچه ا شود یتأ
 شود.   یانجا  م یرانیزائران ا یز صرفا  برایها ن برنامه

 ران  در کشور عراق.یا ینظام یافراد و نهادها یها تیانتشار فعال. 16

 ح:شر
، ی، خاماتیران )فرهنگیمختلف و متنو  ا یها تیاز فعال یادیخش زداننا که ب یرسانه م یاهال

ا نهادهدا و ید یو سپا  پاسااران انقالب اسدالمیقبب از طر ین در سالهایو ...( در مراسم اربع یتیامن
و  یعدیکدامال  طب یخاص منطقه، امر یتها یشا و البته با توجه به حساس یافراد وابسته به آن انجا  م

 یتهایتواندا حساسد یمد یا ن اقاامات در صورت انتشدار رسدانهیهم یا. ولیرس یم به نظر یضرور
تها، یب فعالین قبیب به انتشار این در صورت تمایجاد کنا. بنابرایا یعرب یا کشورهایدر عرا   یاسیس

 ز شود.   یا وابستگان آنها پرهی ینظام یا نهادهایاز انتساب آن به افراد، سازمانها 
ب سدردار و ین از قبیفعا ن اربع ینظام یها ها، درجه ا مصاحبهید در گزارشها ن دقت شویهمچن

ا یدا نبایانا،  ورود کرد  یا خاماتی یکه در مسائب فرهنگ یانیان نشود. از نظامیسرهنگ و سرلشگر ب
ا مطرح شا  و یشان نبا ینصورت، درجات نظامیر ایا در غیرنا ینا  برد  شود و مورد مصاحبه قرار گ

 ا  عنوان گردد.  یا فرهنگی ییا سمت اجراتنه
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 .یا کاذب رسانه یها یا مشکالت و بحران سازیاتفاقات  ییبزرگنما. 17

 ط بحران.یخودسرانه در شرا یبا اطالع رسان یو آشفتگ ینظم ید بیتشد. 18

 ح:شر
سدائب ا میداز مشدکالت موجدود  ی، بعضدیخبدر یهدا جاد جاذبهیها با هاف ا رسانه یمتأساانه برخ

در  یش مخاطدب هسدتنا. حتدیکرد  و با القا  بحران، به دنبدال افدزا یین را بزرگنمایا  اربعیمستحاثه در ا
ار ساد ، تنهدا یک مسئله بسیو  گا  از ین شیشود. ا ین مسائب استااد  میساد  تر یاز واه  بحران برا یموارد

 سازد.  یم یک بحران واقعی، یا ا رسانهیبه واسطه تشا
نگونده ین، بسدتر ایاربعد یخبر ین مهم توجه داشته باشنا که فضایها  به ا ست رسانه ز  ا

ن چنان است یدر موضو  اربع یاست کلیست. به عالو  آنکه سیها ن ینیها و جاذبه آفریخبرساز
 کرد  و به مرد  منتقب کرد.  یا ا آن را رسانهیدر صورت بروز بحران، نبا یکه حت

ن هستنا و یارت اربعین بزرگ زیین به دنبال ضربه زدن به آی  و مسلمکه دشمنان اسال یطیدر شرا
آنان است  ین، هاف اصلیین آیکننا، بر هم زدن نظم و آرامش و اقتاار ا یفروگذار نم یچ تالشیاز ه

 ن هاف برساننا. یا آنان را به ایها نبا و رسانه
توانا نظدم  ی، میحران واقعط بیدر شرا یاعال  حالت بحران یا حتیضمن آنکه القا  بحران 

 ار دشوار کنا. ین مربوطه بسیمسئول یت بحران را برایریرا بر هم زد  و ما یعموم
ن بازگرداندا  و در ین و خادمیت زائریا آرامش را به جمعیها تنها با رسانه یطین شرایدر چن

 ت و حب مسائب فراهم سازنا.  یریما یط را براین، شرایکامب با مسئول یهماهنگ
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 مثال: 

 
ت، یدب ازدحدا  جمعیدا فرودگاههدا بده دلی یو خروج یورود یمشاها  شا  است که در مباد یگاه
ن یصورت گرفته است که منجدر بده دخالدت مدأمور ین اعتراضاتین بیبوجود آما  است و در ا یمشکالت

ا مرز و یدر فرودگا   یتیتر بحران امنیط با استااد  از تین شرایها در ا رسانه یشا  است. برخ یا عراقی یرانیا
کده در  یانا. در حال اخبار بود  یریگین به پیج مخاطبییو ته یط، به دنبال خبرسازیجلو  دادن شرا یبحران

ط و حدب یت شدرایریها بازگردانان آرامش به مسافران و کمدک بده مدا رسانه یاه اصلی، وظیطین شرایچن
ن ین و مدرد  را بده اطدال  طدرفیخواسته مسئول ،یطین شرایها در چن سته است رسانهیمشکالت است. شا

نقدش کنندا.  یادایهدا ایاز همکار یسطح بدا تر یبرساننا و به عنوان عنصر هماهنگ کننا  و مشو   برا
 کننا.  ییشبرنا ، راهنمایو پ یمنطق یشونا، به رفتار یرا که سردرگم م ین مردمیهمچن

 و عراق.ران یا یخیا مناقشات تاری یطرح مسائل اختالف. 19

 ح:شر
ن یدج این، و تبلدور نتدایران و عرا  در مناسدبت اربعدیا یر ملتهاینظ یب یو همکار یکیبا توجه به نزد

و  ین همکاریکننا تا ا یتال  م یاریمنطقه، دشمنان بس یو نظام یاسیس یها در عرصه یمعنو یهمکار
ان یدم یداد  و با اخدتالف افکند را مورد هجمه قرار تیه الطاف اهب بیا شا  در سایاح یخیتار یدربرا

 نا. یب نمایف و تخریجاد شا  را تضعیو ایدو ملت، روابط عم
مانندا  یخیمناقشدات تدار یبرخ یادآوریا یچون عرب و عجم،  ی، مباحثیطرح مسائب اختالف

شود،   ین دو ملت برقرار میب یاجتماع یاگین تنیشترین که بیا  اربعیژ  در ایران و عرا ، به ویجنگ ا
 ها آماد  سازد.  ین اختالف افکنیا ینه را برایتوانا زم یم

 یپدرداختن موضدو  و عبدارات یمناان، به جا مناان و دغاغه شود عالقه یشنهاد مین راستا پیدر ا
ادوار  شهاا همدرا  بدا یو ماننا آن، به موضو  شهاا و « ران و عرا یجنگ ا»، «یلیجنگ تحم»چون 
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 یران را نسدبت بده برخدیدمرد  عرا  مقبول بود  و عوا  جامعه ا یبرا ماافع حر  بپردازنا که یشهاا
   نه خواها کرد. یز واکسیافکار مسمو  ن

ان دو ملددت پرداخددت و سددالها مبددارز  یددمثبددت م یخیتددوان بدده مددراودات تددار ین مددیهمچندد
ددت عل دده یددا یا شددهاایددصدداا ،  یکتدداتوریه دیددمشددترک دو مل  ران و عددرا  در دفددا  از حددر  عم 

 ا مورد اشار  قرار داد.سادات ر

ـ ی یانحراف یانهاینسبت به جر یرواقعیغ ییا بزرگنمایغ یتبل. 21 ـ  یا افراط ـ یش ن یعه در اربع

 ینیحس

 ح:شر
کندا و  یغ اسدتااد  مدیدعرضه اناا  و تبل یبرا یعه، از هر فرصتیش یو انحراف یافراط یانهایجر

گر ید یا است و هم از سویتها ک سویآنان هم از  ی، براینین حسیارت اربعیباون شک، فرصت ز
نادرسدت  یغ باورهدایدتبل یمت شمرد  و از آن براین فرصت را غنیکننا ا یم یک فرصت. آنها سعی

 ان استااد  کننا. یعیان شیخود در م
ا ناخواسدته، یدآنان غالت نکرد  و خواسته  یک سو، در بازشناسیرسانه مراقب باشنا از 

آنان  یم برایر مستقیغ غیخطرات آنان، تبل ییز با بزرگنمایگر نید یمبلغ آنان نباشنا و از سو
 نکننا. 
جاد یا با ایاست که با ییو عا  بزرگنما ییاعتنا ی، بیانحراف یانهایو  در خصوص جرین شیبهتر
از آندان بدرد  شدود، شبهاتشدان پاسدخ داد  شدود. البتده  یز، بداون آنکده ندامیشبهه گر یها گاتمان

گاه ی، میاختصاص یها رسانه را در دستور کدار  یختگان فرهنگیبه کنشگران و فره یبخش یتواننا آ
 خود قرار دهنا. 

 به خصوص حج ینید یها مناسبتمناسک و ر ین با سایارت اربعیا تقابل زی یل سازیبد. 21

 ح:شر
از  یر موجددب شددا  اسددت تددا برخددیدداخ یدر سددالها ینین حسددیب حماسدده اربعددیبددا یعظمددت بدد

ر مناسددک همچددون حددج، عمددر ، ی، آن را در تقابددب بددا سددایعیشدد یهددا نها رسددایددو  یانددات فکددریجر
م شددعائر یو و تقابددب بددا هدداف تعظددیددن تطبیددندده و ... قددرار دهنددا. اگرچدده ممکددن اسددت ایارت مایددز

ن را کدافر یدهدا کده زائدران اربعد یمد یو سدلا یریدبه دست دشدمنان تکا یا بهانه یباشا ول ینیحس
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چ یاسدت کده بده هد یندیضده دیک واجدب و فریدا حدج یدترد یبدندا. شان دهیدانسته و حکم به  ارتااد ا
 رد.یگر قرار گیانات دیا تحت الشعا  جریوجه نبا

ن یددر ا یتدیتاکدر اسدال  نداب اهدب ب ین و گسدتر  تدوان فرهنگدیتر شان حماسه اربعد با پر رنگ
ت یدز بدا هداف کاسدتن از اهمیدن نیعه و معاندایشد یافراطد یهدا انیمراسم، بعضدا مشداها  شدا  جر

روز عاشددورا را برجسددته کددرد  و آن را در  یکددربال بددرا یارتیددن، سددار زیارت اربعددیددحضددور در مراسددم ز
 انا. ن قرار داد یارت اربعیمقابب ز
مراسدم  یخاص و راهبدرد یها یژگیو باتوجه به و یرضروریغ یساز ین دوقطبیمقابله با ا یبرا

و  یغ زندید، تیروز عاشورا در کربال)قمه زن یها یها در عزادار یگر یاز افراط ین و وجود برخیاربع
 یتدر مراسدم عاشدورا ها،   ز  است بر شکو  هر چه تما  آن در رسانه یی...( و مناسب نبودن بازنما

ت یشهر مقا  کربال، اولو یها مراسم ییا شا  و به نسبت بازنمایدر همه مناطو جهان تأک ینیحس
 ن داد  شود.یحماسه اربع ییبه بازنما

مدده ین یاد  رویددصددار، پ 23 یاد  رویددماننددا پ یاد  رویدددر پ ییهددا بیجدداد بدداین ایهمچندد
ب یبدددا یشدددعبان و مانندددا آن، ندددوع

ن بددود  و یارت اربعددیددز یسدداختن بددرا
توانددا بدده مددرور زمددان بددا شکسددتن  یمدد

، عظمددت آن ینین حسددیانحصددار اربعدد
ه ین رو توصددیددف دهددا. از ایددز تخایددرا ن

ن یارت اربعددیددبدده حاددظ انحصددار در ز
 شود.  یم

ن یمثال: عاشورا در شهر خودحان، اربع
 کربال
از دعدوت بده  یا ن پوسدتر نموندهیا

 ین و برگددزاریارت کددربال در اربعددیددز
ش یار خدویدمراسم عاشورا در شهر و د

 است.
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ــپره. 22 ــای ــار و بازنم ــما ییز از انتش ــاویش ــداهیل و تص ــرت اباعب ــرات  ر حض و حض

 یعراق یها در موکب نیمعصوم

 ح:شر
 نیب حضرات معصومیشما یرگریعه، تصویمراجع عظا  ش یفتاوااز  یاریبسر اگرچه د
ب منسدوب بده ی، شدمایان عراقدیعیمتأسداانه در فرهندگ شد یاندا، ولد ز ناانسدتهیرا شرعا  جدا

ب یژ  شدمایدب بده وینگونده شدمای، اینین حسدیر اربعدیج بود  و در مسیار رایبس نیمعصوم
تدوان  یشود. به جرأت م یا  میار دیشان بسیاران ای و فرزناان و نیحضرت اباعباالله الحس

ز یب نین شمایاز ا یب حضرت بود  و برخیشما یبه طور مرسو  حاو یعراق یها ر یگات که ب
بان آن است. یبس  ار دلخرا  و دور از شأن منسو

ر یمراقب بود بده سدا یا در تعامالت فرهنگیاست که با یک اشکال فرهنگین یباون شک ا
، آن یفرهنگد یرگدذاریا بدا تأثیت نکنا بلکه کوشیران سرایژ  کشور ایعه به ویان شجه یملتها

 ز برطرف نمود. یج را نیمعضب را
ج یب، حاظ احترا  همرا  با عا  قبول و تروین شمایا در برخورد با ایمراجع معظم تقل یفتوا

و  ییج و بازنمدایب، از تدروین شماین به این اسا ، ضمن عا  توهیز بر همیها ن است و رسانه
 آن باشا.  ینه نقا و اصالح فرهنگیکننا مگر آنکه در زم یر آن خودداریانتشار تصاو
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 ینین حسیشاذ علما و صاحبنظران در موضوع اربع یدگاههاینظرات و د ییانتشار و بازنما. 23

 ح:شر
 ینین حسدیعددر بدار  ارب یعلما و مراجع معظم، گا  نظرات شداذ و ندادر یها و حت تیشخص یبرخ
ج علمدا و یدمخالف با نظرات را ین و حتیاربع یستاد مرکز یها استیرت با سیکننا که در مغا یمطرح م
شود( بر خالف مصدالح  یم یز معرفین ینگونه نظرات )که گا  به صورت فتویگر است و انتشار ایمراجع د

 است.  ینین حسیم اربعین عظییجهان اسال  و به ضرر آ
ن منظر دقت داشته باشدنا و یبه و گاتگو با افراد، هم در انتخاب مصاحبه شونا  از اها در مصاح رسانه

ک یداز  یان هر سخنیداشته باشنا. صرف ب ین مسائب توجه کافیهم در انتشار و انعکا  سخنان افراد به ا
 ست. یاگاهها نیبر انتشار آن د یعالم و دانشمنا، مجوز یا حتیناوذ  یت ذیشخص

 مثال:
کدرد. از  یان میشاذ را ب یاگاهیمنتشر شا  بود که د ییا نقب قولهایها  ها مصاحبه رسانه یدر برخ

اشار  کرد « نیشرکت در مراسم اربع یاز مرز برا یر قانونیعبور غ یجواز شرع»توان به  ین جمله میا
 ا.یز منعکس گردیکه تحت عنوان فتوا ن
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 نیدر موضوعات واحد مرتبط با اربع ن مختلفیان مسئولیطرح و انعکاس اختالف نظرات م. 24

 ح:شر
اگا  یدم، دیر مستقیا غیم ین، دو مسئول مستقیاز موضوعات مرتبط با اربع یممکن است در برخ

ز یدپره ین تناقضداتیالمقاور از انعکا  چند یها حت ، رسانهیطین شرایان کننا. در چنیرا ب یمتااوت
 نا. یاگا  متقن را منتقب نمایتنها دن، یاربع یبا ستاد مرکز یکننا و با انجا  هماهنگ

 ینظا  جمهور یاستهایبا س یا رسانه ییت بازنمایاگاهها تزاحم باشا، اولوین دیکه ب یدر موارد
 ن شا  است.ییتع ینین حسیاربع یاست که در ستاد مرکز یاسالم

 خدمت به زائران یفضا یساز یتجار. 25

 ح:شر
اسدت کده  یو اقتصداد یهر اقداا  تجدار یبرا یرینظ ین فرصت بیاربع یونیلیت چنا میجمع

 ن فرصت باشنا. یاز ا یاقتصاد یبه دنبال بهر  بردار ییا گروههایممکن است افراد 
ان قرار نگرفته ی، در دا  سودجویو فرهنگ ین مختلف مذهبیها تال  کننا تحت عناو رسانه
 ز کننا. ین پرهیاربع یفضا یساز یو از تجار

 یازهدایبود  اسدت و همدوار  ن تیخادمان اهب ب یثار و فااکاریااان ین تا کنون میاربع
و  همچندان ین شدیه شا  است و  ز  است ایو نذورات و تبرعات تهیزائران تنها از طر یاساس

نده یآن هز یز )مانندا حمدب و نقدب کده زائدران بدرایدن یحاظ شود و تا حا امکدان مدوارد فعلد
رد تدا یدن و نذرکننداگان قدرار گیریدز مورد توجه خیا نه رسانه یا با فرهنگ سازیپردازنا( با یم

در  یچ مشدتاقیاز داشته باشنا و فقر مانع هدیحرکت ن یبرا یا ن تنها به اراد یمشتاقان سار اربع
 ن نباشا. یارت اربعیز

سـتاد   یته فرهنگیا بدون مجوز کمیناشناخته  یو مذهب یفرهنگ یها تیغ فعالینشر و تبل. 26

 نیاربع یمرکز

 ح:شر
 ین انتشدار محتدوایو همچند ی، اطدال  رسدانیمدذهب یهدا در مناسدبتها ف رسانهیاز وظا یکی

 است. یفرهنگ یها و برنامه یمراسمات مذهب
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غ یناشناخته را تبل یمذهب یفرهنگ یها اه مهم دقت داشته باشنا برنامهین وظیها در انجا  ا رسانه
ر سال  و سالمت یدر مس تیه نا  اهب بب یا مراسم و مجلسیو نشر ناهنا. باون شک هر برنامه 

 یاالشهاا، افکار انحرافدیژ  حضرت سیکه به نا  خاناان نبوت به و یارنا منحرفانیست و بسین ینید
 دهنا.  یخود را نشر م

ن، مجدوز یاربع ینید یها برنامه یص صحت و بطالن فکریها در تشخ رسانه یار براین معیبهتر
 یندیاست که موظف اسدت بدا اسدتااد  از کارشناسدان د ینین حسیاربع یستاد مرکز یته فرهنگیکم

 ص داد  و اعال  کننا. یها را تشخ خبر ، صحت برنامه

 ر موثق کشور عراق یر مستند و غیغ یغ اماکن مذهبیتبل. 27

 ح:شر
ان عوا  به یز وجود دارد که در مین یمقا  در کشور عرا ، اماکن یان اماکن مذهبیمتأساانه در م

 ست. ین انتساب موثو و مستنا نیت منسوب شا  است که ایاهب ب خاناان
ن امداکن یدات عرا  بده وثاقدت و اسدتناد ایغ اماکن متبرکه و عتبات عالیو تبل یها در معرف رسانه

 اکبدر یحضرت عل ر فضه، مقا یش ر مستنا چون مقا یغ یتوجه کرد  و از دعوت مرد  به مکانها
 ز کننا. یو ... پره
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 یعموم یا رسانه یهادیب( با

 یعراقــ  یرانیانواع اقدامات مشترک ا یبرجسته ساز. 1

 :شرح
ت عرا  هستنا، رعا ،ین سار  الهیا یزبان اصلیکه م ییاز آنجا  یضرور یزبانین میت شأن ایمل 

ت ب ین حال همکاریاست با ا اقداامات  ییبازنمدا .اسدتا  یپسدنا یز امدریران نیاار ایو کمک مل 
 سازد.  یان دو ملت خنثیجاد اختالف میتوانا توطئه دشمنان را در ا یم شورک مشترک هردو

ت هر دو موضو  فدو ، ضدمن حادظ شدأن یرعا یها برا  ن جهت مناسب است، رسانهیبه هم
ت عرا ، برخ یزبانیم  یهدا ، نماز جماعتیعراق – یرانیا یها اقاامات مشترک ماننا موکب یمل 

 ها و ... را پوشش مناسب دهنا. یرانیتوسط ام موکب و مرد  عرا  یمشترک، تکر
ت میینما باز ی و ین شیا  بخشا. یو میان دو مل ت را تعمی، حس وحات و اخو 

 مثال:
مده شدعبان سدال یاسدت کده در ن ین حرکتدی، نمونه چندیعراق یرانیان ایموکب مشترک دانشجو
کرد  و برجسدته  ییدست را شناسان یاز ا یا تحرکاتیها با ا. رسانهیگرد یا گذشته، اجرا شا  و رسانه

 نا. ینما

 
ب یداست کده البتده بده دل یران و عرا  نمونه مناسبیت مشترک هالل احمر ایفعال 1313در سال 

مناسدب  یب شناسانه آن، راهکارهایها با طرح آس مشکالت متوقف شا. مناسب است رسانه یا پار 
 ان کننا. یمختلف را ب یها نهیمشترک در زم یها تیفعال یایجهت اح

 یرانیا یها ت موکبیفعال ییدر بازنماها  تیت اولویرعا. 2

 ح: یحشر 
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مرد   یزبانیا بر میو تأک یو عراق یرانین ایها ب موکب نکردن کیتاک برایبا توجه به اصب تال  
مشدترک، بهتدر  یهدا تیدفعال ییت در بازنمایت اولوین رعایهمچن ،ینین حسیعرا  در مراسم اربع

 ییهدا هستنا، موکب یرانیا یها ها و موکب تئیه یها تیفعال ییب به بازنمایکه ما ییها است رسانه
 دارنا. یمغاول، به مسافران عرضه م یرهایکننا که خامات خود را در مس یا را رسانه

ها و خامات در حافاصب نجف کربال متمرکدز شدا  اسدت،  متأساانه همچنان که اغلب موکب
ن محاود  متمرکز ین، لنز خود را بر ایبه زائر یم خامت رسانیماسه عظن حیز در پوشش ایها ن رسانه
ن یپوشدش همد یهدا بدرا رسدانه ین و کمبدود جدایانا. با توجه به عظمت و گستر  واقعه اربعد کرد 

 رها جا بماننا.یر مناطو و مسین در سایگسترد  اربع یها است که از پوشش شاخه یعیمحاود ، طب
را  ین گسدتردگیدتواندا هدم ا یاست فو ، میت سیها و رعا ح رسانهیت صحیرین حال با مایبا ا

ن یبه عنوان کامب کننا  حلقه خامت بهتر یرانیا یها ها و موکب تئیهم از حضور ه  پوشش دها و
 را به ناع زائران داشته باشا. یبهر  بردار

ود وجد یعراقد یاهد مرز د که خامات موکب یو در هر دو سو یکه در مناطو مرز ییها ن موکبیچن هم
را  ین اقدااماتین منداطو، چندیا یها ش موکبیها با نما ار مغتنم است که خوب است رسانهیبس یکارناارد. 

 نا.یج نمایترو

 مثال:

 

 نیزبان همراه با آموزش قوانیژه کشور مین کشور به ویت قوانید بر حفظ نظم و رعایتأک. 3

 ح:یحشر 
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غالبا   ،ن رویاز ا است.خالصانه بود   یها یزبانیو م یکارثار و فااین، هموار  صحنه ایاان اربعیم
ه ن تصور را بین ایط خاص اربعیکننا. شرا یگر را لمس نمید یدر کشور یعیطب یط زناگیزائران شرا

بده  یو مداد یویدز ماننا مناسبات دنین یوجود آورد  است که همه مناسبات از جمله مناسبات قانون
شونا. )مگر در مورد  ینم یر مناسبات قانونیز اغلب درگیآنکه زائران نسپرد  شا  است. چه  یفراموش

 زا و پاسپورت(.  یو
بندا بدود  و احتدرا  ین کشور مبداأ را بشناسدنا و نسدبت بده آن پایا قوانین همه زائران بایبا ا یول

ت آن یدن کشدور عدرا  آشدنا و بدر رعایقدوان بارا  یهاست تا افکار عموم اه رسانهین وظیبگذارنا و ا
 حسا  کننا.

 مثال:

 
ن کشور عرا  در یت قوانین کشور، هشاار به رعاها، به نقب از مسئو  خبرها و گزار  یدر برخ

 ن منعکس شا  بود. یا  اربعیا
و  یست، بلکده معرفدین هشاار نیان ایها به آن بپردازنا، تنها ب ن حال آنچه  ز  است رسانهیبا ا

با وجود  یرنا، حتین را فرانگین قوانین است. زائران تا ایبه زائران اربعاز و مبتالین مورد نیح قوانیتشر
 ت ناارنا!یز امکان رعایز  نیانگ

زا و یدن مربدوط بده وین در موضوعات مختلف مانندا قدوانین قوانیاز ا یا مناسب است مجموعه
هرست شا  و به شکب زائران ف یها و ... برا مهین مربوط به بی، قوانیرین مربوط به درگیپاسپورت، قوان

 ح شود. یتشر یجیترو یآموزش
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 ریه و انتشار تصاویط کودکان و خردساالن در  تهیلزوم حفظ شأن و شرا. 4

 شرح:
اان یدنشدان، وارد میت والایز بدا هداایدعه نین، کودکان و خردسا ن شیر اربعینظ یدر حماسه ب

اان را خلدو یبده امدا  شده یادگاز عشو و دلدا یلیبا یبا و بیز یها ا خامت شا  و صحنهیارت یز
نگذرنا و آن را  یناب به سادگ یها ن صحنهیانا از ا کرد  یز سعیربرداران نیانا. عکاسان و تصو کرد 

 ز آنها را انتشار دهنا. یها ن ثبت و ضبط کننا و رسانه
ثدار در یاز عشدو و ا یم که اگرچده نشدانیشو یمواجه م ییها ر، گا  با صحنهین تصاویاما در ا

ر یت در جان پاک و شیزان محبت اهب بیان کننا  میعه، نمایان خردسال است و از نظر هر شیعیش
ر یدان و غیعیر شدیدن غیمنطقه و در بد ین الملب و حتیدر سطح ب یپاک خورد  آن کودک است ول

داننا  یم ین به کودکیاز ظلم والا یریعه شا  و آن را تصویبر ش یریمسلمانان، موجبات خرد  گ
 ا پار و مادر  شا  است. یعقا یبانکه قر

ر به دسدت یها و تصاو  نگونه صحنهیدقت کرد تا اآن ر و انتشار یا در انتخاب تصاویبا ،ن رویاز ا
و  یع نرسا و بهانه اشکال تراشیدشمنان تنگ نظر تش

 ارشان قرار ناها. یرا در اخت ینین حسیب اربعیتخر

 مثال:
در کده از کودکدان خداد   یریتصداو یدر برخ

 یها از گرو  ین منتشر شا، برخیر زائران اربعیمس
حملدده بدده  یبددرا یا ، آن را بهانددهیاسددالم یافراطدد

 سداختنا. عکدس  ینین حسدیع و اربعیشه تشیانا
ا دور از یسخت  یکه در آن کودکان به کارها ییها

ا منتشدر یدشان گمارد  شا  باشنا، نبا یشأن کودک
کاش  چون واکس زدن کودکان بر یریشود. تصاو

ن یسدنگ یا سدباهایدهدا  زائران، بلنا کردن ظرف
 رها و ...یا مسیها  ، جارو کردن موکبییرایپذ

چددون تعددارف دسددتمال  یریدر مقابددب تصدداو
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از آن عشو  یریوان آب، گرفتن ظرف کوچک شکالت مقابب زائران و ... هم تصوی، تعارف لیکاغذ
دها. بهتر اسدت  یبه دشمنان نم یافکنشناسا و هم امکان شبهه  یاست که سن و سال نم یشگیهم

 یر کودکدانیش تصاویر شونا و از نمایتصو یمناسب یط بهااشتیز در شراین نیکودکان در عرصه اربع
 ز شود.یپره یر بهااشتیبا سر و وضع نامناسب و غ

 شود: یه نمیر توصین گونه تصاویا

  

  
 گاته شا  است: ییاز اشکال محتوا یر خالین گونه تصاویو ا
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ـ ی، مشاهیدانشگاه ،یحضور نخبگان )حوزو ییشتر به بازنمایتوجه ب. 5 ن یر( در مراسم اربع

 ینیحس

 شرح:
 یت مشتاقانیت جمعی، کمینین حسیارت اربعین عناصر عظمت حماسه زیاز مهمتر یکیگرچه 

 یز موضدو  مهمدیدت نین جمعیت ایایک یشونا، ول یارت امامشان میز یاد  راهیپ یاست که با پا
ن یرا ارتقا داد  و ناوذ آن را دو چنداان کندا. همچند یم بشرین حرکت عظیتوانا سطح ا یاست که م

 نا. یآفر ین حماسه میا یرا برا یایجا یها بیتحل
ن یدکه افراد حاضر در ا یش دهنا در حالیت را نماین جمعیت ایدارنا کم یها سع عموما  رسانه
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ت ییت، گا  خود به تنهایجمع ت یت جمعیایشان، کیشأن و ناوذ دارنا و پوشش حضور ا یبه قار مل 
 کشا.  یر میز به تصویرا ن

، یرتبه کشدور یه نخبگان، هنرمناان، مسئو ن عالیرایپ یحضور ب دربار ها   سته است رسانهیشا
 ژ  داشته باشنا. یر گذار توجه ویتأث افرادا حوز  و دانشگا  و یاسات

ت زائدران یدان جمعیدن افراد میه و گا  پنهان ایرایپ یحضور ب ن،یارت اربعیز یها ییبایاز ز یکی
بدازد و ارز  را تنهدا خدود  یهدا رندگ مد گدا یگر همه مقامدات و جایا دیارت، گوین زیاست. در ا

 کنا.  ین مییافراد تع یاالشهاا بر اسا  خلوص و پاکیس
ا مسدئو ن یر یمشاه ،ش حضور نخبگانیو نما یرگریز دقت کننا، در تصویها ن  رسانه ،ن رویاز ا

ا کننا ین استااد  کننا و تأکیارت اربعیگا  زیت جایتقو یشان برایدر جمع زائران، از ناس حضور ا
 اان است. یاما  شه ینجا همه شئون محو در شأن نورانیا

 ژ یدش از حا بده ویا بیافته است، تأکیز رواج یها ن از رسانه ین نگا  که متأساانه در برخینقطه مقابب ا
ن حرکدت متعلدو بده مستضدعاان و پابرهنگدان یف جامعه است. اگرچه ایر از حضور اقشار ضعیتصودر 

بلکده  .سدتیو ... ن یو حرکتد ینان، معلدو ن ذهندیران، مسدکیدفق یمستضعف تنها به معند ،عالم است
اندا.  ا  شدا یمستکبران بده استضدعاف کشد یخته که از سویمحو و فره  است از جامعه یجهان یماهوم

ک احساسدات یاست، اگرچه با هاف تحر یت در آنها متجلیا معلولیکه فقر  یش از انااز  زائرانیش بینما
را مخداو   ین حرکت جهانیتوانا چهر  ا یدر آن م یاد  رویرد، زیگ یج اقشار توانمناتر صورت مییو ته

سدتاد  و بدر سدر خدان یر هم ار در کناین مسیدر ا یر و غنیها نشان دهنا که فق  بنا  است که رسانهیسازد. ز
 .  یا مانا  و نه از ثروتشان بهر  ی، نه از فقرشان اثرینینعمت حس

ـ  ین نیو مشـارکت مـردم  و نهادهـا در تـأم     یگذار هیب هدفمند به سرمایترغ. 6 ، یازهـا )فرهنگ

 و ...( یخدمات

 شرح:
در خامت به زائران  یر مردمینظ یب یها ر، عماتا  به انعکا  تال یاخ یها ها که در سال رسانه

از  یا خدالیدنقاط خدال  خود،  یا ف رسانهیوظا یسته است در راستایانا، شا ن، همت گمارد یاربع
در  یگذار هین را به سدرمایرفع آن، مرد  و مسئول یو براکرد   ییشناسا را زائران یبرا یرفاهات خام

 نا.یب نمایها ترغ نهیآن زم
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و  ین خوراک و اسدکان توسدط چندا هدزار موکدب عراقدیتأمه زائران از یاول یازهایخوشبختانه ن
چ عندوان یا به هیازها همچنان مغاول مانا  است که ین یبرخ ین شا  است. ولیتأم ی، به خوبیرانیا

تد یازها عزمدیرفع ن یانا و برا ن شا یاز تأمیزان نیار کمتر از میا بسین نشا  یتأم د یراسدخ و هم   یمل 
 یبا همداهنگ یستین مهم باینا. ایب نمایرا به سمت آن ترغ یفکار عموما ایها با  ز  است و رسانه

ن ییو و هافمنا تعیرد تا موارد به صورت دقین صورت پذیاربع ینهادها و مراکز مسئول در ستاد مرکز
 یازهای، نیبهااشت یازهای، نیفرهنگ یازهایتوانا شامب ن یازها مین نیو جهت رفع آنها اقاا  شود. ا

 و ... باشا.  یارتباطاتو  یارتباط

 نیام اربعیزائران و مجاوران در ا یازهایمردم در رفع ند بر نقش یتأک. 7

 : شرح
ش یرد، هدر سدال بدا افدزایدگ ین صدورت مدیا  اربعدیزائران در ا یازهایکه در رفع ن ییها با تما  تال 

رسانه  سئول، مناسب است م ینهادها یرسم یها تیشود. فارغ از تما  فعال یشتر میازها بین نیت، ایجمع
ن، بدر نقدش مدرد  و خدود یاربع یستاد مرکز یو ابالغ یرسم یها استیرت با سیها در صورت عا  مغا

مرتقدع  یزائران را بدرا یو مردم یعموم یها تیظرفمی تواننا ها  ا کننا. رسانهیازها تأکین نیزائران در رفع ا
از آنهدا  یبدردار ها، امکان بهر  تین ظرفیا یادآوریبا و  کننا ییا مقصا سار شناسایر یمس یازهایساختن ن

ال سازنا. البته ا ر میشنهادات جذاب میان و ارائه پیبخش ین مهم تنها با آموز  و آگاهیرا فع   شود.  یس 

 مثال:
 ن(یک خاد  لزوار الحسیتحقو طرح زائران خاد )هر زائر  برای یمثال اول: فرهنگ ساز

بنا  است که هر یژ  است. زیا دانش و تخصص ویک مهارت ی یراک از افراد باون شک دایهر 
سدار  را بده  یب  ز  بدرایکنا و وسدا یارت آماد  میز یش از سار، همچنان که خود را برایزائر، پ
ارائده خدامت بده  یکه دارد، خود را برا یا تخصصیکنا، بر اسا  مهارت  ین میک زائر تأمیعنوان 

 گر زائران آماد  سازد. ید
از، یژ  ا ، عالو  بر لواز  مورد نیک خاد  در مهارت ویف خود به عنوان ین طرح، هر زائر با تعریا در

 یا حتدیر هر زائر یاو خواها بود و در طول مس یمهارت و توانمنا یایبه همرا  خواها داشت که گو ینشان
 مراجعه به او برطرف سازنا.ازشان را در یتواننا ن یبرد  و م یان او به مهارتش پیها با د خادمان موکب
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روندا،  ین مدیارت اربعیبه ز یکه به صورت جمع ییها ا گرو یها  ن طرح، کاروانین در ایهمچن
ف کدرد  و همده یدتعر یک نقشدیدهدر  یکداروان، بدرا یاعضدا یها مهارت ییکننا با شناسا یسع

 ن کننا. یکاروانشان تأم یز در اعضایشان را نیازهاین
ا  و بده همدرا  داشدتن  یاز پژشدک یا نشانیا کارت یحتما  با روپو   ک پزشکین اسا ، یبر ا

ا، معمدار، مهندا  فندیا  عاز  سار شود. پرستار، آشپز، تعم یه پزشکیلواز  اول ، یرکار، برقکار، بن 
دار،مها، تاجر، حساباار،  ی، استاد دانشگا ، دانشجو، معلم، مربیروحان  یرکدار خدودرو، یتعم نج 

دانا، نشانش را همرا  داشته باشا و خود را عدالو  بدر  یا میکه مهارتش را ما یکساط و ... و هر یخ
 ز آماد  کنا.   یارائه خامت ن یارت، برایز

ا یآماد  خامت باشد ین که زائریا، همیک موکب مستقر باشیخامت حتما  در  یست برایقرار ن
 است. یکاف

 ها پا در کمک زائران به بهااشت موکب یمثال دو : طرح جا
ر، خود یکنا در طول مس ین سال گذشته آغاز شا  است، هر زائر تال  مین طرح که از اربعیدر ا

 ر عبور زائران را  نظافت کنا.یها و مس  المقاور مقابب موکب یها کمک کرد  و حت به بهااشت موکب

 گر زائران ید یثار برایها و ا موکب با یق زائران به همکاریتشو. 8

 : شرح
ان زائران و یمشخص م یم و خط کشیک تقسین هموار  یاز حماسه اربع یا رسانه یها در گزار 

ز یت صحنه نیرفته است. اگرچه واقعیران و خامت کنناگان صورت پذیها به عنوان خامت گ موکب
کوسدت ی، نینیم حسدین واقعده عظدیدثار در ایا  ایشتر پایتبلور هر چه ب یاما برا ،ن بود  استیهم

ر زوار یبده سدا یرا به هم زد  و زائدران را بده ارائده خدامات و کمدک رسدان یم بنایتقسن یها ا رسانه
 نا.یها دعوت نما موکب یها و اهال موکب یاباعباالله و حت
رسدنا و  یله به نجف اشدرف میب نقیرا  با وسا یک روز طیپس از  یرانینکه اغلب زائران ایبا توجه به ا

اد  یدروز پ 4تدا  2ن یکنندا و بد یخود را از نجف شدرو  م ید  روایارت در نجف، پیپس از استراحت و ز
خدود را از  یاد  رویدلومترها دورتدر پیکه عموما  از ک یر زوار عراقیسه با سایرسنا، در مقا یبه کربال م یرو

ا شود اجاز  دهندا یسته است که تأکیتر هستنا و شا یتر و قو سر حال یکننا، زائران یخود آغاز م یشهرها
 برساننا. یاریالمقاور به آنان  یز حتیخود ن یرنا و حتیت خامت قرار گیدر اولو یان عراقزائر
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 ر(یاز مس یمقاار یا در آغو  گرفتن کودکانشان برایها  آن ی)مثال  با حمب موقت بارها
خود را با خادمدان  یسته است اوج همکاریشا یرانیزائران ا غ شود کهین نکته تبلیمناسب است ا

وسته در حال خامت و ین هاته است به طور پیشان که اغلب چنایبه ا یها و حت انجا  داد ها  موکب
 زد کمک برساننا. یر یدهنا و نظم را به هم نم یکه اجاز  م یتال  هستنا در موارد

 ها یعراق یزبانیدر برابر م یج فرهنگ سپاسگزاریترو. 9

 : شرح
هات هدزار در مقابدب چندا د  عداد  یرانیا یها کببه مو یعراق یها تنها در شهر کربال نسبت موکب

شونا بداز هدم  ادیفعال بود  و ز یرانیا یها بود  است. مشخص است که هر انااز  که موکب یرانیموکب ا
 است. یمان عراقیان خالص و با ایعیبر دو  ش یرانیاز زائران ا یزبانیم یبار اصل
 یرا بدرا ییها ت کرد  و رو یتقو یرانیان ارا در زائر یها حس سپاسگزار رسانه سته است کهیشا

ک ید یطدو  یچ چشم داشتیآموز  دهنا. از آنجا که مرد  عرا  باون ه ین حس سپاسگزاریان ایب
ه از یدرفتن هدر گونده هایکنندا،  از پدذ ین خامات را ارائه میاالشهاا ایبا حضرت س یمعامله معنو

 یرانین بهتر است زائران ایداننا. بنابرا یخود م یزبانین به میآن را توه بعضا ورزنا، و یزائران امتنا  م
زباندان یرا بده م یمعندو یاین هاایه کننا و ایخود ته ینشان دادن حس قار دان یبرا یمعنو ییایهاا

 ه دهنا. یها یعراق یها ها و موکب خود در خانه

 مثال:
متعال  ینزد خاا یجرو خامت زائران حضرت، چنان ا یزبانیاتگان اباعباالله در عرا  با میش

ست. البته آندان چندان بدا یمت کارشان نیمعادل قار و ق یویچ متا  دنیدارنا که ه تیو اهب ب
ه امتنا  خواهنا کدرد تدا یرفتن هر گونه هایدهنا که باون شک از پذ  ین کار را انجا  میاخالص ا

توانندا،  یمد یمعندو ییایان رو، سپاسگزاران تنها با هایر سؤال برود. از ایمبادا خلوص کارشان ز
را هم  یچ سپاسی، انتظار هیش را ابراز دارنا و صا البته که خادمان مخلص عراقیحس سپا  خو

 ناارنا. 
ب القار که در همده یا امامزادگان جلی از حر  اما  رضا یماننا تبرکات یمعنو ییاین هاایبنابرا

ر یو سدا یهچراغ احمدا بدن موسدو شا ران مأوا دارنا )از حضرت فاطمه معصومهیا یشهرها
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ا رابطده دو ین هداایران مناسب است. ایملت ا یانتقال حس سپاسگزار ی( براتیفرزناان اهب ب
ت را ب  ا.یو خواها بخشیش تعمیش از پیمل 

 .یتیامن یو هشدارها مسائل به توجهلزوم . 11

 ح: یحشر 
ه یار علیاات بسیو تها اللهان، عاشقان حضرت اباعبایعیه شیار علیبس یها یبا توجه به دشمن

را به زائران و مجاوران گوشدزد  یتیا هموار  مسائب امنیها با و زائران آن، رسانه ینین حسیمراسم اربع
ت دشمنان حاظ کننا. به عالو   ز  است خدود یمرد  را در برابر اقاامات ضا امن یاریکرد  و هوش

 یتدیا ضدا امنید یسدتیترور یهدا اتیدسته در عملاموزنا تا ناخوایرا ب یخاص یتیها نکات امن رسانه
 اا نکننا.یمشارکت پ

 مثال: 

 
از تدذکرات و نکدات  ین، فهرستیاربع ین ستاد مرکزا مصاحبه با مسئو یگو و تواننا در گات یها م رسانه

در  ن نکدات،یداز ا ینا.  ز  است برخیزائران منتشر نما یه شا  را جهت اطال  و آگاهیتر ته شیکه پ یتیامن
-یتده فرهنگدیه شدا  توسدط کمیدته ییمحتدوا یها ن شود. در بستهییح و تبیبه طور ماصب تشر یها گزار 
 یها ستاد توسط کانال ها و رسانه یاست هایز ارائه شا  که مطابو با سین یو انتظام یتی، نکات  ز  امنیآموزش

 ن سنا خواها آما.یوست ایز در پین موارد نیاز ا یز به هنگا  عرضه خواها شا و تعاادیته نیکم یرسم

 یو مراسمات مذهب یفرهنگ یها و پوشش برنامه یاطالع رسان. 11

 : شرح
ا  یدن کدارکرد در ایداست و مهم است کده ا یکارکرد اطال  رسان  مهم رسانه یاز کارکردها یکی
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قبدب عدا   یها ن در سدالیاز مشکالت زائر یکیرد. یو  مورد استااد  قرار گین شیز به بهترین نیاربع
رها ین و در مسینجف، کربال، کاظم یها در شهرها تئیه و مراسم یفرهنگ یها و از برنامهیاطال  دق

 بود  است.
هدا را اعدم از  آن یها برنامده فهرست تواننا یم نیاربع یفرهنگ تهیکمبا  ینیشیها با ارتباط پ رسانه

کننا تا مشتاقان بتواننا برنامه  ی  رسانن اطالیا  اربعیش از شرو  ایگرفته و پ مراسماتزمان و مکان 
 م کننا. یشان تنظ مورد عالقه یها سارشان را با برنامه

 مثال:
 ر به عنوان نمونه قابب استااد  است:یوجود دارد که سه رو  ز یفراوان یها ن مهم را یا یبرا

بده  یرسدم یها مهم و مراسمات بدزرگ در رسدانه یها برنامه یاخبار و معرفرو  اول: انعکا  
 یجیوت تاروص

بدا  همده یها و مراسدمات کده تقر برنامده یخاص جهت اطال  رسان یها جاد رسانهیارو  دو : 
 دها. یبزرگ و کوچک را پوشش م یمذهب های و مراسم یفرهنگ یها برنامه

بده  یجهت اطال  رسان ینگفره یها ها و مجموعه تئیه یمجاز یها ت رسانهیرو  سو : تقو
 ن.یا  اربعیا خود در ایجا ایثابت  یاعضا

، «نیا  اربعدیدش از ایپد» یدر سه مرحلده زمدان یاطال  رسان یز براین یمختلا یها رسانه
 قابب استااد  است:« ن مراسمیح»و « ش از مراسمیپ»

انده ینجف و کربال و م یرها در شهرهایمس یجا ی: تابلوها و بنرها  که در جایطیمح یها رسانه
 کننا. یم یها را اطال  رسان  موکب یفرهنگ یها مها برنای یمذهب هایآن، نصب شا  و مراسم 

ن یاربعد یتده فرهنگدیکم یاختصاص یها تها و کانالین: سایستاد اربع یرسم یمجاز یها رسانه
 ح خواهنا شا. یکه در انتها تشر ن ُبرد ممکن برخوردار شونا.یشتریتواننا از ب یم

و  ییویدراد یهدا ود اعم از شبکهموج یها رسانهدیگر  درت غایو تبل یها: اطال  رسان ر رسانهیسا
 ات و ...یها، نشریها، خبرگزار تی، سایونیزیتلو

ا مرحله بعا از اطال   یفرهنگد یهدا ا برنامهیو بازنشر مراسم  یا ، پوشش رسانهیرسان ام 
 ینیسن حیژ  نشان دهنا تا انتشار معارف اربعیا نسبت به آن اهتما  ویها با است که رسانه

 ابا.یها در اقصا نقاط جهان ارتقا  ن رسانهیها به سطح گسترد  مخاطب از محاود  موکب
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ق آنان به یارت و تشویبان زیغا ین برایاز فرصت اربع یمعنو یمند بهره یها راه یمعرف. 12

 مشارکت و معاونت

 : شرح
مشدتاقان حضدرت  ن، در دلین، بدا انعکدا  شدکو  حماسده اربعدیا  اربعیها هموار  در ا رسانه
ب یخ یبرا یمشخص  چ برنامهیاانه هننا. متأسیآفر یشو  و در دل جاماناگان حسرت م اباعباالله

 سوزانا.  یشود و تنها آ  حسرت است که جگرهاشان را م  ین ارائه نمیجاماناگان از کاروان اربع
ت یدمناسدب از ظرف یهدا ن فرصت را مغتم بشمارنا و با ارائده طرحیها ا سته است که رسانهیشا

 استااد  کننا.  اباعباالله یشتر و بهتر به ساحت قاسیخامت ب یمشتاقان جامانا  برا میعظ

 مثال:
 توان از را  دور به زائران اباعبالله ارائه کرد: یوجود دارد که م یاریخامات بس

 زائران و خادمان یمال یبانیپشت 

 ین( از زائدران در شدهرها و روسدتاهاو اسدکا ییرایانجا  خامات بارقده و اسدتقبال)با پدذ 
 گر کشورهایاز د یمختلف کشور؛ به خصوص زائران عبور

 ارتیز ین نائب گرفتن برایو همچن یابیارت غیانجا  ز 
 نیت و مراقبت از خانواد  زائریحما 
 ن در نبود آنهاازائر یا شغلی یف کاریکمک به انجا  وظا 
 نیلله الحسن اباعباایاستقبال پر شکو  از زائر یبرگزار نیدر اربع 

 به زائران و خادمان یارائه خامات مجاز 

 ها ن در رسانهیم اربعیحادثه عظ یکمک به پوشش جهان 

 یب موجدود در کشدور و حتدیا و پتانسدیشدیهدا انا تدوان بده آن یخالقانده کده م یها را  یاریبس
 ن به کار گرفت. یت ابعاد اربعیتقو یان جهان را برایعیشدیگر

 تیامن یاز عوامل برقرار ین و قدردانیت زائران اربعیر امند بیتأک. 13

 ح: یحشر 
ن منداطو یتدر امنن و ندایتر یز عنوان شا  است( در بحرانیون زائر نیلیم 27ها زائر )که تا  ونیلیم
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شود. توجده بده خدود  یت کامب برگزار میمنطقه، با امن یها ستیترور یا از سویجهان با هزاران تها
 ت است.یامن یعه در برقراریش یدها و نشان از قارت با  یکار آنان را نشان م یط، بزرگین شرایا

ک سته است که رسانهیشا ن کرد  ییت آن را تبیت شگات، اهمین امنیا یا بر فاکتورهایها با تأ
 کننا. یت را معرفین امنیا یو عوامب برقرار

 ،سدپا  بدار تدا فرمانداهانو  یس عرا  تدا حشدا الشدعبیچون ارتش و پل یاانیاعم از عوامب م
ت یریت پدذیدو  ؛ یو عراق یرانیا ایو ماافعان حر  شه مستشاران از نقدش  ران و عدرا یدا یهدا مل 

 یکپارچه سدازیدر  یستانیت الله سیان عرا  حضرت آیعیت عا  شینقش مرجع ه گرفته تایت فقیو 
 ؛ان عرا  و منطقه یعیقارت ش

 مثال:
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 آن ین کارکردهایین و تبیارت اربعیگاه و منزلت زیان جایب. 14

 ح: یحشر 
ژ  و یدو ین به جهدت کارکردهدایو ادارد  تیدر مکتب اهب ب یا ژ یع و ویگا  رفین جایارت اربعیز

ا همده جواندب آن را یآن، با یژ  و حاظ و تبلور کارکردهایگا  وین جایدرک ا یارت است. براین زیمتنو  ا
 .یتیو امن ینظام یاقتصاد ی، اجتماعیاسی، سی، فرهنگیمعنو ین کرد: کارکردهاییشناخت و تب

ن یدا همده ایدع آن است و البتده بایگا  رفیجا یاین، خودگویارت اربعیمختلف ز یها ان جنبهیب
 ن کرد. ییها را شناخت و تب جنبه

و و یددق ی، کارکردهانیات معصومیر  و روایا ضمن مراجعه به سیگا ، باین جاین اییتب یبرا
ت اللده یدن جهان، حضدرت آاناژ  رهبر مسلمیانات علما، مراجع عظا  و به ویح بیا با تشربروز آن ر

 ن کرد. یین تبیرین و ساان و خادمازائر یبرا یا خامنه

 مثال:

 

 ن:یاربع ین کارکردهاییدر حب یکرد علمیاحخاذ رو 
هدا  رسانهشا  و مباحث آن مجادا در  ین، وارد محافب علمیاربع ی ز  است موضو  کارکردها

 منعکس شود. 
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ـ   ق حضرت اباعبـداه تعلّ)ن یارت اربعیبودن ز ینیو فرا د ید بر فرا مذهبیتأک. 15  هبـه هم

 .(تیبشر

 ح: یحشر 
ن مراسدم را یدها ا ن، رسدانهیارت اربعیان در زیعیافتن حماسه شیاست که با عظمت  یچنا سال

 ر قابب کتمانیغت یک واقعین یا. اگرچه اکنن یم یان معرفیعیش یو از دستاوردها یعیک مراسم شی
ن مراسدم یا یالملل نیب یو کارکردها االشهاایحضرت س یت جهانیبا توجه به شخص یاست و ل
ها بدر جنبده  ا رسدانهیان است؛ بایعیو به شن مراسم متعل  یکه بر همگان روشن است که ا یو در حال

را آن  یو انسان یکرد  و وجهه جهان یشتریا بیه تأکن واقعیا یالمذاهب نیو ب یانین ا دیو ب یالملل نیب
 دهنا. یشترینمود ب
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ک مختلدف جهدان در کندار  یها از کشدورها ان و فرقهیر مذاهب، ادیروان سایا بر حضور پیتأ
ک یدن را بده ین مهم را محقو ساخته و اربعیتوانا ا ین، میاربع یو فرامذهب ینیابان معارف فرا دیب

، اما  همه نیب کنا. چه آنکه حسین عالم تبایمه مظلومان و مستضعامتعلو به ه یا  بشریپا
 )عج( نجات عمه مستضعاان است.  یا  فرزنا  مهایمظلومان و ق

 مثال:

 

   یو اجتماع یاسیس یتهایاستفاده از تمام ظرف. 16

 ح:یحشر 
اتدر از تمدا  ن فریادیدبن یاست، بلکه فرهنگ یو فرامذهب ینیفراد یا نه تنها حادثه ینین حسیاربع

ش ینمدا یا تال  کننا بدرایها با ن رسانهیاست. بنابرا یو اجتماع یاسیها و احزاب س  ها، دسته گرو 
ز کدرد  یپره یفرهنگ یو انحصارطلب یه نگریکسوی، از هرگونه ینین حسیدر اربع ین اقتاار فرهنگیا

 استااد  کننا.  یماعو اجت یاسیس یتهای، از تما  ظرفینین حسیفرهنگ اربع یو در برجسته ساز

 مثال: 
 یاسدیت سیدشدات مصداحبه کنندا و از ظرفیبدا تمدا  گرا یاسیمختلف س یها ها با چهر  رسانه

تواننا بدا  یها م استااد  کننا. رسانه ینین حسیت اربعیتقو یمختلف برا یاسیانات سیا جریاحزاب 
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و  یاسدیس یهدا تیو هم ظرف ر بکشناین را به تصویبودن اربع یو فراجناح یاسیو ، هم فراسین شیا
ان یدز در میدن فرهندگ را نیدا ایدهدا با ن فعال سازنا. البتده رسدانهیت اربعیتقو یاحزاب را برا یمال

خدامت  یبدرا یبلکده محلد ،سدتین یاسین محمب کار سینه سازنا که اربعینهاد یاسیس یها گرو 
 ت اقتاار جهان اسال  است. ین و فرهنگ و تقویاست به دیس

 مردم عراق  یفرهنگ یها شاخصه نییتب. 17

 ح: یحشر 
ت  دارندا یندیمع یفرهنگ یها ن، فرهنگ و شاخصهیسار  اربع یزبان اصلیم در جایگا عرا   مل 

از سدو  تاداهم  ی، آن را شناخته و به آن احترا  بگذارنا. موارد متعادیر عراقیکه  ز  است زائران غ
 یب عدا  شدناخت فرهنگدیبه دلتنها ش آما  است که یپ یا زائران عراقیبا خادمان  یرانیان زائران ایم

  بروز کرد  است.
 نیدیو تب ین، آشناسدازیش از شدرو  سدار زائدران اربعدیاسدت تدا پد ین جهدت ضدروریبه هم

 .ردیها قرار گ مرد  عرا  در دستور کار رسانه یفرهنگ یها شاخصه

 مثال: 
 ن شرح است:یمرد  عرا  با یفرهنگ یهایژگیاز و یبرخ

 ن مسئله مراقب بود. یا نسبت به ایداننا و با ین میزبان را توهین دست مرد کرد .1

 پناارنا. یا میست و دور از ادب و حیناشا یکار یگرفتن دست همسر را در انظار عموم .2

ر یدار زشدت و غیبسد یر از محار ( و بالعکس را کاریصحبت کردن مردان با زنان جوان )غ .3
 داننا. یم یشرع

ا یده یدکده ها ینااشدته و در صدورت یچ توقعیکننا، ه یکه م یمرد  عرا  بابت خامت .4
 یایاهدا یشدونا، ولد یا ناراحدت مدیدبه عنوان تشکر از خامتشان به آنها باه یکمک
  .کننا یقبول مرا اهاا شود  یکه تنها به عنوان دوست یمعنو

دوسدت دارندا و از  یلدیرا خ یو تبرکدات مدذهب یفرهنگد یایب اعتقاداتشدان، هداایدبه دل .3
 ناارنا.  ییرفتنش ابایپذ

 یان بدرایگار کشدیار رواج دارد و سدیژ  جوانانشدان بسدیبه و ین مردان عراقیان در بیگار و قلیس .1
ات س یاطالع یو ب یب فقر فرهنگین به دلیداننا که ا یب نمینوجوانان را هم ع  گار است. یاز مضر 



  505  ن یمراسم اربع یا ق پوشش رسانهیو مصاد یا رسانه یها استیوم: سسفصل  

 و...

نحو  مواجهه بدا »کتابچه ینین حسیاربع یستاد مرکز یآموزش-یته فرهنگین مورد کمی* درا
 توان به آن رجو  نمود.  ین نمود  که میرا تاو« مرد  عرا 

 یان فرهنگیو ارتباطات م یارتباط یهاآموزش مهارت. 18

 ح: یحشر 
 یهدا تیمختلف جهدان، قوم یها زائر از کشورها ونیلیکه با حضور م است نییآئن یارت اربعیز

است که زائدران و خادمدان  یا ن مراسم به گونهیط در اید. شراشو یمتااوت برگزار م یها انیمتنو  و ز
ن مراسدم اعدم از زائدران و ی ز  است همه حاضران ا از این رو،گر ناارنا. یکایاز ارتباط با  یزیگر

 ت کننا.یخود را تقو یارتباط یها اموزنا و مهارتیارتباط مؤثر را ب یها خادمان، رو 
 یها ها از فرهنگ و زبان تیها و قوم تیز ملیارتباط با سا یربرقرا یها ن  ز  است رو یچن هم

 رنا. یمتااوت را فرا بگ
 رد.یها قرار گ در دستور کار رسانه یان فرهنگیو ارتباطات م یارتباط یها آموز  مهارت ،ن رویاز ا

 زائران یزبانیو م یدر خدمت رسانران و عراق یا یمرز یها توجه به نقش استان. 19

 ح: یحشر 
از زائدران و مسدافران محداود بده یدن به جاد  نجف کربال محاود شا  است و نه نیر زائران اربعیمس نه

از نقداط عطدف سدار  یکدی، محاود به آن جداد  اسدت. نیر است و نه ثواب خامت به زائر حسیمس
 اندا پدس از مدت کرد یران بده سدمت کدربال عزیدنقداط ا یکه از اقص یاست. زائران یزائران، مناطو مرز

ب متعاد بدا مشدکالت یز به د ین منطقه نیرسنا و در ا یم یها و گا  روزها رنج سار به مناطو مرز ساعت
ن قسدمت از یدزائدران در ا یاساسد یها ازیتوته کننا. رفع نیا بیرا بناچار با یشونا. گا  شب یروبرو م یادیز

 ک حر  ناارد.یکمتر از خامت به زائران نزد یسار، اجر و ثواب
هاسدت  رسانه یمؤثر از سدو یب از خادمان، اقاامین مناطو و تجلیدر ا یبر ارائه خامات مردما یتأک

اسکان، موقت،   ،ییراین مناطو باشا. پذیزائران در ا یشتر برایالت بیساز خامات و تسه نهیتوانا زم یکه م
ن مرحلده یدان در ازائر یجا یازهاینگ از جمله نی، حمب و نقب و پارکیبهااشت یها سیاستراحتگا ، سرو

 ن شود.ییو تب یها معرف رسانه یاز سو یاست که مناسب است به درست
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 مثال:

 

 

 بانوان ین برایط سفر اربعیان مسائل و شرایب. 21

 ح: یحشر 
ا خود را یر، باین مسیست و مسافر ایساد  ن ین، سار رنج و تعب است و رنج آن، رنجیسار اربع

به زائدران  یخامت رسان یزبان عرا  با تما  امکاناتشان برایمرد  م ط آن آماد  کنا. اگرچهیشرا یبرا
اسدکان،  یو حتد یت، همچندان امکاندات بهااشدتیدم جمعیب عظدیبا توجه به س ،شونا یحاضر م

 یسدار از امکاندات بهااشدت یروزهدا یاز زائران بدرا یاریت حاضر نبود  و گا  بسیمتناسب با جمع
 و اسکان شبانه محرومنا.  یکاف

هدا  ز  اسدت مشدکالت و  یعراق یهمان نوازیف از میها ضمن تعر ط رسانهین شرایتوجه به ا با
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ن سدار را دارندا، یدکده عدز  ا ینا تا بدانوان محترمدین نماییبانوان تب یژ  براین سار را به ویو ایحقا
گاهانه و با پ  ن سار، باان پا نهنا. یمشکالت مرسو  ا ینیش بیآ

ع و یهدا از تشدج عه و مسلمان، رسانهین سار و لزو  حاظ شأن زنان شیط دشوار ایبا توجه به شرا
ز حتمدا  یدب نیا کننا که در صورت تمایکرد  و تأک ین خودداریسار اربع یو زنان و دختران برایتشو

 رد.یان صورت بگیا همرا  با چنا نار از محار  و آشنایبا
 یط بدرای، شدرایتیدر صورت بروز بحران امنز توجه دهنا که ین مهم نیا زائران را به ایها با رسانه

 کننا. ینیش بیرا پ یا بحرانیها، بروز هر مسئله  تر شا  و  ز  است خانواد   ار سختیزنان بس

 مثال: 
زندان  یمردان قابب تحمب بود  و عماتا  برا یکه البته برا ینین حسیاز مشکالت سار اربع یبرخ

 ن قرار است: یمسئله ساز خواها شا، با
 ر، یدر طول مس یو حت یمرز یختالط زن و مرد در مبادا .1

 است،  ییرایاز هرگونه امکانات و پذ ین مرزها که خالینشا  در طرف ینیش بیپ یها یرو اد یپ .2

 ژ  در هنگا  بازگشت، یه مناسب در عرا  به ویب نقلینبود وسا .3

 ابا. ی یان سار ادامه میازائران که گا  تا پ یونیلیت دهها میان جمعیامکان فراوان گم شان در م .4

 ابانینبود محب اسکان و استراحت و اجبار به خواب و استراحت در کنار جاد  و خ .3

 زنان و کودکان یبرا یبهااشت یسهایو مناسب نبودن بهااشت سرو یکاف یب بهااشتیفقاان وسا .1

 زائران و خادمان یتوجه به آموزش و توانمند ساز. 21

 ح: یحشر 
ن یدثابت و هدر سداله ا رن گذاشته باشا، زائیارت اربعیر زیدر مس یکبار پایکه  یاگرچه هر زائر
وز  مدنا. در صورت آیآ ین سار میبار نخست به ا یکه برا یارنا زائرانیبس یول ،مراسم خواها شا

 ابا.ی یف میا تخایاز مشکالتشان حب شا   یاریح زائران بسیصح
کده از  یت و خدامت مشدغولنا در صدورتاریدبار چنا  به ز یهم که برا یا خادمانیزائران 

ت یدایش ظاهر شدا  و کیپ یها توان مناتر از سال منا شونا، بهر  یلیا و تکمیجا یها آموز 
 افت. یمراسم ارتقا  خواها 
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در  یآموزشد یهدا زائران و خادمان را در دستور کار خود قرار داد  و بسدته یرسانه ها توانمناساز
 ه کننا. ین مورد تهیا

زائدران و خادمدان در انعکدا   یکه از هر مورد مهمتر است، آموز  رسانه و توانمناساز یزشاما آمو
 ینین حسی، اربعیجهان یها ان غالب رسانهیو جر یغرب یها که رسانه یطین است. در شرایاربع یا رسانه

 ن سکوت را شکست. یتوان ا یم یا ک اناجار رسانهیانا، تنها با  کرد  یکوت خبریرا با
، یونیدلیسدت مین بیک رسانه باشا. اربعدیا ین حضور دارد بایکه در صحنه اربع یائر و هر خادمهر ز

ن بده اناجدار برسدا. یاربعد یا از اخبار و گزارشدهایبا یا رسانه یخواها. فضاها یون رسانه میلیست میب
 ب کننا.یه تباک رسانی، توانمنا کرد  و به یساد  و کاربرد یموجود، زائران را با آموزشها یها رسانه

ا هاف یک رسانه بایک رسانه و هر خاد  یک رسانه، هر کاروان یک رسانه، هر موکب یهر زائر 
 رسانه باشا. یآموزشها

 مثال:
آموز  داد  شدود کده  ینیه شود و به زائران و خادمان حسیزائران ته یبرا یآموزش یها بسته

ه کدردن یدا کننا و بدا تهیت تولیایبا ک لم و خبر و گزار ین ابزار، عکس و فیچگونه با ساد  تر
و  یاجتمداع یهدا ، شدبکهیخبدر یهدا اات را در شدبکهیدن تولید، چگونده اینترنتدیا یها  بسته

 ها منتشر کننا. یخبرگزار
 یاز راهکارهدا یکدین یزائدران اربعد یاختصاص یاجتماع یجاد کانالها، صاحات و شبکه هایا

 در عرصه رسانه است. ینین حسیعم شعائر اربیزائران و تعظ یا ت رسانهیتقو

 

 ن یمراسم اربع یاجتماع یمعنو یعه در راهبریمعظم ش تیمرجعتوجه به نقش و حضور . 22

 ح: یحشر 
ان و مشدتاقان حضدرت اباعبااللده یعیبدا حضدور شد ینین حسدیاربع یونیلیاجتما  بزرگ و چنا د  م
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 یا اجتماعی یتی، امنی، اعتقادیفکر یها از جنبه یاریتوانا محمب مخاطرات بس یناسه م یف نیالحس
بدود   تیدز به برکدت ندا  اهدب بین نیاما  است و ایبوجود ن یباشا. اگرچه تاکنون مشکب حاد و بزرگ

ن ین چندیان و منحرفدان همدوار  در کمدیدت و سدود جویددشمنان قسم خودر  مکتب اهدب الب یست، ول
 ع ناب وارد کننا.یکر  تشیپ بر یش بردارنا و ضربه کاریهستنا تا بهر  خو ییها فرصت
 یاعتقداد یاجتمداع یاسدیس یش بزرگ که کارکردهداین همایا یو راهبر ین رو نقش رهبریاز ا

 ینقش مهمعه، یمعظم ش ر قابب اقماض است. علما و مراجعیار مهم و غیبس یز دارد، امرین یاریبس
  داشدته و همدوار  مدرد  را ژیو ن نقش توجهیها به ا دارنا.  ز  است که رسانه یمعنو ین راهبریدر ا

 ا.ینمان یب و نورانیگا  اصین پایمتوجه ا

 مثال: 
ا خداد  سداد  باشدا و هدم بده یت در مقا  زائر ین حضور روحانیا مبیر و گزارشها، هم بایتصاو

ارت یدن زیا ین و ارتقا  آثار معنوییت در تبیم مرجعیگا  عظیعه در جایت شیروحان یایکل ینقشها
 یو اجتمداع یعه را در انتظا  فرهنگدیت شین کننا  مرجعییو تع یا نقش فرهنگیها با انهبپردازد. رس

 نا.ین نماییتب ینیین مناسک آیا

  ت آنیو رعا  یدادن زائران و خادمان به مسائل شرعتوجه . 23

 ح: یحشر 
ثواب آن،  یم است که البته با تما  عظمت و بزرگیار عظیک مستحب بسی ینین حسیارت اربعیز

ک فعدب واجدب )هرچندا بده ظداهر کوچدک( یک امر مستحب، ثوابش به ثواب انجا  یگا  یدر جا
 ا. ینخواها رس

ا باانا که در حال اقتاا یز بایش از هر چینها پ یم ینین حسیارت اربعیدر سار ز یکه پا یمؤمن
 اا. ن جا   رسول خیحالل و حرا  د یاین و احیامر د یاست که کشته نشا مگر برا یبه امام

ت اسالم یها رسانه ا یدن، باین اربعدیدیدر آ ینین حسدین و خدادمیرسدانان بده زائدر یاریز در ین یام 
ه ایمخاطب ن سدار آشدنا یمستحاثه در ا یکرد  و آنان را با مسائب شرع ین اصب مهم اسالمین خود را متوج 

و حرا  در افعال و حقدو  ا ، واجب یو طهارت در اش یها در خوراک، پاک از حالل و حرا  یسازنا: مسائل
 ها در اموال و اعمال و رفتارها.  ن و حو النا یریسا
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خود  یف شرعیا جهب، نسبت مسائب و تکالی، به واسطه غالت ست زائر اباعبااللهیسته نیشا
گدا   ینا و خبدر بسدازنا ولدیز بگوی، از همه چیاسالم یها ست رسانهیسته نیکنا و شا یکوتاه در آ

 ات، کم بگذارنا.یمان خود نسبت به شرعن مسلیکردن مخاطب

 یگفتمان انقالب اسالم نییو تبتوجه  .24

)ر ( مطرح و ینیا آن، حضرت اما  خمیگذار فق انیکه توسط بن یانقالب اسالم یها ا آموز یترد یب
 ییسدزا م نقدش بدهین اتحاد عظدیا یریاست در شکب گ افتهیگستر  ادامه و  یتوسط مقا  معظم رهبر

 . داشته است
، توجه مخاطبدان ینین حسیم اربعیفرصت عظ یریرو شکب گیاست اصحاب رسانه، پ یضرور

در مقابدب  یاسدالم یااریدو ب یگاتمدان مقاومدت اسدالمر یدنظ ییها استیش را به اصول و سیخو
ن محدور اتحداد مسدلمانان در یتر ین به عنوان کانونیظالمان و مستکبران، مسأله مرد  مظلو  فلسط

 یکشورها یداخل یها یریز از تحت الشعا  قرار گرفتن آن توسط درگیپرهو  یاشغالگرمقابب ظلم و 
 نا.یجلب نما و ... یاسالم

ب را قدار بشناسدنا و از آن بده یبدا ین فرصت بیان مقاومت، ایمعتقا به جر یاسالم یها رسانه
ان یدار جریداختاسدت کده خداا در  ین فرصدتیم اربعییم اگر بگویا را  نگاته یعبور نکننا. ب یسادگ

 قرار داد  است.  یاسالم مقاومت

 نیاربع یو استمرار روح معنو امتداد .25

 ح:یحشر 
تدوان  یاسدت کده م یمدیت عظیظرف ینین حسین هم توجه کننا که اربعیها به ا  ز  است همه رسانه

ن صدرفا  یاربعد دربدار  یفرهنگد یها یزیر متأساانه تما  برنامه یت کرد. ولیراب معنویهمه سال را با آن س
نده مراسدم یانجا  به یدر طول سال برا ییها ا مجموعهین است. اگرچه ممکن است افراد یا  اربعیناظر به ا

، یاسی، سین )معنویان به برکات اربعیامتااد بخش یبرا یزیبرنامه ر یخال یجا ین تال  کننا، ولیاربع
 شود.  یار احسا  میو ...( در طول سال و در همه مناطو جهان اسال ، بس یاجتماع

 یبرا یا ن منابع رسانهیو تأم یرین و بهر  گیها به امتااد فضا و حس  و حال اربع  ز  است رسانه
 کننا.  یزین برنامه ریکب سال از اربع
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 مثال:
 یان نور در مناطو جنگیراه ین، کاروانهایاربع یمشابه به فضا یاجتماع یمذهب مراسماز  یکی

اا کدرد  یپ یبینهادنا، حس و حال غر ین سار میدر ا یکه پا یعمو  افراد جنوب و غرب کشور بود.
ل،  یها حاظ لحظه یان نور، برایشانا. ستاد راه ین سارها متحول میاز افراد در هم یاریو بس تحدو 
ن نا  )ماهنامه امتدااد( ارتبداطش را بدا یه با همیک نشریکرد که  یرا با عنوان امتااد را  انااز یطرح

، حدس و حدال و ین خدط ارتبداطیدکرد و با نگه داشتن ا یان نور در طول سال حاظ مین راهیمسافر
 ساخت. یم یشان جاریها  یبرکات سار نور را در زناگ

، چده در ین که چه در عظمدت اجتمدا  انسدانیاربع یارتیان به برکات سار زیامتااد بخش یبرا
ات بزرگتدر از راهناد یا ا ی، پایاجتماع یاسیو چه در ُبرد س یعمو معنو ان ندور اسدت، یدر و به کر 

ن امتدااد یدا یتر اسدت، هدم آسدان تدر اسدت و هدم دشدوارتر. بدرا یطرح امتااد هم ضرور یاجرا
 شود: یشنهاد میر پیز یراهکارها

 آنها و مشاها  تحولشان بعا از سار. یها با زائران و ورود به زناگ ارتباط رسانه .1

ن یشان اربعد یاز جار یفرد یها ان تجربهیگر و بیکایبا  ان زائرانیم یجاد سامانه ارتباطیا .2
 یدر زناگ

هدا همدرا  بدا  خانواد  یدر برخ ین سبک زناگیا یاد  سازیو پ ینیاربع ین سبک زناگیتاو .3
بدا  یتناسب شدگات ین سبک زناگی)ایعیش یسبک زناگ یبه عنوان الگو یا پوشش رسانه

کشدور و هدم  یدارد که هدم بدرا یاومتاقتصاد مق یو سبک زناگ یانتظار منج یسبک زناگ
 ار راهگشاست(یعه بسیجامعه ش یبرا

ا ید یو سدتون ثابدت هاتگد یونیزیو تلو ییویراد یها جاد باکس ثابت در کنااکتور شبکهیا .4
 ن. یمتناسب با موضو  امتااد اربع ینیموضوعات اربع یات، برایماهانه در نشر

هرچده بهتدر  یبرگدزار یبدرا یمردمد یهدانهاد یبرخ ی  سا نه یتالشها یا انعکا  رسانه .3
 نا . ین سال آیمراسم اربع

ر کشدورها، پدس از اتمدا  مراسدم یران، عرا  و سدایمرد  ا ین در زناگیش برکات اربعینما .1
 (یو معنو یتی، تربی، خانوادگیتی، امنیاسی، سی، اجتماعین. )برکات اقتصادیاربع

گر و یکداین در طدول سدال بدا یئدران اربعدکتدر زایارتباط نزد یها برا ینیجاد باشگا  اربعیا .7
 ینا ، کمک به کسدانیچون: کمک به برگزارکنناگان سال آ یمشارکت در موضوعات مختلا
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حادظ  یبدرا یو بدان ین روحدیهدا، تمدر یرفع کاست یبرا یشیانا، هم انا که تا کنون نرفته
 ن و ... .یثمرات اربع

، ی، فرهنگدیعلم یها ها و سوگوار  شنوار شگاهها و جیشها، نمایگسترد  از هما یا پوشش رسانه .3
برگدزار  ینین حسدین که معمو   هدر سدال و پدس از مراسدم اربعدیمرتبط با اربع یو مردم یهنر

 وسته.یشتر و پیارتباط ب ین ارتباط با صاحبان آثار برایشود. همچن یم

هدا و  ار هدا، سدوگو هدا، جشدنوار  شدگا یها، نما والیها، فست شیهمه هما یز از برگزاریپره .1
ن یدا یبرگدزار یبدرا یزیدر محداود و برنامده یک باز  زمدانین در یمراسمات مرتبط با اربع

 ک پوشش سا نه. یجاد یمختلف و ا یمراسمات در زمانها

 در هر سال ینین حسیه بر شعار واحد اربعیتک. 26

 ح:یحشر 
، ینین حسدیعدارب یسدتاد مرکدز ین، از سدویک شعار واحا به عنوان شعار سال اربعدی هر سال

و  ی، اجتمداعیکارشناسان خبر  فرهنگ یشیو هم انا یجه کارشناسین شعار در نتیشود. ا یم یمعرف
ت وحات ین موجب تقویاست. همچن یاز جامعه اسالمیباست آما  و ناظر به مسائب روز و ن ینید

اخذ  ییشوراو عا ینین شعارها که تماما  از فرهنگ حسیع است. ایجهان تش یو عمل یو انسجا  فکر
حدب مشدکالت روز جهدان اسدال   یبدرا ییاز معارف بلنا عاشورا و راهنمدا یکیشا  است، تبلور 

 است. 
دیدموظانا بده سدهم خدود ا یگروه یها  رسانه و برجسدته سدازنا و از طدرح  ین شدعار را متجل 

د خدو یرا بدرا ییشدعارها یجات مختلف مذهب زنا. ممکن از گروهها و دستهیبپره یفرع یشعارها
عمب کننا که ضمن انجدا   یا ا به گونهیشان، بایها و گزارشها ها در مصاحبه رسانه یکننا ول یطراح

 نا.یت نماین را تقویاربع یخود، شعار مرکز یا ف رسانهیوظا
ان یدر و کشدف و بیک بده تاسدیدشدعار، هدر  یخلو مدواز یبه جا یمذهب یها و گروهها رسانه

د یا رسانه یتهایتا تما  ظرفن شعار بپردازنا یمختلف ا یها جنبه  یتهدایتمدا  ظرف یدر خامت تجل 
رف خارج شا  یو ، شعار سال از ین شین شعار به کار گرفته شود. با اینهاته در ا ک شعار و سخن ص 

آن به گو  جهان اسدال   یقیا  حقین، پیجامعه اربع یح آن برایمختلف آن و تشر یاین زواییو با تب
 متبلور خواها شا.  یجامعه اسالما  و روح و جان آن در یرس
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 نیحسر وحدت حول متور امام یامسال : حقو 
ت عشدو یبه محورکه است « جمعناین یالحس»، شعار یشمس یهجر 1317ن سال یشعار اربع

 ن اشار  دارد. یر مراسم اربعیب اجتماعاتی نظیجهت تشک نیو محبت به اما  حس
ان انوا  اقسا  گرو  های بشدری یجاد وحات میاط امروز منطقه و جهان، نشان از ضرورت یشرا

خ درپدی بهدر  یحول محوری واحا دارد. چراکه استکبار جهانی همچون دفعات مکرر در طدول تدار
 ان جوامع، مذاهب، اقوا  و ملت ها است. یمنای از راهبرد تارقه اناازی م

اتر از حدب و توانا محوری برای وحات باشا و چه محدوری ارزشدمن یلذا هر وجه مشترکی م
ان و بده خصدوص یعیکه می توانا همه توطئه دشمنان اسدال  و شد دوست داشتن حضرت ثارالله

 ران و عرا  را خنثی سازد. یباخواهان دو ملت ا

 ینین حسیارت اربعیز یو مکان یبسط زمان. 27

 ح:یحشر 
ک ، بداون شدن هدم طدی چندا روز محداودون زائر در شهر کربال، آیلیست میش از بیحضور ب

رسدا، همدان را   ین بحران به نظر مدیحب ا یکه برا یکنا و تنها راه  یجاد میا یاریبس یها یدشوار
اندا:  ه فرمود ی، توصیستانیس یت الله العظمیا از جمله حضرت آیاست که مراجع معظم تقل یحل

 ن.یاربع یو مکان یبسط زمان
ز یدن نیقبب و بعدا از روز اربعد یهاتوان در روز ین در شهر کربال را میارت اربعین اسا  زیبر ا

ن ندا  یارت اربعدیدز یصار( برا 23صار تا  13ن )یاز دهه اربع یستانیت الله سیخوانا و حضرت آ
ا  وارد کربال ین ایج در ایت به تاریت سار کننا تا جمعیریکنا که زائران، خود ما یبرد و عنوان م یم

 شا  و خارج شود. 
ت یارت را به نین، وارد کربال شانا، زیا  اربعیک از ایران در هر ه آما  است که زائین توصیدر ا

 ار خود بازگردنا. یز از شهر کربال خارج شونا و به دین بخواننا و به سرعت نیاربع
را حتمدا   ینین حسدیارت اربعیست تا زائران زین ین معناست که الزامیز باین نیاربع یبسط مکان

ر و اطدراف و اکنداف کده یاز مسد ین در هر کجدایو در روز اربعدر حر  حضرت اباعباالله بخواننا 
 ح است. یز صحیارت نین زیارت بخواننا و ایکرد  و ز ینیبودنا، رو به حر  حس
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 ن یاربع یستاد مرکز یفرهنگ یاستهایت سیرعا. 28

 ح:یحشر 
را در ن یاربعد یفرهنگ یها استی، بسته سکشور ینین حسیاربع یستاد مرکز یآموزش-یته فرهنگیکم

 یاسدیس یو حتد ی، اجتمداعی، فرهنگدیها موظانا در پوشش مسائب خبر کنا و رسانه یهر سال منتشر م
 یین موارد موجب همگرایاستها توجه داشته و بر اسا  آن عمب کننا. توجه به این سین، به ایمرتبط با اربع

 خواها شا.  یفرهنگ ییشتر و هم افزایب
ان شدا.  کدن بده لحداظ یدب یا رسدانه یاهایداها و نبایداها، در غالدب ب استین سیاز ا یبرخ

 هستنا.  یستاد مرکز یها استیت سیها موظف به رعا ، تما  رسانهییمحتوا
 شود.  ین سنا، ارائه میوست همیدر پ ینین حسیاربع یستاد مرکز یفرهنگ یاستهایبسته س

 صر  معا یتا علما ن از حضرت امام سجادیارت اربعینه زیشیتوجه به پ. 29

 ح: یحشر 
 یکده آن را حرکتد ین و در رد شدبهاتیدین آیدا یخین عمو تارییتب یها برا سته است که رسانهیشا
ان کرد  و نشان دهنا که بدا ین را بیارت اربعیز یخینه تاریشیخواننا، پ یس میاالتأسیا جای یحکومت

حادثه کدربال، سدنت  ن اما  بعا ازیاالشهاا از نخستین حضرت سیارت اربعیز یاد  رفتن برایپ یپا
بود  است  یر  باقین سیشود و ا یافت می تیر  اهب بیبود  است و حجت آن در س نیمعصوم

از علمدا، مراجدع تدا عدوا  مدرد  انجدا   ان و مشتاقان حضرت اباعبااللدهیعیو هر ساله توسط ش
ن به عندوان یارت اربعین زییو تع یت حضرت اما  حسن عسگریشا  است و البته با توجه به روا یم

م، ینبود یا ت خار  العاد ین جمعین نکته اشار  کرد که اگر تا کنون شاها چنیا به اینشانه مؤمن، با
 کرد.  یعه به آن توجه میست از همان زمان، جامعه شیبا یقت غالت شا  است و میدر حق
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 یرسم یها رسانه یدهایدها و نبایبا. 2

 نیاربعارت و یژه زیاختصاص خبرنگار و. 1

 ح:یحشر 
متخصدص اسدتااد   و بدزرگ، در موضدوعات مختلدف از خبرنگداران یرسدم یهدا همچنان که رسانه

 یا خبرنگدارانیداسدت کده با یتخصصد یا ز امروز مقولدهین نیارت اربعیژ  زیارت به ویکننا، ز یم
کده  یواننا افرادت یها، م زان رسانهین بار  کار کننا. صاحبان و برنامه ریا  در ایکارآزمود  و آموز  د

ن بار  داشته باشدنا را انتخداب یدر ا ینیشیا تخصص پیو مطالعات انا  کار کرد  یمذهب در موضو  های
از داندش  یشان به گذرانان آموزشها و مطالعات خاص مرتبط، به سطح مناسبیا استخاا  کرد  و با الزا  ای

خدود را  ین کدار خبرنگداریرت اربعدایارت و زیسپس به طور مشخص در موضو  ز .ابایدست  یو آگاه
 انجا  دها. 

 نمداوم مطالبات از مسئوال یریگیپ. 2

 ح:یحشر 

 
ن را به طدور ینه اربعیزم در ز  است مطالبات مرد   ارناکه د یبا قارت و قوت یرسم یها رسانه

 کننا. یریگین امر پمااو  از مسئو 
ن نگده یبده زائدران اربعد یرسان اان خامتین را در مها، هم مسئو یریگیمااومت و استمرار در پ
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گا  مدارد و هم مرد  را از اقاامات مسئو  یم توان اشتباهات   ین استمرار مین در ایسازد. همچن ین آ
ن استمرار از آن ین رسانا. توجه به ایناخواسته را به طور مستمر به اطال  طرف یها یا کاستی یاحتمال

سدت و ین یاطدال  رسدان یبدرا ید  روز  است و فرصدت چنداان مراسمک ین یجهت است که اربع
ر، یچرا کده هدر تدأخ؛ار مهم استیش از آن بسیپ یا  و روزهاین ایوسته در ایسرعت عمب و ارتباط پ

 کنا. یحب مسئله را به سال بعا موکول م

 مثال:
به صورت مستمر، ها،  رسانه یکنا و برخ  ین مطرح میاربع دربار را  یا ه، مطالبهیاما  جمعه اروم

 کننا:  یم یا و رسانه یخبر یریگیمختلف، پ یها ن مطالبه را در قالبیا

 

 احترام. و  رین عراق: تقدیارتباط با مسئول. 3

 ح:یحشر 
قدرار گرفتده و  ین عراقدمسدئو  در ارتباط بدا یاسالم یدر کشورها یرسم یها  ز  است رسانه

ن ان زائدران و مسدئو یدم یارتباط یپلقاتشان، ی  به توفت احترایاشان و رعیا یزبانیر از میضمن تقا
 از زائدران ین عراقخواسته مسئو کشور عرا  و  یاانیو میحقان ارتباطات، ی. در اکشور عرا  باشنا
خواهدا  ین عراقدیو پب رسانه به دست مسدئولیر و تشکر زائران از طریو تقا رسا یبه اطال  زائران م

 .ایرس
زبدان ین کشدور متواننا رابطه زائدران مسدافر را بدا مسدئو  یاز موارد م یاریها در بس رسانه 

ن یک، ایپلماتید ین برقرار کننا تا عالو  بر روابط رسمین طرفیب یشتریکتر کرد  و مااهمه بینزد
، یط را خارج از ضوابط رسمیشود، شرا یجاد میرسانه ا یو اهالیکه از طر یک مردمیرابطه نزد

 ا.یب نمایتسه
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 مثال:

 
ش آما که موجدب اعتدراض یا زوار پیو عبور باون رواد یچنا مورد آشاتگ 1314در سال 

م یمسدتق یگدوو چنا گادت ین مواردیران شا. در چنیوزارت خارجه عرا  به ساارت ا یرسم
 ین گذرگا  مرزیس عرا  گرفته تا مأموریس پلیر خارجه و رئیاز وز ین عراقبا مسئو  یا رسانه
ش آما  را مرتاع ساخته و مرد  یا مشکالت پیتوانست به سرعت کاورت  یمه )مهران(، یزرباط

 شتر بکشانا. یب یهایاان همکاریز به میرا ن

  یر رسمیو غ یکوچکتر، محل یها ت از رسانهیحما. 4

 ح:یحشر 
بده  یبزرگد یا ازمندا جامعده رسدانهیخدود ن یا  رسدانه یازهایپوشش ن ین برایم اربعیحادثه عظ

 یعیشد یها ژ  رسدانهیدوه ب یاسالم یکشورها یا متأساانه توان رسانه. ن استیبععظمت اجتما  ار
در هدر  یرسدم یها ن رو  ز  اسدت  ز  اسدت رسدانهیداز موجود اسدت. از ایار کمتر از نیناب بس

در  یا را که به خامت رسانه ییو نوپا یر رسمی، غیمحل یها با استااد  از توان خود، رسانه یکشور
 ا.یت نمایت قرار داد  و تقویاشتغال دارنا، مورد حما نیموضو  اربع

بدا  یا شدود. رقابدت رسدانه یا ن رقابدت رسدانهیگزیا جدایدبا یا رسدانه یاریدنه، همین زمیدر ا
 ن هستنا. یا انحراف اربعیف یاست که به دنبال کتمان، تحر ییها رسانه

 یا رسانه ییتوجه به همگرا. 5

 ح:یحشر 
شدتر یا  بیدن ایدها در ا رسدانه یین  ز  است همگرایاربع انیحام یا ت رسانهیباتوجه به محاود

ن یچند گر بگذراندا. همیکدایار یدن را بده سدرعت در اختیمدرتبط بدا اربعد یا اات رسانهیشا  و تول
شه یت انایو تقو یی  تا به هم افزااگر همگن شیکایا با ین بایمربوط به اربع یها برنامه یها  کردیرو

 جاما. نیب ینین حسیاربع
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 نیاربع ی ژهیو یها ا بخشیصحفات  یانداز راه. 6

 ح:یحشر 
ا یدت وجدود دارد کده صدحاات یدن ظرفیدن ایاربعد یا رسدانه یازهداین ییبا توجه به حجم بدا 

 ن اختصاص باهنا. یژ  نامه به اربعیرا در هر رسانه به صورت و ییها بخش
 مسلسب یها نامه ژ یها و مجالت با انتشار و رونامه 

 ژ یجاد صاحات ویبا ا یها یو خبرگزار یها تیسا 

 نیپخش مشخص  به موضو  اربع قسمتها با اختصاص دادن  ونیزیو وتلویراد 

 مگر در حد ضرورت ط عراقیاستفاده از خبرنگاران زن در محعدم . 7

 ح:شر
ا  یدکشدور عدرا  در ا یتدیو امن ین مسائب خاماتیو همچن ی، اجتماعیط فرهنگیبا توجه به شرا

 ط عرا  استااد  نکننا. یا مکان از خبرنگاران زن در مح یها حت ن، بهتر است رسانهیاربع
خبرنگار زن الزا  شدود و  یز همرا  داشتن محار  برایدر صورت لزو  به استااد  از خبرنگار زن ن

 ت خبرنگاران زن را فراهم کننا. یرفا  و امن ینه برایط بهیز شرایها ن ن رسانهمسئو 
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 مقدمه

شدرفت و توسدعه یبدا پو  همه موجودات عالم هسدتنا یر زناگیناپذ  ییجز  جااو حادثه، بحران 
ا  تدر یچیرغم پ یعلشود.  یروز به روز بر تعااد و تنو  آنها افزود  م، یبشر یها و کنش ها یفناور

 و متناسدب مناسدب یهدا رو  یریو بده کدارگ یبدا طراحد اندا توانستهز یها ن سانان، ها شان بحران
از آنها  یاز بروز برخ یا به نوعیآن بکاهنا و  یمنا یاماهایت و از پیریما یها را به نحو مقتض بحران
  نا.ینما یریجلوگ

ندا یبدا فرآ یمیمنداطو، ارتبداط مسدتق یریب پدذیحوادث، سطح آسد یب گزار  جهانیبراسا  تحل
 یرسداخت هدایو وجدود ز یافتگیدن تعامب و حب بحران ها با سطح توسدعه یت بحران دارد. همچنیریما

 (.  33، ص1333ر  هر کشور در ارتباط است )طبرسا، یو غ ی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد
ون یلیزبان میو عتبات مقا  سا نه م یاز اماکن مذهب یتعااد قابب توجه یریز بواسطه  قرارگیکشور عرا  ن

 یمناسبت یها  ارتیز یبرا ین عراقیساکن یهنیمتعاد درون م یها ها زائر مسلمان از سرتاسر جهان و مسافرت
 است. 

ب خالفدت یداعش و تشک یستیکشور عرا  در حال حاضر به واسطه حضور گرو  ترور ییاز سو
ن منداطو یمدن تدرن کشور، جز  ندا ایا یاز شهرها و استان ها ین منطقه و اشغال برخیدر ا یاسالم

تر به نظدر  یبس دشوارتر و ضرور یط کارین شرایت بحران در ایریشود؛ لذا ما یجهان محسوب م
 رسا.  یم

در جوامدع برخدوردار  یریاز چندان تدأث یاجتماع یرسانه هاژ  یوه و ب یجمع یامروز  رسانه ها
 کرد  است. مبال  یاجتماع یت هایبه واقع یشا  انا که آنها را به منبع غالب شکب ده

بده افکدار  یشدکب دهد ییگسترد  در جذب مخاطب انبو  و تواندا یت هایب قابلیرسانه ها به دل
ر بحران هدا یناپذ ییکه به جز  جاا یبحران ها دارنا به نحو و کنترل جادیدر ا ی، نقش مهمیعموم

 ب شا  انا. یتبا

گر، رسانه هدا جدز  ید یو از سوهستنا  یبشر یر جوامع و زناگیناپذ  ییجاا جز  ها بحران ییسو از



   یا رسانه یها استیس   228 

 یاجتمداع یاز زنداگ یجاانشدان ین رسانه هدا عضدویرونا. همچن یر بحران ها به شمار میناپذ ییجاا
 اثرگذار هستنا. یاجتماع یگذارنا، همان گونه که بحران ها بر زناگ یر میهستنا و بر جامعه تأث

گاه یرسانه ها نه تنها م از بحدران  یاریخود از بروز بس یظارتنقش ن یاایو ا یبخش یتواننا با آ
ا در صورت بروز بحران ها به کنترل و مهار آنها بپردازنا بلکه فراتدر از آن یکننا  یریشگیبالقو  پ یها
ت ارتباطدات یاز بحران، غا یز همت گمارنا. فرصت سازیاز بحران ها ن یتواننا به فرصت ساز یم

، ی)روشدنال اربطدانطلبا. یزامات خاص خود را مدت بحران است که الیریما یریو به تعب یبحران
10) 

ز یدع شدگات انگین تسریران و همچنیشهروناان و ما یبه اطالعات برا یش امکان دسترسیافزا
از  یو مکان یزمان یها تین رفتن محاودیع اطالعات و به تبع آن از بی، انباشت و توزیدر جمع آور

 .ت بحران هاستیریت مایوفقرسانه ها در م یت راهبردیب اهمین د یمهمتر
رندا  یان فرسدتنا  و گیدن فدراهم کدردن بسدتر تعامدب میامکان قب  و بسط اطالعات و همچند

 .است یعیرسانه ها در هنگا  وقو  حوادث طب ین کارکردهایاطالعات از مهمتر
در  یگدر ابدزارید ییندا و از سدویایاان بیدبده م یدیبحران زدا یتواننا برا یم ییرسانه ها از سو

 یجداد بدیز از ایدا بدا پرهیدا کرد: اصدحاب رسدانه بایباشنا تاک یو بحران ساز ییخامت بحران زا
را  یا، صحنه افکار عمدومیا اخبار و اطالعات متنو  و جایاان شا  و با تولیمرد ، وارد م یاعتماد

از  یارط اضدطریشدرا یبرا یزی: استااد  از اطالعات موثو و کارا و برنامه ر.ت کننایریر و مایتسخ
 .ن راهبردهاستیا یرین و بکارگیه در خصوص تاوین اقاامات اولیتر یضرور

گاه یاطال  رسان بحران از جمله ابعاد مدورد توجده  ییبازنما یحول موضو  و الگو یبخش یو آ
 ین نحدو  مواجهده بدا آن بدرایاز بحران و همچند یریشگیآموز  پ .است یرسانه ا یک هایدر تاکت

 است. یضروره ها شهروناان توسط رسان
انهدا  یت بحران و آمادگیریمقابله با بحران و نظارت بر مراکز ما ین  ز  برایه قوانیکمک به ته 

ن یران از مهمتدرین ومدایداد  شدا  توسدط مسدئول یوعا  هدا یریگیز پیمقابله با بحران ها و ن یبرا
 .هاست ت مقابله با بحرانیو ضامن موفق یگروه یران رسانه هایما یت هایاولو

 یبدرا یااتیر و تمهیتااب یستین بحران محاود شود بلکه آنها بایا به مرحله حینقش رسانه ها صرفا نبا
 .ز داشته باشنایمراحب قبب و بعا بحران ن

ت است. رسانه هدا یشتر حائز اهمیرسانه ها ب یش از بحران کارکرد آموز  و فرهنگ سازیدر مرحله پ
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توانندا بحدران  ی( م1113ک، ینیر )دومین تاسیط و همچنینظارت بر محاز کارکرد  یبه واسطه برخوردار
 و به مسئو ن و کارگزاران گوشزد کننا. ییشناسا یط ملیرا در مح یریبالقو  و در حال شکب گ یها

از  یز جلدب مشدارکت همگدانیدرسانه هدا و ن یو خبر یدر مرحله وقو  بحران کارکرد اطال  رسان
 یت افکار عمومیعات هستنا و به منظور هاایرا بحران ها آبستن شایت؛ زبرخوردار اس یشتریت بیاهم

ز نقدش یدت نقش رسانه ها در مرحله پس از بحران نیشود. در نها یاطال  رسان یا و  مابرانهیا به شیبا
خدود بدر  یشتر به واسطه کارکرد نظارتیرود ب ین مرحله از رسانه ها انتظار میاست. در ا یدرخور توجه

بحدران بده وجدود  یشه هدایب ابعاد و ریم و بهبود مجاد اوضا  نظارت داشته باشنا و با تحلیمرونا تر
 (1113ک ینیکننا. )دوم یریمشابه جلوگ یآما ، از بروز بحران ها

 1بحران با مواجهه در یا رسانه یراهبردها انواع

ندو  اقداا  و  یان کنندا  بدریین عامب تعینو  نگر  به مقوله بحران و موضو  بحران ساز مهمتر
م که ینه بحران متوجه شایمطرح در زم یاگا  هاید یشود. با بررس یعمب در برابر بحران محسوب م

ز تا نگر  مثبت و فرصت ساز قرار دارنا. به عبدارت یاآمیو تها یاز نگر  کامال منا یایآنها در ط
تدوان  یگدر، آن را مدید یا برخدیشود و از د یا صرف محسوب میتها یاگا  برخیگر بحران از دید

و  یتدوجه یتواندا بدا انکدار، بد یفرصت به شمار آورد. چنان که گاته شا واکنش در برابر بحران مد
 رد.یگ یاستقبال صورت م یر  و حتیا با پذیمقاومت و 

ط یزان انطبا  بدا شدرایک سو و میمطرح نسبت به بحران از  یبا در نظر گرفتن دو بعا نگر  ها
با بحدران  یرسانه ا یمواجهه سازمان ها یرا برا یتوان چهار راهبرد عمل یم گر،ید یاز سو یبحران
 ر عبارتنا از:ین چهار راهبرد به شرح زیکرد. ا یمعرف

دهدا بده هنگدا  مواجهده بدا  یح مدی، رسانه ترجیبراسا  راهبرد اناعال :یانفعال راهبرد الف(
ن یباشدا. طرفدااران چند یتدوجه یا بدیار کنا و واکنش آن از نو  انکار یسکوت اخت یط بحرانیشرا

بخشدا و  یمد یا  دارنا که رسانه با پرداختن به مقو ت، در واقع به آنها اعتبار اجتماعیعق یراهبرد
 یریجلدوگ یو  عمب براین شیسازد. پس در صورت بروز بحران، بهتر یت برخوردار میآنها را از اهم

 اشته شود.ن است که سرپو  بر آن گذیاز گستر  دامنه بحران ا
                                                      

، 33، شدمار یارتبداط ی، پژوهش هداا به فرصتیت رسانه در تحول بحران از تهایرینقش ما، طاهر، یروشنال اربطان. 1
 .37ز ییپا
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بده فشدارها و تحرکدات  ییا بر ضدرورت پاسدخگویبا تأک یراهبرد واکنش :یواکنش راهبرد ب(
کنا. سازمان  یب میات خود ترغیحاظ ح یرا به واکنش برا یاکننا ، سازمان رسانه ایتها یطیمح
لز و اسنو، یبلنامات ناارنا )ما یزیبرنامه ر یاگا  هایکننا د یاستااد  م یکه از راهبرد واکنش ییها

کنندا  یت مدیتبع یدر مواقع بحران ین راهبردیکه از چن یی(. نو  نگر  حاکم بر سازمان ها1134
رود،  یانتظار مد ییران و سازمان هاین مایکه از چن یب واکنشین دلیز است؛ به همیاآمیو تها یمنا
 یط بحراندیارا در شدر یتدا فشدار افکدار عمدوم یین سازمان هدایبا بحران است. چن یهمراه ینوع

 یایدت بحدران تهایدکننا که در موقع یاقاا  م یدهنا و تنها زمان یاحسا  نکننا واکنش نشان نم
ا به صورت یدر ارائه اخبار و اطالعات مربوط به بحران با ین راهبردیننا. براسا  چنیمتوجه خود بب

  عمب کرد. ینشیگز
عال دارنا به محد  وقدو  آن وارد صدحنه که در قبال بحران راهبرد ف ییرسانه ها فعال: راهبرد ج(
که نگدر  آنهدا  یین سازمان هاینا. چنیآ یشونا و فعا نه در جهت کنترل و مهار بحران بر م یعمب م

ن خود را به یپناارنا و براسا  ا یم یعت بشریاز طب ینسبت به بحران از نو  دو  است، بحران را جزئ
بدا بحدران و  یو  عمب از انطبا  و همراهینجا شیداننا. در ا یم اقاا  فعا نه در مواجه با بحران ها ملز 

 یط بحراندیکه در شدرا ییابا. رسانه های یبه سمت همرا  ساختن اوضا  با خود سو  م یاوضا  بحران
پردازنا و در ارائه اخبدار  یا آما  میب اوضا  پایو تحل یراهبرد فعال دارنا، به صورت گسترد  به بررس

شدنا. رسدانه یانا یز میر  ز  را نین حال، تاابیکننا اما در ع یعمب نم ینشیورت گزو اطالعات به ص
 یجداد همبسدتگیو ا یجلدب مشدارکت عمدوم یخدود بدرا یت هدایدظرف یاز تمام یطین شرایدر چن

 کنا. یاستااد  م یاجتماع
 یا و چشم انداازهایجا یا بر کشف فرصت هایراهبرد فو  فعال با تأک فعال: فوق راهبرد د(

 یرد و در مواجهه با آنها فعا نه وارد عمب مدیپذ ی، نه تنها وجود بحران ها را مییایرشا و پو ینو برا
آورد. رسانه  ی ز  را به عمب م یها  ینیب  شیپ یط بحرانیشود بلکه فراتر از آن به منظور مقابله با شرا

که راهبدرد  یینا. در رسانه هاهستنا، اناک شمار یین راهبردهایکه درعالم عمب، مجهز به چن ییها
بدا  یرسدانه ا ین است. سازمان هدایفو  فعال دارنا نو  نگر  به بحران کامال مثبت و فرصت آفر

، انعطاف و فقاان تمرکز به خود یت، نوآوریر خالقینظ یخاص یساختار یها یژگیو ین راهبردیچن
با خود به همرا  داشدته باشدا  ییاتوانا فرصت ه یرنا. بر اسا  راهبرد فو  فعال هر بحران میگ یم

اا یدمواجهه با آنهدا پ ی ز  را برا یها یها و آمادگ ینیش بیا مترصا بحران ها بود و از قبب پیپس با
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 یدارا یکدرد. رسدانه هدا یجاد فرصت از آنهدا بهدر  بدرداریکرد تا در صورت بروز بتوان در جهت ا
و یدنا بلکه به تطبیآ یا و درصاد انطبا  با آن بر نمستنین یط بحرانیرو شرایراهبرد فو  فعال نه تها پ

در  یین رسدانه هدایکننا چن یشرو عمب میپردازنا و به صورت پ یط با اهااف و مقاصا خود میشرا
وقدو ، بده تجربده  یش هدایر یسپارنا و با بررس ینم یز آن را به بوته فراموشیمرحله بعا از بحران ن

پردازنا. براسدا  آنچده گاتده شدا،  یات در اوضا  مشابه میبن تجریاز بحران و کاربست ا یاناوز
  یکده ضدرور نشدان داد  شدا  اسدت ریزدر مواجهه با بحران، در نمودار  یرسانه ا یانوا  راهبردها

ن، راهبرد متناسدب یاربع یاادها و حوادث احتمالیدر مواجهه با رو یران و فعا ن رسانه ایاست ما
 نا. یرا اتخاذ نما

 

 ینین حسیام اربعیحوادث و بحران ها در ا ینیش بیپ یاوهیسنار

، یرساخت مناسب و کافیت، فقاان زیت جمعیش از ظرفیز، ازدحا  بییپا یط جویباتوجه به شرا
و  یدشمنان اعتقاد یزیباشنا، برنامه ر یز میکه عماتا مسلح ن یمختلف و معترض عراق یگرو  ها

اماهای همه پرسی یپن با یمراسم اربع یبیتقر یهم زمانران، یعرا  و ا یان و دولت هایعیش یاسیس
اسدت  یو...  ز  و ضرور ن شهرهای اشغال شا  توسط داعشیاستقالل کردستان، آزاد سازی آخر

را  یمقتضد یرسدانه ا یاست هایس یاحتمال یوهایط و سنارین شرایکه اصحاب رسانه متناسب با ا
 نا.یاتخاذ نما
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 ینین حسیام اربعیدر ا یاحتمال یها با بحران مواجهه یا رسانه یها استیس

اسدت همده رسدانه هدا در  یاست که ضدرور یعموم یاست هایس یبرخ یدر مواجهه با موارد بحران
 ت کننا :یوها رعایهنگا  وقو  هرکاا  از سنار

 گاه  ش از وقو یپ یبخش یآموز  و آ

 حادثه ن وقو یدر ح عهیو  شایاز ش یریجلوگ یبرا به هنگا  یاطال  رسان 

 ها یز از نشر گمانه زنیو پره یها و اخبار صرفا رسم هیانتشار اطالع 

 انا. مشخص شا  ین مواقعیچن یش تر براین امر که پیمصاحبه و گاتگو با مسئول 

 یاطال  رسدان یر فو ، مراجع رسمینظ ییها ا بحرانیدر صورت بروز حوادث  یبه طور کل 
 باشا: یر میت زیاولو ب ویو مراجعه خبرنگاران به آنها به ترت

 ین ذوالاقاریحس ی: جناب آقاینین حسیاربع یس ستاد مرکزیرئ .1
 ارضدایحم ی: جنداب آقدا ینین حسیاربع یستاد مرکز یسخنگوو  ییر اجرایدب .2

 یگودرز
 ییآقاباباا یمج  ی: جناب آقا ینین حسیاربع یر ستاد مرکزیدب .3

تده یمسئول کم، ی  ستاد مرکزدر صورت ارجاز، یته نیدر مورد موضوعات مربوط به هر کم
وست یآنها در پ یارتباط یو را  ها یباشا که فهرست اسام یاصحاب رسانه م یپاسخگو

 آما  است. 

1 • ...(سیل، زلزله، طوفان و)حوادث و بالیای طبیعی   

 عملیات تروریستی و انتحاری• 2

3 • حمالت پهبادی/موشک/انفجار ناشی از خمپاره  

 آدم ربایی• 4

 حوادث ناشی از ازدحام جمعیت• 5

 بحرانهای سیاسی و درگیریهای داخلی• 6

 حمالت بیولوژیک، شیمیایی و شایعاتی از این قبیل• 7

 بیماریهای واگیردار گسترده• 8
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ران در عدرا ، یدا یاسدالم یز سداارت جمهدورین عراقدر مورد حوادث مربوط به کشور 
 یمداادها یددربدار  رو یاطال  رسدان یمحتر ، مرجع رسم ریسففر،  ییدانا یجناب  آقا

 باشنا. 

 (: یعی)حوادث طب اول یاحتمال یویسنار

 یاادهایدرو یز قرار دارد، احتمال بروز برخدییدر اواسط پا 13ن سال یا  اربعینکه ایبا توجه به ا
 رها وجود دارد. یاز مس یب و گب آلود شان برخی، سیا، آب گرفتگیشا یر طوفان، بارناگینظ یعیطب

گداه یش تر براسا  کدارکرد اطدال  رسدانیمناسب است رسانه ها، پ یبه طور کل  یبخشد یو آ
جداد یآنها ا یرا برا یاتیو عمل یذهن یمخاطبان بازگو کرد  و آمادگ ینگونه احتما ت را برایش ایخو
ط یقابب استااد  در شرا یها یر کتانیب  ز  نظیط و همرا  داشتن وساین شرایپوشش مناسب انا. ینما

بده زائدران  یآموزشد یهدا هیهستنا کده بعضدا در توصد یموارد ر و ... از یا بادگی ی، لبا  بارانیباران
 ن لحاظ شا  است. یاربع

 یز از آشداته سدازیت کننا، پرهیرعا ین حوادثیآنچه که  ز  است رسانه ها در هنگا  وقو  چن
تجمع افراد در محب از  یرین و جلوگیگزیجا یو را  ها یبحران یرهایمس یفور یفضا، اطال  رسان

 ن گونه حادثه هاست. یوقو  ا یاه

 (: یانتحار ستی ویترور اتیدوم)عمل یاحتمال یویسنار

که تحت فشار و محاصدر  محتدو   یر داعش، در مواقعینظ یریتکا یاز آنجا که معمو  گرو  ها
را بده منداطو  یریدا دامنه درگیکننا که  یگر میرنا، اقاا  به انتحار در مناطو دیگ یبه شکست قرار م

ان یددهندا در م یح میا اگر قرار است کشته شونا، به زعم خود ترجیر بکشنا تا فشار کم شود و گید
ن یمراسدم اربعد یبدرا یکده بده نحدو مناسدب یتیر امنیرغم تما  تااب یت کشته شونا؛ علیانبو  جمع

با هرچنا  ییاادهاین رویوقو  چن ی ز  را برا یاتخاذ شا  است،  ز  است رسانه ها آمادگ ینیحس
 ز داشته باشنا. یار ناچیاحتمال بس

ن یاد در صورت وقو  چنین، به احتمال زیمراسم اربع یا  شا  برایشیانا یتیر امنیباتوجه به تااب
اقاا  به انتحار نمود  است. در  یبازرس یست هایا در ایو  یورود یست در مبادیفرد ترور یاادیرو
ت یداست. رسانه ها ضدمن رعا یطه حادثه ضرورمراقبت از جمع شان افراد حول نق یطین شرایچن
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ش ین خدویعدرا ،  ز  اسدت از مخداطب یو انتظدام یتدیامن یتوسط نهادهدا ینکات اعالم یتمام
ز کننا؛ چراکه هم ممکن است فدرد یا  پرهیرامون نقطه حادثه دیک شان و ازدحا  پیبخواهنا از نزد

نکده ازدحدا  یباشنا و هم ا یتر و اناجار بعاشیتنها نبود  و همکارانش منتظر تجمع افراد ب یانتحار
ن ی ز  در چند یت هدایدگدر فعالید یبدرا ینظمد یجاد بدین و ایبه مجروح یمرد  مانع امااد رسان

 است.  یمواقع
جداد حدس یتر است، ا ین ضروریماننا اربع یونیلیچنا روز  و م یها چه که در مراسم لکن؛ آن

کپارچده نگدا  یت را به صورت یاست تا بتوان جمع یامننا یت و سرپو  گذاشتن بر موارد جزئیامن
سدتاد ن امدر، یااد توسدط مسدئولیدط روین مهم بسته به شدرایت نمود. ایداشت و در مواقع لزو  هاا

 ران به اطال  اصحاب رسانه قرار خواها گرفت. یا ساارت ایو  نیین حسیمرکزی اربع

 : حمالت پهبادی(از خمپاره/موشک/. یسوم)انفجار ناش یاحتمال یویسنار

ز بدا یدو نین سناریارفته، یانجا  پذ ینین حسیش از مراسم اربعیکه ما  ها پ یتیر امنیبه جهت تااب
 یهدا ار گدرو یدکده در اخت ییها ها و موشک ؛ شعا  برد خمپار قابب وقو  است ینییار پایاحتمال بس

ز است. لکدن یگر ناچید آنها به موارد یباشا مشخص شا  و احتمال دسترس یو مسلح م یستیترور
ت و آرامش زائدران، یها ضمن تال  جهت حاظ امن  ز  است رسانه ین حوادثیدر صورت وقو  چن

گاه ییها ها و اعالن هیبا پخش اطالع آنهدا را کده از  یزائدران و خدانواد  هدا ی ز  را بدرا یها یکه آ
ن یدا ین مدواردیت در چندیدئز اهمنا. نکته حایزانشان شا  انا فراهم نمایلومترها دورتر نگران عزیک

ن موضوعات اغرا  و غلو یها بعضا در پرداخت به ا ن گونه سوه یا یت خبریاست که به جهت جذاب
جداا  ین اقدااماتیم و باشکو  از چندین مراسم عظیاست در مواجهه با ا یرد که ضروریگ یصورت م

از  یکامال حساب شدا  بدا برخد ن امر و به طوریمحاود و صرفا با مسئول یز نمود. مصاحبه هایپره
از تجمع مرد   یری؛ جلوگآرامش بخش باشا یها ب مجموعه گزار یتکم یکه در راستا ینیشاهاان ع

 یرسانه ا یت بنایر در اولوییشتر؛ تغیشتابزد  جهت کسب اطال  ب یها ز از مسافرتیدر محب؛ پره
امداها و یندر  پ یریدگین پکده ضدم یگدر بده نحدویمخاطبان از موضو  حادثه به موضوعات د یبرا

 یهدا ن و بدا ارز یگزیجدا یاادهایرو ین گونه حوادث، با برجسته تر کردن برخیا یاقاامات بعا
آندان،  یزائدران و خدانواد  هدا یو اختصاص یافکار عموم یبر فضا یت مناسب تریریبا  بتوان ما

 عمو  جامعه و بعضا دشمنان اعمال کرد.
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 (: ییاآدم رب)چهارم یاحتمال یویسنار

مختلدف  یان هدایدمسدلح از گونده هدا و جر یر عدرا  کده گدرو  هداینظ ییط کشورهایدر شرا
ها  نیاز ا یوجود دارنا و نظا  حاکم در لحظه با برخ یو مذهب یتی، قومی، فرهنگیاسی، سیاجتماع

 یر آزادیدنظ یازاتیداخدذ امت ین گرو  هدا بعضدا بدرایاست که ا یعیباشا، طب یدر حال کشمکش م
گندا   یش افدراد بدیخاص و ... اقاا  بده ربدا یدولت از منطقه ا ینیان خود، اجبار به عقب نشیزناان

 نا. ینما یم
ن یا  اربعدیدگر مناطو همجوار در این کشور عرا  و در دیعه نشیپروردگار، در مناطو ش یاریبه 

م؛ لکدن در ینگونه موارد نباشیا است شاها ایحاصب شا  است که ام ینانیت قابب اطمیامن ینیحس
دولدت و  یمدذاکرات و اقداامات احتمدال جیاست رسانه ها تا حصدول نتدا یصورت تحقو، ضرور

شود و هم  یم یناامن یجاد فضایزنا چراکه صرفا هم موجب ایاز طرح موضو  بپره یتیامن ینهادها
 شتر است. یاز بیناگان به منظور اخذ امتیهاف ربا یدر راستا

 یرسدم ینمدود  و منتظدر اعدالن هدا یشتن دارینه، خوین زمیا در ی ز  است فعا ن رسانه ا
 نا. ینما یگا  اقاا  به اطال  رسان ن بار  بماننا و آنیدر ا یتیمسئول و امن ینهادها

ر و یا گم کردن همراهان در مسدی یماریر بیب مختلف نظیبه د  یبعضا هم مشاها  شا  که فرد
را مطرح کرد  انا و اصحاب رسانه  یش مواردین به ظن رباشایان ای... ماقود شا  و همراهان و اطراف

را منجدر  ینداگوار یامداهایآنان پرداخته و پ یواه یت موضو ، صرفا به ادعاهایز به جهت جذابین
 ز شود. ین گونه موارد پرهیشود که از پرداخت به ا یه میا توصیشا  انا. به طور اک

 (: تیجمع از ازدحام یحوادث ناش)پنجم یاحتمال یویسنار

 م کهیبود ی، شاها حوادثینین حسیاربع یونیلیم ییمایار کمتر از راهپیهموار  در اجتماعات بس
ن گونه موارد کده محتمدب اسدت در یت حادث شا  انا. در ایازدحا  جمع ازجملهب مختلف ید  به

مطهدر، بده حدر   یمنتهد یابدان هدایمرزها، خ یو خروج یر ورودینظ یعبور ییها گذرگا  و گلوگا 
ه و ... رخ دهندا، یدب نقلیسدوار شدان بدر وسدا یب مختلف، رقابت بدرایب شا  به د یصاوف تشک

گر یا دیو  یمجر ینهادهامحکو  کردن آنها و  یز از برجسته سازیضمن پره مراقبت نمود که یستیبا
و  ینین حسیعب شناسانه را به بعا از مراسم اربیآس یجاد کننا  حادثه؛ بررسیموارد به عنوان عوامب ا

 ش واگذارد.  یم زائران به موطن خویب عظیبازگشت خ



   یا رسانه یها استیس   216 

 یرسدانه ا یم در فضدایگر : از آنجا که در سال گذشته که شاها فاجعده مندا بدودیت دینکته حائز اهم
ندک ین شدکب گرفدت، ایمندا و اربعد ییمدایان دو راهپیدم یا سدهی، مقایاجتماع  یخصوصا در  شبکه ها

 یآنها بتواننا کوتداه یغات گسترد  بر رویهستنا تا با تبل ین مواردیو  چنمترصا وق تیدشمنان اهب ب
 ش در آن فاجعه مرگبار را بپوشاننا.یخو یا عمای یسهو

 (: یعراق یگروه ها یداخل یها یریدرگ)ششم یاحتمال یویسنار

کدا و هدم یبحران زد  است کده پدس از اشدغال توسدط امر یبه هرحال کشور عرا ، کشور
بعضدا  یطین شدرایکندا و در چند یو انسجا  حرکت م یکپارچگیآرا  آرا  به سمت مانانش، یپ

گر در اختالف بود  و در بزنگا  ها یکایوجود دارنا که با  یمختلف عراق یها ش یگرو  ها و گرا
وارد  یتدیو بعضدا هدم امن یاسدی، سیب اجتمداعیمقابب خود، آس یتال  دارنا تا به طرف ها

 سازنا. 
ان، اهدب یعیش یعنیجامعه عرا   یمختلف سه طبقه اصل یان گرو  هایالف در من تنو  و اختیا

ان خود و چه یان چه میعیان شیت بزرگ نجف، در میسنت و کردها وجود داشته و البته به ماد مرجع
 یکپدارچگیقابب توجه حاصب شا  است. لکدن دشدمنان وحدات و  یگر گرو  ها الات و مودتیبا د

گدر، یه دیعل یک گروهیوصا جامعه عرا ، هموارد  درصادنا تا با تحرو مخص تیروان اهب بیپ
 نا.یرا مختب نما ین انسجا  نسبیا

عرا  نشا   یر موضوعات داخلیچ وجه ممکن درگیمراقب باشنا به ه یستیلذا اصحاب رسانه با
جامعده ر با اصول و اعتقدادات کشدور و یان ها مغاین گرو  ها و جریاز ا یکه برخ یدر موارد یو حت

 با صبر و آرامش از کنار آنها عبور کرد.  یستیکننا با یان میغ و بیرا تبل یز مواردیران نیا
( در موضدوعات یسدیعه انگلی)موسدو  بده شدیان افراطیعیان شدیغات جریبه طور مثال تبل

مراجع  یا حتین به مقاسات اهب سنت و یو توه امبری، لعن صحابه پیمختلف اعم از قمه زن
 یو ...  مد یاسدیران و لبنان، طرح موضوعات سیعرا  و ا یقار کشورهایعال یهات یو شخص

ا  شان و یشتر دیب یب هم آنها که براین ترتیکوت شود. چراکه بایبا یست توسط رسانه هایبا
 یخورندا و هدم وحدات مثدال زدند یزننا شکست مد یم دست ین اقااماتیجلب توجه به چن

شدود،  یدشمنان مد یکه صرفا موجب شاد ینین چنیا یها یریبا بروز درگ تیروان اهب بیپ
 شود.  یمخاو  نم
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 (: ییایمیو ش کیولوژیحمالت ب)هفتم یاحتمال یویسنار

کشور را در برگرفتده،  یرسانه ا یک فضایولوهیب یترورها یمتأساانه در چنا ما  گذشته، موج رسانه ا
خداص  یسدت هدایترور یان برخدیددر من امدر اگدر تداکنون یدکارشناسدان، ا یکه به زعم برخد یبه نوع

آن در  یهدا نک آمدوز یانوا  آن، ا یا ج بود، به جهت پخش رسانهیرا یستیونیم صهیو ره یغرب ییکشورها
 ع شا  است. یز شایمنطقه ن یها ستیان تروریم

که دارد به ندارت توسدط  یمختلا یاماهایها و پ یژگین گونه حمالت به جهت ویا ن است کهیت ایواقع
 یت هدایز صدرفا شخصدیدهاف آنان ن یوناد و سوه  هایپ یبه وقو  م یعماتا دولت یستیترور ین هاسازما

ر یتدااب به جهدت ینین حسیباشنا و .... در مراسم اربع یهستنا که عموما در دستر  عمو  نم یار خاصیبس
د  و طدرح در حدا صدار بدو ین مدواردیش حاکم شا ، احتمال وقو  چنیکه از مات ها پ یتیامن-یاطالعات

 باشا.  یمختلف م یعه هایبروز شا یبرا یو مجال یجاد حس نا امنیکارکرد ا یین خبرهایچن
 یسدتیمشداها  شدا با هم یمستحضر باشنا که به طور مثال اگر موارد مشکوک یفعا ن رسانه ا

ا، را  حب ییداد  شا  و در صورت تأ یو وبررسیمسئول فرصت تحق یهاباون طرح موضو ، به نهاد
 اعالن شود.  یمواجهه به طور رسم یاه

ک، دشمنان درصاد باشنا یولوهیدر انجا  حمالت ب یاقاا  واقع یار محتمب است که به جایبس
رو منتشدر  یا فالن منطقه، حس نا امندی ییر مسمو  بودن فالن مواد غذاینظ ییعه هایکه با پخش شا

 خطرناک تر است.  یستیترور یاجتماعات بزرگ از حمالت واقع ینا که براینما
 یریدشدکب گ یذهند ینده هدایکبدار ، زمین و یعات آتشیعات خصوصا شایاصو  بستر وقو  شا

را انجا   یدشمن اقاام ین بازیچ وجه در زمینا به هیمراقبت نما یستیبا یآنهاست و فعا ن رسانه ا
زان یدبسدته بده مامدر  ی ز  است رسانه ها در ابنداا یعاتین شایو  چنیناهنا. در صورت بروز و ش

 یکوت و عا  پوشش و در صورت گستر  آن با انجدا  مصداحبه هدایاست بایپخش آن، ابتاا با س
ن، اذهدان یاربع یستاد مرکز امااد و نجاتته ین کمیو مسئولمرکزی  ن ستادیو و به موقع با مسئولیدق

گا  سازنا. یرا نسبت به کذب بودن ا یعموم  نگونه موارد آ

 (: گسترده رداریهای واگ یماریب )تمهش یاحتمال یویسنار

ردار بدودن یدماری و احتمدال واگیر ابتالی تعااد قابب توجهی از زائران به بیعی نظیدر صورت بروز وقا
آن، ضروری است که رسانه ها پس از سیاست نخست عا  پوشش رسانه ای، با نظر مسئولین مربدوط در 

 نگا  و عاری از غلو و برجسته سازی نماینا. ستاد مرکزی اربعین، اقاا  به اطال  رسانی به ه
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 ندهیپالتوی مجری و گو

 نیو اربع یجابر بن عبداه انصار

در  ی. واسدت یرمؤمنان علیعه امیو ش  ، از اصحاب رسول خاایجابر بن عباالله انصار
ن در رکداب حضدرت یا. او در جندگ صدا  یدجنگ امبر اکدر یدگر کنار پیجنگ د 13جنگ بار و 

ز بدود  و ین ن و اما  باقرین العابایو اما  ز نیاران وفادار حسیحضور داشت. جابر از  یعل
نده یاست که از ما ین شخصینخست یا  است. ویرسان را به اما  محماباقر امبر اکر یسال  پ

ن امدا  ی)اربعد یهجدر 12سدتم صدار سدال یرفدت. جدابر در ب االشدهاایارت قبر مطهر سیز به
ان به کربال در کنار شط فرات یشتافت و هنگا  رس نیارت مرقا مطهر اما  حسی(، به زنیحس

ش را از دسدت داد  بدود، بده یخدو ییناین آما و چون بیغسب کرد. سپس به کنار قبر مطهر اما  حس
ا: ]چون دسدتش را یگو می  ی! غال  و بگذار االشهاایقبر س ی: دست مرا بر روش گاتیغال  خو

ا  و حالش بده جدا ینکه به صورت او آب پاشیقبر گذاشتم[، از حال رفت و غش کرد. پس از ا یرو
 1«دها؟ یا دوست، پاسخ دوستش را نمیآ»و سپس فرمود: « نیا حسی»اد زد: یآما، سه مرتبه فر

 دگاه اهل سنتیابر بن عبداه از دت جیاز شخص یگوشه ا

م قدرار یش و تعظدیعه و هم از نگا  بزرگان اهب سنت مورد ستایاگا  شیجابر بن عباالله، هم از د
هاتاد نار انصار بود که در  فرد از نیاو جوان تر»سا: ینو یخ دمشو میگرفته است. ابن عساکر در تار

امبر در آن شرکت کرد، جابر در یغزو  که پ 27عت کرد و از یب عقبه شرکت داشت و با رسول خاا
گماشدت، تدا  یال مدیدو ع یر برادران ویسا یپار  او را به سرپرست یغزو  حضور داشت و گاه 11

ز ین یها شرکت جست. مسعود ا. سپس او در تما  جنگینکه پار  در جنگ احا به شهادت رسیا
َهب م ه از سدخنان او یده مالقات داشدت و معاویمعاواو به دمشو رفت و با »سا: ینو یدر ُمُرُوج الذَّ
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رفت و یارسال داشدت و جدابر آن را نپدذ یو ینار از برایه ششصا دیاا  ناراحت شا. سپس معاویشا
خدود را از دسدت  یینایش بیجابر در آخر عمر خو»هم در اساالغابه نوشته است:  یجزر« پس داد.

پدس از وفدات رسدول  یر جسا او نمداز گدزارد. وب  ،نهیر مایام، داد و پس از مرگش، ابان بن عثمان
از فرزنداان مدرا در   یکدیتدو »امبر بود که به او خبر داد  بود یشان وعا  پ یدر انتظار عمل خاا

جابر آن قار زنا  مانا تا او را « ه من است. سال  مرا به او برسان!یشب یب ویکرد که نا  و شما یخواه
 .«رد.ارت کیباشا، ز که اما  محما باقر

او در مسجا  «.بود ) تیو اهب بیاران صایجابر از »کنا:  یت میروا از اما  صاد  ه  یَحْمَاَو 
گاتندا: جدابر  ینه میمرد  ما« ا باقرالعلم!یا باقرالعلم! ی»گات:  یبلنا م ینشست و با صاا یامبر میپ

   رسدول اللدهایم. شدنیگدو یان نمدیبه خاا سوگنا که هرگز هذ»گات:  یا و او میگو یان میهذ
ب مدرا دارد و یکه هم ندا  مدن اسدت و شدما یکن یت مرا در  میاز اهب ب یمرد یتو به زود»فرمود: 

ت یدم. در روایگدو یهود  سدخن نمدیبر  و ب ین است که من در انتظار به سر میا« باقرالعلو  است.
تا مقدا   ایجابر به محضر حضرت فاطمه زهرا) ( رس االشهاایآما  است که پس از و دت س

همه امامان نوشته شا   یا که در آن اسم هایدر دست حضرت د ی. لوح سبزبگویاك یمولود را تبر
ن یهمچند .«خود نگا  داشت ینگاشت و برا یآن نسخه ا یاز رو ( بود. او با اجاز  حضرت زهرا)

از  یرویدو پ یت شدا  اسدت: جدابر بدا سدخنان خدود مدرد  را بده دوسدتیداز محما بن مسعود روا
داد و از  یه میخود تک ینه بر عصایکرد و در کوچه ها و مجالس ما یدعوت م ین علیرالمؤمنیام

 1.گات یسخن م یب علیفضا

 عهین در فرهنگ شیاربع

 به نا  عاد چهب  یا واه 
 نیاان، اما  حسدین سا ر شهیان، اربعیعیان ما شین کاربرد آن در میتر که مهم« نیاربع»واه  

و  یین عداد کدارآید، ایندید یم در آموز  هایابا که باانی یم یشتریت بیذهن ما اهماست، آنگا  در 
ماننا چهب  ییها یگوناگون، عاد چهب را با زمان بنا یت هایدارد. بر اسا  روا یفراوان یکاربردها

شدان  یا  زمده جداری یامبریان به پیا شرط رسیکامب  یبه پختگ یابیسال و چهب روز، شرط دست
 یا اجتمداعید یاخالقد ین حکمدیدیتع یبدرا یگر به عنوان شاخصید یلب و در مواردحکمت در ق
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ه آن یاز چهار جهت خانه هرکس، تا چهب خانده، همسدا»ث است که یمثال، در حا یانا. برا دانسته
ن یدر بد»سدا: ینو یمب، دربار  عداد چهدب مدیش یپروفسور خانم آنه مار 1«نا.یآ یخانه به شمار م

انده یخاورم یاعتقداد یدر سدنت هدا« چهدب» یکلد یدارد. معنا یژ  ایت ویماعااد، عاد چهب اه
 «مراسم عبور و گذشتن. یغالبا  با زجر و درد و برا یآمادگ یر است؛ نوعیو تطه یآمادگ

 یقتا  نماد انجا  انوا  کارهایحق ییها گو ابانیب در بیاسرائ یبن یو در به در یچهب سال سرگردان
 یریز تصوین یگرفت و روز  چهب روز  موس یا بر عها  میود که نو  بشر باب یگریبرجسته زاهاانه د

روزمدر   یت کامب انجا  شا. در زناگیب به معنوین یاست که برا ینینش از چهب روز عزلت و گوشه
درآمدان از  یا در مراسدم فدوت بسدتگان بدرایخانم ها پس از وضع حمب  یزگیر و پاکیتطه یز براین

 چهب روز وقت  ز  است.ر ، یا  و غیجامه س
شونا. توفان نوح، چهب روز طول  یم یریگ انااز  ییتا ز به صورت چهبیع عما  نیاز وقا یاریبس

انا و در مدورد یرسد یامبریدبده پ یدر چهدب سدالگ یجملگ و صالح ، هودسیا. ادریکش
؛ کامب مدرد اسدت ی، زمان پختگین صورت بود؛ چرا که چهب سالگیز به همین حضرت محما

 انا. -آن را اثبات کرد  یخیتار یقیر و افسانه ها برآما ، بلکه حقایکه نه تنها از دل اساط یمطلب
ه یهستنا. همچن ی، گرو  مهمیخاا در سلسله مراتب عرفان یچهب ول ا  ن ادعا شا  که اهب الصُّ

ه، صحابه فقی صدورت  کردندا و بده یم ینه زناگیامبر در مایمنزل پ یکه بر سکو یریا اصحاب صا 
اد و خاطر  آنهاست کده یبه ا. ز چهب نار بود  انیدرآمانا، ن یان در قرون و اعصار بعایصوف یالگو

 ت.ب شا  اسیه، از چهب نخ  بافته شا  تشکیش خاکساریطناب دور کال  دراو
ا. مراسم جشدن و یرا به هالکت رسان یز پس از چهب روز ویمغز نمرود وارد شا ن بهکه  یا هپش
شدونا  یروز میقهرمانان در چهب جنگ پا. کش یشه چهب شبانه روز طول میز همین یزادارا عیسرور 

س را بخواننا و یقبول شانا، چهب بار سور  مبارکه  یکننا اگر در امتحان یا گا  دانش آموزان نذر میو 
ه یش به زبان نظم، به توصیبت نامه خویعطار در مص  پدردازد، یچهب روز  مد ینیا عزلت نشیف چل 

 د.شو یغوطه ور م یکران روح الهیانو  بیان روح شخص در اقیکه در پا یبه گونه ا

 دهد ین به ما میکه اربع یدرس

قت و خاطر  شدهادت را در مقابدب توفدان یا حقین است که بایدها ا ین به ما میکه اربع یدرس»
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ه انقالب و اما  و اسال  یغات علیا از اول انقالب تا امروز، تبلینیغات دشمن زنا  نگه داشت. ببیتبل
که دفا   یاتاد؛ جنگیه جنگ به را  نیکه عل یغات توفانین ملت چقار پرحجم بود  است. چه تبلیو ا

ز کده یدعز یه شدهاایدا دشدمنان، علیدنیت و شرف مرد  بدود. ببیثیهن و حیو حراست از اسال  و م
  خداا نثدار کردندا، چده کردندا و ه شان را برداشتنا و رفتنا و در راین سرمایتر بزرگ یعنیجانشان؛ 

کردندا، در ذهدن  یکه منتشر م ییوها و روزنامه ها و مجله ها و کتاب هایم با رادیرمستقیم و غیمستق
 توانستنا بکننا. ینیا چه تلقیدن یساد  لوح در همه جا یآد  ها

 سداخت و وانمدود یرا محکو  مد ین بن علیغات خود حسی، با تبلیایزیدستگا  ظالم جبار 
ا یدن یو برا یبود که بر ضا دستگا  عال و حکومت اسالم یکس ین بن علیکرد حضرت حس یم
بدا آن وضدع  نیکردنا. بعا هم که حسد یغات دروغ را باور مین تبلیهم ا یا  کرد  است. بعضیق

ك غلبده و یا، آن را یکربال به شهادت رس یمان در صحرایله دهخیع، به وسیب و با آن شکب فجیعج
ن یدن بافته ها را عوض کرد. حو ایح دستگا  امامت، تما  ایغات صحیکردنا، اما تبل یانمود مفتح و

 1«گونه است.

ون هدا یدلیاسدت در برابدر چشدمان م ینه اییست، بلکه آیسال ن یاز روزها ین، فقط روزیاربع»
ن، روز یبنداد. اربعد ین محدر  نقدش مدیا  خدونیداز نهضدت و ق یریانسان متعها کده در آن تصدو

و اشدك یدغ آرمان کربال از طریات گرفت و نقطه آغاز تبلی، حنیاست که از خون حس یباشکوه
غ آرمدان آن حضدرت در یو تبل اباعباالله یبرا ین مجلس عزادارین روز، نخستیشا؛ چراکه در ا
 2«شا.کنار تربتش برپا 

 نیحس زائر نیاول جابر،

 جنگ در او. بود غمبریپ جوان اصحاب از و اکر  غمبریپ صحابه از ،یانصار عباالله بن جابر
 ن،یبندابرا. بدود ساله سه د دو و ستیب با  یتقر اکر  رسول وفات هنگا  و داشت سال شانزد  خنا 

 بدزرگ اباعبااللده از سال 12 حاود او. است بود  ساله چنا و هاتاد جابر ،یقمر یهجر 11 سال در
 محداث مدرد بدا بدود، شدا  کدور عمر اواخر در که جابر. داشت انس یلیخ حضرت آن با و بود تر

 غسب فرات، سراغ رفت برود، نیحس تربت سراغ به آنکه از قبب و آما یعوف هیعط نا  به یبزرگوار
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 پدودر و اناییسدا یمد بعا و کردنا یم خشك را آن و بود  بو خو  یاهیگ که ُسعا از و کرد ارتیز
 کرد. بو خو  را خود  کردنا، یم ستااد ا خو  یبو و عطر كی عنوان به آن از و کردنا یم

 یذکر یگام هر در و داشت یبرم آهسته را ها گا  آما، رونیب فرات از جابر یوقت: ایگو یم هیعط
 یکدینزد به تا گات ذکر و آما و برداشت آهسته را ها گا  حال، نیهم با. بود زبانش بر یاله اذکار از

! جدان نیحسد دوسدتم، ن؛یحس ای یبیحب: ایکش ادیفر بار سه د دو آنگا : ایرس نیحس مقا  قبر
 تدو دوست جابر، من دها؟ ینم چرا را دوستش جواب دوست،! به؟یحب بیجی   بیحب: گات بعا

! نمیحسد ز ،یدعز: گادت بعا ؟یده ینم مرا جواب چرا. هستم تو غال  ریپ. توا  نیرید ویرف. هستم
 سدر داندم یمد مدن. کردندا چده تو گردن یاه رگ با دانم یم من. یناه را دوستت جواب یدار حو

 .شا هو  یب و افتاد تا گات و گات. جااست بان از تو مقا 
 یمد بداطن چشم با که یکس مثب و طرف آن و طرف نیا به برگردانا را سر  آما، هو  به یوقت

الُم َعلَ » گات نا،یب تیُكْم اَ یَاْلسَّ ْت ِبِفناِء اْلُحَس  یُتَها َااَلْرواَح الَّ  کده یمرداند شما بر من سال  ؛ِن یَحلَّ
: گادت دهم، یم شهادت چنان و نیچن من گات نکهیا از بعا.« ایکرد نیحس یفاا را خودتان روح

 چه؟ یعنی که کرد تعجب هیعط.« میهست كیشر کار نیا در شما با هم ما که دهم یم شهادت من و»
 م؟ینکرد جهاد که ما. ا یناهم را ات جمله یمعن: گات جابر به! م؟یباش كیشر کار نیا در نهایا با ما
 وجدود یاصل اسال  در: »داد جواب جابر! م؟یباش كیشر چرا تم،ینگرف دست به ریشمش قبضه که ما

 هماهنگ روحش باشا، داشته دوست را یعمل واقعا   که یهرکس: فرمود. ا یشن غمبریپ از من که دارد
 شدرکت توانسدتم ینمد نکدرد ، رکتش نیحس رکاب در اگر من. است كیشر عمب نیا در باشا،
 چدون. باشدا نیحس رکاب در که کرد یم پرواز من روح یول بود، شا  برداشته جهاد من از کنم،
 1.«میهست كیشر عمب نیا در آنها با ما که کنم ادعا دار  حو من بود، نیحس روح با ما روح

 زمینه ساز اربعین

 ت:سن شا  ایمراسم اربع یینه ساز برپایدو حادثه زم
 یجابر بن عبااللده انصدار یعنی؛ ارت اباعبااللهیزکربال و رسمی به ن زائر یورود نخست یکی

ن یددر ا ین بن علدیارت حسینکه زیگر ایبه کربال آما. د نیارت اما  حسیز ینه برایکه از ما
 ت.اس اباعباالله یارتین روز، روز زیا یعنیروز مأثور است؛ 
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ت زیو ن رت تربت مقا  اباعبااللهایقت، آمان جابر به زیدر حق ارت کدردن آن حضدرت از یز سن 
 1اان است.یونا با شهیپ یور برقرارکه نقب شا ، به منظ یارت مأثور  ایك، با زیرا  دور و نزد

 نیارت اربعیاز ز سطری سرخ

 یکسدانبرهانا. همانا  یو گمراه یناداناز خاا[ نثار کرد تا بناگانت را  یجان خود را در را  تو ]ا
ه او دست به دسدت هدم دادندا. ین بها فروختنا، علیا خوردنا و بهر  خود را به پست تریب دنیکه فر

ه ها ین و پاید یدهم که تو از ستون ها یم یز از دست دادنا. گواهیناچ ییآخرت خود را در برابر بها
 .یو ارکان مسلمانان و ده محکم مردان مؤمن هست

 اربعین از نگاه دیگر

نده، از یاز شا  بده ما نیت اما  حسیکنا: هنگا  بازگشت اهب ب یطاوو )ر ( نقب م ا بنیس
 د.ر کربال ببریکاروان خواستنا آنها را از مس یراهنما

انا، بدا جدابر بدن عبااللده یرسد االشهاایبه کنار تربت س نیت اما  حسین که اهب بیهم
گر یاار کردنا و با همدایآما  بودنا، دارت آن حضرت یهاشم که به ز یاز بن ی)ر ( و عا  ایانصار

 له.و اشك و نا ییو نوحه سرا یه خوانیشرو  کردنا به تعز

ارت یدز یما با جابر بن عبااللده بدرا»ا: یگو یاست، م تیان و دوستااران اهب بیعیه که از شیعط
د و لبا  ندو ا و نخست در فرات غسب کریم. جابر خود را به فرات رسانیوارد کربال شا نیقبر اما  حس

 یگادت. وقتد یداشت، ذکر خاا مد یکه برم یهر قام یا. سپس به جانب قبر مطهر حرکت کرد. ویپوش
ا، از یقبدر رسد ین که دست جابر رویقبر بگذار! هم یر و رویه، دست مرا بگیا، گات: عطیك قبر رسینزد

ن! سدپس عدرض یا حسدیدن، یا حسین، یا حسیهو  رفت و پس از آنکه به هو  آما، سه مرتبه صاا زد: 
ُه؛ آیب َحبیجیٌب   یَحب»کرد:  آنگا  پاسدخ خدود را داد و گادت: « دها؟ یا دوست، جواب دوست را نمیب 

افتداد  اسدت؟  ییان سدر و بدانش جداایگردنش قطع شا  و م یکه رگ ها یچگونه پاسخ تو را باها کس
ر  یدشدهاا خ یکه به قبرها یدرحال جابر.« ینیا المرسلین و پسر سییرالنبیدهم که تو فرزنا خ یشهادت م

الالُم َعَلال»کدرد:  ن جمله ها به شدهاا سدال یشا  بود، با ا تالیُكْم اَ یَالسَّ الْت ِبِفنالاِء َبْرالِ   یَهالا ااَلْرواُح َالَّ َحلَّ
لوة و اتَ  ِن یاْلُحَس  ُكْم َاَبْمُتْم الصَّ كْوة، َو َاَمالْ ُتْم ِبالالْ یَو َاناَخْت ِبَ ِحله َاْشَهُد َانَّ ُتْم َعالِن یالَمْع ُوِف َو َنهُتم الزَّ
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امبر را بده یدسپس گات: سوگنا بر آن که پ.« نیقیُكَم الْ یات یَن َو َعَرْدُتُم اللَه َحت  یاْلُمْنَكِ  َو جاَهْدُتُم اْلُمْلِحد
 یم.ك هستیا، شریخت، ما هم در آنچه شما درآمایبرانگ نبوت

م و یایدنا یم و سدختینبدود یوادن یدکه ما در ا یم، درحالیکیجابر! چگونه شر یه گات: ایعط
افتداد  اسدت و  ییان سر و بانشان جاایزان، جانشان از دست رفته و مین عزیا یم، ولینزد یریشمش

ا  کده فرمدود: یشدن بم رسول خداایه! از حبیعط یا»فرزناانشان به اسارت رفته انا؟ جابر گات: 
را دوست باارد، بدا او در آن  یر کسشود و هرکه کا یرا دوست باارد، با آنان محشور م یهرکه گروه

 1«ت.ك اسیعمب شر

 کن مانیدعا

الُم » ْت  یالتَّ  ااَلْرواِح  یَعل َو  َك یَعلَ  َاْلسَّ  «ِبِفناِئَك  َحلَّ
 و کربالهدا تمدا  بدر تدا کدن مدانیدعا! خیتار یها رگ در تپنا  خون یا! ثارالله یا کن مانیدعا

 در تدا کندا مدانیدعا بگو را د ورت نبیز. میازناین کف از ریشمش و میکن صبر روزگار یعاشوراها
. میریدنگ کدا  در زبان از را حو ابالغ و مینزن باز سر ستم یافشا از یهراس و ایتها کوفه و شا  چیه

 میاوریب تاب را حو را  در باختن جان ذر  ذر  و شان قطعه قطعه تا کنا مانیدعا بگو را ورتیغ عبا 
 م.ینبر ادی از را یآزاد مکتب یدار علم و

 خدون بدا را یآزادگد و میاوریدن فرود رضا و میتسل سر روزگار اانیزی بر که! ثارالله ای کن مانیدعا
 م.یساز عالم روزیپ ش،یخو

 باارد؟ تر دوست شیخو سر از را نیحس که انا ستانا  یازل یعها آد  فرزنا از آنکه نه مگر آ ،
 .ینیآو ایشه

 گسترش نهضت امام حسین نقش اربعین در احیاء یاد عاشورا و

مبارزان و مجاهاان بسیاری در طول تداریخ بده خدون خدواهی اباعبااللده و اقامده شدعائر حسدینی 
توسط توابین صورت گرفت و سپس ابوا حرار « یا لثارات الحسین»برخاسته انا. اولین حرکت با شعار 

ایدن را  را ’ ن نمونده پیدامبرو سادات برگزیا  ای همچون حسین شهیا فخ و دیگر فرزنداا زیا شهیا
و قیا  او، جاناشانی ها و از خودگذشتگی های بسدیار  ادامه دادنا و در ماناگار کردن نا  اما  حسین
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نشان دادنا و به دنبال ایشان، شیعیان اصیب و شرافتمنا به هر شهر و حکدومتی کده وارد شدانا و در آن 
 .از هیچ کوشش و ایثاری دریغ نورزیانا اقامت کردنا یا از آن گذشتنا، در تحقو این هاف

مراسمی که شیعیان در عاشورا و اربعین برگزار می کننا و نیز اجتما  میلیونی ای کده بدا حضدور 
مسلمانان و تود  مرد  از ادیان و مذاهب گوناگون تشکیب می شود، برای کسانی که در مخیلده شدان 

، یدک تهایدا و هشداار اسدت. فدرد فدرد فکر تعرض به عواطف و احساسات حسینی را می پرورنا
، برای تعای کنناگان به شعائر حسینی، یک تهایا و خطر بزرگ است و هدر عزاداران اما  حسین

گا  ایشان، گلوله ای است که سینه معاناین را نشانه گرفته است. صاا  بدا همده وحشدی گدری ا  
هاست طاغوتش درهم شکسته، این شب نتوانست یاد و نا  حسین را از دل مرد  ببرد و اینک که سال 

پر  های کورباطنی که شبانه و مخایانه عمب می کننا، نیز نخواهنا توانست با ترور و ایجاد وحشدت 
 .و اناجار، در شعائر و آیین های حسینی اخالل کننا

 معارف زیارت اربعین 

)ر ( در یسدخ طوینقب کدرد  اندا و مرحدو  شد ن را جناب صاوان از اما  صاد یارت اربعیز
( و ... نقب 130-143در المصباح )صص  ی(و مرحو  کاعم 710-733مصباح المتهجا )صص 

از آن  ین نوشتار مختصر، به اجمال به شرح برخدیآما  است و در ا یکرد  انا که در آن معارف بلنا
 شود: یموارد پرداخته م

وارد شا ، بدر  یارت نامه هایر زیارت نامه هماننا ساین زین ایارت، سال  آغازیدر بخش اول ز 
ارات، به آن یز یاست که در تمام ین خود ادب بزرگیاست و ا ا  خااونا و امامانیامبران برگزیپ

ا یدانا و با خااونا یبناگ یامبران حامب خط نورانیپ یشود چون تمام یت سال  داد  میران هاایسا
 داشت. یآن بزرگان را گرام

سدتنقذ یك لیو بذل مهجته ف»ا : یو هاف و فلساه ق نیحساما   یارت، معرفیدر بخش دو  ز
ت بده یهداا یت تال  را در دعوت مردمان برایکه نها یرة الضاللة ... ؛ کسیعباد  من الجهالة و ح

ش و جدان یت خدون خدویدکرد تا آن جا کده در نها یرخواهیآنان به هر نحو ممکن خ یاکر برد و برا
 فاا کرد. یو گمراه ینمرد  از نادا یااریب یز  را برایعز

ا طلدب، ید، دنیعبارت بودنا از مردمان نیان مقابب اما  حسیارت دربار  لشکریبخش سو  ز
 : یجهنم یروان طاغوت و هوسران، اهب اختالف و ناا  و گروهیا فرو ، پین به دنید
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ا صدالب الشدامخه و ا رحدا   یأشها أنك کنت نورا  فد »ارت آما  است:یدر بخش چهار  ز 
و طهارت  یدارد و هم اوج پاک یعه به خااونا سبحن را ابراز میمان شین فراز عمو ایا.« لمطهر  ... ا

ن یدچکداا ، ایه یو غاصدبان خالفدت علد که مخالاان ائمه اطهدار یعه را در حالیامامان ش
 است. ین افتخار بزرگیرا ناارنا و ا ینوران یژگیو

ج و فرهندگ یکندا. پدس در را  تدرو یرا القا  م یبلنا یعانارت، کوتا  است اما مین دعا و زیاگرچه ا
 ییمدرد  و شدکوفا یاارگریدت و بیفروزان بر با  قرون بده هداا یایکه چون خورش ارت ائمه اطهاریز

 سته آنان است.یش آنان سخن گشود که شایا به ستایا و چنان بایشتر کوشیا بیتنا، بایشه بشریانا

ا  و یفلساه ق یا  عاشورا و بازشناسیعه در نشر قیهم است که شو و میعم یارتین، زیارت اربعیز
 کنا. یم یا ، آن را پاسااریاما  مظلو  و شه یمعرف

  .231، ص 7ع، ج یدائر  المعارف تش

 اعتقاد به رجعت در زیارت اربعین 

بارها زیارت اربعین را خوانا  ایم وکمتر به قسمت انتهای زیارت اربعین توجه کرد  ایم در حالی 
اه  ای است که بدا تدابر در آن بده معدانی و« رجعت.»که دارای مااهیم و مضمون های عمیو است 

 .توانیم آن را در زناگی روزمر  خود به کار ببریم  کنیم که می عمیقی دست پیاا می

 (یقین به ظهور امام زمان )عج

ْقوى َوَاْعالُم اْلُهدىَوَاْشَهُد َانَّ االَ  َة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّ ال ِئمَّ ُة علالی َاْهالِ  َواْلُعالْ َوُة اْلالُوْققی َواْلُح َّ
ی ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوِبِایاِبُكْم ُموِبٌن  ْنیا َوَاْشَهُد َان   الدُّ

هدای  و رشته تیقت تقوی و نشانه های هاایگواهی دهم که همانا امامان از فرزناانت روح و حق
مدان دار  یا هستنا و گواهی دهم که من به شما ایلت ( و حجت هائی بر مرد  دنیمحکم )حو و فض

 .ن دار یقیازگشتتان و به ب

 داریدم ، تقاداتی که بده رجعدتاع اسا  بر نیز ما تا خواهیم می خاا از  زیارت  در فرازی از این
اعتقداد  و ایمانمنظورابتاا  این برای. باشیم وی یاور و یار کنا  هنگامی که اما  مهای)عج( ظهورمی

 را توفیدو ایدن مدا بده که خواهیم می خااونا از  در انتها ابراز می کنیم.ر حجت قلبی خود را به ظهو
اما  مهای )عج( ما نیز به عنوان یاور وی باشیم. و همدرا  دوسدتان وی او را  حضور هنگا   که باها

  .همراهی کنیم و از خاا می خواهیم ما را صف دشمنان آن حضرت قرار ناها

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
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
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
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 متن ادبی

 دایدو توفان فر

همدار   یااریداست که جدان عدالم را بده ب یا گسترد  یقیموس نیالعابا نیاد ممتا زین فریطن
 یشگیهمان همیرت جاودان را میر کرد  است و حیکران بانو، قلب عالم را تسخ یخوانا. سوگنا ب یم

 «ا .ینا یزیچ ییبایر از زیبه خاا قسم غ»ادرا  صبر نمود  است؛ که 
گدا  کده  ا  اسدت؛ آنید، نه فقط شا  را، که تار و پود خلقدت را در نوردسجاد اد رسوا کننا  اما یفر

ن برایزیله یح ده یشکستن خطبه خود، پاسخ م یا را در امر به مؤذ  اا رسول الل  ! ی؛ آر دها: ]اشها انَّ محم 
و کافر  یکه جا  توست، دروغ گات یا جا  تو؟! اگر ادعا کنیا جا  من است ین محما که نامش برد  شا، آیا

 ای؟ر گذرانیو آنان را از د  شمش یو اگر جا  من است، چرا خاناان او را کشت یشا
وفا و  ی، دامان مرد  بینخواها بود. ذلت یشان ت پا یان حك شا  که تا ابایایزی یشانیبر پ یننگ
 یرگیر شا  است. دیشسته نخواها شا. د یچ اشك ناامتیدار کرد  که با ه عناصر شا  را لکه سست

 ت.سیمرور گذشته ن یبرا یفرصت یر شا ؛ حتید یمانیپش یبرا

 ...ن خاندان، مهربان بخشنده نبودندیاگر ا

ن کدرد  بودندا! یآله چن و هیعل الله یامبر صلیجز خاناان پ ین مرد ، اگر در حو کسیبه حال ا یوا
بده  یه بودندا! و وات انااختیا اهب بیجز خورش یا ، اگر پنجه در پنجه کسین شهر سیبه حال ا یوا

شا  یقار مهربان و بخشنا  نبودنا! سنگ بر سنگ بنا نم نیان، اینیو حس نیحال جهان، اگر حس
بده  یبه نا  عشو و فرهنگ یآورد؛ اگر وارثان عاشورا با مکتب یاهب خود را تاب نم یها ن، لحظهیو زم

 ا.گذشتن ین مرد  درنمینا  صبر، از نار

 ...دیآ ین که میاربع

کده هندوز او را بده  یا نشسته یها و نمازها نب گات؛ از حاصب زخمیا از زیا، بایآ ین که میاربع
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ن یا جسدت. اربعدیدبا ندبیرا تنهدا در چشدمان ز ییبدایا تدالوت زامدا؛ یآ ین میاربعا. اد دارنی
زد  هدرا  داشدتنا هدم بدا تر بدود.  ان شر یایزینب از آن چه یکنا. ز ینب گب میشکاا و نا  ز یم
 شت.ه کایان هلهله زنان شا ، گب گریاز غربت در م یا ، با خطبهبنیز

ك یالعباد د آما  است؛ پ نیرگذار عشو آما  است. فرزنا مکه و منا د زین است و کاروان تأثیاربع
ن یبعد. ارتدر بدود دمشو هم سخت مسجا یهاشان از بنا آما  است که دل یانیشام یگر، برا انقالب

 .یروز افتخار و وارثان خون و روشنیپآما  است؛ همرا  سپا  

 ...شیچهل روز پ

. امدروز یاندا و د ورمدرد ا  فدتحیدپ یکه حداو یگذرد؛ قطرات یکربال م یها چهب روز از اشك
 یکده بدرا یزین روز، تنها چیدر چهلما. ان رسانا  یخود را به مافن حنجر  آزادگ« هیعط»و « جابر»

 ت.اس یروزیث خون و پیشود، حا یم یهمه تااع

 یباران یها کوچه

چقدار . ه کدنمیدگر هدا سپارد تا غربت شما را از پدس قدرن یقت شما میموج اشك، مرا به ساحب حق
هدا،  کا  قاصا ت. سیابان گریبهانه در خ یب توان یکه م ییمحر  را دوست دار ؛ روزها یدلتنگ یروزها

 ا!پو ، از بغ  پرن ا یس یها کوچه نیه کننا! چقار ایگر یباران یها کوچه یمحر  تو را با دلتنگ یبو

 دهید زخم یکاروان

کده زمدان،  ییا ملتهب و سوزان... گوا. هوکن یکر  را در تالطم خود گم میپ یا و تمامیآ یباد م
پربها، لب فرو بسته تا  ین، چون صافی! زمیوسعت هست ین را بر تمامین غم سنگیکوبا ا یمشت م

رسا کده  یاز را  م یان کنا! کاروانیچشم کائنات را تا ابا گر به خون غلطانش، یاهایمبادا که مروار
کده از رندج و داغ جامده  یآورد؛ کداروان یابان را به لرز  مدیش، غرور صحرا و نخوت بیها شکو  قا 

 یتوفان، کداروان یکه همسار صاعقه بود و همنوا یرانا، کاروان یا  است و بر مرکب حوادث میپوش
 .غا و داغ بر دایکه زخم د
شان، خشم یان صاایا؛ اما با دلهر  که مبادا با شنیآ یا. میپرپرشان را باز جو یها تا  له یکاروان

 د.زیسرخ بر سرشان فرو بر یپنهان مانا  در صحرا، با چشمان
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 پابرجا و باشکوه

که آفتاب، در ظب پرتو  یان است؛ کاروانیو فخر بر دوشش نما یبزرگ یا که شو یآ یم یکاروان
ها  که داغ یبرجاست؛ کاروان یا ، ولیها د بلنا که اگرچه زخم یکنا؛ نخل یم یخوار ز یان روجودش

ن خشدك کدربال سداکن یبر لب. شدکو  و عدزت بدر زمد« ال  یُت ا  جمیما را»نه دارد و زمزمه یبه س
ا  را چدون پدار  یدنان که خدا  تاتیگر عظمت را بر دو  خود احسا  کنا. ایشود تا خا ، بار د یم

شدان بدال یها جا داشدتنا و مالئدك بدر گدا  یعل یها بر عر  شانه یرنا، روزگاریگ ین دربرمجا
 ا.گستران یم

 ن!اد بزیفر

قت، نخواهدا ماندا. یحق یاد بزن؛ که جز صاایفرد! اایت را آزاد کن بر تما  پهنه ظلم و بیصاا
و  یر بر بستر فراموشداد برد  و سیرا از  یاارگر علیب یهاست صاا کوفه سال! نبیاد بزن زیفر

ت را بشدنونا! خطبده یاد بزن که تما  غافالن کوفده و گمراهدان شدا ، صداایفر .غالت گذاشته است
از جنس ندور  ییانا! قا  بگذار؛ با صاا ا یگو نشن قتیحق یهاست نا  خاا را از دهان بخوان که سال

! کوفه و شدا ، یکن یز میسرر یگونه، بر سر ناا  و گمراه یعل یاار را با صالبتین بیکه جا  بلور
ش را پرسده یکالمدت خدو ییا  روشنایانا و به اشت ش گم شا یخو یکیان تاریدر م یا گانهیچونان ب

 ا.زنن یم

 الن!یبر شما ذل یوا

هدود  هلهلده یر، بر تار  خود فتح و ظار ستمکاران را حك کرد  اسدت؟! چده بیکاا  صاحه تقا
 ا!انیه خااوندا کشدیر علیو شمش افتنایش یش را در ذلت خویسر دادنا، آنان که افتخار خو یشاد

بتان نخواها ینص یاهین نبرد، جز دوزخ و سیمت اینتان باد، که از غنیآتش بر دوشان! نار یشو  یآ
ن در اعمدا  یحصد یرنجا. جانتان خواها ش یه قهر و بالیشتان بود، مایآسا ایا امیشا و آنچه از دن

 د.ریتان را سخت دربرگ تاب یگشود  تا ُگرد  ب وارها رخنه کرد  که آغو ید

ا و دسدت در دسدت یدخوانا یخداا مد یاد دارنا که جدز بدرایصحرا به  یها ز یآوازتان را سنگر
کدده  یدخترکددان ین ابددایبتان شددا جددز ناددریا. چدده نصددیایرقصدد یش را مددیخددو یطان، نددابودیشدد

 ا!بر شم ین کرد پس وایشان، دستان شما را خونیها گوشوار 
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 ...اد نخواهد بردیه از زمان

ن، یافدت و زمدیتش را از خدون پدا  پاکدان یها، سرشار نا  عشو شا که عشدو، هدو نا یآ یگلو
رندا یگ یها آرا  م ها در قالب لحظه خاطر  یوقتد. اا کریا  پیبر یگلوها یگو حو یآرامشش را از آوا

 ا!نیآفر یدوبار  مها را  ینیریها و ش یزمان، تلخ ییشود، گو یگذشته زنا  م یو تکاپو
بخشدا و در بدازد   یخسدته را طدراوت مد یهدا که وجاان یاد نخواها برد باران رحمتیزمانه از 

 ی  ندا  را در  بدهیگات و آ یتر از احسا  سخن م داد؛ فراخ یتر م عیوس ییمعنا ییصبح، به روشنا
بده زن ارز ، تدا نگدا  ا و یبه بودن معندا بخشد را که یداد و مرد یجان جلو  میدستانش، همسار ه

 ا.دستان شرمنا  از جهالت پار  نباش یرحم ی، شاها بیچ دختریمعصومانه ه

 چهل روز اندوه

ا را یهب غروب، آسمان، خورشت. چت هاتاد و دو ستار  خامو  را به توفان سپرد  اسیدرد، روا
ن تراو  کرد. چهب ا و گودال خویت خون شهاا را به آسمان پاشیا. چهب بار کو ، پژوا  مظلومیبار

هدب »ن یاد آن روز که طندین زدنا. به یمه جان، پا بر زمیها، ن ز یا و نیکوفه را کوب یوارهایروز غم، د
 ا.لرزان ی، کائنات را میکس« من ناصر

 یام کنید قین بار، تو بایا

ه یدوت، میها اشك ر آن ظهر را، بایگ تا داغ ناس یا ا ست. آمنجا کربالیت را باز کن؛ ایها چشم
ا ، یدکمدر خم یهدا نگا  کن، نخدبا. سپارن یت، بغ  فروخورد  خا  را به فرات میها چشمی. کن

فدرات، تنهدا ا! ده یخون م یجوشا و صحرا هنوز بو یآتش از خا  ما. کنن ین میاستقامتت را تحس
را کده بدا حنجدر   یا تشدنه یهدا ا لدبیها را فرامو  کنا؛  شود مشك ین ماجراست؛ مگر میشاها ا

 ؟!زدنا یاد میآب را فر وخت باد،س
 ت.ترت کرد  اس که چهب سال، شکسته یکش یرا ناس م یاسارت یوزد و هوا یغم بر تار  دلت م

ت. ها نمانا ؛ باد، همه را به تاراج برد  اسد مهیاز خاکستر خ یزیصبرت را بگستران؛ چ یها شانه
ش، در شدا  یتدر و اسدتوارتر از پد حکم؛ تا میبرادرت را ناس بکش یتا بعا از چهب روز، بو یا آما 

گدر نوبدت آن اسدت کده یدا. یداد بزنیت را با تما  وجود فریها برو؛ وقت آن است که خطبهی. ستیبا
 ی!ا  کنیا قیبار تو با نی. بلنا شو؛ ایافتاد  را برافراز یها َعَلم
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 کاروان سوگوار

ن روز خدزان یهلمدسدوخته، در چ یهدا مدهیکداروان خد. زیدر یا بر سدر خدا ، آتدش مدیخورش
ت درخدا  یداز مظلوم ییپرپر شا  بگردنا؛ بده دنبدال ردپدا یها قرار است به دنبال  لها. ان بازگشته

سوزنا و فرات، عطش خا  را در خود حب کدرد  اسدت؛  یآتش، در جا  حسرت م یها گااز ه. خات
هدا را بدر  اندهیخشم تاز کاروان آما  است تاا. زنن یکه از داغ آن حماسه، سر به ساحب م ییها با موج

دو  بداد، در گدو  زمدان نجدوا  ا  را هم یدر ه کنا؛ آما  است تا قصه دربهیکوچك، مو یها بان
 وجو کنا. شکسته را جست یها نهیسنگ، آ یکنا؛ آما  است تا در رد پا

 ن.یجگر سوخته از زم یها کشا تما  خاطر  یگر شعله میشود بر خا  و بار د یغربت کاروان، باران م
 گذاشته است و غم، زانو زد  در برابر کاروان و:  یکیا، سر به تاریخورش

   یو زن یافتاد  عکس ما  لب  گود»
 «کان یب یبایوسف زی یوجو در جست

 نبیحنجر  خسته ز از

 چله نشین

 ا . نهیین غربت آینش چهب روز است که چله
ان، از حنجدر  خسدته یکوف رنگیرها، خامو  شا  و اناو  نیچهب پگا  است که چکاچك شمش

 شود. یاد میفر نبیز
 د ن شا. ا یانه سیر وحشیپو  ت ا که گبیشن یا  طالیخشک یا از گلوین را بایاد غربت حسیفر

 ییسدرا ك هدمیدا، در یدایزبان معرکه آتش و خنجدر! آنچده را د یصبور، شاهاان ب یها نخب یا
 ا.یان عرضه کنیشاعرانه بر جهان

 .یست ناگسستن یمانیامت پیا قنوا تیمرا با داغ ن

 ام کن ییآقا! عاشورا

خدواهم پدس از  یکن. م ییا  را عاشورا نهیبرآور و س یسرخ عبادت! دست یها ن لحظهینش سجاد 
ت خانداان یکه امروز به تغز یآقا! کسشا. م بایو عزایدقا یفزا یه، نا  تو، مستیرنج و گر یچهب واد

 د.ش به تماشا بگذاریا  را با نثار جان خو یهواخواهروز باشا و یخواست د یتو برخاسته، م
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هدا  ست؛ امدا زخدمین چله گذشته است که در شمار نیات، چنا ین شب عروج آسمانیاز چهلم
 یرسدا؛ آ یبده گدو  مد یاد علیفر ود!ب یعل یا صاایگوت. س یها خوانان هیهمچنان تاز  و مرث

تان، یها وجاان مانا  سرکش ته یها ان شعلهیدر م ن پسیزیا! ا ه داد یا تکیدن یها یکه بر کرس ییشما
شماست که بده هدر  یچارگیزدن، نشان ب نیخوان حس قرآن یها زران بر لبیخشا. ا یذوب خواه

! تدا خدامو  نخواهدا ماندا ندبیزیدا. ا قت برآمدا یاد حقی، درصاد خامو  کردن فریا لهیوس
هنوز به  یعل یصاا.و  همه برساناا  سرخ عاشورا، به گیرا در پ نیحس ینیرخاکسترنشیتصو

 ت.سرخ کربال برخاسته اس یکه از نا ییرسا، صاا یگو  م

 نیحس یب یکربال

تلدخ  ین روزهایاار برادر آما  است تا در اربعیا ، به دیخم ینك اسو  استقامت و صبر با قامتیا
ش را در یبهار خون گب یباتریکه ز یآور ا یك ور  زنا؛ بلبب پیك به یش را یش، مصحف دردهایخو

 یهدا ادآور همان زخمی، نیحس یب یکربال نبیز یابا و برای ین نمیخون ییها برگ ازدحا  گب
 ت.تلخ ظهر عاشوراس

 نیاز اربع یا قطره

ن یدسدت چهلمد زخم را در یرهایکربال، تصو.یون بر با  هستیه، و پرچم شیس گرین، خیاربع
ز شدا  یدز ریدقافله صدبر طومدار ر را که با یمب کسف توانا بود تحیا کجا حریدنا. نه یا میخورش

بلنا آمدا  اسدت  ییسرخ و صاا یین، با ردایاربع؟! شخناها رایهلهله را از شا  آورد  است و مرگ ن
 ین آما  است؛ با سالمیاربعت. ها در لعن، متااوت اس انا؛ اگرچه نا  آن ك ُقما یها از  یایپل ه:ک

د. وز یپر بوسه، از قتلگا  م یا ا یبر یُفرات و هنوز صاا ر  سرخگونکنا ها پروانه یبر طبع آب عاشورا
غ و هندوز یبرهنه ت یها ناس یرو عطش روبه یحه طو نیمشعشع بر را یدرود ن آما  است؛ بایاربع
ت قلب آب یشرو  م ییرد و با کربالیگ یه میز از عشو مایچ همه  ت.هاس شود که قو 

 ...عقوب هم اگر بودی

ا یدنا. یشکوفه شان یاست؛ اما شما در ابتاا یفراموش یا در ابتاایستادن دارد. دنیا یزمان، هوا
همده ا. یدا ، بشکو  مانا ین همه زخم، هنوز استوارتر از هر کوهیبا اشا. با شما دوبار  آغاز خواها 
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بردندا، تدا  یاگر ابرها از داغ شما بو ما. نیبهانه تبر ، ببو معطر شما را به یها بادها در راهنا تا ناس
اگدر سدنگ صدبورها کندار شدما بودندا، ا. یدد یش نمدیجهان، رندگ آسدا انا ویبار یوقاه م یابا ب

 ا.وسف ریان یکرد سربر یعقوب هم اگر بود، د  میانا و یترک یم

 نیآتش یها ن خطبهیا همب

بدا  ینکردنا. مهربا یتان را با درد همراهیها و زخم یشانیها، پ ن سار چنا هزار ساله، سنگیدر ا
ن شما و آرامش، چندا هدزار سدال یغربت شما آواز نخوانا. ب یچ کس برایکرد و ه یشما خااحافظ

کوفده را  یسر به هوا یها ، هنوز تن نخبحضرت سجاد یها یخوان خطبه یافاصله افتاد؛ اما صا
مدا  شب، بدا تزد. لر یکافر دارالخالفه م یها ، ستوننبیز ینا. هنوز از عطر کال  صبورلرزا یم

ن دو پرندا ، یدا یهدا یخدوان خطبده یخواها تما  قا، در برابر شما قا بکشدا، امدا صداا یوجود م
ا. کند یر مدیدشدکنا و روز را فراگ یکندا، کادر را مد یقت که شب را ذوب مدیست از حق یایخورش

ذلدت، بدا. کو یهدا مد ن بدا یرا بدر بلنداتر یایزیان یشام ییشما، طبب رسوا یهاست که صاا سال
ا یتر از خورش گذرد، نا  شما روشن یران دارالخالفه شا  است؛ اما هر روز که میعظمت ون یهمنش

 ه.شیدرخشا تا هم یافو م یبر بلناا

 میبت کوفه و شام را شکست

سدردار، بدا تمدا  ا. گاتند یان میا افتاد  بود و با تما  وجود هذیزیان یان سپاهیدر م یبیتب عج
ا و قلدب هاتدان را در ین! راحله سبك برداریان اناوهگیقاوس یاانا که: یدلش ناا برآورد و همه شن

ساحب فرات، بر  ی، بر شن هانیان قتلگا  حسیم یمشک یون کبوترعزا را چا. یبگذار یکربال باق
عه یشا  به ود یآسمان یکرهایا، بر فراز پیفرود آما  رها کن یز  هایر و نیر شکسته ها و تیتما  شمش

ست؛ گرچده یفرصت عزا نت. نمانا  اس یراه یروزیپ یا. تا درواز  هاییایبا و پشت سر من یبگذار
 ت.خود را مرتکب شا  اس یخین اشتبا  تاریغ نادان بزرگ تریت

بده سدر آمدا  اسدت و  یجداهل یاموزد که دوران جندگ هدایا بیر بایا؛ شمشییایپشت سر من ب
نسدب بدت شدکن  یا، اییایبا. هنا شفتح خوا ینوران یشه هاین پس، به پشتوانه اناین ها از ایسرزم

 ین بار از کاخ هایهبب ات. محما را فرامو  کرد  اس یعصا یطاغوت، طعم ضربه هاش. یآزادانا
 ت.کوفه و شا  سر درآورد  اس
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 یان جندگ افزارهدایبه اسارت کشد یم و برایر برداریاز غب و زنج ی، تا باریقافله زخم یا، ایب
  م!ینادان، ر  سپار شو

 !ست، جابرنوبت عزا

انه نبود یتلخ تر از هلهله تاز یهلهله اا. کردن یمت جمع می، غنیان، ماننا کودکان عروسیسپاه
 یعه نهداد و بده سدویش را در کربال به ودیآن روز قافله، تما  بار عزاا. ان آن محو شیکه کاروان در م

! قهرماندان بازگشدته از دور بلنا است جدابر یگذرد و غبار یچهب روز مرفت. ت بزرگ خود یمأمور
 یبدا انداوه سدت.گر نوبت عزایسر به مهر را باز کن. د یه های. مویبگشا امانت را یانا؛ بقچه ها

 ی.ابا

 گذرد یچهل روز م

ه گدا  و چشدم یتک یب یگذرد؛ از شانه ها یخاکستر، چهب روز م یمه هایسوخته و خ یاز پرها
ش را بده یه هداید، ثانیطو ن یحرا در عطشا و صیوز یم یلیکه س یبه خون نشسته، از لحظات یها

چهدب م. یکند یداغ، مکرر م یه هامان را در کوچه هایحا  چهب روز است که مرثا. یبخش یمرگ م
کده چده  یچدرخ! غدافل یا»م. ییگر یآسمان م یز  شان آفتاب را سر بر شانه هایشب است که بر ن

  «ای.ااد کرد  یب

 از شام تا کربال

ت یدمدن از روا کنا.رها را به خا  افیجسور شماست که شمش یت سرهایااز کربال تا شا ، حک
ا ین خورشیامروز، اربعی. اوری یب یادهایبه دامن نشسته و فر یم؛ از شعله هایآ یخونابه و خنجر م

 یخواننا؛ چگونه ابرها، فشرد  فراق یدرختان روضه م یاست. نگا  کن چگونه پرناگان، بر شاخه ها
اندا. پدرواز  یشگیهم یر زمستانیا و پس از شما، جاد  ها، اسیرفته اا! بارن یا من ریم، پهنه زمیعظ

  ا.نینش یاست که هرگز فرو نم یناگهان شما آتش

 شه تازه استیزخم عاشورا هم

 یمد یجهان را به زرد یزد و سر و رویر ین می، چگونه نوباوگان تابستان را به زمیا  ایز را دییپا
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خاکستر فرو  ی، بر تپه هایایزی ییمان را شعله ها یهاشم یکه پروانه ها است یرینشانا؟! اکنون د
ز  یین، پایزما. ناش برد  یغماگر، با خوی یه را بادهایرق یسوان کودکیاست که گ یرید ا.خته انیر

آزاد   یکبوتران گذرد و ما همچنان سوگ یسال ها م گز.و عاشورا را هریبرد، اما زخم عم یاد میرا از 
 م.یکوب ینه میسرا بر 

 ن الله هایاربع

را سدر ببدرد!  یکربال، گوسانا یقافله اسرا یجلو یم، مبادا کسیایرس ینه النبیبه ما یوقتر! یبش
 یرا در رثدا یچ  لده اینگذار ها. یآ یم ین یا  بر با یبر ین کاروان، از سار چهب روز  با سرهایا

که از هر سو مرا صاا  ین و پار  ایخون یگلبرگ ها مان پرپر کننا! سراسر خا  کربال، پر بود ازیشهاا
  «ی.اخ   یأَخ »زدنا:  یم

کوفه و شا  را از سر  یزد؛ هنوز باد، گرد و خا  کوچه هایش خا  بریبر سر و رو یاجاز  نا  کس
بده  یازیدسدوخته، ن یکبود و دست هدا ین صورت هایا ت.زنان و کودکان عزادار نربود  اس یو رو

 ت.بر خا  و خون افتادنا، نگذشته اس یکه با تشنه کام یین گب هاینا؛ هنوز اربعناار یگالب افشان

ساار  کن ا. پرآبله دارن یکه پا ین کاروان پر است از کودکانینا؛ ایایبرهنه به استقبالمان ن یبگو پا
م. یده اگانده بازگشدتیندامحر  و ب یرنا، ما از ازدحا  نگا  هایشهر را شلوغ نکننا و دور و برمان را نگ

کشدا تدا بده دور از چشدم  یخلوت مزار جا  پر مد یبرا نبیدل زر! یبگذار آسود  ات کنم بش
را بدر سدر و  نین حسیراهن کهنه و خونین کاروان داغاار، پیو ا نه و سجادیخونبار رباب و سک

 .ك سر  رها سازدیفرو خورد  چهب روز  ا  را  یه هایش بنها و گریخو یرو

 ن!دایشه ید ایزیبرخ

ان و یده جنیدواندات صدحرا و مویناله شبانه ح ی! چهب روز است که جز صاایزیچه سکوت وهم انگ
رسا و خا ،  یبه مشا  م یسوختگ یهنوز بوت. ا  اسین نرسین سرزمیبه گو  ا یگرید یفرشتگان، نوا

صدحرا، ن یگذرد و ا یپرالتهاب م ی! چهب روز است که از آن روزهایآر . ش را از دست ناادیخو یسرخ
 یصحرا را مد سکوت ییر  بر اوست! ... ناگهان، صاایز غر  است و چشم افال  خیبهت انگ یدر سکوت

کده  ییا  و صداایه زنان داغایم و مویتیاست از زنگ شتران خسته و ناله کودکان  یخته ایصاا، آما. شکن
  «ا.ازگشته انا که کاروان آزادگان بیزیاان کربال! برخیشه یا ایزیبرخ»چا: یپ یدر صحرا م
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 ن کاروانیاول

 ینب کبدریشود، روز ورود دوبار  ز یچ گا  کهنه نمیکه ه ین است؛ روز تاز  شان داغیاربع
کداروان خسدته زندان و و. ارت تربدت ایدبرادر، که به شو  ز ین بار نه به عشو همراهیبه کربال، اما ا

 یتلگا  جگرگوشگان رسدول خداا صدلگر، قیك بار دیمودنا تا یوقاه پ یکودکان، چهب منزل را  را ب
 یانده، آزادانده خدود را بدر آن خدا  افالکدیر و تازیدخالت زنج ین بار، بیننا و ایه و آله را ببیالله عل

 یارتیدن کاروان زین، نخستینا تا عقا  چهب روز  شان باز شود. اینا؛ آنقار بگریر بگریاکننا و سیب
  ست.ا نیحس ییو اصحاب عاشورا نیحس

 خون در مشام یبا بو نیاربع

 یفرات م یسوخته، به چشم ها یاز بارود اشکبار کاروان، چهب غروب گذشته است و قصه ها
نوا را یون، سرتاسر نیش یها با گب ها یزارها ضجه زدنا و مثنویاناو ، ن یش، حوالیچهب روز پد. زیر

امروز به  د.اوریاد نیرا به  یترخاکس ین نگا  کرد و آن همه نغمه هایتوان به اربع یهرگز نما. پوشانان
ا  یخون در مشا  و آبلده در پدا، رسد ین، با بویاربع ا.یگو ین سخن میمان قافله، اربعیتیهمه  یجا

 یبا کلمدات یین، شعرهایاربعد. بو نبیز ییبایشک یا همه اتااقات سرخ، در راستایاست تا بگو
ز، یددر آن دشدت بالخ ندبیز یهدا یا دل بستگیخون رنگ در سوگ  له ها آورد  است تا بگو

نك، در یه در فرات اشك، غسب کرد  است و ایاز گر یراهنین، با پیاربعا. پرپر ش یگریپس از د یکی
  ا.خوان یعاشورا، مقتب م یاد خون هایو جابر بن عباالله نشسته است و به  نیکنار نا  حس

 ن!بخوا یخطبه ا

ا را نظدار  یدان و از ساحب، دریا به دو  کشر یچه سخت است چهب روز منزل به منزل، عاشق
از آن روز بده ا. زند ینه سوز تو، هنوز از پشت حصار قرن ها، شعله بر جدان مدینب! آ  سیا زیکردن! 

ا  شب بر تن کرد تدا در ی، هر روز آفتاب، لبا  سنیا و در سوگ حسین، چهب بار چرخیبعا، زم
لدب بده  نك، تما  شور  زاران، پابرهنه و تشنهیا د.ات شو ین خاطراتت، هم درد دل طوفانیموج خون

وارث نجابت خا !  ینب، ایزا. ات بنوشن یینوایرا از چشمه زبان ن ییعاشورا یه هایدنبال تواَنا تا آ
بخوان تا بده ابرهدا، اذن ندزول داد   ینگرد. باز هم خطبه ا یچهب روز است که آسمان، غربتت را م

  !رسول کربال ی، ایباش
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 ابران استخدا با ص

اآما  اندا تدا رسدم یآ یهو هو فرشتگان م یمزار تو هر لحظه صاا یم، از سویکن یگو  که م
سدت کده محشدور ین یبندا  ا»رسول عشو فرمود:  یرا زنا  باارنا که به راست نیستن بر حسیگر

که با چشم روشن و بشدارت و  نیه کننا  بر حسیان است؛ مگر گریشود جز آن که چشمانش گر
را حرمدت نگده  نیراهن سرخ چشم عاشدقان حسدیان که پیایزیبر  یوا»د. شاد محشور شو یرو

ن فرشتگان کردنا؛ هر چنا صابران، به رسدم یخ ظلمت را تا ابا، غر  ناریتار ینااشتنا و کوچه ها
 «.آلیت ا   جمیما رأ»زدنا که  یاد می، هموار  فریجاودانه عاشق

 روزیشه پیهم

لغدات  یآنجا که فرهنگ هاد. شو یگر معنا مید ی، فتح و ظار به گونه ان جان! در قانون تویحس
م و گدرد یزن ینه میست. اس یروزیو پ ن نصریداننا، نا  تو فتح المب یر را نمیجز شمش یستم، واه  ا

 ینا یا م.یزیتو بر یایم، تا قطر  قطر  به دریشو یم و رودخانه میزیر یزد. اشك میر یاز غبار دل م
  ت!بر را  سرخ   بر تو وا ! سالیبر

 م!روزیمن، همان صبر د

ر ین مسدیدم، ایتیدلتنگ  ین لحظه هایسر و سامان را؛ ا ین چهب شبانه روز بیرفتم و بازگشتم، ا
و. ش ریا  ات را پدییدز  رویاز ن یتو را پشت سر داشت و لب ها یکه پار  پار  ها ییعطشنا  آبله پا

من همدان هرولده آتدش بده م. ستین ینك شناختنیش، ایتما  عمر خورتر از یاور؛ مرا که پیاد بیمرا به 
ن صحرا، هنوز جوان بود و تما  قافله به جدا ماندا  از تدو را بده دو  یش، در ایدامانم که چهب روز پ

ا  را از حلقدو   یاریدراث حیدکده تمدا  م یمنم؛ همان صبر از کدف رفتده اا. گرفت و ر  سپار ش
ا و یدا ، سر بر کجداو  کوب ییر و زبر کرد، اما در خلوت تنهایم را زاد سر داد و کاخ ظلیفر یفاطم

  ت.ش را تنها خاا دانسیلرز  شانه ها

 بعد از تو، سوختم و خطبه خواندم

ناگهان قامتم را رقم زد؛ پس از آن  یاز من تا تو پر شا و انحنا یبعا از آن غروب که با فاصله ها
و. ش ریپد یخت، من مانا  و جاد  هایستم از هم گس یهار لگاکوب اسب یکه ز یقرآن پار  پار  ا
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در  یشده جداریآ ! خون هم . ر بودیله به تاراج رفته؛ من به سار ناگزیتو، با قب یمن مانا  و کاروان ب
خ یتدار یامدت را بدر بلنداایق یسدتم سدوز یتت را بر شانه گدرفتم و لدوایو  یروزگار! ردا یرگ ها

اد یکر روزگار فر یا، در گو  هاینا یا  بود  و جز من کسیبود، آنچه دآنچه از تو در من م. برافراشت
کبدود کده  یماا  شدا ؛ حنجدر  ا یاز تو گاتن را سرود  و حنجر  ا یانه، تما  خطبه هایکرد  و راو
 یهمه پرستوها یراث دار بود و زخم زبان چهب روز اسارت را برایهاتاد و دو پروانه را م یعطش ها

گدر ی. دینك به تو بازگشته ا ؛ خسدته از تمدا  هسدتیاد. کر یش مچاله میا و در خوش یقافله سپر م
ختن  پروانه ها در جداد  ین کوله بار فرسود  در را ! آ  از پر ریبه ادامه روزگار ناار . آ  از ا یحوصله ا

  ع!شم یسرد و ب یها

 امت ماند بر ماین خون تا قیتاوان ا

ا  مرطدوب یدا؛ درسدت مانندا دیدگر ینده مدین آیخونصورت  یچهب شب است که آسمان برا
 یایخاا، بر سدپ یت از ولیامامشان جا مانانا و حسرت حما ینصرت خواه یکه از ناا یفرشتگان

چ زمدان قدرص کامدب مدا  را یگر هدیا کربال دیشا ت.ا  اسیپاش یقرار یشان، گرد اناو  و بیبال ها
د. ندب بگدذاریبوسده ز ی، شر  دارد لبانش را بر جاز  رفتین یا با یا  خورشیسر بر ینا؛ از وقتینب

در خود مچالده شدا   ن نوحه آد یشه، از طنین تر از همین، حزین واقعه است و زمیامشب، اربع
چهب روز است سر بر سجا   ییگو ا.زن یپرپر م« صاا»ن شب ها ماا  نغمه آد  در گو  یات. اس

 یکنا، ول یدارد. او توبه م یکائنات را به لرز  وام ش، چهار ستونیه هایتوبه دارد و آهنگ غم زد  مو
 یزنا، ولد یاو ضجه مت. ن نهاد  اسیان تشت زریرا در م ییحیا  یب، سر بریفرزناان مطرود قاب

 ین مدیبه اا. نشانا  ان یننگ کشتن سرور جوانان بهشت را بر دامن شرافت آدم یطان زد  اینسب ش
و  ممنوعده، یان میچ یك لحظه وسوسه انگشتانش برایبب تنها به س شم که اگر حضرت آد یانا

خداا و پسدر  یرون شا و تا چهب روز به درگاهش استغاثه برد، پس تاوان کشتن ولدیاز بهشت خاا ب
  ت؟!توان پرداخ یرسولش را چگونه م

 نیحس یکاروان ب

که  یه کوچکنه است؛ همان قافلین، موعا بازگشت قافله خوبان عالم، به آغو  مهربان مایاربع
ك خانده یدو شدرافت، در تار یکربال کاشت تا ندور آزادگد یان دستان خالیهاتاد و دو ستار  ا  را م
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را،  ین فاطمه را در خود دارد و نه عبا  علین، نه حسیحا  که کاروان اربعد. ان گم نشویایزیر یتزو
، بدر لبدان ییورااان عاشدیکشا و جان سرخ شده یقا م نبیبر زانوان خسته ز یرسالت روشنگر

گات:  نیاما  حس»نقب است که فرمود:  از اما  صاد  ا. زن یشکوفه م نین العابایسبز ز
ارتم یدکده بده ز یسته است که هر دلتنگین و دلتنگ کشته شا ، بر خاا شایمن کشته اشکم، اناوهگ

 1«ا.ا  را برطرف کنا و او را شاد به خانواد  ا  برگردان یا، دلتنگیآ یم

 ن بلوغ عاشورایاربع

شه از افو خون سر برآورد. کربال به بلدوغ یان تر و ز ل تر از همیقت، عریحقت. چهب روز گذش
بانده یکده آن روز، در غر یگرفت. خدون یا، خاشا  ستم را به بازیا و جوشش خون شهیش رسیخو
 ین جاریمز یا، در آوناهاین لحظه بر خا  چکین، در عطشنا  ترین زمین غروب، در گمنا  تریتر

ان یدچهدب روز، آسدمان در سدوگ قربانا. ش خوانیو رو خا  را به جنبش و جوشش یشا و رگ ها
شه بلدوغ اسدت. یشا. چهب روز، ضرورت هم نیت حسی، داغ دار مظلومیست و هستیکربال گر

در خلوت  یم و مگر موسیشناس ینم« چله»ان به تکامب است و مگر ما سرما و گرما را به یمرز رس
 ا.یا چهب روز به کمال نرسطور ب
ا، سوگوار مظلو  قربانگدا  عشدو اسدت. چهدب روز اسدت کده ینك چهب روز است که خورشیا

ا و یکش یبر جانشان پنجه م یمان شکنیزنا. آنان که رنج پ یر خاکستر قلب ها شرار  میانقالب از ز
بده کدربال  یندان کده وقتدانه و اشك و اناو  بودنا و همده آیت کاروان تازیهمه آنان که شاها مظلوم

ندك یاندا، ایم سدوخته را دیند یمده هدایخدون تداز  و دود خ یانا، تنها غبار صحنه جنگ و بویرس
 ین مدیدکوبنا و اسب جهاد ز یش میا  انا و شال  اعتراض بر قلب خویش شوریبرآشاته، بر خو

چهدب ت. اسدا  ینشن یادیو جز پتك استخوان کوب، فر ییا جز رسوایزیچهب روز است که  ا.کنن
 یاشدك بدار و زندان یاگانیکودکان داغ دار و د یمایچا و حو در سیپ یروز است استبااد به خود م

 ت.سوگوار رخ نمود  اس
 ین روز در صدحرایا  تریاست که در تات یثار است. هنگامه برداشتن بذرینك هنگامه بلوغ ایا 

ر عشو یا  است. تیبه مقصا رس ن است. کاروانیاربعا. ز قتلگا  افشانا  شیطف، در خا  حاصلخ
ب سدر بدرآورد  یدعه و دروغ و فریچا  خورد  است. آفتاب از پس ابر شا یاهیکارگر افتاد  و قلب س

                                                      
 .123خ صاو ، ثواب ا عمال، ص یش. 1



  223   پیوست 

ن اسدت، یاربعدا. خواند یاگان را به گشودن مدیکوبا و درواز  د یبسته را م یاست و پشت پلك ها
ان و هنگامده ییدن و دوبدار  روایدان، چیثار، فصب درویعشو و ا یهنگامه کمال خون، زمان بارور

را که چهب روز از گودال  یز است تا دستین دست محبت آمیمان بستن و کاامیثا  است و دوبار  پیم
ن یدا یهمراهد ین سدر، سدودایهمرا  برآما  اسدت، باشدارد؟ و کداام یا فشردن دستیقتلگا ، به ام

 خواها کرد؟ن یسوار را ز ین دست هست، ذوالجناح بیا  را دارد و کاامیسربر
که در سداحب علقمده  یستاد  است! در دستیا« گودال»ن است. عشو با تما  قامت بر فراز یاربع

کوچدك کده بده وسدعت  یبارور، سر برآورد  و حنجدر  ا یکاشته شا، بلنا و استوار چونان نخب ها
ا. کن یر میهم صاا و هم نوا س یا، آسمان در آسمان به جست وجویکش یاد میت فریمظلوم یتمام
مگر هر روز، عاشورا و همه خا ، کربال  زد؟یخ یبرم یو همراه« ییهم نوا»اور به ین ی، کاامیراست

 1یم.بمان ینیم تا حسیان گا  بردارییا هموار  همرا  کربالییایست؟ بین

 ا شمس العطشانیک یالسالم عل

 یمان تکان میپا ریان، زیگر یتابانه چونان گهوار  کودک ین چه بیآسمان چه خون رنگ است! زم
ن گونه دردمناانه یرا که ا ییم مرغان هوایا  بودینا. شگرف است ینك، هنگامه ایلرزد! ا یخورد و م

 یبلندا از فراسدو یادیدفر ا.خ برسدین آسمان سرخ، پر و بال بزننا و ناله شان به گو  همه تاریدر ا
  ا!...یگر یانگار بر مرگ فرزنا آد  م یرسا. کس یزمان به گو  م

 د!بمان تا اب

، که نبیدرد فرا ؛ با زچنا از یپ یکه به خود م یناآرا ؛ با زنان یکن با کودکان ینوا! هم دردین
 د.شه کریپ یا و صبورین چهب روز، مرگ را هزار بار ، با چشم خود دیدر ا

از  یبان مقاست. خته اسی، بر خا  تو ریاز شاهرگ هست یکن. خون مقاس ینوا! امانت دارین 
کن و مگذار  یاسبان، لگامال شا  است. امانت دار یر سم سنگین پاکان، بر خا  تو، زیتر یعرش

 ا! یو مرگ، خاطراتت را بربا یطوفان فراموش
است که پس از چهدب  نین، کاروان حسیان بااننا ایادت را آزاد کن؛ بگذار همه آدمینوا! فرین

 ا. ود را در گو  تو زمزمه کنت خیارت مو ؛ آما  است تا شکایروز، آما  است به ز
                                                      

 .1331بهشت ی، ارد23اار آشنا،   یبرگرفته از: مجله د. 1
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را بدر آن نصدب کدرد   یکه پدرچم جداودانگ یهست ین و رمزآلودین پس تو خا  خونینوا! از این
  با.انا... بمان تا ا

 یه خالیرق یجا

 ا.یبگو« بابا بابا»ا  کربال را باود و یابان تاتیبابا، سرتاسر ب یست که به هوای. نیه خالیرق یجا

ن، کبدوتر ین حسینه ا  را بخراشا. دختر  نازنیسقا، س یاد عمویاتا و یه بخا  تشن یست که روین
حا  که کداروان، بده نقطده ! ا... و چه خوبیا و به دنبالش پریگران دیرا زودتر از د« یارجع»ا یسپ

نالده  یست تا صداایچه خوب که نا! ست که از غصه نبودن بابا، دوبار  د  کنین برگشته، نیصار زم
  د.را بشنود و دوبار  آتش به جان شو ن و زمانیزم

 بازگشت دوباره

را  اصدغر یش عطش علدیکه اشك ها یکاروان ا.کاروان بازگشته است؛ با تما  دردها و داغ ه
جهدان  یشدگیهم یااریدسوخته ا  را به بادها سپرد تا شعله ب یمه هایکه خ یکنا؛ کاروان یتاز  م

ا  شا  را با یبر یا  انا تا جراحت گلوهایخ انا. از شا  رسان، بازماناگان آن حادثه تلیکاروانا. باش
کده  ینیرنا در زمیکو  را به سخر  بگ یا ، استواریخم یاارگرشان مرهم شونا؛ تا با قامتیب یادهایفر

  ا .تر  خورد  ا  را به خون کش یانه، لب هایچهب روز است طعم تاز

 نب نبودیمرد، اگر ز یکربال م

 یلدب هدا یچهب روز از خاموش د.این فریقت آشکار شود؛ با رساتریحقا  است که یوقتش رس
 ا.حو شون یا که منادیگذرد و اکنون وارثان آن داغ را با یعطشنا  م

 یلحظه ها را در هدم مد یناگاته، گلو یکشا و حرف ها یخ شعله میدست تار یتلخ، رو یخاطر  ا
بده خدواب  ی، تا قلب ها را بسوزانا، تا چشم هداا را علم کردیراهن چا  چا  خورشیا پیفشارد. اکنون با
  زد.یر ین میاز شانه عاشورا، به زم یزد و غبار فراموشیخ یبرم نبیزا. اار کنیغالت رفته را ب

 دنبال گمشده

 ت.ا  اسیو اسارت را به دو  کش یا  و چهب روز رنج آوارگی، گستر  صبر را دویبه واد یواد
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خاکستر به تداراج داد ، از  بده  یمه هایان خیز  ها، از مین نیب بازگشته است تا گمشا  ا  را از
 ا.ابیا  شا  بیبه سم اسبان کوب یبان ها ی 

ا  یداز کمان خم یه کنا با قامتینه کبود دشت مویت چهب ساله ا  را بر سیآما  است تا مظلوم
 ه.بت درهم شکستیاز مص یتر و چهر  ا

کده چهدب غدروب، زخدم  ییبانوا. کن یست وجو من گودال ها را جین چنیاست که ا نبیز
ش، فدرات را بده تکداپو درآورد . بغد  یهدزار سداله ا  را ضدجه زد  اسدت و اکندون بدا اشدك هدا

ش یبرا ییگر نایهر چنا دبا. آشو یخ را میسپارد و خواب تار یم یش، سکوت را به فراموشیادهایفر
خواها از تما   یا  ماناگار کنا. میشه جاویهم ینمانا  است، آما  تا عاشورا را با خطبه ها یباق

 د.ریدر گلو رفته انتقا  بگ یز  هایرها، از تما  نیشمش

 چهل روز فراق

ب که در فصب  غربت نگا  ها در چشدمه ین خالصه غربت است غربت هاتاد و دو نگا  غریاربع
 ی، قصده یربعناا. شان یدل ها جار یایاح یوا براین نیعاشورا، غسب شهادت ساختنا و در سرزم

سبزپو   یرشادت ساق یبا قصه یچهب روز عطش، چهب روز فرا  و چهب روز وصال است و چه ز
ن، یکربال در کال  اربعد ینب آن سویکربالست، ز یسکوت پر معنا ینکنا. اربع یان میکربال را ب

ن نامده یبعدارا. کن ین را نجوا میارت اربعیبلنا ، ز یکنا و سجاد در سجا   یر میعاشورا را تاس
نا  ین نامه سرگشود  کربالست و پاورقیکربال شا ، اربع یاهپو ، شکوفه هایبلنا عاشوراست که س

ن یکتداب حسد ینن جلاسو  عاشوراست که با صار هم سار شا ، اربعدیاربع ت.ارت عاشورا اسیز
نب یو مولف آن ز یت سرخ از عاشقیاست که هاتاد و دو فصب دارد و هر فصلش هزار حکا یشناس

 سجاد.است و 

 بغض دوباره

خدتن یسدتن دل هدا، و اشدك ریاست. امروز، روز خون گر« عاشورا»مجاد به  ی، نگاه«نیاربع
 یاگر در  هدایان. و احینین و حسیحس ییادآور شور  عاشوراین است... یروز، اربعت. اما  هاسید

ه است. و فصب گرین، مراسم تجایاربعا! عاشور  یستن دوبدار ، بدر شدهاایا اناو  دودمان رسول الل 
ه »مظلو   ن، خدزان گدب یاربع ا. نویکان دشت ن یان بر خا  پا  کشتگان بیو بهار اشك بار« آُل الل 
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م، قرن یدار« هیگر»و « خون»ونا ین، پیما، سال هاست که با اربعت. اس یا  در گلزار علوییرو یها
د یشناس یزمان م در روا   « عاشورا»بغ   ین را، شکستن  دوبار  یهاست که اربع م و شکاتن مجا 

خ پدر از خدون و شدهادت ین، رندگ مداتم دارد، تداریم. اربعدیدان یدلمان م یغم بر شاخه  یغنچه 
در گدو  «نیاربع»و « عاشورا» یز، آموز  هایامروز نود. ب« نین در اربعیاربع»انقالب ما، سراسر 

  ست.ا ین، ناگسستنیثاقمان با اربعیجانمان است. و م یدل و هرفا

 چهل پرده، اشک

از آن روز، از آن ظهر، از آن هاتاد و دو خون، از آن هاتاد و دو عطش، چهب پرد  بغد ، چهدب 
 د. ...گذر یپرد  اشك، چهب آفتاب  سرگردان، و چهب شا   اسارت م

ت خشدموار  پشدت سدر یك اربعیانه و ین تازیك اربعین سوگوار ، یك اربعین غربت، یك اربعی 
و و فدرات یلبالب از سرشك شدقا یگر بار به جو  آما  و آسمان با چشمانیب  کربال دم. نینهاد  ا

ندوا ین یا و صدحرایدگر یا ، میا بغ   فر خورد ، بر خا   هاتاد و دو مجنون  به وصب رسیك دریبا 
 ا. ...نه یبر سر م یخا   غربت و دردمنا

ان حماسه ها و شجاعت ها و شهادت ها ادگاریا که زنگ کاروان  یعزا را بر پا کن یر  هایدوبار  ب
ا  یکه قافله سا ر و علماار و سربازان رش یرسا، کاروان  از معراج برگشتگان، کاروان یبه گو  م

ه دل خسدته یدکربال به جدا گذاشدته و رق یار هاتاد ساله د در دشت پر بالیرا د از طاب شش ماهه تا 
 ت.نه دشمن گشته اسیا ، خزان  ک

رسا.  یسوخته از را  م یاگان خون گرفته و دل هایفله عشو است که غبارآلود، با دن قافله، قایا
 ینان عزاداران گب هدایا  انا. ایکش یریا  و رنج اسیچش یبینا که درد غرینان عاشوراینان چله نشیا

 کدو  و یبده سدترگ یان اما با قدامتیامو یات فرامو  نشانیپرخون از جنا یتنا که با دلیپرپر باغ و 
 ا.نیآ یا  میسر بر یبه صالبت آسمان، به مالقات عطش ها یمانیا

 یاز مدو ینب آما  است؛ با خرمندیگشته است ز یینب دوبار  کربالیا  و زیان رسیاسارت به پا
 ن.ناتوا یجان و جسم یب یکریخون جگر، پ یا، دامنیسپ

ن آورد  چدرا کده یحسد غربت ین را به رسم ارمغان به غم خانه یپناهان حس یمان و بیتینب، یز
ف یدر، مدانع از انجدا  تکلیاسارت و زنجکنا.  یم یمان مهربانیتینش با چگونه با یا  بود که حسید
 ا  کربال باز نااشت.یاو را از ابالغ پ یریزان و درد و رنج غربت و اسینب نگشته و کشته شان عزیز
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سده ی، مغلطده هدا و دسیمنطو علو ه برداشته و بایام یه بنینب در کوفه و شا  پرد  از چهر  کریز
 یخ رسدانا  و بده عاشدورا جداودانگیا  کدربال را بده گدو  تداریا را افشا کرد و پیزیاد و یابن ز یها

را به  نیخ کرد و خون  جوشان  حسیخواهان تار یرا، قبله گا  آزاد نینب قتلگا  حسیزا. یبخش
و شدهادت را از  یا و آزادیر  بخشددوبدا یافسدرد  را جدان یساخت، امت ها یخ جاریتار یرگ ها

  د.ارمغان آور ین کربال به جوامع بشریشجر  خون

 مه هایهمراه با خاتون خ

 یشکسته و علدم هدا یز  هاین ینیآن اتاا  بزرگ برگشته است خاتون؛ به چله نش ینیبه چله نش
 یا  آرا  نمیدر نکه  ییرهایچکاچك شمش ینیهجو  دردها و داغ ها؛ به چله نش ینیافتاد ؛ به چله نش

 ییآما  است با اشك ها  .از هم ساران جامانا یآما  است خاتون، با کاروان ینیبه چله نشا. گرفتن
 ن.زان، روایاز درد عز

آما  است تا از گدم شداگانش د. ه را همرا  نااریکه رق یبرگشتن ناارد، کاروان یکه نا یبا کاروان
آمدا  یدا. داغ بگدذارد و بگر ینه دشت سر بر سنگ هاآما  است تا شانه در شا د.ریبگ یا خبریشا

 یگونده هدا یخا  گرفته ا  را رو یآما  است تا گونه هاگیرد. ش بیاز  له ها یاست تا از باد خبر
 ا.ه کنیگر یها یتر  خورد  دشت بگذارد و ها

ا آمدا  اسدت تد ا.مم کنا و نماز شکسته غربت بخواندیمتبر  کربال ت یآما  است تا بر خا  ها
 ا.نزن یچشم در چشم فرات باوزد و حرف

که نمداز  یرد وقتیگ یدلش ما. ا و ببوسیرد و ببویآما  است تا خا  ها را بغب بغب در آغو  بگ
 یگدذارد و بدو یسر بدر خدا  هدا مد یرد وقتیگ یدلش ما. کن یاکبر آغاز نم یظهر  را با اذان عل

داغ بزرگ آما   ینیعالم به چله نش یاز غم ها یخاتون کربال با کوله بارا. کن یبرادر  را احسا  م
 ت.اس

هه اسدبان ین دشدت، شدیدر ا یش آرا  گرفته است، انگار نه انگار که روزیدشت در سکوت خو
« ینصدرنیهب من ناصدر » یه صااین بادیانگار نه انگار که در ا د.کر یخ را کر می، گو  تاریوحش

ر سدنگ هدا یدز بدود و از زیدگودال ها از خون لبر ن برهوت،یانگار نه انگار که در ا ت.انعکا  داش
ن دشت که چهب یغم گذاشته است؛ ا یو دشت چقار ساکت و آرا  سر بر زانوی. چشمه خون جار

ن یداذان را جدان کندا  اسدت؛ ا ین دشت که چهب ظهر بدیا  است؛ این را به آغو  کشیطلو  خون
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تدر   یکه از لب ها یطش کودکانالع ینه از صاات. ا  اسیدشت که چهب غروب سرخ را ناس کش
اصدغر  یه که به دنبال آب بدرایرق یه هایگر یاست و نه از صاا یا، خبریچک یخورد  شان خون م

 ت.گش یم
نب) ( بدر یز د.موج زدن ناار یارایجوشا و  یاز آن زمان است که فرات در خود  شرمنا  م

ا ، با چهر  یاز حوادث خم یر، با قامتاز ناگاته ها پ یبزرگ آما  است؛ با حنجر  ا یداغ ینیچله نش
  ه.عالم، شکست یبه انااز  غم ها یا

 چهل روز گذشت

ابدان یب یست. خا  هایت درد آسان نینه اشك ها در چشم دوا  آوردنا، نه حرف ها بر زبان. روا
نا آب بده چده یا تا بگویساحب پرس یگ هایا از ریرا با یتشنگه؟ چ یعنیآفتاب  یلیداننا که س یم
 هم کوفه از سکوت پر بود و هم شا .د. ارز یم

مسدلمانان شدهر،  غ!یبگذرد و در یکس یقا  ها یانا تا صاایکش یشا  انتظار م یتنگ را  ها 
 ینه هدا. دسدتیزناان س یله هایش! حرف ها فاسا شا  انا پشت میبه انا با برادران خویگانه و غریب
 را پاسخ دها. یا که سالمیآ یرون نمیب

به آد   ا  انا.یاز قامو  کوفه و شا  ربود  انا و اراد  ها را چپاول کرد  انا. دست ها را بر اد رایفر
 یرا با کاا  قلم مد یست و جوانمردیدانا شجاعت چ ینم یاد داد  انا خم و راست شونا. کسیها 
 سنا؟ینو

بدود. چشدم ا  یش از فراز سدرمان پرکشدیبود، نه از بابا! آسا یچهب روز گذشت. نه از آب خبر 
 م!یمان را چهب روز است که نشسته ایخرابه عادت کرد  بود. اشك ها یکیمان به تاریها

شدهر  یاان هدایدمدان نهادندا و در میر بدر دسدت هایدم. زنجیچهب روز است که از پاننشسته ا
بتمان یبرنا. خواب کودکانمان را آشداتنا تدا بدر مصد یار شب میگردانانا، غافب که چلچراغ را به د

 م. یآموخته ا یم. ما صبر را در خانه علیشناس ینا، غافب که ما صبر را سال هاست میزاایب
ا  یمان پوشد یقت پاکیاز دشنه و دشنا  کم نگذاشتنا، از گرد و خا  کردن، کم نگذاشتنا تا حق

! زبان ها را دسدتور بده ین همه دشمنیچه با ! حضرت دوست اگر با ماست، چه با  از ا یشود، ول
 ست.ا، سکوت ایپا یر نمیآنچه البته د یدادنا، ولسکوت 

ن یدز یقلب ها را نتوانستنا بازدارنا از اناو . مغزهدا را نتوانسدتنا بازدارندا از تأمدب. خطبده هدا
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ن یا  رسدان خدون تدو باشدنا. طندیدت، تا پیان جمعیا  کرد  و قا برافراشته بودنا در میق نیالعابا
 د.خت و قلب ها را گشوین ها را گسسمایشهادت تو پرد  ها را لرزانا، ر

تو « هب من ناصر... یصاا»ا چهارصا سال هم بگذرد، یچهب روز گذشت، اما اگر چهب سال 
 ا.پاسخ نخواها مان یب

 ن نخواها ماْناین چنیروزگار ا
 ن نخواها مانایدولت  ظالم و ک

 نایآ یرونا و م یقرن ها م 
 .ن نخواهنا مانایپرچمت بر زم 

 هچهل روز اندو

 ن دشتیگب به گب سنگ به سنگ ا
 ادگاران توَاْنای

 و سنگ نك و هر صخر یا یرفته ا
 در تما  در و دشت

 سوگواران توَاْنا
آور ؛ چهب روز اناو ، چهب روز صدبر و سدوگ و مداتم،  ین را به خاطر میچهب روز گذشته زم

ش یاز گلو یو آب خوش ر شاین چهب روز، از داغ تو کوین در ایزم چهب روز بلنا تر از چهب سال.
 ن نرفت.ییپا

فروافتاد   یبا شانه ها یم رد شانا. کاروانیسوگوار، از تك تك منازل تقو یروزها همچون کاروان
 ه.وقا یب یو اشك ها مهر سکوت خورد  یا ، با لب هایس یرهن هایو پ

ا  پدو  و یکده سد یپس از تو، آ  از چهدب صدبح و شدام ین کاروان داغ دار، آ  از روزهایآ  از ا
  ا!شتن نااشتنیخو در یایچ روزن امیحرمان زد  مانانا و ه

 زیارت اربعین

 بده و یایدگردان مخصوص سعادت، به و یداشت یگرام شهادت واسطه به را نیحس تو! پروردگارا
 پدس. یداد قرار خلو بر حجت را او و یایبخش امبرانیپ راثیم او به و... یایبرگز را او نسب، یپاک
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 و عطوفت با را امت حتینص و انارز و کرد امت از عذر هر رفع خلو، بر حجت اتما  نیا در هم او
 یراندیح و جهالدت از را بنداگانت تدا خدتیر خدا  بده تو را  در را پاکش خون و داد انجا  یمهربان
 اخدالص به و کرد جهاد تو را  در ستمکاران با را ، نیا در بزرگوار اما  نیا پس. دها نجات یگمراه
 میحدر و خدتیر خا  به پاکش خون طاعتت را  در که آنجا تا ایکش اریبس مشقت و کرد صبر کامب
 ایشدا لعن ستمکار قو  آن بر پس! پروردگارا. شمردنا مباح را خاناان. پاکش حرمت هتك و مطهر

 !«ساز شانیمبتال دردنا  یعذاب به و کن
هدا بده اسدت کده در انسدان یو تبدر یمان، تدولیا یها ن مشخصهیترن و برجستهیاز بارزتر یکی

ُن یَهب  الا  »ا  است: یرس 7کنا. از حضرت اما  باقریا نارت و ارادت جلو  میصورت حب و بغ  
دشمنان  یخاا و بغ  و دشمن یایاول یجز محبت و دوست یزیچ یدار نیا دیآ ؛إ   الُحب  َو الُبغ 

 1«.است؟ یاله
قدت یقا  عمب است که هرگا  آن را انجدا  داد  باشدم، حکاا: یپرس 7از اما  باقر یابوحمز  ثمال

َأعَااَ  الله  َو َتُکوُن َمَع  یاَ  الله  َو ُتَعاد  یَأول   یُتَوال  » فرمود: آن حضرت در پاسخ ؟را کامب کرد  ا مان یا
ق   اد  بدا و خداا دشدمنی ورزی دشدمنان و بدا ، دوسدتی با دوسدتان خداااین که  ؛َن َکَما َأَمَرَ  اللهیالصَّ

 2«راستگویان همراهی کنی، همان گونه که خاا به تو فرمان داد  است.
  

                                                      
 .56، ص 56. همان، ج 1

 .62، ص 22. همان، ج 2
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 بخش زیرنویس

  اربعین در آیینه روایات 

 : امام صادق
 .ه کرد ی، خون گرنیآسمان چهب روز بر حس

 ( 212، ص  3مناقب آل أبی طالب ، ج )

 ن ا : یدر روز اربع نیارت امام حسیا در ز  امام صادق
خون خود را در را  تدو نثدار کدرد تدا بنداگانت را از  ،دهم که آن بزرگوار   ! من گواهی میایبارخاا

بشان داد و بهر  خود ]از آخدرت[ یا فریراهی برهانا ، در حالی که آنان که دن جهالت و سرگشتگی  گم
  .ار شانایه او همیای[ َپست فروختنا ، علیرا به ]دن

 ( 2 ، ح 331، ص  101بحار األنوار : ج )

 :ن علییامام حس
ا مگدر آن کده او را شدادمان بدازگردانم و بده یایارت من نیچ گرفتاری به زیبر خااونا است که ه

 (13ثواب األعمال و عقاب ا عمال ص )ا  برسانم. خانواد  

 :یامام مهد
 )بحدار.میگدر  بت تو به جای اشك، خون مییکنم و در مص  ون مییه و شیصبح و شا  بر تو گر هر

 (233ص  ، 13( ج یروتب-األنوار)ط

 :صادق امام
ن صدورت، یدرا رها نکن و دوستان خود را هم به آن ساار  کن، کده در ا نیاما  حس ارتیز
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اد می کنا و زناگی ات را همرا  با سعادت می کنا و جز یخااونا عمرت را طو نی و روزی ات را ز
 (132ارات ص یالز )کامبان، ثبت می کنا.ری و نا  تو را در شمار سعادتمنایسعادتمنا نمی م

 :سجاد امام
ا ! ا رحمت )صاو ( یامال - 13، ص 1ج )خصالا و جان فاای برادر  کرد.یثار کرد و کوشیخاا بر عب 

 (412ص 

 :اکرم امبریپ
الوسائب و مسدتنبط  )مستار چنان داغی در دل مؤمنان است که هرگز سرد نشود.  نیشان حس کشته

 (313، ص  10ج  یبالمسا

 : علی  امام
امدت قدومی از یی ای خا ! در روز قیخطاب به خا  کربال فرمود: چه خوشبو نیالمومن ریام

 (111، ص 4ا، ج ینهج البالغه ابن ابی الحا )شرح.زنا که باون حساب و بی درنگ به بهشت رونایتو بپا خ

 :صادق امام

امبران را در آغو  ین فرزناان پیا که کربال بهترا، چرین کار را ادامه دهیا و ایارت کنیکربال را ز 
 (211ارات، ص یالز )کامب.ش گرفته استیخو

 :باقر امام
ارت یداسدت از شدو  ز نیارت مرقدا امدا  حسدیدلتی در زیفضدانستنا که چه  اگر مرد  می 

 (اراتی؛ به نقب از کامب الز311ا عمال، ص  )ثوابمردنا. می

 :باقر امام
معدادل اسدت بدا  نیارت مرقا اما  حسدیاان، و زیارت مزار شهیو ز« ص»اا قبر رسول خ ارتیز

 (131ارات، ص یزکامب الزیو ن 211ص،  1الوسائب، ج  )مستار بجا آورد  شود .« ص»حج مقبولی که همرا  رسول خاا 



  263   پیوست 

 :باقر امام
از  ارت کندا مدراد یدرا ز اان آل محما یدهم که هر کس قبور شه حمران! به تو مژد  می ای

ا چون روزی که مادر  او یآ رون مییباشا، از گناهانش ب امبر یت خاا و تقرب به پین کار رضایا
 (20، ص 13، چاپ نجف بحار، ج 23، ص 2خ طوسی، ج یش )امالی.را زاد

 :صادق امام
ا جواندان یا چرا کده او سدیارتش به او ستم نورزیا و با تر  زیارت کنیرا ز نیمرقا اما  حس 

 (101ارات ، ص یو کامب الز 231ص  10الوسائب ج  )مستار .ا استیز مرد  و سا ر جوانان شهبهشت ا

 :صادق امام
 (311، ص 10الوسائب، ج  )مستار ابا.یتواناانجا   ن کارهاست که مییاز بهتر نیقبر اما  حس ارتیز

 :صادق امام
 نیاز زائدران امدا  حسدا یدنا باینشدهدای ندور ب امت، بر سر سار یکس دوست دارد روز ق هر
 (72، ص 13، بحار ا نوار، ج 330، ص 10عه، ج یالش )وسائبباشا.

 : صادق امام
ارت امدا  یدو فاطمه ) ( باشا ز ودر کنار علی امبر یگی پیهمساخواها در  که می کسی

 (331ص  10عه، ج یالش )وسائبرا تر  نکنا. نیحس

 :صادق امام
ارت نکندا حقدی از حقدو  یدرا ز نیاحرا  حج ببناد اما اما  حس اکی از شما تما  عمر  ریاگر  

 ضه الهی و بر هر مسلمانی واجب و  ز  است.یفر نیرا تر  کرد  است چرا که حو حس رسول خاا 

 :صادق امام
نش ناقص خواها بود بده یمانش نا تما  و دیرد اینرود تا بم نیارت قبر اما  حسیهر کس به ز 

 (333ص  10عه، ج یالش )وسائب.ن تر از مومنان در آنجا خواها بودییپا بهشت هم که برود
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 : صادق امام
ن را ساار  کن! تا خاا عمدرت یز همیارانت نیرا تر  نکن وبه دوستان و  نیاما  حس ارتیز

 وسدائب)ا.یری مگدر شدهیداد کنا و خاا تورا با سعادت زنا  دارد و نمیو روزی و رزقت را ز طو نیرا 

 (333ص، 10، چ عهیالش

 :صادق امام
اناازد و هدر کدس  ارتش را در دل او مییو ز نیر خوا  او باشا محبت حسیخاا خ کس که هر
عه، ج یوسدائب الشد)اناازد. ارتش را در دل او مییو خشم ز نینه وخشم حسیا باخوا  او باشا ککه خا

 (71، ص 13، بحار ا نوار، ج 333ص  10

 :صادق امام
رد یال بمین حال و خیعه ما است و با ایال کنا که شین نرود و خیارت قبر اما  حسیکسی که به ز 
ارات، ص یدالز )کامدبهمانان اهب بهشت خواها بود.یست واگر هم از اهب بهشت باشا از میعه ما نیاو ش

 (4ص  13، بحار ا نوار، ج 113

 :صادق امام
حضرت معرفت داشته باشدا خداای ب شود و به حو آن ینا نیارت قبر حسیهر کس که به ز 

 (331،  2ه، ج یحضر  الاقی   )منکنا. ن درجه عالی مقامان ثبت مییمتعال او را در بلناتر

 :بن جعفر موسی
ن اسدت کده تمدا  گناهدان یشود ا در کرانه فرات داد  می نیثوابی که به زائر اما  حس نیکمتر

ت آن حضدرت را شدناخته یدرمدت و ن کده حدو و حیدشود. بشدرط ا مقا  و موخر  بخشود  می
 (133ارات، ص ی، به نقب از کامب الز231ص  10الوسائب، ج  )مستار باشا.

 :رضا امام
ارت کرد  یارت کنا، مثب کسی است که خاا را زیرا در کرانه فرات ز نیکه قبر اما  حس کسی

 (230، ص 10الوسائب، ج  )مستار است.
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 : حسن عسکری امام
روزانه و نوافدب آنهاسدت  ید نمازهای پنجاهگانه )منظور نمازها 1ز است: یپنج چهای مؤمن   نشانه

د بر خا  سجا  کردن  4د انگشتر به دست راست کردن  3ن یارت اربعید ز 2شود(  یکه پنجا  رکعت م
 (32ص  1ب، ج یز التهذیو ن 373ص  10عه، ج یالش )وسائبم را بلنا گاتن.ید بسم الله الرحمن الرح 3

 :صادق امام
ارات، یدالز )کامبن داروست.یاست و همان است که بزرگتر نیشاای هر دردی در تربت قبر حس 

 (410، ص 10عه، ج یو وسائب الش 273ص 

 پیامک های اربعین

 .هجری است ۱۶جابر بن عباالله، نخستین زائر کربالی معلی در روز اربعین سال  

با وجود حکومدت  ائمه معصومینهای حضور  در سال پیاد  روی اربعین  سنت حسنه 
 سااک و خونریز اموی و عباسی انجا  شا  است. 

شدیخ »در برخی از روایات تاریخی بیان شا  است که زیارت کربال با پای پیاد  در زمدان  
ای از زمدان بده ورطده  اما در برهده  قمری( رسم بود  است،  ۶۸۲۶)متوفی سال « انصاری

دوبدار  احیدا « شدیخ میدرزا حسدین ندوری»ایت توسدط شود که در نه فراموشی سپرد  می
 .شود می

 بخدش مدی تدوان نتیجده گرفدت : کنیم قلمااد تشیع عالم اساسی را قانون عاشورا اگر قیا  
 شا  است. تبایب نوینی میثا  به حسینی اربعین در اساسی قانون این از اعظمی

 ا یدبرگز بندا  بر سال  .او محبوب و خاا دوست بر سال . او بیحب و خاا یول بر سال » 
 )زیارت اربعین(. .ایشه مظلو  نیحس بر سال . خاا ا یبرگز بنا  فرزنا و خاا

او}امدا   کده دهدم یمد شدهادت مدن! پروردگارا. گشت اناو  و غم ریاس که یکس بر سال  
 کرامدت برکت به که توست ا یبرگز فرزنا و تو ا یبرگز و تو یول پسر و تو یول {حسین

 ) زیارت اربعین(.ایگرد رستگار تو،

 دهدم یمد شهادت من. الله رسول فرزنا یا تو بر سال . ایاوص ایس فرزنا یا تو بر سال » 
 بده مظلومانده و بزرگوارانده و یسدتیز سعادتمناانه. یهست او نیام فرزنا و خاا نیام تو که
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 داد، تدو بده کده پدادا  یها وعا  از آنچه خااونا که دهم یم شهادت و یایرس شهادت
)  .«کدرد خواهدا معدذب و هال  پرداختنا، جنگ به تو با که را یآنان و کرد خواها یعمل

 زیارت اربعین(

 جدا  از آنکده تدا یکدرد جهاد او را  در و وفا تیخاا با عهات به تو که دهم یم شهادت» 
 خداا و کدرد ظلدم تدو بده و ایجنگ تو با که را یکس کنا لعنت خاا پس. یاینوش شهادت

 تیرضدا آن بده و انایشن ستمکاران دست به را تو شهادت داستان که را یوهگر کنا لعنت
 ) زیارت اربعین( !دادنا

 بدا کده هر با و هستم دوست است، دوست نیحس با که هر با من که د  شهادت! پروردگارا 
 ) زیارت اربعین( .دشمن است، دشمن او

 پا  ارحا  و مقا  یعال پاران اصالب در یبود ینور تو که دهم یم شهادت من! نیحس ای 
 ) زیارت اربعین(. الودین را تو تیجاهل یرگیت که مادران

 یهسدت مانیا اهب نگهبان و یمسلمان اسا  و نید یها هیپا از تو که دهم یم شهادت من 
 شدهادت و یهسدت ز یپاک صاات یدارا و زکاریپره و کوکارین اما  تو که دهم یم شهادت و
 رشدته و تیهداا یهدا نشدانه و تقدوا کلمه همه هستنا، تو سبن از که یامامان که دهم یم

 ) زیارت اربعین( .هستنا ایدن اهب بر حجت و مانیا محکم

 ) زیارت اربعین(. دار  نیقی شما رجعت به و مانیا شما به که دهم یم شهادت من 

 من و شماست اوامر از یرویپ ریمس در کار  همه و شما پا  قلب میتسل }یا حسین!{قلبم 
 ) زیارت اربعین(. ا  آماد  هموار  شما یاری یراب

 و شدما ظاهر و شما غائب و شما حاضر و شما اجساد و شما ارواح بر و شما بر خاا درود 
 ) زیارت اربعین( !باد شما باطن

شهادت را در مقابب   قت و خاطر یاد حقیا ین است که بایدها، ا ن به ما مییدرسی که اربع 
 (1313/ 01/ 21مقا  معظم رهبری)انات یبنا  نگهااشت.غات دشمن زیطوفان تبل

بخشا و  یا ، اثر خود  را نمیاد ، باون جوشش خون شهیشهادت باون خاطر  ، باون  
ا  شهادت کربال در آن روز آغداز شدا و یاست که برافراشته شان پرچم پ ین آن روزیاربع

 (1313/ 01/ 21مقا  معظم رهبری)انات یبروز بازماناگان شهااست. 

اد نهضدت ید، امبریدر الهی خانداان پین روز، با تابین در آن است که در ایت اربعیهم 
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/ 01/ 21مقدا  معظدم رهبدری)اندات یبا. یدگذاری گرد هین کار پایشه جاودانه شا و اینی برای همیحس

1313) 

بلندا  یندهاست، جدابربن عبااللده را از ما یندر روز اربع ینیحس یسیشرو  جاذبه مغناط 
 یهدا است که امروز هم با گذشت قرن یسیهمان مغناط ینا کشنا، یو به کربال م اکن یم

 (1/1/1333) یانات مقا  معظم رهبریبدر دل من و شما هست.  یمتماد

جوشدان   چشدمه یها جوشدش ینشکاته شدا. اولد یندر اربع ییعاشورا یها شکوفه اولین 
 -ها به را  انااخته است  قرن ینرا در طول ا یارتز یجار یشهکه شط  هم - ینیمحبت حس

 (1/1/1333) یانات مقا  معظم رهبریبآما.  یاپا یندر اربع

 .عاشورا ا یپ به انیشیانا یبرا دوبار ، است یفرصت ن،یاربع 

 .است نیعاشوراآفر سازان حماسه بزرگااشت ن،یاربع 

 ت.های جهاد و فااکاری در را  خاا اس از جلو  ،زیارت اربعین 

نماد مقاومت جهانی علیده باطدب بدا پدرچم لبیدک یدا اربعین،میلیونی عظمت راهپیمایی  
 .حسین است

 پیاد  روی اربعین ، تمرینی برای حضور در عصر ظهور است. 

 پیا  زیارت اربعین، آمادگی شیعیان برای یاری دین خاا و حمایت از اما  زمان )عج( است. 

 .است ستمگران بر خشم وخرو   پژوا  ن،یاربع 

بوی خون در مشا  و آبله در پا، رسیا  است تا بگویا همده اتااقدات سدرخ، در اربعین، با  
 .بود راستای شکیبایی زینب

های کربال، روز تماشای واقعه  ها از زیبایی اربعین؛ روز زیبایی حقیقت، روز زیارت چشم 
 .ستعاشورا، روز به گب نشستن خون ذبح عظیم کربال

ه ن،یاربع   .اوست یزیست ستم ادیفر و عهیش عارفانه چل 

 .عاشورا با مانیپ ایتجا یبرا است یفرصت ن،یاربع 

 .است عاشورا به دوبار  ینگاه ن،یاربع 

 .است یتکامب و خودساز یرقا  نهادن در مس یناربع یرو یاد حضور در پ 

یکی از در  های پیاد  روی اربعین، فانی شان و خرج کردن و خرج شدان در ایدن را  و  
 .ستا« کریم شان» تمرین
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 .است  حسین« هب من ناصر ینصرنی»راهپیمایی اربعین پاسخ خاا به  

ترسنا چرا که او به ما آموخت در برابر ظدالم  می قارتهای عالم هنوز هم از اما  حسین 
 .از مرگ نترسیا

آییم  این سار، سار شیعیان نیست و حتی سار مسلمانان هم نیست. ما اینقار به اربعین می 
 .جهان به اربعین بپیوناناکه همه آزادگان 

 .شا ترین راهپیمایی جهان است، اگر سیاسی نبود، بایکوت نمی راهپیمایی اربعین، سیاسی 

دست آورنا، اما در راهپیمدایی اربعدین التمدا   کننا تا چیزی به همه جای دنیا گاایی می 
ان جایدای توانا مبندای تمد کننا تا همه چیز خود را به زائران حسینی باهنا و این می می

 .باشا
 .از وحات امت واحا  اسال  است یا جلو  ین،اربع یرو یاد پ 

 .است ، اظهار عظمت و تجلیب از مقا  شامخ اباعبااللهروی اربعینپیاد   

 دفا  از حو، مهمترین پیا  زیارت اربعین است. 

 .راهپیمایی عظیم اربعین، دعوت بشریت به اسال  و دعوت مسلمین به اسال  و قرآن است 

 .است روی اربعین حسینی اثبات ایستادگی شیعیان در جبهه اما  حسینپیاد  

روی اربعین حسینی عالو  بر اینکه زیارتی سرشدار از معنویدت و روحانیدت اسدت،  پیاد  
 .استنوعی جهاد حسینی و سیاسی 

زیارت اربعین ، فریادی است که بر سر ظالمان بلنا می شود و زائران را بده سدوی زیدارت  
 .ربال، برای تجایا بیعت با امامشان بر می انگیزدک

کندا و حقانیدت و  را در دنیدا مدنعکس می رگزاری پیاد  روی اربعین، قیا  اما  حسین ب 
  .شود اثبات می مظلومیت اباعباالله 

 .یکی از آداب عبادت باعظمت زیارت اربعین است« تاکر» 

کیدا امامدان معصدو  ز اینیکی از موضوعاتی که بایا دربار  آن تاکر کرد را  بده  همده تأ
 .است زیارت اباعباالله الحسین

 در مقابب خشونت و ظلم است. اربعین نمایشگا  مهر و محبت اسال  ناب محمای 

و رسدانان پیدا  شدهیاان کدربال ؛ از ثمدرات زیدارت  یاد غربت و مظلومیت اهب بیت 
 اربعین است.
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 است. جهان  به حسین ا معرفی ام ی برایفرصت ،اربعین  روی  پیاد  

تکلیدف محدور باشدیم و بده  آموزد تا براسا  سیر  ائمه اطهدار زیارت اربعین به ما می 
 .دستورات الهی عمب کنیم

تکلیف محوری، موقعیت شناسی و آرمدان خدواهی براسدا  اصدول ،پیا  زیارت اربعین  
 .استاخالقی 

 .ا استپیاد  روی اربعین حسینی یک انقالب دینی عظیم در دنی 

 .پیونا خون و پیا  است ،اربعین حسینی ؛تبلور ایستادگی و جاناشانی بود  ،اشوراع 

 راهپیمایی اربعین،شکست ناپذیری و غیرت دینی شیعیان را به رخ جهانیان می کشا. 

 .است  اما  حسینتبلور جلو  های دلاادگی عاشقان  ،حسینیاربعین  

 است. مقابب دنیای کارروی اربعین، تبلور جهاد حسینی در  یاد پ 

هرگدز از مقاومدت اسدالمی جداا  شدیعیان ندا کدهنباا دشمنان اسدال  اربعین یعنی؛ 
 نا.شو نمی

 اربعین یعنی؛ تا آخرین قطر  خون از دین اسال  حمایت خواهیم کرد. 

پیاد  روی اربعین ؛ جلو  جهاد و رویدارویی بدا ظلدم و حمایدت از آرمدان هدای انقدالب  
 است. حسین

 ظمت اربعین، مایه سرخوردگی و ناامیای دشمنان دین خااست.شکو  و ع 

 .هاست ا ید ختنیر اشك و ها دل ستنیگر خون روز ن،یاربع 

 .عاشورا است بغ  دوبار  شکستن روز ن،یاربع 

  عاشوراست. امتااد  حسین اربعین 

 بدرای راهدی اربعدین روی پیداد  و عاشوراسدت مشدعب و چلچراغ از نوری و چراغ اربعین 
 .است عاشورایی نور این به انرسی

دوران مظلومیت شیعه به پایان رسیا  اسدت و مدا شداها عظمدت و شدکو   اربعین یعنی: 
 .حسینیان هستیم

 انااخته است.لرز  بر اناا  دشمنان و داعش  اربعین،ور میلیونی شیعیان در حض 

 .پیاد  روی اربعین ، خاری در چشمان دشمنان است 

 .د، اقتاار و صالبت شیعیان است نماد اتحا اربعین حسینی 
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نماد اقتاار جهان اسال  است، وارد شدان بده ایدن  ،اجتما  میلیونی زائران اربعین حسینی 
 .را ، کمال سعادت برای انسان است

 داریم، یک قا  به مو یمان نزدیک می شویم. هر قامی که برای اربعین بر می 

خدود را و  او قدا  بدرداریمبایا در مسیر  کنیم را جاری می نا  اما  حسین ،اگر در زبان 
 .حامی خونش باانیم

 .نماد وحات اسالمی در بین مسلمانان جهان است ،پیاد  روی اربعین 

 نسبت به اما  حسدین نشان از اعتقادات راسخ مرد  ،حرکت عظیم کاروان پیاد  اربعین 
 .است

 مااری مرد  است نشان از ایمان و و یت ،روی اربعین پیاد  

 .نشانگر اقتاار و یت است  ،روی بزرگ اربعین اد یپ 

 است. اسالمی همبستگی نشانگر اربعین، مراسم در روی پیاد  

هدای مبتندی بدر  ستیزی و عا  تبعیت از ظالم و بیعت نکردن با ظالم رمز پیروزی قیا  ظلم 
 .و یت است

 .ن استنماد استکبارستیزی، وحات و اقتاار مسلمانا ،پیاد  روی اربعین حسینی 

نشان دهنا  این است که عاشورا سرآغاز یک جریدانی اسدت کده  ،مراسم اربعین در کربال 
 .هرگز ایست و وقاه نمی شناسا

 وسدکون سدکوت ایستادن، ظلم، برابر در عاشورا حماسه که است این دهنا  نشان اربعین 
 شناسا. نمی

 .نماد تجلیب از یک شخصیت بزرگ در سطح جهان است حسینی، ناربعی 

 .است ینزنا  نگه داشتن نهضت اما  حس یفرصت برا ینبهتر ینربعا 
 .است یهمتا از شور و شعور اسالم یب یشنما ینیحس اربعین 
 .کننا  واقعه عاشوراست یبتکم اربعین 
 .است یناما  حس یا ق یتاز اهم یدر کربال مصااق ینیحس اربعین 

مح  در برابر بارگدا  ربوبیدت و  منشا عشو و دلاادگی الهی و تسلیم شاناربعین یعنی؛  
 است.طلبی  آزادی خواهی توا  با شهادت قیا  در مسیر دین خاا و  نماد 

 عاشوراست. واقعه روز  40 تکرار بلکه نیست، یک روز اربعین 
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 .رسیان به اربعین، یعنی نقطه اوج هیئت حسین 

 .ها باشی نوشی جا  نیز  اربعین، یعنی چهب روز ماا  در سرمستی جرعه 

 انا برخیزنا... زنا آنها که نرفته اربعین، هر سال فریاد می 

 ها را با خود ببرد... خواها جامانا  آیا، می اربعین وقتی می 

 .گیرد اربعین یعنی رسیان به همان قاب قوسینی که پر جبرییب در رسیان به آن آتش می 

ای خدالی مدا هد در جا  هایی کده در هیئدت حسدین آمان پیمانده اربعین یعنی به جو  
 .انا ریخته

 اربعین یک روز نیست، یک فرهنگ است. 

 دانستن کمال ها، انسان نجات برای مبارز  خاا، حجت پذیر  خاامحوری، و خااباوری 
 .است حامیان اما  حسین خصوصیات از مقطعی و فصلی ایمان نااشتن و شهادت

ت پربدار حسدینی و گرامیااشت اربعین، تعظیم شعائر دینی، رمز پویایی همیشدگی نهضد 
 .اعال  پای بنای به مکتب سرخ عاشورا است

 آورد. کنا و در  های عاشورا را دوبار  یادمان می اربعین، داغ عاشورا را زنا  می 

عاشورا، عهای است با همه آزادگان عالم که هرگز ظلم را برنتابنا و اربعین تاز  کردن ایدن  
 عها است.

 زنا  کردن عزاداری هاست. اربعین، موسم تاز  کردن اشک ها و 

 زیارت اربعین، ستون و یت است. 

 .دانست می بار ذلت زناگی از بهتر را مناانه عزت ما حامی خون کسی هستیم که شهادت 

 طهدارت و  عصدمت بیدت اهدب  یزال منبع که است آن دهنا  نشان جوشان اقیانو  این 
 .کننا می آفرینی نقش تاریخ در پیوسته

 اناازد. را  به را انسانی موج این توانا نمی قارتی یچه دنیا در امروز 

 کدربال روانده اقیانو  عظیم را پیداد  این ای معجز  همچون که است بیت اهب قارت تنها 
 .است کرد 

 جهان در تارقه ایجاد و شیعیان علیه گسترد  تبلیغات علیرغم و دنیا فعلی پیچیا  شرایط در 
 در اسدالمی همبسدتگی دهندا  نشان اربعین مراسم در مرد  روی پیاد  و راهپیمایی اسال 
 .است اسال  جهان
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 تیدز لبه و کشتار و کشت و اناجار با که کنا می مخابر  دنیا به را پیا  این راهپیمایی اربعین 
 کننا. تصرف را ها دل تواننا نمی شمشیر

 امدروز کده اییه خشدونت از کده مدرد  کنا می مخابر  دنیا به را پیا  این راهپیمایی اربعین 
 .بیزارنا شود می مایریت جهانی استکبار توسط

 واعتصدموا مسدلمانان، ای»  اربعین  می خواهنا بده جهانیدان بگویندا  راهپیمایی با مرد  
 «.الله بحبب

 است. پیاد  روی اربعین یک مانور اسالمی 

 .دنیا از عظمت اربعین عاجز مانا  است 

 رسانا می ظهور عرصه به را مشتاقان که است رگیبز مانور و همایش یک اربعین روی پیاد  
 .دارد ادامه همچنان ایشان یاران و الحسین اباعباالله را  که کنا می اعال  و

 ایدن بدا تدا هسدتیم آن خواسدتار هدم بداز که است آن نشانگر اربعین در روی پیاد  همایش 
 .کنیم مرور و تکرار را دین حاظ جهت در حسین اما  حرکت پیاماهای حرکت

 ن است.زیارت اربعین یکی از نشانه های موم 

 داعش از مسلمانان هرا  عا  نشانگر که است فرهنگی عظیمی حرکت اربعین روی پیاد  
 . است صهیونیست و

 ایدن هموار  نیز حامیان خون حسین بمانا، اسال  تا خریا جان به را خطرات اباعباالله 
 .خرنا می جان به را خطرات

 .مایش بزرگ اربعین حرکتی خودجو ، مردمی و عاشقانه است یاد  روی و هپ 

نشانگر گستردگی حضور مرد  با عشو، عالقه و پایبنای  ،ازتاب جهانی پیاد  روی اربعینب 
 . استبه دین 

 اربعدین در مراسدم ح دوستی و عشو به حضرت امدا  حسدینملت ایران با روحیۀ صل 
 .حضور دارنا

 .گی جهان اسال  استپیاد  روی اربعین رزمایش فرهن 

فرهنگ حسینی در بین جهان اسال  به فراموشی سپرد  می ،گر پیاد  روی اربعین نبودا 
 .شا

 .است دنیا تما  در اسال  دین اقتاار و شکو  حسینی، اربعین روی پیاد  اصلی پیا  
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 و عشدو از غیدر چیدزی حسدینی، اربعین روی پیاد  در ارادت و شور و مردمی حماسه این 
 .نیست اسال  اقتاار و حسین اما  به مرد  عالقه

 .شود می گذاشته نمایش به اربعین روی پیاد  در اسال  دین قارت 

 . است ایشان وفای با یاران و حسین اما  را  استمرار و تااو  حسینی اربعین روی پیاد  

 . است مسلمانان و جهان شیعیان استقامت و آزادگی بیانگر اربعین روی پیاد  

 اسدال  برابدر در هدا وتکایری جهانی استکبار کنا می اثبات جهانیان به اربعین روی پیاد  
 . ناارد جایگاهی

اربعین تبلور یک فرهندگ اسدت بدرای تقویدت، تمدرین و تعمیدو اخدوت و بدرادری در میدان  
 .مسلمانان

 .راهپیمایی بی نظیر و پرمعنای اربعین از جمله شعائر الهی است 

 انیبخش دوم متون اطالع رس

 مقدمات سفر

هماننا هدر سدار بده ) ینین حسیا  اربعیات در ایسار به عتبات عال یبراادمان باشا: ی 
 باشا.یداشتن گذرنامه ماز به همرا یخارج از کشور(، ن

افت گذرنامده ین نسبت به دریا  اربعیان ایش از رسی،  ز  است تا پیقبب از هر اقاام 
ن مواجده یا  اربعیتا با کمبود وقت و ازدحا  در ا کننا اقاا  10س + یو دفاتر پلیاز طر

 نشونا.

خ خروج، اعتبار داشدته باشدا. یگذرنامه حااقب شش ما  از تار ا: یبه خاطر داشته باش 
 خواها شا.  یریجلوگ شمااست چنانچه اعتبار آن کمتر باشا، از خروج  یهیبا

 نیاربعد ا یدا در ،نیارت امدا  حسدیدطبو مقررات موجدود، زائدران و مشدتاقان ز 
در سدامانه  یتر و عا  مواجهه با مشکالت احتمالمناسب یساماناه جهت تواننا یم

 ثبت نا  کننا.  samah.hajj.ir یسماح به نشان

و یدن خصدوص اطالعدات  ز  از طریباشنا. در ایمه میهمه زائران، ملز  به داشتن ب 
 شود.یا، اعال  میا در زمان اخذ روادی یگروه یهارسانه

ا عبارت است از مجوز عبور از مرز و ورود به کشور مقابب که توسط سداارت و یوادر 
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و سامانه یا از طریه روادیته یشود. برایآن صادر م یهایناگیا نمایعرا   یگرکنسول
 شا ، اقاا  شود. یمعرف یقانون یارتیا دفاتر زیسماح 

نا از کشدور خدارج شدونا و توانینم ایبا داشتن گذرنامه و رواد یحت از زائران، یبرخ 
 خاص دارنا.  یاز به مجوزهاین
کده خدامت  یانیه؛دانشدجویعلم یهداان؛طالب حدوز یدن افدراد عبارتندا از: نظامیا 

کده بده  ی؛کسدانیاه؛مشمو ن خدامت سربازیانا؛سربازان وظرا انجا  نااد  یسرباز
 .یاتیت خروج از کشور دارنا؛ ماننا باهکاران مالیممنوع یلید 

ندا. یم نمایش از سار، برنامه مسافرت خود را تنظدین پیاست مسافران موسم اربعبهتر  
ندا، از کداا  یرا انتخاب نما ینی؛ و اگر سار زمینیا زمیداشته باشنا  یینکه سار هوایا

  ؟(خرمشهر ییایدر مرز ای چزابه شلمچه، مهران،ز) مر

گاه  تواندا یاز اسدت، مدیدچنداروز  مدورد ن یرواد یاز آنچه در سار و مخصوصا  پ یآ
و ید، رادیی، مدواد غدذایماننا کوله پشت یلی، وسایرواد یسه روز پ یراهگشا باشا. برا

 از است.یسه خواب و...نی،کاش و لبا  مناسب، ک یبیج

 یپشدت، استااد  از کولهیطو ن یهان نو  حمب بار در مسافتیترراحتادمان باشا: ی 
 سبک است. 

 یبه مقاار کاف ییر نجف به کربال مواد غذایصا  در مس، خصوییمایر راهپیدر طول مس 
 یار زائران قرار خواها گرفت، ولیگان در اختیه شا  و به صورت رایها تهتوسط موکب

و بادوا  و خشکبار مانندا خرمدا، بدادا ،  یفاسا نشان یغذا یمقاار بهتر است حتما  
 و آب همرا  زائر باشا. ریانج

و ید، بهتدر اسدت زائدران رادینین حسین در موسم اربعیاربعو یشان رادبا توجه به فعال 
متنددو  آن، از  یهدداهمددرا  خددود داشددته باشددنا تددا ضددمن اسددتااد  از برنامدده یبددیج

 شونا. رد، مطلعیگیکه انجا  م ییها یرسان اطال 

توانندا بدا نصدب یزائران فراهم باشا، مد ینترنت برایکه امکان استااد  از ا یدر صورت 
 .ناین امکان استااد   نمایهمرا  خود از ا یگوش ین بر رویو اربعیادافزار ر نر 

مناسب به همرا  داشدته  یها، لبا یاز سرماخوردگ یریجلوگ ی ز  است زائران، برا 
 بک و...سکال ، پوشش گو ، کاپشن باشنا: جوراب، دستکش،
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 یبده جدا بهتدر اسدت .شدودیج، گر  میصبح، هوا سرد است و به تار یابتاا معمو    
متوسط و کاپشن سبک اسدتااد  شدود  یهام، از لبا یبزرگ و حج یکاپشن و پالتوها

 د.ها کم شوج لبا یبه تار شان هوا،تا در طول روز و گر 

سه خواب است؛ چدرا یک توان همرا  داشت،یخواب م یکه برا ین لوازمیاز بهتر یکی 
سه یشود از کیه میتوص ود.اا نشیاسکان و اقامت پ یبرا یمناسب یکه ممکن است جا

 است. یمناسب ییحجم کم و کارآ یاستااد  شود که دارا ینظام خواب

بدودن و کاش عالو  بر سبک .شودیمحسوب م یرواد یپ یاز لواز  اساس یکی کاش، 
که پا در آن، رها باشا و  یار بزرگ باشا، به نحویا بسیمناسب، نبا یاز کا یبرخوردار

 د.ریباشا که پا، تحت فشار قرار گهم کوچک ن یابه گونه

ا  نشود، بلکه بهتر است کاش مناسب و آزاد یپوش بنا یدارا یهاشود کاشیه میتوص 
ر بده یا وضدوگرفتن، نداگزیداسدتراحت  یر، دائمدا  بدرایچرا که در طول مسد ه شود؛یته

 نا.درآوردن کاش هست

چسدبان  یلدینه خ گشاد و یلیاستااد  شا  و نه خ یکه مات یبهتر است از کاش چرم 
    کنیا.ر استاادین مسیا یاست، برا

سدبک و بدالش کوچدک  یب استراحت، مناسب است پتدویت وسایبا توجه به محاود 
 .همرا  زائران باشا

اسدتااد   کدردنگدر  یاست تا در صورت لزو  از آن بدرا یسار ینه، پتوهاین گزیبهتر 
 کنا.یاز مینیز پتو بسه خواب مناسب، زائر را ایداشتن کالبته همرا  .شود

 گر کاربرد دارد.یکردن دست و صورت و موارد دپوشانان سر و گردن، خشک یه برایچا 

 یندک آفتدابیچشم و پوست صورت، بهتدر اسدت ع یسوختگاز آفتاب یریجلوگ یبرا 
  د  شود.دار استاامناسب و کال  نقاب

ن، بده یا  اربعیژ  در ایب به ون مشکیناارد و ا یت مناسبیایعرا  ک تلان همرا  در یدهآنتن 
ها تما  یقطع یا آمادگیشود، البته در هر صورت بایا میکاربران تشا یسبب حجم با 

 ابا.یز انتقال یران نیآنان در ا یهابه خانواد  ین آمادگیوجود داشته باشا و ا

 ش سدالمیا که امکان آزمای، در کشور عرا  اقاا  کنیعراق یهام کارتیا سیخر یبرا 
 کارت وجود داشته باشا. میو معتبر بودن س
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هنگدا   شدود،یمد اسدتااد  ی(و دائمد یاعدم از اعتبدار) یرانیا یهاکارتمیاگر از س 
 د.نه داریزائر هم هز یران، طبو تعرفه، برایافت تما  از ایدر

بر  و انوا  شارهرها موجود است، اما بهتدر  ها،موکب یو در بعض یرواد یر پیدر مس 
 .همرا  باشا یاضاف یرهر و باطراست شا

نده اسدت، یاز بده صدرف هزیدات نیضدرور یا برخیرها و خریتردد در مس یبرا یگاه 
 .پول و ارز همرا  زائر باشا ین  ز  است به مقاار کافیبنابرا

وان کوچدک ید، دسدتمال مرطدوب، لیک بار مصرف، دسدتمال کاغدذیحوله، ماسک  
 یع صدابون، شدامپویا مای، صابون یاان سارردنیدار، قاشو، چنگال و چاقو، خم دسته

ارت(، چتدر و یده زیده )مانندا رهپویدارت و ادعیدز یهاکوچک، مهر و جانماز، کتاب
 .استاز لواز  ضروری سار  یباران

برخدوردار  یاالعداد ت فو یاز اهم یرواد یا توجه داشت که حمب کوله سبک در پیبا 
 .زات کامبیتجه البته بااست، 

و بردن آنهدا  ییهوا یب همچون چاقو در سارهایوسا یداشتن برخهمرا  ادمان باشا:ی 
 ما ممنو  است.یهواپ به داخب

و  یآموزشد ،یفرهنگد یبه کسب اطالعا ت در حوزههدا ازیدر صورت ن یزائران گرام 
 خود را به دست آورنا: ازیاطالعات مورد ن بیذ یاز راهها تواننایم ییاجرا

 یرساناطال  یهاسامانه
 http://sema.moi.ir 
 http://alarbaeen.ir 
 https://samah.haj.ir 

 یاجتماع یهابکهش
 telegram.me/sema1313 
 telegram.me/alarbaen 

ا یو تجا یمانیا هیت بنیتقوا یو با  ام با قصا قربت ن را  یاربع یاد  رویادمان باشا: پی 
 م.یآغاز کن اان یثا  با سرور شهیعها وم
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ن یپر بار در اربعد یتوانا سار یم  یشأن از نظر اخالقب و همانتخاب همساران مناس 
 اورد.یمان به ارمغان بیرا برا

 م.یمان را به کربال آغاز کنساردوستان ر یخ یت و دعایبا رضاادمان باشا ی 

سدار هنگدا   یو خوانان نماز و دعااربعین  ش از آغاز ساریپ کردنغسب،دادن صاقه 
 است. یاستهیکار شا یرو اد یدر آغاز پ خروج از منزل 

سداار  در سار   یة الکرسیقار، حما، نا ، فلو و آ یهاسار، سور  یخوانان دعا 
 ست.شا  ا

ا عدزت، یدخانده هسدتنا و باو صاحب یزبان اصلیمرد  عرا ، م م :یاد داشته باشیبه  
 .کرامت، استقالل و حرمت آنها حاظ شود

 یندا  از کشدور جمهدوریک نماید،  ینیادمان باشا هر  کاا  از ما  زائران حدر  حسدی 
 م.یشو یران محسوب میا یاسالم

ز یدنرا ر همساران یو سا میت کنیرا رعا  یب شرعیمسا کربال در طول سار ادمان باشای 
 م.یینما ویب و تشویه، ترغیات توصیبه انجا  عبادات و توجه به معنو

 رت است.ایز ین شرط قبولیاز مهمتر یکیت پوشش مناسب یحاظ حجاب و رعا 

  ر سار توجه دارد. یبه اقامه نماز اول وقت در مس یواقعزائر  

که زائر اقامت دارد، نماز  ییا جایمراجع عظا  اگر در مسجا، موکب  یبر اسا  فتاوا 
که هنگا  نماز جماعت، اقاا  به خوانان نماز فرادا کنا  یجماعت برپا شود، در صورت

به اما  جماعدت محسدوب شدود، عمدب  ا اهانتیف نماز جماعت ین عمب، تضعیو ا
 حرا  انجا  داد  است.

نا، یآیمختلف گرد هم م یهاها، زائران از کشورها و فرهنگنکه در موکبیبا توجه به ا 
جاد یمورد و ایب یحاظ و از شوخ را یو فرهنگ یشئون اخالق ،یرانی ز  است زائران ا

 شنا.ران بایا یاسالم یجمهور یبرا ینا  خوبینا و نمایز نمایسروصاا پره

 یها از اخدال  اسدالمموکب یرساندر خامات یهمکار و گریاحترا  به زائران د 
 ست.ا

از و جا یش از حا نیب یاز گرفتن جاخوب است  یو اسالم یحاظ حرمت انسان یبرا 
 کنیم.ز یگران پرهیناادن به د
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 ،«  اله ا  اللده»، «سبحان الله»تااو  به اذکار ،  یارتیسار  ز  یاز ساار  ها یکی 

 است. یرواد یدر زمان پ ،«صلوات» و «الله اکبر» ،«الحمالله»

ن ین اسال  است، به این مبیکه از دستورات د ؛هایانیغذاها و نوش از اسراف زیبا پره 
 م.یپوشان جامه عمب  یا  اسالمیاخال  پسنا

گدر نشدان یعموم یهاداشتن اماکن مقا  و محبز  نگهیپاک اهتما  بهادمان باشا : ی 
 .زائران است یت وا یشخص

ب در فدرج امدا  عصدر حضدرت صداحب یددعدا جهدت تعجن ، یدر طول سدار اربعد 
 ن کارهاست.یترا یارت به آن بزرگوار از پسنایه ثواب زیو ها الزمان

ا و یددر نقداط مشدترک توح یان الهدیگر ادیاتحاد با د دستور قرآن در سور  آل عمران، 
 ین دسدتور قرآندیدبه ا گریشان مسلمان از مذاهب دیکاتحاد با هم ، پس با معاد است

 م.یعمب کن

مراجدع عظدا   یز که بارها از سویآمن سار با رفتار و کلمات اهانتیدر ا ادمان باشا:ی 
 .میشونپسنا ا، حرا  اعال  شا ، موجب تارقه دشمنیتقل

از زائدران  یرا  و برخ نیب یهااز آوارگان مظلو  ساکن در موکب یاریبسادمان باشا: ی 
کننا، از برادران و خواهران اهب تسنن هستنا؛ اهانت به یم یاد  طیپ یر را با پایکه مس

 .بود نخواها ت خااونا متعال و اما  زمانیگر، قطعا  مورد رضایزائران د

یاز زائران آماد  م ییرایپذ یها قبب، خود را برااز مات ،یزبانان عراقیم ادمان باشا : ی 
 .میبرخورد کنبا آنان  محترمانه و مؤدبانه سته است یپس شاکننا، 

سدت  قلدب یسدته نیپدس شاشدونا، یرا متوجه مد یها، زبان فارسیعراق ادمان باشا:ی 
 م.یآزرد  خاطر کنز و خالف ادب یآمکلمات اهانتزبانان سارمان را با یم

 م.یکنفرامو  ن را  ریر زائران در طول مسیکمک به سا 

بده آن  رجاد یمسدکه در  یخود به کسان یزات اضافیو تجه ی، خوردنیانینوش از آب، 
 .میکناز دارنا، بخشش ین

ه و یدب نقلیمداران و کودکدان در اسدتااد  از وسدایها، افراد مسدن، بکمک به خانم 
 ین سار معنویر ایدر مس ا  یبه آنها از اخال  پسنا یدهتیگر و اولویخامات د

 است.



  279   پیوست 

را  هدان مکدانیتدردر شدلوغ یهدا حتدبه نامحر  یکیزیبرخورد ف ت فاصله و عا یرعا 
 .میفرامو  نکن

و اسدتااد   یخدواهاد یداز زسته است یه قناعت شایش روحیو افزا یحاظ سالمت یبرا 
  م.یکنز یها پرهیش از حا از خامات و خوراکیب

حدا  تدر باشدا، ازدکیدن نزدیهرچه زمان آغداز سدار بده اربعد ا: یبه خاطر داشته باش 
ن صدورت ارائده خدامات یشود. در ایشتر میرها بیو مس یمرز یهاانهیت در پایجمع

 همرا  خواها بود. یشتریافته و با مشکالت بیکاهش 

ن یدزائران به ا یراین پذیا  اربعیمهران، شلمچه و چزابه در ا یسه مرز مجاز در شهرها 
 باشنا. یم یسار معنو

 کننا.ز استااد  یمشهر به مقصا بصر  نخر ییایتواننا از مرز دریزائران م 

شا   یرسانن، اطال یاربع یو ستاد مرکزینحو  ورود و خروج زائران از  مرزها، از طر 
 است.

ال  یدال  قرار دارد و فاصله آن تا شدهر ایاستان ا یه غربیال یمهران در منته یشهر مرز 
نا پس از عبور از منطقه شوین شهر وارد عرا  میکه از ا یزائران باشا.یلومتر میک 33

ه وارد یه و شدامیدوانید ،یه، شوملیه و شهر کوچک بار ، وارد شهر کوت، نعمانیزرباط
 شونا.یشهر نجف م

 302نجدف  یورود یه تدا بازرسدیدزرباط یاز پاسگا  مدرز مرز مهران تا  عرا ، طول 
 .است لومتریک

صدر  در کشدور بده شدهر ب ین نقطه مدرزیترکیغرب خرمشهر و نزدمرز شلمچه، در  
 باشا.یعرا  م

لومتر و یک 13ران و عرا  و فاصله آن تا خرمشهر یا ینین مرز زمیتریمرز شلمچه جنوب 
  .است لومتریک 20تا بصر  

شونا، پس از عبور از منطقه شدلمچه و تنومده یوارد عرا  م شلمچه که از مرز یزائران 
  ا.رسنیوارد شهر بصر  شا  و پس از آن به سماو  و نجف م

 .باشایم لومتریک 410 با  یر از شلمچه تا نجف تقریطول مس 

 شهر بستان قرار دارد.  یشمال غرب یلومتریک 17تنگه چزابه در  
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ب و مشدرح، وارد شدهر العمدار ، سدپس شدهر فجدر و یزائران پس عبور از منطقه چزابه، ش 
 شونا. ینجف م ر وارد شهریابوصخ یه و پس از بازرسیه، شامیه، شافعیوانیمنطقه عاک، د

و امکان خدروج از مدرز  یانه مرزیمرز، از بازبودن پا یقبب از حرکت به سوز! یزائر عز 
ن یا  اربعدیدها در اانهیاز پا یرا ممکن است فقط برخینان حاصب شود، زیمربوطه اطم
 فعال باشنا.

ش از آغداز ی، پیخروج یبه مرزها یشخص یمت با خودرویدر صورت عزز! یزائر عز 
ندان یاطم یمدرز یدر شدهرها یعمدوم یهداندگیدر پارک یکاف یوجود فضا سار، از

 حاصب شود. 

 یا، بهتر اسدت بده گوندهیمرز یهاانهیبا توجه به کمبود محب اسکان در پاز! یزائر عز 
 .ایداشته باش یمرز یبه اقامت در شهرها یاز کمترینکه سار آغاز شود 

ا عدرا  )در یران یاز مرز، اعم از خاک ااد در مرحله عبور یز یاحتمال معطلز! یزائر عز 
و کنترل گذرنامه وجدود دارد،  یاات گمرکیگذرانان تشر یمرحله رفت و برگشت( برا

 ز از رفتار تنا، مورد انتظار است.یو پره یرین حاظ نظم و آرامش، عا  درگیبنابرا

ود ، محدایبهااشدت یهداسیعرا  از جمله سرو یمرز یهاانهیامکانات پاز! یزائر عز 
 ا.یشینایب یریران، تابیشود قبب از عبور از مرز ایشنهاد میپ است؛

حمدب افدراد بده  یه برایب نقلیپس از ورود به خاک عرا ، ممکن است وساز! یزائر عز 
بدا  یگان و بعضدیرا یدر مرز مستقر باشا که بعض یزبانان عراقیسمت نجف توسط م

ن یدشه بده انتظدار ایا همیا؛ اما نبادهنیافت اجرت، حمب و نقب زائران را انجا  میدر
 .ه بودیب نقلیوسا

 یبدرا یین فرصدت بده دنبدال جدایا در اولیبعا از ورود به نجف اشرف، باز! یزائر عز 
ت یها و زائرسراها مملو از جمعن، هتبیا  اربعیا، معمو   در ایاشاستراحت و اسکان ب

 باشنا. یزائران م یرایخود، پذ یهاز در خانهیاز مرد  عرا  ن یاریاست و بس

 یهدان، نهادهدا و تشدکبیاربعد یگرفته توسط ستاد مرکزصورت یهایطبو هماهنگ 
در کندار حدر  مطهدر امدا  ا) ( ران، صحن حضدرت فاطمده زهدریا یو دولت یمردم
اسکان زائران در نظر گرفته شا  که  یها و ماار  براهینیحس ین برخیو همچن علی

 د.توان به آنجا مراجعه نمویم
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 یهداگدا یبه چادرهدا و پا ایتوانیاسکان زائران، م یهااطال  از محب یبراز! یزائر عز 
 کنیا.ه شا ، مراجعه یکه در نقاط مختلف تعب یرساناطال 

که  یانیروحان ییا از راهنمایتوانیهنگا  مراجعه به مساجا کوفه و سهله، مز! یزائر عز 
 ا.یکند  انا، استاان منظور در آنجا مستقر شا یبا

 باشا.یلومتر میک 30حاود  تا حر  حضرت ابوالاضب یفاصله حر  اما  عل 

ن( یبزرگرا  نجف به کربال )ثورة العشر یر، از ابتااین مسیموجود در ا یهاتعااد ستون 
 است. ستون  ،1432تا حر  حضرت ابوالاضب

آنهدا  یرو متر است که شمار  هدر کداا  30 کربال -در مسیر نجف  فاصله هر ستون، 
 .نوشته شا  است

 .باشایم ساعت 23 تا 20 مااو ، یرواد یر به صورت پیمس یط یزمان  ز  برا 

از جهدت اسدتراحت، اقامده نمداز و خدوردن غدذا، زمدان یمورد ن یهابا توجه به زمان 
 .است روز دو تا سه روی اربعین، اد یپ ینیتخم

در نجف اشرف همرا  « نیالعشر ثورة» ، از کنار پبیرانیزائران ا یجمع یرواد یآغاز پ 
 رد.یگیمتنو  صورت م یهابرنامه یبا اجرا

( السداعة بداب) یاز درب ساعت حدر  حضدرت علد توانیم یرواد یآغاز پ یبرا 
 امدا  ابدانیخ اید نیالعابدانیدز امدا  ابدانیخ کندار از را یرواد یدپ و خارج شا

 کرد شرو  جعارصاد 

ر و یمسد یشان خسدتگدر کم یادیعت نسبتا  ثابت، اثر زوسته و منظم با سریحرکت پ 
ر و یمسد یبدرا یا برنامده منظمدیدعضدالت دارد، پدس با یاز بروز گرفتگد یریجلوگ
 ت.ا قوا داشیتوقف و تجا یها مکان

 ار مناسب است.یعمود، بس 30به فاصله هر  یاقهیچنا دق یهااستراحت 

نمداز ، اقامده ا یداسدتراحت  گدا هن زائر عزیز! برای رفع خستگی عضالت ،بهتر است 
ا و یدبه پشت بخواب ا، سپسیضمن شستن پاها، در صورت امکان کف پا را ماساه ده

 .ا یده هیوار تکیپاها را به د

روز دو ، قبب از اذان صبح مناسب است. چرا که  یژ  برایشرو  حرکت به وزائر عزیز!  
  ست.ا یازدحا  کمتر یر دارایمس
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کدردن همراهدان وجدود ، احتمال گدمیرواد یر پیت در مسیت جمعاز آنجا که به سبب کثر 
 یله و عمود مورد نظر(، برایها )شمار  من مشکب، بهتر است محب توقفیحب ا یدارد، برا

 .ن شودییخوردن غذا تع و اقامه نماز یبرا یز محب استراحت اصلیافتن همراهان و نی

افتن بسدتگان و یداطدال   یبدرا یی، مکدان هداینین حسدیاربع یستاد مرکزز! یزائر عز 
 .استکرد  ه یهمراهان از گمشاگان تعب

مشخص، مثدب  یهابا شمار  یهالهیم بهتر استشتر در زمان  حرکت ینان بیاطم یبرا 
نشدود، چدون معمدو    انتخداب توقدف یبرا ...و 300 ،200 ،100اعااد با مضرب 

 ت در آنها با ست. یتراکم جمع

 ن عمود است. یترلوغش 1000عمود ! یزائر گرام 

سه تا پنج نار  انجا  شود تدا در  یهادر قالب گرو  یرواد یپ ادمان باشا: بهتر است ی 
 .تر باشاگر آسانیکایبه  یصورت بروز مشکب، اماادرسان

 ییهدائدتیم شا  که هیتقس ییهاا ساز یله چادرها یبا  به وسیر، تقریمس یابتاا تا انتها 
البتده  .ن چادرهدا را بدر عهدا  دارندایت ایگر، مسئولید یهاا کشوری)موکب( از عرا  

 هستنا.  یر عراقیها و عشالهیها، متعلو به قبئتین هیشتر ایب

 یانیو  و نوشدید، انوا  مییرایب انوا  پذیاز قب یر، خاماتیمستقر در مس یهادر موکب 
 شود. یارائه م

 یهاتیاه فعالیوظ یبرخها محب خواب و استراحت هستنا و موکب یبرخز! یزائر عز 
 .اناعها  گرفته را بر یفرهنگ

از جمله موکدب  یفرهنگ یهادر موکب یمراسم عزادار یاقامه نماز جماعت و برگزار 
 شود.یتهران انجا  م یا موکب شهرداری (233عمود ) ینیشباب الخم

کدن هدا، ممموکب ریگب کاهش چشمیک به کربال، به دلیر و نزدیمس یزائران در انتها 
ان یدپا یآب برا یشود مقااریه میمواجه شونا، لذا توص یانیاست با کمبود آب آشام

 .ر همرا  زائر باشایمس

شدود و اکثدر یتر مخلوت شب( 1)ساعت  21معمو   پس از ساعت  یرواد یر پیمس 
داران، شب موکب یان، برخین میکننا، اما در ایداران تا اذان صبح استراحت مموکب

 مشغول هستنا. ه خاماتیشب به ارا یناسب با سرمارا هم مت
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اقداا   یک شان بده اوقدات شدرعین را ، قبب از نزدیا وضو در بیتجا یبهتر است برا 
 ر در اقامه نماز اول وقت مواجه نشونا. یشود تا زائران با ازدحا ، اتالف زمان و تأخ

ا وضدو و اقامده یدااسدتراحت، تج یها، بدرااد موکبیبا توجه به تعااد ز هنگا  ظهر، 
 .نخواها بود ینماز، معمو  مشکل

شدان بده کیدکننا و بدا نزدیع شا  میقبب از غروب، شرو  به توز هاموکبزائر عزیز!  
شا  و استراحت شب، در  یر کاسته شا  و افراد برایغروب آفتاب از حجم افراد در مس

 .کننایمواکب توقف م

ااکردن محب اقامت یبعا از غروب، با مشکب پ یرواد یدر صورت ادامه پز! یزائران عز 
 .شا ایاستراحت مواجه خواه یبرا

از  ایدتوانیر وجود ناارد، میادامه دادن مس ییتوانا ایکرددر هر جا که تصورزائر عزیز!  
 ا.ینان به کربال استااد  کیرس یر هستنا، برایکه در مس ییخودروها

  است. ین زمان تما  تلانیتربه قبب از طلو  آفتاب،به خاطر داشته باشیا!  

 که اعمال نجف، کوفه و کربال را داشته باشا  یارتیبهتر است زائران، کتابچه ز 

ن یاربعد یآموزشد -یتده فرهنگدیکه محصدول کم «ارتیه زیرهپو»زائر عزیز! کتابچه  
 ا.یشود( را همرا  داشته باشیع میتوز گان یاست به صورت را

تدر از سدخت کربال، در نیاربع ا یمحب اسکان در ا  اا کردنیبه خاطر داشته باشیا: پ 
که توقف در کدربال کوتدا   ایکن یزیربرنامه یاگونه به است مناسب پس .نجف است

 باشا.

 یکردن همراهان، چنا نکته مراعات شود:در ابتداااز گم یریجلوگ یمناسب است برا 
گدا  وان وعدا بده عند یگا  همراهدان در کدربال مشدخص شدود؛مکان، وعا یرواد یپ

قرارهدا، دو وعدا   یحر  و مرکدز شدهر باشدا؛برا یمشخص شود که که دور از شلوغ
 .مشخص شود یزمان

ک ید یدر کربال نشدود؛ حتد یر زائران، توقف طو نیت حال سایجهت رعاز! یزائر عز 
 کنا.یمکاایت ارت یزبرای هم   االشهاا یسال  به حضرت س

ت انبدو  یدن حضدور جمعیر  مراجع و علمدا و همچندیا و سیبا توجه به تأکزائر عزیز!  
سدت، سدال  دادن یح مطهر نیان ضریبه ورود به حر  و بوس یزائران در کربال، ضرورت
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قطعدا  اجدر و  ا(هدیبه رسم و سنت عراقبعین)ا  اریاز شهر کربال و در ا یادر هر نقطه
 ن را خواها داشت.یارت اربعیپادا  ز

شیا طبو سنت همیشه در عرا ، همده زائدران  سدعی مدی زائر عزیز! به خاطر داشته با 
 بده شدرو  صدبح، هشدت سداعت امدا از باشدنا؛ کربال در ن،یاربع روز صبحکننا 

 .ناینما یم بازگشت

رد یگ ینم صورت ریمس در ییرایپذ گونهچیه بازگشت، هنگا ادتان باشا: یز! یزائر عز 
ن قبدب از شدرو  حرکدت، یاا ملزومات تداارک نشدا ، بندابریخر یبرا هم یامغاز  و
 ا.ییه نمایخود را ته یهایازمناین

 احکام سفر 

ان یهدا کده مخصدوص نوشدداخدب صدحن یهداسردکنوضو گرفتن از آبز! یزائر عز 
ان یژ  نوشدیدهدا ون آبیا مباح باشا و ایگذاشته شا ، باطب است. چون آب وضو با

 ن.است، نه وضو گرفت

که وضدو باطدب  یارت، وضو گرفته باشا، تا زمانیرفتن به حر  مطهر و ز یاگر زائر برا 
 یاز به طهارت دارد، با همان وضو منعدیکه ن ییر کارهاینشا ، نمازخوانان و انجا  سا

 د.ناار

شدتر در مقصدا یست و قصدا اقامدت د  روز و بیرالسار نیکه کث یاست مسافر واجب 
 .بخوانا شکسته را خود یرکعت چهار یناارد، نمازها

خوانان نافله عشا بده قصدا  البته است. ساقط عشا و عصر و ظهر یهاهسار، نافل در 
 .ناارد قربت اشکال

ا خود، نماز را در حر  امدا  یمرجع تقل یفتوابهتر است زائر در صورت عا  اطال  از  
 باشا.یبه صورت شکسته به جا آورد که مورد اتاا  همه علما و مراجع م نیحس

 .نخوانا نماز ا و جلوتر از قبر اما یت ادب را نمایا رعایانسان با 

خواندا یکه نماز را تما  مد یخوانا، اگر به اما  جماعتیکه نماز را شکسته م یمسافر 
ا هدر دو یداما  و مأمو ( نمازشدان تمدا  ) که هر دو یاقتاا کنا، ثوابش از نماز جماعت

ن یددر ابداز  یاسدت. ولد ین معنینجا به همیشکسته باشا، کمتر است و کراهت در ا
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شدتر اسدت. پدس، بهتدر اسدت در نمداز یفرض هم ثواب نماز جماعت از نماز فرادا ب
 د.جماعت شرکت شو

ان رکعدت دو  سدال  دهدا و یپا ستاد  باشا ویاگر مسافر در صف اول نماز جماعت ا 
انا، قطع و نمازشان ستاد یدر صف اول ا یکه بعا از و یاد شود، اتصال افرادیفاصله ز

 ا.ستنیشود مسافران در صف اول نایه مین رو توصیاز ا شود؛یفرادا م

انا، سر دو رکعت سال  دهنا ستاد یاز مسافران که در صف نماز جماعت ا یااگر عا  
چ سمت، نه از صف جلو و یکه از ه ین معنیو اتصال صاوف جماعت قطع شود، به ا

نااشته باشا، نماز خوانا، اتصال یکه نماز کامب م یا چپ، به کسینه از سمت راست 
 ا.ت فرادا ادامه دهیا خود  به نیشود و بعا از آن را بایفرادا م یو

کسان باشدا و یناارد نماز اما  و مأمو   یلزوم .توان به جماعت خواناینماز قضا را م 
  د.توان اقتاا کریز میگر را نید ینماز قضا

ا حما یانان حما و سور  چنانچه فرصت خو ا،ینمایاگر مسافر در رکعت سو  اقتاا م 
را  ین فرصدتیاگدر چند یا، ولدیتوانا قبب از رکو  اما  اقتاا نمایتنها را داشته باشا، م

ر یتوانا تکبیاط واجب صبر کنا تا اما  جماعت به رکو  رود، آنگا  میناارد، بنابر احت
 ح است.یا و به رکو  اما  جماعت برسا و صحیبگو

اقتاا شود،  یناارد حتما  نماز دو رکعت یسال  داد، لزوم ان رکعت دو یاگر مسافر در پا 
 ت.ح اسیخوانا و صحیمانا  نماز را فرادا م ینماز جماعت تما  شا، باق یبلکه وقت

 ت.ا وضو هم گرفیبا ،توان نماز خوانا یارت نمیبا غسب ززائر عزیز!  

ا یدآورد با قضدا شدا  بده جدا یر سدار از ویدرا کده در غ ییاگر مسافر بخواها نمازها 
ن نمازها از او یا و اگر در سار ایقضا نما یظهر و عصر و عشار را چهار رکعت ینمازها

 یا.به جا آورد، هرچنا در وطن آنها را قضا نما یآن را دو رکعت یا قضایفوت شود، با

را بده یچهار رکعتد ینمازها یقضا توانایمسافر گرچه در مقصا، د  روز نمانا، اما م 
 .جا آورد

وقت با حادظ  یما، در حال ضرورت و کمیه متحرک از جمله هواپیب نقلیاز در وسانم 
اط در یداحت یت جهت قبله، اشکال ناارد. برایط نماز تا حا امکان، از جمله رعایشرا

 ا.ییا خود مراجعه نمایمرجع تقل یاعاد  نماز، به فتوا
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واهدا روز  اگدر بخ یسدت؛ ولدیح نیآن در سدار، صدح ینذر روز  ما  رمضان و قضا 
عها  نااشته باشا،  مستحب را نذر کنا که در سار به جا آورد، چنانچه روز  واجب بر

 اشکال ناارد. 

سدت. یح نیرد، صدحیدکه روز  قضا دارد، اگر نذر کنا در سار روز  بگ یکسز! یزائر عز 
ن مسافرت روز  یقبب از رفتن به سار نذر کنا که در ا یعنیش از سار باشا؛ یا پینذر با

 .ردیگیم

  از زائران که در آستانه در حر  امامان یر خااونا، حرا  است. بعضیغ یسجا  برا 
متعال باشا، اشکال ناارد  یگذارنا، اگر به قصا سجا  شکر خااین میبر زم یشانیپ

 وگرنه حرا  است. 

است، از هرگونه سجا  دشمنان شیعه  اتها  زمینهکه جامعه  یط فعلیبهتر است در شرا 
 م.یکنز یپره حر  امامان درگا بر 

ا یارت، اگر مستلز  ماسا  یا، اختالط زن و مرد هنگا  زیمراجع عظا  تقل یطبو فتوا 
  نیست. زیخوف ارتکاب گنا  در آن باشا، جا

نهدا نجدس شدود و نجدسیاز ا یکیحرا  است و اگر  کردن حر  ائمه اطهارنجس 
اط واجب آن اسدت کده یت، بلکه احتر آن واجب اسیباشا، تطه یاحترامیمانان آن ب

 ا.نیر نمایهم نباشا آن را تطه یاحترامیاگر ب

ک در، وارد و یدکده از  یورود و عبور جنب، حائ  و ناسا  از مسجا و حر  مطهر به طور 
اط واجدب در حدر  یتوقف در مسجا و بنابر احت یرون رود، اشکال ناارد؛ ولیگر، بیاز در د

 د.ها اشکال ناارها و روا ته توقف در صحنست. البیز نیاما  معصو  جا

 یهدااز فقهدا، روا  یبرخد یر گنبا و به فتدوایح مطهر امامان معصو ، زیاطراف ضر 
 ا.ا توقف کنیر گنبا، حکم حر  را دارد و معذور در آن قسمت نبایمتصب به ز

که  نیهم ا حر  اما  معصو  شود،ی، داخب مسجا یا فراموشی یاگر معذور از سر ناآگاه 
اگدر بده  یباشا، گنا  نکرد  است، ولد یرون رود؛ اگر به سبب فراموشیا بیمتوجه شا، با

 ست.کرد ، گناهکار ا یادگرفتن مسئله کوتاهیجهت ناانستن مسئله باشا و در 

ا یدا حر  مطهر خوابش برد و در خواب جنب شدا، بایدر مسجا  یاگر کسز! یزائر عز 
 د.رون رویا حر  بیفورا  از مسجا 
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سدت؛ چنانچده یز نیحدر  و مسدجا جدا یدعا یهابردن مهر، قرآن و کتابز! یائر عزز 
 ا.آن برگردان یا به جایا سهوا  برد  باشا، بایعماا   یکس

کده موجدب وهدن  یاز اعمدال و رفتارهدا یاشکال ناارد، ول یبه صورت سنت یعزادار 
 ا اجتناب شود. یشود، بایمذهب م

سدته یسدت و شایاان نیسدا ر شده یمناسب با عزادار یقیاستااد  از آ ت موسزائر عزیز!  
 .  کنیمم متااول بود  برگزار یکه از قا یبه همان صورت متعارف یاست مراسم عزادار

اگدر دروغ و موجدب هتدک و  ر معتبدریدغ یهداخوانان روضدهبه خاطر داشته باشیم!  
 ست.یز نیتمسخر باشا جا

م شدعائر و یتعظ یبرا  االشهاا یت خصوصا  سیاهب ب یا  در عزایان لبا  سیپوش 
 به عنوان اظهار تأثر کراهت ناارد.

 ریسدا و  نیبر حضرت اباعبااللده الحسد یعزادار یو عرفیان از مصادیا  پوشیس 
 است.مستحب  یباشا که امریم  اطهار ائمه

کده در زمدان حاضدر  یا کردار و رفتاریهرگونه گاتار ز! به خاطر داشته باشیا: یزائر عز 
ن مسلمانان شود، شرعا  حدرا  یا موجب اختالف و تارقه بینه به دست دشمن دها بها

 مؤکا است.

 سفر در تیامن

 میکن از گذرنامه کوشش یدر حاظ و نگهاارن یاربع یاد  رویپ در طول ادمان باشا : ی 
 ا.یایش نیپ یتا در هنگا  خروج از عرا  مشکل

از هر زائر حتما  همرا  خدود  باشدا، یب مورد نیه ماارک و وسایا، گذرنامه و کلیرواد 
 را ممکن است از همساران خود جاا شود.یز

سدهوا  در  یان مدرزیا ورود توسط متصایبه علت ازدحا  در مرزها، مهر خروج  یگاه 
  .گرددیگذرنامه زائر درج نم

ران و مهدر ورود بده ید ز  است زائران از ممهورشان گذرنامه خود به مهر خدروج از ا 
 .رو نگردنانا تا هنگا  بازگشت با مشکب روبهینان حاصب نمایا  اطمکشور عر

شدود یه مدیماقود شدود، توصد شما گذرنامه یلیممکن است در سار به د زائر عزیز!  
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و چنا قطعه عکدس را  ییر ماارک شناسایا و سایر گذرنامه، روادیتصوبرای اطمینان؛ 
 .ایبه همرا  داشته باش

مدات  ین و حدبس طدو نیاز به خاک عرا ، مجازات سنگرمجیورود غادمان باشا: ی 
ا صادر ، در طول سدار ین  ز  است گذرنامه و روادی)دو تا د  سال( را دربردارد، بنابرا

 همرا  زائر باشا.

تواننا در عرا  بمانندا و پدس از آن یا صادر  میزمان منارج در روادزائران طبو مات 
ا مدات اقامدت، ید؛ در صدورت عدا  تماشودیمحسوب م یرقانونیمات، اقامت، غ

 احتمال بازداشت زائران وجود دارد.

( احتدرا  یج مردمدی)بسد یو حشدا الشدعب ی، انتظدامینظدام یروهدایبه نزائر عزیز!  
 کنیم.آنان توجه  یو حااظت یتیو به تذکرات امن بگذاریم

از هرگونده برخدورد یادمان باشا ما مهمان کشور عرا  هسدتیم ؛ پدس شایسدته اسدت  
 .کنیمرمعمول با مأموران اجتناب یغ یکالم

 ینظدام یرویدبا ن ی( کمال همکاریستیضاترور یهاژ  )کنترلیت ویبا توجه به وضع 
کامدب بدا مدأموران  یسدرد، با حوصله و خدونیتیامن یهایرد و هنگا  بازرسیانجا  گ

 برخورد شود.

در کشور عرا  ممندو  و اماکن مقاسه  یاز اماکن، ادوات نظام یبردارلمیفزائر عزیز!  
ا  از ا  .ناینما ین امر خودداریاست، زائران جا 

ا بده ید یمصرف شخص یکم و برا یلیبه مقاار خ یحمب هرگونه مواد مخار حتزائر عزیز!  
 .در برخواها داشت ینیست و احکا  سنگیقابب قبول ن یعنوان دارو، نزد محاکم عراق

مانندا شدوکر، بداطو ، دسدتبنا  یو نظدامر مجاز یب غیا هرگونه وسایاز خرز! یزائر عز 
 یخدوددار ...مخصوص حمب سالح و خشاب و غدالف اسدلحه و یهاقهیس، جلیپل

 شود.

 در ...ا شدهاا و بزرگدان ویران و عرا  یب جنگ ایاز طرح مساز! شایسته است یزائر عز 

 .ای ایجاد نشود نهیکاورت و ککنیم تا اجتناب  یزبانان عراقیبا م گاتگو

کشور عرا ، از هرگونده بحدث و جدال  یتیو امن یاسیت سیباتوجه به وضع! زائر عزیز 
 یاکن یخوددار یاسیس یو سردادن شعارها یاسیس
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معاندا نظدا   یهداانیداز رفت و آما با افدراد مشدکوک و بده خصدوص جرزائر عزیز!  
 ا.ئینما یاا  خودداریران اکیا یاسالم یجمهور

 یهاهیت، از انجا  اعمال خارج از عرف و روایارت عتبات عالی! در هنگا  ززیعز زائر 
  شود. یعه، خودداریمذهب ش یعموم

گذرنامده  یو بررسد یاات گمرکیگذرانان تشر یدر مرز برا یاحتمال معطلز! یزائر عز 
 مورد انتظار است. یریوجود دارد، لذا حاظ آرامش وعا  درگ

که در نظر گرفته شا   یاصل یاهها، فقط از را انهی ز  است زائران در هنگا  تردد به پا 
 .نایناشناخته عبور ننما و یفرع یهاگذر کننا و از را 

ر از رفدت و آمدا بده ینا و در طول مسدیمشخص و پرتردد عبور نما یرهایزائران از مس 
کنندا و از انتشدار اخبدار  یا مشکوک خودداریخلوت  یهاا در مکانیدر شب  ییتنها

 نا.یز نمایرموثو پرهیغ

خورد  بردن زنان، کودکان، مخصوصا  نوزادان و افراد سالبهتر است از همرا یز! زائر عز 
 .اکنی یمار خودداریو ب

، تجمدع، تظداهرات یریدر تصادفات، درگینظ ییهاشان به صحنهکیاز نزدزائر عزیز!  
ن حدوادث یدا و در صورت مشداها  ایکن یو... خوددار یسوز، اناجار، آتشیابانیخ

 ا.یدور شوبه سرعت از محب 

 ا.یکنز یه پرهیبسته و باون تهو یمورد در تجمعات و فضاهایاز حضور بز! یزائر عز 

 یران و نهادهدایدو بستگان و شمار  تما  آندان در ایداشتن آدر  دقهمرا ز! یزائر عز 
 . ز  است یمواقع اضطرار یدر کشور عرا ، برا یرانیا

ت یدر امداکن، امنیشتر از سدایائران که بر تردد زیمستقر در مس یهااز موکبز! یزائر عز 
 ا.یکناستراحت استااد   یدارد، برا

تر به مقصدا، عیتردد سر یُبر براانیم یرهایهمچون حرکت از مس ییهابا وعا  یبرخ 
 شود. ین افراد خودداریبا ا یست از همراهیبایب زائران را دارنا که میقصا فر

ن یا دوربدید یه حافظه تلان، فلدش ممدوریلقبب از سار نسبت به تخ "حتماز! یزائر عز 
 ا.یکنمراکز مهم، اقاا   یهاو شمار  تلان یر ضروریاز موارد غ یبردارلمیو ف یعکاس

 .ایکن یخوددار یرضروریان مطالب محرمانه و غیاز ب یدر مکالمات تلانز! یزائر عز 
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 ز گردد.یگانه پرهیو اظهار مشاغب خود و همساران به افراد ناشنا  و ب یز معرفز! یزائر عز 

ز شدود. در صدورت یدب عقدب شدلوار پرهیاز قرار دادن ماارک و پول در جز! یزائر عز 
 ا.کنیز استااد  یآوا گردنی یکمر یهافیامکان از ک

ب مشدکوک در سداک و کولدهیا و وسدایشلوغ، مراقب گذاشتن اشد یهادر مکانز! یزائر عز 
ا؛ در یدز کنیدشدکوک از افدراد ناشدنا  پرهرفتن هرگونه اماندت میا و از پذیخود باش یپشت

 ا.یاطال  ده یتیصورت مشاها  هر مورد مشکوک، مراتب را در اسر  وقت به مأموران امن

افراد ناشنا  در طول سار به خصوص در کشور عدرا   وسائب ییجااز جابهز! یزائر عز 
 .اینما یخوددار

 یهدایاز مراجعه به افدراد و صدراف ا وییه نمایاز خود را از قبب تهیارز مورد نز! یزائر عز 
 ا.یکن یمشکوک خوددار

و بازار بده زبدان  یارتیها و اماکن زبردار در اطراف حر افراد کال  یبرخا یفرامو  نکن 
 یآنان خدوددار یشنهادهایر پیا سایمختلف  یهار  بستهیتسلط دارنا، از پذ یفارس

 ا.یار باشیا و کامال  هوشیینما

  یا تعویا یژ  هنگا  خریب تلان همرا  خود به افراد ناشنا ، به ویاز تحوز! یزائر عز 
 ا.یکنز یکارت جاا  پرهمیس

تاپ، تبلت و هرگونده ب لپیاز قب یلیداشتن وساهمرا در صورت امکان، از زائر عزیز!  
 ا.یکنزی، پرهیمتیق یایاش

اسدت زائدران  روست، بهترروبه ین با دشواریا  اربعینترنت در عرا  و ایبه ا یدسترس 
گا  کننا.یخانواد  و دوستان خود را قبب از حرکت از ا  ن موضو  آ

کنندا  از ممکدن اسدت اخبدار نگدران یعدرا ، گداه یتدیت امنیوضع ز! با توجه بهیزائر عز 
 ا.یریبگران تما  یخانواد  با ا یرفع نگران یبرا ایکن ین موارد سعیدر ا ،ایبشنو تیجمع

 سالمت و بهداشت

 ات بهااشتی و درمانی به صورت "سر خط" ویژ  زائرین اربعین حسینیآموز  موضوع 
 های عمومی:  توصیه 
 یهدایرواد یدشدما بده پ یکنا تدا پدایمنظم چنا روز قبب از سار، کمک م یرواد یپ 

 عادت کنیا. یطو ن
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 یران و جمهدوریا یاسالم یهالل احمر جمهور یاز سو ییگا  هایر،جایدر طول مس 
ه یدرا بده زائدران ارا یو پزشدک یگان، خامات بهااشتیکه به صورت راه شا  یعرا  تعب

 کننا. یم

ت، ی، ضاحساسدیسدرماخوردگ یهداب قدرصیاز قب ییاقال  دارو یداشتن برخهمرا  
 پودرتالددک،کر  بیددسددوز شددا( ازقباز عددر  یریجلددوگ ی)بددرا یضددا التهدداب پوسددت

 ا باشا. یتوانا مایم یجلا زونیاروکورتیکا ناو ،ه

 ا.یشو یما، کمتر خستهیر آساالت جاد  حرکت کنیز! اگر از بخش کنار  و غیعز زائر 

کنیا، کمی بیشتر از تعااد روزهایی که در سار هسدتیا،  اگر داروی خاصی مصرف می 
 دارو همرا  داشته باشیا.

اگر بیماری خاصی داریا، در رابطه با مجاز یا غیرمجاز بودن سار حتما  با پزشک خود  
 ا.یمشورت کن

زندان بداردار و افدرادی کده  یایا  اربعدین، زمدان مناسدبی جهدت سدار بده عرا ،بدرا 
 باشا. العالج دارنا، نمی های خاص و صعب بیماری

م هسدتیا، قبدب از  روی اگر بیماری خاصی داریا و برای شرکت در پیاد   اربعین مصدم 
ر رعایدت مشورت کنیا و احتیاطاتی که بایا در طول سدا« پزشک خود»آغاز سار، با 

 نماییا را از زبان او بشنونا.

های زیبای حضور مسلمانان میهمان  آرامش داشته باشیا و با دیان و انایشیان صحنه 
 روی، هرگونه استرسی را از خود دور کنیا. و میزبان در مسیر پیاد 

از آنجا که خامات دناانپزشکی در عرا  در دستر  نیست، هرگونه مشکالت مدرتبط  
 را قبب از سار پیگیری نماییا. ها با دناان

لواز  پزشکی بهااشتی  ز  برای سدار، شدامب مدایع دستشدویی در ظدروف کوچدک  
پالستیکی، مسواک و خمیردناان، مقاار کمی نمک، یدک عداد باندا کشدی، مقداار 

ن و قرص سرماخوردگی می  باشا. خیلی کم پنبه، سه تا چهار عاد مسک 

 واکسن هایی که بایا تزریو شونا: 
کنیا  ز  به ذکر اسدت  ا( اقاا یت )از نو  جایو واکسن مننژیبب از سار،جهت تزرق 

 و شود تا مؤثر باشایروز قبب از خروج از کشور تزر 10ا حااقب یواکسن با
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و مجداد یداز بده تزریدن  و شدا ،یدت تزریواکسن منژ ش از سار،یسال پ 2اگر ظرف  
 ست.یواکسن ن

و یدسدر شدا، تزریسر نشا ، در هر زمان کده میآن م یو واکسن در زمان اصلیاگر تزر 
 انجا  شود

، آسدم، سدابقه یوید، ریقلبد یهدایمداریط و بیژ  در شرایو واکسن آنالوآنزا به ویتزر 
سدال  30 یمدزمن و افدراد بدا  یماریابت، بیه، دیکبا و کل یی، نارسایآناارکتو  قلب

 ا است.یمورد تأک

 وبا 
لتور، نوعیوبا  موارد باعث از دسدت رفدتن  یدر برخ است که یحاد اسهال یماریب یا ا 

که درمان نشود، باعث شوک و سرانجا  منجر بده  یگردد؛ در صورتیع آب بان میسر
 شود.یمرگ م

 را  های انتقال وبا 
ب و یوسدا ییجداا جابدهیدماریم دست با مافو  و استاراغ فدرد بیوبا از را  تما  مستق 

و  که با آب یوم یخوردن سبز آلود ؛ یب و غذاخوردن آ مار مبتال به وبا؛یلواز  آلود  ب
استحما  و شدنا  الود ؛ یهالبا  و ظروف غذا در آب یوشوشست آلود  شسته شا ؛

 شود یآلود  منتقب م یهادر آب
 پیشگیری از وبا 
ه شدا  درتمدا  یتصدا یکشداز وبا عبارت است از : اسدتااد  از آب لولده یریشگیرا  پ 

 ویدست؛شستن دقین نانیکه از سالمت آن اطم یدن آبوسپس سردکر مواقع؛جوشانان
ن یوهمچن یو خوراک ییزدن به مواد غذاها با آب و صابون، قبب ازدستح دستیوصح

ه یها با آب و صابون قبب از تهقبب از غذا خوردن و بعا از رفتن به توالت؛شستن دست
کودک؛اجتنداب از زکدردن یا تمی  کهنه یردادن به کودک وبعا از تعویاشیو دادن غذا 

از مصددرف  ی؛خددودداریعموم یمشددکوک در امدداکن و فضدداها یهدداان آبیآشددام
 یر بهااشتیغ یهایانیو نوش یگر مواد خوراکیود و یم، آبییموادغذا

 در صورت ابتال به آناو نزا، این موارد را رعایت کنیا: 
 توانیا استراحت کنیا. تا جایی که می 
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 نیا.دادن با دیگران پرهیز ک از دست 

 از ماسک استااد  نماییا. 
 بار با آب و صابون بشوییا. های خود را در طول روز چناین دست 
 دو بار در روز با آب نمک ولر  غرغر  کنیا. 
 توانیا مایعات گر  بنوشیا. تا می 
کردن از دستمال کاغذی برای پوشانان دهان و بینی خود استااد  کنیدا  در هنگا  سرفه 

 کیسه پالستیکی قرار دهیا. و سپس آنها را در یک

 برای پیشگیری از سرماخوردگی ، موقع خواب از کال  ، چایه و یا دستار استااد  شود. 

 های تناسی، این موارد را رعایت کنیا: برای جلوگیری از ابتال به مشکالت و بیماری 
نمک  حتما  کمی نمک همرا  خود داشته باشیا و در طول سار با غرغر  و استنشا  آب 

 رقیو، از ابتال به سرفه، گلودرد و سرماخوردگی پیشگیری کنیا.
یک چایه همرا  خود داشته باشیا و در مواقعی که گرد و غبار در هوا وجود دارد، دهان  

 و بینی خود را با آن بپوشانیا.

کنیا، حتما  در این سار و در  اگر مبتال به بیماری تناسی هستیا و از اسپری استااد  می 
 روی، اسپری را همرا  خود داشته باشیا. د طول پیا

 برای پیشگیری از بروز عالئم آلرهی و حساسیتی، موارد زیر را رعایت کنیا: 
ت داریا، پرهیز کنیا. از هر نو  ماد  محرکی که می   دانیا به آن حساسی 
 از خوردن مواد غذایی ُتنا و ُپرادویه اجتناب نماییا. 
ی مرتبط با ریزگردهای عدرا  از ماسدک یدا چایده های حساسیت برای رهایی از واکنش 

 استااد  نماییا.
کننا،  ها و پوست را درگیر می هایی که چشم ها در پیشگیری از حساسیت شستن دست 

 بسیار مؤثر است.  

 برای مراقبت از خود در مقابب گز  جانوران، موارد زیر را رعایت نماییا: 
 مثال  لبا   آستین بلنا، پوشیان جوراب و .... ا،یبخواب در هنگا  خوابیان، با پوشش کامب 
ها بعا از هر بار درآوردن، آنهدا را بده خدوبی تکدان باهیدا و  در پوشیان مجاد کاش 

 اطمینان حاصب کنیا که جانوری داخب آنها نرفته باشا.
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ه یدهایی که با چدادر ته هایی که ساختمانی هستنا نسبت به موکب موکب در این مورد، 
 ترنا. نانا، ایم شا 

 اگر دچار گزیاگی شایم، چه اقااماتی انجا  باهیم؟ 
 مهمترین نکته این است که باانیا چه جانوری شما را گزیا  است! 
ی بود:   اگر جانور سم 

 حرکت بمانیا و تقال  نکنیا. بی .1
 حرکت نگه داریا. عضو دچار گزیاگی را بی .2
 تر از سطح قلب نگه داریا. عضو را پایین .3
 داری کنیا.از مکیان زخم خود .4
متر با ی ناحیه زخم را طوری ببنایا که حااقب یک انگشت از زیر  د  سانتی .3

 آن رد  شود.
 با کمترین میزان حرکت، خود را به یک مرکز درمانی برسانیا. .1

ی بود:   اگر جانور غیر سم 
 موضع را خوب با آب و صابون بشوییا. .1
ان قلدب پیداا اگر عالئمی چون تنگی ناس، سختی در تناس و افزایش ضرب .2

هدای  کردیا، به مرکز درمانی مراجعه نماییا. در غیر ایدن صدورت، واکدنش
سدت بده پزشدک مراجعده ین یایجادشا  در محب گز ، طبیعی بود  و نیاز

 ا.یکن
 برای پیشگیری از ابتال به مشکالت گوارشی، این موارد را رعایت کنیا: 
 یع بشوییا.های خود را با آب و صابون ما قبب از غذا خوردن، دست 
داشدتن مدایع دستشدویی در  یکی از لواز  ضروری برای سار در ایا  اربعدین، بده همرا  

 ظروف کوچک، سبک و قابب حمب است.

دست هایازسرویس وبعاازاستااد  قبب   خودرابشوییا. هایبهااشتی، حتما 

عاونی های ازمحلول  عاونی مرطدوب های ویادسدتمال کننا  ضا   بارعایدت کننا ، ضدا 

نیسدت  ا. )توجه:  ز ینک  استااد  وبعاازغذاخوردن قبب کشورعرا ، فرهنگی یطشرا
 باشا( عراقی ودردیامیزبانان هادرجمع محلول ازاین استااد  یبرا
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 فرماییا. سارخودداری درایا  ونپخته خا  سبزیجات ازخوردن 

ه ساز، ماننا فالفب، کتلت و ... دقت فرماییدا کده غدذاها بد در خوردن غذاهای دست 
 خوبی پخته شا  باشنا.

 کنیا. رعایت را سارآنها درطول و بشناسیا را خود غذایی های حساسیت 

خوری اجتناب کنیا و متناسدب بدا نیداز بدان خدود از مدواد غدذایی  از پرخوری و کم 
 استااد  کنیا.

 از خوردن مواد  غذایی متنو  در یک زمان، اجتناب کنیا. 

اد بعا از یز یرواد یشود، چون پیساار  م ساعتکیاستراحت بعا از غذا به مات  
 شودیصرف غذا موجب ضعف دستگا  گوار  و سو  هاضمه م

 برای جلوگیری از تاول زدن پاها، این نکات را رعایت کنیا: 
 .( تاز  خریااری نشا  باشدا2 .انااز  آن، مناسب پای شما باشا (1کاشی بپوشیا که  

 .ایقبال  ماتی با آن را  رفته باش  (3

 روی را دارا باشا. استانااردهای  ز  برای پیاد  (3 .( کهنه و پار  نباشا4 
ای باشا تا پاها  حتما  جوراب بپوشیا. بهتر است جوراب، نخی یا در هوای سرد، حوله 

 در آن لیز نخورد.

 های استراحت، پاهای خود را بشوییا. در محب 

 شمارفت، آن را زودتر خارج کنیا. داخب کاش یا ریز  ا توقف، سنگیهرگا  بر اثر حرکت  

ها و شستن پاها، آنها را بدا  کردن جوراب های استراحت طو نی، بعا از خارج در زمان 
 کمی روغن زیتون چرب کنیا.

 های استراحت غافب نشویا. از ماساه کف پا در زمان 

 را بر روی قسمتی از پوست کف پا که قرمز شا  یا تاول کوچکی« زینک اکسایا»پماد  
 زد ، استعمال کنیا.

 از کف پا تحت فشار است،کم کنیا. یا با استااد  از پنبه، فشار نواحی 

 ا پا و کاش را خشک نگه داشتیزنا، پس بایمرطوب زودتر تاول م یپا 
 در صورت بروز تاول، اقاامات ذیب را انجا  دهیا: 
 کنیا. های پوستی خودداری کاری نکنیا و جاا  از ترکانان تاول تاول را دست 
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اگر چیزی پوست روی تاول را پار  کرد، پوست را بر روی آن برگردانیدا تدا از زخدم آن  
 محافظت کنا. 

 محب تاول را خشک و تمیز نگه داریا. 
هرگز روی تاول را نپوشانیا، مگر در صورتی که در معرض سایش با چیزی مثب کاش  

 ن را پانسمان نماییا.توانیا با مقااری پنبه و بانا آ باشا که در این صورت می
محب استقرار هسدتیا،روی ندواحی دچدار  یها ها و یا حسینیه در مواقعی که در موکب 

 تاول را باز بگذاریا.
ا. در این مواقع از دمپایی یکنا،استااد  نکن هایی که منطقه تاول را تحریک می از کاش 

 استااد  نماییا.
تاول بداتر نشدونا و هدم نقداط  در فواصب مناسب استراحت نماییا که هم نقاط دچار 

 جایای از پاها دچار تاول نشونا.
 های خود را با آب و صابون بشوییا. ها، دست زدن به تاول قبب از دست 
 روی تاول را فشار ناهیا. 
نکه انااز  آن خیلی بزرگ شا  و یا بسدیار یا ایدر مواردی که تاول چرکی یا خونی شا   

 درمانی مراجعه نماییا. -خامات بهااشتیدردناک شا  است، به مراکز ارائه 

شدود، بده عندوان پوسدت دو ، یکه احسا  تداول مد ییپوست جاها یزدن روچسب 
 کنا.یرا حااظت م یپوست اصل

 برای پیشگیری از شرو  سردردهای میگرنی، اقاامات ذیب را انجا  دهیا: 
 در فواصب مناسب استراحت نماییا 
 ی خود در نظر بگیریا.های غذای فاصله مناسبی را بین وعا  
 هرگونه استرسی را از خود دور نگه داریا. 
 از مصرف قهو  و چایی پررنگ و غلیظ پرهیز کنیا. 
با استااد  از وسایب حااظت فردی، مثب کال  و عینک، از تابش مستقیم نور خورشدیا  

 به سر و صورت خود جلوگیری نماییا.

 موارد را رعایت کنیا: برای جلوگیری از ابتال به دردهای عضالنی، این 
 روی خودداری فرماییا. ر پیاد یاز حمب وسایب غیرضروری در طول مس 
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 نماییاتادچارکمردردوپادردنشویا. استااد  مناسب ازکاش روی پیاد  برای 

از کوله استاناارد استااد  کنیا که هم وزن زیادی نااشته باشا و هم بنداهای آن بدرای  
 باشا.ها مناسب  قرارگرفتن روی شانه

 روی غافب نشویا. از نوشیان مایعات، به ویژ  آب در طی پیاد  

 ها بسیار مناسب است. ماساه برای رفع خستگی اناا  

 توانا در رفع دردهای عضالنی مایا باشا. پمادهای مسکن، می لهیماساه پاها یا کمر به وس 

جلوگیری کندا.  توانا از ایجاد کمردرد یرفتن و کمر را با یک چایه بستن، م درست را  
 برای درست را  رفتن بایا حرکت از پاشنه به پنجه باشا.

رفدتن و اسدتراحت در نظدر بگیدرد.  روی، زمان مناسبی را برای را  از ابتاای مسیر پیاد  
رفتن طو نی و باون استراحت در ابتاای مسیر، موجب ایجاد دردهای عضدالنی و  را 

 شود. تاول می

  کنیا: مواردرارعایت ان، اینسوز ش ازعر  جلوگیری برای 
ا از پدودر یا، چرب، ینک اکسایبا پماد ز یسوزقبب از حرکت، موضع در معرض عر  

 ا پماد کا ناو  استااد  شود.یبچه 

ن برد  و مشکب یپوست را از ب یهرگز محب سوز  با صابون شسته نشود، چرا که چرب 
 کنا.یا میرا تشا

ر مناسب، گشاد و یوز شان بان ، پوشیان لبا  زیکی از را  های پیشگیری از عر  س 
 نخی است.

 های پالستیکی و تنگ خودداری کنیا. از پوشیان لبا  

زیدر بغدب و کشداله ران را  سوز شان وجود دارد، مثب بهااشت نواحی که احتمال عر  
 بیش از پیش رعایت کنیا.

 ر باشا.سوز شان مؤث توانا برای جلوگیری از پیشرفت عر  پماد کا مین می 

 گردد. سوز شان پیشنهاد می استااد  از خرما و شیر  به عنوان راهی برای پیشگیری از عر  

  کنیا: مواردرارعایت ازگرمازدگی،این جلوگیری برای 
 در مواقع هوای گر ، سعی کنیا لبا  خنک و نسبتا  گشاد بپوشیا. 
 به انااز  کافی مایعات مصرف کنیا. 
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 ته باشیا.در فواصب مناسب استراحت داش 
 کننا  باشا. توانا بسیار کمک مصرف شربت خاک شیر با کمی شکر و آب لیمو می 
ر    هدای  برای محافظت پوست خود از تابش مستقیم آفتاب، از عینک آفتابی، کدال  و ک 

 ضا  آفتاب استااد  نماییا.
 در مواجهه با فردی که دچار گرمازدگی شا  است، موارد ذیب را رعایت فرماییا: 

 وخنک قرار دهیا تا از تابش نور آفتاب وگرما دور باشا. هیسا طیمح کیرادر او مص 
 های بیمار را کاهش دهیا. پوشش 
 درجه به طرف با  باشا. 20که پاهای بیمار  بیمار را به پشت خوابانا ، درحالی 
های بیمار را خارج کنیا و با اسپری روی بان بیمدار،  در موارد گرمازدگی شایا، لبا  

هدا، دو طدرف کشداله ران و  زیربغب یهای یخ برا درجه بپاشیا و از کیسه 20تا 13 آب
 گردن استااد  نماییا.

 کردن بایستی به آهستگی انجا  شود.  خنک 
 کردن را متوقف کنیا. در صورت بروز لرز  در بان بیمار، خنک 
 برای پیشگیری از یبوست مسافرتی، موارد ذیب را رعایت نماییا: 
 .بار،یک لیوان آب بخوریا ساعت یک لیوان مایعات مصرف کنیا، مثال  هریک ۲-۶۱روزانه 
در صورت بروز مشکب مقدااری آلدوی خورشدتی را در آب بخیسدانیا و آب و آلدو را  

 ا.یصورت ناشتا مصرف کن به
 در صورتی که یبوست داریا، سیب و موز نخوریا. 
 های پررنگ و غلیظ و  قهو  پرهیز نماییا. از مصرف چایی 
 در زمان یبوست، ماست نخوریا. 
 کمتر برنج بخوریا. 
 زمان مناسبی را برای اجابت مزاج در نظر بگیریا. 
 در صورت بروز اسهال، اقاامات ذیب را انجا  دهیا: 
 ا.یدهیا، آب مصرف کن متناسب با میزان آبی که از دست می 
 ا.یاز مصرف سبزیجات خا  و نپخته خودداری کن 
 ا.یآلو خودداری کن از مصرف مواد ملین مثب 
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 از غذاهای بهااشتی و سالم استااد  نماییا. 
 کته برنج و ماست برای رفع اسهال بسیار مایا است. 
 های خود را روازنه چنا بار با آب و صابون بشوییا. دست 
 دادن با دیگران پرهیز نماییا. از دست 

 کننا  باشا. توانا برای رفع اسهال بسیار کمک موز می 

 روباز و آلود  استااد  نکنیا یهاموجود در ظرف یهااز آب مراقب باشیا 
 در صورت بروز دناان درد، اقاامات ذیب را انجا  دهیا: 
 از خوردن غذا و نوشیان مایعات گر  در هنگا  دناان درد به شات پرهیز کنیا. 
 کنا. استااد  از کمپر  سرد بر روی صورت در ناحیه درد، درد دناان را بهتر می 

 نمک شست و شو دهیا. دهان را با آبداخب  
 های ضا التهاب استااد  کنیا. توانیا از مسکن می 
هنگدا  خوابیددان،زیر سددرتان بلنداتر باشددا، زیددرا اگددر بالشدت کددامال  تخددت باشددا،  

 گردد. رسانی به سر بیشتر شا  و دناان درد تشایا می خون
 ا انجا  باهیا:در مواجهه با بیماری که دچار تشنج شا  است، اقاامات ذیب ر 
 اطراف بیمار را خلوت نگه داریا. 
 های کنجکاو دیگران قرار دهیا. بیمار را دور از نگا  

ای بده  های تشدنج، صدامه اتا حین تکانیسر بیمار را با پتو و یا یک لبا  نر  قرار باه 
 سر وارد نشود.

 تر ناس بکشا. تآورنارا باز نماییا تا بیمار راح های تنگ که به بان فشار وارد می لبا  

های حین  ای را که در اطراف بیمار است و ممکن است به تکان هر نو  اسباب و وسیله 
 تشنج به بیمار آسیب برسانا، از اطراف بیمار دور کنیا.

شا ،هیچ تالشی نکنیا، زیرا ممکدن اسدت باعدث شکسدتگی  برای باز کردن فک  قاب 
 ها شود. دناان و آسیب زبان و لب

 کات بیمار دچار تشنج را مهار نکنیا و دست و پای بیمار را نگیریا.وجه حر هیچ به 

در صورت امکان بیمار را به پهلو قرار دهیا و سر بیمار را به جلو خم نماییا تا زبان بده  
 جلو متمایب شود.
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بعا از اتما  تشنج، بیمار را همچنان در وضعیت پهلو نگه داریا. پیشدانی بیمدار را بده  
 ه سمت با  حرکت دهیا تا را  هوایی بیمار باز بمانا.عقب و  چانهرا ب

بیمار را نسبت به محیط آشنا نماییا و برای وی توضیح باهیا که کجاست، چه وقتدی  
 از روز است وچه اتااقی برای وی افتاد  است.

 نحو  چیامان وسایب در کوله سار: 
و سپس اقاا  به بسدتن  کلیه وسایلی را که قرار است داخب کوله بگذاریا را آماد  کرد  

 کوله کنیا.
در طول روز به آن نیاز پیاا می   کنیا، در با ی کوله قرار باهیا. وسایلی را که مکررا 
در چیامان وسایب بر مبنای وزن آنها عمب کنیا و وسدایب سدبک را در انتهدای کولده،  

 سنگین را در سرکوله بگذاریا. وسایب سنگین را در وسط و وسایب نیمه
 روی مناسب است و چگونه بایا از آن استااد  کرد؟ ی برای سار پیاد چه ساک 
 روی، کوله است. بهترین نو  ساک برای مسیر پیاد  
ای است که متناسب با قا شما باشدا، وزن مناسدبی داشدته باشدا،  کوله مناسب، کوله 

بندا  ها، یک بنا برای بستن دور کمر و یدک دارای دو بنا برای تنظیم کوله بر روی شانه
 برای بستن دور قاسه سینه باشا.

 درصا وزن بان فرد باشا. 23تا  20کوله پس از پرشان نبایا بیش از  
 کوله را به دو  بیناازیا و با بنا کمری، کوله را درست بر روی استخوان لگن محکم کنیا. 
صدورت هماهندگ و مدوازی  طور همزمان گرفتده و به بناهای روی دو طرف شانه را به 

 ای آن را تنگ کنیا که بناهای آن درست روی شانه قرار گیرنا. هگون به
 ای ببنایا که منجر به سختی در تناس نشود. گونه بنا روی ناحیه قاسه سینه را به 
 طورکامب بر روی ستون فقرات ثابت شود. کوله بایا به 
ر روی یکدی هموار  برای استااد  از کوله از دو بنا آن استااد  کنیا و از انااختن کوله ب 

 ها خودداری نماییا. از شانه
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