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آسمان خوب می داند چرا آن باال قرار گرفته، خوب می داند که هر 
چه هست و نیست در کربالست

در راه کربال خوب نگاه کن، به عظمت صاحب روز اربعین، به 
کوچکی خودت، به مرحمتش ..

در راه کربال به آدم ها بنگر، به سادگی نگاه کودکان عراقی، به 
پیرزن هایی که تمام دارایی یک ساله شان را خرج زائران می کنند

 به پاهای خسته ی جوانان اروپایی،  به لبخند از سر شوق 
آفریقایی ها، به ذوق چشمان مسیحیان و به اخالص مردم ایرانی 
اما به کربال که رسیدی فقط فکر کن و سر از خاک بر مگیر، آن 

چنان که آسمان با تمام وسعت خود !
به کربال که رسیدی به همه چیز بیندیش
به غربت مهدی فاطمه)سالم اهلل علیها( بیشتر

به 20 میلیون زائر
به 313 نفر

زیبایِی مخلوق خداوند، انسان را مجذوب خود 
برای  انسان  اراده  محصول  هنر،  و  می کند 
تکرار دیدن یا شنیدن زیبایی مخلوقات الهی 
با  که  ترنمی  و  طراوت  زیبایی،  همان  است. 
می شود  مهار  انسان  دست  و  اندیشه  مهارت 
پیدا می کند.  الهی تجلی  معرفت  در  و گاهی 
الحسین)علیه السالم( در تجلی  اباعبداهلل  چنان که 
مصباح و نور هدایت از فرش تا عرش رحمان، 

هنرآفرین معرفت و اندیشه الهی شد.
همان گونه که خدای متعال انسان را از خاک 
آفرید و از روح خود به آن دمید و سرشت، ذات 
زیبایی  با  روز  مّدت چهل  در  را  او  و حقیقت 
تقویت  در  اربعین،  حماسه  بیاراست؛  جمال  و 
حقیقت  و  خودگذشتگی  از  و  ایثار  احیاء  و 

عاشوراء، مکمل و متمم است.
هنر  است.  الهی  هنر  همین  زائیده  اسالم 
بیشتر  مخاطبش  پویاتر  و  سرزنده  هرچه 
برای  اراده خالق آن  است. محبوبیت هنر در 
عمومیت  و  شمولیت  اوج  در  اثری  خلق 
ناصر  من  ندای هل  است. همچون  مخاطب 
و  عاشوراء  ظهر  در  )علیه السالم(  سیدالشهداء 
خلق  در  نی،  روی  بر  ایشان  نورانی  سیمای 
تک  روح  ابد  تا  اسالم،  معرفتی  زیبایی های 
خود  به  و  می کند  خطاب  را  بشر  ابناء  تک 
می خواند بی آنکه فرقه ای از فرق و شخصی 

از انسانها را منحصر کند. 

اسالم  با  مقابله  در  انقالبی  اسالم  هنر 
آمریکایی، پویایی اندیشه و ایجاد وحدت میان 
مسلمانان با اهداف جهان شمول است. نمود 
این تفکر، انقالب اسالمی و تربیت فرزندانی 
نقاط مختلف  با حرکت جهادی در  است که 
گوشه نشینی  خلوت گزینی،  نفی  با  و  جهان 
بنیان های  بر  لرزه  ظلم،  برابر  در  سکوت  و 
انتقال  با  و  اندازد  کفر و ظلم و طاغوت می 
و  آزدی خواه  وحدت آفرین،  الهام بخش،  پیام 
فطرت  به  را  اسالم  عاشوراء،  قیام  آزاده پرور 

پاک و نورانی مردم می رسانند.
آزادگان  همان  حضور  اربعین  پیاده روی 
فرهنگ،  از  جلوه ای  با  جهان  آزادی خواه 
سیاست و اسالم انقالبی است که طینتشان را 
هنرمندانه با زیبایی معرفت و اندیشه حسینی 
سرشته اند و کامشان جز با جرعه ای از وصال 
راه  در  شهادت  و  )علیه السالم(  الحسین  اباعبداهلل 

اسالم شیرین نخواهد شد.
آنکه با شوق وصل زنده است و از هجر یار 
می سوزد در تاب و تب شهادت و قیام بر ظالم 
است، هر قدمش در پیاده روی اربعین، حرکتی 
است کربالیی همچون حرکت شیخ زکزاکی 
شیخ  عربستان،  در  نمر  شیخ  نیجریه،  در 
عیسی قاسم در بحرین و حرکت هزاران هزار 
عاشورایی  می تواند  هرکدام  که  آزادی خواه 

دیگر بیافریند.

عشقالگرمستور دل

محمدبرم مشگینیفرهنگی

• چرا ثواب زیارت امام حسین با شهادت مقایسه 
می شود؟ مهمترین کارکرد شهادت ایجاد امنیت و 

اقتدار برای جامعه دینی است.
امام خمینی در مورد عزاداری می گوید: »شما   •
انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه 
گریه  ما  که  است  این  فقط  که  نکنید  خیال  را 
کنیم برای سیدالشهدا... این مجلس ها مردم را 
همچو مجتمع می کنند و یک وجهه می دهند، 
سی میلیون، سی و پنج میلیون جمعیت در دو 
یک  طرف  عاشورا  دهه  خصوصاً  و  محّرم  ماه 
باالتر  مجالس  این  سیاسی  جنبه  می روند.  راه 
مسئله  مسئله،  دیگر هست..  جنبه های  همه  از 
گریه نیست. مسئله، مسئله تباکی نیست. مسئله، 
مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی 
با هم  را  این ملتها  که داشتند، می خواستند که 
بسیج کنند.. اینها را یکپارچه کنند تا آسیب پذیر 

نباشند.«
به  نیاز  انجام دهیم  ما هر کاری که بخواهیم   •
حالت  در  نمی تواند  امت  داریم.  اقتدار  و  قدرت 
ضعف برای تمدن اندیشه کند. امت اسالمی نیاز 
امنیت جز  و  اقتدار  این  دارد.  امنیت  و  اقتدار  به 
با حضور متحد مردم تحقق پیدا نمی کند. بدون 
برده  پیش  از  کاری  امنیت  تامین  برای  مردم 
ممکن  مردم  قلبی  اتحاد  بدون  این  و  نمی شود 

نیست.
چنین  خود  ظهور  برای  مهدی)عج(  حضرت   •
مقدمه ای را الزم می دانند: »اگر شیعیان ما جمع 
شوند و قلب های خود را با هم متحد کنند برای 
وفا کنند، مژده  دارند  ما  با  به عهدی که  اینکه 
مالقات ما به تاخیر نخواهد افتاد و دیدار ما برای 
آنها سرعت خواهد گرفت.« لذا تجمع در اربعین 

عالمت ظهور است.
مهمترین عاملی که یک ملت را بدبخت می کند   •
راه های باطلی که آنها طی می کنند نیست، بلکه 
تشخیص ندادن راه های حقی است که رو به روی 

آنهاست و نمی فهمند کدام راه حق ترجیح دارد.
مسئله  کدام  ملت  یک  سعادت  عوامل  میان   •
کلیدی تر است؟ همان که حضرت مهدی)عج( 
عهد  به  وفای  برای  قلوب  اجتماع  یعنی  فرمود 
مهمترین است. هیچ عامل دیگری کارآیی این 

عامل را ندارد و به سختی به دست می آید.
در سه روز پیاده روی اربعین، فرصت اندیشیدن   •
و  تعقل  اینهمه  دیگر  در هیچ جای  دارد.  وجود 
تفکر امکان پذیر نیست. درک برخی از معجزه ها 
نیاز به تفکر و تعقل دارد. بزرگترین معجزه ای که 
در دین ما وجود دارد معجزه قلب هایی است که 
است.  عاشورا  حادثه  عزادار  سال  از ۱۴۰۰  پس 
اندیشمندان جهان برای این معجزه چه پاسخی 

دارند؟
کار  هستند.  همین طوری  احمق  فتنه گرهای 
را  کار  اوباش،  و  اراذل  بعد  می کنند،  خراب  را 
از  کار  که  وقتی  و  می آورند،  در  دست شان  از 
دست شان در رفته، آن وسط می ایستند و گریه 
می کنند! در حالی که تو خودت این بساط را راه  

انداختی!

یادداشت شفاهی

اربـعـین
نماد اتحاد قلبی و مقدمه ظهور 

حجت االسالم و المسلمین پناهیان:

)همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی کنگره اربعین حسینی(

ما که نبوده ایم ولی می گویند وقتی حسین)ع( 
با تن زخمی و نفس های به شماره افتاده، یکه 
و تنها در مقابل لشگر اشقیا ایستاد، جمله ای 
در  الاقل  ندارید  هم  دین  اگر  کرد:  فریاد  را 
این  می دانست  انگار  و  باشید.  آزاده  دنیایتان 
فریادی که با قطرات خونش آمیخته شده، در 
دنیا آتشی به پا خواهد کرد که به جان تمام 
آزادمردان جهان خواهد افتاد و هرگز خاموش 
نمی شود و هر روز در دل های بیشتری شراره 

می اندازد تا به امروز برسد.
حسین)ع(  برای  کربال  در  وقتی  روزها  این 
اربعین می گیرند، پیر و جوان، زن و مرد، دارا 
مسیحی،  و  مسلمان  سالم،  و  علیل  ندار،  و 
گبر و مومن، همه و همه دیوانه وار خود را به 
مزارش می رسانند تا این آتش به سینه افتاده 
تسکین  مطهرش  ضریح  به  چسبیدن  با  را 
دهند. آنها به ندای عام حسین)ع( که »آزاده 
باشید« لبیک می گویند. اما در این میان ما چه 
به  ما هم دلخوش کردن  برای  آیا  کرده ایم؟ 

این لبیک عام کفایت می کند؟
برای  کرده  ایجاد  بستری  حسین)ع(  خون 
ماست  وظیفه  و  عالم  احرار  اتحاد  و  همدلی 
که سفیر این اتحاد باشیم و به دنیا نشان دهیم 
این  برابر  در  چقدر  را.  بی سابقه  همدلی  این 
خاص  معنای  هستیم؟  مسئولیت پذیر  وظیفه 
کسی  برای  ینصرنی«  ناصر  من  »هل  ندای 
است که نمی خواهد فقط گریه کن باشد. حتی 
به مسافر بودن هم بسنده نمی کند. می خواهد 

سفیر اربعین حسین)ع( باشد.
که  حال  کربال!  توفیق  خوش  مسافر  ای 
زینب)س(  پای  جای  پا  پیاده،  پای  روز  چند 
نباش. حیف است که  می گذاری، فقط رهرو 
به  فقط  عظیم  ظرفیت  این  با  روز  چند  این 
این  در  می دانی  هیچ  شود.  سپری  پیاده روی 
روز که زینب کبری با حال نزار، خود را به مزار 
حسینش رساند، بسیاری در غفلت و بی خبری 
زینب،  بودند؟  مشغول  خویش  روزمرگی  به 
سفیر کربال شد تا خواب زدگان را تکان دهد 
و دلهای غبار گرفته و پراکنده را بر گرد خون 

حسین جمع کند.
هیچ می دانی امروز هم بسیارند کسانی که این 
روز را در روزمرگی خود به خواب رفته اند و از 
محشری که اینجا به پاست بی خبرند؟ ما چقدر 
سهم داریم برای رساندن پیام این یکدلی به 

آنان که هنوز دو دل هستند؟
این روزها هرکس می تواند یک رسانه باشد، 
بیکار ننشینیم. مسافریم یا جامانده، هرجا که 
هستیم اربعین جلوه های زیادی از این یکدلی 
باز  چشم  است  کافی  است.  کرده  خلق  را 
کنیم و این عظمت را در حد توانمان روایت 
کنیم؛ باشد که در رساندن پیام اربعین سهمی 

برایمان بنویسند.

سرمقاله

قـــرار
آزادمردان جهان

بچه یتیم
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گیل بانومیثم اسماعیلیمصاحبه

اشتیاق و سبقت مردم 
از یکدیگر برای این سفر، 

گام هایی ست در اعتال 
و صدور اسالم از طریق 

جمهوری اسالمی به دنیا. 

جنگ جهانی اول در سال ۱9۱۴م آغاز گردید. در 
آن جنگ، ایران به طور رسمی اعالم بی طرفی 
کرد ولی با وجود این اعالم، نیروهای متخاصم 
انگلیس و روس از نقاط مختلف وارد کشور شدند. 
جدا از دالیل ژئوپلتیک و منابع حیاتی ایران که 
برای ادامه جنگ ضروری بود، یکی از دالیل این 
تعرض به ایران، شکل گیری احساسات همسو با 
آلمان از طریق یکی از مقامات دربار بود و بریتانیا 
نیروهای  ایران،  در  آلمانی  بیم وقوع کودتای  از 

خود را تا پشت دروازه های پایتخت پیش آورد. 
انقالب کبیر ۱9۱7 روسیه سبب شد تا روس ها 
ایران بروند و حضور عثماني ها هم کمرنگ  از 
شود، اما نیروهای بریتانیا به طور گسترده حضور 
نامشروع خود را حفظ کردند. آنها تمامي منابع و 
نظامیان  نیاز  برای گذران  را  تولیدات کشاورزی 
کردند.  احتکار  و  کرده  خریداری  جنگ  در  خود 
بین النهرین،  از  مواد غذایی  واردات  مانع  بعالوه 
قشون  شدند.  ایران  به  آمریکا  از  حتی  و  هند 
انگلیس در کنار عدم صدور مجوز خرید غلّه به 

ایران انبارهای غله باقی مانده که نمی توانستند 
خریداری کنند را آتش می زدند و بدین ترتیب یک 

قحطی مصنوعی شدید به مردم تحمیل شد.
به دنبال این فقر و ناتوانی و شیوع بیماری های 
در  موجود  اسناد  به  بنا  که  وبا  جمله  از  مرگبار 
انگلیسی ها در پخش و گسترش  برخی منابع، 
برنامه ریزی شده  و  به طور عمد  بیماری ها  این 
ایرانی  نقش داشتند شرایط هولناکی در جامعه 

ایجاد گردید.
فرانسیس وایت دبیر سفارت آمریکا می نویسد: 
»در سرتاسر جاده ها کودکان لخت دیده می شوند 
که فقط پوست و استخوان اند. قطر ساق هایشان 
مانند  صورتشان  و  نیست  اینچ  سه  از  بیش 
و  تکیده  ساله  هشتاد  پیرزنان  و  پیرمردان 
می شود  دیده  کمبود  جا  همه  است.  چروکیده 
در  بخورند..  یونجه  و  علف  ناگزیرند  مردم  و 
همدان چندین مورد دیده شد که گوشت انسان 
و  کودکان  درگیری  صحنه  دیدن  و  می خورند 
سگها بر سر جسد و یا بدست آوردن زباله هایی 
که به خیابان ها ریخته می شود عجیب نیست«

مقایسه جمعیت ایران بین سال های ۱9۱۴, ۱9۱9 
حاکی از آن است که حدود ده میلیون نفر به 
علت قحطی و بیماری جان خود را از دست دادند 
و پس از این قحطی، چهل سال طول کشید تا 

ایران به جمعیت ۱9۱۴ خود بازگردد.
یقین  به   ۱9۱9 ۱9۱7ـ  سال های  هولوکاست 
بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران و نسل کشی قرن 
هدف  با  انگلیسی ها  توسط  که  بود  بیستم 
فروپاشی جامعه ایرانی و حفظ سلطه و کنترل 

هرچه بیشتر بر کشور ایران صورت گرفت.

غرب وحشی

هولوکاست ایرانی

ــه  ــان 95 ب ــزی در آب ــک روز پایی ی
ــر  ــش بازیگ ــا ایران من ــر آقارض دفت
عرصــه دفــاع مقــدس مــی روم. 
یــک دفتــر کوچــک کــه تمــام دیوار 
آن پــر بــود از تصاویــر شــهدا و 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس، برخــالف 
ــر  ــردم دفت ــر می ک ــه فک ــورم ک تص
ــر  ــر از تصاوی ــد پ ــر بای ــک بازیگ ی
خــودش یــا فیلم هایــش باشــد. 
ــینمایی و  ــر س ــش از 60 اث او در بی
ــازی  ــدس ب ــاع مق ــی دف تلویزیون
ــای  ــوز یادگاری ه ــت. هن ــرده اس ک
ــود دارد.  دردنــاک جنــگ را بــا خ
ــده  ــتان آم ــروز از بیمارس ــا ام اتفاق
ــا لطــف مــا را پذیرفــت.  ــود امــا ب ب
ایــن  را در  اول مصاحبــه  بخــش 

می خوانیــد. شــماره 

ابتدا کمی از خودتان بگویید.
ــد  ــش متول ــا ایران من ــده رض ــالم. بن ــا س ب
۱3۴6 در جیرفــت کرمــان هســتم. دوران 
ــاندم  ــام رس ــه اتم ــت ب ــطه را در جیرف متوس
ــال  ــل ۴س ــدت تحصی ــان م ــول هم و در ط
ــگ  ــان جن ــداز پای ــودم. بع ــه ب ــم را جبه ونی
ــم کــه در کنکــور  ــه خدمــت ســربازی رفت ب
هنــر ســال ۱369 در دانشــگاه هنرهــای 
شــدم  قبــول  تهــران  دانشــگاه  زیبــای 
دانشــکده  از  را  بازیگــری  کارشناســی  و 
هنرهــای زیبــا دریافــت کــردم و کارشناســی 
ارشــد کارگردانــی و بازیگــری را از دانشــکده 
هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران اخــذ 
کــردم و بعــد هــم دکتــرای پژوهــش و هنــر 

ــردم. ــت ک را دریاف

چطور وارد جبهه شدید؟

ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــال ۱36۱ ب س
اعــزام شــدم. ۱۴ ســال داشــتم کــه بــا 
توجــه بــه هجومــی کــه دشــمن بــه ســمت 
مــرز مــا در سوســنگرد آورده بــود، احســاس 

ــا  ــت ام ــه الزم اس ــورم در جبه ــردم حض ک
چــون ســنم کــم بــود از طریــق بســیج 
نتوانســتم اعــزام شــوم؛ فرمانــده بســیج 
مخالفــت می کــرد. حتــی یکــی دوبــار کارت 
شناســایی وشناســنامه ام را دســتکاری کــردم 
و خــودم را متولــد ۱3۴۴ کــردم -هنــوز آن را 

ــت.  ــم نگرف ــد ه ــا آن ترفن دارم- ام
مجبــور شــدم فــرار کنــم و رفتــم لــب 
ــردد  ــه ت ــه برگ ــاز ب ــه نی ــی ک ــا جای ــرز، ت م
ــا  ــاه و ب ــدر کرمانش ــرارگاه ب ــم ق ــود. رفت ب
ــردد دوروزه  ــه ت ــا برگ ــش و تمن ــی خواه کل
گرفتــم و پیــش پســرخاله شــهیدم در گــردان 
حســین ابــن علــی تیــپ ثــاراهلل -کــه بعــدا 
لشــکر ۴۱ ثــاراهلل شــد بــه فرماندهــی حــاج 
ــردان  ــده گ ــم. فرمان ــلیمانی- رفت ــم س قاس
هــم شــهید هنــری شــوهر دخترخالــه ام بــود 
کــه در همــان عملیــات بــه شــهادت رســید. 
ــن  ــه م ــد ک ــول کردن ــردم وقب ــاری ک پافش
ــختیش  ــود و س ــار ب ــن ب ــن اولی ــم. ای باش
ــد دیگــر راحــت  ــه بع ــود. دفع هــم همــان ب
بــه منطقــه می رفتــم و مــدت ۴ســال و نیــم 

ــتم. ــور داش ــه حض در منطق

در کدام عملیات ها حاضر بودید؟ 
والفجــر ۱ و 3 در مهــران و شــلمچه، والفجــر 
ــلمچه و  ــم ش ــر 8 ه ــن، والفج ۴ در پنجوی

ــودم.  ــاد غــرب ب مرصــاد در اســالم آب

از خاطــرات زمــان جبهــه و جنــگ 
بگیــد.

همــه جــای جنــگ خاطــره اســت. امــا 
ــل از  ــت. قب ــم اس ــی مه ــم خیل ــش برای یکی
ــه  ــود ک ــنگر ب ــک س ــالی 5 ی ــات کرب عملی
خامــوش نمی شــد و دایــم بــا تیربــار بچه هــا 
را بــه شــهادت می رســاند. بعــد مدتــی دیــدم 
خامــوش شــد؛ چــون بچــه بــودم بــا تــرس و 
لــرز رفتــم ســراغش و بهــش نزدیــک شــدم. 
هــر لحظــه  احســاس می کــردم االن هســت 
کــه یــک گلولــه بــه پیشــانی و قلبــم بخــورد. 
وقتــی رســیدم دیــدم یــک افســر ارشــد 
اســت بعــد کــه اســیرش کــردم بچه هــا 
ــن  ــانند و م ــیب برس ــه او آس ــتند ب می خواس
مانــع شــدم. گفتــم شــاید اطالعاتــی داشــته 
باشــد. بعدهــا شــنیدیم کــه خیلــی از مســائل 
ــود  ــرده ب ــراف ک ــالی 5 را اعت ــات کرب عملی
و آگاهــی داده بــود  و بــرای مــن حــس 
قشــنگی داشــت کــه نگذاشــتم آســیب ببینــد.

ــن  ــاده روی اربعی ــه پی ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــد؟ رفتی

مــن بــه دلیــل کســالتی کــه دارم، نمی توانــم 
از تهــران دور شــوم و حتــی دو ســال اســت 
شهرســتان هــم نرفتم امــا از دور دنبــال کردم 
و می دانــم کــه مــردم بــا چــه اشــتیاقی بــرای 
ایــن ســفر از هــم ســبقت می گیرنــد و حتــی 
ــود.  ــاد می ش ــکل ایج ــا مش ــا در مرزه بعض
ــد  ــدات تروریســتها هــم نمی توان ــی تهدی حت
جلــوی حرکــت مــردم را بگیــرد. اینهــا 
گامهایی ســت در اعتــال و صــدور اســالم 
از طریــق جمهــوری اســالمی بــه دنیــا. ایــن 

قــدم اولیــه اســت.

ــن را  ــه اربعی ــوط ب ــر مرب ــی تصاوی وقت
ــد؟  ــی داری ــه حس ــد چ می بینی

ــان  ــا در زم ــه م ــال آرزوی هم ــر ح ــه ه ب
جنــگ ایــن بــود کــه بعــد از پیــروزی، کربــال 
را زیــارت کنیــم و پیــاده ایــن راه را بپیماییم و 
اتفاقــا پیــاده رفتــن حــال می دهــد تــا رفتــن 
بــا ماشــین و هواپیمــا. وقتــی تصاویــر را 
می بینــم، چــه در مســیر و چــه مقصــد، جــز 
ــت  ــی نوب ــم ک ــه آه می کش ــت ک ــن نیس ای

ــد؟ ــن می رس م

ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  بــرای 
رســانه ای  کارهــای  چــه  فرهنگــی 

داد؟ انجــام  می شــود 
ــردان و  ــه دولتم ــردد ب ــا برمی گ ــه اینه هم
ــن  ــه ای ــه ب ــا ک ــر م ــان هن مخصوصــا متولی
ــد و پیرامــون  ــد و جــدی بگیرن مهــم بپردازن
ــاخته  ــتندی س ــک مس ــد. ی ــه کنن آن هزین
ــه  ــز ک ــچیان عزی ــتاد فرش ــاره اس ــد درب ش
ضریــح امــام حســین را طراحــی کردنــد 
ــب آن را  ــردن و نص ــاخت و ب ــل س و مراح
نشــان داد. چقــدر ایــن فیلــم تاثیرگــذار 
ــه  ــد و ب ــول می کن ــان را متح ــت و انس اس
فکــر وادار می کنــد. ایــن معجــزه هنــر 

ــد از  ــه بع ــود ک ــن ب ــگ ای ــان جن ــا در زم ــه م آرزوی هم
پیــروزی، کربــال را زیــارت کنیــم و پیــاده ایــن راه را 
ــن  ــا رفت ــد ت ــال می ده ــن ح ــاده رفت ــا پی ــم و اتفاق بپیمایی
ــا ماشــین و هواپیمــا. وقتــی تصاویــر را می بینــم، چــه در  ب
ــم  ــه آه می کش ــت ک ــن نیس ــز ای ــد، ج ــه مقص ــیر و چ مس

ــد؟ ــن می رس ــت م ــی نوب ک

باید مانند حج که روحانی 
کاروان داریم آنجا هم 

روحانیون باشند تا مردم 
اشتباهی نکنند 
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نخست وزیر بود. روزی جهت دیدار و رساندن 
پیامی وارد همان خانه تاریخی)کلنگی( وی 
شدم، از مشاهده صحنه ای قلبم به درد آمد. 
یک  با  ساده  خیلی  او  بود،  گرم  کمی  هوا 
زیرپیراهن که چند جای آن سوراخ بود در 
گوشه حیاط خانه اش نشسته بود و داشت با 
دو، سه دانه خرما و یک لیوان شیر، صبحانه 

می خورد.
چه  این  گفتم:  احوالپرسی  و  سالم  از  بعد 
خود  به  چرا  دارید؟  شما  که  است  وضعی 
خود  به  را  زندگی  قدر  این  و  نمی رسید 
سخت گرفته اید؟ از شما توقع نداریم مانند 
اما  باشید  ستم شاهی  دوره  نخست وزیران 
الاقل یک زیرپیراهن درست و حسابی به 
نخست وزیر  شما  که  این  مثل  کنید.  تن 

هستید.
حالم  این  از  جانم!  گفت:  و  کشید  آهی 
نگران نباش، نگران آن روزم باش که میز و 
مسئولیت مرا بگیرد و من گذشته خویش را 
فراموش کنم، خدا نکند روزی بر من بیاید 

که یادم برود چه وظیفه سنگینی در قبال 
خدا و خلق دارم، از شما می خواهم در حق 

من دعا کنید.
روزی نخست وزیر را دیدم که مانند همان 
معلم ساده سال های پیشین کیسه برنج و 
نیاز روزانه خانه را با دوش خویش به منزل 
اختیار  بی  و  داشتم کالفه می شدم  می برد 
به سویش دویدم. پس از سالم گفتم: برای 
اهالی محل بد است که ببینیم شما با آن 
مسئولیت سنگین به این شکل در زحمت 
بیفتید. اجازه دهید کمکتان بکنیم. او با یک 
دنیا احساس مسئولیت در قبال پرسش من 
جواب  اول  خانواده،  در  خویش  تکلیف  و 
سالم را داد و بعد گفت: متشکرم. من باید 
کار خود را خودم انجام دهم. من با این کار 
اجر می برم. مرا از اجری که خدا وعده داده 

است محروم نکنید. 
رجایی شبیه مردم ساده راه می رفت، انگار 
هیچ مرزی بین او و مردم نبود، او مردم را 

می فهمید.

زیتون
)ترجمه خصائص الحسینیه(

این مجموعه،  ترجمه »خصائص الحســینیه« 
تالیف آیت اهلل شــیخ جعفر شوشــتری در باب 
ویژگی های  امام حســین )ع( از جمله در عوامل 
وجود، جایگاه های شهود از آغاز تا پایان آفرینش، 
هنگام والدت و شهادت، روز رستاخیز و پس از 

آن است.
اســتاد بزرگوار حجه االسالم و المسلمین آقای 
فاطمی نیا می فرمایند: جمال الســالکین، عالمه، 
مجتهد کبیر شیعه، آشیخ جعفر شوشتری )قدس سره(. 
می دانید که ما بزرگان زیادی داریم و داشــتیم،  
امــا می گویند هــر گلی یک بویی دارد. شــیخ 
جعفر شوشــتری، دو قبضه امام حسین )علیه السالم( 
بود. مرجع تقلید بود، ولی گفته بود تا عمر دارم، 
روضه خواندن برای ابا عبد اهلل )علیه الســالم( را ترک 
نخواهم کرد. حضرت دســت به سرش کشیده 
بود. نمی توانست به کسی بگوید. یک مختصری 
گفته بود و به همان اندازه ای که عقل ما می رسد. 
کتابی نوشته به نام »خصائص الحسینیه«، اصال 

مطالب آن کتاب در هیچ جا نیست!
مولف: آیت اهلل شیخ جعفر شوشتری

مترجم: دکتر خلیل اهلل فاضلی
ناشر: نشر هفت

معرفی کتاب

زائر الحسین خاکیان افالکی

پرستو

ــید  ــاز را بوس ــت آن فیلمس ــد دس ــت. بای اس
ــری  ــن فک ــه چنی ــرد ک ــی ک ــد قدردان و بای
ــن کار را انجــام داده  ــده و ای ــش آم ــه ذهن ب
ــون  ــا پیرام ــوالن م ــد مس ــرا نبای ــت. چ اس
ایــن مســائل هزینــه کننــد و وقــت بگذارنــد؟ 
مــا مســایل مهــم کــم نداریــم  و مســئوالن 
بایــد از هنرمنــدان بخواهنــد تــا اینهــا را 

ــد.  ــط کنن ــت وضب ثب

ــی  متاســفانه باوجــود ســوژه های معرفت
و فــراوان ایــن واقعــه بــزرگ تــا حــاال 
ــورد  ــی در م ــع و پرمخاطب ــتند جام مس

آن ســاخته نشــده.
ــا  ــد ب ــازها بای ــت .مستندس ــد اس ــی ب خیل
ــر و  ــن زی ــد و همــه ای یــک دســته راه بیفتن
بم هــا، تشــنگی و گرســنگی و تاول هــای 
پــا را ثبــت کننــد. مــن دیــدم بــا چــه 
ــد و همینطــور  ــه می رون ــای برهن عشــقی، پ
ــدا  ــا پی ــلمانان دنی ــا مس ــه ب ــی ک ارتباط های
ــم مســتند  ــه شــکل فیل ــد؛ اینهــا را ب می کنن
ــده  ــه دوم ش ــی کعب ــه نوع ــا ب ــازند. آنج بس
ــای دنیــا می آینــد. بــا  اســت. از همــه ج
ــل  ــم وص ــه ه ــد و ب ــی می کنن ــم تالق ه

می شــوند. 
ــوع  ــزار موض ــزاران ه ــود از ه ــا می ش واقع
ــد  ــون نبای ــرا تلویزی ــاخت. چ ــم س ــا فیل آنج
بیســت تاگــروه را موظــف کنــد کــه در 
ــا  ــد؟ اینه ــه کنن ــد و مســتند تهی مســیر برون
ــاده  ــه آن س ــاید ب ــه ش ــت ک ــی اس چیزهای
ــذار  ــزرگ و تاثیرگ ــدر ب ــا انق ــود آم ــگاه ش ن

ــم. ــم نمی کنی ــرش را ه ــه فک ــتند ک هس

مثــال آن بچــه چهــارـ پنــج ســاله کــه کفــش 
ــن  ــی ای ــه کس ــرای چ ــد، ب ــس می زن را واک
ــن بچــه ۴ ســاله از کجــا  ــد؟ ای کار را می کن
بــه کجــا رســیده و بــه چــه شــعوری رســیده؟ 
و  را می شــود کتــاب کــرد  اینهــا  همــه 

پیرامونــش بحــث کــرد.

چرا خود هنرمندان وارد گود نمی شوند؟
هنرمنــد مــا غــم نــان دارد. هنرمنــد ارزشــی 
ــودم را  ــن خ ــده. م ــبش مان ــان ش ــا در ن م
ــی  ــردا پول ــم ف ــر می کن ــه فک ــم ک می گوی
دارم کــه زندگــی شــخصیم را بگذرانــم؟ 
ــاز نباشــد، فکــر مــن اجــازه  وقتــی دســتم ب
نمی دهــد کار بکنــم. در همیــن بســیج مثــال 
ســردار نقــدی بگویــد ایران منــش ایــن 
ــن  ــن دوربی ــرو م ــردار ب ــم ب ــک تی ــول؛ ی پ
و وســایلش را هــم خــودم می بــرم. االن 
ــوب  ــدان خ ــی از هنرمن ــی خیل ــت مال وضعی
 2۴ االن  معــدودی  عــده  یــک  نیســت. 
ســاعته کار می کننــد کــه آنهــا هــم در ایــن 
وادی هــا نیســتند. آنهــا می گوینــد بــه جــای 
ــن  ــا، در همی ــروم آنج ــن 2۰ روز ب ــه م اینک
خانــه بیشــتر پــول درمــی آورم چــون عشــق 
آن را نــدارد. آن کســی هــم کــه عشــق ایــن 
ــدارد و  ــول ن ــت، پ ــوز اس کار را دارد و دلس
کســی از او حمایــت نمی کنــد. شــرایط بایــد 
ــروم  ــن ب ــال م ــه مث ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
ــی  ــم و سیســتم صوت ــال کن ســوژه ای را دنب
ــرم. خــب  ــل بب ــر عوام ــد نف ــری و چن تصوی

ــدارم. ــن ن ــول را م ــن پ ای
ــا یــک کار خــوب  همــه اینهــا نیــاز اســت ت

ــک  ــا ی ــرود ب ــی ب ــود یک ــد. می ش در بیای
ــن  ــرد. ای ــم بگی ــه ای فیل ــن غیرحرف دوربی
ــد  ــوث می کن ــت و کال ل ــط تحقیقاتی س فق

ــث را. ــن بح ای

وظیفــه زائــران را در بــاال بــردن جایگاه 
فرهنگــی ایــران چــه می دانیــد؟

 بــه نظــر مــن اول بگوییــد مســئوالن 
ــن  ــد؟ م ــه بکنن ــه چ ــن رابط ــد در ای بای
می دهــم.  مســئوالن  بــه  پیشــنهادی 
ــا  ــد ب ــه مرتبطن ــم ک ــی داری ــک ارگانهای ی
ــدا  ــی و ص ــاد، فاراب ــد ارش ــازی مانن فیلمس
ــوند و  ــع ش ــم جم ــا باه ــیما و... اینه و س
مســائل فنــی ایــن قضیــه را برعهــده 
ــه  ــی ک ــپاه و ارگانهای ــیج و س ــد. بس بگیرن
ــد و  ــت بیاین ــم اس ــان مه ــگ برایش فرهن
بــه لحــاظ مالــی و اجرایــی حمایــت کننــد. 
ــد و  ــکیل بدهن ــورایی را تش ــت ش در حقیق
ــن  ــه اربعی ــرای مناســبتهای مهــم از جمل ب
ــرای  ــه ای را ب ــد و بودج ــزی کنن برنامه ری

ــد. ــد بگذارن ــن مقاص ای
ــه  ــد ک ــردم بدانن ــوالتان. م ــاره س ــا درب  ام
ــران  ــده ای ــی رود، نماین ــا م ــس آنج هرک
ــت  ــن حرک ــذا کوچکتری ــت ل ــالمی اس اس
در دیــد تمــام مــردم دیگــری کــه هســتند، 
ثبــت و ضبــط می شــود. پــس از نظــر 
برخــورد بــا خارجی هــا و نظافــت و رعایــت 
ــند.  ــته باش ــت داش ــن دق ــردن ارکان دی ک
ــت و  ــه دوم اس ــم کعب ــه گفت ــور ک همانط
بایــد ماننــد حــج کــه روحانــی کاروان 
ــا  ــند ت ــون باش ــم روحانی ــا ه ــم آنج داری
مــردم اشــتباهی نکننــد کــه بــه مــا بدبیــن 
شــوند. مثــال نمــاز اول وقــت و تمــام ارکان 
دیــن رعایــت شــود و خســتگی نبایــد مــا را 

ــد. ــرا دور کن ــل ماج از اص

من دیدم با چه عشقی، پای برهنه می روند
و همینطور ارتباط هایی که با مسلمانان دنیا پیدا می کنند

مستندسازها باید با یک دسته راه بیفتند و همه این
زیر و بم ها، تشنگی و گرسنگی و تاول های پا را ثبت کنند.

آنجا به نوعی کعبه دوم شده است. از همه جای دنیا می آیند.
با هم تالقی می کنند و به هم وصل می شوند.

نخست وزیر بود
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آمریکا،
 شیطان اکبر

اربعین، الزم است 
برویم؟

ملت ما بلکه ملت های اسالمی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمن خدای بزرگ و قرآن کریم و اسالم عزیزند درندگانی هستند که 
از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در 
راس آنان آمریکا، این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع 

خود جنایاتی مرتکب می شود که قلم ها از نوشتن و زبان ها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسراییل بزرگ، آنان را به هر جنایتی می کشاند. )وصیت نامه(

بوده  مرسوم  گذشته  از  پیاده  پای  با  زیارت 
زمان  از  نیست.  خاصی  زمان  به  منحصر  و 
و  خودمان  زمان  تا  گرفته  آدم)ع(  حضرت 
پایانی  روزهای  در  به مشهدالرضا  رفتن  پیاده 
ماه صفر. در اسالم هم بر زیارت با پای پیاده 
امام  که  شده  نقل  است.  شده   سفارش  بسیار 
پای  با  مدینه  از  مرتبه  بیست وپنج  حسن)ع( 
پیاده به زیارت خانه خدا رفتند. درباره زیارت 
از  دارد  وجود  زیادی  روایات  حسین)ع(  امام 
جمله امام صادق)ع( می فرمایند: هرکه پیاده به 
زیارت قبر امام حسین)ع( رود، خداوند متعال 
به عدد هرگام برای او هزار حسنه می نویسد و 

هزار گناه را از او محو می کند.
در سالها و حکومتهای مختلف این رسم وجود 
داشته اما به مقتضای زمان و مشکالت دچار 
فراز و نشیب هایی شده است. از آنجا که زیارت 
اعمال  از  و  مؤمن  نشانه های  از  یکی  اربعین 
علما،  ویژه ی  توجه  مورد  شده،  بیان  مهم 
بزرگان و به مرور زمان، مور توجه مردم قرار 
پیاده ی  زائر  نخستین  تاریخ  در  است.  گرفته 
می دانند  انصاری   عبداهلل  بن  جابر  را  کربال 
رسیدن  شهادت  به  از  پس  روز  چهل  که 
قبر  و  را کربال می رساند  امام حسین)ع( خود 
هم  آن  از  بعد  می کند.  زیارت  را  آن حضرت 
شیعیان و در زمان حضور ائمه)ع( که مصادف 
با دوران حکومت های اموی و عباسی بوده و 
انجام  را  سنت  این  فراوان،  خطرات  وجود  با 

می دادند. 
که  آمده  تاریخی  روایات  از  برخی  در 
شیخ  زمان  در  پیاده  پای  با  کربال  زیارت 
رسم  قمری(   ۱28۱ سال  انصاری)متوفی 
بوده است. ایشان این کار را به عنوان نمادی 
برای شیعیان معرفی می کند که بعد از مدتی 
به دست فراموشی سپرده می شود. شیخ میرزا 
حسین نوري، مجدد این رویه را احیا می کند. 
ایشان برای اولین بار در روز عید قربان مسیر 
نجف تا کربال را به مدت سه روز طی کرد که 
در این سفر سی نفر از دوستان و اطرافیانش 
او را همراهی کردند. بعد از این سفر تصمیم 
کند.  تکرار  را  کار  این  سال  هر  که  می  گیرد 
پس از زمان شیخ انصاری این کار، کم ارزش 
معرفی  نیازمندان  و  فقرا  طبقه  به  متعلق  و 
در  را  مراسم  این  نوری،  میرزا حسین  اما  شد 
آقابزرگ  شیخ  مرحوم  داد.  رونق  مردم  میان 
استادش  تالش  شاهد  نزدیک  از  که  تهرانی 
بوده، می نویسد: »استاد ما چون وضع را بدین 
خداپسندانه)پیاده  شیوه  این  به  دید،  منوال 
روی( همت گماشت... در سال های بعد، رغبت 

مردم و صالحان به این موضوع بیشتر شد و 
در  که  به طوری  نمی شد  عار محسوب  دیگر 
راه  خیمه های  و  چادرها  تعداد  سال ها،  برخی 
به  به سی عدد می رسید و هر چادر  پیمایان، 
بیست تا سی نفر تعلق داشت و به این ترتیب، 
رونق  و  شد  مرسوم  دوباره  حسنه  سنت  این 
ایشان  پیاده ی  پای  با  زیارت  آخرین  گرفت.« 
به کربال در سال ۱3۱9 بود که بعد از این سفر 

به دلیل بیماری فوت می کنند.
تشرف به کربال با پای پیاده، تا زمان محدث 
نوری، بین طالب و فضالی حوزه نجف رسم 
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بود ولی با وارد شدن اولین نوع از اتومبیل ها 
و  شده  تعطیل  کاروانی  سفرهای  منطقه،  به 
بسیار  نیز  پیاده  پای  با  زیارت  آن،  دنبال  به 
کمرنگ و به فراموشی سپرده شد. بعد از مدتی 
به  شاهرودی  سیدمحمود  آیت اهلل العظمی 
عنوان یکی از اساتید و مدرسان با نفوذ معنوی 
و  تأکید  ایشان  می شود.  مطرح  نجف  حوزه 
پیاده رفتن به کربال داشتند  اصرار خاصی در 
که همین عامل باعث شد موضوع زیارت پیاده 
به کربال مورد توجه قرار بگیرد. گفته می شود 
ایشان 26۰ بار مسیر کربال را پیاده طی کردند. 

حتی در 9۰ سالگی نیز اینگونه زیارت را ترک 
و  اطرافیان  از  جمعی  سفر  این  در  نکردند. 
شاگردان، همراهشان بودند. بعضی از ایرانیان 

نیز گاهی، ایشان را همراهی می کردند.
کم کم مردم عراق به این مسئله توجه کرده 
و این  نوع سفرها رواج پیدا کرد. نقل شده که 
به  که  زیارت هایی  در  امینی  عالمه  مرحوم 
نجف  بین  مسیر  بارها  داشتند  معلی  کربالی 
تا کربال را با پای پیاده طی کرده اند. این سنت 
رایج  نجف  ساکن  روحانیون  بین  چنان  آن 
اربعین و عرفه،  از  ایامی غیر  شده بود که در 
گروه هایی بارها مسیر نجف تا کربال را با پای 
پیاده رفتند. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یکی 
مسیر  بارها  که  است  تشیع  جهان  مراجع  از 
نجف تا کربال را با پای پیاده پیموده و درباره ی 
مراقبه و بزرگداشت روز اربعین حسینی چنین 
کننده الزم  مراقبه  بر  می گوید: »به هر روی 
است که بیستم صفر)اربعین( را برای خود روز 
حزن و ماتم قرار داده، بکوشد که امام شهید را 
در مزار حضرتش)ع( زیارت کند، هرچند تنها 

یک  بار در تمام عمرش باشد.« 
عراق  در  زمان  مرور  به  کربال،  تا  پیاده  سفر 
گسترش بسیاری پیدا کرد و در مناسبت های 
شهرشان  مسیر  پیاده  پای  با  زائران  مختلف، 
کار  روی  با  می پیمودند.  را  معلی  کربالی  تا 
با  حکومت  صدام،  و  عراق  بعث  دولت  آمدن 
بسیاری  و  کرد  برخورد  شدت  به  مسئله  این 
این  اما  کرد  اعدام  و  اسیر  را  پیاده  زائرین  از 
کار باعث نشد مردم دست از این کار بردارند 
طی  را  مسیر  این  مخفیانه  که  طوری  به 
می کردند. بعد از سقوط صدام راه هموارتر شد 
همچنان  آمریکا  نظامیان  حضور  دلیل  به  اما 
با  اخیر  سالهای  در  داشت.  وجود  مشکالتی 
وجود تهدیدات تروریستی تکفیری ها و داعش 
افزایش  شاهد  امنیتی  شرایط  شدن  بدتر  و 
انگیزه و توجه مردم نسبت به پیاده روی اربعین 
و به چالش کشیده شدن تهدیدات تروریستی 
هستیم. آمار زائران در دو سال گذشته عالوه 
بر سیر صعودی تعداد آنها، نشان دهنده حضور 
ملیت ها و ادیان مختلف در این اجتماع بزرگ 
انسانی ست. طبق گزارش ها در سال 93 حدود 
2۰ میلیون و در سال 9۴، 27 میلیون زائر در 
ایام اربعین با پای پیاده خود را کربال رساندند. 
صدر  در  عراق  در  اربعین  گردهمایی  امروزه 
قرار  جهان  مسالمت آمیز  اجتماعات  بزرگترین 
باشد  دارد و اگر شرایط به همین نحو فراهم 
می توان انتظار داشت جمعیت زائران اربعین در 

طی سال های آینده بیشتر نیز شود.

http://www.afsaran.ir/link/1324933
http://ansarclip.ir/component/dima_video/video/7648_?Itemid=115
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یِن  َو آِخرُُهُم التَّاِسُع ِمن ُولِدی َو ُهَو اإلَِماُم الَقائُِم ِبالَحقِّ یحیی اللَُّه ِبِه األَرَض بَعَد َموتِها َو یظِهُر ِبِه ِدیَن الَحقِّ َعَل الدِّ
یِف بَیَن یَدی َرُسوِل اللَِّه اِبَر ِفی َغیَبِتِه َعَل األََذى َو التَّكِذیِب ِبَنِزلَِة املَُجاِهِد ِبالسَّ كُلِِّه َو لَو كَرَِه املرُشِكُوَن.. إِنَّ الصَّ

و آخرین امام، نهمین فرزند من است و او امام قائم به حّق است و خداوند زمین را به واسطه او پس از موت زنده کند و دین حّق را 
به دست او بر همه ادیان چیره نماید، گرچه مشرکان را ناخوش آید.. صبرکننده بر آزار و تکذیب در دوران غیبت او، مانند مجاهدی 

است که با شمشیر پیش روی رسول خدا)ص( مجاهده کرده است.                         کمال الدین، ص 58۴

تصمیمات،  از  نگرانی  و  اضطراب  گاهی 
برنامه های زندگی، احتمال گرفتاری در چنگال 
دشمن، درماندگی و ... که در برابر فکر انسان 
و  تاریک  آینده  خاطر  به  می کند،  خودنمایی 
و  زمان  نشناختن  و  بی خبری  از  ناشی  مبهم 
شرایط زمانی اعم از واقعیت های حال و گذشته 

است.
و  امروز  تاریخ  دانستن  به  زمان شناسی، 
مشخصات زمانی که در آن هستیم نیست. ما 
باید به زمان شناسی روی آوریم، زیرا؛ می دانیم 
که زمان در گذر خود، شرایط جدیدی را برای 
به  پدرها  که  شنیده اید  می زند.  رقم  انسان 
زمان  با  شما  زمان  می گویند  خود  فرزندهای 
ما فرق می کند؟ این معنایش تفاوت شرایط دو 
نسل در دو زمان متفاوت است و گرنه در تفاوت 
تاریخ تقویمی این دو زمان شکی نیست. پس 
زمان شرایط را تغییر می دهد. در طرف دیگر؛ 
آن مفاهیم ثابت هستند که در شرایط متفاوت، 
مصادیق گوناگونی را می پذیرند و پدید می آورند. 
به عنوان مثال تربیت دینی، یک مفهوم مقدس 
این  اما  است.  اجرا  و  پیگیری  برای  ارزش مند 
اتفاق می افتد و  تربیت دینی عمال چگونه  که 
را شکل  دینی  تربیت  رفتارهایی یک  نوع  چه 
می دهد، عالوه بر اصول و مبانی غیرقابل تغییر 
دینی، از متغیری به نام محیط تبعیت می کند. 
اطراف،  با  بی ارتباط  و  بسته  محیط  یک  مثال 
که  می طلبد  دینی  رفتار  عنوان  به  را  رفتاری 

در یک محیط باز و دارای تضادهای نفس گیر 
هرگز جواب گو نیست.

آن  مختلف  مصادیق  یافتن  برای  بنابراین 
پدید  گوناگون  شرایط  در  که  ثابت  مفاهیم 
درک  به  امروزی،  شرایط  در  عمل  و  می آید، 
تغییرات  و  زمان  فهم  و  حال  وضعیت  درست 

زمانی نیاز داریم.
ما باید به زمان شناسی روی آوریم، زیرا؛ با وجود 
همه اوصافی که در باال گفته شد، تالش برای 
شناخت زمان به معنای پذیرفتن شرایط جدید و 
تطبیق همه برنامه ها بر اساس اقتضائات زمان 
نیست. اتفاقاً نتیجه مهم درک و شناخت زمان، 
فراتر رفتن از زمانه و مصون ماندن از اسارت در 
زمان است. تنها با درک شرایط جدید است که 
اگر فساد و خرابی ای هم در آن دیدید می توانید 

به تغییر و اصالحش اقدام کنید.
تصمیم گیری  بستر  آوردن  پدید  برای  باید 
مطلوب برای آینده به زمان شناسی روی آوریم. 
و  تمدن ها  تاریخی  جایگاه  زمان شناسی،  با  ما 
جریانات فکری فلسفی را درمیابیم و با بررسی 
دنیای  حال،  تا  گذشته  از  زمانه  تغییرات  سیر 
امروز و خصوصًا تکلیف خود را با خود و دیگران 
پاسخی  زمان شناسی  منظر؛  این  از  می فهمیم. 
قرار  تاریخ  کجای  در  »ما  که  این  به  است 
داریم؟« و روشن است که جواب به این سوال 
تا چه حد در برنامه ریزی آینده به دست خودمان 

و نه در تقلید و بندگی دیگران موثر است.

دوهفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی میـعـاد . نشریه تولیدات کاربران شبکه اجتماعی افسران
سردبیـر: باران زعیمی

همکاران این شمـاره: سیدمتین امامی، میثم اسماعیلی، پرستو، معصومه رحیمی، زائرالحسین، سوده عابدی، عشقالگر، 
محمد مشکینی برم، بچه یتیم، گیل بانو، پرواز 77

طراح نشان: مسعود نجابتی / طراحی و صفحه آرایی: سید.م.حسینی 
 nashrie_afsaran@mihanmail.ir  :سامانه پیام کوتاه: 3۰۰۰6۱3293۰52۰  رایانامه

www.afsaran.ir/profile/nashrieafsaran :نشانی سایت 
ما را در مسیری که شروع کرده ایم تنها نگذارید. ایده های خود را در مورد مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

برای »میـعـاد« بنویسید. ما به توانایی های نسل جوان ایمان داریم.
منتظر نقدها و نظرات شما درباره مطالب نشریه هستیم. اگر عیوب ما را به ما هدیه دهید، دوست داشتنی ترین 
برادر ما خواهید بود. مسئولیت مطالب درج شده در نشریه به عهده نویسندگان آن است. استفاده از مطالب مندرج 

در نشریه تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. هیئت تحریریه از مطالب ارسـالی استقبال می کند.

معصومه رحیمیبرگی از بهشت
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ما در کجای 
تاریخ قرار داریم؟

مراسم  برگزاری  ستادهای  و  عراق  مرجعیت   •
تصاویر  برافراشتن  خواستار  ایران  در  اربعین 
اربعین  از مراسم  استفاده  و  شهدای مدافع حرم 
مدافع  حماسه ساز  مردان  معرفی  برای  حسینی 

حریم اباعبداهلل)ع( و اهل بیت)علیهم السالم( شدند.
حضرت  حرم  تا  امیرالمؤمنین)علیه السالم(  حرم  از   •
عباس)علیه السالم( دو شماره گذاری تیرهای برق وجود 
دارد. ۱ تا ۱82 به رنگ سبز و از ابتدای اتوبان 
شهر نجف به  کربال )طریق یا حسین(  تا شهر 
با رنگ  تیرها  این  بنی هاشم  کربال و حرم قمر 
قرمز، از شماره ۱ تا ۱۴52 شماره گذاری شده اند 
که در مجموع تعداد ۱63۴ تیرک باید طی شود تا 

به عمود عاشقی برسید. 
• شوق رسیدن به کربال باعث می شود که زوار 
ساعت  هشت  روزی  از  بیشتر  بگیرند  تصمیم 
پیاده روی کنند که کار درستی نیست، استراحت 

را فراموش نکنید. از مسیر اصلی نیز جدا نشوید.
• هنگام عکس گرفتن از زوار سایر کشورها از آنها 
اجازه بگیرید تا بعد از انتشار تصاویر برای آن ها 

مشکالت امنیتی پیش نیاید.
مرکز  یک  کیلومتر  سه  هر  متوسط  طور  به   •
گزارش گمشدگان وجود دارد. برای قرار گذاشتن 

با همسفران مناسب است.
• در حفظ نظافت مسیر پیاده روی بکوشید و با 
تمیز نگه داشتن مسیر، به خودتان و سایر زائران 

احترام بگذارید.
• با این که در موکب ها پریز برق وجود دارد اما به 
دلیل جمعیت باال و تعداد کم پریزها، بهتر است 
شارژر همراه و سه شاخه برق همراه داشته باشید.

• روزانه هشت ساعت باید راه بروید. می توانید یک 
ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار شده و تا اذان 
صبح یکساعت راه بروید. بعد از نماز، موکب ها 
در مسیر حرکت صبحانه پخش می کنند. بعد از 
صبحانه سه ساعت راه بروید، حدود ساعت 9 تا 
۱۰ در موکب ها یکساعت استراحت کنید. مجددا 
تا اذان ظهر به مدت دو ساعت پیاده روی کنید. به 
مدت یکساعت برای نماز و ناهار استراحت کنید. 
بعد از ناهار هم به مدت حدود سه ساعت حرکت 
کنید و سه یا دو ساعت مانده به اذان مغرب برای 

خواب و استراحت تا سحر جا بگیرید. 
با بهره گیری  پایانی روز  ابتدایی و  • در ساعات 
از لباس گرم، کاله، چفیه و... خود را از سرمای 

پاییز حفظ کنید و در ساعات میانی روز با لباس 
سبک تری مسیر را ادامه دهید.

پیاده روی  در  جمعیت  کثرت  به  توجه  با   •
ندارد  مناسبی  وضعیت  بهداشت  سطح  اربعین، 
نیست.  تمیز  چندان  بهداشتی  سرویس های  و 
لذا توصیه می شود در کوله ی همراهتان صابون 

داشته باشید.
چیزی،  هر  خوردن  از  قبل  دست ها  شستن   •
مصون  را  شما  مختلف  بیماری های  به  ابتال  از 
می کند، پس به این کار اهتمام بورزید. استفاده از 
ژل دست و دستمال مرطوب هم کمک می کند.

• از آب های موجود در ظرف های روباز و آلوده 
استفاده نکنید. از اسراف و زیاده روی در خوردنی ها 

و آشامیدنی ها پرهیز کنید.
وزش  و  عراق  خاص  هوای  و  آب  دلیل  به   •
بلند  زیادی  خاک  و  گرد  شدید،  و  زیاد  بادهای 
می شود. همراه داشتن ماسک برای سالم تر ماندن 

ریه هاتان کمک کننده است.
• در طول سفر سعه صدر داشته باشید و سختی، 
کمبود و رنج های سفر را با بردباری تحمل کنید.

• از ایجاد مزاحمت نسبت به دیگران و همچنین 
مانند  معنویت  منافی  حرکات  و  فعالیت ها  از 
و  بازار  در  گشتن  غیبت،  حاوی  دورهم نشینی 
خریدهای غیرضروری و مانند این ها پرهیز کنید.

مقدم  خود  بر  را  دیگران  و  باشید  ایثار  اهل   •
بدارید. کربال سرزمین فداکاری و ایثار است و زائر 
اربعین، این سفر را به فرصتی برای نشان دادن 
میزان سنخیت و الگوگیری از آن حضرت و یاران 
فداکارش تبدیل می کند و جلوه های ایثار، گذشت 
و مقدم داشتن دیگران را در موقعیتهایی همچون 
صف های توزیع غذا، سوار شدن در وسایل نقلیه، 
مکان های عبادت و زیارت و صف های جماعت و 

مانند اینها، به نمایش می گذارد.
• از میزبانان بویژه مردم شریف عراق، مسئولین 
اندرکاران کاروان ها و همه کسانی که  و دست 

بنحوی خدمت رسانی دارند، سپاسگزاری کنید.
خاطر  به  اسالمی  جمهوری  زائران  بی تردید   •
ایران اسالمی دارد، جایگاه  موقعیت خاصی که 
ویژه ای نزد سایر زائرین داشته و انتظارات ویژه ای 
ایرانی  از این رو هر زائر  ایشان متوقع است.  از 
می بایست با مراقبت از شأن و جایگاه خود و نوع 
تعامل با دیگران بویژه زائران غیرایرانی و مردم 
شریف عراق الگوی کاملی از خود به عنوان یک 

زائر راستین نمایش دهد.

ــیه هایی به  وتصـ
اربـعنی زوار 
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