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والسام علیکم 
مدیرمسئول فصلنامه جامع

حمد پیکری

قاَل أمیَرالُمْؤِمنین علّی بِن ابیطالب علیه اَفضُل َصلوات الُمصّلین:
َا ِغَنی َکاْلَعْقِل َو َا َفْقَر َکاْلَجْهِل َوَا مِیَراَث َکاْلَدِب َو َا َظهِیَر َکاْلُمَشاَوَرِة

امیر المومنین علی بن ابیطالب که بهترین درودهای درود فرستندگان بر او باد، فرمودند:
هیچ بی نیازی و ثروتی مانند عقل نیست و هیچ نیاز و کمبودی مانند جهل نیست و 

هیچ ارثیه ای مانند ادب نیست و هیچ پشتیبانی مانند مشورت نیست.
)حکمت۵۴، نهج الباغه(

خوانندگان محترم؛ در این سخن ُپر مغِز مولی الموّحدین امیر المومنین علی علیه السام، چهار 
عنصر کلیدی در منظومه حیات انسان و جامعه مطرح شده است، که اگر این عناصر مهم مورد 

توجه کافی قرار گیرند، زندگی بشر گلستان و تمدنهای بشری، بوستانی باطراوت می شود.
مشکات انسانها هم در زندگی فردی و هم در زندگی جمعی، از بی توجهی و سهل انگاری 

نسبت به همین چهار موضوع نشأت می گیرد:
1- عقانیت و محور بودن آن در همه امور.
2- اجتناب از آثار سوء جهل و ندانم کاری.

3- ضرورت رعایت ادب در هر امری و بها دادن به آداب کارها.
4- اتکاء به مشورت و شراکت در تجربه کار آزمودگان و سهیم شدن در ِخرد متخصصان.

دست اندرکاران خدوِم فصلنامه جامع، می کوشند در تنظیم محتوای این نشریه، به ترویج چهار 
عنصر فوق الذکر، امعان نظر داشته و خوانندگان محترم خود را به توجهی کار آمد نسبت به این 
عناصر، ترغیب و تشویق نمایند. امید است در شماره های بعدی بتوانیم از همکاری و مشارکت 

بیشتری از سوی مخاطبان گرانقدر، بهره مند گردیم.
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و  معصوم)ع(  چهارده  از  دوم  معصوم  علی)ع(  حضرت 
آغاز گر فصل امامت در مذهب ما است.

انسان  انسانیت  خود  المتقین  امام  و  الوصیین  سید 
است؛ بشری است که نمی توان خصال حمیده و ملکات 

فاضله اش را با خصال و ملکات بشری سنجید.
و  فجایع  تاریخ  است،  اسام  تاریخ  که  آنجا  تا  اسام  تاریخ 
مفاسد نیست، هرچه فضیلت و منقبت دارد، هرچه روشنائی 
و افتخار دارد، هرچه مشّقت و مرارت دارد، همه جا با نام علی 

شروع می شود و با نام علی)ع( خاتمه می یابد.
علی)ع( یعنی نخستین انسان مسلمان که نفس خود را به 
همه  و  داشت  تقدیم  محّمد)ص(  یعنی خدای  محّمد)ص(، 
جا فداکارانه از اسام دفاع کرد، علی)ع( نخستین مسلمانی 
است که واقعیت گذشت و ایثار را به مّلت مسلمان آموخت.

توحید  مرام  تا  برداشت  از میان  را  علی)ع(، علی پرست ها 
نباشد، علی)ع(  برقرار  بماند و بشر پرستی در جهان  پایدار 

دستور اسام درباره غالیان را اجرا نمودند.
ا َرَأْیُت َاْلَْمَر َأْمرً ُمْنَكرًَأْوَقْدُت نَارً َو َدَعْوُت َقْنَبرً َلمَّ

و سخنانی از خود در دفتر فصاحت و باغت در گیتی بیادگار 
گذارده که جا دارد برنامه ی زندگانی بشر باشد. و انسانیت را 

در این جهان به سرمنزل سعادت برساند.
الباغه مجموعه ی گفتار علی)ع( اکنون در کنار قرآن  نهج 
کریم قرار دارد. سزاوار است این کتاب را به منزله جلد دوم 
رهنمون  و  هادی  مجید  قرآن  همچون  و  بشناسند  قرآن 
الباغه  نهج  همین  تنها  و  بود  علی  اگر  دهند.  قرار  خویش 

کافی بود که وی را به جهانیان بشناساند.
علی)ع( همانست که محّمد)ص( درباره ی او فرمود: علی)ع( 
همه ی معرفت در ذات خدا است؛ دانا ترین مردم به خداوند، 
خداوند،  عهد  به  مردم  وفادارترین  خداوند،  علم  گنجینه ی 
محکم  ریسمان  خداوند،  راست  راه  خداوند،  درستین  زبان 
خداوند، نور خداوند، امین بر اسرار خداوند، امین رسول بر 
وحی او و تفسیر وحی خداوند است. علی)ع( با قرآن و قرآن 
با علی است. و حّق در زبان علی)ع( و در قلب و بین دو چشم 
او است؛ پرهیزگارترین مردم در دنیا و عادل ترین مردم در 
اداره ی مردم و وارث دانش پیامبران و خلیفه ی خداوند میان 
بندگان و جدا کننده ی بین حق و باطل و امام پس از رسول 

خدا و وّلی و رهبر مردم پس از پیامبر خدا است.
اِمیَن  َقوَّ ُكوُنوْا  بلکه عدالتخواه بود.  نبود  علی)ع( تنها عادل 
ِباْلِقْسِط یعنی اقامه و بپاداشتن عدالت، اْلَعْدُل َیَضُع اْلُُموَر 
َمَواِضَعَها َو اْلُجوُد ُیْخِرُجَها َعْن ِجَهِتَها پس عدل بهتر از 
جود است. علی)ع( سیاستش بر مبنای این اصل یعنی عدالت 
تاسیس شده بود، ممکن نبود کوچکترین انحراف و انعطافی 
از آن پیدا کند. همین امر هم برای او مشکات زیادی ایجاد 
کرد. سخن علی)ع( و عمل او می رساند که او به عدالت نه به 
صورت یک فضیلت فردی بلکه به صورت قاموس اجتماعی، 

سید الوصیین و امام الـمتقین
امیـرالـمومنیــن حضــرت علــی علیه السام 

در بیانات حضرت آیت اه هامی تبـریزی حفظه اه تعالی
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وظیفه اجتماعی اسام می نگریسته است. حتی فلسفه قبول 
خافت حضرت تنها بهم خوردن عدالت در زمان عثمان بوده. 
منقسم شدن مردم به دو طبقه ی "سیر سیر" و "گرسنه گرسنه!
فرمود: خداوند متعال از دانایان و روشن ضمیران عهد و پیمان 
گرفته که هر وقت اوضاعی پیش بیاید که گروهی آنقدر اموال و 
ثروتها و موهبتهای الهی را به خودشان اختصاص داده و آنقدر 
بخورند که از پرخوری بیمار شوند و عده ای آنقدر حقوقشان 
پایمال شود که نان جوئی هم نداشته باشند.... در چنین اوضاع 
و احوالی دانایان و روشن ضمیران ننشینند اگر هم چنین حالی 
ایشان احساس می کردند، کنار می رفتند و افسار خافت را در 

دست نمی گرفتند و مانند روز اول پهلو تهی می کردند.
اْلَِماُء  ِبِه  ُمِلَك  َو  الِنَساُء  ِبِه  ُتُزِوَج  َقْد  َوَجْدُتُه  َلْو  اَلِ  َو 
َلَرَدْدُتُه بعد فرمودند: َفِإَن ِفي اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْیِه 
اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْیِه َأْضَیُق عدل گنجایش زیادی دارد که همه 
را راضی کند، ظرفیت وسیعی دارد که رضایت عموم را جلب کند 
بر کسی که عدل و داد بر او تنگ گردد، جور و ستم تنگ تر است.
علی)ع( از عناون و منصب خود سـوء اسـتفاده نکرد. علی)ع( 
خافـت را عمـًا تکلیـف مـی دانسـت نـه حق. حتـی حاضر 
نیسـت اینقـدر از عنوان خود اسـتفاده کند کـه وقتی چیزی 
مـی خواهد بخرد، از کسـی مـی خرد که اورا نشناسـد، مبادا 

بـه احترام خافـت بـه او ارزانتر بدهد.
حتی عقیده او این بود که خافت نه حق، حتی از تکلیف هم 
بااتر بوده و خافت برای علی ریاضت بود. در روزهای گرم در 
کوفه بیرون دار ااماره و در سایه می نشست مبادا مراجعین در 
آن هوای گرم بیایند و به او دسترسی داشته باشند این عمل 

در واقع ریاضت بود و پر مشقت ترین تکلیف ها.
به قثم بن عباس فرماندارش در مکه می نویسد: َو ِاْجِلْس 
َاْلَجاِهَل َو َذاِكِر  ِلْلُمْسَتْفِتي َو َعِلِم  َفَأْفِت  َاْلَعْصَرْیِن  َلُهُم 
َا  َو  ِلَساُنَك  ِإَا  َسِفیٌر  الَناِس  ِإَلی  َلَك  َیُكْن  َا  َو  َاْلَعاِلَم 

َحاِجٌب ِإَا َوْجُهَك )بیست گفتار شهید مطهری، منبر اول(
بـرای همیـن اسـت کـه نویسـنده مسـیحی مذهـب )جورج 

العدالـة  صـوت  علـي  "المـام  کتـاب  در  جـورداق( 
النسـانیة" نـدا مـی دهـد کـه: خدایا چه مـی شـود در هر 
صـد سـال یـک علـی)ع( بـا آن عدالـت و بـا آن اوصـاف و بـا 
آن شمشـیر )ذوالفقـار( برای ایـن عالم می فرسـتادی؟!!! بعد 
َة َعْدِلِه می گویـد: ُقِتَل َعِلـیٌّ ِفی ِمْحـَراِب ِعَباَدِتِه ِلِشـدَّ

حضرت علی)ع( در وصایای خودش می فرماید:
1. پرهیزگار و پارسا باشید در همه حال

2. تقوی را پیشه خود سازید.
3. خدار را در پنهان و اشکار ناظر و مراقب خود بدانید.

4. در دین اسام بمیرید.
5. در رفع اختافات اجتماع به انتهای فعالیت دامن بر کمر 

بزنید و امور داخلی خود را منظم کنید.
6. در میان خود اختاف و تفرقه پدید نیاورید و با هم بسازید.
پیامبر)ص( فرمود: تمشیت امور مردم و ساختن آنها با 

همدیگر از کلیه نماز و روزه شان بهتر است.
و  نباشید  غافل  آنها  فقر  از  و  نکنید  فراموش  را  یتیمان   .7

شکمهایشان گرسنه و تنشان برهنه نماند.
8. همسایگان را مراعات کنید.

مـا  فرمـود،  قـدر  آن  دربـاره همسـایه  پیامبـر)ص( 
پنداشـتیم شـاید از میراث ما خداوند همچون خانواده 

سـهمی معلـوم مـی فرماید.
9. قرآن را فراموش نکنید، کتاب شما است مبادا دیگران به 

آن عمل کنند و از شما پیش بیافتند.
10. نماز را فراموش نکنید، نماز ستون دین شماست، محکم 

این قائمه را حفظ کنید.
بعد درباره حج و روزه و بعد از آن جهاد فی سبیل اه و زکوة، 
بعد اینکه ُذرِیه پیامبر)ص( را محترم بدارید و همچنین یاران 

خوب رسول خدا )ص(
درباره فقراء و مساکین و آنها را در معاش خود شریک سازید. 

همچنین امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید.
والسام علیکم و رحمةاه و برکاته
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معرفی مسجد

همکاری  با  تبریزی  هاشمی  اه  آیت  خارج  درس  شاگردان  از  فدایی  خانم 
چند تن از خانم های فعال در عرصه ی فرهنگی  بنام های خانم منیژه حداد، 
مهری دادجو و مریم میثمی چند سالی هست که زیر نظر مستقیم آیت اه 

هاشمی تبریزی در مسجد جامع شهرک غرب مشغول به فعالیت هستند.
گفتنی است که سابقه ی حضور خانم فدایی و همکارانش در این مسجد به سال 
1374 بر می گردد یعنی همان سال های ابتدایی ساخت ساختمان جدید مسجد.
این واحد در طول سال  فعالیت ها  به مجموعه  فدایی  با خانم  در مصاحبه 
اشاره شد و یک به یک بیان شد که اهّم آن فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:
1- برگزاری و اداره کاس های )قرآن، رونخوانی، روخوانی، تجوید، 

احکام و اخاق( در طول سال.
2- برگزاری کاس ها و سخنرانی های ویژه با اساتید مجّرب حوزه 
و دانشگاه و همچنین کاس احکام توسط خانم ها یعقوبی و اشراقی 

در ماه مبارک رمضان برای نمازگزاران.
3-  برگزاری مراسم ویژه وادت امام حسن علیه السام در نیمه ی 

ماه مبارک رمضان.
افطاری در طول سال توسط خادمین  و  4- همکاری در پخش غذا 
فرهنگی که حدود 30 تن از خواهران فعال در این بخش فعالیت دارند.

مدارس جهت  با  های ازم  هماهنگی  و  امکانات   کردن  فراهم   -5
برگزاری جشن تکلیف در مسجد.

قم،  مانند:  مجاور  مقدسه  اماکن  به  یکروزه  اردوهای  برگزاری   -6
امامزاده داوود علیه السام، حرم عبدالعظیم حسنی و ... و همچنین 

اردوهای چند روزه ی ویژه به مشهد مقدس.
بیماری  بستر  در  دلیل  هر  به  که  نمازگزارانی  از  عیادت  برنامه   -7

هستند و توانایی آمدن به مسجد را ندارند.
8- برنامه بدرقه و استقبال از مسافران حج و عتبات عالیات.

9- مشاوره دینی و معیشتی به نمازگزاران و ارجاع موارد مشکله به 
آیت ال هاشمی تبریزی و هیئت محترم امناء مسجد.

10- گره گشایی از نیازمندان بعد از تحقیق و آگاه شدن از وضعیت 
حقیقی آنها.

11- برگزاری مراسمات ویژه مسجد در مناسبت ها.
ازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن فعالیــت هــا تحــت حمایــت ویــژه حضــرت 
ــن  ــاء مســجد و همچنی ــرم امن ــت محت ــزی و هیئ ــت اه هاشــمی تبری آی
همــکاری بــی شــائبه مســئول فرهنگــی مســجد جنــاب حجــت االســام و 

المســلمین پیکــری انجــام مــی گیــرد.

مصاحبه با سرکار خام نسرین عبدحسین زاده )فدایی(
مسئول واحد فرهنگی خواهران

واحد فرهنگی خواهران
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ای در هوای وصل تو گسرده جاها باها
تو در دل ما بوده ای، در جست وجو ما سال ها

ای ساکنان کوی تو، مست از شراب بی خودی
وی عاشقان روی تو، فارغ ز قیل و قال ها

سرها ز تو پر غلغله، جان ها ز تو پر ولوله
تن ها ز تو در زلزله، دل ها ز تو در حال ها

تن میکند از جان طرب جا ندارد از جانان طرب
برمقتضای روحها جنبش کند مثاها

کردی جلی بی نقاب تابانر از صد آفتاب
ما را فکندی در حجاب از ابر استداها

آثار خود کردی عیان در گلشن حسن بتان
تا سوی حسن بی نشان جاها گشاید باها

دادی بتانرا آب و رنگ در سینه دل مانند سنگ
در شستشان دام با از زلف و خط و خاها

ای فیض بس کند زین انین در صنع صانع را ببین
تا آن زمین کز این زمین افتد برون اثقاها

فیض کاشانی
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قرآن شناسی

قیام شبانه
نگاهی امالی به سوره الـمزمل

علی جاوید امین

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم الَِّ الرَّ
مُِّل)1( )ای جامه بر خود پیچیده ( َیا َأیَُّها اْلُمزَّ

گویا رسول گرامی اسام در مقابل دعوتش مورد استهزا و اذیت قرار گرفته و 
بخاطر خدا اندوهناک شده برای دفع اندوه خود، جامه ای به خود پیچیده تا 
لحظه ای استراحت کند دراین هنگام به ایشان خطاب می شود که در مقابل 
اندوهای بزرگ و مصائب تلخ باید بوسیله نماز و صبر نه بوسیله پیچیدن جامه 
و خوابیدن، خود را مقاوم سازد )ُقِم اللَّْیَل ِإَا َقِلیًا)2(( شب را زنده بدار 
مگر اندکی از آن )ِنْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه َقِلیًا )3(( نیمی از شب یا اندکی از 
نیمه را کم نما.  )َأْو ِزْد َعَلْیِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتیًا )4(( یا اندکی بر نیمه 
بیفزای و قرآن را شمرده و شیوا بخوان )ترتیل آنست که قران آشکار خوانده 
شود نه تند تند و نه جداجدا تا دل آدمی خبردار شود( انسان میتواند روی 
معانی تامل و تدبرکند بدون اینکه اتصال آیات وکلمات از بین برود و بدیهی 
است این نحوه قرائت می تواند به سرعت به انسان رشد و نمو و تقوا ببخشد 
کرده  تفسیر  خواندن  نماز  بمعنی  را  قرآن  خواندن  مفسران  از  بعضی  البته 
َعَلْیَك  َسُنْلِقي  )ِإنَّا  است  قرآن  تاوت  نماز  مهم  بخشهای  از  یکی  زیرا  اند 
قول  از  القاء می کنیم منظور  تو قول سنگینی  بر  بزودی  َثِقیًا )5((  َقْوًا 
ثقیل قرآن است هم از نظر پیاده کردن کامل آن هم از جهت مصائبی که 
درطریق اباغ آن وجود دارد و اگر گفتیم که شب زنده داری کن با خواندن 
نماز و قرآن متوجه درگاه ماشو، برای این بود که بر کرامت قرب وآمادگی 
ازم برسی )ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْیِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًءا َوَأْقَوُم ِقیًا )6(( مسلمً شب 
زنده داری در ثبات قدم محکمتراست و از لحاظ گفتار با حضور قلب قویتر 
است، تاوت قرآن و خواندن نماز در دل شب بیش از هر عمل دیگری در 

صفای نفس موثر است و بهتر از هر چیز نفس آدمی را که بوسیله مشغولیت 
انکار  تائیرات  و خاصه  کند  می  حفظ  شده،  کدورت  دچار  روزانه  معیشت 
را در روز کار و  تو  َطِویًا )7((  َسْبًحا  َالنََّهاِر  َلَك ِفي  )ِإنَّ  ناپذیری دارد. 
کوشش بسیاری است و همه وقت تو را می گیرد و فراغت و فرصتی باقی نمی 
گذارد تا به درگاه خداوند روی آوری و از هر چیز منقطع گردی، لذا بایستی 
از شب استفاده کنی و در آن به نماز و قرآن پردازی، بعاوه وظایف سنگین 
تاش روزانه ایجاب می کند که با عبادت شبانه خود را تقویت کنی و خود 
را برای انجام فعالیتهای بزرگ روزانه آماده  سازی )َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل 
ِإَلْیِه َتْبِتیًا )8(( نام پروردگارت را یاد کن از همه گسسته با او پیوسته شو، 
 .1 میشود:  ذکر  آنست  مکمل  که  دستور  پنج  شبانه  قیام  به  دستور  از  بعد 
باحضور قلب پروردگارت را یاد کن 2. از هوای نفس وهر تعلقی ببر وخالصانه 
به عبادتش بر خیز )َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َا ِإَلَه ِإاَّ ُهَو َفاتَِّخْذُه َوِكیًا 
)9(( 3. وقتی او پروردگار و مدبر همه عالم است، پس تنها باید او راعبادت 
َهْجًرا َجِمیًا  َواْهُجْرُهْم  َیُقوُلوَن  َما  او توکل کن )َواْصِبْر َعَلی  به  کرد و 
بر آنچه میگویند صبرکن وبه نیکوئی دوری کن 4. در مسیر دعوت   ))10(
به حق اذیت، استهزا، تهمت به جنون، شاعری و اهانت وجود دارد پس بر 
آنچه که میگویند صبر کن، )َیْوَم َتْرُجُف اْلَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل 
َكِثیًبا مَِّهیًا )14(( روزی که زمین وکوهها بلرزد وکوهها چون ریگ روان 
ِفْرَعْوَن  ِإَلی  َأْرَسْلَنا  َكَما  َعَلْیُكْم  ِإَلْیُكْم َرُسوًا َشاِهًدا  َأْرَسْلَنا  )ِإنَّا  شود 
َرُسوًا )15(( بی گمان ما بسوی شما رسولی که گواه بر شماست فرستادیم 
همانگونه که رسولی برای فرعون فرستادیم، آیات قبل بطورکلی تمام مکذبین 
صاحب نعمت را تهدید کرد اما  اینجا مکذبین صاحب نعمت قوم پیامبر را 
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تکرار می  باشید داستان موسی و فرعون دارد  هشدار می دهد که مواظب 
ُسوَل َفَأَخْذنَاُه  شود و شما درآن موقعیت قرار گرفته اید )َفَعَصی ِفْرَعْوُن الرَّ
َأْخًذا َوِبیًا )16(( پس فرعون آن رسول نافرمانی کرد، پس ما او را مجازات 
کردیم و لشگر عظیم وقدرت و ثروت او نتوانست به اندازه یک خردل مانع 
عذاب الهی بشود پس حساب شما کفار عرب که مردمی ناتوان هستید روشن 
است. پس تعبیر " به رسول " به جهت این بود که بفهماند مخالفت فرعون 
با شخص موسی نبود بلکه به آن جهت بود که او فرستاده خداست )َفَكْیَف 
اگر کفر ورزید پس  اْلِوْلَداَن ِشیبً )17((  َیْجَعُل  َیْوًما  َكَفْرُتْم  ِإن  َتتَُّقوَن 
چگونه خود را از عذاب روزی که کودکان را پیر می گرداند حفظ می کنید. 
َماء ُمنَفِطٌر ِبِه  این حاکی ازشدت عذاب هولناک بودن آن روز است و )السَّ
َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًا )18((. از شدت آن روز آسمان شکافته شود  و عده او 
انجام یافتنی است. برای دومین بار به سختی آن روز اشاره می کند و تاکید 
می کند آنچه از تهدید کفار گفته شد همه مسجل و قطعی است )ِإنَّ َهِذِه 
َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء اتََّخَذ ِإَلی َربِِّه َسِبیًا )19(( قطعً این تذکری است  تا 
هر کس خواهد راهی بسوی پروردگارش پیش گیرد. آنچه درایات قبل آمده 
بخصوص نماز و عبادت شبانه جنبه تذکر دارد  و شما در انتخاب راه آزادید اما  
کسی که  هدایت را می خواهد و طالب سعادت ابدی است باید راهی بسوی 
پرورگارش بر گزنید و خدا هم راه و چاه را نشانش می دهد، یعنی فضیلت 
و افتخار به اینست که راه هدایت با انتخاب طی شود نه با اجبار و اکراه )ِإنَّ 
مَِّن  َوَطاِئَفٌة  َوُثُلَثُه  َوِنْصَفُه  اللَّْیِل  ُثُلَثِي  ِمن  َأْدَنی  َتُقوُم  َأنََّك  َیْعَلُم  َربََّك 
ُر اللَّْیَل َوالنََّهاَر َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْیُكْم  الَِّذیَن َمَعَك َوالَُّ ُیَقدِّ
َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضی َوآَخُروَن  اْلُقْرآِن  َر ِمَن  َما َتَیسَّ َفاْقَرُؤوا 

َیْضِرُبوَن ِفي اْلَْرِض َیْبَتُغوَن ِمن َفْضِل الَِّ َوآَخُروَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل 
الََّ  َوَأْقِرُضوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  َاَة  الصَّ َوَأِقیُموا  ِمْنُه  َر  َتَیسَّ َما  َفاْقَرُؤوا  الَِّ 
ُموا ِلَنُفِسُكم مِّْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعنَد الَِّ ُهَو َخْیًرا  َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدِّ

َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا الََّ ِإنَّ الََّ َغُفوٌر رَِّحیٌم )20((
بـی گمـان پـروردگارت مـی داند کـه تـو و گروهـی از همراهانـت نزدیک به 
دو سـوم شـب و گاه نصـف آن و گاه یـک سـوم آن را برخیـز و خداسـت کـه 
شـب و روز را انـدازه گیـری مـی کند که شـما هرگـز آن را  تـاب نمی آورید 
لـذا از شـما در گذشـت. حال هرچـه مقدور باشـد از قرآن بخوانیـد. می داند 
در میانتـان بیمارانـی خواهنـد بـود وعـده ای دیگـر درایـن سـرزمین سـفر 
مـی کننـد و روزی خـود را از فضـل الهـی مـی جوینـد و دیگـر کسـانی هم 
هسـتند در راه خـدا کار زار مـی کنند. لذا هرچه مقدور باشـد قـرآن بخوانید 
و نمـاز را بـر پـا داریـد و ذکات بپردازیـد و در راه خـدا قرض الحسـنه بدهید 
و هرآنچـه  از  کارهـای خیرکـه بـرای خـود پیش مـی فرسـتید آن را بهتر و 

بزرگتـر نـزد خـدا خواهید  یافـت وخداونـد آمرزنده مهربان اسـت.
در روایتـی از امـام رضـا )ع( اسـت کـه آن مقـدار قـرآن بخوانیـد کـه در آن  
خشـوع قلـب و نشـاط معنـوی باشـد. در واقع عبادت شـبانه به همـراه نماز، 
زکات، انفـاق، اسـتغفار یک برنامه کامل خود سـازی اسـت کـه درهر عصری 
اثـر انـکار ناپذیری دارد، و اسـام بدون آن گسـترش نمی یابـد. امام رضا )ع( 
مـی فرمایـد: بدانیـد آنچه از خیر انجـام می دهید چه واجب چه مسـتحب و 
بـرای زندگـی آخرتـی خود می فرسـتید، نـزد خداوند آن را خواهیـد دید اما 
آنچـه نـزد خداونـد  مـی یابیـد بهتـر از کارهای نیکی کـه می کردیـد و ازآن 

پـر اجرتر اسـت و ازخـدا آمـرزش بطلبید کـه خداوند غفور رحیم اسـت.
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نهج الباغه

مدیریت در هج الباغه
هنام هژبرخواه

مقدمه
مدیریت در جامعه دینی ناشی از پیوندی است که با امامت دارد. که هرگاه با 
الهام از مبانی معنوی اسام مدیریت انجام شود، به یاری حق تعالی ضعفها جبران 
امور زندگی خود چه در  شده و برمشكات پیروز می شویم. هر شخصی در 
سطوح باا و چه سطوح پایین به نحوی با مسأله »مدیرّیت« مواجه است، یعنی نه 
تنها دولتمردان، وزراء، فرماندهان، رؤسای دانشگاهها، مدیران ادارات، گردانندگان 
چرخهای صنایع و مؤّسسات خصوصی بلکه مردم کف جامعه. از طرفی اساس و 
پیکره یک تشکیات مدیریتی است که اگر بر پایه مبانی اسامی و درست انجام 
شود؛ باعث شکوفا شدن نبوغها و پرورش استعدادها و نزدیک شدن موفقیت و 

پرثمر شدن فعایت و کم شدن مشکات و رسیدن به پیروزی قطعی می شود. 
با عنایت به عنوان مطرح شده شاید این سواات به ذهن خطور کنند؛ موضوع 
مدیریت که امری مستحدثه و در غالب علوم جدید بوده است، چگونه بررسی آن 
را در منبعی چون نهج الباغه برگزیده اید؟ و از طرفی ابعاد مطرح شده از مدیریت 
در این منبع گرانبها چیست؟ و متد، روش و الگوی یک مدیر موفق از دید حضرت 
چگونه تبیین شده است؟ لذا بر آن شدیم که مدیریت را در نگاه اجمالی در دو 
گفتار با توجه به کام امیر بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السام در نهج 
الباغه مورد بررسی قرار دهیم تا متذکر شویم دور شدن از مبانی دینی و گم 
کردن نخ تسبیح موجب بروز رخدادهای بس اسفناک در پیکره جامعه می شود.

گفتار اول: تعریف و اهمیت مدیریت
1. در لغت:

صاحب معجم الوسیط در ذیل واژه »دور« چنین نوشته است؛ )المدیر( من 
یَتَوَلی تصریف َأمر من اْلُُمور كمدیر الّشرَكة و مدیر اْلمكتب َوَرئِیس المدیریة 
و )المدیریة( مْنطَقة َأو َهْیَئة علی َرأسَها مدیر)محدثة(. )معجم الوسیط ج1 
ص303( یعنی مدیر اسم فاعل به معنی گرداننده، مدیریت و اداره کننده یک 

دستگاه، اداره و شهر می باشد و مدیریت به معنی اداره کردن است.
2. در اصطاح:

پیرامون »مدیریت« تعاریف گوناگونی درباره آن ارائه شده است؛ مانند:
سازمان    اداره  و  هدایت  برای  مسولیت  قبول  از  است  عبارت  مدیریت، 

به منظور نیل به هدف مطلوب و انجام مقاصد. 
ــیج    ــر بس ــّن بهت ــت از ف ــارت اس ــا عب ــری آن ه ــان ها و رهب ــت انس مدیری

كــردن و بهتــر ســامان دادن و بهتــر ســازمان دادن و بهتــر كنتــرل كردن 
نیروهــای انســانی و بــه كار بــردن آن هــا. 

مدیریتی كه زمینه رشد انسان به سوی اّه )الی اّه المصیر( را فراهم نماید   

و مطابق كتاب و سّنت و سیره و روش پیامبر صلی اه علیه و آله و 
امامان معصوم و علوم و فنون و تجارب بشری، جهت رسیدن به اهداف 
یك نظام در ابعاد مختلف، همانند یك محور و مدار و قطب عمل كند، 

مدیریت اسامی می نامیم. )فقه مدیریت، ج 1ص 15و 16(
بطور خاصه مدیریت در یک نظام ارزشی عبارت است از: فرایند به کارگیری 
بسیج  و  سازماندهی  ریزی،  برنامه  در  انسانی  و  مادی  منابع  کارآمد  و  مؤثر 
منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی 

و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
3. اهمیت و ضرورت:

ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی تا آنجاست که حتی بسیاری از حیوانات 
که بصورت اجتماعی زندگی می کنند براساس فرمان غریزه، مدیری را برمی 
اولی  بطریق  کنند،  می  زندگی  اجتماعی  بصورت  که  انسانها  حال  گزینند. 
به  را  آنها  بتواند  که  هستند  سیستمی  و  ریزی  برنامه  سازماندهی،  نیازمند 
اهدافشان رهنمون سازد مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مدیران ایق از 
اهم مبانی فکری دینی محسوب می شود. انسان به همان اندازه که از نظام، 
و  شد  خواهد  روبرو  ناکامی  و  با شکست  گیرد  فاصله  مدیریت  و  تشکیات 

محکوم به فناست. )مدیریت فرماندهی، ص21-20(
در تفکر شیعی، ضرورت مدیریت را باید در امامت جستجو کرد؛ زیرا امامت 
از نظر شیعه، به عنوان یک اصل اعتقادی، چیزی جز مدیریت جامع و کامل 
امامت، ریاستی  الدنیا« یعنی  الدین و  امور  نیست: »اامامة ریاسة عامة فی 

عمومی در امور دین و دنیاست. )الحیاة حکیمی ج2 ص365(
امیـر مؤمنـان علیه السـام مـی فرمایند:»فبعث فیهم رسـله و واتر 
الیهم انبیائـه ... لیثیروا لهـم دفائن العقول« یعنـی خداوند پیامبران 
خـود را در میـان مـردم برانگیخـت تـا بـا مدیریت خویـش ذخایر 

پنهـان اسـتعدادها را اسـتخراج کنند. )نهج الباغـه، خ: 1(
گفتار دوم: ویژگی و اوصاف مدیر موفق

کتاب نهج الباغه از ویژگی های حاکمان و کارگزاران و استانداران، نحوه تعامل 
راعیان، مدیریت بحران ها و شناسایی  بر  با رعایا، چگونگی نظارت  حاکمان 
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با آنان، مدیریت توزیع ثروت های  دشمنان داخلی و خارجی و نحوه مقابله 
عمومی و ده ها عنوان دیگر مربوط به اداره جامعه به تفصیل بحث شده است.

امام علی علیه آاف التحیة و الثناء از یک افق اعا به زندگانی فردی انسان می نگرد. 
دنیا را ممر و عقبی را مقر می بیند و توصیه های ارزشمندی در جهت مدیریت 
زندگانی کوتاه دنیوی یا مدیریت زمان دارد که در هیچ کتاب دیگری پیدا نمی شود.
توصیه ایشان برای اداره بهینه جوامع کوچک و بزرگ و اوصاف یک 

مدیر موفق بدین قرار است؛
جمیع  و  است:»اوصیکما  فرموده  مورد  این  در  ایشان  انضباط:  و  نظم   -1
ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی اه و نظم امرکم.« یعنی شما و همه 
فرزندان و اهل خود را و همه کسانی که این نامه به دست آنان می رسد را 
به تقوای الهی و نظم و انضباط در امرتان سفارش می کنم. )همان، ن: 47(

2- اطاعت از مافوق: ایشان در نامه خود به مالک اشتر فرموده اند:»فانک 
فوقهم و والی اامر علیک فوقک و اه فوق من واک« یعنی تو در سلسله 
مراتب فوق ایشانی و کسی که تو را والی ساخته، فوق تو است و خداوند فوق 

کسی است که تو را والی ساخته است. )همان، ن: 53(
3- گفتگـو: ایشـان مـی فرمایند:»رب قـول انفذ مـن صول« یعنی چه بسـا 

سـخنی که از حمله ای کارسـازتر اسـت. )همـان، ح: 27(
4- تشویق و تنبیه: ایشان به مالک اشتر می فرمایند:»و ا یکونن المحسن و 
المسیء عندک بمنزله سواء فان فی ذلک تزهیدً اهل ااحسان فی ااحسان 
و تدریبً اهل الساءه« و باید نیکوکار و بدکار نزد تو برابر نباشند، زیرا آن باعث 

می شود که احسان از بین رفته و بدی فراگیر شود. )همان، ن: 53(
5- رعایت حال محرومان: حضرت علی )ع( می فرمایند:» در طبقه کم 
درآمد جامعه، خدا را در نظر بگیرید، آنان که راه چاره ندارند و از درویشان و 

نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند.« )همان، ن:۵۳(
6- شایســته ســااری: ایشــان بــه مالــک اشــتر فرمودنــد: »ثــم انظــر فــی 
امــور عمالــک فاســتعملهم اختبــارً و ا تولهــم محابــاًه و اثــره« یعنــی در امور 
کارگزارانــت بنگــر و آنــان را پــس از آزمــون و ســنجش بــه کار بگمــار، نــه بــه 

ســبب دوســتی و عاقه شــخصی. )همــان، ن: 53(
7- مردم داری: حضرت علی علیه السام می فرمایند:»با مردم، به هنگام 
دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری، گشاده رو باش و از خشم بپرهیز، 

که سبک مغزی، به تحریک شیطان است« )همان، ن: ۷۶(
8- ارتباط نزدیک با مردم: ایشان در این مورد به مالک اشتر توصیه می 
فرمایند:»ای مالک، خود را زیاد از رعیت پنهان مکن که پنهان شدن والیان از 
رعیت، نمونه ای است از تنگ خویی و کم اطاعی در کارها، چون پنهان شدن از 
رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز می دارد.«)همان،نامه۵۳(
9- عفو و گذشت و مدارا با عموم جامعه: ایشان می فرمایند:»ای مالک 
از گناهان مردم درگذر، چنانچه دوست داری خدا گناهانت را بر تو ببخشاید 
و عفو فرمایید، چه تو برتر آنی و آن که بر تو وایت دارد از تو برتر است و 

خدا از آن که تو را وایت دارد، بااتر…« )همان، ن:۵۳(
10- ساده زیستی و زهد: حضرت زهد و ساده زیستی را اینگونه تعریف می 
کنند:»ای مردم، زهد یعنی کوتاه کردن آرزو، و شکرگزاری برابر نعمت ها و 
پرهیز در برابر محّرمات. پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، 
تاش کنید که حرام بر صبر شما غلبه نکند و در برابر نعمت ها، شکر یادتان 
نرود. چه اینکه خداوند با دائل روشن و آشکار، عذرها را قطع، و با کتاب های 

آسمانی روشنگر، بهانه ها را از بین برده است.« )همان، خ:۸۱(
11- دارای سعه صدر باشد: ایشان می فرمایند: »آله الریاسه سعه الصدر« 
)همان، ح: 176( یعنی ابزار ریاست و سروری، سینه فراخی و سعه صدر است.
12- تک رو و مستبد نباشد: ایشان می فرمایند:»من استبد برایه هلک« 
)همان، ح: 161( یعنی هر کس استبداد رأی داشته باشد هاک خواهد شد. و نیز 
در فوائد مشورت فرمود: و من شاور الرجال شارکها فی عقولها« )همان، ح: 161( 

یعنی هر کس با مردمان به مشورت نشیند در عقول آنان مشارکت کرده است.
13- وقـوف کامل داشـتن و متخصص بودن در کار زیردسـتان: ایشـان 
مـی فرمایند:»کنـا اذا احمـر البـاس اتقینا برسـول اه صلی اه علیه و آله و سـلم 

فلـم یکـن احـد منـا اقـرب الـی العـدو منـه« )همـان، غرائب 
الـکام: 9( وقتـی جنگ سـخت می شـد و آتـش آن زبانه می 
کشـید مـا بـه رسـول خـدا پنـاه مـی بردیـم و هیـچ کـس به 
دشـمن نزدیـک تـر از او نبود. روشـن اسـت اگر ایـن فرمانده 
بـزرگ، خـود بـه آداب و فنـون نظامی وقـوف کامل نداشـت، 
فرماندهـان زیردسـت او نیـز به آن پیروزی های بزرگ دسـت 

نمـی یافتنـد و منهـزم می شـدند.
14- خـود را معصـوم نپندارد: حضرت علی علیه السـام که 

خـود دارای مقـام عصمـت کبری اسـت و پیامبراکرم راسـتی و درسـتی طریق 
او را بارهـا تأکیـد فرمـوده اسـت کـه علـی مـع الحـق و الحـق مـع علـی، مـی 
فرمایند:»فانـی لسـت فی نفسـی بفوق ان اخطـی« )همـان، خ: 216( یعنی من 
در نفـس خویـش، خـود را معصوم از خطا نمـی دانم. دیگر حال سـایر مردمان، 

از فقهـا و امـرا گرفتـه تا اسـتانداران و مدیـران روشـن خواهد بود.
15- اولویت بندی اشتغاات: در این باره حضرت امیرالمومنین علی )ع( 
به مالک اشتر این چنین می فرمایند: » بر سر هر یک از کارهایت مهتری 
را  نه بسیاری آن، وی  و  ناتوان سازد  را  او  بزرگی کار،  نه  بگمار که  آنان  از 
پریشان.« )همان، ن:۵۳( و در فرازی دیگر می فرمایند:»من اوما الی متفاوت 
خذلته الحیل« )همان، ح: 403( یعنی کسی که به کارهای گوناگون متوجه 

شود، چاره اندیشی هایش او را سودی نبخشد.
16- بـرای رسـیدن بـه اهـداف برنامـه ریـزی کنـد: ایشـان مـی 
فرمایند:»للمؤمن ثاث سـاعات فسـاعه یناجی فیها ربه و سـاعه یوم معاشـه 
و سـاعه یخلـی بین نفسـه و بیـن لذتها فیما یحل و یجمـل« )همان، ح: 39( 
یعنـی مؤمـن شـبانه روز خـود را به سـه بخش تقسـیم می کند. در بخشـی 
بـا خـدای خـود مناجـات می کنـد و در بخشـی به اصـاح معاش خـود می 

پـردازد و در بخشـی دیگـر از لـذات حـال و جمیـل بهـره مند می شـود.
فرمایند:»  این مورد می  السام در  علیه  الهی: حضرت علی  17- اطاعت 
مطیع مافوق بودن نباید منجر به معصیت خداوند گردد.« )همان، ح: ۱۶۵(

18- عدم ترس از برکناری: ایشان در این خصوص می فرمایند:» نباید بر 
آنچه از دست داده اید تاسف بخورید« )همان ، ن: ۴۷(

کام پایانی
از آنچه گفتیم چنین نتیجه می شود که مدیریت اسامی بر اساس معنویت 
و فرهنگ بنا نهاده شده است و هدف آن نیز آخرت گرایی است؛ البته این 
به معنای فراموش کردن دنیا نبوده، بلکه استفاده از امکانات دنیوی در جهت 
آخرت و تلّبس به ارزشهای الهی و قرآنی است. و یک مدیر زمانی می تواند 
در مسیر آخرت گرایی حرکت کند و در واقع مدیریت موفقی داشته باشد؛ که 
مجّهز به فرهنگ قرآنی بوده و مصّمم به پیاده کردن این فرهنگ در جامعه 
باشد. و جامعه ای که در آن مدیریت اسامی اجرا شود و یک مدیر اسامی در 
رأس امور قرار بگیرد، چنین جامعه ای در مسیر آخرت گرایی حرکت خواهد 
کرد و در این صورت است که افراد جامعه می توانند به سرمنزل مقصود که 

همان قرب الهی است دست یابند.
آنچه گفتیم از این مختصر کام امر بیان

بود از سرچشمه علم و عمل و بیان
که مدیر موفق از نگاه امیر بیان

از علم و عمل کار برآید ای جوان
اسام ندارد به خود عیبی ای سامع بیان

که هر عیبیست از مسلمانی ماست ای جوان

منابع
الهامي نیا، علي اصغر)1336(، فقه مدیریتی، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

مکارم شیرازی، ناصر)1370(، مدیریت و فرماندهی در اسام، هشتم، قم: هدف.
مجموعه مؤلفین )1426(، معجم الوسیط، تهران: موسسه الصادق علیه السام.

محمدرضا، محمد و علی الحکیمی )۱۳۷۰(، الحیاه، ششم، تهران: الثقافة ااسامیه.
نهج الباغه )۱۳۸۲(، ترجمه محمد دشتی، شانزدهم، قم: مشرقین.
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معرفی کتاب

بیانات مهم و مبسوط مقام معظم رهبری در دومین کنگره جهانی امام 
ـ مرداد 1365 ـ درباره عنصر جهاد و مبارزه سیاسی  رضاعلیه السام 
در زندگی ائمه علیهم السام و طرح عنوان کلیدِی "انسان 250 ساله" 
که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوسته ائمه به سوی مقصدی واحد 
است، ما را بر آن داشت تا با جمع آوری بیانات ایشان درباره زندگی 
ائمه معصومین که حول این محور متعالی ایراد شده اند، کاری ارائه 

دهیم. محصول جمع آوری بیانات معظم له، کتاِب پیش روست.
عنوان کتاب عینً برگرفته از کام منّور مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع 
این  علت  است.  علیهم السام  ائمه  مبارزاتی  ـ   به زندگی سیاسی  ایشان  نگاه 
نام گذاری بر روی زندگی ائمه، در مقدمه کتاب به تفصیل از بیانات ایشان 
با مطالعه این مقدمه پیش از مطالعه  آورده شده است؛ که توصیه می شود 
فصل های اصلی کتاب، درک کامل تری نسبت به معنا و مفهوم مترّقِی انسان 
250 ساله به دست آورده و از محتوای کتاب بیشتر بهره مند شوید؛ ِان  شاءاه.
این کتاب شامل هفده فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها، به صورت 
ترتیِب تاریخی زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم)ص( تا دوره امام جواد)ع(، 
امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( می باشد؛ که بیانات مقام معظم رهبری درباره 
این سه امام بزرگوار در یک فصل ارائه شده است. در اولین فصل مروری گذرا 
بر زندگی سیاسی پیامبر اسام شده؛ که توجه به وقایع این دوران به عنواِن 
برای شناخت حرکت  ماکی  و  میزان  و  ائمه  زندگی  کل  از  تمام نما  آینه ای 
جریان اصیل اسام طی 250 سال، در ابتدا ضروری می نماید. سه فصل از این 
کتاب، تبیین کننده شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه اسامی به ویژه پس از 
حادثه عاشورا تا دوره امامت امام صادق است. اطاع از این شرایط، به درک 
بهتر حرکت انسان 250 ساله در این برهه زمانی حساس کمک فراوانی می کند.
به طور کلی مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانی ها و متون دست نویس مقام 
معظم رهبری است، لذا متن کتاب در بخش هایی که به طور مستقیم از قلم 
معظم  له استفاده شده، نسبت به سایر بخش ها که بیانات شفاهی ایشان است، 

مستلزم تأمل بیشتری از سوی خواننده محترم است.

در خال متن، آیات و روایات متعددی مشاهده می شود که عبارات عربی آنها 
توسط مقام معظم رهبری آورده شده است؛ به نظر می رسد در پس تأکیدی 
که تعّمدً از سوی معظم له در بیان عبارات عربی مشاهده می شود، مقصودی 
فصیح  زبان  با  اُنس  بر  مخاطبان  بیشتِر  اهتمام  آن  و  است  نهفته  ارزشمند 
بهره مندی  به  زبان، منجر  این  با  بیشتر  بلیغ عربی است. آشنایی هر چه  و 

کامل تری از هدایت قرآن کریم و روایات معصومین خواهد شد.
از مسیر  انتقال مفهومی متعالی  به دنبال  "انسان 250 ساله"  محتوای کتاب 
و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه)ع( است و از این رو بیش از آنکه یک کتاب 
تاریخِی ِصرف باشد، یک فراتحلیِل تاریخی است؛ که به جای شرح و تفصیل 
وقایع زندگی ائمه، نگاهی کل گرا به زندگی هریک از معصومین با توجه به بستر 
تاریخی دوره مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال 
می کردند ارائه می دهد. لذا آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان محترم با تاریخ 

زندگی ائمه، تنفس در فضای انسان 250 ساله را دلنشین تر می کند.
بپرسید: آخر چگونه  از خود  "انسان 250 ساله" شاید  از مطالعه کتاب  پس 
ممکن است کسی که تا این حد در زندگی اش مشغول فعالیت های سیاسی بوده 
) از جمله مبارزات گسترده پیش از انقاب و عهده داری مهمترین مسؤولیت های 
کشور، پس از انقاب( بتواند با این ظرافت و دقت، در تاریخ زندگی ائمه تحقیق 
معمولی  انسان  یک  برای  امر  این  نسبی  تحقق  شاید  باشد؟  کرده  تفحص  و 
طی سالیان طوانی مطالعه و تحقیق در منابع گوناگون و فراغت از بسیاری 
فعالیت های بزرگ و کوچک ممکن باشد. اما پاسخ به این سؤال بدون در نظر 

گرفتن ظرایف امر پروردگار در استمرار وایت خود، ممکن نیست.
آنچه در سایه انتصاب الهی، نصیب نایب امام عصرعّجل اه فرجه شده و ایشان 
را میراث بر انبیاء و اولیاء در عصر غیبت کرده است، نه صرفً کوششی علمی 
بر منابع کثیر و متعدد بوده، بلکه مجاهدت خستگی ناپذیر در پیروِی عملی از 
سیره نیاکان خود در همه شئون زندگی بوده است. و ثمره تداوم این شجره 
طّیبه ) وایت الهی(نه استادی توانا و دانشمند در رشته تاریخ، بلکه ایشان را 
چشمه جوشان حکمتی قرار داده، که یک تراوش آن، "انسان 250 ساله" است.

انسان 250 ساله
حریریه نشریه
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راهکار مبارزه عملی با خل
شرح حدیث معصومین )ع( در کام رهبـر انقاب

فـی الکافـی و التهذیب عن الصـادق)ع( کان فی وصیه  النبـی )ص( لعلی)ع(: 
ااخـذ بسـنتی فی صاتـی و صومی و صدقتـی. أما الصاه فالخمسـون رکعه 
و أمـا الصیـام فثاثـه ایـام فی الشـهر، اول و وسـط و آخر. الخمیـس فی اوله 
و ااربعـاء فـی وسـطه و الخمیـس فـی آخـره و أمـا الصدقـه فجهـدک حتی 

تقـول قد أسـرفت و لم تسـرف. )الشـافی، ص 829(
در کتاب کافی و تهذیب از امام صادق)ع( نقل شده است که پیامبر در وصیت 
خود به امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »گرفتن طریقه من است در نماز و روزه و 
صدقه  ام: اما نماز پنجاه رکعت، اما روزه پس سه روز در ماه: پنجشنبه در اول 
و چهارشنبه در وسط و پنجشنبه در آخر آن، و اما صدقه بقدر طاقت خود تا 

آنکه گویی اسراف کردم و حال آنکه اسراف نکردی.«
ششمین وصیت از وصایای نبّی مکرم )ص( به امیرالمؤمنین )ع( این است که: 
طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید! احدی و خمسون، نمازهای نوافل 
و فرائض پنجاه و یک رکعت است در شبانه روز، به حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
توصیه می کنند که حتما نوافل بخوانی! نوافل، حفاظ های فرائضند، آنچه برای 
انسان در فریضه ازم است که همان حضور قلب و توجه به خدای متعال و 

تقّرب الی اه است، اگر کمبودی در آنها پیدا شد، نوافل آن را جبران می کنند. 
روزه هم در ماه سه روِز پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط است. 
صدقه را هم به هر اندازه می توانی، تا آنجایی که انسان به حسب میل و رغبتی 
که به اموال خود دارد، می گوید: زیادی دادم! در حالی که نه، زیادی نداده است. 
نمی فرماید: باید اسراف کنید! چون در صدقه، حتما زیاده روی، ممدوح و مطلوب 
اینطور  البسط.«  الی عنقک و اتبسطها کل  نیست: »ا تجعل یدک مغلوله 
نیست که انسان هر چه دارد، در راه خدا باید بدهد و خودش را، خانواده اش 
را، دچار احتیاج بکند. این، مراد نیست، بلکه مراد این است که بااخره بقدر 
ُوسع ات، بقدر ُجِهدت صدقه را بده، هرچه می توانی! یکی از مؤثرترین عاج های 
شّح قلبِی انسان، دادِن صدقه است. انسان به مال عاقه دارد، وقتی توانست بر 
این عاقه خود فائق بیاید، بخشی از این پول را در راه خدا بدهد، این مبارزۀ 
عملی است، با این حالت شّحی که فرمود: »و من یوق شّح نفسه فاولئک هم 
المفلحون.« ترکیبی از حالت حرص و بخل، شّح است، همۀ ما کم و بیش ابتا 
داریم! همینطور انسان دلش می خواهد بدست بیاورد، بدست بیاورد، بگیرد. این 

بیماری خطرناک را صدقه دادن، انفاق در راه خدا عاج می کند. 
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پنجاه نکته در خصوص کعبه و حج
حجت ااسام و امسلمین نعمت اه رادی

بنا و ساختمان کعبه
1. کعبه تقریباساختمانی به صورت مربع بنا شده که هر ضلع آن به سمت 
یکی از جهات چهارگانه: شمال، جنوب، مشرق و مغرب بوده و بدین جهت 
اینطور بنا شده که بادها هر قدر هم که شدید باشد، بارسیدن به آن شکسته 

شود و نتواند آن را خراب کند.
2. بنای کعبه توسط افرادی ساخته و یا تجدید بنا شد که عبارت اند از: 1- ابراهیم 
علیه السام 2- عمالقه آن را تجدید بنا کردند. 3- قوم جرهم 4- قصی بن کاب.
3. پنج سال قبل از بعثت نیز یکبار دیگر کعبه به وسیله سیل منهدم شد، و 
طوائف قریش عمل ساختمان آن رادر بین خود تقسیم کردند، وچون رسیدند 
به محلی که باید حجر ااسود را کار بگذارند، در بین خود نزاع کردند، که این 
شرافت نصیب کدامیک از طوائف باشد؟ در آخر همگی بر آن توافق کردند که 
محمد صلی اه علیه و آله بین خود حکم قراردهند. آن جناب دستور داد تا 
ردائی بیاورند و حجر ااسود را در آن نهاده وبه قبائل دستور داد تا اطراف آن 
را گرفته و بلند کنند، و حجر رادر محل نصب یعنی رکن شرقی باا بیاورند. 

آنگاه خودش سنگ را برداشت و در جایی که می بایست باشد، قرار داد.
4. این بنا همچنان بر جای بود تا زمانی که عبد اه زبیر در عهد یزید بن 
معاویه مسلط بر حجاز شد و یزید سرداری بنام حصین به سرکوبیش فرستاد، 
و در اثر جنگ و سنگهای بزرگی که لشکر یزید با منجنیق بطرف شهر مکه 
پرتاب می کردند، کعبه خراب شد و آتش هایی که باز با منجنیق به سوی 
شهر می ریختند، پرده کعبه و قسمتی از چوبهایش را بسوزانید، بعد از آنکه 
با مردن یزید جنگ تمام شد، عبد اه بن زبیر به فکر افتاد، کعبه را خراب 
نموده بنای آن را تجدید کند، دستور داد گچی ممتاز از یمن آوردند، و آن 

را با گچ بنا نمود و حجر اسماعیل را جزء خانه کرد، و در کعبه را که قبا در 
بلندی قرار داشت، تا روی زمین پائین آورد. 

5. سلطان سلیمان عثمانی در سال نهصد و شصت روی کار آمد، سقف کعبه 
را تغییرداد. و چون در سال هزار و صد و بیست و یک هجری احمدعثمانی 
متولی امر خافت گردید، مرمت هایی در کعبه انجام داد، و چون سیل عظیم 
آنرا  از دیوارهای سمت شمال و شرق و غرب  سال هزار و سی و نه بعضی 
خراب کرده بود، سلطان مرادچهارم، یکی از پادشاهان آل عثمان دستور داد 

آنرا ترمیم کردند. ) تفسیر البرهان ج 1 ص 301 ح 36(
6. کعبه بنایی مکعبی شکل است که از سنگ های سیاه و سخت است. این 
سنگ ها که از سال 1040 قمری تا به امروز بر جای مانده، از کوه های مکه به 

ویژه جبل الکعبه در محله ُشَبیکه گرفته شده است.
7. ســـنگ ها اندازه هـــای مختلـــف دارنـــد بـــه طـــوری کـــه بزرگتریـــن 
آنهـــا بـــا طـــول و عـــرض و ارتفـــاع 190، 50 و 28 ســـانتیمتر و کوچکتریـــن 

ـــت. ـــانتیمتر اس ـــرض 50 و 40 س ـــول و ع ـــا ط ـــا ب آنه
8. چهار زاویه کعبه به چهار »رکن« شهرت دارد، هرگاه واژه رکن بدون پسوند 
به کار رود مقصود از آن رکنی است که حجرااسود در آن است. مسیر طواف از 
رکن حجرااسود آغاز می شود سپس به رکن عراقی می رسد، پس از آن به رکن 

شامی و سپس به رکن یمانی و آنگاه باز به رکن حجرااسود می رسد.
ــا  ــار بن ــه ده ب ــاختمان کعب ــگاران س ــخ ن ــی تاری ــت برخ ــه روای ــا ب 9. بن
ــم  ــان ابراهی ــان شــیث، بنی ــان آدم، بنی ــان المائکــه، بنی شــده اســت: بنی
و پســرش اســماعیل، بنیــان العمالقــه، بنیــان جرهــم، بنیــان مضــر، بنیــان 
ــن یوســف الثقفــی. ــان حجــاج اب ــر، بنی ــن زبی ــان عبــداه اب قریــش، بنی
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مراسم حج
10. حج، عبادتی واجب و از فروع دین اسام است که بین تمامی فرق اسام 

در ماه ذی الحجه، در شهر مکه و اطراف آن انجام می شود. 
11. حـج اقسـامی دارد کـه رایج تریـن آن، حـج تمتـع و بـرای مسـلمانانی 
اسـت کـه در غیـر مکـه و اطـراف آن زندگـی می کننـد. سـفر حج، بـا وجود 

شـرایط، تنهـا یـک بـار بـر هـر مسـلمان واجب می شـود. 
12. حـج بـا ِاحرام بسـتن آغـاز می گـردد و بـا ایـن کار، برخـی اعمـال بـر 

حاجـی حـرام می شـود و انجـام دادن مناسـک حـج بـر او واجـب.
تعداد  گنجایش  زمانی،  و  مکانی  محدودیت های  جهت  به  تمتع  حج   .13
مسلمانان  اساس جمعیت  بر  دلیل  همین  به  دارد؛  را  حاجیان  از  محدودی 
هر کشور، به آنان سهمیه هایی داده شده است )سهمیه ایران: ۸۱ هزار نفر(. 
14. در گزارش هـا آمـده اسـت در سـال ۱۴۳۷ق )۱۳۹۴ش( بیش از هشـت 
میلیـون زائـر به زیـارت خانه خدا سـفر کرده انـد و درآمد مسـتقیم حکومت 

عربسـتان حـدود ۱۲ میلیارد دار بوده اسـت. 
15. بنابر روایات، برخی از پیامبران طواِف کعبه انجام داده اند. حتی مشرکان مکه نیز 
پیش از اسام به حج و طواف کعبه می پرداختند و سنت های خاص خود را داشتند 

که اسام برخی از آنها را تأیید نکرد، همچون طواف عریان و تغییر روزهای حج. 
16. حج را به سه قسم تقسیم کرده اند: حج َتمتُّع، حج ِقران و حج اِفراد. 

حج تمّتع: این حج وظیفه کسانی است که در فاصله شانزده یا دوازده فرسخی 
حدود ۸۸ یا ۶۶ کیلومتری مکه یا دورتر سکونت دارند.

ــات ۳.  ــوف در عرف ــرام ۲.وق ــزء دارد: ۱. اح ــیزده ج ــع س ــج تمت ــل ح اص
ــر  ــا تقصی ــق ی ــی ۶.حل ــره ۵.قربان ــی جم ــعرالحرام ۴. رم ــوف در مش وق
ــاء  ــواف نس ــروه. ۱۰.ط ــا و م ــن صف ــعی بی ــواف. ۹.س ــاز ط ــواف. ۸.نم ۷.ط

ــرات.  ــی جم ــا ۱۳. رم ــه در من ــاء. ۱۲.بیتوت ــواف نس ــاز ط ۱۱.نم
به مناسک و احکام فقهی حج پرداخته است.  آیات متعددی  17. قرآن در 
از جمله احکامی که در قرآن به آنها اشاره شده این موارد است: ،وقوف در 
و  قربانی کردن  به  احکام مربوط  آداب آن،  با  و عرفات همراه  الحرام  مشعر 

شکارکردن، وجوب طواف خانه خدا و...

منصب  ها در حج
18. پیـش از اسـام منصب هایـی بـرای اداره امـور کعبـه و حاجیـان وجـود 
داشـت .یکـی از مهم ترین مسـئولیت ها در حج »رفادت« بـود؛ قریش مقداری 
از امـوال خـود را بـه فـرد مسـئول می دادند تا بـرای حاجیان فقیر و مسـتحق 
خـوراک آمـاده کنـد. مسـئولیت ایـن امر به دسـت هاشـم بن عبدمنـاف جد 
پیامبـر بـود و در نهایت به ابوطالب واگذار شـد. این مسـئولیت پـس از مدتی، 

بـه جهـت تنگدسـتی ابوطالب بـه عباس عموی پیامبر سـپرده شـد. 
ــخصی  ــاس آن، ش ــر اس ــه ب ــود ک ــدانت« ب ــئولیت ها، »ِس ــر مس 19. از دیگ

ــد ــه می گردی ــددار کعب ــی و کلی متول
20. ســقایت و آب رســانی بــه حاجیــان نیــز از دیگــر مســئولیت ها بــود کــه 

عبــاس عمــوی پیامبــر عهــده دار آن بــود. 
21. پس از فتح مکه، پیامبر)ص( تنها دو مسئولیت سدانت و سقایت را باقی 
گذاشت و آنها را به همان افرادی که عهده دار آن بودند، برگرداند. همچنین 

پذیرایی از حاجیان فقیر نیز از بیت المال هزینه می شد
تـحـریـم حـج

22. تحریم حج در زمان صفویه و قاجار
مسیر حج ایرانیان در زمان حکومت صفویه از سرزمین های دولت عثمانی می گذشت، 
این عمل به ویژه هنگامی كه آتش نبرد میان دو دولت برافروخته بود، با موانع و 
مشكاتی روبه رو می شد. شاه عباس صفوی كه حج  گزاری ایرانیان را عامل سرازیر 

شدن پوِل بسیار به كشور دشمن می دید، سفر حج را مدتی ممنوع كرد.
23. در سال های پایانی دولت قاجار نیز به دلیل وقوع جنگ جهانی اول و 
درگیر شدن خاورمیانه در این نبردها، به ویژه گسترش دامنه نبرد به عراق، 

حج  گزاری ایرانیان و دیگر كشورهای منطقه به مدت پنج سال قطع شد. 
24. حکومت آل سعود و ممنوعیت حج

با حاكمیت خاندان سعود در حجاز و ویران کردن برخی از مكان های مقدس مكه و 
مدینه، دولت ایران در سال ۱۳۰۴ شمسی سفر ایرانیان به مكه و مدینه را ممنوع كرد.
25. در سال ۱۳۲۲شمسی زائری ایرانی به نام ابوطالب یزدی، به دلیل گرمی 
هوا درون مسجدالحرام دچار تهوع شد و مأموران حرم كه می پنداشتند وی قصد 
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آلوده کردن مسجد الحرام را داشته، او را بازداشت و پس از محاكمه، اعدام كردند. 
دولت ایران به اجرای این حكم اعتراض و حج ایرانیان را برای چند سال ممنوع كرد. 
26. در حج سال ۱۳۶۶ش هنگامی که حاجیان ایرانی در حال انجام مراسم 
برائت از مشرکین بودند، نظامیان سعودی به آنان حمله کردند و دست به 
کشتار زائران ایرانی زدند. این واقعه به واقعه حج خونین معروف است. پس از 

این کشتار،  سه سال ایرانیان به حج نرفتند. 
27. همچنیــن پــس از فاجعــه منــا در ســال ۱۳۹۴شمســی و کشــته شــدن 
چنــد صــد نفــر از زائــران ایرانــی، و بــه وجــود آمــدن مشــکات سیاســی، 

حــج واجــب بــرای یــک ســال متوقــف گردیــد. 
ممنوعیت برخی افعال در حج که بر اساس شرایط زمانی پدیدار گشته
28. عدم قرائت برخی زیارتنامه ها و دعاها با صدای بلند است، چرا که با انجام 

این اعمال، زمینه درگیری و برخوردهای اهانت آمیز به وجود می آید.
29. همچنین بلندکردن کفش حتی با کیسه مخصوص آن، در حرمین شریفین 
به خصوص هنگام عبور از مقابل ضریح پیامبر اکرم)ص( و حتی در طواف، ممنوع 
است.در فرهنگ عرب، بلند کردن کفش به طرف کسی توهین قلمداد می شود.

اعمال  خاصی  محدودیت های  نیز  بقیع  قبرستان  ویژه  به  مدینه  در   .30
می شود، به طوری که زائران باید از همراه داشتن و استفاده از دوربین های 
و  بقیع  قبرستان  و  شریفین  حرمین  در  فیلم برداری  و  عکاسی  مخصوص 

قبرستان ابوطالب و دیگر مساجد به دلیل ممنوعیت آن اجتناب کنند.
31. انداختن پول و عریضه و خوابیدن در حرمین شریفین نیز ممنوع است 

32. همچنیـن افـراد بایـد هنـگام حضـور در حرمیـن شـریفین، رو بـه قبله 
بنشـینند چـرا که نشسـتن پشـت به ضریـح پیامبر اکـرم)ص( و یا پشـت به 

کعبـه و یـا سـیگار کشـیدن در اماکـن مقدس ممنوع اسـت.
زائران حج

33. مسـئوان اداره حـج عربسـتان اعـام کردند، تـا امـروز)1397(, بیش از 
یـک میلیـون و هفتصـد و پنج هـزار  زائر خانه خدا به این کشـور وارد شـده 

اند که 30% از آمار سـال گذشـته بیشـتر اسـت.
ــا بیــش از ۲۲۰  ــزی ب ــه کشــور اندون 34. بیشــترین حــج گــزاران متعلــق ب
ــزار و  ــد ۱۷۰  ه ــزار ، هن ــا ۱۷۷ ه ــتان ب ــت.همچنین پاکس ــر اس ــزار نف ه
بنــگادش بــا ۱۲۷ هــزار نفــر در رتبــه هــای بعــدی هســتند.ایران بــا بیــش 

ــر دارد. ــر در رتبــه پنجــم ایــن فهرســت ق از ۸۶ هــزار زای
35. آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان درآمد سال گذشته عربستان از 
زائران را حدود 12 میلیارد دار اعام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد 
مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور 
بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دار نفت فروخته است.

برائت از مشرکین
و  مشرکین  از  اجتناب  و  بیزاری  مفهوم  به  است  قرآنی  تعبیری  برائت   .36
دشمنان مسلمانان و قطع پیوند با آنها. در قرآن بر ضرورت گسستن پیوند از 
مشرکان و توصیه جّدی به مقابله با آنان در آیات مختلف تصریح شده انعام: 19 
و 78 ؛ توبه: 3 و 114 ؛ هود: 35 و 54 ؛ یونس: 41 ؛ شعراء : 276 ؛ زخرف : 26
37. نخســتین اعــام برائــت توســط پیامبــر نســبت بــه مشــرکان، در ایــام 
حــج انجــام گرفــت و از آنجایــی کــه ســنت و ســیره نبــوی جاویــد اســت؛ 

لــذا ایــن ســنت نبــوی در ایــام حــج بــه اجــرا در مــی آیــد
38. از نظر امام خمینی قدس سره فریاد برائت از مشرکان، مخصوص به زمانی 
خاص نیست و در هر سال باید تکرار شود. امام اعام برائت را خاطره مهم ترین 

و بزرگترین حرکت سیاسی پیامبر می دانند که »کهنه شدنی« نیست و حتی 
آن را منحصر به ایام حج و مراسم حج نمی دانند. )صحیفه نور، ج 20، ص 111(

نکات و احکام متفرقه
39. نایب گرفتن در حج )فرستادن شخصی برای انجام دادن اعمال حج از 

طرف شخصی دیگر( در سه مورد واجب است:
مورد اول:عدم توانایی بدنی 

مورد دوم:کوتاهی در انجام فریضه حج و عارض شدن بیماری یا پیری 
مورد سوم: کوتاهی در انجام حج و فوت کردن شخص

40. اعمال عمره تمتع همه عبادت است بنابراین در اول هر عملی باید قربة 
الی اه و محض اطاعت امر خدا بجا آورد که اگر خدای نخواسته ریا و خود 

نمائی در عبادت داخل شود فاسد و باطل می گردد.
41. خــارج شــدن از شــهر مکــه و منــي، مثــًا رفتــن بــه جــّده، مدینــه یــا 
ــد  ــه نحــوي باشــد کــه بتوان ــد خــروج ب ــي بای ــف بي اشــکال اســت ول طائ

ــد. ــام ده ــودش انج ــت خ ــده را در وق ــک باقي مان مناس
42. خشک کردن صورت با حوله برای مرد و زن در حال احرام ،این كار براي 
مرد مانعي ندارد و براي زنان، در صورتي كه پوشاندن صورت بر آن اطاق 

نشود اشكال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست 
آن  و  بر مرد؛  و هم  است  بر زن حرام  احرام هم  کارهایی که در حال   .43

هیجده مورد است: )رجوع شود به رساله مراجع معظم تقلید(
44. اقامه ي نماز جماعت پشت سر پیش نماز سني مذهب در مّكه ي مكّرمه و 

مدینه منّوره ُمجزي است، إن شاء اه
45. سجده بر سنگ مرمر و دیگر سنگ هایی که در ساخت یا زینت بنا در 

مکه مکرمه و مدینه منوره به کار می رود،  صحیح است
46. در رمی جمرات باید سنگ ریزه ها از حرم باشد )حرم محدوده معینی 
است از شهر مکه و اطراف آن( البته نباید از مسجد الحرام یا مسجد خیف 
بلکه باحتیاط از سایر مساجد باشد و مستحب است از مشعر بردارد و باید 
بکر باشد یعنی کسی دیگری آنها را ولی در سالهای گذشته نینداخته باشد.

47. واجب است سنگ ریزه ها را با قصد قربت بزند نه اینکه روی جمره بگذارد 
و واجب است هفت عدد بطور یقین بخود جمره برسد و اگر شک کند که هفت 

عدد خورد یا نه باید آن قدر بیندازد تا یقین کند که هفت عدد خورد.
48. محل سر تراشیدن یا تقصیر منی است و در غیر آنجا اختیارا جایز نیست ولی 
واجب نیست حتما در روز عید باشد بلکه تاخیر تا آخر روز سیزدهم جایز است.

49. طواف نساء اختصاص به مرد ندارد بر زن و بچه هم واجب است که اگر بجا 
نیاورند اگر مرد باشد زن بر او حال نیست و اگر زن باشد مرد بر او حال نیست.
50. اولیـن شـخصی کـه اعمـال حج انجـام داد حضرت آدم علیه السـام بود 

کـه بوسـیله جبرئیل این اعمـال به او آموزش داده میشـد.

16
PDF Compressor Free Version 



معنای عید
شاید اولین معنایي كه از عید به ذهن برسد، تغییراتي است كه انسان از ظاهر 
خود و یا در طبیعت مي بیند . این آرایش ظاهري همچون پوشیدن لباس نو 

و آمدن بهار طبیعت به یك معنا عید نامیده شده است.
که  معرفت  و  علم  به سوي  انسانها  و حركت  تغییر  است؛  تغییر  زمان  عید، 
معناي  انسان  وقتیکه   خصوص  به  است  توأم  نشاط  و  شادماني  با  همواره 
جدیدي كشف میكند ، سرور زائد الوصفي تمام وجود آدمي را در بر میگیرد 

که آن لحظه ي تازه عید نامیده میشود. 
در روایت معروفي از امیرالمؤمنین علي )علیه السام( آمده است: »هر روزي 
كه انسان در آن به زشتي و گناه آلوده نگردد آن روز عید است« زیرا كه گناه 
این  و  انسان ها است  بیروني  و  آرامش دروني  برهم خوردن  مهمترین عامل 

همان چیزي است كه با عید یعني آرامش و شادماني منافات دارد.
وجه تسمیه عید قربان

عید قربان، »عید اضحی« نیز نامیده می شود. اضحی جمع ماده ضحی به معنی 
ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب است و هنگامی كه خورشید باا می آید )قبل از 
ظهر(، آن موقع را »ضحی« می گویند، در قرآن كریم نیز آمده است: »والشمس 
و ضحیها« )قسم به خورشید و چاشتگاه آن(. حجاج نیز موقع باا آمدن آفتاب 
قربانی می كنند فلذا قربانی را اضحیه یا ضحیه گویند. به همین دلیل روز دهم ذی 
الحجه را كه قبل از ظهر آن، عمل قربانی انجام می شود »عید اضحی« می گویند.
در روایت های مكرری نقل شده كه در روز عید اضحی قربانی كنید تا گرسنگان 
وبیچارگان از خوردن گوشت سیر شوند؛ آنان كه توان تهیه گوشت برای خانواده 
خویش را ندارند، در این روز فرخنده كه برای همگان عید است و بسیار خجسته 
و مبارك است، خوشحال گردند و از خوردن گوشت حال، سیر شوند. )من ا 
یحضره الفقیه - ترجمه، ج 2، ص: 214  - تحریرالوسیلة  ترجمه؛ ج 2، ص: 259(

ماهیت عید قربان
که  هرچیزی  و  صدقه،تصدق  معنی  به  لغت  های  فرهنگ  در  )قربان(  واژه 
وسیله تقرب به خداوند محسوب گردد معنی شده و شخص قربانی کننده، با 
این عمل، به محبوب و معشوق خویشتن عرض ارادت نموده و نهایت عشق و 

اشتیاق درونی خود را با اهدای قربانی نسبت به او اظهار می نماید.
عیـد قربـان ریشـه در دوران ماقبل تاریخ بشـر دارد. انسـان هـای اولیه كه از 
فهـم طبیعـت عاجـز بودند، بـراي بـه دسـت آوردن ترحم خدایان دسـت به 
قربانـي كـردن حیوانـات و انسـان هـا مـي زدنـد. این رسـم نزد همـه ملل و 
ادیـان بـه اسـامي مختلـف موجود بوده اسـت. این سـنت طواني بشـري به 

صـورت اصـاح شـده و صحیح در اسـام نیز پذیرفته شـده اسـت.
ابراهیمی  تنها یک سنت  قربانی کردن،  کریم،  قرآن  آسمانی  تعالیم  مطابق 

نیست  بلکه سابقه ذبح قربانی به آدم ابوالبشر )ع( بر می گردد.
ــه  ــن واقع ــرآن، ای ــاب آســمانی ق ــده در کت ــه 27 ســوره مبارکــه مائ در آی

تاریخــی چنیــن توصیــف شــده اســت:
»ِإْذ َقَرَبا ُقْربَانًا َفُتُقِبَل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُیَتَقَبْل ِمَن اْلَخِر« 

)یعنی  یکی  از  کردند  تقدیم  قربانی  آدم،  قابیل،پسران  و  هابیل  که  وقتی 
هابیل( پذیرفته شد و از دیگری )قابیل( پذیرفته نشد.

معنای عید از نگاه عرفا به معنی جان باختن و قرباني كردن جان خویش در 
پاي معشوق است. و نماد ظاهري آن،  ایام حج و عید قربان است؛ كه انسان، 
حیواني را به عنوان تحفه و هدیه به طرف جایگاه معیني مي برد تا براي كامل 

شدن عبادت قرباني كند. مولوي در این معنا گفته است:

خویـش فربه می نماییم از پي قربـان عیــد
كان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا مي كشد

عید قربان كه پس از وقوف در عرفات )مرحله شناخت( و مشعر )محل آگاهي و 
شعور( و منا )سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق( فرا می رسد، عید رهایی از تعلقات 
است. رهایی از هر آنچه غیرخدایی است. در این روز حج گزار، اسماعیل وجودش 
را، یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا كرده قربانی می كند تا سبكبال شود.
آنچه ما را، در راه ایمان ضعیف مي كند، آنچه ما را به خود بسته است و نگه 
پیام حق شنیده وحقیقت  تا  گذارد  نمي  اش  دلبستگي  آنچه  است،  داشته 
دیده شود، آنچه ما را به فرار از بیداری مي خواند، آنچه ما را به توجیه و تاویل 
هاي مصلحت جویانه مي كشاند، اسماعیل درونمان است که  عشق به او، كور 
و كرمان کرده است، اكنون همه ما می توانیم در منای وجودمان قرار بگیریم! 
ازمه اش شناخت اسماعیل درونمان است اي. حال اسماعیل تو كیست یا 
چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیتت؟ شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ اماكت؟ و ...
در زندگي تنها یك چیز هست كه براي به دست آوردنش، از بلندي فرود مي 

آییم و براي از دست ندادنش، همه دستاوردهاي 
آن   و  دهیم،  مي  دست  از  را  وارمان  ابراهیم 

یك  است  ممكن  ما  اسماعیل  ماست،  اسماعیل 
شخص باشد، یا یك شيء، یا یك حالت، یك وضع، و حتي، 

یك " نقطه ضعف"!
اسماعیل  تا  است  ما ازم  بر  از هرچیز  قبل  پس 
قربانگاه  در  آنرا  بتوانیم  تا  رابشناسیم  درونمان 
قربانی نماییم. به امید روز رهایی از نفس خویش.

 حجت ااسام و امسلمین مهدی کرمی

عید قربان، عید بندگی
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معرفی بزرگان

چرا فقط عامه امینی؟
 مهندس حمدعلی پروازدوانی

چندی پیش برای پژوهشی پیرامون علمایی که به طور تخصصی در رابطه با 
غدیر کار کرده بودند یک جستجوی گذری بر چند کتاب و اینترنت داشتم که 
به جز عامه امینی شخص دیگری را پیدا نکردم و با چند تماس با دوستان طلبه 
دریافتم تقریبا جز عامه امینی کسی به طور تخصصی در رابطه با غدیرتحقیق 
نکرده و موجب شد تا در مورد این عالم بزرگ بیشتر تحقیق کنم و نتایج بسیار 
جالبی رو پیدا کردم و البته برخی از آنها رو با آنکه قبا هم شنیده بودم ولی 

انقدر کار با ارزشی بودند که باز هم تازگی و جذابیت داشت.
برای نوشتن کتاب الغدیر حدود چهل سال زمان صرف شده است. الغدیر در بیست 
جلد به زبان عربی نوشته شده که یازده جلد آن در بیست و دو جلد فارسی ترجمه 
شده و 9 جلد دیگر آن در کمال تعجب هنوز به عربی چاپ نشده است و برخی با 

بیان اینکه بنا به مصالحی هنوز این اتفاق نیافتاده است، توجیه ش می کنند.
عامه امینی برای تدوین این کتاب به کتابخانه های کشورهای مختلف از جمله 
عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و کشورهای دیگر دنیا مسافرت کرد، 
مرحوم عامه امینی درباره کتاب چنین گفته: من برای نوشتن الغدیر ۱۰،۰۰۰ 
کتاب را از بای بسم اه تا تای تمت خوانده ام و به ۱۰۰،۰۰۰ کتاب مراجعه 
مکرر داشتم و همچنین عامه امینی در مدت چهار ماه تحقیق در کتابخانه های 
هندوستان چهارهزار صفحه مطلب درباره غدیر نوشت! او روزانه ۱۶ ساعت در 
هوای گرم هندوستان مطالعه و تحقیق می کرد و در مدت چهار ماه تاش کرد 

تا حقانیت غدیر را از منابع مختلف استخراج کرده و اثبات کند.
جلد نخست

از بزرگان  از نقل حدیث غدیر، ۱۱۰ تن  امینی پس  در جلد نخست، عامه 
صحابه را نام می برد که این حدیث را نقل کرده اند و نام هریک از آنان را بر 
پایه منابع اهل سنت ذکر می کند. پس از صحابه، نام هشتاد و چهار تن از 

تابعانی که این حدیث را روایت کرده اند، به میان می آورد و پس از تابعان، ۳۶۰ 
تن از علمای راوی این حدیث از قرن دوم تا قرن چهارم هجری را ذکر می کند.
درادامه جلد اول، به فهرستی از اسامی نویسندگانی که آثاری مستقل راجع 
به حدیث غدیر نگاشته اند، احتجاج هایی که به حدیث غدیر انجام شده است، 
آیات قرآنی راجع به غدیر، داستان تبریک گفتن عمر و ابوبکر و سایر صحابه 
و  بیت)علیهم السام(  اهل  نزد  عید  این  جایگاه  )علیه السام(،  علی  امام  به 
سخنان برخی از دانشمندان اهل سنت درباره غدیر و نیز بررسی سند حدیث 
غدیر پرداخته شده است. همچنین، بحث از دالت حدیث غدیر و بررسی و 
امامت  بر  از دانشمندان اهل سنت درباره دالت حدیث  نقد شبهات برخی 
این  تام  و عامه دالت  آمده  این جلد  ادامه  در  امیرالمؤمنین)علیه السام(، 

حدیث بر وایت علی)علیه السام( را روشن می سازد.
مطالب جلد دوم تا یازدهم

عامه امینی از جلد دوم تا یازدهم را نیز به بحث ادبی و غدیر در شعر شاعران 
از قرن اول تا قرن دوازدهم می پردازد و به مناسب هر بحثی، مباحث تاریخی، 

تفسیری، حدیثی، ادبی، رجالی، و کامی مربوط به آن را مطرح می سازد.
عامه بنا داشته است که شاعران و اشعار مرتبط با غدیر را در قرن های سیزدهم 

و چهاردهم را نیز به پایان برساند که عمر ایشان مجال این کار را نمی دهد.
در آخر باید به این نکته توجه کرد که چرا با وجود پیشرفت وسایل تحقیق 
و راحتی امکانات در حدی که میتوان با کمترین حرکت فیزیکی به بسیاری 
از منابع اسامی دسترسی پیدا کرد چرا حرکتی در امتداد راه تحقیقی عامه 
در  ها  تحقیق  و  مطالب  اکثر  و  نگرفته  میبایست صورت  که  آنچنان  امینی 
رابطه با غدیر یکسان است و اگر هم تحقیقی از نگاه خاص و جدیدی باشد 

باید انقدر مظلوم و در حاشیه باشد تا دیده نشود.
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مبانی اقتصادی ائمه علیهم السام
 حمد باعزم

مفهوم  به  اقتصاد،  است.  دنیوی  زندگی  ارکان  از  یکی  اقتصاد، 
دولت،  و  دین  رابطه  و  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مصرف  و  درآمد 
اخاق و سیاست و حتی دنیا وآخرت، رابطه متقابل و تعامل دوسویه 

دارد. هم تأثیر می گذارد و هم تأثیر می پذیرد.
اقتصاد، در زندگی معصومین )علیهم السام(، یکی از ابزارهای عبادت، تربیت 
به  و  اقدام ها، بسیار ستوده شده  این  به دلیل  ائمه،  بود.  به مردم  وخدمت 
عنوان اوصاف برازنده آنها یاد شده است. اقتصاد، یکی از ارکان زندگی دنیوی 
است. اقتصاد، به مفهوم درآمد و مصرف در زندگی فردی و اجتماعی و رابطه 
دین و دولت، اخاق و سیاست و حتی دنیا وآخرت، رابطه متقابل و تعامل 

دوسویه دارد. هم تأثیر می گذارد و هم تأثیر می پذیرد.
مبانــی ســیره اقتصــادی امامــان، امــور ذیــل مــی باشــدکه بــه عنــوان روح 
کلــی برتمــام روابــط اقتصــادی و جریــان هــای زندگــی امامــان جــاری بوده 

ودرتمــام مــوارد بــه وضــوح مشــاهده مــی شــود.
مبانی اقتصادی ائمه علیهم السام

1- زندگی مادی هدف نیست. اقتصاد باید وسیله زندگی و عبادت خداوند باشد.
2- همه معصومین، بدون استثناء زندگی زاهدانه داشته اند. زهد وپارسایی 
ازدستورهای اکید خداوند به ائمه بودکه باید آن را در زندگی شخصی رعایت 
می کردند. زهد به مفهوم ناداری نیست، بلکه نفی رفاه طلبی، خوش گذرانی 

و پرداختن به لذت های دنیوی است.
ــتند، از  ــه داش ــی زاهدان ــه زندگ ــال ک ــن ح ــن درعی ــام معصومی 3-  تم

ــد. ــه نبودن ــز درمضیق ــادی نی نظراقتص
از اوصاف  اقتصادی دیگران، یکی  امور مردم و حل مشکل  4- رسیدگی به 
تفاوتی بین دوست و دشمن و حتی  این خصوص،  بود. در  امامان  برجسته 
مسلمان و کافر قایل نبودند. این اقدام را به عنوان یکی از وظایف امامت و 

رهبری جامعه وخدمت به انسان ها انجام می دادند.
وتحقیر  بامنت  گاه  هیچ  نیازمندان  به  را  خود  اقتصادی  های  خدمت   -5
شخصیت آن ها توأم نمی کردند و با افراد نیازمند با احترام رفتار می نمودند.
ــوی  ــع دنی ــار و توق ــه انتظ ــچ گون ــود، هی ــای خ ــاق ه ــر انف 6- در براب
ــز از ائمــه  ــا آن هــا نی ــود کــه انتظارداشــته باشــند ت نداشــتند. چنیــن نب

ــد. ــران کنن ــًا جب ــا متقاب ــد، ی ــاع پردازن ــه دف ــد، ب ــروی کنن پی
7- درموارد بسـیاری می کوشـیدند که شـناخته نشوندتاکسـانی کـه ازانفاق 
هـای مالـی برخـوردار می شـوند، ندانندکه چه کسـی بـه آن ها انفـاق کرده 
اسـت. ایـن بودکه پـس از رحلت آن امام می فهمیدند شـخصی که شـبانگاه 

آرد ونـان بـه َدِرخانه هاشـان مـی آورده، امام بوده اسـت.
اظهار  حکومتیان،  و  حاکم  و  خلیفه  یا  ثروتمند  هیچ  نزد  امامی  هیچ   -8
برای  چه  و  خود  زندگی شخصی  برای  چه  هیچ کس  از  و  نکرد  نیازمندی 

نیازمندان درخواست کمک نکرد. اگر در مواردی از آن ها پول گرفته است، به 
عنوان ولی امر الهی بوده که تصرف در بیت المال حق آسمانی آن ها بوده است.
9- معصومین به ساختمان سازی نپرداختند. هیچ بنایی به عنوان موقوفه، 
عام المنفعه، مدرسه و غیره به نام ائمه ثبت نشده است. اما حفرقنات، احداث 

باغ و مزرعه، خرید نخلستان و وقف آن و ... بسیار گزارش شده است.
اقتصاد، در زندگی معصومین )علیهم السام(، یکی از ابزارهای عبادت، تربیت 
به  و  اقدام ها، بسیار ستوده شده  این  به دلیل  ائمه،  بود.  به مردم  وخدمت 

عنوان اوصاف برازنده آنها یاد شده است.
ــیارنقل  ــن بس ــط معصومی ــاورزی توس ــتان وکش ــه، نخلس 10- کاردرمزرع
ــاغ و ملــک  شــده اســت. امامانــی کــه درمدینــه مــی زیســتند، هرکــدام ب
ــد ونیازهــای شــخصی  شــخصی داشــتند کــه خودنیــز درآن کارمــی کردن

ــد. ــق تأمیــن مــی کردن ــن طری ــواده را از ای خــود و خان
11- کاروفعالیت های اقتصادی را به منزله عبادت و انجام وظیفه دینی می 
دانستند. درنتیجه، آن فعالیت ها، لحظه ای امامان را از یاد خدا غافل نساخت 

و هیچ کاستی در نماز وعبادت های شبانه ایشان ایجاد نکرد.
12- در برخی موارد که ازم بود، تمام نیاز مالی نیازمندان را برطرف می کردند. 
مثا اگر دین کسی را پرداخت می کردند، مازاد بردین نیز چیزی برای زندگی او 
می بخشیدند. اگر راه مانده ای چیزی می خواست، آن مقدار می بخشیدند که 

تمام نیازهای سفر او را تا رسیدن به موطن ومنزلش تأمین کنند.
13- در موارد بسیاری معصومین )علیهم السام(، نیازمندان را شناسایی می 

کردند و به سراغ آن ها می رفتند تا نیازهایشان را برطرف کنند.
14- به دیگران به ویژه پیروان خود نیز دستور می دادند که انفاق کنند.

15-  ثروتمندی وانفاق را وسیله برتری خود بر دیگران نمی دانستند.
16- چنین برمی آید که به دنبال بهانه ای بودند تا به دیگران کمک کنند. از 
این رو با کمترین تقاضای دیگران و بدون مناسبت خاصی انفاق می کردند.

سیره امامان در برابر جریان های اقتصادی حاکم برجامعه وپدید آمده ازسوی 
ساطین و اسراف و تبذیرحکومتیان، درباریان و ثروتمندان و حیف و میل 
بیت المال وبذل وبخشش های ظالمانه که توسط حکومت انجام می شد، کم 
وبیش ناشناخته مانده است. اندکی از آن در دوران حکومت امام علی )علیه 
السام( و در فلسفه قیام امام حسین )علیه السام( ظاهرشد. هر شیعه ای 
ببیند که  این مبنا بررسی کند و  بر اساس  بایستی نحوه زندگی خویش را 

چقدر میزان زندگی اش با سیره اقتصادی ایشان، هماهنگی دارد!
منابع: 

ااعتقادات فی دین اإمامیه، الشیخ الصدوق، مصنفات شیخ مفید، کنگره جهانی شیخ مفید، 1314 
أعیان الشیعه، سید محسن امین، دار التعارف، 1403 

البدایه و النهایه، ابن کثیر، احیاء التراث العربی، 1408 
درسنامه سیره معصومین علیهم السام
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هویـت و فرهنـگ از کلیـد واژه هـای اساسـی در جامعـه 
شناسـی بـه شـمار مـی رود.دانشـمندان علـوم اجتماعی و 
روانشناسـی تعریـف یکسـانی از هویـت ندارنـد ولـی آنچه 
مسـلم است هویت رابطه مسـتقیم و انطباق نسبتً جامعی 
بـا فرهنـگ هـر فـرد و جامعـه دارد .هویـت را می تـوان بر 
اسـاس ارزش ها، باورها، آداب و سـنن ، اعتقادات و هنجارها 
از یـک فـرد یـا جامعـه تعریف کـرد، بطوری کـه حاصل جمع عناصـر فرهنگی 
فـرد و جامعه محسـوب می شـود. در فرهنگ معین بـرای تعریف هویت “ آنچه 
موجب شناسـایی فرد باشـد” بیان شـده اسـت. )فرهنـگ معیـن،405:1380( 
شـناخت و تعریـف و فهـم کارکـرد هویـت در گـرو شـناخت ماهیـت و کارکرد 
فرهنـگ اسـت و فرهنـگ به معنـای پروراندن و تعالی بخشـیدن اسـت “بطور 
کلـی هویت ها یا خاسـتگاه دینـی دارند و تعالیم و آموزه هـای علمی و وحیانی 
در ایجـاد آن نقـش محوری ایفـا می کنند و یا مادی هسـتند و آرمان ها، ارزش 
هـا و غایات مصنوع بشـری را مـورد توجه قرار می دهد )رفیع پـور،295:1385(
هویـت در معنـای لغـوی؛ یعنـی، حقیقـت و ماهیـت چیـزی؛ یا هویت پاسـخ 
بـه سـؤال چـه کسـی بـودن و چگونه بـودن اسـت. در تعریف فلسـفی، هویت 
همـان حقیقـت جزئیـه اسـت “الحقیقـه تسـمی هویه یعنـی هـر گاه ماهیت 
بـا تشـخص لحـاظ و اعتبار شـود هویـت گویند”، و لـذا، میتـوان گفت هویت 

تشـخص ماهیـت در خارج اسـت )کرجـی،265:1375(

به  به مفهوم هویت کلمه"مثوی"  نزدیک  از ویژگی های  درلسان قرآن یکی 
معنی جایگاه و ارزش است،که بیان کننده مفهوم احساس هویت می باشد.

هویت در گفتمان حضرت امام خمینی)رحمت الله علیه(
"هویت" و واژگان مترادف آن یکی از مفاهیم ودال های محوری گفتمان امام 
خمینی)رحمت اه علیه( است.مفهوم "هویت"، هفده مرتبه در نامه ها، بیانات 
و سخنان امام راحل با پسوندهایی چون اصیل، انسانی، ایرانی-اسامی، دینی، 
خویش و اسامی تکرار شده است. با این وجود واژگان مترادف با"هویت" در 
گفتمان امام نظیر، خود ،خویشتن، خودباوری و... از واژگان پرتکرار محسوب 
می شود. نکته ای که از لحاظ کمی حائز اهمیت است اینکه ترکیب "هویت 
ملی" در گفتمان امام خمینی)رحمت اه علیه( مورد استعمال قرار نگرفته است. 
البته اشاره به چنین روش هایی در بیان نگاه امام راحل پیرامون مفهوم هویت 
شاید با دشواری ها ونقد های زبان شناسانه و گفتمانی همراه باشد، اما اگر 
این روش را در خصوص مفاهیم مشابه دیگر که غالبآ با پسوند ملی همراه می 
شوند نظیر:منافع ملی،اهداف ملی،امنیت ملی و ..نیزدر مورد کنکاش وجستجو 
قرار دهیم،شاید بتوان استدال قوی تری از استنتاج اشاره شده در خصوص 
ترکیب"هویت ملی" ارائه نمود.اهمیت پرداختن به هویت در نگاه امام)رحمت اه 
علیه(، فارغ ازخود تعریف در پیامدهای عملی منتج از آن تعریف نهفته است. به 
عبارتی دیگر، تعریف خاص امام از هویت است که سازوکارهای اجرایی وروش 
های زندگی فردی تا اجتماعی وحکومت را در تمامی ابعاد شکل می دهد.برای 

هویت در گفتمان وایت فقیه
قسمت اول: گفتمان حضرت امام مینی)ره(

 دکر رضا خدایی |  حلیلگر مسائل فرهنگی و سیاسی

وایت فقیه
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فهم بهتر نگرش وتعریف امام)رحمت اه علیه( از هویت ملی،قبل از هر چیز 
نیازمند بررسی عوامل موثر بر این نگرش می باشیم.)خسروی،166:1391(

نگرش حضرت امام خمینی)رحمت اه علیه( در حوزه ی هویت این است که 
جمهوری اسامی ایران هویتی اسامی و ایرانی دارد. برای مثال،ایشان در پیامی 
به مجلس شورای اسامی می نویسند:"مجلس شورای اسامی از ویژگی های 
خاص برخوردار است که مهمترین آنها اسامی-ملی بودن آن است.اسامی 
است که تمام تاشش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسام 
است و ملی است که از متن ملت جوشیده است". بنابراین امام خمینی)رحمت 
اه علیه( منطبق بودن اسامیت با جمهوریت)ایرانیت( را مدنظر قرار می دهند.
دارد.  فرهنگی  ی  صبغه  هویت  علیه(  اه  امام)رحمت  حضرت  دردیدگاه 
دخالت  جامعه  هر  موجودیت  در  كه  عنصري  وااترین  و  بااترین  شك  بي 
و  هویت  جامعه  هر  فرهنگ  است.اساسً  جامعه  آن  فرهنگ  دارد،  اساسي 
موجودیت آن جامعه را تشكیل میدهد. برهمین اساس حضرت امام راحل می 
فرمایند"فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یك ملت است. اساس استقال 
یك ملت است. )صحیفه نور، ج 6، ص 14( در نگرش حضرت امام)رحمت 
اه علیه( ضمن اینکه هویت در حد هویت فردی و قومی متوقف نمی شود، 
بلکه فرد در مراحل رشد به هویتی بااتر یعنی هویت ملی، اسامی و دینی 
دست می یابد. امام )رحمت اه علیه( عنصر تعیین کننده در هویت ایرانی را 
فرهنگ اصیل اسامی می داند و هرگونه تاشی برای حذف یا کم رنگ کردن 

یکی بر علیه دیگری را بحران هویت تلقی می نماید.)برزگر143:1379(
بی تردید یکی از دایل نفی گرایش های ملی گرایانه در نگاه امام)رحمت اه 
علیه(،مرور تجارب تاریخی دوران معاصر است.آنچه که دربیانات ونوشته های امام 
راحل مشهود است این است که ایشان دربرهه های مختلفی با ارجاع به نمونه های 
تاریخی معاصر به ویژه دوران قاجار و پهلوی اول ودوم، طرح مباحث ملی گرایانه 
از سوی برخی افراد را دروغ وفاقد گزارش های مشاهداتی عینی می خواندند.به 
عبارتی دیگر امام رابطه ای منطقی میان حرف و عمل ویا ادعاها و عملکردهای 
نمی  تاکید داشتتند،مشاهده  ونمادهای ملی گرایانه  برهویت ملی  کسانی که 
کرد."ماکه می گوییم جمهوری اسامی، مجلس شورای اسامی، برای اینکه از آن 
امامزاده ما معجزی ندیدیم!پنجاه سال است،بیشتر،ما را عقب راندند، پنجاه سال 

بیشتر است که اینها کارشکنی کردند")صحیفه امام،335:ج،12(
و  شناختی  انسان  برمبنای  هویت  از  علیه(  اه  امام خمینی)رحمت  تحلیل 
تعریفی است که از ویژگی های انسان دارد، بنابراین نگاه امام به هویت نگاهی 
فردمحوراست، که هم دربعد فردی وهم بعدجمعی تاثیرگذار است، که باید 

آن را دربررسی دیدگاه های امام درباره هویت ملی مورد توجه قرارداد.
"عشق  عبارتی،  است.به  الهی  دوگانه  فطرت  با  موجودی  انسان  امام،  ازنگاه 
به کمال مطلق" و"تنفر از نقص، شر و شقاوت" دو ودیعه فطری نهاده شده 
درانسان است، که هویت فرد ناشی ازآن است. چنانکه بیان می دارند: “حق 
تبارک وتعالی دوفطرت و جبلت به او انسان مرحمت نمود... یکی فطرت عشق 
به کمال مطلق وخیروسعادت مطلقه است که درکانون جمیع سلسله بشر...
مخمرومطبوع است... دیگری فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت 
است.)ج15،ص87،77.( “اما هویت این موجود ناشی از احاطه اقتضائات حیات 
طبیعی اوست که همچون حجابی برفطرت مخمر الهی اوست: “و چون انسان 
ولیده عالم طبیعت و فرزند نشئه دنیاست... از بدو خلقت در غاف طبیعت 
تربیت شود و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شود وکم کم احکام طبیعت 
بر آن احاطه کند... ازآن جایی که خروج از این حیات وحجاب آسان نیست، 

خداوند پیامبران را برای مدیریت او فرو فرستادند...”)همان،78-79 (
بنابراین درباب انسان و کیستی آن در منظومه فکری امام)رحمت اه علیه( 
آزادی  الهی،  از جوهره ای  بهره مند  عاقل،  ثنوی،  موجودی  انسان  بایدگفت، 
و... معرفی می شود. بدین ترتیب هویت دراندیشه امام درقالب "بندگی خدا" 
بندگی  بحث  بر  تمرکز  با  و  ها  ویژگی  این  با  انسانی  اما  گردد.  می  تعریف 
خدا، احساس تعلق را درخود درقالب چه جامعه ای بایستی پی جویی کند؟ 
وجود  به  اعتقاد  با  علیه(  اه  )رحمت  خمینی  امام  )صالحی،116:1385( 
هویتی ذاتی برای انسان که همان هویت فطری اوست، معتقد است از آنجا که 
جامعه مجموعه ای از انسانهاست؛ این هویت های فردی مسیر هویت جمعی را 
شکل میدهند و بنابراین هویت واقعی جوامع نیز متاثر از هویت اصیل انسانی و 
هویت فطری است که باید برای احیای آن کوشید)فوزی،100:1384( در حقیقت 
از آنجا که انسانها دارای هویت واحدی بر اساس فطرت خود هستند، جوامع 
نیز میتوانند هویت واحد یابند و جامعه ها و تمدنها و فرهنگ ها به سوی یگانه 
شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت امر، در یکدیگر ادغام شدن سیر کنند. در 
این صورت آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی واحد تکامل یافته است که در 
آن همه ارزش های امکانی انسانیت به فعلیت میرسد وانسان به کمال حقیقی و 
سعادت واقعی خود و سرانجام به انسانیت اصیل خود خواهد رسید)همان،99(. 
به این ترتیب امام واحدهای جمعی مبتنی بر نژاد وقوم و مرز خاص سرزمینی را 
فاقد اصالت میدانند و بر اصالت واحدهایی تاکید دارند که با احیای هویت فطری 
انسانی، هویت اصیل خود را بازیافته است که در آن صورت واحدهای جمعی 
مصداق کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت خواهد بود. یعنی در عین 

تنوع در ظواهر از روح واحدی برخوردار خواهند بود. 
بدین ترتیب در نگاه امام، هویت شخصی انسان اصالتً از نوع الهی است با دو 
نشئه: یکی کمال خواهی که اصلی است و دیگری ترس و گریز از نفس که عرفی 
است. انسان با سرشتی این گونه به جهان طبیعت و اقتضائات آن وارد میشود و 
محاط بدان میگردد. بر اساس اهمیت تربیت، مربی و ماده ی تعلیم یعنی پیامبران 
و کتابهای آسمانی، میتوان انسانها را به دو گروه کلی تقسیم نمود: محجوبان و 
روشن شدگان. محجوبان، محروم از تربیت پیامبران و دور شده از فطرت اصیل اند. 
و روشن شدگان، راه یافتگان به کمال و فطرت اصیل الهی متأثر از تعالیم پیامبران 
و کتب آسمانی اند. عاوه بر این، از آنجا که انسانها دارای فطرت الهی اند، مسأله 
ی نژاد و مقوله بندی های اجتماعی ای از این دست، نسبتی با هویت اصیل شان 
ندارد و مانعی هم برای آن نیست و قابل پذیرش است". ما هم عربیت را عجمیت 

را و ترکیت را و همه نژادها را پذیرا هستیم" )امام خمینی،1361، ج،68:14(
 از نگاه انسان شناسی حضرت امام هر عامل به ویژه از نوع عقیدتی آن که در 
تعارض با عالم رهایی بخش انسان از حجاب ها و هدایت گر او به کمال باشد، 
مردود و مطرود است. در این میان جهان بینی هایی که حجاب های محیطی 
را افزایش میدهند و با تعریف هویتی غیر دینی و اسامی برای انسان، او را از 
مسیر حرکت به سوی کمال، به بیراهه ی تقسیم و منازعه منحرف می کنند، 

مردودند. ملیت گرایی افراطی از این گونه عقاید است.
بر این اساس باید گفت که امام خمینی)رحمت اه علیه( با ماک قراردادن 
این تعبیر از انسان به عنوان ضابطه ی اصلی در نگاهی آرمانگرایانه و مطلوب 
جویانه هم هویت های خرد را می پذیرند، هم تاش می کنند آن را در قالب 
هویت عالی تری تجمیع نمایند و هم بنا به شناختی که بر همین اساس یعنی 
وضع موجود و مطلوب از ایران و جهان اسام دارند، می کوشند وضع موجود 

انسانی را به سوی مطلوب سوق دهند. ادامه دارد......
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باشهیدان

مرزم شهیدان
خشی از خاطرات سرتیپ خلبان دکر علی حمد نادری

سرتیپ خلبان دکتر علی محمد نادری متَولد 1/2/ 
1329 شهرستان نهاوند

تحصیات
  اخذ دیپلم طبیعی از دبیرستان ابن سینای نهاوند

  آموزش نظامی و پروازی در داخل کشور به مَدت 
یک سال و نه ماه

  اخذ گواهینامۀ خلبانی از ایاات متحدۀ آمریکا
  دارای دانشنامۀ کارشناسی ارشد مدیریت )دافوس(

  موفق به دریافت دکترای دفاعی
سوابق عملی و اجرائی

  معَلم خلبان و خلبان آزمایشی شکاری اف 5
  فرمانده پایگاه هوائی وحدتی دزفول

  فرمانده پایکاه هوائی تبریز
  فرمانــده آمــاده و پشــتیبانی و معــاون آمــاد 

وپشــتیبانی نهاجــا
  مدیر عامل صنایع هوائی نیروهای مسلح )یاشی(
معاونــت  و  ســتاد  رئیــس  جانشــین    

هوائــی نیــروی  کننــده  هماهنــگ 
  رئیس دفتر مطالعات راهبردی نیروی هوائی
  مشاور سازمان عالی سازمان هوائی نیروهای مسلح

از 50 سورتی مأ موریت    وی در خال جنگ تحمیلی ؛بیش 
هوائی  پشتیبانی   موریت  مأ  سورتی  مرزی؛ 100  برون  جنگی 
نزدیک از نیروهای سطحی ؛161 مأموریت اسکرامبل و پوشش 

هوائی و کًا 800 سورتی پرواز  در پرونده اش ثبت  شده است.
  نامبـرده دارای مشـاغل مختلـف در جایـگاه سرلشـکری بوده 
و مفتخـر به پنج سـال ارشـدیت جنگی؛ بیسـت فقره تشـویق؛ 
دریافـت لـوح سـپاس وتقدیـر و دریافت مـدال فتح2 از دسـت 

مبـارک مقـام معظم رهبری شـده اسـت.
ــای  ــره ه ــی و چه ــرد هوائ ــای نب ــتاره ه ــان س   او از قهرمان

ــن ماســت. ــر زمی ــدگار س مان
بخشی از خاطرات ایشان

تلخترین خاطرۀ جنگی این امیر شجاع مربوط است به تاریخ15 
مرداد1366 و شهادت مظلومانۀ سر لشکر خلبان عباس بابایی 
در کابین عقب هواپیمای اف5 که او خلبانی اش را بر عهده داشت.

آن ها به روال همیشه که شهید بابایی ابتدا خودش منطقۀ عملیات را از زمین و 
هوا بررسی میکرد؛به جبهۀ سردشت رفته بودند تا ضمن وارسی اوضاع هدف و 
بمباران آن؛ اطاعات کافی برای ادامۀ عملیات توسط سایر خلبانان را کسب کنند.

پس از رها کردن بمب ها در نقطۀ اصابت دلخواه در خاک عراق، 
به سمت خاک کشورمان  بر می گردند و در ارتفاع پایین پرواز را ادامه 

می دهند . به منطقۀ سر سبز و چشم نواز سردشت می رسند.
بابائـی بـا  لهجـۀ  قزوینـی مـی گوید »نادری نگاه کن  بهشـت اسـت 
؛ اه اکبـر ؛ اه اکبـر... صـدای تکبیـر گـوی ما با اصابت شـی خارجی 
بـه کابینـش  خاموش و بابائی سـاکت و کابین متاشـی گردید. ترکش 
بـه پشـت گـردن و بازوی چـپ من نیـز  اصابت نمـود. مه ودود 
غلیظـی کابیـن جلـو را فـرا گرفـت  و هـوا پیمـا لحظـه ای 
از کنتـرل خـارج  وبـه سـمت ارتفاعـات منطقـه در حـال 
سـقوط بود؛ بـا توَجه به رعایت دسـتورالعمل هـای پرواز 

و تـوکَل هواپیمـا را از وضعیـت بحرانی نجـات دادم.
اول اینگونـه تصـَور مـی شـد کـه عبـاس توسـط شـی 
انفجـاری بـه بیـرون پرتـاب شـده اسـت . در آینـه نـگاه 
کـردم و چتـر پـاره شـدۀ مرتعـش در بـاد او به ایـن باور 
رسـیدم کـه او بـا صندلی پـران به بیـرون پرتاب نشـده 
اسـت ؛ ولی هیچ اثری از شـهید در کابین مشـهود نبود.
من  با رادار تماس گرفتم وگفتم به احتمال قوی موج 

انفجار عباس را به بیرون از کابین پرتاب کرده است.
پس از اعام وضعیت اضطراری به سمت پایگاه تبریز پرواز را 
ادامه دادم  برای فرود خود را آماده کردم؛ برای گاهش ارتفاع 
وسرعت  متوَجه شدم که دسته گاز گیر کرده و کم نمی شود ،با 
سرعت زیاد فرود آمدم و اجبارً از نت باریر )توری که در انتهای 
باند نصب می گردد( برای متوقف نمودن هواپیما استفاده نمودم، 
پس از توقف هواپیما مشاهده نمودم که دست شهید در پشت دسته 
گاز حائل شده و به همین دلیل من قادر به کنترل قدرت و سرعت 
هواپیما نبودم .وشی انفجاری کاه پرواز و ماسک اکسیژن را از روی 
سر شهید کنده  و به بیرون پرتاب کرده است عباس در داخل کابین 

وکف فرو رفته بود و وترکش چند جای بدنش را شکافته بود.
 او در روز عیـد قربـان کـه قـرار بود خـودش در جوار خانـۀ خدا به 
زیـارت و قربانـی بپـردازد  از راهـی میـان بر به عرش اعا پیوسـت.     
ایــن گونــه خلبــان بســیجی وخســتگی ناپذیــر صحنــه هــای  
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ــک  ــق را لبی ــوت ح ــا؛ دع ــوا و دری ــن؛ ه ــل در زمی ــه باط ــق علی ــرد ح نب
ــه حســینیان زمــان پیوســت. ــا چتــر زیبــای شــهادت ب گفــت و ب

راوی:بنا به اظهارات تعدادی از مطلعین، معتمدین، مَتدینین و موثقین که 
به دیدار حاجی از حج برگشته شادروان حاج مهدی دادپی که در آن زمان 
دارد:  می  اظهار  مهدی  حاج  بودند،  رفته  بود  مهرآباد  هوائی  منطقۀ  فرمانده 
زمانیکه خبر شهادت عباس را شنیدم ، فکر کردم در مَکه درگیری شده و به 
شهادت رسیده است ،به جان فرزندانم ایشان را در روز عرفه با لباس احرام چند 

صف جلوتر از خودم دیدم که اشک می ریزد ودعا می خواند!
بنده در مسجدالنبی ستاد نیروی هوائی بودم که شهید مصطفی اردستانی بعد از 
اعام رسمی اسامی تعدادی از خلبانان شهید و جاویدااثر مدعی بود که عباس زمان 

شهادتش را می دانسته است! وگفتارشهید به همسرش نیز دلیل بر این ادعاست.
در  کند:  می  نقل  چنین  جنگ  روزهای  اولین  از  نادری  محَمد  علی  امیر   
روزهای اول جنگ تحمیلی از هم گسیختگی نظم؛ نبود فرماندهی و کنترل 
مناسب و همین طور نبود هماهنگی بین یگان ها سبب وار آوردن خسارت 
با توَجه  نا پذیری به نیروهای خودی شد. )این وضع  و آسیب های جبران 
به شرایط انقابی کشور امری طبیعی بود؛ ضمن اینکه در همۀ جنگ ها در 
صدی از تلفات نیروهای خودی مربوط است به نا هماهنگی هایی که بین این 
نیروها به وجود می آید که در صورت غافل گیر شدن درصد آن باا می رود(
مصداق این موارد تلخ را می توان در روز 1359/7/2 ببینیم. با سروان عسکری 

از پایگاه هوائی دزفول برای عملیات به منطقۀ چنانه می رفتیم.
پرواز قبل از ما به لیدری سروان بیژن هارونی با هواپیمای شمارۀ 7031 به 
پرواز در آمد که مورد اصابت موشک هاگ پدافند خودی قرار گرفت و بیژن به 
شهادت رسید؛ ما هم بعد از او به طرف نقطۀ اصابت دلخواه  به پرواز در آمدیم.

روی پادگان دو کوهه یک گلولۀ پدافند ارتفاع پست پادگان نیروی زمینی 
به باک خارجی بنزین من اصابت کرد و چراغ اخطار بنزین باک کمی بعد 
تعیین  از پیش  ادامه دادیم  و روی هدف  پرواز  به  این حال  با  روشن شد؛ 
شده به محض رها کردن بمب ها؛ هواپیما مورد اصابت موشک سام 6 دشمن 
قرار گرفت با نا امن شدن اوضاع؛ دستۀ پروازی ما با اعام وضعیت اضطراری 

مجبور شد در پایگاه هوائی همدان فرود بیاید.
پس از فرود مشاهده کردم که موشک سام 6 پنج مقرر های نصب بمب زیر 

هواپیما را از هواپیما جدا کرده است.
. مأموریت دیگری به من و اصغر صدری نوشاد محول  در مورَخۀ59/8/17 
شد. این بارقبل از ما هواپیمای شمارۀ 7141 به خلبانی غام علی خوش نیت 
مورد اصابت همان سایت موشکی خودی قرار گرفت و سرنگون شد. او هم 
به خیل شهدا پیوست. چیزی نمانده بود که ما نیز به همان سرنوشت دچار 

شویم؛ که با هوشیاری به موقع از معرکه جان سالم به در بردیم.
بالگرد های تجسس و نجات هم پس از اعام وضعیت اضطراری و نواختن زنگ خطر 

به طرف مختصات مورد نظر جهت نجات خلبانان سانحه دیده  به پرواز در آمدند.
ثبت و ضبط و بیان این تراژدی های تأ سف بار و غم انگیز درسی است برای 
تجربه آموزی نسل جوان تا تجربه های ناگوارما را در آن روزگاران در تبدیل 

به آموزه های مفید و شیرین آینده غفلت نکنند. ان شاءاه...
منابع: گفتگوی اختصاصی با امیر سرتیپ خلبان علی محَمد نادری 

جناب  نهاجا،  مقدس  دفاع  ارزشهای  ونشر  آثار  حفظ  مدیریت  تصویرشهدا: 
سرهنگ علیرضا امجدیان

با تشکر از ریاست محترم دفتر مطالعات و تحقیقات نهاجا، امیرسرتیپ2خلبان 
دکتر نیک بخش حبیبی

شهید غامعلی خوشنیتشهید اصغر صدری نوشادشهید بیژن هارونی       
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دو چیز حاصل عمرست نام نیک و ثواب
وزین دو درگذری کـل من علیهــا فان

)سعدی(
از مزدوران  پاکسازی شمال وشمال غرب ودرۀ قطور  اسناد موجود  استناد  به 
گروهک های معارض و منافق که به زعم خود درآن منطقه حکومتی تشکیل 
ا... امام خمینی)ره( و به  فرماندهی سرهنگ  داده بودند، به امر حضرت آیت 
و  هوانیروز  و  هوائی  نیروی  بالگردهای  بکارگیری  با  تاجدینی  محمد  جانباز 
ژاندارمری)ناجا( و آتش پشتیبانی جنگنده های نهاجا و بالگردهای کبری از مؤرخۀ 
1359/3/1 لغایت 1359/4/24 پاکسازی شد. در این راستا بالگردهای نهاجا تا 
مؤرخۀ1360/2/31 پشتیبانی رزمی ستون عملیاتی خوی را به عهده داشتند و 
آخرین مأموریت توسط نگارنده)اردانی( و خلبان حسین آقائی و مهندس پرواز 
مجید دشتبان در رابطه با زندان دولتو انجام گردید. در ادامه نتیجه عملیات را از 
زبان فرمانده مؤمن، متعهد، متخصص و شجاع فاتحان درۀ قطور را تقدیم میدارم.
در ابتدای انقاب شکوهمند اسامی نو پای ایران، کشور عزیز ما در اقصی نقاط، 
مواجه با درگیریهای متعدد با احزاب و گروههای مخالف و افراد فرصت طلب 
داخلی تحت حمایت مادی و تسلیحاتی بیگانه بود و اشخاصی که در 39 سال قبل 
یعنی سال 1358 لغایت سال 1362 مسئولیتی در کشور عزیزمان ایران داشتند 
بهتر و بیشتر تجزیه و تحلیل کننده وضعیت خواهند بود. زیرا تعدادی شرایط را 
دیدند و بعضی ها هم شنیدند، به هر تقدیر در تمام این فراز و نشیب ها خداوند 

قادر متعال، نگهدار و نگهبان اهداف مقدس اسامی و میهن بود و بس.
در این شرایط بحرانی، شخص یا شرور و یا فرصت طلبی به اسم ستار مامدی از 
طایفه مامدی منطقه شپیران آذربایجان غربی با سوء استفاده از بازار آشفته روز 
و ضعف قدرت مرکزی و عدم انسجام نیروهای دولتی بر اساس مصوبه کنگره 
چهارم حزب منحله دموکرات کردستان به رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو با 
حدود تعداد 300 نفر از احزاب منحله دموکرات کردستان و ابن الوقت، ماموریت 
پیدا می کند که در مناطق قطور و الند و خوی آذربایجان غربی شرارت را شروع 
و منطقه را در اختیار بگیرد و داعیه خود مختاری کردهای ایرانی را  داشته باشد 
و در نتیجه در حدود دی ماه سال 1358 ستار مامدی، با اشرار وابسته طبق 
ماموریت واگذاری به گروهان ژاندارمری دره قطور و تعداد 17 پاسگاه ژاندارمری 
تابعه حمله و در نتیجه پاسگاه ها را تصرف و کلیه اسلحه و مهمات و تجهیزات 

و وسایل ترابری را به غارت می-برند و مرکز گروهان ژاندارمری قطور و پاسگاه 
های بله جوک، میرعمر، ترس آباد، رازی و غیره سقوط و در اختیار اعضاء حزب 

منحله دموکرات قرار می گیرد.
پس از تصرف واحدهای مورد بحث به استناد سوابق موجود با اجرای حرکات 
ایذائی و کمین و راه بندی و ایجاد رعب و وحشت حدود 64 نفر از پرسنل 
و  خوی  شهرستان  فرماندار  کوچری،  آقای  جمله  از  نظامی  غیر  و  نظامی 
سرهنگ ژاندارمری سید احمد احمدیان مرزبان درجه یک خوی و سرهنگ 
ژاندارمری سید جالی، فرماندهی هنگ ژاندارمری ماکو و همچنین پاسدار 
رحیمی، معاون اطاعات و عملیات سپاه پاسداران انقاب اسامی شهرستان 
خوی را به شهادت رسانده و 28 نفر نظامی و غیر نظامی را دستگیر و به 
اسارت و گروگان می برند و در حقیقت در منطقه قطور به زعم خود حکومتی 
تشکیل دادند و قرارگاه خود را در ایستگاه راه آهن رازی مستقر و در حدود 

مدت 5 ماه منطقه در اختیار اشرار قرار داشت.
پس از وقوع حوادث ناگوار فوق به استناد امر حضرت آیت ا... امام خمینی رضوان اه 
تعالی علیه فرماندهی کل قوا برای پاکسازی منطقه از اشرار و فرصت طلب ها به امیر 
سرلشکر مرحوم قاسمعلی ظهیرنژاد، فرماندهی وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسامی ایران که با حفظ سمت سرپرستی ژاندارمری کل کشور را بعهده داشتند 
اوامر موکد صادر و اباغ می گردد و در نتیجه ماموریت پاکسازی منطقه از وجود 
اشرار و بازگشایی خط آهن ایران به کشور ترکیه در اوایل اردیبهشت ماه سال 1359 

به اینجانب سرهنگ محمد تاجدینی محول می گردد.
برآورد  و  عملیاتی  ریزی  طرح  و  وضعیت  بررسی  و  ماموریت  اباغ  از  پس 
پرسنل و ماتریل مورد نیاز، با در اختیار گرفتن در حدود 2500 نفر پرسنل 
از  مستقیم  تدارکاتی  پشتیبانی  و  نظر  مورد  وسایل  و  نظامی  غیر  و  نظامی 
تهران، بدون دخالت ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی، با عنایت خداوند قادر 
عملیات پاکسازی دره قطور اول تیرماه سال 1359 قاطعانه و با مداومت و به 
صورت ضربتی شروع و با استعانت حضرت حق در تاریخ 25 تیرماه 1359 
در ظرف 25 روز خاتمه و خط آهن ایران و ترکیه که در حدود مدت 5 ماه 
تعطیل بود با حضور آقای دکتر بنی صدر ریاست جمهوری وقت ایران و آقای 
دکتر شهید مصطفی چمران وزیر دفاع وقت و امیر سرلشکر قاسمعلی ظهیر 
نژاد فرماندهی نیروی زمینی و سایر مسئولین راه آهن  تهران و تبریز و آقای 

بیان و حوه پاکسازی و بازگشایی راه آهن ایران و 
ترکیه که در ابتدای انقاب اسامی به دست افراد و 
احزاب فرصت طلب در سال 1359 تصرف و بسته شده بود

فاحان درۀ قطور

معلم خلبان حمد داوود اردانی

24
PDF Compressor Free Version 



دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی و سایر مسئولین و مقامات شهرستان 
های خوی، ارومیه، تبریز، سلماس بازگشایی شد.

به شهادت  در  اشرار که  و  احزاب  از  نفر  تعداد 65  بحث،  مورد  عملیات  در 
رساندن 64 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و غیر نظامی آمریت و مباشرت 
داشتند، دستگیر و تعداد 15 نفر از آنها که مباشرت در به شهادت رساندن 
به  تبریز  اسامی  انقاب  دادگاه  رای  و  دادنامه  استناد  به  داشتند  پرسنل 
ریاست آقای موسوی تبریزی محکوم به اعدام شده و پس از تایید رای مورد 

بحث، حکم به مرحله اجراء گذاشته شد.
 پس از خاتمه ماموریت، به استناد اختیار تفویضی به اینجانب به منظور قدرشناسی 
از مامورین، تعداد 2242 نفر از نظامیان از 6 ماه تا مدت 2 سال به افتخار ارشدیت 
مفتخر و حدود 300 نفر از جوانمردان کرد به دریافت پاداش مناسب نائل گردیدند.
در جریان عملیات پاکسازی و بازگشائی منطقه قطور و راه آهن ایران و ترکیه 
فشنگ جمع  تیر  تعداد 61491  و  مختلف  افزار  قبضه جنگ  تعداد 7132 
ژاندارمری جمهوری  لجستیکی  فرماندهی  به  موجود  مدارک  طبق  و  آوری 

اسامی ایران حمل و تحویل گردید.
تعداد 28 نفر از گروگانهای نظامی و غیر نظامی که در اختیار ستار مامدی بودند 
با اعمال سیاسِت کاری مناسب و ترفندهای اصولی قبل از انجام عملیات ضربتی و 

اصلی نظامی بدون این که صدمه ای به آنها وارد شود با لطف خدا آزاد شدند.
ستون  رزمی  تلفات  اشرار  وجود  از  قطور  دره  پاکسازی  عملیات  اجرای  در 

عملیاتی خوی 1 نفر شهید و تعداد 7 نفر مجروح شدند.
به طور کلی عملیات پاکسازی و بازگشایی دره قطور و راه آهن ایران و ترکیه یک 
عملیات ویژه داخلی نامنظم بود و در این عملیات خط حدی وجود نداشت. به هر 

تقدیر شاکر و سپاسگذار عنایت و کرامت ایزد تبارک و تعالی از هر جهت هستیم.
پس از بازسازی دره قطور، مسیر خط آهن از ایستگاه رازی تا ایستگاه قره 
تپه سلماس احتیاج به مرمت برای عبور دیزل قطارها داشت و این فاصله 92 
کیلومتری باید هرچه سریع تر آماده سازی می شد، به همین جهت با ارسال 
تلگراف به تهران مراتب را مطرح و اقدام سریع وزارت راه و ترابری را خواستار 
شدم و در نتیجه در فردای آن شب آقای علیزاده معاونت وزیر راه و ترابری و 
مدیریت کل راه آهن سراسری ایران به اتفاق هیاتی به منطقه عملیات آمدند 
و با حضور فیزیکی آقای علیزاده در منطقه، کلیه امکانات ریل سازی و فنی و 
سیم کشی و برقراری ارتباط به محل گسیل شد و در حقیقت در حدود 400 
نفر از عناصر مختلف فنی راه آهن، در فاصله این 92 کیلومتر با فعالیت شبانه 
روزی مشغول ترمیم و رفع نواقص و آماده کردن خط آهن شدند و تاش آنها 

واقعً تحسین برانگیز و قابل احترام بود.
      بعد از آماده شدن خط آهن با عنایت پروردگار اولین قطار با تعداد 28 
واگن در ساعت 1900 مورخ 1359/4/25 از ایستگاه رازی حرکت و در حدود 

ساعت 2000روز 1359/4/25 وارد ایستگاه قره تپه شد.
پس از وارد شدن واگن ها به قره تپه، تلگرافی به این مضمون»با عنایت حضرت 

قادر متعال و لطف ائمه اطهار، تعداد 28 واگن در ساعت 1900 
مورخ 1359/4/25 از ایستگاه رازی دره قطور حرکت و در ساعت 
20:00 مورخ 1359/4/25 به ایستگاه قره تپه وارد و بدین ترتیب 
راه آهن ایران و ترکیه بازگشایی شد« به فرماندهان نیروی زمینی و 

ژاندارمری آذربایجان غربی مخابره گردید.
در حدود ساعت 21:00 مورخ 1359/4/25 امیرسرلشکر ظهیرنژاد 
تلفنی با اینجانب در خوی تماس گرفتند و از جانب فرماندهی 
کل قوا و خودشان، این موفقیت را تبریک گفتند و ناگزیر به بیان 

بزرگوارانه و منش اخاقی و انسانی تیمسار می پردازم؛ ایشان ضمن این که به علت 
این توفیق بسیار خوشحال بودند، در پشت تلفن با احساس پاک و صادق گریه می 
کردند و فرمودند )تاجدینی دست های شما قهرمان را می بوسم( در جواب این 
مرد بزرگوار گفتم ) امیر من بر حسب وظیفه دست حضرتعالی را می بوسم و این 

ماموریت یک وظیفه ملی، مذهبی، میهنی بود که با هدایت شما انجام دادم.(
برای  خواستم  علیزاده  آقای  از  ترکیه،  و  ایران  آهن  خط  بازگشایی  از  پس 
اند و مقدار  انبارها گذاشته  ایران که در کاپ کوی ترکیه در  تخلیه وسایل 
قابل توجهی هزینه انبارداری به ترک ها می دهیم نیاز به 2200 واگن می 
باشد و باید در ظرف 15 روز این بارها به ایران حمل و در جای مناسب تخلیه 
گردد. آقای علیزاده با اعمال مدیریت قوی و با همکاری عناصر ستادی که در 
اختیار داشت، برای حمل واگن های محتوی وسایل تعداد 5 دستگاه دیزل 
از خط های تهران به خوزستان و تهران به گرگان و تهران به جلفا احضار و 
از 1359/4/25 لغایت روز 1359/5/15 کلیه وسایل موجود در ایستگاه کاپ 
کوی ترکیه با فعالیت شبانه روزی تحت نظارت مستقیم مامورین ژاندارمری 

از نظر انتظامی به داخل ایران عزیز منتقل گردید و خیال ما راحت شد. 
)نگارنده( در خاتمه به رسم فتوت و جوانمردی، از خلبانان و کارکنان پایگاه های 
شکاری تبریز و همدان و خلبانان شاخص نهاجا در این عملیات، علی اصغر عقیلی 
مقدم، مصطفی طاهری، جعفر عمادی، ناصر همایونپور، حسین آقایی، شعبان قهرود، 
محمد طیبی، جواد محمدیان، صمد علی باازاده، عباس حجازی، فرزاد آریانپور، 
محمد مشتاق عراقی، احمد خروطی، ابراهیم قربانی، حسین ناظم که در خط مقدم 
این  عملیات بوده اند تشکر و قدردانی می نمایم و به روان پاک شهیدانی که در این 
عملیات جانفشانی کردند، شهیدخلبان محمد کریمی پناه، شهید خلبان غامعلی 
عادلپور دهنوی، شهید خلبان اسد ا... طالع، شهید خلبان مهدی سالمی )این عزیزان 
در عملیاتهای بعدی به شهادت رسیدند( و شادروان داوود باازاده فرمانده شجاع 
پادگان خوی درود می فرستم، در این عملیات سروان )سرتیپ2( خلبان علی اصغر 
عقیلی مقدم  بپاس شهامت و شجاعت و ایثاری که از خود نشان داده بود، مفتخر 
به دریافت یک قبضه اسلحه گردید، نامبرده شخصیتی است که اولین مجوز حمل 
ساح را بعد از انقاب از مرحوم آیت ا... مهدوی کنی وزیر کشور وقت در یافت می 

دارد. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.
منبع: گفتگوی اختصاصی با فرمانده عملیات
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خاطرات دوران حـماسه

رهائی از اسارت توسط
احادیه میهنی کردستان عراق

سرتیپ2 خلبان جانباز عباس رمضانی میمی
متوَلد1331/6/20 تهران

تحصیات
اخذ دیپلم طبیعی از دبیرستان ادیب تهران محلۀ سلسبیل )رودکی(  
گذراندن دوره های نظامی  
اخذ دیپلم زبان وگواهینامۀ خلبانی جت از ایالت متحده آمریکا   

سوابق عملی و اجرائی
معَلم خلبان و خلبان آزمایشی هواپیمای شکاری اف_5. 1
جانشین فرماندهی مرکز آموزش های هوایی شهید خضرایی. 2
جانشین فرماندهی دانشکدۀ خلبانی دانشگاه  شهید ستاری. 3
کارشناس عالی رتبۀ عملیات هوایی قرار گاه مرکزی حضرت خاتم اانبیاء)ص(. 4

در ستاد کل نیروهای مسلح
ماه . 5  37 به  رزمی  های  مأموریت  و  محوله  امور  در  جدیت  عَلت  به  وی 

ارشدَیت نائل آمده است

شرح مأموریت
در مورخۀ 23 مرداد 1365 مأموریت بمباران هدفی  در شمال شرق کشور 

عراق وحوالی شهر سلیمانیه، به پایگاه هوایی تبریز اباغ شد.
من و همرزمم یوسف سمندریان، با دو فروند هواپیمای جنگندۀ اف5 ئی به 
شماره های 7076 و 7092، هرفروند مجهز به چهار تیر بمب 500 پوندی 

MK82 جهت هدفی از پیش تعیین شده به پرواز در آمدیم.

بعد از عبور از مرز، به نزدیکی هدف نرسیده بودیم که متوجه آتش سنگین پدافند 
هوایی دشمن شدیم که حکایت از لو رفتن  عملیات و مأ موریت ما  داشت. ظاهرأ 
ستون پنجم دشمن از عملیات آگاه شده واطاعات را در اختیار نیروی هوایی عراق 
گذاشته بود. اگر چه در ارتفاع پایین و با سرعت باا پرواز می کردیم ،ولی دیوار آتش 
و موشک های راداری وحرارتی پدافند دشمن  هواپیمای سمندریان را به آتش 
کشید. او در وضعیت بدی قرار گرفته بود و از من خواست هواپیمایش را چک کنم 
و اوضاع را  به او بگویم، این شرایط سبب شد من  به جای هدف اصلی، پادگان 

سلیمانیه را که در داخل شهر بودبمباران کنم و به چک هواپیای لیدر بپردازم.
اوضاع بدتر از آن بود که فکر می کردم .یوسف چاره ای جز ترک هواپیما 
نداشت . وضعیت را به او اطاع دادم و پیشنهاد کردم  هواپیما را ترک کند.

به  نجات  نمود وتوسط چتر  را ترک  پران هواپیما  به وسیلۀ صندلی  یوسف 
دو  یکی  کرد.  آغاز  را  خود  فرود  زمین   به سمت  نامعلوم  سرنوشتی  سوی 
دقیقه بعد من هم درمنطقۀ آتش دشمن و مسیر برگشت مورد اصابت پدافند 
راداری دشمن قرار گرفتم. موشک به هواپیما خورد و هردو موتور آن را به 

هیه و تنظیم: معلم خلبان حمد داوود اردانی
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آتش کشیدو از کار انداخت وهواپیما از کنترل خارج گردید. دعایی خواندم و 
به اجبار دستۀ پر تاب صندلی را کشیدم و لحظه ای بعد با چتر نجات خود را 
معلق در دل آسمان یافتم. به سرعت در حال سقوط بودم از صندلی پران جدا 
شدم و چتر نجاتم به آرامی باز شد بر خورد هواپیمایم به صخره و انفجارش 
را مشاهده کردم. با توَجه به برخورد ساعد دست چپ به لبۀ کابین و آسیب 
دیدن مهرهای گردنم به هنگام پرش از شرایط خوبی بر خوردار نبودم ولی 
فکر می کردم فرود مناسبی خواهم داشت که ناگهان در لب دره ای عمیق  

در میان فضائی از درختان جنگلی به شَدت با زمین برخورد کردم.
درد شدیدی تمام بدنم را فرا گرفت، زمین و آسمان دور سرم می چرخید 
،لحظاتی بی هوش شدم ، در حالت بیهوشی همرزمان و دوستان شهیدم پیش 
چشمم ظاهر شدند، سعی کردم  صدایشان کنم، ولی نتوانستم، تصویرها کم 
یافتم، چتر  را  پرتگاهی خود  لبۀ  آمدم.  به هوش  و  از نظرم محو شدند  کم 
نجاتم به صخره ای گیر کرده بود و مانع سقوطم شده بود، غوغای عجیبی در 
دلم ایجاد شده بود. احساسی از غم و شادی. شادی به خاطر نجات از درون 

هواپیمای شعله ور و درهم شکستۀ در حال سقوط و غم ناشی از اسارت....
به عَلت درد شَدید و خون ریزی نتوانستم چتر نارنجی رنگ نجاتم را که برای 
دشمن نقطۀ شناسائی خوبی بود از صخره جداکنم و استتار نمایم. قلبم به 
َشدت  می تپید و خونریزی ودرد شدَید طاقتم را ربوده بود ،با زحمت جعبۀ کمک 

های اولیه که همراه داشتم باز نمودم و به پانسمان زخم هایم پرداختم.
ولی  بودم  زخمی  چه  اگر  داشتم،  ایمان  و  امید  بزرگ  خداوند  کمک  به 
نامشخص بودن فاصله ام با دشمن، نزدیک شدن به تاریکی شب، افکارم را 
مشغول کرده بود که صداهایی در دره پیچید، کم کم صداها نزدیک و نزدیکتر 

شدند  و ناگهان ُکردهای مسلح من را محاصره کردند.

اتحادیه میهنی کردستان عراق که مخالف  خوشبختانه در میان رزمندگان 
رژیم صدام بودند فرود آمده بودم آنها زمانیکه مطمئن شدند من ایرانیم مرا 
مورد محَبت قرار داده و دکتر جراحاتم را پانسمان کرد. یکی از آنها که فارسی 
را خوب بلد بود از من پرسید شما کی هستید؟ من بجای گفتن درجه و نام 
فقط گفتم »رمضانی هستم«. او با تعجب با لهجۀ کردی گفت »تو رمضانی 
هستی!« پس ناراحت نباش ما تو را پیش دوستانت و دکتر می بریم. تعجب 

کردم من در خاک دشمن چه دوستانی می توانم داشته باشم؟!
رزمندگان کرد برای استتار و جلوگیری از اسارتم به دست نیروهای دشمن، 
یک دست لباس کردی به من پوشاندند و من را با لباس مبدل همراه کاروانی 
از کردها که برای نجات جان من در میان دشمن بعثی تاش می کردند به 
سمت مرز ایران حرکت دادند، چهار روز از راه های پر پیچ و خم و  صعب العبور 

کوهستانی  با قاطر وگاهی پیاده  پشت سر گذاشتیم و وارد مرز ایران شدیم.
آنها من را به نیروهای جمهوری اسامی تحویل دادند واز آنجا با یک فروند 
به  همکارانم  و  مسئوان  پایگاه  در  گشتم.  بر  تبریز  هوایی  پایگاه  به  بالگرد 
گرمی از من استقبال کردند، اما یوسف سمندریان بعد از چهار سال که طعم 

تلخ اسارت را تحمل کرده بود به سرزمینش باز گشت.
حدود شش ماه بعد که در منطقۀ مهاباد به مأموریت زمینی اعزام گردیده 
بودم متوَجه تعجب آن کرد عراقی از نام فامیلی من که رمضانی است شدم.

گروهــی از رزمنــدگان ایرانــی و بــرادران ســپاه پاســداران در منطقــۀ کردســتان 
ــت  ــه خواس ــد و ب ــی کردن ــت م ــان فعالی ــرارگاه رمض ــراق در ق ــمال ع و ش
خداونــد بــزرگ آن کردهــا فکــر مــی کردنــد، منظــور مــن از رمضانــی بودنــم  
ایــن اســت کــه مــن از رزمنــدگان قــرارگاه رمضــان هســتم .و قــرارگاه دارای 

فــرودگاه و هواپیمــای جنگــی اســت.

آزاده یوسف سمندریان         
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خیبـر شکنان)5( تنبیه متجاوز
عملیات خیبـر دومین عملیات آبی خاکی جهان

معلم خلبان حمد داوود اردانی

اهداف عمليات
دفاع  بي  شهرهاي  موشكبارن  از  بازدارندگي 
جاده  بر  تسلط  و  عراق  ارتش  طرف  از  كشورمان 
و  شمال  نیروهای  ارتباط  قطع  و  بصره   – العماره 

جنوب عراق و آزاد سازی جزایر مجنون
حمله ور  هواپیماهاي  از  فروند  سه  با  پیروزي  هاگ  سایت  
دشمن درگیر مي شود و در ساعت 0806 مورخه 62/12/7 با پرتاب یك تیر موشك 
به سمت آنها یك فروند از هواپیماهاي دشمن را منهدم و بقیه را متواري مي سازد.
به  را در عملیات خیبر حس مي كند مجددً دست  دشمن كه شكست خود 
مردم  مورخه 62/12/7  و 1335  در ساعت هاي 1330  و  زده  بمباران شهرها 
بي دفاع شهرهاي بانه و ایام را با هواپیماهاي خود مورد حمله قرار داده و آنها را به 
خاك و خون مي كشد و تعداد كثیري را در این دو شهر شهید و مجروح مي سازد. 
گزارشات واصله از این دو شهر حاكي  است تعداد زیادي خانه و مغازه و اماكن 
عمومي مردم در اثر این بمباران ها تخریب شده است. گزارشات دریافت شده 
حاكي است در پایان روز جاري، در ساعت 2400 شهر هویزه مورد حمله هوایي 

دشمن قرارگرفته و تعداد دیگري از مردم این شهر شهید و مجروح گردیده اند.
ــی  ــاوز عراق ــش متج ــای ارت ــد از هواپیماه ــک فرون ــاعت 1717 ی در س
ــی و  ــروی هوای ــای نی ــش جنگنده ه ــدف آت ــی خیبره ــه عملیات در منطق

ــد. ــرنگون ش ــت و س ــرار گرف ــی ق ــد هوای ــای پدافن یگان ه
در ساعت 1329 مورخه 62/12/7 هواپیماهاي دشمن به پادگان سلمان فارسي 
جنگ افزارهاي  داشتن  علت  به  محل  این  به  ولي  مي نمایند  حمله  باختران 
پدافندي ارتفاع پست خسارتي وارد نمي شود اما حمله جنگنده هاي عراقي 
به شهر اسام آباد در ساعت 1330 تعداد 60 نفر شهید و 150 نفر مجروح بر 

جاي مي گذارد و بیش از 105 باب خانه و مغازه را تخریب مي كند.
شهرسـتان كوهدشـت در سـاعت 1345 مورخـه 62/12/7 مجـددً مـورد 
حملـه هوایـي هواپیماهـاي دشـمن قـرار مي گیرد كـه تعـدادي از خانه هاي 
مسـكوني ایـن شهرسـتان بـر سـر مردم بي دفـاع آن فـرود مي آیـد و بیش از 

30 نفـر از ایـن مـردم شـهید و مجروح مي شـوند.
در ساعت 1630 مورخه 12/7//62 دو فروند از هواپیماهاي مهاجم عراقي تحت 
پوشش رادار بندر امام قرار گرفت که جهت انهدام به سایت هاگ پیروزي واگذار 
مي شود. پرسنل عملیاتي سایت مذكور در ساعت 1717 هنگامي كه هواپیماهاي 
دشمن در فاصله 35  كیلومتري غرب سایت قرار دارند یك تیر موشك هاگ به 

سمت آنها شلیك مي کند و یك فروند از هواپیماهاي عراقي را منهدم مي نماید.
در ساعت 1430 مورخه 62/12/20 هواپیمای اف5 به خلبانی سروان اسماعیل 
موسـوی در موقعیـت لیدری دسـته پـروازی خیبر بـه ماموریت پشـتیبانی از 
نیروهـای سـطحی که به درخواسـت سـتاد ویژه منطقـه جنوب اعـزام گردید 
و در سـاعت 1442 مورخـه 61/12/20 برابر اظهارات خلبان شـماره 2 دسـته 
پـروازی فوق سـروان رضا رمضانی درمختصات 3132 شـمالی-4739 شـرقی 
درمنطقـه هورالهویـزه درخـاک عـراق به علت بر خـورد پرنـدگان داخل هور و 
از کار افتـادن  موتـور اقـدام به خـروج اضطـراری از هواپیما نموده که شـماره 

2 دسـته پـروازی پرتـاب صندلی را مشـاهده می نماید.
بــه اســتناد گــزارش قــرارگاه خاتــم کــه اعــام کــرد کــه خلبــان هواپیمــای 
ــی  ــه خلبان ــی ب ــروی دریای ــرد AB212 نی ــط بالگ ــانحه توس ــورد س م

ــه  ــرزاده نجــات یافت ــروان مســعود اکب ــور و ناوس ــدا امیرحســین نبی پ نا خ
ــد. ــت بخــش می باش ــال وی رضای ــت وح ــم اس ــرارگاه خات ودرق

فروند میگ 23 عراق  تعداد 3  در ساعت 0710 و0715 مورخه 62/12/8 
و  هوا  به  زمین  پدافند  یگآنهای  آتش  هدف  جنوب  عملیاتی  درمنطقه 

شکاری های خودی قرار گرفت و سرنگون شدند.
در ساعت هاي 0710 و 0715 مورخه 621/12/8 سیستم هاي اورلیكن مستقر 
در منطقه عملیاتي خیبر)منطقه قادر( اعام مي نمایند با دو فروند هواپیماي 
دشمن درگیر شده و آنها را مورد اصابت قرار داده اند. که یك فروند هواپیماي 
میگ23 عراقي برابر اطاعات دریافتی در منطقه القرنه عراق سرنگون شده است.
از  فروند  یك  با  پیروزي  هاگ  سایت   62/12/9 مورخه   1050 ساعت  در 
هواپیماهاي دشمن درگیر مي شود و با پرتاب یك تیر موشك هاگ به سمت 

هواپیمااعام مي نماید آنرا منهدم نموده است.
دشمن كه شكست در جبهه هاي زمیني كامًا برایش مسجل شده دست به 
حمله هوایي به شهر باختران مي زند و درساعت 1725 مورخه 62/12/9شهر 
مذكور را توسط دو فرونداز هواپیماهاي خود بمبارن مي نماید. در این حادثه 

تعداد 12 نفر غیرنظامي شهید و بیش از 8 نفر مجروح مي شوند.
آتش سنگين

 برای تنبیه متجاوزان در هفدهم اسفند 1362سه فروند هلیکوپتر جنگندۀ 
قرار  نجات  برای  آنها  مثلث  داخل  در  ما   214 هلیکوپتر  حالیکه  در  کبری 
گرفته بود، جهت انهدام تانک ها و سنگرهای دشمن به طرف جزیرۀ مجنون 
به پرواز درآمدیم، رهبری تیم سنگین آتش را ستوان جواد عابدی که یکی 
ازستاره های نبرد هوایی است به عهده داشت، این جوانمرد داور با شجاعت 
گفت: اگر ازم شد جاده العماره، بصره را قطع می کنیم و از روی سر دشمن 

عبور کرده و از پشت سر،  آنها را تارومار می نماییم.
عقربه هـای سـاعت 1015 را نشـان می دادنـد، رزمندگانـی کـه سـوار بـر 
قایقهـا در ابـه ای نیزارهـا بـه سـمت جزیـره در حرکـت بودنـد، بـا تـکان 
دادن دسـت شـادی کنـان مـا را بدرقـه می کردنـد دود غلیـظ ناشـی از بـه 

آتـش کشـیدن خودروهـای دشـمن از دور مشـاهده می شـد.
پـس از25دقیقـه پـرواز آخریـن سـنگرهای خودی را پشـت سـر گذاشـتیم، 
آخریـن رزمنـده ی )آر، پی، جی( زن که با لباس شـمعی مشـکی درشـرایط 
بسـیار نـا مناسـب بـرروی گل و ای تک وتنها دراز کشـیده بـود و در کمین 

تانکهـای عراقـی به سـر می بـرد را مشـاهده نمودیم.
از  کم کم به خط مقدم دشمن نزدیک می شدیم، گلوله های سرگردانی که 

طرف مقابل شلیک می شد در هوا و زمین منفجر می گردید.
نیروهای عراقی با مشاهدۀ ما در آسمان با آتش سنگین به استقبال مان آمدند 
واز هر طرف مثل نقل و نبات بر سر ما آتش می ریختند، خلبان لیدر تیم آتش 

فرکانس رادیو را اشغال کرد وگفت:«بّچه ها همین جا اربیت می کنیم«.
سه فروند هلیکوپتر جنگندۀ کبری دریک خط به موازات خط دشمن شروع 
به دور زدن نمودند تا خود را برای گشودن آتش به نقاط اصابت دلخواه آماده 
کنند، ما هم در فاصله مناسب قرار گرفتیم وآنها رابا دقت زیر نظر داشتیم، 
تا در صورت بروز سانحه آنها را از مرگ و اسارت نجات دهیم و اگر هلیکوپتر 
وضعیت  که  صورتی  در  شود  سانحه  دچار  و  گیرد  قرار  اصابت  مورد  نجات 
پایه های هلیکوپتر جنگنده  به  جسمانی حادثه دیده گان اجازه دهد اجباراَ 

28
PDF Compressor Free Version 



کبری آویزان شده و به پشت خط مقدم انتقال داده شوند، در غیر این صورت 
اسارت و یا شهادت حتمی است.

پس از چتد لحظه جواد، خود را در موقعیت مناسب قرار داد و آتش خشم 
جنگنده  هلیکوپتر  نمود،  عراقی  سنگرهای  و  تانکها  نثار  را  خداجوی  ملت 

کبری سمت راست و چپ جواد هم روی مواضع دشمن آتش گشودند.
صحنۀجنـگ عـوض شـد، تانکهـا و سـنگر هـای مملـو از مهّمـات دشـمن 
بـه آتـش جنگنـده هـای قهرمـان ما یکـی پـس از دیگـری منفجر می شـد، 
عملیـات بـا فضـل الهـی بـا موفقّیـت انجـام شـد و همگی سـالم به قـرارگاه 

برگشـتیم تـا بـرای مأموریـت دیگـری آماده شـویم.
تانک هـا  انهـدام  جهـت  آتـش  سـنگین  تیـم  بـا  دوبـاره  سـاعت12:30ما 
وسـنگرهای دشـمن به سـمت جزیره بـه پـرواز در آمدیم، مواضـع عراقی ها 

مجـددً جوانـگاه آتـش هلیکوپتـر هـای جنگنـدۀ ماقـرار گرفـت.
هلیکوپترها درحال اجرای آتش روی مواضع دشمن بودند که ناگهان یکی از 
خلبانان جنگنده کبری روی فرکانس رادیو با هیجان فریاد زد: »جواد 4تیر 
موشک به طرف تو میاد، مواظب باش« خلبان هلیکوپترجنگنده کبری که 

جواد عابدی هدایت آن را به عهده داشت، گفت:»دارمشون«
تمـام افـکار مـا متوجه جـواد بود که چـه می کند، خوشـوقتانه هـر چهار تیر 
موشـک پشـت سـر هلیکوپتـر جـواد منفجر شـد، ما پـس از منهـدم نمودن 
چندیـن دسـتگاه تانـک و تعـدادی از سـنگر های رژیـم بعثی عـراق به لطف 

خـدا به سـامت بـه قـرارگاه جفیر مراجعـت نمودیم.
عقربهای ساعت1500رانشان میداد که بالگرد به شماره بدنه 9436 به خلبانی 
بنده )نگارنده( و پیروز آل آقا و بالگرد شماره 9435  به خلبانی اکبر پورسیف 
و عزت اه فروتن برای رساندن مهمات به مقصد جزیره مجنون جنوبی به 

پرواز در آمدیم. پل درحال احداث خیبر را پشت سر گذاشتیم.

بنده ضمن رعایت دستورالعمل های پروازی ورعایت اصول ایمنی؛ که گاهی 
با خود زمزمه می کردم؛ و سعی داشتم از ذکر خدا غافل نباشم. پیروز به من 
گفت »داوود با خودت چی میگی« گفتم آیات شریفه ی قرآن تاوت می کنم.

پیروز گفت جان مادرت قسم هرچه می گویی به نیت من هم بگو«
آب  به  اصابت  از  پس  می شد؛  پرتاب  عراقی ها  از طرف  که  توپی  گلوله های 
منفجر وآب  ها را همچون فواره به هوا پرتاب میکرد؛ ارتش عراق جزیره را به 
توپ بسته بود؛ ما هرچه نزدیکتر می شدیم شّدت باریدن گلوله بیشتر می شد.
وما  می کردند؛  پرتاب  توپ  گلوله ی  ما  طرف  به  انقطاع  با  دقیقه   5 حدود 

همچنان در میان آب؛ آتش و مرگ و زندگی به پرواز ادامه می دادیم.
کمک خلبانم حال خوشی نداشت؛ صورتش گلگون شده وبر اعصابش مسلت 
نبود؛ به او گفتم صندلیت را به عقب بکش و چشمانت را ببند تا آرامشت را 
بازیابی؛ از آن لحظه به بعد در آن شرایط بحرانی مراقبت مضاعفی را می طلبید.
بالگرد 9435 به خلبانی اکبر پورسیف در جزیره فرود آمد و بنده )نگارنده( با 
بالگرد 9436 در جلو رو در روی او فرود آمدم؛ تا هردو بتوانیم فضای باا سر 

یکدیگر را ببینیم و ورود هواپیماهای دشمن را به هم اطاع دهیم.
مهمـات بالگـرد بنـده تخلیـه شـد و آمـاده ی پـرواز بـودم کـه یـک فرونـد 
هواپیمـای شـکاری عـراق )میگ 23( را درحال شـیرجه بـر روی بالگرد اکبر 
پورسـیف مشـاهده کـردم و بی اختیـار فریاد زدم اکبـر پرواز کن؛ پـرواز کن؛
اکبر با شنیدن فریاد بنده؛ بدون فوت وقت به پرواز در آمد و راکت های شلیک شده ی 

هواپیمای شکاری دشمن مهمات تخلیه شده او رابه آتش کشید و نابود کرد.
ما بدون اسکورت و پوشش هوایی در قرارگاه جفیر سالم فرود آمدیم؛ این 
مأموریت روی اعصاب و روان کمک من اثر بدی گذاشته بود؛ بنده در آن روز 

8 ساعت در خاک عراق پرواز کردم.
إن شاء ا... ادامه دارد...

امیر سرتیپ2 خلبان
رضا رمضانی          

امیر سرتیپ2 خلبان
سید اسماعیل موسوی           
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مهمـان صخــره هـا
هیه و تنظیم: معلم خلبان حمد داوود اردانی

سرهنگ خلبان جانباز محَمد غامحسینی 
متولد1331/7/4 شهرستان درود

تحصیات
اخذ دیپلم طبیعی از دبیرستان امیر کبیر آبادان  
گذراندن دوره های نظامی  
اخذ دیپلم زبان وگواهینامۀ خلبانی جت از ایالت متحده آمریکا   
دارای دانشنامۀ کارشناسی ارشد مدیریت نظامی )دافوس(  

سوابق عملی و اجرائی
خلبان هواپیمای شکاری چند منظورۀ اف4  
افسر یکنواختی گردان 11شکاری منطقۀ هوائی مهرآباد  
افسر نشریات  پروازی  گردان 32 شکاری همدان  
رئیس دایرۀ طرح های تاکتیکی منطقۀ هوائی مهرآباد  

ستوان یکم غامحسینی در مورخۀ 1362/4/31 به عنوان خلبان کابین عقب 
و سروان سعید هادی مقدم به عنوان خلبان کابین جلوی هواپیمای اف4 به 
پایگاه سوم شکاری همدان در یک ماموریت رزمی پوشش  از  شمارۀ6584 
از نفوذ هواپیماهای  از آسمان کشورمان و جلوگیری  هوایی برای محافظت 
دشمن به پرواز درمی آیند؛ در منطقۀ شمال غرب ایران، ضمن درگیری با 
چند فروند از هواپیماهای دشمن و انهدام یکی از آنها، مورد اصابت موشک 
هوا به هوای میراژ اف1 واقع می گردند، که سروان سعید هادی با هواپیما 
به زمین بر خورد نموده و شهید می شود و ستوان یکم غامحسینی با چتر 
نجات در حوالی سردشت فرود می آید، که به علت بر خورد موشک به جلو 
و زیر کابین خلبان و نیز بر خورد شدید وی با صخره های کوهستانی محل 
های  استخوان  در  متعدد  های  شکستگی  دچار  غامحسینی  ستوان  فرود، 

قسمت هایی از شانه، دست ،دنده ها و پاها می گردد.
ــده گــردان  پــس از اطــاع از ســقوط هواپیمــا ســرگرد عتیقــه چــی فرمان
شــکاری همــدان بــرای کســب اطــاع از موقعیــت فــرود خلبانــان ســانحه 

دیــده بــا یــک فرونــد هواپیمــای مســلح اف 4 بــرای جســتجو بــه پــرواز در 
مــی آیــد و تــاش بــرای یافتــن خلبانــان مــی نمایــد امــا هیچگونــه عامتــی 
دریافــت نمــی کنــد.در صورتیکــه جســتجو باموفقیــت انجــام مــی شــد و یــا 
خلبــان ســانحه دیــده بــه وســیلۀ بیســم همراهــش موفــق بــه تمــاس مــی 
گردیــد هلیکوپتــر هــای تجســس و نجــات بــه ســمتش بــه پــرواز در مــی 
آمدنــد. بــا توجــه بــه اینکــه قســمت هائــی از منطقــۀ کردســتان در دســت 
احــزاب مخالــف و ضــد انقــاب اســامی بــود بارهــا خلبانــان ســانحه دیــدۀ 
نیــروی هوائــی  بــه دلیــل نزدیکــی محــل  ســقوط بــه یــگان هــای مســتقر 

هوانیــروز ؛توســط هلیکوپتــر هــای هوانیــروز نجــات داده شــده انــد 
به این دلیل که منطقۀ فرود غامحسینی در حیطۀ حزب منحلۀ دموکرات 
بوده، وی به اسارت کردهای مسلح ایرانی در می آید در حقیقت اولین خلبان 

اسیر ایرانی بود که به مدت چهار ماه و پانزده روز در اسارت آنها بود.
به دلیل نبودن  امکانات پزشکی در محل اسارت و جابجائی های غیر اصولی 
های  کرد  ناچار  و  افتاد  مخاطره  به  به شدت  وی  وضعیت سامتی  متعدد، 
کار کنان  با کمک  دادند، که  پدرش  تحویل  نقده  را در حوالی  مسلح  وی 

نیروی زمینی به بیمارستان مرکزی نیروی هوایی انتقال داده شد.
پای  موقع،  به  رسیدگی  عدم  و  سانحه  اثر  بر  غامحسینی  سروان 
است  از عمل جراحی سه سانتیمتر کوتاه شده  و پس  راستش16سانتیمتر 
نامبرده در مورخۀ 1364/2/21 به علت کوتاهی پای راست، شکستگی  که 
استخوان ران سمت راست و خرد شدگی زانوی چپ  و ضایعه عصبی نیمه 
مچ دست چپ بنا بر تصمیم کمیسیون پزشکی از رده پروازی بر کنار گردید.
حاج محّمد غامحسینی با توَجه به تحمل سال ها رنج ناشی از جانبازی باای 
متدَین،  متَعهد،  امین،  محبوب،  داشتنی،  دوست  است  50درصد شخصّیتی 
ثبت خاطرات  به  موفق  نظیر. وی  و کم  زیبا کام، مشکل گشا، خدمتگزار 
نام مهمان صخره ها  با  قالب کتابی  شخصی و پروازی و اسارت خود را در 
به نگارش سرکار خانم راحله صبوری در انتشارات سورۀ سبز گردیده است. 

شهید هادی مقدم          معلم خلبان عتیقه چی        
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یک سوزن به خود )5(

یاران  بود،  نشسته  خود  مجلس  در  معمول  طبق  پیامبر  آمده  روایات  در 
گرداگرد حضرتش حلقه زده و او را مانند نگین انگشتری در میان خود گرفته 
از در رسید  بود  پوش  ژنده  فقیری  از مسلمان که  یکی  بین  این  در  بودند. 
و طبق سنت اسامی که هر کسی در هر مقامی که هست همین که وارد 
مجلسی میشود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همانجا بنشیند و برای 
پیدا کرد و  نگیرد. آن مرد جای خالی  خود جایگاه و نقطه خاصی در نظر 
نشست، از قضا کنارش مردی ثروتمند بود، مرد ثروتمند لباس خود را جمع 
کرده و به کناری رفت، پیامبر)ص( که مرد ثروتمند را زیر نظر داشت، از او 
پرسید ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ثروتمند گفت: نه یا رسول 
اه. پیامبر پرسید ترسیدی چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟ مرد ثروتمند 
پاسخ داد: نه یا رسول اه. پیامبر پرسید پس چرا پهلو تهی کردی و خود 
را کنار کشیدی؟ ثروتمند پاسخ داد: اعتراف میکنم اشتباهی مرتکب شدم و 
خطا کردم و اکنون به جبران این خطا و کفاره گناهم حاضرم نیمی از ثروت 
خود را به این برادر تهی دست ببخشم تا مگر خداوند مرا ببخشد، مرد فقیر 
گفت: من حاضر نیستم بپیذیرم چنین بخششی را!!! جمعیت گفتند چرا؟ مرد 
فقیر گفت چون میترسم روزی مرا غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود 

همچنین رفتاری کنم که این برادر مسلمان با من کرد.
)اصول کافی ج 2 ص260(

اسام مخالف ثروتمند و ثروت اندوزی نیست ولی مخالف 

ثروتمندان سر  برخی  از سوی  که  است  ناشایستی  رفتارهای 
می زند که نشأت گرفته از غرور و فخر فروشی ایشان و در کل 
منیت و نفس افراد است. فخرفروشی گناهی نابخشودنی است 

که متاسفانه امروزه در جامعه شاهد آن هستیم و برخی از قشر متمول جامعه 
از خود بروز می دهند. یکی از ابزارهای اشاعه تفاخر و نمایش ثروت، شبکه 
بسیاری  اجتماعی  شکبه  این  در  است.  اینستاگرام  جمله  از  اجتماعی  های 
از افراد سبک زندگی متموانه، اتومبیل های گران، رستوران های بااشهر و 
ویاهای لوکس خود را به نمایش گذاشته و منتشر می کنند که موجب میشوند 
تا میان ثروتمندان یک رقابت از نمایش دارایی هایشان راه بیافتد و برای این 
امر پایانی نیست!!! در این بین هستند افرادی که میخواهند به دروغ خود را 
ثروتمند نشان دهند و کم نیستند افرادی که برای بدست آوردن چنین امکاناتی 
به هر کار خاف، نادرست، خیر اخاقی و غیر شرعی دست میزنند و از انجام 
هیچ گناهی هم ترسی ندارند و این آسیب بزرگیست که گریبان جامعه علی 

الخصوص قشر جوان جامعه را گرفته است!!!
در نظر نویسنده ثروت یکی از ابزار های سنجش افراد ویکی از روش های آزمایش 
الهیست. ما باید از راه های درست، شرعی و قانونی به کسب روزی حال بپردازیم 
و از آن در جهت پیشرفت درست مادی و معنوی خود و دیگران استفاده نمائیم 
در کنار آن باید بتوانیم مشکلی از افراد خانواده و برادران و خواهران دینی خود 

برطرف کنیم و موجب ارتقای سطح جامعه خود شویم. إن شاء اه...

ثروت اندوزی بدون تفاخر
 مهندس حمدعلی پروازدوانی
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مسائل حقوقی

نفقه زوجه در قانون مدنی ایران
َنَفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری؛ البته این نفقه بعضً الزام آور 

می شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.
طبـق مـاده ۱۱۰۷ قانـون مدنـی ایـران، نفقـه عبارتسـت از: همـه نیازهای 
متعـارف و متناسـب با وضعیـت زن از قبیل مسـکن، البسـه، غذا، 
اثـاث منـزل و هزینه هـای درمانـی و بهداشـتی و خـادم در صورت 

عـادت یـا احتیاج بـه واسـطه نقصان یـا مرض.1
موارد نفقه زوجه در قانون 

مطابق ماده  1107 قانون مدنی  نفقه زوجه عبارت است از: مسکن و پوشاک 
و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت 
عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی.
غذا: غذا اساسی ترین بخش نفقه را تشکیل می دهد .معیار در غذا، مقداری است 
که برای سیر کردن او کافی باشد و در کیفیت و جنس باید به عرف مراجعه کرد. 
لباس: در مقدار و جنس لباس، باید عادت امثال او و شهری که در آن ساکن است 
و همچنین به فصلهایی از سال که به لباس نیاز پیدا می کند، ماک قرار گیرد؛ اگر 
زن اهل تجمل و زیباپوشی است و به لباسهای زینتی و تجملی نیاز دارد واجب 

است که عاوه بر دیگر لباسها، به حسب حال امثال او، برایش تهیه شود.

 حجت ااسام و امسلمین امد عزیزی

مسـکن: حـق مسـکن از مهم تریـن ارکان نفقه اسـت و مرد وظیفـه دارد به 
عنـوان سرپرسـت خانـواده بـرای همسـر خـود منزلی مناسـب و در شـأن او 

برگزینـد و آرامـش خاطـر او را فراهم سـازد.
و  کمیت  که  است  زندگی  ضروریات  مهم ترین  از  منزل  لوازم  خانه:  لوازم 
کیفیت آن به عرف و عادت موکول می شود. بر این پایه، مجموعه وسایلی که 
برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی زن ضرورت دارد باید برایش تهیه شود.
کلفت  و  خدمتکار  دارای  )که  اشراف  خانواده های  از  زن،  اگر  خدمتکار: 

هستند( باشد، مرد باید برایش خدمتکار بگیرد.
هزینه های درمانی و بهداشتی: هزینه داروهایی که زن به طور متعارف به 

آن نیاز دارد و هزینه نظافت و بهداشت فردی او بر عهده شوهر است.
هزینه سفر: مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست، 

ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.2
نکات:

ماده ۱۱۰۶: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع كند 

مستحق نفقه نخواهد بود.

1. حقوق مدنی )امامی(؛ ج 4، ص: 433
2. تحریر الوسیلة؛ ج 2، ص: 313
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اصطاحات حقوقی

نشوز:
 اصطاحـی در فقـه و حقوق اسـامی بـه معنی تمکیـن نکـردن، نافرمانی و 
عـدم ایفـاء وظایـف زناشـویی از سـوی یکی از زوجین اسـت. اگرچـه معموًا 
نشـوز فقـط بـه نافرمانـی زن از طریق عـدم تمکین به شـوهر اشـاره دارد اما 
نافرمانـی شـوهر نیـز در نوشـته های فقهـی نشـوز نامیـده می شـود هرچنـد 
اصطـاح تمکیـن در مـورد شـوهر اسـتفاده نمی شـود. هنگامـی هـم که این 

وظیفه ناشناسـی دوجانبـه باشـد آن را شـقاق می نامنـد. 1
تمکین:

یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می رود که به دو نوع »تمکین خاص« 
برآوردن درخواست های  به  تمکین خاص  تقسیم می شود.  عام«  »تمکین  و 
و  از شوهر  اطاعت  انجام وظایف خانوادگی،  به  عام  تمکین  و  جنسی شوهر 
ایجاب می کند  بر خانواده است. وظیفه تمکین عام  پذیرفتن ریاست شوهر 
که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط 

اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند. 2

حق حبس:
تنهــا زمانــی  زن می توانــد از تمکیــن مــرد خــودداری کنــد زمانیســت کــه 
مــرد از پرداخــت مهریــه خــودداری کنــد. ایــن حــق کــه نوعی »حــق حبس« 
معــروف بــه »حــق امتنــاع زوجــه« اســت .مــاده ۱۰۸۵ قانــون مدنــی در ایــن 
ــاء  ــده از ایف ــلیم نش ــه او تس ــر ب ــا مه ــد ت ــت: »زن می توان ــورد گفته اس م
وظایفــی کــه در مقابــل شــوهر دارد امتنــاع کنــد مشــروط بــر اینکــه مهــر او 

حــال باشــد و ایــن امتنــاع مســقط حــق نفقــه نخواهــد بــود«. 3
محجور:

 در اصطاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال 
حقوقی منع شده است، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به 
حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری 

اداره کند و شخصً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد. 4

1. صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۳۰.
2. همان

3. مهریزی، مهدی. تمکین و نشوز در فقه و قانون.
4. جعفری لنگرودی, محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق؛ رفیعی، محمد تقی. فرهنگ 

حقوقی مجد.
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اصطاحات سیاسی

حقوق اساسی چیست؟
ــه دو بخــش  ــه ب ــیم اولی ــک تقس ــه در ی ــیماتی دارد ک ــوق تقس ــم حق عل
عمومــی و خصوصــی تقســیم مــی شــود و حقــوق عمومــی بــه دو بخــش 
ــود  ــی آن خ ــردد. و بخــش داخل ــی گ ــم م ــی منقس ــن الملل ــی و بی داخل

ــی باشــد. ــوق اساســی م ــک بخــش آن حق ــه ی اقســامی دارد ک
حقـوق اساسـی کـه حقـوق سیاسـی نیـز خوانـده می شـود، کلیـه قواعـدی 
اسـت کـه وضـع و شـکل حکومت یک ملـت را معیـن نموده، اعضای رئیسـه 
و قـوای مهمـه مملکـت را تشـکیل می دهـد و همچنین روابـط متقابله قوای 
مزبـور را بیـان کـرده و حـدود آنهـا را نسـبت به افـراد ملت معلـوم می کند، 
در تعریفـی دیگـر حقـوق اساسـی یکـی از شـاخه های مهم حقوق اسـت که 

اختصاصـا بـه روابط سیاسـی بیـن فرمانروایـان و فرمانبـران می پردازد.
واژه »حقوق اساسی« در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب 
خود به نام »حقوق اساسی یا اصول مشروطیت« در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی 
"constitutionnel" که مأخوذ از "constitution" می باشد، به کار برده شده 

و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده اس.
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران 
روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می گردد. رشته حقوق 
فرارا، در حدود سال ۱۷۹۸  ایتالیایی  بار در جمهوری های  نخستین  اساسی 
مطرح شد ،رسما در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن 
به بعد این اصطاح به عنوان یک اصطاح "فنی-حقوقی" معمول شد.                                                                                    
به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه های حقوق عمومی، موضوع مورد 
مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون 
چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می باشد. لذا در این حوزه است که 
موضوع  فهم  برای  گشت.  اساسی  حقوق  ویژه  و  قواعدخاص  دنبال  به  باید 

حقوق اساسی دیدگاه های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می شود:
بندی  چارچوب  از  است  عبارت  اساسی  حقوق  موضوع  هوریو:  آندره   •

حقوقی پدیده های سیاسی. 
قدرت  آن  وسیله  به  که  دانسته  حقوقی  قواعد  علم  را  آن  پرلو:  مارس   •

سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می گردد. 
• ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده های 
نهادین شده سیاسی با شیوه های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این 
رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده های سیاسی است و 
بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و 
حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی های 

عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.
در رابطه با هدف نهایی حقوق اساسی، ۳ دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
  برخی معتقدند، تعیین حدود چارچوب برای قدرت سیاسی و شیوه انتقال 

آن، هدف اصلی است.
نهایی حقوق  رسالت  را  فردی  آزادی های  و  دیگر، تضمین حقوق    دسته 

اساسی می دانند.
  که حقوق اساسی در نهایت ضمن تعیین و چهارچوب بندی حدود اقتدار 

سیاسی حقوق و آزادی  های فردی را نیز تضمین می کند.

تفاوت نظام ریاستی با نظام پارلمانی چیست؟
طبق  پرداخت.  تعاریف  برخی  تبیین  به  باید  موضوع  تبیین  برای  ابتدا  در 
تعریف دولت)دولت-ملت( واحد سیاسی است که دارای استقال و جاکمیت، 
جایگزین  دولت-ملتها  مدرن  دوران  در  است.  حکومت  و  جمعیت  قلمرو، 
امپراطوریها و نظامهای سنتی شده اند. مثا دولت-ملت ایران در دوران مدرن 
جایگزین امپراطوزی هخامنشی در دوران باستان شده است. طبق تعریف هر 
دولت)دولت -ملتی( دارای یک رییس دولت)دولت-ملت( و هم چنین  یک 
رییس حکومت است. رییس دولت-ملت یا رییس کشور مظهر وحدت ملی و 
هویت ملی و حل کننده اختافات است. رییس حکومت در واقع رییس قوه 

مجریه است و ریاست هیات دولت را برعهده دارد.
در نظامهـای ریاسـتی، رییس کشـور یا رییـس جمهور رییـس حکومت /هیات 
دولـت هم هسـت و مسـوولیت اجرایی دارد. در واقع ریاسـت کشـور با ریاسـت 
حکومت یکی اسـت. مثا رییـس جمهور آمریکا هم رییس دولت-ملت/کشـور/
جمهـور آمریـکا اسـت و هم رییـس هیات دولت/قـوه مجریه آمریـکا. نظام های 
ریاسـتی بـه  صـورت جمهـوری اداره مـی شـوند.  در ایـن نظـام هـا بیـن قـوا 
تفکیـک وجـود دارد و قـوه مجریـه تا حـد زیادی مسـتقل از قوه مقننه اسـت.
در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ، مجلس دارای اختیارات زیادی است 
و  دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برامده از مجلس نیست 

و چندان عما در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ، تمکین نمی کند
دولت  هیات  ریاست  و  کشور  ریاست  بین  نوعی  به  پارلمانی  های  نظام  در 
و  نمادین  نقشی  کشور  رییس  کشورها  این  در  واقع  در  دارد.  وجود  تفاوت 
تشریفاتی و حل کننده برخی تعارضهای قوا را دارد و رییس هیات دولت یا 
نخست وزیر مسوولیت اجرایی را بر عهده دارد. روسای کشورها تا کنون در 
دنیا به دو گونه بوده اند. یا رییس جمهور هستند و یا شاه و ملکه. در این 
مدل چه رییس جمهور و چه شاه )ملکه( دارای قدرت باای اجرایی نیسته 
و نوعی نماد وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارند. اما نخست وزیر و یا 
صدر اعظم دارای قدرت اصلی است. او در واقع عمدتا رهبر حزب پیروز در 
انتخابات پارلمانی است.  در واقع ما با دو گونه نظام پارلمانی روبرو هستیم: 
۱- مشروطه سلطنتی) انگلستان ، ژاپن و نروژ( ۲- جمهوری با نظام پارلمانی) 
هند و یا ترکیه(. در این گونه مدلها قوه مجریه بر آمده از دل قوه مقننه است.

 حریریه نشریه
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پروپاگاندا )Propaganda( چیست؟
پروپاگاندا اطاعات است. اطاعاتی که از قبل برنامه ریزی، هدفگذاری و طراحی 
شده است تا شما کاری مشخص در زمانی معین در جهتی از قبل برنامه ریزی 
شده انجام دهید؛ و البته، چیزی هم راجع به آن ندانید! مفهومی از دنیای سیاسی 
که یک شمشیر دو لبه است. ابزاری که میلیون ها نفر را در جنگ جهانی به کشتن 

داد و از طرفی دیگر برده داری را از قانون اساسی آمریکا حذف کرد.
اصطاحی  معنای  در  و  است  تبلیغات  معنای  به  لغت  در  پروپاگاندا 
بیان  از طریق  ترویج نظرات خاص سیاسی  برای  از: كوشش  عبارت است 
و  بر ذهن مخاطب  تأثیرگذاشتن  به قصد  واقعی  با گزارش های غیر  واقعیات 
این عمل بوسیله دولت ها و احزاب و گروه ها صورت  ترغیب به رفتار خاص. 
می گیرد و هدف اصلی آن جهت دهی افكار عمومی و القاء اندیشه ها و افكار 
خاص و مقبولیت بخشی عملكردها در نزد توده های مردم و افكار جهانیان است.
پروپاگاندا در اشكال گوناگون، همواره در جوامع بشری وجود داشته است. این 
واژه در كلیسای كاتولیك كه مسئولیت تبلیغ دین را داشت، ریشه دارد. در این 
زمان پروپاگاندا به معنای ترویج اعتقاد به نیروهای فوق طبیعت به كار رفته است.
در نیمـه اول قـرن بیسـتم نازی ها و فاشیسـت ها از ایـن واژه در تبیین كنترل 
اجتماعـی و مشـروعیت سـازی حكومت بهـره بردنـد. در دوران جنگ جهانی 
دّوم نیـز، دولت هـای درگیـر جنگ با بكارگیـری ابزارهای مختلـف تبلیغی در 
جهـت نیـل بـه اهداف سیاسـی خـود همچـون تقویـت روحیه مردم و بسـیج 
نیروهـا و تضعیـف روحیـه دشـمن تـاش كرده انـد. از همیـن دوران بـود كـه 
پروپاگانـدا بـه معنـای تبلیغـات سیاسـی رواج یافـت. در دوران جنـگ سـرد 
نیز، دو بلوك شـرق و غرب به طور بسـیار گسـترده  و پیشـرفته از تبلیغات در 

جهـت گسـترش حـوزه نفوذ خـود علیه جبهـه مقابـل اسـتفاده كرده اند.
خوانده  اطاعات  انفجار  عصر  كه  عصری  در  و  كنونی  جهان  در  پروپاگاندا 
و  ارتباط جمعی  دارد. گسترش وسایل  ویژه ای  می شود در سیاست جایگاه 
است.  كرده  افزون  روز  و  پیچیده  را  سیاسی  تبلیغات  گوناگون،  رسانه های 
با  هستند  تاش  در  سیاسی  احزاب  و  گروه ها  و  دولت ها  همۀ  رو  همین  از 
قوی،  فرستنده های  مطبوعات،  همچون:  تبلیغی  ابزارهای  همۀ  بكارگیری 
اندیشه های  و  ایده ها   .... و  اینترنت، سخنرانی ها، سینما  ماهواره، سایت های 
خویش را به مخاطبین انتقال دهند و در دستیابی به قدرت بیشتر بوسیله 

جلب رضایت مردم تمام همت خود را به كار بسته اند.
را  سیاسی  حزب  و  دولت  هر  كوشش  از  پایداری  بخش  پروپاگاندا  امروزه 
مانند:  گوناگون  نام های  با  ارگان هایی  تأسیس  با  دولت ها  می دهد،  تشكیل 
انتشارات  اندیشه ها، سازمان  و  ارزش ها  توسعه  و  نشر  اداره  تبلیغات،  وزارت 
و تبلیغات و غیره فعالیت ها و تاش های تبلیغی خود را در جهت  دهی افكار 

عمومی و مشروعیت بخشی اعمال دولت نهادینه كرده اند.
تاریخچه

جوسازی ریشه در تاریخ کلیسای کاتولیک دارد. در سال ۱۶۲۲، پاپ اوربان 
هشتم برای ترویج دین مسیحیت، در مناطق غیر مسیحی جهان گردهمایی 
تبلیغاتی به راه انداخت. در آن زمان کاتولیک ها این کار را نوعی از آموزش بر 
می شمردند. در جنگ جهانی اول هم طرفین جنگ از این روش برای تاثیر 

گذاری مثبت بر روی نیروهای خود استفاده می کردند.
و  کلمات  جنگ  بلکه  وگلوله ها،  بمب ها  جنگ  تنها  نه  دوم  جهانی  جنگ 
کتاب  در  هیتلر  آدولف  توسط  ابتدا  نازی ها  تبلیغاتی  تهاجم  بود.  تبلیغات 
شد.  اجرا  او  تبلیغات  وزارت  و  گوبلز  وسیله  به  سپس  و  طراحی  من  نبرد 
تبلیغات خویش، به مجموعه ای نه چندان منسجم  ایجاد  ایاات متحده در 
از روان شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی، برای تقویت روحیه ملی 
یا  تبلیغات سیاسی  واژه  بود«.  نازی ها متکی  تبلیغات  تاثیر  وخنثی ساختن 
کهن  اتینی  فعل  از  شده  بازسازی  و  نواتینی  واژه ای   )propaganda(
از   propagate انگلیسی  )لغت  منتشرساختن  معنی  به   )propagere(
ارتباطات  از  تبلیغات، جزیی  امروزه  است.  برانگیختن  و  است(  ریشه  همین 

عمومی است و هدف آن، دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده است.
روش ها

  برچسب زدن )Name Calling(: این روش به منظور برانگیختن وحشت 
یا تعصب افراد جامعه علیه یک گروه مخالف استفاده می شود. این روش باعث 
می شود که نیازی به ایجاد بحث استدالی با گروههای مخالف نباشد یکی از 

این روش ها استهزای مخالفان با کاریکاتور می باشد.
سعی  روش  دراین   :)Glittering Generalities( فریبنده  شعارهای    
می شود که بادادن شعارهاییبا مفهوم مبهم و کّلی توجه افکار عمومی به پیام 
مبلغ جلب شود. این پیام ها اغلب بر حول محور ارزش هایی همچون شرافت، 

دین، افتخار به میهن و میهن پرستی یا ارزشهای خانوادگی می باشد.
انواع پروپاگاندا

۱. پروپاگاندای سفید: دراین نوع پروپاگاندا، منبع کامًا مشخص و معین است 
و پیام به گونه ای ارائه می شود که از دقت باای اطاعات برخوردار باشد. این 

نوع پروپاگاندا، نوعی ارتباط دوستانه برقرار می کند.
۲. پروپاگاندای خاکستری: در اینجا منبع، واضح و صریح نیست و اطاعات 
دقیقی ارائه نمی شود. در این نوع پروپاگاندا، با آن که جنگ تبلیغاتی برقرار 
نیست، اما صلح تبلیغاتی نیز حاکم نیست. اخبار، اعامیه و اطاعاتی که در 
آنها از عنوان یک منبع موثق، منابع مطلع و امثال آن استفاده می شود، در 
زمره پروپاگاندای خاکستری قرار می گیرند. تبلیغات علیه کمونیست ها به هنگام 

حمله شوروی به افغانستان، نوعی پروپاگاندای خاکستری به شمار می رود.
۳. پروپاگاندای سیاه: در پروپاگاندای سیاه، منبع و دقت اطاعات مشخص 
نیست و در آن هر گونه جعل و تخریب صورت می گیرد. تمام قواعد در این 
رادیویی در  فرستنده های  از  بسیاری  به کار گرفته می شود.  پروپاگاندا،  نوع 

طول جنگ، براساس این نوع پروپاگاندا عمل می کنند.
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دختـر بَــس

شاه بی بی در حالیکه دستی به کمر داشت با دست دیگر دیگچه رویی را 
که عطر و بویی داست زیر بغل محکم گرفته و از کوچه عریض و طویل بین 
بازارچه و خانه شان گذشت و وارد کوچه بن بست باریکی شد که در سه خانه 

قدیمی به آن باز می شد. 
جلوی در خانه ای که انتهای کوچه و سمت چپ بود ایستاد. بالهای چارقد 
سفیدش را که با سنجاق پنج پر مروارید زیرگلو بسته بود صاف کرد. چادر خال 
خال مشکی را که به کمر بسته بود از گرد و غبار تکاند. یک نگاه به در کوچه 

چارطاق انداخت. روی دیواره دیگچه رویی ضرب گرفت و وارد داان شد. 
- قاسم دلش پسر می خواد، پسر کاکل به سر می خواد!

نزدیک اتاق عروسش که رسید صدایش را باا برد. 
- خودم براش زن می گیرم، زن پسرزا می گیرم.

همراه ضرب خود را هم تکان تکان می داد.
خانم احترام پرده گلدار جلوی در اتاق را کناری کشید. با یک دست بند ننوی 
قرمزی را که از چرم و پارچه بود تکان می داد و دست دیگر را کنار لب برده 

و ناخنش را می جوید. صدای مادرشوهر اشک به چشمانش آورد.
سامی کرد و گفت:

- شاه بی بی، تورا به هر که می پرستی دست از سرم بردار. اصا هر کاری 
بده که  را  امیدوارم خدا جوابت  اما  بکن.  برای شاه پسرت  دلت می خواهد 

اینطور تن و بدن من رو می لرزونی!
شاه بی بی دست از ضرب زدن کشید.

- واه واه چه زبون دراز. ابد اگه پسر آورده بودی درسته قورتم می دادی!

- مگه چی گفتم که بهت برخورد. خدائیش بچه بدبخت من گناه کرده که باید 
صبح تا شب جون بکنه نون تو و چند دخترت رو بده. تازه یه پسرم نداشته باشه 

که پشتش باشه ودلش خوشه اون باشه؟
- حاا بیا این کاچی رو بگیر و بخور. مادرت درست کرده. بنده خدا کلی داروو 
دوا داخلش کرده بلکه بخوری این دفعه پسر بیاری. داشتم از اون طرف رد 
می شدم دیدم می خواد بیاد اینجا گفتم بده من ببرم. باهاش هم سر دخترزا 

بودنت اتمام حجت کردم. گفتم فرداروز گلگی نکنی ها!
خانم احترام قابلمه رویی را که هنوز داغ بود گرفت:

- دستش درد نکنه.
- پس دست من چی؟

با غیظ گفت:
- دست شمام درد نکنه.

بی بی زلیخا کفشها را کند و وارد اتاق شد. ته اتاق دوتا نوه اش بازی می 
کردند. عروسک پارچه ای کوچک دست یکی بود و چند پیاله کوچک گلی 
جلوی آن یکی. با دیدن او از جا پریدند. شاه بی بی بوسیدشان و از زیر چارقد 

چند آب نبات قیچی به آنها داد. 
- چی می شد یکی از شما پسر بود؟!

نگاهی به نوزاد ده روزه که توی ننو خواب بود انداخت. صورت گرد و سفیدش 
توی چارقد لبه تور می درخشید و لپهایش گل انداخته بود. 

- دختر پشت دختر!!
پرده کنار رفت و بزرگترین نوه اش که پنج شش ساله بود با یک جارودستی 

داستان کوتاه

 سکینه صادقی
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کوچک وارد شد و با دیدن او سام کرد.
بی بی زلیخا آب نباتی هم به او داد. بچه ها سروصدا راه انداختند. و نوزاد بیدار 
شد. یکی یکی بند ننو را گرفتند و سر اینکه کی بیشتر بکشد با هم دعوایشان شد. 

صدای شاه بی بی به گوش خانم احترام که چای دم می کرد، رسید:
- راستی بی بی ربابت گفت وسایلت رو آماده کن تا خونه شاگردرو بفرسته 
بیاد کمکت کنه با بچه ها برید حموم. خودشم غذا می پزه وبرای ناهار میاد 
اینجا. اگه پسر می آوردی می دیدی همه این کارها رو خودم برات می کردم.
خانم احترام بچه را که گریه می کرد از داخل ننو برداشت. بوسید و به سینه 

گرفت. اشک توی چشمهایش جمع شده بود. 
صدای بی بی عزیز مادربزرگ شوهرش آمد. 

در اتاق دو دری اش را باز کرده و بلند بلند گفت:
- چی شده شاه بی بی. بازم معرکه گرفتی. می خوای خدا قهرش بیاد. چرا 
ناشکری می کنی زن؟ خانم احترام تازه زاست. اینقدر تنش رو نلرزون، شیرش 

خشک میشه ها. 
خانم احترام اشکش را پاک کرد. بچه را در ننو گذاشت. استکان چای ریخت 

و جلوی مادرشوهر گذاشت. 
شاه بی بی جرعه ای چای نوشید و گفت:

- همه مادر دارن مام مادر داریم عوض اینکه پشت من دربیاد پشت عروس درمیاد.
بی بی عزیز لنگ لنگان به کمک عصا به اتاق آمد و با صدای آهسته تری گفت:
- خوب بود مثل خانم حلیمه، زن اوستا حمید نازا بود؟ آرزوش اینه که یکی 

از این دخترا رو داشته باشه.
صدای بی بی رباب از داخل حیاط آمد.
- سام علیکم. کی هست کی نیست.

بی بی رباب مادربزرگ خانم احترام بود. زنی که همه از او حساب می بردند 
و کسی باای حرفش حرف نمی زد. با آمدن او شاه بی بی بلند شد. سام و 

خداحافظی را با هم کرد.
- میرم تو اتاقم یه چرتی بزنم. اگه کاری داشتی صدام بزن.

بی بی رباب نگاهی به خانم احترام کرد. چشمهای قرمز او نشان می داد حال 
خوشی ندارد. 

بچه ها باز سروصدا می کردند. رو به شاه بی بی کرد:
- ننه اوستا قاسم چه وقت خوابیدنه حاا؟ انگار بازاومدی و خون به دل این 

دختر کردی. اونوقت که پاشنه خونمونو از جا درآورده بودی 
یادت رفته؟ فکر کردی بی صاحب گیرآوردی؟ دختر و پسرو 
خدا می ده. اگه باز ببینم گوشت تن این دخترو بلرزونی می 

برمش. رو چشمم نگهش می دارم.
خانم احترام با دیدن بی بی رباب لبخند به لبش آمد. سامی 

کرد اشکهایش را پاک کرد. 
بی بی پیشانیش را بوسید.

- ننه قربونت برم. یه موقع با گریه به بچه شیر ندی ها! دلت 
رو بسپر به خدا.

شاه بی بی را تا دم در بدرقه  کرد و بعد رفت و یک لیوان گل گاوزبان درست 
کرد. با نبات شیرینش کرد و به او داد. نگاه به یکی یکی بچه ها کرد و گفت:

- اگر دخترم میاری ماشااه یکی از یکی خوشگلترن.
منقل کوچکی را روشن کرد و اسفند بر آن ریخت.

- اسفند و اسفند دونه ... اسفند سی و سه دونه.... بترکه چشم حسود ...
رو کرد به خانم احترام:

- دخترم اینا همش از بیسوادی و بی ایمانیه. اگه یه جو معرفت داشت باید 
 .... بلندشو  داده. حاا  و پسرش  تو  به  بچه سالمه  یه  بود که خدا  شکرگزار 
بلندشو وسایلترو آماده کن باید حموم دهت رو بری تا بتونی غسل کنی و 
نمازت رو بخونی. مادرت می خواست خونه شاگردرو بفرسته گفتم بذار منم 
برم. برای تو نوه خانم و دانام نکنم برای کی بکنم؟ برا تو دختر مکتب رفته و 
قرآن و دعا خونده. تومنی صنار با مادرشوهر و خواهرشوهر فرق داریم. نبینم 

بشینی غصه بخوری و دهن به دهن قوم شوهر بذاری؟
خانم احترام همانطور که کارهای خود و بچه ها را می کرد گذشته ها پیش 

چشمش جان می گرفت.
شش هفت سالی می شد که ازدواج کرده بود. این ششمین دختری بود که 
برای  را  بودند و شناسنامه ها  آنها سرخک گرفته  مرده  بود. دوتای  زائیده 
دوتای بعدی گذاشته بودند. چقدر نذر و نیاز کرده بود که این یکی پسر باشد 
تا بی بی شاه دست از سرش بردارد. هر زایمانی که می شد انگار خشتی از 
کمرش برمی داشتند. سقفش با این زایمان آخری دیگر خیلی پایین آمده 
بود. چهارده ساله بود که عروس این خانواده شده بود. شوهرش هم هجده 
نوزده سال بیشتر نداشت. شاگرد مادر و پدر خدابیامرزش بود. بعدهم پیش 
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آقادائی اش کار کرد. این دائی اش بود که گفته بود:
»بچه خوش اخاق ودست و پا دار و دل و جرات داریه.«

اما مادرش گوهر بانو عقیده داشت:
»ما کجا اونا کجا؟ اونا مال محله پایین هستند و ما محله باا. 
دختر یکی یک دونه ام رو که تو ناز و نعمت بزرگ کردم بدم 
به اونا؟ مادرش چندتا بچه قد و نیم قد داره. باباشم که مرده و 
این پسر مجبوره خرج همشونو بده. ابد بچه نازدونه من باید بره 

کلفتی یه ایل رو بکنه.«
اما قسمت بود و او شد زن قاسم. خدائی اش شوهرش بد هم 
نبود البته اگر مادرش می گذاشت. قاسم اهل زن و زندگی بود. خوب کار می 
کرد. تفریحش هم کوه و شکار بود. بعضی وقتها هفته به هفته گم می شد 
و بعد با دست پر بر می گشت. بعضی شبها هم می گفت خانم احترام برام 
شعر می خونی؟! او هم برایش حافظ و گلستان می خواند. چه زود شعرها را 
حفظ می کرد. فقط حیف که خیلی دهن بین بود. گاهی هم بیرحم و کله 
شق. گاهی که مادرش او را پر می کرد، بدش نمی آمد ضرب شستی نشان 
بدهد. حوصله دعوای بین او و مادرش را هم نداشت. همینکه هوا را پس می 
دید به قول خودش سر می گذاشت به کوه و بیابان. مثل این بار که زن پا 
به ماهش را ول کرده و با خان و خوانین به شکارگاه رفته بود. حتی نمی 

دانست که او زائیده.
طاس و دوابچه و مجمعه را برداشت. کیسه سدر و گل سرشور را هم. همه 
را در طاس مسی گذاشت. در یخدان را باز کرد بقچه لباسش را درآورد. یکی 
بود در بقچه مخمل قرمز جهیزیه اش گذاشت.  تا کرده  لباسها را که  یکی 
بقچه ترمه دستبافی را هم که باید در سربینه رویش می نشست برداشت و 

همه را جمع کرد و کنار طاس گذاشت.
بی بی رباب که در این فاصله قلیان چاق کرده بود، با انبرک آتش سر قلیان 

را جابجا کرد و پک محکمی به نی پیچ قلیان زد:
- پیش از رفتن یه استکان چای بخور. برای شیر بچه خوبه. فقط یادت باشه 
اگه سرحمام خواستی به بچه شیر بدی حتما کمی از اونرو بدوش و دور بریز. 
هیچوقت هم شیر غم و غصه و هول و وا تو دهن بچه نریز که مریض میشه. 

حاام پاشو کهنه بچه رو عوض کن و بعد ببرش.
خانم احترام گفت:

- تازه عوضش کردم. تازه لباسای کثیف هم زیاد شده.

شاه بی بی گفت:
- عیب نداره. هرچی رخت چرک داری جمع کن فردا با مادرت می بریم سر 
جوی آقا سیدمحمد، همه رو می شوریم. الحمداه آب روونی میاد اونجا مثل 

اشک چشم.
خانم احترام گفت: 

- دست شما و مادرم درد نکنه. کی باشه تافی کنم.
بچه ها را لباس پوشاند. صدای خانه شاگرد مادرش آمد که پی بردن طاس 

و بقچه حمام آمده بود. 
بی بی رباب یک شاهی در دست او گذاشت و گفت:

- سید اینارو دست زن اوستا بده بگو خودشونم اان میان.
خانم احترام چادر سر انداخت. گالش پا کرد. بچه ها را هی کرد. نوزادش را 

بغل کرد و گفت:
دلم به یک قرار نیست. کاش آقا قاسم خانه بود. دو هفته است که رفته کوه. 

تقصیر رفقاشه وگرنه اون ... 
بی بی رباب اخم کرد:

- خوبه خوبه نمی خواد از شوهرت بااداری کنی! خدائیش خیلی بی غم و 
دل گندس. چه معنی داره آدم زن پا به ماه رو ول کنه و بره کوه. قربون دل 

بیغم مردا!! هرچی زجر و زحمته مال ماس آقائیش مال اونا!
صدای یاه یا اللهی در حیاط پیچید. بچه ها جیغ زدند و آقاجون آقاجون گفتند.
پر  رباب  بی  بی  برود.  حیاط  به  خواست  و  شد  سفید  و  سرخ  احترام  خانم 

چادرش را کشید:
- کجا؟ یه کم خودتو بگیر برای مردت.

شاه بی بی خود را به حیاط رساندو بلند بلند طوری که همه بشنوند گفت:
- خدا قوت پسرم. قربون قد و باات بگردم. خدا راضی باشه ازت که مردی و 
با غیرت. ماشااه ببین چه کرده. مثل آقای خدابیامرزش می مونه. اهل کوهه 

و شکار. حیف که عمرش قد نداد شاخ شمشادش رو ببینه.
خانم احترام گوشه پرده را کنار زد. آقا قاسم تفنگ سرپرش را در دستمال 

پارچه ای پیچید و به مادر داد. 
- اینو بذار تو پستو.

دستی به سر یکی یکی بچه ها که دور و برش می پلکیدند کشید و به هر کدام 
مشتی نقل و آب نبات داد. خورجینش را که پر از کبک و ماهی بود گوشه 
حیاط گذاشت و یک راسته گوشت گوزن هم از داخل کوله اش بیرون کشید. 
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- اینارو ببر تو مطبخ. مواظب باش گربه سراغشون نره.
بی بی زلیخا گفت:

- حاا مشتلق منو بده که زنت فارغ شد!
پوزخند زد و ادامه داد:

- بازم دختر!
صدایش را پایین آورد.

- بی بی اش اومده راهیش کنه برا حمام.
آقا قاسم نگاهی به پرده کنار رفته اتاق انداخت و بلند گفت:

- خدارو شکر. روزی اش همراهش هست. از قدمش کلی شکار کردم.
به سمت اتاق رفت. خانم احترام سرید به طرف زمین.

- وای بی بی نکنه مثل دفه قبل که فهمید دختر زاییدم بره گم و گور بشه!
بی بی رباب گفت: 

- اون دفه خودم پیشت نبودم وگرنه حقشو کف دستش میذاشتم. 
پرده جلو در کنار رفت و آقا قاسم یااه گویان وارد شد. 

بی بی رباب بچه را با قنداقه اش جلوی او برد. 
- سام، مشتلق یادتان نره.

آقا قاسم سامی کرد. بچه را بغل کرد و بوسید. پولی پر قنداقش گذاشت. 
آقا  باز کرد. لبخند کجی زد و دوباره چشمانش را بست.  بچه چشمانش را 

ابراهیم دوباره او را بوسید.
نگاه به خانم احترام انداخت:
- چرا زانوی غم بغل گرفتی؟

بی بی رباب گفت:
- نگفتی زن پا به ماه دارم و نباید تنهاش بذارم؟ شاد و سرخوش سرگذاشتی 

به کوه و در و دشت که چی بشه؟
آقا قاسم خنده ای کرد و بچه را به بغل او داد:

- تا شیرزنی مثل شما کنارش هست ما غصه ای نداریم.
بی بی رباب صدایش را نرم کرد:

- ما کجا شما کجا! حاا خوب شد اومدین ... اومدم ببرمش حمام.
بی بی رباب چادر مشکی خال خالی اش را سرانداخت تا به اتفاق خانم احترام از در 
خارج شود. اما آقا قاسم پایش را جلوی خانم احترام که رو گرفته و یک چشمش 
را بیرون گذاشته بود گذاشت. نزدیک بود زمین بیفتد. آقا قاسم غش غش خندید.

بی بی گفت:
- یاد جوونیات کردی مرد؟! حاا چه وقت شوخی کردنه.

آقا قاسم گفت:
- شما بگو اینجا جای روگرفتنه؟!

رو به خانم احترام کرد:
- یادته از مکتب به خانه تان می رفتی. این کار را کردم و رویت را دیدم؟

و باز بلندبلند خندید.
خانم احترام سرخ و سفید شد و خوشحال از اینکه مردش سرحال است. صدای 
غرولند شاه بی بی بلند بود که سر بچه ها نق می زد تا دست به گلهای باغچه نزنند.
به همراه بی بی رباب راه افتادند. توی حیاط از شاه بی بی خداحافظی کرده و 
سفارش بچه را کردند. که کمی بعد او را بیاورد. مدتی رفتند تا به حمام نوسازی 
رسیدند. بچه ها نک و نال می کردند و بهانه خروس قندی و آب نبات کشی 
می گرفتند. از پله ها پایین رفتند. بی بی به جامه دار سام کرد و 2 ریالی پر 
شال کیسه کش حمام که روی تخت نشسته ودر انتظار مشتری بود گذاشت.

- خیر ببینی، می خوام یه مشت و مال حسابی بهش بدی. دارو دواهاش رو هم 
آوردم. بعد از اینکه کارت تموم شد کمرش رو با قرص کمر ببند. یه کمی هم آب 
چله زن پسرزا سرش بریز بلکه این بار پسر بیاره. شیرینیت پیش خودم محفوظه.
زن سری تکان داد و بلند شد. خانم احترام همانطورکه لباس خود و بچه ها را 
درمی آورد به اطراف نگاه می کرد. حوض بزرگ کاشی آبی وسط حمام پر از 
آب بود و چند زن و دختر جوان روی تختهای چوبی دورتادور حوض نشسته 

و پا در آب گذاشته بودند. چند نفری هم روی تخت بساط کاهو 
سکنجبین پهن کرده و با نان تنک می خوردند. خانم احترام 
آماده که شد به همراه بچه ها به دنبال داک به داخل حمام که 
از همه جا گرمتر بود رفت. زن داک داروها را کف حمام روی 
لنگی پهن کرد و خانم احترام را دراز به دراز روی آن خواباند. 

مقداری هم گل ختمی کوبیده شده به صورت او مالید.
- این باعث میشه پوستت لک نیاره.

قرص کمر را هم شکست و محتویاتش را به کمر او مالید.
نیم ساعت همینطور دراز بکش تا بچه هاتو بشورم و بدم بیرون.

بچه ها را یکی یکی شست. دست و پاهیشان را حنا گذاشت. لقمه ای نان و 
حلوا و بعد کاهو سکنجبین به آنها داد. آمد و به جان خانم احترام افتاد. او را 
کیسه کشید و سرش را با گل سرشور شست و حنایی را که آماده کرده بود 
روی سرش گذاشت و به بدنش کشید. روی کف دست و کف پا و ناخنهایش 
هم گذاشت. نیم ساعت بعد شاه بی بی با نوزاد به حمام آمد. بی بی رباب 

تندتند از او تشکر کرد. 
- به زحمت افتادی دست و پنجت درد نکنه.

- برای نوه ام نکنم برای کی بکنم؟!
بچه را لخت کرد و به دست داک داد. دخترها آمدند و دور داک جمع شدند. 
بی بی رباب کمی آب می ریخت و داک اول توی گوشهایش را خیس کرد. 
بچه گریه می کرد و خواهرها قربان صدقه اش می رفتند. داک به روسری 
ململی صابون زد و تن وبدن او را شست. بچه را که آب می کشید به مادر داد 
تا شیر بدهد. بچه ها دور خانم احترام جمع شده و دست و پا و لپ بچه را می 
بوسیدند. شیر دادن خانم احترام که تمام شد او را به شاه بی بی داد تا آبش 
بکشد و بیرون ببرد. شاه بی بی بچه را به سربینه حمام برد او را به زن اوستا داد. 
تند تند لباسهایش را پوشید و بعد بند قنداقه را که خیلی بلند بود روی تخت 
گذاشت، پارچه تترون سفیدی روی آن انداخت سپس قنداق و مشمع و کهنه. 
بچه را روی آن خواباند. پاهایش را صاف کرد و او را قنداق پیچ کرد. بچه آرام 
بود. شاه بی بی برایش موچ می کشید وقربان صدقه اش می رفت. هرچند در 
دل هنوز ناراحت بود که چرا دختر است و پسر نشده است. با خود کلنجار می 
رفت. بچه را بغل کرد. چادر به سر انداخت و تندتند راه خانه را در پیش گرفت. 
فکـری در سـرش جرقـه مـی زد. سـعی داشـت آن را خامـوش کنـد نمـی 
توانسـت. هـر جرقـه جرقـه دیگـری را مـی زائیـد و کم کم شـد یک شـعله. 
بچـه را بـه خـود می فشـرد و تندتـر و تندتـر قدم برمی داشـت. بـا وجودی 

کـه پاییـز بـود وهوا سـوز سـردی داشـت عـرق کـرده بود.
باید به هر قیمت که شده پسرم پشت داشته باشه. باید کسی باشه که اسمش 
رو نگه داره. باید نقشه ام رو هر طورهست عملی کنم. من که نمی خوام زنده به 
گورش کنم. قصد کشتنش رو هم که ندارم می خوام کاری کنم که پسرک پسردار 
بشه. تازه برای خود این دختر هم خوبه. خیلیا دست به این کار زدن و نتیجه 
گرفتن. مردم که دروغ نمی گن. بهتر از اینه که دوره بیفتم و برای قاسمم زن 
بگیرم. خدائیش خانم احترام یه خانم تمام و کامله. فقط حیف که دخترزاس. اگه 

با این کاری که می کنم اینم درست بشه دیگه مشکلی نمی مونه.
به خانه که رسید بی سر و صدا به اتاق خود رفت. حتما قاسم چرت می زد. 
بعد مدتی تو کوه بودن حق داشت کمی استراحت کند. زن و بچه هایش که 

از حمام می آمدند خواب بر او حرام می شد. 
بچه را که خوابش برده بود روی تشکچه ای گذاشت. قنداقش را باز کرد. بچه 
نق نقی کرد و بیدار شد. شاه بی بی سراغ منقلی که قبل از رفتن به حمام راه 
انداخته بود رفت. خاکستر زغال ها را فوت کرد. زغال ها سرخ سرخ شدند.
دهشاهی را از زیر فرش برداشت. با انبر به گل آتش چسباند. سرخ که شد 
برد طرف بچه. او را دمر کرد و به پشت پایش چسباند. شیون او که بلند شد. 

اشک در چشم شاه بی بی آمد. زیر لب گفت:
- جانم ... عمرم ...نفسم ... دختربس.... دختر بس ... دختربس.
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هنر

تفاوت میان بافته های تنیده ایران زمین
قالی یا فرش نوعی گستردنی بافته شده از الیاف پنبه، پشم و در بعضی موارد 
ابریشم است که معموًا برای پوشش زمین به کار می رود. انسان فرش را برای 
حفظ جان خود از رطوبت، سرما و جانوران زیر خاک بجای نی و حصیر و 
برگهای نخل بافت. در واقع اولین فرش ها از مدل نمد و جنس پشم بودند و 
انسانها زمانی که پشمهای رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و 

نقش فرش بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید.
و  شده  استفاده  گستردنی  هر  برای  می تواند  که  است  عربی  کلمه ای  فرش 
به معنای بساط افکنده است. لذا برای تفکیک نوع آن همیشه بعد از فرش 

پسوندی بر آن اضافه خواهد شد تا ویژگی و کاربری آن آشکار شود.
تاریخچه بافت قالی )یا فرش( تا آنجا که دانسته شده است، به هزاره پنجم و 
ششِم پیش از میاد در آسیای مرکزی برمی گردد. البته فرشهای اولیه طرح 
قالیچه ۲۴۰۰  قالیچه گره دار منقوش جهان،  یا  اولین فرش  بودند و  گلیم 
ساله پازریک ایرانی است که با نقوش گلها و جانوران خیالی و تصاویرانسان 
با لباسهای هخامنشیان بافته شده و در موزه آرمیتاژ شهر سنت پیترز بورگ 
روسیه نگهداری می شود. قالی ایرانی از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده، 
بین  در  کوروش،  سیرت  کتاب  در  یونانی  تاریخ نگار  گزنفون  نیز  آن  سند 
سالهای ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیش از میاد می نویسد: )ایرانیان برای این که بسترشان 
در  سوئی سو  چینی  سالنامه  می گسترند(.  خود  بستر  زیر  قالیچه  باشد  نرم 
نام  چین  به  وارداتی  کاای  عنوان  به  ایران  پشمی  فرش  از  ساسانی  دوره 
می برد. فرش معروف بهارستان در کاخ تیسفون نیز به خاطر شکوهش بازتاب 

گسترده ای در ادبیات اسامی داشته است.
شد.  شناسانده  اسپانیا  به  مورها  وسیله  به  میادی   ۱۰ سده  در  قالی بافی 
جنگ های صلیبی باعث شد تا قالی های ترکی به اروپا برده شوند که در آنجا 
بیشتر از دیوارها آویزان می شد یا بر روی میزها قرار می گرفت؛ بنابراین، از 
آغاز آشنایِی اروپاییان با قالی، آن ها به آن به دیده یک اثر هنری و نه یک 
زیراَنداز می نگریستند. پس از گسترش تجارت در سده ۱۷، قالی های ایرانی 

به شکل چشمگیری به اروپای غربی شناسانده شدند.

هند،  پاکستان،  ایران،  کشورهای  قالی،  بافت  و  تولید  عمده  مراکز  امروزه 
ترکیه، شمال آفریقا، منطقه قفقاز، نپال، اسپانیا، ترکمنستان و تبت می باشند. 
شرقی  آذربایجان  استان  طریق  از  ایرانی  قالی  صادرات  درصد  هم اکنون ۴۰ 

صورت می گیرد.
است که  نوع  از ۵۰  بیش  این حرفه  بافته های  تعداد دست  قالی  از  غیر  به 
اکثریت آن کاربری فرش را داشته و بقیه برای زندگی دارای کاربرد خاص 
و حائز اهمیت است. تفاوت از اینجا آشکار می شود که به هر گستردنی قالی 
نمی گویند، ولی به هر گستردنی فرش می گویند. مانند گلیم، جاجیم، ورنی، 

پاس، زیلو، گبه، خرک، پشتی، کلگی، کناره، ذرع و نیم، قالیچه و... .
فرش  همان  یا  قالی  بافته ها  این  تمام  از  یکی  فقط  که  است  حالی  در  این 
پرزدار  و  تار و پود  چون  مشخصاتی  دارای  باید  که  است  خودمان  دستباف 
باشد و پرزها دورتادور تارهای فرش گره خورده باشند. اما تعاریف مهم ترین 

بافته های کشورمان به صورت زیر است:
قالی و قالیچه

است.  آن  متراژ  متفاوت شود،  قالیچه  از  قالی  می شود  باعث  که  آن چیزی 
فرش های پرزداری که مساحت آنها ۶ متر به باا باشد، قالی نامیده می شود 
و به فرش های پرزداری که مساحت آنها ۶ متر یا کمتر از آن باشد »قالیچه« 
می گویند. خوب است بدانید که کوچک ترین قالیچه ها را هم با مساحت یک 

تا یک و نیم متر، برای پشتی می بافند.
شرکت فرش ایران، طرح های فرش ایران را به ۱۹ گروه اصلی بخش کرده است:
1. طرح های آثارباستانی و ابنیه اسامی: شامل تمام طرحهایی است که 
از نقوش و اشکال تزیینی بناها، عمارات و کاشیکاری های آن ها گرفته شده.

مبنای  بر  عباسی  شاه  طرح های  تمامی  اساس  2. طرح های شاه عباسی: 
به  این طرح است. گل های شاه عباسی  کاربرد گل معروف شاه عباسی در 

همراه بندهای ختایی و گاه تلفیقی با اسلیمی ها، انواع 

 هیه و تنظیم: علیرضا درخش امدی
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مختلفی از نقوش فرش را ایجاد می کنند. انواع طرح های این گروه عبارتند از: 
شاه عباسی لچک ترنج، شاه عباسی افشان، شاه عباسی درختی، شاه عباسی 

شیخ صفی، شاه عباسی جانوری، شاه عباسی هفت رنگ و…
3. طرح های اسلیمی: فرم اصلی این طرح ها بر پایه گردش منظم و نقوش 

اسلیمی است.
4. طرح های اقتباسی: اغلب طرح های این گروه شباهت زیادی به طرح های 

فرش مناطق مرزی ایران و کشورهای همسایه دارد.
5. طرح های افشان: در طرح افشان اجزاء تشکیل دهنده طرح به صورت 

پراکنده و جدا از هم ولی با فاصله منظم از یکدیگر طراحی می گردند.
6. طرح های واگیره ای )بندی(: هنگامی که جزء کوچکی از طرح در متن 
فرش در جهات طولی و عرضی تکرار شده و به وسیله گیره به یکدیگر متصل 

شوند، به طرح بندی نامیده می گردد.
7. طرح های بته ای )بته جقه(: از طرح های معروف و موفق در طرح قالی، 
که عاوه بر ایران در هندوستان نیز رواج دارد. اندازه بته ها متفاوت است. گاه 
آنچنان بزرگ است که چند بته برای کل فرش کافی است ولی در بیشتر 
یا در  اندازه های کوچک در ردیف های موازی در متن فرش  با  بته ها  موارد 

حاشیه قالی دیده می شوند.
8. طرح درختی: اشکال درختان و شاخ و برگ و بوته ها، عناصر اصلی این 
طرح هستند. گاه در میان شاخ و برگ درختان، حضور پرندگان، و در پایین 

طرح حیوانات وحشی در حال چرا و استراحت دیده می شود..
9. طرح های ترکمن: طرح های ترکمن درگروه نقوش هندسی قرار دارند و 

به صورت ذهنی بافته می شوند.
10. طرح های شکارگاهی: بنیاد اصلی این طرح ها نمایش صحنه های شکار 
و شکارگاه است. به نحوی که در قسمت های مختلف طرح یک سوار کار با 
وسیله ای همانند تیر و کمان یا نیزه مشغول شکار آهو یا سایر جانوران است.
گل های  مبنای  بر  گروه  این  طرح های  کلیه  فرنگ:  گل  طرح های   .11
با  رز  گل  ویژه  به  طبیعی  گل های  و  فرنگی  گلدان های  پر،  چند  رنگارنگ 

رنگ های بسیار روشن نظیر زرد، آبی و سرخ می باشد.
12. طرح های قابی )خشتی(: متن فرش با اشکال هندسی، مربع و لوزی، 
شبکه بندی می شود و در داخل هر یک از این خانه ها نقش مایه هایی از قبیل 
گلدان گل، بته، شاخه گل، درختانی مانند سرو و بید، پرندگان و … به طور 

مجرد ترسیم می گردند.
به  مزین  گلدانی  شکل  دلپسند،  و  زیبا  طرحی  گلدانی:  طرح های   .13

شاخه های گل، عنصر اصلی و غالب طرح است.
14. طرح ماهی درهم: طرحی اصیل؛ زیبا و کنایه دار. درون مایه تشکیل 

دهنده آن نقش ماهی را به یاد می آورد.
است.  مبنای محراب  بر  این گروه  در  اصلی  15. طرح های محرابی: طرح 
مکانی که در مساجد، مکان نمازگزاردن امام جماعت است. در این طرح ها 

معموًا محراب را با تزییناتی از قبیل قندیل، گلدان و حتی 
درختچه های کوچک می پوشانند و گاه دو طرف محراب را با 
ستون های بزرگی که سقف محراب بر روی آن قرار دارد نشان 

می دهند.
از  16. طرح های محرمات: در این طرح تمامی متن فرش 
این  جهت طولی به ردیف های موازی تقسیم گشته و داخل 
ردیف ها با نگاره هایی همچون بته جقه، انواع اسلیمی یا ختایی 

و گل و برگ های دیگر تقسیم می گردد.
17. طرح های هندسی: کلیه نقوش از اشکال هندسی است 

و با استفاده از خط های زاویه دار ساخته می شوند.
18. طرح های ایلی و عشایری: این طرح ها عمومً توسط عشایر ایران بافته 
است.  قالیبافان  ذهن  از  برگرفته  تزیینات طرح  و  نگاره ها  اغلب  و  می شوند 
قرینگی در طرح معنایی ندارد. سادگی و عدم قرینه کاری نقوش از عوامل 

اصلی زیبایی طرح های این گروه است.
19. طرح های تلفیقی: ین طرح ها به مرور زمان وبا ادغام شدن طرح های 
و  زیبا  تلفیق  جهت  به  تلفیقی  طرح های  از  برخی  آمده.  وجود  به  مختلف 
از  ناشی  دیگر  برخی  برخوردارند.  باایی  جذابیت  از  مختلف  نقوش  صحیح 

تلفیق نابهنجار چند طرح می باشند.
در ادامه به دو روش  بافت فرش اشاره می شود:

ترک زبان،  مناطق  در  بیشتر  بافت  این روش  ترکی(:  )گره  باف  ترکی  روش 
آذربایجان، زنجان و بخشی از همدان کاربرد بیشتری داشته و در برخی از 
روایات آن را به ترکان سلجوقی نسبت داده اند. گره ترکی به دلیل اینکه با 
قاب بافته می شود و دارای گره های متقارن است دارای کیفیت بهتر، دوام و 
استواری بیشتری است. در این روش از شانه های کوچک استفاده می شود و 

چله ها تحت کشش شدیدی هستند.
روش فارسی باف )گره فارسی(: این روش عمدتً در نواحی مرکزی و جنوبی 
ایران شامل شهرهای قم، اصفهان، یزد، کرمان و نواحی شمال شرقی ایران 
شامل خراسان و گرگان و به صورت کلی در مناطق فارسی زبان رایج بوده است. 
با اینکه این روش به دلیل استفاده از دست در بافت لطمه های بسیاری بر 
زیادی داشته که منسوخ گردد  احتمال  وارد می سازد،  بافنده  دست و بدن 
ولی بافندگان همچنان از این زوش بهره می برند و بخش اعظمی از فرشهای 
تولیدی کشور را شامل می شود. سرعت بافت در این روش سریعتر و بااتر 
می باشد. در این روش به دلیل بهره یری از کوجی، پود زدن آسان تر بوده و و 
راحت تر میتوات کجی و جمع شدگی در کناره های فرش را کنترل کرد. عاوه 
بر معایب ذکر شدهدر این روش می توان به شل بودن چله ها در تمام طول بافت 
و استفاده از شانه های سنگین جهت کوبیدن پود به خصوص در فرش های ریز 
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بافت که به ساختمان فرش لطمه وارد می گردد، اشاره نمود.
جاجیم

جاجیم فرشی است ضخیم شبیه گلیم که راه راه و رنگین بافته 
می شود و به عنوان زیرانداز مورد استفاده قرار می گیرد. آن را 
از کرک می بافند.  از نخ های رنگین پنبه ای یا پشمی و بعضا 
جاجیم ها پرز ندازند و می توان از هر دو روی آن استفاده کرد. کوچ گردان از 
آن بهره زیادی می گیرند و کاربرد آن به عنوان روانداز و محافظ سرما است. 
جاجیم مناسب ترین چیزی بود که در قدیم روی کرسی می انداختند، جاجیم 
چیچکله CHICHAKLAMEH با ترکیبی از رنگ های و نقوش لوزی داخل 
الوان راه راه آن در ده و شهر از همه مشهور بود با متروک شدن کرسی زغالی 
بافت و مصرف جاجیم در شهرها و حتی در شهرستان های دور و نزدیک نیز 
به فراموشی می رفت ولی روستائیان طبق عادت قدیمی مناسب ترین روانداز 
جاجیم  همچنان  دهاتی  زن های  پیر  و  نساخته اند  رها  را  زمستانی  کرسی 
خودشان را در زمستان و تابستان در فضای باز اطراف خانه و میدان ده یا 
بر  آنرا  و سه پایه مخصوص  می کنند  دراز  باشد  داشته  امکان  که  مکانی  هر 
باتفاق دهات و  اکثر قریب  بافت جاجیم در  پا می دارند و جاجیم می بافند. 
مناطق روستائی ایران مرسوم است تنها تفاوت جاجیم، ترکیب رنگ و ظرافت 
نخ و نقوشی است که روی آن ایجاد می کنند. بهترین جاجیم در بین ایات 
و عشایر بویژه ایات ترکمن و نیز آذربایجان و کردستان بافته می شود. انواع 
این نوع زیرانداز عبارتند از: جاجیم پشمی یا پشم در پشم، جاجیم پشم و 
پنبه که تار آن از نخ پنبه و پود آن از نخ پشم است، جاجیم ابریشم و پنبه 
که تار آن از نخ پنبه و پود آن از نخ ابریشم است و جاجیم ابریشمی یا ابریشم 

در ابریشم که بسیار کمیاب و تزئینی است.
پاس

ایـن نـوع فـرش کـه در قدیم بیشـتر در زندگـی روسـتاییان کاربرد داشـته، 
امـروزه دیگـر کمتـر کاربرد دارد و کمتر بافته می شـود. پاس فرشـی اسـت 

کـه در آن تـار و پود، 
هـر دو پنبـه ای هسـتند. 

پـاس  نوعـی  ایـن،  از  پیـش 
در بیشـتر روسـتاهای ایـران بافتـه 

پنبـه ای  نـخ  از  آن  تـار  کـه  می شـد 
بـود و پـود آن از رشـته های باریـک شـده  

روسـتاییان. کهنـه  لباس هـای 
حصیر

حصیر هم جزو فرش محسوب می کنند. البته امروز به غیر از 
محل تولید، در مناطق دیگر کمتر کاربرد زیرانداز را دارد. حصیر 

در مناطقی که در آن درخت نخل یا نی می روید، بافته می شود و با 
آن چیزهای مختلفی از فرش و سفره گرفته تا کیف و ظرف می بافند. 

در  مواد خام  نوع  به  بسته  ایران  مناطق مختلف  در  با دست  ساخت حصیر 
دسترس با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه در در نوار جنوبی ایران از الیاف 
نخل خرما و در نوار شمالی ایران از ساقه های برنج و گندم استفاده می شود. از 
سوی دیگر نوع کاربری لوازم تولیدی بسته به نیاز اهالی آن منطقه از نظر شکل 
و اندازه تفاوت دارند. حصیربافی خود بامبوبافی، مرواربافی، ِترکه بافی، چم بافی 
و سبد بافی را نیز شامل می شود. چیغ بافی نیز در زیرمجموعه حصیربافی قرار 
می گیرد با این تفاوت که در روند بافت عاوه بر الیاف گیاهی از نخ پشمی رنگ 

شده نیز برای ایجاد نقش و طرح های سنتی استفاده می گردد.
زیلو

نوعی زیرانداز و کف پوش دست بافت است که با نخ بافته می شود و شباهت زیادی 
به حصیر دارد. این زیرانداز در برخی مناطق ایران استفاده می شود. زیلو هنر مردم 
شهرستان کاشان و میبد از شهرهای استان یزد است. زیلو محصولی قدیمی و 
تاریخی است. ناصر خسرو در سفرنامه اش به ۵۰۰ کارگاه زیلوبافی اشاره می کند.

بـرای زیرانـداز  بـا حصیـر دارد و ماننـد آن  بافـت شـباهت هایی  زیلـو در 
مـورد اسـتفاده اسـت. زیلـو احتماًا شـکل تکامل یافتهـای از حصیـر بوده و 
بافنـدگان آن از حصیـر الهـام گرفته انـد. ایـن فرش ارزشـمند خاسـتگاهش 
بـه درسـتی مشـخص نیسـت اما از جملـه مهمتریـن هنرها و صنایع دسـتی 
ایـران به شـمار مـی رود. در متـون گذشـته از زیلـو کمتـر یـاد شـده و تنهـا 
جایـی کـه سـخنی از بنای مسـجد بـوده از زیلو به عنـوان فرش نـام برده اند 
امـا بـه محـل بافـت و تاریـخ آن اشـاره ای نشـده اسـت. بـه یقیـن می تـوان 
گفـت بافـت زیلـو قرن هـا قبل از اسـام رایـج بوده، چـرا که شـواهد موجود 
نشـان می دهـد در قـرون اولیه اسـامی زیلو جزء فرش های شـناخته شـده 
بـود و بافـت آن در بیشـتر مناطـق پهنـاور ایـران رواج داشـت؛ بـه ویژه 
آنکـه زیلـو کاربـرد فراوانـی در اماکـن مذهبـی داشـت و از طرفـی 

می تـوان گفـت نـام آن بـا بنـای مذهبـی گـره خـورده بود.
مد

تولید  پشم  با  که  است  زیراندازی  سّنتی  بافته  نوعی  َنَمد 
می شود. در فرانسه به آن فوتر می گویند. برای تهیه نمد 
ایجاد  با  بلکه  نمی شود  انجام  بافتن  عمل  )نمدمالی( 
الیاف  درهم رفتن  موجب  حرارت،  و  رطوبت  و  فشار 
پوسته ای  و  جعدیابی  خاصیت  دو  می شوند.  پشمی 

شدِن پشم امکان تولید نمد را فراهم می کنند.
نمد هم نوعی از فرش محسوب می شود که از فرورفتن 
و به هم چسبیدن پشم شتر به وسیله مالش دادن و 
فشار آنها به هم شکل می گیرد، اما در این نوع فرش 
خبری از گره و تار و پود نیست بلکه هرچه هست در هم 
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شدن  تنیده 
است. گاها پشمی 
نمد  تولید  برای  که 
بهاره  پشم  می رود  کار  به 
از  است.  بلند  الیاف  با  گوسفند 
می توان  نیز  تخم مرغ  زرده  و  صابون 
برای بهتر شدن کیفیت کار استفاده کرد. 
مقدار پشمی که برای هرمترمربع نمد ازم است 
با مقدار پشم ازم برای تولید قالی برابر است اما چون 
زمان تولید نمد بسیار کوتاه تر است )حدود یک روز( قیمت 
آن پایین است. نمدمالی در استان های مازندران، خراسان، سمنان، 

چهارمحال و بختیاری و … رواج دارد.
نمدی  سپر  و  پادری  زره،  درباره  چین  در  شده  یافت  مدارک  و  اسناد  از 
آمده است. در قبرهای عصر مفرغ آلمان نمدهایی یافت شده است. نویسندگان 
کاسیک درباره نمد بسیار گفته و آن را به ایران نسبت داده اند، در قبرهای سکاها 

اشیاء نمدی زیادی چون پرده، قالی، عرقچین اسب یافت شده است.
گبه

این بافته نیز نوعی قالی است؛ یعنی به غیر از تاروپود، پرز هم دارد اما فرش 
 فروشان موقع تقسیم بندی انواع قالی، گبه را به عنوان قالی حساب نمی کنند 
و آن را یکی از انواع فرش ها معرفی می کنند؛ شاید چون ضخامت پرز و طول 

گره آن نسبت به پرز انواع قالی، بسیار کلفت تر و بلندتر است.
گبه دست بافتی مخصوص عشایر بوده و البته امروز به شکل سفارشی در کارگاه های 
قالی بافی شهری هم تولید می شود. گبه نقشه ندارد و طرح هایش ذهنی است؛ 
یعنی بافنده، براساس ذهن خود یا منظره ای که می بیند، نقش حیوان، آدم و 
درخت یا حتی اشکال هندسی را می بافد. اندازه گبه معموا از یک و نیم تا چهار و 

نیم متر است و بزرگ تر از این متراژ را تقریبا نمی توانید در بازار پیدا کنید.
گبه به دلیل داشتن پرز کلفت و بافت درشت آن، فرش سنگینی است و چون 
گره هایش هم شل بافته می شود، دارای پرزهای نرم است. از اواسط دهه 1370 
به خاطر سوژه شدن گبه در چند فیلم سینمایی، تب گبه بازار را گرفت و قیمت 
آن حتی از بعضی قالی های کاشان و اراک گران تر شد اما بعد از طی آن دوره، 
در حال حاضر تب گبه سرد شده و قیمتش به حالت تعادل رسیده است. در 
ضمن یکی از هنری ترین انواع گبه، گبه ای است که پرز آن از پشم گوسفند 
نشده  تابیده شده ای که رنگ  با پشم گوسفند  بافنده  یعنی  باشد؛  تهیه شده 
باشد، گبه را بافته باشد. این نوع گبه در برابر رطوبت بسیار مقاوم است و تابش 

مستقیم آفتاب منجر به تغییر رنگ آن نمی شود و البته خیلی هم زیباست.
گلیم

پرز  بدون  بافتنی  و  زیرانداز  به  آشناست  نامی  ما  همه  برای  شاید  که  گلیم 
می گویند. در بافت این نوع فرش، پودها از میان تارها رد می شود. گلیم انواع 
مختلفی دارد که هر نوعش زیبایی مخصوص به خود را دارد. بعضی  از انواع گلیم 
پر زحمت بافته می شود، در نتیجه گران تر است و بعضی  ساده تر بافته می شود و 
ارزان تر هم در بازار عرضه می شود. از انواع گلیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
گلیم سوزني: گلیمي است كه در آن عاوه بر رد شدن پودها از میان تارها، 

نقش هایي را روي پود بافته یا سوزن دوزي مي كنند.
كه  است  معني  این  به  بي چاك  ساده  گلیم  چاكدار(:  و  )بي چاك  ساده  گلیم 
پودها خیلي ساده و بدون مدل خاصي از میان تارها رد مي شود و فقط ممكن 
است هر چند رج یك بار رنگ پودها تغییر كند. اما گلیم ساده چاكدار، گلیمي 
است كه در آن براي بافتن یك طرح )كه ممكن است هندسي یا غیرهندسي 
باشد( بین پودها به خاطر عوض كردن رنگ پود، فاصله یا چاك ایجاد شود.

گلیم سوماك: این نوع گلیم كه طرح هاي پیچیده تري دارد، ممكن 
است سینه باف )یعني بدون نقشه و كاما ذهني( یا نقشه باف باشد. 
سوماك ظرافت زیادي دارد و بیشتر با پود ابریشمي بافته مي شود. 
نخ پودي كه با آن یك طرح را بافته اند، در پشت كار گره مي خورد 
و با پود دیگري طرح تازه را مي بافند و از میان تارها رد مي كنند. 

در ضمن، طرح هاي سینه باف، طرح هایي انتزاعي اند كه بیشتر براساس محل 
زندگي، كار و طبیعت اطراف بافنده یا حتي حال و هواي روحي او كه غمگین 

است یا شاد، آرام است یا هیجان زده، روي گلیم نقش مي گیرد.
گلیم فرش: نوعي از گلیم است كه بعضي از قسمت هاي آن داراي پرز است 
گلیم ها،  نوع  این  معموا  مي كند.  پیدا  نمود  كار  در  برجسته  صورت  به  و 
مخلوطي از سوماك و قالي است كه قسمت هاي گل و بوته و حاشیه هاي آن 
داراي پرز است. قیمت بقیه انواع فرش كه شامل پاس، زیلو، حصیر و نمد 
مي شود كاما به این بستگي دارد كه در كجا عرضه شوند؛ در محل تولید یا 

شهرهاي نزدیك به آن. یعني نمي شود قیمت پایه اي براي آن ارائه كرد.
سني ترين كااي مدرن

1. اگر مي خواهید گلیمي كه روي سرامیك پهن مي كنید، مدام لیز نخورد و 
با جا به جا شدن و به هم ریختن چیدمان  هال یا سالن، اعصاب تان را به هم 
نریزد، بهتر است از اول موقع خرید یا گلیم سوماك بخرید كه پشت كارش پر 
از گره است و مانع سر خوردن گلیم مي شود یا گلیمي بخرید كه دو طرف 

لبه هایش چرم دوزي شده و نوعي ترمز فرش محسوب مي شود.
اتاقتان  مي خواهید  و  است  رنگ  كرم  یا  رنگ  سفید  خانه تان  مبل  اگر   .2
كمي رنگ بگیرد و فضا زنده شود، مي توانید گلیم كردستان بخرید كه پر از 
رنگ هاي قرمز و آبي و سبز است. اگر مبل خانه تان استیل است مي توانید 
ورني آذربایجان یا سوماك سیرجان بخرید كه پر از رنگ هاي طایي و پرجلوه 
است و با مبل استیل تان كاما هماهنگ مي شود. گبه هاي عشایري باطرح راه 
راه و حیوان و آدم ، به مبلمان و كمد رنگ چوبتان جلوه بسیار زیبایي مي دهد.
3. كف پاي بعضي ها به دلیل حساسیت بر اثر راه رفتن روي فرش ماشیني )كه 
داراي الیاف مصنوعي است( تركیده و پوست پوست مي شود اما كارشناسان فرش 
معتقدند كه الیاف طبیعي مثل پشم، پنبه و نخ ابریشم نه تنها باعث تركیدگي پا 
نمي شود بلكه به دلیل انرژي بخشي این الیاف )كه در بافت فرش دستباف به كار 

مي رود( تا حدودي از درد رماتیسم و پادردهاي ساده افراد مي كاهد.
4. فرش هایي كه براساس نقشه بافته مي شوند، معموا بدون اشكال اند و حتي 
اگر چند سال هم در خانه تان پهن باشند، موقع فروش ، جناب سمسار كمتر 
مي تواند عیب رویش بگذارد و ضرر نمي كنید اما فرش هاي سینه باف گرچه 
از جمله  طرح هایش بكرتر است و به طبیعت نزدیك تر ولي چون اشكااتي 
رعایت نشدن قرینه ها و اندازه هاي اشكال )به ویژه اشكال هندسي(، كج بافي 
بهانه به دست  در حاشیه ها و دورنگ بودن زمینه دارند، موقع فروش كلي 
جناب سمسار مي دهند كه قیمت را پایین بیاورد. البته تا جایي كه مي توانید 

به فرش فروشاني كه فرش كهنه هم مي خرند مراجعه كنید تا سمسارها.
5. اگر مي خواهید پولي كه خرج مي كنید دیرتر از بین برود، گلیمي بخرید كه 

تارش از جنس پشم یا ابریشم باشد چون نخ پنبه اي زودتر مي پوسد.
6. اگر در مناطق گرمسیري زندگي مي كنید و مي خواهید از رسیدن حرارت 
شدید زمین به داخل خانه جلوگیري كنید، از حصیر یا زیلو استفاده كنید؛ 

چون گرما را از خود عبور نمي دهد و بسیار خنك است.
7. اگر در مناطق سردسیر زندگي مي كنید و مي خواهید از شر سرما خاص شوید، 
بهتر است نمد بخرید؛ نمد گرما را درون خود نگه مي دارد و از انتقال سرما از كف 
خانه به داخل جلوگیري مي كند اما تنها عیبش این است كه پرزش به لباس 
مي چسبد. در ضمن، نمد بهترین پا دري رطوبت گیر براي جلوي در حمام است
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سارقان زمان

حجت ااسام و امسلمین  جید آقا بابا
مولف کتاب 114 پیام مشاوره

در نگاه روانشناسان، افراد سرحال و شادمان که احساسی 
خوب درباره خویش دارند ،از ۳ ویژگی مهم هره می برند:

نظم و دقت در زندگی. 1
جربه موفقیت و شکست و جزئی از زندگی مردن آن. 2
داشن برنامه، ایده و روش. 3

این افراد مشتاق بخشش و کارهای عام المنفعه و نوع دوستی 
اند؛ ولی بخشیدن وقت خویش را روا نمی دانند؛ چون زمان 
تنها سرمایه جبران ناپذیر است و باید با برنامه ریزی تعریف 
معنای  به  وقت  از  پاسداری  عدم  و  بودن  برنامه  بی  شود. 
تخریب فرصتها است  و آدمی را در دام سارقان زمان گرفتار 
می سازد. در باور روانشناسان، انسان محصول دو چیز است:

فرصت ها و تهدیدها
فرصت همان برنامه ریزی است؛ زیرا انسان بی برنامه و بی هدف، فرصتی را تعریف 
نمیکند و کسی که فرصت ها را نمی شناسدبرنامهای برای خود طراحی نمیکند.
تهدیدها اگر شناخته شوند در پرتو اندیشه زحمت شان را کم میکنند.  از این 
ور، واژه های تلخ سودمند و جهت دهنده اند و اندیشه تغییر، اصاح و تعدیل 

وضع موجود برای رسیدن به مطلوب را در انسان بارور می سازند.
سه نکته اساسی

برای زندگی . 1 انسانها  احیای فرصت نوعی دگرگونی مثبت است،  و همه 
بهتر به دگرگونی مثبت نیازمندند.

وقت انسان مهم و مشترک زندگی انسان ها است در پرتو بهره گیری بهینه . 2

از آن میتوان به اهداف دست یافت.
اگر روزانه تنها ۱۰ دقیقه از وقت را برای بازیافت وسایل گم شده و آشفته . 3

برای  از دست میدهیم.  تلف کنیم،  در سال حدود ۶۰ ساعت  وقت 
پیشگیری از این زیان باید با برنامه ریزی درست از آشفتگی، بی نظمی 

و هر چه به هزینه کردن زمان می انجامند، پرهیز کرد.
تعارفـات

تعارف های بیش از حد و فقدان شهامت نه گفتن نابودگر فرصت ها به شمار 
می آید. بیشتر افراد شکست خورده در برنامه ها که با انبوهی از کارهای نیمه 
تمام و فعالیت های زخمی روبه رویند، تنها بدان سبب که نمیتوانند پاسخ 

منفی دهند، در دام این سارق احساسی اسیرند.
تـلفــن

تلفن از ابزارهایی ضروری زندگی امروز به شمار می آید؛ اما  با 
همه سودمندی اش می تواند سارق زمان باشد. گفتگوهای 

طوانی، حاشیه روی های بی مورد و حتی استفاده اذان 
خستگی روانی، انقطاع کار، عصبانیت، ابهام و تحلیل 
رفتن قوای جسمانی می انجامد. وقفه هایی که تلفن 

پیام مشاور
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های غیر ضروری در کار پدید می آورند موجب هدر رفتن وقت می گردد.
ماقات کنندگان

در خانه،  محل کار، خیابان و محیط های دیگر اجتماعی با افراد گوناگون 
ارتباط داریم، ولی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این دیدارها و ارتباط 
ها  از سود مادی و معنوی تهی است.  این دیدارها وقت را نابود میسازد و انسان 

را از پرداختن به امور مهم تر باز می دارد.
اطاعات اضافی

این  رویند.  به  رو  اضافی  مطلب  و  ها،  یادداشت  اطاعات،  با  انسانها  بیشتر 
اطاعات که ذهن یا میز و محل زندگیمان را اشغال کرده است،. معموا به 
نابودی وقت می انجامد بررسی مراجعات مکرر و بیهوده و بازبینی خاطرات 
نهفته در ابه ای آنها، جز اتاف وقت معنایی ندارد.  برای پیشگیری از این 
باید اطاعات کیفی موجود، پس از دسته بندی و نه  ناپذیر،  هزینه جبران 
بسته بندی، در جای مناسب قرار گیرند. و اطاعات کمی به شکل فهرست، 
نمودار، جدول و غیره خاصه شود تا هنگام نیاز به بخشی از آنها به بازبینی 

کل ناگزیر نگردیم و وقت بسیار هزینه نکنیم.
خود محوری

خـود محـوری و  خویـش را قطـب، ناظـر و فاعـل همـه کارهـا دانسـتند نیز 
بـه اتـاف وقـت مـی انجامد. بایـد در انجام کارهـا از تفویض اختیـار  و یاری 
همـکاران و دوسـتان بهـره بـرد و از هزینـه کردن وقـت در امور کـم اهمیت 
پرهیـز کـرد. افـزون بر ایـن، خود محوری سـبب فشـار عصبـی و تنش های 
روانـی شـدید می گردد. انسـانهای خود محـور در انبوهی از اطاعات دسـت 

و پـا میزننـد و همـواره از کمبود وقت شـکایت مـی کنند.

عدم تقسیم انرژی
به  از وقت،  انرژی محدود برخوردار است. استفاده موثر  از ظرفیت و  انسان 
تقسیم درست انرژی بستگی دارد. بسیاری از افراد در ساعات آغازین صبح، 
برای مثال از ساعت ۸ تا ۱۲ چنان انرژی مصرف می کنند انرژی جایگزین نیز 
نمیتواند آنها را برای فعالیتهای بعدی آماده سازد.  بنابراین، ساعات باقیمانده 

شبانه روز شان تحت تاثیر این خستگی مفرط و طاقت فرسا می شود.
عدم اولویت گذاری

نابود  دیگر  عامل  ها،  اولویت  نمودن  مشخص  و  کارها  از  فهرستی  نداشتن 
ساختن فرصت ها است.

کارهای روزانه ما سه حالت دارند:
الف( امور فردی

ب( کارهای متوسط
ج( امور عادی و معمولی

این نوع بهره گیری از زمان، به آنها اجازه میدهد:
1. نگرشی جامع و فراگیر داشته باشند.

2. روشمند برنامه ریزی کنند.
3. به پیشرفت حرفه ای و شخصی خویش پردازند

4. هماهنگ عمل کنند.
5. آمادگی شان برای انجام کارها روز به روز بهتر شود.

6. در رویارویی با بحران ها و حوادث نامنتظره، خرسندی و تسلط داشته باشند.
7. در پایان روز از احساس مثبت بودن سرشار گردند.

8. زمان را ذخیره سازند.

نکته طایی
فراموش نکنیم!!!

برنامه، بذر فرصت هاست، زمان نیز فصل بهار، هر که در بهار 
در نیفشاند، درو را تجربه نخواهد کرد. باز تاکید می کنیم: 

»برنامه ریزی یعنی نجات دادن و ذخیره سازی وقت«
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سامت

گُل گوشتخوار
 حریریه نشریه – برگرفته از مصاحبه دکر یزدان نیاز

ماده مخدر، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی 
است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزء مواد اعتیادآور 
طبقه بندی شده و معموًا خرید و فروش آن ها ممنوع است.  انواع مختلفی از مواد 
مخدر و اعتیاد آور وجود دارند و به همین دلیل، فرد معتاد در طول زمان، برای ارضا 

و احیای حس نشئگی، معموا از ماده مخدر به مخدری قوی تر نیاز پیدا می کند.
هـر روز ۹نفـر از ایرانـی ها به خاطر مصـرف مواد مخدر مـی میرند. جماعتی 
کـه بـه گـواه آمارهـای جمعیـت مبـارزه بـا دخانیـات کشـور، از ۱۰سـالگی 
دسـت به سـیگار می شـوند و از ۱۷سـالگی مـواد مخدر را تجربـه می کنند. 
در ایـن میـان، گروهی هم هسـتند که از ۱۲ سـالگی به بعد پـای مخدرهای 
صنعتـی بـه زندگی شـان باز می شـود و روزگارشـان را با شیشـه، حشـیش، 
کروکودیـل و ماریجوانـا سـیاه می کننـد؛ مخدرهایی که یک جمله مشـترک 
کـه دربـاره بیشـتر آنهـا تکرار می شـود: »ایـن اعتیاد آور نیسـت.« این 

جملـه، امـروز بیشـتر از همه دربـاره »گل« به گوش می رسـد.
ماده مخدر گل، همان اندازه که اسم خوشایندی که دارد، یکی از خطرناک 
ترین مواد مخدری است که این روزها در دست جوان ها می چرخد و به اسم 
یک روانگردان طبیعی خرید و فروش می شود. مخدری که ضربان قلب را باا 
می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و با یک بار مصرف، 
طوری عملکرد مغز را مختل می کند که زندگی بدون آن غیرممکن می شود.

روانگردان ها از کجا می آیند؟
رژیم  و  انگلیس  امریکا،  که  بود  میادی  تا ۱۹۸۰  در دهه ۱۹۷۰  بار،  اولین 
صهیونیستی روی مواد شیمیایی ای کار کردند که عموما با هدف نظامی تولید 

می شدند. این مواد، در واقع فرمول های جدیدی بودند که خواص روانگردان 
از جاسوسان  یابی  با هدف حقیقت  فکر،  آزمایش های کنترل  در  و  داشتند 
مورد استفاده قرار می گرفتند. این ترکیبات خواصی شبیه حشیش و ماریجوانا 

داشتند با این تفاوت که می توانستند چندین برابر آن تاثیرگذار باشند.
ــم  ــان« ه ــوش افغ ــه آن »ک ــه ب ــاهدانه ای ک ــاه ش ــد، گی ــا بع ــال ه س
گفتــه مــی شــد، از افغانســتان بــه امریــکا بــرده شــد و ایــن شــروع پیدایــش 
ــه  ــا ب ــادی نمــی گــذرد ام ــان زی ــود. گیاهــی کــه از تولیــدش زم »گل« ب

ــاز کــرد. خاطــر تاثیــرات درمانــی اش در پزشــکی جــای خــود را ب
دکتـر محمدرضـا یـزدان نیـاز، پژوهشـگر و متخصص تـرک اعتیاد درایـن باره 
مـی گویـد: »بـا اسـتفاده از کـوش افغـان، ماریجوانای جدیدی کشـت شـد که 
خواصـی متفاوت از ماریجوانای سـنتی داشـت و بـه آن »مدیکال ماریجوانا« 
گفتـه مـی شـد. مـاری جوانا گیاهی اسـت که هـم نوع نـر آن وجـود دارد و هم 
نـوع مـاده. نـوع نـر ۳درصـد و نـوع مـاده ۸درصـد مخـدر دارد. اتفاقا اعتیـاد به 
ماریجوانـا بسـیار دیـر ایجـاد می شـود و خیلی راحت هـم قابل ترک اسـت. اما 
گیـاه جدیـدی کـه با تغییرات ژنتیکی تولید شـد، دو جنسـیتی بـود و برخاف 
ماریجوانـای طبیعـی کـه گل های کمی دارد، بسـیار پـر گل اسـت. در این گل 
هـا ۷برابـر بیشـتر از ماریجوانا مـاده مخدر وجـود دارد. آنقدر که اگـر از کنار آن 

عبـور کنیـد یا شـب باای سـرتان باشـد، دچـار توهم می شـوید.«
ماریجوانایـی کـه ایـن روزهـا در دسـت جـوان هـا مـی چرخـد، گل همیـن 
ماریجوانـای تغییـر ژنتیکـی یافتـه اسـت که حتی دسـت و دل پزشـکان هم 
بـرای تجویـز آن مـی لـرزد و فقـط در شـرایط خاصـی، برای بیمـاران خاص 
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آن را توصیـه مـی کننـد؛ بـه مـدت محـدود و دوز بسـیار پایین.
با دوز خیلی  ماه  تواند حداکثر یک  نیاز می گوید: »بیمار می  یزدان  دکتر 
پایین از ماریجوانای طبی استفاده کند. آن هم در بیماری های عصبی شدید، 
خواهد  می  پزشک  و  دارند  قرار  عمرشان  پایانی  مراحل  در  که  بیمارانی  یا 

روزهای پایانی زندگی شان بدون درد بگذرد.«
»گلی« که آرتا کاشت

مخدر گل اگر چه در دنیا به چشم دارو نگاه می شود اما از ۸-۹ سال قبل توسط 
فردی با نام مستعار آرتا به ایران آورده شد و حاا در شیراز کشت می شود. گل 
که در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماریجوانا و علف معرفی شده 
است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، برای همیشه باعث 
اعتیاد شود. چون به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز 
فلج کرده و خودش جایگزین آن می شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد 
دچار اظطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و… می شود.
اعتیــادی کــه دکتــر یــزدان نیــاز آن را غیرقابــل تــرک مــی دانــد. او مــی 
گویــد: »متاســفانه گل در ایــران آنقــدر بــازار پررونقــی دارد کــه ســال قبل در 
یکــی از روســتاهای اســتان فــارس دیــدم خریــد و فــروش آن خیلــی راحــت 
و انبــوه انجــام مــی شــود. مــردم ســراغ قاچاقچــی مــی رفتنــد، مخدرشــان را 

مــی گرفتنــد و کارت مــی کشــیدند و بیــرون مــی آمدنــد.«
البته اهداف  ایالت امریکا آزاد شد که  از سال ۲۰۱۳ مصرف ماریجوانا در ۲۰ 
اقتصادی پشت آن بود. از آنجایی هم که تاثیر اعتیادآوری برگ ماریجوانا خیلی کم 
است دولت امریکا حساسیت زیادی برای مقابله با آن نشان نداد. همین آزادسازی 

ماریجوانا در امریکا و گیاهی بودن این مخدر باعث شد خیلی ها در ایران تصور 
کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان آن را ترک کرد.

دکتر یزدان نیاز می گوید: »گل خطرناک ترین مخدر امروز است و با یک بار 
استفاده، ممکن است فرد به مدت ۶ماه تا یک سال دچار توهم عصرگاهی 
شود. ما هنوز اثرات این مخدر را به طور کامل نمی دانیم اما عوارض گسترده 
ای از آن مشاهده شده است. جالب این که مخدر گل روی گروه های خونی 

+A و +O اثر توهم زایی بیشتری دارد.«

درمان، بی درمان
ناشناخته بودن اثرات استفاده از گل در مدت طوانی و با دوز باا، در کنار 
اعتیادهای  اعتیاد به گل جزو  کمبود تحقیقات جهانی باعث شده است که 
بدون درمان شناخته شود. بیشتر روش های ترک که در ایران به کار گرفته 
می شود، متکی به تحقیقات و شیوه های درمانی در خارج از کشور است و 
این در حالی است که در خارج از ایران، مخدر گل یا همان مدیکال ماریجوانا 
برای مصارف دارویی بیماران خاص استفاده می شود و استفاده تفننی ندارد. 

بنابراین، روش موثری هم برای ترک آن معرفی نشده است.
دکتر یزدان نیاز، صحبت هایش را با یک هشدار جدی پایان می دهد: »سن 
مصرف گل به دبیرستان ها رسیده است. خانواده ها اطاع دقیقی درباره این 
مخدر ندارند و جوان ها تصور می کنند گیاهی طبیعی و بی ضرر است. در 
از جوانان  باعث شده که خیلی  این مخدر  درباره  اطاع رسانی  واقع ضعف 
تصور کنند می توانند خیلی راحت مصرف گل را کنار بگذارند. تصوری که به 

هیچ وجه درست نیست.«
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علم جمعیت شناسی در قالب: 1. توزیع جغرافیای، 
2. توزیع سنی و جنسی، 3. حرکات زمانی و مکانی 
)تحصیلی،  جمعیتی  ترکیبات  انواع   .4 جمعیت، 
ژنتیکی،  زیستی،  عوامل   .5  ،)... زناشویی،  شغلی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای جمعیتی تجزیه و 
تحلیل می گردد. محاسبه میزان ها برای هر یک از 
موارد فوق و میزان های مرگ و میر و میزان های بیماری که در بحث 
از  تصاویر روشنی  و  زمینه  زمانی جمعیت مطرح می شود،  حرکت 
مباحث جمعیتی بهداشتی و سامت جامعه را نیز به دست می دهد.

شاخص سازی برای پیشگیری
در جهت انجام این قبیل تحقیقات جمعیتی و بهداشتی چندین روش برای 
شاخص سازی مرگ و میر وجود دارد که عبارتند از: 1. تعیین تعداد مطلق 
درصد   .3 زندگان،  به  مرده  نسبت   .2 هر سرزمین،  بیماری  بر  میر  و  مرگ 
)سهم( مرگ و میر به جمعیت هر زمان، 4. میزان مرگ و میر یعنی تعداد 
به  نیز  بیماران  محاسبه  برای  غیره.  و  سالیانه  جمعیت  متوسط  به  مردگان 
همین ترتیب:  1. تعداد مطلق، 2. نسبت بیمار به غیر بیمار، 3. درصد بیمار 
به جمعیت هر زمان یا مکان 4. میزان ابتاء به بیماری به متوسط جمعیت 
قابل محاسبه می باشد. بدیهی است برای انواع محاسبه ها، پرسنل درمانی یا 
بهداشتی از نظر تربیت پزشک، ماما، پرستار، فیزیوتراپ یا دیگر کارکنان که 
پیراپزشکی نام می گیرد و یا انواع داروسازی و کمک دارویی و تغذیه سالم و 
حتی برای تسهیات و تجهیزات تامین سامتی )از تخت بیمارستانی گرفته 

تا دیگر وسایل بهداشتی و درمانی، این قبیل محاسبات کار ساز است.

بعضی از شاخص های ازم
در این مقاله به بخشی از این قبیل شاخصها اشاره می گردد. برای مثال سالیانه 
تعداد مطلق مرگ و میر در جهان حدود 35میلیون نفر برآورد شده و یا 60% از 
مرگ و میر های جهان کنونی) به متوسط جمعیت( ناشی از بیماری های غیر 
واگیر و 40% مرگ و میر در سطح جهان ناشی از بیماری های واگیر دار اعام 
شده است) بر اساس ارقام صندوق جمعیتی سازمان ملل متحد(. بیماری های 
غیر واگیر که علت عمده مرگ و میر است )NCD(. به موجب شکل از %73 
در سال 2012 به حدود 61% درسال 2025 کاهش می یابد. با توجه به آمار 
ها وضعیت سرطان با بروز باا در ایران به تفکیک برای مردان به ترتیب %13 
پوست، 12% معده، 10% پروستات، 8% مثانه و 8% نیز کولورکتال یا روده بزرگ 
بوده در حالی که سرطان زنان اغلب 24% پستان، 10% پوست، 7% کولورکتال 

یا روده بزرگ، 6% معده و 4% بقیه سرطانها اعام گردیده است.
چه باید کرد؟

در مقابل محدودیت منابع ازم و افزایش مرگ و میر سرطان در ایران چه می 
توان کرد!؟ راه کار تعیین و اعام اولویت سامت با همکاری همه افراد ذینفع 
است. باید دید در کشور ایران با شرایط نامساعدی که پدید آمده بعضی بر 
اثر شیوه زندگی نارسا و نیز شرایط زیست محیطی نا مناسب که طی سالهای 
اخیر بروز سرطان را افزایش داده است، چه می توان کرد! به عبارت دیگر 
که  است  تا حدی  مالی ازم(  منابع  تحقیقاتی،  )پرسنلی،  منابع  محدودیت 
پاسخگویی افزایش بروز و مرگ  سرطانی کشور نمی باشد. راه کار در این 

است که در بین اولویتهای سامت ملی کشور دقت و توجه کنیم:
اوًا: در جه الویت مبارزه با شرایطی که موجب بروز سرطان می شود بررسی گردد.
ً: در یک طرح تحقیقاتی تمامی سازمانهای دانشگاهی و حکومتی و حتی  دوم
سازمانهای غیر دولتی و خانواده ها که مرتبط برای مبارزه با بروز سرطان می باشند 
مشخص شود و چهارچوب همکاری های ازم برای هر یک در یک بسته تحقیقاتی 
و اجرایی اعام گردیده و پیگیری شود. در بین تاشهایی که برای سامت کشور 
انجام شده برای مبارزه با سرطان در ایران نیز حدود 90% نمودار ترسیم گردیده که 
به عنوان نمونه به شرح زیر اشاره می گردد. در شبکه بهداشتی ایران کارکنان با نام 

به ورز، ماما، پزشک و غیره در تاش برای مبارزه با سرطان هستند.
مراحل رسیدگی به سرطان به شرح زیر است:

1. گام اول به ورز شرح حال می گیرد.
2. گام دوم تست FIT توسط به ورز انجام می شود.

3. گام سوم به ورز تصمیم می گیرد
4. گام اول پزشک شرح حال می گیرد.

5. گام دوم پزشک معاینه می کند.
6. گام سوم پزشک تصمیم می گیرد.

ــران  ــرطان ای ــیوع س ــه ش دامن
ــت ــگیری اس ــل پیش قاب
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سرطان هایی که در ایران بروز بیشتری داشته اند
اگر بروز عمده سرطان سینه ساانه حدود 25هزار مورد در سالهای اخیر بوده 
است؛ که به دلیل کاهش همسرداری و محدودیت شیردهی پس از زایمان برای 
زنان ایران نمود کرده است که از مشکات پستان و سینه اعام شده اند. بیشترین 
بروز سرطان در مردان کشور بر اثر اینکه احتماا در معرض نور شدید آفتاب قرار 

داشته اند و آفتاب زدگی احتماا موجب بروز سرطان پوست گردیده است.
بروز سرطان در ایران و جهان

باید دید شرایط زیستی و سبک زندگی در کشور ایران زمینه بروز سرطان 
را بیش تر یا کمتر از سطح جهانی کرده است. در ایران با داشتن: 1. سامت 
نسبی جسمانی، 2. سامت روانی )متاثر از پرورش خانوادگی و مدرسه ای(، 
سامت   .4 اند(،  دانسته  مضر  را  فساد  و  اعتیاد  )که  اجتماعی  سامت   .3
فرهنگی-معنوی )تحصیات و امر به معروف فرهنگی( زمینه سامتی بیشتر 
تا جایی که در شرایطی که  را تسهیل کرده است  به سرطان  ابتا کمتر  و 
ایران  برای مردان جهان 205 اعام شده در  بروز سرطان  شاخص متوسط 
بروز  اعام گردیده است و در حالی که شاخص متوسط  حدود 35% کمتر 
سرطان در زنان در جهان 165 بوده در کشور ما حدود 33% کمتر گزارش 
گردیده است. به این ترتیب باید گفت احتماا شیوع و بروز شاخص متوسط 
از سطح  مردان حدود 34% کمتر  و  زنان  برای  ایران  در کشور  سرطان که 
جهان بود، تا حدی به شیوع سامت فرهنگی و معنوی جامعه مرتبط بوده 

است که احتماًا در نقاط دیگر جهان کمتر مورد توجه بوده است.
افزایش بروز و مرگ و میر ساانه

اگر در گذشته افزایش و بروز مرگ و میر ناشی از سرطان در سطح جهان 
احتماا با شیوع صنعتی شدن بعضی کشور ها مرتبط بوده است. ولی آمار 
پیشی  توسعه  درحال  های  کشور  در  سرطان  از  ناشی  کنونی  مرگ  و  بروز 
گرفته است. فقط حدود 30% بروز مرگ سرطانی در جوامع توسعه یافته و 
عمدتً بروز و مرگ سرطانی در کشور های در حال توسعه اعام شده است.

علل افزایش بروز سرطان
از آنجا که هم شرایط و شیوه زندگی و هم عوامل زیست محیطی و آلودگی 
هوا در بروز سرطان اثر داشته است بر اساس ارقام بانک جهانی و نیز سازمان 
بهداشت جهانی در سال 2010 برای تحقیق مراحل زیستی ایران در مورد 

شیوه زندگی باید گفت:
1. 90% مردم در ایران 5 وعده میوه مصرف نمی کنند.

2. فعالیت بدنی )ورزش و کار فعال( نسبتً محدود و تا 40% گزارش شده است.
3. افزایش وزن افراد تا 50% جمعیت رسیده است.
4. کلسترول خون افراد تا 50% اعام شده است.

ایران  از عوامل زیست محیطی  این چند فقره زیر  از  گذشته 
نارسا اعام شده است یعنی زمینه سرطان زایی گردیده است.
1. میزان مصرف انرژی سرانه ایران به جای 2800 کیلوکالری، 

حدود 1900 کیلوکالری محاسبه گردیده است.
CO بـه جـای 4,6 تـن مجـاز، حدود 7 

2
2. میـزان تولیـد گاز 

تن گزارش شـده اسـت.
3. در حالی که ذرات معلق در هوای تنفسی مجاز 60 میکروگرم 

مجاز بوده اما در ایران 115 میکروگرم اعام گردیده است.
تعداد بروز، شیوع و مرگ و میر ساانه

هر ساله در کشور ایران حدود یکصد هزار مورد جدید سرطان معرفی می شوند. 
چه بسا افراد سرطانی که یا خود را معرفی نکرده و یا به تشخیص بیماری سرطان 
نرسیده اند. به طور متوسط سالیانه 60هزار بیمار سرطانی درمان شده یعنی طی 
5سال اخیر حدود 300هزار نفر بهبود یافته اند. با همه احوال بعد از مرگ و میر قلبی 

و عروقی دومین دلیل مرگ و میر ایران سرطان اعام گردیده است.
اثرات اقتصادی سرطان

هزینه های مستقیم جهانی در حدود 290 میلیار تخمین زده شده که به انضمام 
هزینه های غیر مستقیم به 1160 میلیارد دار )یعنی 2درصد تولید ناخالص 
جهانی( اعام شده است. هزینه های مرتبط با سرطان حدود 19% بیشتر از هزینه 
های مربوط به بیماری های قلبی و عروقی گزارش شده و نمودار مربوط  به هزینه 

مرگ و میر در سرشماری 15 کشور جهان نمی باشد.
اثرات اقتصادی سرطان در ایران

1. هزینه های مستقیم جهانی به 290 میلیارد دار و برای ایران حدود 3000 
میلیارد تومان برآورد شده است.

2. جمع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم جهانی به 1160 میلیارد دار و 
برای ایران 10هزار میلیارد تومان اعام شده است.

در کشور ایران ساانه 450هزار سال عمر بدلیل سرطان از دست می رود.
بـا توجـه بـه امـار ها علـل افزایش بـروز سـرطان در جهـان و ایـران را امید به 
زندگـی بیشـتر با متوسـط 71سـال در جهان اعام مـی کند. در کشـور ایران 
در حـدود 35سـال قبـل امیـد بـه زندگی 58 سـال گزارش شـده که تا سـال 
2012 بـه حـدود 74 سـال افزایـش یافتـه و باید دید چـرا با افزایـش امید به 

زندگـی در ایـران دامنـه شـیوع سـرطان ها نیز گسـترده تر گردیده اسـت.
نتیجه گیری

با توجه به ابعاد جمعیتی مبتا به بیماری ها، شاخص سازیها به راهکارهایی پی 
می بریم که دامنه شیوع سرطان را در کشور ایران محدود تر خواهد ساخت:

1. بعضی از سرطان ها در ایران بروز بیشتری داشته است.
که  است  موثر  بروز سرطان  در  محیطی  وابسته  شرایط  و  زندگی  2. سبک 

امروزه در کشور های درحال توسعه سرطان بیشتری ماحظه شده است.
3. نارسـایی هـای کمبود مصـرف میوه، کمبـود ورزش، افزایش وزن، شـیوع 
CO و زیادی 

2
کلسـترول خـون، کمبود مصـرف کیلوکالـری، تولید زیـاد گاز 

ذرات معلـق در هـوا موجـب شـده اسـت تا سـرطان را بیش از بیمـاری های 
قلبـی و عروقـی در ایـران باشـد و مبلغ هزینه های سـرطانی ایـران را نیز به 

مراتب بیشـتر از متوسـط هزینه جهانـی نماید.
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تندرستی

ورزش و تغذیه

 علیرضا رشیدی | کارشناس تربیت بدنی

در  تدبیر  مهمرین  مشرک،  تدابیر  حث  در  قانون،  اوّل  کتاب  در  سینا  ابن  جناب 
تندرستی را در درجه خست، ورزش کردن و سپس تدبیر غذا و تدبیر خواب می داند 
و از این رو سخن خود را با تدبیر غذا آغاز می کنیم که موضوع این مقاله می باشد.

و  و زودهضم  لطیف  تابستان  بایستی در  ورزشکار  غذای 
در زمستان غلیظ و مقوی باشد. در صورتی که مزاج فرد 
ضعیف است، ورزش سنگین نباید انجام دهد. افرادی که 
باید  گیرند  می  کردن  ورزش  به  تصمیم  ها  سال  از  بعد 

تدابیر مربوطه را بیش از دیگران رعایت کنند.
اگر خسته، بیمار یا تب دار هستید ورزش نکنید. اگر تنش 
یا استرس دارید، از انجام ورزش های سنگین یا رقابتی بپرهیزید. رعایت تدابیر 
ویژه هر ورزش می تواند از عوارض احتمالی آن جلوگیری نماید. در این میان، 
مهم ترین نکته، استفاده از مواد غذایی سالم  و پرهیز از غذاهای صنعتی می باشد.
یک مثال: بعضی از کوهنوردها بعد از مدتی دچار زانو درد می شوند؛ برای 
پیشگیری از زانودرد، توصیه می شود کوهنوردان، بر مصرف 
و هسته  و گوشت  پوست  )شامل  کامل  پودر سنجد 
)روزی  باشند.  داشته  مداومت  سنجد( 
پودر  غذاخوری  قاشق  یک 

سنجد+یک قاشق عسل+یک لیوان شیر(؛ خوردن غذاهای سردی را محدود 
کنند؛ با روغن هایی مثل زیتون،کوهان شتر، کنجد، کرچک، شترمرغ، بادام 

تلخ یا سیاهدانه، هرشب مفاصل را ماساژ دهند.
در طب ابن سینا ذکر شده کسی که می خواهد بهداشت غذا را برای تن خود 
رعایت کند نباید غذاهای دارویی نظیر میوه و سبزی را غذای اصلی خود قرار 
دهد، زیرا غذاهای نرم کننده اگر به تنهایی مصرف شوند خون را می سوزانند. 
همچنین غذاهای غلیظ هم به تنهایی مضر هستند و تن و خون را سنگین 
نرم کننده  باید در کنار غذاهای  تندرستی که  برای  بهترین غذاها  می کنند. 
مثل میوه و سبزی مصرف شوند عبارتند از گوشت نرم )بره، بزغاله(، گندم، 
را شبیه  میوه ها دو دسته  بین  در  ابوعلی سینا  نوشیدنی خوشبوی گیاهی. 

غذای اصلی دانسته که عبارتند از:
انجیر و انگور، به شرطی که کامًا رسیده و شیرین باشند و خرما.

همچنین نباید غذاهایی مانند ماهی و نظایر آن را بعد از ورزش خسته کننده 
میل کنیم، زیرا این غذا تباه می شود.

انواع تیپ بدنی
به طور کـلی سـه نـوع فرم و قالب هیکل داریم:

اکتومـورف ها: هیکلـی کشـیده، باریـک و قابل انعطـاف دارند. اسـتخوان 
بنـدی آن هـا معمـوًا بسـیار ظریـف و عـرض شـانه و ران آن ها معمـوًا به 
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یـک انـدازه اسـت. اکثر دونـدگان وبسکتبالیسـت هـا اکتومورف هسـتند.
اندومــورف هــا: لطیــف، دارای انحنــا و گابــی شــکل هســتند.عرض ران 
هایشــان معمــوًا پهــن تــر از شــانه هایشــان اســت. گرچــه ایــن فــرم بــدن 

بیــش از ســایر قالــب هــا چربــی بیشــتری مــی گیــرد.
مزومـورف هـا: اسـتخوان بندی درشـت دارنـد و خیلـی زود عضله سـازی 
مـی کننـد. عـرض شـانه آن هـا معمـوًا از ران هایشـان پهـن تـر اسـت و 
ایـن دسـته همیشـه هیـکل متوسـطی دارنـد. اکثر دونـده های دو سـرعت، 

فوتبالیسـت هـا و تنیـس بازهـا مزومورف هسـتند.
نقش تیپ بدنی بر سامتی

نتایج بررسی محققان نشان می دهد بین سامتی و نوع تیپ بدنی ارتباط 
قوی وجود دارد. نتایج این تحقیقات به شرح زیر است:

تیـپ بدنـی اندومـورف از میـان سـه تیـپ بدنـی بیشـتر در معرض مشـکات 
مرتبـط بـا سـامتی اسـت. افراد چـاق به نسـبت گروه هـای بدنـی دیگر کمتر 
عمـر می نماینـد. این افراد در صورت اسـتفاده از تغذیه سـالم و مناسـب و انجام 
فعالیـت بدنـی منظم می توانند از سـطح سـامت خوبی برخوردار باشـند. برای 
ایـن افـراد اجـرای ورزش های آبـی و ورزش هایی کـه وزن در اجرای فعالیت اثر 

منفـی کمی دارد مانند دوچرخه سـواری پیشـنهاد می شـود.
افراد تیپ بدنی مزومورف نسبت به دیگر گروه های بدنی از قدرت و انرژی 
بیشتری برخوردار هستند و در صورت قطع فعالیت بدنی و مصرف غذاهای 
پر کالری مستعد چاق شدن و ابتا به بیماری های قلبی و عروقی می باشند.
افراد گروه اکتومورف معموا متوسط عمر بیشتری نسبت به سایر تیپ های بدنی 
دارند. افرادی فعال هستند اما قابلیت ابتا به بیماری های عصبی و تنفسی را 
دارند. به طور کلی تیپ بدنی سالمی محسوب می شوند. افراد اکتومورف بدلیل 
کمی بافت عضانی و داشتن مفاصلی ضعیف مناسب ورزش های برخوردی و 
رزمی نمی باشند اما در ورزش هایی که نیاز به استقامت عضانی دارد موفق اند.

تغذیه در هر تیپ بدنی
ë  تیـپ هـای بدنـی اکتومورف نیاز بیشـتری بـه کربوهیدرات هـا دارند مثل

انواع غـات و برنج ...
ë  تیپ های بدنی اندومورف نیاز بیشتری به پروتئین دارند؛ کربوهیدرات باید

محدود مصرف شود.
ë  بنابراین است  برخوردار  نرمالی  بدنی  تیپ  از  مزومورف  بدنی  های  تیپ 

تغذیه در این دسته هم  شامل انواع  کربوهیدرات و انواع پروتئین است.
نکات  تغذیه ای در ورزش

غذاهای روزانه را حداقل در پنج وعده میل نمائید.. 1
غذا را خیلی داغ و یا خیلی سرد میل نکنید.. 2
غذا را خوب بجوید تا هضم آن را در معده تسهیل نمائید.. 3
از خوردن قسمتهای سوخته غذا پرهیز نمائید.. 4
از خـوردن چربـی ، غذاهـای خیلـی چـرب ، پـر روغـن و همچنیـن از . 5

خـوردن کـره زیـاد اجتنـاب نمائیـد.
از غذاهای سرخ شده و کا" سرخ کردنی پرهیز نمائید.. 6
در خوردن شیرینی جات و مواد قندی افراط ننمائید.. 7
حداقـل در سـه وعـده از وعـده های روزانه شـما مـی باید . 8

از مـواد پروتئینی اسـتفاده شـود.
باید در رژیم . 9 به میزان کافی می  از مواد هیدرات کربن دار 

غذایی گنجانده شود.
حجم موادغذایی هر وعده را کنترل نمائید.. 10
بـدن بطـور روزانـه نیـاز به انـواع ویتامیـن ها دارد و لـذا میبایـد از مواد . 11

حـاوی ویتامین بـه میـزان کافی اسـتفاده نمود.
در طول روز ، هفته و ماه می باید از رژیمهای متنوع و کامل ، همچنین . 12

باب میل در صورت هماهنگی با جدول غذایی استفاده شود.
مواد غذایی را برای وعده های روزانه در محیط مناسب نگهداری نمائید.. 13
هر روز حداقل 10 لیوان آب بنوشید.. 14
قبل یا بعد از تمرین و بافاصله چیزی نخورید )منظور وعده غذایی است. 15
با پرخوری و افراط در استفاده از مواد مختلف خود را دچار سوء تغذیه ننمائید.. 16
از مواد غذایی ومکملهای با کیفیت استفاده نمائید.. 17
انجام آزمایش ،تست بدنی و همچنین چکاب کلی میتواند کمک خوبی . 18

جهت تنظیم رژیم غذایی باشد.
را در . 19 اندازه گیری مستمر چربی شما  و  بدن  نمودن وضعیت  مشخص 

برنامه ریزی غذایی کمک می کند.
هیچگاه برنامه غذایی مطلق و ثابتی را دنبال ننمائید ، سعی کنید رژیم . 20

غذایی را متناسب با فعالیت روزانه تنظیم کنید.
نوشیدن آب در طول روز به میزان کافی از نکات مهم تغذیه است .. 21
رعایت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرین ، مهمترین نکته در تغذیه است.. 22
تعیین . 23 غذا  نوع  با  متناسب  بعدی  وعده  با  غذا  وعده  هر  زمانی  فاصله 

می شود و بطور متوسط هر 2/5 الی 5 ساعت می باشد.
در رژیـــم غذایـــی بهتـــر اســـت قبـــل از تمریـــن ، بیشـــتر از مـــواد . 24

کربوهیـــدرات اســـتفاده نمائیـــد.
غذا را با لذت وآرامش میل نمائید تا هضم آن راحت باشد.. 25
با میل با پرخوری سر میز غذا مقابله نمائید.. 26
تقریبا 2 هفته پس از شروع رژیم غذایی بدن شروع به سوزاندن چربی . 27

های اضافی خواهد نمود.
رژیم غذایی خود را با دقت ، صبر و استقامت دنبال نمائید.. 28
رعایت نکردن حتی یک وعده میتواند بسیاری از زحمات شما را تلف نمائید.. 29
چنانچه میتوانید روزانه کمی گریپ فروت و گوجه فرنگی بصورت جدا . 30

استفاده نمائید.
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تغذیه

فواید شگفت انگیز پودر سنجد

استخوانش  آورد،  است که “سنجد، گوشتش گوشت می  ائمه معصومین  از 
استخوان می رویاند و پوستش پوست آور است”، همچنین کلیه ها را گرم و 
معده را دباغی می کند و ایمن از بواسیر و ادرار قطره قطره است. ساق ها را نیرو 
می بخشد، کم کالری و مقوی معده است. بهترین خواص سنجد،  رفع کمبود 
ویتامین C بدن است و خوردن آن،  از ورود عفونت به بدن پیشگیری میکند 
و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی می  باشد. به خاطر وجود ویتامین 
K در سنجد، دفع کننده سموم معده و روده می باشد. همچنین سرشار از فیبر 
و منبع غنی از کلسیم است و برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، 
بسیار مفید است و استخوان های افراد را محکم میکند و دستگاه گوارش را 
تقویت میکند و برای سردردهایی که عامت مشخصی ندارند، بسیار موثر است.
بسیار مفید برای افراد مسن که با یک زمین خوردن ساده دچار شکستگی 

شده و ممکن است در اثر عمل جراحی دچار آمبولی و فوت شوند.

نکته مهم: پوکی استخوان یا بیماری خاموش چهارمین عامل مرگ و میر 
در جهان شناخته شده و از هر ۴ نفر باای ۲۵ سال ۱ نفر مبتاست. ولی 
اخیرً یک درمان ساده، عالی و بی خطر برای آن پیدا شده. این راه حل نتیجۀ 
تحقیق محققان طب سنتی و به نقل از بوعلی، اگر هسته  میوه سنجد با هم 
آسیاب شود، مصرف خوراكی آن بیماری آرتروز، روماتیسم و پوكي استخوان 

را بطور چشمگیری شفا می دهد.و موثرتر روش درمان است. 
طرزتهیه: تعدادی سنجد تازه را به همراه پوست و گوشت و هسته آن را بوسیله 
آسیاب برقی بصورت پودر در بیاورید. یک قاشق غذا خوری از پودر را داخل 
یک لیوان شیر تازه کم چرب بریزید و یک قاشق غذا خوری عسل آنرا شیرین 
کنید و به عنوان یک وعده غذایی یا یک میان وعده میل کنید. این ترکیب در 
درمان پوکی استخوان و درد مفاصل مخصوصا زانو درد معجزه میکند، برای درمان 
سریعتر هر روز صبح ناشتا به مدت ۱۵ روز نوش جان کنید، تا معجزه ان را ببینید.

 هیه و تنظیم: حمد داوود اردانی

در درمان آرتروز، روماتيسم و پوكي استخوان
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خــــواص عنــاب
15 خاصیت عناب تازه و خشک برای سامتی و پوســـت و مــو

 حریریه نشریه

نامیده می شود یک درختچه  و خرمای چینی هم  قرمز  عناب که خرمای 
کوچک با برگ های سبز و برگ ریز بوده که 5 تا 12 متر ارتفاع دارد و میوه 

هایی به رنگ قهوه ای و نارنجی می دهد.
طبع عناب معتدل و مرطوب است. عناب بومی جنوب آسیا می باشد و امروزه 
از میوه ی تازه و خشک شده ی آن استفاده می شود که دارای ویتامین ها و 

مواد معدنی ضروری بوده و برای سامتی مفید می باشد.
1. خواص عناب برای آکنه، جوش صورت و پوست صورت

آنتی اکسیدان های موجود در عناب به عنوان یک عامل ضد پیری طبیعی   
شناخته می شوند که می توانند پوست صورت را جوان تر و شاداب تر کنند.

روغن عناب به درمان آکنه و جوش صورت کمک می کند.  
عناب برای درمان قرمزی پوست، آفتاب سوختگی و خشکی پوست مفید است.  

2. خواص عناب برای مو
ـــش  ـــازک و افزای ـــای ن ـــدن موه ـــم ش ـــه ضخی ـــد ب ـــی توان ـــاب م ـــن عن روغ

ـــد. ـــک کن ـــر کم ـــوی س ـــد م رش
3. دوران حاملگی

عناب حاوی مقدار زیادی ویتامین C، ویتامین A، ویتامین B و فاونوئیدها   
می باشد که برای تقویت زنان باردار و رشد جنین مفید است.

عناب فنی از فوات است که برای رشد سیستم عصبی جنین مفید می باشد.  
عناب غنی از آهن است و آهن مورد نیاز زنان باردار را تامین می کند.  
مصرف عناب از افزایش و کاهش فشار خون در حاملگی پیشگیری می کند.  

قبل از مصرف هر گونه مواد خوراکی حتما با پزشک خود نیز مشورت کنید.
4. اغری و کاهش وزن

عناب کالری کم و پروتئین و فیبر باایی دارد که از پرخوری جلوگیری کرده 
و باعث کاهش وزن و اغری می شود.

5. سرماخوردگی و سرفه
عناب تازه غنی از پتاسیم، ویتامین A و C است که سیستم ایمنی را تقویت 

کرده و در پیشگیری از سرفه و سرما خوردگی مفید می باشد.
6. یبوست و اسهال

مطالعات نشان داده که مصرف عصاره ی عناب برای درمان یبوست مزمن 
بسیار مفید است. دانه های عناب می توانند به درمان اسهال کمک کنند.

7. فشار خون باا
عنـــاب حـــاوی مقادیـــر بـــاای پتاســـیم اســـت کـــه مـــی توانـــد بـــه 

درمـــان فشـــار خـــون بـــاا کمـــک کنـــد.
8. کبد چرب

عناب دارای آنتی اکسیدان می باشد که به درمان بیماری های کبد از جمله 
کبد چرب کمک می کند، همچنین عناب باعث سم زدایی کبد می شود.

9. نوزادان و کودکان
ــد،  ــک کن ــوزادان کم ــان در ن ــان یرق ــه درم ــد ب ــی توان ــاب م مصــرف عن
ــت و رشــد  ــت سیســتم ایمنــی و تقوی ــه تقوی ــاب ب همچنیــن مصــرف عن

ــد. ــی کن ــودکان کمــک م ــای ک ــدان ه ــا و دن اســتخوان ه
10. بدنسازی

ــی و  ــدرت عضان ــود ق ــرای بهب ــازی ب ــک در بدنس ــاب خش ــرف عن مص
ــد. ــی باش ــد م ــکاران مفی ــازان و ورزش ــش وزن در بدنس کاه

11. سرطان
ــرطانی و  ــای س ــلول ه ــار س ــرای مه ــاب ب ــه عن ــان داده ک ــات نش تحقیق

ــد. ــی باش ــد م ــان مفی ــور در انس ــای توم ــلول ه ــرکوب س س
12. غلظت خون

عنــاب باعــث ســفت شــدن خــون مــی شــود پــس بهتــر اســت کســانی کــه 
غلظــت خــون باایــی دارنــد از مصــرف آن پرهیــز کننــد.

13. آرامش اعصاب و بی خوابی
در طــب چینــی از عنــاب و هســته ی آن بــرای درمــان مشــکل بــی خوابــی 
اســتفاده مــی شــود.همچنین عنــاب بــه عنــوان میــوه ی ضــد افســردگی، 

ضــد اضطــراب و ضــد اســترس شــناخته مــی شــود.
14. فواید جوشانده و چای عناب

ــرای داشــتن  ــل از خــواب ب ــازه قب ــاب ت ــک فنجــان چــای عن نوشــیدن ی
ــد اســت. ــش اعصــاب بســیار مفی خــواب آرام و آرام

15. خواص برگ و هسته عناب
ــن  ــش وزن و از بی ــترس، کاه ــش اس ــرای کاه ــاب ب ــرگ عن ــانده ب جوش

ــت. ــد اس ــکم مفی ــی ش ــن چرب رفت
روغن جوجوبا یا روغن هسته عناب می تواند به درمان جوش صورت، آرامش 

اعصاب و درمان بیماری های کبدی کمک کند.
هسته عناب به عنوان خواب آور استفاده می شود.

مضرات و موارد منع مصرف میوه عناب
مصـــرف عنـــاب در افـــراد دیابتـــی مـــی توانـــد بـــه هیپوگلیســـمی یـــا 

کاهـــش شـــدید قنـــد خـــون منجـــر شـــود.
همچنین مصرف عناب قبل از جراحی ممکن است باعث کاهش شدید قند 

خون شود. زیاده روی در مصرف عناب می تواند منجر به نفخ شود.
خواص عناب در طب سنتی

مزاج عناِب خشک از نظر طب قدیم معتدل و به اعتقاد ابو علی سینا کمی 
سرد است و حرارت بدن را فرو می نشاند و تب بر خوبی است.

عاوه بر این حاوی “پکتین” به عنوان فیبر محلول مؤثر در کاهش چربی 
نسبت  است.  کم  بسیار  عناب  میوه  کل  چربی  محتوای  است.  خون  قند  و 

اسیدهای چرب اشباع نشده به کل چربی در میوه عناب باا است.
در طب سنتی ایران مصرف جوشانده عناب به خصوص در فصول سرد سال برای 

درمان سرفه، سرماخوردگی، آنفلوانزا و انواع گلو درد بسیار توصیه شده است.
یا  نرم کننده سینه و ضد سرفه است و چای  لعاب،  به دلیل داشتن  عناب 
برای  و  کند  برطرف می  را  نفس  تنگی  و  آسم  گرفتگی صدا،  آن  جوشانده 

جلوگیری از التهاب و آب ریزش بینی توصیه می شود.
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آشپزی

در  غذا  این  داریم.  را  دوغ  آش  طبخ  آموزش  قصد  مطلب  این  در 
این  اما  می شود.  تهیه  متفاوت  روش های  به  مختلف  استان های 

آموزش به روش محلِی استان اردبیل خدمت شما ارائه می شود.
مواد ازم برای تهیه ی آش دوغ:

ë  دوغ 2 لیتر
ë  نخود آبگوشتی 2 لیوان
ë  تخم مرغ 1 عدد
ë  آرد سفید 1 قاشق غذاخوری
ë  آب نصف استکان
ë  برنج خیس خورده نصف پیمانه ی پلوپزی
ë  اسفناج، تره، جعفری، نعناع هر کدام به مقدار نیاز
ë  نمک، فلفل، سیر تازه خرد شده به مقدار ازم

نکته: سبزی های این آش، سلیقه ای حذف و یا اضافه می شوند.

دستور تهیه:
اول از همه، نخودها را از شب قبل خیس کرده، چند بار آب آن را عوض کنید. 

برنج را هم، از شب قبل با آب و مقداری نمک خیس کنید.
بعد تخم مرغ را با آرد و با آب به درستی ترکیب کرده، به دوغ اضافه کنید 

)این کار باعث می شود دوغ به هنگام پخت بریده نشود(.
مایه به دست آمده را خوب هم زده، روی شعله قرار دهید تا به نقطه ی جوش 

برسد. بعد از جوش آمدن، برنج را اضافه کرده و دوباره آن را هم بزنید.
در فاصله ی پخت برنج، سبز یها را درشت خرد کنید )سبزی را ریز خرد نکنید 

زیرا امکان دارد باعث سبز شدن آش  شود(.
بعد از پخت برنج، سبزی ها را اضافه کرده و هم بزنید. سپس سیر، نمک و 

فلفل را اضافه کنید.
در مرحله ی آخر، نخودها را هم اضافه کنید و به مدت نیم الی یک ساعت 

زمان بدهید تا اصطاحا آش جا بیفتد.

آش دوغ اصل اردبیل
 حبوبه نوروزی
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رولت ژامبون غذای حبوب کودکان
 حبوبه نوروزی

مناسب  داریم که  را  و خوشرنگ  آموزش یک غذای خوشمزه  بار قصد  این 
مهمانی ها و جشن های کوچک و خانوادگی می باشد. این غذا رولت ژامبون و 

سیب زمینی نام دارد که در ادامه طرز تهیه ی آن آورده شده است.
تهیه ی این غذا دو بخش دارد. اول، آماده کردن کرپ یا نان رولت و 

دوم، تهیه ی مواد داخل کرپ.
مواد ازم برای تهیه  کرپ:

آرد 2/3 پیمانه، شیر 1/3 پیمانه، تخم مرغ 3 عدد، روغن و نمک و فلفل و 
سبزی معطر دلخواه به اندازه کافی.

برای تهیه ی نان رولت ابتدا تخم مرغ ها را با همزن برقی به مدت 4، 5 ثانیه 
گلوله  از  برای جلوگیری  اضافه کرده، هم بزنید.  آن  به  را  بزنید. سپس شیر 
شدن آرد، ابتدا کمی از مخلوط تخم مرغ و شیر را به آرد اضافه کرده و آن را 
آنقدر هم بزنید تا حالت خمیری پیدا کند. سپس آرد را که حالت خمیری 
مایه  وقتی  بزنید.  هم  دوباره  کرده،  اضافه  تخم مرغی  مخلوط  به  کرده  پیدا 
خودتان  که  معطری  سبزی  هر  و  فلفل  و  نمک  درآمد،  یکدست  حالت  به 

می پسندید را به آن اضافه کرده و دوباره هم بزنید. در مرحله ی آخر، مواد 
بدست آمده را در قالب چرب شده ریخته، آن را در فر 175درجه به مدت 

15دقیقه قرار دهید.
نکته: این نان را می توان در تابه نچسب با روغن بسیار کم بر روی گاز هم تهیه کرد.

مواد ازم برای تهیه  مواد داخل کرپ:
عدد،   5 تا   3 شده  رنده  خیارشور  عدد،   1 شده  رنده  و  پخته  سیب زمینی 
جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، ژامبون 6 ورق، پنیر ورقه ای 8 تا 10 

ورق، سس مایونز 5 قاشق غذاخوری، نمک و ادویه به میزان کافی.
سیب زمینی، خیارشور، جعفری، سس مایونز و نمک و ادویه را با هم مخلوط کنید.
کـرپ یـا نـان آمـاده شـده را بـر روی کاغـذ روغنـی )کـه بـر روی کیسـه  
فریـزری پهـن شـده( بـاز کنیـد. ابتـدا کمـی سـس مایونـز روی آن پخـش 
کـرده، سـپس ژامبون هـا را روی آن قـرار دهیـد. بعد مایه سـیب زمینی و در 
آخـر ورقه هـای پنیـر را روی آن چیـده و رولشـان کنیـد و چنـد سـاعتی در 

یخچـال قـرار دهیـد. بعـد بـا یـک چاقـوی تیـز آن را بـرش دهید.

نکته: جهت تهیه ژامبون خانگی به بخش آشپزی نشریه شماره 2 مراجعه فرمائید.

59

PDF Compressor Free Version 



دانستنیها

چــرا پشــه ها بعضــی از مــردم را بیــش 
ــد! ــش می زنن ــران نی از دیگ

به طور شگفت آوری تنها شمار معدودی از بیش از ۳ هزار گونه پشه برای 
نیش زدن انسان ها به صورت تخصصی عمل می کنند. در واقع بیشتر پشه ها 
تغذیه کننده های فرصت طلبی هستند که از هر منبعی که بتوانند، تغذیه 
می کنند. اما پشه تب زرد و پشه آنوفل به خاطر رغبت به خون انسان و نقش 
آن ها به عنوان وسیله ی انتقال بیماری در انسان ها به خوبی شناخته شده اند. 
با ویروس های زیکا و تب دنگی مرتبط است در حالیکه پشه  پشه تب زرد 

آنوفل انگلی را منتقل می کند که موجب بیماری مااریا می شود.
نه تنها گونه های خاصی از پشه ها دارای تنظیماتی برای تغذیه از خون انسان 
هستند، بلکه به نظر می رسد که برای انتخاب وعده ی غذایی خود می توانند 
بین افراد تمایز قائل شوند. بارها دیده ایم در فضای مشترکی که تعدادی افراد 

وجود دارند، برخی بسیار بیشتر از سایرین نیش می خورند.
اگر چه این موضوع یک قصه به نظر می رسد ولی آیا پشتوانه ی پژوهشی هم 

دارد؟ چه عواملی ممکن است روی انتخاب پشه ها تاثیرگذار باشند؟
نوع  باورند که  این  بر  برخی  دارند؛  زمینه وجود  این  در  زیادی  توضیح های 
گروه خونی، داشتن پوست لطیف، تعریق زیاد و حتی خوردن غذاهای داری 
سیر یا سرکه سیب می تواند میزان نیش زدن را تحت تاثیر قرار دهد. البته 
قرار می گیرند،  بررسی  راه علمی مورد  از  این داستان ها هنگامی که  بیشتر 
تایید نمی شوند. با این حال پژوهش های زیادی در زمینه ی درک انتخاب های 
غذایی پشه ها به امید کسب توانایی تغییر رفتار آنها در زمینه ی انتخاب غذا 

به منظور کنترل بیماری در انسان ، انجام شده است.
بودن  نزدیک  به عنوان یک شاخص  از کربن دی اکسید  تمام گونه های پشه 
و  دارد  وجود  جا  همه  کربن دی اکسید  اگرچه  می کنند.  استفاده  میزبان 
اطاعات کمی در زمینه ی شناسایی هدف ترجیحی پشه فراهم می کند. اسید 
اکتیک یک جذب کننده ی مهم دیگر است و در بوی انسان، فراوان تر از بوی 
کربوکسیلیک  برخی  آمونیاک،  نظیر  دیگری  ترکیبات  است.  حیوانات  دیگر 
اسیدها، استون و سولکاتون هم دیگر مولفه های موثر در این زمینه هستند.

البته این فقط توضیح آن است که چرا خون انسان ها وعده غذایی این پشه ها 
است. اما چه چیزی باعث می شود پشه ها بین افراد مختلف تمایز قائل شوند؟
افراد  بین  پشه  انتخاب  موجب  چیزی  چه  اینکه  مورد  در  شاهد  بهترین 

طبیعی  میکروب های  در  تنوع  می شود،  مختلف 
باکتری ها  اغلب  میکروب ها  این  است.  ما  پوست 
روی  که  هستند  بیماری زایی  غیر  قارچ های  و 
منافذ پوست  ما زندگی می کنند و در  پوست 
و فولیکول های مو حضور دارند. ترکیب بویی 
که اینها به شکل ترکیبات آلی فرار از خود 

منتشر می کنند، عامل مهمی در مزه ی یک فرد برای پشه ها محسوب می شود.
فلور میکروبی پوست ما از طریق تماس بین افراد انتقال پیدا نمی کند. به طور 
متوسط حدود یک میلیون باکتری در هر سانتی متر مربع پوست وجود دارد که 
اغلب از صدها گونه تشکیل شده است. این بدان معناست که انتخاب پشه ها بین 
افراد مختلف ممکن است انتخاب بر اساس خود ما نباشد بلکه انتخاب بر اساس 

ترکیب میکروارگانیسم هایی باشد که روی پوست ما زندگی می کنند.
بـا توجـه بـه تنـوع و فراوانـی باکتری هـا در جمعیـت میکروبـی پوسـت، این 
شـگفت آور نیسـت کـه دسـتگاه بی نهایـت حسـاس بویایـی پشـه ی مـاده ی 
جسـتجوگر میزبـان، بتوانـد ایـن تفاوت ها را تشـخیص دهد. ازم اسـت که ما 
تنهـا رفتـار پشـه مـاده را در نظـر بگیریم زیرا اوسـت که نیش می زنـد و فقط 

هـم زمانـی نیـش می زنـد کـه در حـال تولید تخم باشـد.
ترکیـب فلـور میکروبـی پوسـت ما اغلب بسـتگی بـه محیط مـا دارد؛ چیزی 
کـه مـا می خوریـم و جایـی کـه مـا زندگـی می کنیـم. هـر چیـزی کـه مـا 
بـرای شستشـو  آن  از  و  می نوشـیم  و  می خوریـم  می کنیـم،  لمـس  را  آن 
اسـتفاده می کنیم، دارای این پتانسـیل اسـت کـه میکروب هایـی جدیدی را 
وارد پوسـت کنـد ولـی شـواهدی هـم وجـود دارد کـه ژنتیـک یک فـرد هم 

می توانـد تـا حـدودی روی میکروبیـوم پوسـت اثرگذار باشـد.
تصور می شود که تنوع ژنتیکی بر میزان قابلیت میزبانی پوست برای گونه های 
مختلف میکروب، تاثیرگذار باشد. این موضوع ممکن است از طریق تولید کنترل 
شده ی ژنتیکی پروتئین های پوست باشد که همچون سدی عمل کرده و از ایجاد 
و تکثیر میکروب ها روی پوست جلوگیری می کنند و یا اینکه تحت تاثیر جنبه های 
معمول تری نظیر میزان تعریق فرد یا میزان چربی پوست او باشد. ازم به یادآوری 
است از آن جایی که عرق خالص دارای بوی قابل تشخیصی نیست، خود عرق 
کردن به تنهایی نمی تواند مسئول جذب پشه ها باشد بلکه تنوع در ترکیبات 
شیمیایی عرق و میزان تولید عرق که بین افراد مختلف متفاوت است، می تواند 
منجر به ایجاد شرایط متفاوتی روی پوست افراد شود و در نتیجه ی آن شرایط 

برای برخی از میکروب ها مناسب تر شود و موجب جذب پشه ها شود.
انسانی  میزبان های  پشه ها  داریم  اطمینان  کاما  ما  حالی که  در 
خود را بر اساس انواع باکتری هایی که روی پوست آن ها زندگی 
می کنند، انتخاب می کنند، ولی چندان آشکار نیست که چرا 
بقیه  به  را  پوست ها  از  برخی  میکروبی  فلور  بوی  آن ها 
ترجیح می دهند. اگر ما بتوانیم این راز را کشف کنیم 
شاید بتوانیم ترکیب باکتریایی پوست خود را به 
شیوه ای تغییر دهیم که میل آن ها را نسبت 

به خودمان کاهش دهیم.

مریم صفدری
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فناوری

از پــول  Cryptocurrency یــک فــرم  ارز دیجیتــال یــا 
ــور  ــه منظ ــال ب ــای دیجیت ــتر ارزه ــت. بیش ــی اس الکترونیک
ــودن طراحــی  امنیــت بیشــتر، حــذف واســطه هــا و ناشــناس ب

ــد. ــده ان ش
ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده 

می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیرقابل هک و پیگیری هستند.
ابتدا رمزنگاری در جنگ جهانی دوم برای انتقال پیام و فرمان های نظامی 
مورد استفاده قرار گرفت. در عصر دیجیتال، ریاضیات و علوم کامپیوتر برای 

امنیت ارتباطات، اطاعات و انتقال پول مورد استفاده قرارگرفته اند.
اولیـن ارز دیجیتـال بیـت کویـن اسـت کـه در سـال ۲۰۰۹ ایجـاد شـد و 
اکنـون پادشـاه دنیـای ارزهـای دیجیتـال اسـت. در چنـد سـال گذشـته 
ارزهـای دیجیتـال زیـادی معرفـی و عرضه شـده انـد. در حـال حاضر حدود 

۹۰۰ ارز دیجیتـال در بازارهـای جهانـی تجـارت مـی شـود.
ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند؟

ارزهـای دیجیتـال از فنـاوری غیرمتمرکـز اسـتفاده مـی کننـد و بـه کاربران 
امـکان پرداخـت امـن و ذخیـره پـول را بـدون نیـاز بـه ثبـت نـام یا اسـتفاده 
از بانـک هـا و سـازمان هـای واسـطه می دهنـد. اکثـر ارزهای دیجیتـال روی 
پایـگاه داده توزیـع شـده ای بـه نـام بـاک چین اجرا می شـوند. بیشـتر 
واحـد هـای اصلـی ارز دیجیتـال )بـه جـز توکن هـا( توسـط یـک 

فرآینـد بـه نـام اسـتخراج یـا مایـن تولید می شـوند.

ارزهای دیجیتال مشهور
بیت کوین: بیت کوین اولین و محبوب ترین ارزدیجیتال است. بیت کوین 
ناکاموتو در سال ۲۰۰۹  نام ساتوشی  به  ناشناس  افرادی(  )یا  فردی  توسط 
عرضه شد. ارزش کل بازار بیت کوین اکنون بیش از ۷۰ میلیارد دار است.

اتریـوم: در سـال ۲۰۱۵ توسـعه یافته اسـت، اتریـوم باک چیـن مخصوص 
خـود را دارد بـه همیـن دلیـل بـه آن بـاک چیـن دوم هـم گفتـه می شـود. 
اتریـوم فقـط یـک روش پرداخـت نیسـت. روی بـاک چیـن اتریوم، قـرارداد 
هـای هوشـمند غیرمتمرکـز اجـرا می شـود. بیـش از ۹۰ درصـد توکـن هـای 

موجـود روی پلتفـرم اتریـوم فعالیـت مـی کنند.
ریپل: ریپل یکی دیگر از پلتفرم های غیرمتمرکز مشهور است. ریپل در سال 

۲۰۱۲ با هدف ایجاد ظرفیت تراکنش های باا عرضه شد.
ایت کوین: این ارز با تغییراتی در بیت کوین مانند انجام سریع تر تراکنش 

ها و استخراج راحت تر، در سال ۲۰۱۳ عرضه شد.
چرا ارزهای دیجیتال محبوب هستند؟

ارزهـای دیجیتـال بـه منظور امنیت و ناشـناس بودن سـاخته شـده اند. تقلب 
درتراکنـش هـای ارزهـای دیجیتـال جایگاهـی نـدارد. کسـی مالـک آن هـا 
نیسـت و کسـی نمـی توانـد آن هـا را متوقف یا هـک کند. آن هـا غیرمتمرکز 
هسـتند و واسـطه ها را حـذف می کنند. اسـتفاده از ارزهای دیجیتـال نیاز به 
ثبـت نـام یـا مـدارک نـدارد. فرایند اسـتخراج برای همـه مقدور اسـت و همه 

مـی تواننـد با سـخت افـزار های مناسـب از آن کسـب درآمـد کنند.

ارز دیجیتال چیست؟
حمد آذرنیوار 
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معرفی نرم افزار

پیام رسان بله )Bale( جزو اپلیکیشن هایی است که برخاف بعضی دیگر از 
نرم افزارهای مشابه، دارای شناسنامه مشخصی بوده و پشتوانه مالی و فنی آن 
قابل شناسایی برای همه کاربران است و اتفاقا یکی از نقاط قوتی که معموا 
در تبلیغات این پیام رسان نیز استفاده می شود، همین پشتوانه قدرتمندی 

است که برای پیام رسان بله وجود دارد.
بانک ملی ایران، بزرگترین بانک کشور از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه 
خود توانسته با سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی، وارد موضوع شبکه های 
در  چالشی  بسیار  بحث  یک  ایرانی  رسان های  پیام  بین  در  شود.  اجتماعی 
از  اپلیکیشن ها  زمینه امنیت جود دارد که آن تضامینی است که برای این 
سوی نهادهای مختلف ارایه شده و بله تنها پیام رسانی است که توانسته یک 

جمله بزرگ را در بنرهای تبلیغاتی خود استفاده نماید:
تحت نظارت بانـک مرکزی جمهـوری اسامـی ایــران

این جمله به تنهایی می تواند پیام رسان بله را یک گام از دیگر پیام رسان های ایرانی 
جلوتر برد. مهم ترین تمایزی که پیام رسان بله توانسته در کاربری خود ایجاد نماید، 
بحث خدمات انحصاری مالی است که به صورت ذاتی، پیام رسان سروش، بیسفون، 
ایتا و دیگر پیام رسان های ایرانی نمی توانند نسبت به ارایه این خدمات، اقدام نمایند. 

در ادامه به معرفی ویژگی ها و قابلیت های این پیام رسان بانکی می پردازیم:
خدمات مالی و اجتماعی پیام رسان بله متمایز از دیگر پیام رسان ها

مهم ترین بخش قابل توجه در پیام رسان ایرانی بله، خدمات مالی و اجتماعی 
آن است که به صورت جدی، نیاز کاربر را برای استفاده از اپلیکیشن های مالی 
مانند هف هشتاد، تاپ، سکه و… بی نیاز می کند. در ادامه به صورت جزیی 
به ویژگی های اصلی این بخش از اپلیکیشن پیام رسان بانکی بله می پردازیم:

۱- انتقال پول در چند ثانیه
اولین ویژگی در بخش خدمات مالی، امکان انتقال کارت به کارت پول است 
که کاربران بله به راحتی می توانند بدون مشکل از مبدا بیش از ۱۵ بانک عضو 
شتاب کشور، نسبت به انتقال پول اقدام نمایند. نحوه کارکرد این بخش بدین 
صورت است که کاربر پس از وارد کردن شماره کارت مبدا و شماره کارت 

مقصد و همچنین اطاعات کارت خود، نسبت به انتقال پول اقدام می کند.
البته همانند سایر اپلیکیشن های مالی، پس از وارد کردن اطاعات کارت بانکی 
و مبلغ، پیامی مبنی بر چک کردن داده های انتقال به کاربر نمایش داده می شود 
که در صورت تایید، انتقال نهایی انجام می شود. ظاهر این بخش از برنامه بسیار 
کاربر پسند و خوب طراحی شده و ابهامی در عملکرد آن برای کاربر وجود ندارد.

۲- راه اندازی فروشگاه و کسب و کارهای اینترنتی
از دیگـر قابلیت هـای مهـم پیـام رسـان بلـه ایـن اسـت کـه بـر خاف سـایر 
لینک هـای خارجـی  بـه  نیـازی  پیـام رسـان های داخلـی و غیـر داخلـی، 
بـرای پرداخـت صورتحسـاب های معمولـی در معامـات نداشـته و بـه دلیل 
وجـود بسـتر پرداخـت و مجوزی که بـرای پرداخـت اینترنتـی دارد، کاربران 

می تواننـد معامـات خـود را در بسـتر ایـن پیـام رسـان انجـام دهنـد.
طی  دقیقا  که  است  شده  طراحی  گونه ای  به  بله  رسان  پیام  مالی  خدمات 
قابل  مراحل  تمامی  برای  و  بوده  مرکزی  بانک  توسط  صادر شده  بخشنامه 
در صورت  و  بوده  رسید  دارای  کاربران  پرداخت های  تمام  و  است  پیگیری 
پیگیری های قانونی، کاربران متضرر می توانند همانند همه پرداخت های انجام 

شده در دستگاه های خودپرداز و یا اپلیکیشن های مالی، از طریق پیام رسان 
بله نیز نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند.

3- خرید شارژ، پرداخت قبوض و هر آن چیزی که پرداختنی است!
آخرین مورد از بخش خدمات مالی پیام رسان بله، امکانات پرداختی است که 
در آن وجود دارد. قطعا خرید شارژ از جمله مهم ترین کارهایی است که کاربران 
به صورت روزانه احتیاج دارند و از دیگر خدماتی که در بخش مالی پیام رسان 
بله وجود دارد، امکان پرداخت قبوض مصرفی و قبوض موبایل است که در 
کنار امکان پرداخت خافی خودرو و عوارض خروج از کشور که جزء خدمات 
انحصاری بانک ملی است، خدمات مالی بله را به یک امکان بی نظیر و غیر قابل 

رقابت با دیگر پیام رسان های داخلی تبدیل کرده است.
خدمات پیام رسانی فردی و گروهی بله، چیزی شبیه به داخلی ها!

بله  رسان  پیام  اپلیکیشن  توسط  شده  ارایه  خدمات  از  کلی  بخش  دومین 
داخلی  رسان های  پیام  تمامی  در  فرض  پیش  به صورت  که  است  امکاناتی 
نیز همین  اپلیکیشن هایی  ارایه چنین  اساس  و  اصل  و عموما  داشته  وجود 
تا گفتگوهای  نفره  ایجاد گروه های چند هزار  از  خدمات است. خدماتی که 
بررسی  به  ادامه  در  رسان هاست.  پیام  در  معمول  امکانات  دیگر  و  دونفره 

اجمالی امکانات ارایه شده در پیام رسان بله می پردازیم.
۱- گفتگوی فردی و گروهی بله

اولین ویژگی مهم در پیام رسان بانکی بله، امکان ایجاد گفتگوهای دو و چند نفره 
است که همان گفتگوهای خصوصی و گروهی است. در گفتگوهای شخصی شما 
امکان ارسال پیام متنی، پیام صوتی و پیام تصویری را دارید. همچنین امکان 

ارسال استیکر در پیام رسان بله وجود داشته و از تنوع خوبی برخوردار است.
نکته کاما متمایزکننده برای پیام رسان بله نسبت به سروش، ایتا، گپ و… این 
است که شما در حین گفتگو می توانید بدون اینکه به اطاعات بانکی طرف مقابل 
احتیاج داشته باشید، برای او مبلغی را کارت به کارت کنید و یا از او مبلغی را 
درخواست نمایید. توضیح بیشتر این مورد را در بخش خدمات مالی ارایه کردیم.

2- ویترین بله، ویترینی برای دیده شدن
یکی از امکانات و ویژگی های پیام رسان بله این است که همانند پیام رسان 
سروش، قابلیتی را در اپلیکیشن خود ایجاد کرده تا کاربران بتوانند به خدمات 
ارایه شده توسط پیام رسان دسترسی داشته باشند و به بهترین کانال های 

“البته” مورد تایید بله دسترسی پیدا کنند.
3- خدمات تعاملی و پیام رسانی بله؛ قدرتمند و جذاب

قسمت تعاملی آن به کاربران امکان می دهد تا از خدمات بازوهای بله استفاده 
کنند! شما برای کارهای خود نیاز به بازوهای خودکاری دارید که بتوانند عملیات 
تکرارشدنی را تکرار کنند و کاربران را برای استفاده از محصولی راهنمایی نمایند. 
طراحان بله به ربات معروف تلگرام و سایر پیام رسان ها، بازو می گویند. بسیاری 
از خدمات مالی بله توسط این بازوها انجام می شود و کاربران و برنامه نویسان 

می توانند برای بله ربات بنویسند و با ارایه API از خدمات بله استفاده کنند.
نتیجه گیری

به طور کلی پیام رسان بله را می توان یکی از کامل ترین پیام رسان های داخلی 
ارزیابی کرد که با توجه به نکته ابتدایی در مورد امنیت و پشتوانه این پیام 

رسان، می تواند گزینه بهتری نسبت به سروش برای جایگزینی تلگرام باشد

پیام رسان داخلی بله
حریریه نشریه
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جدول

نام:
 نام خانوادگی:

تلفن ماس:

حریریه نشریه

توجه: پاسخ جدول را از مطالب مین نشریه بیابید.

دیجیتال آن اینروزها مورد توجه است.... 1
از خصائل مدیریت در کام امیرالمومنین)ع( است.. 2
از القاب اصلی امیرالمومنین)ع(. 3
ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب است؟. 4
مترادف مخالف. 5
َدر عربی. 6
معصوم دوم. 7
تمکینی که به انجام وظایف خانوادگی ناظر است؟. 8
جامع بر خود پیچیده. 9

از ترکیب کوش افغان و ماریجوانا تشکیل شده است؟. 10
از دیگر ویژگی های مدیر. 11
گنجایش زیادی دارد تا همه را راضی کند. 12

به هریک از برندگان مسابقه جدول فصلنامه جامع به قید قرعه مبلغ یک میلیون ریال هدیه داده خواهد شد.
آخرین مهلت حویل پاسخنامه جدول به دفر هیئت امناء پایان آبان ماه می باشد.

اسامی برندگان مسابقه جدول نشریه ماره 9
فاطمه اسدیان. 1
فرنگیس رمتی پور. 2
زهرا ذوالفقاری اصل. 3
اقدس حسینی. 4
فاطمه فخاری. 5

اه  آیــت  حضــرت  دســت  بــه  کشــی  قرعــه  ایــن 
ــجد  ــئولین مس ــی از مس ــور برخ ــزی و حض ــی تری هام

و فصلنامــه اجــام شــد.

روده بزرگ. 13
مخالف خیر. 14
عدم پاسداری از آن به معنی تخریب فرصت هاست!. 15
تار در فضای سایبری. 16
آنچه فرد یا پدیده ای سزاواری آن را دارد. 17
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و  توانند با خصص خود  با فصلنامه هستند می  خوانندگان حرمی که عاقمند به مکاری 
ارسال مطالب قابل استفاده، راهنمای خوانندگان دیگر باشند. در صورت مایل با ایمیل سر دبیر 

ارتباط برقرار فرمایند.

لطفً در ارسال مقاله براي چاپ در این مجله به نکات زیر توجه فرمائید.   
کلیه صفحات مقاله باید داراي شماره بوده و تعداد صفحات از 3 صفحه تجاوز نکند.

متن مقاله بایستي به صورت Word  به پست الكترونیكي info@masjedjame.com ارسال شود.  
 Microsoft oice Word مقاله با نسخه 2003 تا 2013 نرم افزار  

 A4 حداکثر 3 صفحه اندازه كاغذ  
  قلم B Nazanin سایز12 برای کلمات فارسی و Times New Roman سایز 12برای کلمات انگلیسی

 و فاصله خطوط 1 تایپ و تنظیم شود.
  مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگي، رشته تحصیلی،شماره تلفن ترجیحً تلفن همراه وپست الکترونیکی 

ارتباط با ما
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انتقادات و پیشنهادات
نام  و نام خانوادگی:

حصیات:
تلفن ماس:

پست الکرونیک:
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