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زالل جاری معارف قرآنی از هرگونه تبعیض ناعادالنهای مبراست و در دستگیری و نجات بخشی
برای همه اصناف محتاج کمال ،راهی رفتنی را پیش پا میگذارد و هیچ رهجویی را حتی در حالت
مدثر ،یکی از خصائص اصلی و
غفلت ،استثناء نمیکند و براساس آیه کریمه  31از سوره شریفه ّ
مهم این کتاب مقدس آسمانی آن است که گستره و محدوده هدایت آن ،همه نوع بشر را در بر

ِي إَِّل ِذ ْك َر ٰى لِْل َب َش ِر) و همچنین براساس آخرین آیه کریمه از سوره شریفه قلم،
میگیرد ( َو َما ه َ
فرض هرگونه حصری اعم از زمان و مکان ،نژاد و جغرافیا را از میان برمیدارد و همه عالمیان را
ِين)
در معرض نسیم طراوت بخش و سعادت آفرین خود قرار می دهد ( َو ما ُه َو إَِّل ِذ ْك ٌر لِْلعالَم َ

خواننـده محتـرم فصلنامـه جامـع ،اکنون که بـا اندوختهای از انـرژی معنوی با مـاه خدا و بهار
قـرآن وداع کردهایـد از ایـن دو مزیّـت ،همیشـگی و همگانی بـودن قرآن بعـد از ماه مبارک

رمضـان نیـز بهرهمنـد شـوید و انس با سـلطان ُص ُحف و نامه معشـوق را که سراسـر لطف
اسـت در شبانه روز خود اسـتمرار بخشید.

دستاندرکاران فصلنامه جامع مفتخرند که خود را خادم خانه خدا و مبلّغ سخن خداوند بدانند و
مسئلت مدام ایشان ،طلب اخالص و مزید توفیق خدمت است .شما بزرگواران نیز با اغماض کریمانه
از کاستیهای ایشان با دعایی برای رونق تالشهایشان ،این جهاد فرهنگی را مدد فرمائید.
والسالم علیکم َو َما تَ ْوفِيقِي إَِّل ب َّ
ِالل

مدیرمسئول فصلنامه جامع
حممد پیکری
خرداد 1398
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حکومت علی(ع)
برابر با رفتار علی(ع)

بیانات حضرت آیت اهلل هامشی تربیزی
امام صادق(ع) می فرمود :چون علی(ع) میان دو کار قرار میگرفت که در هر دو
رضای خدا بود همواره آنرا بر میگزید که سخت تر از دیگری است .در کتاب
َک ْش ُ
ف ال ُغ َّمة فی َم ْع ِر َف ِة األئ ّمة(ع) ،ابی مطر میگوید :که من یک روز از مسجد
کوفه بیرون آمدم ناگاه دیدم که از پشت من مردی منادی می کند که :دامن
جامه ات باالکش و درازی آنرا ببر که ابقی و اتقی است ،بیشتر می ماند و به پرهیز
نزدیکتر و به طهارت و پاکی انسب است اگر مسلمانی ،من عقب او رفتم او مؤتزر
به ازاری و ردائی بر دوش و تازیانه بردست .پرسیدم این چه کسی است؟
گفتند :مگر تو غریبی؟! گفتم :من اهل بصره ام ،گفتند :او علی ابن ابیطالب(ع) است
امیرالمومنین(ع) تا به دار بنی معیط رسید که بازار شتر آن جا بود؛ فرمود :معامله
بکنید اما سوگند نخورید که بازار متاع را کاسد می کند و برکت را می برد .تا بازار
ماهی فروشان رسید فرمود :ماهیای را که در دریا و آب مرده باشد نفروشید.
بعـد از آن بـه دار فـرات رسـید که بـازار کرباس فروشـان اسـت .به یک
پیرمـردی فرمـود :ای شـیخ پیرهـن سـه درهمی بـه من بده کـه ارزش
آنـرا داشـته باشـد؛ خیلـی تعریف کرد و حضـرت را شـناخت ،حضرت از
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او نخریـد و از دکان جوانـی که ایشـان را نمی شـناخت پیراهنی
ل اَلَّ ِ
ـد َِِّ
ـذي َر َز َقنِي َما
را خریـد .موقـع پوشـیدن فرمود :اَلْ َح ْم ُ
َج َّم ُ
ّـاس َو أُ َوا ِري بِ ِ
ـه َع ْو َرتِي
ـل بِ ِه فِي اَل َن ِ
أَت َ
آستینهایش دراز بود ،با دست برید .و باقی آنرا به خیاط فرمود
ببرد .ایشان آن را مقراض کرد ،خواست محلش را بدوزد فرمود:
مگر گذشت عمر را نمی بینی از زندگانی ما چه قدر باقی است
که تازه به فکر دوختن پارگیهای آستین باشیم.
سوید بن حارث گوید :علی(ع) چند تن از عمالش را گفت در ماه رمضان
برای مردم طعامی بپزند ،آنها بیست و پنج تغار غذا پختند و کاسه ای
هم برای ایشان آوردند چند دنده داشت حضرت دوتا را برداشت و
فرمود فعال ما را بس است وقتی تمام شد بقیه را هم میگیرم.
مسلم بجلی گوید :علی(ع) مردم را در یک سال عمومًا سه بار عطا
داد ،سپس خراج اصفهان رسید ،علی(ع) ندا داد که :ای مردم فردا
بیائید عطای خود را بستانید بخدا سوگند من نمی توانم خزانهدار
شما باشم .آنگاه فرمان داد که بیت المال را جارو کنند و آب بپاشند
پس دو رکعت نماز گزارد و فرمود :ای دنیا! دیگری جز مرا بفریب.
از بیت المال بیرون آمد مقداری ریسمان بر در مسجد بود پرسید
اینها چیست؟ گفتند از بالد کسری (ایران) آورده اند ،فرمود :آنها
را هم میان مسلمانان قسمت کنید ،مثل اینکه کارگزاران به آنها
اهمیت نداده بودند و ارجی ننهاده بودند حضرت کالفها را باز
کرد ،از کتان بود و بدرد می خورد .مردم برای خریدش به رقابت
برخاستند در پایان روز به چند درهم هرکدام فروختند.
نعمان ابن سعد گوید :علی(ع) به بازار می رفت و تازیانه به دست
میگرفت و میگفت بارخدایا به تو پناه می برم از فسق و فجور و شر این

بازار ،علی(ع) فرمانداران خود را که خالف کرده باشند یا تعدی کرده
باشند مؤاخذه میکرد .حتی شخصی به نام (نعیم) را که خالف کرده
بود حاضر کردند و سخت بزدند چون آزاد کردند گفت :یا امیرالمومنین
با کفر زیستن سبب خوار شدن است و جدا شدن از تو کفر است.
جعفر ابن محمد(ع) میفرماید :برای علی(ع) طعامی آوردند از
خرما و مویز و روغن ،علی(ع) آنرا نخورد ،گفتند :آقا آیا حرام
است؟ فرمود :نه ولی بیم دارم که نفس من مشتاق آن شود.
عبداهلل ابن حسن گوید :علی(ع) هزار برده آزاد کرد بهای آنها را
از پینه دستش و عرق پیشانی پرداخت.
در خاتمه مطلبی عرض کنم از زمانی که حضرت خانه نشین شده
بودند ،در ایام قبل از خالفتش ،راوی می گوید :خدمت علی(ع)
بودم ظهر از قنات بیرون آمد نمازش را خواند ،غذا خواست ،کدوی
پخته حاضر کردند دستها را شستند میل فرمودند و زمزمه
میکردند :لعنت خدا بر کسی که به واسطه شکم به جهنم برود و
کسی که به واسطه حسد و جاه طلبی و غیبت کردن و تهمت زدن
و سخن چینی کردن به جهنم برود .بعد حضرت وارد قنات شده و
مشغول کلنگ زدن شد و به سنگی خورد ،آب فوران کرد آب گل
آلود تا ریش مبارکش رسید نتوانست کار کند بیرون آمد بچههای
علی(ع) به دیدنش آمده بودند ،حضرت یک پایش این طرف قنات
پای دیگرش آن طرف قنات فرمود :قلم و دوات بیاورید ،در همان
جا وقفنامه را نوشتند و فرمود :این قنات وقف است برای فقرا و
مساکین و بیچارگان مدینه و چندین قنات حضرت وقف نمودند.
السالم
السالم علیک یا امیرالمومنین علیه ّ
والسالم

معرفی مسجد
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نشاط و تعالی در

دوره تابستانه 98
مسجد جامع شهرک غرب

علیرضا درخش امحدی | مسئول دوره تابستانه

یکی از دغدغههای والدین در فصل تابستان ثبتنام فرزندانشان در
کالسهای تابستانی و پر کردن اوقات فراغت آنها به بهترین شکل است.
کانونهـای فرهنگـی و هنری مسـاجد به عنـوان یکی از گزینههای مناسـب
بـرای پرکـردن اوقـات تابسـتان بـه شـمار مـیرود کـه علاوه بـر هزینه کم
و تعـدد کالسهـا بـه دلیـل برگـزار شـدن در محیطـی معنـوی میتواند در
میـان تنشهـا و آسـیبهای اجتماعـی کـه امـروزه بـرای همـه خانوادههـا
نگرانـی بـه دنبـال دارد تـا حـدودی از ایـن نگرانی و آسـیبها کـم کند.
تبدیل زندگی از خانههای حیاطدار به آپارتماننشـینی و محدود شـدن فعالیت
فرزنـدان ،خانوادههـا را بـرای پرکـردن اوقـات تابسـتان بـه سـوی کالسهـای
تابسـتانی سـوق داده اسـت .امـا شـرکت در این کالسهـا نیز مشـکالت و اما و
اگرهـای خـود را دارد ،از طرفـی هزینه باالی کالسها و آموزشـگاهها برای همه
خانوادههـا میسـر نیسـت و از طرفـی هم به دلیل تعـدد کالسها و رفـت و آمد
زیـاد بـرای فرزنـدان و والدین در فصل گرما مشکلسـاز اسـت.
سالهاست که با شروع تابستان کانون فرهنگی و هنری مسجد جامع شهرک
غرب اقدام به برگزاری کالسهای تابستانی برای دانشآموزان میکند و تبلیغ
آن بر روی بنرهای بزرگی در حوالی مسجد دیده می شود .نکته جالبی که در
ن است که این کالسها و آموزشها ادغامی
این دورهها به چشم میخورد ،ای 
از رشتههای مختلف اعم از فرهنگی ،هنری ،ورزشی و اخالقی است.
رضایت والدین
یکـی از والدیـن بـا بیـان اینکـه  2سـال متوالـی اسـت فرزنـدش را در کانـون
فرهنگـی مسـجد جامـع شـهرک غـرب ،بـرای گـذران اوقـات فراغت تابسـتان
ثبتنـام میکنـد ،میگویـد :در ایـن کانـون ،نیروهـای جـوان و پرانـرژی و
خوشاخلاق بـرای آمـوزش بـه کار گرفتـه شـده اسـت و روزانـه حـدود چنـد
سـاعت زمان طوری تقسـیمبندی میشـود که موارد مختلف از قبیل کامپیوتر،
قـرآن ،رباتیـک ،خالقیـت و حلقههای معرفـت «رفتار با والدین ،اخلاق و اصول
دینـی» آمـوزش داده میشـود و علاوه بـر آن سـه روز در هفتـه بـه ورزش در
سـالن و یـک روز هـم بـه اردوهـای دسـتهجمعی اختصـاص داده میشـود.
هزینهای که این کانون برای برگزاری کالسها دریافت میکند بسیار کم و ناچیز
است .در حالی که برای گذراندن فقط یک کالس کامپیوتر و یا رباتیک به طور
جداگانه در منطقهای مانند شهرک غرب ،باید چند برابر هزینهای که این کانون
برای کل کالسها دریافت میکند،پرداخت .وی میگوید :عالوه بر اینها درمورد

اخالق و رفتار با والدین هم به کودکان و نوجوانان آموزش داده میشود که بسیار با
ارزش و اهمیت است و فضای برگزاری این کالسها نیز تاثیر خوبی روی فرزندان
دارد ،چراکه درکنار کالسهای آموزشی با فضای مسجد ،نماز و آداب اسالمی نیز
آشنا میشوند .وی با بیان اینکه امروزه فرزندان با گوشی ،فضای مجازی و تبعات
و آسیبهای آنها درگیرند میافزاید :با ثبتنام و شرکت آنها در چنین کالسها و
فضاهایی میتوان تا حدودی آنها را از آسیبها دور نگه داشت.
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این دوره بعد از یکسال وقفه مجدد آغاز و با قدرت بیش از پیش در حال فعالیت
است ،عالوه بر رسالت اصلی دورههای تابستانه مساجد که ایجاد حس تعلق
همه اقشار جامعه به مسجد می باشد و تحقق شعار مسجد مأمنی برای همه،
نه قشر خاصی از جامعه؛ می توان به اهداف جانبی دیگری نیز اشاره کرد که از
جمله آنان :افزایش سطح معنویت نوجوانان ،غنیسازی اوقات فراغت در فضای
روحانی و مثبت ،جلوگیری از کاهش تنزل اعتماد اجتماعی نسبت به مساجد
و محیطهای معنوی ،افزایش اخالق اسالمی و اجتماعی در بین نوجوانان و
مسلح و مجهز نمودن نوجوانان ارزشی به علوم و فنون نوین و مورد نیاز جامعه
امروز و  ...خواهد بود .لذا این دوره عالوه بر حفظ نشاط ،به تعالی و نظم تاکید
بیشتری خواهد داشت ،اخالق فردی ،اجتماعی و اسالمی که جزء اصلی و بسیار
مهم تعالی به شمار میآید ،به شدت در این دوره مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظم و انضباط ،حضور به موقع ،نظافت و آراستگی ظاهری و باطنی ،فعالیت و
حفظ انرژی در طول کالسها نیز از بعد نظم بسیار مهم و مورد توجه می باشد.
شرایط خاص این دوره
این دوره شامل کالسهای ورزشی به صورت تخصصی و حرفهای میباشد؛
آموزش شنا ،آموزش تخصصی فوتسال (2جلسه در هفته زیر نظر مربیان
فدراسیون) .همچنین شامل کالسهای آموزشی رباتیک ،کامپیوتر ،طراحی
گرافیک ،فیلمسازی و تدوین ،سرود ،تواشیح و خالقیت می باشد که در مرکز
آموزشی و فرهنگی سرای محله ایوانک (فاز 6شهرک غرب) برقرار می باشد.
اردوهای یکروزه سرشار از نشاط و آموزههای معنوی و اخالقی نیز یک هفته
درمیان تدارک دیده شده است .اما کالسی که به شدت مورد توجه است و در
تبلیغات و تمام بحثهای این دوره گنجانده می شود ،کالس آموزش قرآنکریم
می باشد که گل سرسبد دوره  98می باشد و در تمام تبلیغات این کالس به
عنوان کلید راهیابی به سایر کالسها و امکانات آموزشی در نظر گرفته شده
است که نه تنها چنین است بلکه قرآن در زندگی واقعی نیز کلید دربهای
ناگشوده و استفاده از امکانات پیدا و پنهان این جهان هستی خواهد بود.
در نهایت باید از خداوند متعال قدردان باشیم که توفیق برگزاری چنین
دوره معنوی و باشکوهی را نصیب واحد فرهنگی مسجد جامع نمود و از
حمایتهای بی دریغ حضرت آیت اهلل هاشمی تبریزی حفظه اهلل تعالی امام
جماعت محترم مسجد و هیئت امناء محترم مسجد جامع تشکر و قدردانی
نمود که چنین دلسوزانه برای این هدف مهم تالش های اثر بخشی نمودهاند.
اجرکم عنداهلل

عرصه المکان سرای من است
این کهن خاکدان چه جای من است
دمل از غصه خون شدی گر نه
مونس جان من خدای من است
آنکه او خسته داردم شب و روز
خود هم او مرهم و شفای من است
هر که زو بوی درد می آید
صحبتش مایه دوای من است
هر که او از دو کون بیگانه است
در ره دوست آشنای من است
مقصدم حق و مرکبم عشقست
شعر من ناله درای من است
هست با من کسی مهیشه کزو
تار و پود من و بقای من است
سازدم هر چه قابل آمن
دهدم هر چه آن سزای من است
خوبی من مهه ز پرتو اوست
گر بدی هست مقتضای من است
من اگر هستم اوست هستی من
ور شوم نیست او جبای من است
از خود ار بگذرم رسم خبدا
خبدائی که منتهای من است
بقضا فیض اگر شود راضی
هر دو عامل مبدعای من است
فیض کاشانی

قرآن شناسی
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مهجوریت یا غربت قرآن
هبمن مؤذن فردوسی

قرآن بزرگترین و جاودانه ترین کتاب آسمانی پیامبر
خاتم النبیین(ص) که دستورات اش و قوانینش برای
سعادت دنیایی و اخروی بشریت (ناس) نازل شده است،
متاسفانه قرآن این اقیانوس بیکران در میان مسلمانان
به غربت نشسته و به جای مطرح شدن و اجرایی گشتن
درمتنخانوادههاواجتماعاتمسلمین،بهحاشیهرانده
شده و به عنوان یک کتاب تشریفاتی در آمده است.
حضرت محمد(ص) در روز قیامت از امت خود به پروردگاراش شکایت خواهد
کرد که پروردگارم امت من در زندگی دنیایی خود قرآن و دستورات اش را
بال اجرا گذاشته و از متن زندگی به حاشیه راندند .
ســوره فرقــان ( )25آیــه َ :30وقـ َ
الرسـ ُ
ـول يــا َر ِّب إِ َّن َقو ِمــي ات َ
َّخــذوا
ـال َّ
هـ َ
ـرآن َمهجــو ًرا پیامبــر (در قیامــت) میفرمایــد :ای پــروردگار
ـذا ال ُقـ َ

مــن همانــا قــوم مــن ایــن قــرآن را متــروک گذاشــتند.
یعنی حضرت محمد(ص) به عنوان شاکی و امت وی به عنوان متشاکی در
درگاه خداوند تبارک و تعالی حاضر خواهند شد.
آیا در روز محشر برای پاسخ گویی به شکایت پیامبر اسالم(ص) و
خدا خود را آماده کردهایم؟
مهجوریت قرآن یعنی چی؟
قرآن قانون زندگی در دنیا است که ماحصل عملکرد ما در رابط با آن ،جایگاه ما را
در زندگی ابدی (قیامت) و جاودانه معین می کند (بهشتی بودن و یا جهنمی بودن).
وقتی به جای عمل ،جلدش و کاغذاش با هزینه گزافی تهیه و به این و
آن هدیه می گردد ،وقتی جایگاهاش قرائت بر سر قبر مردگان می شود به
امید آنکه از گناهانشان کاسته شود ،وقتی برای حفظ مسافر از خطرات
در طول سفر ،بر سر وی گرفته می شود ،وقتی همراه آییه و شمعدان ،به
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خانه بخت برده می شود ،وقتی برای شفای مریضان و گرفتاران ختم قرآن
گرفته میشود ،وقتی که تزیین کتابخانه ها میگردد و وقتی کاشی کاریهای
مساجد به آیات قرآن مزین می شود و نامش هنر معماری میگردد ،قرآن از
متن زندگی به حاشیه رانده میشود و غریب می ماند.
نه اینکه این اعمال نا ثواب باشد ولی در درجه بسیار ضعیفی قرار دارد .امام
خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی -الهی خود (مقدمه ص  )3می فرماید:
ما مفتخریم و ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسالم و قرآن  ،مفتخر
است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق قرآن که سراسر آن
وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می زند ،از مقبره ها و گورستان
ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع
قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی
فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند ،نجات دهد و ما
مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا(ص) مؤسس آن به امر
خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علیبن ابی طالب(ع) این بنده رها
شده از تمام قیود ،مأمور رها کردن بشر از تمام اغالل و بردگی هاست.
از حضرت محمد(ص) حدیث معتبر و متواتری به نام حدث ثقلین(دو چیز
گرانبها) به تایید شیعه و سنی ،منقول است:
کف ُ
إِنِّی تَا ِر ٌ
الث َق َل ْی ِن َما إِ ْن تَ َم َّس ْک ُت ْم بِ ِه َما لَ ْن ت ِ
َاب َّ ِ
ِیک ُم َّ
الل َو
َض ُّلواِ ،کت َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ِع ْت َرتِی؛ أ ْهل بَْیتِی َو إِن ُه َما ل ْن یَف َت ِرقا َح َّتی یَ ِر َدا َعل َّی ال َح ْوض ،فانْظر ُوا
َک ْی َ
فتْ
َخ ِل ُفونِی فِیها
من در میان شما امت ،دو چیز نفیس و وزین و گران بهایی را باقی می گذارم
که کتاب خدا و عترت من ،که اهل بیت من هستند ،که این دو هر گز از
همدیگر جدا نمی شوند تا وقتی که بر من نزد حوض کوثر وارد شوند .مادامی
که به این دو تمسک به جویید گمراه نمی شوید و نمی لغزید.
قرآن به عنوان ثقل اکبر و اهل بیت پیامبر(ص) به عنوان ثقل اصغر (دو
راهنمای جدا ناپذیر از یکدیگر تا روز قیامت) و اهل بیت و طهارت حضرت
محمد(ص) به عنوان قرآن ناطق شناخته می شوند.
در مهجوریت قرآن حدیثی از حضرت محمد(ص) منقول است:
قال رسول اهلل(ص) :ال ُغ َربا ُء في الدنيا أربَ ٌ
قرآن في َج ِ
ِم  ،و
عة :
وف ظال ٍ
ٌ
ُ
صح ٌ
يت ال يُق َرأ ِ
سج ٌد في نادي َقو ٍم ال يُ َص ّلی ِ
ف في بَ ٍ
فيه  ،و
َم ِ
فيه  ،و ُم َ
َ
وم سوءٍ.
ِح َمع ق ِ
َر ُج ٌل صال ٌ
پیامبر خدا(ص) :غریبان دنیا چهارند :قرآنی که در حافظه ستمگر است،
مسجدی که در محله ای باشد و مردم در آن نماز نخوانند ،مصحفی که در
خانه ای باشد و خوانده نشود و مرد پرهیز کاری که در میان مردمانی بد به
سر می برد (فهرست میزان الحکم ج )9
یکی از علل مهم و اساسی عقب ماندگی مسلمین در جهان ،فاصله گرفتن از دستورات
نورانی قرآن و اسالم حقیقی(ناب) و گرایش به رهبران طاقوتی و شیطانی بوده و هست.
نفی حاکمیت امامان معصوم(ع) در جوامع اسالمی پس از رحلت پیامبر
مکرم اسالم(ص) ،در طول تاریخ از مصیبت های عظمایی بوده و می باشد که
مدیریت جوامع مسلمین به دست غیر معصوم افتاده است.
امروزه اگر مستکبرین عالم به مسلمانان غلبه کردهاند ریشه در همان نفی
حاکمیت امامان معصوم(ع) در جوامع اسالمی دارد.
قرآن مواضع مارا در ارتباط با اهل کتاب (یهود و نصارا) ،مشرکین و کفار و
منافقین ،پدر و مادر ،اعضای خانواده ،همسایگان ،اقوام مختلف ،ملتهای
گوناگون و امثالهم معین کرده است که با بی توجهی از کنار این دستورات

میگذریم و گوش به تبلیغات رسانه های معاند و ضد اسالم حقیقی میسپاریم
و با کشور های مستکبر قرار دادهای ذلت بار می بندیم.
به جای اینکه از این اقیانوس بیکران (:قرآن) و دستورات اهل بیت(ع) بهره
بگیریم گوش به رسانه های شیطانی (ماهواره) می دهیم.
قرآن در اثبات معجزه خود هم در ساختار (ویژگیهایی مانند فصاحت،
بالغت ،جذابیت و زیبایی) و هم در محتوا (معارفی درباره توحید ،جایگاه
و استعداد های انسان ،راه و برنامه رسیدن او به عالیترین درجات کمال و
تبیین اجرایی و چگونگی جهان و نظام آفرینش و  ...مطرح کرده است) به
روش تحدی (هماورد خواهی ،مبارزه طلبی) از مدعیان علم و ادب و ناباوران
به قرآن وحیانی در طول تاریخ بشریت دعوت کرده تا نظیر کل قرآن
ْ
اج َت َم َع ِ
نس َوالْ ِج ُّن َع َل ٰی أَن يَأتُوا
سوره اسراء( )17آیه ُ :88قل لَّئ ِ
ت ِْ
ِن ْ
ال ُ
ُون بِ ِم ْثل ِ
ض َظ ِهي ًرا و یا
بِ ِمث ِ
ْل َٰه َذا الْ ُق ْر ِ
ان بَ ْع ُض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ِه َولَ ْو َك َ
آن َل يَْأت َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ون اف َت َرا ُه قل فأتُوا
سوره ای مانند آن سوره یونس ( ) 10آیه  :38أ ْم يَقول َ
است َ
ِسو َر ٍة ِم ْثل ِ
ون َِّ
ِين و یا
ِن ُد ِ
الل إِ ْن ُك ْن ُت ْم َصا ِدق َ
َط ْع ُت ْم م ْ
ِه َوا ْد ُعوا َم ِن ْ
بُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ل فأتُوا
ون اف َت َرا ُه ق 
سورهای دیگر مثل آن سوره هود ( )11آیه  :13أ ْم يَقول َ
است َ
ن ُک ْن ُت ْ
م
الل إِ ْ
ون َّ ِ
ِن ُد ِ
م م ْ
َط ْع ُت ْ
ِه ُم ْف َت َريَ ٍ
بِ َع ْش ِر ُس َو ٍر ِم ْثل ِ
ات َو ا ْد ُعوا َم ِن ْ
َ
ُ
ُ
ون
َصا ِدق َ
ِين و یا سخنی مثل آن سوره طور ( )52آیات  33و  :34أ ْم يَقول َ
ْ
يث ِم ْثل ِ
ِح ِد ٍ
ِين()34
ُون (َ )34ف ْل َيأتُوا ب َ
ِه إِ ْن َكانُوا َصا ِدق َ
تَ َق َّولَ ُه بَ ْل َل يُ ْؤ ِمن َ
ُ
ب
و یا سوره ای مثل آن سوره بقره ( )2آیات  23و َ :24وإِ ْن ك ْن ُت ْم فِي َريْ ٍ
ْ
ِن ِم ْثل ِ
ون
ِما ن َّ
ِن ُد ِ
ِه َوا ْد ُعوا ُش َه َدا َء ُك ْم م ْ
ِسو َر ٍة م ْ
م َّ
َزلْنَا َع َلی َع ْب ِدنَا َفأتُوا ب ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِين ( )۲۳ف ِإ ْن ل ْم تف َعلوا َول ْن تف َعلوا فاتقوا النَّا َر التِي
الل إِ ْن ك ْن ُت ْم َصادق َ
ين ()۲۴
ِد ْ
َّاس َوالْ ِح َجا َر ُة أُع َّ
ت لِْل َكا ِف ِر َ
َو ُقو ُد َها الن ُ
عده ای از ادباء و علماء در طول تاریخ (از صدر اسالم تا به امروز) بسیار تالش
کردند تا سوره هایی نظیر قرآن را بیاورند که جز عجز و رسوایی برایشان چیز
دیگری نبوده است.
خداوند تبارک و تعالی برای اثبات اعجاز قرآن و عدم تحریف آن (همانند
سایر کتب آسمانی) در طول تاریخ ،مردی متقی از دیار اراک (ساروق) به نام
کربالیی کاظم ساروقی ( 1378 – 1300هجری قمری) را انتخاب میکند
و دفعتًا کل قرآن توسط دو فرشته در لباس انسان بر قلبش وارد می شود
تا مؤمنین سست ایمان و منافقین و کفار را به تفکر وادارد (در این زمینه
شاهدانی مانند آیت اهلل کوه کمره ای ،آیت اهلل محمد تقی خوانساری (صاحب
داستان مشهور نماز باران) ،آیت اهلل میرزا مهدی شیرازی ،آیت اهلل عالمه
طباطبایی ،آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی ،آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی،
حجت االسالم نواب صفوی در امتحانات مختلف کربالیی کاظم ساروقی
شرکت داشته و این معجزه الی را تایید کرده اند).
زندگی نامه وی به صورت کتابی چاپ شده و مقبره وی در قبرستان نو در قم
قرار دارد و محل زیارت عاشقان قرآن و والیت می باشد.
خدا مسلمانان را به تدبر و ژرف اندیشی در قرآن دعوت کرده است .سوره
ِن ِعن ِ
ْد َغ ْي ِر َّ ِ
الل لَ َو َج ُدوا
نساء ( )4آیه  :82أََف َل يَت َ
آن َولَ ْو َك َ
ون الْ ُق ْر َ
َدبَّ ُر َ
ان م ْ
اخت َ
ِيه ْ
ف ِ
ِل ًفا َكثِي ًرا آیا به قرآن عمیقا نمی اندیشید؟ چنانچه از سوی غیر
خدا (یعنی توسط بشر) بود قطعا در آن اختالفات بسیاری می یافتید (یعنی
دست نوشته های بشر دارای تضادها و تناقضات بسیار می باشد).
قرآن عالمان بی عمل را در سوره جمعه ( )62آیه  5به دراز گوش تشبیه کرده
َل الْ ِح َما ِر يَ ْحم ُ
استَ :مث ُ
ِل أَ ْس َفا ًرا
ين ُح ِّم ُلوا ال َّت ْو َرا َة ثُ َّم لَ ْم يَ ْح ِم ُلو َها َك َمث ِ
َل الَّ ِذ َ
َ
َ
ّ
ُّ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِين.
ين كذبُوا بِآيَات الل َوالل ل يَ ْهدي الق ْو َم الظالم َ
ْس َمثَل الق ْو ِم الذ َ
بِئ َ

وصف کسانی که عمل کردن به تورت به آنان تکلیف شده
است ،آنگاه به آن عمل نکردند ،مانند دراز گوشی است که
کتاب هایی را (که هیچ آگاهی به محتویات آن ندارند) حمل
می کند چه بد است سر گذشت مردمی که آیات خدا را
تکذیب کردند و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند.
مـردم آنقـدر کـه بـا مفاتیـح الجنـان و کتـاب هـای دعـا آشـنا
هسـتند ،بـا قـرآن بیگانـه اند.
چه بکنیم که قرآن در صحنه زندگی فردی و اجتماعی ما مطرح و به عمل
در آید و مسلمانان دید و نگاهشان قرآنی و خدایی شود و اگر چنین شود،
دیگر تبلیغات و القائات شیطانی دشمنان در زندگی ما تاثیری نخواهد داشت.
ابلیس در آغاز خلقت و پس از شکست در امتحان و نافرمانی از دستور خدا و
ملعون ابدی گشتن ،به عزت خدا سوگند یاد کرده است که به جز مخلصین
(پاک شدگان از طرف خدا) همه بندگانت را گمراه خواهم کرد
ِك َُ
سوره ص ( )38آیات َ :82ق َ
ِزت َ
َّ
ِين ( )۸۲إِل
ال َف ِبع َّ
ل ْغ ِويَ َّن ُه ْم أَ ْج َمع َ
ين ()۸۳
ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم الْ ُم ْخ َل ِص َ
َْ
َ
َُ
َ
َ
َ
ْ
ض
َن ل ُه ْم فِي ال ْر ِ
ب بِ َما أغ َويْ َتنِي ل َزيِّن َّ
سوره حجر ( )15آیه  :39قال َر ِّ
َوَُ
ين
ِين ( )40إَِّل ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم الْ ُم ْخ َل ِص َ
ل ْغ ِويَ َّن ُه ْم أَ ْج َمع َ
گفت :ای پروردگار من ،حال که به کیفر سجده نکردنم مرا به راه شر و فساد
انداختی ،من هم یقینًا (همه کار های زشت را) در زمین برای آنان زیبا جلوه
می دهم (تا ارتکاب زشتی ها برای آنان آسان شود ) و مسلمًا همه را به راه
شر و فساد می برم مگر(آن) بندگانت را که خالص شدگان (از هر نوع آلودگی
ظاهری و باطنی) اند .ابلیس از آن روز به بعد در برابر بنی آدم موضع گیری
قاطع و کینه توزانهای کرده و خدا او را دشمن شماره یک انسان معرفی می
کند (عدو مبین :دشمن اشکار :سوره بقره ( )2آیه  68و در پنج سوره دیگر)
پس یکی از راههای دشمنی ابلیس و اصحاب اش از جن و انس ،همین زیبا سازی
زشتی ها و گناهان و دنیا پرستی در نظر بنی آدم است ،و آن اتفاق نمی افتد مگر
این که از یاد خدا و کالم گهربار خدا (قرآن) ،پیغمبر خاتم النبیین(ص) و ائمه
طاهرین(ع) غافل شویم و از فرامین شان سر پیچی کنیم و خدا را فراموش کنیم.
الل َ َ
سوره حشر ( )59آیه َ :19وَلت ُ
َسوا َّ
نسا ُه ْم أَن ُف َس ُه ْم
َكونُوا َكالَّ ِذ َ
ـه َفأ َ
ين ن ُ
أُولَـئ َ
ِك ُه ُم الْ َف ِ
ون و مانند آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا
اس ُق َ
هم باعث خود فراموشی شان شد و آنها فاسقند .و سر انجام فراموشی خدا و
دستورات اش باعث بیرون شدن از نو رانیت و گام برداشتن به سوی ظلمات
و به حاشیه رانده شدن قرآن و دستورات خدا می شود (در این زمینه به آیه
 257سوره بقره مراجعه شود).
پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد که گام اول قرائت قرآن همراه با تدبر
(ژرف اندیشی) در کالم نورانی خدا باشد .سوره توبه( )9آیه َ :40و َك ِل َم ُة ِّ
الل
ِی الْ ُع ْل َیا و کالم خدا فوق کالم هاست و گام بعدی عمل به قرآن است .دیگر
هَ
اینکه بحث های قرآنی با استفاده از تفاسیر معتبر و با تدبر به راه بیافتد و در
همه جا گسترش یابد تا ذهن ها پویا شوند .در این بحث ها سؤاالتی نیز در ذهن
پیدا می شود که با کمک تفاسیر علمای معظم اسالم پاسخ اش بدست میآید.
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وقتی بحث های قرآنی به راه بیافتد اجتماع رنگ و بوی دینی به خود گرفته،
مسلمانان حق و حقوق خود و افراد خانوادشان و خویشاوندانشان و همسایگان
شان و سایر افراد اجتماع را بهتر در می یابند و دل های افراد به سبب ایمان
به خدا به هم پیوند می خورد و روابط اجتماعی صمیمانه و محبت آمیز و خدا
پسندانه ای پیدا می کند و این امر با تالش میسر میشود .اگر فضا را مسموم
و غبار آلود می بینیم دوری از خدا و دستورات نورانی قرآن است و خود ماهم
در این فضا سازی غبارآلود سهیم هستیم.
ّ
َ
ُ
َ
َ
سوره آل عمران ( )3آیه  :103اِ ْعت ِ
ِح ْب ِل الل َجمِیعًا َوال تف َّرقوا همگی به
َص ُموا ب َ
ریسمان خدا (قرآن و اهل بیت(ع)) چنگ به زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید.
مسلمانی که حداقل در روز هفده رکعت نماز واجب می خواند اگر به معنی
تک تک کالمی که بر زبان می آورد دقت کند و بیاندیشد و به باور برسد،
تحولی عظیم در زندگی وی اتفاق می افتد.
مث ً
ال سوره اخالص (توحید) با کلمه «قل» آغاز می شود آیا از خود سؤال
کردهایم که فعل امر «قل» فقط مختص پیامبر بزرگوار اسالم(ص) است و یا
این که معنی عام داشته و شامل حال پیروان حضرت هم می شود.
هر کجا خدا در قرآن فعل امر فرموده از واجبات است .خدا به ما می فرماید
برو بگو ،باید از خود سؤال کنیم ،خدایا چه باید بگویم و به چه کسی بگویم؟
می فرماید برو بگو خدا یکی است و بی نیاز به عالمیان می باشد ،نه کسی او
را زاییده و نه او (خدا) کسی را زاییده است.
ابتدا باید یکتایی و بی همتایی خدا را در بین اعضای خانواده خود تبلیغ کنیم
و سپس در جاهایی که باورهای عدهای نسبت به یگانگی خدا سست است.
ببینید چه وظیفه سنگینی به عهده ماست و از این وظیفه الهی غافل ماندهایم ولی
ما بدون درک این وظیفه بزرگ به خواندن ظاهری این الفاظ بسنده می کنیم.
منابع:
 .1قرآن کریم  -ترجمه حاج شیخ حسین انصاریان
 .2راهبرد عقالنی قرآن در برابر مخالفان ،مشرق نیوز 1394/6/18
 .3غربت قرآن ،مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات ،حوزه علمیه قم
 .4غربت قرآن در بین مسلمانان :هومان مرادی اشکفتی (نایب رئیس شورای
اسالمی شهر ایذه )  /عصر آینده1395/3/29/
 .5وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی و
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران (مقدمه ص )3
 .6فهرست میزان الحکمه ج  / 9کتابخانه احادیث شیعه
www.hadithlib.com
 .7غربت قرآن در جوامع اسالمی :سید یحی یثربی :استاد باز نشسته دانشگاه
عالمه طباطبایی  /جام جم آنالین1391/11/11/
 .8عوامل غربت قرآن :حجت االسالم محسن قرائتی  -آپارات
 .9قرآن کریم در غربت قرار دارد :حجت االسالم سید احمد صافی نماینده
آیت اهلل سیستانی  /پایگاه خبری رسمی بالغ
 .10کتاب خدا را از غربت در آورید /التدبر فی القرآن 1395/8/29/
 .11تفسیر نمونه ،جلد  ،15زیر نظر آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

نهج البالغه
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کلیاتی راجع به هنج البالغه
حجت االسالم نعمت اهلل رادی(استاد حوزه و دانشگاه)

نهج البالغه کالمی فوق کالم مخلوق و درون کالم خالق ،برای
همه نسل ها ،برای امروز ،فردا و فرداهای دیگر
معنای لغوی نهج البالغه :نهج به معنای راه ،روش و طریق و بالغت هم به
معنای فصاحت و کالم عاری از عیب و بدون ضعف است.
گردآور :سید رضی(فقیه ،متکلم ،مفسر و شاعر) در اواخر قرن چهارم
نهجالبالغه را گردآوری و جمع آوری کرد .سید رضی در زمان آل بویه از
موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار بود.
مباحث نهج البالغه:
 .1خطبه ها :دستورات الهی به مردم و ترک محرمات که شامل  241خطبه میشود.
 .2نامه ها :اکثر خطاب به فرمانداران و همچنین توصیه هایی مبنی بر
رعایت حق مردم که حاوی 79نامه میباشد.
 .3کلمات قصار :که راجع به موضوعات مختلف آمده و تعداد  480کلمه میرسد.
نکته :تاکنون بیش از 300شرح در مورد نهج البالغه نوشته شده و به زبان
های مختلف دنیا ترجمه شده است.
تفاوت نهج البالغه با دیگر آثار بشری:
 .1موضوعات متنوع  .2مفاهیم آن مرتبط به همه عصرها و خاص زمان حضرت
علی علیه السالم نیست .3 .همه مکانی و همه زمانی  .4پاسخگوی نیاز بشر
جاذبه های نهج البالغه:
 .1بیانگر مسائل عینی و ملموس جامعه  .2مرهمی بر دردهای بشریت  .3بیانگر
آزادی  .4منادی عدالت اجتماعی  .5جامعیت
ویژگی های حضرت علی علیه السالم از زبان پیامبر صلوات الله علیه:
 .1اولین شخصی که به من ایمان آورد و در خانه کعبه متولد شد.
 .2وفادارترین شخص  .3اهتمام به امر خدا  .4عدالت  .5بصیرت در قضاوت
 .6رسیدگی به امور مردم و عدم تبعیض  .7مقرب خدا
خصوصیات حکومت حضرت امیر علیه السالم:
 .1خدا محوری  .2عدالت طلبی  .3مردم داری  .4وفای به عهد و پیمان
 .5اصالح طلبی

علل سالمت و محفوظ بودن نهج البالغه:
 .1عدالت  .2فصاحت و بالغت  .3جامعیت علمی  .4تنوع محتوا  .5شخصیت
واالی نویسنده(سید رضی)
سخن رهبر معظم انقالب پیرامون نهج البالغه :امروزه میشود از دیدگاه
تحقیق و نافذ امیر بیان علی علیه السالم به واقعیت های جهان نگاه کرد و
بسیاری از حقایق را دید و شناخت و عالج دردها را پیدا کرد.
شهید مطهری :نهج البالغه همانند قرآن سرفصل ادبیات جدیدی دارد و
فصاحتش در حد اعجاز و متأثر از قرآن و در حقیقت فرزند کتاب خدا هست.
نظر دانشمندان در مورد نهج البالغه:
محمد عبده :در کتاب نهج البالغه،گاهی انسان خود را در افقهای معانی و
زیباترین عبارات میبیند و گاهی در میدان جنگ .انسان را از ظلمت به نور
رهنمود میکند و گاهی خطاب به وزیران و مدیران توصیه هایی میکند.
جرج جرداق :نهج البالغه سخنانی بهم پیوسته و هماهنگ ،جوشان از
درکی عمیق و بینشی ژرف ،لبریز از شور واقعیت و گرمی حقیقت و سرشار
از اشتیاق تمام برای شناخت ماورای این حقیقت.
فرسیسان :اگر علی علیه السالم در زمان ما سخنرانی میکردند از همه جای
اروپا می آمدند تا به فرامین حضرت گوش دهند.
پروفسور هانری کربن :بعد از قرآن و سخنان حضرت رسول صلوات اهلل
علیه ،بهترین دستورات در نهج البالغه موجود است.
عبدالرحمان(مسئول جامعه اسالمی مجارستان) :نهج البالغه گنجینه
ارزشمندی است که ما باید آن را حفظ و نگهداری کنیم .هنگامی که آن
را مطالعه کردم ،دیدم اثری فلسفی است و در آن حکمت هایی وجود دارد
که گنجینه اسالم است .اکنون هرگاه صحبتی میشود شدیدًا دفاع میکنم.
جبران خلیل جبران :هرکسی علی علیه السالم را شناخت ،بر فطرت
توحید است و هرکسی با او دشمنی کرد ،جاهل است.
ابن ابی الحدید :به حق ،سخن علی علیه السالم را از سخن خالق فروتر و از سخن
مخلوق فراتر خوانده اند .مردم همه دو فن خطابه و نویسنگی را از او فرا گرفته اند.
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ایمـــــان

از دریچه حتقیق علمی و دانشگاهی
دکرت حممد جهانفر | استاد دانشگاه هتران

مقدمه:
فرد مومن در اسالم معموال به کسی اطالق می شود
که هم دانش و آگاهی و مطالعه دینی دارد وهم
بینش و نظریه پردازی عقیدتی کسب کرده است.
از نظر گورویج فرانسوی داشتن ایمان که مرکب از آگاهی
و نظریه پردازی در مورد مفاهیم مختلف اسالمی است وقتی
ارزشمند است که این دانش و بینش به عمل صالح مقتضی منتهی شود .به عبارت
دیگر مث ً
ال اگر دانش و تجویدهای قرآنی به اضافه نظریه پردازی قرآن باشد ولی صالة
و ذکاة و خیرات دیگر ...قرآنی حاکم و اجرا نشود مسلمانی و تقوا شکل نخواهد گرفت.
از نظر آمار تخصصی حدود  300واژه از مشتقات مرتبط با ایمان در معتبرترین
اسناد اسالمی (قرآن کریم) بررسی شده و بازبینی کردهایم.
ولی واژههای دیگری همچون عبادالرحمن و غیر آن به معنی فرد مؤمن نیز
زینت بخش این کالم الهی بوده است.
هدف:
می خواهیم تحقیق و بررسی کنیم که آیا تمامی روش های تحقیق زیر می
تواند به نوعی پژوهنده کلمة اله ایمان و موید صحت آن در قرآن باشد که
این روشهای تحقیق کاربردی عبارتند از:
 .1تحقیـق نظـری بـه درک افـراد از ایمـان و عمـل صالـح اضافـه میکنـد.
(ترجمـه و تفسـیر قـرآن)
 .2آیا شواهد تحقیقی ما در مورد ایمان از نظر کمی و کیفی منطقی است؟
 .3با تحقیق کاربردی واژه های ایمانی ،جامعه ما بهرهمندی و تعالی خواهد داشت.
 .4نمونه های انتخابی ما از واژه ایمان برای جامعه وسیعی استخراج شده
است( .حدود  300نمونه بوده است)
 .5انگیزه این تحقیق چگونه بوده که (از نظر زمانی در دعای ندبه جمعهها و در
مکان مسجد شهرک غرب توسط آیت اله هاشمی تبریزی شکل گرفته است).
 .6باز تولید مقاله ایمان ما با واژه های قرآنی دیگر انجام پذیر است( .و دیگران

نیز قادر به انجام آن خواهند بود).
 .7همه نشانههای مؤمن با شرط سالمت رفتاری با سواالت تحقیقی ما قابلیت
آزمون مجدد دارند .یعنی مثال می توان سوال کرد آیا رعایت امانت داری
در قرارداد طرفینی حتی برای قراردادی مثل برجام به سالمت دیپلماتیک
ين ُه ْم ِلَماناتِ ِه ْم َو
و سالمت اجتماعی ما کمک می کند و به استنادَ :و الَّ ِذ َ
ون (آیه  8سوره مومنون) به سواالت دیگری در جامعه سالمتی ما
ِم را ُع َ
َع ْه ِده ْ
از وظایف مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان گرفته تا ادای دین به مردمی
که انقالب کرده اند پاسخ علمی آماری با کاربرد ایمان می توان دریافت کرد.
در علم روانشناسی اجتماعی اگر استادی مثال به چند دانشجوی دانشگاهی یا
حوزوی از نظر رشد فکری یا اجتهادی توجه بیشتری کند و آنان را باور داشته
باشد احتماالً به تدریج هوشمندی بیشتری از دانشجویان مزبور بروز می کند
و در آزمونهای مربوطه بیشترین امتیازات را کسب می کنند و به سیستم
آموزشی جامعه هم کمک می کنند .آیا دامنه این قبیل باورها در جوامع
مختلف تا حدی روایی داشته و یا ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد.
در جهت تنظیم روابط اجتماعی و حتی روابط سیاسی متناسب
از جمله روش هایی که برای فرد مومن سیاسی الزم االجرا می باشد این است
که اصطالح قرآنی (إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما) را حتی در برابر
رئیس جمهوری ترامپ در آمریکا بکار برده و نصب العین قراردهند ولی در عین
حال اگر زمینه مذاکرات مؤثر فراهم شد (و نه بهانهگیری) اندیشیده عمل کنیم.
دریک تحقیق قرآنی پیگیری روند زیر قابل توجه است .برای نمونه:
 .1مشکلهای کار در هر اجتماع کدام است.
 .2اثرات قومی (که مث ً
ال خودکشی گاهی تحسین و در مواردی نفرت آور
است) مشخص میشود.
 .3بررسی فزونی بیکاری که جرم آفرین بههمراه لزوم تولید خود یک نمونه
تحقیق علمی است.
 .4ابزار کار جمع آوری آمارها از قرآن است .لیکن اطالعات بین المللی نیز مؤثر است.
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 .5تحلیل آماری کمی و کیفی الزم میشود.
 .6نگارش مطلب با روش سنجیده آماری ضروری است.
 .7بازخوانی سنجیده مطلب الزم است.
 .8افزایش کاربرد اندیشه ای در نگارش مزبور مؤثر است.
 .9تنظیم تحقیق کار آمد برای جامعهای خاص فراهم میشود.
 .10جمع آوری نظرات تحقیق قرآنی و پیگیری آنها دنبال میشود.
نمونه هایی از واژه های مرتبط با مومنین:
با روش تحقیق نمونه گیری و با توجه به  10نوع نمونه گیری احتمالی
(شامل :تصادفی ،منظم ،قشربندی ،کالسه بندی ،چند مرحله ای و نمونه های
غیراحتمالی (شامل :هدفمند ،سهمیه ای ،اتفاقی ،گلوله برفی و کم هزینه).
مث ً
ال نمونه احتمالی تصادفی را مرور و سپس  6نمونه به صورت منظم را دنبال
خواهیم کرد (ضمنًا مفاهیم قرآنی به شکل منظوم مطرح خواهد شده)
در یک نمونه گیری احتمالی تصادفی
ً
(مثلا صفحـه  37کتابـی را بازکرده) سـه مورد بـا فاصله  100نمونـه های ،37
 137و  237را انتخـاب کـرده ایـم و با اسـتناد از آیه های زیـر از (منبع :المعجم
المفهرس) خواهیم داشـت:
 .1نمونه  37آیه  19سوره توبه و ترجمه منظوم (امید مجد) برای
تعمیر خانه خدا و رفع تشنگی حجاج آمده است:
شما آنکه سقاست هنگام حج  ------دهد تشنه را آب ایام حج
و یا آنکه تعمیر مسجدالحرام  -----نماید به سعی و به جهد تمام
بخوانید چو آنکس که او  ---------بیاورد ایمان به یزدان نکو
 .2نمونه  137بر اساس آیه  100از سوره آل عمران مسلمین معتقد
را از پیروی اسناد مذاهب دیگر نهی کرده است.
االمسلمین به اسالم ناب  ---------اگر ره بجوئید از اهل کتاب
شما را پس از اعتقاد به رب  ---------کشانند بر راه کفر و شغب
 .3براساس سومین نمونه ( 237المعجم) در سوره ابراهیم آیه  31به
افراد مومن توصیه کنید که هم به نماز خداوندی و هم به انفاق رزق الهی
مخفیانه و یا اعالمیه (برای تشویق دیگران به امر خیر) همت گمارند:
بگو ای محمد به خلق عباد  ------که دارند ایمان به رب معاد
که بر پای دارند دائم نماز  --------بسایند صورت به خاک نیاز
به رزقی که یابند از کردگار  -------ببخشند پنهان و در آشکار
در یک نمونه گیری منظم از نشانه های مومنین به  6مورد ،101 ،51 ،1
 201 ،151و  251بسنده می کنیم:
نمونه .1آیه  253در مورد عواقب پنهان کردن امانت داری
به آنکس امین است نزد شما  ------امانت سپارید مال و بها

که هرکس شهادت نماید نهان ---گنهکار باشد به دل بی گمان
نمونه  .51آیه  30سوره غافر در مورد اعتبار رهنمود الهی
هدایت نمایم شما را به راست  -----به راهی که باشد درست و سزاست
نمونه  .101آیه  14هجرات در مورد قبول پیروی مؤمن از رسول
خداوند است.
همانا غفوراست پروردگار  --------رحیم است بر بندگان کردگار
هاماناست ایمان آنکس قبول  --------که گردید مومن به رب و رسول
نمونه  .151آیه  57سوره نساء در مورد پایندگی مؤمنین نیکوکار
خداوند است.
کسانی که هستند مومن به رب  -------پی کار نیک اند هر صبح و شب
که در سایه رحمت کردگار  --------------بمانند پاینده و ماندگار
نمونه  .201آیه  12سوره انفال در مورد ثبات قدم مؤمنین در جهاد است.
همه مومنان را چه غمگین و شاد  -----بدارید ثابت قدم در جهاد
نمونـه  .251آیـه  38سـوره حـج در مـورد حفـظ خداجویـان و
محکومیـت خائنیـن پسـت اسـت.
خداوند از شر خصم پلید  -------------بود حافظ مومنان سعید
ندارد خدا دوست آن خائنی  --------که بس ناسپاس است و باشد دنی
نتیجهگیری:
بررسی قرآن کریم با روش تحقیق نوین علمی (نمونه گیری) نیز نتایج
گویایی بدست داده و با فرصتی محدود در قالب روش های تحقیق آماری
کمی و کیفی نتایج سودمندی برای تامین سالمت جسمانی ،سالمت روانی،
سالمت اجتماعی و حتی سالمت روحی ،فرهنگی و معنوی بدست خواهد
داد .برای نمونه تحقیق قرآنی ما نشان داده است که.1 :سقایی حج .2اجتناب
از کفر .3ادای نماز واجب .4امانت داری .5رهنمود الهی .6پیروی از رسول خدا
.7نیکوکاری .8لزوم جهاد .9محکومیت خائنین و غیره تاکید قرآنی داریم .و
ناگفته نماند که کنترل غذایی ماه رمضان (روزه داری) سالمت جسمانی را
تضمین میکند و موجبات سالمت روانی (احساسات ،عواطف و ادراکات)
را فراهم می کند .سالمت اجتماعی (پرهیز از منکرات و مفاسد) و سالمت
معنوی و روحی (ارتباط با خداوند و حیات بالنده) را نیز در پی خواهد داشت.
منابع:
ëëالمعجم المفهرس -محمد فواد عبدالباقی
ëëقرآن کریم
ëëقرآن منظوم  -انتشارات امید مجد
ëëراهنمای تحقیق در علوم اجتماعی از دکتر محمد جهانفر دانشگاه تهران

براساس قرآن و رسالههای اجتهادی اهمیت نماز واالترین بوده و سجده در نماز مهمترین و با شرایط خاصی انجام میشود .اگر چنانچه سجده نمازگزاری با فاصله چهار انگشتی از سطح زمین
باشد نه تنها بدعت است بلکه در حضور جمع مسجدی ها بد آموزی هم بجا می گذارد ،لذا پیشنهاد می شود در صورتی که افراد معذوریتی ندارند موقع نماز از هر حرکت مغایری بدون نظر
اجتهادی برگرفته از قرآن کریم اجتناب کنند یعنی در حضور جمع مسجدیان نماز فرادا مغایر معمول نباشد .به نحوی که الگوی نمازخوانی حفظ گردد تا موجب مباهات مسلمین باقی بماند.
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رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود...
حتریریه نشریه برگرفته از مقاالت ایسنا

ماه مبارک رمضان با تمام فضیلتها ،کرامتها و نسیم روح بخشش
آهنگ رحیل کرد...
امــا یــادگار ایــن مــاه پرخیــر و برکــت ،تزکیــه و خودســازی و تــرک شــهوات و
گناهــان و عــزم راســخ در جهــت حفــظ دســتاوردهای معنــوی ایــن مــاه عظیم
اســت ،همــراه بــا توبــه ،توبـهای نصــوح گونــه و بیبازگشــت...
مــاه مبــارک رمضــان ،ماهــی اســت کــه خــدا دوســت دارد بندگانــش را
بــا پرهیــزگاری و امســاک و روزهداری بــه مهمانــی خــود دعــوت کنــد و از
نعمتهــای فــراوان مــادی و معنــوی بهرهمنــد ســازد.
مسلمانان نیز در این ماه با تحمل سختیها ،گرسنگیها و تشنگیها به نیایش
با خالق یکتا میپردازند و با غوطهور شدن در دریای زالل رمضان ،انس
با قرآن و انجام اعمال نیک و پسندیده ،مراتب متعالی تقرب به پروردگار
عالمیان را سیر مینمایند و به لذت و حالوت بینظیری دست مییابند.
روزهداران در پایان این ماه ،به شکرانه این که توانستهاند به لطف و یاری
خداوند متعال ،یک ماه با مجاهدت و تالش ،مراقبهها و محاسبهها ،سختیهای
روزهداری را تحمل کنند و بر خواهشهای نفسانی و شهوانی خویش پیروز
شده و به درجات معنوی و عالی نزدیک شوند و رشد و کمال یابند ،مسرور و
خرسندند و نماز عید فطر را با شکوه و عظمت بیمثالی بجا میآورند.
اما از سوی دیگر اندوه وداع با چنین ماه سراسر زیبایی را به جان و دل دارند
و عظیمتر از آن بیم و خوف از کف دادن آنچه که به تحمل شدائد و تضرع و
انابه بدست آوردهاند ،در درونشان غوغا میکند...
و چه با شکوه خداوند تبارک و تعالی میفرماید « :پروردگارا! دلهایمان را بعد
از آن که ما را هدایت کردی (از راه حق) منحرف مگردان ،و از سوی خود
رحمتی بر ما ببخش ،زیرا تویی بخشنده( » .آل عمران)8 /
چنانچه در روایات آمده است ،این دعای راسخان درعلم ،نشانهای از رسوخ و
ثبات آنان درعلم است ،چراکه میدانند هرچه دارند از ناحیه اوست و هرلحظه
این ترس را دارند که مبادا به واسطه غفلتی ولو اندک ،خدا دلهایشان را بعد
از رسوخ علم منحرف سازد ،لذا به پروردگار خود پناه میبرند.
حضرت سیدالسـاجدین ،امام زینالعابدین در صحیفه سـجادیه در دعای وداع
بـا مـاه رمضـان ،نیز بـه این نکتـه اشـاره زیبایـی دارد و میفرمایـد« :خداوندا!
مـاه رمضـان در میـان مـا بـس سـتوده زیسـت و مـا را مصاحب و یـاری نیکو
بـود و گرانبهاتریـن سـودهای مـردم جهـان را بـه ما ارزانـی داشـت .اما چون
زمانـش به سررسـید و مدتش و شـمار روزهایـش پایان گرفـت ،آهنگ رحیل
کـرد ...خداونـدا! اینـک با او وداع میکنیـم ،همانند وداع با عزیـزی که فراقش

بـر مـا گران اسـت و رفتنش مـا را غمگین و گرفتار وحشـت تنهایـی میکند!
عزیـزی کـه او را بـر مـا پیمانـی اسـت کـه بایـد نگـه داریـم و حرمتـی کـه
بایـد رعایـت کنیـم و حقی کـه باید ادا نماییـم ...خدایـا! اکنـون از هرگناه که
مرتکـب شـدهایم و از هـرکار زشـت که زیـن پیش از مـا سـرزده و از هرخیال
بـد کـه در دل خـود پنهـان کردهایـم ،توبـه میکنیـم ،توبه کسـی کـه در دل
خیـال بازگشـتش بـه گناه نیسـت و بـار دیگر بـه گناه بازنگـردد ،توبـهای بی
بازگشـت عـاری از هرگونـه شـک و ریـب ...بارخدایـا! چنیـن توبـهای را از مـا
بپذیـر و از مـا خشـنود بـاش و مـا را در آن ثابت قدم گـردان» ...
مراقبت از نفس و تالش برای حفظ معنویت و پاکی کسب شده در ماه مبارک
رمضان ،دغدغه هر مومن مسلمان و عامل به قرآنی است و اهمیت این امر
زمانی مشخصتر میشود که رهبر فرزانه و دوراندیش و نکته سنج انقالب
اسالمی در خطبههای نماز عید فطر امسال ،توفیق حفظ دستاوردهای ماه
مبارک رمضان را برای همگان از خداوند متعال طلب مینمایند.
شاعر چه زیبا سروده است:
رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود
کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر همره روزه و افطار ،نوایش نرود...
با این مقدمه برآن شدیم تا کمی بیشتر دربحث «مراقبت و حفظ دستاوردهای
معنوی و معرفتی ماه مبارک رمضان» ،وارد شویم.
روزهداران ماه مبارک رمضان را به دو دسته تقسیم میگردند برخی از روزه
داران ،قبل از شروع این ماه مبارک ،یعنی در ماههای رجب و شعبان به تزکیه
و تربیت روح خویش میپردازند و با آمادگی کامل از نظر اعمال و رفتار و
افکار ،به این ماه وارد میشوند ،در نتیجه اعمالشان با معرفت و شناخت انجام
میگیرد و عزم و ارادهشان در حفظ ثمرات معنوی این ماه سراسر رحمت،
قویتر و استوارتر از دیگر افراد جلوه میکند ،چراکه محبت آنها محبت
مبتنی بر معرفت و اخالص و محبت توام با معرفت ماندگارتر است.
دسـته دیگـر ،روزهدارانـی هسـتند که بدون شـناخت کافی و آمادگـی روحی،
وارد ماه رمضان میشـوند ،اینگونه افراد محبت و درکشـان احساسـی اسـت و
عقبـه معرفتـی ندارنـد .همانند گلی که ریشـه در آب دارد ولـی برای محکمتر
شـدن و رشـد و تعالـی بایـد در خاک کاشـته شـود ،الزمـه این امر نیـز تفکر،
تعمـق و معرفـت بـه مبانی نورانی اسلام و قرآن اسـت.
قوه عقل
قوه عقل عامل مهمی برای زندگی سراسر پاک و اسالم گونه است ،خداوند
قرآن کریم ،پیامبراکرم(ص) و دین اسالم را به عنوان فرستنده به نزد آدمی
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فرستاده است ،اما در کنار آن ،عقل را نیز به عنوان رسول باطنی در وجودش
قرار داده تا همانند گیرنده عمل کند و موجبات سعادتش را فراهم آورد.
اگر عقل سالم باشد ،پیامهای الهی و وحیانی را درک کرده و انسان را سعادتمند
میسازد ،اما اگر در صورت ابتال به برخی بیماریها همچون حب دنیا ،مقام،
جاه ،شهوات و غیره آسیب ببیند ،زنگار و غبار روی عقل را میپوشاند که در
این حال اعمال و عبادات شخص حالت احساسی و زودگذر به خود میگیرد که
نمیتواند عمق اعمال و فرایض دینی را درک کرده و لذت آن را بچشد.
تکرار و تفکر عاملهای دیگری در راستای حفظ دستاوردهای معنوی میباشد.
این که خیال کنیم با یک ماه روزهداری و انجام عبادات میتوان معرفت و
خلوص باطن را بدست آورد ،تصور باطلی است ،چراکه هر روز باید به غبارروبی
و زنگارزدایی از روی عقل و صیقل دهی بر آینه قلب پرداخت ،تا روح اعمال و
عبادات درونی شده ،تثبیت گردد .به گونهای که آدمی دائما درحال استغفار و توبه
و انابه باشد و زمان توبه و بازگشت را به وقت و فرصتی دیگر در آینده موکول نکند.
مراقبت
اصــل «مراقبــت» در اعمــال بســیار مهــم اســت .انســان همیشــه بایــد در
حــال مراقبــه باشــد ،از عقــل مراقبــت کنــد کــه مبــادا افــکار نادرســت بــه آن
راه یابــد ،از اعمــال مراقبــت کنــد کــه مبــادا ریــا در آن رخنــه کنــد و از قلــب
مراقبــت کنــد کــه مبــادا حــب دنیــا در آن رســوخ پیــدا کنــد.
انجام واجبات و دوری از محرمات ،شرکت در نماز جماعت و مراسمات
مذهبی ،اهتمام بر خواندن نماز اول وقت ،نمازهای مستحبی و نماز شب را از
جمله راهکارهای ماندگاری اعمال ماه مبارک رمضان خوتهد بود.
با اشاره به افزایش آمار حضور افراد در مساجد و اماکن مذهبی در ماه مبارک
رمضان و برگزاری باشکوه نمازهای جمعه و نماز عید فطر ،تداوم شرکت در چنین
اماکن و مجالسی را از عوامل حفظ و ذخیره معنویت ماه رمضان می باشد .تمام این
الصال َة
اعمال ،مصداق بارز ذکر الهی است ،چنانچه خداوند در آیه شریفه «أَق ِ
ِم َّ
لِ
ِذ ْک ِری» ،بر پاداشتن نماز توسط مسلمانان را عامل توجه قلبی به وجود الیزالش
معرفی میکند و نتیجه این ذکر و توجه ،ماندگاری اعمال نیک و پسندیده است.
اطاعت از فرمان الهی ،انس با قرآن و آشنایی و توسل هرچه بیشتر به اهل بیت(ع)
را از برکات ماه مبارک رمضان است .روزهداران در این ماه به دعوت الهی لبیک
گفته و با پیشه کردن تقوای الهی ،مبارزه با نفس اماره را تمرین کردند و به جهاد
با آن پرداخته ،روحیه استقامت و خوباوری را در درونشان تقویت کردند.
تلاش بـرای کسـب روزی حلال و مالک بـودن و تحت کنترل بودن چشـم
و گـوش و زبـان و دیگـر اعضـاء و جـوارح بـدن و تـداوم صلـه ارحـام و دیگر

سـنتهای پسـندیده مـاه مبـارک رمضـان را راهکارهـای مناسـبی درجهت
دوری از گنـاه و حفـظ حـاالت روحانـی روزه داران میباشـد.
با استناد به روایات ائمه اطهار(ع) که همواره سفارش کردهاند خدای متعال
را ناظر و شاهد اعمال خویش بدانند و بر این امر اعتقاد راسخ داشته باشند،
در این صورت است که آدمی همواره در حالت «مراقبت» به سر میبرد و
برای حفظ اندوختهها و ذخایر باارزش و معنوی ماه مبارک رمضان از گناه
دوری جسته و بر انجام واجبات اهتمام دارد .خمیرمایه و عنصر اصلی تمام
ذخایر معرفتی و معنوی کسب شده در ماه مبارک رمضان توسط روزهداران
را «مراقبت» است .آیتاهلل امینی نقل میکرد که عالمه طباطبایی(ره) در
حال احتزار بودند که بر سر بالینشان حاضر شده و پرسیدم به ما چه سفارشی
میکنید؟ و ایشان با صدای ضعیفی سه بار فرمودند :مراقبه ،مراقبه ،مراقبه!
انجام واجبات و پرهیز از محرمات نیز اساس و پایه مراقبت به شمار میرود.
نظـارت آدمـی بر اعمـال و رفتار فـردی و اجتماعی روزمـرهاش را عامل مهمی
بـر حفظ معنویت و قداسـت روح اسـت .توصیه بـزرگان و اولیـای دینی نیز بر
همیـن امـر تاکید دارد که انسـان باید همـواره ناظر براعمالش باشـد و خود را
درمقابـل آنان جوابگو بداند ،همچنین هر شـب به حسـاب اعمالش رسـیدگی
کـرده و بـر اعمـال نیکـش حمـد بجـا آورد و از رفتار زشـت و منفی اسـتغفار
کـرده ،تـا جائیکه ممکن اسـت درصدد جبـران برآید.
بعد از ماه رمضان ،روزهداران برخی تصمیمهای اساسی همچون پرهیز از ارتکاب
گناهان گذشته ،شرکت در نمازجمعه ،اهتمام به تالوت و عمل به قرآن و
آموزههای نجاتبخش آن و غیره را میگیرند ،انجام این اعمال میتواند مسلمانان
را در حفظ معنویت کسب شده یاری کند ،اما انسان باید همواره هوشیار و ثابت
قدم و خوش عهد بر سر قول و پیمانش باشد ،چراکه شیطان در کمین است تا به
اندک غفلتی اندوختههای آدمی را ربوده و به سوی شقاوت و بدبختی سوق دهد.
از نشـانههای شـیعه بـودن مـی تـوان بـه تلاوت روزانـه  51آیـه از آیـات
قـران کریـم و تعمـق در مفاهیـم آن عنـوان کـرد .حالت توجه داشـتن ،دائم
الوضـو بـودن ،اهتمـام در بجـا آوردن نمـاز اول وقـت همـراه با حضـور قلب،
دسـتگیری از نیازمنـدان و شـرکت کـردن در مجامـع و اماکـن مذهبـی و
امـور خداپسـندانه و عامالمنفعـه از جملـه اعمالـی اسـت کـه موجـب تقرب
هرچـه بیشـتر بـه خدای تعالی شـده و انسـان بـه واسـطه انجام ایـن اعمال
میتوانـد علاوه بر حفظ قداسـت و معنویت کسـب شـده در مـاه رمضان ،بر
کارنامـه اعمـال نیکـش بیافزایـد و در ماههـای دیگـر سـال نیز همچـون ماه
رمضـان ،وارسـته و نمونه باشـد.
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عيد فطر و حفظ اعمال بعد آن
حتریریه نشریه برگرفته از مقاالت باشگاه خربنگاران جوان

مـاه خـوب خـدا ،مـاه بندگـی و اسـتغفار بـه درگاه الهی بـه پایان
رسـید و امـروز در روز اول شـوال و عیـد سـعید فطـر ،بسـیاری از
مومنـان بـه نمـاز می ایسـتند تا به شـکرانه پشـت سـر گذاشـتن
ـم اَ ْه َل الْ ِک ْب ِریـ َّاءِ» را بخوانند
این ماه به بهترین شـکل ،دعـای « اَل ّل ُه َّ
و از خـدای خویـش بخواهنـد همـه آن خیـر و برکتـی را که نصیب
اولیایـش کـرده ،بـه ایشـان نیز عطـا کند.
امـا شـاید بـرای همـه مـا این سـوال پیـش آید کـه چـه کنیم ،حـال خوش
روزهـا و شـب هـای رمضـان برایمـان حفظ شـود و اثـرات و بـرکات این ماه
در سراسـر روزهـای زندگـی مان جریـان یابد.
عید فطر  ،عید اولیای خداست
وجـود مقـدس حضرت سـجاد(س) در دعایی که تحت عنوان دعـای وداع با ماه
مبـارک رمضـان بـه عنوان یـک میراث مکتوب معنوی به ما رسـیده ،نسـبت به
بـرکات و نفحـات ایـن مـاه اشـاراتی دارنـد .در انتهـای ایـن دعا حال کسـی که
از فضـای معنـوی ایـن مـاه اسـتفاده و بهره بـرده و در حـال خداحافظـی با آن
اسـت ،بسـیار زیبـا و معنـوی بیان شـده اسـت .ماه فضیلـت و ضیافـت الهی در
طـول سـال فرصتی بـرای روزه داری و انجام اعمالی اسـت که جلـوه عبودیت و

بندگـی بـرای خـدا را دارد .اتمـام این ضیافت الهـی با روز عیدی اسـت که جزو
اعیاد بزرگ مسـلمانان اسـت.
عید بزرگ فطر برای بندگانی است که در طول یک ماه بندگی از خوردن،
آشامیدن ،انجام اموری که رضایت خدا را در پی ندارد ،کف نفس کرده و تقوای
الهی پیش گرفتند .در پایان یک ماه روزه داری ،روزی میرسد که خداوند
متعال در آن روزه داری را حرام و برای آن کسانی که استفاده معنوی از ایام
رمضان بردند ،عید برپا میکند .بسیاری از اهل بیت ما ،بزرگان و اهل معرفت،
آن کسانی
از عید فطر به عنوان عید اولیای خدا یاد میکنند؛ یعنی این عید از ِ
است که در طول یک ماه بر اثر اطاعت و بندگی خدا به فرح و شادمانی و حالتی
روحانی دسترسی پیدا کردند .روزه داری ،عبادت ،استغفار و توبه فرصتی را
برای معنوی بودن و رسیدن به درجه عالی معنوی مومنان فراهم آورده است.
علت نامگذاری عيد فطر
به استناد روایتی از علی علیه السالم که فرمودند :هر روزی که در آن گناه
نشود ،روز عید است؛ شاید علت نام نهادن عید فطر به این عنوان ،بازگشت
به فطرت پاک انسانی بندگان خداوند باشد که یک ماه بر اثر عبادت و بندگی
خدا به پاکی رسیدند و این عید با فطرت پاک درونیشان سنخیت دارد.
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چرا روزه عيد فطر حرام است؟
شـاید یکـی از علتهـای قـرار دادن ایـن روز در ایـن زمان ،تمیـز دادن بین
روزههـای واجـب در مـاه ضیافـت الهی و روزه های مسـتحب اسـت .خداوند
در قـرآن میفرمایـد مـا روزه را بـر شـما واجـب کردیـم؛ همانطـور کـه بـر
امتهـای قبـل از شـما ایـن روزه را واجـب کـرده بودیم.
ماه رمضان را با روزه داری بدرقه كنيد
در برخی روایات آمده است که بهتر است چند روز بعد از ماه مبارک رمضان،
هم با روزه داری این ماه پربرکت را بدرقه کنید .اما از آنجا که خداوند تنها
زمانی خاص را برای روزه واجب انسانها توصیه کرده است ،به خاطر اینکه
تمیز داده شود بین روزهایی که روزه در آن واجب است و روزهایی که روزه
در آن مستحب است ،پس از ماه رمضان یک روز به عنوان عید فطر برای
مومنان تعیین شده که روزه در آن حرام است و احکام شرعی خود را دارد.
از نگاه قرآن غایت و هدف روزه داری در ماه رمضان چیست؟
در سوره بقره آیهای داریم که مستقیمًا داللت بر وجوب روزه ماه رمضان
کرده است .در پایان این آیه غایت و هدف این روزه داری ذکر شده است؛
«لعلکم تتقون» .تکلیف کردن روزه در ماه رمضان از آن روست که شما اهل
تقوا باشید؛ یعنی با استفاده و استناد به این آیه میتوان هدف از روزه داری
یک ماهه خود را درک کرد .این سختیهای یک ماه رمضان ،امساک از
خوردن ،آشامیدن ،دوری از اعمال و رفتاری که مورد رضایت خداوند نیست
و همه و همه جزو مبطالت روزه هستند؛ همه هدفی بجز هدایت انسان به
سوی تقوا و بندگی خداوند ندارد .شاید یکی از بهترین شاخصها در جهت
اینکه بدانیم آیا آن طور که شایسته بود به تقوا رسیده ایم یا نه و این امساک
از خوردن ،آشامیدن و اعمال ناپسند ثمر داده یا نه؛ این است که تقوای
خودمان را پس از این ماه مبارک محک بزنیم.
چگونه بفهمیم که روزه داری ما را به تقوای الهی رسانده یا نه؟ در
واقع چطور بفهمیم این روزه داری یک ماهه ثمربخش بوده یا خیر.
یکی از شاخصها این است که بعد از رمضان با خود خلوت کنیم و ببینیم
چقدر و تا چه اندازه مودب به آداب الهی و متخلق به اخالق الهی شدهایم و
در مسیر تقوای الهی قرار گرفته ایم .در نزد اهل معرفت و آنها که در مسیر
عبودیت و بندگی خدا قدم گذاشتند یک جمله معروفی هست و آن این است

که «نگهداری از آثار معنوی یک عمل از خود آن عمل و انجام آن به مراتب
سخت تر و مهمتر است» .به طریق اولی در این ماه عبادت ،طاعت و سختی
هایی که در مسیر عبودیت خداوند کشیدیم ،تنها یک بخش از قضیه است
و همه مقدمهای است برای اینکه بعد از ماه رمضان ما برکات ،نفحات و انوار
اعمالی که در ماه مبارک ذخیره کردیم را برای خود نگه داریم.
بهترین دستورالعملی که از بزرگان ما به یادگار مانده این است که از اعمال
خود مراقبت کنیم؛ یعنی از آن دسته از اعمال که برای خود ذخیره کرده ایم،
نگهداری کنیم .از گوشمان ،زبانمان ،دلمان و در نگاه کلی از تمامی اعضا و
جوارحمان که به گناه آلوده نشدند و در این ماه مبارک تقوا پیشه کردند و
مورد رضایت خدا قرار گرفتند ،نگهداری و مراقبت کنیم.
در خطبه پیامبر(ص) در جمعه آخر ماه شعبان آمده که علی علیه السالم از
رسول خدا(ص) سوال کردند که بهترین اعمال در ماه رمضان چیست؟ ایشان
فرمودند «الورع عن محارم اهلل»؛ یعنی ّ
کف نفس .یعنی خودداری از آن دسته
از اعمال و رفتار و سکناتی که از اعضای ما صادر می شود و مورد رضایت الهی
نیست .لذا یکی از مالکها و شاخص هایی که بعد از ماه رمضان انسان میتواند
بفهمد آیا این عبادت و طاعت یک ماهه اش ثمری داشته یا نه ،این است که
بفهمد بعد از رمضان ّ
کف نفس و تقوای الهی اش ادامه پیدا میکند یا نه؟
برای اینکه برکت ماه رمضان در طول سال برایمان بماند ،چه کنیم؟
شاید اولین قدم هایی که بعد از خاتمه این ضیافت الهی از سوی اهل بیت
به ما توصیه شده برداریم ،مداومت بر اعمالی است که در ماه رمضان با آنها
مانوس بودیم .ماه رمضان را بهار قرآن نامیده اند؛ خیلی از ما در ماه رمضان
موفق به تالوت و قرائت قرآن شدیم و با آن انس گرفتیم .چه خوب است که
بعد از این ماه هم بر این کار مداومت ورزیم .اگر در ماه رمضان یک بار قرآن
را ختم کردیم ،خوب است در ماههای آینده هم بر این امر مداومت کنیم.
حتی اگر چند ماه یک بار باشد؛ این انس با قرآن را ادامه دهیم.
از سـوی دیگـر بسـیاری از مـا سـحرهای مـاه رمضـان را درک کردیـم .دعـا
خواندیـم ،اسـتغفار و مناجـات کردیـم .بهتـر اسـت کـه پـس از مـاه رمضان
هـم ایـن کار را انجـام دهیـم .خوانـدن ادعیـه ای مثـل دعای افتتـاح ،دعای
ابوحمـزه ثمالـی و  ...را پـس از ماه رمضـان هم ادامه دهیم .ایـن کار بهترین
کاری اسـت کـه می تـوان بعـد از رمضان انجـام داد.
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شیوههای عملی مراقبت از نفس
حممد صدایی آذر

در مطلب حاضر نویسنده به مراقبه به عنوان یکی از مهمترین
مراحل خودسازی اشاره کرده و ضمن بیان مراتب تقوا ،روشهای
مراقبه در هریک از مراتب فوق را تشریح کرده است.
عرفان نظری تنها مقدمهای برای ذی مقدمهای به نام عرفان عملی است؛ از اینرو
در آیات قرآن تعلیم برای تزکیه مطرح است(.بقره ،آیات  129و 151؛ آل عمران،
آیه 164؛ جمعه ،آیه  )2البته میان عرفان نظری و عملی آمیختگی است؛ چنانکه
میان تعلیم و تزکیه این گونه است؛ زیرا هر علمی باید عملی را با خود همراه
داشته باشد؛ چنانکه هر عملی دریچهای به سوی علمی دیگر است .خداوند عبادت
را برای تقوا قرار داده است(بقره ،آیه )21؛ اما خدا همین تقوا را برای کسب علم
قرار داده و فرموده استَ :واتَّ ُقوا َ
َّ َويُ َع ِّل ُم ُك ُم َُّ
الل؛ و تقوای الهی پیشه کنید تا
الل
خدا افزون بر چیزهای دیگر شما را تعلیم دهد(.بقره،آیه )282
البتـه تقـوای الهـی دارای مراتبی اسـت .خـدا در قـرآن میفرماید :بر كسـانی
كـه ايمان آورده و كارهای شايسـته كـرد ه اند ،گناهی در آنچـه قبال خوردهاند
نيسـت در صورتـی كـه تقوا پيشـه كننـد و ايمـان بياورند و كارهای شايسـته
كننـد سـپس تقـوا پيشـه كننـد و ايمـان بياورنـد آنـگاه تقـوا پيشـه كننـد و
احسـان نماينـد و خـدا نيكـوكاران را دوسـت میدارد(.مائـده ،آیه )۹۳
مراتب تقوا
مراتب ایمان و تقوای الهی بر اساس این آیه سه مرتبه است؛ چنانکه نتیجه
آن ،یقینی است که آن نیز سه گانه علم الیقین ،عین الیقین(تکاثر ،آیات 5
و )7و حق الیقین (واقعه ،آیه  )95است .بنابراین باید گفت که مراتب مراقبت
نیز سه گانه است که شامل موارد زیر است:
 .1مراقبت در سطح تقوای عام :در این مرتبه شخص باید واجبات را
انجام داده و محرمات را ترک کند؛
 .2مراقبت در سطح تقوای خاص :در این مرتبه از مراقبت شخص باید
افزون بر عمل به واجبات به مستحبات نیز عمل کند؛ چنانکه افزون بر
ترک محرمات باید از مکروهات هم اجتناب کند؛
 .3مراقبت در سطح تقوای اخص :در این مرتبه ،شخص افزون بر انجام
واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات باید از برخی از
مباحات نیز پرهیز کرده و به اقل آن اکتفا کند .در ماه رمضان که دوره
کوتاه مدت یک ماهه برای تمرین در این سطح از مراقبت است ،انسان
از مباحاتی چون شهوت غذایی و جنسی و مانند آن پرهیز میکند.
البته حرف زدن و پرحرفی نیز از جمله مباحاتی است که انسان باید آن
را کاهش دهد و مراقب باشد تا کم گو و گزیده گو باشد.
پس مهمترين مسئله در مرحله مراقبه اين است كه سالك بر انجام واجبات و
محرمات و سپس تقوای خاص و اخص توجه داشته باشد و مراقبت نمايد تا
ترك ّ
مراتب تقوا از ملكه و مق ّوم آن برايش حاصل شود و در پرتو آن ،انجام واجبات و
مستحبات و ترك محرمات ،مکروهات و گناهان برايش به صورت عادت درآيد و
اينگونه نباشد كه برای ترك هر گناهی نياز به تأمل و تصميمگيری داشته باشد.
بی گمان برای طی سير عرفانی و مراحل سير و سلوك ،اين مرتبه از مراقبه
محرمات ،امری حياتی
یعنی مرتبه تقوای عامل در قالب انجام واجبات و ترك ّ
و ضروری است .انسان تا زمانی كه به گناه مبتال است ،هر سعی و كوششی
در راه عبادت خداوند چندان تأثيری برايش در پی نخواهد داشت؛ چرا که
گناه ،اعمال نيك انسان و آثار آن را از بين میبرد و انجام عبادت و اعمال
صالح به همراه ارتكاب معاصی ،استخر و بشکه سوراخی است كه هرچه در
آن آب بريزند از آن سوراخ بيرون میريزد و در نهايت چيزی باقی نمیماند.
گناهان و صفات رذيله گوهر ايمان را زائل و اعمال نيك را نابود میكنند .به

عنوان نمونه ،حسد به عنوان یک صفت زشت اخالقی چیزی از ایمان به جا
نمیگذارد و انسان هر چه میاندوزد را به آتش میدهد .امام باقر و صادق(ع)
يمان َكما ت ْ
ِن الْ َح َس َد يَْأ ُك ُل ا ْ
ب؛ همانا حسد
ال َ
می فرمایند :ا َّ
َأ ُك ُل النّا ُر الْ َح َط َ
ايمان را می خورد و از بين میبرد ،همان گونه كه آتش هيزم را میخورد
و نابود میسازد( .بحاراالنوار ،ج  ،73ص  ،244باب  ،131روايت )2حضرت
َات َك َما ت ْ
ّه يَ ْأ ُك ُل الْ َح َسن ِ
َأ ُك ُل
پیامبر(ص) میفرماید :إِيَّا ُك ْم َو الْ َح َس َد َف ِإنَ ُ
ال َنّا ُر الْ َح َطب؛ از حسادت بپرهيزيد ،زيرا حسد نيكیها را می خورد ،چنانكه
آتش ،هيزم را میخورد(.جامع األخبار ،شعیری ،ص ).159
گناهان دیگری چون غیبت نیز این گونه مانع در سر راه اعمال عبادی دیگر
تاب ا ْم َرأً ُم ْسلِمًا بَ َط َل َص ْو ُم ُه
انسان هستند .پیامبر(ص) میفرمایدَ :م ِن ا ْغ َ
َو نَ َق َ
ض ُو ُضو ُء ُه؛ هر كس مسلمانی را غيبت كند روزهاش باطل خواهد شد
و وضويش از بين خواهد رفت(.همان ،ج  ،75ص  ،247باب  ،66روايت ).10
ُه
تاب ُم ْسلِمًا اَ ْو ُم ْس ِل َم ًة لَ ْم يُ ْق َب ْل لَ ُه َصالت ُ
در جایی دیگر آمده استَ :م ِن ا ْغ َ
عين يَ ْومًا َولَْي َل ًة؛ هر كس مرد يا زن مسلمانی را غيبت كند نماز و
َوال ِصيا ُم ُه اَ ْربَ َ
روزهاش تا چهل روز قبول نمیشود(.همان ،ج  ،75ص  ،258باب  ،66روايت ).53
البته در مورد غيبت و برخی گناهان ديگر كه اين قبيل تعبيرات درباره آنها وارد
شده كه عباداتش قبول نمیشود ،بايد توجه داشت كه با آن عمل اسقاط تكليف
میشود و آن عبادت ،نياز به قضا ندارد؛ ولی مورد قبول واقع نمیشود و اثر و
فايده مطلوب برای انسان نخواهد داشت؛ زیرا در صحت عبادت ،اخالص شرط
است و در قبولی آن نه تنها تقوا شرط است ،بلکه باید شخص متقی باشد و در
زمان انجام عمل و نسبت به اعمال دیگر نیز تقوای الهی داشته باشد .خدا درباره
شرط قبولی اعمال بر این نکته توجه میدهد که قبولی اعمال به این است
ال إِنَّ َما يَ َت َق َّب ُل َُّ
که تقوای الهی ملکه و مقوم ذاتی شخص شده باشدَ :ق َ
ِن
الل م َ
ِين؛ گفت :خدا جز از متقین قبول نمیکند و نمیپذیرد(.مائده ،آیه)27
الْ ُم َّتق َ
به هر حال ،پس از آنکه ملكه تقوا در اين حد حاصل شد نوبت به مرتبهای باالتر
از مراتب مراقبه میرسد .پس سالک اگر مرتبه تقوای عام را گذراند ،گام در وادی
محرمات بود؛ در
تقوای خاص میگذارد ،اگر تاكنون مراقب انجام واجبات و ترك ّ
اين مرتبه سعی بر اين است كه از ارتكاب «مشتبهات» نيز پرهيز كند؛ پس
هم به مستحبات توجه دارد و هم از مکروهات میگذرد و هم به سراغ مشتبهات
نمیرود و در موارد مشکوک سعی میکند تا احتیاط کند؛ البته این احتیاط نسبت
به مسائل فردی و شخصی است؛ زیرا اجتماع را نمیتوان با احتیاط مدیریت و اداره
کرد؛ بلکه حوزه احتیاط حوزه اعمال شخصی و فردی است نه اجتماعی.
اینکه گفته شد تا شخص از مشتبهات پرهیز کند؛ یعنی از كارهايی اجتناب
کند كه انسان يقين به گناه بودن آنها ندارد ،ولی شبهه گناه بودن در مورد
آنها وجود دارد؛ برای مثال ،پيشاز ارتكاب يك كار دليلی بر گناه بودن آن
در دست نداريم ،اما اين احتمال میرود كه پس از ارتكاب آن متوجه شويم
كارمان درست نبوده است .كسی كه به دنبال جلب رضايت صد درصد و
اطاعت كامل خداوند است تالش میكند كه از اينگونه امور نيز اجتناب ورزد.
پس مرحله دوم از مراقبت آن است که انسان تقوای خاص داشته باشد ،تقوای
محرمات ،در کنار عمل
خاص این است که انسان به انجام واجبات و ترك ّ
به مستحبات و اجتناب از مکروهات و مشتبهاتاشتغال داشته باشد .در این
مرحله سالك مقداری از مستحبات را هم انجام دهد و برخی از مكروهات را
نيز ترك كند تا کم کم هر آنچه از مستحبات در توانش است انجام دهد و اگر
بتواند همه مکروهات را کنار گذارد؛ چرا که باب مستحبات بسيار وسيع است
و اگر انسان تمام شبانهروز را هم به انجام مستحبات مشغول باشد باز هم از
عهده انجام همه آنها بر نمیآيد .با اين حال سالک میتواند به مستحباتی

كه مزاحمتی با كارهای واجب ندارد ،در عين پرداختن به واجبات ،آنها را
نيز انجام دهد .برای مثال ،خواندن نماز در اول وقت از بزرگترين مستحبات
و عملی است كه بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است و غالبًا مزاحمتی با
تكاليف واجب ندارد .خواندن نماز در اول وقت ،زمانی بيش از خواندن آن در
وسط يا آخر وقت نياز ندارد .از اين رو ،انسان میتواند سعی كند كه نمازهای
واجبش را در اول وقت بخواند تا ضمن انجام واجب ،به مستحبی بسيار مهم
و پر فايده نيز عمل كرده باشد .نماز اول وقت در برخی روايات باالترين و
برترين اعمال دانسته شده استَ :س َأ َل ُمعا ِويَ ُة بْ ُن َو َهب اَبا َع ْب ِداهلل(ع) َع ْن
ِه الْعِبا ُد اِلی َربّ ِه ْم َف َ
ببِ
قال ما اَ ْع َل ُم َش ْيئًا بَ ْع َد الْ َم ْع ِرَف ِة اَْف َض َل
اَْف َض ِل ما يَ َت َق َّر ُ
عيسی بْ َن َم ْريَ َم َ
ِن ِ
قال « َو اَ ْوصاني
الصال َ
مْ
الصلو ًِْه اَال تَری اَ َّن الْ َع ْب َد ّ
هذ ِه َّ
ِح َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ْ
الصلوة ال َّو ِل َوقتِها؛
ضل اال ْع ِ
ِالصلوة» َو ُسئِل ال َّنبِي(ص) َع ْن اف ِ
مال قال َّ
ب َّ
معاويه بن وهب از امام صادق(ع) در مورد باالترين چيزی كه بندگان به وسيله
آن به پروردگارشان نزديك می شوند سؤال كرد .امام صادق(ع) فرمود :من پس از
معرفت خداوند چيزی را نمیشناسم كه باالتر از همين نماز باشد .آيا نمیبينی كه
بنده شايسته خداوند ،عيسی بن مريم(ع) گفت« :و پروردگارم مرا به نماز سفارش
كرده است» ،و از پيامبر(ص) در مورد برترين اعمال سؤال شد ،آن حضرت فرمود:
نماز اول وقت(.بحاراالنوار ،ج  ،82ص  ،225باب  ،1روايت ).50
از ديگـر مسـتحباتی كـه وقـت اضافـی نمیخواهـد حضـور قلـب در نمـاز
اسـت .ايـن مسـتحبی اسـت كه اگـر رعايت شـود ،در عيـن حال كـه نياز به
هيـچ فرصتـی عالوهبـر خـود نماز نـدارد كيفيـت آن را صد چنـدان میكند.
مسـتحب بسـيار مهـم و تأثيرگـذار ديگـر كـه آن نيـز فرصـت اضافـهای
نمیطلبـد ،رعايـت ادب در حضـور پـدر و مـادر اسـت .برخـی از بـزرگان تـا
پـدر و مادرشـان اجـازه نمیدادنـد در حضـور آنهـا نمینشسـتند.
در هر صورت ،غير از اينگونه مستحبات ،مستحباتی هم هستند كه پرداختن به
آنها فرصتی جداگانه و اختصاصی میطلبد .بسيار مناسب است كه انسان با مربی
و استاد اخالقی با تجربه و آگاه و مورد اعتماد درباره انتخاب اينگونه مستحبات
مشورت كند تا از ميان آنها آنچه را كه مناسب حال او است انجام دهد .نوافل
يوميه ،بخصوص نافله شب ،تالوت قرآن ،دعاهای مختلف صبح و شام و تعقيبات
نماز ،اذكار مختلف ،بويژه تسبيحات اربعه و ذكر شريف «الاله اال اهلل» و امثال
مهم و پر فايده هستند ،ولی ممكن است به تناسب حال و
آنها ،همه مستحباتی ّ
وضعيت و شرايط افراد ،برخی از آنها اولويت و رجحان داشته باشند.
در اين ميان آنچه مهم است و در روايات اسالمی نيز بر آن تأكيد شده اين است كه
معين كرديم بر آن مداومت داشته باشيم كه در
اگر يك برنامه عبادی را برای خود ّ
غير اين صورت ،آن اثری را كه میبايد داشته باشد نخواهد داشت .در كتاب شريف
«اصول كافی» بابی به همين امر اختصاص يافته و رواياتی درباره آن نقل شده است.
از امام باقر(ع) روایت است که فرمودَ :
مال اِلَیا ِ
هلل َع َّز َو َج َّل
ب االَ ْع ِ
قال اَ َح ُّ
ِن َق َلّ؛ محبوبترين اعمال نزد خدای متعال آن
ما دا َو َم َع َل ْي ِه الْ َع ْب ُد َو ا ْ
عملی است كه بنده بر آن عمل مداومت داشته باشد ،گرچه آن عمل كم
باشد(.اصول كافی ،ج  ،2باب استواء العمل والمداوم ًْه عليه ،روايت ).2
امام صادق(ع) نیز فرمودَ :
كان َع َل ُّی بْ ُن الْ ُح َس ْين(ع) يَ ُق ُ
ب اَ ْن
قال َ
ول اِنّي الَ ِح ُّ
سجاد(ع) می فرمود :هر آينه من دوست می
اُدا ِو َم َع َلی الْ َع َم ِل َو ا ْ
ِن َق َّل؛ امام ّ
دارم كه بر عمل مداومت داشته باشم ،گرچه (آن عمل) كم باشد(.همان ،روایت )4
َه ثُ َّم
كان ال َّر ُج ُل َعلی َع َمل َف ْل َي ُد ْم َع َل ْي ِه َسن ًْ
آن حضرت (ع) میفرماید اِذا َ
ِنشا َء اِلی َغ ْي ِرهِ...؛ هنگامی كه آدمی به انجام عملی مبادرت
َح َّو ُل َعن ُ
يَت َ
ْه ا ْ
می ورزد پس بايد يك سال بر آن مداومت ورزد و آنگاه اگر خواست آن را رها
كند و به سراغ عملی ديگر برود(.همان ،روایت )1
انسان باید در سلوک ،صبور و بلکه حلیم باشد و عزم و همت عالی داشته
باشد تا عادتی جایگزین عادتی شود و امری نیک به شکل ملکه و بلکه
مقوم ذات او در آید .پس همان طوری که در برنامههای اسالمی از سبک به
سنگین ،از آسان به سخت انتقال مییابد ،انسان باید از تقوای عام به تقوای
خاص و سپس تقوای اخص برود تا این گونه حق تقوا را به تمام و کمال ادا
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا َ
َّ َح َّق تُ َقات ِ
ِه؛ای کسانی که ایمان آورده
الل
کند :يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
اید ،آن گونه که حق تقوای الهی است آن را در حد نهایی آن پیشه کنید.

(آل عمران ،آیه  )102نشانه ملكه شدن هم اين است كه اگر
روزی به حسب اتفاق آن عمل از او فوت گردد ،ناراحت شود.
انسان اگر این شیوه را تا آخر آن ادامه دهد و صبوری کند ،در
نهایت به جایی میرسد که صفات الهی مقوم ذاتی او میشود
و در این حالت که حق تقاته و مرتبه سوم تقوای الهی یعنی
تقوای اخص است ،انسان در مقام اکرام چنان خواهد شد که
مظهر اکرم االکرمین میشود و نه تنها به تعلیم میپردازد
بلکه در مظهریت ربوبیت به تزکیه تصرفی میپردازد؛ چنانکه
َ
َ
َ
ِ
ِر أط ْعني فيما
ني الَ أ ْف َتق ُ
در حدیث قدسی آمده است :يَا ابْ َن آ َد َم أنَا َغ ٌّ
َ
َ
َ
ُك أَ ْج َع ْل َ
أَ َم ْرت َ
وت أ ِط ْعني فيما
ك َغ ِن ّيًا التَ ْف َت ِق ُر ،يَا ابْ َنآ َد َم أنَا َح ٌّی الأ ُم ُ
ُك أَ ْج َع ُل َ
أَ َم ْرت َ
وت؛ يَا ابْ َنآ َد َم أَنا أَُق ُ
ول ل َّ
ون
ك َح ّيًا ال تَ ُم ُ
ِلش ْي ِء ُك ْن َف َي ُك ُ
َ
َ
ُك أ ْج َع ُل َ
أَ ِط ْعني فيما أ َم ْرت َ
ك تَ ُق ُ
ول ل َّ
ون؛ ای فرزند آدم! من
ِلش ْي ِء ُك ْن َف َي ُك ُ
بینيازی هستم كه نيازمند نمیشوم؛ مرا در آنچه بدان امر كردهام اطاعت كن
تا تو را چنان بینياز كنم كه نيازمند نشوی .ای فرزند آدم! من زندهای هستم
كه نمیميرم ،مرا در آنچه امر كردهام اطاعت كن تا تو را زندهای قرار دهم
كه فنا نشوی .ایفرزند آدم! من چون چيزی را بخواهم ،به آن میگويم :باش!
پس موجود میشود؛ مرا در آنچه امر كردهام اطاعت كن تا تو را چنين سازم
كه هرچه را بخواهی ،بگويی :باش! پس موجود شود(.عد ًْه الداعی ،ص ).291
حاالت مراقبه
البته برخی از علماء اخالق و عرفان عملی برای «مراقبه» سه حالت بیان
کردهاند که شامل موارد زیر است:
 .1حالت حضور :شخص چون خدا را حاضر و ناظر در همه جا میبيند ،كمتر
به دام هوای نفس می افتد .پس اول حالتی که به سالک دست میدهد آن
است که بواسطه معرفت و یقین بر اینکه خداوند مطلع بر ضمیر بنده است،
این حال پیش میآید که فکر بد و شیطانی به قلب او راه پیدا نمیکند و چون
خدا را حاضر و ناظر در همه جا میبیند کمتر به دام هوای نفس میافتد .از
علم ال َع ِ
بد
این رو در تعریف مراقبت برخی گفته شده« :ال ُمرا َق َب ُه اِستِدا َم ُه ِ
ّ
ب فی جمیع اَ ْحوالِه؛ مراقبت به معنای استمرار و دوام علم بنده
باطالع ال ّر ِ
است به اینکه پروردگار از تمام احوال بنده مطلع است ».به تعبیر قرآن ،خدا
را عالم به آشکار و نهان و بلکه خفیات و اخفی دانسته و او را از خود به خود
نزدیکتر میداند(.انفال ،آیه )24
حاصل آنکه حال اول مراقبت ،آن است که حسن بن علی دامغانی گفته است:
«علیکم بحفظ السرائر فانّه ّ
لع علی الضمائر»؛ بر شما است حفظ
مط ٌ
پنهانیها؛ زیرا خدا آگاه بر ضمائر و مکنونات است.
 .2حالت انقطاع الی اهلل :كائنات را فراموش میکند و چنان از خود مراقبت
میکند كه جز خدا هيچ چيز در ذهن و فكر او نیست؛ در این حالت سالک مراقب
آن است که کائنات را فراموش کند ،به طوری که وجود و عدم دنیا برای او یکسان
باشد و چنان مراقب باشد که جز خداهیچ چیز در ذهن و فکر او نباشد .خداوند
میفرمایدَ :ف ِف ُّروا إِلَی َّ
اللِ؛ پس از هر چیزی به سوی خدا بگریزید(.ذاریات ،آیه)50
 .3حالـت عـزت والیـی :از خـدا مـی خواهنـد كـه متولی امـر آنها باشـد.
بیگمـان حـال سـوم ،حـال بـزرگان اهـل مراقبـت اسـت کـه از خـدا مـی
خواهنـد کـه آنهـا را در حـال مراقبـت رعایـت فرمایـد ،یعنی خداونـد متولی
الصال ِ
ین؛
ِح َ
امـر آنها باشـد و به فضـل خویش آنها را مصـداق « َو ُه َو یَ َت َولَّـی َّ
و او صالحـان را سرپرسـتی میکند»(اعـراف ،آیـه  )196فرماید سـالک باید در
ایـن مقـام طوری باشـد که خـود از میان برخیـزد و بیـن او و خداهیچ حجابی
باقـی نمانـد .بـه یکـی از عرفا گفتند :شـما می گوئی حجاب سـه اسـت :نفس
و خلـق و دنیـا .گفـت :این سـه ،حجاب عام اسـت ،حجاب خاص ،سـه اسـت:
دیـد طاعـت و دیـد ثـواب و دیـد کرامت ،مقصـود این اسـت که در ایـن مقام
در بیخـودی بایـد بـه مقامـی برسـد کـه خود بـه مراقبـت خود واقف نباشـد
و بـه تعبیـر دیگـر عمـل خـود را نبینـد و نظـر بـه ثـواب و کرامت نکنـد ،که
دیـدن ،علـت غـرور و علّـت انحطـاط اسـت( .نـگاه کنیـد :گـردآوری از کتاب:
اخلاق اسلامی در نهجالبالغـه ،مـكارم شـيرازی ،ناصـر ،تهيه و تنظيـم :اكبر
خادم الذاكرين ،نسـل جوان ،قم 1385 ،شمسـی ،چـاپ :اول ،ج  ،2ص ).294
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هویت در گفتمان والیت فقیه
قسمت دوم :مولفه های هویت ایرانی -اسالمي

در گفتمان حضرت امام مخینی(ره)
ناخدا دکرت رضا خدایی

در گفتمان حضرت امام (ره) هویت در دوالیه یا دو
بعد (ایرانیت و اسالمیت) تعریف و تفسیر می شود ،که
هرکدام از الیه ها دارای مولفه هایی هستند.
الیه ایرانیت هویت ملی شامل :سرزمین ،زبان فارسی،
تاریخ ،استقالل طلبی ،اسطورهها ،آداب و رسوم ،مفاخر و
قهرمانان ،معماری و ادبیات و ...می شود.
و الیه اسالمی شامل :دین اسالم ،آموزه های شیعی ،مناسک مذهبی و
مناسک اجتماعی اسالمی را در برمی گیرد.
بعدایرانیت
 .1سرزمين
هيچ جمعيتي بدون داشتن سرزميني كه خاص آنها است به عنوان يك ملت
شناخته نمي شوند .عالوه بر قلمرو جغرافيايي يك سرزمين ،منابع زير زميني،
آب و هوا ،زير ساخت هاي اقتصادي ،منطقه ي استراتژيك و ژئوپلتیکی همه
جزئي ازسرزمين ملي به حساب مي آيند.موقعیت جغرافیایی و سیاسی-
نظامی ایران به ویژه قرار گرفتن آن درکرانه های خلیج فارس و دریای عمان
به همراه ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی خاص ایران در طول تاریخ چهره
هویت ملی ایران را به نمایش گذاشته است.
در دوره پهلوی دوم با جدایی بحرین از ایران ضربه سنگینی به وحدت
سرزمینی ایران وارد شد.اما هنگامی که رژیم بعث عراق با هدف جداسازی
خوزستان از ایران و تحکیم حاکمیت عراق بر اروندرود به ایران حمله ور
شد ،باپافشاری امام خمینی(رحمت اهلل علیه) بر حفظ تمامیت ارضی ایران
نتوانست حتی یک وجب از خاک کشور را از آن جدا کند امام راحل در همین
رابطه می فرمایند”:ما جنگ طلب نبوده و نیستیم لکن اگر کسی تعدی کند
دهان او را خرد میکنیم” .امام ،درخصوص اهمیت سرزمین ،آحاد ملت را
نسبت به سرزمین وخاک کشور دارای مسئولیت ملی می دانند و دفاع از
سرزمین را یک وظیفه ملی می دانند« .شما امروز یک وظیفه ملی دارید
نسبت به کشورتان ،یک وظیفه اسالمی دارید نسبت به حفظ اسالم...امروز
همه دنیا متوجه ایرانند که این ملت چه می خواهندبکنند»(.ج،19ص)259
از نگاه امام خمینی(ره) تقدس و احترام وطن ،جدای از اسالم نیست و حفظ
آن نیز سفارش اکید اسالم است .امام میان این دو تعارضی نمی دیدند تا
ناچار شوند یکی را برگزینند و دیگری را وانهند(.حسینی فرد)281:1388 ،
از اين رو ايشان معتقدند كه «میهن عزیزتر از جان ما ،امروز منتظر است تا

یکایک فرزندان خود رابرای نبرد با باطل مهیا سازد ،ما برای میهن عزیزمان
تا شهادت یکایک سلحشوران ایران زمین مبارزه می کنیم»(ج،13ص)243
و در جای دیگر می فرمایند« :حب وطن و حب اهل وطن و حفظ و حدود
کشور ،مساله ای است که در آن حرفی نیست»(ج،13ص )18و دیگر اینکه،
«حتی یک وجب از زمین خودمان را به دیگران نخواهیم داد؛ نه ظلم می
کنیم به آنها و نه تحت ظلم واقع می شویم»(ج،14ص)83
 .2عدالت خواهي
عدالت و روحيه عدالت خواهي یکی از مظاهر فرهنگی و روحیات ایرانی است
که از دیرباز در این کشور وجود داشته است .طلب عدالت یکی از مظاهر
فرهنگی و روحیات ایرانی است ،به طوری که در اندیشه شاهی الهی ایران،
ویژگی عدالت تنها ویژگی ای است که فرد را شایسته مقام پادشاهی می داند.
این عنصر که عنصرمرکزی باورهای اسالمی وشیعی را نیز تشکیل می دهد،
به یکی از مهمترین ابعاد هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است.
رهبر فقید انقالب اسالمی ،نیز آنچه را که در روحیه ملت ایران تحت عنوان
عدالت خواهی وجود داشت را سر لوحه برنامه و عمل حکومت ج.ا .ايران
قرارداد و لذا فرمودند« :حکومتی مبتنی بر عدل و انصاف نسبت به اقشار
وطن می سازیم»(ج5ص .)123امام مبنای جمهوری اسالمی را بر عدالت
اجتماعی می دانند و حکومت اسالمی را حکومتی می دانند که ابتنای بر
عدالت داشته باشد زيرا در غیر این صورت چیزی خواهد بود شبیه به سایر
حکومت ها و دولت ها»مبنای جمهوری اسالمی بر عدالت اجتماعی است و
حسن روابط با همه کشورها ،با احترام متقابل»(ج،9ص.)71
 .3استقالل طلبی
استقالل طلبی یکی دیگراز مولفه های هویت ملی است ،که هم در بعد ایرانیت
و هم دربعد اسالمیت مورد تاکید قرار می گیرد.به طوری که از نگاه امام
خمینی(رحمت اهلل علیه) وابستگی به بیگانگان و حضورامپریاليست ها درکشور
یکی از عوامل قیام ملت ایران محسوب می شود .ایشان در این راستا می
فرمایند« :در عصر ما ،ملت یافت که شاه بواسطه پیوندی که با غرب خصوصا
با آمریکا دارد و همین طور با شرق ،تمام مخازن ما را به باد داده است ،بلکه
نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است و فهمیدند جنایات فوق العاده
ای که مرتکب می شود بواسطه پیوندی است که شاه با ابرقدرت ها دارد ،از
این جهت ملت ما به پا خواست»(ج،4ص) 183و دیگر اينكه« :امروز که ملت
ایران قیام کرده اند...حکومت اسالمی می خواهند ،می خواهند که آزاد باشند،

می خواهند که مستقل باشند ،می خواهند که حکومتشان حکومت اسالمی
باشد»(ج،3ص .)198:به این ترتیب امام در چارچوب فرهنگ ایرانی -اسالمی،
فرهنگ استقالل طلبی را جایگزین فرهنگ استعماری می کنند.
بعد اسالمیت
دين يكي از عناصر پايدار و دائمي در همه تمدن ها است .ايران مهد يكي از اديان
الهي (زرتشت) بوده و در عصراسالمي نيز دين اسالم نقش برجسته اي در فرهنگ
وتمدن ايران داشته است.در ايران دين همواره با قدرت و حاكميت در ارتباط بوده
است و در شكل دهي (هويت ملي) نقش برجسته اي داشته است .در مطالعه
هويت ملي ايرانيان ،هرگز نمي توان از نقش دين و مذهب غافل بود و بايد آن را
به عنوان عامل مهم (همبستگی اجتماعي) و در نتيجه (هويت جامعه ايراني) و به
عبارتي (هويت ملي) به شمار آورد .مولفه های اساسی هویت اسالمی در اندیشه
های امام خمینی(رحمت اهلل علیه) و مقام معظم رهبری مبتنی بر آموزه ها
واحکام اسالمی است که در حل مشکل از خود بیگانگی وغرب زدگی ملت های
مسلمان راه گشاست .لذا در ذیل به اختصار به بیان این مولفه ها می پردازیم:
 .1اسالم خواهی
امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،اسالم خواهی و فداکاری ملت ایران برای
اسالم را افتخاری بزرگ برای ملت ایران معرفی می نمایند و براین نکته تاکید
می فرمایند که ملت ایران اسالم را می خواهد و انقالب ملت ایران ،انقالبی
اسالمی است .ملت اسالم را می خواهد ،ملت ایران رای داده است به جمهوري
اسالمي ،هرچه زحمت داشته وتوان داشته است ،در طبق اخالص گذاشته
است .گفته ما اسالم را می خواهیم  ،ملت با اسالم است .نه با من است ،نه با
شما و نه با دیگری،ملت اسالم را می خواهد .ملت شخص نمی خواهد ،ملت
می خواهد قوانین اسالم دراین مملکت پیاده شود(ج،14ص.)240
 .2استکبارستیزی و مبارزه با ظلم
یکی از آموزه های اسالم وقرآن ،مقابله با ظلم و ایستادگی در مقابل ستمگران
ومستکبران است.نمونه بارز این امر امام حسین(علیه السالم) و قیام خونین
ایشان ا ست .به این ترتیب استکبارستیزی به عنوان یکی از اصول اسالمی
به یکی از مولفه های هویت ایرانی تبدیل شده است.انقالب اسالمی ایران
وحرکت امام خمینی(رحمت اهلل علیه) نشات گرفته از این قیام و در امتداد
آن است؛ لذا استکبار ستیزی به عنوان یک مولفه هویتی در اندیشه امام
خمینی (رحمت اهلل علیه)مورد تاکید قرار می گیرد .ایشان در بخش های
مختلف و به مناسبت های گوناگون نسبت به مساله استکبارستیزی مسلمانان
ولزوم این امر ،بیاناتی ایراد فرموده اند ،ازجمله« :مستضعفین وظیفه شان را با
مستکبرین بدانند ،این مستضعفین اکثرا نمی دانند ،ما هم نمی دانیم ،ما هم
جزء مستضعفین هستیم .نمی دانیم که اینها بر سر ما چه آورده اند ،بعضی
از ورقه های کوچکش دست ماست و می دانیم ...ما می خواهیم آن مقدار که
فهمیدیم و آن مقداری که امکان دارد بفهمیم این را درست عرضه کنیم به
مستضعفین دنیا .به ممالک دنیا،تا بفهمند مستضعفین که این مستکبرین با
آنها چه می کنند ...ما چنانچه قدرت داشته باشیم تمام مستکبر»
امام راحل در اين زمينه فرموده اند:
نكته مهمي كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آنرا اصل و اساس سياست
خود با بيگانگان قرار دهيم  ،اين است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كي
و تا كجا ما را تحمل ميكنند؟ و تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول
دارند؟ به يقين آنان مرزي جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاي معنوي،
الهيمان نمي شناسند ..ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و
آمريكا و شوروي در تعقيب مان خواهند بود تا هويت ديني و شرافت مكتبي
مان را لكه دار نمايند ودر جاي ديگر مي فرمايند:
به يقين (دشمنان) مرزي جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاي معنوي و الهي
مان نمي شناسند و به گفته قران كريم ،هرگز دست از مقاتله وستيز با شما بر
نمي دارند .مگر اينكه شما را از دينتان برگردا نند(. .صحیفه امام،جلد20ص) 347
 .3دفاع از مظلومان ومستضعفان
دفاع از مظلومان و مستضعفان به عنوان یک آموزه قرآنی برای مسلمانان حائز
اهمیت است .امام خمینی(رحمت اهلل علیه) نیز به عنوان احیاگر اسالم ناب

پیوند عقیدتی را جایگزین پیوند جغرافیایی و آن را به عنوان
یکی از مولفه های ساختاری هویتی اسالمی معرفی می کنند.
ایشان به لزوم حمایت ودفاع از مظلومان توجه داشته و دراین
زمینه بیانات متعددی دارند .ایشان میفرمایند« :ما طرفدار همه
مظلومین در همه جا هستیم ،ومیل داریم که مظلومین بر همه
ستمگران غلبه کنند» (ج )19:94هم چنین در لزوم احساس
مسئولیت مسلمانان در برابر دیگر مظلومان جهان میفرمایند:
اگر در یک گوشه دنیا یک خطری برای یک برادری پیش بیاید،
برادر ایمانی پیش بیاید ،نباید یک برادر دیگری که در آن طرف
دنیا هست بی تفاوت باشد؛ می تواند باید قیام کند ،نمیتواند؛ باید زمینه فراهم
کندکه یک وقتی رفع ظلم کند» (ج،13ص)153:هم چنین در جایی دیگر
فرمودهاند:کسی که تابع مذهب اسالم است ،باید با ابرقدرتها مخالفت کند و
مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد»(ج،13ص .).69
من به صراحت اعالم میکنم که جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای
احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایهگذاری میکند .و
دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در
جهان دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فزونطلبی صاحبان قدرت و پول
و فریب را نگیرد .ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران
برنامهریزی کنیم .ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکالت و
مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود
تالش نماییم .و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم .ما اعالم
میکنیم که جمهوری اسالمی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان
آزادۀ جهان است .و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیبناپذیر نیاز
سربازان اسالم را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسالم و همچنین
به اصول و روش های مبارزه علیه نظام های کفر و شرک آشنا میسازد.
 .4معنویت سیاسی
یکی از مولفه هایی که مسلمانان را از غیرمسلمانان متمایز می کند ،تاکید
گفتمان اسالمی بر معنویت سیاسی است.درحقیقت انقالب اسالمی با
احیای هویت ملی معنویت گرایی سیاسی را در مقابل دو گفتمان لیبرالیسم
وکمونیسم قرار می دهد .به این ترتیب که درمقابل سکوالریسم وعقالنیت
ابزاری بر معنویت سیاسی و عقالنیت ارزشی تاکید دارد .در گفتمان اصالت
اسالمی ،اهداف فقط محدود به اهداف مادی نیست ،بلکه اهداف وغایات
ارزشی اصل واساسی هستند.انسان مثل حیوانات نیست که یک حد حیوانی
داشته باشد و تمام بشود .انسان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق
حیوانی ،مافوق عقل دارد تا برسد به مقامی که نمی توانیم از آن تعبیرکنیم؛
و از آن آخر مقام مثال تعبیر می کنند ...کااللوهیة (صحیفه نور ،ج،4ص.)186
بـه این ترتیب سیاسـت مدنظر اسلام از نـگاه امام خمینی(ره) سیاسـت الهی
اسـت و باید باشـد .سیاسـت این اسـت کـه جامعـه را هدایت کنـد و راه ببرد،
تمـام مصالـح جامعـه را در نظر بگیـرد و تمام ابعاد انسـان و جامعـه را در نظر
بگیـرد ،اینهـا را هدایـت کنـد بـه طـرف آن چیزی که صالحشـان اسـت ،این
مختـص انبیـا و اولیاسـت (ج،13ص )432امـام خمینـی(ره) پـس از پیروزی
انقلاب اسلامی نـوع نظـام سیاسـی را «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند و
آن را حکومـت جمهـوری مبتنـی بر آرای عمومی و اسلامی مبتنـی بر قانون
اسلام تعریف کردنـد(ج،4ص.)144
به این ترتیب برخالف دیدگاه سکوالریستی که برجدایی دین از سیاست
تاکید دارد ،امام خمینی(رحمت اهلل علیه) بر عدم جدایی این دو تاکید
میورزند و اسالم را دینی کامل وجامع می دانند و لذا با امور سیاسی و
اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ دارد .ایشان میفرمایند :اسالم مکتبی است
که برخالف مکتب های غیر توحیدی ،در تمام شئون فردی و اجتماعی و
مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت
دارد(ج،21ص .)42-43و مذهب اسالم خود دارای سیستم و نظام خاص
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که بر تمامی ابعاد وشئون زندگی فردی
و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است( ...ج،5ص .)389ادامه دارد.
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آیت اهلل سید حممود عالیی طالقانی (ره)

خمتصری از زندگانی سیاسی و اجتماعی
حتریریه نشریه

آیت اهلل طالقانی را به عنوان یک روحانی نواندیش دینی و مورد عالقه
احزاب و گروه های سیاسی مختلف می شناسند ایشان که بدون شک
یکی از اضالع مهم در دوران مبارزات انقالبی بود ،آیت اهلل طالقانی
زمانی از سوی حضرت امام خمینی(ره) ابوذر زمان هم لقب گرفت ،بعد
از انقالب در دو مسئولیت ریاست شورای انقالب و عضویت شواری
خبرگان قانون اساسی ایفای نقش کرد و در مرداد سال  58با حکم
امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد اما یک ماه
بعد در سن  68سالگی چشم از جهان فروبست.
وضعیت اقتصادی و خانوادگی آیت ال ّله طالقانی
مهنـدس بـازرگان بعد از فوت آیت اهلل طالقانی بیمارسـتان طالقانـی را افتتاح
کرد و نـام آنرا «طالقانی» گذاشـت.
مرحوم آیت اهلل طالقانی قبل از انقالب در مدرسه سپهساالر تدریس می کرد،
مرحوم طالقانی قبل از انقالب وضعش بد نبود اما بعد انقالب از نظر مالی مضیقه
بودند .آقازاده هایش هم همین طوری بودند ،به گفته فرزند ارشد قبل انقالب
خیلی وضعم خوب بود ،ماشین های آخرین مدل سوار میشدیم برای خودمان
کار و کارسبی داشتیم ،خواهر و برادران کار دولتی نگرفتیم کارهای خصوصی
می کردیم چون پدرمان توصیه میکرد خیلی در کارهای دولتی وارد نشویم
چون اول داستان فکر می کردند خیلی کار از ما بر می آید و ممکن بود آلودگی
هایی پیدا کنیم بنابراین سعی کردیم هیچ کدام دنبال کار دولتی نرویم
آیت اهلل طالقانی  10فرزند داشتند  5پسر و  5دختر و در منزل کسی را به کاری
اجبار نمی کرد حتی در اقامه نماز صبح به گفته فرزند ایشان ما هیچ وقت فکر
نکردیم که بچه آخوند هستیم ،مادرمان هر روز صبح سحر بلند می شد و بچه ها را
مجبور به خواندن نماز می کرد ،ما هم ُغر می زدیم یادم است که آقا یک روز صبح
بلند شد گفت «نمازی که بناست به زور خوانده شود نه به درد خدا و نه به درد بنده
خدا میخورد ،اینها باید خودشان به جایی برسند که فکر کنند نماز برای شان الزم
او واجب است» این جمله آقا هنوز در گوش من است .همان حرف آقا باعث شد
که بیشتر به نماز خواندن اهمیت دهیم ،هیچ مسئله ای را با فشار به ما نمی گفت.
بچه ها هیچ وقت احساس نمی کردند که خیلی محدود هستند در بعضی خانواده
ها خیلی به بچه های خود فشار می آورند آیت اهلل دوستی در محله امیریه به نام
سیدمحسن بهبهانی داشت که همسایه روحانی آقا بودند سید محسن بهبهانی
در رادیو و تلویزیون زمان شاه صحبت می کرد و ماه رمضان ها موقع افطار برای
سخنرانی می آمد ،حرف می زد و دعای افطار می خواند آقا هر وقت با دوستانش
می خواست به بیرون شهر برود می گفت «بگویید سید محسن هم بیاید» فرزند
آیت اهلل می گوید آن زمان در سینماها قبل از پخش فیلم اخبار می گذاشتند
که شاه کجا رفت و چه کار کرد من همانجا دیدم که سیدمحسن آمد دست
شاه را بوسید و یک قرآن به شاه داد ،من حاال مانده بودم چطور این مسئله را
به آقا بگویم رفتم گفتم «آقا سید محسن را خوب میشناسی؟»گفت بله « آدم
بدی نیست » دوباره گفتم « آقا سیدمحسن را خیلی خوب میشناسی؟ » گفت
چی میخواهی بگویی؟ گفتم دست شاه را بوسید و قرآن به شاه داد گفت تو
کجا دیدی گفتم یک جایی دیدم گفت :کجا دیدی؟ گفتم رفتم سینما قبل از
پخش فیلم جزء خبرها بود گفت « همینجوری می روی سینما؟ گفتم بله رفتم
سینما » آقا خیلی ناراحت شد به هر حال ارتباطش با سیدمحسن قطع شد اما
به سینما رفتن من زیاد گیر نمی داد یعنی خیلی در فشار نبودیم.
فرزند ارشد دختر آیت اهلل می گوید :ما دختران هم درفشار نبودیم یک بار به
ما نمی گفت حجابتان چرا این طور است؟ چرا حجاب ندارید؟ چرا حجاب تان

محکم نیست؟ ما سئواالت زیادی از
آقا می پرسیدیم که خیلی با حوصله
جواب می داد .مریم ما روسری سر
میکرد بیرون می رفت یک
بار به مناسبتی چادر
سرش کرد آقا به او
گفت « چرا دکورتو
عوض کردی؟ همان
طوری که بودی بیا »
آقا می گفتند که خود جوانها
باید به مسائل دینی شان برسند و رعایت کنند امری و دستوری جواب
نمیدهد ،تا زمانی که آیت اهلل طالقانی زنده بودند کسی جرات نمی کرد به
او هجمه کند ،یک بحثی راجع به حجاب کرد ،فردای آن صحبت امام(ره)
فرمود « نظر من همان است که آقای طالقانی گفت» فقط امام(ره) می
توانست این کار را انجام دهد که امام(ره) هم معموال حرف های آیت اهلل را
تایید می کرد بعد از فوت آیت اهلل طالقانی یک عده واقعا هم حسادت و هم
کینه نسبت به طالقانی داشتند.
شبهه حمایت از مجاهدین
شبه طرفداری از مجاهدین خلق به این شکل بر طرف می شود که ،آقای
طالقانی تنها نبود بلکه مجاهدین خلق خیلی با مسئولین زمان خود رفیق بودند
اص ٌ
ال تا آن زمان که مرحوم طالقانی زنده بود این گروه به خیابان میآمدند و
در جاهایی میتینگ داشتند ،تا زمانی که آیت اهلل زنده بود مجاهدین خلق
مشکلی نداشتند دیگران هم از آنها حمایت می کردند .فقط برای اینکه طالقانی
را بکوبند می گویند « طالقانی از مجاهدین خلق حمایت می کرد» سوال این
است که « چه کسی آن زمان از مجاهدین حمایت نمی کرد؟!»
محمد منتظری ،مرحوم اشراقی و دیگران از رفقای مجاهدین بودند و مشکلی هم
نبود چون هنوز مجاهدین خباثت درون شان را نشان نداده بودند ،می گفتند «ما
با انقالبیم مسلمانیم» هنوز دست به اسلحه نشده و ترورهای شان را شروع نکرده
بودند کسی روی آنها شناخت نداشت .فکر هم این بود این جوان هایی که جذب
مجاهدین می شوند را نگذاریم خیلی در مجاهدین غرق شوند بلکه جذب شان
کنیم احساس می شد که ممکن است بعدها مجاهدین خلق مشکلدار شوند ولی
آن زمان هنوز نشده بودند ،بنابراین اگر هم رفاقتی بود با هدف جذب جوانان و
جلوگیری از غرق شدن آنها در بدنه مجاهدین خلق انجام می شد.
مرحوم طالقانی تنها کسی بود که خیلی صریح و واضح حرفش را به امام(ره) می
زد و امام(ره) هم می پذیرفت .چندین مرتبه هیات دولت موقت خواستند استعفا
بدهند اما آقای طالقانی آنها را به قم برد و با امام صحبت کردند و مشکالت شان را
گفتند وقتی آیت اهلل طالقانی فوت کرد دولت موقت استعفا داد و امام هم پذیرفت.
آیت اهلل طالفانی جایگاه قائم مقامی را قبول نمی کرد همان طور که قبول نمی کرد
نامزد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شود اما بچه ها رفتند و ثبت نام کردند
و با دو میلیون رای منتخب نخست تهران شد حتی برای ریاست جمهوری هم
زمزمه کاندیداتوری آیت اهلل مطرح شد اما گفت « نه به هیچ وجه قبول نمیکنم»
آثار مرحوم آیت ال ّله طالقانی
.1ترجمه و توضیح بخشی از نهج البالغه .2حاشیه بر تنبیه االمه و تنزیه المله .3به
سوی خدا می رویم .4اسالم و مالکیت .5پرتوی از قرآن

معرفی کتاب
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کتاب دهگفتار
سید فتّاح هامشی تربیزی
از آیت اهلل ّ

در مقدمــه ایــن کتــاب کــه از زبــان حجةاالسالموالمســلمین پیکــری
مدیریــت محتــرم حــوزه علمیــه االمامعلیبنابیطالــب علیــه الســام
میباشــند ،چنیــن بیــان شــده اســت:
َ
َ
ْ
ِ
ِي بْ َن
الس َل ِم بْ ِن َصالِح الْ َه َر ِو ِّي َقالَ :سم ْع ُ
َع ْن َع ْب ِد َّ
ت أبَا ال َح َس ِن َعل َّ
َ
َ
َُّ
السالم ،يَ ُق ُ
ت لَ ُه َو
ولَ :ر ِح َم الل َع ْبدًا أ ْح َيا أ ْم َرنَا َف ُق ْل ُ
ُم َ
الر َضا علیه ّ
وسی ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ُ
َ
َّ
َّاس ل ْو
َّاس ،ف ِإ َّن الن َ
َك ْيف يُ ْحيِي أ ْم َرك ْم قال :يَ َت َعل ُم ُعلو َمنَا َو يُ َعل ُم َها الن َ
َع ِل ُموا َم َح ِ
ن َك َل ِمنَا َل َّت َب ُعونَا( .عيون أخبار الرضا عليه السالم ج 1ص)307
اس َ
عبدالسالم بن صالح هروی از امام رضا(ع) نقل می کند ،که امام رضا aفرمودند:
رحمت خداوند بر کسی که امر ما را زنده کند .راوی حدیث می گوید به حضرت
گفتم :چگونه امر شما احیا می شود؟ حضرت فرمودند :کسی که علوم ما را یاد
می گیرد و به مردم می آموزد؛ (امر ما را زنده می کند) ،پس بدرستی که اگر
مردم محاسن کالم ما را بدانند ،البته (به طور حتم) از ما تبعیت می کنند.
همـت عالی خود
یکـی از علمـاء و فقهـای خـوش توفیقی که عمـر ذی قیمت و ّ
اهـل ِ
بیت عصمت وطهارت سلام اهلل علیهـم اجمعین ،معطوف
را بـه احیـاء امـ ِر ِ
سـاخته و شـبانه روز خـود را ِ
وقف این مهـم کرده اسـت؛ امام محترم جماعت
مسـجد جامع شـهرک غرب و موسـس عالی مقام حوزه علمیه االمام
علی بن ابیطالب علیهالسلام سـیدنا االسـتاذ حضرت آیت اهلل سـید
فت ّاح هاشـمی تبریـزی ادام اهلل ظله العالی ،می باشـد.
کتاب ده گفتار ،مشتمل بر ده سخنرانی ّ
معظم له در ده موضوع مخ ّتص به دین
تشیع است ،که در جمع نمازگزاران مسجد جامع و
مبین اسالم و مکتب پویای ّ
طالب علوم دینی ،طی زمانهای مختلف بیان شده و اکنون به صورت نوشتار ،به
یادگار ماندگاری ،تبدیل شده است.
امیدوارم خدای م ّنان به لطف بی کران و فضل بی منتهای خویش این اثر پُر محتوا
ِ
صالحات مقبوله،
را که انعکاس معارف آل اهلل علیهم صلوات اهلل است ،از باقیات و

موجب ارتقاء
قرار دهد و همچنین فرازهای ارزشمند آن ،منشاء هدایتی واالتر و
ِ
دینی خوانندگان عزیز ،باشد .إِن شاء اهلل.
سطح معلومات ِ
موضوعات مطرح شده در کتاب عبارت اند از:
.1قرآن و سیره پیامبر (صلی ّ
الل علیه وآله) (تاثیرات اسالم در اروپا ،خیانت وهابی
محمدی) .2امام شناسی (ضرورت شناخت امام ،نظر اهل س ّنت در
ها و اسالم ّ
خصوص امامت ،قیاس ،استحسان ،مقام عصمت نزد اهل س ّنت ،عصمت ابوبکر
و عمر ،رابطه غدیر و عاشورا) .3عید غدیر (کاملترین اجماع ،تعداد شرکت
کنندگان در غدیرخم ،رسالت و نبوت ناقص ،بهانههای عدم پذیرش والیت علی
علیه السالم ،گرمای غدیر ،اقرار و اعتراف مردم .4ماه مبارک رمضان (خشک
مقدسان بی مغز ،جای دست خدا و پای علی علیهالسالم ،امام شافعی و تردید
در شناخت خدا ،شب قدر ،زمان دعا ،قرب و رحمت الهی ،جواز ورود به بهشت،
مدح امیرالمومنین(ع) در شعر فردوسی ،مؤمن سیزده سالهَ ،ق َسم کیست؟)
.5شب قدر (مأیوس شدن شیطان ،غفلت از مرگ و یاد آن ،لذت نماز شب،
تح ّول انسان ها ،عارفان دروغین ،مراحل رشد و کمالّ ،
لذت نماز) .6عید فطر
(آثار تقوای الهی،گستره وسیع عبادت ،ارزش برادری ،رایحه بد اختالف) .7خلیل
الرحمن(ع) (نعمت نماز جمعه ،سربلند از امتحانات الهی ،والیت تکوینی الهی،
دین منطقی و استداللی ،فلسفه ذبح حیوانات ،امتحان ذبح فرزند ،نتیجه صبر
و بردباری) .8امام علی بن موسی الرضا(ع) (لقب رضا ،جاللت شأن امام رضا
السالم ،بدتر از
السالم ،نظر شیخ صدوق(ره) در شهادت امام رضا علیه ّ
علیه ّ
السالم ،مراسم تعیین ولیعهد ،توطئه علیه امام رضا
ُع َمر و بهتر از علی علیه ّ
السالم ،پناهگاه
علیه
رضا
امام
ت
(محبوبی
محمد(ع)
السالم) .9عالم آل
ّ
ّ
علیه ّ
حق زیارت) .10امام زمان(عج) (معنای
همه موجودات ،مهربانتر از پدر و مادرّ ،
السالم ،جایگاه امام
علیه
موسی
حضرت
عسکری ،هیبت عسکری ،کودکی شبیه
ّ
زمان در ادیان و مذاهب ،نابودی یهودیت عالمت ظهور ،انتظار منفعالنه)
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کتاب حکمت عبادات
مولف آیت اهلل جوادی آملی
حتریریه نشریه

این کتاب شامل  10بخش است که هریک از بخشها به نوع خاصی از
عبادت پرداخته و اسرار و حکم آن را بیان میکند .مولف در بخش اول از
عبادات و حکمت آن سخن میگوید و در بخش دوم به نیت و راز و رمز آن
میپردازد .در بخش سوم از حکمت طهارت چون وضو و تیمم سخن میگوید
و بخش چهارم را به بحث درباره باطن نماز و اسرار و حکمتهای نهفته در
آن اختصاص میدهد .آیتاهلل جوادی آملی در بخش پنجم ،پرده از برخی
اسرار روزه برمیگیرد و در بخش ششم از عبادت اعتکاف رازگشایی میکند.
«حکمت تالوت و رمز قرائت در کنار حکمت دعا و همچنین تولی و تبری
همراه با ذکر» عناوین باقی فصلهای این کتاب ارزشمند و مفید است.
ساختار بندی کتاب
این کتاب شامل یک مقدمه با عنوان حکمت عبادت و ثمره آن است و شامل
 10بخش به شرح زیر:
1.1بخش اول :عبادات و حکمت آن
2.2بخش دوم :نیت و حکمت آن
3.3بخش سوم :طهارت و حکمت آن
4.4بخش چهارم :نماز و حکمت آن
5.5بخش پنجم :روزه و حکمت آن
6.6بخش ششم :اعتکاف و حکمت آن
7.7بخش هفتم :تالوت قرآن و حکمت آن
8.8بخش هشتم :دعا و حکمت آن
9.9بخش نهم :تولی و تبری و حکمت آن
1010بخش دهم :ذکر و حکمت آن؛ که این بخش شامل  10فصل است:
 .1ذکر و عقل نظری و عملی  .2حیات بخشی ذکر  .3مراتب ذکر
و درجات ذاکر  .4مراتب یاد خدا  .5آثار ذکر خدا  .6بهترین ذاکر و
مذکور  .7مصادیق ذکر  .8راه صاحب نام شدن  .9شفا بودن ذکر خدا
 .10عمومیت ذکر.
در انتهای کتاب فهرست آیات و روایات ،اشعار ،منابع و فهرست تفضیلی آورده
شده است و این کتاب در سال  1367به چاپ رسیده و توسط حجة االسالم

حسین شفیعی تنظیم و ویرایش گردیده و در سال  1383توسط مرکز نشر
اسراء در قم منتشر شده است.
در فصل «روزه و حکمت آن» میخوانیم:
ماه رمضان ماه آزاد شدن است هر روز که میگذرد یک بند از بندهایی که
با دست خود تنیدهایم ،باید بگسلد تا آزاد شویم .بهترین راه برای ازاد شدن
پی بردن به حکمت های عبادات است ...در بعضی از روایات آمده است که
روزه بگیرید برای آنکه طراوت و خرمی و شادابی غیر ماه مبارک را از دست
بدهید؛ زیرا آنها نشاط کاذب و زودگذر است .وقتی انسان روزه گرفت و به آن
دل بست کم کم به باطن روزه پی میبرد .باطن روزه انسان را به لقای حق
میکشاند که خدای سبحان فرمود :روزه مال من است و من شخصا به آن جزا
میدهم .این تعبیر فقط درباره روزه وارد شده است ...ارحام را مورد صله و دیدن
قرار داده و زبانتان را حفظ کنید ،نه تنها هنگام روزه که روزه هستید ،بلکه در
طول ماه ،این امور را رعایت کنید .چون اینها آداب روزه نیست ،آداب ماه روزه
است ...امام صادق(ع) از اجداد گراميشان از رسولاهلل(ص) نقل فرمودهاند که:
برای این که انسان مواظب دهان باشد و هر حرفی نزند ،معرفت خدا الزم است.
کسی که خدا را بشناسد و او را بزرگ بشمارد ،در پیشگاه خدای عظیم ،هر
حرفی نمیزند و شکم را هم با هر غذا ،آلوده نمیکند .کسی که خدا را شناخت
کنار هر سفرهای نمینشیند ...یکی از نصیحتطلبان به اباذر نوشت که مرا
نصیحت کن .اباذر هم در جواب مرقوم فرمود :به عزیزترین دوستانت ستم نکن.
دوباره آن شخص نوشت که این مطلب روشنی بود .انسان که به دوست
عزیزش جفا نمی کند .اباذر در جواب نوشت :عزیزترین افراد نسبت به آدم
خود «او» است .فرمود :جان خود را نیازار ،چون هر گناهی که انسان مرتکب
میشود ،فشاری است که بر جان خود وارد می کند.
کسی که تنها مواظب باشد هر حرفی نزند ،پرخوری نداشته باشد یا هر غذایی
نخورد ،روزهاش را بگیرد ،نمازش را بخواند ،چنین کسی از مومنان معمولی است
نه اولیای خدا .اولیای الهی اهل تامل و تفکر و تعمق هستند .حرف میزنند ولی
حرف آنان یاد حق است .به مومن معمولی میگویند :حرف نزن ،به مومن عارف
میگویند :مرتب سخن بگو ،مردم را هدایت و به یاد حق متذکر کن...

باشهیدان
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شهیدمحمودخضرائی

شهید سید حسین حسینی شهید عبدالباقی درویش

شهید عالءالدین فراز

شهید آیت اهلل محالتی

شهیدی با فرق شکافته
معلم خلبان کاپیتان حممد داود اردانی

شهید خلبان حاج محمود خضرائي در  15خرداد  1326در تهران و در
خانوادهاي مذهبي و معتقد به اصول و احكام اسالم ديده به جهان گشود.
وي در تمام دوران تحصيل از شاگردان ممتاز و نمونه بود و به كسب دانش
عالقه فراوان داشت .پس از اخذ ديپلم و شركت در كنكور سراسري در رشته
مهندسي قبول شد .اما به علت تنگناهاي مالي موفق به ادامه تحصيل در
دانشگاه نشد .و در هشتم مردادماه سال  1345به دانشكده افسري پيوست و
در مهر ماه سال  1348با درجه ستواندومي فارغ التحصيل شد.
این شهید بزرگوار درطول دوره دانشکده در یک مرحله قهرمان دو میدانی
ارتش شد و به عنوان کاپیتان و مسئول دو میدانی دانشکده افسری انتخاب شد.
شهيد به علت عالقهاي كه به پرواز داشت پس از طي آزمايشات و معاينات
و مراحل مقدماتي به فراگيري فن پرواز پرداخت .پس از اخذ مدرك خلباني
به پايگاههاي مختلف نيروي هوائي اعزام گرديد .در شروع انقالب اسالمي به
صفوف ملت پيوست و عليه نظام فاسد پهلوي فعاليتش را شروع كرد و پس از
پيروزي انقالب اسالمي در مسئولیتهاي مختلف به خدمت اسالم و انقالب
همت گماشت .شهيد خضرائي يكي از ياران صديق دكتر چمران وزير دفاع
وقت دولت جمهوري اسالمي ايران بود كه در سرنگونی غائله گروهكها به
غرب كشور اعزام و خدمات شاياني انجام داد.
با شروع جنگ تحميلي تمام اوقات خود را در پايگاههاي شكاري گذراند و در
مأموريتهاي برون مرزي شركت فعال و مستمر داشت .بارها در مأموريتها
هواپيمايش دچار سانحه گرديد مجروح و مسدوم شد اما هرگز از نبرد با
دشمن متجاوز بعثی غافل نشد .وی در طول خدمتش مشاغل مهم مختلفی
نظیر فرماندهی پایگاه سوم شکاری ،فرماندهی پدافندهوایی و فرماندهی مرکز

آموزشهای هوایی را عهده دار بود وی علیرغم داشتن بیش از  1800سورتی پرواز
و انجام ده ها مأموریت شناسایی و برون مرزی همواره میگفت اگر فرماندهی
بر من تکلیف نبود مایل بودم حضور مستقیم و بیشتر در جبهه ها داشته باشم.
شهید خضرایی در دومین پرواز ارتفاع باال خود به همراه همرزم خلبانش
سرهنگ نیکوکار مورد اصابت موشک سام  2قرار گرفت و به طور معجزه
آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.
در عملیات بی نظیر الولید نیز به عنوان شماره  4دسته پروازی مورد اصابت موشک
قرار گرفت و به طور اضطراری در یکی از پایگاههای هوایی کشور سوریه فرود آمد
به طوریکه به هنگام فرود از باند پروازی خارج شد و هواپیما صدمه کلی دید ولی
خلبانان هواپیما باقری و خضرایی بار دیگر به طور معجزه آسایی سالم ماندند.
این عزیزان بارها تامرز شهادت به پیش رفته بودند.شهید محمود خضرائی
یکی از خلبانان قهرمان حمله هوائی به الولید و انهدام انواع هواپیما و تجهیزات
موجود در مجموعه پایگاه های سه گانه الولید ،معروف به اچ  3-بود.
او از اغاز عملیات والفجر  8برای لحظه ای آرام و قرار نداشت تا سرانجام
در روز یکم اسفند  1364در ساعت  12:45هواپیمای فوکر  27به خلبانی
سرهنگ عبدالباقی درویش و سروان حسینی به اتفاق آیت اهلل محالتی اولین
نماینده حضرت امام(ره) در سپاه پاسداران ،سرهنگ خلبان محمود خضرایی،
سرهنگ فنی محمدرضا کشواد مدیر ماتریل معاونت لجستیکی نیروی هوایی
و تعدادی از نماینگان مجلس شورای اسالمی و قضات دیوان عالی کشور
جهت بازدید از جبهههای جنگ عازم اهواز شده بودند که در فاصله  30مایلی
و رادیال  70درجه در نزدیکی اهواز و در منطقه ای به نام ویس توسط دو
فروند جنگنده از نوع میگ  29عراق ناجوانمردانه مورد هدف قرار می گیرند
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و هواپیمای ایشان سقوط نموده و درجه رفیع شهادت نائل می گردند.
در ادامه به بیان نحوه سقوط هواپیمای شهید خضرایی و همراهانش
از زبان اینجانب نگارنده که آن زمان خلبان بالگرد شنوک بود و در
پایگاه امیدیه انجام وظیفه می نمود و جز اولین کسانی بود که جهت
امدادرسانی در محل حادثه حضور یافته بود میپردازیم.
آن زمان من در پایگاه امیدیه انجام وظیفه می نمودم بالفاصله پس از به صدا در
آمدن زنگ اضطراری در ساعت  13:50با یک فروند هلیکوپتر شنوک به اتفاق
سرهنگ خسرو اشرافیان جهت تجسس و نجات به پرواز درآمدیم وبا حداکثر
سرعت به طرف مختصات اعالم شده پرواز کردیم و به محل سانحه رسیدیم،
در هنگام فرود هلیکوپتر ما دچار وضعیت اضطراری شد و موتور شماره دو از
کار افتاد بنابراین با یک موتور به کار ادامه دادیم و در محل سانحه فرود آمدیم.
هواپیمای فوکر 27پس از هدف قرارگرفتن توسط هواپیمای شکاری عراق بال
سمت راستش کنده شده بود و در فاصله تقریبا پانصد متری از بدنه در کنار
لولههای انتقال نفت افتاده بود .بدنه هواپیما بهدلیل جداشدن یک بال از بدنه
بدون سریدن در هوا مستقیم با سرعت به زمین برخورد کرده و مچاله شده
بود .اوراق نو قرآن و نهج البالغه ،مقداری اسکناس نو و تعدادی عمامهی مشکی
و نعلین در اطراف هواپیما پراکنده شده بود .بر اثر شدت برخورد هواپیما با
زمین ،شهید درویش و شهید کشواد از جلو هواپیما به بیرون پرتاب شده بودند.
تعدادی از افراد بومی آنجا جمع شده بودند و هر لحظه به تعدادشان افزوده
میشد .هوا نسبتا گرم بود و ما هیچ وسیله ارتباطی جهت کسب تکلیف با

مقامات مسئول نداشتیم ،بنابراین بنده مسئولیت شکافتن بدنه هواپیما را به
گردن گرفتم و به همراه سروان لواسانی وارد عمل شدیم و از دو دستگاه تراکتور
که متعلق به مردم بومی آنجا بود کمک گرفتیم و با کابل از دو طرف کشیدیم
و قسمتی از بدنه هواپیما را شکافتیم و روزنهای برای ورود به آن باز کردیم.
من وارد هواپیما شدم ،اولین شهیدی که با فرق شکافته دیدم شهید محمود
خضرایی بود .به کمک بومیان آنجا پیکر مطهر  42دو تن از شهیدان را که قلب
بعضی هنوز میتپید از البهالی آهن پارهها خارج کردیم .خدمه پرواز به دلیل
پوشیدن لباس پرواز ،بدن آنها در داخل لباس فرو رفته بود و بقیه بدنها بهجز
پیکر شهید محالتی متالشی شده بودند .من به محض رویت شهید محالتی،
جیبهای او را گشتم و یک قبضه سالح کمری از نوع کالیبر  45و تعدادی
فشنگ و سایر مدارکی که همراه داشت ،برداشتم تا بهدست ستون پنجم و
منافقینی که احتماال در میان مردم پنهانند ،نیافتد.
پس از خارج کردن پیکر شهدا از البهالی آهن پارهها ،یک فروند هلیکوپتر 214
حامل فرمانده نیروی هوایی سرهنگ خلبان هوشنگ صدیق و رئیس عقیدتی
سیاسی حجت االسالم قروی در محل فرود آمدند .حجت االسالم قروی در
حالیکه گریه می کرد من را در آغوش گرفت و من هم به ایشان تسلیت گفتم.
سپس پیکر مطهر شهدا به اهواز انتقال یافت و ما با کسب مجوز شفاهی برای
پرواز با یک موتور از فرمانده نیروی هوایی ،با دلهره به پرواز درآمدیم و به پایگاه
شکاری امیدیه بازگشتیم  .در روز دوم اسفند پیکر مطهر شهدا از اهواز به امیدیه
و از آنجا توسط هواپیمای سی 130به تهران انتقال داده شد.
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شهید حاج سید مرتضی میری
به قلم فرزند شهید

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار
عاشقان و دلسوختگان و دارالشفاء آزادگان خواهد بود.
امام خمینی (ره)
این زندگی قشنگ من مال شما
دنیای سفید رنگ من مال شما
بابای همیشه خوب من را بدهید
این سهمیه های جنگ من مال شما
زیباتریـــن لحظـــات عمرمـــان وقتـــی بـــود کـــه در کنـــارش
زیســـتیم و آموختیـــم
پدرم از همان دوران جوانی عالقه شدیدی به زیارت خانه خدا و اهلبیت
عصمت و طهارت داشت .از همان سال های ابتدایی زندگی مشترک که مشغول
بکار شده بود (سال ،)1360هر ساله مبلغی را در طول سال پس انداز می کرد
تا به همراه همسر و فرزندانش حداقل سالی یکبار به پابوس ولی نعمتمان ،امام
رضا(ع) برود .ایشان همیشه زیارت خانه خدا و عتبات عالیات را از محضر امام
هشتم طلب می کردند و اعتقادشان بر این بود که راه مکه و کربال از حرم امام
رضا(ع) میگذرد ولی شرایط مالی ابتدای زندگی ،تا به آن زمان این امکان
را برایش میسر نکرده بود .اما عالقه ایشان بر این بود که با توجه به شرایط
جسمانی و استفاده از عصا ،در جوانی به مقصود خود برسد و معتقد بود که اگر
خدا بخواهد هیچ چیز غیر ممکن نیست که البته همینطور هم شد.
موضوع از این قرار بود که پدرم در سال  1376و در 36سالگی جزو  5نفر
کارمند نمونه محل کار خود قرار گرفته بود ولی از هدیه آن خبری نداشت.

چند روز بعد که ایشان از محل کار به خانه آمده بود و در حال استراحت بود
تلفن منزل ما به صدا در آمد و به ایشان اطالع دادند که هدیه مربوطه «کمک
هزینه سفر به عمره مفرده» بوده و در صورت آمادگی جهت عزیمت ،تا آخر
وقت اداری فردا مهلت دارد تا آمادگی خود را اطال ع دهد.
پدرم که از این خبر شوکه شده بود موضوع را با مادرم در میان گذشت و
با توجه به وضعیت جسمانی خودش و تنهایی همسر و  3فرزندش در این
مدت مردد بود که چه جوابی بدهد .با دلگرمی های مادر و البته مشورت با
پدر مرحومش که در این مدت هوادار خانوادهاش باشند خیالش از این بابت
راحت شد .با این پیش زمینه ها و از آنجاییکه ایشان از همان ابتدا تا آخرین
لحظات عمرشان اعتقاد قلبی به مشورت با خدا در کارهای خویش داشت
تصمیم بر آن گرفت که تیر آخر را بزند و استخاره کند و بعد جواب را بدهد.
از قضا استخاره خوب آمد و ایشان در کمال ناباوری در سال  1376به اولین سفر
عمره مفرده مشرف گردید تا پس از آن همه سفرهای درمانی و معالجات و بستری
های متمادی در مراکز درمانی ،اولین سفر زیارتی خود را به خانه خدا به خاطر
بسپارد .البته ایشان در سال های بعد هم به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات
مشرف گردید ولی همیشه از سفر اول خود به نیکی یاد میکرد و می گفت اگر
خدا بخواهد در هر شرایطی می شود و اگر خدا نخواهد برگ از درخت نمی افتد.
پدر عزیزمان در اسفند ماه  1394به خواست الهی به جوار ملکوتی ارباب بیکفنش
حضرت حسین بن علی(ع) پر کشید و به دوستان شهیدش پیوست و ما نیز همانند
خودش ،راضی به رضای حضرت حق بوده و هستیم .خداوند بر درجات عالی ایشان
بیافزاید و ما را همچون قبل مشمول دعاهای بی دریغ پدرانه اش بگرداند.
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متام سال های بدون پدر

شهید محمد صالحی

اگـر بند بند اسـتخوان هایمان را جدا سـازند ،اگر سـرمان را بـاالی دار برند ،اگر
زنـده زنـده در شـعله های آتـش مان بسـوزانند ،اگر زن و فرزندان و هسـتیمان
را در جلـوی دیـدگان مـان بـه اسـارت و غـارت برند ،هرگـز امان نامـهی کفر و
شـرک را امضا نمـی کنیم .امـام خمینی(ره)
هتیه و تنظیم | معلم خلبان کاپیتان حممد داود اردانی

سـروان خلبـان محمد صالحـی کابین جلـو به همراه سـتوان یکم
خالـد حیدری کابیـن عقب هواپیمـای اف 4اولین شـهدای خلبان
در آغازیـن روز جنگ در مورخۀ  1359/6/31هسـتند.
از زبان همسر شهید صالحی
« ناهيد حسن علي» همسر سرگرد خلبان شهيد محمدصالحي در مراسم استقبال از
پیکر مطهر 7خلبان شهيد كه در سال  1391به ميهن اسالمي باز گشته بود؛ گفت:
بعد از  32سال دوري همسرم از وطن ،امام رضا(ع) طلبيد و به همراه فرزندم
و پیکر شهيد بزرگوار به پابوسي آقا امام رضا(ع) امام هشتم آمدهايم.
 32سال کم نیست برای انتظار؛ انتظاری که حتی با شنیدن صدای پرنده
آهنین در آسمان ،بیشتر تکرار میشود .انتظاری که گاهی در قطعه  50گلزار
شهدای بهشت زهرا(س) به پایان میرسد و گاهی دوباره آغاز میشود.
«ناهید» نمیخواهد از لحظهها بگوید؛ لحظههای انتظار آمدن همسرش ،هر
جا که میرفت ،برای «محمد» سوغاتی میگرفت تا وقتی همسرش از سفر
برمیگردد ،به او بگوید که در همه حال به یادش بوده؛ حتی جوراب نو برای
او خریده؛ چمدان پر است از لباسهای بافتنی رنگارنگ .ناهید خودش این
لباسها را برای همسرش بافته؛ شال گردن ،جلیقه و ...آن لحظات برایش
تنگ است و دلتنگیهایش را با قطرههای اشکی که روی گونههایش جاری

شهید خالد حیدری

ِل تنگ «ناهید» میشویم؛ میگوید تا
میشود ،تقسیم میکند .مهمان د ِ
بنویسیم و در تاریخ بماند این همه انتظار ،انتظاری که پایانی ندارد.
بزرگترین آرزوی دختر شهید صالحی
بــه یــاد نــدارد در هنــگام رفتــن بابــا ،چگونــه مثــل مــادرش بــه پــای او
افتــاده بــود کــه نــرود؛ او هــم گریــه میکــرد بــا ســن دو ســال و چنــد
ماهگ ـیاش؛ بابــا رفــت و او مانــد و مــادر و یــک عالمــه تنهایــی.
تازه یاد گرفته بود که «بابا» بگوید و بابا هم او را روی دو دست میگرفت
و میگفت« :مقام این دختر آن قدر باالست که نمیخواهم روی زمین با او
بازی کنم» .همین دختری که همیشه روی دستهای بابا جا داشت ،از همان
روز  31شهریور  59وقتی که هواپیماهای بعثی آمدند و بمب باران کردند،
سرش را به آسمان دوخت و به انتظار دستهای پدر نشست و امروز این
انتظار به  32سال انجامیده است.
«پانتهآ صالحی» تنها دختر شهید سرلشکر خلبان «محمد صالحی» است .او
میگوید« :وقتی که من خیلی کوچک بودم ،از دیدن پدر محروم شدم؛ مادرم
همیشه به من میگفت که پدر به سفر رفته است؛ سفری که برمیگردد.
وقتی که به مدرسه رفتم ،به بچههایی نگاه میکردم که پدرشان جلوی در
مدرسه میآمدند تا آنها را به خانه ببرند؛ آرزوی من هم این بود که یک روز

پدرم بیاید و مرا از مدرسه به خانه ببرد».
مادر پانتهآ همیشه در مناسبتهای مختلف مثل عید نوروز و موفقیتهای
دخترش از فروشگاه هدایایی میگرفت و از آنجا به جلوی در خانه پست
میکرد و به پانتهآ میگفت« :این هدیه از طرف پدرت برای تو آمده است».
پانتهآ تا هشت سالگی با این ذوق و شوق که بابا به یادش هست و برایش هدیه میخرد،
پشت سر گذاشت اما همیشه این سؤال برایش مطرح بود که پس باباجون کی میآید؟
این دختر شیرین زبان که تازه یاد گرفته بود حروف را در کنار هم بچیند،
حروف بشوند کلمه ،کلمهها را در کنار هم بچیند و کلمهها بشوند جمله،
به در و دیوار و کمد اسباببازی اتاقش نگاه میکند؛ اتاقی پر از عروسک و
کادوهایی که به اسم بابا بود .همان جا نامهای برای پدرش مینویسد« :بابا
جون! تمام این هدیهها خوبه اما خودت بیا» و این بود بزرگترین آرزوی
«پانی بابا» .آخه بابایش همیشه او را «پانی» صدا میزد.
از زبان دختر شهید صالحی
دختر شهید صالحی از روزی برایمان میگوید که فهمید این هدیهها از طرف پدر
نبوده است« :دوم دبستان بودم؛ طبق معمول کلی هدیه از طرف پدرم برای عید
نوروز به دستم رسید؛ بعد از تعطیالت نوروز به مدرسه رفتم و برای دوستانم تعریف
کردم که بابام برای عید خیلی عیدی فرستاده است؛ یکی از همکالسیهایم به من
گفت :تو که این قدر میگویی بابام اینو خریده ،اص ً
ال بابا نداری! من از شنیدن این
حرف خیلی ناراحت شدم؛ شروع به بگو مگو با آن دختر کردم .این موضوع را با
معلم در میان گذاشتم .او که با مادرم رابطه مستقیمی داشت ،در جریان زندگی
ما بود؛ معلم مرا آرام کرد اما با گریه از مدرسه بیرون آمدم.
به خانه رسیدم و به مادر گفتم :بچهها به من میگویند ،تو بابا نداری! .مادر مرا آرام
کرد؛ او در ابتدا جنگ را برای من توضیح داد و گفت :یک زمانی ،یک دشمنی به
کشوری حمله میکند؛ شجاعترین و قویترین آدمها میروند تا نگذارند کسی به
خانههای مردم برود؛ بابای تو همین طور است؛ او رفت تا دشمن وارد خاک کشور
نشود و تو و امثال تو بتوانید به مدرسه بروید ،درس بخوانید و آرامش داشته باشید؛
وگرنه االن معلوم نبود بتوانیم در این آرامش زندگی کنیم؛ این آدمهای شجاع
کم نیستند و یکی از آنها بابای توست؛ بابا االن در دست دشمن اسیر شده است.
بعد از این ماجرا وقتی بچهها درباره پدرم میپرسیدند ،به افتخار به آنها
میگفتم :بابای من رفته تا شماها بتوانید درس بخوانید و زندگیهای خیلی
خوبی داشته باشید .بعد هم از معلممان خواستم به همه بچهها بگوید که من
بابا دارم و بابای من ،شجاعترین بابای دنیاست .سر صف هم مراسمی اجرا شد؛
تمام بچهها با فهمیدن موضوع گریه کردند؛ همان دختری که مرا ناراحت کرده
بود ،پیش من آمد و خیلی گریه کرد؛ تا امروز دوستی من و او ادامه داشته است.
پانتهآ این بار منتظر است که بابا از اسارت برگردد؛ وقتی که مادرش برای
دوستان پدر در اسارت نامه مینوشت؛ گاهی  7ـ  8ماه طول میکشید
تا جواب نامه بیاید؛ وقتی جواب نامه میآمد ،این دختر کوچولو هم روی
ورقهای کاغذ که خبری از پدر نبود ،سرک میکشید؛ اما وقتی میدید که
خبری نیست دوباره به فکر میرفت؛ مادر دوباره به «پانیاش» امید میداد و
دختر کوچولو دوباره بازیگوشیهایش را از سر میگرفت.
تمام سال های بدون پدر
دختر شهید صالحی ،کودکی خود را با هزار امید و آرزو پشت سر گذاشت؛ در
دوران نوجوانی بود که خبر آمدن اسرا به کشور پیچید؛ او هم منتظر بود تا بابا
را ببیند و این دفعه به جای نگاه کردن و درد دل گفتن به قابهای عکس بابا،
روی پاهایش بنشیند و بگوید آنچه را که در این سالها بدون او گذشته است!
وقتــی کــه دوســتان پــدر «پانتـهآ» بــه شهرهایشــان آمدنــد ،ایــن دختــر کــه
خانمــی شــده بــود بــه همــراه مــادرش بــه منــزل آنهــا میرفــت تــا بلکــه
خبــری را از اوضــاع و احــوال پــدر بگیــرد امــا...
تمـام آزادههـا برگشـتند و پانتـهآ از  14سـالگیاش که خبر شـهادت پدرش
را دادنـد ،میگویـد« :سـال  1370فرماندهـان نیـروی هوایـی بـه منـزل مـا
آمدنـد و شـهادت بابـا را اعلام کردنـد؛ پذیرفتـن خبر شـهادت پـدرم برای
مـن خیلی سـخت بـود چون تمـام آرزوهـا و برنامههایـی که برای بازگشـت

پـدر در ذهنـم داشـتم ،همه برای مـن نقش بر آب شـده بود.
در آن روز فرماندهان لوح شهادت را به منزل آوردند؛ من به فرمانده
نیروی هوایی گفتم :آرزوی من این بود که باهم برویم به استقبال
بابا و این حلقه گل را دور گردن بابا بگذارم؛ اما االن این حلقه گل
را روی لوح شهادت پدرم باید بگذارم .همان موقع هم فرماندهان
خیلی منقلب شدند؛ مرا عمو جان خطاب کردند و گفتند :همه ما
هستیم و خودمان را مدیون شهید صالحی میدانیم.
هر کدام از آنها خاطرات و حرفهای بابا را برای من بازگو کردند؛
بابا به دوستانش هم گفته بود که نمیخواهم روی زمین بمیرم؛ جایگاه اصلی
انسان روی این زمین خاکی نیست؛ ما روی زمین آمدیم تا از این طریق به معبود
خودمان برسیم .شهادت راه میانبری است که ما را زودتر به این مرحله میرساند.
پانتهآ دوباره از آرزوهای دوران کودکیاش میگوید« :من با این آرزو بزرگ
شدم که مثل بقیه بچهها باشم .هر زمان به هر جایی که میرفتم و هر کسی
را که میدیدم پدرش او را بغل میکند ،بغضی گلویم را میگرفت اما مادر
این آرامش را به من میداد که پدر تو یک آدم شجاعی بوده که به خاطر یک
ملت و کشورش از همسر و فرزندش میگذرد و میرود».
او ادامه میدهد« :خیلی وقتها به مادر میگفتم :خیلیهای دیگر هم بودند؛
پس چرا بابا رفت؟ مادر میگفت :بابا به من گفت" در این جور مواقع وظیفه
است و االن خاک و کشور ما میطلبد که برویم».
دختر شهید «محمد صالحی» از کمک پدر در پیشامدها و مشکالت میگوید« :در
طول دورانی که من و مادر باهم زندگیکردیم ،با مشکالت متعددی روبروشدیم؛
شبها قبل از خواب مسائل را به بابا میگفتم؛ بابا هم به خوابم میآمد و راهکار را
نشان میداد .معموالً هفتهای یک بار به قطعه  50گلزار شهدای بهشت زهرا(س)
که یادبود  80شهید جاویداالثر نیروی هوایی است ،میرویم .یادبود بابا هم در
آنجاست؛ چند وقتی بود که در دلتنگیهایم به آنجا میرفتم و گریه میکردم؛ یک
شب بابا به خوابم آمد؛ مرا در آغوش گرفت و گفت :تو هر کاری بخواهی من برای
تو انجام میدهم؛ فقط تو گریه نکن؛ وقتی تو اشک میریزی ،بدن من میلرزد و
عرش خدا تکان میخورد .صبح که از خواب بیدار شدم؛ احساسم این بود که آن
دیدار رؤیایی حقیقی بود؛ چون هنوز بابا را احساس میکردم.
یک بار هم مادر به شدت دچار کمردرد شد؛ طوری که نمیتوانست راه برود
و او را با ویلچر جابه جا میکردیم؛ پدرم به خوابم آمد و آدرس یک پزشک را
داد؛ مشکل مامان با استفاده نسخه دارویی آن پزشک ،برطرف شد».
این دختر شهید میگوید« :وقتی که از جامعه و مردم دلم میشکست ،مادرم به
من میگفت :بدان که دختر چه کسی هستی؟ نباید که طوفانها تو را از پا در
بیاورد .باید شجاعت را از پدرش یاد بگیری! پدرت میگفت :زندگی در اوج درد
یعنی مبارزه؛ شادی در اوج غم یعنی توکل؛ شکرگزاری در اوج رنج یعنی ایمان؛
پس تو که دختر همان مرد شجاع هستی ،این جمالت را در زندگیات پیاده کن.
در مشکالت ،فکر کردن به پدرم ،باعث میشود که از جایم بلند شوم .گاهی
هم گله میکردم که چرا این اتفاق افتاد؛ اما با دیدن پیشرفتهای امروز
کشورم به پدرم افتخار میکنم که شجاع بود و بیتفاوت نگذشت؛ در حالی
که خیلیها امروز بیتفاوت میگذرند .پدرم با دیدن مشکلی که برای ملت
و کشورش اتفاق افتاده بود ،خیلی مردانه ایستاد و امروز مسئولیت من که
فرزندش هستم ،را سنگینتر میکند».
«پانتهآ صالحی» دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه در دانشگاه شهید بهشتی
است؛ عالوه بر این ،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را اخذ کرده است؛ وی
مدت کوتاهی هم برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت؛ اما به خاطر تنهایی
مادرش نتوانست تحمل کند لذا برای ادامه تحصیل به کشور بازگشت.
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عملیات هوایی  140فروندی

صدام بعد از عملیات کمان ( 99سایه الربز)
شصت درصد از توان هوایی خود را از دست داد.
سرهنگ معلم خلبان حسین شاهین نژاد | نایب رئیس کانون خلبانان ایران ()NGO

عملیات کمان  99یا سایه البرز اولین عملیات هوایی
گستردهای بود که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران پس از حمله عراق به ایران انجام گرفت .در
تاریخ  1مهر  140 1359فروند هواپیمای نیروی هوایی
از مرزهای مشترک دو کشور عبور کردند و اهداف نظامی
را در عمق خاک عراق از جمله :فرودگاهها ،آشیانههای
هواپیما ،مخازن سوخت ،پل های راهبردی  ،نیروگاه های برق و پاالیشگاه ها
در مناطق کرکوک ،موصل ،بغداد ،حبانیه ،ناصریه ،شعیبیه ،کوت و المثنی
را مورد هدف قرار دادند .کمان  ۹۹بزرگترین عملیات تاریخ نیروی هوایی
ایران و عملیاتی بسیار موفق بود و باعث برتری هوایی ارتش ایران در ماههای
آغازین جنگ شد .سرهنگ معلم خلبان حسین شاهین نژاد نایب رئیس
کانون خلبانان ایران ( )NGOدرباره این عملیات می گوید.
در خصوص عملیات  140فروند نیروی هوایی ارتش می خواهیم قدری
وارد جزئیات شویم و از کلیاتی که در رسانهها عنوان میشود عبور
کنیم .با این که اوایل انقالب بود و ارتش جمهوری اسالمی به لحاظ
ساختاری دستخوش تحوالت بسیاری خصوصآ در بعد مدیریتی شده
بود این میزان آمادگی از کجا نشات می گرفت؟
ابتدا الزم است قدری به عقب برگردم .باید عرض کنم که انقالب ما انقالبی
است که از محرم و عاشورا نشات گرفته است و امام خمینی(ره) هم مکرر به
این مسئله تاکید داشتند :که خون بر شمشیرییروز است ،میخواهم پیام عاشورا
را به این صورت از دید خود مطرح کنم ،همان صحبتی که در آخرین لحظات
سیدالشهدا(ع) داشتند .ایشان در لحظهای که در گودال قتلگاه بودند در مقابل
درخواستی که یزیدیان از ایشان کردند که تسلیم شوند و جان خود و خانواده خود
دين مح ّم ٍد لم يستقم ّإل بقتلي ،فيا
را نجات دهد ،ایشان فرمودند «:إن كان ُ
سيوف خذيني» و به تعبیر ما این شعر زیبا است که «بزرگ فلسفه مرگ شاه
دین این است /که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است»
ایشان در آن شرایط مرگ سرخ را انتخاب کردند و به راهی رفتند که امروز
بعد از  1400سال ما هم همان راه را ادامه میدهیم ،و مرگ سرخ و شهادت
را در برابر تسلیم به متجاوزان به تمامیت ارضی سرزمین مادریمان ایران را
و تعدی و تجاوز به مردم شریف و قدر شناسمان را ،انتخاب کرده ایم ،مسئله
دیگری که الزم است اشاره کنم این است که امام(ره) که در سال  42توسط

ساواک دستگیر شدند و آن زمان پاکروان رئیس ساواک بود وقتی ایشان را
به تهران آوردند پاکروان ضمن مالقات با آیت اهلل خمینی به ایشان گفت با
چه عده ُوعدهایی در مقابل اعالحضرت ایستادهاید و با شاه مخالفت میکنید؟
ایشان فرمودند «سربازان من در گهوارهها هستند» .این جملهای است که با سادگی
بیان کردند ولی بنده معتقدم تحلیلگران و پژوهشگران باید روی این کار کنند.
بعد از سال  42تا امروز شاهد هستیم فرزندان امام همه جا حضور دارند .در
جبهههای سوریه ،در عراق و در هر جایی که الزم باشد از این انقالب دفاع
میکنند ،این جوانها کسانی هستند که هرگز امام ره را ندیده اند ،کسانی
هستند که دوران سخت و تعین کننده انقالب مردم ایران را درک نکرده اند
و اکثرآ بعد از اتمام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس پا به جهان هستی گذاشته
اند  ،اما امروز با چنان جسارت و شهامتی جان در راه آرمانهای خمینی کبیر
میگذارند و آنگونه برای اقتدار و عظمت کشور عزیزشان تالش میکنند که
انگار امام زنده اند و آنها را راهبری میکنند ،آری بطن های مادران این سرزمین
و گهوارههای آنان همواره آبستن فرزندان روح اهلل هستند و این همان نکتهایی
است که جهان مادی امروز قادر به درک و فهم آن نیست و در واقع سالح
سری و راهبردی جمهوری اسالمی است .اگر چه ما در دوران انقالب اسالمی
خسارتهای زیادی در عرصههای مختلف دیدیم .دستهایی در کار بود اعم از
تودهایها،چریکهایی فدائی و کسانی که در ارتش نفوذ کرده بودند ،ارتش را
تضعیف کردند ،تجزیه کردند و باعث شدند توازن قوایی که بین ما و عراق برای
سالها وجود داشت و عراق به خود اجازه نمیداد و جرات نمیکرد که به ایران
نگاه چپ کند بهم خورد و در نهایت صدام به ما حمله کرد.
البته اطالعاتی که داشتند بخشی درست و بخشی نادرست بود .آنها ملت
ایران را به درستی نشناخته بودند فقط به صدام گفته بودند که ارتش تضعیف
شده و نیروی هوایی بعد از کودتای نقاب تعداد زیادی از خلبانان مجرب خود
را از دست داده است .االن هم زمانی است که میتوانید حمله کنید و انتقام
قرارداد  1975را که شاه به شما تحمیل کرد بگیرید.
در واقع صدام را فریب دادند و او هم به خاطر این که در سال  48در اروند
رود و هنگام عبور کشتی « ابن سینا » از ما تودهنی خورده بود و در مسائل
میمک در سال  52و درگیری که با نیروی نظامی ایران داشت ،شکست
خورده بود بنابراین فرصت را مغتنم دانست و دست به این حماقت زد.
در اینجا از بعد دیگری الزم است اشاره کنم که وقتی انقالب اسالمی ما
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پیروز شد یکی از استراتژیستهای اروپا به نام فرانسوا میتران که دو دوره هم
رئیسجمهور فرانسه بود ،در جلسه محرمانهای که در جزیره گوادالوپ انجام
شد تاکید کرد باید با این انقالب مقابله شود ،او که یک تحلیل گر قوی بود
و دقیقا و از نزدیک حضرت امام(ره) را هنگام اقامتشان در «نوفل لوشاتو»
زیر نظر داشت ،به سران حاضر در گوادلوپ گفته بود :که اگر امروز با خمینی
و این انقالب مقابله نکنیم در آینده نزدیک احتماالً شمال افریقا و اکثر
کشورهای اسالمی دچار مسائل و مشکالت مختلف میشوند.
بنابراین غرب وشرق که همواره در مسائل جهانی در مقابل هم بودند اینبار در
کنار هم و مشغول توطئه برای براندازی انقالب نوپای مردم ایران کردند و در این
راه راهبردهای مختلفی را برای مواجه با انقالب اسالمی ایران انتخاب کردند و
یک به یک انجام دادند .از حمله نظامی به طبس گرفته تا ایجاد آشوب و درگیری
بین قومیت های مختلف به وسیله نفوذیهایی که داخل ایران داشتند اقوام را
به جان هم انداختند و کارهایی که میتوانستند انجام دهند ،همه را یک به یک
انجام دادند اما در مقابل وحدت و هوشمندی مردم ایران کاری از پیش نبردند و
تیرشان به سنگ خورد  ،در نهایت تصمیم گرفتند با توجه به بلندپروازیهایی که
صدام داشت و عامل خودشان بود ،به ایران حمله نظامی کنند.
همانطـور کـه اطالع داریـد در  31شـهریور عـراق ناجوانمردانـه و ناگهانی با
 192فرونـد هواپیمـا بـه  10پایـگاه نظامـی و فـرودگاه مـا حملـه کـرد .آنها
فکـر میکردنـد مـا نمیتوانیـم پاسـخی به آنهـا بدهیـم البته دو سـاعت بعد
از آن حملـه مـا اولیـن پاسـخ را در قالـب عملیـات «انتقـام» به آنهـا دادیم.
بـه طـور دقیـق  4فرونـد هواپیمـا از پایـگاه سـوم شـکاری همـدان و  4فروند
از پایـگاه شـکاری بوشـهر بـه عـراق حملـه کردنـد و پایـگاه الرشـید و پایـگاه
شـعیبیه را بمبـاران کردنـد امـا عملیـات اصلـی کمـان  99بـود .نمیدانـم تا
چـه حـدی اطلاع داریـد ،معمـوالً کشـورها در زمـان صلـح اطالعـات الزم را
از کشـورهای هـدف جمـعآوری میکننـد و اینهـا را بـه صـورت طـرح هـای
ی کنند.
عملیاتـی درمیآوردنـد و در دفاتـر ویژه نیروهای مختلف نگهـداری م 
البته این اطالعات مرتب به روز میشود .با توجه به تغییراتی که در قدرت
نظامی کشور هدف ایجاد میشود الزم است این اطالعات را به روز کنیم که
همواره قابل استفاده باشد .در دوران رژیم گذشته هم این اتفاق رخ داده بود
و ما طرح های متنوعی درباره کشور عراق داشتیم که یکی از آن طرح ها
طرح معروف به سایه البرز بود .سایه البرز را زمانی که عراق حمله کرد شهید

سرهنگ جواد فکوری ،فرمانده نیروهوایی بالفاصله به دفتر ویژه دستور دادند
که طرحهای عملیاتی مربوط به عراق را مطالعه کنند و همان شب تصمیم
گرفته شد طرح سایه البرز را اجرایی کنند.
چون در داستانهای شاهنامه آمده است که پس از پیروزی بر کشور
طوران آرش کمانگیر با پرتاب تیر مرزهای ایران را مشخص کرد
بنابراین نام کمان را برای آن انتخاب کردند و چون اوراق طرح 99
صفحه بود لذا نام کمان  99را برای طرح سایه البرز انتخاب کردند.
ایـــن کـــه در ارتـــش بـــرای عملیاتهـــا نـــام هـــای اســـطورهای
انتخـــاب میکننـــد درســـت اســـت؟
این بستگی به سلیقه فرماندهان و شرایط روز جامعه دارد .در آن برهه مسائل
ملی و میهنی باعث شد از نام آرش کمانگیر استفاده کنند و نام کمان 99
انتخاب شد .لذا به تمام پایگاههای عملیاتی دستور داده شد که طرح سایه
البرز با نام جدید کمان  99را اجرایی کنند و سریعًا توسط پیکهای ویژه
دستورات الزم شبانه به پایگاهها داده شد و از همان لحظه تیمهای نگهداری
ما ،بارگیری مهمات را روی هواپیماهای مختلف شروع کردند ،الزم به ذکر
است چنین کار بزرگی تنها از پرسنل ورزیده و آموزش دیده بر میآید و در
منطقه ما نیروی هوایی ایران بدون شک بیرقیب بود.
مـن بایـد عـرض کنـم در آن روز یکم مهـر ماه  59بیـش از  280و یا شـاید
نزدیـک بـه  300فرونـد هواپیمـا بـه پـرواز درآمـد کـه از ایـن تعـداد 140
فرونـد از مـرز عبـور کردنـد و  15پایـگاه مهـم عـراق را در مقابـل ده پایـگاه
مـا کـه بمبـاران کرده بودنـد ،بمبـاران کردند .اگـر بخواهم ریز این را اشـاره
کنـم تـا جایـی که در اسـناد دیـدم  48فروند هواپیمـای اف 5از پایـگاه دوم
شـکاری تبریـز بلنـد شـدند و پایـگاه هوایی موصـل را در هـم کوبیدند.
 40فرونـد هواپیمـای اف 5از پایـگاه چهارم شـکاری دزفول پایـگاه ناصریه را
بمبـاران کردنـد و مخـازن سـوخت آنها و باند پـروازی و آشـیانههای هواپیما
را منهـدم کردنـد 16 .فرونـد هواپیمـای فانتوم اف  4از پایگاه سـوم شـکاری
شـهید نـوژه همـدان پایـگاه کـوت را سـاقط کردنـد 16 .فروند از بوشـهر به
پایـگاه شـعیبیه حمله کردنـد و آنجـا را از دور عملیاتی خـارج کردند.

 12فروند هواپیمای اف 4از مهرآباد به سوی بغداد رفتند.
میدانیدکه بزرگترین پایگاه هوایی عراق در بغداد به نام پایگاه
الرشید است که صدام روی آن حساب ویژهای باز کرده بود.
این هواپیماها رفتند و پایگاه الرشید بغداد را بمباران کردند و
پاالیشگاه الدوره را که نزدیک بغداد بود بمباران کردند .بعد از این
عملیات البته  8فروند از همدان دوباره رفتند و پایگاه حبانیه بغداد
را بمباران کردند و در این عملیات بیش از  400خلبان به پرواز
درآمدند و  140فروند از مرز عبور کردند.
اطالعاتـی که بعدًا ما به دسـت آوردیم نیـروی هوایی
عـراق بعـد از این عملیـات  55تا  60درصـد از توان رزمـی خود را
از دسـت داد و همانطـور کـه گفتـم مهمتریـن پایگاه عـراق یعنی
پایگاه الرشـید تـا  69روز بعد از عملیات کمـان  99قدرت عملیاتی
نداشـت یعنی هیچ پـرواز عملیاتی از پایگاه الرشـید انجام نشـد.
در عملیات کمان  99یا سایه البرز بیشتر منابع عراق شامل پایگاههای هوایی،
فرودگاهها ،مخازن سوخت ،انبار مهمات ،آشیانهها ،پاالیشگاهها ،ایستگاههای
راداری که به سمت ایران بود و هواپیماهای ما را رهگیری میکرد ،مراکز
مخابراتی و پایگاههای مختلف از بین رفتند و برای آنها باورکردنی نبود که
بتوانیم ده ساعت بعد از حمله ناجوانمردانه آنها این گونه به آنها پاسخ دهیم.
در اسنادی که بعدها «حزب الدعوه» عراق پس از آنکه این کشور از
یوغ امریکا رها شد به ما تحویل داد آمده است که صدام بعد از عملیات
کمان  99سفیر امریکا را احضار کرد و با عصبانیت بر سر او فریاد کشید
که شما به ما گفته بودید نیروی هوایی ایران از بین رفته است پس اینها
چه کسانی بودند که آمدند و پایگاهها و فرودگاههای ما را بمباران کردند.
در کل عملیاتی که آن روز انجام شد ،هواپیمای  707و  747در مناطق
ایستایی خود از شمال غرب تا جنوب غرب و در طول مرز مشترک ما با
عراق  ،مشغول سوخترسانی برای جنگنده هایی بودند که در عملیات صدمه
دیدند و منابع سوخت آنها آسیب دیده بود و سوخت را از دست داده بودند
و همچنین حدود  60فروند هواپیمای فوق مدرن اف 14که فقط در اختیار
نیروی هوایی ما و امریکا بود و به خاطر تجهیزات و سیستم های پیچیدهایی
که داشت امریکاییها گفته بودند اگر ما از ایران برویم نیروی هوایی ایران
هرگز قادر نیست هواپیمای اف 14را به پرواز درآورد ،در آن روز خاص حدود
 60فروند اف 14از پایگاه های هوایی شیراز و اصفهان بلند شدند و در تمام
هزار و  200کیلومتر مرز مشترک ما چتر هوایی را گسترده بودند که اگر
هواپیماهای رهگیر عراقی خواستند هواپیماهای ما را بعد از بمباران دنبال
کنند و به آنها صدمه بزنند وارد عمل شوند و در مقابل آنها بایستند چون
بیشتر هواپیماهای ما که برای بمباران رفته بودند موشک و سالح دفاعی با
خود نبرده بودند و تا جایی که میتوانستند بمب لود کرده بودند که بتوانند
هدفهای خود را کامآل بمباران کنند و از بین ببرند.
هواپیماهای C130که به نام خفاش معروف است و همانند آواکس عمل
میکند در منطقه پرواز میکرد و تمام حرکتهای عراق را شنود و رهگیری
میکردد و بالفاصله به پست های فرماندهی اطالع میداد ،و همزمان با انجام
پروازهای لجستیکی منظم وسایل و امکانات الزم را به پایگاه ها منتقل و
توسط یگانهای بالگرد سریعآ به خطوط مقدم ارسال میشد تا رزمندگان از
نظر پشتیبانی در مضیقه نباشند  ،این خالصه ایی بود از عملیات کمان  99و
یا سایه البرز که من مختصر و مفید برای شما بازگو کردم.
اهمیت و جایگاه این عملیات ظاهراً از دو جهت است؛ اول این که
میزان خسارات وارده به تجهیزات عراق زیاد بود ،دوم آنکه در تحلیل
نظامی و استراتژیک عراقیها تاثیر به سزایی داشت.
باید اشاره کنم که ما در آن زمان دو ابرقدرت و دو پیمان نظامی ناتو
و ورشو را در جهان داشتیم .این دو پیمان هرگز با هم در یک طرف
قرار نمی گرفتند .یعنی اگر امریکا وارد ویتنام میشد بالفاصله اتحاد
جماهیر شوروی به ویتنام کمک می کرد که در مقابل امریکا بایستد.
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اگر امریکا برای کره شاخ و شانه میکشید بالفاصله شوروی به کره شمالی
کمک میکرد تا امریکا نتواند از آن جنگ پیروز خارج شود و زمانیکه روسها
به افغانستان آمدند امریکا از هیچ تالشی برای شکست روسها در آن کشور
کوتاهی نکرد ،اما تنها موردی که این دو در کنار هم ایستادند در حمایت از
صدام بود .حتی در آغاز عملیات و حمله به ایران آقای دونالد رامسفلد شخصًا
به عراق رفت و به صدام اطمینان داد که ما کنار شماییم و به لحاظ اطالعاتی
و عملیاتی و تسلیحاتی از شما حمایت میکنیم.
شیخنشینهای حاشیه خلیج فارس هم خود را کامل در اختیار صدام قرار
داده بودند و با دالرهای نفتی از او حمایت میکردند و شاهد بودیم که صدام
افلقی با اشغال کویت اینگونه از آنها تشکر کرد! بنابراین آن نطقی که صدام
قبل از حمله کرد و اعالم کرد جنگ قادسیه شروع شده و من سه روز دیگر
در اهواز هستم و  5روز دیگر در تهران هستم باور صدام بود.
بر مبنای اطالعاتی که به صدام داده بودند او فکر میکرد ارتش ایران کامل
از بین رفته و نیروهای ما کامآل تحلیل رفتند و او میتواند به راحتی بیاید
و کار خود را انجام دهد .خصوصًا آن پیروزیهایی که روزهای اولیه جنگ
در منطقه خوزستان به دست آورد یعنی نیروهای زرهی توانستند تا نزدیکی
اهواز و خرمشهر و شوش نفوذ کنند امر را بر او مشتبه کرد.
لشگر  92زرهی که یکی از نیروهای استراتژیک ما بود ،از بین رفته بود و
فرمانده لشگر را دستگیر کرده بودند و حتی فرماندهی تیپهای زرهی این
لشگر به یکی دو سرگرد مخابرات داده شده بود .یعنی آن لشگری که اسم آن
عراقیها را به وحشت میانداخت از بین رفته بود.
نیـروی زمینـی مـا نمیتوانسـت در ان زمـان کار موثـری انجـام دهد .سـپاه
هـم هنـوز به آن صورت تشـکیل نشـده بـود و بچههای کمیته در کردسـتان
و در برخـی از شـهرها بودنـد کـه بـا ضدانقلاب میجنگیدنـد .و لـذا صـدام
افلقـی بـر این بـاور بود کـه کارتمام اسـت.
اما عملیات سایه البرز یا کمان  99تمام حسابهای آنها و برآورد هایشان را نقش
بر آب کرد و غافلگیر شدند .برخورد صدام با سفیر امریکا که به خود جرات داد
سر او فریاد بزند و بگوید شما به ما اطالعات غلط دادید و این که امریکاییهایی
میگفتند ما از ایران برویم تمام اف 14ها زمینگیر میشود و نیروی هوایی ایران
قادر به پرواز دادن این جنگنده های مدرن و پیشرفته نمیشود ،و از سوی دیگر
شورویها مدرنترین تجهیزات را در اختیار صدام قرار دادند که صدام ادعا میکرد
پدافند هوایی بغداد همانند پدافند هوایی مسکو است و در دوران جنگ سرد همه
دنیا معقتد بودند قویترین پدافند دنیا را شهر مسکو دارد.
یعنی اتحاد جماهیر شوروی قویترین پدافند را دارد و صدام میگفت بغداد ما
همانند مسکو است .وقتی هواپیماهای ما نه یک بار و نه دو بار بلکه به صورت
مداوم حمله کردند و فرودگاه الرشید را زیرورو کردند و پاالیشکاه بغداد را به آتش
کشیدند و یکباره تمام پایگاههای عراق که شامل  15پایگاه عملیاتی بود را از بین
بردند ،به لحاظ روحی و روانی کمر صدام را شکست و در همان ده روز اول جنگ
دنبال یک نفر میگشت که با ایران سر میز مذاکره بنشینند و صلح کند ،او در روز
ششم جنگ حتی با طرح سازمان ملل برای آتش بس موافقت کرد.
این عملیات موفق از دیگر سو نیروهای ما که نصفه و نیمه در مقابل عراق
صفبندی کرده بودند را روحیه داد و باعث شد با یک توان عملیاتی بیشتری
در مقابل آنها بایستند و مهمتر از همه برتری هوایی عراق تقریبًا در سه ماهه
اول جنگ از بین رفت چون عراق برتری هوایی کاملی نسبت به ایران داشت
و با این عملیات  140فروند آن برتری هوایی از بین رفت و نیروی هوایی ما
توانست از نیروهای زمینی که هنوز سنگرهای خود را آماده نکرده بودند و در
مقابل نیروهای متجاوز عراق در مقابل  12لشگر شاید دو الی سه لشگر نصفه و
نیمه داشتیم ،حمایت کند و زمان الزم را برای انتقال لشگرهای زاهدان ،قزوین
و لشگر پیروز خراسان به مناطق درگیری در اختیار فرماندهان نیروی زمینی
قهرمانمان قرار دهد .اما نیروی هوایی با شجاعت و رشادت کاری که یک نفر
پیاده با آرپیجی  7باید انجام دهد و تانک بزند را با هواپیمای استراتژیک فانتوم
4اف انجام میداد تا فشار روی نیروهای زمینی ما کمتر شود ،این باعث شد در

همان  3-4ماهه اول جنگ نزدیک  60خلبان را از دست بدهیم.
برای حفظ برتری هوایی و پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی که هنوز قدرت
الزم را نداشتند تا در مقابل عراق بایستند ،این تعداد هواپیما و خلبان را از دست
دادیم .بنابراین نقطه قوت عملیات این بود که عراق  3-4ماه برتری هوایی را
از دست داد و هواپیماها به شدت آسیب دیدند و فرانسه و امریکا و اتحادیه
جماهیر شوروی مجبور شدند سریعًا هواپیما و تجهیزات جدیدی را جایگزین
کنند ،خلبانهای عراقی نیز روحیه خود را از دست داده بودند چون تعدادی
از آنها در درگیری هوایی با مدافعان آسمان ایران اسالمی سرنگون شده بودند.
من فکر میکنم این دو الی سه موردی که گفتم مهمترین نتایج عملیات کمان
 99بود مضاف بر این که تعداد زیادی هواپیما و پرسنل عراق روی زمین از بین
رفتند و خطوط مواصالتی و پلهایی بزرگی که روی دجله و فرات بود در این
عملیات کمان  99از بین رفت .نیروهای عراق نمیتوانستند به راحتی لشگرهای
مکانیزه خود را به سمت مرزهای ایران بفرستند و از نیروهایی که در خط مقدم
نبرد داشتند بخوبی پشتیبانی و حمایت کنند.
با توجـــه به این کـــه محدودیتهایی داشـــتیم و به مـــا تجهیزات
ی دادند،موفقیتهای نیروی هوایـــی در طول جنگ
و قطعـــات نمـــ 
تحمیلی چقدر ادامه داشـــت؟
علـی رغـم تمام مشـکالتی کـه به آن اشـاره کردیـد اوالً در همان سـالهای
ابتدائـی جنـگ دانشـکده هـای خلبانـی راهانـدازی شـدند تـا خلبانهـا
جایگزیـن شـوند .خیلـی طرح موفقی بـود و هواپیماهـا را با امکانـات داخلی
کـه داشـتیم سـعی کردیـم تعمیـر و بـه روزرسـانی کنیم.
بعد از کمان  99یکی از عملیاتهای موفقی که من میتوانم نام ببرم .عملیات
حمله به اچ  3و عملیات الولید بود .صدام و فرماندهان نیروی عراقی به خاطر
این که هواپیماهای عملیاتی خود را از دسترس نیروهای ما در امان نگه دارند
دستور دادند از پایگاههای اچ  3استفاده کنند .اچ  3سه پایگاهی است که در
نزدیکی مرز اردن قرار دارد و به هیچ وجه هواپیماهای موجود ما قادر نبودند
به آنجا صدمه بزنند و نیاز به بمبافکن راهبردی سنگین داشت که حداقل
بتواند  3-4ساعت پرواز کند و این کار را انجام دهد چون  3هزار کیلومتر با
پایگاه های عملیاتی ما فاصله داشت.
با انجام عملیات الولید و حمله به اچ  3یک حماسهای آفریده شد که
همانند کتاب قانون ابوعلی سینا که هنوز در بسیاری از دانشگاهها تدریس
میشود من فکر میکنم عملیات اچ  3از آن نوع عملیاتهایی است که باید
سالهای سال در دانشکدههای نظامی جهان تدریس شود .این که  8فروند
هواپیمای اف 4را 3هزارکیلومتر از روی خاک دشمن پرواز دهید و اینها
سهبار سوختگیری کنند که یک بار موقع رفتن بر روی دریاچه ارومیه و در
ارتفاع پائین که سوختگیری بسیار سخت است و نیاز به خلبانهای مجرب
و متخصص دارد .سوختگیری بعدی در مرز ترکیه و عراق در بین کوههای
شمال عراق است و بسیار سخت است و هواپیماهای  747و  707ما با تمام
مشکالتی که متصور بود و بدون هیچ پوشش هوایی وارد خاک دشمن شدند
و در آنجا نفوذ کردند و در ارتفاع  500پایی دوباره سوخت رسانی کردند تا
شکاری ها بتوانند ماموریت خود را بخوبی انجام دهند و آن سه پایگاه را
منهدم کردند .تصور کنید اگر این اقدام متهورانه بچههای سوخترسان با
شکست مواجه میشد ،تمام شانزده خلبان ما میباید در آن مناطق صعب
العبور هواپیما را ترک میکردند و در نتیجه ما هشت هواپیما و شانزده خلبان
ورزیده را از دست میدادیم که ضربهایی غیر قابل تحمل بود.
در یک روز  48فروند هواپیمای عراقی از بین رفت .این آمار کمی نیست.
االن خیلی از نیروهای هوایی در دنیا هستند که تعداد هواپیمای جنگنده
انها حدود  50-60فروند است .همه مثل برخی از کشورهای خلیج فارس
پول دارند نیستند که بتوانند رقمهای باال و تعداد باال هواپیما داشته باشند.
کشورهای امریکای جنوبی و افریقا شاید هواپیمای عملیاتی حدود 30-40
فروند داشته باشند .در یک روز و در یک عملیات  48فروند هواپیمای عراق را
روی زمین از بین بردیم .هواپیماهایی که به روز بودند و آماده بودند به پایگاه

های عملیاتی بیایند و علیه ما عملیات کنند.
بنابراین عملیات حمله به اچ  3را داشتیم که در دنیا بینظیر است.
همه اعتراف کردند که این یک کار نشدنی بود .حتی خلبانها و
مسئولین رژیم اشغالی قدس این را اذعان کردند و من در جایی
خواندم که برای خلبانان ایرانی هورا کشیدند که این کار تخصصی
بسیار قوی را انجام دادند چون خود آنها یکی دو کار این چنینی
کرده بودند و با کماندو به افریقا رفته بودند و عدهای گروگان را
نجات داده بودند ولی چنین عملیاتی با این پیچیدگی حتی آنها
که این میزان ادعا دارند هرگز انجام نداده بودند.
بنابراین موفقیت های نیروی هوایی تا روز آخر تداوم داشت ،اگرچه هر روز نیروی
هوایی ما تحلیل میرفت و حتی نمیتوانستیم کوچکترین وسیله را از کشورهای
دیگر تهیه کنیم .میگ  29و سوخوی  24را بعد از پایان جنگ به ما دادند .حتی
اتحادیه جماهیر شوروی هم حاضر نبود کوچکترین چیزی به ما بدهد و امریکا
هم با ما قطع رابطه کرده بود و ما هیچ امکاناتی نداشتیم که بتوانیم هواپیما را
جایگزین کنیم و هواپیمای جدیدی بگیریم.
میدانیـد کـه نیـروی هوایـی مـا یک صـد سـال سـابقه دارد .کمتر کشـوری
را داریـم کـه  100سـال سـابقه نیـروی هوایـی داشـته باشـد .ایـن بچههـای
متخصـص و اینهایـی کـه سـالها دوره در خـارج از کشـور دیـده بودنـد
هواپیماهـا را بـه روز و آمـاده کردنـد و ما توانسـتیم تا آخر جنـگ ادامه دهیم.
االن هم میبینید همان هواپیمای امریکایی و همان هواپیمای اف 14که
میگفتند اگر ما برویم ایرانی ها نمیتوانند پرواز دهند ،االن پرواز میکند و
در پایگاههای بوشهر ،چابهار از آسمان ایران و خلیج فارس حفاظت میکند،
و آن زمان که بنیان گذار و معمار کبیر انقالب در مورد برکات جنگ صحبت
میکردند شاید خیلی ها تعجب کرده بودند ،اما امروز میبینیم که با نگاه به
درون و قطع وابستگی با ابرقدرتها ما را تبدیل به قدرتی با عمق راهبردی از
مدیترانه تا خلیج عدن کرده و چون خاری در چشم دشمنان هستیم.
ما خسارات زیادی دیدیم اما نگاه به درون که مقاممعظمرهبری(مدظله
العالی) همیشه تاکید می کنند راهها را هموارکرد و ما توانستیم روی پای
خود بایستیم و الحمداهلل تا آخر جنگ و تا لحظهای که دبیر کل سازمان ملل
صدام را مقصر و شروعکننده جنگ اعالم کرد ما جنگ را ادامه دادیم و نیروی
هوایی عراق اگرچه روز اولی که عراق به ما حمله کرد هواپیماهای ما تقریبًا
با عراق برابر بود و در پایان جنگ ما یک چهارم عراق هواپیما داشتیم و عراق
هواپیمای دو برابری داشت و همه نو بودند ،باز هم جرات و جسارت این که
بتوانند آسیب جدی به ما بزنند را نداشت.
در پایان میخواهم بگویم که اگر چه ما خلبانان بازنشسته هستیم ،و میخواهم
تاکید کنم که ما هرگز خود را بازنشسته نمیدانیم .ما بازهای نشستهای هستیم
که چشم ما به انگشت اشاره فرمانده معظم کل قوا است .هر کجا که انگشت
ایشان روی کره خاکی به آن سمت نشانه برود آن محل برای ما کربال است و
هر زمانی که ایشان ساعت صفر عملیات را اعالم کنند من قول میدهم فرزندان
امام(ره) با رهبری خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و
فرمانده کل قوا چنان عاشورایی به پا خواهند کرد که دنیا متحیر شود.
انشااهلل آن پرچمی که امام(ره) بلندکردند بر مبنای این آیه شریفه که
ض »...به دست
اس ُت ْض ِع ُفوا فِي ال
میگوید « َو نُ ِر ُ
َْ ْر ِ
يد أَ ْن نَ ُم َّن َع َلي الَّ ِذ َ
ين ْ
صاحب اصلی اش حضرت ولی عصر(عج) بدهیم چرا که امروز محرم و عاشورا
برای ما یک راهبرد و استراتژی است اگرچه قبل از انقالب هم این دسته جات
وجود داشت اما اینگونه با دل و جان مردم عجین نبود.
بنابراین این حماسه ادامه دارد و جای نگرانی نیست و انشااهلل از این گلوگاه
و این پیچ اقتصادی که البته بیشتر سیاسی است تا اقتصادی عبور می کنیم
و همانطور که در سوریه و عراق به تروریست ها سیلی زدیم از این تروریست
اقتصادی «ترامپ» هم به سالمت عبور خواهیم کرد و این کشور به جایگاه
عظیم و واالی خود که لیاقت آن را دارد خواهد رسید و در پایان اشاره میکنم
به این کالم جضرت امام(ره) :ملتی که شهادت دارد ،اسارت ندارد.
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خاطرات سرتیپ آزاده خلبان غالمرضا یزد
گفتگوی اختصاصی با امیر آزاده سرتیپ خلبان غالمرضا یزد
هتیه و تنظیم | معلم خلبان حممد داود اردانی

بنده سرتیپ آزاده و جانباز هفتاد درصد خلبان غالمرضا یزد
بمدت  9سال و ده ماه و  13روز
که در جنگ تحمیلی ّ
بصورت مفقوداالثر در زندانهای بغداد در چنگال بعثیان
عراق بسر بردم ،پس از اخذ دیپلم از دبیرستان دکتر نصیری
تهران ،بعنوان سپاه دانش پس از گذراندن دورۀ مقدماتی
سربازی ،در یکی از قراء مرزی شمال شرق ایران (مرز بین
ایران و ترکمنستان) خدمت را شروع و مدت  18ماه در آن قریه که بنام قلعه
بیگ نام داشت  38نفر از دانشآموزان آنجا را که ُکرد کرمانژ بودند درس دادم،
حمام و جادهها را مرمت
برای این دِه مدرسهای شش کالسه ساختم و برای آنها ّ
نمودم و سپاهی ممتاز آن منطقه از طرف فرهنگ قوچان شدم ،پس از پایان
سربازی به استخدام نیروی هوائی درآمده و پس از گذراندن دورۀ مقدماتی در
دانشکدۀ خلبانی به آمریکا اعزام و تمام مراحل دانشکده خلبانی آمریکا را اعم از
درسهای آکادمی و چتربازی و  ...را با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ
گواهینامه خلبانی در سال  1350شمسی شدم .دورۀ آموزشی رزمی هواپیمای
اف 5و اف 5بی را در پایگاه وحدتی دِزفول گذرانده و از شاگردان ممتاز این
دسته و همچنین در تیراندازی هوا به زمین با هواپیمای اف  5نفر ا ّول شدم و در

آن زمان از دست فرمانده پایگاه موفق به اخذ جایزه گردیدهام ،پس از گذراندن
آموزش رزمی هواپیمای اف  5عازم خدمت در پایگاه شاهرخی همدان (نوژه)
بعنوان خلبان شکاری و پس از آن عازم پایگاه شکاری تبریز شدم (خلبان ا ّولین
مدت پلههای ترّقی
هواپیمای شکاری که در باند تبریزنشست نیز بودم) در این ّ
این شغل را طی مینمودم ،دورۀ هواپیمای جدید اف  5که اِیی و اف بود را گذرانده
و معلّم خلبان آنها شدم ،مشاغلی که غیر از پرواز در این پایگاهها داشتم ،افسر
ایمنی پرواز ،رئیس پست فرماندهی پایگاه چهارم ،سرپرست آشیانه آلرت ،رئیس
ّاطالعات عملیات پایگاه چهارم ،جانشین پایگاه پنجم شکاری.
در جنگ تحمیلی پس از انجام بیش از صد سورتی پرواز برفراز عراق و بمباران
مناطق مختلف در عراق و انهدام هواپیمای بمب افکن توپولوف  16در خاک
عراق ،در مورخه  59/8/17در یک مأموریت بمباران در نزدیکی شهر العماره
عراق که در این مأموریت میبایست چادرهای فرماندهی سپاه چهار عراق را با
چهار فروند هواپیما بمباران شود ،شرکت نموده و بعلت بُعد مسافت هدف از
پایگاه وحدتی مجبور شدم که از عملیات غافلگیرانه استفاده نمایم ،یعنی از مبدأ
مستقیم بطرف هدف پرواز و با دو فروند هواپیمای اف  5چادرهای فرماندهی
سپاه چهار عراق را بمباران نمائیم .ا ّما متأسفانه این ماموریت به دو دلیل موفق

35

نشد ،ا ّول اینکه در آن زمان هر هواپیمائیکه از باند پایگاه دِزفول بسمت عراق
پرواز مینمودند بوسیله بیسیمهای گروههای منافق که در نزدیکیهای باند
پروازی بودند ّ
باطالع عراقیها میرسید و دوم اینکه بعلت مسطح بودن منطقه
رادارهای دشمن قبل از رسیدن هواپیما به هدف آنرا رصد نموده و منتظر می
ماندند .من لیدر دسته بودم ،در خاک عراق کمی قبل از رسیدن به هدف ما
را رصد نموده و منتظر و آماده حمله بودند ،ناگهان حجم زیادی از گلولههای
شلیک شده از ضد هوائیها که دیوار آتش شدیدی بوجود آورده بود ما ار
غافلگیر نمود ،هواپیمای شماره  2تیم من که از دیدن این حجم از آتش گلولهها
شوکه شده بود ،آنرا به من متذکر شد و من برای اینکه دو فروند هواپیما و
خلبان آسیب نبینیم ،به وی ابالغ نمودم که تو برگرد ،من از دیوار شدید آتش
گلولهها گذشتم که متأسفانه دماغ هواپیما بر اثر برخورد گلولهها به آن صدمه
دیده و از هواپیما جدا شد ،در این زمان من روی هدف بودم ،با اینکه هواپیما
نقص پروازی داشت و امیدی برای برگشت به ایران نبود با سعی فراوان بمبها
را روی چادرها شلیک و در حال بررسی نتیجه بمباران بودم که موشکی از
سکوی پرتاب موشک سام  6شلیک و به دم راست هواپیما اصابت کرد .شوک
شدیدی به من وارد شد ،بالفاصله پس از آن موشکی دیگر به سمت چک ُدم
هواپیما اصابت و هواپیما از تعادل پروازی خارج شده و شدیدًا به راست و چپ
و بطرف زمین تمایل میکرد .من فرمان هواپیما را سفت چسبیده و دائمًا از
حضرت ابوالفضل طلب کمک می کردم .اگر کمی فرصت داشتم بیابانی در
روبرو بود که میتوانستم در آنجا از هواپیما با چتر بیرون بپرم ،اما موشک
س ّومی که از سکو شلیک شد ،هواپیمای مرا بچند تیکه تقسیم نمود که این
تکهها در هوا پخش بود و من نیز با صندلی (که به آن بسته بودم و چتر در
زیر این صندلی بود در هوا معلق شدم) در این موقع تمام لحظات زندگی
از تقریبًا سه سال و نیم تا آخرین لحظات قبل از پرواز مثل فیلمی از نظرم
گذشت .چتر باز شد و خوشبختانه گلولههائیکه به طرف چترم شلیک میشد
هیچکدام به من اصابت ننمود ،با چتر فرودی خوب داشتم و زمانیکه چتر
روی زمین نشست بعلت وزیدن بادی شدید چتر مرا با خود کشاند و من قبل
از اینکه چتر را از خود جدا نمایم سربازان خشمگین که دوستانشان در این
بمباران کشته شده بودند با پاشنه تفنگ و چوب و مشت و لگد به جان من
افتاده و بازوی راستم را شکسته و دست چپم را از شانه خارج نمودند و آنقدر
زدند که بیهوش شدم .در زیر زمین من به هوش آمدم و از آنجا مرا به بغداد
مدت را
مدت  5شبانه روز بازجوئی تحت شکنجه بودم و بقیه ّ
روانه کردند و ّ

در زندان انفرادی و در زندانهای مختلف بغداد تا زمن بازگشت ،گذراندم.
خاطرهای از بمبارانهای عراق
در غروب یکی از روزهای مهرماه سال  1359به من مأموریتی ابالغ گردید که
میبایست صبح فردای آن روز مکانی در نزدیکیهای شهر العماره عراق که
به تانکهای عراقی سوخت میداد را با دو فروند هواپیمای اف 5بمباران می
کردیم .فردا صبح زود ،موقع طلوع آفتاب میبایست اجرائی می شد .به این
نتیجه رسیدیم که این مکان تنها با شلیک راکتهای هواپیما انجام خواهد
شد ،صبح با خلبان شماره 2مالقات و پس از توجیه کامل وی از این مأموریت
و اعالم آمادگی وی ،پبه سوی هواپیما رفته و هواپیماها را روشن نمودیم.
در آخرین چکهای بین دو هواپیما خلبان شماره 2اعالم نمود که یکی از
موتورهای هواپیمایش ایراد دارد و چون زمان کافی برای تعویض هواپیما
وی وجود نداشت به وی اعالم نمودم که پروازش را کنسل کند و من تنهائی
این مأموریت را انجام میدهم ،بالفاصله سر باند رفته و از زمین بلند شده و
بسوی عراق رهسپار شدم ،خورشید تازه طلوع کرده بود که من باالی هدف
مورد نظر بودم ،در هنگام شلیک راکتهای جنگی به هدف بودم و شیرجه
کردم ،ناگهان متوجه شدم که این ایستگاه چسبیده به شهر العماره است و
در صورت شلیک راکتها بطرف آن ایستگاه ممکن است به منازل اطراف
این پمپ بنزین صدمات فراوانی وارد شود و غیرنظامیان که هنوز در خواب
هستند از بین بروند ،به ناچار از شلیک راکتها از این سمت منصرف و دوباره
اوج گرفته و سمت حمله را عوض نموده تا اگر راکتها پخش شوند اصابت
آنها در بیابان باشد ،در این زمان بود ضد هوائیها با خبر شده و شروع به
شلیک بطرف هواپیمایم نمودند که خوشبختانه به هواپیمایم آسیبی نرسید
و مأموریت بخوبی انجام و بطرف ایران عازم شدم ،در راه برگشت از کنار
دریاچهای که جوفیر نام دارد گذشتم ،در کنار این دریاچه مت ّوجه شدم که
تانکی در کنار دریاچه بحالت نیمه کج که خراب شده بود ایستاده و راننده
آن که تازه از خواب بیدار شده بود ناگهان متوجه عبور هواپیمایم از روی
سرش شد ،من از مسیرم دور زده و گفتم که هدف خوبی است برای زدن،
آنگاه که آماده شلیک با گلوله بطرف تانک خراب شده بودم ،متوجه شدم که
راننده تانک موضوع را فهمیده و بحالت التماس نشان میداد که او و تانکش
را نزنم ،که من از زدن آن تانک خراب شده و رانندهاش منصرف و گفتم خدا
خواست که زنده بمانی .خاطرات زیاد دیگری از ایام پر محنت اسارت دارم که
انشاءاهلل در صورت موافقت آنرا خواهم نوشت.
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رهــر کبیــر انقــاب اســامی
هتیه و تنظیم | معلم خلبان کاپیتان حممد داود اردانی

درخرداد ماه 1368حضرت امام در بیمارستان قلب چمران بستری
شده بودند و لحظه به لحظه وضعیت بیماری و جسمانی معظم اله بدتر
می شد ،صدا و سیما از امت حزب ّ
الل تقاضا نمود که برای سالمتی
امام دعا کنند ،حجت االسالم رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه
گفته بود «امام سفارش کرده مردم دعا کنند که خدا مرا قبول کند،
ولی ما دعا می کنیم که خدا امام را از ما نگیرد».
بنده(نگارنده) درآن زمان فرمانده گردان بالگردهای شینوک نیروی هوایی
بودم و در همسایگی فرمانده تیپ شکاری به سر می بردم ،ساعت  10شب
زنگ منزل بصدا در آمد .در را باز کردم ،چه جانسوز بود شنیدن خبر پرواز
ملکوتی رهبر آزادگان شب  14خرداد  68قبل از اعالم رسمی از صدا وسیمای
از زبان فرمانده تیپ شکاری امیرمسعود مافی و فراخوان خلبانان بالگرد لشکر
خوبان برای بدرقه و وداع با فرمانده خود.
سـاعت 07:00روز 14خـرداد مجـری تلویزیـون آقـای حیاتـی بـا
الل الرحمن الرحیـم ،إِنَّا ّ
صدائـی لرزان و حـزن آلود گفت .بسـم ّ
لل
وإِنّـا إِلَ ِ
ـون ،روح خـدا بـه ملکوت اعلی پیوسـت.
یـه َر ِ
اج ُع َ
بات ّوجهبهاینکهیکیازمأموریتهایذاتینیرویهوایی(آشیان ُهانقالب)ترابریمقامات
کشوری و میهمان و لشکری می باشد ،در ساعت 10:00صبج روز 14خرداد مسئولین
یگانهای بالگرد کشور در سالن شهید یزدانی منطقۀ هوایی مهر آباد فرا خوانده شدند و
محمد جعفری طرهای تشریح گردید.
مسیرهای پروازی روز15خرداد جناب سرهنگ ّ
سـیدرضا محمّـدی ،قائـم مقـام
شـرح ماجـرا از زبـان از پاسـدار خلبـان ّ
فرماندهـی وقـت یـگان هوایـی کمیتـه (نزاجـا)
در خرداد ماه سال 1368امام خمینی(ره) در بیمارستان قلب شهید چمران
بستری شدند و لحظه به لحظه وضعیت بیماری و جسمی ایشان از صدا وسیما
به اطالع مردم ایران میرسید .مردم با تمام وجود به روشهای مختلف با
حضور در جماران ،در مساجد و زیارتگاهها دست به دعا بر داشته بودند ،تا این
حجت خدا در روی زمین باقی بماند .عصر روز سیزدهم خرداد مسئول دفتر
ّ
الدین موسوی که
االسالم
حجت
اسالمی
انقالب
کمیته
کل
فرمانده
سید سراج ّ
ّ
مسئولیت مستقیم حفاظت از بیت حضرت امام بودند با دستگاه پیجر به من
ابالغ نمودند که با دفتر فرماندهی تماس حاصل نمایم در آن سال بنده به عنوان
قائم مقام یگان هوایی کمیته انقالب اسالمی مشغول به خدمت بودم.
عصـر روز  13خـرداد 1368سـاعت، 16:00ضمـن تمـاس با دفتـر ،آقای اله
وردی ،ابلاغ نمـود ،بـا یـک فرونـد بالگـرد بـه جمـاران پـرواز کنیـد ،تـا در
صـورت نیـاز و ضـرورت جهـت انتقال امام به فـرودگاه و یا نیازهـای پروازی
از بالگرد اسـتفاده شـود و دردسـترس باشـید.
بنده به منطقۀ هوایی مهرآباد تیپ شکاری محل استقرار بالگردها مراجعه
محمد جعفری طرهای که
نمودم و به جهت اهمیت پرواز از سرهنگ خلبان ّ

جانشین تیپ شکاری و یکی از استاد خلبانان یگان بودند تقاضای مساعدت
وهمکاری کردمایشان بعنوان استاد خلبان و بنده به عنوان خلبان به همراه
مهندس پرواز در کابین قرار گرفتیم .به علّت ممنوعه بودن پرواز درمنطقۀ
جماران و آتش به اختیار بودن پدافند مراتب به فرماندهی کل کمیته اعالم
و پیشنهاد شد در میدان صبحگاه شهید منتظری ستاد کمیته واقع در بیهقی
مستقر شویم ،تا در صورت اضطرار پس از هماهنگی به جماران پرواز نماییم.
ساعت  17:00در میدان صبحگاه فرود آمدیم و در اطاق استراحت فرمانده مستقر
شدیم .جناب سر هنگ جعفری به علّت مسئولیتش در تیپ شکاری ،استاد خلبان
تجسس و نجات نیروی هوایی را جایگزین
سرهنگ محمود امینی فرمانده گردان ّ
خود نمودند .من وایشان در ستاد کمیته آماده مأموریت پرواز بودیم.
متأسفانه ساعت 10شب سیزدهم خرداد 68روح اهلل الخمینی موسوی به
لقائ ّ
الل پیوست .دفتر بیت طی تماس تلفنی ابالغ فرمودند ،همزمان با طلوع
آفتاب  68/3/14به سمت جماران پرواز نموده و در زمین چمن اردوگاه شهید
باهنر مستقر شوید .در آن شب هماهنگیهای الزم با پدافند جماران و برج
مراقبت مهرآباد جهت پرواز روز بعد انجام گردید.
روز  68/3/14همزمـان بـا روشـن شـدن هـوا بـه پـرواز در آمدیـم و در زمین
چمـن اردوگاه فـرود آمدیـم ،در آنجـا 3نفـر از مسـئولین به اتفاق حـاج احمد
سـید سـراج الدین موسـوی سـوار بالگرد شـدند و ما به سـمت بهشـت
آقا و ّ
زهـرا(س) بـه پـرواز در آمدیم و پس از گشـتی در اطراف و شناسـائی زمینها
در قسـمت جنـوب غربی بهشـت زهـرا(س) فـرود آمدیم.
جلسه ای درآنجا با حضور مسئولین شهرداری و بهشت زهرا جهت مکان دفن
پیکر امام(ره) برگزار شد و همزمان ساعت  7صبح 14خرداد ارتحال حضرت
امام برای ا ّولین بار توسط مجری اخبار آقای حیاتی با اشک و صدای بغض
آلود پخش گردید"روح اله به لقائ ّ
الل پیوست" گریه تمام حاضرین بلند شد.
توجه به وصیت نامه امام(ره) مبنی بر دفن در مکانی خارج از محل مزاحمت
با ّ
برای مردم موقع رفت و آمد بر سر قبر اموات خود تأکید شده بود زمینی در
ضلع غربی بین بهشت زهرا و شرق اتوبان تهران-قم روبروی عوارضی مناسب
تشخیص داده شد و میانه زمین جهت فرود بالگرد و برقراری امنیت و کندن
مزار در دستور کار قرار گرفت .با هیئت همراه به جمارن باز گشتیم.
پیکر امام را درسرد خانه ای شیشه ای در بلندی در مصلی برای وداع با مردم قرار
دادند .مردم شبانه روز فوج فوج برای زیارت و وداع به مصلّی هجوم می آوردند.
تجسس
جناب سرهنگ خلبان محمود امینی فرمانده وقت گردان بالگردهای ّ
و نجات نهاجا و هماهنگ کنندهی پروازهای مراسم ارتحال امام مستقر در
پارکینگ بیهقی چنین اظهار میدارد15 ،خرداد ،زمان انتقال پیکر حضرت
امام به بهشت زهرا(س) فرا رسید ،من به یادگار امام حاج احمد آقا خمینی
عرض کردم ،بالگردها آمادهاند ،ایشان فرمودند حضرت آقا باید با مردم بروند .

پیکر حضرت امام با کامیون سردخانه دار به سمت بهشت زهرا به راه افتاد،
از پارگینگ بیهقی تا بهشت زهرا مردم سیاه پوش زنجیر وار با پای پیاده با
چشمانی اشک باردر حالی که عزاداری میکردند در حرکت بودند ،به علّت
جمعیت و حضور بیش از حد مردم حرکت به کندی صورت می گرفت.
تراکم
ّ
ما هم آماده بودیم .در این میان دو فروند بالگرد هوانیروز برای کمک بما
سید حبیب اهلل ملکوتی
ملحق شدند ،به یک فروند بالگرد هوانیروز به خلبانی ّ
محمد انصاری مأموریت داده شد که بعنوان دیده بان پرواز و
و تیمسار ّ
وضعیت را لحظه به لحظه برای تصمیم گیری مخابره نمایند.
در آن زمـان اتوبانـی بـه سـمت بهشـت زهـرا وجـود نداشـت وجـاده هـای
معمولـی نیزگنجایـش اینهمـه جمعیـت را نداشـتند .سـرانجام گیـر افتـادن
کامیـون حامـل حضـرت امـام در حوالـی انبـار نفت توسـط بالگـرد هوانیروز
بمـا گـزارش شـد .در آن لحظـه به خلبانـان هوانیـروز ابالغ گردیـد که فرود
آینـد و پیکـر حضـرت امـام را به بهشـت زهـرا انتقـال دهند
بالگرد هم فرود می آید و پیکر امام را برداشته و به سمت بهشت زهرا به پرواز
در می آید .در بهشت زهرا مکانی برای فرود بالگرد حامل پیکر حضرت امام(ره)
و تدفین آن بزرگوار در نظر گرفته شده بود با کانکس محصور گردیده ونیروهای
سپاه وکمیته از آن محوطه حفاظت میکردند و با قطعات سیمانی ساخت جان
پناه در قسمت جنوب شرقی آن راهی برای عبور اتومبیل تعبیه شده بود.
اما خلبان هوانیروز بعلت توجیح نبودن در ضلع جنوبی محوطه ی حفاظت
شده و در آخرین قسمت که مردم تجمع کرده بودند فرود می آید.
مردم به سمت بالگرد هجوم می آورند بطوریکه عالوه بر شکسته شدن تابوت،
قسمتهایی از کفن امام را برای تبرک پاره کرده و برداشته بودند ،بطوریکه
با این وضعیت خاک سپاری مقدور نبود و مجبور شدند که پیکر آقا را برای
پوشاندن دوبارهی خلعت به جماران باز گردانند ،دراین راستا مأموریت به
خلبان کیومرث پورثابت ابالغ گردید.
باقی ماجرا از زبان خلبان پور ثابت
یکی از خاطرات غم انگیز و فراموش نشدنی من ارتحال امام بود .رئیس جمهوری
پاکستان داخل بالگرد من بود از طریق رادیو اطالع داده شد ،پیکر امام(ره) را
از بهشت زهرا(س) به جماران برگردانم ،بالفاصله رئیس جمهوری پاکستان را
در دانشکده افسری پیاده و بسوی بهشت زهرا پرواز نمودم ،سیل جمعیت بیداد
میکرد ،در آن زمان فقط مأموریت این بود که امام(ره) را بر گردانم .در میان
انبوه جمعیت عمل نشستن را انجام دادم .آقای ناطق نوری و چند نفر گارد
جمهوری اسالمی کمک کردند تابوت امام راحل را به داخل بالگرد بیاورند .قب ّ
ال
خدمه پرواز را توجیه کرده بودم .تابوت امام(ره) آورده شد ،به خدمه پرواز گفتم،
مردم ممکن است وارد بالگرد شوند ،حواس شما به امام باشد تابوت را محکم
بگیرید .آقای ناطق نوری و سراج الدین حسینی و دو نفر گارد و مهندس پرواز
آقای اسدی همین کار را کردند .در زمان بسیار کوتاه از زمین بلند شدیم در
وسط راه مهندس پرواز گفت ،یک جوانی به بالگرد آویزان شده است ،سرعت را
کم کردم و او را به داخل بالگرد باال کشیدیم.
در طول پرواز از طریق رادیو گفتند ،امام را به دانشکده افسری ببرید .این
عمل انجام شد ،سپس دو فروند بالگرد حامل آقایان خامنهای رهبر معظم
و رفسنجانی فرود آمدند .آقایان از نزدیک پیکر امام(ره) را دیدند و با هم
مشورت کردند و گفتند امام(ره) را به جماران ببرید .این پرواز نیز توسط بنده
و خلبان همراه عبدالصمد دوردهن و مهندس پرواز اسدی انجام شد.
محمد هاشم ساعتچی
درجلسه ای که در جماران تشکیل شد من و آقای ّ
مقرر گردید که پیکر
فرمانده یگان پروازی کمیته (نزاجا) نیز حضور داشتیمّ ،
امام(ره) قبل از غروب آفتاب به خاک سپرده شود .
ّ
در این عملیات خاکسپاری برای پراکنده نمودن مردم از محل دفن قرار شد
از اصل فریب استفاده شود ،بدین صورت که سه تابوت خالی در سه فروند
بالگرد قرار دهیم و تابوت اصلی فلزی را در بالگرد من قرار دهند.
ولی به علّت ذیق وقت تهیه تابوت مقدور نبود .تابوت اصلی رادر بالگرد 214
سید محمود ابطحی قرار دادند و حاج احمد آقا و آقای
به خلبانی بنده و ّ
ناطق نوری و همراهان سوارشدند ،تابوت خالی شکسته شده ی صبح را که

تعمیر شده بود را در یکی از بالگردها گذاشتند و بقیه همراهان
سوار شدند.
چهار فروند بالگرد از جماران به سمت بهشت زهرا(س) به
پرواز در آمدیم .به محل فعلی حرم نزدیک شدیم ،طبق
برنامهریزی قبلی سه فروند بالگرد در سه نقطه ،جنوب ،شرق
و غرب محل دفن فرود آغاز کردیم.
مردم با مشاهدة بالگردهای در حال فرود به گمان اینکه آنها
حامل پیکر امام(ره) هستند به طرف بالگردها حرکت کردند
و من که فروند چهارم بودم در محلی که توسط کانتینرها محصور شده بود
طوری فرود آمدم که پایههای سمت راست بالگرد مماس برلبة قبر گذاشته
شد ،بالگرد را خاموش کردم و پایین پریدم و با کمک همراهان پیکر امام را از
بالگرد به داخل قبر انتقال دادیم ،آقای هاشمی و خلبان علی اکبر خوری قبل
متوجه شدند
از ما در آنجا حضور داشتند مارش عزا بصدا در آمد ،جمعیت که ّ
که بالگرد حامل پیکر حضرت امام ما بودیم ،همه از کانکس ها باال آمدند و
زنجیرة حفاظتی که پاسداران تشکیل داده بودند را پاره کرده و به سمت قبر
حرکت کردند ،قبل از اینکه سیل جمعیت بما برسند ما استارت زدیم وبه سمت
فرودگاه به پرواز در آمدیم.
بنده (نگارنده) در آن زمان با درجة سرگردی فرمانده گردان بالگردهای شینوک
بودم ،همزمان باعملیات انتقال پیکر حضرت امام(ره) ما هم با بالگردهای
شینوک نهاجا مشغول انتقال پاسداران سپاه وکمیته از شرق آرامستان
زردشتیان به بهشت زهرا(س) جهت برقراری نظم بودیم و بالگردهای در حال
پرواز از یک فرکانس رادیویی استفاده می کردیم و باهم در ارتباط بودیم .هم
زمان با خاکسپاری من هم در قسمت جنوب شرقی محل فرود آمدم و خود را
به قبر امام(ره) رسانیدم سیل جمعیت سرا زیر شد ،نیروهای حفاظت سپاه در
میان انبوه ملت گم شدند و دیگر حفاظتی در کار نبود.
تعـدادی بـه روی قبـر هجـوم آوردنـد وزمیـن را بـا چنگهـای خـود مـی
کندنـد .حجـت االسلام ناطق نـوری با سـر و رویی خاک آلود خسـته ،بدون
سـیدین
عمامـه روی کوپـه ای از خـاک در کنـارم نشسـت ،از احوال خلبان ّ
پرسـید ،مـردم همچنـان خاکهـا راپس مـی زدند ،حـاج آقا ناطـق نوری رو
بـه مـن کرد وگفـت :سـرگرد بنظر شـما چـه کار کنیم.
عرض کردم حاجی آقا من قادرم که با بالگرد شینوک یکی از کانکس ها را از زمین
توجه به تراکم جمعیت غیر قابل کنترل ،در
بلند کرده وروی قبر بگذارم ،ا ّما با ّ
صورت بروز وضعیت اضطراری برای بالگرد منجر به فاجعه خواهد شد و در صورت
عادی نیز خطرآفرین است ،ا ّما می توانیم از جرثقیلی که در انتهای ضلع شمالی
پارک شده استفاده کنیم و همینطور هم شد .مأموریت ما در آنروز پایان یافت
صیاد
شهید صیاد شیرازی نیز به ما پیوست و به پرواز در آمدیم ،در پرواز از شهید ّ
که در کابین حضور داشت سئوال کردم ،مقصدتان کجاست؟
حر میروم .من نسبت به
گفت به مهرآباد میآیم و از آنجا با اتومبیل به پادگان ّ
حر رفتم درحال فرود در
عالقه و احترامی که به ایشان داشتم بسمت پادگان ّ
صیاد گفت کجا می روی؟ دست روی زانویش گذاشتم وگفتم ،برادر
پادگان شهید ّ
صیاد شما روی زمین فرماندهی ولی در هوا کسان دیگری تصمیم میگیرند .در
ّ
صیاد صورتم را بوسید و پس از خداحافظی با کروی
پادگان فرود آمدیم .شهید ّ
پروازی بالگرد را ترک کرد و ما به سمت فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمدیم.
در طول برگزاری مراسم رحلت آن بزرگوار چندین نوبت سفرا و کارمندان
سفارت خانههای کشورهای عربی را از هتل آزادی تا مرقد امام به وسیله بالگرد،
برای نشان دادن وفاداری وعشق مردم به رهبرشان ،پرواز دادیم و در هر پرواز
حدود 40نفر بودند ،من از آینه داخل بالگرد آنها رابه خوبی می دیدم ،آنها به
یکدیکر نگاه می کردند ،حتی به خود زحمت نگاه کردن از پنجره بالگرد به
سیل جمعیتی که از پارکینگ بیهقی تا بهشت زهرازنجیروار در حرکت بودند
را بخود ندادند ،شاید هم از حاکمانشان چنین دستوری دریافت کرده بودند .در
این میان رهبر فقید سوریه آقای حافظ اسد یکی از شاخصهای احترام به امام
راحل بود .روح امام و شهداء وهمه ی در گذشتگان از اول تا آخرخلقت به لطف
دوست و معبود و خالق هستی تا ابد شاد باد انشااهلل
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کتاب خیربشکنان
مولف حممد داود اردانی
حتریریه نشریه

این کتاب مجموعه ای از خاطرات ،تجارب و تحقیقات
معلم خلبان کاپیتان محمد داود اردانی از رزمندگان
جبهههای حق علیه باطل در جنگ تحمیلی است که با
دیدی کامال تخصصی به مسائل جنگ و استراتژیهای
جنگی در عملیات خیبر می پردازد.
درپیشگفتار این کتاب آمده است که:
این خاطرات هدیهایست به بازوان پوالدینی که رهبر مستضعفان و کوبنده
طاغوتیان و فرعونیان زمان بر آن بوسه میزند .و به مادران فداکار و صبوری
که برای صیانت دین الهی از گزند سالطین کفر و ظلم سمیهوار جان خود و
یاسرهایشان را در طبق اخالص نهادند ،و به پدران بردبار و شکیبایی که برای
جلب رضای معبود ،ابراهیموار اسماعیلهای خود را به مسلخ عشق کشانیدهاند،
و به لشکر خوبان که لهیب آتش و گرمای طاقتفرسای بیابانهای جنوب و
سرمای کوههای پوشیده از برف غرب کشور در برابر عزم و ارادۀ آهنینشان سر
تسلیم فرود آورد .و سرانجام هدیهایست توسط موری به پیشگاه سلیمانی به
آزادمردان و آزاد زنانی که سراسر وجودشان مملو از عشق به خدا و میهن است.
تقدیم به اسطورههای شهادتی است که حیات را به بازی گرفتند و مرگ را
به اسارتشان درآوردند .چه زیبا در آسمان درخشیدند و نورافشانی کردند و
چه زود از کنارمان رفتند ،چه زیبا با آیههای وجودشان حیات و شهادت را
تفسیر نمودند و چه نیکو «والتحسبن الذین قتلو » .....شامل حالشان گردید
و با چتر زیبای شهادت به حسینیان تاریخ پیوستند.
در بخشی از مقدمه چنین ذکر شده است:
جنـگ بـر اثـر كشـمكشها و تضـاد سياسـي ،اقتصـادي ،فرهنگـي ،مذهبـي،
نـژادي ،جاهطلبـي و ...بـه وجـود ميآيـد و پيامدهـاي ناميمونـي را بـه دنبـال
دارد و ارمغانـي بهجـز شـهرهاي ویرانشـده ،مزرعههاي سـوخته ،فقـر ،آوارگي

و نابـودي انسـان چيـز ديگـري نـدارد .اغلـب جنگهـا را دولتهـا و رهبرانـي
كـه يكديگـر را خـوب ميشناسـند به پا ميكننـد و ارتشهـا عامل اجـراي آن
هسـتند و نظاميـان و سـربازاني كه شـناختي از هم ندارند باهـم ميجنگند .در
ايـن ميـان بيشـترين آسـيبها ،رنجهـا و مصيبتهـا را مـردم عـادي متحمـل
ميگردنـد .همچنيـن جنگهـا گنجينـه تجـارب و آزمـون گوناگوني اسـت كه
ميتـوان بـراي جلوگيري از منازعات مشـابه پيش رو آيينهي عبرت باشـند .این
کتـاب نیـز در همیـن راسـتا نگارش و نشـر گردیده اسـت.
عملیات خیبر یکی از ابتکارات سپاه پاسداران و خالقیتهای دوران جنگ
بود .این عملیات در مرحله اول در قطع کردن جاده بصره-العماره موفق
بود .اما نداشتن اطالعات کافی از دشمن و کمبود امکانات پشتیبانی سریع
و بهموقع از رزمندگانی که با  40کیلومتر پیشروی خود را به عمق مواضع
دشمن رسانده بودند ،موجب شد تا ارتش عراق بتواند با پای کار آوردن
قوای زرهی و سازمان دادن آتشهای توپخانه ،آنها را وادار به عقب نشینی
تا جزایر مجنون بنماید .به کارگیری سالحهای شیمیایی بهویژه گازهای
خردل در عقبهی نیروهای خودی از سوی ارتش عراق ،موجب شد تا پدیدهی
جدیدی در جنگ به وجود آید و موجب تضعیف قوای خودی گردد.
نتیجهی عملیات خیبر ،پیروزی نظامی پر هزینهای بود .این عملیات نشان
داد که عالوه بر فداکاری و شجاعت رزمندگان اسالم و داشتن ابتکار عمل در
طرح ریزی عملیات ،نیاز به آموزش کافی ،تسلیحات و تجهیزات و پشتیبانی
قوی بهویژه وسایل و امکانات حملونقل رزمندگان از طریق آب (قایق) و
هوا (بالگرد) از عوامل اصلی تداوم پیروزی است .به هر حال عملیات خیبر و
حوادث رخ داده در خصوص آن ،تجربهی بزرگی از موفقیتها و ناکامیها در
دوران جنگ تحمیلی است که سرمایهی بزرگی برای تصمیمگیرندگان در
آینده بر اساس اصول 9گانه جنگ ایران است.

گزارش تصویری از عید غدیر

گزارش تصویری از ایام فاطمیه

یاران عاشورایی
حبیب

آن قدر آماده شدهای
که مثل علی!
پسر مهزیار
به تو هم آدرس بدهم؟؟
قافلهی عشق در راه است.
حبیب جان!
آماده شدهای؟
یا اینکه هنوز!...
نکند اختیارت ،به دنبال یزید زمانه باشد؟!
گندمهای ری به تو هم ،نخواهد رسید!
از یاد نبردهای که
عشق حسینروحیفداه جان گرفتهای؟!
نان ِ
با ِ
عجب ،مدال خوشرنگی ست؛ مدال نوکریاش!
حبیب...
تو و جدایی از حسین؟
وا مصیبتا!
میدانی
چشمان امام مهربانیها ،منتِظر است؛
منتظ ِر آمدنت!
منتظر آمدن تو؛ حبیب!
پس چرا ایستادهای؟؟!!

برخیز و نفس اماره را با ضربهای ناکار کن.
با لقلقهی لسان
صالح
به عمل ِ
الصالحات نخواهی رسید.
َعملوا ّ
دنیا ،مطلع زینت است و تسویل
و همهاش بوی نیرنگ میدهد و ریا؛
را ِه ناهمواریهاست.
َ
َ
ّ
َ
ی رستگاری در« قد افل َح َمن َزکیها »
همه ِ
در رسیدن به منتهی الیه وجود؛ حسینروحی فداه است.
بیا و
این راه را به صراط المستقیم حسینروحی فداه تبدیل کن.
از این معبر که بگذری،
پشت این خاکریزها
ساقی یارُ ،خنکای جان مینوشانَدت.
چقدر زیباست
که در روز تشویش
تو؛ ای حبیب
با قافله ساالر عشق وارد محشر شوی!
پس دست تسلیم به سوی پدر بندگان صالح خدا دراز کن
تا توفیق دیدار پر از رحمتش نیز نصیب تو هم بشود
و جزء یاران عاشورایی ایشان قراربگیری.
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خشـم خروشـان طبیعـت
هتیه و تنظیم|سرهنگ دکرت حممدرضا بابائی

مقدمه:
کشور ایران از جمله کشورهایی است که به واسطه
موقعیت ژئوپولیتکی خود عالوه بر دارا بودن پتانسیلها
و مزیتهای رقابتی فراوان ،از گذشته در معرض انواع
گوناگونی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل،
زلزله ،رانش زمین ،آتشسوزی جنگلها و نظایر آن قرار
داشته و همه ساله کم و بیش با آنها مواجه میباشد .اگرچه اغلب این
حوادث نام طبیعی را با خود یدک میکشند و به خشم طبیعت نسبت داده
میشوند اما در اغلب موارد مولود عملکرد انسان و به عبارتی پاسخ طبیعت به
رفتار انسان محسوب میشوند .در این نوشتار سعی شده تا به ابعاد مختلف
«آمادگی برای حضور موثر در صحنه امداد و نجات» با تأکید بر سیلهای
جاری شده در نقاط مختلف کشور در فروردین ماه سال  1398پرداخته شود.
انسان و طبیعت
کمال انسان در تسلیم در برابر اراده الهی و گردن نهادن به اوامر و نواهی او
که از طریق مکتب انسانساز وحی به او رسیده میباشد .هرآنچه از سوی
پروردگار متعال در اختیار بشر قرار داده شده اعم از جماد ،نبات ،جاندار
و بیجان قابل احترام بوده و وظیفه هر انسانی است که از محیط خود به
درستی استفاده نموده و از تخریب و تباهی آن اجتناب ورزد .یکی از راههای
تسلیم در مقابل اراده الهی ،شناخت طبیعت و قوانین طبیعی است .اگرچه
در دین مبین اسالم ،انسان بر بسیاری از موجودات برتری داده شده و به
سبب کرامت الهی ،عالم مسخر او گردیده اما او فارغ از مسئولیت نیست .از
طرفی چون او در مقام خلیفه الهی است بایستی بار امانت را بر دوش کشد
لذا هرآنکه در محیط زیست فساد و تباهی نماید ،پیمان الهی را شکسته و
طبیعی است که از رحمت الهی به دور ماند .به همین دلیل است که اسالم
انسان را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته و او را به میانهروی و اعتدال دعوت
مینماید .شایان ذکر است که اسراف و تبذیر تنها منحصر به استفاده بیش از
حد و تباه کردن منابع منخصر نگردیده بلکه عدم استفاده صحیح و بهینه از
منابع و مواد اولیه و حتی عدم روند تکاملی در مصرف را نیز شامل میگردد.
اسالم در عین سفارش به بهرهبرداری از طبیعت و محیط زیست ،راهکارهایی
را نیز برای حفاظت از محیط زیست ارائه نموده که شامل پرهیز از ظلم و ضرر
رسانی و اتالف منابع عمومی و فساد در روی زمین است.
خداوند متعال منابع حیاتی متنوعی را برای انسان خلق کرده است .امروزه
بسیاری از انسانها به مدد دستاوردهای فناورانه از نعمات الهی بهره جسته و
با استفاده از وسایل و امکانات نوین ،در صدد بهرهبرداری هرچه بیشتر از این
منابع هستند .نکته قابل توجه آن است که اگر منابعی محدود به نظر میرسند،
نشانه کم بودن آنها نیست بلکه نشان از عدم کفاف و نقص در علم بشر در
بهرهبرداری صحیح از آنها و یافتن جایگزینهای مناسب برای آنهاست.

جو زمین
بشر اغلب با فعالیتهای خود در راستای نابودی زمین قدم برداشته و این
موضوع به طور خاص پس از صنعتی شدن و در چند سده اخیر نمود بیشتری
داشته است .انسان برای آسایش و افزایش درآمد خود از هیچ تخریبی در
طبیعت فروگذار نمی کند که این مساله به مرور موجب به هم خوردن تعادل
در نظام زیستی شده است در حالی که کارشناسان امر معتقدند آسایش و
راحتی بشر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که رابطه متعادلی میان تمام
اعضای نظام زیستی برقرار باشد .فعالیتهای انسان به طور جدی به محیط
زیست ،جانوران و منابع حیاتی کره زمین آسیب رسانده و این مساله به نوبه
خود سبب نابودی بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری شده است .برابر
یافتههای دانشمندان کره زمین تنها سیارهای است که از نعمت پوششی
محافظتی به نام «جو» یا «نیوار» برخوردار است تا شرایط حیات را برای
ساکنان آن فراهم سازد .اگرچه از نظر علمی اعتقاد بر آن است که این الیه
تا ارتفاع  1000کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد اما پنج – ششم آن ،در
ارتفاع تقریبی  10الی  12کیلومتری از سطح زمین متراکم گردیده که این
ضخامت در مقایسه با شعاع کره زمین ( 6400کیلومتر) بسیار ناچیز مینماید.
جالب آنکه به گفته یکی از بزرگترین اقلیمشناسان معاصر« ،بزرگترین کاری
که بشر در طولقرنها زندگی بر روی کره زمین صورت داده ،آلودگی هوا و
به تبع آن تغییر رفتار هوا و در نهایت تغییر اقلیم کره زمین است».
بحران
بحران عبارت است از شرایطی غیرعادی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،بهداشتی ،امنیتی و نظایر آن برای فرد ،گروه یا جامعه با نوع
و شدت متفاوت که برطرف نمودن آن نیازمند تدبیر ،اقدامات اساسی و
فوقالعاده و مدیریت است تا سایر جنبههای یک اجتماع را متأثر نسازد.
گاهی بحرانها دست ساخته خود انسان است و در اثر عدم توجه به یک
موضوع تاکتیکی ،اثری استراتژیکی را بر آن مترتب میسازند .در این راستا
در ادبیات غنی فارسی آمده است« :بهخاطر نبودن میخ ،نعل از پای اسب
به درآمد و به دلیل نبودن نعل ،اسب از پای درآمد و به خاطر مرگ اسب،
سوار از میان رفت و به خاطر مرگ سوار جنگی مغلوبه شد و در این جنگ
مغلوبه ،دولتی سرنگون شد» .اما امروزه انسان قادر است به کمک سرمایه
عقل و تدبیر خدادادی و اتکای به مدد الهی در بسیاری از موارد کشتی خود
را از ورطه هالک بحرانها نجات داده و از گرداب ناایمن به ساحل امن رساند.
آنچه در سیل فروردین ماه  1398گذشت از سه دیدگاه «پیش از وقوع»،
«امداد و نجات» و «وضعیت عادی پس از بحران» قابل بحث و بررسی است.
پیش از وقوع (پیشگیری)
الف .آگاهی :وقوع سیل در رابطه مستقیم با شرایط جوی است .از جمله
دستاوردهای علمی انسان در حوزه فیزیک که کامپیوتر نیز نقش بسزایی در آن

داشته ،قابلیت پیشبینی وضع هوا با دقت قابل قبول و نسبتًا باالست .کشور
ما نیز به سبب برخورداری از این امکانات ،از اوایل دهه  80قابلیت آن یافته که
تا حد زیادی شکلگیری و نزدیک شدن سامانههای هواشناسی و حتی میزان
و نوع بارش آنها را پیشیابی و پیشبینی نماید و عالوه بر اعالم در صورت
لزوم نسبت به صدور اطالعیهها ،هشدارها و اخطارهای الزم جهت آگاهی عموم
مردم و همچنین آمادگی بیش از پیش سازمانهای مدیریت بحران اقدام نماید.
حداقل تاثیر اطالعات ج ّوی در زندگی امروزی ،به منزله همان میخ بر نعل
پای اسب است که اغلب ثمره ساعتها صرف وقت تجزیه و تحلیل و بررسی
کارشناسان هواشناسی است که در مواردی با نادیده انگاشتن ،خود را در ورطه
هالک قرار میدهند که نمونههایی از آن را در سیل نابهنگام شیراز در پنجم
فروردین  1398شاهد بودیم که مسافران حتی با مشاهده آثار عینی ،بازهم آن
را جدی نگرفته و جان خود را از دست دادند .خوشبختانه سازمان هواشناسی
رسالت خود را در فروردین سال  1398بخوبی ایفا نمود که نمود بارز آن در
اطالعیههای صادره این سازمان مشهود میباشد.
ب .آمادگی :بعد دیگر این دیدگاه معطوف به اقدامات سازمانهای مدیریت
بحران آن هم در آرامش پیش از توفان است که به نوعی شاید بتوان نام آن را
پدافند غیر عامل نیز نامید؛ یعنی مجموعه اقداماتی که الزم است در شرایط
عادی و عدم وجود بحران انجام شود تا در صورت وقوع بحران از شدت آن
کاسته شود .اجرایی شدن این مهم به واسطه گستردگی دامنه مسئولیتها،
مستلزم همکاری و هماهنگی تنگاتنگ حوزهها ،نهادها و دستگاههای اجرایی
مختلف جامعه الزم است که اگر این مهم صورت پذیرد ،حداقل نتیجه آن
محدودیت گستره بحران و به تبع آن سهولت مهار آن خواهد بود.
یکی از مهمترین بخشهایی که در پدافند غیرعامل نیازمند توجه بیش از
پیش است ،رودخانهها هستند .رودخانهها هدیه خداوند به انسانها بوده و نه
تنها براي انسانها ،که براي زندهماندن همه چيز و در همه جا مهم هستند.
هرگونه بیتفاوتی نسبت به حیاتی بودن و ضرورت وجود رودخانهها چه از
طرف آنهایی که در نزدیکی آن هستند و یا آنهایی در دورتر از آن به
سر میبرند ،کفران نعمت و جرم و جنایتی علیه بشریت محسوب شده و از
طرف طبیعت بیپاسخ نخواهد ماند .هرگونه تهدید رودخانهها ،تهدیدی برای
زندگی همه نوع بشر محسوب میشود .تجاوز به حریم و بستر رودخانهها
در قالب ساخت و سازها ابنیه ،تغییر مسیر رودخانه ،برداشتهای غیرمجاز
از بستر رودخانهها ،جریان یافتن فاضالبها ،پسابها ،زبالههای صنعتی و
شیمیایی به رودخانهها ،همه و همه مداخلهای خودسرانه ،سوء استفادهگرایان
و بیگمان مخرب در محیط طبیعی توسط بشریت به شمار میروند.
یکی از مواردی که موجبات تجاوز به حریم مسیلها را فراهم میآورد گذر
دورههای اقلیمی و عدم آشنایی با آنهاست .بدین معنی که در برخی از
دورهها ،نزوالت جوی به شدت افزایش و در برخی دیگر به شدت کاهش
مییابند و به عبارتی شاهد خشکسالی در یک منطقه از زمین حاکم میگردد.
اغلب در دوران خشکسالی ،به دالیل مختلف از جمله عدم دسترسی ،آشنایی
و یا توجه به آمارهای بلند مدت هواشناسی و یا سایر مالحظات مقطعی،
دستاندرکاران اقدام به تغییر کاربری رودخانهها و مسیلها داده و با احداث
بوستان ،خیابان ،پارکینگ و یا نظایر آن موجبات بروز بحران را در سالهای
آتی فراهم میسازند .نکته قابل توجه آن است که همواره الزم است در ساخت
و ساز سازهها بویژه سازههایی نظیر پلها که در معرض عبور سیالبها قرار
دارند آن است که بایستی پیشبینیهای الزم را به منظور عبور سیالبهای
غیرطبیعی و بیش از حد تصور را نیز لحاظ نمود لذا ضروریست تا انسان به
منظور حفظ جان خود و دیگران هم که شده در چنین تصمیماتی تجدید
نظر نماید و از دستاندازی به رودخانه و تغییر کاربری آن خودداری نماید.
جالب آنکه پیشینیان ما این موارد را لحاظ مینمودند مث ً
ال حکیم ابوالقاسم
فردوسی در بیش از  1000سال پیش سروده که:
به جويي که يک روز بُگذشت آب  -------نسازد خردمند ازو جاي خواب

امداد و نجات
وقتی بحرانی همچون طغیان رودخانه و هجوم سیل و روانآبها
در یک منطقه حاکم میگردد اغلب جز خسارات جانی و مالی و
ویرانی چیزی را به همراه نخواهد داشت .آسیب پذیرترین اقشار
در چنین مواردی سالمندان ،زنان و کودکان هستند که چشم
امید به یاری و کمک دیگران خصوصًا نیروهای امدادی دارند.
در چنین مواردی دامنه نیازهای بهداشتی ،غذایی ،امنیتی،
حمل و نقل و نظایر آن آنچنان افزایش مییابد که تأمین آن جز از طریق
بسیج همه امکانات میسر نخواهد بود .به همین دلیل است که نیروهای
امدادی یکی از ارکان اساسی مهار هر بحران محسوب میشوند .تا سخن از
امداد و نجات به میان میآید ،اوالً چیزی که در ذهن افراد متبادر میگردد،
سازمانهایی نظیر هالل احمر و صلیب سرخ است که رسالت اصلی و فلسفه
وجودی آنها در امداد و نجات متبلور شده است.
اگرچه مأموریت اصلی نیروهای مسلح هر کشور حراست از مرزهای زمینی ،هوایی
و دریایی و حفظ امنیت کشور است اما به واسطه گسترش در اقصی نقاط کشور،
سرعت دسترسی به منطقه بحران و در اختیار داشتن امکانات ویژه در نوک پیکان
امداد و نجات قرار داشته و در هنگام حوادثی با گستردگی قابل توجه اغلب چشم
امید مردم به آنان نیز هست .بیشترین و مهمترین نقش را در عملیات امداد و نجات
هواپیماها به دلیل انتقال سریع اقالم و نیازمندیها و بالگردها به دلیل توانمندی
جابجایی حمل بار ،مسافر و مجروح و قابلیت معلق ماندن بر باالی صحنه مورد نظر و
عدم نیاز به باند پرواز بر عهده دارند .این پرندهها به دلیل اشراف ارتفاعی خود قادرند
در اسرع وقت نسبت به یافتن منشاء بحران ،تخمین دامنه و گستردگی و در نهایت
اخذ تصمیم جهت مهار آن ایفای نقش نمایند .شایان ذکر است بالگردها در این حوزه
از اهمیت برجسته و خاصی برخوردار هستند زیرا به دلیل توانایی نشست و برخاست
در سطوح ناهموار ،امکان انتقال سریع بیماران اورژانسی و انتقال اقالم مورد نیاز را
فراهم میکنند و به عملیات امداد را سرعت میبخشند.
وضعیت عادی پس از بحران
اغلب در این مرحله هم کارگزاران و مردم کولهباری از تجربه و آموزههایی را
از بحران قبلی در اختیار خواهند داشت که میتواند در قالب مدیریت دانش
در موارد آتی مورد استفاده قرار گیرد و بکار بسته شود چرا که موالی عشق
و عرفان امیرالمؤمنین علی علیه السالم میفرمایند «شرط خرد اندوختن و
بکاربست تجربههاست» .همه ما به عنوان انسانهای کره زمین ،موظف به
کاهش حداکثری تاثیرات نامطلوب فعالیتهای بشری در محیط زیست بوده
و قطعًا اگر همه ما در این مسیر تالش کنیم ،سیارهای بهتر برای زندگی
در اختیار خواهیم داشت .بر اساس تحقیقات انجام شده ،علت دگرگونی و
تخریب ناشی از ناآگاهی و یا عدم توجه به محیط اطراف ،به دلیل کمبود
آموزشهای موثر علمی و کارشناسانه و نیز خودخواهی انسان و پشت پا زدن
به آداب و رسوم گذشته در جهت حفظ و حمایت از آن بوده است .برای
حرکت در مسیر توسعه پایدار مردم بایستی در مسئولیتها شریک باشند.
این تغییر نیازمند مشارکت مردم ،توانمندی تشکلهای محلی و به طور کلی
تقویت جامعه مدنی است و الزمه آن آگاهی و آموزش مردم در باره توسعه
پایدار است .در واقع برای تحقق توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ،ما به
اخالق زیست محیطی نیازمندیم .اخالقی که ارتباطات پیچیده و در حال
تغییر بین انسان و طبیعت را شناسایی کرده و با حساسیت به آن پاسخ دهد.
امـا درسهایـی کـه بحران سـیل فرودیـن  1398بـرای کارگزاران بـه همراه
داشـت آن بـود کـه اوالً بـه جنبههـای مختلف سـاخت و سـازها و طرحهای
عمرانـی اعـم از بخـش خصوصـی و دولتـی توجـه بیشـتری شـود تـا اوالً در
معـرض و یـا حتی در حاشـیه بحران قـرار نگیرند و ثانیًا به نیازهای اساسـی
در صحنـه مهـار بحـران و بویـژه رسـتم صحنه بحـران یعنـی بالگردها توجه
ویـژه نماینـد .سـروده موالنـا را به خاطر داشـته باشـیم کـه میگوید:
آن تیر که بر چلّه اندیشه سوار است  ---جایی بنشیند که ورای انتظار است
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پیش شرطهای رونق تولید
حتریریه نشریه برگرفته از مقاله حممد مهدی توالیی

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید
کنندگان داخلی ،شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر
رشد اقتصادی است ،اما به نظر میرسد برای اجرایی شدن این شرط،
پیش شرطهایی الزم است که با تحقق آن ها ،مقصود نهایی نیز حاصل
خواهد شد که به برخی از آنها ،اشاره میشود.
بررسی پیش شرطهای تحقق شعار سال ۱۳۹۸
یکی از اقدامات نوروزی سالیان متمادی در کشورمان که توسط مقام معظم
رهبری پیگیری میشود نامگذاری هر سال با عنوانی خاص برای جهت دهی به
پیش رو است .به نظر میرسد رهبر معظم انقالب با
مسیر حرکتی کشور در سال ِ
رصد رخدادهای کشور و با نگاه به اهداف انقالب اسالمی ،افق کوتاه مدت یکساله
کشور را ترسیم نموده و عنوانی خاص را برای آن سال برمی گزینند تا تمامی
نهادها و ارگانهای حکومتی و بخش خصوصی در مسیر تحقق آن بکوشند.
البتـه تاکنـون بررسـی متقنـی بـرای سـنجش میـزان تاثیرگـذاری چنیـن
اقدامـی صـورت نگرفتـه اسـت و آمار مسـتندی نیز حـاوی گـزارش اقدامات
انجام شـده در مسـیر اجرایی شـدن شـعار سـال در دست نیسـت و بسیاری
از نهادهـای دولتـی ،تنهـا بـه نصـب بنـر شـعار سـال اکتفـا میکننـد ،اما به
نظـر میرسـد اگـر یک همت عالی ،پشـتوانه شـعار سـاالنه در مسـیر تحقق
قـرار گیـرد ،قطعـا اتفاقـات خوبی در کشـور خواهـد افتاد.
رهبـر معظـم انقالب اسلامی در آغازین لحظات سـال  ۱۳۹۸سـال جدید را
سـال «رونـق تولیـد» نامگذاری کردنـد و از تمامی ارگانهـای دولتی و آحاد
ملـت خواسـتند تـا یکپارچه در مسـیر تحقق این شـعار گام بردارند .ایشـان
در سـخنان خـود گفتنـد« :تولیـد اگـر چنانچـه بـه راه بیفتـد ،هـم میتواند
مشـکالت معیشـتی را حـل کند ،هـم میتواند اسـتغناء کشـور از بیگانگان و
دشـمنان را تأمیـن کنـد ،هـم میتواند مشـکل اشـتغال را برطـرف کند ،هم

ح ّتـی میتوانـد مشـکل ارزش پـول ملّـی را تـا حـدود زیـادی برطـرف کند.
لذاسـت که مسـئلهی تولید به نظر من مسـئلهی محوری امسـال اسـت؛ لذا
مـن شـعار را امسـال این قـرار دادم« :رونـق تولیـد» .باید همه تلاش کنند
تولیـد در کشـور رونـق پیـدا کنـد .از ا ّول سـال تـا آخر سـال انشـاءاهلل این
معنا به صورت چشـمگیری در کشـور محسـوس باشـد .اگر این [طور]شـد،
امیدواریـم که انشـاءاهلل ّ
حل مشـکل اقتصـادی راه بیفتد».
رونـق کسـب و کار اصنـاف و مشـاغل و بـه ویـژه رونـق تولیـد بـرای تولیـد
کننـدگان داخلـی ،شـرط حیاتـی بـرای خـروج از رکـود و حرکت در مسـیر
رشـد اقتصـادی اسـت ،امـا به نظر میرسـد بـرای اجرایی شـدن این شـرط،
پیـش شـرطهایی الزم اسـت که بـا تحقق آن هـا ،مقصود نهایـی نیز حاصل
خواهـد شـد که بـه برخـی از آنها ،اشـاره میشـود.
تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم
واژه «امید» و مفهوم امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی ،یکی از مولفههای مهم
در موضوع مدیریت اقتصادی کشور است .فراموش نمیشود ابتدای دولت آقای
دکتر حسن روحانی و امیدواری فراوان مردم برای ایجاد بهبودی در وضعیت
اقتصادی کشور را که منجر به افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی و اشتغال
بیشتر برای افراد جویای کار شد ،و یا دورانی که برجام به سرانجام رسیده بود
و همگان امیدوار به بهبود اوضاع اقتصادی بوده و در تکاپوی آغاز یا گسترش
فعالیتهای اقتصادی خود بودند ،اما متاسفانه شرایط کشور با دخالت عوامل
متعددی ،به وضعیت فعلی رسیده است که در آن ،مردم به جای امیدواری به
سروسامان پذیرفتن اوضاع ،منتظر شرایط سخت تری هستند و صفهای طویل
شکل گرفته از مرغ و گوشت تا شکر نیز بر این موضوع گواهی میدهند.
زمانی رونق تولید در عمل اتفاق میافتد که امیدواری به بهبود شرایط کشور،
جایگزین انتظار برای یک آینده سختتر شود .هنگامیکه مردم از دولتمردان،
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تالش وافری مشاهده نکنند و در کنار آن ،هر روز بر طبل جنگ و نزاع بین
المللی کوبیده شود و روز به روز نیز بر تعداد مفاسد اقتصادی افزوده شده و
آمارهای کالن اختالس و دزدی منتشر گردد ،امید مردم برای نیل به یک
آینده بهتر و در نتیجه؛ سرمایه گذاری آنان در امر تولید به امری محال
میماند؛ چراکه انتظار شرایط سخت ،وضعیت فعلی را نیز سخت میکند.
ایجاد ثبات اقتصادی در سایه مدیریت واحد
الزمه سرمایه گذاری در امر تولید ،وجود ریسک پایین و ثبات باال در وضعیت
اقتصادی است .مادامی که ثبات در وضعیت اقتصادی کشور ،حکمفرما نباشد،
تصویر یک چشم انداز کاری برای سرمایه گذاران ،امری نزدیک به محال
است .دولت جمهوری اسالمی باید درصدد فراهم نمودن شرایطی باشد که
منجر به بی ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور نشود؛ حال ممکن است این
شرایط ،سیاسی و بین المللی باشد یا اقتصادی و یا ناشی از تغییر در شیوه
مدیریت ،در هر صورت ،این وظیفه دولت است که در این مسیر بکوشد تا
ثبات الزم برای سرمایه گذاری در امر تولید ایجاد شود.
بـه نظـر میرسـد بخشـی از بـی ثباتـی فعلی ،ناشـی از عـدم وجـود مدیریت
واحـد در امـور اقتصادی کشـور اسـت .مادامـی کـه نهادهای غیرمسـئول ،در
مدیریـت امـور اقتصـادی کشـور ،رقیب دولـت باشـند و عناصر اجرایـی آنان،
رقیـب بخـش خصوصی ،مدیریـت واحد در امر اقتصاد کشـور ،وجـود خارجی
نخواهـد داشـت و هیچگاه رئیـس جمهور نمیتوانـد فرماندهی اقتصاد کشـور
را بـر عهـده بگیـرد و در نتیجـه ،بـی ثباتیها تـداوم خواهـد یافت.
مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید
نقدینگـی افسـار گسـیخته ،بلای جـان اقتصـاد کشـور شـده اسـت.
اسـکناسهای سـرگردانی کـه از طلا بـه دالر مـیرود ،از سـکه بـه مسـکن
مـیرود و روز بـه روز بـا کاهـش ارزش پول ملـی ،تاثیرات مخـرب خود را بر

بازارهـای مختلـف اعمـال میکنـد .مادامی کـه نقدینگی فراوان و سـرگردان
موجـود ،باعـث رونق داللی شـود ،قطعا شـوقی بـرای حضـور در بخش تولید
و در نتیجـه ،رونـق تولیـد بـرای سـرمایه گـذار ،وجـود نخواهد گذاشـت.
آثار زیان بار نقدینگی در یک سال و نیم اخیر ،به ویژه پس از چاپ پول بدون
پشتوانه برای تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری ورشکسته ،منجر به مشکالت
فراوانی شد و کشور را دچار قیمتهای لحظهای در بازارهای گوناگون کرد .مدیریت
نقدینگی و گسیل آن به سمت تولید ،قطعا منجر به رونق تولید خواهد شد.
مقابله با واردات بی رویه و افزایش کیفیت محصوالت داخلی
یکی از عوامل ورشکستگی صنعت تولیدات داخلی در طی سالهای گذشته،
واردات بی رویه اجناس خارجی است که یا مشابه داخلی آنها وجود دارد
و یا قیمت اندک آنان باعث میشود رغبتی در داخل برای تولید آن اجناس
وجود نداشته باشد و در نتیجه از حجم اشتغال نیروهای مولد کشور کاسته
شود و وابستگی به جزئیترین اجناس مورد نیاز نیز تداوم مییابد .تا زمانی
که واردات کشور ،سروسامانی به خود نگیرد و از بیل تا خودرو را دربرگیرد و
به توانمندی داخلی توجهی نشود ،رونق تولید حاصل نخواهد شد.
همچنین معضل کیفیت نازل محصوالت تولید داخل نیز گریبانگیر رونق
تولید شده است .بسیاری از مردم عالقهمند هستند تا از اجناس تولید شده
در داخل کشور استفاده کنند ،اما هنگامیکه با کیفیت نامناسب آن اجناس
مواجه میشوند از اقدام خودمنصرف شده و به اجناس خارجی روی میآورند.
الزمه افزایش کیفیت ،نظارت جامع و کامل و بهره گیری از مواد اولیه مرغوب
و مناسب است تا خریداران را برای خرید محصول ،ترغیب نماید.
پیــش شــرطهای ذکــر شــده در ایــن مطلــب و مــوارد دیگــری از ایــن
قبیــل ،الزمــه تحقــق شــرط «رونــق تولیــد» اســت کــه همــت دولــت در
وهلــه اول و همراهــی مــردم در ادامــه آن را میطلبــد.

مسائل حقوقی
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شروط آزادی از زندان
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آزادی برای کسی که در قید و بند زندان است از آب و غذا در اوج تشنگی و
گرسنگی نیز شیرین تر است؛ اما زندان با همه خشونت ظاهریش تاوان اشتباهاتی
است که رخ می دهد و مجازات بی قانونی هایی است که به دیگران لطمه می زند.
نگاه اغلب مردم به زندان مثل نگاه به فضایی است که عده ای آدم مجرم را
برای مدتی کنارهم تلنبار می کند بی آن که تحولی در آنها ایجاد شود .از نگاه
این افراد ،زندان توفیقی در اصالح اخالق و رفتار زندانیان ندارد و چه بسا به
زندان افتادن آنها را جری تر و خشونت طلب تر کند.
امـا آنهـا کـه زنـدان هـا را مدیریت مـی کنند چنیـن اعتقـادی ندارنـد .آنها
مـی گوینـد اگـر یـک فـرد آزاد شـده از زنـدان نتـرس و جـری تـر از قبـل
مـی شـود ،نـه بـه خاطـر حضـورش در زنـدان ،کـه بـه علـت پـرده دری و
آشکارشـدن ماهیـت واقعـی اش پـس از بـه زنـدان افتـادن اسـت.
آنها معتقدند زندان هیچ کس را بدتر از زمانی که در زندان نبوده ،نمی کند و
برعکس قادر است آدم های مشکل دار را به سمت اصالح ببرد .همین طرز تلقی
است که سبب شده موضوعاتی چون عفو و آزادی مشروط وارد قوانین کشورمان
شود تا افرادی که در طول دوره محکومیت دچار تحوالت اخالقی و رفتاری شوند
یک بار دیگر طعم زندگی آزاد و بیرون از فضای بسته زندان را بچشند.
وقتـی فـردی در دادگاه مجـرم شـناخته می شـود حتما باید بـرای گذراندن
دوران محکومیتـش بـه زنـدان بـرود چـون فقـط بـا حضـور در زندان اسـت
کـه قاضـی مـی توانـد تاثیر مجـازات بررفتـار افـراد را محک بزند پـس برای
رسـیدن بـه آزادی چـاره ای جز گـذر از زندان نیسـت.
البته تشخیص اصالح مجرمان کار آسانی نیست ،چون اصالح شدن موضوعی
کمی نیست که بتوان آن را با عدد و رقم به دست آورد .به همین علت برای پی
ّ
بردن به اصالح مجرمان باید بسیار دقیق بود و رفتار آنها را بدقت زیرنظر گرفت.
اما با وجود این افرادی نیز هستند که چون ذاتشان شرور نیست و به خاطر یک
اشتباه به زندان افتاده اند و قصد اصالح و جبران از دست رفته ها را دارند با
پذیرش آموزش های اصالحی در زندان راه بازسازی خود را در پیش می گیرند.
طبق قوانین امور کیفری ،آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای
نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند .پس طبیعی است هرگاه فردی
برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.
دقیقا این افراد همان هایی هستند که مشمول آزادی مشروط می شوند.
کسانی که این امتیاز شامل حالشان می شود ،فرصت می یابند با خروج از
زندان بقیه دوران محکومیتشان را در محیط اجتماع بگذرانند و خساراتی را
که خود و خانواده شان به خاطر نام زندان متحمل شده اند ،جبران کنند.
البته آزادی مشروط عرصه ای برای آزمودن فرد محکوم است ،چون اگر در
این مدت خالف تعهدات عمل کند و راه گذشته را تکرار کند آن وقت دوباره
برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت راهی زندان خواهد شد.

امتیازی برای بهترین ها
آزادی مشروط اگرچه دارای شرط و شروط سختی است ،اما به هر حال صبغه
ای از آزادی را همراه خود دارد که ارزش دارد یک فرد محکوم به خاطرش
از ارتکاب جرائم دست بردارد .اما به هر حال این آزادی شامل حال همه افراد
نمی شود و تنها آنان که سابقه محکومیت به حبس ندارند یا مقدار معینی از
محکومیتشان را گذرانده اند همراه آنها که حسن اخالق و رفتار دارند و می توان
پیش بینی کرد بار دیگر دست به ارتکاب جرم نمی زنند اگر ضرر و زیان شاکی
خصوصی شان را نیز بپردازند در زمره آزاد شدگان مشروط قرار می گیرند.
طبق قوانین امور کیفری ،آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای
نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند .پس طبیعی است هرگاه فردی
برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز برخوردار شود.
شرط دیگر برخورداری از آزادی مشروط گذراندن دو سوم مجازات در
جرائمی است که قانون برایش کیفری بیش از  ۳سال حبس تعیین کرده،
در حالی که گذراندن نصف دوران محکومیت در جرائمی که مجازات قانونی
آنها تا  ۳سال حبس است نیز از شرایط بهره مندی از آزادی مشروط است.
توجیهی که قانونگذار برای تعیین این زمان ها بیان می کند این است که
محکوم باید مدتی را در زندان بگذراند تا هم به صورت نسبی اصالح شود و
هم ناظران بتوانند میزان تحول رفتاری او را ارزیابی کنند.
در واقع فرد محکوم باید دوران محکومیتش در زندان را با حسن اخالق و رفتار
سپری کند و این حسن معاشرتش دائمی و مستمر باشد .البته تشخیص این
موضوع گاهی سخت می شود ،چرا که برخی محکومانی که از این شرط قانونی
باخبرند با تظاهر به حسن اخالق و رفتار سعی در آزاد شدن از زندان و پیگیری
کارهای معطل مانده شان دارند .برای همین ،همواره رصد اعمال زندانیان توسط
رفتارشناسان و روان شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مورد تاکید است تا
افراد فرصت طلب و متقلب نتوانند از این امتیاز قانونی سوءاستفاده کنند.
مـا شـاید یکـی از سـخت ترین شـرایط آزادی مشـروط ،شـرط پیـش بینی
تکـرار نشـدن جـرم از سـوی محکومـان باشـد ،چـون یـک کارشـناس هـر
چقـدر هـم خبـره باشـد مـی تواند تحـت تاثیـر ظاهرسـازی های افـراد قرار
بگیـرد و تشـخیص ایـن کـه آنها پـس از آزادی واقعا اصالح می شـوند یا این
کـه دوبـاره دسـت بـه ارتکاب جرم مـی زنند ،کاری اسـت که ریسـک باالیی
دارد .حـاال اگـر تمـام ایـن شـروط در یک فرد جمع باشـد او باید اگر شـاکی
خصوصـی دارد ضـرر و زیانـش را جبـران کنـد تـا بتواند به صورت مشـروط
آزاد شـود .البتـه ناتوانـی مالـی فـرد محکـوم مانعـی بـرای بهره منـدی او از
آزادی نمـی شـود ،چرا کـه از نظر مجریـان قانون همین که او وعده مسـاعد
بـرای جبـران ضـرر و زیان شـاکی را بدهد و قرائن و شـواهد موجـود هم این
تصمیـم او را تاییـد کننـد بـرای آزاد شـدن کفایـت می کند.
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حقوق چیست؟

حجت االسالم سید ابوالفضل حسینی یدکی

 .1حقـوق جمـع حـق و حـق در اصطلاح عبارتسـت از
امتيـازي كـه شـخص در جامعـه معيـن دارد .حقـوق در
ايـن معنـي بـه حقـوق فـردي تعبيـر ميشـود.
 .2حقـوق اصطالحـا عبارتسـت از مجموعـه قواعـدي كه
تنظيـم كننـده و حاكـم بـر روابـط اشـخاص در جامعـه
معيـن مي باشـد .حقـوق در ايـن مفهوم به حقـوق ذاتي
بـه لحـاظ آنكـه قطـع نظـر از افـراد جامعه مطـرح ميگـردد تعبير مي شـود.
حقـوق فـردي ملازم بـا حقـوق ذاتي مي باشـد.
در فقه اصطالح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته مي شود در مفهوم خاص
حق ،قدرت هر انسان برابر قانون بر انسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا
بر هر دو مي باشد و در مفهوم عام ،حق چيزي است كه شارع وضع كرده است.
به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم
مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان
جامعه ميگردد .و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين
قواعدی مي باشد .حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت
به شخص) نيز ناميدهاند .رشتههاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني ،حقوق
تجارت ،حقوق اساسي ،حقوق بينالملل از جمله مصاديق اين معني است.
در تعریفی دیگر می گوییم:
علم حقوق ،دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است.حقوق ،مجموعه
قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.حقوق در نظامهای

حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع قانون توسط
قوه مقننه ،از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در قوه مجریه.
در ادامـه مـی تـوان گفـت :حقـوق مجموعـه قواعـدی اسـت کـه از طریـق
موسسـات اجتماعـی یا دولتـی ،جهت تنظیم رفتـار ایجاد و اعمال میشـود.
قانـون اساسـی نقـش انکارناپذیـری در شـکلگیری نظـام حقوقی هر کشـور
دارد و نظـام حقوقـی نیـز بـه نوبـه خـود شـکلدهنده سیاسـت ،اقتصـاد و
جامعـه اسـت و روابـط میـان افـراد را هدایـت میکند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامنال وجود دارد
کام ـنال (بــه انگلیســی  :)Common lawکــه بــه نظــام رویــه قضایــی
و ســابقه قضایــی هــم معــروف اســت ،نوعــی نظــام حقوقــی اســت کــه از
ســال  ۱۰۶۶میــادی بــه بعــد توســط دادگاههــای شــاهی انگلســتان ایجــاد
شــد ).تمــام کشــورهای اروپــای قــارهای و بیشــتر کشــورهای دیگــر دنیــا
از جملــه ایــران و افغانســتان از حقــوق مــدون برخــوردار هســتند کــه در
آن قــوه مقننــه از طریــق وضــع قانــون و تدویــن قوانیــن بــه ایجــاد حقــوق
میپــردازد .امــا بریتانیــا ،ایــاالت متحــده و اغلــب مســتعمرات ســابق
بریتانیــا از نظامهــای کامــنال برخــوردار هســتند کــه در آنهــا رعایــت
آراء قبلــی دادگاههــا الــزامآور اســت و حقــوق از طریــق ســابقه قضایــی
ایجــاد میشــود .حقــوق مذهبــی بــه ویــژه حقــوق اســامی (قواعــد فقــه)
و حقــوق یهــودی نیــز اهمیــت بســیاری در حقــوق بســیاری از جوامــع و
کشــورها داشتهاســت.
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واژگان سیاسی پر کاربرد
حتریریه نشریه

(قسمت اول)

امپریالیسم:
امپریالیسم از كلمه قدیم تر (امپراطوری) گرفته شده است .و این اصطالح عنوان
برای قدرت یا دولتی بوده كه خارج از محدوده و كشور خود به زور به تصرف
سرزمین ها و ممالك دیگر اقدام می كرده ،و آنجا را جهت بهره برداری ،تحت سلطه
خود قرار می داده است .و معنای امپریالیسم با كلمه استعمار پیوندی نزدیك دارند .و
امپریالیسم به امپریالیسم نظامی ،اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شود.
دژساالری:
نــام و اصطالحــی بــرای حكومــت هایــی اســت كــه بــا روش اســتبدادی و
تــرور بــر ســر كار مــی آینــد.
فاشیسم:
این اصطالح به صورت عام نامی است برای همه رژیمهایی كه بقایشان بر پایه
دیكتاتوری و زور و كشتار استوار است .اما به معنای خاص ،نام جنبشی است
كه در سال  1929به رهبری «موسولینی» در ایتالیا به راه افتاد.
ماكیاولیسم (استبداد جدید):
مكتب ماكیاولیسم كه آن را «فلسفه استبداد جدید» نیز می خوانند ،عبارت
از مجموعه اصول و دستوراتی است كه ماكیاولی فیلسوف و سیاستمدار
ایتالیایی ( )1527-1469برای حكومت ارائه داده است .كه خالصه این
مكتب عبارت است از :تأسیس دولتهای متحد و قوی كه تابع كلیسا و دین
نباشد .طرفداری از ظلم و استبداد و حكومت نامحدود .انسان موجود سیاسی
و فطرتًا شرور است لذا برای عالج شرارت انسان حكومتی مقتدر و مستبد
الزم است .اخالق و مذهب تابع سیاست زمامدار میباشد ،اگر صالح دید در
حكومت از دین و اخالق استفاده می كند و اگر صالح ندید استفاده نمی كند.
زمامدار به منزله قانون است و مردم باید از حاكم و زمامدار اطاعت كنند ،اما
خودش از قانون مستثنی است و هر چه بخواهد می تواند انجام دهد .روش
حكومت در مكتب ماكیاولیسم آن است كه زمامدار برای رسیدن به قدرت و
حفظ آن مجاز است به هر عملی مانند زور ،حیله ،تزویر ،جنایت ،تقلب ،نقض
قول و پیمان شكنی و نقض مقررات اخالقی متوسل شود .و هیچ نوع عملی
برای رسیدن به قدرت و حفظ آن برای زمامدار ممنوع نیست ،به شرط اینكه
سری انجام دهد .و جنایاتی كه هیتلر و موسولینی
تمام این اعمال را پنهانی و ّ
دیكتاتورهای آلمان و ایتالیا انجام دادند بر همین افكار دور می زد.
آتئیسم:
پیروان این مكتب می گویند چیزی به عنوان مافوق طبیعت وجود ندارد .و
انسان را فقط موجود طبیعی می دانند كه باید با همان عقل طبیعی اداره شود.
كمونیسم:
كمونیسم این اصطالح از ریشه التینی (كمونیس) به معنای اشتراكی گرفته

شده است .و این عقیده از سال  1840م .رواج یافت .و معنای اشتراك محدود
به ثروت و دارائی ها نمی شود ،بلكه اشتراك شامل زنان و مسائل جنسی می
گردد .بنابرنظر كمونیسم تمام منابع اقتصادی كشور اعم از صنعتی و امور
دیگر مربوط به جامعه است نه افراد و خانواده ها ،اما كمونیسم به معنای
جدید عبارت است از اینكه دولت بر تمام مراكز اقتصادی جامعه كنترل
داشته باشد و همه چیز باید در دست او قرار گیرد.
ماركسیسم:
كمونیسم به معنای خاصی كه امروز در نقاط مختلف دنیا رایج است
كمونیسم ماركسیسم است .زیرا مؤسس كمونیسم "كارل ماركس" فیلسوف
آلمانی (1818-1883م ).بود كه بعد از ماركس« ،فریدریش انگلس (-1895
1825م« ،»).لنین» و «استالین» از رهبران كمونیسم بودند .بعد از درگذشت
استالین (« )1953مالنكوف» « ،بولگانین» و «خروشچف» جانشین وی
شدند .البته آراء ماركس و اِنگلس توسط نفوذ فالسفه آلمانی مخصوصًا
«هگل» و «فویرباخ» گسترش یافت.
پوپولیسم:
پوپولیسم به معنای مردم باوری است .به اینكه هدف های سیاسی را باید بر
اساس خواست مردم جدا از احزاب و نهادها پیش برد ،و خواست مردم عین
حق و اخالق است .به عبارت دیگر هر چه مردم خواستند همان حق و اخالق
می باشد .كه در واقع بولشویسم تركیبی از ماركسیسم و پوپولیسم است.
بورژوا
در قرون وسطا فردی از اهل شهر آزاد (بورگ) را كه نه ارباب بود و نه دهقان «بورژا»
می نامیدند .در قرن های هفدهم و هجدهم ارباب ها و كارفرماها را در برابر كارگران
و بازرگانان به این نام خطاب می كردند .در فرانسه عنوانی برای طبقه میانه سوداگر
و پیشه ور یا شهرنشینانی كه بر مالك دارائی از حقوق سیاسی برخوردار بودند اطالق
می شد ،و اما در اصطالحی سیاسی معنای خاص خودش را دارد.
بورژوازی در اصطالح ماركسیستی به معنای سرمایه داران ،سوداگران ،پیشه وران
و دارندگان مشاغل آزاد است .در برابر «پرولتاریا» ( )17كه به كارگرانی گفته
میشد كه هیچ وسیله تولیدی جز نیروی كار خود برای تأمین زندگی ندارند.
سوسیالیسم:
واژه سوسیالیسم (جامعه باوری) در زبان فرانسه به معنای اجتماعی می باشد .و
در انگلیسی (سوسیالیسم سیاستی كه هدف آن نظارت جامعه بر وسایل تولید
و ادار ه آنها به سود همگان است) .البته این تعریف ،یك تعریف جامع نیست،
زیرا نظارت عمومی بر اموال و تولید معنای وسیعی دارد .امابهترین وجه اشتراك
سوسیالیست برتری جامعه و سود همگانی بر نظریه فردگرایی و سود فردی
است ،كه سوسیالیسم به انواع متعددی مانند سوسیالیسم لیبرال ،ماركسی،

نوین ،تكاملی ،فابیان ،صنفی و پارلمانتر و اقسام دیگر ،تقسیم می شود.
كاپیتالیسم:
كاپیتالیسم روشی است كه در آن وسائل عمده تولید به كمك سرمایه های
شخصی فراهم شده و اموال به مالكیت صاحبان سرمایه باقی می ماند .در
كاپیتالیسم كارگران به عنوان روز مزد اجیر صاحبان سرمایه اند ،و تمام
قدرت مالی در دست اشخاص معدودی در جامعه خواهد بود .در مقابل
كاپیتالیسم ،كمونیسم و لنینیسم و استالینیسم قرار دارد.
ناسیونالیسم:
عبارت است از اعتقاد به برتری یك ملت و قوم بر تمام ملل و اقوام دیگر و
لزوم وفاداری مطلق و بدون هیچ قید و شرطی نسبت به قوم و ملت خود ،و
مباهات كردن هر قوم و قبیله نسبت به فرهنگ و زبان و نژاد خودش .بنابراین
ناسیونالیسم (ملی گرایی) خود را از همه برتر و دیگران را پایین تر از خود می
داند ،كه به ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی تقسیم می شود.
آنارشیسم:
در لغت یونانی به معنای حكومت است و آنارشی یعنی بدون حكومت .لذا در
مسلك آنارشیسم حكومت را موجب مصائب و بدبختی های مردم می داند.
و بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت می باشد .البته مخالف هرج و مرج هم
هستند ،اما به نظام و حكومتی فكر می كنند كه بر اساس همكاری آزاده
پدید آید .و پیشوای آنارشیسم جدید پیرژوزف پرودون" ( )23فرانسوی (اوایل
قرن  19م ).می باشد.
فئودالیسم:
فئودالیسم یك سازمان بزرگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است كه در
بسیاری از نقاط اروپا و خاور دور و خاور میانه در قرون وسطی ،قبل از تشكیل
دولت های ملی جدید وجود داشته است.
خصلت عمده در فئودالیسم آن است كه از طرف شاه هر قسمت از اراضی بزرگ
به تصرف اشراف به نام فئودال در میآید ،و آن زمین های بزرگ از طرف فئودال
یا نمایندگانشان به كشاورزان اجاره داده می شود .و اشراف هم در مقابل این اجاره
نسبت به كشاوزان آن منطقه اختیارات قضائی و حكومتی و مالی و سیاسی داشتند.
ولی در زمان حاضر فئودالیسم به كشوری گفته می شود كه عده ای از اشراف
و مالكین امالكی را مالك می باشند و كشاورزان از حقوق سیاسی محروم اند،
و یا به مقداری كم ازحقوق سیاسی و كشور بهرهمند هستند.
فاكسیونالیسم:
فاكسیون به معنای حزب است .این اصطالح را «جورج واشنگتن» در آغاز
استقالل آمریكا به جای پارتی (حزب) به كار برد .فاكسیونالیسم یعنی حزب
پرستی و عقیده به لزوم وجود احزاب سیاسی و اتكاء دولت و حكومت با احزاب
عامه كه آن را سیستم حزبی (پارتی سیستم) نیز می نامند .در مقابل كمونیسم
كه تك حزبی است قرار دارد .فرق پلورالیسم با فاكسیونالیسم آن است كه
اصطالح اولی عمومیت دارد و شامل عقیده به لزوم تعدد جمعیت و انجمنها از
هر قبیل اعم از مذهبی و فرهنگی و علمی و سیاسی و اقتصادی می باشد ،در
حالی كه فاكسیونالیسم تنها معتقد به تعداد احزاب سیاسی است.
مولتی پارتیسم (چند حزبی):
به معنای چند حزبی است كه در دموكراسی غرب تولد یافته است و در
نظام سیاسی احزاب متعدد وجود دارد كه در قدرت سهیم هستند ،و هیچ
یك از این احزاب به اكثریت مطلق دست پیدا نمی كند ،و كشور بر اساس
چند حزبی اداره میگردد .و گاهی هم احزاب متعدد برای آنكه كرسی های
بیشتری را در پارلمان به دست آورند ،دست به ائتالف می زنند .اما ائتالف
دائمی نیست ولی تعداد احزاب هم موجب ضربه به اقتدار ملی نمی شود.
ماتریالیسم:
مکتب ماتریالیسم یا مادیت و اصالت را به ماده دادن ،از مكاتب بسیار قدیم
می باشد و تاریخ آن به زمان یونان قدیم میرسد .و عبارت است از اعتقاد
به این كه تنها ماده وجود دارد و هر چه عنوان ماوراء الطبیعه و حالت
متافیزیكی داشته باشد ،مانند خدا ،روح و فرشتگان وجود ندارد.

دیالكتیك:
این اصطالح در فلسفه از طرف فالسفه در معانی مختلف به
كار رفته است .اما از نظر لغت دیالكت ( )Dialeetبه معنای
زبان محلی ،مكالمه ،شیوه سخن و لهجه و اصطالحات زبان
ملت های مختلف به كار رفته است.
اما از نظر اصطالحی هر كدام از فالسفه معنای خاصی از آن را اراده
كرده اند .سقراط به معنای مكالمه و فلسفی كردن هر موضوع به
صورت سؤال و جواب به كار برده ،افالطون به معنای روش منطقی استعمال كرده
است .هگل و ماركس این لفظ را مشابه هم استعمال كرده اند ،با این فرق كه
دیالكتیك هگل ایدالیسم است و دیالكتیك ماركس ماتریالیسم و توجه به مسائل
مادی است .و برای دیالكتیك معانی متعددی ذكر نموده اند ،به كتاب هایی كه در
این موضوع تألیف شده مراجعه نمایید.
رادیكالیسم:
در لغت به معنای ریشه است و این كلمه از طرف لیبرال های انگلیسی در قرن 19
استعمال شد ،كه مایل بودند به ریشه موضوعی نفوذ كنند ،و طالب تجدید اساس
كلیسا و خواستار انحالل مجلس اشراف و گاهی متمایل به لغو سلطنت بودند .اما
این اصطالح بیشتر در مورد كسانی اطالق می شود كه از مؤسسات سیاسی و
اجتماعی موجود ناراضی و عصبانی شده اند و درصدد تغییرات اجتماعی هستند.
ولی در جامعه امروزی به كسانی كه درصدد اصالحات اساسی جهت بهبود
وضع اقتصادی و اجتماعی می باشند ،رادیكال می گویند .اما در آمریكا این
اصطالح بیشتر درباره سوسیالیست ها و كمونیست ها اطالق می شود .اما در
اروپا در گروه های اصالح طلب به كار می رود.
دموكراسی:
اصطالح دموكراسی از اصطالحات تمدن یونان قدیم است ،و حكومت مردم بر
مردم را دموكراسی می نامیدند .اما در اصطالح جدید عبارت از حكومت مردم
كه با توجه به آراء اكثریت مردم از طریق انتخاب نمایندگان تشكیل می گردد،
و اداره امور كشور در اختیار اكثریت آراء مردم قرار می گیرد .و دموكراسی به
دموكراسی مستقیم (خالص) سیاسی ،اقتصادی و صنعتی تقسیم می گردد.
ایدئولوژی:
این كلمه فرانسوی است كه مركب از « ideeبه معنای تصور و اندیشهlogie +
به معنای شناخت» می باشد .ایدئولوژی روشی از اندیشه است كه می خواهد
هم جهان را توضیح دهد و هم دگرگون سازد .و اولین بار این واژه را دستوت
دوتراسی ( )1754-1836دانشمند فرانسوی به كار برد .و هدف او از این كلمه
(اندیشه شناسی) یا (دانش ایده ها) بود .و گاهی هم به معنای سنجیده و
ناسنجیده استعمال می شود .و در لغت فرانسوی به كسی كه در یك ایدئولوژی
صاحب نظر است و جنبه مرجعیت دارد ،ایدئولوگ گفته می شود.
اُپُوزیسیون:
در زبان فرانسه به معنای مخالفت یا مخالفان ،و در معنای وسیع خودش عبارت
است از كوشش اتحادیه ها ،حزب ها ،گروهها ،دسته ها و افراد برای دستیابی
به هدف هایی كه در نظر دارند ،و هدفشان مخالفت با اهداف دارندگان قدرت
سیاسی ،اقتصادی می باشد .و اپوزیسیون در معنای محدود ،نامی برای گروهی
كه در نظام های حكومت پارلمانی به موجب قانون اساسی موجودیت آنها به
رسمیت شناخته شده است ،و در پارلمان گروهی را تشكیل می دهند كه به
حكومت ارتباط ندارد و از دولت حمایت نمی كند اما خود را به قانون اساسی
وفادار می دانند .اپوزیسیون پارلمانی با شركت در گفت و گوهای مجلس و
با شور قانونی ،مطابق شرایطی كه قانون معین كرده در كار حكومت نظارت
مستقیم دارد .افكار عمومی را در جریان می گذارد .مهمترین وظیفه اپوزیسیون
آن است كه به انتخاب كنندگان امكانات انتخاب دیگری می دهد .اپوزیسیون
مكمل نظام های پارلمانی در
مظهر حكومت احتمالی آینده است ،و جزء ّ
ً
كشورهایی مانند انگلستان ،فرانسه و سوئد است كه معموال دو حزب اصیل در
آنها وجود دارد كه به نوبت نقش حاكم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند .اما
در نظام های یك حزبی مانند آمریكا اپوزیسیون به صورت قانونی وجود ندارد.
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پتینه کاری چیست؟
حتریریه نشریه

با پتینه کاری منزلتان را به یک اثر هنری تبدیل کنید
اگـر از افـراد خبـره در حـوزهی دکوراسـیون داخلـی بپرسـید پتینـه کاری
چیسـت ،اولیـن چیـزی کـه به شـما میگوینـد این اسـت که «پتینـه یعنی
هنـر کهنـه کـردن فضـای یک خانـه»؛ ولـی پتینـه کاری بـه همینجا ختم
نمیشـود .پتینـه کاری کـه در واقـع یـک هنـر ایتالیایـی اسـت ،شـاخههای
متفاوتـی دارد و پتینـه کاری در نقاشـی سـاختمان بـه مجموعـه کارهایـی
گفتـه میشـود کـه ظاهـری قدیمـی بـه دیوارهـای یک خانـه میدهـد .اگر
بـه دیـوار کاخهـا و خانههـای اعیانـی قدیمی ایرانـی یا خارجـی – مخصوصا
کاخهـای ایتالیایـی ،انگلیسـی و روسـی – دقـت کنیـد ،نمونههـای ایـدآل
هنـر پتینـه کاری را بـه راحتـی خواهید دید .در ایـران قدیم به جـای پتینه
بیشـتر از گـچ بـری اسـاتید هنرمند ایرانی اسـتفاده میشـد؛ البتـه گچبری
را هـم میتـوان شـاخهای اسـتادانه از ایـن هنر نامیـد .در واقـع پتینه کاری
یکـی از هنرهایـی اسـت کـه دوباره پـس از سـالها در حوزهی دکوراسـیون
داخلـی در حـال ترنـد شـدن اسـت؛ امـا واقعا پتینه چیسـت؟
کالسیک یا مدرن؛ مسئله این است!
همانطور که گفتیم ،پتینه پوششی هنرمندانه برای دیوار است که انواع
مختلفی دارد .پتینهها به طور کلی روی یک رنگ پسزمینه که میتواند
رنگ روغنی ،پالستیک یا اکریلیک باشد اجرا میشوند .این طرحها میتوانند
برجسته یا تخت (فلت) باشند که بسته به دکوراسیون داخلی مدنظرتان باید
نوع آن را انتخاب کنید .پتینه کاری را به دو دسته کالسیک و مدرن تقسیم
بندی میکنند که در ادامه بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد.
در انـواع کالسـیک ،عمومـا پتینـه کاریهـا جلـوهای قدیمـی بـه خانـه
میبخشـند .پتینـه کاری برجسـته کـه در قدیم بسـیار کاربرد داشـته ،یکی از
انـواع کالسـیک آن اسـت .در نوع کالسـیک که بـه پتینهی ورقـه طال معروف
اسـت ،از خمیر مخصوص پتینه کاری اسـتفاده میشـود و عموما از رنگهای
طالیـی بـرای تزئیـن آن اسـتفاده میکننـد .در نوعی دیگر از پتینه کالسـیک
میتـوان نقـش سـنگ ،آجـر یا تـرک را روی سـطح مـورد نظر اجـرا کرد.
یکی از انواع پتینه کاری که بسیار پرطرفدار است ،کهنه کاری است که با
استفاده از این تکنیک میتوان دیوار یا حتی وسایل خانه را به یک قطعهی
آنتیک تبدیل کرد؛ این کار با استفاده از یک روغن مخصوص به نام شاپون (یا
شاپان) روی سطح مورد نظر اجرا میشود .در انواع مدرنتر از پوشش ابر و باد
و آسمان یا طرح فرشته به عنوان الگوی پوشش استفاده میشود و یا میتوان با
استفاده از تکنیکهای رنگ آمیزی ،طرح چوب یا پوششی نقرهای را روی سطح
اجرا کرد .پتینه کاری را میتوان روی هر سطحی اجرا کرد؛ از دیوار گچی و
رنگ خورده و کاغذ دیواری شده گرفته تا سطوح چوبی وسایل خانه یا ستونها.
چرا پتینه برای تغییر دکوراسیون مناسب است؟
اول از همـه اینکـه پتینـه کاری بـا تنوع نامحدودی که دارد ،شـما را از دسـت

رنگهـای سـاده ،بـیروح و تکـراری سـفید و کـرم و اسـتخوانی رهـا میکند.
دیگـر آن کـه بـا اسـتفاده از پتینـه کاری میتـوان بـه راحتـی ترکهـا و
موجهـای ایجـاد شـده روی دیوارهـای گچی را پوشـاند .سـومین مزیت پتینه
کاری ایـن اسـت که عمـر باالیی دارد و ضد آب اسـت؛ یعنـی میتوانید پتینه
را روی دیـوار یـا روی سـقف اجـرا کنیـد و نگـران تمیـز کردنش هم نباشـید.
اگـر هـم زمانـی قسـمتی از دیـوار یا نقـش روی دیوار آسـیب دیـد ،میتوانید
بـه راحتـی آن قسـمت را ترمیـم کنیـد .سـرعت اجـرای بـاال و نداشـتن بوی
نامطبـوع هنـگام پیادهسـازی ،جـزو مـواردی هسـتند کـه پتینـه کاری را بـه
انتخابـی مناسـب تبدیـل میکننـد .امـا شـاید مهمتریـن مزیتی کـه میتوان
بـرای پتینه برشـمرد ،قیمت مناسـب و صرفهی اقتصادی این پوشـش اسـت.
بـا اسـتفاده از تکنیـک پتینـه کاری میتـوان بسـیاری از طرحهـای پرطرفدار
کـه بـه وسـیله کاغـذ دیـواری اجرا میشـوند را بـا هزینهای بسـیار کمتـر و با
همـان کیفیـت اجـرا کرد .هزینـه پتینـه کاری با توجه بـه جنس مـواد اولیه،
سـختی اجـرا و متـراژ فضـای مـورد نظـر تعییـن میشـود .ایـن کار معمـوال
بیـن  ۵تـا  ۵۰هـزار تومـان بـه ازای هـر مترمربع هزینـه در بـر دارد و به طور
میانگیـن در پروژههـای پرطرفـدار ،میتـوان قیمتـی در حـدود  ۱۵هزارتومان
بـرای هـر مترمربـع آن در نظـر گرفت.
وقتهای خالیتان را پتینه کاری کنید
پتینه همانقدر که هنر سختی است ،میتواند آسان هم باشد؛ به قدری آسان
که خودتان هم بتوانید آن را روی یکی از دیوارها یا وسایل خانهتان اجرا
کنید .البته واضح است که اگر قرار باشد دیوار پذیرایی را پتینه کاری کنید،
بهتر است از یک متخصص وارد به این کار کمک بگیرید و هنرتان را روی
دیوارهایی که کمتر دیده میشوند پیاده کنید .برای این کار نیازی نیست
آموزش پتینه کاری ببینید؛ بلکه با چند روش ساده و کمی سلیقه میتوانید
دیوار یا کمد قدیمی و از مد افتادهی خانه را نو کنید .چند مورد از روشهای
پتینه کاری را برایتان آماد ه کردهایم که به توضیح آنها میپردازیم.
پتینه کاری با اسفنج
بـرای ایـن کار ،اول باید سـطح زیـر کار را رنگ بزنیـد .در انتخاب رنگ کامال
آزاد هسـتید؛ امـا پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه بـرای انجـام ایـن کار ،رنگـی
مخالـف بـا رنـگ پسزمینـه را انتخـاب کنیـد .کمـی صبـر کنیـد تـا رنـگ
دیـوار خشـک شـود و سـپس بـا اسـتفاده از یک اسـفنج که به رنگ آغشـته
شـده ،بـه دیـوار ضربـه بزنیـد و طـرح دلخواهتـان را روی دیوار پیـاده کنید.
فرامـوش نکنیـد کـه با یـک تکـه کاغذ ،رنـگ اضافـهی اسـفنج را بگیرید.
پتینه کاری با استفاده از پارچه
در پتینـه کاری بـا اسـتفاده از پارچـه ،ابتـدا بایـد یـک یـا تعـدادی پارچهی
کهنـه پیـدا کنیـد .حاال یکی ایـن پارچههـا را برداریـد و هرطور کـه دلتان
میخواهیـد آن را مچالـه کنیـد .در مرحلـهی بعـد ،پارچـهی مچالـه شـده
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را بـه رنـگ آغشـته کنیـد و بـا آن روی دیـوار ضربـه
بزنیـد .علاوه بـر ضربـه زدن بـا پارچـه میتوانیـد
آن را بـه صـورت رنـدوم روی جاهـای مختلف
دیـوار بکشـید تـا طـرح یکتایـی را خلـق
کنیـد .روش دیگـری برای پتینـه کاری با
اسـتفاده از پارچه وجـود دارد که در آن ،پارچه
بـه صـورت پیچانده شـده در رنگ فرو مـیرود و به
شـکل وردنـه روی دیـوار حرکـت داده میشـود.
راه راه کردن دیوار
این یکی از روشهای پرطرفدار پتینه کاری است .برای اینکار
باید اول وسط دیوار را پیدا کنید و از وسط به دو طرف نوارهایی
هم اندازه ایجاد کنید .سپس نوارها را به وسیله نوارچسب از
هم جدا کنید .حاال که خیالتان از بابت قاطی نشدن
رنگها راحت شد ،نوارها را با رنگهای دلخواه
رنگ بزنید و سپس نوارها را از دیوار جدا کنید.
پیشنهاد ما این است که این کار را برای
همه دیوارهای یک اتاق انجام ندهید و آن
را فقط روی یکی از دیوارها اجرا کنید .ضمنا
انتخاب رنگها در این روش خیلی مهم است و
وجود هماهنگی رنگها حرف اول را میزند .برای درک
هماهنگی بین رنگها پیشنهاد میکنیم «راهنمای جامع
تئوری رنگ» را مطالعه کنید.
رنگبرداری
یکی دیگر از روشهای کهنه نشان دادن دیوار ،استفاده از تکنیک
رنگبرداری است .کافی است دیواری با رنگ سالم و دستنخورده را انتخاب
کنید و با یک کاردک تیز به جان رنگ آن بیفتید .هر اندازه فشار کاردک روی
دیوار بیشتر باشد ،کیفیت اجرای این تکنیک بیشتر خواهد بود و نتیجهی
کار کهنهتر به نظر خواهد رسید .این روش روی دیوارهایی جواب میدهد
که رنگ آنها ثابت شده و مدت زیادی از عمر رنگ شدن آنها میگذرد؛ اما
میتوانید روی دیوار تازه رنگخورده هم از تکنیک رنگبرداری استفاده کنید.
در این حالت باید بالفاصله پس از نقاشی عادی و در حالتی که رنگ دیوار
هنوز خیس است ،تغییرات دلخواهتان را روی آن اعمال کنید .کافی است یک
پارچه را با استفاده از آب خیس و سعی کنید با استفاده از آن ،رنگ نقاط
خاصی از دیوار را ببرید .هنگامی که رنگ قسمتهایی از دیوار برداشته
شود ،نتیجهی دلخواه به دست خواهد آمد و دیوار شما کهنه به نظر
خواهد رسید .به غیر از پارچه میتوان از ابزارهای دیگری مثل
برس یا حتی جارو هم برای این کار استفاده کرد.

داستان کوتاه
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گهواره های خالی
سکینه صادقی

دنیاره آخرین جمله اش را چند بار پاک کرد و نوشت« :گهواره های
خالی یا دنیاره»
کودکان فلسطینی پیام آوران صلح جهانی خواهند شد ،مادران کودک از
دست داده ،پریشان و نادان ،آچنان به درگاه خدا زاری خواهند کرد ،تا
کودکی در تقدیر موسی ،خواب خوش را بر فرعون زمان ،حرام کند.
با بلند شدن صدای زنگ ،دنیاره قلم را روی کاغذ گذاشت تند تند نوشتههایش را
جمع کرد .سپس با دستی بر پهلو و شکمش که به سمت پایین تمایل شده بود
کشید و با دست دیگر دستهی صندلی گردان میز کامپیوتر را گرفت و به سختی
بلند شد ،به طرف پنجره رو به حیاط رفت ،مادر در حال چیدن زیتون بود.
یوما ،یا ام حبیبی ،افتح الباب
سلما بود ،دوست و همسایه و هم کالسی اش .او که مثل خواهر دوقلویش بود.
مگر نه اینکه او و سلما در سحرگاه نیمه رمضان ،دریکسال و یک ساعت معین،
متولد شده بودند و مگرنه اینکه با هم بزرگ شده و همیشه کنار هم بودند.
هر دو زن برادر و خواهر شوهر آن دیگری بودند .در هر کاری که دنیاره می
ماند سلما به کمکش می آمد و برعکس .دنیاره همیشه شاگرد اول کالس بود
و مورد توجه معلم و استاد ،و سلما موفق در کارهای دستی و هنری.
ال و سه ً
سلما وارد حیاط شد؛ مادر همسرش را بوسید .اه ً
ال ام هانی ،خاله جانم
چه خبر؟ جمله ای آهسته گفت و وارد اتاق شد ،رنگ در رنگ ،بادکنک ها،
آویزهایی با عکسهای بچه گانه ،ماه و ستاره ی شب نما در سقف ،گهواره ای
سفید در گوشه ی اتاق که با پارچه ی توری صورتی بسیار زیبا تزئین شده بود.
سلما چرخی زد ،دستی به گهواره زد ،بادکنک ها را تکان داد و آواز سر داد دنیاره
را بغل کرد و محکم بوسید ،سپس دو زانو بر زمین نشست و نی نی را ناز کرد .چه
خبره سلما ،خبرها را نشنیده ای ،دیدم که به یوما گزارش می دادی! اینجا کی خبری
نبوده ،می شود دختر ابوعمار باشی و بی خبر بمانی! خوب بنت الشجاع العرب ،اُم
جمیل ،آماده ای تا به دانشگاه برویم .صبحانه خورده ای ،بذار برایت شربتی بسازم؟
خوبه حاال! روزهای روز این کارها با من بوده است ،حاال با اون شکم و خیک

می خواهد شربت بسازد ،و به طرف در با سرعت حرکت کرد.
ام هانی با سینی شربت پشت در بود ،سلما در را باز کرد ،محکم به سینی
خورد ،لیوانهای شربت افتادند .سلما سینی را در هوا گرفت و خاله را بوسید
و گفت :توبه ،توبه ،ببخشید ...خاله لبخندی زد و گفت :این کار همیشگی
توست ،آب روشنایی است .خوب حاال چه شده؟ مگر سر می بُرید .امروز،
خیلی مهم است ،باید زود به دانشگاه برسیم ،سینی و لیوانها را به آشپزخانه
برد و باز شربتی درست کرد .سلما شربت خود را جرعه جرعه نوشید اما
دنیاره ال جرعه شربت را سرکشید ،و بلند شد ،از داخل کمد مانتوی بلند و
گشاد سبز رنگش که مانند عبایی همه ی اندامش ،مخصوصًا شکمش را می
پوشاند ،پوشبد و به دنبال شال گشت .سلما روسری بزرگ مغز پسته ای را
از بین روسری ها بیرون کشید و روی سر دنیاره انداخت .این را سرت کن
که به رنگ چشمهایت می آید! گونه او را بوسید و بلند بلند گفت :چقدر
ماه شدی دنیا ،خدایا این تو راهی کی میاد تا عمه به قربانش برود .دنیا دیر
نکرده این فرمانده کوچولو!! سپس به سمت لباسهای نی نی در کمد کودک
رفت ،خب آقا کوچولو شما چی می پوشید؟ آها! لباس و سربند سفید ،لباس
صلح ،کاش در آرامش پا به این دنیا بگذاری! سبد و کیف آماده ی کودک را
کنار هم گذاشت ،او عاشق سبد فرمانده کوچولو بود .دنیاره سبد را گرفت،
لباسها را بوئید و بوسید؛ فرزندم مانند موسی در این سبد بنشین از آبهای
مدیترانه بگذر و به سوی قصر فرعون زمان روانه شو ،و ناگهان گریه افتاد؛
آیا آن روز من با تو خواهم بود؟ مادر با اسپنددان روشن به اتاق برگشت!
اسپنددان را دور شکم و سر دنیاره چرخاند و چشمانش را بوسید؛ آنچه خدا
بخواهد همان می شود ،همه ی مادرها روزهای آخر نگرانند ،حاال بخند و به
قلب من رحم کن! سلما گفت! خودش را لوس میکند خاله! و اسپنددان را
دور سرش چرخاند .دنیاره آماده شد ،وسایل بچه را بار دیگه به مادر نشان
داد؛ شاید الزم بشود مادر(یوما) ،من و سلما باید پایان نامه مان را ارائه کنیم
یحتاج فی دعائی یا اُماه .مادر دستهایش
و خیلی احتیاج به دعای شما داریم،
ُ
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را باال برد؛ انشااهلل ،فی امان اهلل ...از کوچه ای که سلما به آن بابا لنگ دراز
می گفت به آرامی و قدم زنان گذشتند ،سر کوچه کودکستان ،دبستان و
دبیرستان در یک مجتمع بزرگ بود ،مغازه ها باز بود ،صدای رادیوها بلند
بود ،گوینده؛ مرتب اعالم وضعیت اضطراری می کرد؛ مردم غیور غزه ،ایها
الناس دالوران شما در عملیاتی چند تن از فرماندهان رژیم غاصب را که قصد
تعرض به خاک ما را داشتهاند گروگان گرفته و اعالم کرده اند در مقابل هر
کدام از آنها باید صد نفر فلسطینی را از زندان آزاد کنند ،اسرائیل تهدید به
بمباران غزه کرده است ،آماده باشید بچه ها و پیران و زنان باردار را دربیابید.
سلما و دنیا به سمت کودکستان رفتند ،بچه ها دور آن ها جمع شدند ،یکی
از آنها شعر کودک فلسطینی را خواند ،یک دیگر نقاشی اش را به دنیاره
نشان داد ،یکی از آنها هواپیمایی را نشان می داد که بمب می ریخت ،و
کودکی که به سمت آن سنگ میانداخت؛ خاله خاله هواپیماهای آپاچی می
خواهند بیایند ،مربیمان گفته است؛ اگر وضعیت قرمز شد زود دنبال او به
پناهگاه برویم ،من می ترسم ،خاله پیش ما بمان .سلما یک نی نی کوچولو
از مهد را بغل کرد ،دنیا ببین چه نازه ،همش می خنده! وای چقدر خوردنیه،
خدای من ،لُپش را ببین ،دست به شکمش کشید؛ حاال چرا لگد می زنی
حسود کوچولو ،تو هم خشگلی ،ماه منی ،ناگهان گریه اش گرفت ،اشک از
چشمهای سبز قشنگش مثل زمرد روی گونه هایش می چکید .وای سلما،
دیشب خواب عجیبی دیدم ،آنقدر واضح بود ،درست مثل قصه ها و فیلم ها،
خواب دیدم مانند زمان موسی ،شارون دستور داده همه ی پسر بچه ها را
بکشند ،حتی پهلوهای زنان را بشکافند ،همه از ترس در زیرزمین هایشان
پنهان شده بودند ،من و تو وارد سردابه ای عجیب شدیم ،چند زن ،با حجاب
و وقار منتظر ما بودند ،آنها کمک کردند تا من بارم را به زمین بگذارم ،هیچ
دردی احساس نمی کردم .بچه را در سبد گذاشتند و به تو دادند ،آنها به من
شربتی دادند و مرا با خودشان به سوی آسمان بردند و من بیتابانه زار می
زدم ،ما تو را می دیدیم که سبد در دست به سوی مدیترانه می رفتی سبد
را بر روی آب گذاشتی ،چند فرشته بچه را همراهی میکردند ،سبد می رفت
و تو می دویدی ،آب او را به سمت قصر نتانیاهو می برد ،کودک می خندید.
ناگهان زنان دست مرا رها کردند و من به سرعت به سمت زمین روانه شدم
از خواب پریدم .سلما به من قول بده ،اگر اتفاقی برای من افتاد و دیگر گریه
امانش نداد .صدای گریه سلما هم بلند شد ،مربی و بچه ها دور آنها جمع
شدند ،مربی آب قندی به دست دنیا داد .سلما گفت :کاش برگردیم خانه،
پایان نامه تو سر من بخورد ،من نمی خواهم لحظه ای بدون تو باشم  ،دنیای
بدون دنیا برای من معنی ندارد ،دلم را شور انداختی! خب حاال شلوغش نکن،
پاشو بریم ،داره دیر میشه ،بچه ها را یکی یکی بوسیدند و دست تکان دادند.
بیمارستان آن طرف خیابان بود ،آمبوالنس ها حالت آماده باش داشتند.
دانشگاه در قسمت انتهایی خیابان ،حالت بن بست بود ،چشم انداز و طراحی
سر در آن با زیتون نماد صلح بسیار زیبا بود ،حفاظ های فلزی ،دور تا دور

آن خودنمایی می کرد ،درختان زیتون و مرکبات در اطراف آن فضای جنگلی
و مرطوبی ایجاد کرده بود حوض آب همراه فواره و نیمکت های رنگی در
اطراف آن همراه با گلهای رز قرمز و سفید و صورتی ،علم را با هنر آمیخته
بود و آرامشی خاص می داد .اما وجود افراد گارد که با فاصله ی چند متر از
هم ایستاده و از آن محافظت می کردند فضای دلهره و اضطراب را به وجود
می آورد .دنیا و سلما وارد شدند .کاش به جای تو یاسر همراهم بود ،خیلی
دلم او را می خواهد .به جای من ،خیلی بدی! خوب ،دلتنگشم دیگه! می
خواهی برگردم؟ سلما دو سه قدم از او دور شد و به طرف در دانشگاه برگشت.
دنیاره به دنبال او رفت و دستش را کشید .کاش بلد بودی قهر کنی .تو
این همه سال یک روز هم از دستت نفس راحت نکشیدم .خندید و او را
به دنبال خود کشید .وسط حیاط دانشگاه ضد هوایی روی پایه ای بلند
به چشم می خورد .اما آن دو بی اعشاء گذشتند .می دانی سلما! روزهای
اول که این را آورده بودند ترس به دلم افتاد اما حال نه گاردی ها نه وجود
بچه های مقاومت نه این ضد هوایی هیچکدام نمیترساندم .تازه فکر می
کنم قوت قلبم هم بیشتر می شود .ولی همهی اینها نشانههای جنگند.اینکه
هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد.چرا آن طرف قضیه را نمیبینی .اینکه
جوانان غزه برای مقابله باهرگونه تهاجمی آمادهاند .هرلحظه و درهرجا .دنیاره
همانطورکه ازپله های ساختمان دانشگاه نفس نفس زنان باال میرفت گفت:
پس میگیریم .تکههای تن کشورمانرا از کسانی که آمدند و به زور آنرا ازما
گرفتند .پس میگیریم .مطمئنم .هنوز حرفش تمام نشده بود که چند نفر از
دوستانشان به طرف شان دویدند.بهب ه ببینید کیها آمدند .خواهران دوقلو!
یکی ازهمکالسیها که دختری قد بلند با صورتی سبزه و چشمان درشت
مشکی بود گفت :وای خدای من دنیاره! با این حالت آمدی چه کنی؟ دنیاره
گفت :آمدم تا با استاد صحبت کنم .نوبت پایاننامهی من وسلما هست؛ شاید
هم اومدم تو را ببینم شاید بچه ام شکل تو بشه؛ جمیال لشکلوالقَد ...همه
خندیدند .قبل از آنکه بروی بگو ببینم نینیات کی به دنیا میاد؟ حاال چی
هست دختره یا پسر؟ یکی دیگر از همکالسیها خندید .معلومه که بچه
دنیاره و یاسر هر چی باشه فرمانده است .پدرفرمانده ،مادرفرمانده .یکی دیگر
از بچهها دست دورگردن دنیاره انداخت ،قربون این کوچولو بروم من ،خالهها
منتظرن ،باید برای تولدش یک جشن حسابی بگیریم .همگی خنده کنان
به طرف سالن بزرگ دانشگاه رفتند ،جایی که قرار بود استاد محمد یاسین
دفاعیه دنیاره وسلما را بشنود .همه درجای خود مینشینند .استاد محمد
یاسین به پشت تریبون میرود ،دانشجویان برایش ابراز احساسات میکنند.
استاد سختگیر ،جدی و بسیار مهربان وخوش برخورد است .او دانشجویان را
دعوت به سکوت میکند ،شرایط اضطراری را یادآوری میکند و برای گروه
مقاومت و مردم غزه و دانشجویان آرزوی پایداری میکند و ازخدای مهربان
طلب صلح و آرامش برای مردمش میکند .استاد نام کسانی را که قرار است
پایاننامه هایشان را ارائه کنند اعالم میکند .دنیاره به خاطر شرایط مخصوصش
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اولین نفر است که به پشت تریبون فراخوانده میشود .تعدادی از بچههای گروه
مقاومت چفیه برسر و صورت بسته به حالت آماده باش ایستادهاند .دنیا به همراه
سلما ،به سمت تریبون حرکت میکند .جزوه ها که باسلیقه طراحی شده ،دردستان
سلماست .دنیاره پشت تریبون قرارمیگیرد ،برای لحظاتی چشمانش را میبندد.
آرزو میکند وقتی چشمانش را باز میکند یاسر را ببیند ،آخر او قول داده است که
هرطور است خودش را برساند ،دنیاره میداند دراین شرایط یاسر نمیتواند بیاید ولی
دلش چیز دیگری میگوید در دلش دعا میخواند .اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اما دردرونش به تکاپو افتادهاست .میخواهد شروع کند بغض راه گلویش را میبندد،
سلما به او لیوانی آب میدهد .دستش را که یخ کرده است در دستانش میگیرد.
موضوع پایاننامهی ما (رد پای شیطان درهمه جا است) میباشد.
استادگرامی ،دانشجویان عزیز ،متأسفانه پایاننامهی ما در بحرانیترین
شرایط ارائه میشود ،هرلحظه ممکن است دشمن قسمخوردهی ما تهدیدش
را اجرا کند ،ازطرفی شرایط جسمانی من هم کام ً
ال بحرانی است( .دانشجویان
میخندند و دست میزنند) بحران در بحران ،با اجازهی استاد رئوس کار مرا
ارائه میدهم؛ در سفری که برای بزرگداشت امامخمینی (دانشجویان صلوات
فرستادند) به تهران و مرقد امام رفته بودیم ،دانشجویان دختر و پسر با ما
بسیار مهربان بودند و مهمان نوازی به حدی بود که ما را شرمنده میکردند،
همواره از ما در مقابل اسرائیل حمایت میکردند ،اما کمی دلخور بهنظر
میرسیدند ،بعد از گفتگو معلوم شد که دشمنان باتبلیغاتشان میخواهند
بینما تفرقه بیندازند و ما را نسبت به هم بیتفاوت کنند .سؤاالت متعددی
در مورد نوار غزه و شهر غزه و اینکه چرا در غزه همیشه جنگ و آشوب است
ولی در کرانهی باختری نیست و از همه مهم تر ،اینکه آیا ما ناصبی و ضد
شیعه هستیم و کمک های شیعیان ایران را نمیخواهیم و سؤاالتی دیگر ،که
الزم دانستیم پایان نامه ام را بر این اساس بنویسم:
اینکه نوار غزه یا قطاع غزه ،ناحیهای است نوار گونه درکنار دریای مدیترانه،
و غزه در جنوب غربی آن با مصر(گذرگاه رفح) در غرب واسرائیل در شمال
مشرق هم مرزاست ،اینکه غزه حدود  1/800هزار نفر جمعیت دارد و اینکه
ازنظر تراکم سومین شهربعد ازسنگاپور است و اینکه  99درصد مردم غزه
مسلمان و بقیه مسیحی و همه فلسطینی هستند ،مهم نیست.
مهم این است که غزهای که ما االن درآن زندگی میکنیم در چه موقعیتی
است؟ غزه شاید ازنظر لغوی جنگ را به خاطر بیاورد ولی در واقع و برای ما
غزه به معنای صلح و آرامش است .غزهای که ازسال  2005میالدی از اشغال
غاصبان با جنگ های دالوران بیرون آمده است وسالها غریبانه در اشغال
بودهاست ،صلح میخواهد ،آرامش میخواهد ،دنیا اینرا باید بداند اما اسرائیل
نمیگذارد و به هر بهانهای به شهر ما حمله میکند ،شاید دلش برای غزه
تنگ شدهاست! (دانشجویان میخندند و دست میزنند)
دنیا میخندد و میگوید :برای من دست زدید یا اسرائیل؟ و ادامه میدهد؛
همین االن که من با شما صحبت میکنم میدانید که بچههای دلیرمقاومت،
 3نفراز سرداران اسرائیلی را که محرمانه وارد شهرشدهاند به اسارت گرفتهاند
و در مقابل آزادی تعدادی ازجوانان ما را که در زندانهای آنها گرفتارند را
خواستهاند .اما آنها نیز نپذیرفتهاند و تهدید به بمباران شهرمان کردهاند،
هرلحظه ممکن است تهدیدش را عملی کند .ناگهان صدای انفجاری شدید
شنیده شد ،خبر رسید که تعدادی از کارخانهها و مراکز اقتصادی را زدهاست،

صدای مرگ براسرائیل بچهها بلند شد .استاد بچهها را دعوت به سکوت کرد و
رو به دنیاره گفت که خالصه تر بگوید :دنیاره ادامه داد :به ما تهمت ناصبی بودن
میزنند ،چه کسی از ما شیعه تراست ،درست است که شافعی مذهب هستیم و
رهبرشافعیها ،ابوعبداهلل ادریس شافعی از شهرما بودهاست .اما ما با عشق حسین(ع)
زندگی میکنیم و نام و یاد حسین(ع) مردم غزه را به حرکت در میآورد ،در غزه دو
مسجد با نام حسین(ع) داریم و هرسال عاشور اعزاداری میکنیم .باورکنید غزه همان
کربالست و برای ما این زمان عاشورا است .دوستان عزیز ،به قول شهید مطهری،
شهر آن زمان را رهاکنید ،شهراین زمان را دریابید! دانشجویان فریاد یا حسین سر
دادند ،صدای آنها در صدای انفجار دوم گم شد دشمن نزدیکتر آمده است ،صدای
آژیر ،آمبوالنسها و آتش نشانی شنیده می شود.
دنیاره احساس درد شدیدی در کمرش میکند ،بچه ها آرامش خود را از دست
داده اند! دنیا آبی می خورد ،استاد فرمان ادامه را می دهد و از دانشجویان
می خواهد آرام باشند .اگر صدای غزه را می شنیدید ،صدای ضجهاش را که
مانند مادری مهربان برای فرزندانش مویه می کند را میشنیدیم ،از دل غزه
خون می جوشد ،یاقوت می شود در قلب بچه هایش ،مروارید می شود در دل
صدف های دریایش ،و زمرد می شود در چشم فرزندانش! دشمن می خواهد
سیاست مشت آهنین ،نوعی بی رحمی خارج از تصور را به نمایش بگذارد تا
ما را مجبور به مهاجرت کند اما باید بداند .ما با مرگ زاده می شویم ،با مرگ
زندگی می کنیم ،در میان آتش و خون ،بهترین رتبه علمی دانشگاه را ،رقم
می زنیم و به قول دکتر شریعتی دعا می کنیم که:
خدایا تو چگونه مردن ،را به ما بیامرز ،خود چگونه زیستن را خواهیم آموخت
مانند حسین(ع) مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می دهیم .ما آرزوی
صلح و آرامش را به فرزندانمان منتقل می کنیم و باور داریم و آماده می شویم
برای روزی که منجی صلح بشریت بیاید .سومین انفجار آنقدر نزدیک بود که
شیشه های سالن دانشگاه را شکست .خبر رسید کودکستان مراکز آموزشی
مورد حمله قرار گرفته است .دانشجویانی که بچه هایشان در آنجا بودند
فریادکنان و بر سرزنان به سمت در هجوم بردند .صدای آمبوالنس ها نزدیک
و نزدیکتر میشد .دنیا احساس کرد کمرش از وسط به دو نیم شد ،ناخودآگاه
فریادی دلخراش کشید .انفجار چهارم انگار در وجود خودش روی داده بود،
درد آنچنان شدید و ناگهانی بود که ...دیگر هیچ نفهمید .صدای فریادش
بارها در میکروفن تکرار شد .سلما سرش را در آغوش گرفت ،بچهها (دخترها)
به دورش جمع شدند ،دنیا صداها را مبهم می شنید ،چند تا از بچههای
دانشجوهای پزشکی و مامایی هم به کمک آمدند ،سالن را خلوت کردند،
استاد از یک طرف نگران دنیاره و از طرف دیگه نگران تنها دخترش در
دبستان بود ،در حالیکه سفارشهای الزم را می کرد ،گفت :شاید ارادهی
خداوند بر این قرار گرفته که نوزادی در تقدیر موسی ،در دانشگاه به دنیا
بیاید وکاله سروری و فرماندهی را از اول بر سر بگذارد .بچه ها با سرعت
وسایل کمک های اولیه را آماده کردند ،یکی از دانشجویان پزشکی آهسته
به دوستش گفت ،به نظر من یا مادر زنده می ماند یا بچه ،باید او را به
بیمارستان برسانیم .دنیاره انگار صدا را شنید ،چنان فریاد یا فاطمه اغیثینی
کشید که( ...صدای گریهی نوزاد فضای سالن دانشگاه را پر کرد ،صدای گریه
در میکروفن پخش شد) صدای گریهی نوزاد در صدای انفجار مهیبی در
نزدیکی دانشگاه گم شد .و فریاد شادی دوستان را به دنبال داشت.
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بیماریهای خطرناک بعد از ماه رمضان
حتریریه نشریه

مراقب بیماری خطرناک بعد از ماه رمضان باشید
بی شک به دلیل جنبه های مثبت سالمتی ماه رمضان ،بدن در این ماه
مبارک از برخی بیماری ها تا حدودی دور می شود ولی بعد از اتمام این ماه
برخی بیماری های خطرناک دوباره به سراغ فرد می آیند.
این بیماری خطرناک بعد از ماه رمضان در کمین افراد است!!
بیمـاری خطرنـاک فشـار خـون در طـول مـاه مبـارک رمضـان به
خوبـی کنترل می شـود ولـی بعداز پایـان این مـاه دوبـاره فرد در
معـرض افـت و خیز ایـن بیمـاری قرار مـی گیرد.
بیماری فشار خون زمانی اتفاق می افتد که فشار خون باالی  140میلی متر جیوه
باشد ،علت این بیماری در بسیاری از افراد نا شناخته است و سایر علل بیماری
فشار خون مربوط به کلیه و دستگاه قلبی ،عروقی است که اگر این بیماری تحت
کنترل نباشد و بیمار از درمان آن خودداری کند موجب خفگی در افراد می شود.
عواملی که باعث باالبردن فشار خون در افراد می شود مصرف غذاهایی است که
مقدار زیادی سدیم دارا باشد که در راس آنها نمک طعام قرار دارد و همچنین
غذاهایی که بالقوه حاوی نمک زیاد است مثل ماهی دودی ،تن ماهی ،خیار شور

و بسیاری از کنسرو ها و از طرف دیگر موادی که به کاهش فشار خون کمک می
کنند غذاهایی هستند که حاوی امالح کلسیم ،منیزیم و پتاسیم باشد.
نکاتی برای کنترل این بیماری بعد از ماه رمضان
در طی این ماه مبارک به علت اینکه وعده های غذایی افراد منظم می شود و
افراد برای رفع تشنگی از ساالد و سبزیجات استفاده می کنند دریافت پتاسیم و
منیزیم بدنشان بیشتر می شود که این امر به کاهش فشار خون کمک می کند.
بـه دلیـل اینکـه افراد بـه علت ترس از تشـنگی مصـرف نمـک را در این ماه
کاهـش مـی دهنـد بنابرایـن با مصـرف سـدیم رو بـه رو هسـتند و کمتر در
ایـن ماه فشـار خـون بـاال را تجربه مـی کنند.
اما متاسفانه بسیاری از افراد با اتمام این ماه عادات غذایی نامناسب گذشته را
تکرار می کنند و مجددا به سراغ مصرف بیش از حد نمک می روند که موجب
افزایش شدید فشار خون در آنها می شود .طبق دستور سازمان بهداشت جهانی
تمام افراد باید کمتر از  6گرم در روز نمک طعام مصرف کنند که این میزان در
افراد مبتال به فشار خون حدودا باید به ،نصف برسد پس بهتر است نه فقط در
این ماه مبارک بلکه در تمام ماهها مصرف نمک را به حداقل رساند.
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 .۱نيكی و محبـــــت
آقـا امیرالمؤمنین(عليـه السلام) ميفرماينـد :بااليثـار
يسـترق االحـرار آزادمـردان ،بـا ايثـار بنـده و غلام
ميشـوند (غـرر الحكـم ،ج 1ص )329
بخشش و محبت ،گامی مهم در جذب دلها و ايجاد
الفت و تحكيم روابط عاطفی در ميان همسران و اعضای
خانواده است .به هركس نيكي كنی ،او را مطيع خويش میسازی و به هركس
محبت و لطف كنی ،قلعه دلش را فتح كردهای.
.۲عفـــــو و گذشت
كينهتوزی و لجاجت ،از ويژگيهای رفتاری انسانهای ضعيف است .برعكس ،آنان
كه نظر بلند و روح بزرگ دارند ،پوزشها را ميپذيرند ،از خطاهای ديگران چشم
میپوشند و از حق شخصي خويش ميگذرند .بلند نظری عامل جلب محبت
دلهای ديگران است و براي خود انسان لذت روحي را به دنبال دارد .جمله «در
عفو ،لذتي است كه در انتقام نيست» حاكي از آن است كه بخشش لذت دارد و
رفتاري است كه مورد پذيرش و توصيه انسانهای بهنجار است.
يكي از آفات ارتباط مطلوب همسران ،لجبازی است كه متأسفانه برخی از خانمها

و آقايان بدون در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت همسر خود دچار اين رذيله
اخالقی و اجتماعی ميشوند و براي بعضی مسايل بسيار جزئي به قدری پافشاری
ميكنند كه حاضر ميشوند زندگی خودرا به خاطر آن متالشی سـازند.
 .۳خوش اخـــــالقی
«حسن خلق» پايه و اساس يك زندگی سالم است .خوش خلقي خانم خانواده
تأثيری معجزه آسا بر رضايت مرد از زندگی و تالش براي بهبود وضع زندگي و روابط
عاطفي دارد .حسن خلق كمندی است که ديگران را در دام محبت اسير میكند.
از امام صادق (عليهالسالم) پرسيدند :حد و مرز اخالق نيك چيست؟ حضرت
فرمودند :آن است كه اخالقت را نرم كني ،كالمت را پاكيزه سازی و با چهرهای
باز و گشاده با برادران دينیات روبرو شـوی (معانی االخبار ،ص)253
 .۴سپاســـــگزاری
در برخوردهـای اجتماعـي و بـه خصوص در روابط خانوادگـي ،يكی از عوامل
محبـت آفريـن و تحكيـم روابـط ،داشـتن حالـت و روحيـه «سپاسـگزاری»،
«قدردانـی» و «حـق شناسـی» نسـبت به اطرافيان اسـت.
در سپاسگزاری نسبت به ديگران ،توجه به نعمتهای مادي و معنوی كه از ايشان
به ما ميرسد ،گام نخست در پيدايش حالت سپاس است .فرهنگ تقدير و تشكر،
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توسعه خيرات و افزايش نيكوكاری و احسـان در جامعه را در پی دارد .يكي از
ويژگیهای مردان اين است كـه بـا ابـراز خوشحالی و تشكر از جانب همسر ،احساس
خوشبختي مـيكننـد و مصـممتـر از پـيش بـه كـار و فعاليت ميپردازند.
اميرالمؤمنيـن (عليـه السلام) ميفرمايـد :سپاسـگزاری تـو از كسـي كـه از تو
راضي اســت ،رضــايت و وفـای او را مـيافزايــد و سپاسگزاري تو از كسي كه
بر تو خشمگين است موجــب صـلاح و تمايــل و عاطفــه از سوی او نسبت
بـه تـو ميگـردد( .ميـزان الحكمـه ،ج ، 5ص )152
 .۵ابراز عالقـــــه
صفای زندگی به حاكميت عشق و عالقه بر محيط زندگی و معاشرت است و اگر
دوستی و عالقه نباشد ،زندگي جهنمی سوزان و محيطي سرد و بیروح است .گـاهی
گفتن كلمه «دوستت دارم» شعله محبت را فروزان ميكند و به زندگيها روح و
نشاط میبخشد .ابراز عشق و عالقه در محيط خـانواده و ميـان همسـران فضـایی
بهشتی را در خانه پديد میآورد .چه دوزخهای سوزانی كـه معلـول كمبـود محبـت
و عاطفه فرزندان از جانب والدين است و حسرت شنيدن «عزيزم ،دلبندم و »..سالها
بر دل اهل خانواده ميماند و گرفتار عقده و كمبود محبت میشوند.
پيامبـر مهربانیهـا حضرت محمـد (صلّیاهلل عليـه و آله و سـلّم) :اينكه مرد،
بـه همســر خـود بگويـد« :تـو را دوسـت دارم» هرگـز از دل همسـر بيـرون
نميرود (وسـائل الشـيعه ،ج ، 20ص)24
بيان زن نسبت به شوهـــــر نيز از چنين اهميتی برخوردار است .به راسـتي
وقتـي بـا بيان يك جمله ميتوان روح اميدواري و عشق را به زندگي دميد،
چرا خـود را از ايـن نعمت محروم كنيم؟ پس بياييد از اين لحظه به بعد با
اظهار محبت و عالقه به يكديگر فضای خانه و خانواده را سرشار از شادی و
اميد كنيم و با استواری به سـوی پيشـرفت گام برداريم.
 .۶مديريت شوهـــــر
همانطور كه هـر مؤسسه ،اداره و سـازمانی نيـاز بـه يـك مـدير دارد ،خـانواده
نيـز عليرغم وجود تفاهم و تعاون ،نيازمند مدير است .از طرفي از آنجا كه اين
كار غالبـًا از عهده مرد بهتر ساخته است ،خداوند حكيم اين مسئوليت بزرگ را
بر دوش آنان نهاده است .اين موضوع نيز بدان معنا نيست كه مقام زن كوچك
شمرده شـده باشـد ،بلكـه حفظ نظم و انضباط منزل ،چنين روشی را ميطلبد.
البته اين موضوع بـه تجربـه نيـز ثابت شده است كه زنان به دليل ويژگيهایی

كـه دارنـد توانـايي تحمـل بـار سـنگين مديريت زندگی را ندارند و پس از
مدتي دچار خستگی شده و شـــــادابی خود را از دست ميدهند .زن مظهر
محبت و رحمت اسـت و خداونـد متعـال وظيفـه بـرآورده كـردن نيازهای
عاطفی را به زنها و اداره امور خانواده را به مردان واگذار كرده اس…
 .۷شوهـــــر داری
زن ،با هنر شوهرداری ميتواند همسرش را به اوج ترقی برساند و كانون خانواده را برای
خود و خانواده گلستان كند .يكی از دانشمندان مينويسد :زن قدرت عجيبی دارد،
مثل قضا و قدر است ،هرچه بخواهد همان است( .در آغوش خوشبختی ص)۱۴۲
ناپلئ ــون ميگوي ــد :اگ ــر ميخواهي ــد ان ــدازه تم ــدن و پيش ــرفت ملت ــی را
بداني ــد ب ــه زن ــان آن مل ــت بنگري ــد.
ش ــوهرداري ب ــه ق ــدری در نظ ــر اس ــام اهمي ــت دارد ك ــه اولي ــای دي ــن
آن را هـــم رديـــف جهـــاد در راه خـــدا دانســـتهاند.
مـوال اميرالمؤمنيـن (عليـه السلام)ميفرمايند :جهـاد زن بـه ايـن اسـت كه
خـوب شـوهرداری کنـد( .بحاراالنـوار ،ج ، 103ص ) 252
رسول خدا (صلّیاهلل عليه و آله و سلّم)ميفرمايند :هر زنی كه ازدنیا برود در حالی
كه شوهرش از او راضی باشد ،داخل بهشت ميشود( .محجة البيضاء ،ج ، 2ص)70
 .۸کــــــــم گویی و گـــــزيده گویی
از عوامل و نشانههای جذابيت و اثر گذاری سخن آن است كه به حداقل اكتفاء و
بهترين سخن برگزيده شود .خانمها توجه داشته باشند كه بكارگيری محفوظات
ذهنی و به عبارت ديگر ،پرگویی ،در بسياری از موقعيتها نه تنها گرهگشا نيست
بلكه بر مشكالت زندگی نيز میافزايد ،بنابراين كنترل زبان برای خانمها بسيار
ضروری است و در بهبودی و آرامش فردی و خانوادگی آنان تأثير بسزایی دارد.
اميرالمؤمنيــن (عليه الســـام) مـيفرمايـــند :آرامـــش انســـان در كنتـــرل
زبـ ــان اسـ ــت( .جلوهه ــای حكم ــت ،ص )521
يكي از شاخههای «حسن خلق» خوشگويي است ،كه رابطهها را استوارتر و
پيوندها را صميمیتر ميسازد ،ارزش انسان و جوهره وجودیاش را زبان و بيان
روشن ميسـازد :يكي تحقير ميكند ،يكي تشويق ،يكي عيبجـويي مـيكنـد،
ديگـری تحسـين و تقدير ،يكي مالمت ميكند ،ديگري پروبال مـيدهـد و اميـد
مـيآفرينـد؛ كـدام يـك خوبتر است؟ انسان عاقل و خردمند قطعًا خوبتر را
انتخاب ميكند و به دنبال بوجود آوردن فضایی آرامشبخش در زندگی است.

تندرستی
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چگونه ورزش کنیم تا الغر شویم؟
حتریریه نشریه برگرفته از مقاله مریم مرادیان نیری

ورزش و تمرین با شدت باال میتواند کمکتان کند با تمرین کمتر و البته صرف
وقت کمتر ،وزن بیشتری کم کنید .ضمنًا این شیوهی تمرینی باعث میشود
بافت عضالنی خود را حفظ کرده و وزنی که از دست میدهید ،برنگردد.
آیـا تمرینـات تناوبی پُرشـدت بـرای کاهش وزن و چربی سـوزی بهتر اسـت
یـا ورزشهایـی بـا شـدت متوسـط و یکنواخـت؟ تمرینـات تناوبی با شـدت
بـاال از جهـت طـول مدت کوتاهی کـه دارند ،یـک امتیاز جلوترنـد .مطالعات
نشـان میدهنـد شـما میتوانیـد حتـی بـا جلسـات ده دقیقـهای تمرینـات
تناوبـی بـا شـدت بـاال ( )HIITبه سلامت قلـب و عروقتان کمـک کنید.
رمز نتیجه گرفتن از تمرینات تناوبی ،شدت آن است .شما نمیتوانید به مدت 10
دقیقه با سرعت و شدت کم ورزش کنید و انتظار داشته باشید چربی زیادی بسوزانید.
هرچند ده دقیقه تمرین متناوب با شدت باال کافی است تا از فوایدش بهرهمند
شوید؛ اما بیشتر افراد این تمرینات را به مدت  20دقیقه انجام میدهند .اگر
جلسات تمرینی خود را به بیش از  30دقیقه برسانید ،خسته میشوید و
احتماالً نمیتوانید با همان شدتی که در ابتدا تمرین میکردید ادامه بدهید.
اما  20تا  30دقیقه تمرین ،در مقایسه با  40تا  60دقیقه تمرین و ورزش
با شدت متوسط (مثل دوچرخهسواری و پیادهروی تند و یا دو) ،همچنان از
جهت صرف وقت ،خوب و قابل توجه است .اما اگر قصدتان کاهش وزن است،
کدام ُفرم از تمرین ،احتمال موفقیتتان را باال میبرد؟
در مطالعهای که در نشریهی  Sports Medicineمنتشر شد ،محققان به بررسی
و مقایسهی تمرین با شدت متوسط با تمرینات تناوبی پُرشدت در زمینهی کاهش
وزن پرداختند .آنها پژوهشهای قبلی در این مورد را نیز بررسی کردند و بعد از
تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهها از بسیاری از مطالعات معلوم شد تمرینات تناوبی
برای کاهش وزن مؤثرترند .در واقع تمرینات تناوبی در مقایسه با تمرینات با شدت
متوسط به طور کلی منجر به افزایش  28.5درصدی در کاهش وزن شده بودند.
دانشمندان ،تفاوت قابل توجهی از جنبهی چربی سوزی پیدا نکردند .کاهش
چربی بدن بین دو گروه مشابه بود .در میان انواع گوناگون تمرینات تناوبی با شدت
باال ،دورههای کوتاه اسپرینت و به دنبال آن ریکاوری ،مؤثرترین شیوه برای کاهش
وزن بوده است .چربیسوزی بین دو گروه تفاوت چندانی نداشت .با وجود اینکه
میزان چربی سوزی مشابه بوده اما تمرینات تناوبی پُرشدت به این علت که طول
مدت کوتاهی دارند برای بیشتر افراد مفیدتر و ممتازترند.
تمرینات تناوبی پُرشدت برای حفظ وزن ایده آل
تمرینات تناوبی با شدت باال از جهت دیگری نیز برای کنترل وزن مفیدند .یکی
از فرسوده کنندهترین جنبههای کاهش وزن ،برگشت وزن از دست رفته است!
حدود  80درصد از افرادی که ده درصد یا بیشتر از وزن بدن خود کم میکنند،
بعد از مدتی همین اندازه یا بیشتر ،وزنشان برمیگردد .این واقعیت بسیار تلخی در
مورد کاهش وزن است .بدن شما با تغییرات متابولیکی نسبت به کاهش وزن زیاد
واکنش نشان میدهد و همین باعث میشود وزن از دست رفته ،راحتتر برگردد.
یکی از بزرگترین موانع افراد برای ورزش کردن ،کمبود وقت است .اما تمرینات
تناوبی با شدت باال این مشکل را برطرف کرده است زیرا شما میتوانید طول
مدت تمرین را به نصف و یا حتی یکسوم برسانید و همان نتیجه را بگیرید.
اما مطالعهای که توسط پژوهشگران دانشگاه آالباما انجام شد دریافت ترکیب
کردن یک رژیم غذایی کم کالری با تمرینات تناوبی با شدت باال ،در حفظ
تودهی عضالنی و کاهش برگشت وزن بعد از کاهش وزن ،مؤثرتر بوده است.
یکی از دالیل اینکه بعد از کاهش وزن ،افزایش وزن به راحتی صورت میگیرد
این است که بافت عضالنی فعال کمتری برای حفظ سرعت سوخت و سازتان
دارید .ضمنًا بدن شما بدون اینکه متوجه شوید ،زیرکانه از میزان فعالیت و

تحرکتان کم میکند تا انرژیتان را حفظ کند .بنابراین تمرینات تناوبی با
شدت باال در کنار یک رژیم غذایی با کالری محدود ،به حفظ عضالت کمک
میکند و به گفتهی دکتر  ،Eric Plaisanceسرپرست این تحقیق ،تمرینات
تناوبی پُرشدت میتوانند در عرض  20دقیقه ،کاهش وزنی مشابه ورزشهایی با
شدت متوسط اما به مدت  60دقیقه ایجاد کنند .برای بیشتر ما که فرصت کم
و مشغلههای زیاد داریم ،این تفاوت در طول مدت ورزش ،اهمیت دارد ،ضمن
اینکه بهتر از هر روش دیگری جلوی برگشت وزن از دست رفته را میگیرد.
سایر امتیازات تمرینات تناوبی پُرشدت برای کنترل وزن
یکی از بزرگترین موانع افراد برای ورزش کردن ،کمبود وقت است .اما تمرینات
تناوبی با شدت باال این مشکل را برطرف کرده است زیرا شما میتوانید طول
مدت تمرین را به نصف و یا حتی یکسوم برسانید و همان نتیجه را بگیرید.
یک دلیل دیگر طفره رفتن افراد از ورزش و تمرین این است که فشار وارد
کردن به بدن تا جایی که به نفس نفس زدن بیفتید و عرق از سر و رویتان
بریزد کار سختی است .جالب است بدانید دانشمندان دریافتهاند افراد ،تمرینات
تناوبی با شدت باال ( )HIITرا به ورزشهایی با شدت متوسط ترجیح میدهند.
تمرین و ورزش با شدت متوسط میتواند کسلکننده و یکنواخت باشد .هرچند
تمرینات تناوبی ،شدت زیادی دارند اما شما میتوانید اینتروالهای پُرشدت را
با اینتروالهای ریکاوری ،تعدیل کنید و خستگی و یکنواختی آن را بگیرید.
در مطالعهای محققان دریافتند بیشتر افراد ،تمرینات تناوبی پُرشدت را راحتتر
و لذتبخشتر از ورزش با شدت متوسط میدانند .همچنین معلوم شد افراد،
اینتروالهای کوتاه مدتتر را کم شدتتر از اینتروالهای بلندمدتتر میدانند.
در این پژوهش ،میزان خستگی و ناتوانی در اینتروالهای  30و  60و 120
ثانیهای با استفاده از نسبت یک به یک مدت فعالیت و استراحت سنجش و
اندازهگیری شد .افراد مورد آزمایش ،اینتروالهای  30ثانیهای را قابل تحملترین
مدت ارزیابی کرده بودند ،حتی زمانی که شدت تمرینشان کنترل شده بود.
در مورد سالمت قلبی و عروقی چطور؟
یکی از علتهایی که افراد به ورزش با شدت متوسط میپردازند این است که
قلبشان را ورزیدهتر کنند و ظرفیت هوازیشان را باال ببرند .تحقیقات نشان میدهد
ورزش با شدت متوسط و یکنواخت میتواند به مرور
زمان( max VO2 ،بیشترین مقدار اکسیژنی
که بدن میتواند حین ورزش مصرف کند)
را افزایش بدهد .داشتن توان هوازی بیشتر،
استقامت و توان ورزشی را افزایش میدهد
تا بتوانید ورزش را با شدت ساب ماکسیمال
تاب بیاورید و ادامه دهید .اما تحقیقات نشان
میدهد تمرینات تناوبی با شدت باال ،هم
ظرفیت هوازی و هم ظرفیت غیرهوازی را
تقویت میکند و این شرایط میتواند در افزایش
ظرفیت هوازی موفقتر از ورزشهای هوازی با شدت یکنواخت،
مانند دوچرخه سواری و پیاده روی باشد .در یک پژوهش مردانی که در
هفته  150دقیقه با سرعتی یکنواخت میدویدند ،نسبت به مردانی
که فقط  40دقیقه در هفته تمرینات تناوبی پُرشدت انجام
میدادند ،افزایش کمتری در  max VO2خود داشتند.
ضمنًا مطالعات حاکی از آن هستند که تمرینات تناوبی
با شدت باال سریعتر از ورزش با شدت متوسط میتوانند
 max VO2را تقویت کنند.

تغذیه بعد از ماه رمضان

تغذیه

حتریریه نشریه

توصیههایی برای تغذیه بعد از ماه رمضان
توصیه میشود که روزهداران بعد از ماه مبارک رمضان که وزن و چربی و قند خون
متعادل شده است ،در برنامه غذایی خود تعادل و تنوع داشته باشند .بدن انسان
برای حفظ سالمتی خود همواره مقداری از چربی و مواد غذایی را در نقاط مختلف
ذخیره میکند .به مرور زمان چربیهای ذخیره شده تغییر رنگ داده و فشرده
میشوند و احتمال اینکه مورد استفاده مجدد قرار بگیرند ،بسیار کم میشود.
روزهداری به بدن فرصتی میدهد تا این چربیها را از ذخایر آن آزاد کرده،
مصرف نماید و پس از پایان روزهداری به جای آن چربی تازه و مناسبتری
جایگزین کند .در صورتی که بعد از ماه مبارک رمضان ،رژیم غذایی متعادل
و متنوع و با چربی کم استفاده نشود ،دوباره چربیهای غذا به چربی ذخیره
تبدیل شده که میتوانند موجب افزایش چربی خون ،فشارخون ،اضافه
وزن ،سکته قلبی ،مغزی و سایر بیماریها شوند .بنابراین توصیه میشود که
روزهداران بعد از ماه مبارک رمضان که وزن و چربی و قند خون متعادل شده
است ،در برنامه غذایی خود تعادل و تنوع داشته باشند.
بعد از ماه مبارک رمضان غذاها را در حجم کم و در تعداد وعده بیشتر میل کرده
و در طول روز  3وعده غذای اصلی شامل صبحانه ،ناهار و شام و  2تا  3میانوعده
مصرف کنید .رعایت تعداد وعدهها برای همه گروههای سنی و همه افراد به ویژه
افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی ،بیماران دیابتی ،قلبی عروقی ،فشارخونی و
کودکان ،نوجوانان و سالمندان اهمیت زیادی دارد .صبحانه مهمترین وعده غذایی
در طول روز است که به هیچ عنوان نباید فراموش شود و خانوادهها با آغاز سال
تحصیلی ،مصرف صبحانه را برای دانشآموزان فراموش نکنند.
تعادل و تنوع را در مصرف مواد غذایی رعایت کنید؛ برای رعایت تعادل و
تنوع باید در طول روز از  5گروه اصلی غذایی شامل گروه نان و غالت ،گروه
میوهها ،گروه سبزیها ،گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت ،حبوبات ،تخممرغ و
مغزها استفاده شود .همچنین به مقدار خیلی کم از مواد غذایی متفرقه شامل
روغنها و شیرینیها مصرف کنید .بهتر است غذاها به صورت کمادویه و میزان

تندی کم تهیه شوند تا به دستگاه گوارش آسیب نرسانند.
نکتـه مهم دیگـر روش پخت مـواد غذایی اسـت .بهترین روش
پخـت غذا ،بخارپز کردن در دسـتگاه بخارپز یـا در نهایت آبپز
کردن در قابلمه درب بسـته اسـت کـه در این روش ویتامینهـا و مواد معدنی
غـذا به مقـدار زیادی حفـظ میشـود و در غذا باقـی میماند.
روشهای کباب کردن ،تنوری کردن یا پخت غذا در فر به علت خشکی
ممکن است به دستگاه گوارش آسیب برساند و توصیه میشود به ویژه در
روزهای ابتدایی بعد از ماه مبارک کمتر استفاده شود .همچنین بهتر است
از کباب کردن با زغال پرهیز شود و به جای آن از کباب پز استفاده شود.
بدترین روش پخت که متاسفانه بسیار مورد استقبال عدهای زیاد از افراد
است ،روش سرخ کردن است .جالب اینکه با این روش بیشتر ویتامینهای
مواد غذایی از بین میروند و فرد تنها مقدار زیادی چربی که بسیار
چاقکننده است را وارد بدن خود میکند .الزم است تا حد امکان از مصرف
غذاهای سرخکردنی پرهیز و در صورت مصرف اندک ،حتما تنها از روغن مایع
مخصوص سرخکردنی برای سرخ کردن در حرارتهای باال استفاده شود.
توصیـه میشـود عـادات تغذیـهای مناسـبی کـه در ایـن ماه کسـب شـده را
حفـظ ،و از برگشـتن بـه عـادات غلـط غذایی پرهیز شـود و شـیوه زندگی را
به سـمت مناسـب سـوق دهیم .در این راسـتا باید روزانه  8تا  10لیوان آب
و مایعـات سـالم بنوشـیم .وعدههـای غذایی را بـه  5تا  6وعده تقسـیم کرده
و در سـاعات معینـی از روز و بـه صـورت منظـم صرف کنیم.
قبل از اینکه کامال سیر شویم دست از غذا خوردن بکشیم .در میان وعدهها
بیشتر از میوهها و سبزیهای تازه استفاده کرده و از مصرف نوشابههای گازدار و
سایر نوشیدنیهای شیرین مانند آبمیوههای صنعتی پرهیز کنیم .غذا خوردن
را همراه با کارهای دیگر مانند مطالعه و تماشای تلویزیون انجام ندهیم زیرا
موجب پرخوری میشود .غذا را به مدت طوالنی بجویم و از تند غذا خوردن
پرهیز کرده و از نانهای سبوسدار به جای نانهای سفید استفاده کنیم.
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زردچوبـه چیســت؟
حمبوبه نوروزی

زردچوبه یا َزرچوبه یا َزردهچال با نام علمی  ،Curcuma Longaیک
ادویه باستانی ،گیاه دارویی و رنگ غذایی در خانواده زنجبیل است .ساقههای
زیرزمینی آن به نام ریزوم شناخته میشوند و به رنگ زرد درخشان یا نارنجی
هستند .آنها به طور معمول خشک شده و تبدیل به پودر میشوند و سرشار
از کورکومینویدها ،ترکیباتی گیاهی و عامل رنگ مشخص زردچوبه ،هستند.
زردچوبه یکی از اجزا اصلی کاریهای هندی است که مزهی آن تلخ و تند توصیف
میشود .زردچوبه به طور عمده از کربوهیدارتها ،بیشتر نشاسته و فیبر ،تشکیل
شده است .با این وجود ،همانند همه ادویهها ،زردچوبه حاوی ترکیبات گیاهی و
مواد مغذی است که تأثیرات خوبی بر سالمت انسان دارد .از جمله مواد مغذی
مهم در زردچوبه ویتامین  ،Cویتامین  ،B6آهن و پتاسیم است.
کورکومین یک ماده فعال اصلی در ترکیبات زردچوبه است؛ یک ضدالتهاب
موثر با خواص آنتیاکسیدان قوی که خود یکی از مؤثرترین مواد در جلوگیری
از سرطانی شدن سلولهای بدن میباشد.
این گیاه همچنین موجب افزایش ترشح انسولین و کاهش قند خون در
بیماران دیابتی میگردد .کارآزمائیهای بالینی زیادی در ارتباط با فواید
مصرف روزمره زردچوبه انجام شدهاست.
گفته شدهاست که زردچوبه میتواند شدت عالئم بیماری آلزایمر را کاهش دهد.

همچنین ماده مؤثر زردچوبه یعنی کورکومین اثرات ضد التهابی و ضد درد
شبیه داروهای مسکن معمولی را دارا میباشد.
اثر ضد التهابی کورکومین با اثر ضد التهابی داروهای استروئیدی و غیر
استروئیدی با فنیل بوتازون قابل مقایسه است .این دارو با مهار سنتز
پروستاگالندینهای التهابی ،اثر ضد التهاب خودرا آشکارمیسازد .در مطالعه
روی موش صحرایی اثر مهارکننده کورکومین سدیم  mg3به ازاء هر
کیلوگرم وزن موجب مهار لیپواکسی ژنار و سیکلواکسیژناز میشود.
دوز مصرف مناسب این ماده را  ۱گرم در روز توصیه کردهاند .رسیدن به این
میزان مصرف از کورکومین فقط با استفاده از پودر زردچوبه به عنوان ادویه
در طول یک روز بسیار سخت است .به همین دلیل برای بهرهمند شدن از
تمام خواص زردچوبه شما میتوانید از کپسول زردچوبه استفاده کنید.
کورکومین به سختی در خون جذب میشود اما اگر شما همراه با زردچوبه،
فلفل سیاه استفاده کنید به جذب آن کمک کردهاید .فلفل سیاه دارای مادهای
به نام پیپرین ( )Piperinاست که جذب کورکومین در بدن را افزایش میدهد.
بهترین مدلهای کپسول زردچوبه دارای پیپرین هستند که به تاثیرگذاری
بیشترشان کمک میکند .کورکومین همچنین در چربی حل میشود ،پس
شاید ایده خوبی باشد که بیشتر همراه با غذاهای چرب مصرف شود.

بــورک اسفنـــاج
حمبوبه نوروزی

بــورک اســفناج یکــی از غذاهــای خوشــمزه و نویــن در جهــان
اســت کــه ماننــد انــواع بورکهــا اصالتــش متعلــق بــه کشــور
ترکیــه میباشــد .بورکهــا از نظــر ظاهــری شــباهت زیــادی
بــه سمبوس ـههای لقم ـهای دارنــد .بــورک اســفناج را میتوانیــد
بــه عنــوان غــذای اصلــی یــا پیــش غــذا ســرو کنیــد.
بـــا مقـــدار مـــوادی کـــه در ایـــن دســـتور آشـــپزی قـــرار گرفتـــه اســـت
میتوانیـــد بـــرای ۴نفـــر بـــورک اســـفناج تهیـــه کنیـــد.
مواد الزم بورک اسفناج
ëëسیر  ۲حبه
ëëشیر نصف لیوان
ëëپیاز بزرگ  ۱عدد
ëëاسفناج  400گرم
ëëخمیر یوفکا به تعداد کافی
ëëپنیر موزارال به اندازه کافی
ëëپنیر خامه ای  ۲قاشق غذاخوری
ëëکنجد و روغن مایع به اندازه کافی
ëëزعفران دم کرده  ۱قاشق غذاخوری
ëëنمک ،فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی
طرز تهیه بورک اسفناج
بــرای تهی ـهی ایــن بــورک ،ابتــدا اســفناجها را همــراه بــا چنــد لیــوان آب
و کمــی نمــک در قابلمـهای قــرار داده تــا بپزنــد 5 .الــی  ۷دقیقــه از زمانــی
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کــه آب داخــل اســفناج بــه جــوش بیایــد بــرای پختــن اســفناجها کافــی
اســت .تــا پخــت اســفناجها باقــی مراحــل را انجــام میدهیــم.
پیـاز و سـیر را روی تختـه نگینـی خـرد کـرده ،در روغـن تفـت میدهیم تا
نـرم و سـبک شـوند و بعـد مقـداری زردچوبـه و فلفـل سـیاه بـه آن اضافـه
کـرده ،صبـر میکنیـم تـا کمـی طالیی شـوند.
اسـفناج پختـه شـده را آبکـش کـرده ،میگذاریم تـا آب آن خارج شـود و بعد
بـه مـواد داخـل تابه اضافـه کرده ،تفـت میدهیم .بعـد پنیر خامـهای را به آن
اضافـه کـرده ،میگذاریـم تـا ذوب شـود .سـپس پنیـر مـوزارال و کمـی نمک
نیـز بـه مـواد بورک اضافـه کرده ،مـواد را مخلوط میکنیم تا منسـجم شـوند.
در نهایت تابه را از روی حرارت برداشته ،کنار میگذاریم و فر را روشن
میکنیم و روی  ۱۸۰درجه سانتیگراد قرار میدهیم تا گرم شود.
پـس از آمـاده کـردن مـواد بـورک ،زمـان آمـاده کـردن سـس روی خمیـر
یوفکاسـت .شـیر را در در کاسـهای ریختـه ،زعفـران دم کـرده و کمی روغن
مایـع بـه آن میافزاییـم و خـوب مخلـوط میکنیـم .خمیـر یوفـکا را روی
تختـهی آشـپزخانه یـا هـر سـطح صـاف دیگـری پهـن میکنیم.
بــا قلمویــی از ســس آمــاده شــده ،روی خمیــر میکشــیم تــا نــرم شــود و
بعــد کمــی از مایــه بــورک اســفناج داخــل خمیــر میریزیــم و روی آن پنیــر
مــوزارال اضافــه میکنیــم و ماننــد رولــت آن را میپیچیــم و مجــددا بــا
قلمــو از ســس ،روی بورکهــا کشــیده ،کمــی کنجــد روی آن میپاشــیم.
کـف ظـرف پیرکـس را با قلمـو چرب کـرده ،بورکها را در ظـرف میچینیم
و در فـر قـرار میدهیـم تا بـه مدت  ۳۰الـی  ۴۵دقیقه بعد آماده شـوند.
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مغــز انســـان
حتریریه نشریه

در این مطلب حقایق جالبی درباره یکی ازشگفت انگیزترین بخش های
بدن انسان ارائه می گردد .مغز انسان مانند یک رایانه قدرتمند است که
خاطراتمان را ذخیره می کند و این که ما در مقام یک انسان چگونه فکر
میکنیم و واکنش نشان می دهیم را کنترل می کند .مغز انسان در طول
زمان تکامل یافته و برخی از قسمت های پیچیده آن ویژگی های خارق
العادهای دارند که دانشمندان هنوز سعی در درک آنها دارند.
مغز مرکز سیستم عصبی انسان است که افکار ،حرکات ،خاطرات و تصمیم
گیری های ما را کنترل می کند .با تکامل ،مغز انسان پیچیده و پیچیده تر
شده ،بسیاری از ویژگی های جالب آن را هنوز دانشمندان به خوبی درک
نکرده اند .مغز انسان حاوی میلیاردها سلول عصبی است که اطالعات را به
سراسر بدن ارسال می کنند و یا اطالعات را از سراسر بدن دریافت می کنند.
مغز انسان بیش از سه برابر مغز پستانداران دیگری است که اندازه بدن
مشابهی با انسان دارند .هر طرف مغز تا حد زیادی با تنها نیمی از بدن تعامل
دارد .به دالیلی که هنوز به طور کامل درک نشده ،تعامل مغز با طرف های
مخالف بدن انجام می گیرد .یعنی سمت راست مغز در تعامل با طرف چپ
بدن است و سمت چپ مغز با طرف راست بدن تعامل دارد.

بزرگ ترین بخش مغز انسان مخ نامیده می شود .بخش های مهم دیگر،
جسم پینه ای ،قشر مغز ،تاالموس ،مخچه ،هیپوتاالموس ،هیپوکامپ و ساقه
مغز هستند .مغز انسان به وسیله جمجمه محافظت می شود .جمجمه پوشش
محافظی است که از  22استخوان متصل به هم تشکیل شده است.
وزن مغز یک انسان بالغ حدود  3پوند (1.5کیلوگرم) است .اگر چه مغز انسان
تنها  2درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ،اما در حدود  20درصد از انرژی
بدن را مورد استفاده قرار می دهد .مغز در مایع مغزی نخاعی معلق و شناور
است .این مایع هم به صورت یک الیه در مقابل ضربات فیزیکی و هم به
عنوان یک مانع در مقابل عفونت به نحو مؤثری عمل می کند.
بیمــاری هــای مغــز شــامل بیمــاری آلزایمــر ،بیمــاری پارکینســون و
اســکلروز چندگانــه (ام اس) هســتند .ایــن قبیــل بیمــاری هــا مــی تواننــد
در مقابــل عملکــرد طبیعــی مغــز انســان محدودیــت ایجــاد کننــد .بیشــتر
ســکته هــای مغــزی از وجــود لختــه خــون در مغــز ناشــی مــی شــوند .ایــن
لختــه جلــوی خونرســانی در محــل را را مــی گیــرد کــه ایــن امــر باعــث
رســیدن آســیب یــا تخریــب بافــت مغــز نزدیــک محــل لختــه و بــروز طیــف
گســترده ای از عالئــم ســکته مــی شــود.

استارت آپ

دوزلی بوک چیست؟
حسین شکاری | مدیر استارتاپ

تا به حال کتابهای زیادی خواندهایم با قهرمانهای متفاوت! کتابهایی
با موضوعات و قصههای خیالی و حتی افسانهای اما اینبار قراراست
کتابی بخوانیم که نام قهرمان آن و تمام شخصیتهای آن را خوب
میشناسیم .کتابی که ضمن قصهگویی ،برای قهرمان آن اتفاقهای
زیادی میافتد .ماجراهایی که می توان به صورت آنالین انتخاب نمود.
شما میتوانید با مشاهده کتاب ،اسامی را به سلیقه خود انتخاب کنید و برای
شخصیتهای کتابتان چهرههایی را انتخاب کنید که دوست دارید .رنگ
جلد کتاب هم به سلیقه شما تغییر میکند و میتوانید با متنی که دوست
دارید در بخش تقدیمنامه عکس کودکتان را نیز در کتاب داشته باشید.
بعد از آن با تورق کامل کتابی (که حاال شخصیسازی شده) میتوانید آن را
سفارش دهید و در مدت زمان کوتاهی تحویل بگیرید .این شما و این کتاب
شخصیسازی شده شما ،دوزلیبوک!
مراحل سفارش کتاب شخصی
1.1انتخاب داستان
2.2شخصی سازی
3.3نمایش رایگان کتاب
4.4انتخاب بستهبندی
5.5پرداخت و ارسال
برخی از ویژگی های داستانی دوزلی بوک
هدیه شخصی ،بهترین انتخاب
از بیـن همـه هدیههـا ،هدیـه شخصیسـازی شـده خیلـی هیجانانگیـز و
بامزهسـت .هـر کتـاب بـرای یک نفـر ویژه سـاخته و تولید میشـود و برای
همیـن هـم یـک هدیـه خیلی خاص اسـت.
کتابی درباره ویژگیهای فردی
ایـن کتـاب دربـاره کودکـی اسـت کـه فرامـوش کـرده چه کسـی اسـت .او
بـرای یافتن اسـمش از همه سـوال میپرسـد «مـن کیام؟» و با سـرنخهایی
کـه پیـدا مـی کنـد ،در نهایت به اسـمش میرسـد.
معنی اسمات را فراموش کردهای؟
در این داستان ،بهجز یافتن اسم ،کودک ویژگیهای خود را بهیاد میآورد.
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ابر و باد و مه و خورشید و فلک به او یادآوری میکنند که
مهربان است ،که شیرین و دوستداشتنی است ،که نقاشی دوست دارد و ...
گ را به قصه بیاور
مادربزر 
برخی شخصیتهای این قصه به انتخاب تو تغییر میکنند .میتوانی مادربزرگ
را به قصه بیاوری یا خاله ،یا دایی ،یا عمو یا ...میتوانی رنگ و شکل و حتی
حیوانی که دوست داری هم انتخاب کنی.
فرفره جادویی خودت را فوت کن
میتوانی با تغییر اسمها و انتخاب مهارتهای مختلف و حتی بههم زدن
ترتیبشان ،هر بار به قصه تازه ای بروی .با فوت کردن هر فرفره جادویی
جدید ،قصه جدیدی خواهی داشت!
هر کتاب قصه تازهای دارد
هــر کتــاب ،قصههــای مختلفــی دارد و هــر قصــه ماجراهــای خــودش را.
ماجراهایــی کــه بســتگی دارنــد بــه انتخــاب نــوع مهارتهــا .مثــا قصــه
«دوســتی» بــا قصــه «نظــم» زمیــن تــا آســمان فــرق دارد!
عروسکهایت را به قصهها بیاور
برای شخصیتهای کتاب ،اسمی که دوست داری انتخاب کن .مثال اسم
اسباببازیها وعروسکهای خودت یا حتی اسم دوستانت! اینطوری مطمئن
میشوی که کتاب هیچ مشابهی ندارد و برای خود خودت است.
کتابی درباره شغلهایی که دوست داری
از فضانورد و خلبان گرفته تا خیاط و معلم میتوانی شغلهایی که دوست
داری انتخاب کنی .با انتخاب هر شغل ،ماجرای جدیدی برایت شروع میشود.
هر شغل ،ماجرای جدیدی دارد
میتوانی آتشنشان شهر حیوانات باشی و مورچهها را نجات دهی یا غواص باشی و
با ماهیها و نهنگ شنا کنی .دندانپزشک و داروساز هم ماجرای خودشان را دارند.
بهدنبال رویای آینده برو
هر شغل دریچهای باز میکند رو به فردا .فردایی که هنوز نیامده و میتوانی
برایش نقشهها بکشی .دوزلیبوک به نقشهها و آینده تو امیدوار است.
برای سفارش کتاب شخصی سازه شده کودک دلبندتان می توانید به وب سایت
 www.doozlibook.irرفته و تمام مراحل را به صورت آنالین انجام دهید.

معرفی نرم افزار
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تایپ خودکار

www.SpeechTexter.com
حتریریه نشریه

فارسی بگویید و تایپ شده تحویل بگیرید! (تبدیل صدا به متن)
در چند سال گذشته نرم افزارهای تبدیل صدا به متن ( )Voice to Textبسیار رواج یافت و حتی
دیدیم کمپانیهای بزرگی مثل گوگل جستجوگر صوتی را ارائه دادند و همچنین تکنولوژی به سمتی
پیش رفت که حتی یک کلمه نیز تایپ نکنیم مثل قابلیت  cortanaویندوز  10که فقط کافی است
با آن صحبت کنید تا هر آنچه می خواهید انجام دهد!
بعد از مشاهده عناوین صحبت کنید تا حرف هایتان تایپ شود ،حتما بعنوان یک فارسی زبان متوجه
این شده اید که اکثر این نرم افزارها یا از زبان فارسی پشتیبانی نمی کردند و یا بطور بسیار ضعیف از آن
پشتیبانی میشد و شاید بارها شده که قصد کرده اید یک متن طوالنی را تایپ کنید اما وقت آنرا نداشته
اید ،جدا از این ارزش وقت بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم به هر دلیل آنرا تلف کنیم.
هم اکنون وقت آن رسیده تا متن تان را بخوانید و نوشته شده آنرا تحویل بگیرید! اینگونه در زمان
خود بسیار صرفهجویی خواهید کرد ،ضمن اینکه انگشتانتان از این حرکت ذوق زده خواهند شد،
چرا که دیگر الزم نیست صفحات طوالنی را تایپ کنند.
در این مقاالت همواره سعی ما معرفی ابزار ها و تکنولوژی های مبتنی بر وب می باشد که حتی نیازی
به نصب آن نداشته باشید ،از همین رو سایت  speechtexter.comرا به شما معرفی می کنیم.
برای شروع کافی است با مرورگر گوگل کروم وارد این سایت شوید و یک میکروفون کوچک نیز داشته
باشید تا بتوانید بطور رایگان فارسی بخوانید و تمیز و مرتب بدون غلط امالیی متن تان را تحویل بگیرید
و این تا  %90تضمین شده است! امیدواریم که سایت معرفی شده برایتان کاربردی باشد.

جدول

توجه :پاسخ جدول را از مطالب مهین نشریه بیابید.
حتریریه نشریه
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1.1قرآن سلطان و بهترین آن است.

1414ظلم

3.3شهر خیر و برکت

1616دانشمندی که در رابطه با نهج البالغه می نویسد؟

2.2علم استدالل و استنباط احکام
4.4مادر عرب

5.5از فالسفه آلمانی

6.6پتینه کاری نوعی از آن است
7.7پروردگار

8.8پوشش محافظتی کره زمین

9.9حمایت از ایشان الزمه رونق تولید است

1010در افسانهها ،تعیین کننده مرز ایران می باشد
1111بهبودی

1212ریشه امنیت

1313از علل سالمت و محفوظ ماندن نهجالبالغه

1515توانایی خواندن و نوشتن

1717خمیرمایه ذخایر معرفتی کسب شده در ماه مبارک رمضان
1818به آرامگاه ائمه گویند؟

1919اثر عبادت و بندگی ،به پاکی رسیدن آن است
اسامی برندگان مسابقه جدول نشریه مشاره 10
1.1هبمن زکیزاده
2.2ملکه کاظمی الی
3.3حممد حقایق
4.4ساجده هامشی منش
5.5زهرا آجیل فروش
ایــن قرعــه کشــی بــه دســت حضــرت آیــت اهلل
هامشــی تربیــزی و حضــور برخــی از مســئولین مســجد
و فصلنامــه اجنــام شــد.

به هریک از برندگان مسابقه جدول فصلنامه جامع به قید قرعه مبلغ یک میلیون ریال هدیه داده خواهد شد.

آخرین مهلت حتویل پاسخنامه جدول به دفرت هیئت امناء پایان شهریور ماه می باشد.

تلفن متاس:

نام خانوادگی:

نام:

68

ارتباط با ما

خوانندگان حمرتمی که عالقمند به مهکاری با فصلنامه هستند می توانند با ختصص خود و
ارسال مطالب قابل استفاده ،راهنمای خوانندگان دیگر باشند .در صورت متایل با ایمیل سر دبیر
ارتباط برقرار فرمایند.
لطفًا در ارسال مقاله براي چاپ در اين مجله به نکات زير توجه فرمائيد.
ëëکليه صفحات مقاله بايد داراي شماره بوده و تعداد صفحات از  3صفحه تجاوز نکند.
ëëمتن مقاله بايستي به صورت  Wordبه پست الكترونيكي  info@masjedjame.comارسال شود.
ëëمقاله با نسخه  2003تا  2018نرم افزار Microsoft office Word
ëëحداکثر  3صفحه اندازه كاغذ A4
ëëقلم  B Nazaninسایز 12برای کلمات فارسی و  Times New Romanسایز 12برای کلمات انگلیسی و فاصله خطوط  1تايپ و تنظيم شود.
ëëمشخصات نويسنده يا نويسندگان که شامل نام و نام خانوادگي ،رشته تحصیلی،شماره تلفن ترجیحًا تلفن همراه وپست الکترونیکی
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