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امیرعباسپرتو؛دانشجویرشتۀادبیاتفارسی

ــغول ــیمش ــهطباطبای ــگاهعالم ــاتفارســیدردانش ــلادبی ــهتحصی ــنب ــهم ــدتک ــنم درای
ــاتادب ــندرمطالع ــگاهمت ــتجای ــردهاس ــودک ــرخ ــرادرگی ــهم ــائلیک ــیازمس ــتمیک هس
ــات ــگرادبی ــدپژوهش ــهمیخواه ــرایکســیک ــتینگامب ــدهنخس ــهنظــربن فارســیاســت.ب
فارســیشــودآناســتکــهمتنشــناسباشــدیعنــیآنکــهمتــونرابــهخوبــیبتوانــدبفهمــد

وقــادربــهتشــخیصشــاذترینونادرتریــننــکاتمتــنباشــد.
ــهرو ــاآنروب ــتقیمب ــدومس ــادیرامیخواندن ــونزی ــاتمت ــجویانادبی ــتهدانش درگذش
ــدی ــگاهدرصورتبن ــومودانش ــتهایوزارتعل ــرسیاس ــالهایاخی ــادرس ــدند.ام میش
ــد ــیهرفتهان ــهحاش ــونب ــهمت ــتک ــدهاس ــهایش ــهگون ــاتیدب ــرداس ــنرویک دروسوهمچنی
ــتندو ــیارمهــمهس ــزبس ــانی ــدآنه ــهمیشــود)هرچن ــائلنظــریپرداخت ــهمس وبیشــترب
نبایــدازآنهــاغافــلبــود(ودانشــجوکمتــربــهصــورتمســتقیموکاربــردیبــامتــنرویــارو
میشــود.ایــنسیاســت،تضعیــفدانشــجویانادبیــاترادرمتنشناســیودرنتیجــه،تضعیــف

پژوهــشدرادبیــاترابــههمــراهدارد.
ــعد ــعودس ــیومس ــیوفرخ ــرایرودک ــیب ــایمجزای ــتهواحده ــالدرگذش ــوانمث ــهعن ب
ســلمانوجــودداشــتکــهدرهــرکــدامازایــنواحدهــادانشــجویانبــهشــکلمســتقیممتــن
ــد ــانرامیکاویدن ــیاشعارش ــکلیتخصص ــهش ــدوب ــاعرانرامیخواندن ــنش ــایای دیوانه
ــهصــورتکلــیبخشبنــدی ــهایــنشــکلدرآمــدهاســتکــهب ــاب ــااکنــونواحدهــایم ام
ــراق ــوزۀع ــاعرانح ــانوش ــوزۀخراس ــاعرانح ــی،ش ــعرفارس ــگامانش ــاملپیش ــدهاندوش ش
ــا ــیآنه ــاعرانوزندگ ــنش ــیای ــهمعرف ــاًب ــاصرف ــنواحده ــادرای ــتادتنه ــتندواس هس
میپــردازدوبســیارکــمازاشعارشــانمیخوانــدودقیقــاًهمــانچیــزیکــهدرتاریــخادبیــات
ــالً ــهاص ــیک ــوددرحال ــرارمیش ــزتک ــانی ــنواحده ــوددرای ــهمیش ــاپرداخت ــهآنه ب
دانشــجوبــاشــعرایــندورانهــاکــهسرشــارازنکتههــاینــادروبدیــعاســتهرگــزرویــارو

نمیشــود.
ــددارد ــومقص ــهوزارتعل ــدک ــوشمیرس ــهگ ــیب ــهتازگ ــهب ــتک ــرآناس ــهبدت ازهم
ــیو ــارونظام ــناییوعط ــیوس ــظوخاقان ــعدیوحاف ــاهنامهوس ــونش ــیهمچ واحدهای
ناصرخســرورا_کــهبــهیــکشــاعرمیپــردازد_نیــزحــذفکنــدوبــهجــایآنواحدهــای
ــهدرصــورت ــذاردک ــیو...بگ ــیوشــعرحماســیوشــعرعرفان ــرهمچــونشــعرغنای کلیت

ــم. ــاتفارســیرابخوانی ــدفاتحــۀرشــتۀادبی ــر،بای ــنام ــقشــدنای محق
ــام ــهنظ ــدسیاســتنامۀخواج ــیمانن ــونادب ــیاریازمت ــیبس ــمجــایخال ــره ــوننث درمت
ــه ــمرقندیک ــیس ــیعروض ــۀنظام ــیوچهارمقال ــۀعنصرالمعال ــیوقابوسنام ــکتوس المل
ــون ــندرمت ــود.همچنی ــاسمیش ــداحس ــیبودن ــاتفارس ــتهادبی ــایرش روزگاریدرواحده
ــه ــا)ک ــرارالتوحیدوتذکرۀاالولی ــداس ــیمانن ــیارمهم ــایبس ــایمتنه ــهج ــیب ــرعرفان نث
دکتــرشــفیعیکدکنــیآنهــارادرکنــارتاریــخبیهقــیمهمتریــننثرهــایادبیــاتفارســی

ــریدارد. ــتکمت ــارواهمی ــۀاعتب ــدهدرج ــرش ــایذک ــبازمتنه ــهمرات ــهب ــودک ــسمیش ــادتدری ــادالعب ــنمرص ــامت ــیم ــوداردرس ــد(درنم میدان
ازنگاهــیبایــدگفــتکــهشــناختمتــونازنظــریــکمنتقــدادبــیمــدرنبســیارمهــماســتزیــراهــرمتنــیرانمیتــوانبــاهــرنظریــهایتحلیــلکــرد.بــه
قــولدکتــرحســینپاینــده:»متــنبایــدخــودشرابــهنظریــهتســلیمکنــدوتشــخیصآنبــاپژوهشــگراســت«وایــنحاصــلنمیشــودمگــرآنکــهپژوهشــگربــا
متنــیکــهمیخواهــدتحلیــلکنــدبســیارانــسداشــتهباشــدوبارهــاوبارهــامتــنراخوانــدهباشــدوآنرابــهخوبــیدرککــردهباشــدوکاربردهــایخــاصآن

متــنراتشــخیصدهــد.
ــراســاسنظریههــایخاصــی ــهدرآنمتونــیب ــرچــاپشــودک ــاالتبیکیفیتــیدرســالهایاخی ــاتباعــثشــدهاســتمق سیاســتدورشــدنازمتــوندرادبی

ــوناســت. ــاروحمت ــگرب ــودنپژوهش ــهب ــاندهندۀبیگان ــننش ــدوای ــلیمنکردهان ــاتس ــهآننظریهه ــودراب ــگاهخ ــونهیچ ــاآنمت ــدهاندام ــلش تحلی
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انقالباسالمیوروحبخشیدرشعر
مروریبرامواجشعرانقالباسالمی

ــت ــاوضعی ــرب ــبتیجداییناپذی ــودنس ــردرذاتخ هن
ــری ــۀعص ــعآیین ــهداردودرواق ــیزمان ــیواجتماع سیاس
اســتکــهازآنســخنمیگویــد.ایــنبازتــابرادر
ــاهده ــوانمش ــزمیت ــرنی ــکوتهن ــیدرس ــیحت دورههای

ــرد. ک
ــی ــررویجهانبین ــگرفیب ــرش ــاتأثی ــیپدیدهه برخ
ــوب ــتمحس ــندس ــزازای ــانی ــد.انقالبه ــرادمیگذارن اف
ــاتوجــهبــهگســتردگیووســعت میشــوند.هــرانقالبــیب
ــی،در ــندگرگون ــیآورد.ای ــراهم ــههم ــیراب خــودتحول
ــژهای ــروزوی ــتآنب ــهعظم ــهب ــاتوج ــالمیب ــالباس انق
ــدار ــاپدی ــتب ــوانگف ــهمیت ــت.چنانک ــردهاس ــداک پی
ــد.در ــدهش ــعردمی ــرش ــازهایدرهن ــدنآن،روحت ش
ــده ــشبَرن ــرپی ــکعنص ــوانی ــهعن ــعرب ــار،ش ــاماعص تم
ــا ــت.ام ــدهاس ــوبمیش ــیمحس ــایاجتماع درحرکته
ــا ــهب ــیک ــتمردم ــالمیوحرک ــالباس ــاانق ــهب دررابط
ــالهادر ــهدرآنس ــۀاهللعلی ــیرحم ــامخمین ــریام رهب
ــر ــانگاهــیکالنت ــودعنصــرشــعر،وب حــالشــکلگیریب
ــروزی ــررویپی ــدب ــهبخواه ــشازآنک ــر،بی ــیهن حت
ــر ــد،ازآنتأثی ــودهباش ــذارب ــالمیتأثیرگ ــالباس انق

ــت. ــهاس پذیرفت
ــه ــواریب ــالمیکاردش ــالباس ــعرِانق ــفازش ــۀتعری ارائ
ــان ــنجری ــروعای ــۀش ــنازنقط ــخنگفت ــد.س ــرمیرس نظ
نیــز.امــااگــربخواهیــمحــدودوثغــوریبــرایآندرنظــر
ــۀ ــطده ــالبراازاواس ــعرانق ــروعش ــوانش ــممیت بگیری
چهــلهجــریشمســیســراغگرفــت.مردمــیبــودنحرکــت
ــا ــنتــالشباشــدت ــردیدرای انقــالبموجــبشــدهــرف
ــنشــوروشــعف ــد.ای ــهآناداکن ــنخــودرانســبتب دِی
ــادی ــأسوانجم ــریازی ــعار،خب ــردراش ــددیگ ــثش باع
کــهدرســالهایپیــشدرموضوعــاتشــعریمــوج
ــواز ــلین ــانس ــدت ــعارمیرفتن ــودواش ــتنش ــیزدیاف م
ــموصراحــت ــندگیوخش ــاجوش ــهب ــهآمیخت ــاتک موضوع
ــحوشــعاریو ــانصری ــد.بی ــایشــعرکنن ــودراوارددنی ب
ــروزی ــهپی ــیب ــالهایمنته ــعرس ــایش ــادهازویژگیه س
ــالها ــینیدرآنس ــعرحســنحس ــود.ش ــالباســالمیب انق

ــت: ــنویژگیهاس ــواهای گ
نامآورانتانعرههایخونکشیدند

خورشیدراازقلبشببیرونکشیدند
فریادشانشهدیشدودرجامحقریخت
تکبیرشانچوننور،درکامفلقریخت

خفاشرابالوپرپروازبستند
باگرزایمانگردنشبراشکستند

ــت ــنحکوم ــالهایآغازی ــالبدرس ــعروانق ــۀش رابط
ــرد ــیس ــورمردم ــوزش ــههن ــیک ــالمیودرزمانهای اس
نشــدهبــودبــاشــروعجنــگتحمیلــیدیگــربــاراوجگرفتو
رفــتتــادرپــیشــعرانقــالب،مــوجدیگــریتحــتعنــوان
ــد.نهالــیکــهدراواســط ــاعمقــدس«راخلــقکن شــعر»دف
ــاع ــهبــودحــالدراشــعاردف ــاگرفت دهــۀچهــلشمســیپ
ــرد ــدامیک ــشهوی ــشازپی ــودرابی ــتواریخ ــدساس مق
وبــهلحــاظکیفیــتنیــزفاصلــهایجــدیبــاشــعرپیــشاز

ــت. ــالبمیگرف ــروزیانق پی
دفــاعمقــدسنیــزهمچــونانقــالباســالمیبــانمونههــای
ــات ــینۀادبی ــت.درپیش ــویداش ــیماه ــودتفاوت ــابهخ مش
ــران ــود.ای ــابقهب ــیبیس ــهنوع ــگ«ب ــعرجن ــی،»ش فارس
ــده ــعش ــیواق ــوردهجومهای ــخم ــولتاری ــوارهدرط هم
ــور ــازتیم ــتوت ــاتاخ ــهت ــوالنگرفت ــممغ ــت.ازتهاج اس
گورکانــی.امــاهیچــگاهجریــانپـُـررنــگمقاومــتچنــانکــه
دردفــاعمقــدس،بــاابعــادهویتــی،بــهوجــودآمــدشــکل
نگرفــت.ایــناولیــنبــاریبــودکــهدفاعــیدرســایۀیــک
ــودر ــاًموجــین ــردوطبع ــدامیک ــروزپی ــیب ــاممردم نظ
ــوع ــن،تن ــدایازای ــت.ج ــهراهمیانداخ ــیب ــعرفارس ش
موضوعــِیجنــگچشــماندازوســیعتریراپیــشروی
ــئلهدر ــنمس ــیدادوهمی ــرارم ــرودنق ــرایس ــاعرانب ش
گســتردگیطیــفموضوعــاتشــعردفــاعمقــدستأثیرگــذار

بــود.
جنــگتحمیلــیدایــرۀشــاعرانرانســبتبــهســالهایپیــش
ازپیــروزیانقــالبوســعتبخشــید.برخــیافــرادیکــهدر
ســالهایپیــشازجنــگبــهدالیلــیســکوتکــردهبودنــد
دربرابــرحملــۀنظامــیبــهکشــورلــبگشــودند.ازجملــۀ
ایــنافــرادمیتــوانبــهســیمینبهبهانــیومهــدیاخــوان
ثالــثاشــارهکــرد.اخــواندرســال۶۱شــعریرادرروزنامــۀ

کیهــاندررابطــهبــادفــاعمقــدسبــهچــاپرســاند:
گرچهمیبافندبهرشیرهازنجیرها
بگسلندآخرهمهزنجیرهاراشیرها

ایندلیراننکوبابدچهجنگیمیکنند
همچوجنگشیرهاباتیروباشمشیرها

...
مــوجدیگــریکــهبایددربررســیشــعرانقــالبازآنســراغ
ــی ــامخمین ــالبام ــرانق ــرکبی ــیرحلــترهب گرفــتدرپ
ــوگ ــعاردرس ــیاش ــد.فراوان ــادش ــهایج ــۀاهللعلی رحم
ــوان ــهعن ــوانازآنب ــهمیت ــاناســتک ــامچن حضــرتام
ســومینمــوجشــعرانقــالباســالمینــامبــرد.درپــیایــن
واقعــهاشــعارمانــدگاریبــهجــایماندنــد.ازآنجملــهبــه

ــم: ــارهمیکنی ــودیاش ــهیلمحم ــعرس ــیازش ــدبیت چن
زندهترازتوکسينیستچراگریهکنیم
مرگمانبادومبادآنکهتوراگریهکنیم

رفتنتآینۀآمدنتبودببخش
شبمیالدتوتلخاستکهماگریهکنیم
گوشجانبازبهفتوايتوداریمبگو
باچنینحالبمیریمویاگریهکنیم؟

پــسازپایــانجنــگتحمیلــیورحلــتحضــرتامــامشــعر
ــه ــندورهب ــد.درای ــلش ــدیمنتق ــهدورۀجدی ــالبب انق
ســببگــذرازدورانجنــگمســیرشــعرانقــالبدرســهگونــۀ

شــعریاعتــراض،عاشــقانهوآیینــیپِــیگرفتــهشــد.
ــوزۀ ــعررادرح ــالمیش ــالباس ــتانق ــدگف ــتبای درنهای
ــورادر محتوایــیوصــوریدچــارتحــولکــردوموجــین
ایــنبســتربــهراهانداخــت.احیــایدوبــارۀقالــبرباعــیو
ــابقه ــدبیس ــنپیون ــدوهمچنی ــراییدروزنبلن ــویُس مثن
ــن ــواهای ــیگ ــمدین ــیومفاهی ــایسیاس ــانرویداده می

موضــوعاســت.

نویدسرادار؛دانشجویرشتۀتاریخ
کــدام عمــر، برگهــای الی بــه ال در
بــرگبرایمــانبرگبرنــدهاســت؟تشــابه
ــان ــیآن ــدتویکپارچگ ــاد،وح ــایزی برگه
ــودنو ــاوتب ــردرمتف ــا،هن ــاندام رامیرس
ــدنروزگار ــدناســت.دی ــکخــوددی ــاعین ب
ــخصیت ــتوش ــد،هوی ــیجدی ــد،زندگ جدی
ــه ــولداریک ــد.قب ــیجدی ــاعینک ــدب جدی
ــق ــی؟عالی ــهحــالتنهــاخــودتمهم درهم
و هــدف خــودت، مهارتهــای خــودت،
مســیرخــودت!پــسبدیهــیاســتکــهبایــد
ــت ــتِیهوی ــی،ازکیس ــروعکن ــودتش ازخ
ــتی ــههس ــودت!ک ــتخ ــیموجودی وچگونگ
ــن ــاچنی ــهکج ــود؟ب ــهب ــرچ ــتبه وآمدن
ــترا ــکوتذهن ــه؟س ــرشچ ــتابانوآخ ش
ــت ــرداز.موفقی ــناختخــودبپ ــهش ــکن!ب بش
ــرو ــهدرگ ــتون ــولاس ــروپ ــهدرگ ــون ت
پیــرویازدیگــرانونــهحتــیمحــدودۀعلــم!
بلکــهموفقیــتتضمینــیتــودرگــروشــناخت
ــن ــیموفقتری ــهحت ــراک ــت،چ ــودتاس خ
افــراددرجهــانازدانشــگاهاخــراجویــا
ــترس ــمدردس ــیه ــدوپول ــریکردن کنارهگی
ــرای ــوب ــرمایۀت ــهوس ــاهزین ــتند.تنه نداش
موفــقشــدنتدرگــروآناســتکــهخــودت
ــم ــایمبه ــود،دنی ــناختخ ــی.ش رابشناس
ذهنــیراشــفافوراهراهمــوارمیکنــدو
ــاو ــتعدادها،مهارته ــا،اس ــرظرفیته بیانگ
ارزشتوســتدرجایگاهــیکــههســتی.اولیــن
ــودو ــروعمیش ــودتش ــناختخ ــهازش پل
ازموفقیــتدرمتمرکــزبــودنبــرایــنپلــه؛
ــه ــدنگ ــنح ــورادرباالتری ــدرت ــهق ــراک چ
مــیداردوتــوراازعادتهــایحیوانــی
ــه ــیک ــذارد.زمان ــانمیگ ــردرام وفناپذی
ــر ــاالرود،ســطحیفک ــوب درجــۀشــخصیتت
ــر ــیبراب ــهخودشناس ــراک ــردچ ــیک نخواه
ــه ــندرج ــهباالتری ــیک ــاخداشناس ــتب اس
ــی ــهخواه ــندرج ــینباالتری ــتوهمنش اس

ــود. ب
خدایــیکــهدرهــرشــرایطیهوایــترادارد،
بیکســیهایت اوج در کــه کســی تنهــا
ــو ــنت ــاهگاهام ــدوپن ــیمیمان ــتباق برای
خواهــدبــود.کافــیاســتنظــریبــهبــاالی
ــزدر ــهچی ــههم ــراک ــتهباشــیچ ســرتداش
گــروخواســتنتوســت.بیشــکاگــربخواهــی
وگامبــرداری،درانتهــاامضــایالهــیخواهــد
خــورد.بیدرنــگانجامــشبــدهتــادرلبــاس
ــه ــاخــودزمزم ــرنشــویوب پشــیمانینمایانگ

نکنــی
»درگذرعمر،عمرینبودمارا«

ــه ــشازآنک ــرس،پی ــودب ــابخ ــهحس ب
پشــیمانیبــارســیدگیگریبــانگیــرتشــود.

دوستمن!
عینکتراجانگذار...

تیزچشم
فائزهرحیمینژاد؛دانشجوی
رشتۀمترجمیزبانعربی



همبستگیباکودکانونوجوانانفلسطینی
رامینصداقت؛دانشجویرشتۀمترجمیزبانعربی

ســخنگفتــنازرنجهــایکــودکانفلســطینی،
ــاد ــهفری ــرچ ــیکاودوه ــقآنرانم ــچگاهعم هی
ــای ــمدرخیابانه ــطینیه ــایفلس ــهبچهه ــمک بزنی
بازیفروشــی اســباب مغازههــای شــهر، تمیــز
ــان، ــنمی ــم.درای ــادزدهای ــطفری ــد،فق میخواهن
روزانــه،کودکانــیدراوجمظلومیــتوبیگناهــی،نــه
فقــطشــکنجهمیشــوند،بلکــهدارنــدروبــهنابــودی
میرونــد.نگاهــیبــهکــودکانفلســطینیبــا
ــتگیو ــزومهمبس ــهول ــازانانتفاض ــردآیندهس رویک
هــمدردیبــاآنــانبــهعنــوانپشــتیبانیازآینــدۀ

ــت. ــتاراس ــننوش ــیای ــتاصل ــه،رهیاف انتفاض
مظلوم

درفلســفۀاخــالق،افــزونبــرفعــلاخالقــی،
ــگ ــژهایدارد.درفرهن ــزارزشوی ــدنی ــتوقص نی
اســالمی،نیــتبــاســنجشبســیاریازاعمــالمرتبــط
ــدیو ــالمی،خوشآین ــوناس ــیدرمت ــت.حت اس
ــالم ــااع ــروهی ــکگ ــایی ــافعالیته ــدیب رضایتمن
انزجــارازآنــان،دلیــلبــرســهیمبــودندراعمــال
ــلمان ــتمس ــهمل ــروزهک ــالام ــت.ح ــروهاس آنگ
فلســطینوحتــیکــودکانونوجوانــانآندیــارمظلوم
درهجــومســتمصهیونیســتهاگرفتــارآمدهانــد،هــر
کــسبایــدبــهانــدازۀخویــش،راهــیبــرایحمایــت
ــان ــکوت،هم ــراس ــد؛زی ــانبجوی ــنمظلوم ازای
رضایتمنــدیبــهرفتــارصاحبــانزوروقــدرت
ــان،حتــی صهیونیســتیاســتواعــالمانزجــارازآن
ــطینی، ــانفلس ــامظلوم ــتگیب ــالمهمبس ــدراع ــهق ب
ــت. ــطینیاس ــدانفلس ــافرزن ــیب ــتوهمراه حمای

بــرایــناســاساســتکــهامــامســاجدان،دردعــای
ــیدارد ــهم ــدعرض ــهخداون ــجادیهب ــۀس 38صحیف
که:»پــروردگارا!پنــاهمیبــرمبــهتــوازمظلومــیکــه
ــاری ــناورای ــودوم ــتمش ــدوس ــنب ــلم درمقاب
نکنــم.«امــامصــادقعلیــهالســالمنیــزمیفرماید:»ســه
ــده ــتمکار،یاریدهن ــریکند:س ــمش ــکظل ــروهدری گ
ــد.« ــامآنراضــیباش ــرانج ــهب ــرآنوکســیک ب

همبستگیباکودکانونوجوانان،چرا؟
ــا ــهراســتی،چــراهــمدردیوهمبســتگیوچــراب ب
ــرادی ــااف ــتگیب ــاهمبس ــان؟آی ــودکانونوجوان ک
ــمدردیو ــت؟ه ــدنیاس ــه،ش ــنگهافاصل درفرس
همبســتگی،واژگانیانــدکــهخاســتگاهآنهــارا
ــرد. ــتوجوک ــانیتجس ــومانس ــقمفه ــددرعم بای
درجهــانبــدونمــرزامــروز،هیــچاندیشــهو
ــی ــهجای ــتگیراهب ــدتوهمبس ــدونوح ــیب مکتب
ــان، ــودکانونوجوان ــاک ــتگیب ــرد.همبس ــدب نخواه
ــن ــت.مهمتری ــراس ــسدیگ ــخنیازجن ــاس گوی
ــزون ــطینی،اف ــدانفلس ــافرزن ــتگیب ــودهمبس س
انســان، عاطفهجویــی و نوعدوســتی بُعــد بــر
ــودکان ــۀک ــرایهم ــیوآموزشــیآنب ــۀتربیت جنب
مســلمان،چــهفلســطینیوچــهغیرفلســطینیاســت.
بــهیقیــن،آینــدۀجهــاناســالمدردســتانکــودکان
ــطین، ــشفلس ــانآزادیبخ ــتوفرمانده ــروزاس ام
نوجوانــانفلســطینیامروزنــدوحمایتکننــدگان
ــس ــود.پ ــدب ــیخواهن ــانایران ــان،نوجوان ازایش
شــعارهمبســتگی،ازدوراندیشــیبــزرگجهــان
ــل ــتازنس ــنحمای ــد.همچنی ــرمیده ــالمخب اس

جدیــدفلســطین،تــالشبــرایترســیمآینــدۀقــدس
اســت؛امــریکــهنــهفقــطمســلمانان،بلکــهدشــمنان
ــوددر ــیخ ــیونظام ــمفرهنگ ــلتهاج ــهدلی ــمب ه
ســرزمینهایاشــغالی،درتحقــقآنمیکوشــند.
ــطینی، ــدانفلس ــافرزن ــتگیب ــههمبس ــرانجاماینک س
ــلمان، ــودکانمس ــۀک ــت.هم ــهنیس ــازییکطرف نی
چــهدرفلســطین،لبنــان،عــراق،افغانســتانوحتــی
ــرانودیگــرکشــورهایمســلمان،درخطــرتهاجــم ای

ــود. ــدب ــتندوخواهن ــیهس ــتجهان صهیونیس
پدرهایکاغذی

ــتاناو، ــوازشدس ــاین ــدر،گرم ــشپ ــورصفابخ حض
ــاهگرفتــندرمیــانســینههایســتبرومردانــهاش، پن
ــراقتــدارپــدروســواریبــر نشســتنبــرزانــوانپُ
ــوی ــهازس ــتندک ــیهس ــداو،حقوق ــانههایبلن ش
ــان ــودکانونوجوان ــرایک ــلب ــنالمل ــایبی مجمعه
فلســطینینادیــدهگرفتــهشــدهاند.هــرچنــدفرزنــدان
و قطعنامههــا در فقــط هــم هنــوز فلســطینیان
ــی ــیزندگ ــازیوحت ــل،ب ــازمانمل ــایس بیانیهه
ــه ــتک ــیاس ــودن،رنج ــمب ــایتی ــد،ام میکنن
هیچکــستقصیــرآنرابــرعهــدهنمیگیــرد.
ــر ــدرراب ــوارهپ ــطینی،هم ــودکانفلس ــیاریازک بس
وجــای دیدهانــد رویدیــوارخانههــایخــود
ــه ــگباخت ــذیاورن ــسکاغ ــررویعک ــانب لبهایش
ــرســرِ ــوازشودلگرمــیب اســت.کشــیدندســتن
ــتگی ــالمهمبس ــااع ــطینی،ب ــدۀفلس ــدانداغدی فرزن
وهــمدردیبــاآنــان،کوچکتریــنگامبــرایانتقــام

ــت. ــلمانماناس ــرادرانمس ــدرانوب ــونپ خ

وظیفۀما
مائدهساداتحسینی؛دانشجویرشتۀمترجمیزبانعربی

آخرینآیینۀنورخدا
ایتوفرزندعزیزمصطفی
کیمیایازسفراینازنین
تازتوروشنشودچشمانما

ــدو ــرعتمیگذرن ــاس ــاب ــدوجمعهه ــدومیرون ــممیآین ــیه ــادرپ روزه
قلــبمنتظــرانبــازبــهتپــشدرمیآیــدکــهشــایدجمعــۀدیگــربیایــد،همــان

منجــیعالــموبــرپــاکننــدۀعدالــت.
ــل ــیچیســت؟دلی ــتطوالن ــلغیب ــذرد.دلی ــتمیگ ــازغیب ــالازآغ ۱۱۶۶س
ــران ــفمنتظ ــدووظای ــدباش ــهمیتوان ــهچ ــیب ــولبیتوجه ــتمحص ــنغیب ای
واقعــیدرایــندورانچیســت؟متاســفانهیکــیازرویدادهــایبســیارتلــخوناگوار،
غیبــتوافزایــشروزافــزوننابســامانیهاوبیعدالتــیوفســاددرجامعــهاســت
ــامو ــهام ــدک ــرمیکنن ــردمفک ــهم ــدک ــشمییاب ــانافزای ــدهمچن ــنرون وای
ــرا ــوند.زی ــدمیش ــکوتردی ــارش ــهدچ ــنزمین ــداردودرای ــودن ــیوج معصوم
دلیــلآنهــاازایــنشــکوتردیــدایــناســتکــهاگــرامــاموپیشــواییوجــود
ــود؟ ــلنمیش ــراح ــامانیچ ــیونابس ــادیازبیعدالت ــمزی ــنحج ــسای داردپ
طبــقســخنانامــامعلــیعلیــهالســالمکــهمیفرماینــدموقعــیکــهامــامغایــباز
فرزنــدانمــندرپــسپــردۀغیبــتقــرارگیرنــد،اکثــرمــردمدچــارایــنتوهــم

خواهنــدشــدکــهحجــتخــداازبیــنرفتــهوامامــتبــهپایــانرســیدهاســت.امــا
ســوگندبــهخدایــیکــهعلــیراآفریــدهاســت،درچنیــنروزیحجــتخــدادر
میــانآنــانحضــوردارد.صاحــباالمــرازفرزنــدانمــناســتومــردمدردورۀ
غیبــتخواهنــدگفــتکــهویـصاحــباالمــروامــامعصــر)عــج(ـازدنیــارفتــه

واالاگــرزنــدهبــودپــسکجاســت؟
حــالبایــدازخــودبپرســیمکــهچــهعواملــیباعــثتأخیــردرظهــورآقــاامــام
زمــانشــدهاســت.دورانغیبــتدورانــیاســتکــههــرکــسدرآنزمــانبایــد
بــهدیــنخــودچنــگزنــدوآنراتحلیــلوتفســیرکنــدودرآناســتوارباقــی
ــان ــهمنظــورامتحــانوآزمایــشآدمی ــاتورویدادهــاب ــاتمامــیاتفاق ــد.ام بمان
اســتتــامیــزاندرجــۀایمــانوتقــواوصبــرهرکــسســنجیدهشــود.درایــندوره
افــرادبــاتأثیرپذیــریازمســائلگوناگــوندرفضــاوبســتریقــرارخواهنــدگرفــت
کــهامــکانتشــخیصراهدرســتازغلــطبرایشــاندشــوارخواهــدبــودبــهگونــهای
کــهافــرادازتشــخیصراهدرســتیــاغلــطعاجــزوناتــوانخواهنــدشــد.زیــرادر
اثــرتبلیغــاتگوناگــونفــرددچــاردوگانگــیخواهــدشــد.درایــندورانپایبنــدی
بــهارزشهــایدینــیومســائلدینــیکاهــشمییابــدوهمیــنامــرباعــثشــده

ــدادومســائلومشــکالتمتفــاوتاخالقــی،اجتماعــیو...میشــود. روی



ــنو ــت؟اولی ــیچیس ــرواقع ــوانمنتظ ــهعن ــاب ــۀم ــالوظیف ح
مهمتریــننکتــهبــاتوجــهبــهســخناننبــیمکــرماســالمحضــرتمحمــد
مصطفــی)ص(اســتکــهفرمودنــدبرتریــنعبــادت،انتظــارفــرجاســت.
منتظــرواقعــیدرایــندورانبایــدســعیکنــدوتقــوایالهــیراپیشــه
گیــردودرایمــانخــوداســتوارباقــیبمانــد.درایــندورانتزکیــۀنفــس

ــد. ــابزدای ــامآلودگیه ــودراازتم ــسخ ــردونف ــشگی ــدپی رابای
دردورانغیبــتمــامنتظــرآقــاوپیشــواییهســتیمکــهبــاحضــوراو،
عدالــتتمــامجامعــهرافــرامیگیــردوبــهمســائلاخالقــیبــهبهتریــن
شــکلممکــنعمــلمیشــود.دورۀانتظــارماننــدزمانــیاســتکــهقــرار
اســتمیهمانــیبــهمنــزلشــمابیایــدیــاکســیرامالقــاتکنیــد،دراین
زمــانشــماانتظــارآمــدنآنرامیکشــیدوخــودرابــهبهتریــنشــکل
ــدوهرآنچــهدر ــادهمیکنی ــیازآنآم ــرایاســتقبالوپذیرای ــنب ممک
ــنود ــیراضــیوخش ــنمیزبان ــاازای ــدت ــهکارمیگیری ــدب ــوانداری ت

باشــد.
وظیفــهمــابــهعنــوانیــکمنتظــرواقعــیچیســت؟چنیــناســتتــابــا
بهتریــنشــکلممکــنبــهنحــواحســنبــاعمــلبــهدســتوراتالهــیو
تهذیــبنفــس،خــودراآمــادۀاســتقبالازآقــاصاحــبالزمــان)عــج

(کنیــم.
ایکهازعشقتودائمدرتبوتابیمهمه

یکنظربرمانمایکدمعزیزفاطمه
ماکهدائمنامتوراراروزوشب

برزبانخودنماییمیابنالزهرازمزمه
اللهمعجللولیکالفرج.

پدرزمانه
فائزهرحیمینژاد؛دانشجویرشتۀمترجمیزبانعربی

ــهای ــدجوان ــزشبودن ــالری ــکودرح ــاخش ــهبرگه ــیدرروزگاریک ــهتازگ ب
ــرشــدند. ــهدرآنراهپاییــزیجلوهگ ــمک ــهایمحک ــهبدن شــکلگرفــتمتصــلب
چشــمیجــزنــگاهجاهلــیموجــودنبــودتــاآنجوانــهبــهبدنــهاشگــرهخــورد.
امیــدالزمــۀشــادی،شــادیالزمــۀنگــرشجــاودان،نگــرشالزمــۀچشــمیبــازدر
ــد ــهدســتامی ــردنآنب ــوکک ــهک ــانک ــقدرآنزم ــه.حبــسنفــسعمی زمان
جهانیــانانجــامشــد.دربــدوتولــدراهــیشــگرفشــکافتهشــدکــههمــهرامتحیــر

گردانــدوســتارهایدرنهانــشنمایانگــرشــد.
تنهاکسیکهستارۀنبیشد.

تنهافردیکهبرگجوانزمانهخودشد.
تنهافردیکهدفترتاریخبهنامشروانگشت.

امــامعلــیعلیــهالســالمدرزمانــیکــههــوایخاکســتریدرهــوایحیــاتزندگــی
ــت، ــود،صداق ــروزیب ــرگپی ــاب ــتتنه ــهعدال ــیک ــده،درهوای ــقمان معل

ــد. ــرش ــت؛جلوهگ ــیداش ــودنآنرادرپ ــذراب ــد،گ ــیآنوامی جاودانگ
ــنو ــداازدی ــرشــخصیتیج ــرایه ــهب ــینمون ــالمالگوی ــهالس ــیعلی ــامعل ام
ــه ــهنهادین ــادهم ــتدرنه ــهعقالنی ــهک ــدهمانگون ــدشمیباش ــانوعقای ایم

شــده.

»مؤثرتریــنوســیلۀجلــبرحمــتخــدادرایــناســتکــهخیرخــواهمــردمباشــی«
امــامعلــیعلیــهالســالم

پــسازگــذرچندیــنســالشــایدقــدردانایــنحدیــثارزشــمندنباشــم.امثــال
ــرای ــری،هــرچــهراب ــاندســتپــسمیگی ــهازهــردســتبدهــیازهم اینک

ــند،... ــزبپس ــراننی ــرایدیگ ــندیب ــودمیپس خ
امادلیلشچیست؟

انســاندرهــرزمانــیکــهآرزویخــوبوحــسخــوبرابــرایدیگــرانانتقــال
ــد ــزمیکن ــکاتمثبــتمتمرک ــعخــودرادرمحــورخوبیهــاون میدهــد،درواق
ــکات ــیههاون ــهحاش ــرب ــدونتفک ــرد.ب ــرارمیگی ــتق ــدمثب ــدرش ودررون
ــردســت ــودنداشــتنحــسخــوباســتواگ ــۀخــوبب ــهالزم ــیچــراک منف
کســیرابگیــریوبــهاوکمــککنــیکــهتجربــهراتجربــهکنــد،مســلماًبهتریــن
ــد ــرازیرخواه ــویتس ــهس ــیراب ــیونهای ــایاول ــاکمکه ــاءخوبیه منش
ــرا ــتزی ــورینیس ــلتص ــبوغیرقاب ــزعجی ــودنچی ــهب ــواههم ــرد.خیرخ ک
ــرۀ ــرمندۀچه ــاش ــردت ــدک ــدخواه ــتراتنومن ــدروزگارقدرت ــنامی خیرخواهتری

بــرادردینــیخــودنشــود.
الفتیاالعلییاسیفاالذوالفقار

بهنامپدر
مائدهساداتحسینی؛دانشجویرشتۀمترجمیزبانعربی

درعرشوسمانامعلیتکشدهاست
درحلقۀعاشقانچکامکشدهاست
دیدهشبمعراجدوچشماننبی

بربالفرشتگانعلیعلیهالسالمحکشدهاست
درروز۱3رجــبســال3۰عــامالفیــلکودکــیدرخانــۀکعبــهدیــدهبــهجهــانگشــود
کــهجهــانرامنــوربــهنــوروجــودخــودنمــود.روزیکــهتمامــیاهــلآســمانوملکــوت
خداونــد،شــادمانازحضــورنورانــیوالدتایــنامــامبزرگــوارشــدند.روزیکــهمالئکــه
فرخنــدهوشــادمانگرداگــردخانــۀکعبــهشــادمانومســروربودنــد.آری،درایــنروزامیــر
مهربانیهــاآمــدوناخــدایکشــتینجــاتتمامــیبشــریتدردورانجهالــتشــد.علــی
علیــهالســالم،کســیبــودکــهنــهتنهــابــااندیشــهوســخنانخــود،بلکــهبــاوجــودو
زندگــیخــود،بــهتمامــیدردهــایمتفــاوتبشــریدرتمامــیدورانپاســخداد.علیعلیــه
ــاندارماز ــاج ــهفرمودند:»ت ــرک ــگیپیامب ــاورهمیش ــاروی ــات،ی ــوالیکائن ــالم،م الس
ــر ــودش،عط ــاوج ــهب ــیک ــم.«،کس ــاعمیکن ــلمدف ــهوس ــهوآل ــیاهللعلی محمدصل
امامــتتمامــیفضــایآســمانوزمیــنرامعطــرکــردهبــود.کســیکــهنگاهــشوقلــب
ــزۀ ــردمم ــهدردورانوالیــتاوم ــردیک ــود.م ــهب ــانکوف ــۀآرامــشیتیم رئوفــش،مای
عدالــتراچشــیدند،مــردیکــهحتــیخیبــرنیــزتــابوتــوانایســتادگیومقاومــتدر

برابــربــازواننیرومنــدایشــانرانداشــت.
امیرالمؤمنینعلیهالسالم،پدرمهربانشیعیان

ــن ــدرای ــهروزپ ــالمب ــهالس ــیعلی ــرتعل ــذاریروزوالدتحض ــلنامگ ــیازدالی یک
اســتکــهپیامبــراکــرمصلــیاهللعلیــهوآلــهوســلمدرروایتــی،خودشــانوحضــرت
ــاوعلــیابــواهــذهاالمــۀ؛مــنوعلــیپــدرانایــنامــتهســتیم.«پــدرواژهایاســتکــهزبــانهــم علــیعلیــهالســالمراپــدرانامــتنامیدهانــدوفرمودند:»أن
ــهدرذهــناســت.چطــور ــالتنهفت ــاتوجم ــرازکلم ــدوفرات ــاننمییاب ــهپای ــکجمل ــهوی ــککلم ــای ــفاوب دروصــفاووجوانمردیهــایاوقاصــراســت.توصی
ــرد؟از ــفک ــوازی،بخشــش،تواضــعو...توصی ــداکاری،رشــادت،یتیمن ــاری،ف ــموبردب ــر،حل ــهدروجــودشچــونصب ــاتنهفت ــیصف ــاتمام ــردیراب ــوانف میت
معصــومعلیــهالســالمنقــلشــدهاســتکــه:خداونــدبــرایامیرالمؤمنیــنعلیــهالســالمفضائلــیقــراردادهاســتکــهامــکانشــمارشایــنفضائــلبــرایاحــدیجــزخــود
خداونــدوجــودنــدارد.تنهــاخداونــدمیتوانــدفضائــلحضــرتعلــیعلیــهالســالمرابرشــمارد.اگــرکســیفضیلتــیازفضائــلحضــرتعلــیعلیــهالســالمرابگویــددر
حالــیکــهبــهفضائــلایشــاناقــرارکنــدوبــاوردرونــیداشــتهباشــد،خداونــدتمامــیگناهانــشرامیبخشــد،اگــرچــهبــهانــدازۀجــنوانــسگنــاهداخــلپرونــدۀ
اوباشــد،خداونــدازســرتقصیــراتاومیگــذرد.اگــرکســییکــیازفضائــلحضــرتعلــیعلیــهالســالمرابشــنود،خداونــدگناهانــیکــهبــاگــوشخــودکــردهرا
میبخشــدواگــرفضائــلایشــانرابــاچشــمانخــوددرکتــابوبــهصــورتنوشــتهبخوانــد،تمامــیگناهانــیکــهبــاچشــمانخــودکــردهاســتبخشــیدهخواهــدشــد.
پیامبــرخــداصلــیاهللعلیــهوآلــهوســلممیفرمایند:»نــگاهبــهچهــرۀعلــیعلیــهالســالمعبــادتاســت،ذکــرعلــیعلیــهالســالمعبــادتاســت،ایمــانوعبــدی

ــهالســالموبرائــتازدشــمنانایشــانباشــد. ــاوالیــتعلــیابــنابیطالــبعلی قبــولنمیشــودمگــرآنکــهب
وچهزیباستناموتوصیفعلیعلیهالسالم،نامپدر،پدرتمامیشیعیان...



»هزارجانگرامی«روایتنامۀبدرقۀقهرمانانقالباسالمی؛حاجقاسمسلیمانی
نویدسرادار؛دانشجویرشتۀتاریخ

دربرابــررخدادهــایعظیــمهمیشــهرســالتیبــرایثبــتآنهــاوجــوددارد.
چنانکــهدرهشــتســالدفــاعمقــدسســیدمرتضــیآوینــیدســتبــهایــن
حرکــتزدوصحنههایــیازجنــگرابــهمیــانخانههــایمــردمآوردومانــدگار

کــرد.
بیشــکیکــیازپدیدههــایتاریــخانقــالباســالمیتشــییعپیکــرحــاجقاســم
ــان ــواناوراقهرم ــهمیت ــایواقعــیکلم ــهمعن ــهب ــردیک ســلیمانیاســت.ف
ــترا ــکمل ــایی ــتآرمانه ــهدایمقاوم ــت.سیدالش ــالمیدانس ــالباس انق
ــهادت ــرش ــرد.خب ــوسمیک ــردمملم ــرایم ــیدوآنراب ــرمیکش ــهتصوی ب
ــتثمار ــتعمارواس ــرایاس ــانب ــهدرآنظالم ــهک ــایپُرفتن ــاکشدنی اودرکش
مظلومــانمتحــدمیشــوند،جهــانرادرحیــرتفــروبــرد.تشــییعحــاجقاســم
ــالمی ــرزاس ــالببیم ــدرتانق ــرازق ــدهایدیگ ــدۀپدی ــاندهن ــلیمانینش س
ــه ــهآندوخت ــوب ــدروزپُرهیاه ــاندرآنچن ــگاهجه ــهن ــدهایک ــود.پدی ب
ــدس ــاعمق ــالهایدف ــتس ــمهمچــونروای ــایپُرتالط ــتآنروزه ــد.روای ش

ــگرفدارد. ــیش اهمیت
کتــاب»هــزارجــانگرامــی«درســتدســتبــرایــننقطــۀعظیــمتاریخگذاشــته
اســت.ایــنکتــاببــهعنــواننخســتینجلــدازمجموعــۀ»رســتاخیزِجانــان«بــا

انتشــارروایتهــایمردمــیازبدرقــۀســردارانشــهیدحــاجقاســمســلیمانیو
ابومهــدیالمهنــدستوســطانتشــاراتســورهمهــرمنتشــرشــدهاســت.

ــا ایــنمجموعــهحاصــلفراخوانــیمردمــیبــرایثبــتخاطرههــاازحضــوری
غیــابدرمراســمتشــییعســردارانشــهیددرروزهــایســردوتــبداردی98
اســت.روایتهــابراســاسنــگاهوزاویــۀدیــدِراویــان،بــهدودســتۀ»مشــتاقی«
ــی ــوریدگیدرون ــیازش ــتاقی«روایت ــه»مش ــدهک ــیمش ــوری«تقس و»مهج

ــت. ــرافآنهاس ــایاط ــمدنی ــیازتالط ــوری«بیان ــندهها،و»مهج نویس
برشیازمتنکتاب:

»...بــهآزادیکــهرســیدیم،ماشــینشــهدارادیدیــم.همــۀگلهــایدورماشــین
َکنــدهشــدهبــود.جمعیــِتخســتهلــبمیــدانواطــرافخیابــانآزادینشســته
بودنــدوماشــینشــهداراتماشــامیکردنــد.مــنهــمســنگینیکولــهامراروی
زمیــنانداختــهبــودموســرمرابــهپرچــم»انتقــام«تکیــهدادهبــودموازخــودم

ــد؟ ــومش ــیتم ــیدم:یعن میپرس
نمیخواســتمبرگــردمخانــه.یــادهمــۀتشــییعهاییافتــادمکــهخســتهوزخمــی
ــامشــدهبــود.بعــدازحــاجقاســم، ــزتم ــهچی ــموهم ــهبرگشــتهبودی ــهخان ب

ــم...« ــیمیکردی ــادیزندگ ــرع ــوداگ ــردیب نام

صاحبامتیاز:
ــیو ــاتفارس ــکدهادبی ــجوییدانش ــیجدانش بس

ــی ــایخارج ــانه زب
مدیرمسئولوسردبیر:علیرضاجمکرانی

تحریریــه:امیرعبــاسپرتــو،مائــدهســادات
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