
سال ششم -  بهمن ماه سال ششم -  بهمن ماه 13991399 - شماره  - شماره 6161 -  قیمت  -  قیمت 10001000 تومان تومان

 قنواتی:
زادگاه اصلی 

سلمان فارسی 
رامهرمز است

2

زندگینامه شهید 
سید نورالدین 

موسوی

16

زنگ هشدار جدی 
برای جامعه 

سیاست زده ایران

5

دیدگاه 
پروین اعتصامی 
پیرامون کار و 

کارگری

7

تاریخچه 
زیدون

4

دو رکعت عشق بر 
مزار عبید زاکانی، 

قسمت دوم

11

داستان سیاوش، 
قسمت اول

9

از جمهوری موعود، 
به جمهوری موجود

10

شاه سلطان حسین 
نباشیم اما شاه عباس 

چرا ...

3

پرورش اسب در رامهرمز 
2به جایگاه اصلی خود باز می گردد

بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی 
شهرداری رامهرمز در دهه مبارک فجرشهرداری رامهرمز در دهه مبارک فجر

ای  بازارچه  احداث  کلنگ  فجر،  مبارک  دهه  اله  ایام  در 
 1200 مساحت  به  زمینی  در  رامهرمز  مناطق  از  یکی  در 
مترمربع به زمین زده شد. این بازارچه به صورت مشترک 

مابین شهرداری و بسیج سپاه رامهرمز احداث خواهد شد.
و  شناس  حقیقت  نوید  شهید  المانهای  از  همچنین 
انتظامی در میدان  از شهدای نیروی  شهیدمنوچهر نوذری 

پلیس رونمایی شد.
آنگاه از پارک خانوداه گی سیلو که بهسازی و توسعه فضای 
آن با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان صورت گرفته است، 
مورد بهره برداری قرار گرفت تا مورد استفاده شهروندان و 

مسافران قرار گیرد.
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خالصه سخنان دکتر بهرام عزتی در کنفرانس 
شهرستان  خبرنگاران  از  چند  تنی  با  خبری 

رامهرمز:
درگیر  را  فرد  روز   ۳ طی  انگلیسی  ویروس   -

کرده و منجر به مرگ می شود.
- باالی ۸۰ درصد تخت های ما در بیمارستان 

مادر و امام و آی سی یو پر شده است.
- تخت ها؛ پرسنل و پزشکان ما محدود هستند.

- آمار سیر پیش رونده ای در رامهرمز داشته و 
حتی اطفال درگیر هم داشته ایم و سنین جوانی 

و میانسال هم در حال درگیر شدن هستند.
کامال  غیرعادی  و  عادی  بیماران  مالقات   -
ممنوع است و فقط از طریق تلفن می توانند با 

بیمار تماس برقرار کنند.

- موارد قرنطینه بیمار را در خانه کاماًل رعایت 
کنند و ضدعفونی و تهویه حتماً انجام شود.

- دفن جنازه ها ساعت ۴ تا ۶ صبح خواهد بود 
ورزشی  سالن های  و  عروسی  تاالرهای  همه  و 
تعطیل   ... و  دانشگاه ها  و  مدارس  و  مهدها  و 

خواهند بود.
- مغازه های گروه یک فقط می توانند با رعایت 

پروتکل های بهداشتی باز باشند.
صحت  روزها  این  خانگی  وام  صندوق های   -

سنجی مدارک را حتماً تعطیل کنند.
دکتر عزتی در پایان از مردم استمداد طلبید و 
خواستار رعایت هر چه بیشتر نکات بهداشتی و 

عدم حضور در بیرون از خانه شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رامهرمز و سخنگوی قرارگاه ستاد کرونای شهرستان رامهرمز اعالم کرد

رامهرمزرسماقرمزاستواگرمردمرعایتنکنندبهسیاهمیرسیم

چه برما می رود، هیچ دادرسی نیست؟
بازنشستگان مظلوم و گرامی ستم دیده.

همسان سازی  اتمام  خصوص  در  امروز  ما  آنچه 
و بقیه مسائل شنیدیم جای بسی تأمل دارد که 
شایسته است جهت تنویر افکار عمومی به سؤاالت 

زیر پاسخ دهند؛
۱ -همسان سازی بنا نبود که این گونه تمام شود! 
بلکه از اول گفته می شد همسان سازی وقتی تمام 
می شود که همه مطالبات محقق و نواقص برطرف 
شود، حتی آنهایی که به قول شما نیاز به تغییر 
قانون داشت؛ مانند حق مدیریت و ۵/۲ درصد قبل 
از ۳۰ سال و شما می دانید که اگر بنا باشد انفرادی 
این مسائل پیگیری شود مطمئناً به نتیجه دلخواه 

نخواهد رسید!
اعالم کردید که دولت دو  و  ارائه  ۲-شما دونامه 
ماه پیش الیحه همسان سازی را به مجلس ارائه 

داده است؛
اوالً: اگر دو ماه پیش این امر صورت گرفته چرا 
تا  نشده  رسانده  محترم  بازنشستگان  اطالع  به 
تصویب آن را از مجلس بخواهند و دنبال مسائل 

دیگر نروند؟!
دوما: تا همین دیروز جناب فریاد در مکالمه خود 
با آقای یزدانیار اعالم کردند که آقای نوبخت به 
دالیلی این الیحه را به مجلس نمی دهد چون 
ممکن است مجلس آنرا رد کند و بهترین کار 
همین بوده که از طریق مجلس اقدام شده! چه 

شد؟ که امروز ناگهان اعالم نمودند که این الیحه 
دو ماه پیش توسط دولت به مجلس ارائه شده 
این  دلیل  بشوید  آن  تصویب  خواستار  شما  و 

تناقضات چیست؟!
آیا ایشان بدون اطالع اظهارنظر کرده اند؟!

۳. این الیحه ای که شما می فرمایید بیشتر مربوط 
به بازنشستگان تأمین اجتماعی می باشد که مواد 
آن توسط مجلس به لحاظ اینکه منابع آن قابل 
حصول نیست، دو ماه پیش رد شد، چون منابع 
آن فروش سهام و فروش اموال دولتی بود و نظر 
مجلس این است که این موارد به طور کامل قابل 

وصول نیست!
قانون  از ماده ۳۰  این الیحه هیچ اسمی  ۳- در 
برنامه ششم که همسان سازی مبتنی بر آن است 

برده نشده چرا؟
۴-مگر شما و آقای نوبخت تأکید ندارید که این 
قانون باید دائمی شود درصورتی که در این الیحه 

هیچ اشاره ای به آن نشده؟
در پایان با توجه به سخنان جناب زنگنه نماینده 
مجلس و سخنان جناب الریجانی و آقای قالیباف 
و آقای حاج بابایی کمی اوضاع بغرنج شده و این 
اقدامات انجام شده توسط جناب نوبخت هم زیاد 
روشن و امیدبخش نیست. آیا از مهر تا حاال این 
آیا  شد،  داده  مطالبات  همه  شدن  محقق  وعده 
همین دو آیتم بود که آن هم شامل همه نمی شود؟!

تکلیف بیمه ها چه می شود؟! تکلیف افزایش ساالنه 
حقوق ها چه می شود؟! و و و خیلی موارد دیگر

لطفاً به این سؤاالت پاسخی روشن و شفاف بدهید 
چون بازنشستگان محترم در این سن و سال تحمل 

این همه استرس و نگرانی را ندارند.
موفق باشید.
پی نوشت:

عرض درود و ادب خدمت نگارنده ی متن فوق؛
واقعیت  با  شد  قید  که  مواردی  این  از  بسیاری 
همخوانی ندارد و از اطالعات ناقص استفاده شده 
شود  داده  پاسخ  بعضی ها  به  دارد  جا  که  است 
ابهامات  چون جایی برای جواب دادن به همه ی 

نگذاشتید
بلکه  نیستند  مظلوم  بازنشستگان  اینکه  ۱-اول 
ظلم ستیزند و حق طلب! و با حق طلبی درسالیان 

اخیر دولت را به میز مذاکره نشاندند...
۲-مگر همسان سازی قرار بود چگونه تمام شود 
نود  باالی  نبود  قرار  بازنشستگان  مگر  نشد؟  که 
آیا  باشند؟  افزایش حقوق داشته  درصد شاغلین 
درصد  نود  باالی  همسان سازی  آیا  ندارند؟  اآلن 
بهتر از وضع شهریور ۹۹ نیست؟ البته امتیازات 
بازنشستگان از شاغلین در بعضی گروهها بیشتر از 

نود درصد است...
در ضمن هنوز برای بعضی آیتم های مثاًل وزارت 
انشاهلل  که  پیگیرند  خاص  نمایندگانی  بهداشت؛ 

بزودی نتیجه می گیرند.
و فوق العاده سختی کار معلمین استثایی

به دست مدیران صندوق بازنشستگی حل می شود
هم  شما  و  میکند  قبول  سلیم  عقل  ۳-چگونه 
دخالت مجلس  به  مربوط  که  مواردی  میپذیرید 
هست مانند افزایش حق مدیریت؛ توسط دولت و 

ما مرتفع شود؟
۴-آن الیحه ای که قید کردید الیحه همسان سازی 
نبوده بلکه الیحه اصالح جزئی بند و او تبصره دو ماده 

واحده بودجه ۱۳۹۹ هست نه الیحه دائمی سازی
۵-افزودن کلمه ی ))حداقل(( به عبارت ۳۰ درصد

موجب افزایش بیشتر بازنشستگان تأمین اجتماعی 
اعتبارشده ولی بخاطر نبودن  تأمین  می شود که 
قانون در حساب سازمان تأمین اجتماعی می باشد

و اضافه کردن عبارت صندوق بازنشستگی کشوری 
مشکل فعلی ما را رفع میکند...

۶-هنوز الیحه ی دائمی شدن قانون همسازی به 
مجلس داده نشده است

پنجم  و  بیست  دوفوریتی  باید الیحه  ابتدا  چون 
دائمی  دنبال  سپس  شود  تصویب  دولت  آذرماه 

کردن توسط دولت یا مجلس باشیم
مجلس  و  دولت  اگر  هم  کارآمد  بیمه ی  ۷-برای 
فعاًل اهتمام نکردند باید فعاالن صنفی متحد شده 
و این معضل راهم مرتفع کنند...و این ارتباطی به 

همسان سازی حقوق ندارد

آیا  بازنشستگان عزیز قضاوت کنند که  امیدوارم 
اجرای همسان سازی حقوق بعد از ۱۳ سال به نفع 

آنهاست و یا با تورم شدید فعلی؛ به ضررشان.
و امیدواریم بصورت مجموعه ای بتوانیم به بقیه ی 

مطالبات خود برسیم...
والسالم

محمدابراهیم پژوهش، عضو کارگروه سه نفره 
همسان سازی
1399/11/27

قنواتی با بیان اینکه برخی از شهرهای ایران سلمان 
فارسی را به شهر خود نسبت می دهند گفت: بیش 
از ۲۰ نویسنده، محدث، مؤلف، حدیث دان تاریخ 
شناس اعالم کردند که سلمان فارسی به شهرستان 
رامهرمز و روستای جوبجی که که نام قدیم آن جی 

بوده، تعلق دارد.
»مجید قنواتی« در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان در اهواز، به جایگاه ویژه سلمان فارسی در 
اسالم پرداخت و اظهار کرد: سلمان فارسی الگوی 
یک مسلمان کمال جو، وارسته و خودساخته است 
که دارای ارزش ها و فضائل بسیار باالیی بوده است.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( در رامهرمز 
افزود: نزدیکی  با اشاره به فضائل سلمان فارسی 
به  نسبت  عمیق  آگاهی  )ص(،  خدا  رسول  به 
علوم دینی، پیشنهاد حفر خندق، تقوای بی مثال 
سلمان در بین صحابه رسول اهلل )ص(، فن خطابه و 
سخنرانی ها از جمله فضائل سلمان فارسی هستند.

وی اضافه کرد: قطعاً همین فضائل، کماالت و قرب 
اکرم )ص( و خاندان عصمت و  پیامبر  به  خاص 
طهارت باعث شده که در بین شهرهای مختلف 
ایران اسالمی تالش شود تا سلمان را به نام شهر 

خود نسبت دهند.
قنواتی با بیان اینکه در این بین، مباحث اصلی بین 
شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، شهر جی 
فارس  استان  در  و شهر شیراز  اصفهان  استان  در 
است تصریح کرد: نویسندگان اصفهانی اعتقاد دارند 
که سلمان فارسی اهل جی در اصفهان است و نام 

زرتشتیان  از  را  او  پدر  و  روزبه  را  سلمان  قدیمی 
می دانند اما با توجه به کمبود اسناد تاریخی موجود 
اینکه سلمان  از  هیچ جا به صورت کامل و قطعی 
متعلق به این شهر بوده، سخنی به میان نیامده است.

 وی ابراز کرد: در جای دیگر سلمان فارسی را به 
تاریخی  اسناد  بازهم  که  می دهند  نسبت  شیراز 
قطعی وجود ندارد و با بیان اینکه در سالیان دور 
رامهرمز جزء استان فارس بوده و شاید به تمامی 
این مناطق شیراز یا فارس می گفتند این احتمال 

را می دهند.
مسئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( رامهرمز عنوان 
کرد: اما به گواه بیش از ۲۰ نویسنده، محدث، مؤلف 
تاریخی،  کتب  وجود  و  تاریخ شناس  دان،  حدیث 
قدمت  به  توجه  با  فراوانی  جغرافیایی  و  مذهبی 
کهن روستای جوبجی رامهرمز و گنجینه های بسیار 
کهنی که در این منطقه یافت شده است، سلمان 
فارسی به شهرستان رامهرمز و روستای جوبجی که 

نام قدیم آن جی بوده، تعلق دارد.
وی در ادامه به بعضی از اسناد تاریخی اشاره کرد 
و ادامه داد: یکی از محدثانی که عمر خود را در راه 

فراگیری علوم حدیث گذاشته، میرزا حسین نوری 
است که در کتاب نفس رحمان فی فضائل سلمان 
با قاطعیت می گویند سلمان فارسی اهل رامهرمز 
است و تمام احادیثی که می گویند اهل اصفهان یا 
شیراز است را رد کرده و قول آنها را ناثواب می داند.

قنواتی بیان کرد: شیخ منصور علی ناصف از اساتید 
و دانشمندان دانشگاه االزهر مصر که اتفاقاً از اهل 
تسنن است در کتاب ارزشمند خود به نام التاج 
الجامع لالصولفی احادیث رسول روایتی نقل کرده 
که سلمان در آن روایت وطن و زادگاه خود را شهر 
رامهرمز بیان کرده و از احادیثی که او را منتخب و 
منطبق و منتسب به اصفهان می دانند چیزی بیان 

نشده است.
وی اذعان کرد: ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق می 
گویند که سلمان اهل رامهرمز و از قریه جی بوده و از 
نسب شناسان مشهور نیز که به یقین گفتند سلمان 
اهل رامهرمز است می توان از ابن حجر، ابن اثیر و 
ابن عبدالبر نام برد و از محققان مسیحی نیز می توان 
از گابریل نام برد که در کتاب تحقیقات جغرافیایی 
راجع به ایران در خصوص گسترش مسیحیت در 

ایران به شهرهای خوزستان اشاره کرده و رامهرمز را 
زادگاه سلمان فارسی معرفی می کند.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( رامهرمز تاکید 
کرد: با توجه به بررسی اسناد می توان به قطعیت 
گفت که سلمان فارسی اهل رامهرمز و روستای 
به  توجه  با  اما  است  قدیم و جوبجی جدید  جی 
بررسی هایی این امکان وجود دارد که رامهرمز سابق 
جزء استان فارس بوده و پدر سلمان اصالتاً اصفهانی 
و اهل جی بوده باشد که این ها منافاتی با هم ندارند 

اما زادگاه اصلی سلمان رامهرمز بوده است.
 وی در پایان به منابع دیگر این موضوع اشاره کرد 
بالذری،  اثر  االشراف  انساب  کتاب  شد:  یادآور  و 
کتاب تقویم البلدان اثر ابوالفدا، کتاب صبح االعشی 
اثر  قلقشندی، کتاب نهایه االراب اثر نویری، کتاب 
اثر  األنساب  فاضل هندی، کتاب  اثر  العمال  کنز 
سمعانی، کتاب االصابه فی تمییز الصحابة، کتاب 
ابدالغابه اثر ابن اثیر، کتاب استیغاب اثر ابن عبدالبر، 
کتاب ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه قهپائی، 
کتاب مجمع الرجال و ... از دیگر منابعی است که 

به رامهرمزی سلمان فارسی گواه می دهد.

  زادگاه اصلی سلمان فارسی رامهرمز است



خشکسالی 7 ساله در ایران

پیروز یکم ساسانی سرگذشت شگفتی دارد. در زمان این 
شاه خشکسالی بزرگی در ایران روی داد که 7 سال به 
درازا انجامید ولی پیروز کشور را خوب رهبری کرد. وی 
مالیات ها را کاهش داد ، خورد و خوراک از بیرون از کشور 
برای ایرانیان فراهم ساخت و فرمان داد که دارندگان به 
ناداران یاری رسانند. جشن آبریزگان در این زمان برپا شد 
و به یادگار باران هایی بود که آمد. فردوسی به زیبایی این 

رویداد را نمایان ساخته است:
به هشتم بیامد مِه فوَردین

برآمد یکی ابِر باآفرین
همی آمد از بوستان بوی مشک 

همی الله در چنگ گلبن قدح
همی تافت از چرخ قوس و قزح

در این زمان هیتالیان )هپتالیان( برای پیروز دردسرساز شده 
بودند و با تاخت و تاز به بخشهایی از ایران آسایش او را گرفته 
بودند. پیروز پس از َرستن از خشکسالی, راهی شرق ایران 

گردید تا با هیتالیان بجنگد ولی بهره مندی نداشت.
فرستادن دختر دیگری 

به جای دختر خود برای خوشنواز
 بنا برگزارشهای ایرانی, پادشاه هیتالیان که شماری از 
به  نامیده اند  برخی خانواز  و  آخ شنواز  را  او  تاریخ دانان 
آشتی کردن همداستان شد بدین پیمان که شاه ایران 

دختر خود را به او بدهد.
پیروز پذیرفت ولی به جای دختر خود کنیزکی برای او 
ایران  از شاه  و  دریافت  را  نیرنگ  این  فرستاد. خشنواز 
خواست که شماری از بزرگان ایرانی برای آموزش سربازان 
و یاری رسانی در جنگی که در پیش دارد, بفرستد. پیروز 
پذیرفت و 300 تن از بزرگان  فرستاد. خشنواز شماری 
را کشت و دیگران را زخم زد و نزد پیروز پس فرستاد و 
پیغام داد که این کار در پاسخ نیرنگی است که شاه ایران 
نموده است. این بود که جنگ دوم پیروز با هیتالیان آغاز 
گردید.این بار پیروز از سوی گرگان بر آنان تاخت اما باز 

هم بهره مندی نداشت.
کندن و جا به جا کردن ستون مرزی! 

سالیان پیش پیمانی میان بهرام گور و اقوام برون مرزی ایران 
بسته شده بود که هیچ یک از دو طرف نباید از ستون مرزی 
که بنا کرده بودند گذر کند. پیروز که نمی خواست پیمان را 
بشکند و از ستون گذر کند و سوگند خود را بشکند، آن 
ستون را از جای کند و در پیشاپیش سپاه حرکت داد و 
اینگونه پیروز با جا به جا کردن ستون, مرز را هم به همراه 
خود جا به جا کرد بی آنکه از آن گذر کند!  پیروز با سپاهی 
گران و 500 پیل راهی بلخ شد ولی هیتالیان راه را بر او بسته 
و  به سپاهیان پیروز گفتند که اگر به سوگندی که شاه ایران 
خورده و پیمانی که شاهان پیشین بسته اند پایبند نباشند و 

از مرز گذر کنند , سخت گرفتار می شوند.
افتادن پیروز در دام هیتالیان

خوشنواز از آمدن پیروز و سپاه ساسانی آگاه شد. او در 
نامه ای به پیروز نوشت:

نه این بود عهد نیاکان تو/ گزیده جهاندار و پاکان تو
چو پیمان آزادگان بشکنی/ نشان بزرگی به خاک افکنی

مرا با تو پیمان بباید شکست/ به ناکام بردن به شمشیر دست!
یادآوری می کند که  او  به  به خوشنواز  پاسخ  پیروز در 
پیمان پیشین مرزی از سوی هیتالیان زیر پا گذاشته 
شده و آنها از رود برک که خط مرزی ایران و هیتالیان 

بوده است پیشتر آمده اند و بنابراین:
نمانم مگر سایه ی خوشنواز/ که باشد به روی زمین بر دراز!

 خشنواز پیمان نامه ی بهرام گور را بر سر نیزه کرد و در 
پیشاپیش سپاه بنمایش گذاشت؛ اما کارگر نبود و جنگ 
در گرفت و پس از درگیری هایی هیتالیان پشت کردند؛ 
اما این پشت کردن از روی نیرنگ و فریب جنگی بود. 
پیروز از پی آنان رفت و در کنده )خندق( ای که از پیش 
زده بودند و روی آن را پوشانیده بودند افتاد و جان باخت. 
شمار فراوانی از سپاه ساسانی در این کنده افتادند و از 

پای درآمدند و شماری دیگر گرفتار هیتالیان شدند.
این بود سرگذشت شگفت پیروز و خوشنواز که با کامیابی 

خوشنواز و ناکامی پیروز همراه بود.
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اسب از دیر زمانی در زندگی بشر راه خود را باز کرده است و جزو 
آن دسته از حیوانات اهلی بوده که خود را در قلب انسان جا داده 
و بعنوان مونس و یاور همیشگی او ایفای,نقش کرده است. چه در 
کار و تالش و کشاورزی, چه در جنگها چه در مسافرتها و طی 
مسیرهای دشوار و چه بعنوان تفریح و ورزش در روزهای,خوش  

بهترین لحظات را برای انسان رقم زده است.
اسب بلحاظ,تاریخی قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و در همه جا در 
کنار انسان میتوان آن را مشاهده کرد, چه در سنگ نگاره ها و چه 
در قبرهای,مشترکی,که اسب هر شخص, خاصه آن شخص دالور 
یا جنگجو یا شخص مهمی بوده در کنار شخص دفن میشده است. 
چه در کتابها و سنگ نوشته های تاریخی بجای مانده از دوران 
باستان و چه آثار ادبی و هنری و نقاشی و سنگ نگارها و بسیاری 
دیگر از فرهنگ و سنت شفاهی این مرز و بوم تا جایی که داریوش 
دارای  بخاطر عطا کردن سرزمینی وسیع  را  هخامنشی خداوند 
مراتع طبیعی,برای پرورش اسبهایشان مستوجب حمد و ستایش 

میبیند و از خداوند شکر گزاری,میکند.
در دوران اسالمی نیز اهمیت اسب و پرورش آن همچنان بر جای 
خود باقی میماند تا جایی که در قرآن کریم خداوند باری تعالی در 
سوره والعادیات,به نفس اسبانی,که بشماره,افتاده است و به جرقه 
ای که بر اثر برخورد سم آنها با سنگها در مواجه با دشمنان,ایجاد 

میشود قسم یاد میکند. 
آن  پرورش  و  نگهداری  به  )ص(سفارش  اسالم   مکرم  پیامبر  و 
مینمایند و یاد گیری سوارکاری را توصیه میکنند, از قول ایشان 
است که میفرمایند خیر و برکت در پیشانی اسبان مقرر شده است 
تا روز قیامت و چه بسیار احادیث و روایات,دیگر ایمه,اطهار و دیگر 

بزرگان .
رد پای دیگر اسب را در شعر شعرای,پارسی زبان کشورمان از جمله 
حکیم ابوالقاسم فردوسی که به اوج آن میرسد میتوان مشاهده 
نمودودیگر,شعرا,نیز به نوبه خود از این موجود بعنوان زیباترین و 

نجیب ترین خلقت خداوند یاد کرده اند. 
در ایران اسب جایگاه ویژه ای بین مردم این سرزمین داشته و 
دارد. اما در این میان استان زر خیز خوزستان بلحاظ خواستگاه 
و سرزمین مادری اسب اصیل موقعیتی ویژه دارد. که شهرستان 

رامهرمز از نظر موقعیت جغرافیایی و پایکوهی,بودن و همچنین 
داشتن چراگاه و مراتع فروان و وسیع و همچنین عالقه وافری 
که اسب در بین مردمان این شهرستان دارد ازاهمیت بیشتری 

برخوردار است. 
.از,انجا,که,شهر ستان رامهرمز  شهر کشاورزی محسوب میشود . 
بلحاظ تامین جایگاه و علوفه ,از,موقعیت خاصی برای پرورش و 
نگهداری اسب برخوردار است اکنون پس از چندین دهه رکود 
پرورش اسب در شهرستان و استان به همت,عالقمندان و عاشقان 
این گوهر گرانبها,مدتی است که رفته رفته میرود دوباره جایگاه 

اصلی خود را در این شهرستان پیدا کند.
صد البته با توجه به کمبود این اسب خاص و خالص و اصیل و 
مسایل ریزتر و تخصصی تر آن و همچنین تغییر نحوه زندگی بشر 
امروزه,حمایت بخشهای دولتی و خصوصی را دو صد چندان میکند 
و میطلبد,تا این مسیر کوتاه تر شده و شهرستان بتواند بهتر و سریع 
تر به جایگاه واقعی و با ارزش خود در صنعت پرورش و نگهداری 

اسب اصیل در سطح کشور و چه بسا دنیا برگردد. 
خوب  پیشرفتهای,بسیار  کنون  تا  رامهرمز  شهرستان  الحمداهلل 
و مهی در صنعت اسب داشته و گامهای,محکمی برداشته شده 
است ولیکن برای پیشرفت بیشتر و سریعتر و ادامه مستمر آن 
میبایست مراکز پرورش و نگهداری و آموزشی بیشتری احداث شود 
و همچنین مراکز قبلی نیز به امکانات استاندارد و علمی مجهز شوند 

تا آنکه عالقمندان بتوانند,بدون دغدغه وارد این حرفه شوند. 
همچنین پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی و امور دام شهرستان از 
پرورش دهندگان باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر خواهد شد و ادامه 

فعالیت را برای آنها هموارتر میکند. 
این  به  میبایست  نیز  ورزشی شهرستان  مسوالن,امور  همچنین 
پتانسیل باالی شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند,که با برگزاری 
مسابقات و همچنین اختصاص بودجه و احداث مراکز باشگاهی و 
ورزشی استاندارد و مطمین, باعث رونق گرفتن این ورزش مفرح و 

شاد در شهرستان نیز باشیم.
پرورش اسب در روستای صفی خون یوسف اباد

علی اکبر بهوند یوسفی
جواد بهوند یوسفی
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بی شک از زمان روی کار آمدن حکومت های ایرانی 
بر  عباسی  و  اموی  از عصر حاکمیت خلفای  پس 
محمد  سلطان  فرزند  کبیر  شاه عباس  دوره  ایران، 
خدابنده طالیی ترین دوران اقتدار ایران زمین است.

نابینایش،  پدر  از  آمدن پس  کار  روی  بدو  از  وی 
ایرانی فتور و مضمحل را تحویل گرفت که جنوب 
آن در اختیار پرتغالی ها، بخش های وسیع خاورش 
و  ازبکان  اختیار  در  ایرانی(  ابد  تا  هرات  )حتی 
تحت  گیالن(  از  بخشی  و  تبریز  )حتی  باخترش 

سیطره عثمانی بود.
از هیجان و  این شاه جوان و دوراندیش که تهی 
جبهه   3 در  نمی تواند  می دانست  و  بود  احساس 
ابتدا در طی یک توافقنامه بسیار عجیب  بجنگد، 
برای سیاسیون آن زمان )عهدنامه صلح استانبول( 
مناطق غربی لرستان ازجمله نهاوند، مناطق غربی 
آذربایجان )حتی شهر تبریز(، والیات شروان، شکی، 
گنجه، باکو و گرجستان را به عثمانی بخشید و در 
اقدامی )که برای شیعیان متعصب آنزمان غیرعادی 
بود( عتبات عالیات را متعلق به عثمانی دانست و 

لعن خلفای راشدین را ممنوع کرد.
اقدامات شاه عباس را بسیاری قابل هضم نکردند و 
سؤالشان این بود: چرا کسی که خود را کلب آستان 
شیعه  مذهبی  نوامیس  از  مکتوب  می نامد،  علی 
)مضاجع امامان شیعه اثنی عشری( صرف نظر کرده 
به  را  آذربایجان  تاریخی  شهر  مهمترین  حتی  و 

عثمانی می بخشد؟
عجیب تر آن که شاه جوان، سپهساالر سپاه ایران و 
برادرزاده اش حمزه میرزا را به عنوان تضمین توافق 
دربار  نزد  )بخوانید گروگان(  به عنوان مهمان  نامه 

عثمانی گسیل نمود.
تا اینجای کار شاه عباس یک فرد بی عرضه، ترسو 

بر شاه سلطان  اگر مقدم  بزدل جلوه می کند و  و 
سلطان  لقب  این  نیز  او  به  یحتمل  نبود  حسین 

حسین ثانی می دادند.
لکن وی تحت تأثیر تعصب، احساس و عاطفه نبود 
و هنگامی که خیالش از صلح باعثمانی راحت شد 
به خراسان رفت و ازبکان را به شدت در هم کوبید 
و پادشاه آنان دینمحمد خان ازبک را به هالکت 

رسانید و هرات و مشهد را آزاد کرد.
سپس با کمک برادران شرلی توپخانه قدرتمندی 
برای ارتش ایران فراهم کرد و برای فریب جواسیس 
عثمانی در سال ۱۶03 میالدی درحالی که وانمود 
می کرد از اصفهان عازم شیراز است در یک عمل 
بسیار شوک آور و شاهکار نظامی، ظرف ۱۱ روز با 
سپاهی کوچک اما کارآزموده به تبریز رسیده و آن 

را محاصره نمود.
سرعت عمل شاه عباس در محاصره تبریز و آماده 
این  آذری زبان  مردم  همراهی  و  عثمانی ها  نبودن 
شهر با سپاه صفوی، موجب پیروزی لشکر اندک 

ایران و رها شدن تبریز از یوغ ترکان گشت.
با  و  نکردند  بسنده  همین جا  به  البته  ایرانیان 
ایروان  و  مناطق گرجستان  تمام  متعدد  نبردهای 
و ... را آزاد و دولت عثمانی را مجبور به پذیرفتن 
شکست و قبول عهدنامه ی »نصوح پاشا« ساختند.

بار دیگر  برنتافتند  را  ترکان متعصب که شکست 
به تبریز حمله کردند اما ناکام ماندند و وادار شدند 
ایران  به  بیشتری  امتیازات  سراب«  »عهدنامه  در 

بدهند.
شاه عباس بعدازآن معطوف به جنوب شد و توسط 
یکی از فرماندهان متهورش )سپهبد امام قلی خان 
فرزند اهلل وردی خان( پرتغالی ها و خوانین الر را که 
ناوگان  کمک  به  داشتند  نزدیک  همکاری  آنها  با 

دریایی بریتانیا به شدت هزیمت کرد و جزایر هرمز، 
قشم و بندر گمبرون )عباس( را آزاد و مجددا به 

خاک وطن ملحق ساخت.
به  ایرانی  قدرتمند  پادشاه  این  بلندپروازی های 
همین جا ختم نشد و به بغداد نیز لشکر کشید و 
عثمانی  چنگ  از  را  عرب  عراق  سال   ۹0 از  پس 
درآورد و بغداد را متصرف و عتبات عالیات نیز بار 

دیگر پذیرای زوار ایرانی شدند.
غرض نگارنده از ذکر تاریخ، عبرت آموزی آن برای 
نسل امروز است. اگر شاه جوان تحت تأثیر غلیان 
احساسات مذهبی و ملی قرار می گرفت و کنش و 
واکنش های نسنجیده ای از او سر می زد و بدوا در 
برابر عثمانی نرمش قهرمانانه پیشه نمی کرد، قطعاً 
قادر نبود آنهمه افتخار و فتح و غرور برای وطنش 

به ارمغان آورد.

سر  به  کمرشکن  اقتصادی  حصر  در  ما  حال  که 
بی کفایت  اجرایی  قوه  توسط  ملتمان  و  می بریم 
ائتالفی  و  مانده اند  زندگی شان  اولیه  مایحتاج  در 
از دشمنان قسم خورده ملت ایران علیه جمهوری 
اسالمی شکل گرفته و سعی دارند در موضع ضعف 
پای ما را به تنش و جنگ بکشانند، آیا روا نیست 
از  پس  و  بنگریم  قضایا  به  عقالنی  و  واقع گرایانه 
خروج ترامپ از قدرت و راحت شدن خیالمان از 
این دشمن غیرعقالنی، پاسخ مستقیم و قاطع به 
متحدش  مرتجعان  و  صهیونی  دشمن  تجاسرات 

بدهیم؟
قطعاً کسی تمایل ندارد شاه سلطان حسین باشیم 
اما می طلبد از تاریخ عبرت گرفته و چون شاه عباس 

کبیر واقع گرایانه تصمیم بگیریم.

پرورش اسب در رامهرمز به جایگاه اصلی خود باز می گردد

شاه سلطان حسین نباشیم اما شاه عباس چرا ...
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خیراهلل محمدیان
قسمت سوم

قبل از ادامه بحث، الزم است 
از  تن  چند  که  سؤالی  به 
دوستان عالقه مند پرسیده اند، 
بعد  است که  رایج  بین مردم  پاسخ دهم. می گویند 
قوم  کردن  فرار  و  اورشلیم  به  بخت النصر  حمله  از 
بنی اسرائیل به سمت عراق و ایران، عده ای از یهودیان 
در منطقه ارجان یا کوشک دشت ساکن شدند و نسل 
بهبهانی های اصیل امروزی از یهود است! آیا این نظر 

درست است؟
برای اثبات این ادعا بشیر و نذیر را مثال می زنند.

در پاسخ باید گفت که بین مردم خیلی از چیزهای 
نادرست رایج است. قبل از ورود اسالم به ارجان، اغلب 
مردمان این خطه زردشتی بودند. البته مانند سایر نقاط 
ایران زمین، عده ای از مسیحیان، یهودیان، صابئین و 
منداییان هم در نقاط مختلف این منطقه ساکن بودند؛ 
قطعاً  یهودند،  نسل  از  اصیل  بهبهانی های  اینکه  اما 
نادرست است. چراکه به خاطر حضور چند خانواده 
یهودی نمی توان اصالت تمام ساکنان شهر را به آنان 
نسبت داد. ضمناً بشیر و نذیر هم یهودی نبوده ، بلکه 
دو تن از صالحان مسلمان بوده اند و طبق اسناد اداره 
اوقاف، فرزندان جابر بن عبداهلل انصاری هستند. شیوه 
صفویه  دوره  به  متعلق  و  اسالمی  )که  بنا  معماری 
است(، کتیبه آن )که متعلق به عصر قاجار و زمان 
حکومت محمدشاه قاجار است( و روبه قبله بودن مزار 
این دو، نشان و دلیل مسلمان بودن آنهاست. در سطر 
پایانی کتیبه بشیر و نذیر بهبهان عبارت بقعه متبرکه 
بشیر و نذیر قید شده است. بدیهی است که اگر یهودی 
بودند، در زمان صفویه برای آنان گنبد و بارگاه به شیوه 
معماری اسالمی ساخته نمی شد و در کتیبه هم نوشته 
نمی شد بقعه متبرکه. می دانیم که شیوه معماری مزار 
بزرگان یهود و کنیسه ها و عبادتگاه های آنان با مساجد 

مسلمانان متفاوت است.
5- مهاجرت های دیگر

به مرورزمان طوایف، »بُنکو« و خاندان های مختلف   
از  و حّتی  از جای جای کشور  غیر سادات  و  سادات 
سیاسی،  گوناگون  دالیل  به  همسایه  کشورهای 
مهاجرت  بهبهان  به  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
محلی  محققان  نوشته های  اساس  بر  مثاًل  کردند؛ 
»اّولین گروه لرهای مقیم بهبهان در سده ی چهارم 
هجری و زمان حکومت دیلمیان از ایالت لرستان بزرگ 
)کهگیلویه، ممسنی و بختیاری( به ارگان و بهبهان و 
دومین گروه )طیبی ها، بهمئی ها، یوسفی ها، نویی ها، 
چرامیها، دشمن زیاریها و( بعد از زمان آشفتگی های 
دوران زندیه تا قاجاریه به انگیزه های گوناگون مانند 
فرار از تنش های ایلی، قحطی و خشکسالی، محرومّیت 
به  بویراحمد  از کهگیلویه و  و...  از تسهیالت زندگی 
بهبهان و حومه ی آن کوچیده اند.« )مجیدی، ۱۳۷۸: 

۹۹ ـ ۱۰۰(
آغاجری  بزرگ  »ایل  نصرآبادی  تذکره  نوشته  طبق 
خان  اهلل وردی  پسر  خان  قلی  امام  وزارت  زمان  در 
سردار نامی شاه عباس صفوی )۱۰۲۲ تا ۱۰۴۳ ه.ق.( 
به منطقه »تاشان: تشان« کوچ داده  شده اند که براثر 
بهمئی گرمسیری در  ایل  و  ایل  این  میان  تنشهای 
)شهرستان  آغاجری  روستای  به  آنها  تشان،  منطقه 
آغاجاری کنونی( و بلوک زیدون مهاجرت نمودند.« 

)مجیدی کرایی، ۱۳۷۸: ۱۰۰(
همچنین خاندان آیت اهلل شیخ سلیمان پدر آیت اهلل 
شیخ محمدعلی معصومی )که از اعقاب هانی ابن عروه 
بودند( از کوفه، طوایف ترک های ایل افشاری، جغتینی 
و  سلجوقی  ترکان  زمان  در  آغاجری  و  )جغتاییها( 
تیموری از ترکستان، صالحی ها و تقوایی ها از نیشابور، 
سادات سیدی محمید/سیدی محمود )توفیق رضوی( 
با فامیل توفیقی در قرن نهم از نیشابور به کهگیلویه 
و از آنجا به بهبهان، احمدی ها و اکملی ها از اصفهان، 

خانواده های مهاجرشیرازی، خرسند، خادمیون متولیان 
)خادمان  ها  متولّی  شیراز،  از  )ع(  ابراهیم  امامزاده 
امامزاده شاه میر عالی حسین )ع( از مشهد، آصفی ها 
)بعد از هجرت جّد آنان، آصف از مرو به قزوین و از 
از  از شیراز، شهیدزاده ها  به اصفهان و شیراز(  آنجا 
قزوین، قره غانیها از منطقه ی قراغان قزوین، موسوی ها 
و عزیزی سوقها از سوق دهدشت، طایفه بوالی )ابوعلی( 
از مالیر و همدان، معماران از کازرون، اجداد خانواده 
میرزا محمدعلی رفعتی )واعظ و شاعر مشهور ساکن 
محل پر( از دزفول، رسولی ها و قیصي پورها از ابیورد 
همدان  از  و...  ساجدی ها  مساوات ها،  خراسان،  درگز 
به دهدشت و سپس از آنجا به بهبهان و حومه ی آن 

مهاجرت کرده اند.
طایفه خندانی  که عموماً درویش خاکساری هستند 
از نجف اشرف به بهبهان می آیند و در محل درویشا 

سکنی می گزینند.
)خالدیون( که سّنی  اهالی محل خالتیو  از   بخشی 
مذهب و از نسل خالد ابن ولید بودند، ظاهراً به قصد 
از  قرن های گذشته  در  فعالیتهای شیعیان  با  مقابله 
کوفه به بهبهان کوچیده، پشت مسجد جامع بهبهان 

اقامت می کنند.
تعدادی از ساکنان تنگاره )کوچه( موسوم به »گوریّا« 
در محل پر در قدیم از روستای »ُگرَّه« واقع در صحرایی 
میان گناوه و گچساران به این مکان مهاجرت کرده و 
مشهدی  مرحوم  آنان  ازجمله  که  شده اند  ماندگار 
به  بود و مرحوم پدرش  رمضان هاجری فرزند غالم 

»غلوم ُگور« مشهور بود... 
سادات حسینی دهدشتی که نسبشان به امام سّجاد 
ازجمله  آنان  به  وابسته  خانواده های  و  می رسد  )ع( 
جهاندیده،  زاده،  رئیس  مساوات،  مصطفوی،  سادات 
سادات  نیز  و  عطارزاده  زاده،  حکیم  مجتهدزاده، 
محمودی، معاشی، زینلی، جعفری، عّطاران، عطارزاده 
و خانواده های شفا، دهدشت، دهدشتی، دهدشتیان، 

دهدشتی مقّدم، دهدشتی نیا، دهدشت رو، نیکخلق، 
پیامی، تات، غالمزاده، عباسی، روغنی و... بعد از ویرانی 
دهدشت در سه دوره چهل ساله به دست بویراحمدیها 
از دهدشت که سابق بر این جزئی از شهرستان بهبهان 
بود، به بهبهان مهاجرت کرده اند. اجداد مرجع شهیر 
شیعه آیت اهلل العظمی میر سید علی بهبهانی از سادات 
دهدشت است که به بهبهان آمده اند؛ هرچند که ایشان 
بعدها به رامهرمز و سپس به اهواز مهاجرت می کند و 
اکنون فرزندان و نوادگان او با فامیل »مجتهدزاده« در 

آنجا متوطن هستند.
نیز سابقه ای  بهبهان  و  ارجان  به  مهاجرت شیرازیها 

تاریخی دارد؛ چراکه قرنها ارجان و شهرستان بهبهان 
تابع ایالت فارس بوده است. حمداهلل مستوفی در کتاب 
نزهه القلوب خود پس از توصیف ارجان نوشته است: 
آسوده  ارجان  به  شیرازی  ابوالحسن  شیخ  اکابر،  »از 
طباطبایی  علیرضاخان  »میرزا  همچنین  است.« 
بهادرالدیوان )وفات ۱۳۳۶ ه.ق.( حاکم بهبهان در زمان 
خود عّده ای از صنعتگران را از شیراز به بهبهان آورد؛ 
مانند خانواده های اعتمادی، ورشوی، نوریان، صالحی، 

نایبی و...« )خادمیون، ۱۳۹۱: ۳۲۰(
 ادامه دارد...

نژاد مردم بهبهان و مهاجرت طوایف

و  تاریخي  متون  سفرنامه ها،  در  زیدون  سرزمین 
پژوهشهاي جهان گردان خارجي و ایران گردان ماضي 
و معاصر مورد نظر و التفات بوده و توانسته اند برخي از 
زوایاي تاریخي، جغرافیایي، سیاسي و اجتماعي این 
دیار کهن و باستاني را در مسیر ادوار و ازمنه تاریخ 
بخواهد  که  پژوهشگري  هر  به یقین  نمایند.  روشن 
پیرامون ایاالت ارجان و کهگیلویه سابق و خوزستان 
و غرب استان بوشهر تحقیق جامع و کاملي بنماید، 
نمی تواند از سرزمین زیدون چشم پوشی کند و نامي 
هرچند گذرا و مختصر از سرگذشت و حوادث تاریخي 
و شهر باستاني ریو اردشیر )ری شهر محلی در نزدیکی 

قلعه دژ کنونی(  که در این سامان بوده، نبرد.
- پیشنه ریو اردشیر )ری شهر(:

شهر ریو اردشیر در زمان پادشاهي اردشیر اول )۲۳۱-
۲۲۴ م( ساخته شد و در زمان فرزندش شاهپور اول 
گسترش یافت. بنا به گزارش یاقوت حموي کتاب های 
پزشکي، ستاره شناسی و فلسفه با نوعي خط که در این 

شهر بوده، نوشته می شد.
ریو  به  را  رومي  اسیران  اردشیر ساساني،  فرزند  شاهپور 
اردشیر منتقل کرد و دو کلیسا براي مسیحیان یوناني و 
سوري ساخت و ری شهر مرکز مسیحیت فارس شد در این 
شهر مروارید و جواهرات به امپراتوري روم تجارت می شد.

پروفسور ارجان شناس معروف آقاي هانیس گاوبه در 
سال ۱۳۴۹ در پي حفاری هایی که دراطراف روستاي 
شهر  جستجوي  در  بینو  بنام  محلي  در  گوینه  تل 
ریواردشیر انجام داد، می نویسد »سفال پیش از دوران 
و  و  دوره ی اسالمي  اشکاني و سفال دوره ساساني 
قرون اسالمي و یک تمبوشه )گوپال( و یک سکه مسي 
در آن دیده شد. این محل از روي کشفیات منفرد به 

دوره اشکانیان )پارت ها( تعلق داشته و تا آغاز عصر 
اسالمي مسکوني بوده است«.

سال  در  االرض  صوره  در  خود  نقشه  در  حوقل  ابن 
)۳5۰ ه-ق( رستاق ري شهر را آورده است.  یاقوت 
نام  زیتان  گوید:  مي  هجري  هفتم  قرن  در  حموي 
است.  بوده  باستاني  ری شهر  رستاق  براي  متداولي 

مقدسي در قرن چهارم هجري
ریو اردشیر را دیرجان مي نامد.

آنچه مورد تصدیق محققین است شهر، ری شهر داراي 
کلیساي بزرگ و علماي مسیحي و اسقف های اعظم 
و نیرومند مسیحي، دانشمندان، دانشگاه، محل های 
دادوستد اقتصادي و ضرب سکه بوده است. ابن بلخي 

و ابن اثیر می گویند:
شهرری شهر در سال ۱۸ ه – ق توسط سپاه اسالم 
فتح شد و چون فتح نامه به عمر بن الخطاب رسید شاد 

شد و شکرگذاري کرد.
اّما  ري شهر تاکي آباد بوده، پروفسور هانیس گاوبه 
می گوید: ریشهر یا ریواردشیر در نیمه دوم قرن چهارم 

هجري ویرانه شده است.
ریصهر،  گوید:  مي  ه-ق(   ۷۳۰( مستوفي  حمداله 
معروف  زیتان(  )به  خوانند  ري شهر  را  آن  پارسیان 
فارس  دریاي  ساحل  بین  بوده  محلي  زیتان  است. 
شهر  ري  رستاق  براي  بوده  متداولي  نام  و  ارجان  و 
باستاني. بنظر مي رسد از قرن هشتم هجري دیگر 
نامي از ري شهر برده نشده و این شهر کامال از بین 

رفته و نام زیدون جایگزین آن شد.
مقدسي نام زیدون را زیتون آورد. ابن بطوطه مراکشي 
)زیدین(  زیدون  تسمیه  وجه  ه-ق(   ۷۲5( سال  در 
ثابت  زیدبن  بنام  اسالم  پیامبر  قبر صحابه  وجود  را 
و زیدبن ارقم مي داند. پاول شواتس مي گوید: ري 
شهر باید قاعدتاً نزدیک zaitan cham )زیتان چم( 
زیدون جایي که جاده بهبهان به ساحل دریا، رود زهره 

را قطع مي کند.
آقاي دکتر احمد اقتداري در سفر خود در سال )۱۳5۶ 
ه-ش( جایگاه و محل شهر ري شهر را در مجاورت 
روستاي تل گوینه و مخروبه هاي )کوی بینو( مي داند.

البته در قرن سیزدهم قریه چم لطفعلي بیگ مرکز شهر 
زیدون بود که آثار آن هنوز باقي است. در سال ۱۲۴5 
ه-ق دوباره زیدون توسط احتشام الدوله حاکم کهگیلویه 
و بهبهان آباد شد. در زمان کریم خان زند قسمتي از 

زیدون از آن جدا شد و به هندیجان ملحق شد.
با  در آذر سال ۱۳۰۳ ه-ش شیخ خزعل در جنگي 
در  اسد  سردار  خورد.  شکست  زیدون  در  رضاخان 
متن بازرسي و اتهامات خود در این زمینه می گوید: 
خود اعلی حضرت همایوني از اصفهان به طرف شیراز 
و بطرف خوزستان حرکت کردند ... موقع ورود موکب 
همایون از زیدون، عده خزعل که گویا سه هزار نفر 
بود و عده امیر مجاهد که پانصد سوار بود در دو طرف 
زیدون بودند. شش فرسخي و چهار فرسخي نصف شب 
خبر ورود موکب همایوني را که شنیدند اردوها بدون 
جنگ فرار اختیار کردند. فرداي آن روز اعلی حضرت 

همایوني به طرف اهواز با اتومبیل حرکت فرمودند.
- قلعه ها و دژهاي زیدون

در حال حاضر اکثر دژها و استحکامات این منطقه 
بصورت تلّي از خاک و یا نامي بدون نماد ساختماني 
وجود دارند. تنها دو اثر قابل رؤیت و ماندگار و ارزشمند 
در این منطقه بنام قلعه گالب و گل همچنان استوار 
مانده اند. اگرچه به دلیل مداخالت عمدي و حوادث 
طبیعي و غیر عمد، از گزند روزگار مصون نمانده و در 

حال تخریب اند.
به قول فسایي ، دو قلعه خدا آفرین است. این قلعه ها 
که در دل خود صدها حوادث تلخ و شیرین را از سر 
و  داستانها  اقالع  این  با  بومي  مردمان  و  گذرانده اند 
افسانه ها ساخته اند که خود به تنهایی می تواند کتابي 

یک راه  جزء  که  قلعه  این  شود.  خواندني  و  جالب 
بر  دارد  برآن  صعود  براي  طاقت فرسا  و  پرپیچ وخم 
فرازش مسّطح و داراي آب انبار و دخمه های باستاني 

و قبرستان دوران اسالمي دیده می شود.
دهخدا در لغت نامه خود در مورد این قلعه ها می گوید: 
دهي است از دهستان زیدون واقع در 5۴ گزي جنوب 
خاوري بهبهان موقع جغرافیایي آن دشت و هواي آن 
گرمسیري و ماالریایي دارد. سکنه آن ۴۳۳ تن است. 
آب آن رودخانه و چشمه و محصول آن غالت، پشم و 
شغل های آن زراعت و حشم داری است. راه مالرو دارد.

 - موقعّیت استراتژیک قلعه گل و گالب
این قلعه ها به جهت موقعیت استراتژیک و نظامي و 
صعب العبور و دست نیافتنی و دارابودن امکانات خدادادي 
مانند چشمه و رودخانه در شهر ارجان کم نظیر  یا شاید 
بی نظیر است. به گواه مستندات تاریخي در دست و 
قدرت  و  زور  با  باز شده،  قلعه  دو  این  موجود، هرگاه 
نبوده بلکه با دسیسه و توسط افراد نفوذي و مرعوب 
نیروي مهاجم فتح شده است. تصّرف و مامن این اقالع 
توسط فرقه اسماعیلیان و نیز حکایت کله منار ساختن 
قشون کریمخان از سر اسیران و مغلوبین شورشي در 
کنار رودخانه خیرآباد و دهي بنام سیاه پوش زیدون 

از فرط عصبانیت و کثرت کشته شدن سپاهیان خود،  
پناه بردن میرزا قوم الدین بهبهاني حاکم مقتدر بهبهان 
از  برخي  آوردن  پناه  الدوله،  سهام  از  از شکست  بعد 
و  و ممسني  نورآباد  منطقه  یاغي  و  خوانین شورشي 
بازدید احتشام الّدوله در سال ۱۲۸5 ه - ق و توقف 
پنج تا شش  روز بر فراز آن دلیل بر اهمیت ویژگیها 
و استحکامات خاص این اقالع و منطقه بوده است. ابن 
بلخي در سال 5۱۰ ه - ق حاکم قلعه را امیر فرامرز بن 
هداب مي داند و همین قلعه در سال ۸۲۴ ه – ق مرکز 

حکومت امیر شیخ لیراوي بوده است.
بعد  آن  امارت حاکم نشین  بقایاي  نیمه  هر حال  به 
از طي راه صعب العبور و شیب تند و پرپیچ و خم و 
مشرف به پرتگاه و رودخانه، همچنان برفراز قلعه و در 

زمیني نسبتا مسطح همواره پابرجاست.
مشهور است که قلعه گل یا )دختر( که روبروي قلعه 
گالب است، جایگاه زنان بوده شاید هم انتساب این 
نام همسان و برگرفته از قلعه های دختر باستاني سایر 
نقاط ایران باشد که منشاء پرستش تیر و ناهید و مرداد 
بوده اند و یا شاید روزي جایگاه آتش مقدس کساني 

بوده که آناهیتا را ستایش می کرده اند.

تاریخچه زیدون
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تصویر زندگی ایرانیان در پایان قرن
به  متفاوت  گزارش  یک  در  ایران  آمار  مرکز 
جامعه  مختصات  و  زندگی  از  تصویربرداری 
جدید  قرن  به  ورود  از  قبل  ۶  ماه  ایرانیان 
نشان  گزارش  این  کرده،  اقدام  خورشیدی 
می دهد هرچند دسترسی شهروندان به برخی 
اما  افزایش یافته،  مطلوبی  نحو  به  خدمات 
مشکالت  با  همچنان  ایرانیان  زندگی  کیفیت 
شدید  نابرابری  ازجمله  جدی  چالش های  و 
درآمدی، گسترش فقر و نارضایتی مردم مواجه 
است. آنچه در گزارش رسمی این مرکز منتشر 
و نمایان شده، تصویری از واقعیت رشد پایین 
اقتصادی، نامطلوب بودن شاخص توزیع درآمد، 
نرخ تورم باال و البته خطای سیاستگذاری برای 

ورود جامعه ایران به قرن جدید است.
هرچه  و  بیشتر  مردم  فقر  باالتر،  تورم  هرچه 
به  مردم  پناه آوردن  خطر  باالتر،  بیکاری 
پدیده هایی چون فقر شدیدتر می شود و شاید 
جدی  هشدار  زنگ  یک  گزارش  این  انتشار 
به شدت  جامعه  آینده  درباره  اندیشیدن  برای 

سیاست زده ایران باشد.
افزایش جمعیت و کاهش فرزندآوری

ایران  جمعیت  رسمی،  گزارش  این  مبنای  بر 
براساس سرشماری سال ۹۵ بالغ بر ۷۸ میلیون 
و ۹۴۰ هزار نفر بوده که در پایان سال ۹۸ به 
نکته  اما  رسیده  نفر  هزار   ۷۵ و  میلیون   ۸۳
مهم اینجاست که میل ایرانیان به فرزندآوری 
به شدت هم در روستاها و هم شهرها کاهش 

یافته است. 
مرکز آمار می گوید: تعداد تولدهای ثبت شده 
از یک میلیون و ۵۲۸ هزار  بیش  در سال ۹۵ 
نفر بوده که در سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۹۶ 
هزار نفر یعنی ۳۳۲ هزار نفر کمتر رسیده است. 
تعداد  شدن  کاهشی  الگوی  اینکه  نتیجه 
فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی  
تکرار شده و تعداد متولدین در بهار امسال هم 
۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که در تابستان گذشته 

به ۳۰۰ هزار نفر رسیده بود.
افزایش طول عمر و ردپای کرونا

ایرانیان  افزایش طول عمر  از  آمارهای رسمی 
دارد  حکایت  ایرانی  زنان  بین  در  به ویژه 
از  فوت شدگان  سنی  میانگین  که  به گونه ای 
۶۳.۳ سال در سال ۹۵ به ۶۶.۳ در تابستان ۹۹ 
رسیده یعنی افزایش ۳ ساله طول عمر ایرانیان 
با این توضیح مهم که در سال ۹۵ میانگین سن 
مردان فوت شده ۶۱.۹ و زنان ۶۵.۲ سال بوده 
که در تابستان امسال به ترتیب به ۶۴.۷ و ۶۸.۳ 

سال رسیده است.
براساس داده های ثبت احوال کشور در تابستان 
امسال بالغ بر ۱۳۰ هزار و ۸۷۹ ایرانی شامل 
۷۳ هزار و ۹۷۰ مرد و ۵۶ هزار و ۹۰۹ زن جان 
تابستان  به  نسبت  که  ازدست داده اند  را  خود 
سال گذشته تعداد مرگ ومیرها ۳۸ درصد رشد 
کرده که علت اصلی این جهش مرگ در کشور، 

شیوع بیماری کرونا اعالم شده است.
تغییر معنادار سن ازدواج

در تابستانی که گذشت، ۱۶۱ هزار و ۵۵۶ هزار 
فقره ازدواج در ایران به ثبت رسید و در مقابل 
۴۸ هزار و ۱۲۲ زوج هم زندگی شان به طالق 

کشیده شد.  
در مقایسه با تابستان سال گذشته رشد ازدواج 
نکته  برآورد شده و  ۶ و رشد طالق ۷ درصد 
جالب اینکه میانگین سن ازدواج در شهرهای 
ایران در حال باال رفتن است و در کل کشور 

میانگین سن ازدواج ۲۷.۷ سال در بین مردان 
و ۲۳.۴ سال در بین زنان گزارش شده است. 
تابستان  همین  در  اینکه  واقعی تر  اما  عجیب 
و  هزار  و ۹  سال  زیر سن ۱۵  پسر  امسال ۳ 
۵۸ دختر در سن ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده و 

ازدواج آنها به ثبت هم رسیده است. 
بیشترین ازدواج تابستان امسال در بین مردان 
هم در بازه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال و در بین زنان 
این است  تا ۲۹ سال بوده و سؤال اصلی   ۲۰
که دلیل شیوع ازدواج دختران در سنین پایین 
چیست؟ به ویژه اینکه آمارهای رسمی حکایت 
بازه  در  مردان  بین  طالق  مورد   ۱۶۵ ثبت  از 
زمانی ۱۵ تا ۱۹ سال و ۱۸۸ مورد طالق در 

بین دختران ۱۰ تا ۱۴ سال دارد.
دسترسی به آب سالم و بهداشت

درحالی که همچنان برخی از شهروندان ایرانی 
محروم  بهداشتی  و  سالم  آب  به  دسترسی  از 
هستند، آمارهای رسمی نشان می دهد نسبت 
و  سالم  آشامیدنی  آب  از  برخوردار  جمعیت 
مدیریت شده در پایان سال ۹۷ به ۹۹.۶ درصد 
به  ایرانیان هنوز  تنها ۴ دهم درصد  رسیده و 
البته  و  ندارند  دسترسی  آشامیدنی  سالم  آب 
فقط ۵۱ درصد جمعیت کشور از خدمات دفع 

فاضالب بهره مند می شود. 
تعداد  اگرچه  درمان هم  و  بهداشت  بخش  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  شاغل  پزشکان 
تا   ۹۴ سال های  فاصله  در  را  افزایشی  روندی 
۹۸ تجربه کرده اما نسبت تعداد بیمارستان ها 
به هر صد هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۹۴ تا 
و  داشته  افزایش  واحد  یک  تنها   ۱۳۹۷ سال 
ازای  به  بیمارستانی  فعال  تخت  تعداد  نسبت 
هر ده هزار نفر جمعیت ۱۵.۴ واحد و نسبت 
تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفر جمعیت 
۱.۱ واحد افزایش و نسبت تعداد آزمایشگاه ها 
به ازای هر صد هزار نفر ۶ واحد کاهش داشته 

است.
بازار کار در آستانه تحول قرن جدید

ساله   ۱۵ فعال  جمعیت  می گوید:  آمار  مرکز 
روندی   ۹۸ تا   ۹۵ ساله   ۳ در  ایران  بیشتر  و 
 ۲۶ به  امسال  تابستان  در  و  داشته  صعودی 
میلیون نفر رسیده که نسبت به فصل بهار ۵۵۱ 
هزار نفر بر تعداد جمعیت فعال افزایش داشته 
اما نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۶ میلیون 

نفر کاسته شده است. 
همچنین جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۵ 
سال  در  و  نفر  هزار  و ۵۲۵  میلیون  برابر ۲۲ 
۱۳۹۸ برابر ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر برآورد 
شده که نشان می دهد یک میلیون و ۷۵۰ هزار 

نفر به جمیعت دارای شغل ایران در این مدت 
افزوده شده و در تابستان امسال هم نسبت به 
بهار گذشته ۵۷۹ هزار نفر دیگر شاغل شده اند. 
بااین حال  نسبت به تابستان پارسال از جمعیت 
شاغل ایران بیش از ۱.۲ میلیون نفر کاسته شده 
که نشانه ای از آثار نمایان کرونا بر بازار کار ایران 

است. 
نسبت  که  است  این  ایران  آمار  مرکز  برآورد 
اشتغال در ایران از ۳۷.۸ درصد در سال ۹۵ به 
۳۹.۴ درصد در سال ۹۸ بهبود پیدا کرده و در 
تابستان امسال دوباره به ۳۷.۸ درصد بازگشته 

است.
جمعیت  بیکاری  نرخ  می افزاید:  گزارش  این 
۳۵-۱۸ ساله در تابستان ۱۳۹۹، به حدود ۱۷ 
درصد رسیده که نسبت به فصل بهار امسال ۲ 
درصد افزایش و نسبت به فصل تابستان پارسال 

یک درصد کاهش پیدا کرده است.
بیکاری، اعتیاد و فقر

نتیجه شکننده بودن بازار کار ایران، گسترش 
دام  به  گرفتار  بیکاران  آوردن  پناه  و  فقر 
ایران  آمار  تا جایی که مرکز  مواد مخدر است. 
تأیید کرده تعداد مراکز درمان اعتیاد از ۲۳۰۸ 
مرکز در سال ۱۳۹۵ به ۲۴۱۵ مرکز در سال 
۱۳۹۸ افزایش یافته و افراد تحت پوشش این 
مراکز از ۴۱۷ هزار نفر در سال ۹۵ به ۶۶۳ هزار 
نفر در سال ۹۸ جهش داشته و ۸۷ هزار و ۴۱۲ 
بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  افراد  از  نفر 
آسیب  کاهش  مراکز  به  و  شده  اعتیاد  دچار 

اعتیاد مراجعه کرده اند. 
عوامل  و  قاچاقچیان  تعداد  درحالی که 
از ۲۵۰  شده  دستگیر  موادمخدر  توزیع کننده 
هزار نفر در سال ۹۵ به ۲۲۶ هزار نفر در سال 
۹۸ رسیده ولی تعداد معتادان و مصرف کنندگان 
دستگیر شده از ۱۰۹ هزار نفر به بیش از ۱۹۱ 

هزار نفر جهش داشته است. 
که  کنید  نگاه  هشداردهنده  آمارهای  این  به 
مجاز  مراکز  در  شده  پذیرش  افراد  می گوید؛ 
درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و 
روانگردان در بخش دولتی از ۷۸ هزار نفر در 
در  و  نفر در سال ۹۸  به ۱۲۳ هزار  سال ۹۴ 
بخش غیردولتی از ۷۱ هزار نفر به ۱۲۳ هزار 

نفر رسیده است. 
همچنین تعداد این افراد در مراکز تحت نظارت 
وزارت بهداشت از ۴۱۷ هزار نفر به ۷۹۵ هزار 
نفر، تحت نظارت بهزیستی از ۳۵۴ هزار نفر به 
۴۹۸ هزار نفر و تحت نظارت سازمان زندان ها 
از حدود ۲۴ هزار نفر به بیش از ۶۰ هزار نفر 

رسیده است. 

مرتبط  دستگیرشدگان  تعداد  اینکه  بر  افزون 
 ۳۵۹ برابر   ۱۳۹۵ سال  در  مواد مخدر  انواع  با 
نفر بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۴۱۷ هزار نفر 

افزایش یافته است.
مرگ  های ناخواسته ایرانیان

ایران کشور مرگ  و میرهای غیرطبیعی است 
به نحوی که در تابستان امسال ۱۰ هزار و ۸۹۶ 
را  خود  جان  غیرطبیعی  به صورت  ایرانی  نفر 
حوادث  به دلیل  نفر   ۴۴۰۹ داده اند،  دست  از 
رانندگی، ۲۴۲ نفر با سالح سرد، ۵۴۶ نفر غرق 
شده اند، ۴۲۹ نفر به دلیل سوختگی، ۲۶۶ نفر با 
برق گرفتی، ۵۸۰ نفر سقوط از بلندی، ۲۳ نفر 
به دلیل حوادث ریلی، ۳۰۱ نفر به دلیل خوردن 
سم، ۱۸۴ نفر با مسمومیت دارویی، ۷۲ نفر گاز 
گرفتی، ۲۵۵ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر، ۶۴ 
ناشی  مورد  محرک، ۵۴۶  مواد  از  ناشی  مورد 
مصرف  از  ناشی  مورد   ۳۲۷ مخدر،  داروی  از 
موارد؛  سایر  از  ناشی  مورد  و ۲۶۵۲  چندگانه 
جان  کار  حوادث  به دلیل  هم  نفر   ۵۳۱ البته 

خودشان را از دست داده اند.
ساختار خانواده های ایرانی

مرکز آمار ایران در گزارش خود از روند صعودی 
تعداد خانوارهای ایرانی خبر می دهد و می گوید 
تعداد خانوارها از ۲۳ میلیون و ۵۹۴ هزار نفر 
در سال ۹۴ به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار نفر در 
البته تعداد زنان سرپرست  سال ۹۸ رسیده و 
خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و 
کمیته امداد از ۱.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ 
به ۱.۴۵ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده است. 
البته نکته امیدوارکننده اینکه نرخ مرگ و میر 
مادران به هنگام زایمان به شدت پایین  آمده و 
تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده 

رو به افزایش است.
تغییر ذائقه فرهنگی ایرانیان

قرن،  تغییر  آستانه  در  رسمی  آمارهای  طبق 
ذائقه فرهنگی ایرانیان هم تغییر جدی داشته 
تعداد  سو  این  به   ۹۵ سال  از  درحالی که  و 
سالن های سینما از ۴۱۵ به ۶۳۵ سالن افزایش 
داشته و ظرفیت سالن های سینما از ۱۲۹ هزار 

صندلی به ۱۶۱ هزار صندلی رسیده.
تعداد تماشاگران فیلم در سینما از ۲.۵ میلیون 
نفر به ۲.۶ میلیون نفر رسیده و تعداد فیلم های 
تولیدی سینمای ایران از ۸۱ فیلم در سال ۹۵ 
به ۸۸ فیلم در سال ۹۸ تغییر کرده و از این 
تعداد فیلم فقط ۷۴ فیلم در سینماهای کشور 

در سال گذشته اکران شده است. 
آمارهای رسمی می گوید؛ حتی فیلم های عرضه 
کرده  افت  هم  خانگی  نمایش  در شبکه  شده 
و از ۶۱۱ فیلم به ۲۳۹ فیلم در بازه زمانی ۳ 
ساله رسیده اما به جای آن تعداد کنسرت های 
موسیقی و اجرای صحنه ای موزیک در ایران از 
۵.۳ هزار بار در سال ۹۵ به ۷.۱ هزار بار در سال 

۹۸ جهش کرده است. 
روایت دیگر از تغییر زندگی ایرانیان در عرصه 
فرهنگ به افزایش تعداد کتاب ها و رسانه های 
چاپی مربوط می شود البته این به معنای کتاب 
به  مردم  اعتماد  افزایش  و  بیشتر  خواندن 
رانت  اگر  بسا  چه  و  نیست  چاپی  رسانه های 
ریالی در قالب یارانه های فرهنگی و سفارش های 
دولتی و عمومی از آمارهای رسمی کاسته شود، 

بتوان به  واقعیت روشن تری دست پیدا کرد.
در  عمومی  کتابخانه های  تعداد  اینکه  ازجمله 
ایران از ۳.۳ هزار کتابخانه در سال ۹۵ به ۳.۵ 
هزار کتابخانه در سال ۹۸ رسیده و در مقابل 

به  هزار   ۶.۴ از  مساجد  کتابخانه های  تعداد 
اعضای  تعداد  و  یافته  افزایش  واحد  هزار   ۸.۲
 ۲.۵ به  نفر  میلیون   ۲.۳ از  هم  کتابخانه ها 

میلیون نفر رسیده است.
افزایش پهنای باند ایرانیان در اینترنت

دسترسی  قابل توجه  افزایش  از  نشان  آمارها 
کامپیوتر،  لپ تاپ،  چون  ابزارهایی  به  ایرانیان 
باند  پهنای  افزایش  خانگی،  اینترنت  تبلت، 
ثابت و سیار دارد؛ به گونه ای که تعداد مشترکان 
اینترنت پهن باند سیار از ۱۹ میلیون مشترک 
در سال ۹۴ به ۶۹ میلیون مشترک در سال ۹۸ 
رسیده که بیانگر افزایش زیرساخت های کشور 

برای ورود به عصر اینترنت پرسرعت است.
دخل و خرج  ایرانیان

از  شهری  خانوار  یک  ساالنه  درآمد  میانگین 
۲۷۸ میلیون ریال در سال ۹۴ به ۵۴۱ میلیون 
ریال در سال ۹۸ افزایش داشته اما در همین 
مدت هزینه خالص یک خانوار شهری از ۲۶۲ 
جهش  ریال  میلیون   ۴۷۴ به  ریال  میلیون 
خانوار  یک  ساالنه  درآمد  متوسط  و  داشته 
روستایی از ۱۶۱ میلیون ریال در سال ۹۴ به 
کرده.  در سال ۹۸ جهش  ریال  میلیون   ۲۹۷
در مقابل، هزینه های خالص ساالنه یک خانوار 
ایرانی به صورت میانگین از ۱۴۷ میلیون ریال 
در سال ۹۴ به ۲۶۱ میلیون ریال در سال ۹۸ 

قد کشیده است.
شکاف فقر و غنا

نابرابری  شاخص  بهبود  از  ایران  آمار  مرکز 
حال  این  با  داده  خبر  سال ۹۸  در  درآمدی 
از ۶ سال نخست دهه ۹۰  باالتر  این شاخص 
خورشیدی است به این معنا که همچنان وضع 

توزیع درآمد در ایران مناسب نیست. 
به بیان دیگر ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت 
به سال ۹۷ کاهش داشته و به عدد ۰.۳۹۹۲ 
گفت  می توان  تنها  عبارتی  به  است،  رسیده 
سال  در  ایران  در  درآمدی  نابرابری  میزان 
یعنی  آن  قبل  به سال  نسبت  گذشته حداقل 

۹۷ بدتر نشده است. 
ضریب جینی شاخصی عددی بین صفر تا یک 
برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد است که 
هرچه وضع  توزیع درآمد در یک جامعه بهتر 
باشد، این عدد به سمت صفر و هرچه بدتر باشد 
به سمت یک جهش پیدا می کند و اگر توزیع 
برابر در یک جامعه کامل باشد ضریب جینی 
صفر خواهد بود. بررسی آمارهای رسمی نشان 
می دهد که وضعیت ضریب جینی در ایران در 
در  و  داشته  صعودی  روند  تقریبا   ۹۰ دهه ی 

حقیقت در مسیر افزایش نابرابری بوده است. 
پس از کاهش ضریب جینی در سال های ۹۰ و 
۹۱ از سال ۹۲ این ضریب رو به افزایش بوده تا 
اینکه در سال ۹۷ این ضریب به عدد ۰.۴۰۹۳ 
 ۹۰ دهه  در  میزان  باالترین  رقم  این  رسید. 

خورشیدی است.
منبع: روزنامه همشهری

زنگ هشدار جدی برای جامعه سیاست زدهسیاست زده ایران
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و  باشید  کالسیک  موسیقی  سبک  طرفدار  چه 
مقصدهای  این  از  یکی  در  کانتری،  یا  جاز  چه 
را  خود  موردعالقه  سبک  موسیقی،  شگفت انگیز 
پیدا خواهید کرد. هرکدام از این شهرهای نمادین، 
یا  داشته  موسیقی  صنعت  در  را  مهمی  نقش 
همچنان دارند. این شهرها زادگاه ژانرهای مختلف و 
هنرمندان مشهور جهان مانند بیتلز، الویس پریسلی 

و موتزارت هستند.
1- لندن، انگلستان

لندن محل تولد بسیاری از اسطوره های موسیقی 
است. اگر طرفدار بند »بیتلز« هستید، حتی برای 
یک بار هم که شده به لندن بروید. این شهر خانه 
لندن  در  )نام خیابانی  رود«  »ابی  آلبوم موسیقی 
و عنوان یازدهمین آلبوم استودیویی بیتلز( است؛ 
جایی که می توانید در این خیابان مشهور قدم بزنید 

و کاور این آلبوم معروف را برای خود از نو بسازید.
لندن همچنین خانه استودیوهای »ابی رود« است؛ 
جایی که بیتلز و هنرمندان دیگری مانند »پینک 
فلوید« بسیاری از موسیقی های تعریف کننده دوران 
از دیگر هنرمندان برجسته  خود را ضبط کردند. 
لندن می توان به »کوئین«، »رولینگ استون« و »لد 

زپلین« اشاره کرد.
2- نشویل، تنسی

نشویل پایتخت ایالت تنسی است که بسیاری از 

شگفتی های  کانتری،  موسیقی  بزرگ  هنرمندان 
شهر  بی دلیل  نشویل  ساختند.  آن  در  بزرگی 
موسیقی نامیده نمی شود! این شهر سرزنده یکی از 
تأثیرگذارترین شهرهای موسیقی در جهان است؛ 
تولید  به  تاکنون  تأسیس  زمان  از  که  گونه ای  به 

موسیقی پرداخته است.
این  زنده در  تماشای موسیقی  برای  صدها مکان 
شهر وجود دارد که بسیاری از موسیقیدانان مشهور 
کار خود را از آنجا آغاز کرده اند. این شهر به دلیل 
هنرمندان مشهور کانتری همانند جانی کش و ... 
که اثر خود را در این شهر به جا گذاشته اند، شناخته 

می شود.
3- وین، اتریش

اگر به موسیقی کالسیک عالقه مند هستید، وین 
خانه چند تا از بهترین ارکسترهای موسیقی جهان 
جهان،  در  دیگری  شهر  هر  از  بیشتر  وین  است. 
آهنگساز دارد و به عنوان پایتخت موسیقی کالسیک 

در اروپا شناخته می شود.
زندگی  بتهوون  و  موتزارت  مانند  آهنگسازانی 
خود را در این شهر سپری کرده و به فراگیری 
در  می توانید  پرداخته اند.  آهنگسازی  ساخت  و 
وین از تنها اقامتگاه موتزارت که امروز همچنان 
پابرجاست، دیدن کنید و به مکان های مختلفی 
که در آنها معروف ترین آثار خود را خلق کرده، 

ادای احترام کنید.
4- نیواورلئان، لوئیزیانا

شناخته  جاز  موسیقی  زادگاه  به عنوان  نیواورلئان 
می شود و امروز همچنان یک شهر برتر موسیقی 
است. از زمانی که این شهر در قرن بیستم متمدن 
بود تا به امروز، موسیقی جاز قلب و روح این شهر 

جنوبی است. 
تعداد بی شماری کانون موسیقی در خیابان بوربن، 
اجراهای  بهترین  )که  خیابانی  زنده  اجراهای 
و  خیابانی هستند که می توان شنید(، فستیوال 
زنده بودن  باعث  دارد که  این شهر وجود  رژه در 
آن با موسیقی می شوند. هنرمندانی همانند لویی 
آرمسترانگ و هری کانیک جونیور کار خود را از 

نیواورلئان آغاز کردند.
5- ممفیس، تنسی

الویس  خانه  می توانید  که  است  جایی  ممفیس 
پریسلی و زادگاه راک اند رول را پیدا کنید. در اوایل 
دهه ۱۹۵۰ راک اند رول متولد شد. ژانرهای دیگر 
موسیقی مانند بلوز، گاسپل و سول نیز در تنسی 
متولد شده اند. هنرمندان سبک سول مانند »بی بی 
اینجا  از  را  کینگ« و »اوتیس ردینگ« کار خود 
آغاز کرده اند با این حال این شهر بیشتر از همه 
برای اینکه خانه الویس پریسلی در آن واقع است، 

شناخته می شود.

6- آستین، تگزاس
آستین شهری است که انواع مختلف موسیقی از جاز 
گرفته تا پانک در آن به چشم می خورد. مردم محلی 
آستین به دلیل اجراهای زنده برجسته خود شناخته 
می شوند. آستین پایتخت موسیقی زنده جهان نامیده 
می شود، زیرا بیشتر از هر جای دیگر در ایاالت متحده 
برای هر نفر محل اجرای موسیقی دارد. هر شب صدها 

مکان را پیدا می کنید که موسیقی زنده در سبک های 
می دهند.  ارائه  کانتری  و  بلوز  پانک،  جاز،  مختلف 
فستیوال های  برگزاری  محل  همچنین  آستین 
موسیقی معروف مانند فسیتوال محدودیت آستین 
و جنوب از جنوب غربی است. مهم نیست که چه 
سبکی از موسیقی را دوست دارید، آستین همیشه 

برایتان چیزی در آستین دارد.

فرش دستبافت ایرانی از دیرباز جایگاه ویژه در اقصی 
ایران  کشور  هنر  نماد  به نوعی  و  داشته  دنیا  نقاط 
است. عالقه مندان سراسر دنیا اذعان دارند که برترین 

قالی های دستبافت جهان متعلق به ایران است. 
وجود  و ضرورت  را شناخت  که خود  زمانی  از  بشر 
داشتن  فکر  به  کرد،  احساس  را  زندگي  ملزومات 
منسوجی بود تا او را در برابر سرما و سختی زمین 
محافظت نماید. پشم و موی حیوانات اولین یافته های 
بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقباً پوست این 
حیوانات اولین زیرانداز یا به عبارت دیگر، فرش آنها بود.

به دنبال تحول، بشر آموخت که می تواند با در هم 
ضخیم تر  زیراندازی  پشم،  الیاف  فشردن  و  نمودن 
با فراگیری فنون  نام نمد تهیه نماید و  و گرم تر به 
ریسندگی، نخ های پشمی را تولید نمود و برای اولین 
بار با ادغام رشته نخ های افقی و عمودی نخ های پشم، 
ابداع  براي  بود  سرآغازی  این  و  کرد  ابداع  را  گلیم 
پیشرفته تر  فنی  و  هنر  که  پرزدار  یا  گره دار  فرش 
بود.  در سال ۱۳۲۸ شمسی اولین فرش های گره دار 
صحرانشینان  چادر  در  یا  و  اسب  پوشش  به عنوان 
مورداستفاده قرارگرفته است و سپس در تولید این 
محصول پیشرفت های زیادی حاصل شده پژوهشگران 
اعتقاددارند که آغاز شکوفایی هنر فرشبافی در ایران 
ایرانی  به قرن ۱۶ و ۱۷ میالدی برمی گردد.  فرش 
از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده، سند آن نیز 
گزنفون تاریخ نگار یونانی در کتاب سیرت کوروش، در 
بین سال های ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیش از میالد می نویسد: 
»ایرانیان برای این که بسترشان نرم باشد قالیچه زیر 

بستر خود می گسترند« 
 تنوع در روش تولید، اندازه، جنس، رنگ و تفاوت های 
ظاهری و ساختاری همگی باعث شده است که فرش 
دست باف ایران دارای انواع مختلفی باشد که هر یک 

نام مشخصی دارد.
انواع فرش دستبافت از نظر اندازه

متداول ترین اندازه های فرش دستبافت ایرانی ۶ متر، 
۹ متر، ۱۲ متر و ۲۴ متر است که با توجه به فضای 

محیط انتخاب می شود. 
قالی: به فرشهایی که در اندازه های ۳×۲ متر، ۳/۵×۲/۵ 

متر، ۴×۳ متر، ۴×۶ متر باشد، گفته می شود.
 قالیچه: به فرشهایی گفته می شود که مساحت آن از ۴ 

مترمربع کمتر باشد. اندازه قالیچه های متعارف شامل 
۲/۲۰×۱/۴۰ و ۲/۵×۱/۵ متر می باشد. 

 کلّگی: به فرش هایی می گویند که ازنظر عرض از 
قالی کم عرض تر و ازنظر درازا از ۴ متر کمتر باشد 
که در اندازه های ۳×۱/۵ متر، ۳×۱/۷ متر و ۳/۷×۲ 

متر بافته می شود.
کناره: فرشی است که برای راهروها و راه پله ها استفاده 
می شود و پهنای آن از ۱/۷۰ تا ۰/۵ متر و طول آنها از 
۱۰-۳ متر متفاوت است و در بعضی از موارد استثنائی 

نیز تا ۱۵ متر و بیشتر بافته شده است.
آن  ابعاد  که  فرشهایی  به  و ذرع چارک:  نیم  و  ذرع 
۱/۵×۱/۰۴ و ۱/۶۰×۱/۱۰ متر باشد ذرع و نیم گفته 
می شود. همچنین به فرشهایی که ۱/۳۰×۰/۸۰ متر 

باشد ذرع و چارک گفته می شود.
پشتی: به قالیچه هایی که مساحت آنها کمتر از یک 
 ۶۰×۹۰ پشتی  اندازه  متداولترین  باشد.  مترمربع 

سانتی متر می باشد.
 پادری: به قالیچه های کوچکی که اندازه پاگرد در بافته 

می شود پادری می گویند.
 فرش های دستباف به سه نوع شهری، روستایی و 

عشایری تقسیم می شوند.
انواع فرش دستبافت از نظر سبک محلی

فرش شهری: یعنی فرشی که در شهرها بافته می شود. 
فرش شهری باف که به وسیله ی بافنده ی شهرنشین 
بافته می شود، ظریف است و رج شمار آن باالست و 

دارای نقشه و طرح ویژه ای است.
و  ساده  به صورت  که  است  فرشی  روستایی:  فرش   
اکثراً  روستایی  فرش  می بافند.  روستاها  در  ابتدایی 

بدون نقشه )ذهنی باف( بافته می شود. 
 فرش عشایری: فرش عشایری و ایلی مثل فرش 
روستایی، ساده و ابتدایی است با نقوش برخاسته از 
محیط و زندگی ایل نشینان. فرش ایلی در اندازه های 
کوچک به صورت زمخت و درشت باف عرضه می شود. 
کناره ی فرش ایلی، بافتی پیچیده دارد که اغلب در 
آن  به  پشمی  کوتاه  منگوله های  معین  فاصله های 

وصل می کنند.
 انواع فرش دستبافت از نظر شیوه ی بافت

انواع فرش دستباف از نظر شیوه ی بافت و طرز قرار 
گرفتن تار و پود، به سه نوع تقسیم می شود:

فرش تمام لول: یعنی فرشی که قوس گره در پشت 
فرش، ۹۰ درجه است و شیارهای پشت فرش عمیق 
است. همچنین تارها با یکدیگر فاصله ندارند و بافت 

آن محکم است.
  فرش لول: در این نوع فرش، تارها به اندازه ی یک قطر 
نخ با یکدیگر فاصله دارند. بافت تخت یک پوده است 
و به شیوه ی حصیری بافته می شود یعنی در هر رج، 
چله زیر و رو می شود و تارها، یکی در میان از پشت 

قالی دیده می شوند.
 فرش نیم لول: در این نوع فرش، قوس گره در پشت 

فرش، ۴۵ درجه است.
 فرش دستبافت شهرهای اصفهان، کرمان و تبریز در 

بین سایر شهرها همیشه زبان زد بوده است. 
انواع فرش دستبافت ایرانی از نظر طرح 

تبریز  و  کرمان  اصفهان،  شهرهای  دستبافت  فرش 
در بین سایر شهرها همیشه زبان زد بوده است که 

عبارتند از:
 فرش دستباف کاشان: از قالی های پرطرفدار در بین 
در  قالی  این  می باشد  کاشان  دستباف  قالی  ایرانیان 
سطح ایران و جهان شناخته شده است و در طرح ها 
و رنگ های متنوع به فروش می رسد. زیبایی بی حد 
کیفیت بی نظیر فرش دستبافت کاشان موجب شده 
است خرید و فروش توسط مشتریان رونق داشته باشد. 
از شهرهای مشهور  تبریز: یکی دیگر   فرش دستباف 
ایران که در تولید قالی دستباف زبان زد خاص و عام 
هستند و طرفداران بی شماری دارد شهر زیبای تبریز 
می باشد. بافندگاه هنرمند این شهر قالی هایی در طرح ها 
و رنگ هایی خاص می بافند. ظرافتی که در این نوع فرش 
وجود دارد در کمترین فرش دستبافتی دیده می شود و 
از گذشته دور تاکنون شهر تبریز مهد تولید و توزیع انواع 
فرش دستبافت در طرح ها و مدل های متنوع بوده است.

فرش دستباف اصفهان: هنرمندان و بافنده های زیادی 
در این شهر وجود دارد که به بافندگی فرش می پردازند 

و فرش هایی با طراحی ظریف و زیبا تولید می کنند.
 فرش دستباف قم: شهر قم نیز در زمینه هنر بافندگی 
قالی، حرفی برای گفتن دارد. فرش های دستباف قم 

دارای رنگ بندی خاص با طرح های متنوع می باشد.
از شهرهایی که در  نائین: یکی دیگر   فرش دستباف 
زمینه بافندگی فرش دستبافت مهارت دارند شهر نایین 
می باشد. هنر بافندگی فرش در این شهر نیز مانند شهر 

اصفهان و تبریز حرفه ای و خاص انجام می شود.
انواع فرش دستبافت ایرانی از نظر جنس

از لحاظ مواد مصرف شده می توان قالی دستباف را در 

۵ گروه دسته بندی کرد:
پشمی: به فرشی که تار و پود آن از جنس پنبه و پرز 
آن پشمی باشد می گویند. الزم به ذکر است که در 
میان ایالت و عشایر به جای نخ پنبه از پشم استفاده 

می شود.
تمام ابریشم: به فرشهایی که پرز و چله آن از ابریشم 

باشد، تمام ابریشم می گویند.
دور  و  نقش ها  در  فرشها  این گونه  در  گل ابریشم: 
استفاده  ابریشمی  از  پشمی  پرز  به جای  حاشیه ها 

می شود و معموالً چله اینگونه فرشها از ابریشم است.
پرز  جای  به  فرشها  اینگونه  زمینه  در  ابریشم:  کف 

پشمی از پرز ابریشمی استفاده می شود.
سوف: نوعی قالی است که زمینه آن از پود ضخیم و 
نازک تشکیل شده و نقش گل و بوته ها پرزدار می باشد.

انواع فرش دستبافت ایرانی از نظر طرح  
طرح های آثار باستانی و ابنیه اسالمی: این گروه شامل 
تمام طرح هایی است که از نقوش و اشکال تزیینی 
بناها، عمارات و کاشیکاری های آن ها گرفته شده است. 
طرح های  تمامی  اساس  شاه عباسی:  طرح های   
شاه عباسی بر مبنای کاربرد گل معروف شاه عباسی در 
این طرح است. گل های شاه عباسی به همراه بندهای 
ختایی و گاه تلفیقی با اسلیمی ها، انواع مختلفی از 

نقوش فرش را ایجاد می کنند. 
پایه  بر  طرح ها  این  اصلی  فرم  اسلیمی:  طرح های 
طرح های  است.  اسلیمی  نقوش  و  منظم  گردش 
اسلیمی دارای انواع و اشکال مختلفی است که خود 

مورد طبقه بندی قرار می گیرد.
طرح های قابی: فرش با اشکال هندسی، مربع و لوزی، 
شبکه بندی می شود و در داخل هر یک از این خانه ها 
گل،  شاخه  بته،  گل،  گلدان  قبیل  از  نقش مایه هایی 
درختانی مانند سرو و بید، پرندگان و ... ترسیم می شود. 
 طرح های اقتباسی: اغلب طرح های این گروه شباهت 
و  ایران  مرزی  مناطق  فرش  طرح های  به  زیادی 
کشورهای همسایه دارد، ایرانیان با استفاده از هوش 
و ذکاوت خود تغییراتی در آن به وجود آورده اند. به 

همین دلیل به طرح های اقتباسی معروف اند.
  طرح های افشان: اشکال و اجزا تشکیل دهنده بیشتر 
طرح ها به صورت پیوسته و بدون انقطاع ترسیم می شود 
درحالی که در طرح افشان اجزاء تشکیل دهنده طرح 
به صورت پراکنده و جدا از هم ولی بافاصله منظم از 
یکدیگر طراحی می گردند. در این طرح همه بند و گل 
و برگ ها در متن فرش به صورت افشان و پراکنده بوده 

و هیچ کدام از گل و برگ ها دارای قرینه نمی باشند. 

 طرح های بته ای: از طرح های معروف و موفق در طرح 
قالی که عالوه بر ایران در هندوستان نیز رواج دارد. 
اندازهٔ بته ها متفاوت است. گاه آنچنان بزرگ است که 
چند بته برای کل فرش کافی است ولی در بیشتر 
موارد بته ها با اندازه های کوچک در ردیف های موازی 

در متن فرش یا در حاشیه قالی دیده می شوند. 
 طرح های ایلی و عشایری: این طرح ها عموماً توسط 
عشایر ایران بافته می شوند و اغلب نگاره ها و تزیینات 

طرح برگرفته از ذهن قالیبافان است.  
 انواع فرش دستباف از نظر طرح

 طرح های تلفیقی: این طرح ها به مرور زمان و با ادغام 
از  برخی  آمده اند.  به وجود  شدن طرح های مختلف 
طرح های تلفیقی به جهت تلفیق زیبا و صحیح نقوش 

مختلف از جذابیت باالیی برخوردارند.
  طرح های واگیره ای: هنگامی که جزء کوچکی از طرح 
در متن فرش در جهات طولی و عرضی تکرار شده و 
به وسیله گیره به یکدیگر متصل شوند، به طرح بندی 

نامیده می گردد. 
طرح های ترکمن: طرح های ترکمن در گروه نقوش 

هندسی قرار دارند و به صورت ذهنی بافته می شوند. 
 طرح درختی: اشکال درختان و شاخ و برگ و بوته ها، 

عناصر اصلی این طرح هستند. 
 طرح های شکارگاهی: طرح های آن نمایش صحنه های 

شکار و شکارگاه است.
طرح های گل فرنگ: کلیه طرح های این گروه بر مبنای 
گل های رنگارنگ چند پر، گلدان های فرنگی و گل های 
طبیعی به ویژه گل رز بارنگ های بسیار روشن نظیر 

زرد، آبی و سرخ می باشد.
طرح های گلدانی: شکل گلدانی همراه با شاخه های گل، 
عنصر اصلی و غالب طرح است. اندازه های بزرگ و کوچک 

با ردیف هایی موازی تمامی فرش را پوشش می دهد.
 طرح ماهی درهم: طرحی اصیل و زیبا است. درون مایه 

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

امام جماعت است.
اشکال هندسی  از  نقش ها  کلیه  طرح های هندسی: 
است و با استفاده از خط های زاویه دار ساخته می شوند.

انواع و اقسام مخصوص خود را دارند که با  فرش ها 
توجه به کاربردی که برای ما دارند یا مدنظرمان است 
باید آن ها را بشناسیم.  با شناخت هرچه بهتر جنس 

و انواع فرش ها  می توانیم به بهترین انتخاب برسیم. 

6 پایتخت  مهم موسیقی جهان را بشناسید

فرش دستباف و انواع آن
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سختی هایی  تمام  باوجود  زندگی 
که دارد، زیبایی های فراوانی در دل 
موضوعات  و  موارد  است.  نهفته  آن 
زیادی برای شادیمان هست که اگر 
خاصیت  به  پی  بیندیشیم  آن ها  به 
زیبایی زندگی خواهیم برد. چه خوب 
است که دلیل لبخند و شادی و امید 
دیگری باشیم. تا می توانیم به دیگران 
گفته هایی  با  و  بدهیم  دلگرمی 
هرچند کوتاه اما عمیق نور امیدی در 
آنقدر  نیز  گاهی  باشیم.  دیگران  دل 
رنج خواهیم دید که درد  زندگی  از 
دلمان جز دلنوشته کاری از دستشان 

بر نخواهد آمد.

»من و تو«
را  همدیگر  فرکانس  هم  انسان های 

پیدا می کنند...
حتی از فاصله های دور…

نزدیک...  و  دور  افق های  انتهای  از 
انگار. جایی نوشته بود که اینها باید  
در یک مدار باشند... یک روزی... یک 
جایی است  که باید با هم، برخورد 

کنند… آنوقت…
دوست،  می شوند  همدم،  می شوند 

می شوند رفیق...
اصاًل می شوند هم شکل… مهرشان 

آکنده از همه ….
حرفهایشان می شود آرامش…

خنده شان، کالمشان می نشیند روی 
دلتنگشان  نباشند  دلتان...  طاقچه 

می شوی...
هی همدیگر را مرور می کنند...

از هم خاطره می سازند….
ایده ها  و  کلمات  بزنگ  گوش  مدام 

هستند... و یادمان  باشد...
حضور هیچکس اتفاقی نیست.

دیدگاه پروین اعتصامی 
پیرامون کار و کارگری

به دیوان  از مشروطیت است. پرداختن  آزاده ای است که متأثر  اعتصامی، زن  پروین 
پروین جالب و خواندنی است. گویی رسالتی دارد که باید از نیروی کار دفاع کند. او در 
مقابل کسانی که کارگر را »عمله« می خوانند، به کارگران آگاهی می دهد و به آنان راه 

و چاره را نشان می دهد. او بر نظام کهنه می تازد و ناکارآمدی آن را عریان می نماید:
تا به کی جان کندن اندر آفتاب، ای رنجبر

ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر
زین همه خواری که بینی ز آفتاب و خاک و باد

چیست مزدت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر
از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی

چند می ترسی ز هر خان و جناب ای رنجبر
بدیهی است او آشکارا از کارگران می خواهد تا حق خود را حتی با خشونت هم که 
شده بگیرند. پروین تصویر یک کارگاه حریر را نشان می دهد و بحث میان کرم ابریشم 
و حلزون را منعکس می سازد. بدیهی است که او کارگاه را از نزدیک مشاهده کرده و 

نقش کارگران زن و مرد بر او تأثیر فراوان داشته است.
صنعت ابریشم که در دوران قاجار هنوز فعال بود، در زمان او با یک بیماری - که در 
میان کرم ابریشم اتفاق افتاد - نابود می شود. در اروپا این بیماری باهمت لویی پاستور 
چاره می شود و صنعت ابریشم ادامه می یابد، درحالی که در اینجا فریادرسی نبوده است.

با افول صنعت ابریشم در پایان دوره قاجار، تحول چشم گیری در کار، تجربه و نیروی کار، 
در ایران صورت نگرفت. به تدریج تجربه تولیدی، و آماده سازی و پرورش صنعت پیشه وری 
که شمال ایران از مراکز آن بود، رو به نابودی گذارد. این تغییر روی شاعر اثر جدی داشت 

و ابیاتی را در زمینه کار سرود که بحث اصلی میان کرم ابریشم و حلزون است:
به کرم پیله شنیدم که طعنه زد حلزون
که کار کردن بی مزد، عمر باختن است

بگفت قدر کسی را نکاست سعی و عمل
خیال پرورش تن، ز قدر کاستن است

مرا به خیره نخوانند کرم ابریشم
به هر بساط که ابریشمی است کار من است

پروین در دورانی زندگی می کرد که ارزش نیروی کار در ایران بسیار پایین بود؛ و از 
طرفی کشور همسایه با انقالب کارگری، ترسی در دل حکومت انداخته بود. با کارگران 
و تشکل های آنان دشمنی می ورزیدند و می کوشیدند که از کار چیزی نشنوند و نامی از 
آن برده نشود و باید نام نامأنوس »عمله« به کارگران اطالق می شد. آن زمان رضاشاه از 
سردسته محله ها نیز دل خوشی نداشت و به قلع و قمع آنان همت گمارد. ناگفته نماند 
که این فرایند چون حرکت های فرهنگی نبود در دوره شهریور ۲۰ بازگشت کرد و تا به 
امروز نیز چهره این قبیل آدمها و حرکت های خشونت آمیز آنان در حمله به اشخاص 

و تجمع فرهنگی آشکار است.
پروین شاید تنها زنی است که در آن زمان به مقام واالی ادبی و شعری رسیده است؛ 
درحالی که نام کسانی نظیر: رابعه بنت کعب، مهستی گنجوی، زینب النسا و الله خاتون 

نیز برده شده است.
با گرسنگی و پاکی خو کرد
هم نشینان سبکسار نداشت

دانه جز دانه پرهیز نکشت
توشه آز در انبار نداشت

هیچ دانی چه کسی گشت استاد
آنکه شاگرد شد و عار نداشت

او به سبک دیگر شعرای این دوره به کشت و کشتزار هم می پردازد
رنجبر بودن، ولی در کشتزار خویشتن

وقت حاصل خرمن خود را به دامان داشتن
روز را با کشت و زرع و شخم آوردن به شب

شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن
درسهای پروین در زمینه کار گسترده است:

درسهایی داد بی نطق و کالم

ادبیات سال ششم- بهمن ماه سال ششم- بهمن ماه 13991399 -  شماره  -  شماره 6161 - قیمت  - قیمت 10001000 تومان تومان

زندگی ...

بیست و یکم بهمن  سالروز درگذشت عباس اقبال

عباس اقبال و مسائل روز
عباس اقبال یکی از برجسته ترین روشندالن و دانشمندان ایران میان سال های 
۱۲۹۵ تا ۱۳۳۴ بود. نام او در بیشتر مجله های ادبی و نشریه های پژوهشی آن 
روزگاران دیده می شود. او پرکار بود و از گوشه های روشن هر یک از نوشته های 
او برمی آید که نسبت به فرهنگ و تمدن واالی ایران دلسوز بود. آنچه می نوشت 
چون به زبانی فصیح و استوار بود، خواندنی بود. در هر مبحثی که درمی شد 

چون پژوهش خود را به ژرفی انجام می داد، نوشته اش ماندنی و آموختنی بود.
در  و  بود  پیشگامان  از  ادبی  تتبعات  و  تاریخی  تحقیقات  دو رشتۀ  در  اقبال 
تصحیح و نشر متون از داناترین و دلبسته ترین کسان. کارنامۀ خدمات علمی او 

درخشان است و کارهای ماندگار از او بسیار.
اقبال در زمینۀ مجله نویسی با انتشار یادگار که پنج سال دوام یافت )۱۳۲۳-

۱۳۲۸( یکی از بهترین مجله های تحقیقی و تاریخی را به روش دانشگاهی و 
عالمانه منتشر کرد. مجله ای که هیچ گاه از بلندای مرجع بودن فرونخواهد افتاد.

اقبال در هر یک از شماره های یادگار مطلبی فرهنگی را که مرتبط با »مسائل 
روز« و از جمله ابتالئات فکری روشن بینان و از زمرۀ مشکالتی بود که مملکت 
و  بود، مطرح می کرد و سرمقاله ای متین  بدان مواجه  امور معارفی  از حیث 

بی غرضانه در آن موضوع می نوشت و آنچه را درست می دانست برمی گفت.
اقبال مرد سیاسی نبود و از ورود در این وادی بی تظاهر پرهیز قلبی داشت. 
دو یا سه بار که به او پیشنهاد تصدی وزارت فرهنگ شده بود، از پذیرفتن آن 
مقام عذر خواسته بود؛ اما هر زمان که پای سیاست فرهنگی ایران در میان 
بود و ضرورت پیش می آمد از گفتن و نوشتن مصالح عمومی نمی هراسید و 
تن نمی زد. به یاد دارم در پیشامد فاجعۀ خطرناک آذربایجان مقاله ای دلیرانه 
در روزنامۀ اطالعات نوشت و ملت ایران را متوجه خطراتی کرد که از اقدامات 

پیشه وری و همکارانش برای وحدت ملّی و زبان فارسی پیش آمدنی بود.
]نادره کاران: سوگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی )۱۳۰۴-۱۳۸۹(، ایرج افشار، زیر 
نظر بهرام، کوشیار و آرش افشار، به کوشش محمود نیکویه، تهران: انتشارات 
دکتر محمود افشار، ۱۳۹۸ )چاپ دوم در دست انتشار(، ج ۱، ص ۱۵۵-۱۵۴[

فکرهایی پخت با نخهای خام
کاردانان، کار زینسان می کنند

تا که گرمی هست چوگان می زنند
این چنین سوداگری را سودهاست

و ندرین یک تار تار و پودهاست
صنعت،  موضوع  تمثیلی،  اشعار  از  یکی  در  پروین 
سندان و چکش را به میان می کشد. در این تمثیل، 
زرگر و الماس را ترسیم می کند.استاد زرگر با هر 
ضربه ای که به الماس می زند، الماس از او می خواهد 
که بیش از این ناراحتش نکند. زیرا که الماس جز 
پاکی و راستی در کارش نبوده است. استاد، شفاف 
و براق شدن الماس را فضیلت و برتری خاصی برای 
آن می داند؛ شاید بتوان ضربه خوردن روی الماس 

را یک نوع تربیت به شمار آورد:
از کار ار تنت تفت را جفایی رسد

از این کار، کارت به جایی رسد
هم اکنون، تالش تو گردد تمام
به رویت کند نیکبختی سالم

که  دارد  قصه هایی  تالش  و  کار  زمینه  در  پروین 
شعر  در  آنهاست؛  از  یکی  عمل،  و  سعی  موضوع 
بازگو  را  موری  بی حساب  تالش  و  باربری  دیگری 
جلوه  بیهوده  را  او  تالش  دیگران  که  می کند 
را  مور  سخت کوشی  و  تالش  فلسفه  و  می دهند 

نمی دانند:
به راهی در، سلیمان دید موری

که با پای ملخ می کرد زوری

به تندی گفت کای مسکین نادان
چرایی فارغ از ملک سلیمان

به گفت از مور کمتر گوی با مور
که موران را قناعت خوش تر از زور

همیشه بار جفا بردن و نیاسودن
همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن

و کارگر شده ای، مزد سعی و رنج تو چیست
به وقت کار، ضروری است کار سنجیدن

جواب داد که آیین کاردانان نیست
به خواب جهل فزودن، زکار کاهیدن

و  ابریشم  کرم  بحث  در  که  همان گونه  پروین 
از  را  خویش  اندیشه  و  تفکر  گاهی  آمد،  حلزون 
این شیوه  نموده است.  بیان  اشیا  و  زبان حیوانات 
به عالوه  است.  بوده  رایج  به شدت  بسته  در جوامع 
پروین در »درخت بی بر« مشکالت فکری خود را 

بیان می نماید:
آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز

از جور تبر زار بنالید سپیدار
کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی

و از تیشه هیزم شکن و اره نجار
گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس

کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار
با  باستان  دوره  در  گفت وگو  شیوه  نوع  این 
موش  به  ادبیات،  سیر  در  و  شد  آغاز  کلیله ودمنه 
و گربه عبید زاکانی و اشعار شاعران نوپرداز ادامه 

یافته است.

بخش های بسیاری از اشعار پروین، پیرامون موضوع 
کار است. او در شعر خود به کار، کارگر و مسائل 
کار استناد، فراوان برده است. در شعر )صاعقه ما، 

ستم اغنیاست( با مطلع:
برزگری پند به فرزند داد

کای پسر، این پیشه پس از من تراست
و کیفی کشاورزی سخن می راند.  از مسائل کمی 
کار از نظر او، ضرورت زندگی است و هیچ فرصتی 

در این رابطه نباید از دست برود:
کار را از وقت چون کردی جدا

این یکی گردد تباه، آن یک هبا
گرچه اندر دیده و دل نور نیست

تا نفس باقیست، تن معذور نیست
بعضی از قطعاتی که در آن پروین به شکلی از کار 

و کارگر سخن گفته است:
آرزوی مادر با مطلع: جهان دیده کشاورزی به دشتی

گفت  پیرزنی  خویش  دوک  با  مطلع:  با  فقر  اندوه 
وقت کار

بازی زندگی با مطلع: عدسی وقت پختن از ماشی
پایمال از با مطلع: دید موری در رهی پیلی سترگ

نخی  به  بانویی  دست  در  مطلع:  با  ناتوان  و  توانا 
گفت سوزنی

افتاد  گوشه ای  در  کاهلی  مطلع:  با  خدا  جوالی 
سست

خوان کرم با مطلع: بر سر راهی گدایی تیره روز
............ 
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قسمت چهارم از مصاحبه سید علی سینا 
رخشنده مند با خانم زهره زرشناس محقق 

و پژوهشگر
بر  ساسانی  دوران  اجتماعی  اوضاع  تاثیر 

شكل گیری اندرزهای دینی کدام است؟
كتیبه های  از  مانده  به جا  اندرزی  آثار  بنابر 
هخامنشی، اوستا و كتیبه های شـاهان ساسـانی 
است  آشكار  دوران  این  از  بازمانده  وكتاب های 
ایرانیان همواره عالقه و دلبستگی فراوانـی  كه 
و  اخالقی  مضامین  با  نوشته هایی  و  به سخنان 
به دلیل  اما  داشته اند،  اندرز  و  پند  كلی  به طور 
آغاز سنت كتابـت در عهـد ساسانی، آگاهی ما از 

ادبیات اندرزی این دوران بیشتر است. 
در مقاله مشتركی با یكی از دانشجویانم، خانم 
ساختار  بررسی  از  پس  اصالنی،  نسرین  دكتر 
جامعـه ساسـانی از لحـاظ اجتمـاعی و مذهبی، 
كردیم  مطالعه  را  دوره  آن  اندرزهای  و  ادبیات 
دینی  اندرزهای  محتـوای  نمونـه،  ذكـر  بـا  و 
عهد  میانه  فارسی  تجربی  و  عملی  حكمت  و 
اوضاع  تاثیر  و  ارتباط  و  بررسـی  را  ساسانی 
بـر  را  موبـدان  و  ساسانی  پادشاهان  اجتماعی 

نـوع و محتـوای انـدرزها تعیین كرده ایم. 
یعنی در واقع تاثیر جامعه دین محور ساسانی بـر 

نـوع اندرزهای این دوره بررسی شده است.
می شود  مشاهده  بررسی،  مورد  اندرز های  در 
بیان شده  دینی  رویكـرد  بـا  تماما  اندرزها  كه 
و اندرزنامـه نویسان با لحنی پندگونه و به دور از 
اجبار، ضـمن آمـوزش مباحـث دینـی و راه و 
اجرای  به  را  مخاطب  زیستن،  درست  روش 
راستای  در  دین  توصیه های  و  دینی  دستورات 
ترغیب  ساسانی  موبدان  و  شاهان  سیاسـت 

می نمایند. 
حتی در نمونه اندرزهایی هم كه در باب حكمت 
عملی و تجربـی نوشـته شده رد پای آموزه های 
اوستا و زردشتی گری ساسانی به وضوح آشـكار 
بـدان معنا است كه موبدان عصر  ایـن  اسـت. 
ساسانی نه تنها سعادت دنیای پس از مرگ، بلكه 
كامیابی دنیوی را در پذیرش دین بهی و عمل به 
تمام آیین های برآمده از اوسـتا ،كـه خـود معلـم 

آن بودنـد؛ می دانستند. 
نكته شایان توجه آن كه؛ اندرزهایی كه منسوب 
به موبدان نیست و پدری برای پسرش یا دانایی 
به شاهی  حتـی  یـا  و  است  نوشته  حكیمی  و 
نسبت داده شده نیز از این امر مستثنی نیست 
و شاید هدف آنان از این نـوع نگارش، قداست 
اندرزهایشان  تا  بوده  سخنانشان  به  بخشیدن 
درجامعه دین محور آن عصـر در معرض نابودی، 

بی توجهی و یا فراموشی قرار نگیرد.
جایگاه تاریخ و فرهنگ و زبان های باستان 

در علوم انسانی کجاست و پرداختن به آن 
چه تاثیری بر پژوهش های جامعه شناسی، 
انسان شناسی و در کل علوم اجتماعی در 

ایران معاصر خواهد داشت؟
به نظر من، بررسی فرهنگ و زبان های باستانی، 
وارد  آن  طریق  از  كه  است  دریچه ای  مانند 
دنیای فرهنگِی كهن سال و دیرپای ایران زمین 
می شویم و به وسیله آن به شناخت بهتری از این 

گنجینه گران بها دست پیدا می كنیم. 
از نظر زبان شناسی زبان های باستانی، زبان هایی 
می گیرند،  قرار  بررسی  مورد  كه  است  مرده 
ممكن است كسی بپرسد كه بررسی زبان های 

مرده چه سودی می تواند داشته باشد؟ 
اما اگر از این منظر نگاه كنیم كه این زبان ها، 
به دوران  را  ما  پنجره ها و دریچه هایی است كه 
گذشته و آن فرهنگ غنی و دیرسال می برند و 
از طریق آشنایی با این متن ها با اطالعاتی دست 
اول از آن دوران آشنا می شویم، آنگاه نگاه ما به 

بررسی زبان های مرده عوض می شود. 
از این نظر كه بتوانیم این متن ها را بخوانیم و با 
پیشینه فرهنگ ایران بزرگ ـ كه شامل منطقه 
بسیار  شویم،  آشنا  ـ  است  بوده  بزرگی  بسیار 

اهمیت دارد. 
از  قبل  كنم،  عرض  باید  نیز  تاریخ  درباره 
این كه كتیبه های فارسی باستان ـ  كه به خط 
كه  هنگامی  شوند،  رمز  كشف  ـ  بودند  میخی 
می خواستیم درباره تاریخ ایران باستان صحبت 
كنیم، از آن جایی كه كتاب های تاریخی اندكی 
رسیده  ما  به دست  دوران  آن  از  اصلی  به زبان 
مورخان  گفته های  ما  منابع  از  بخشی  است؛ 
مشخص  بعدا  كه  بود  هرودوت  مانند  یونانی 
شد خیلی هم دور از غرض نبوده و قلم در كف 

دشمن بوده است! 
بخش دیگر، روایاتی بود كه در تورات ـ در مورد 
شاهان هخامنشی مانند كوروش و نظایر این هاـ  
ذكر شده است. اما زمانی كه خط میخی فارسی 
میخی  كتیبه های  و  شد  رمز  كشف  باستان 
شاهان هخامنشی خوانده شد، به منبع تاریخی 
هخامنشی  شاهان  با  هم زمان  كه  اولی  دست 
نوشته شده بود، دسترسی پیدا كردیم، به عنوان 
مثال كتیبه داریوش در بیستون، از زبان داریوش 

است. 
در اهمیت مطالعه زبان های باستانی می خواهم 
بگویم كه با كمک این زبان ها، با تاریخی آشنا 
شدیم كه از زبان خود شاه و در زمان خودش 
به دست  احتماال  تاریخی كه  نه  نقل شده است، 
مورخان یونانی تحریف شده و با افسانه آمیخته 
شده است. چون به هرحال یونانیان دشمن بودند 
بدون  تاریخیـ  درمتن  ـحتی  دشمن  طبعا  و 

غرض صحبت نمی كند، جنگ های ایران و یونان 
در دوره هخامنشی كه معرف همگان است. 

تورات  در  كه  اشاراتی  و  قول ها  نقل  حتی 
مثال  كه  وضوحی  و  به صراحت  هیچ كدام  است 
رسیدن  به شاهی  درباره  بیستون  كتیبه  در 
داریوش، حوادث دوران شاهی او، اصل و نسب و 
خانواده اش و نظریات داریوش و ... آمده، نیست. 
از  مرا  كشور  خدایا  می گوید:  داریوش  وقتی 
خشک سالی و از دروغ حفظ كن، نشان دهنده 
نوع تفكر داریوش و ارزش های اخالقی پسندیده 
تنها  و  است  ایران  در  دوران  آن  در  ناپسند  یا 
به یاری پژوهش در زبان های باستانی و تحلیل 
از  حكایت  كه  می شود  انجام  مرده  زبان های 

اهمیت این مطالعات و پژوهش ها دارد.
زنده  یا  میراندن  در  عواملی  یا  عامل  چه 

ماندن یک زبان موثر است؟
متعددی  عوامل  كه  می دهد  نشان  تحقیقات 
جامعه ای  اگر  می شود.  زبان  میراندن  باعث 
صحبت  خودش  بومی  زبان  به  بگیرد  تصمیم 
كند، زبان حفظ می شود، كما این كه زبان فارسی 

در طول تاریخ حفظ شده است. 
نقش  مورد  این  در  شاهنامه  معتقدند  خیلی ها 
بسیار  شاهنامه  این كه  در  و  داشت  كلیدی 
با  هم زمان  اما  نیست.  شكی  بوده،  تاثیرگذار 
شاهنامه شاعران دیگری هم داریم كه به زبان 
فارسی شعر می گفتند و باعث حفظ زبان فارسی 
شدند، مانند رودكی كه پیشتر صحبت شد و از 

واژگان سغدی هم استفاده كرده است. 
صنعتی  شهرنشینی،  مهاجرت،  مثل  عواملی 
شدن، این كه به زبان، اعتبار و پرستیژ اجتماعی 
زبان  یک  ماندن  زنده  در  خیر،  یا  شود  داده 
تاثیرگذار است و در حقیقت نقش مهمی دارد. 
مثال در زمان صفویه زبان تركی آذری پرستیژ 
پیدا كرد و بیشتر مردم سعی می كردند به زبان 
تركی آذری صحبت كنند، متاسفانه االن زبان 
سعی  همه  و  دارد  حالتی  هم چنین  انگلیسی 
دارند به خاطر پرستیژ زبان انگلیسی، به این زبان 
صحبت كنند و این خیلی به ضرر زبان فارسی 

خواهد بود.
چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟

به نظر من آموزش در كنار اطالع رسانی بسیار 
سخن  اهمیِت  كه  كنیم  سعی  اگر  است،  مهم 
گفتن به زبان فارسی برای حفِظ این زبان و نیز 
ارتباط زبان فارسی با حفِظ هویت ملی را آموزش 

دهیم ،كار مهمی انجام شده است. 
برای مثال روزگاری در یكی از دانشگاه های ایران 
صحبت شد كه به علت نبودن منابع فارسی در 
یكی از رشته های تحصیلی، بهتر است درس ها را 
به زبان انگلیسی تدریس كنند، من جزو مخالفین 
بودم، چرا كه معتقدم با این كار زبان فارسی را 

نابود می كنیم. 
در حالی كه باید تالش كرد تا هر مطلبی به زبان 
منابع  تمامی  اگر  حتی  شود؛  تدریس  فارسی 
باشد و همه دانشجویان و  انگلیسی  به زبان  آن 
مسلط  انگلیسی  به زبان  كالس ها  آن  استادان 

باشند. 
هجوم  مقابل  در  را  فارسی  زبان  طریق  این  به 
همیشه  من  كرده ایم.  حفظ  بیگانه،  زبان های 
فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی را 
گمان  و  می كنم  تحسین  واژه گزینی  زمینه  در 
آن  رسالت  اصلی ترین  واژه گزینی  كه  می كنم 

نهاد است. 
خوشبختانه عضو یكی از ده ها شورای واژه گزینی 
شیوه های  با  نزدیک  از  و  هستم  فرهنگستان 
اروپایی و  برای واژه های  انتخاب معادل فارسی 
دل سوزی، اراده، همت و تالش بسیاری كه در 

این راستا وجود دارد، آشنا هستم. 
همه این اقدامات به حفظ زبان فارسی در مقابل 

هجوم واژه های بیگانه كمک می كند.
آیا می توان از دایره واژگانی که در زبان های 
ایران باستان، پهلوی و حتی اوستایی وجود 
دارد، برای تحول در زبان فارسی بهره برد؟

تحول هر زبان و به تبع آن تحول زبان فارسی 
در  آن  درباره  بحث  و  دارد  را  روند خاص خود 
حوزه تخصصی مطالعات زبان شناختی قرار دارد 
واژگانی  دایره  به  فقط  و  است  زمان بر  بسیار  و 
محدود نمی شود و به همین جهت در این زمان 

كوتاه فرصت صحبت كردن درباره آن نیست. 
اما اگر درباره استفاده از واژگان زبان های باستانی 
فارسی  زبان  در  واژه سازی  برای  ایران  میانه  و 
فارسی  زبان  واژگانی  دایره  گسترش  و  امروز 

بخواهیم صحبت كنیم، پاسخ مثبت است. 
برای مثال در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
مقابل  معادل سازی در  برای  واژه گزینی  شورای 
و  باستانی  زبان های  واژگان  از  بیگانه  واژه های 
میانه ایران به خصوص از ریشه كلمات استفاده 
می شود. خوشبختانه ـ تا جایی كه اطالع دارم 
جلسات  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  ـ 

تفریط  و  افراط  موردی  هیچ  در  واژه گزینی 
نمی كند و حد تعادل را نگه می دارد، چون در 
دوره هایی در گذشته برای مثال در فرهنگستان 
زبان دوم، برای واژه سازی از واژگان دوره باستان 
بیشتر استفاده می شدكه گاهی منجر به ساختن 
واژه ها  آن  نتیجه  در  و  واژه های مهجور می شد 

بین مردم رواج پیدا نكردند. 
واژه ها  انتخاب  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
از تعادل برخوردار است،  درجلسات واژه گزینی 
هم عربی ستیزی وجود ندارد و هم از واژه های 

باستانی استفاده می شود.
و  گویش ها  رسمی،  فارسی  بر  عالوه 
لهجه هایی متعددی داریم، چه گونه می توان 
فارسی  زبان  توانمندی  برای  آن ها  از 

استفاده کنیم؟
من در جلسات واژه گزینی فرهنگستان شركت 
همه  از  واژه گزینی  برای  كه  می دانم  و  می كنم 
گویشی،  واژگان  از  اعم  ـ  زبان  توانایی های 
استفاده  ـ  امروز  فارسی  نیز  و  میانه  باستانی، 
انواع  كه  است  آن  بر  سعی  معموال  می شود. 
واژه ها  و در خوشه  فعال شده  زبان«  »وندهای 
استفاده  مورد  غربی  واژه های  وند های  برابر  در 

قرار گیرد.
 منظور از زبان علم در واژه گزینی چیست؟

پژوهش های  و  مطالعات  بیشتر  كه  آن جایی  از 
حوزه های  در  علم،  تولید  واقع  در  و  جدید 
پایه  علوم  یا  پزشكی  مانند  دانش  گوناگون 
غربی  كشورهای  در  فیزیک،  یا  ریاضی  نظیر 
انجام شده، طبعا نتایج حاصل از این پژوهش ها 
به زبان های اروپایی و به خصوص زبان انگلیسی ـ 

زبان امروزی علم ـ نوشته شده است. 
انجام  را  آزمایشی  مثال  كنید  فرض  نتیجه  در 
می دهند، به نتیجه ای می رسند و آن را به زبان 
واژه هایی  متن،  این  در  می نویسند؛  انگلیسی 

مربوط به آن علم به كار می رود. 
بعد آن متن ها به عنوان مثال وارد ایران می شود و 
در دانشگاه ها معرفی و خوانده می شود. در نتیجه 
این واژه های علمی وارد زبان فارسی می شوند. 
از  متشكل  متعددی  كمیته های  خوشبختانه 
دانشی  حوزه های  همه  در  مختلف  متخصصان 
این  مقابل  در  كه  دارد  وجود  فرهنگستان  در 
واژه های علمی كه وارد زبان می شوند، واژه های 
فارسی پیشنهاد می دهند؛ نام این كار واژه گزینی 

است.

حتی یک سطر متن سغدی در ایران نداریم
تمام دست نوشته های سغدی در چهار شهر دنیا نگه داری می شود
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قسمت اول
روزي سپيده دم و هنگام بانگ خروس, گيو و گودرز و طوس و 
چند تن از سواران با باز و يوز شادان رو سوی نخجير آوردند. 
شكار فراوان گرفتند و پيش رفتند تا بيشه ای در مرز توران از 
دور پديدار شد. طوس و گيو تاختند و در آن بيشه بسيار گشتند. 
ناگهان چشمشان بر دختر ماهرويي افتاد كه از زيبايي و ديدارش 
در شگفت ماندند. از حالش جويا شدند دختر گفت: »دوش پدرم 
سرمت به خانه درآمد. و بر من خشم گرفت و تيغ زهرآگيني 
بركشيد تا سرم را از تن جدا سازد. چاره جز آن نديدم كه به اين 
بيشه بگريزم . در راه اسبم بازماند و مرا بر زمين نشاند. زر و گوهر 
بی اندازه با خود داشتم كه راهزنان از من بزور گرفتند و از بيم 
تيغشان به اينجا پناه آوردم.« چون از نژادش پرسيدند خود را از 

خانوادۀ گرسيوز برادر افراسياب معرفي كرد.
طوس و گيو بر سر دختر به ستيزه برخاستند و هر يك به بهانـۀ 

آنكه او را زودتر يافته اند از آن خود پنداشتند.
سخنشان بتندي به جايی رسيد

كه اين ماه را سر ببايد بريد 
يكي از دالوران ميانجي شد و گفت: »او را نزد شاه ايران ببريد 
و هرچه او بگويد بپذيريد.« همچنان كردند و دختر را پيش 

كاوس بردند.
چو كاوس روي كنيزك بديد
دلش مهر و پيوند او برگزيد

همين كه دانست وي از نژاد مهان است او را درخور خويشتن 
دانست. با فرستادن ده اسب گرانمايه و تاج و گاه, سپهبدان را 

خشنود ساخت و دختر را به شبستان خويش فرستاد.
چو نه ماه بگذشت بر خوبچهر 

يكي كودك آمد چو تابنده مهر 
را  نامش  و  به كاوس رسيد شاد گشت  زادن پسر  چون خبر 
سياوش نهاد و عزيزش داشت و ستاره شناسان را خواند تا طالع 
كودك را ببينند. اختر شناسان آيندۀ كودك را آشفته و بختش 
را خفته ديدند و در كارش به انديشه فرو ماندند. چون چندي 
گذشت, كاوس سياوش را به رستم سپرد تا به زابلستان ببرد و او 
را پهلواني بياموزد. رستم او را پرورش داد و هنر سواري و شكار 

و سخن گفتن آموخت.
سياوش چنان شد كه اندر جهان 

بمانند او كس نبود از مهان 
روزي نزد رستم ديدار شاه را آرزو كرد و گفت:

بسي رنج بردي و دل سوختي 
هنرهاي شاهانم آموختي

پدر بايد اكنون ببيند زمن 
هنرها و آموزش پيلتن

آماده  و كمر  و كاله  و تخت  زر  و  و سيم  اسب  فرمود  رستم 
ساختند و خود با سپاه, سياوش را به درگاه شاه برد.

چون كاوس شاه از آمدن پسر آگاه گشت فرمود تا دالوران به 
پيشبازش شتافتند و به پايش زر افشاندند و همينكه پسر خود را 
با آن برز و باال و دانش و خرد ديد در شگفتي ماند و جهان آفرين 

را ستايش كرد و پسر را در كنار خود بر تخت نشاند و فرمود:
به هر جاي جشني بياراستند 

مي و رود و رامشگران خواستند
يكي سرو فرمود كاندر جهان 

كسي پيش از آن خود نكرد از مهمان 
هفته ای به شادي نشستند. كاوس در گنج برگشاد و از دينار و 
درم و ديبا و گهر و اسبان و برگستوان و خدنگ هر آنجه بود به 
سياوش داد و منشور كهستان را بر پرنيان نوشت و به او هديه 
كرد, پس از آن شهريار از ديدار چنان پسر روزگاز به شادي 
گذراند تا روزي كه با پسر نشسته بود, سودابه زن كاوس و دختر 

شاه هاماوران از در درآمد.
چو سودابه روي سياوش بديد

پر انديشه گشت و دلش بردميد
پنهاني به او خبر داد كه شبستانش برود, اما سياوش برآشفت و 

»بدو گفت مرد شبستان نيم«
سودابه كه چنين ديد شبگير نزد كاووس شتافت و گفت: بهتر 
است كه سياوش را به شبستان خويش بفرستي تا خواهران 
خود را ببيند كه همگي آرزوي ديدارش را دارند. شاه پسنديد و 
سياوش را خواند و وي را به رفتن به شبستان و ديدار خواهران 

برانگيخت.
پس پردۀ من ترا خواهر است 

چو سودابه خود مهربان مادر است
پس پرده پوشيدگان را ببين 

زماني بمان تا كنند آفرين
سياوش در دل انديشيد كه مگر شاه خيال آزمايش او را دارد, 
پس پاسخ داد كه بهتر است او را نزد بخردان و بزرگان كارآزموده 
و نيزه داران و جوشنوران راهنمايي كند نه به شبستان و نزد زنان.

چه آموزم اندر شبستان شاه 
به دانش زنان كي نمايند راه ؟

خواهران  نزد  رفتن  به  اما  پسنديد,  را  او  جواب  اگرچه  شاه 
و كودكان آنقدر پافشاری كرد تا سياوش پذيرفت و با هيربد 
پرده دار روان شد. همينكه به شبستان رسيد و پرده به يك سو 
رفت همه به پيشباز آمدند. سياوش خانه را پر مشك و زعفران و 
مي و آواز رامشگران يافت. در ميان خوبرويان تخت زريني ديد 
به ديبا آراسته و سودابـۀ ماهروي بر آن نشسته. چون چشم 
سودابه بر سياوش افتاد از تخت فرود آمد و به برگرفتش و چشم 
و رويش را بوسيد و از ديدارش سير نشد و يزدان را ستايش كرد 
كه چنان فرزندي دارد. اما سياوش كه دانست آن مهر چگونه 
است زود نزد خواهران خراميد و همه بر او آفرين خواندند و بر 
كرسي زرينش نشاندند. مدتي دراز نزدشان ماند و پيش پدر 

بازگشت و گفت:
همه نيكويي در جهان بهر تست 

زيزدان بهانه نبايدت جست 
شاه از گفتار پسر شاد گشت و چون شب به شبستان درآمد از 
سودابه دربارۀ سياوش و فرهنگ و خردمنديش پرسيد سودابه او 
را بيهمتا دانست و افزود كه اگر رأی سياوش همراه باشد يكي 
از دخترانش را به او بدهد تا فرزندي از خاندان مهان بوجود آيد. 

شاه پسنديد و اين سخن را با سياوش در ميان نهاد. سياوش: 
چنين گفت من شاه را بنده ام 

به فرمان و رايش سرافكنده ام
مبادا كه سودابه اين بشنود 
دگرگونه گويد بدين نگرود

به سودابه زينگونه گفتار نيست 
مرا در شبستان او كار نيست

شاه ازگفتار سياوش خنديد چون »بند آگه از آب در زير كاه« 
و از جانب سودابه آسوده خاطرش ساخت كه گفتارش از روي 

مهرباني است و نيايد گمان بد برد.
سياوش بظاهر شاد گشت, اما در نهان همچنان از كارش دلتنگ 
را پيش خواند و  ماند. چون شب درگذشت, سودابه دختران 
از ياقوت سرخ بر سر نهاد و  خود بر تخت نشست و افسري 
هيربد را به دنبال سياوش فرستاد. چون سياوش به شبستان 
آمد, سودابه برخاست و بر تخت زرينش نشاند و دست بر سينه 
پيشش ايستاد و ماهرويان را يكايك به او نشان داد و گفت: 
خوب بر اين بتان طراز بنگر تا چه كس پسندت آيد سياوش 
چون اندكي چشم بر ايشان انداخت سودابه همه را روانه كرد و 

خود تنها ماند و پرسيد:
از اين خوبرويان به چشم خرد 
نگه كن كه با تو كه اندر خورد

اما سياوش كه دل به مهر ايران بسته بود فريب او را نخورد. 
داستانهاي شاه هاماوران و دشمنی های او را با پدر و گرفتاري 

كاوس همه را بياد آورد و دردل گفت:
پر از بند سودابه گر دخت اوست

نخواهد مر اين دوده را مغز و پوست 
سودابه كه ديد سياوش لب به پاسخ نگشاد نقاب از رخ به يك سو 
افكند و دلبري آغاز كرد. خود را خورشيد و دختران را ماه دانست 

و برتري خود را بر ايشان نمودار كرد: 
كسي كو چو من ديد بر تخت عاج 

ز ياقوت و پيروزه بر سرش تاج 
نباشد شگفت از به مه ننگرد
كسي را بخوبي بكس نشمرد

زني  به  را  بظاهر دخترش  از سياوش خواست كه  آن  از  پس 
بپذيرد, اما پيماني با او ببندد تا او جان و تن خود را نثارش بكند:

من اينك بنزد تو استاده ام 
تن و جان شيرين ترا داده ام

زمن هرچه خواهي همه كام تو
بر آرم نپيچم سر از دام تو

سرش را تنگ در آغوش گرفت و بيشرمانه بر آن بوسه ای زد 
چهرۀ سياوش از شرم خونين گشت و در دل گفت:

نه من با پدر به يوفايی كنم 
نه با اهرمن آشنايي كنم 

با اينهمه نجابت و بلندي طبع, باز انديشيد كه اگر با اين زن 
بيشرم بسردي سخن گويد و خشمگينش سازد باشد كه جادويي 
بكار برد و شهريار را با خود همراه سازد, بهتر است به گفتار چرب 
و نرم دلش را گرم كند. پس گفت كه جز دختر او خواستار كسي 
نيست, اما از آنكه مهر او را در دل دارد بهتر است كه راز را بر 

كس نگشايد و خود نيز جز نهفتن چاره ای ندارد.
سربانواني و هم مهتري 

من ايدون گمانم كه تو مادري
اين را گفت و بيرون رفت. سودابه شب به شاه مژده داد كه: 

جز از دختر من پسندش نبود 
زخوبان كسي ارجمندش نبود

شاه چنان شاد گشت كه در دم در گنج گشاد و ديباي زربفت و 
گوهر و انگشتري و تاج وطوق بيرون كشيد. سودابه از آنهمه چيز 
خيره ماند و بر تخت نشست و سياوش را پيش خواند, از هر در با 
او سخن راند و گفت: شاه گنجي برايت آراسته است كه دويست 
پيل براي حملش الزم آيد. اكنون دخترم را به تو می سپارم و 
از آنچه شاه برايت آماده ساخته است فزونترمي  دهم.ديگرچه 
بهانه ای داري كه از مهرم سر بتابي . به پايش افتاد, درخواستها 

كرد و زاريها نمود: 
كه تا من ترا ديده ام مرده ام 

خروشان و جوشان و آزرده ام 
همي روز روشن نبينم ز درد

بر آنم كه خورشيد شد الجورد
يكي شاد كن در نهاني مرا

ببخشاي روز جواني مرا
پس از آنهمه درخواست او را ترساند كه اگر از فرمانش سر بپيچد 

روزگارش را تيره و تار می سازد.
اما سياوش كه از اين درخواست شرمگين گشته بود بهيچوجه 

سستي به خود راه نداد و سودابه را از خود راند.
سياوش بدو گفت كاين خود مباد
كه از بهر دل من دهم دين به باد

چنين با پدر بيوفايي كنم 
ز مردي و دانش جدايي كنم 
تو بانوي شاهي و خورشيدگاه 
سزد كز تو نايد بدينسان گناه

پس از آن با خشم از تخت برخاست كه بيرون برود, ناگهان 
سودابه بر او آويخت و گفت: راز دل با تو گفتم اكنون رسوايم 
مي  كني. جامه بردريد و خروش برآورد. فريادش از شبستان به 
گوش شاه رسيد و شتابان نزد سودابه رفت, او را زار و آشفته ديد. 
سودابه همينكه چشمش به شاه افتاد روي خراشيد و گيسوان 
كند و گفت كه سياوش بر او نظر بد دارد, بر او دست يازيده و 
بر تنش آويخته, تاج از سرش برگرفته و جامه اش را چاك كرده 
است. شهريار از اين سخن پرانديشه گشت و سياوش را پيش 

خواند و راستي را جويا شد.
سياوش بگفت آن كجا رفته بود 

وز آن كو ز سودابه آشفته بود

داستان سیاوش
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۱- وقت ندارند علیه کسی، کاری انجام 
دهند

۲- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت 
کنند

۳- وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف 
شوند

4- وقت ندارند که دروغ بگویند
ذهن  چون  می کنند  انتخاب  بسیار   -5

اولویت بندی شده دارند
6- تفاوت های انسانها را می ستایند

۷- بدنبال این نیستند کسی را مانند خود 
کنند

۸- حجم و کیفیت غذای خود را با دقت 
زیر نظر دارند

عادی  را،  انسانها  بعضی  بودن  بد   -9
می دانند

۱0- با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه 
بر آنها مسلط اند

۱۱- در فهم رفتار انسانها، اول منافع آنها 

را می شکافند
ترجیح  مساوات  بر  را  کارآمدی   -۱۲
نتیجه  خود  مساوات  که  زیرا  می دهند 

کارآمدی است
۱۳- کارآمدی را نتیجۀ رقابت می دانند

۱4- راستگو هستند چون منافع درازمدت 
دارند

اضافه  حروف  از  استفاده  در  حتی   -۱5
دقت می کنند تا اعتماد دیگران را حفظ 

کنند
باهوش،  و  بامهارت  توانا،  افراد  از   -۱6

هراسی ندارند
شعاع  گسترش  حال  در  دائماً   -۱۷

شبکه های ارتباطی خود هستند
۱۸- بعد از شش ماه که آنها را می بینید، 

بهتر شدن آنها را متوجه می شوید
۱9- اطرافشان، مملو از افراد تواناست

سخنانشان  مراقب  میلی متری   -۲0
هستند

نرم  قدرت  توانایی هایشان،  مبنای   -۲۱
است

۲۲- یک تا صد هر مسئله ای را، دقیق 
طراحی و مانیتور می کنند

۲۳- به ندرت از کسی، درخواستی داشته 
باشند

۲4- اگر الزم باشد، ظرفیت تنها ماندن 
را دارند

۲5- آنقدر تالش می کنند، در خواب هم 
اغلب، مسئله حل می کنند

۲6- با هر فردی، دوست نمی شوند
می شوند  آشنا  فردی  با  وقتی   -۲۷
روزها  این  کتابی  چه  می پرسند: 

می خوانید؟
فرصت  مغزشان،  سلول های   -۲۸

استراحت ندارند
۲9- شناخت عمیقی از طبع بشر دارند

۳0- سؤاالتشان از پاسخ هایشان به مراتب 
مهم تر است.

محمد سروش محالتی
های  وعده  بررسی  عنوان  این  از  مقصود 
یا  فقرزدایی  قبیل  از  اسالمی  جمهوری 
کاهش فاصله طبقاتی و یا آزادیهای سیاسی 
و ... نیست که هرکدام چقدر تحقق یافته و یا 
چقدر تحقق نیافته است. بلکه مقصود تبییِن 
فقهی و حقوقی نظام است. پرسش این است 
که در سال 5۸ و درهنگام رفراندم، جمهوری 
اسالمی را چگونه »تعریف« و ارائه کردند و 
آیا امروز نظام به آن تعریف پای بند است و 

یا تعریف دیگری از آن ارائه میشود؟
در  رفراندوم 5۸  هنگام  در  مطهری  شهید 
مصاحبه تلویزیونی جمهوری بودن را اینجور 

تعریف کرد:
حکومتی  است  حکومت  شکل  »جمهوری 
است  مردم  با همه  انتخاب حاکم  که حق 
و حکومت موقت است و مردم حق تجدید 
نظر دارند«. با این تعریف »حق مردم« پایه 
حکومت است و مدت آن »محدود« است. 
درباره  مصاحبه  همین  ادامه  در  مطهری 
می گوید:  والیت فقیه  و  جمهوری  تعارض 
»تعارضی نیست، جمهوری یعنی مردم حق 
حاکمیت دارند و...« و مجدداً شهید مطهری 
اصرار دارد که: »اسالمی بودن این جمهوری، 
نیست«  ملی  حاکمیت  ضد  بر  به هیچ وجه 
آن روزها دائماً بر »حق مردم«در حکمرانی 

تأکید می شد.
 قبل از آن نیز شهید بهشتی در تلویزیون 
تا  پرداخت  اسالمی«  تبیین »جمهوری  به 
مردم بدانند که به چه نظامی رأی می دهند. 
او ابتدا اقسام حکومتها را توضیح داد و گفت 
با مبانی  »از میان آنها، حکومت جمهوری 
افزود در عصر ما  اسالم سازگارتر است« و 
باید ِسمت و  - دوره غیبت - حاکم صرفاً 
قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد و کسی 
حق دارد زمامدار باشد که برگزیده مردم یا 
الاقل پذیرفته مردم باشد » استدالل بهشتی 
این بود که وقتی کسی با زور و تفوق طلبی 
ِسمتی را ادعا میکند، موجب فساد و مایه 
تیره بختی در دنیا و آخرت است. این بحث 

قرار  مطهری  استاد  موردتوجه  تلویزیونی 
در  اینگونه  را  آن  خالصه  ایشان  و  گرفت 
یادداشتهای خود ثبت کردند تا در فرصتی 
بودن  مبنای جمهوری  آیا  بپردازند:  آن  به 
حکومت از نظر اسالم این است که حکومت 

فردی نوعی استکبار و برتری طلبی است؟
امام خمینی که رهبری انقالب اسالمی را 
جمهوری  تشکیل  پیوسته  داشت،  برعهده 
ملت  مبارزات  آرمان  بعنوان  را  اسالمی 
بحث  به  اگرچه  ایشان  میکرد.  مطرح 
نمی پرداخت  جدید  نظام  درباره  تفصیلی 
را  خود  مقصود  روشنی  تعبیرات  با  ولی 
گویای  او  مکرر  سخنان  می ساخت.  آشکار 
آن بود که »جمهوری« در این ترکیب، معنا 
بهمان  واژه  این  و  ندارد  مفهوم جدیدی  و 
نظامهای  دیگر  در  شناخته شده اش  مفهوم 
مثاًل  می رود.  بکار  هم  اینجا  در  جمهوری، 
وقتی خبرنگار بی بی سی دراین باره پرسید، 
امام در پاسخ گفت: جمهوری اسالمی هم 
یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها 
)لکن قانونش قانون اسالمی است( ایشان به 
تلویزیون فرانسه هم همین پاسخ را داد که: 
جمهوری اسالمی مثل سایر جمهوری هاست 
)لکن محتوایش قانون اسالم است( در این 
مثال  به  تعریف  راهِ  از  خمینی  امام  موارد 
تعریف  جمهوری  برای  که  می داد  توضیح 
را که دنیا جمهوری  ندارد و همان  تازه ای 
می داند موردنظرش می باشد. به تعبیر دیگر 
ایشان جمهوری را در این ترکیب یک مفهوم 
و  می کرد؛  تلقی  تأسیسی(  نه  )و  امضایی 
حتی یک بار که نماینده کاخ الیزه به مالقات 
امام آمد و از جمهوری اسالمی پرسید، امام 
بصورت خاص به حکومت فرانسه اشاره کرد 
که  است  همین  جمهوری  اصل  فرمود:  و 
در مملکت شما هم هست و آرای عمومی 
مردم آن را تعیین میکند...)و سپس افزود(: 
جمهوری است یعنی دموکراتیک و اسالمی 

یعنی قانون آن اسالمی است.
همه بیانات امام در آن دوره نشان میدهد که 
در نظام آرمانی و موعود، مفهوم جمهوری 

تغییری نخواهد کرد.

پس از رفراندوم جمهوری اسالمی نوبت به 
تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله 
که می بایست جمهوریت به معنای »اتکای 
اساسی  قانون  مردم«در  آراء  به  حکومت 
تثبیت شود، عده ای از علما با آن به مخالفت 
را برخالف مبانی اسالمی  برخاستند و آن 
تابستان  از  جمهوریت  با  مقابله  دانستند. 
اساسی  قانون  تدوین  هنگام  و   5۸ سال 
شروع شد. مثاًل آیت اهلل سیدمحمد حسین 
خمینی  امام  به  نامه  در  طهرانی  حسینی 
نوشت که حکومت در اسالم از باال به پایین 
است برخالف نظام جمهوری در غرب که از 
پایین به باالست. آیت اهلل وحید خراسانی هم 
در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی که 
آراء عمومی را مبنای حکومت دانسته بود، 
به امام نامه نوشت که: »حکومت مردم بر 
مردم عامه پسند است ولی با موازین منطبق 
نیست. حکومت امر الهی است و تخصصا از 

امرهم شوری بینهم خارج است« 
هم  اساسی  قانون  تدوین  مجلس  در 
تکرار میشد و »حق مردم  اینگونه مطالب 
در حکومت« با توجه به مبنای نصب الهی 
مخالفان جدی داشت در زمان تدوین قانون 
اساسی در مجلس خبرگان، هر یک از اصول 
که با جمهوریت نظام و لزوم رأی مردم و حق 
آنان در حکومت مربوط بود با اعتراض برخی 
بحثهای  از  یکی  مثاًل  می شد.  مواجه  علما 
چالشی، اصل سوم پیش نویس بود که: »آرای 
با  بعداً  که  است«  مبنای حکومت  عمومی 
تغییر به عنوان اصل ششم بتصویب رسید و 
شهید بهشتی در دفاع از آن تالش زیادی 
کرد. بهشتی استدالل میکرد که جمهوری 
بودن نظام اقتضا میکند تا آراء مردم نقش 
بنیادی در اداره کشور داشته باشد. ایشان در 
جلسه دیگری برای این اصل استدالل کرد 
نوع حکومت، حکومتی است  که »بهترین 
که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از 

سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر«. 
»حق  که  نیز   56 اصل  بررسی  هنگام  در 
دیگر  بار  بود  مطرح  سرنوشت«  تعیین 
شهید  مثال  کرد؛  بروز  و  ظهور  مخالفتها 

اصل  تصویب  از  بعد  گفت:  هاشمی نژاد 
آیت اهلل  ندارد.  معنا  اصل  این  والیت فقیه 
حاکمیت  منظور  اگر  میگفت:  هم  صافی 
تشریعی انسان بر سرنوشت خویش است )نه 
تکوینی(، خداوند چنین حاکمیتی به انسان 

نداده است. 
در اصل پنجم )والیت فقیه( نیز به اقتضای 
پذیرش  و  قبول  قید  حکومت،  جمهوریِت 

مردم، شرط والیت قرار گرفت.
نیز  اساسی  قانون  تدوین  در  بهرحال   
برخی  همراهی  و  بهشتی  شهید  پافشاری 
دیگر موجب آن گردید که مبانی »جمهوری 
بودن« کم و بیش در قانون اساسی تثبیت 
شود هر چند در سطحی که او میخواست 
به انجام نرسید. البته وی در این تأثیرگذاری 
نقش مهمی داشت زیرا در آن مقطع استاد 
آیت اهلل  بود،  رسیده  شهادت  به  مطهری 
طالقانی در ابتدای کار خبرگان رحلت کرد و 
آیت اهلل منتظری هم در آن زمان نقشی برای 
انتخاب مردم در والیت قائل نبود و کمتر 
دغدغه جمهوریت داشت او اکثراً به دنبال 
تثبیت اختیارات بیشتر ولی فقیه در بخشهای 

مختلف قانون اساسی بود.
از  »گریز  از  عالئمی  اخیر  دهه  چهار  در 
پیوسته  هرچند  شده،  دیده  جمهوریت« 
نماد  )که  رأی گیری  و  انتخابات  تجربه 
جمهوریت است( داشته ایم. این گریز ناشی 
از دو عامل اساسی در سابقه فرهنگی ماست: 
یکی آنکه ما پرورش یافتگان تاریخی استبداد 
شده  ما  ثانویه  طبیعت  استبداد  و  هستیم 
است و همین پیشینه عمیق ما را پیوسته 
به طرف خود می کشاند. برای ما مردم ساالری 
مثل حرکت قشری و برخالف طبیعت است. 
ما  دینی  فرهنگ  در  جمهوریت  آنکه  دوم 
فقها  مثاًل  دارد.  نحیفی  و  ضعیف  سابقه 
حکومت  بحث  به  که  امامیه  متکلمین  و 
اتکای  موضوع  نوعاً  پرداخته اند  امامت  و 
قرار  اعتنا  مورد  را  مردم  رأی  به  حکومت 
میرزای  خراسانی،  آخوند  حتی  نداده اند. 
نائینی و امام خمینی هم که در آثار سیاسی 
خود نقش مردم را پذیرفته اند، هیچ کدام در 

بحثهای فقهی خویش به آن اشاره ای نکرده 
و برای آن استدالل نیاورده اند! 

سوی  از  ما  عصر  در  که  جمهوریت  مبانی 
برخی فقها مثل آیت اهلل منتظری مطرح و 
موردبحث جدی قرار گرفت، بازهم چندان 
در  و  نداشت  دنبال  به  را  حوزویان  اقبال 
وجود  به  چشمگیری  تحول  سنتی  فضای 
نیاورد. نظریه شهید صدر هم در جمهوریت 
هرچند بدیع و مبتنی بر مبانی بود، توجه 
علما را جلب نکرد و حتی شاگردانش مثل 
سیدمحمود  و  حائری  سیدکاظم  حضرات 
نظریه  گذاشتند!  کنار  را  آن  هم  هاشمی 
برای  را  راه  که  هم  طباطبایی  عالمه 
شاگردانش  توسط  میکرد،  باز  جمهوریت 
حضرات جوادی آملی و مصباح یزدی دنبال 

نشد و آن را کنار گذاشتند!
که  میدهد  نشان  حوزه  فکری  فضای 
جمهوریت، اندیشه ای در حاشیه است و البته 
نظام هم از همین گرایش فکری پشتیبانی 
ِسمتهای  در  را  آن  نیروهای  و  می کند 
کسی  شرایط  این  در  میگمارد.  حکومتی 
به موقعیت میرسد که رسماً اعالم میکند: 
و  حکومت  کارِ«  »هیچ  در  کس«  »هیچ 
جامعه از طرف خود حق دخالت ندارد چون 
همه چیز حکومت از طرف خدا به ولی امر 

تفویض شده است:
»و لم یکن لواحد من االمه من عند نفسه ان 

یتداخل فی امر من امر الملک و االمه فانه 
مفوض من عنداهلل الی ولی االمر«

برای  نگهبان،  شورای  در  تفکر  این  با  و 
جمهوریت چه معنا و مفهومی باقی میماند؟! 
نظارت  مانند  موضوعاتی  در  که  کسانی 
بی  مبانی  این  از  انگار  دارند  نقد  استصوابی 
مردم  که  هرکجا  میگوید  مبنا  این  اطالعند! 
رأی می دهند و دخالت می کنند نتیجه لطف و 
احسان حکومت است که از حق خود صرف نظر 

می کند، نه آنکه مردم دارای حق باشند!
به گمان این نویسنده تا وقتی معنا و مفهوم 
جمهوری اسالمی مشخص نشود و تفاوت 
آن با حکومت اسالمی )به مفهوم عام آن( 
تبیین نگردد، توقع هیچ تغییر یا اصالحی 
را نمیتوان داشت. ما باید به همان بحثهای 
را  آنچه  و  برگردیم  قبل  سال  مبنایی 40 

ناتمام رها کردیم به اتمام برسانیم.
ضمنا آنان که بدنبال حکومت ناب اسالمی 
که  بدانند  باید  هستند،  جمهوری(  )بدون 
اگر فرضا بین جمهوری و اسالمی جدایی 
اتفاق بیفتد معلوم نیست، آنچه باقی میماند، 
نظام اسالمی ناب باشد، احتمال دیگر نظام 
جمهوری صرف است چون مردم در تعارض، 
چه بسا صیانت از حق خویش در حکومت را 
بر حفظ دینی بودن حکومت ترجیح دهند 
کرده  تصریح  مطهری  شهید  که  همانطور 

است.

۳0ویژگیافرادتوسعهیافته

از جمهوری موعود، به جمهوری موجود
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مؤلف: دکتر عبداالمیر مقدم نیا 
ویراستار: فریده آرامیده 

قسمت دوم
خاندان انصاری دزفولی

زینت بخش  اسالم  جهان  در  انصاری  خاندان 
مذهب تشیع و در علم و دانش افتخار تک تک 
عالی قدر،  زعیم  کوتاه سخن  هستند.  شیعیان 
شیخ اعظم، حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی 
المجتهدین  و  خاتم الفقها  دزفولی  انصاری 
نگینی پرفروغ و پرچم فخر و مباهات سرزمین 
این خاندان  علمای  است. حضور  بوده  دزفول 
پایبند  و  درستی  راستی،  ضامن  دیرهنگام  از 
بودن مردم این دیار بر باورهای شیعی است. 
از  در فصل پیش رو تنها به معرفی سه چهره 
با  که  می کنیم  اشاره  خانواده  این  ممتازترین 
موضوع عبیدشناسی ارتباط دارند: 1. حضرت 
آیت اهلل حاج شیخ منصور سبط الشیخ انصاری 
دزفولی؛ 2. حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی آقا 
حضرت   .3 دزفولی؛  انصاری  سبط الشیخ 
سبط الشیخ  آقا  احمد  شیخ  حاج  آیت اهلل 

انصاری دزفولی.
نسب نامۀ آل انصاری

نامی  فقیه  به  منسوب  انصاری  آل  نسب نامه 
شیخ مرتضی انصاری است. نسبت شیخ منصور 
انصاری چنین است:  به مرحوم شیخ مرتضی 
»شیخ منصوربن شیخ محّمدبن حسن بن شیخ 
مرتضی  شیخ  محّمدامین بن  شیخ  منصوربن 

انصاری دزفولی«. 
مرتضی  شیخ  مرحوم  که  است  توجه  شایان 
شیخ  لذا  است؛  نداشته  پسر  فرزند  انصاری 

محّمدامین، سبط الشیخ است. 
به خاطر  انصاری،  به  خاندان  این  شهرت 
جابربن عبداهلل  بزرگوارشان،  جّد  به  نسبتشان 

انصاری است.
انصاری  منصور  شیخ  حاج  آیت اهلل  حضرت 
و  پرهیزکار  فقیه  علیه  رحمه اهلل  دزفولی 
انصاری  منصور  شیخ  مرحوم  وارسته  روحانی 
انصاری  محّمد  شیخ  عالمه  فرزند  دزفولی، 
ماه جمادی الثانی سال 13۰۷ ق  دزفولی، در 

در دزفول دیده به جهان گشود. 
شیخ منصور دوران کودکی را تحت تربیت پدر 
و جّد بزرگوارش سپری کرد و از همان سنین 
کودکی و نوجوانی به تحصیل علوم مقدماتی 

و دینی پرداخت. 
وی تا هنگام ارتحال جّد بزرگوارش در خدمت 
در  را  سطح  دروس  و  می کرد  تلمذ  ایشان 
از  پس  رساند.  پایان  به  جّدش  و  پدر  محضر 
محضر  از  را  خارج  درس  عالی،  سطوح  اتمام 
و شیخ محّمدرضا  بیگدلی  شیخ محّمدمهدی 
عالی  مقام  به  و  کرد  استفاده  دزفولی  معزی 

اجتهاد دست یافت. 
محضر  از  نیز  اشرف  نجف  در  منصور  شیخ 
حضرات میرزاحسین نائینی و سّید محّمدکاظم 

طباطبایی یزدی بهره های فراوانی برد. 
و  بود  وارسته  انسانی  انصاری  منصور  شیخ 
مایۀ  را  شب  نماز  و  داشت  متعالی  اخالقی 
به  اتصال  و  برکت و رحمت در زندگی مادی 

حق تعالی می دانست. 
مردم  از  جمعی  اصرار  با  ق   1361 سال  در 
درخواست  ایشان  از  دائماً  که  عراق  العماره 
به آن شهر  را می کردند  سکونت در آن شهر 
رفت و مشغول تبلیغ و تدریس به طالب شد؛ 
و  آب  با  ایشان  مزاج  ناسازگاری  علت  به  اما 
هوای آنجا پس از چند سال توقف، ناگزیر به 
بازگشت به دزفول شد و تا آخر عمر در موطن 
خود دزفول به تدریس و تربیت طالب و انجام 

وظایف شرعیه ادامه داد.

جایگاه علمی حضرت آیت اهلل حاج شیخ 
منصور انصاری دزفولی رحمه اهلل علیه

و  رسید  اجتهاد  درجه  به  سالگی   2۴ در  وی 
خویش  عصر  علمی  ذخایر  از  یکی  به عنوان 
علمی  چهره های  و  فضال  می رفت.  شمار  به 
بسیاری در محضرش شاگردی کردند و ایشان 
در تدریس و تربیت طالب اهتمام ویژه داشت. 
نویسندۀ تاریخ علما و روحانیت دزفول نوشته 
به گفتۀ هم عصرانش  است: »آقا شیخ منصور 
وی  گرفت.  پیشی  همه  از  تحصیل  دوران  در 
جانشین جّدش شیخ محّمدحسن بود. همیشه 
حاضر  ذهنش  در  استداللی  فقه  دوره  یک 
در  و  زبردست  استادی  اصول  علم  در  بود. 
مرحوم  از  بود.«  متحرک  کتابی  به عنوان  فقه 
آیت اهلل حاج احمد آقا سبط الشیخ فرزندش نقل 
و  علوم  مطالب  بر  چنان  »ایشان  است:  شده 
نقض و ابرام اشکاالت آن ها مسلّط بود که به 
سخن  به  شروع  مقابلش،  طرف  اینکه  محض 
را متوجه شده و  ایشان اصل اشکال  می کرد، 

جواب آن را می گفت.«
تألیفات حضرت آیت اهلل حاج شیخ منصور 

انصاری دزفولی رحمه اهلل علیه:
1. الوجیزه العمل المقلدین؛ 2. ذخیره اآلخره 
حج؛  مناسک  بر  حاشیه   .3 عملیه(؛  )رساله 
ابوالحسن  از سّید  العباد  بر ذخیرۀ  ۴. حاشیه 

اصفهانی.
وفات این فقیه وارسته پس از عمری مجاهدت و 
خدمت به اسالم و مکتب اهلِ بیت  علیهم السالم 
در 2۴ ربیع الثانی 1392 ق مطابق 1۷ خرداد 
به دیدار معبود شتافت.  13۵1 ش در تهران 
پیکر آن مرحوم برای خاک سپاری به قم انتقال 
و پس از تشییع در حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه  علیهاالسالم مدفون شد.
علی آقا  شیخ  آقا  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
سبط الشیخ االنصاری: وی در سال 13۰3 ه.ش 
در شهر دزفول چشم به جهان گشود. ایشان 
و  مقدماتی  علوم  سالگی  هفت  سن  همان  از 
ادبیات را شروع کرد و در سن دوازده سالگی 
در نزد پدر خود تحصیل سطوح علمی را آغاز 
ادامۀ  برای  هفده سالگی  در سن  ایشان  کرد. 
در  و  کرد  مهاجرت  اشرف  نجف  به  تحصیل 
درس خارج مرحوم آیت اهلل لنکرانی و مرحوم 
آیت اهلل آقا شیخ مرتضی طالقانی شرکت کرد. 
در علوم عقلی و عرفان اسالمی و فقه و اصول 
به تدریس و تحقیق مشغول شد. در سن 23 
سالگی به مقام اجتهاد رسید. اگرچه وی هرگز 
به دنبال دریافت اجازه نامه نبود و روش او از 
آغاز مبنی بر ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت 
اواخر عمر شریفشان همین روش را  تا  بود و 
در پیش گرفت؛ بااین حال با اصرار اساتید، او 
در همان ایام جوانی مفتخر به اجازات شد که 

است.  واالی علمی وی  مقام  نشان دهنده  این 
اغلب کمتر اتفاق می افتد که عالمی در سنین 
جوانی از چنین اجازات مهمی برخوردار شود؛ 
و  اجتهاد  به  را  وی  که  ایشان  اجازه  مشایخ 

فضایل اخالقی ستوده اند:
شیخ  آقا  آیت اهلل العظمی  کبیر  عارف   .1  
شیخ  آقا  آیت اهلل العظمی   .2 طالقانی؛  مرتضی 
حضرت   .3 االنصاری؛  سبط الشیخ  مهدی 
محمدجعفر  میرزا  شیخ  آقا  آیت اهلل العظمی 
شیخ  آقا  آیت اهلل العظمی  حضرت   .۴ انصاری؛ 
حضرت   .۵ نجفی؛  بیگدلی  محّمدمهدی 
6. حضرت  العراقی؛  نجفی   آقا  آیت اهلل العظمی 
 .۷ سمنانی؛  حائری  عالمه  آیت اهلل العظمی 
بزرگ  حاج آقا  عالمه  آیت اهلل العظمی  حضرت 
شیخ  آقا  آیت اهلل العظمی  حضرت   .۸ تهرانی؛ 

منصور سبط الشیخ االنصاری.
آیت اهلل  باهلل  عارف  استادش  از  همچنین  او 
آقا شیخ مرتضی طالقانی اجازه عرفانی ارشاد 
به  بازگشت  از  پس  وی  داشت.  دستگیری  و 
خصوصاً  خارج  دروس  بنام  اساتید  از  دزفول 
انصاری جّد  و رسائل شیخ  دو کتاب مکاسب 
عزیمت حضرت  از  بزرگوارشان شد. وی پس 
شهر  به  قم  به  بروجردی  العظمی  آیت اهلل 
از  ایشان  فوت  تا  و  کرد  مهاجرت  قم  مقّدس 
درس  بنام  مستشکلین  و  ایشان  مصاحبان 
ایشان بود تا آنجا که در یکی از مسافرت های 
زمانی که  قم  به  منصور  شیخ  آقا  والدشان 
آیت اهلل العظمی بروجردی برای مالقات ایشان 
)آقا شیخ منصور( به منزل مرحوم )آقای شیخ 
آقا  می فرماید:  بود،  آمده  سبط الشیخ(  علی آقا 

شیخ علی آقا بی نیاز به درس و استاد است.
شایان ذکر است وی عالوه بر استادی در علوم 
کالم  و  حکمت  عقلی  علوم  در  اصول  و  فقه 
و فلسفه نیز مبرز بود و درعین ِحال انتقاداتی 
داشته  فلسفی  روش های  ابطال  برای  منطقی 
از  اهل بیت  فکری  نظام  برتری  به  قائل  و 
همچنین  وی  بود.  فیلسوفان  فلسفه بافی های 
در طب سنتی و شناخت گیاهان دارویی ممتاز 

بود و نظراتی مخصوص و ابتکاری داشت. 
در  بود  بی همتا  استادی  ادبیات  در  معّظم له 
نبوغ  فارسی  و  عربی  زبان  به  شعر  سرودن 
عالمه  جایی که  تا  داشت  کم نظیر  ذوقی  و 
سمنانی یکی از اشعار عربی ایشان را در حّد 
اشعار نوابغی چون امرؤالقیس قلمداد می کند. 
از ده  هزار  به جرئت می توان گفت وی بیش 
مدح  در  اکثراً  که  است  سروده   شعر  بیت 
عرفانی  و  اخالقی  مواعظ  و  نصایح  و  اهل بیت 
است؛ اما متأسفانه جمع آوری و چاپ نشده اند. 

در  عمیق  و  ابتکاری  نظرات  صاحب  معّظم له 
فقه و اصول و رجال بوده و عارف به احادیث 
بگویم  که  نباشد  اغراق  شاید  و  بود  اهل بیت 
و  وسائل الشیعه  و  اربعه  کتب  احادیث  اکثر 
حفظ  از  را  روایی  مجامع  دیگر  و  بحاراالنوار 
قرائت  و  ادعیه  و  مناجات  همنشین  وی  بود. 
و متدبر در قرآن بود و شب ها به تهجد و نماز 
شب و تفکر در عواقب امور و محاسبه اعمال 
از  خبر  ایشان  ملکوتی  سیمای  می پرداخت. 
و  الهی  عارف  این  سوزوگدازهای  و  گریه ها 
طول سجود و رکوع وی می داد. وی در عرفان 
معراج های  به  نفس  تزکیه  و  تقوا  و  زهد  و 
مشاهدات  و  ملکوتی  مکاشفات  و  روحانی 
ماورایی و مقام انقطاع الی اهلل دست یافته بود 
و بسیار از او شنیدم که می فرمود همۀ دنیا در 
نظرشان همان طورکه موالی عارفان فرموده از 
عطسه بز هم بی مقدارترست و زندگی زاهدانه 
این  با  بود؛  امر  برهمین  گواه  وی  بی تکلف  و 
دنبال  وی  عرفان،  و  زهد  در  مقامات  همه 
مریدپروری و ادعاهای معمول نبود. وی نه تنها 
صوفی نبود بلکه با فرقه های ساختگی صوفیه 
و دراویش و اهل بدعت سخت ترین مبارزات و 
را داشت. معّظم له در سال 13۵6  مخالفت ها 
ضد  بر  که  شدیداللحنی  و  علنی  سخنرانی  با 
می دهد  انجام  سبزقبا  بقعۀ  در  طاغوت  نظام 
اعتراضات  با  اما  می شود؛  شکنجه  و  دستگیر 
آزادی  و  عقب نشینی  به  مجبور  رژیم  مردمی 
می کنند.  تبعید  مشهد  به  و  می شود  وی 
طاغوت،  شکست  و  انقالب  پیروزی  از  پس 
به مشهد مقّدس  با کاروان هایی  مردم دزفول 
می روند و وی را با سالم و صلوات به دزفول 
می شود.  وی  از  بی نظیری  استقبال  می آورند. 
شهدا  مزار  به  یکسره  دزفول  به  ورود  هنگام 
می رود و سخنرانی مفصلی می کند و خواستار 
اجرای اسالم و مکتب نورانی اهل بیت می شود. 
با وجود همه این فداکاری های و به رغِم اصرار 
اجرایی  مسئولیت های  وارد  هرگز  مسئولین 
و حل  تبلیغ  تحقیق،  و  تدریس  به  نمی شود. 
پاسخ گویی  و  مرافعات  حل  شرعیه،  مشکالت 
به مراجعات مردم، ارشاد و دستگیری از فقرا 
پدرانش  رسم  و  راه  و  سابق  منوال  همان  به 

ادامه می دهد. 
دفاع  به  را  مردم  مقدس  دفاع  دوره  در  وی 
راه حل های  و  نموده  دعوت  میهن  و  اسالم  از 
آموزش  دزفول  مردم  به  ابتکاری  دفاعی 
بگوییم  اگر  نباشد  اغراق آمیز  شاید  می دهد. 
عوامل  مهم ترین  از  وی  مهیج  سخنرانی های 
حمالت  در  دزفول  مردم  مقاومت  و  پایداری 
آن  وحشیانه  بمباران های  و  صدام  رژیم 
مؤمن  مردم  پایداری های  این  که  بود  ملعون 
دزفول، سرانجام دزفول را مشهور به پایتخت 

مقاومت در جهان کرد. ازجمله خدمات علمی 
تأسیس  افتخاراتش  و  معّظم له  فرهنگی  و 
حضرت  مدرسه  نام  به  علمیه ای  مدرسه 
آیت اهلل العظمی  حضرت  اباالفضل العباس 
که  است  دزفول  در  انصاری  سبط الشیخ 
فرزند  دست  به  اوایل  در  و  بوده  اثر  منشأ 
حجت االسالم والمسلمین  حضرت  ارشدش 
از  بعد  و  انصاری  محّمد سبط الشیخ  آقا شیخ 
حضرت  برومندش  فرزند  دست  به  وی  فوت 
رضا  شیخ  آقا  حجت االسالم والمسلمین 
همواره  و  می شود  اداره  انصاری  سبط الشیخ 
ملجأ و پناهگاه فقرا و مساکین و محل بحث و 
درس و تحقیق طالب علوم اسالمی و رفت وآمد 
سادات عظیم الشأن و تربیت و تهذیب نفوس 
خالیق و مجلس روضه و ارشاد بود و ان شاءاهلل 
تا الی االبدالدهر خواهد بود. ازجمله آثار باقیه 
از  همگی  که  هستند  وی  شاگردان  معّظم له 
علمای بنام دزفول هستند و از دیگر آثار باقیه 

معّظم له تألیفات وی است که عبارت اند:
حاشیه   .2 المسائل؛  توضیح  رساله   .1
علی  استداللیه  حاشیه   .3 العروه الوثقی؛ 
مسائل   .۵ حج؛  مناسک   .۴ عروه الوثقی؛ 
مستحدثه و استفتائات حج؛ 6. وصیت نامه در 
احکام وصیت؛ ۷. حاشیه بر رساله والدش آقا 
شیخ منصور سبط الشیخ؛ ۸. حاشیه بر رساله 
بروجردی؛ 9. حاشیه بر رسائل شیخ انصاری؛ 
1۰. حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری؛ 11. ادله 
المسائل؛  و  الدالئل  رساله   .12 المستحدثات؛ 
شرح   .1۴ المریض؛  منجزات  رساله   .13
االجتهادیه  االدله  رساله   .1۵ االحکام؛  آیات 
)اصول  االصول  خالصه   .16 الفقاهیه؛  و 
منظوم(؛ 1۷. شرح خالصه االصول؛ 1۸. نجاه 
العقائد  فصول  حاشیه   .19 نجاه؛  شرح  نیز  و 
العقائد  نکت  حاشیه   .2۰ الطوسی؛  للحکیم 
اعتقادات  حاشیه   .21 سره(؛  )قدس  للمفید 
شیخنا البهایی قده؛ 22. نخبه االثار فی احوال 
دین؛  فروع  و  دین  اصول   .23 االطهار؛  االئمه 
فی  رساله   .2۵ الحدیث؛  علم  فی  رساله   .2۴
محّمد  آل  فقه  از  اقتباس   .26 الرجال؛  علم 
)ص(؛ 2۷. رساله فی فقه الحدیث؛ 2۸. تهذیب 
 .3۰ )منظوم(؛  المنطق  تهذیب   .29 االلفیه؛ 
خالصه المنطق؛ 31. النجاح فی طب االرواح؛ 
32. خواص االدویه؛ 33. الروضه؛ 3۴. منظومه 
اصول دین و  المستحدثات؛ 3۵.  المسائل  فی 
بر  حاشیه   .3۷ کالمیه؛  منظومه   .36 اخالق؛ 

کتب طب قدیم؛ 3۸. منظومه علم تصریف.
این فقیه عالی قدر در ۷9 سالگی در 1۴ خرداد 
13۸3 درگذشت. پیکر پاکش در روز شنبه شانزده 
خرداد تشییع و در مدرسه علمیه که سال ها در آن 

تدریس می کرد، به خاک سپرده شد.
ادامه در صفحه بعد...

معّرفی کتاب دو رکعت عشق بر مزار عبید زاکانی
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قاضی؛  محمدباقر  سید  االسالم  حجت  القضاة  قاضی 
جد مادری حضرت آیت سید مجدالدین قاضی دزفولی 
نماینده  ترین  کهنسال  و  دزفول  جمعه  امام  )اولین 

مجلس خبرگان رهبری(

حجت االسالم والمسلمین سید فاخر قاضی
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مزار عبید زاکانی به نقل از حضرت 
احمدآقا  شیخ  حاج  آیت اهلل 

سبط الشیخ انصاری دزفولی
مقاله  در  حکمت فر  محّمدحسین 
عبید  مزار  وجود  »پیرامون  خود 
حضرت  آورده اند:  چنین  زاکانی« 
احمدآقا  شیخ  حاج  العظمی  آیت اهلل 
علیه  رحمه اهلل  انصاری  سبط الشیخ 
برای نگارنده نقل کرده اند: »در دوران 
والد  معیت  در  هنگامی که  طفولیت 
شیخ  حاج  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
رحمه اهلل  انصاری  سبط الشیخ  منصور 
علیه در معیت برادر بزرگوارم حضرت 
علی آقا  شیخ  حاج  العظمی  آیت اهلل 
علیه  رحمه اهلل  انصاری  سبط الشیخ 
ساکیان  محلۀ  در  واقع  خود  خانه  از 
بودبم  حرکت  در  رودخانه  به سمت 
بزرگ  بندار )سراشیبی( سرمیدان  در 
)یتیمه  امیرالمؤمنین  مسجد  نزدیک 
قدیمی  خانه ای  درمقابل  والد  سابق( 
توقف نمود.« خطاب به برادرم فرمود: 
عبیدزاکانی  مزار  که  می دانی  »آیا 
دراین مکان است؟« آنچه مسلم است 
شیوخ  نزد  عبید  مزار  موقعیت  آنکه 
انصاری مسجل و اثبات شده بود؛ زیرا 
منصورآقا  شیخ  حاج  آیت اهلل  حضرت 
رسم  به  منزل  مسیر  در  سبط الشیخ 
توقف  محل  آن  در  رهگذران  عادت 
کرده است. با اشاره فرزند بزرگ خود 
مزار  وجود  به  را  علی آقا  آیت اهلل حاج 

عبید زاکانی در آن مکان آگاه کرد.
احمدآقا  شیخ  حاج  آیت اهلل 

سبط الشیخ انصاری دزفولی
مرحوم  فرزند  احمدآقا،  حاج  آیت اهلل 
نوادگان  از  و  آقا شیخ منصور  آیت     اهلل 
شیخ  المجتهدین،  و  خاتم الفقهاء 
قرن  بزرگ  عالم  انصاری  مرتضی 
سال  در  که  است  هجری  سیزدهم 
۱۳۰۹ ه.ش، در دزفول دیده به جهان 
فقیهی  زبردست،  ادیب  وی  گشود. 
اخالقی  سجایای  دارای  و  نکته سنج 
را  ادبی  علوم  وی  است.  بی شماری 
اهل سنت  مفتی  افندی،  سلیم  نزد 
شهر العماره عراق و همچنین مرحوم 
معزی  محّمدعلی  میرزا  آقا  آیت اهلل 
در  الدوارس  تجدید  کتاب  صاحب 
دزفول فراگرفت. شوق ادامه تحصیل، 
وی را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۸ 
از دزفول به قم بروند و در آن شهر به 
از  پس  شوند.  مشغول  تحصیل سطح 
مّدتی تحصیل در حوزۀ علمیه قم، به 
زادگاه خود برگشت و تحصیالت خود 
ادامه  خود  بزرگوار  والد  محضر  در  را 
داد. وی قبل از سن سی سالگی، موفق 
به دریافت اجازه اجتهاد شد. در سال 
۱۳۸۱ ه.ق برای ادامه تحصیل به نجف 
اشرف مشرف شد. آیت  اهللَّ سبط الشیخ 
همچون  استادانی  محضر  از  نجف  در 
آیات عظام سّید ابوالقاسم خویی، سّید 
محسن حکیم، سّید محمود شاهرودی 
استفاده  شیرازی  عبدالهادی  سّید  و 
وافر برد. پس از مّدتی تلمذ، بار دیگر 
از چندی،  برمی گردد. پس  دزفول  به 
تألیف،  و  تدریس  و  درس  به منظور 

فوت  از  پس  می شود.  مشرف  قم  به 
مرحوم والدش، بنابه درخواست مردم 
و  برمی گردد  خود  زادگاه  به  دزفول، 
مشایخ  )اتاق  انصاری  مشایخ  مدرسه 
را  است(  شیخون  اتاق  به  معروف  که 

تجدید بنا می کند.
در  نمونه   .۱ از:  عبارت اند  تألیفاتش 
صرف؛ ۲. شرح اجرومیه در علم نحو؛ 
 .۴ ابن هشام؛  حل األلغاز  حاشیه   ۳
هدایا الداعین الی اعراب صحیفه سید 
خالصه القوانین   .۵ )ع(؛  الساجدین 
الّذهب  سبیکه  شرح   .۶ اصول؛  در 
الوجیز  بین  الوسیط   .۷ اصول؛  در 
ریش  تراش   .۸ اصول؛  در  البسیط  و 
شرح   .۹ فقه؛  در  ریش تراش  نظر  از 
شرح   .۱۰ فقه؛  در  المتعلّمین  تبصره 
تحریر الوسیله در فقه؛ ۱۱. رسالُه النّیه 

در فقه.
عالوه بر تُالیفات وی، آثاری نیز با سعی 
و اهتمامش، چاب و منتشر کرد و در 
اختیار دانش پژوهان گذاشته است که 
ازجملۀ آن ها دو کتاب صلوه الجمعه و 
مصباح المجتهدین است. سرانجام این 
مجسمۀ  و  عمل  و  تقوی  و  علم  اسوۀ 
استوانۀ عرفان  این  و  تألیف  تحقیق و 
جمعه،  روز  سپیده دم  در  معرفت  و 
در  ه.ق   ۱۴۱۶ ربیع االول  سیزدهم 
تهران دیده از جهان فروبست. وی را 
در صحن مطهر حضرت معصومه )س( 
ذکور  یادگار  تنها  سپردند.  خاك  به 
محمود  شیخ  آقا  حاج  ایت اهلل  ایشان 
فقیهی  وی  که  است  سبط الشیخ 
صاحب  و  تواناست  عالمی  و  اصولی 
کتاب ارزشمند کشف وجوه تازه ای از 

اعجاز در قرآن کریم است
اندیشمندان  و  عرفا  علما،  حضور 

در دزفول
شهر  طبیعی  و  جغرافیایی  وضعیت 
که  است  گونه ای  به  دیرباز  از  دزفول 
در  سکونت  برای  مناسب  بستری 
کهف ها، اشکفت های متنوع، تونل های 
آبرفت های  جریان  براثر  ایجادشده 
یک جانشینان  سکونت  برای  را  فصلی 
این دیار فراهم ساخته است. حفرهایی 

و  رودخانه  تند  جریان  براثر  غالباً  که 
شّدت سیل های فصلی فراهم شده آن 
آورده است  به  وجود  را  امکانی  چنان 
تا ُسکنی گزیدگان در این دیار با پناه 
شّدت  از  را  خود  کت ها  این  به  بردن 
بالهایی طبیعی و نیز از گزند تندباد، 
محفوظ  طاقت فرسا  گرمای  و  باران 
زمین شناسِی  دارند.  نگه  امان  در  و 
از دّره  را مملو  این شهر  بافت  دزفول 
که  می کند  معرفی  تند  شیب های  و 
دلیل سکونت شهروندان  به  رفته رفته 
دگرگون  آن  چهره  شهر  گسترش  و 
شده است؛ اما این ساختار در کوچه، 
خیابان و محلّه ها تا به امروز همچنان 
هویت خود را حفظ کرده و به وضوح 
کهف های  و  کت  وجود  است  نمایان 
متعدد در سرتاسر این منطقه موجب 
بازپروری  و  گرفتن  عزلت  آسودن، 
اندیشه و تعلقات روحی و روانی فضال 
است  ساخته  فراهم  دیار  این  در  را 
خانه های  این  در  بردن  پناه  ضمن  تا 
در  بودن  همنشین  عالوه بر  و  طبیعی 
را  شهر  مرکز  در  تردد  شهر،  حاشیه 
برای آ ن ها به راحتی فراهم کرده است.

اندیشمندان  و  عرفا  علما،  دیرباز  از 
اسالم  جهان  نقاط  اقصی  از  بسیاری 
دژپل  در  و  آمده اند  سرزمین  این  به 
ضمن  تا  اختیارکرده اند  سکونت 
جریان های  و  حوادث  از  ماندن  دور 
حکومتی در روزگاران خود از امکانات 
و  برده اند  سود  نیز  منطقه  اقتصادی 
معاشی هر چند ناچیز برای خود مهیا 

 کرده اند. 
مفاخری  و  دانشمندان  ذکر،  اهل 
حاشیۀ  کهف های  و  کت  مقیم 
جنوب  غرب،  شرق،  شمال،  رودخانه، 
و  الی هشت  قرون شش  در  غالباً  که 
داشتند:  حضور  دزفول  در  آن  از  بعد 
کنیه اش  محّمد  رکن الدین  ُسجاسی 
هفتم  و  ششم  قرن  صوفی  ابوالغنائم، 
است  سهروردیه  سلسلۀ  مشایخ  از  و 
ابوالقاسم بن بلخی جوزی،  و نیز شیخ 
مشرقی،  صحرابدر  در  ابوالعال  محدث 
مال رجب برسی از علمای بزرگ حله 

مقیم دزفول در کتکتون، خواجه علی 
صفویه،  سلسله  طریقت  پیر  دریابند 
عبید  بازار،  در  قصری  اسماعیل  شیخ 
زاکانی محلۀ لوریون، سّید صدرالدین 
سّید  یوسف،  بابا  تقی،  بابا  کاشف، 
محّمد  سّید  کرناسیون،  داعی  عبداهلل 
مؤید مقدمیون، پیر محّمد سرمیدون، 
خراطون،  ظهیراالسالم  حسین  سّید 
پیراکبر زرین کاله جاده ساحلی، سّید 
محّمد سبزقبا، سّید خلیل سرمیدون، 
پیر  حزقیل،  بابا  بنگشتیون،  شالقمه 
چولیون  حمزه  هاشم بن  پیر  زنگی، 
سّید  شاهرکن الدین،  مسجد،  محلّه  و 
صعصعه بن صوحان،  ابوالعال،  محمود، 
علی مالک، عباس علی و نیز در اطراف 
علی آباد  قریه  العارفین  تاج  حواشی  و 

سنجر و...
درخشان  چهره های  حضور  عالوه بر 
از  بسیاری  مردمان  نقطه،  این  در 
رودخانه  طوایف مختلف حاشیه نشین 
همیشه  رودخانۀ  بوده اند.  دژپل 
دوران  طول  در  که  دژپل  خروشان 
همیشه  تاریخ  طی  و  تاریخ  از  قبل 
آمدوشدهای  فرازونشیب ها،  شاهد 
هست.  و  بوده  مختلف  قومیت های 
ملّت های گوناگون با گویش و زبان ها 
و فرهنگ های متفاوت که در این دیار 
ُسکنی گزیده و رفته رفته با فرهنگ این 

شهر درآمیخته و استحاله شده اند. 
بعد  مختلف  قومیت های  مهاجرت 
شهر  سی ودو  از  بیش  اضمحالل  از 
کهف های  در  رودخانه  حاشیه نشین 
گندی  مهاجرت  دژپل،  قلعه  کنارۀ 
ساسانیان  فروپاشی  از  بعد  شاپوریان 
اطراف  دّره های  کنار  در  استقرار  و 
حجامت گران،  بازارهای  ایجاد  و  شهر 
دالکان از شهر گندی شاپور، مهاجرت 
عرب،  مقدمیان  زاگرس نشین،  لوریان 
مردم شهر کرخه در اوایل قرن ششم، 
شوشیان و مهاجرت عرفای بزرگ در 
و  قمری  و ششم هجری  پنجم  قرون 
است  مبحثی  شهر  اطراف  در  اسکان 
که فراتر از یک فصل و مقاله را طلب 

می کند.
حضور طوایف متعدد در اطراف دزفول 
سبب شد تا هر گوشه از شهر مسجد، 
آن  مخصوص  قبرستانی  و  مدرسه 
امروز  که  گونه ای  به  شود.  برپا  محله 
در هر نقطه از شهر و خصوصاً محوطۀ 
وفور  به  را  اموات  قبور  جلوی مساجد 
بر  داللت  که  کرد  مشاهده  می توان 

وجود قبرستان دارد. 
عالوه بر آن در قرون گذشته هرکسی 
می توانست  نیز  زندگی اش  محل 
مدفنش در نظر گرفته شود. به عنوان 
عبید  هم عصر  شاهرکن الدین  مثل 
زاکانی در کهف محل کار وزندگی اش 
دفن شده است. سایر شخصیت ها نیز 
این  و  است  بوده  صورت  همین  به 
دزفول  در  دوم  پهلوی  عصر  تا  سنت 

رواج داشته است.
مدفن عبید زاکانی در دزفول

عبید  موجود  قرائن  و  شواهد  برابر 
زاکانی در سفر آخر عمر خود به قصد 

و  شده  دزفول  وارد  می توانسته  بغداد 
مّدتی را بنابه هر دلیل سکونت اختیار 
کرده باشد که مهم ترین آن ها کهولت 
منسوب  که  محلّی  است.  بوده  سن 
زاکانی است در جوار  به حضور عبید 
دارد.  قرار  ُمَجَدْم  طایفه  اعراب  محلّۀ 
باغستان  به  و  محّل  در  که  قبرستانی 
بر  شاهدی  است  معروف  عبید  مدفن 
تطبیق محّل زندگی و هم جواری دفن 

وی با نقطه سکونت وی دارد.
سینه به سینه  گذشته  قرن  سه  از 
در  عبید  مدفن  که  است  شده  نقل 
شخصیت های  است.  باغستان  این 
ایشان  از  چند  تنی  که  سرشناسی 
از  قبل  بزرگان  گفته های  نقل کنندۀ 
قبل  قرن  سه  فاصله  به  تنها  و  خود 
از ایشان و آن ها نیز روایتگر حضور و 
دفن فرزانه ای نامدار به نام عبید را از 

علمای پیش تر از خود نوید داده اند. 
ناحیه  از  قول  نقل  قدیم ترین  شاید 
باشد  ظهیراالسالم  عالم خیز  خاندان 
علی  سّید  قرآن  مفسر  و  عالمه  که 
کمالی با احتیاط آن را گوشزد می کند 
خاندان  شخصیت های  و  فرزانگان  یا 
صدرالسادات گوشه و خاندان عالم خیز 
شیخ  مرحوم  نیز  و  انصاری  شیخ 
محّمدحسن  پنجم  محّمد شفیع، جد 
است  کرده  نقل  انصاری،  روان بخش 
که: از ابتدای مسجد لبخندق )که به 
معروف  انصاری  مرتضی  شیخ  مسجد 
است( تا کناره های رودخانه و باغ گارز 

کاًل باغ و بوستان بوده است. 
و  مؤمنه  قاجار  دوره  اواخر  در 
که  قرمزکن  زری  خانم  مکتب رفته 
محلِّ  خانواده،  بزرگان  از  نقل  به 
هم عصران  برای  را  عبید  دفن  دقیق 
مجالس  برگزاری  و  مشخص  خود 
مزار  بر  را  فاتحه  و  یاد  و  شعرخوانی 

عبید به کرار تأکید کرده است.
درست در انتهای سراشیبی معروف به 

بندار »سراُو« و هم جوار حمام معروف 
وجود  باغستانی  اُْو«  »ِکنار  حمام  به 
داشته که مزار شاعر شهیر و طنزپرداز 
آن  در سایبان درختان مصفای  عبید 
دفن شده است. امروز از آن باغستان 
تنها  است؛  نمانده  باقی  چندانی  اثر 
محدودۀ باغ، چندین درخت کهنسال 
مطلعین  و  بزرگساالن  تردد  است. 
فاتحه  قرائت  در  عادت  روی  از  که 
صاحب  محترم،  شخصیتی  برای 
نام  با  مدفون  عرفانی،  منزلت  و  مقام 
ایشان  زبان  ورد  و  زمزمه  عبید  یاد  و 

همچنان پابرجای مانده است.
آخرین  میدانی،  تفحص  و  تحقیق  در 
آقای  قرمزکن جناب  خاندان  بازمانده 
بیش  از  سنی  با  فنائی،  عبدالعظیم 
هشتادوپنج سال، شخصیتی فرهیخته 
و صاحب اندیشه است که حدود محل 
و  داده اند  نشان  را  زاکانی  عبید  دفن 
گفته اند سنگ مزاری که سابق بر این 
بوده  موجود  مشخص شده  مکان  در 
است؛ اما براثر حوادث از نظرها پنهان، 

نیست و نابود شده است.
درست در فاصله چند متری خرابه های 
حاج  معمار  استاد  به  متعلق  حمام 
باقی  همچنان  باغ  آثار  قبادراز  محّمد 
مانده است و دیواری که چندین قرن 
است نام و یاد عبید را در دل خود به 
اشاره بزرگان زنده و پابرجا نگه داشته 

است. 
اسالمی  جمهوری  انقالب  از  قبل  تا 
از  مملو  اُْو«  »ِکنار  حمام  منطقه 
کوچه پس کوچه ها  قدیمی،  خانه های 
و پله های کشیده در شیب منتهی به 
ساحلی  جاده  از  و  بود  خراطون  بازار 
در امتداد رودخانه خبری نبود. نقشه 
محل  از  ساده  به صورت  ترسیم شده 
و  ثبت  مدنظر  مکان  تا  شد  برداشته 

ضبط گردد.
ادامه در صفحه بعد

معّرفی کتاب دو رکعت عشق بر مزار عبید زاکانی
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مال خواجه قرمزکن
در خصوص این شخصیت اّطالعات چندانی 
در دست نیست. همین بس که وی اصالتاً 
دزفولی بوده و شغل و حرفۀ خانوادگی ایشان 
رنگرزی کالف های نخی و البسه و تن پوش 

بوده است. 
را خواجه  او  تجارت  علم  تبحر در  دلیل  به 
افراد  قدیم  در  زیرا  می کردند؛  خطاب 
نسبتاً  مالی  مکنت  دارای  که  تاجرپیشه 

زیادی بوده اند آن ها را خواجه  می گفتند. 
همچنین پوشیده نماند که به خاطر فضل و 
دانش وی را مال نیز گفته اند که نشان از وجه 
عصر  جامعه  افراد  سایر  نسبت به  وی  تمایز 
یا کدامین  اما در کدامین مکتب  خود بود؛ 
حوزه و مدرسه درس خوانده و علم آموخته 
مشق  و  درس  اساتید  کدامین  نزد  و  است 

فراگرفته و... بر ما پوشیده است.
همین مقدار اطالع کسب کردیم که نام برده 
عالوه بر تنظیم سالنامه، وقت و زمان اوقات 
شرعی، بر علم نجوم نیز تبحری خاص داشته 

است. 
همدان  علمای  با  قرمزکن  خواجه  مال 
ارتباط داشت و تبادل دانش می کرد که از 
تقویم های خشتی  نوشتن  آن  شاخص ترین 

بوده است. 
اهمیتی  آنچنان  از  تقویم ها  نوع  این  ظاهراً 
با  را  آن  حاشیه نویسی  که  بود  برخوردار 

آب طال زرکوب می کردند. 
مال خواجه و اهل خانه اش ازجمله دخترش 
اّطالع کامل  او  ازاحوال عبید و مدفن  زری 

داشته اند.
خانم زری قرمزکن

مرحوم زری، دختر مرحوم حاج مال خواجه 
قرمزکن، وفات وی حدود 1270 ه. ق بود. 
طبقه  از  و  تاجرزاده  خانواده ای  از  نام برده 

دوستدار علم و دانش و معرفت بود. 
مرحوم زری قرمزکن ازجمله زنان پاکدامن 
ادبیات  اعتقادی و  به مسائل دینی و  و دانا 

و... بوده است.
خانواده  بزرگان  از  نقل  به  نام برده  قول  از 
گفته اند که: »مقبره عبیدزاکانی در زیر دیوار 
مجاورت  در  و  سراب  درکوچه  واقع  باغی 
حمام موسوم به کنارآب قرار داشت.« میزان 
و سطح سواد وی بر ما روشن نیست؛ اما به 
عبید  اشعار  و  اذکار  حفظ  عرفانی،  مباحث 
زاکانی مسلّط بود و از همه مهم تر توجه در 
نشست و برخورد با اهل علم نشان از دانش و 

مراتب علمی وی دارد. 
خواه دروسی خاص را در مکتب خانه گذرانده 
درک  را  فضایلی  خود  بستگان  تحت نظر  یا 

کرده باشد. 
زری  که  شده  نقل  خانواده  افراد  بعضی  از 
قرمزکن در وقت احتضار و هنگام وفات وقتی 
قصد بیان ذکر بر لبانش را داشتند در کمال 
هوشیاری با اشاره گفته نیازی نیست و خود 
ادعیه خاصی بر لب داشت تا جان به جانان 

تسلیم کرد.
جشن و شادی بر بارگاه عبید زاکانی

مقدمیون  محلّه  در  رایج  رسومات  ازجمله 
برپایی آیین زنانه جشن و سرور بر مزار عبید 

بوده است. 
تا  اما  ما پوشیده است؛  بر  این رسم  قدمت 
عصر پهلوی اول و اوایل دوره پهلوی دوم این 

رسم میان زنان محل استمرار داشته است.
قدیم االیّام زنان دو شهر دزفول و شوشتر در 
با حضور  و  بقاع متبرکه گرد هم می آمدند 
نقیبه )روضه خوان( یا مالی روضه خوان مرد 
و  مدیحه سرایی  به  بودند،  نابینا  اغلب  که 
خواندن واقعه مراسم عروسی فاطمه زهرا)س( 

با علی بن ابی طالب )ع( می پرداختند.
در میانه آوازخوانی و سرودن اشعار، زنان و 
دخترکان جوان به کرار هلهله سرمی دادند و 
دست می زدند. نُقل بر جمعیت می افشاندند، 
خرما و کنجد، حلوا، نان تیکه که داخل آن 
پنیر و سبزی و هرآنچه در توانا ناذر بود مهیا 

و میان افراد تقسیم می کردند. 
ائمه  میالد  ایّام اهلل  از  سرور  مجالس  سایر 
رسوم  این  اجمعین،  علیهم السالم  اطهار 

همچنان ادامه داشت.
دادا حج باغشاه

حج  »دادا  نام  به  خوش نام  زنی  دزفول  در 
باغشاه« بود که بنابه گفتۀ مردم دزفول سن 
او بیش از یک صدوبیست سال بود. وی طبابت 

می کرد و در گرفتن نوزادان تبحر داشت. 
)ماما(  داداهای  از  یکی  از  را  حرفه  این 
اکتسابی  تجارب  از  و  فراگرفته  خود  قبل از 

فوق العاده ای برخوردار بود. 
وی نزد طبقه ماماهای شهرستان دزفول در 
حرفۀ »افاقه« شهرت داشت. این شخصیت 
زاکانی  عبید  بارگاه  جوار  در  ارجمند 
زندگی می کرد و جزو افراد شرکت کننده و 
نقل کننده برپایی جشن و شادکامی در جوار 
بارگاه عبید بود. معمرین، مطلعین و اهالی 
محلّه های اطراف آرامگاه عبیدزاکانی در کنار 
مزار این شاعر بلند آوازه توقف می کردند و 

برای وی فاتحه می خواندند.
حنا رشتن بقاع متبرکه

»حنا  عنوان  با  رسمی  دزفول  در  دیرباز  از 
است  بوده  معمول  مقّدس«  اماکن  رشتن 
حاجت مندان  که  است  آن  بر  سّنت  این  و 

ادا  ایشان  نیت  چنانچه  می کنند،  نذر 
آرزوهای  و  نیاز  شدن  محقق  در  یا  و  شود 
متبرکه،  بقاع  دیوار  بر  آیند،  نائل  خویش 
شخصیت های صاحب نام، اهل معرفت، عرفا، 
حنا  مساجد  بعضی  نیز  و  سقاخانه ها  علما، 

می بستنند. 
نیز  ُکنار  درختان  از  بعضی  برای  رسم  این 
رایج بود. اگرچه در دهه های پیش  از انقالب 
این رسم به قوۀ خود باقی بود؛ اما با شروع 
و حادث شدن هشت سال  اسالمی  انقالب 
دفاع مقّدس این عمل کم رنگ و از خاطرات 
پاک گردید؛ اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی 
بعضی  برای  تنها  و  احیا  مجدداً  سّنت  این 
سقاخانه ها نظیر درکه سعید و درختان ُکنار 
در گوشه و کنار شهر دزفول این رسم اجرا 

می شود. 
اماکن  سایر  همچون  زاکانی  عبید  بارگاه 
مورد  شهر  مردم  نزد  صاحب دل  مشهور 

احترام بوده است. 
زنان بسیاری در طول سال به آغشته کردن 
در  و  داشتند  اهتمام  بارگاه وی  دیوار  و  در 
طول سال مکرر می شد که سرسرای ورودی 

این مکان با حنا زینت داده می شد.
خاندان ظهیراالسالم

ازجمله خانواده های عالم خیز در شهر دزفول 
که از شهرت و جایگاه واالیی برخورددارند، 
در  که  است  ظهیراالسالم  معّظم  خانواده 
فضل و دانش نزد خواص از علما و در نشر 
از  مردم  عامه  نزد  شریعت  و  اسالمی  علوم 

پیشینه واالیی برخوردارند.
خانواده  این  شخصیت های  مشهورترین  از 
یاد کرد: 1.  این چند شخصیت  از  می توان 
سّید  آیت اهلل   .2 کمالی؛  علی  سّید  عالمه 
حسین ظهیراالسالم؛ ۳. حجت االسالم سّید 
سّید  آیت اهلل   .۴ ظهیراالسالم؛  صدرالدین 

رضی ظهیراالسالم. 
و  تأسیس  عالوه بر  دانش پرور  خانواده  این 
دینی،  علوم  متعدد  مدرسه های  راه اندازی 
مختلف  علوم  تدوین  در  نشانشان  و  نام 

زینت بخش آثار فراوانی است.
عالمه سّیدعلی کمالی دزفولی 

سّید  فرزند  دزفولی،  کمالی  علی  سّید 
محّمدرضا در سال 12۹0 ش/ 1۳۳0 ق در 

دزفول به دنیا آمد. 
سادات  از  دزفولی  کمالی  علی  سّید  عالمه 
خوزستان  منطقه  در  و  بود  دزفول  گوشه 
برای اهل فضل و کمال و ارادتمندان سادات 

گوشه کاماًل آشناست. 
که  است  قرآنی  علوم  بنام  مفاخر  از  وی 
از  جلد  بیست وشش  به  قریب  تاکنون 

مجلداتشان چاپ شده است.
شاه میر  اسماعیل بن  سّید  پدرش  نیای 
تا  که  شد  متولد  دزفول  در  ق   11۹۳ در 
جوانی سواد چندانی نداشت؛ اما براثر حرف 
آسیابانی که او را نکوهید به خود آمد و به 

قصد تحصیل به نجف رفت. 
پس از سال ها به دزفول بازگشت. به گفتۀ 
سّید صدرالدین ظهیراالسالم زاده 1۳22 ش 
استاد  از  نقل  به  و  بنا کرد  وی سه مدرسه 
طالب  تعلیم  و  تدریس  به  دزفولی  کمالی 

علوم اسالمی مشغول شد. 
کمالی  استاد  جّد  که  مدرسه ای  همان  در 
دزفولی است، سّید حسین ظهیراالسالم در 
آن مدفون است. مرحوم کمالی در آنجا به 

پژوهش سرگرم بود. 
حسین  سّید  دزفولی  کمالی  نیای 
صحیفه  و  نفحه االنوار  مؤلف  ظهیراالسالم، 
االصفیا بود که نسب او با 27 واسطه به امام 

موسی کاظم )ع( می رسید. 
سید  آیت اهلل  از  رضی الدین  سّید  پدرش 

محّمد فیروزآبادی اجازه اجتهاد داشت. 
و  درگذشت  سالگی   2۶ سن  در  وی 
از  پس  شد.  یتیم  سالگی  هفت  در  کمالی 
نیایش، عمویش سّید صدرالدین  درگذشت 

ظهیراالسالم تربیت او را به عهده گرفت
تحصیالت و فعالیت های مذهبی

علی  سّید  ظهیراالسالم،  صدرالدین  سّید 
دزفول  شهر  ملی  دبستان  نخستین  در  را 

»محمودیه« ثبت نام کرد. 
پس از اخذ تصدیق ابتدایی به اهواز رفت و 

در دورۀ متوسطه مشغول تحصیل شد. 
وقتی به سن بلوغ رسید، به خواست عمویش 
مسجد  امام  و  معمم  و  بازگشت  دزفول  به 
خانوادگی شد و در این دوره از علمای آن 

روزگار بسیار آموخت. 
در هفده سالگی به سفارش عمویش به منبر 
شمار  به  اّول  خوزستان  در  او  منبر  رفت. 
می آمد و در مّدت دوازده سال چهارده  هزار 
منبر رفت، روزهای جمعه به اهواز می رفت 
ش   1۳2۴ کسروی  احمد  سّید  ضّد  بر  و 
سخنرانی می کرد که حاصل آن کتاب هر که 

می خواهد بخواند شد. 
پس از درگذشت سّید صدرالدین وی کمتر 
زیرا سرپرستی  منبر می رفت؛  و  به محراب 
خانواده بر عهده او افتاد. وی در آن سال ها 
منقول  و  معقول  علوم  لیسانس  دریافت  به 
توفیق یافت و چندین سال ریاست انجمن 

معتمدین اهواز را بر عهده داشت. 
بار  دو  ش   1۳1۸ ـ   1۳20 سال های  بین 
به قم سفر کرد و در این دو سال از محضر 

امام خمینی )ره( بهره برد و با آیت اهلل سّید 
عتبات  به  او  با  و  آشنا شد  برقعی  علی اکبر 

عالیات و بغداد رفت.
قرآن پژوهی

بیشتر از راه غرس باغ   های مردم امرار معاش 
مرحوم  تهران،  در  ش   1۳۴۸ تا  می کرد 
مترجم  معزی،  محّمدکاظم  شیخ  آیت اهلل 
قرآن و عموزاده اش مرحوم شیخ جمال الدین 
برای  را  او  و  رفتند  او  دیدار  به  محسنی 
تدریس الهیات دانشگاه تهران دعوت کردند.

کمالی دزفولی از آن به بعد به قرآن پژوهی 
روی آورد و نتیجه آن هم تالیف قانون تفسیر 
بود که با مساعدت مرحوم آیت اهلل نبوی به 

چاپ رسید. 
کمالی دزفولی مرد وارسته و خودساخته و 
از شهرت بیزار بود. به تمام معنا پایبند شرع 

بود. اندیشه و تفکری نو داشت. 
به ادب غرب آشنایی داشت و رمان خواندن 
را ارج می نهاد به گفته دکتر سّید محّمدباقر 
به  عجیبی  شیفتگی  و  دلبستگی  حجیتی 
قرآن داشت و از آنجا که شیفته عترت بود، 

در آثارش به آن ها تمسک می جست.
بازگشت به دزفول

دزفول  به  ش   1۳70 هفتاد  دهۀ  در  گویا 
مقبرۀ  و  اجدادی  مدرسه  در  و  بازگشت 
رحل  متر  شصت  زیربنای  با  ظهیراالسالم 

اقامت کرد. 
پیرش  مادر  با  خانه  آن  در  دزفولی  کمالی 
زندگی می کرد و به گفتۀ پسرش دکتر سّید 
محّمدمهدی کمالی، کمالی با وجود کهولت 
از مادرش که  و بیماری چون جان شیرین 
10۳ سال عمر کرد، مراقبت کرد. از مرحوم 
به  نجیب  و  فاضل  فرزندانی  کمالی دزفولی 

یادگار مانده است. 
استاد کمالی دزفولی به مکه رفت و حج گزارد 
و سفری نیز به آمریکا رفت. در زمینه های 
علوم قرآنی، معارف دینی، اجتماعی و حتی 

ادبیات عامه قلم زده است. 
نیز  شعر  وعظ،  و  قرآن  پژوهی  عالوه بر  وی 
دزفولی  کمالی  علی  سّید  استاد  می گفت. 
فهم  و همه  روان  نثری ساده،  به  را  آثارش 

می نوشت. 
پاره ای از آثار کمالی دزفولی به چاپ رسیده 
است و پاره ای دیگر که هنوز منتشر نشده اند، 
ولی  نماینده  جزایری،  آیت اهلل  کتابخانه  در 
فقیه اهواز، نگهداری می شود که امید است 

به زیور طبع آراسته شود. 
استاد سّید علی کمالی دزفولی در واپسین 

روز 1۳۸۳ دارفانی را وداع گفت.
ادامه در صفحه بعد
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در  بقایی  مظفر  دکتر  جنایات   .۱
و  عزیز   .۳ سخن؛  هزار   .۲ خوزستان؛ 
نگار؛ ۴. قانون تفسیر؛ ۵. تاریخ تفسیر؛ 
الحق؛  ۶. قرآن و جامعه سازی؛ ۷. جاء 
۸. عرفان و سلوک اسالمی؛ ۹. شناخت 
قرآن؛ ۱۰. گلستان امثال دزفولی؛ ۱۱. 
اکبر؛  ثقل  قران،   .۱۲ خزاعی؛  دعبل 
مقّدمه   .۱۴ زن؛  مقام  و  قرآن   .۱۳
و  قرآن   .۱۵ همه؛  برای  قرآنی  تفسیر 
 .۱۷ کبیر؛  ثقل  عترت،   .۱۶ شعارها؛ 
 .۱۸ اسالم؛  در  معاشرت  و  همزیستی 
قرآن و مبارزات؛ ۱۹. تاریخ صدر اسالم؛ 
 .۲۱ اجتماعی؛  دستورات  و  قرآن   .۲۰
 .۲۳ خاتم النبیین؛   .۲۲ قبسات القرآن؛ 
شرح کفایه در پنج جلد؛ ۲۴ مقّدمه و 
تقریظ بر پاره ای از کتب مانند الترجمان 
عن المرزبان، شرح حال دعبل خزاعی، 
 .۲۵ دزفولی؛  ناهیدی  تقی  مال  دیوان 
و  تشیع  دایره المعارف  در  مقاالتی 
نشده؛  چاپ  آثار  بّینات  چون  مجالتی 
۲۶. هزار سخن در شناخت اسالم؛ ۲۷. 
آیات قرآن در مثنوی؛ ۲۸. تفسیر قرآن 
برای همه در شش جلد؛ ۲۹. خرد افزا؛ 
۳۰ دفتر خاطرات اشعار؛ ۳۱. نامه های 
به فرزندانم؛ ۳۲. چهرۀ مولوی در آیینه 
و  مولوی  درباره  شرحی   .۳۳ مثنوی؛ 
مصادر  شعر.۳۴.  پنج هزار  از  منتخبی 

المطالب
احتیاط  همه  آن  با  کمالی  عالمه 
و  مسائل  با  برخورد  در  که  تأملی  و 
حوادث پیرامون خود دارند، درخصوص 
در  مزارش  وجود  و  عبید  شخصیت 
که  می کند  اشاره  حادثه ای  به  دزفول 
او  خاندان  گذشتگان  آشنایی  از  نشان 
او دارد. محقق  با عبید زاکانی و مرقد 
در  حکمت فر  محّمدحسین  ارجمند 
است:  آورده  چنین  انجمن نامه  کتاب 
کمالی  علی  سّید  عالمه  اظهار  بنابه 
در خاطره ای  معاصر  قرآن پژوه  دزفولی 
از اعقاب خود می گوید روزی در دزفول 
بعضی  به طوری که  می بارید  تند  باران 
در  گل والی  و  شد  خراب  خانه ها  از 
کوچه ها جاری شد. بعد از پایان باران و 
نشست آب در یکی از خانه های نزدیک 
به محلّه خراطان سنگ قبری مبنی بر 
اینکه مدفن عبید زاکانی است، نمایان 
همین  به  عالمه  اشاره  درواقع  شد؛ 
توجه  مورد  دیرباز  از  که  است  خانه ای 
عامۀ مردم دزفول بوده است. از علما و 
شخصیت های فرزانه ای که در رفتن به 

زیارت عبید هرگز کوتاهی نکرده است.
حضرت آیت اهلل سّید علی سّیدی

فرهیخته معّظم آقای عبدالعظیم فنائی 
کهولت  ایام  درحال حاضر  که  دزفولی 
سن را سپری می کند در خصوص مزار 
از شخصیت های  عّده ای  توّجه  و  عبید 
فرزانه دزفولی به صحت وجود مزار عبید 
زاکانی در این مکان و اهتمام حاضرین 
فاتحه  قرائت  و  شمع  کردن  روشن  به 
کرده اندکه  مختصر  چند  هر  اشاراتی 
درخور توجه است، مرحوم پدرم میرزا 
عبدالنبی فنائی در یک جمع دوستانه 
که بر مزار عبید گرد آمده بودند گفت: 
مرحوم  اتّفاق  به  مرتبه  چند  نیز  قباًل 
سّیدی«  علی  سّید  آیت اهلل  »حضرت 
قطب العارفین و دیگر شخصیت ها بدین 
گمنام  مزار  بر  بزرگان  آمده ام،  مکان 
این شاعر بزرگ فاتحه خوانده، شمعی 
عبید  شخصیت  دربارۀ  و  می افروختند 

معتقد بود که »به طور یقین محل دفن 
عبیدزاکانی درهمین مکان است«.

شرح زندگانی آیت اهلل سّید علی سّیدی
صمدانی  کامل  عارف  و  ربانی  عالم 
قدوه العارفین و شمس المتاّلهین افضل 
مروج  المعقول  جامع  الربانین  العلماء 
الشریعۀ و الطریقه صاحب اسرار سرمدی 
)سّیدی(  علی  سّید  آقای  حجه الحق 
پنجمین  العزیز  سره  قدس  دزفولی 
و  قطب العارفین  حضرت  ذکور  فرزند 
اعلم المجتهدین حاج سّید محّمدرضا 
و  سره  قدس  دزفولی  )نورالدین( 
دزفولی  کاشف  حضرت  همشیره زاده 
دزفول  در  ه.ق   ۱۲۹۶ تاریخ  در  بود. 
از سن  از چهار سال  بیش  متولد شد. 
مبارکش نگذشته بود که از نعمت پدر 
که صاحب والیت  تامه و مسند شریعت 
بود، محروم شد. در اثر سعی و مجاهدت 
والده ماجده اش که زنی عالمه و عارفه 
بوده اند به تحصیل علوم پرداخت. نظر 
فضائل  دارای  سّید  حضرت  اینکه  به 
فوق العاده  استعداد  و  فطری  ملکات  و 
بودند، از همان اَوان طفولیت و صباوت 
به تحصیل علوم رسمی با کمال جدیت 
سرگرم بود. نزد مجتهدین درجه اّول از 
قبیل آیت اهلل انصاری، آیت اهلل معزی و 
تا  تلمذ می فرمود  امام دزفولی  آیت اهلل 
سّید  حضرت  رسید.  اجتهاد  درجه  به 
اصوالً از همان زمان طفولیت بر دنیا و 
زخارف آن پشت پا زده حتی حق االرث 
به  خود  و  بخشید  دیگران  به  را  خود 
تعمیر دل و تزکیه نفس پرداخت. سّید 
به عتبات عالیات مسافرت کرد و از در 
دریای فیاض ائمه اطهار علیهم السالم و 
همچنین از روح مبارک والد خود که در 
نجف اشرف مدفون بود، برای موفقیت 
طریق  بر  راهنمایی  و  معنوی  امور  در 
حق همت گماشت. از آن تاریخ به بعد 
انقالب حال و پیشرفت روحی و تمایل 
حضرت سّید به معنویات و معرفت به 
و  آشکار  کاماًل  آشنایان  عموم  بر  حق 
ریاضات  سّید  می گردد. حضرت  هویدا 
فوق العاده کشیده و از همه چیز گذشت. 
به  و  بود  و حقیقت  فقط حق  هدفش 
مقامات عالی رسید. از مصاحبت با خلق 
ممکن بود او را از خدا غافل سازد احتراز 
اهل  و  عرفان  و  ذوق  اهل  با  و  داشت 
علم سرگرم بود. حضرت سّید با اینکه 
مقام عالی و عرفان را دارا و به مراحل 

بود  رسیده  الهی  اسرار  شهود  کشف 
هیچ گاه ادعایی نداشت. عقیده اش درباره 
از هر  تا آخر عمر  بود که  این  خویش 
خرمن خوشه ای چیند و فیضی برگیرد، 
با اینکه خود دریای فیض و رحمت بود. 
در تفسیر آیات قرآن و احادیث اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم از طریق 
فلسفه و عرفان که صحیح ترین طریق 
تفسیر است بی نظیر بود. سّید از همان 
دوران جوانی که به تحصیل و تکمیل 
زیرنظر  داشت  اشتغال  ظاهری  علوم 
بزرگان و مشایخ بزرگ به تزکیه نفس 
و سیر و سلوک مشغول بود و به مقامات 
عالی رسید. با اینکه خالفت  تامه از طرف 
چند تن از بزرگان و مشایخ را داشت؛ 
معذلک محض اکمال مقامات خویش در 
اواخر عمر از طرف حضرت قطب االقطاب 
عبدالحی  میرزااحمد  آقا  وحیداالولیاء 
فیوضاتی  العزیز  سره  قدس  مرتضوی 
حضرت  حال  زبان  گویا  کرد.  دریافت 

سّید به این شعر مترنم بود.
وحیدم چه سرمست وحدت کند

هم آنجا نهم سر بکوی وحید
حضرت سّید به خط کوفی کاماًل آشنا 
علم  و  فعلی(  )شیمی  کیمیا  علم  از  و 
از  ولی  بود؛  با خبر  کاماًل  اعداد )جفر( 
حضرت  داشت.  استنکاف  آن  به  عمل 
سّید در مصائب و شدائد چنان حالت 
رضا و تسلیم از خود نشان می داد که 
می کردند.  تعجب  حال  این  از  ناظرین 
قیافه ای داشت بسیار محتشم و جذاب 
بود.  رحمت  و  فیض  محضر  محضرش 
آن حضرت  محضر  به  گذرش  هرکس 
به  غموم  و  هموم  اتمام  به  می افتاد 
نشاط  به  اندوهش  و  می افتاد  خدا  یاد 
تبدیل می گردید. در مصیبت دو فرزند 
جوانش تبسم و نشاط عارفانه از سیمای 
مبارکش دور نشد و حالت وقار و صبر 
و شکیبایی را تغییر نداد. حضرت سّید 
فلج  اثر  در  را  خود  عمر  آخر  سال  نه 
بودن و بی حسی اعضاء زمین گیر شد و 
در تمام این نه سال تبسم های عارفانه 
از سیمای او دور نشد و در تمام مّدت 
به همان منوال گرم  نقاهت محضرش 
و دلربا بود. اهل دل از خدمتش فیض 
می بردند. این مرد بزرگ هیچ گاه از درد 
نمی داد. چهار  نشان  از خود  نارضایتی 
سال قبل از ارتحال حضرت سّید زوجه 
با وفا و خدمتگزار واقعی او از دنیا رخت 

از  بزرگ  و  وارسته  مرد  این  و  بربست 
لحاظ پرستاری و محرم در مضیقه افتاد. 
حضرت سّید بر حسب کشف و شهود 
که بر اهل حق و ایقان روشن شده بود. 
چند سال قبل از ارتحال مقام حضرت 
مشروح  بود  دارا  را  ولی  نعمت اهلل  شاه 
حاالت حضرت سّید در رساله مشکوه 
در  سّید  حضرت  است.  مندرج  الفؤاد 
ه. ق  الحرام ۱۳۷۶  تاریخ هفتم محرم 
را  دعوت حق  تب،  نوبت  چند  از  پس 
لبیک و روح پر فتوحش به پیشگاه حرم 
کبریایی پرواز کرد. قبل از ارتحال قلب 
مبارکش به سرعت تمام به ذکر تهلیل 
مشغول بود و پس از ادای سه بار کلمه 
آمدم،  آمدم،  و  لبیک(  لبیک،  )لبیک، 

آمدم قالب تهی و به حق پیوست.
جناب حاج عظیم فنائی

استاد فرهیخته جناب حاج عظیم فنائی 
چندین  به  که  فنائی  عبدالنبی  فرزند 
واسطه از اوالد پاِک زهیربن قین، مجاهد 
اباعبداهلل الحسین است.  و مدافع حریم 
جناب عظیم فنائی در ۱۶ شوال سال 
۱۳۵۲ ق مطابق ۱۲ بهمن ۱۳۱۲ ش 
در دزفول و در میان خانواده ای فاضل با 
پیشینۀ دانش پرور دیده به جهان گشود. 
از همان اَوان کودکی تحت نظارت پدر 
مدارس  در  و  فراگرفت  را  جدید  علوم 
اهواز مشغول به تحصیل شد. با سپری 
کردن دو دوره تا پایان ششم در علوم 
انسانی و کسب نمرات باال تحصیل را با 
موفقیت پشت سر گذاشت؛ اما به دلیل 
محدودیت سنی سعادت ادامه تحصیل 
در دانشگاه را نداشت. با همۀ این اوصاف 
نام برده به مطالعه پرداخته و با علما و 
فضالی نشست وبرخاست داشته است. با 
قرآن آشنا بود و در آموزش و خواندن 
قرآن تسلّط داشت. وی کتابی گویایی از 
حوادث رفته بر خوزستان است. دانایی 
مدام  مطالعۀ  از  گرفته  نشئت  ایشان 
خودشان  شخصی  کتابخانه  در  ایشان 
است. وی انسانی فرهیخته و مسلّط به 
علوم انسانی است. اگرچه باید معترف 
بود در خانواده ای که شب وروز با کتاب 
و کتابت سر و کار دارد و در یک مقطع 
تنها  را  کتاب  نسخه  پنج هزار  از  بیش  
این  کرد.  صحافی  شخص  یک  برای 
از منابع  بودن  فرزانگی و مطلع  بیانگر 
دزفول  در  کهولت سن  با  استاد  است. 
مورد احترام اهل تحقیق و ارادتمندان به 

علم و اخالق است. روزانه مردم دزفول 
از همۀ طبقات پی درپی ضمن حضور دِر 
منزل یا تماس تلفنی به انجام استخاره 
به دست مبارک ایشان مداومت دارند. 
تنها اثر مکتوب نام برده نوشتن مقّدمه ای 
از  قّصه گویی  و  داستان  نقش  پیرامون 
منظر قرآن و نقش آن بر کتاب قصه های 

قدیمی دزفولی اثر خوش مغز است.
سّید فاخر قاضی

سّید  محّمدباقربن  سّید  فرزند  وی 
سّید  محّمدعلی بن  سّید  موسی بن 
محّمدبن قاضی مجدالدین، تولدش در 
سال ۱۳۱۳ ق در دزفول بود. از علمای 
عصر خود و اهل وعظ و منبر و ارشاد 
ظهیر  سّید صدرالدین  مسجد  در  بود. 
مسجد  در  مّدتی  بود.  جماعت  امام 
و  جماعت  امام  دانیال  شوش  جامع 
ارشاد  به  دیار  آن  نامساعد  شرایط  در 
زندگی  مشی  است.  پرداخته  تبلیغ  و 
بود و پیوسته  ایشان زاهدانه و عارفانه 
می فرمود: بهره ما از دنیا چند گز چلوار 
و دو متر زمین و دیگر هیچ. اصل زندگی 
در دنیا عمل صالح است. تحصیالتش را 
آقا شیخ  آیت اهلل  محضر  در  دزفول  در 
محّمدمهدی بیگدلی و مرحوم حاج سّید 
مهدی داعی و حاج شیخ عبدالحسین 
معزی فراگرفته است. سال ها از طریق 

منبر و خطابه به ارشاد پرداخت. 
در زمان رضاخان یکی از رؤسای ذیربط 
فاخر قاضی  آقا سّید  از مرحوم  دزفول 
رسماً دعوت و تقاضا می کند که چون 
شما و اجدادتان از قدیم عهده             دار امور 
مثل  مختلف  عقود  اجرای  و  شرعی 
بوده اید،  سندنویسی  و  و طالق  ازدواج 
و  کنید  قبول  اگر  ندارد  استبعادی 
همکاری نمایید، امتیاز دفتر ثبت ازدواج 
اقدامی  امر  این  نماییم.  صادر  برایتان 

شایسته است. 
جواب  در  قاضی  فاخر  سّید  مرحوم 
می گوید: من از درِ خانۀ امام حسین )ع( 
به درِ خانه یزید نمیروم و من روضه خوانم 
سّیدالّشهدا  ذاکر  رازق  هم  خداوند  و 
است. رئیس مزبور از شنیدن این سخن 
مردی  اخالقی  نظر  از  نمی زند.  حرفی 
حلیم و متقی و صبور و سلیم النفس و 
متواضع و اهل شکر و سپاس از پروردگار 
بود. در سال ۱۳۵۲ ه ش در سن ۸۰ 
سالگی فوت کرد. مدفنش در شهیدآباد 

دزفول است.

سّید محّمدباقر قاضی
سّید  فرزند  قاضی  محّمدباقر  سّید 
سّید  محّمدعلی بن  سّید  موسی بن 
علمای  از  مجدالدین  قاضی  محّمدبن 
ادب و فضل  و  فقه  برجستگان  و  اعالم 
بوده است. چهره ای متقی ادیب و شاعری 
که  بوده  قاضی القضات  و  ذوالسانین 
تحصیالت مقدماتی را در دزفول فراگرفته 
و برای ادامه تحصیل به اصفهان عزیمت 
داشته  اقامت  آنجا  در  مّدت ها  و  نموده 
است. در مراجعت از اصفهان شأن قضا 
و حل مشکالت مردم را به  عهده داشته 
است. به دادرسی و دادخواهی و رتق وفتق 
امور شرعی و حل مشکالت و معضالت 
حقوقی و قضایی مردم در دزفول پرداخته 
است. لقب قاضی در این خاندان نه تنها 
اسمی است؛ بلکه رسماً از مشاغل رسمی 
این خاندان بوده است. مادرش از خاندان 
شیخ االسالم بوده است. ایشان جّد مادری 
آیت اهلل سّید مجدالدین قاضی اّولین امام 
انقالب  از  بعد  دزفول  جمعه شهرستان 
اسالمی و کهن ترین شخصیت  سنی در 
مجلس خبرگان رهبری بود. وفات ایشان 

در سال ۱۳۲۲ ق اتّفاق افتاد.
منابع

یادگارهای  ایرج،  سیستانی،  افشار   .۱
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جستجو  ایشان  راجب  کمی  بگویم  ابتدا  در 
کردم و عمدتا مطالب ذکر شده در متن پایین 

را صحیح یافتم.
آن سالها )اواخر دهه ۴۰ خورشیدی( که سفر 
به عربستان از سفر به آمریکا هم دشوارتر بود 
و »حاجی شدن« مثل این روزها مد نبود، او 
شده  حاجی  اش  مذهبی  اعتقادات  خاطر  به 

بود.
مدیرعامل، عادت داشت گاهی به کارخانه سر 
می زد و کارها را از نزدیک سرک می کشید. 
در یکی از همین بازدیدها، زمانی که سر ظهر 
در حیاط کارخانه قدم می زد، کارگری را دید 
که به جای حضور در بوفه، گوشه ای نشسته 
و مشغول خوردن »نان و پنیر و انگور« است. 

نزدیک شد و علت این کار را از او پرسید:
- چرا بوفه نمی روی؟

پنیر  و  نان  است؛  ریال   ۱۲ کارخانه  غذای   -
ارزانتر در می آید!

می  جمع  ام  خانواده  برای  چیزی  اینطوری 
کنم.

این سخنان دچار بهت شده  با شنیدن  مدیر 
کسانی  و  کارمندانش  مقابل  در  همیشه  بود؛ 
که از کار او امرار معاش می کردند، احساس 

مسوولیت می کرد.
قبال هم این احساس مسوولیت را ثابت کرده 

بار  نخستین  برای  داد  دستور  که  زمانی  بود؛ 
در تاریخ شرکت ها و موسسه های خصوصی 
خانه  کارمندانش  همه  برای  او  ایران، شرکت 
اختیارشان  در  بلندمدت  های  وام  با  و  بسازد 
 ۱۶ به  معروف  آپارتمانی  )مجتمع  دهد  قرار 

دستگاه(.
مدیرعامل در حالیکه سرش را به زیر انداخته 

بود، لبخندی زد و از کارگر دور شد.
غذای  مدیرعامل،  دستور  به  بعد،  هفته  از 
شرکت  به  وابسته  های  کارخانه  در  کارگران 

او، رایگان شد.
او  شرکت  و  خیامی«  »محمود  مرد  این  نام 

»ایران ناسیونال« یا ایران خودرو فعلی بود.
احمد و محمود خیامی به همراه خواهرشان، 
 ۱۳۴۱ سال  را  ایران  خودروی  مونتاژ  کارگاه 

تاسیس کرده بودند.
و  تشکیالت جدید  با  آنها  که شرکت  زمانی   
سال ۱۳۴۶  در  ناسیونال«  »ایران  رسمی  نام 
و با سرمایه ۴۰ میلیون تومان ثبت شد، تنها 
 ۷ و  سبک  خودروی   ۱۰ روزانه  توانست  می 
بنز(  کامیون  و  )اتوبوس  سنگین  خودروی 

تولید کند.
 هفت سال بعد، ایران ناسیونال با افتخار اعالم 
کرد که سرمایه شرکت در همین مدت کوتاه، 
بیش از ۱۲ برابر شده و ایران ناسیونال از نظر 

بزرگترین  ردیف  در  تولید،  کمیت  و  کیفیت 
خودروسازان آسیا قرار گرفته است.

ناسیونال  ایران  در سال ۱۳۵۲،  آن،  از   پس 
قطعات  تولید  در  خودکفایی  که  کرد  اعالم 
یدکی را در راس برنامه هایش قرار داده است.

های  شرکت  سال،  همین  در  ترتیب،  بدین 
بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز، شرکت ریخته 
این  توسط  و...  مشهد  رضای  شرکت  گری، 

کمپانی تاسیس شد.
کمک  با  خیامی  محمود  سالها،  همین  در 
بانک  ایران،  داران  سرمایه  از  دیگر  گروهی 
ای  زنجیره  های  فروشگاه  و  معدن  و  صنعت 

کوروش را نیز بنیان نهاد.
که  کرد  اعالم  ناسیونال  ایران   ،۱۳۵۶ سال 
می خواهد »پیکان« را از خط تولیدش خارج 
با شرکت پژو وارد شراکت جهانی شود  کند، 

و تولیداتش را به کشورهای دیگر صادر کند.
شد،  دستگیر  خیامی  محمود  بعد،  یکسال   
اموالش مصادره شد، همه دارایی ها، از جمله 
خیلی  و  شد  مسدود  اش  بانکی  های  حساب 

محترمانه از کشور اخراج شد.
اگر فکر می کنید به آخر داستان رسیده اید، 

باید بگویم که داستان تازه شروع شده است!
 محمود خیامی به دلیل سابقه خوبی که در 

همکاری با شرکت مرسدس بنز آلمان داشت، 
از این شرکت اعتبار گرفت و در خارج از ایران، 
کارش را به عنوان فروشنده از صفر آغاز کرد.

بار  این  داشت،  که  اقتصادی  نبوغ  دلیل  به 
از  یکی  او،  خانواده  اکنون  و  شد  موفق  هم 
نمایندگی های فروش مرسدس در انگلیس و 

آمریکا را دارد.
تحت  را  آنها  که  داشت  اعتقاداتی  محمود    

تاثیر پول و قدرت قرار نمی داد.
او  از  را  اموالش  تمام  که  زمانی  همین،  برای 
گرفتند و از کشور اخراجش کردند، باز هم بر 

سر اعتقاداتش باقی ماند.
او با ثروتی که از فروش »مرسدس« در آمریکا 
در  مدرسه  ساخت  به  شروع  آورد،  دست  به 
کرد  )خراسان(  خود  استان  روستایی  مناطق 
از  یکی  به  تا  داد  ادامه  کار  این  به  آنقدر  و 
تبدیل  کشور  تاریخ  سازان  مدرسه  بزرگترین 

شد.
 ۱۱۰ تنها  نه   گذشته  سالهای  در  خیامی 
استان خراسان ساخته  مدرسه در روستاهای 
است، بلکه هشت مجموعه بزرگ آموزشی نیز 

در مشهد احداث کرده است.
خیامی ساخت هجده مجموعه کار و دانش را 
در استان خراسان به پایان رسانده که هجده 

است.خیامی  تومان هزینه دربرداشته  میلیارد 
بخشی از ثروت خود در انگلستان را نیز صرف 
میان  گفتگو  برای  همایش هایی  برگزاری 

پیروان اسالم و مسیحیت کرده است
خرید  به  هم  خیامی  ثروت  از  دیگری  بخش 
اشیای عتیقه ایرانی در حراجی های بین المللی 
از  یکی  اکنون  او،  باالخره  و  اختصاص یافته 
یاری رسانان به برنامه های فرهنگی ایرانیان در 

خارج از کشور است
 مراسم اهدای نشان سلطنتی سی بی ای به 
آقای خیامی، با حضور شخصیت هایی همچون 
بریتانیا،  پرورش  و  آموزش  وزیر  گاوو،  مایکل 
حامل  گاوو  آقای  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
پیامی از طرف الیزابت دوم، ملکه بریتانیا بود 
و در این پیام از »تالش های فرهنگی محمود 
کشور«  این  از  خارج  و  بریتانیا  در  خیامی 
از  ای،  بی  سی  سلطنتی  نشان  شد.  قدردانی 
و  بریتانیاست  در  لیاقت  نشان های  عالیترین 
افراد  به  نظامی  و  اجتماعی  خدمات  به پاس 
از دریافت  داده می شود. محمود خیامی پس 
که  گفت  فارسی  بی بی سی  به  نشان  این 
اعطا  او  به  نشانی  چنین  که  است  خوشحال 

شده است.

اِبْن ِ ُرْسته ، ابوعلی  احمد بن  عمِر رسته ، جغرافی دان  
و مؤلف  کتاب  االعالق  النفیسة. برخی  نام  او را با 
تردید محمد نیز نوشته اند )بستانی (. سوسه  )ص  
۱۰۰( نام  پدر او را محمد بن  اسحاق  آورده ، اما 
غنیم  )ص  8( به  استناد نوشتة روي  جلد نسخه اي  
از کتاب  ابن  رسته  نام  پدر او را عمر بن  عمر ذکر 
کرده  است . خوولسون ۱ خاورشناس  روس  نام  او به  
صورت  ابن  دسته  خوانده  بوده  که  چند سال  نیز 
 ۱۵9/IV ،) کراچکوفسکی( واقع  شد  قبول   مورد 

ولی  بعدها به  تدریج  این  شبهه  برطرف  شد.
ابن   وفات   محل   و  درگذشت   والدت ،  تاریخ   از 
رسته  اطالعی  در دست  نیست ، تنها می دانیم  که  
زادگاهش  اصفهان  بوده  و مدتی  از عمر خود را در 
آن  دیار به  سر برده  است  )همانجا(. خود او ضمن  
وصف  اصفهان  می نویسد که  از مردم  آن  دیار است  
)ص  ۱۵۱(. ابن  رسته  در ۲9۰ ق /9۰۳ م  در موسم  
حج  در مکه  بوده  و مطالبی  راجع  به  کتیبه هاي  
آورده   خود  کتاب   در  آن   درهاي   و  مسجدالنبی  
درگذشت   سال   مورد  در  )همو، ۷۳، ۷۵(.  است  
را  آن   بعضی   دارد.  وجود  اختالف نظر  رسته   ابن  
۲9۰ ق  )سرکیس ، ۱۰9( و برخی  سال  پیش  از 
آن  )حمیده ، ۱۱۶( و بعضی  دیگر )فاخوري ، ۳۶۵( 
۲9۱ ق  نوشته اند. نالینو تاریخ  درگذشت  او را میان  

سالهاي  ۲9۰ و ۳۰۰ ق  دانسته  است  )ص  ۱8۳(.

در  ایرانیان  نوشتارهای  از  بسیاری  که  چند  هر 
زمینه دانش کیهان و زمین در گذر زمان از بین 
رفته و یا نسخه های خطی و فرسوده آن در گوشه 
کتابخانه ها در انتظار نابودی همیشگی هستند؛ اما 
جغرافی نویسان،  یا  تاریخ نگاران  از  برخی  همواره 
جستارهایی از آنها را در آثار خود باز آورده اند. یکی 
از مهم ترین چنین آثاری، کتاب گرانقدر و بی نظیر 
»اعالق النفیسه« نوشته »ابن رسته اصفهانی« است. 
از تولد، زندگانی و مرگ ابن رسته آگاهی چندانی 
در دست نیست و زمان نگارش اعالق النفیسه را 
به اواخر سده سوم هجری و یا اوایل سده چهارم 
یکی  کتاب  این  رو  همین  از  می دارند.  منسوب 
از کهن ترین منابع موجود در این زمینه دانسته 

می شود.
اعالق النفیسه در اصل فرهنگنامه ای هفت جلدی 
بوده است که تنها آخرین جلد آن که در زمینه 
نجوم و جغرافیاست تا به امروز باقی مانده است. 
ابن رسته تحت تأثیر و آموزش های فرغانی، ابومعشر 
و جیهانی بوده و برخی )همچون کراچکوفسکی( 
بر این باورند که او استاد کیهان نگاری قزوینی نیز 

بوده است.
متن اصلی این کتاب برای نخستین بار به کوشش 
به سال ۱8۶9 میالدی در هلند  و. جوینبول  آ؛ 
منتشر شد و پس از ترجمه فرانسه آن در سال 

جهانیان  حیرت  ویت،  گاستون  توسط   ۱9۵۵
زبان های  به  بارها  آن  از  پس  و  آورد  فراهم  را 
گوناگون ترجمه و منتشر شد. کراچکوفسکی نیز 
در »مجموعه نوشته های جغرافیایی« )به روسی( 
باره  این  در  فراوانی  روشنگری های  و  شرح  به 
می پردازد. جالب است که اعالق النفیسه علیرغم 
شهرت جهانی آن، در میهن خود کاماًل ناشناخته 
بود و هنوز هم تاحدودی هست. خوشبختانه این 
کتاب گرانقدر ابن رسته به کوشش دکتر حسین 
قره چانلو در ایران نیز منتشر شده است )امیرکبیر، 

.)۱۳۶۵
زمینه شکل  زمان خود در  آگاهی های  ابن رسته 
زمین، فاصله اجرام آسمانی از زمین و تناوب فاصله 
اندازه گیری میل محور زمین، حرکات کره  آنها، 
زمین و بسیاری آگاهی های دیگر را باز می آورد. او 
محاسبه میل محور زمین در سده سوم هجری را 
۲۳ درجه و ۳۳ دقیقه آورده است که با داده های 
در  زمین  میل  با  دقیقه   ۴ تنها  امروزی،  دانش 
آنزمان )۲۳ درجه و ۳۷ دقیقه(، اختالف دارد. در 
حالیکه در همان زمان، میل زمین در نزد اروپاییان 
۲۴ درجه کامل دانسته می شد. همین اندازه گیری، 
معاصران ابن رسته را بر این گمان درست می راند 
که در عرض های جغرافیایی باالتر از ۶۶ درجه و 

اندی، شب کامل و روز کامل حکمفرماست.

او همچون روایت بیرونی از ابوسعید سجزی، به 
نقل باورهای موجود زمان خود در زمینه حرکت 
می پردازد:  خورشید  گرد  به  زمین  کره  انتقالی 
»گردشی که از ستارگان بنظر می رسد، در واقع 
حرکت زمین است، نه فلک خورشید«. او همچنین 
به وضوح حرکت وضعی کره زمین به گرد خود را 
اینگونه بازگو می کند: »زمین مانند زرده است در 
میان تخم مرغ و بر محور دو قطب خود می گردد. 
در  زمین  جنوب.  در  قطبی  و  شمال  در  قطبی 
می گردد«.  خود  قطب  دو  بر  یکبار  شبانروز  هر 
هنوز  که  می گوید  پاسخ  را  پرسشی  رسته  ابن 
به  دانشمندان  هم  هنوز  و  می شود  پرسیده  هم 
همانگونه آنرا پاسخ می دهند: »بزرگی خورشید و 
ماه در افق، تنها بخاطر خطای دید ناشی از بخار 
و  ماه  پرتوهای  مسیر  شدن  طوالنی تر  و  غبار  و 

خورشید است«.
با اینکه آگاهی از کرویت زمین به زمان های بسیار 
گوناگونی  بخش های  در  و  می گردد  باز  دورتری 
با صفت »سَکِرنَه« )گوی پیکر/  از زمین  از اوستا 
دیگری  دالیل  ابن رسته  اما  شده،  یاد  کروی( 
نیز برای کرویت زمین نقل می کند. او عالوه بر 
تفاوت زمان طلوع و غروب خورشید، تفاوت زمان 
دلیلی  بعنوان  را  ماه گرفتگی  و  خورشیدگرفتگی 
ستاره  ارتفاع  تغییر  و  زمین  عرضی  قوس  برای 
از دالیل قوس طولی زمین و در  قطبی را یکی 

نتیجه کرویت آن باز می شمارد.
ابن رسته زمین را »کوچکترین همه ستارگان« و 
بزرگتر از برخی سیاره ها می داند. او جرم عطارد 
را یک بیست و دوم زمین می داند که با آگاهی 

امروزی که یک نوزدهم زمین دانسته شده است، 
به نحو چشمگیری نزدیکی دارد. او همچو دانش 
ماه  کره  قطر  برابر   ۳/۵ را  زمین  قطر  امروزی، 
را ۲۴۵.۰۰۰ میل  زمین  تا  آن  فاصله  و  می داند 
با آگاهی  )۴۵۰.۰۰۰ کیلومتر( ثبت می کند که 
امروزی تنها ۱۰ درصد اختالف دارد. او از فاصله 
تناوبی سیاره ها با زمین یاد می کند و ضمن اینکه 
دانسته می شود پیشینیان ما از چنین تغییراتی 
در فاصله سیاره ها از زمین آگاهی داشته اند، گاه 
او  نمونه  برای  می شود.  نیز چشمگیر  آنان  دقت 
بیشترین فاصله مریخ تا زمین را شصت میلیون 
کیلومتر می داند که برابر است با کمترین فاصله 
مریخ تا زمین بر مبنای اندازه گیری های امروزی. او 
همچنین بیشترین فاصله مشتری تا زمین را یک 
و نیم برابر کمترین فاصله آن می داند. نسبتی که 

دانش امروزی آنرا تأیید کرده است.
ابن رسته از ثبت محاسبات مربوط به قطر و محیط 
کره زمین نیز غافل نمانده است و اندازه گیری  ثبت 
شده او، قطری در حدود ۴۰.۰۰۰ کیلومتر و در 
بدست  را  کیلومتری  محیطی ۱۲۰.۰۰۰  نتیجه 

می دهد.
و  نجومی  آگاهی های  بر  عالوه  اعالق النفیسه، 
دیگری  مفید  اطالعات  )ژئودزی(،  زمین پیمایی 
نیز در اختیار ما می گذارد: در این کتاب نام خلیج 
فارس نه تنها برای دریای فعلی که برای دریای 
عمان نیز بکار رفته است: »اول خلیج فارس در 
مصب دجله و آخر آن مکران است در اول هند«. 
ابن رسته همچنین نقل می کند نخستین کسی که 

به زبان عربی نوشت، یکی از اهالی شهر انبار بود.

بخوانيد تا بشناسيد محمود خيامي جالب، جذاب و خواندني

زندگی نامه احمد ابن ُرسته
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نام پدر: سهراب
تاريخ تولد: ۱۳۴۱

محل تولد: خوزستان / آبادان
تاريخ شهادت:28 / ۱۱ / ۱۳6۴

محل شهادت: محور فاو - جاده  ام القصر
مزار شهید: رامهرمز

سید نورالدين موسوی در سال ۱۳۴۱ در مناطق 
شرکت نفتی ايستگاه 9 آبادان در خانواده مذهبی 
از سلسله سادات جلیل القدر ديده به دنیا گشود 
و  اخالق  به  نسبت  کودکی  سنین  همان  از  وی 
رفتار زبان زد عام و خاص بودند و تحت تربیت 
عالمانه خانواده اش قرار گرفت دوره ابتدايی خود 
را در دبستان فروغی آبادان به همراه برادر کوچک 
خود شهید سیدفخرالدين با نمرات عالی به پايان 
اين  ايشان  شد،  راهنمايی  مدرسه  وارد  و  رساند 
وارد  و  رساند  پايان  به  موفقیت  با  نیز  را  دوره 
کوچک  برادر  و  وی  شد،  آبادان  اروند  دبیرستان 
و  داشتند  را  عدالت خواهی  دغدغه  همیشه  خود 
از  اعتراضات علیه حکومت پهلوی يکی  با شروع 
فعاالن و افراد مؤثر در منتشر کردن اعالمیه ها و 
عکس های حضرت امام خمینی ره به همراه برادر 

و جوانان انقالبی بودند.
با شروع جنگ تحمیلی با کمک جوانان به همراه 
گرفتند،  عهده  بر  را  شهر  از  دفاع  در  برادرش 
سید نورالدين در همان آغازين روزای نبرد برادر 
کوچک خود را در جبهه فیاضیه آبادان از دست 
پدری  زادگاه  به  برادرش  شهادت  از  بعد  و  داد 
که  کوتاهی  مدت  طول  در  و  آمد  رامهرمز  خود 
در شهرستان رامهرمز بودند و ارتباط صمیمانه ی 
با پاسداران و رزمندگان داشتند به طوريکه به او 

نورچشم بسیجیان رامهرمز لقب دادند.
ايشان برای مدتی محافظ نماينده مجلس مرحوم 
و  دادند  استعفا  مدتی  از  بعد  که  بودند  نواب 
مجدداً به جبهه حق علیه باطل شتافتند و دوبار 
ناحیه  از  زيد  پاسگاه  و  آبادان  حصر  عملیات  در 
کشاله ران، کمر و پا زخمی شدند، ايشان پس از 
بهبودی به درخواست شهید دامغانی مسئول امور 
فرهنگی بنیاد شهید شدند اما بعد از مدتی مجدداً 

به جبهه رفتند.
سرانجام فرمانده گردان های کربال و شهید افضل 
در عملیات والفجر 8 در محور فاو_جاده  ام القصر 
در تاريخ ۱۳6۴/۱۱/28 در سن 2۳ سالگی توسط 
تک تیرانداز دشمن از ناحیه سر به فیض شهادت 
شهیدان  ساالر  و  سید  جدش  به  و  آمد  نائل 
برادر  و  علیه السالم  الحسین  اباعبداهلل  حضرت 
کوچک خود پیوست و در گلزار شهدای رامهرمز 

به خاک سپرده شد.
يا رب به حق مقربانت موقع مرگ مرا با ايمان و 
تقوای کامل بمیران و در آخرين لحظه ها حضرت 
بالین  بر  را  )س(  فاطمه  و حضرت  )عج(  مهدی 
من حاضر کن و من گنه کار را با شهدای کربال و 
برادرم سید فخرالدين و دوستان شهیدم محشور 

کن.
بَل  امواتاً  اهلل  سبیل  فی  قتلو  الذين  َِِوالتحسبن 

احیاء عند ربهم يرزقون

آنانکه حلق تشنه به خنجر سپرده اند/آب حیات از 
لب شمشیر خورده اند/روزی خوران سفره عشقند 

تا ابد/ ای زندگان خاک، مگوئید مرده اند/
رويش صدها شقايق، ياد باد

از بسیجی های عاشق يا د باد
ياد باد از الله های کوه و دشت
نخل های بی سر والفجر هشت

ياد روزهای جبهه با ياران بخیر
همت و ايثار سرداران بخیر

جبهه ما را تا خدا باال کشید
هرکه اهلش بود به مقصد رسید

رمز  فاو(  فتح  به  )معروف  والفجر هشت  عملیات 
عملیات: يا فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها

فاو  تصرف شبه جزيره ی  و  تأمین  عملیات:  هدف 
و کوتاه کردن دست رژيم متجاوز عراق از آبهای 

خلیج فارس.
منطقه عملیاتی: فاو

تاريخ شروع: ساعت ۰۰/22
6۴ / ۱۱ /2۰ 

مدت عملیات: ۷8 روز.
وسعت منطقه عملیاتی 8۰۰ کیلومترمربع.

 ۱۵ تیپ  جمعی  رامهرمز  )ع(  ابوالفضل  گردان 
از گذراندن  علیه السالم، پس  امام حسن مجتبی 
دوره آموزشی تخصصی آبی خاکی همراه با ساير 

آماده ی  تیپ  شهادت طلب  سرافراز  رزمندگان 
بودند  شده  دشوار  بسیار  عملیاتی  در  شرکت 
کار  اروند  مواج  و  وحشی  رودخانه ی  از  عبور 
بود  اسالم  رزمندگان  ايمان  اين  آما  نبود  آسانی 
آسان  را  دشوار  کار  و  ممکن  را  ناممکن  کار  که 
انديمشک  پالژ  در  آبی خاکی  آموزش  ساخت. 
عملیاتی  آمادگی  و  شوشتر  کوههای  در  وراپل 
غالمی  بهروز  شهید  پادگان  در  سازماندهی  و 
علی اکبر  حضرت  پادگان  و  تیپ  استقرار  مقر 
به طور  حرکت  نحوه ی  )حمیديه(  علیه السالم 
وارد  تیپ  که  بود  چهارشنبه ای  احتماالً  خالصه: 
بود  آبادان  بهروز  ما کوی  مقر گردان  آبادان شد 
بوديم دعای روح بخش کمیل  آنجا  تا روز جمعه 
مداحان  و  موسوی  نورالدين  سید  شهید  توسط 
ابوالقاسم  سید  واالمقام  شهید  حضور  با  ديگر 
موسوی دامغانی نماينده مردم شريف رامهرمز و 
رامشیر در مجلس شورای اسالمی و حاج حسین 
نژاديان برادر شهیدان گرانقدر )غالمرضا و حسن( 
فرماندار اسبق رامهرمز با شور حال معنوی خاصی 
آماده  جمعه  صبح  بخیر،  يادش  گرديد،  برگزار 
حرکت بطرف منطقه عملیاتی شديم در روستايی 
لحظه به لحظه  مستقر شديم  آبادان  روستاهای  از 
می شديم،  نزديک  الهی  امتحان  به  داشتیم 
رزمندگان سربازان خمینی )ره( با شور حسینی 

لحظه شماری  وصف ناپذير  معنوی  باانرژی  )ع( 
نخلستان  در  سپس  می کردند،  عملیات  برای 
مسجد  روبروی  آبادان،  حومه ی  خودی  منطقه 
فاو عراق استقرار پیدا کرديم، در اين مکان الهی 
که جايگاه فرشتگان خاکی بود، بنده سیدرمضان 
رزمندگان  عملیات خادم  اين  در  که  میرساالری 
عبدالرحمان  بنامهای  عظیم الشأن  برادر  دو  بودم 
و عبدالرحیم را صدا زدم خدمتشان رسیدم و به 
ايشان عرض کردم به دلیل اينکه برادرتان آقای 
ابراهیم رزمنده  پدرتان  و  اسیر عراقیها  عبدالرضا 
هم  مادرتان  و  رزمنده  محمدرضا  آقای  برادرتان 
در بنیاد شهید رامهرمز مشغول هستند لطفاً شما 
وارد عملیات نشويد جدال معنوی، مانند طفالن 
مسلم )ع( بین آنان آغاز شد هر کاری کردم قانع 
از  يکی  است  اين طور  که  حاال  گفتم  نمی شدند 
رحیم  بماند  رحیم  می گفت  رحمان  بیايید  شما 
الاقل  است  خوب  گفتم  بماند  رحمان  می گفت 
هر  و  گرفتند  متحد  تصمیم  باالخره  بماند  يکی 
دو با ما وارد عملیات شدند، بعدازظهر 28 بهمن 
وارد  کرديم  عبور  اروند  مواج  رودخانه  از  قايق  با 
کردند  وضو  تجديد  رزمندگان  شديم  فاو  مسجد 
لندکروزر  و  نفربر  با  فاو  از مسجد  بخیر(  )يادش 
به طرف منطقه اصلی عملیات حرکت کرديم، در 

نقطه رهايی مستقر شديم.
پیش مرگ  يا  فدايی  نیروی   2۰ شد  اعالم  ما  به 
شهادت معرفی کنید /، اولین کسی که آماده شد 
سردار شهید سید نورالدين موسوی بود رزمندگان 

گردان سید را خیلی دوست می داشتند.
تقاضای 2۰ نفر شده بود، حدوداً ۴۰ نفر پشت سر 
سید نورالدين که نور خدا بود قرار گرفتند، دستور 
القصر  ام  بندر  به  ما  خط  گرديد  صادر  عملیات 
نیروهای  بین  شديدی  درگیری  می شد  منتهی 
خودی و دشمن بعثی با تبادل آتش شدت گرفته 
تا بندر ام  از نقطه رهايی ما  بود خاک ريز طولی 
القصر توسط دشمن از قبل احداث شده بود که 
به موازات آن خاکريز پايه های بتونی برق عراقیها 
و سمت  نمک  درياچه ی  راست خاکريز  و سمت 
چپ هم دشت شواره زار بود، شب آزمايش بسیار 
سختی بود در ابتدای عملیات سردار خوش صورت 
خوش سیرت با اصابت گلوله دشمن از ناحیه سر 
محاسنش  علیه السالم  حسین  امام  جدش  مانند 
کثیری  تعداد  چون  شد،  خضاب  سرش  خون  با 
از رزمندگان گردان لحظه شهادت سید را نظاره 
سید  سر  صورت  کردند  ُکپ  همان جا  می کردند 
صورتش  روی  چفیه  يک  و  بوسیدم  را  نورالدين 

به  و  دادم  دلداری  زده  ُکپ  نیروهای  و  انداختم 
نابرابر  عملیات  اين  در  که  داديم  ادامه  عملیات 
همان دو برادر بنامهای عبدالرحمن و عبدالرحیم 
آسمانی شدند و تعداد ديگری از رزمندگان گردان 
افالک  به  از خاک  نوشیدن شربت شهادت  با  ما 
مدال  دريافت  با  آزمون  اين  در  و  کردند  پرواز 
پرافتخار شهادت ديِن خود را نسبت به اسالم و 
مسلمین و فرمانبرداری از فرماندهی کل قوا امام 

»خمینی )ره( ادا کردند، خوشا به حالشان.
ما آمده بوديم که مردانه بمیريم

در پیچ وخم جنگ دلیرانه بمیريم
آنجا که جنون حاکم بی چون چرا بود.

شوريده و شیدايی و مستانه بمیريم.
سخت است در اين شهر که در بین رفیقان.

اينگونه پريشان و غريبانه بمیريم.
مهلت بده ای عمر نفس گیر.

که شايد خونین کفن و شاد و شهیدانه بمیريم.«
گرامی می داريم ياد و خاطره ی همه شهیدان تیپ 

ظفر آفرين ۱۵ امام حسن مجتبی علیه السالم
و شهدای گردان ابوالفضل )ع(

نوذر  حاج  ناشدنی  فراموش  ياد  وزنده  رامهرمز 
يوسفی

که در عملیات فتح فاو فتوحات آفريدند.
اللهم عجل اهلل لولیک الفرج ولعافیه والنصر

فاطمه  مهدی  عصر  امام  سايه ی  در  خداوندا 
)س( مقام معظم رهبری مدظله العالی طول عمر 

بابرکت عنايت فرما.
»آمین يا رب العالمین«

»خادم الشهداء: سیدرمضان میرساالری«

زندگی نامه شهيد
سيد نورالدين موسوی
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