








آثــار خــوب مى ماننــد، در دل هــا جــاى مى گیرنــد 
ــم،  ــه مى گویی ــم ك ــه نمى شــوند. خــوب ه و كهن
یعنــى پاســخى بــه یــك ســؤال و یــك نیــاز باشــد. 

»مصاحبه مقام معظم رهبري پس از بازدید از 
یازدهمین نمایشگاه بین المللى كتاب: پنجم خرداد 1377«

اى عزیــز! نــام نیــك را از خداونــد بخــواه. 
قلــوب مــردم را از صاحــب قلــب خواهــش 
كــن بــا تــو باشــد. تــو كار را بــراى خــدا بکــن، 
خداونــد عــاوه بــر كرامت هــاى اخــروى و 
نعمت هــاى آن عالــم در همیــن عالــم هــم بــه تــو 

مى كنــد. كرامت هــا 
منبع: كتاب چهل حدیث





تقريظ دكتر علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

»ایثــار و فــداكاري« و »احساســات پــاك« دو واژة برجســته اي اســت كــه در ایــن اثــر توجــه 
مــرا بــه خــود جلــب نمــود. ایــن دو مشــخصه را مي تــوان هــدف آرمانــي جامعة بشــري دانســت.

ایــدة نخســتین كتــاب مردمــي جهــان، از آن جــا كــه فرصــت فکر كــردن، بازیابــي  خاطــرات 
ــراي همــة  اقشــار مــردم فراهــم آورده،  ــارة نیکي هــا و فداكاري هــا را ب و گفتــن و نوشــتن درب
ــرد، كاري  ــه آن وارد ك ــوان ب ــه مي ت ــي ك ــارغ از نقدهای ــت و ف ــین اس ــل تحس ــب و قاب جال
مبتکرانــه و فرهنگــي اســت و تصویــري از انســان ایثارگــر و اوج وارســتگي انســان را بــه نمایــش 
ــة  ــته، هم ــي برافراش ــة پرچم ــه مثاب ــد ب ــي، مي توان ــته هاي مردم ــن دل نوش ــذارد و ای مي گ
نیك اندیشــان آرمان خــواه را دور خــود جمــع كــرده تــا بــا زبــان ادب و فرهنــگ و هنــر دربــارة 

واالتریــن خصلت هــاي انســاني بــا یکدیگــر ســخن بگوینــد.
ــاني در  ــوم انس ــگران عل ــي و پژوهش ــمندان اجتماع ــر، اندیش ــگ و ادب و هن ــي فرهن اهال
ایــن اثــر بــه اصالــت قلــم توده هــاي مــردم از ســطوح و طبقــات مختلــف جامعــه كــه متنــي 
بــه یــادگار گذاشــته اند پــي ببرنــد و بــه عنــوان یــك ســند معتبــر بــراي تحقیــق دربــارة درك، 
برداشــت و نــگاه مــردم بــه مقولــة فرهنــگ ایثــار، تشــخیص ســطح و كیفیــت قلــم مــردم ایــن 

روزگار و تشــخیص نیازهــاي فرهنگــي بــراي ترویــج فرهنــگ ایثــار از آن بهره گیــري كننــد.
ــژه فرهنــگ ایثــار و  ــه وی ــه دســت اندركاران امــر توســعه و ترویــج فرهنــگ ب همچنیــن ب
شــهادت نشــان مي دهــد كــه بــراي ترویــج فرهنــگ، بایــد بــه راه كارهــاي نــو اندیشــید و تنهــا 
بــه روش هــاي ســنتي نبایــد اكتفــا نمــود. اســتقبال اقشــار مختلــف جامعــه نشــان مي دهــد 
كــه طرح هــاي نــو مي توانــد بــه عنــوان ابزارهــاي مؤثــر و كارآمــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

اصحــاب فرهنــگ و ادب و هنــر و منتقــدان و تحلیل گــران مي تواننــد نقــش بــارزي در بســط 
ایــن ایــده داشــته و بــه افزایــش تأثیرگــذاري آن، بــراي نهادینه شــدن فرهنــگ ایثــار در جامعــه 
كمــك كننــد و به خصــوص در حــوزة كتــاب و كتاب خوانــي از ایــن فرصــت بــراي تقویــت اُنــس 

مــردم بــا كتــاب و قلــم، بهــره  جویند.
یــاد شــهدا، جانبــازان، آزادگان و رزمنــدگان ایثارگــر و خانواده هــاي آن هــا را كــه اُســوه هاي 

ایــن دل نوشــته هاي مردمــي بــه شــمار مي آینــد، گرامــي مي داریــم.
و در راستاي سبك زندگي اسامي از مشي ویژة آنان الهام مي گیریم.

 امیــد مــي رود خانــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت بــا همیــن رویکــرد و نــگاه فرهنگــي، ادبــي 
و هنــري بــه كار خــود ادامــه دهــد و جایــگاه مناســبي را بــراي ارادتمنــدان و مروجــان فرهنــگ 

ایثــار و شــهادت فراهــم آورد.

علي جنتي
دوازدهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و نود و چهار هجري شمسي
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سپاس:
 بي كــران ســپاس از مردمــي كــه ســخن مــا را بــا محبــت شــنیدند و بــا تبســم 
تأییــد كردنــد و بــا رضایــت نشســتند و فرهنــگ ایثــار را نوشــتند یــا ترســیم كردنــد.

- ســپاس از وزیــر محتــرم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي كــه بــا افتتــاح »خانــة 
ــج  ــي تروی ــاي فرهنگ ــد فعالیت ه ــازه در كالب ــي ت ــت«، نفس ــار و مقاوم ــگ ایث فرهن

فرهنــگ ایثــار و مقاومــت، دمیــد.
ــتاد  ــاب  و س ــر كل ادارة كت ــاد و مدی ــر ارش ــي وزی ــاون فرهنگ ــپاس از مع - س
بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــى كتــاب تهــران كــه ســایة عنایــت خــود را 
بــر ســر خادمــان فرهنــگ ایثــار گســترانیده و قلم هــاي مشــتاق مــردم را بــا حمایــت 

از انتشــار ایــن اثــر، گرامــي داشــتند.
- ســپاس از مشــاور محتــرم وزیــر در امــور ایثارگــران  كــه بــا مدیریــت جهــادي 
ــود. ــر و پشــتیبان ب ــدم، پیگی ــي و نشــر آن، ثابت ق ــاي مردم ــت از قلم ه در راه صیان

- و ســپاس از تمامــي كســاني كــه بــه هــر نحــو ممکــن، دســت یــاري دادنــد و 
نخســتین كتــاب مردمــي جهــان را بــا موضــوع فرهنــگ شــریف و انســاني ایثــار، بــه 

ســرمنزل مقصــود رســاندند.

                                                                           اجركم عنداهلل     
خانة فرهنگ ايثار و مقاومت

تقديم به:
ــخصيت  ــهيدان)ره(، ش ــام ش ــهيدان و ام ــه ش ــم ب تقدي
واالی فرهنگــی مقــام معظــم رهبــری، جانبــازان، آزادگان و 

ــا، ــزز آن ه ــاي مع ــالم و خانواده ه ــدگان اس رزمن
تقديم به فداكاران، خيرين و نيكوكاران جامعة بشري،  

و همــة آنانــي كــه در صحنــة زندگــي، پاســخگوي نيازهــا و 
ــند. ــروردگار مي باش ــاي پ ــاي آفريده ه ضرورت ه



ديباچه

ــي و  ــار«، حاصــل هم دل ــا موضــوع »فرهنــگ ایث ــاب مردمــي جهــان« ب »نخســتین كت
ــت و  ــد و مقاوم ــق مي ورزن ــوكاري عش ــت و نیک ــه گذش ــه ب ــت ك ــي اس ــي مردم هم زبان
صابــت را در عمــل، تعریــف كــرده و صلــح و دوســتي و جوان مــردي و آزادگــي را عارفانــه 

ــد. ــتایش مي كنن ــه، س ــه و عامان و عالمان
ــي و  ــي و نیك خوی ــار از نیك جوی ــي سرش ــه تاریخ ــد ك ــر، مردمي ان ــن اث ــان ای مؤلف
نیك خصالــي دارنــد و در عهــد معاصــر، بــه تعبیــر امــام عزیــز)ره(، »بهتــر از امــت اســام 

ــرم)ص( هســتند.« ــر اك در دوران پیامب
ــته اند،  ــت« نوش ــداكاري و مقاوم ــار و ف ــگ ایث ــر، از »فرهن ــن اث ــه در ای ــي ك قلم های
ــا صابــت و قــدرت، بــه ســوي اهــداف متعالــي  آنانــي هســتند كــه بیــش از ســه دهــه، ب
ــف  ــروري، متوق ــه و ت ــم و توطئ ــچ تحری ــا هی انقــاب خــود در حــال حركــت هســتند و ب

ــد. ــزم راسخشــان وارد نیام ــه ع ــي ب نشــدند و خلل
ــد،  ــت داری ــان« در دس ــي جه ــاب مردم ــتین كت ــوان »نخس ــون به عن ــه اكن ــه ك آن چ
حاصــل عشــق و ارادت مــردم ایــن ســرزمین نورانــي بــه كام و نفــس معصومیــن -

ــه  ــه، ب ــه في البداه ــت ك ــي اس ــي ایران ــدن غن ــگ و تم ــده از فرهن ــام- و برآم  علیهم الس

ســادگي و بــه دور از هــر پیرایــه اي، ارادت خــود را بــه ایثــار، مقاومــت، شــهادت و فــداكاري، 
ــه  ــا ب ــته اند ت ــادگار گذاش ــه ی ــدگار ب ــر مان ــن اث ــاري و در ای ــان ج ــاي بي ادعایش در قلم ه
ــا فرهنــگ  ــد كــه ب ــت كننــد و بیاموزن ــار دیگــر ثاب ــه جهانیــان، ب ــه آینــدگان و ب خــود، ب

ــد. ــه مان ــت و جاودان ــوان آزاده زیس ــار مي ت ایث
اكنون، سخني چند با اهالي فرهنگ و ادب:

ــي  ــات گوناگون ــار« از جه ــگ ایث ــا موضــوع فرهن ــان، ب ــي جه ــاب مردم »نخســتین كت
ــم: ــذري مي كنی ــه اختصــار، نظــر و گ ــواردي ب ــه م ــه ب ــه و بررســي اســت ك ــل مداق قاب

الف: كتاب:
ــراي كتــاب قائل انــد، ممکــن  ــر اســاس تعاریــف موجــود و مرســومي كــه ب ایــن اثــر، ب
اســت »كتــاب« نباشــد! زیــرا، یــاد داده و یــاد گرفته ایــم كــه كتــاب را اثــري بدانیــم بــا یــك 
یــا چنــد نویســنده یــا مؤلــف بــا نضــج و الفتــي در ابتــدا و متــن و انتهــا؛ حــال اگــر اثــري 
خلــق شــود كــه 2000 نویســنده داشــته باشــد، هــر كــدام از نویســندگان، حــرف خــودش 
را بزنــد و هــر كــدام، ســبك و لحنــي در قلــم داشــته باشــند و هــر كــدام، ســن و ســوادي 
و هــر كــدام، حــس و حالــي؛ شــاید بــراي عــده اي ســخت باشــد كــه ایــن اثــر را »كتــاب« 



بخواننــد!
امــا، واقعیتــي را كــه اكنــون مي خوانیــد و ورق مي زنیــد، تألیــف 2000 نفــر از 
ــر  ــام كتــاب ب هم وطنــان مــا ـ و عــده اي از مردمــان دیگــر كشــورها ـ اســت؛ حــال، چــه ن

ــیم. ــراي آن باش ــد ب ــي جدی ــت و جوي نام ــه در جس ــم و چ آن بنهی
ب: هنر و اثر هنري:

ــي رخ  ــر نوین ــز، هن ــه هرگ ــر« داشــت ك ــل تغیی ــي غیرقاب ــب و تعریف ــر، »قال ــر هن اگ
ــاص،  ــف خ ــا دو تعری ــك ی ــاي ی ــت و در تنگن ــر نیس ــر، قالب پذی ــوالً هن ــود؛ اص نمي نم

نمي گنجــد.
ـ كــه این گونــه  اگــر هنــر را مجموعــه اي از احســاس و عواطــف و عوالــم بشــري بدانیــم  
اســت ـ آن چــه در دســتان مهربانتــان داریــد، بي شــك یکــي از آن مجموعه هــاي احساســي، 
عاطفــي، عالمانــه و عارفانــة هنــري اســت كــه هنرمندانــه بــه وســیلة مردمــي از هــر ســن و 

ســال و قشــر و طبقــه و تحصیــل، خلــق شــده اســت.
  و اگــر بــاور داشــته باشــیم كــه ارزش هنــر، در برانگیختــن احساســات و ایجــاد مکــث 
و تأمــل در مخاطــب اســت، بعــد از خوانــدن ایــن اثــر، قضــاوت كنیــد كــه آیــا ایــن اثــر، 
چنــگ در وجــود احساســات شــما انداخــت؟ روح شــما را نــوازش كــرد؟ لبخنــد و تأثــر بــر 
لــب و قلــب نشــاند و اشــك معرفــت در گوشــة چشــم هاي پاكتــان گذاشــت یــا نــه؟! كــه 
اگــر بــه حــال شــما حالــي و روحتــان را صیقلــي داد، بدانیــد كــه اتفاقــي هنــري و درخــور 

ــت. ــردم، روي داده اس ــاي م ــاي بي ادع ــین، در قلم ه تحس
د: سبك ادبي نو:

آثــار مردمــي بــراي اولیــن بــار، بــدون دخــل و تصــرف و فقــط بــا رعایــت ترتیــب زمانــي 
و دســته بندي ذوقــي، كنــار هــم  قــرار گرفتــه  و ســرانجام در شــمایل یــك كتــاب، منتشــر 

شــده اند.
ــت،  ــراز اس ــر هم ت ــوع و غی ــاي متن ــي قلم ه ــل بداهه نویس ــه حاص ــش ك ــن آفرین ای
ــاي منحصــر  ــا ویژگي ه ــم ب ــانیده؛ آن ه ــور رس ــه منصــة ظه ــي« را ب ــي نوین »ســبك ادب
ــل بررســي و  ــا معیارهایــي كــه تاكنــون شــناخته ایم، قاب ــه خــودش كــه ممکــن اســت ب ب

قضــاوت نباشــد.
ــجام در  ــي، انس ــول فن ــت اص ــگارش، رعای ــت ن ــد كیفی ــي مانن ــال، معیارهای ــراي مث ب
متــن و... از مــواردي اســت كــه در ایــن اثــر بــا تعریــف، مفهــوم و جلــوه اي تــازه، مشــاهده 

مي شــود.
بــراي درك ایــن نکتــه، بایــد توجــه داشــت كــه »كیفیــت« در ایــن اثــر، تعریــف ویــژة 
ــه  ــي« ب ــك ویژگ ــر، » ی ــن اث ــي« در ای ــر، »بي كیفیت ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــود را مي طلب خ

ــص. ــك نق ــه ی ــد، ن ــاب مي آی حس
بي درنــگ بایــد گفــت: در آثــار مردمــي، خــط قرمزهــاي معمــول بــراي خلــق یــك اثــر 
ــه لحــن، ســبك و وزن 2000  ــوان انتظــار داشــت ك ــدارد و نمي ت ــي، وجــود ن ــري    ادب هن
قلــم، یکســان و ماننــد یــك اثــر معمــول، انســجام و یکنواختــي كامــل داشــته و از فــراز و 

فــرودي كــه در یــك اثــر كاســیك مشــاهده مي شــود، برخــوردار  باشــد.



بــه بیــان بهتــر، لحــن، ســبك، وزن، فــراز، فــرود، انســجام و... در ایــن اثــر، خــاص 
ــا هیــچ مــورد دیگــري  قابــل مقایســه و قضــاوت نیســت؛ از ایــن رو،  خــوِد آن اســت و ب
ــا نــخ مخصــوص بــه آن بــه نقــد كشــید و مــورد بررســي قــرار داد؛  ایــن اثــر را بایــد ب
ــف خــاص را  ــن تألی ــن ای ــن بگنجــد و روش نوی ــك ســبك نوی ــوارة ی ــه در ق ــدي ك نق

ــد. درك كن
ــد  ــه بای ــود ك ــاهده مي ش ــي مش ــي نوین ــبك ادب ــر، س ــن اث ــوان، در ای ــر عن ــه ه ب

ویژگي هــا و مختصــات آن بــه همــت اهــل فــن، تبییــن شــود.
ه: رعايت امانت:

ــه مــا رســیده، امانتــي گرامــي و گران قــدر اســت؛ از ایــن رو، نهایــت  آن چــه از مــردم ب
ســعي بــر »حفــظ و رعایــت امانــت« تکلیــف مــا بــود و ســرانجام، آن چــه بــه امانــت بــه مــا 

رســید، همــان را بــا رعایــت بــه شــما رســاندیم.
در آثــار مردمــي، دخــل و تصرفــي كــه  »موجــب تغییــر در اثــر« شــود، رخ نــداده اســت. 
ــه اســم مــردم، منتشــر شــود  ــا متــون دل خــواه، تولیــد و ب ــه نشــدند ت ــار مردمــي، بهان آث
ــد حــذف ســام و  ــیه اي ـ  مانن ــادر و حاش ــوارد ن ــز در م ــه ج ــم ك ــت مي گویی ــا قطعی و ب
ــد نقطــه  ــي چن ــا جا به جای ــود، ی ــار ب ــا حواشــي كــه در برخــي آث احوال پرســي و تشــکر ی

و ویرگــول ـ  در اصــل اثــر مردمــي، دخــل و تصرفــي روي نــداده اســت.
و: آثار اين اثر:

ایــن اثــر مردمــي از جنبه هــاي ادبــي، هنــري، فرهنگــي، اجتماعــي و سیاســي، آثــار و 
نتایــج برجســته اي دارد كــه در حــد نگاهــي و نظــري، مي تــوان بــه مــواردي اشــاره كــرد:

ـ مردم با قلم و نویسندگي، آشتي دوباره كردند.
ـ مــردم، مشــتاق تر از همیشــه، منتظــر انتشــار كتابشــان ماندنــد و لحظــه بــه لحظــه بــا 
خلــق یــك كتــاب، همراهــي و مشــاركت داشــتند و ایــن ایــدة نغــز، در حــد خــود موجــب 
توجــه و شــناخت مــردم در چگونگــي نــگارش و درك زحمــات نشــر یــك كتــاب، و كمــك 

بــه توســعه فرهنــگ كتــاب و كتاب خوانــي شــد.
ــد كــه  ــاور كردن ــد و ب ــدن روي آوردن ــه كتاب خوان ــر خــود، ب ــراي تقویــت اث ـ مــردم، ب
ــي بنویســند و  ــر و خوب ــراي هم نوعــان خــود، از خی ــد و ب ــه دســت گیرن ــم ب ــد قل مي توانن

ایــن شــروع تاشــي دوبــاره بــراي درك فکــري و عملــي فرهنــگ ایثــار اســت. 
ــار هــم نشســتند و از فرهنــگ  ــگ، كن ــا و بي رن ــه اي، بي ری ــردم، از هــر قشــر و طبق ـ م
ــد  ــار، مي توان ــگ ایث ــاي فرهن ــر مبن ــي ب ــي و هم زبان ــن هم دل ــتند و ای ــد و نوش ــار گفتن ایث
منــادي صلــح و دوســتي و مهربانــي بیــن مــردم و تقویــت و اســتحکام وحــدت ملــي باشــد.

ــداكاري انســان ها  ــد و در وصــف گذشــت و ف ـ از مردمــان كشــورهاي دیگــر نیــز آمدن
گفتنــد و نوشــتند و ایــن یعنــي، فرهنــگ ایثــار، نقطــة آرمانــي  ـ   انســاني اســت بــراي نزدیکي 

قلــوب ملــل و تحقــق صلــح جهانــي.
ــتراك  ــة اش ــن نقط ــار« بزرگ تری ــگ ایث ــه »فرهن ــد ك ــي درمي یافتن ــه خوب ــردم ب ـ م
آن هاســت؛ پــس بایــد ایــن فرهنــگ را بیــش از پیــش، مقــدس دانســته و آن را در فکــر و 
ذكــر و عمــل خــود تعمیــق بخشــند و بهتــر از هــر زمانــي، دریافتنــد كــه خــود آن هــا بــراي 



ــد از خودشــان  ــار را بای ــه ایث ــد و دانســتند ك ــت دارن ــگ شــریف، اولوی ــن فرهن ــج ای تروی
آغــاز كننــد.

ـ و...
ز: ادامه مي دهيم:

آن چــه در دســتان پــر از مهرتــان داریــد و بــا چشــمان پــاك و باصفایتــان مي نگریــد و 
مي خوانیــد، جلــد اول از مجموعــه مجلــدات »نخســتین كتــاب مردمــي جهــان« اســت كــه 
بــا موضــوع »فرهنــگ ایثــار« نشــر یافتــه و دو مجلــد دیگــر كــه حاصــل نــگارش مــردم در 
دو نمایشــگاه قــرآن و مطبوعــات اســت در دســت تدویــن قــرار دارد؛ تعــداد مؤلفــان ایــن 

مجلــدات، اكنــون از مــرز 6000 نفــر گذشــته اســت.
ــا  ــرا اشــتیاق مــردم موجــب آن شــد كــه ب ــه این هــا نیــز متوقــف نخواهیــم شــد؛ زی ب
ــان آن،  ــج درخش ــا اوج نتای ــي را ت ــن كار فرهنگ ــادي، ای ــت جه ــف و مدیری ــت مضاع هم
پــي بگیریــم؛ در ایــن رابطــه، بــا درخواســت مــردم، فصولــي از ایــن كتــاب در آینــده خلــق 

ــار و آتش نشــاني و...   ــم، ایث ــار و ب ــار و خرمشــهر، ایث ــه: ایث خواهــد شــد؛ از جمل
بــه هــر ترتیــب، بــا ایــن روش، بــراي ترویــج ایثــار پیــش مي رویــم و بــه قــول جنــاب 
ــة فرهنــگ ایثــار و مشــاهدة  آقــاي علــوي ـ وزیــر محتــرم اطاعــات كــه در بازدیــد از خان
روش تدویــن كتــاب و حــاالت مــردم- گفتنــد: امیدواریــم تعــداد مؤلفــان ایــن كتــاب بــه 

ــد. ــر برس ــا نف میلیون ه
ح: كتاب/ سمبل/ پرچم:

هــر كــس بــه فراخــور نــوع و عمــق و طــرز نــگاه خــود، اســمي بــر ایــن اثــر مي نهــد؛ 
یکــي، آن را كتــاب ایثــار  خوانــد و یکــي، ســمبل قلــم ایثــار و یکــي، نمــاد مــردم ایثــار و... 
مــا آن را بــه مثابــه پرچــم فرهنگــي مي دانیــم كــه همــة انســان هاي آزاده را كــه عشــق و 
ارادتــي بــه انســانیت انســان دارنــد، بــه تجمــع فکــري و قلمــي و عملــي دعــوت مي كنــد؛ 
یعنــي تجمعــي انســاني، بي غــل و غــش، بي غــرور و منیــت، در نهایــت ســادگي، صمیمــي 
و خودمانــي بــراي از فرهنــگ ایثــار گفتــن و نوشــتن؛ گفتــن و نوشــتني كــه زمینــة عمــل 

بــه ایثــار را فراهــم كنــد.
آري! ایــن اســت اثــري هنــري ـ ادبــي كــه قلم هــاي شــریف مردمي مبــارز و راســت قامت، 

ــده  و  مي آفریند. آفری
القصــه، ایــن قصــة دل و حــال اســت؛ نــه قیــل و قــال؛ قصــه اي كــه در حقیقــِت چشــم و 
قلــب و دســت مــردم، اتفــاق افتــاده و از واقعیــِت قلم هــاي سلحشورشــان، فکــر و احســاس 

مــا را بــه ضیافــت نــور الهــي ایثــار، فــرا مي خوانــد.
حــال، تــو بگــو! تــو بســراي! بگــو چــه مي خوانــي؟ چــه مي بینــي؟ چــه درك مي كنــي؟ 

و اكنــون بــه چــه مي اندیشــي؟
ما چه كنیم كه بهتر در خلق آثار مردمي، خدمت كنیم؟ آیا این ایده، مؤثر و قابل پیگیري است؟ 

با نقد صالح و پیشنهاد ره گشایت، شمع راه باش و با هم دلي و هم زباني با مردم، دلیل راه.

خانه فرهنگ ايثار و مقاومت



مقدمه

»نخســتین كتــاب مردمــى جهــان بــا موضــوع فرهنــگ ایثــار«  از آثــار مانــدگاري خواهــد 
ــح و دوســتي  ــراي صل ــادي ب ــب انســان ها، نم ــکار و قل ــي اف ــه نشــان دهندة نزدیک ــود ك ب
جوامــع بشــري و ســندي دیگــر در اثبــات عشــق و ارادت ملــت بــزرگ ایــران بــه فرهنــگ 

انســاني ایثــار، گذشــت، فــداكاري و مقاومــت اســت.
ایــن اثــر منحصــر بــه فــرد بــا پیشــنهاد و اهتمــام خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومــت -وابســته 
ــي  ــم زبان ــي و ه ــامي- و هم دل ــاد اس ــگ و ارش ــران وزارت فرهن ــور ایثارگ ــر ام ــه دفت ب
بازدیدكننــدگان بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــي كتــاب تهــران، هســتي یافــت و 
بــه زودي در گوشــه و كنــار ایــران اســامي و ســپس در ســایر نقــاط دنیــا، بــا نفــس گــرم 

ارادتمنــدان بــه فرهنــگ انســاني ایثــار و فــداكاري، بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد.
ــار و  ــگ ایث ــه فرهن ــاي خان ــي اعض ــاش و هم اندیش ــل ت ــي، حاص ــن كار فرهنگ ــدة ای ای
مقاومــت، بــراي اولیــن حضــور در نمایشــگاه كتــاب بــود و در نهایــت، بــا ابتــکار آقــاي ایــرج 
گلشــني، مجمــوع نظرهــا دربــارة چگونگــي مشــاركت مــردم و تجمیــع نظــرات آن هــا بــه 
طــرح ایــدة تدویــن »نخســتین كتــاب مردمــي جهــان بــا موضــوع فرهنــگ ایثــار« )كتــاب 
ــه ســرعت، روش هــا و رویه هــاي مربوطــه تدویــن و طــرح آن  ــار( انجامیــد و ب مردمــي ایث
در بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــي كتــاب، بــه اجــرا در آمــد و در همــان ســاعات 

ــزرگ احســاس شــد. اول شــروع طــرح، نشــانه هاي یــك موفقیــت ب
ــار، در دســتان شماســت؛  ــاب مردمــي ایث ــدات كت ــد اول از مجمــوع مجل هــم اكنــون، جل
ــد،  ــار، هن ــتان، میانم ــد انگلس ــورها مانن ــي كش ــران و برخ ــر ـ از ای ــه 2000 نف ــي ك كتاب
پاكســتان و...ـ در تألیــف آن مشــاركت داشــته  و هركــس در حــد تــوان خــود، بــه مفاهیــم و 
مصادیــق ایثــار در زندگــي شــخصي، خانــواده و یــا جامعــه اندیشــیده و نکاتــي را در قالــب 
ــه نــگارش در آورده اســت و  دل خــواه )خاطــره، شــعر، داســتان، تحلیــل، نقــد، نظــر و...( ب
ــا  ــان را مي نوشــتند ـ ت ــا گفته هــاي آن ــراد بي ســواد ـ كــه همــکاران م ــن رابطــه، از اف در ای
اســتادان حــوزه و دانشــگاه و مســئوالن كشــوري و لشــکري، در نــگارش ایــن اثــر نفیــس و 

تاریخــي، قلــم بــه دســت گرفتنــد.
ــروه و  ــر و گ ــر قش ــردم از ه ــة  م ــا هم ــد ت ــث ش ــر باع ــن اث ــودن« ای ــي »مردمي ب ویژگ

ــد. ــر كنن ــد فک ــوع واح ــك موض ــه ی ــینند و ب ــم بنش ــار ه ــطحي، كن س
همچنیــن خاصیــت موضوعــي كتــاب كــه ایثــار و گذشــت و فــداكاري اســت، ســبب شــد، 



هركســي ارادتــي بــورزد و نکتــه اي بــراي عــرض آن بــه نــگارش در آورد. اســتقبال از ایــن 
ایــده تــا جایــي اســت كــه بســیاري از ســازمان ها و نهادهــا در اســتان هاي مختلــف كشــور، 
بــراي تدویــن فصلــي از ایــن كتــاب در شــهر و دیارشــان، درخواســتي بــه خانــة فرهنــگ 
ایثــار و مقاومــت ارســال كردنــد كــه امیدواریــم فصــول دیگــري ماننــد »ایثــار و خرمشــهر« 
ــه  ــان و... ب ــتان كرم ــم« در اس ــار و ب ــهر، »ایث ــجد خرمش ــتان و در مس ــتان خوزس در اس

نــگارش در آیــد.
ــرت وزارت  ــرآن و عت ــي و ق ــي، مطبوعات ــرم فرهنگ ــن محت ــوزي معاونی ــت و دلس ــا حمای ب
ــار و رســانه«  در دو  ــرآن« و »ایث ــار و ق ــاي »ایث ــگارش فصل ه ــگ و ارشــاد اســامي، ن فرهن
نمایشــگاه قــرآن و مطبوعــات صــورت گرفــت كــه انتشــار ایــن دو فصــل، در حــال پیگیــري 

اســت.
ــه  ــا دعــوت از اســتادان و صاحبــان فــن، بافاصل مطالعــه و بررســي نوشــته هاي مردمــي ب
بعــد از پایــان كار نمایشــگاه شــروع شــد و آثــار مردمــي براســاس زمــان نــگارش و نــوع اثــر، 
طبقه بنــدي شــدند و در 9 دســته )شــعر، متــن ادبــي، انشــاء و تحلیــل، خاطــره و داســتان، 

عبــارت و جملــه، نقــد و نظــر، طنــز و تجســمي( جــاي گرفتنــد.
 در ادامــه، ایــن آثــار براســاس مشــخصاتي ماننــد كشــور، اســتان، جنســیت، گــروه ســني، 
ــي  ــدة ادب ــر، یــك پرون ــراي هــر صاحــب اث ــر، كدگــذاري شــدند و ب ــر و شــمارة اث ــوع اث ن

ــراي او تعریــف و اعــام شــد.  ــرد، ب ــه ف تشــکیل و كــد منحصــر ب
در گام بعــد، ضمــن تمــاس بــا تمامــي نویســندگان و اعــام كــد اثــر، از آن هــا دعــوت شــد 
تــا بــراي ارســال آثــاري دیگــر و یــا تقویــت اثــر فعلــي خــود اقــدام كننــد. ایجــاد میزهــاي 
ــراي  ــراي تقویــت قلم هــا و مشــاورة فرهنــگ ایثــار ب ــا دو محــور »نویســندگي ب مشــاوره ب
تقویــت درك ایــن مقولــة شــریف« در خانــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت، از دیگــر برنامه هــاي 

تکمیلــي بــود كــه همچنــان ادامــه دارد.
در گام بعــدي، بــه منظــور صیانــت از قلم هــاي مردمــي و بــاال بــردن ســطح دقــت و رعایــت 
ــار طبقه بنــدي شــده جهــت مطالعــه و بررســي، در اختیــار گروهــي از اســاتید  عدالــت، آث

قــرار گرفــت.
آثــار مــورد نظــر، براســاس شــیوه نامــة بررســي آثــار مردمــي بــا حضــور راضیــه تجــار در 
بخــش داســتان و خاطــره، عبــاس براتي پــور در قســمت شــعر، غامرضــا راه پیمــا در حــوزة 
تجســمي و ایــرج گلشــني در واحــد مضامیــن ایثــار و بــا معیارهــاي كلــي و جزئــي ماننــد:  
داشــتن پیــام، تازگــي )نــگاه نــو(، قابلیــت اســتفادة عــام، هم خوانــي بــا دســتورات مکتبــي 

و فرهنــگ ملــي و... مــدون شــد.
ترجمــة  ایــن اثــر از ابتــدا در برنامــه بــود و قصــد داشــتیم تمــام نوشــته ها را بــراي اســتفادة 
دیگــر مردمــان، ترجمــه كنیــم؛ امــا در عمــل، بــا چالش هایــي روبــرو شــدیم كــه نتوانســتیم 
ــي از  ــة برخ ــه ترجم ــدیم ك ــه ش ــا متوج ــال، م ــراي مث ــیم. ب ــراي آن بیندیش ــاره اي ب چ
ــران وابســته  اســت  ــه فضــاي فکــر و فرهنگــي ای نوشــته ها كــه درك پیــام آن هــا كامــًا ب
و فقــط یــك ایرانــي مي توانــد پیــام آن را بفهمــد، قابــل درك بــراي غیــر ایرانــي نیســت؛ 



بنابرایــن، ترجمــة آن بــه هــر شــکل، قــادر بــه انتقــال نخواهــد بــود. نتیجــه ایــن شــد كــه 
ــراي  ــي بســپاریم و ب ــاي اســداهلل امرای ــم توان ــه قل ــا را ب ــارات و جمله ه بخــش ترجمــة عب
مجلــدات آتــي بــه راه حــل مناســبي بیندیشــیم. بــه هــر ترتیــب، آن چــه اهمیــت دارد ایــن 
اســت كــه ایــن كتــاب مردمــي، نمــاد نقطــة مشــترك همــة  انسان هاســت و فرهنــگ ایثــار 
بــه عنــوان یــك فضیلــت انســاني، در نهــاد بشــر و در طــول زمــان  و مکان هاســت، و بســیار 
زیبــا خواهــد بــود كــه همــة  انســان ها هــم فرصــت نــگارش صفحــه اي از ایــن كتــاب و هــم 

امــکان خوانــدن آثــار هم نوعــان خــود را داشــته باشــند.
ــا هــدف تســهیل  ــار مردمــي در »نخســتین كتــاب مردمــي جهــان« را ب در گام بعــدي، آث
ــر اســاس محتــوا و پیــام، در دســته هایي چــون »ایثــار و انســانیت«، »ایثــار  خوانــدن آن ب
و دفــاع مقــدس«، »ایثــار و مــادر«، »ایثــار و اجتمــاع« و... بــه صفحه آرایــي ســپردیم. ایــن 
ــر در یکــي از آن دســته ها و عنوان گــذاري فصــول، ابتــکار  ــراردادن هــر اث دســته بندي و ق

و ســلیقة ماســت كــه بي شــك، خالــي از نقــص و اشــکال نیســت. 
تمامــي مؤلفــان ایــن اثــر، شــخصیت حقیقــي و واقعــي هســتند و هیــچ اســم مجــازي در 
میــان مؤلفــان نیســت و هیــچ متــن ســاختگي وجــود نــدارد. خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومت 
بــه عنــوان یــك تدبیــر برنامــه اي، بــا تمامــي صاحبــان آثــار تمــاس گرفتــه و مشــخصاتي 
ماننــد نــام و نــام خانوادگــي، تحصیــات، شــغل، اســتان و شــهر ســکونت، كــد ملــي و...  و 

همچنیــن عکــس مؤلفــان كتــاب را دریافــت كــرد.
ــر  ــاالي ه ــا در ب ــردي آن ه ــخصات ف ــي از مش ــار، بخش ــان آث ــازه از صاحب ــب اج ــا كس ب
ــف درج شــد. برخــي از نوشــته ها فاقــد عکــس و اطاعــات  ــه همــراه عکــس مؤل نوشــته ب
ــراي انتشــار اطاعــات بیشــتر  ــر ب ــه دلیــل عــدم اجــازة صاحــب اث فــردي اســت و ایــن ب
مي باشــد. اطاعــات فــردي منتشــر نشــدة همــة مؤلفان-ماننــد شــمارة تلفــن و كــد ملــي 
ــه رســم امانــت در بانــك اطاعــات مؤلفــان »نخســتین كتــاب مردمــي جهــان« در  و...- ب
خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومــت، محفــوظ اســت. همچنیــن قابــل ذكــر مي باشــد مســئولیت 
ــل  ــاط الزم به عم ــي و احتی ــدور، بررس ــت و حتي المق ــندگان اس ــدة نویس ــته ها برعه نوش

آورده شــد.
ــري،  ــمند طاه ــکي، هوش ــعید صابري لمراس ــي، س ــد رحیم ــان محم ــم از آقای الزم مي دان
ــاب،  ــن كت ــازي ای ــه در آماده س ــدي ك ــه محم ــم  مرضی ــني متین و خان ــادي گلش محمده
زحمت هــا كشــیدند و تمامــي كســاني كــه بــه هــر نحــو ممکــن، دســت مــا را بــراي انتشــار 

ایــن اثــر ارزشــمند مردمــي گرفتنــد، تشــکر كنــم.
ــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامي در  ــاي علــي جنتــي- وزی ــه تأكیــد جنــاب آق ــا ب بن

ــار و مقاومــت:  ــة فرهنــگ ایث ــة خان مراســم افتتاحی
خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومــت، »صنفــي نیســت« و بــا رویکــرد فرهنگــي و بــه زبــان ادب 

و هنــر بــه تمامــي مــردم ارادتمنــد بــه ایثــار و فــداكاري تعلــق دارد.
ــري را از  ــش بش ــح و آرام ــة صل ــه دغدغ ــت ك ــي اس ــام نیك دالن ــراي تم ــه، س ــن خان ای
ــاني«  ــعادت مند انس ــوادة س ــه »خان ــد و ب ــردي آرزومندن ــي و جوان م ــت، نیک وادي گذش



مي اندیشــند. 
اكنــون، نخســتین كتــاب مردمــي جهــان، اولیــن محصــول فرهنگــي اهالــي ایــن خانــه را 
ــي و  ــه، هم دل ــن خان ــت در ای ــه عضوی ــز ب ــما را نی ــه ش ــم ك ــوق آن داری ــد؛ ش مي خوانی
ــار، دعــوت كنیــم و از شــما نیــز  ــا موضــوع ایث ــان فرهنــگ و ب ــا زب ــا مــردم، ب ــي ب هم زبان
بخواهیــم بــر اســاس شــعار خانــة فرهنــگ ایثــار: »هــر انســان یــك صفحــه ایثــار«، ایثــار و 
گذشــت و فــداكاري را در زندگــي خــود، در خانــواده، در جامعــه و حتــي در جامعــة جهانــي 

ــاب را بنویســید. ــن كت ــه آن بیندیشــید و صفحــه اي از ای جســت وجو كــرده، ب
ــورد  ــد ســازنده و محجــوب خــود، م ــا نق ــا را ب ــد و م ــاً ببینی ــا را حتم ــاً اشــتباهات م لطف
لطــف و عنایــت قــرار دهیــد. مــا نقــد آن هــا را بــه نقــد جــان خریداریــم و بــا احتــرام كامــل 
بــر چشــم و دل مي نهیــم تــا در مجلــدات آینــده، خطاهــاي موجــود در ایــن اثــر را تکــرار 
نکنیــم و آثــار مردمــي را آن گونــه منتشــر كنیــم كــه در شــأن روح بــزرگ آن هاســت؛ نــه 

در حــدي كــه در تــوان ناچیــز ماســت.
بــا فرهنــگ ایثــار؛ جامعــة  ایرانــي بــه اوج اعتــا و جامعــة  بشــري بــه صلــح و صفــا مي رســد. 
قــدر ایــن فرهنــگ را بدانیــم و بــراي ترویــج آن بکوشــیم بــه قدمــي، بــه درمــي یــا قلمــي. 

بــه امیــد قیــام قلم هــاي ایثارنــگار.
                                                                                 

                                                                         دفتر امور ايثارگران 
                                                                         وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 





23

خاطره و داستانك



24

همــة مــا در زندگــی خــود بــا انــواع ایثارگری هــا آشــنا بــوده و هســتیم: ایثــار 
مــال و ایثــار جــان؛ امــا این بــار می خواهــم از ایثــار دل بــرای شــما بگویــم. 

ــس از  ــوزان را پ ــی، دانش آم ــی و تفریح ــد علم ــک بازدی ــوان ی ــم به عن ــه معل در هفت
ــردم و  ــه اردو ب ــه ســرزمین ســبزه زاری ب ــوار حیات بخــش، دور از آشــوب شــهر، ب طلــوع ان
ــه گــردش مشــغول شــدیم؛  ناگهــان یکــی از دانش آمــوزان را دیــدم کــه از دامنــة کــوه  ب

ــانید. ــن رس ــه م ــد. دوان دوان خــود را ب ــم می کن صدای
گفتم: محمدرضا جان چه شده؟!

ابتــدا ترســیدم، بعــد وقتــی بــه چهــرة مصمــم و پرنشــاطش چشــم دوختــم، دنیایــی از 
مهــر را در وجــودش دیــدم. دســته گل قشــنگی بــه دســت داشــت، صادقانــه دســتانش را بــه 

ســویم دراز کــرد، آقــا ایــن گل هــا بــرای شماســت، روز و هفتــه و ســالت مبــارک! 
و این به نظر من ایثار دل بود.

 شــاگردان، هرکــدام دســته گلــی زیبــا هســتند کــه هــر یــک بــوی گلــی از گل هــای 
ــق  ــدة موف ــش خــود راه گشــای علمــی و آین ــار دان ــا ایث ــد. برماســت کــه ب بهشــت را دارن

ایشــان باشــیم.

سن : 45منصور سلطانی

من یک آتش نشان هستم از دیار ایران زمین در اصفهان.
خاطــره ای کــه بــرای شــما خواهــم گفــت، مربــوط بــه حادثــه ای اســت 
کــه در شــرکت اُرســاگاز در خیابــان امــام خمینــی، نرســیده بــه فلکــه دانشــگاه در تاریــخ 

1390 اتفــاق افتــاد.
ایــن حادثــه ناشــی از حریقــی بــود کــه در شــرکت اُرســاگاز کــه به عنــوان یــک پایــگاه 
ــدود  ــی ح ــه؛ باور نکردن ــن حادث ــاد. در ای ــاق افت ــد، اتف ــول های LPG می باش ــارژ کپس ش
200 نفــر آتش نشــان و اکیپ هــای امــداد و نجــات و اورژانــس و تمامــی عوامــل مربوطــه، 
ــا  ــه ی ــک جرق ــر ی ــر اث ــق ب ــی و پلیــس و... حضــور داشــتند. حری ــروی انتظام ــم از نی اع
اتصــال بــرق اتفــاق افتــاده بــود. ایــن حادثــه به قــدری عظیــم بــود کــه حــوادث مشــابه 
ــت های  ــداد انگش ــه تع ــداد ب ــن تع ــه از ای ــد ک ــورد می باش ــدود 1300 م ــا ح آن در دنی
ــه  ــن حادث ــا همی ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــیده اس ــه رس ــه خاتم ــار ب ــدون انفج ــت، ب دس
ــل  ــانی قب ــای آتش نش ــی بچه ه ــه تمام ــود ک ــم ب ــدری عظی ــه به ق ــن حادث ــد. ای می باش
از اعــزام بــه خانواده هــای خــود زنــگ زدنــد و حاللیــت طلبیدنــد؛ چــرا کــه اگــر حریــق 
منجــر بــه انفجــار می شــد بــه شــعاع 5 کیلومتــر از حریــق، تحــت شــعاع قــرار مــی داد و 
جــز مــرگ بــرای افــراد حــدود 500 متــری از آن چیــز دیگــري باقــي نمي گذاشــت. لــذا 
ــی  ــه همگ ــد ک ــا دی ــانی در آن لحظه ه ــای آتش نش ــالش بچه ه ــوان در ت ــار را می ت ایث
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ــد و اطفــاء آن  ــون( حریــق قــرار گرفتــه بودن در فاصلــه ای کمتــر از 10 متــر از مرکز)کان
ــن  ــاعت ها ای ــه س ــود ک ــا ب ــخت و طاقت فرس ــدری س ــرایط به ق ــد. ش ــام می دادن را انج
اطفــاء در حــال انجــام بــود و تمامــی بچه هــا بــا تمــام قــدرت در تــالش بــراي اطفــای آن 
بودنــد. در ایــن مــکان حــدود 100 هــزار لیتــر گاز مایــع و صدهــا ســیلندر گاز 11کیلویــی 
پــر قــرار داشــت. از فاصلــة11 کیلومتــری از مرکــز حریــق شــعله های ایجــاد شــده قابــل 
ــکونی،  ــاری، مس ــاختمان های تج ــا و س ــرکت، کارگاه ه ــن ش ــوار ای ــود و در ج ــت ب رؤی

اداری و... قــرار گرفتــه بــود.
ــی  ــو اصل ــید و وال ــق می پوش ــاس ضدحری ــر لب ــک نف ــت ی ــاء آن می بایس ــت اطف جه
ــای  ــاب آق ــازمان - جن ــل س ــر عام ــد. مدی ــش یاب ــار کاه ــر انفج ــا خط ــت ت آن را می بس
ــان  ــه ج ــر را ب ــن خط ــب ای ــورت داوطل ــت به ص ــی هس ــت: کس ــا گف ــه بچه ه بزرگ  زاد-ب
ــب  ــا به صــورت داوطل ــدم همــه؛ بچه ه ــه دی ــروم ک ــق ب ــون حری ــه کان ــا خــودم ب بخــرد ی
دســت بــاال بردنــد و انتخــاب بــرای ایــن امــر مشــکل شــد؛ چــرا کــه کســی فکــر نمی کــرد 
ــرای انتخــاب یــک نفــر چــه  ــر، حاضــر باشــد. حــال ب ــن ام ــرای ای ــب ب ــن همــه داوطل ای
می بایســت کــرد کــه یــک نفــر لبــاس پوشــید آمــد و گفــت مــن زودتــر لبــاس پوشــیده ام 

ــق حــدود 110 درجــه ســانتی گراد. ــان حری ــه می ــروم ب ــد ب ــن بای و م
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت و ب ــق رف ــون حری ــه کان ــا ب ــتیبانی بچه ه ــا پش ــه، ب  خالص
لبــاس کامــل پوشــیده بــود، موفــق بــه بســتن والــو شــد؛ امــا دســت ها و قســمتی از بــدن 
او ســوخت. )تمامــی مســتندها به صــورت فیلــم در آتش نشــاني اصفهــان موجــود اســت( و 

ــه خیــر گذشــت. ــه ب ــا ایثــار بچه هــا ایــن حادث ســرانجام ب
البته لطف خداوند پشت سر بچه ها بود که این حریق به اطفاء ختم شد.

اگــر در ایــن زمینــه اطالعــات بیشــتر خواســتید بــا تمــاس بــا روابــط عمومــی ســازمان، 
ــی  ــوان تمام ــه نمی ت ــد صفح ــن چن ــد آورد. )در ای ــت خواهی ــتري به دس ــات بیش اطالع

وقایــع را نوشــت(.

ایثار؛
کلمــه ای کــه بعــد از انقــالب و دوران جنــگ، شــرمندة افــکار و کارهــای مردم 

شــد؛ ولــی بــه مــرور زمــان متأســفانه دیگر رنــگ و بویــی بیــن مــردم نــداره، )آه(.
یــک خاطــره براتــون تعریــف کنــم. می دونــم بــاور کردنــش در ایــن ایــام ســخت و غیــر 

معقولــه. ولــی کاش و ای کاش... !
ــرای مصــرف  ــود و همــه دنبــال یــک قالــب ب در ایامــی کــه کــره در بقالی هــا نایــاب ب
ــم مســنی وارد  ــه خان ــودم ک ــد ب ــی، مشــغول خری خودشــان می گشــتند، در ســوپر  مارکت
ــان دو  ــد:»در یخچــال خانه م ــه همــه تعجــب کردن ــت ک ــزی گف ــه فروشــنده چی شــد و ب

شغل: آزادتحصیالت: سیکلسن: 36 محمد فراهانی
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دو ســاله کــه بــودم پــدرم در اثــر یــک ســانحه درگذشــت. مــادرم بچــه 
ــد از  ــوه شــد. بع ــه بی ــود ک ــود. بیســت و دو ســاله ب ــاردار ب دومــش را ب
یــک ســال به خاطــر شــرایط نامناســب زندگــی مجبــور شــد ازدواج کنــد. شــاید چــون 
می ترســید بــه تنهایــی و بــا دســت خالــی از عهــدة مخــارج زندگــی و تأمیــن نیازهــای 
ــه  ــردم او را ب ــای م ــا و حدیث ه ــود و حرف ه ــوان ب ــاید ج ــا ش ــد ی ــش برنیای فرزندان

ــاید... . ــت و ش ــت می انداخ وحش
ــود. مــردی  ــر ب ــی اش ازدواج کــرد. پســری کــه دو ســال از او کوچک ت ــا پســر دای ب

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 32 فرشته امیری

یــک خاطــرة زیبــا و قشــنگ در مــورد از خودگذشــتگی مــادر 
ــازی  ــغول ب ــه مش ــودم و در کوچ ــک ب ــه کوچ ــی ک ــتم، هنگام دوس

ــردن.  ک
ــان  ــد. دلم ــک می ش ــا نزدی ــه م ــردن ب ــال گریه ک ــی در ح ــة کوچک ــر بچ دخت
ــت  ــدم و دس ــر ش ــد؟ نزدیک ت ــه می کن ــرا گری ــت؟ چ ــده اس ــه ش ــه چ ــوخت ک س
ــم و  ــت رفت ــه می گذش ــان کوچ ــه از هم ــتم ک ــادر دوس ــمت م ــه س ــم و ب او را گرفت

ــم: گفت
ــرک را  ــورت دخت ــادرش ص ــا چ ــد. ب ــه می کن ــرا گری ــره چ ــن دخت ــم ای  نمی دان

ــت: ــرد و گف ــاک ک پ
 دخترم چه شــده؟! ناراحت نباش، شــاید بتوانیم کمکت کنیم.

ــر  ــرده ام و دیگ ــم ک ــم را گ ــی پول ــرم ول ــان بخ ــتم ن ــت: می خواس ــرک گف  دخت
ــد. ــم کنن ــروم و دعوای ــه ب ــه خان ــم ب ــدارم؛ می ترس ــول ن پ

 مــادر دوســتم بــا وجــود پــول کمــی کــه همــراه داشــت، پــول نــان دختــرک را داد 
و گفــت: بــرو و برایــم دعــا کــن و نگــو پــول را گــم کــرده ام، مــن آن را پیــدا کــردم و 

بــه تــو دادم، پــول خــودت اســت، مــال حــالل اســت و گــم نمی شــود.
ــه  ــع، بلک ــه آن موق ــن ن ــد و م ــکرآمیزش دور ش ــگاه تش ــد و ن ــا لبخن ــرک ب  دخت

ــرده ام. ــار را درک ک ــح ایث ــی صحی ــده ام، معن ــزرگ ش ــه ب االن ک

شغل: کارمند بانکتحصیالت: کارشناسیسن: 45میترا بشیري گودرزي
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قالــب کــره بــود. یکــی را آوردم تــا بــه کســی کــه نیــاز دارد بدهیــد!« بــه نظــر شــما تعجــب 
نــداره؟ مــن مطمئــن هســتم آن خانــم مســن از نســل همان هایــی بــود کــه در ایــام جنــگ 

ــا تمــام نــداری، بــه جبهــه کمــک می کــرد. ب
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زیبــا، جــذاب و بــا خانــواده ای اصیــل کــه دختــران زیــادی آروزی داشــتنش را داشــتند. 
از آن بــه بعــد، بابــای مــن و خواهــرم کــه بعــد از مــرگ پــدر بــه دنیــا آمــد، بابــا جمشــید 
ــودن را  ــس یتیم ب ــز ح ــه هرگ ــان ک ــدر مهرب ــود. آن ق ــان ب ــی مهرب ــم خیل ــد. ناپدری ش
ــه  ــا را ب ــرام م ــا احت ــزرگ شــدیم و ب ــود. ب ــر ب ــدر واقعــی، واقعی ت نداشــتیم. از هــزار پ

خانــه بخــت فرســتاد.
همیشــه و در همــه حــال کنارمــان بــود. مــا را از فرزنــدان دیگــرش کــه متعلــق بــه 
ــادی برایمــان  ــرادر و خواهــرم( بیشــتر دوســت داشــت. کارهــای زی ــد، )ب خــودش بودن
ــا دلســوزی  ــدر ب ــدری آن ق ــر پ انجــام داد. کارهــای کوچــک و بزرگــی کــه شــاید کمت
ــایه  ــش س ــی داد. مهربانی ــام م ــوق انج ــا ش ــا او ب ــد. ام ــام بده ــیت آن را انج و حساس

ــان. ــه دلگرمی م ــش مای ــود و بودن ــرمان ب س
ــان را  ــدری مهرب ــارم، پ ــم کن ــاز ه ــادر. ب ــک م ــتم. ی ــر هس ــک همس ــودم ی االن خ
ــرم.  ــاه بب ــش پن ــوش گرم ــه آغ ــکالت ب ــختی ها و مش ــم در س ــه می توان ــم ک می بین
ــود. ــدری نب ــم ناپ ــون او برای ــدم؛ چ ــدری ندی ــم و او را ناپ ــدری نگفت ــه او ناپ ــز ب هرگ

ــز را دردی  ــدر عزی ــن پ ــان ای ــود مهرب ــه وج ــش متوجــه شــدیم ک ــت پی ــد وق  چن
بی درمــان فــرا گرفتــه. دردی بــه نــام ســرطان لنفــوم. وحشــت کــردم؛ وحشــت کــردم 

ــه او نباشــد! از روزی ک
چنــد مــاه اســت دســت از زندگــی کشــیدم؛ چــون می ترســیدم همــه آن خوبی هــا 
ــان را از  ــرد مهرب ــن م ــایة ای ــد؛ خــدا س ــم می گوی ــی در قلب ــاز ندای ــا ب ــام شــود؛ ام تم
ــه  ــد ک ــش آم ــی پی ــه فرصت ــاال ک ــوم. ح ــدر ش ــذارد بی پ ــد و نمی گ ــم نمی کن ــرم ک س
ــاب  ــن کت ــد ای ــی مانن ــه در جای ــر از این ک ــی بهت ــه فرصت ــدم چ ــم، دی ــار بگوی از ایث
ــا دو  ــه ب ــردی ک ــم. م ــت کن ــز را ثب ــدری عزی ــار پ ــت و ایث ــی، گذش ــي، مهربان مردم
فرزنــد کــه متعلــق بــه دیگــری بودنــد، زندگــی اش را آغــاز کــرد و تــا آخریــن لحظــه، 

ــد. ــش مان ــای عهــد و پیمان پ

مــن پســری هســتم کــه در روســتایی بــه نــام فریمــان بــه دنیــا آمــدم. 
در آن روســتا، مــردم مهربــان و فــداکاری زندگــی می کننــد. خاطــرة مــن از 

مدرســه ای اســت کــه در آن روســتا درســت شــده اســت.
ــردم کمــک  ــه م ــای روســتا ب ــه در کاره ــرزا« آنجاســت ک ــام »حــاج می ــه ن ــردی ب  ف
ــد. او  ــرج می کن ــو خ ــای نیک ــه آن را در راه ه ــادی دارد ک ــروت زی ــرد، ث ــن م ــد. ای می کن
ــرای ســاخت  ــادی ب ــه تدریــس اســت و کمک هــای زی در مدرســة روســتایمان، مشــغول ب
مدرســه کــرده اســت. مــن آن شــخص را دوســت دارم و می خواهــم ایثــار را از او یــاد بگیــرم 

و همیشــه بــه مــردم کمــک کنــم.

شغل: رانندهتحصیالت: دیپلمسن: 23 حسین  ابراهیمی دوست
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در یــک شــب زمســتانی ســرد و بارانــی، پیرمــرد موتورســواری را 
ــنگ  ــده و س ــاده ش ــور پی ــان از موت ــس در خیاب ــاس خی ــا لب ــه ب ــدم ک دی
ــه  ــود را جمــع می کــرد و ی ــان آمــده ب ــه کــف خیاب و آشــغال هایی کــه از داخــل جــوب ب
گوشــه اي مي گذاشــت. هنگامــی کــه از او ســؤال کــردم کــه چــه نیــازی بــود در ایــن موقــع 
ــه  ــرای کاری ک ــما ب ــد، ش ــود می گردن ــراي خ ــرپناهی ب ــال س ــه دنب ــه ب ــه هم ــی ک باران

ــه اســت؟  ــه شــما گفت ــا کســی ب ــد؛ آی ــه زحمــت افتادی ــوده ب ــة دیگــری ب وظیف
گفت: »شاید که کارگر شهرداری امشب نتواند به سر کار خود بیاید.«

 در آن لحظــه از گوشــة چشــمش اشــک جــاری شــد کــه حکایــت از بغــض ســنگینی 
داشــت.  مــن آن جــا بــود کــه ایثــار و فــداکاری را دیــدم.

حسن قربان زاده
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شغل: آزادتحصیالت: کاردانیسن: 27

نــوروز 1376 آخریــن روز مدرســه بــود. بچه هــا بــه امیــد گرفتــن دفترچه های 
نــوروزی بــه مدرســه آمــده بودنــد. همه شــاد و خوشــحال و در حال جســت وخیز 
بودنــد. بهــار بــود؛ امــا هــوا بســیار ســرد و بارانــی بــود و آب رودخانــه ی کنــار مدرســه بــاال آمــده 
بــود. انــگار او هــم می خواســت در شــادی و بــازی بچه هــا ســهیم باشــد کــه نــاگاه صــدای بچه هــا 

بلنــد شــد. یکــی از دانش آمــوزان را آب بــرده بــود.
معلــم روســتای مــا بــا آن کــه می دانســت شــنا بلــد نیســت، خــود را بــه آب زد و دختــرک 

شغل: آزادتحصیالت: کاردانیسن: 27 محمدباقر پیری

دیــروز بــه خاطــر یــک اشــتباه، دختــر خردســالم فاطمه جــون  ســه ســاله ـ 
در نمایشــگاه کتــاب ـ ســال 93ـ گــم شــد. همــه آشــفته و نگــران. وقــت نمــاز 
مغــرب بــود. نمــاز خوانــدم و ســپس دســت بــه دعــا برداشــتم. بیــش از 7 دقیقــه نگذشــته 

بــود کــه از بخــش گم شــدگان صــدای بلندگــو اعــالم کــرد کــه دختــرم پیــدا شــده اســت.
ــای  ــام نعمت ه ــاکر تم ــان و ش ــدای مهرب ــده خ ــده و بن ــده و بن ــود را بن ــده اوالً خ بن

ــت. ــرازیر اس ــن س ــی م ــه زندگ ــه ب ــه لحظه لحظ ــم ک ــای او می دان بی انته
ــه اتــاق گم شــدگان  و امــا دســتان مهربــان آن نیکــوکار کــه فرزنــدم را، پــارة تنــم را ب
ــا چــه زبانــی از ایــن ایثــار و عطوفــت تشــکر کنــم؟از  ــه ببوســم و ب همراهــی کــرد، چگون

ــد. ــده ام و نخواهــم دی کســی کــه او را ندی
 آری! در جامعــة مــن چنیــن گوهرهــای پنهانــی وجــود دارنــد و فــراوان هســتند و مــن 

ــن هدیه هــا برخــورد می کنــم. ــا ای ــاه ب هــر م

شغل: معلمتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 38ناصر بیدخوری
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ــي  ــک مشــکل مال ــن ی ــراي م ــه ب ــود ک ــاري ب ــاي به ــي از روزه در یک
شــدید پیــدا شــد. ایــن مشــکلم آن قــدر مهــم بــود کــه بــراي حــل آن حتــي 
شــب ها هــم بي خوابــي مي کشــیدم و آن قــدر آبــرو داشــتم کــه بــه هــر کســي رو نینــدازم. 
فــرداي آن روز بــراي گرفتــن وام بــه هــر بانــک و مؤسســه اي ســر زدم؛ ولــي ناامید برگشــتم، 
چــون در همــة آن هــا بایــد مّدتــي پــول بــه عنــوان حســاب پس انــداز بــاز مي کــردم، ولــي 

مشــکلم بایــد زود حــل مي شــد. 
خالصــه دو هفتــه گذشــت و مــن از همــه جــا ناامیــد شــده بــودم. شــب در نمــازم بــراي حــل 
مشــکلم دعــا کــردم، فــرداي آن روز یکــي از دوســتانم پیــش مــن آمــد و گفــت کــه مقــداري پول 
اضافــي دارم و مي خواهــم ســرمایه گذاري کنــم و از مــن راهنمایــي خواســت. چنــد بــار خواســتم 
بــه او بگویــم کــه پولــش را بــه مــن بدهــد؛ امــا حجب و حیــا بــه مــن اجــازه گفتنــش را نمــي داد. 
بــا خــود کمــي فکــر کــردم، بــه ذهنــم آمــد کــه ایــن پــول را بــراي امــر خیــر مي خواهــم و بــراي 

همیشــه کــه نمي خواهــم. پــس از مّدتــي بهــش بر مي گردانــم. 
خالصــه پــس از چنــد دقیقــه تأمــل دلــم را بــه دریــا زدم و بــه او مشــکلم را گفتــم. او 
هــم وقتــي دیــد کــه امــر خیــري در میــان اســت، بــدون هیــچ شــک و تردیــدي پذیرفــت 

و پولــش را به عنــوان قــرض در اختیــار مــن گذاشــت.
در حقیقــت ایثــاري کــه دوســتم در حــق مــن کــرد بــراي مــن آن قــدر ارزشــمند بــود 
کــه تــا آخــر عمــرم هرگــز از یــادم نخواهــد رفــت و همیشــه از او بــه عنــوان یــک انســان 

ــرد. ــاد خواهم ک ــر ی ــداکار و ایثارگ ف

حمید ایزدي

خاطره / ایثار و انسانیت

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 27

دانش آمــوز را نجــات داد. امــا آب آن قــدر ســرد بــود و بــاال آمــده بــود کــه معلــم فــداکار مــا را 
بــا خــود بــرد و تــا ســه روز جنــازه اش پیــدا نشــد. در ایــن ســه روز تمــام مردمــان منطقه بســیج 
شــده بودنــد و می خواســتند جنــازة معلــم فــداکار را پیــدا نماینــد . معلمــی کــه بــا ایثــار جــان 
خویــش، جــان دانش آمــوزش را نجــات داد و خــود را فــدای جــان انســانی دیگــر نمــود و بــا ایــن 

کار نــام و خاطــره اش را بــرای همیشــه مانــدگار کــرد. 
ایــن معلــم »ادهــم مظفــری« نــام داشــت. معلمــی فــداکار از خطــة کامیــاران، اســتان 

کردســتان. نــام و راهــش پــر رهــرو و مســتدام بــاد.

ــتان  ــان، شهرس ــتاهای زنج ــی از روس ــی 72 – 73 در یک ــال تحصیل در س
خدابنــده بــه نــام آمندیــن ســفلی، مشــغول بــه تدریــس در پایــة پنجــم شــدم. 
ــم  ــتی معل ــر می خواس ــی اگ ــه نوع ــی ب ــود؛ یعن ــج ب ــی رای ــه بدن ــال ها تنبی در  آن س

شغل: فرهنگیتحصیالت: کارشناسیسن: 42 نادر قاسمی
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ســال 66 بــود. آن روزهــا پســر بچــه ای 9 ســاله بــودم. روزی از اول صبــح 
ــی  ــودم. حوال ــتاده ب ــاعتی ایس ــی دو س ــرغ کوپن ــف م ــادرم در ص ــراه م هم
ــرد.  ــب ک ــم را جل ــان توجه ــنا در آن ســوی خیاب ــره ای آش ــه چه ــود ک ــح ب ســاعت 11 صب

ــدام. ــاه و الغران ــی کوت ــا موهای ــر دوش ب ــی، کوله پشــتی ب ــاس خاک ــا لب ــی ب جوان
بیشــتر دقــت کــردم. بــرادرم محمــود بــود کــه چنــد هفتــه ای بــود نامــه ای از او بــه مــا 

نرســیده بــود. بــا دســتپاچگی و لکنــت بــه مــادرم گفتــم: مامــان، محمــود!
 مــادرم چنــد لحظــه مبهــوت مانــد و بــه ســمت نــگاه مــن خیــره شــد؛ ناگهــان بــه آن 

ســوی خیابــان دویــد و بــرادرم را در آغــوش کشــید.
ظهــر بــود کــه بــا چندتــا مــرغ بــه خانــه رســیدم. بــرادرم لباس هایــش را عــوض کــرده 
ــه چــه  ــی داد ک ــادرم جــواب م ــای م ــه ســؤاالت بی انته ــق داشــت ب ــود، خســته و بی رم ب

ــه؟ ــا ن ــده ی ــی ش ــورده؟ زخم ــه می خ ــرده؟ چ می ک
آثار درد در چهره اش پیدا بود؛ ولی دائم می گفت: مامان همه چی خوبه نگران نباش.

ــه در  ــام ک ــه حم ــتحمام ب ــة اس ــه بهان ــار ب ــد ب ــرادرم روزی چن ــت. ب ــا گذش آن روزه
زیرزمیــن خانــة قدیمی مــان بــود می رفــت.

یــک روز صــدای آه و نالــه از زیرزمیــن خانــه توجــه دایــی را کــه مهمــان مــا بــود بــه 
خــود جلــب کــرد. دایــی بــه زیرزمیــن رفــت و چنــد دقیقــه بعــد، یخ کــرده و غمگیــن بــه 

همــراه محمــود بــاال آمــد و بــه مــا هــم چیــزی نگفــت.

محمد صمدی

خاطره / ایثار و انسانیت

شغل: طراح گرافیکتحصیالت: کارشناسیسن: 36

خوبــی باشــی، بایــد کتــک مــی زدی و از آن جــا کــه بنــده معلــم کالس پنجــم بــودم، طبعــاً 
ــتم.  ــاد داش ــال زی ــوزان بزرگس دانش آم

ــه  ــود ک ــد روزی ب ــد. چن ــوزان می دادن ــه دانش آم ــگان هــم ب ــة رای در آن ســال ها تغذی
بچه هــا در زنــگ تفریــح، دویــدن زینــب را بــه ســوی خانــه دیــده بودنــد و تــا زنــگ تفریــح 

ــاره برمی گشــت. ایــن قضیــه را بچه هــا بــه مــن خبــر دادنــد. تمــام شــود، دوب
اصــرار مــن بــه زینــب کــه چــرا زنــگ تفریــح از مدرســه فــرار می کنــد بــه جایــی نرســید. در 
ضمــن مدرســة مــا حیــاط نداشــت. خالصــه آن روزهــا مــن روزی یک بــار زینــب را تنبیــه بدنــی 

می کــردم کــه چــرا از مدرســه، موقــع زنــگ تفریــح فــرار می کنــد و دلیــل آن را نمی گویــد. 
خبــر تنبیــه مــن بــه گــوش مــادرش رســیده بــود. روزی مــادر زینــب بــه مدرســه آمــد. 

وقتــی بــه مــن رســید بــا ادب ســالم کــرد و گفــت: 
شما آقای قاسمی هستید، معلم زینب؟! 

جواب دادم: بله! زینب از مدرسه فرار می کند و دلیلش را هم نمی گوید.
مادرش که مشخص بود خانواده ای فقیر دارد 

گفت: زینب هر روز، موقع زنگ تفریح، تغذیة رایگانش را برای خواهر کوچک ترش می آورد!
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ــد از  ــه، بع ــردم حلبچ ــه م ــرای کمــک ب ــه ب ــتانش ک ــود و دوس ــم محم ــا فهمیدی بعده
ــیمیایی  ــد، ش ــانده بودن ــا رس ــه آن ج ــان را ب ــریع خودش ــهر، س ــیمیایی آن ش ــاران ش بمب

شــده اند.
آه و ناله هایش در حمام هم به خاطر زخم ها و تاول هایی بود که از ما مخفی نگه داشته بود.

ــی  ــتگی. مطلب ــرف بازنشس ــی در ش ــاله و فرهنگ ــتم 50 س ــردی هس ف
ــم  ــول حیات ــت در ط ــتنی ترین حال ــا دوست  داش ــاط ب ــم در ارتب مي نویس

ــر.  کــه شــاید از نظــر خــودم نوعــی عشــق باشــد و عالمــی دگ
در مهــر 92 بــا توجــه بــه زمــان اعــالم نتایــج کنکــور و قبولــی پســرم در رشــتة پزشــکی 
ــا را  ــه م ــد ک ــف ش ــای مختل ــار بیماری ه ــرم دچ ــواز، همس ــاهپور اه ــگاه جندی ش دانش
دربــه در پزشــکان و بیمارســتان ها کــرد کــه بعــد از کلــی خــرج و مخــارج ســنگین و اعــالم 

نتایــج آزمایشــات ، مشــخص شــد همســرم دچــار بیمــاری اعصــاب می باشــد.
افــت روحــی شــدید و حاالتــی کــه در ایشــان مشــاهده نمــودم، موجــب انقــالب روحــی 
و درونــی شــدیدی در مــن شــد و بــا گفتــن جملــه »دوســتت دارم تــا ابــد« دنیایــی دیگــر 

در جلــوی چشــمانش بــاز نمــوده و گفتــم: 
اگــر قبــاًل 100 واحــد دوســتت داشــتم حــاال هــزار واحــد دوســتت دارم. حــاال بعــد از 
ــه اســت. ــرار گرفت ــم ق ــب شــیرین تري در پیــش روی ــی به مرات ــک ســال، زندگ گذشــت ی

 ناصر حفظ اهلل

روزی از روزهــای زمســتان در حــال گــذر از یکــی از شــهرهای شــرقی کشــور 
پیــرزن و پیرمــردی را کنــار جــاده ســوار کــردم. همســرم گفــت: ایــن کار را نکــن.

بعــد از ســوار شــدن آن دو، پیرمــرد از حــال رفــت. مجبــور بــه برگشــت از بیــرون شــهر 
شــدم. بیمارســتان پیرمــرد را بســتری نمی کــرد. پــول زیــادی می خواســت. مــن هــم نداشــتم. 
بــه درخواســت پیــرزن زاپــاس ماشــینم را بــه یــک ماشــین گــذری فروختــم و پولــی را کــه 

گرفتــم، بابــت بســتری شــدن پیرمــرد دادم. بعــد آن هــا را آن جــا گذاشــتم و برگشــتم.

 روح اهلل شهبازی

تــو یــه روز گــرم تابســتون، دوتــا از دوســتان مــا ســر یــه مســئله کوچیــک با هم 
درگیــر میشــن کــه اینــم خــودش نمک دوســتیه؛ ولی متاســفانه خیلی شــور شــد. 
ایــن دوســتی در حــال درگیــری بــا یــه ضربــه کوچیــک کار خودشــو کــرد و علــی از 

میثم رحیمي
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ــدام.  ــدن هیچ ک ــاه نیوم ــه مســئله کوچیــک و کوت ــت. به خاطــر ی ــا رف پیــش م
ــل  ــرار شــد قات ــرد، ق ــادرش شــکایت ک ــواده اش دادن. م ــه خان ــی رو ب ــرگ عل ــر م خب

قصــاص بشــه.
ــوادة  ــره. خان ــام بگی ــت انتق ــش می خواس ــود و دل ــت داده ب ــو از دس ــادر جگرگوشش م

ــا نبــود.  ــاه بی قاتــل خیلــی تــالش کــردن رضایــت بگیــرن؛ امــا مــادر علــی کوت
روز قصــاص رســید، صبــح زود بــود قاتــل بــاالی دار منتظــر بــود، همــه ناراحــت بــودن. 
مــادر علــی اومــد کــه بزنــه زیــر چهارپایــه. همــه چشماشــون بســته بــود، طاقــت نداشــتن؛ 
ــل پســرش در  ــردن قات ــاب رو از گ ــی داره طن ــادر عل ــدن م ــد؛ دی ــی اوم ــک صدای ــی ی ول

ــا دســتای خــودش از چهارپایــه آوردش پاییــن. میــاره و ب
 بــه ایــن میگــن گذشــت کــه اگــه اون موقــع علــی یــا دوســتش می کــرد، ایــن اتفاقــا 

ــد. ــش نمي اوم پی

بنــده ســاکن یکــی از بخش هــای جنوبــی شــهر تهــران هســتم. پیــش 
از ایــن مســتأجر بــودم و البتــه کمــی تحــت فشــار اقتصــادی. روزگارم بــه 
ــذار  ــن بســیار تاثیرگ ــره، کار و اخــالق م ــام در چه ــن ســختی ای ســختی می گذشــت. ای

بــود.
 اتفاقــاً بنــده را بــه واحــدی از اداره منتقــل کردنــد کــه فــردی بســیار مهربــان حــدوداً 
50 ســاله  همــکار بنــده بــود. مــردی بســیار خوشــرو، دلچســب و از نیــکان روزگار. نامــش 
ــده ســؤال کــرد. مــن هــم وضعیــت خــود را  ــار بن ــود. از کاروب ــی ب حــاج ماشــااهلل اصالن

برایــش بیــان کــردم. بعــد از چنــد روز ایشــان بــه مــن گفــت:
می توانــی با من برای دیدن خانه ای برویم؟ 

ــم وارد  ــا ه ــد. ب ــا اجــاره کن ــه ای بخــرد ی ــد خان ــردم می خواه ــر ک ــردم. فک ــول ک قب
ــدیم.  ــهر ری ش ــای ش ــی از آپارتمان ه یک
گفت: نظرت در مورد این ملک چیســت؟ 

گفتم: خوب اســت. مبارکتان باشد. 
یک باره حاج آقا ماشــااهلل کلید را در دســتم گذاشت و گفت: خانه مال تو.

ــه او  ــردم. ب ــول ک ــان قب ــاری ایش ــا پافش ــد ب ــد بع ــوخی می کن ــردم ش ــر ک اول فک
عــرض کــردم: حاجــی مــن پولــی، طالیــی، و... در دســت نــدارم و اصــاًل نمی توانــم پولــی 

ــد زد و گفــت: ــم. لبخن پرداخــت کن
مــال تــو. اگــر داشــتی بــه هــر شــکل و بــه هــر میــزان و در هــر زمانــی کــه توانســتی 

بــه مــن بــده. اگــر هــم نــدادی طــوری نیســت. حاللــت باشــد!
اشــک در چشــمم حلقــه زد. بــه خانــه آمــدم و قضیــه را بــه همســرم گفتــم. آن شــب 

 فرهاد عباسی
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همیشــه فکــر می کــردم بخشــیدن ســخت اســت. مخصوصــاً از چیزهایــی 
کــه داشــته باشــی. بزرگ تریــن مــردی کــه برایــم نمونــه ایثــار و وقــف بــود، 
ــهد.  ــم در مش ــودم، آن ه ــنیده ب ــم او را ش ــط اس ــار فق ــود. اولین ب ــک ب ــین خان مل حس
ــک؟  ــاغ مل ــرا ب ــیدم چ ــا نپرس ــدم؛ ام ــکاو ش ــت. کنج ــک اس ــاغ مل ــمش ب ــد؛ اس می گفتن
ــدن کــردم. انســان  ــه دی ــدان توپخان ــوزه اش در می ــار از م ــرای اولین ب ــا این کــه امســال ب ت

بزرگــی کــه دارایــی اش را در زمــان حیاتــش بخشــیده بــود. 
ــادی، دل  ــس م ــم از جن ــا ارزش آن ه ــای ب ــتن از چیزه ــا گذش ــی می بخشــیم ام گاه
ــک،  ــین خان مل ــا حس ــیم؛ ام ــته هایمان را می بخش ــا نداش ــی م ــد. گاه ــی می خواه بزرگ
ــا ارزش  ــای ب ــر، کتاب ه ــه مهم ت ــاغ و... و از هم ــن، ب ــید. زمی ــته هایش را بخش ــام داش تم

ــة تهــران. خطــی اش را کــه االن شــده مــوزه ملــک در میــدان توپخان

 مریم سعیدی
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در ســال 1384 در حــال گذرانــدن آمــوزش ســربازی بــودم کــه تعــداد 
ــک  ــاب نارنج ــوزش پرت ــرای آم ــزی ب ــت خاکری ــتانم پش ــر از دوس 100 نف
جمــع شــده بودنــد. در هنــگام پرتــاب یــک نارنجــک چهل تکــه توســط یکــی از افــراد در 
حــال آمــوزش، دســتش بــه کاله آهنــی فرمانــده گروهــان برخــورد کــرد و نارنجــک جنگــی 

در جمــع حــدود 30 نفــر ســرباز افتــاد.
ــا فریــاد یاحســین بــه ســمت نارنجــک  ــا ایثــار و فــداکاری ب ناگهــان یکــی از بچه هــا ب
پریــد و پــس از برداشــتن آن را بــه پشــت خاکریــز انداخــت کــه در حــال فــرود منفجــر شــد 
ــن  ــا ای ــوم کشــته می شــدند. ب ــن مرزوب ــان ای ــر از جوان ــود، 30 نف ــاب نکــرده ب ــر پرت و اگ
همــه 5 نفــر مجــروح شــدند و ایــن اســت فرهنــگ ایثــار کــه در بیــن همــه اقشــار ملــت 

عزیزمــان هســت و خواهــد بــود.

اکبر آقاباباییان

خیلــی راحــت خوابیــده و در حــق او دعــا کردیــم. حــاال مــن خــودم دارای ملــک، ماشــین، 
ــون لطــف و کمــک او هســتم. خــدا روحــش را  ــداز و... هســتم و همــه را مدی کار، پس ان

شــاد کنــد.
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ــده  ــک ش ــن ح ــک م ــن کوچ ــه در ذه ــار ک ــن ایث ــی از مهم تری یک
ــد از  ــه در ســال 1380 بع ــت ک ــا صالب ــار و ب ــا وق ــار مادري ســت، ب ایث
ــتوارتر از  ــت و اس ــت را بس ــر هم ــی، کم ــادف رانندگ ــزش در تص ــر عزی ــرگ همس م

ــد.  ــدد ش ــی مج ــه وارد زندگ همیش
بعــد از آن اتفــاق کمرشــکن، امیــد خــود را از دســت نــداد و بــا تــوکل بــه خداونــد، 
ــادر هــم  ــت. او از حــق خــودش کــه از شــیر م ــدش را پیــش گرف راه تربیــت دو فرزن
ــن و  ــت م ــاهد موفقی ــا ش ــرد ت ــر ک ــرف نظ ــدد ص ــود، از ازدواج مج ــر ب ــه او حالل ت ب
ــتگی  ــار و از خودگذش ــن ایث ــون ای ــان را مدی ــرادرم زندگی م ــن و ب ــد. م ــرادرم باش ب

ــم. ــان می دانی ــادر عزیزم م
هم اکنــون کــه درحــال نوشــتن اندکــي از خاطــرات تلــخ و شــیرین زندگــی 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــع کارشناس ــل در مقط ــال تحصی ــتم، در ح ــیبم هس ــراز و نش پرف
ــان  پزشــکی شــهید بهشــتی هســتم. خــدا را شــاکرم کــه چنیــن مــادر شــیرزن، مهرب

و ایثارگــري دارم.
گفتة آخر؛ مادر، با تمام قلبم دوستت دارم. ایثار یعنی؛ مادرم سوخت تا من پخته شوم.

فرهاد صباغی

ــه  صحبــت از واژة ایثــار، آن  هــم در جامعــه ای کــه مظهــر ایــن گون
واژه هاســت ســخت اســت.  وقتــی حــرف از ایثــار می شــود، یــاد جنــگ 
و جبهــه می افتیــم. امــا مــن در این جــا بــه مــوردی از ایثــار اشــاره می کنــم 
ــه  ــن وظیف ــت و م ــرش اس ــام دیگ ــار ن ــه ایث ــودم؛ البت ــه ب ــا آن مواج ــود ب ــه خ ک

مي ناممــش و بــس.
تــا  از خواســته های خــود می گذرنــد  مادرانــی کــه فرزنــد معلــول دارنــد و 
بتواننــد آن هــا را بــه زندگــی عــادی نزدیــک کننــد از ایثارگــران می نامــم. بــه عنــوان 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــراه اوس ــی هم ــنوایی دارد و از کودک ــد کم ش ــه فرزن ــادری ک ــال، م مث
ــه  ــان ب ــن زب ــان آموخت ــوزش، هم ــن آم ــوزد و ای ــه او بیام ــه حــرف زدن را ب کلمه کلم
ــامل شــود؛  ــی را ش ــال اول کودک ــاید دو ســه س ــه ش ــادی نیســت ک ــودک ع ــک ک ی
ــن کــودکان همــراه  ــا ای ــم ب ــا آمــوزش مفاهی ــادر کــودک کم شــنوا، ســال ها ب ــرا م زی
ــادر  ــالش و کوشــش م ــا ت ــن نیســت مگــر ب ــی و ای ــا ســنین نوجوان ــی ت هســتند؛ حت
ــن  ــا در ای ــی شــد ت ــن ارزان ــه م ــن نعمــت ب ــه ای ــر دو. خــدا را شــکر ک ــودک ه و ک
ــد  ــادران نیازمن ــه م ــود را ب ــة خ ــه تجرب ــد ک ــدوارم روزی برس ــردارم. امی ــدم ب راه ق

ــم. ــال ده دیگرانتق

مرجان خلیلی

خاطره / ایثار و مادر
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مــادرم همیشــه وقتــی کاري می کــردم و دردم می گرفــت، ســرم داد مــی زد 
ــود کــه چــرا بــه جــای  و عصبانــی می شــد. همیشــه واســه مــن یــه ســؤال ب

این کــه آرومــم کنــه، خــودش بیشــتر از مــن آشــفته می شــه؟ 
یــه روز یادمــه آب جــوش ریخــت روی مــن؛ ولــی بــه جــای این کــه مــن گریــه کنــم، مامانــم 

گریــه می کــرد و مــن داشــتم آرومــش می کــردم!
االن از اون روزهــا خیلــی وقتــه کــه می گــذره و جــواب ســؤاالم رو پیــدا کــردم. اگــه کســی 
تــو زندگیــم دردش بگیــره یــا مشــکلی بــراش پیــش بیــاد، مــن بیشــتر از خــودش آزار می بینم؛ 
چــون االن معنــای عشــق و از خودگذشــتگی رو می فهمــم و حاضــرم هــر بالیــی ســرم بیــاد، 

ولــی اون چیزیــش نشــه.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی سن: 23امیرحسین حبیبی

مــادر مــن متولــد ســال 1328 اســت و در زندگــی خیلی خیلــی ســختی 
کشــیده. متأســفانه همســری داشــته کــه ذره ذره از خــدا دوری می کــرده و 
ایــن کار را فهــم و کمــاالت خــود می دانســته. بعــد از گذشــت 45 ســال، پــدرم، پنــج فرزنــد 
ــش را دســت  ــرد و فرزندان ــار ک ــرو و ســختی ایث ــا آب ــادرم ب ــرد و م ــا ک و همســرش را ره
ــزرگ کــرد  ــدان بچه هایــش را ب ــا چنــگ و دن مــرد هــوس ران و از خــدا بی خبــر نســپرد. ب

و هرکــدام از بچه هــا بــرای مــادر، افتخــاری کســب کردنــد.
مــادرم همیشــه می گویــد: مــن بــرای رضــای خــدا ایثــار کــردم و از جوانــی و زندگــی ام 
گذشــتم تــا فرزندانــم بــه راه فســاد و تباهــی و هــزار چیــز دیگــر نرونــد. او آرامــش و ایمــان 
خــود و فرزندانــش را از خــدا خواســته و خــودش هــم ســعی زیــادی کــرده. مــادرم همیشــه 
بــرای مــن الگــوی صبــر، ســکوت، ایمــان، عشــق و ایثــار و... اســت و همیشــه خــاک پــای 

ــم. ــم هایم می کن ــرمة چش ــادرم را س م
عشــق.  جنــس  از  دست نوشــته هایی  می ســپارم.  بــاد  بــه  را  دست نوشــته هایم 
ــدارم کــه  ــام دل ــا ن ــد شــروع می شــود و ب ــام خداون ــا ن ــا ب دست نوشــته هایی کــه اول آن ه
ــه دســت  ــاد ب ــم می خواهــد ایــن دست نوشــته ها را ب ــان می رســد. دل ــه پای مــادرم اســت ب

ــدر او را دوســت دارم. ــد چق ــا او بدان ــاند ت ــادرم برس م

 مریم رضایی منش

خاطره / ایثار و مادر
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پدرم نقل مي کند:
ــد،  ــه بودن ــا گرفت ــه عراقی ه ــران را ک ــه ای ــوط ب ــق مرب ــی از مناط یک
ــرای پاک ســازی منطقــه  ــا دوســتانم ب ــاره بازپــس گرفتنــد. ب طــی عملیاتــی ایرانی هــا دوب
رفتیــم. بــه اتاقکــی کــه مــال عراقی هــا بــود رســیدیم. وارد شــدیم؛ اتــاق پــر بــود از مهمــات 

و مــواد غذایــی. واحســرتا!
بچه هــای مــا بــا چــه ســختی می جنگیدنــد و بــه انــدک آب و غذایــی قناعــت 
ــر  ــی نابراب ــزات در جنگ ــه تجهی ــن هم ــا ای ــران ب ــدا بی خب ــت آن از خ ــد! آن وق می کردن

ــتند. ــم داش ــا ه ــتاده و ادع ــا ایس ــروی م روب

 سمانه رفیعی

در خاطرة آزادگان خواندم که:
ــم  ــران ه ــورمان ای ــم. از کش ــختی را می گذراندی ــرایط س ــارت ش در اس
بی خبــر بودیــم. هنــوز اوایــل جنــگ بــود. دوســتان تــالش می کردنــد یــک رادیــو فراهــم 
ــة  ــم و در گوشه گوش ــدا می کردی ــم ج ــو را از ه ــزای رادی ــب ها اج ــد. ش ــه کردن ــد ک کنن
ــم  ــو را ســر ه ــه می شــد، اجــزای رادی ــار ک ــع شــنیدن اخب ــم. موق ــان می کردی ــاق پنه ات
ــد و  ــان می ش ــور نگهب ــر مأم ــک نف ــه ی ــنیدیم. در حالی ک ــار را می ش ــم و اخب می کردی

مراقــب آمــد و رفــت ســربازهاي عراقــی.
اخبــار جنــگ، اخبــار ســالمتی امــام، اخبــار کشــور و اخبــار خارجــی. وقتــی برگه هایــی 
ــه مــا می دادنــد کــه در آن چهــار خــط نامــه بنویســیم، از همــه احوال پرســی می کردیــم،  ب

خصوصــاً احــوال پدربــزرگ را می پرســیدیم و منظورمــان از پدربــزرگ، حضــرت امــام بــود!

 زهرا تمنایی

ــودم!  ــده ب ــتانش ندی ــا دوس ــی ب ــدر صمیم ــدرم را این ق ــت پ هیچ وق
ــت؟ ــا می رف ــتی کج ــود.  راس ــه ب ــاش انداخت ــردن رفق ــتش را دور گ دس

جلــو رفتــم کــه بپرســم؛ امــا ســرعت آن هــا زیــاد شــد. تعجــب کــردم، ســرعتم را بیشــتر 
ــا چشــم های بســته، دهــان  ــه آن هــا برســم. نزدیکشــان کــه شــدم، پــدرم را ب ــا ب کــردم ت

پــر از کــف و رنــگ پریــده دیــدم.
یــک دفعــه تــه دلــم خالــی شــد، از تــه دل خــدا رو صــدا زدم، گفتــم: خدایــا بــاز هــم 

تشــنج، بــاز هــم همــان درد، همــان یــادگار جنــگ.
تنها خداست که می داند.

امین ترابی

خاطره / ایثار و دفاع مقدس
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ایثــار یعنــی، از خودگذشــتگی در راه رســیدن بــه اهــداف واالی والیــت. 
روزی از یــک رزمنــدة هشــت ســال دفــاع مقــدس خاطــره ای شــنیدم کــه 

ــد: ــان می گفتن ــم. ایش ــوش نمی کن ــچ گاه آن را فرام هی
در هشــت ســال دفــاع مقــدس به عنــوان راننــده در جبهــه مشــغول بــه خدمــت بــودم 
کــه روزی فرمانــده مــرا صــدا کــرد و نامــه ای بــه دســتم داد و گفــت: ایــن نامــه را در تهــران 

بــه در منزلــم ببــر و تحویــل همســرم بــده.
ــب  ــید؟ خ ــه می نویس ــرا نام ــت، چ ــن هس ــان تلف ــه روی میزت ــما ک ــان! ش ــم: قرب گفت

ــت: ــدی زد و گف ــد. ایشــان لبخن ــاس بگیری تم
ایــن تلفــن فقــط در دفتــر فرماندهــان اســت و بــرای کارهــای ضــروری بایــد اســتفاده 
شــود و دیگــر رزمنــدگان دسترســی بــه تلفــن ندارنــد. آن هــا هــم نامــه می نویســند بــرای 
ــرای کارهــای شــخصی  خانواده هایشــان. مــن هــم مثــل ایــن رزمنده هــا هســتم و نبایــد ب

خــودم از ایــن تلفــن اســتفاده کنــم.

 علیرضا شیری

در دوران تحصیــل در دبیرســتان مربــی تربیتــی داشــتیم بــه نــام ســید 
مختــار عزیــزی. ایــن ســید بزرگــوار از جانبــازان شــیمیایی جنــگ و دفــاع 
ــیار  ــرد. بس ــر می ک ــی صب ــی زد و مدت ــرفه م ــک س ــه، ی ــر ده کلم ــن ه ــود و بی ــدس ب مق
خوش اخــالق و تأثیرگــذار بــود. طــی ســال های آشــنایی متوجــه شــدیم کــه بعــد از جنــگ 

ــرای درمــان. ــود و حتــی ب از هیچ یــک از خدمــات جانبــازان اســتفاده نکــرده ب
ــن از  ــوز گرفت ــرای مج ــازي اش، ب ــاز جانب ــتفاده از امتی ــدون اس ــه ب ــود ک ــا ب مدت  ه
ــرح  ــه در ط ــی اش ک ــک قدیم ــن مل ــس گرفت ــاخت و پ ــرای س ــرق ب ــهرداری و اداره ب ش

ــرد. ــالش می ک ــود، ت ــرق ب ــداث دکل ب اح
ــم از او بپرســیم، چــرا  ــم و ســعی می کردی  هــر وقــت کــه احســاس نزدیکــی می کردی
از ایــن خدمــات اســتفاده نمی کنــد، طــوری مــا را ســرگرم می کــرد تــا از او نپرســیم و بــاز 

ــا مي آموخــت. ــه م هــم ب

محمدحامد حضرتی

ایثــار یعنــی؛ از خودگذشــتگی    ، دل کنــدن از جان، یعنــی جایگاه انســاني. اصاًل 
ولــش کــن! ایثــار یعنــی، ســرگروه غواص لشــکر، کســی کــه در وقــت تمرین هــا از 

همــه شــجاع تر بــود و از همــه نترس تــر. شــب عملیــات، پیــش فرمانــده آمــد و گفــت:

محمدعلی تقی پور

خاطره / ایثار و دفاع مقدس
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اگــر امشــب موقــع حملــه رمــز را اعــالم کردنــد و مــن تــوی آب نپریــدم، خــودت مــن 
را بنــداز تــو آب. فرمانــده تعجــب کــرد و گفــت: تــو ســرگروه تیــپ مــن هســتی. شــیر دلیــر 

مــن تویــی. تــو دیگــر چــرا؟!
ــد.  ــن رفتن ــن از بی ــوادة م ــة خان ــد، هم ــه آم ــه زلزل ــش ک ــال پی ــد س ــت: چن گف
ــع  ــن را دارد؛ می ترســم موق ــط م ــا فق ــن دنی ــوی ای ــم ت ــر کوچک ــن خواه ــرای همی ب
ــن  ــرای همی ــو آب. ب ــرم ت ــذارد بپ ــمم و نگ ــوی چش ــد جل ــه بیای ــک لحظ ــات ی عملی

ــده. ــم ب ــاً ُهل حتم
ــه رســیدند. رمــز عملیــات  ــه رودخان ــی نشــد. ب ــرود، ول ــد کــه ن خیلــی التمــاس کردن
گفتــه شــد. او اولیــن نفــری بــود کــه پریــد تــوی آب مثــل همیشــه. از آب گذشــتند. اولیــن 
کســی کــه زد بــه ســاحل و تیــر روی پیشــانی قشــنگش نشســت همــان ســرگروه ســرافراز 

تیــپ غــواص بــود.
ایستادند تا بمانیم.

خاطره به نقل از پدرم، بی سیم چی لشکر

ــا پســر بچــه اي ســه ســاله داشــت. لحظه هــاي ســخت و  حبیــب آق
ــا،  ــاگرد حبیب آق ــوان ش ــوان به عن ــن نوج ــراي م ــاي کار ب طاقت فرس

ــد.  ــیرین مي ش ــودک، ش ــا آن ک گاه ب
ــد،  ــال هاي بع ــن س ــدیم. م ــزرگ ش ــراه او ب ــه هم ــن ب ــن، م ــراه م ــه هم او ب
ــم،  ــه کودکــي رفت ــه محل ــه ب ــر ک ــار دیگ ــردم، ب ــام ک ــه تم مدرســه و دانشــگاه را ک
ــهید داوود  ــود: ش ــده ب ــک ش ــن ح ــدم و چنی ــوار دی ــینه دی ــر او را روي س تصوی
امیــري، محــل شــهادت: فکــه. او مــرا بــا خــود بــرد بــه آن دورهــا و مــن امــروز بــا 

ــرة او.  خاط

امیرقاسم راضي

جبهــه کــه بــودم، وقتــی ظرف هــا را تقســیم کردنــد بــه مــن قاشــق 
ــدون قاشــق  ــودم،  نمی توانســتم ب ــع بچــه ب نرســید و چــون مــن آن موق
غــذا بخــورم. شــهید صادقــی قاشــق داخــل یقــالوی خــود را بــه مــن داد و تــا چنــد 

ــورد. ــذا می خ ــود غ ــت های خاک آل ــا دس روز ب
 در شــب اول حملــه رفــت و شــهید شــد. خــدا رحمتــش کنــد، اولیــن خاطــرة نوجوانــی 

از ایثــار، حتــی در حــد یــک قاشــق، خیلــی روی مــن تأثیــر گذاشــت.

غالمحسین حصاری
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ــاالً 5  ــال 1367)احتم ــن س ــدس 4 فروردی ــات بیت المق ــر روز عملی ظه
فروردیــن67( در منطقــه عمومــی دربندی خــان )ارتفــاع شــاخ شــمیران( بــا 
ــدادی  ــس ـ تع ــان قی ــکر 27ـ گروه ــر لش ــردان حبیب ابن مظاه ــان گ ــن از هم رزم ــج ت پن
از مجروحیــن و پیکــر دو شــهید را جهــت انتقــال بــه عقــب بــه همــراه 22 نفــر از اســرای 
ــد  ــه س ــار دریاچ ــکر 27 در کن ــکله لش ــمت اس ــه س ــمیران ب ــاخ ش ــاع ش ــی از ارتف عراق
ــر  ــان هلی کوپت ــب آب رســیدیم، ناگه ــه ل ــی ب ــم و وقت ــت کردی ــراق حرک ــان ع دربندی خ
عراقــی کــه ســتون نفــرات را دیــد و بــه خیــال این کــه همــه ایرانــی هســتیم موشــکی بــه 
ســمت مــا پرتــاب و بــه پیکــر بــرادر کمــال حیدریــان اصابــت نمــود و ایشــان بــه همــراه 
ــک ترکــش  ــی هــم ی ــه شــهادت رســیدند و یکــی از اســرای عراق ــوی ب ــاس پرت ــرادر الی ب
نخــودی بــه ماهیچــه پایــش خــورد کــه آه و نالــه ای راه انداختــه بــود کــه نگــو؛ لــذا ایشــان 
را بــه کنــار دو مجــروح خودمــان فرســتادیم و منتظــر آمــدن قایق هــا از آن ســوی دریاچــه 

ســد بودیــم کــه مدتــی بــه درازا کشــید.
نگاهــم بــه ســمت آن مجــروح لشــکر سیدالشــهدا افتــاد کــه او را بــه عقــب می بردیــم. تمــام 
پیراهنــش غــرق خــون بــود و ترکــش بــه ســینه اش و قســمت های دیگــر بدنــش اصابــت کرده بــود و 

بــا آن حــال خــود مشــغول نــوازش و دلــداری دادن بــه اســیر عراقــی بــود کــه آه و نالــه می کــرد. 
شــاید آن روز بــرای مــن کــه هنــوز هفــده ســالگی خــود را بــه نیمــه نرســانده بــودم، 
ــان  ــه در هم ــود ک ــی ب ــود و آن وقت ــب ب ــس عجی ــی کاری ب ــروح ایران ــت مج ــن حرک ای

ــد. ــر زدن ــان پرپ ــم همه م ــوي چش ــش، جل ــن از هم رزمان ــات دو ت لحظ
 کمــال حیدریــان نیــم تنــه باالییــش بــه قطعاتــی بــه انــدازه بنــد انگشــت تقســیم شــده 
بــود و دایــره ای خوشــرنگ بــرای ثبــت مظلومیــت رزمنــدگان بــر روي خــاک حــک کــرده 
بــود؛ ولــی چــون هــدف واالیــی توســط رزمنــدگان اســالم دنبــال می شــد، لــذا آن مجــروح 

ایرانــی حتــی گوشــة چشــمی بــه انتقــام نمی اندیشــید و بــه فکــر اصــالح بــود.
ایثار یعنی؛ با لب تشنه، تشنگان را سیراب کردن.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 43سید مهدی محمودی

معمــوالً بدیــن منــوال اســت کــه ابنــاء بشــری در حیطــة گــذران زندگــی 
خــود بــه وســائل مــادی و ابــزار آن متوســل شــده تــا بتواننــد ادامــة آن را 
بــرای خــود، میســر و بهتــر کننــد؛ ولــی آیــا می تــوان تصــور کــرد کــه کســانی از ایــن ابــزار 
و وســائل بــرای ادامــه و بهینه  کــردن زندگــي دیگــران اســتفاده کننــد، ولــی نقشــی از خــود 

در میــان ندیــده و فقــط در جهــت مقصــود، قائــل بــه ادامــه باشــند؟
ــدود  ــی مح ــزارآالت جنگ ــا اب ــراه ب ــب هم ــیجیان داوطل ــی از بس ــود  گردان ــال 61 ب س

 اسماعیل هاشمی زاده

خاطره / ایثار و دفاع مقدس
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ــاده  ــد، آم ــه در شــهرمون اعــالم کــرده بودن ــود ک ــه ب ــک هفت حــدود ی
باشــید کــه دو شــهید گمنــام را می خواهنــد بیاورنــد و در شــهر دفــن کننــد. 

آخــه شــهر مــا شــهید گمنــام نداشــت. 
خالصه تو دل من و دوست هام غوغایی شده بود. 

شغل: طلبه حوزهتحصیالت: کارشناسیسن: 32معصومه حسن الریجانی

ایثار یعنی شهید.
ــار، اســفند 92 همســفر  ــرای اولین ب ــه ب ــن رو موقعــی درک کــردم ک ای
کاروان راهیــان نــور دانشــگاهمون شــدم و رفتیــم منطقــة جنگــي. همــه جــا ذهنــم درگیــر 

ایــن بــود کــه مــن االن دم عیــدی چــرا اینجــام؟
ــه روح  ــه. چ ــا ریخت ــن زمین ه ــون روزی روی ای ــت تنش ــون و گوش ــه خ ــهدایی ک ش
ــه  ــدن هم ــر ش ــه حاض ــم، ک ــا نمی بینی ــه ماه ــدن ک ــدا دی ــی از خ ــتن. چ ــی داش بزرگ
ــون،  ــانه هایی ازش ــا نش ــط تنه ــی فق ــذرن و گاه ــون بگ ــدن و از همه چیش ــون رو ب چیش

ــه. ــتخوون باش ــه اس ــا تیک چنت
بــه نظــرم میــاد همــون شــهدا دعوتــم کــردن بیــام تــا شــاید بــه این بهونــه یکم بــا خــودم خلوت 
کنــم تــا بلکــه کم کــم بفهمــم چه کــردن؟ چــه از خودگذشــتگیی کــردن؟ بــه قول حــاج ناصــر یکتا:

»شــما جوونــا فدایــی زیــاد داریــد، میدونیــد کیــان؟ همــون شــهدایی کــه قبــل بــه دنیــا 
اومدنتــون جونشــون رو فداتــون کــردن تــا شــما االن بتونیــد این جــا آســوده خاطــر زندگــی 
ــو جبهه هــای جنــگ، ســربازی امــام زمــان  ــا اون روزا ت کنیــد. امــا یادتــون باشــه اگــر اون
رو کــردن، شــما دانشــجوها بایــد االن تــو ســنگر دانشــگاه ســربازی کنیــن و جبهــه شــما 

دانشــگاهه. شــما از ایــن ســفر طوالنــی برگردیــد کــه دانشــگاه رو بکنیــن جبهــه«.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 23راضیه قربان زاده

ــد. ــراق کردن ــار ات ــاز و نه ــت نم ــربندر، جه ــگ زده، در س ــهرک جن ــک ش ــود، در ی خ
شــاهد بــودم کــه موقــع صــرف بــه اصطــالح نهــار، هــر چهــار نفــر یــک کمپــوت آلبالــو 
بــا مقــداری نــان تیری)نانــی کــه لرهــا پخــت می کننــد(، ـ  اشــتباه نکنیــد کنســرو نبــود؛ 
ــای  ــا صلوات ه ــراه ب ــته و هم ــود گذاش ــوی خ ــت ـ جل ــت اس ــوت درس ــان کمپ ــه هم بلک
متعــدد، صــرف کردنــد و تعــداد آن هــا کــه در حــد شــاید یک صــد نفــر بــود، همــه همیــن 

کمپــوت آلبالــو بــا نــان تیــري داشــتند.
ــرام  ــا احت ــا را ب ــک درب خــروج ایســتاد و یکی یکــی آن ه ــا نزدی ــده آن ه ــار، فرمان ــد از نه بع
مشــایعت کــرد؛ هماننــد پــدری کــه نگــران فرزندانــش باشــد، آن هــا را بدرقــه مي کــرد.  ایــن نهایت 
ایثارســت کــه از خودگذشــتگی مالــی و جانــی و امیــال بــود. درود خــدا و مالئــک بــر آن هــا بــاد.
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مــن و دوســتان طلبــه ام در یــک مؤسســه قرآنــی فعالیــت فرهنگــی داریــم؛ یعنــی بــه 
ــه  ــم ب ــور و شــوقی شــروع کردی ــا ش ــن مؤسســه هســتیم. ب ــون مســئول ای ــی خودم نوع
ــا فضــای جبهــه باشــد. حــال و هــواي خــوب و  ســاخت دکــور و فضاهایــی کــه مناســب ب

ــود کــه قابــل توصیــف نیســت.  معنــوی ب
وقتــی در شــروع کار هســتی، اولــش فکــر می کنــی چگونــه شــهر را و محیــط مؤسســه را بــرای 
ایــن افــراد بــزرگ کــه مظهــر ایثــار هســتند، آمــاده کنــي؛ امــا زمانــی کــه کارها تمــام می شــود و به 

خــودت می آیــی، می بینــی ایــن خــود شــهدا هســتند کــه کار را تمــام کرده انــد. 
روز موعــود فــرا رســید. جمعــه 12 اردیبهشــت 93 قــرار بــود ســاعت 7 شــب تابــوت دو 
شــهید گمنــام را بیــارن؛ امــا در منــزل کاری پیــش آمــد کــه خانــواده ام از مــن خواســتند 

در منــزل بمانــم و ایــن بــود کــه بــه مراســم اســتقبال و تشــییع و وداع نرســیدم.
قلبــم خیلــی بــه درد آمــد. بغضــی در گلویــم مانــده بــود کــه دلــم می خواهــد خالــی اش 
کنــم. بــا ایــن دو شــهید بزرگــوار قهــر کــردم. گلــه کــردم کــه چــرا مــرا دعــوت نکردیــد. 
ــم از خــود  ــن در درون ــد و م ــف می کردن ــه از آن مراســم باشــکوه تعری ــردای آن روز هم ف

ــد؟ می پرســیدم: شــهدا چــرا مــن را دعــوت نکردن
امــا امــروز در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب و در غرفــة خانــه فرهنگ ایثــار، فهمیدم علتش چــه بود. 
مــن عطــش را نمی شــناختم. حــاال فهمیــدم کــه این عطــش و دلتنگی باعث شــد تــا بتوانم امــروز یک 

صفحــه را در نخســتین کتــاب مردمــي جهان، بــه این شــهدای گمنام اختصــاص دهم.
ِِّهم یُرَزقوَن« ِ أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعنَد َرب »َوال تَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهللَّ

ــل را  ــار کام ــن ایث ــودن و ای ــتگی و بزرگ ب ــی، از خودگذش ــار یعن ایث
ــد. ــا آموختن ــه م ــهیدان ب ش

 در جبهــة جنــگ، هــادی غالمعلــی، راننــدة کامیون مهمــات را کــه زن و بچه داشــت، از کامیون 
پاییــن کشــاند و خــودش کــه 17 ســاله بــود در کامیــون نشســت و در مســافت کوتاهــی بمبــی بــه 

ماشــین حامــل مهمــات خــورد و هــادی غالمعلی به شــهادت رســید.
با این نوشته، یادش را گرامي مي دارم.

شغل: خانه دارتحصیالت: سیکلسن: 56 زهرا غالمعلی

در منطقــة آلودة شــیمیایی، ســردار فــداکار عمویــی، در حالی کــه از چهره اش 
رضایــت بــه دلیــل نجــات یــک بســیجی دیــده می شــد، چفیــه را بــه دور دهــان 
و بینــی اش بســت تــا شــاید از شــدت نفــوذ مــواد شــیمیایی بکاهــد؛ اّمــا بی تأثیــر بــود، شــدت 

شغل: معلمتحصیالت: کارشناسیسن: 58کمیل گران اوریمی
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در ســال 64 در عملیــات کربــالی 4، مشــغول آماده ســازی بــرای 
ــات. ــه عملی ــود ب ــده ب ــک روز مان ــم؛ ی ــات بودی عملی

 در گــردان مــا فــردی بســیجی بــود مســن، تقریبــاً 60 ســال، به نام پنجعلــی هدایتی که در شــب 
عملیــات، خبــر فــوت دختــر جوانــش را به ایشــان دادنــد و فرمانــده از او خواســت که به شــهر خودش 

جهــت حضــور در مراســم بــرود؛ ولــی او گریــه و امتنــاع می کــرد و نمی رفــت و می گفــت:
 اگــر بــه مجلــس ختــم دختــرم بــروم عملیــات را از دســت می دهــم. مــن دوســت دارم 

در عملیــات شــرکت کنــم.

سید مهدی موسوی

ایثــار را بــه چشــمان خــودم دیــدم، در ســال های جنــگ. شــانزده ســالم 
بــود کــه در منطقــه  غــرب »مــاووت« داخــل خــاک عــراق، داوطلب بســیجی 

بــودم. یــک روز فرمانــده دســته آمــد و گفــت:
ــه  ــا ب ــوند ت ــوس ش ــوار مینی ب ــد س ــه می توانن ــان، داوطلبان ــای گروه آرپی جی زن ه

ــم. ــا بروی ــکار تانک ه ش
ــد.  ــوم آوردن ــوس هج ــوی مینی ب ــه س ــا ب ــای آن ه ــا و هم کمک ه ــم آرپی جی زن ه ه

ــده گفــت: وقتــی مینی بــوس راه افتــاد، چنــد متــری رفــت و ترمــز کــرد. آن گاه فرمان
فقط یک امتحان بود؛ هیچ عملیاتی در کار نیست.

 رضا حیدری

خاطره / ایثار و دفاع مقدس

شغل: فرهنگیتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 48

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 45

ایثــار آن اســت کــه پیر مــردی کهن ســال، در دفــاع از وطــن، نامــوس و شــرافت 
ایرانــی، آن گاه کــه عــازم جبهــه می شــد و از ایشــان ســؤال می شــد: شــما بــا ایــن 

کمــر خمیــده و کهولــت ســن، آن جــا مــی روی چــه کنــی؟ اصــالً بــه درد کاری می خــوری؟

شغل: کارمندتحصیالت: دکتریسن: 29رضا مهدی پور

آلودگــی بیشــتر از آن بــود کــه بــا ایــن ترفنــد بخواهــی در مقابلــش، ایســتادگی کنــي.
ــار  ــدت دچ ــه ش ــی ب ــردار عموی ــدس زد. س ــد ح ــه می ش ــد ک ــان ش ــرانجام هم  س

ــد. ــیمیایی ش ــت ش ــمومیت و مصدومی مس
 فــردای آن روز کــه همگــی بــه مقــر برگشــتند، همــه می دانســتند کــه چــه سرنوشــتی بــه 
ســراغ ســردار خواهــد آمــد. ســرانجام ایــن ســردار دلیــر بــه خاطــر شــدت جراحــات شــیمیایی 

بــه شــهادت رســید. روحــش شــاد و راهــش پررهــرو بــاد.
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روایتــی کوتــاه از چنــد دقیقــه حضــور در بیــت شــهید مفقوداالثــر محمــد 
حســن زاده مقدم. راوي بــه نقــل از پــدر شــهید گفــت:

ــوع  ــجد. موض ــودم مس ــرده ب ــود ب ــا خ ــد را ب ــل. محم ــود باب ــده ب ــی آم ــوم کاف  مرح
ــان  ــا، فرزندانت ــدر و مادره ــت: ای پ ــود و می گف ــج اهلل( ب ــی حضــرت حجت )ع ــت کاف صحب

ــد. را ســرباز ایشــان کنی
همان جــا از خــدا خواســتم محمــدم را بــرای خــود و حجتــش از زمیــن بــردارد. 
همان جــا از ایــن بچــه دل کنــدم. صبــح عملیــات والفجــر 8، محمــد درون ارونــد افتــاد؛ از 

ــده. ــذرم ادا ش ــم ن ــودم، مطمئن ــت او نب ــر برگش ــت منتظ ــال هیچ وق ــه  ح ــا ب آن روز ت

 محمد مهدی آقاجانی

12 ســال داشــتم. ســال 64 کالس ریاضــی بــود و فامیلــي معلمــم، نظیری 
ــا چشــمان  بــود، واقعــاً کــه بی نظیــر معلمــی بــود. از کالس بیــرون رفــت، ب
ــرم را  ــره اش خاط ــروک چه ــا چین و چ ــود؛ ام ــنگ ب ــدر قش ــک چق ــة اش ــد. حلق ــان آم گری
چنــگ زد. بــه آرامــی بــه طــرف مــن آمــد؛ دســتی روی ســرم کشــید و بــا دســت دیگــرش 
مــادرم را جلــوی درب کالس نشــانم داد. یــک  پارچــه چهارخانــه ســفید روی دســتانش بــود 
ــه  ــور ک ــت و همان ط ــتم را گرف ــت. دس ــتش داش ــازه و آب زده در دس ــم ت ــرخ ه ــی س و گل
می رفــت و کشــیدگی نــگاه مــرا روی چهــره نظیــری دنبــال می کــرد و بلنــد  بلنــد اهلل اکبــر 
ــاران بهمــن مــاه 64  ــا ب زمزمــه می کــرد. پارچــة چهارخانــة ســفید را روی ســرم انداخــت ت
ــود کــه فکــر می کنــم  ــاد ب ــده ای نداشــت. اشــک هایم آنقــدر زی مــرا خیــس نکنــد؛ امــا فای
ــا اشــک آســمان  ــاران چشــم اســت ی ــد ب ــود و نمی شــد فهمی ــس شــده ب ــم خی ــام تن تم

ــد. ــد رود، خــون می باری ــار ارون ــرادرم در کن ــرای معراجی شــدن ب ــه ب والفجــر 8 ک
جنــازه بــرادرم را نیاوردنــد و مــن بــه دنبــال آن تکــه پارچــة چهارخانــه ســفید رفتــم؛ 
بــه آن دور دســت رفتــم. آن دور دور، کنــار رود ارونــد؛ امــا او را پیــدا نکــردم. بــدون پالکــی 
ــه  ــاس نیســت، ب ــد: عب ــی می گشــتم. دوســتانش گفتن ــدون پالک ــال ب ــه دنب ــه ب ــودم ک ب
ــد. از آن  ــم برگرداندن ــرا ه ــم، م ــدون پالک ــن ب ــد م ــی فهمیدن ــم و وقت ــرو. رفت ــال او ن دنب
روز، روزهــا گذشــت و مــن بــودم و اشــک های  تنهایــی. مــرا پابنــد خانــه کردنــد و پایــگاه 

عبدالرضا رضایی

خاطره / ایثار و دفاع مقدس

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 27

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 42

ایشان پاسخ دادند:
پســرم! کفش هایتــان را واکــس می زنــم. بعضــی اوقــات لبــاس تنتــان را می شــویم. حداقــل 

خیلــی ناتــوان باشــم، پیشــانی بند یــا فاطمه الزهــرا )س( را بــه پیشــانی مبارکتــان می بنــدم.
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اردوگاه  در  یــک روز  می باشــم.  اســارت  ســال   10 آزادگان  از  بنــده 
ــد.  ــده بودن ــرا آم ــد از اس ــت بازدی ــرخ جه ــب س ــرف صلی ــا از ط عراقی ه

یکــی از صلیــب ســرخی ها گفــت:
مــن حــدود 20 ســال در تمامــی دنیــا از زندانیــان بازدیــد کــرده ام؛ ولــی آن هــا بــا شــما 
ــی  ــد؛ ول ــی دارن ــل قیــاس نیســتند؛ چــون همــة اســرای جهــان مشــکل روان ایرانی هــا قاب
شــما اســرای ایرانــی هیچ گونــه مشــکل روانــی نداریــد و مــا دلیــل ایــن کار را نمی دانیــم. 

حاج آقای بزرگ، ابوترابی گفت: فقط و فقط به خاطر خداوند جهان است که ما می پرستیم.

 وجی ا... فرامرزی

مدتــی در بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس مشــغول 
ــای  ــران در جبهه ه ــالی ای ــهدای کرب ــای ش ــه زائره ــانی ب کار خدمت رس

ــواز. ــد اه ــرارگاه شــهید محمودون ــراج شــهدا ق ــودم در مع ــوب ب جن
آن جــا خیمــه ای دارد کــه بــه معــراج شــهدا معــروف اســت. تــا زمــان تحویــل ســال، 2 
ــود، امســال پیکــر  ــود و کمیتــة جســتجوی مفقودیــن اعــالم کــرده ب ــده ب روزی باقــی مان
مطهــر شــهیدی کشــف نگردیــده اســت و معــراج خالــی از پیکــر پــاک آن هــا خواهــد بــود.

عوامــل رســانه ای، مســئوالن یادمان هــا خبــری را برایمــان منعکــس کردنــد کــه پیکــر 
ــران کشــف شــده اســت.  ــن از زائ ــک ت ــن توســط ی ــه فتح المبی مطهــر شــهیدی در منطق
ســریع بــه همــراه بچه هــای کمیتــه جســتجوی مفقودیــن اعــزام شــدیم کــه دیدیــم جوانــی 
خوش ســیما کــه شــاید کمتــر از 20 ســال داشــت، جمجمــه شــهیدی را در دســت دارد و 

ــا آن ســر پــاک می باشــد: ســخت در حــال درد دل ب
آیا تو سر بابای من هستی؟

ــروع  ــه را ش ــای تفحــص کار تفحــص در آن منطق ــردم و بچه ه ــی آرام ک ــوان را کم ج
کردنــد. ایــن اولیــن پیکــری بــود کــه بــرای ســال 1390 در معــراج شــهدا، جــا گرفــت و بــه 

لطــف پــروردگار در جزایــر هــور نیــز پیکــر شــهید دیگــری کشــف شــد.

 محمد مالمیر

خاطره / ایثار و دفاع مقدس

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 48

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 31

مقاومــت؛ امــا بــاز هــم طاقــت نیــاوردم و بــه ســاحل ارونــد رفتــم و خیمــه زدم تــا روزی 
ــم  ــه خیمــه علــی می زننــد. برگشــتیم؛ امــا حال ــد؛ نیــزه ب ــد برگردی کــه گفتنــد همــه بای

هنــوز خــراب ارونــد اســت.
ــات  ــر در عملی ــکر 19 فج ــواص لش ــردان غ ــده گ ــی فرمان ــاس رضای ــهید عب ــرادر ش ب

ــر 8 والفج
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ــا  ــرای م ــش را ب ــه خاطرات ــی ک ــت. هنگام ــاز 35% اس ــدرم جانب پ
بازگــو می کنــد، بــه فکــر فــرو مــی روم. او تعریــف می کنــد بــرای 
عملیاتــی در جزیــره مجنــون بودیــم. ســاعت پنــج بعــداز ظهــر بــود. در ســنگر 
ــه  ــد ب ــرای آوردن قن ــتانم ب ــی از دوس ــم. یک ــای بودی ــوردن چ ــال خ ــداری در ح به
ســنگر مجــاور رفــت. هنــگام برگشــت مــورد اصابــت قــرار گرفــت و دســتی کــه قنــد 
ــت  ــه هیچ وق ــود ک ــد ب ــه بع ــد؛ از آن ب ــهید ش ــوار ش ــدا و آن بزرگ ــود، ج ــه ب را گرفت

ــدم! ــد نخری ــوردم و قن ــای نخ چ

شغل: محصلتحصیالت: پیش دانشگاهیسن: 17 پوریا محمد نادر

ــه را از  ــن جمل ــت؛ ای ــرق داش ــماها ف ــا ش ــی ب ــد: رحمت عل ــادرم می گوی م
کودکــی بارهــا و بارهــا از وی شــنیدم و می گفــت: او انســان بــا ایثــار و فــداکاری بود. 

بزرگ تر که شدم از پدرم پرسیدم: یعنی چه که رحمت علی انسان با ایثاری بود؟ 
پــدرم گفــت: بــرادرت وقتــی کــه حــدود 14-13 ســاله بــود بــرای این کــه کمــک خــرج 
ــه  ــزی ک ــورة آجرپ ــم کار در ک ــت، آن ه ــه کار می رف ــان روزه ب ــود، زب ــارج ش ــن در مخ م
حرارتــی بســیار زیــاد دارد و وقتــی کمــی بزرگ تــر  شــد بــه جمعیــت هــالل احمــر پیوســت 
و بــه عنــوان امدادگــر بــه جبهــه رفــت و ایــن یعنــی ایثــار و در ســال 1365 در منطقــة بانــه 
ــه امدادگــران و صلیــب ســرخ کاری  ــه عنــوان امدادگــر )کــه در تمــام دنیــا ب کردســتان ب
ندارنــد( بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد، و مــن تــازه معنــی حــرف مــادرم را فهیمــدم 

ــرق دارد. ــا شــماها ف ــی ب ــه می گفــت رحمت عل ک
تقدیم به روح برادر مهربانم شهید رحمت علی جعفری فر، شهید ناحیه تویسرکان استان همدان

محمد جعفری فر

ــد شــدم. وقتــي دوران تحصیــل را  ــوادة مذهبــی در تهــران متول در خان
بــه پایــان رســانیدم، بــه خدمــت مقــدس ســربازی رفتــم. تــا آن روز چیــزی 
ــه  ــا این ک ــتم، ت ــتگی نمی دانس ــتادگی و از خودگذش ــی و ایس ــگ و جان فدای ــورد جن در م

ــه ایــن زیبایی هــا دســت یافتــم.  در ایــن دوران مقــدس ب
ــه  ــردم ک ــر می ک ــل فک ــردم. اوای ــد ازدواج ک ــاز 70% درص ــک جانب ــر ی ــا دخت ــن ب م
جانبــازی و شــهادت یــک حادثــه بــوده و بــس؛ امــا زندگــی و آشــنایي بــا خانــوادة جانبــاز 
بــه مــن یــاد داد کــه شــهادت و جانبــازی یــک حادثــه نیســت، یــک نــوع از خودگذشــتگی 

ــه آن ســعادت می خواهــد و جــرأت. ــه اســت کــه رســیدن ب ــزرگ و آگاهان ــار ب و ایث

کوچکي

خاطره / ایثار و دفاع مقدس

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 25
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ــان  ــری اردوی راهی ــد: او را نب ــود. از اول همــه می گفتن ــد شــهید ب فرزن
نــور دانشــگاه. حرف هایــی پشــتش بــود. بــاور نکــردم. محکــم ایســتادم کــه 
ــناخت.  ــن را نمی ش ــود. م ــده ب ــد، آم ــین ها راه بیافتن ــود ماش ــا ب ــه بن ــش. روزی ک ببرم
باهــام بدرفتــاری کــرد. خیلــی خودخــوری کــردم. چیــزی نگفتــم. ایــن تــازه اولــش بــود. 
ســه روزی کــه در اتوبــوس بودیــم، خیلــی حاشــیه ایجــاد می کــرد. اوجــش شــلمچه بــود. 
می گفتنــد: ترانــة زن گذاشــته در ماشــین بــا هماهنگــی یکــی از راننده هــا! رفتــم پیشــش. 
صدایــش کــردم. نخواســت بیایــد. ایســتادم همــه رفتنــد. رفتــم جلــو و ضبــط را خامــوش 
کــردم. دســتش را بــاال بــرد کــه مــرا بزنــد. بغلــش کــردم. دیــدم زد زیــر گریــه. گفــت: پــدر 

مــن اینجــا شــهید شــده.
خیلــی گریــه کــرد. تنهــاش گذاشــتم تــا آرام گیــرد. گذشــت، خیلــی خــوب شــد. آن 
ــم  ــی ه ــچ، کل ــد هی ــی ازش در نمی آم ــر صدای ــم دیگ ــق بودی ــه در مناط ــد روزی ک چن

ــود. کمــک همــه شــده ب
اوج گریه ها و هق هقش، وداع در جمکران بود.

همه می خواندیم:
باید گذشتن از این دنیا به آسانی

باید مهیا شد از بهر قربانی
سوی حسین رفتن با سر صفا دارد

با چهرة خونین زیبا بود این سان معراج انسانی

شغل: مهندسی عمرانتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 31 مقداد گرگانی

 نمی دانــم معنــی جانبــازی در ذهــن شــما چیســت؛ امــا جانبــاز یعنــی کــوه درد، کــوه 
ایثــار، کــوه مقاومــت، کــوه از خودگذشــتگی...، هرچقــدر بگوییــم کــم اســت آرزوی ســالمتی 
بــرای تمــام جانبــازان و ایثارگــران و آزادگان ایــن مــرز و بــوم را دارم و باشــد کــه روزی مــا 

هــم بــه آن هــا بپیوندیــم. انشــاءاهلل.
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اســت  موضوعــی  و  کالم  جامع تریــن  و  عمیق تریــن  ایثــار  واژة 
ــه  ــردد و منشــوری اســت ک ــئون انســانیت می گ ــة ش ــامل هم ــه ش ک

ــود.  ــامل می ش ــی را ش ــی اجتماع ــاد زندگان ــام ابع تم
مخصــوص  موقعیت هــای  یــا  و  خــاص  زمان هــای  در  ایثــار  تبلــور  گرچــه 
ــا  ــران ب ــالمی ای ــن اس ــدس، میه ــاع مق ــة دف ــاًل در حماس ــود؛ مث ــته می ش برجس
ــالمی  ــوری اس ــاع از جمه ــت دف ــری، جه ــرو رهب ــد و پی ــیجیان معتق ــور بس حض
4 مهــران، یــک رزمنــده روحانــی بســیجی  ایــران، در شــب عملیــات کربــالی 
ــودش را روی  ــانی، خ ــار و جان فش ــا ایث ــرود، ب ــو ن ــات ل ــط عملی ــه خ ــرای این ک ب
ــر اعتقــادات  ــه آشــکار نشــود و ایــن فرهنــگ مبنــی ب ــا خــط حمل میــن انداخــت ت
ــاد.  ــرو ب ــر ره ــوده اســت. روحــش شــاد و راهــش پ ــز ب ــی آن عزی ــات عمل و اقدام
ــه  ــت ک ــی اس ــادران پاک دامن ــط م ــگ توس ــن فرهن ــر ای ــای دیگ ــا جلوه ه ام
ــان و  ــا معلم ــد و ی ــت می کنن ــرورش داده و تربی ــی پ ــه خوب ــود را ب ــدان خ فرزن
ــران را  ــا دیگ ــرده ت ــوار ک ــر ســختی را به خــود هم ــه ه ــن ک ــای دی ــران و علم رهب

ــانند. ــه برس ــاالت عالی ــه کم ب

 سید محمدامیر فخرالدین دعوتی

ــای  ــک بارون ه ــو موش ــه ت ــود ک ــش ب ــال پی ــی و دو س ــاً س تقریب
تهــران بــه دنیــا اومــدم. مــادرم همیشــه چشــم بــه راه پــدر بــود کــه 

ــزرگ کــرد. ــا عشــق و انتظــار شــیر داد و ب برگــرده و همیشــه مــن رو ب
ــا  ــام دل ه ــه وارد مدرســه شــدیم و از حضــور ام ــن ک ــوم شــد. همی ــگ تم  جن
ــم،  ــم و نمی فهمیدی ــه بودی ــوز بچ ــت. هن ــید و رف ــم پرکش ــام ه ــدیم، ام آگاه ش

ــود. ــته ب ــون کاش ــو دلم ــادر ت ــی عشــق او رو م ول
ــی  ــه زمان ــیدم ب ــود. رس ــم ب ــع انتخاب ــر. موق ــزرگ و بزرگ ت ــدم. ب ــر ش بزرگ ت
کــه بایــد انتخــاب می کــردم کــه مــرد داســتان زندگیــم چــه کســی باشــد؟ 
ــار هــم خــدا عطــر ایثــار و ایثارگــری رو تــو سرنوشــتم ســاری کــرد. انتخــاب  این ب
کــردم. جانبــاز ایثارگــري شــد مــرد رؤیاهــام. ســفر عشــق رو بــا اون آغــاز کــردم. 
ــاي  ــوی جبهه ه ــط ت ــه فق ــم. ن ــری کن ــور ایثارگ ــه چط ــم ک ــاد گرفت ــم ی از اون ه
دشــمن، یــاد گرفتــم تــو زندگــی مثــل همــون بچه هــای مخلــص ســی چهل 
ــک  ــس ی ــی زیباســت؛ پ ــار خیل ــم. ایث ــار کن ــا ایث ــا و هرج ــو همه ج ــش، ت ســال پی

ــیم. ــر باش ایثارگ

فاطمه رنجبر واحد

خاطره /  ایثار و دفاع مقدس

شغل: ناشرتحصیالت: کارشناسيسن: 47

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 32
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ارزش خــون خــدا برابــر ارزش خــود خداســت. اوج ایثــار، شــهادت امــام 
حســین)ع( در راه حفــظ خــدا و ســنت پیغمبــر خــدا)ص( بــود کــه در ایــن 

راه، تمــام زندگــی و هســتی خــود را در راه خــدا فــدا کــرد.
ــه  ــی ک ــک کنفرانس ــد: در ی ــل می کن ــود نق ــرات خ ــری از خاط ــه جعف ــوم عالم مرح
فیلســوفان و اندیشــمندان جهــان حضــور داشــتند، شــرکت کــرده بــودم و موضــوع کنفرانس، 
تعییــن ارزش انســان بــود. یعنــی همان طــور کــه هــر چیــزی وســیلة ســنجش و معیــاری 
دارد، مثــاًل بــرای ســنجش ارزش چیــزی، معیــار پــول یــا ســنجش بزرگــی چیــزی، وســیله 

اندازه گیــری و ســنگینی چیــزی، وســیله وزن کــردن اســت.
ــرای ســنجش ارزش هــر انســان چــه چیــزی معیــار قــرار گیــرد؟ عالمــه می فرماینــد:  ب
وقتــی نوبــت این جانــب شــد، گفتــم: »ارزش هــر انســانی معــادل آن چیــزی اســت کــه آن 
 را دوســت دارد«؛ یعنــی اگــر فــردی بــه یــک خانــه و یــا یــک ماشــین و یــا بــه چیــز دیگــری 
عشــق و عالقــه داشــته باشــد، ارزش او بــه انــدازة همــان ماشــین و یــا آپارتمــان و... اســت؛ 
ولــی اگــر کســی عاشــق خــدا باشــد، ارزش او بــه انــدازة خــدا اســت و قابــل تعییــن نیســت.

این را گفتم و پایین آمدم و حاضران برای چند دقیقه ایستادند.

مرتضی برات

خاطره / سایر

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 35

مفهــوم ایثــار بســیار گســترده بــوده و آن را می تــوان در امــور جــاری هــر 
فــرد و ملــت و دینــی جســتجو کــرد. شــاید اکثــر افــراد وقتــی برایشــان کلمه 
ایثــار را بــه کار می بــری، یــاد جنــگ و شــهادت و از خودگذشــتگی در جبهه هــا بیفتنــد. در 
ــف  ــرایط مختل ــان ها ش ــا انس ــوی م ــد الگ ــه می توان ــم ک ــر می کن ــتانی را ذک ــا داس این ج

زندگــی قــرار گیــرد:
ــع  ــود و هــر دو کشــاورز. در موق ــد کــه یکــی مجــرد و دیگــری متأهــل ب ــرادر بودن دو ب

ــت: ــود می گف ــش خ ــرد پی ــرادر مج ــا، ب ــردن خرمن ه ــدم و جمع ک ــدن گن چی
برادرم متأهل است و هزینه زندگی اش زیاد.

ــای  ــای خــودش را یواشــکی روی خرمن ه ــداری از گندم ه ــت و مق ــر، می رف ــن فک ــا ای ب
ــت: ــرادر متأهــل هــم می گف ــرادرش می ریخــت و ب ب

چــون بــرادرم مجــرد اســت و می خواهــد در آینــده زندگــی تشــکیل دهــد؛ بنابرایــن بایــد 
ــش کنم. کمک

ــرادر  ــای ب ــکی روی خرمن ه ــودش را یواش ــای خ ــداری از گندم ه ــت و مق ــم می رف او ه
ــت داد. ــر دو برک ــای ه ــه گندم ه مجــرد می ریخــت و خــدا ب

 این نمونه ای از ایثار بین افراد است.

شغل: آزادتحصیالت: کاردانيسن: 52امیرحسین کریمیان
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ــم  ــهید ابراهی ــار ش ــل انســاني. کافی ســت از رفت ــک عم ــی ی ــار یعن ایث
ــم!  ــد: ابراهی ــه او گفتن ــه ب ــا ک ــم؛ آن ج ــار بنامی ــم و آن را ایث ــادی ببینی ه

ــدی!!! ــپ ش ــی خوش تی ــا خیل ــده!! باب ــکاری ش ــت ورزش ــی هیکل خیل
ــي از  ــد«، یک ــتانی و والیبالیســت بودن ــوان ورزش باس ــه ایشــان پهل ــه این ک ــه ب ــا توج »ب
ــرام، داشــتی راه می رفتــی، کیــف ورزشــی هــم کــه روی دوشــت  دوســتانش گفــت: حــاج اب
بــود، دیــدم از پشــت چنــد تــا دختــر جــوون نگاهــت می کنــن و دربــارت صحبــت می کنــن!!!

آن جــا بــود کــه چهــره ابراهیــم درهــم کشــیده شــد و بــه شــدت عصبانیت، دســت هایش 
را فشــرد و بغــض کــرد؛ اما فــردای آن روز... .

ــای  ــر لباس ه ــود و دیگ ــیده ب ــرش را تراش ــای س ــام موه ــه تم ــد ک ــم را دیدن ابراهی
ــا را در کیســه پالســتیکی  ــود؛ بلکــه آن ه ــف ورزشــی نگذاشــته ب ورزشــی خــود را در کی
حمــل می کــرد! به جــای شــلوار و لبــاس ورزشــی، شــلوار گشــاد کــردی پوشــید، به جــای 

ــود. ــا خیلــی ســاده شــده ب ــه ورزشــگاه. باب ــا دمپایــی آمــد ب ــی ورزشــی ب کتان
از او پرســیدند: چــرا؟ گفــت: )نقــل بــه مضمــون(: »شــخصیت و منــش یــک انســان بــه 
تفکــرات اوســت؛ وقتــی مــن بــا ایــن پوشــش ممکــن اســت تفکــرات چنــد دختــر جــوان را 

درگیــر می کنــم، بهتــر اســت نباشــم و دیــده نشــوم.«
ایــن اســت ایثــار، در راه خــدا از جــان، مــال و امیــال فــردي گذشــتن و امــا امــروز. پنــاه 

بــر خــدا از تعریــف ایثــار!!!

شغل: دانشجوتحصیالت : کارشناسيسن: 19فاطمه کیاء

داستانک / ایثار و انسانیت

در جایي داستاني خواندم که برایتان نقل مي کنم:
آقــا و خانــم »هــان بیــن« مقیم روســتایی فقیــر، در حومه پکن. اغلــب با یکدیگر 
مشــاجره و بگومگــو داشــتند. آقــای هــان، کشــاورز فقیــری بــود کــه روی تکه زمیــن کوچکــی از بام تا 
شــام کار می کــرد تــا برنــج ســاالنة خانــواده را تأمیــن کنــد. خانــم نیــز در کلبــه گلــی کــه بــا چــوب 

خیــزران، ســقف و اطــراف آن را پوشــانده بودنــد بــه کارهــای خانــه رســیدگی می کرد.
ازدواج ایــن دو به صــورت ســنتی و بــدون توافــق قبلــی و حتــی بــدون دیــدار قبلــی صــورت 
گرفتــه بود.خانــم  هــان بســیار زشــت و آبلــه رو بــود و آقــای  هــان کــه بعــد از چندیــن ســال 
زندگــی مشــترک تــازه متوجــه زشــتی روی همســرش شــده بــود، احســاس ندامــت می کــرد 
و فکــر می کــرد ســرش کاله گشــادی رفتــه. ایــن در حالــي بــود کــه خــود آقــای هــان از کــم 

ســویی چشــم و نابینایــی یــک چشــم رنــج می بــرد.
ــه بیمارســتان و جراحــی چشــم کشــید. بعــد از جراحــی  ــه هــر حــال روزی کار هــان ب ب
ــک  ــه او تبری ــه وی را ب ــی بازیافت ــد، بینای ــدن وی آمدن ــه دی ــش ب ــتان و بچه های ــی دوس وقت

گفتنــد. یکــی از دوســتانش پرســید:

 حمید شاعری
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ـ راستی چه کسی قرنیه چشمش را به تو هدیه داده؟
ـ قرنیه؟

ـ  آری قرنیة چشم تو را با قرنیة چشم کس دیگری بازسازی  کرده اند.
ـ راســتی چــه کســی بــود؟ چــه کســی تــا ایــن همــه می توانســت ایثــار کنــد و قرنیــة 

ــه آقــای هــان بداخــالق و کج خلــق بخشــید؟ چشــم ســالم خــودش را ب
آقای هان از بچه ها پرسید: راستی مادرتان کجاست؟ 

ـ مادر؟ 
ـ آری مادرتان. 

ـ خوب مادرمان هم تحت جراحی بود و در اتاق بغلی استراحت می کند.
ـ جراحی؟ چرا؟ 

ـ آری او چشمش را جراحی کرد. 
ـ برای چه؟ 

ـ برای این که قرنیة چشمش را به تو ببخشد.

داستانک / ایثار و انسانیت

ایثــار، یعنــی همــه چیــز خــود را بخشــیدن، بــدون آن کــه بــه بازگشــت 
آن چشــم داشــته باشــی؛ حتــی زمانی کــه خــود ســخت بــه آن نیــاز داشــته 

باشــی. ایــن را از آیــت اهلل بهجــت آموختــم:
ــی  ــا خانم ــدند، ب ــرف می ش ــاده مش ــت پی ــت اهلل بهج ــه آی ــال ک ــفر کرب در س
مواجــه شــدند کــه چنــد کــودک یتیــم داشــت، بــی آن کــه غذایــی بــرای 
ــر  ب ــی برا ــول را )مبلغ ــن پ ــد: ای ــود می گوی ــا خ ــان ب ــد. ایش ــته باش ــوردن داش خ
ــا  ــرای خــودم؛ ام ــم و نصــف ب ــن خان ــرای ای ــم، نصــف ب ــان( نصــف می کن 30 توم
ــه  ــازی ب ــس نی ــم، پ ــاده مســافرت می کن ــن پی ــد. م ــر می کن ــود فک ــا خ ــاره ب دوب
ایــن پــول نــدارم. ایــن خانــم بیشــتر بــه آن نیــاز دارد تــا مــن. ســپس تمــام آن 
ــد،  ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــد و ب ــش می بخش ــودکان یتیم ــه زن و ک ــول را ب پ
تــا جایــی کــه ماشــینی می رســد و مــردی آیــت اهلل بهجــت را می شناســد و 

: یــد می گو
مــن شــاگردتان بــودم و آرزو داشــتم شــما را دوبــاره ببینــم؛ حــال کــه شــما را دیــده ام، 

ــودم می دهــم. مبلــغ پولــی را کــه برایتــان در نظــر گرفتــه ب
ــی پــس از  ــه آیــت اهلل می دهــد. ایشــان قبــول نمی کنــد؛ ول  مــرد مبلــغ 30 تومــان را ب
اصــرار فــراوان آن مــرد، آن را دریافــت کــرد و چــون نــذر پیــاده رفتــن بــه کربــال را کــرده بــود 

از همراهــی عذر خواهــی کــرده و مــی رود.
این ایثار و پاداش ایثار مي باشد که در قرآن به آن وعده داده شده است.

شغل: دبیرتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 27امید پردل
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جالبه!!! خیلی 
ــد  ــاید بگویی ــده ام. ش ــی ام را دی ــد دوران زندگ ــن کارمن عجیب تری
دور و بــر مــا کلــی کارمنــد جــور واجــور و عجیــب  و غریــب اســت؛ امــا بنــده می گــم 

ــی متفاوت تــر و خاص تــر از بقیــه می باشــد، چطــور؟! ایــن یک
بلــه! فکــر نکنــم دیــده باشــید کارمنــدی کــه دنبــال رسمی شــدن نباشــد و دنبــال 
ــه  ــزد اضاف ــتد، م ــه کار بایس ــد، اضاف ــتر از آن نباش ــر بیش ــتادن و اگ ــه کار وایس اضاف
کار رو نخواهــد. تــازه همیشــه آنالیــن باشــد و بــدون درخواســت مرخصــی؛ حتــی ایــن 
ــم  ــش می گ ــرکار، به ــد س ــم می آی ــل ه ــه روزای تعطی ــه ک ــدر باحال ــن ق ــد ای کارمن

ــه. ــگاه می کن ــت ن ــا محب ــط ب ــده و فق ــم می خن ــی!! به ــه چ ــه واس آخ
تــازه داشــت یــادم می رفــت؛ نــه بیمــه ای می خــواد و نــه امتیــاز خاصــي و 
ــم  ــن رو می توان ــط ای ــد. فق ــور کنی ــد تص ــه نمی توانی ــدان کاری دارد ک ــدر وج این ق
ــی  ــا جای ــم ت ــردن او حســابی حــّض می کنی ــگاه ک ــه همیشــه از ن ــم ک ــه شــما بگوی ب
ــة مــن کــه بیشــتر از  ــا و خان ــه  دری کــه خــود خــدا هــم گفتــه در کنــار نگاه کــردن ب
هــر چیــز دیدنــش ثــواب دارد، نــگاه بــه صــورت مــادر نیــز ثــواب دارد، آره! خــودش 
ــک  ــق بی کل ــه اســت: »رفی ــه دون ــون ی ــه واســة همه م ــرم ک ــش ب ــی قربون اســت؛ اله

مــادر«

شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن: 33حامد کرم زاده

ایثــار را در ســکوت  زنــی  دیــدم  کــه  بداخالقــی، قهــر، زبان  تلخ  همســرش  
را تحمــل  می کنــد و بــه  خاطــر این کــه مهــر طــالق  بــه  پیشــانیش  نخــورد، 
می ایســتد و صبــر می کنــد. ایثــار ایــن  زن،  زمانــی  پر رنگ تــر  می شــود  کــه متوجــه 
ــش  از  آن   ــگاه  مهربان ــا  و ن ــح  داده  و خنده ه ــه  او  ترجی ــری  را  ب ــرش  دیگ ــود  همس  می ش

دیگــری  اســت.
ــش   ــع  رفتن ــش  مان ــد  کوچک ــای  فرزن ــا گریه ه ــرود؛ ام ــه  ب ــی دارد ک ــاکش  را  برم س
ــالق  ــة  ط ــه اش،  بچ ــرود، بچ ــر ب ــی دوزد. اگ ــن  م ــه  زمی ــم  ب ــای  او را محک ــود  و پاه می ش
 می شــود ، اگــر  بــرود بچــه اش  دور  از  مــادر  یــا  پــدر زندگــی  می کنــد و از طعــم  شــیرین  بــا 

خانواده بــودن  محــروم  می شــود و... .
ــد و  ــی  می کن ــرورش،   زندگ ــته تر از غ ــی  شکس ــته  و دل ــروری  شکس ــا غ ــتد و ب می ایس
ــاد مســخره  می گیــرد؛  امــا  از  ــه  ب هــر روز مــردش  را  می بینــد  کــه مانــدن  و ســکوت  او را ب
ــدش  داشــته  باشــد،  او خــودش  را  ــر ســر فرزن ــا  ســقفی  ب ــد ت ــذرد و می مان خــودش  می گ

ــد. ــم  می کن ــا گ در روزه

رویا مهر

داستانک / ایثار و مادر

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 32
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آن روزهــا کــه جنــگ بــود و آتــش، بچه هــای کم ســن و ســال ایــن وطن بــه ندای 
پیر و مراد خویش لبیک گفتند و با قافلة عشــق به کاروان حســینیان پیوســتند. 

مــادری قد خمیــده و مــوی از رنــج روزگاران ســپید کــرده، تنهــا فرزنــد خویــش را بــرای دفــاع 
از ایــن ســرزمین بــه جبهه هــا بدرقــه کــرد. در حیــن بدرقــه یــک شیشــه خالــی نیــز بــه رســم 
امانــت بــه فرزنــدش داد و گفــت: آن هنــگام کــه بــه کنــار آب دجلــه و فرات رســیدی بــرای تبرک 

ایــن شیشــه را برایــم از آب آن جــا پرکــن و بــه ســوغات بیــاور!
شــب عملیــات شــد و فرزنــد مــادر در شــب عملیــات شــهید شــد و شیشــه خالــی بــه رســم 
امانــت نــزد ســایر هم رزمــان مانــد؛ ولــی افســوس و صــد افســوس کــه نــه تنهــا شیشــة آب بــرای 
مــادر بــه ســوغات نیامــد؛ بلکــه پیکــر فرزنــد عزیــزش نیــز مفقــود شــد و نیامــد. ایــن قــدر مــادر 
چشــم بــه راه و منتظــر نشســت کــه در ایــن چشــم بــه راهــی دیــدگان خــود را نیــز از دســت 
داد و یــک روز هــم در همــان حــال انتظــار، جــان بــه جان آفریــن داد و شیشــة خالــی مــادر نیــز 

ــود. ــش ب ــزد هم رزمان ــال ها در ن س

محمدرضا لطفی

ــدة  ــاد فرمان ــل. ی ــردان کمی ــی، گ ــر مقدمات ــات والفج ــال 61، عملی س
ــن  ــدان می ــال وســط می ــوی کان ــه ت ــر ک ــه خی ــردان، مهــدی نریمــان ب گ
ــار  ــودش را ایث ــة آب خ ــد، قمقم ــهادت بودن ــه ش ــک ب ــنگی نزدی ــا از تش ــی رزمنده ه وقت

 علي شهاب

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 48

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 48

بعــد از انجــام عملیــات، عده ای برای شناســایی اجســاد بــه منطقه اعزام شــدند. 
همــة افــراد مذکــور بــه شــگفت درآمدنــد؛ زیــرا هیچ یــک از افــراد آن گــردان آبــی 
ننوشــیده بودنــد. یــک ســری ها قمقمه خالــی داشــتند )یعنــی از اول عملیــات آب هــای قمقمه ها را 
خالــی کــرده بودنــد( و یــک ســری ها، آب در قمقمــه داشــتند؛ ولــی حتــی یــک قطره هم ننوشــیده 

بودنــد و تمــام آن گــردان لب تشــنه بــه شــهادت رســیده بودند.
از افــرادی کــه بــرای شناســایی رفتــه بودنــد، فــردی علــت را جویــا شــد کــه چــرا همــه لــب 

تشــنه شــهید شــدند؟ علــت ایــن بــود:
رمــز عملیــات یــا اباالفضــل)ع( بــود و همــه به عشــق حضرت عبــاس)ع( ســاقی عطشــان کربال، 
بــا لــب تشــنه شــهید شــدند. ایــن داســتان را نوشــتم؛ زیــرا حضــرت عبــاس)ع( از آبــی کــه پیــش 

رویــش بــود گذشــت و ایثــار کــرد و در حــال آوردن آب بــه خیمه هــا شــهید شــد.
ان شــاءاهلل بــا نوشــتن ایــن گونــه متن هــا نهــال ایثــار در گــرد و غبــار طوفان هــای حــال جامعه 

از بیــن نــرود و رشــد کنــد بــه مــدد شــهدای کربال.

شغل: طلبهتحصیالت: دیپلمسن: 21علیرضا کریمیان
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نفس هــای آخــرش را می کشــید، صورتــش خیــس از عــرق، عــرق شــرم، شــرم 
از آن چــه می دیــد؛ دشــمن نزدیــک شــهر بــود، می کشــت، خــون می ریخــت و او 
کاری از دســتش بــر نمی آمــد، تشــنه بــود و لبانــش خیــس؛ لبانــش خیس از خون ســرش. اجســاد 

شــهدا در مقابــل دیدگانــش بــود و او شرمســار کــه او مانــده اســت و دوســتانش رفته انــد.
کاغــذی درآورد و بــر آن نوشــت: مــن می ترســم. می ترســم؛ نــه از دشــمن، نــه از مــردن، مــن از 
آینــدگان می ترســم، نکنــد پشــت کننــد بــه ایــن خون هــای ریختــه شــده، بــه ایــن گل هــای پرپــر 
شــده، می ترســم از آن روز کــه آن هایــی کــه از تیرهــای نخــورده می  لنگنــد، دم از مــا بزننــد، از آن 
روز کــه بــه نــام شــهید، هــر چــه می خواهنــد بکننــد. مــن از آن دوســت تیــغ در دســت می ترســم، 

از خیانــت بــزدالن زمانــه می ترســم. وجــودم پــر از تــرس اســت؛ ولــی می جنگــم.

علیرضا افشار نادری

شــهدا دعــا داشــتند، ادعــا نداشــتند؛ نیایــش  داشــتند، نمایــش 
ــتند.  ــم  نداش ــتند، اس ــم  داش ــتند؛ رس ــا نداش ــتند، ری ــتند؛حیا داش  نداش
ــا بســیجی کار می کنــه،   ــه بســیجی  این جاســت  کــه  عــوض  ده  ت انباردارمــون  گفــت: ی

میشــه  ایــن  نیــرو رو بــدی  بــه مــن  تــا  تــو انبــار  ازش  اســتفاده  کنــم؟
بهش  گفتم: کو؟ کجاست؟

گفت: همان  که  داره  گوني ها رو دوتا دوتا می بره. توی  انبار.
ــم  ــد. رفت ــده  نمی ش ــود  و دی ــش  ب ــوی  صورت ــا جل ــه ، گونی ه ــم  کی ــردم  ببین ــگاه  ک ن
نزدیک تــر، نیم رخــش  رو دیــدم. آقــا مهــدی  باکــری  بــود؛ فرمانــده  لشــکرمون، تــا مــن  رو 

دیــد رو برگردونــد تــا مــن  نشناســمش  و رفــت.

حسین  علویان

داستانک / ایثار و دفاع مقدس

ــرو نمــی آورد و هم چــون  ــه اب ــه داشــت، خــم ب ــا  وجــود تشــنگی بســیاری ک ــرد و ب می ک
قهرمــان و پهلوانــی بــزرگ در میــدان نبــرد می جنگیــد و بــه همــه نیروهــا و هم رزم هایــش 
انــرژی و امیــد مــی داد. یــادش گرامــی کــه در آخــر هــم در همــان کانــال در وســط میــدان 

ــاد. ــرد. روحــش ش ــن تســلیم ک ــه جان آفری ــان ب ــش ج ــاران آت ــر ب ــا و زی ــن عراقی ه می

ــد،  ــروع ش ــم ش ــران فیل ــود. اک ــینما ب ــردة س ــر روی پ ــه ب ــا هم نگاه ه
شــروع فیلــم، ســقف یــک اتــاق. دو دقیقــه بعــد، همچنــان ســقف یــک اتــاق؛ 

ســه، چهــار، پنــج، ... هشــت دقیقــة اول فیلــم ســقف اتــاق!!!

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 26محمد آقا صفری
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دو بــرادر )دوســت صمیمــی( در مســیری بــرای مســافرت در راه بودنــد. بســی 
نکشــید کــه بــاران شــروع کــرد بــه باریــدن. دوســتان را یکــی کــت بارانــی بــود و 

دیگــری لباســی انــدک.
یکــی از دوســت ها کــت خــود را بــه دیگــری ســپرد و بــه راه ادامــه دادنــد. بســی نکشــید بــاران بنــد 
آمــد و دوســتان ادامــة راه را پیــش گرفتنــد. دوســت اولــي در هــر ده قــدم یــک بار یــادآوری می کــرد که:

می دانستی اگر کت من نبود خیس می شدی؟
ایــن صحنــه تکــرار شــد تــا جایــی کــه شــخصی کــه کــت را گرفتــه بــود کامــاًل عاجــز 
گردیــد. بــه برکــه کــه رســیدند، کــت را درآورد و خــود را در برکــه انداخــت. بســی غلتیــد 

تــا جایــی کــه خشــکی از او باقــی نمانــد. بیــرون آمــد و گفــت:
آیا اگر کت تو نبود از این بیشتر خیس می شدم؟ این گفت و منت از سر خود خالص کرد.

باشد که ایثارمان بی منت به پایان رسد تا ایثارگر واقعي باشیم.

 مبین سخنور

داستانک / سایر

شغل: دانشجوتحصیالت: دکتریسن: 24

خوبی هیچ وقت گم نمی شود.
در هیاهــوی اتوبــوس، خســته از یــک روز کاری، بــه صندلی تکیــه داده بودم 
و فــارغ از همــه چیــز بــه آهنــگ مــورد عالقــه ام کــه از رادیــوی اتوبــوس پخــش می شــد، گــوش 

مــی دادم کــه اتوبــوس بــا کــش و قــوس و ترمــز زدن های فــراوان در ایســتگاه ایســتاد.
خانمــی میان ســال ســوار شــد و صندلی هــای اتوبــوس را از زیــر نظــر گذرانــد و زیــر لــب زمزمــه 

کــرد: جایــی بــرای نشســتن مــن نیســت، حاال بــا ایــن زانــودردی کــه دارم چطور بایســتم؟
یــک لحظــه، تصویــر مــادرم کــه تقریبــا هــم ســن و ســال همــان خانــم بــود از ذهنــم 
ــن  ــز چنی ــرای او نی ــت روزی ب ــکان داش ــرد و ام ــج می ب ــو رن ــز از درد زان ــت، او نی گذش
ــم  ــه آن خان ــد شــدم و ب ــی از جــای خــود بلن ــدون معطل ــس ب ــد؛ پ ــش بیای شــرایطی پی

ــینید! ــن بنش ــرجای م ــد س ــما بفرمایی ــتم، ش ــن می ایس ــادر م ــم: م گفت
ــبختی و  ــالمتی و خوش ــای س ــت و دع ــش بس ــش نق ــت روی لبان ــدی از رضای  لبخن

ــرد. ــن می ک ــه راه م ــدن بدرق ــگام پیاده ش ــا هن ــه ت ــود ک ــری ب ــت  به خی عاقب
دوباره به یاد مادرم افتادم که با لبخندی به من می گفت: خوبی هیچ وقت گم نمی شود.

شغل: خبرنگارتحصیالت: کارشناسیسن: 27سیده سمیه حسینی

صــدای همــه در آمــد، اکثــر حاضــران ســینما را تــرک کردنــد؛ ناگهــان دوربیــن حرکــت 
کــرد و آمــد پاییــن و بــه جانبــاز قطــع نخــاع خوابیــده روی تخــت رســید. 

زیرنویس: این تنها 8 دقیقه از زندگی یک جانباز بود و شما طاقت نداشتید...
»متن فوق از من نیست«
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نقادانه ) نقد و نظر (
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یک خطر بزرگ!
ــردان  ــک کارگ ــا ی ــه ای ب ــردم، مصاحب ــگاه می ک ــی را ن ــانة مل ــتم رس داش

ــردم. ــاس ک ــری را احس ــگ خط ــه زن ــرد ک ــردان ک ــؤالی از کارگ ــری س ــینما. مج س
ــرج  ــان را خ ــروش فیلمت ــل از ف ــد حاص ــد: »درآم ــا گفتی ــی از مصاحبه ه ــما در یک ش
ــب  ــن مطل ــد«، ای ــر کردی ــی دیگ ــار فرهنگ ــی و آث ــای عموم ــد و خــرج کاره ــود نکردی خ

درســت اســت؟
جالــب این کــه کارگــردان جــواب نــداد کــه خــرج خــود نکــردن و خــرج فرهنــگ مــرز  

و بــوم کــردن ایثــار اســت و نیــازی بــه دلیــل نــدارد و نبایــد باعــث تعجــب شــود.
از همین جا ذهنم به سمت اتفاق دیگری در جامعه رفت:

1- وقتــی یکــی از رفقــا یک جــور فــداکاری کــرد )خیلــی کــم ارزش(، از جــا بلنــد شــد 
تــا پیرمــردی بنشــیند، رفقــای دیگــر بــا لفــظ پتــرس یــا دهقــان فــداکار مســخره اش کردنــد.

ــن )داســتانی کــه از جنگ هــای زمــان پیامبــر )ص( نقــل  2- یکــی ســؤال می کــرد ای
ــه همــه شــهید شــدند(،  ــد ک ــارف کردن ــدر آب تع ــار ســرباز مجــروح این ق شــده کــه چه

چــرا یکــی نخــورد زنــده بمونــه، کارشــون معقــول نیســت.
این سوال ها و از این دست داستان ها یعنی زنگ خطر برای »فرهنگ ایثار«.

سیدمحمدباقر  میرصانع 

نقادانه / ایثار و انسانیت

شغل: پژوهشگرتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 27
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هــرگاه واژة ایثــار در ذهنــم می آیــد، فقــط یــاد شــهدا و جانبــازان 
ــایش  ــش و آس ــا آرام ــا االن ب ــا م ــد ت ــه رفتن ــه فداکاران ــا ک ــم. آن ه می افت
زندگــی کنیــم. همــت، باکــری، چمــران و...، تنهــا نمونه هایــی از ایــن خیــل عظیــم عاشــقان 
حســینی بودنــد کــه نامشــان بــرای مــا کمــي آشــناتر اســت، بــراي مایــي کــه بــه عنــوان 
نســل ســومی، شــناخته می شــویم؛ نســلي کــه انقــاب را ندیــده و در زمــان جنــگ نیــز یــا 

نبــوده یــا آن قــدر کوچــک بودیــم کــه قــدرت فهــم و درک نداشــتیم.
ــه  ــردم؛ زمانی ک ــی می ک ــش زندگ ــال پی ــت س ــه در بیس ــد ک ــم می خواه ــی دل گاه
ــان  ــدند، جوان ــرا می ش ــه اج ــای کلم ــه معن ــه ب ــی در جامع ــامی و اخاق ــای اس ارزش ه
ــزت  ــا ع ــان ب ــردم سرزمین ش ــا م ــد ت ــمن می زدن ــاي دش ــه دری ــه دل ب ــص، فداکاران مخل
ــود و  ــرده ب ــوذ ک ــه ایمــان در اعمــاق قلبشــان نف ــی ک ــد؛ جوان های و افتخــار زندگــی کنن
ــه کجــا چنیــن  ــا را اکنــون چــه شــده اســت؟ ب ــا م عملشــان فقــط یــک شــعار نبــود؛ ام
ــات  ــاج حم ــلیم آم ــتیم و تس ــت گذاش ــت روی دس ــرا دس ــم؟ چ ــش می روی ــتابان پی ش
ــفته  ــم، برآش ــر می بینی ــام را در خط ــی اس ــر وقت ــرا دیگ ــده ایم؟ چ ــرب ش ــی غ فرهنگ
ــت  ــم و دس ــی بگذری ــته هایمان کم ــود و خواس ــتیم از خ ــر نیس ــرا حاض ــویم؟ چ نمی ش
هم وطنانمــان را کــه در شــرایط ســخت زندگــی می کننــد، بفشــاریم؟ چــرا دیگــر همســایه 

ــه راســتی مــا را چــه شــده اســت؟ ــدارد؟ ب از حــال همســایه خبــر ن
ایثــار واژة مقدســی اســت کــه تبلــور تمــام و کمــال آن را مــا در دوران جنــگ تجربــه و 
یــا بــا خوانــدن خاطــرات آن دوران درک کردیــم؛ امــا ایثــار فقــط مختــص زمــان ســخت و 
جنــگ فیزیکــی نمی باشــد. فرهنــگ ایثــار همیشــه بایــد در جامعــه باشــد تــا جامعــه بــه 
کمــال و تعالــی برســد. مــا بایــد بــرای ارزش هــا و باورهایمــان از خــود بگذریــم و بــه جنــگ 

ســختی و تهاجمــات دشــمن برویــم.
ــا، مادرانمــان و  ــدران م ــا، پ ــاری کــه گذشــتگان م ــه ایث ــان ب ــا نســل جــوان، همچن م
خواهرهــا و برادرهــای دینی مــان کردنــد، احتیــاج داریــم تــا ایرانــی بســازیم ســربلند و بــا 

ایثــار واژه ای ســت گم شــده در زیــر گــرد و غبــار و خروارهــا خــاک زندگــی 
ــد و از  ــت می پندارن ــتاییان را جهال ــای روس ــه صف ــین ک ــای شهرنش آدم ه

ــد. ــا نگاهــی تمســخرآمیز می نگرن ــاده را ب ــر دهــان نه ــان ماســک ب خودگذشــتگی نوجوان
ــل  ــر طب ــان ب ــس سینه هاش ــان خس خ ــده اند و همچن ــر ش ــون پی ــم اکن ــان ه آن نوجوان
رشــادت و مردانگــی می کوبــد. آنــان همــان کســانی هســتند کــه روزگاری همــة احــزاب کفرآلــود 

دنیــا بــه ناچــار در برابــر غیــرت علوی شــان و ذوالفقــار حیدری شــان، ســر فــرود آوردنــد.

نفیسه ترابنده

شغل: نویسنده تحصیالت: دکتریسن: 30 امین داوری
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ــد  ــد: »فقــط کســانی می توانن ــرون، نویســنده انگلیســی می گوی ــرد بای فِ
ادعــای ایثــار کننــد کــه گمنــام بماننــد«.

ــرن اســت کــه چنیــن درفشــانی می کنــد؛ امــا در  هرچنــد غــرب پرادعــا فقــط ســه ق
مفاهیــم انسان ســاز شــیعه، قرن هــا پیــش مفهــوم ایثــار مشــخص شــده اســت، آن جــا کــه 
علــی)ع( مشــغول غســل دادن یــار همیشــگی اش بــود و می دیــد کــه سرنوشــت فرزندانــش 
در طــی قرن هــا در حــال تغییــر اســت؛ امــا بــه عهــد خــود بــا پیامبــر)ص( وفــادار مانــد و 
بــا ایــن گذشــت او، بــاز هــم عزیزانــش را خــود غســل داد. 23 ســال بعــد کــه بــه حکومــت 
ظاهــری دنیــا رســید، کتــاب ایثــار برگ هــای زیــادی برایــش باقــی نمانــده بــود؛ امــا او بــاز 
هــم آن را کامل تــر کــرد. کار بــه جایــی رســید کــه مــردم در طــی 5 ســال نشــان دادنــد 

کــه ایثارکــردن کارشــان نیســت و علــی بــاز هــم تنهــای تنهــا شــد.
ــار را دارد،  ــن ی ــی کمتری ــر واقع ــه ایثارگ ــود ک ــن ب ــان دهندة ای ــی )ع( نش ــی عل تنهای

ــمن را دارد. ــترین دش ــورد و بیش ــنام را می خ ــترین دش بیش
ایثار همچنان نام گم شدة تاریخ است و لشکری پر ادعا در پس آن.

شغل: مهندس کامپیوترتحصیالت:  کارشناسیسن:  31سید ناصر  میرهاشمی

ایثار یعنی از خودگذشتگی.
 همــه فقــط بــه صــورت ادبــی ایثــار را می شناســیم، ولــی کســانی از همیــن 
ــرزمین و  ــام و س ــتن اس ــده نگه داش ــرای زن ــان را ب ــتی ج ــچ چشم داش ــدون هی ــرزمین ب س
نامــوس فــدا کردنــد. وظیفــة آنــان در آن دوران، جهــاد بــود؛ ولــی وظیفــه مــا چیســت؟ آیــا 
ــا ناراحت کــردن رهبــر و... بیاینــد به راحتــی از کنــار  ــا بی حجابــی ب واقعــاً کســانی می تواننــد ب
ــام)ره( اســت. ــای شــهدا و ام ــه آرمان ه ــی ب ــن بی اعتنای ــد؟ ای ــن از خودگذشــتگی ها بگذرن ای

امــا مــن وظیفــة خــود را ادامــة راه شــهدا و تــاش بــرای زنــده نگه داشــتن و ســرافرازی 
ــد  ــن را می خوان ــن مت ــه ای ــس ک ــن از هرک ــت. م ــم دانس ــهدا خواه ــن و ش ــور و دی کش
ــام)ره( و رهبــری نشــود و  ــا رفتارهــای کاذب، باعــث ناراحتــی ام خواهــش می کنــم کــه ب

ــوده. ــده ب ــد کارشــان ناتمــام و بی فای ــد کــه شــهدا احســاس کنن کاری نکن
»شهدا زنده اند و ناظر بر اعمالمان هستند.«

محسن عرشی زاده

عــزت؛ ایرانــی کــه پشــت ســر رهبــر عزیــز و فرزانــه اش بــا یک پارچگــی و وحــدت تمــام بــه 
قطبــي در دنیــا تبدیــل شــود کــه جوانــان دهــة 60 زمینــة آن  را ســاختند و مــا همچنــان 
ــر  ــگ ب ــا افتخــار بان ــان ب ــر عزیزم ــد هســتیم و پشــت ســر رهب ــه خــون شــهیدان پایبن ب

ــامی.« ــوری اس ــتقال، آزادی، جمه ــم: »اس می آوری
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ایثــار بســیار باریــک اســت؛ مــرز بیــن عشــق و عقــل، ایمــان و دل؛ حقیقتــي 
بیــن آن هاســت کــه نــه دیدنــی اســت و نــه شــنیدنی، تنها حســي پر معناســت.

امــا انــگار از بیــن مــا رخــت بربســته؛ زیــرا بــا شــنیدنش قدیمــا متأثــر می شــدیم، ولــی 
حــاال دیگــر شــنیده نمی شــود چــه برســد بــه تأثیــر. فــداکاری مراتبــی داشــت کــه در قلّــة 
آن شــهادت بــود و تنهــا چیــزی کــه می توانســت مترادفــش باشــد، جــان آدمــی بــود؛ امــا 

اینــک ایثــار ســقوط کــرد و... .
ایثــار یعنــی یــک پــاک کــه زده بیــرون از دل خــاک. ایثــار یعنــی حســین کــه وضــو 

گرفــت تــوي دریــاي خــون. ایثــار تنهــای تنهــا یعنــی، شــهادت.

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 27فاطمه خدابنده لو

زندگــی زیباســت؛ ولــی وقتــی مجبــور می شــوی زندگــی را رهــا کنــی و 
در اوج جوانــی بــه دنبــال جبهــه و جنــگ باشــی، زندگــی دیگــر آن نشــاط و 
ــی روی.  ــگ م ــر و تفن ــال تی ــه دنب ــذاری و ب ــت را می گ ــی دل ــدارد. در اوج جوان ــادی را ن ش
مــن یکــی از رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس هســتم. از جنــگ خاطــرة خوشــی ندارم.کشــته 
شــدن دوســتان و عزیــزان برایــم خوشــایند نیســت کــه بــه آن خاطره هــا دل خــوش باشــم.

18 مــاه منطقــه، 27 مــاه اســارت و 32 درصــد جانبــازی بــرای خداونــد ارزش دارد، ولــی 
ــذاب  ــی ع ــه خیل ــاری جامع ــی و بی بندوب ــکات گران ــت. مش ــی نداش ــردم اهمیت ــرای م ب
ــم  ــتر عذاب ــه بیش ــؤالی ک ــود. س ــد ب ــزی پای بن ــه چی ــل ب ــته حداق ــل گذش ــد. نس می ده
ــه این جــا  ــد ب ــول و اســیر بای ــن همــه شــهید و معل ــا ای ــاً ب ــا واقع ــن اســت آی می دهــد ای
ــه غربــی؟ وقتــی می بینــم  ــه شــرقی، ن می رســیدیم. کجاســت آن اقتصــاد؟ کجاســت آن ن
ــزام  ــا را اع ــه بچه ه ــجدی ک ــان مس ــم؟ هم ــد بگوی ــه بای ــت، چ ــته اس ــجدها بس در مس

ــگ. ــای جن ــه جبهه ه ــرد ب می ک
مســئوالن را چــه شــد؟ در هــر دســتگاه یا ســازمانی فســاد در اوج خــودش می باشــد. عده اي بــه دنبال 

فســاد و رانــت اداری می باشــند و مجرمیــن بــه راحتــی هرکاری دلشــان خواســت انجــام مي دهند.
ببخشید این درد دل یک جانباز و آزاده می باشد.

داوود علی مردانی

توســعة فرهنــگ ایثــار در یــک جامعــه، مســتلزم ایثــار فرهنگــی و ایجــاد 
ــا  زمینه هــای بــروز و رشــد ایــن فرهنــگ می باشــد. زمینه هــای بــروز نیــز ب
ایجــاد یــک فضــای مناســب جهــت مطالعــه کیفــی و عمیــق و اســتفاده از متولیــان اصلــی 

شغل: معلمتحصیالت: کارشناسیسن: 54مسلم سربازی
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ســخن گفتــن از ایثــار و ایثارگــری شــاید در ایــن روزهــا کمــی ســخت 
ــده  ــوان شــخص بن ــاید در ت ــه ش ــن مقول ــن در ای ــاز ســخن گفت ــد. و ب باش
ــه خاطــر مــی آورم، خاطــره ای اســت کــه  ــی تنهــا چیــزی کــه در ایــن لحظــه ب نباشــد؛ ول
یکــی از اســاتید دوران تحصیــل مــن از حــاج حســین خــرازی نقــل کــرد. معلــم مــا می گفــت: 
در زمــان جنــگ در لشــگر 8 نجــف اشــرف اصفهــان در جبهــه بودیــم. حــاج حســین خرازی 
فرمانــدة لشــکر 14 امــام حســین)ع( بــود. حــاج حســین خــود بــرای شناســایی خطــوط مقــدم 
ــدون این کــه مــا و افــرادی کــه او را می دیدیــم، بشناســیم و  ــه صــف اول جنــگ می آمــد، ب ب

فقــط زمانــی کــه شــهید شــد مــا متوجــه شــدیم کــه او کــي بــوده اســت.
ــدون  ــه ب ــرد ک ــه ک ــراد خاص ــن اف ــی از ای ــود یک ــوان در وج ــار را بت ــاید ایث آری ش
هیچ گونــه چشم داشــت خــود را صــرف مــردم و خــاک ایــن مملکــت کردنــد، ولــی اکنــون 

ــار نشســت؟ ــه ب ــان ب ــا ایثارگری هــای آن چــه شــد؟ خــود قضــاوت کنیــد کــه آی

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 32رضا صادقی زفره

ــر اســت. ــار امکان پذی ایث
گرچــه ایثــار تنهــا، شــهادت و جانبــازی و... نیســت؛ لکــن این نــوع ایثــار را می تــوان اوج زمینة 
فرهنــگ ایثــار در جامعــة اســامی دانســت. امــروزه متأســفانه ایــن ایثارگــران بــه بوتــة فراموشــی 

ســپرده شــده اند و مــوارد دیگــری کــه وارداتــی هســتند، جایگزیــن این هــا شــده اند.
ــام  ــت انج ــر درس ــت و اگ ــاده ای نیس ــر، کار س ــار و ایثارگ ــارة ایث ــتن درب ــن و نوش گفت
پذیــرد، می توانــد عیــن ایثــار باشــد. خــدا کنــد کــه اهالــی قلــم و فرهنــگ بتواننــد منصفانــه 
دربــارة ایــن موضــوع کــه اگــر در فرهنــگ جامعــه اســامی ایــران احیــاء شــود، بســیاری از 
مشــکات کنونــی را رفــع کــرده، مانــع بــروز مشــکات بعــدی خواهنــد شــد، قلــم بزننــد و 
ایثارگرانــه ســعی در احیــای ایــن فرهنــگ نیمه جــان نماینــد. جامعــه امــروز شــدیداً نیــاز بــه 

احیــای ایــن فرهنــگ دارد. تــا بتوانــد آینــدگان را نیــز در ایــن وادی رهنمــون باشــد.
»کجــا شــهد اســت ایــن آبــی کــه در هــر دانــة شــیرین انگــور اســت، ایــن اشــک اســت، 

ایــن خــون اســت ، ایــن خــون باغبــان پیــر و رنجــور اســت.«
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ــمون  ــذار درس ــدارم، ب ــن کارا رو ن ــة ای ــن حوصل ــي م ــن مجتب - ببی
ــم. رو بخونی

- حــاال تــو گــوش نکن...  اصًا تو مگه مي فهمي این چیزا چه فایده اي داره ...
ــوا  ــه اي دوران دانشــگاه( دع ــي )هم خون ــا مجتب ــر روز  و هــر ســاعت ب ــن همیشــه، ه و م
داشــتم. البتــه مي دونــم هــر عاقلــي کــه قضــاوت کنــه، مــن مثــل همیشــه بــر حقــم و مجتبــي 

رو در اقیانــوس ناحقــي شــناور مي بینــه.
آخــه واســه چیــزاي بي ارزشــي دعــوا کــردن، کار آدمــاي فرهیختــه اي مثــل مــا نیســت. 
اصــًا چــه بــدي داره کــه دســت تــو جیــب تــوي هــواي عالــي پــارک سرســبز شــهر، قــدم بزني 

و غصــة بنزیــن بي کیفیــت داخلــي کــه محصــول تحریــم هــم هســت نخــوري!
چه عیبي داره که توي ماشین لوکسي سوار بشي که برچسب ملي نخورده!

ــت  ــش زا« راح ــکانیا« و » 405 آت ــف« و »اس ــي »توپول ــر هرچ ــد از ش ــرش رو بکنی فک
مي شــید. بهتریــن برندهــاي دنیــا، دم دســتتون غرفــه دارن و وقتــي ازشــون خریــد مي کنیــد، 

.»Mcdonalds« ــًا ــد مث ــم بری ــدش ه ــد بع مي تونی
دیگــه منابــع دانشــگاهیتون مــال ســي ســال پیــش نیســت. دیگــه الزم نیســت تــوي لیوان 

آبتــون یــه قوطــي پــودر شــربت خالــي کنیــد تــا شــاید مــزه بگیــره.
از همه مهم تر بهترین برنامه هاي تلویزیوني دنیا را بدون سانسور نگاه مي کنید.

خوب نیست...؟!
بسه سهیل جان بسه! پاشو بریم سرکاس.

- اِ ... کفشم کجاست؟!
چشــمتون روز بــد نبینــه؛ راحتتــون کنــم، کاس دم حــذف شــدن، اســتاد کلیــد، جــزوه و 

تحقیــق ناقــص، ماشــین خــراب و ... و کفشــتونم آقــا مجتبــي پوشــیده رفتــه.
- الو مجتبي! کجایي؟

- چطور؟
- بیا کفشم رو بده، حذف شدم رفت.

- کفش من رو مي پوشي؟ کاترپیاره، تو که دوست داري ...
- بــه کفش هــاي خارجــي و بــاکاس مجتبــي نــگاه کــردم، اومــدم بپوشــمش بــو مــي دادن، 
دلــم واســه کفش هــاي »دور دســت دوز« خــودم تنــگ شــده بــود. لحظــة بــدي بــود، تــا چنــد 

دقیقــه دیگــه 3 واحــد حــذف شــده بــود، مفــت!
نه بنزین تولید اروپا مي خواستم، نه ماشین لوکس، نه بهترین برند »مک دونالد«.

کفش هــاي  مي خواســتم؛  رو   خــودم  کفــش  فقــط  نمي خواســت،  هیچــي  دلــم 
»دوردســت دوز« تبریــزم کــه بــو نمــي داد؛ کــه مــال خــودم بــود.

احسان نجفي

نقادانه / ایثار و اجتماع
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ــگ و شــکل ســال های قبــل خــود  ــن روزهــا رن ــار، ای ــم ایث فکــر می کن
را از دســت داده و بیشــتر شــکل ریــا و دو رویــی را بــه خــود گرفتــه اســت. 
ــه  ــا جــان و دل کار کــردن و خــود را وقف کــردن، بــدون چشم داشــت ب ایثــار بــه معنــای ب

حــرف، ســخن و هــر چیــز دیگــری و حتــی تحســین دیگــران!
ایــن روزهــا هــر جایــی را کــه می نگــری هیــچ نشــانی از ایثــار واقعــی نیســت و فقــط افــراد 

اندکــی ایــن کار را انجــام می دهنــد کــه دیــده نمی شــوند. بــه امیــد دیــدن ایثارهــای واقعــی.

متین کربالیی اسماعیلی 

نقادانه / سایر

مــا آدمــا فکــر مي کنیــم ایثــار و فرهنــگ فــداکاري، فقــط بــراي قدیــم و 
دوره جنــگ بــوده، ولــي واقعــاً این طــور نیســت. ایثــار همه  جــا و همه وقــت 

تــو زندگــي آدمــا داره خودشــو نشــون میــده، فقــط گاهــي پررنگ تــر.
ایــن روزا، ولــي خیلــي جــاي اون فرهنــگ فــداکاري اصیــل تــو زندگــي همــه مــا خالیــه. 
تــو ایــن وضعیــت گرونــي، تــو ایــن هــرج و مــرج سیاســي. تــو ایــن کاســتي هایي کــه همــة 

مــا داریــم و توقعاتــي کــه ایجــاد مي کنیــم.
ــت؟  ــار نیس ــن ایث ــرده، ای ــه کارک ــروع ب ــازه ش ــه ت ــي ک ــر از دولت ــع کمت ــم توق یه ک
ــه  ــل ب ــرام متقاب ــم احت ــت؟ یه ک ــار نیس ــن ایث ــا، ای ــن ازدواج جوون ه ــون گرفت ــم آس یه ک
ــم، مصــرف  ــي یه ک ــار نیســت؟ حت ــن ایث ــر، ای ــاي درگی ــن آشــفته بازار ذهن ه ــو ای ــم، ت ه
ــگ  ــردن فرهن ــراي زنده ک ــت. ب ــار اس ــم ایث ــن ه ــالي، همی ــن خشک س ــو ای ــر آب ت کمت

ــه جنــگ نیســت. ایثــار، حتمــاً نیــاز ب

میثم آذرساي

چــرا در زمــان هشــت ســال دفــاع مقــدس توانســتیم بــا همــه کمبودهــا 
ــار  ــا افتخ ــت و ب ــگ را مدیری ــمن، جن ــه دش ــجام جبه ــتردگی و انس و گس
خواســته هایمان را بــه جبهــة کفــر تحمیــل بنماییــم؛ ولــی امــروز کــه بــه مراتــب در تمــام 

ــم؟ ــورد نظــر را نداری ــم، ســرعت الزم و م زمینه هــا برتری
بــرای این کــه ایــن تفــاوت و فاصلــه را بتــوان بهتــر توضیــح داد، بایــد فرهنــگ حاکــم 
ــان را  ــه آن زم ــا ک ــان م ــد جامعه شناس ــرد. بای ــی ک ــت برس ــه دق ــگ را ب ــان جن در زم
ــد، تمــام رفتارهــای آن دوره را به طــور کامــل و ملمــوس ثبــت و ضبــط کــرده و  دریافته ان
همــه آن چــه را کــه به عنــوان فرهنــگ حاکــم بــر جامعــة آن روز بــه نــام ایثــار و فــداکاری 
از آن یــاد می شــود را بــا فرهنــگ نــاب اســام ســنجید و دیــد کــه  چــه میــزان بــا تعالیــم 

محسن حاتمی
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اســام در تمامــی ســطوح مطابقــت داشــته اســت. عوامــل ایــن انســجام درونــی که همیشــه 
مــورد تأکیــد رهبــری اســت. چــه بــوده و بعــد بــه جــو حاکــم بــر جامعــه امــروز نــگاه کنیم؛ 

ــم؟ ــه گرفتی ــر چــه بیشــتر فاصل چــرا سال به ســال ه
ــه رفتارهــای گذشــته بیشــتر می شــود. چــرا در آن دوره  ــه روز تأســفمان نســبت ب روز ب
باهــم بودیــم؛ ولــی اکنــون بــر هــم بــودن در اذهــان متبــادر اســت؟ بایــد ریشــه یابی کــرد 
ــی و  ــد حوزه هــای دین ــی باشــد. بای ــه کار ســخت و مســئله الینحل ــه نظــر نمی رســد ک و ب
ــد. چــرا جامعــة پزشــکی  دانشــگاهی در ایــن زمینــه پیشــگام می شــدند و حرکــت می کردن
توانســت خــود را بــه ســطح اول دنیــا برســاند؟ زیــرا بــار پیشــگیری و درمــان درد جســمی 
جامعــه را عهــده دار بــود و تــا حــد قابــل قبولــی بــه وظیفــة خویــش عمــل کــرد؛ ولــی کنــدی 

ــده می شــود. ــار دی ــی و دانشــگاهی مســئول در حــوزة ایث ــای دین حرکــت در حوزه ه
ــت و  ــچ غفل ــی و هی ــئول و تربیت ــز مس ــوص مراک ــه خص ــت: ب ــرض اس ــگان ف ــر هم ب
سســتی در ایــن مقولــه پذیرفتنــی و قابــل گذشــت نیســت؛ چــرا کــه هــر جنایــت و تخلفــی 
ســر زنــد از انســان صــادر نمی شــود، اال این کــه انســانیتش اول لگــد مــال و منکــوب شــده 
و بعــد عقــل را تابــع خــوی حیوانــی و ددمنشــی کــرده و از ایــن حیــوان مســلح بــه عقــل 
هــر جنایتــی کــه متصــور باشــد رخ می دهــد و بــه عبارتــی اگــر بــه واســطة عملکــرد ناقــص 
و سســتی مــا باشــد، مــا نیــز ناخواســته در جــرم آنــان شــریک و در پیشــگاه آن قــادر مطلــق 

شــرمنده و مســتحق مجــازات و کیفریــم.
ــر  ــه پیامب ــی را ک ــاد فرهنگ ــم و جه ــم کنی ــت را محک ــد هم ــزان، کمربن ــد عزی بیایی

ــم. ــي بگیری ــت، پ ــتوار اس ــر آن اس ــالتش ب ــم)ص( رس اعظ

مــن بــا چشــمان خــود دیــدم کــه چشــم ها جــداً ایثارگــران بی دریغی انــد. 
ــام  ــه روی تم ــی ب ــوند؛ ول ــر می ش ــی، ت ــد دقایق ــي می بینن ــه خوب آن گاه ک

بدی هــا بســته می شــوند تــا عزیزانــش آســوده، شــیرینی خــواب را تجربــه کننــد.
ــه دوســت  ــای حماقــت می دهــد، ن ــرای خیلی هــا معن ــی اســت کــه ب ــر  زمان ــار دی و ایث
داشــتن، و مــن حماقــت آن هــا را می زدایــم از ایــن کتــاب بــه خاطــر پاکــی اشــک چشــم ها.

زهرا فالح

نقادانه / سایر

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 23

فرهنــگ  ایثــار  در  عصــر حاضــر، معنــا و مفهــوم  خــود را از دســت  داده 
 اســت . هم اکنــون  اگــر افــراد یــا گروهــی  عمــل  خیــر  و به  اصطــاح  گذشــت  
از خــود می نماینــد، توقعــات  و انتظــارات  فراوانــی  از طــرف  مقابــل  دارنــد؛ در صورتــی  کــه 
 ایثــار بــه  معنــای  گذشــتن از همه  چیــز، بــدون  چشم داشــت در راه  خداســت )فی ســبیل اهلل( 

زکیه  شفیع زاده
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ــاب را  ــود آفت ــوی شــب بخواهــی غصــة نب ــر ت ــه: اگ ــک بزرگــی می گ ی
ــی. ــت می ده ــتارگان را از دس ــدن س ــذت دی ــوری، ل بخ

ــاد داشــته  ــه انتق ــم و این ک ــک نظــام اســامی راه انداختی ــم و ی باالخــره همــت کردی
باشــیم خیلــی خــوب اســت، ولــی بیاییــم، انتقــاد را از خودمــون شــروع کنیــم کــه پلــة اول 
رســیدن بــه نقــاط اوج، خودمــان هســتیم و بــا اصــاح خودمــون، جامعــه را بهبــود ببخشــیم 

و هــر روز بهتــر از دیــروز باشــیم.

صادق امانی بنی 

ــال  ــل 35 س ــامي در مقاب ــاب اس ــئوالن انق ــه مس ــي این ک ــار یعن ایث
ایثــار و فــداکاري مــردم کــه در برهه هــاي مختلــف پشــتیبان نظــام اســامي 
بودنــد، ایثــار را وظیفــه خــود دانســته و از حقــوق خــود و از عایــق و امتیازهــاي خــود بــراي 

ایــن مــردم بگذرنــد.
ــن نظــام از بخشــي از حقــوق رســمي  ــک مســئول ارشــد ای ــد کــه اگــر ی فکــرش را بکنی
میلیونــي خــود بگــذرد، چنــد کارتون خــو اب از کــف خیابان هــاي شــهر تهــران جمــع مي شــود؟

یــا اگــر برخــي از مســئوالن از برخــي از درآمدهــاي غیــر رســمي خــود کــه بعضــاً بعــد از چند 
ســال تحــت عنــوان اختــاس نام گــذاري مي شــود بگذرنــد، چنــد نفــر بــه حداقل هــاي مــورد 

نیــاز بــراي یــک زندگــي ســالم و اســامي مي رســند؟ حــال نوبــت ایثــار مســئوالن اســت.
ــه  ــي ب ــردم گذشــتن. یعن ــع توده هــاي م ــه نف ــروت خــود ب ــدرت و ث ــي از ق ــار یعن ایث

ــت. ــوق مل ــه حق ــردن ب ــودن و تجــاوز نک حــق خــود راضي ب
شــاید بگوییــد این هــا کــه ایثــار نیســت، بلکــه وظیفــه هــر شــخصي اســت، امــا امــروزه آن قدر 

وظیفه هایمــان را انجــام نمي دهیــم کــه اگــر یــک نفــر در میــان مــا انجــام دهــد، ایثارگــر اســت.

مهدي  مقربي

نقادانه / سایر

شغل: طلبهتحصیالت: حوزویسن: 21

و خداونــد پــاداش  و جــزاي ایــن  کار نیکــو را خواهــد داد؛ امــا در ایــن  زمــان،  حتــی  پــدر و 
مــادر کــه  شایســتة  تقدیــرات  فــراوان  هســتند، حــق  تربیــت و فرزنــد داری را بــه  رخ  فرزنــد 

می کشــند.
فرهنــگ  ایثــار،  گذشــت ، عشــق و  صمیمیــت،  بی معنــا  گشــته  اســت و همــة مســائل  بــه 

 زیــر  چتــر  مادیــات  و ارزش هــای مــادي  زیــر ســؤال  رفتــه  اســت. 
 امیــدوارم  بــه زودی  فرهنــگ  ایثــار شــهدای  مــا  در ســال های  جنــگ   و بعــد از آن  احیــا 
شــود  و مردهــا و زنــان  کــه  خالصانــه  در ایــن  کشــور و کشــورهای  دیگــر ایثــار بــه  معنــای 

واقعــي مي کننــد، معرفــی  و شــناخته  شــوند.
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ــا ایــن دســت های خســته مگــر می شــود نوشــت؟ امــا وقتــی صحبــت  ب
از ایثــار اســت، خســتگی بایــد خجالــت بکشــد.

ــوم و  ــل س ــا نس ــح! م ــای صل ــگ! آی بچه ه ــای جن ــا! آی بچه ه ــان! آی خانم ه آی آقای
چهــارم، مــا بــه خــدا نــه »نســل ســوخته ایم« و نــه »مــوج مــرده«؛ مــا زنده ایــم، ســرزنده ایم، 
شــاداب و امیدواریــم. چــرا فکــر می کنیــد جنــگ تمــام شــد و دروازه هــای آســمان بســته شــد، 

خیابان هــا کثیــف شــد و همــه چــی خــراب شــد. نــه بــه خــدا نــه! این طــور نیســت! 
چقــدر جوانــان و نوجوانــان نســل ســوم و چهــارم را می خواهیــد نــام ببــرم کــه عاشــق شــهدا 

هســتند؟ چنــد نفــر را نــام ببــرم کــه چشم هایشــان بــا عشــق شــهادت پــر از اشــک می شــود؟
آقایان، خانم ها! ما ایستاده ایم! محکم و برقرار!

آقایان، خانم ها! ما پیش می رویم! با امید و شوق بی انتها!
آقایان، خانم ها! ما پشت پدرمان را خالی نمی کنیم!

جنــگ مــا هنــوز تمــام نشــده. دیــروز جنــگ ســخت بــود، امــروز جنــگ نیمه ســخت و 
نــرم. یادمــان نــرود اماممــان چــه گفــت: »جنــگ بــا فقــر و غنــا، جنــگ بــا مرفهیــن بــی درد«

اگر آن جنگ مردانگی می خواست. این جنگ هزار  بار مردانگی می خواهد!
و ما... و ما... آری! ما این جا هم رزمنده ایم و عاشق شهادت!

شغل: طلبهتحصیالت: حوزویسن: 26محمدسامان اقدامی 

ایثــار قصــة مــردی  اســت کــه وقــت تــرس همــه، بــا شــجاعت بــه میــدان 
رفــت  و وقــت آرامــش همــه، بــه او گفتنــد، می خواســت نــرود!

ایثــار قصــة جوانــی اســت کــه آغــوش فرزندانــش را تــرک گفــت، بــرای وطــن و تن هایــی 
کــه بــه فرزندانــش بگویند: ســهمیه ای!

ایثــار قصــة مــادری اســت کــه ذره ذرة وجــودش را خــرج فرزنــدی کــرد کــه ذره ذرة 
ــا ترکــش خمپــاره ای در خــاک گــم شــد! وجــودش ب

ــد و  ــو« می جنگن ــن و ت ــی »م ــرای زندگ ــه ب ــت ک ــان هایی اس ــام انس ــة تم ــار قص ایث
ــم! ــچ می گیری ــه هی ــه آن را ب ــتیم ک ــی هس ــن و توی ــخش م پاس

فاطمه مهدوی

ایثار، واژة غریبی است.
ــن واژه  ــم دارد: شــهادت، و ای ــک پســوند ه ــا ی ــا ایرانی ه ــگ م در فرهن
دیگــر غریــب نیســت، حداقــل بــرای مــا کــه این گونــه اســت؛ ولــی افســوس کســانی کــه 

نقادانه / سایر

شغل: طلبهتحصیالت: دکتریسن: 19

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 35علیرضا سعادتی
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ایثــار یعنــی، ایســتادگی و از خــود گذشــتن کــه متأســفانه در جامعــه مــا 
ــد  ــی می مان ــا باق ــط در خاطره ه ــود و فق ــوش می ش ــا فرام ــم از یاده کم ک
ــردم  ــر م ــر فرهنگ ســازی نشــود و اگ ــد شــد و اگ ــاک خواه ــا پ ــم از خاطره ه ــم ه و کم ک

خــود نخواهنــد، کــس دیگــری نمی توانــد بــا زور در آن هــا فرهنــگ ایثــار را زنــده کنــد. 
بایــد طــوری فرهنــگ ایثــار در مــردم زنــده شــود کــه خــود خواســته باشــد و تحمیــل 
ــا  ــده شــد و م ــار و از خــود گذشــتن، زن ــران، فرهنــگ ایث ــان جنــگ در ای نشــود. در زم

ــد. ــرورش یافتن ــی پ ــم و انســان های بزرگ ــت دادی ــی را از دس انســان های مهم
ولــی فرهنــگ درســت در جامعــه ارائــه نشــد و خیلــی از مــردم راه خــود را گــم کردنــد. مــردم 
خــود بایــد همــت کننــد تــا فرهنــگ ایثــار و از خــود گذشــتگی به معنــی واقعی کلمــه ایجاد شــود.

حبیب کریمی 

نقادانه / سایر

یــادش بخیــر اون روزهایــی که خیلــی از نگرانی هــای امــروزی، مثل گرانی 
و عــدم پرداخــت یارانــه و بیــکاری و... وجــود نداشــت، افــرادی از این ســرزمین، 

شغل: طلبهتحصیالت: کارشناسیسن: 32سیدضیاءالدین  آل علی 

شغل: آزادتحصیالت: سیکلسن: 32

 ایثــار، یعنــی از خودگذشــتگی. یعنــی، دیگــران را زودتر و قبــل از خودمان 
ببینیــم کــه متأســفانه در دنیــای امــروز مــا بســیار کــم اســت و اکثــراً دیــدگاه 
اول، خــودم بعــد دیگــران در بیــن مــردم در حــال رواج اســت و آن لــذت خدمــت بــه خلــق و 
گذشــت از خــود، کــم شــده و در حــال از بیــن رفتــن اســت کــه همیــن امــر هم اکنــون باعــث 
انحطــاط، اســتعمار، خودپســندی، تکبــر و غــرور شــده اســت و باعــث شــده اســت هرکســی 

فقــط بــه خــودش فکــر کنــد.
ــش  ــی جای ــد، جوان ــاق می افت ــا، وســایل حمل ونقــل عمومــی، کــم اتف دیگــر در اتوبوس ه
را بــه پیرمــرد بدهــد یــا مســئولی کل مــردم را بیشــتر از بســتگان و طایفــه و فرزنــدان خــودش 
ببینــد یــا حــکام کشــورها در حمایــت از مظلومــان بــه پــا خیزنــد و هــر حاکمــی فقــط کشــور 
خــودش را می بینــد و بــه هم نوعــان و هم دینــان کشــورهای دیگــر توجهــی نــدارد؛ بــه عنــوان 
مثــال رئیــس کشــوری، بــرای مــردم خــودش رفــاه و آســایش و عدالــت را می طلبــد و بــرای 

مــردم کشــورهای دیگــر اســتعمار و ذلــت و بــرده داری را تبلیــغ می کنــد.

شغل: فرهنگیتحصیالت: کارشناسیسن: 43حسین رحیمی 

بــه آن لبــاس عمــل پوشــاندند، در میــان مــا نیســتند، و آن عــده ای هــم کــه بــا نام هــای 
ــا! ــا و غریبنــد در جمــع م ــان م ــاز، ایثارگــر، آزاده و... می شناســیم هســتند در می جانب
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ــود و  ــامی نب ــا اس ــرورش م ــوزش و پ ــا و آم ــوزش م ــی آم در دوران
ــری  ــگ ایثارگ ــان فرهن ــتند و خودش ــود را می دانس ــف خ ــا تکلی خانواده ه
و شــهادت و از خودگذشــتگی را بــر اســاس مبانــی اســامی بــه فرزندانشــان می آموختنــد؛ 
ــروج  ــدارس م ــان در م ــه فرزندانش ــد این ک ــه امی ــان ب ــر خانواده هایم ــون دیگ ــا اکن ام
ــد  ــان نمی دهن ــه آن ــان دســت کشــیده اند و آموزشــی ب ــد، از آن ــل می کنن اســام، تحصی
ــه اســت؟  ــم نگفت ــد؟ مگــر معل ــد: مگــر در مدرســه نخوانده ای و هرچــه می شــود می گوین

ــد؟ ــما می آموزن ــه ش ــی ب ــه چ ــس در مدرس ــد: پ ــر می گوین و در آخ
ایــن ضعــف از آمــوزش ماســت؛ آموزشــی کــه بــه ظاهــر اســامی اســت؛ امــا نــه تنهــا 

اســامی نیســت بلکــه ایرانــی هــم نیســت.

علی نعیمی نیا

نقادانه / سایر

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 19

فرهنگــی بــه اســم ایثــار را پایه ریــزی کردنــد؛ امــا نمی دانســتند کــه یــک زمانــی می آیــد که 
پایه هــای ایــن فرهنــگ سســت شــده و حتــی ســتون های آن ریــزش می کنــد.

در عصــر ارتباطــات و ســرعت، شــاید مقــداری ســرعت فرهنــگ ایثــار کم شــده. مردم شــریف 
ایران زمیــن همیشــه دغدغــة هم نــوع را بــه رخ دنیــا کشــیده اند؛ امــا شــاید گاه گاهــی غفلت هایــی 

ســبب کم رنــگ شــدن ایــن فرهنــگ شــده. راســتی، یادتــان هســت ایثــار از کجا درخشــید؟
از آن عشقی که در دل همة ایرانیان هست. السام علیک یا اباعبداهلل.

از آن موقعــی کــه آقــا قمربنی هاشــم ادب کــرد و الفبــای ایثــار را تــا قیامــت بــرای همــه 
انســان ها تعریــف کــرد و لبــان مبارکــش بــه آب نخــورد.

دوســتان گرامــی! حســیني زندگی کــردن، ســاده و لذت بخــش اســت و نتیجــة آن ایثــار 
عباس هــا خواهــد بــود  در تاریــخ بشــریت. یــادم رفــت بگویم هنوز هم هســتند همســران و 

مــادران جانبازانــی کــه ایثــار را شــرمنده کرده انــد.

به نظــر می رســد کــه ایثــار کلمــه ای اســت کــه بیشــتر جنبــه تبلیغاتــی 
و رســانه ای در جامعــه مــا دارد؛ وگرنــه در زندگــی عــادی مــردم جامعــة مــا 

هیــچ اثــر و نشــانه ای از ایثــار دیــده نمی شــود.
ــه  ــا را ب ــم و آن ه ــازی کنی ــات ب ــا کلم ــم ب ــاد گرفته ای ــر ی ــال هاي اخی ــول س ــا در ط م
ــه  ــارغ از این ک ــم. ف ــود مصــادره کنی ــی و شــخصی خ ــازمانی، گروه ــی، س ــع صنف ــع مناف نف
کوچک تریــن اعتقــاد و التزامــی بــه مفهــوم ذاتــی کلمــه داشــته باشــیم. از نظــر مــن ایثــار نیــز 

جــزو همیــن دســته از کلمــات اســت و بــس.

رضا عزیزی منش 
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ایثــار، کلمــه ای اســت کــه می تــوان هــزاران برداشــت از آن داشــت و بــه 
خــودی خــود، کلمــه ای اســت مقــدس.

بــه راســتی در ایــن زمــان قــرن بیســت و یــک، ایثــار بــه چــه معنــی اســت؟ بیاییــد از 
ــان  ــد: ج ــا می کنن ــمی معن ــا جس ــار را خیلی ه ــیم. ایث ــه دور باش ــات ب ــه ها و تبلیغ کلیش
دادن در راه وطــن، دیــن، نامــوس... ؛ ولــی اکنــون کــه خــدا را صدهــزار مرتبــه شــکر، در 
ــه  ــت ب ــرژی مثب ــه ان ــن نیســت ک ــا ای ــی اســت؟ آی ــه معن ــه چ ــار ب ــگ نیســتیم، ایث جن

ــم: ــال بزن ــک مث ــیه ی ــد بی حاش ــی؟ بگذاری ــای منف ــن انرژی ه ــران دادن و گرفت دیگ
ــا شــما  ــان اســت آی ــک چــوب وســط اتوب ــام ی ــادگار ام ــان ی ــد در اتوب ــی می بینی وقت
ــش  ــان نیای ــا در اتوب ــد و ی ــع را برمی داری ــار و آن مان ــد کن ــه می زنی ــردی هســتید ک آن ف
وقتــی درب هــای چدنــی فاضــاب برداشــته شــده اســت، شــما بــا 137 تمــاس می گیریــد؟

ــم از  ــه می توانی ــم چگون ــار کنی ــا ایث ــم ت ــان نمی گذری ــه از وقت م ــه 5 دقیق ــی ک وقت
ایثــار صحبــت کنیــم و بــه یــاد ایثارگــران واقعــی 8 ســال دفــاع مقــدس مقالــه بنویســیم؟ 

یثار یعنی یک لحظه مکث و به خدمت دیگران فکر کردن و بعد در راهش قدم برداشتن.

سیدپیام هاشمی فشارکی

ــتثناء  ــال اس ــی دنب ــرای هرچ ــه ب ــم ک ــادت کرده ای ــرا ع ــم چ نمی دون
ــد،  ــار رو می شــه همــه جــا و همیشــه دی ــم و حالت هــای خــاص. ایث بگردی

ــی بینــش رو می خــواد. ــه قول ــا ب ــط چشــمش و ی فق
پریــروز، روز معلــم بــود، معلمــان رو بــا اون دســتمزد و حجــم کار و انتظــارات خانواده هــا، 
ببینیــد، ایــن ایثــار نیســت؟! پــس دیگــر دنبــال چــه می گردیــم؟ از همیــن زاویــه می تونــم 

فایق زرینه

نقادانه / سایر

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن: 33

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 34

ایثــار، فقــط از جــان گذشــتن نیســت. ایثــار، منحصر به جــا و مــکان و زمان 
خاصــی نیســت. ایثــار، یعنــی در شــرایطی بــه نفــع دیگــران کنــار کشــیدن یــا 

عبارتــی کــه بارهــا شــنیده ایم: از خــود گذشــتگی؛ امــا بــه عمــق آن پــی نبردیــم.
 ایثــار شــهدا بــه نفــع مــردم ایــران زمیــن بــود. آنــان بــرای این مــردم از دنیــا کنار کشــیدن 

تــا مــا بمانیــم. افســوس کــه آنــان را فرامــوش کردیم.
ایثــار کلمــه ای اســت کــه از فرهنــگ مــردم ایران زمیــن در حــال محــو شــدن اســت؛ تــاش 
کنیــم تــا ایــن کلمــه کــه فقــط بــه ظاهــر کلمــه اســت و در عمــق آن دنیایــی ارزش پنهــان 

شــده، دوبــاره زنــده شــود، آن هــم در ســالی کــه بــه نــام فرهنــگ مزیــن شــده اســت.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20 مرتضی عزیزی 
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ایثــار به راســتی در شــب لیله المبیــت کــه امــام علــی)ع( خطــر کشــته  شــدن 
را بــه جــان خریــد و جــای پیامبــر)ص( خوابید تا ایشــان کشــته نشــدند.

ــه کــف  ــگ توســط ســربازان جــان ب ــای جن ــه در جبهه ه ــزی اســت ک ــار همــان چی ایث
ــد. ــه فکــر دوســتان بودن اتفــاق افتــاد کــه در اوج ســختی ب

ــای  ــت توالت ه ــه نظاف ــی ب ــام فرمانده ــه در مق ــم ک ــی یافتی ــار را در همت های ایث
پــادگان می پرداخــت.

ایثــار کار بــزرگان اســت، نــه از نظــر قــد و انــدازه؛ بلکــه از نظــر روح کــه آســایش دیگــران را 
بــر آســایش خــود ترجیــح می دهنــد.

ولــی اکنــون در حــال کــم رنــگ شــدن اســت. بــا نــگاه بــه جانبازانــی کــه دســت و پــا و 
ــا آرامــش داشــته  ــا م ــد ت ــا گذاشــتند و آمدن چشــم و خاصــه ســامتی خــود را در جبهه ه
ــا ایــن کــه ایــن عزیــزان هنــوز هســتند؛ امــا ایثــار  باشــیم، مي تــوان ایثــار را آموخــت؛ امــا ب

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــم دارد معن کم ک
پــس همــه بــا هــم بــه معنــای ایثــار دقــت کنیــم و مظهر هــای ایثــار هچــون امــام علــی )ع( 

و شــهیدان همــت، خــرازی، برونســی و جانبازان را بشناســیم.
به امید آن روز.

شغل: محصلتحصیالت: دانش آموزسن:  17حمیدرضا مقیمی 

ایثــار،  کلمــه  قشــنگی  اســت، متــرادف  فــدا کا ری  و  از  خودگذشــتگی؛  
امــا  حیــف دیگــه  کم کــم  داره  از  یــاد  همــه مــردم  میــره.

ــم ؛  ــگ  دیدی ــال  جن ــت  س ــو ی  هش ــتگی  رو ت ــار  و  از  خود گذش ــة  ایث ــن  نمو ن بهتر ی
ــا عت  ــک  س ــط ی ــه  فق ــم، االن  کا فی ــتیم  و  اومد ی ــا گذاش ــا، ج ــا  را  همو ن ج ــا  او ن ه ام
 بــا  ما شــینتون  یــه  چرخــی  تــو  شــهر مون  بز نیــد  تــا  ببینیــد  کــه  ایــن  کلمــه  از 
ــی  ــه،  ول ــه،  ن ــت هم ــگ  لغ ــه  از  فرهن ــا  ن ــده ؛ ام ــذف  ش ــا  ح ــردم  م ــت  م ــگ  لغ  فر هن

. خیلی هــا

مهدی منصوری

نقادانه / سایر

شغل: استاد دانشگاهتحصیالت: کارشناسی ارشدسن:  35

دو کارگــر رو ببینیــم کــه روی گاریشــون نشســتن و بــا هــم گــپ می زننــد، بــا ایــن حقــوق 
3 بــار زیــر خــط فقــر، کار کــردن و بــاز بــه امیــد روزی بهتــر و تحمــل انتظــارات خانــواده 
ــا  و فشــار کار و تحقیــر کارفرمــا، دیگــر کــدام ایثــار باالتــر؟! پرســتاران را می شــود دیــد ب
ــی  ــر و ال 2 شــیفت کاری و شــیفت شــب و هــزار انتظــار به جــا و نابه جــای مریــض و دکت

آخــر، بــا حداقــل حقــوق، دیگــر کدامیــن ایثــار باالتــر!



70 نقادانه / سایر

ایثــار، واژة زیبایــی اســت کــه بیشــتر تبدیــل بــه شــعار شــده، مفهومــی 
کــه حــس خوبــی را قاعدتــاً بایــد القــا کنــد؛ امــا ...، ایــن اماهــا ایــن واژه هــا 
تــو کشــور مــا، تــوي شــهر مــا، تــوي فرهنــگ، مــا تــوی ایــران مــا لگدکــوب شــدند؛ یعنــی 

لگدکوبشــان کردنــد.
ــا کلمــات مشــابه را می شــنوم  ــن کلمــه ی ــت ای ــر وق ــه جــای حــس خــوب، ه ــن ب م
ــرای  ــرف ب ــی ح ــه. خیل ــام می ش ــه انج ــم ک ــتفاده هایی می افت ــاد سوء   اس ــه ی ــم ب می بین
گفتــن نــدارم، امــا اگــر بخواهــم از محیــط و برخــي آدم هــا مجــزاش کنــم، تنهــا یــه چیــز 

ــاره. ــد ایث ــا نیازمن ــران م ــه: االن ای می مون

آزاده حق شناس

ــوده ،  ب ــر  ــی پررنگ ت ــران خیل ی ا ــته در  ــار در گذش یث ا ــگ  فرهن
و  زنــان  مثــل هشــت ســال دفــاع مقــدس، کــه در آن زمــان 
ز تمــام شــادی ها  ا مــردان بــرای این کــه خــاک کشــورمان را حفــظ کننــد 
خــاک  و  کشــور  فــدای  را  جانشــان  و  گذشــتند  خــود  زندگــی  لذت هــای  و 
ــر  ــت داده و ه ز دس ــودش را ا ــگ خ ــار رن یث ا ــه  ــا رفته رفت م ا ــد؛  ــران کردن ی ا
فــراد کمتــر می شــود؛ مثــًا در زندگی هــا، زمان هــای  ا از خودگذشــتگی  روز 
ــردن  ــرای بزرگ ک ب ــود را  ــی خ ن ــرژی و جوا ن ا ــت و  ــام وق ــادر تم ــک م ــش ی پی
ز  ا این کــه  بــا  و  می کــرد  صــرف  آن هــا  تعالی رســاندن  بــه  و  بچه هایــش 
ــت  ــا االن وق م ا ــته،  ــی نداش ــگاه باالی ــی جای ــام اجتماع ــات و مق ــاظ تحصی لح
ــدوارم  می ــد. ا رن ــود می گذا ــی خ ــی زندگ ــدان و حت ــرای فرزن ب ــری  ــر و کمت کمت
دیگــران  طــرف  از  ارزش گذاشــتن  ز  ا پــر  و  باشــد  یثــار  ا سراســر  زندگی هــا 

ــا. یثاره ا ــرای  ب

منصوره سادات آل داوود

نمي دانــم واقعــاً اصــًا ایــن روزهــا کســي معنــي ایثــار رو مي دونــه؟ 
ــم  ــک مي کن ــتر ش ــم بیش ــاز ه ــم ب ــه مي بینی ــر رو ک ــه فقی ــن هم ای
کــه گویــي اصــًا انــگار ایــن کلمــه تعریــف نشــده؛ زیــرا مــردم اصــًا نمیدونــن چیــه! 
ــن و  ــت رو بفهم ــار و گذش ــي ایث ــان معن ــردم جه ــه م ــه هم ــد روزي ک ــه امی ب

ــه. ــاک بش ــان پ ــم از جه ــي و ظل ــت و بدبخت ــر و فاک ــرة فق چه

شغل: پزشکتحصیالت: دکتریسن:  27محمود  کاتبي جهرمي
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ایثــار، یعنــی تــو بــرو مــن می مانــم. یعنــی تــو بــرای خــودت و مــن برای 
تــو و  در کل ایثــار یعنــی، ســختی کشــیدن بــدون هیچ گونــه چشم داشــت 
ــدارم آن  ــت دوســت ن ــچ وق ــن هی ــا م ــردن؛ ام به خاطــر کســی و دیگــری را خوشــحال ک
را تجربــه کنــم، چــون مــادرم را دیــدم کــه به خاطــر مــن چــه کارهایــی کــه نکــرد و مــن 

چگونــه قــدر آن را ندانســتم.

بهزاد خواجه

نقادانه / سایر
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انگارانه )تحلیل و نظرگاه(
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بــه نــام او كــه هــر چــه هســت از اوســت و بــه نــام كســي كــه حســي 
بــه نــام ايثــار را در مخلوقاتــش خلــق كــرد.

ايثــار مراتبــي دارد كــه مرتبــۀ عالــي آن ايــن اســت كــه انســان، تمــام هســتي خــود 
ــه  ــزي را ك ــه چي ــن اســت ك ــر اي ــۀ از آن پايين ت ــد و مرتب ــران خــرج مي كن ــراي ديگ را ب

ــد. ــاج آن اســت مي ده ــه محت ــه شــخصي ك ــاج دارد ب خــودش احتي
مــردم ايــران چــون الگويشــان اهل بيــت عصمــت و طهارت)عليهم الســام( هســتند، اين فرهنگ 

نــاب اســامي را از آن هــا بــه ارث بردنــد و ايــن فرهنــگ را در زندگي شــان بــه كار مي برنــد.
ــر،  ــه فقي ــزل را ب ــذاي داخــل من ــه غ ــن)ع( اســت ك ــش اميرالمؤمني ــه الگوي كســي ك
مســكين و اســيري كــه حتــي دينــش اســام نيســت، مي دهــد. يــا امــام حســيني)ع( كــه 
ــاع  ــت از او كســی در دف ــه تبعي ــد، و ب ــه مي كن ــي هدي ــه راحت ــراي اســام ب ــش را ب جان
ــه  ــه ب ــي كلي ــن به راحت ــد و همچني ــوس كن ــن و نام ــن و دي ــار وط ــش را نث ــدس جان مق
كودكــي كــه از نظــر مالــي بي بضاعــت اســت  هدبــه می دهــد و يــا بــرای همــدردي ســرش 
را تيــغ بينــدازد بــراي كودكــي كــه از نظــر جســمي بيمــاري حــاّدي دارد، يــا درس دادن 

ــد. ــي انجــام مي ده ــه راحت ــده ب ــت خوابي ــه حال ــوزان ب ــه دانش آم ب
ــه  ــت، ب ــه رواس ــه خان ــه ب ــي ك ــد: »چراغ ــه مي گوين ــي ك ــن ضرب المثل ــران اي ــردم اي م
ــد. ايــن بحث ها يــي كــه مطــرح شــد،  ــه زبالــه دان تاريــخ انداخته ان مســجد حــرام اســت« را ب
چيزهايــي بــود كــه مــا مي دانيــم و از آن خبــر داريــم؛ ولــي خيلــي از ايــن فداكار ي هــا وجــود 
دارد كــه مــا بي خبريــم و خيلي هــا فقــط و فقــط بــراي رضــاي خــدا ايــن كار هــا را مي كننــد.

كمالقرائيمنش

انگارانه/ایثاروانسانیت

ــار  ــزاران ايث ــايد ه ــنيده ام؛ ش ــه ش ــد ك ــي می باش ــن لغت ــار زيباتري ايث
ــه مــن رســيد. ــا ايــن لغــت ب شــد ت

ايثار زمان را درنورديد، دل ها را درنورديد تا به ما رسيد.
ما همه، ايثارگران را دوست داريم.

سیدمحمدهمایونی

آيــا ايثــار و فــداكاری فقــط محــدود بــه ميــدان جهــاد و مبــارزه اســت؟ آيــا 
مــا كــه االن در شــرايط صلــح زندگــی می كنيــم، نبايــد بــه ايــن مســئله فكــر 
كنيــم كــه چگونــه می توانيــم بــا فــداكاری و ايثــار، موجبات رضايــت الهي و خشــنودی مــردم را 

كاظمخواجوي

شغل:طلبهتحصیالت:حوزویسن:27

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:25

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:28
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فراهــم كنيــم؟ آيــا ايثــار فقــط بــرای كارهــای بزرگ اســت و مــا نمی توانيــم در زندگی شــخصی 
خــود بــه ايــن فضيلــت اخاقــی فكــر كنيــم و آن را پيــاده كنيــم؟ 

بــه نظــرم مواقعــی كــه می تــوان ايثــار كــرد در زندگــی معمولــی ماهــا بســيار اســت، فقــط 
مــا بايــد بــا ديــد آگاهانــه بنگريــم تــا آن را در زندگــی خــود ببينيــم و بــا عمــل بــه آن، باعــث 

رضــای الهــی و رســيدن بــه ثــواب او بشــويم.
بــا تقــدم دادن بــه يــک پيرمــرد يــا پيــرزن در صــف نانوايــی، حــرص نــزدن برای ســبقت در 
حيــن رانندگــی و بازكــردن راه بــرای ديگــران، صــرف وقــت بــرای رســيدگی بــه امــور ديگــران و 
توجــه بــه آن هــا و تــاش در حــد توانايــی برای حل كــردن مشــكات آن هــا، مخصوصاً دوســتان 
ــا  ــا روی گشــاده برخورد كــردن ب ــه ديگــران و ب و آشــنايان، حتــی روی خــوش نشــان دادن ب
آن هــا هنگامــی كــه گرفتــار هســتيم و حــال و حوصلــۀ بقيــه را نداريــم و عــدم تندخويــی در 

ايــن شــرايط، می توانــد از مــوارد ايثــار باشــد؛ بــه هميــن ســادگی

ايثــار، يعنــی پليســی كــه شــب تــا صبــح بيــدار اســت تــا آرامــش را بــه 
جامعــه هديــه دهــد. 

يعنــی، آتش نشــانی كــه جــان خــود را بــه خطــر می انــدازد تــا جانــی را نجــات دهــد. 
ــد.  ــا كشــور پيشــرفت كن ــد ت ــه در شــرايطی ســخت كار می كن ــی ك ــر معدن ــی، كارگ يعن
يعنــی، جوانــی كــه ســن خــود را بيشــتر اعــام می كنــد تــا بــه جبهــه رود تــا رو در روی 

دشــمن بجنگــد.
 يعنی، روحانی ای كه از مال دنيا می گذرد تا دين را رونق دهد. 

يعنــی، مــادری كــه در كنــار باليــن فرزنــد خــود می نشــيند و از جــان خــود بــرای بهبــود 
او مايــه می گــذارد؛ ولــی كاش كســی بــود كــه قــدر ايــن همــه ايثــار را بدانــد. ای كاش!

شغل:آزادتحصیالت:كاردانیسن:28محسنجوشقانی

ايثــار، يعنــی فــداكاری و از خودگذشــتگی بــدون توقــع و انتظــار هرگونــه 
پــاداش، و در اصــل ايثــار از نظــر لغــوی يعنــی، شــورش و تاشــی تــا حــد 
مــرگ و از خودگذشــتگی و از جان گذشــتگی در راه رســيدن بــه هــدف مطلــوب و معيــن، 

ــارف. ــل و متع ــدون چشم داشــت و انتظــار متقاب ب
عشــق والديــن بــه فرزنــدان و مؤمنــان واقعــی بــه خداونــد و خاصــه هــر چيــزی كــه 
ــا عشــق و هــدف و عاقــۀ شــديد همــراه باشــد، بــه آن ايثــار گفتــه  از صميــم قلــب و ب

می شــود.

شغل:دبیرتحصیالت:كارشناسیارشدسن:41نادیادولتینیا



76

ــای  ــه ج ــه در هم ــخص، بلك ــک ش ــه در ي ــا و ن ــه در يک ج ــار را ن ايث
ــرد. ــی ك ــوان معن ــی می ت زندگ

اگــر در يــک نــگاه گــذرا و روزمــره تأملــی كنيــم، آن را بــه راحتــی می تــوان يافــت؛ چــه 
بســا در دســتان كودكــی كــه بــرای خانــواده اش دســتمالی را در كنــار خيابــان بــه فــروش 
می رســاند و يــا كودكــی كــه بــرای آســايش پــدر و مــادرش، آرام در كنــاری می نشــيند تــا 

كــه مبــادا باعــث رنجــش آن هــا شــود.
امــا بزرگ تريــن ايثــار از نظــر مــن ايــن اســت كــه بــرای ديگــران از تمايــات و نظــرات 
و عقايــد خــود چشم پوشــی كنيــم و بــا احتــرام بــه عقايــد،  بگذاريــم تــا ديگــران بســته بــه 
فرهنــگ و تربيــت و عقايــد خــود زندگــی خــود، را اداره كننــد كــه اگــر ايــن مهــم حقيقــت 

ــر مي شــود. ــه پرفايده ت ــرای جامع ــزی ب ــد هــر چي ــدا كن پي

مسعودقنبریفرد

ايثــار را در زنــي ديــده ام كــه به خاطــر رزمنــدة جانبــاز قطــع 
نخــاع از جوانــي خــود گذشــت و آرزو و جوانــي خــود را در نگهــداري 
جانبــاز قطــع نخــاع صــرف كــرد. آن زن از ابتــدا دنبــال فــرد رزمنــدة جانبــازي بــود 
ــي  ــت كوچك ــود ـ به عل ــودش نب ــر خ ــد مقص ــر چن ــود را ه ــم كاري خ ــد ك ــه بتوان ك
ــران  ــوي جب ــدـ به نح ــور داشته باش ــگ حض ــه جن ــته در جبه ــودن نتوانس ــوان ب و ج

ــد. كن
ــنيد  ــي ش ــر ك ــه ه ــه اين ك ــه ب ــا توج ــاز ب ــزل آن جانب ــه من ــداي ورود او ب از ابت
ــن كار وجــود  ــراي انجــام اي ــه شــكلي جــاي ســؤال ب ــي و ب ــب و مثال زدن ــراش جال ب
ــاز قطــع  ــداي جانب ــي اش را ف ــت و آن زن، خــودش و زندگ ــام گرف ــن انج داشــت، لك

ــري اســت. ــم در حــال ايثارگ ــوز ه ــرد و هن نخــاع ك

محمدعالء

انگارانه/ایثاروانسانیت

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:32

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:39

ــان  ــش انس ــا پيداي ــان، ب ــق انس ــان خل ــع از ازل و از زم ــار در واق ايث
متولــد شــد. بــه هميــن خاطــر، ايثــار يــک مفهــوم واليــی و الهــی اســت و 
نمی تــوان آن را از انســان جــدا كــرد، شــايد بتــوان در يــک جملــه اين گونــه گفــت: »ايثــار، 

ــۀ آدم خاكــی اســت.« ــب و پيمان قال
ــن  ــد، اي ــن ش ــته ها تعيي ــط فرش ــاص توس ــزان خ ــا مي ــن و ب ــی معي ــه خاك ــی ك زمان

ــد شــود. ــا آدم متول ــه از خــود گذشــت ت ــود ك ــه ب پيمان

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیسن:37علیرضاشریعتی
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همــه شــئون زندگــي انســان، بســتگي بــه برداشــت او از مفاهيــم كلمــۀ 
توحيــد دارد.

توحيــد، يعنــي پرســتش خداونــد يگانــه بــا تمــام اســماء و صفاتــش؛ بنابرايــن اگــر يكــي 
از صفــات خداونــد يكتــا بخشــندگي باشــد كــه هســت، پــس انســان موحــد واقعــي بايــد 

مظهــر بخشــندگي او باشــد و ايــن همــان مفهــوم بلنــد ايثــار اســت.
خداونــد ســبحان، انســان را آفريــد و او را بــه صفــت و ســمت واالي خليفــه اهلل متصــوف 
ــه او امــر شــده، تمــام و كمــال انجــام دهــد. در  كــرد و خليفــه آن اســت كــه هــر آن چــه ب
ســورة مباركــۀ رحمــان مي خوانيــم:  »ُكلَّ يـَـْوم ُهــَو فـِـی َشــْأن«. يكــي از شــئون هــم مي توانــد 

بخشــندگي و رحمــت باشــد و ايــن يعنــي جريــان مفهــوم ايثــار در تمــام مســير زندگــي.
ــم از اوســت. و هــر آن چــه هســتيم، اوســت؛ باشــد كــه مثــل او  ــا هــر آن چــه داري  م

ــا بخشــيده شــويم. باشــيم، ببخشــيم ت

نسرینكاظمي

انگارانه/ایثاروانسانیت

شغل:نویسندهتحصیالت:دكتریسن:38

ــه روش اســامي و  ــه، نقشــي در ايثارگــري ب ــن زمان ــا هــم در اي پــس انشــاءاهلل م
ــيم. ــته باش ــندانه داش خداپس

اصلی تريــن تفــاوت انســان بــا ســاير موجــودات كــه او را اشــرف 
ــی  ــای واالي ــات و ويژگی ه ــورداری از صف ــت، برخ ــاخته اس ــات س مخلوق
اســت و حركــت در جهــت آن صفــات واال نيــز در اختيــار اوســت و ماننــد ســاير حيوانــات 
اجبــاری و غريــزی عملــی را انجــام نمی دهــد و از ويژگی هــای خــاص برخــوردار نمی شــود 
ــي انســانی، ايثــار زيباتريــن ويژگــی انســان اســت و چــه  و در ميــان همــۀ صفت هــای عال
بســا كــه ايــن ويژگــي، عامــل اصلــی تكامــل جوامــع و گذرانــدن بشــر از موانــع و شــرايط 
دشــوار بــوده اســت و آن ايــن اســت كــه انســان بــرای ديگــران بــه خاطــر اعتقــاد و اجتمــاع 

خويــش از آن چــه نيــاز دارد بگــذرد.
ايثــار درجــات مختلفــی دارد و واالتريــن آن شــهادت اســت كــه فــرد به خاطــر اعتقــاد 
ــْم  ــْو َكاَن بِِه َ ــِهْم َول ــی أَنُْفِس ــُروَن َعلَ ــد. »َويُْؤثِ ــدا می كن ــام وجــود خــودش را ف ــش تم خوي
َخَصاَصــه« بنــا بــه تعبيــر قــرآن كريــم، از آن چــه بــرای خودشــان الزم اســت، می گذرنــد.

 مصــداق عالــی ايثــار در اهــل بيــت)ع( اســت كــه ديگــران را برخــود مقــدم داشــتند. 
علــی)ع( كــه به خاطــر اســام و مســلمين از همــه وجــود خويــش، حــق حكومــت خويــش 
و در نهايــت جــان خويــش گذشــت و امــام حســين)ع( نيــز نمونــۀ عالــی ديگــری اســت.

شغل:استاددانشگاهتحصیالت:كارشناسیارشدسن:50محمدتقیعربزوزنی
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ــادم از  ــده ام چــه بنويســم. ي ــا مان ــار بنويســم؛ ام ــارة ايث می خواهــم درب
ايثــار عبــاس بــن علــی)ع( در دشــت كربــا در كنــار دشــت فــرات، عطــش 
ــرای  ــورد و ب ــنگی، آب نمی خ ــت تش ــنه ای در نهاي ــدان تش ــر فرزن ــه به خاط ــرد ك می گي

ــای خويــش را می دهــد.  ــام حســين)ع( چشــم و دســت و پ ــه خي رســاندن ب
ــا ايثــار آنانــی كــه به خاطــر دفــاع از حريــم وطــن و اعتقاداتشــان در مقابــل دشــمن  ي
ــرو  ــب ف ــاد ايســتادند و ايســتاده اند و چــون شــمع ســوختند و ل ــا ســاليان زي 8 ســال و ي

بســته اند.
ايثــار چيســت؟ پــدری كــه بــرای تأميــن نيــاز معــاش خانــواده اش، مجبــور اســت غــرور 

و عــزت خويــش را زيــر پــا بگــذارد تــا شــرمندة خانــواده اش نشــود.
ايثــار چيســت؟ كســانی كــه هرچــه دارنــد در گمنامــی تقديــم اعتقاداتشــان می كننــد 
تــا شــايد يادمــان بيايــد انســانيت، مهربانــی و عشــق بــه انســان و خــدا همچنــان اســت و 
تــو هيــچ نمی دانــی بــرای تــو چــه چيــز ارزش و واال هســت كــه بخواهــی چيــزی بــه پايــش 
ايثــار كنــی؟ از وقتــت، از پولــت، از جانــت و از عنــوان و جنســيتت، مايــه بگــذاری تــا نشــان 

بدهــی كــه انســان بــه هميــن ايثارهــا و فداكاری هــا ارزش پيــدا می كنــد.

حاجیپور

انگارانه/ایثاروانسانیت

ولی هر قطره ای از وی به صد دريا اثر دارد  فرو رفتم به دريايی كه نه پاي و نه سر دارد 
 »عطار«

ــه پــای انســان كامــل و  ــا ب ــا نهــاده باشــد، بلكــه پ ــام پ انســان كــه در ورطــۀ انســانيت ت
خليفــه اهلل عالــم حركــت بكنــد، بــرای چنيــن شــخصيتی ايثــار ديگــر معنايــی كــه در ذهــن 
عامــۀ مــردم را دارد، نخواهــد داشــت؛ زيــرا كــه ايثــار در ذهــن عــوام علمــا و علمــای عــوام، يعنی 
از خودگذشــتگی و در برخــی جاهــا از حــق خــود كوتــاه آمــدن؛ لــذا بــرای چنيــن اشــخاصی 
ايثــار يــک امتيــاز اســت و خيلــی هــم بــه آن افتخــار می كننــد؛ امــا انســانی كــه مثــل انســان 
كامــل حركــت می كنــد، بــراي چنيــن كســی ايثــار ديگــر امتيــاز نيســت و هيــچ وقت بــه خاطر 
ايثــارش بــه ديگــران فخرفروشــی نمی كنــد؛ چــرا كــه بــه وظيفــۀ انســانی خــودش عمــل كــرده 
اســت و انســانی كــه بــه وظيفــۀ خــودش عمــل كــرده اســت، هيــچ عاقلــی چنيــن كســی را 
تحســين نمی كنــد و نبايــد بكنــد؛ مثــل كســی كــه در امــور عــادی زندگــی خــود، بــه وظيفــۀ 
انســانی خــودش عمــل می كنــد - مثــًا از چــراغ قرمــز عبــور نمی كنــد - و باالخــره اگــر اســم 
انســان را بــا خــود يــدک می كشــد، بايــد لــوازم آن را بپذيــرد و مثــل انســان زندگــی كنــد كــه 
ايثــار هــم يكــی از ويژگی هــای انســانی ايــن انســان اســت. البتــه اگــر مزاجــش بــه هــم نريختــه 
باشــد كــه اگــر بــه ظاهــر انســان و در باطــن از بعضــی حيوانــات بدتــر باشــد نمی توانــد چنــان 

سعیدعباسی
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ايثــار، نوشــتنش و گفتنــش راحــت اســت؛ ولــی در عمــل اســت كــه همچون 
از جــا كنــدن كــوه ســخت می شــود و فقــط از عهــدة اهلــش بــر می آيــد؛ ماننــد 

كســی كــه داوطلبانــه روی ميــن می رفــت و حاضــر بــود از تمــام حقــوق خــود بگــذرد. 
ايثــار ديــن نمی شناســد؛ بلكــه انســانيت می شناســد و از عهــدة تک تــک افــراد ايــن كــرة 

خاكــی بــر می آيــد. كاش قبــل از اين كــه تابــع هــر مذهبــی باشــيم، آزاده و انســان باشــيم.

محمدحسنمهدي

انگارانه/ایثاروانسانیت

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیسن:20

فرهنگ ايثار:
ــی  ــرد. خيل ــف ك ــت تعري ــی راح ــه رو خيل ــا كلم ــن دو ت ــه اي نمی ش
ــم  ــه می تون ــزی ك ــا چي ــی تنه ــت؛ ول ــی اس ــه نقاش ــا ي ــن ي ــه مت ــه صفح ــر از ي بزرگ ت
بگــم از ايثــار، اون حــس قشــنگ و خوبيــه كــه برامــون پيــش ميــاد، وقتــی كــه بــه يكــی 
كمــک می كنيــم يــا فــداكاری می كنيــم؛ ولــی شــايد خيليامــون دركــش نكنيــم و درگيــر 
احســاس خوبــش نشــيم؛ ولــی وقتــی يــه كــم فكــر كنيــم، می فهميــم خيلــی از اتفاقــای 
خوبــی كــه برامــون افتــاده، همــه بازتــاب كارای خــوب ماســت: اون موقــع اســت كــه ايــن 

حــس خــوب ميــاد ســراغمون.
وقتــی فكــر می كنيــم شــايد بتونيــم كار خيلــی بزرگــی بكنيــم، يــه كار خوبی از دســتمون 

برآمــده كــه جوابــش ايــن اتفاقــات خوبــه، اينجــاس كــه بــه خودمــون می گيــم: آفرين! 

یهبندهخدا

». باشــد كــه وعــده قــرآن اســت »أُولَِئــَک َكالْنَْعــاِم بـَـْل ُهــْم أََضــلُّ
ــن  ــد اســت چني ــه بعي ــد - ك ــاری بكن ــی ايث ــک زمان ــن شــخصی در ي ــر چني اين جــا اگ
كســی ايثــار بكنــد- بــرای چنيــن شــخصی، ايثــار امتيــاز می شــود و بــه آن افتخــار می كنــد و 

ــه مــردم فخــر می فروشــد. ــا آن ب ب

»جهان در درون ماست، ما در جهان نيستيم.«
ــاور دارم در هــر قطــره، اقيانوســی نهفتــه و در هــر ســلول،  وقتــی مــن ب
شــعور كل بــدن جــا دارد، می توانــم بــه بی كرانگــی خــود پــی ببــرم، همــۀ مــا تــوان، نيــروی 
ــی چــون زياده خواهــی،  ــا از خصوصيات ــم و همــۀ م ــار داري خاقيــت، حــس هــم دردی و ايث
خشــم، ناتوانــی و ســاير چيزهــا هــم برخورداريــم. مــا سرشــار از نــور، عشــق و درخشــندگی 

شغل:محصلتحصیالت:دانشآموزسن:18علیمحمدجانی
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ايثــار در دنيــای امــروز، جنــگ فيزيكــی و خــون و خون ريــزی نيســت. 
ــی در اجتمــاع انســانی امــروز،  می توانــد چنديــن كار جهــادی و فرهنگ

ــه معنــی واقعــی كلمــه اســت. ــار ب انجــام داد كــه خــود نوعــی ايث
مثــاً جهــاد فرهنگــی در بعضــی نقــاط كشــور ايــران اســامی مان كــه در آن جــا، 
ــار  ــار گرفت ــی هاكت ب ــان در گرداب ــان و نوجوان عقب ماندگــی فرهنگــی مشــهود اســت و جوان
می شــوند كــه می توانــد بنيــان خانواده هــا را هــدف قــرار داده و مثــل يــک بيمــاری خطرنــاک، 
كم كــم كل جامعــه انســانی آن منطقــه، ســپس شــهر و اســتان و حتــی كشــور را نابــود كنــد.

ــار،  ــر دشــمن نيســت؛ ايث ــار، فقــط اســلحه برداشــتن و جنگيــدن مســتقيم در براب ايث
جنبه هــای بســيار زيــادی دارد كــه بــه مــواردی می تــوان اشــاره كــرد: كمــک بــه نيازمنــدان 
و مســتمندان، كمــک بــه كــودكان بی سرپرســت و چــراغ راه آن هــا شــدن، كمــک بــه نســل 

جــوان و آينده ســاز كشــور عزيزمــان و... .
ای كاش! ايثار در تمام گيتی گسترده می شد تا انسانيت به حد كمال می رسيد.

شاهرخچترسفید

انگارانه/ایثاروانسانیت

ــرای  ــه ب ــم: »آن چ ــاز می نماي ــوم)ع( آغ ــی از معص ــا حديث ــخنم را ب س
ــند.« ــز بپس ــران ني ــرای ديگ ــندی ب ــود می پس خ

در زندگــی اجتماعــی امــروزی، ايــن حديــث مقــدار زيــادی كم رنگ تــر جلــوه می نمايــد. 

جوادحیدری

شغل:نظامیتحصیالت:كارشناسیسن:38

شغل:كارمندتحصیالت:كاردانيسن:31

الهــی هســتيم و بــه همــان انــدازه آكنــده از خودخواهــی، پنهــان كاری و كينه تــوزی 
می باشــيم، پــس بســيار راحــت می توانيــم هــر آن چــه كــه از نيكــی هســتيم را در آغــوش 
بگيريــم و انســانی تمــام و كمــال باشــيم؛ آن وقــت، همــۀ واژه هــا در درون مــا حــل می شــوند.

كليدواژه هايــی چــون ايثــار، مقاومــت، تــاش مســتمر بــراي رســيدن بــه حقيقــت قابــل 
ــه  ــا دســت از هم ــان م ــور جوان ــود، چه ط ــه نب ــر اين گون ــا و عمــل هســتند. اگ ــم ، معن فه
ــاع  ــا از ديــن و كشورشــان دف ــد ت چيــز شســتند و جــان خــود را در طبــق اخــاص نهادن

ــودن و حل شــدن اســت؟ ــر از يكی ب ــه غي ــار اســت؟ ب ــر از ايث ــه غي ــن ب ــا اي كننــد؟ آي
طبــق فرمايــش امــام راحلمــان: رهبــر مــن آن نوجــوان 13ســاله ای اســت كــه بــا تمــام 
وجــودش، ايثــار می كنــد تــا ديــن و كشــورش زنــده بمانــد. پــس هريــک از مــا وقتــی بــه 
ــه  ــه ب ــر آين ــه ببخشــيم، ه ــر آين ــم، ه ــار كني ــه ايث ــر آين ــم ه ــح درون برســيم، قادري صل

ــان هســتی و كمــال الهــی برســيم. يک پارچگــی جه
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ايثــار، موضــوع مهمــی اســت كــه موجــب می شــود محبــت و همبســتگی 
در جامعــه، حاكــم شــود: در برخــورد افــراد جامعــه بــا همديگــر، فرهنــگ ايثار 
ــا و  ــای تفريحــی، بازاره ــوق همســايگان، مكان ه ــد كارســاز باشــد: در رانندگــی، حق می توان
ــا  مكان هــای عمومــی ديگــر، اگــر همــه در فكــر رعايــت حــال هم نوعــان خــود باشــند، و ب
از خودگذشــتگی حــق را بــه ديگــران بدهنــد؛ كاری كــه در همــۀ مكان هــا، جــای خالــی آن 

ــود. ــاس می ش احس

علیتفنگسازان

انگارانه/ایثاروانسانیت

شغل:حسابدارتحصیالت:كاردانیسن:33

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:49داووددقیانوس

ــد رفتارهــای  ــن ماســت كــه می توان ــارف دي ــا و عميــق مع ــار، واژة زيب ايث
اجتماعــی را رمزگشــايی كــرده و ســير تحــول رفتارهــای فــردی را بــه ســطح 
ــان زالل فكــری ايثــار، ســيراب  جامعــه گســترش و تســری دهــد و شــريان جامعــه را از جري

ســازد.
ــا تهاجــم فرهنگــی و افــول خيلــی از ارزش هــای واالی انســانی، احيــاء فرهنــگ  امــروزه ب
ــه و  ــن مؤلف ــۀ انســان ها بايســتی از اي ــه هم ــود ك ــد ب ــه خواه ــار، داروی شــفابخش جامع ايث

ــد. ــره ببرن ــی به ــه خوب ــاب ب ــدة كم ي پدي
ايثــار در رشــد و نمــو روح و تعالــی فكــر انســان تأثيــري شــگرف و عميــق دارد. ايــن روحيــۀ 
جهــادی ايثــار در ســاختار فرهنگــی و بســتر اجتماعــی مــا نهادينــه شــود و بايســتی بی هيــچ 
بهانــه و برهانــی ، منطــق اســتوار آن را در اذهــان جامعــه جــا داده و نســل امــروز را بــا ايــن فرهنگ 

ريشــه دار دينــی، آشــنا كنيــم و در الگــوی رفتــاری آنــان قــرار دهيــم. 
جامعــۀ دارای فرهنــگ ايثــار، بــه خــودی خــود پويــا و رگ حياتــی آن هميشــه سرشــار از 

متأســفانه تــاش بــرای رســيدن بــه منافــع شــخصی و هواهــای نفســانی انســان را از عمــل 
ــان در  ــه انس ــت ك ــدر زيباس ــت. چق ــته اس ــاز داش ــی ب ــی و اله ــوزة واالی دين ــن آم بدي
ــدری  ــت، ق ــرح اس ــی مط ــای خصوص ــع و مالكيت ه ــط مناف ــه فق ــادی ك ــای م ــن دني اي
موقعيت هــای خــوب را بــه ديگــران هديــه دهــد. چــه فرقــی می كنــد بنــده يــک موقعيتــی 
ــا  ــم ت ــدم خداپســندانه برداري ــک ق ــرادرم. مهــم آن ســت كــه ي ــا ب ــاورم ي ــه دســت بي را ب

محبــوب حبيــب شــويم و محبــوب بنــدگان او.
بــه اميــد آن كــه، مــا نيــز ماننــد شــهدا، قــدری جهــاد كنيــم بــا جانمــان، اگــر نشــد بــا 
مالمــان و اگــر نشــد بــا توانايی هايمــان و اگــر نشــد بــا آبرويمــان. بــه يــاد داشــته باشــيم 

كــه حركــت مــا بــرای رضايــت خداونــد باشــد كــه در ايــن صــورت ماندگارتــر اســت.
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ايثــار بــه زبــان عامــه، يعنــی از خودگذشــتگی؛ ولــی بــه معنــای 
ــرای ديگــران  ــرای خــود می پســنديم، ب ــار، يعنــی هــر چــه ب ــر، ايث عميق ت
هــم بپســنديم و در آن چــه كــه از آن بيــزاری می جوييــم و دوری می كنيــم، بــرای ديگــران 

ــم . ــر كني ــور فك ــم همين ط ه
ــای  ــم دني ــه جــرأت می گوي ــه تفكــر و عمــل كنيــم، ب ــا انســان ها اين گون اگــر همــۀ م
مــا می شــود دنيــای انســانی واقعــی، نــه دنيــای خيانــت و ظلــم و دشــمنی و به طــور كلــی 

خــوی حيوانــی. 
پس بياييد اين گونه ايثار را تفسير كنيم. 

سجادصدیقی

ــر واژة »مــن« در زندگــی  ــا، درگي ــر م ــم اكث ــره بگوي ــا بهت ــا، ي همــۀ م
ــد نيســت؛ بلكــه  ــه تنهــا ب فــردی و اجتماعی مــان هســتيم. ايــن »مــن«، ن
ــوق  ــت حق ــده، رعاي ــر بن ــا از نظ ــازد؛ ام ــم س ــز فراه ــی را ني ــای ترق ــد زمينه ه می توان

ــد. ــدا می كن ــرت پي ــواردی مغاي ــن« در م ــا واژة »م ــامی ب ــۀ اس ــی در جامع اجتماع
ــان  ــه مي ــخصی ب ــع ش ــه مناف ــی ك ــان و هنگام ــردی و اجتماعی م ــی ف ــر در زندگ اگ
ــه يقيــن  ــه »مــا« تبديــل كــرده و نگاهــی گروهــی داشــته باشــيم، ب ــد، »مــن« را ب می آي
ــی،  ــروزی نهاي ــيرينی پي ــه ش ــد داد و بلك ــت نخواه ــود را از دس ــاص خ ــن« ارزش خ »م

ــرد. ــد ك ــات خواه ــا اثب ــر م ــان را ب ــای فردی م ارزش ه

معینامینی

انگارانه/ایثاروانسانیت

هركســی واقعــاً عاشــق خــدا باشــه و قصــد داشــته باشــه كاری از صميــم 
ــک  ــاد، ي ــی خوشــش بي ــه خــدا خيل ــده ك ــب و از روی عشــق انجــام ب قل
ــًا  ــرای بنده هــای اوســت. مث ــار ب ــداره، آن هــم دوســت داشــتن و ايث راه بيشــتر وجــود ن
ــن كار  ــم؛ اي ــاد كني ــش را ش ــم و فرزندان ــم، بري ــاد كني ــدر را ش ــک پ ــم ي ــه بخواهي اين ك

ــود. ــدر می ش ــدن پ ــث شاد ش ــاً باع حتم
مــا بايــد ايثــار كنيــم تــا در اصــل عشــق واقعــی خــود را بــه خــدا نشــان دهيــم. ايــن كار 

فرهادقدیری

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:27

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیسن:23

شغل:هیئتعلمیدانشگاهتحصیالت:دكتریسن:34

عشــق اســت؛ چــون روح انســان از آن آبشــخور ســيراب می شــود و روح متعالــی می شــود. اميــد 
اســت بــا ايــن تفكــر بتوانيــم جامعــه ای ســالم و پويــا و عجيــن بــا فرهنــگ ايثــار داشــته باشــيم.
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گذشــتن از اعتباراتــی كــه نامشــان را دارايــی گذاشــته ايم، بــه همــان اعتبار 
اعتباری بودنشــان، بســيار ســخت اســت. نيــاز بــه محركــی باالتــر و عميق تــر 
ــا كســی گوشــۀ كوچكــی از خــودش بگــذرد و راهــی دشــوار  ــی هســت ت از اســتدالل عقان
در پيــش انســان اســت تــا درک كنــد مفاهيمــی چــون مــن، مــال مــن، جــان مــن و ... تنهــا 

توهماتــی اســت كــه خــود بشــر ســاخته اســت و هيــچ موجــودی، چيــزی از خــود نــدارد.
ســرآغاز ايــن راه طوالنــی نمی توانــد چيــزی جــز عشــق باشــد. نيرويــی كــه انســان را 
مجــذوب معشــوق كــرده و از خــود بی خــود می كنــد؛  تنهــا در ايــن حــال اســت كــه بشــر 

از نيمــۀ حيوانــی خــود می گــذرد و ايــن عيــن ايثــار اســت.

میثمشعبانی

انگارانه/ایثاروانسانیت

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیسن:30

»َويُْؤثُِروَن َعلَی أَنُْفِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصه«
فكــر می كنــم همــۀ نعمت هايــی كــه در اختيــار داريــم اعــم از ذاتــی يــا 
اكتســابی عاريتــی اســت و از جانــب خالــق هســتی بخش، موقتــاً در اختيــار مــا قــرار گرفتــه 
ــا فرصــت  ــه زودی از مــا بازپــس گرفتــه خواهــد شــد. چــه خــوب اســت كــه ت اســت و ب
باقــی اســت هم نوعــان خــود را در ايــن نعمت هــا شــريک كنيــم؛ خصوصــاً اين كــه برخــی 
از ايــن نعمت هــا بــه خزانه هــای الهــی متصــل می باشــند و هيــچ گاه تمامــی ندارنــد؛ پــس 
نگرانــی از كــم آمــدن آن هــا بی مــورد اســت. مثــًا در اختيــار قــرار دادن علــم بــه ديگــران 
ــد  ــه خداون ــی ك ــه قول ــه ب ــا توج ــز ب ــادی ني ــای م ــود و نعمت ه ــش آن می ش ــث افزاي باع

داده اســت در اثــر بخشــش افزايــش خواهنــد يافــت.
زيباترين شكل اين حركت وقتی است كه احساس نياز به اين نعمت در بخشندة آن بيشتر باشد.

به نظر من هرچه آبادانی و خوبی در دنيا وجود دارد در اثر ايثار به وجود آمده است.

علیارشادی

تنهــا راهــی اســت كــه بــه زندگــی معنــا و مفهــوم زنده بــودن می بخشــد.
ايثار جلوه واقعی عشق بنده به خداست.

آن چــه امــروزه نيســت، آن چــه امــروزه گــم شــده، آن چــه از آن بــه نيكــي 
يــاد مي شــود، آن چــه در صحبــت بــا همــگان، همــگان دارنــد... فــداكاري!

شايد تنها فداكاران مانده در زمين، مادران باشند، جانشينان خدا در زمين.

شغل:برقتحصیالت:كارشناسیسن:30فردادمحمدي
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مــادر، نمونــه بــارز ايثــار در جامعــۀ ايــران اســت. بارهــا در تبليغــات و 
فيلم هــای تلويزيــون و ســينما، در انشــاهای دوره كودكــی و نوجوانی مــان، 
مقــام مــادر را ســتوده ايم؛ امــا چقــدر از ايثــار مــادران در برهه هــای مختلــف تاريــخ ســخن 
ــه  ــن ب ــم و م ــر ناميده اي ــاع مقــدس را ايثارگ ــازان و شــهدای دف ــم؟ همــواره جانب گفته اي
ــار  ــدر از ايث ــا چق ــتاييم؛ ام ــواره مي س ــرزمينم را هم ــردان س ــری م ــودم ايثارگ ــه خ نوب
مــادران و همســرانی گفته ايــم كــه بــا دســت خــود ســاک جبهــۀ فرزنــدان و عزيزانشــان 
را بــه دستشــان داده  و آن هــا را بدرقــه كرده انــد؟ چقــدر از انتظــار مــادران بــرای رســيدن 
ــه  ــی ذره ای ب ــد حت ــا می تواني ــم؟ آي ــان می داني ــتخوانی از عزيزانش ــی، اس ــری، پاك خب

احســاس مــادران شــهدای گمنــام فكــر كنيــد؟
ــار  ــوان جســمی و روحــی خــود را نث ــادر می شــود، همــۀ ت ــی كــه م يــک زن از زمان
فرزنــدش می كنــد و مــن مــادران ايثارگــر را ايثارگرتريــن ايثارگــران ايــران زميــن 

می نامــم.

هدیایزدپناه

ايثــار كلمــه ای كــه شــايد در ميــان واژه هــای متــداول بعد از انقاب ســال 
57 غريــب می باشــد؛ چــرا كــه كســانی در ايــن وادی قــدم برداشــته اند كــه 

بــدون اغــراق، هرگــز توقــع تشــكر و ســپاس را نداشــته اند.
ــادر در  ــی م ــرد، يعن ــن ف ــام مقدس تري ــا، ن ــۀ زيب ــن كلم ــنيدن اي ــد از ش ــه بع با فاصل
ــهدا از  ــادران ش ــم، م ــر كني ــه آن فك ــر ب ــی عميق ت ــر كم ــود و اگ ــی می ش ــن تداع ذه
ــه  ــک كاس ــرده و ي ــا ك ــی جبهه ه ــود را راه ــدان خ ــه فرزن ــی ك ــتند؛ مادران ــا هس اولين ه
ــاوت  ــی را ت ــود، آيه الكرس ــكيده خ ــای خش ــر لب ه ــد و در زي ــش ريخته ان ــه دنبال آب ب
كرده انــد و هرگــز حاضــر نشــدند بهايــی بــرای قربانــی در راه خــدای خــود از خلــق طلــب 
ــا خــدای خــود معاملــه كردنــد و هرگــز  كننــد؛ حتــی يــک تســليت؛ چــرا كــه آن روز را ب

انگارانه/ایثارومادر

نرجسقصابنیکقلبجاللی

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:29

شغل:فرهنگیتحصیالت:كاردانیسن:58

ــداكاري،  ــن ديگــر جــاي زندگــي نيســت. ف ــم، زمي ــادر را از زميــن حــذف كني ــر م اگ
ــداكاري! ــي ف ــادر، يعن ــادر و م ــي م يعن

ــردم  ــر م ــد، اگ ــداكاري باش ــاس ف ــر احس ــا اگ ــت؛ ام ــه هس ــي هميش ــكات مال مش
ــراي  همديگــر را دوســت داشــته باشــند، مشــكات مالــي حل شــدني اســت. اگــر مــردم ب
هــم زندگــي كننــد، هماننــد مــادر كــه بــراي فرزنــد ش زندگــي مي كنــد. زندگــي و زميــن 

ــد. ــد ش ــا خوا ه زيب
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بازپــس دادن چيــزی را كــه از او امانــت گرفتــه بودنــد را ايثــار كــردن نناميدنــد و ســال ها 
ــد. ــوا می كنن ــرات او را در دل نج ــه، خاط ــی و غريبان در خاموش

ــد؛ بلكــه او را الگــو و  ــر بدان ــا زينــب)س( براب ــد كــه ب  شــايد او خــود را محــق نمی دان
اســوة خــود می دانــد و هــدف را بســيار زيباتــر از آنــي كــه هســت می بينــد و بــه ديگــران 
ــهداء   ــران ش ــادران و همس ــه م ــخصه در رابط ــه ش ــن ب ــكات را م ــن ن ــد و اي ــاء می كن الق
ديــده ام. كســانی كــه هرگــز از ايــن معاملــۀ مقــدس خــود، صحبتــی بــه ميــان نمی آورنــد. 
شــايد آن را بــرای خــود كوچــک بداننــد؛ زيــرا اجــر آن را فقــط و فقــط بــرای شــهيد خــود 

ــس. ــد و ب می دانن

انگارانه/ایثارومادر

زن، يعنــی ايثــار. وجــود زن بــا كلمــۀ فــداكاری آميختــه شــده. از زمانــی 
ــه  ــد و ب ــدر می انديش ــتگی های پ ــه خس ــت، ب ــال اس ــی خردس ــه طفل ك

ــد. ــرادرش را در می ياب ــدوه ب ــرد و ان ــادر می نگ ــض م بغ
بزرگ تــر می گــردد و تمــام گذشــت های مــادر را طــی زندگــی نگريســته و 
آن گاه كــه در آســتانۀ مادرشــدن قــرار می گيــرد ، ديگــر حتــی ذره  ای از خــودش را 
ــوز  ــه هن ــود ك ــی می ش ــود كوچك ــه موج ــق ب ــودش، متعل ــام وج ــد و تم نمی شناس
ــرد،  ــوش می گي ــالش را در آغ ــل خردس ــه طف ــی ك ــته و زمان ــا نگذاش ــا پ ــه دني ب
ــدم  ــه فرزن ــذرد؛ چگون ــش می گ ــام ذهن ــک آرزو از تم ــط ي ــک آرزو و فق ــا ي تنه

می شــود؟ خوشــبخت 

بهنازیاری

ــم، تمــام مشــكات  ــی ك ــه از ســن خيل ــم ك ــادری آموخت ــار را از م ايث
زندگــی را بــه دوش كشــيد؛ به خاطــر اين كــه يــک لحظــه آســايش 
خانــواده اش از بيــن نــرود و خــودش را در ســخت ترين اوضــاع قــرار مــی داد و از خوشــی ها 

و لذت هــای دنيــا می گذشــت.
ــود،  ــی ب ــاالت روان ــه دچــار اخت ــض ك ــدی مري ــداكار، فرزن ــادر ف ــن م ــه اي ــد ب خداون
اعطــا كــرد؛ فرزنــدی كــه هيــچ كــس، طاقــت يــک لحظــه نگهــداری او را نداشــت؛ ولــی او 
ــه  ــكاتش را ب ــه ای مش ــه لحظ ــدون اين ك ــرد، ب ــه داری می ك ــود نگ ــد خ ــه از فرزن صبوران

ــرد. ــا ســيلی ســرخ می ك ــاورد و صــورت خــود را ب ــان بي زب
ايثــار را از خانــواده ای آموختــم كــه فرزنــد خــود را طــی يــک قتــل از دســت داد و آن 

خانــواده از قاتــل فرزنــد خــود، گذشــتند.

رضوانساالروند

شغل:خانهدارتحصیالت:كارشناسیسن:44
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ــد كــه در دورة هشــت  ــی نشــان دادن ــار و از خودگذشــتگی را مادران ايث
ســال مقاومــت ايــران در جنــگ تحميلــی، بــا تمــام عشــق، فرزنــدان خــود 
را راهــی جبهــه كردنــد و فــدای امــام حســين)ع(. آنــان كــه صبورانــه ســال ها بــه انتظــار 
ــان را  ــارة تنش ــت، پ ــه و در نهاي ــه در دوخت ــم ب ــد چش ــای خداون ــرای رض ــان ب فرزندش

ــد. ــان كردن ــام شهيدش ــم ام ــه تقدي زينب گون
ــه نتوانســتند  ــود؛ آنان ك ــادر ب ــود و م ــود، آرام ب ــوی ب ــه ق ــادری ك ــی م ــت، يعن مقاوم
ــگام  ــان را هن ــای فرزندش ــه نام ه ــد؛ آنان ك ــان بزنن ــای فرزندش ــه لباس ه ــری ب ــه ديگ بوس
ــان  ــاک برايش ــا پ ــال، تنه ــال های س ــس از س ــه پ ــد؛ آنان ك ــت می كردن ــارت درياف اس

رســيد و يــک تكــه اســتخوان.
ايثــار، يعنــی روح عميــق فداكارانــه مــادران، پــدران و همــۀ كســانی كــه بــه رزمنــدگان 
ــر دشــمن  ــه 8 ســال در دفــاع از كشــور عزيزمــان در براب ــا بتواننــد مردان ــد ت كمــک كردن
بجنگنــد و دســت آخــر، پيــروز ميــدان بــه يــاری خــدا و بــه دعــای هميــن مــادران شــدند.

هنــوز هــم يقيــن دارم اگــر جنگــی در ايــن ميهــن رخ دهــد، بــاز هــم بــا ايثــار و مقاومت 
هميــن مــردم و بــا دعــای مــادران  ـ علی الخصــوص مــادر همۀ مــا حضــرت فاطمه الزهــرا )س(

ـ بــاز هــم ايــران پيــروز ميــدان خواهــد بود.

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:25تکتمقرایی
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بــا توجــه بــه ضروريــت و اهميــت فرهنــگ ايثــار و شــهادت، بــه بررســی 
مبانــی نظــری فرهنــگ ايثــار و شــهادت در قــرآن كريــم و روايــات اســامی 

می پــردازم:
الــف( آيــات فراوانــی در قــرآن كريــم بــه مســئلۀ شــهادت اشــاره فرمــوده اســت كــه در 

ايــن جــا بــه برخــی از ايــن آيــات اشــاره می شــود:
ــده اند،  ــته ش ــدا كش ــه در راه خ ــانی را ك ــز كس ــران: هرگ ــورة آل عم ــۀ 169 س 1- آي

ــد. ــان روزی می خورن ــزد پروردگارش ــد ن ــه زنده ان ــدار بلك ــرده مپن م
ــاً  ــد، قطع ــا بميري ــر در راه خــدا كشــته شــويد ي ــۀ 157 ســورة آل عمــران: و اگ 2- آي

ــت. ــر اس ــد، بهت ــع می كنن ــان( جم ــه )آن ــه( آن چ ــت او از )هم ــدا و رحم ــرزش خ آم
3- آيــۀ 154 ســورة بقــره: و كســانی كــه در راه خــدا كشــته می شــوند مــرده، نخوانيــد 

ــد. ــی شــما نمی داني ــد؛ ول ــه زنده ان بلك
ب( احاديث اسامی:

احاديــث و روايــات متعــددی دربــارة شــهيد و مقــام واالی آنــان نقــل شــده اســت كــه 
ــاره می شــود: ــه بخشــی از آن اش ب

ــرة  ــر از قط ــد، محبوب ت ــزد خداون ــره ای ن ــچ منظ ــد: هي ــرم)ص( می فرماين ــول اك رس
ــی 1104 ق:8( ــه شــود نيســت. )العامل ــدا ريخت ــه در راه خ ــی ك خون

امــام صــادق)ع( بــه نقــل از پيامبــر)ص( فرمودنــد: باالتــر از هــر نيكــی، نيكــی برتــری 
ــد  ــا ايــن كــه شــخص در راه خــدا كشــته شــود؛ پــس هنگامــی كــه در راه خداون اســت ت

ــر از آن نيســت. )المجلســی 1111 ق:10( عزوجــل كشــته شــد، نيكــی باالت

محمدجوادجاسمي

هــدف از بعثــت رســول اكــرم)ص( كمــال و اتمــام اخــاق در جامعــه 
ــَم َمــَكاِرَم الْْخــَاِق« و هــدف  ََّمــا بُِعْثــُت ِلُتَمِّ اســت؛لذا ايشــان فرمودنــد: »إِن

از بعثــت خــود را كمــال و اتمــام اخــاق فرمودنــد. 
ــه  ــد و محــال اســت ك ــد: بعي ــاب اخــاق می فرماين ــن در ب ــه اين چني ــر)ص( ك پيامب
ــا گذاشــتن  ــر پ ــه شــاهد زي ــا در جامع ــا م ــه اخــاق در آن نباشــد؛ ام ــد ك ــی بياورن دين
ــگ در  ــن فرهن ــظ اي ــا حف ــلمانان ب ــۀ مس ــد هم ــتيم. باي ــار هس ــگ ايث ــاق و فرهن اخ

ــد.  ــده نگــه دارن ــه، اســام را زن جامع
يعنــی  در جامعه بــودن،  اخــاق  بــا  از خودگذشــتگی. همــگام  يعنــی  ايثــار، 
ــرة  ــه، چه ــار و اخــاق در جامع ــه كــردن ايث ــا نهادين ــم ب ــار. ســعی كني فرهنــگ ايث
ــه  ــن راه ب ــه در اي ــق ك ــه ح ــم و ب ــان دهي ــان نش ــۀ جهاني ــه هم ــام را ب ــی اس ربان

ــيد. ــم رس ــعادت خواهي س

محمدرضاگودیني

انگارانه/ایثارودین

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:49

شغل:طلبهتحصیالت:حوزویسن:17
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ــدازد كــه در گســترة  ــاد از خودگذشــتگی می ان ــه ي واژة ايثــار، آدمــی را ب
وســيعی ايــن واژه می گنجــد و اوج آن مربــوط بــه واقعــۀ عاشــورا و پيامدهــای 
بعــد از آن می باشــد و آن هــم مربــوط بــه حضــرت زينــب كبــری)س( اســت كــه وقتــی از 
ايثــار پرســيدند: نظــرت را راجــع بــه حضــرت زينــب )س( بگــو؟ ايثــار می گويــد: او مــرا بــه 
ــه دنيــا نشــان داد و مــرا زنــده كــرد كــه عــزت و عظمــت، همــه  دنيــا شناســاند و او مــرا ب
ــزت و عظمــت بخشــيد  ــز ع ــه آن ني ــه ب ــز از او جــدا نشــد؛ بلك ــود و هرگ ــب)س( ب در زين
ــام مــن را تفســير كــرد و  ــود كــه مــن و قي ــار او ب و حضــرت اباعبــداهلل)ع( نيــز فرمــود: ايث
كربــای مــرا او بــه هــر ســرزمين كشــيد و عاشــورايم را او بــه هــر زمــان كشــاند و در اســارت 
هــم ايثــار او بــود كــه اســارت را مديــون او ســاخت كــه در هــر زمــان و در هــر كام بــه دنبــال 

اوســت. هــر كــه مــرا خواهــد بايــد او را اســوه و الگــو قــرار دهــد.

مهدیصدیقینیا

ــر و  ــود، تزوي ــای موج ــن آفت ه ــی از بزرگ تري ــا، يك ــروز م ــۀ ام در جامع
ريــاكاری می باشــد كــه صدمــۀ بســيار بزرگــی بــه نســل جــوان مــا زده و باعــث 
دين گريــزی شــده اســت. بــرای احقــاق فرهنــگ ايثــار بايــد از ماشــين های آن چنانــی، ميــز و 
حقوق هــای آن چنانــی بيــرون آمــده و هــم رديــف جامعــه شــد. بــه اميــد آن روز كــه بــزرگان 

حكومتــی و دينــی مــا نيــم نگاهــی بــه فرهنــگ ايثــار مواليمــان علــی)ع( بيندازنــد.

مصطفیحیدری

ــه باعــث تكامــل نفســانی در بشــريت می شــود.  ــی اســت ك ــار، عبارت ايث
ــی دارد و  ــوة خاص ــار جل ــريت، ايث ــدگار بش ــی و مان ــع تاريخ ــام وقاي در تم
ــار می باشــد؛  ــوم ايث ــن مفه ــدگاری انســانيت، همي ــل مان ــوان گفــت يكــی از عوام شــايد بت
همان گونــه كــه ايــن عمــل، بارهــا از بــزرگان مــا ســرزد؛ از اميرالمومنيــن علــی)ع( و حضــرت 
فاطمــه)س( كــه خــود از بزر گ تريــن الگوهــای بشــريت هســتند؛ بخشــيدن لبــاس در شــب 
ــواردی كوچــک از  ــه م ــا هم ــد از ســه روز روزه داری و ...، اين ه ــذا بع عروســی، بخشــيدن غ
ايثــار ايــن بزرگــواران اســت كــه اگــر بخواهيــم آن هــا را در قالــب مثــال بيــان كنيــم باعــث 

ــود. ــخن می ش ــه س اطال
ــار، يعنــی از خــود گذشــتن در مســير حــق و در راه خــدا كــه نتيجــۀ  ــع ايث در واق
ايــن از خودگذشــتن، رســيدن بــه خــود خداونــد اســت كــه بزرگ تريــن پــاداش بــرای 

ــد.  ــران می باش ايثارگ

مهدینیکزاد

انگارانه/ایثارودین

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیسن:43

شغل:گرافیستتحصیالت:كاردانیسن:38

شغل:طلبهتحصیالت:حوزویسن:28
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می تــوان بــا بررســی تاريــخ، ايــن مطلــب را بــه وضــوح ماحظــه كــرد كــه جامعــه ای در 
رســيدن بــه اهدافــش موفــق و پوياتــر اســت كــه ايــن فرهنــگ، يعنــی فرهنــگ ايثــار، در آن 

نهادينــه شــده باشــد و مــردم حاضــر باشــند در راه مقاصــد و كمــال از خــود بگذرنــد.
مفهــوم ايثــار بســيار وســيع و بلنــد اســت. شــايد بتــوان گفــت بــه وســعت تاريــخ بشــريت. 
مــوال اميرالمومنيــن)ع( نيــز بارهــا در ســخنان گوهربــار خــود بــه موضــوع ايثــار پرداخته انــد كــه 

از جملــه ايــن عبــارت:
ــَيِم: ايثــار برتريــن مرتبه هــای بزرگــواری و  ــَرِم و أفَضــُل الِشّ »اإلِيثــاُر أعلــی َمراتِــِب الَك

ــق و خــوی انســانی اســت.« )غرر الحكــم : 1419( ــن خل باالتري

فرهنــگ ايثــار و شــهادت، انسان ســازترين فرهنــگ تاريــخ معاصــر و تمامــی 
اعصــار اســت. كــدام رهيافــت فرهنگــی در جهــان پرهياهــوی امــروز می توانــد 

بهتــر از فرهنــگ ايثــار و شــهادت، مــا را از منجــاب منيت هــا و دنياخواهــی برهانــد؟
 فرانســيس فوكويامــا، محقــق برجســتۀ غربــی می گويــد: آمريــكا در آينــده فقــط بــا يــک 
ملــت و گــروه مشــكل دارد و آن هــا در برابــر اهــداف آمريــكا می ايســتند و آن ديــن  و امــت 
اســام اســت كــه مذهبــی بــه نــام تشــيع در آن اســت كــه 2 بــال دارد كــه تيرهــای مــا تــوان 
مقابلــه بــا آن پرنــده را نــدارد؛ چــرا كــه يــک بــال ايــن پرنــده ســبز اســت و انديشــۀ مهدويــت 
در آن جــاری اســت و همــواره اميــد آن هــا زنــده اســت؛ چــرا كــه معتقدنــد روزی امــام موعــود 

خواهــد آمــد و لــذا نااميــد نمی شــوند. 
دوميــن بــال، بــال ســرخ شــهادت اســت كــه هــر چــه از آن هــا در ايــن راه جــان خــود را 
ــرگ در راه  ــرگ نمی هراســند؛ چــون م ــد و از م ــاز آن را افتخــار می دانن ــد، ب از دســت دهن

ارزش هــا را باالتريــن درجــات ايمــان می داننــد.

محمدباقرباالدستیان

ــر  ــج حــرف تشــكيل شــده و چــه زيبات ــار از پن ــه ايث چــه زيباســت ك
اين كــه كربــا نيــز پنــج حــرف دارد و ايــن يعنــی كربــا، نمايشــگاه بــزرگ 
ايثــار بــود كــه در آن زيباتريــن و قشــنگ ترين جلوه هــای ايثــار بــه نمايــش گذاشــته شــد.

كربايــی كــه در آن عباســش بــا شــهادت عشــق بازی می كنــد. آب را می بينــد، تشــنه 
اســت؛ امــا نمی خــورد.

كربايــی كــه در آن زينبــش بعــد از ديــدن آن همــه مصيبــت می فرمايــد: »مــا َرأَيــُت 
ااِّل جميــًا: چيــزی جــز زيبايــی نديــدم« و ايــن زيبايــی، همــان زيبايــی ايثــار و گذشــت از 

علیصافی

انگارانه/ایثارودین

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:25

شغل:دبیرتحصیالت:كارشناسیسن:36
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 ايثار، يعنی از خودگذشتگی بی  حد و حصر.
ــردم را  ــه، م ــا آي ــی ده ه ــا، ط ــمانی م ــاب آس ــنده در كت ــد بخش خداون
ــاد و  ــا هفت ــه انفــاق و بخشــش توصيــه وتشــويق فرمــوده و اجــر و صــواب بخشــش را ت ب
يــا هفتصــد برابــر وعــده داده اســت؛ امــا ايــن امــر مهــم كــه ايــن همــه تأكيــد در اجــرای 
ــه 29 ســوره اســراء، رســول  ــت می رســد؛ در آي ــه محدودي ــی ب آن شــده، باالخــره در جاي
گرامــی اســام را مــورد خطــاب قــرار می دهــد كــه: آن قــدر گشاده دســتی نكــن كــه ملــول 
ــه يــک پنجــم آن بســنده كــرده و در  ــا در انفــاق ســود امــوال، ب و اندوهگيــن گــردی و ي
بخشــش امــوال در بعــد از مــرگ فقــط بــه ثلــث آن اجــازه داده شــده، زيــرا اوالد و ورثــه در 
امــوال مــا شــريک اند و بايــد حقشــان محفــوظ بمانــد امــا آيــا در بــذل جــان و مقــام ايثــار 
هــم حقــی بــرای خانــواده و ورثــه قائــل شــده اســت؟ در ســورة توبــه آيــه 111 می فرمايــد: 
ــه  ــن معامل ــای اي ــدار اســت و بهشــت را به ــان را خري ــوال مؤمن ــا و ام ــد جان ه خداون
ــن  ــا اي ــه ب ــان ك ــه حــال آن ــه خــوش ب ــد ك ــه می كن ــه هــم اضاف ــرار می دهــد. آخــر آي ق

ــود. ــان می ش ــی عايدش ــتگاری بزرگ ــه، رس معامل
اگــر بــه مفهــوم آيــه توجــه كنيــم متوجــه می شــويم بــا اين كــه خداونــد، خــود مالــک 
جــان و مــال ماســت و مــا امانــت دار آنيــم، ولــی خــدای مهربــان هميــن مــال خــود را از مــا 
ــی  ــدار خــود باری تعال ــه پرســودی كــه خري ــی می خــرد. واقعــاً چــه معامل ــه قيمــت گران ب

. ست ا
ــن دو را،  ــم ارزش اي ــم، می بيني ــت كني ــار دق ــاق و ايث ــم انف ــه عمــق مفاهي ــر ب اگ
ــک  ــه ي ــردن ب ــدف كمک ك ــاق، ه ــد. در انف ــن می كن ــا تعيي ــر آن ه ــورد نظ ــداف م اه
ــاری  ــه ي ــتگی، ب ــار و از خودگذش ــی در ايث ــن اســت؛ ول ــر انســان و مؤم ــد نف ــا چن ي
ديــن و ميهــن و ملــت بــزرگ، جــان خــود را در طبــق اخــاص می گذاريــم. چنان كــه 
ــرای حفــظ جــان پيامبــر اســام)ص( يعنــی حراســت از كل  مــوال اميرالمؤمنيــن)ع( ب
اســام در بســتر او خوابيــد و افتخــار مصــداق ايــن آيــه را بــرای اوليــن بــار بــه خــود 

اختصــاص داد.

سیروسصالحپور

خويشــتن اســت بــرای رســيدن بــه خــدا.
ــود  ــان خ ــار را در مي ــن ايث ــای اي ــا جلوه ه ــه م ــت ك ــه زيباس ــم چ ــاز ه  و ب
ببينيــم و ديديــم كــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس، چــه جوانانــی كــه بــا 
الگو گرفتــن از فرهنــگ كربــا، ايثارگري  هــای فراوانــی انجــام دادنــد و نــام و 

ــد. ــی كردن ــود را كرباي ــاد خ ي
 روحشان شاد و يادشان گرامی!
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ــم  ــۀ كوچك ــن جث ــا اي ــودم ب ــن خ ــت؟ م ــه معناس ــه چ ــاً ب ــار، واقع ايث
نمی توانــم مفهــوم ايثــار را درک كنــم؛ ولــی افــرادی مثــل شــهيد حســين 
ــد؛ چــه  ــران، جنگيدن ــه هشــت ســال خــاک كشورشــان اي ــده و ديگــر شــهيدانی ك فهمي
شــيعه و چــه ســنی و... ، بــرای در دفــاع از خــاک ايــران و شــهيد شــدند؛ آن هــا ايــن مفهــوم 

ــد؛  ــتی درک كردن ــچ چشم داش ــدون هي را ب
ــرای  ــانيت ب ــر انس ــه از س ــتند ك ــان هايی هس ــی انس ــت. ول ــن نيس ــوان م ــن در ت اي
ــيدند و  ــه واال رس ــه درج ــدند و ب ــهيد ش ــد و ش ــود جنگيدن ــوس خ ــاک و نام ــور، خ كش

می رســند، مفهــوم ايثــار در روح و وجــود آن هاســت.

علیرضاصادقمشرفی

بــه ايــن فكــر بــودم كــه چــرا خداونــد، اشــرف مخلوقــات عالــم را در اوائل 
ــاد  ــم و دشــمنی های زي ــا تحري ــب ســه ســال ب ــی طال ــت در شــعب اب بعث
قــرار داد. در آن زمــان پيامبــر اســام)ص( بهترين هــای خــود را از دســت داد. ابوطالــب)ع( 
عمــوی بــا وفــا و حامــی خــود و خديجــه كبــری)ع( و  مــادر نازدانــۀ خــود و آن ســال ها را 

كــه بــا شــرايط امــروز مقايســه می كنــم، می بينــم كــه چقــدر مــا در رفــاه هســتيم.
ــرای ساخته شــدن، گذشــت كردن، ايثــار و  يــادم آمــد كــه پيامبــر)ص( و اصحابــش را ب
فداكاری كــردن بــه جهــت صبــر و اســتقامت در تنگنــا قــرار داده انــد و پيــش خــود گفتــم: 

عجــب شــيوه ای. خــدا را بــه تمامــی  عظمــت و بزرگــی شــناختن، نتيجــه می دهــد.
حــال در عصــر مــا كــه فشــار و تحريم هــا بــه انــدازة آن ســه ســال نيســت؛ آب، غــذا، 
جــاده، امكانــات، رفــت و آمــد و خاصــه همــه چيــز داريــم، ايثــار و گذشــت را بايــد فرهنــگ 
كنيــم؛ هرچنــد كــه داريــم، ولــی كم رنــگ اســت؛ پــس تحمــل ايــن ســختی ها كــه در راه 
ــه  ــد و چــه خــوب اســت ك ــن و شــما را می طلب ــار م حضــرت حــق اســت، گذشــت و ايث
ــوار  ــمن خون خ ــايد و دش ــد راه را بگش ــا خداون ــم ت ــروع كني ــاال ش ــت از ح ــار و مقاوم ايث

ملــت را ســرنگون و مــن و شــما را يــاری كنــد.

كمالخادمی

ــد.  ــار قاصــر می باش ــگ ايث ــورد فرهن ــتن در م ــرای نوش ــب ب ــم اين جان قل
ــک  ــه ي ــره ك ــم، بهت ــار را بفهمي ــی ايث ــم معن ــر می خواهي ــن اگ ــر م ــه  نظ ب
ــی بزنيــم و از قســمت جانبــازان ديــدن كنيــم. بهتــره ســری  ــه بيمارســتان های روان ســری ب

شغل:آزادتحصیالت:دیپلمسن:45علیرضاترابی
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وقتــی نــام ايثــار بــه فكــر می رســد، ناخــودآگاه به يــاد الله هــای گلگــون می افتيم. 
گاه در البــه الی دود و دم و ســاختمان های بلنــد شــهر، جلــوة نام شــهيدی را می بينيم. 

به راســتی چقــدر تــا بــه حــال، معنــی ايثــار را فهميده ايم؟ شــايد چنين باشــد: گذشــتن از خود.
ــدن از  ــيرين. دل كن ــا ش ــت؛ ام ــخت اس ــودش را دارد. س ــاص خ ــيرينی خ ــار ش ايث

دل بســتگی های دنيــا كــه روز بــه روز رنگين تــر می شــوند، بســيار ســخت اســت. 
جوانــی كــه جبهــه رفتــه و شــهيد، جانبــاز يــا آزاده شــده، توانســته اســت ايــن كار را 
ــای  ــد. الله ه ــودش را می طلب ــاص خ ــت خ ــا هم ــت؛ ام ــخت نيس ــس س ــد؛ پ ــام ده انج
گلگــون در هــر فرهنگــی قابــل احتــرام هســتند؛ زيــرا بــه خاطــر عقيــدة خــود فــدا شــدند؛ 

امــا آيــا مــا هــم حاضــر هســتيم همــان قــدر، ايثــار داشــته باشــيم؟

سیدمحمدرضادادگستر

انگارانه/ایثارودفاعمقدس

شغل:محصلتحصیالت:دانشآموزسن:16

ايثــار نــه معيــاري دارد و نــه ســنجه اي. كســی چگونــه می توانــد بگويــد 
مــن در حــال ايثارگــری هســتم؟ ايثارگــر بــر ايثــار خــود واقــف نيســت؛ ايــن 

ديگــران هســتند كــه قضــاوت می كننــد. 
يــک فرمانــدة نظامــی كــه وظيفــه اش خدمــت اســت، چــه در زمــان صلــح، چــه بحــران و 
ــد مــن دارم  ــدارد و نمی گوي چــه جنــگ، دارد كارش را انجــام می دهــد، منــت ســر كســی ن
ايثــار مــی كنــم؛ ولــی هميــن فرمانــده، وقتــی مأمــور اجــرای عملياتــی می شــود، آن چنــان 
غــرق كار می شــود كــه خــودش را هــم فرامــوش می كنــد و تــا زمانــی كــه كار را بــه نتيجــۀ 
ــد.  ــی نمی كن ــه، فرق ــای هفت ــش شــب و روز و روزه ــد و براي ــا نمی افت ــوب نرســاند از پ مطل
ايــن ديگــر يــک وظيفــه و خدمــت معمولــی نيســت؛ ايــن ايثــار اســت؛ ايــن وقف كــردن خــود 

در راه خدمــت اســت، بــدون هيــچ چشم داشــتی و بــدون هيــچ منتــی!

بــه بيمارســتان ها بزنيــم و عزيــزان شــيميايی را ببينيــم. بهتــره يــک ســر  بــه خونــۀ جانبــازی 
بزنيــم كــه فاقــد پــا می باشــد. جانبــازی كــه چشــم های خــود را از دســت داده. جانبــاز قطــع 
نخاعــی. جانبــازی كــه دســت هايش را از دســت داده بــرای ايــن انقــاب و هنــوز همــه چيــز 
خــود را بــرای حفــظ انقــاب حاضــره بــده. بريــم ببينيــم كــه ايــن بــرادران بــه چــه وضعيتــی 
ــۀ آن  ــم خان ــم. بري ــاد بگيري ــار را ي ــراد معنــی ايث ــن اف ــوادة اي ــاوم هســتند و از خان ــوز مق هن
ــه انقــاب اهــدا  ــن ثمــرة زندگيشــون رو ب ــراد، بزرگ تري ــن اف ــادر اي ــدر و م ــه پ شــهيدانی ك
كــردن. آن بچــه هايــی كــه بــه خاطــر شــهادت پــدر، لــذت ديــدن روی پــدر را نداشــتن و... .

اينا می شه ايثار، ما كه هيچی.
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ايثــار، كلمــه ای پــر مغــز اســت كــه در همــۀ اديــان و همــه فرهنگ هــای 
ــه يــک  ــان و فرهنگ هــا ب ــار در بعضــی از ادي جهــان، مطــرح می باشــد. ايث

بــاور تبديــل شــده اســت؛ مثــل ديــن اســام و مخصوصــاً مذهــب تشــيع.
بهتريــن مثــال دفــاع مقــدس اســت كــه نشــان داد فرهنــگ ايثــار در مذهــب تشــيع بــه يــک 
بــاور تبديــل شــده اســت. هشت ســال بــا تمــام جهــان جنگيدنــد و يــک قــدم عقب نشــينی نكردند. 
ــل نشــده اســت؛ در  ــاور تبدي ــک ب ــه ي ــن كلمــه ب ــه اي ــم ك ــی می بيني ــع عرب در جوام
ــه بيــش از 6 روز  ــان می شــود ك ــه وضــوح نماي ــت ب ــن واقعي ــراب و اســرائيل اي جنــگ اع
ــد و يــک وجــب از خــاک  ــاع كردن ــاع مقــدس مــا، 8 ســال دف ــی در دف ــد؛ ول دوام نياوردن

ــد. ــه ندادن ــه بيگان ايــران را ب

سیدمرتضیحسینیراوری

ايثــار، كلمــه ای اســت كــه در بيــن مــردم ايــران شــناخته شــده اســت. 
مــردم ايــن ســرزمين كهــن در مقاطــع مختلــف تاريخــی، ايثــار و فــداكاری 

را بــه تمــام جهانيــان نشــان دادنــد.
ــام  ــی اس ــب اله ــده از مكت ــه ش ــتگی، برگرفت ــود گذش ــار و از خ ــگ ايث ــن فرهن اي
می باشــد و نمونــۀ بــارز و بــه يادماندنــی آن در حادثــۀ بــزرگ كربــا به وقــوع پيوســت! تــا 

ــد. ــا می مان ــه پابرج ــن حادث ــرات اي ــت اث ــام قيام قي
در هشــت ســال دفــاع مقــدس، مــا ايثــار و فــداكاری بســيار فــراوان ديديــم، در زمــان 
حملــه شــيميايی صــدام بــه جبهه هــای ايــران، بســيجيان از خــود گذشــتگی نشــان دادنــد 
و ماســک كــه جــزء وســايل ضــروری آنــان بــود را بــه همراهانشــان بخشــيدند و خودشــان 
ــرم  ــن بيمــاری دســت و پنجــه ن ــا اي ــا به حــال ب دچــار مســموميت شــيميايی شــدند و ت

ــه شــهادت می رســند. ــا ب ــی، بعضــی از آن ه ــر از گاه ــد و ه مي كنن

محمدنقیخلفی

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:49

انگارانه/ایثارودفاعمقدس

شــهدا، مظهــر ايثارنــد و الگــوی مــا در تمــام زمينه هــا، اعــم از فرهنگــی 
)فرهنــگ جبهــه(، اقتصــادی)كار و تــاش در عرصه هــای ســازندگی و 

ــی. ــۀ اجتماع ــن عرص ــی( و همچني ــای عمران پروژه ه
منــش و رفتــار شــهدا، بيانگــر كمــال و بلــوغ يــک انســان در تمــام عرصه هاســت. ايثــار 
ــار در كار،  ــار در فرهنــگ، ايث ــد. ايث ــا پيــدا می كن در تمــام زمينه هــا و ابعــاد زندگــی، معن

ايثــار در خانــواده، ايثــار در محيــط اجتمــاع، ايثــار در اخــاق و رفتــار و... 
.
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ــای  ــن الگوه ــوان بارزتري ــه عن ــه می بايســت ب ــدان شــهدا در جامع فرزن
ايثــار و شــهادت و مقاومــت باشــند؛ زيــرا آنــان بــه طــور ملمــوس، آن چــه 
ــه انحــاء ديگــر می شــنوند و  ــا ب ــا بنــر و ي را كــه مــردم عــادی به صــورت دست نوشــته و ي

محسنتعالی

انگارانه/ایثارودفاعمقدس

شغل:بازنشستهتحصیالت:كارشناسیسن:57

ــه دوران  ــردد ب ــگ برمی گ ــار و فرهن ــر از كلمــۀ ايث ــدة حقي برداشــت بن
ــران  ــز اي ــن عزي ــر ميه ــی از سراس ــان های بزرگ ــه انس ــدس ك ــاع مق دف
اســامی راهــی جبهه هــای حــق عليــه باطــل شــدند و از جــان و مــال و زندگــی و فرزنــدان 
ــد كــه توانســتند  ــار را انجــام دادن ــن ايث ــادران خــود گذشــتند و بزرگ تري و همســران و م
از همــۀ تعلقــات و لــذات دنيــوی بــه راحتــی چشم پوشــی كــرده و راهــی ميدان هايــی پــر 
از ميــن و خمپــاره و تــوپ و تانــک شــدند كــه تمــام نامــردان دنيــا متحــد شــده بودنــد تــا 
ايــن ايثارگــران را از پــای درآورنــد؛ ولــی خوشــبختانه، ايــن ايثارگــران و ايــن جــان بركفــان 
واژة ايثــار را تمــام و كمــال معنــی و مفهــوم بخشــيدند و بــه تمــام دنيــا ثابــت كردنــد كــه 
فرهنــگ ايثارگــری و فــداكاری و گذشــت، افســانه نيســت؛ بلكــه واقعيتــی بــزرگ اســت كــه 
ــن كــه هيــچ قلمــی و  ــن مفقودي ــن آزادگان و اي ــازان و اي ــن جانب ــن شــهدا و اي توســط اي

ــه تمــام انســان ها ثابــت شــد. ــدارد، ب ــوان نوشــتن ارزش آن را ن ــارای و ت كاتبــی ي

عبدالحمیدچنگیزی

به نام خداوندی كه ايثارگرتر از او كسی نيست.
به نام خداوند ايثارگران بی نام و نشان.

ــا  ــد ت ــدا كردن ــود را ف ــان و دل، خ ــه از ج ــت ك ــاد و هم ــری و صي ــد باك ــام خداون به ن
كشــوری كــه خــود را فــداي تمــام مســتضعفان و محرومــان جهــان كــرده، نامــی باقــی بمانــد. 
ــگ و  ــه و جن ــار در جبه ــر روزی ايث ــم. اگ ــان دهي ــار نش ــود، ايث ــی از خ ــم كم بيايي
ــار در  ــت، ايث ــار در صحب ــا ايث ــده باشــد ب ــار زن ــم ايث ــروز ه ــات خاصــه می شــد، ام عملي

ــادی. ــۀ اقتص ــار در جبه ــي، ايث ــط اجتماع ــی و رواب زندگ
بــا ايثــار كــردن بــار ديگــر همدلــی و مهربانــی را گســترش دهيــم تــا شــايد قــدم كوچكــی 

در تعجيــل ظهــور فــردی داشــته باشــيم كــه نمونــۀ ايثــار و از خودگذشــتگی اســت. 
آری! مــا همــان نســلی هســتيم كــه بــا ايثــار خــود، در تمــام جبهه هــا موجــب وحــدت 
و همدلــی و اتحــاد بيشــتر و حيــرت دشــمنان خــود شــديم؛ باشــد كــه شــامل آيــۀ مباركــۀ 

ا َوَعَانَِيــًۀ  ...« )رعــد 22( گرديــم. انشــاءاهلل! ــا َرَزْقَناُهــْم ِســرًّ »َوأَنَْفُقــوا ِممَّ

مجیدرمضانی
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رشــتۀ مــن تاريــخ اســت؛ از ايــن رو می دانــم كــه اگــر ايثــار گذشــتگان در مقابــل 
دشــمنان خارجــی نبــود، االن ايــران نبــود و شــايد هــم بــود، امــا بــه ايــن شــكل نبود.

در ذهــن مــن ايثــار بــا هشــت ســال دفــاع مقــدس متــرادف اســت. مــن بــرای شــهدا 
ــد، مــا  ــم كــه اگــر آن هــا نبودن و جانبــازان و آزادگان احتــرام فوق العــاده ای قائلــم و می دان

هــم نبوديــم.
ــاف  ــا عف ــظ حجــاب، ب ــا حف ــم ب ــۀ خــود می توان ــه نوب ــر ب ــک دخت ــوان ي ــه عن ــن ب م
خــودم، از ايثــار گذشــتگان حفاظــت كنــم و در زمــان دفــاع از كشــور هــم مثــل يــک مــرد 

ايثــار كنــم و از كشــورم دفــاع كنــم.

خانمقنبری

ــه نويســنده هســتم و  ــن ن ــار بنويســم. م ــورد ايث ــد در م ــن گفتن ــه م ب
نــه جــزء خانــوادة ايثارگــران و جانبــازان و شــهدا كــه  اعتقــاد دارم آن هــم 

ــد. ــت مي خواه لياق
ــتخوانم  ــت و اس ــت و گوش ــا پوس ــا ب ــک ج ــط ي ــی ام فق ــار را در زندگ ــن ايث م
ــمت  ــت ده قس ــر محب ــد اگ ــت. می گوين ــادر اس ــط در م ــم فق ــردم و آن ه درک ك
باشــد و همــۀ آن از  آِن خداونــد باشــد، يــک قســمت از ده قســمت، نــزد پــدر و مــادر 
ــه بنــدگان خــود دارد، وقتــی يــک  ــد چــه عاقــه ای ب اســت. پــس بايــد ديــد خداون
ــا  ــار را ب ــن ايث ــی دارد. م ــدرت و بزرگ ــان ق ــادر اســت، آن چن ــزد م ــه ن قســمتش ك

ــردم. ــا ك ــادر معن م
ــدان دور،  ــه  چن ــی در دوره ای ن ــه! ول ــا ن ــت ي ــتی هس ــباهت درس ــه ش ــم وج نمی دان
ــن  ــادر اي ــی، م ــای واقع ــه معن ــه ب ــد ك ــی می كردن ــوم زندگ ــرز و ب ــن م ــی در اي جوانان

ــدند.  ــرزمين ش س
آری! نخواســتند حتــی يــک خــار بــه پــای يــک فرزنــد ايــن ســرزمين بــرود و بــه هميــن 

خاطــر، عزيزتريــن داشــته خــود را، همــان جــان گران قــدر خــود را فــدا كردنــد.
اگــر يــک ســفر، فقــط يــک ســفر بــا كاروان راهيــان نــور همــراه شــده باشــيد، بــه 

شغل:مدرستحصیالت:كارشناسیسن:29فائزهمشفق
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می بيننــد، حــس كــرده و ديده انــد و خاطــرات پــدر و گفتــار و كــردارش را بــه يــاد دارنــد 
و می تواننــد خــود تجســم الگوهــای مذكــور بــوده و بــه طــور عينــی مــردم را بــه راه پــدران 
خــود دعــوت نماينــد. تأســی مــردم بــه ايــن الگوهــا می توانــد فرهنــگ ايثــار و شــهادت را 

در جامعــه زنــده نگــه دارد.
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ــش  ــردم ميهن ــک م ــد تک ت ــت نيازمن ــه وطن ــی ك ــی بدان ــار، يعن ايث
ــری،  ــت بگي ــف دس ــت( را ك ــن گوهر)جان ــمندترين و باالتري ــت. ارزش اس
عاشــقانه و خالصانــه تقديــم خــاک وطنــت بكنــی و مصــداق اصلــی ايثــار، شــهيدان بزرگــوار 
ــی،  ــن ســرزمين را ســاليان متوال ــردم اي ــر خــود، م ــن ام ــا اي ــران زميــن هســتند كــه ب اي
مديــون و مرهــون كار خــود كردنــد و مــن دانشــجو اگــر خســته شــدم، اگــر نااميــد شــدم، 
ــرم،  ــرار می گي ــرزمينم ق ــام س ــهيد گمن ــر ش ــه در محض ــی ك ــم، وقت ــام فعاليت هاي در تم
چنــان اميدوارانــه، ســبكی تمــام وجــودم را در بــر می گيــرد كــه تمــام تاشــم را می كنــم 

ــرای وطنــم فراهــم كنــم. كــه فــردای درخشــاني را ب

شغل:دانشجوتحصیالت:كاردانیسن:19فاطمهحاجیصادقی

ــد  ــده اند را می بيني ــل ش ــواران متحم ــن بزرگ ــه اي ــختی هايی ك ــی، س ــای واقع معن
ــون  ــا، همچ ــرای بعضی ه ــگ ب ــن جن ــود، اي ــت ب ــا برك ــه ب ــد و چ و درک می كني
همــت و باكــری و ... كــه توانســتند گوهــر وجــود خــود را اين چنيــن كشــف و 

ــد. ــكوفا كنن ش
ــات و  ــری اقدام ــه يک س ــم ك ــا آمده اي ــن دني ــا ، در اي ــه م ــت ك ــن اس ــه اي ــر ن مگ
ــن  ــتی از اي ــم و به درس ــر كني ــرت را پ ــه آخ ــم توش ــم، بتواني ــام دهي ــی انج فعاليت هاي
گــذرگاه دنيــا عبــور كنيــم؟! مــن يــک زنــم. يعنــی می شــود مــن هــم يــک مــادر شــوم؟! 
ــهادت را  ــار ش ــرزمين، افتخ ــک س ــادر ي ــه! م ــد ن ــا دو فرزن ــک ي ــادر ي ــد م ــتباه نكني اش

كســب كردن از ايــن مقــام. آيــا می شــود؟!

شــايد تــا دو ســال پيــش فكــر می كــردم، درک خيلــی عميقــی از ايثــار 
دارم؛ ولــی بــا ســفری كــه بــه مناطــق جنگــی جنــوب داشــتم، متوجــه ايــن 
مطلــب شــدم كــه تــا االن مــن، تنهــا معنــی لغــوي ايــن واژه  را می دونســتم و هيــچ درک و 

شــعوری در رابطــه باهــاش نداشــتم.
وقتــی كــه ســر مــزار شــهيد گمنامــی رفتــم كــه فقــط ســر و پــا داشــت و تمــام بــدن 
خــود را از دســت داده بــود، مــادري كــه فرزنــد شــهيد خــود را از دســت داده بــود، بــه يــاد 

ــد و...  فرزنــدش ســر مــزار اون شــهيد گمنــام فاتحــه مي خون
در دل گفتم: اي سر و پا چه می كنی با من بی سر و پا؟

ديــدن اون مــادر، ســر مــزار اون شــهيد گمنــام و خوانــدن اون شــهيد به عنــوان فرزنــدش 
بــرای مــن معنــای كامــل ايثــار بود.

مهیانوریشاكری
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 به نام خداوند بخشندة بی منت!
 مــن در دوران دفــاع مقــدس بــه خاطر ســنم، زيــاد در جريان جنــگ، ايثار 
و مقاومــت نبــودم؛ تــا اين كهبه صــورت اتفاقــی، كتــاب »دا« از خانــم زهــرا سادات حســينی را 

خوانــدم و چنــد كتــاب ديگــرـ  مثــل پايي كه جــا ماندـ واقعاً شــگفت زده شــدم. 
زنانــی مثــل او، مثــل مــادران و خواهرهــای ديگــر خودمــان كــه در آن زمــان ايثــار كردنــد و از 
خودشــان گذشــتند را بــه يــاد آوردم و واقعــاً حســرت خــوردم كــه چــرا مــن در آن زمــان نبــودم.

اميــدوارم در هيــچ جــای ايــن كشــور و تمــام كــرة زميــن، هيــچ جنگــی نباشــد؛ امــا 
اگــر ايــن اتفــاق بيفتــد، حتمــاً مــن هــم مثــل زهــرا خانــم حســينی يــا خواهرشــان زينــب 

يــا مادرشــان دا، می توانــم نقشــی هــر چنــد كوچــک داشــته باشــم.
به اميد روزهای شاد و بدون جنگ.

شغل:هیئتعلمیدانشگاهتحصیالت:دكتریسن:34سمیراحدادینیاسر

ــه  ــر از وظيف ــد، گامــی فرات ــان كــه رفتن ــد، آن ــی كــه جنگيدن رزمندگان
ــواده، آســايش، راحتــی،  ــد. از خــود، از خان ــار كردن ــان ايث ــد، آن انجــام دادن
كار و  تحصيــات و مهم تــر از همــه از جــان خويــش كــه عزيزتريــن چيــز اســت، گذشــتند؛ 
بنابرايــن احتــرام بــه آنــان واجــب اســت؛ چــرا كــه فعلــی  اخاقــی انجــام دادنــد. آســايش و 
امنيــت خانواده هــا و مــا را فراهــم كردنــد. هــر چنــد برخــی از دوســتان بــا نگاهــی ديگــر 
قائــل باشــند كــه آنــان وظيفــۀ خويــش را انجــام دادنــد، بــاز هــم آنــان كــه رفتنــد، مســتحق 

ــد. ــت و احترام ان كرام
پــس ای هم وطــن! آنــان كــه رفتنــد، بزرگ انــد و بزرگــوار و مســتحق تكريــم و 
ــار و از  ــا ايث ــه ب ــند و چ ــه باش ــرده و رفت ــل ك ــش عم ــۀ خوي ــه وظيف ــه ب ــدن، چ الگوش

خودگذشــتگی؛ مــن دستشــان را می بوســم.

امیرحسینپاشایی

ايثــار، يعنــی از خودگذشــتگی. يعنــی، گذشــتن از چيــزی كــه واقعــاً بــه 
ــه درجــه ای كــه  ــه داری. يعنــی، قيــد زندگــی را زدن و رســيدن ب آن عاق

فقــط خــودت و خــدا باشــی و عالــم مــادی و جســمانی برايــت مهــم نباشــد.
ــود  ــی خ ــان و زندگ ــه از ج ــهيدی ك ــر ش ــود مگ ــی نمی ش ــب كس ــه نصي ــن مرحل اي
ــرای ســرزمين و ملــت ايــران. ــوادة خــود؛ بلكــه ب ــرای خان ــه ب ــرای خــود، ن ــه ب گذشــت، ن

خدا داند پاداش بين خود و شهيدش را كه جانش نثار كرده در راه ايمانش.

بهروزعبدی
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98

با سام خدمت همۀ زحمت كشان در راه قلم و كتاب.
بانــوان در مقولــۀ ايثــار تقريبــاً تمــام كام هســتند؛ زيــرا ايثــار فقــط بــه 
ــد در همســری و همراهــی يــک جانبــاز  معنــی جنگيــدن در ميــدان رزم نيســت و می توان

يــا يــک رزمنــده كــه ناراحتــی اعصــاب و روان دارد، تجلــی كنــد. 
ــدة  ــک رزمن ــا ي ــی و آرزوهــای خــود می گــذرد و ب ــی كــه از تمــام جوان ــک زن، زمان ي

ــار اســت.  ــل كلمــۀ ايث ــی كام ــد، معن ــاز قطــع نخــاع ازدواج می كن جانب
ــی،  ــای اخاق ــواده در زمينه ه ــدن خان ــۀ منحرف نش ــار را در زمين ــد ايث ــوان می توانن بان
سياســی و دينــی بــه عينيــت برســانند و حكــم تذكــر و ترمــز بــرای ايــن انحرافــات باشــند.

زهرادولتآبادی

قــرآن كريــم از ايثــار و گذشــت، نــكات و مطالــب فراوانــی بــه ميــان آورده و 
در احاديــث و روايــات هــم بــه ايــن موضــوع، خيلــی تأكيــد شــده اســت؛ چــرا 
كــه اگــر در يــک جامعــه ای فرهنــگ ايثــار و گذشــت، نهادينــه شــود، آن جامعــه جامعــه ای پويا 

اســت و اگــر فرهنــگ ايثــار ناديــده گرفتــه شــود، جامعــۀ پويايــی نخواهيــم داشــت.
ــژه اي  ــه وي ــا توج ــه ب ــن مقول ــه اي ــد ب ــم باي ــه داري ــی ك ــن و مذهب ــن دي ــا اي ــال ب ح

ــرد. ــد ك ــا خواه ــه را پوي ــت جامع ــار و گذش ــرا ايث ــود؛ زي ــه ش پرداخت
در هشــت ســال دفــاع مقــدس، ايثــار رزمنــدگان موجــب شــد كه كشــور ايــران امــروز، حرفی 
بــرای گفتــن داشــته باشــد. مــا هــم بايــد از رشــادت و ايثارگری هــای رزمنــدگان درس بياموزيــم. 
آن هــا در عمــل ثابــت كردنــد پيــرو قــرآن و ديــن و دســتورات هســتند؛ مــا هــم امــروز در ســنگر 

فرهنــگ و اقتصــاد، بايــد بــا عملكــرد خــود ايثارگــری را بــه نســل بعــد بياموزيم.

شمساهللفالح

ــوم مديريــت ســازمان، رفتــار شــهروندی  يكــی از مفاهيــم نويــن در عل
ســازمانی )OCB( اســت؛ مفهومــی كــه تعريــف آن عبــارت اســت از تمامــی 
ــرای موفقيــت  ــا ب ــروز آن ه ــی ب ــی كــه در هيــچ شــرح شــغلی نوشــته نشــده؛ ول رفتارهاي

ســازمان ضــروری اســت.
ــی  ــازمانی، يك ــار شهروندیـ س ــازی رفت ــۀ مفهوم س ــود در زمين ــای موج ــق مدل ه طب
ــد  ــان در فرآين ــتگی كاركن ــار و از خودگذش ــور، ايث ــوم مذك ــای مفه ــن مؤلفه ه از اصلی تري
ــی از  ــه، يك ــر جامع ــاوه ب ــار، ع ــگ ايث ــذا فرهن ــت؛ ل ــود اس ــازمانی خ ــف س ــام وظاي انج

ــردد. ــوب می گ ــز محس ــور ني ــی كش ــی و خصوص ــازمان های دولت ــت س ــات موفقي الزام

حمیدرضاوزیرزنجانی

شغل:مدیرتحصیالت:كارشناسیارشدسن:42

شغل:هیئتعلمیدانشگاهتحصیالت:دكتریسن:35
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ــت: در  ــت. می گف ــزه اس ــتم فائ ــای دوس ــا صف ــف دل ب ــار، تعري ايث
ــر  ــب باالت ــه در مرات ــه پســران جــوان از نظــر شــرعی )البت ــه ای ك جامع
ــد؛ در حالی كــه اگــر ســر خــود  ــه نامحرمــان را ندارن ــگاه ب ــی و ســلوكی( حــق ن عرفان
ــاال  ــا پــای برهنــۀ الک زده و اگــر ســر خــود را ب را پاييــن بگيرنــد مواجــه می شــوند ب

ــاي... ــرة... چهره ه ــا چه ــوند ب ــه می ش ــد، مواج بگيرن
پس چه ســخت شده اســت كار آنان در اين آخرالزمان. 

ــه  ــه موج ــی ك ــرة خانم هاي ــه چه ــه ام ب ــم گرفت ــار تصمي ــاب ايث ــم از ب ــن ه م
چشــم  هســتند،  نگاه هــا  كننــده  تحريــک  تهــران؛  خيابان هــای  در  و  نيســتند 
ــی و  ــم عل ــر از جان ــرادر عزيزت ــا ب ــم د ردی ب ــی و ه ــق هم دل ــه عش ــط ب ــدازم؛ فق نين

ــی ام. ــرادران دين ب
ــردان  ــا روی گ ــت؛ از دني ــياري داش ــار بس ــودم آث ــرای خ ــل ب ــن عم ــه اي ــه ك البت
ــم  ــن را می داني ــی ارزش و پســت شــدند؛ چــون اي ــم ب ــی براي شــدم و جلوه هــای دنياي
بــا توجــه بــه اين كــه افزايــش درجــه حضــرت يوســف)ع( كــه پيامبــری جــوان بودنــد، 
مســئلۀ محــرم و نامحــرم و رابطــه و... بــود؛ پــس يقيــن دارم امــروز، مهم تريــن زمينــۀ 
ايثــار بــرای جوانــان در زمينــه كنتــرل نــگاه، رابطــه و... بــا نامحــرم اســت؛ پــس تمــام 

ــار كامــل شــود. ــا معنــي ايث ــارم را خــرج آن می كنــم ت ايث

شغل:دانشجوتحصیالت:دانشجویرادیولوژیسن:19فاطمهكیاء

ــند و  ــته باش ــتگی داش ــا از خودگذش ــر خانم ه ــتان اگ ــای تابس در گرم
ايثــار كننــد كــه حجــاب خــود را حفــظ كننــد، از نظــر مــن زيباتريــن نــوع 
ــه  ــن كار را ب ــر اي ــوند، اگ ــت می ش ــدن روان و روح مل ــث كشته ش ــرا باع ــت؛ زي ــار اس ايث

ــی نداشــته باشــند. ــد و حجــاب خوب درســتی انجــام ندهن
ــه  ــم را ب ــا در گرمــای فصــل تابســتانت كــه تحمــل آن ســخت اســت، مــن حجاب خداي
جــان می خــرم تــا در مقابــل تيرهــای چشــم های نامحرمــان ســپری باشــد بــرای محافظــت 

از روح و جســم و جانــم.
رقيه جــان فرزنــد مواليــم! اگــر آن روز كــه معجــرت را از ســرت كشــيدند، مــن نبــودم 
تــا از شــما دفــاع كنــم، شرمســارم؛ امــا امــروز بــا حجابــم از شــما و معجرتــان دفــاع خواهــم 

. د كر
ايثار برگ سبز عبور از همۀ گذرهاست.

چادر همان پارچه ای است كه دِر خانه حضرت زهرا)س( سوخت؛ ولی از سرشان نيفتاد.

تحصیالت:كارشناسیسن:29مریمنعیمی
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من بزرگ ترين و بهترين ايثارگران را پدران و مادران می دانم.
ــه  ــوم و ب ــدر می ش ــه زودی پ ــودم ب ــاءاهلل خ ــه انش ــه اين ك ــه ب ــا توج ب
نوعــی حــس می كنــم عاقــه بــه فرزنــد را و از طرفــی 33 ســال هســت كــه خــودم فرزنــد 
هســتم و بــه گذشــته و گــذر عمــر و خاطراتــم فكــر مــی كنــم، می فهمــم كــه بــه راســتی 

ــتند. ــران هس ــن ايثارگ ــادر بزرگ تري ــدر و م پ
از طرفــی بنــده تبعــۀ افغانســتان و مهاجــر در ايــران هســتم. در مــاه پيــش، اوليــن بــار بــه 
وطنــم افغانســتان ســفر كــردم. بنــده شــيعه هســتم و فعاليت هــای جمهــوری اســامی ايــران 
را در كشــورم ديــدم و بــه وجــود بــرادران ايرانــی كــه ســاليان درازی اســت كــه در افغانســتان 
خدمــت می كننــد و بــا وجــود خطــرات زيــاد جانــی و امنيتــی در خدمــت جهــان اســام و 
مكتــب مــوال علــی)ع( هســتند، واقعــاً احســاس غــرور و ســربلندی كــردم و بــه ايــن ايثارگــران 

گمنــام و پــاک و جــان بــر كــف احســنت و آفريــن گفتــم.

شغل:مهندسسازهتحصیالت:كارشناسیارشدسن:33علیرضایی

بــدون ترديــد، فرهنــگ ايثــار، چــون برخاســته از مطالبــات ضمنــی انســان 
ــبختی را  ــعادت و خوش ــير س ــد مس ــه ای بخواه ــه جامع ــد، چنان چ می باش
بپيمايــد، ناگزيــر اســت نســبت بــه تعميــم و اشــاعه روحيــۀ ايثــار و از خودگذشــتگی در ســطح 

جامعــه اقــدام نمايــد.
ــت  ــامی و هش ــوری اس ــم جمه ــكوهمند و معل ــاب ش ــت انق ــه برك ــا ب ــز م ــران عزي اي
ســال دفــاع مقــدس، امــروز در دنيــا ســرآمد و الگــوی جامعــۀ ايثــار و فــداكاری  اســت. حــس 
نوع دوســتی و هميــاری و از خودگذشــتگی در حــوادث غيــر مترقبــه كــه بعضــاً در كشــور اتفــاق 
ــا آن چــه در زندگــی جــاری و روزمــرة مــردم شــاهد آنيــم، خــود دليــل و برهــان  می افتــد ي
محكمــی اســت بــر ايــن مدعــا. مســلماً تــا عطــر و بــوی شــهادت و اهــل بيــت)ع( در اين كشــور 
جــاری اســت، فرهنــگ ايثــار و محبــت و از خودگذشــتگی، همــراه و هميــار ايــن ملــت بــزرگ 

خواهــد بــود.

امیرعلیتوسلی

ــي  ــري در زندگ ــوان تأثي ــه  بت ــۀ وجــود ك ــا هم ــي بخشــش ب ــار، يعن ايث
مــردم داشــته باشــد كــه ايــن امــر منــوط بــه شــخصي يــا گــروه خاصــي در 
جامعــه نمي باشــد؛ امــا ايجــاد فرهنــگ ايثــار در جامعــه نيــاز بــه شــعار و ســخن آن چنانــي 

ــر اســت. ــه امكان پذي ــا عمــل و رفتــار ايثارگران ــدارد؛ بلكــه ايــن امــر فقــط و فقــط ب ن

شغل:آزادتحصیالت:كاردانیسن:29مصطفيمحبي
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فرهنــگ كــه بــا ايثــار همــراه شــود، فرهنــگ هــم ايثــار می شــود و ايثــار 
هــم كــه بــا فرهنــگ همــراه شــود، ايثــار هــم فرهنــگ می شــود؛ پــس مــا 

بايــد هــم فرهنــگ ايثــاری داشــته باشــيم و هــم ايثــار فرهنگــی.
امروز در قرن بيست و يكم، جامعۀ ما نياز به اين دو مقوله دارد. 

حــال، فرهنــگ چيســت؟ فرهنــگ همــان روح تمــدن اســت. تمدنــی كــه بــا اســام و 
ــار همــان از خودگذشــتگی اســت كــه همــان اســام و  ــه شــده اســت و ايث ــران آميخت اي
ــه مــا نشــان داده. پــس مــا می بينيــم كــه چقــدر فرهنــگ و ايثــار مثــل  ــودن ب ــی ب ايران

ــم. ــاری و فرهنگــی می خواهي ــۀ ايث ــا جامع ــن، م ــم هســتند؛ بنابراي ه

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیسن:22جمالمحمدی

ــراي مــردم شــناخته شــده  ــا تأثيــر ايــن عمــل، اگــر از ســوی گــروه خاصــي كــه ب ام
هســتند صــورت گيــرد، تأثيرپذيــري بيشــتري دارد؛ ولــي هــر كــس بــه نــوع خــود مي توانــد 

در هــر زمينــه يــک عمــل ايثارگرانــه در جامعــه انجــام دهــد.
ــه نشــان  ــاي تمــام در جامع ــه معن ــا را ب ــن فرهنــگ زيب ــردم، اي ــه م ــد روزي ك ــه امي ب

ــد. دهن

ــد  ــود، می توان ــان می ش ــک انس ــردن ارزش ي ــب باالب ــه موج ــه ك آن چ
ــی و  ــف بالندگ ــود را وق ــی خ ــه زندگ ــانی ك ــد. كس ــار باش ــه ای از ايث نمون
شــكوفايی كشــور می كننــد؛ اســتادان، دانشــجويان و تمــام كســانی كــه در ايــن راه تــاش 
می كننــد، ايثارگرانــی هســتند كــه بــه عنــوان ايثارگــر از ديــد بســياری از افــراد شــناخته 
ــب  ــامی و موج ــه اس ــرفت جامع ــب پيش ــه موج ــت ك ــوزی اس ــی علم آم ــوند؛ ول نمی ش
پــرورش فرهنــگ ايرانــی اســامی می شــود. انديشــمندان بــا صــرف وقــت و عمــر خــود، راه 

ــد. ــش گرفته ان ــار را در پي ــاد و ايث جه
به اميد روزی كه پيشرفت كشورمان را به دنبال تاش و ايثار خودمان شاهد باشيم.

شغل:دانشجوتحصیالت:كارشناسیارشدسن:23فاطمهمحمدی

زن، مخصوصــاً زن ايرانــی در جای جــای زندگــی خــود در حــال ايثــار و 
گذشــت اســت. وقتــی كــودک اســت شــاهد خوشــی های پســرک های هــم 
ــای  ــی نوجــوان می شــود شــاهد فرق ه ــد؛ وقت ســن و ســال خــود اســت و ســكوت می كن

مانداناصادقی
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جامعــه ا ســت و ســكوت می كنــد؛ وقتــی همســر می شــود بدی هــا و كاســتی ها را 
می بينــد و ســكوت می كنــد.

ــد  ــد. فرزن ــكوت می كن ــد و س ــدان را می بين ــای فرزن ــود، اذيت ه ــادر می ش ــی م وقت
ــد و ســكوت و صبــر. صبــری كــه ســاليان  ــد، او می مان ــه جبهــه جنــگ می رون و همســر ب
ســال ادامــه می يابــد كــه آيــا تكــه اســتخوانی از فرزنــد و همســرش بــه دســتش می رســد 

يــا نــه؟ ايــن اســت صبــر و ايثــار زن ايرانــی.
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ايثــار، از خــود گذشــتگی جهــت تعالــی روح انســانی اســت. ايثــار، يعنــی 
آن چــه را دوســت داری و بــرای تــو عزيــز اســت در كــف اخــاص گذاشــته 

و فــدا نماييــد.
اگــر بگويــم تمــام ملــت ايــران ايثارگرنــد، ســخنی بــه گــزاف نگفتــه ام. اگــر بــه دوران 
دفــاع مقــدس نــگاه كنيــم، در تمــام جامعــه، روح ايثــار ديــده می شــد. يكــی از جــان خــود، 
يكــی از مــال خــود، يكــی از فرزنــد خــود، يكــی از همســر و فرزنــدان و ... می گذشــت تــا 
نــام ايــران و ايــران اســامی را در دنيــا طنين انــداز كنــد. در كجــای دنيــا شــما می توانيــد 
شــهری را پيــدا كنيــد كــه در يــک روز 330 نفــر شــهيد را تشــييع و در همــان روز، ده هــزار 
ــک روز  ــم كشــور در ي ــد می گفت ــهر، باي ــم ش ــد؟ گفت ــزام كنن ــا اع ــه جبهه ه ــرو ب ــر ني نف
در تمــام نقــاط ايــران زميــن، تشــييع فرزنــدان عزيزمــان را داشــتيم و در همــان روز اعــزام 

ســپاه يک صــد هــزار نفــری بــه جبهه هــا. آيــا ايثــار از ايــن باالتــر؟!
 در جامعــۀ امــروزی نيــز مــردم بــا تمامــی تنگناهــای اقتصــادی، بــاز هــم پشــت واليــت 
ايســتاده و از جمهــوری اســامی دفــاع و در تمامــی زمينه هــا دســت رد بــه ســينۀ اســتكبار 
جهانــی می زننــد. در جامعــۀ مــا بــه نظــر مــن، همــه ايثارگرنــد و هركســی بــه نوعــی ايثــار 
ــد و از خــود  ــی دهن ــه را نجــات م ــار خــود، جامع ــا ايث ــی كســانی هســتند ب ــد؛ ول می كن
ــا  ــواده ای هديــه كننــد؛ مثــل اميــد عباســی كــه ب ــه خان ــا شــايد شــادی را ب ــد ت می گذرن
گذشــتن از جــان خــود، بــاز هــم بــه مــا يــاد داد كــه از جان گذشــتن منحصــر بــه جبهه هــا 

نيســت و در شــهرها و در روســتاها هــم می تــوان ايثــار كــرد. 
بايــد گفــت كــه جامعــۀ آتش نشــان در حــال حاضــر يكــی از جامعه هــای خدمت گــذار 

اســت كــه كمتــر در محافــل نامــی از آن هــا بــرده می شــود. 
در پايان می گويم درود بر امام خامنه ای و ايرانيان ايثارگر.

كریمروهنده

ــز و جمهــوری اســامی  ــی خــود را در راه خــدا، اســام عزي »عمــر و جوان
ــۀ  ــان جمل ــن هم ــد.« اي ــرت را دريابي ــا و آخ ــعادت دني ــا س ــد ت ــرف كني ص
ارزشــمند و گــزارة مباركــی اســت كــه پديــد آورنــدة شــكوه انقــاب اســامی و هشــت ســال 
ــد.  ــرم فرمودن ــاع و ســال هاي پيــش رو در جنگ هــای ســخت و ن ــاع مقــدس و ســال ها دف دف
آری! نگــرش انســان، ايمــان، رشــد و بالندگــی و دفــاع از ايــن مســير مقــدس و مبــارک 
اســت و در ايــن راه، فــداكاری و از خودگذشــتگی كــه همــان فرهنــگ ايثــار اســت، 
ــه شــما خواننــده  ــم ب ــر تقدي ــارک ســه گانه زي ــان گزاره هــای مب ــر اســت. در پاي گريز ناپذي

ــت: ــس نيس ــل هيچ ك ــه مث ــی ك ــما، كس ــه ش ــم ب ــود؛  تقدي ــز می ش عزي

محمدانصاریراد

شغل:آتشنشانتحصیالت:دیپلمسن:47

شغل:مدرستحصیالت:دكتریسن:45
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واژة ايثــار، واژه ای مقــدس اســت كــه در فرهنــگ اســامی و ايرانــی مــا 
جايــگاه ويــژه ای دارد. ايثــار بــه معنــای گذشــت و فــداكاری اســت. در واقــع 

باالتريــن و واالتريــن مرحلــۀ گذشــت، ايثــار اســت. 
يــک وقــت انســان از يــک حقــی می گــذرد و خــوب گذشــت كــرده اســت؛ ولــی گاهــی 
از حــق خــود می گــذرد، آن را در اختيــار ديگــران قــرار می هــد تــا ديگــری از آن اســتفاده 

كنــد و ايــن در حالــی اســت كــه خــود بــه آن نيــاز مبــرم دارد.
اين كــه در طليعــه مطلــب، ايثــار را در جــزء فرهنــگ اســامی ايرانــی كشــور ذكــر كــردم 
ــه ايــن دليــل اســت كــه فرهنــگ ايثــار هــم نمــود اســامی داشــته، يعنــی نمونه هايــی  ب
ــه آن اختصــاص  در ســير تحــول اســام موجــود اســت؛ بــه طوری كــه در قــرآن، آيــه ای ب
يافتــه و آن ايثــار اهــل بيــت پيامبــر)ص( و خانــوادة اميرالمؤمنيــن)ع( در اطعــام مســكين 
و يتيــم و اســير اســت؛ آن گاه كــه ، ايشــان در حالی كــه روزه بودنــد و خــود نيــاز بــه غــذا 

داشــتند، در ســه شــب متوالــی غــذای خــود را بــه نيازمنــد دادنــد.
در فرهنــگ ايرانــی نيــز كــه البتــه برگرفتــه از اســام اســت، ايثــار و فــداكاری رزمندگان 
اســام در جنــگ تحميلــی يــک نمونــۀ بــارز اســت.گروه های مختلــف بــا اديــان مختلــف در 

جنــگ حضــور داشــته و جــان خــود را فــدای اســام و كشــور خــود كردنــد.
ــب  ــه از جان ــت ك ــی اس ــامتی و جان ــت س ــان، نعم ــر انس ــرای ه ــت ب ــن نعم باالتري
ــا وجــود اين كــه  خداونــد نــزد او بــه وديعــه ســپرده شــده اســت كــه رزمنــدگان اســام ب
اكثــراً جــوان بــوده و عاقه منــد بــه زندگــی و خانــواده بودنــد؛ ولــی در راه اســام، كشــور 

ــد. ــدا كردن و مــردم خويــش از خودگذشــتگی كــرده و جــان خــود را ف

علیمحمدسویزی

ــار تنهــا در جبهه هــای جنــگ  ــز. ايث ــار، يعنــی گذشــت از همــه چي ايث
ــه  ــد و ب ــاق بی افت ــد اتف ــات می توان ــۀ اوق ــام و در هم ــه اي ــت، در هم نيس

ــاوت. ــای متف ــا فرهنگ ه ــون و ب ــكال گوناگ اش

شغل:فرهنگیتحصیالت:كارشناسیارشدسن:30محمدامیری

در نگاه توحيدی، يأس، سرخوردگی و افسردگی معنا ندارد.)ناظر به گذشتۀ فرد(
ايمــان بــه خداونــد و ايمــان بــه غيبــت، زمينه ســاز انگيزه هــای مســتحكم و مؤثــر اســت.

)ناظــر بــه حــال فرد(
 آدم هــای بــزرگ، مقاصــد بزرگــی دارنــد؛ زود تمــام نمی شــوند و بــه پايــان نمی رســند.

)ناظــر بــه آينــدة فرد(
تقديم به ياران شهيدم؛ گردان فلق لشگر 21 امام رضا)ع(
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آن چــه در مــورد ايثــار و فرهنــگ ايثــار در جامعــه مهــم اســت، فهميــدن و درک ثــواب 
ــل  ــد مث ــار می توان ــون ايث ــكال گوناگ ــت. اش ــروی آن اس ــوی و اخ ــج دني ــاداش و نتاي و پ
گذشــت از حــق و حقــوق قانونــی خــود در موقعــی كــه شــما می توانيــد به راحتــی آن را از 
طــرف مقابــل يــا از جمعيــت خاصــی دريافــت كنيــد؛ ولــی به خاطــر فرهنــگ ايثــاری كــه 

ــد.  ــن كار را نمی كني ــد، اي ــۀ خــود داري در روحي
در تاريــخ تشــيع ايــن اتفــاق بــا اهميــت، بســيار روی داده اســت كــه شــا خص ترين آن هــا 
در صحــرای كربــا بــود؛ آن موقــع كــه حضــرت عبــاس)ع( در كنــار رود فــرات بــا لــب تشــنه، 

آب را ننوشــيد تــا بــا اهــل خيمــه و بــرادر باوفايــش هــم دردی و هم دلــي كنــد.

در طــول  تاريــخ،  جوامعــی  موفــق  شــده اند كــه  بحران هــا، وقايــع  و ســختی ها 
را پشــت  ســر  بگذارنــد كــه  در  بــاور و نهــاد اجتماعــی  آن  جامعــه،  ملكــه ای  به نــام  
فــداكاری  و  از  خود گذشــتگی  اعــم  از مــال، مقــام  و حتــی  جــان  وجــود داشــته  و مســتحكم  شــده  

باشد.
ــاور  ــا،  داشــته ها  و پيشــينۀ  خــود را ب ــه   ارزش ه ــره  خاكــی  نيســت  ك ــه ای  در  ك ــچ  جامع هي

ــا تمــام  وجــود  نخواهــد  از  آن  حراســت كنــد.  نداشــته  باشــد و ب
حتــی  اگــر بــرای  مقطعــی  از  نظــر سياســی  بــه  مكاتــب  ديگــری  گرايــش  پيــدا  كــرده  باشــد ، 
ــد،  ــه  ببينن ــاد  رفت ــگان  بر ب ــه  دســت  بيگان ــای  خــود  را ب ــه  ارزش ه ــر  ك ــی  ديگ ــاً در مقطع حتم
بازگشــت  خواهــد  كــرد  و حتــی  بــا پرداخت  هزينــۀ  جانــی، رفاهــی و مالــی،  ايثارگــری  را در  جامعه 

ــه ظهــور می رســاند.  خــود ب
فرهنــگ  ايثــار  در ابعــاد  مختلــف  در  جوامــع  ظهــور  پيــدا  می كنــد؛  مثــاً در مصــرف، خدمــت، 
حفاظــت، كمــک، محيــط  زيســت، علــم  و دانــش  و توســعه  فنــاوری و ...، و امــا در  جامعــۀ ايرانــي 
اســامي مــا،  يــک جنبــۀ بــارز آن ســخن امــام)ره( اســت كــه فرمــود: »ملتــي كــه شــهادت د ارد، 

اســارت نــدارد.«
اوج  ايثار گــری  و  از  خودگذشــتگی،  گذشــتن  از  جــان  اســت  و اوج  بهــای  جــان  بــرای  آرمان هــای  
ــاب، ارزش هــای واالی انســانی و معنــوی در  ــی، مكتــب  اســام اصيــل و ن ــت  حق تعال واال ، رضاي
ــت؛  ــور اس ــن كش ــی اي ــينه غن ــی و پيش ــرت ايران ــی، غي ــرق  مل ــۀ دوم ع ــه اول و در درج درج
ــگ  ــوة فرهن ــته ترين جل ــوده و شايس ــوم ب ــن مرزوب ــان های اي ــۀ انس ــور محرك ــه موت به طوری ك
 ايثــار را در تاريــخ ايــن كشــور به خصــوص بــرای پيــروزی انقــاب، حفــظ آن، رفــع تهديــد و تجاوز 

جنــگ و بحران هــای ديگــر را بــه نمايــش گذاشــته اســت.
و امــا تمــام ايــن ايثارهــا مقدمــۀ راهــی بزرگ تــر بايــد باشــد و آن پيشــرفت و ايجــاد كشــوری 
نمونــه و الگــو اســت، همــان  كــه مقــام معظــم رهبــری، آن را »الگــوی اســامی ايرانــی پيشــرفت« 
نــام نهادنــد و ايــن فرهنــگ ايثــار امــروز بايــد بــه كمــک مــا بيايــد و دوبــاره از قلــوب تک تــک 

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیارشدسن:44حبیباهللنوروزی
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ــا  ــق م ــه در ح ــم ك ــم مي افت ــاد والدين ــار، اول، ي ــۀ ايث ــر كلم ــا ذك ب
ــدون  ــتگي ب ــود گذش ــداكاري و از خ ــت، ف ــاش بي من ــدر ت ــدان، چق فرزن

ــتند. ــر ندا ش ــي ديگ ــوختن راه ــز س ــا ج ــدن م ــه ش ــراي پخت ــته و ب ــار داش انتظ
ــا  ــدن م ــراي كامل ش ــه ب ــم ك ــوم)ص( مي افت ــان معص ــران و امام ــاد پيامب ــه ي دوم، ب
انســان ها، چــه از نظــر عقانــي و چــه از نظــر جســماني، متحمــل چــه مرارت هــا و 
ــود  ــن ب ــار و درهمــي. تمــام دل خوشــي ائمــه)ع( اي ــدون انتظــار دين ســختي ها شــدند، ب

ــم. ــي ننمايي ــل را ط ــي باط ــان، راه ــزد من ــت از اي ــز اطاع ــو يم و ج ــت ش ــا هداي ــه م ك

امیرمسعودمؤمني

ــه خاطــر ديگــری  ــداكاری، از خودگذشــتگی، از خودگذشــتن ب ــار، ف ايث
و ديگــران. در عرفــان اســاميؤ ايثــار بهتريــن نتيجــۀ فرآينــد خودســازی و 

ــدم. ــه اســت؟ گفــت: دو ق ــا خــدا چقــدر فاصل تكامــل اســت. از بزرگــي پرســيدند: ت
قدم اول؛ از خودگذشتن و قدم دوم؛ به خدا رسيدن. 

يعنــی در واقــع، يــک قــدم اســت: از خــود گذشــتن؛ چــون هــر زمــان ظــرف خــود را خالــی 
می كنــی، خــدای در آن جــای می گيــرد؛ بــه هميــن خاطــر اســت كــه عشــق در عرفــان بســيار 
تكــرار شــده اســت؛ زيــرا عاشــق از خــود گذشــته اســت و بــرای كســی كــه اين گونــه باشــد، 

ايثــار امــری عــادی اســت كــه نتيجــۀ عاشق شــدن و از خودگذشــتگی اســت.
حــال كســی كــه عاشــق شــده اســت، وراي اين كــه معشــوق باشــد، نتيجــه اش ايثــار اســت 
در قبــال معشــوق. اگــر معشــوق خــدا باشــد ـ  چــون خداونــد بــر همــه عاشــق اســت ـ ايثــار 
ــه،  ــد؛ در نتيج ــر می رس ــخص ايثارگ ــه ش ــز ب ــكاس آن ني ــود و انع ــر می ش ــز فراگي ــرد ني ف

ــه خــود او برمی گــردد. ــی انعــكاس آن ب ــه خــود نمی انديشــد؛ ول ــار ب ايثارگــر هنــگام ايث

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیارشدسن:37سیدحمیدرضارهروی

مــردم جوشــش كنــد، بــرای حداكثــر كار، حداكثــر مطالعــه  و  دانش پژوهــی، كنتــرل مصــرف و 
نيــاز، توســعه و توليــد حداكثــری اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... .

فرهنــگ ايثــار، درگذشــته، اســطوره های ارزشــمند، افســانه های به يادماندنــی و برهۀ شــگرفی 
از تاريــخ كشــور مــا را رقم زده اســت.

از امــروز بــا وجــود ايــن داشــتۀ عظيــم  و نهادينه شــده در نهــاد ملــت شــريف  مــا، بــا قبــول 
ــا  ــر، رســالت م ــاد، پيشــرفته و دلپذي ــی آب ــا تحقــق ايران دشــواری ها، كمبودهــا و نارســايی ها ت
ــه صفــت ارزشــمند ايثارگــری  ــا متصــف ب ــت م ــه مل ــر اســت و از آن جــا ك ــر و جدی ت بزرگ ت

ــد.   ــس می توان ــت، پ اس
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ــه   ــي ب ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ــي ك ــدن امانت ــي بازگردان ــار، يعن ايث
عنــوان نفــس در جســم مــادي مــا بــه وديعــه نهــاده؛ بــه ايــن شــكل كــه آن 
َ اْشــَتَری ِمــَن الُْمْؤِمِنيــَن  را بــه بهتريــن حالــت كــه همــان شــهادت در راه خــدا اســتـ  » إِنَّ اهللَّ
ــه او بازگردانيــم كــه انشــاءاهلل نصيــب مــا و همــۀ  ــَۀ«ـ  ب ــُم الَْجنَّ ـِـأَنَّ لَُه ــْم ب أَنُْفَســُهْم َوأَْمَوالَُه

ــد. ــح گردان مؤمنيــن صــادق و صال

عباسسواري

ــان  ــدا و فرم ــر خ ــه به خاط ــد ك ــی كردن ــته هايی معن ــار را آن فرش ايث
ــم وطــن  ــدة اخــاص، تقدي ــه دي ــرای وطن شــان، جــان خــود را ب امــام)ره(، ب

ــد.  ــج( كردن ــام زمان)ع و ام
ــر ســختی های  ــا در براب ــر و بردباری ه ــای صب ــه معن ــان، ب ــن زم ــار را در اي ــن ايث حــاال م
تحريــم و گــوش بــه فرمــان حضــرت آقــا، يافتــم تــا بــرای حفــظ ارزش هــای كشــور و شــهدا و 

امــام شــهدا كوشــا باشــم.
با گوش دادن به فرمان حضرت آقا، برای حفظ ارزش ها می توانيم به نوبه خود، ايثار خلق كنيم.

محمدسیهگرو

ــد و  ــا خال ــي، ت ــک ارمن ــان و ژري ــم. از وارط ــه مي افت ــاي جبه ــر و بچه ه ــاد ب ــوم، ي س
رحمــان ســني، تــا علــي  و  محمــد شــيعي  و...،  همــه و همــه بــه عشــق جملــه حضــرت امــام 
خمينــي)ره( كــه مي فرمــود: »همــه بــا هــم وحــدت كلمــه داشــته باشــيم«، از ايــن مــرز و 
بــوم، از ايــن آب و خــاک، از نامــوس، از شــرف، از غيــرت و از اســام راســتين دفــاع كردنــد 

و ايثــار واقعــي و عشــق واقعــي را بــه منصــۀ ظهــور رســاندند.

اين خوش به عشق كار بود آن به كارعشق فرقی ميان عابد و عارف نهاده اند 
به ياد شهدا: 

آرزوی پــرواز دارم؛ ولــی افســوس كــه پــای در گل مانــده ام و قــدرت پــرواز نيســت. ای 
كاش می شــد معنــی اصلــی ايثــار و از خودگذشــتگی را بدانيــم. آن وقــت اســت كــه ديگــر 
نــوع ديــد مــا، فكــر مــا، حــرف زدن مــا، نگاه كــردن مــا بــه زندگــی بــه زمــان و موقعيت هــا، 

ــود. ــاوت می ش متف

شغل:آزادتحصیالت:دیپلمسن:24میرعلیمقیمی
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ايثــار در فرهنــگ ايرانی هــا معنــا و مفهــوم خــاص خــود را دارد؛ 
ــه خــود را گرفتــه  ــدو انقــاب تاكنــون، شــكل مخصــوص ب مخصوصــاً از ب

اســت. 
ــت،  ــوده اس ــی ب ــگ تحميل ــاب و جن ــان انق ــه در زم ــتگی هايی ك ــود گذش از خ
ــكل  ــردم ش ــن م ــری همي ــروت و ايثارگ ــال و ث ــا م ــهيدپرور، ب ــردم ش ــون م ــا خ ب
ــه ارث  ــا ب ــا و فهميده ه ــا، چمران ه ــون صياده ــانی همچ ــا آن را از كس ــه م ــه ك گرفت
ــان  ــه زب ــا ب ــی از آن ه ــادی و نام ــم ي ــوز ه ــه هن ــتند ك ــز هس ــانی ني ــم و كس برده اي
ــراه دارد و  ــه هم ــود را ب ــای خ ــا، معن ــن گمنامی ه ــار در همي ــود و ايث آورده نمی ش
ــت؛  ــختی نيس ــد، كار س ــته باش ــتگی داش ــار و از خودگذش ــد ايث ــر بخواه ــس اگ هرك
نبايــد حتمــاً در جنــگ باشــد، در هميــن عصــر نيــز می تــوان ايثــار كــرد بايــد خــوب 

ــيم. ــم و آگاه باش بنگري

شغل:كارمندتحصیالت:كارشناسیسن:27مسعودجوادیقلعه

ــرا  ــی ف ــه زمان ــت؛ بلك ــدا نيس ــدن در راه خ ــط كشته ش ــار فق ــه ايث ــد ك ــان باش يادت
می رســد كــه تــو بايــد آبرويــت را بــرای هدفــی كــه مقــدس اســت بدهــی و گاهــی، بايــد 

ــه كنــی. ــر پايــت ل غــرورت را زي
چه قــدر زيباســت كــه انســان ها در راه خوبی هــا قــدم برمی داشــتند و هيچ وقــت 
ــر  ــم، ديگ ــات را بخوري ــم و غصــۀ مادي ــر غ ــون اگ ــد؛ چ ــم و غصــۀ روزگار را نمی خوردن غ
ــر  ــن خاط ــه همي ــم و ب ــت را بخوري ــرت اس ــه آخ ــد ك ــم بع ــۀ عال ــم و غص ــم غ نمی تواني
اســت كــه مــا در مواقــع لــزوم از بــذل جــان و مــال و غيــره كــه ايثــار نــام گرفته انــد جــا 

می مانيــم. 
ــا  ــده ای ي ــری، عقي ــر فك ــان اگ ــر كوتاه م ــول عم ــام ط ــه در تم ــی اين ك ــار، يعن ايث
ــت قــدم باشــيم و در راه احيــای آن تفكــر،  ــم، ثاب ــی اهلل داري اعتقــادی مثبــت در مســير ال
ــار يعنــی؛ اين كــه حســين زمــان  ــی نداشــته باشــيم. ايث لحظــه ای غفلــت، سســتی و تنبل
را بشناســيم و ماننــد فاطمــه زهــرا)س( در راه دفــاع از امــام زمانــش علــی)ع( جــان خــود 

ــدا بنماييــم.  را ف
ايثــار، يعنــی اين كــه وقتــی ولــی فقيه مــان ســيدعلی خامنه ای بــه مــا توصيــه می كنــد 
كــه در راه اعتــای اقتصــاد و فرهنــگ كشــورمان از هيــچ زحمتــی فروگــذار نكنيــد؛ ماننــد 
ــان را  ــالۀ اخيرش ــخ 200 س ــا تاري ــردم م ــر م ــد: »اگ ــا می فرماين ــه حضــرت آق ــه ك مطالع
ــا  ــردم م ــور و م ــه كش ــبت ب ــمنی نس ــچ دش ــر هي ــد، ديگ ــه نماين ــد و مطالع ــوب بدانن خ
لحظــه ای فكــر خيانــت را بــه ذهــن خــود راه نخواهــد داد.« اگــر مــردم معنــی اصلــی ايثــار 
را خــوب بفهمنــد، جامعــۀ مــا، جامعــۀ علــوی خواهــد شــد و ديگــر نيــازی بــه كشته شــدن 

ــود. ــد ب ــين ها)ع( نخواه ــام حس ــا)ع( و ام علی اكبره
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هــر كشــوری بــرای اين كــه بتوانــد مســتقل باشــد و راه هــای پيشــرفت و 
ترقــی را طــی كنــد، بی شــک نيازمنــد بــه افــرادی اســت كــه بی دريــغ جــان 

خــود را در ايــن راه فــدا كننــد و بقــای ميهــن خويــش را بــه مثابــه بقــا خودشــان بداننــد.
چنيــن افــرادی، هيچ گونــه تعلقــات مــادی ندارنــد؛ چــون می داننــد شــكوفايی و مانــدگاری 

ميهن شــان و پايــداری نســل آينده شــان، خيلــی خيلــی بيشــتر اهميــت دارد.
ملتــی كــه چنيــن افــرادی را داشــته باشــد، هرگــز نابــود نخواهــد شــد؛ اگرچــه در برهه ای 
از زمــان توســط دشــمنان نتوانــد پيشــرفت كنــد، ولــی چــون چنيــن فرهنگــی در ايــن كشــور 
رايــج اســت، فرهنگــی كــه تفــاوت بيــن ماديــات و معنويــات را بــه خوبــی يــاد گرفتــه اســت، 
نيــازی بــه ابــزار مــادی بــرای انتقــال بــه نســل آينــده نــدارد؛ بلكــه ســينه بــه ســينه بــه نســل 

بعــد منتقــل و موجــب ســربلندی ملــت می شــود.

عسگروقتی

ــتۀ  ــر نوش ــا ه ــارت ي ــا عب ــعر ي ــره، ش ــک خاط ــوان در ي ــار را نمی ت ايث
ــا  ــته ها و عبارت ه ــا، نوش ــد در خاطره ه ــار را باي ــرد. ايث ــری خاصــه ك ديگ

ــرد.  ــادآوری ك ــده ي ــه نســل های آين آموخــت و ب
در كودكــی، ايثــار را در روح دهقانــی ديديــم كــه ريزعلــی خواجــوی نــام داشــت؛ جــان 

خــود را بــه خطــر انداخــت تــا جــان عــده ای ديگــر را نجــات دهــد. 
ايثــار را در روحيــۀ نوجــوان 13 ســاله در جبهــۀ جنــگ ديــدم كــه بــرای دفــاع از مــال 
و نامــوس كشــورش، جــان خــود را فــدا كــرد و بــا بســتن نارنجــک بــه زيــر تانــک رفــت تــا 

نســل ها از او بــه نيكــی يــاد كننــد. 
آری! ايثــار را بايــد آموخــت و يــادآوری كــرد تــا روحيــۀ ايثارگرانــه، همــواره در نســل ها 

زنــده باشــد. 

مصطفیرجبزاده

ــت  ــاندن و دس ــايد ياری رس ــت كردن و ش ــايد گذش ــت؟ ش ــار چيس ايث
ــا ذات انســان ســازگاری دارد.  كســی را گرفتــن؛ امــا هرچــه باشــد ب

ذات و خميــر انســان كــه از ذات خداونــد اســت بــا صفــات الهــی سرشــته شــده اســت. 
بــرای بيشــتر كردن فرهنــگ ايثــار در بيــن مــردم شــايد كســانی كــه تأثير گذارنــد، كســانی 
ــن، ســتاره های  ــد ـ  مســئوالن، مجتهدي ــت كنن ــه ســويی هداي كــه می تواننــد جمعــی را ب
ســينما و ورزش و...ـ  بهتــر می تواننــد مــردم را بــه ذات و فطــرت خــود بازگرداننــد، اصــل 

مجیدگودرزيكربندی
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فطــرت و سرشــت مــردم را نمايــان كننــد و نشــان بدهنــد و مــردم را بــا آن هــا آشــنا كننــد؛ 
همــان كاری كــه پيامبــران بــرای دعــوت مــردم بــه خداپرســتی می كردنــد.

ايثــار، يعنــی فهميــدن يــک داســتان كــه همــۀ مــا، از جمــادی، گياهان و 
تمــام گونه هــای گياهــی و حيوانــی از يــک جنــس و از يــک درخــت هســتيم 
و در ايــن چرخــۀ حيــات، هيــچ يــک از ايــن گونه هــای گياهــی و حيوانــی، اضافــه نيســتند؛ 
ــه جــای خــود، دارای ارزش و حكمتــی می باشــد كــه هــر كــس، تأويلــی  بلكــه هركــدام ب
ــام  ــه تم ــد ك ــر و تفســير می كن ــه تعبي ــی بدين گون ــد و روايت ــه می ده ــن موجــود ارائ از اي
هســتی و موجــودات به خاطــر ايشــان می باشــد؛ امــا چــون نيــک بنگريــم، همگــی بــه هــم 

وابســته و پيوســته می باشــند. 
اگــر داســتان ارتبــاط عميــق ايــن مفهــوم را درک كنيــم و ايــن ارتبــاط زندگــی بــدون 
ديگــری را حــذف كنيــم و قانــون پــاک و الهــی ايــن كــره خاكــی را رعايــت كنيــم؛ ايثــار 
بــزرگ بــرای حفــظ خودمــان و حفــظ محيــط زيســت و بــرای تمــام باشــندگان از موجــود 

بســيار كوچــک تــا موجــود بــزرگ انجــام داده ايــم.

غضنفرسفیدگری

ــه  ــاری ك ــم. آن ايث ــاس می دان ــل و احس ــده ای از عق ــار را برآم ــن ايث م
ملــت ايــران از آن دم می زنــد و بــر پايــه آن اســتوار شــده، مبتنــی بــر عقــل 

و احســاس اســت. 
ايثــار نــه امــری صرفــاً احساســی و فــارغ از تعقــل معنــا دارد و نــه امــری صرفــاً معقــول 
اســت. ايثــار زمانــی كــه بخواهــد صرفــاً عاقانــه باشــد، عاشــقانه نمی شــود و زمانــی هــم كــه 

ــه نمی شــود. بخواهــد عاشــقانه باشــد، عاقان
ايثــار هــم عاشــقانه اســت هــم عاقانــه. ايثــار در فرهنــگ مــن، ايثــار عاشــقانه ای اســت 
ــت  ــرای رضاي ــری و ب ــال ديگ ــه دنب ــش، ب ــل خوداندي ــبه گری های عق ــارغ از محاس ــه ف ك

الهــی اســت.
ايثــار در فرهنــگ مــن، پشــتوانه ای عقانــی و عقيدتــی دارد، برآمــده از عمــق معرفــت. عقل اســت 

كــه او را بــه ايثــار كشــانده اســت و عشــق اســت كــه دســتش را در دســت ايثــار گذاشــته اســت.
آنــان كــه ايثــار اســامی ـ  ايرانــی را نمی فهمنــد، عقــل و عشــق را نمي فهمنــد. ايثــار در 
فرهنــگ مــن تلفيقــی از عقــل و عشــق اســت؛ عقــل و عشــقی مقــدس بــرای مقدســات دينــی 

و فرهنگــی.

محمدامینخوانساری
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ــی  ــۀ تلخ ــه جمل ــن روزگار! چ ــان اي ــرای مردم ــم ب ــار، واژه ای مبه ايث
ــن  ــه در مت ــی ك ــرای من ــايد ب ــد و ش ــه نباش ــم اين گون ــايد ه ــم! ش گفت
ــده اســت. ايثــار  اجتمــاع زيســتم و ديــدم كــه ايــن واژه، تنهــا در شــكل انتــزاع باقــی مان
ــگام  ــه هن ــی ك ــد، وقت ــهود باش ــان مش ــود در خياب ــكل خ ــن ش ــد در كوچک تري می توان
عبــور بــا اتومبيــل خــود، بــه اتومبيــل ديگــری اجــازه می دهيــم تــا زودتــر عبــور كنــد و يــا 
در ســطح عالی تــر، مثــل ايثــار يــک مــادر در حــق فرزنــدش، از بــدو پيدايــش تــا لحظــۀ 
ــرای نفروختــن  ــرای وطنــش ب ــار جــوان 13 ســاله ب ــا ايث ــه كمــال انســانی و ي رســيدن ب

ــذارد. ــتش می گ ــف دس ــش را در ك ــه جان ــش ك خاك
ــر  ــه مــن نزديک ت ــم كــه ب ــه ای بگوي ــم خواســت از نمون ــم و دل ــار كردي صحبــت از ايث
اســت؛ هــر روز آن را لمــس می كنــم و هــر روز نظاره گــر آن هســتم. ايثــار مــادرم! مــادری 
ــن  ــی شــد! اي ــن خيل ــرای م ــد و ب ــا مان ــی باشــد، ام ــرای خــودش خيل ــه می توانســت ب ك
ــدارد،  ــه نظــر می آيــد پشــتوانه ای ن ــوع باشــد؛ چــرا كــه ب ــوع ايثــار شــايد عجيب تريــن ن ن

ــد. ــت می كن ــوی آن را حماي ــا پشــتوانه ای ق ام

فهمیهمیرزایی

ايثــار، بــه ظاهــر يــک كلمــه اســت؛ امــا در درون خــود، معنــای بســياری 
دارد. در تمامــی كشــورهای جهــان، ايثــار اگرچــه بــا كلمــات و حــروف مختلف 
نوشــته می شــود؛ امــا همــان حســی را ايجــاد می كنــد كــه شــما نيــز در وجــود خــود آن را 
حــس می كنيــد. همگــی مــا بــا ايــن كلمــه در تمامــی روز ســر و كار داريــم؛ اگرچــه شــايد 
برايمــان انجامــش و يــا حتــی ديدنــش معمولــی شــده باشــد؛ امــا در برخــی مواقــع ايثــار يک 
ــودن و ســختی انجــام كاری  ــن به خاطــر مقدس ب ــد و اي ــردم را بلرزان ــب م ــد قل ــر می توان نف

اســت كــه شــايد از عهــدة بنــدة حقيــر برنيايــد.
ــان  ــادر از زم ــک م ــال، ي ــرای مث ــار بســيار وجــود دارد. ب ــارز ايث ــۀ ب ــا نمون در كشــور م
ــه  ــان ماي ــش از ج ــد، براي ــاع می ده ــل اجتم ــدش را تحوي ــه فرزن ــی ك ــا زمان ــارداری ت ب

می گــذارد و از خوشــی های خــود دريــغ می كنــد.
يــک كارگــر كــه بــا تمامــی تاشــش بــرای پيشــرفت كشــور عزيزمــان تــاش می كنــد 
ــواده اش در  ــردم و خان ــا م ــرد ت ــان می خ ــه ج ــقت كار را ب ــی مش ــا تمام ــرما و گرم و در س

آرامــش باشــند.
نمونــۀ ديگــر ايثــار، رزمنــدگان و شــهدا و خانواده هــای عزيزشــان هســتند كــه در زمــان 

جنــگ، حاضــر شــدند از جــان خــود بگذرنــد تــا مــا آســوده باشــيم. 
ــا  ــا ب ــا م ــی اســت ت ــار هســتند. كاف ــاد ايث ــدر، اســتاد، ســرباز و...، همگــی نم ــم، پ معل
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پنجره ای رو به ايثار
بــرای رفــع تشــنگی؛  نيســت  نيازشــان آب  بزرگ تريــن  انســان ها 
لقمــه ای نيســت بــرای ســيری و هــوا هــم نيســت بــرای زنــده بــودن؛ اگرچــه همــۀ اين هــا 

ــد.  ــده بمان ــا انســانی زن الزم اســت ت
ــن  ــه اســت. پــس چيســت آن چــه اي ــودن و زندگی كــردن فرســنگ ها فاصل بيــن زنده ب

فاصلــۀ عميــق را پــر كــرده و معنــای زندگــی را در كالبــد جانــداری می دمــد؟
نامش محبت است و عشق؛ كلماتی ساده با مفهومی عميق تر از ژرفای دريا ها.

بزرگ تريــن و مهم تريــن نيــاز انســان ها احســاس محبــت و عشــقی اســت كــه از 
ديگــران می گيرنــد، پــس وجــوِد دهنــده ای كــه ايــن حــس زندگــی را در نهايــت فروتنــی 
ــا  و بــدون توقــع بــه ديگــران منتقــل كنــد، شــالودة بنــای انســانيت اســت و انســان های ب

ــازند. ــی را می س ــتان زندگ ــه بوس ــی هســتند ك ــت، گل هاي محب
دوست داشــتن انســان ها و تــاش در جهــت تبديــل زنده بــودن آنــان بــه زندگی كــردن، 
نيــاز بــه كســانی دارد بی توقــع، مهربــان، بــا گذشــت و تبلــوری عينــی از فــداكاری به خاطــر 
انســان هايی كــه شــايد هرگــز نديــده باشــی، فــارغ از مذاهــب، رنگ هــا، نژادهــا، جنســيت 

و افــكار متفــاوت. پــس بايــد بــزرگ بــود و بــزرگ انديشــيد.
همــۀ مــا ايــن بــزرگان را در تاريــخ و گذشــتۀ ملــی و مذهبــی جســت وجو 
ــش  ــانيت و بخش ــداكاری و انس ــت و ف ــش از محب ــی بي ــان خصايل ــم و برايش می كني
ــتانی  ــود داس ــه خ ــيم ك ــار برس ــوم ايث ــه مفه ــا ب ــويم ت ــل می ش ــتگی قاي و از خودگذش

ــت. ــر اس ديگ
اگــر می گوييــم و بــه درســتی هــم چنيــن اســت كــه محبــت بــه ديگــران و كمــک بــه 
ــاری اســت  ــوی انســان ها، پســنديده ترين رفت ــادی و معن ــای م انســان ها و گشــودن گره ه

كــه می تــوان از انســانی توقــع داشــت، پــس داســتان ايثــار چيســت؟
ــدون  ــوی ب ــادی و معن ــای م ــمتی از دارايی ه ــدای قس ــی اه ــت، يعن ــش و گذش  بخش

ــه ديگــران. ــع و در جهــت اعطــای زندگــی ب توق
حــال اگــر در ايــن راه، تمــام آن چــه داری؛ اعــم از مــال و ثــروت و حتــی جــان عزيــز 
خويــش را فــدای راه انســانيت و محبــت  فــدا كنــی و ذره ای بــرای خــودت باقــی نگــذاری،  

ــر از انســان های زمينــی. جايگاهــی خواهــی يافــت فرات
ــار  ــری و ايث ــه ديگ ــان ب ــرص ن ــی از دو ق ــی دادن يك ــزرگان، بخشــش يعن ــول ب ــه ق ب

ــه داری. ــی ك ــرص نان ــا ق ــی دادن تنه يعن

شغل:آزادتحصیالت:كارشناسیسن:30نداآذین

چشــمان بازتــر بــه اطرافمــان بنگريــم و تــا ديــر نشــده قدرشــان را بدانيــم و از آ ن هــا حتــی 
بــا يــک خســته نباشــيد، تشــكر كنيــم.

انگارانه/سایر
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ــه ذات      مفهــوم ايــن دو بيــت شــعر، گويــای ايــن اســت كــه همــه چيــز بســتگی ب
ــران از درون خــاق، بی عيــب و نقــص و متكامــل اســت.  دارد و خوشــبختانه ذات ملــت اي
ــد و  ــان دادن ــان نش ــل جه ــۀ مل ــه هم ــود را ب ــاله، خ ــت س ــگ هش ــا در جن ايرانی ه

مهم تريــن ايثارگری هــا را بــه عرصــه وجــود نماياندنــد.
باالتريــن نقطــۀ ايثــار گذشــتن از خــود و همــۀ هســتی و دار و نــدار خــود اســت كــه بــه 

ّجــد ايرانی هــا در ايــن عرصــه زبانــزد هســتند.
ــرای  ــد: »ب ــؤال می فرماين ــا س ــت از م ــا ابدي ــرت ي ــای آخ ــان در دني ــد مهرب خداون
ــردی و  ــرف ك ــه ص ــرای هم ــودت را ب ــه وج ــردی؟ چنان چ ــه ك ــو چ ــن، ت ــای م بنده ه
ــو  ــرای ت ــت مــن اســت كــه آن را ب ــودی، اينــک نوب ــه فكــر هم نوعــان خــود ب ــغ ب بی دري
ــو  ــم. ت ــم می كن ــان تقدي ــک كهكش ــتمزد، ي ــوان دس ــو به عن ــه ت ــن ب ــم و م ــران كن جب
فرمانــده آن زورق بی نهايــت عظيــم خواهــی بــود. تــا ابديــت هســت، تــو در لــذت بی حــد 

ــتی.« ــف هس و وص
بنــده شــخصاً خــود را بــرای مــرگ مغــزی آمــاده و كارت بيمارســتان امــام خمينــی)ره( 

را هــم دريافــت كــرده ام.
شــما بهتــر می دانيــد كــه ايثــار و صــواب در همــۀ ســطوح اجتمــاع، جــاری و ســاری 

ــا آن را دريابيــم.  اســت. مــا بايســتی چشــم های بصيــر داشــته باشــيم ت
هميــن كــه همــه را دوســت داشــته باشــيم و حــق همــه را ادا نماييــم و در كل اجحــاف 

ننماييــم، عيــن ايثــار اســت. 
ــرای خــود می پســنديم  ــه ب ــزی ك ــان داشــته باشــيم و چي ــه ايم ــه هم ــه ب ــن ك همي

ــار اســت. ــرای ديگــران هــم بپســنديم، عيــن ايث ب

محمدحسننّساجان

درختی كه تلخ است وی را سرشت         گـرش بـرنشانی به باغ بهـشت
همـان مـيوه تلخت آرد پديد           از آن ميوه چرب و شيرين نخواهی چشيد   

                                                                               »فردوسي«

ــتگی  ــاد از خودگذش ــه ي ــودآگاه ب ــود ناخ ــه می ش ــار ك ــت از ايث صحب
از  بــا  شــهيدان و جانبــازان و آزادگان و مفقوداالثــران می افتيــم كــه 
خودگذشــتگی، بــا پشــت سرگذاشــتن كليــه نيازهــا و وابســتگی های دنيــوی و بــرای رفــاه 
ــن گوهــر وجــودي خــود يعنــی  ــا ارزش تري ــان و آرمان هــای انقــاب، ب و ســامت هم وطن
جــان خــود را در كــف نهــاده و بــه قــول شــاعر »رنــج خــود و راحــت يــاران طلــب« رنــج 

ــم بخــورد.  ــدان انقــاب رق ــا و فرزن ــا راحتــی م ــد ت ــه جــان  خريدن بســياری را ب

یوسفحیدرنسب

انگارانه/سایر
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اكنــون بــا توجــه بــه گــذر از دوران جنــگ نظامــی و بــاز در عرصــه جنگ هــای مختلــف 
نــرم، اقتصــادی، فرهنگــی و غيــره جــا دارد كــه بــا كمک گرفتــن از پيشــينۀ دينــی و ايرانــی 
كــه ماالمــال از نمونه هــای فرهنــگ ايثــار اســت، بــا كمــک گرفتــن از تمامــی بضاعت هــای 
ــراد  ــياری از اف ــی بس ــيدن زندگ ــه تصويركش ــا ب ــوان ب ــانه ای، بت ــی و رس ــادی و فرهنگ م
خــوب جامعــه كــه در نهايــت ســادگی و بــدون تكلــف بــا الگوگرفتــن از ائمــه و بزرگــواران 
دينــی، زندگــی می كننــد، ديگــران را بــه ايــن امــر تشــويق كــرد؛ خصوصــاً صــدا و ســيما 
ــن)ع( را در عمــل  ــا ساده زيســتی، ســيره و روش ائمــه و معصومي ــد ب و مســئوالن می توانن

بــه مــردم نشــان دهنــد و آنــان را بــه ايــن عمــل تشــويق و دلگــرم نماينــد. 
مســئوالن می تواننــد بــا چشم پوشــی از بســياری از امكانــات و امتيــازات در نظــر 
گرفتــه شــده بــرای آن هــا، به صــورت  عــادی و مثــل بقيــۀ مــردم، مثــًا در كنكــور شــركت 
كننــد و بــا بقيــۀ مــردم در يــک صــف قــرار گيرنــد تــا فاصلــه بيــن ضعيــف و غنــی كمتــر 

شــود و غرابــت بيــن مــردم و مســئوالن بــه قرابــت بيــن آن هــا تبديــل شــود.

انگارانه/سایر
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ادیبانه )شعر و متن ادبی(
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ایثار یعنی با پرستو پر زدن 
ایثار یعنی آب بر آذر زدن

سیدزکریاآسایشفرد

خوشا آنان که حق در یادشان است 
حقیقت دم به دم فریادشان است

خوشا آنان که در آزاده مردی
حسین بن علی استادشان است

علیرضابابایی

آن کس که نمایندة هر دلدار است
در مكتب ایثار و ادب سردار است
نامش علی عالی اعلی ست، بدان
ایثـار نَمی  از کـرم این یار است

مرتضیصّیاد

بادها عطر بهار پیرهن می آورند
عطر ناب یوسفم را سوی من می آورند

غربت خشک کویر لوت بر چشم من است
روی چشمم طرح و نقشی از وطن می آورند

یاس ها از خانه ام رفتند در ماهی غریب
آخر اسفند با خود یاسمن می آورند

از کسی که عشق را در سینه پنهان کرده بود
یک پالک و استخوان جای بدن می آورند
رودهاي جاري از چشمان من روي زمین
عكس او را روبروي چشم من مي آورند

مجیدمؤمن

شعر

شغل:فرهنگیتحصیالت:دیپلمسن:28

شغل:کارمندتحصیالت:کاردانیسن:35

شغل:دبیرتحصیالت:کارشناسیسن:39

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:21
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با هم بخوانیم شعر وطن را
گلشن نماییم دشت و دمن را
هر الله بینی روییده از خاک
خون شهیدست از سینة چاک

ایران سرای عشق والیت
خاکش نوشته مشق شهادت

ُسرخ و سپید و سبز خدایي ست
در راه ایمان ایران فدایی ست

ما را سپاهی ست از نسل بهمن
از نسِل جنِگ هشت سال دشمن
یا رب نشاندی ایران به اوجش
در لرزه افتد شیطان وجودش
من خاِک پاِک ایران زمینم
چون توتیای شیرین َطنینم

شغل:آزادتحصیالت:سومراهنماییسن:35مرتضیآتشدامن

من زمیدان شهادت آمدم / از میان سرجدایان آمدم 
با دلی خونین و داغ دوستان/ با هزاران کینه از خصم آمدم

آشنای کوی یاران دلم/ سر به راه رهبر خود می دهم
همچو خونین پیكران جبهه ها/ هر دم از نام خمینی خوش دلم

من اسیرم، کوه صبرم، شیر دربند و کمندم/ از مصیبت ها نترسم ، زینب این را داده درسم
هر سكوت ما هزاران رازهاست/ نعره ها در وقت خاموشی خطاست

 این سكوت ما دلیل عجز نیست/ خاموشی شیر با پنداره هاست
گرچه در بند و اسیر دشمنم/ لیک چشمم بر دهان رهبرم
گر بگوید گیر شمشیر و سالح/ برکشم تا لحظة جان دادنم

من اسیرم، کوه صبرم، شیر دربند و کمندم/  از مصیبت ها نترسم، زینب این را داده درسم

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیارشدسن:48سیدمحمدحسینبنیطبا
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ــان  ــخصیت انس ــوژی و ش ــد ایدئول ــه، برآین ــک جمل ــوان در ی ــار را می ت ایث
محســوب نمــود کــه در کالبــد ارزش هــای انســانی، خــود را بــه نمایــش می گــذارد. 
ایثــار، اوج قــدرت انســان در تصمیم گیــری اســت، بــرای آن کــه جامعــه ات، خانــواده ات، 

دوســتت و در یــک کالم، انســانی دیگــر از تــو راحت تــر باشــد.
ایثــار    ، برگرفتــه از آموزشــی اســت کــه در کالس درس انســانیت آن را فراگرفتــه ای؛ کالس 
درســی کــه دانش آمــوز کمــی دارد؛ ولــي آن تعــداد قلیــل درس خــود را خــوب آموخته انــد.

ایثــار، خروجــی مدینــة فاضلــه اســت؛ همــان شــهری کــه وجــدان، نگهبــان اوســت و 
ــد. ــش را می گوی ــرام، اذان ادب و احت

احمدامیرخانی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق    غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده    
»حافظ«

ایصــال عاشــق بــه معشــوق در میــان اهــل خــرد و عرفــان، یعنــی ایثــار؛ منتهــی ایــن 
نــوع ایصــال بــه عاشــق را حكمــاء اســالمی بــه بیــان لطــف و دقیــق، حرکــت ممكــن بــه 
ــه نظــر ایــن صاحــب قلــم، می تــوان کالم  ــد؛ امــا ب ــا قطــع تعلــق تعریــف کرده ان واجــب ب

حكمــاء را هــم بــه اوج رســاند؛ فلــذا گویــم:
ــل از  ــود قب ــمت ممكن الوج ــه س ــود ب ــب الوج ــت واج ــان، حرک ــل عرف ــان اه ــار در می ایث
ایصــال ممكــن بــه واجــب اســت کــه بــه ســیر ُحّبــی ذاتــی واجــب )مافــوق( به ممكــن )مــادون( 
می باشــد. و آن هــم میّســر نخواهــد جــز بــا قطــع تعلــق ممكــن کــه تعبیــر بــه ایثــار می شــود.

گر روی پاک و ُمجّرد چو مسیحا به فلک        از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
»حافظ«

ایثــار، رســیدن بــه مقــام احدیّــت اســت کــه اگــر کســی بــه ایــن مقــام رســد، بی کفــن 
ایــن عالــم را تــرک می کنــد.

مصطفیسهرابی

عشــق، یعنــی پــر پروانه شــدن، ســوختن و ســاختن و َدم نــزدن، 
سرگذشــت گل و پروانــه و شــمع، بــازی و مــرگ و نجــات مــن و جمــع. کــی 
فرامــوش می شــود ایــن لطــف و شــور، گرچــه دور مانــده از هــر فهــم و شــعور. معنــی ایثــار 
را کــی می تــوان مفهــوم کــرد؟ کــی شــود ایــن عشــق را مكتــوب کــرد؟ آن کــه مهــر عشــق 

فرزنــد عزیــز دارد بــه دل، معنــی ایثــار یعنــی شســتن مهــر ِز دل.

اعظمغفاری

متنادبی/ایثاروانسانیت

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیارشدسن:47

شغل:مدرستحصیالت:دکتریسن:31

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:47
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ایثار!!!
کلمــه اي اســت از خــودش بزر گ تــر! آري! ایثــار را هیــچ جملــه اي نخواهــد 
توا نســت تفســیر کنــد یــا بــه تصویــر بكشــد، و ایثــار و از خــود گذ شــتگي بــه عمــل نخواهــد 

ــده باشــد. ــل از آن، آزادي و آزادگــي در روح انســان به وجــود آم ــه قب ــد؛ مگــر این ک آم
ــال  ــا و آم ــوي آرزوه ــم و ق ــاي محك ــد. از بند ه ــد روحــت آزاد باش ــود، بای ــد آزاد ب بای
ــران  ــم در بي ک ــوس ه ــه اقیان ــزرگ ک ــدر ب ــي، آن ق ــر باش ــد بزرگ ت ــا بای ــک دنی کوچ
روحــت گــم شــود؛ آن وقــت اســت کــه درخــت ایثــار بــه بــار نشســته و بشــریت مي توانــد 

ــوه اش شــیرین کام شــود. از شــیریني می

حمیدابراهیمي

ایثار، ایثار، ایثار، و این زیباست.
زندگــی کنــار یــک جانبــاز، کــه تمــام عمــر محــروم مانــد از لذت بــردن 

از زندگــی، دنیــا و...
و تمام لذت او در زندگانی اش همین ایثارش بود.

ــوق  ــدار معش ــه دی ــه ب ــرا ک ــیده؛ زی ــان رس ــه پای ــرت او ب ــاال حس ــی ح ــود. ول آری! ب
ــته. ــل گش ــش نائ محبوب

و این بار همسر او، مادر من است که باید به تنهایی بار تمامی حسرت ها را بكشد.
حسرت دیدار.

سیدهنفیسهموسوییزدیاالصل

ــي و  ــی، دم نمی زن ــه می فهم ــر، آن گاه ک ــار تفك ــت ایث ــاری اس ــه ایث چ
ــر. ــردای بهت ــد ف ــه امی ــر می کنــی ب صب

مهديآزادحسنباروق

ــع  ــد جوام ــب و تبعیــض طــوری در کالب ــگ و فری ــه نیرن در روزگاری ک
ــود  ــان خ ــم نوع ــان ها ه ــی انس ــه گوی ــت ک ــده اس ــه دوان ــری ریش بش
را نمی شناســند. وقتــی بــه چهــرة رنگ باختــه و سردشــان می نگــری، انســان هایی را 
ــن روزگار  ــته اند. در ای ــود گش ــت خ ــود و منّی ــای خ ــرق در روزمرگی ه ــه غ ــی ک می بین

رضاخلیلی

متنادبی/ایثاروانسانیت

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:19

شغل:مهندسبرقتحصیالت:کارشناسیارشدسن:32

شغل:آزادتحصیالت:دیپلمسن:31
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ایثار، یعنی  رهایی  از منّیت و زندان  دنیایی.
ایثار، یعنی  از  خود بریدن  و به  خدا رسیدن.

ایثار، یعنی  اوج  هنر انسان  و تكامل  بشر.
ایثار،  یعنی  زیباترین  تابلوی  هستی.

ایثار، یعنی  پرواز روح  به  ابدیت.
ایثار، یعنی  در نیستی  کوفت  تا هست  شد.

ای  رها  گردیدگان  آن  سوی  هستی،  قصه  چیست؟

جوادزاهدیتیر

ایثار؛
ــی  ــاد، درســت زمان ــه چشــماش افت ــس از 4 ســال عاشــقی ب ــگام پ ــی ن وقت
بــود کــه گفــت: دوســتت نــدارم. لبخنــدی بــه تلخــی کل عمــرم زدم و گفتــم: ببخشــم؟ گفــت: 

حــالل کــن!
قلبم تیر کشید، یاد حرف یكی از دوستام افتادم: بگذار و بگذر...

عشــق! ازش گذشــتم، کــم چیــزی نبــود. ایســتادم و گفتــم: آرزو، آرزوی مــن بــودی، آرزوم 
خوشــبختی تــو، هرجــا بــا هــر کــي هســتی، خوشــبخت باشــی!

رفتم. گذشتم. توی عمرم از خیلی چیزها گذشتم اما االن دو سال گذشته و گذشتم.
ســبكم، خوشــحالم کــه ازش گذشــتم. خوشــبختم، بــرام دردش شــیرینه، ســوز و غــم داره؛ 

امــا دل نشــینه. بزرگ تریــن از خودگذشــتگی تــوی زندگــی، نفس هــام منظــم.
ــوع خورشید ســت،  ــه طل ــن ب ــن لحظــة شــب، نزدیک تری ــاش تاریک تری به خاطــر داشــته ب
ــون  ــه رنگین کم ــارون نباش ــا ب ــن ت ــوش نك ــو. فرام ــر نش ــت، دلگی ــی زندگی ــس از تاریك پ
نیســت، تــا تلخــی نباشــه، شــیرینی نیســت وگاهــی همیــن دشواری هاســت کــه از مــا انســانی 
ــای دور از دســترس خــوش نیســت.  ــه رؤی ــن ک ــس نگی ــر و شایســته تر می ســازه. پ نیرومندت

ــش از این هاســت. ــوان عشــق بی ــاب و ت ت
 بله، خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز مي کند!

کوثرمددی

متنادبی/ایثاروانسانیت

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:33

شغل:مدرسخیاطیتحصیالت:کاردانیسن:20

ــم؟ ــار کن ــد ایث ــن بای ــرد؟ اصــاًل چــرا م ــار ک ــد ایث چــرا بای
ــر  ــت. تفك ــكل گرف ــن ش ــار در م ــی از ایث ــودم نوع ــؤال از خ ــن س ــا همی ــرم ب ــه نظ ب
بررســی ایــن مســئله کــه چــرا بایــد مــن ایثــار کنــم، رفتــن بــه ســمت ایثــار اســت. زمانــی 

کــه قــدری در خــود تأمــل کــردم 
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ــان  ــذت بی پای ــه عشــق و ل  ایثــار، گذشــتن از مــن درون، ســوختن و ب
رســیدن اســت. بــرای رســیدن بــه درجــة ایثــار بایــد بــه خودشناســی نهایی 

رســید و آن آمیختگــی بــا حــق و نــور ایــزدی اســت)حق الیقین(. 
آن وقــت کــه ذره ای از بی کــران نــور حــق شــدی، هرچیــز کــه غیــر حــق باشــد از آن بــرای 
حــق می گــذری، بــرای آن کــه بی نهایــت اســت ، در زندگــی مــادی نیــز همیــن اســت. هدفــی 
ــه خواســتیم  ــردد ک ــه برمی گ ــه همــان جمل ــن ب ــدارد و ای ــی ن ــن معن ــه در آن، م ــالء ک اع
پختــه شــویم و عاشــق شــدیم و ســوختیم و ایثــار کلمــه ای نزدیــک بــا عشــق اســت و مالزمــه 
ــه دیگــران،  ــد ایثــار کنــد. عشــق ب ــا عشــق دارد کــه انســان اگــر عاشــق نباشــد، نمی توان ب

عشــق بــه وطــن، عشــق بــه پــدر و مــادر، از همــه مهم تــر عشــق بــه خــدا.
 آری! برای ایثار کردن باید عاشق بود.

سیدحسننعمتالهی

متنادبی/ایثاروانسانیت

ایثــار، حــس یكی شــدن و هــم دل شــدن بــا انســان هایی کــه از نعمتــی 
ــد  چــه مــادی و چــه معنــوی. شــاید دادن یــک جفــت کفــش در  بی بهره ان
فصــل ســرد زمســتان باشــد. شــاید بوســیدن کودکــی بی بهــره از مهــر مــادر و پــدر باشــد. 

شــاید ریختــن غذایــی بــرای پرنــدگان در روزهــای بــرف گرفتــه زمســتان باشــد و...، 
ــد  ــر چن ــادآور گذشــت؛ گذشــتن از خــود و بخشــیدن، ه هرچــه باشــد، زیباســت و ی
انــدک ولــی زیبــا. ایثــار هــر چنــد در مقــدار کــم، ولــی دلــی بــزرگ می خواهــد و بی زنــگار.

شغل:مترجمتحصیالت:کارشناسیسن:36سانازآذینفر

شغل:آزادتحصیالت:کارشناسیسن:30
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و به نام عشق که تبلور ایثار و چكیدة از خودگذشتن است. 
بــرای مــن، ایثــار از روزی آغــاز شــد کــه متولــد شــدم و چشــم گشــودم 
و مــادرم را در کنــارم دیــدم؛ مــادری کــه تنهــا چندیــن روز از مــرگ شــوهرش گذشــته بــود 
و در جامــة ســیاه بــا لبخنــد ســپیدش، اولیــن بارقه هــای ایثــار را بــه چهــرة مــرگ گرفتــة 

مــن تابانــد و بــه زندگــی برگردانــد.
او بــا مــن بــود و هســت. در تمــام لحظــات تلــخ و شــیرین زندگــی ام. از کوچه هــای درد 
ــای  ــته ایم. از روزه ــم گذش ــا ه ــن، ب ــر م ــن و به خاط ــرای م ــن و ب ــا م ــی ب ــم و دلتنگ و غ
ــب های  ــون، از ش ــدون تلویزی ــی ب ــا و تنهای ــی تنه ــراغ. از کودک ــب های بی چ ــذا و ش بی غ

ــا و... .  ــراری پری ــای تك قصه ه
آمــده ام تــا جوانــی و آمــده اســت تــا آخرهــای پیــری و همچنــان بــر ســر ســجاده اش 
آینــدة پــر از نــور مــرا از خــدا می خواهــد کــه بــا ایــن روزهــای پــر از بغــض ، عــوض کنــد 
و حــاال مــادرم تنهاســت. دور از مــن و مــن تنهایــم دور از او! نمی توانــد دیگــر برایــم کاری 

ــم برایــش کاری کنــم جــز نوشــتن ایــن »بغض نامــه«. کنــد جــز دعــا و نمی توان
ــه  ــت. آه! ک ــار اس ــة ایث ــوِد کلم ــوِد خ ــت. خ ــار اس ــوم ایث ــادرم مفه ــن، م ــرای م ب
ــی  ــم یك ــه تالش های ــن...، ک ــز همچنی ــن نی ــه اش!!! و م ــده، هم ــن مان ــر زمی ــش ب آرزوهای
پــس از دیگــری بــرای رســاندن الاقــل یكــی از آرزوهایــش ، نــاکام مانــده و فقــط مي شــود 

ــم. ــش  کن ــر از چروک ــت های پ ــم دس ــته را تقدی ــن دست نوش همی

محمدرضااکبری

it means humanities!
it’s all you need! if you have it in your life, it means you don’t 

need anything else in your life even.
    oxygen!!!
it is more than nationality, or it’s more than love!
if you ask  yourself:  what  is “IT”? It is MOTHER!
she is far, but also she is close!
she is angry, but also she is kind!
she is mother, but also she can be father!

انســان بودن، تنهــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــا گذشــت زمــان و اختــراع و ابــداع ابــزار و 
وســایل جدیــد، زندگــی خــود را آســان تر کــرد؛ بلكــه بــوده و هســتند انســان هایی کــه خــود 

ــرع اخــالق و انســانّیت اند. مخت

آرمانبهزادی

متنادبی/ایثارومادر

شغل:آزادتحصیالت:دیپلمسن:37

شغل:محصلتحصیالت:دانشآموزسن:17
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به نام خداوندگار عشق
ایثــار، واژه ای کــه از قلــب انســانیت، خروشــان می کنــد؛ واژه ای مردمــی، 

واژه اي کــه از عمــق انســانیت سرچشــمه می گیــرد. 
ــع  ــا در واق ــد! ام ــعار باش ــه اي ش ــه گون ــا ب ــه ای ی ــا، کلیش ــه صحبت ه ــاید این گون ش
ــی از  ــن خیل ــا در ذه ــی وقت ه ــانیت. گاه ــس انس ــردم، از جن ــس م ــت از جن ــعاری اس ش
مــا آدم هــا، شــاید ایــن یــک واژة ســاده و پیــش پــا افتــاده ای باشــد؛ اّمــا بــه هنــگام عمــل، 
ــن  ــاید ابتدایی تری ــی اســت. ش ــق و قلب ــه واژه ای عمی ــاور می رســند ک ــن ب ــه ای ــا ب خیلی ه
و در عیــن حــال عمیق تریــن نــوع ایثــار همــان مهــر و ایثــار مــادر اســت. واژه ای کــه ایــن 
ــس  ــه جن ــاری ب ــط دوســت داشــتم از ایث ــد! فق ــادر دی ــب م ــط می شــود از جان ــا فق روزه

ــد. ــی می کنن ــار را معن ــه واژة ایث ــی ک ــم، ســالمتی همــة مادرهای ــادر حــرف بزن م

ایمانایمانی

ــوب  ــه اردوی جن ــجویان ب ــاق دانش ــه اتف ــه ب ــاد دارم روزی را ک ــه ی ب
ــود.  ــود ب ــری و بغض آل ــمان اب ــه آس ــی، روزی ک ــرد و برف ــم، روزی س رفتی
آری! ایــن ســفر ســفر شــمال نبــود، ســفر تفریحــی نبــود، ســفری بــود پــر از اشــک، پــر 

ــمار.  ــای بی ش ــم و خاطره ه از غ
همــة مــا در روح پــر معنــای خــود غــرق بودیــم. پــر از تجســم و خاطــره بودیــم، حــس 
ــرات و  ــرودها، خاط ــود. س ــده ب ــتولی ش ــن مس ــن م ــة ذه ــی در رگ و ریش ــدس غریب مق
ــی داشــتم، از  ــه وجــد و ســیر و ســلوک می کشــاند. یــک روح آفتاب نوحه هایــی کــه مــرا ب

عالقــه بــه بــدن جســمانی بــه راســتی بریــدم و در آســمان دلــم پــرواز کــردم. 
ــت  ــران حرک ــر ایثارگ ــت س ــردد و پش ــب برگ ــه عق ــان ب ــت زم ــم می خواس دل
کنــم. دلــم می خواســت کوله بــاری از قمقمــه و تفنــگ و فشــنگ را بــر دوشــم 
می گرفتــم و بــا یــک نفــس بلنــد دشــمن را نابــود می کــردم. همــه و همــه و 
همــه آرزو بــود؛ ولــی بــاز هــم تعقیــب رد پاهــای پــاک شــهدا برایــم ارزش معنــوی 

ــت.  ــی داش باالی
چشــمانم، نگاهــش را بــر روي پنجــره اي دوختــه بــود کــه انتظــارش را داشــت. نگاهــم 
معطــوف دیــدن خاک هــای پاکــی بــود کــه اجســاد طالیــی و نورانــی را در خــود پاســداری 

ــود.  ــزه، اشــک هایم مقــدس شــده ب می کــرد: شــلمچه، دوکوهــه، هوی
نگاهــم آســمانی شــده بــود. از خــود جســمانی عبــور کــردم و رســیدم بــه روح متعالــی ام 

و یــاد گرفتــم کــه ایثــار را شناســایی کنــم و آن را در برگــی طالیــی ثبــت و قــاب کنــم.
باالترین میراث هستی= ایثار ایثار ایثار!!!

هماقربانیپور

متنادبی/ایثارومادر

شغل:دانشجوتحصیالت:دانشجوسن:23

شغل:خانهدارتحصیالت:کارشناسیسن:52
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ایثــار را در چشــمان مــادران چشــم انتظــار اســیران در کودکیــم دیــده ام 
ــد. و  ــداري مي دادن ــران دل ــه دیگ ــه ب ــهیدي ک ــادران ش ــاري م و در بردب
جانبازانــي کــه در راه دفــاع میهــن، قســمتي از وجودشــان را هدیــه کرده انــد. خســتگي را 
ــه آمــده دیــده ام.  ــه خان ــا لبخنــدي دل نشــین ب ــا ب ــازه از راه رســیده؛ اّم ــگاه پــدران ت در ن
مــادري کــه صبــح تــا شــب و برعكــس در بالیــن کــودک مریضــي نشســته اند. همــه این هــا 
عشــقي اســت کــه خــدا در دل همــه مــا نهــاده و ایــن عشــق بــا واژه زیبــاي ایثــار زیباتــر 

و ارزشــمند تر مي شــود.

زهرامهدي

به مادرت بنگر!
آری! خوب بنگر!

عمق مهربانی اش را می بینی؟ عمق ایثارش را درک می کنی؟
دور نیست روزی که رنج وضع حملت را به جان خریده!

دور نیست شب هایی که بیدار مانده و از شیره جانش به کامت نوشانیده!
به برق چشمانش بنگر! شوق قد کشیدنت را تداعی می کنند.

به دستانش خوب بنگر! هنوز عطر نوازشت را می دهند.
سال هاست که عشق را در غذایش می ریزد و سر سفره به پیشگاهت تقدیم می کند.

سال هاست که با لبخندت می خندد و با آه کشیدنت می گرید.
چشمانت را باز کن و بهتر بنگر!

مبادا روزی بیاید که چشمانش را بسته باشد و تو خوب ندیده باشی!

پریسامحمدی

پیشنهاد کار:
آیا شما حاضرید برای یک کار با شرایط زیر استخدام شوید؟

ــد در دســترس و  ــی هــر ســاعت از شــبانه روز بای ــدارد، یعن ــن کار ســاعت خاصــی ن ای
ســرکار باشــید!

این کار مرخصی ندارد؛ حتی در روز تعطیل هم باید کار کنید!
این کار مادام العمر است!

شاید بپرسید: حقوق این کار چیست و چقدر است؟!
بابت این کار به شما هیچ حقوق و مزایایی تعلق نمی گیرد!

صادقرفیعبخش

متنادبی/ایثارومادر

شغل:خانهدارتحصیالت:کارشناسیارشدسن:31

شغل:دانشجوتحصیالت:دانشجوسن:21
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شاید می پرسید: که این کار قانونی است؟
بله! این کار کاماًل قانونی است و میلیون ها نفر االن مشغول این کار هستند!

جواب شما »نه« است؛ اما اسم این کار مادر است!
ــف  ــر را وق ــام عم ــد، تم ــب و روز می زن ــختی ها از ش ــا و س ــه در بیماری ه ــادری ک ــه م بل

ــة کامــل فرهنــگ ایثــار اســت. شــما می کنــد و هیــچ حقوقــی نمی خواهــد. مــادر، نمون

ــه  ــا ک ــتی! هرج ــینی هس ــا و دل نش ــه واژة زیب ــو چ ــار! ت ــالم ای ایث س
مي نشــینی حیــات و زندگــی را بــا خــود جــاری می ســازی؛ قلمــرواَت چقــدر 

گســترده اســت!
ــه آدم  ــن گوهــري اســت ک ــار او می ســنجند و ای ــه ایث ــم انســانیت انســان را ب ــه گمان ب

ــد.  ــی می کن ــی را افالک خاک
ــم و  ــا او نمی دان ــه ب ــش و معامل ــب آرام ــدا و کس ــای خ ــز رض ــزی ج ــار چی ــن از ایث م
خوشــا بــه  حــال مــردان و زنانــی کــه جــان خــود و آبــروی خویــش را بــا خــدا معاملــه کــرده 
ــد. مــن از  ــد و زینــب وار کربالهــا را حفــظ کرده ان ــه مســلخ کربالهــا رفته ان و حســین گونه ب
ایثــار مــادری را می شناســم کــه در کنــار تربــت ســه فرزنــد خــود بــا وقــار و شــكوه از هــدف 
جگرگوشــه هایش دفــاع می کنــد و یــا ســیدی از ضاحیــه لبنــان کــه پیكــر جــوان شــهیدش 

در دســت دشــمن اســت و او حاضــر بــه دادن امتیــاز بــه دشــمن نیســت. 
ــف  ــه تكلی ــه ب ــد او در جبه ــة 5 فرزن ــه هم ــم ک ــادری را می شناس ــار، م ــن از واژة ایث م
شــرعی رســیدند و نــه تنهــا تابــوت فرزنــدش، کــه تابــوت هــر شــهیدی که در ســاری تشــییع 
ــم این هاســت کــه 36 ســال  ــل عظی ــا خی ــه خــود می کشــید و ی ــردوش مادران می شــد را ب
ــا کــه جــان خــود و  ــام م ــدا و ام ــرو داده و می دهنــد و در آخــر کالم مقت ــال و جــان و آب م
جســم مجــروح خــود و آبــروی خــود را در راه برپایــي حــق و راه انبیــا و اولیــا و عــزت اســالم 

و قــرآن در طبــق اخــالص نهــاد.

نصرتاهللاسدی

معنــای واقعــی ایثــار را می تــوان در چهــره اش دیــد. ایثــاری کــه شــاید 
ــچ گاه ناراحــت و  ــوده اســت. هی ــوان گفــت از لحظــة خلقــت همــراه او ب بت
پشــیمان نبــوده اســت کــه چــرا مــن؟ چــرا مــن بایــد عمــر خــود را صــرف آن کنــم؟ چــرا 
ــرای  ــی ب ــچ وقت ــم بگــذرم؟ چــرا هی ــد از عالیق ــم؟ چــرا بای ــد از خــواب نیمه شــب بزن بای
ــدارم؟ چــرا مــن بی هیــچ چشم داشــتی؟ بی هیــچ پاداشــی؟! بي هیــچ  خــود در ایــن دنیــا ن

جوادابراهیمزاده

متنادبی/ایثارومادر

شغل:آزادتحصیالت:کارشناسیارشدسن:27
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به نام خدایی که ایثار را آفرید تا برایش ایثارها شود.
ــزء  ــن در آن ج ــه م ــزرگ ک ــای ب ــن دنی ــگار در ای ــی! ان ــه واژة غریب چ
کوچک ترهــا هســتم، دیگــر ذهنــم تداعــی نمی کنــد کــه ایــن واژه بــه چــه برمی گــردد و یــا 

از چــه نشــأت گرفتــه اســت؟
آری! واژة غریبــی اســت؛ اّمــا انــگار چیــزی درونــم فریــاد می زنــد می شناســیش! دور نیســت 

و دیــر نیســت ایــن حقیقــت جــای مانــده و شــاید جایــي کوچــک در ایــن برکــة دنیا.
ایثــار را بــه خاطــر مــی آورم در اولیــن واژه، کــه نامــش برایــم و بــرای همــه آشناســت و 
آن واژة زیبــا و پــر معنــای مــادر اســت. مــادر کــه جوانــی خــود را ایثــار کــرد بــر پــای جوانــة 

کوچكــش کــه شــاید زمانــی درخــت پربــاری شــود.
امــا مــادر ایثــار را در چــه می دانــد؟ در چــه می دانــد کــه مــن و مــادرم و همــة مادرهــا 
را تاکنــون ســرپا نگــه داشــته اســت؟ فكــر می کنــم و بــه دورتــر مــی روم؛ بــه آن زمــان کــه 
جوان هایــی بودنــد و رفتنــد، کجــا و بــرای چــه؟ ایثــار آیــا در این جــا مفهومــش را می توانــد 

کامــل کنــد؟
ــزار  ــزاران ه ــالمتی و...، ه ــاه، س ــت، رف ــم: امنی ــم و می اندیش ــری می زن ــود تلنگ ــه خ ب
چیــز دیگــر شــاید مســتقیم مرهــون ایثــار آنــان نباشــد؛ امــا یقیــن دارم و مطمئنــم ارتبــاط 
ناگسســتني بــا کســاني دارد کــه روزی جــان و مالشــان و خانواده شــان و جوانی شــان، همــه 
و همــه را فــدای مــردم ایــن ســرزمین کردنــد کــه مگــر شــاید معنــای ایثــار، امــروز از یــاد 

مــن و شــما نــرود و ایــن اســت معنــای واقعــی ایثــار راســتین.

حمیدهرضاپور

متنادبی/ایثارومادر

شغل:معلمتحصیالت:کارشناسیارشدسن:30

حقوقــی؟! 24 ســاعت؟! تمــام روز و شــب بــا کولــه بــاری از زحمــت؟!
ــدارد؛ چــرا کــه تمــام اعضــاء و  ــرای پاک کــردن اشــک هایش ن حتــی گاهــی دســتی ب

جوارحــش مشــغول دیگــری اســت.
تقدیم به تمام مادران سرزمینم.
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ــی،  ــود؛ یعن ــته نمی ش ــت بازنشس ــچ وق ــه هی ــدری ک ــی، پ ــار؛ یعن ایث
ــود  ــرای خ ــز را ب ــچ چی ــت هی ــه هیچ وق ــدری ک ــتة پ ــت های پینه بس دس
نمی خواهــد، هیچ وقــت لباس هایــش کهنــه نمی شــود، کفش هایــش پارگــی نــدارد و 

از کارکــردن خســته نمی شــود.  هیچ وقــت 
ایثــار، یعنــی پــدری کــه ســر ســفره از همــه افــراد خانــواده کــم اشــتها تر اســت و آخــر از 

ــذا می خــورد. ــه غ هم
ایثار یعنی پدرم!

مهتابمعروفی

وقتــی بــه چهــرة شكســته و خســته اش نــگاه می کنــم، وقتــی چشــمان 
ــورات  ــام تص ــدد، تم ــد و می بن ــاز می کن ــتگی اش را آرام آرام ب ــر از خس پ
ــا خــود می گویــم: کجــای  ــه اســتقامت و پایــداری در هــم می شــكند؛ ب زیبایــم را راجــع ب
ــت  ــم: کاش هیچ وق ــا خــود می گوی ــداری و اســتقامت زده شــد؟ ب ــن قصــه حــرف از پای ای

ــرد. ــه نمی ک ــگ را تجرب جن
پــدر هنــوز خســته بــود؛ ســرش را بــر بالــش گذاشــت تــا اندکــی دردهایــش را فرامــوش 
ــاگاه  ــه ن ــده اش ک ــج دی ــرة رن ــر چه ــان درگی ــودم و همچن ــه چشــمانش ب ــره ب ــد. خی کن

لبخنــدی زد و گفــت: خدایــا شــكر! امــروز هــم بــرای تــو گذشــت.
تــازه فهمیــدم پایــداری در ظاهــر نیســت؛ در بطــن نــگاه خســتة اوســت. تــازه فهمیــدم 

ایثــار، نــام دیگــر پــدر بــود، ایثــار خــود پــدر بــود.

زهرامعلّمی

ایثار!
ــط  ــودی و فق ــاری ب ــوان ج ــه در رگ پســرکی ج ــار، ای خــون، ک ای ث

ــت. ــش گذش ــی خوی ــای جوان ــه لحظه ه ــام لحظ ــه از تم ــل او ک ــتی، مث گذش
پدرم!

دلت نمی سوزد؟
از گذشتن جوانی خویش در جبهه ها، در آن خاکی های بی آب و غذا، چرا گذشتی از خود؟

اما دل من می سوزد، برای جوانی خود که بي گذشته، گذشتم از گذشت تو.
پدرم!

من شرمگین جوانی تو هستم.

پریساقائمی

متنادبی/ایثاروپدر

شغل:گرافیستتحصیالت:کارشناسیارشدسن:27

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:20
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ــا  ــاد زد! ام ــقش. فری ــان و عش ــد و آرم ــش؛ امی ــام دنیای ــا تم ــت ب رف
ــه  کســي نشــنید. خواســت همــه را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد؛ امــا چگون

ــد؟!!  ــدار کن ــد، بی ــواب زده بودن ــه خ ــان را ب ــه خودش ــانی ک ــت کس می توانس
ــه از  ــزت ب ــا ع ــرگ ب ــت. »م ــاره ای نداش ــنیدند. چ ــل، نش ــور دالن غاف ــت، ک ــه گف هرچ

ــت«.  ــا ذل ــی ب زندگ
قطــره قطــرة خــون خــود و عزیزانــش را در خــاک کاشــت و بــا اشــک دیــده آبیــاری کــرد 
ــم و  ــی می کن ــزت زندگ ــا ع ــرور و ب ــا غ ــروز ب ــن ام ــد، و م ــالم بروی ــش اس ــا از جوانه های ت

مدیــون خــون او هســتم.
 آری! او ســاالر ایثارگــران، ســاالر شــهیدان و تشــنه لــب کربــال بــود؛ او کســی نبــود جــز 

حســین بــن علــی)ع(.

سعیدهخدابندهلو

سرچشــمة ایثــار تویــی! آن هنــگام کــه ســرت بــر بــاالی نیــزه رفــت؛ آن 
ــد؛ آن هنــگام کــه علی اصغــرت  ــت را آواره و اســیر کردن هنــگام کــه فرزندان

را شــهید کردنــد و تــو صبــر کــردی. 
تــو ای حســین شــهید کــه مظلومانــه و غریبانــه بــه شــهادت رســیدی و بــا خــون خــود 

ایثــار را نشــان دادی. 
راه تــو، ایثــار تــو، آن هنــگام کــه از همه چیــزت گذشــتی، ســرلوحة شــهدای بعــد از تــو 

و شــهدای ایــران اســالمی مــا شــد. 
ــان کــه راه تــو، دیــن تــو، ایثــار تــو را قــدر می نهنــد و ادامــه می دهنــد. تــو  خوشــا آن

بــه ایثــار معنــی بخشــیدی. ایثــار وام دار توســت نــه تــو بــه ایثــار. 
ــوده ای و  ــن ب ــی م ــه در زندگ ــین! همیش ــا حس ــقانه! ی ــتت دارم، عاش ــقانه دوس عاش

ــو دارم. ــزم را از ت ــه چی ــون هم ــد؛ چ ــی مان ــود و خواه ــی ب خواه
 ایــن را بــا دل و بــا اشــک برایــت نوشــته ام، از تــو ممنونــم کــه بــه مــن امیــد و زندگــی 

بخشــیدی. فــدای لــب تشــنه ات یاحســین!

هانیهویسي

متنادبی/ایثارودین

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:30

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیارشدسن:30
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ــتفاده  ــب( اس ــامی کت ــدس )اس ــاع مق ــاب دف ــن از 170 کت ــن مت در ای
ــكرم. ــان متش ــندگان محترم ش ــیله از نویس ــن وس ــه ای ــه ب ــده ک ش

قصــة فرماندهــان در جنگــی کــه بــود از زبــان دا، برایــم این گونــه آغــاز شــد کــه اســماعیل 
بــا هــزار حنجــره آواز در قلــة شــمالی، مســافر پــاوة ســرخ شــد و هجــرت پرســتوها بــا ماشــین 
قیامــت از پــد غربــی و نونــی صفــر بــه ســمت نقطــة رهایــی شــروع شــد و نورالدیــن پســر 
ایــران بــا فرهنــگ جبهــة ایثــار و شــهادت بــه لشــكر خوبــان پیوســت و چمــران مــرد جنــگ 
در کردســتان، نیمــة پنهــان مــاه را در آیینــه و شــقایق بــه بالیــن نــور فرســتاد و صیــاد، امیــر 
ــایی از  ــا کارت شناس ــا ب ــت ت ــرده برمی داش ــگ پ ــای جن ــتگی ناپذیر از ناگفته ه دالور خس
خوبــان حكایــت کنــد و علم الهــدی، نشــانة هدایــت را بــه دســت رهــروان حقیقــت بســپارد 
ــا حماســه های هویــزه، میمــک، قالقیــزان و ســابله جــاودان بشــوند و از رمــز و راز جنــگ  ت
از فــاو تــا شــلمچه و چزابــه و حلبچــه، توســط قهرمــان دبســتان امیرکبیــر، پــرده بــردارد و 

ــد.  ــح را برهــم زن ــوت ســجاده های صب ــت خل ترکش هــای اجاب
دا می گفــت: تــا بدانــم از هنــگ ترســوها بــه روی شــهید خــرازی چــه کســی ماشــه را 
کشــید و اســرار جنــگ بــه روایــت اســرای عــراق را بــر مــال کــرد و چــرا مــردی بــا چفیــة 
ســفید بــا شــور عاشــقی اش مهمــان پدر در دشــت عبــاس شــد و چگونــه تندگویــان پرنده ای 
ــای  ــا مرغابی ه ــی ب ــرة ماه ــب های جزی ــم در ش ــرد و بفهم ــرواز ک ــس پ ــا قف ــه ب ــد ک ش
دریاچــة ماهــی، خــدا بــود و هیــچ کــس نبــود تــا گــردان غــواص را از زخــم شــقایق، رهایــی 

بخشــد و جانبــازان حماســة عاشــورا شناســایی شــوند. 
ــی ســفر ســرخ  ــک تدارکات ــه جــای پات ــزل را ب ــم و تن ــغ و قل ــی تی می گفــت: شــهید آوین
ــا خرم شــهر، نامه هــای دلتنگــی را در آن  خــود، فراهــم کــرد و از طــراوت ســرخ خونین شــهر ت
لحظه هــای آســمانی نگاشــت و بــرای بروجــردی مســیح کردســتان، پســتچی، نامــة تنهایــی آورد.

ــنه  ــای تش ــار نخل ه ــره در کن ــردان 4 نف ــرا از آن گ ــای زه ــرای رض ــتواره ب آن گاه دس
پرســید: این جــا چــه می کنــی گل ســرخ؟ ناگهــان ناصــر ارمنــی حكایــت آن مــرد غریــب 
را کــه اصــاًل خــواب نمی دیــد ، از آن بزرگ مــرد کوچــک کــه در شــب های بمبــاران، 

ــود، نقــل کــرد.  ــه کــرده ب شــورش در اردوگاه مــرگ را تجرب
ــه  ــای شــرقی شــد؛ بلك ــی دروازه ه ــث ویران ــه باع ــود ک ــاد نب ــة صی ــن گلول ــن آخری ای
ــتة  ــای شكس ــه از مدال ه ــود ک ــی دوران ب ــراق، تخریب چ ــش ع ــاز ارت ــث یكه ت ــزب بع ح
ــران،  ــاج عم ــا دالوران ح ــرد؛ ام ــه می ک ــگ ترســوها هدی ــه هن ــداد ب ــای بغ پشــت دیواره
همــان رنــدان جرعه نــوش بودنــد کــه ســفر بــه گرمــای 270 درجــه را در انتهــای افــق آغــاز 
ــب را در  ــماره 0339 مســافران غری ــیر ش ــارت - اس ــس از طــی 1271 روز اس ــد و پ کردن
حدیــث حماســه ها بیــان کــرد و از 5 نفــر فقــط یــک نفــر بــود کــه گفــت: مــن در شــلمچه 
بــودم و اکنــون مــن زنــده ام و در ایــن جنــگ دوست داشــتنی ســال های تنهایــی را بــدون 
ــز  ــد هرگ ــا مان ــه ج ــی ک ــم و پای ــه طــی می کن ــای غریبان ــا مویه ه ــی ب فشــنگ های جنگ

فاطمهصاحبی

متنادبی/ایثارودفاعمقدس

شغل:بازنشستهتحصیالت:کارشناسیسن:54
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خاکریز خاطرات!
گفت: اسكله چه خبر؟

گفتم: منتظر شماست بری شهید بشی!

رضارزمآراء

متنادبی/ایثارودفاعمقدس

ــد نرســید.  ــش نخواه ــه خرم شــهر در آت ب
دا ســخن می گفــت و زنــان منظومــة زینبیــه را در آخریــن نامــة ســمیرا بــر بــال فرشــته 
در فصلــی از بــاران، چــون یــک قطــره از دریــا در حریــم الله هــا می ســرودند تــا چلچــراغ 
تیــپ خط شــكن کالهــدوز، پاســدار والیــت شــود و اســیر عین خــوش از 133 نفــر آخــر در 

کنــار رود خّیــن از شــملچه تــا تكریــت بــه فرمانــدة شــهر گــزارش دهــد.
آن گاه کــه جنــگ، انســان و حیــوان را در پــی حفــرة زنــدان در بــر گرفــت و آوار تــرس بر تمام 
نخل هــا و آدم هــا حوالــه شــد، جهــان دریافــت کــه خرم شــهر، تولــدی دوبــاره خواهــد یافــت و تــا 
همیشــه، ققنــوس از رزم و از پــرواز و حضــور چكیــدة عشــق ســخن خواهــد گفــت و مــن فهمیدم 
کــه در نظــام دفاعــی اســالم، راز خــون اســت کــه روایــت عشــق می کنــد و عاشــقان شــرزه اند کــه 
همــراه علــم داران جهــاد و افالکیــان روی زمیــن، ســرود ســرخ می خواننــد و از خاطــرات و خطرات 

غلبــه بــر دشــمن در قله هــای ســپید دوردســت، ترســی ندارند. 
ــا شــبنم عشــق از  ــه ب ــد ک ــاب بودن ــگان در قلمــرو آفت ــو، همــان ره یافت پســران گل بان
اســرار و حقایــق جنــگ خلیــج فــارس برکرانــة زخمــی، راز می گشــودند و همــراه راهیــان 
نــور در شــراره های آفتــاب در تكــه ای از آســمان، شكســت حصــر آبــادان را رقــم می زدنــد. 
ــیدند و در  ــم را پوش ــای مری ــی دی، پوتین ه ــران او پ ــه دخت ــود ک ــر ب ــای آخ در روزه
جاده هــای ســری، ایســتادن زیــر مــرگ را بــا خاطــرات حاجی بخشــي، مــرور می کردنــد تــا 

ــد.  ــا عیــد پاییــز برنگردن ملخ هــای شــب از مــردان تنهایــی مــن گریــزان شــوند و ت
ــارت  ــق اس ــه عش ــپرده ب ــن، س ــر وط ــه خاط ــمانی ب ــای آس ــه ریحانه ه ــت ک دا می گف
ــنگرهای  ــا س ــک 20 ×20 ت ــار موزایی ــط چه ــه فق ــان ک ــز پنه ــش را درون خاکری فرح بخ
ــط  ــور از خ ــا عب ــران ب ــردان مه ــه م ــاید ک ــد، ش ــل می کردن ــت، تحم ــه داش ــی فاصل برف
فكــه بــه پیش کســوتان دفــاع مقــدس، رســم عاشــقی بیاموزنــد. - مــردان تنهایــی مــن بــا 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت ســردار قادســیه را در جنــگ بولدوزرهــا بــه دخمــة ابــدی ســپردند 
و شــاهد عشــق را روی خاکریــز و خاطــره بــا غبارروبــی پوتین هــا بــرای همیشــه در آغــوش 
گرفتنــد و ایــن ســرب شــیرین پیــک  رهایــی بــود کــه در کمیــن گاه خونیــن بعثی هــا تــا 

ــردان ریخــت. ــه کام نام ــن شــلیک ب ــا آخری ــت ب بی نهای
ــور  ــرواز و از حض ــوس از رزم و از پ ــه ققن ــا همیش ــت و ت ــد یاف ــاره خواه ــدی دوب تول
چكیــدة عشــق، ســخن خواهــد گفــت و ســردار قادســیه در جنــگ بولدوزرهــا بــه دخمــة 

ــدی ســپرده خواهــد شــد. اب
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خندید و رفت ...
وقتی جنازه اش رو آوردند گریه ام گرفت؛

گفتم: من شوخی کردم، تو چرا شهید شدی!!!
ــای  ــیم خارداره ــه در س ــد ک ــور کن ــای دشــمن عب ــیم خارداره ــد از س کســی می توان

نفــس خــود گیــر نكــرده باشــد!

می  نویســم ایثــار تــا دوبــاره بــاران ببــارد، تــا دوبــاره جانــم تــازه شــود، تــا 
یــاد دســت هایی بیفتــم کــه از تــن جــدا شــدند تــا تنــی از وطــن جــدا نشــود.

معنــی ایثــار را خــوب می فهمیــم، وقتــی جانــت را در دســتانت گرفتــه ای تــا کودکــی 
در دورتریــن نقطــه از تــو، خــواب آرامــش پــاره نشــود، تــا زنــان ســرزمینت آســوده بماننــد، 

تــا مــردان بــزرگ بپروراننــد. تــا دامــان پــاک میهنــت را قــدوم شــوم بیگانــه ، نیاالیــد.
می نویســم ایثــار تــا دوبــاره بــاران ببــارد، تــا دوبــاره ســبز شــوم، تــا از خاطراتــم نــرود 

رفتن هایــی کــه بــه مانــدن رســیدند، بــه جاودانگــی، بــه ابدیــت.
می نویسم ایثار تا...

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:26مصطفیباباپور

ایثــار، یعنــی از  پــس پنجــرة عشــق  بــه بیــرون نــگاه کــردن. یعنــی، مــردم 
را خــود و خــود را مــردم دانســتن.

ایثــار همــان آب نبــات چوبــی اســت در دســت کــودک پنج ســاله کــه تقســیم می شــود بــا 
دوســتش، بــدون هیچ گونــه توقعــی!

ایثــار، در نــگاه مادربزرگــی اســت کــه دوختــه شــده بــه در آسایشــگاه ســالمندان تــا پــس از 
انــدی ســال فرزندانــش را ببنیــد و بــدون ناراحتــی از آن هــا و گلــه و شــكایت از ایــن که ســال ها 

ســالمتی اش را بــه پــای غنچه هایــش ریختــه، آن هــا را در آغــوش کشــد.
ایثار می تواند در عیدی پدربزرگی باشد که از پول بافتن گیوه، برای نوه ها تهیه شده.

ایثــار می  توانــد در دســت های بی حــس و در عیــن حــال پــر از ترکشــی باشــد کــه در عیــن 
بی حســی تمــام احســاس را در خــود جــا داده اســت.

ایثار می تواند در پالکی باشد که گوشة عكس پدر، برای فرزندش به یادگار مانده.
ــی در  ــن لحظــات زندگ ــدر در آخری ــه پ ــه باشــد ک ــدی از پوک ــد در گردنبن ــار می توان ایث

ــده اش، ســاخته.  ــر ندی ــرای دخت میــدان جنــگ  ب
ایثــار می توانــد در لكــة خونــی باشــد کــه بــه جــای جوهــر در زیــر نامــه، رد انگشــت پــدر را 

شغل:محصلتحصیالت:دانشآموزسن:17رضوانباقریميآباد
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ایثار!
ــا  ــم ت ــار می کن ــرا. ایث ــدای ت ــای ناپی ــا بشناســم مرزه ــم ت ــار می کن ایث

ــرا، جوانمــردی را، اســتقامت را، انســانیت را. ــر ســعادت ت بنویســم معنــای پ
ــار  ــاک را. ایث ــای پ ــت خون ه ــر حقیق ــی پ ــم، نقاش ــم کن ــا تجس ــم ت ــار می کن ایث
می کنــم تــا خــدا را جســتجو کنــم در رگ هــای پنهانم.ایثــار می کنــم تــا بســرایم شــعری 
از هســتی بی آالیــش، بــرای تــو شــهید حــق، کــه نگــذارم کلمــة مقــدس تــو در محــراب، 

ســر در گــم بمانــد. 
ایثار می کنم تا همیشه ترا به یاد داشته باشم، ای سمبل ایثار!

هماقربانیپور

متنادبی/ایثارودفاعمقدس

شغل:خانهدارتحصیالت:کارشناسیسن:52

در روزگاری کــه بهــار را بــا غــروب آغــاز می کننــد، خورشــید  مــا در میــان 
ــی اســم وطــن  ــه وقت ــید هایی ک ــان خورش ــد، هم ــم ش ــی گ ــاری از زندگ غب
ــپار  ــد و رهس ــن کردن ــر ت ــجاعت را ب ــة ش ــناختند و جام ــا نمی ش ــر از پ ــنیدند، س را می ش
ــم را در دســت بگیــرم و  ــا فكــری آزاد قل ــا امثــال مــن، امــروز ب جاده هــای روشــنی شــدند ت
ــا گذشــت  ــی کــه ب ــزرگ ایــن بزرگ مــردان و بزرگ زنان بنویســم از شــجاعت و گذشــت های ب
از حــق مــادری یــا همســری، آرامــش امــروزی را بــرای مــا رقــم زدنــد. درود و صــد درود بــر 

ــاک و آســمانی شــما ســروران بهشــت. ــای پ پیكر ه

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:22افسانهسطحي

بــه یــادگار گذاشــته. ایثــار در آخریــن گل بوســه ای اســت کــه مــادر بــر پیشــانی فرزنــدش می زند.
ایثار، یعنی تو، یعنی من! ایثار یعنی همة ما با هم باشیم. 

می دانم که چه ها می گذرد در دلتان، می دانم که چه ها کرده اند با دلتان!
ــه هــر  ــم کــه خــون دل شــده اید ب ــی  می دان ایــن را نیــز خــودم، به خوب

لحظــه از کارم، ای شــهیدان خدایــی!
ای شهید!

هنــوز واژه ای را پیــدا نكــرده ام کــه قــدرت بیــان فــداکاری تــو را داشــته باشــد، هنــوز 
ــد و ســطرهای نوشــته  ــرای کارت پیــدا نكرده ان هــم عقــل و منطــق، هیــچ اســتداللی را ب

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:22فریبافالححسینآبادی
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شــده دربــارة تــو همیشــه و همــه جــا ناتمــام و نصفــه مانــده؛ طــوری کــه انــگار هیــچ وقــت 
نقطــة پایــان خــط، نخواهــد داشــت. ایثــار حقیقتــی بلــوری بــود کــه از آســمان خــدا بــر 
زمیــن افتــاد و تكه تكــه شــد و هــر کــدام از تكه هــا در قلــب شــهید گمنامــی قــرار گرفــت 

کــه تــا االن ، هنــوز هــم خبــری از خــود بــه مــا نــداده.

ایثار، یعنی  نگاه  پدرانه به  فرزند غرق  به  خون!
به  فرزندی  که  آرزوهای  پدر  را  با خود روی  مین  برد.

به  فرزندی  که  گفت:  می روم  تا  یک  وجب  از  خاک سر زمینم  کم  نشود.
می روم  تا  زنان  سر زمینم  با آزادی  در  کشور  زندگی  کنند.

می روم  تا  یک  نام  بماند... . 
و  آن  نام  همان  بود  که  تمام  هم رز مانش  برایش  رفتند:

ایران!

حسامرضاییان

ــای  ــام قاب ه ــر تم ــته ب ــه آهسته آهس ــهدایی ک ــت ش ــام مظلومی ــه ن ب
دنیــا نــه گفتنــد؛ گمنامــی را فــدای تمــام امــوال گیتــی کردنــد تــا بگوینــد 

نــام وطــن، یــادآور ام القــراء شــود.
ایثــار، کلمــه ای کــه در پنجــرة عشــق طلــوع می نمایــد؛ امــا غروبــش در پهنــای پنجــره 
ــه در  ــت ک ــادآور آن اس ــود، ی ــاز می ش ــار، ب ــرة ایث ــه پنج ــر روز ک ــد، ه ــم نمی آی ــه چش ب
شــهادت نیــز بــاز اســت؛ راســتی یــادت اســت، چمرانــی کــه نوبــل فیزیــک را رهــا کــرد کــه 

بگویــد هنــوز ایثــار در وطــن نمــرده اســت.
ــو  ــو فكــر می کنــم؛ ت ــه ت ــا جهانی ســازی، فقــط ب ــا در ایــن عصــر جهانی شــدن ی خدای

ــه مــن بیامــوزی. می توانــی ایثــار را ب
تقدیم به واال مرد ایثار، امام موسی صدر.

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیارشدسن:26سعیدخزائی

ــوده، کار خاصــی نكــردن،  شــاید خیلی هــا فكــر می کنــن وظیفه شــون ب
ــه نظــر مــن اصــاًل  ــم؛ امــا ب ــم، همیــن کارو می کردی ــا اگــه مــا هــم بودی ی
ســاده نیســت. خیلــی دل و جــرأت می خــواد خیلــی! خصوصــاً بــرای کســی کــه زن و بچــه 

شغل:خانهدارتحصیالت:کارشناسیسن:23رعنادولتآبادی
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حرِف دل، حرِف دل را باید به اهل دل و صاحب دل گفت:
آیــا حــرِف دل مــا بازمانــدگان بقیه الشــهدا و بقیه الســیف، خریــدار 
ــا  ــا زمینی ه ــر از م ــان را بهت ــمانی ها آن ــه آس ــتیم ک ــمانی هس ــردان آس ــا وارث م دارد؟ م

می شناســند.
ــد گفــت کــه شــهدا انســان های از خــود گذشــته ای هســتند کــه دســت یافتنی اند.   بای
ــزان  ــا عزی ــات ب ــی و مالق ــای نوران ــور در فضاه ــدان، حض ــهدا و مجاه ــه ش ــیدن ب راه رس

شهداســت.
این یک صحیفة باکرامت است؛ صحیفه ای که راه ما را روشن و مبین ساخته است.
      »ما دست به دامان شهیدان هستیم              سرمست و غزل خوان شهیدان هستیم
     از سرخی ایثار شهیدان سبزیم             شرمندة احسان شهیدان هستیم«

آری امروزه روز، اگر می خواهیم راه روشن را پیدا کنیم به گفتة مرادمان باید به سوی 
شهدا برویم، با این ستاره ها می توانیم راه را پیدا کنیم: »َوبِالنَّْجِم ُهْم یَْهَتُدوَن«

شهید کیست؟ چه وجودیست؟ خون شهید چیست؟
ــودی  ــرمایة وج ــون و س ــار خ ــش و نث ــان خوی ــار ج ــا ایث ــه ب ــت ک ــی اس ــهید کس ش
ــی  ــز جاودانگ ــذل آن، رم ــار و ب ــون و نث ــد؛ خ ــی می بخش ــودش جاودانگ ــه وج ــش ب خوی

شــهید اســت.
ایــن راز خــون اســت؛ کســی کــه در راه خــدا و رســول و امــام خــود بــذل جــان مــی 
ــد، تمــام هســتی خــود را در راه  ــه می کن ــا خــدا معامل ــد. شــهید کســی اســت کــه ب نمای
خــدا نثــار می کنــد، کســی اســت کــه صبغــه اهلل شــده اســت؛ یعنــي رنــگ الهــی دارد. آری 

بــرادر! ایثــار، مراتبــي دارد کــه باالتریــن آن نثــار خــون و بــذل جــان اســت.
شــهید کیســت کــه خیلــي الهــی اســت و خیلــي بــا تقواســت؟ کســی اســت کــه خدایــی 
شــده اســت. راه شــهید، یعنــی راه دل دادگــی به خــدا، راه معامله کــردن بــا خــدا، راه روشــن 

و مبیــن »الشــهود والشــهاده: الحضــور مــع المشــاهده؛ إمــا بالبصــر، أو بالبصیره«
ــوان  ــه نمی ت ــتند ک ــا هس ــان م ــی زم ــاب و واقع ــی و ن ــران حقیق ــه ایثارگ ــهدا ک از ش
چیــزی گفت؛قلــم قاصــر و ناچیــز اســت. خــون شــهید خونــی اســت کــه انسان ســاز اســت، 

ــت. ــده اس بیدار کنن
ایثــار مراتــب دارد؛ گاهــی ایثــار خــون و جــان و هســتی خویــش اســت؛ گاهــی ایثــار، 
ــات  ــی و حی ــن آن، خــون اســت. زندگ ــا باالتری ــرو اســت؛ ام ــی آب ــال اســت؛ گاه ــار م ایث

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:37حسنعباسیکیان

داره، نامــزد داره، چشــم بــه راه داره.
ــا و  شــاید هــم دل و جــرأت نمی خــواد، عشــق می خــواد، عشــقی کــه تــوش هیــچ ری

تزویــری نباشــه. پــاک باشــه. هرچــی کــه هســت، فقــط می دونــم کار هرکســی نیســت.
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ــا آن بــوده ام؛ کلمــه ای پــر از  ایثــار، تنهــا کلمــه ای اســت کــه همیشــه ب
معنــا، پــر از انــرژی و پــر از مفهــوم کــه مــرا تــا ســیر الــی اهلل نزدیــک می کنــد.

بارهــا خواســتم ایــن کلمــة مقــدس را بــه پهنــای کاغــذ بكشــانم. بارهــا خواســتم آن 
را در قالــب یــک نقاشــی عرفانــی روی دیوارهــای هســتی تجســم کنــم. بارهــا خواســتم بــا 

قلــم روحــم، ارزش ادبــی و حقیقــی او را بــه اوج کهكشــان ها ببــرم و ثبــت کنــم. 
مــن بــا ایثــار، اُنــس دارم و در روح بــه ودیعــه گرفته شــدةه خــود از آن مبــداء هســتی، 
ــن کلمــه  ــا ای ــد و ام ــازه بمان ــر وت ــم ت ــا روز مرگ ــا ریشــة آن ت ــم ت ــاری می کن آن را آبی

چیســت؟ کجاســت؟
در کتاب هــا، مقــاالت، تبلیغــات روی دیوارهــا و ســایر همایش هایــی کــه ایــن کلمــه 
را مالقــات کــردم، فقــط یــک درک بــود؛ یــک درک پــر از معنــا کــه مــرا یــاد عمیق تریــن 
ــت  ــا روح مــن قراب ــرای یــک روح معنــوی کــه ب ــو، ب ــرای ت خاطــرات انداخــت و آن را ب

دارد، می نویســم.
آری! خاطــره ای از یــک اردوی دانشــجویی ، ســفری بــه جنــوب. ســفری بــه تعقیــب رد 
ــر اوج  ــد ب ــر فــراز آســمان ها در پروازن پاهــای ایثــار، منهــای مــردم پاکــش کــه امــروز ب
پــادگان دوکوهــه. ســربازان شــهیدی کــه شــب ها بیــدار ماندنــد و مــا خوابیدیــم؛ گرســنه 

و تشــنه شــهید شــدند و مــا در آرامــش بودیــم.
به راســتی مــا در برابــر آن هــا چــه هســتیم؟ فقــط مدیونــم و مدیونیــم کــه چگونــه از ایــن 
کلمــه پاســداری کنیــم و قلــم وســعت و بزرگــی آن را ندارد که بنویســد و بنویســد و بنویســد!

شغل:خانهدارتحصیالت:کارشناسیسن:52هماقربانیپور

زیباســت؛ امــا شــهادت از آن زیباتــر اســت؛ چــون حیــات طیبــه جــاودان اســت. حــرف زیــاد 
داشــتم؛ امــا نوشــتن مهــم نیســت آن چیــزی مهــم اســت کــه... .

 در دنیــا خیلی هــا می نویســند، خیلی هــا می نگارنــد، خیلی هــا می گوینــد؛ امــا آن 
چیــزی کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه آن نوشــته و مطلــب مــا قــدرت تصــرف در عالــم 

داشــته باشــد! قــدرت تصــرف در عالــم!
                    امروز برای شهدا وقت نداریم        ای داغ دل الله تو را وقت نداریم

ایثــار! ایــن واژة بی انتهــا؛ امــا در کجــا معنایــش یافــت می شــود؟ 
ــرد  ــروع ک ــد ش ــا بای ــت؟ از کج ــر کیس ــت و ایثارگ ــار چیس ــتی ایث به راس
تــا بــه معنایــش رســید؟ راســتی معنایــش را در وجــود چــه چیــزی بــه نظــاره بنشــینم؟ 

شغل:فرهنگیتحصیالت:دکتریسن:29علیعدالتینسب



136 متنادبی/ایثارودفاعمقدس

عقل  و عشق!
دیروز، وقتی عشق را با خون، فریاد می زدیم، عقل، در محاصرة فردا بود.

ــا شــقایق آباد می شــدند، عقــل، در حــاِل احــداث  ــره از خــون م  وقتــی، خاک هــای تی
ــود! ــن فكری ب ــای روش برج ه

 وقتی عشق، با لبخند مرگ را فرا می خواند، عقل، بی تاب ماندن بود! 
زمین، آسماني! شقایق ها، مزرعه ایمان بود و رعیت های عاشق به شوق پرواز پای 

می کوفتند،
و دیگر عقل، تاب تحمل عشق را نداشت.

تقدیم به ایثارگران جان بر کف سرزمین نور که هشت سال از شرف و ناموس و آزادگی 
دفاع کردند.

شغل:گرافیستتحصیالت:دیپلمسن:36حامدحسینیفخر

ــداکاری؟ ــتگی؟ ف ــود گذش ــانیت؟ از خ ــی؟ انس مردانگ
ــازی، وقتــی  ــه آغــاز کنــم، وقتــی در بن بســِت دغدغه هــای زندگــی خــود را بب این گون
در پیــچ و خــم جاده هــای هولنــاک دنیــای دون، اســب راهــور شــرافت و مردانگــی را اســیر 
ــه ســوی جــز کســی  ــاز دســت ب دلدادگي هــای زودگــذر زندگــی نكنــی، وقتــی در اوج نی
ــة   ــی( بلنــد نكنــی، وقتــی در صحن ــارک و تعال ــد تب کــه اســاس همــه نیازهاســت )خداون
ــی،  ــی، وقت ــی، وقت ــی باش ــان کس ــدم و هم زب ــراه و هم ــار و هم ــی ها ی ــی و بی کس تنهای

وقتــی... آری! ایــن اســت معنــای ایثــار.
ــرای  ــدای دلدادگی هــای مجنون هایــی کــه ب ــار یعنــی جنــگ، جنــگ تحمیلــی و ن ایث
لیــالی وطــن از همــه چیــز خــود مایــه گذاشــتند؛ از خــود گذشــتند تــا بــه خــدای خــود 

رســیدند و همــه را جــا گذاشــتند تــا از خــدای خــود جــا نماننــد.
ــر  ــه خطــرات خط ــر هم ــه در براب ــال جانان ــه هشت س ــی ک ــی همــت مردان ــار، یعن ایث
ــی آزاد و  ــرافراز، مردان ــی س ــا مردم ــد ت ــیدایی زدن ــران ش ــای بی ک ــه دری ــد و دل ب کردن

ــد.  ــور ببینن ــی آزاده را در کش زنان
کهــن واژة ایثــار، معنایــش در ایــن انــدک ســطور بی جــان، جــای نمی گیــرد و قلــم 
ــار در  ــه ایث ــد ک ــن را می دان ــدارد و همی ــای آن را ن ــت از داغ واژه ه ــوان صحب ــن ت م
ــو را،  ــرا، ت ــوب، م ــی جن ــون در شــن زارهای داغ مناطــق عملیات ــای مجن ــدن پ ــا مان ج
ــرا  ــم؛ چ ــته مان برگردی ــه گذش ــم و ب ــد. او را دریابی ــرا می خوان ــن را ف ــه را و میه هم
ــا  ــم ت ــم. باشــد کــه آن را دریابی ــدان نیازمندی ــروز از هــر روز دیگــری بیشــتر ب کــه ام
فردایمــان غبارآلــود دســت نامــردان نگــردد و دشــمن و نامحــرم، هــوای ورود بــه حریــم 

ــد. ــان را نكن امن م
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در زیر باران رگبارت
باران اشک هایم جاری!

تو وضو با خاک می گیری،
و من وضو با اشک تا که شاید درست آید

وضوی دو رکعت نماز عشقم!
ــه کدامیــن دهلیــز تاریــک بایــد پنــاه ببریــم  ــاز کنــد، مــا ب ــان ب آن روز کــه خــاک زب
ــون  ــی ات چ ــه کاله آهن ــده، در هنگامی ک ــوره زارهای تفتی ــو در ش ــی ت ــرم بی همراه از ش
کــورة داغ و بــاری بــه ســنگینی هشــت خشــاب بــه ارتفــاع 160 فشــنگ را بــر قــوس کمــر 

ــم! ــخ می خوردی ــه، آب ی ــک خان ــة خن ــش پل ــا، در ش ــن و من ه ــردی و م ــل می ک تحم

علیرضاحنیفی

ایثار این گونه باید گفت: 
ــان.  ــیمیایی نامردم ــای ش ــوخته از بمب ه ــته و دل س ــدری دارم خس پ
مــردی ترکش خــورده و خســته؛ مــردی کــه گــرد و غبــار پیــری بــر روی موهایــش نشســته؛ 
امــا هنــوز هــم افتخــارش، ایثــارش در دوران جوانــی اســت؛ ایثــاری کــه هــر چــه بخواهــم 
ــما  ــن و ش ــم های م ــر چش ــی در براب ــای عین ــه نمونه ه ــم ک ــم، می بین ــیر کن آن را تفس
ــام ایــن  ــد؛ ولــی خــود ن هســت و بایــد آموخــت. آن هایــی کــه خــود می داننــد چــه کردن

ــد. ــار نمی گذارن ــان را ایث ــت گران بهایش حرک
ایثــار، یعنــی مادربــزرگ کــه فرزنــد 17 ســاله اش را فــدای آرمانــش کــرد؛ ولــی می گوید 
حیــف کــه همیــن پیش کــش ناچیــز را داشــتم. پــس کســی چــون مــن از تعریــف ایثــار 

عاجــز اســت، عاجــز!
و مقاومــت یعنــی ملتــم، مردمــم، ایرانــم کــه سال هاســت ایســتاده اســت و مــا 

آموخته ایــم کــه پیــروزی در ایســتادن اســت و بــس!

علیسلیمانی

شغل:بازنشستهتحصیالت:کارشناسیسن:56

شغل:مدیرروابطعمومیتحصیالت:کارشناسیارشدسن:25

ــه از ایثــار ســخن بگویــم؛ چــون ایثــار  ــی، چگون ــا ایــن ناتوان ــم ب نمی دان
ــع انســانیت و  ــد جمی ــه می توان ــی اســت ک ــاب عام ــک کت ــه و ی ــک جمل ی

ــرار دهــد.  شــرافت و مردانگــی را در پوشــش خــود ق
وقتــی انســان در تاریــخ می خواهــد قلــم برداشــته و از ایثــار انســان های بــزرگ بگویــد، 
واقعــاً می مانــد کــه چــه بگویــد. کــدام قلــم و هنــر تواناســت کــه بتوانــد ایــن کلمــه عظیــم را 

شغل:آزادتحصیالت:دیپلمسن:65سیدعلیاصغریزدی
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ــا  ــگار واژه ه ــرگردانند. ان ــا س ــک معن ــان ی ــات در بی ــی کلم ــا گاه ام
نمی تواننــد و شــاید کــه شــرم دارنــد از این کــه معــرف یــک معنــی باشــند و 
چــه ســخت اســت آن جــا کــه می خواهــی ایثــار را تعریــف کنــی؛ یعنــی، همــان واژه ای کــه 

ــه خــود داده اســت. ــه جــای دنیایــي از صفــا و عشــق را ب جســارت نشســتن ب
ایثار، یعنی عشق به کربال، جهاد ، کعبه، مدرسه، دانشگاه و مسجد!

ایثار، یعنی شقایق. 
ایثــار، یعنــی لبخنــدی کــه بــه لــب تــو می نشــیند، آن جــا کــه بــرادرت را راهــي دنیــای 
مبهــم مــرگ مي بینــي و بــا او وداع می کنــی؛ مرگــی کــه پــل زندگــی اســت و مرگــی کــه 

احیــای نامــوس و شــرافت وطنــت اســت.

هاشمصابریان

متنادبی/ایثارودفاعمقدس

شغل:پزشکتحصیالت:دکتریسن:34

26 ســال اســت درد را در ســینه ات نهفتــه ای و صدایــت بــه نشــانة گالیــه بلند 
نمی شــود و مــن مشــتاقانه بــه صــورت تــو می نگــرم و طاقتــم تمــام می شــود. 

تــو بــا تمــام افتخــار بــه ترکــش زیــر قلبــت افتخــار می کنــی و مــن نظاره گــر تــوام. پــدرم! تــو 
راه ســعادت را انتخــاب کــرده ای و مــن هنــوز بــا خــود می گویــم: اگــر جــای تــو بــودم هرگــز بــه از 

دســت دادن تكــه ای از ســالمتی ام افتخــار نمی کــردم. 
می گوینــد: خــوش بــه حالــت! ســهیمة دانشــگاه بــرای امثــال توســت؛ دریــغ از ایــن کــه مــن 

هــر ثانیــه نگــران از دســت دادن ســهمیة زندگــی ام هســتم!

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:19الههتسلیمی

تفســیر کنــد. فقــط بــا یــک کار می تــوان در مقابــل ایثــار ایثارگــران در طــول تاریــخ خجــل 
ــاال بــرد و از خداونــد منــان طلــب کــرد کــه  و شــرمنده نشــد؛ فقــط می تــوان دســت ها را ب
خدایــا تــو خــود هدایــت کــن تــا بتوانیــم، نــه بــه ماننــد ایثارگــران، بلكــه حداقــل در راه آن ها 

قــدم برداشــته؛ بلكــه شــاید روزی بتوانیــم جرعــه ای از ایــن معجــزات انســاني بنوشــیم. 
اینــک چگونــه از ایثــار هشت ســال، آن دفــاع پــاک و بی آالیــش و اوج ایثــار و ایثارگــری 
ــزرگ در  ــان های ب ــاری انس ــد از جان نث ــم، بای ــچ ننویس ــم و هی ــر ننویس ــه اگ ــرم ک ــام بب ن
صحــرای ســوزان خورســتان و بــرف و یخ بنــدان کردســتان کــه خــود را بــه آب و آتــش زدنــد 
را بــا اشــک چشــم نوشــت کــه حیــف کــه اشــک چشــم، رنگــی نــدارد تــا بتوانــم ایــن مطالــب 
را در ایــن صفحــة محــدود بــا احســاس و تــراوش اشــک چشــم بــه پایــان برســانم. افســوس 
کــه ناچــارم بــا مرکــب رنگیــن بنویســم تــا از دیــده ناپدیــد نشــود و اال در عالــم معنــی، جوهر 

ــود. بی رنــگ اشــک چشــم، هرگــز پاک شــدنی نیســت و نخواهــد ب
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فدای دستات بوی نفس هات، خس خس سینت،  سوی دیدت.
مهرتو حرفات، نصیحتات، صدای خستت سكوت دردات.

بگو بدونم من که نبودم ، درک می کنم از بغض تو حرفات.
اشک گوشة چشمات، یاد خاطرات، دوستان، هم دوره ها، عملیات.

بحثو عوض کرد بابای خوبم از روی اجبار و پرسید یک سؤال: پسرم! تو این روزگار،
که جنگی نیست و مقاومت، چطور می شود کرد ایثار؟

در فكر فرو رفتم، ایثار چیست، ایثارگر کیست؟ من کجا و او کجا؟ جایی برای ایثار نیست؟
سرم پایین در فكر سؤال های ذهنم. در این فكر که می شود یک روز من هم ایثار کنم، ایثارگر شوم؟

پدر گفت: تو مایة افتخاری، تو نمی دانی ولی یک ایثارگری!
تو ارج می دهی به من و مادرت، همین کافی ست دنبال چه می گردی؟

جا خوردم به دنبال معنای این حرف پدر، برخاست و برای خواندن نماز رفت.
لبخند زد و آرام زیر لب گفت: ایثار، آتشفشان است و خاموش نمی شود با برف!

محمدهاديگلشنیمتین

ایثار در اندیشة من؛
ــگاه  ــش و ن ــید فرزندان ــت رش ــت در ازای قام ــدر اس ــدة پ ــت خمی قام

ــد. ــاران می ده ــوی ب ــه ب ــه همیش ــت ک ــادر اس ــة م مادران
و نــوری مــواج در دســتانش و آرامــش آغــوش گرمــش کــه شــب ترین شــب زمســتانی 

ــد روشــنایی می بخشــد. ســال را نوی
مادر و پدرم، ایثار را برایم معنا مي کنند؛ از امروز تا همیشه!

زهراعبدالهیان

متنادبی/ایثارواجتماع

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:20

شغل:فرهنگیتحصیالت:کارشناسیارشدسن:42

دیروز ایثار، یعني حسین علیه السالم
ایثار، یعني تمام هستي خود را فداي هدایت مردم کردن.

ایثار، یعني دعا براي هدایت قاتل در گودال قتلگاه.
و اما امروز...

ایثار، یعني دست لرزان پدري که عصاي پیري مي خواهد.
ایثار، یعني پلک چروکیدة مادري که در انتظار فرزند، خیره به در مي نگرد.

ــر ســفره  ــي را ب ــد بازگشــت شــوهر، بشــقاب خال ــه امی ــه ب ــي همســري ک ــار، یعن ایث
نهــاده و مي نگــرد!

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:23فریدونجعفري
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بــا عنایــت بــه این کــه از خانــواده ای هســتم کــه پــدر مــادرم فارغ التحصیل 
یــک رشــته هســتند، ترجیــح می دهم دربــارة رشــته آن ها بنویســم. 

ــل  ــة تحصی ــد ادام ــان دارن ــون هم چن ــم؛ چ ــتباه گفت ــی اش ــل؛ ول ــم فارغ التحصی گفت
می دهنــد. رشــتة تحصیلــی آن هــا ایثــار اســت. تــوی دانشــگاه زندگــی شــروع بــه تحصیــل 

کردنــد. ورودی ســال 1366 ایــن دانشــگاه هســتند.
شمارة دانشجویی هر دوشان 20 است و همچنین نمره های هر دوشان. 

مــن هــم تــالش می کنــم تــا از ســهمیة هیئــت علمــی آن هــا اســتفاده کنــم و بــه ایــن دانشــگاه 
راه پیــدا کنــم. امیــدوارم کــه بشــود.

حسنمدنیاشكذري

متنادبی/ایثارواجتماع

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیسن:22

و یا شاید... فرزندي که هرگاه روز پدر مي آید به افق مي نگرد!
ایثا،ر یعني جاویداالثر...

یعني شهید گمنام
»تقدیم به جاویداالثر اکبر عبدي؛ مفقود در فكه و شهید سید حسین هاشمي«
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ــتیم؛  ــتیم. هس ــا هس ــد و م ــد آم ــدگان خواهن ــد و آین ــتگان رفتن گذش
ــت. ــم رف ــم و روزی خواهی ــی روزی آمدی ول

آدمی همان گونه می میرد که در دنیا زندگی کرده و همان گونه محشور می شود که مرده است. 
قلب ها، آیینة نور و خداوند، نور و مردمان همچون سنگریزه هایی زیر نور.

ایثــار، یعنــی این کــه از دور بدرخشــیم و خداونــد را در ایــن ســنگریزه ها نمایــان کنیــم. 
ــار  ــان و ایث ــت خودش ــر به دس ــد، مگ ــر نمی کن ــا تغیی ــت ملت ه ــی، سرنوش ــم اله ــه حك ب
میــوة تغییــر سرنوشــت ملت هاســت؛ میــوه ای کــه چــون از ایــن درخــت بــه خــاک افتنــد، 
زمین هــا را آبــاد کــرده و ســعادت را بــه ارمغــان مــی آورد؛ میــوه ای کــه خــود ریشــه اســت.

حیدرحمید

الهــی چــه بی حســاب و بی صــدا می بخشــی و چــه حســاب گرانه 
تســبیح ذکرمــان را فریــاد می کنیــم و می شــماریم.

پدرم می گوید: کتاب!
مادرم می گوید: دعا!

و من خوب می دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می توان از زبان گل ها شنید.

صادقباقری

متنادبی/سایر

شغل:دانشجوتحصیالت:کارشناسیارشدسن:22

ایثــار، باالتــر از بخشــش اســت. مــادر نســبت بــه کودکــش ایثــار می کنــد؛ از 
جــان خــود می کاهــد تــا فرزنــدی بــه جامعــه تحویــل دهــدو جــوان برومنــدی، 
خــون خــود را در جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل بــه رایــگان می دهــد تــا بــا ایــن ایثــار، دیــن 

و ایمانــش پابرجــا بماند.
خورشــید ایثــار می کنــد و بــر حــق و باطــل و کافــر و مؤمــن می تابد تــا به همه روشــنی بخش 
و حیات بخــش باشــد. یــک پیــرزن بــا دادن ســه عــدد تخــم مــرغ بــرای جبهه هــای حــق علیــه 
ــت  ــه نی ــد ب ــا دادن ســه فرزن ــرزن ب ــک پی ــد. ی ــادی خــود را می ده ــة م ــة اندوخت باطــل، هم

شــهادت، ایثــار می کنــد.
یــک پیــرزن کــه در خانــة ثروتمنــدی کار می کنــد به عنــوان خدمتــكار وقتــی ســبد کاال به او 
نمی دهنــد؛ ولــی بــه صاحــب خانــه ثروتمنــدش می دهنــد، همچنــان در صحنــه باقــی می مانــد 
و در راه پیمایــی مردمــی اش شــرکت می کنــد و در دل بــرای صاحب خانــة ثروتمنــدش، هدایــت 

ــد. می طلب
ــه  ــرای این ک ــی ب ــه دارد؛ ول ــه نال ــاج ب ــت و از درد احتی ــده اس ــی ش ــده ای زخم رزمن

شغل:بازنشستهتحصیالت:کارشناسیسن:69مجتبیعلیشاهی
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ــه کار  ــان ها ب ــا انس ــی م ــی در زندگ ــا جمالت ــات و واژه و ی ــی کلم گاه
بــرده می شــود کــه در فضــا و لبــاس و قالــب آن جملــه و کلمــه نمی گنجــد 

و بســیار فراتــر از قالــب خویــش اســت. 
ایــن کلمــات بــا آن کــه ظاهــری ثابــت و ایســتا دارنــد؛ اّمــا در واقــع جــان دار و متحــرک 
هســتند؛ یكــی از ایــن کلمــات جــاری و جــان دار، ایثــار اســت را چنــان  کــه هــر  جــا در عمــل 
ــخن  ــاه س ــردد و کوت ــد می گ ــی متول ــد، روح زندگ ــان می آی ــه می ــت ب ــار و گذش ــای ایث پ
آن کــه ایثــار، یعنــی همــان گذشــت بــه همــان معنــی کــه بگوییــم: اگــر قــرار باشــد کســی 
را بكشــم تــا کشــته نشــوم، پــس بگذاریــد کشــته شــوم تــا هرگــز کســی را نكشــته باشــم. 

شغل:آزادتحصیالت:کارشناسیسن:42حسینکریمی

دشــمن صدایــش را نشــنود، لب هایــش از شــدت درد ســرخ مي شــود و ایــن اوج مقاومــت 
در صحنــه اســت.

مدیــر نیازمنــدی کــه در خانــه اش چنــد فــرش، ماشــین و مبــل کهنــه وجــود دارد، نصــف 
حقــوق ماهیانــه اش همچنــان در امــور مالــی مانــده و هنــوز نگرفتــه اســت.

 و بــر عكــس مدیــر جانشــین او را در فــرودگاه دســتگیر می کننــد بــه جــرم اختــالس مالــی. 
آن مدیــر همچنــان در کنــج خانــه اش نشســته بــا حقــوق ناچیــز.

مــا وقتــی بــه اقتصــاد مقاومتــی می رســیم کــه مثــل گذشــته ها مادرمــان یــک روز را بــرای 
وصلــه کــردن لباس هــا و جوراب هایمــان اختصــاص  دهــد. 

و مــا وقتــی بــه اقتصــاد مقاومتــی می رســیم کــه در زیــر کرســی ذغالــی، دیــزی بــه چنــگک 
کرســی آویــزان باشــد تــا هــم گرمــا باشــد، هــم تهیــه غــذا و... فرهنــگ مقاومتــی را نمي شــود بــا 

شــهریه های چنــد میلیــون تومانــي بــرای کالس اول در مــدارس ملــی اجــرا کــرد.

»عاشقان را سر شوریده به پیكر عجیب است
دادن سر نه عجب، داشتن سر عجیب است«

ــه داشــته ها و  ــق ب ــارغ شــده و متعل ــدارد ف عاشــق کــوی حــق از هــر آن چــه دارد و ن
ــا  ــد ت ــذر می کن ــد و از آن گ ــه دارد، می ده ــر آن چ ــوق ه ــت و در ره معش ــته ها نیس نداش

بــه معشــوق حقیقــی اش برســد.
باید گفت: اساس طریق انسانیت در گذشتن از همه چیز است.

»غالم همت آنم که زیر چرخ کبود          ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«    
                                »حافــظ«

 

شغل:امامجماعتتحصیالت:کارشناسیارشدسن:26مهردادرضاییخلخالی
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تشــخیص و فهــم درســت هــر چیــز در زمــان واحــد بــا تمــام قــوا و حــواس 
ــد  ــا الزم می باش ــت ت ــل اس ــرای تعق ــم ب ــزاری مه ــه اب ــوش ک ــه و ه پنج گان
انســان، مقــداری از معانــی ایثــار را فهــم کنــد و از این جــا تــا ایثــار واقعــی هــم راه طوالنــی دارد 
و هــم راه کوتــاه در پیــش دارد کــه بســتگی بــه خــود انســان دارد کــه کــدام را اختیــار نمایــد.

و اما راه کوتاه:
عقــل خــود را بــه عقــل کل، وصــل تــا بــه ســرعت غــرق در او شــود. کســی کــه چنیــن 
ــازه معنــی و  ــا اعمــال او ت ــار ب ــح شــده و در حقیقــت کلمــه، ایث ــد، همــة اعمــال او صال کن

ــد. ــدا می کن ــری پی ــی بهت معان
»خدایا عاشقان همه مستند               عشقی آموز که مستان همه رستند«

 راه بلنــد ایثــار، هــر راهــی غیــر از راه فــوق اســت کــه بســتگی بــه توانمنــدی هــر انســاني 
دارد کــه در نهایــت، بــه ســر منــزل مقصــود نمی رســد کــه اگــر هــم برســد، ایثــار نیســت؛ 

بلكــه انتخــاب شــخص بــدون در نظــر گرفتــن منبــع ایثــار اســت.

شغل:بازنشستهتحصیالت:کارشناسیسن:60عاطفیكتا

ایثــار یــک موهبــت اســت؛ موهبتــی کــه در نگاه تــو، در لبخنــد تــو، در صدای 
تــو می توانــد بدرخشــد و آســان ترین و بی خرج تریــن نــوع عشــق اســت.

ــا لبخنــدی،  ــا کالمــی، ب ــا نگاهــی، ب ــی ب ــوة آرامــش دل توســت. گاه می توان ــار، می ایث
ــه  ــو ب ــش ت ــوج آرام ــی و گاه م ــران هســتی تقســیم کن ــای بی ک ــن دری ــا ای آرامشــت را ب
ــد و از  ــر می بخش ــی مه ــم، تجل ــردی متالط ــدوه ف ــای ان ــه صخره ه ــان، ب ــاحلی خروش س
حضــور تــو فقــط رد تــو خواهــد مانــد و خاطــره ای کــه هــر لحظــه بــا هــر مــوج در ســاحل 

آن دریــای مــواج، تــو را زنــده خواهــد کــرد. 
ایثار، بخشش جزئی از تو به شبیه تو است که تو را به هم نزدیک می کند.

»کوچک یا بزرگ ببخش که بخشش، خود بزرگ است«.

مرجانعبدیپور

کوچــه  در  و  گرفــت  بي بهانــه  را  کودکــي  دســت  مي شــد  کاش 
ــي  ــراي گدای ــرد ب ــک م ــال ی ــه دنب ــلوغ ب ــهر ش ــن ش ــاي ای پس کوچه ه
ــراي پــول بیشــتر کــه دنبــال محبــت اســت، کاش مي شــد  ــه ب محبــت گشــت. کــودک ن

ــت. ــودک را گرف ــتان ک ــق دس ــراي عش ب
ایثــار را بایــد از کودکــي آموخــت کــه بــا افــكار کودکانــة خــود در بیمارســتان گفــت: علت 

رؤیاکرد
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در یــک روز بهــاری، ناغافــل، در نمایشــگاه کتــاب کــه برای »گرفتــن« حاصل 
اندیشــه و زندگــی کســان دیگــری آمــده ای، تجربــة عجیبــی اســت »نوشــتن« 

بــرای کتابــی کــه در آینــده قــرار اســت نشــر یابــد، آن هــم دربــارة موضوعــی مثــل ایثــار.
ــن ســرزمین  ــم در ای ــم، مي بین ــی ام را ورق می زن ــرات شــخصی و جمع ــه خاط ــور ک  این ط
ــرای معنایــی فراتــر  )و شــاید هرجایــی کــه مهــری از تمــدن برپاســت( کســانی بوده انــد کــه ب
از مصالــح عــادی و روزمــره و بــرای بهره منــدی افــرادی بیــش از اعضــای خانــواده، بلكــه بــرای 
جامعــة بشــری، بخش هــای مهمــی از وقــت، هزینــه و زندگــی خــود را بخشــیده  اند. در ایــن خاک 
کــه مــرور کنیــم، فداکاري هــا بســیار اســت، و ایــن ســرمایه اســت. ســرمایه ای بــرای حرکــت بــه 
ــا گروه گــروه  ــه لزومــاً پیشــرفت(؛ حرکتــی کــه جــان انســان ها را یكی یكــی ی ــی )ن ســوی تعال

شــكوفا ســازد و از هرکســی خــرده ایثارگــری بســازد بــرای فردایــی روشــن تر.

صمدخطیبی

متنادبی/سایر

شغل:طراحتحصیالت:کارشناسیارشدسن:35

ــه  ــي ک ــرد. ظلمت ــرا می گی ــا را ف ــه ج ــت هم ــی و ظلم ــی تاریك گاه
ــا هرآن چــه می تواننــد  ــا می ســازد ت ــده مهی ــداران درن ــرای جان فرصــت را ب
در پــردة تاریكــی بــه خودنمایــی بپردازنــد؛ ظلمتــی کــه شــیاطین رذل را بیــدار می کنــد 
و انســان های بیــدار را بــه خــواب فــرو می بــرد. در ایــن هنگامــه اســت کــه دســت الهــي، 
بارقــه اي آســماني، کــه بــا ذات خــود آن را  آمیختــه اســت، شــعلة شــمع را روشــن می کنــد. 
بلــه، خداونــد ودیعــه اي بــه آدمیــان می بخشــد کــه هیــچ ظلمتــی را یــارای پنجه انداختــن 
ــا عشــق  ــا وی نیســت. شــمعی کــه ذّره ذّره ذوب می شــود و خویشــتن را قطــره قطــره ب ب
ــور  ــف ن ــش را وق ــود خوی ــمع، وج ــد؛ ش ــان مي کن ــداي اطرافی ــه، ف ــش گداخت ــوز آت و س
ــر خــود نوشته ای ســت  ــن تقدی ــار بنویســد. و ای ــدگان سرمشــق ایث ــرای آین ــا ب ــد ت می کن

ــن راه مصمــم می ســازد.  ــه شــمع را در ای ک
ســال های ســال، شــمع در میــان ظلمــات، همچــون نگینــی می درخشــید و نورافشــانی 
ــه  ــج ب ــه تدری ــوری ب ــا ن ــدرد؛ ام ــش ب ــت خوی ــا نورانی ــا را ب ــردة فتنه ه ــا پ ــرد ت می ک
ــون  ــا را دیگرگ ــر، فض ــان دســت تقدی ــه ناگه ــود ک ــه ب ــد. در آن لحظ خاموشــی می گرایی
ســاخت. شــمع های خامــوش، ولــی آمــاده، یكــی یكــی بــه ســوی شــمع روشــن شــتافتند 
ــه پرتوافشــانی پرداختنــد؛ چــرا کــه ایثــار،  ــا پویایــی تمــام ب ــدی، هــر یــک ب و پــس از ان

ــد. ــه زوال نمی گرای ــز رو ب ــه هرگ ــت ک ــي اس میراث

شغل:طلبهتحصیالت:حوزویسن:17امیرحسینحسنعلیتفتی

بیمــاري مــن کــه حــاال زیــر ســُرم هســتم، ایــن اســت کــه نــان بیــات خــوردم! پرســیدند: 
چــرا؟ گفــت: آخــه اگــر مورچه هــا مي خوردنــد، دســت نداشــتن کــه ســُرم ببنــدن!



145 متنادبی/سایر

ــار عاشــقان و دلباختــگان؛ این جــا ایــران اســت،  این جــا ایــران اســت، دی
دیــار علویــان و دل باختــگان حســین)ع(.

 این جا ایران است، دیار فرهنگ و هنر و حماسه و مقاومت.
تاریــخ گواهــی می دهــد: تاریــخ گواهــی می دهــد کــه مردمــان ایــن ســرزمین این گونه انــد: 
مردمانــی کــه عشــق را فهمیدنــد و آن را بــا هنــر بــه معجــون حماســی آمیختنــد و در نهایت، 

فرهنگــی را به وجــود آوردنــد کــه عشــق یكــی از نــوادگان آن اســت.
ــوان  ــت عن ــعری دارد، تح ــار« ش ــرزمین، »عط ــن س ــاعر ای ــت؛ ش ــران اس ــا ای این ج
»پروانــگان بی پــروا« کــه نمــاد مردمــان ایــن ســرزمین، پروانــه ای اســت کــه بــرای رســیدن 
بــه عشــق حقیقــی و معشــوق از خــود می گــذرد و پــر و بــال در آتــش می نهــد تــا بــه معبــود 

خــود برســد.
ــه  ــی داشــتند ک ــر هســتند، معلمان ــل و تفك ــه دارای عق ــروا ک ــگان بی پ ــن پروان آری! ای
در ســال 61 هجــری از خــود گذشــتند و پــر و بــال در آتــش نهادنــد تــا بــه معبــود حقیقــی 

خــود برســند.
این جــا ایــران اســت؛ ســرزمین الله هــا، الله هایــی کــه بــا خــون جوانــان آن ســرخ شــده؛ 
ــل  ــه تبدی ــه الل ــا خــون ســرخ خــود ب ــا نشســت و آن داغ را ب ــه داغ درون آن ه ــی ک جوانان
کردنــد. آری! ایــن جوانــان بــر مــوالی خــود »حســین« بی تابــی کردنــد و ایــن فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت، شــهامت و شــجاعت را از حســین آموختنــد و آن را بــا هنــر خویــش بــه حماســه، 

تبدیــل کردنــد.

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیارشدسن:29محمدابراهیمشعبانی

مــن در ایــن ســالن نشســته ام، زیــر ســایه بــا یــک لیــوان نوشــیدنی خنک، 
همــه هســتند. آرامــش خاصــی حكم فرماســت. این جــا خانــه فرهنــگ ایثــار 
و مقاومــت اســت. زندگــی جــاری اســت آیــا مــن محصــول یــک جامعــه هســتم کــه ایثــار و 

مقاومــت از ارکان فرهنگــی آن اســت؟
در ایــن جامعــه کــه قدمتــی دیریــن دارد، معابــد و مســاجد فراوانــی بــا ایثار مالــی و فكری 
و جانــی اقشــار مختلــف بنــا شــده اســت. قنات هــای عمیقــی بــا مقاومــت و پشــت کار حفــر 
شــده اســت تــا ایــن فــالت، ســكونت گاه مردمانــی باشــد کــه پــس از ســاعت ها کوشــش و 
تــالش  زیــر سایه ســار نخلســتان، آب گــوارا بنوشــند و فرشــی ببافنــد و کــودکان خویــش را 
ــرای شــفاء درد بیماران شــان  ــد و معطرتریــن گل هــا را ب ــاال رون ــرورش دهنــد. کوه هــا را ب پ
گــردآوری نماینــد یــا در باالتریــن قامــت بــه نگهبانــی از ایــن مرزهــا در بلندتریــن چشــم انداز 

 . یستند با

شغل:پژوهشگرتحصیالت:کارشناسیارشدسن:44امیدرضایی
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ــگاه  ــاً ن ــان حتم ــمه های جوش ــز و چش ــاک و خاکری ــه خ ــد: ب فرمودن
ــرد. ــم ک خواهی

 فرمودند: حتماً این مسیر عشق عاشوراست.
فرمودنــد: ادلــه همــان مســیر اســت؛ مســیری کــه مــادر و چنــد فرزنــد، شــام شب شــان 

را بــه تهی دســت، جامــه تن شــان را بــه عریــان، بــذل فرمودنــد.
ــه  ــاری ب ــار و ایث ــه وســعت ایث ــن مســیر، مســیر ســالم اســت؛ ســالمی ب ــد: ای فرمودن

ــام کوچــک خداســت. ــه ن وســعت ســالم؛ ســالم ک
ــه این کــه ایثــار از  و چــرا از ســالم آغازگــری نكنیــم کــه ابتــدای ایثــار اســت؟ مگــر ن
ــان  ــه ج ــان آب، ب ــه ج ــا تبســم، ب ــن ب ــت، ســالمی قری ــس بی من ــتن اســت، پ خودگذش
خــاک و بــه جــان انســان، تنهــا بــدان امیــد کــه ســالمم، مــرا ایثارگــر و ایثــارم، مــرا عاشــق 

و عشــقم، مــرا شــهید بخوانــد.
»سالم، کلید واژة ایثار است«

»سالمی بی مّنت و قریب با تبسم.«

سیدمحمدحسینی

متنادبی/سایر

شغل:بازنشستهتحصیالت:کارشناسیسن:41

ــی،  ــی. یعن ــی، فروپاشــی خودخواه ــتگی. یعن ــی از خودگذش ــار، یعن ایث
بــرای بهتریــن آینــده. یعنــی، شكســتن در مقابــل خــرد نشــدن. یعنــی، حــق 
مــا. یعنــی، مــن+ تــو+ شــما+ مــا+ آن هــا+ ایشــان. یعنــی، نــگاه بلنــد بــه آینــده و زندگــی. 
یعنــی، غــروب دنیــا را تماشــاکردن در یــک لحظــه. یعنــی، حــس بــزرگ اعتمــاد به نفــس. 

یعنــی، کاشــتن نهالــی کوچــک بــرای فــردا و ســرانجام ایثــار، یعنــی رســیدن بــه خــدا.

شغل:آزادتحصیالت:کارشناسیسن:27میالدرفیق

ایثــار و ســكوت و دلبســتگی و مقاومــت تــک تــک افــراد و پیشــه وران و خردمنــدان ایــن 
مــرز و بــوم بــرای تعالــی خــود و میراثشــان از هــر قالــب ادبــی خصوصــاً شــعر بهــره برده انــد 
تــا آیندگانشــان در گیــر و دار زندگــی حــل نشــوند. خودباختــه نشــوند و بلكــه بــه میراثشــان 

 . لند ببا
هرجــا قلــم و زبــان گیــرا، اثــر نداشــته اســت؛ البتــه بــا جانشــان هویــت خــود و ملت شــان 
را پــاس داشــته اند، هــر چنــد کــه نبــود آن هــا باعــث دلتنگــی و آه جان ســوز بازماندگانشــان 

ــده باشد. ش
مــن االن اینجــا راحــت نشســته ام؛ امــا هیــچ بعیــد نیســت فــردا بــه خاطــر تو در کشــاکش 

یــک نبــرد نابرابر باشــم.
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ــا تمــام  ــي گذشــت از آن چــه ب ــت؛ یعن ــک لٌغ ــة ی ــي غریبان ــار، معن ایث
وجــودت دوســتش داري، مي بخشــي تــا بماننــد، ارزان مي بخشــي تــا 

ــد. ــي کن ــي را نوران ــت، محفل ــنایي اس ــا روش ــوزي ت ــد، مي س بگیرن
ایثار، معني واژة گذشتیم تا دیگران هم بگذرند.

ــن  ــا آخری ــد بیمــار ســرطاني اش اســت کــه ت ــه فرزن ــة مــادري ب ــگاه معصومان ــار، ن ایث
ــگاه جاویــدش را گوشــه اي از  ــا منزل ــا اشــک هاي واپســین بدرقــه اش مي کنــد ت لحظــات ب

ــد. ــادرش ببین ــاي م محبت ه
ایثــار، معنــي مهــم واژة کفن پوشــان  بي ادعایــي اســت کــه غریبانــه در غیــاب مادرشــان 
ــد و  ــام مادرشــان »زهــراي مرضیــه« را صــدا زدن ــه، ن ــزه، نیمه شــبي غریبان در جبهــة  هوی

آرام آرام بــه منزلــگاه روشــن همیشــگي ســفر کردنــد.
ایثــار، معنــي واژة خدمــت بــه کســاني اســت کــه چشــم در راهنــد و آخریــن بارقه هــاي 

امیدشــان بــه توســت شــاید، شــاهد تجلــي روشــنایي فــرداي دگــر باشــید.
ــم  ــم، مي  گذری ــا بمانی ــیم ت ــي مي بخش ــت، گاه ــدون چشم داش ــت ب ــوي اس ــار، عف ایث
ــد،  ــد و بگذری ــد، بگذاری ــد گذاشــت و گذشــت. ببینیــد و دل مبندی ــا زود بای ــر ی چــون دی

کــه جاویــد خواهیــد مانــد.
ایثار، نهایت کالم ایثار،»گذشت بي ادعا و بي مزد و منت.« 

شغل:کارمندتحصیال:کارشناسیسن:38منصورفروزندهمهر

نمی دانــم چــرا هرچــه فكــر می کنــم چیــز جدیــدی بــه ذهنــم 
نمی رســد؟ شــاید چــون ایثــار ســاکت و آرام اســت و معصومیــت دارد. 

نمی شــود.  دیــده  نجابتــش،  همیــن  به خاطــر 
ــر روزه اش را و  ــغ و ه ــت بی دری ــم، محب ــادر را دیده ای ــر  روزة م ــار ه ــون ایث ــاید چ ش

ــدر را، پشــت خســتگی و ســكوت و آرامــش. ــار پ ایث
ــی  ــدن از صندل ــان بلندش ــار هم ــد. ایث ــور می کن ــا عب ــار م ــاکت و آرام از کن ــار، س ایث
ــردی کهنســال. ــرای نشســتن ف ــی خســته ایم ب ــه خیل ــرو اســت؛ در حالی ک ــوس و مت اتوب

ایثــار همــان جوانــی اســت کــه رفــت بــرای خــاک کشــورش. ایثــار همــان کســی اســت 
کــه حــاال مانــده بــر تخــت و جوانــي اش و پــاره ای از تنــش جامانــده همان جــا.

ایثار همان معلم خسته و دردمند است که دستان کوچک کودکی را می گیرد و به او می آموزد. 
ایثــار در هــوای شــهرمان جــاری اســت؛ این کــه دیــده نمی شــود، دلیــل نمی شــود کــه 
نباشــد، حــاال چــون ســاکت و آرام و معصــوم اســت؛ مثــل مــادر، مثــل پــدر، مثــل معلــم، 

مثــل شــهید، مثــل جانبــاز و مثــل خیلی هــای دیگــر هســت؛ انــكارش نكنیــم.

شغل:دانشجوتحصیالت:دکتریسن:24ناهیدوحیدرودسری
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ایثار:
الف؛ ابزار  نمی خواهد

ی؛ یاد  خدا
ث؛ ثابت  قدم 

الف؛ اهدای  عشق، اهدای  جان، اهداي ...
ر؛ رها  شدن

شغل:کارمندتحصیالت:کارشناسیسن:24سانازمریخی

متنادبی/سایر
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به نام خداي آرزوهاي محال، خداي مهربون
بــاز دوبــاره مــن اومــدم بــا خاطــرات مســخره ام. مســخره؟ نــه بابــا ایــن یکی 
خــدا وکیلــی مســخره نیســت. االن بــرات قصــه می گــم. بــاز یکــی بــود یکــی نبــود. زیــر گنبــد 
ــردن شکســته ها،  ــا، قصــة گ ــاودون قّصه ه ــای ن ــون، پ ــر رنگین کم ــود، آســمون آره آره زی کب
پــای دیــوار فــردا نشســته بــود، یــه پیــرزن، عصــا به دســت، شــناختی؟ مــادر اقــدس. اســم مــادر 

اقــدس، ننــه اقدســه کــه تــو کوچه هــای خیــال مــن زندگــی ســاده ای داره.
ــدا  ــده خ ــروش. بن ــرج گرون ف ــازه ای ــینه در مغ ــدازه میش ــرش مین ــداز زی ــک زیران  ی
هــر روز، قــوت و روزیــش یــه نــون ســنگک کــه نصفشــو روز نهــار می خــوره، نصفشــو بــرا 
ــار و گذشــت  ــا نوشــابه می خــوره! داســتان ایث ــاد ب ــرش بی ــه گی ــا اگ شــام. بعضــی وقت ه
ــه  ــو کوچ ــوزون ت ــاب س ــر آفت ــون زی ــزرگ قصم ــادر ب ــه م ــه ک ــروع می ش ــی ش از اونجای
خیالــی نشســته بــود و در و دیــوار رو نــگاه می کــرد. منتظــر زن هــای همســایه کــه بیــان 
و اخبــار محلــه رو از زیــر و رو و پاییــن و بــاال از هفــت تــا فیلتــر بگذرونــن کــه چشــمش 
افتــاد بــه یــک پیرمــرد گوژپشــت کــه آلزایمــر داره و راهشــو گــم کــرده، گمونــم بچه هــاش 
ــون  ــون و ن ــرد خونش ــرد و ب ــم پیرم ــو بگ ــدارم بقیش ــت ن ــون وق ــدن. چ ــش ش بی خیال

سنگکشــو باهــاش نصــف کــرد.

شغل : دانشجوتحصیالت : دانشجوسن : 21 محمد كرانی

ــتیم،  ــه مي شکس ــتیم تخم ــم داش ــته بودی ــه نشس ــک روزي در خان ی
ــگ خــورد، تیلیفــون برداشــتم گفتــم: کیســت؟ گفــت  ــم زن یي هــو تیلیفون
حســین فهمیــده هســت. گفتــم چــکار داري؟گفــت یــک تانــک داره از پــل رد میشــه قصــد 

داریــم بترکانیمــش. پایــه هســتي یــا نــه؟؟؟؟

امیرحسین جعفري نژاد

هــر شــب کنــار تختــم مي دیدمــش وقتــي چــراغ خامــوش مي شــد، بــا 
دو چشــم ســیاه خــود بــه مــن زل مــي زد، خســته از کار روزانــه و صبــح زود 
ــا ســبد خریــدي  دیگــر نبــود، درســت مثــل مــادرم، او هــم صبح هــا نیســت. هــر صبــح ب
ــه برمي گــردد. او هــم هــر  ــه خان ــازه ب ــان ت ــا ن ــر ب ــا دســت پ ــه بیــرون مــي رود و ب از خان
ــگار هــر چیــز مــوذي کــه باعــث اذیــت مــن مي شــد را از  ــه مــن ســر مــي زد و ان شــب ب
ــا  ــم، او نبــود. مــادرم امــروز صبــح ب ــه اتاقــم رفتــم کــه بخواب ــرد. امشــب کــه ب بیــن مي ب

شغل : كارمندتحصیالت : كارشناسی ارشدسن : 38 سیده  شهال پیام قره بالغ

طنازانه
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تحصیالت : دیپلمسن : 17

به نام خداوند ایثار و گذشت    کزین برتر عمل برنگذرد
آقــا اصــًا چــرا ایثــار؟ چــرا گذشــت؟ گذشــت کــردن نــه درآمــدی دارد 
ــن  ــو ای ــاً ت ــردم! واقع ــر ک ــی فک ــن خیل ــم؟ م ــرای چــی گذشــت کنی ــس ب ــودی، پ ــه س ن
ــن چیــزی کــه در  ــارة گذشــتم. فهمیــدم کمتری 16 ســال زندگــی ام بســیار اندیشــیدم درب
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــه کل ــی ک ــن پول ــت؛ همی ــول اس ــرد پ ــت ک ــه گذش ــوردش مي ش م
می شــود. خیلی هــا بــرای بــه دســت آوردنــش کلــی زحمــت می کشــن، خیلی هــا بــه گنــاه 
ــن  ــرای همی ــارن و زندگیشــون ب ــه دســتش نمی ــًا ب ــم اص ــا ه ــوند و خیلی ه ــوده می ش آل
ــواده باشــن،  ــرد خان ــر م ــه ســختی ســپری می شــود. اگ ــوره ب ــگ و پاره پ ــای رنگارن کاغذه
ــه  ــدر خوب ــد. چه ق ــة بی عرضــه را بهشــون نســبت می ده ــواده کلم ــم خان ــی ه ــاالً کل احتم
ــی کــه  ــم، پول ــور کــه بزنی ــور اون ــل از این ــا حداق ــم(؛ ام ــم )نمی گــم پولداری ماهــا کــه داری
ــاً نیازمنــد( اطرافمــون کمــک کنیــم.  ــه نیازمنــدای )واقع ــم و ب ــاد رو ازش بگذری ــه می اضاف
یه وقــت بهتــون برنخــوره، خــدای نکــرده اون انســان حتــی می تونــه از افــراد خانــواده شــما 
باشــد. چیــزی دیگــری کــه می شــه ازش گذشــت کــرد و از پــول هــم بــا ارزش تــره زمانــه. 
ــوی  ــدن و ت ــی، ســریال دی ــه صــورت خوابیــدن، خیال باف ــا ب ــر ماه ــی کــه اکث همیــن زمان
ــران  ــه دیگ ــرای کمــک ب ــت ب ــن وق ــم از همی ــم. می توانی ــت گشــت زدن هــدرش می دهی ن
اســتفاده کنیــم. آن قــدر راه هســت کــه نگــو. یــک مثــال کــه بــرای شــروع کار می زنــم؛ »بــه 
فقیــر ماهــی نــده، ماهی گیــری یــادش بــده« کــه ایــن خــودش مســتلزم قــرار دادن وقتتــون 
بــرای شــخصی هســت کــه می خواهیــد بهــش ماهی گیــری یــاد بدیــن! یعنــی بهــش عمــل 

و کار یــاد بدیــن تــا خــودش روزیــش رو بــه دســت بیــاره.(
آخریــن و واالتریــن چیــزی کــه بشــه ازش گذشــت کــرد، زیــر پــاش گذاشــت بــه امیــد 
اینکــه بــا ایــن کار فردایــی روشــن تر بــرای دیگــران بســازیم، جــون آدمــه کــه خــدا روشــکر 
بعــد از 8 ســال دفــاع مقــّدس دور و بــر مــا پــر شــده از انســان های بزرگــی کــه بــا تقویــت 
ــه  ــذرن و ب ــون بگ ــن و هم وطن هاش ــاع از وط ــرای دف ــون ب ــتن از جونش ــون، تونس روحش

معنــای واقعــی کلمــه ایثــار کنــن!
ــی و  ــرور در زندگ ــا م ــا ب ــد؛ ام ــنگین باش ــم س ــه ک ــار« ی ــه »ایث ــن کلم ــار ای ــاید ب ش
کارهامــون حتمــاً می تونیــم پــی ببریــم کــه مــا هــم ایثــاري کرده ایــم. شــاید نــه بــه انــدازة 

آناهیتا محمدی

طنازانه

جــاروي گردگیــري النــه اش را از بیــن بــرده بــود و بــه احتمــال زیــاد خــودش را هــم نابــود 
کــرده بــود. عنکبــوت را مي گویــم! کــه در میــان تارهــاي زیبایــش کــه آن هــا را بــا وســواس 
ــن  ــه م ــیبي ب ــا آس ــرد ت ــار مي ک ــوذي را گرفت ــرات م ــد، حش ــي مي تنی ــي خاص و زیبای
نرســانند. تاشــش در تنیــدن تــار ســتودني بــود. مثــل مــادرم کــه تاشــش بــراي راحتــي 

ــود. ــراي معــاش بي نظیــر ب و آرامــش مــا ســتودني اســت، تاشــش ب
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ایثار یعنی؛ بی تفاوت گذشتن از کنار کودکان خیابانی!!!

شغل : دانشجوتحصیالت : كارشناسی ارشدسن : 25الهام سادات سید محمد

شغل : مدیر دولتیتحصیالت : كارشناسی ارشدسن : 41

ایثار، مانند یارانه نیست؛
گاهي بدهند، گاهي ندهند.
مثل تورم، همیشگي است!

امید قاسمي پناه

طنازانه

شغل : وكیلتحصیالت : كارشناسی ارشدسن : 46

ایثار قبل: تو نیکی می کن و در دجله انداز.
ایثار االن: تو نیکی به کسی کن که به کار تو بیاید! 

ایثار قبل: زمان جنگ؛ امر به معروف و نهی از منکر، اول خودت بعد دیگران 
ایثار االن: اول دیگران نهی و امر شوند، بعد هم دیگران! 

ایثار قبل: مهربانی با هم کیشان.
ایثار االن: خودمحوری، خودخواهی. 

ایثار قبل: یا وجیه عنداهلل. 
ایثار االن: الرابطون رابطون اولئک موفقون!

 اصغر حافظ

ــد  ــا در ح ــی؛ ام ــی و مل ــان دین ــین )ع(، قهرمان ــام حس ــل ام ــی مث ــان های واال و بزرگ انس
خودمــون هــم می تونــه توشــه ای بــرای راه مــا باشــد. پــس چــه خوبــه بــا فکــر کــردن بــه 

ــل شــیم. ــا گذشــتی تبدی ــه انســان های ب ــار ب ایث
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دل نگاره )جمالت و عبارات کوتاه(
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ایثاربهمعنیارزشگذاشتنبهحقوقدیگرانوحقانسانیدیگرانرادرنظرگرفتناست.
محمد نورعی

ایثاربامحبتکردنوکمککردنبهوجودمیآید.

Sajedeh Sharifi
Sacrifice is the result of being helpful and with help.

ساجده  شریفی

ایثــاروگذشــتفقــطزمانــیازآدمبرمیــادکــهآدمخلــوصنیــتداشــتهباشــد
ــصباشــد. ــویهمهچــیخال وت

Esmat Sadeghi Moghadam
Sacrifice comes with honesty.

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 45عصمت صادقی مقدم

منتوانآنراندارمکهبتوانمدربارةایثاروایثارگرانبنویسم.
ــهنفــعمــردموکشــورباشــدرامیتــوانایثــاربیــان فقــطمیتوانــمبگویــمهــرچیــزکــهب
کــرد.همیــنکــهاســرافنکنیــمدرهیــچچیــز؛مثــًاآنهمــهمیگوینــدامســالخشکســالی
ــانمیآیــیمیبینــییــکآدمبیخبــر ــازهــروقــتبــهخیاب داریــمآبراحــرامنکنیــد؛ولــیب

شــیلنگآبراگرفتــهیــاماشــینمیشــویدویــاکوچــه!
چــرابــهفکــرخــودودیگــراننیســتیم؟چــرابایــدهمیشــهگرفتــارباشــیم؟ازاولبــه

فکــرنباشــیمکــهمراعــاتحــالخــودودیگــرانرابکنیــم؟

Nahid Shayeghi Aghdam
It is difficult for me to write about sacrifice. All useful actions for people 

are kinds of sacrifice. One must consider the priorities of nation and this is 
sacrifice. Why  we do not consider our fellow countrymen?

ناهید شایقی اقدم

ایثار،یعنیگذشتنآنروستاییازحقیارانهاش.
تحصیالت: دیپلمسن: 32علی اکبر جهان بین 

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلم قدیمسن: 75

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل : کارمندتحصیالت :  کارشناسی ارشدسن : 46
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ــاعمــلوُحســنخلــق،دیگــریرا بزرگتریــنایثــارآناســتکــهانســانب
ــهاونشــاندهــد،پــسخودخواهــیوجنــگچــهجایــی ارشــادویــاراهدرســتراب
ــت ــندنیاس ــهدرای ــهآنچ ــهک ــننکت ــادرکای ــیارب ــایبس ــعثروته دارد؟جم
محــدوداســت؛چــهمعنایــیدارد؟امیــدوارمهمــهازخــودبگذریــموبــهآغــوشهــم

ــم. بازگردی

Ali Najafi
The most important sacrifice is being a guide and setting an example for 

people. Why war and selfishness? When the life is short and all must go, 
gathering too much wealth is nonsense. Let’s love each other.

شغل: طلبهتحصیالت: حوزویسن: 42علی نجفی 

ــرة ــنک ــرجــایای ــگنیســت؛بلکــهدره ــدانجن ــارواژهایمختــصمی ایث
ــاراســت ــهانســانیتخدمــتکــرد.درایث ــاروب ــوانایث ــیمیت خاکــیودرهــرزمان
ــاندور ــیانس ــرورازروحمتعال ــروغ ــدوکب ــدمیکن ــانرش ــفانس ــهروحلطی ک

میشــود.

Reza Khanchlari
Sacrifice occurs not just in the fronts, the humanitarian activities are possible 

all over the world. In sacrifice the spirit of human being grows and arrogance 
recedes.

رضا خانچلری

ایثــار،یعنــيگذشــتوگذشــتبزرگتریــنافتخــارهــرآدمــيدرزندگــياســت؛
آدمــيکــهبــهارزشهــاياخاقــيزندگــيپايبنــداســت.

Abdollah Salehi
Sacrifice means forgiveness. Forgiveness is a privilege of man, the one who 

observe the ethics of life.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 38عبداهلل  صالحي

ایثار،یعنيبهخاطریکيدیگهازخودتوزندگیتو...بگذري.
هستي امیدي

شغل: دبیرتحصیالت: کارشناسیسن: 29

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت
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مقاومتوایثار،یعنيایستادگيدربرابربردهداريازهرنوعي.

Mahyar Nemati
Resistance and sacrifice include standing against slavery of all kinds.

مهیار نعمتي

ایثار،یعنياهدايزندگي.
ایثار،یعنيعضويازخودرابخشیدنبراينجاتجانشخصي.

Kolsoom Dabat
Sacrifice is donating a membrane for saving a life.

کلثوم  دبات

اگــرکمــیبیاندیشــیمبــهمعنــایحقیقــیایثــارپــیمیبریــم.ایثــاردراخــاق
خــوشاســت،نــهدرادعــا.درعمــلاســت،نــهدرکاموحرفهــایقشــنگکــهازدهــان

ــد. ــرونمیآی ــاننماهابی ــیانس برخ

Mohammad Javad Niazi
Sacrifice reveals once one meditates on the meaning. Sacrifice is in 

selflessness without expectation.

محمدجواد نیازی 

پویا دوست محمدی
ایثار،یعنیازخودگذشتگیبدونهیچچشمداشتی.

PooyaDoostMohammadi
Sacrificemeansselflessnesswithoutexpectation.

ــا ــم؛آی ــت،شــیرةوجــودیخداســت.دردرونخــودجســتوجــومیکن آدمی
خــدایدرونــم،شــیرةانســانیتوآدمیتــمراآلــودهکــردهیــاهنــوزپــاکاســت؟نمیدانــم!
فقــطمیدانــمبــرایپــیبــردنبــهپاکــیخــدایدرونــم،بــرایامتحانــشراهدورینبایــد
ــرم. ــمپــیمیب ــهپاکــیخــدایدرون ــیراکمــککــردمآنروزب ــروم.اگــرروزیناتوان ب

بــهامیــدروزیکــههیــچشــیرةوجــودی،آلــودهنباشــد.

احمد ابوالقاضی

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25
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ایثار،یعنیانسانبودن!

Hamid Hashemi
Sacrifice means being altruistic.

حمید هاشمی

ایثــار،یعنــیزنــیکــهبــرایخودنمایــیچــادرســیاهراازســرشبرنداشــتتــا
مــردانراآلــودهبــهگنــاهنکنــد.

ایثار،یعنیاعترافبهاشتباهات،نهسرپوشگذاشتنبرآنها.

سجاد شاپور

ایثــاررامیتــوانازکســییــادگرفــتکــهبــرایدیــدنپیــروزیدوســتخــود
ــذرد. ــهدارد،میگ ــیک ازفرصتهای

Hamed Jiani
One can learn sacrifice from one who look forward the victories of his 

companion and may forgets his own opportunities.

حامد ژیانی

ایثار،یعنيرهایيذهنازبندفکرباطل.
ايثار، يعنی احترام به همه، نه فقط آدم های ثروتمند و قدرتمند.

Alireza Marali
Sacrifice means the liberation from futile thoughts. Sacrifice is homage to the 

mankind in general not just the wealthy and those in power.

علیرضا مارالي

ــه ــنک ــند،ميفهم ــامبیاندیش ــاتاس ــهواقعی ــنب ــانهایرویزمی ــرانس اگ
ــت. ــتگياس ــاروازخودگذش ــزازایث ــقولبری ــنح ــام،دی اس

Ali Akbar Shah Karam 
If people meditate about the reality of Islam, they will get the point that 

Islam is a religion of sacrifice and truth.

علی اکبر شاه کرم

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 24

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت
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خامــوشکــردنشــمعفــرددیگــر،باعــثنخواهــدشــدکــهشــمعشــمادرخشــانتر
نورافشــانيکنــد.

Yuosef Vahab zadeh
Brief candles of other do not brighten your candle.

یوسف  وهاب زاده

ایثاربهمعنایفداکاریوازخودگذشتنبرایرسیدنبههدفواالوبرتراست.

Ali Sazdar
Sacrifice is putting one’s life for lofty ideas.

علی سازدار

ميتونیمبادادنپاسمايخونبهافرادمحتاج،ایثارکنیم.

Alimohammad Ebrahim 
Donating plasma and transfusion to the neediest is a kind of sacrifice.

علي  محمدابراهیم

ــط ــهفق ــیم؛ن ــودباش ــانخ ــرهمنوع ــهفک ــرایطب ــةش ــيدرهم ــار،یعن ایث
ــهروز ــفانهروزب ــتهارامتأس ــنگذش ــنای ــتي؛م ــحودوس ــشوصل ــرایطآرام درش

کمرنگترميبینــم.

Sajjad Kamal Abad khorasani
Sacrifice means one should think of one’s fellows all the time not just in 

good times. I am sorry to admit it is very rare nowadays.

سجاد کمال آبادخراساني

ایثــار،یعنــيگذشــتنازجــانخــودوارزشهــايخــودبــرايچیــزيکهارزشــش
رابیشــترازجــانخــودميدانــي.

Saman Azmoodeh
Sacrifice  means forgetting the valuable materials for ideals worth of life.

سامان آزموده

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسيسن: 23
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آیابسیاریازکجخلقیهایماپرازعقدهنیست؟
آیابسیاریازعقدههایمانامشتعصبنیست؟

آیاصرفنظرکردنازاینتعصبهایبیهوده،»ایثار«نیست؟

Chavosh Hamavandi
Pride and prejudice must be disregarded, that is sacrifice.

چاوش هماوندی

گذشتنازجانبرایرضایخدا،بهترینایثارياستکههمیشهماندگاراست.

Ali Sohrab Gorji
Putting life in line with God’s sake is the best and eternal sacrifice.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی سن: 37علی سهراب گرجی

ایثــار،وقتــيمعنــيميشــودکــهبتوانیــمدرآخریــنســاعاتروزمثــلاولیــن
ســاعاتروزبخندیــموبــههمــهاحتــرامبگذاریــم.

Milad Imani
Sacrifice will be achieved when we are done a day, smiling and respecting all.

میالد  ایماني

ایثــاروفــداکاری،یعنــیازخودگذشــتن،خــودراندیــدن،فقــطخــدارادیــدن.
یعنــی،رســیدنعشــقاصلــیبشــریتبــهپــروردگارمتعــال.

Alireza Mosaferi 
Sacrifice and devotion mean putting oneself, ignoring self and seeing God. That’s 

great achievement and grasping the main love of man, God’s love. 

علیرضا مسافری

ایثار،یعنيبتوانيبهکسيکهبهتوبديکرده،خوبيکني!

Hamta
Sacrifice is when you are betrayed, compensate it with kindness.

همتا

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 25

شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن: 40
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ــراي ــدنب ــتنازب ــت؛گذش ــهاس ــياندیش ــت؛بزرگ ــدفاس ــته ــار،اهمی ایث
ــت. ــايباقيس ــاختندنی ــاوس ــندنی ــتنازای ــت؛گذش ــدهاس ــدگاريعقی ــیدنومان رس

Reza Babazadeh
Sacrifice is the importance of end. It is greatness of thoughts. Leaving the 

canal desires for the eternity of thoughts.

رضا بابازاده

ــری ــهدیگ ــودب ــازخ ــمنی ــزيرابهرغ ــی،چی ــداکاری؛یعن ــیاوجف ــار،یعن ایث
ــهدادن. هدی

Kazem Sheikh Frotan 
Sacrifice is the peak of devotion when one is in need, prefers donation to the 

others.

کاظم شیخ فروتن 

ایثــار،یعنــيدیگــرانبهتــرازمــنوشایســتهترازمننــد؛چــهدرادامــة
زندگيکــردندرزمیــنواســتفادهکردنازموهبتهــايزمینــي،چــهدرپیشــرفتو

ــام. ــذاومق غ

Ali Asghar Faramarzi 
Sacrifice is that one prefers the others to oneself in grasping the different 

achievements and opportunities.

علي اصغر  فرامرزي

ایثار،یعنیرفتنبرایماندندیگری!
ایثار،یعنیمثلققنوسسوختنبرایساختندیگری!

ایثار،یعنیگرسنگیبرایسیریدیگری!
واینگونــهاســتکــهخــودتمیمانــی،زندگــیمیکنــیوســیرمیشــویاز

ــات. معنوی

Sofia Hessari
Sacrifice is of devotion to the one is in need.

صوفیا حصاری

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: معماریتحصیالت: کارشناسیسن: 50

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 56

شغل: آزادتحصیالت: دیپلمسن: 50
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ایثاررادرکودکیدیدمکهمیخواستآبشوردریاراباآبنباتششیرینکند.

Fatemeh Mohtat 
I saw sacrifice in an spectacle, a kid putting his candy into the sea for 

making the water sweet.

فاطمه محتاط

ایثار،یعنیدستنوازشبرسریکیتیمکشیدن.

Hamid  Dehestani
Sacrifice is helping an orphan.

حمیده دهستانی

ماهمهدرزندگیبهنوعیایثارمیکنیم؛امادرنقشهایمختلف.
ــه ــودواینک ــارمیش ــدنایث ــودآم ــثبهوج ــاباع ــاوآدمه ــهدنی ــتب ــدمثب دی

ــود. ــارمیش ــدنایث ــودآم ــثبهوج ــیم،باع ــتهباش ــتداش ــررادوس همدیگ

Fatemeh Asadirad
Sacrifice is in the life of us but we play role different ways optimistic.

Sacrifice brings love and out look.

فاطمه اسدی راد

ایثــار،یعنــيپیرمــردرفتگــريکــهبــرايخــرجبچههایــش،کثیفــيوآلودگيهــارا
ــد. ــاکميکن ــايشــهرپ ازخیابانه

فاطمه  مرادي

ایثار،یعنيدلواپسيهايهمسریکپلیس.

Fatemeh Khani
Sacrifice is the anxieties of spouse of a policeman.

فاطمه  خاني

ایثار،یعنيزندانيراکهحکمشاعداماست،آزادکنیم.
فاطمه  میرزائي

تحصیالت: کارشناسيسن: 23
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تحصیالت: کارشناسیسن: 24
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ایثارشایدیعنيعشق...
عشقيکهخاصیتیکانسانباشد.

Maryam Ramooz
Sacrifice is love, and love is an exalted passion of human. 

مریم  راموز

ــرانو ــسکشــیدندارم؛خواه ــقنف ــهح ــننیســتمک ــام ــیتنه ــار،یعن ایث
ــد؛پــسبهخاطــرراحتــیبیشــتر ــموحتــیســیارهامحــقنفــسکشــیدندارن برادران
ــل ــمتبدی ــانوآیندگان ــرایاطرافی ــیب ــلزندگ ــرقاب ــیغی ــهجای ــنراب ــودم،زمی خ

ــم. نکن

Tina Malavani
Sacrifice is that I am not alone and I have the rights for living. We must live 

and let the others live. Sacrifice is saving the planet for the next generations.

تینا ملوانی 

ایثــار،شــایداهــدايیــکلبخنــدبــهکارگــرخســتهايباشــدکــهســالهامــورد
ــه. ــرارگرفت بيتوجهــيق

فریبا فریادرس 

ایثار،یعنيندیدن،ندیدنخودت
ایثار،یعنيدیدن،دیدندیگران

Elham Jafarzadeh
Sacrifice is devotion, not seeing oneself, seeing the others.

الهام جعفرزاده 

ایثاربهمعنایازخودگذشتگيدرشرایطبسیاردشواراست.

Leyla Karbalai  Esmaili
Sacrifice is devotion in the hard times of life. 

شغل: فرهنگیتحصیالت: کارشناسیسن: 37لیال کربالیی اسماعیلی 

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 23
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ــواده ــاایثــاروازخودگذشــتگی،شــادیبخشلحظههــایاطرافیــانوخان بایــدب
ودوســتانباشــیم،دراینصــورتاحســاسبهتــریخواهیــمداشــت.

Maryam Nazari

By sacrifice and devotion one must help he fellows happy. Then we will have 
a better feeling.

مریم نظری 

ایثار:عشق،صداقت،ایمان

Zahra Beygom Rezaie
Sacrifice is love, honesty and faith.

زهرا  بیگم  رضائي

ایثــار،یعنــيلبخنــدزدندرشــرایطســختزندگــي،چــونهــرســختيباالخــره
تمــامميشــود؛ولــيلبخنــدتمامــينــدارد.

Zeynab Ghorbani
Sacrifice is smiling in the hard times of life. Hardship comes to and but smile 

is eternal.

زینب  قرباني

ایثار،یعنیلبخندیزیبادرمقابلکودکانسرطانی.

Azam Soleimani
Sacrifice is smiling to a child suffering cancer.

اعظم سلیمانی

همیشهبهخاطرخداگذشتداشتهباشیم.

Karim
One should forgive for the God’s sake.

کریم

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 50

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 42
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شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 44
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ایثار،یعنيگذشتدرموردزندگيمشترکآدمها،درکنارهمقرارگرفتن،نهدر
مقابلهم.

Fatemeh Reza Shateri
Sacrifice is forgiving in family life. Being helpful, not giving hard time each 

other.

فاطمه  رضاشاطري

ایثــار،یعنــیفــدایدیگــرانوهمنــوعخــودشــدن؛چــهازنظــرمالــیوچــهاز
نظــرمعنــوی.

Javad Ostovar
Sacrifice is letting down ones desires in favor of other’s both in carnal and 

spiritual aspects.

جواد استوار

ایثارهمیشهبهمعنیجانفداکردننیست.
تــوخطهــایشــلوغبیآرتــیازجــاتپاشــیتــایــکبنــدهخــدایدیگــهکــهازتــو

ــارمیخــواد. ــم،ایث ــرمیکن ــیبهــشخــوبفک خســتهترهبشــینه،وقت

حمیده جهانی 

ایثــار،برگزیــدندیگــرانبــرخــوداســتوامــامعلــي)ع(دربــارهایثــارگفتهانــد:
»االیثــاراشــرفاالحســان:ایثــارشــریفتریننیکــوکارياســت.«ودرجــايدیگــر
ــن ــادتوبزرگتری ــنعب ــاربرتری ــیاده:ایث ــلس ــادهوأج ــلعب ــد:»االیثارأفض ميفرماین

ــياســت.« آقای
مــنازخــدايمتعــالوامیرالمؤمنیــن)ع(،تقاضــايمتخلصشــدنبــهایــن
صفــتوااليالهــيراميکنــموامیــدوارمهمیشــهبتوانــمازایثــاردرزندگــي

ــرم. ــکبگی کم

Seyed Mohammad Reza Alavi Ardekani 
In sacrifice one prefers the interest of others to oneself. Imam Ali says 

Sacrifice is the best of enterprise. In other quotation he says sacrifice is the best 
of prayers and lordship. I pray to God and plead in hard times to be like the one 
Imam says.

سیدمحمدرضا  علوي اردکاني

شغل: ناشرتحصیالت: کارشناسيسن: 48

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: بازنشستهتحصیالت: سیکلسن: 54
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ــاد ــدازی ــیراچــهکســيمیتوان ــایول ــوانپوری ــارجهــانپهل ازخودگذشــتگیوایث
ببــرد؛هنگامــیکــهاوخــودرابــراینشکســتندلمــادرحریــفخویــش،بــهزمیــنزدتــاحریــف

اوپیــروزومــادراوشــادشــود.

فرشید احمدپور شهریور

ایثار،یعنیفردایخودرافدایامروزدیگرانکردن.

Seyed Hasan Seyed Mohammad
Sacrifice is putting one’s next opportunities to the present situation others.

سیدحسن سیدمحمد

ایثار،یعنیخفتناللههابرایشکفتنغنچهها.
علی   محمدعلیزاده

وقتیردپایایثارسبزخویشرادرقلبکسیباقیبگذاری،بیشترازحاضرین،
حاضرخواهیبود؛حتیاگرغایبباشی!

ایثــار،آناســتکــهبیخبــردعایــتکننــد،نباشــیویــادتکننــد،ندانــیودوســتت
رند. بدا

Maryam Soori 
When you devote you will live forever in the hearts, even if you were absent. 

When people remember you and love you in your absence, this is sacrifice. 

مریم سوری

ایثار،یعنیشادیوراحتیدیگران.

Hadi Rajabi
Sacrifice means happiness and peace for others.

هادی رجبی

ایثــار،همهجــابــهمعنــیجنــگوازدســتدادنجســمنیســت؛ایثــار،یعنــیازخــود
ــرایدیگرانگذشــتن. ب

بهاره صباغ

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 19

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 28
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اگــردرهــرکاريبخواهیــمازخودگذشــتگينشــاندهیــم،ایثــارمعنــاپیــداميکنــد؛
مثــاًدراتوبــوسیــامتــروبخواهیــمجــايخــودرابــهکهنســالیــامعلــولبدهیــم.

ماهمگی،همهروزهدرامتحانایثارهستیم.

پرویز جمشیدي

ایثــار،یعنــيعشــقبــهمقتــداتــاجایــيکــهآدمــيحاضــرشــود،ظهــرعاشــورا
پروانــهواردورشــمعمعشــوقخــودحلقــهبزنــدتــاتیــريبــهاواصابــتنکنــد؛ایــنعشــق

تــاجایــيدرجــاناورســوخکــردهکــهجانــشدرنظــرش،هیــچارزشــينــدارد.

Mohammadreza Hashemi
Sacrifice is devotion to spiritual leader, so that on Ashoura one tries to circle 

Imam’s body and protecting him of the arrows. This devotion engulfs him and he 
disregards his own life.

محمدرضا هاشمي

بــدونازخودگذشــتگیمــافقــطآدمهســتیم؛بــهعبــارتدیگــر،فقــطحیــوان
نیســتیموشــایدبــرایهمیــناســتکــهانســانهایبــزرگازآدمهــايمعمولــيمشــخص

میشــوند.

Ehsan Assi
Without devotion we are just humble human being, a rank among the 

animal kingdom. This is the reason great person are very outstanding, they 
are devoted.

احسان عاصی

ایثــار:بخشــیدنبــهانــدازةروحخــودبــهدیگــران؛نــهبــهانــدازهمــالخــودبــه
دیگــران.ممکــناســتایــنبخشــشوایثــار،یــکلیــوانآبدریــکروزگــرمتابســتان

کــهبــرایخــودنگــهداشــتهبــودی،باشــد.

Roya Badrkhani
Sacrifice is donation it is a spiritual. Sometimes donation is giving a 

glass of water to a thirsty in a hot day. The cool water you intended to drink 
yourself.

رؤیا بدرخانی 

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن: 33

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 31

شغل: طلبهتحصیالت: حوزویسن: 26

شغل: بازنشستهتحصیالت: کاردانیسن: 57
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کلمــةایثــارکلمــةمقدســیاســت؛واژهایاســتکــهواژگانزیبــایانســانیدرآن
تداعــیپیــدامیکننــد.شــروعآنبــاعشــقوانتهایــشجاودانهشــدناســت.

Alireza Fallah Baroogh
Sacrifice is a sacred term, a term for revealing and manifesting the beauties of 

man. It begins with love and ends with eternity.

علیرضا فالح باروق

وقتــینمــازمیخونــمبــهخــدایخــودمفکــرمیکنــموواقعــاًمتعجبوشــگفتزده
ــن ــد؛ببی ــازمميبخش ــیب ــم؛ول ــدیمیکنی ــاهوب ــهگن ــنهم ــهای ــمک ــموميگ میمون

چقــدربزرگــه!مــنخیلــیدوســتدارمآدمهــایــهذرهازایــنویژگــیروداشــتهباشــن.

Majid Haji
In my prayers I think of The Lord and I am surprised at his generosity. He 

forgives our sins. I hope man could forgive a little bit. 

مجید حاجی 

ــدهنیــازداری؛ ــاپدی ــهآنشــیی ــهشــدتب ــااینکــهخــودتب ایثــار،یعنــیب
ــهدیگــریبــدونچشمداشــتیببخشــی؛مثــلآبــي امــادرمســیرتحقــقیــکهــدف،ب
ــی،مثــلجــاندادن ــایول ــیپوری ــود؛مثــلپهلوان ــبابوالفضلالعبــاس)ع(ب کــهتشــنةل

ــیو.... شــهیداندرمیــدانمیــنجنــگتحمیل

Reza Moghimi
Sacrifice is donation of the most needed thing, but you disregard it for a higher 

end without expecting compensation. There are many evidence and examples. 
Abolfazl Abbass Imam Hussein’s brother and the martyrs in mine fields.

رضا مقیمی 

ایثار،یعنیعشق؛یعنيخدمتبهدیگران.
یعنیبسیجیوار،خودرافدایدیگرانکردن.

Sajad Farimaneh
Sacrifice is love and serving the others. Putting your life in with others and 

disregarding yourself. Like Baseej. 

سجاد فریمانه

شغل: نظامیتحصیالت: کارشناسیسن: 40

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 36

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن: 23

تحصیالت: دانش آموزسن: 13
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بــهنظــرمــنایثــار،یعنــیصادقانهتریــنکــردارآدمــی،عملــیدرنهایــتپاکــی،
ــت. بیریایــی،لطــفوعدال

Marzieh Shafie
Sacrifice is the most honest behavior of man, with love, justice, favor.

مرضیه شفیعی

ایثــاررابایــددرزندگــیروزمــرةخــودجســتوجونمــود؛ایثــاردرحــقهمســر،
فرزنــد،پــدر،مــادرو...

زندگیرانبایدسختگرفت؛بلکهبایدسختیهاراباکمکهم،زندگیکرد.
ــار،یعنــی ــیفرهنــگایث ــد؛ول ــفمیکنن ــهتعری ــمفرهنــگرادیگــرانچگون نمیدان

ــردن. ــمزندگیک ــره ــیبهخاط ــودن؛یعن ــمب ــاه ب

Mostafa Salavati
Sacrifice is love in everyday life for spouse parents and…One must live 

simply. I am not sure about the definition of others. But in my opinion sacrifice is 
live and let the others live. Being together and living for each other. 

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 31مصطفی صلواتی

ــزباشــیم؛ ــدگاننی ــهفکــرآین ــداکاریب ــاروگذشــتوف ــاایث ــدب ــابای م
ــان ــرایآیندگانم ــدهایب ــرآین ــایددیگ ــم،ش ــرکنی ــالفک ــهح ــطب ــافق ــرم اگ

ــد. نمان

Mehdi Mohammadi
We must care for the coming generations. If we just care for present, they may 

have nothing for themselves.

مهدی محمدی

ــاررا ــایایث ــهج ــازدک ــامیت ــرم ــاندرعص ــی،چن ــرکشخودخواه ــبس اس
ــاتنــگکــرده. ــرایم ب

درعصــریکــهبــراییــکجــایپــارکحاضریــمبــههــمتوهیــنکنیــموشــایدبــه
جــانهــمبیفتیــم،شــایدگذشــتنازهمــانجــایپــارک،ایثــارباشــه.

ایکاشدرعصریمیزیستمکهآنقدرایثاربودکهضدآنمعنانداشت.

مریم جمشیدیان

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 28

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: دانشجوتحصیالت: کاردانیسن: 21

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 44
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ایثار،موضوعیاستکهانسانهاییکهروحبلندوتکاملیافتهدارندبهآنموصوفند.

Mansoor Moahed
Sacrifice is the individual aspects of the most self esteemed persons.

منصور معاهد

عشق،زیرمجموعةایثاراست؛تنهاچندلحظهبهاینمعنافکرکردنهمزیباست.

Siavash Haghighi Azar 
Love is a part of sacrifice. Just thinking about it, is beautiful.

سیاوش حقیقی آذر 

ایثــاروازخودگذشــتگی،صفــاتانســانهایمؤمــنوپاکنیــتووارســتهاســت
ــلاز ــی،قب ــد؛یعن ــهمیدهن ــرانارائ ــهدیگ ــدوب ــرهومواجــبخــودمیکاهن ــهازجی ک
ــاتیــا اینکــهخودشــانراببیننــدســایرافــرادوحتــیســایرموجــوداتـاعــمازحیوان

ــد. ــحمیدهن گیاهــانـرابرخــودترجی

Seyed Mohammad Hashemi
Sacrifice and devotion are the characteristics of faithful and self esteemed 

people who help the others. They disregard themselves for the good of their 
fellows and even the animals and nature.

شغل: کارشناستحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 68سیدمحمد هاشمی

اگــربتونــیتــوزندگــی،یــکانســانرونجــاتبــدی،دینــتروبــهخــودت،بــه
زندگیــتوبــهخدایــتاداکــردی.

Hossein Azimi
For God’s sake. Saving a life is your duty fulfilled.

حسین عظیمی 

ــتيات ــدندوس ــهقدیمیش ــرمب ــتةعم ــپریگش ــایس ــنثانیهه ــکای ــذرتکت گ
ــاعمــقوجــودمجــاریاســت. ــوت ــیچیســت،آنچــهازچشــمت ــوکــهمیدان مــیارزد؛ت
درحضورقدمبادِبهار،کهکندیاربهیارشایثار،توغمترابگذاروهوایدگریدرسردار!

مرتضی فاضل

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 34

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: بازنشستهتحصیالت: دیپلمسن: 56



170

ایثار،یعنيپاکبودنمنبرايساختجامعهايپاک
ایثارگر،یعنيکسيکهپاکماندهدراینهمهناپاکي!!!

Mohammad Mehdi Sarabi
Sacrifice means that I must be impeccable to build a sane society. The one 

who Sacrifices is the one remains   unblemished in this vast and troubling society.

محمدمهدي سهرابي

ایثــاربــهمعنــيتقدیمکــردنچیزهایــياســتکــهنیــازداري،ولــيبــهدیگــران
ــه ــلآنهیچگون ــهدرمقاب ــيک ــاخدمت ــامدادنکاری ــهانج ــااینک ــيوی ــهميکن هدی
مــزديرانخواهــيخواســتوفقــطدریــککام،هــدفخدمــتبــهخلــقاســت،بــراي

ــههســتيبخش. ــتیگان رضای

Behrooz Rahmani.
Sacrifice is love and serving the others with your most needed properties. 

Doing humanitarian services voluntarily disregarding yourself working for God’s 
sake.

بهروز  رحماني

نهایتدوستداشتنوخودراکوچکدانستندربرابرحقوامرخداوند.

Mehdi Sarabi
Sacrifice is extreme love and being humble in God’s commandments and 

truth.

مهدي سرابي

ایثــار،یعنــياحتــرامبــهحقــوقدیگــران.حتمــاًنیــازينیســتکــهبــهبچــه
ــي ــزنوع ــانی ــتنآنه ــهودوستداش ــگاهمهربانان ــهن ــود؛بلک ــيش ــکمال ــمکم یتی

ایثــاراســت.

Rahim Hamdzadeh
Sacrifice is observing the rights of others. One may serve an orphan and love 

him or her like a father.

رحیم  حمدزاده

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: آزادتحصیالت: کاردانیسن: 38

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن: 20
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ایثار،یعنیگذشتنازخود.
یعنی،داشتنعزتنفسوعدمخودخواهی.

Morteza Rekoota
Disregarding yourself is sacrifice. Self-respect is also a kind of sacrifice. 

مرتضی رکوتا

ایثــار،میــوةدرخــتفطــرتاســتوجوشــیدهاززاللپــاکخصلــتانســانیکــه
بــاصفــاتالهــیپیونــدیناگسســتنیداشــتهوازمقدمیــنابــزارکمــالانســانیاســت.

ایثــار،ســپاسمخلــوقاســتازنعمــاتبیشــمارخالــقوپاســخیاســتخداگونــهبــه
ــی. ــایاله نعمته

ایثار،مدالافتخارانساناست؛وجهامتیازاوازدیگرمخلوقات.
ایثار،نقطةاوجانسانیتاست.

حسن رجبیان

ــی ــینتون ــاوقت ــی،ام ــتهباش ــتداش ــیرودوس ــییک ــهوقت ــیاینک ــار،یعن ایث
ــاره. ــوعایث ــنن ــار،ابتداییتری ــوعایث ــنن ــره؛ای ــیب ــاشکن ــیره ــبختشکن خوش

ایثــار،یعنــیوقتــییــهانســاننیــازبــهکمــکداشــتهباشــهازخــودتبگــذری؛ایــنســطح
دومایثــاره.

ونهایتــاًایثــار،یعنــیوقتــیخــداازتچیــزیخواســتـحتــیجونتــوـبــاتمــاموجــود،
ــوشباخــتنیســت. ــارهکــهت ــنآخــرایث خــودتروفــداشکنــی؛ای

محمد نادری

اگــرمــاهمــةحــاالتروحــیماننــدتــرس،شــادی،غــم،عشــقوشــایدهمــه
حــاالتروحــیرادریــککفــهتــرازوقــراردهیــموایثــاررادرکفــهدیگــر،بیشــککفــه
ایثــارســنگینیمیکنــد؛چــرا؟چــونایثــارهمــةشــادی،غــموعشــقرابــاهــمدرخــود

جــایدادهاســتودرحقیقــتنقطــهکمــالتمــاماینهاســت.
شایدبپرسیدرابطةمثًاترسباایثارچیست؟غمچهارتباطیباایثاردارد؟!

ــد ــدازبن ــرمیتوان ــد،مگ ــقآی ــرسفائ ــرت ــدب ــردنتوان ــرف ــم:اگ ــوابمیگوی درج
ــارفکــرکنــد؟ ــهایث خودخواهــیرهــاوب

چــهبلنــداســتفــردیازمنیــتخودخواهــیوخــودپرســتیو...رهــاشــودوبــرایکار
باالتــری،خــونبدهــد؛البتــهممکــناســتهــرایثــاریمســتقیماًبــاخــونمرتبــطنباشــد؛

امــادرهــرایثــاریجهــادینهفتــهوهــرجهــادنیــزدرگشــودهایاســتبــهبهشــت.

آقای ملکوتی زاده

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت

شغل: کارمندتحصیالت: حوزویسن: 50

شغل: مدرستحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 68

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 30
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ــم ــهه ــاب ــدونری ــنوب ــرراگرفت ــتهمدیگ ــادهدس ــیس ــیخیل ــار،یعن ایث
ــردن. ــکک کم

Hajar Bakhshandeh
Sacrifice means taking the hands of each other and helping without pretending.

هاجر بخشنده 

ایثــار،یعنــیزندگــیخــودراوقــفدیگــرانکــردن.یعنــی،ازخودگذشــتن.یعنــی؛
اینکــهدســتدردســتهــمگذاشــتنوجامعــهرابــهیــکجامعــةدینــیوعلمــیتبدیــل

ــردن. ــتک ــرآنحرک ــت)ع(وق ــیدرراهخــداواهلبی ــار،یعن ــردنوایث ک
ایثــار،یعنــیاینکــهاگــرکســیدرحقــتبــدیکــرد،بــدیاورابــاخوبــیخــودجــواب
دادن.ایثــار،یعنــیجوانمــردیوهمــکاریدرهمــهزمینههــایعلمــیوفرهنگــیواجتماعــیو

اقتصــادیوسیاســیو... .

Hamideh  Khoshbkht
Sacrifice means disregarding your own interests and leaves them for the one 

you love. It is the cooperation in building a sane religious society. Sacrifice means 
obeying God and Quran and Ahlolbeit. Sacrifice is that when somebody betrays 
you, you do not revenge.  

حمیده خوشبخت

ایثــار،فقــطبــهزمــانجنــگختــمنمیشــود؛میتــواندرهــرزمــانودورهای
ایثــارکــردوازخــودگذشــتتــامنجــربــهشــادیدیگــرانشــد.

Razieh Musavi 
Sacrifice is not just for the defense era. One may devote oneself and disregard 

his/her own interests for happiness of others.

سیده  راضیه  موسوی

ایثار،اثباتعشقآدمیست؛حتيبهقیمتازدستدادنزندگیخویش.

Razieh Shafie
Sacrifice is proof of love.

راضیه  شفیعی

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 31
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ایثار،یعنیزندگیدوبارهبخشیدنبهکسیکهنهشناختیازاوداری،نهاورامیشناسی!
ایثــار،یعنــیگذشــتنازپیکــربیجــانفرزنــدعزیــزت،بــرایدوبــارهزندگــیکــردن
ــازهمتوجــه چندیــننفــر.ایثــار،یعنــیاهــداءاعضــاءعزیــزتدرلحظاتــیســختکــهت
شــدیاوراازدســتدادیوفقــطبایــدتصمیــمبگیــریتــااعضــایبدنــشرااهــداکنــی

کــهفقــطبــاایــنکاراســتکــهیــاداوونــاماووآخــرتاورامیتوانــیتغییــردهــي.

Mona Ghasri manesh
Sacrifice is saving an unknown citizen by donating membrane. One may 

donate the body of a deceased sibling to the ones waiting for transplant. By this 
your child will be remembered forever.

مونا  قصری منش

ایثار،یعنیاحساسمسئولیت؛احساسمسئولیتدربرابردیگران.

Mr.Dehghani
Sacrifice means responsibility.

آقای دهقانی 

بــرعکــسآنچیــزيکــهدرذهــنهمــهاســتکــه»ایثــار،یعنــيفداکــردنو
ــهمعنــايبرگزیــدناســتوشــخصایثارکننــده،نفــع چیــزيراازدســتدادن«.ایثــارب
دیگــريرابــرنفــعخــودبرميگزینــدوهمیشــههمینطــوربــودهاســتکــهکســيکــه
نفــعدیگــريرابــرنفــعخــودترجیــحميدهــد،خداونــدمتعــالبــهمصــداق»َمــنجــاَد
یــالَحَســنِهَفلـَـُهَعشــُراَمثالِهــا«چیــزيبرابــربــراياوجبــرانخواهــدکــردوســعدينیــز

همیــنرابــهشــعرآوردهکــه:
ز نــتدهدبا با یــزددربیا تــونیکــيميکــنودردجلــهاندازکها

                                              »سعدی«

Hanieh Zaree Ezabadai
In sacrifice one does not loose, he chooses. Sacrifice means disregard self. The 

one who devotes chooses the interests of others to his or her own interest. God says , 
He will compensate for thos who sacrifice. Saadi the great Iranian poet says:

Do good  on the banks of Tigris
God compensates in the desert.

هانیه زارعي عزآبادي

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 24
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ایثار،یعنيمقاومتدربرابرمشکات

Hanieh Sheikhi
Sacrifice is resistance against hindrances.

هانیه  شیخي

ایثار،یعنيبخشش؛گاهيبخششیکچیزکوچکوگاهيبخششیکزندگي!
ایثار،یعنيبشریت؛یعنيانسانیت!

Nassimosadat Mirhosseini
Sacrifice means donation, sometimes a little item sometimes a life. Sacrifice 

means humanity.

نسیم السادات  میرحسیني

ایثار=انسان

Sanaz Kheirollahi zadeh
Sacrifice is equal to human.

ساناز خیرالهی زاده 

ایثــارازعشــقمیآیــد؛عشــقبــهخــدا،عشــقبچــه،عشــقبــهپــدرومــادریاعشــق
بــههــرفــردیکــهبــرایاوندیگــهنمیتونــیفقــطخودتــوببینــیوازخــودتمیگذری!

Neda
Sacrifice comes out of love. Love of God, siblings, parents and a lover induce 

disregarding yourself.

ندا

ایثار،یعنیازخودوازهمهچیزبرایمحبوبگذشتن؛نهبهدستآوردندنیا.

Mehdi Heidari
Sacrifice means disregarding yourself and your properties for your love.  

شغل: گرافیستتحصیالت: کارشناسیسن: 42مهدی حیدری 

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 21
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ایثار،یعنیگذشتنازآنچهکهدوستداریبرایکسیکهدوستشداری.

Mina Sefidfard
Sacrifice means disregarding your own interests and leaves them for the one 

you love.

مینا سفیدفرد

انسانهایبزرگودریادلمیتونندازخودشونوخواستههاشونبگذرند؛واسههمینه
کهقرآنمیگهبهبزرگیوواالیینمیرسید،مگراینکهازآنچهدارید،ببخشید.

Sepideh Musavi
The great may disregard themselves and their demands, as in Quran reads, 

Thou may not reach the greatness unless donate. 

سپیده موسوی

ایثار،یعنيببینیدستزندگیتتودستیکیدیگهباشهوواسهنبودنششادبشی.
وقتــیتــاشمیکنــیدورووریــاتبــدونغــمباشــنوســعیکنــیبــاتمــومغمــی

کــهداریبخنــدیوخودتــوآرومنشــونبــدی.

زهرا هوری

ایثــار،یعنــيآنعمــلکــهانســان،همــهکــسرابــرخویــشمقــدمبدانــد؛در
ــرباشــد. ــردمجلوت ــرم ــهممکــناســتازاکث حاليک

همهکسراازخویشطلبکاربداند؛درحاليکهممکناستازاکثرمردمطلبکارباشد.
ــرف ــشراازط ــقخوی ــدح ــهميتوان ــذرد؛درحاليک ــشبگ ــلمخوی ــقمس ازح
ــد. ــاتبده ــودرانج ــدخ ــهميتوان ــد؛درحاليک ــرانکن ــيدیگ ــودرافدای ــرد.خ بگی

خدمتبهدیگرانراوظیفهبداند؛بدونآنکهبهکسيمنتبگذارد.

سیدحسن  سجادي

ایثار،یعنینیکیکردنبهافرادجامعه،بدوناینکهتوقعتشکرداشتهباشی.
ایثار،یعنیاخاصعمل.

مســئولیتيرابــرعهــدهنگیریــم؛ولــیاگــرمســئولیتیرابــرعهــدهگرفتیــم،خالصانــه
دررســیدنبــههــدفتــاشکنیــم.

اکرم السادات فاطمی نیسی

شغل: استاد دانشگاهتحصیالت: دکتریسن: 32

شغل: کارمندتحصیالت: دکتریسن: 44
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علي   ارشاد
ایثار،نشانةتجليوتکاملروحانساناست.

واژهاياستکهدرعالمانسانیتومعنویتپیداميشود.
یکيازآثاررشدوبالندگيانسانیتاست.

ایثار،غلبهبرحسخودخواهيوپیروزيحسخیراندیشیونوعدوستياست.

Ali Ershad
Sacrifice is a manifestation of elevation and spirit development. It is a term in 

spiritual space of mankind. Sacrifice is prevailing upon selfishness and triumph 
of humanitarian feelings.

یعنی،مجبورباشیبخندیتاخوشحالیدوستاتوخرابنکنی،ولیغصةخودترودلتبمونه!
غزل رهامیان

جمله و عبارت / ایثار و انسانیت
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ایثــار،یعنــیمــادر؛مــادریکــهبــاتمــاموجــودش،فرزنــدیراپــرورشمیدهــد
وبــادســتانخــودبــهســویمــرگوشــهادتمیفرســتد.

ایثــار،یعنــیمــادریکــهســالیانســالچشــمانتظــارفرزنــدبرومنــدخــود،مــوســفید
میکنــدوســویچشــمخــودراازانتظــارودوبــارهدیــدنفرزنــدخــودازدســتمیدهــد

ومنتظــرخبــریازفرزنــد،ســالهاراســپریمیکنــد.
هــرگاهخبــریازاســرامیآیــدبــهاســتقبالآنهــامــیرود.خبــریازتشــییعجنــازه
میآیــدبــهســراغآنهــامــیرود.بهدنبــالخبــریازدلبنــدخویــش؛ولــیافســوسکــه

هیــچوقــتخبــرینمیآیــدوهمچنــانچشــمانتظــار.
بــهامیــدروزیکــهتمــامکســانیکــهگمشــدهایدارنــدبــهوصــالهــمبرســندومــا

هــمبتوانیــمگمشــدةخود)عمویــم(راپیــداکنیــم.

Parastu Varbaz
Sacrifice means a mother raising a son and urges him to defend homeland 

even martyrdom. Sacrifice is  the act of a mother who wear herself off looking 
for her son. Whenever there comes news of WPs or KIAs or MIAs rushes to get 
a piece of news but in vain.

I have a MIA uncle and I hope to find him one day, or get a piece of news about him.

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 26پرستو وارباز 

ــا ــادرانب ــدونم ــد؛ب ــدامیکن ــداومپی ــهت ــادراناســتک ــاوجــودم زندگــیب
ــود. گذشــت،هیــچزندگــیادامــهدارنخواهــدب

مادرمباتمامنامایماتزندگیمثلنگهداریپدرمکهســهســالســکتهمغزیکرده
بهزندگیاشادامهمیدهد؛بدوناینکههیچشــکایتوتوقعیازدیگرانداشــتهباشــد؛

چــونمیخواهدزندگیاشرانگهدارد.مــادردروصفلغاتنمیگنجد.

Maryam Sadat Razavizadeh
Life goes with the devoted mothers. Without them no life goes on. My mother 

has been nursing my father who is suffering brain strike, without any complain. 
She wants to keep the life going. No word can describe a mother.

مریم سادات رضوی زاده 

ایثار،یعنیمادرمکهزندگیاشرادادتازندگیکنم.
Negar Nikbakht
Sacrifice is equal to my mother sparing her own life for my life.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 21نگار نیک بخت 

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 34
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ایثــار،شــایددادنیــکشــاخةگلســرخبــهدســتهايچروکیــدةمادربزرگــي
ــةســالمندان،تنــِگدختــرو ــارپنجــرةغبارگرفتــةخان باشــدکــهدلــشسالهاســتکن

پســرشاســت.

Bahareh Kankavfard 
Sacrifice is maybe sparing a flower to a wrinkled-hands grandmother at the 

windows of a nursing home missing for children.

بهاره  کنکاوفرد

ازنظــرمــنایثــار،یعنــیمــادرم؛کســیکــهدرنبــودپــدربــهمــاآموخــتتــا
ــرایناامیــدینیســت. خــداهســت،دلیلــیب

Seyedeh Sareh Seyed Hossieinpour
In my opinion sacrifice is equal to my mother, with my father gone, thought us 

in presence of god, one must not be disappointed.

سیده ساره سیدحسین پور »فرزند شهید«

مــادرکلمــهاياســت؛»میــم«مثــلمهــر،»الــف«مثــلاراده،»دال«مثــلدلیــر
ــرپــايمــادران ــههمیــندلیــلاســتکــهميگوینــد:بهشــتزی و»ر«مثــلرشــادتوب

اســتوبــس.

Homayun Rezai
Heaven rests at the feet of mothers. Mothers are generous, brave and willful.

همایون  رضایي

زن،جنــسعجیبــیاســت؛انــگاردرســتشــدهتــارویعشــقراکــمکنــد؛ولــی
چــهگویــمازایثــارشکــهاورامجبــورمیکنــدتــاازعشــقخــودیعنــیفرزنــدشبــرای

وطــنومردمــشبگــذرد....
مادرانشهیدان،مظهرایثارند.

Fatemeh Abdolrahimian
Women are very interesting being, they outwit love, but they resign of their 

love of their life  in sacrifice to their homeland. The mothers of martyrs are the 
symbols of devotion.

فاطمه عبدالرحیمیان
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دستمادرصبورومهربانمرامیبوسمومیگویمکهتاآخرعمرمدیونشهستموخواهمبود.

Ehsan Mansoori
I kiss my mother’s hands saying I never forget her favors and I’ll be in debt 

forever.

احسان منصوری

بهشتدردستمادرمبود؛ولیاالنزیرپاهایشاست.
گفتم:چرازیرپاهایتاست؟

گفت:بهشتراگذاشتمزمینتاتورابردارم!

علیرضا خرمی عنایت

ایثار،یعنيمادر.

Alireza Hosseini Athar
Sacrifice means mother.

شغل : دانشجوتحصیالت : دانشجوسن : 21علیرضا  حسیني اطهر

ایثار،یعنیمادرکههمپیراستوهمزندهدل!
همگرسنهاستوهمسیر!
همغمگیناستوهمشاد!
همغریباستوهمقریب!

Seyed Mohammad Sadra Ebrahimpour
Sacrifice means mother:
Old but Gold.
Hungry but full
Sad but happy
Far but near

سیدمحمدصدرا ابراهیم پور 

شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن: 30
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ــشو ــهبهخاطــرخــودش؛بلکــهبهخاطــرعزیزان ــارران ــادر،همیشــهایث ــکم ی
ــراردادهاســت،انجــاممیدهــد. بهخاطــرعشــقومهــریکــهخــدادروجــودشق

Narges Khoshdoon Farahani
A mother sacrifices for her beloved ones, her children. It is a love embedded 

in her existence by God .

شغل: خانه دارتحصیالت: کاردانیسن: 32نرگس خوشدون فراهانی

ایثــار،یعنــیمــادر؛آنگاهکــهفرزنــدکوچــکدربســتربیمــاریداردوبــدونآنکه
پــدرشبــرایتأمیــنمایحتــاجکاریکنــدویــااصــًازنــدهباشــد؛بــااشــتیاقوتمــامتــوان

بــرایهزینههــاییــکعمــلجراحــی،کلیــهاشرابــهحــراجمیگــذارد.

حدیث مهدی پور

ــتندو ــودگذش ــماعیلخ ــموارازاس ــهابراهی ــيک ــادرانوپدران ــيم ــار،یعن ایث
ــنســرزمین ــمای ــدانوجگرگوشههایشــانراتقدی ــنســرزمین،فرزن ــدگاريای درراهمان

ــد. کردن

Asieh Basaki
Sacrifice is the behavior of parents whose children shed their blood for their 

homeland.

شغل: خانه دارتحصیالت:  کارشناسیسن: 24آسیه  بساکي

زن،منشــاءایثــاراســت.فــداکاریاودرمــادریاوخاصــهمیشــود؛زمانــیکــه
ازوجــودشبــرایرشــدفرزندانــشمیگــذرد.

Homeira Sadeghi
Women are sources of sacrifice; they devote themselves to raise their children.

حمیرا صادقی

ایثار،یعنيمادريکهدرحقفرزندشهمحقمادريداشتهباشدهمحقپدري!

Atiyeh Omidvar
Sacrifice: A mother as single parent, fulfilling both functions.

عطیه  امیدوار

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 24
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ــتو ــنگذاش ــایم ــایبچگیه ــهپ ــیاشراب ــهجوان ــادرمک ــیم ــار،یعن ایث
ــاورد. ــرونی ــهاب ــیب خم

فهیمه شهوند 

ایثاروگذشتازجنسمادرانه!
ــن ــشروازم ــهنگاه ــيک ــم،زمان ــادرمميبین ــمانم ــترودرچش ــاروگذش ایث
ــا ــذره،ت ــنميگ ــرم ــهخاط ــشب ــوردعاق ــايم ــمدارهازچیزه ــانفهم ــيدزدهت م
ــدارم، ــزرودوســتن ــانچی ــهف ــهک ــابهخاطــرمــنميگ ــهدروغوتنه نفهمــمدارهب

ــدارم... ــلن می
ــابندبنــدوجــودمحــسميکنــم،وقتــيزیــرفریادهــاي ایثــاروگذشــتمــادرمروب

ــد. ــراضنميکن ــهخاطــرمــن،ذرهاياعت ــاب ــدرمميشــکند؛اّم پ
ایثاروگذشتمادرانه،چیزغریبوعجیبياست؛چیزيدورازذهِنزمیِنما.

دوســتتدارممــادربــهخاطــرهمــةلحظههایــيکــهشکســتيوگذشــتيتــامــنقــد
بکشــموبــزرگشــم.

زهرا سادات موسوي

ــار ــرمعنــیودرعینحــالســخت.کاشمیشــدایث ــار،واژهایبســیارپ واژةایث
رادریــکجلســه،یــکصفحــهویــاحتــییــککتــابمعنــیکــرد.

ایثــار،یعنــیمــادر،یعنــیمعلــم،یعنــیرزمندگانــیکــهدرهشتســالدفــاعمقــدس
ازجــانومــالوزندگــیخــودگذشــتند.

ــدار ــدشبی ــنفرزن ــربالی ــبهاراب ــیاریازش ــهبس ــتک ــادریاس ــانم ــار،هم ایث
میمانــد.

ایثــار،همــانتپــشقلبــیاســتکــهازیــکزنبــرایهمســرش،ازیــکپــدریــامــادر
بــرایفرزنــدشوازیــکمدیــربــرایکارمندانــش.

ایثار،همانازخودگذشتگیاست؛هماندلسوزیاست.

Negar Nabavi
The Term sacrifice  has a very deep  meaning and difficult. I hope it can be 

defined in just a session, just a page or even a book. Sacrifice is equal to a mother, 
a teacher  combatants in the strongholds of defending their homeland and beliefs. 
Sacrifice is devotion of a mother bending over the bed of her baby late at night. 
Heart beats of a woman for her spouse, devotion of parents for their children or a 
CEO for his or her employees.

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 36نگار نبوی 

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25
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ایثــار،یعنــیپــدریکــهقبــلازنمــازصبــحبــرایروزیحــالازخانــهخــارج
ــی ــاتن ــدن،ب ــاخوابی ــهبچهه ــیک ــیزمان ــتهیعن ــیازشــبگذش ــاپاس ــودوت ــیش م

ــردد. ــهبرگ ــهخان ــتهب ــهوخس کوفت

Ali Hassan Goodarzi
Sacrifice means: A father leaves the home before dawn for providing his 

family and returns home when the children are in deep sleep.

 علی حسن گودرزی

ایثار،یعنیپدریکهسختکارمیکرداماقدرشراندانستمورفت.
دوستتدارمبابا

Mansooreh Farahani
Sacrifice means a hard working dad, I did not appreciate. Now he is gone.
Love you daddy.

منصوره فراهانی

ایثــار،یعنــيچهــرةپــدر!وقتــيمــادربهــشميگــه:تــوکــهازصبــحتــاشــب
ــزرگشــدنبچههــاروندیــدي...! ــودي،ب ســرکارب

Marzieh Mohammadi
Sacrifice is the face of a father being told you were working hard from the 

morning till evening and you have noticed how the children grew up.

مرضیه  محمدي

ایثــاررادرپاهــایپــدرمدیــدهامکــهبعــداز26ســال،عصــاهمقــدمبــااوســت.
ازجزیــرةمجنــونتــااینجــا،مســیرطوالنــياســت؛ولــیهمــوار.

Seyedeh Zohreh Asadian
I noticed sacrifice in my father’s legs walking with sticks  26 years after the 

war. From Majnoon Island up here, it is a long distance, but paved.

سیده زهرا  اسدیان

شغل : کارمندتحصیالت : کارشناسی ارشدسن : 29

شغل : کارمندتحصیالت :  کارشناسیسن : 50
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یــادآنروزبهخیــر،یــادآنروزیکــهشــهدایاســامبــافــداکــردنجــانخــودذرهذره
ــام ــمناناس ــادش ــاکب ــیپ ــنوقلب ــوردی ــان ــوارهب ــدوهم ــودکردن ــرانراازآنخ ــاکای خ

جنگیــدنوبــاکمبــودســاح،ایمــانبــهخــداویــادخــداکمکشــانکــرد.
هشتسالدفاع!

هشتسالسوختندرآتش!
هشتسالجوششاسامدرقلبها!

Mehrnush Jafari
Homage to the martyrs who liberated the occupied lands of Iran! They were 

faithful and fighting against the enemy…although they were suffering the arms 
and ammunitions shortage. Their faith to God helped them to overcome the 
enemy. The imposed war was eight years of defense, burning and ebullience of 
Islamic faith in souls.

مهرنوش جعفری

بهترینفرهنگایثارراشهدایاسامداشتند.

Kamal Baniashani
The best culture of sacrifice was in martyrs of Islam.

شغل : آزادتحصیالت :  کاردانیسن: 30کمال بنی اشنی

»ایثــار«و»شــهادت«،دوویژگــیمتعالــیانســانهســتندکــهبــامعنــایانســان
بــودنومتعالــیزیســتناو،نســبتمســتقیمدارنــد.

Hossein Asgari 
Sacrifice and martyrdom are two characteristics of exalted man.

شغل : استاد دانشگاهتحصیالت : دکتریسن : 40حسین عسگری

شهدارفتندویادشانهمیشهدردلمازندهاست.

Mohammad Jahanbakhshzadeh
The martyrs are gone and their memories live in our hearts.

محمد جهانبخش زاده
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ایثــار،یعنــیکاریکــهجوانــانمــادرحــدود30ســالپیــشانجــامدادنــدواعضــاء،
روحوروانخــودرادادنــدتــامــااالناینجــاباشــیموبتوانیــمایــنجملههــارانثارشــانکنیــم.

Safoora Seif
Sacrifice is the enterprise of our youth about three decades ago, they devoted 

themselves and now we honor their memories.

شغل :  کارمندتحصیالت : کارشناسی ارشدسن : 25صفورا سیف

فرهنــگایثــاروشــهادتیــکفرهنــگحماســیاســتویــکفرهنگمقاومــتدینی
نیــزدرآنوجــوددارد.مــامــردمایــنســرزمینمیتوانیــمایــنفرهنــگرازنــدهنگــهداریــم.

Mohammad Hosseini
Martyrdom and sacrifice is a heroic and epic culture mingled with religious 

zeal. We must keep the flame alive.

 محمد حسینی

معنــیایثــاررامیشــوددرآنرزمنــدهایدیــدکــهعاشــقانهبــهســویمیــدانمیــن
ميشــتافت،چکمههایــشراازپــادرآوردووقتــیدلیــلآنراپرســیدند،گفــت:ایــنچکمههــا

بیتالمــالاســتونمیخواهــمدرآخریــنلحظــات،بیتالمــالراحــرامکــردهباشــم.
ــد، ــشآوردن ــدشرابرای ــالهااســتخوانهایفرزن ــدازس ــیبع ــهوقت ــادریک ــاآنم ی
ــک ــرهایاش ــیقط ــادوحت ــاکمینه ــتودرخ ــاگابمیشس ــیدوب ــارامیبوس آنه
ــمکــردهاســت. ــدشرادرراهخــداتقدی ــودکــهفرزن ــنب نمیریخــتوتمــامافتخــارشای
ــرودکــهبایــد نمونههایــیاینچنینــیدرتاریــخملــتمــابســیاراســت.کاشمــایادمــانن

ادامــهدهنــدةراهچــهکســانیباشــیم.

Alireza Toloo 
One may find a clue of sacrifice in the act of a combatant running in the mine 

field and kicking off his boots savings them for other combatants. Another one 
may be seen in the behavior of a mother waiting for her MIA son for a long time. 
At last the remaining of the body was unearthed and came home. The mother did 
not weep. She said he is returned to the Lord. There are many cases in our history. 
I wish we won’t forget them and their ideals.

علیرضا طلوع
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ایثــاریعنــي؛بــادیــدنردقناســهوســطپیشــانيفرزنــدت،پســرکوچکتــرترا
بــهمیــدانجنــگبفرســتي...!

Ali Shokrinia 
Sacrifice is seeing the wound of bullet on the forehead o your son, meanwhile you 

send another so to war fronts.

علي شکري نیا

ــنو ــهتبیی ــنگزین ــاًبهتری ــاًوتحقیق ــار،یقین ــگایث ــازیفرهن ــرايبسترس ب
ــت. ــدساس ــاعمق ــهیددف ــزارش ــشاز250ه ــیبی ــریحزندگ تش

Amin Seifi
There are 250000 martyrs during the imposed war. Their biographies will 

promote the sacrifice culture.

شغل : دانشجوتحصیالت : کارشناسيسن : 24امین سیفی

ــر ــيه ــت؛ول ــدهاس ــدرشراندی ــزپ ــههرگ ــهیديک ــدش ــيفرزن ــار،یعن ایث
ــد. ــهیدشراميبین ــدرش ــوابپ ــبخ ش

ایثــار،یعنــيجانبــازقطــعنخاعــيکــهوقتــيازاوازدردشميپرســي،محــلزخمبســترش
راميپوشــاندوميگویــدخوبــمواشــارهبــهتخــتکنــاريميکنــدکــهحــالاورابپرســید.

ایثــار،یعنــيمــادرشــهیديکــههــرگاهاســممحمــد)پســرشکــهشــهیدشــد(را
ــادر! ــرمم ــيبمی ــد:اله ــنودميگوی ــدوميش ميبین

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 42احداهلل  خیرالهي

ایثارگــربــودکــهامــروزبــهآمریــکاواروپــاجــرأتتجــاوزبــهایــنخــاکمقــدسرا
نمیدهــدوازهــرچــهتهدیــدازســویآنــاناســت،هراســینداریــم.ایســتادیمتــانشــاندهیــم:
ازآنبهکهکشوربهدشمندهیم  همهسربهسرتنبهکشتندهیم
بدینبوموبر،زندهیکتنمباد چوایراننباشــدتنمنمباد

»فردوسي«

Mohammad Hassan Pourhamed
Sacrifice of Iranians prevents the superpowers from invading this homeland. 

We do not fear their threats.

محمدحسن پورحامد
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یــادآنرزمندگانــيکــهبــارفتــندرمیــدانمیــن،معبــررابــرايعبــوررزمنــدگان
بــازکردنــدوجــانشــیرینخویــشرافــداکردنــد،گرامــيبــاد.

ــدن، ــازخميش ــوردنی ــسازتیرخ ــه،پ ــدمجبه ــطمق ــهدرخ ــيک ــادرزمندگان ی
دســتبــردهــانخویــشنهادنــدتــاصــداينالــةآنــان،باعــثهشــیاريدشــمننشــودتــا
ســایرهمرزمانشــانبتواننــدازخاکریــزعبــورکننــدوبــهســنگرهايدشــمنواردشــوند

وآنــانرابــهاســارتبگیرنــد.

Mostafa Rasuli
Homage to combatants who walked in the mine fields and sacrificed themselves 

to open a way toward enemy embankments and let their fellows capture the 
enemy soldiers. Homage to those injured and hit one who muffled their voice to 
keep their fellows safe.

مصطفي رسولي

ایثــارراميتــواندرازجانگذشــتنشــهیدانراهاســامدیــدکــهواقعــاًازجــان
ــم ــردمبتوانی ــرم ــنودیگ ــنوهمســنهايم ــهم ــتندک ــیرینخــودگذش ــيش وزندگ

االنرويایــنمیــزُجــرأتنوشــتنایثــارراداشــتهباشــیم.
امیدوارمبتوانیمراهشانراادامهدهیم.

روحشانشادویادشانگرامي!

عرفانه   میري

ــده؛اوانســاني ــدحســینفهمی ــداکاريوازخودگذشــتگي،مانن ــيف ــار،یعن ایث
فــداکاربــود.اوبــراينجــاتمیهــنخــود،خــودشرادرزیــرتانــکدشــمنانداخــتودر
دســتشهــمبمــببــودتــابتوانــدتانــکرامنفجــرکنــدودشــمننتوانــدمیهنــشرابگیــرد.

Negar Alae 
Sacrifice is devotion of Hussein Fahmideh  a young combatant who lied in a 

tank root and blew up it in order to stop the enemy.

نگار عالء

ایثــاربــههمــتقدســیانيميگوینــدکــهجانشــانرادرکــفدستشــانگذاشــتند
وبــرايمبــارزهوآبادانــيمیهــنخــودجنگیدند.

تحصیالت: دیپلمسن: 18ندا یوسفیان
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ــاهمیــنامــروز روحیــةایثــاروفــداکاریفقــطدرزمــانجنــگنبــود؛بلکــهت
ــیبینیــاز ــرایاینکــهمــاازکشــورهایغرب ادامــهدارد؛ماننــدشــهدایهســتهایکــهب

شــویم،جــانعزیزشــانراتقدیــمکردنــد.

Reyhaneh Abdollahi
Sacrifice is not limited to war time, nowadays the martyrs of nuclear energy 

who were assassinated tried to the the country  .

ریحانه عبدالهی 

ــو ــیحــالمــیدهت ــاری.خیل ــابی ــهبچــةخوشــگل،دنی ــیحــالمــیدهی خیل
ــن. ــوبزرگــیازاخــاقوصفــاوصمیمیتــشحــرفبزن کوچیکــیهمهجــاازادبــش،وت
ــره. ــهســنینجوانــیکــهرســید،وقتــینگاهــشمیکنــیدلــتب خیلــیحــالمــیدهب

خوشــگل،خوشــتیب،شــیک.
ــه ــز،بگ ــهچی ــالهم ــهبیخی ــادوســط،دیگ ــاممی ــیحــرفام ــدهوقت ــیحــالمی خیل

ــادر! ــارتم ــدای ــیخ ــوبگ ــرموت ــوامب میخ
ــال ــنس ــدازچندی ــیبع ــهوقت ــهک ــه؟این ــیچی ــرمیدون ــاباحالت ــهاین ــیازهم ول
ــريســمتآســمونووآروم ــنروبگی ــارن،کف ــوبی چشــمانتظاری،اســتخونایپســرخوشتیپت

ــل. ــذاالقلی ــاه ــلمن ــمتقب ــی:الله بگ

افتخاری ـ ربیعی

ایثاراگربیشترازعشقنباشد،کمترهمنیست.
رفتــن،دیگــهنفــسنکشــیدن،دیگــهدســتوپــانداشــتن،دیگــهندیــدنونشــنیدن

تــامــاباشــیمونفــسبکشــیم؛اونــمتــوکشــورخودمــون.
خواســتنکــهمــادســتوپــاداشــتهباشــیمووجــببــهوجــبســرزمینمونروببینیــم

وصــدایتکتــکهموطنــانروبشــنویم.
اوناکاریفرایفرشتههاوانسانهاکردن.روحشونهمیشهشاد.

Azadeh Larijani
Sacrifice is equal to love. They are gone. They are injured, lost their 

limbs, eyes and ears so that we live and see our country and hear our 
citizens’ voice. Their enterprises were a high outstanding act. Peace be 
upon them.

آزاده الریجانی 

تحصیالت: دانش آموزسن: 15
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واقعــاًازایثــارچیــزیفراتــرهســتکــهانســانتمــامهســتیاشرابــرایمملکــت
وکشــورشفــداکنــدودرآخــربگویــدکارینکــردهام!

Fatemeh Jafari
It is more than sacrifice when one leaves every asset and love in order to 

defend his homeland and underestimate it.

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 41فاطمه جعفری

ایثــار،یعنــیکســیکــههمــةوابســتگیهایدنیــویخــودراگذاشــتوبــرای
دفــاعازدینــش،کشــورشوناموســشبــهجبهــهرفــتوبــهشــهادترســید.

Rezvan Modiri
Sacrifice means leaving every asset and love in order to defend relegious 

beliefs, country and family in war fronts and martyred.

رضوان مدیری 

ــته ــین)ع(نوش ــاحس ــونی ــهرویکفناش ــیک ــهدایگمنام ــيش ــار،یعن ایث
ــارو ــهاون ــهک ــنگمنامی ــت.ای ــیاوناس ــهدا،گمنام ــنش ــقای ــامعش ــود.تم ــدهب ش

ــرده! ــدارک نام

Mohammad Lotfi
Sacrifice means unknown martyrs with only name of Imam Hussein on theirs 

coffin. They are unknown but everyone knows them.

محمد لطفی

دلــمگرفتــهازهمــهچــی،ازترککــردنوترکشــدنتــودنیــایکلمــاتهــم،
»رفیــق«دیگــهرفیــقنیســت؛ولــیتــوتنهــارفیقــیهســتیکــهنمیتــوانتــوراتکذیــب

کــرد؛شــهیدگمنــامعزیــز،دوســتتدارم.

Seyed Ali Naghakh
I am sick of leaving the friends and being left. You are a comrade that no one 

can deny, my dear unknown martyr. I love you.

سید علی نقاخ

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس
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ــهید ــهرمانش ــريدالورش ــادایثارگ ــودآگاهی ــد،ناخ ــهميآی ــارک ــمایث اس
ــه ــتب ــدونچشمداش ــدا،ب ــروص ــا،بيس ــانيبيادع ــم.انس ــبحانيميافت ــاس محمدرض
ــرد. ــمک ــودراتقدی ــانخ ــرانج ــامای ــرآنون ــاموق ــراس ــطبهخاط ــطوفق ــزي!فق چی
شــهیدمحمدرضــاســبحانيازفرماندهــانبســیجيمســجدخزعلیــه.زمانــيکــهشــهر
ــي ــودعقبکش ــاوج ــاد،ب ــراقافت ــثع ــمبع ــترژی ــهدس ــردوب ــقوطک ــنگردس سوس
نیروهــا،حاضــربــهتــرکشــهروخــاکخــودنشــدویــکتنــهبــاســربازانمهاجــمعراقــي
بــهمقابلــهپرداخــتوتــاآخریــنتیــرخــودمبــارزهکــردتــااینکــهدیگــرتیــريبرایــش

نمانــدومحاصــرهودســتگیرشــد.
اوکــهعربزبــانبــود،خشــمفرماندهــانعراقــيرادرآوردهبــود؛بهخاطــرایــن،اورابــه
ــهتنــهدرختــيبســته ــهاياورارويزمیــنميکشــند،ســپساوراب تانــکبســتهوفاصل

وآتــشميزننــدتــاروحــيدیگــر،بــرايحفــظاســاموایــرانبــهآســمانعــروجکنــد.

Mohammadreza Sharifie
Mohammadreza  Sobhani was a humble Iranian Arab was a Baseej(militia) 

commander. When Susangerd surrendered the Bathist forces stormed 
into city, he remained in the town and resisted till the last bullet. He was 
captured. Since he was an Arab they tied him to a tank and finally they tied 
him to a tree and set him in fire. Another soul martyred for keeping Islam 
and the country. 

محمدرضا شریفي

ــاو ــتم ــرایامنی ــاموجــودب ــاتم ــهب ــتک ــیگرف ــدازآنان ــاررابای ــراغایث س
مــن،بــرایبــودنمــاومــن،تمــاموجــودخــودرافــداکردنــدومــنیــکذرةکوچــک،
جســارتکــردهامتــاازازخودگذشــتگیکســانیبگویــمکــهمیتوانســتند،امــروزدربهتریــن
جــاوموقعیــتزندگــیکننــد؛امــابــرایتمــامبودنهــایمــنیــکذرهدرآغــوشهمیــن

ــدو.... ــد،آخنگفتنــد؛تکهتکــهشــدند،تبســمکردن ــهخوردن خــاک،گلول
آخهمنچهدارمکهبگویم!

Houshang Ramezanian
For understanding sacrifice one should go those left whatever assets they had 

in order to defend our country and wellbeing of us. I humbly speak about those 
who went to war fronts and martyred. I am in short of words to describe them.

هوشنگ رمضانیان

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس
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ــه ــدزاده(ک ــره)محم ــمپ ــهیدمقاس ــرادرش ــيب ــي،یعن ــيواقع ــهمعن ــارب ایث
ــد. ــهیدش ــیجيش ــتوبس ــیجيرف بس
ایثارمن،یعنيادامةراهبرادرشهیدم.

روحششادویادشگراميباد.

Yousef  Mohammadzadeh
Sacrifice means my martyred brother Ghasem Mohammadzadeh who left for 

the front voluntarily and killed in action. My sacrifice is being faithful to his path. 
Peace be upon him.

یوسف  محمدزاده

ــی ــةجنگ ــهواردمنطق ــیک ــردمزمان ــالدرکک ــار،امس ــرایاولینب ــارراب ایث
شــلمچهشــدم،یافتــمکــهچگونــهایــنشــهداازجــانومــالوخانــوادهگذشــتهوواردایــن

ــراندفــاعکننــد. ــتای ــاازملّ منطقــهشــدنت
ــدم، ــهش ــنمنطق ــیواردای ــمووقت ــهرفت ــنمنطق ــهای ــازب ــزارانآرزوونی ــاه ــنب م
ــهازچیزهایــیکــهاالنآرزویمــنوامثــال ــهذهنــمرســیدکــهاینهــاچگون ناخــودآگاهب
ــی ــیدم.آه ــتکش ــموخجال ــانکن ــتههایمرابی ــتمخواس ــتند؛نتوانس ــت،گذش ــناس م

ــد. ــرازیرش ــاناشــکازچشــمانمس کشــیدموناگه
Sepideh Asta 
I perceived sacrifice this year when I went the Shalamche war fronts after so 

many years. I was surprised to learn about, how they were leaving every asset 
and defend the country in war fronts and martyred. I was dumbfounded and wept 
out of shame.

سپیده آستا

ایثــاربــهمعنــیگذشــتازآنچــهکــهبــهانســانتعلــقداردـاعــمازمــادیو
معنــویـوچــونارزشــمندتریندارایــیهــرشــخصیجــاناوســت؛لــذاباالتریــنمرتبةآن

شــهادتومصــداقکمــالآن،شــخصشــهیداســت.

Mohammad Asgari
Sacrifice means leaving everything, it be spiritual or carnal. The most 

precious one is life. Martyrdom is the excellent example of it. Martyrs are the 
best specimen.

شغل: پزشکتحصیالت: دکتریسن: 42محمد عسگری
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اگــرجنــگتحمیلــیهشتســالهنبــود،االنواژةفرهنــگایثــاردرعصــرحاضــر
ــن ــاددورازای ــی،زی ــاظزمان ــاازلح ــرم ــبختانهعص ــاخوش ــود؛ام ــهب ــابیگان ــرایم ب
فرهنــگنیســتوهنــوزهــمکســانیکــهدرایجــادایــنفرهنــگغنــیمؤثــربودنــد،در

ــازان،ایثارگــرانوآزادگان. ــاهســتند؛جانب ــنم بی
امــادورازانصــافاســتکــهیــادیازایثــاربکنیــمونامــیازشــهدایگمنــامنبریــم.
یــادمهســتدروصیتنامــةیکــیازشــهداميخوانــدمکــهدعایــیکــرد؛»خدایــاکمــک
کــنشــهیدبشــوموطــوریشــهیدبشــومکــهاثــریازمــننمانــدتــاحتــییــکوجــب

ازخــاکایــنســرزمینرااشــغالنکنــم.«

Milad Ahmadvand
Sacrifice is a term popularized during the 8 years imposed war. Nowadays 

the liberated  war prisoners and the injured one are living among us and they are 
helping to promote this culture. The unknown martyrs are the examples worth to 
mention.

میالد احمدوند

ــهبرکــتایــنایثارگریهــا ــزگردیــدوب شــهدایبزرگــواریتقدیــماســامعزی
کشــوردرمســیرتوســعهوپیشــرفتقــرارگرفــت.

Mohammad Ghahremani
With so many generous martyrs in Islam, our country developed.

شغل: تهیه کنندهتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 57محمد قهرمانی

ــانو ــیصلحجــو،مهرب ــرومردمان ــاب،عدالتــیجهانگی شــهدادرافکارشــاناســامین
عاشــقیکدیگــررامــيپروراندنــدکــهدرســایةمعــارفاســامی،زندگــیمســالمتآمیــزیدارنــدو

همــهبــاهــمبــرایکســبرضــایالهــیتــاشمینماینــد.
امیــدداریــمبــهآنآینــدهایکــهشــهدابــرایمــامتصــوربودنــدجامــةعمــلبپوشــانیموجــزء

قطعکننــدگانایــنایثــارنباشــیمتــاهمــهبــاهــمبــهتکلیــفخویــشعمــلنمــودهباشــیم.

Majid Shafie
The martyrs have an idea of omnipotent government with peacemaking and 

loving people under the Islamic laws and try to serve God. I hope we fulfill their 
commitments and continue the sacrifice culture. 

مجید شفیعی 

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 32



192

درزمــانجنــگتحمیلــی،وقتــیصــدامغاصــببــهکشــورمــاحملــهکــرد،وقتــی
زورشبــهمــردمغیــورایــراننرســید،نامــردیخیلــیبــدیدرحــقتمــاممــردمایــرانکــرد.
صــدامبــهســرکردگیآمریــکاازبمبهــایشــیمیاییاســتفادهکــردوجــانمیلیونهــا
انســانراگرفــت.بــااینکــهنتوانســتبــههدفــشبرســد؛امــاکاریکــردکــهاثراتــشتــا

ــد. ســالهاباقــیبمان

Alireza Montazeri
During the invasion of Iraq under Saddam to Iran, the enemy tried to defeat 

zealous Iranian and when they failed they used chemical weapon. Casualties 
remained for many years.

علیرضا منتظری 

درحــالحاضــرمیتوانیــمایثــاررادرجانبــازیهمســرانخانوادههــایجانبــازان
ببینیــمکــهخــودرافــدایآنــانمیکننــد؛همانطــوریکــهآنــانخــودرافــدایکشــور

ومملکــتبــزرگایــراناســامیکردنــد.

Hussein Fariman
Sacrifice and devotion can be found in the families of the injured who devoted 

their life to their injured husbands. Their husbands lost their limbs for their homeland. 

حسین فریمان 

امنیتوآسایشزندگیخودرامدیونرشادتهاوازخودگذشتگیایثارگرانهستیم.

Hamid Bakhshi 
The peace we are living in, is the outcome of the heroic enterprise of those 

who devoted their life to their homeland.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20حمید بخشی

بعدازشهداماچهکردهایم؟

Ali Tavazonizadeh
What have we done after the martyrs?

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20علی توازنی زاده 

شغل: آزادتحصیالت: کاردانیسن: 37

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 29
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ایثار،یعنیعلیبنابیطالبکهقدرشناشناختهماند.
ایثار،یعنیشهیدگمنامکهدرگمنامیزیستودرگمنامیماند.

ایثار،یعنیفاطمهزهرا)س(کهفداییوالیتشد.
ایثار،یعنیمادریکهفرزندشراباعلمبهرفتنبدونبازگشتشبهجبههفرستاد.

ایثار،یعنیگرمایناشیازپوشیدنچادرمشکیرابهعشقفاطمه)س(تحملکردن.
ایثار،یعنیاباالفضلالعباس)ع(کهبهیادلبتشنةبرادروفرزندانشبالبتشنه،آبننوشید.

ایثار،یعنیمینرادرآغوشکشیدنبرایماندنهمرزمان.
ایثار،یعنیجانبازقطعنخاعیکهتماممنظرةزندگیاشسقفسفیدخانهاشاست.

محمدجواد عزیزیان

ــاهواپیمایــیکــهدراوراقــی ایثــار،یعنــیکشــوریوشــیرودی.یعنــی،پــروازب
ــود ــشبعــثرانیســتوناب ــکتیــپزرهــیارت ــای ــدارد؛ام ــراقهــموجــودن ــشع ارت

ــکاســت. ــهبهشــتنزدی ــرک ــنتفک ــاای ــد،ب میکن

Mohammad Karghiassi
Sacrifice means Keshvari and Shiroodi flying with a very old bomber and 

destroyed a armored brigade of Bathist Iraqi forces.

محمد کرقیاسی 

ایثــار،یعنــيبســیجیهاییکــهبــدونهیــچچشمداشــتیازخــودومنافــعخانوادگــی
خــودمیگذشــتندتــاازمملکــتونامــوسوتمامیــتارضــیایــنکشــوردفــاعکننــد.

Gholamreza Agha Safari
Sacrifice is the enterprise of militants who left their assets and family to defend 

the homeland without expectation of any compensation.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 29غال مرضا  آقاصفری 

ایثــار،یعنــیســرخیخــونیــکشــهیدکــهدرخشــیدوباعــثســرخیرنــگاللهها
شــدوایثــارراشــایدبتــوانبــانگاهکــردنبــهدســتگاهکمکتنفســییــکجانبــازفهمیــدکــه

نََفــسخــودرادادتــامــنوشــمانََفــسبکشــیم،آزادانــهنفسبکشــیم.
ایثار،یعنیآنبلمهایچوبیکهدردلشب،قلبهورالعظیمرامیشکافتندورزمندههاییکهبا

زبانروزهجنگیدندتاامیرایثارووفاداری،عباسبنعلی)ع(راروسفیدکنند.

شغل: سربازتحصیالت: کارشناسیسن: 22مسعود پروانه

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس
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ــالدوری ــزدهس ــاپان ــام)ره(ب ــرتام ــه،حض ــلازهم ــاب،قب ــاررادرانق ایث
ازوطــن،انقابیــونبــاتحمــلزندانــیوشکنجهشــدنوبــاجانفشــانیهادوبــاره
معنــیکردنــد.واژهایکــهمیرفــتبــهنابــودیوتهــیازمعنــیشــدنبپیونــددوآنهــا

ــود. ــهش ــروبیمای ــی،فقی ــنواژةغن ــتندای نگذاش
امیــدآنکــهمــاهــمکمــیازآنمیــوةالهــیانســانیترابچشــیموهرگــزآنرابهفراموشــی

نسپاریم.

راشد جعفرپورکلوري

وقتــیبــهســالهایجنــگ،حماســهوایثــاردرجامعــةارزشــی،پاکبــازدرراه
حــقوحقیقــتودینــیخــودمینگریــم،میبینیــمکــهایــنهمــهدرراهاعتــایکلمــه
حــق،دســتیابیبــهجامعــةآرمانــیوپیــرویفضایــلارزشــمنداســامیبــودهاســتکــه
زنومــردمســلمانمــادریافــتکــهدرسایهســارایــندیــنانسانســازوایــنفرهنــگ
ــغ ــوددری ــتههایخ ــةداش ــذلهم ــنراهازب ــدودرای ــهاوجبرس ــدب ــیمیتوان متعال
ــودو ــدودنمیش ــدسمح ــاعمق ــهدوراندف ــطب ــارفق ــانیوایث ــیجانفش ــد؛ول نورزی
ــده ــدوجــاریوســاریاســتوجامعــهرازن همچــونخــوندررگهــایجامعــهميمان

وپویــانگــهمــیدارد.

حمیده فرجیان شوشتری

ــهاو ــتب ــوجهمســرشرامیگرف ــیم ــهوقت ــازیک ســامتیآنهمســرجانب
ــی؟ ــرارنمیکن ــراف ــد:چ ــیمیگفتن ــدووقت ــکبزن ــااوراکت ــدت ــکمیش نزدی

میگفت:اگرمرانزند،خودشرامیزند؛پسمرابزندبهتراست.

محمدناصر غفارزاده 

ــاد ــودم،ی ــیرب ــااس ــهدرآنج ــراقک ــایع ــارتواردوگاهه ــاررادراس ــیایث معن
ــمن ــرفدش ــهازط ــیک ــاوآزارواذیتهای ــا،تنگناه ــةمحرومیته ــودهم ــاوج ــم.ب گرفت
بعثــینســبتبــهاســیرانجنگــیایــرانصــورتمیگرفــت؛آزادگانســرافرازهمچــونکــوه

ــد. ــتادگیمیکردن ــتقامتوایس ــکات،اس ــهمش ــرهم ــتواردربراب اس

Alimohammad  Movahedifard
I learned the meaning of sacrifice in the WPCs in Iraq, where I was detained 

as a WP. Although they tortured the war prisoners, they resisted the Bathist 
enemy.

شغل: بازنشستهتحصیالت: کارشناسیسن: 45علی محمد موحدی فرد

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس

شغل: مدرس دانشگاهتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 43

شغل : کارمندتحصیالت :  کارشناسیسن : 23



195

ایثــار،یعنــيبــهجبههرفتــنداوطلبانــةجوانــيکــهدررشــتةپزشــکيقبــولميشــود
وتحصیــلوکســبمــدارجعلمــيعالیــهراپــسميزنــدوبــهفرمــانولــيفقیــهزمــانخــود،

گــوشدادهوجســموجــانوروحوجوانــيخــودرافــداينامــوسووطــنميکنــد.
آري!وقتــيدشــمنبــرايخــاکوســرزمینونامــوساونقشــههايشــوميميکشــد

اوهرگــزنميتوانــدبيتوجــهبمانــدوبــهتحصیــلخــودبپــردازد.
ایــنداســتانزندگــيشــهیدیــداهللآکــواســتکــهبهرغــمقبولــيدررشــتةپزشــکي
ــهجبهههــايحــقعلیــه درزمــانجنــگوجهــادعلیــهرژیــممنحــوسبعــثعراقــيب

ــد. ــدايوطــنميکن باطــلمــيرودوجــانخــودراف

Mohammadreza Basaki
Sacrifice is going to the fronts voluntarily when one is passed the higher 

education in medical sciences. He obeyed the leader and went to the war fronts. 
This is the life story of Yadollah Ako the medical science student who left the 
University for War Fronts and martyred.

محمدرضا  بساکي

ــده ــرايزن ــاب ــاجدارد؛ام ــیمیایياحتی ــکش ــهماس ــخصيک ــيش ــار،یعن ایث
مانــدنهــمرزمخــود،ازخودگذشــتگيميکنــدوماســکرابــهصــورتاوميزنــد.

حمیدرضا  قندي

ایثــار،یعنــيهــرآنچــهداريوبــهآناحتیــاجداريدرطبــقاخــاصگــذاري!
درســتمثــلشــهداوجانبــازانکــهجــانوســامتيخــودرادرراهدیــنوکشــوردادنــد.

یادشانگراميباد!

Alireza Khaki
Sacrifice is the abandoning assets and belongings and leaving to defend the 

homeland without expectation of any compensation.

علیرضا خاکي

زمانــیکــهمــنبدانــمایثــاربــهچــهمعنــیاســت،میتوانــماطرافیــانخــودرا
درککنــموتنهــابــهخــودمفکــرنکنــم؛چــونایثــاراســتکــهمــارابــهخــدانزدیــک
ــه ــمب ــوببتوانی ــانهاخ ــاانس ــود.ایکاشم ــویمیش ــانوتق ــثایم ــدوباع میکن

معنــیکامــلایثــاربرســیم.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 52فریده رحمانوند

شغل: آزادتحصیالت: دیپلمسن: 36

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس
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ــان ــيدرجه ــده؛ول ــکیلش ــرفتش ــجح ــرازپن ــهنظ ــتب ــاملغ ــاردرمق ایث
ــد: ــداميکن ــيپی ــودمعن ــرايخ ــرفب ــرح ــي،ه واقع

ــر ــرس ــنهب ــيتش ــار،یعن ــد.ایث ــازميکن ــاسآغ ــاابوالفضلالعب ــامآق ــان ــف(راب )ال
ــهگاهبازگشــتن. ــهخیم ــنهب ــنوتش ــنوآبدردســتراریخت ــراترفت ف
)ي(یادشهداکهزندهنگهداشتنیادآنهاکمترازشهادتوایثارنیست.

ــدگذشــتن؛یعنــي ــرايخــداازجــانومــالوفرزن ــاراهللخــونخــدا؛یعنــيب )ث(ث
ــردســتگرفتــن؛یعنــيچشــمدرچشــمخــداداشــتن. کــودکشــشماهــهب

)الــف(ابراهیــمهمــت.چــهبنویســمتــابشــودابراهیــمراتوصیــفکــردکــهمعصــوم
نبــود؛ولــيکاريکــردکــهاشــخاصيکــهدرکنــارمعصــوم)ع(بودنــد،تــوانانجــامآنرا

نداشــتند.
ــراي ــاب )ر(روحاهللکــهخــودراوقــفاســامودیــنوملــتکــردوخــودراســپرب

پیــروزيدیــنقــرارداد.

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن: 31محسن  کالنتري

ایثــار،یعنــيجانبــازشــهید»داریــوشحقــي«کــهبــهنظــرمنیــکایثارگــرواقعــيوبه
تمــاممعنــابود.

Behnam Mozaffari
In my opinion sacrifice is incarnated in the martyred injured friend Daryoush 

Haghi.

بهنام مظفري

ایثار،یعنیدرجبههازتشنگیمردنوآبرابههمرزمدیگر،سپردن.

Mahmood hashemian
Sacrifice is the being very thirsty in the war front and passing the bottle to a 

fellow in arms.

محمود هاشمیان

ایثــار،یعنــیقربانــیشــویتــاقربانــینشــوند.بــرویتــاهمــهبماننــد.یــکعمــر
بســوزیازگازخــردلتــامــننســوزم.

Amirabbas Mahboobi
Sacrifice means that I die to save your life.

شغل: آزادتحصیالت: دیپلمسن: 36امیرعباس محبوبی

شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن: 31

شغل: بازنشستهتحصیالت: کاردانیسن: 70
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ایثــار،یعنــیدعــوایبچههــایجبهــهدرشــبعملیــاتبــافرماندهانشــانبــرای
رفتــنبــهمیــدانمیــنوســبقتگرفتنآنــانازیکدیگــربــرایایــنکارووقتــیفرمانــده
میگفــت:کافــیاســت،همیــنتعــدادودیگــربــساســت؛تقلــببچههــاشــروعمیشــد
بــرایکســبامتیــازیدیگــرکــهازمعبــرفرمانــدهعبــورکننــدوبــهدروازةبهشــتبرســند.
ــتهو ــمنگذاش ــردلدش ــکآهوآخراب ــرتی ــهحس ــریک ــدگانایثارگ ــةرزمن هم

ــان. ــیج ــات،یعن ــتحی ــننعم ــیبهتری ــتند؛حت ــزگذش ــهچی ــهازهم صبوران
جانبهفدایهمةآنانباد.یادشانبخیر!

Mohsen Messchi
Sacrifice is the quarrel of militants with their commander for letting them to 

run in the mine field and sometimes they cheated in order not to lose the case to 
sacrifice. Homage to them all!

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 50محسن مس چی

ایثــار،یعنــیآنطلبــهایکــهجانــشرادادتــانامــوسمــردمدرخیابــانآســوده
ــد ــینخشــکیدهومانن ــرتایران ــدغی ــرتدادوفهمان ــاندرسغی ــامجه ــهتم باشــدوب

امامــشحســین)ع(شــهیدراهامــربــهمعــروفونهــیازمنکــرشــد.
ایثار،یعنیشهیدیکهفرزندشراندیدورفت.

ــار،یعنــیمــردمسیســتانکــهگــردوخــاکوخشکســالیناشــیازبیتدبیــری ایث
ــان ــودودرزم ــدب ــوزعاشــقخاکشــانهســتندوخواهن ــاهن ــد؛ام مســئوالنرامیبینن

ــد. ــنحضــوررادارن ــوزباالتری ــاهن رأیگیریه
ــان ــهدروجودش ــتهمیش ــقوالی ــهعش ــتانک ــهسیس ــردمدارالوالی ــیم ــار،یعن ایث

ــکید! ــدخش ــچگاهنخواه ــودوهی ــدب خواه

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 30علیرضا ریکی

ایثــاربــهایــنمعنــیاســتکــهدیگــرانرادرمواقعــیکــهبــهمــانیــازدارنــد،
تنهــانگذاریــم.

ایثــاردرکشــورمــازمانــینمایانگــرشــدکــهدرحملــةدشــمنبعثــیبــهکشــورمان
همــةاقشــارجامعــهـاعــمازپیــروجــوان،دکتــرومهنــدسـهمــهوهمــهبــرایدفــاعاز

ــهجبهههــاشــتافتند. کشــورمانب
Morteza Beyrami
Sacrifice means that we do not leave alone our fellows when they are in need. 

In our country during the invasion of Iraq all of the people of different orientations 
and jobs rushed to the fronts in order to defend their homeland.

مرتضی بیرامی

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس

شغل : دانشجوتحصیالت :  کارشناسیسن : 18
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ایــنمفهــومبــزرگایثــاربــودکــهانقــابراایجــادکــرد.ایثــاروجانفدایــی
ــن ــهدرای ــاداردک ــانده.ج ــارس ــهاینج ــاراب ــنآبوخــاکم ــامای شــهیدانواالمق

ــید. ــاکش ــه،زحمته زمین

Mahdi Safaie
With sacrifice our revolution inaugurated. It is the result of devotion of 

many martyrs. Homage to martyrs!

مهدی صفایی 

ایثــاروکلمــةایثــارراشــهیدانمــامعنــاکردنــد.انشــاءاهللکــهمــاهــمبتوانیــم
ــور، ــاررادرکش ــگایث ــهوراهوفرهن ــوگرفت ــورمانالگ ــرانکش ــهیدانوایثارگ ازراهش

ادامــهدهیــم.

Iman Feizi 
Sacrifice is defined by our martyrs. We hope to follow the example they set.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 28ایمان فیضی 

ــاع ــرازفــداکاریوایثارگريهــایخانوادههــايشــهدایهشتســالدف ذهنــمپ
ــهدای ــورمش ــرـمنظ ــالهایاخی ــنس ــاهمی ــابوی ــلازانق ــیقب ــاحت ــدسوی مق

ــد. ــتهایـميباش هس
بانــوانومــادرانارجمنــدیکــهحتــیشــهادتهمســرانوفرزنــدانخــودراوظیفــهای

درراســتایایــنکشــورووطــنخــودمیداننــد.
امــروزبــهمحــضورودبــهغرفــةخانــهفرهنــگایثــار،عکســیازشــهیدرضایینــژاد
بــههمــراهدختــرشدیــدمکــهواقعــاًتأثیرگــذاروقابــلتأمــلبــودکــهحتــیایــنبانــوی
کوچــکهــمایثــاروازخودگذشــتگیـهرچنــدتحمیلــیوغیرقابــلفهــممــاراـتجربــه

کــردهاســت.

Ftemeh Mirmahdian
I am full of the memories of family members of martyrs of imposed war or 

even the martyrs of revolution and the martyrs of nuclear energy. The wives and 
mother call the martyrdom of their spouse a duty.

When I entered the college I saw a photograph of Mr.Rezaienejad the martyr with 
his daughter. I wondered about their devotion and the sorrows of this little lady.

فاطمه میرمهدیان

شغل: امام جمعهتحصیالت: حوزویسن: 25
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بزرگتریــنایثارگــران،مردانــیبودنــدکــهازجــانوخانــوادةخــودگذشــتندو
بــهدفــاعازمیهــنپرداختنــد.گاهــیاوقــاتکــهبــهایــنموضــوعمیاندیشــمدرحیــرت
ــد؛ ــانیکردهان ــهجانفش ــهاینگون ــدک ــهبودهان ــانک ــردانوزن ــنم ــهای ــمک میمان
شــایدفکــرواندیشــهایواالتــرازمــاداشــتهاند؛البتــهزنــانوفرزنــدانایــنمــردانخدایــی
نیــزبســیارقابــلتحســیناند؛کســانیکــهســالیاندرازاســتکــهدرآتــشغــمهجــران

ــوزند. ــانمیس عزیزانش

Zeynab Khodadadeh
Martyrs are the greatest devotees, putting their assets and belongings and their 

family life in line with defending their homeland. I wonder about their enterprises 
and their heroism. Their family members are adorable too. They grieve on their 
lost darlings in patience.

شغل: معلمتحصیالت: کارشناسیسن: 29زینب خداداده

ــکر ــهلش ــال1365ب ــیدرس ــاوزعراق ــایمتج ــاوجنگندهه ــیهواپیماه وقت
ــامیشــودروزی ــا!آی ــاخــودنجــواکــردمکــهخدای ــدب ــهکردن ــولحمل عاشــورادردزف

ــهشــود؟ ــموتجــاوزصــدامگرفت ــنهمــهظل ــويای جل
ــت ــکوفاییحکوم ــاهدش ــاش ــذرد،م ــخمیگ ــایتل ــهازآنروزه ــالهاک ــدازس بع
ــه ــیرود؛درحالیک ــشم ــانپی ــود،همچن ــیخ ــاءوتعال ــاارتق ــهب ــتیمک ــامیهس اس

ــتهاند. ــخپیوس ــهتاری ــهزبال ــانب ــداموصدامی ص

محمدرضا شادضامن

ــای ــهخاطــرمملکــتوحفــظآرمانه ــهب ــیهســتندک ــراناصل شــهدا،ایثارگ
ــد. ــارکردن اســامیازخودگذشــتگیوایث

Hadiss Nazari
Martyrs are the main devotees, putting their own life in line with their 

homeland and their ideals.

حدیث  نظری

جمله و عبارت / ایثار و دفاع مقدس
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ایثار،یعنیخداکههمیشهحقمردمرابرحقخودترجیحداد.
Majid Asadi
Sacrifice is God who prefers the rights of people.

شغل: صنایع چوبتحصیالت: کارشناسیسن: 26مجید اسدی

ایثــار،یعنــیخــودراندیــدنوجامعــهراترجیــحدادنبــرمنافــعخــود؛همــان
ــافداکــردن ــدوامــامحســین)ع(ب ــواتاهللعلیهــمانجــامدادن کاریکــههمــةانبیــاءصل

ــد. ــهمــانشــاندادن ــةایثــارراب ــحجامعــه،عالیتریــننمون ــرایمصال خــودب

Ali Mohammad Rezaie 
Sacrifice prefers the society as a priority, that is the same behavior of prophets 

peace be upon them. Imam Hussein set an example and shed his for the best of 
society.

شغل: کارمندتحصیالت: دکتریسن: 28علی محمدرضایی

ایثار،یکنوعرسیدنبهخداوخداییشدنمیباشد.

Ebrahim Ashkani
Sacrifice is reaching to The God Almighty and being godlike.

ابراهیم اشکانی

ایثار،یعنيعشقبهیزدانپاکوسرفرودآوردندرمقابلخداوند.
شغل : خانه دارتحصیالت : دیپلمسن : 39سودابه رحماني 

ایثار،یعنیحضرتزینب)س(وشهادتاوجایثاراست.
حضــرتزینــب)س(بــاایثــاریکــهدرصحنــةکربــاوبعــدازآنازخــودنشــاندادبــه

همــهآدمیــانوبــهخصــوصمــاپرســتاراندرسایثــاروازخودگذشــتگیداد.

Sahrafil
Sacrifice means Zeynab peace be upon her and martyrdom is the peak of 

sacrifice and devotion. Zeynab shows the sacrifice in practice in Karbala and 
afterwards to the nurses.

صحرافیل

شغل: کارمندتحصیالت:سیکلسن: 50
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تمامایثار،یعنیتجسمحرکتزینبکبری)س(درکربا.

Saleh Husseini
Sacrifice is the movement of Zeynab, peace be upon her in Karabala.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسي ارشدسن: 65صالح حسینی 

ایثار،یعنیگذشتنازتمامآنچهکهدوستداری،برایتمامآنانکهدوستشانداری.
هــرگاهکــهواژةایثــاررامیبینیــم،ناخــودآگاهبــهیــادحضــرتحســین)ع(ویارانــش
ــاری ــهایث ــدوچ ــدهبمان ــااســامزن ــردهت ــداک ــودراف ــامهســتیخ ــهتم ــمک میافتی

باالتــرازایــن.

مهدی  امینی

ــوهایازایثــارودر حســین)ع(،مــدرسایثــاراســتوزینــب)س(زیباتریــنجل
نهایــت،ایثــارازجنــسخداونــداســت.

آنگاهکــهمعــارفقــرآنراتداعــیمیکنــموعنایــتزیبــایخداونــدرامیبینــمکــه
چگونــهبرخــیازصفــاتخــاصخــودرادرانســانقــراردادهاســت،میفهمــمهــرکــس

روحــشبــهخداونــدگــرهبخــورد،ایثــاررامعنــیخواهــدکــرد.
بهامیدآنکهماهمدرحقجامعه،خانوادهوانسانهاایثارنماییم.

Mohammad Mohagheghi
Imam Hussein is the teacher of sacrifice and Zeynab is the most beautiful 

face of sacrifice. Whenever I think I Holy Quran and see the beauties of God I 
understand that the one absorbs in God, will perceive sacrifice. I hope all of us 
sacrifice for society, family and mankind.

محمد محققی

ــن ــهاززیباتری ــین)ع(وبلک ــامحس ــامام ــيقی ــايعرفان ــيازجلوهه ــار،یک ایث
ــت. ــردهاس ــدک ــرآنتأکی ــیارب ــمبس ــهقرآنکری ــتک ــااس آنه

Maliheh Gholamian  
Sacrifice is one of spiritual aspects of Imam Hussein movement and one of the 

most beautiful among them. Holy Quran emphasized on that.

ملیحه  غالمیان
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شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسیسن: 69
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ایثــار،یعنــیامــامزمان)عــج(کــهســالهابــهخاطــرمــااشــکمیریــزهوخــون
میخــورهومــاهمچنــان...!

شهربانو رنجبر

ــاد ــاس)ع(ی ــدازامامحســین)ع(وابوالفضلالعب ــداکاريرابای ــانف ــاهم ــاری ایث
گرفــت.ایثــاررابایــدبــاوجــودمعنــويآندرککــرد.

Seyed Mohammad Amin Musavi
Sacrifice and devotion is an example set by Imam Hussein and his brother 

Abolfazl. One can perceive meaning of sacrifice.

سیدمحمدامین موسوي 

جمله و عبارت / ایثار و دین

شغل: سربازتحصیالت: کارشناسیسن: 25

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 30
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درزمــانحاضــر،ایثــاروایثارگــرکســیاســتکــهبــهمــردمصادقانــهخدمــت
کنــدوخدمتــشبــرایمیهــناســامیبــازبــانوعمــلتــوأمباشــد،نــهفقــطدرزبــان!
ایثارگرکسیاستکهبهمالدنیاطمعنداشتهباشدودرعملبهمردموجامعهخدمتکند.

Omidali Goodarzi
Nowadays sacrifice and devotion is serving honestly by all means. Devoted  is 

the one serving people and society in action.

امیدعلی گودرزی  

ایثــارازسرچشــمهشــروعميشــود:ازخانــواده؛آنهــمروســتایيکــههیچگونــه
ــا ــهب ــيک ــدرومادرهای ــدارد.ازپ ــتهون ــتينداش ــچدوس ــانههايهی ــرش ــيب ــارمال ب
کشــاورزيودامــداريفرزنــداندلیــرتربیــتکــردهوبــرايدفــاعازمملکــتفرســتادهاند
ــردم ــرالیم ــهشــد؛شــدب ــظشــودک ــيوفرهنگــيحف ــيواجتماع ــايایمان ــامرزه ت

ــد. ــاسميکنن ــهاخت ــرايآنانک ــهب ــرانون ــایای باصف

Hossein Hasoomi
Sacrifice nourishes from simple rural families, from honest people raising big-

hearted siblings to defend the country. 

حسین حسومي

ایثارومقاومتدرخانوادهشکلمیگیردوازپدرومادربهفرزندانمنتقلمیشود.


Zahra Bagheri
Sacrifice and resistance begins in the family and the siblings inherit from their 

parents. 

شغل: کارمندتحصیالت:  کارشناسیسن: 25زهرا باقری 

ایثــاررادرنــگاههمــانپســربچــهايدیــدمکــهبــرايامــرارمعــاشخانــوادهاش
ازدرسوآینــدهاشگذشــتتــا...!

ومنایثاررادوستدارم.
Moien Heydari
I found devotion in the depth of gaze in a lad who abounded the school for 

bread winning his family…I like devotion.

معین  حیدري
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ایثــار،یعنــيمعلمــيکــهبــرايسهیمشــدندرغــمشــاگردش،خــودرابــهشــکل
شــاگرددرآورد.

دیداریارغایبدانيچهذوقداردابريکهدربیابانبرتشنهايببارد
»سعدي« 

Ali Mostafalou
Sacrifice is the act of a teacher who shaves his head in order to sooth his 

student cancerous baldness.

علي مصطفي لو 

ایثار،یعنیاستقامتدربرابرمشکاتجامعه.

Ahmad Shahidi
Sacrifice is bearing the shortcomings of the society.

احمد شهیدی

وقتــیکــهمعلــم،بــدونهیــچچشمداشــتبــرایدرسدانشآمــوزاندلمیســوزاند؛
ایــنخــودشایثاراســت.

ــههمکاســی ــاددادندرسب ــرایی ــشب ــاگرداولکاسازوقت ــاش ــیهمکاســیی وقت
ــت. ــاراس ــزایث ــننی ــد؛ای ــتفادهمیکن ــرش،اس ضعیفت

Vahid Hassanlou
The act of a dedicated and fiddle teacher toward his/her pupils is devotion, a 

cute classmate’s act in helping the other students is the same.

وحید حسن لو

ایثاررابینموهايسفیدمادرمودستهايپینهبستهپدرمدیدم.
حسین  چراغعلي

من،تو،ماوهمهمردمسرزمینم،یعنیایثار.

Mohammd hossein Sadeghi
You and I, we all of us are compatriot. We share our devotion.

محمدحسین صادقی

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع
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ایثار،یعنیمادرمکههمیشهپدرماست.
مریم موسوی

ایثــار،یعنــیبــااینکــهممکــناســتگرمــیهــوااذیتــتکنــد،تــوبــرایاینکــه
زنــانومــردانشــهرتــوازآفتهــایخودآرایــیودلبــریخیابانــیدرامــانباشــند،حجــاب

داشــتهباشــی.

فاطمه انصاري

ــا ــادردرراســتایســازگاریب ــام ــدروی ــکپ ــیازخودگذشــتگیی ــار،یعن ایث
همســرناســازگاربــهجهــتاســتحکامبنیــانخانــواده.ایثــار،تحمــل،صبــروحرکــتمؤثــر

درجهــتاصــاحهمســرناســازگار.

امیرحسین  نیلچی زاده

ایثــار،یعنــیهرکســیوظیفــهاشرادرجامعــهبهدرســتیانجــامدهــدتــاوقتــی
کــهایــنتکههــادرجامعــهکنــارهــمقــرارمیگیرنــد،جامعــهبــدونهیــچنقصــی،پیــش

. برود

Mehrdad Sharifi
A loyal person exercises his rights accordingly in society in order to build a 

sane society.

شغل: مشاورتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 37مهرداد شریفی 

ایثار،یعنیمهربانیدربیناعضایخانوادةمن)لیا(
ایثــار،یعنــیمحبتهــایبرادرانــم؛حتــیاوکــهازمــنکوچکتــراســت،طاقــتغــم

ــدارد. خواهرشن
وایثاردرکل،یعنیخداییکهخانوادهامراآفرید.

خدایاازتوبسیارممنونم!

Layla Goodarzi
Devotion is love in my family. Fidelity of my brothers even the junior ones 

is devotion.
Thank you my God!

لیال گودرزی

شغل: خانه دارتحصیالت: کارشناسيسن: 56

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 21
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عشــقرابــاایثــاربــهخانــةخــودبیاوریــد؛چــراکــهعشــقورزیدنبــهیکدیگــررابایــد
ازخانــهآغــازکــرد.

Fariba Baytloo
Bring love to your home, devotion begins in home.

فریبا بیات لو 

ــات ــراینج ــعارب ــرازش ــی،غی ــدوعمل ــیمفی ــیحرکت ــا،یعن ــاردراینج ایث
ــان. جوان

ایثــار،یعنــیآنمســئولیکــهازجایگاهــشبــهنفــعمــردماســتفادهمیکنــدواجــازه
نمیدهــدامیــددردلآنهــابمیــرد.

Asghar Veissi
Devotion means an actual useful way for the elevation of hopeful youths. An 

authority that never lets the hope die in their heart.

شغل: آزادتحصیالت:  دیپلمسن: 28اصغر ویسی

ایثــار،یعنــیمانــدنیــکمعلــمکــودکاناســتثناییدرکاسبــههنــگامزنــگ
ــراینوشــتنمشــقودرسدانشآمــوزش؛پســریکــهانگشــتنداشــت! ــحب تفری

Farshad Zarei
Sacrifice is staying up with a retarded student, and help him in his book work 

writing, during teacher’s leisure time.

فرشاد زارعی

ایثــار،یعنــيپــدرومــادرمازآرزوهــايخودگذشــتهتــامــنبــهآرزوهــايخــودم
. سم بر

آنهاسوختندتامنبسازم.

Ali Alavi
Sacrifice is the act of my parents helping me to reach my dreams. 

علي  علوي

شغل: دبیرتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 28
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ــرش ــقپس ــهعش ــشراب ــفرةغذای ــتس ــهسالهاس ــادریک ــیم ــار،یعن ایث
ــایدروزیاز ــهش ــدیک ــدشنیســت؛فرزن ــددلبن ــریازفرزن ــیخب ــد؛ول ــنمیکن په
ــادریچشــمانتظــار، ــهآغــوشم ــرددب ــامبرگ ــاشــایدگمن ــاموی ــان ــاب ــنروزه همی

ــدوار! ــیامی ول

Ehsan Safaie
Loyal is a mother setting the table looking for a beloved MIA son, whose 

body may return unknown or known to a hopeful mama.

احسان صفایی

ایثــار،یعنــیکاریکــهمعلمــانمناطــقمحــروموکــمامکانــاتبــرایپــرورش
ــومانجــاممیدهنــد. ــدانایــنمــرزوب فرزن

ایثار،یعنیتوجهبهدانشآموزانروستاهایدوردستوبچههایعشایر.
ــودرادر ــدخ ــهرش ــیومرحل ــوان،دورانجوان ــوزگارانج ــهآم ــیاینک ــار،یعن ایث

ــند. ــتهباش ــنداش ــدهایروش ــران،آین ــایای ــابچهه ــدت ــتاهامیگذرانن روس

Khani
The teachers in off the roads and poor regions devoted themselves to educate 

the children and this is a kind of sacrifice as well.
 

خانی

ــر ــاناگ ــايزندگيم ــدازةدنی ــهان ــتب ــعتياس ــهنیســت؛وس ــککلم ــار،ی ایث
ــم. درکــشکنی

ــوادهاشازدرسو ــرارمعــاشخان ــرايام ــهب ــدمک ــگاهپســربچــهايدی ــاررادرن ایث
ــگاه ــگاهخواهــرکوچکــش،ســرخوردگيرادرن ــاگرســنگيرادرن زندگــياشگذشــتت

ــد. ــادهاش،نبین ــدرازکارافت ــگاهپ ــرمندگيرادرن ــادرشوش م

Behnam Vazin Afzal
Sacrifice is not just a term. It is a vast concept for those understanding. A son 

abounded school for providing her sister and mother and saved his disabled father 
sacrificed in favor of his family.

شغل: آزادتحصیالت:  کارشناسیسن: 22بهنام  وزین افضل

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع
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ــت ــدوام ــارنشــاندادن ــیازخودشــانایث ــدگاناســامدرجنــگتحمیل رزمن
اســامیایــرانهمیشــهدرصحنههــایمهــمازجملــهانتخابــات،راهپیماییهــااز
ــاایثــاروایمــانمحکــم خودشــانایثــارنشــانمیدهنــدودرمقابــلاســتکبارجهانــیب

میایســتند.
Mahdi Mokhtari 
The combatants shed their blood in defense of their home and faith and people 

show their fidelities in elections and parades opposing super powers faithfully.

مهدی مختاری

کلمــةایثــاربرنــدونشــانهایاســتبــرایپــروازومعــراج.بزرگــیوعظمــتیــک
ســرزمینوملــتبــهمیــزانایثــاروازخودگذشــتیاســتکــهآنملــتجهــتعظمــتو

اعتــایخــود،انجــاممیدهنــد.
بــدونشــکتاریــخهــرملتــییادگارهایــیازخاطــراتایثــارخواهــدداشــتووجــود

ــدنمیشــود. ــهباعــثافتخــاروبالی ــنخاطــراتاســتک ــیازچنی برگههای

Hassan Jamoor 
A more devoted nation, provides an exemplary notion. In all countries there 

are golden chapters of sacrifice in defending fatherland and this is honorable.

حسن جمور

پدرومادرهردوایثارگرانفرزندانهستند؛حتیاگرزندهنباشند.

Zeynab Habibi
Parents are devoted their siblings, even when they are gone.

زینب حبیبی

ــدرمرو ــهپ ــیک ــادرمهربون ــیدارموم ــدرخوب ــهپ ــیازاینک ــا!مرس خدای
ــردم. ــهم ــردنب ــهکمکک ــردب ــویقک ــهتش همیش

خدایا،چقدرمنخوشبختم!

Shima Syed Mirza
Thank You God For My Dad and helpful mother urging him to help people. 

God I am so happy.

شغل: خبرنگارتحصیالت: کارشناسیسن: 28شیما سیدمیرزا

شغل: وکیلتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 34

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 26

شغل : آزادتحصیالت :  دیپلمسن : 40
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ایثارهایــیکــهدرموقعیتهــایکوچــکاتفــاقمیافتنــد،بلکــهکوچــک
نیســتند،حاصــلفکــرودلــیبــزرگهســتندکــهظرفیــتاندیشــیدنبــهبیــشازخــود
رادارد؛حتــیاگــرکوچــکباشــدمجموعــهایــنکوچکهــا،یــککلبــزرگرامیســازد

ــوانشــنید. ــویخــوشآســمانیاشرامیت ــرجــاب ــرلحظــهوه ــهه ک
وقتــیفرهنــگایثــاردرجامعــهایرواجپیــداکنــدومــردمآننــهدربنــدخــود،بلکــه
ــیمبنــایهمــهرفتارهــاباشــدوکمــکوحمایــت، ــهیکدیگــرباشــند؛مهربان پایبنــدب

ــردندارد. ــه،زندگیک ــا، آنجامع ــهارتباطه ــگهم بیرن

Amir Abbass Zaherian 
The petite sacrifices are not futile and invalid; they are outcome of great 

thoughts and doctrines. When sacrifice and devotion become a norm in a society, 
life is more bearable. 

امیر عباس  ظاهریان

ایثار،گذرازاشرافیگریوراحتطلبیواحساسدردجامعةبشریوتاشبرایدرمانآن.
ایثار،یعنینگاهانسانمدارانهتوأمباعفوواغماضبهانسانها.

Mohammad Rohani Majd
Sacrifice is leaving the luxuries of the life in order to  cure the society. Sacrifice 

is a humanistic look and forgiveness.

محمد روحانی مجد

ایثاررابایدازخانوادهشروعکرد.
Reza Mohammadian
Self sacrifice begins in the family.

شغل: دبیرتحصیالت: کارشناسیسن: 25رضا محمدیان

ایثــار،یعنــیهمســرآنجانبــازشــیمیاییکــههمســرشماننــدشــمع،جلــوی
چشــمانشآبمیشــودودمنمیزنــد.

Mohammad Javan
Sacrifice and devotion is the behavior of a wife whose beloved IIA gassed in 

fronts by enemy weakens day after day like a brief candle and she is nursing him 
patiently without complaints.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 42محمد جوان 

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع



210

ایثار،یعنیهمسرم،کهدلبندسرطانیامراپرستاریمیکرد.

Omid Ghasemi Panah
Sacrifice is the act of my wife nursing my beloved sibling through cancer treatment.

شغل: مدیر دولتیتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 41امید قاسمی پناه 

ــرادرمبیمــارهســتیم،فقــط ــاوجــودآنکــهمــنوب ایثــار،یعنــیمــادرمکــهب
بــرایمــادعــاکنــدواصــًابــهفکــرخــودنیســت.ماننــدشــمعآبمیشــودتــاگرمابخــش

زندگــیمــاباشــد.
بــهامیــدآنکــهمــننیــزبــرایزندگیآینــده،فــردیایثارگرباشــموســامتخــودوخانــواده

رادرآینــدهتأمیــنکنــموبــاامیــدآنکــهدرهمــةخانوادههــایایرانــی،ایثــارجــایگیرد.

Yazdian
Sacrifice is an act of my mother caring and praying for me and my sick brother 

forgetting herself. She devotes herself like a brief candle lighting our life. I wish 
I will be a man of devotion helping and providing my family. I hope sacrifice and 
devotion become a norm in all Iranian families.

یزدیان

ایثارگــرواقعــی،معلمیاســتکــهپــسازپایــاندورةخدمــتخــوددرآمــوزش
وپــرورشوبازنشستهشــدن،تــازهبایــدبــهفکــرتأمیــنمعیشــتخانــوادهخــودباشــد.

Roozbeh Hamzehiayan
A teacher trying to earn a life for his family, even after retirement, is a real 

devoted person.

روزبه  حمزه ییان

ــردوخــاکگــچ،باعــثتنگــینفســشمیشــود؛ ــهگ ــیمعلمــیک ــار،یعن ایث
ــد. ــسمیکن ــاعشــق،تدری ــمب ــازه ــیب ول

Akbar Ghaffari Esfahani
Sacrifice is an act of a teacher and his/her love of teaching in the most difficult 

situations.

اکبر غفاری اصفهانی

شغل: استاد دانشگاهتحصیالت: دکتریسن: 31
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ایثار،یعنيمادر،یعنيپدر،یعنيشهید.
ایثار،یعنيشهیديکهرفتوگفت:ميرومتادشمنازتوچادرنگیرد.

ــه ــهپولــشراداشــتون ایثــار،یعنــيپــدرمکــهخواســتههایمرااجابــتکــردگرچــهن
توانــشرا.

ایثــار،یعنــيمــادرم،وقتــيکــهغــذايناچیــزســحريمــاهرمضــانرا»نا«عادالنــه،تقســیم
ــرد. ميک

Omid Soleimani
Self-sacrificed is a mother, a father, a martyr, a martyr who is gone to wipe 

out the hands of invading enemy. Sacrifice is a father helping me empty handed, 
a mother who passes the bigger share to children.

امید   سلیماني

ــش ــردانوزنان ــارم ــهافتخ ــمک ــيميکن ــرزمینيزندگ ــمدرس ــارميکن افتخ
ــد. ــتکردهان ــاثاب ــرازونشــیبخــودباره ــخپرف ــرياســتوآنرادرتاری ایثارگ

ــش ــهفرزندان ــدمک ــيرادی ــادرانوپدران ــيخــود،م ــمدردورانزندگ افتخــارميکن
ــتي ــنچشمداش ــيکوچکتری ــد؛ول ــانکردن ــینزم ــتحس ــمنهض ــهتقدی راایثارگران

نداشــتند.
ــهاز ــمک ــداميخواهی ــموازخ ــرودميآوری ــرف ــري،س ــهایثارگ ــنهم ــلای درمقاب

جوهــرةایثــارآنــان،نمــيبــهمــابدهــدتــاازخــودبگذریــمبــرايخــداودمنزنیــم.

Ali Hussein Ghorban 
I am honored that I am living in a land that women and men honor devotion 

and sacrifice throughout the history.  I have seen the parents farewell their sibling 
and sent them affront for the cause of contemporary Islamic causes. Homage 
to their devotion, May God preserve them and set an example for us without 
complain.  

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 29علي  حسین قربان

ایثارچیزخوبوضروریه؛حداقلتویرابطةیکخانواده.

Sima Hosseini
Sacrifice is good, at least within a family.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 22سیما حسینی

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع
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هانیه  شریعتي زاده
ایثار،یعنيوقتيغذاسرسفرهکممیاد،اولیننفريکهاونغذارودوستندارهو

گرسنهنیست،مادره!!
ایثار،یعنيبيخوابيهايیکپدربرايکاربیشتربرايرفاهخانوادهاش.

ایثار،یعنيگذشتنازهمةچیزایيکهدوستداريبهخاطراونيکهدوسشداري.
ایثار،یعنيگذاشتنتمامزندگيیهپدرومادرواسهبزرگکردنیهبچةمعلول.

ایثــار،یعنــيحتــياگــهدوســتتازپشــتبهــتخنجــرزد،برگــرديوبگــي:رفیــق!
ــناختي. ــمنش ــدارهميدون ــکالن اش

ــااینکــهخــودتکــوهدردي،وقتــيميبینــيدوســتتدلــشگرفتــه، ایثــار،یعنــيب
بشــینيپــايدرددلــشودلداریــشبــدي.

ــون ــاوآرزوهاش ــيهاوهزینهه ــنازخوش ــرباش ــادرتحاض ــدروم ــيپ ــار،یعن ایث
ــار ــشافتخ ــهوواســةخــودشکارهايبشــهوبه ــرهدرسبخون ــابچشــونب ــذرنت بگ

کنــن.
ایثــار،یعنــيپســريکــهبــهخاطــرکشــورشومــردمکشــورشحاضــرشــدجونشــو

فــداکنــهوشــهیدبشــهتــامــردمبتونــنراحــتزندگــيکنــن.
ایثــار،یعنــيدلــتبــرايکســيتنــگبشــهکــهازتدوره؛ولــيواســهاینکــهناراحتــش

نکنــيبــهرويخــودتنیاري.
ایثار،یعنيخیليوقتهاکهدلتميگیره،فقطسکوتکنيوهیچحرفينزني.

ایثار،یعنيغصههاتوباخودتقسمتکنيوشاديهاتوبابقیه.
ایثــار،یعنــيوقتــيتــويعصبانیــتهــرچــيازدهنــتدرمیــادبــهطرفــتبگــي،بعــد

تهــشبرگــردهبهــتبگــهبهتــري؟!
ایثار،یعنيحسيکهنمیشهتوصیفشکردوبهاشتراکگذاشت؛مگرباخدا.

ایثــار،یعنــيآرامــشدیگــرانبــراتمهمتــرازبرطــرفکــردنتنهایــيخــودتباشــهو
دلــيروبــرايخوشگذرونــيبــهبــازينگیــري.

ایثــار،یعنــيیــهمــادر،نــهمــاهســختيروتحمــلکنــد،بــهامیــدشــیرینيبــهدنیــا
اومــدنیــهکوچولــو!

Hanieh Shariati zadeh
Sacrifice is an act of mother feeding her siblings when there is food shortage 

at table resign of eating in order to save the remaining for the children.
Sacrifice is an act of a father who works hard for providing his family.
Sacrifice is leaving the joys of life for the sake of your beloved.
Sacrifice is the caring for a disabled child throughout life.
Sacrifice is the act of a boy shedding his blood for the good of his country and 

his people and martyred. 

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20
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ــی ــحخیل ــهصب ــتهک ــدریخس ــتهپ ــهبس ــتانپین ــواندردس ــاررامیت ایث
ــا ــختوجانفرس ــایس ــغولکاره ــبمش ــیازش ــاپاس ــرونزدهوت ــهبی زودازخان
اســتکــهبتوانــدشــکمفرزنــدانخــودراســیروامــورزندگــیرابگذرانــد،جســتوجو

کــرد.

Mahdi Goodarzi
Sacrifice can be found in the hands of a father construes of himself from morn 

till evening in order to earn a life for his family I hard works.

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسیسن  25 مهدی گودرزی 

خیلــیدورنــه،همیــنچنــدســالپیش،خیلــیازبــرادران،پــدرانوحتــیخواهران
مــابــرایحفــظآرامــشوجــانمــادرپشــتخاکریزهــادربرابــردشــمنازجانگذشــتگیو

ایثارشــانراکامــلکردنــد؛ولــیاالنچی؟
االننیــزاهــدایعضــويازبــدنبــهبیمــارانوزندگیبخشــیدندوبــارهبــهآنهــاوحتــی،

بخشــشاعدامیهــایبــاالیچوبــةدار،خــودایثــاربزرگــیاســت.

Hoseyn Asad Nejad
Sometimes, not a long time ago our brothers, fathers and sisters shed their 

blood for the sake of us. Today we can save lives donate membranes.

حسین اسدنژاد

امروزدردورانصلحودوستی،درهرکاريمیتوانیمایثارکنیم؛برایمثال:
خیریــنمحتــرمدرســاختمــدارسومســاجدودیگــرکارهــاوافــرادخــاص،بــاگفتمــان

خــوبورعایــتادب،میتواننــدبــاارشــادوراهنمایــیدیگــرانایثــارکننــد.
ــار ــودایث ــدانخ ــرورشفرزن ــاپ ــزلوب ــوددرمن ــایخ ــاکمکه ــرانب ــادرانوخواه م
نماینــد.فرهنــگایثــارجــایخــاصنــدارد،هرکــسبــرایرضــایخــدادرهــرجــاومــکان

ــد. ــارکنن ــدایث میتوان

Abbasali Roshanipour  
Here is a time for peace and love and sacrifice has many faces. One can 

help and donate in building schools and mosques and guide the others. One can 
sacrifice at home by giving hands at home. Everybody can sacrifice for the sake 
of God.

عباس علی روشنی پور

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع

شغل : کارمندتحصیالت :  کارشناسی ارشدسن : 46

شغل : دانشجوتحصیالت :  کارشناسی ارشدسن : 25
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امــروزنیــزفرزندانــیبــهدنیــامیآینــدکــهبهخاطــروطــنخــودجــانخواهنــد
داد؛پــسبیاییــدآنگونــهکــهشایســتهوبهتریــناســت،مــردمخــودرادوســتبداریــم.

بهامیدفرداییبهتربرایمردمسرزمینمایران.

Mohammad Amin Abedi
Nowadays there are children shedding their bloods for their homeland, let’s 

love for a better destiny of our country in the best way.

محمدامین عابدی

ــداناســتکــهدرایــن ــواده،تربیــتدرســتفرزن ــهنظــرمــنایثــاریــکخان ب
ــران،داشــتهباشــند. ــرایکشــورای ســرزمیناســامیثمــرةکافــیب

Fatemeh Izadi
I think sacrifice in a family is raising good children for the sake of our Islamic 

country.

فاطمه ایزدی 

ــد ــظکنن ــودراحف ــیخ ــتوپاکدامن ــدعف ــابای ــةم ــانجامع ــرانوزن دخت
ــدس، ــاعمق ــالدف ــرانهشــتس ــادرانوخواه ــتگیم ــاروازخودگذش ــونایث ــامدی ت

ــند. نباش

Elham Bakhshi
The women in our society should observe their piety and Hijab in order 

to keep the causes of the devoted mothers and sisters during the eight years 
defence.

الهام بخشی

درزندگی،سعیمیکنمتامیتوانمبهترینمادرباشم.
ــز ــدهنی ــم،درآین ــراردهی ــا،مــاکازدواجراایمــانواخــاقق ــادخترخانمه ــرم اگ
ــادر ــمم ــادرشــدیم،میتوانی ــهم ــیهــمک ــيوقت ــمداشــت؛حت زندگــیموفقــیخواهی
ــیداشــتو ــیخوب ــوانزندگ ــاانتخــابدرســتهمســر،میت مناســبیباشــیم؛چــونب
آرامــشبــهاعضــایخانــوادههدیــهدادودرایــنصــورت،آینــدةجامعــهمــابــافرزندانــي

ــود. ــرازبهترخواهــدب ــد،بهت ــرورشیافتهان ــوادةســالمپ ــکخان کــهدری

زری منصوری

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع

شغل : دبیرتحصیالت :  کارشناسی ارشدسن : 28
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ایثارفقطمخصوصجبهةجنگنیست.
ایثــارمیتوانــدزمانــیباشــدکــهمادروهمســریبــرایبرپابــودنخانــوادهومســتحکمبودن
خانــوادهازخیلــیازموقعیتهــایاجتماعــیخــود،میگــذردوبــاازخودگذشــتگی
ــوادهدرراه ــنخان ــدای ــدانبرومن ــهفرزن ــدک ــتمیکن ــرتربی ــزرگوایثارگ ــوادهایب خان

اســاموکشــورجــانخــودراتقدیــممیکننــد.

Faimeh Kalhor  
Sacrifice is not just being in fronts and defending the homeland. Sacrifice is 

not just being martyred in Karbala. A devoted mother and wife self-sacrifices in 
order to keep the family united. Raising a good generation of heroic defenders of 
homeland and Islam is another aspect of sacrifice and devotion.

فهیمه  کلهر

بــرایواژةایثــار،اکثــراًبــهدنبــالمــواردبــزرگوخارقالعــادهمیگردنــد؛ولــی
بــهنظــرمــنایثــاررابایــددرهمــةزندگیمــان،حتــیدرجزئیــاتزندگیهامــانپیــاده
ــه ــدنب ــمدرسوارش ــتنظ ــوس،رعای ــالخوردهدراتوب ــرادس ــهاف ــادادنب ــم:ازج کنی
ــم، ــاداری ــههمــةم ــاوجــودهمــهکاســتیهاوســختیهاییک ــدزدنب ــوس،ازلبخن اتوب

ــر؛ماننــدبخشــیدنازمــالوجــان. ــامــواردبزرگت ــهآمبوالنــست راهدادنب

Maryam Yavari Ramesheh
Sacrifice is not just heroic unexpected behavior, simply look at small acts in 

the daily life: Observing the rights of elderly people, smiling in hard times, and 
donating.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 38مریم یاوری رامشه 

ــة ــیجامع ــدوتعال ــترش ــمدرجه ــهمیکنی ــرکاریک ــیه ــار،یعن ایث
ســالمباشــدنــهمنفعتطلبــیخــودکــهاگــراینگونــهعمــلکنیــم،بیشــک
ــنآرزو ــهای ــدروزیک ــهامی ــیم.ب ــتهباش ــالمداش ــامیس ــةاس ــمجامع میتوانی

ــد. ــداکن ــقپی تحق

Susan Sediqhi
Sacrifice is that all done in favor of the society not just  out of personal benefit. 

This ensures a sane Islamic society. Let’s hope that it will be fulfilled one day.

سوسن صدیقی 

تحصیالت: کارشناسیسن: 33

تحصیالت: کارشناسیسن: 25
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ــرا ــمچ ــم،نمیدون ــهبنویس ــدجمل ــار،چن ــوردایث ــمدرم ــهمیخواه االنک
ــد؟! ــماوم ــوذهن ــون،ت ــورتمادرام ــتگیص ــونوشکس ــتانپدرام ــریدس ــودآگاهزب ناخ

Behnaz Gholami
Speaking of sacrifice I remember the coarse hands of fathers and wrinkled 

faces of mothers.

بهناز غالمی

امیدوارمنقشپررنگزندرفرهنگایثار،نادیدهگرفتهنشود.

Zahra Veisi
The women have an important role in sacrifice and it should not be ignored.

زهرا ویسی

ــنو ــازکن ــابب ــر،حس ــنرویهمدیگ ــابتون ــةآدم ــههم ــیاینک ــار،یعن ایث
ــه. ــونمیرس ــهفریادش ــرایطیب ــرش ــویه ــونت ــهجامعهش ــنک بدون

رؤیا صدیقی کورانلو

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 26

جمله و عبارت / ایثار و اجتماع
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ایثارگرانسرزمینمن،مقاومتافسانهایتانتقدیمبهمستضعفانجهانباد.
تاقلمتاریخنویسانجوهرداردازشکوهحماسهتانخواهندنوشت!

Somayeh Fathaliizadeh
Devotees of my homeland, your historical heroic resistance are dedicated to 

the oppressed of the world. The historians will write about your epic forever.

 سمیه فتحعلی زاده

باایثارگری،زندگیبسیارشیرینمیشود.

Aliasghar Fazli khani
With sacrifice life will be very sweet.

علی اصغر فضلی خانی 

وطــنعزیــزم،هیــچوقــتتــورافرامــوشنمیکنــم؛همیشــهبــهیــادتهســتم.
ــوراشکســتدهــد. ــدت ــوقــویهســتیوهیچکــسنمیتوان ت

هیچگاهمقاومتتراازدستنده.

Fatemeh Salehi
My homeland, I never let you down. I remember forever. You are strong and 

no one can conquer you. Stay forever.

فاطمه صالحی 

بنــده،ایثــاررابــهعنــوانیــکاصــلانســانیقبــولدارمومیپذیــرمکــهالزمــة
زندگــیاجتماعــیدرهــردورهایوشــرایطیمیباشــد.

ــااینکــهازایــنلفــظ،ســوءاســتفادهشــودوهــرکــسوناکســیبخواهــدایثــاررا ب
حجابــیبــرایکارهــاومقاصــدریــزودرشــتخــودقــراردهــد،ســختمخالفــم.

Hiva Rezaie  
In my opinion sacrifice is a humane principal and it is necessary for social 

existence. But as a fake behavior and a cover for other purposes it is completely 
unacceptable.

هیوا رضایی

تحصیالت: دانش آموزسن: 14
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شغل: بازنشستهتحصیالت: کارشناسیسن: 61

شغل: حسابدارتحصیالت: کارشناسیسن: 28
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ــنو ــذرد،ازعزیزتری ــودبگ ــهازخ ــتک ــراس ــیحاض ــیآدم ــههدف ــرایچ ب
ــد؟ ــیبرس ــههدف ــهچ ــاب ــذردت ــتیدارد،بگ ــهدرهس ــزیک ــنچی ارجمندتری

ــان ــهخودم ــمب ــازه ــهب ــمک ــانبگذری ــویمازخودم ــرمیش ــیحاض ــادرصورت تنه
ــه ــاب ــمت ــم.ازخودمــانمیگذری ــهجــزخودمــاننداری ــاهیــچچیــزیب برســیم،چــونم
ــهخــدابرســیم؛ ــم،ب ــهازآنبرآمدهای ــهموجــودیبرســیمک ــالخــودبرســیم،ب حــدکم
فقــطایــنهــدفاســتکــهمیتوانــدایثــارراتوجیــهکنــدوبــهآنمعنــیومفهومــیقابــل

ــد. درکبده
مگــرمیشــودکــهغیــرازایــنهــدفباشــد؟!غیــرازخــداهرچــههــدفایثــارباشــد،
ــی ــرد،یعن ــارک ــمحســین)ع(ایث ــهمیگویی ــیک ــد.وقت ــدانمیکن ــیپی ــارمعن ــرایث دیگ
ــدد. ــامیپیون ــهدری ــهخــدایخــودبرســد؛ماننــدقطــرهایکــهب ــاب ازخــودشگذشــتت

ایثــار،پیوســتنقطــرهبــهدریــایعظمــتحــقاســت.

Seyyed Hamid Reza Hosseini
Why a man does disregards himself and leave the dearest belongings? What 

does have in his mind? One can imagine such a sacrifice just to reach God. With 
this end in mind one can justify sacrifice. Sacrifice means in this context. When 
we talk about the sacrifice of Imam Hussein  it means that he disregards himself 
in order to reach God, just like a drop of water joining the oceans. Sacrifice is 
joining the drop to the vast ocean of God’s Greatness.

سیدحمیدرضا حسینی 

بــهنظــرمــن،مفهــومایثــاررابــهصــورتکلیشــهایدنبــالکــردهوآنرابهصــورت
یــکبــتدرســتکردهایــم؛حــالآنکــهایثــارمفاهیــمبــهمراتــبراحتتــریدارد.

Hussein Saafari
Sacrifice is not a cliché and an idol, but it is a very simple notion.

حسین صفری

ایثار،یعنیخودرادربرابرجوامعاسامیمسئولدانستن.

Ali Abdal Mahdavi Sabzehkhani
Sacrifice means feeling responsible for Islamic societies.

علی ابدال مهدوی سبزه خاني

شغل: سربازتحصیالت: کارشناسیسن: 25

جمله و عبارت / سایر

شغل: آزادتحصیالت: دیپلمسن: 40
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ایثار،یعنيشهدايهستهاي.
ــودم ــاب ــهتنه ــندرخان ــاچــونم ــد،ام ــهدرسخوان ــنک ــانمهی ــيمام ــار،یعن ایث

ــوم. ــوادبش ــنباس ــام ــتت ــرکارنرف س

Shervin Malek Mohammadi
Sacrifice means supreme leader of Islamic Revolution of Iran.
Sacrifice means Martyrs of Nuclear Energy.
Sacrifice means my mum Mahin, who stayed at home and helped me to read 

along with me.

شغل: محصلتحصیالت: دانش آموزسن: 8شروین  ملک محمدي 

ــای ــدزیب ــکلبخن ــگاهمعصــوموی ــکن ــزی ــرقمحبتآمی ــایددرخشــشب ش
ــارکوچــکباشــد. ــکایث ــنخاطــرةی ــاه،بهتری کوت

ایثار،یکفنوتکنیکخاصاستکهمیتواندنصیبهرکسیبشود.
ایثار،کلمهایاستبدونمعنیکهدروقتعملدیدهمیشودواینجاستکهمیگویند:

ایثار،لغتبدونشرح...!

Amin Mohammad Mashouf
A brilliant innocent glimpse and smile maybe is best memory of petite 

sacrifice. Sacrifice is an art and everybody enjoys it. It is a word with no 
comment.

امین محمد مشعوف

لبخندبزن...بدونانتظارپاسخیازدنیا!!!
ــام ــاتم ــد،ب ــخلبخن ــایپاس ــهبهج ــودک ــرمندهمیش ــدرش ــاآنق ــدانروزیدنی ب

ــد! ــدرقصی ســازهایتخواه
Mina Tajik
Smile …with no expectation! Be sure that the world will accompany you as 

an answer to your smile!

مینا تاجیک

ایثار،یعنیقلمعاجزاستازاینکهبنویسدچیستاینواژه!
شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن:  47حسین خسروانی

جمله و عبارت / سایر
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ــداکاریدرقصههــاوداســتانهانیســت؛هــرروزصبــحکــهازخــواب ــاروف ایث
ــم. ــویچشــمانمانببینی ــداکاریرادرجل ــاروف ــمایث ــدارمیشــویم،ميتوانی بی

Rasul Kazemi
Sacrifice is not a fable. One encounters it every day when gets up every morning.

شغل: آزادتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 24رسول کاظمی

نکتــهمهــمایــناســتکــهنــگاهمــابــهفرهنــگایثــار،صرفــاًنــگاهجشــنوارهای،
کنگــرهایوجلســهایاســتوروحهــاوجانهــابــانــگاهجشــنوارهای،قطعــاًراهــیبهســمتو

ســویلـُـبوجــانایثــارنخواهــدبــرد.

Farhad Ghasemi Aghdami
Sacrifice is not just a show off in festivals, congresses and sessions. No one 

perceives sacrifice by the festivals about sacrifice. 

شغل: طلبهتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 30فرهاد قاسمی اقدمی 

ایثــار،واژهايکــهکــوهدربرابــرعظمــتآنبــهلــرزهميافتــد.ایثــاریــکجملــه
نیســت.ایثــارنــهدرکتــابداســتان،بلکــهدرعمــل،ظاهــرميشــود.

ایثــار،فرهنگــياســتکــهبایــدنهادینــهشــود.ایثــار،عشــقياســتکــهبایــدآموختــه
شــود.ایثــاردریایــياســتکــهوســعتآســمانراداردوعظمتــشهمچــونمعنــايآن

بــزرگوبلنــدمرتبــهاســت.
ایثار،یعنيعشق.

Vahab Khodabakhshi
Sacrifice is a term trembles mountain rocks. It is not fiction, but fact. It is a 

culture to be institutionalized. Sacrifice is vast ocean as well as sky. Sacrifice is 
love.

وهاب  خدابخشي

ایثار،یعنیروستایی...!

Mahdi
Sacrifice means a villager…

مهدی

جمله و عبارت / سایر

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 27
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ازچشمهسوالشد:توچراآنقدرزاللي؟
گفت:گذشتم.

Seyed Roohollah Bakhshandeh 
Water in fountains is clear because it is not stall.

شغل : کارمندتحصیالت : کاردانیسن: 30سیدروح اهلل بخشنده 

ایثار،یعنيحفظآرمانهاواهدافاماماّمت،خمینيکبیروشهداياینآبو
خاک.

ــرانســرافرازرااز ــاای ــدنوکاروکوشــشوتــاش،ت ایثــار،یعنــيآنقــدردرسخوان
وابســتگيکامــلکشــورهاياجنبــيبرهانیــم.

Ali Hassan Goodarzi  
Sacrifice is the keeping the ideals and ends of the martyrs and mission 

of martyrs and Supreme leader Imam Khomeini. Sacrifice is educating and 
attending higher education in order to make our country in developing path and 
independent.

علي حسن  گودرزي

ــانياو ــارانس ــسرفت ــریدرپ ــتخی ــوننی ــد؛چ ــعادتمیرس ــهس ــرب ایثارگ
ــر ــقانتظــارایثارگ ــهمطاب ــهبازخــوردجامع ــدک ــیرخمیده ــهزمان ــهاســت.فاجع نهفت

ــردد. ــانگ ــیانس ــیرتعال ــرافمس ــثانح ــاباع ــدوکجفهمیه نباش
تهدیــدیکــهجامعــهبشــریتراتهدیــدمیکنــد،ســوءاســتفادهبرخــیافــرادســودجو
ــان ــرانهم ــوردنظــرایثارگ ــمم ــهمفاهی ــهاینک ــرانب ــردندیگ ــرانومتقاعدک ازایثارگ
اســتکــهذهــنبیمــارســودجویانبــهدنبــالآناســتوایــنافــراد،همــهچیــزرافــدای

آمــالدنیــویخــودمیکننــد.
خدایــا!مــاراازشــرشــیاطینازجــنوانــسمصــونبــدارودرفــرجآقــاامــامزمــان

تعجیــلبفرمــا.آمیــن!

Mohammadreza Moadelli
Those who sacrifice are happy because there is pure intention in his 

behavior. When there are contradictory reactions against the will of them 
occurs catastrophe.

محمودرضا معدلي

جمله و عبارت / سایر

شغل : کارمندتحصیالت :  کارشناسی ارشدسن : 45
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واژةایثار،یعنيهمدلياجتماعيدرجهتایجادوحدتملّي.

Ahmad Hussainzadeh Takhtkeshha
Sacrifice is a term meaning social sympathy for national unity.

احمد حسین زاده تخت کشها

ایثار،یعنيحتيیکوجبازخاککشوربهدستبیگانهنیفتد.
ایثار،یعنيدلیلمحکمخوبمردنرادریابیم.

Mahsa Babapour
Sacrifice means protecting the country against invasion. Sacrifice means the 

understanding honest dying.

مهسا   باباپور

ایثار،یعني:
همسریکجانباز،
مادرفرزندمعلول،

معلمکودکانشیمیایي،

Faezeh Shakeri
Sacrifice: 
A caring wife of a war injured.
Mother of a retarded child.
Teacher of chemical warfare victims students.

فائزه  شاکري

اگرميخواهیمموردلطفوعشققراربگیریمبایدایثاروازخودگذشتگيداشتهباشیم.

Marayam Duraghi
Sacrifice causes love and cordiality.

مریم دورقي 

شغل: خانه دارتحصیالت: دیپلمسن: 24

جمله و عبارت / سایر

شغل: دبیرتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 42
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ــي،بســازيو ــوبمان ــاعشــقوایمــانکــهت ــمآنهــمب ــار،یعنــيمــنرفت ایث
شــکوفاشــوي.

Parisa Jafarzadeh
Sacrifice means I am gone with love and faith so that you remain, build and 

boom.

پریسا جعفرزاده

ایثار:جانبخشیدنبهدیگران.
ایثار،یعنيمعلميکهميسوزدتابسازد.

Marzieh
Sacrifice is giving life to others. Sacrifice is teaching.

مرضیه 

ایثار،یعنیاستواربمانتاببینیوعدةحقخدا.

Azam Dadgar Krimi
Sacrifice is resistance and waiting for God’s Promise.

اعظم دادگر کریمی 

ایثــار،یعنــیخــونشــهیدان؛ســرخیخــونآنهــاباعــثشــدهکــهمــابــهراحتــی
شــبهاســرمانرارویبالــشبگذاریــم.

ایثار،یعنیخداکهاینقدربندههایناشکریدارد؛ولیبااینحالمیبخشه.

Zahra Ebadi
Sacrifice is the shed blood of martyrs, who disregards themselves so that we 

have a peaceful life. 

زهرا عبادی

باایثارودرسخواندنماهستشکهميتونیمتودهندشمنانبزنیم.
سید حمید دستفال 

جمله و عبارت / سایر
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ــا ــروزب ــاام ــاددادت ــنی ــنآموخت ــهم ــهب ــمک ــمکاساول ــیمعل ــار،یعن ایث
افتخــارقلــمدرمیــانانگشــتانمبگیــرموفریــادبزنــمخــداراشــکردرســرزمینیزندگــی
ــبد ــانرادرس ــارجانش ــاافتخ ــیدب ــوانرش ــزارانج ــهه ــمک ــسمیکش ــمونف میکن
فــداکاریوعشــقنهادنــدتــامــنبهعنــوانیــکزن،مــادر،خواهــر،وفرزندانــمدرســایه

آرامــش،زندگــیکنیــم.
ایثار،یعنیشهیدانیکهرفتندتامابهآرامشبرسیم.

ایثار،یعنیتکتکمردوزنایرانی.

Mahin Abbassi
Sacrifice is the bravery lessons of my first teacher. Now I am picking a pen 

and thank God I am living in land with so many brave youth defending their 
homeland by all means so that I can live in peace like many other women. 

مهین عباسی 

ــهمــادروتنهــاخــودشبــودو ــهپــدريداشــت،ن ایثــار،یعنــيدختــريکــهن
ــودموفــقشــدو ــااینکــهتنهــاب ــدودرآینــدهب خــودش،کارمــيکــرد.درسميخوان

توانســتبــهآرزوهایــشبرســد.

Hossein Ebrahimi Doust
Sacrifice is an orphaned girl living on her own, working and studying, finally 

she had achievements.

حسین ابراهیمی دوست

ایثاردردنیاممکناستشناختهنشود؛ولينزدخداوندگمنميشود.

Mohammadhassan Rabbani
Sacrifice may go unknown among people, but God rewards it for sure.

محمدحسن  رباني

فرهنــگایثــارومقاومــت،درســياســتازمکتــبســرختشــیعکــهتــاتشــکیل
حکومــتالهــيمنجــيعالــمبشــریت،آویــزةگــوشمســلمانانخواهــدبــودوبایــدگفــت:

ْبــُحبَِقِریــٍب:صبــحپیــروزينزدیــکاســت.« »أَلَیــَسالصُّ

علیرضا  حسین پور

شغل: مشاورتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 40

جمله و عبارت / سایر

شغل: کارمندتحصیالت: حوزویسن: 46
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خداونــدبــرايزیبایــيظاهریمــانبــهزیبایــيرنــگولعــابصــورتوتنمــان،
مــاراآراســتهميکنــد؛امــابــرايزیبایــيدرونمــانمهــر،صداقــت،ایثــارووفــاداريو...را
جــادادهاســتکــهچــوندرختــيکــهشــکوفهکــردهوچشــمانهــرناظــريرابــهســوي

ــاند. ــودميکش خ
Mosa Savari 
God make us beautiful in the face, but embed us honesty, love, sacrifice and 

fidelity…like a blossoming tree draws attention.

موسي  سواري

ایثار،یعنيعشقوعشق،یعنيفداکاري.
وفاداري،یعنيپایداريوپایداري،یعنيجانبازي.

جانبازي،یعنيایثاروایثار،یعنيشهادتوشهادت،یعنيپیروزي!
Amir Valli 
Sacrifice means love, love means devotion, devotion means resistance, 

resistance means self sacrifice, and martyrdom results in victory.

امیر والي

اکنوننیزملتماهمچناندرحالمبارزهوایثاراست.

Jalil Ghaffarnejad
Nowadays our nation is struggling and self sacrificing.

جلیل غفاری نژاد

معنیایثار،وقفبههنگامنیازاست؛امامفهومشدردایرةلغاتنمیگنجد.
ایثار،یککلمهنیست؛یکدنیاست.

ایثار،یکشعارنیست؛یکعملبدونانتظارجبراناست.

Seyyed Masoud Bokai Ghomi
Sacrifice is giving away when you are in need. I cannot be described in words. 

It is not just a simple term, it is a world. It is an act without expectation of any 
compensation.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20سیدمسعود بکایی قمی

جمله و عبارت / سایر

شغل: بازنشستهتحصیالت: دیپلمسن: 50

شغل : دانشجوتحصیالت :  کارشناسیسن : 23
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ایثــاربــهمعنــايروحخداونــددروجــودانســاناســت؛اینکــهحــقمســتضعفان
ومظلومــانپایمــالنشــود.

ایثــاربــهمعنــاياینکــهمردمــانکشــورمبهخاطــرمــاجــاندادنــد؛پــسمــاجوانــان
آینــدهبایــددرنگــهداريانقــابکوشــاباشــیم.

Seyyedeh Zahra Hosseini
Sacrifice is the soul of God in our body. Sacrifice is observing the rights of 

oppressed people. Sacrifice means that my people shed their blood for us and we 
should keep our revolution alive.

سیده زهرا حسیني

ایثــاریــککلمــهوپنــجحــرفاســتکــههفــتآســمانآفرینــشراميلرزانــد
تــابهتریــنجایــگاهانســانیتکــههمــانبهشــتبریــناســترابــرايایثارگــرانعرصــة

علــم،هنــروشــهادترزروکنــد.

شغل: خبرنگارتحصیالت: کارشناسیسن: 27محمدباقر رمضاني

ایثــاررامرتبــهايبــاالوواالازتفاهــممیدانــم.ازآنچــهکــهبســیاردوســتدارم،
ــرایخــاک ــانخــودراب ــم.ج ــوعخــودمیده ــههمن ــردهوب چشمپوشــیوگذشــتک

خــود،مــالخــودرابــهکســیکــهنــدارد.
Mohsen Badrkhani
Sacrifice is higher than understanding.  I donate something I love and give it 

to a fellow, my blood for my country and my assets to the needy.

شغل: آزادتحصیالت: دیپلمسن: 34محسن بدرخانی 

فردیکهایثارگرباشد،بدانیدکهموفقترینفردعالماست.

Abolfazl Tavassoli
The one who sacrifices is the most successful person in the world.

ابوالفضل توسلی

بعضــیازمفاهیــم،هرچــهتعریــفشــوند،آنقــدرســادهمیشــوندکــهفهــممــا
ازآنهــابــهمثابــةذرهازقامــتیــککلبــزرگ،ميشــود.

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 26سید محمدمحسن موسوی

جمله و عبارت / سایر
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ایثار،یعنیاعتقادبهچیزیکهارزشداشتهودارد.

Ehsan Karami
Sacrifice is belief in priceless things.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 24احسان کرمی 

ــه ــیک ــیموقع ــت؛ول ــاناس ــانآوردن،آس ــهزب ــارراب ــگایث ــةفرهن کلم
میخواهــیدرزمــانخــودشبــهکاربگیــری،اصــًاآســاننیســت.

Tayebeh Faraji Mahyari
Sacrifice is simple word for uttering, but a difficult one in real context and time.

شغل: خانه دارتحصیالت: سیکلسن: 47طیبه فرجی مهیاری

ــود ــیوج ــاتمام ــهب ــتک ــانياس ــتگیناپذیرکس ــاتخس ــارةزحم ــار،عص ایث
خــود،درسپایــداریوگذشــترابــهانســانهاميآموزنــد.

Jafar Momeni
Sacrifice is the essence of life of people who taught us the resistance and 

forgiving lessons.

تحصیالت: 11 قدیمسن: 71جعفر مؤمنی

حقیقــتایــناســتکــهایثــاریــکشــعارنیســت؛بلکــهفرهنگــیقرآنــیـالهــی
ــدارد. اســتوبهرهمنــدیازآنازدرجــاتایمــانمحســوبشــدهوپیامــدیجــزرســتگارین

بهامیدروزیکههرمسلمان،یکایثارگرباشد.

Mohammad Amin Momeni
Sacrifice is not propaganda and motto, it is  a term from Holy Quran. Those 

who sacrifice will be rewarded by God.

شغل: محصلتحصیالت: دانش آموزسن: 13محمد امین مؤمنی

مهربانــیوفــداکاری،واژهایفقــطقابــلتعریــفبــرایانســاننیســتودرمیــان
حیوانــاتنیــزمعنــادارد.

سیما ساالروندیان

شغل: آزاد

جمله و عبارت / سایر
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راســتشرابخواهیــدهماکنــوندرشــکآنهســتمکــههمیــنراکــمداشــتیم
کــهقلــمبــهدســتگرفتــهونویســندگیراهــمتجربــهکنیــم؛امــاواقعــاًاحســاسخوبــیاســت.
مــناطاعــاتزیــادیدرمــوردفرهنــگایثــارنــدارم؛ولــیمیتوانــمحــدسبزنــمکــه

چــهایثــاروفداکاریهــایبزرگــیدرســرزمینمرخدادهاســت.

شغل: محصلتحصیالت: دانش آموزسن: 17آرش رحیم زادگان 

ــایبیسرپرســترا ــهدرشــیرخوارگاه،بچهه ــدازآنسرپرســتانیک ــاررابای ایث
ــاس ــااحس ــندت ــامیکش ــورتآنه ــروص ــهس ــوازشب ــتن ــد،دس ــذامیدهن آبوغ

ــت. ــد،آموخ ــینکنن بیکس
ایثــاررابایــدازبــرادرانآتشنشــانبیاموزیــمکــههــرلحظــهآمادهانــدتــاســختیهای

مــارابــاجــانودلبخرنــد.
ایثــاررابایــدازبرادرانــيکــهدرهنــگامبــرفوکــوالکبــهمــاکمــکمیکننــدتــادر

ســختترینشــرایط،ســالمبــهمقصــدبرســیم،آموخــت.

Javad Farimanehi
Sacrifice shall be found in the nursing hands in orphanages. Sacrifice shall be 

found in firefighting officers and highway patrols in crippling blizzard saving the 
life of drivers.

شغل: کارگرتحصیالت: دوم راهنماییسن: 32جواد فریمانه اي

ــوز ــاهن ــگشــده؛ام ــداکاریدرجامعــهکمرن ــاروف ــروزه،ایث ــدکــهام هــرچن
ــنامــر ــاای ــدت ــامیزنن ــهم ــافداکاریهــایخودشــونتلنگــریب کســانیهســتنکــهب

ــاوپســندیده،فرامــوشنشــه. زیب

Hossein Alishvandi 
Sacrifice is faded away somehow, although there are ones poking us with their 

self-sacrificing for remembering it.

حسین عالیشوندی

ایثار،یعنيدخترمعلوليکهگفت:خوشحالمهرکسيکهمنوميبینه،فقطوفقط
یکجملهميگه:خداروشکر!

ایثار،یعنيپدرمبويخاکميدهد،دستهایشبوينان!

فائزه  فراهاني

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20

جمله و عبارت / سایر
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ایثار،ثابتقدمماندندردین.

Mohammadali Javadzadeh
Sacrifice is keeping faith.

شغل: طلبهتحصیالت: دیپلمسن: 34محمدعلی جوادزاده 

ایثار،یعنیباوالیتتاشهادت.

Daryush Ghaderi
Sacrifice is standing beside the leader till martyrdom.

شغل: کارمندتحصیالت: دیپلمسن: 42داریوش قادری

ایثار،یعنيتاشوکوششکردنوجنگیدنبامشکاتبرايتأمینزندگي.
ایثار،یعنيدرراهپیشرفتوتوسعةکشور،قدمبرداشتن.

Ali Ahmadi
Sacrifice means trying to provide one’s family. Sacrifice is trying to take part 

in building and development of the country.

علي  احمدي

اصــوالًفرهنــگایثــاروازخودگذشــتگيوهــمدرديوگذشــت،کًادرفرهنــگ
ــوششــدهاســت. ــيفرام ماديگرای

Ali Pourehsan
Sacrifice and devotion, sympathy and forgiveness has been forgotten in materialistic 

culture.

شغل: بازنشستهتحصیالت: دیپلمسن: 54علي  پوراحسان

جمله و عبارت / سایر

ایثار،یعنینزدیکشدنبهخدا!

Horieh Ali beigi
Sacrifice is getting close to God.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25حوریه  علی بیگی
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درجامعــةمــاایــنفرهنــگایثــار،مــدامادامــهداردودرهــرزمــانبــاتوجــهبــه
ــار ــوانفرهنــگایث ــاوتمیباشــد؛حتــیدرزندگــیشــخصیمیت ــهمتف تحــوالتجامع

راتــداومدادتــازندگــیسرشــارازموفقیــتداشــت.

Mansoureh Zolfaghari
Sacrifice culture is a permanent one in our society and due to development it 

differs during the time. Even in privacy one can carry it out for a successful life.

منصوره ذوالفقاری

ــه ایثــار،یعنــيازخودگذشــتگي،جــانفداکــردندرراهمحرومیــنوتــاشخالصان
ــعو ــنتوق ــدونکوچکتری ــتگيب ــتمندانوازخودگذش ــالمس ــاهح ــترف ــداجه درراهخ

چشمداشــتیازمخاطــب.

رضا  عبالي

ایثار،یعنیبخششزندگیبههمنوعخود.
اگــرملتــی،فرهیختگــیدرونــیازایثــارداشــتهباشــد،مقاومــتدربرابــرســختیهاو

ظلــموســتم،امــریطبیعــیبــرایافــرادآنجامعــهخواهــدبــود.
Milad Mokaie
Sacrifice is donation of life to a fellow. If a nation has the inner culture of 

sacrifice and devotion, it will resist the oppression naturally.

میالد مکائی

میگوینددرموردایثاربنویس!
هرگاهتوانستممفهومایثاررادرککنم،یکخطکههیچ،بهاندازةایران،ایثاررامینویسم.

سید مجید حسن سلطانی 

ــدردرخشــاناســتکــهدرکآنوجــاری ــارآنق ــع،چهــرةایث بعضــیازمواق
ــرممکــنتصــورمیشــود. ــادیغی ــردع ــرایف ــره،ب ــیروزم ــشدرزندگ کردن

Jabbar Sharifzadeh
Sometimes sacrifice is so shining and outstanding that it could not be described 

in the daily life of ordinary people.

جبار شریف زاده

شغل: کارمندتحصیالت: کارشناسیسن: 28

جمله و عبارت / سایر
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ایثــار،یعنــیتشــویقمــنوامثــالمــنبــراینوشــتنصفحــهایازنخســتینکتاب
ــیدنیا. مردم

Hadi Shamsi Mogguie
Sacrifice is urging me to write a page on the first popular book of the world.

هادی  شمسي موگوئی

کمــیجــایتأمــلاســتکــهچــرامــاازایــنواژهنتوانســتیمبــهغیــرازجنــگ
ــودرادر ــگاهخ ــار،جای ــدوارمایث ــم.امی ــاکنی ــهج ــتفادةدرســتوب ــراس ــايدیگ درج
بیــناندیشــمندان،مســئوالنومــردمپیــداکنــدوهــرگاهکلمــةایثــارمیآیــد،تنهــایــاد

جبهــهوجنــگنیفتیــم؛بلکــهازجبهــهالگــوبگیریــم.

محمد موحدی

ــهدای ــد،ش ــعادتینباش ــمس ــره ــتیم؛اگ ــردمهس ــنم ــار،موفقتری ــاایث ب
ــا ــمت ــاررابیاموزی ــانایث ــهفرزندانم ــموب ــادبگیری ــسی ــود.پ ــمب ــبختیخواهی خوش

همیشــهموفــقوســعادتمندباشــیم؛هــمدردنیــاوهــمدرآخــرت.

Mohammadamin Karimi Majd
By sacrifice we are the happiest in the world. We should try to teach sacrifice 

to our children for being successful in this world and the other.

محمدامین کریمی مجد 

ایثــاررامیتــوانیــکنمــادزیبــادانســتکــهانســانرابــهیــکموجــودخــاص
وکارآمــدتبدیــلمیکنــد.

میالد صادقی 

ایثــارهمــاناشــکشــمعیاســتکــهآهازنهــادشبــههــوارفــتوســوختتــا
بســازدنــوری.

Hadi Zolfigol
Sacrifice is a candle burning to cast light and dies.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 19هادی زلفی گل

جمله و عبارت / سایر

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 24

شغل : دانشجوتحصیالت :  کاردانیسن : 21

شغل : دانشجوتحصیالت :  کاردانیسن : 21



232

ــای ــهودریچهه ــااززاوی ــدتنه ــهنبای ــتک ــهداراس ــألةریش ــکمس ــار،ی ایث
ــت. ــهآننگریس ــاصب ــدودوخ مح

Hadi Hossein nejad
Sacrifice is a deep notion and it should not be limited to some specified points 

of view.

هادی حسین نژاد

ایثــار،یعنــیوقتــییــهچیــزیروبــاتمــاموجودمیخــوایوشــریکزندگیــتاون
چیــزرونمیخــواد،بــهدروغبهــتمیگــه،منــممیخــواموتــاآخــرش،پــاشوایمیســه.

ایثــار،یعنــیخیلــیناراحتــی،خیلــیغــموغصــهداری،خیلــیوقتــاکــممیــاری؛ولــی
خیلــیکــمپیــشمیــادبــذاریکســیبفهمــه.

فاطمه یکه فالح 

مــنایثــاررادروجــوددرختــیدیــدمکــهســالهایســالیکجــاایســتادهتــا
شــهرمــنوتــوســالمبمانــد.

Nikou khayat Omran
I perceived sacrifice in an old tree spreading branches and leaves to provide a 

sane city for us.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 20نیکو خیاط عمران

ایثار،یعنیلبخندبهزندگیوزندگیراطوریدیگردیدن.

Mobina Golbabaiee
Sacrifice is smiling to life and seeing it from another angle.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی سن: 20مبینا  گل با بایی

ایثــاررادرمعلمــیدیــدمکــهوقــتخــودرابــرایکســانیصــرفمیکــردکــههیــچ
امیــدیبــهپیشرفتشــاننبــود.

ایثاررادرمادریدیدمکهقلبخودرابهکودکبیمارشهدیهداد!

پوریا مظاهری فر

جمله و عبارت / سایر

شغل: روزنامه نگارتحصیالت: کارشناسیسن: 31
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ــی ــدازچیزهای ــوکمــکمیکن ــهت ــا؛دوســتیکــهب ــار،یعنــیدوســتباوف ایث
کــهمضــرومخــربزندگــیشماســت،دورتکنــد.

Sedighe Hanianpour
Sacrifice is a friend in need, that is a friend indeed and warns one of the 

dangers.

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسی ارشدسن: 25صدیقه هانیان پور

ــی، ــایفرهنگ ــةعرصهه ــوارهدرهم ــدهم ــوربای ــوانوپرش ــلج ــننس ــاای م
ــاروشــهادت،حضــورداشــتهو ــگایث ــتوفرهن ــریوخصوصــاًحــوزةمقاوم ــی،هن ادب

ــم. ــگخــودرانشــاندهی نقــشپررن
ــد ــابای ــانم ــهکــهرهبــرمعظــمانقــاباســامیذکــرمیکننــدکــهجوان همانگون
درهمــةعرصههــاحضــورداشــتهباشــند،مقاومــتفقــطدربرابــرجنــگوهجــومدشــمن
ــایاقتصــادی ــاومحاصرهه ــرتحریمه ــودودربراب ــاومب ــوارهمق ــدهم ــهبای نیســت؛بلک
دشــمناننیــزبایــدمقاومــتکــردونشــاندادکــهمتحــدوهمبســتههســتیموبــاهــم،

ــم. ــکامــتاســامیراتشــکیلمیدهی ی

سارینا عباسی

ایثار،کلمهایاستبهحجمهمةلیوانهایرویزمین.
ایثارمرامیاستکهدرخونوگوشتوپوستاینمردماست.

Ali Faghihi
Sacrifice is a worldwide term. It is an etiquette embedded in the heart and 

souls of people.

علی  فقیهی

جمله و عبارت / سایر

بهنوعیایثار،یعنيمنيکهدوساعتنشستمتایهچیزيبنویسم؛وليچیزیبه
ذهنمنمیرسه!وليبازممثلیهمردنشستمتابهاحترامایثار،چیزیبنویسم!

خدانگهدارتانعاشقان!

شغل: دانشجوتحصیالت: کاردانیسن: 22پیام  ملکي

شغل: دانشجوتحصیالت: کارشناسیسن: 21
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نگارانه )تصویر و تجسمی(
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ایثــار، یعنــی بــه روی 
ب هــا لبخنــد بشــونی و 

ل
بی هیــچ پاداشــی ببخشــی؛ 
چــون همــة مــا فقــط 

خاطره ایــم.

شیرین مقصودیان                                     سن: 26                                    تحصیالت: دانشجو

نگارانه



237 نگارانه
غزاله سادات میر                      سن: 23                        تحصیالت: کارشناسی                    شغل: گرافیست
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شغل: دانشجوتحصیالت: دانشجوسن: 19زهرا هوشمند

نگارانه
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مرتضی روحانی

نگارانه
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تصاویر و مستندات



242 تصاویري از نمایشگاه کتاب



243 تصاویري از نمایشگاه کتاب



244 تصاویري از نمایشگاه کتاب



245 تصاویري از نمایشگاه کتاب



246 246نمونه دست نوشته هاي مردمي



247 247نمونه دست نوشته هاي مردمي
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 صاحبان آثار

 

 شمـاره تماس      کــد اثر                        نام و نام خانوادگی

   
 305***09127 5539/18114 ابراهیم اشکانی

 -                    D11A/5411 پورابراهیم تقی
 D11A 09122***013/9319 ابراهیم کريمی

 -                    A11D/5103 جلیلوندابراهیم 
A11D ابوالفضل توسلی 5535/  09379***010 

 186***09121 5189/18115 سهرابیابوالقاسم 
 334***09193 3116/29114 ابوذر صالحی

 713***09122 5276/15114 خیرالهیاحداهلل 
 A11D/250 09378***172 افخماحسان سعیدي
 113***09163 5132/23113 احسان صفايی
 732***09126 5533/18114 احسان عاصی
 A11D/234 09128***091 احسان علیزاده
 843***09187 5449/18113 احسان کرمی

A11D احسان منصوري 5455/  09190***379 
 -                    A11D/5144 منصورياحسان 

 -                    D11A/42 احسان مواليی
 978***09377 623/15114 احسان نجفی

 -                    379/18123 احمد
 633***09387 5430/18113 احمد ابوالقاضی
 088***09127 417/18114 احمد امیرخانی
 -                    D11A/5356 احمد بهادري
 783***09122 2108/18114 احمد تیموري
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 339***09125 5539/18114 کشهاتخت زادهاحمد حسین
 1572***0938 5320/18112 احمد شهیدي
 A11D/9113 09123***938 احمد قربانی

A11D احمد گرامکی  9147/                     - 
 249***09123 9271/18114 زادهنقی احمد

 652***09385 2200/23113 احمد نوابی
 339***09125 9269/18114 زادهاحمدحسین

 512***09192 2103/18113 احمدرضا صالحی
 -                    A113/3100 وراحمدرضا يوسف پ

A11D احمدوند 5456/  09186***109 
 D11A 09102***572/631 احمدي اسحق

 033***09139 373/14115 گیاهاسماعیل زنگل
 471***09194 9153/18114 اسماعیل مستقیمی

 A11D/265 09364***291 اسماعیل نکیسا
***09128 2225/18115 زادهاسماعیل هاشمی 391  

 010***09123 76/18114 اصغر حافظ
 030***08314 5487/32113 اصغر ويسی

 518***09125 5230/18124 اعظم دادگرکريمی
 450***09122 5233/18124 اعظم سلیمانی
 339***09122 486/18114 اعظم غفاري

 250***09109 5492/18123 ربیعی -افتخاري 
 987***09191 480/18122 افسانه سطحی

 31***09138 2160/18113 کبر آقابابايیانا
A11D اصفهانیاکبر غفاري 5465/  09350***100 

 099***09127 5311/18124 نیسیفاطمی الساداتاکرم
 946***09141 29113/296 اکتاي بهمنی

 356***09159 263/22113 امید پردل
 510***09191 9312/18112 امید دهباشی

1811D امیدعلی گودرزي 7054/  02155***531 
 286***09388 9233/18112 آباديامیر داود

 318***09393 5343/18112 امیر مرارده
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 D11A 09360***144/ 9106 امیر نبئی
 A11D/525 09125***096 امیرحسین الماسی
 916***09363 5520/29114 امیرحسین پاشايی
 970***09307 269/18113 امیرحسین حبیبی

 311***09380 470/29112 تفتی علیحسن امیرحسین
 656***09212 9156/18113 امیرحسین رضايی

 748***09187 5335/18113 امیرحسین سلیمانی
 971***09399 2142/18112 امیرحسین کرشیار

 695***09358 5242/18114 زادهنیلچیامیرحسین 
A11D امیرعباس محبوبی 5418/  09121***569 

A11D امیرعلی توسلی 91/  09171***964 
 179***09123 2141/18112 امیرمهدي جاويدجاه

 A11D/281 09390***854 زادهامین اصفهانی
 682***09196 2146/18113 امین ترابی

 0849***0910 657/18114 امین داوري
 343***09357 5547/37113 امین سیفی
 -                    A11D/526 امین گراوند

 A11D/2170 09394***941 امین هالالت
 353***09123 5504/18112 محمد مشعوفامین

 534***09124 428/18114 امید رضايی
A11D سلیمانی امید 5145/  09370***650 
 A11D/5145 09370***650 سلیمانیامید 

A12D پناهامید قاسمی 75/  09121***041 
 -                    A11D/5154 امیر اسمعیلی

 A11D/9349 09124***149 زادنیك امیر
 852***09198 5175/24113 والی امیر

 088***09363 72/31113 نژادامیرحسین جعفري
 362***09127 223/18115 امیرحسین کريمیان

 069***09155 5551/21114 طاهريان عباسامیر
 976***09121 2221/18115 امیرقاسم راضی

 766***09354 9264/18115 مومنی مسعودامیر
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 -                    DC1A/5206 ايرانی
 -                    D11A/5300 ايزدي

 056***09365 449/18113 ايمان ايمانی
 949***09197 5448/18113 ايمان فیضی
 D11A 09353***183/13 ايمان کرمی

 A11D/531 09185***759 ايمان منصوري
70919 5448/18113 ايمان فیضی ***949 
 A12D/2177 09307***052 آتنا محمدي
 477***09189 516/30112 زادگانآرش رحیم

 967***09192 5432/18113 آرش سقايی
 701***09193 5499/18113 آرش سلیمانی
 398***09127 415/18112 آرمان بهزادي
 D11A 09302***209/595 آرمان نادري

 -                    9150/14113 آريان پور
 853***09122 622/18124 شناسآزاده حق

 169***09399 522/18123 آزاده الريجانی
5109/18123 بساکی آسیه  09358***978 

 -                    D12A/33 آفرين محمدحسینی
A1CD آقازاده 568/  09147***388 

 217***09154 22112/9219 آقاي هراتی
10009 77/18112 آناهیتا محمدي ***710 
 124/122A 09393***193 آيدا فرهمندي
 784***09156 127/21113 بابك ابراهیمی

 -                    5323/123A باران . م
 -                    A11D/2138 مهربانی باقر فتوحی

 A12D/94 09187***852 بشیري
 D11A 09337***997/44 بالل غیبی
 568***09370 5511/18122 بهاره صباغ

 709***09357 5253/18123 کنکاوفرد بهاره
 A11D/217 09167***854 بهرام میري
 -                    D11A/63 بهروز اخوان
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 034***09168 5111/36113 رحمانی بهروز
 0919880684 9186/24113 بهروز عبدي
A11D بهزاد خواجه 648/  09185***307 

/A11D نیابهمن شريفی 491  09184***624 
 840***09192 5301/34113 بهمن محسنی پور

A12D بهناز غالمی 5548/  09130***262 
 D11A 09124***070/9130 بهناز میرزايی

33021 951/18124 بهناز ياري ***672 
 46***09363 9308/18112 بهنام عزيزي
 A11D/249 09364***462 بهنام کريمی

 D11A 09139***520/16 بهنام کیخسرو کیانی
 685***09198 5129/18114 مظفري بهنام
 235***09191 5169/29113 افضلوزين بهنام
 -                    CD1A/3115 بیات

 245***09124 9184/18115 بیژن مرادي
 -                    A11D/5143 پارسا

 623***09124 5215/18112 پارسا سعادتی
 287***09198 5238/18123 پرستو وارباز
 D11A 09127***950/311 پرويز نجفی

 095***09367 5184/18114 پرويز اصغري
 322***09111 5296/18115 جمشیدي پرويز

 973***09357 458/18123 پريسا قائمی
 094***09107 487/18124 پريسا محمدي
 477***09123 5262/18123 پريسا جعفرزاده
 813***09122 2212/18124 پريوش کامیار
 A11D/519 09123***699 پژمان رجبی

A12D پورامینی 5369/  09190***165 
 258***09165 2192/15112 پوريا محمد نادر
 349***09193 5250/18113 فرپوريا مظاهري

 079***09196 5243/18112 محمديپويا دوست
 364***09101 9234/18113 نژادپويان مهدوي
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13181 پیام اصالنی /2139 09198***432 
 714***09135 130/31113 پیمان حسن پور

 475***09371 3117/18113 پیمان نعمتی
A11D ملکی پیام 5116/  09380***645 

 A11D/5116 09380***645 ملکیپیام 
 -                    9320/18123 تاجیك

 525***09192 2151/29114 تقی ايزدجو
 416***09122 5293/18123 تکتم روشنی
 517***09395 9172/34123 تکتم قرايی

 600***09396 5202/18124 تنهانژاد
 251***09124 5211/18123 تینا ملوانی
A1CD ثانی دخو  5403/                     - 

 A21D/5396 00964780***020 جاسم محمد کشکول)عراق(
A11D زادهجبار شريف 5556/  09185***050 
 525***09369 5468/35115 یجعفر مومن

 951***09195 5537/18114 نژادجلیل غفاري
 DC181 02177***093/5379 جلیلی

 759***09192 9360/24113 جمال محمدي
 360***09159 442/21113 زادهجواد ابراهیم
 765***09153 5466/21114 جواد استوار

 579***09125 936/18114 جواد حیدري
 325***09119 447/18114 رتیزاهدي جواد

 219***09194 578/21112 ايجواد فريمانه
 D11A 09168***151/5361 جواد میرزايی

 492***09122 5330/18113 چاوش هماوندي
 A12D/560 09173***307 شیرازي چراغی
A12D چگزيه  9338/  09381***706 
A12D چگنی 5464/  09165***345 

 300***09153 9229/21114 حاجی پور
 214***09131 2131/14114 حامد بديحی
 759***09123 457/18114 فخرحامد حسینی
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 176***09213 5524/18112 حامد ژيانی
 313***09381 2216/18114 زادهحامد کرم

 D11A 09382***301/5354 حامد مهیري
 298***09121 66/18114 حبیب کريمی

 772***09122 9297/18114 نوروزي اهللحبیب
 A11D/5121 09380***775 لطفیحبیب 
9189/18114 اهلل تولیتحبیب  09124***193 

A11D پورحديث محمدي 5542/  09138***488 
A12D نظريحديث 552/  09356***840 
A11D رضايیان حسام 437/  09124***133 
 -                    A11D/611 الدين الهیاريحسام

/A11D حسن جبرئیلی 295  09125***622 
 941***09123 5523/18114 حسن جمور

 959***09396 9293/18114 چمنی حسن
 D11A 09123***804/5401 حسن حبیبیان
 180***09126 2149/18113 حسن حیاداري
 804***09123 5401/29115 حسن رجبیان
 898***09359 463/18114 کیانحسن عباسی
90916 2102/23113 زادهحسن قربان ***544 

 D11A 09354***015/5327 حسن محمدي
 048***09308 483/18113 اشکذريحسن مدنی

 227***09121 2219/18113 سوالري نجفی حسن
 129***09127 5171/18114 نوريحسن 

 439***09139 23/31114 حسین اسحاقی
 923***09376 5519/18113 حسین اسدنژاد

 A11D/585 09123***598 بشاشی حسین
 D11A 09169***807/5409 پورحسین حسین

 740***09124 5321/18114 حسین خسروانی
 504***09177 64/39114 حسین رحیمی
 A11D/987 09351***835 حسین رشیدي
 767***09186 2120/40113 حسین سلیمانی
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 764***09128 5460/15113 حسین صفري
A11D حسین عالیشوندي 5534/  09397***944 

 A11D/514 09126***352 ین عبدالملکیحس
 613***09192 5329/15114 حسین عسگري
 944***09117 5483/22114 حسین عظیمی
 847***09123 5326/15111 حسین عظیمی

A11D علويان حسین 2218/  09194***087 
 D11A 09195***029/113 حسین فرامرز

 557***09158  حسین فريمان
 271***09112 2121/37113 حسین کارگر شفیعی

 964***09125 617/15113 حسین کرباليی اسماعیلی
 989***09128 421/18114 حسین کريمی
A11D حسین لوکانی  238/  09145***427 
 D11A 09169***915/9127 حسین مجاهد
 740***09194 18112/9292 حسین نوروزي

 -                    A11D/99 حسینعلی ساالري
 A1CD/271 09309***970 حسینی

 626***09309 5259/21113 دوستحسین ابراهیمی
 724***09121 5493/14115 حسین حسومی
A11D پورحسین حسین 5409/  09169***807 
 -                    5162/28114 حسین رضايی
 557***09158 529/21114 حسین فريمان

 971***09191 5186/18113 چراغعلیحسین
 041***09377 542/32113 د بخشیحمی

A11D حمید شاعري 2255/  09123***343 
 -                    D11A/17 حمید کاتبی

 D11A 09156***933/43 حمید مجیدي
 881***09372 5247/18112 حمید هاشمی

 A11D/946 09130***262 حمیدرضا عبداللهی
 D11A 09362***201/9131 حمیدرضا عبداللهی

 967***09305 425/18114 ضا محمدحسینی طرقیحمیدر
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 560***09374 639/15112 حمیدرضا مقیمی
24109 9218/15114 میرهاشمی حمیدرضا ***781 

 -                    D11A/5371 حمیدرضا نخبه
 872***09123 9242/18114 حمیدرضا وزيرزنجانی

 133***09372 5332/21123 حمیده جهانی
 136***09356 5444/21123 حمیده خوشبخت
 701***09353 5462/18123 حمیده دهستانی

 366***09156 451/18124 حمیده رضاپور
A12D حمیده فرجیان شوشتري 5439/  09364*** 252  

A12D حمیرا صادقی 5363/  09193***776 
 592***09389 446/21113 حمید ابراهیمی

 635***09355 230/18113 ايزدي حمید
 A11D/9135 09116***554 ؤمنیحمیدرضا م

 385***09124 558/18123 بیگیعلی حوريه
 956***09361 460/23113 حیدر حمید
 417***09187 2115/30114 خالد قاضی

 A12D/2228 09363***925 رياضی -زارعی خانم
 738***09123 5318/24123 خانی

 -                    423/18113 فردخداداد سعادتی
 257***09194 5331/18124 ديجه نورانیخ

 619***09163 598/36114 داريوش قادري
 299***09213 422/18113 دانیال چاووشی
 728***09126 5248/18113 دانیال محمدي

 A11D/555 09149***218 ورديانداود حق
 241***09395 2119/40113 داود رحمتی

 663***09121 958/18114 داوود دقیانوس
A11D مردانیاوود علید 647/  09385***680 

 -                    5194/21113 ذوالفقاري
 097***09126 550/18114 کلوريراشد جعفرپور

 A12D/925 09365***466 زادهراضیه اسمعیل
A12D شفیعی راضیه 571/  09138***529 
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 067***09364 2223/18123 زادهراضیه قربان
 D11A 09124***271/323 رامین جمشیدي

 529***09191 111/29113 زادهرامین حسین
 A11D/73 09171***574 رامین بختیار

 227***09167 86/36112 رامین سبزواري
88021 18115/298 رجبی ***940 

A11D/9199 88021 ماهینیاهلل سلمانرحمت ***906 
 A11D/290 09141***594 رحیم نجاري

 801***09188 5149/16114 حمدزاد رحیم
 -                    9225/31112 زادهرسول رحیم

 424***09193 5434/18113 رسول کاظمی
 009***09122 5528/18114 بابازاده رضا
 9348/113A 09158***256 بینجهان رضا

 438***09182 272/40114 رضا حیدري
 840***09188 5201/4113 رضا خانچلري

 824***09122 467/18114 رضا خلیلی
 367***09398 448/18112 آراءرضا رزم

 467***09101 9205/18114 لورستم رضا
 -                    D11A/5362 رضا شهسواري

 619***09129 645/14114 زفرهرضا صادقی
 A11D/9134 09125***885 پوررضا عبادي

A11D عبالی رضا 5124/  44021 ***916 
/A11D رضا عجمی 329  09366***589 
A11D منشرضا عزيزي 614/  09354***633 

 D12A 02632***025/610 الهیرضا فرج
 -                    A11D/218 آباديرضا کرکه

 331***09354 513/18113 رضا محمديان
 -                    A11D/928 خلفرضا مرادي
 411***09357 520/18114 رضا مقیمی
 D11A 09357***411/520 رضا مقیمی
 342***09137 231/31113 پوررضا مهدي
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 357***09183 444/18122 آبادباقري می رضوان
A12D رضوان ساالروند 9339/  09375***247 
 208***09128 5307/18124 رضوان مديري

 282***09199 464/18113 آباديرعنا دولت
77021 21/18114 رمضانی ***509 

 A11D/912 09123***982 شیونداهلل خورروح
 293***09171 559/17114 يیانحمزه روزبه

 598***09195 58/18114 رويا بدرخانی
A12D کورانلورويا صديقی 5478/  09387***467 

 188***09122 9300/18124 مهررويا 
 507***09192 482/18123 کرد رويا

 A11D/224 09126***071 خندانريحانه سادات
 075***09198 5563/18122 نه عبدالهیريحا

 -                    5333/123A ريحانه عبدي
 491***09363 344/18122 ريحانه يزدانیان
 -                             87/18121 ريحانه عسگري

 A11D/239 09135***919 زانیار محمدسکري
A12D زري منصوري 5443/  09195***413 

 613***09116 5319/37123 زرين رنجبر
 767***09125 642/18124 زادهشفیع زکیه

 471***09125 341/18124 زهرا احدي
 234***09337 343/18122 زهرا ايمانی
 379***09103 5204/14123 زهرا باقري
 -                    A1CD/29 زهرا بیلیان

 707***09385 5167/18124 رضايی بیگم زهرا
 495***09138 2173/18124 ايیزهرا تمن

 -                    5196/18124 زهرا جعفري
1812D آباديزهرا دولت 9326/  09124***783 

A12D یلحزهرا صا  9330/  09123***147 
 D12A 09196***806/110 زهرا طالبی
 453***09108 5232/18123 زهرا عبادي
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 115***09124 461/18124 زهرا عبدالهیان
 673***09192 275/18125 ا غالمعلیزهر

 D12A 09132***350/55 زهرا فتوحی
 597***09352 655/18123 زهرا فالح

 1864***0919 453/29123 زهرا معلّمی
77021 443/18124 مهدي زهرا ***202 

 913***09197 5190/18123 زهرا میاري
 905***09337 5475/32123 زهرا ويسی
A12D زهرا هوري 5419/  93560 ***365 

 359***09350 85/18123 زهرا هوشمند
A12D موسويزهراسادات  5131/  09156***392 

 853***09122 9207/18123 شناسزهره حق
 764***09194 5508/18123 زينب حبیبی

 092***09128 5440/18123 زينب خداداده
 -                    5239/18113 زادهزينب عادل

 1041***09128 5200/18124 قربانی زينب
 978***09370 5289/18125 ژاله شاملو

1812D شريفیساجده  590/  09379***116 
A12D سارا 5569/  09358***436 

 967***09391 5502/18122 سارينا عباسی
 584***09124 5282/18113 آزموده سامان

 221***09141 466/13124 ساناز آذين فر
A12D ساناز آلکويی  4491/                     - 

A12D زادهساناز خیرالهی 5342/  09146***145 
 822***09365 9265/18123 شکوري ساناز
 199***09156 471/21123 مريخی ساناز

D12A 55021/14 زادهساناز وطن ***871 
 928***09195 9231/18112 سبحان حضرتی

 133***09113 5564/37123 سپیده آستا
A12D سويسپیده مو 5417/  09380***901 
 D1412 09134***308/5351 ستاريان
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 599***09338 5525/18112 سجاد شاپور
 047***09128 980/25113 سجاد صديقی
 590***09393 527/21112 سجاد فريمانه

 498***09138 5260/31113 خراسانی آبادکمال سجاد
 142***09355 2129/18112 سجاد محمدي

 -                    D12A/5340 سجادي
 683***09191 9212/18114 نژادسعید افتخاري

 -                    A11D/52 سعید پورابوالقاسمی
 967***09101 461/40113 سعید خزائی

 A11D/580 09355***378 پرورسبزهسعید 
 058***09197 9164/24113 سعید عباسی

 D11A 09194***324/5339 زادهسعید ملك
 175***09353 435/18124 لوسعیده خدابنده

 207***09366 5292/23113 بهاروند سعید
 A11D2209 09153***380 سعید عرفانی

 015***09399 5281/40114 کرمیسعید 
 354***09127 9280/24115 ندرلو سعید

 757***09354 5268/37124 خداداديسکینه 
90910 2152/14123 سمانه رفیعی ***616 

 619***09357 9366/18123 سمیرا حدادي نیاسر
 966***09194 5559/18113 زادهسمیه فتحعلی

 670***09361 5257/18123 سودابه رحمانی
A12D سوسن صديقی 5545/  09199***665 

 572***09369 399/18124 کارمسولماز حسینی کا
 D11A 09307***807/545 اندامسهیل خوش

A11D آذرسیاوش حقیقی 5457/  09198***189 
A11D هاشمیسید ابراهیم بنی  221/  03115***801 

33021 2213/18115 سید احمد حسینی ماهینی ***179 
 A11D/963 09131***119 سید سلمان سیدي
 A11D/533 09123***692 سید ضیاء صفري

 324***09168 5512/23113 سید علی نقاخ



    262                                   اول جلد نويسندگان فردي اطالعات

 

 
 

 950***09354 5428/18114 سید قاسم الجوردي
 A11D/278 09192***800 سید محسن کالنتر

2911D سید محمد باقر میرصانع 616/  09196***655 
 31***09132 287/14113 سید محمد جالل موسوي اندانی

 -                    5237/18114 زادهحسینمحمد سید 
 854***09123 474/18114 سید محمد حسینی

 D11A 09308***558/120 سید محمد نوري
 677***09121 248/29114 فخرالدين دعوتی سید محمدامیر

 548***09123 431/18114 حسین بنی طبامحمدسید 
 D11A 09193***578/114 سید محمدرضا آقايی

A11D پورمحمدصدرا ابراهیم سید 5413/  09382***255 
 551***09179 5485/28113 محمدمحسن موسوي سید
 040***09379 5207/29113 قمیيیمسعود بکا سید

 -                    A11D/257 سید موسی موسوي
 350***09133 9166/18114 سید مهدي سیداللهی

 A11D/2175 09354***603 سید میالد موسوي
 -                    A11D/567 پورسید ناصر حسینی

 283***09123 643/15114 فشارکیهاشمیسیدپیام
 323***09127 5315/28114 سن سیدمحمدسیدح

 665***09119 455/37114 سیدحسن نعمت الهی
 334***09369 5553/33113 سیدحمید دستفال

3211D سیدحمیدرضا حسینی 5501/  09186***842 
 840***09123 9313/18114 سیدحمیدرضا رهروي

 725***09366 9174/21113 زادهنبی داوودسید
 664***09398 137/12113 ردفسیدزکريا آسايش
 192***09133 654/25114 علیسیدضیاءالدين آل

 988***09109 433/18115 اصغر يزديسیدعلی
A11D سلطانیسیدمجید حسن 5370/  09355***555 

 876***09122 5544/18115 سیدمحمد هاشمی
 188***091184 9372/13113 محمد همايونیسید
 A11D/986 09128***553 جهانیمحمد يوسفسید
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 992***09190 93/18112 سیدمحمدرضا دادگستر
 399***09123 18115/2134 سیدمحمدرضا میرمصطفايی

A11D راوريسیدمرتضی حسینی 934/  09366***8850 
 607***09123 2137/18114 سیدمهدي محمودي
 900***09183 2130/38114 سیدمهدي موسوي
 969***09391 213/25123 سیده زينب موسوي

 A12D/574 09181***528 زمانیسیده فرشته 
 858***09122 478/29123 االصليزدي نفیسه موسوي سیده
A11D موسويراضیه سیده 554/  09356***638 
A12D زهرا اسديانسیده 561/  09364***779 
 223***09126 5312/18124 پورساره سیدحسینسیده

 729***09131 9236/18115 پورسیروس صالح
 187***09100 5555/18123 سیما حسینی

A11D سیما ساالرونديان 5482/  09392***385 
A12D سینا پارسا  9102/  09336***107 

 A11D/227 09123***213 علیسیاوش شاه
 A11D/9324 09122***754 فرسید رشاد حسینی
 A11D/647 09149***744 زادهسید کريم ابراهیم

 692***09398 5265/23113 يمحمدامین موسو سید
 908***09191 9216/18113 هاسید مصطفی سید تفرشی

A11D سجاديسیدحسن 5178/  09127***952 
 054***09124 5269/18114 اهلل بخشندهسیدروح

 425***09126 5140/29113 ايازيسیدعلی 
 A11D/5146 09192***174 سیدعلی محمدپور

 224***09380 5177/27113 اردکانی علوي سیدمحمدرضا
***0924 640/15114 ناصر میرهاشمیسید 8187  

 321***09351 5254/37123 زهرا حسینی سیده
 418***09109 482/28123 سیده سمیه حسینی

 492***09141 71/12124 غالبشهال پیام قرهسیده
 -                    D12A/5303 شاه کرمی

35809 935/15114 شاهرخ چترسفید ***681 
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 725***09194 5285/18123 شبنم شیخی
 791***09126 5291/18111 محمديملكشروين 

 515***09112 352/37114 شعبان ديوساالر
 -                    D12A/5317 شفیعی
***09125 9373/15114 اهلل فالحشمس 5296  

 -                    A12D/975 شمیم بهاري
 477***09176 5536/18124 رنجبر شهربانو

 1812D/2133 09126***495 چیشهال ساعت
 174***09123 5491/18123 شیما سیدمیرزا

***09190 84/18123 شیرين مقصوديان 779  
 597***09169 627/19113 بنیصادق امانی
 840***09124 475/18112 صادق باقري

 085***09351 440/18113 صادق رفیع بخش
 968***09193 18114/9151 صادق طالبی

 986***09102 9282/18115 فتحی صادق
 A11D/510 09378***128 صادق نورمحمدي

 614***09185 5223/30113 صادق ورستانی
 360***09195 534/18114 صالح حسینی

 096***09352 5480/18115 صالحی
 317***09127 5220/28124 صحرافیل

D1812 66021/5350 صديقه کهنسال ***088 
 938***09382 5447/23123 پورصديقه هانیان

 A12D/573 09109***694 عباسی صغري
 D11A 09166***230/ 9111 وندصفر عیسی
 684***09187 5494/15124 صفورا سیف

 216***09123 485/18114 صمد خطیبی
A11D صمیعی 589/  09188***345 

 224***09126 5205/18121 صوفیا حصاري
 -                    D11A/5393 ا شعبانیطاه

 284***09365 129/18122 کرمانیطناز عرب
 443***09394 350/18114 خانییطهماسب قل



    265                                   اول جلد نويسندگان فردي اطالعات

 

 
 

 -                    A12D/953 طهماسبی
 245***09365 5442/18124 مهیاريطیبه فرجی

 514***09167 2126/36113 عابدين سبزواري
 414***09122 479/18115 عاطف يکتا

 A12D/566 09171***574 زارعی عاطفه
 D11A 09363***646/5360 عباس رضاپور
 145***09146 5284/11113 عباس زينالی

 062***09166 9268/23114 سواري عباس
 -                    D11A/5395 زادهعباس

 913***09123 5517/18114 پورعباسعلی روشنی
 A12D/517 09183***004 عباسی

 815***09124 964/18114 عبدالحمید چنگیزي
 536***09128 2174/29114 عبدالرضا رضايی
 A11D/2190 09124***577 متینعبدالرضا کرمی

***A21D/528 021664 عبدالفهیم بختیان)عراق( 015  
 198***09111 5163/37113 صالحیعبداهلل 

 A11D/253 09189***589 عثمان فتحی
A11D ن بهرامیعدنا  974/  09182***564 

 440***09308 9222/15112 عرفان رشیدي
 558***09355 5148/18121 میري عرفانه

 D12A 02636***261/122 عزت افتخاري
 A11D/948 09146***477 عزيز احمدي
A11D عسگر وقتی 989/  09167***206 

 098***09378 5437/18125 مقدمعصمت صادقی
 252***09372 5158/18122 ارامیدوعطیه 

 381***09125 9353/18115 عقیل راستگويان
 667***09168 554/36114 خانیسبزهعلی ابدال مهدوي

 046***09192 2136/18115 علی احسانی
 160***09132 9210/14114 علی ارشادي
 D11A 09122***718/5427 فرانتعلی اکبر پور

30912 939/18114 سازانعلی تفنگ ***280 
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A11D زادهعلی توازنی 544/  09366***046 
 A11D/933 09197***603 علی چگینی
 586***09125 5346/18115 مقدمعلی حسین
 444***09365 9159/28114 علی رضايی
 764***09365 5433/18113 علی سازدار

 132***09127 459/18113 علی سلیمانی
 736***09166 9361/23114 علی صافی

 139***09191 410/33113 نسبی عدالتیعل
 827***09395 28/18113 نیاعلی فتوحی

 015***09383 570/18113 فقیهی علی
 172***09203 5229/18112 علی کرمی

 062***09196 9188/18114 علی محمد سويزي
5209/18113 علی محمدرضايی  09190***446 

 711***02532 5441/29114 علی نجفی
1511D نیامیعلی نعی 630/  09393***431 

 219***09122 9356/18115 اصغر حقیريعلی
 175***09191 5541/18115 خانیاصغر فضلیعلی
 186***09213 5344/18112 اصغر وجدانیعلی
 419***09123 9161/18115 اکبر ايمانیعلی
 107***09155 5302/18113 جهان بین اکبرعلی
 533***09199 5453/18113 کرماکبر شاهعلی
 306***09125 5280/18114 حسن گودرزيعلی

 809***09371 2171/39113 علیرضا احمدي
 D11A 09194***708/39 نبیعلیرضا احمدي

 960***09127 2100/18115 علیرضا اعتمادسلطانی
 D11A 09195***541/2217 علیرضا افشار نادري

 064***09356 378/18114 علیرضا آقارضايی
 892***09163 23113/2156 علیرضا آگنه

 277***09124 138/18114 علیرضا بابايی
 005***09122 9208/18114 علیرضا ترابی

 621***09188 432/18115 علیرضا حنیفی
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A11D عنايتعلیرضا خرمی 543/  09199***442 
 -                    A11D/576 ذاکر ضاعلیر

 022***09357 5422/26114 علیرضا ريکی
 067***09122 651/39114 علیرضا سعادتی
 858***09212 2140/18112 علیرضا سعیدي
 243***09121 5431/18113 يعلیرضا سیدآباد
 387***09362 9203/18114 علیرضا شريعتی
 472***09304 293/18113 علیرضا شیري
 987***09361 9198/15122 مشرفیعلیرضا صادق
 711***09123 5496/18113 علیرضا طلوع

 D11A 09383***492/5375 آباديعلیرضا عباس
 403***09141 5459/12114 علیرضا فالح باروق

 095***09354 225/18113 علیرضا کريمیان
 610***09124 5212/18114 علیرضا مسافري
A11D علیرضا منتظري 5567/  09350***959 

 A11D/264 09131***011 علیرضا واال
 723***09353 5497/18114 سهراب گرجیعلی
 913***09121 913/15112 محمد  جانیعلی
 435***09365 5310/29113 علیزاده محمدعلی
 684***09121 5454/18114 فردمحمد موحديعلی

 A21D/9350 00964781***435 علی ابوسعیده)عراق(
 634***09333 5119/18113 احمدي علی

A11D دارشاعلی  8510/  09123***141 
 29***09335 3102/29114 علی اکبري

 510***09126 5123/18115 پوراحسانعلی 
A11D قربانحسین علی 5150/  09122***456 

 056***09376 5197/23113 حويزاديعلی 
 577***09351 5560/41122 علی دهقانی
 546***09149 9176/113113 علی شربتی

 751***09309 5160/18113 نیاشکريعلی 
 2167/114A 09199***585 علی شهاب
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 329***09398 5295/40113 علوي علی
 A11D/5112 09121***666 علی علويان
 A11D/995 09126***754 علی فرامهر

 131***09364 5552/18112 لوعلی مصطفی
 A11D/5119 09333***634 احمديعلی
***A11D/9316 09121 حسینیاصغر شاهعلی 805  
 965***09126 5290/18115 فرامرزياصغر علی

 506***09122 5549/18114 پورحسین علیرضا
 506***09122 9272/23114 پورحسین علیرضا
 067***09197 5151/15113 اطهرحسینی علیرضا

 469***09124 5125/18114 علیرضا خاکی
 492***09394 5135/18113 علیرضا مارالی

 751***03909 5160/18113 انیشکريعلی
 527***09358 5251/18113 ابراهیم محمدعلی

 413***09358 88/18123 غزاله سادات میر

A12D غزل رهامیان 5368/  09384***563 
 400***09124 9328/24115 غضنفر سفیدگري

 199***09363 2124/18114 غالمحسین حصاري
5160/15113 آقاصفري مرضاغال  09122*** 086  

 169***09186 5509/18123 رادفاطمه اسدي
22021 18113/295 فاطمه افشارزاده ***646 
 939***09127 5463/18115 فاطمه انصاري
A12D فاطمه ايزدي 510/  09185***985 

 A12D/273 09371***952 فاطمه تکه
 296***09196 5467/18124 فاطمه جعفري
 259***09356 9363/14123 صادقیفاطمه حاجی

 326***09188 5308/30123 فاطمه حالبین
 518***09392 5185/18123 خانی فاطمه

 853***09122 9253/18122 فاطمه خانی
 329***09358 649/18123 لوفاطمه خدابنده

 A12D/941 09142***590 فاطمه خلفی
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 029***09198 5166/18125 رضاشاطري فاطمه
25091 266/18114 فاطمه رنجبر واحد ***332 
 D12A 09373***389/314 فاطمه زرگر طالبی

 520***09109 81/18122 فاطمه زهرا شاهعلی
 -                    A12D/577 سمیقاهرازطمه فا

 854***09128 426/18125 فاطمه صاحبی
 159***09198 532/18122 فاطمه صالحی

A12D فاطمه عبدالرحیمیان 5365/  09363***231 
 155***09123 2128/18122 گريمه فعلهفاط

 197***09196 2101/18123 فاطمه کیاء
A12D فاطمه گودرزي  9132/                     - 
 920***09398 5510/18122 فاطمه محتاط

 142***09390 96/12123 فاطمه محمدي
 232***09338 5168/18123 مراديفاطمه 

***09124 2105/18124 فاطمه موزي 743  
 222***09358 650/18123 فاطمه مهدوي

A11D فاطمه میرمهديان 5476/  09193***151 
 335***09308 5157/18122 میرزايی فاطمه

 437***09124 2105/18124 فاطمه نوري
A12D فاطمه يکه فالح 591/  09307***980 

77021 9171/18122 طباسادات بنیفاطمه ***243 
A فايق زرينه 644/114  30918 ***700 

 375***09359 5170/18123 شاکري فائزه
A12D فراهانی فائزه 5554/  09184***070 

 986***09194 9145/18123 فائزه مشفق
 -                    D12A/5414 نیتفرخنده صاف
 A11D/955 09126***508 فرداد فاتحی

 485***09122 9279/24113 فرداد محمدي
 896***09356 5226/32113 فرشاد زارعی
 188***09122 2203/18124 فرشته امیري

 853***09179 5486/27114 فرشید احمدپور شهريور
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 236***09115 2143/34113 فرهاد صباغی
 814***09194 5275/18114 فرهاد صیدانکش

 550***09125 2184/18114 فرهاد عباسی
 803***09127 5469/18113 اقدمیفرهاد قاسمی

 942***09195 9367/14114 ديريفرهاد ق
 A11D/548 09358***492 زادهفرهاد گرجی

 667***09127 439/18123 آباديفريبا فالح حسین
 A11D/911 09123***068 فريدون طاهري
 694***09126 530/18124 فريده رحمانوند

 006***09191 5271/18123 فريبا بیاتلو
***09190 5256/18123 فريبا فريادرس 614  
 461***09190 5256/18123 فريبا فريادرس

 367***09393 9305/18114 فريد يوسفی
 812***09189 450/38113 جعفريفريدون

A12D فهمیه میرزايی 950/  09359***759 
A12D فهیمه شهوند 540/  09359***126 

 A11D/977 09177***071 فیروز محسنی فرد
 A11D/9344 09121***978 قاسم سراجان

 982***09375 5562/18125 خیر مجتوبیقدم
A12D قنبري 956/  09337***091 
 D11A 09212***099/9337 قیصر

 797***09397 346/18122 الکا سمیزي
 821***09352 9163/18113 کاظم جوادي

 821***09352 9163/18113 کاظم خواجوي
 295***09122 5490/18115 فروتنکاظم شیخ

 1812D/523 09198***159 کاظم صالحی
 A11D/2180 09167***749 کرم سبزواري
 074***09131 9199/14114 کريم روهنده

 013***09381 9158/18113 کريم سخنوري
 148***09131 5203/14114 اشنیکمال بنی

 A11D/972 09177***550 کمال خادمی
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 169***09111 2222/37115 گران اوريمی کمیل
454/18123 کوثر مددي  09394***384 

 D11A 09191886273/312 کوچکی
 375***09367 5235/18113 خرمکیوان سپرده
 873***09169 125/23114 پورکیومرث ولی

 965***09128 5278/18124 کريم
 965***09128 5278/18124 کريم
 290***09169 5258/15123 دبات کلثوم

 113***09132 9283/29113 منشکمال قرائی
 -                    5210/38113 وش بیاتنگل

 -                    D12A/5402 گیتی
A11D اصللطیف حبیبی 5532/  66021 ***308 
 -                    A12D/2194 لیال خسروي

 030***09193 382/18124 لیال فتحی
 750***09124 5531/18124 اسماعیلیلیال کرباليی
 648***09195 5222/18123 لیال گودرزي
 487***09390 5221/18124 لیال مکهري
 -                    A12D/546 لیال میرچی

 D11A 09122***929/5348 لیلی حمیديان
 A21D/5353 09366***392 ماجد ناصري)عراق(

A12D ماندانا صادقی 9359/  09190***248 
 045***09112 584/37123 بايیباگل مبینا

 336***09149 274/18113 نورمبین سخ
 964***09125 617/15113 اسماعیلیمتین کرباليی

 D11A 09102***889/9343 مجاهد صالحی
 A11D/983 09128***780 مجتبی رحیمی

 309***09199 418/18115 مجتبی علیشاهی
 931***09192 2109/18114 مجتبی محمودي

 D11A 09351***072/18 مجتبی يوسفی
 -                    D11A/5416 مجید

5461/18113 مجید اسدي  09125***1455 
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A11D مجید حاجی 515/  09363***132 
 916***09125 53/18114 مجید شفیعی

 060***09121 2112/18114 مجید صباغچی
 A11D/996 09117***267 مجید فرود

A مجید گودرزي کربندي 993/114  09355***660 
 963***09362 135/18114 مجید مؤمن

 266***09367 9371/15113 مجید رمضانی
 139***09109 3118/18113 دهقانمحبوبه رئیس

 657***09303 72/18124 نیاصالحی محبوبه
 607***09123 5228/18122 محموديساداتمحدثه

 A11D/2188 09393***951 محسن امیدي
 149***09191 57/15114 محسن بدرخانی

 848***09124 9369/18115 محسن تعالی
 518***09392 9168/18113 محسن جوشقانی

 581***09195 656/18114 محسن حاتمی
 A12D/9334 09195***581 محسن حاتمی
 D11A 09139***653/115 محسن خادمی
 A11D/285 09128***069 محسن زينلی

 634***09378 389/18114 محسن شجاع فلق
 246***09193 658/18112 زادهمحسن عرشی
 953***09125 5192/18115 محسن غالمی
 A11D/119 09122***321 محسن فراهانی
 D11A 09392***407/15 محسن کاوسی

 777***09366 5127/18114 کالنتري محسن
 A11D/5127 09366***777 کالنتري محسن

 081***09121 5420/29114 چیمحسن مس
 789***09199 5218/18112 محسن هانیا
 907***09155 2113/2154 محمد ابدالی
 -                    9307/12113 کرديمحمد اقبال

 693***09193 9226/18114 محمد امیري
 -                    A11D/5138 زادهمحمد امین
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 624***09128 9177/18114 رادمحمد انصاري
 002***09127 211/18113 محمد آقا صفري

 002***09127 211/18113 صفريمحمد آقا
 D11A 09126***211/593 محمد جعفري

 020***09184 2226/40113 فرجعفري محمد
 170***09122 549/18114 محمد جوان

 839***09199 5216/18112 زادهمحمد جهانبخش
A11D محمد حسنی 5484/  09396***518 

 243***09308 5410/18112 محمد حسینی
 710***09126 5503/18114 آذرمحمد خلیلی

A11D مجدمحمد روحانی 5550/  09123***513 
 A11D/930 09126***277 زادهمحمد سلیمان

 375***09178 9345/27114 گرومحمد سیه
 A11D/2165 09121***528 محمد شادمان
 -                    D12A/5394 محمد شکرانه
 121***09126 254/18114 محمد صمدي

 -                    A11D/5137 زادهطیب محمد
 376***09181 5306/38114 محمد عسگري

 566***09126 9273/18114 عالء محمد
 177***09354 2155/18114 محمد فراهانی
 A11D/237 02517***689 محمد قاسمی

 959***09121 5458/18115 محمد قهرمانی
 159***09191 3104/18113 محمد کرانی

A11D مد کرقیاسیمح 5436/  09389***597 
 159***09191 78/18113 محمد کرانی

 373***09364 9277/18114 آباديکیانی محمد
 871***09152 5451/22113 محمد لطفی
 837***09187 2191/40114 محمد مالمیر

 317***09369 5477/18113 محمد محققی
 A11D/67 09189***066 محمد محمودي

 456***09121 970/18115 محمد مکدري
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9215/18112 پورمحمد ملك  09365***353 
 A11D/538 09366***046 محمد مهدي زاقعی

 497***09394 5423/38115 محمد نادري
 986***09122 5566/18114 عیرمحمد نو

 108***09121 9167/18114 محمد هادي ديانت
 942***09385 456/18113 محمد هادي متین

 526***09368 5179/18113 یمحمد همدل
 672***09111 412/18113 محمدابراهیم شعبانی
A11D محمدامین خوانساري 9341/  09307***257 

 082***09153 5514/22113 محمدامین عابدي
 952***09195 5515/18113 مجدکريمی محمدامین

 834***09127 524/21114 امین مؤمنیمحمد
 317***09183 9137/30113 باالدستايان محمدباقر

 974***09188 2211/30114 محمدباقر پیري
 324***09112 5287/39123 رمضانی محمدباقر

 694***09187 2118/40113 محمدتقی روحیا
 148***09155 9201/21114 زوزنیمحمدتقی عرب

 987***09183 9162/16113 محمدجواد جاسمی
 987***09183 9162/16113 محمدجواد عباسی

A11D عزيزيانمحمدجواد  563/  09192***128 
 399***09190 5495/18112 محمدجواد نیازي

 955***09124 2132/18113 محمدحامد حضرتی
 474***09377 5498/18115 محمدحسن پورحامد

 289***09155 5181/21114 ربانی محمدحسن
 970***09128 360/29113 محمدحسن محمدي

 970***09128 9364/29113 محمدحسن مهدي
 352***09121 5529/15115 محمدحسن نسّاجان

 -                    A11D/226 علیمحمدحسین شاه
 041***09213 5208/18113 محمدحسین صادقی
 843***09361 9311/18112 محمدحسین مددي
 D11A 09196***560/9340 محمدحسین مقدم
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 070***09197 476/18114 محمدرضا اکبري
 879***09190 128/18112 مدرضا آزادهمح

A11D بساکیمحمدرضا  5107/  09194***834 
 0382***09121 9259/18113 ديانی محمدرضا

 326***09123 9211/18114 محمدرضا سوري
 619***09145 5452/13115 محمدرضا شادضامن

 982***09169 5266/23113 محمدرضا شريفی
00936 5249/18112 محمدرضا کمندي ***222 
 724***09389 9358/18112 محمدرضا گودينی

 406***09189 2110/40114 محمدرضا لطفی
 532***09393 366/18112 محمديان حمدرضام

 326***09123 5521/18114 محمدرضا معدلی
 382***09183 5294/29113 محمدرضا هاشمی

 434***09336 632/18113 سامان اقدامیمحمد
 353***09190 2135/18113 محمدصادق محبی

 936***09195 9160/18114 کاظمی محمدصدرا
 742***09128 370/38113 محمدطاهر احمدي

 454***09198 2202/18113 پورتقی محمدعلی
 866***09351 547/18114 محمدعلی جوادزاده

 A11D/9143 09127***538 محمدعلی زاهد
 608***09118 233/18113 مهدي آقاجانیمحمد

 900***09393 394/18113 محمدمهدي صباغی
 439***09304 9289/18112 محمدمهدي قنبري

 221***09132 9112/14113 ورنوسفادرانیهاشمیحاجمحمدمهدي
 282***09191 5133/18113 آذر محمدمهدي
 580***09391 5102/18113 سهرابی محمدمهدي

 D11A 09192***425/330 محمدمهدي نجاتی
 066***09358 5568/15113 اصر غفارزادهمحمدن

A11D محمدنقی خلفی 942/  09171***206 
 079***09126 5516/18115 محمدهادي موحدي

 044***09380 9197/15114 اصفهانیمحمود باقري
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 A14D/978 009613***919 رمحمود پرهیزگا
 695***09337 635/27113 یجهرمکاتبی محمود

A11D محمود هاشمیان 5535/  09358***106 
 D11A 09371***903/9128 مرتضی احمدي

 930***09356 133/11114 دامنمرتضی آتش
 A11D/214 09356***384 مرتضی بابايی
 861***09124 2224/18114 مرتضی برات

 169***09374 5518/18112 مرتضی بیرامی
 259***09126 5337/15114 مرتضی رکوتا
37809 116/18113 مرتضی صیّاد ***501 

 383***09190 615/18113 عزيزي مرتضی
A11D مرتضی فاضل 5561/  09367***158 
 -                    D11A/5341 مرتضی کوهی

 D11A 09110***877/597 مرتضی مصطفايی
 -                    5142/14113 مرتضی

 -                    A11D/5113 مرتضی رحمانی
 508***09198 83/18114 مرتضی روحانی

A11D مرجان خلیلی 243/  09127***925 
 D1812 09126***142/3114 مرجان طارمی
 925***09370 469/18123 پورمرجان عبدي

A11D شفیعیمرضیه  569/  09133***588 
 5216***0939 5270/18123 مرضیه

 A12D/5114 09127***836 پورذوالفقاريمرضیه 
 995***09171 5283/27123 محمدي مرضیه

 A12D/9108 09398***031 مرضیه نامدار کرهالنی
 849***09109 5214/18124 منظممريم ارسطويی

 098***09125 5507/18124 مريم جمشیديان
 856***09125 2196/18114 بابايیمريم حاجی

 969***09386 5316/18123 مريم رضايی
 25***09123 2185/15124 منشمريم رضايی

 893***09125 9224/18124 مريم زارع
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A12D مريم سعیدي 2186/  09193***892 
 122***09374 5241/32123 مريم سوري

 A12D/968 09183***650 مريم فراهانی
 743***09380 5236/18113 مريم موسوي
 574***09383 2159/18123 مريم میرزايی
 954***09122 5530/15124 مريم نظري
 127***09194 9248/18113 مريم نعیمی
 21***09309 5305/18124 مريم نوري
 206***09138 5546/14124 رامشهمريم ياوري

1812D زادهسادات رضويمريم 5500/  88021 ***685 
 930***09357 5272/18123 مريم دورقی

 341***09127 5191/18123 راموز مريم
 -                    A11D/61 مژگان جوانمرد

A12D/2193 22021 فاممژگان حضرتیان ***563 
 425***09393 9245/18113 مسعود انصاري
 A11D/247 09123***797 مسعود برهمن
 009***09331 2148/18113 مسعود بیگی
 434***09161 587/23113 مسعود پروانه

 514***09390 927/11113 قلعهمسعود جوادي
A11D مسعود رستمی  246/  09189*** 591  
 8710***09353 9235/18114 فردمسعود قنبري

 -                    A114/5161 کوبمسعود گچ
 364***09127 653/18115 مسلم سربازي

 A12D/523 09118***898 مسیب متقی مريدانی
 861***09195 465/18113 مصطفی باباپور
 570***09335 5245/18112 مصطفی حاتمی
 745***09121 9357/18114 مصطفی حیدري
 927***09192 210/18113 مصطفی خانزاد
 100***09112 990/37113 زادهمصطفی رجب

 D11A 09301***310/327 مصطفی سواعدي
 343***09356 420/18114 مصطفی سهرابی
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 D11A 09389***168/65 مصطفی شاکري
A11D آبادييوسف مصطفی صالحی  228/  09365***473 

 640***09132 588/29114 صلواتی مصطفی
 -                    A11D/943 مصطفی قاسمی
 D11A 09395***007/5426 افشارمصطفی نظري

 A11D/990 09112***100 وحیدزاده مصطفی
 238***09121 5565/18115 مصطفی رسولی
 -                    A11D/943 نژادمصطفی قاسمی
 811***09191 9255/18113 مصطفی محبی
 325***09361 291/18124 الريجانیمعصومه حسن

 962***09127 5173/24123 عبادي معصومه
 D1812 09354***260/3111 معصومه کرباليی بهري

 410***09396 9107/18113 معین امینی
 594***09166 998/18113 فرمعین اسالمی

 315***09372 5288/18112 حیدريمعین 
 315***09372 5288/18112 حیدريمعین

 133***09121 232/18114 مقداد گرگانی
 A11D/992 09183***474 مکرم قادري

A11D زادهملکوتی 5527/  09195***517 
 -                    D12A/5338 ملیکا گودرزي

 564***09371 5117/18125 غالمیان ملیحه
A11D پورمنصور حسن  241/  09373***729 
 986***09144 2145/12114 نیمنصور سلطا

 021***09335 445/39114 مهرفروزنده منصور
 A11D/994 09122***992 منصور قادري
 475***09161 5438/23115 منصور معاهد

A12D ذوالفقاريپور منصوره 5445/  09197***826 
A12D داوودمنصوره سادات آل 652/  09191***068 

08093 5404/18123 منصوره فراهانی ***115 
 A12D/5130 09372***692 ملکی منصوره

 724***09196 9221/18115 زادهاهللمنوچهر نعمت
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 320***09193 2122/18114 موسی توسلی
 354***09106 5264/23123 سواري موسی

A12D منشقصري مونا 557/  09197***180 
 A11D/976 09375***080 مويد معاهر

 8193***0936 452/18123 مهتاب معروفی
 043***09391 5227/18114 مهدي

A11D امینیمهدي  553/  09366***336 
 D11A 09355***571/596 مهدي پناهی

 D11A 09194***548/19 مهدي حاجی مزدارانی
 338***09125 5489/18114 مهدي حیدري
 910***09124 9246/18114 نیامهدي صديقی
A11D مهدي صفايی 5543/  09104***341 
 -                    376/40112 مهدي غفرانی

 193***09127 2123/18115 مهدي فرجی جوان
 075***09338 5406/36113 مهدي گودرزي
 211***09386 5506/18113 مهدي محمدي

 728***09122 9142/29114 مهدي محموديان
 653***09127 5522/18114 مهدي مختاري

60912 638/18114 منصوري مهدي ***594 
A11D مهدي نیکزاد 966/  09127***564 

 D11A 09368***619/5421 مهديس واحدي
 -                    98/29114 مقدمامینیمهدي 

 155***09133 484/14114 حسن باروقمهدي آزاد
A11D سرابی مهدي 5120/  09363***388 
 276***09197 18114/9266 عبدي مهدي

 -                    A11D/5106 زادهلطفعلیمهدي 
 725***09374 637/25113 مقربی مهدي

 889***09375 5219/18111 مهراد فهیمی
 D11A 09376***273/9125 کیاعاصفی مهران

 106***09194 419/18113 مهرداد رضايی خلخالی
 032***09123 5313/18114 مهرداد شريفی
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 493***09392 9180/11113 مهرداد شهبازپور
 D11A 09122***923/54 مهرزاد بندري

 745***09193 9301/18122 طبعمهرناز عالی
1812D مهرنوش جعفري 5378/  09123***590 
 057***09356 9146/15123 مهري خراسانی

 A12D/556 09194***401 موسويانسادات مهري
 282***09191 5134/18123 باباپور مهسا

A12D مهیا نوري شاکري 9362/  09197***440 
 791***09126 5231/18124 مهین عباسی

 834***09126 5261/15113 نعمتی مهیار
 148***09126 2113/18124 گودرزيبشیري میترا

 149***09131 24/31115 میثم تارم
 09192637795 9368/15114 میثم شعبانی
 517***09395 9172/34123 میثم قوايی
 675***09124 2144/18113 صلزاده االمیرا رفیع

 885***09307 924/18113 میرعلی مقیمی
 841***09359 2114/18113 میعاد شیخی
 425***09124 472/18113 میالد رفیق

 578***09124 5473/18113 میالد صادقی
 A11D/215 09367***544 میالد قنبري
A11D میالد مکائی 5349/  09386***530 
 073***09356 5244/18112 مینا تاجیك

A12D مینا سفیدفرد 5376/  09375***487 
 122***09384 646/18113 میثم آذرساي
 050***09186 2207/40113 میثم رحیمی

A1C احمدوندمیالد  5479/3  09188***132 
 067***09364 5474/18113 ايمانی میالد
 067***09364 5188/18113 ايمانی میالد

 392***09124 251/24114 نادر قاسمی
A11D نادر قهرمانی 954/  09387***6273 

 288/123A 09377***590 زادهنادره رحیم
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 544***09126 9200/18114 ناديا دولتی نیا
 D12A 09371***570/5364 نادين

 513***09124 5193/18123 اللهیالناز فرج
 561***09353 2206/21114 ناصر بیدخوري

 922***09173 259/17114 اهللناصر حفظ
 987***09171 2127/39114 ناصر زينلی عباسی

 536***09124 2112/18115 زادهناصر مهدي
A11D نامشخص 572/  09387***6273 

1812D اقدمناهید شايقی 5471/  77021 ***873 
 A11D/997 09362***470 بیگیمحمد ناهید

 742***09124 473/18123 ناهید وحیدرودسري
 D11A 09338***775/ 9104 جاللی قلبنیكقصاب  نجیبه

A12D ندا 5366/  09189***603 
 912***09125 9374/18124 ندا آذين

 074***09123 82/18124 ندا سهرابی مطلق
 473***09196 5159/18122 یانفيوس ندا

 076***09113 9105/35115 قلب جاللینیك قصاب نرجس
12509 5450/18124 فراهانیخوشدوننرگس ***094 
 394***09121 9370/15124 کاظمی نسرين
 -                    5182/18124 محمدينسرين 

 -                    D11A/325 نسیم چوپانی
 836***09194 2104/18123 مقدمنسیم نادي

 355***09372 5155/14123 میرحسینی الساداتنسیم
A11D اهلل اسدينصرت 429/  09389*** 972  

 A1CD/277 09389***698 نصیري
A12D کلهر نعیمه 579/  09374***362 

A12D نفیسه ترابنده 641/  09359***077 
 622***09351 5328/15123 مشهدينگار حسن

 351***09115 5277/18121 عالء نگار
 185***09384 5408/15124 نگار نبوي
 628***09186 5240/30123 بختنگار نیك
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 411***09357 583/37123 عمرانخیاط نیکو
 D12A 09199***345/36 کورانلونیلوفر صديقی

 A11D/240 09149***795 خامنهنیما خادمی
 A12D/9351 09361***545 نیره هدايتی سبزوار

 526***09194 2187/18114 اهلل فرامرزيوجی
 659***09359 9243/15123 وجیه اکبريان
60936 5435/18113 وحید حسنلو ***689 
 039***09190 621/18113 لاصوحید غفاري

 -                    A12D/5104 ورمقانی
 971***09191 5187/18113 خدابخشی وهاب

A12D هاجر بخشنده 59/  09145***413 
 308***09353 5526/18114 نژادهادي حسین
 720***09119 5429/37113 هادي رجبی
91960 5309/29113 گلهادي زلفی ***601 

 530***09363 5513/18113 موگوئیشمسی هادي
 644***09122 462/18114 هاشم صابريان

A12D الهام  9116/                     - 
A12D الهام بخشی 539/  09356***092 

 227***09193 5263/18123 الهام جعفرزاده
 172***09159 381/21123 الهام صابر

 541***09191 74/18123 محمدسادات سیدالهام
 D12A 09196***074/117 هانیه اسدبیگی

 825***09185 436/15124 هانیه ويسی
A12D عزآباديهانیه زرعی 5101/  09126***167 

A11D زادهشريعتیهانیه  5153/  09183***065 
 A11D/5153 09183***065 زادهشريعتیهانیه 
A12D شیخی هانیه 5132/  09122***650 
A12D ه اصالنیهدي 9103/  09391***085 

 107***09163 981/23113 هدي ايزدپناه
 A12D/5122 09399***722 امیديهستی 
A12D امیديهستی 5122/  09399***722 
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عباسبراتيپور

اساتیدگروهبررسیوانتخاب

و  تهــران  در   1322 متولــد  براتي پــور  عباســعلي 
مي باشــد. الکترونيــک  و  زبــان  رشــته  دانش آموختــة 

ــت  ــوان »به ــا عن ــعرش را ب ــه ش ــن مجموع  وي اولي
نــگاه« در ســال 1369 منتشــر كــرد. از ديگــر آثــار منتشــر 
شــدة وي؛ وعــده ديدار)گــردآوري اشــعار دربــاره امــام زمــان 
ــبز  ــيناي س ــازان، 1374(، س ــاره جانب ــعار درب ــکيب)گردآوري اش ــه ش )ع(،1370، كتيب
عشــق)گردآوري اشــعار دربــاره جانبــازان، 1375(، بــا شــقايق ها برادر)گــردآوري گزيــده 
ــورايي،  ــعر عاش ــه ش ــق)گردآوري مجموع ــش عش ــاعر، 1379(، عط ــازان ش ــعار جانب اش
1376( داغ تشــنگي)گردآوري اشــعار ويــژه كنگــره بين المللــي امــام خمينــي و فرهنــگ 
ــان)ع(، 1375(، در  ــام زم ــاره ام ــعار درب ــرقي)گردآوري اش ــوار مش ــورا، 1374(، س عاش
ــاه  ــاس)ع(، 1377(، م ــرت عب ــاره حض ــي درب ــه رباع ــردآوري مجموع ــاحل علقمه)گ س
ــن  ــر جبي ــاس)ع(، 1380(، ب ــرت عب ــاره حض ــزل درب ــه غ ــردآوري مجموع در فرات)گ
ــه  ــر 24)مجموع ــات معاص ــده ادبي ــر،1380(، گزي ــاره غدي ــعار درب ــردآوري اش صبح)گ
ــطين، 1381(،  ــاره فلس ــعر درب ــه ش ــردآوري مجموع ــون و زخم)گ ــعر، 1378(، زيت ش
ــام  ــت ام ــعر)درباره رحل ــه ش ــه مجموع ــتقل، 1386(، س ــعر مس ــه ش دل و دريا)مجموع
راحــل )ره(، 1368(. تــا طلــوع گل ســرخ)مجموعه شــعر مســتقل، 1387( و آيينــه و مــاه 

شعرمستقل،1390(مي باشــد.                  )مجموعــه 
از جمله فعاليت هاي ادبي وي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

اداره جلســات نقــد و بررســي شــعر حــوزه هنــري از ســال 1368 تــا كنون، كارشــناس 
ــا  ــه مــدت شــش ســال )از ســال 74 ت شــعر و دبيــر كانــون شــاعران بنيــاد جانبــازان ب
80(، مســئول صفحــه ادبــي روزنامــه رســالت از ســال 1370، عضــو شــوراي شــعر وزارت 
ــال  ــيزده س ــور و س ــطح كش ــعر در س ــابقات ش ــامي و داور مس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

مســئول جلســات شــعر مقــام معظــم رهبــري.

دانش اموختــة  و  تهــران   1326 متولــد  تجــار،  راضيــه 
مي باشــد. روانشناســی 

ــوان  ــر می ت ــوارد زي ــه م ــي تجــار ب ــه ســوابق فرهنگ از جمل
اشــاره داشــت: از مؤسســان انجمــن قلــم و دبير انجمــن، عضو 
شــورای كارگاه رمــان، مســئول صفحــه ادب و هنــر روزنامــه 

راضیهتجار
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و  اصفهــان  در   1339 متولــد  راه پيمــا  غامرضــا 
ــن  ــد.وي همچني ــک مي باش ــته گرافي ــة رش دانش آموخت
ــه از  ــوده ك ــران ب ــان اي ــن خوشنويس ــل انجم فارغ التحصي
ــي و  ــب اهلل فضائل ــاد حبي ــون؛ زنده ي ــتاداني چ ــر اس محض

عبدالصمــد حاج صمــدي بهــره بــرده اســت.
از جمله سوابق وي مي توان به موارد زير اشار كرد:

دارای نشــان درجــه يــک هنری)دكتــری(، عضــو شــوراي بين المللــي موزه هــای جهــان 
)ايکــوم(، عضــو دائــم و پيوســته موزه هــاي شــرق آســيا )مــوزه هنرهــاي اســامي مالــزي(، 
عضــو شــوراي ارزشــيابي هنــري نخبــگان شــاهد كشــور، عضــو ســراي اهــل قلــم، مــدرس 
ــرادی و جمعــی داخــل كشــور و حضــور  دانشــگاه، حضــور در بيــش از 30 نمايشــگاه انف
ــن،  ــان، بوســنی و هرزگوي ــی، يون ــه: )رومان ــی من جمل در بيــش از 20 نمايشــگاه بين الملل
ــه نقاشــان مســکو، دانشــگاه  ــزی، ســريانکا، خان ــزی، مال ــی، تركيــه، كرواســی، اندون آلبان

ســوآس لنــدن، دانشــگاه آكســفورد، دانشــگاه دورهــام و منچســتر انگلســتان و ...(
وي مؤلــف آثــار متعــددي چــون؛ ســروش آســماني در نقــش برجســته هاي اســامي 
)1385(، مهاجــران آفتاب)تفحصــي در آيــات جهــاد، هجــرت و شــهادت)1387(، از الفبــا 

غالمرضاراهپیما

جــام جــم و همــکاری17 ســاله بــا ايــن روزنامــه، همــکاری بــا پيــک قصه نويســی، مــدرس 
و داور داستان نويســی در آمــوزش و پــرورش، عضــو هيــأت علمــی بنيــاد پرويــن اعتصامــی، 
عضــو شــورای فيلم نامه نويســی و ادبيــات در بنيــاد فارابــی، دبيــر تحريريــه فصلنامــه قصــه، 
ــاع مقــدس، عضــو شــورای داستان نويســی حــوزه  ــاد دف عضــو شــورای داستان  نويســی بني
هنــري، عضــو شــورای داستان نويســی بنيــاد شــهيد، عضــو شــورای داستان نويســی بنيــاد 
جانبــازان انقــاب اســامی، داســتان نويس داســتان های رئاليســتی بــرای مجلــه زن روز بــه 

مــدت نــه ســال، داســتان نويس روزنامــه حــوادث بــا نــام مريــم مهاجــر. 
وي از فعــاالن نويســندگی اســت كــه موفــق بــه كســب عنــوان نويســنده زن برگزيــده ادبيات 
ــار وي  ــه آث ــز شــده اســت. از جمل ــاع مقــدس از ســوی حــوزه هنــری ني هشــت ســال دف
ــه ريشــه ها،  عبارتنــد از: نرگس هــا، زن شيشــه ای، هفــت  بنــد، بندهــای روشــنايی، ســفر ب
شــعله و شــب، ســنگ صبــور، از خــاک تــا افــاک، ســتارة مــن، برگزيــده ادبيــات معاصــر، 
جايــی كــه آســمانش آينــه  كاريســت، گمــان مبــر كــه شــعله بميــرد، كوچــه اقاقيا، فانوســی 
ــی،  ــهيد باباي ــتانی ش ــه داس ــيرودی، زندگی نام ــهيد ش ــتانی ش ــه داس ــروز، زندگی نام بيف

ــی آفتابگــردان. مجموعــه داســتان آرام شــب بخير و جــای خال
ــوان  ــنده به عن ــن نويس ــد اي ــا و هفت بن ــا، نرگس ه ــه اقاقي ــای كوچ ــت رمان ه ــی اس گفتن

رمــان برتــر يــک دهــه از ســوي آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده اســت. 

اساتیدگروهبررسیوانتخاب



288

ــاه و  ــت كرمانش ــد 1347 در ماهيدش ــني متول ــرج گلش اي
مي باشــد. مديريــت  دانش آموختــة 

وي فعاليت هــاي فرهنگــي خــود را بــه طــور جــدي و 
گســترده از دهــة 70، همزمــان بــا اوج گيــري فعاليت هــاي 
فرهنگــي بســيج آغــاز كــرد و مؤلــف كتاب هــاي متعــددي 
ــواري  ــان ســاده)از نشــريه دي ــه زب ــگاري ب ــد اول و دوم(، روزنامه ن چــون؛ راوي نور)جل
ــمبال،  ــام، ُس ــهام خي ــفرنامه ِس ــيج، س ــگ بس ــول فرهن ــي و اص ــم(، مبان ــاز كني آغ

ــد.  ــدس و ... مي باش ــاع مق ــورآفرينان دف ش
مقــاالت مختلــف ايشــان در نشــريات و وب ســايت ها درج شــده اســت كــه از آن جملــه 
مي تــوان بــه نقــدي بــر انديشــه ايــکاف، نقــِد نقــد، اســتراتژي نقــل ســينه بــه ســينه، 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــت دل، رابط ــي، مديري ــاي ارزش ــي فعاليت ه ــي ارزياب ــم چگونگ فه
ــا  ــا حماســه كربــا، ادبيــات داســتاني ايــران در زبــان آمــار، تفــاوت دفــاع مقــدس ب ب
جنــگ، ماهيــت هنــر بســيج، ســبک تربيتــي قــرآن كريــم و بيــش از يکصــد مقالــه و 

تحليــل در حــوزه فرهنــگ ايثــار اشــاره كــرد.
ســردبيري نشــريات راوي نــور، روزنه)نشــريه تخصصــي آمــوزش روزنامه نــگاري(، 
فرهنــگ ايثــار، گــزارش صنعــت چــاپ، صنعــت و توســعه بــرق، ســايت اطاع رســاني 
ــاي  ــه فعاليت ه ــم( از جمل ــرآن كري ــوزه ق ــريه ح ــي بصائر)نش ــه تخصص ــا، مجل ايپف

رســانه اي وي مي باشــد.
ــات  ــعر، ادبي ــي ش ــوراي عال ــت در ش ــدازي و عضوي ــاركت در راه ان ــن، مش وي همچني

ايرجگلشني

ــامي)1389(،  ــر اس ــة هن ــري در تاريخچ ــد هن ــاي تول ــتين رگه ه ــاز نخس ــا هنر)آغ ت
كوششــي در تأليــف كتــاب كعبــه قبــل از اســام)1386(، فنــون كتاب آرايــي در تمــدن 

ــد. ــران )1393( مي باش ــی در اي ــی و كتاب آراي ــامي، خوشنويس اس
آثــار هنــري ايــن هنرمنــد در موزه هــاي مختلــف دنيــا از جملــه مــوزه ملــي 
ملــي  مــوزه  مالــزي،  اســامي  هنرهــاي  مــوزه  مونته نگــرو(،  و  بلگراد)صربســتان 
سارايوو)بوســني و هــرزه گوويــن(، مــوزه ملــي كلمبــو )ســريانکا(،  مــوزه آســتان قــدس 

ــرد. ــاره ك ــوي و ... اش رض
وي همچنيــن نشــان و جوايــز متعــددي ماننــد لــوح تقديــر و نشــان هنــر از دانشــگاه 
هنــر آلبانــي، لــوح تقديــر از فرهنگســتان هنــر ايــران، برنــده جايــزه و نشــان يازدهميــن 
كتــاب ســال دفــاع مقــدس، لــوح تقديــر  نشــان هنــر خانــه مركــزي هنرمنــدان فدراتيــو 

روســيه و ... دريافــت كــرده اســت.
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ــران و  ــد 1339 در شــهر ری ته ــی متول اســداهلل امراي
ــد. ــی مي باش ــات انگليس ــان و ادبي ــة زب دانش آموخت

ــان  ــگاران و مترجم ــه روزنامه ن ــه از جمل ــی ك امراي
ــب  ــن مطل ــد، اولي ــاب می آي ــه حس ــورمان ب ــركار كش پ
ــک  ــوش« در پي ــيگار خام ــام »س ــا ن ــود را ب ــی خ قلم
نوجــوان بــه چــاپ رســاند و اوليــن جايــزه ادبــی خــود را نيــز بــه دســت آورد. امرايــی 
اوليــن كتــاب خــود را بــا عنــوان خــوش خنــده و داســتان های ديگــر در ســال 1368 

ــه چــاپ رســاند. ب
ديگــر آثــار منتشــر شــده از ايــن مترجــم عبارتند از: عطــر پنهــان در باد: داســتان های 
زنــان دربــارة زنــان، مــرد در بند، كــوری)ژوزه ســاراماگو(، خــزان خودكامه)گابريل گارســيا 
ماركــز(، مــردان بــدون زنان)ارنســت همينگــوی(، لــورا دياز)كارلــوس فوئنتــس(، شــبح 
ــن در ســيا: جاسوســی  ــده(، زندگــی م ــل آلن ــر بخت)ايزاب ــه(، دخت ــکل اونداتي آنيل)ماي
بــرای تمــام فصــول)دوان كاريــج(، دريا)جــان بنويــل(، جنــگل كوتوله ها)ايزابــل 
ــس گاالگــر(، ســرزمين اژدهــای  ــد كارور و ت ــع؛ دو روايت)ريمون ــده(، كليســای جام آلن
طايی)ايزابــل آلنــده(، اســطورة عصيــان: »چه گــوارا« ســخن می گويد)جــوزف هنســن(، 
ــهر  ــد كارور(، ش ــک )ريمون ــای ميخ ــون(، گل ه ــن جل ــرمگين)طاهر ب ــمان ش ــا چش ب
ــس وارد(،  ــالمی و ترن ــين س ــت وجوی حسن)غامحس ــده(، در جس ــل آلن جانوران)ايزاب
داســتانک هايی در فاصلــة يــک پلــک برهــم زدن، راه هــای ميان بــر، گلوله،مــا يــک نفريــم، 
تلــخ عيــن عســل، بهتريــن بچــه عالــم، زن وســطی، مــردی كــه كشــتمش، بــرج بلــور، 

ــر ... . ــاي ديگ ــتان بک( و كتاب ه ــان اش تورتيافلت)ج
ــا و  ــايی در روزنامه ه ــابقه قلم فرس ــه س ــدود 3 ده ــگار ح ــوان روزنامه ن ــه عن وی ب
نشــرياتی چــون؛ كيهــان، اطاعــات، كيهــان فرهنگــی، ســروش، كتــاب هفته، همشــهری، 
ــه،  ــن، آدين ــان، پروي ــوكران، زم ــتانه، ش ــه، گلس ــل، كارنام ــو، روزگار وص ــردون، تکاپ گ

آفتــاب، جامعــه، آينــده، ايــران، ايــران جــوان و بســياری ديگــر، دارد.

اسداهللامرايی

ــگاري  ــور، روزنامه ن ــري جشــنواره هاي ره آورد ن ــگاري بســيج و دبي ــتاني و روزنامه ن داس
بســيج، صنعــت چــاپ، نخبــگان بســيج و داوري آثــار در جشــنواره هاي شــعر و ادبيــات 
ــات  ــري ادبي ــنواره سراس ــي جش ــن ادب ــش مت ــور، بخ ــرزمين ن ــتاني، ره آورد س داس
ــرب  ــي غ ــنواره مطبوعات ــيج و داور جش ــگان بس ــگاري، نخب ــيج، روزنامه ن ــتاني بس داس

ــود دارد. ــاي خ ــه فعاليت ه ــي در كارنام ــق علم ــد تحقي ــور و چن كش

اساتیدگروهبررسیوانتخاب
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