ای عزیــز! نــام نیــک را از خداونــد بخــواه.
قلــوب مــردم را از صاحــب قلــب خواهــش
کــن بــا تــو باشــد .تــو کار را بــرای خــدا بکــن،
خداونــد عــاوه بــر کرامتهــای اخــروی و
نعمتهــای آن عالــم در همیــن عالــم هــم بــه تــو
کرامتهــا میکنــد.
منبع :كتاب چهل حديث

آثــار خــوب مىماننــد ،در دلهــا جــاى مىگیرنــد
و كهنــه نمىشــوند .خــوب هــم كــه مىگوییــم،
یعنــى پاســخى بــه یــك ســؤال و یــك نیــاز باشــد.
«مصاحبه مقام معظم رهبري پس از بازدید از
یازدهمین نمایشگاه بینالمللى كتاب :پنجم خرداد »1377

تقريظ دكتر علي جنتي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

«ايثــار و فــداكاري» و «احساســات پــاك» دو واژة برجســتهاي اســت كــه در ايــن اثــر توجــه
مــرا بــه خــود جلــب نمــود .ايــن دو مشــخصه را ميتــوان هــدف آرمانــي جامعة بشــري دانســت.
ي خاطــرات
ايــدة نخســتين كتــاب مردمــي جهــان ،از آنجــا كــه فرصــت فكركــردن ،بازيابـ 
و گفتــن و نوشــتن دربــارة نيكيهــا و فداكاريهــا را بــراي هم ـ ة اقشــار مــردم فراهــم آورده،
جالــب و قابــل تحســين اســت و فــارغ از نقدهايــي كــه ميتــوان بــه آن وارد كــرد ،كاري
مبتكرانــه و فرهنگــي اســت و تصويــري از انســان ايثارگــر و اوج وارســتگي انســان را بــه نمايــش
ميگــذارد و ايــن دلنوشــتههاي مردمــي ،ميتوانــد بــه مثابــة پرچمــي برافراشــته ،همــة
نيكانديشــان آرمانخــواه را دور خــود جمــع كــرده تــا بــا زبــان ادب و فرهنــگ و هنــر دربــارة
واالتريــن خصلتهــاي انســاني بــا يكديگــر ســخن بگوينــد.
اهالــي فرهنــگ و ادب و هنــر ،انديشــمندان اجتماعــي و پژوهشــگران علــوم انســاني در
ايــن اثــر بــه اصالــت قلــم تودههــاي مــردم از ســطوح و طبقــات مختلــف جامعــه كــه متنــي
بــه يــادگار گذاشــتهاند پــي ببرنــد و بــه عنــوان يــك ســند معتبــر بــراي تحقيــق دربــارة درك،
برداشــت و نــگاه مــردم بــه مقولــة فرهنــگ ايثــار ،تشــخيص ســطح و كيفيــت قلــم مــردم ايــن
روزگار و تشــخيص نيازهــاي فرهنگــي بــراي ترويــج فرهنــگ ايثــار از آن بهرهگيــري كننــد.
همچنيــن بــه دس ـتاندركاران امــر توســعه و ترويــج فرهنــگ بــه ويــژه فرهنــگ ايثــار و
شــهادت نشــان ميدهــد كــه بــراي ترويــج فرهنــگ ،بايــد بــه راهكارهــاي نــو انديشــيد و تنهــا
بــه روشهــاي ســنتي نبايــد اكتفــا نمــود .اســتقبال اقشــار مختلــف جامعــه نشــان ميدهــد
كــه طرحهــاي نــو ميتوانــد بــه عنــوان ابزارهــاي مؤثــر و كارآمــد مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
اصحــاب فرهنــگ و ادب و هنــر و منتقــدان و تحليلگــران ميتواننــد نقــش بــارزي در بســط
ايــن ايــده داشــته و بــه افزايــش تأثيرگــذاري آن ،بــراي نهادينهشــدن فرهنــگ ايثــار در جامعــه
كمــك كننــد و بهخصــوص در حــوزة كتــاب و كتابخوانــي از ايــن فرصــت بــراي تقويــت اُنــس
مــردم بــا كتــاب و قلــم ،بهــره جويند.
يــاد شــهدا ،جانبــازان ،آزادگان و رزمنــدگان ايثارگــر و خانوادههــاي آنهــا را كــه اُســوههاي
ايــن دلنوشــتههاي مردمــي بــه شــمار ميآينــد ،گرامــي ميداريــم.
و در راستاي سبك زندگي اسالمي از مشي ويژة آنان الهام ميگيريم.
اميــد مـيرود خانــه فرهنــگ ايثــار و مقاومــت بــا هميــن رويكــرد و نــگاه فرهنگــي ،ادبــي
و هنــري بــه كار خــود ادامــه دهــد و جايــگاه مناســبي را بــراي ارادتمنــدان و مروجــان فرهنــگ
ايثــار و شــهادت فراهــم آورد.
علي جنتي
دوازدهم ارديبهشتماه هزار و سيصد و نود و چهار هجريشمسي
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تقديم به:
تقديــم بــه شــهيدان و امــام شــهيدان(ره) ،شــخصیت
واالی فرهنگــی مقــام معظــم رهبــری ،جانبــازان ،آزادگان و
رزمنــدگان اســام و خانوادههــاي معــزز آنهــا،
تقديم به فداكاران ،خيرين و نيكوكاران جامعة بشري،
و همــة آنانــي كــه در صحنــة زندگــي ،پاســخگوي نيازهــا و
ضرورتهــاي آفريدههــاي پــروردگار ميباشــند.

سپاس:
بيكــران ســپاس از مردمــي كــه ســخن مــا را بــا محبــت شــنيدند و بــا تبســم
تأييــد كردنــد و بــا رضايــت نشســتند و فرهنــگ ايثــار را نوشــتند يــا ترســيم كردنــد.
 ســپاس از وزيــر محتــرم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي كــه بــا افتتــاح «خانــةفرهنــگ ايثــار و مقاومــت» ،نفســي تــازه در كالبــد فعاليتهــاي فرهنگــي ترويــج
فرهنــگ ايثــار و مقاومــت ،دميــد.
ب و ســتاد
 ســپاس از معــاون فرهنگــي وزيــر ارشــاد و مديــر كل ادارة كتــا بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران كــه ســاية عنايــت خــود را
بــر ســر خادمــان فرهنــگ ايثــار گســترانيده و قلمهــاي مشــتاق مــردم را بــا حمايــت
از انتشــار ايــن اثــر ،گرامــي داشــتند.
ن كــه بــا مديريــت جهــادي
 ســپاس از مشــاور محتــرم وزيــر در امــور ايثارگــرا در راه صيانــت از قلمهــاي مردمــي و نشــر آن ،ثابتقــدم ،پيگيــر و پشــتيبان بــود.
 و ســپاس از تمامــي كســاني كــه بــه هــر نحــو ممكــن ،دســت يــاري دادنــد ونخســتين كتــاب مردمــي جهــان را بــا موضــوع فرهنــگ شــريف و انســاني ايثــار ،بــه
ســرمنزل مقصــود رســاندند.
اجركم عنداهلل
خانة فرهنگ ايثار و مقاومت

ديباچه
«نخســتين كتــاب مردمــي جهــان» بــا موضــوع «فرهنــگ ايثــار» ،حاصــل همدلــي و
همزبانــي مردمــي اســت كــه بــه گذشــت و نيكــوكاري عشــق ميورزنــد و مقاومــت و
صالبــت را در عمــل ،تعريــف كــرده و صلــح و دوســتي و جوانمــردي و آزادگــي را عارفانــه
و عالمانــه و عامالنــه ،ســتايش ميكننــد.
مؤلفــان ايــن اثــر ،مردميانــد كــه تاريخــي سرشــار از نيكجويــي و نيكخويــي و
نيكخصالــي دارنــد و در عهــد معاصــر ،بــه تعبيــر امــام عزيــز(ره)« ،بهتــر از امــت اســام
در دوران پيامبــر اكــرم(ص) هســتند».
قلمهايــي كــه در ايــن اثــر ،از «فرهنــگ ايثــار و فــداكاري و مقاومــت» نوشــتهاند،
آنانــي هســتند كــه بيــش از ســه دهــه ،بــا صالبــت و قــدرت ،بــه ســوي اهــداف متعالــي
انقــاب خــود در حــال حركــت هســتند و بــا هيــچ تحريــم و توطئــه و تــروري ،متوقــف
نشــدند و خللــي بــه عــزم راسخشــان وارد نيامــد.
آنچــه كــه اكنــون بهعنــوان «نخســتين كتــاب مردمــي جهــان» در دســت داريــد،
حاصــل عشــق و ارادت مــردم ايــن ســرزمين نورانــي بــه كالم و نفــس معصوميــن-
عليهمالســام -و برآمــده از فرهنــگ و تمــدن غنــي ايرانــي اســت كــه فيالبداهــه ،بــه
ســادگي و بــه دور از هــر پيرايـهاي ،ارادت خــود را بــه ايثــار ،مقاومــت ،شــهادت و فــداكاري،
در قلمهــاي بيادعايشــان جــاري و در ايــن اثــر مانــدگار بــه يــادگار گذاشــتهاند تــا بــه
خــود ،بــه آينــدگان و بــه جهانيــان ،بــار ديگــر ثابــت كننــد و بياموزنــد كــه بــا فرهنــگ
ايثــار ميتــوان آزاده زيســت و جاودانــه مانــد.
اكنون ،سخني چند با اهالي فرهنگ و ادب:
«نخســتين كتــاب مردمــي جهــان ،بــا موضــوع فرهنــگ ايثــار» از جهــات گوناگونــي
قابــل مداقــه و بررســي اســت كــه بــه مــواردي بــه اختصــار ،نظــر و گــذري ميكنيــم:
الف :كتاب:
ايــن اثــر ،بــر اســاس تعاريــف موجــود و مرســومي كــه بــراي كتــاب قائلانــد ،ممكــن
اســت «كتــاب» نباشــد! زيــرا ،يــاد داده و يــاد گرفتهايــم كــه كتــاب را اثــري بدانيــم بــا يــك
يــا چنــد نويســنده يــا مؤلــف بــا نضــج و الفتــي در ابتــدا و متــن و انتهــا؛ حــال اگــر اثــري
خلــق شــود كــه  2000نويســنده داشــته باشــد ،هــر كــدام از نويســندگان ،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؛ شــايد بــراي عــدهاي ســخت باشــد كــه ايــن اثــر را «كتــاب»

بخواننــد!
امــا ،واقعيتــي را كــه اكنــون ميخوانيــد و ورق ميزنيــد ،تأليــف  2000نفــر از
هموطنــان مــا ـ و عــدهاي از مردمــان ديگــر كشــورهاـ اســت؛ حــال ،چــه نــام كتــاب بــر
آن بنهيــم و چــه در جســتوجوي نامــي جديــد بــراي آن باشــيم.
ب :هنر و اثر هنري:
اگــر هنــر« ،قالــب و تعريفــي غيرقابــل تغييــر» داشــت كــه هرگــز ،هنــر نوينــي رخ
نمينمــود؛ اصــوالً هنــر ،قالبپذيــر نيســت و در تنگنــاي يــك يــا دو تعريــف خــاص،
نميگنجــد .
اگــر هنــر را مجموع ـهاي از احســاس و عواطــف و عوالــم بشــري بدانيــم ـكــه اينگونــه
اسـتـ آنچــه در دســتان مهربانتــان داريــد ،بيشــك يكــي از آن مجموعههــاي احساســي،
عاطفــي ،عالمانــه و عارفانــة هنــري اســت كــه هنرمندانــه بــه وســيلة مردمــي از هــر ســن و
ســال و قشــر و طبقــه و تحصيــل ،خلــق شــده اســت.
و اگــر بــاور داشــته باشــيم كــه ارزش هنــر ،در برانگيختــن احساســات و ايجــاد مكــث
و تأمــل در مخاطــب اســت ،بعــد از خوانــدن ايــن اثــر ،قضــاوت كنيــد كــه آيــا ايــن 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 چش ـمهاي پاكتــان گذاشــت يــا نــه؟! كــه
اگــر بــه حــال شــما حالــي و روحتــان را صيقلــي داد ،بدانيــد كــه اتفاقــي هنــري و درخــور
تحســين ،در قلمهــاي بيادعــاي مــردم ،روي داده اســت.
د :سبك ادبي نو:
آثــار مردمــي بــراي اوليــن بــار ،بــدون دخــل و تصــرف و فقــط بــا رعايــت ترتيــب زمانــي
و دســتهبندي ذوقــي ،كنــار هــم قــرار گرفتـه و ســرانجام در شــمايل يــك كتــاب ،منتشــر
شــدهاند.
ايــن آفرينــش كــه حاصــل بداههنويســي قلمهــاي متنــوع و غيــر همتــراز اســت،
«ســبك ادبــي نوينــي» را بــه منصــة ظهــور رســانيده؛ آن هــم بــا ويژگيهــاي منحصــر
بــه خــودش كــه ممكــن اســت بــا معيارهايــي كــه تاكنــون شــناختهايم ،قابــل بررســي و
قضــاوت نباشــد.
بــراي مثــال ،معيارهايــي ماننــد كيفيــت نــگارش ،رعايــت اصــول فنــي ،انســجام در
متــن و ...از مــواردي اســت كــه در ايــن اثــر بــا تعريــف ،مفهــوم و جلــوهاي تــازه ،مشــاهده
ميشــود.
بــراي درك ايــن نكتــه ،بايــد توجــه داشــت كــه «كيفيــت» در ايــن اثــر ،تعريــف ويــژة
خــود را ميطلبــد؛ بــه عبــارت ديگــر« ،بيكيفيتــي» در ايــن اثــر « ،يــك ويژگــي» بــه
حســاب ميآيــد ،نــه يــك نقــص.
بيدرنــگ بايــد گفــت :در آثــار مردمــي ،خــط قرمزهــاي معمــول بــراي خلــق يــك اثــر
هنــري ادبــي ،وجــود نــدارد و نميتــوان انتظــار داشــت كــه لحــن ،ســبك و وزن 2000
قلــم ،يكســان و ماننــد يــك اثــر معمــول ،انســجام و يكنواختــي كامــل داشــته و از فــراز و
فــرودي كــه در يــك اثــر كالســيك مشــاهده ميشــود ،برخــوردارباشــد.

بــه بيــان بهتــر ،لحــن ،ســبك ،وزن ،فــراز ،فــرود ،انســجام و ...در ايــن اثــر ،خــاص
خــو ِد آن اســت و بــا هيــچ مــورد ديگــري قابــل مقايســه و قضــاوت نيســت؛ از اي ـنرو،
ايــن اثــر را بايــد بــا نــخ مخصــوص بــه آن بــه نقــد كشــيد و مــورد بررســي قــرار داد؛
نقــدي كــه در قــوارة يــك ســبك نويــن بگنجــد و روش نويــن ايــن تأليــف خــاص را
درك كنــد.
بــه هــر عنــوان ،در ايــن اثــر ،ســبك ادبــي نوينــي مشــاهده ميشــود كــه بايــد
ويژگيهــا و مختصــات آن بــه همــت اهــل فــن ،تبييــن شــود.
ه :رعايت امانت:
آنچــه از مــردم بــه مــا رســيده ،امانتــي گرامــي و گرانقــدر اســت؛ از اي ـنرو ،نهايــت
ســعي بــر «حفــظ و رعايــت امانــت» تكليــف مــا بــود و ســرانجام ،آنچــه بــه امانــت بــه مــا
رســيد ،همــان را بــا رعايــت بــه شــما رســانديم.
در آثــار مردمــي ،دخــل و تصرفــي كــه «موجــب تغييــر در اثــر» شــود ،رخ نــداده اســت.
آثــار مردمــي ،بهانــه نشــدند تــا متــون دلخــواه ،توليــد و بــه اســم مــردم ،منتشــر شــود
و بــا قطعيــت ميگوييــم كــه جــز در مــوارد نــادر و حاشــيهاي ـ ماننــد حــذف ســام و
احوالپرســي و تشــكر يــا حواشــي كــه در برخــي آثــار بــود ،يــا جابهجايــي چنــد نقطــه
لـ در اصــل اثــر مردمــي ،دخــل و تصرفــي روي نــداده اســت.
و ويرگــو 
و :آثار اين اثر:
ايــن اثــر مردمــي از جنبههــاي ادبــي ،هنــري ،فرهنگــي ،اجتماعــي و سياســي ،آثــار و
نتايــج برجســتهاي دارد كــه در حــد نگاهــي و نظــري ،ميتــوان بــه مــواردي اشــاره كــرد:
ـ مردم با قلم و نويسندگي ،آشتي دوباره كردند.
ـ مــردم ،مشــتاقتر از هميشــه ،منتظــر انتشــار كتابشــان ماندنــد و لحظــه بــه لحظــه بــا
خلــق يــك كتــاب ،همراهــي و مشــاركت داشــتند و ايــن ايــدة نغــز ،در حــد خــود موجــب
توجــه و شــناخت مــردم در چگونگــي نــگارش و درك زحمــات نشــر يــك كتــاب ،و كمــك
بــه توســعه فرهنــگ كتــاب و كتابخوانــي شــد.
ـ مــردم ،بــراي تقويــت اثــر خــود ،بــه كتابخوانــدن روي آوردنــد و بــاور كردنــد كــه
ميتواننــد قلــم بــه دســت گيرنــد و بــراي همنوعــان خــود ،از خيــر و خوبــي بنويســند و
ايــن شــروع تالشــي دوبــاره بــراي درك فكــري و عملــي فرهنــگ ايثــار اســت.
ـ مــردم ،از هــر قشــر و طبق ـهاي ،بيريــا و بيرنــگ ،كنــار هــم نشســتند و از فرهنــگ
ايثــار گفتنــد و نوشــتند و ايــن همدلــي و همزبانــي بــر مبنــاي فرهنــگ ايثــار ،ميتوانــد
منــادي صلــح و دوســتي و مهربانــي بيــن مــردم و تقويــت و اســتحكام وحــدت ملــي باشــد.
ـ از مردمــان كشــورهاي ديگــر نيــز آمدنــد و در وصــف گذشــت و فــداكاري انســانها
گفتنــد و نوشــتند و ايــن يعنــي ،فرهنــگ ايثــار ،نقطــة آرمانــيـانســاني اســت بــراي نزديكي
قلــوب ملــل و تحقــق صلــح جهانــي.
ـ مــردم بــه خوبــي درمييافتنــد كــه «فرهنــگ ايثــار» بزرگتريــن نقطــة اشــتراك
آنهاســت؛ پــس بايــد ايــن فرهنــگ را بيــش از پيــش ،مقــدس دانســته و آن را در فكــر و
ذكــر و عمــل خــود تعميــق بخشــند و بهتــر از هــر زمانــي ،دريافتنــد كــه خــود آنهــا بــراي

ترويــج ايــن فرهنــگ شــريف ،اولويــت دارنــد و دانســتند كــه ايثــار را بايــد از خودشــان
آغــاز كننــد.
ـ و...
ز :ادامه ميدهيم:
آنچــه در دســتان پــر از مهرتــان داريــد و بــا چشــمان پــاك و باصفايتــان مينگريــد و
ميخوانيــد ،جلــد اول از مجموعــه مجلــدات «نخســتين كتــاب مردمــي جهــان» اســت كــه
بــا موضــوع «فرهنــگ ايثــار» نشــر يافتــه و دو مجلــد ديگــر كــه حاصــل نــگارش مــردم در
دو نمايشــگاه قــرآن و مطبوعــات اســت در دســت تدويــن قــرار دارد؛ تعــداد مؤلفــان ايــن
مجلــدات ،اكنــون از مــرز  6000نفــر گذشــته اســت.
بــه اينهــا نيــز متوقــف نخواهيــم شــد؛ زيــرا اشــتياق مــردم موجــب آن شــد كــه بــا
همــت مضاعــف و مديريــت جهــادي ،ايــن كار فرهنگــي را تــا اوج نتايــج درخشــان آن،
پــي بگيريــم؛ در ايــن رابطــه ،بــا درخواســت مــردم ،فصولــي از ايــن كتــاب در آينــده خلــق
خواهــد شــد؛ از جملــه :ايثــار و خرمشــهر ،ايثــار و بــم ،ايثــار و آتشنشــاني و...
بــه هــر ترتيــب ،بــا ايــن روش ،بــراي ترويــج ايثــار پيــش ميرويــم و بــه قــول جنــاب
آقــاي علــويـ وزيــر محتــرم اطالعــات كــه در بازديــد از خانــة فرهنــگ ايثــار و مشــاهدة
روش تدويــن كتــاب و حــاالت مــردم -گفتنــد :اميدواريــم تعــداد مؤلفــان ايــن كتــاب بــه
ميليونهــا نفــر برســد.
ح :كتاب /سمبل /پرچم:
هــر كــس بــه فراخــور نــوع و عمــق و طــرز نــگاه خــود ،اســمي بــر ايــن اثــر مينهــد؛
يكــي ،آن را كتــاب ايثــارخوانــد و يكــي ،ســمبل قلــم ايثــار و يكــي ،نمــاد مــردم ايثــار و...
مــا آن را بــه مثابــه پرچــم فرهنگــي ميدانيــم كــه همــة انســانهاي آزاده را كــه عشــق و
ارادتــي بــه انســانيت انســان دارنــد ،بــه تجمــع فكــري و قلمــي و عملــي دعــوت ميكنــد؛
يعنــي تجمعــي انســاني ،بيغــل و غــش ،بيغــرور و منيــت ،در نهايــت ســادگي ،صميمــي
و خودمانــي بــراي از فرهنــگ ايثــار گفتــن و نوشــتن؛ گفتــن و نوشــتني كــه زمينــة عمــل
بــه ايثــار را فراهــم كنــد.
آري! ايــن اســت اثــري هنــريـ ادبــي كــه قلمهــاي شــريف مردمي مبــارز و راسـتقامت،
آفريــدهوميآفريند.
القصــه ،ايــن قصــة دل و حــال اســت؛ نــه قيــل و قــال؛ قصـهاي كــه در حقيقـ ِ
ـت چشــم و
قلــب و دســت مــردم ،اتفــاق افتــاده و از واقعيـ ِ
ـت قلمهــاي سلحشورشــان ،فكــر و احســاس
مــا را بــه ضيافــت نــور الهــي ايثــار ،فــرا ميخوانــد.
حــال ،تــو بگــو! تــو بســراي! بگــو چــه ميخوانــي؟ چــه ميبينــي؟ چــه درك ميكنــي؟
و اكنــون بــه چــه ميانديشــي؟
ما چه كنيم كه بهتر در خلق آثار مردمي ،خدمت كنيم؟ آيا اين ايده ،مؤثر و قابل پيگيري است؟
با نقد صالح و پيشنهاد رهگشايت ،شمع راه باش و با همدلي و همزباني با مردم ،دليل راه.
خانه فرهنگ ايثار و مقاومت

مقدمه
«نخســتین کتــاب مردمــی جهــان بــا موضــوع فرهنــگ ايثــار» از آثــار مانــدگاري خواهــد
بــود كــه نشــاندهندة نزديكــي افــكار و قلــب انســانها ،نمــادي بــراي صلــح و دوســتي
جوامــع بشــري و ســندي ديگــر در اثبــات عشــق و ارادت ملــت بــزرگ ايــران بــه فرهنــگ
انســاني ايثــار ،گذشــت ،فــداكاري و مقاومــت اســت.
ايــن اثــر منحصــر بــه فــرد بــا پيشــنهاد و اهتمــام خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت -وابســته
بــه دفتــر امــور ايثارگــران وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي -و همدلــي و هــم زبانــي
بازديدكننــدگان بيســت و هفتميــن نمايشــگاه بينالمللــي كتــاب تهــران ،هســتي يافــت و
بــه زودي در گوشــه و كنــار ايــران اســامي و ســپس در ســاير نقــاط دنيــا ،بــا نفــس گــرم
ارادتمنــدان بــه فرهنــگ انســاني ايثــار و فــداكاري ،بــه حيــات خــود ادامــه خواهــد داد.
ايــدة ايــن كار فرهنگــي ،حاصــل تــاش و همانديشــي اعضــاي خانــه فرهنــگ ايثــار و
مقاومــت ،بــراي اوليــن حضــور در نمايشــگاه كتــاب بــود و در نهايــت ،بــا ابتــكار آقــاي ايــرج
گلشــني ،مجمــوع نظرهــا دربــارة چگونگــي مشــاركت مــردم و تجميــع نظــرات آنهــا بــه
طــرح ايــدة تدويــن «نخســتين كتــاب مردمــي جهــان بــا موضــوع فرهنــگ ايثــار» (كتــاب
مردمــي ايثــار) انجاميــد و بــه ســرعت ،روشهــا و رويههــاي مربوطــه تدويــن و طــرح آن
در بيســت و هفتميــن نمايشــگاه بينالمللــي كتــاب ،بــه اجــرا در آمــد و در همــان ســاعات
اول شــروع طــرح ،نشــانههاي يــك موفقيــت بــزرگ احســاس شــد.
هــم اكنــون ،جلــد اول از مجمــوع مجلــدات كتــاب مردمــي ايثــار ،در دســتان شماســت؛
كتابــي كــه  2000نفــر ـاز ايــران و برخــي كشــورها ماننــد انگلســتان ،ميانمــار ،هنــد،
پاكســتان و...ـ در تأليــف آن مشــاركت داشــته و هركــس در حــد تــوان خــود ،بــه مفاهيــم و
مصاديــق ايثــار در زندگــي شــخصي ،خانــواده و يــا جامعــه انديشــيده و نكاتــي را در قالــب
دلخــواه (خاطــره ،شــعر ،داســتان ،تحليــل ،نقــد ،نظــر و )...بــه نــگارش در آورده اســت و
در ايــن رابطــه ،از افــراد بيســواد ـكــه همــكاران مــا گفتههــاي آنــان را مينوشــتندـ تــا
اســتادان حــوزه و دانشــگاه و مســئوالن كشــوري و لشــكري ،در نــگارش ايــن اثــر نفيــس و
تاريخــي ،قلــم بــه دســت گرفتنــد.
ويژگــي «مردميبــودن» ايــن اثــر باعــث شــد تــا همــة مــردم از هــر قشــر و گــروه و
ســطحي ،كنــار هــم بنشــينند و بــه يــك موضــوع واحــد فكــر كننــد.
همچنيــن خاصيــت موضوعــي كتــاب كــه ايثــار و گذشــت و فــداكاري اســت ،ســبب شــد،

هركســي ارادتــي بــورزد و نكت ـهاي بــراي عــرض آن بــه نــگارش در آورد .اســتقبال از ايــن
ايــده تــا جايــي اســت كــه بســياري از ســازمانها و نهادهــا در اســتانهاي مختلــف كشــور،
بــراي تدويــن فصلــي از ايــن كتــاب در شــهر و ديارشــان ،درخواســتي بــه خانــة فرهنــگ
ايثــار و مقاومــت ارســال كردنــد كــه اميدواريــم فصــول ديگــري ماننــد «ايثــار و خرمشــهر»
در اســتان خوزســتان و در مســجد خرمشــهر« ،ايثــار و بــم» در اســتان كرمــان و ...بــه
نــگارش در آيــد.
بــا حمايــت و دلســوزي معاونيــن محتــرم فرهنگــي ،مطبوعاتــي و قــرآن و عتــرت وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،نــگارش فصلهــاي «ايثــار و قــرآن» و «ايثــار و رســانه » در دو
نمايشــگاه قــرآن و مطبوعــات صــورت گرفــت كــه انتشــار ايــن دو فصــل ،در حــال پيگيــري
اســت.
مطالعــه و بررســي نوشــتههاي مردمــي بــا دعــوت از اســتادان و صاحبــان فــن ،بالفاصلــه
بعــد از پايــان كار نمايشــگاه شــروع شــد و آثــار مردمــي براســاس زمــان نــگارش و نــوع اثــر،
طبقهبنــدي شــدند و در  9دســته (شــعر ،متــن ادبــي ،انشــاء و تحليــل ،خاطــره و داســتان،
عبــارت و جملــه ،نقــد و نظــر ،طنــز و تجســمي) جــاي گرفتنــد.
در ادامــه ،ايــن آثــار براســاس مشــخصاتي ماننــد كشــور ،اســتان ،جنســيت ،گــروه ســني،
نــوع اثــر و شــمارة اثــر ،كدگــذاري شــدند و بــراي هــر صاحــب اثــر ،يــك پرونــدة ادبــي
تشــكيل و كــد منحصــر بــه فــرد ،بــراي او تعريــف و اعــام شــد.
در گام بعــد ،ضمــن تمــاس بــا تمامــي نويســندگان و اعــام كــد اثــر ،از آنهــا دعــوت شــد
تــا بــراي ارســال آثــاري ديگــر و يــا تقويــت اثــر فعلــي خــود اقــدام كننــد .ايجــاد ميزهــاي
مشــاوره بــا دو محــور «نويســندگي بــراي تقويــت قلمهــا و مشــاورة فرهنــگ ايثــار بــراي
تقويــت درك ايــن مقولــة شــريف» در خانــه فرهنــگ ايثــار و مقاومــت ،از ديگــر برنامههــاي
تكميلــي بــود كــه همچنــان ادامــه دارد.
در گام بعــدي ،بــه منظــور صيانــت از قلمهــاي مردمــي و بــاال بــردن ســطح دقــت و رعايــت
عدالــت ،آثــار طبقهبنــدي شــده جهــت مطالعــه و بررســي ،در اختيــار گروهــي از اســاتيد
قــرار گرفــت.
آثــار مــورد نظــر ،براســاس شــيوه نامــة بررســي آثــار مردمــي بــا حضــور راضيــه تجــار در
بخــش داســتان و خاطــره ،عبــاس براتيپــور در قســمت شــعر ،غالمرضــا راهپيمــا در حــوزة
تجســمي و ايــرج گلشــني در واحــد مضاميــن ايثــار و بــا معيارهــاي كلــي و جزئــي ماننــد:
داشــتن پيــام ،تازگــي (نــگاه نــو) ،قابليــت اســتفادة عــام ،همخوانــي بــا دســتورات مكتبــي
و فرهنــگ ملــي و ...مــدون شــد.
ترجمـة ايــن اثــر از ابتــدا در برنامــه بــود و قصــد داشــتيم تمــام نوشــتهها را بــراي اســتفادة
ديگــر مردمــان ،ترجمــه كنيــم؛ امــا در عمــل ،بــا چالشهايــي روبــرو شــديم كــه نتوانســتيم
چــارهاي بــراي آن بينديشــيم .بــراي مثــال ،مــا متوجــه شــديم كــه ترجمــة برخــي از
نوشــتهها كــه درك پيــام آنهــا كام ـ ً
ا بــه فضــاي فكــر و فرهنگــي ايــران وابســته اســت
و فقــط يــك ايرانــي ميتوانــد پيــام آن را بفهمــد ،قابــل درك بــراي غيــر ايرانــي نيســت؛

بنابرايــن ،ترجمــة آن بــه هــر شــكل ،قــادر بــه انتقــال نخواهــد بــود .نتيجــه ايــن شــد كــه
بخــش ترجمــة عبــارات و جملههــا را بــه قلــم توانــاي اســداهلل امرايــي بســپاريم و بــراي
مجلــدات آتــي بــه راه حــل مناســبي بينديشــيم .بــه هــر ترتيــب ،آنچــه اهميــت دارد ايــن
اســت كــه ايــن كتــاب مردمــي ،نمــاد نقطــة مشــترك همـة انسانهاســت و فرهنــگ ايثــار
ن و مكانهاســت ،و بســيار
بــه عنــوان يــك فضيلــت انســاني ،در نهــاد بشــر و در طــول زمــا 
زيبــا خواهــد بــود كــه همـ ة انســانها هــم فرصــت نــگارش صفحـهاي از ايــن كتــاب و هــم
امــكان خوانــدن آثــار همنوعــان خــود را داشــته باشــند.
در گام بعــدي ،آثــار مردمــي در «نخســتين كتــاب مردمــي جهــان» را بــا هــدف تســهيل
خوانــدن آن بــر اســاس محتــوا و پيــام ،در دســتههايي چــون «ايثــار و انســانيت»« ،ايثــار
و دفــاع مقــدس»« ،ايثــار و مــادر»« ،ايثــار و اجتمــاع» و ...بــه صفحهآرايــي ســپرديم .ايــن
دســتهبندي و قــراردادن هــر اثــر در يكــي از آن دســتهها و عنوانگــذاري فصــول ،ابتــكار
و ســليقة ماســت كــه بيشــك ،خالــي از نقــص و اشــكال نيســت.
تمامــي مؤلفــان ايــن اثــر ،شــخصيت حقيقــي و واقعــي هســتند و هيــچ اســم مجــازي در
ميــان مؤلفــان نيســت و هيــچ متــن ســاختگي وجــود نــدارد .خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومت
بــه عنــوان يــك تدبيــر برنام ـهاي ،بــا تمامــي صاحبــان آثــار تمــاس گرفتــه و مشــخصاتي
ماننــد نــام و نــام خانوادگــي ،تحصيــات ،شــغل ،اســتان و شــهر ســكونت ،كــد ملــي و ...و
همچنيــن عكــس مؤلفــان كتــاب را دريافــت كــرد.
بــا كســب اجــازه از صاحبــان آثــار ،بخشــي از مشــخصات فــردي آنهــا در بــاالي هــر
نوشــته بــه همــراه عكــس مؤلــف درج شــد .برخــي از نوشــتهها فاقــد عكــس و اطالعــات
فــردي اســت و ايــن بــه دليــل عــدم اجــازة صاحــب اثــر بــراي انتشــار اطالعــات بيشــتر
ميباشــد .اطالعــات فــردي منتشــر نشــدة همــة مؤلفان-ماننــد شــمارة تلفــن و كــد ملــي
و -...بــه رســم امانــت در بانــك اطالعــات مؤلفــان «نخســتين كتــاب مردمــي جهــان» در
خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت ،محفــوظ اســت .همچنيــن قابــل ذكــر ميباشــد مســئوليت
نوشــتهها برعهــدة نويســندگان اســت و حتيالمقــدور ،بررســي و احتيــاط الزم بهعمــل
آورده شــد.
الزم ميدانــم از آقايــان محمــد رحيمــي ،ســعيد صابريلمراســكي ،هوشــمند طاهــري،
محمدهــادي گلشــنيمتين و خانــم مرضيــه محمــدي كــه در آمادهســازي ايــن كتــاب،
زحمتهــا كشــيدند و تمامــي كســاني كــه بــه هــر نحــو ممكــن ،دســت مــا را بــراي انتشــار
ايــن اثــر ارزشــمند مردمــي گرفتنــد ،تشــكر كنــم.
بنــا بــه تأكيــد جنــاب آقــاي علــي جنتــي -وزيــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامي در
مراســم افتتاحيــة خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت:
خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت« ،صنفــي نيســت» و بــا رويكــرد فرهنگــي و بــه زبــان ادب
و هنــر بــه تمامــي مــردم ارادتمنــد بــه ايثــار و فــداكاري تعلــق دارد.
ايــن خانــه ،ســراي تمــام نيكدالنــي اســت كــه دغدغــة صلــح و آرامــش بشــري را از
وادي گذشــت ،نيكــي و جوانمــردي آرزومندنــد و بــه «خانــوادة ســعادتمند انســاني»

ميانديشــند.
اكنــون ،نخســتين كتــاب مردمــي جهــان ،اوليــن محصــول فرهنگــي اهالــي ايــن خانــه را
ميخوانيــد؛ شــوق آن داريــم كــه شــما را نيــز بــه عضويــت در ايــن خانــه ،همدلــي و
همزبانــي بــا مــردم ،بــا زبــان فرهنــگ و بــا موضــوع ايثــار ،دعــوت كنيــم و از شــما نيــز
بخواهيــم بــر اســاس شــعار خانــة فرهنــگ ايثــار« :هــر انســان يــك صفحــه ايثــار» ،ايثــار و
گذشــت و فــداكاري را در زندگــي خــود ،در خانــواده ،در جامعــه و حتــي در جامعــة جهانــي
جس ـتوجو كــرده ،بــه آن بينديشــيد و صفح ـهاي از ايــن كتــاب را بنويســيد.
لطف ـاً اشــتباهات مــا را حتم ـاً ببينيــد و مــا را بــا نقــد ســازنده و محجــوب خــود ،مــورد
لطــف و عنايــت قــرار دهيــد .مــا نقــد آنهــا را بــه نقــد جــان خريداريــم و بــا احتــرام كامــل
بــر چشــم و دل مينهيــم تــا در مجلــدات آينــده ،خطاهــاي موجــود در ايــن اثــر را تكــرار
نكنيــم و آثــار مردمــي را آنگونــه منتشــر كنيــم كــه در شــأن روح بــزرگ آنهاســت؛ نــه
در حــدي كــه در تــوان ناچيــز ماســت.
بــا فرهنــگ ايثــار؛ جامعـة ايرانــي بــه اوج اعتــا و جامعـة بشــري بــه صلــح و صفــا ميرســد.
قــدر ايــن فرهنــگ را بدانيــم و بــراي ترويــج آن بكوشــيم بــه قدمــي ،بــه درمــي يــا قلمــي.
بــه اميــد قيــام قلمهــاي ايثارنــگار.
دفتر امور ايثارگران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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منصور سلطانی

سن 45 :

تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل  :معلم

همــة مــا در زندگــی خــود بــا انــواع ایثارگریهــا آشــنا بــوده و هســتیم :ایثــار
مــال و ایثــار جــان؛ امــا اینبــار میخواهــم از ایثــار دل بــرای شــما بگویــم.
در هفتــه معلــم بهعنــوان یــک بازدیــد علمــی و تفریحــی ،دانشآمــوزان را پــس از
طلــوع انــوار حیاتبخــش ،دور از آشــوب شــهر ،بــه ســرزمین ســبزهزاری بــه اردو بــردم و
بــه گــردش مشــغول شــدیم؛ ناگهــان یکــی از دانشآمــوزان را دیــدم کــه از دامنــة کــوه
صدایــم میکنــد .دواندوان خــود را بــه مــن رســانید.
گفتم :محمدرضا جان چه شده؟!
ابتــدا ترســيدم ،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 گلهــا 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 گلهــای
بهشــت را دارنــد .برماســت کــه بــا ایثــار دانــش خــود راهگشــای علمــی و آينــدة موفــق
ایشــان باشــیم.
حامد بدیحی

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آتشنشان

من یک آتشنشان هستم از دیار ایرانزمین در اصفهان.
خاطــرهای کــه بــرای شــما خواهــم گفــت ،مربــوط بــه حادث ـهای اســت
کــه در شــرکت اُرســاگاز در خیابــان امــام خمینــی ،نرســیده بــه فلکــه دانشــگاه در تاریــخ
 1390اتفــاق افتــاد.
ایــن حادثــه ناشــی از حریقــی بــود کــه در شــرکت اُرســاگاز کــه بهعنــوان یــک پایــگاه
شــارژ کپســولهای  LPGمیباشــد ،اتفــاق افتــاد .در ایــن حادثــه؛ باورنکردنــی حــدود
 200نفــر آتشنشــان و اکیپهــای امــداد و نجــات و اورژانــس و تمامــی عوامــل مربوطــه،
اعــم از نیــروی انتظامــی و پلیــس و ...حضــور داشــتند .حریــق بــر اثــر یــک جرقــه یــا
اتصــال بــرق اتفــاق افتــاده بــود .ایــن حادثــه بهقــدری عظیــم بــود کــه حــوادث مشــابه
آن در دنیــا حــدود  1300مــورد میباشــد کــه از ایــن تعــداد بــه تعــداد انگشــتهای
دســت ،بــدون انفجــار بــه خاتمــه رســیده اســت کــه یکــی از آنهــا همیــن حادثــه
میباشــد .ایــن حادثــه بهقــدری عظیــم بــود کــه تمامــی بچههــای آتشنشــانی قبــل
از اعــزام بــه خانوادههــای خــود زنــگ زدنــد و حاللیــت طلبیدنــد؛ چــرا کــه اگــر حريــق
منجــر بــه انفجــار میشــد بــه شــعاع  5کیلومتــر از حریــق ،تحــت شــعاع قــرار م ـیداد و
جــز مــرگ بــرای افــراد حــدود  500متــری از آن چيــز ديگــري باقــي نميگذاشــت .لــذا
ایثــار را میتــوان در تــاش بچههــای آتشنشــانی در آن لحظههــا دیــد کــه همگــی
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در فاصل ـهای کمتــر از  10متــر از مرکز(کانــون) حریــق قــرار گرفتــه بودنــد و اطفــاء آن
را انجــام میدادنــد .شــرایط بهقــدری ســخت و طاقتفرســا بــود کــه ســاعتها ایــن
اطفــاء در حــال انجــام بــود و تمامــی بچههــا بــا تمــام قــدرت در تــاش بــراي اطفــای آن
بودنــد .در ایــن مــکان حــدود  100هــزار لیتــر گاز مایــع و صدهــا ســیلندر گاز 11کیلویــی
پــر قــرار داشــت .از فاصلــة 11کیلومتــری از مرکــز حریــق شــعلههای ایجــاد شــده قابــل
رؤیــت بــود و در جــوار ایــن شــرکت ،کارگاههــا و ســاختمانهای تجــاری ،مســکونی،
اداری و ...قــرار گرفتــه بــود.
جهــت اطفــاء آن میبایســت یــک نفــر لبــاس ضدحریــق میپوشــید و والــو اصلــی
آن را میبســت تــا خطــر انفجــار کاهــش یابــد .مدیــر عامــل ســازمان  -جنــاب آقــای
بزرگزاد-بــه بچههــا گفــت :کســی هســت بهصــورت داوطلــب ایــن خطــر را بــه جــان
بخــرد یــا خــودم بــه کانــون حریــق بــروم کــه دیــدم همــه؛ بچههــا بهصــورت داوطلــب
دســت بــاال بردنــد و انتخــاب بــرای ایــن امــر مشــکل شــد؛ چــرا کــه کســی فکــر نمیکــرد
ایــن همــه داوطلــب بــرای ایــن امــر ،حاضــر باشــد .حــال بــرای انتخــاب یــک نفــر چــه
میبایســت کــرد کــه یــک نفــر لبــاس پوشــید آمــد و گفــت مــن زودتــر لبــاس پوشــیدهام
و مــن بایــد بــروم بــه ميــان حریــق حــدود  110درجــه ســانتیگراد.
خالصــه ،بــا پشــتیبانی بچههــا بــه کانــون حریــق رفــت و بــا توجــه بــه ایــن کــه
لبــاس کامــل پوشــیده بــود ،موفــق بــه بســتن والــو شــد؛ امــا دسـتها و قســمتی از بــدن
او ســوخت( .تمامــی مســتندها بهصــورت فیلــم در آتشنشــاني اصفهــان موجــود اســت) و
ســرانجام بــا ایثــار بچههــا ایــن حادثــه بــه خیــر گذشــت.
البته لطف خداوند پشت سر بچهها بود که این حریق به اطفاء ختم شد.
اگــر در ایــن زمینــه اطالعــات بیشــتر خواســتید بــا تمــاس بــا روابــط عمومــی ســازمان،
اطالعــات بیشــتري بهدســت خواهیــد آورد( .در ایــن چنــد صفحــه نمیتــوان تمامــی
وقایــع را نوشــت).
محمد فراهانی

سن36 :

تحصیالت :سیکل

شغل :آزاد

ایثار؛
کلمـهای کــه بعــد از انقــاب 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 .میدونــم بــاور کردنــش در ایــن ایــام ســخت و غیــر
معقولــه .ولــی کاش و ای کاش! ...
در ایامــی کــه کــره در بقالیهــا نایــاب بــود و همــه دنبــال یــک قالــب بــرای مصــرف
خودشــان میگشــتند ،در ســوپرمارکتــی ،مشــغول خریــد بــودم کــه خانــم مســنی وارد
شــد و بــه فروشــنده چیــزی گفــت کــه همــه تعجــب کردنــد«:در یخچــال خانهمــان دو
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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 همانهایــی بــود کــه در ایــام جنــگ
بــا تمــام نــداری ،بــه جبهــه کمــک میکــرد.
میترا بشیريگودرزي

سن45 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند بانک

یــک خاطــرۀ زیبــا و قشــنگ در مــورد از خودگذشــتگی مــادر
دوســتم ،هنگامــی کــه کوچــک بــودم و در کوچــه مشــغول بــازی

کــردن.
دختــر بچــة کوچکــی در حــال گریهکــردن بــه مــا نزدیــک میشــد .دلمــان
ســوخت کــه چــه شــده اســت؟ چــرا گریــه میکنــد؟ نزدیکتــر شــدم و دســت
او را گرفتــم و بــه ســمت مــادر دوســتم کــه از همــان کوچــه میگذشــت رفتــم و
گفتــم:
نمیدانــم ایــن دختــره چــرا گریــه میکنــد .بــا چــادرش صــورت دختــرک را
پــاک کــرد و گفــت:
دخترم چه شــده؟! ناراحت نباش ،شــاید بتوانیم کمکت کنیم.
دختــرک گفــت :میخواســتم نــان بخــرم ولــی پولــم را گــم کــرد هام و دیگــر
پــول نــدارم؛ میترســم بــه خانــه بــروم و دعوایــم کننــد.
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 کــرد هام ،مــن آن را پیــدا کــردم و
بــه تــو دادم ،پــول خــودت اســت ،مــال حــال اســت و گــم نمیشــود.
دختــرک بــا لبخنــد و نــگاه تشــکرآمیزش دور شــد و مــن نــه آن موقــع ،بلكــه
االن کــه بــزرگ شــدهام ،معنــی صحیــح ایثــار را درک کــرد هام.
فرشته امیری

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

دو ســاله کــه بــودم پــدرم در اثــر یــک ســانحه درگذشــت .مــادرم بچــه
دومــش را بــاردار بــود .بیســت و دو ســاله بــود کــه بیــوه شــد .بعــد از
يــك ســال بهخاطــر شــرایط نامناســب زندگــی مجبــور شــد ازدواج کنــد .شــاید چــون
میترســید بــه تنهایــی و بــا دســت خالــی از عهــدة مخــارج زندگــی و تأمیــن نیازهــای
فرزندانــش برنیایــد یــا شــاید جــوان بــود و حرفهــا و حدیثهــای مــردم او را بــه
وحشــت میانداخــت و شــاید. ...
بــا پســر داي ـیاش ازدواج کــرد .پســری کــه دو ســال از او کوچکتــر بــود .مــردی
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زیبــا ،جــذاب و بــا خانــوادهای 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
شــد .ناپدریــم خیلــی مهربــان بــود .آنقــدر مهربــان کــه هرگــز حــس یتیمبــودن را
نداشــتیم .از هــزار پــدر واقعــی ،واقعیتــر بــود .بــزرگ شــدیم و بــا احتــرام مــا را بــه
خانــه بخــت فرســتاد.
همیشــه و در همــه حــال کنارمــان بــود .مــا را از فرزنــدان دیگــرش کــه متعلــق بــه
خــودش بودنــد( ،بــرادر و خواهــرم) بیشــتر دوســت داشــت .کارهــای زیــادی برایمــان
انجــام داد .کارهــای کوچــک و بزرگــی کــه شــاید کمتــر پــدری آنقــدر بــا دلســوزی
و حساســیت آن را انجــام بدهــد .امــا او بــا شــوق انجــام مــیداد .مهربانیــش ســایه
ســرمان بــود و بودنــش مایــه دلگرمیمــان.
االن خــودم یــک همســر هســتم .یــک مــادر .بــاز هــم کنــارم ،پــدری مهربــان را
میبینــم کــه میتوانــم در ســختیها و مشــکالت بــه آغــوش گرمــش پنــاه ببــرم.
هرگــز بــه او ناپــدری نگفتــم و او را ناپــدری ندیــدم؛ چــون او برایــم ناپــدری نبــود.
چنــد وقــت پیــش متوجــه شــدیم کــه وجــود مهربــان ایــن پــدر عزیــز را دردی
بیدرمــان فــرا گرفتــه .دردی بــه نــام ســرطان لنفــوم .وحشــت کــردم؛ وحشــت کــردم
از روزی کــه او نباشــد!
چنــد مــاه اســت دســت از زندگــی کشــیدم؛ چــون میترســیدم همــه آن خوبیهــا
تمــام شــود؛ امــا بــاز ندایــی در قلبــم میگویــد؛ خــدا ســایة ایــن مــرد مهربــان را از
ســرم کــم نمیکنــد و نمیگــذارد بیپــدر شــوم .حــاال کــه فرصتــی پیــش آمــد کــه
از ایثــار بگویــم ،دیــدم چــه فرصتــی بهتــر از اینکــه در جایــی ماننــد ايــن كتــاب
مردمــي ،مهربانــی ،گذشــت و ایثــار پــدری عزیــز را ثبــت کنــم .مــردی کــه بــا دو
فرزنــد کــه متعلــق بــه دیگــری بودنــد ،زندگ ـیاش را آغــاز کــرد و تــا آخریــن لحظــه،
پــای عهــد و پیمانــش مانــد.
حسین ابراهیمیدوست

سن23 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :راننده

مــن پســری هســتم کــه در روســتایی بــه نــام فریمــان بــه دنیــا آمــدم.
در آن روســتا ،مــردم مهربــان و فــداکاری زندگــی میکننــد .خاطــرة مــن از
مدرسـهای اســت کــه در آن روســتا درســت شــده اســت.
فــردی بــه نــام «حــاج میــرزا» آنجاســت کــه در کارهــای روســتا بــه مــردم کمــک
میکنــد .ایــن مــرد ،ثــروت زیــادی دارد کــه آن را در راههــای نیکــو خــرج میکنــد .او
در مدرســة روســتایمان ،مشــغول بــه تدریــس اســت و کمکهــای زیــادی بــرای ســاخت
مدرســه کــرده اســت .مــن آن شــخص را دوســت دارم و میخواهــم ایثــار را از او یــاد بگیــرم
و همیشــه بــه مــردم کمــک کنــم.
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سن38 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :معلم

دیــروز بــه خاطــر یــک اشــتباه ،دختــر خردســالم فاطمهجــونســه ســالهـ
در نمایشــگاه کتــاب ـســال 93ـ گــم شــد .همــه آشــفته و نگــران .وقــت نمــاز
مغــرب بــود .نمــاز خوانــدم و ســپس دســت بــه دعــا برداشــتم .بیــش از  7دقیقــه نگذشــته
بــود کــه از بخــش گمشــدگان صــدای بلندگــو اعــام کــرد كــه دختــرم پیــدا شــده اســت.
بنــده اوالً خــود را بنــده و بنــده و بنــده خــدای مهربــان و شــاکر تمــام نعمتهــای
بیانتهــای او میدانــم کــه لحظهلحظــه بــه زندگــی مــن ســرازیر اســت.
و امــا دســتان مهربــان آن نیکــوکار کــه فرزنــدم را ،پــارة تنــم را بــه اتــاق گمشــدگان
همراهــی کــرد ،چگونــه ببوســم و بــا چــه زبانــی از ایــن ایثــار و عطوفــت تشــکر کنــم؟از
کســی کــه او را ندیــدهام و نخواهــم دیــد.
آری! در جامعــة مــن چنیــن گوهرهــای پنهانــی وجــود دارنــد و فــراوان هســتند و مــن
هــر مــاه بــا ایــن هدیههــا برخــورد میکنــم.
حسن قربانزاده

سن27 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

در یــک شــب زمســتانی ســرد و بارانــی ،پیرمــرد موتورســواری را
دیــدم کــه بــا لبــاس خیــس در خیابــان از موتــور پیــاده شــده و ســنگ
و آشــغالهایی کــه از داخــل جــوب بــه کــف خیابــان آمــده بــود را جمــع میکــرد و يــه
گوشـهاي ميگذاشــت .هنگامــی کــه از او ســؤال کــردم کــه چــه نیــازی بــود در ایــن موقــع
بارانــی کــه همــه بــه دنبــال ســرپناهی بــراي خــود میگردنــد ،شــما بــرای کاری کــه
وظیفــة دیگــری بــوده بــه زحمــت افتاديــد؛ آیــا کســی بــه شــما گفتــه اســت؟
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 آنجــا بــود کــه ایثــار و فــداکاری را دیــدم.
محمدباقر پيری

سن27 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

نــوروز  1376آخریــن روز مدرســه بــود .بچههــا بــه امیــد گرفتــن دفترچههای
نــوروزی بــه مدرســه آمــده بودنــد .همه شــاد و خوشــحال و در حال جسـتوخیز
بودنــد .بهــار بــود؛ امــا هــوا بســیار ســرد و بارانــی بــود و آب رودخانـهی کنــار مدرســه بــاال آمــده
بــود .انــگار او هــم میخواســت در شــادی و بــازی بچههــا ســهیم باشــد کــه نــاگاه صــدای بچههــا
بلنــد شــد .یکــی از دانشآمــوزان را آب بــرده بــود.
معلــم روســتای مــا بــا آنکــه میدانســت شــنا بلــد نیســت ،خــود را بــه آب زد و دختــرک
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دانشآمــوز 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 جنــازهاش پیــدا نشــد .در ایــن ســه روز تمــام مردمــان منطقه بســیج
شــده بودنــد و میخواســتند جنــازة معلــم فــداکار را پیــدا نماینـد .معلمــی کــه بــا ایثــار جــان
خویــش ،جــان دانشآمــوزش را نجــات داد و خــود را فــدای جــان انســانی دیگــر نمــود و بــا ایــن
کار نــام و خاطــرهاش 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.
حميد ايزدي

سن27 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

در يكــي از روزهــاي بهــاري بــود كــه بــراي مــن يــك مشــكل مالــي
شــديد پيــدا شــد .ايــن مشــكلم آن قــدر مهــم بــود كــه بــراي حــل آن حتــي
شـبها هــم بيخوابــي ميكشــيدم و آن قــدر آبــرو داشــتم كــه بــه هــر كســي رو نينــدازم.
فــرداي آن روز بــراي گرفتــن وام بــه هــر بانــك و مؤسسـهاي ســر زدم؛ ولــي نااميد برگشــتم،
مدتــي پــول بــه عنــوان حســاب پسانــداز بــاز ميكــردم ،ولــي
چــون در همــة آنهــا بايــد ّ
مشــكلم بايــد زود حــل ميشــد.
خالصــه دو هفتــه گذشــت و مــن از همــه جــا نااميــد شــده بــودم .شــب در نمــازم بــراي حــل
مشــكلم دعــا كــردم ،فــرداي آن روز يكــي از دوســتانم پيــش مــن آمــد و گفــت كــه مقــداري پول
اضافــي دارم و ميخواهــم ســرمايهگذاري كنــم و از مــن راهنمايــي خواســت .چنــد بــار خواســتم
بوحيــا بــه مــن اجــازه گفتنــش را نمـيداد.
بــه او بگويــم كــه پولــش را بــه مــن بدهــد؛ امــا حج 
بــا خــود كمــي فكــر كــردم ،بــه ذهنــم آمــد كــه ايــن پــول را بــراي امــر خيــر ميخواهــم و بــراي
مدتــي بهــش برميگردانــم.
هميشــه كــه نميخواهــم .پــس از ّ
خالصــه پــس از چنــد دقيقــه تأمــل دلــم را بــه دريــا زدم و بــه او مشــكلم را گفتــم .او
هــم وقتــي ديــد كــه امــر خيــري در ميــان اســت ،بــدون هيــچ شــك و ترديــدي پذيرفــت
و پولــش را بهعنــوان قــرض در اختيــار مــن گذاشــت.
در حقيقــت ايثــاري كــه دوســتم در حــق مــن كــرد بــراي مــن آن قــدر ارزشــمند بــود
كــه تــا آخــر عمــرم هرگــز از يــادم نخواهــد رفــت و هميشــه از او بــه عنــوان يــك انســان
فــداكار و ايثارگــر يــاد خواهمكــرد.
نادر قاسمی

سن42 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :فرهنگی

در ســال تحصیلــی  73 – 72در یکــی از روســتاهای زنجــان ،شهرســتان
خدابنــده بــه نــام آمندیــن ســفلی ،مشــغول بــه تدریــس در پایــة پنجــم شــدم.
درآن ســالها تنبیــه بدنــی رایــج بــود؛ یعنــی بــه نوعــی اگــر میخواســتی معلــم
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خوبــی باشــی ،بایــد کتــک مـیزدی و از آنجــا کــه بنــده معلــم کالس پنجــم بــودم ،طبعـاً
دانشآمــوزان بزرگســال زیــاد داشــتم.
در آن ســالها تغذیــة رایــگان هــم بــه دانشآمــوزان میدادنــد .چنــد روزی بــود کــه
بچههــا در زنــگ تفریــح ،دویــدن زینــب را بــه ســوی خانــه دیــده بودنــد و تــا زنــگ تفریــح
تمــام شــود ،دوبــاره برمیگشــت .ایــن قضیــه را بچههــا بــه مــن خبــر دادنــد.
اصــرار مــن بــه زینــب کــه چــرا زنــگ تفریــح از مدرســه فــرار میکنــد بــه جایــی نرســید .در
ضمــن مدرســة مــا حیــاط نداشــت .خالصــه آن روزهــا مــن روزی یکبــار زینــب را تنبیــه بدنــی
میکــردم کــه چــرا از مدرســه ،موقــع زنــگ تفریــح فــرار میکنــد و دلیــل آن را نمیگویــد.
خبــر تنبیــه مــن بــه گــوش مــادرش رســیده بــود .روزی مــادر زینــب بــه مدرســه آمــد.
وقتــی بــه مــن رســید بــا ادب ســام کــرد و گفــت:
شما آقای قاسمی هستید ،معلم زینب؟!
جواب دادم :بله! زینب از مدرسه فرار میکند و دلیلش را هم نمیگوید.
مادرش که مشخص بود خانوادهای فقیر دارد
گفت :زینب هر روز ،موقع زنگ تفريح ،تغذیة رایگانش را برای خواهر کوچکترش میآورد!
محمد صمدی

سن36 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :طراح گرافیک

ســال  66بــود .آن روزهــا پســر بچـهای  9ســاله بــودم .روزی از اول صبــح
همــراه مــادرم در صــف مــرغ کوپنــی دو ســاعتی ایســتاده بــودم .حوالــی
ســاعت  11صبــح بــود کــه چهــرهای آشــنا در آن ســوی خیابــان توجهــم را جلــب کــرد.
جوانــی بــا لبــاس خاکــی ،کولهپشــتی بــر دوش بــا موهایــی کوتــاه و الغرانــدام.
بیشــتر دقــت کــردم .بــرادرم محمــود بــود کــه چنــد هفتـهای بــود نامـهای 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 لباسهایــش را عــوض کــرده
بــود ،خســته و بیرمــق داشــت بــه ســؤاالت بیانتهــای مــادرم جــواب مــیداد کــه چــه
میکــرده؟ چــه میخــورده؟ زخمــی شــده یــا نــه؟
آثار درد در چهرهاش پیدا بود؛ ولی دائم میگفت :مامان همه چی خوبه نگران نباش.
آن روزهــا گذشــت .بــرادرم روزی چنــد بــار بــه بهانــة اســتحمام بــه حمــام کــه در
زیرزمیــن خانــة قدیمیمــان بــود میرفــت.
یــک روز صــدای آه و نالــه از زیرزمیــن خانــه توجــه دايــی را کــه مهمــان مــا بــود بــه
خــود جلــب کــرد .دايــی بــه زیرزمیــن رفــت و چنــد دقیقــه بعــد ،یخکــرده و غمگیــن بــه
همــراه محمــود بــاال آمــد و بــه مــا هــم چیــزی نگفــت.
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بعدهــا فهمیدیــم محمــود و دوســتانش کــه بــرای کمــک بــه مــردم حلبچــه ،بعــد از
بمبــاران شــیمیایی آن شــهر ،ســریع خودشــان را بــه آنجــا رســانده بودنــد ،شــیمیایی
شــد هاند.
آه و نالههایش در حمام هم بهخاطر زخمها و تاولهایی بود که از ما مخفی نگه داشته بود.
ناصر حفظاهلل

سن50 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دبیر

فــردی هســتم  50ســاله و فرهنگــی در شــرف بازنشســتگی .مطلبــی
مينويســم در ارتبــاط بــا دوستداشــتنیترین حالــت در طــول حیاتــم
کــه شــاید از نظــر خــودم نوعــی عشــق باشــد و عالمــی دگــر.
در مهــر  92بــا توجــه بــه زمــان اعــام نتایــج کنکــور و قبولــی پســرم در رشــتة پزشــکی
دانشــگاه جندیشــاهپور اهــواز ،همســرم دچــار بیماریهــای مختلــف شــد کــه مــا را
دربـهدر پزشــکان و بیمارســتانها كــرد کــه بعــد از کلــی خــرج و مخــارج ســنگین و اعــام
نتایــج آزمایشــات ،مشــخص شــد همســرم دچــار بیمــاری اعصــاب میباشــد.
افــت روحــی شــدید و حاالتــی کــه در ایشــان مشــاهده نمــودم ،موجــب انقــاب 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 قب ـ ً
ا  100واحــد دوســتت داشــتم حــاال هــزار واحــد دوســتت دارم .حــاال بعــد از
گذشــت يــك ســال ،زندگــی بهمراتــب شــیرینتري در پیــش رویــم قــرار گرفتــه اســت.
روحاهلل شهبازی

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 آندو ،پیرمــرد از حــال رفــت .مجبــور بــه برگشــت از بیــرون شــهر
شــدم .بیمارســتان پیرمــرد را بســتری نمیکــرد .پــول زیــادی میخواســت .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 آنهــا را آنجــا گذاشــتم و برگشــتم.
ميثم رحيمي

سن22 :

تحصیالت :حوزوی پایه پنج

شغل :طلبه

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
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پیــش مــا رفــت .بهخاطــر یــه مســئله کوچیــک و کوتــاه نیومــدن هیچکــدام.
خبــر مــرگ علــی رو بــه خانــوادهاش دادن .مــادرش شــکایت کــرد ،قــرار شــد قاتــل
قصــاص بشــه.
مــادر جگرگوششــو از دســت داده بــود و دلــش میخواســت انتقــام بگیــره .خانــوادة
قاتــل خیلــی تــاش کــردن رضایــت بگیــرن؛ امــا مــادر علــی کوتــاه بیــا نبــود.
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؛
ولــی یــک صدایــی اومــد؛ دیــدن مــادر علــی داره طنــاب رو از گــردن قاتــل پســرش در
میــاره و بــا دســتای خــودش از چهارپایــه آوردش پاییــن.
بــه ایــن میگــن گذشــت کــه اگــه اون موقــع علــی یــا دوســتش میکــرد ،ایــن اتفاقــا
پیــش نمياومــد.
فرهاد عباسی

سن43 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :استاد دانشگاه

بنــده ســاکن یکــی از بخشهــای جنوبــی شــهر تهــران هســتم .پیــش
از ایــن مســتأجر بــودم و البتــه کمــی تحــت فشــار اقتصــادی .روزگارم بــه
ســختی میگذشــت .ایــن ســختی ایــام در چهــره ،کار و اخــاق مــن بســیار تاثیرگــذار
بــود.
اتفاقـاً بنــده را بــه واحــدی از اداره منتقــل کردنــد کــه فــردی بســیار مهربــان حــدودا ً
 50ســاله همــکار بنــده بــود .مــردی بســیار خوشــرو ،دلچســب و از نیــکان روزگار .نامــش
حــاج ماشــااهلل اصالنــی بــود .از کاروبــار بنــده ســؤال کــرد .مــن هــم وضعیــت خــود را
برایــش بیــان کــردم .بعــد از چنــد روز ایشــان بــه مــن گفــت:
میتوانــی با من برای دیدن خانهای برویم؟
قبــول کــردم .فکــر کــردم میخواهــد خانــهای بخــرد یــا اجــاره کنــد .بــا هــم وارد
یکــی از آپارتمانهــای شــهر ری شــدیم.
گفت :نظرت در مورد این ملک چیســت؟
گفتم :خوب اســت .مبارکتان باشد.
یکباره حاجآقا ماشــااهلل کلید را در دســتم گذاشت و گفت :خانه مال تو.
اول فکــر کــردم شــوخی میکنــد بعــد بــا پافشــاری ایشــان قبــول کــردم .بــه او
عــرض کــردم :حاجــی مــن پولــی ،طالیــی ،و ...در دســت نــدارم و اصـ ً
ا نمیتوانــم پولــی
پرداخــت کنــم .لبخنــد زد و گفــت:
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
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خیلــی راحــت خوابیــده و در حــق او دعــا کردیــم .حــاال مــن خــودم دارای ملــک ،ماشــین،
کار ،پسانــداز و ...هســتم و همــه را مدیــون لطــف و کمــک او هســتم .خــدا روحــش را
شــاد کنــد.
مریم سعیدی

همیشــه فکــر میکــردم بخشــیدن ســخت اســت .مخصوصـاً از چیزهایــی
کــه داشــته باشــی .بزرگتریــن مــردی کــه برایــم نمونــه ایثــار و وقــف بــود،
حســینخان ملــک بــود .اولینبــار فقــط اســم او را شــنیده بــودم ،آن هــم در مشــهد.
میگفتنــد؛ اســمش بــاغ ملــک اســت .کنجــکاو شــدم؛ امــا نپرســیدم چــرا بــاغ ملــک؟
تــا اینکــه امســال بــرای اولینبــار از مــوزهاش در میــدان توپخانــه دیــدن کــردم .انســان
بزرگــی کــه دارای ـیاش را در زمــان حیاتــش بخشــیده بــود.
گاهــی میبخشــیم امــا گذشــتن از چیزهــای بــا ارزش آن هــم از جنــس مــادی ،دل
بزرگــی میخواهــد .گاهــی مــا نداشــتههایمان را میبخشــیم؛ امــا حســینخان ملــک،
تمــام داشــتههایش را بخشــید .زمیــن ،بــاغ و ...و از همــه مهمتــر ،کتابهــای بــا ارزش
خط ـیاش را کــه االن شــده مــوزه ملــک در میــدان توپخانــة تهــران.
اکبر آقابابايیان

در ســال  1384در حــال گذرانــدن آمــوزش ســربازی بــودم کــه تعــداد
 100نفــر از دوســتانم پشــت خاکریــزی بــرای آمــوزش پرتــاب نارنجــک
جمــع شــده بودنــد .در هنــگام پرتــاب یــک نارنجــک چهلتکــه توســط یکــی از افــراد در
حــال آمــوزش ،دســتش بــه کاله آهنــی فرمانــده گروهــان برخــورد کــرد و نارنجــک جنگــی
در جمــع حــدود  30نفــر ســرباز افتــاد.
ناگهــان یکــی از بچههــا بــا ایثــار و فــداکاری بــا فريــاد یاحســین بــه ســمت نارنجــک
پریــد و پــس از برداشــتن آن را بــه پشــت خاکریــز انداخــت کــه در حــال فــرود منفجــر شــد
و اگــر پرتــاب نکــرده بــود 30 ،نفــر از جوانــان ایــن مرزوبــوم کشــته میشــدند .بــا ایــن
همــه  5نفــر مجــروح شــدند و ایــن اســت فرهنــگ ایثــار کــه در بیــن همــه اقشــار ملــت
عزیزمــان هســت و خواهــد بــود.

34

خاطره  /ایثار و مادر
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سن21 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

یکــی از مهمتریــن ایثــار کــه در ذهــن کوچــک مــن حــک شــده
ایثــار مادريســت ،بــا وقــار و بــا صالبــت كــه در ســال  1380بعــد از
مــرگ همســر عزیــزش در تصــادف رانندگــی ،کمــر همــت را بســت و اســتوارتر از
همیشــه وارد زندگــی مجــدد شــد.
بعــد از آن اتفــاق کمرشــکن ،امیــد خــود را از دســت نــداد و بــا تــوکل بــه خداونــد،
راه تربیــت دو فرزنــدش را پیــش گرفــت .او از حــق خــودش کــه از شــیر مــادر هــم
بــه او حاللتــر بــود ،از ازدواج مجــدد صــرف نظــر کــرد تــا شــاهد موفقیــت مــن و
بــرادرم باشــد .مــن و بــرادرم زندگیمــان را مدیــون ایــن ایثــار و از خودگذشــتگی
مــادر عزیزمــان میدانیــم.
هماکنــون کــه درحــال نوشــتن اندكــي از خاطــرات تلــخ و شــیرین زندگــی
پرفــراز و نشــیبم هســتم ،در حــال تحصیــل در مقطــع کارشناســی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی هســتم .خــدا را شــاکرم کــه چنیــن مــادر شــیرزن ،مهربــان
و ایثارگــري دارم.
گفتة آخر؛ مادر ،با تمام قلبم دوستت دارم .ایثار یعنی؛ مادرم سوخت تا من پخته شوم.
مرجان خلیلی

صحبــت از واژة ایثــار ،آن هــم در جامع ـهای کــه مظهــر ایــن گونــه
واژههاســت ســخت اســت .وقتــی حــرف از ایثــار میشــود ،یــاد جنــگ
و جبهــه میافتیــم .امــا مــن در اینجــا بــه مــوردی از ایثــار اشــاره میکنــم
کــه خــود بــا آن مواجــه بــودم؛ البتــه ایثــار نــام دیگــرش اســت و مــن وظیفــه
ميناممــش و بــس.
مادرانــی کــه فرزنــد معلــول دارنــد و از خواســتههای خــود میگذرنــد تــا
بتواننــد آنهــا را بــه زندگــی عــادی نزدیــک کننــد از ایثارگــران مینامــم .بــه عنــوان
مثــال ،مــادری کــه فرزنــد کمشــنوایی دارد و از کودکــی همــراه اوســت تــا بتوانــد
کلمهکلمــه حــرفزدن را بــه او بیامــوزد و ایــن آمــوزش ،همــان آموختــن زبــان بــه
یــک کــودک عــادی نیســت کــه شــاید دو ســه ســال اول کودکــی را شــامل شــود؛
زيــرا مــادر کــودک کمشــنوا ،ســالها بــا آمــوزش مفاهیــم بــا ایــن کــودکان همــراه
هســتند؛ حتــی تــا ســنین نوجوانــی و ایــن نیســت مگــر بــا تــاش و کوشــش مــادر
و کــودک هــر دو .خــدا را شــکر کــه ایــن نعمــت بــه مــن ارزانــی شــد تــا در ایــن
راه قــدم بــردارم .امیــدوارم روزی برســد کــه تجربــة خــود را بــه مــادران نيازمنــد
دیگرانتقــال دهــم.
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سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

مــادرم همیشــه وقتــی کاري میکــردم و دردم میگرفــت ،ســرم داد مـیزد
و عصبانــی میشــد .همیشــه واســه مــن یــه ســؤال بــود کــه چــرا بــه جــای
اینکــه آرومــم کنــه ،خــودش بیشــتر از مــن آشــفته میشــه؟
یــه روز یادمــه آبجــوش ریخــت روی مــن؛ ولــی بــه جــای اینکــه مــن گریــه کنــم ،مامانــم
گریــه میکــرد و مــن داشــتم آرومــش میکــردم!
االن از اون روزهــا خیلــی وقتــه کــه میگــذره و جــواب ســؤاالم رو پیــدا کــردم .اگــه کســی
تــو زندگیــم دردش بگیــره یــا مشــکلی بــراش پیــش بیــاد ،مــن بیشــتر از خــودش آزار میبینم؛
چــون االن معنــای عشــق و از خودگذشــتگی رو میفهمــم و حاضــرم هــر بالیــی ســرم بیــاد،
ولــی اون چیزیــش نشــه.
مریم رضاییمنش

سن38 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

مــادر مــن متولــد ســال  1328اســت و در زندگــی خیلیخیلــی ســختی
کشــیده .متأســفانه همســری داشــته کــه ذره ذره از خــدا دوری میکــرده و
ایــن کار را فهــم و کمــاالت خــود میدانســته .بعــد از گذشــت  45ســال ،پــدرم ،پنــج فرزنــد
و همســرش را رهــا کــرد و مــادرم بــا آبــرو و ســختی ایثــار کــرد و فرزندانــش را دســت
مــرد هــوسران و از خــدا بیخبــر نســپرد .بــا چنــگ و دنــدان بچههایــش را بــزرگ کــرد
و هرکــدام از بچههــا بــرای مــادر ،افتخــاری کســب کردنــد.
مــادرم همیشــه میگویــد :مــن بــرای رضــای خــدا ایثــار کــردم و از جوانــی و زندگـیام
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
مــادرم را ســرمة چشــمهایم میکنــم.
دستنوشــتههایم را بــه بــاد میســپارم .دستنوشــتههایی از جنــس عشــق.
دستنوشــتههایی کــه اول آنهــا بــا نــام خداونــد شــروع میشــود و بــا نــام دلــدارم کــه
مــادرم اســت بــه پایــان میرســد .دلــم میخواهــد ایــن دستنوشــتهها را بــاد بــه دســت
مــادرم برســاند تــا او بدانــد چقــدر او را دوســت دارم.
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سمانه رفیعی

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

پدرم نقل ميكند:
یکــی از مناطــق مربــوط بــه ایــران را کــه عراقیهــا گرفتــه بودنــد،
طــی عملیاتــی ایرانیهــا دوبــاره بازپــس گرفتنــد .بــا دوســتانم بــرای پاکســازی منطقــه
رفتیــم .بــه اتاقکــی کــه مــال عراقیهــا بــود رســیدیم .وارد شــدیم؛ اتــاق پــر بــود از مهمــات
و مــواد غذایــی .واحســرتا!
بچههــای مــا بــا چــه ســختی میجنگیدنــد و بــه انــدک آب و غذایــی قناعــت
میکردنــد! آنوقــت آن از خــدا بیخبــران بــا ایــن همــه تجهیــزات در جنگــی نابرابــر
روبــروی مــا ایســتاده و ادعــا هــم داشــتند.
زهرا تمنایی

سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :نویسنده

در خاطرة آزادگان خواندم كه:
در اســارت شــرایط ســختی را میگذراندیــم .از کشــورمان ایــران هــم
بیخبــر بودیــم .هنــوز اوایــل جنــگ بــود .دوســتان تــاش میکردنــد یــک رادیــو فراهــم
کننــد کــه کردنــد .شــبها اجــزای رادیــو را از هــم جــدا میکردیــم و در گوشهگوشــة
اتــاق پنهــان میکردیــم .موقــع شــنیدن اخبــار کــه میشــد ،اجــزای رادیــو را ســر هــم
میکردیــم و اخبــار را میشــنیدیم .در حالیکــه یــک نفــر مأمــور نگهبــان میشــد و
مراقــب آمــد و رفــت ســربازهاي عراقــی.
اخبــار جنــگ ،اخبــار ســامتی امــام ،اخبــار کشــور و اخبــار خارجــی .وقتــی برگههایــی
بــه مــا میدادنــد کــه در آن چهــار خــط نامــه بنویســیم ،از همــه احوالپرســی میکردیــم،
خصوص ـاً احــوال پدربــزرگ را میپرســیدیم و منظورمــان از پدربــزرگ ،حضــرت امــام بــود!
امین ترابی

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :طراحی معماری

هیچوقــت پــدرم را اینقــدر صمیمــی بــا دوســتانش ندیــده بــودم!
دســتش را دور گــردن رفقــاش انداختــه بــود .راســتی کجــا میرفــت؟
جلــو رفتــم کــه بپرســم؛ امــا ســرعت آنهــا زیــاد شــد .تعجــب کــردم ،ســرعتم را بیشــتر
کــردم تــا بــه آنهــا برســم .نزدیکشــان کــه شــدم ،پــدرم را بــا چش ـمهای بســته ،دهــان
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 میداند.

خاطره  /ایثار و دفاع مقدس
علیرضا شیری

37
سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثــار یعنــی ،از خودگذشــتگی در راه رســیدن بــه اهــداف واالی والیــت.
روزی از یــک رزمنــدة هشــت ســال دفــاع مقــدس خاطــرهای شــنیدم کــه
هیــچگاه آن را فرامــوش نمیکنــم .ایشــان میگفتنــد:
در هشــت ســال دفــاع مقــدس بهعنــوان راننــده در جبهــه مشــغول بــه خدمــت بــودم
کــه روزی فرمانــده مــرا صــدا کــرد و نامـهای بــه دســتم داد و گفــت :ایــن نامــه را در تهــران
بــه در منزلــم ببــر و تحویــل همســرم بــده.
گفتــم :قربــان! شــما کــه روی میزتــان تلفــن هســت ،چــرا نامــه مینویســید؟ خــب
تمــاس بگیریــد .ایشــان لبخنــدی زد و گفــت:
ایــن تلفــن فقــط در دفتــر فرماندهــان اســت و بــرای کارهــای ضــروری بایــد اســتفاده
شــود و دیگــر رزمنــدگان دسترســی بــه تلفــن ندارنــد .آنهــا هــم نامــه مینویســند بــرای
خانوادههایشــان .مــن هــم مثــل ایــن رزمندههــا هســتم و نبایــد بــرای کارهــای شــخصی
خــودم از ایــن تلفــن اســتفاده کنــم.
محمدحامد حضرتی

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

در دوران تحصیــل در دبیرســتان مربــی تربیتــی داشــتیم بــه نــام ســید
مختــار عزیــزی .ایــن ســید بزرگــوار از جانبــازان شــیمیایی جنــگ و دفــاع
مقــدس بــود و بیــن هــر ده کلمــه ،یــک ســرفه مــیزد و مدتــی صبــر میکــرد .بســیار
خوشاخــاق و تأثیرگــذار بــود .طــی ســالهای آشــنایی متوجــه شــدیم کــه بعــد از جنــگ
از هیچیــک از خدمــات جانبــازان اســتفاده نکــرده بــود و حتــی بــرای درمــان.
مدتهــا بــود کــه بــدون اســتفاده از امتيــاز جانبــازياش ،بــرای مجــوز گرفتــن از
شــهرداری و اداره بــرق بــرای ســاخت و پــس گرفتــن ملــک قدیمــیاش کــه در طــرح
احــداث دکل بــرق بــود ،تــاش میکــرد.
هــر وقــت کــه احســاس نزدیکــی میکردیــم و ســعی میکردیــم از او بپرســیم ،چــرا
از ایــن خدمــات اســتفاده نمیکنــد ،طــوری مــا را ســرگرم میکــرد تــا از او نپرســیم و بــاز
هــم بــه مــا ميآموخــت.
محمدعلی تقیپور

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثــار یعنــی؛ از خودگذشــتگی ،دل کنــدن از جان ،یعنــی جایگاه انســاني .اص ً
ال
ولــش کــن! ایثــار یعنــی ،ســرگروه غواص لشــكر ،کســی کــه در وقــت تمرینهــا از
همــه شــجاعتر بــود و از همــه نترستــر .شــب عملیــات ،پیــش فرمانــده آمــد و گفــت:
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اگــر امشــب موقــع حملــه رمــز را اعــام 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؟!
گفــت :چنــد ســال پیــش کــه زلزلــه آمــد ،همــة خانــوادة مــن از بیــن رفتنــد.
بــرای همیــن خواهــر کوچکــم تــوی ایــن دنیــا فقــط مــن را دارد؛ میترســم موقــع
عملیــات یــک لحظــه بیایــد جلــوی چشــمم و نگــذارد بپــرم تــو آب .بــرای همیــن
حتمــاً ُهلــم بــده.
خیلــی التمــاس کردنــد کــه نــرود ،ولــی نشــد .بــه رودخانــه رســیدند .رمــز عملیــات
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 ،بیسیمچی لشكر
اميرقاسم راضي

سن52 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارگردان

حبيــب آقــا پســر بچ ـهاي ســه ســاله داشــت .لحظههــاي ســخت و
طاقتفرســاي كار بــراي مــن نوجــوان بهعنــوان شــاگرد حبيبآقــا،
گاه بــا آن كــودك ،شــيرين ميشــد.
او بــه همــراه مــن ،مــن بــه همــراه او بــزرگ شــديم .مــن ســا لهاي بعــد،
مدرســه و دانشــگاه را كــه تمــام كــردم ،بــار ديگــر كــه بــه محلــه كودكــي رفتــم،
تصويــر او را روي ســينه ديــوار ديــدم و چنيــن حــك شــده بــود :شــهيد داوود
اميــري ،محــل شــهادت :فكــه .او مــرا بــا خــود بــرد بــه آن دورهــا و مــن امــروز بــا
خاطــرة او.
غالمحسین حصاری

سن46 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :فیلمسازی

جبهــه کــه بــودم ،وقتــی ظر فهــا را تقســیم کردنــد بــه مــن قاشــق
نرســید و چــون مــن آنموقــع بچــه بــودم ،نمیتوانســتم بــدون قاشــق
غــذا بخــورم .شــهید صادقــی قاشــق داخــل یقــاوی خــود را بــه مــن داد و تــا چنــد
روز بــا دســتهای خاکآلــود غــذا میخــورد.
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.
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سن43 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ظهــر روز عملیــات بیتالمقــدس  4فروردیــن ســال (1367احتمــاالً 5
فرورديــن )67در منطقــه عمومــی دربندیخــان (ارتفــاع شــاخ شــمیران) بــا
پنــج تــن از همرزمــان گــردان حبیبابنمظاهــر لشــکر 27ـ گروهــان قیــسـ تعــدادی
از مجروحیــن و پیکــر دو شــهید را جهــت انتقــال بــه عقــب بــه همــراه  22نفــر از اســرای
عراقــی از ارتفــاع شــاخ شــمیران بــه ســمت اســکله لشــکر  27در کنــار دریاچــه ســد
دربندیخــان عــراق حرکــت کردیــم و وقتــی بــه لــب آب رســیدیم ،ناگهــان هلیکوپتــر
عراقــی کــه ســتون نفــرات را ديــد و بــه خیــال اینکــه همــه ایرانــی هســتیم موشــکی بــه
ســمت مــا پرتــاب و بــه پیکــر بــرادر کمــال حیدریــان اصابــت نمــود و ایشــان بــه همــراه
بــرادر الیــاس پرتــوی بــه شــهادت رســیدند و یکــی از اســرای عراقــی هــم یــک ترکــش
نخــودی بــه ماهیچــه پایــش خــورد کــه آه و نالـهای راه انداختــه بــود کــه نگــو؛ لــذا ایشــان
را بــه کنــار دو مجــروح خودمــان فرســتادیم و منتظــر آمــدن قایقهــا از آن ســوی دریاچــه
ســد بودیــم کــه مدتــی بــه درازا کشــید.
نگاهــم بــه ســمت آن مجــروح لشــکر سیدالشــهدا افتــاد کــه او را بــه عقــب میبردیــم .تمــام
پیراهنــش غــرق خــون بــود و ترکــش بــه ســینهاش و قســمتهای دیگــر بدنــش اصابــت کرده بــود و
بــا آن حــال خــود مشــغول نـوازش و دلـداری دادن بــه اســیر عراقــی بــود کــه آه و نالــه میکــرد.
شــاید آن روز بــرای مــن کــه هنــوز هفــده ســالگی خــود را بــه نیمــه نرســانده بــودم،
ایــن حرکــت مجــروح ایرانــی کاری بــس عجیــب بــود و آن وقتــی بــود کــه در همــان
لحظــات دو تــن از همرزمانــش ،جلــوي چشــم همهمــان پرپــر زدنــد.
کمــال حیدریــان نیــم تنــه بااليیــش بــه قطعاتــی بــه انــدازه بنــد انگشــت تقســیم شــده
بــود و دایــرهای خوشــرنگ بــرای ثبــت مظلومیــت رزمنــدگان بــر روي خــاک حــک کــرده
بــود؛ ولــی چــون هــدف واالیــی توســط رزمنــدگان اســام دنبــال میشــد ،لــذا آن مجــروح
ایرانــی حتــی گوشــة چشــمی بــه انتقــام نمیاندیشــید و بــه فکــر اصــاح بــود.
ایثار یعنی؛ با لب تشنه ،تشنگان را سیرابکردن.
اسماعیل هاشمیزاده

سن64 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :بازنشسته

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 میتــوان تصــور کــرد کــه کســانی از ایــن ابــزار
و وســائل بــرای ادامــه و بهینهکــردن زندگــي دیگــران اســتفاده کننــد ،ولــی نقشــی از خــود
در ميــان ندیــده و فقــط در جهــت مقصــود ،قائــل بــه ادامــه باشــند؟
ســال 61بــود گردانــی از بســیجیان داوطلــب همــراه بــا ابــزارآالت جنگــی محــدود
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خــود ،در یــک شــهرك جنــگزده ،در ســربندر ،جهــت نمــاز و نهــار اتــراق کردنــد.
شــاهد بــودم کــه موقــع صــرف بــه اصطــاح نهــار ،هــر چهــار نفــر یــک کمپــوت آلبالــو
بــا مقــداری نــان تیری(نانــی کــه لرهــا پخــت میکننــد) ،ـ اشــتباه نکنیــد کنســرو نبــود؛
بلکــه همــان کمپــوت درســت اســتـ جلــوی خــود گذاشــته و همــراه بــا صلواتهــای
متعــدد ،صــرف کردنــد و تعــداد آنهــا کــه در حــد شــاید یکصــد نفــر بــود ،همــه همیــن
کمپــوت آلبالــو بــا نــان تيــري داشــتند.
بعــد از نهــار ،فرمانــده آنهــا نزدیــک درب خــروج ایســتاد و یکییکــی آنهــا را بــا احتــرام
مشــايعت كــرد؛ هماننــد پــدری کــه نگــران فرزندانــش باشــد ،آنهــا را بدرقــه ميكــرد .ایــن نهایت
ایثارســت کــه از خودگذشــتگی مالــی و جانــی و امیــال بــود .درود خــدا و مالئــک بــر آنهــا بــاد.
راضیه قربانزاده

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثار یعنی شهید.
ایــن رو موقعــی درک کــردم کــه بــرای اولینبــار ،اســفند  92همســفر
کاروان راهیــان نــور دانشــگاهمون شــدم و رفتيــم منطقــة جنگــي .همــه جــا ذهنــم درگیــر
ایــن بــود کــه مــن االن دم عیــدی چــرا اینجــام؟
شــهدایی کــه خــون و گوشــت تنشــون روزی روی ایــن زمینهــا ریختــه .چــه روح
بزرگــی داشــتن .چــی از خــدا دیــدن کــه ماهــا نمیبینیــم ،کــه حاضــر شــدن همــه
چيشــون رو بــدن و از همهچیشــون بگــذرن و گاهــی فقــط تنهــا نشــانههايی ازشــون،
چنتــا تیکــه اســتخوون باشــه.
بــه نظــرم میــاد همــون شــهدا دعوتــم کــردن بیــام تــا شــاید بــه این بهونــه یکم بــا خــودم خلوت
کنــم تــا بلکــه کمکــم 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 اینجــا آســوده خاطــر زندگــی
کنیــد .امــا یادتــون باشــه اگــر اونــا اون روزا تــو جبهههــای جنــگ ،ســربازی امــام زمــان
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».
معصومه حسنالریجانی

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی شغل :طلبه حوزه

حــدود یــک هفتــه بــود کــه در شــهرمون اعــام کــرده بودنــد ،آمــاده
باشــید کــه دو شــهید گمنــام را میخواهنــد بیاورنــد و در شــهر دفــن کننــد.
آخــه شــهر مــا شــهید گمنــام نداشــت.
خالصه تو دل من و دوستهام غوغایی شده بود.
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مــن و دوســتان طلب ـهام در یــک مؤسســه قرآنــی فعالیــت فرهنگــی داریــم؛ یعنــی بــه
نوعــی خودمــون مســئول ایــن مؤسســه هســتیم .بــا شــور و شــوقی شــروع کردیــم بــه
ســاخت دکــور و فضاهایــی کــه مناســب بــا فضــای جبهــه باشــد .حــال و هــواي خــوب و
معنــوی بــود كــه قابــل توصیــف نیســت.
وقتــی در شــروع کار هســتی ،اولــش فکــر میکنــی چگونــه شــهر را و محیــط مؤسســه را بــرای
ایــن افــراد بــزرگ کــه مظهــر ایثــار هســتند ،آمــاده کنــي؛ امــا زمانــی کــه کارها تمــام میشــود و به
خــودت میآیــی ،میبینــی ایــن خــود شــهدا هســتند کــه کار را تمــام کردهانــد.
روز موعــود فــرا رســید .جمعــه  12ارديبهشــت  93قــرار بــود ســاعت  7شــب تابــوت دو
شــهید گمنــام را بیــارن؛ امــا در منــزل کاری پیــش آمــد کــه خانــوادهام از مــن خواســتند
در منــزل بمانــم و ايــن بــود كــه بــه مراســم اســتقبال و تشــییع و وداع نرســیدم.
قلبــم خیلــی بــه درد آمــد .بغضــی در گلویــم مانــده بــود کــه دلــم میخواهــد خالـیاش
کنــم .بــا ایــن دو شــهید بزرگــوار قهــر کــردم .گلــه کــردم کــه چــرا مــرا دعــوت نکردیــد.
فــردای آن روز همــه از آن مراســم باشــکوه تعریــف میکردنــد و مــن در درونــم از خــود
میپرســیدم :شــهدا چــرا مــن را دعــوت نکردنــد؟
امــا امــروز در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب و در غرفــة خانــه فرهنگ ايثــار ،فهمیدم علتش چــه بود.
مــن عطــش را نمیشــناختم .حــاال فهمیــدم کــه این عطــش و دلتنگی باعث شــد تــا بتوانم امــروز یک
صفحــه را در نخســتين كتــاب مردمــي جهان ،بــه این شــهدای گمنام اختصــاص دهم.
بيل َّ
قون»
الل ِ أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ع َ
ذين ُقتِلوا في َس ِ
ِند َرب ِّ ِهم يُر َز َ
َحس َب َّن ال َّ َ
« َوال ت َ
زهرا غالمعلی

سن56 :

تحصیالت :سیکل

شغل :خانهدار

ایثــار یعنــی ،از خودگذشــتگی و بزرگبــودن و ایــن ایثــار کامــل را
شــهیدان بــه مــا آموختنــد.
در جبهــة جنــگ ،هــادی غالمعلــی ،راننــدة کامیون مهمــات را کــه زن و بچه داشــت ،از کامیون
پاییــن کشــاند و خــودش کــه  17ســاله بــود در کامیــون نشســت و در مســافت کوتاهــی بمبــی بــه
ماشــین حامــل مهمــات خــورد و هــادی غالمعلی به شــهادت رســید.
با اين نوشته ،يادش را گرامي ميدارم.
کمیل گراناوریمی

سن58 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :معلم

در منطقــة آلودة شــیميایی ،ســردار فــداکار عمویــی ،در حالیکــه از چهرهاش
رضایــت بــه دلیــل نجــات یــک بســیجی دیــده میشــد ،چفیــه را بــه دور دهــان
و بینـیاش بســت تــا شــاید از شــدت نفــوذ مــواد شــیمیایی بکاهــد؛ ا ّمــا بیتأثیــر بــود ،شــدت
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آلودگــی بیشــتر از آن بــود کــه بــا ایــن ترفنــد بخواهــی در مقابلــش ،ایســتادگی کنــي.
ســرانجام همــان شــد کــه میشــد حــدس زد .ســردار عمویــی بــه شــدت دچــار
مســمومیت و مصدومیــت شــیمیایی شــد.
فــردای آن روز کــه همگــی بــه مقــر برگشــتند ،همــه میدانســتند 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.
سید مهدی موسوی

سن48 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :فرهنگی

در ســال  64در عملیــات کربــای  ،4مشــغول آمادهســازی بــرای
عملیــات بودیــم؛ یــک روز مانــده بــود بــه عملیــات.
در گــردان مــا فــردی بســیجی بــود مســن ،تقریبـاً  60ســال ،بهنام 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 میکــرد و نمیرفــت و میگفــت:
اگــر بــه مجلــس ختــم دختــرم بــروم عملیــات را از دســت میدهــم .مــن دوســت دارم
در عملیــات شــرکت کنــم.
رضا حیدری

سن45 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثــار را بــه چشــمان خــودم دیــدم ،در ســالهای جنــگ .شــانزده ســالم
بــود کــه در منطقــهغــرب «مــاووت» داخــل خــاک عــراق ،داوطلب بســیجی
بــودم .یــک روز فرمانــده دســته آمــد و گفــت:
آرپیجیزنهــای گروهــان ،داوطلبانــه میتواننــد ســوار مینیبــوس شــوند تــا بــه
شــکار تانکهــا برویــم.
هــم آرپیجیزنهــا و همکمکهــای آنهــا بــه ســوی مینیبــوس هجــوم آوردنــد.
وقتــی مینیبــوس راه افتــاد ،چنــد متــری رفــت و ترمــز کــرد .آنگاه فرمانــده گفــت:
فقط یک امتحان بود؛ هیچ عملیاتی در کار نیست.
رضا مهدیپور

سن29 :

تحصیالت :دکتری

شغل :کارمند

ایثــار آن اســت کــه پیرمــردی کهنســال ،در دفــاع از وطــن ،نامــوس و شـرافت
ایرانــی ،آنگاه کــه عــازم جبهــه میشــد و از ایشــان س ـؤال میشــد :شــما بــا ایــن
کمــر خمیــده و کهولــت ســن ،آنجــا مـیروی چــه کنــی؟ اصـ ً
ا بــه درد کاری میخــوری؟
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ایشان پاسخ دادند:
پســرم! کفشهایتــان را واکــس میزنــم .بعضــی اوقــات لبــاس تنتــان را میشــویم .حداقــل
خیلــی ناتــوان باشــم ،پیشــانیبند یــا فاطمهالزهــرا(س) را بــه پیشــانی مبارکتــان میبنــدم.
محمدمهدی آقاجانی

سن27 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

روایتــی کوتــاه از چنــد دقیقــه حضــور در بیــت شــهید مفقوداالثــر محمــد
حس ـنزادهمقدم .راوي بــه نقــل از پــدر شــهيد گفــت:
مرحــوم کافــی آمــده بــود بابــل .محمــد را بــا خــود بــرده بــودم مســجد .موضــوع
صحبــت کافــی حضــرت حجت(عــجاهلل) بــود و میگفــت :ای پــدر و مادرهــا ،فرزندانتــان
را ســرباز ایشــان کنیــد.
همانجــا از خــدا خواســتم محمــدم را بــرای خــود و حجتــش از زمیــن بــردارد.
همانجــا از ایــن بچــه دل کنــدم .صبــح عملیــات والفجــر  ،8محمــد درون ارونــد افتــاد؛ از
آنروز تــا بــ ه حــال هیچوقــت منتظــر برگشــت او نبــودم ،مطمئنــم نــذرم ادا شــده.
عبدالرضا رضایی

سن42 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

 12ســال داشــتم .ســال  64کالس ریاضــی بــود و فامیلــي معلمــم ،نظیری
بــود ،واقع ـاً کــه بینظیــر معلمــی بــود .از کالس بیــرون رفــت ،بــا چشــمان
نوچــروک چهــرهاش خاطــرم را
گریــان آمــد .حلقــة اشــک چقــدر قشــنگ بــود؛ امــا چی 
چنــگ زد .بــه آرامــی بــه طــرف مــن آمــد؛ دســتی روی ســرم کشــید و بــا دســت دیگــرش
ک پارچــه چهارخانــه ســفید روی دســتانش بــود
مــادرم را جلــوی درب کالس نشــانم داد .یـ 
و گلــی ســرخ هــم تــازه و آبزده در دســتش داشــت .دســتم را گرفــت و همانطــور کــه
میرفــت و کشــیدگی نــگاه مــرا روی چهــره نظیــری دنبــال میکــرد و بلن ـ د بلنــد اهللاکبــر
زمزمــه میکــرد .پارچــة چهارخانــة ســفید را روی ســرم انداخــت تــا بــاران بهمــن مــاه 64
مــرا خیــس نکنــد؛ امــا فایــدهای نداشــت .اش ـکهایم آنقــدر زیــاد بــود کــه فکــر میکنــم
تمــام تنــم خیــس شــده بــود و نمیشــد فهمیــد بــاران چشــم اســت یــا اشــک آســمان
والفجــر  8کــه بــرای معراجیشــدن بــرادرم در کنــار ارونــدرود ،خــون میباريــد.
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
بــودم کــه بــه دنبــال بــدون پالکــی میگشــتم .دوســتانش گفتنــد :عبــاس نیســت ،بــه
دنبــال او نــرو .رفتــم و وقتــی فهمیدنــد مــن بــدون پالکــم ،مــرا هــم برگرداندنــد .از آن
روز ،روزهــا گذشــت و مــن بــودم و اش ـکهای تنهایــی .مــرا پابنــد خانــه کردنــد و پایــگاه
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مقاومــت؛ امــا بــاز هــم طاقــت نیــاوردم و بــه ســاحل ارونــد رفتــم و خیمــه زدم تــا روزی
کــه گفتنــد همــه بایــد برگردیــد؛ نیــزه بــه خیمــه علــی میزننــد .برگشــتیم؛ امــا حالــم
هنــوز خــراب ارونــد اســت.
بــرادر شــهید عبــاس رضایــی فرمانــده گــردان غــواص لشــکر  19فجــر در عملیــات
والفجــر 8
وجیا ...فرامرزی

سن48 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

بنــده از آزادگان  10ســال اســارت میباشــم .یــکروز در اردوگاه
عراقیهــا از طــرف صلیــب ســرخ جهــت بازدیــد از اســرا آمــده بودنــد.
یکــی از صلیــب ســرخیها گفــت:
مــن حــدود  20ســال در تمامــی دنیــا از زندانیــان بازدیــد کــردهام؛ ولــی آنهــا بــا شــما
ایرانیهــا قابــل قیــاس نیســتند؛ چــون همــة اســرای جهــان مشــکل روانــی دارنــد؛ ولــی
شــما اســرای ایرانــی هیچگونــه مشــکل روانــی نداریــد و مــا دلیــل ایــن کار را نمیدانیــم.
حاج آقای بزرگ ،ابوترابی گفت :فقط و فقط بهخاطر خداوند جهان است که ما میپرستیم.
محمد مالمیر

سن31 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

مدتــی در بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس مشــغول
کار خدمترســانی بــه زائرهــای شــهدای کربــای ایــران در جبهههــای
جنــوب بــودم در معــراج شــهدا قــرارگاه شــهید محمودونــد اهــواز.
آنجــا خیمـهای دارد کــه بــه معــراج شــهدا معــروف اســت .تــا زمــان تحویــل ســال2 ،
روزی باقــی مانــده بــود و کمیتــة جســتجوی مفقودیــن اعــام كــرده بــود ،امســال پیکــر
مطهــر شــهیدی کشــف نگردیــده اســت و معــراج خالــی از پیکــر پــاک آنهــا خواهــد بــود.
عوامــل رســانهای ،مســئوالن یادمانهــا خبــری را برایمــان منعکــس كردنــد کــه پیکــر
مطهــر شــهیدی در منطقــه فتحالمبیــن توســط یــک تــن از زائــران کشــف شــده اســت.
ســریع بــه همــراه بچههــای کمیتــه جســتجوی مفقودیــن اعــزام شــدیم کــه دیدیــم جوانــی
خوشســیما کــه شــاید کمتــر از  20ســال داشــت ،جمجمــه شــهیدی را در دســت دارد و
ســخت در حــال درد دل بــا آن ســر پــاک میباشــد:
آیا تو سر بابای من هستی؟
جــوان را کمــی آرام كــردم و بچههــای تفحــص کار تفحــص در آن منطقــه را شــروع
كردنــد .ایــن اولیــن پیکــری بــود کــه بــرای ســال  1390در معــراج شــهدا ،جــا گرفــت و بــه
لطــف پــروردگار در جزایــر هــور نیــز پیکــر شــهید دیگــری کشــف شــد.
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سن17 :

تحصیالت :پیش دانشگاهی

شغل :محصل

پــدرم جانبــاز  %35اســت .هنگامــی کــه خاطراتــش را بــرای مــا
بازگــو میکنــد ،بــه فکــر فــرو مــیروم .او تعریــف میکنــد بــرای
عملیاتــی در جزیــره مجنــون بودیــم .ســاعت پنــج بعــداز ظهــر بــود .در ســنگر
بهــداری در حــال خــوردن چــای بودیــم .یکــی از دوســتانم بــرای آوردن قنــد بــه
ســنگر مجــاور رفــت .هنــگام برگشــت مــورد اصابــت قــرار گرفــت و دســتی کــه قنــد
را گرفتــه بــود ،جــدا و آن بزرگــوار شــهید شــد؛ از آن بــه بعــد بــود کــه هیچوقــت
چــای نخــوردم و قنــد نخريــدم!
محمد جعفریفر

سن25 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

مــادرم میگویــد :رحمتعلــی بــا شــماها فــرق داشــت؛ ایــن جملــه را از
کودکــی بارهــا و بارهــا از وی شــنیدم و میگفــت :او انســان بــا ایثــار و فــداکاری بود.
بزرگتر که شدم از پدرم پرسیدم :یعنی چه که رحمتعلی انسان با ایثاری بود؟
پــدرم گفــت :بــرادرت وقتــی کــه حــدود  13-14ســاله بــود بــرای اینکــه کمــک خــرج
مــن در مخــارج شــود ،زبــان روزه بــه کار میرفــت ،آن هــم کار در کــورة آجرپــزی کــه
حرارتــی بســیار زیــاد دارد و وقتــی کمــی بزرگتــرشــد بــه جمعیــت هــال احمــر پیوســت
و بــه عنــوان امدادگــر بــه جبهــه رفــت و ایــن یعنــی ایثــار و در ســال  1365در منطقــة بانــه
کردســتان بــه عنــوان امدادگــر (کــه در تمــام دنیــا بــه امدادگــران و صلیــب ســرخ کاری
ندارنــد) بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد ،و مــن تــازه معنــی حــرف مــادرم را فهیمــدم
کــه میگفــت رحمتعلــی بــا شــماها فــرق دارد.
تقدیم به روح برادر مهربانم شهید رحمتعلی جعفریفر ،شهید ناحیه تویسرکان استان همدان
کوچکي

در خانــوادة مذهبــی در تهــران متولــد شــدم .وقتــي دوران تحصیــل را
بــه پایــان رســانیدم ،بــه خدمــت مقــدس ســربازی رفتــم .تــا آن روز چیــزی
در مــورد جنــگ و جانفدایــی و ایســتادگی و از خودگذشــتگی نمیدانســتم ،تــا اینکــه
در ایــن دوران مقــدس بــه ایــن زیباییهــا دســت یافتــم.
مــن بــا دختــر یــک جانبــاز  %70درصــد ازدواج کــردم .اوایــل فکــر میکــردم کــه
جانبــازی و شــهادت یــک حادثــه بــوده و بــس؛ امــا زندگــی و آشــنايي بــا خانــوادة جانبــاز
بــه مــن یــاد داد كــه شــهادت و جانبــازی یــک حادثــه نیســت ،یــک نــوع از خودگذشــتگی
و ایثــار بــزرگ و آگاهانــه اســت کــه رســیدن بــه آن ســعادت میخواهــد و جــرأت.
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نمیدانــم معنــی جانبــازی در ذهــن شــما چیســت؛ امــا جانبــاز یعنــی کــوه درد ،کــوه
ایثــار ،کــوه مقاومــت ،کــوه از خودگذشــتگی ،...هرچقــدر بگوییــم کــم اســت آرزوی ســامتی
بــرای تمــام جانبــازان و ایثارگــران و آزادگان ایــن مــرز و بــوم را دارم و باشــد کــه روزی مــا
هــم بــه آنهــا بپیوندیــم .انشــاءاهلل.
مقداد گرگانی سن31 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :مهندسی عمران

فرزنــد شــهید بــود .از اول همــه میگفتنــد :او را نبــری اردوی راهیــان
نــور دانشــگاه .حرفهایــی پشــتش بــود .بــاور نکــردم .محکــم ایســتادم كــه
ببرمــش .روزی کــه بنــا بــود ماشــینها راه بیافتنــد ،آمــده بــود .مــن را نمیشــناخت.
باهــام بدرفتــاری کــرد .خیلــی خودخــوری کــردم .چیــزی نگفتــم .ایــن تــازه اولــش بــود.
ســه روزی کــه در اتوبــوس بودیــم ،خیلــی حاشــیه ایجــاد میکــرد .اوجــش شــلمچه بــود.
میگفتنــد :ترانــة زن گذاشــته در ماشــین بــا هماهنگــی یکــی از رانندههــا! 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
چنــد روزی کــه در مناطــق بودیــم دیگــر صدایــی ازش در نمیآمــد هیــچ ،کلــی هــم
کمــک همــه شــده بــود.
اوج گریهها و هقهقش ،وداع در جمکران بود.
همه میخواندیم:
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 اینسان معراج انسانی
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سید محمدامیر فخرالدین دعوتی

سن47 :

تحصیالت :كارشناسي

شغل :ناشر

واژة ایثــار عمیقتریــن و جامعتریــن کالم و موضوعــی اســت
کــه شــامل همــة شــئون انســانیت میگــردد و منشــوری اســت کــه
تمــام ابعــاد زندگانــی اجتماعــی را شــامل میشــود.
گرچــه تبلــور ايثــار در زما نهــای خــاص و یــا موقعیتهــای مخصــوص
برجســته میشــود؛ مثــ ً
ا در حماســة دفــاع مقــدس ،میهــن اســامی ایــران بــا
حضــور بســیجیان معتقــد و پیــرو رهبــری ،جهــت دفــاع از جمهــوری اســامی
ایــران ،در شــب عملیــات کربــای  4مهــران ،یــک رزمنــده روحانــی بســیجی
بــرای اینکــه خــط عملیــات لــو نــرود ،بــا ایثــار و جا نفشــانی ،خــودش را روی
میــن انداخــت تــا خــط حملــه آشــکار نشــود و ایــن فرهنــگ مبنــی بــر اعتقــادات
و اقدامــات عملــی آن عزیــز بــوده اســت .روحــش شــاد و راهــش پــر رهــرو بــاد.
امــا جلو ههــای دیگــر ایــن فرهنــگ توســط مــادران پا کدامنــی اســت کــه
فرزنــدان خــود را بــه خوبــی پــرورش داده و تربیــت میکننــد و یــا معلمــان و
رهبــران و علمــای دیــن کــه هــر ســختی را بهخــود همــوار کــرده تــا دیگــران را
بــه کمــاالت عالیــه برســانند.

فاطمه رنجبر واحد

سن32 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

تقریبــاً ســی و دو ســال پیــش بــود کــه تــو موشــک بارو نهــای
تهــران بــه دنیــا اومــدم .مــادرم همیشــه چشــم بــه راه پــدر بــود کــه
برگــرده و همیشــه مــن رو بــا عشــق و انتظــار شــیر داد و بــزرگ کــرد.
جنــگ تمــوم شــد .همیــن کــه وارد مدرســه شــدیم و از حضــور امــام د لهــا
آگاه شــدیم ،امــام هــم پرکشــید و رفــت .هنــوز بچــه بودیــم و نمیفهمیدیــم،
ولــی عشــق او رو مــادر تــو دلمــون کاشــته بــود.
بزر گتــر شــدم .بــزرگ و بزر گتــر .موقــع انتخابــم بــود .رســیدم بــه زمانــی
کــه بایــد انتخــاب میکــردم کــه مــرد داســتان زندگیــم چــه کســی باشــد؟
اینبــار هــم خــدا عطــر ایثــار و ایثارگــری رو تــو سرنوشــتم ســاری کــرد .انتخــاب
کــردم .جانبــاز ايثارگــري شــد مــرد رؤیاهــام .ســفر عشــق رو بــا اون آغــاز کــردم.
از اون هــم یــاد گرفتــم کــه چطــور ایثارگــری کنــم .نــه فقــط تــوی جبهههــاي
دشــمن ،یــاد گرفتــم تــو زندگــی مثــل همــون بچههــای مخلــص ســیچهل
ســال پیــش ،تــو همهجــا و هرجــا ایثــار کنــم .ایثــار خیلــی زیباســت؛ پــس یــک
ایثارگــر باشــیم.
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سن52 :

تحصیالت :كارداني

شغل :آزاد

مفهــوم ایثــار بســیار گســترده بــوده و آن را میتــوان در امــور جــاری هــر
فــرد و ملــت و دینــی جســتجو کــرد .شــاید اکثــر افــراد وقتــی برایشــان کلمه
ایثــار را بـهکار میبــری ،یــاد جنــگ و شــهادت و از خودگذشــتگی در جبهههــا بیفتنــد .در
اینجــا داســتانی را ذکــر میکنــم کــه میتوانــد الگــوی مــا انســانها شــرایط مختلــف
زندگــی قــرار گیــرد:
دو بــرادر بودنــد کــه یکــی مجــرد و دیگــری متأهــل بــود و هــر دو کشــاورز .در موقــع
چیــدن گنــدم و جمعکــردن خرمنهــا ،بــرادر مجــرد پیــش خــود میگفــت:
برادرم متأهل است و هزینه زندگیاش زیاد.
بــا ايــن فكــر ،میرفــت و مقــداری از گندمهــای خــودش را یواشــکی روی خرمنهــای
بــرادرش میریخــت و بــرادر متأهــل هــم میگفــت:
چــون بــرادرم مجــرد اســت و میخواهــد در آینــده زندگــی تشــکیل دهــد؛ بنابرایــن بایــد
کمکــش کنم.
او هــم میرفــت و مقــداری از گندمهــای خــودش را یواشــکی روی خرمنهــای بــرادر
مجــرد میریخــت و خــدا بــه گندمهــای هــر دو برکــت داد.
این نمونهای از ایثار بین افراد است.
مرتضی برات

سن35 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

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 كــرد.
مرحــوم عالمــه جعفــری از خاطــرات خــود نقــل میکنــد :در یــک کنفرانســی کــه
فیلســوفان و اندیشــمندان جهــان حضــور داشــتند ،شــرکت کــرده بــودم و موضــوع کنفرانس،
تعییــن ارزش انســان بــود .یعنــی همانطــور کــه هــر چیــزی وســیلة ســنجش و معیــاری
دارد ،مثـ ً
ا بــرای ســنجش ارزش چیــزی ،معیــار پــول یــا ســنجش بزرگــی چیــزی ،وســیله
اندازهگیــری و ســنگینی چیــزی ،وســیله وزنکــردن اســت.
بــرای ســنجش ارزش هــر انســان چــه چیــزی معیــار قــرار گیــرد؟ عالمــه میفرماینــد:
وقتــی نوبــت اینجانــب 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.

داستانک  /ایثار و انسانیت
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سن19 :

تحصیالت  :كارشناسي

شغل :دانشجو

ایثــار یعنــی یــک عمــل انســاني .کافیســت از رفتــار شــهید ابراهیــم
هــادی ببينيــم و آن را ایثــار بنامیــم؛ آنجــا کــه بــه او گفتنــد :ابراهیــم!
خیلــی هیکلــت ورزشــکاری شــده!! بابــا خیلــی خوشتیــپ شــدی!!!
«بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان پهلــوان ورزش باســتانی و والیباليســت بودنــد» ،يكــي از
دوســتانش گفــت :حــاج ابــرام ،داشــتی راه میرفتــی ،کیــف ورزشــی هــم کــه روی دوشــت
بــود ،دیــدم از پشــت چنــد تــا دختــر جــوون نگاهــت میکنــن و دربــارت صحبــت میکنــن!!!
آنجــا بــود کــه چهــره ابراهیــم درهــم کشــیده شــد و بــه شــدت عصبانیت ،دسـتهایش
را فشــرد و بغــض کــرد؛ اما فــردای آن روز. ...
ابراهیــم را دیدنــد کــه تمــام موهــای ســرش را تراشــیده بــود و ديگــر لباسهــای
ورزشــی خــود را در کیــف ورزشــی نگذاشــته بــود؛ بلكــه آنهــا را در کیســه پالســتیکی
حمــل میکــرد! بهجــای شــلوار و لبــاس ورزشــی ،شــلوار گشــاد کــردی پوشــید ،بهجــای
کتانــی ورزشــی بــا دمپایــی آمــد بــه ورزشــگاه .بابــا خیلــی ســاده شــده بــود.
از او پرســیدند :چــرا؟ گفــت( :نقــل بــه مضمــون)« :شــخصیت و منــش یــک انســان بــه
تفکــرات اوســت؛ وقتــی مــن بــا ایــن پوشــش ممكــن اســت تفکــرات چنــد دختــر جــوان را
درگیــر میکنــم ،بهتــر اســت نباشــم و دیــده نشــوم».
ایــن اســت ایثــار ،در راه خــدا از جــان ،مــال و اميــال فــردي گذشــتن و امــا امــروز .پنــاه
بــر خــدا از تعریــف ایثــار!!!
حمید شاعری

در جايي داستاني خواندم كه برايتان نقل ميكنم:
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 میکــرد تــا برنــج ســاالنة خانـواده را تأمیــن کنــد .خانــم نیــز در کلبــه گلــی کــه بــا چــوب
خیــزران ،ســقف و اطـراف آ نرا پوشــانده بودنــد بــه کارهــای خانــه رســیدگی میکرد.
ازدواج ایـندو بهصــورت ســنتی و بــدون توافــق قبلــی و حتــی بــدون دیــدار قبلــی صــورت
ی هــان کــه بعــد از چندیــن ســال
گرفتــه بود.خانــمهــان بســیار زشــت و آبل ـهرو بــود و آقــا 
زندگــی مشــترک تــازه متوجــه زشــتی روی همســرش شــده بــود ،احســاس ندامــت میکــرد
و فکــر میکــرد ســرش کاله گشــادی رفتــه .ايــن در حالــي بــود کــه خــود آقــای هــان از کــم
ســویی چشــم و نابینایــی یــک چشــم رنــج میبــرد.
بــه هــر حــال روزی کار هــان بــه بیمارســتان و جراحــی چشــم کشــید .بعــد از جراحــی
وقتــی دوســتان و بچههایــش بــه دیــدن وی آمدنــد ،بینایــی بازیافتــه وی را بــه او تبریــک
گفتنــد .یکــی از دوســتانش پرســید:
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ـ راستی چه کسی قرنیه چشمش را به تو هدیه داده؟
ـ قرنيه؟
ـ آری قرنیة چشم تو را با قرنیة چشم كس دیگری بازسازیکردهاند.
ـ راســتی چــه کســی بــود؟ چــه کســی تــا ایــن همــه میتوانســت ایثــار کنــد و قرنیــة
چشــم ســالم خــودش را بــه آقــای هــان بداخــاق و کجخلــق بخشــید؟
آقای هان از بچهها پرسید :راستی مادرتان کجاست؟
ـ مادر؟
ـ آری مادرتان.
ـ خوب مادرمان هم تحت جراحی بود و در اتاق بغلی استراحت میکند.
ـ جراحی؟ چرا؟
ـ آری او چشمش را جراحی کرد.
ـ برای چه؟
ـ برای اینکه قرنیة چشمش را به تو ببخشد.
امید پردل

سن27 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دبیر

ایثــار ،یعنــی همــه چیــز خــود را بخشــیدن ،بــدون آنکــه بــه بازگشــت
آن چشــم داشــته باشــی؛ حتــی زمانیکــه خــود ســخت بــه آن نیــاز داشــته
باشــی .ایــن را از آیـتاهلل بهجــت آموختــم:
در ســفر کربــا کــه آيــتاهلل بهجــت پیــاده مشــرف میشــدند ،بــا خانمــی
مواجــه شــدند کــه چنــد کــودک یتیــم داشــت ،بــیآن کــه غذایــی بــرای
خــوردن داشــته باشــد .ایشــان بــا خــود میگویــد :ایــن پــول را (مبلغــی برابــر
 30تومــان) نصــف میکنــم ،نصــف بــرای ایــن خانــم و نصــف بــرای خــودم؛ امــا
دوبــاره بــا خــود فکــر میکنــد .مــن پیــاده مســافرت میکنــم ،پــس نیــازی بــه
ایــن پــول نــدارم .ایــن خانــم بیشــتر بــه آن نیــاز دارد تــا مــن .ســپس تمــام آن
پــول را بــه زن و کــودکان یتیمــش میبخشــد و بــه راه خــود ادامــه میدهــد،
تــا جایــی کــه ماشــینی میرســد و مــردی آیــتاهلل بهجــت را میشناســد و
میگو یــد :
مــن شــاگردتان بــودم و آرزو داشــتم شــما را دوبــاره ببینــم؛ حــال کــه شــما را دیــدهام،
مبلــغ پولــی را کــه برایتــان در نظــر گرفتــه بــودم میدهــم.
مــرد مبلــغ  30تومــان را بــه آی ـتاهلل میدهــد .ایشــان قبــول نمیکنــد؛ ولــی پــس از
اصــرار فــراوان آن مــرد ،آن را دریافــت کــرد و چــون نــذر پیــاده رفتــن بــه کربــا را کــرده بــود
از همراهــی عذرخواهــی کــرده و م ـیرود.
این ایثار و پاداش ایثار ميباشد که در قرآن به آن وعده داده شده است.
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سن33 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :کارمند

خیلی جالبه!!!
عجیبتریــن کارمنــد دوران زندگــیام را دیــد هام .شــاید بگوییــد
دور و بــر مــا کلــی کارمنــد جــور واجــور و عجیــب و غریــب اســت؛ امــا بنــده میگــم
ایــن یکــی متفاو تتــر و خاصتــر از بقیــه میباشــد ،چطــور؟!
بلــه! فکــر نکنــم دیــده باشــید کارمنــدی کــه دنبــال رسمیشــدن نباشــد و دنبــال
اضافــه کار وایســتادن و اگــر بیشــتر از آن نباشــد ،اضافــه کار بایســتد ،مــزد اضافــه
کار رو نخواهــد .تــازه همیشــه آنالیــن باشــد و بــدون درخواســت مرخصــی؛ حتــی ايــن
کارمنــد ایــن قــدر باحالــه کــه روزای تعطیــل هــم میآیــد ســرکار ،بهــش میگــم
آخــه واســه چــی!! بهــم میخنــده و فقــط بــا محبــت نــگاه میکنــه.
تــازه داشــت یــادم میرفــت؛ نــه بیمــهای میخــواد و نــه امتیــاز خاصــي و
اینقــدر وجــدان کاری دارد کــه نمیتوانیــد تصــور کنیــد .فقــط ایــن رو میتوانــم
ّ
حــض میکنیــم تــا جایــی
بــه شــما بگویــم کــه همیشــه از نــگاه کــردن او حســابی
کــه خــود خــدا هــم گفتــه در کنــار نگاهکــردن ب ـه دریــا و خانــة مــن کــه بیشــتر از
هــر چیــز دیدنــش ثــواب دارد ،نــگاه بــه صــورت مــادر نیــز ثــواب دارد ،آره! خــودش
اســت؛ الهــی قربونــش بــرم کــه واســة همهمــون یــه دونــه اســت« :رفیــق بیکلــک
مــادر»
رویا مهر

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

خ همســر 
ش
ت زنــیدیــدم کــهبداخالقــی ،قهــر ،زبانتل 
ایثــار را در ســکو 
ق بــهپیشــانیشنخــورد،
ل میکنــد و ب ـه خاطــر اینکــه مهــر طــا 
را تحم ـ 
ن زن ،زمانــی پررنگتــر میشــو د کــه متوجــه
میایســتد و صبــر میکنــد .ایثــار ایــ 
ش دیگــریرا بــه اوترجیــح داده و خندههــاو نــگا ه مهربانــش ازآن
میشــودهمســر 
دیگــری اســت.
ع رفتنــش
ش مانــ 
ش رابرمــیدارد کــهبــرود؛ امــا گریههــایفرزنــ د کوچکــ 
ســاک 
ن مــیدوزد .اگــر بــرود ،بچــهاش،بچــ ة طــاق
میشــو د و پاهــایاو را محکــمبــه زمیــ 
ن بــا
ش دورازمــادریــاپــدر زندگ ـی میکنــد و از طعــمشــیری 
میشــود ،اگــربــرود بچ ـها 
ن محــرو م میشــود و. ...
خانوادهبــود 
غــرورش ،زندگــی میکنــد و

میایســتد و بــا غــروریشکســتهو دلــیشکســتهتر از
ت او را بــهبــاد مســخره میگیــرد؛امــااز
ن و ســکو 
هــر روز مــردشرا میبین ـ د کــه مانــد 
ش میگــذرد و میمانــد تــا ســقفیبــر ســر فرزنــدش داشــتهباشــد،او خــودش را
خــود 
در روزهــا گــم میکنــد.
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سن21 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :طلبه

بعــد از انجــام عملیــات ،عدهای برای شناســایی اجســاد بــه منطقه اعزام شــدند.
همــة افــراد مذکــور بــه شــگفت درآمدنــد؛ زیــرا هیچیــک از افــراد آن گــردان آبــی
ننوشــیده بودنــد .یــک ســریها قمقمه خالــی داشــتند (یعنــی از اول عملیــات آبهــای قمقمهها را
خالــی کــرده بودنــد) و یــک ســریها ،آب در قمقمــه داشــتند؛ ولــی حتــی یــک قطره هم ننوشــیده
بودنــد و تمــام آن گــردان لبتشــنه 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 خیمههــا شــهید شــد.
ان شــاءاهلل بــا نوشــتن ایــن گونــه متنهــا نهــال ایثــار در گــرد و غبــار طوفانهــای حــال جامعه
از بیــن نــرود و رشــد کنــد بــه مــدد شــهدای کربال.
محمدرضا لطفی

سن48 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

آن روزهــا کــه جنــگ بــود و آتــش ،بچههــای کمســن و ســال ایــن وطن بــه ندای
پیر و مراد خویش لبیک گفتند و با قافلة عشــق به کاروان حســینیان پیوســتند.
مــادری قدخمیــده و مــوی از رنــج روزگاران ســپید کــرده ،تنهــا فرزنــد خویــش را بــرای دفــاع
از ایــن ســرزمین بــه جبهههــا 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 آنجــا پرکــن و بــه ســوغات بیــاور!
شــب عملیــات شــد و فرزنــد مــادر در شــب عملیــات شــهید شــد و شیشــه خالــی بــه رســم
امانــت نــزد ســایر همرزمــان 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 جانآفریــن داد و شیشــة خالــی مــادر نیــز
ســالها در نــزد همرزمانــش بــود.
علي شهاب

سن48 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ســال  ،61عملیــات والفجــر مقدماتــی ،گــردان کمیــل .یــاد فرمانــدة
گــردان ،مهــدی نریمــان بــه خیــر کــه تــوی کانــال وســط میــدان میــن
وقتــی رزمندههــا از تشــنگی نزدیــک بــه شــهادت بودنــد ،قمقمــة آب خــودش را ایثــار
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میکــرد و ب ـا وجــود تشــنگی بســیاری کــه داشــت ،خــم بــه ابــرو نم ـیآورد و همچــون
قهرمــان و پهلوانــی بــزرگ در میــدان نبــرد میجنگیــد و بــه همــه نیروهــا و همرزمهایــش
انــرژی و امیــد مـیداد .یــادش گرامــی کــه در آخــر هــم در همــان کانــال در وســط میــدان
میــن عراقیهــا و زیــر بــاران آتــش جــان بــه جانآفریــن تســلیم کــرد .روحــش شــاد.
علیرضا افشارنادری

نفسهــای آخــرش را میکشــید ،صورتــش خیــس از عــرق ،عــرق شــرم ،شــرم
از آنچــه میدیــد؛ دشــمن نزدیــک شــهر بــود ،میکشــت ،خــون میریخــت و او
کاری از دســتش بــر نمیآمــد ،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 رفتهانــد.
کاغــذی درآورد و بــر آن نوشــت :مــن میترســم .میترســم؛ نــه از دشــمن ،نــه از مــردن ،مــن از
آينــدگان میترســم ،نکنــد پشــت کننــد بــه ایــن خونهــای ریختــه شــده ،بــه ایــن گلهــای پرپــر
شــده ،میترســم از آن روز کــه آنهایــی کــه از تیرهــای نخــورده میلنگنــد ،دم از مــا بزننــد ،از آن
روز کــه بــه نــام شــهید ،هــر چــه میخواهنــد بکننــد .مــن از آن دوســت تیــغ در دســت میترســم،
از خیانــت بــزدالن زمانــه میترســم .وجــودم پــر از تــرس اســت؛ ولــی میجنگــم.
حسینعلویان

شــهدا دعــا داشــتند ،ادعــا نداشــتند؛ نیایــش داشــتند ،نمایــش
نداشــتند؛حیا داشــتند ،ریــا نداشــتند؛ رســمداشــتند ،اســم نداشــتند.
انباردارمــونگفــت :یــه بســیجیاینجاســتکــهعــوضدهتــا بســیجی کار میکنــه،
میشــهایــننیــرو رو بــدیبــه مــنتــاتــو انبــارازشاســتفادهکنــم؟
بهشگفتم :کو؟ کجاست؟
ن ک ه دار ه گونيها رو دوتا دوتا میبره .توی انبار.
گفت :هما 
نــگا ه کــردمببینــمکیــه ،گونیهــا جلــوی صورتــشبــودو دیــدهنمیشــد .رفتــم
ی باکــریبــود؛ فرمانــدهلشــکرمون ،تــا مــنرو
نزدیکتــر ،نیمرخــشرو دیــدم .آقــا مهــد 
دیــد رو برگردونــد تــا م ـن نشناســمش و رفــت.
محمد آقاصفری

سن26 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

نگاههــا همــه بــر روی پــردۀ ســینما بــود .اکــران فیلــم شــروع شــد،
شــروع فیلــم ،ســقف یــک اتــاق .دو دقیقــه بعــد ،همچنــان ســقف یــک اتــاق؛
ســه ،چهــار ،پنــج ... ،هشــت دقیقــة اول فیلــم ســقف اتــاق!!!
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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  8دقیقه از زندگی یک جانباز بود و شما طاقت نداشتید...
«متن فوق از من نیست»
مبين سخنور

سن24 :

تحصیالت :دکتری

شغل :دانشجو

دو ب ـرادر (دوســت صمیمــی) در مســیری ب ـرای مســافرت در راه بودنــد .بســی
نکشــید کــه بــاران شــروع کــرد بــه باریــدن .دوســتان را یکــی کــت بارانــی بــود و
دیگــری لباســی انــدک.
یکــی از دوسـتها 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 میکــرد که:
میدانستی اگر کت من نبود خیس میشدی؟
ایــن صحنــه تکــرار شــد تــا جایــی کــه شــخصی کــه کــت را گرفتــه بــود کامـ ً
ا 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:
آیااگرکتتونبودازاینبیشترخیسمیشدم؟اینگفتومنتازسرخودخالصكرد.
باشد که ایثارمان بیمنت به پایان رسد تا ایثارگر واقعي باشیم.
سیده سمیه حسینی

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خبرنگار

خوبی هیچوقت گم نمیشود.
در هیاهــوی اتوبــوس ،خســته از یــک روز کاری ،بــه صندلی تکیــه داده بودم
و فــارغ از همــه چیــز بــه آهنــگ مــورد عالقـهام کــه از رادیــوی اتوبــوس پخــش میشــد ،گــوش
مـیدادم کــه اتوبــوس بــا کــش و قــوس و ترمــز زدنهای فــراوان در ایســتگاه ایســتاد.
خانمــی میانســال ســوار شــد و صندلیهــای 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
گذشــت ،او نیــز از درد زانــو رنــج میبــرد و امــکان داشــت روزی بــرای او نیــز چنیــن
شــرایطی پیــش بیایــد؛ پــس بــدون معطلــی از جــای خــود بلنــد شــدم و بــه آن خانــم
گفتــم :مــادر مــن میایســتم ،شــما بفرماییــد ســرجای مــن بنشــینید!
لبخنــدی از رضایــت روی لبانــش نقــش بســت و دعــای ســامتی و خوشــبختی و
عاقبــتبهخیــری بــود کــه تــا هنــگام پیادهشــدن بدرقــه راه مــن میکــرد.
دوباره به یاد مادرم افتادم که با لبخندی به من میگفت :خوبی هیچوقت گم نمیشود.
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تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :پژوهشگر

یک خطر بزرگ!
داشــتم رســانة ملــی را نــگاه میکــردم ،مصاحبــهای بــا یــک کارگــردان
ســینما .مجــری ســؤالی از کارگــردان کــرد کــه زنــگ خطــری را احســاس کــردم.
شــما در یکــی از مصاحبههــا گفتیــد« :درآمــد حاصــل از فــروش فیلمتــان را خــرج
خــود نکردیــد و خــرج کارهــای عمومــی و آثــار فرهنگــی دیگــر کردیــد» ،ایــن مطلــب
درســت اســت؟
جالــب اینکــه 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 همینجا ذهنم به سمت اتفاق دیگری در جامعه رفت:
 -1وقتــی یکــی از رفقــا يكجــور فــداکاری کــرد (خیلــی کــم ارزش) ،از جــا بلنــد شــد
تــا پیرمــردی بنشــیند ،رفقــای دیگــر بــا لفــظ پتــرس یــا دهقــان فــداکار مســخرهاش کردنــد.
 -2یکــی ســؤال میکــرد ایــن (داســتانی کــه از جنگهــای زمــان پیامبــر (ص) نقــل
شــده کــه چهــار ســرباز مجــروح اینقــدر آب تعــارف کردنــد کــه همــه شــهید شــدند)،
چــرا یکــی نخــورد زنــده بمونــه ،کارشــون معقــول نیســت.
این سوالها و از این دست داستانها یعنی زنگ خطر برای «فرهنگ ایثار».
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سن30 :

تحصیالت :دکتری

شغل :نویسنده

ایثــار واژهایســت گمشــده در زیــر گــرد و غبــار و خروارهــا خــاک زندگــی
آدمهــای شهرنشــین کــه صفــای روســتاییان را جهالــت میپندارنــد و از
خودگذشــتگی نوجوانــان ماســک بــر دهــان نهــاده را بــا نگاهــی تمســخرآمیز مینگرنــد.
آن نوجوانــان هــم اکنــون پیــر شــدهاند و همچنــان خسخــس سینههاشــان بــر طبــل
رشــادت و مردانگــی میکوبــد .آنــان همــان کســانی هســتند کــه روزگاری همــة احــزاب کفرآلــود
دنیــا بــه ناچــار در برابــر غیــرت علویشــان و ذوالفقــار حیدریشــان ،ســر فــرود آوردنــد.
نفیسه ترابنده

هــرگاه واژة ایثــار در ذهنــم میآیــد ،فقــط یــاد شــهدا و جانبــازان
میافتــم .آنهــا کــه فداکارانــه رفتنــد تــا مــا االن بــا آرامــش و آســایش
زندگــی کنیــم .همــت ،باکــری ،چمــران و ،...تنهــا نمونههایــی از ایــن خیــل عظیــم عاشــقان
حســینی بودنــد کــه نامشــان بــرای مــا كمــي آشــناتر اســت ،بــراي مايــي کــه بــه عنــوان
نســل ســومی ،شــناخته میشــویم؛ نســلي کــه انقــاب را ندیــده و در زمــان جنــگ نیــز یــا
نبــوده یــا آنقــدر کوچــک بودیــم کــه قــدرت فهــم و درک نداشــتیم.
گاهــی دلــم میخواهــد کــه در بیســت ســال پیــش زندگــی میکــردم؛ زمانیکــه
ارزشهــای اســامی و اخالقــی در جامعــه بــه معنــای کلمــه اجــرا میشــدند ،جوانــان
مخلــص ،فداکارانــه دل بــه دريــاي دشــمن میزدنــد تــا مــردم سرزمینشــان بــا عــزت
و افتخــار زندگــی کننــد؛ جوانهایــی کــه ایمــان در اعمــاق قلبشــان نفــوذ کــرده بــود و
عملشــان فقــط یــک شــعار نبــود؛ امــا مــا را اکنــون چــه شــده اســت؟ بــه کجــا چنیــن
شــتابان پیــش میرویــم؟ چــرا دســت روی دســت گذاشــتیم و تســلیم آمــاج حمــات
فرهنگــی غــرب شــدهایم؟ چــرا دیگــر وقتــی اســام را در خطــر میبینیــم ،برآشــفته
نمیشــویم؟ چــرا حاضــر نیســتیم از خــود و خواســتههایمان کمــی بگذریــم و دســت
هموطنانمــان را کــه در شــرایط ســخت زندگــی میکننــد ،بفشــاریم؟ چــرا دیگــر همســایه
از حــال همســایه خبــر نــدارد؟ بــه راســتی مــا را چــه شــده اســت؟
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 نمیباشــد .فرهنــگ ایثــار همیشــه بایــد در جامعــه باشــد تــا جامعــه بــه
کمــال و تعالــی برســد .مــا بایــد بــرای ارزشهــا و باورهایمــان از خــود بگذریــم و بــه جنــگ
ســختی و تهاجمــات دشــمن برویــم.
مــا نســل جــوان ،همچنــان بــه ایثــاری کــه گذشــتگان مــا ،پــدران مــا ،مادرانمــان و
خواهرهــا و برادرهــای دینیمــان کردنــد ،احتیــاج داریــم تــا ایرانــی بســازیم ســربلند و بــا
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عــزت؛ ایرانــی کــه پشــت ســر رهبــر عزیــز و فرزانـهاش بــا یکپارچگــی و وحــدت تمــام بــه
قطبــي در دنیــا تبدیــل شــود كــه جوانــان دهــة  60زمينــة آن را ســاختند و مــا همچنــان
بــه خــون شــهیدان پایبنــد هســتيم و پشــت ســر رهبــر عزیزمــان بــا افتخــار بانــگ بــر
میآوریــم« :اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی».
سيدناصر میرهاشمی سن31:

تحصیالت :کارشناسی

شغل :مهندسکامپیوتر

فِــرد بایــرون ،نویســنده انگلیســی میگویــد« :فقــط کســانی میتواننــد
ادعــای ایثــار کننــد کــه گمنــام بماننــد».
هرچنــد غــرب پرادعــا فقــط ســه قــرن اســت کــه چنیــن درفشــانی میکنــد؛ امــا در
مفاهیــم انسانســاز شــیعه ،قرنهــا پیــش مفهــوم ایثــار مشــخص شــده اســت ،آنجــا کــه
علــی(ع) مشــغول غس ـلدادن یــار همیشــگیاش بــود و میدیــد کــه سرنوشــت فرزندانــش
در طــی قرنهــا در حــال تغییــر اســت؛ امــا بــه عهــد خــود بــا پیامبــر(ص) وفــادار مانــد و
بــا ايــن گذشــت او ،بــاز هــم عزیزانــش را خــود غســل داد 23 .ســال بعــد کــه بــه حکومــت
ظاهــری دنیــا رســید ،کتــاب ایثــار برگهــای زیــادی برایــش باقــی نمانــده بــود؛ امــا او بــاز
هــم آن را کاملتــر کــرد .کار بــه جایــی رســید کــه مــردم در طــی  5ســال نشــان دادنــد
کــه ایثارکــردن کارشــان نیســت و علــی بــاز هــم تنهــای تنهــا شــد.
تنهایــی علــی(ع) نشــاندهندة ایــن بــود کــه ایثارگــر واقعــی کمتریــن یــار را دارد،
بیشــترین دشــنام را میخــورد و بیشــترین دشــمن را دارد.
ایثار همچنان نام گمشدة تاریخ است و لشكری پر ادعا در پس آن.
محسن عرشیزاده

ایثار یعنی از خودگذشتگی.
همــه فقــط بــه صــورت ادبــی ایثــار را میشناســیم ،ولــی کســانی از همیــن
ســرزمین بــدون هیــچ چشمداشــتی جــان را بــرای زنــده نگهداشــتن اســام و ســرزمین و
نامــوس فــدا کردنــد .وظیفــة آنــان در آن دوران ،جهــاد بــود؛ ولــی وظیفــه مــا چیســت؟ آیــا
واقع ـاً کســانی میتواننــد بــا بیحجابــی بــا ناراحتکــردن رهبــر و ...بیاینــد بهراحتــی از کنــار
ایــن از خودگذشــتگیها بگذرنــد؟ ایــن بیاعتنایــی بــه آرمانهــای شــهدا و امــام(ره) اســت.
امــا مــن وظیفــة خــود را ادامــة راه شــهدا و تــاش بــرای زنــده نگهداشــتن و ســرافرازی
کشــور و دیــن و شــهدا خواهــم دانســت .مــن از هرکــس کــه ایــن متــن را میخوانــد
خواهــش میکنــم کــه بــا رفتارهــای کاذب ،باعــث ناراحتــی امــام(ره) و رهبــری نشــود و
کاری نکنــد کــه شــهدا احســاس کننــد کارشــان ناتمــام و بیفایــده بــوده.
«شهدا زندهاند و ناظر بر اعمالمان هستند».
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داوود علیمردانی

زندگــی زیباســت؛ ولــی وقتــی مجبــور میشــوی زندگــی را رهــا کنــی و
در اوج جوانــی بــه دنبــال جبهــه و جنــگ باشــی ،زندگــی دیگــر آن نشــاط و
شــادی را نــدارد .در اوج جوانــی دلــت را میگــذاری و بــه دنبــال تیــر و تفنــگ مــیروی.
مــن یکــی از رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس هســتم .از جنــگ خاطــرة خوشــی ندارم.کشــته
شــدن دوســتان و عزیــزان برایــم خوشــایند نیســت کــه بــه آن خاطرههــا دلخــوش باشــم.
 18مــاه منطقــه 27 ،مــاه اســارت و  32درصــد جانبــازی بــرای خداونــد ارزش دارد ،ولــی
بــرای مــردم اهمیتــی نداشــت .مشــکالت گرانــی و بیبندوبــاری جامعــه خیلــی عــذاب
میدهــد .نســل گذشــته حداقــل بــه چیــزی پایبنــد بــود .ســؤالی کــه بیشــتر عذابــم
میدهــد ایــن اســت آیــا واقع ـاً بــا ایــن همــه شــهید و معلــول و اســیر بايــد بــه اینجــا
میرســیدیم .کجاســت آن اقتصــاد؟ کجاســت آن نــه شــرقی ،نــه غربــی؟ وقتــی میبینــم
در مســجدها بســته اســت ،چــه بایــد بگویــم؟ همــان مســجدی کــه بچههــا را اعــزام
میکــرد بــه جبهههــای جنــگ.
مســئوالن را چــه شــد؟ در هــر دســتگاه یا ســازمانی فســاد در اوج خــودش میباشـد .عدهاي بــه دنبال
فســاد و رانــت اداری میباشــند و مجرمیــن بــه راحتــی هرکاری دلشــان خواســت انجــام ميدهند.
ببخشید این درد دل یک جانباز و آزاده میباشد.
فاطمه خدابندهلو

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

ایثــار بســیار باریــک اســت؛ مــرز بیــن عشــق و عقــل ،ایمــان و دل؛ حقیقتــي
بیــن آنهاســت کــه نــه دیدنــی اســت و نــه شــنیدنی ،تنها حســي پر معناســت.
امــا انــگار از بیــن مــا رخــت بربســته؛ زیــرا بــا شــنیدنش قدیمــا متأثــر میشــدیم ،ولــی
حــاال دیگــر شــنیده نمیشــود چــه برســد بــه تأثیــر .فــداکاری مراتبــی داشــت کــه در قلّــة
آن شــهادت بــود و تنهــا چیــزی کــه میتوانســت 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 دريــاي خــون .ایثــار تنهــای تنهــا یعنــی ،شــهادت.
مسلم سربازی

سن54 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :معلم

توســعة فرهنــگ ایثــار در یــک جامعــه ،مســتلزم ایثــار فرهنگــی و ایجــاد
زمینههــای بــروز و رشــد ایــن فرهنــگ میباشــد .زمینههــای بــروز نیــز بــا
ایجــاد یــک فضــای مناســب جهــت مطالعــه کیفــی و عمیــق و اســتفاده از متولیــان اصلــی
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ایثــار امکانپذیــر اســت.
گرچــه ایثــار تنهــا ،شــهادت و جانبــازی و ...نیســت؛ لکــن این نــوع ایثــار را میتــوان اوج زمینة
فرهنــگ ایثــار در جامعــة اســامی دانســت .امــروزه متأســفانه ایــن ایثارگــران بــه بوتــة فراموشــی
ســپرده شــدهاند و مــوارد دیگــری کــه وارداتــی هســتند ،جایگزیــن اینهــا شــدهاند.
گفتــن و نوشــتن دربــارة ایثــار و ایثارگــر ،کار ســادهای نیســت و اگــر درســت انجــام
پذیــرد ،میتوانــد عيــن 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
مشــکالت کنونــی را رفــع کــرده ،مانــع بــروز مشــکالت بعــدی خواهنــد شــد ،قلــم بزننــد و
ایثارگرانــه ســعی در احیــای ایــن فرهنــگ نیمهجــان نماینــد .جامعــه امــروز شــدیدا ً 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 اسـت ،ایــن خــون باغبــان پیــر و رنجــور اســت».
رضا صادقیزفره

سن32 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ســخن گفتــن از ایثــار و ایثارگــری شــاید در ایــن روزهــا کمــی ســخت
باشــد .و بــاز ســخن گفتــن در ایــن مقولــه شــاید در تــوان شــخص بنــده
نباشــد؛ ولــی تنهــا چیــزی کــه در ایــن لحظــه بــه خاطــر م ـیآورم ،خاطــرهای اســت کــه
یکــی از اســاتید دوران تحصیــل مــن از حــاج حســین خــرازی نقــل کــرد .معلــم مــا میگفــت:
در زمــان جنــگ در لشــگر  8نجــف اشــرف اصفهــان در جبهــه بودیــم .حــاج حســین خرازی
فرمانــدة لشــكر  14امــام حســین(ع) بــود .حــاج حســین خــود بــرای شناســایی خطــوط مقــدم
بــه صــف اول جنــگ میآمــد ،بــدون اینکــه مــا و افــرادی کــه او را میدیدیــم ،بشناســیم و
فقــط زمانــی کــه شــهید شــد مــا متوجــه شــدیم کــه او کــي بــوده اســت.
آری شــاید ایثــار را بتــوان در وجــود یکــی از ایــن افــراد خالصــه کــرد کــه بــدون
هیچگونــه چشمداشــت خــود را صــرف مــردم و خــاک ایــن مملکــت کردنــد ،ولــی اکنــون
چــه شــد؟ خــود قضــاوت کنیــد کــه آیــا ایثارگریهــای آنــان بــه بــار نشســت؟
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سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :مدرس

 ببيــن مجتبــي مــن حوصلــة ايــن كارا رو نــدارم ،بــذار درســمونرو بخونيــم.
 حــاال تــو گــوش نكن ...اص ًال تو مگه ميفهمي اين چيزا چه فايدهاي داره ...
و مــن هميشــه ،هــر روز و هــر ســاعت بــا مجتبــي (همخون ـهاي دوران دانشــگاه) دعــوا
داشــتم .البتــه ميدونــم هــر عاقلــي كــه قضــاوت كنــه ،مــن مثــل هميشــه بــر حقــم و مجتبــي
رو در اقيانــوس ناحقــي شــناور ميبينــه.
آخــه واســه چيــزاي بيارزشــي دعــوا كــردن ،كار آدمــاي فرهيخت ـهاي مثــل مــا نيســت.
اصـ ً
ا چــه بــدي داره كــه دســت تــو جيــب تــوي هــواي عالــي پــارك سرســبز شــهر ،قــدم بزني
و غصــة بنزيــن بيكيفيــت داخلــي كــه محصــول تحريــم هــم هســت نخــوري!
چه عيبي داره كه توي ماشين لوكسي سوار بشي كه برچسب ملي نخورده!
فكــرش رو بكنيــد از شــر هرچــي «توپولــف» و «اســكانيا» و «  405آتــشزا» راحــت
ميشــيد .بهتريــن برندهــاي دنيــا ،دم دســتتون غرفــه دارن و وقتــي ازشــون خريــد ميكنيــد،
ميتونيــد بعــدش هــم بريــد مثــ ً
ا «.»Mcdonalds
ديگــه منابــع دانشــگاهيتون مــال ســي ســال پيــش نيســت .ديگــه الزم نيســت تــوي ليوان
آبتــون يــه قوطــي پــودر شــربت خالــي كنيــد تــا شــايد مــزه بگيــره.
از همه مهمتر بهترين برنامههاي تلويزيوني دنيا را بدون سانسور نگاه ميكنيد.
خوب نيست...؟!
بسه سهيل جان بسه! پاشو بريم سركالس.
 ا ِ  ...كفشم كجاست؟!چشــمتون روز بــد نبينــه؛ راحتتــون كنــم ،كالس دم حــذف شــدن ،اســتاد كليــد ،جــزوه و
تحقيــق ناقــص ،ماشــين خــراب و  ...و كفشــتونم آقــا مجتبــي پوشــيده رفتــه.
 الو مجتبي! كجايي؟ چطور؟ بيا كفشم رو بده ،حذف شدم رفت. كفش من رو ميپوشي؟ كاترپيالره ،تو كه دوست داري ... بــه كفشهــاي خارجــي و بــاكالس مجتبــي نــگاه كــردم ،اومــدم بپوشــمش بــو مـيدادن،دلــم واســه كفشهــاي «دور دسـتدوز» خــودم تنــگ شــده بــود .لحظــة بــدي بــود ،تــا چنــد
دقيقــه ديگــه  3واحــد حــذف شــده بــود ،مفــت!
نه بنزين توليد اروپا ميخواستم ،نه ماشين لوكس ،نه بهترين برند «مكدونالد».
دلــم هيچــي نميخواســت ،فقــط كفــش خــودم رو ميخواســتم؛ كفشهــاي
«دوردســتدوز» تبريــزم كــه بــو نمــيداد؛ كــه مــال خــودم بــود.
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متين کربالیی اسماعیلی

سن27 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دبیر

فکــر میکنــم ایثــار ،ایــن روزهــا رنــگ و شــکل ســالهای قبــل خــود
را از دســت داده و بیشــتر شــکل ریــا و دو رویــی را بــه خــود گرفتــه اســت.
ایثــار بــه معنــای بــا جــان و دل کارکــردن و خــود را وقفکــردن ،بــدون چشمداشــت بــه
حــرف ،ســخن و هــر چیــز دیگــری و حتــی تحســین دیگــران!
ایــن روزهــا هــر جایــی را کــه مینگــری هیــچ نشــانی از ایثــار واقعــی نيســت و فقــط افــراد
اندکــی ایــن کار را انجــام میدهنــد کــه دیــده نمیشــوند .بــه امیــد دیــدن ایثارهــای واقعــی.
ميثم آذرساي

سن28 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :وکیل

مــا آدمــا فكــر ميكنيــم ايثــار و فرهنــگ فــداكاري ،فقــط بــراي قديــم و
دوره جنــگ بــوده ،ولــي واقع ـاً اينطــور نيســت .ايثــار همهجــا و همهوقــت
تــو زندگــي آدمــا داره خودشــو نشــون ميــده ،فقــط گاهــي پررنگتــر.
ايــن روزا ،ولــي خيلــي جــاي اون فرهنــگ فــداكاري اصيــل تــو زندگــي همــه مــا خاليــه.
تــو ايــن وضعيــت گرونــي ،تــو ايــن هــرج و مــرج سياســي .تــو ايــن كاســتيهايي كــه همــة
مــا داريــم و توقعاتــي كــه ايجــاد ميكنيــم.
يهكــم توقــع كمتــر از دولتــي كــه تــازه شــروع بــه كاركــرده ،ايــن ايثــار نيســت؟
يهكــم آســون گرفتــن ازدواج جوونهــا ،ايــن ايثــار نيســت؟ يهكــم احتــرام متقابــل بــه
هــم ،تــو ايــن آشــفتهبازار ذهنهــاي درگيــر ،ايــن ايثــار نيســت؟ حتــي يهكــم ،مصــرف
كمتــر آب تــو ايــن خشكســالي ،هميــن هــم ايثــار اســت .بــراي زندهكــردن فرهنــگ
ايثــار ،حتم ـاً نيــاز بــه جنــگ نيســت.
محسن حاتمی

سن48 :

تحصیالت :سیکل

شغل :آزاد

چــرا در زمــان هشــت ســال دفــاع مقــدس توانســتیم بــا همــه کمبودهــا
و گســتردگی و انســجام جبهــه دشــمن ،جنــگ را مدیریــت و بــا افتخــار
خواســتههایمان را بــه جبهــة کفــر تحمیــل بنماییــم؛ ولــی امــروز کــه بــه مراتــب در تمــام
زمینههــا برتریــم ،ســرعت الزم و مــورد نظــر را نداریــم؟
بــرای اینکــه ایــن تفــاوت و فاصلــه را بتــوان بهتــر توضیــح داد ،بایــد فرهنــگ حاکــم
در زمــان جنــگ را بــه دقــت برســی کــرد .بایــد جامعهشناســان مــا کــه آن زمــان را
دریافتهانــد ،تمــام رفتارهــای آن دوره را بهطــور کامــل و ملمــوس ثبــت و ضبــط کــرده و
همــه آنچــه را کــه بهعنــوان فرهنــگ حاکــم بــر جامعــة آن روز بــه نــام ایثــار و فــداکاری
از آن یــاد میشــود را بــا فرهنــگ نــاب اســام ســنجید و دیــد کــه چــه میــزان بــا تعالیــم
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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؛
چــرا سالبهســال هــر چــه بيشــتر فاصلــه گرفتیــم؟
روز بــه روز تأســفمان نســبت بــه رفتارهــای گذشــته بیشــتر میشــود .چــرا در آن دوره
باهــم بودیــم؛ ولــی اکنــون بــر هــم بــودن در اذهــان متبــادر اســت؟ بایــد ریش ـهیابی کــرد
و بــه نظــر نمیرســد کــه کار ســخت و مســئله الینحلــی باشــد .بایــد حوزههــای دینــی و
دانشــگاهی در ایــن زمینــه پیشــگام میشــدند و حرکــت میکردنــد .چــرا جامعــة پزشــکی
توانســت خــود را بــه ســطح اول دنیــا برســاند؟ زيــرا بــار پیشــگیری و درمــان درد جســمی
جامعــه را عهــدهدار بــود و تــا حــد قابــل قبولــی بــه وظیفــة خویــش عمــل کــرد؛ ولــی کنــدی
حرکــت در حوزههــای دینــی و دانشــگاهی مســئول در حــوزة ايثــار دیــده میشــود.
بــر همــگان فــرض اســت :بــه خصــوص مراکــز مســئول و تربیتــی و هیــچ غفلــت و
سســتی در ایــن مقولــه پذیرفتنــی و قابــل گذشــت نیســت؛ چــرا کــه هــر جنایــت و تخلفــی
ســر زنــد از انســان صــادر نمیشــود ،اال اینکــه انســانیتش اول لگــد مــال و منکــوب شــده
و بعــد عقــل را تابــع خــوی حیوانــی و ددمنشــی كــرده و از ایــن حیــوان مســلح بــه عقــل
هــر جنایتــی کــه متصــور باشــد رخ میدهــد 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.
بیاییــد عزیــزان ،کمربنــد همــت را محکــم کنیــم و جهــاد فرهنگــی را کــه پیامبــر
اعظــم(ص) رســالتش بــر آن اســتوار اســت ،پــي بگيريــم.
زهرا فالح

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

مــن بــا چشــمان خــود دیــدم کــه چشـمها جــدا ً ایثارگــران بیدریغیانــد.
آنگاه کــه خوبــي میبیننــد دقایقــی ،تــر میشــوند؛ ولــی بــه روی تمــام
بدیهــا بســته میشــوند تــا عزیزانــش آســوده ،شــیرینی خــواب را تجربــه کننــد.
و ایثــار دیــرزمانــی اســت کــه بــرای خیلیهــا معنــای حماقــت میدهــد ،نــه دوســت
داشــتن ،و مــن حماقــت آنهــا را میزدایــم از ایــن کتــاب بــه خاطــر پاکــی اشــک چشـمها.
زکیهشفیعزاده

گ ایثــاردرعصــر حاضــر ،معنــا و مفهــومخــود را از دس ـت داده
فرهن ـ 
اس ـت .هماکنــوناگــر افــراد یــا گروهــیعمــلخیــرو بهاصطــاحگذش ـت
ل دارنــد؛ در صورتــیکــه
ت فراوانــیاز طــرفمقاب ـ 
از خــود مینماینــد ،توقعــاتو انتظــارا 
ایثــار بــهمعنــایگذشــتن از همهچیــز ،بــدونچشمداشــت در راهخداســت (فیســبیلاهلل)
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ن کار نیکــو را خواهــد داد؛ امــا در ایــنزمــان،حتــیپــدر و
ش و جــزاي ایـ 
و خداونــد پــادا 
خ فرزنــد
ق تربیــت و فرزنـدداری را بــهر 
مــادر کـه شایســتةتقدیــرات فــراوانهســتند ،حـ 
میکشــند.
فرهنــگایثــار،گذشـت ،عشــق و صمیمیــت ،بیمعنــاگشــتهاســت و همــة مســائلبــه
زیـر چتــرمادیــات و ارزشهــای مــاديزیــر ســؤالرفتــهاســت.
گو بعــد از آناحیــا
ی جنـ 
امیــدوارمبـهزودیفرهنــگایثــار شــهدایمـا در ســالها 
ن کــهخالصانــهدر ایــنکشــور و کشــورهایدیگــر ایثــار بــهمعنــای
شــودو مردهــا و زنــا 
واقعــي ميكننــد ،معرف ـی و شــناختهشــوند.
صادق امانیبنی

یــک بزرگــی میگــه :اگــر تــوی شــب بخواهــی غصــة نبــود آفتــاب را
بخــوری ،لــذت دیــدن ســتارگان را از دســت میدهــی.
باالخــره همــت کردیــم و یــک نظــام اســامی راه انداختیــم و اینکــه انتقــاد داشــته
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.
مهديمقربي

سن21 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

ايثــار يعنــي اينكــه مســئوالن انقــاب اســامي در مقابــل  35ســال
ايثــار و فــداكاري مــردم كــه در برهههــاي مختلــف پشــتيبان نظــام اســامي
بودنــد ،ايثــار را وظيفــه خــود دانســته و از حقــوق خــود و از عاليــق و امتيازهــاي خــود بــراي
ايــن مــردم بگذرنــد.
فكــرش را بكنيــد كــه اگــر يــك مســئول ارشــد ايــن نظــام از بخشــي از حقــوق رســمي
ميليونــي خــود بگــذرد ،چنــد كارتونخـواب از كــف خيابانهــاي شــهر تهــران جمــع ميشــود؟
يــا اگــر برخــي از مســئوالن از برخــي از درآمدهــاي غيــر رســمي خــود كــه بعضـاً بعــد از چند
ســال تحــت عنــوان اختــاس نامگــذاري ميشــود بگذرنــد ،چنــد نفــر بــه حداقلهــاي مــورد
نيــاز بــراي يــك زندگــي ســالم و اســامي ميرســند؟ حــال نوبــت ايثــار مســئوالن اســت.
ايثــار يعنــي از قــدرت و ثــروت خــود بــه نفــع تودههــاي مــردم گذشــتن .يعنــي بــه
حــق خــود راضيبــودن و تجــاوز نكــردن بــه حقــوق ملــت.
شــايد بگوييــد اينهــا كــه ايثــار نيســت ،بلكــه وظيفــه هــر شــخصي اســت ،امــا امــروزه آن قدر
وظيفههايمــان را انجــام نميدهيــم كــه اگــر يــك نفــر در ميــان مــا انجــام دهــد ،ايثارگــر اســت.

نقادانه  /ساير

65
محمدسامان اقدامی

سن26 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

بــا ایــن دس ـتهای خســته مگــر میشــود نوشــت؟ امــا وقتــی صحبــت
از ایثــار اســت ،خســتگی بایــد خجالــت بکشــد.
آی آقایــان! آی خانمهــا! آی بچههــای جنــگ! آی بچههــای صلــح! مــا نســل ســوم و
چهــارم ،مــا بــه خــدا نــه «نســل ســوختهایم» و نــه «مــوج مــرده»؛ مــا زندهایــم ،ســرزندهایم،
شــاداب و امیدواریــم .چــرا فکــر میکنیــد جنــگ تمــام شــد و دروازههــای آســمان بســته شــد،
خیابانهــا کثیــف شــد و همــه چــی خــراب شــد .نــه بــه خــدا نــه! اینطــور نیســت!
چقــدر جوانــان و نوجوانــان نســل ســوم و چهــارم را میخواهیــد نــام ببــرم کــه عاشــق شــهدا
هســتند؟ چنــد نفــر را نــام ببــرم کــه چشمهایشــان بــا عشــق شــهادت پــر از اشــک میشــود؟
آقایان ،خانمها! ما ایستادهایم! محکم و برقرار!
آقایان ،خانمها! ما پیش میرویم! با امید و شوق بیانتها!
آقایان ،خانمها! ما پشت پدرمان را خالی نمیکنیم!
جنــگ مــا هنــوز تمــام نشــده .دیــروز جنــگ ســخت بــود ،امــروز جنــگ نیمهســخت و
نــرم .یادمــان نــرود اماممــان چــه گفــت« :جنــگ بــا فقــر و غنــا ،جنــگ بــا مرفهیــن بـیدرد»
اگر آن جنگ مردانگی میخواست .این جنگ هزاربار مردانگی میخواهد!
و ما ...و ما ...آری! ما اینجا هم رزمندهایم و عاشق شهادت!
فاطمه مهدوی

سن19 :

تحصیالت :دکتری

شغل :طلبه

ایثــار قصــة مــردیاســت کــه وقــت تــرس همــه ،بــا شــجاعت بــه میــدان
رفـت و وقــت آرامــش همــه ،بــه او گفتنــد ،میخواســت نــرود!
ایثــار قصــة جوانــی اســت کــه آغــوش فرزندانــش را تــرک گفــت ،بــرای وطــن و تنهایــی
کــه بــه فرزندانــش بگویند :ســهمیهای!
ایثــار قصــة مــادری اســت کــه ذره ذرة وجــودش را خــرج فرزنــدی کــرد کــه ذره ذرة
وجــودش بــا ترکــش خمپــارهای در خــاک گــم شــد!
ایثــار قصــة تمــام انســانهایی اســت کــه بــرای زندگــی «مــن و تــو» میجنگنــد و
پاســخش مــن و تويــی هســتیم کــه آن را بــه هیــچ میگیریــم!
علیرضا سعادتی

سن35 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثار ،واژة غریبی است.
در فرهنــگ مــا ایرانیهــا یــک پســوند هــم دارد :شــهادت ،و ایــن واژه
دیگــر غریــب نیســت ،حداقــل بــرای مــا کــه اینگونــه اســت؛ ولــی افســوس کســانی کــه
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بــه آن لبــاس عمــل پوشــاندند ،در میــان مــا نیســتند ،و آن عــدهای هــم کــه بــا نامهــای
جانبــاز ،ایثارگــر ،آزاده و ...میشناســیم هســتند در میــان مــا و غریبنــد در جمــع مــا!
حسین رحیمی

سن43 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :فرهنگی

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی .یعنــی ،دیگــران را زودتر و قبــل از خودمان
ببینیــم کــه متأســفانه در دنیــای امــروز مــا بســیار کــم اســت و اکثــرا ً 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 هماکنــون باعــث
انحطــاط ،اســتعمار ،خودپســندی ،تکبــر و غــرور شــده اســت و باعــث شــده اســت هرکســی
فقــط بــه خــودش فکــر کنــد.
دیگــر در اتوبوسهــا ،وســایل حملونقــل عمومــی ،کــم اتفــاق میافتــد ،جوانــی جایــش
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 میبینــد و بــه همنوعــان و همدینــان کشــورهای دیگــر توجهــی نــدارد؛ بــه عنــوان
مثــال رئیــس کشــوری ،بــرای مــردم خــودش رفــاه و آســایش و عدالــت را میطلبــد و بــرای
مــردم کشــورهای دیگــر اســتعمار و ذلــت و بــردهداری را تبلیــغ میکنــد.
حبیب کریمی

سن32 :

تحصیالت :سیکل

شغل :آزاد

ایثــار یعنــی ،ایســتادگی و از خــود گذشــتن کــه متأســفانه در جامعــه مــا
کمکــم از یادهــا فرامــوش میشــود و فقــط در خاطرههــا باقــی میمانــد
و کمکــم هــم از خاطرههــا پــاک خواهــد شــد و اگــر فرهنگســازی نشــود و اگــر مــردم
خــود نخواهنــد ،کــس دیگــری نمیتوانــد بــا زور در آنهــا فرهنــگ ایثــار را زنــده کنــد.
بایــد طــوری فرهنــگ ایثــار در مــردم زنــده شــود کــه خــود خواســته باشــد و تحمیــل
نشــود .در زمــان جنــگ در ایــران ،فرهنــگ ایثــار و از خــود گذشــتن ،زنــده شــد و مــا
انســانهای مهمــی را از دســت دادیــم و انســانهای بزرگــی پــرورش یافتنــد.
ولــی فرهنــگ درســت در جامعــه ارائــه نشــد و خیلــی از مــردم راه خــود را گــم کردنــد .مــردم
خــود بايــد همــت کننــد تــا فرهنــگ ایثــار و از خــود گذشــتگی به معنــی واقعی کلمــه ایجاد شــود.
سیدضیاءالدین آلعلی

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :طلبه

یــادش بخیــر اون روزهایــی که خیلــی از نگرانیهــای امــروزی ،مثل گرانی
و عــدم پرداخــت یارانــه و بیــکاری و ...وجــود نداشــت ،افــرادی از این ســرزمین،
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فرهنگــی بــه اســم ایثــار را پایهریــزی کردنــد؛ امــا نمیدانســتند کــه یــك زمانــی میآیــد که
پایههــای ایــن فرهنــگ سســت شــده و حتــی ســتونهای آن ریــزش میکنــد.
در عصــر ارتباطــات و ســرعت ،شــاید مقـداری ســرعت فرهنــگ ایثــار کم شــده .مردم شــریف
ایرانزمیــن همیشــه دغدغــة همنــوع را بــه رخ دنیــا کشــیدهاند؛ امــا شــاید گاهگاهــی غفلتهایــی
ســبب ک مرنــگ شــدن ایــن فرهنــگ شــده .راســتی ،یادتــان هســت ایثــار از کجا درخشــید؟
از آن عشقی که در دل همة ایرانیان هست .السالم علیک یا اباعبداهلل.
از آن موقعــی کــه آقــا قمربنیهاشــم ادب کــرد و الفبــای ایثــار را تــا قیامــت بــرای همــه
انســانها تعریــف کــرد و لبــان مبارکــش بــه آب نخــورد.
دوســتان گرامــی! حســیني زندگیکــردن ،ســاده و لذتبخــش اســت و نتیجــة آن ایثــار
عباسهــا خواهــد بــو د در تاریــخ بشــریت .یــادم رفــت بگويم هنوز هم هســتند همســران و
مــادران جانبازانــی کــه ایثــار را شــرمنده کردهانــد.
علی نعیمینیا

سن19 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

در دورانــی آمــوزش مــا و آمــوزش و پــرورش مــا اســامی نبــود و
خانوادههــا تکلیــف خــود را میدانســتند و خودشــان فرهنــگ ایثارگــری
و شــهادت و از خودگذشــتگی را بــر اســاس مبانــی اســامی بــه فرزندانشــان میآموختنــد؛
امــا اکنــون دیگــر خانوادههایمــان بــه امیــد اینکــه فرزندانشــان در مــدارس مــروج
اســام ،تحصیــل میکننــد ،از آنــان دســت کشــیدهاند و آموزشــی بــه آنــان نمیدهنــد
و هرچــه میشــود میگوینــد :مگــر در مدرســه نخواندهایــد؟ مگــر معلــم نگفتــه اســت؟
و در آخــر میگوینــد :پــس در مدرســه چــی بــه شــما میآموزنــد؟
ایــن ضعــف از آمــوزش ماســت؛ آموزشــی کــه بــه ظاهــر اســامی اســت؛ امــا نــه تنهــا
اســامی نیســت بلکــه ایرانــی هــم نیســت.
رضا عزیزیمنش

بهنظــر میرســد کــه ایثــار کلم ـهای اســت کــه بیشــتر جنبــه تبلیغاتــی
و رســانهای در جامعــه مــا دارد؛ وگرنــه در زندگــی عــادی مــردم جامعــة مــا
هیــچ اثــر و نشــانهای از ایثــار دیــده نمیشــود.
مــا در طــول ســالهاي اخیــر یــاد گرفتهایــم بــا کلمــات بــازی کنیــم و آنهــا را بــه
نفــع منافــع صنفــی ،ســازمانی ،گروهــی و شــخصی خــود مصــادره کنیــم .فــارغ از اینکــه
کوچکتریــن اعتقــاد و التزامــی بــه مفهــوم ذاتــی کلمــه داشــته باشــیم .از نظــر مــن ایثــار نیــز
جــزو همیــن دســته از کلمــات اســت و بــس.
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مرتضی عزیزی

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

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 شــنیدهایم :ازخــود 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.
ايثــار کلمـهای اســت كــه از فرهنــگ مــردم ایرانزمیــن در حــال محــو شــدن اســت؛ تــاش
کنیــم تــا ایــن کلمــه كــه 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.
سیدپیام هاشمیفشارکی

سن33 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار ،کلمـهای اســت کــه میتــوان هــزاران برداشــت از آن داشــت و بــه
خــودی خــود ،کلمـهای اســت مقــدس.
بــه راســتی در ایــن زمــان قــرن بیســت و یــک ،ایثــار بــه چــه معنــی اســت؟ بیاییــد از
کلیشــهها و تبلیغــات بــه دور باشــیم .ایثــار را خیلیهــا جســمی معنــا میکننــد :جــان
دادن در راه وطــن ،دیــن ،نامــوس ...؛ ولــی اکنــون کــه خــدا را صدهــزار مرتبــه شــكر ،در
جنــگ نیســتیم ،ایثــار بــه چــه معنــی اســت؟ آیــا ایــن نیســت کــه انــرژی مثبــت بــه
دیگــران دادن و گرفتــن انرژیهــای منفــی؟ بگذاریــد بیحاشــیه یــک مثــال بزنــم:
وقتــی میبینیــد در اتوبــان یــادگار امــام یــک چــوب وســط اتوبــان اســت آیــا شــما
آن فــردی هســتید کــه میزنیــد کنــار و آن مانــع را برمیداریــد و یــا در اتوبــان نیایــش
وقتــی دربهــای چدنــی فاضــاب برداشــته شــده اســت ،شــما بــا  137تمــاس میگیریــد؟
وقتــی کــه  5دقیقــه از وقتمــان نمیگذریــم تــا ایثــار کنیــم چگونــه میتوانیــم از
ایثــار صحبــت کنیــم و بــه یــاد ایثارگــران واقعــی  8ســال دفــاع مقــدس مقالــه بنویســیم؟
یثار یعنی یک لحظه مکث و به خدمت دیگران فکر کردن و بعد در راهش قدم برداشتن.
فایق زرینه

سن34 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

نمیدونــم چــرا عــادت کردهایــم کــه بــرای هرچــی دنبــال اســتثناء
بگردیــم و حالتهــای خــاص .ایثــار رو میشــه همــه جــا و همیشــه دیــد،
فقــط چشــمش و یــا بــه قولــی بینــش رو میخــواد.
پریــروز ،روز معلــم بــود ،معلمــان رو بــا اون دســتمزد و حجــم کار و انتظــارات خانوادههــا،
ببینیــد ،ایــن ایثــار نیســت؟! پــس دیگــر دنبــال چــه میگردیــم؟ از همیــن زاویــه میتونــم
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دو کارگــر رو ببینیــم کــه روی گاریشــون نشســتن و بــا هــم گــپ میزننــد ،بــا ایــن حقــوق
 3بــار زیــر خــط فقــر ،کارکــردن و بــاز بــه امیــد روزی بهتــر و تحمــل انتظــارات خانــواده
و فشــار کار و تحقیــر کارفرمــا ،دیگــر کــدام ایثــار باالتــر؟! پرســتاران را میشــود دیــد بــا
 2شــیفت کاری و شــیفت شــب و هــزار انتظــار بهجــا و نابهجــای مریــض و دکتــر و الــی
آخــر ،بــا حداقــل حقــوق ،دیگــر کدامیــن ایثــار باالتــر!
حمیدرضا مقیمی

سن17 :

تحصیالت :دانشآموز

شغل :محصل

ایثــار بهراســتی در شــب لیلهالمبیــت کــه امــام علــی(ع) خطــر کشــت ه شــدن
را بــه جــان خریــد و جــای پیامبــر(ص) خوابید تا ایشــان کشــته نشــدند.
ایثــار همــان چیــزی اســت کــه در جبهههــای جنــگ توســط ســربازان جــان بــه کــف
اتفــاق افتــاد کــه در اوج ســختی بــه فکــر دوســتان بودنــد.
ایثــار را در همتهایــی یافتیــم کــه در مقــام فرماندهــی بــه نظافــت توالتهــای
پــادگان میپرداخــت.
ایثــار کار بــزرگان اســت ،نــه از نظــر قــد و انــدازه؛ بلکــه از نظــر روح کــه آســایش دیگــران را
بــر آســایش خــود ترجیــح میدهنــد.
ولــی اکنــون در حــال کــم رنــگ شــدن اســت .بــا نــگاه بــه جانبازانــی کــه دســت و پــا و
چشــم و خالصــه ســامتی خــود را در جبهههــا گذاشــتند و آمدنــد تــا مــا آرامــش داشــته
باشــیم ،ميتــوان ايثــار را آموخــت؛ امــا بــا ایــن کــه ایــن عزیــزان هنــوز هســتند؛ امــا ایثــار
کمکــم دارد معنــای خــود را از دســت میدهــد.
پــس همــه بــا هــم بــه معنــای ایثــار دقــت کنیــم و مظهرهــای ایثــار هچــون امــام علـی(ع)
و شــهیدان همــت ،خــرازی ،برونســی و جانبازان را بشناســیم.
به امید آن روز.
مهدی منصوری

سن35 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :استاد دانشگاه

ایثــار ،کلمــه قشــنگی اســت ،متــراد ف فــداکاری و از خودگذشــتگی؛
امــا حیــف دیگــه کمکــم داره از یــاد همــه مــردم میــره.
بهتریــن نمونــة ایثــار و از خودگذشــتگی رو تــوی هشــت ســا ل جنــگ دیدیــم؛
امــا اونهــا را همونجــا ،جــا گذاشــتیم و اومدیــم ،االن کافیــه فقــط یــک ســاعت
بــا ماشــینتون یــه چرخــی تــو شــهرمون بزنیــد تــا ببینیــد کــه ایــن کلمــه از
فرهنــگ لغــت مــردم مــا حــذ ف شــده؛ امــا نــه از فرهنــگ لغــت همــه ،نــه ،ولــی
خیلیهــا .
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محمودكاتبيجهرمي

سن27 :

تحصیالت :دکتری

شغل :پزشک

نميدانــم واقع ـاً اص ـ ً
ا ايــن روزهــا كســي معنــي ايثــار رو ميدونــه؟
ايــن همــه فقيــر رو كــه ميبينيــم بــاز هــم بيشــتر شــك ميكنــم
ا انــگار ايــن كلمــه تعريــف نشــده؛ زيــرا مــردم اص ـ ً
كــه گويــي اص ـ ً
ا نميدونــن چيــه!
بــه اميــد روزي كــه همــه مــردم جهــان معنــي ايثــار و گذشــت رو بفهمــن و
چهــرة فقــر و فالكــت و بدبختــي و ظلــم از جهــان پــاك بشــه.

منصوره سادات آلداوود

فرهنــگ ایثــار در گذشــته در ایــران خیلــی پررنگتــر بــود ه،
مثــل هشــت ســال دفــاع مقــدس ،کــه در آن زمــان زنــان و
مــردان بــرای اینکــه خــاک کشــورمان را حفــظ کننــد از تمــام شــاد یها
و لذ تهــای زندگــی خــود گذشــتند و جانشــان را فــدای کشــور و خــاک
ایــران کردنــد؛ امــا رفتهرفتــه ایثــار رنــگ خــودش را از دســت داده و هــر
روز از خودگذشــتگی افــراد کمتــر میشــود؛ مثــ ً
ا در زندگیهــا ،زما نهــای
پیــش یــک مــادر تمــام وقــت و انــرژی و جوانــی خــود را بــرای بزر گکــردن
بچههایــش و بــه تعالیرســاندن آ نهــا صــرف میکــرد و بــا اینکــه از
لحــاظ تحصیــات و مقــام اجتماعــی جایــگاه باالیــی نداشــته ،امــا االن وقــت
کمتــر و کمتــری بــرای فرزنــدان و حتــی زندگــی خــود میگذارنــد .امیــدوارم
زندگیهــا سراســر ایثــار باشــد و پــر از ارز شگذاشــتن از طــرف دیگــران
بــرای ایثارهــا.
آزاده حقشناس

ایثــار ،واژة زیبایــی اســت کــه بیشــتر تبدیــل بــه شــعار شــده ،مفهومــی
کــه حــس خوبــی را قاعدتـاً بایــد القــا کنــد؛ امــا  ،...ایــن اماهــا ایــن واژههــا
تــو کشــور مــا ،تــوي شــهر مــا ،تــوي فرهنــگ ،مــا تــوی ایــران مــا لگدکــوب شــدند؛ یعنــی
لگدکوبشــان کردنــد.
مــن بــه جــای حــس خــوب ،هــر وقــت ایــن کلمــه یــا کلمــات مشــابه را میشــنوم
میبینــم بــه یــاد سوءاســتفادههايی میافتــم کــه انجــام میشــه .خیلــی حــرف بــرای
گفتــن نــدارم ،امــا اگــر بخواهــم از محیــط و برخــي آدمهــا مجــزاش کنــم ،تنهــا یــه چیــز
میمونــه :االن ایــران مــا نیازمنــد ایثــاره.
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بهزاد خواجه

ایثــار ،یعنــی تــو بــرو مــن میمانــم .یعنــی تــو بــرای خــودت و مــن برای
تــو و در کل ایثــار یعنــی ،ســختی کشــیدن بــدون هیچگونــه چشمداشــت
بهخاطــر کســی و دیگــری را خوشــحال کــردن؛ امــا مــن هیــچ وقــت دوســت نــدارم آن
را تجربــه کنــم ،چــون مــادرم را دیــدم کــه بهخاطــر مــن چــه کارهایــی کــه نکــرد و مــن
چگونــه قــدر آن را ندانســتم.
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انگارانه (تحلیل و نظرگاه)

انگارانه  /ایثار و انسانیت
كمال قرائيمنش

74
سن27 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

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
را بــراي ديگــران خــرج ميكنــد و مرتبــۀ از آن پايينتــر ايــن اســت كــه چيــزي را كــه
خــودش احتيــاج دارد بــه شــخصي كــه محتــاج آن اســت ميدهــد.
مــردم ايـران چــون الگويشــان اهل بيــت عصمــت و طهارت(عليهمالســام) هســتند ،اين فرهنگ
نــاب اســامي را از آنهــا بــه ارث بردنــد و ايــن فرهنــگ را در زندگيشــان بــه كار ميبرنــد.
كســي كــه الگويــش اميرالمؤمنيــن(ع) اســت كــه غــذاي داخــل منــزل را بــه فقيــر،
مســكين و اســيري كــه حتــي دينــش اســام نيســت ،ميدهــد .يــا امــام حســيني(ع) كــه
جانــش را بــراي اســام بــه راحتــي هديــه ميكنــد ،و بــه تبعیــت از او کســی در دفــاع
مقــدس جانــش را نثــار وطــن و ديــن و نامــوس كنــد و همچنيــن بهراحتــي كليــه بــه
ت هدبــه میدهــد و يــا بــرای همــدردي ســرش
كودكــي كــه از نظــر مالــي بيبضاعــت اسـ 
را تيــغ بينــدازد بــراي كودكــي كــه از نظــر جســمي بيمــاري حــا ّدي دارد ،يــا درس دادن
بــه دانشآمــوزان بــه حالــت خوابيــده بــه راحتــي انجــام ميدهــد.
مــردم ايــران ايــن ضربالمثلــي كــه ميگوينــد« :چراغــي كــه بــه خانــه رواســت ،بــه
مســجد حــرام اســت» را بــه زبال ـهدان تاريــخ انداختهانــد .ايــن بحثهايــي كــه مطــرح شــد،
چيزهايــي بــود كــه مــا ميدانيــم و از آن خبــر داريــم؛ ولــي خيلــي از ايــن فداكا ريهــا وجــود
دارد كــه مــا بيخبريــم و خيليهــا فقــط و فقــط بــراي رضــاي خــدا ايــن كارهــا را ميكننــد.
سیدمحمد همایونی

سن25 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

ایثــار زیباتریــن لغتــي میباشــد کــه شــنیدهام؛ شــاید هــزاران ایثــار
شــد تــا ایــن لغــت بــه مــن رســید.
ایثار زمان را درنوردید ،دلها را درنوردید تا به ما رسید.
ما همه ،ایثارگران را دوست داریم.
کاظم خواجوي

سن28 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

آیــا ایثــار و فــداکاری فقــط محــدود بــه میــدان جهــاد و مبــارزه اســت؟ آیــا
مــا کــه االن در شــرایط صلــح زندگــی میکنیــم ،نبایــد بــه ایــن مســئله فکــر
کنیــم کــه چگونــه میتوانیــم بــا فــداکاری و ایثــار ،موجبات رضایــت الهي و خشــنودی مــردم را
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فراهــم کنیــم؟ آیــا ایثــار فقــط بــرای کارهــای بزرگ اســت و مــا نمیتوانیــم در زندگی شــخصی
خــود بــه ایــن فضیلــت اخالقــی فکــر کنیــم و آن را پیــاده کنیــم؟
بــه نظــرم مواقعــی کــه میتــوان ایثــار کــرد در زندگــی معمولــی ماهــا بســیار اســت ،فقــط
مــا بایــد بــا دیــد آگاهانــه بنگریــم تــا آن را در زندگــی خــود ببینیــم و بــا عمــل بــه آن ،باعــث
رضــای الهــی و رســیدن بــه ثــواب او بشــویم.
بــا تقــدم دادن بــه یــک پیرمــرد یــا پیــرزن در صــف نانوایــی ،حــرص نــزدن برای ســبقت در
حیــن رانندگــی و بازکــردن راه بــرای دیگــران ،صــرف وقــت بــرای رســیدگی بــه امــور دیگــران و
توجــه بــه آنهــا و تــاش در حــد توانایــی برای حلکــردن مشــکالت آنهــا ،مخصوصاً دوســتان
و آشــنایان ،حتــی روی خــوش نشــان دادن بــه دیگــران و بــا روی گشــاده برخوردکــردن بــا
آنهــا هنگامــی کــه گرفتــار هســتیم و حــال و حوصلــة بقیــه را نداریــم و عــدم تندخویــی در
ایــن شــرایط ،میتوانــد از مــوارد ایثــار باشــد؛ بــه همیــن ســادگی
محسن جوشقانی

سن28 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

ایثــار ،یعنــی پلیســی کــه شــب تــا صبــح بیــدار اســت تــا آرامــش را بــه
جامعــه هدیــه دهــد.
یعنــی ،آتشنشــانی کــه جــان خــود را بــه خطــر میانــدازد تــا جانــی را نجــات دهــد.
یعنــی ،کارگــر معدنــی کــه در شــرایطی ســخت کار میکنــد تــا کشــور پیشــرفت کنــد.
یعنــی ،جوانــی کــه ســن خــود را بیشــتر اعــام میکنــد تــا بــه جبهــه رود تــا رو در روی
دشــمن بجنگــد.
یعنی ،روحانیای که از مال دنیا میگذرد تا دین را رونق دهد.
یعنــی ،مــادری کــه در کنــار بالیــن فرزنــد خــود مینشــیند و از جــان خــود بــرای بهبــود
او مایــه میگــذارد؛ ولــی کاش کســی بــود کــه قــدر ایــن همــه ایثــار را بدانــد .ای کاش!
نادیا دولتینیا

سن41 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دبیر

ایثــار ،یعنــی فــداکاری و از خودگذشــتگی بــدون توقــع و انتظــار هرگونــه
پــاداش ،و در اصــل ایثــار از نظــر لغــوی یعنــی ،شــورش و تالشــی تــا حــد
مــرگ و از خودگذشــتگی و از جانگذشــتگی در راه رســیدن بــه هــدف مطلــوب و معیــن،
بــدون چشمداشــت و انتظــار متقابــل و متعــارف.
عشــق والدیــن بــه فرزنــدان و مؤمنــان واقعــی بــه خداونــد و خالصــه هــر چیــزی کــه
از صمیــم قلــب و بــا عشــق و هــدف و عالقــۀ شــدید همــراه باشــد ،بــه آن ایثــار گفتــه
میشــود.
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علیرضا شریعتی

سن37 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثــار در واقــع از ازل و از زمــان خلــق انســان ،بــا پیدایــش انســان
متولــد شــد .بــه همیــن خاطــر ،ایثــار یــک مفهــوم والیــی و الهــی اســت و
نمیتــوان آن را از انســان جــدا کــرد ،شــاید بتــوان در یــک جملــه اینگونــه گفــت« :ایثــار،
قالــب و پیمانــۀ آدم خاکــی اســت».
زمانــی کــه خاکــی معیــن و بــا میــزان خــاص توســط فرشــتهها تعیيــن شــد ،ایــن
پیمانــه بــود کــه از خــود گذشــت تــا آدم متولــد شــود.
مسعود قنبریفرد

سن32 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار را نــه در یکجــا و نــه در یــک شــخص ،بلکــه در همــه جــای
زندگــی میتــوان معنــی کــرد.
اگــر در یــک نــگاه گــذرا و روزمــره تأملــی کنیــم ،آن را بــه راحتــی میتــوان یافــت؛ چــه
بســا در دســتان کودکــی کــه بــرای خانــوادهاش دســتمالی را در کنــار خیابــان بــه فــروش
میرســاند و یــا کودکــی کــه بــرای آســایش پــدر و مــادرش ،آرام در کنــاری مینشــیند تــا
کــه مبــادا باعــث رنجــش آنهــا شــود.
امــا بزرگتریــن ایثــار از نظــر مــن ایــن اســت کــه بــرای دیگــران از تمایــات و نظــرات
و عقایــد خــود چشمپوشــی کنیــم و بــا احتــرام بــه عقایــد ،بگذاریــم تــا دیگــران بســته بــه
فرهنــگ و تربیــت و عقایــد خــود زندگــی خــود ،را اداره کننــد کــه اگــر ایــن مهــم حقیقــت
پیــدا کنــد هــر چیــزی بــرای جامعــه پرفایدهتــر ميشــود.
محمد عالء

سن39 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ايثــار را در زنــي ديــد هام كــه بهخاطــر 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
كــه بتوانــد كــمكاري خــود را هــر چنــد مقصــر خــودش نبــود ـ بهعلــت كوچكــي
و جــوان بــودن نتوانســته در جبهــه جنــگ حضــور داشتهباشــدـ بهنحــوي جبــران
كنــد.
از ابتــداي ورود او بــه منــزل آن جانبــاز بــا توجــه بــه اينكــه هــر كــي شــنيد
بــراش جالــب و مثالزدنــي و بــه شــكلي جــاي ســؤال بــراي انجــام ايــن كار وجــود
داشــت ،لكــن انجــام گرفــت و آن زن ،خــودش و زندگــياش را فــداي جانبــاز قطــع
نخــاع كــرد و هنــوز هــم در حــال ايثارگــري اســت.
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پــس انشــاءاهلل مــا هــم در ايــن زمانــه ،نقشــي در ايثارگــري بــه روش اســامي و
خداپســندانه داشــته باشــيم.
نسرين كاظمي

سن38 :

تحصیالت :دکتری

شغل :نویسنده

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 خليف ـهاهلل متصــوف
كــرد و خليفــه آن اســت كــه هــر آنچــه بــه او امــر شــده ،تمــام و كمــال انجــام دهــد .در
ســورة مباركــة رحمــان ميخوانيــمُ «:ک َّل یَـ ْوم ُهـ َو فِــى شَ ـ ْ
ـأن» .يكــي از شــئون هــم ميتوانــد
بخشــندگي و رحمــت باشــد و ايــن يعنــي جريــان مفهــوم ايثــار در تمــام مســير زندگــي.
مــا هــر آنچــه داريــم از اوســت .و هــر آنچــه هســتيم ،اوســت؛ باشــد كــه مثــل او
باشــيم ،ببخشــيم تــا بخشــیده شــويم.

محمدتقی عربزوزنی

سن50 :

تحصیالت :کارشناسیارشد شغل :استاد دانشگاه

اصلیتریــن تفــاوت انســان بــا ســایر موجــودات کــه او را اشــرف
مخلوقــات ســاخته اســت ،برخــورداری از صفــات و ویژگیهــای واالیــی
اســت و حرکــت در جهــت آن صفــات واال نیــز در اختیــار اوســت و ماننــد ســایر حیوانــات
اجبــاری و غریــزی عملــی را انجــام نمیدهــد و از ویژگیهــای خــاص برخــوردار نمیشــود
و در میــان همــۀ صفتهــای عالــي انســانی ،ایثــار زیباتریــن ویژگــی انســان اســت و چــه
بســا کــه ایــن ویژگــي ،عامــل اصلــی تکامــل جوامــع و گذرانــدن بشــر از موانــع و شــرایط
دشــوار بــوده اســت و آن ایــن اســت کــه انســان بــرای دیگــران بــه خاطــر اعتقــاد و اجتمــاع
خویــش از آنچــه نیــاز دارد بگــذرد.
ایثــار درجــات مختلفــی دارد و واالتریــن آن شــهادت اســت کــه فــرد بهخاطــر اعتقــاد
ــم
ون َعلَــى أَنْفُسِ ــ ِه ْم َولَــ ْو َك َ
ِــر َ
ان ب ِ ِه ْ
خویــش تمــام وجــود خــودش را فــدا میکنــدَ « .ويُ ْؤث ُ
اصــه» بنــا بــه تعبيــر قــرآن کريــم ،از آنچــه بــرای خودشــان الزم اســت ،میگذرنــد.
َخ َص َ
مصــداق عالــی ایثــار در اهــل بیــت(ع) اســت کــه دیگــران را برخــود مقــدم داشــتند.
علــی(ع) کــه بهخاطــر اســام و مســلمین از همــه وجــود خويــش ،حــق حکومــت خویــش
و در نهایــت جــان خویــش گذشــت و امــام حســین(ع) نیــز نمونــة عالــی دیگــری اســت.
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حاجیپور

میخواهــم دربــارة ایثــار بنویســم؛ امــا مانــدهام چــه بنویســم .یــادم از
ایثــار عبــاس بــن علــی(ع) در دشــت کربــا در کنــار دشــت فــرات ،عطــش
میگیــرد کــه بهخاطــر فرزنــدان تشــنهای در نهایــت تشــنگی ،آب نمیخــورد و بــرای
رســاندن بــه خیــام حســین(ع) چشــم و دســت و پــای خویــش را میدهــد.
یــا ایثــار آنانــی کــه بهخاطــر دفــاع از حریــم وطــن و اعتقاداتشــان در مقابــل دشــمن
 8ســال و یــا ســالیان زیــاد ایســتادند و ایســتادهاند و چــون شــمع ســوختند و لــب فــرو
بســتهاند.
ایثــار چیســت؟ پــدری كــه بــرای تأمیــن نیــاز معــاش خانــوادهاش ،مجبــور اســت غــرور
و عــزت خویــش را زیــر پــا بگــذارد تــا شــرمندة خانــوادهاش نشــود.
ایثــار چیســت؟ کســانی کــه هرچــه دارنــد در گمنامــی تقدیــم اعتقاداتشــان میکننــد
تــا شــاید یادمــان بیایــد انســانیت ،مهربانــی و عشــق بــه انســان و خــدا همچنــان اســت و
تــو هیــچ نمیدانــی بــرای تــو چــه چیــز ارزش و واال هســت كــه بخواهــی چیــزی بــه پایــش
ایثــار کنــی؟ از وقتــت ،از پولــت ،از جانــت و از عنــوان و جنســیتت ،مایــه بگــذاری تــا نشــان
بدهــی کــه انســان بــه همیــن ایثارهــا و فداکاریهــا ارزش پیــدا میکنــد.
سعید عباسی

ولی هر قطرهای از وی به صد دریا اثر دارد
فرو رفتم به دریایی که نه پاي و نه سر دارد
«عطار»
انســان کــه در ورطــۀ انســانیت تــام پــا نهــاده باشــد ،بلکــه پــا بــه پــای انســان کامــل و
خلیف ـهاهلل عالــم حرکــت بکنــد ،بــرای چنیــن شــخصیتی ایثــار دیگــر معنایــی کــه در ذهــن
عامــة مــردم را دارد ،نخواهــد داشــت؛ زیــرا کــه ایثــار در ذهــن عــوام علمــا و علمــای عــوام ،یعنی
از خودگذشــتگی و در برخــی جاهــا از حــق خــود کوتــاه آمــدن؛ لــذا بــرای چنیــن اشــخاصی
ایثــار یــک امتیــاز اســت و خیلــی هــم بــه آن افتخــار میکننــد؛ امــا انســانی کــه مثــل انســان
کامــل حرکــت میکنــد ،بــراي چنیــن کســی ایثــار دیگــر امتیــاز نیســت و هیــچ وقت بــه خاطر
ایثــارش بــه دیگــران فخرفروشــی نمیکنــد؛ چــرا کــه بــه وظیفــة انســانی خــودش عمــل کــرده
اســت و انســانی کــه بــه وظیفــة خــودش عمــل کــرده اســت ،هیــچ عاقلــی چنیــن کســی را
تحســین نمیکنــد و نبایــد بکنــد؛ مثــل کســی کــه در امــور عــادی زندگــی خــود ،بــه وظیفــة
انســانی خــودش عمــل میکنــد  -مثـ ً
ا از چــراغ قرمــز عبــور نمیکنـد -و باالخــره اگــر اســم
انســان را بــا خــود یــدک میکشــد ،بایــد لــوازم آن را بپذیــرد و مثــل انســان زندگــی کنــد کــه
ایثــار هــم یکــی از ویژگیهــای انســانی ایــن انســان اســت .البتــه اگــر مزاجــش بــه هــم نریختــه
باشــد کــه اگــر بــه ظاهــر انســان و در باطــن از بعضــی حیوانــات بدتــر باشــد نمیتوانــد چنــان
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ـم أَضَ ـ ُّ
ـك َكالْن ْ َعــا ِم بَـ ْ
باشــد کــه وعــده قــرآن اســت «أُول َ ِئـ َ
ـل».
ـل ُهـ ْ
اینجــا اگــر چنیــن شــخصی در یــک زمانــی ایثــاری بکنــد  -کــه بعیــد اســت چنیــن
کســی ایثــار بکنــد -بــرای چنیــن شــخصی ،ایثــار امتیــاز میشــود و بــه آن افتخــار میکنــد و
بــا آن بــه مــردم فخــر میفروشــد.
محمدحسن مهدي

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثــار ،نوشــتنش و گفتنــش راحــت اســت؛ ولــی در عمــل اســت کــه همچون
از جــا کنــدن کــوه ســخت میشــود و فقــط از عهــدة اهلــش بــر میآیــد؛ ماننــد
کســی کــه داوطلبانــه روی میــن میرفــت و حاضــر بــود از تمــام حقــوق خــود بگــذرد.
ایثــار دیــن نمیشناســد؛ بلکــه انســانیت میشناســد و از عهــدة تکتــک افــراد ایــن کــرة
خاکــی بــر میآیــد .کاش قبــل از اینکــه تابــع هــر مذهبــی باشــیم ،آزاده و انســان باشــیم.
یه بنده خدا

فرهنگ ایثار:
نمیشــه ایــن دو تــا کلمــه رو خیلــی راحــت تعریــف کــرد .خیلــی
بزرگتــر از یــه صفحــه متــن یــا یــه نقاشــی اســت؛ ولــی تنهــا چیــزی کــه میتونــم
بگــم از ایثــار ،اون حــس قشــنگ و خوبیــه کــه برامــون پیــش میــاد ،وقتــی کــه بــه یکــی
کمــک میکنیــم یــا فــداکاری میکنیــم؛ ولــی شــاید خیلیامــون درکــش نکنیــم و درگيــر
احســاس خوبــش نشــیم؛ ولــی وقتــی یــه کــم فکــر کنیــم ،میفهمیــم خیلــی از اتفاقــای
خوبــی کــه برامــون افتــاده ،همــه بازتــاب کارای خــوب ماســت :اون موقــع اســت کــه ایــن
حــس خــوب میــاد ســراغمون.
وقتــی فکــر میکنیــم شــاید بتونیــم کار خیلــی بزرگــی بکنیــم ،یــه کار خوبی از دســتمون
برآمــده کــه جوابــش ایــن اتفاقــات خوبــه ،اینجــاس کــه بــه خودمــون میگیــم :آفرین!
علیمحمد جانی

  سن18 :

تحصیالت :دانشآموز

شغل :محصل

«جهان در درون ماست ،ما در جهان نیستیم».
وقتــی مــن بــاور دارم در هــر قطــره ،اقیانوســی نهفتــه و در هــر ســلول،
شــعور کل بــدن جــا دارد ،میتوانــم بــه بیکرانگــی خــود پــی ببــرم ،همــة مــا تــوان ،نیــروی
خالقیــت ،حــس ه ـمدردی و ایثــار داریــم و همــة مــا از خصوصیاتــی چــون زیادهخواهــی،
خشــم ،ناتوانــی و ســایر چیزهــا هــم برخورداریــم .مــا سرشــار از نــور ،عشــق و درخشــندگی
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الهــی هســتیم و بــه همــان انــدازه آکنــده از خودخواهــی ،پنهــانکاری و کینهتــوزی
میباشــیم ،پــس بســیار راحــت میتوانیــم هــر آنچــه کــه از نیکــی هســتیم را در آغــوش
بگیریــم و انســانی تمــام و کمــال باشــیم؛ آنوقــت ،همــة واژههــا در درون مــا حــل میشــوند.
کلیدواژههایــی چــون ایثــار ،مقاومــت ،تــاش مســتمر بــراي رســيدن بــه حقیقــت قابــل
فهــم ،معنــا و عمــل هســتند .اگــر اینگونــه نبــود ،چهطــور جوانــان مــا دســت از همــه
چیــز شســتند و جــان خــود را در طبــق اخــاص نهادنــد تــا از دیــن و کشورشــان دفــاع
کننــد؟ آیــا ایــن بــه غیــر از ایثــار اســت؟ بــه غیــر از یکیبــودن و حلشــدن اســت؟
طبــق فرمایــش امــام راحلمــان :رهبــر مــن آن نوجــوان 13ســالهای اســت کــه بــا تمــام
وجــودش ،ایثــار میکنــد تــا دیــن و کشــورش زنــده بمانــد .پــس هریــک از مــا وقتــی بــه
صلــح درون برســیم ،قادریــم هــر آینــه ایثــار کنیــم ،هــر آینــه ببخشــیم ،هــر آینــه بــه
یکپارچگــی جهــان هســتی و کمــال الهــی برســیم.
شاهرخ چترسفید

سن38 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :نظامی

ایثــار در دنیــای امــروز ،جنــگ فیزیکــی و خــون و خونریــزی نیســت.
میتوانــد چندیــن کار جهــادی و فرهنگــی در اجتمــاع انســانی امــروز،
انجــام داد کــه خــود نوعــی ایثــار بــه معنــی واقعــی کلمــه اســت.
مثــ ً
ا جهــاد فرهنگــی در بعضــی نقــاط کشــور ایــران اســامیمان کــه در آنجــا،
عقبماندگــی فرهنگــی مشــهود اســت و جوانــان و نوجوانــان در گردابــی هالکتبــار گرفتــار
میشــوند کــه میتوانــد بنیــان خانوادههــا را هــدف قــرار داده و مثــل یــک بیمــاری خطرنــاک،
کمکــم کل جامعــه انســانی آن منطقــه ،ســپس شــهر و اســتان و حتــی کشــور را نابــود کنــد.
ایثــار ،فقــط اســلحه برداشــتن و جنگیــدن مســتقیم در برابــر دشــمن نیســت؛ ایثــار،
جنبههــای بســیار زیــادی دارد کــه بــه مــواردی میتــوان اشــاره کــرد :کمــک بــه نیازمنــدان
و مســتمندان ،کمــک بــه کــودکان بیسرپرســت و چــراغ راه آنهــا شــدن ،کمــک بــه نســل
جــوان و آیندهســاز کشــور عزیزمــان و. ...
ای کاش! ایثار در تمام گیتی گسترده میشد تا انسانیت به حد کمال میرسید.
جواد حیدری

سن31 :

تحصیالت :كارداني

شغل :کارمند

ســخنم را بــا حدیثــی از معصــوم(ع) آغــاز مینمایــم« :آنچــه بــرای
خــود میپســندی بــرای دیگــران نیــز بپســند».
در زندگــی اجتماعــی امــروزی ،ایــن حدیــث مقــدار زیــادی کمرنگتــر جلــوه مینمایــد.
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متأســفانه تــاش بــرای رســیدن بــه منافــع شــخصی و هواهــای نفســانی انســان را از عمــل
بدیــن آمــوزة واالی دینــی و الهــی بــاز داشــته اســت .چقــدر زیباســت کــه انســان در
ایــن دنیــای مــادی کــه فقــط منافــع و مالکیتهــای خصوصــی مطــرح اســت ،قــدری
موقعیتهــای خــوب را بــه دیگــران هدیــه دهــد .چــه فرقــی میکنــد بنــده یــک موقعیتــی
را بــه دســت بیــاورم یــا بــرادرم .مهــم آنســت کــه یــک قــدم خداپســندانه برداریــم تــا
محبــوب حبیــب شــویم و محبــوب بنــدگان او.
بــه امیــد آنکــه ،مــا نیــز ماننــد شــهدا ،قــدری جهــاد کنیــم بــا جانمــان ،اگــر نشــد بــا
مالمــان و اگــر نشــد بــا توانايیهايمــان و اگــر نشــد بــا آبرویمــان .بــه یــاد داشــته باشــیم
کــه حرکــت مــا بــرای رضایــت خداونــد باشــد کــه در ایــن صــورت ماندگارتــر اســت.
علی تفنگسازان

سن33 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :حسابدار

ایثــار ،موضــوع مهمــی اســت کــه موجــب میشــود محبــت و همبســتگی
در جامعــه ،حاکــم شــود :در برخــورد افــراد جامعــه بــا همدیگــر ،فرهنــگ ایثار
میتوانــد کارســاز باشــد :در رانندگــی ،حقــوق همســایگان ،مکانهــای تفریحــی ،بازارهــا و
مکانهــای عمومــی دیگــر ،اگــر همــه در فکــر رعایــت حــال همنوعــان خــود باشــند ،و بــا
از خودگذشــتگی حــق را بــه دیگــران بدهنــد؛ کاری کــه در همــۀ مکانهــا ،جــای خالــی آن
احســاس میشــود.
داوود دقیانوس

سن49 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار ،واژة زیبــا و عمیــق معــارف دیــن ماســت کــه میتوانــد رفتارهــای
اجتماعــی را رمزگشــایی کــرده و ســیر تحــول رفتارهــای فــردی را بــه ســطح
جامعــه گســترش و تســری دهــد و شــریان جامعــه را از جریــان زالل فکــری ایثــار ،ســیراب
ســازد.
امــروزه بــا تهاجــم فرهنگــی و افــول خیلــی از ارزشهــای واالی انســانی ،احیــاء فرهنــگ
ایثــار ،داروی شــفابخش جامعــه خواهــد بــود کــه همــة انســانها بایســتی از ایــن مؤلفــه و
پدیــدۀ کمیــاب بــه خوبــی بهــره ببرنــد.
ایثــار در رشــد و نمــو روح و تعالــی فکــر انســان تأثيــري شــگرف و عمیــق دارد .ایــن روحیــۀ
جهــادی ایثــار در ســاختار فرهنگــی و بســتر اجتماعــی مــا نهادینــه شــود و بایســتی بیهیــچ
بهانــه و برهانـی ،منطــق اســتوار آن را در اذهــان جامعــه جــا داده و نســل امــروز را بــا ایــن فرهنگ
ریشـهدار دینــی ،آشــنا کنیــم و در الگــوی رفتــاری آنــان قــرار دهیــم.
جامعــة دارای فرهنــگ ایثــار ،بــه خــودی خــود پویــا و رگ حیاتــی آن همیشــه سرشــار از
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عشــق اســت؛ چــون روح انســان از آن آبشــخور ســیراب میشــود و روح متعالــی میشــود .امیــد
اســت بــا ایــن تفکــر بتوانیــم جامعـهای ســالم و پویــا و عجیــن بــا فرهنــگ ایثــار داشــته باشــیم.
سجاد صدیقی

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار بــه زبــان عامــه ،یعنــی از خودگذشــتگی؛ ولــی بــه معنــای
عمیقتــر ،ایثــار ،یعنــی هــر چــه بــرای خــود میپســندیم ،بــرای دیگــران
هــم بپســندیم و در آنچــه کــه از آن بیــزاری میجويیــم و دوری میکنیــم ،بــرای دیگــران
هــم همینطــور فکــر کنیــم.
اگــر همــة مــا انســانها اینگونــه تفکــر و عمــل کنیــم ،بــه جــرأت میگویــم دنیــای
مــا میشــود دنیــای انســانی واقعــی ،نــه دنیــای خیانــت و ظلــم و دشــمنی و بهطــور کلــی
خــوی حیوانــی.
پس بیايید اینگونه ایثار را تفسیر کنیم.
معین امینی

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

همــة مــا ،یــا بهتــره بگویــم اکثــر مــا ،درگیــر واژة «مــن» در زندگــی
فــردی و اجتماعیمــان هســتیم .ایــن «مــن» ،نــه تنهــا بــد نیســت؛ بلکــه
میتوانــد زمینههــای ترقــی را نیــز فراهــم ســازد؛ امــا از نظــر بنــده ،رعایــت حقــوق
اجتماعــی در جامعــة اســامی بــا واژة «مــن» در مــواردی مغایــرت پیــدا میکنــد.
اگــر در زندگــی فــردی و اجتماعیمــان و هنگامــی کــه منافــع شــخصی بــه میــان
میآیــد« ،مــن» را بــه «مــا» تبدیــل کــرده و نگاهــی گروهــی داشــته باشــیم ،بــه یقیــن
«مــن» ارزش خــاص خــود را از دســت نخواهــد داد و بلکــه شــیرینی پیــروزی نهایــی،
ارزشهــای فردیمــان را بــر مــا اثبــات خواهــد کــرد.
فرهاد قدیری

سن34 :

تحصیالت :دکتری

شغل :هیئت علمی دانشگاه

هرکســی واقعـاً عاشــق خــدا باشــه و قصــد داشــته باشــه کاری از صمیــم
قلــب و از روی عشــق انجــام بــده کــه خــدا خیلــی خوشــش بیــاد ،یــک
راه بیشــتر وجــود نــداره ،آن هــم دوســت داشــتن و ایثــار بــرای بندههــای اوســت .مث ـ ً
ا
اینکــه بخواهیــم یــک پــدر را شــاد کنیــم ،بریــم و فرزندانــش را شــاد کنیــم؛ ایــن کار
حتمــاً باعــث شادشــدن پــدر میشــود.
مــا بايــد ایثــار کنیــم تــا در اصــل عشــق واقعــی خــود را بــه خــدا نشــان دهیــم .ایــن کار
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تنهــا راهــی اســت کــه بــه زندگــی معنــا و مفهــوم زندهبــودن میبخشــد.
ایثار جلوه واقعی عشق بنده به خداست.
میثم شعبانی

سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

گذشــتن از اعتباراتــی کــه نامشــان را دارایــی گذاشــتهایم ،بــه همــان اعتبار
اعتباریبودنشــان ،بســیار ســخت اســت .نیــاز بــه محرکــی باالتــر و عمیقتــر
از اســتدالل عقالنــی هســت تــا کســی گوشــة کوچکــی از خــودش بگــذرد و راهــی دشــوار
در پیــش انســان اســت تــا درک کنــد مفاهیمــی چــون مــن ،مــال مــن ،جــان مــن و  ...تنهــا
توهماتــی اســت کــه خــود بشــر ســاخته اســت و هیــچ موجــودی ،چیــزی از خــود نــدارد.
ســرآغاز ایــن راه طوالنــی نمیتوانــد چیــزی جــز عشــق باشــد .نیرویــی کــه انســان را
مجــذوب معشــوق کــرده و از خــود بیخــود میکنــد؛ تنهــا در ایــن حــال اســت کــه بشــر
از نیمــة حیوانــی خــود میگــذرد و ایــن عیــن ایثــار اســت.
علی ارشادی

اصه»
ون َعلَى أَنْفُسِ ِه ْم َول َ ْو َك َ
« َويُ ْؤث ُِر َ
ان ب ِ ِه ْم َخ َص َ
فکــر میکنــم همــۀ نعمتهایــی کــه در اختیــار داریــم اعــم از ذاتــی یــا
اکتســابی عاریتــی اســت و از جانــب خالــق هســتیبخش ،موقتـاً در اختیــار مــا قــرار گرفتــه
اســت و بــه زودی از مــا بازپــس گرفتــه خواهــد شــد .چــه خــوب اســت کــه تــا فرصــت
باقــی اســت همنوعــان خــود را در ایــن نعمتهــا شــریک کنیــم؛ خصوص ـاً اینکــه برخــی
از ایــن نعمتهــا بــه خزانههــای الهــی متصــل میباشــند و هی ـچگاه تمامــی ندارنــد؛ پــس
نگرانــی از کــم آمــدن آنهــا بیمــورد اســت .مثـ ً
ا در اختیــار قــرار دادن علــم بــه دیگــران
باعــث افزایــش آن میشــود و نعمتهــای مــادی نیــز بــا توجــه بــه قولــی کــه خداونــد
داده اســت در اثــر بخشــش افزایــش خواهنــد یافــت.
زیباترین شکل این حرکت وقتی است که احساس نیاز به این نعمت در بخشندۀ آن بیشتر باشد.
به نظر من هرچه آبادانی و خوبی در دنیا وجود دارد در اثر ایثار به وجود آمده است.
فرداد محمدي

سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :برق

آنچــه امــروزه نيســت ،آنچــه امــروزه گــم شــده ،آنچــه از آن بــه نيكــي
يــاد ميشــود ،آنچــه در صحبــت بــا همــگان ،همــگان دارنــد ...فــداكاري!
شايد تنها فداكاران مانده در زمين ،مادران باشند ،جانشينان خدا در زمين.

84

انگارانه  /ایثار و مادر

اگــر مــادر را از زميــن حــذف كنيــم ،زميــن ديگــر جــاي زندگــي نيســت .فــداكاري،
يعنــي مــادر و مــادر ،يعنــي فــداكاري!
مشــكالت مالــي هميشــه هســت؛ امــا اگــر احســاس فــداكاري باشــد ،اگــر مــردم
همديگــر را دوســت داشــته باشــند ،مشــكالت مالــي حلشــدني اســت .اگــر مــردم بــراي
هــم زندگــي كننــد ،هماننــد مــادر كــه بــراي فرزنـدش زندگــي ميكنــد .زندگــي و زميــن
زيبــا خواهــد شــد.
هدی ایزدپناه

سن29 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

مــادر ،نمونــه بــارز ایثــار در جامعــة ایــران اســت .بارهــا در تبلیغــات و
فیلمهــای تلویزیــون و ســینما ،در انشــاهای دوره کودکــی و نوجوانیمــان،
مقــام مــادر را ســتودهایم؛ امــا چقــدر از ایثــار مــادران در برهههــای مختلــف تاریــخ ســخن
گفتهایــم؟ همــواره جانبــازان و شــهدای دفــاع مقــدس را ایثارگــر نامیدهایــم و مــن بــه
نوبــه خــودم ایثارگــری مــردان ســرزمینم را همــواره ميســتاییم؛ امــا چقــدر از ایثــار
مــادران و همســرانی گفتهایــم کــه بــا دســت خــود ســاک جبهــة فرزنــدان و عزیزانشــان
را بــه دستشــان داده و آنهــا را بدرقــه کردهانــد؟ چقــدر از انتظــار مــادران بــرای رســیدن
خبــری ،پالکــی ،اســتخوانی از عزیزانشــان میدانیــم؟ آیــا میتوانیــد حتــی ذرهای بــه
احســاس مــادران شــهدای گمنــام فکــر کنیــد؟
یــک زن از زمانــی کــه مــادر میشــود ،همــة تــوان جســمی و روحــی خــود را نثــار
فرزنــدش میکنــد و مــن مــادران ایثارگــر را ایثارگرتریــن ایثارگــران ایــران زمیــن
مینامــم.
نرجسقصابنیکقلبجاللی

سن58 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :فرهنگی

ایثــار کلمـهای کــه شــاید در میــان واژههــای متــداول بعد از انقالب ســال
 57غریــب میباشــد؛ چــرا کــه کســانی در ایــن وادی قــدم برداشــتهاند کــه
بــدون اغــراق ،هرگــز توقــع تشــکر و ســپاس را نداشــتهاند.
بالفاصلــه بعــد از شــنیدن ایــن کلمــۀ زیبــا ،نــام مقدستریــن فــرد ،یعنــی مــادر در
ذهــن تداعــی میشــود و اگــر کمــی عمیقتــر بــه آن فکــر کنیــم ،مــادران شــهدا از
اولینهــا هســتند؛ مادرانــی کــه فرزنــدان خــود را راهــی جبهههــا کــرده و یــک کاســه
آب بــه دنبالــش ریختهانــد و در زیــر لبهــای خشــکیده خــود ،آیهالکرســی را تــاوت
کردهانــد و هرگــز حاضــر نشــدند بهایــی بــرای قربانــی در راه خــدای خــود از خلــق طلــب
کننــد؛ حتــی یــک تســلیت؛ چــرا کــه آن روز را بــا خــدای خــود معاملــه کردنــد و هرگــز
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بازپــس دادن چیــزی را كــه از او امانــت گرفتــه بودنــد را ایثــار کــردن ننامیدنــد و ســالها
در خاموشــی و غریبانــه ،خاطــرات او را در دل نجــوا میکننــد.
شــاید او خــود را محــق نمیدانــد کــه بــا زینــب(س) برابــر بدانــد؛ بلکــه او را الگــو و
اســوة خــود میدانــد و هــدف را بســیار زیباتــر از آنــي کــه هســت میبینــد و بــه دیگــران
القــاء میکنــد و ایــن نــکات را مــن بــه شــخصه در رابطــه مــادران و همســران شــهداء
دیــدهام .کســانی کــه هرگــز از ایــن معاملــة مقــدس خــود ،صحبتــی بــه میــان نمیآورنــد.
شــاید آن را بــرای خــود کوچــک بداننــد؛ زیــرا اجــر آن را فقــط و فقــط بــرای شــهید خــود
میداننــد و بــس.
بهناز یاری

سن44 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

زن ،یعنــی ایثــار .وجــود زن بــا کلمــة فــداکاری آمیختــه شــده .از زمانــی
کــه طفلــی خردســال اســت ،بــه خســتگیهای پــدر میاندیشــد و بــه
بغــض مــادر مینگــرد و انــدوه بــرادرش را در مییابــد.
بزر گتــر میگــردد و تمــام گذشــتهای مــادر را طــی زندگــی نگریســته و
آ نگاه کــه در آســتانۀ مادرشــدن قــرار میگیــر د ،دیگــر حتــی ذر های از خــودش را
نمیشناســد و تمــام وجــودش ،متعلــق بــه موجــود کوچکــی میشــود کــه هنــوز
بــه دنیــا پــا نگذاشــته و زمانــی کــه طفــل خردســالش را در آغــوش میگيــرد،
تنهــا یــک آرزو و فقــط یــک آرزو از تمــام ذهنــش میگــذرد؛ چگونــه فرزنــدم
خوشــبخت میشــود؟
رضوان ساالروند

ایثــار را از مــادری آموختــم کــه از ســن خیلــی کــم ،تمــام مشــکالت
زندگــی را بــه دوش کشــید؛ بهخاطــر اینکــه یــک لحظــه آســایش
خانــوادهاش از بیــن نــرود و خــودش را در ســختترین اوضــاع قــرار م ـیداد و از خوش ـیها
و لذتهــای دنیــا میگذشــت.
خداونــد بــه ايــن مــادر فــداکار ،فرزنــدی مریــض کــه دچــار اختــاالت روانــی بــود،
اعطــا کــرد؛ فرزنــدی کــه هیــچ کــس ،طاقــت یــک لحظــه نگهــداری او را نداشــت؛ ولــی او
صبورانــه از فرزنــد خــود نگــهداری میکــرد ،بــدون اینکــه لحظــهای مشــکالتش را بــه
زبــان بیــاورد و صــورت خــود را بــا ســیلی ســرخ میکــرد.
ایثــار را از خانــوادهای آموختــم کــه فرزنــد خــود را طــی یــک قتــل از دســت داد و آن
خانــواده از قاتــل فرزنــد خــود ،گذشــتند.
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تکتم قرایی

سن25 :

تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :دانشجو

ایثــار و از خودگذشــتگی را مادرانــی نشــان دادنــد کــه در دورۀ هشــت
ســال مقاومــت ایــران در جنــگ تحمیلــی ،بــا تمــام عشــق ،فرزنــدان خــود
را راهــی جبهــه کردنــد و فــدای امــام حســین(ع) .آنــان کــه صبورانــه ســالها بــه انتظــار
فرزندشــان بــرای رضــای خداونــد چشــم بــه در دوختــه و در نهایــت ،پــارۀ تنشــان را
زینبگونــه تقدیــم امــام شهیدشــان کردنــد.
مقاومــت ،یعنــی مــادری کــه قــوی بــود ،آرام بــود و مــادر بــود؛ آنانکــه نتوانســتند
بوســه دیگــری بــه لباسهــای فرزندشــان بزننــد؛ آنانکــه نامهــای فرزندشــان را هنــگام
اســارت دریافــت میکردنــد؛ آنانکــه پــس از ســالهای ســال ،تنهــا پــاک برایشــان
رســید و یــک تکــه اســتخوان.
ایثــار ،یعنــی روح عمیــق فداکارانــه مــادران ،پــدران و همــۀ کســانی کــه بــه رزمنــدگان
کمــک کردنــد تــا بتواننــد مردانــه  8ســال در دفــاع از کشــور عزیزمــان در برابــر دشــمن
بجنگنــد و دســت آخــر ،پیــروز میــدان بــه یــاری خــدا و بــه دعــای همیــن مــادران شــدند.
هنــوز هــم یقیــن دارم اگــر جنگــی در ایــن میهــن رخ دهــد ،بــاز هــم بــا ایثــار و مقاومت
همیــن مــردم و بــا دعــای مــادرانـعلیالخصــوص مــادر همۀ مــا حضــرت فاطمهالزهــرا(س)
ـ بــاز هــم ایــران پیــروز میــدان خواهــد بود.
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محمدجواد جاسمي

سن49 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

بــا توجــه بــه ضروریــت و اهمیــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،بــه بررســی
مبانــی نظــری فرهنــگ ایثــار و شــهادت در قــرآن کریــم و روایــات اســامی

میپــردازم:
الــف) آیــات فراوانــی در قــرآن کریــم بــه مســئلة شــهادت اشــاره فرمــوده اســت کــه در
ایــن جــا بــه برخــی از ایــن آیــات اشــاره میشــود:
 -1آیــة  169ســورة آل عمــران :هرگــز کســانی را کــه در راه خــدا کشــته شــدهاند،
مــرده مپنــدار بلکــه زندهانــد نــزد پروردگارشــان روزی میخورنــد.
 -2آیــة  157ســورة آل عمــران :و اگــر در راه خــدا کشــته شــوید یــا بمیریــد ،قطع ـاً
آمــرزش خــدا و رحمــت او از (همــه) آنچــه (آنــان) جمــع میکننــد ،بهتــر اســت.
 -3آیــة  154ســورة بقــره :و کســانی کــه در راه خــدا کشــته میشــوند مــرده ،نخوانیــد
بلکــه زندهانــد؛ ولــی شــما نمیدانیــد.
ب) احادیث اسالمی:
احادیــث و روایــات متعــددی دربــارة شــهید و مقــام واالی آنــان نقــل شــده اســت کــه
بــه بخشــی از آن اشــاره میشــود:
رســول اکــرم(ص) میفرماینــد :هیــچ منظــرهای نــزد خداونــد ،محبوبتــر از قطــرة
خونــی کــه در راه خــدا ریختــه شــود نیســت( .العاملــی  1104ق)8:
امــام صــادق(ع) بــه نقــل از پیامبــر(ص) فرمودنــد :باالتــر از هــر نیکــی ،نیکــی برتــری
اســت تــا ایــن کــه شــخص در راه خــدا کشــته شــود؛ پــس هنگامــی کــه در راه خداونــد
عزوجــل کشــته شــد ،نیکــی باالتــر از آن نیســت( .المجلســی  1111ق)10:
محمدرضا گوديني

سن17 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

هــدف از بعثــت رســول اکــرم(ص) کمــال و اتمــام اخــاق در جامعــه
ـم َمـ َکا ِر َم ال ْْخـ َ
ـا ِق» و هــدف
اســت؛لذا ایشــان فرمودنــد« :إِن ََّمــا ب ُ ِع ْثـ ُ
ـت ِ ُلتَ ِّمـ َ
از بعثــت خــود را کمــال و اتمــام اخــاق فرمودنــد.
پیامبــر(ص) کــه اینچنیــن در بــاب اخــاق میفرماینــد :بعیــد و محــال اســت کــه
دینــی بیاورنــد کــه اخــاق در آن نباشــد؛ امــا مــا در جامعــه شــاهد زیــر پــا گذاشــتن
اخــاق و فرهنــگ ایثــار هســتیم .بایــد همــة مســلمانان بــا حفــظ ایــن فرهنــگ در
جامعــه ،اســام را زنــده نگــه دارنــد.
ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی .همــگام بــا اخــاق در جامعهبــودن ،یعنــی
فرهنــگ ایثــار .ســعی کنیــم بــا نهادینــه کــردن ایثــار و اخــاق در جامعــه ،چهــرة
ربانــی اســام را بــه همــة جهانیــان نشــان دهیــم و بــه حــق کــه در ایــن راه بــه
ســعادت خواهیــم رســید.

88

انگارانه  /ایثار و دین
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سن43 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

واژة ایثــار ،آدمــی را بــه یــاد از خودگذشــتگی میانــدازد کــه در گســترة
وســیعی ایــن واژه میگنجــد و اوج آن مربــوط بــه واقعــة عاشــورا و پیامدهــای
بعــد از آن میباشــد و آن هــم مربــوط بــه حضــرت زینــب کبــری(س) اســت کــه وقتــی از
ایثــار پرســیدند :نظــرت را راجــع بــه حضــرت زینــب (س) بگــو؟ ایثــار میگویــد :او مــرا بــه
دنیــا شناســاند و او مــرا بــه دنيــا نشــان داد و مــرا زنــده کــرد کــه عــزت و عظمــت ،همــه
در زینــب(س) بــود و هرگــز از او جــدا نشــد؛ بلکــه بــه آن نیــز عــزت و عظمــت بخشــید
و حضــرت اباعبــداهلل(ع) نیــز فرمــود :ایثــار او بــود کــه مــن و قیــام مــن را تفســیر کــرد و
کربــای مــرا او بــه هــر ســرزمین کشــید و عاشــورایم را او بــه هــر زمــان کشــاند و در اســارت
هــم ایثــار او بــود کــه اســارت را مدیــون او ســاخت کــه در هــر زمــان و در هــر کالم بــه دنبــال
اوســت .هــر کــه مــرا خواهــد بایــد او را اســوه و الگــو قــرار دهــد.
مصطفی حیدری

سن38 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :گرافیست

در جامعــة امــروز مــا ،یکــی از بزرگتریــن آفتهــای موجــود ،تزویــر و
ریــاکاری میباشــد کــه صدمــة بســیار بزرگــی بــه نســل جــوان مــا زده و باعــث
دینگریــزی شــده اســت .بــرای احقــاق فرهنــگ ایثــار بایــد از ماشــینهای آن چنانــی ،میــز و
حقوقهــای آن چنانــی بیــرون آمــده و هــم رديــف جامعــه شــد .بــه امیــد آن روز کــه بــزرگان
حکومتــی و دینــی مــا نیــم نگاهــی بــه فرهنــگ ایثــار موالیمــان علــی(ع) بیندازنــد.
مهدی نیکزاد

سن28 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

ایثــار ،عبارتــی اســت کــه باعــث تکامــل نفســانی در بشــریت میشــود.
در تمــام وقایــع تاریخــی و مانــدگار بشــریت ،ایثــار جلــوة خاصــی دارد و
شــاید بتــوان گفــت یکــی از عوامــل مانــدگاری انســانیت ،همیــن مفهــوم ایثــار میباشــد؛
همانگونــه کــه ایــن عمــل ،بارهــا از بــزرگان مــا ســرزد؛ از امیرالمومنیــن علــی(ع) و حضــرت
فاطمــه(س) کــه خــود از بز رگتریــن الگوهــای بشــریت هســتند؛ بخشــیدن لبــاس در شــب
عروســی ،بخشــیدن غــذا بعــد از ســه روز روزهداری و  ،...اینهــا همــه مــواردی کوچــک از
ایثــار ایــن بزرگــواران اســت کــه اگــر بخواهیــم آنهــا را در قالــب مثــال بیــان کنیــم باعــث
اطالــه ســخن میشــود.
در واقــع ایثــار ،یعنــی از خــود گذشــتن در مســیر حــق و در راه خــدا کــه نتیجــة
ایــن از خودگذشــتن ،رســیدن بــه خــود خداونــد اســت کــه بزرگتریــن پــاداش بــرای
ایثارگــران میباشــد.
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میتــوان بــا بررســی تاریــخ ،ایــن مطلــب را بــه وضــوح مالحظــه کــرد کــه جامعـهای در
رســیدن بــه اهدافــش موفــق و پویاتــر اســت کــه ایــن فرهنــگ ،یعنــی فرهنــگ ایثــار ،در آن
نهادینــه شــده باشــد و مــردم حاضــر باشــند در راه مقاصــد و کمــال از خــود بگذرنــد.
مفهــوم ایثــار بســیار وســیع و بلنــد اســت .شــاید بتــوان گفــت بــه وســعت تاریــخ بشــریت.
مــوال امیرالمومنیــن(ع) نیــز بارهــا در ســخنان گوهربــار خــود بــه موضــوع ایثــار پرداختهانــد کــه
از جملــه ایــن عبــارت:
ُ
َ
ـر ِم و أفضَ ــل ّ ِ
ـي ِم :ایثــار برتریــن مرتبههــای بزرگــواری و
ـار أعلــى َمراتِـ ِ
الشـ َ
«اإلِيثـ ُ
ـب الكـ َ
باالتریــن خلــق و خــوی انســانی اســت( ».غررالحكــم )1419 :
محمدباقر باالدستيان

سن25 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،انسانســازترین فرهنــگ تاریــخ معاصــر و تمامــی
اعصــار اســت .کــدام رهیافــت فرهنگــی در جهــان پرهیاهــوی امــروز میتوانــد
بهتــر از فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،مــا را از منجــاب منیتهــا و دنیاخواهــی برهانــد؟
فرانســیس فوکویامــا ،محقــق برجســتۀ غربــی میگویــد :آمریــکا در آینــده فقــط بــا یــک
ملــت و گــروه مشــکل دارد و آنهــا در برابــر اهــداف آمریــکا میایســتند و آن دیــن و امــت
اســام اســت کــه مذهبــی بــه نــام تشــیع در آن اســت کــه  2بــال دارد کــه تیرهــای مــا تــوان
مقابلــه بــا آن پرنــده را نــدارد؛ چــرا کــه یــک بــال ایــن پرنــده ســبز اســت و اندیشــۀ مهدویــت
در آن جــاری اســت و همــواره امیــد آنهــا زنــده اســت؛ چــرا کــه معتقدنــد روزی امــام موعــود
خواهــد آمــد و لــذا ناامیــد نمیشــوند.
دومیــن بــال ،بــال ســرخ شــهادت اســت کــه هــر چــه از آنهــا در ایــن راه جــان خــود را
از دســت دهنــد ،بــاز آن را افتخــار میداننــد و از مــرگ نمیهراســند؛ چــون مــرگ در راه
ارزشهــا را باالتریــن درجــات ایمــان میداننــد.
علی صافی

سن36 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دبیر

چــه زیباســت کــه ایثــار از پنــج حــرف تشــکیل شــده و چــه زیباتــر
اینکــه کربــا نیــز پنــج حــرف دارد و ایــن یعنــی کربــا ،نمایشــگاه بــزرگ
ایثــار بــود کــه در آن زیباتریــن و قشــنگترین جلوههــای ایثــار بــه نمایــش گذاشــته شــد.
کرباليــی کــه در آن عباســش بــا شــهادت عش ـقبازی میکنــد .آب را میبینــد ،تشــنه
اســت؛ امــا نمیخــورد.
َ
ـت
کرباليــی کــه در آن زینبــش بعــد از دیــدن آن همــه مصیبــت میفرمایــد« :مــا َرأیـ ُ
ا ِّل جمیـ ًـا :چیــزی جــز زیبایــی ندیــدم» و ایــن زیبایــی ،همــان زیبایــی ایثــار و گذشــت از
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خویشــتن اســت بــرای رســیدن بــه خــدا.
و بــاز هــم چــه زیباســت کــه مــا جلو ههــای ایــن ایثــار را در میــان خــود
ببینیــم و دیدیــم کــه در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،چــه جوانانــی کــه بــا
الگوگرفتــن از فرهنــگ کربــا ،ایثارگر يهــای فراوانــی انجــام دادنــد و نــام و
یــاد خــود را کربالیــی کردنــد.
روحشان شاد و یادشان گرامی!
سیروس صالحپور

ایثار ،یعنی از خودگذشتگی بیحد و حصر.
خداونــد بخشــنده در کتــاب آســمانی مــا ،طــی دههــا آیــه ،مــردم را
بــه انفــاق و بخشــش توصیــه وتشــویق فرمــوده و اجــر و صــواب بخشــش را تــا هفتــاد و
یــا هفتصــد برابــر وعــده داده اســت؛ امــا ایــن امــر مهــم کــه ایــن همــه تأکیــد در اجــرای
آن شــده ،باالخــره در جایــی بــه محدودیــت میرســد؛ در آیــه  29ســوره اســراء ،رســول
گرامــی اســام را مــورد خطــاب قــرار میدهــد کــه :آنقــدر گشادهدســتی نکــن کــه ملــول
و اندوهگیــن گــردی و یــا در انفــاق ســود امــوال ،بــه یــک پنجــم آن بســنده کــرده و در
بخشــش امــوال در بعــد از مــرگ فقــط بــه ثلــث آن اجــازه داده شــده ،زیــرا اوالد و ورثــه در
امــوال مــا شــریکاند و بایــد حقشــان محفــوظ بمانــد امــا آیــا در بــذل جــان و مقــام ایثــار
هــم حقــی بــرای خانــواده و ورثــه قائــل شــده اســت؟ در ســورۀ توبــه آیــه  111میفرمایــد:
خداونــد جانهــا و امــوال مؤمنــان را خریــدار اســت و بهشــت را بهــای ایــن معاملــه
قــرار میدهــد .آخــر آیــه هــم اضافــه میکنــد کــه خــوش بــه حــال آنــان کــه بــا ایــن
معاملــه ،رســتگاری بزرگــی عایدشــان میشــود.
اگــر بــه مفهــوم آیــه توجــه کنیــم متوجــه میشــویم بــا اینکــه خداونــد ،خــود مالــک
جــان و مــال ماســت و مــا امانـتدار آنیــم ،ولــی خــدای مهربــان همیــن مــال خــود را از مــا
بــه قیمــت گرانــی میخــرد .واقع ـاً چــه معاملــه پرســودی کــه خریــدار خــود باریتعالــی
ا ست .
اگــر بــه عمــق مفاهیــم انفــاق و ایثــار دقــت کنیــم ،میبینیــم ارزش ایــن دو را،
اهــداف مــورد نظــر آنهــا تعییــن میکنــد .در انفــاق ،هــدف کمککــردن بــه یــک
یــا چنــد نفــر انســان و مؤمــن اســت؛ ولــی در ایثــار و از خودگذشــتگی ،بــه یــاری
دیــن و میهــن و ملــت بــزرگ ،جــان خــود را در طبــق اخــاص میگذاریــم .چنا نکــه
مــوال امیرالمؤمنیــن(ع) بــرای حفــظ جــان پیامبــر اســام(ص) یعنــی حراســت از کل
اســام در بســتر او خوابیــد و افتخــار مصــداق ایــن آیــه را بــرای اولیــن بــار بــه خــود
اختصــاص داد.
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بــه ایــن فکــر بــودم کــه چــرا خداونــد ،اشــرف مخلوقــات عالــم را در اوائل
بعثــت در شــعب ابــی طالــب ســه ســال بــا تحریــم و دشــمنیهای زیــاد
قــرار داد .در آن زمــان پیامبــر اســام(ص) بهترینهــای خــود را از دســت داد .ابوطالــب(ع)
عمــوی بــا وفــا و حامــی خــود و خدیجــه کبــری(ع) و مــادر نازدانــۀ خــود و آن ســالها را
کــه بــا شــرایط امــروز مقایســه میکنــم ،میبینــم کــه چقــدر مــا در رفــاه هســتیم.
یــادم آمــد کــه پیامبــر(ص) و اصحابــش را بــرای ساختهشــدن ،گذش ـتکردن ،ایثــار و
فداکاریکــردن بــه جهــت صبــر و اســتقامت در تنگنــا قــرار دادهانــد و پیــش خــود گفتــم:
عجــب شــیوهای .خــدا را بــه تمامــی عظمــت و بزرگــی شــناختن ،نتیجــه میدهــد.
حــال در عصــر مــا کــه فشــار و تحریمهــا بــه انــدازۀ آن ســه ســال نیســت؛ آب ،غــذا،
جــاده ،امکانــات ،رفــت و آمــد و خالصــه همــه چیــز داریــم ،ایثــار و گذشــت را بایــد فرهنــگ
کنیــم؛ هرچنــد کــه داریــم ،ولــی کمرنــگ اســت؛ پــس تحمــل ایــن ســختیها کــه در راه
حضــرت حــق اســت ،گذشــت و ایثــار مــن و شــما را میطلبــد و چــه خــوب اســت کــه
ایثــار و مقاومــت از حــاال شــروع کنیــم تــا خداونــد راه را بگشــاید و دشــمن خونخــوار
ملــت را ســرنگون و مــن و شــما را یــاری کنــد.

علیرضا صادقمشرفی

ایثــار ،واقعــاً بــه چــه معناســت؟ مــن خــودم بــا ایــن جثــة کوچکــم
نمیتوانــم مفهــوم ایثــار را درک کنــم؛ ولــی افــرادی مثــل شــهید حســین
فهمیــده و دیگــر شــهیدانی کــه هشــت ســال خــاک کشورشــان ایــران ،جنگیدنــد؛ چــه
شــیعه و چــه ســنی و ، ...بــرای در دفــاع از خــاک ایــران و شــهید شــدند؛ آنهــا ایــن مفهــوم
را بــدون هیــچ چشمداشــتی درک کردنــد؛
ایــن در تــوان مــن نیســت .ولــی انســانهایی هســتند کــه از ســر انســانیت بــرای
کشــور ،خــاک و نامــوس خــود جنگیدنــد و شــهید شــدند و بــه درجــه واال رســیدند و
میرســند ،مفهــوم ایثــار در روح و وجــود آنهاســت.
علیرضا ترابی

سن45  :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

قلــم اینجانــب بــرای نوشــتن در مــورد فرهنــگ ایثــار قاصــر میباشــد.
بــ ه نظــر مــن اگــر میخواهیــم معنــی ایثــار را بفهمیــم ،بهتــره کــه یــک
ســری بــه بیمارســتانهای روانــی بزنیــم و از قســمت جانبــازان دیــدن کنیــم .بهتــره ســری
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بــه بیمارســتانها بزنیــم و عزیــزان شــیمیایی را ببینیــم .بهتــره یــک ســر بــه خونــۀ جانبــازی
بزنیــم کــه فاقــد پــا میباشــد .جانبــازی کــه چش ـمهای خــود را از دســت داده .جانبــاز قطــع
نخاعــی .جانبــازی کــه دس ـتهایش را از دســت داده بــرای ایــن انقــاب و هنــوز همــه چیــز
خــود را بــرای حفــظ انقــاب حاضــره بــده .بریــم ببینیــم کــه ایــن بــرادران بــه چــه وضعیتــی
هنــوز مقــاوم هســتند و از خانــوادة ایــن افــراد معنــی ایثــار را یــاد بگیریــم .بریــم خانــة آن
شــهیدانی کــه پــدر و مــادر ایــن افــراد ،بزرگتریــن ثمــرة زندگیشــون رو بــه انقــاب اهــدا
کــردن .آن بچــه هایــی کــه بــه خاطــر شــهادت پــدر ،لــذت دیــدن روی پــدر را نداشــتن و. ...
اينا میشه ایثار ،ما که هیچی.
علیاصغر حقيري

سن74 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :بازنشسته

ايثــار نــه معيــاري دارد و نــه ســنجهاي .کســی چگونــه میتوانــد بگویــد
مــن در حــال ایثارگــری هســتم؟ ایثارگــر بــر ایثــار خــود واقــف نیســت؛ ایــن
دیگــران هســتند کــه قضــاوت میکننــد.
یــک فرمانــدة نظامــی کــه وظیفـهاش خدمــت اســت ،چــه در زمــان صلــح ،چــه بحــران و
چــه جنــگ ،دارد کارش را انجــام میدهــد ،منــت ســر کســی نــدارد و نمیگویــد مــن دارم
ایثــار مــی کنــم؛ ولــی همیــن فرمانــده ،وقتــی مأمــور اجــرای عملیاتــی میشــود ،آنچنــان
غــرق کار میشــود کــه خــودش را هــم فرامــوش میکنــد و تــا زمانــی کــه کار را بــه نتیجــة
مطلــوب نرســاند از پــا نمیافتــد و برایــش شــب و روز و روزهــای هفتــه ،فرقــی نمیکنــد.
ایــن دیگــر یــک وظیفــه و خدمــت معمولــی نیســت؛ ایــن ایثــار اســت؛ ایــن وقفکــردن خــود
در راه خدمــت اســت ،بــدون هیــچ چشمداشــتی و بــدون هیــچ منتــی!
سیدمحمدرضا دادگستر

سن16 :

تحصیالت :دانشآموز

شغل :محصل

وقتــی نــام ایثــار بــه فکــر میرســد ،ناخــودآگاه به یــاد اللههــای گلگــون میافتیم.
گاه در البـهالی دود و دم و ســاختمانهای بلنــد شــهر ،جلــوۀ نام شــهیدی را میبینیم.
ب هراســتی چقــدر تــا بــه حــال ،معنــی ایثــار را فهمیدهایم؟ شــاید چنین باشــد :گذشــتن از خود.
ایثــار شــیرینی خــاص خــودش را دارد .ســخت اســت؛ امــا شــیرین .دل کنــدن از
دلبســتگیهای دنیــا کــه روز بــه روز رنگینتــر میشــوند ،بســیار ســخت اســت.
جوانــی کــه جبهــه رفتــه و شــهید ،جانبــاز يــا آزاده شــده ،توانســته اســت ایــن کار را
انجــام دهــد؛ پــس ســخت نیســت؛ امــا همــت خــاص خــودش را میطلبــد .اللههــای
گلگــون در هــر فرهنگــی قابــل احتــرام هســتند؛ زیــرا بــه خاطــر عقیــدۀ خــود فــدا شــدند؛
امــا آیــا مــا هــم حاضــر هســتیم همــان قــدر ،ایثــار داشــته باشــیم؟
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سیدمرتضی حسینی راوری

سن49  :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار ،کلمـهای پــر مغــز اســت کــه در همــۀ ادیــان و همــه فرهنگهــای
جهــان ،مطــرح میباشــد .ایثــار در بعضــی از ادیــان و فرهنگهــا بــه یــک
بــاور تبدیــل شــده اســت؛ مثــل دیــن اســام و مخصوصـاً مذهــب تشــیع.
بهتریــن مثــال دفــاع مقــدس اســت کــه نشــان داد فرهنــگ ایثــار در مذهــب تشــیع بــه یــک
بــاور تبدیــل شــده اســت .هشتســال بــا تمــام جهــان جنگیدنــد و یــک قــدم عقبنشــینی نکردند.
در جوامــع عربــی میبینیــم کــه ایــن کلمــه بــه یــک بــاور تبدیــل نشــده اســت؛ در
جنــگ اعــراب و اســرائیل ایــن واقعیــت بــه وضــوح نمایــان میشــود کــه بیــش از  6روز
دوام نياوردنــد؛ ولــی در دفــاع مقــدس مــا 8 ،ســال دفــاع کردنــد و یــک وجــب از خــاک
ایــران را بــه بیگانــه ندادنــد.
محمدنقی خلفی

ایثــار ،کلم ـهای اســت کــه در بیــن مــردم ایــران شــناخته شــده اســت.
مــردم ایــن ســرزمین کهــن در مقاطــع مختلــف تاریخــی ،ایثــار و فــداکاری
را بــه تمــام جهانیــان نشــان دادنــد.
ایــن فرهنــگ ایثــار و از خــود گذشــتگی ،برگرفتــه شــده از مکتــب الهــی اســام
میباشــد و نمونــة بــارز و بــه یادماندنــی آن در حادثــة بــزرگ کربــا بهوقــوع پیوســت! تــا
قیــام قیامــت اثــرات ایــن حادثــه پابرجــا میمانــد.
در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،مــا ایثــار و فــداکاری بســیار فــراوان دیدیــم ،در زمــان
حملــه شــیمیایی صــدام بــه جبهههــای ایــران ،بســیجیان از خــود گذشــتگی نشــان دادنــد
و ماســک کــه جــزء وســایل ضــروری آنــان بــود را بــه همراهانشــان بخشــیدند و خودشــان
دچــار مســموميت شــیمیایی شــدند و تــا بهحــال بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجــه نــرم
ميكننــد و هــر از گاهــی ،بعضــی از آنهــا بــه شــهادت میرســند.
نادر قهرمانی

سن49 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

شــهدا ،مظهــر ایثارنــد و الگــوی مــا در تمــام زمینههــا ،اعــم از فرهنگــی
(فرهنــگ جبهــه) ،اقتصــادی(کار و تــاش در عرصههــای ســازندگی و
پروژههــای عمرانــی) و همچنیــن عرصــة اجتماعــی.
منــش و رفتــار شــهدا ،بیانگــر کمــال و بلــوغ یــک انســان در تمــام عرصههاســت .ایثــار
در تمــام زمینههــا و ابعــاد زندگــی ،معنــا پیــدا میکنــد .ایثــار در فرهنــگ ،ایثــار در کار،
ایثــار در خانــواده ،ایثــار در محیــط اجتمــاع ،ایثــار در اخــاق و رفتــار و...
.
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سن35 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :ناظر

برداشــت بنــدة حقیــر از کلمــة ایثــار و فرهنــگ برمیگــردد بــه دوران
دفــاع مقــدس کــه انســانهای بزرگــی از سراســر میهــن عزیــز ایــران
اســامی راهــی جبهههــای حــق علیــه باطــل شــدند و از جــان و مــال و زندگــی و فرزنــدان
و همســران و مــادران خــود گذشــتند و بزرگتریــن ایثــار را انجــام دادنــد کــه توانســتند
از همــة تعلقــات و لــذات دنیــوی بــه راحتــی چشمپوشــی کــرده و راهــی میدانهایــی پــر
از میــن و خمپــاره و تــوپ و تانــک شــدند کــه تمــام نامــردان دنیــا متحــد شــده بودنــد تــا
ایــن ایثارگــران را از پــای درآورنــد؛ ولــی خوشــبختانه ،ایــن ایثارگــران و ایــن جــان برکفــان
واژة ایثــار را تمــام و کمــال معنــی و مفهــوم بخشــیدند و بــه تمــام دنیــا ثابــت کردنــد کــه
فرهنــگ ایثارگــری و فــداکاری و گذشــت ،افســانه نیســت؛ بلکــه واقعیتــی بــزرگ اســت کــه
توســط ایــن شــهدا و ایــن جانبــازان و ایــن آزادگان و ایــن مفقودیــن کــه هیــچ قلمــی و
کاتبــی یــارای و تــوان نوشــتن ارزش آن را نــدارد ،بــه تمــام انســانها ثابــت شــد.
مجيد رمضانی

سن23 :

تحصیالت :دانشجو

شغل :دانشجو

بهنام خداوندی که ایثارگرتر از او کسی نیست.
بهنام خداوند ایثارگران بینام و نشان.
بهنــام خداونــد باکــری و صیــاد و همــت کــه از جــان و دل ،خــود را فــدا کردنــد تــا
کشــوری کــه خــود را فــداي تمــام مســتضعفان و محرومــان جهــان کــرده ،نامــی باقــی بمانــد.
بیاییــم کمــی از خــود ،ایثــار نشــان دهیــم .اگــر روزی ایثــار در جبهــه و جنــگ و
عملیــات خالصــه میشــد ،امــروز هــم ایثــار زنــده باشــد بــا ایثــار در صحبــت ،ایثــار در
زندگــی و روابــط اجتماعــي ،ایثــار در جبهــة اقتصــادی.
بــا ایثــار کــردن بــار دیگــر همدلــی و مهربانــی را گســترش دهیــم تــا شــاید قــدم کوچکــی
در تعجیــل ظهــور فــردی داشــته باشــیم کــه نمونــۀ ایثــار و از خودگذشــتگی اســت.
آری! مــا همــان نســلی هســتیم کــه بــا ایثــار خــود ،در تمــام جبهههــا موجــب وحــدت
و همدلــی و اتحــاد بیشــتر و حیــرت دشــمنان خــود شــدیم؛ باشــد کــه شــامل آیــۀ مبارکــۀ
ـم سِ ـ ًّرا َو َع َلن َِيـ ًة ( »...رعــد  )22گردیــم .انشــاءاهلل!
« َوأَن ْ َف ُقــوا ِم َّمــا َر َز ْق َنا ُهـ ْ
محسن تعالی

سن57 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

فرزنــدان شــهدا در جامعــه میبایســت بــه عنــوان بارزتریــن الگوهــای
ایثــار و شــهادت و مقاومــت باشــند؛ زیــرا آنــان بــه طــور ملمــوس ،آنچــه
را کــه مــردم عــادی بهصــورت دستنوشــته و یــا بنــر و یــا بــه انحــاء دیگــر میشــنوند و
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میبیننــد ،حــس کــرده و دیدهانــد و خاطــرات پــدر و گفتــار و کــردارش را بــه یــاد دارنــد
و میتواننــد خــود تجســم الگوهــای مذکــور بــوده و بــه طــور عینــی مــردم را بــه راه پــدران
خــود دعــوت نماینــد .تأســی مــردم بــه ایــن الگوهــا میتوانــد فرهنــگ ایثــار و شــهادت را
در جامعــه زنــده نگــه دارد.
خانم قنبری

یدانــم کــه اگــر ایثــار گذشــتگان در مقابــل
رشــتة مــن تاریــخ اســت؛ از ایـنرو م 
دشــمنان خارجــی نبــود ،االن ایـران نبــود و شــاید هــم بــود ،امــا بــه ایــن شــکل نبود.
در ذهــن مــن ایثــار بــا هشــت ســال دفــاع مقــدس متــرادف اســت .مــن بــرای شــهدا
و جانبــازان و آزادگان احتــرام فوقالعــادهای قائلــم و میدانــم کــه اگــر آنهــا نبودنــد ،مــا
هــم نبوديــم.
مــن بــه عنــوان یــک دختــر بــه نوبــۀ خــود میتوانــم بــا حفــظ حجــاب ،بــا عفــاف
خــودم ،از ایثــار گذشــتگان حفاظــت کنــم و در زمــان دفــاع از کشــور هــم مثــل یــک مــرد
ایثــار کنــم و از کشــورم دفــاع کنــم.
فائزه مشفق

سن29 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :مدرس

بــه مــن گفتنــد در مــورد ایثــار بنویســم .مــن نــه نویســنده هســتم و
نــه جــزء خانــوادة ایثارگــران و جانبــازان و شــهدا کــه اعتقــاد دارم آن هــم
لیاقــت ميخواهــد.
مــن ایثــار را در زندگــیام فقــط یــک جــا بــا پوســت و گوشــت و اســتخوانم
درک کــردم و آن هــم فقــط در مــادر اســت .میگوینــد اگــر محبــت ده قســمت
آن خداونــد باشــد ،يــك قســمت از ده قســمت ،نــزد پــدر و مــادر
باشــد و همــۀ آن ا ز ِ
اســت .پــس بایــد ديــد خداونــد چــه عالق ـهای بــه بنــدگان خــود دارد ،وقتــی يــك
قســمتش کــه نــزد مــادر اســت ،آ نچنــان قــدرت و بزرگــی دارد .مــن ایثــار را بــا
مــادر معنــا کــردم.
نمیدانــم وجــه شــباهت درســتی هســت یــا نــه! ولــی در دورهای نــ ه چنــدان دور،
جوانانــی در ایــن مــرز و بــوم زندگــی میکردنــد کــه بــه معنــای واقعــی ،مــادر ایــن
ســرزمین شــدند.
آری! نخواســتند حتــی یــک خــار بــه پــای یــک فرزنــد ایــن ســرزمین بــرود و بــه همیــن
خاطــر ،عزیزتریــن داشــته خــود را ،همــان جــان گرانقــدر خــود را فــدا کردنــد.
اگــر یــک ســفر ،فقــط یــک ســفر بــا کاروان راهیــان نــور همــراه شــده باشــید ،بــه
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معنــای واقعــی ،ســختیهایی کــه ایــن بزرگــواران متحمــل شــد هاند را میبینیــد
و درک میکنیــد و چــه بــا برکــت بــود ،ایــن جنــگ بــرای بعضیهــا ،همچــون
همــت و باکــری و  ...کــه توانســتند گوهــر وجــود خــود را اینچنیــن کشــف و
شــکوفا کننــد.
مگــر نــه ایــن اســت کــه مــا ،در ایــن دنیــا آمدهایــم کــه یکســری اقدامــات و
فعالیتهایــی انجــام دهیــم ،بتوانیــم توشــه آخــرت را پــر کنیــم و بهدرســتی از ایــن
گــذرگاه دنیــا عبــور کنیــم؟! مــن یــک زنــم .یعنــی میشــود مــن هــم یــک مــادر شــوم؟!
اشــتباه نکنیــد مــادر یــک یــا دو فرزنــد نــه! مــادر یــک ســرزمین ،افتخــار شــهادت را
کســبکردن از ایــن مقــام .آیــا میشــود؟!
فاطمه حاجیصادقی

سن19 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :دانشجو

ایثــار ،یعنــی بدانــی کــه وطنــت نیازمنــد تکتــک مــردم میهنــش
اســت .ارزشــمندترین و باالتریــن گوهر(جانــت) را کــف دســت بگیــری،
عاشــقانه و خالصانــه تقدیــم خــاک وطنــت بکنــی و مصــداق اصلــی ایثــار ،شــهیدان بزرگــوار
ایــران زمیــن هســتند کــه بــا ایــن امــر خــود ،مــردم ایــن ســرزمين را ســالیان متوالــی،
مدیــون و مرهــون کار خــود کردنــد و مــن دانشــجو اگــر خســته شــدم ،اگــر ناامیــد شــدم،
در تمــام فعالیتهایــم ،وقتــی کــه در محضــر شــهید گمنــام ســرزمینم قــرار میگیــرم،
چنــان امیدوارانــه ،ســبکی تمــام وجــودم را در بــر میگیــرد کــه تمــام تالشــم را میکنــم
کــه فــردای درخشــاني را بــرای وطنــم فراهــم کنــم.
مهیا نوریشاکری

شــاید تــا دو ســال پیــش فکــر میکــردم ،درک خیلــی عمیقــی از ایثــار
دارم؛ ولــی بــا ســفری کــه بــه مناطــق جنگــی جنــوب داشــتم ،متوجــه ایــن
مطلــب شــدم کــه تــا االن مــن ،تنهــا معنــی لغــوي ایــن واژه را میدونســتم و هیــچ درک و
شــعوری در رابطــه باهــاش نداشــتم.
وقتــی کــه ســر مــزار شــهید گمنامــی رفتــم کــه فقــط ســر و پــا داشــت و تمــام بــدن
خــود را از دســت داده بــود ،مــادري کــه فرزنــد شــهید خــود را از دســت داده بــود ،بــه يــاد
فرزنــدش ســر مــزار اون شــهيد گمنــام فاتحــه ميخونــد و...
در دل گفتم :اي سر و پا چه میکنی با من بیسر و پا؟
دیــدن اون مــادر ،ســر مــزار اون شــهید گمنــام و خوانــدن اون شــهید بهعنــوان فرزنــدش
بــرای مــن معنــای کامــل ایثــار بود.
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سن34 :

تحصیالت :دکتری شغل :هیئت علمی دانشگاه

بهنام خداوند بخشندة بیمنت!
مــن در دوران دفــاع مقــدس بــه خاطر ســنم ،زیــاد در جریان جنــگ ،ایثار
و مقاومــت نبــودم؛ تــا اینکهبهصــورت اتفاقــی ،کتــاب «دا» از خانــم زهــرا ساداتحســینی را
خوانــدم و چنــد کتــاب دیگــرـ مثــل پايي که جــا ماندـ واقعاً شــگفتزده شــدم.
زنانــی مثــل او ،مثــل مــادران و خواهرهــای دیگــر خودمــان کــه در آن زمــان ایثــار کردنــد و از
خودشــان گذشــتند را بــه یــاد آوردم و واقعـاً حســرت خــوردم کــه چــرا مــن در آن زمــان نبــودم.
امیــدوارم در هیــچ جــای ایــن کشــور و تمــام کــرة زمیــن ،هیــچ جنگــی نباشــد؛ امــا
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،حتمـاً مــن هــم مثــل زهــرا خانــم حســینی یــا خواهرشــان زینــب
یــا مادرشــان دا ،میتوانــم نقشــی هــر چنــد کوچــک داشــته باشــم.
به امید روزهای شاد و بدون جنگ.
امیرحسین پاشایی

رزمندگانــی کــه جنگیدنــد ،آنــان کــه رفتنــد ،گامــی فراتــر از وظیفــه
انجــام دادنــد ،آنــان ایثــار کردنــد .از خــود ،از خانــواده ،آســایش ،راحتــی،
کار و تحصیــات و مهمتــر از همــه از جــان خویــش کــه عزیزتریــن چیــز اســت ،گذشــتند؛
بنابرایــن احتــرام بــه آنــان واجــب اســت؛ چــرا کــه فعلــیاخالقــی انجــام دادنــد .آســایش و
امنیــت خانوادههــا و مــا را فراهــم کردنــد .هــر چنــد برخــی از دوســتان بــا نگاهــی دیگــر
قائــل باشــند كــه آنــان وظیفــة خویــش را انجــام دادنــد ،بــاز هــم آنــان کــه رفتنــد ،مســتحق
کرامــت و احترامانــد.
پــس ای هموطــن! آنــان کــه رفتنــد ،بزرگانــد و بزرگــوار و مســتحق تکریــم و
الگوشــدن ،چــه بــه وظیفــۀ خویــش عمــل کــرده و رفتــه باشــند و چــه بــا ایثــار و از
خودگذشــتگی؛ مــن دستشــان را میبوســم.
بهروز عبدی

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی .یعنــی ،گذشــتن از چیــزی کــه واقعـاً بــه
آن عالقــه داری .یعنــی ،قیــد زندگــی را زدن و رســیدن بــه درج ـهای کــه
فقــط خــودت و خــدا باشــی و عالــم مــادی و جســمانی برایــت مهــم نباشــد.
ایــن مرحلــه نصیــب کســی نمیشــود مگــر شــهیدی کــه از جــان و زندگــی خــود
گذشــت ،نــه بــرای خــود ،نــه بــرای خانــوادۀ خــود؛ بلکــه بــرای ســرزمین و ملــت ایــران.
خدا داند پاداش بین خود و شهیدش را که جانش نثار کرده در راه ایمانش.
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با سالم خدمت همة زحمتکشان در راه قلم و کتاب.
بانــوان در مقولــة ایثــار تقریبـاً تمــام کالم هســتند؛ زیــرا ایثــار فقــط بــه
معنــی جنگیــدن در میــدان رزم نیســت و میتوانــد در همســری و همراهــی یــک جانبــاز
یــا یــک رزمنــده کــه ناراحتــی اعصــاب و روان دارد ،تجلــی کنــد.
یــک زن ،زمانــی کــه از تمــام جوانــی و آرزوهــای خــود میگــذرد و بــا یــک رزمنــدة
جانبــاز قطــع نخــاع ازدواج میکنــد ،معنــی کامــل کلمــۀ ایثــار اســت.
بانــوان میتواننــد ایثــار را در زمینــة منحرفنشــدن خانــواده در زمینههــای اخالقــی،
سیاســی و دینــی بــه عینیــت برســانند و حکــم تذکــر و ترمــز بــرای ایــن انحرافــات باشــند.
شمساهلل فالح

سن42 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :مدیر

قــرآن کریــم از ایثــار و گذشــت ،نــکات و مطالــب فراوانــی بــه میــان آورده و
در احادیــث و روایــات هــم بــه ایــن موضــوع ،خیلــی تأکیــد شــده اســت؛ چــرا
کــه اگــر در یــک جامعـهای فرهنــگ ایثــار و گذشــت ،نهادینــه شــود ،آن جامعــه جامعـهای پویا
اســت و اگــر فرهنــگ ایثــار نادیــده گرفتــه شــود ،جامعــۀ پویایــی نخواهیــم داشــت.
حــال بــا ایــن دیــن و مذهبــی کــه داریــم بايــد بــه ایــن مقولــه بــا توجــه ويــژهاي
پرداختــه شــود؛ زیــرا ایثــار و گذشــت جامعــه را پویــا خواهــد کــرد.
در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،ایثــار رزمنــدگان موجــب شــد که کشــور ایــران امــروز ،حرفی
بــرای گفتــن داشــته باشــد .مــا هــم بایــد از رشــادت و ایثارگریهــای رزمنــدگان درس بیاموزیــم.
آنهــا در عمــل ثابــت کردنــد پیــرو قــرآن و دیــن و دســتورات هســتند؛ مــا هــم امــروز در ســنگر
فرهنــگ و اقتصــاد ،بایــد بــا عملکــرد خــود ایثارگــری را بــه نســل بعــد بیاموزیم.
حمیدرضا وزیر زنجانی سن 35  :تحصیالت :دکتری

شغل :هیئت علمی دانشگاه

یکــی از مفاهیــم نویــن در علــوم مدیریــت ســازمان ،رفتــار شــهروندی
ســازمانی ( )OCBاســت؛ مفهومــی کــه تعریــف آن عبــارت اســت از تمامــی
رفتارهایــی کــه در هیــچ شــرح شــغلی نوشــته نشــده؛ ولــی بــروز آنهــا بــرای موفقیــت
ســازمان ضــروری اســت.
طبــق مدلهــای موجــود در زمینــۀ مفهومســازی رفتــار شهروندیـســازمانی ،یکــی
از اصلیتریــن مؤلفههــای مفهــوم مذکــور ،ایثــار و از خودگذشــتگی کارکنــان در فرآینــد
انجــام وظایــف ســازمانی خــود اســت؛ لــذا فرهنــگ ایثــار ،عــاوه بــر جامعــه ،یکــی از
الزامــات موفقیــت ســازمانهای دولتــی و خصوصــی کشــور نیــز محســوب میگــردد.
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سن19 :

تحصیالت :دانشجوی رادیولوژی

شغل :دانشجو

ایثــار ،تعریــف دل بــا صفــای دوســتم فائــزه اســت .میگفــت :در
جامع ـهای کــه پســران جــوان از نظــر شــرعی (البتــه در مراتــب باالتــر
عرفانــی و ســلوکی) حــق نــگاه بــه نامحرمــان را ندارنــد؛ در حالیکــه اگــر ســر خــود
را پاییــن بگیرنــد مواجــه میشــوند بــا پــای برهنــة الک زده و اگــر ســر خــود را بــاال
بگیرنــد ،مواجــه میشــوند بــا چهــرة ...چهر ههــاي...
پس چه ســخت شده اســت کار آنان در این آخرالزمان.
مــن هــم از بــاب ایثــار تصمیــم گرفتــهام بــه چهــرۀ خانمهایــی کــه موجــه
نیســتند و در خیابا نهــای تهــران؛ تحریــک کننــده نگا ههــا هســتند ،چشــم
نینــدازم؛ فقــط بــه عشــق همدلــی و هــمدردی بــا بــرادر عزیزتــر از جانــم علــی و
بــرادران دینــیام.
البتــه کــه ایــن عمــل بــرای خــودم آثــار بســیاري داشــت؛ از دنیــا رو یگــردان
شــدم و جلوههــای دنیایــی برایــم ب ـیارزش و پســت شــدند؛ چــون ایــن را میدانیــم
بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش درجــه حضــرت یوســف(ع) کــه پیامبــری جــوان بودنــد،
مســئلۀ محــرم و نامحــرم و رابطــه و ...بــود؛ پــس یقیــن دارم امــروز ،مهمتریــن زمینــة
ایثــار بــرای جوانــان در زمینــه کنتــرل نــگاه ،رابطــه و ...بــا نامحــرم اســت؛ پــس تمــام
ایثــارم را خــرج آن میکنــم تــا معنــي ايثــار كامــل شــود.
مریم نعیمی

سن29 :

تحصیالت :کارشناسی

در گرمــای تابســتان اگــر خانمهــا از خودگذشــتگی داشــته باشــند و
ایثــار کننــد كــه حجــاب خــود را حفــظ کننــد ،از نظــر مــن زیباتریــن نــوع
ایثــار اســت؛ زیــرا باعــث کشتهشــدن روان و روح ملــت میشــوند ،اگــر ایــن کار را بــه
درســتی انجــام ندهنــد و حجــاب خوبــی نداشــته باشــند.
خدایــا در گرمــای فصــل تابســتانت کــه تحمــل آن ســخت اســت ،مــن حجابــم را بــه
جــان میخــرم تــا در مقابــل تیرهــای چشـمهای نامحرمــان ســپری باشــد بــرای محافظــت
از روح و جســم و جانــم.
رقیهجــان فرزنــد موالیــم! اگــر آن روز کــه معجــرت را از ســرت کشــیدند ،مــن نبــودم
تــا از شــما دفــاع کنــم ،شرمســارم؛ امــا امــروز بــا حجابــم از شــما و معجرتــان دفــاع خواهــم
کر د .
ایثار برگ سبز عبور از همة گذرهاست.
چادر همان پارچهای است که د ِر خانه حضرت زهرا(س) سوخت؛ ولی از سرشان نیفتاد.
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سن33 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :مهندس سازه

من بزرگترین و بهترین ایثارگران را پدران و مادران میدانم.
بــا توجــه بــه اینکــه انشــاءاهلل خــودم بــه زودی پــدر میشــوم و بــه
نوعــی حــس میکنــم عالقــه بــه فرزنــد را و از طرفــی  33ســال هســت کــه خــودم فرزنــد
هســتم و بــه گذشــته و گــذر عمــر و خاطراتــم فکــر مــی کنــم ،میفهمــم کــه بــه راســتی
پــدر و مــادر بزرگتریــن ایثارگــران هســتند.
از طرفــی بنــده تبعــة افغانســتان و مهاجــر در ایــران هســتم .در مــاه پیــش ،اولیــن بــار بــه
وطنــم افغانســتان ســفر کــردم .بنــده شــیعه هســتم و فعالیتهــای جمهــوری اســامی ايــران
را در کشــورم دیــدم و بــه وجــود بــرادران ایرانــی کــه ســالیان درازی اســت کــه در افغانســتان
خدمــت میکننــد و بــا وجــود خطــرات زیــاد جانــی و امنیتــی در خدمــت جهــان اســام و
مکتــب مــوال علــی(ع) هســتند ،واقعـاً احســاس غــرور و ســربلندی کــردم و بــه ایــن ایثارگــران
گمنــام و پــاک و جــان بــر کــف احســنت و آفریــن گفتــم.
امیرعلی توسلی

بــدون تردیــد ،فرهنــگ ایثــار ،چــون برخاســته از مطالبــات ضمنــی انســان
میباشــد ،چنانچــه جامعــهای بخواهــد مســیر ســعادت و خوشــبختی را
بپیمایــد ،ناگزیــر اســت نســبت بــه تعمیــم و اشــاعه روحيــة ایثــار و از خودگذشــتگی در ســطح
جامعــه اقــدام نمایــد.
ایــران عزیــز مــا بــه برکــت انقــاب شــکوهمند و معلــم جمهــوری اســامی و هشــت
ســال دفــاع مقــدس ،امــروز در دنیــا ســرآمد و الگــوی جامعــۀ ایثــار و فــداکاریاســت .حــس
نوعدوســتی و همیــاری و از خودگذشــتگی در حــوادث غیــر مترقبــه کــه بعضـاً در کشــور اتفــاق
میافتــد یــا آنچــه در زندگــی جــاری و روزمــرة مــردم شــاهد آنیــم ،خــود دلیــل و برهــان
محکمــی اســت بــر ایــن مدعــا .مســلماً تــا عطــر و بــوی شــهادت و اهــل بیــت(ع) در این کشــور
جــاری اســت ،فرهنــگ ایثــار و محبــت و از خودگذشــتگی ،همــراه و همیــار ایــن ملــت بــزرگ
خواهــد بــود.
مصطفي محبي

سن29 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

ايثــار ،يعنــي بخشــش بــا همــۀ وجــود كــهبتــوان تأثيــري در زندگــي
مــردم داشــته باشــد كــه ايــن امــر منــوط بــه شــخصي يــا گــروه خاصــي در
جامعــه نميباشــد؛ امــا ايجــاد فرهنــگ ايثــار در جامعــه نيــاز بــه شــعار و ســخن آن چنانــي
نــدارد؛ بلكــه ايــن امــر فقــط و فقــط بــا عمــل و رفتــار ايثارگرانــه امكانپذيــر اســت.
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امــا تأثيــر ايــن عمــل ،اگــر از ســوی گــروه خاصــي كــه بــراي مــردم شــناخته شــده
هســتند صــورت گيــرد ،تأثيرپذيــري بيشــتري دارد؛ ولــي هــر كــس بــه نــوع خــود ميتوانــد
در هــر زمينــه يــك عمــل ايثارگرانــه در جامعــه انجــام دهــد.
بــه اميــد روزي كــه مــردم ،ايــن فرهنــگ زيبــا را بــه معنــاي تمــام در جامعــه نشــان
دهنــد.
جمال محمدی

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

فرهنــگ کــه بــا ایثــار همــراه شــود ،فرهنــگ هــم ایثــار میشــود و ایثــار
هــم کــه بــا فرهنــگ همــراه شــود ،ایثــار هــم فرهنــگ میشــود؛ پــس مــا
بایــد هــم فرهنــگ ایثــاری داشــته باشــیم و هــم ایثــار فرهنگــی.
امروز در قرن بیست و یکم ،جامعة ما نیاز به این دو مقوله دارد.
حــال ،فرهنــگ چیســت؟ فرهنــگ همــان روح تمــدن اســت .تمدنــی کــه بــا اســام و
ایــران آمیختــه شــده اســت و ایثــار همــان از خودگذشــتگی اســت کــه همــان اســام و
ایرانــی بــودن بــه مــا نشــان داده .پــس مــا میبینیــم کــه چقــدر فرهنــگ و ایثــار مثــل
هــم هســتند؛ بنابرایــن ،مــا جامعــة ایثــاری و فرهنگــی میخواهیــم.
فاطمه محمدی

سن23  :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

آنچــه کــه موجــب باالبــردن ارزش یــک انســان میشــود ،میتوانــد
نمونــهای از ایثــار باشــد .کســانی کــه زندگــی خــود را وقــف بالندگــی و
شــکوفایی کشــور میکننــد؛ اســتادان ،دانشــجویان و تمــام کســانی کــه در ایــن راه تــاش
میکننــد ،ایثارگرانــی هســتند کــه بــه عنــوان ایثارگــر از دیــد بســیاری از افــراد شــناخته
نمیشــوند؛ ولــی علمآمــوزی اســت کــه موجــب پیشــرفت جامعــه اســامی و موجــب
پــرورش فرهنــگ ایرانــی اســامی میشــود .اندیشــمندان بــا صــرف وقــت و عمــر خــود ،راه
جهــاد و ایثــار را در پیــش گرفتهانــد.
به امید روزی که پیشرفت کشورمان را به دنبال تالش و ایثار خودمان شاهد باشیم.
ماندانا صادقی

زن ،مخصوص ـاً زن ایرانــی در جایجــای زندگــی خــود در حــال ایثــار و
گذشــت اســت .وقتــی کــودک اســت شــاهد خوش ـیهای پســرکهای هــم
ســن و ســال خــود اســت و ســکوت میکنــد؛ وقتــی نوجــوان میشــود شــاهد فرقهــای

انگارانه  /ایثار و اجتماع

102

جامعــه اســت و ســکوت میکنــد؛ وقتــی همســر میشــود بدیهــا و کاســتیها را
میبینــد و ســکوت میکنــد.
وقتــی مــادر میشــود ،اذیتهــای فرزنــدان را میبینــد و ســکوت میکنــد .فرزنــد
و همســر بــه جبهــه جنــگ میرونــد ،او میمانــد و ســکوت و صبــر .صبــری کــه ســالیان
ســال ادامــه مییابــد کــه آیــا تکــه اســتخوانی از فرزنــد و همســرش بــه دســتش میرســد
یــا نــه؟ ایــن اســت صبــر و ایثــار زن ایرانــی.
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کریم روهنده

سن47 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آتشنشان

ایثــار ،از خــود گذشــتگی جهــت تعالــی روح انســانی اســت .ایثــار ،یعنــی
آنچــه را دوســت داری و بــرای تــو عزیــز اســت در کــف اخــاص گذاشــته

و فــدا نمايیــد.
اگــر بگویــم تمــام ملــت ایــران ایثارگرنــد ،ســخنی بــه گــزاف نگفت ـهام .اگــر بــه دوران
دفــاع مقــدس نــگاه کنیــم ،در تمــام جامعــه ،روح ایثــار دیــده میشــد .یکــی از جــان خــود،
یکــی از مــال خــود ،یکــی از فرزنــد خــود ،یکــی از همســر و فرزنــدان و  ...میگذشــت تــا
نــام ایــران و ایــران اســامی را در دنیــا طنینانــداز کنــد .در کجــای دنیــا شــما میتوانیــد
شــهری را پیــدا کنیــد کــه در یــک روز  330نفــر شــهید را تشــییع و در همــان روز ،ده هــزار
نفــر نیــرو بــه جبهههــا اعــزام کننــد؟ گفتــم شــهر ،بایــد میگفتــم کشــور در یــک روز
در تمــام نقــاط ایــران زمیــن ،تشــییع فرزنــدان عزیزمــان را داشــتیم و در همــان روز اعــزام
ســپاه یکصــد هــزار نفــری بــه جبهههــا .آیــا ایثــار از ایــن باالتــر؟!
در جامعــة امــروزی نیــز مــردم بــا تمامــی تنگناهــای اقتصــادی ،بــاز هــم پشــت والیــت
ایســتاده و از جمهــوری اســامی دفــاع و در تمامــی زمینههــا دســت رد بــه ســینۀ اســتکبار
جهانــی میزننــد .در جامعــة مــا بــه نظــر مــن ،همــه ایثارگرنــد و هرکســی بــه نوعــی ایثــار
میکنــد؛ ولــی کســانی هســتند بــا ایثــار خــود ،جامعــه را نجــات مــی دهنــد و از خــود
میگذرنــد تــا شــاید شــادی را بــه خانــوادهای هدیــه کننــد؛ مثــل امیــد عباســی کــه بــا
گذشــتن از جــان خــود ،بــاز هــم بــه مــا یــاد داد کــه از جانگذشــتن منحصــر بــه جبهههــا
نیســت و در شــهرها و در روســتاها هــم میتــوان ایثــار کــرد.
بایــد گفــت کــه جامعــة آتشنشــان در حــال حاضــر یکــی از جامعههــای خدمتگــذار
اســت کــه کمتــر در محافــل نامــی از آنهــا بــرده میشــود.
در پایان میگویم درود بر امام خامنهای و ایرانیان ایثارگر.
محمد انصاریراد

سن45  :

تحصیالت :دکتری

شغل :مدرس

«عمــر و جوانــی خــود را در راه خــدا ،اســام عزیــز و جمهــوری اســامی
صــرف کنیــد تــا ســعادت دنیــا و آخــرت را دریابیــد ».ایــن همــان جملــة
ارزشــمند و گــزارة مبارکــی اســت کــه پدیــد آورنــدۀ شــکوه انقــاب اســامی و هشــت ســال
دفــاع مقــدس و ســالها دفــاع و ســالهاي پی ـشرو در جنگهــای ســخت و نــرم فرمودنــد.
آری! نگــرش انســان ،ایمــان ،رشــد و بالندگــی و دفــاع از ایــن مســیر مقــدس و مبــارک
اســت و در ایــن راه ،فــداکاری و از خودگذشــتگی کــه همــان فرهنــگ ایثــار اســت،
گریزناپذیــر اســت .در پایــان گزارههــای مبــارک س ـهگانه زیــر تقدیــم بــه شــما خواننــده
عزیــز میشــود؛ تقدیــم بــه شــما ،کســی کــه مثــل هیچکــس نیســت:
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در نگاه توحیدی ،یأس ،سرخوردگی و افسردگی معنا ندارد(.ناظر به گذشتۀ فرد)
ایمــان بــه خداونــد و ایمــان بــه غیبــت ،زمینهســاز انگیزههــای مســتحکم و مؤثــر اســت.
(ناظــر بــه حــال فرد)
آدمهــای بــزرگ ،مقاصــد بزرگــی دارنــد؛ زود تمــام نمیشــوند و بــه پایــان نمیرســند.
(ناظــر بــه آینــدۀ فرد)
تقدیم به یاران شهیدم؛ گردان فلق لشگر  21امام رضا(ع)
علیمحمد سویزی

واژة ایثــار ،واژهای مقــدس اســت کــه در فرهنــگ اســامی و ایرانــی مــا
جایــگاه ویــژهای دارد .ایثــار بــه معنــای گذشــت و فــداکاری اســت .در واقــع
باالتریــن و واالتریــن مرحلــة گذشــت ،ایثــار اســت.
یــک وقــت انســان از یــک حقــی میگــذرد و خــوب گذشــت کــرده اســت؛ ولــی گاهــی
از حــق خــود میگــذرد ،آن را در اختیــار دیگــران قــرار میهــد تــا دیگــری از آن اســتفاده
کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه خــود بــه آن نیــاز مبــرم دارد.
اینکــه در طلیعــه مطلــب ،ایثــار را در جــزء فرهنــگ اســامی ایرانــی کشــور ذکــر کــردم
بــه ایــن دلیــل اســت کــه فرهنــگ ایثــار هــم نمــود اســامی داشــته ،یعنــی نمونههایــی
در ســیر تحــول اســام موجــود اســت؛ بــه طوریکــه در قــرآن ،آی ـهای بــه آن اختصــاص
یافتــه و آن ایثــار اهــل بیــت پیامبــر(ص) و خانــوادۀ امیرالمؤمنیــن(ع) در اطعــام مســکین
و یتیــم و اســیر اســت؛ آنگاه ک ـه ،ایشــان در حالیکــه روزه بودنــد و خــود نیــاز بــه غــذا
داشــتند ،در ســه شــب متوالــی غــذای خــود را بــه نیازمنــد دادنــد.
در فرهنــگ ایرانــی نیــز کــه البتــه برگرفتــه از اســام اســت ،ایثــار و فــداکاری رزمندگان
اســام در جنــگ تحمیلــی يــك نمونــۀ بــارز اســت.گروههای مختلــف بــا ادیــان مختلــف در
جنــگ حضــور داشــته و جــان خــود را فــدای اســام و کشــور خــود کردنــد.
باالتریــن نعمــت بــرای هــر انســان ،نعمــت ســامتی و جانــی اســت کــه از جانــب
خداونــد نــزد او بــه ودیعــه ســپرده شــده اســت کــه رزمنــدگان اســام بــا وجــود اینکــه
اکثــرا ً جــوان بــوده و عالقهمنــد بــه زندگــی و خانــواده بودنــد؛ ولــی در راه اســام ،کشــور
و مــردم خویــش از خودگذشــتگی کــرده و جــان خــود را فــدا کردنــد.
محمد امیری

سن30 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :فرهنگی

ایثــار ،یعنــی گذشــت از همــه چیــز .ایثــار تنهــا در جبهههــای جنــگ
نیســت ،در همــه ایــام و در همــۀ اوقــات میتوانــد اتفــاق بیافتــد و بــه
اشــکال گوناگــون و بــا فرهنگهــای متفــاوت.
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آنچــه در مــورد ایثــار و فرهنــگ ايثــار در جامعــه مهــم اســت ،فهمیــدن و درک ثــواب
و پــاداش و نتایــج دنیــوی و اخــروی آن اســت .اشــکال گوناگــون ایثــار میتوانــد مثــل
گذشــت از حــق و حقــوق قانونــی خــود در موقعــی کــه شــما میتوانیــد بهراحتــی آن را از
طــرف مقابــل یــا از جمعیــت خاصــی دریافــت کنیــد؛ ولــی بهخاطــر فرهنــگ ایثــاری کــه
در روحیــۀ خــود داریــد ،ای ـنکار را نمیکنیــد.
در تاریــخ تشــیع ایــن اتفــاق بــا اهمیــت ،بســیار روی داده اســت کــه شـاخصترین آنهــا
در صحــرای کربــا بــود؛ آنموقــع کــه حضــرت عبــاس(ع) در کنــار رود فــرات بــا لــب تشــنه،
آب را ننوشــید تــا بــا اهــل خیمــه و بــرادر باوفایــش هـمدردی و همدلــي کنــد.
حبیباهلل نوروزی

سن44 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ی موفــقشــدهاند کـ ه بحرانهــا ،وقایــعو ســختیها
در طــولتاریــخ ،جوامعـ 
ی آنجامعــه ،ملکـهایبهنــام
ت ســربگذارنــد کــهدربــاور و نهــاد اجتماعـ 
را پشـ 
ن وجــود داشــت ه و مســتحک م شــده
ی جــا 
فــداکاریوازخودگذشــتگیاعــماز مــال ،مقــامو حتـ 
باشد.
ی نیســتکــهارزشهــا ،داشــتههاو پیشــینة خــود را بــاور
ی درکــرهخاک ـ 
هیــچجامع ـها 
ن حراســت کنــد.
نداشــتهباشــد و بــا تمــاموجــودنخواه ـ د ازآ 
ش پیــداکــردهباشـد،
ب دیگــریگرایـ 
ی اگــر بــرایمقطعــیازنظــر سیاســیبــهمکاتـ 
حتـ 
ن بربــا د رفتــ ه ببیننــد،
ت بیگانــگا 
ی خــودرا بــهدســ 
حتمــاً در مقطعــیدیگــرکــهارزشهــا 
بازگشــتخواهـ د کــردو حتــیبــا پرداختهزینـ ۀ جانــی ،رفاهــی و مالــی،ایثارگــریرا در جامعه
خــود بــه ظهــور میرســاند.
ف درجوامـ ع ظهــورپیــدامیکنــد؛مثـ ً
ا در مصــرف ،خدمــت،
گ ایثــاردر ابعــادمختلـ 
فرهنـ 
ش و توســعهفنــاوری و  ،...و امــا در جامعــة ايرانــي
حفاظــت ،کمــک ،محیــطزیســت ،علــمو دانـ 
اســامي مــا ،يــك جنبــۀ بــارز آن ســخن امــام(ره) اســت كــه فرمــود« :ملتــي كــه شــهادت د ارد،
اســارت نــدارد».
ن بــرایآرمانهــای
ت و او ج بهــایجــا 
ن اسـ 
ن از جــا 
ی و از خودگذشــتگی ،گذشــت 
اوجایثارگــر 
ت حقتعالــی ،مکتــباســام اصیــل و نــاب ،ارزشهــای واالی انســانی و معنــوی در
واال ،رضای ـ 
ق ملــی ،غیــرت ایرانــی و پیشــینه غنــی ایــن کشــور اســت؛
درجــه اول و در درجــة دوم عــر 
بهطوریکــه موتــور محرکــۀ انســانهای ایــن مرزوبــوم بــوده و شایســتهترین جلــوۀ فرهنــگ
ایثــار را در تاریــخ ایــن کشــور بهخصــوص بــرای پیــروزی انقــاب ،حفــظ آن ،رفــع تهدیــد و تجاوز
جنــگ و بحرانهــای دیگــر را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
و امــا تمــام ایــن ایثارهــا مقدمــۀ راهــی بزرگتــر بایــد باشــد و آن پیشــرفت و ایجــاد کشــوری
نمونــه و الگــو اســت ،همــانکــه مقــام معظــم رهبــری ،آن را «الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت»
نــام نهادنــد و ایــن فرهنــگ ایثــار امــروز بایــد بــه کمــک مــا بیایــد و دوبــاره از قلــوب تکتــک
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مــردم جوشــش کنــد ،بــرای حداکثــر کار ،حداکثــر مطالعــهودانشپژوهــی ،کنتــرل مصــرف و
نیــاز ،توســعه و تولیــد حداکثــری اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و. ...
فرهنــگ ایثــار ،درگذشــته ،اســطورههای ارزشــمند ،افســانههای بهیادماندنــی و برهۀ شــگرفی
از تاریــخ کشــور مــا را رقم زده اســت.
ف مــا ،بــا قبــول
از امــروز بــا وجــود ایــن داشــتۀ عظیــم و نهادینهشــده در نهــاد ملــت شــری 
دشــواریها ،کمبودهــا و نارســايیها تــا تحقــق ایرانــی آبــاد ،پيشــرفته و دلپذیــر ،رســالت مــا
بزرگتــر و جدیتــر اســت و از آنجــا کــه ملــت مــا متصــف بــه صفــت ارزشــمند ایثارگــری
اســت ،پــس میتوانــد.
سیدحمیدرضا رهروی

سن37 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ایثــار ،فــداکاری ،از خودگذشــتگی ،از خودگذشــتن بــه خاطــر دیگــری
و دیگــران .در عرفــان اســامیؤ ایثــار بهتریــن نتیجــة فرآینــد خودســازی و
تکامــل اســت .از بزرگــي پرســیدند :تــا خــدا چقــدر فاصلــه اســت؟ گفــت :دو قــدم.
قدم اول؛ از خودگذشتن و قدم دوم؛ به خدا رسیدن.
یعنــی در واقــع ،یــک قــدم اســت :از خــود گذشــتن؛ چــون هــر زمــان ظــرف خــود را خالــی
میکنــی ،خــدای در آن جــای میگیــرد؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه عشــق در عرفــان بســیار
تکــرار شــده اســت؛ زیــرا عاشــق از خــود گذشــته اســت و بــرای کســی کــه اینگونــه باشــد،
ایثــار امــری عــادی اســت کــه نتیجــۀ عاشقشــدن و از خودگذشــتگی اســت.
حــال کســی کــه عاشــق شــده اســت ،وراي اینکــه معشــوق باشــد ،نتیجـهاش ایثــار اســت
در قبــال معشــوق .اگــر معشــوق خــدا باشــد ـچــون خداونــد بــر همــه عاشــق اسـتـ ایثــار
فــرد نیــز فراگیــر میشــود و انعــکاس آن نیــز بــه شــخص ایثارگــر میرســد؛ در نتیجــه،
ایثارگــر هنــگام ایثــار بــه خــود نمیاندیشــد؛ ولــی انعــکاس آن بــه خــود او برمیگــردد.
اميرمسعودمؤمني

بــا ذكــر كلمــة ايثــار ،اول ،يــاد والدينــم ميافتــم كــه در حــق مــا
فرزنــدان ،چقــدر تــاش بيمنــت ،فــداكاري و از خــود گذشــتگي بــدون
انتظــار داشــته و بــراي پختــه شــدن مــا جــز ســوختن راهــي ديگــر نداشــتند.
دوم ،بــه يــاد پيامبــران و امامــان معصــوم(ص) ميافتــم كــه بــراي كاملشــدن مــا
انســانها ،چــه از نظــر عقالنــي و چــه از نظــر جســماني ،متحمــل چــه مرارتهــا و
ســختيها شــدند ،بــدون انتظــار دينــار و درهمــي .تمــام دل خوشــي ائمــه(ع) ايــن بــود
كــه مــا هدايــت شــويم و جــز اطاعــت از ايــزد منــان ،راهــي باطــل را طــي ننماييــم.
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ســوم ،يــاد بــر و بچههــاي جبهــه ميافتــم .از وارطــان و ژريــك ارمنــي ،تــا خالــد و
رحمــان ســني ،تــا علـي و محمــد شــيعيو،...همــه و همــه بــه عشــق جملــه حضــرت امــام
خمينــي(ره) كــه ميفرمــود« :همــه بــا هــم وحــدت كلمــه داشــته باشــيم» ،از ايــن مــرز و
بــوم ،از ايــن آب و خــاك ،از نامــوس ،از شــرف ،از غيــرت و از اســام راســتين دفــاع كردنــد
و ايثــار واقعــي و عشــق واقعــي را بــه منصــة ظهــور رســاندند.
عباس سواري

ايثــار ،يعنــي بازگردانــدن امانتــي كــه خداونــد تبــارك و تعالــي بــ ه
عنــوان نفــس در جســم مــادي مــا بــه وديعــه نهــاده؛ بــه ايــن شــكل كــه آن
را بــه بهتريــن حالــت كــه همــان شــهادت در راه خــدا اســت ـ « إ ِ َّن َّ
ـن
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
اللَ اشْ ـ َت َرى ِمـ َ
ـم بِـ َ
ـم ال ْ َج َّن ـ َة»ـ بــه او بازگردانيــم كــه انشــاءاهلل نصيــب مــا و همــة
ـأ َّن ل َ ُهـ ُ
أَن ْ ُف َس ـ ُه ْم َوأَ ْم َوال َ ُهـ ْ
مؤمنيــن صــادق و صالــح گردانــد.
محمد سیهگرو

ایثــار را آن فرشــتههایی معنــی کردنــد کــه بهخاطــر خــدا و فرمــان
امــام(ره) ،بــرای وطنشــان ،جــان خــود را بــه دیــدۀ اخــاص ،تقدیــم وطــن
و امــام زمان(عــج) کردنــد.
حــاال مــن ایثــار را در ایــن زمــان ،بــه معنــای صبــر و بردباریهــا در برابــر ســختیهای
تحریــم و گــوش بــه فرمــان حضــرت آقــا ،یافتــم تــا بــرای حفــظ ارزشهــای کشــور و شــهدا و
امــام شــهدا کوشــا باشــم.
با گوشدادن به فرمان حضرت آقا ،برای حفظ ارزشها میتوانیم به نوبه خود ،ایثار خلق کنیم.
میرعلی مقیمی

سن24 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

این خوش به عشق کار بود آن به کارعشق

فرقی میان عابد و عارف نهادهاند
به یاد شهدا:
آرزوی پــرواز دارم؛ ولــی افســوس کــه پــای در گل مانــدهام و قــدرت پــرواز نیســت .ای
کاش میشــد معنــی اصلــی ایثــار و از خودگذشــتگی را بدانیــم .آن وقــت اســت کــه دیگــر
نــوع دیــد مــا ،فکــر مــا ،حــرفزدن مــا ،نگاهکــردن مــا بــه زندگــی بــه زمــان و موقعیتهــا،
متفــاوت میشــود.
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یادتــان باشــد کــه ایثــار فقــط کشتهشــدن در راه خــدا نیســت؛ بلکــه زمانــی فــرا
میرســد کــه تــو بایــد آبرویــت را بــرای هدفــی کــه مقــدس اســت بدهــی و گاهــی ،بایــد
غــرورت را زیــر پایــت لــه کنــی.
چهقــدر زیباســت کــه انســانها در راه خوبیهــا قــدم برمیداشــتند و هیچوقــت
غــم و غصــة روزگار را نمیخوردنــد؛ چــون اگــر غــم و غصــة مادیــات را بخوریــم ،دیگــر
نمیتوانیــم غــم و غصــة عالــم بعــد کــه آخــرت اســت را بخوریــم و بــه همیــن خاطــر
اســت کــه مــا در مواقــع لــزوم از بــذل جــان و مــال و غیــره کــه ایثــار نــام گرفتهانــد جــا
میمانیــم.
ایثــار ،یعنــی اینکــه در تمــام طــول عمــر کوتاهمــان اگــر فکــری ،عقیــدهای یــا
اعتقــادی مثبــت در مســیر ال ـیاهلل داریــم ،ثابــت قــدم باشــیم و در راه احیــای آن تفکــر،
لحظ ـهای غفلــت ،سســتی و تنبلــی نداشــته باشــیم .ایثــار یعنــی؛ اینکــه حســین زمــان
را بشناســیم و ماننــد فاطمــه زهــرا(س) در راه دفــاع از امــام زمانــش علــی(ع) جــان خــود
را فــدا بنمايیــم.
ایثــار ،یعنــی اینکــه وقتــی ولــی فقیهمــان ســیدعلیخامنهای بــه مــا توصیــه میکنــد
کــه در راه اعتــای اقتصــاد و فرهنــگ کشــورمان از هیــچ زحمتــی فروگــذار نکنیــد؛ ماننــد
مطالعــه کــه حضــرت آقــا میفرماینــد« :اگــر مــردم مــا تاریــخ  200ســالۀ اخیرشــان را
خــوب بداننــد و مطالعــه نماینــد ،دیگــر هیــچ دشــمنی نســبت بــه کشــور و مــردم مــا
لحظـهای فکــر خیانــت را بــه ذهــن خــود راه نخواهــد داد ».اگــر مــردم معنــی اصلــی ایثــار
را خــوب بفهمنــد ،جامعــة مــا ،جامعــة علــوی خواهــد شــد و دیگــر نیــازی بــه کشتهشــدن
علیاکبرهــا(ع) و امــام حســینها(ع) نخواهــد بــود.
مسعود جوادیقلعه

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثــار در فرهنــگ ایرانیهــا معنــا و مفهــوم خــاص خــود را دارد؛
مخصوص ـاً از بــدو انقــاب تاکنــون ،شــکل مخصــوص بــه خــود را گرفتــه

اســت.
از خــود گذشــتگیهایی کــه در زمــان انقــاب و جنــگ تحمیلــی بــوده اســت،
بــا خــون مــردم شــهیدپرور ،بــا مــال و ثــروت و ایثارگــری همیــن مــردم شــکل
گرفتــه کــه مــا آن را از کســانی همچــون صیادهــا ،چمرانهــا و فهمید ههــا بــه ارث
بردهایــم و کســانی نیــز هســتند کــه هنــوز هــم یــادی و نامــی از آ نهــا بــه زبــان
آورده نمیشــود و ایثــار در همیــن گمنامیهــا ،معنــای خــود را بــه همــراه دارد و
هرکــس اگــر بخواهــد ایثــار و از خودگذشــتگی داشــته باشــد ،کار ســختی نیســت؛
نبایــد حتم ـاً در جنــگ باشــد ،در همیــن عصــر نیــز میتــوان ایثــار کــرد بایــد خــوب
بنگریــم و آگاه باشــیم.
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هــر کشــوری بــرای اینکــه بتوانــد مســتقل باشــد و راههــای پیشــرفت و
ترقــی را طــی کنــد ،بیشــک نیازمنــد بــه افــرادی اســت کــه بیدریــغ جــان
خــود را در ایــن راه فــدا کننــد و بقــای میهــن خویــش را بــه مثابــه بقــا خودشــان بداننــد.
چنیــن افــرادی ،هیچگونــه تعلقــات مــادی ندارنــد؛ چــون میداننــد شــکوفایی و مانــدگاری
میهنشــان و پایــداری نســل آیندهشــان ،خیلــی خیلــی بیشــتر اهمیــت دارد.
ملتــی کــه چنیــن افــرادی را داشــته باشــد ،هرگــز نابــود نخواهــد شــد؛ اگرچــه در برههای
از زمــان توســط دشــمنان نتوانــد پیشــرفت کنــد ،ولــی چــون چنیــن فرهنگــی در ایــن کشــور
رایــج اســت ،فرهنگــی کــه تفــاوت بیــن مادیــات و معنویــات را بــه خوبــی یــاد گرفتــه اســت،
نیــازی بــه ابــزار مــادی بــرای انتقــال بــه نســل آینــده نــدارد؛ بلکــه ســینه بــه ســینه بــه نســل
بعــد منتقــل و موجــب ســربلندی ملــت میشــود.
مصطفی رجبزاده سن24 :

تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :مدرس

ایثــار را نمیتــوان در یــک خاطــره ،شــعر یــا عبــارت یــا هــر نوشــتۀ
دیگــری خالصــه کــرد .ایثــار را بایــد در خاطرههــا ،نوشــتهها و عبارتهــا
آموخــت و بــه نســلهای آینــده یــادآوری کــرد.
در کودکــی ،ایثــار را در روح دهقانــی دیدیــم کــه ریزعلــی خواجــوی نــام داشــت؛ جــان
خــود را بــه خطــر انداخــت تــا جــان عــدهای دیگــر را نجــات دهــد.
ایثــار را در روحیــۀ نوجــوان  13ســاله در جبهــة جنــگ دیــدم کــه بــرای دفــاع از مــال
و نامــوس کشــورش ،جــان خــود را فــدا کــرد و بــا بســتن نارنجــک بــه زیــر تانــک رفــت تــا
نس ـلها از او بــه نیکــی یــاد کننــد.
آری! ایثــار را بایــد آموخــت و یــادآوری کــرد تــا روحیــة ایثارگرانــه ،همــواره در نسـلها
زنــده باشــد.
مجید گودرزيکربندی

سن31 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

ایثــار چیســت؟ شــاید گذشــتکردن و شــاید یاریرســاندن و دســت
کســی را گرفتــن؛ امــا هرچــه باشــد بــا ذات انســان ســازگاری دارد.
ذات و خمیــر انســان کــه از ذات خداونــد اســت بــا صفــات الهــی سرشــته شــده اســت.
بــرای بیشــترکردن فرهنــگ ایثــار در بیــن مــردم شــاید کســانی کــه تأثیرگذارنــد ،کســانی
کــه میتواننــد جمعــی را بــه ســویی هدایــت کننــد ـ مســئوالن ،مجتهدیــن ،ســتارههای
ســینما و ورزش و...ـ بهتــر میتواننــد مــردم را بــه ذات و فطــرت خــود بازگرداننــد ،اصــل
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فطــرت و سرشــت مــردم را نمایــان کننــد و نشــان بدهنــد و مــردم را بــا آنهــا آشــنا کننــد؛
همــان کاری کــه پیامبــران بــرای دعــوت مــردم بــه خداپرســتی میکردنــد.
غضنفر سفیدگری

سن66  :

تحصیالت :کاردانی

شغل :بازنشسته

ایثــار ،یعنــی فهمیــدن یــک داســتان کــه همــۀ مــا ،از جمــادی ،گیاهان و
تمــام گونههــای گیاهــی و حیوانــی از یــک جنــس و از یــک درخــت هســتیم
و در ایــن چرخــۀ حیــات ،هیــچ یــک از ایــن گونههــای گیاهــی و حیوانــی ،اضافــه نیســتند؛
بلکــه هرکــدام بــه جــای خــود ،دارای ارزش و حکمتــی میباشــد کــه هــر کــس ،تأویلــی
از ایــن موجــود ارائــه میدهــد و روایتــی بدینگونــه تعبیــر و تفســیر میکنــد کــه تمــام
هســتی و موجــودات بهخاطــر ايشــان میباشــد؛ امــا چــون نیــک بنگریــم ،همگــی بــه هــم
وابســته و پیوســته میباشــند.
اگــر داســتان ارتبــاط عمیــق ایــن مفهــوم را درک کنیــم و ایــن ارتبــاط زندگــی بــدون
دیگــری را حــذف کنیــم و قانــون پــاک و الهــی ایــن کــره خاکــی را رعایــت کنیــم؛ ایثــار
بــزرگ بــرای حفــظ خودمــان و حفــظ محیــط زیســت و بــرای تمــام باشــندگان از موجــود
بســیار کوچــک تــا موجــود بــزرگ انجــام دادهایــم.
محمدامین خوانساری

مــن ایثــار را برآمــدهای از عقــل و احســاس میدانــم .آن ایثــاری کــه
ملــت ایــران از آن دم میزنــد و بــر پایــه آن اســتوار شــده ،مبتنــی بــر عقــل
و احســاس اســت.
ایثــار نــه امــری صرف ـاً احساســی و فــارغ از تعقــل معنــا دارد و نــه امــری صرف ـاً معقــول
اســت .ایثــار زمانــی کــه بخواهــد صرفـاً عاقالنــه باشــد ،عاشــقانه نمیشــود و زمانــی هــم کــه
بخواهــد عاشــقانه باشــد ،عاقالنــه نمیشــود.
ایثــار هــم عاشــقانه اســت هــم عاقالنــه .ایثــار در فرهنــگ مــن ،ایثــار عاشــقانهای اســت
کــه فــارغ از محاســبهگریهای عقــل خوداندیــش ،بــه دنبــال دیگــری و بــرای رضایــت
الهــی اســت.
ایثــار در فرهنــگ مــن ،پشــتوانهای عقالنــی و عقیدتــی دارد ،برآمــده از عمــق معرفــت .عقل اســت
کــه او را بــه ایثــار کشــانده اســت و عشــق اســت کــه دســتش را در دســت ایثــار گذاشــته اســت.
آنــان کــه ایثــار اســامیـایرانــی را نمیفهمنــد ،عقــل و عشــق را نميفهمنــد .ایثــار در
فرهنــگ مــن تلفیقــی از عقــل و عشــق اســت؛ عقــل و عشــقی مقــدس بــرای مقدســات دینــی
و فرهنگــی.
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ایثــار ،واژهای مبهــم بــرای مردمــان ایــن روزگار! چــه جملــة تلخــی
گفتــم! شــاید هــم اینگونــه نباشــد و شــاید بــرای منــی کــه در متــن
اجتمــاع زیســتم و دیــدم کــه ایــن واژه ،تنهــا در شــکل انتــزاع باقــی مانــده اســت .ایثــار
میتوانــد در کوچکتریــن شــکل خــود در خیابــان مشــهود باشــد ،وقتــی کــه هنــگام
عبــور بــا اتومبیــل خــود ،بــه اتومبیــل دیگــری اجــازه میدهیــم تــا زودتــر عبــور کنــد و یــا
در ســطح عالیتــر ،مثــل ایثــار یــک مــادر در حــق فرزنــدش ،از بــدو پیدایــش تــا لحظــۀ
رســیدن بــه کمــال انســانی و یــا ایثــار جــوان  13ســاله بــرای وطنــش بــرای نفروختــن
خاکــش کــه جانــش را در کــف دســتش میگــذارد.
صحبــت از ایثــار کردیــم و دلــم خواســت از نمون ـهای بگویــم کــه بــه مــن نزدیکتــر
اســت؛ هــر روز آن را لمــس میکنــم و هــر روز نظارهگــر آن هســتم .ایثــار مــادرم! مــادری
کــه میتوانســت بــرای خــودش خیلــی باشــد ،امــا مانــد و بــرای مــن خیلــی شــد! ایــن
نــوع ایثــار شــاید عجیبتریــن نــوع باشــد؛ چــرا کــه بــه نظــر میآیــد پشــتوانهای نــدارد،
امــا پشــتوانهای قــوی آن را حمایــت میکنــد.
مهری خراسانی

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثــار ،بــه ظاهــر یــک کلمــه اســت؛ امــا در درون خــود ،معنــای بســیاری
دارد .در تمامــی کشــورهای جهــان ،ایثــار اگرچــه بــا کلمــات و حــروف مختلف
نوشــته میشــود؛ امــا همــان حســی را ایجــاد میکنــد کــه شــما نیــز در وجــود خــود آن را
حــس میکنیــد .همگــی مــا بــا ایــن کلمــه در تمامــی روز ســر و کار داریــم؛ اگرچــه شــاید
برایمــان انجامــش و یــا حتــی دیدنــش معمولــی شــده باشــد؛ امــا در برخــی مواقــع ایثــار یک
نفــر میتوانــد قلــب مــردم را بلرزانــد و ایــن بهخاطــر مقدسبــودن و ســختی انجــام کاری
اســت کــه شــاید از عهــدة بنــدة حقیــر برنیایــد.
در کشــور مــا نمونــة بــارز ایثــار بســیار وجــود دارد .بــرای مثــال ،یــک مــادر از زمــان
بــارداری تــا زمانــی کــه فرزنــدش را تحویــل اجتمــاع میدهــد ،برایــش از جــان مایــه
میگــذارد و از خوشــیهای خــود دریــغ میکنــد.
یــک کارگــر کــه بــا تمامــی تالشــش بــرای پیشــرفت کشــور عزیزمــان تــاش میکنــد
و در ســرما و گرمــا تمامــی مشــقت کار را بــه جــان میخــرد تــا مــردم و خانــوادهاش در
آرامــش باشــند.
نمونــة دیگــر ایثــار ،رزمنــدگان و شــهدا و خانوادههــای عزیزشــان هســتند کــه در زمــان
جنــگ ،حاضــر شــدند از جــان خــود بگذرنــد تــا مــا آســوده باشــیم.
معلــم ،پــدر ،اســتاد ،ســرباز و ،...همگــی نمــاد ایثــار هســتند .کافــی اســت تــا مــا بــا
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چشــمان بازتــر بــه اطرافمــان بنگریــم و تــا دیــر نشــده قدرشــان را بدانیــم و از آنهــا حتــی
بــا یــک خســته نباشــید ،تشــکر کنیــم.
ندا آذين

سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

پنجرهای رو به ایثار
انســانها بزرگتریــن نیازشــان آب نیســت بــرای رفــع تشــنگی؛
لقمـهای نیســت بــرای ســیری و هــوا هــم نیســت بــرای زنــده بــودن؛ اگرچــه همــۀ اینهــا
الزم اســت تــا انســانی زنــده بمانــد.
بیــن زندهبــودن و زندگیکــردن فرســنگها فاصلــه اســت .پــس چیســت آنچــه ایــن
فاصلــۀ عمیــق را پــر کــرده و معنــای زندگــی را در کالبــد جانــداری میدمــد؟
نامش محبت است و عشق؛ کلماتی ساده با مفهومی عمیقتر از ژرفای دریاها.
بزرگتریــن و مهمتریــن نیــاز انســانها احســاس محبــت و عشــقی اســت کــه از
دیگــران میگیرنــد ،پــس وجــو ِد دهنــدهای کــه ایــن حــس زندگــی را در نهایــت فروتنــی
و بــدون توقــع بــه دیگــران منتقــل کنــد ،شــالودۀ بنــای انســانیت اســت و انســانهای بــا
محبــت ،گلهایــی هســتند کــه بوســتان زندگــی را میســازند.
دوستداشــتن انســانها و تــاش در جهــت تبدیــل زندهبــودن آنــان بــه زندگیكــردن،
نیــاز بــه کســانی دارد بیتوقــع ،مهربــان ،بــا گذشــت و تبلــوری عینــی از فــداکاری بهخاطــر
انســانهایی کــه شــاید هرگــز ندیــده باشــی ،فــارغ از مذاهــب ،رنگهــا ،نژادهــا ،جنســیت
و افــکار متفــاوت .پــس بایــد بــزرگ بــود و بــزرگ اندیشــید.
همــۀ مــا ایــن بــزرگان را در تاریــخ و گذشــتۀ ملــی و مذهبــی جســتوجو
میکنیــم و برایشــان خصایلــی بیــش از محبــت و فــداکاری و انســانیت و بخشــش
و از خودگذشــتگی قایــل میشــویم تــا بــه مفهــوم ایثــار برســیم کــه خــود داســتانی
دیگــر اســت.
اگــر میگوییــم و بــه درســتی هــم چنیــن اســت کــه محبــت بــه دیگــران و کمــک بــه
انســانها و گشــودن گرههــای مــادی و معنــوی انســانها ،پســندیدهترین رفتــاری اســت
کــه میتــوان از انســانی توقــع داشــت ،پــس داســتان ایثــار چیســت؟
بخشــش و گذشــت ،یعنــی اهــدای قســمتی از داراییهــای مــادی و معنــوی بــدون
توقــع و در جهــت اعطــای زندگــی بــه دیگــران.
حــال اگــر در ایــن راه ،تمــام آنچــه داری؛ اعــم از مــال و ثــروت و حتــی جــان عزیــز
خویــش را فــدای راه انســانیت و محبــت فــدا کنــی و ذرهای بــرای خــودت باقــی نگــذاری،
جایگاهــی خواهــی یافــت فراتــر از انســانهای زمینــی.
بــه قــول بــزرگان ،بخشــش یعنــی دادن یکــی از دو قــرص نــان بــه دیگــری و ایثــار
یعنــی دادن تنهــا قــرص نانــی کــه داری.
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محمدحسن ّنساجان

درختی که تلخ است وی را سرشت
همـان مـیوه تلخت آرد پدید

گـرش بـرنشانی به باغ بهـشت
ازآنمیوهچربوشیریننخواهیچشید
«فردوسي»

مفهــوم ایــن دو بیــت شــعر ،گویــای ایــن اســت کــه همــه چیــز بســتگی بــه ذات
دارد و خوشــبختانه ذات ملــت ایــران از درون خــاق ،بیعیــب و نقــص و متکامــل اســت.
ایرانیهــا در جنــگ هشــت ســاله ،خــود را بــه همــۀ ملــل جهــان نشــان دادنــد و
مهمتریــن ایثارگریهــا را بــه عرصــه وجــود نمایاندنــد.
باالتریــن نقطــۀ ایثــار گذشــتن از خــود و همــۀ هســتی و دار و نــدار خــود اســت کــه بــه
ّجــد ایرانیهــا در ایــن عرصــه زبانــزد هســتند.
خداونــد مهربــان در دنیــای آخــرت يــا ابدیــت از مــا ســؤال میفرماینــد« :بــرای
بندههــای مــن ،تــو چــه کــردی؟ چنانچــه وجــودت را بــرای همــه صــرف کــردی و
بیدریــغ بــه فکــر همنوعــان خــود بــودی ،اینــک نوبــت مــن اســت کــه آن را بــرای تــو
جبــران کنــم و مــن بــه تــو بهعنــوان دســتمزد ،یــک کهکشــان تقدیــم میکنــم .تــو
فرمانــده آن زورق بینهایــت عظیــم خواهــی بــود .تــا ابدیــت هســت ،تــو در لــذت بیحــد
و وصــف هســتی».
بنــده شــخصاً خــود را بــرای مــرگ مغــزی آمــاده و کارت بیمارســتان امــام خمینــی(ره)
را هــم دریافــت کــردهام.
شــما بهتــر میدانیــد کــه ایثــار و صــواب در همــۀ ســطوح اجتمــاع ،جــاری و ســاری
اســت .مــا بایســتی چش ـمهای بصیــر داشــته باشــیم تــا آن را دریابیــم.
همیــن کــه همــه را دوســت داشــته باشــیم و حــق همــه را ادا نمايیــم و در کل اجحــاف
ننمايیــم ،عیــن ایثــار اســت.
همیــن کــه بــه همــه ایمــان داشــته باشــیم و چیــزی کــه بــرای خــود میپســندیم
بــرای دیگــران هــم بپســندیم ،عیــن ایثــار اســت.
یوسف حیدرنسب

صحبــت از ایثــار کــه میشــود ناخــودآگاه بــه یــاد از خودگذشــتگی
شــهیدان و جانبــازان و آزادگان و مفقوداالثــران میافتیــم کــه بــا از
خودگذشــتگی ،بــا پشــت سرگذاشــتن کلیــه نیازهــا و وابســتگیهای دنیــوی و بــرای رفــاه
و ســامت هموطنــان و آرمانهــای انقــاب ،بــا ارزشتریــن گوهــر وجــودي خــود یعنــی
جــان خــود را در کــف نهــاده و بــه قــول شــاعر «رنــج خــود و راحــت یــاران طلــب» رنــج
بســیاری را بــه جــانخریدنــد تــا راحتــی مــا و فرزنــدان انقــاب رقــم بخــورد.
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اکنــون بــا توجــه بــه گــذر از دوران جنــگ نظامــی و بــاز در عرصــه جنگهــای مختلــف
نــرم ،اقتصــادی ،فرهنگــی و غیــره جــا دارد کــه بــا کمکگرفتــن از پیشــینة دینــی و ایرانــی
کــه ماالمــال از نمونههــای فرهنــگ ایثــار اســت ،بــا کمــک گرفتــن از تمامــی بضاعتهــای
مــادی و فرهنگــی و رســانهای ،بتــوان بــا بــه تصویرکشــیدن زندگــی بســیاری از افــراد
خــوب جامعــه کــه در نهایــت ســادگی و بــدون تکلــف بــا الگوگرفتــن از ائمــه و بزرگــواران
دینــی ،زندگــی میکننــد ،دیگــران را بــه ایــن امــر تشــویق کــرد؛ خصوص ـاً صــدا و ســیما
و مســئوالن میتواننــد بــا سادهزیســتی ،ســیره و روش ائمــه و معصومیــن(ع) را در عمــل
بــه مــردم نشــان دهنــد و آنــان را بــه ایــن عمــل تشــویق و دلگــرم نماینــد.
مســئوالن میتواننــد بــا چشمپوشــی از بســیاری از امکانــات و امتیــازات در نظــر
ت عــادی و مثــل بقیــۀ مــردم ،مثـ ً
ا در کنکــور شــرکت
گرفتــه شــده بــرای آنهــا ،بهصــور 
کننــد و بــا بقیــۀ مــردم در یــک صــف قــرار گیرنــد تــا فاصلــه بیــن ضعیــف و غنــی کمتــر
شــود و غرابــت بیــن مــردم و مســئوالن بــه قرابــت بیــن آنهــا تبدیــل شــود.
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صیاد
مرتضی ّ

سن28 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :فرهنگی

آن کس که نمایندة هر دلدار است
در مكتب ایثار و ادب سردار است
نامش علی عالی اعلیست ،بدان
ایثـار ن َمی از کـرم این یار است
سن35 :

مجید مؤمن

تحصیالت :کاردانی

شغل :کارمند

بادها عطر بهار پیرهن میآورند
عطر ناب یوسفم را سوی من میآورند
غربت خشک کویر لوت بر چشم من است
روی چشمم طرح و نقشی از وطن میآورند
یاسها از خانهام رفتند در ماهی غریب
آخر اسفند با خود یاسمن میآورند
از کسی که عشق را در سینه پنهان کرده بود
یک پالک و استخوان جای بدن میآورند
رودهاي جاري از چشمان من روي زمين
عكس او را روبروي چشم من ميآورند
سید زکریا آسایشفرد

سن21 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثار یعنی با پرستو پر زدن
ایثار یعنی آب بر آذر زدن

علیرضا بابایی

سن39 :

تحصیالت :کارشناسی

خوشا آنان که حق در یادشان است
حقیقت دم به دم فریادشان است
خوشا آنان که در آزاده مردی
حسین بن علی استادشان است

شغل :دبیر
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مرتضی آتشدامن

سن35 :

تحصیالت :سوم راهنمایی

شغل :آزاد

با هم بخوانيم شعر وطن را
گلشن نماییم دشت و دمن را
هر الله بینی رويیده از خاک
خون شهیدست از سینة چاک
ایران سرای عشق والیت
خاکش نوشته مشق شهادت
ُسرخ و سپید و سبز خداييست
در راه ایمان ایران فداییست
ما را سپاهیست از نسل بهمن
ِ
جنگ هشت سال دشمن
نسل
از ِ
یا رب نشاندی ایران به اوجش
در لرزه افتد شيطان وجودش
خاک ِ
ِ
پاک ایران زمینم
من
چون توتیای شیرین َطنینم
سید محمدحسین بنیطبا

سن48 :

تحصیالت :کارشناسیارشد شغل :کارمند

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 میدهم
همچو خونین پیکران جبههها /هر دم از نام خمینی خوشدلم
من اسیرم ،کوه صبرم ،شیر دربند و کمندم /از مصیبتها نترسم ،زينب این را داده درسم
هر سکوت ما هزاران رازهاست /نعرهها در وقت خاموشی خطاست
این سکوت ما دلیل عجز نیست /خاموشی شیر با پندارههاست
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 مصیبتها نترسم ،زینب این را داده درسم

متن ادبی /ایثار و انسانیت
احمد امیرخانی
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سن47 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ایثــار را میتــوان در یــک جملــه ،برآينــد ایدئولــوژی و شــخصیت انســان
محســوب نمــود کــه در کالبــد ارزشهــای انســانی ،خــود را بــه نمایــش میگــذارد.
ایثــار ،اوج قــدرت انســان در تصمیمگیــری اســت ،بــرای آنکــه جامعـهات ،خانــوادهات،
دوســتت و در یــک کالم ،انســانی دیگــر از تــو راحتتــر باشــد.
ایثــار ،برگرفتــه از آموزشــی اســت کــه در کالس درس انســانیت آن را فراگرفتـهای؛ کالس
درســی کــه دانشآمــوز کمــی دارد؛ ولــي آن تعــداد قلیــل درس خــود را خــوب آموختهانــد.
ایثــار ،خروجــی مدینــۀ فاضلــه اســت؛ همــان شــهری کــه وجــدان ،نگهبــان اوســت و
ادب و احتــرام ،اذانــش را میگویــد.
مصطفی سهرابی

سن31 :

تحصیالت :دکتری

شغل :مدرس

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
«حافظ»
ايصــال عاشــق بــه معشــوق در میــان اهــل خــرد و عرفــان ،یعنــی ایثــار؛ منتهــی ایــن
نــوع ایصــال بــه عاشــق را حکمــاء اســامی بــه بیــان لطــف و دقیــق ،حرکــت ممکــن بــه
واجــب بــا قطــع تعلــق تعریــف کردهانــد؛ امــا بــه نظــر ایــن صاحــب قلــم ،میتــوان کالم
حکمــاء را هــم بــه اوج رســاند؛ فلــذا گویــم:
ایثــار در میــان اهــل عرفــان ،حرکــت واجــب الوجــود بــه ســمت ممکنالوجــود قبــل از
ایصــال ممکــن بــه واجــب اســت کــه بــه ســیر ُح ّبــی ذاتــی واجــب (مافــوق) به ممکــن (مــادون)
میســر نخواهــد جــز بــا قطــع تعلــق ممکــن کــه تعبیــر بــه ایثــار میشــود.
میباشــد .و آن هــم ّ
از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
جرد چو مسیحا به فلک
گر روی پاک و ُم ّ
«حافظ»
ایثــار ،رســیدن بــه مقــام احدیّــت اســت کــه اگــر کســی بــه ایــن مقــام رســد ،بیکفــن
ایــن عالــم را تــرک میکنــد.
اعظم غفاری

سن47 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

عشــق ،یعنــی پــر پروانهشــدن ،ســوختن و ســاختن و َدم نــزدن،
سرگذشــت گل و پروانــه و شــمع ،بــازی و مــرگ و نجــات مــن و جمــع .کــی
فرامــوش میشــود ایــن لطــف و شــور ،گرچــه دور مانــده از هــر فهــم و شــعور .معنــی ایثــار
را کــی میتــوان مفهــوم کــرد؟ کــی شــود ایــن عشــق را مکتــوب کــرد؟ آنکــه مهــر عشــق
فرزنــد عزیــز دارد بــه دل ،معنــی ایثــار یعنــی شســتن مهــر ِز دل.
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حميد ابراهيمي

ايثار!!!
كلمـهاي اســت از خــودش بز رگتــر! آري! ايثــار را هيــچ جملـهاي نخواهــد
توانســت تفســير كنــد يــا بــه تصويــر بكشــد ،و ايثــار و از خــود گذشــتگي بــه عمــل نخواهــد
آمــد؛ مگــر اينكــه قبــل از آن ،آزادي و آزادگــي در روح انســان بهوجــود آمــده باشــد.
بايــد آزاد بــود ،بايــد روحــت آزاد باشــد .از بندهــاي محكــم و قــوي آرزوهــا و آمــال
كوچــك دنيــا بايــد بزرگتــر باشــي ،آن قــدر بــزرگ كــه اقيانــوس هــم در بيكــران
روحــت گــم شــود؛ آنوقــت اســت كــه درخــت ايثــار بــه بــار نشســته و بشــريت ميتوانــد
از شــيريني ميــوهاش شــيرين كام شــود.
سیده نفيسه موسوی یزدی االصل

سن 19 :تحصیالت :کارشناسی شغل :دانشجو

ایثار ،ایثار ،ایثار ،و این زیباست.
زندگــی کنــار یــک جانبــاز ،کــه تمــام عمــر محــروم مانــد از لذتبــردن
از زندگــی ،دنیــا و...
و تمام لذت او در زندگانیاش همین ایثارش بود.
آری! بــود .ولــی حــاال حســرت او بــه پایــان رســیده؛ زیــرا کــه بــه دیــدار معشــوق
محبوبــش نائــل گشــته.
و اینبار همسر او ،مادر من است که باید به تنهایی بار تمامی حسرتها را بکشد.
حسرت دیدار.
مهدي آزادحسن باروق سن32 :

تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل  :مهندس برق

چــه ایثــاری اســت ایثــار تفکــر ،آنگاه كــه میفهمــی ،دم نمیزنــي و
صبــر میکنــی بــه امیــد فــردای بهتــر.
رضا خلیلی

سن31 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

در روزگاری کــه نیرنــگ و فریــب و تبعیــض طــوری در کالبــد جوامــع
بشــری ریشــه دوانــده اســت کــه گویــی انســانها هــم نوعــان خــود
را نمیشناســند .وقتــی بــه چهــرة رنگباختــه و سردشــان مینگــری ،انســانهایی را
منیــت خــود گشــتهاند .در ایــن روزگار
میبینــی کــه غــرق در روزمرگیهــای خــود و ّ
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چــرا بایــد ایثــار کــرد؟ اص ـ ً
ا چــرا مــن بایــد ایثــار کنــم؟
بــه نظــرم بــا همیــن ســؤال از خــودم نوعــی از ایثــار در مــن شــکل گرفــت .تفکــر
بررســی ایــن مســئله کــه چــرا بایــد مــن ایثــار کنــم ،رفتــن بــه ســمت ایثــار اســت .زمانــی
کــه قــدری در خــود تأمــل کــردم
جواد زاهدیتیر

سن33 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

منیت و زنداندنیایی.
ایثار ،یعنیرهایی از ّ
ی ازخود بریدنو ب ه خدا رسیدن.
ایثار ،یعن 
ایثار ،یعنیاوجهنر انسانو تکاملبشر.
ایثار،یعنیزیباترینتابلویهستی.
ح بهابدیت.
ایثار ،یعنیپرواز رو 
ایثار ،یعنیدر نیستیکوفتتا هست شد.
ایرهاگردیدگانآنسویهستی،قصهچیست؟
کوثر مددی

سن 20 :

تحصیالت  :کاردانی

شغل  :مدرس خیاطی

ایثار؛
وقتــی نــگام پــس از  4ســال عاشــقی بــه چشــماش افتــاد ،درســت زمانــی
بــود کــه گفــت :دوســتت نــدارم .لبخنــدی بــه تلخــی کل عمــرم زدم و گفتــم :ببخشــم؟ گفــت:
حــال کــن!
قلبم تیر کشید ،یاد حرف یکی 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 دلنشــینه .بزرگتریــن از خودگذشــتگی تــوی زندگــی ،نفسهــام منظــم.
بهخاطــر داشــته بــاش تاریکتریــن لحظــۀ شــب ،نزدیکتریــن بــه طلــوع خورشیدســت،
پــس از تاریكــی زندگیــت ،دلگیــر نشــو .فرامــوش نکــن تــا بــارون نباشــه رنگینکمــون
نیســت ،تــا تلخــی نباشــه ،شــیرینی نیســت وگاهــی همیــن دشواریهاســت کــه از مــا انســانی
نیرومندتــر و شایســتهتر میســازه .پــس نگیــن کــه رؤیــای دور از دســترس خــوش نیســت.
تــاب و تــوان عشــق بیــش از اینهاســت.
بله ،خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز ميکند!

متن ادبی /ایثار و انسانیت
ساناز آذینفر

121
سن36  :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :مترجم

ایثــار ،حــس یکیشــدن و ه ـمدل شــدن بــا انســانهایی کــه از نعمتــی
بیبهرهان ـد چــه مــادی و چــه معنــوی .شــاید دادن یــک جفــت کفــش در
فصــل ســرد زمســتان باشــد .شــاید بوســیدن کودکــی بیبهــره از مهــر مــادر و پــدر باشــد.
شــاید ریختــن غذایــی بــرای پرنــدگان در روزهــای بــرف گرفتــه زمســتان باشــد و،...
هرچــه باشــد ،زیباســت و یــادآور گذشــت؛ گذشــتن از خــود و بخشــیدن ،هــر چنــد
انــدک ولــی زیبــا .ایثــار هــر چنــد در مقــدار کــم ،ولــی دلــی بــزرگ میخواهــد و بیزنــگار.

سید حسن نعمتالهی

سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار ،گذشــتن از مــن درون ،ســوختن و بــه عشــق و لــذت بیپایــان
رســیدن اســت .بــرای رســیدن بــه درجــۀ ایثــار بایــد بــه خودشناســی نهایی
رســید و آن آمیختگــی بــا حــق و نــور ایــزدی اســت(حقالیقین).
آنوقــت کــه ذرهای از بیکــران نــور حــق شــدی ،هرچیــز کــه غیــر حــق باشــد از آن بــرای
حــق میگــذری ،بــرای آنکــه بینهایــت اسـت ،در زندگــی مــادی نیــز همیــن اســت .هدفــی
اعــاء کــه در آن ،مــن معنــی نــدارد و ایــن بــه همــان جملــه برمیگــردد کــه خواســتیم
پختــه شــویم و عاشــق شــدیم و ســوختیم و ایثــار کلمـهای نزدیــک بــا عشــق اســت و مالزمــه
بــا عشــق دارد کــه انســان اگــر عاشــق نباشــد ،نمیتوانــد ایثــار کنــد .عشــق بــه دیگــران،
عشــق بــه وطــن ،عشــق بــه پــدر و مــادر ،از همــه مهمتــر عشــق بــه خــدا.
آری! برای ایثار کردن باید عاشق بود.

متن ادبی /ایثار و مادر
محمدرضا اکبری

122
سن37 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

و به نام عشق که تبلور ايثار و چکیدة 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 بارقههــای ایثــار را بــه چهــرة مــرگ گرفتــۀ
مــن تابانــد و بــه زندگــی برگردانــد.
او بــا مــن بــود و هســت .در تمــام لحظــات تلــخ و شــیرین زندگـیام .از کوچههــای درد
و غــم و دلتنگــی بــا مــن و بــرای مــن و بهخاطــر مــن ،بــا هــم گذشــتهایم .از روزهــای
بیغــذا و شــبهای بیچــراغ .از کودکــی تنهــا و تنهایــی بــدون تلویزیــون ،از شــبهای
قصههــای تکــراری پریــا و. ...
آمــدهام تــا جوانــی و آمــده اســت تــا آخرهــای پیــری و همچنــان بــر ســر ســجادهاش
آینــدۀ پــر از نــور مــرا از خــدا میخواهــد کــه بــا ایــن روزهــای پــر از بغ ـض ،عــوض کنــد
و حــاال مــادرم تنهاســت .دور از مــن و مــن تنهایــم دور از او! نمیتوانــد دیگــر برایــم کاری
کنــد جــز دعــا و نمیتوانــم برایــش کاری کنــم جــز نوشــتن ایــن «بغضنامــه».
بــرای مــن ،مــادرم مفهــوم ایثــار اســت .خــو ِد خــو ِد كلمــۀ ايثــار اســت .آه! كــه
آرزوهایــش بــر زمیــن مانــده ،همــهاش!!! و مــن نيــز همچنيــن ،...کــه تالشهایــم یکــی
پــس از دیگــری بــرای رســاندن الاقــل یکــی از آرزوهای ـش ،نــاکام مانــده و فقــط ميشــود
همیــن دستنوشــته را تقدیــم دســتهای پــر از چروکــشکنــم.
آرمان بهزادی

سن17 :

تحصیالت :دانشآموز

شغل :محصل

!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

انســانبودن ،تنهــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــا گذشــت زمــان و اختــراع و ابــداع ابــزار و
وســایل جدیــد ،زندگــی خــود را آســانتر کــرد؛ بلکــه بــوده و هســتند انســانهایی کــه خــود
انســانیتاند.
مختــرع اخــاق و
ّ
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سن23 :

تحصیالت :دانشجو

شغل :دانشجو

بهنام خداوندگار عشق
ایثــار ،واژهای کــه از قلــب انســانیت ،خروشــان میکنــد؛ واژهای مردمــی،
واژهاي کــه از عمــق انســانیت سرچشــمه میگیــرد.
شــاید اینگونــه صحبتهــا ،کلیشــهای یــا بــه گونــهاي شــعار باشــد! امــا در واقــع
شــعاری اســت از جنــس مــردم ،از جنــس انســانیت .گاهــی وقتهــا در ذهــن خیلــی از
مــا آدمهــا ،شــاید ایــن یــک واژۀ ســاده و پیــش پــا افتــادهای باشــد؛ ا ّمــا بــه هنــگام عمــل،
خیلیهــا بــه ایــن بــاور میرســند کــه واژهای عمیــق و قلبــی اســت .شــاید ابتداییتریــن
و در عیــن حــال عمیقتریــن نــوع ایثــار همــان مهــر و ایثــار مــادر اســت .واژهای کــه ایــن
روزهــا فقــط میشــود از جانــب مــادر دیــد! فقــط دوســت داشــتم از ایثــاری بــه جنــس
مــادر حــرف بزنــم ،ســامتی همــة مادرهایــی کــه واژة ایثــار را معنــی میکننــد.
هما قربانیپور

سن52 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

بــه یــاد دارم روزی را کــه بــه اتفــاق دانشــجویان بــه اردوی جنــوب
رفتیــم ،روزی ســرد و برفــی ،روزی کــه آســمان ابــری و بغضآلــود بــود.
آری! ایــن ســفر ســفر شــمال نبــود ،ســفر تفریحــی نبــود ،ســفری بــود پــر از اشــک ،پــر
از غــم و خاطرههــای بیشــمار.
همــۀ مــا در روح پــر معنــای خــود غــرق بودیــم .پــر از تجســم و خاطــره بودیــم ،حــس
مقــدس غریبــی در رگ و ریشــۀ ذهــن مــن مســتولی شــده بــود .ســرودها ،خاطــرات و
نوحههایــی کــه مــرا بــه وجــد و ســیر و ســلوک میکشــاند .یــک روح آفتابــی داشــتم ،از
عالقــه بــه بــدن جســمانی بــه راســتی بریــدم و در آســمان دلــم پــرواز کــردم.
دلــم میخواســت زمــان بــه عقــب برگــردد و پشــت ســر ایثارگــران حرکــت
کنــم .دلــم میخواســت کولهبــاری از قمقمــه و تفنــگ و فشــنگ را بــر دوشــم
میگرفتــم و بــا یــک نفــس بلنــد دشــمن را نابــود میکــردم .همــه و همــه و
همــه آرزو بــود؛ ولــی بــاز هــم تعقیــب رد پاهــای پــاک شــهدا برایــم ارزش معنــوی
باالیــی داشــت.
چشــمانم ،نگاهــش را بــر روي پنجــرهاي دوختــه بــود كــه انتظــارش را داشــت .نگاهــم
معطــوف دیــدن خاکهــای پاکــی بــود کــه اجســاد طالیــی و نورانــی را در خــود پاســداری
میکــرد :شــلمچه ،دوکوهــه ،هویــزه ،اش ـکهایم مقــدس شــده بــود.
نگاهــم آســمانی شــده بــود .از خــود جســمانی عبــور کــردم و رســیدم بــه روح متعالـیام
و یــاد گرفتــم کــه ایثــار را شناســایی کنــم و آن را در برگــی طالیــی ثبــت و قــاب کنــم.
باالترین میراث هستی= ایثار ایثار ایثار!!!
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زهرا مهدي

ايثــار را در چشــمان مــادران چشــم انتظــار اســيران در كودكيــم ديــدهام
و در بردبــاري مــادران شــهيدي كــه بــه ديگــران دلــداري ميدادنــد .و
جانبازانــي كــه در راه دفــاع ميهــن ،قســمتي از وجودشــان را هديــه كردهانــد .خســتگي را
در نــگاه پــدران تــازه از راه رســيده؛ ا ّمــا بــا لبخنــدي دلنشــين بــه خانــه آمــده ديــدهام.
مــادري كــه صبــح تــا شــب و برعكــس در باليــن كــودك مريضــي نشســتهاند .همــه اينهــا
عشــقي اســت كــه خــدا در دل همــه مــا نهــاده و ايــن عشــق بــا واژه زيبــاي ايثــار زيباتــر
و ارزشــمندتر ميشــود.
پریسا محمدی

سن31 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :خانهدار

به مادرت بنگر!
آری! خوب بنگر!
عمق مهربانیاش را میبینی؟ عمق ایثارش را درک میکنی؟
دور نیست روزی که رنج وضع حملت را به جان خریده!
دور نیست شبهایی که بیدار مانده و از شیره جانش به کامت نوشانيده!
به برق چشمانش بنگر! شوق قد کشیدنت را تداعی میکنند.
به دستانش خوب بنگر! هنوز عطر نوازشت را میدهند.
سالهاست که عشق را در غذایش میریزد و سر سفره به پیشگاهت تقدیم میکند.
سالهاست که با لبخندت میخندد و با آه کشیدنت میگرید.
چشمانت را باز کن و بهتر بنگر!
مبادا روزی بیاید که چشمانش را بسته باشد و تو خوب ندیده باشی!
صادق رفیعبخش

سن21 :

تحصیالت :دانشجو

شغل :دانشجو

پیشنهاد کار:
آیا شما حاضرید برای یک کار با شرایط زیر استخدام شوید؟
ایــن کار ســاعت خاصــی نــدارد ،یعنــی هــر ســاعت از شــبانه روز بایــد در دســترس و
ســرکار باشــید!
این کار مرخصی ندارد؛ حتی در روز تعطیل هم باید کار کنید!
این کار مادامالعمر است!
شاید بپرسید :حقوق این کار چیست و چقدر است؟!
بابت این کار به شما هیچ حقوق و مزایایی تعلق نمیگیرد!
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شاید میپرسید :که این کار قانونی است؟
بله! این کار کام ً
ال قانونی است و میلیونها نفر االن مشغول این کار هستند!
جواب شما «نه» است؛ اما اسم این کار مادر است!
بلــه مــادری کــه در بیماریهــا و ســختیها از شــب و روز میزنــد ،تمــام عمــر را وقــف
شــما میکنــد و هیــچ حقوقــی نمیخواهــد .مــادر ،نمونــۀ کامــل فرهنــگ ایثــار اســت.
نصرتاهلل اسدی

ســام ای ایثــار! تــو چــه واژة زیبــا و دلنشــینی هســتی! هرجــا كــه
مينشــینی حیــات و زندگــی را بــا خــود جــاری میســازی؛ قلمــرواَت چقــدر
گســترده اســت!
بــه گمانــم انســانيت انســان را بــه ایثــار او میســنجند و ایــن گوهــري اســت کــه آدم
خاکــی را افالکــی میکنــد.
مــن از ایثــار چيــزی جــز رضــای خــدا و کســب آرامــش و معاملــه بــا او نمیدانــم و
خوشــا بــهحــال مــردان و زنانــی کــه جــان خــود و آبــروی خویــش را بــا خــدا معاملــه کــرده
و حســينگونه بــه مســلخ کربالهــا رفتهانــد و زین ـبوار کربالهــا را حفــظ كردهانــد .مــن از
ایثــار مــادری را میشناســم کــه در کنــار تربــت ســه فرزنــد خــود بــا وقــار و شــکوه از هــدف
جگرگوشـههایش دفــاع میکنــد و یــا ســیدی از ضاحیــه لبنــان کــه پیکــر جــوان شــهيدش
در دســت دشــمن اســت و او حاضــر بــه دادن امتیــاز بــه دشــمن نیســت.
مــن از واژة ایثــار ،مــادری را میشناســم کــه همــۀ  5فرزنــد او در جبهــه بــه تکلیــف
شــرعی رســیدند و نــه تنهــا تابــوت فرزنــدش ،کــه تابــوت هــر شــهیدی که در ســاری تشــییع
میشــد را بــردوش مادرانــه خــود میکشــید و یــا خيــل عظیــم اینهاســت کــه  36ســال
مــال و جــان و آبــرو داده و میدهنــد و در آخــر کالم مقتــدا و امــام مــا کــه جــان خــود و
جســم مجــروح خــود و آبــروی خــود را در راه برپايــي حــق و راه انبیــا و اولیــا و عــزت اســام
و قــرآن در طبــق اخــاص نهــاد.
جواد ابراهیمزاده

سن27  :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :آزاد

معنــای واقعــی ایثــار را میتــوان در چهــرهاش دیــد .ایثــاری کــه شــاید
بتــوان گفــت از لحظــة خلقــت همــراه او بــوده اســت .هی ـچگاه ناراحــت و
پشــيمان نبــوده اســت کــه چــرا مــن؟ چــرا مــن بايــد عمــر خــود را صــرف آن كنــم؟ چــرا
بایــد از خــواب نیمهشــب بزنــم؟ چــرا بایــد از عالیقــم بگــذرم؟ چــرا هیــچ وقتــی بــرای
خــود در ایــن دنیــا نــدارم؟ چــرا مــن بیهیــچ چشمداشــتی؟ بیهیــچ پاداشــی؟! بيهیــچ
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حقوقــی؟!  24ســاعت؟! تمــام روز و شــب بــا کولــه بــاری از زحمــت؟!
حتــی گاهــی دســتی بــرای پاککــردن اش ـکهایش نــدارد؛ چــرا کــه تمــام اعضــاء و
جوارحــش مشــغول دیگــری اســت.
تقدیم به تمام مادران سرزمینم.
حمیده رضاپور

سن30 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :معلم

به نام خدایی که ایثار را آفرید تا برایش ایثارها شود.
چــه واژة غریبــی! انــگار در ایــن دنیــای بــزرگ کــه مــن در آن جــزء
کوچکترهــا هســتم ،دیگــر ذهنــم تداعــی نمیکنــد کــه ایــن واژه بــه چــه برمیگــردد و یــا
از چــه نشــأت گرفتــه اســت؟
آری! واژة غریبــی اســت؛ ا ّمــا انــگار چیــزی درونــم فریــاد میزنــد میشناســيش! دور نیســت
و دیــر نیســت ايــن حقیقــت جــای مانــده و شــايد جايــي كوچــك در ايــن بركــة دنيا.
ایثــار را بــه خاطــر م ـیآورم 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
کوچکــش کــه شــاید زمانــی درخــت پربــاری شــود.
امــا مــادر ایثــار را در چــه میدانــد؟ در چــه میدانــد کــه مــن و مــادرم و همــة مادرهــا
را تاکنــون ســرپا نگــه داشــته اســت؟ فکــر میکنــم و بــه دورتــر مـیروم؛ بــه آن زمــان کــه
جوانهایــی بودنــد و رفتنــد ،کجــا و بــرای چــه؟ ایثــار آیــا در اینجــا مفهومــش را میتوانــد
کامــل کنــد؟
بــه خــود تلنگــری میزنــم و میاندیشــم :امنیــت ،رفــاه ،ســامتی و ،...هــزاران هــزار
چیــز دیگــر شــاید مســتقيم مرهــون ایثــار آنــان نباشــد؛ امــا يقیــن دارم و مطمئنــم ارتبــاط
ناگسســتني بــا كســاني دارد کــه روزی جــان و مالشــان و خانوادهشــان و جوانیشــان ،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.
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مهتاب معروفی

ایثــار؛ یعنــی ،پــدری کــه هیــچ وقــت بازنشســته نمیشــود؛ یعنــی،
دســتهای پینهبســتة پــدری کــه هیچوقــت هیــچ چیــز را بــرای خــود
نمیخواهــد ،هیچوقــت لباسهایــش کهنــه نمیشــود ،کفشهایــش پارگــی نــدارد و
هیچوقــت از کارکــردن خســته نمیشــود.
ایثــار ،یعنــی پــدری کــه ســر ســفره از همــه افــراد خانــواده کــم اشــتهاتر اســت و آخــر از
همــه غــذا میخــورد.
ایثار یعنی پدرم!
زهرا معلّمی

سن27 :

تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل :گرافیست

وقتــی بــه چهــرة شکســته و خســتهاش نــگاه میکنــم ،وقتــی چشــمان
پــر از خســتگیاش را آرام آرام بــاز میکنــد و میبنــدد ،تمــام تصــورات
زیبایــم را راجــع بــه اســتقامت و پایــداری در هــم میشــکند؛ بــا خــود میگویــم :کجــای
ایــن قصــه حــرف از پایــداری و اســتقامت زده شــد؟ بــا خــود میگویــم :کاش هیچوقــت
جنــگ را تجربــه نمیکــرد.
پــدر هنــوز خســته بــود؛ ســرش را بــر بالــش گذاشــت تــا اندکــی دردهایــش را فرامــوش
کنــد .خیــره بــه چشــمانش بــودم و همچنــان درگیــر چهــرة رنــج دیــدهاش کــه نــاگاه
لبخنــدی زد و گفــت :خدایــا شــکر! 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.
پریسا قائمی

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثار!
ای ثــار ،ای خــون ،کــه در رگ پســرکی جــوان جــاری بــودی و فقــط
گذشــتی ،مثــل او کــه از تمــام لحظــه لحظههــای جوانــی خویــش گذشــت.
پدرم!
دلت نمیسوزد؟
از گذشتن جوانی خویش در جبههها ،در آن خاکیهای بیآب و غذا ،چرا گذشتی از خود؟
اما دل من میسوزد ،برای جوانی خود که بيگذشته ،گذشتم از گذشت تو.
پدرم!
من شرمگین جوانی تو هستم.
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سن30 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

رفــت بــا تمــام دنیایــش؛ امیــد و آرمــان و عشــقش .فریــاد زد! امــا
کســي نشــنید .خواســت همــه را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد؛ امــا چگونــه
میتوانســت کســانی کــه خودشــان را بــه خــواب زده بودنــد ،بیــدار کنــد؟!!
هرچــه گفــت ،کــوردالن غافــل ،نشــنیدند .چــارهای نداشــت« .مــرگ بــا عــزت بــه از
زندگــی بــا ذلــت».
قطــره قطــرۀ خــون خــود و عزیزانــش را در خــاک کاشــت و بــا اشــک دیــده آبیــاری کــرد
تــا از جوانههایــش اســام برویــد ،و مــن امــروز بــا غــرور و بــا عــزت زندگــی میکنــم و
مدیــون خــون او هســتم.
آری! او ســاالر ایثارگــران ،ســاالر شــهیدان و تشــنه لــب کربــا بــود؛ او کســی نبــود جــز
حســین بــن علــی(ع).
هانیه ویسي

سن30 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

سرچشــمۀ ایثــار تویــی! آنهنــگام کــه ســرت بــر بــاالی نیــزه رفــت؛ آن
هنــگام کــه فرزندانــت را آواره و اســیر کردنــد؛ آنهنــگام کــه علیاصغــرت
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 ،آنهنــگام کــه از همهچیــزت گذشــتی ،ســرلوحة شــهدای بعــد از تــو
و شــهدای ایــران اســامی مــا شــد.
خوشــا آنــان کــه راه تــو ،دیــن تــو ،ایثــار تــو را قــدر مینهنــد و ادامــه میدهنــد .تــو
بــه ایثــار معنــی بخشــیدی .ایثــار وامدار توســت نــه تــو بــه ایثــار.
عاشــقانه دوســتت دارم ،عاشــقانه! یــا حســین! همیشــه در زندگــی مــن بــودهای و
خواهــی بــود و خواهــی مانــد؛ چــون همــه چیــزم را از تــو دارم.
ایــن را بــا دل و بــا اشــک برایــت نوشــتهام ،از تــو ممنونــم کــه بــه مــن امیــد و زندگــی
بخشــیدی .فــدای لــب تشــنهات یاحســین!
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سن54 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

در ایــن متــن از  170کتــاب دفــاع مقــدس (اســامی کتــب) اســتفاده
شــده کــه بــه ایــن وســیله از نویســندگان محترمشــان متشــکرم.
قصــة فرماندهــان در جنگــی کــه بــود از زبــان دا ،برایــم اینگونــه 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 جبهــۀ ایثــار و شــهادت بــه لشــکر خوبــان پیوســت و چمــران مــرد جنــگ
در کردســتان ،نیمــة پنهــان مــاه را در آیینــه و شــقایق بــه بالیــن نــور فرســتاد و صیــاد ،امیــر
دالور خســتگیناپذیر از ناگفتههــای جنــگ پــرده برمیداشــت تــا بــا کارت شناســایی از
خوبــان حکایــت کنــد و علمالهــدی ،نشــانة هدایــت را بــه دســت رهــروان حقیقــت بســپارد
تــا حماس ـههای هویــزه ،میمــک ،قالقیــزان و ســابله جــاودان بشــوند و از رمــز و راز جنــگ
از فــاو تــا شــلمچه و چزابــه و حلبچــه ،توســط قهرمــان دبســتان امیرکبیــر ،پــرده بــردارد و
ترکشهــای اجابــت خلــوت ســجادههای صبــح را برهــم زنــد.
دا میگفــت :تــا بدانــم از هنــگ ترســوها بــه روی شــهید خــرازی چــه کســی ماشــه را
کشــید و اســرار جنــگ بــه روایــت اســرای عــراق را بــر مــا کــرد و چــرا مــردی بــا چفیــة
ســفید بــا شــور عاشــقیاش مهمــان پدر در دشــت عبــاس شــد و چگونــه تندگویــان پرندهای
شــد کــه بــا قفــس پــرواز کــرد و بفهمــم در شــبهای جزیــرة ماهــی بــا مرغابیهــای
دریاچــة ماهــی ،خــدا بــود و هیــچ کــس نبــود تــا گــردان غــواص را از زخــم شــقایق ،رهایــی
بخشــد و جانبــازان حماســة عاشــورا شناســایی شــوند.
میگفــت :شــهید آوینــی تیــغ و قلــم و تنــزل را بــه جــای پاتــک تدارکاتــی ســفر ســرخ
خــود ،فراهــم کــرد و از طــراوت ســرخ خونینشــهر تــا خرمشــهر ،نامههــای دلتنگــی را در آن
لحظههــای آســمانی نگاشــت و بــرای بروجــردی مســیح کردســتان ،پســتچی ،نامــة تنهایــی آورد.
آنگاه دســتواره بــرای رضــای زهــرا از آن گــردان  4نفــره در کنــار نخلهــای تشــنه
پرســید :اینجــا چــه میکنــی گل ســرخ؟ ناگهــان ناصــر ارمنــی حکایــت آن مــرد غریــب
را کــه اصــ ً
ا خــواب نمیدیــد ،از آن بزرگمــرد کوچــک کــه در شــبهای بمبــاران،
شــورش در اردوگاه مــرگ را تجربــه کــرده بــود ،نقــل کــرد.
ایــن آخریــن گلولــة صیــاد نبــود کــه باعــث ویرانــی دروازههــای شــرقی شــد؛ بلکــه
حــزب بعــث یکهتــاز ارتــش عــراق ،تخریبچــی دوران بــود کــه از مدالهــای شکســتۀ
پشــت دیوارهــای بغــداد بــه هنــگ ترســوها هدیــه میکــرد؛ امــا دالوران حــاج عمــران،
همــان رنــدان جرعهنــوش بودنــد کــه ســفر بــه گرمــای  270درجــه را در انتهــای افــق آغــاز
کردنــد و پــس از طــی  1271روز اســارت  -اســیر شــماره  0339مســافران غریــب را در
حدیــث حماسـهها بیــان کــرد و از  5نفــر فقــط یــک نفــر بــود کــه گفــت :مــن در شــلمچه
بــودم و اکنــون مــن زنــدهام و در ایــن جنــگ دوستداشــتنی ســالهای تنهایــی را بــدون
فشــنگهای جنگــی بــا مویههــای غریبانــه طــی میکنــم و پایــی کــه جــا مانــد هرگــز
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بــه خرمشــهر در آتــش نخواهــد نرســید.
دا ســخن میگفــت و زنــان منظومــة زینبیــه را در آخریــن نامــة ســمیرا بــر بــال فرشــته
در فصلــی از بــاران ،چــون یــک قطــره از دریــا در حریــم اللههــا میســرودند تــا چلچــراغ
تیــپ خطشــکن کالهــدوز ،پاســدار والیــت شــود و اســیر عینخــوش از  133نفــر آخــر در
خیــن از شــملچه تــا تکریــت بــه فرمانــدة شــهر گــزارش دهــد.
کنــار رود ّ
آنگاه کــه جنــگ ،انســان و حیــوان را در پــی حفــرۀ زنــدان در بــر گرفــت و آوار تــرس بر تمام
نخلهــا و آدمهــا حوالــه شــد ،جهــان دریافــت کــه خرمشــهر ،تولــدی دوبــاره خواهــد یافــت و تــا
همیشــه ،ققنــوس از رزم و از پــرواز و حضــور چکیــدة عشــق ســخن خواهــد گفــت و مــن فهمیدم
کــه در نظــام دفاعــی اســام ،راز خــون اســت کــه روایــت عشــق میکنــد و عاشــقان شــرزهاند کــه
همــراه علـمداران جهــاد و افالکیــان روی زمیــن ،ســرود ســرخ میخواننــد و از خاطــرات و خطرات
غلبــه بــر دشــمن در قلههــای ســپید دوردســت ،ترســی ندارند.
پســران گلبانــو ،همــان رهیافتــگان در قلمــرو آفتــاب بودنــد کــه بــا شــبنم عشــق از
اســرار و حقایــق جنــگ خلیــج فــارس برکرانــة زخمــی ،راز میگشــودند و همــراه راهیــان
نــور در شــرارههای آفتــاب در تکـهای از آســمان ،شکســت حصــر آبــادان را رقــم میزدنــد.
در روزهــای آخــر بــود کــه دختــران او پــیدی ،پوتینهــای مریــم را پوشــیدند و در
جادههــای ســری ،ایســتادن زیــر مــرگ را بــا خاطــرات حاجیبخشــي ،مــرور میکردنــد تــا
ملخهــای شــب از مــردان تنهایــی مــن گریــزان شــوند و تــا عیــد پاییــز برنگردنــد.
دا میگفــت کــه ریحانههــای آســمانی بــه خاطــر وطــن ،ســپرده بــه عشــق اســارت
فرحبخــش را درون خاکریــز پنهــان کــه فقــط چهــار موزاییــک  20× 20تــا ســنگرهای
برفــی فاصلــه داشــت ،تحمــل میکردنــد ،شــاید کــه مــردان مهــران بــا عبــور از خــط
فکــه بــه پیشکســوتان 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 پوتینهــا بــرای همیشــه در آغــوش
گرفتنــد و ایــن ســرب شــیرین پی ـک رهایــی بــود کــه در کمی ـنگاه خونیــن بعثیهــا تــا
بینهایــت بــا آخریــن شــلیک بــه کام نامــردان ریخــت.
تولــدی دوبــاره خواهــد یافــت و تــا همیشــه ققنــوس از رزم و از پــرواز و از حضــور
چکیــدة عشــق ،ســخن خواهــد گفــت و ســردار قادســیه در جنــگ بولدوزرهــا بــه دخمــة
ابــدی ســپرده خواهــد شــد.
رضا رزمآراء

خاکریز خاطرات!
گفت :اسکله چه خبر؟
گفتم :منتظر شماست بری شهید بشی!
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خندید و رفت ...
وقتی جنازهاش رو آوردند گریهام گرفت؛
گفتم :من شوخی کردم ،تو چرا شهید شدی!!!
کســی میتوانــد از ســیم خاردارهــای دشــمن عبــور کنــد کــه در ســیم خاردارهــای
نفــس خــود گیــر نکــرده باشــد!
مصطفی باباپور

سن26 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

مینویســم ایثــار تــا دوبــاره بــاران ببــارد ،تــا دوبــاره جانــم تــازه شــود ،تــا
یــاد دسـتهایی بیفتــم کــه از تــن جــدا شــدند تــا تنــی از وطــن جــدا نشــود.
معنــی ایثــار را خــوب میفهمیــم ،وقتــی جانــت را در دســتانت گرفت ـهای 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 بیگانـه ،نیاالیــد.
مینویســم ایثــار تــا دوبــاره بــاران ببــارد ،تــا دوبــاره ســبز شــوم ،تــا از خاطراتــم نــرود
رفتنهایــی کــه بــه مانــدن رســیدند ،بــه جاودانگــی ،بــه ابدیــت.
مینویسم ایثار تا...
رضوانباقری ميآباد

سن17 :

تحصیالت :دانش آموز

شغل :محصل

ق بــه بیــرون نــگاه کــردن .یعنــی ،مــردم
ایثــار ،یعنــی از پــس پنجــرة عشـ 
را خــود و خــود را مــردم دانســتن.
ایثــار همــان آبنبــات چوبــی اســت در دســت کــودک پنجســاله کــه تقســیم میشــود بــا
دوســتش ،بــدون هیچگونــه 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 آنهــا و گلــه و شــکایت از ایــن که ســالها
ســامتیاش را بــه پــای غنچههایــش ریختــه ،آنهــا را در آغــوش کشــد.
ایثار میتواند در عیدی پدربزرگی باشد که از پول بافتن گیوه ،برای نوهها تهیه شده.
ایثــار میتوانــد در دسـتهای بیحــس و در عیــن حــال پــر از ترکشــی باشــد کــه در عیــن
بیحســی تمــام احســاس را در خــود جــا داده اســت.
ایثار میتواند در پالکی باشد که گوشة عکس پدر ،برای فرزندش به یادگار مانده.
ایثــار میتوانــد در گردنبنــدی از پوکــه باشــد کــه پــدر در آخریــن لحظــات زندگــی در
میــدان جنــگ بــرای دختــر ندیــدهاش ،ســاخته.
ایثــار میتوانــد در لکــة خونــی باشــد کــه بــه جــای جوهــر در زیــر نامــه ،رد انگشــت پــدر را
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بــه یــادگار گذاشــته .ایثــار در آخریــن گلبوسـهای اســت کــه مــادر بــر پيشــانی فرزنــدش میزند.
ایثار ،یعنی تو ،یعنی من! ایثار یعنی همة ما با هم باشیم.
افسانه سطحي

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

در روزگاری کــه بهــار را بــا غــروب آغــاز میکننــد ،خورشــی د مــا در میــان
غبــاری از زندگــی گــم شــد ،همــان خورشــیدهایی کــه وقتــی اســم وطــن
را میشــنیدند ،ســر از پــا نمیشــناختند و جامــة شــجاعت را بــر تــن کردنــد و رهســپار
جادههــای روشــنی شــدند تــا امثــال مــن ،امــروز بــا فکــری آزاد قلــم را در دســت بگیــرم و
بنویســم از شــجاعت و گذش ـتهای بــزرگ ایــن بزرگمــردان و بزرگزنانــی کــه بــا گذشــت
از حــق مــادری یــا همســری ،آرامــش امــروزی را بــرای مــا رقــم زدنــد .درود و صــد درود بــر
پیکرهــای پــاک و آســمانی شــما ســروران بهشــت.
هما قربانیپور

سن52 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

ایثار!
ایثــار میکنــم تــا بشناســم مرزهــای ناپیــدای تــرا .ایثــار میکنــم تــا
بنویســم معنــای پــر ســعادت تــرا ،جوانمــردی را ،اســتقامت را ،انســانیت را.
ایثــار میکنــم تــا تجســم کنــم ،نقاشــی پــر حقیقــت خونهــای پــاک را .ایثــار
میکنــم تــا خــدا را جســتجو کنــم در رگهــای پنهانم.ایثــار میکنــم تــا بســرایم شــعری
از هســتی بیآالیــش ،بــرای تــو شــهید حــق ،کــه نگــذارم کلمــة مقــدس تــو در محــراب،
ســر در گــم بمانــد.
ایثار میکنم تا همیشه ترا به یاد داشته باشم ،ای سمبل ایثار!
فریبا فالح حسینآبادی

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

میدانم که چهها میگذرد در دلتان ،میدانم که چهها کردهاند با دلتان!
ایــن را نیــز خــودم ،بهخوب ـی میدانــم کــه خــون دل شــدهاید بــه هــر
لحظــه از کارم ،ای شــهیدان خدایــی!
ای شهید!
هنــوز واژهای را پیــدا نکــردهام کــه قــدرت بیــان فــداکاری تــو را داشــته باشــد ،هنــوز
هــم عقــل و منطــق ،هیــچ اســتداللی را بــرای کارت پیــدا نکردهانــد و ســطرهای نوشــته
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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 تکهتکــه شــد و هــر کــدام از تکههــا در قلــب شــهید گمنامــی قــرار گرفــت
کــه تــا االن ،هنــوز هــم خبــری از خــود بــه مــا نــداده.
حسامرضاییان

ایثار ،یعنینگا ه پدرانه بهفرزند غرقبهخون!
ی کهآرزوهایپدررا با خود رویمینبرد.
بهفرزند 
بهفرزندیکهگفت:میرومتایک وجبازخاک سرزمینمکمنشود.
ی درکشورزندگیکنند.
میرومتازنانسرزمینمبا آزاد 
ک نامبماند. ...
میرومتای 
ش برایش رفتند:
وآننامهمانبودکهتمامهمرزمان 
ایران!
سعید خزائی

سن26 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

بــه نــام مظلومیــت شــهدایی کــه آهستهآهســته بــر تمــام قابهــای
دنیــا نــه گفتنــد؛ گمنامــی را فــدای تمــام امــوال گیتــی کردنــد تــا بگوینــد
نــام وطــن ،یــادآور امالقــراء شــود.
ایثــار ،کلمـهای کــه در پنجــرة عشــق طلــوع مینمایــد؛ امــا غروبــش در پهنــای پنجــره
بــه چشــم نمیآیــد ،هــر روز کــه پنجــرۀ ایثــار ،بــاز میشــود ،یــادآور آن اســت کــه در
شــهادت نیــز بــاز اســت؛ راســتی یــادت اســت ،چمرانــی کــه نوبــل فیزیــک را رهــا کــرد کــه
بگویــد هنــوز ایثــار در وطــن نمــرده اســت.
خدایــا در ایــن عصــر جهانیشــدن یــا جهانیســازی ،فقــط بــه تــو فکــر میکنــم؛ تــو
میتوانــی ایثــار را بــه مــن بیامــوزی.
تقدیم به واال مرد ایثار ،امام موسی صدر.
رعنا دولتآبادی

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

شــاید خیلیهــا فکــر میکنــن وظیفهشــون بــوده ،کار خاصــی نکــردن،
یــا اگــه مــا هــم بودیــم ،همیــن کارو میکردیــم؛ امــا بــه نظــر مــن اص ـ ً
ا
ســاده نیســت .خیلــی دل و جــرأت میخــواد خیلــی! خصوصـاً بــرای کســی کــه زن و بچــه
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داره ،نامــزد داره ،چشــم بــه راه داره.
شــاید هــم دل و جــرأت نمیخــواد ،عشــق میخــواد ،عشــقی کــه تــوش هیــچ ریــا و
تزویــری نباشــه .پــاک باشــه .هرچــی کــه هســت ،فقــط میدونــم کار هرکســی نیســت.
حسن عباسیکیان

سن37 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

حرفِ دل ،حرفِ دل را باید به اهل دل و صاحبدل گفت:
آیــا حــرفِ دل مــا بازمانــدگان بقیهالشــهدا و بقیهالســیف ،خریــدار
دارد؟ مــا وارث مــردان آســمانی هســتیم کــه آســمانیها آنــان را بهتــر از مــا زمینیهــا
میشناســند.
بایــد گفــت کــه شــهدا انســانهای از خــود گذشــتهای هســتند کــه دس ـتیافتنیاند.
راه رســیدن بــه شــهدا و مجاهــدان ،حضــور در فضاهــای نورانــی و مالقــات بــا عزیــزان
شهداســت.
این یک صحیفۀ باکرامت است؛ صحیفهای که راه ما را روشن و مبین ساخته است.
سرمست و غزلخوان شهیدان هستیم
«ما دست به دامان شهیدان هستیم
شرمندۀ احسان شهیدان هستیم»
از سرخی ایثار شهیدان سبزیم
آری امروزه روز ،اگر میخواهیم راه روشن را پیدا کنیم به گفتة مرادمان باید بهسوی
ون»
شهدا برویم ،با اين ستارهها میتوانیم راه را پیدا کنیمَ « :وب ِال َّن ْج ِم ُه ْم يَ ْه َت ُد َ
شهید کیست؟ چه وجودیست؟ خون شهید چیست؟
شــهید کســی اســت کــه بــا ایثــار جــان خویــش و نثــار خــون و ســرمایة وجــودی
خویــش بــه وجــودش جاودانگــی میبخشــد؛ خــون و نثــار و بــذل آن ،رمــز جاودانگــی
شــهید اســت.
ایــن راز خــون اســت؛ کســی کــه در راه خــدا و رســول و امــام خــود بــذل جــان مــی
نمایــد .شــهید کســی اســت کــه بــا خــدا معاملــه میکنــد ،تمــام هســتی خــود را در راه
خــدا نثــار میکنــد ،کســی اســت کــه صبغـهاهلل شــده اســت؛ يعنــي رنــگ الهــی دارد .آری
بــرادر! ایثــار ،مراتبــي دارد کــه باالتریــن آن نثــار خــون و بــذل جــان اســت.
شــهید کیســت کــه خيلــي الهــی اســت و خيلــي بــا تقواســت؟ کســی اســت کــه خدایــی
شــده اســت .راه شــهید ،یعنــی راه دلدادگــی بهخــدا ،راه معاملهکــردن بــا خــدا ،راه روشــن
و مبیــن «الشــهود والشــهاده :الحضــور مــع المشــاهده؛ إمــا بالبصــر ،أو بالبصيره»
از شــهدا کــه ایثارگــران حقیقــی و نــاب و واقعــی زمــان مــا هســتند کــه نمیتــوان
چیــزی گفت؛قلــم قاصــر و ناچیــز اســت .خــون شــهید خونــی اســت کــه انسانســاز اســت،
بیدارکننــده اســت.
ایثــار مراتــب دارد؛ گاهــی ایثــار خــون و جــان و هســتی خویــش اســت؛ گاهــی ایثــار،
ایثــار مــال اســت؛ گاهــی آبــرو اســت؛ امــا باالتریــن آن ،خــون اســت .زندگــی و حیــات
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زیباســت؛ امــا شــهادت از آن زیباتــر اســت؛ چــون حیــات طيبــه جــاودان اســت .حــرف زیــاد
داشــتم؛ امــا نوشــتن مهــم نیســت آن چیــزی مهــم اســت کــه. ...
در دنیــا خیلیهــا مینویســند ،خیلیهــا مینگارنــد ،خیلیهــا میگوینــد؛ امــا آن
چیــزی کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه آن نوشــته و مطلــب مــا قــدرت تصــرف در عالــم
داشــته باشــد! قــدرت تصــرف در عالــم!
ای داغ دل الله تو را وقت نداریم
امروز برای شهدا وقت نداریم
هما قربانیپور

سن52 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

ایثــار ،تنهــا کلم ـهای اســت کــه همیشــه بــا آن بــودهام؛ کلم ـهای پــر از
معنــا ،پــر از انــرژی و پــر از مفهــوم کــه مــرا تــا ســیر الـیاهلل نزدیــک میکنــد.
بارهــا خواســتم ایــن کلمــة مقــدس را بــه پهنــای کاغــذ بکشــانم .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 کهکشــانها ببــرم و ثبــت کنــم.
مــن بــا ایثــار ،اُنــس دارم و در روح بــه ودیعــه گرفتهشــدۀه خــود از آن مبــداء هســتی،
آن را آبیــاری میکنــم تــا ریشــۀ آن تــا روز مرگــم تــر وتــازه بمانــد و امــا ایــن کلمــه
چیســت؟ کجاســت؟
در کتابهــا ،مقــاالت ،تبلیغــات روی دیوارهــا و ســایر همایشهایــی کــه ایــن کلمــه
را مالقــات کــردم ،فقــط یــک درک بــود؛ یــک درک پــر از معنــا کــه مــرا یــاد عمیقتریــن
خاطــرات انداخــت و آن را بــرای تــو ،بــرای یــک روح معنــوی کــه بــا روح مــن قرابــت
دارد ،مینویســم.
آری! خاطــرهای از یــک اردوی دانشــجویی ،ســفری بــه جنــوب .ســفری بــه تعقیــب رد
پاهــای ایثــار ،منهــای مــردم پاکــش کــه امــروز بــر فــراز آســمانها در پروازنــد بــر اوج
پــادگان دوکوهــه .ســربازان شــهیدی کــه شـبها بیــدار ماندنــد و مــا خوابیدیــم؛ گرســنه
و تشــنه شــهید شــدند و مــا در آرامــش بودیــم.
بهراســتی مــا در برابــر آنهــا 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!
علی عدالتینسب

سن29 :

تحصیالت :دکتری

شغل :فرهنگی

ایثــار! ایــن واژة بیانتهــا؛ امــا در کجــا معنایــش یافــت میشــود؟
بهراســتی ایثــار چیســت و ایثارگــر کیســت؟ از کجــا بایــد شــروع کــرد
تــا بــه معنایــش رســید؟ راســتی معنایــش را در وجــود چــه چیــزی بــه نظــاره بنشــینم؟
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مردانگــی؟ انســانیت؟ از خــود گذشــتگی؟ فــداکاری؟
اینگونــه آغــاز کنــم ،وقتــی در بنبسـ ِ
ـت دغدغههــای زندگــی خــود را ببــازی ،وقتــی
در پیــچ و خــم جادههــای هولنــاك دنیــای دون ،اســب راهــور شــرافت و مردانگــی را اســیر
دلدادگيهــای زودگــذر زندگــی نکنــی ،وقتــی در اوج نیــاز دســت بــه ســوی جــز کســی
كــه اســاس همــه نیازهاســت (خداونــد تبــارک و تعالــی) بلنــد نکنــی ،وقتــی در صحن ـة
تنهایــی و بیکســیها یــار و همــراه و همــدم و همزبــان کســی باشــی ،وقتــی ،وقتــی،
وقتــی ...آری! ایــن اســت معنــای ایثــار.
ایثــار یعنــی جنــگ ،جنــگ تحمیلــی و نــدای دلدادگیهــای مجنونهایــی کــه بــرای
لیــای 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.
ایثــار ،یعنــی همــت مردانــی کــه هشتســال جانانــه در برابــر همــه خطــرات خطــر
کردنــد و دل بــه دریــای بیکــران شــیدایی زدنــد تــا مردمــی ســرافراز ،مردانــی آزاد و
زنانــی آزاده را در كشــور ببیننــد.
که ـنواژۀ ایثــار ،معنایــش در ایــن انــدک ســطور بیجــان ،جــای نمیگیــرد و قلــم
مــن تــوان صحبــت از داغ واژههــای آن را نــدارد و همیــن را میدانــد کــه ایثــار در
جــا مانــدن پــای مجنــون در شــنزارهای داغ مناطــق عملیاتــی جنــوب ،مــرا ،تــو را،
همــه را و میهــن را فــرا میخوانــد .او را دریابیــم و بــه گذشــتهمان برگردیــم؛ چــرا
کــه امــروز از هــر روز دیگــری بیشــتر بــدان نیازمنديــم .باشــد کــه آن را دریابیــم تــا
فردایمــان غبارآلــود دســت نامــردان نگــردد و دشــمن و نامحــرم ،هــوای ورود بــه حریــم
امنمــان را نکنــد.
حامد حسینیفخر

سن36 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :گرافیست

عقل و عشق!
دیروز ،وقتی عشق را با خون ،فریاد میزدیم ،عقل ،در محاصرة فردا بود.
ـال احــداث
وقتــی ،خاکهــای تیــره از خــون مــا شــقایقآباد میشــدند ،عقــل ،در حـ ِ
برجهــای روشــنفکری بــود!
وقتی عشق ،با لبخند مرگ را فرا میخواند ،عقل ،بیتاب ماندن بود!
زمین ،آسماني! شقایقها ،مزرعه ایمان بود و رعیتهای عاشق به شوق پرواز پای
میکوفتند،
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.
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علیرضا حنیفی

سن56 :

شغل :بازنشسته

تحصیالت :کارشناسی

در زیر باران رگبارت
باران اشکهایم جاری!
تو وضو با خاک میگیری،
و من وضو با اشک تا که شاید درست آید
وضوی دو رکعت نماز عشقم!
آن روز کــه خــاک زبــان بــاز کنــد ،مــا بــه کدامیــن دهلیــز تاریــک بایــد پنــاه ببریــم
از شــرم بیهمراهــی تــو در شــورهزارهای تفتیــده ،در هنگامیکــه کاله آهنــیات چــون
کــورة داغ و بــاری بــه ســنگینی هشــت خشــاب بــه ارتفــاع  160فشــنگ را بــر قــوس کمــر
تحمــل میکــردی و مــن و منهــا ،در شــش پلــة خنــک خانــه ،آب یــخ میخوردیــم!
علی سلیمانی

سن25 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :مدیر روابط عمومی

ایثار اینگونه باید گفت:
پــدری دارم خســته و دلســوخته از بمبهــای شــیمیایی نامردمــان.
مــردی ترکشخــورده 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
آن را تفســیر کنــم ،میبینــم کــه نمونههــای عینــی در برابــر چشــمهای مــن و شــما
هســت و بایــد آموخــت .آنهایــی کــه خــود میداننــد چــه کردنــد؛ ولــی خــود نــام ایــن
حرکــت گرانبهایشــان را ایثــار نمیگذارنــد.
ایثــار ،یعنــی مادربــزرگ کــه فرزنــد  17ســالهاش را فــدای آرمانــش کــرد؛ ولــی میگوید
حیــف کــه همیــن پیشکــش ناچیــز را داشــتم .پــس کســی چــون مــن از تعریــف ایثــار
عاجــز اســت ،عاجــز!
و مقاومــت یعنــی ملتــم ،مردمــم ،ایرانــم کــه سالهاســت ایســتاده اســت و مــا
آموختهایــم کــه پیــروزی در ایســتادن اســت و بــس!
سیدعلیاصغر یزدی

سن65 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

نمیدانــم بــا ایــن ناتوانــی ،چگونــه از ایثــار ســخن بگویــم؛ چــون ایثــار
یــک جملــه و یــک کتــاب عامــی اســت کــه میتوانــد جمیــع انســانیت و
شــرافت و مردانگــی را در پوشــش خــود قــرار دهــد.
وقتــی انســان در تاریــخ میخواهــد قلــم برداشــته و از ایثــار انســانهای بــزرگ بگویــد،
واقعـاً میمانــد کــه چــه بگویــد .کــدام قلــم و هنــر تواناســت کــه بتوانــد ایــن کلمــه عظیــم را
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تفســیر کنــد .فقــط بــا يــك كار میتــوان در مقابــل ایثــار ایثارگــران در طــول تاریــخ خجــل
و شــرمنده نشــد؛ فقــط میتــوان دس ـتها را بــاال بــرد و از خداونــد منــان طلــب کــرد کــه
خدایــا تــو خــود هدایــت کــن تــا بتوانیــم ،نــه بــه ماننــد ایثارگــران ،بلکــه حداقــل در راه آنها
قــدم برداشــته؛ بلکــه شــايد روزی بتوانیــم جرعـهای از ایــن معجــزات انســاني بنوشــيم.
اینــک چگونــه از ایثــار هشتســال ،آن دفــاع پــاک و بیآالیــش و اوج ایثــار و ایثارگــری
نــام ببــرم کــه اگــر ننویســم و هیــچ ننویســم ،بايــد از جاننثــاری انســانهای بــزرگ در
صحــرای ســوزان خورســتان و بــرف و یخبنــدان کردســتان كــه خــود را بــه آب و آتــش زدنــد
را بــا اشــک چشــم نوشــت کــه حیــف کــه اشــک چشــم ،رنگــی نــدارد تــا بتوانــم ايــن 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
بیرنــگ اشــک چشــم ،هرگــز پاکشــدنی نیســت و نخواهــد بــود.
الهه تسلیمی

سن19 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

 26ســال اســت درد را در ســینهات نهفتـهای و صدایــت بــه نشــانة گالیــه بلند
نمیشــود و مــن مشــتاقانه بــه صــورت تــو مینگــرم و طاقتــم تمــام میشــود.
تــو بــا تمــام افتخــار بــه ترکــش زیــر قلبــت افتخــار میکنــی و مــن نظارهگــر تــوام .پــدرم! تــو
راه ســعادت را انتخــاب کــردهای و مــن هنــوز بــا خــود میگویــم :اگــر جــای تــو بــودم هرگــز بــه از
دسـتدادن تکـهای از ســامتیام افتخــار نمیکــردم.
میگوینــد :خــوش بــه حالــت! ســهیمة دانشــگاه بــرای امثــال توســت؛ دریــغ از ایــن کــه مــن
هــر ثانیــه نگــران از دسـتدادن ســهمیۀ زندگـیام هســتم!
هاشم صابریان

سن34  :

تحصیالت :دکتری

شغل :پزشک

امــا گاهــی کلمــات در بیــان یــک معنــا ســرگردانند .انــگار واژههــا
نمیتواننــد و شــاید کــه شــرم دارنــد از اینکــه معــرف یــک معنــی باشــند و
چــه ســخت اســت آنجــا کــه میخواهــی ایثــار را تعریــف کنــی؛ یعنــی ،همــان واژهای کــه
جســارت نشســتن بــه جــای دنيايــي از صفــا و عشــق را بــه خــود داده اســت.
ایثار ،یعنی عشق به کربال ،جهاد ،کعبه ،مدرسه ،دانشگاه و مسجد!
ایثار ،یعنی شقايق.
ایثــار ،یعنــی لبخنــدی کــه بــه لــب تــو مینشــیند ،آنجــا کــه بــرادرت را راهــي دنیــای
مبهــم مــرگ ميبينــي و بــا او وداع میکنــی؛ مرگــی کــه پــل زندگــی اســت و مرگــی کــه
احیــای نامــوس و شــرافت وطنــت اســت.

متن ادبی /ایثار و اجتماع

139

محمدهادي گلشنیمتین

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

فدای دستات بوی نفسهات ،خس خس سینت،سوی دیدت.
مهرتو حرفات ،نصيحتات ،صدای خستت سکوت دردات.
بگو بدونم من که نبودم ،درک میکنم از بغض تو حرفات.
اشک گوشة چشمات ،یاد خاطرات ،دوستان ،هم دورهها ،عملیات.
بحثو عوض کرد بابای خوبم از روی اجبار و پرسید یک سؤال :پسرم! تو این روزگار،
که جنگی نیست و مقاومت ،چطور میشود کرد ایثار؟
در فکر فرو رفتم ،ایثار چیست ،ایثارگر کیست؟ من کجا و او کجا؟ جایی برای ایثار نیست؟
سرم پایین در فکر سؤالهای ذهنم .در این فکر که میشود یک روز من هم ایثار کنم ،ایثارگر شوم؟
پدر گفت :تو مایة افتخاری ،تو نمیدانی ولی یک ایثارگری!
تو ارج میدهی به من و مادرت ،همین کافیست دنبال چه میگردی؟
جا خوردم بهدنبال معنای این حرف پدر ،برخاست و برای خواندن نماز رفت.
لبخند زد و آرام زیر لب گفت :ایثار ،آتشفشان است و خاموش نمیشود با برف!
زهرا عبدالهیان

سن42 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :فرهنگی

ایثار در اندیشة من؛
قامــت خمیــدة پــدر اســت در ازای قامــت رشــید فرزندانــش و نــگاه
مادرانــة مــادر اســت کــه همیشــه بــوی بــاران میدهــد.
و نــوری مــواج در دســتانش و آرامــش آغــوش گرمــش کــه ش ـبترین شــب زمســتانی
ســال را نویــد روشــنایی میبخشــد.
مادر و پدرم ،ایثار را برایم معنا ميكنند؛ از امروز تا همیشه!
فريدونجعفري

سن23  :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ديروز ايثار ،يعني حسين عليهالسالم
ايثار ،يعني تمام هستي خود را فداي هدايت مردم کردن.
ايثار ،يعني دعا براي هدايت قاتل در گودال قتلگاه.
و اما امروز...
ايثار ،يعني دست لرزان پدري كه عصاي پيري ميخواهد.
ايثار ،يعني پلك چروكيدة مادري كه در انتظار فرزند ،خيره به در مينگرد.
ايثــار ،يعنــي همســري كــه بــه اميــد بازگشــت شــوهر ،بشــقاب خالــي را بــر ســفره
نهــاده و مينگــرد!

متن ادبی /ایثار و اجتماع

140

و يا شايد ...فرزندي كه هرگاه روز پدر ميآيد به افق مينگرد!
ايثا،ر يعني جاويداالثر...
يعني شهيد گمنام
«تقديم به جاويداالثر اكبر عبدي؛ مفقود در فكه و شهيد سيد حسين هاشمي»
حسن مدنیاشكذري

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

بــا عنایــت بــه اینکــه از خانــوادهای هســتم کــه پــدر مــادرم فارغالتحصیل
یــک رشــته هســتند ،ترجيــح میدهم دربــارة رشــته آنها بنویســم.
گفتــم فارغالتحصیــل؛ ولــی اشــتباه گفتــم؛ چــون همچنــان دارنــد ادامــۀ تحصیــل
میدهنــد .رشــتة تحصیلــی آنهــا ایثــار اســت .تــوی دانشــگاه زندگــی شــروع بــه تحصیــل
کردنــد .ورودی ســال  1366ایــن دانشــگاه هســتند.

شمارة دانشجویی هر دوشان  20است و همچنین نمرههای هر دوشان.
مــن هــم تــاش میکنــم تــا از ســهمیة هیئــت علمــی آنهــا اســتفاده کنــم و بــه ایــن دانشــگاه
راه پیــدا کنــم .امیــدوارم کــه بشــود.
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حیدر حمید

سن22 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

گذشــتگان رفتنــد و آینــدگان خواهنــد آمــد و مــا هســتیم .هســتیم؛
ولــی روزی آمدیــم و روزی خواهیــم رفــت.
آدمی همانگونه میمیرد که در دنیا زندگی کرده و همانگونه محشور میشود که مرده است.
قلبها ،آیینة نور و خداوند ،نور و مردمان همچون سنگریزههایی زیر نور.
ایثــار ،یعنــی اینکــه از دور بدرخشــیم و خداونــد را در ایــن ســنگریزهها نمایــان کنیــم.
بــه حکــم الهــی ،سرنوشــت ملتهــا تغییــر نمیکنــد ،مگــر بهدســت خودشــان و ایثــار
میــوة تغییــر سرنوشــت ملتهاســت؛ میــوهای کــه چــون از ایــن درخــت بــه خــاک افتنــد،
زمینهــا را آبــاد کــرده و ســعادت را بــه ارمغــان مـیآورد؛ میــوهای کــه خــود ریشــه اســت.
صادق باقری

الهــی چــه بیحســاب و بیصــدا میبخشــی و چــه حســابگرانه
تســبیح ذکرمــان را فریــاد میکنیــم و میشــماریم.
پدرم میگوید :کتاب!
مادرم میگوید :دعا!
و من خوب میدانم که زیباترین تعریف خدا را فقط میتوان از زبان گلها شنید.
مجتبی علیشاهی

سن69 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

ایثــار ،باالتــر از بخشــش اســت .مــادر نســبت بــه کودکــش ایثــار میکنــد؛ از
جــان خــود میکاهــد تــا فرزنــدی بــه جامعــه تحویــل دهــدو جــوان برومنــدی،
خــون خــود را در جبهههــای نبــرد حــق علیــه باطــل بــه رایــگان میدهــد تــا بــا ایــن ایثــار ،دیــن
و ایمانــش پابرجــا بماند.
خورشــید ایثــار میکنــد و بــر حــق و باطــل و کافــر و مؤمــن میتابد تــا به همه روشــنیبخش
و حیاتبخــش باشــد .یــک پیــرزن بــا دادن ســه عــدد تخــم مــرغ بــرای جبهههــای حــق علیــه
باطــل ،همــة اندوختــۀ مــادی خــود را میدهــد .یــک پیــرزن بــا دادن ســه فرزنــد بــه نیــت
شــهادت ،ایثــار میکنــد.
یــک پیــرزن کــه در خانــۀ ثروتمنــدی کار میکنــد بهعنــوان خدمتــکار وقتــی ســبد کاال به او
نمیدهنــد؛ ولــی بــه صاحــب خانــه ثروتمنــدش میدهنــد ،همچنــان در صحنــه باقــی میمانــد
و در راهپیمایــی مردم ـیاش شــرکت میکنــد و در دل بــرای صاحبخانــۀ ثروتمنــدش ،هدایــت
میطلبــد.
رزمنــدهای زخمــی شــده اســت و از درد احتیــاج بــه نالــه دارد؛ ولــی بــرای اینکــه
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دشــمن صدایــش را نشــنود ،لبهایــش از شــدت درد ســرخ ميشــود و ایــن اوج مقاومــت
در صحنــه اســت.
مدیــر نیازمنــدی کــه در خان ـهاش چنــد فــرش ،ماشــین و مبــل کهنــه وجــود دارد ،نصــف
حقــوق ماهیان ـهاش همچنــان در امــور مالــی مانــده و هنــوز نگرفتــه اســت.
و بــر عکــس مدیــر جانشــین او را در فــرودگاه دســتگیر میکننــد بــه جــرم اختــاس مالــی.
آن مدیــر همچنــان در کنــج خانـهاش نشســته بــا حقــوق ناچیــز.
مــا وقتــی بــه اقتصــاد مقاومتــی میرســیم کــه مثــل گذشــتهها مادرمــان یــک روز را بــرای
وصلــه کــردن لباسهــا و جورابهایمــان اختصــاصدهــد.
و مــا وقتــی بــه اقتصــاد مقاومتــی میرســیم کــه در زیــر کرســی ذغالــی ،دیــزی بــه چنــگك
کرســی آویــزان باشــد تــا هــم گرمــا باشــد ،هــم تهیــه غــذا و ...فرهنــگ مقاومتــی را نميشــود بــا
شــهریههای چنــد میلیــون تومانــي بــرای کالس اول در مــدارس ملــی اجــرا کــرد.
مهرداد رضاییخلخالی سن26 :

تحصیالت :کارشناسیارشد شغل :امام جماعت

«عاشقان را سر شوریده به پیکر عجیب است
دادن سر نه عجب ،داشتن سر عجیب است»
عاشــق کــوی حــق از هــر آنچــه دارد و نــدارد فــارغ شــده و متعلــق بــه داشــتهها و
نداشــتهها نیســت و در ره معشــوق هــر آنچــه دارد ،میدهــد و از آن گــذر میکنــد تــا
بــه معشــوق حقیق ـیاش برســد.
باید گفت :اساس طریق انسانیت در گذشتن از همه چیز است.
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است»
«غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
«حافــظ»
					
حسین کریمی

سن42 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

گاهــی کلمــات و واژه و یــا جمالتــی در زندگــی مــا انســانها بــهکار
بــرده میشــود کــه در فضــا و لبــاس و قالــب آن جملــه و کلمــه نمیگنجــد
و بســیار فراتــر از قالــب خویــش اســت.
ایــن کلمــات بــا آنکــه ظاهــری ثابــت و ایســتا دارنــد؛ ا ّمــا در واقــع جــاندار و متحــرک
ن کــه هــرجــا در عمــل
هســتند؛ یکــی از ایــن کلمــات جــاری و جــاندار ،ایثــار اســت را چنــا 
پــای ایثــار و گذشــت بــه میــان میآیــد ،روح زندگــی متولــد میگــردد و کوتــاه ســخن
آنکــه ایثــار ،یعنــی همــان گذشــت بــه همــان معنــی کــه بگوییــم :اگــر قــرار باشــد کســی
را بکشــم تــا کشــته نشــوم ،پــس بگذاریــد کشــته شــوم تــا هرگــز کســی را نکشــته باشــم.

متن ادبی /سایر

143
عاطف یکتا

سن60 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

تشــخیص و فهــم درســت هــر چیــز در زمــان واحــد بــا تمــام قــوا و حــواس
پنجگانــه و هــوش کــه ابــزاری مهــم بــرای تعقــل اســت تــا الزم میباشــد
انســان ،مقــداری از معانــی ایثــار را فهــم کنــد و از اینجــا 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
کنــد ،همــۀ اعمــال او صالــح شــده و در حقیقــت کلمــه ،ایثــار بــا اعمــال او تــازه معنــی و
معانــی بهتــری پیــدا میکنــد.
عشقی آموز که مستان همه رستند»
«خدایا عاشقان همه مستند
راه بلنــد ایثــار ،هــر راهــی غیــر از راه فــوق اســت کــه بســتگی بــه توانمنــدی هــر انســاني
دارد کــه در نهایــت ،بــه ســر منــزل مقصــود نمیرســد کــه اگــر هــم برســد ،ایثــار نیســت؛
بلکــه انتخــاب شــخص بــدون در نظــر گرفتــن منبــع ایثــار اســت.
مرجان عبدیپور

ایثــار یــک موهبــت اســت؛ موهبتــی کــه در نگاه تــو ،در لبخنــد تــو ،در صدای
تــو میتوانــد بدرخشــد و آســانترین و بیخرجتریــن نــوع عشــق اســت.
ایثــار ،میــوۀ آرامــش دل توســت .گاه میتوانــی بــا نگاهــی ،بــا کالمــی ،بــا لبخنــدی،
آرامشــت را بــا ایــن دریــای بیکــران هســتی تقســیم کنــی و گاه مــوج آرامــش تــو بــه
ســاحلی خروشــان ،بــه صخرههــای انــدوه فــردی متالطــم ،تجلــی مهــر میبخشــد و از
حضــور تــو فقــط رد تــو خواهــد مانــد و خاطــرهای 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 میکند.
«کوچک یا بزرگ ببخش که بخشش ،خود بزرگ است».
رؤيا كرد

كاش ميشــد دســت كودكــي را بيبهانــه گرفــت و در كوچــه
پسكوچههــاي ايــن شــهر شــلوغ بــه دنبــال يــك مــرد بــراي گدايــي
محبــت گشــت .كــودك نــه بــراي پــول بيشــتر کــه دنبــال محبــت اســت ،كاش ميشــد
بــراي عشــق دســتان كــودك را گرفــت.
ايثــار را بايــد از كودكــي آموخــت كــه بــا افــكار كودكانــۀ خــود در بيمارســتان گفــت :علت
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ـرم هســتم ،ايــن اســت كــه نــان بيــات خــوردم! پرســيدند:
بيمــاري مــن كــه حــاال زيــر سـ ُ
ـرم ببنــدن!
چــرا؟ گفــت :آخــه اگــر مورچههــا ميخوردنــد ،دســت نداشــتن كــه سـ ُ
امیرحسین حسنعلی تفتی

سن17 :

تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

گاهــی تاریکــی و ظلمــت همــه جــا را فــرا میگیــرد .ظلمتــي کــه
فرصــت را بــرای جانــداران درنــده مهیــا میســازد تــا هرآنچــه میتواننــد
در پــردة تاریکــی بــه خودنمایــی بپردازنــد؛ ظلمتــی کــه شــیاطین رذل را بیــدار میکنــد
و انســانهای بیــدار را بــه خــواب فــرو میبــرد .در ایــن هنگامــه اســت کــه دســت الهــي،
بارقـهاي آســماني ،کــه بــا ذات خــود آن را آمیختــه اســت ،شــعلة شــمع را روشــن میکنــد.
بلــه ،خداونــد ودیعـهاي بــه آدمیــان میبخشــد کــه هیــچ ظلمتــی را یــارای پنجهانداختــن
ذره ذوب میشــود و خویشــتن را قطــره قطــره بــا عشــق
ذره ّ
بــا وی نیســت .شــمعی کــه ّ
و ســوز آتــش گداختــه ،فــداي اطرافيــان ميكنــد؛ شــمع ،وجــود خويــش را وقــف نــور
میکنــد تــا بــرای آینــدگان سرمشــق ایثــار بنویســد .و ایــن تقدیــر خــود نوشتهایســت
کــه شــمع را در ایــن راه مصمــم میســازد.
ســالهای ســال ،شــمع در میــان ظلمــات ،همچــون نگینــی میدرخشــيد و نورافشــانی
میکــرد تــا پــردة فتنههــا را بــا نورانیــت خویــش بــدرد؛ امــا نــوری بــه تدریــج بــه
خاموشــی میگرایيــد .در آن لحظــه بــود کــه ناگهــان دســت تقديــر ،فضــا را دیگرگــون
ســاخت .شــمعهای خامــوش ،ولــی آمــاده ،یکــی یکــی بــه ســوی شــمع روشــن شــتافتند
و پــس از انــدی ،هــر یــک بــا پویایــی تمــام بــه پرتوافشــانی پرداختنــد؛ چــرا کــه ایثــار،
میراثــي اســت کــه هرگــز رو بــه زوال نمیگرایــد.
صمد خطیبی

سن35 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :طراح

در یــک روز بهــاری ،ناغافــل ،در نمایشــگاه کتــاب کــه برای «گرفتــن» حاصل
اندیشــه و زندگــی کســان دیگــری آمــدهای ،تجربــة عجیبــی اســت «نوشــتن»
بــرای کتابــی کــه در آینــده قــرار اســت نشــر یابــد ،آن هــم دربــارة موضوعــی مثــل ایثــار.
اینطــور کــه خاطــرات شــخصی و جمعــیام را ورق میزنــم ،ميبينــم در ایــن ســرزمین
(و شــاید هرجایــی کــه مهــری از تمــدن برپاســت) کســانی بودهانــد کــه بــرای معنایــی فراتــر
از مصالــح عــادی و روزمــره و بــرای بهرهمنــدی افــرادی بیــش از اعضــای خانــواده ،بلکــه بــرای
جامعــة بشــری ،بخشهــای مهمــی از وقــت ،هزینــه و زندگــی خــود را بخشــیدهاند .در ایــن خاک
کــه مــرور کنیــم ،فداكاريهــا بســیار اســت ،و ایــن ســرمایه اســت .ســرمایهای بــرای حرکــت بــه
ســوی تعالــی (نــه لزوم ـاً پیشــرفت)؛ حرکتــی کــه جــان انســانها را یکییکــی یــا گروهگــروه
شــکوفا ســازد و از هرکســی خــرده ایثارگــری بســازد بــرای فردایــی روش ـنتر.
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محمدابراهیم شعبانی

سن29 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

اینجــا ایــران اســت ،دیــار عاشــقان و دلباختــگان؛ اینجــا ایــران اســت،
دیــار علویــان و دلباختــگان حســین(ع).
اینجا ایران است ،دیار فرهنگ و هنر و حماسه و مقاومت.
تاریــخ گواهــی میدهــد :تاریــخ گواهــی میدهــد کــه مردمــان ایــن ســرزمین اینگونهانــد:
مردمانــی کــه عشــق را فهمیدنــد و آن را بــا هنــر بــه معجــون حماســی آمیختنــد و در نهایت،
فرهنگــی را بهوجــود آوردنــد کــه عشــق یکــی از نــوادگان آن اســت.
اینجــا ایــران اســت؛ شــاعر ایــن ســرزمین« ،عطــار» شــعری دارد ،تحــت عنــوان
«پروانــگان بیپــروا» کــه نمــاد مردمــان ایــن ســرزمین ،پروان ـهای اســت کــه بــرای رســیدن
بــه عشــق حقیقــی و معشــوق از خــود میگــذرد و پــر و بــال در آتــش مینهــد تــا بــه معبــود
خــود برســد.
آری! ایــن پروانــگان بیپــروا کــه دارای عقــل و تفکــر هســتند ،معلمانــی داشــتند کــه
در ســال  61هجــری از خــود گذشــتند و پــر و بــال در آتــش نهادنــد تــا بــه معبــود حقیقــی
خــود برســند.
اینجــا ایــران اســت؛ ســرزمین اللههــا ،اللههایــی کــه بــا خــون جوانــان آن ســرخ شــده؛
جوانانــی کــه داغ درون آنهــا نشســت و آن داغ را بــا خــون ســرخ خــود بــه اللــه تبدیــل
کردنــد .آری! ایــن جوانــان بــر مــوالی خــود «حســین» بیتابــی کردنــد و ایــن فرهنــگ ایثــار
و شــهادت ،شــهامت و شــجاعت را از حســین آموختنــد و آن را بــا هنــر خویــش بــه حماســه،
تبدیــل کردنــد.
اميد رضایی

سن44 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :پژوهشگر

مــن در ایــن ســالن نشســتهام ،زیــر ســایه بــا یــک لیــوان نوشــیدنی خنک،
همــه هســتند .آرامــش خاصــی حکمفرماســت .اینجــا 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 فکری
و جانــی اقشــار مختلــف بنــا شــده اســت .قناتهــای عمیقــی بــا مقاومــت و پشـتکار حفــر
شــده اســت تــا ایــن فــات ،ســکونتگاه مردمانــی باشــد کــه پــس از ســاعتها کوشــش و
ش زیــر سایهســار نخلســتان ،آب گــوارا بنوشــند و فرشــی ببافنــد و کــودکان خویــش را
تــا 
پــرورش دهنــد .کوههــا را بــاال رونــد و معطرتریــن گلهــا را بــرای شــفاء درد بیمارانشــان
گــردآوری نماینــد یــا در باالتریــن قامــت بــه نگهبانــی از ایــن مرزهــا در بلندتریــن چشـمانداز
با یستند .
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ایثــار و ســکوت و دلبســتگی و مقاومــت تــک تــک افــراد و پیشـهوران و خردمنــدان ایــن
مــرز و بــوم بــرای تعالــی خــود و ميراثشــان از هــر قالــب ادبــی خصوصـاً شــعر بهــره بردهانــد
تــا آيندگانشــان در گیــر و دار زندگــی حــل نشــوند .خودباختــه نشــوند و بلكــه بــه ميراثشــان
ببا لند .
هرجــا قلــم و زبــان گیــرا ،اثــر نداشــته اســت؛ البتــه بــا جانشــان هویــت خــود و ملتشــان
را پــاس داشــتهاند ،هــر چنــد کــه نبــود آنهــا باعــث دلتنگــی و آه جانســوز بازماندگانشــان
شــده باشد.
مــن االن اینجــا راحــت نشســتهام؛ امــا هیــچ بعیــد نیســت فــردا بــه خاطــر تو در کشــاکش
یــک نبــرد نابرابر باشــم.
میالد رفیق

سن27 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی .یعنــی ،فروپاشــی خودخواهــی .یعنــی،
بــرای بهتریــن آینــده .یعنــی ،شکســتن در مقابــل خــرد نشــدن .یعنــی ،حــق
مــا .یعنــی ،مــن +تــو +شــما +مــا +آنهــا +ایشــان .یعنــی ،نــگاه بلنــد بــه آینــده و زندگــی.
یعنــی ،غــروب دنیــا را تماشــاکردن در یــک لحظــه .یعنــی ،حــس بــزرگ اعتمــاد بهنفــس.
یعنــی ،کاشــتن نهالــی کوچــک بــرای فــردا و ســرانجام ایثــار ،یعنــی رســیدن بــه خــدا.
سید محمد حسینی

سن41 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

فرمودنــد :بــه خــاک و خاکریــز و چشــمههای جوشــان حتمــاً نــگاه
خواهیــم کــرد.
فرمودند :حتماً این مسیر عشق عاشوراست.
فرمودنــد :ادلــه همــان مســیر اســت؛ مســیری کــه مــادر و چنــد فرزنــد ،شــام شبشــان
را بــه تهیدســت ،جامــه تنشــان را بــه عریــان ،بــذل فرمودنــد.
فرمودنــد :ایــن مســیر ،مســیر ســام اســت؛ ســامی بــه وســعت ایثــار و ایثــاری بــه
وســعت ســام؛ ســام کــه نــام کوچــک خداســت.
و چــرا از ســام آغازگــری نکنيــم کــه ابتــدای ایثــار اســت؟ مگــر نــه اینکــه ایثــار از
خودگذشــتن اســت ،پــس بیمنــت ،ســامی قریــن بــا تبســم ،بــه جــان آب ،بــه جــان
خــاک و بــه جــان انســان ،تنهــا بــدان امیــد کــه ســامم ،مــرا ایثارگــر و ایثــارم ،مــرا عاشــق
و عشــقم ،مــرا شــهید بخوانــد.
«سالم ،کلیدواژة ایثار است»
«سالمی بیم ّنت و قریب با تبسم».
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منصور فروزندهمهر

سن38 :

تحصیال  :کارشناسی

شغل :کارمند

ايثــار ،معنــي غريبانــة يــك لٌغــت؛ يعنــي گذشــت از آنچــه بــا تمــام
وجــودت دوســتش داري ،ميبخشــي تــا بماننــد ،ارزان ميبخشــي تــا
بگيرنــد ،ميســوزي تــا روشــنايي اســت ،محفلــي را نورانــي كنــد.
ايثار ،معني واژة گذشتيم تا ديگران هم بگذرند.
ايثــار ،نــگاه معصومانــة مــادري بــه فرزنــد بيمــار ســرطانياش اســت كــه تــا آخريــن
لحظــات بــا اشــكهاي واپســين بدرق ـهاش ميكنــد تــا منزلــگاه جاويــدش را گوش ـهاي از
محبتهــاي مــادرش ببينــد.
ايثــار ،معنــي مهــم واژة كفنپوشــانبيادعايــي اســت كــه غريبانــه در غيــاب مادرشــان
در جبهــۀهويــزه ،نيمهشــبي غريبانــه ،نــام مادرشــان «زهــراي مرضيــه» را صــدا زدنــد و
آرامآرام بــه منزلــگاه روشــن هميشــگي ســفر كردنــد.
ايثــار ،معنــي واژة خدمــت بــه كســاني اســت كــه چشــم در راهنــد و آخريــن بارقههــاي
اميدشــان بــه توســت شــايد ،شــاهد تجلــي روشــنايي فــرداي دگــر باشــید.
ايثــار ،عفــوي اســت بــدون چشمداشــت ،گاهــي ميبخشــيم تــا بمانيــم ،ميگذريــم
چــون ديــر يــا زود بايــد گذاشــت و گذشــت .ببينيــد و دل مبنديــد ،بگذاريــد و بگذريــد،
كــه جاويــد خواهيــد مانــد.
ايثار ،نهايت كالم ايثار«،گذشت بيادعا و بيمزد و منت».
ناهید وحیدرودسری

سن24 :

تحصیالت :دکتری

شغل :دانشجو

نمیدانــم چــرا هرچــه فکــر میکنــم چیــز جدیــدی بــه ذهنــم
نمیرســد؟ شــاید چــون ایثــار ســاکت و آرام اســت و معصومیــت دارد.
بهخاطــر همیــن نجابتــش ،دیــده نمیشــود.
شــاید چــون ایثــار هــر روزة مــادر را دیدهایــم ،محبــت بیدریــغ و هــر روزهاش را و
ایثــار پــدر را ،پشــت خســتگی و ســکوت و آرامــش.
ایثــار ،ســاکت و آرام از کنــار مــا عبــور میکنــد .ایثــار همــان بلندشــدن از صندلــی
اتوبــوس و متــرو اســت؛ در حالیکــه خیلــی خســتهایم بــرای نشســتن فــردی کهنســال.
ایثــار همــان جوانــی اســت کــه رفــت بــرای خــاک کشــورش .ایثــار همــان کســی اســت
کــه حــاال مانــده بــر تخــت و جوانـياش و پــارهای از تنــش جامانــده همانجــا.
ایثار همان معلم خسته و دردمند است که دستان کوچک کودکی را میگیرد و به او میآموزد.
ایثــار در هــوای شــهرمان جــاری اســت؛ اینکــه دیــده نمیشــود ،دلیــل نمیشــود کــه
نباشــد ،حــاال چــون ســاکت و آرام و معصــوم اســت؛ مثــل مــادر ،مثــل پــدر ،مثــل معلــم،
مثــل شــهید ،مثــل جانبــاز و مثــل خیلیهــای دیگــر هســت؛ انــکارش نکنیــم.
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سانازمریخی

سن24 :

تحصیالت :کارشناسی

ایثار:
الف؛ ابزا ر نمیخواهد
ی؛ ياد خدا
ث؛ ثابتقدم
الف؛ اهدایعشق ،اهدای جان ،اهداي ...
ر؛ رها شدن

شغل :کارمند
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محمد كرانی

سن 21 :

تحصیالت  :دانشجو

شغل  :دانشجو

بهنام خداي آرزوهاي محال ،خداي مهربون
بــاز دوبــاره مــن اومــدم بــا خاطــرات مســخرهام .مســخره؟ نــه بابــا ایــن یکی
خــدا وکیلــی مســخره نیســت .االن بــرات قصــه میگــم .بــاز یکــی بــود یکــی نبــود .زیــر گنبــد
قصههــا ،قصــة گــردن شکســتهها،
کبــود ،آســمون آره آره زیــر رنگینکمــون ،پــای نــاودون ّ
پــای دیــوار فــردا نشســته بــود ،یــه پیــرزن ،عصــا بهدســت ،شــناختی؟ مــادر اقــدس .اســم مــادر
اقــدس ،ننــه اقدســه کــه تــو کوچههــای خیــال مــن زندگــی ســادهای داره.
یــک زیرانــداز زیــرش مينــدازه میشــینه در مغــازه ایــرج گرونفــروش .بنــده خــدا
هــر روز ،قــوت و روزیــش یــه نــون ســنگک کــه نصفشــو روز نهــار میخــوره ،نصفشــو بــرا
شــام .بعضــی وقتهــا اگــه گیــرش بیــاد بــا نوشــابه میخــوره! داســتان ایثــار و گذشــت
از اونجایــی شــروع میشــه کــه مــادر بــزرگ قصمــون زیــر آفتــاب ســوزون تــو کوچــه
خیالــی نشســته بــود و در و دیــوار رو نــگاه میکــرد .منتظــر زنهــای 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 بچههــاش
بیخیالــش شــدن .چــون وقــت نــدارم بقیشــو بگــم پیرمــرد و بــرد خونشــون و نــون
سنگکشــو باهــاش نصــف کــرد.
اميرحسين جعفرينژاد

يــك روزي در خانــه نشســته بوديــم داشــتيم تخمــه ميشكســتيم،
ييهــو تيليفونــم زنــگ خــورد ،تيليفــون برداشــتم گفتــم :كيســت؟ گفــت
حســين فهميــده هســت .گفتــم چــكار داري؟گفــت يــك تانــك داره از پــل رد ميشــه قصــد
داريــم بتركانيمــش .پايــه هســتي يــا نــه؟؟؟؟
سيده شهال پيام قرهبالغ

سن 38 :

تحصیالت  :کارشناسیارشد شغل  :کارمند

هــر شــب كنــار تختــم ميديدمــش وقتــي چــراغ خامــوش ميشــد ،بــا
دو چشــم ســياه خــود بــه مــن زل مـيزد ،خســته از كار روزانــه و صبــح زود
ديگــر نبــود ،درســت مثــل مــادرم ،او هــم صبحهــا نيســت .هــر صبــح بــا ســبد خريــدي
از خانــه بيــرون م ـيرود و بــا دســت پــر بــا نــان تــازه بــه خانــه برميگــردد .او هــم هــر
شــب بــه مــن ســر م ـيزد و انــگار هــر چيــز مــوذي كــه باعــث اذيــت مــن ميشــد را از
بيــن ميبــرد .امشــب كــه بــه اتاقــم رفتــم كــه بخوابــم ،او نبــود .مــادرم امــروز صبــح بــا
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جــاروي گردگيــري النـهاش را از بيــن بــرده بــود و بــه احتمــال زيــاد خــودش را هــم نابــود
كــرده بــود .عنكبــوت را ميگويــم! كــه در ميــان تارهــاي زيبايــش كــه آنهــا را بــا وســواس
و زيبايــي خاصــي ميتنيــد ،حشــرات مــوذي را گرفتــار ميكــرد تــا آســيبي بــه مــن
نرســانند .تالشــش در تنيــدن تــار ســتودني بــود .مثــل مــادرم كــه تالشــش بــراي راحتــي
و آرامــش مــا ســتودني اســت ،تالشــش بــراي معــاش بينظيــر بــود.
آناهیتا محمدی

سن 17 :

تحصیالت  :دیپلم

به نام خداوند ایثار و گذشت کزین برتر عمل برنگذرد
آقــا اصـ ً
ا چــرا ایثــار؟ چــرا گذشــت؟ گذشــت کــردن نــه درآمــدی دارد
نــه ســودی ،پــس بــرای چــی گذشــت کنیــم؟ مــن خیلــی فکــر کــردم! واقعــاً تــو ایــن
 16ســال زندگ ـیام بســیار اندیشــیدم دربــارة گذشــتم .فهميــدم کمتریــن چیــزی کــه در
مــوردش ميشــه گذشــت کــرد پــول اســت؛ همیــن پولــی کــه کلــی دســت بــه دســت
میشــود .خیلیهــا بــرای بــه دســت آوردنــش کلــی زحمــت میکشــن ،خیلیهــا بــه گنــاه
آلــوده میشــوند و خیلیهــا هــم اصــ ً
ا بــه دســتش نمیــارن و زندگیشــون بــرای همیــن
کاغذهــای رنگارنــگ و پارهپــوره بــه ســختی ســپری میشــود .اگــر مــرد خانــواده باشــن،
احتمــاالً کلــی هــم خانــواده کلمــة بیعرضــه را بهشــون نســبت میدهــد .چهقــدر خوبــه
ماهــا کــه داریــم (نمیگــم پولداریــم)؛ امــا حداقــل از اینــور اونــور کــه بزنیــم ،پولــی کــه
اضافــه میــاد رو ازش بگذریــم و بــه نیازمنــدای (واقع ـاً نیازمنــد) اطرافمــون کمــک کنیــم.
يهوقــت بهتــون برنخــوره ،خــدای نکــرده اون انســان حتــی میتونــه از افــراد خانــواده شــما
باشــد .چیــزی دیگــری کــه میشــه ازش گذشــت کــرد و از پــول هــم بــا ارزشتــره زمانــه.
همیــن زمانــی کــه اکثــر ماهــا بــه صــورت خوابیــدن ،خیالبافــی ،ســریال دیــدن و تــوی
نــت گشــتزدن هــدرش میدهیــم .میتوانیــم از همیــن وقــت بــرای کمــک بــه دیگــران
اســتفاده کنیــم .آن قــدر راه هســت کــه نگــو .یــک مثــال کــه بــرای شــروع کار میزنــم؛ «بــه
فقیــر ماهــی نــده ،ماهیگیــری یــادش بــده» کــه ایــن خــودش مســتلزم قــرار دادن وقتتــون
بــرای شــخصی هســت کــه میخواهیــد بهــش ماهیگیــری یــاد بدیــن! یعنــی بهــش عمــل
و کار یــاد بدیــن تــا خــودش روزيــش رو بــه دســت بیــاره).
آخریــن و واالتریــن چیــزی کــه بشــه ازش گذشــت کــرد ،زیــر پــاش گذاشــت بــه امیــد
اینکــه بــا ایــن کار فردایــی روشـنتر بــرای دیگــران بســازیم ،جــون آدمــه کــه خــدا روشــکر
ـدس دور و بــر مــا پــر شــده از انســانهای بزرگــی کــه بــا تقویــت
بعــد از  8ســال دفــاع مقـ ّ
روحشــون ،تونســتن از جونشــون بــرای دفــاع از وطــن و هموطنهاشــون بگــذرن و بــه
معنــای واقعــی کلمــه ایثــار کنــن!
شــاید بــار ایــن کلمــه «ایثــار» یــه کــم ســنگین باشــد؛ امــا بــا مــرور در زندگــی و
کارهامــون حتمـاً میتونیــم پــی ببریــم کــه مــا هــم ایثــاري کردهایــم .شــاید نــه بــه انــدازة
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انســانهای واال و بزرگــی مثــل امــام حســین (ع) ،قهرمانــان دینــی و ملــی؛ امــا در حــد
خودمــون هــم میتونــه توش ـهای بــرای راه مــا باشــد .پــس چــه خوبــه بــا فكــر كــردن بــه
ايثــار بــه انســانهای بــا گذشــتی تبدیــل شــیم.
اصغر حافظ

سن 46 :

شغل  :وکیل

تحصیالت  :کارشناسیارشد

ایثار قبل :تو نیکی میکن 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 همکیشان.
ایثار االن :خودمحوری ،خودخواهی.
ایثار قبل :یا وجیه عنداهلل.
ایثار االن :الرابطون رابطون اولئک موفقون!
الهامسادات سیدمحمد سن 25 :

تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل  :دانشجو

ایثار یعنی؛ بیتفاوت گذشتن از کنار کودکان خیابانی!!!
اميد قاسميپناه

سن 41 :

ايثار ،مانند يارانه نيست؛
گاهي بدهند ،گاهي ندهند.
مثل تورم ،هميشگي است!

تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل  :مدیر دولتی
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محمد نورعی
تحصیالت  :کارشناسی ارشد
شغل  :کارمند
سن 46 :
ق دیگرانو حقانسانیدیگرانرا در نظرگرفتناست.
ن بهحقو 
ی ارزشگذاشت 
ایثاربهمعن 
ساجدهشریفی

ایثار بامحبتکردن وکمککردنبهوجو د میآید.
Sajedeh Sharifi

Sacrifice is the result of being helpful and with help.

عصمت صادقیمقدم

سن45 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :خانهدار

ایثــار و گذشــت فقــط زمانــی از آدم برمیــاد کــه آدم خلــوص نیــت داشــته باشــد
و تــوی همهچــی خالــص باشــد.
Esmat Sadeghi Moghadam

Sacrifice comes with honesty.

سن75 :

تحصیالت :دیپلم قدیم

شغل :خانه دار

ناهید شایقیاقدم
ن را ندارم که بتوانم دربارة ایثار و ایثارگران بنویسم.
من توان آ 
فقــط میتوانــم بگویــم هــر چیــز کــه بــه نفــع مــردم و کشــور باشــد را میتــوان ایثــار بیــان
کــرد .همیــن کــه اســراف نکنیــم در هیــچ چیــز؛ مث ـ ً
ا آن همــه میگوینــد امســال خشکســالی
داریــم آب را حــرام نکنیــد؛ ولــی بــاز هــر وقــت بــه خیابــان میآیــی میبینــی یــک آدم بیخبــر
شــيلنگ آب را گرفتــه یــا ماشــین میشــوید و یــا کوچــه!
چــرا بــه فکــر خــود و دیگــران نیســتیم؟ چــرا بایــد همیشــه گرفتــار باشــیم؟ از اول بــه
فکــر نباشــیم کــه مراعــات حــال خــود و دیگــران را بکنیــم؟
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

علیاکبر جهانبین

سن32 :

تحصیالت :دیپلم

ایثار ،یعنی گذشتن آن روستایی از حق یارانهاش.
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تحصیالت :حوزوی

شغل :طلبه

بزرگتریــن ایثــار آن اســت کــه انســان بــا عمــل و ُحســن خلــق ،دیگــری را
ارشــاد و یــا راه درســت را بــه او نشــان دهــد ،پــس خودخواهــی و جنــگ چــه جایــی
دارد؟ جمــع ثروتهــای بســیار بــا درک ایــن نکتــه کــه آنچــه در ایــن دنیاســت
محــدود اســت؛ چــه معنایــی دارد؟ امیــدوارم همــه از خــود بگذریــم و بــه آغــوش هــم
بازگردیــم.
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.

سن29 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دبیر

رضا خانچلری
ایثــار واژهای مختــص میــدان جنــگ نیســت؛ بلکــه در هــر جــای ایــن کــرۀ 
خاکــی و در هــر زمانــی میتــوان ایثــار و بــه انســانیت خدمــت کــرد .در ایثــار اســت
کــه روح لطیــف انســان رشــد میکنــد و کبــر و غــرور از روح متعالــی انســان دور
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.

تحصیالت :کارشناسی
عبداهللصالحي
شغل :کارمند
سن38 :
ايثــار ،يعنــي گذشــت و گذشــت بزرگتريــن افتخــار هــر آدمــي در زندگــي اســت؛
آدمــي كــه بــه ارزشهــاي اخالقــي زندگــي پايبنــد اســت.
Abdollah Salehi

Sacrifice means forgiveness. Forgiveness is a privilege of man, the one who
observe the ethics of life.

هستي اميدي
ايثار ،يعني به خاطر يكي ديگه از خودت و زندگيت و ...بگذري.
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مهيار نعمتي
مقاومت و ايثار ،يعني ايستادگي در برابر بردهداري از هر نوعي.
Mahyar Nemati

Resistance and sacrifice include standing against slavery of all kinds.

كلثومدبات
ايثار ،يعني اهداي زندگي.
ايثار ،يعني عضوي از خود را بخشيدن براي نجات جان شخصي  .
Kolsoom Dabat

Sacrifice is donating a membrane for saving a life.

محمدجواد نیازی

اگــر کمــی بیاندیشــیم بــه معنــای حقیقــی ایثــار پــی میبریــم .ایثــار در اخــاق
خــوش اســت ،نــه در ادعــا .در عمــل اســت ،نــه در کالم و حرفهــای قشــنگ کــه از دهــان
برخــی انســاننماها بیــرون میآیــد.
Mohammad Javad Niazi

Sacrifice reveals once one meditates on the meaning. Sacrifice is in
selflessness without expectation.

پویا دوستمحمدی
ایثار ،یعنی از خودگذشتگی بدون هیچ چشمداشتی.
Pooya Doost Mohammadi

Sacrifice means selflessness without expectation.

تحصیالت :کارشناسی ارشد

احمد ابوالقاضی
سن25 :
آدمیــت ،شــیرة وجــودی خداســت .در درون خــود جســت و جــو میکنــم؛ آیــا
خــدای درونــم ،شــیرة انســانیت و آدمیتــم را آلــوده کــرده یــا هنــوز پــاک اســت؟ نمیدانــم!
فقــط میدانــم بــرای پــی بــردن بــه پاکــی خــدای درونــم ،بــرای امتحانــش راه دوری نبایــد
بــروم .اگــر روزی ناتوانــی را کمــک کــردم آن روز بــه پاکــی خــدای درونــم پــی میبــرم.
بــه امیــد روزی کــه هیــچ شــیرة وجــودی ،آلــوده نباشــد.
شغل :آزاد
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سجاد شاپور
ایثــار ،یعنــی زنــی کــه بــرای خودنمایــی چــادر ســیاه را از ســرش برنداشــت تــا
مــردان را آلــوده بــه گنــاه نکنــد.
ایثار ،یعنی اعتراف به اشتباهات ،نه سرپوش گذاشتن بر آنها.
حامد ژیانی
ایثــار را میتــوان از کســی یــاد گرفــت کــه بــرای دیــدن پیــروزی دوســت خــود
از فرصتهایــی کــه دارد ،میگــذرد.
Hamed Jiani

One can learn sacrifice from one who look forward the victories of his
companion and may forgets his own opportunities.

حمید هاشمی
ایثار ،یعنی انسان بودن!
Hamid Hashemi

Sacrifice means being altruistic.

علیاکبر شاهکرم

اگــر انســانهای روی زمیــن بــه واقعيــات اســام بيانديشــند ،ميفهمــن كــه
اســام ،ديــن حــق و لبريــز از ايثــار و از خودگذشــتگي اســت.
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.

سن24 :

تحصیالت :کارشناسی

عليرضا مارالي
ايثار ،يعني رهايي ذهن از بند فكر باطل.

شغل :کارمند

ايثار ،يعنی احترام به همه ،نه فقط آدمهای 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.
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تحصیالت :کارشناسی
شغل :آزاد
سن22 :
علی سازدار
ایثار به معنای فداکاری و از خودگذشتن برای رسیدن به هدف واال و برتر است.
Ali Sazdar

Sacrifice is putting one’s life for lofty ideas.

يوسف وهابزاده

خامــوش كــردن شــمع فــرد ديگــر ،باعــث نخواهــد شــد كــه شــمع شــما درخشــانتر
نورافشــاني كنــد.
Yuosef Vahab zadeh

Brief candles of other do not brighten your candle.

سن23 :

تحصیالت :كارشناسي

عليمحمدابراهيم
ميتونيم با دادن پالسماي خون به افراد محتاج ،ايثار كنيم.

شغل :دانشجو

Alimohammad Ebrahim

Donating plasma and transfusion to the neediest is a kind of sacrifice.

سجاد كمالآبادخراساني
ايثــار ،يعنــي در همــة شــرايط بــه فكــر همنوعــان خــود باشــيم؛ نــه فقــط
در شــرايط آرامــش و صلــح و دوســتي؛ مــن ايــن گذشــتها را متأســفانه روز بــه روز
كمرنگترميبينــم.
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.

سامان آزموده
ايثــار ،يعنــي گذشــتن از جــان خــود و ارزشهــاي خــود بــراي چيــزي كه ارزشــش
را بيشــتر از جــان خــود ميدانــي.
Saman Azmoodeh

Sacrifice means forgetting the valuable materials for ideals worth of life.
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چاوش هماوندی
آیا بسیاری از کج خلقیهای ما پر از عقده نیست؟
آیا بسیاری از عقدههای ما نامش تعصب نیست؟
آیا صرف نظرکردن از این تعصبهای بیهوده« ،ایثار» نیست؟
Chavosh Hamavandi

Pride and prejudice must be disregarded, that is sacrifice.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :کارمند
سن37 :
علیسهراب گرجی
گذشتن از جان برای رضای خدا ،بهترین ایثاري است که همیشه ماندگار است.
Ali Sohrab Gorji

Putting life in line with God’s sake is the best and eternal sacrifice.

ميالد ايماني
تحصیالت :کارشناسی
شغل :کارمند
سن25 :
ايثــار ،وقتــي معنــي ميشــود كــه بتوانيــم در آخريــن ســاعات روز مثــل اوليــن
ســاعات روز بخنديــم و بــه همــه احتــرام بگذاريــم.
Milad Imani

Sacrifice will be achieved when we are done a day, smiling and respecting all.

تحصیالت :دیپلم
علیرضا مسافری
شغل :کارمند
سن40 :
ایثــار و فــداکاری ،یعنــی از خودگذشــتن ،خــود را ندیــدن ،فقــط خــدا را دیــدن.
یعنــی ،رســیدن عشــق اصلــی بشــریت بــه پــروردگار متعــال.
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.

همتا

ايثار ،يعني بتواني به كسي كه به تو بدي كرده ،خوبي كني!
Hamta

Sacrifice is when you are betrayed, compensate it with kindness.
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تحصیالت :کارشناسی

شغل :معماری

رضا بابازاده
ايثــار ،اهميــت هــدف اســت؛ بزرگــي انديشــه اســت؛ گذشــتن از بــدن بــراي
رســيدن و مانــدگاري عقیــده اســت؛ گذشــتن از ايــن دنيــا و ســاختن دنيــاي باقيســت.
Reza Babazadeh

Sacrifice is the importance of end. It is greatness of thoughts. Leaving the
canal desires for the eternity of thoughts.

تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :کارمند
کاظم شیخفروتن
سن56 :
ایثــار ،یعنــی اوج فــداکاری؛ یعنــی ،چيــزي را بهرغــم نیــاز خــود بــه دیگــری
هدیــه دادن.
Kazem Sheikh Frotan

Sacrifice is the peak of devotion when one is in need, prefers donation to the
others.

علياصغرفرامرزي
تحصیالت :دیپلم
شغل :آزاد
سن50 :
ايثــار ،يعنــي ديگــران بهتــر از مــن و شايســتهتر از مننــد؛ چــه در ادامــة
زندگيكــردن در زميــن و اســتفادهكردن از موهبتهــاي زمينــي ،چــه در پيشــرفت و
غــذا و مقــام.
Ali Asghar Faramarzi

Sacrifice is that one prefers the others to oneself in grasping the different
achievements and opportunities.

صوفیا حصاری
ایثار ،یعنی رفتن برای ماندن دیگری!
ایثار ،یعنی مثل ققنوس سوختن برای ساختن دیگری!
ایثار ،یعنی گرسنگی برای سیری دیگری!
و اینگونــه اســت کــه خــودت میمانــی ،زندگــی میکنــی و ســیر میشــوی از
معنویــات.
Sofia Hessari

Sacrifice is of devotion to the one is in need.
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فاطمه محتاط

ایثار را در کودکی دیدم که میخواست آب شور دریا را با آبنباتش شیرین کند.
Fatemeh Mohtat

I saw sacrifice in an spectacle, a kid putting his candy into the sea for
making the water sweet.

سن23 :

تحصیالت :كارشناسي

حمیده دهستانی
ایثار ،یعنی دست نوازش بر سر یک یتیم کشیدن.

Hamid Dehestani

Sacrifice is helping an orphan.

تحصیالت :کارشناسی
سن24 :
فاطمه اسدیراد
ما همه در زندگی به نوعی ایثار میکنیم؛ اما در نقشهای مختلف.
دیــد مثبــت بــه دنیــا و آدمهــا باعــث بهوجــود آمــدن ایثــار میشــود و اینکــه
همدیگــر را دوســت داشــته باشــیم ،باعــث بهوجــود آمــدن ایثــار میشــود.
Fatemeh Asadirad

Sacrifice is in the life of us but we play role different ways optimistic.
Sacrifice brings love and out look.

فاطمهمرادي
ايثــار ،يعنــي پيرمــرد رفتگــري كــه بــراي خــرج بچههايــش ،كثيفــي و آلودگيهــا را
از خيابانهــاي شــهر پــاك ميكنــد.
فاطمه خاني
ايثار ،يعني دلواپسيهاي همسر يك پليس.
Fatemeh Khani

Sacrifice is the anxieties of spouse of a policeman.

فاطمه ميرزائي
ايثار ،يعني زنداني را كه حكمش اعدام است ،آزاد كنيم.
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مريم راموز
ايثار شايد يعني عشق ...
عشقي كه خاصيت يك انسان باشد.
Maryam Ramooz

Sacrifice is love, and love is an exalted passion of human.

تینا ملوانی
ایثــار ،یعنــی تنهــا مــن نیســتم کــه حــق نفــس کشــیدن دارم؛ خواهــران و
برادرانــم و حتــی ســیارهام حــق نفــس کشــیدن دارنــد؛ پــس بهخاطــر راحتــی بیشــتر
خــودم ،زمیــن را بــه جایــی غیــر قابــل زندگــی بــرای اطرافیــان و آیندگانــم تبدیــل
نکنــم.
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.

فريبا فريادرس

تحصیالت :کارشناسی

سن23 :

شغل :دانشجو

ايثــار ،شــايد اهــداي يــك لبخنــد بــه كارگــر خســتهاي باشــد كــه ســالها مــورد
بيتوجهــي قــرار گرفتــه.
الهام جعفرزاده
ايثار ،يعني نديدن ،نديدن خودت
ايثار ،يعني ديدن ،ديدن ديگران
Elham Jafarzadeh

Sacrifice is devotion, not seeing oneself, seeing the others.

لیال کربالیی اسماعیلی

سن37 :

تحصیالت :کارشناسی

ایثار به معنای از خودگذشتگي در شرایط بسیار دشوار است.

شغل :فرهنگی

Leyla Karbalai Esmaili

Sacrifice is devotion in the hard times of life.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :کارمند

مریم نظری
بایــد بــا ایثــار و از خودگذشــتگی ،شــادیبخش لحظههــای اطرافیــان و خانــواده
و دوســتان باشــیم ،در اینصــورت احســاس بهتــری خواهیــم داشــت.
Maryam Nazari

By sacrifice and devotion one must help he fellows happy. Then we will have
a better feeling.

تحصیالت :دیپلم

سن44 :

زهرا بيگم رضائي
ايثار :عشق ،صداقت ،ايمان

شغل :خانه دار

Zahra Beygom Rezaie

Sacrifice is love, honesty and faith.

تحصیالت :کارشناسی
سن50 :
زينبقرباني
شغل :کارمند
ايثــار ،يعنــي لبخنــدزدن در شــرايط ســخت زندگــي ،چــون هــر ســختي باالخــره
تمــام ميشــود؛ ولــي لبخنــد تمامــي نــدارد.
Zeynab Ghorbani

Sacrifice is smiling in the hard times of life. Hardship comes to and but smile
is eternal.

اعظم سلیمانی
ایثار ،یعنی لبخندی زیبا در مقابل کودکان سرطانی.
Azam Soleimani

Sacrifice is smiling to a child suffering cancer.

كريم

هميشه بهخاطر خدا گذشت داشته باشيم.
Karim

One should forgive for the God’s sake.
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تحصیالت :سیکل
شغل :بازنشسته
سن54 :
فاطمه رضاشاطري
ايثار ،يعني گذشت در مورد زندگي مشترك آدمها ،در كنار هم قرار گرفتن ،نه در
مقابل هم.
Fatemeh Reza Shateri

Sacrifice is forgiving in family life. Being helpful, not giving hard time each
other.

سن48 :

تحصیالت :كارشناسي

شغل :ناشر

جواد استوار
ایثــار ،یعنــی فــدای دیگــران و همنــوع خــودشــدن؛ چــه از نظــر مالــی و چــه از
نظــر معنــوی.
Javad Ostovar

Sacrifice is letting down ones desires in favor of other’s both in carnal and
spiritual aspects.

حمیده جهانی
ایثار همیشه به معنی جان فداكردن نیست.
تــو خطهــای شــلوغ بیآرتــی از جــات پاشــی تــا یــک بنــده خــدای دیگــه کــه از تــو
خســتهتره بشــینه ،وقتــی بهــش خــوب فکــر میکنــم ،ایثــار میخــواد.
سيدمحمدرضاعلوياردكاني
ايثــار ،برگزيــدن ديگــران بــر خــود اســت و امــام علـي(ع) دربــاره ايثــار گفتهانــد:
«االيثــار اشــرف االحســان :ايثــار شــريفترين نيكــوكاري اســت ».و در جــاي ديگــر
ميفرماينــد« :االيثارأفضــل عبــاده وأجــل ســياده :ايثــار برتريــن عبــادت و بزرگتريــن
آقايــي اســت».
مــن از خــداي متعــال و اميرالمؤمنيــن(ع ) ،تقاضــاي متخلصشــدن بــه ايــن
صفــت واالي الهــي را ميكنــم و اميــدوارم هميشــه بتوانــم از ايثــار در زندگــي
كمــك بگيــرم.
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.
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فرشید احمدپور شهریور
از خودگذشــتگی و ایثــار جهــان پهلــوان پوریــای ولــی را چــه كســي میتوانــد از یــاد
ببــرد؛ هنگامــی کــه او خــود را بــرای نشکســتن دل مــادر حریــف خویــش ،بــه زمیــن زد تــا حریــف
او پیــروز و مــادر او شــاد شــود.
سیدحسن سیدمحمد
ایثار ،یعنی فردای خود را فدای امروز دیگرانکردن.
Seyed Hasan Seyed Mohammad

Sacrifice is putting one’s next opportunities to the present situation others.

تحصیالت :کارشناسی
سن19 :
علی محمدعلیزاده
ایثار ،یعنی خفتن اللهها برای شکفتن غنچهها.

شغل :دانشجو

مریم سوری
وقتی ردپای ایثار سبز خویش را در قلب کسی باقی بگذاری ،بیشتر از حاضرین،
حاضر خواهی بود؛ حتی اگر غایب باشی!
ایثــار ،آن اســت کــه بیخبــر دعایــت کننــد ،نباشــی و یــادت کننــد ،ندانــی و دوســتت
بدارند.
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.

هادی رجبی
سن28 :
ایثار ،یعنی شادی و راحتی دیگران.

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

Hadi Rajabi

Sacrifice means happiness and peace for others.

بهاره صباغ
ایثــار ،همهجــا بــه معنــی جنــگ و از دسـتدادن جســم نیســت؛ ایثــار ،یعنــی از خــود
بــرای دیگران گذشــتن.
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پرويز جمشيدي
تحصیالت :کاردانی
شغل :بازنشسته
سن57 :
اگــر در هــر كاري بخواهيــم از خودگذشــتگي نشــان دهيــم ،ايثــار معنــا پيــدا ميكنــد؛
مثـاً در اتوبــوس يــا متــرو بخواهيــم جــاي خــود را بــه كهنســال يــا معلــول بدهيــم.
ما همگی ،همه روزه در امتحان ايثار هستيم.
محمدرضا هاشمي
تحصیالت :حوزوی
شغل :طلبه
سن26 :
ايثــار ،يعنــي عشــق بــه مقتــدا تــا جايــي كــه آدمــي حاضــر شــود ،ظهــر عاشــورا
پروانـهوار دور شــمع معشــوق خــود حلقــه بزنــد تــا تيــري بــه او اصابــت نكنــد؛ ايــن عشــق
تــا جايــي در جــان او رســوخ كــرده كــه جانــش در نظــرش ،هيــچ ارزشــي نــدارد.
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.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :آزاد
سن33 :
احسان عاصی
بــدون از خودگذشــتگی مــا فقــط آدم هســتیم؛ بــه عبــارت دیگــر ،فقــط حیــوان
نیســتیم و شــاید بــرای همیــن اســت کــه انســانهای بــزرگ از آدمهــاي معمولــي مشــخص
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.

رؤیا بدرخانی

سن31 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

ایثــار :بخشــیدن بــه انــدازۀ روح خــود بــه دیگــران؛ نــه بــه انــدازه مــال خــود بــه
دیگــران .ممکــن اســت ایــن بخشــش و ایثــار ،یــک لیــوان آب در یــک روز گــرم تابســتان
کــه بــرای خــود نگــه داشــته بــودی ،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.
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علیرضا فالح باروق
تحصیالت :کارشناسی
شغل :نظامی
سن40 :
کلمــة ایثــار کلمــة مقدســی اســت؛ واژهای اســت کــه واژگان زیبــای انســانی در آن
تداعــی پیــدا میکننــد .شــروع آن بــا عشــق و انتهایــش جاودانهشــدن اســت.
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.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :آزاد
سن23 :
مجید حاجی
وقتــی نمــاز میخونــم بــه خــدای خــودم فکــر میکنــم و واقعـاً متعجب و شــگفتزده
میمونــم و ميگــم کــه ایــن همــه گنــاه و بــدی میکنیــم؛ ولــی بــازم ميبخشــد؛ ببیــن
چقــدر بزرگــه! مــن خیلــی دوســت دارم آدمهــا یــه ذره از ایــن ویژگــی رو داشــته باشــن.
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.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :کارمند
سن36 :
رضا مقیمی
ایثــار ،یعنــی بــا اینکــه خــودت بــه شــدت بــه آن شــی یــا پدیــده نیــاز داری؛
امــا در مســیر تحقــق یــک هــدف ،بــه دیگــری بــدون چشمداشــتی ببخشــی؛ مثــل آبــي
كــه تشــنة لــب ابوالفضلالعبــاس(ع) بــود؛ مثــل پهلوانــی پوریــای ولــی ،مثــل جــاندادن
شــهیدان در میــدان میــن جنــگ تحمیلــی و. ...
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.

تحصیالت :دانش آموز

سن13 :
سجاد فریمانه
ایثار ،یعنی عشق؛ يعني خدمت به دیگران.
یعنی بسیجیوار ،خود را فدای دیگران کردن.

Sajad Farimaneh
Sacrifice is love and serving the others. Putting your life in with others and
disregarding yourself. Like Baseej.
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مرضیه شفیعی
تحصیالت :کارشناسی
شغل :خانه دار
سن28 :
بــهنظــر مــنایثــار،یعنــیصادقانهتریــنکــردار آدمــی ،عملــیدر نهایــتپاکـی،
بیریایــی ،لطــف و عدالــت.
Marzieh Shafie

Sacrifice is the most honest behavior of man, with love, justice, favor.

تحصیالت :کارشناسیارشد
مصطفی صلواتی
شغل :کارمند
سن31 :
ایثــار را بایــد در زندگــیروزمــرةخــود جسـتوجو نمــود؛ ایثــار در حــقهمســر،
فرزنــد ،پــدر ،مــادر و...
زندگیرا نباید سخت گرفت؛بلکهباید سختیهارا با کمک هم،زندگیکرد.
گ ایثــار ،یعن ـی
نمیدانــمفرهنــگرا دیگــران چگونــهتعریــفمیکننــد؛ولــیفرهن ـ 
م بــودن؛ یعنــیبهخاطــرهــمزندگیكــردن.
بــا هــ 
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.

سن21 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :دانشجو

مهدی محمدی
مــا بایــد بــا ایثــار و گذشــت و فــداکاری بــه فکــر آینــدگان نیــز باشــیم؛
اگــر مــا فقــط بــه حــال فکــر کنیــم ،شــاید دیگــر آینــد های بــرای آیندگانمــان
نمانــد.
Mehdi Mohammadi

We must care for the coming generations. If we just care for present, they may
have nothing for themselves.

تحصیالت :کارشناسی ارشد
مریم جمشیدیان
شغل :کارمند
سن44 :
اســب ســرکش خودخواهــی ،چنــان در عصــر مــا میتــازد کــه جــای ایثــار را
بــرای مــا تنــگ کــرده.
در عصــری کــه بــرای یــک جــای پــارک حاضریــم بــه هــم توهیــن کنیــم و شــاید بــه
جــان هــم بیفتیــم ،شــاید گذشــتن از همــان جــای پــارک ،ایثــار باشــه.
ای کاش در عصری میزیستم که آن قدر ایثار بود که ضد آن معنا نداشت.
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منصور معاهد
تحصیالت :دیپلم
شغل :بازنشسته
سن56 :
ایثار ،موضوعی است که انسانهایی که روح بلند و تکامل یافته دارند به آن موصوفند.
Mansoor Moahed

Sacrifice is the individual aspects of the most self esteemed persons.

سیاوش حقیقیآذر
عشق ،زیر مجموعة ایثار است؛ تنها چند لحظه به این معنا فکرکردن هم زیباست.
Siavash Haghighi Azar

Love is a part of sacrifice. Just thinking about it, is beautiful.

تحصیالت :کارشناسیارشد
سیدمحمد هاشمی
شغل :کارشناس
سن68 :
ایثــار و از خودگذشــتگی ،صفــات انســانهای مؤمــن و پاکنیــت و وارســته اســت
کــه از جیــره و مواجــب خــود میکاهنــد و بــه دیگــران ارائــه میدهنــد؛ یعنــی ،قبــل از
اینکــه خودشــان را ببیننــد ســایر افــراد و حتــی ســایر موجــودات ـ اعــم از حیوانــات یــا
گیاهــانـ را برخــود ترجیــح میدهنــد.
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.

سن34 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

حسین عظیمی
اگــر بتونــی تــو زندگــی ،یــک انســان رو نجــات بــدی ،دینــت رو بــه خــودت ،بــه
زندگیــت و بــه خدایــت ادا کــردی.
Hossein Azimi

For God’s sake. Saving a life is your duty fulfilled.

مرتضی فاضل
گــذر تکتــک ایــن ثانیههــای ســپری گشــتة عمــرم بــه قدیمیشــدن دوســتيات
م ـیارزد؛ تــو کــه میدانــی چیســت ،آنچــه از چشــم تــو تــا عمــق وجــودم جــاری اســت.
در حضور قدم بادِ بهار ،که کند یار به یارش ایثار ،تو غمت را بگذار و هوای دگری در سر دار!
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تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

ايثار ،يعني پاك بودن من براي ساخت جامعهاي پاك
ايثارگر ،يعني كسيكه پاك ماند ه در اين همه ناپاكي!!!

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.

بهروزرحماني
ايثــار بــه معنــي تقديمكــردن چيزهايــي اســت كــه نيــاز داري ،ولــي بــه ديگــران
هديــه ميكنــي و يــا اينكــه انجــام دادن كار يــا خدمتــي كــه در مقابــل آن هيچگونــه
مــزدي را نخواهــي خواســت و فقــط در يــك كالم ،هــدف خدمــت بــه خلــق اســت ،بــراي
رضايــت يگانــه هســتيبخش.
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.

مهدي سرابي

نهايت دوستداشتن و خود را كوچكدانستن در برابر حق و امر خداوند.
Mehdi Sarabi

Sacrifice is extreme love and being humble in God’s commandments and
truth.

تحصیالت :کاردانی
شغل :آزاد
سن38 :
رحيم حمدزاده
ايثــار ،يعنــي احتــرام بــه حقــوق ديگــران .حتم ـاً نيــازي نيســت كــه بــه بچــه
يتيــم كمــك مالــي شــود؛ بلكــه نــگاه مهربانانــه و دوستداشــتن آنهــا نيــز نوعــي
ايثــار اســت.
Rahim Hamdzadeh

Sacrifice is observing the rights of others. One may serve an orphan and love
him or her like a father.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد

سن30 :
مرتضی رکوتا
ایثار ،یعنی گذشتن از خود.
یعنی ،داشتن عزت نفس و عدم خودخواهی.

شغل :کارمند

Morteza Rekoota

Disregarding yourself is sacrifice. Self-respect is also a kind of sacrifice.

تحصیالت :حوزوی
شغل :کارمند
سن50 :
حسن رجبيان
ایثــار ،میــوة درخــت فطــرت اســت و جوشــیده از زالل پــاک خصلــت انســانی کــه
بــا صفــات الهــی پیونــدی ناگسســتنی داشــته و از مقدمیــن ابــزار کمــال انســانی اســت.
ایثــار ،ســپاس مخلــوق اســت از نعمــات بیشــمار خالــق و پاســخی اســت خداگونــه بــه
نعمتهــای الهــی.
ایثار ،مدال افتخار انسان است؛ وجه امتیاز او از دیگر مخلوقات.
ایثار ،نقطة اوج انسانیت است.
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :مدرس
محمد نادری
سن68 :
ایثــار ،یعنــی اینکــه وقتــی یکــی رو دوســت داشــته باشــی ،امــا وقتــی نتونــی
خوشــبختش کنــی رهــاش کنــی بــره؛ ایــن نــوع ایثــار ،ابتداییتریــن نــوع ایثــاره.
ایثــار ،یعنــی وقتــی يــه انســان نیــاز بــه کمــک داشــته باشــه از خــودت بگــذری؛ ایــن ســطح
دوم ایثــاره .
و نهایت ـاً ایثــار ،یعنــی وقتــی خــدا ازت چیــزی خواســت ـ حتــی جونتــوـ بــا تمــام وجــود،
خــودت رو فــداش کنــی؛ ایــن آخــر ایثــاره کــه تــوش باخــت نیســت.
آقای ملکوتیزاده
اگــر مــا همــة حــاالت روحــی ماننــد تــرس ،شــادی ،غــم ،عشــق و شــاید همــه
حــاالت روحــی را در یــک کفــه تــرازو قــرار دهیــم و ایثــار را در کفــه دیگــر ،بیشــک کفــه
ایثــار ســنگینی میکنــد؛ چــرا؟ چــون ایثــار همــۀ شــادی ،غــم و عشــق را بــا هــم در خــود
جــای داده اســت و در حقیقــت نقطــه کمــال تمــام اینهاســت.
شاید بپرسید رابطۀ مث ً
ال ترس با ایثار چیست؟ غم چه ارتباطی با ایثار دارد؟!
در جــواب میگویــم :اگــر فــرد نتوانــد بــر تــرس فائــق آیــد ،مگــر میتوانــد از بنــد
خودخواهــی رهــا و بــه ایثــار فکــر کنــد؟
چــه بلنــد اســت فــردی از منیــت خودخواهــی و خــود پرســتی و ...رهــا شــود و بــرای کار
باالتــری ،خــون بدهــد؛ البتــه ممکــن اســت هــر ايثــاری مســتقیماً بــا خــون مرتبــط نباشــد؛
امــا در هــر ایثــاری جهــادی نهفتــه و هــر جهــاد نیــز در گشــودهای اســت بــه بهشــت.
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تحصیالت :کارشناسی
شغل :دانشجو
سن31 :
هاجر بخشنده
ایثــار ،یعنــی خیلــی ســاده دســت همدیگــر را گرفتــن و بــدون ریــا بــه هــم
کمــک کــردن.
Hajar Bakhshandeh

Sacrifice means taking the hands of each other and helping without pretending.

تحصیالت  :کارشناسی ارشد
شغل  :دانشجو
سن 29 :
حمیده خوشبخت
ایثــار ،یعنــی زندگــی خــود را وقــف دیگــران کــردن .یعنــی ،از خودگذشــتن .یعنــی؛
اینکــه دســت در دســت هــم گذاشــتن و جامعــه را بــه یــک جامعــة دینــی و علمــی تبدیــل
کــردن و ایثــار ،یعنــی در راه خــدا و اهلبیــت(ع) و قــرآن حرکــت کــردن.
ایثــار ،یعنــی اینکــه اگــر کســی در حقــت بــدی کــرد ،بــدی او را بــا خوبــی خــود جــواب
دادن .ایثــار ،یعنــی جوانمــردی و همــکاری در همــه زمینههــای علمــی و فرهنگــی و اجتماعــی و
اقتصــادی و سیاســی و. ...
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.

تحصیالت :کارشناسی
سن23 :
سیدهراضیهموسوی
گ ختــمنمیشــود؛ میتــواندرهــرزمــانودورهای
ایثــار ،فقــطبــهزمــانجن ـ 
ایثــار کــرد و از خــود گذشـت تــا منجــر بــهشــادیدیگــرانشــد.
Razieh Musavi

Sacrifice is not just for the defense era. One may devote oneself and disregard
his/her own interests for happiness of others.

راضیهشفیعی
ت عشقآدمیست؛ حتيبهقیمت ازدستدادنزندگیخویش.
ایثار،اثبا 
Razieh Shafie

Sacrifice is proof of love.
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تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

موناقصریمنش
ی زندگیدوباره بخشیدنب ه کسیکهنهشناختیاز او داری ،ن ه او رامیشناسی!
ایثار ،یعن 
ی گذشــتن ازپیکــر بیجــانفرزنــد عزیــزت ،بــرایدوبــارهزندگــیکــردن
ایثــار،یعن ـ 
ت کــهتــازهمتوجــه
چندیــننفــر .ایثــار ،یعنــی اهــداء اعضــاءعزیــزت در لحظاتــیســخ 
شــدیاو را از دسـت دادی و فقـط بايــد تصمیــمبگیــری تــا اعضــای بدنــش را اهــدا کنــی
ی تغییــر دهــي.
ط بــاایــنکار اســتکــهیــاد اوو نــام او و آخــرت اورا میتوان ـ 
کــهفق ـ 
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.

آقای دهقانی

ایثار ،یعنی احساس مسئولیت؛ احساس مسئولیت در برابر دیگران.
Mr.Dehghani

Sacrifice means responsibility.

هانيه زارعيعزآبادي
بــر عكــس آن چيــزي كــه در ذهــن همــه اســت كــه «ايثــار ،يعنــي فداكــردن و
چيــزي را از دس ـتدادن» .ايثــار بــه معنــاي برگزيــدن اســت و شــخص ايثاركننــده ،نفــع
ديگــري را بــر نفــع خــود برميگزينــد و هميشــه همينطــور بــوده اســت كــه كســي كــه
نفــع ديگــري را بــر نفــع خــود ترجيــح ميدهــد ،خداونــد متعــال بــه مصــداق « َمــن جــا َد
ـر اَمثال ِهــا» چيــزي برابــر بــراي او جبــران خواهــد كــرد و ســعدي نيــز
يــا َ
لح َســن ِه َفلَـ ُه َعشـ ُ
هميــن را بــه شــعر آورده كــه:
تــو نيكــي ميكــن و در دجلــه انداز               كه ايــزد در بيابانــت دهد باز  
«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.
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هانيهشيخي
ايثار ،يعني مقاومت در برابر مشكالت
Hanieh Sheikhi

Sacrifice is resistance against hindrances.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :دانشجو
نسيمالساداتميرحسيني
سن21 :
ايثار ،يعني بخشش؛ گاهي بخشش يك چيز كوچك و گاهي بخشش يك زندگي!
ايثار ،يعني بشريت؛ يعني انسانيت!
Nassimosadat Mirhosseini

Sacrifice means donation, sometimes a little item sometimes a life. Sacrifice
means humanity.

ساناز خیرالهیزاده
ایثار = انسان
Sanaz Kheirollahi zadeh

Sacrifice is equal to human.

ندا

ایثــار از عشــق میآیــد؛ عشــق بــه خــدا ،عشــق بچــه ،عشــق بــه پــدر و مــادر یا عشــق
بــه هــر فــردی کــه بــرای اون دیگــه نمیتونــی فقــط خودتــو ببینــی و از خــودت میگذری!
Neda

Sacrifice comes out of love. Love of God, siblings, parents and a lover induce
disregarding yourself.

سن42 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :گرافیست

مهدی حیدری
ایثار ،یعنی از خود و از همهچیز برای محبوبگذشتن؛ نه به دست آوردن دنیا.

Mehdi Heidari
Sacrifice means disregarding yourself and your properties for your love.
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مینا سفیدفرد
ایثار ،یعنی گذشتن از آنچه که دوست داری برای کسی که دوستش داری.
Mina Sefidfard

Sacrifice means disregarding your own interests and leaves them for the one
you love.

تحصیالت :دکتری
سپیده موسوی
شغل :استاد دانشگاه
سن32 :
انسانهای بزرگ و دریادل میتونند از خودشون و خواستههاشون بگذرند؛ واسه همینه
که قرآن میگه به بزرگی و واالیی نمیرسید ،مگر اینکه از آنچه دارید ،ببخشید.
Sepideh Musavi

The great may disregard themselves and their demands, as in Quran reads,
Thou may not reach the greatness unless donate.

زهرا هوری
ایثار ،یعني ببینی دست زندگیت تو دست یکی دیگه باشه و واسه نبودنش شاد بشی.
وقتــی تــاش میکنــی دور و وریــات بــدون غــم باشــن و ســعی کنــی بــا تمــوم غمــی
کــه داری بخنــدی و خودتــو آروم نشــون بــدی.
سن44 :

تحصیالت :دکتری

شغل :کارمند

سيدحسن سجادي
ايثــار ،يعنــي آن عمــل كــه انســان ،همــه كــس را بــر خويــش مقــدم بدانــد؛ در
حاليكــه ممكــن اســت از اكثــر مــردم جلوتــر باشــد.
همه كس را از خويش طلبكار بداند؛ در حاليكه ممكن است از اكثر مردم طلبكار باشد.
از حــق مســلم خويــش بگــذرد؛ در حاليكــه ميتوانــد حــق خويــش را از طــرف
بگيــرد .خــود را فدايــي ديگــران كنــد؛ در حاليكــه ميتوانــد خــود را نجــات بدهــد.
خدمت به ديگران را وظيفه بداند؛ بدون آنكه به كسي منت بگذارد.
اکرمالسادات فاطمینیسی

ایثار ،یعنی نیکیکردن به افراد جامعه ،بدون اینکه توقع تشکر داشته باشی.
ایثار ،یعنی اخالص عمل.
مســئوليتي را بــر عهــده نگیریــم؛ ولــی اگــر مســئولیتی را بــر عهــده گرفتیــم ،خالصانــه
در رســیدن بــه هــدف تــاش کنیــم.
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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.

غزل رهامیان
یعنی،مجبورباشیبخندیتاخوشحالیدوستاتوخرابنکنی،ولیغصةخودترودلتبمونه!
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تحصیالت :دیپلم
شغل :خانهدار
سن26 :
پرستو وارباز
ایثــار ،یعنــی مــادر؛ مــادری کــه بــا تمــام وجــودش ،فرزنــدی را پــرورش میدهــد
و بــا دســتان خــود بــه ســوی مــرگ و شــهادت میفرســتد.
ایثــار ،یعنــی مــادری کــه ســالیان ســال چشــم انتظــار فرزنــد برومنــد خــود ،مــو ســفید
میکنــد و ســوی چشــم خــود را از انتظــار و دوبــاره دیــدن فرزنــد خــود از دســت میدهــد
و منتظــر خبــری از فرزنــد ،ســالها را ســپری میکنــد.
هــرگاه خبــری از اســرا میآیــد بــه اســتقبال آنهــا م ـیرود .خبــری از تشــییع جنــازه
میآیــد بــه ســراغ آنهــا م ـیرود .بهدنبــال خبــری از دلبنــد خویــش؛ ولــی افســوس کــه
هیــچ وقــت خبــری نمیآیــد و همچنــان چشــم انتظــار.
بــه امیــد روزی کــه تمــام کســانی کــه گمشــدهای دارنــد بــه وصــال هــم برســند و مــا
هــم بتوانیــم گمشــدة خود(عمویــم) را پیــدا کنیــم.
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.

تحصیالت :کارشناسی
مریمسادات رضویزاده
شغل :خانه دار
سن34 :
زندگــی بــا وجــود مــادران اســت کــه تــداوم پیــدا میکنــد؛ بــدون مــادران بــا
ی ادام ـهدار نخواهــد بــود.
گذشــت ،هیــچ زندگ ـ 
مادرم با تمام نامالیمات زندگی مثل نگهداری پدرم که ســه ســال ســکته مغزی کرده
به زندگیاش ادامه میدهد؛ بدون اینکه هیچ شــکایت و توقعی از دیگران داشــته باشــد؛
چــون میخواهد زندگیاش را نگه دارد .مــادر در وصف لغات نمیگنجد.
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.

تحصیالت :کارشناسی

سن21 :
نگار نیکبخت
ایثار ،یعنی مادرم که زندگیاش را داد تا زندگی کنم.

شغل :دانشجو
Negar Nikbakht

Sacrifice is equal to my mother sparing her own life for my life.
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فاطمه عبدالرحیمیان
زن ،جنــس عجیبــی اســت؛ انــگار درســت شــده تــا روی عشــق را کــم کنــد؛ ولــی
چــه گویــم از ایثــارش کــه او را مجبــور میکنــد تــا از عشــق خــود یعنــی فرزنــدش بــرای
وطــن و مردمــش بگــذرد. ...
مادران شهیدان ،مظهر ایثارند.
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.

بهاره كنكاوفرد
ايثــار ،شــايد دادن يــك شــاخۀ گل ســرخ بــه دس ـتهاي چروكيــدۀ مادربزرگــي
باشــد كــه دلــش سالهاســت كنــار پنجــرة غبارگرفتــۀ خانــۀ ســالمندان ،تنـ ِ
ـگ دختــر و
پســرش اســت.
Bahareh Kankavfard

Sacrifice is maybe sparing a flower to a wrinkled-hands grandmother at the
windows of a nursing home missing for children.

سیده ساره سیدحسینپور «فرزند شهید»
از نظــر مــن ایثــار ،یعنــی مــادرم؛ کســی کــه در نبــود پــدر بــه مــا آموخــت تــا
خــدا هســت ،دلیلــی بــرای ناامیــدی نیســت.
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.

همايون رضايي
مــادر كلم ـهاي اســت؛ «ميــم» مثــل مهــر« ،الــف» مثــل اراده« ،دال» مثــل دليــر
و «ر» مثــل رشــادت و بــه هميــن دليــل اســت كــه ميگوينــد :بهشــت زيــر پــاي مــادران
اســت و بــس.
Homayun Rezai
Heaven rests at the feet of mothers. Mothers are generous, brave and willful.

جمله و عبارت  /ایثار و مادر

179

علیرضا خرمیعنایت
بهشت در دست مادرم بود؛ ولی االن زیر پاهایش است.
گفتم :چرا زیر پاهایت است؟
گفت :بهشت را گذاشتم زمین تا تو را بردارم!
سن30 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :کارمند

احسان منصوری
دست مادر صبور و مهربانم را میبوسم و میگویم که تا آخر عمر مدیونش هستم و خواهم بود.

Ehsan Mansoori
I kiss my mother’s hands saying I never forget her favors and I’ll be in debt
forever.

عليرضاحسينياطهر
ايثار ،يعني مادر.

سن 21 :

تحصیالت  :دانشجو

شغل  :دانشجو

Alireza Hosseini Athar

Sacrifice means mother.

سیدمحمدصدرا ابراهیمپور
ایثار ،یعنی مادر که هم پیر است و هم زندهدل!
هم گرسنه است و هم سیر!
هم غمگین است  و هم شاد!
هم غریب است و هم قریب!
Seyed Mohammad Sadra Ebrahimpour

Sacrifice means mother:
Old but Gold.
Hungry but full
Sad but happy
Far but near
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تحصیالت :کاردانی
شغل :خانهدار
نرگس خوشدونفراهانی
سن32 :
یــک مــادر ،همیشــه ایثــار را نــه بهخاطــر خــودش؛ بلکــه بهخاطــر عزیزانــش و
بهخاطــر عشــق و مهــری کــه خــدا در وجــودش قــرار داده اســت ،انجــام میدهــد.
Narges Khoshdoon Farahani

A mother sacrifices for her beloved ones, her children. It is a love embedded
in her existence by God .

تحصیالت :کارشناسی
شغل :خانه دار
سن24 :
حدیث مهدیپور
ایثــار ،یعنــی مــادر؛ آنگاه کــه فرزنــد کوچــک در بســتر بیمــاری دارد و بــدون آنکه
پــدرش بــرای تأمیــن مایحتــاج کاری کنــد و يــا اصـ ً
ا زنــده باشــد؛ بــا اشــتیاق و تمــام تــوان
بــرای هزینههــای یــک عمــل جراحــی ،کلیـهاش را بــه حــراج میگــذارد.
آسيه بساكي

سن24 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانهدار

ايثــار ،يعنــي مــادران و پدرانــي كــه ابراهيــموار از اســماعيل خــود گذشــتند و
در راه مانــدگاري ايــن ســرزمين ،فرزنــدان و جگرگوشههايشــان را تقديــم ايــن ســرزمين
كردنــد.
Asieh Basaki

Sacrifice is the behavior of parents whose children shed their blood for their
homeland.

حمیرا صادقی
زن ،منشــاء ایثــار اســت .فــداکاری او در مــادری او خالصــه میشــود؛ زمانــی کــه
از وجــودش بــرای رشــد فرزندانــش میگــذرد.
Homeira Sadeghi
Women are sources of sacrifice; they devote themselves to raise their children.

عطيهاميدوار

ايثار ،يعني مادري كه در حق فرزندش هم حق مادري داشته باشد هم حق پدري!
Atiyeh Omidvar

Sacrifice: A mother as single parent, fulfilling both functions.
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شغل :دانشجو

زهرا ساداتموسوي
ايثار و گذشت از جنس مادرانه!
ايثــار و گذشــت رو در چشــمان مــادرم ميبينــم ،زمانــي كــه نگاهــش رو از مــن
مــيدزده تــا نفهمــم داره از چيزهــاي مــورد عالقــش بــه خاطــر مــن ميگــذره ،تــا
نفهمــم داره بــه دروغ و تنهــا بهخاطــر مــن ميگــه كــه فــان چيــز رو دوســت نــدارم،
ميــل نــدارم...
ايثــار و گذشــت مــادرم رو بــا بندبنــد وجــودم حــس ميكنــم ،وقتــي زيــر فريادهــاي
پــدرم ميشــكند؛ ا ّمــا بــه خاطــر مــن ،ذرهاي اعتــراض نميكنــد.
زمين ما.
ذهن
ِ
ايثار و گذشت مادرانه ،چيز غريب و عجيبي است؛ چيزي دور از ِ
دوســتت دارم مــادر بــه خاطــر همــة لحظههايــي كــه شكســتي و گذشــتي تــا مــن قــد
بكشــم و بــزرگ شــم.
تحصیالت :کارشناسی
سن36 :
نگار نبوی
شغل :خانهدار
واژة ایثــار ،واژهای بســیار پــر معنــی و در عینحــال ســخت .کاش میشــد ایثــار
را در یــک جلســه ،یــک صفحــه و یــا حتــی یــک کتــاب معنــی کــرد.
ایثــار ،یعنــی مــادر ،یعنــی معلــم ،یعنــی رزمندگانــی کــه در هشتســال دفــاع مقــدس
از جــان و مــال و زندگــی خــود گذشــتند.
ایثــار ،همــان مــادری اســت کــه بســیاری از شــبها را بــر بالیــن فرزنــدش بیــدار
میمانــد.
ایثــار ،همــان تپــش قلبــی اســت کــه از یــک زن بــرای همســرش ،از یــک پــدر یــا مــادر
بــرای فرزنــدش و از یــک مدیــر بــرای کارمندانــش.
ایثار ،همان از خودگذشتگی است؛ همان دلسوزی است.
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.

فهیمه شهوند

ایثــار ،یعنــی مــادرم کــه جوانــیاش را بــه پــای بچگیهــای مــن گذاشــت و
خمــی بــه ابــرو نیــاورد.
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تحصیالت  :کارشناسی
علیحسن گودرزی
شغل  :کارمند
سن 50 :
ایثــار ،یعنــی پــدری کــه قبــل از نمــاز صبــح بــرای روزی حــال از خانــه خــارج
مــی شــود و تــا پاســی از شــب گذشــته یعنــی زمانــی کــه بچههــا خوابیــدن ،بــا تنــی
کوفتــه و خســته بــه خانــه برگــردد.
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.

سن 25 :

تحصیالت  :کارشناسی

منصوره فراهانی
ایثار ،یعنی پدری که سخت کار میکرد اما قدرش را ندانستم و رفت.
دوستت دارم بابا
Mansooreh Farahani

Sacrifice means a hard working dad, I did not appreciate. Now he is gone.
Love you daddy.

مرضي ه محمدي
تحصیالت  :کارشناسیارشد
شغل  :کارمند
سن 29 :
ايثــار ،يعنــي چهــرة پــدر! وقتــي مــادر بهــش ميگــه :تــو كــه از صبــح تــا شــب
ســركار بــودي ،بــزرگ شــدن بچههــا رو نديــدي!...
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.

سیده زهرا اسدیان
ایثــار را در پاهــایپــدرمدیــدهامکــهبعــد از  26ســال،عصــا همقــدمبــا اوســت.
از جزیــرة مجنــونتــا اینجــا ،مســیر طوالنــي اســت؛ 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.
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مهرنوش جعفری
یــاد آن روز بهخیــر ،یــاد آن روزی کــه شــهدای اســام بــا فــدا کــردن جــان خــود ذرهذره
خــاک ایــران را از آن خــود کردنــد و همــواره بــا نــور دیــن و قلبــی پــاک بــا دشــمنان اســام
جنگیــدن و بــا کمبــود ســاح ،ایمــان بــه خــدا و یــاد خــدا کمکشــان کــرد.
هشت سال دفاع!
هشت سال سوختن در آتش!
هشت سال جوشش اسالم در قلبها!
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.

کمال بنیاشنی
سن30 :
بهترین فرهنگ ایثار را شهدای اسالم داشتند.

تحصیالت  :کاردانی

شغل  :آزاد

Kamal Baniashani

The best culture of sacrifice was in martyrs of Islam.

تحصیالت  :دکتری

شغل  :استاد دانشگاه

سن 40 :
حسین عسگری
«ایثــار» و «شــهادت» ،دو ویژگــی متعالــی انســان هســتند کــه بــا معنــای انســان
بــودن و متعالــی زیســتن او ،نســبت مســتقیم دارنــد.
Hossein Asgari

Sacrifice and martyrdom are two characteristics of exalted man.

محمد جهانبخشزاده
شهدا رفتند و یادشان همیشه در دل ما زنده است.
Mohammad Jahanbakhshzadeh

The martyrs are gone and their memories live in our hearts.
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تحصیالت  :کارشناسیارشد

شغل  :کارمند

ایثــار ،یعنــی کاری کــه جوانــان مــا در حــدود  30ســال پیــش انجــام دادنــد و اعضــاء،
روح و روان خــود را دادنــد تــا مــا االن اینجــا باشــیم و بتوانیــم ایــن جملههــا را نثارشــان کنیــم.
Safoora Seif

Sacrifice is the enterprise of our youth about three decades ago, they devoted
themselves and now we honor their memories.

محمد حسینی
فرهنــگ ایثــار و شــهادت یــک فرهنــگ حماســی اســت و یــک فرهنگ مقاومــت دینی
نیــز در آن وجــود دارد .مــا مــردم ایــن ســرزمین میتوانیــم ایــن فرهنــگ را زنــده نگــه داریــم.
Mohammad Hosseini

Martyrdom and sacrifice is a heroic and epic culture mingled with religious
zeal. We must keep the flame alive.

علیرضا طلوع
معنــی ایثــار را میشــود در آن رزمنــدهای دیــد کــه عاشــقانه بــه ســوی میــدان میــن
ميشــتافت ،چکمههایــش را از پــا درآورد و وقتــی دلیــل آن را پرســیدند ،گفــت :ایــن چکمههــا
بیتالمــال اســت و نمیخواهــم در آخریــن لحظــات ،بیتالمــال را حــرام کــرده باشــم.
یــا آن مــادری کــه وقتــی بعــد از ســالها اســتخوانهای فرزنــدش را برایــش آوردنــد،
آنهــا را میبوســید و بــا گالب میشســت و در خــاک مینهــاد و حتــی قطــرهای اشــک
نمیریخــت و تمــام افتخــارش ایــن بــود کــه فرزنــدش را در راه خــدا تقدیــم کــرده اســت.
نمونههایــی اینچنینــی در تاریــخ ملــت مــا بســیار اســت .کاش مــا یادمــان نــرود کــه بایــد
ادامــه دهنــدة راه چــه کســانی باشــیم.
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.
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علي شكرينيا
ايثــار يعنــي؛ بــا ديــدن رد قناســه وســط پيشــاني فرزنــدت ،پســر كوچكتــرت را
بــه ميــدان جنــگ بفرســتي!...
Ali Shokrinia
Sacrifice is seeing the wound of bullet on the forehead o your son, meanwhile you
send another so to war fronts.

امین سیفی

سن 24 :

تحصیالت  :كارشناسي

شغل  :دانشجو

بــراي بسترســازی فرهنــگ ایثــار ،یقینــاً و تحقیقــاً بهتریــن گزینــه تبییــن و
تشــریح زندگــی بیــش از  250هــزار شــهید دفــاع مقــدس اســت.
Amin Seifi

There are 250000 martyrs during the imposed war. Their biographies will
promote the sacrifice culture.

تحصیالت :کارشناسی
سن42 :
هلل خيرالهي
احدا 
شغل :کارمند
ايثــار ،يعنــي فرزنــد شــهيدي كــه هرگــز پــدرش را نديــده اســت؛ ولــي هــر
شــب خــواب پــدر شــهيدش را ميبينــد.
ايثــار ،يعنــي جانبــاز قطــع نخاعــي كــه وقتــي از او از دردش ميپرســي ،محــل زخم بســترش
را ميپوشــاند و ميگويــد خوبــم و اشــاره بــه تخــت كنــاري ميكنــد كــه حــال او را بپرســيد.
ايثــار ،يعنــي مــادر شــهيدي كــه هــرگاه اســم محمــد (پســرش كــه شــهيد شــد) را
ميبينــد و ميشــنود ميگويــد :الهــي بميــرم مــادر!
محمدحسن پورحامد

ایثارگــر بــود کــه امــروز بــه آمریــکا و اروپــا جــرأت تجــاوز بــه ایــن خــاک مقــدس را
نمیدهــد و از هــر چــه تهدیــد از ســوی آنــان اســت ،هراســی نداریــم .ایســتادیم تــا نشــان دهیــم:
از آن به که کشور به دشمن دهیم
        همه سر به سر تن به کشتن دهیم 		
       چو ایران نباشــد تن من مباد	           بدین بوم و بر ،زنده یک تن مباد
                                                                                                 «فردوسي»
Mohammad Hassan Pourhamed

Sacrifice of Iranians prevents the superpowers from invading this homeland.
We do not fear their threats.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :بازنشسته

مصطفي رسولي
يــاد آن رزمندگانــي كــه بــا رفتــن در ميــدان ميــن ،معبــر را بــراي عبــور رزمنــدگان
بــاز كردنــد و جــان شــيرين خويــش را فــدا كردنــد ،گرامــي بــاد.
يــاد رزمندگانــي كــه در خــط مقــدم جبهــه ،پــس از تيرخــوردن يــا زخميشــدن،
دســت بــر دهــان خويــش نهادنــد تــا صــداي نالــۀ آنــان ،باعــث هشــياري دشــمن نشــود تــا
ســاير همرزمانشــان بتواننــد از خاكريــز عبــور كننــد و بــه ســنگرهاي دشــمن وارد شــوند
و آنــان را بــه اســارت بگيرنــد.
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.

عرفانهميري
ايثــار را ميتــوان در از جانگذشــتن شــهيدان راه اســام ديــد كــه واقعـاً از جــان
و زندگــي شــيرين خــود گذشــتند كــه مــن و همســنهاي مــن و ديگــر مــردم بتوانیــم
االن روي ايــن ميــز ُجــرأت نوشــتن ايثــار را داشــته باشــيم.
اميدوارم بتوانیم راهشان را ادامه دهيم.
روحشان شاد و يادشان گرامي!
نگار عالء

ايثــار ،يعنــي فــداكاري و از خودگذشــتگي ،ماننــد حســين فهميــده؛ او انســاني
فــداكار بــود .او بــراي نجــات ميهــن خــود ،خــودش را در زيــر تانــك دشــمن انداخــت و در
دســتش هــم بمــب بــود تــا بتوانــد تانــك را منفجــر كنــد و دشــمن نتوانــد ميهنــش را بگيــرد.
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.

تحصیالت :دیپلم
سن18 :
ندا يوسفيان
ايثــار بــه همــت قدســياني ميگوينــد كــه جانشــان را در كــف دستشــان گذاشــتند
و بــراي مبــارزه و آبادانــي ميهــن خــود جنگيدند.
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تحصیالت :دانش آموز

ریحانه عبدالهی
روحیــة ایثــار و فــداکاری فقــط در زمــان جنــگ نبــود؛ بلکــه تــا همیــن امــروز
ادامــه دارد؛ ماننــد شــهدای هســتهای کــه بــرای اینکــه مــا از کشــورهای غربــی بینیــاز
شــویم ،جــان عزیزشــان را تقدیــم کردنــد.
Reyhaneh Abdollahi

Sacrifice is not limited to war time, nowadays the martyrs of nuclear energy
who were assassinated tried to the the country .

افتخاری ـ ربیعی
یده تــو
خیلــی حــال م ـیده یــه بچــة خوشــگل ،دنیــا بیــاری .خیلــی حــال م ـ 
کوچیکــی همهجــا از ادبــش ،و تــو بزرگــی از اخــاق و صفــا و صمیمیتــش حــرف بزنــن.
خیلــی حــال م ـیده بــه ســنین جوانــی کــه رســید ،وقتــی نگاهــش میکنــی دلــت بــره.
خوشــگل ،خوشــتیب ،شــیک.
خیلــی حــال میــده وقتــی حــرف امــام میــاد وســط ،دیگــه بیخیــال همــه چیــز ،بگــه
میخــوام بــرم و تــو بگــی خــدا یــارت مــادر!
ولــی از همــه اینــا باحالتــر میدونــی چیــه؟ اینــه کــه وقتــی بعــد از چندیــن ســال
چشــمانتظاری ،اســتخونای پســر خوشتیپتــو بیــارن ،کفــن رو بگیــري ســمت آســمونو و آروم
بگــی :اللهــم تقبــل منــا هــذا القلیــل.
آزاده الریجانی
ایثار اگر بیشتر از عشق نباشد ،کمتر هم نیست.
رفتــن ،دیگــه نفــس نکشــیدن ،دیگــه دســت و پــا نداشــتن ،دیگــه ندیــدن و نشــنیدن
تــا مــا باشــیم و نفــس بکشــیم؛ اونــم تــو کشــور خودمــون.
خواســتن کــه مــا دســت و پــا داشــته باشــیم و وجــب بــه وجــب ســرزمینمون رو ببینیــم
و صــدای تکتــک هموطنــان رو بشــنویم.
اونا کاری فرای فرشتهها و انسانها کردن .روحشون همیشه شاد.
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.
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تحصیالت :دیپلم

شغل :خانهدار

فاطمه جعفری
واقعـاً از ایثــار چیــزی فراتــر هســت کــه انســان تمــام هســتیاش را بــرای مملکــت
و کشــورش فــدا کنــد و در آخــر بگویــد کاری نکــردهام!
Fatemeh Jafari

It is more than sacrifice when one leaves every asset and love in order to
defend his homeland and underestimate it.

رضوان مدیری
ایثــار ،یعنــی کســی کــه همــة وابســتگیهای دنیــوی خــود را گذاشــت و بــرای
دفــاع از دینــش ،کشــورش و ناموســش بــه جبهــه رفــت و بــه شــهادت رســید.
Rezvan Modiri

Sacrifice means leaving every asset and love in order to defend relegious
beliefs, country and family in war fronts and martyred.

محمد لطفی
ايثــار ،يعنــي شــهدای گمنامــی کــه روی کفناشــون یــا حســین(ع) نوشــته
شــده بــود .تمــام عشــق ایــن شــهدا ،گمنامــی اوناســت .ایــن گمنامیــه کــه اونــا رو
نامــدار کــرده!   
Mohammad Lotfi

Sacrifice means unknown martyrs with only name of Imam Hussein on theirs
coffin. They are unknown but everyone knows them.

سید علی نقاخ
دلــم گرفتــه از همــه چــی ،از ترککــردن و ترکشــدن تــو دنیــای کلمــات ه ـم،
«رفیــق» دیگــه رفیــق نیســت؛ ولــی تــو تنهــا رفيقــی هســتی كــه نمیتــوان تــو را تکذیــب
کــرد؛ شــهید گمنــام عزیــز ،دوســتت دارم.
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.
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محمدرضا شريفي
اســم ايثــار كــه ميآيــد ،ناخــودآگاه يــاد ايثارگــري دالور شــهرمان شــهيد
محمدرضــا ســبحاني ميافتــم .انســاني بيادعــا ،بيســر و صــدا ،بــدون چشمداشــت بــه
چيــزي! فقــط و فقــط بهخاطــر اســام و قــرآن و نــام ايــران جــان خــود را تقديــم كــرد.
شــهيد محمدرضــا ســبحاني از فرماندهــان بســيجي مســجد خزعليــه .زمانــي كــه شــهر
سوســنگرد ســقوط كــرد و بــه دســت رژيــم بعــث عــراق افتــاد ،بــا وجــود عقبكشــي
نيروهــا ،حاضــر بــه تــرك شــهر و خــاك خــود نشــد و يــك تنــه بــا ســربازان مهاجــم عراقــي
بــه مقابلــه پرداخــت و تــا آخريــن تيــر خــود مبــارزه كــرد تــا اينكــه ديگــر تيــري برايــش
نمانــد و محاصــره و دســتگير شــد.
او كــه عربزبــان بــود ،خشــم فرماندهــان عراقــي را در آورد ه بــود؛ بهخاطــر ايــن ،او را بــه
تانــك بســته و فاصل ـهاي او را روي زميــن ميكشــند ،ســپس او را بــه تنــه درختــي بســته
يزننــد تــا روحــي ديگــر ،بــراي حفــظ اســام و ايــران بــه آســمان عــروج كنــد.
و آتــش م 
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.

سن36 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

هوشنگ رمضانيان
ســراغ ایثــار را بایــد از آنانــی گرفــت کــه بــا تمــام وجــود بــرای امنیــت مــا و
مــن ،بــرای بــودن مــا و مــن ،تمــام وجــود خــود را فــدا کردنــد و مــن یــک ذرة کوچــک،
جســارت کــردهام تــا از ازخودگذشــتگی کســانی بگویــم کــه میتوانســتند ،امــروز در بهتریــن
جــا و موقعیــت زندگــی کننــد؛ امــا بــرای تمــام بودنهــای مــن یــک ذره در آغــوش همیــن
خــاک ،گلولــه خوردنــد ،آخ نگفتنــد؛ تکهتکــه شــدند ،تبســم کردنــد و. ...
آخه من چه دارم که بگویم!
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.
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يوسفمحمدزاده
ايثــار بــه معنــي واقعــي ،يعنــي بــرادر شــهيدم قاســم پــره (محمــدزاده) كــه
بســيجي رفــت و بســيجي شــهيد شــد.
ايثار من ،يعني ادامۀ راه برادر شهيدم.
روحش شاد و يادش گرامي باد.
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.

سپیده آستا
ایثــار را بــرای اولینبــار ،امســال درک کــردم زمانــی کــه وارد منطقــة جنگــی
شــلمچه شــدم ،یافتــم کــه چگونــه ایــن شــهدا از جــان و مــال و خانــواده گذشــته و وارد ایــن
منطقــه شــدن تــا از ملّــت ایــران دفــاع کننــد.
مــن بــا هــزاران آرزو و نیــاز بــه ایــن منطقــه رفتــم و وقتــی وارد ایــن منطقــه شــدم،
ناخــودآگاه بــه ذهنــم رســید كــه اینهــا چگونــه از چیزهايــی كــه االن آرزوی مــن و امثــال
مــن اســت ،گذشــتند؛ نتوانســتم خواســتههایم را بیــان کنــم و خجالــت کشــیدم .آهــی
کشــیدم و ناگهــان اشــک از چشــمانم ســرازیر شــد.
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.

تحصیالت :دکتری
محمد عسگری
شغل :پزشک
سن42 :
ایثــار بــه معنــی گذشــت از آنچــه کــه بــه انســان تعلــق دارد ـ اعــم از مــادی و
معنــویـ و چــون ارزشــمندترین دارایــی هــر شــخصی جــان اوســت؛ لــذا باالتریــن مرتبة آن
شــهادت و مصــداق کمــال آن ،شــخص شــهید اســت.
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.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :دانشجو

ميالد احمدوند
اگــر جنــگ تحمیلــی هشتســاله نبــود ،االن واژة فرهنــگ ایثــار در عصــر حاضــر
بــرای مــا بیگانــه بــود؛ امــا خوشــبختانه عصــر مــا از لحــاظ زمانــی ،زیــاد دور از ایــن
فرهنــگ نیســت و هنــوز هــم کســانی کــه در ایجــاد ایــن فرهنــگ غنــی مؤثــر بودنــد ،در
بیــن مــا هســتند؛ جانبــازان ،ایثارگــران و آزادگان.
امــا دور از انصــاف اســت کــه یــادی از ایثــار بکنیــم و نامــی از شــهدای گمنــام نبریــم.
یــادم هســت در وصیتنامــة یکــی از شــهدا ميخوانــدم کــه دعایــی کــرد؛ «خدایــا کمــک
کــن شــهید بشــوم و طــوری شــهید بشــوم کــه اثــری از مــن نمانــد تــا حتــی یــک وجــب
از خــاک ایــن ســرزمین را اشــغال نکنــم».
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.

تحصیالت :کارشناسیارشد
محمد قهرمانی
شغل :تهیه کننده
سن57 :
شــهدای بزرگــواری تقدیــم اســام عزیــز گردیــد و بــه برکــت ایــن ایثارگریهــا
کشــور در مســیر توســعه و پیشــرفت قــرار گرفــت.
Mohammad Ghahremani

With so many generous martyrs in Islam, our country developed.

مجید شفیعی
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :کارمند
سن32 :
شــهدا در افکارشــان اســامی نــاب ،عدالتــی جهانگیــر و مردمانــی صلحجــو ،مهربــان و
عاشــق یکدیگــر را مــي پروراندنــد کــه در ســایة معــارف اســامی ،زندگــی مســالمت آمیــزی دارنــد و
همــه بــا هــم بــرای کســب رضــای الهــی تــاش مینماینــد.
امیــد داریــم بــه آن آینــدهای کــه شــهدا بــرای مــا متصــور بودنــد جامــۀ عمــل بپوشــانیم و جــزء
قطعکننــدگان ایــن ایثــار نباشــیم تــا همــه بــا هــم بــه تکلیــف خویــش عمــل نمــوده باشــیم.
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.

جمله و عبارت  /ایثار و دفاع مقدس
سن29 :

192
تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

علیرضا منتظری
در زمــان جنــگ تحمیلــی ،وقتــی صــدام غاصــب بــه کشــور مــا حملــه کــرد ،وقتــی
زورش بــه مــردم غیــور ایــران نرســید ،نامــردی خیلــی بــدی در حــق تمــام مــردم ایــران کــرد.
صــدام بــه ســرکردگی آمریــکا از بمبهــای شــیمیایی اســتفاده کــرد و جــان میلیونهــا
انســان را گرفــت .بــا اینکــه نتوانســت بــه هدفــش برســد؛ امــا کاری کــرد کــه اثراتــش تــا
ســالها باقــی بمانــد.
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.

سن37 :

تحصیالت :کاردانی

شغل :آزاد

حسین فریمان
در حــال حاضــر میتوانیــم ایثــار را در جانبــازی همســران خانوادههــای جانبــازان
ببینیــم کــه خــود را فــدای آنــان میکننــد؛ همانطــوری کــه آنــان خــود را فــدای کشــور
و مملکــت بــزرگ ایــران اســامی کردنــد.
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.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :دانشجو
سن20 :
حمید بخشی
امنیت و آسایش زندگی خود را مدیون رشادتها و از خودگذشتگی ایثارگران هستیم.
Hamid Bakhshi

The peace we are living in, is the outcome of the heroic enterprise of those
who devoted their life to their homeland.

سن20 :

علی توازنیزاده
بعد از شهدا ما چه کردهایم؟

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

Ali Tavazonizadeh
?What have we done after the martyrs
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محمدجواد عزیزیان
ب کهقدرش ناشناختهماند.
ایثار ،یعنیعلیبنابیطال 
ت و در گمنامیماند.
ایثار ،یعنیشهید گمنا م ک ه در گمنامیزیس 
ایثار ،یعنیفاطمهزهرا(س) که فداییوالیتشد.
ش بهجبههفرستاد.
ن بازگشت 
ایثار ،یعنیمادریکهفرزندشرا با علمبهرفتنبدو 
ایثار ،یعنیگرمایناشیاز پوشیدنچادر مشکیرا بهعشق فاطمه(س) تحملکردن.
ب تشنه ،آب ننوشید.
ش با ل 
ایثار ،یعنیاباالفضلالعباس(ع) کهبهیاد لبتشنةبرادر و فرزندان 
ش کشیدن برای ماندن همرزمان.
ایثار ،یعنی مین را در آغو 
ایثار ،یعنیجانباز قطعنخاعیکهتماممنظرۀ زندگیاش سقف سفید خانهاش است.
محمد کرقیاسی
ايثــار ،یعنــی کشــوری و شــیرودی .یعنــی ،پــرواز بــا هواپیمایــی کــه در اوراقــی
ارتــش عــراق هــم وجــود نــدارد؛ امــا یــک تیــپ زرهــی ارتــش بعــث را نیســت و نابــود
میکنــد ،بــا ایــن تفکــر کــه بهشــت نزدیــک اســت.
Mohammad Karghiassi

Sacrifice means Keshvari and Shiroodi flying with a very old bomber and
destroyed a armored brigade of Bathist Iraqi forces.

تحصیالت :کارشناسیارشد
شغل :کارمند
سن29 :
غالمرضا آقاصفری
ايثــار ،يعنــي بســیجیهاییکـ ه بــدونهیــچچش مداشــتیازخــود ومنافــعخانوادگــی
خــودمیگذشــتن د تـا از مملکــتو نامــوسو تمامیــتارضــی ایــنکشــور دفــاعکننــد.
Gholamreza Agha Safari
Sacrifice is the enterprise of militants who left their assets and family to defend
the homeland without expectation of any compensation.

مسعود پروانه

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :سرباز

ی خــون یــکشــهید کـ ه درخشــید و باعــثســرخیرنــگاللهها
ایثــار ،یعنــی ســرخ 
ن بــهدســتگاه کمکتنفســییــکجانبــاز فهمیــد کــه
شــد و ایثــار را شــاید بتــوانبــا نگاهکــرد 
س بکشــیم ،آزادانــه نفس بكشــيم.
ن و شــمان َ َفـ 
ن َ َفــسخــود را داد تــا مـ 
ن بلمهایچوبیکهدر دلشب ،قلبهورالعظیمرا میشکافتندو رزمندههاییکهبا
ایثار ،یعنی آ 
زبانروزهجنگیدند تا امیر ایثار و وفاداری ،عباسبنعلی(ع) را رو سفید کنند.
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راشد جعفرپوركلوري
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :مدرس دانشگاه
سن43 :
ایثــار را در انقــاب ،قبــل از همــه ،حضــرت امــام(ره) بــا پانــزده ســال دوری
از وطــن ،انقالبیــون بــا تحمــل زندانــی و شکنجهشــدن و بــا جانفشــانیها دوبــاره
معنــی کردنــد .واژهای کــه میرفــت بــه نابــودی و تهــی از معنــی شــدن بپیونــدد و آنهــا
نگذاشــتند ایــن واژة غنــی ،فقیــر و بیمایــه شــود.
امیــد آنکــه مــا هــم کمــی از آن میــوة الهــی انســانیت را بچشــیم و هرگــز آن را به فراموشــی
نسپاریم.
حمیده فرجیانشوشتری
وقتــی بــه ســالهای جنــگ ،حماســه و ایثــار در جامعــة ارزشــی ،پاکبــاز در راه
حــق و حقیقــت و دینــی خــود مینگریــم ،میبینیــم کــه ایــن همــه در راه اعتــای کلمــه
حــق ،دسـتیابی بــه جامعــة آرمانــی و پیــروی فضایــل ارزشــمند اســامی بــوده اســت کــه
زن و مــرد مســلمان مــا دریافــت کــه در سایهســار ایــن دیــن انسانســاز و ایــن فرهنــگ
متعالــی میتوانــد بــه اوج برســد و در ایــن راه از بــذل همــۀ داشــتههای خــود دریــغ
نورزیــد؛ ولــی جانفشــانی و ایثــار فقــط بــه دوران دفــاع مقــدس محــدود نمیشــود و
همچــون خــون در رگهــای جامعــه ميمانــد و جــاری و ســاری اســت و جامعــه را زنــده
و پویــا نگــه مـیدارد.
تحصیالت  :کارشناسی
محمدناصر غفارزاده
شغل  :کارمند
سن 23 :
ســامتی آن همســر جانبــازی کــه وقتــی مــوج همســرش را میگرفــت بــه او
نزدیــک میشــد تــا او را کتــک بزنــد و وقتــی میگفتنــد :چــرا فــرار نمیکنــی؟
میگفت :اگر مرا نزند ،خودش را میزند؛ پس مرا بزند بهتر است.
تحصیالت :کارشناسی
علیمحمد موحدیفرد
شغل :بازنشسته
سن45 :
معنــی ایثــار را در اســارت و اردوگاههــای عــراق کــه در آنجــا اســیر بــودم ،یــاد
گرفتــم .بــا وجــود همــۀ محرومیتهــا ،تنگناهــا و آزار و اذیتهایــی کــه از طــرف دشــمن
بعثــی نســبت بــه اســیران جنگــی ایــران صــورت میگرفــت؛ آزادگان ســرافراز همچــون کــوه
اســتوار در برابــر همــه مشــکالت ،اســتقامت و ایســتادگی میکردنــد.
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.
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محمدرضابساكي
ايثــار ،يعنــي بــه جبههرفتــن داوطلبانــۀ جوانــي كــه در رشــتۀ پزشــكي قبــول ميشــود
س ميزنــد و بــه فرمــان ولــيفقيــه زمــان خــود،
و تحصيــل وكســب مــدارج علمــي عاليــه را پـ 
گــوش داده و جســم و جــان و روح و جوانــي خــود را فــداي نامــوس و وطــن ميكنــد.
آري! وقتــي دشــمن بــراي خــاك و ســرزمين و نامــوس او نقش ـههاي شــومي ميكشــد
او هرگــز نميتوانــد بيتوجــه بمانــد و بــه تحصيــل خــود بپــردازد.
ايــن داســتان زندگــي شــهيد يــداهللآكــو اســت كــه بهرغــم قبولــي در رشــتة پزشــكي
در زمــان جنــگ و جهــاد عليــه رژيــم منحــوس بعــثعراقــي بــه جبهههــاي حــق عليــه
باطــل م ـيرود و جــان خــود را فــداي وطــن ميكنــد.
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.

حميدرضا قندي
ايثــار ،يعنــي شــخصي كــه ماســك شــيميايي احتيــاج دارد؛ امــا بــراي زنــده
مانــدن هــمرزم خــود ،از خودگذشــتگي ميكنــد و ماســك را بــه صــورت او ميزنــد.
سن36 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

عليرضا خاكي
ايثــار ،يعنــي هــر آنچـه داري و بــه آن احتيــاج داري در طبــق اخــاص گــذاري!
درســت مثــل شــهدا و جانبــازان كــه جــان و ســامتي خــود را در راه ديــن و كشــور دادنــد.
يادشا نگراميباد!
Alireza Khaki

Sacrifice is the abandoning assets and belongings and leaving to defend the
homeland without expectation of any compensation.

تحصیالت :کارشناسی
فریده رحمانوند
شغل :کارمند
سن52 :
زمانــی كــه مــن بدانــم ایثــار بــه چــه معنــی اســت ،میتوانــم اطرافیــان خــود را
درک کنــم و تنهــا بــه خــودم فکــر نکنــم؛ چــون ایثــار اســت کــه مــا را بــه خــدا نزدیــک
میکنــد و باعــث ایمــان و تقــوی میشــود .ای کاش مــا انســانها خــوب بتوانیــم بــه
معنــی کامــل ایثــار برســيم.
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تحصیالت :کارشناسی
محسنكالنتري
شغل :آزاد
سن31 :
ايثــار در مقــام لغــت بــه نظــر از پنــج حــرف تشــكيل شــده؛ ولــي در جهــان
واقعــي ،هــر حــرف بــراي خــود معنــي پيــدا ميكنــد:
(الــف) را بــا نــام آقــا ابوالفضلالعبــاس آغــاز ميكنــد .ايثــار ،يعنــي تشــنه بــر ســر
فــرات رفتــن و آب در دســت را ريختــن و تشــنه بــه خيمــهگاه بازگشــتن.
(ي) ياد شهدا كه زنده نگهداشتن ياد آنها كمتر از شهادت و ايثار نيست.
(ث) ثــاراهلل خــون خــدا؛ يعنــي بــراي خــدا از جــان و مــال و فرزنــد گذشــتن؛ يعنــي
كــودك شــش ماهــه بــر دســت گرفتــن؛ يعنــي چشــم در چشــم خــدا داشــتن.
(الــف) ابراهيــم همــت .چــه بنويســم تــا بشــود ابراهيــم را توصيــف كــرد كــه معصــوم
نبــود؛ ولــي كاري كــرد كــه اشــخاصي كــه در كنــار معصــوم(ع) بودنــد ،تــوان انجــام آن را
نداشــتند.
(ر) روحاهلل كــه خــود را وقــف اســام و ديــن و ملــت كــرد و خــود را ســپر بــا بــراي
پيــروزي ديــن قــرار داد.
سن31 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :کارمند

بهنام مظفري
ايثــار ،يعنــي جانبــاز شــهيد «داريــوش حقــي» كــه بــه نظــر من يـك ايثارگــر واقعــي و به
تمــام معنــا بود.
Behnam Mozaffari

In my opinion sacrifice is incarnated in the martyred injured friend Daryoush
Haghi.

تحصیالت :کاردانی
محمود هاشمیان
سن70 :
ایثار ،یعنی در جبهه از تشنگی مردن و آب را به همرزم دیگر ،سپردن.

شغل :بازنشسته

Mahmood hashemian

Sacrifice is the being very thirsty in the war front and passing the bottle to a
fellow in arms.

امیرعباس محبوبی

سن36 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

ایثــار ،یعنــی قربانــی شــوی تــا قربانــی نشــوند .بــروی تــا همــه بماننــد .یــک عمــر
بســوزی از گاز خــردل تــا مــن نســوزم.
Amirabbas Mahboobi

Sacrifice means that I die to save your life.
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محسن مسچی
تحصیالت :کارشناسیارشد
شغل :کارمند
سن50 :
ایثــار ،یعنــی دعــوای بچههــای جبهــه در شــب عملیــات بــا فرماندهانشــان بــرای
رفتــن بــه میــدان میــن و ســبقتگرفتن آنــان از یکدیگــر بــرای ای ـنکار و وقتــی فرمانــده
میگفــت :کافــی اســت ،همیــن تعــداد و دیگــر بــس اســت؛ تقلــب بچههــا شــروع میشــد
بــرای کســب امتیــازی دیگــر کــه از معبــر فرمانــده عبــور کننــد و بــه دروازۀ بهشــت برســند.
همــۀ رزمنــدگان ایثارگــری کــه حســرت یــک آه و آخ را بــر دل دشــمن گذاشــته و
صبورانــه از همــه چیــز گذشــتند؛ حتــی بهتریــن نعمــت حیــات ،یعنــی جــان.
جان به فدای همۀ آنان باد .یادشان بخیر!
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

علیرضا ریکی

سن30 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

ایثــار ،یعنــی آن طلبـهای کــه جانــش را داد تــا نامــوس مــردم در خیابــان آســوده
باشــد و بــه تمــام جهــان درس غیــرت داد و فهمانــد غیــرت ایرانــی نخشــکیده و ماننــد
امامــش حســین(ع) شــهید راه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــد.
ایثار ،یعنی شهیدی که فرزندش را ندید و رفت.
ایثــار ،یعنــی مــردم سیســتان کــه گــرد و خــاک و خشکســالی ناشــی از بیتدبیــری
مســئوالن را میبیننــد؛ امــا هنــوز عاشــق خاکشــان هســتند و خواهنــد بــود و در زمــان
رأیگیریهــا هنــوز باالتریــن حضــور را دارنــد.
ایثــار ،یعنــی مــردم دارالوالیــه سیســتان کــه عشــق والیــت همیشــه در وجودشــان
خواهــد بــود و هیــچگاه نخواهــد خشــکید!
تحصیالت  :کارشناسی
مرتضی بیرامی
شغل  :دانشجو
سن 18 :
ايثــار بــه ایــن معنــی اســت کــه دیگــران را در مواقعــی کــه بــه مــا نیــاز دارنــد،
تنهــا نگذاریــم.
ایثــار در کشــور مــا زمانــی نمایانگــر شــد کــه در حملــة دشــمن بعثــی بــه کشــورمان
همــة اقشــار جامعــه ـ اعــم از پیــر و جــوان ،دکتــر و مهنــدسـ همــه و همــه بــرای دفــاع از
کشــورمان بــه جبهههــا شــتافتند.
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.
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تحصیالت :حوزوی

شغل :امام جمعه

مهدی صفایی
ایــن مفهــوم بــزرگ ایثــار بــود کــه انقــاب را ایجــاد کــرد .ایثــار و جانفدایــی
شــهیدان واالمقــام ایــن آب و خــاک مــا را بــه اینجــا رســانده .جــا دارد کــه در ایــن
زمینــه ،زحمتهــا کشــید.
Mahdi Safaie

With sacrifice our revolution inaugurated. It is the result of devotion of
!many martyrs. Homage to martyrs

شغل :کارمند
سن28 :
ایمان فیضی
تحصیالت :کارشناسی
ایثــار و کلمــۀ ایثــار را شــهیدان مــا معنــا کردنــد .انشــاءاهلل کــه مــا هــم بتوانیــم
از راه شــهیدان و ایثارگــران کشــورمان الگــو گرفتــه و راه و فرهنــگ ایثــار را در کشــور،
ادامــه دهیــم.
Iman Feizi

Sacrifice is defined by our martyrs. We hope to follow the example they set.

فاطمه میرمهدیان
ذهنــم پــر از فــداکاری و ایثارگريهــای خانوادههــاي شــهدای هشتســال دفــاع
مقــدس و یــا حتــی قبــل از انقــاب و یــا همیــن ســالهای اخیــر ـ منظــورم شــهدای
هســتهایـ ميباشــد.
بانــوان و مــادران ارجمنــدی کــه حتــی شــهادت همســران و فرزنــدان خــود را وظیفـهای
در راســتای ایــن کشــور و وطــن خــود میداننــد.
امــروز بــه محــض ورود بــه غرفــۀ خانــه فرهنــگ ایثــار ،عکســی از شــهید رضایینــژاد
بــه همــراه دختــرش دیــدم کــه واقعـاً تأثیرگــذار و قابــل تأمــل بــود کــه حتــی ایــن بانــوی
کوچــک هــم ایثــار و از خودگذشــتگی ـ هرچنــد تحمیلــی و غیرقابــل فهــم مــا راـ تجربــه
کــرده اســت.
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.
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محمدرضا شادضامن
وقتــی هواپیماهــا و جنگندههــای متجــاوز عراقــی در ســال 1365بــه لشــکر
عاشــورا در دزفــول حملــه کردنــد بــا خــود نجــوا کــردم كــه خدایــا! آیــا میشــود روزی
جلــوي ایــن همــه ظلــم و تجــاوز صــدام گرفتــه شــود؟
بعــد از ســالها کــه از آن روزهــای تلــخ میگــذرد ،مــا شــاهد شــکوفایی حکومــت
اســامی هســتیم کــه بــا ارتقــاء و تعالــی خــود ،همچنــان پیــش مــیرود؛ در حالیکــه
صــدام و صدامیــان بــه زبالــه تاریــخ پیوســتهاند.
زینب خداداده
تحصیالت :کارشناسی
شغل :معلم
سن29 :
بزرگتریــن ایثارگــران ،مردانــی بودنــد کــه از جــان و خانــوادة خــود گذشــتند و
بــه دفــاع از میهــن پرداختنــد .گاهــی اوقــات کــه بــه ایــن موضــوع میاندیشــم در حیــرت
میمانــم کــه ایــن مــردان و زنــان کــه بودهانــد کــه اینگونــه جانفشــانی کردهانــد؛
شــاید فکــر و اندیشـهای واالتــر از مــا داشــتهاند؛ البتــه زنــان و فرزنــدان ایــن مــردان خدایــی
نیــز بســیار قابــل تحســیناند؛ کســانی کــه ســالیان دراز اســت کــه در آتــش غــم هجــران
عزیزانشــان میســوزند.
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.

حدیثنظری
ن اصلــیهســتند کــهبــهخاطــر مملکــتو حفــظآرمانهــای
شــهدا ،ایثارگــرا 
اســامیاز خودگذشــتگی و ایثــار کردنــد.
Hadiss Nazari

Martyrs are the main devotees, putting their own life in line with their
homeland and their ideals.
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تحصیالت :کارشناسی
مجید اسدی
سن26 :
ایثار ،یعنی خدا که همیشه حق مردم را بر حق خود ترجیح داد.

شغل :صنایع چوب
Majid Asadi

Sacrifice is God who prefers the rights of people.

تحصیالت :دکتری
علی محمدرضایی
شغل :کارمند
سن28 :
ایثــار ،یعنــی خــود را ندیــدن و جامعــه را ترجی ـحدادن بــر منافــع خــود؛ همــان
م انجــام دادنــد و امــام حســین(ع) بــا فداکــردن
کاری کــه همــة انبیــاء صلــواتاهلل علیه ـ 
خــود بــرای مصالــح جامعــه ،عالیتریــن نمونــة ایثــار را بــه مــا نشــان دادنــد.
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.

سن50 :

تحصیالت:سیکل

شغل :کارمند

ابراهیم اشکانی
ایثار ،یک نوع رسیدن به خدا و خدایی شدن میباشد.

Ebrahim Ashkani

Sacrifice is reaching to The God Almighty and being godlike.

سودابه رحماني
تحصیالت  :دیپلم
سن 39 :
ايثار ،يعني عشق به يزدان پاك و سر فرودآوردن در مقابل خداوند.

شغل  :خانهدار

صحرافیل
ایثار ،یعنی حضرت زینب(س) و شهادت اوج ایثار است.
حضــرت زینــب(س) بــا ایثــاری کــه در صحنــة کربــا و بعــد از آن از خــود نشــان داد بــه
همــه آدمیــان و بــه خصــوص مــا پرســتاران درس ایثــار و از خودگذشــتگی داد.
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.
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صالح حسینی
تحصیالت :كارشناسي ارشد
سن65 :
تمام ایثار ،یعنی تجسم حرکت زینب کبری(س) در کربال.

شغل :دانشجو

Saleh Husseini

Sacrifice is the movement of Zeynab, peace be upon her in Karabala.

مهدیامینی
ایثار،یعنیگذشتنازتمامآنچهک ه دوستدا ری ،برایتمامآنانکهدوستشان داری.
ه ـرگا ه ک ـ ه واژةایثــار رامیبینیــم،ناخ ـ ودآگاهبــه یــادحضــرتحســین(ع) و یاران ـش
ی خــودرا فــدا کــردهتــا اســامزنــدهبمانــد و چــهایثــاری
میافتیــمکــه تمــام هســت 
باالتــر از ایــن.
مليحهغالميان

سن69 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :خانه دار

ايثــار ،يكــي ازجلوههــاي عرفانــي قيــام امــام حســين(ع) و بلكــه از زيباتريــن
آنهــا اســت كــه قرآنكريــم بســيار بــر آن تأكيــد كــرده اســت.
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.

محمد محققی
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :دانشجو
سن25 :
حســین(ع) ،مــدرس ایثــار اســت و زینــب(س) زیباتریــن جلــوهای از ایثــار و در
نهایــت ،ایثــار از جنــس خداونــد اســت.
آنگاه کــه معــارف قــرآن را تداعــی میکنــم و عنایــت زیبــای خداونــد را میبینــم کــه
چگونــه برخــی از صفــات خــاص خــود را در انســان قــرار داده اســت ،میفهمــم هــر کــس
روحــش بــه خداونــد گــره بخــورد ،ایثــار را معنــی خواهــد کــرد.
به امید آن که ما هم در حق جامعه ،خانواده و انسانها ایثار نماییم.
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.
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شهربانو رنجبر
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :دانشجو
سن30 :
ک میریــزهو خــون
ایثــار ،یعنــیامــامزمان(عــج)کـه ســالهابــهخاطــرمــا اشـ 
میخــوره و مــا همچنــان!...
تحصیالت :کارشناسی
سيدمحمدامين موسوي
شغل :سرباز
سن25 :
ايثــار يــا همــان فــداكاري را بايــد از امامحســين(ع) و ابوالفضلالعبــاس(ع) يــاد
گرفــت .ايثــار را بايــد بــا وجــود معنــوي آن درك كــرد.
Seyed Mohammad Amin Musavi

Sacrifice and devotion is an example set by Imam Hussein and his brother
Abolfazl. One can perceive meaning of sacrifice.
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امیدعلی گودرزی
در زمــان حاضــر ،ایثــار و ایثارگــر کســی اســت کــه بــه مــردم صادقانــه خدمــت
کنــد و خدمتــش بــرای میهــن اســامی بــا زبــان و عمــل تــوأم باشــد ،نــه فقــط در زبــان!
ایثارگر کسی است که به مال دنیا طمع نداشته باشد و در عمل به مردم و جامعه خدمت کند.
Omidali Goodarzi

Nowadays sacrifice and devotion is serving honestly by all means. Devoted is
the one serving people and society in action.

حسين حسومي
ايثــار از سرچشــمه شــروع ميشــود :از خانــواده؛ آنهــم روســتايي كــه هيچگونــه
بــار مالــي بــر شــانههاي هيــچ دوســتي نداشــته و نــدارد .از پــدر و مادرهايــي كــه بــا
كشــاورزي و دامــداري فرزنــدان دليــر تربيــت کــرده و بــراي دفــاع از مملكــت فرســتادهاند
تــا مرزهــاي ايمانــي و اجتماعــي و فرهنگــي حفــظ شــود كــه شــد؛ شــد بــرالی مــردم
باصفــای ایــران و نــه بــراي آنانكــه اختــاس ميكننــد.
Hossein Hasoomi

Sacrifice nourishes from simple rural families, from honest people raising bighearted siblings to defend the country.

تحصیالت :کارشناسی
شغل :کارمند
سن25 :
زهرا باقری
ایثار و مقاومت در خانواده شکل میگیرد و از پدر و مادر به فرزندان منتقل میشود.
Zahra Bagheri

Sacrifice and resistance begins in the family and the siblings inherit from their
parents.

معينحيدري
ايثــار را در نــگاه همــان پســر بچـهاي ديــدم كــه بــراي امــرار معــاش خانــوادهاش
از درس و آينــدهاش گذشــت تــا !...
و من ايثار را دوست دارم.
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.
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علي مصطفيلو
ايثــار ،يعنــي معلمــي كــه بــراي سهيمشــدن در غــم شــاگردش ،خــود را بــه شــكل
شــاگرد درآورد.
ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد            ابري كه در بيابان بر تشنهاي ببارد                                                                                                                                            
«سعدي»    
                                                                                	
Ali Mostafalou

Sacrifice is the act of a teacher who shaves his head in order to sooth his
student cancerous baldness.

احمد شهیدی
ایثار ،یعنی استقامت در برابر مشکالت جامعه.
Ahmad Shahidi

Sacrifice is bearing the shortcomings of the society.

وحید حسنلو
وقتــی کــه معلــم ،بــدون هیــچ چشمداشــت بــرای درس دانشآمــوزان دل میســوزاند؛
ایــن خــودش ایثار اســت.
وقتــی همکالســی یــا شــاگرد اول کالس از وقتــش بــرای یــاددادن درس بــه همکالســی
ضعیفتــرش ،اســتفاده میکنــد؛ ایــن نيــز ايثــار اســت.
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.

حسينچراغعلي
ايثار را بين موهاي سفيد مادرم و دستهاي پينهبسته پدرم ديدم.
محمدحسین صادقی
من ،تو ،ما و همه مردم سرزمینم ،یعنی ایثار.
Mohammd hossein Sadeghi

You and I, we all of us are compatriot. We share our devotion.
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مریم موسوی
ایثار ،یعنی مادرم که همیشه پدرم است.
سن56 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

تحصیالت :كارشناسي

شغل :خانهدار

فاطمه انصاري
ایثــار ،یعنــی بــا اینکــه ممکــن اســت گرمــی هــوا اذیتــت کنــد ،تــو بــرای اینکــه
زنــان و مــردان شــهر تــو از آفتهــای خودآرایــی و دلبــری خیابانــی در امــان باشــند ،حجــاب
داشــته باشــی.
امیرحسیننیلچیزاده

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی یــک پــدر و یــا مــادر در راســتای ســازگاری بــا
همســر ناســازگار بــه جهــت اســتحکام بنیــان خانــواده .ایثــار ،تحمــل ،صبــر و حرکــت مؤثــر
در جهــت اصــاح همســر ناســازگار.

مهرداد شریفی

سن37 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :مشاور

ایثــار ،یعنــی هرکســی وظیفـهاش را در جامعــه بهدرســتی انجــام دهــد تــا وقتــی
کــه ایــن تکههــا در جامعــه کنــار هــم قــرار میگیرنــد ،جامعــه بــدون هیــچ نقصــی ،پیــش
برود.
Mehrdad Sharifi

A loyal person exercises his rights accordingly in society in order to build a
sane society.

سن28 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :نظامی

لیال گودرزی
ایثار ،یعنی مهربانی در بین اعضای خانوادة من (لیال)
ایثــار ،یعنــی محبتهــای برادرانــم؛ حتــی او کــه از مــن کوچکتــر اســت ،طاقــت غــم
خواهرش نــدارد.
و ایثار در کل ،یعنی خدایی که خانوادهام را آفرید.
خدایا از تو بسیار ممنونم!
Layla Goodarzi

Devotion is love in my family. Fidelity of my brothers even the junior ones
is devotion.
!Thank you my God
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فريبا بياتلو
عشــق را بــا ایثــار بــه خانــة خــود بياوريــد؛ چــرا كــه عشـقورزيدن بــه يكديگــر را بايــد
از خانــه آغــاز كــرد.
Fariba Baytloo

Bring love to your home, devotion begins in home.

سن28 :

تحصیالت :دیپلم

شغل :آزاد

اصغر ویسی
ایثــار در اینجــا ،یعنــی حرکتــی مفیــد و عملــی ،غیــر از شــعار بــرای نجــات
جوانــان.
ایثــار ،یعنــی آن مســئولی کــه از جایگاهــش بــه نفــع مــردم اســتفاده میکنــد و اجــازه
نمیدهــد امیــد در دل آنهــا بمیــرد.
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.

تحصیالت :کارشناسی ارشد
فرشاد زارعی
شغل :دبیر
سن28 :
ایثــار ،یعنــی مانــدن یــک معلــم کــودکان اســتثنایی در کالس بــه هنــگام زنــگ
تفریــح بــرای نوشــتن مشــق و درس دانشآمــوزش؛ پســری کــه انگشــت نداشــت!
Farshad Zarei

Sacrifice is staying up with a retarded student, and help him in his book work
writing, during teacher’s leisure time.

عليعلوي
ايثــار ،يعنــي پــدر و مــادرم از آرزوهــاي خودگذشــته تــا مــن بــه آرزوهــاي خــودم
بر سم .
آنها سوختند تا من بسازم.
Ali Alavi

Sacrifice is the act of my parents helping me to reach my dreams.
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خانی

ایثــار ،یعنــی کاری کــه  معلمــان مناطــق محــروم و کــم امکانــات بــرای پــرورش
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم انجــام میدهنــد.
ایثار ،یعنی توجه به دانشآموزان روستاهای دوردست و بچههای عشایر.
ایثــار ،یعنــی اینکــه آمــوزگاران جــوان ،دوران جوانــی و مرحلــه رشــد خــود را در
روســتاها میگذراننــد تــا بچههــای ایــران ،آینــدهای روشــن داشــته باشــند.
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.

سن22 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

بهنا م وزينافضل
ايثــار ،يــك كلمــه نيســت؛ وســعتي اســت بــه انــدازة دنيــاي زندگيمــان اگــر
دركــش كنيــم.
ايثــار را در نــگاه پســر بچ ـهاي ديــدم كــه بــراي امــرار معــاش خانــوادهاش از درس و
زندگ ـياش گذشــت تــا گرســنگي را در نــگاه خواهــر كوچكــش ،ســرخوردگي را در نــگاه
مــادرش و شــرمندگي را در نــگاه پــدر از كار افتــادهاش ،نبينــد.
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.

احسان صفایی
ایثــار ،یعنــی مــادری کــه سالهاســت ســفرة غذایــش را بــه عشــق پســرش
پهــن میکنــد؛ ولــی خبــری از فرزنــد دلبنــدش نیســت؛ فرزنــدی کــه شــاید روزی از
همیــن روزهــا بــا نــام و یــا شــاید گمنــام برگــردد بــه آغــوش مــادری چشــم انتظــار،
ولــی امیــدوار!
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.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :وکیل
سن34 :
حسن جمور
کلمــۀ ایثــار برنــد و نشــانهای اســت بــرای پــرواز و معــراج .بزرگــی و عظمــت یــک
ســرزمین و ملــت بــه میــزان ایثــار و از خودگذشــتی اســت کــه آن ملــت جهــت عظمــت و
اعتــای خــود ،انجــام میدهنــد.
بــدون شــک تاریــخ هــر ملتــی یادگارهایــی از خاطــرات ایثــار خواهــد داشــت و وجــود
برگههایــی از چنیــن خاطــرات اســت کــه باعــث افتخــار و بالیــدن میشــود.
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.

سن26 :

تحصیالت :دیپلم

زینب حبیبی
پدر و مادر هر دو ایثارگران فرزندان هستند؛ حتی اگر زنده نباشند.

شغل :خانه دار

Zeynab Habibi

Parents are devoted their siblings, even when they are gone.

تحصیالت :کارشناسی
شیما سیدمیرزا
شغل :خبرنگار
سن28 :
خدایــا! مرســی از اینکــه پــدر خوبــی دارم و مــادر مهربونــی کــه پــدرم رو
همیشــه تشــویق کــرد بــه کمککــردن بــه مــردم.
خدایا ،چقدر من خوشبختم!
Shima Syed Mirza

Thank You God For My Dad and helpful mother urging him to help people.
God I am so happy.

سن 40 :

تحصیالت  :دیپلم

شغل  :آزاد

مهدی مختاری
رزمنــدگان اســام در جنــگ تحمیلــی از خودشــان ایثــار نشــان دادنــد و امــت
اســامی ایــران همیشــه در صحنههــای مهــم از جملــه انتخابــات ،راهپیماییهــا از
خودشــان ایثــار نشــان میدهنــد و در مقابــل اســتکبار جهانــی بــا ایثــار و ایمــان محکــم
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.
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اميرعباسظاهریان
ایثارهايــی کــه در موقعیتهــای کوچــک اتفــاق میافتنــد ،بلکــه کوچــک
نیســتند ،حاصــل فکــر و دلــی بــزرگ هســتند کــه ظرفیــت اندیشــیدن بــه بیــش از خــود
را دارد؛ حتــی اگــر کوچــک باشــد مجموعــه ایــن کوچکهــا ،یــک کل بــزرگ را میســازد
کــه هــر لحظــه و هــر جــا بــوی خــوش آســمانیاش را میتــوان شــنید.
وقتــی فرهنــگ ایثــار در جامعـهای رواج پیــدا کنــد و مــردم آن نــه در بنــد خــود ،بلکــه
پایبنــد بــه یکدیگــر باشــند؛ مهربانــی مبنــای همــه رفتارهــا باشــد و کمــک و حمایــت،
بیرنــگ همــه ارتباطهــا ،آن جامعــه ،زندگیکــردن دارد.
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.

محمد روحانیمجد
ایثار ،گذر از اشرافیگری و راحتطلبی و احساس درد جامعۀ بشری و تالش برای درمان آن.
ایثار ،یعنی نگاه انسانمدارانه توأم با عفو و اغماض به انسانها.
Mohammad Rohani Majd

Sacrifice is leaving the luxuries of the life in order to cure the society. Sacrifice
is a humanistic look and forgiveness.

سن25 :
رضا محمدیان
ایثار را باید از خانواده شروع کرد.

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دبیر
Reza Mohammadian

Self sacrifice begins in the family.

تحصیالت :کارشناسیارشد
محمد جوان
شغل :کارمند
سن42 :
ایثــار ،یعنــی همســر آن جانبــاز شــیمیایی کــه همســرش ماننــد شــمع ،جلــوی
چشــمانش آب میشــود و دم نمیزنــد.
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.
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تحصیالت :کارشناسیارشد
امید قاسمیپناه
سن41 :
ایثار ،یعنی همسرم ،که دلبند سرطانیام را پرستاری میکرد.

شغل :مدیر دولتی

Omid Ghasemi Panah

Sacrifice is the act of my wife nursing my beloved sibling through cancer treatment.

یزدیان

ایثــار ،یعنــیمــادرمک ـ ه بــا وجــود آنکــه مــنو بــرادرمبیمــار هســتیم،فقــط
بــرایمــا دعــا کنــد و اصـ ً
ا بــهفکــر خــود نیســت .ماننــد شــمعآب میشــود تــا گرمابخــش
زندگــی مــا باشــد.
بــهامیــد آنکــهمــننیــزبــرایزندگیآینــده،فــردیایثارگر باشــمو ســامتخــود و خانــواده
ی گیرد.
را در آینــدهتأمیــنکنــم و بــا امیــد آنکــه در همـۀ خانوادههــایایرانـی ،ایثــار جــا 
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.

تحصیالت :دکتری
شغل :استاد دانشگاه
روزبه حمزهییان
سن31 :
ن دورةخدمــتخــوددرآم ـوزش
ت کــه پــساز پایــا 
ایثارگــرواقعــی ،معلمیاس ـ 
وپـ رورشو بازنشستهشــدن ،تــازه بایــدبــهفکــر تأمیــنمعیشــتخانــواد ه خــودباشـد.
Roozbeh Hamzehiayan

A teacher trying to earn a life for his family, even after retirement, is a real
devoted person.

اکبر غفاریاصفهانی
ایثــار ،یعنــی معلمــی کــه گــرد و خــاک گــچ ،باعــث تنگــی نفســش میشــود؛
ولــی بــاز هــم بــا عشــق ،تدریــس میکنــد.
Akbar Ghaffari Esfahani

Sacrifice is an act of a teacher and his/her love of teaching in the most difficult
situations.
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اميدسليماني
ايثار ،يعني مادر ،يعني پدر ،يعني شهيد.
ايثار ،يعني شهيدي كه رفت و گفت :ميروم تا دشمن از تو چادر نگيرد.
ايثــار ،يعنــي پــدرم كــه خواســتههايم را اجابــت كــرد گرچــه نــه پولــش را داشــت و نــه
توانــش را.
ايثــار ،يعنــي مــادرم ،وقتــي كــه غــذاي ناچيــز ســحري مــاه رمضــان را «نا»عادالنــه ،تقســيم
ميكــرد.
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.

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :کارمند

ي حسينقربان
عل 
سن29 :
افتخــار ميكنــم در ســرزميني زندگــي ميكنــم كــه افتخــار مــردان و زنانــش
ايثارگــري اســت و آن را در تاريــخ پرفــراز و نشــيب خــود بارهــا ثابــت كردهانــد.
افتخــار ميكنــم در دوران زندگــي خــود ،مــادران و پدرانــي را ديــدم كــه فرزندانــش
را ايثارگرانــه تقديــم نهضــت حســين زمــان كردنــد؛ ولــي كوچكتريــن چشمداشــتي
نداشــتند.
در مقابــل ايــن همــه ايثارگــري ،ســر فــرود ميآوريــم و از خــدا ميخواهيــم كــه از
ي بــه مــا بدهــد تــا از خــود بگذريــم بــراي خــدا و دم نزنيــم.
جوهــرة ايثــار آنــان ،نم ـ 
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.

تحصیالت :کارشناسی
سیما حسینی
سن22 :
ایثار چیز خوب و ضروریه؛ حداقل توی رابطة یک خانواده.

شغل :دانشجو

Sima Hosseini

Sacrifice is good, at least within a family.
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تحصیالت :کارشناسی
شغل :دانشجو
سن20 :
هانيهشريعتيزاده
ايثار ،يعني وقتي غذا سر سفره كم مياد ،اولين نفري كه اون غذا رو دوست نداره و
گرسنه نيست ،مادره!!
ايثار ،يعني بيخوابيهاي يك پدر براي كار بيشتر براي رفاه خانوادهاش.
ايثار ،يعني گذشتن از همة چيزايي كه دوست داري به خاطر اوني كه دوسش داري.
ايثار ،يعني گذاشتن تمام زندگي يه پدر و مادر واسه بزرگكردن يه بچة معلول.
ايثــار ،يعنــي حتــي اگــه دوســتت از پشــت بهــت خنجــر زد ،برگــردي و بگــي :رفيــق!
اشــكال نــداره ميدونــم نشــناختي.
ايثــار ،يعنــي بــا اينكــه خــودت كــوه دردي ،وقتــي ميبينــي دوســتت دلــش گرفتــه،
بشــيني پــاي درد دلــش و دلداريــش بــدي.
ايثــار ،يعنــي پــدر و مــادرت حاضــر باشــن از خوشــيها و هزينههــا و آرزوهاشــون
بگــذرن تــا بچشــون بــره درس بخونــه و واســة خــودش كارهاي بشــه و بهــش افتخــار
كنــن.
ايثــار ،يعنــي پســري كــه بــه خاطــر كشــورش و مــردم كشــورش حاضــر شــد جونشــو
فــدا كنــه و شــهيد بشــه تــا مــردم بتونــن راحــت زندگــي كنــن.
ايثــار ،يعنــي دلــت بــراي كســي تنــگ بشــه كــه ازت دوره؛ ولــي واســه اينكــه ناراحتــش
نكنــي بــه روي خــودت نياري.
ايثار ،يعني خيلي وقتها كه دلت ميگيره ،فقط سكوت كني و هيچ حرفي نزني.
ايثار ،يعني غصههاتو با خودت قسمت كني و شاديهاتو با بقيه.
ايثــار ،يعنــي وقتــي تــوي عصبانيــت هــر چــي از دهنــت در ميــاد بــه طرفــت بگــي ،بعــد
تهــش برگــرده بهــت بگــه بهتــري؟!
ايثار ،يعني حسي كه نميشه توصيفش كرد و به اشتراك گذاشت؛ مگر با خدا.
ايثــار ،يعنــي آرامــش ديگــران بــرات مهمتــر از برطــرف كــردن تنهايــي خــودت باشــه و
دلــي رو بــراي خوشگذرونــي بــه بــازي نگيــري.
ايثــار ،يعنــي يــه مــادر ،نــه مــاه ســختي رو تحمــل كنــد ،بــه اميــد شــيريني بــه دنيــا
اومــدن يــه كوچولــو!
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.

جمله و عبارت  /ایثار و اجتماع
سن 25

213
تحصیالت :کارشناسی

شغل :آزاد

مهدی گودرزی
ایثــار را میتــوان در دســتان پینــه بســته پــدری خســته کــه صبــح خیلــی
زود از خانــه بیــرون زده و تــا پاســی از شــب مشــغول کارهــای ســخت و جانفرســا
اســت کــه بتوانــد شــکم فرزنــدان خــود را ســیر و امــور زندگــی را بگذرانــد ،جسـتوجو
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.

تحصیالت  :کارشناسی ارشد
حسین اسدنژاد
شغل  :دانشجو
سن 25 :
خیلــی دور نــه ،همیــن چنــد ســال پیش ،خیلــی از بــرادران ،پــدران و حتــی خواهران
مــا بــرای حفــظ آرامــش و جــان مــا در پشــت خاکریزهــا در برابــر دشــمن از جانگذشــتگی و
ایثارشــان را کامــل کردنــد؛ ولــی االن چی؟
االن نیــز اهــدای عضــوي از بــدن بــه بیمــاران و زندگیبخشــیدن دوبــاره بــه آنهــا و حتــی،
بخشــش اعدامیهــای بــاالی چوبــة دار ،خــود ایثــار بزرگــی اســت.
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.

تحصیالت  :کارشناسی ارشد
سن 46 :
عباسعلی روشنیپور
امروز در دوران صلح و دوستی ،در هر کاري میتوانیم ایثار کنیم؛ برای مثال:
خیریــن محتــرم در ســاخت مــدارس و مســاجد و دیگــر کارهــا و افــراد خــاص ،بــا گفتمــان
خــوب و رعایــت ادب ،میتواننــد بــا ارشــاد و راهنمایــی دیگــران ایثــار کننــد.
مــادران و خواهــران بــا کمکهــای خــود در منــزل و بــا پــرورش فرزنــدان خــود ایثــار
نماینــد .فرهنــگ ایثــار جــای خــاص نــدارد ،هرکــس بــرای رضــای خــدا در هــر جــا و مــکان
میتوانــد ایثــار کننــد.

شغل  :کارمند

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.

جمله و عبارت  /ایثار و اجتماع
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تحصیالت  :کارشناسی ارشد
محمدامین عابدی
شغل  :دبیر
سن 28 :
امــروز نیــز فرزندانــی بــه دنیــا میآینــد کــه بهخاطــر وطــن خــود جــان خواهنــد
داد؛ پــس بیاییــد آنگونــه کــه شایســته و بهتریــن اســت ،مــردم خــود را دوســت بداریــم.
به امید فردایی بهتر برای مردم سرزمینم ایران.
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.

فاطمه ایزدی
بــه نظــر مــن ایثــار یــک خانــواده ،تربیــت درســت فرزنــدان اســت کــه در ایــن
ســرزمین اســامی ثمــرة کافــی بــرای کشــور ایــران ،داشــته باشــند.
Fatemeh Izadi

I think sacrifice in a family is raising good children for the sake of our Islamic
country.

الهام بخشی
دختــران و زنــان جامعــة مــا بایــد عفــت و پاکدامنــی خــود را حفــظ کننــد
تــا مدیــون ایثــار و از خودگذشــتگی مــادران و خواهــران هشــت ســال دفــاع مقــدس،
نباشــند.
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.

زری منصوری
در زندگی ،سعی میکنم تا میتوانم بهترین مادر باشم.
اگــر مــا دخترخانمهــا ،مــاک ازدواج را ایمــان و اخــاق قــرار دهیــم ،در آینــده نیــز
زندگــی موفقــی خواهیــم داشــت؛ حتــي وقتــی هــم کــه مــادر شــدیم ،میتوانیــم مــادر
مناســبی باشــیم؛ چــون بــا انتخــاب درســت همســر ،میتــوان زندگــی خوبــی داشــت و
آرامــش بــه اعضــای خانــواده هدیــه داد و در ایــن صــورت ،آینــدة جامعــه مــا بــا فرزندانــي
کــه در یــک خانــوادة ســالم پــرورش یافتهانــد ،بهتــر از بهترخواهــد بــود.

جمله و عبارت  /ایثار و اجتماع
سن33 :
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تحصیالت :کارشناسی

فهیمهکلهر
ایثا ر فقطمخصوصجبهةجنگنیست.
ایثــا رمیتوانــدزمانــیباشــدکـ ه ماد ر وهمســریبــرایبرپابــودنخانــواده و مســتحکمبودن
ی خــود ،میگــذردوبــا از خودگذشــتگی
ی ا ز موقعیتهــای اجتماعــ 
خانــواده ا ز خیلــ 
خانــوادهای بــزرگوایثارگــرتربیــتمیکنــ د کــهفرزنــدانبرومنــ د ایــنخانــواده درراه
اســاموکشــو ر جــانخــودرا تقدی ـ م میکننــد.
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.

مریم یاوریرامشه
تحصیالت :کارشناسیارشد
شغل :دانشجو
سن38 :
بــرای واژة ایثــار ،اکثــرا ً بــه دنبــال مــوارد بــزرگ و خارقالعــاده میگردنــد؛ ولــی
بــه نظــر مــن ایثــار را بایــد در همــة زندگیمــان ،حتــی در جزئیــات زندگیهامــان پیــاده
کنیــم :از جــا دادن بــه افــراد ســالخورده در اتوبــوس ،رعایــت نظــم در سوارشــدن بــه
اتوبــوس ،از لبخنــدزدن بــا وجــود همــه کاســتیها و ســختیهایی کــه همــۀ مــا داریــم،
راه دادن بــه آمبوالنــس تــا مــوارد بزرگتــر؛ ماننــد بخشــیدن از مــال و جــان.
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.

سن25 :

تحصیالت :کارشناسی

سوسن صديقی
ایثــار ،یعنــی هــر کاری کــه میکنیــم در جهــت رشــد و تعالــی جامعــۀ 
ســالم باشــد نــه منفعتطلبــی خــود کــه اگــر اینگونــه عمــل کنیــم ،بیشــک
میتوانیــم جامعــة اســامی ســالم  داشــته باشــیم .بــه امیــد روزی کــه ایــن آرزو
تحقــق پيــدا كنــد.
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.

جمله و عبارت  /ایثار و اجتماع
بهناز غالمی
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تحصیالت :کارشناسی ارشد

شغل :کارمند

االن کــه میخواهــم در مــورد ایثــار ،چنــد جملــه بنویســم ،نمیدونــم چــرا
ناخــودآگاه زبــری دســتان پدرامــون و شکســتگی صــورت مادرامــون ،تــو ذهنــم اومــد؟!
Behnaz Gholami

Speaking of sacrifice I remember the coarse hands of fathers and wrinkled
faces of mothers.

تحصیالت :دیپلم
سن23 :
زهرا ویسی
امیدوارم نقش پررنگ زن در فرهنگ ایثار ،نادیده گرفته نشود.

شغل :خانه دار

Zahra Veisi

The women have an important role in sacrifice and it should not be ignored.

رؤیا صدیقیکورانلو
ایثــار ،یعنــی اینکــه همــة آدمــا بتونــن روی همدیگــر ،حســاب بــاز کنــن و
بدونــن کــه جامعهشــون تــوی هــر شــرایطی بــه فریادشــون میرســه.

جمله و عبارت  /سایر
سمیه فتحعلیزاده
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تحصیالت :کارشناسی

سن28 :

شغل :حسابدار

ایثارگران سرزمین من ،مقاومت افسانهایتان تقدیم به مستضعفان جهان باد.
تا قلم تاریخنویسان جوهر دارد از شکوه حماسهتان خواهند نوشت!
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.

سن61 :
علیاصغر فضلیخانی
با ایثارگری ،زندگی بسیار شیرین میشود.

تحصیالت :کارشناسی

شغل :بازنشسته

Aliasghar Fazli khani

With sacrifice life will be very sweet.

سن14 :

تحصیالت :دانش آموز

فاطمه صالحی
وطــن عزیــزم ،هیــچ وقــت تــو را فرامــوش نمیکنــم؛ همیشــه بــه یــادت هســتم.
تــو قــوی هســتی و هیچکــس نمیتوانــد تــو را شکســت دهــد.
هیچگاه مقاومتت را از دست نده.
Fatemeh Salehi

My homeland, I never let you down. I remember forever. You are strong and
no one can conquer you. Stay forever.

هیوا رضایی
بنــده ،ایثــار را بــه عنــوان یــک اصــل انســانی قبــول دارم و میپذیــرم کــه الزمــة
زندگــی اجتماعــی در هــر دورهای و شــرایطی میباشــد.
بــا اینکــه از ایــن لفــظ ،ســوءاســتفاده شــود و هــر کــس و ناکســی بخواهــد ایثــار را
حجابــی بــرای کارهــا و مقاصــد ریــز و درشــت خــود قــرار دهــد ،ســخت مخالفــم.
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.

جمله و عبارت  /سایر
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سن25 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :سرباز

سیدحمیدرضا حسینی
بــرای چــه هدفــی آدمــی حاضــر اســت کــه از خــود بگــذرد ،از عزیزتریــن و
ارجمندتریــن چیــزی کــه در هســتی دارد ،بگــذرد تــا بــه چــه هدفــی برســد؟
تنهــا در صورتــی حاضــر میشــویم از خودمــان بگذریــم کــه بــاز هــم بــه خودمــان
برســیم ،چــون مــا هیــچ چیــزی بــه جــز خودمــان نداریــم .از خودمــان میگذریــم تــا بــه
حــد کمــال خــود برســیم ،بــه موجــودی برســیم کــه از آن برآمدهایــم ،بــه خــدا برســیم؛
فقــط ایــن هــدف اســت کــه میتوانــد ایثــار را توجیــه کنــد و بــه آن معنــی و مفهومــی قابــل
درک بدهــد.
مگــر میشــود کــه غیــر از ایــن هــدف باشــد؟! غیــر از خــدا هرچــه هــدف ایثــار باشــد،
دیگــر ایثــار معنــی پیــدا نمیکنــد .وقتــی کــه میگوییــم حســین(ع) ایثــار کــرد ،یعنــی
از خــودش گذشــت تــا بــه خــدای خــود برســد؛ ماننــد قطــرهای کــه بــه دریــا میپیونــدد.
ایثــار ،پیوســتن قطــره بــه دریــای عظمــت حــق اســت.
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.

حسین صفری
بــه نظــر مــن ،مفهــوم ایثــار را بــه صــورت کلیشـهای دنبــال کــرده و آن را بهصــورت
یــک بــت درســت کردهایــم؛ حــال آنکــه ایثــار مفاهیــم بــه مراتــب راحتتــری دارد.
Hussein Saafari

Sacrifice is not a cliché and an idol, but it is a very simple notion.

علی ابدال مهدویسبزهخاني

سن40 :

تحصیالت :دیپلم

ایثار ،یعنی خود را در برابر جوامع اسالمی مسئول دانستن.

شغل :آزاد

Ali Abdal Mahdavi Sabzehkhani

Sacrifice means feeling responsible for Islamic societies.
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تحصیالت :دانشآموز

شروينملكمحمدي
سن8 :
ايثار ،يعني شهداي هستهاي.
ايثــار ،يعنــي مامــان مهيــن كــه درس خوانــد ،امــا چــون مــن در خانــه تنهــا بــودم
ســركار نرفــت تــا مــن باســواد بشــوم.

شغل :محصل

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.

امینمحمد مشعوف
شــاید درخشــش بــرق محبتآمیــز یــک نــگاه معصــوم و یــک لبخنــد زیبــای
کوتــاه ،بهتریــن خاطــرة یــک ایثــار کوچــک باشــد.
ایثار ،یک فن و تکنیک خاص است که میتواند نصیب هر کسی بشود.
ایثار ،کلمهای است بدون معنی که در وقت عمل دیده میشود و اینجاست که میگویند:
ایثار ،لغت بدون شرح!...
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.

مینا تاجیک
لبخند بزن ...بدون انتظار پاسخی از دنیا!!!
بــدان روزی دنیــا آن قــدر شــرمنده میشــود کــه بهجــای پاســخ لبخنــد ،بــا تمــام
ســازهایت خواهــد رقصیــد!
Mina Tajik

Smile …with no expectation! Be sure that the world will accompany you as
!an answer to your smile

تحصیالت :دیپلم

سن47 :
حسین خسروانی
ایثار ،یعنی قلم عاجز است از اینکه بنویسد چیست این واژه!

شغل :کارمند
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سن24 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :آزاد

رسول کاظمی
ایثــار و فــداکاری در قصههــا و داســتانها نیســت؛ هــر روز صبــح کــه از خــواب
بیــدار میشــويم ،ميتوانيــم ایثــار و فــداکاری را در جلــوی چشــمانمان ببينيــم.
Rasul Kazemi

Sacrifice is not a fable. One encounters it every day when gets up every morning.

تحصیالت :کارشناسیارشد
فرهاد قاسمیاقدمی
شغل :طلبه
سن30 :
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه نــگاه مــا بــه فرهنــگ ایثــار ،صرف ـاً نــگاه جشــنوارهای،
کنگــرهای و جلسـهای اســت و روحهــا و جانهــا بــا نــگاه جشــنوارهای ،قطعـاً راهــی به ســمت و
ســوی لُــب و جــان ایثــار نخواهــد بــرد.
Farhad Ghasemi Aghdami

Sacrifice is not just a show off in festivals, congresses and sessions. No one
perceives sacrifice by the festivals about sacrifice.

ب خدابخشي
وها 
تحصیالت :کارشناسی ارشد
شغل :کارمند
سن27 :
ايثــار ،واژهاي كــه كــوه در برابــر عظمــت آن بــه لــرزه ميافتــد .ايثــار يــك جملــه
نيســت .ايثــار نــه در كتــاب داســتان ،بلكــه در عمــل ،ظاهــر ميشــود.
ايثــار ،فرهنگــي اســت كــه بايــد نهادينــه شــود .ايثــار ،عشــقي اســت كــه بايــد آموختــه
شــود .ايثــار دريايــي اســت كــه وســعت آســمان را دارد و عظمتــش همچــون معنــاي آن
بــزرگ و بلنــد مرتبــه اســت.
ايثار ،يعني عشق.
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.

مهدی

ایثار ،یعنی روستایی!...
Mahdi

…Sacrifice means a villager
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سن30 :

از چشمه سوال شد :تو چرا آنقدر زاللي؟
گفت :گذشتم.

تحصیالت  :کاردانی

شغل  :کارمند

Seyed Roohollah Bakhshandeh

Water in fountains is clear because it is not stall.

عليحسنگودرزي

ايثار ،يعني حفظ آرمانها و اهداف امام ا ّمت ،خميني كبير و شهداي اين آب و

خاك.
ايثــار ،يعنــي آنقــدر درسخوانــدن و كار و كوشــش و تــاش ،تــا ايــران ســرافراز را از
وابســتگي كامــل كشــورهاي اجنبــي برهانيــم.
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.

تحصیالت  :کارشناسی ارشد
شغل  :کارمند
سن 45 :
محمودرضا معدلي
ایثارگــر بــه ســعادت میرســد؛ چــون نیــت خیــری در پــس رفتــار انســاني او
نهفتــه اســت .فاجعــه زمانــی رخ میدهــد کــه بازخــورد جامعــه مطابــق انتظــار ایثارگــر
نباشــد و کجفهمیهــا باعــث انحــراف مســیر تعالــی انســان گــردد.
تهدیــدی کــه جامعــه بشــریت را تهدیــد میکنــد ،ســوءاســتفاده برخــی افــراد ســودجو
از ایثارگــران و متقاعدکــردن دیگــران بــه اینکــه مفاهیــم مــورد نظــر ایثارگــران همــان
اســت کــه ذهــن بیمــار ســودجویان بــه دنبــال آن اســت و ایــن افــراد ،همــه چیــز را فــدای
آمــال دنیــوی خــود میکننــد.
خدایــا! مــا را از شــر شــیاطین از جــن و انــس مصــون بــدار و در فــرج آقــا امــام زمــان
تعجیــل بفرمــا .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.
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تحصیالت :کارشناسی ارشد
سن42 :
احمد حسينزادهتختكشها
واژۀ ايثار ،يعني همدلي اجتماعي در جهت ايجاد وحدت م ّلي.

شغل :دبیر

Ahmad Hussainzadeh Takhtkeshha

Sacrifice is a term meaning social sympathy for national unity.

مهسا باباپور
ايثار ،يعني حتي يك وجب از خاك كشور بهدست بيگانه نيفتد.
ايثار ،يعني دليل محكم خوبمردن را دريابيم.
Mahsa Babapour

Sacrifice means protecting the country against invasion. Sacrifice means the
understanding honest dying.

سن24 :

فائزه شاكري
ايثار ،يعني:
همسر يك جانباز،
مادر فرزند معلول،
معلم كودكان شيميايي،

تحصیالت :دیپلم

شغل :خانه دار

Faezeh Shakeri

Sacrifice:
A caring wife of a war injured.
Mother of a retarded child.
Teacher of chemical warfare victims students.

مريم دورقي
اگر ميخواهيم مورد لطف و عشق قرار بگيريم بايد ايثار و از خودگذشتگي داشته باشيم.
Marayam Duraghi

Sacrifice causes love and cordiality.
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پريسا جعفرزاده

ايثــار ،يعنــي مــن رفتــم آن هــم بــا عشــق و ايمــان كــه تــو بمانــي ،بســازي و
شــكوفا شــوي.
Parisa Jafarzadeh

Sacrifice means I am gone with love and faith so that you remain, build and
boom.

مرضيه

ايثار :جانبخشيدن به ديگران.
ايثار ،يعني معلمي كه ميسوزد تا بسازد.
Marzieh

Sacrifice is giving life to others. Sacrifice is teaching.

اعظم دادگر کریمی
ایثار ،یعنی استوار بمان تا ببینی وعدة حق خدا.
Azam Dadgar Krimi

Sacrifice is resistance and waiting for God’s Promise.

زهرا عبادی

ایثــار ،یعنــی خــون شــهیدان؛ ســرخی خــون آنهــا باعــث شــده کــه مــا بــه راحتــی
شـبها ســرمان را روی بالــش بگذاریــم.
ایثار ،یعنی خدا که اینقدر بندههای ناشکری دارد؛ ولی با این حال میبخشه.
Zahra Ebadi

Sacrifice is the shed blood of martyrs, who disregards themselves so that we
have a peaceful life.

سید حمید دستفال

با ایثار و درسخواندن ما هستش که ميتونيم تو دهن دشمنانبزنیم.
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حسین ابراهیمیدوست

ايثــار ،يعنــي دختــري كــه نــه پــدري داشــت ،نــه مــادر و تنهــا خــودش بــود و
خــودش ،كار مــي كــرد .درس ميخوانــد و در آينــده بــا اينكــه تنهــا بــود موفــق شــد و
توانســت بــه آرزوهايــش برســد.
Hossein Ebrahimi Doust

Sacrifice is an orphaned girl living on her own, working and studying, finally
she had achievements.

تحصیالت :کارشناسی ارشد
مهین عباسی
شغل :مشاور
سن40 :
ایثــار ،یعنــی معلــم کالس اولــم کــه بــه مــن آموختــن یــاد داد تــا امــروز بــا
افتخــار قلــم در میــان انگشــتانم بگیــرم و فریــاد بزنــم خــدا را شــکر در ســرزمینی زندگــی
میکنــم و نفــس میکشــم کــه هــزاران جــوان رشــید بــا افتخــار جانشــان را در ســبد
فــداکاری و عشــق نهادنــد تــا مــن بهعنــوان یــک زن ،مــادر ،خواهــر ،و فرزندانــم در ســایه
آرامــش ،زندگــی کنیــم.
ایثار ،یعنی شهیدانی که رفتند تا ما به آرامش برسیم.
ایثار ،یعنی تکتک مرد و زن ایرانی.
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.

محمدحسن رباني

ايثار در دنيا ممكن است شناخته نشود؛ ولي نزد خداوند گم نميشود.
Mohammadhassan Rabbani

Sacrifice may go unknown among people, but God rewards it for sure.

تحصیالت :حوزوی
شغل :کارمند
سن46 :
عليرضاحسينپور
فرهنــگ ايثــار و مقاومــت ،درســي اســت از مكتــب ســرخ تشــيع كــه تــا تشــكيل
حكومــت الهــي منجــي عالــم بشــریت ،آويــزة گــوش مســلمانان خواهــد بــود و بايــد گفــت:
َ
ـب :صبــح پيــروزي نزديــك اســت».
ـح ب ِ َق ِریـ ٍ
ـس ُّ
الص ْبـ ُ
«ألَیـ َ
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موسيسواري
خداونــد بــراي زيبايــي ظاهريمــان بــه زيبايــي رنــگ و لعــاب صــورت و تنمــان،
مــا را آراســته ميكنــد؛ امــا بــراي زيبايــي درونمــان مهــر ،صداقــت ،ايثــار و وفــاداري و ...را
جــا داده اســت كــه چــون درختــي كــه شــكوفه كــرده و چشــمان هــر ناظــري را بــه ســوي
خــود ميكشــاند.
Mosa Savari

God make us beautiful in the face, but embed us honesty, love, sacrifice and
fidelity…like a blossoming tree draws attention.

تحصیالت  :کارشناسی

سن 23 :
امير والي
ايثار ،يعني عشق و عشق ،يعني فداكاري.
وفاداري ،يعني پايداري و پايداري ،يعني جانبازي.
جانبازي ،يعني ايثار و ايثار ،يعني شهادت و شهادت ،يعني پيروزي!

شغل  :دانشجو

Amir Valli

Sacrifice means love, love means devotion, devotion means resistance,
resistance means self sacrifice, and martyrdom results in victory.

تحصیالت :دیپلم
جلیل غفارینژاد
سن50 :
اکنون نیز ملت ما همچنان در حال مبارزه و ایثار است.

شغل :بازنشسته

Jalil Ghaffarnejad

Nowadays our nation is struggling and self sacrificing.

تحصیالت :کارشناسی
سیدمسعود بکاییقمی
شغل :دانشجو
سن20 :
معنی ایثار ،وقف به هنگام نیاز است؛ اما مفهومش در دایرة لغات نمیگنجد.
ایثار ،یک کلمه نیست؛ یک دنیاست.
ایثار ،یک شعار نیست؛ یک عمل بدون انتظار جبران است.
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.
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سيده زهرا حسيني
ايثــار بــه معنــاي روح خداونــد در وجــود انســان اســت؛ اينكــه حــق مســتضعفان
و مظلومــان پايمــال نشــود.
ايثــار بــه معنــاي اينكــه مردمــان كشــورم بهخاطــر مــا جــان دادنــد؛ پــس مــا جوانــان
آينــده بايــد در نگـهداري انقــاب كوشــا باشــيم.
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.

تحصیالت :کارشناسی
محمدباقر رمضاني
شغل :خبرنگار
سن27 :
ايثــار يــك كلمــه و پنــج حــرف اســت كــه هفــت آســمان آفرينــش را ميلرزانــد
تــا بهتريــن جايــگاه انســانيت كــه همــان بهشــت بريــن اســت را بــراي ايثارگــران عرصــة
علــم ،هنــر و شــهادت رزرو كنــد.
تحصیالت :دیپلم
محسن بدرخانی
شغل :آزاد
سن34 :
ایثــار را مرتبـهاي بــاال و واال از تفاهــم میدانــم .از آنچــه کــه بســیار دوســت دارم،
چشمپوشــی و گذشــت کــرده و بــه همنــوع خــود میدهــم .جــان خــود را بــرای خــاک
خــود ،مــال خــود را بــه کســی كــه نــدارد.
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.

ابوالفضل توسلی

فردی که ایثارگر باشد ،بدانید که موفقترین فرد عالم است.
Abolfazl Tavassoli

The one who sacrifices is the most successful person in the world.

تحصیالت :کارشناسی
سید محمدمحسن موسوی
سن26 :
شغل :کارمند
بعضــی از مفاهیــم ،هرچــه تعریــف شــوند ،آن قــدر ســاده میشــوند کــه فهــم مــا
از آنهــا بــه مثابــة ذره از قامــت یــک کل بــزرگ ،ميشــود.
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سن24 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

ایثار ،یعنی اعتقاد به چیزی که ارزش داشته و دارد  .

شغل :دانشجو

Ehsan Karami

Sacrifice is belief in priceless things.

تحصیالت :سیکل
طیبه فرجیمهیاری
شغل :خانهدار
سن47 :
کلمــۀ فرهنــگ ایثــار را بــه زبــان آوردن ،آســان اســت؛ ولــی موقعــی کــه
میخواهــی در زمــان خــودش بــه کار بگیــری ،اصــ ً
ا آســان نیســت.
Tayebeh Faraji Mahyari

Sacrifice is simple word for uttering, but a difficult one in real context and time.

تحصیالت 11 :قدیم
جعفر مؤمنی
شغل :آزاد
سن71 :
ایثــار ،عصــارة زحمــات خســتگیناپذیر كســاني اســت کــه بــا تمامــی وجــود
خــود ،درس پایــداری و گذشــت را بــه انســانها ميآموزنــد.
Jafar Momeni

Sacrifice is the essence of life of people who taught us the resistance and
forgiving lessons.

محمدامین مؤمنی
سن13 :
تحصیالت :دانشآموز
شغل :محصل
حقیقــت ایــن اســت کــه ایثــار یــک شــعار نیســت؛ بلکــه فرهنگــی قرآن ـیـ الهــی
اســت و بهرهمنــدی از آن از درجــات ایمــان محســوب شــده و پیامــدی جــز رســتگاری نــدارد.
به امید روزی که هر مسلمان ،یک ایثارگر باشد.
Mohammad Amin Momeni

Sacrifice is not propaganda and motto, it is a term from Holy Quran. Those
who sacrifice will be rewarded by God.

سیما ساالروندیان

مهربانــی و فــداکاری ،واژهای فقــط قابــل تعریــف بــرای انســان نیســت و در ميــان
حيوانــات نيــز معنــا دارد.
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تحصیالت :دانشآموز
آرش رحیمزادگان
سن17 :
شغل :محصل
راســتش را بخواهیــد هماکنــون در شــک آن هســتم کــه همیــن را کــم داشــتیم
کــه قلــم بــه دســت گرفتــه و نویســندگی را هــم تجربــه کنیــم؛ امــا واقعـاً احســاس خوبــی اســت.
مــن اطالعــات زیــادی در مــورد فرهنــگ ایثــار نــدارم؛ ولــی میتوانــم حــدس بزنــم کــه
چــه ایثــار و فداکاریهــای بزرگــی در ســرزمینم رخ داده اســت.
فائزهفراهاني
ايثار ،يعني دختر معلولي كه گفت :خوشحالم هر كسي که منو ميبينه ،فقط و فقط
يك جمله ميگه :خدا رو شكر!
ايثار ،يعني پدرم بوي خاك ميدهد ،دستهايش بوي نان!
تحصیالت :دوم راهنمایی
جواد فريمانهاي
سن32 :
شغل :کارگر
ایثــار را بایــد از آن سرپرســتانی کــه در شــیرخوارگاه ،بچههــای بیسرپرســت را
آب و  غــذا میدهنــد ،دســت نــوازش بــه ســر و صــورت آنهــا میکشــند تــا احســاس
بیکســی نکننــد ،آموخــت.
ایثــار را بایــد از بــرادران آتشنشــان بیاموزیــم کــه هــر لحظــه آمادهانــد تــا ســختیهای
مــا را بــا جــان و دل بخرنــد.
ایثــار را بایــد از برادرانــي کــه در هنــگام بــرف و کــوالک بــه مــا کمــک میکننــد تــا در
ســختترین شــرایط ،ســالم بــه مقصــد برســیم ،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.

تحصیالت :کارشناسی
حسین عالیشوندی
شغل :دانشجو
سن20 :
هــر چنــد کــه امــروزه ،ایثــار و فــداکاری در جامعــه کمرنــگ شــده؛ امــا هنــوز
کســانی هســتن کــه بــا فداکاریهــای خودشــون تلنگــری بــه مــا میزننــد تــا ایــن امــر
زیبــا و پســندیده ،فرامــوش نشــه.
Hossein Alishvandi

Sacrifice is faded away somehow, although there are ones poking us with their
self-sacrificing for remembering it.
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سن42 :
داریوش قادری
ایثار ،یعنی با والیت تا شهادت.

تحصیالت :دیپلم

شغل :کارمند

Daryush Ghaderi

Sacrifice is standing beside the leader till martyrdom.

حوریهعلیبیگی
سن25 :
ایثار ،یعنینزدیکشدنبهخدا!

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

Horieh Ali beigi

Sacrifice is getting close to God.

محمدعلی جوادزاده
سن34 :
ايثار ،ثابتقدم ماندن در دین.

تحصیالت :دیپلم

شغل :طلبه

Mohammadali Javadzadeh

Sacrifice is keeping faith.

علياحمدي

ايثار ،يعني تالش و كوششكردن و جنگيدن با مشكالت براي تأمين زندگي.
ايثار ،يعني در راه پيشرفت و توسعة كشور ،قدمبرداشتن.
Ali Ahmadi

Sacrifice means trying to provide one’s family. Sacrifice is trying to take part
in building and development of the country.

شغل :بازنشسته

عليپوراحسان
تحصیالت :دیپلم
سن54 :
اصــوالً فرهنــگ ايثــار و از خودگذشــتگي و ه ـمدردي و گذشــتً ،
 كال در فرهنــگ
ماديگرايــي فرامــوش شــده اســت.
Ali Pourehsan

Sacrifice and devotion, sympathy and forgiveness has been forgotten in materialistic
culture.
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منصوره ذوالفقاری
در جامعــة مــا ایــن فرهنــگ ایثــار ،مــدام ادامــه دارد و در هــر زمــان بــا توجــه بــه
تحــوالت جامعــه متفــاوت میباشــد؛ حتــی در زندگــی شــخصی میتــوان فرهنــگ ایثــار
را تــداوم داد تــا زندگــی سرشــار از موفقیــت داشــت.
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.

رضاعبالي
ايثــار ،يعنــي از خودگذشــتگي ،جــان فداكــردن در راه محروميــن و تــاش خالصانــه
در راه خــدا جهــت رفــاه حــال مســتمندان و از خودگذشــتگي بــدون كوچكتريــن توقــع  و
چشمداشــتی از مخاطــب.
میالد مکائی
ایثار ،یعنی بخشش زندگی به همنوع خود.
اگــر ملتــی ،فرهیختگــی درونــی از ایثــار داشــته باشــد ،مقاومــت در برابــر ســختیها و
ظلــم و ســتم ،امــری طبیعــی بــرای افــراد آن جامعــه خواهــد بــود.
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.

تحصیالت :کارشناسی

شغل :کارمند

سن28 :
سید مجید حسنسلطانی
میگویند در مورد ایثار بنویس!
هرگاه توانستم مفهوم ایثار را درک کنم ،يك خط که هیچ ،به اندازة ایران ،ایثار را مینویسم.
جبار شریفزاده
بعضــی از مواقــع ،چهــرة ایثــار آن قــدر درخشــان اســت کــه درک آن و جــاری
کردنــش در زندگــی روزمــره ،بــرای فــرد عــادی غیــر ممکــن تصــور میشــود.
Jabbar Sharifzadeh

Sometimes sacrifice is so shining and outstanding that it could not be described
in the daily life of ordinary people.
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تحصیالت  :کاردانی
شغل  :دانشجو
هادی شمسيموگوئی سن 21 :
ایثــار ،یعنــی تشــویق مــن و امثــال مــن بــرای نوشــتن صفحـهای از نخســتین کتاب
مردمــی دنیا.
Hadi Shamsi Mogguie

Sacrifice is urging me to write a page on the first popular book of the world.

محمد موحدی
کمــی جــای تأمــل اســت کــه چــرا مــا از ایــن واژه نتوانســتیم بــه غیــر از جنــگ
در جــاي دیگــر اســتفادۀ درســت و بــه جــا کنیــم .امیــدوارم ایثــار ،جایــگاه خــود را در
بيــن اندیشــمندان ،مســئوالن و مــردم پیــدا کنــد و هــرگاه کلمــۀ ایثــار میآیــد ،تنهــا یــاد
جبهــه و جنــگ نیفتیــم؛ بلکــه از جبه ـه الگــو بگیریــم.
تحصیالت  :کاردانی
محمدامین کریمیمجد سن 21 :
شغل  :دانشجو
بــا ایثــار ،موفقتریــن مــردم هســتیم؛ اگــر هــم ســعادتی نباشــد ،شــهدای
خوشــبختی خواهیــم بــود .پــس یــاد بگیریــم و بــه فرزندانمــان ایثــار را بیاموزیــم تــا
همیشــه موفــق و ســعادتمند باشــیم؛ هــم در دنیــا و هــم در آخــرت.
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.

میالد صادقی
تحصیالت :کارشناسی
شغل :دانشجو
سن24 :
ایثــار را میتــوان یــک نمــاد زیبــا دانســت کــه انســان را بــه یــک موجــود خــاص
و كارآمــد تبدیــل میکنــد.
هادی زلفیگل

سن19 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ایثــار همــان اشــک شــمعی اســت کــه آه از نهــادش بــه هــوا رفــت و ســوخت تــا
بســازد نــوری.
Hadi Zolfigol

Sacrifice is a candle burning to cast light and dies.
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سن31 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :روزنامه نگار

هادی حسیننژاد
ایثــار ،یــک مســألۀ ریشــهدار اســت کــه نبایــد تنهــا از زاویــه و دریچههــای
محــدود و خــاص بــه آن نگریســت.
Hadi Hossein nejad

Sacrifice is a deep notion and it should not be limited to some specified points
of view.

فاطمه یکهفالح
ایثــار ،یعنــی وقتــی یــه چیــزی رو بــا تمــام وجود میخــوای و شــریک زندگیــت اون
چیــز رو نمیخــواد ،بــه دروغ بهــت میگــه ،منــم میخــوام و تــا آخــرش ،پــاش وایمیســه.
ایثــار ،یعنــی خیلــی ناراحتــی ،خیلــی غــم و غصــه داری ،خیلــی وقتــا کــم میــاری؛ ولــی
خیلــی کــم پیــش میــاد بــذاری کســی بفهمــه.
نیکو خیاطعمران

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ن ایثــار را در وجــود درختــیدیــد م کــهســالهای ســال یکجــا ایســتادهتــا
مـ 
شــهر مــنو تــو ســالم بمانــد.
Nikou khayat Omran

I perceived sacrifice in an old tree spreading branches and leaves to provide a
sane city for us.

مبینا گلبابایی

سن20 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :دانشجو

ی و زندگی را طوری دیگردیدن.
ایثار ،یعنی لبخن د ب ه زندگ 
Mobina Golbabaiee

Sacrifice is smiling to life and seeing it from another angle.

پوریا مظاهریفر

ایثــار را در معلمــی دیــدم کــه وقــت خــود را بــرای کســانی صــرف میکــرد کــه هیــچ
امیــدی بــه پیشرفتشــان نبــود.
ایثار را در مادری دیدم که قلب خود را به کودک بیمارش هدیه داد!
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سارینا عباسی
مــا ایــن نســل جــوان و پرشــور بایــد همــواره در همــة عرصههــای فرهنگــی،
ادبــی ،هنــری و خصوصــاً حــوزۀ مقاومــت و فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،حضــور داشــته و
نقــش پررنــگ خــود را نشــان دهیــم.
همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی ذکــر میکننــد کــه جوانــان مــا بایــد
در همــۀ عرصههــا حضــور داشــته باشــند ،مقاومــت فقــط در برابــر جنــگ و هجــوم دشــمن
نیســت؛ بلکــه بایــد همــواره مقــاوم بــود و در برابــر تحریمهــا و محاصرههــای اقتصــادی
دشــمنان نیــز بایــد مقاومــت کــرد و نشــان داد کــه متحــد و همبســته هســتیم و بــا هــم،
یــک امــت اســامی را تشــکیل میدهیــم.
سن25 :

تحصیالت :کارشناسیارشد

شغل :دانشجو

صدیقه هانیانپور
ایثــار ،یعنــی دوســت باوفــا؛ دوســتی کــه بــه تــو کمــک میکنــد از چیزهایــی
کــه مضــر و مخــرب زندگــی شماســت ،دورت کنــد.
Sedighe Hanianpour

Sacrifice is a friend in need, that is a friend indeed and warns one of the
dangers.

تحصیالت :کارشناسی
علیفقیهی
سن21 :
ت بهحجمهمةلیوانهایرویزمین.
ایثار ،کلمهای اس 
ت و پوست اینمردم است.
ت کهدر خونو گوش 
ایثارمرامیاس 

شغل :دانشجو

Ali Faghihi

Sacrifice is a worldwide term. It is an etiquette embedded in the heart and
souls of people.

پيامملكي
تحصیالت :کاردانی
شغل :دانشجو
سن22 :
به نوعی ايثار ،يعني مني كه دو ساعت نشستم تا يه چيزي بنويسم؛ ولي چیزی به
ذهنم نميرسه! ولي بازم مثل يه مرد نشستم تا به احترام ایثار ،چیزی بنويسم!
خدا نگهدارتان عاشقان!
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نگارانه (تصویر و تجسمی)

شیرین مقصودیان

سن26 :

تحصیالت :دانشجو

ایثــار ،یعنــی بــه روی
لبهــا لبخنــد بشــونی و
بیهیــچ پاداشــی ببخشــی؛
چــون همــة مــا فقــط
خا طر ها یــم .

نگارانه
236

غزاله سادات میر

سن23 :

تحصیالت :کارشناسی

شغل :گرافیست

نگارانه
237

نگارانه

238
زهرا هوشمند

سن19 :

تحصیالت :دانشجو

شغل :دانشجو

نگارانه

239
مرتضی روحانی

240
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تصاویر و مستندات

تصاویري از نمایشگاه کتاب
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تصاویري از نمایشگاه کتاب
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تصاویري از نمایشگاه کتاب

244

تصاویري از نمایشگاه کتاب

245

نمونه دستنوشتههاي مردمي

246
246

نمونه دستنوشتههاي مردمي

247247

248

249

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

صاحبان آثار

نام و نام خانوادگی

ابراهیم اشکانی
ابراهیم تقیپور
ابراهیم کريمی
ابراهیم جلیلوند
ابوالفضل توسلی
ابوالقاسم سهرابی
ابوذر صالحی
احداهلل خیرالهی
احسان سعیديافخم
احسان صفايی
احسان عاصی
احسان علیزاده
احسان کرمی
احسان منصوري
احسان منصوري
احسان مواليی
احسان نجفی
احمد
احمد ابوالقاضی
احمد امیرخانی
احمد بهادري
احمد تیموري

کــد اثر

18114/5539
A11D/5411
A11D/9319
A11D/5103
A11D/5535
18115/5189
29114/3116
15114/5276
A11D/250
23113/5132
18114/5533
A11D/234
18113/5449
A11D/5455
A11D/5144
A11D/42
15114/623
18123/379
18113/5430
18114/417
A11D/5356
18114/2108

شمـاره تماس

09127***305
09122***013
09379***010
09121***186
09193***334
09122***713
09378***172
09163***113
09126***732
09128***091
09187***843
09190***379
09377***978
09387***633
09127***088
09122***783

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

احمد حسینزاده تختکشها
احمد شهیدي
احمد قربانی
احمد گرامکی
احمد نقیزاده
احمد نوابی
احمدحسینزاده
احمدرضا صالحی
احمدرضا يوسف پور
احمدوند
اسحق احمدي
اسماعیل زنگلگیاه
اسماعیل مستقیمی
اسماعیل نکیسا
اسماعیل هاشمیزاده
اصغر حافظ
اصغر ويسی
اعظم دادگرکريمی
اعظم سلیمانی
اعظم غفاري
افتخاري  -ربیعی
افسانه سطحی
اکبر آقابابايیان
اکبر غفارياصفهانی
اکرمالسادات فاطمینیسی
اکتاي بهمنی
امید پردل
امید دهباشی
امیدعلی گودرزي
امیر داودآبادي
امیر مرارده
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18114/5539
18112/5320
A11D/9113
A11D/9147
18114/9271
23113/2200
18114/9269
18113/2103
A113/3100
A11D/5456
A11D/631
14115/373
18114/9153
A11D/265
18115/2225
18114/76
32113/5487
18124/5230
18124/5233
18114/486
18123/5492
18122/480
18113/2160
A11D/5465
18124/5311
29113/296
22113/263
18112/9312
1811D/5470
18112/9233
18112/5343

09125***339
0938***1572
09123***938
09123***249
09385***652
09125***339
09192***512
09186***109
09102***572
09139***033
09194***471
09364***291
09128***913
09123***010
08314***030
09125***518
09122***450
09122***339
09109***250
09191***987
09138***31
09350***100
09127***099
09141***946
09159***356
09191***510
02155***531
09388***286
09393***318

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

امیر نبئی
امیرحسین الماسی
امیرحسین پاشايی
امیرحسین حبیبی
امیرحسین حسنعلی تفتی
امیرحسین رضايی
امیرحسین سلیمانی
امیرحسین کرشیار
امیرحسین نیلچیزاده
امیرعباس محبوبی
امیرعلی توسلی
امیرمهدي جاويدجاه
امین اصفهانیزاده
امین ترابی
امین داوري
امین سیفی
امین گراوند
امین هالالت
امینمحمد مشعوف
امید رضايی
امید سلیمانی
امید سلیمانی
امید قاسمیپناه
امیر اسمعیلی
امیر نیكزاد
امیر والی
امیرحسین جعفرينژاد
امیرحسین کريمیان
امیرعباس طاهريان
امیرقاسم راضی
امیرمسعود مومنی
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A11D/ 9106
A11D/525

29114/5520
18113/269
29112/470
18113/9156
18113/5335
18112/2142
18114/5242
A11D/5418
A11D/91
18112/2141
A11D/281
18113/2146
18114/657
37113/5547
A11D/526
A11D/2170
18112/5504
18114/428
A11D/5145
A11D/5145
A12D/75
A11D/5154
A11D/9349
24113/5175
31113/72
18115/223
21114/5551
18115/2221
18115/9264

09360***144
09125***096
09363***916
09307***970
09380***311
09212***656
09187***748
09399***971
09358***695
09121***569
09171***964
09123***179
09390***854
09196***682
0910***0849
09357***343
09394***941
09123***353
09124***534
09370***650
09370***650
09121***041
09124***149
09198***852
09363***088
09127***362
09155***069
09121***976
09354***766

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

ايرانی
ايزدي
ايمان ايمانی
ايمان فیضی
ايمان کرمی
ايمان منصوري
ايمان فیضی
آتنا محمدي
آرش رحیمزادگان
آرش سقايی
آرش سلیمانی
آرمان بهزادي
آرمان نادري
آريان پور
آزاده حقشناس
آزاده الريجانی
آسیه بساکی
آفرين محمدحسینی
آقازاده
آقاي هراتی
آناهیتا محمدي
آيدا فرهمندي
بابك ابراهیمی
باران  .م
باقر فتوحی مهربانی
بشیري
بالل غیبی
بهاره صباغ
بهاره کنکاوفرد
بهرام میري
بهروز اخوان
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A1CD/5206
A11D/5300
18113/449
18113/5448
A11D/13
A11D/531
18113/5448
A12D/2177
30112/516
18113/5432
18113/5499
18112/415
A11D/595
14113/9150
18124/622
18123/522
18123/5109
A12D/33
A1CD/568
22112/9219
18112/77
A122/124
21113/127
A123/5323
A11D/2138
A12D/94
A11D/44
18122/5511
18123/5253
A11D/217
A11D/63

09365***056
09197***949
09353***183
09185***759
09197***949
09307***052
09189***477
09192***967
09193***701
09127***398
09302***209
09122***853
09399***169
09358***978
09147***388
09154***217
09100***710
09393***193
09156***784
09187***852
09337***997
09370***568
09357***709
09167***854
-

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

بهروز رحمانی
بهروز عبدي
بهزاد خواجه
بهمن شريفینیا
بهمن محسنی پور
بهناز غالمی
بهناز میرزايی
بهناز ياري
بهنام عزيزي
بهنام کريمی
بهنام کیخسرو کیانی
بهنام مظفري
بهنام وزينافضل
بیات
بیژن مرادي
پارسا
پارسا سعادتی
پرستو وارباز
پرويز نجفی
پرويز اصغري
پرويز جمشیدي
پريسا قائمی
پريسا محمدي
پريسا جعفرزاده
پريوش کامیار
پژمان رجبی
پورامینی
پوريا محمد نادر
پوريا مظاهريفر
پويا دوستمحمدي
پويان مهدوينژاد
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36113/5111
24113/9186
A11D/648
A11D/914
34113/5301
A12D/5548
A11D/9130
18124/951
18112/9308
A11D/249
A11D/16
18114/5129
29113/5169
A1CD/3115
18115/9184
A11D/5143
18112/5215
18123/5238
A11D/311
18114/5184
18115/5296
18123/458
18124/487
18123/5262
18124/2212
A11D/519
A12D/5369
15112/2192
18113/5250
18112/5243
18113/9234

09168***034
0919880684
09185***307
09184***624
09192***840
09130***262
09124***070
02133***672
09363***46
09364***462
09139***520
09198***685
09191***235
09124***245
09124***623
09198***287
09127***950
09367***095
09111***322
09357***973
09107***094
09123***477
09122***813
09123***699
09190***165
09165***258
09193***349
09196***079
09101***364

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

پیام اصالنی
پیمان حسن پور
پیمان نعمتی
پیام ملکی
پیام ملکی
تاجیك
تقی ايزدجو
تکتم روشنی
تکتم قرايی
تنهانژاد
تینا ملوانی
ثانی دخو
جاسم محمد کشکول(عراق)
جبار شريفزاده
جعفر مومنی
جلیل غفارينژاد
جلیلی
جمال محمدي
جواد ابراهیمزاده
جواد استوار
جواد حیدري
جواد زاهديتیر
جواد فريمانهاي
جواد میرزايی
چاوش هماوندي
چراغی شیرازي
چگزيه
چگنی
حاجی پور
حامد بديحی
حامد حسینیفخر
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18113/2139
31113/130
18113/3117
A11D/5116
A11D/5116
18123/9320
29114/2151
18123/5293
34123/9172
18124/5202
18123/5211
A1CD/5403
A21D/5396
A11D/5556
35115/5468
18114/5537
181CD/5379
24113/9360
21113/442
21114/5466
18114/936
18114/447
21112/578
A11D/5361
18113/5330
A12D/560
A12D/9338
A12D/5464
21114/9229
14114/2131
18114/457

09198***432
09135***714
09371***475
09380***645
09380***645
09192***525
09122***416
09395***517
09396***600
09124***251
00964780***020
09185***050
09369***525
09195***951
02177***093
09192***759
09159***360
09153***765
09125***579
09119***325
09194***219
09168***151
09122***492
09173***307
09381***706
09165***345
09153***300
09131***214
09123***759

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

حامد ژيانی
حامد کرمزاده
حامد مهیري
حبیب کريمی
حبیباهلل نوروزي
حبیب لطفی
حبیباهلل تولیت
حديث محمديپور
حديثنظري
حسام رضايیان
حسامالدين الهیاري
حسن جبرئیلی
حسن جمور
حسن چمنی
حسن حبیبیان
حسن حیاداري
حسن رجبیان
حسن عباسیکیان
حسن قربانزاده
حسن محمدي
حسن مدنیاشکذري
حسن نجفی سوالري
حسن نوري
حسین اسحاقی
حسین اسدنژاد
حسین بشاشی
حسین حسینپور
حسین خسروانی
حسین رحیمی
حسین رشیدي
حسین سلیمانی
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18112/5524
18114/2216
A11D/5354
18114/66
18114/9297
A11D/5121
18114/9189
A11D/5542
A12D/552
A11D/437
A11D/611
A11D/952
18114/5523
18114/9293
A11D/5401
18113/2149
29115/5401
18114/463
23113/2102
A11D/5327
18113/483
18113/2219
18114/5171
31114/23
18113/5519
A11D/585
A11D/5409
18114/5321
39114/64
A11D/987
40113/2120

09213***176
09381***313
09382***301
09121***298
09122***772
09380***775
09124***193
09138***488
09356***840
09124***133
09125***622
09123***941
09396***959
09123***804
09126***180
09123***804
09359***898
09169***544
09354***015
09308***048
09121***227
09127***129
09139***439
09376***923
09123***598
09169***807
09124***740
09177***504
09351***835
09186***767

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

حسین صفري
حسین عالیشوندي
حسین عبدالملکی
حسین عسگري
حسین عظیمی
حسین عظیمی
حسین علويان
حسین فرامرز
حسین فريمان
حسین کارگر شفیعی
حسین کرباليی اسماعیلی
حسین کريمی
حسین لوکانی
حسین مجاهد
حسین نوروزي
حسینعلی ساالري
حسینی
حسین ابراهیمیدوست
حسین حسومی
حسین حسینپور
حسین رضايی
حسین فريمان
حسینچراغعلی
حمید بخشی
حمید شاعري
حمید کاتبی
حمید مجیدي
حمید هاشمی
حمیدرضا عبداللهی
حمیدرضا عبداللهی
حمیدرضا محمدحسینی طرقی
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15113/5460
A11D/5534
A11D/514
15114/5329
22114/5483
15111/5326
A11D/2218
A11D/113
37113/2121
15113/617
18114/421
A11D/238
A11D/9127
18112/9292
A11D/99
A1CD/271
21113/5259
14115/5493
A11D/5409
28114/5162
21114/529
18113/5186
32113/542
A11D/2255
A11D/17
A11D/43
18112/5247
A11D/946
A11D/9131
18114/425

09128***764
09397***944
09126***352
09192***613
09117***944
09123***847
09194***087
09195***029
09158***557
09112***271
09125***964
09128***989
09145***427
09169***915
09194***740
09309***970
09309***626
09121***724
09169***807
09158***557
09191***971
09377***041
09123***343
09156***933
09372***881
09130***262
09362***201
09305***967

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

حمیدرضا مقیمی
حمیدرضا میرهاشمی
حمیدرضا نخبه
حمیدرضا وزيرزنجانی
حمیده جهانی
حمیده خوشبخت
حمیده دهستانی
حمیده رضاپور
حمیده فرجیان شوشتري
حمیرا صادقی
حمید ابراهیمی
حمید ايزدي
حمیدرضا مؤمنی
حوريه علیبیگی
حیدر حمید
خالد قاضی
خانم زارعی -رياضی
خانی
خداداد سعادتیفرد
خديجه نورانی
داريوش قادري
دانیال چاووشی
دانیال محمدي
داود حقورديان
داود رحمتی
داوود دقیانوس
داوود علیمردانی
ذوالفقاري
راشد جعفرپورکلوري
راضیه اسمعیلزاده
راضیه شفیعی
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15112/639
15114/9218
A11D/5371
18114/9242
21123/5332
21123/5444
18123/5462
18124/451
A12D/5439
A12D/5363
21113/446
18113/230
A11D/9135
18123/558
23113/460
30114/2115
A12D/2228
24123/5318
18113/423
18124/5331
36114/598
18113/422
18113/5248
A11D/555
40113/2119
18114/958
A11D/647
21113/5194
18114/550
A12D/925
A12D/571

09374***560
09124***781
09123***872
09372***133
09356***136
09353***701
09156***366
09364***522
09193***776
09389***592
09355***635
09116***554
09124***385
09361***956
09187***417
09363***925
09123***738
09194***257
09163***619
09213***299
09126***728
09149***218
09395***241
09121***663
09385***680
09126***097
09365***466
09138***529

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

راضیه قربانزاده
رامین جمشیدي
رامین حسینزاده
رامین بختیار
رامین سبزواري
رجبی
رحمتاهلل سلمانماهینی
رحیم نجاري
رحیم حمدزاد
رسول رحیمزاده
رسول کاظمی
رضا بابازاده
رضا جهانبین
رضا حیدري
رضا خانچلري
رضا خلیلی
رضا رزمآراء
رضا رستملو
رضا شهسواري
رضا صادقیزفره
رضا عباديپور
رضا عبالی
رضا عجمی
رضا عزيزيمنش
رضا فرجالهی
رضا کرکهآبادي
رضا محمديان
رضا مراديخلف
رضا مقیمی
رضا مقیمی
رضا مهديپور
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18123/2223
A11D/323
29113/111
A11D/73
36112/86
18115/298
A11D/9199
A11D/290
16114/5149
31112/9225
18113/5434
18114/5528
A113/9348
40114/272
4113/5201
18114/467
18112/448
18114/9205
A11D/5362
14114/645
A11D/9134
A11D/5124
A11D/932
A11D/614
A12D/610
A11D/218
18113/513
A11D/928
18114/520
A11D/520
31113/231

09364***067
09124***271
09191***529
09171***574
09167***227
02188***940
02188***906
09141***594
09188***801
09193***424
09122***009
09158***256
09182***438
09188***840
09122***824
09398***367
09101***467
09129***619
09125***885
02144***916
09366***589
09354***633
02632***025
09354***331
09357***411
09357***411
09137***342

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

رضوان باقري میآباد
رضوان ساالروند
رضوان مديري
رعنا دولتآبادي
رمضانی
روحاهلل خورشیوند
روزبه حمزهيیان
رويا بدرخانی
رويا صديقیکورانلو
رويا مهر
رويا کرد
ريحانه ساداتخندان
ريحانه عبدالهی
ريحانه عبدي
ريحانه يزدانیان
ريحانه عسگري
زانیار محمدسکري
زري منصوري
زرين رنجبر
زکیه شفیعزاده
زهرا احدي
زهرا ايمانی
زهرا باقري
زهرا بیلیان
زهرا بیگم رضايی
زهرا تمنايی
زهرا جعفري
زهرا دولتآبادي
زهرا صالحی
زهرا طالبی
زهرا عبادي
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18122/444
A12D/9339
18124/5307
18113/464
18114/21
A11D/912
17114/559
18114/58
A12D/5478
18124/9300
18123/482
A11D/224
18122/5563
A123/5333
18122/344
18121/87
A11D/239
A12D/5443
37123/5319
18124/642
18124/341
18122/343
14123/5204
A1CD/29
18124/5167
18124/2173
18124/5196
1812D/9326
A12D/9330
A12D/110
18123/5232

09183***357
09375***247
09128***208
09199***282
02177***509
09123***982
09171***293
09195***598
09387***467
09122***188
09192***507
09126***071
09198***075
09363***491
09135***919
09195***413
09116***613
09125***767
09125***471
09337***234
09103***379
09385***707
09138***495
09124***783
09123***147
09196***806
09108***453

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

زهرا عبدالهیان
زهرا غالمعلی
زهرا فتوحی
زهرا فالح
زهرا معلّمی
زهرا مهدي
زهرا میاري
زهرا ويسی
زهرا هوري
زهرا هوشمند
زهراسادات موسوي
زهره حقشناس
زينب حبیبی
زينب خداداده
زينب عادلزاده
زينب قربانی
ژاله شاملو
ساجده شريفی
سارا
سارينا عباسی
سامان آزموده
ساناز آذين فر
ساناز آلکويی
ساناز خیرالهیزاده
ساناز شکوري
ساناز مريخی
ساناز وطنزاده
سبحان حضرتی
سپیده آستا
سپیده موسوي
ستاريان
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18124/461
18125/275
A12D/55
18123/655
29123/453
18124/443
18123/5190
32123/5475
A12D/5419
18123/85
A12D/5131
18123/9207
18123/5508
18123/5440
18113/5239
18124/5200
18125/5289
1812D/590
A12D/5569
18122/5502
18113/5282
13124/466
A12D/9144
A12D/5342
18123/9265
21123/471
A12D/14
18112/9231
37123/5564
A12D/5417
1412D/5351

09124***115
09192***673
09132***350
09352***597
0919***1864
02177***202
09197***913
09337***905
09356***365
09350***359
09156***392
09122***853
09194***764
09128***092
09128***1041
09370***978
09379***116
09358***436
09391***967
09124***584
09141***221
09146***145
09365***822
09156***199
02155***871
09195***928
09113***133
09380***901
09134***308

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

سجاد شاپور
سجاد صديقی
سجاد فريمانه
سجاد کمالآباد خراسانی
سجاد محمدي
سجادي
سعید افتخارينژاد
سعید پورابوالقاسمی
سعید خزائی
سعید سبزهپرور
سعید عباسی
سعید ملكزاده
سعیده خدابندهلو
سعید بهاروند
سعید عرفانی
سعید کرمی
سعید ندرلو
سکینه خدادادي
سمانه رفیعی
سمیرا حدادي نیاسر
سمیه فتحعلیزاده
سودابه رحمانی
سوسن صديقی
سولماز حسینی کامکار
سهیل خوشاندام
سیاوش حقیقیآذر
سید ابراهیم بنیهاشمی
سید احمد حسینی ماهینی
سید سلمان سیدي
سید ضیاء صفري
سید علی نقاخ
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18112/5525
25113/980
21112/527
31113/5260
18112/2129
A12D/5340
18114/9212
A11D/52
40113/461
A11D/580
24113/9164
A11D/5339
18124/435
23113/5292
A11D2209
40114/5281
24115/9280
37124/5268
14123/2152
18123/9366
18113/5559
18123/5257
A12D/5545
18124/399
A11D/545
A11D/5457
A11D/221
18115/2213
A11D/963
A11D/533
23113/5512

09338***599
09128***047
09393***590
09138***498
09355***142
09191***683
09101***967
09355***378
09197***058
09194***324
09353***175
09366***207
09153***380
09399***015
09127***354
09354***757
09109***616
09357***619
09194***966
09361***670
09199***665
09369***572
09307***807
09198***189
03115***801
02133***179
09131***119
09123***692
09168***324

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

سید قاسم الجوردي
سید محسن کالنتر
سید محمد باقر میرصانع
سید محمد جالل موسوي اندانی
سید محمد حسینزاده
سید محمد حسینی
سید محمد نوري
سید محمدامیر فخرالدين دعوتی
سید محمدحسین بنی طبا
سید محمدرضا آقايی
سید محمدصدرا ابراهیمپور
سید محمدمحسن موسوي
سید مسعود بکايیقمی
سید موسی موسوي
سید مهدي سیداللهی
سید میالد موسوي
سید ناصر حسینیپور
سیدپیامهاشمیفشارکی
سیدحسن سیدمحمد
سیدحسن نعمت الهی
سیدحمید دستفال
سیدحمیدرضا حسینی
سیدحمیدرضا رهروي
سیدداوود نبیزاده
سیدزکريا آسايشفرد
سیدضیاءالدين آلعلی
سیدعلیاصغر يزدي
سیدمجید حسنسلطانی
سیدمحمد هاشمی
سیدمحمد همايونی
سیدمحمد يوسفجهانی
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18114/5428
A11D/278
2911D/616
14113/287
18114/5237
18114/474
A11D/120
29114/248
18114/431
A11D/114
A11D/5413
28113/5485
29113/5207
A11D/257
18114/9166
A11D/2175
A11D/567
15114/643
28114/5315
37114/455
33113/5553
3211D/5501
18114/9313
21113/9174
12113/137
25114/654
18115/433
A11D/5370
18115/5544
13113/9372
A11D/986

09354***950
09192***800
09196***655
09132***31
09123***854
09308***558
09121***677
09123***548
09193***578
09382***255
09179***551
09379***040
09133***350
09354***603
09123***283
09127***323
09119***665
09369***334
09186***842
09123***840
09366***725
09398***664
09133***192
09109***988
09355***555
09122***876
091184***188
09128***553

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

سیدمحمدرضا دادگستر
سیدمحمدرضا میرمصطفايی
سیدمرتضی حسینیراوري
سیدمهدي محمودي
سیدمهدي موسوي
سیده زينب موسوي
سیده فرشته زمانی
سیده نفیسه موسوي يزدياالصل
سیدهراضیه موسوي
سیدهزهرا اسديان
سیدهساره سیدحسینپور
سیروس صالحپور
سیما حسینی
سیما ساالرونديان
سینا پارسا
سیاوش شاهعلی
سید رشاد حسینیفر
سید کريم ابراهیمزاده
سید محمدامین موسوي
سید مصطفی سید تفرشیها
سیدحسنسجادي
سیدروحاهلل بخشنده
سیدعلی ايازي
سیدعلی محمدپور
سیدمحمدرضا علوي اردکانی
سیدناصر میرهاشمی
سیده زهرا حسینی
سیده سمیه حسینی
سیدهشهال پیام قرهبالغ
شاه کرمی
شاهرخ چترسفید
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18112/93
18115/2134
A11D/934
18114/2137
38114/2130
25123/213
A12D/574
29123/478
A11D/554
A12D/561
18124/5312
18115/9236
18123/5555
A11D/5482
A12D/9102
A11D/227
A11D/9324
A11D/647
23113/5265
18113/9216
A11D/5178
18114/5269
29113/5140
A11D/5146
27113/5177
15114/640
37123/5254
28123/482
12124/71
A12D/5303
15114/935

09190***992
09123***399
09366***8850
09123***607
09183***900
09391***969
09181***528
09122***858
09356***638
09364***779
09126***223
09131***729
09100***187
09392***385
09336***107
09123***213
09122***754
09149***744
09398***692
09191***908
09127***952
09124***054
09126***425
09192***174
09380***224
0924***7881
09351***321
09109***418
09141***492
09358***681

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

شبنم شیخی
شروين ملكمحمدي
شعبان ديوساالر
شفیعی
شمساهلل فالح
شمیم بهاري
شهربانو رنجبر
شهال ساعتچی
شیما سیدمیرزا
شیرين مقصوديان
صادق امانیبنی
صادق باقري
صادق رفیع بخش
صادق طالبی
صادق فتحی
صادق نورمحمدي
صادق ورستانی
صالح حسینی
صالحی
صحرافیل
صديقه کهنسال
صديقه هانیانپور
صغري عباسی
صفر عیسیوند
صفورا سیف
صمد خطیبی
صمیعی
صوفیا حصاري
طاها شعبانی
طناز عربکرمانی
طهماسب قلیخانی
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18123/5285
18111/5291
37114/352
A12D/5317
15114/9373
A12D/975
18124/5536
1812D/2133
18123/5491
18123/84
19113/627
18112/475
18113/440
18114/9151
18115/9282
A11D/510
30113/5223
18114/534
18115/5480
28124/5220
1812D/5350
23123/5447
A12D/573
A11D/ 9111
15124/5494
18114/485
A11D/589
18121/5205
A11D/5393
18122/129
18114/350

09194***725
09126***791
09112***515
09125***6529
09176***477
09126***495
09123***174
09190***977
09169***597
09124***840
09351***085
09193***968
09102***986
09378***128
09185***614
09195***360
09352***096
09127***317
02166***088
09382***938
09109***694
09166***230
09187***684
09123***216
09188***345
09126***224
09365***284
09394***443

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

طهماسبی
طیبه فرجیمهیاري
عابدين سبزواري
عاطف يکتا
عاطفه زارعی
عباس رضاپور
عباس زينالی
عباس سواري
عباسزاده
عباسعلی روشنیپور
عباسی
عبدالحمید چنگیزي
عبدالرضا رضايی
عبدالرضا کرمیمتین
عبدالفهیم بختیان(عراق)
عبداهلل صالحی
عثمان فتحی
عدنان بهرامی
عرفان رشیدي
عرفانه میري
عزت افتخاري
عزيز احمدي
عسگر وقتی
عصمت صادقیمقدم
عطیه امیدوار
عقیل راستگويان
علی ابدال مهدويسبزهخانی
علی احسانی
علی ارشادي
علی اکبر پورفرانت
علی تفنگسازان
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A12D/953

18124/5442
36113/2126
18115/479
A12D/566
A11D/5360
11113/5284
23114/9268
A11D/5395
18114/5517
A12D/517
18114/964
29114/2174
A11D/2190
A21D/528
37113/5163
A11D/253
A11D/974
15112/9222
18121/5148
A12D/122
A11D/948
A11D/989
18125/5437
18122/5158
18115/9353
36114/554
18115/2136
14114/9210
A11D/5427
18114/939

09365***245
09167***514
09122***414
09171***574
09363***646
09146***145
09166***062
09123***913
09183***004
09124***815
09128***536
09124***577
021664***150
09111***198
09189***589
09182***564
09308***440
09355***558
02636***261
09146***477
09167***206
09378***098
09372***252
09125***381
09168***667
09192***046
09132***160
09122***718
09123***280

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

علی توازنیزاده
علی چگینی
علی حسینمقدم
علی رضايی
علی سازدار
علی سلیمانی
علی صافی
علی عدالتینسب
علی فتوحینیا
علی فقیهی
علی کرمی
علی محمد سويزي
علی محمدرضايی
علی نجفی
علی نعیمینیا
علیاصغر حقیري
علیاصغر فضلیخانی
علیاصغر وجدانی
علیاکبر ايمانی
علیاکبر جهان بین
علیاکبر شاهکرم
علیحسن گودرزي
علیرضا احمدي
علیرضا احمدينبی
علیرضا اعتمادسلطانی
علیرضا افشار نادري
علیرضا آقارضايی
علیرضا آگنه
علیرضا بابايی
علیرضا ترابی
علیرضا حنیفی
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A11D/544
A11D/933

18115/5346
28114/9159
18113/5433
18113/459
23114/9361
33113/410
18113/28
18113/570
18112/5229
18114/9188
18113/5209
29114/5441
1511D/630
18115/9356
18115/5541
18112/5344
18115/9161
18113/5302
18113/5453
18114/5280
39113/2171
A11D/39
18115/2100
A11D/2217
18114/378
23113/2156
18114/138
18114/9208
18115/432

09366***046
09197***603
09125***586
09365***444
09365***764
09127***132
09166***736
09191***139
09395***827
09383***015
09203***172
09196***062
09190***446
02532***711
09393***431
09122***219
09191***175
09213***186
09123***419
09155***107
09199***533
09125***306
09371***809
09194***708
09127***960
09195***541
09356***064
09163***892
09124***277
09122***005
09188***621

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

علیرضا خرمیعنايت
علیرضا ذاکر
علیرضا ريکی
علیرضا سعادتی
علیرضا سعیدي
علیرضا سیدآبادي
علیرضا شريعتی
علیرضا شیري
علیرضا صادقمشرفی
علیرضا طلوع
علیرضا عباسآبادي
علیرضا فالح باروق
علیرضا کريمیان
علیرضا مسافري
علیرضا منتظري
علیرضا واال
علیسهراب گرجی
علیمحمد جانی
علیمحمد علیزاده
علیمحمد موحديفرد
علی ابوسعیده(عراق)
علی احمدي
علی ارشاد
علی اکبري
علی پوراحسان
علی حسینقربان
علی حويزادي
علی دهقانی
علی شربتی
علی شکرينیا
علی شهاب
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A11D/543
A11D/576

26114/5422
39114/651
18112/2140
18113/5431
18114/9203
18113/293
15122/9198
18113/5496
A11D/5375
12114/5459
18113/225
18114/5212
A11D/5567
A11D/264
18114/5497
15112/913
29113/5310
18114/5454
A21D/9350
18113/5119
A11D/5108
29114/3102
18115/5123
A11D/5150
23113/5197
41122/5560
113113/9176
18113/5160
A114/2167

09199***442
09357***022
09122***067
09212***858
09121***243
09362***387
09304***472
09361***987
09123***711
09383***492
09141***403
09354***095
09124***610
09350***959
09131***011
09353***723
09121***913
09365***435
09121***684
00964781***435
09333***634
09123***141
09335***29
09126***510
09122***456
09376***056
09351***577
09149***546
09309***751
09199***585

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

علی علوي
علی علويان
علی فرامهر
علی مصطفیلو
علیاحمدي
علیاصغر شاهحسینی
علیاصغر فرامرزي
علیرضا حسینپور
علیرضا حسینپور
علیرضا حسینیاطهر
علیرضا خاکی
علیرضا مارالی
علیشکرينیا
علیمحمد ابراهیم
غزاله سادات میر
غزل رهامیان
غضنفر سفیدگري
غالمحسین حصاري
غالمرضا آقاصفري
فاطمه اسديراد
فاطمه افشارزاده
فاطمه انصاري
فاطمه ايزدي
فاطمه تکه
فاطمه جعفري
فاطمه حاجیصادقی
فاطمه حالبین
فاطمه خانی
فاطمه خانی
فاطمه خدابندهلو
فاطمه خلفی
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40113/5295
A11D/5112
A11D/995
18112/5552
A11D/5119
A11D/9316
18115/5290
18114/5549
23114/9272
15113/5151
18114/5125
18113/5135
18113/5160
18113/5251
18123/88
A12D/5368
24115/9328
18114/2124
15113/5160
18123/5509
18113/295
18115/5463
A12D/510
A12D/273
18124/5467
14123/9363
30123/5308
18123/5185
18122/9253
18123/649
A12D/941

09398***329
09121***666
09126***754
09364***131
09333***634
09121***580
09126***965
09122***506
09122***506
09197***067
09124***469
09394***492
03909***751
09358***527
09358***413
09384***563
09124***400
09363***199
09122***860
09186***169
02122***646
09127***939
09185***985
09371***952
09196***296
09356***259
09188***326
09392***518
09122***853
09358***329
09142***590

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

فاطمه رضاشاطري
فاطمه رنجبر واحد
فاطمه زرگر طالبی
فاطمه زهرا شاهعلی
فاطمه زهراقاسمی
فاطمه صاحبی
فاطمه صالحی
فاطمه عبدالرحیمیان
فاطمه فعلهگري
فاطمه کیاء
فاطمه گودرزي
فاطمه محتاط
فاطمه محمدي
فاطمه مرادي
فاطمه موزي
فاطمه مهدوي
فاطمه میرمهديان
فاطمه میرزايی
فاطمه نوري
فاطمه يکه فالح
فاطمهسادات بنیطبا
فايق زرينه
فائزه شاکري
فائزه فراهانی
فائزه مشفق
فرخنده صافنیت
فرداد فاتحی
فرداد محمدي
فرشاد زارعی
فرشته امیري
فرشید احمدپور شهريور
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18125/5166
18114/266
A12D/314
18122/81
A12D/577
18125/426
18122/532
A12D/5365
18122/2128
18123/2101
A12D/9132
18122/5510
12123/96
18123/5168
18124/2105
18123/650
A11D/5476
18122/5157
18124/2105
A12D/591
18122/9171
A114/644
18123/5170
A12D/5554
18123/9145
A12D/5414
A11D/955
24113/9279
32113/5226
18124/2203
27114/5486

09198***029
09125***332
09373***389
09109***520
09128***854
09198***159
09363***231
09123***155
09196***197
09398***920
09390***142
09338***232
09124***437
09358***222
09193***151
09308***335
09124***437
09307***980
02177***243
09183***700
09359***375
09184***070
09194***986
09126***508
09122***485
09356***896
09122***188
09179***853

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

فرهاد صباغی
فرهاد صیدانکش
فرهاد عباسی
فرهاد قاسمیاقدمی
فرهاد قديري
فرهاد گرجیزاده
فريبا فالح حسینآبادي
فريدون طاهري
فريده رحمانوند
فريبا بیاتلو
فريبا فريادرس
فريبا فريادرس
فريد يوسفی
فريدونجعفري
فهمیه میرزايی
فهیمه شهوند
فیروز محسنی فرد
قاسم سراجان
قدمخیر مجتوبی
قنبري
قیصر
الکا سمیزي
کاظم جوادي
کاظم خواجوي
کاظم شیخفروتن
کاظم صالحی
کرم سبزواري
کريم روهنده
کريم سخنوري
کمال بنیاشنی
کمال خادمی
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34113/2143
18114/5275
18114/2184
18113/5469
14114/9367
A11D/548
18123/439
A11D/911
18124/530
18123/5271
18123/5256
18123/5256
18114/9305
38113/450
A12D/950
A12D/540
A11D/977
A11D/9344
18125/5562
A12D/956
A11D/9337
18122/346
18113/9163
18113/9163
18115/5490
1812D/523
A11D/2180
14114/9199
18113/9158
14114/5203
A11D/972

09115***236
09194***814
09125***550
09127***803
09195***942
09358***492
09127***667
09123***068
09126***694
09191***006
09190***461
09190***461
09393***367
09189***812
09359***759
09359***126
09177***071
09121***978
09375***982
09337***091
09212***099
09397***797
09352***821
09352***821
09122***295
09198***159
09167***749
09131***074
09381***013
09131***148
09177***550

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

کمیل گران اوريمی
کوثر مددي
کوچکی
کیوان سپردهخرم
کیومرث ولیپور
کريم
کريم
کلثوم دبات
کمال قرائیمنش
گلنوش بیات
گیتی
لطیف حبیبیاصل
لیال خسروي
لیال فتحی
لیال کرباليیاسماعیلی
لیال گودرزي
لیال مکهري
لیال میرچی
لیلی حمیديان
ماجد ناصري(عراق)
ماندانا صادقی
مبینا گلبابايی
مبین سخنور
متین کرباليیاسماعیلی
مجاهد صالحی
مجتبی رحیمی
مجتبی علیشاهی
مجتبی محمودي
مجتبی يوسفی
مجید
مجید اسدي
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37115/2222
18123/454
A11D/312
18113/5235
23114/125
18124/5278
18124/5278
15123/5258
29113/9283
38113/5210
A12D/5402
A11D/5532
A12D/2194
18124/382
18124/5531
18123/5222
18124/5221
A12D/546
A11D/5348
A21D/5353
A12D/9359
37123/584
18113/274
15113/617
A11D/9343
A11D/983
18115/418
18114/2109
A11D/18
A11D/5416
18113/5461

09111***169
09394***384
09191886273
09367***375
09169***873
09128***965
09128***965
09169***290
09132***113
02166***308
09193***030
09124***750
09195***648
09390***487
09122***929
09366***392
09190***248
09112***045
09149***336
09125***964
09102***889
09128***780
09199***309
09192***931
09351***072
09125***1455

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

مجید حاجی
مجید شفیعی
مجید صباغچی
مجید فرود
مجید گودرزي کربندي
مجید مؤمن
مجید رمضانی
محبوبه رئیسدهقان
محبوبه صالحینیا
محدثهساداتمحمودي
محسن امیدي
محسن بدرخانی
محسن تعالی
محسن جوشقانی
محسن حاتمی
محسن حاتمی
محسن خادمی
محسن زينلی
محسن شجاع فلق
محسن عرشیزاده
محسن غالمی
محسن فراهانی
محسن کاوسی
محسن کالنتري
محسن کالنتري
محسن مسچی
محسن هانیا
محمد ابدالی
محمد اقبالکردي
محمد امیري
محمد امینزاده
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A11D/515

18114/53
18114/2112
A11D/996
A114/993
18114/135
15113/9371
18113/3118
18124/72
18122/5228
A11D/2188
15114/57
18115/9369
18113/9168
18114/656
A12D/9334
A11D/115
A11D/285
18114/389
18112/658
18115/5192
A11D/119
A11D/15
18114/5127
A11D/5127
29114/5420
18112/5218
2113/2154
12113/9307
18114/9226
A11D/5138

09363***132
09125***916
09121***060
09117***267
09355***660
09362***963
09367***266
09109***139
09303***657
09123***607
09393***951
09191***149
09124***848
09392***518
09195***581
09195***581
09139***653
09128***069
09378***634
09193***246
09125***953
09122***321
09392***407
09366***777
09366***777
09121***081
09199***789
09155***907
09193***693
-

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

محمد انصاريراد
محمد آقا صفري
محمد آقاصفري
محمد جعفري
محمد جعفريفر
محمد جوان
محمد جهانبخشزاده
محمد حسنی
محمد حسینی
محمد خلیلیآذر
محمد روحانیمجد
محمد سلیمانزاده
محمد سیهگرو
محمد شادمان
محمد شکرانه
محمد صمدي
محمد طیبزاده
محمد عسگري
محمد عالء
محمد فراهانی
محمد قاسمی
محمد قهرمانی
محمد کرانی
محمد کرقیاسی
محمد کرانی
محمد کیانیآبادي
محمد لطفی
محمد مالمیر
محمد محققی
محمد محمودي
محمد مکدري

273

18114/9177
18113/211
18113/211
A11D/593
40113/2226
18114/549
18112/5216
A11D/5484
18112/5410
18114/5503
A11D/5550
A11D/930
27114/9345
A11D/2165
A12D/5394
18114/254
A11D/5137
38114/5306
18114/9273
18114/2155
A11D/237
18115/5458
18113/3104
A11D/5436
18113/78
18114/9277
22113/5451
40114/2191
18113/5477
A11D/67
18115/970

09128***624
09127***002
09127***002
09126***211
09184***020
09122***170
09199***839
09396***518
09308***243
09126***710
09123***513
09126***277
09178***375
09121***528
09126***121
09181***376
09126***566
09354***177
02517***689
09121***959
09191***159
09389***597
09191***159
09364***373
09152***871
09187***837
09369***317
09189***066
09121***456

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

محمد ملكپور
محمد مهدي زاقعی
محمد نادري
محمد نورعی
محمد هادي ديانت
محمد هادي متین
محمد همدلی
محمدابراهیم شعبانی
محمدامین خوانساري
محمدامین عابدي
محمدامین کريمیمجد
محمدامین مؤمنی
محمدباقر باالدستايان
محمدباقر پیري
محمدباقر رمضانی
محمدتقی روحیا
محمدتقی عربزوزنی
محمدجواد جاسمی
محمدجواد عباسی
محمدجواد عزيزيان
محمدجواد نیازي
محمدحامد حضرتی
محمدحسن پورحامد
محمدحسن ربانی
محمدحسن محمدي
محمدحسن مهدي
محمدحسن نسّاجان
محمدحسین شاهعلی
محمدحسین صادقی
محمدحسین مددي
محمدحسین مقدم

274

18112/9215
A11D/538
38115/5423
18114/5566
18114/9167
18113/456
18113/5179
18113/412
A11D/9341
22113/5514
18113/5515
21114/524
30113/9137
30114/2211
39123/5287
40113/2118
21114/9201
16113/9162
16113/9162
A11D/563
18112/5495
18113/2132
18115/5498
21114/5181
29113/360
29113/9364
15115/5529
A11D/226
18113/5208
18112/9311
A11D/9340

09365***353
09366***046
09394***497
09122***986
09121***108
09385***942
09368***526
09111***672
09307***257
09153***082
09195***952
09127***834
09183***317
09188***974
09112***324
09187***694
09155***148
09183***987
09183***987
09192***128
09190***399
09124***955
09377***474
09155***289
09128***970
09128***970
09121***352
09213***041
09361***843
09196***560

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

محمدرضا اکبري
محمدرضا آزاده
محمدرضا بساکی
محمدرضا ديانی
محمدرضا سوري
محمدرضا شادضامن
محمدرضا شريفی
محمدرضا کمندي
محمدرضا گودينی
محمدرضا لطفی
محمدرضا محمديان
محمدرضا معدلی
محمدرضا هاشمی
محمدسامان اقدامی
محمدصادق محبی
محمدصدرا کاظمی
محمدطاهر احمدي
محمدعلی تقیپور
محمدعلی جوادزاده
محمدعلی زاهد
محمدمهدي آقاجانی
محمدمهدي صباغی
محمدمهدي قنبري
محمدمهديحاجهاشمیورنوسفادرانی
محمدمهدي آذر
محمدمهدي سهرابی
محمدمهدي نجاتی
محمدناصر غفارزاده
محمدنقی خلفی
محمدهادي موحدي
محمود باقرياصفهانی
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18114/476
18112/128
A11D/5107
18113/9259
18114/9211
13115/5452
23113/5266
18112/5249
18112/9358
40114/2110
18112/366
18114/5521
29113/5294
18113/632
18113/2135
18114/9160
38113/370
18113/2202
18114/547
A11D/9143
18113/233
18113/394
18112/9289
14113/9112
18113/5133
18113/5102
A11D/330
15113/5568
A11D/942
18115/5516
15114/9197

09197***070
09190***879
09194***834
09121***0382
09123***326
09145***619
09169***982
09360***222
09389***724
09189***406
09393***532
09123***326
09183***382
09336***434
09190***353
09195***936
09128***742
09198***454
09351***866
09127***538
09118***608
09393***900
09304***439
09132***221
09191***282
09391***580
09192***425
09358***066
09171***206
09126***079
09380***044

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

محمود پرهیزگار
محمود کاتبیجهرمی
محمود هاشمیان
مرتضی احمدي
مرتضی آتشدامن
مرتضی بابايی
مرتضی برات
مرتضی بیرامی
مرتضی رکوتا
مرتضی صیّاد
مرتضی عزيزي
مرتضی فاضل
مرتضی کوهی
مرتضی مصطفايی
مرتضی
مرتضی رحمانی
مرتضی روحانی
مرجان خلیلی
مرجان طارمی
مرجان عبديپور
مرضیه شفیعی
مرضیه
مرضیه پورذوالفقاري
مرضیه محمدي
مرضیه نامدار کرهالنی
مريم ارسطويیمنظم
مريم جمشیديان
مريم حاجیبابايی
مريم رضايی
مريم رضايیمنش
مريم زارع
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A14D/978

27113/635
A11D/5355
A11D/9128
11114/133
A11D/214
18114/2224
18112/5518
15114/5337
18113/116
18113/615
A11D/5561
A11D/5341
A11D/597
14113/5142
A11D/5113
18114/83
A11D/243
1812D/3114
18123/469
A11D/569
18123/5270
A12D/5114
27123/5283
A12D/9108
18124/5214
18124/5507
18114/2196
18123/5316
15124/2185
18124/9224

009613***919
09337***695
09358***106
09371***903
09356***930
09356***384
09124***861
09374***169
09126***259
09378***501
09190***383
09367***158
09110***877
09198***508
09127***925
09126***142
09370***925
09133***588
0939***5216
09127***836
09171***995
09398***031
09109***849
09125***098
09125***856
09386***969
09123***25
09125***893

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

مريم سعیدي
مريم سوري
مريم فراهانی
مريم موسوي
مريم میرزايی
مريم نظري
مريم نعیمی
مريم نوري
مريم ياوريرامشه
مريمسادات رضويزاده
مريم دورقی
مريم راموز
مژگان جوانمرد
مژگان حضرتیانفام
مسعود انصاري
مسعود برهمن
مسعود بیگی
مسعود پروانه
مسعود جواديقلعه
مسعود رستمی
مسعود قنبريفرد
مسعود گچکوب
مسلم سربازي
مسیب متقی مريدانی
مصطفی باباپور
مصطفی حاتمی
مصطفی حیدري
مصطفی خانزاد
مصطفی رجبزاده
مصطفی سواعدي
مصطفی سهرابی
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A12D/2186

32123/5241
A12D/968
18113/5236
18123/2159
15124/5530
18113/9248
18124/5305
14124/5546
1812D/5500
18123/5272
18123/5191
A11D/61
A12D/2193
18113/9245
A11D/247
18113/2148
23113/587
11113/927
A11D/246
18114/9235
A114/5161
18115/653
A12D/523
18113/465
18112/5245
18114/9357
18113/210
37113/990
A11D/327
18114/420

09193***892
09374***122
09183***650
09380***743
09383***574
09122***954
09194***127
09309***21
09138***206
02188***685
09357***930
09127***341
02122***563
09393***425
09123***797
09331***009
09161***434
09390***514
09189***159
09353***8710
09127***364
09118***898
09195***861
09335***570
09121***745
09192***927
09112***100
09301***310
09356***343

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

مصطفی شاکري
مصطفی صالحی يوسفآبادي
مصطفی صلواتی
مصطفی قاسمی
مصطفی نظريافشار
مصطفی وحیدزاده
مصطفی رسولی
مصطفی قاسمینژاد
مصطفی محبی
معصومه حسنالريجانی
معصومه عبادي
معصومه کرباليی بهري
معین امینی
معین اسالمیفر
معین حیدري
معینحیدري
مقداد گرگانی
مکرم قادري
ملکوتیزاده
ملیکا گودرزي
ملیحه غالمیان
منصور حسنپور
منصور سلطانی
منصور فروزندهمهر
منصور قادري
منصور معاهد
منصوره پورذوالفقاري
منصوره سادات آلداوود
منصوره فراهانی
منصوره ملکی
منوچهر نعمتاهللزاده

278
A11D/65
A11D/228

29114/588
A11D/943
A11D/5426
A11D/990
18115/5565
A11D/943
18113/9255
18124/291
24123/5173
1812D/3111
18113/9107
18113/998
18112/5288
18112/5288
18114/232
A11D/992
A11D/5527
A12D/5338
18125/5117
A11D/241
12114/2145
39114/445
A11D/994
23115/5438
A12D/5445
A12D/652
18123/5404
A12D/5130
18115/9221

09389***168
09365***473
09132***640
09395***007
09112***100
09121***238
09191***811
09361***325
09127***962
09354***260
09396***410
09166***594
09372***315
09372***315
09121***133
09183***474
09195***517
09371***564
09373***729
09144***986
09335***021
09122***992
09161***475
09197***826
09191***068
09308***115
09372***692
09196***724

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

موسی توسلی
موسی سواري
مونا قصريمنش
مويد معاهر
مهتاب معروفی
مهدي
مهدي امینی
مهدي پناهی
مهدي حاجی مزدارانی
مهدي حیدري
مهدي صديقینیا
مهدي صفايی
مهدي غفرانی
مهدي فرجی جوان
مهدي گودرزي
مهدي محمدي
مهدي محموديان
مهدي مختاري
مهدي منصوري
مهدي نیکزاد
مهديس واحدي
مهدي امینیمقدم
مهدي آزادحسن باروق
مهدي سرابی
مهدي عبدي
مهدي لطفعلیزاده
مهدي مقربی
مهراد فهیمی
مهران عاصفیکیا
مهرداد رضايی خلخالی
مهرداد شريفی
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18114/2122
23123/5264
A12D/557
A11D/976
18123/452
18114/5227
A11D/553
A11D/596
A11D/19
18114/5489
18114/9246
A11D/5543
40112/376
18115/2123
36113/5406
18113/5506
29114/9142
18114/5522
18114/638
A11D/966
A11D/5421
29114/98
14114/484
A11D/5120
18114/9266
A11D/5106
25113/637
18111/5219
A11D/9125
18113/419
18114/5313

09193***320
09106***354
09197***180
09375***080
0936***8193
09391***043
09366***336
09355***571
09194***548
09125***338
09124***910
09104***341
09127***193
09338***075
09386***211
09122***728
09127***653
09126***594
09127***564
09368***619
09133***155
09363***388
09197***276
09374***725
09375***889
09376***273
09194***106
09123***032

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

مهرداد شهبازپور
مهرزاد بندري
مهرناز عالیطبع
مهرنوش جعفري
مهري خراسانی
مهري ساداتموسويان
مهسا باباپور
مهیا نوري شاکري
مهین عباسی
مهیار نعمتی
میترا بشیريگودرزي
میثم تارم
میثم شعبانی
میثم قوايی
المیرا رفیعزاده اصل
میرعلی مقیمی
میعاد شیخی
میالد رفیق
میالد صادقی
میالد قنبري
میالد مکائی
مینا تاجیك
مینا سفیدفرد
میثم آذرساي
میثم رحیمی
میالد احمدوند
میالد ايمانی
میالد ايمانی
نادر قاسمی
نادر قهرمانی
نادره رحیمزاده
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11113/9180
A11D/54
18122/9301
1812D/5378
15123/9146
A12D/556
18123/5134
A12D/9362
18124/5231
15113/5261
18124/2113
31115/24
15114/9368
34123/9172
18113/2144
18113/924
18113/2114
18113/472
18113/5473
A11D/215
A11D/5349
18112/5244
A12D/5376
18113/646
40113/2207
A1C3/5479
18113/5474
18113/5188
24114/251
A11D/954
A123/288

09392***493
09122***923
09193***745
09123***590
09356***057
09194***401
09191***282
09197***440
09126***791
09126***834
09126***148
09131***149
09192637795
09395***517
09124***675
09307***885
09359***841
09124***425
09124***578
09367***544
09386***530
09356***073
09375***487
09384***122
09186***050
09188***132
09364***067
09364***067
09124***392
09387***6273
09377***590

اطالعات فردي نويسندگان جلد اول

ناديا دولتی نیا
نادين
الناز فرجاللهی
ناصر بیدخوري
ناصر حفظاهلل
ناصر زينلی عباسی
ناصر مهديزاده
نامشخص
ناهید شايقیاقدم
ناهید محمدبیگی
ناهید وحیدرودسري
نجیبه قصاب نیكقلب جاللی
ندا
ندا آذين
ندا سهرابی مطلق
ندا يوسفیان
نرجس قصاب نیكقلب جاللی
نرگسخوشدونفراهانی
نسرين کاظمی
نسرين محمدي
نسیم چوپانی
نسیم ناديمقدم
نسیمالسادات میرحسینی
نصرتاهلل اسدي
نصیري
نعیمه کلهر
نفیسه ترابنده
نگار حسنمشهدي
نگار عالء
نگار نبوي
نگار نیكبخت
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18114/9200
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1812D/5471
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18123/473
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18124/5450
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09387***6273
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الهام
الهام بخشی
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هانیه ويسی
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هانیه شريعتیزاده
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هديه اصالنی
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37123/583
A12D/36
A11D/240
A12D/9351
18114/2187
15123/9243
18113/5435
18113/621
A12D/5104
18113/5187
A12D/59
18114/5526
37113/5429
29113/5309
18113/5513
18114/462
A12D/9116
A12D/539
18123/5263
21123/381
18123/74
A12D/117
15124/436
A12D/5101
A11D/5153
A11D/5153
A12D/5132
A12D/9103
23113/981
A12D/5122
A12D/5122

09357***411
09199***345
09149***795
09361***545
09194***526
09359***659
09366***689
09190***039
09191***971
09145***413
09353***308
09119***720
09196***601
09363***530
09122***644
09356***092
09193***227
09159***172
09191***541
09196***074
09185***825
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09183***065
09183***065
09122***650
09391***085
09163***107
09399***722
09399***722
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هما قربانیپور
همايون رضايی
همتا
همیرا آخشك
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الهه تسلیمی
هیوا رضايی
ياسر رضايی
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يزديان
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يگانه کوچکی
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يوسفی
يونس حقی
يه بنده خدا
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18113/468
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18114/9202
A11D/9122
A11D/551
A11D/5100
1812D/5377
A12D/969
A11D/537
18114/5530
A11D/5352
A12D/9346
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عباس  براتيپور
عباســعلي براتيپــور متولــد  1322در تهــران و
دانشآموختــة رشــته زبــان و الکترونيــک ميباشــد.
وي اوليــن مجموعــه شــعرش را بــا عنــوان «بهــت
نــگاه» در ســال  1369منتشــر كــرد .از ديگــر آثــار منتشــر
شــدة وي؛ وعــده ديدار(گــردآوري اشــعار دربــاره امــام زمــان
(ع) ،1370،كتيبــه شــکيب(گردآوري اشــعار دربــاره جانبــازان ،)1374 ،ســيناي ســبز
عشــق(گردآوري اشــعار دربــاره جانبــازان ،)1375 ،بــا شــقايقها برادر(گــردآوري گزيــده
اشــعار جانبــازان شــاعر ،)1379 ،عطــش عشــق(گردآوري مجموعــه شــعر عاشــورايي،
 )1376داغ تشــنگي(گردآوري اشــعار ويــژه کنگــره بينالمللــي امــام خمينــي و فرهنــگ
عاشــورا ،)1374 ،ســوار مشــرقي(گردآوري اشــعار دربــاره امــام زمــان(ع) ،)1375 ،در
ســاحل علقمه(گــردآوري مجموعــه رباعــي دربــاره حضــرت عبــاس(ع) ،)1377 ،مــاه
در فرات(گــردآوري مجموعــه غــزل دربــاره حضــرت عبــاس(ع) ،)1380 ،بــر جبيــن
صبح(گــردآوري اشــعار دربــاره غديــر ،)1380،گزيــده ادبيــات معاصــر (24مجموعــه
شــعر ،)1378 ،زيتــون و زخم(گــردآوري مجموعــه شــعر دربــاره فلســطين،)1381 ،
دل و دريا(مجموعــه شــعر مســتقل ،)1386 ،ســه مجموعــه شــعر(درباره رحلــت امــام
راحــل (ره) .)1368 ،تــا طلــوع گل ســرخ(مجموعه شــعر مســتقل )1387 ،و آيينــه و مــاه
(مجموعــه شعرمستقل)1390،ميباشــد.
از جمله فعاليتهاي ادبي وي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اداره جلســات نقــد و بررســي شــعر حــوزه هنــري از ســال  ١٣٦٨تــا كنون ،کارشــناس
شــعر و دبيــر کانــون شــاعران بنيــاد جانبــازان بــه مــدت شــش ســال (از ســال  ٧٤تــا
 ،)٨٠مســئول صفحــه ادبــي روزنامــه رســالت از ســال  ،١٣٧٠عضــو شــوراي شــعر وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامي و داور مســابقات شــعر در ســطح کشــور و ســيزده ســال
مســئول جلســات شــعر مقــام معظــم رهبــري.

راضيه تجار
راضیــه تجــار ،متولــد  ۱۳۲۶تهــران و دانشاموختــة
روانشناســی ميباشــد.
از جملــه ســوابق فرهنگــي تجــار بــه مــوارد زیــر میتــوان
اشــاره داشــت :از مؤسســان انجمــن قلــم و دبیر انجمــن ،عضو
شــورای کارگاه رمــان ،مســئول صفحــه ادب و هنــر روزنامــه
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جــام جــم و همــکاری ۱۷ســاله بــا ایــن روزنامــه ،همــکاری بــا پیــک قصهنویســی ،مــدرس
و داور داستاننویســی در آمــوزش و پــرورش ،عضــو هیــأت علمــی بنیــاد پرویــن اعتصامــی،
عضــو شــورای فیلمنامهنویســی و ادبیــات در بنیــاد فارابــی ،دبیــر تحریریــه فصلنامــه قصــه،
عضــو شــورای داستاننویســی بنیــاد دفــاع مقــدس ،عضــو شــورای داستاننویســی حــوزه
هنــري ،عضــو شــورای داستاننویســی بنیــاد شــهید ،عضــو شــورای داستاننویســی بنیــاد
جانبــازان انقــاب اســامی ،داســتاننویس داســتانهای رئالیســتی بــرای مجلــه زن روز بــه
مــدت نــه ســال ،داســتاننویس روزنامــه حــوادث بــا نــام مریــم مهاجــر.
وي از فعــاالن نویســندگی اســت كــه موفــق بــه کســب عنــوان نویســنده زن برگزیــده ادبیات
هشــت ســال دفــاع مقــدس از ســوی حــوزه هنــری نیــز شــده اســت .از جملــه آثــار وي
عبارتنــد از :نرگسهــا ،زن شیش ـهای ،هفــتبنــد ،بندهــای روشــنایی ،ســفر بــه ریش ـهها،
شــعله و شــب ،ســنگ صبــور ،از خــاک تــا افــاک ،ســتارة مــن ،برگزیــده ادبیــات معاصــر،
جایــی کــه آســمانش آینــهکاریســت ،گمــان مبــر کــه شــعله بمیــرد ،کوچــه اقاقیا ،فانوســی
بیفــروز ،زندگینامــه داســتانی شــهید شــیرودی ،زندگینامــه داســتانی شــهید بابایــی،
مجموعــه داســتان آرام ش ـببخیر و جــای خالــی آفتابگــردان.
گفتنــی اســت رمانهــای کوچــه اقاقیــا ،نرگسهــا و هفتبنــد ایــن نویســنده بهعنــوان
رمــان برتــر یــک دهــه از ســوي آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده اســت.

غالمرضا  راه پيما
غالمرضــا راهپيمــا متولــد  1339در اصفهــان و
دانشآموختــة رشــته گرافيــك ميباشــد.وي همچنيــن
فارغالتحصيــل انجمــن خوشنويســان ايــران بــوده كــه از
محضــر اســتاداني چــون؛ زندهيــاد حبيــباهلل فضائلــي و
عبدالصمــد حاجصمــدي بهــره بــرده اســت.
از جمله سوابق وي ميتوان به موارد زير اشار كرد:
دارای نشــان درجــه يــك هنری(دکتــری) ،عضــو شــوراي بينالمللــي موزههــای جهــان
(ايكــوم) ،عضــو دائــم و پيوســته موزههــاي شــرق آســيا (مــوزه هنرهــاي اســامي مالــزي)،
عضــو شــوراي ارزشــيابي هنــري نخبــگان شــاهد كشــور ،عضــو ســراي اهــل قلــم ،مــدرس
دانشــگاه ،حضــور در بیــش از  30نمایشــگاه انفــرادی و جمعــی داخــل کشــور و حضــور
در بیــش از  20نمایشــگاه بینالمللــی منجملــه( :رومانــی ،یونــان ،بوســنی و هرزگویــن،
آلبانــی ،ترکیــه ،کرواســی ،اندونــزی ،مالــزی ،ســریالنکا ،خانــه نقاشــان مســکو ،دانشــگاه
ســوآس لنــدن ،دانشــگاه آکســفورد ،دانشــگاه دورهــام و منچســتر انگلســتان و )...
وي مؤلــف آثــار متعــددي چــون؛ ســروش آســماني در نقــش برجســتههاي اســامي
( ،)1385مهاجــران آفتاب(تفحصــي در آيــات جهــاد ،هجــرت و شــهادت( ،)1387از الفبــا
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تــا هنر(آغــاز نخســتين رگههــاي تولــد هنــري در تاريخچــة هنــر اســامي(،)1389
كوششــي در تأليــف كتــاب كعبــه قبــل از اســام( ،)1386فنــون كتابآرايــي در تمــدن
اســامي ،خوشنویســی و کتابآرایــی در ایــران ( )1393ميباشــد.
آثــار هنــري ايــن هنرمنــد در موزههــاي مختلــف دنيــا از جملــه مــوزه ملــي
بلگراد(صربســتان و مونتهنگــرو) ،مــوزه هنرهــاي اســامي مالــزي ،مــوزه ملــي
سارايوو(بوســني و هــرزه گوويــن) ،مــوزه ملــي كلمبــو (ســريالنكا) ،مــوزه آســتان قــدس
رضــوي و  ...اشــاره كــرد.
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.

ايرج  گلشني
ايــرج گلشــني متولــد  1347در ماهيدشــت كرمانشــاه و
دانشآموختــة مديريــت ميباشــد.
وي فعاليتهــاي فرهنگــي خــود را بــه طــور جــدي و
گســترده از دهــة  ،70همزمــان بــا اوجگيــري فعاليتهــاي
فرهنگــي بســيج آغــاز كــرد و مؤلــف كتابهــاي متعــددي
چــون؛ راوي نور(جلــد اول و دوم) ،روزنامهنــگاري بــه زبــان ســاده(از نشــريه ديــواري
آغــاز كنيــم) ،مبانــي و اصــول فرهنــگ بســيج ،ســفرنامه سِ ــهام خيــامُ ،ســمبال،
شــورآفرينان دفــاع مقــدس و  ...ميباشــد.
مقــاالت مختلــف ايشــان در نشــريات و وبســايتها درج شــده اســت كــه از آن جملــه
ميتــوان بــه نقــدي بــر انديشــه ايــكاف ،نق ـ ِد نقــد ،اســتراتژي نقــل ســينه بــه ســينه،
فهــم چگونگــي ارزيابــي فعاليتهــاي ارزشــي ،مديريــت دل ،رابطــه دفــاع مقــدس
بــا حماســه كربــا ،ادبيــات داســتاني ايــران در زبــان آمــار ،تفــاوت دفــاع مقــدس بــا
جنــگ ،ماهيــت هنــر بســيج ،ســبك تربيتــي قــرآن كريــم و بيــش از يكصــد مقالــه و
تحليــل در حــوزه فرهنــگ ايثــار اشــاره كــرد.
ســردبيري نشــريات راوي نــور ،روزنه(نشــريه تخصصــي آمــوزش روزنامهنــگاري)،
فرهنــگ ايثــار ،گــزارش صنعــت چــاپ ،صنعــت و توســعه بــرق ،ســايت اطالعرســاني
ايپفــا ،مجلــه تخصصــي بصائر(نشــريه حــوزه قــرآن كريــم) از جملــه فعاليتهــاي
رســانهاي وي ميباشــد.
وي همچنيــن ،مشــاركت در راهانــدازي و عضويــت در شــوراي عالــي شــعر ،ادبيــات
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داســتاني و روزنامهنــگاري بســيج و دبيــري جشــنوارههاي رهآورد نــور ،روزنامهنــگاري
بســيج ،صنعــت چــاپ ،نخبــگان بســيج و داوري آثــار در جشــنوارههاي شــعر و ادبيــات
داســتاني ،رهآورد ســرزمين نــور ،بخــش متــن ادبــي جشــنواره سراســري ادبيــات
داســتاني بســيج ،روزنامهنــگاري ،نخبــگان بســيج و داور جشــنواره مطبوعاتــي غــرب
كشــور و چنــد تحقيــق علمــي در كارنامــه فعاليتهــاي خــود دارد.

اسداهلل امرایی
اســداهلل امرایــی متولــد  ۱۳۳۹در شــهر ری تهــران و
دانشآموختــة زبــان و ادبیــات انگلیســی ميباشــد.
امرایــی کــه از جملــه روزنامهنــگاران و مترجمــان
پــرکار کشــورمان بــه حســاب میآیــد ،اولیــن مطلــب
قلمــی خــود را بــا نــام «ســیگار خامــوش» در پیــک
نوجــوان بــه چــاپ رســاند و اولیــن جایــزه ادبــی خــود را نیــز بــه دســت آورد .امرایــی
اولیــن کتــاب خــود را بــا عنــوان خــوش خنــده و داســتانهای دیگــر در ســال 1368
بــه چــاپ رســاند.
ديگــر آثــار منتشــر شــده از ايــن مترجــم عبارتند از :عطــر پنهــان در باد :داســتانهای
زنــان دربــارة زنــان ،مــرد در بند ،کــوری(ژوزه ســاراماگو) ،خــزان خودکامه(گابریل گارســیا
مارکــز) ،مــردان بــدون زنان(ارنســت همینگــوی) ،لــورا دیاز(کارلــوس فوئنتــس) ،شــبح
آنیل(مایــکل اونداتیــه) ،دختــر بخت(ایزابــل آلنــده) ،زندگــی مــن در ســیا :جاسوســی
بــرای تمــام فصــول(دوان کالریــج) ،دریا(جــان بنویــل) ،جنــگل کوتولهها(ایزابــل
آلنــده) ،کلیســای جامــع؛ دو روایت(ریمونــد کارور و تــس گاالگــر) ،ســرزمین اژدهــای
طالیی(ایزابــل آلنــده) ،اســطورة عصیــان« :چهگــوارا» ســخن میگوید(جــوزف هنســن)،
بــا چشــمان شــرمگین(طاهر بــن جلــون) ،گلهــای میخــک (ریمونــد کارور) ،شــهر
جانوران(ایزابــل آلنــده) ،در جســتوجوی حسن(غالمحســین ســالمی و ترنــس وارد)،
داســتانکهایی در فاصلــة یــک پلــک برهــم زدن ،راههــای میانبــر ،گلوله،مــا یــک نفریــم،
تلــخ عیــن عســل ،بهتریــن بچــه عالــم ،زن وســطی ،مــردی کــه کشــتمش ،بــرج بلــور،
تورتیافلت(جــان اشــتانبک) و كتابهــاي ديگــر . ...
وی بــه عنــوان روزنامهنــگار حــدود  3دهــه ســابقه قلمفرســایی در روزنامههــا و
نشــریاتی چــون؛ کیهــان ،اطالعــات ،کیهــان فرهنگــی ،ســروش ،کتــاب هفته ،همشــهری،
گــردون ،تکاپــو ،روزگار وصــل ،کارنامــه ،گلســتانه ،شــوکران ،زمــان ،پرویــن ،آدینــه،
آفتــاب ،جامعــه ،آینــده ،ایــران ،ایــران جــوان و بســیاری دیگــر ،دارد.
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