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 ĶĶسخن سر�ییر
همه  که  می کنیم  زندگی  دنیایی  در 
تأثیر  دیگران  روی  تا  آن اند  دنبال  به 
اطرافیانشان  در  را  حالتی  و  بگذارند 
برانگیزانند. از این برانگیزانندگی هم به دنبال رسیدن به 
تا ترو�یج  گرفته  از تبلیغ  خواسته های خودشان هستند. 
اكال یا حتی یک اندیشه. اندیشه هم برای همه گیرشدن 
نیاز به تأثیر دارد؛ وگرنه سالها فكر فردی بر سر موضوعی 
که حرکتی در دیگران ایجاد نكند و ناگهی به اطرافیان 

نبخشد، چه سود؟! 
بازی های  حتی  که  است  شده  واضح  دیگر  روزها  این 
اثرگذاری  برای  هم  اجتامعی  شبكه های  و  اكمپیوتری 
 گرفتن الیک و یا سرگرمی مدنظر 

ً
شكل گرفته اند و صراف

و  ذهن  بر  آن ها  شگرف  اثر  است.  نبوده  آن  طراحان 
به طبع رفتار و گفتار مخاطب بر هیچ کس پنهان نیست. 

دیده  اجتامعی  شبكه های  و  بازی ها  در  امروز  آنچه 
مثل  گروهی  رسانه های  در  پیش  سال های  می شود، 
پیش  و  است  بوده  مجالت  و  روزنامه  رادیو،  تلو�ز�ون، 
تغییر  اصًال  یعنی  رامن.  و  شعر  و  تئاتر  در  هم  آن  از 
و  سینام  به  ادبیات  و  رامن  از  مثًال  ارائه  شكل های  در 
تلو�ز�ون و بعد به روزنامه و مجله و... به سبب تأثیرگذاری 
روی مخاطبان بوده است. این از و�ژگی های محصوالت 
محصولی  از  رفته رفته  مخاطب  که  است  مدرن  دنیای 

دیگری  محصول  به  و  می شود  زده 
پناه می برد. یک روز اعشق و سرگشتۀ 
پخش  برای  روز  یک  و  سینامست 
لحظه شامری  سریال  جدید  قسمت 
روز  یک  و  گیم نت  روز  یک  می کند. 

. فیس بوک و ایسنتا و توئیتر
شده  باعث  مخاطبان  ذائقۀ  تغییر 
مدرن  دنیای  رسانه ای  تغییرات  روند 
گفت وگوی دوطرفه و  از مونولوگ به 
مخاطب  و  کند  سیر  چندطرفه  حتی 
تأثیرگذار  را  خودش  رسانه  در 
دلش  روز  یک  که  مخاطبی  ببیند. 
دیگران  سخن  پای  می خواست 
و  اجتامعی  کنش  به  امروز  بنشیند، 

تأثیرگذاری بر دیگران مشتاق است. 
آنچه امروز را از دیروز جدا کرده، چیزی 
گذاشته ام  را  نامش  من  که  است 

 !» »مكتب تأثیر
مسئلۀ  هامن  یعنی  تأثیر  مكتب 
محتوا  تولید  دنیای  در  فراگیر 
و  تولیدکننداگن  از  هرکس  که 
هم  روی  می خواهند  مصرف کننداگن 
نتیجۀ   تا  عالقه  مندند  و  بگذارند  اثر 

 ĶĶ امین بابازاده، نویسنده

مکتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تأثیـــــــــــــــــــــــــــر
 ĶĶنقطۀ مشترک نویسنده، مخاطب و کتاب
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این تأثیر را هم مشاهده کنند. 
با  را  کتاب  فضای  کمی  بیایید  حال 
این مكتب بسنجیم. مخاطب کتاب، 
کتاب در این مكتب  نویسنده و خود 
دنیایی  در  می شود  آیا  چگونه اند؟ 
می چرخد،  مكتب  این  شاخ  روی  که 
کنند  تولید  را  کتابی  ناشر  و  نویسنده 
که از این مكتب خالی باشد؟ آیا اصًال 
که  می رود  کتابی  دنبال  به  مخاطب 
تأثیر چندانی ندارد؟ این تأثیر ممكن 
است تأثیر نفسانی و شیطانی باشد یا 

تأثیر الهی و رحامنی. 
وجود  به  که  اولی  روز  از  کتاب 
اندیشۀ   بر  تأثیرگذاری  بنای  آمده، 
همین  درست  و  داشته  مخاطب 
مسئله آن را از سایر انواع محصوالت 
امنداگری  باعث  و  می کند  متامیز 
در  کتاب  است.  آن  چندصدسالۀ  
از  هم  هنوز  دیگر  رسانه های  با  نبرد 
موفق ها و امنداگر هاست؛ اام بشرطها 
و شروطها. شرط مهم آن این است که 
و  باشد  فكر  و  اندیشه  َمحِمل  هنوز 

دوم اینكه تأثیر بگذارد. 

 » سؤال اینجاست که کتاب اگر بخواهد در »مكتب تأثیر
دهد،  ادامه  خودش  تاکملی  حرکت  به  و  بكشد  نفس 
کی روی  باید چه و�ژگی هایی داشته باشد؟ مونولوگ تا 
کتاب  در  گفت وگو  و  دیالوگ  می گذارد؟  تأثیر  مخاطب 
با  کتاب  نویسندۀ  بگذارد؟!  تأثیر  تا  باشد  چگونه  باید 
مخاطب باید چه تعاملی داشته باشد؟ و سؤاالت فراوانی 
که در این  ارائه و شكل های مختلف روایت  دربار ۀ فرم 

مجال نمی گنجد. 
آن توجه نمی شود، همین  به  روزها اصًال  این  که  آنچه 
کتاب هایی نوشته می شوند و مخاطبانی  موضوع است. 
از آن ها هم آن  از آن ها استقبال می کنند و بعضی  هم 
را می خوانند و بعضی هم نه! حال سؤال اینجاست این 

کتاب ها روی مخاطب چه تأثیری گذاشته اند؟! 
و  کتاب  نوشتن  بعضی وقت ها در عمل تصور می شود 
فرهنگی  مجموعه های  اغیی  هدف  آن،  پخش  و  چاپ 
است؛ اام به نظر آنچه باید روی آن بیش از پیش تمرکز 
که نویسنده،  آنجا  این مراحل است؛ یعنی  از  کنیم، بعد 
قرار   » تأثیر »مكتب  فضای  در  کتاب  خود  و  مخاطب 
کرده و یا ناگه  می گیرند و باید در مخاطب حرکت ایجاد 
 آن تأثیری مطلوب 

ً
او را در مسائلی تغییر دهند! و قطعا

مخاطب  در  که  است  اسالمی  انقالب  فرهنگی  فضای 
کند و او را به سوی  حرکتی به سمت رشد و تعالی ایجاد 

 حقیقت رهنمون شود

مکتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تأثیـــــــــــــــــــــــــــر
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 ĶĶمیثم رشیدی مهرآبادی
نویسنده و خبرناگر

مشکلی به نام 
رسانه باالی 
تا همین چند سال پیش کتابخوانی!

مهم  نگرانی های  از  یكی 
دست اندراكران  و  مسئوالن 
بودن  کم   ، کشور فرهنگ 
وقت  هر  بود.  مطالعه  سرانه 
پیش  کتاب  و  خواندن  حرف 
چند  سهم  از  صحبت  می آمد، 
دقیقه ای و چند ثانیه ای هر ایرانی 
اام  بود  آموختن  و  خواندن  سبد  از 
کرد.  فرق  موضوع  آهسته،  آهسته 
به خو�ی می شود فهمید  حاال دیگر 
رفته  باال  ایرانی ها  مطالعه  سرانه 
خبرها،  اجتامعی،  شبكه های  است. 
از  برشی  حتی  و  مقاالت  خالصه 
می کنند  منتشر  نحوی  به  را  کتاب ها 
تحریک  شوند  مخاطبانشان  که 
آن ها را بخوانند و از جریان خبرها و 

رویدادها عقب نامنند. 
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از  هوشمندانه  دورِی  که  این  در 
رسانه ای«  »سواد  داشتن  و  خبرها 
 ، برای رویارو�ی با این حجم از اخبار
برای هر شهروندی در عصر اطالاعت 
ضروری است، شكی نیست و فرصت 
به  تا  می خواهد  دیگری  مفصل 
سطر  چند  این  در  اام  بپردازیم  آن 
دورانی  در  بگو�ییم:  می خواهیم 
ایرانیان  مطالعه  سرانه  نگران  که 
بودیم، متاسفانه برای وقتی که مدت 
نحوی  به  همه  و  برود  باال  مطالعه 
و  متن ها  خواندن  به  را  چشمشان 
بدهند،  اعدت  کتاب ها  و  مقاله ها 

فكری نكردیم!
موجب  هیچ وجه  به  »زیادخواندن« 
که  این  چه  نیست؛  برتری  و  منزلت 
متنوع  و  زیاد  که  را  افرادی  دیده ایم 
زیاد  ورودی  همین  و  می خوانند 
در  را  آن ها  مفاهیم،  و  اطالاعت 
گردنه های زندگی با چالش و مشكل 
کرده است. این ها البته عمدتا  رو�رو 
تطبیق  توانایی  که  بوده اند  افرادی 
با  داستان  جهان  و  کتاب  دنیای 
و  نداشته اند  را  زندگی«  »حقایق 
را  زندگی  گره های  کرده اند  گامن 
به  داستانی  گره های  مثل  می شود 
کمی دلهره و هیجان، باز  راحتی و با 

کرد.
برگردیم به اصل موضوع که نامش را 

»کم اكری  می گذاریم؛ 
در  فرهنگی  متولیان 

مطالعه  سبد  کردن  پر 
مردم«. 

اتفااق در دیداری که همراه 
اهالی  و  اساتید  از  جمعی 

رسانه  ر�ییس  با  ادبیات 
نكته  این  به  داشتیم  ملی 

امروز  مشكل  که  کردیم  اشاره 
در  ملی  رسانه  با  کتاب  نسبت 

کتاب نیست؛  مقدار پرداختن به 
و  تهیه کننداگن  از  خیلی  اتفااق 

از  سهمی  تا  دارند  تالش  برنامه سازان 
برنامه شان را )دلسوزانه یا فرصت طلبانه( به 

اصلی  مشكل  اام  بدهند  کتابخوانی  و  کتاب 
جای دیگر است. هامن برنامه ساز تلو�ز�ونی 

ندارد  واقعیت  این  از  درکی  عمدتا  رادیو�ی  یا 
این  با  مخاطبی  برای  کتابی  هر  معرفی  که 

گستردگی، مناسب و آموزنده نیست.
آنچه بیش از هر چیزی باید مورد توجه مسئوالن 

بگیرد،  قرار  کتاب  و  فرهنگ  دست اندراكران  و 
اقشار  برای  کتابی  مناسب  سبدهای  طراحی 

در�رگیری  ضمن  که  سبدهایی  است.  مختلف 
به  را  خو�ی  و  الزم  خوراک  بتواند  مختلف  سالیق 

ذهن  آن ها ارائه کند.
رویكرد،  همین  با  اتفااق  کتاب«  و  »من  امهنامه 

   ...متولد شد
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 ĶĶبخش دوم
در بخش اول این جستار بـــــه نحوۀ 
حرم،  مدافعان  ادبیات  پیدایــــش 
روند شكل گیری و فرازوفرودهای این 
موضوع نوپا اشاره کردیم. از آسیب ها 
که  گفتیم  سخن  آن  اكستی های  و 

ادامۀ آن را در ز�ر می خوانید:

روایت هایی که در حال انتشار است، 
اغلب منحصر به بستاگن درجه یک 
است. ثبت و ضبط خاطرات عز�زان 
اعطفی  پیوستگی  که  درجه یک 
کوتاه مدت  عمیقی با شهید دارند، در 
اكر دشواری است.  افراد برای بازیابی 
خود در مواجهه با بهت و عظمِت آن 

رویداد، به زامن نیاز دارند. 
افصلۀ  در  زیادی  مصاحبه های 
بزرگوار  شهدای  چهلم  تا  هفتم 
که  است  شده  انجام  حرم  مدافعان 
انگیختگِی  حال  در  همسر  و  امدر 
آنان در  کرده اند.  احساسات صحبت 
رفتن  برای  چندانی  تامیل  روزها  آن 
نداشته اند  گذشته  خاطرات  عمق  به 
زامن  به  نزدیک  خاطرات   

ً
عموام و 

گو�ی  کرده اند.  روایت  را  واقعه 
است  بوده  دشمن  آن ها  مخاطب 
عز�زش،  رزم  ادامۀ  در  می خواهد  و 

رسالت او را به پایان برساند. 
شهدای  دربارۀ  خاطره گیری  شرایط 

جستاری 
دربارۀ ادبیــات 
مدافعــان حرم

 ĶĶمحمد اقسمی پور    |   پژوهشگر دافع مقدس
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مدافع حرم باید به گونه ای باشد که خاطره گو در آرامش 
باشد و بتواند در شرایطی متعادل اقدام به خاطره گو�ی 
راعیت  با  و  مناسب  زامن های  در  باید  محققان  کند. 
و  عز�زان  خاطرات  اعطفی،  و  انسانی  مالحظات 
نزدیاکن شهدا را ثبت کنند و این فرآیند را تبدیل به اكری 
کنند، نه اینكه موجب آزار حسی و اعطفی راوی  شیر�ن 

شوند . 
گذشت زامن، با دورشدن از زامن واقعه  که با  خاطراتی 
عمیق،  معموًال  است،  شده  گرفته  مناسب  زامن  در  و 
همۀ  که  هستند  جزئیات  دارای  و  تأثیرگذار  حسی، 
مؤلفه ها و اراكن خاطره را دارند. اگر این مسئله راعیت 
کلی گو�ی  گزارشی و  نشود، خاطرات به صورت سطحی، 
بیان می شود و نشر آن چندان محل اعتنا نخواهد بود. 

اكر ادبیات مدافعان حرم باید با تأنی و پرهیز از شتاب 
انتخاب  مرحلۀ  در  امروز  حالی  که  در  بگیرد؛  صورت 
سوژه، با نوعی راقبت و شتاب مواجهیم که موجب افت 
دوباره اكری  از  است  بهتر  همچنین  می شود.  کیفیت 
یک  اگر  شود.  صرف نظر  ضعیف  و  سطحی  اكرهای  و 
با  شهید،  یک  برای  اصیل  زندگی نامۀ  یا  خاطره ناگری 
آرامش و دقت انجام شود، بهتر از این است که چندین 

اكر ضعیف و بی کیفیت ارائه شود.
در  که  منشوراتی   ، مسیر همین  در  است  الزم  بی شک 
منتشر  حرم  مدافعان  ادبیات  ذیل   ، اخیر سال  هفت 
شده است، بازنگری و نقد شود؛ به و�ژه دربارۀ بزرگوارانی 
که چندین اثر درباره شان منتشر شده است. در رهگذر 
ضعف  نقاط  می توانیم  منتشرشده،  آثار  بررسی  و  نقد 
کنیم. برای مثال،  را به دقت و درستی شناسایی  و قوت 
محسن  شهید  حامسی  شهادت  از  پس  که  کتاب هایی 
تعدادشان  احتامًال  اکنون  شده اند،  منتشر  حججی 



اکر ادبیات مدافعان حرم باید 
با تأنی و پرهیز از شتاب صورت 

بگیرد؛ در حالی  كه امروز در 
مرحلۀ انتخاب سوژه، با نوعی 

راقبت و شتاب مواجهیم كه 
موجب افت كیفیت می شود. 

همچنین بهتر است از 
دوباره اکری و اکرهای سطحی 
و ضعیف صرف نظر شود. اگر 

یک خاطره ناگری یا زندگی نامۀ 
اصیل برای یک شهید، با آرامش 

و دقت انجام شود، بهتر از این 
است كه چندین اکر ضعیف و 

بی كیفیت ارائه شود.
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نیست  بد  باشد.  بیشتر  یا  دست  دو  انگشتان  به اندازۀ 
که دربارۀ این شهید عز�ز منتشر شده  کتاب هایی  برای 
است، نشستی تفصیلی برای نقد و بازنگری اتفاق بیفتد.

که  از شهید مردمی مدافع حرم داریم  ام نمونه ای اعال 
روح  و  است  بوده  نقش آفر�ن  و  تأثیرگذار  شهادتش 
حامسی در اجتامع ایجاد کرده است. تشییع باشكوهی 
حاال  است.  مردم  اقبال  مورد  مزارش  و  است  داشته 
این  اگر  است؟  گرفته  عهده  بر  را  سهمی  چه  ادبیات 
مسئله دقیق بررسی شود، می توانیم برای مسیر پیِش  رو 
برنامه داشته باشیم. نباید ادبیات مدافعان حرم را ساده 

و سهل بگیریم. 
، سپهبد شهید، سردار  اعلی رتبه  تر�ن شهید در دهۀ اخیر
شهیدان  منظومۀ  مرکز  در  که  است  سلیامنی  اقسم 
اكرهایی  است  قرار  اگر  می گیرد.  قرار  حرم  مدافعان 
دربارۀ ایشان در اقلب ادبیات اتفاق بیفتد، ذیل ادبیات 
مدافعان حرم اقبل تقسیم بندی و تعریف است. نقد و 
بررسی در این زمینه بسیار روشنگر و مؤثر است. خوب 
با ادبیات مدافعان  است فرهنگ نقد و نقدپذیری امن 
حرم تقویت شود؛ ز�را در مرحلۀ شكل گیری و طفولیت 
بر  و  مرتفع  را  ضعف  نقاط  به راحتی  می شود  و  است 
تعجیل  از  پرهیز  و  نقد  به  توجه  کرد.  کید  تأ قوت  نقاط 
که در راستای  اكرهای شتاب زده دو مؤلفه ای هستند  و 
از  بسیاری  و  کنند  کمک  ام  به  خیلی  آسیب شناسی  

مالحظات و مشكالت را رفع کنند.
ادبیات  اكرهای  در  که  جدیدی  ظرفیت های  از  یكی 
دهه های  در  مختلفی  به دالیل  پایداری،  و  مقاومت 
گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت 
که  است  اثر  انتشار  از  پیش  بررسی  و  نقد  و  اكرشناسی 
آن توجه شود.  به  ادبیات مدافعان حرم  در  باید  امروز 



نقد و بررسی در این زمینه 
بسیار روشنگر و مؤثر است. 
خوب است فرهنگ نقد 
و نقدپذیری امن با ادبیات 
مدافعان حرم تقویت شود؛ 
زیرا در مرحلۀ شکل گیری 
و طفولیت است و می شود 
به راحتی نقاط ضعف را مرتفع و 
کید كرد بر نقاط قوت تأ
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بی دلیل  شتاب  از  پرهیز  روند  در 
و  تحقیقی  اكرهای  در  نامعقول  و 
ناگرشی، می توانیم اكرها را اكرشناسی 
آثار  که  است  آن  زامن  اکنون  کنیم. 
حوزۀ مدافعان حرم، بعد از طی کردن 
ناگرشی،  اكرشناسی  دوره های 
به  تخصصی  و  جغرافیایی  نظامی، 
به موازات   

ً
واقعا و  شود  سپرده  چاپ 

هزینه های پژوهشی و ناگرشی، برای 
تخصصی  مشاوره های  و  اكرشناسی 

نیز قدری سرامیه گذاری شود. 
جغرافیایی،  تنوع  و  تفاوت  به دلیل 
و  سالح  موضوع،  جدید بودن 
و  استفاده  مورد  تجهیزات  و  ابزارها 
شرایط  و  رزم  عرصۀ  متفاوت بودن 
و...،  میدانی  عملكرد  و  آموزش 
آثار  و  طی شده  مسیر  به  نمی شود 
 
ً
حتام و  کرد  اکتفا  و  اعتامد  گذشته 

 ، انتشار از  پیش  بررسی  و  اكرشناسی 
ضروری است.

در  حرم  مدافعان  ادبیات  اکنون 
اقبال  صورت  در  که  است  شرایطی 
و  پژوهشی  مؤلفه های  به  توجه  و 
خاطره ناگری  استانداردهای  راعیت 
گونه های  سایر  از  بیش  علمی، 
زمینۀ  پایداری  و  مقاومت  ادبیات 
اقبال عمومی و فرامرزی را دارا است 
زبان های  دیگر  به  ترجمه  برای  و 

 زندۀ دنیا مناسب است



نقد و بررسی در این زمینه بسیار روشنگر و مؤثر 
است. خوب است فرهنگ نقد و نقدپذیری امن 

با ادبیات مدافعان حرم تقویت شود؛ زیرا در 
مرحلۀ شکل گیری و طفولیت است و می شود 
به راحتی نقاط ضعف را مرتفع و بر نقاط قوت 

کید كرد تأ

ســــال   : اقسمی پـــــور محمد 
شد.  متولد  تهران  در   ۱۳۴۵
اكرشناسی ادبیات  افرغ التحصیل 
نامیشی از دانشكدۀ هنرهای ز�یبا 
در  هنر  پژوهش  ارشد  اكرشناسی  دانش آموختۀ  و 

دانشاگه تهران است. 
در  مسئولیت  و  هماکری   ۸۸ تا   ۷۶ سال های  از 
و  فتح  روایت  فرهنگی  مؤسسه  تحقیق  بخش 
هنرستان سینامیی روایت فتح را بر عهده داشته و 
در سال های ۸۶ تا ۸۸ مدیریت انتشارات روایت فتح 

را تجربه کرده است.  
مدّرس،  به عنوان  نیز  گذشته  دهۀ  در  اقسمی پور   
مشغول  راهنام  معلم  و  محتوا  اكرشناس  محقق، 
پایداری  مطالعات  و  فرهنگ  دفتر  با  هماکری 
معاونت راهبری استان های حوزه هنری بوده است.
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باقری  حسن  که  بود   ۱۳۶۱ سال 
طهرانی مقدم  حسن  2۷ساله، 
2۳ساله را فرستاده بود تا فرامنده کل 
به  را  توپخانه  سپاه، حكم فرامندهی 
که از عراقی ها  نام او بزند. توپ هایی 
به غنیمت گرفته شد تا علیه خودشان 
و  طهرانی مقدم  شود.  استفاده 
هم تیمی هایش مجبور بودند به خاطر 
کم توپ ها به نزدیک تر�ن نقطه  برد 
بتوانند  بلكه  بروند،  دشمن  خط  به 
شهری چون بصره را هدف قرار دهند. 
با این اوصاف قدرت موشک هایی که 
گرفته بود، خیلی  عراق از ابرقدرت ها 
بیشتر از این حرف ها بود. همۀ این ها 
و دالیلی دیگر باعث شد فرامندهان 
به فكر تأسیس واحد موشكی باشند. 
دو سال بعد، طهرانی مقدم و تعدادی 
از نیروهایش برای اولین دورۀ آموزش 
این  و  شدند  سوریه  راهی  موشكی 
تعداد  که  است  داستانی  سرآاغز 
و  بیشتر است  فرودها  از  آن  فرازهای 

همچنان ادامه دارد.
سردار علی باللی یكی از آن دالورانی 
با شهید طهرانی مقدم  که همراه  بود 
اعزام  سوریه  به  دیگر  نفر  یازده  و 
ز�ر  کوتاه  گفت وگوی  در  ایشان  شد. 
و  جنگ  دوران  سخت  روزهای  از 
این  در  موشكی  صنعت  پیشرفت 

سال ها برای ام سخن می گویند:
 ĶĶگفت وگو با سردار علی باللی

مشاور اعلی فرامنده هوافضای سپاه

امنیت و اقتدار 
را نمی شود وارد 
کرد، بـــــاید از 
درون بجوشد
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سال  مهر  از  كنیم.  شروع  ابتدا  از 
مركز  موشکی  تیپ  كه   1363
شهید  توسط  سپاه  توپخانه 
امه  شد.  تأسیس  طهرانی مقدم 
توپخانه  رزمنداگن  از  نفر  بعد 13 
برای دوره های آموزشی به اکرگیری 
موشک، به سوریه اعزام شدند. از 

آن روزها بفرامیید. 
آموزش  اصلی  هستۀ  نفرات  انتخاب 
تابستان سال ۶۳  اواخر  به  موشكی، 
طهرانی مقدم  شهید  که  بر می گردد 
لیبی  به  رفیق دوست  آاقی  به همراه 
بحث  آنجا  در  می کند.  سفر  سوریه  و 
موشک اساکد و فراگ مطرح می شود. 
چون  و  سفر  این  از  برگشت  از  بعد 
شهید طهرانی مقدم فرامنده توپخانه 
بودند، تعدادی از افراد توپخانه را برای 
انتخاب  سوریه  در  موشكی  آموزش  
سردار  با  ام  که  آنجایی  از  می کنند. 
حاجی زاده آشنا بودیم، بنده هم برای 
سوم  در  می شوم.  انتخاب  سفر  این 
آبان ۱۳۶۳، ۱۳ نفر و یک مترجم به 
سوریه رفتیم. درواقع نفرات اصلی این 

سفر ۱۳ نفر بودند.

حضور  سوریه  در  مدت  چه 
داشتید؟

دی   ۱۱ داشتیم.  حضور  امه  دو  حدود 
دو  برای  الزم  آموزش های  و  برگشتیم 

کتاب  در  گذاشتیم.  پشت سر  را  فراگ  و  اساکد  ساامنۀ 
می پرسند:  سوری  افسران  که  شده  قید  هم  مقدم  خط 
می گویند:  آن ها  و   . نفر  ۱۳ می گو�ییم  هستید؟  نفر  چند 
گذراندن این دوره به ۴0 تا ۵0 نیرو  نمی شود. چون برای 
نیاز دارید و اكر هم تخصصی است. با این اوصاف شش 
امه طول می کشد و از طرفی زبان شام هم افرسی است 
بنابراین،  برای ترجمه صرف می شود.  و یک زامنی هم 
گفتند:  دوامهه نمی شود! شهید طهرانی مقدم در پاسخ 
کشور ام درگیر جنگ است تالش فراوان  که  آنجایی  از 
کنیم. بعد از نامز صبح، ورزش و  می کنیم دوامهه تامم 
فشار  شب.  یازده ونیم  ساعت  تا  می شد  شروع  کالس ها 
سنگینی روی بچه ها بود تا تعداد کم نیروها جبران شود. 
هم  اضافه  وقت  دیدیم.  را  اساکد  آموزش  شكر  را  خدا 
آوردیم و فراگ هم که جزو دوره نبود، گذراندیم. با اینكه 
آموزش دیدیم، شلیكی انجام ندادیم و به ایران برگشتیم. 
بعد از برگشت از سوریه، سردار حاجی زاده به دستور شهید 
کشور برای استقرار  طهرانی مقدم ماکن هایی را در غرب 
با  را  اكرها  عمدۀ  بودند.  کرده  مشخص  موشكی  تیپ 
بچه های توپخانه انجام دادند. از آنجایی که کشور سوریه 
طرف  از  ساامنه  هایی  بدهد،  ساامنه  ام  به  نمی توانست 
خودشان  و  بودیم  کنارشان  در  ام  شد.  کشور  وارد  لیبی 
اكرهای خدامتی، رانندگی  شلیک می کردند. در واقع، ام 
و تأمین نیازمندی هایشان را انجام می دادیم و از طرفی 
کنارشان  در  بود.  هم  ساامنه  یا  سیستم  به  حواسامن 
انجام  را  موشكی  ساامنۀ  اكرهای  از  بعضی  و  بودیم 
اكرها مثل هواشناسی، حمل و نقل  می دادیم. بعضی از 
اكرهای موشكی بود هم  که جزو حاشیۀ  و نقشه برداری 
بنده  را  هواشناسی  اكرهای  می دادیم.  انجام  خودامن 
انتقاالت  کمک نیروی لیبیایی انجام می دادم. نقل و  با 
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و  زاهدی  برادر  را  نقشه برداری  اكر  و  موسوی  سردار  را 
کنارشان بودیم تا به تامم  دوستان انجام می دادند و در 

تجربه هایی که لیبیایی ها داشتند برسیم.

انجام  لیبیایی ها  خود  را  اصلی  اکرهای  اینکه 
می دادند، در قرارداد قید شده بود؟ 

قرار  و  بود  آن ها  برعهدۀ  موشكی  اكرهای  تامم  بله. 
آن ها اطالع نداشتند ام به  کنند.  که به غیر واگذار  نبود 
سوریه رفتیم و آموزش دیدیم. اام بعدها متوجه شدند که 
خودامن بر خیلی از اكرها مسلطیم؛ ولی تجربۀ شلیک 
و  شدند  کشور  وارد  تجهیزات  به همراه  آن ها  نداشتیم. 
اكرها را انجام دهند. از مواد غذایی تا  قرار بود خودشان 
تجهیزات تعمیراتی موشكی را با خودشان آورده بودند. 
می کردند.  شلیک  آن ها  و  می دادیم  هدف  آن ها  به  ام 
خیلی آرام آرام اكرها را یاد گرفتیم. فقط یک بخش اصلی 
پرتاب بود که ام نمی توانستیم به آنجا وارد شویم؛ چون 
فقط یک تا دو نفر می توانستند داخل فضای اكبین سكو 
شوند. وقتی طی دو سال چندین موشک شلیک کردند، 
که دیگر پرتاب موشكی انجام  به آن ها دستور داده شد 
ندهند. اتحادیۀ عرب و کشورهای عر�ی متوجه شدند که 
لیبی به ام موشک داده، به همین  خاطر به قذافی فشار 
سیستم  و  نمی زنیم  دیگر  گفتند  هم  لیبیایی ها  آوردند. 
خراباکری  مختلف  جاهای  در  انداختند.  اكر  از  هم  را 
کردند، قطعاتی را با خودشان بردند تا سیستم اكر نكند. 
به صدام هم به طریقی اطالع دادند که سیستم موشكی 
اكر افتاده. صدام هم در اواخر پاییز ۱۳۶۵ اکثر  ایران از 
نمی توانستیم  ام  خب،  می کرد.  بمباران  را  ام  شهرهای 
را بدهیم. شهید طهرانی مقدم  پاسخ موشک های عراق 
که خودامن  آمده  از طرف فرامندهان دستور  که  گفتند 

اكر را انجام دهیم. با کمک بچه های 
که روی موشک  وزارت سپاه و نفراتی 
اكر می کردند، توانستیم تامم اشاکالتی 
کرده  که روی موشک و سكو ایجاد  را 
بودند، رفع و اولین موشک را در ۶:20 
به سمت  خودامن  2۱دی۱۳۶۵  صبح 
این،  از  پیش  کنیم.  شلیک  عراق 
در  ام  و  می زدند  لیبیایی ها  را  موشک 
موشكی  اولین  مثل  بودیم.  کنارشان 
و  کرکوک  به   ۱۳۶۳ سال  اسفند  که 
آن ها دو سال  به بغداد زدیم.  سپس 
 2۱ واقع  در  کردند.  شلیک  ام  برای 
موشک از ۳0 موشكی که با خودشان 
کردند.  تا ۵آذر۱۳۶۵ شلیک  را  آوردند 
که  موشک بیست و دوم را در تاریخی 
به سمت  کرامنشاه  از  کردم،  عرض 
عراق شلیک کردیم. این نقطه عطف 
و مبدأ تحولی در اكرهای موشكی بود. 
شهید  اام  بود؛  مهمی  خیلی  اكرِ  این 
راضی  مقدار  این  به  طهرانی مقدم 
نبود. او می گفت خودامن باید موشک 
کپی سازی  برای  را  موشكی  و  بسازیم 
از  دیگری  تعداد  داد.  اختصاص 
و  کردیم  شلیک  هم  را  موشک ها 
و  خرید  قرارداد  شاملی  کرۀ  با  بعد 
منعقد  را  ساخت  تكنولوژی  انتقال 
عملیات  جنگ،  پایان  تا  و  کردیم 
مقابله به مثل را ادامه دادیم. با اینكه 
کردیم،  استفاده  ظرفیت ها  همۀ  از 
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باید  موشک  که  بود  این  ناگهامن 
الزمۀ  باشد.  خودامن  کشور  ساخت 
که در افق هایی  اتفاق این است  این 
که ترسیم می کنیم، استقالل باشد نه 
طهرانی مقدم  شهید  افق  وابستگی. 
این گونه بود. وقتی در سوریه در حال 
آموزش بودیم که بدانیم یک موشک 
اكر می کند، ایشان به  دنبال  چطوری 
این  سالیانۀ  تست های  که  بود  این 
موشک ها چطوری است. در هر سال 
باید چند بار تست شود؟ چطور تعمیر 
و نگهداری می شود؟ رزامیش های آن 
چگونه است؟ همیشه چنداگم جلوتر 
از ام به مسائل ناگه می کرد. این ناگه 
به  را  ام  اقبل دسترس  هدف های  به 
ارادۀ   و  ناگه  این  اگر  می برد.  پیش 
موشكی   اقتدار  و  استقالل  به  ایشان 
این  به  امروز  وجود نداشت، ام هرگز 

نقطه نمی رسیدیم. 

البه الی حرف هایتان روی دو واژه 
استقالل  داشتید:   زیادی  کید  تأ
كه  شد  باعث  چه چیزی  اراده.  و 
زامن  تحریم های  تامم  وجود  با 
در  تولید  برای  انگیزه ای  جنگ، 

یاگن موشکی داشته باشیم؟
ام  مقدس،  دافع  سال  هشت  در 
بنابراین  بودیم ؛  صدام  بمباران  ز�ر 
ابرقدرت ها  می دادیم.  پاسخ  باید 

همه نوع اماکنات را در اختیار صدام قرار دادند و مردم ام 
مظلوامنه شهید می شدند. دافع از مملكت و مقتدرشدن 
انگیزه ای بود تا به فكر تولید موشک باشیم. مصداق آیه  
ام  لهم  اعدوا  »و  می فرامید:  خداوند  که  انفال  سوره   ۶0
استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو اهلل 
و عدوکم و آخر�ن من دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم 
و ام تنفقوا من شیء فی سبیل اهلل...« این به عنوان یک 
اگر می خواهی  اكر برای ام مطرح می شود.  الگو و قوارۀ 
دشمنانت را مرعوب کنی باید قوی باشی. این مسئله به 
ام انگیزه می داد. حاال به دانش فنی و پژوهش نیاز داریم 
و بچه هایی که در این زمینه اكر می کنند، برای رسیدن به 
این هدف واال و بزرگ، شب و روز برایشان مفهوم و معنا 
ندارد. چون تالش در راه خداست و جهاد فی سبیل اهلل 

به  حساب می آید و انگیزه را دوچندان می کند. 
بسازی.  خودت  که  است  این  خودباوری  و  استقالل  راه 
و  باشد  ذاتی  باید  کرد،  وارد  نمی شود  را  اقتدار  و  امنیت 
ام  برای  و  می شود  پایدار  امنیت  این  بجوشد.  درون  از 

 می امند



ام نمی توانستیم پاسخ موشک های عراق را 
بدهیم. شهید طهرانی مقدم گفتند كه از طرف 
فرامندهان دستور آمده كه خودامن اکر را انجام 
دهیم. با كمک بچه های وزارت سپاه و نفراتی 
كه روی موشک اکر می كردند، توانستیم تامم 
اشاکالتی را كه روی موشک و سکو ایجاد كرده 
بودند، رفع و اولین موشک را در 6:20 صبح 
21دی1365 خودامن به سمت عراق شلیک كنیم
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گرچه  کشورها روا داشته.  که آمریاک به دیگر  تار�یخ جهان سرشار از جنایت هایی است 
همواره مثل رفیق گرامبه و گلستانش انگلیس، نقاب بشردوستی، آزادی و دمكراسی به 
چهرأ پلیدش می چسباند، در عمل جز جنگ، آوارگی و اغرت کشورها چیزی از خودش به 
یاداگر نمی گذارد. تار�یخ مستطاب آمریاک از همین جنس حرف هاست. جنایت هایی که دل 
هر انسانی را به درد می آورد و ذهنش از این همه قساوت قلب متعجب می کند. به همین خاطر گفت وگو�ی را با 

دکتر محمدصادق کوشكی، نویسندۀ کتاب، ترتیب دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.  

 ĶĶروایت جنایات آمریاك با زبان طنز ĶĶگفتگو با دکتر کوشكی
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چطور شد كه به فکر ناگرش این 
ناگرشش  روند  افتادید؟  كتاب 

چگونه بود؟
بگویم  باید  که  است  این  واقعیت 
برای  شد.  قسمت  و  بود  قسمت 
نداشتم.  تصمیمی  اكر  این  نوشتن 
دوستانی در مؤسسۀ »خاکر�ز ایامن 
کردند.  را شروع  این طرح  اندیشه«  و 
رسیدند  نتیجه  این  به  اكر  اوایل  در 
کنند.  اكر را به من واگذار  که ناگرش 
یادداشت هایی  مؤسسه  دوستان 
یادداشت ها  بودند.  کرده  تهیه  را 
دربارۀ  اگم به اگم  و  کردم  بررسی  را 
بیژنی  امزیار  جناب  با  اكریاکتورها 
صحبت  کشیدند،  را  آن  زحمت  که 

کردیم و با مشورت هم پیش رفتیم. 
اام نكته ای که دربارۀ این کتاب برای 
است  این  است،  عز�ز  و  مهم  من 
هیچ  که  افتاد  مبارکی  اتفاق  یک  که 
این  سهم  و  نداشت  بنده  به  ربطی 

کتاب بود!
ایامن  »خاکر�ز  مؤسسۀ  دوستان 
 ، اكر کت بندی  ام آخر�ن  اندیشه«  و 
طرح  یا  باشد  صفحه  چند  اینكه 
چه  صفحات  و  باشد  چطور  آن 
اكر  آوردند.  را  باشد،  داشته  محتوایی 
صفحات  همۀ  وقتی  و  زدیم  ورق  را 
بر اساس  دیدیم  کردیم،  تنظیم  را 
فنی  دوستان  که  تقسیم بندی هایی 

است.  خالی  کتاب  ابتدای  صفحه  یک  داده اند،  انجام 
باز�یینی  برای  ناگهانی  به صورت  را  بنده  دوستان  چون 
که  نداشتم  ذهنیتی  هیچ  کردند،  دعوت  کتاب  نهایی 
کنم. یک لحظه به ذهنم  اگر صفحه ای خالی بود، چه  
چه کسی  به  اینكه  شود.  تقدیم  کتاب  این  که  رسید 
مهدوی  نادر  به  »تقدیم  بود:  دوم  جرقۀ  شود،  تقدیم 
این  به  می شناسند.«  ام  از  بهتر  را  او  آمریاکیی ها  که 
جمله و به شهید نادر مهدوی اصًال فكر نكرده بودم. 
باید  و  می امند  خالی  صفحه  یک  نداشتم  اطالع  اصًال 
به نوعی پر شود. همۀ این ها در یک لحظه و دو جرقه 
و  ندارد  من  به  ربطی  هیچ  جرقه  دو  این  افتاد.  اتفاق 
کتاب براكت زیادی داشت.  سهم نادر مهدوی بود. این 
اینكه  بدون  و  خاصی  پشتیبانی  و  تبلیغات  بدون 
نورچشمی باشد و نورچشمی  بشود، به لطف و عنایت 
خدا به چاپ های متعدد رسید. در زامن خودش منشأ 
 ، آتش به اختیار فرهنگِی  بچه های  و  شد  زیادی  تأثیرات 
اكرهای  کتاب  این  اساس   بر  کشور  گوشه وکنار  در 
انیمیشن،  ساخت  مثل  دادند؛  انجام  خو�ی  فرهنگی 
با  بعضی ها  که  مطلعم  مسابقه.  و  نامیشاگه  برگزاری 
که  کردند؛ در حالی  اموال شخصی شان مسابقه برگزار 
کتاب بسیار برکت داشت  طلبۀ شهریه بگیر بودند. این 
نداشت.  بنده  به  هم  ربطی  هیچ  که  می کنم  کید  تأ و 
بود،  تأثیر  و  خیر  منشأ  کتاب  این  ِقَبل  از  که  آنچه  هر 
شخصیتی  که  بود.  مهدوی  نادر  مبارک  نام  به خاطر 

آمریاکیی ها او را بهتر از ام می شناسند!

تاریبخ، جغرافی، تفکر و در واقع همه چیز در آمریاک 
حقوق  دمکراسی،  محوری  و  اصلی  موضوع  سه  به 
كتاب  این سه موضوع در  بازمی گردد.  آزادی  و  بشر 
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شده.  تببین  اکریاکتور  اقلب  در  و  طنز  زبان  با  شام 
دربارۀ چرایی انتخاب این سبک توضیح بدهید.

شد،  انتخاب  این  اكر  برای  طنز  زبان  اینكه  علت 
تار�یخ  با  رابطه  در  مطالب  کتاب.  تلخی  به  برمی گردد 
اكر  که  دوستانی  حتی  که  است  تلخ  به قدری  آمریاک 
که  بودند  معترف  دادند،  انجام  را  کتاب  فیش برداری 

اصًال اقبل هضم نیست. 
چندان  تار�یخ  با  ام  مردم  که  است  این  بعدی  نكتۀ 
تاریخی _چه  کتاب های  که  آنجایی  از  نیستند.  دوست 
نوشته  خوب  و  نیست  جذاب  غیردرسی_  چه  و  درسی 
گر�زانند. برای آنكه از  نشده، مردم ام از خواندن تار�یخ 
تلخی محتوا قدری اكسته شود و از طرفی کمی جذاب تر 

شود، زبان طنز را انتخاب را کردیم.

چهرۀ  اندازه  چه  تا  كشور  یک  سیاست های  نقد 
واقعی آن كشور را به دیگران نشان می دهد؟

اكر سیاست های آمریاک را نقد نكردیم، بلكه  ام در این 
اساس  بر  که  است  این  کتاب  این  امتیاز  کردیم .  نقل 
جز  دیگری  منبع  هیچ  از  و  شده  نوشته  آمریاکیی  منابع 
این  از  بعضی  نشدیم.  بهره مند  انگلیسی  و  آمریاکیی 
که  دیگر  برخی  و  شده  ترجمه  افرسی  زبان  به  منابع 
است؛  آمده  کتاب  پایان  در  عنوانشان  نشدند،  ترجمه 
آمریاک  نقل  و  توصیف  مقام  در  کردیم  سعی  بنابراین 

باشیم و نه نقد آن. 

روز  مثل  كشورامن  با  آمریاک  دشمنی های  اینکه  با 
روشن است، چرا عده ای از مسئوالن تالش می كنند 

به هر قیمتی شده با آمریاک ارتباط برقرار كنند؟
کشور ام اعشق آمریاک هستند، حاال  اینكه چرا برخی در 



ام در این اکر سیاست های 
آمریاک را نقد نکردیم، بلکه 
نقل كردیم . امتیاز این كتاب 
این است كه بر اساس منابع 
آمریاکیی نوشته شده و از هیچ 
منبع دیگری جز آمریاکیی 
و انگلیسی بهره مند نشدیم. 
بعضی از این منابع به زبان 
افرسی ترجمه شده و برخی 
دیگر كه ترجمه نشدند، 
عنوانشان در پایان كتاب آمده 
است؛ بنابراین سعی كردیم 
در مقام توصیف و نقل آمریاک 
باشیم و نه نقد آن. 
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چه از مسئوالن و چه مردم اعدی، به 
انسان  اگر  که  برمی گردد  نكته  این 
ظاهر�یین باشد شاید اعشق آمریاک و 
جذب شود؛ اام اگر کسی عمیق تر ناگه 
و فكر کند، حتی اگر مسلامن نباشد، 
اام  نباشد،  معتقدی  انسان  اگر  حتی 
وجودش  در  شرافتی  و  آزادگی  یک 
باشد و درون واقعیت آمریاک را ببیند، 
نفر  هزاران  مثل  شد.  خواهد  منزجر 
که آن شرافت و  از مردم خود آمریاک 
آن آزادگی در وجودشان بوده و وقتی 
کشورشان  واقعیت های  و  حقایق 
شرمندگی  ابراز  به شدت  می بینند،  را 
کشورشان  که  متأسف اند  و  می کنند 
و  نفرت انگیز  و�ژگی های  چنین 

نامقبولی دارد.
اهل  دوستان  از  برخی  بعدها  البته 
خواندن  از  بعد  مراقبه،  و  عرافن 

کتاب به من اعتراض کردند که به خاطر سیاهی و زشتی 
رفتارهایی که در کتاب توصیف شده، روح ام مكدر شده. 
وقتی  چون  می دهم؛  حق  شام  »به  گفتم:  پاسخ  در 
انسان سالم و پاک این کتاب را می خواند، از شدت ظلم 
به  ولی  می شود.  مكدر  روحش  آمریاک  تبهاکری های  و 
آمریاکیی ها  به  نیستم.  مقصر  من  نكنید.  اعتراض  من 
و  کرده اند  ستم  و  ظلم  این همه  آن ها  کنید.  اعتراض 

می کنند. من فقط راوی بودم .«
کتاب شاید دو�رابر حجم  نكتۀ دیگر اینكه حجم این 
گفتنی  اینكه  به خاطر  را  زیادی  بخش های  بود.  فعلی 
کتاب  کتاب،  داشتیم  اصرار  چون  کردیم؛  حذف  نبود، 
بچه ها  و  شود  خوانده  خانواده  درون  و  باشد  خانواده 
که  مطالب  آن  بخوانند.  را  کتاب  امدر  و  پدر  با  بتوانند 
سیاه  و  تلخ  بسیار  و  واقعی  اكمًال  مطالبی  شد،  حذف 
هم  و  تلخ بودن  به واسطۀ  هم   که  بود  آمریاک  تار�یخ  از 
اكر  از  نبود،  خانوادگی  جمع  مناسب  اینكه  به واسطۀ 

 حذف شد و حجم اكر به نصف رسید
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شبیه  کناردون  شمرون  خواندن 
سرد  قورمه سبزی  خورش  خوردن 
قدر  هامن   یعنی  بود؛  شب امنده  و 
خانگی  غذای  یک  که  خوشمزه 
هامن   حال  عین  در  و  باشد  می تواند 
قدر دور از طعم هامن غذای خانگی 
اكرهای  کتاب، مثل همۀ  فوق العاده. 
شیوایی  و  روان  نثر  عرافنی،  سارا 
پرداخته  هم  جزئیات  به  که  داشت 
کتاب، »در  بود. امیرمحمد اژدرِی این 
جهان  به  چشم  مذهبی  خانواده ای 
گشود ...« و باقی کلیشه های رایج نبود. 
امروزی  جوان  پسر  یک  بود.  خودش 
نداشت  دوست  که  همه  به  شبیه 
شبیه به همه باشد. یک آدم معمولی 
اام  بود،  نكرده  خارق العاده ای  اكر  که 
داشت.  سرش  توی  بزرگی  فكرهای 
را  شخصیت  این  تحول  مسیر  کتاب 
پی گرفته بود و با اطالاعتی که تا حدی 
همگی  شنیدم،  شهید  دوستان  از  که 
دقیق و مستند بودند، مسیر خودش را 
گرفته بود. یک روایت  در روایت پیش 
فقط  خوشمزه.  و  جذاب  و  خواندنی 
یک مشكل کوچک در اكر بود: اینكه 
توقع خواننده ای که همواره قلم خانم 
از  بیشتر  است،  کرده  دنبال  را  عرافنی 
می دهم.  توضیح  چرا؟  است.  این ها 
اولین نكته ای که در وقت خواندن این 
کتاب به چشمم آمد، انتخاب زاویه دید 

اول شخص، 
چندم شخص 

 ĶĶاحسان رضایی | نویسنده، منتقد ادبی و اكرشناس کتاب

 ۱۳۵۷ متولد  او  رضایی:  احسان 
است و در رشتۀ پزشكی در دانشاگه 
در  است.  کرده  تحصیل  تهران 
داستان نویسی،  اكری اش  اكرنامۀ 
 نقد  داستان، روزنامه ناگری و پژوهش پررنگ است. 
سرگذشت  خسته س،  شهرزاد  اساطیر،  باغ وحش 
آثار  جمله  از  کتابخواری  آداب  و  ایران  در  پزشكی 
احسان رضایی است. او هم اکنون به عنوان نویسنده، 

اكرشناس کتاب و منتقد ادبی فعالیت می کند.
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اول شخص بود. زاویه دید اول شخص 
روایت  شیوه های  آسان تر�ن  از  یكی 
حس  و  می رود  پیش  سر�یع  که  است 
تقویت  را  مخاطب  همذات پنداری 
نویسنده  به  زیادی  اماکنات  می کند، 
همین  به  درست   . و...  می دهد 
این  که  است  روایت  سهولت  دلیل 
سخت تر�ن های  از  یكی  انتخاب، 
است.  سوژه ای  چنین  برای  ناگرش 
آن هم  اول شخص،  زاویه دید  انتخاب 
قهرامن  یک  شخصیت پردازی  برای 
است؛  جسورانه ای  اقدام  ارزشمند، 
چراکه این شیوۀ روایت در عین فواید، 
مخاطب  دارد.  هم  محدودیت هایی 
که  بود  خواهد  اتفااقتی  شاهد  تنها 
می بیند  راوی  یا  اصلی  شخصیت 
هم  اتفااقت  این  می کند.  تجربه  و 
است  طبیعی  فرد  خود  برای  معموًال 
در  شخص  یک  طبیعی،  حالت  در  و 
مرود بدیهیات زندگی و افاکر خودش 
توضیح نمی دهد. مثًال در مورد ظاهر 
رفتاری اش  جزئیات  او،  پوشش  فرد، 
و... نمی شود توضیح زیادی داد. چون 
این  دربارۀ  طبیعی  به صورت  آدم ها 
مگر  نمی کنند.  صحبت  موضواعت 
راوی،  تا  آورد  پیش  شرایطی  بشود 
احساسات  و  حالت ها  بروز  اماکن 
حرف های  و  باشد  داشته  را  بیشتری 
بیشتری بزند. اام این اكر، این پیداکردن 

بسیار  مستند،  روایت  یک  در  متفاوت،  موقعیت های 
راوی  مسئله  که  همین  جاست  درست  و  است.  دشوار 
غیرهمجنس اهمیت پیدا می کند. ام در کل کتاب، هیچ 
شاهد  را  پسرانه  شلوغی های  و  شیطنت ها  از  صحنه ای 
 تجربه اش می کنند. این 

ً
نیستیم. چیزی که چند جوان حتام

 باید کتاب صحنه ای 
ً
سخن نه به معنای آن است که حتام

دعوای  و  کل کل  یا  کری خواندن،  و  فوتبال  بازی  یک  از 
پسرانه داشته باشد، نه، ممكن است اصًال چنین اتفاقی 
در روایت های دوستان شهید وجود نداشته باشد. منظور 
نتیجه  در  و  متفاوت  موقعیت  خلق  به  که  است  مثالی 
اماکن جدید برای شخصیت پردازی بیشتر و بهتر منجر 
می شود. اام نویسنده یا نویسنداگن، چنین انتخابی ندارند؛ 

چون احتامًال چنین فضایی را یا تجربه نكرده اند یا در 
خود اماکن تصو�ر کردن مناسبش را ندیده اند. 

که  صحنه هایی  در  مثًال  که  هامن طور 
امدر امیرمحمد وارد داستان می شود، 
چند  می گیرد.  جان  داستان  یک باره 
برای  بودیم  مجلسی  در  پیش  وقت 
خانم  از  حاضران  کتاب.  همین 
کتاب  بخش  یک  خواستند  عرافنی 

خواند  را  قسمتی  ایشان  و  بخواند  را 
می شود.  اتاق  وارد  امیرمحمد  امدر  که 

قورمه سبزی  از  قسمت  هامن  این، 
است که حسابی جا افتاده و 

که  کسی  این را حتی 
آشپزی  من  مثل 

هم  نیست  بلد 
 می فهمد
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واژه پایداری، 
ادبیــاِت جنگ، ادبیـاِت 
مقاومت و ادبیـاِت 
دافع مقــــــدس را 
در دل خـــــــــود 
می پذیــــــــرد
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اگهنامه  از   شامره  نخستین  در 
توانمند،  نویسندۀ  با  گفت وگو�ی 
حمید حسام، ترتیب دادیم. او در آن 
گفت وگو ادبیات ۴0سالۀ دافع مقدس 
را از زوایای مختلف بررسی کرد. اکنون 
را  گفت وگو  این  پایانی  و  دوم  بخش 

می خوانید:

به نام  چیزی  ام  معتقدند  برخی 
.ادبیات  نداریم  پایداری«  »ادبیات 
ام »ادبیات جنگ« است و این ژانر 
چندانی  مفهوم  پایداری(  )ادبیات 
ندارد. نظر شام دراین باره چیست؟

نیست  علمی  و  منطقی  حرف  این 
ادبیات  به اسم  چیزی  ام  بگو�ییم  که 
دایرةالمعارف  در  ام  نداریم.  پایداری 
ادبیات  با  جنگ،  ادبیات  واژاگن 
ادبیاتی  که  می شویم  آشنا  مقاومت 
مقاومت  ادبیات  از  برگرفته  است 
و  فلسطین  مثل  اسالمی،  کشورهای 
لبنان که »ادب المقاومة« بوده است. 
منطقه ای  ساحِت  و  حیطه  این  اام 
دوم،  ادبیات  نیست.  جهانی  و  است 
که بازهم ساحت منطقه ای دارد و به 
ام برمی گردد، »ادبیات دافع مقدس« 
است؛ ز�را یک طرف واقعیت تاریخی 
کرده  تحمیل  را  جنگی  که  بوده  این 
است و طرف مقابل که ایران اسالمی 

بوده است، دافع کرده است. 

این تقدسش هم اثر تعصب و توهم نیست؛ چون افاکر 
بچه های رزمندۀ ام مّتكی به آرامن های اعتقادی و مبتنی 
یک  درواقع،  بود.  قرآنی  آموزه های  و  شیعی  تفكرات  بر 
می رسید  رزم  فضای  در  مراتبی  به  کم سن وسال  رزمندۀ 
که اناگر دارد سیروسلوک می کند و به  دنبال عرافن است. 
آدم ها در این موقعیت و ساحت به مدارج متفاوتی دست 

می یافتند؛ از شهید فهمیده ها گرفته تا چمران.
اام همه با این تغییر عنوان ها اناگر پای درس یک معلم 
نشستند؛ آن هم مكتب سیدالشهدا بود. ام اگر بخواهیم 
جنگی  کنیم،  حذف  مقدس  دافع  از  را  اعتقادی  عنصر 
غیراقبل دافع می شود. خیلی ها این بی انصافی را می کنند 
و می گویند جنگ در مقابل جنگ بوده است؛ به همین 
تعریف  جنگ  ادبیات  با  هم  را  ام  مقدس  دافع  جهت، 
می کنند، با این تفكر که ادبیات جنگ یک دایره و شمول 

جهانی دارد.
دوم  مقاومت.  ادبیات  یا  ادب المقاومة  شد  اول  پس 
است  هشت ساله  دافع  خاص  که  مقدس  دافع  ادبیات 
و بعد ها ادامۀ آن تفكر در دافع مقدس ۳۳روزۀ لبنان و 

تیر  متولد  و  است  همدان  اهل  حسام:  حمید 
۱۳۴0. یاداگر روزهای جنگ است و سری پر از شور 
ادبیات  موضوع  با  او  از  فراوانی  آثار  دارد.  ایده  و 
هرگز  آب  کتاب های  که  شده  منتشر  مقدس  دافع 
گم شد و مهاجر سرزمین  نمی میرد، وقتی مهتاب 
آن  از  را  رهبری  معظم  مقام  تقریظ  افتخار  آفتاب 
هفتادودومین  سلوک،  تازیانه های  کرده اند.  خود 
خداحافظ  و  می دهند  نعنا  بوی  غواص ها  غواص، 

ساالر از دیگر آثار حمید حسام هستند.
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دافع حرم بود که این هم دافع مقدس براساس مبتنی بر 
اعتقادات ام است.

به جهت اتفااقتی مثل جنگ جهانی اول و دوم و اتفااقت 
با  جنگ  در  ناپلئون  امجرای  مثل  کشورها  از  بعضی 
که  است  شده  خلق  بزرگی  خیلی  شاهاکر های  روسیه، 
این ها ادبیات جنگ را به خودش اختصاص داده است. 
ادبیات  هم  که  است  اعم  مفهومی  »پایداری«  واژۀ  اام 
جنگ را در دل خودش می پذیرد، هم ادبیات مقاومت، 
با  نسبتش  پایداری  این  را.  مقدس  دافع  ادبیات  هم  و 

واقعیت ها تعریف می شود. 
اگهی واقعیت ها بر اساس اینكه هر دو طرف زیاده خواه 
بودند، تعریف می شود. مثًال در جنگ بین آمریاک و ژاپن 
که  موقع  هامن  دوم،  جهانی  جنگ  پایانی  روزهای  در 
خلبان های اكمی اكزه به بندر پرل هار�ر در اقیانوس آرام 
می زدند و ناوهای آمریاکیی را غرق می کردند، هم امپراتور 
هیروهیتو در ژاپن و هم آاقی ترومن رئیس جمهور وقت 
بودند؛  جنگ  این  باطل  متخاصم  جناح  تا  دو  آمریاک، 
را  پایداری  از  رگه هایی  ژاپن  کشور  همین  در  بعدها  اام 
می توانیم بیابیم؛ مقاومت مردم در مواجهه با جنایتی 
دافع  به نسبت  پایداری  پس  اكزاکی.  نا و  هیروشیام  مثل 
هویت های  از  دافع  در  مردمی  مقاومت های  و  مردمی 
اعتقادات  و  تفكرات  از  دافع  یا  ملی  و  ناسیونالیستی 
گسترده تری دارد.  تعریف می شود و معنای اعم و شمول 

این ناگه بنده است.

كتاب هایی دربارۀ ادبیات جنگ در كشورهای دیگر تولید 
و به زبان های مختلف ترجمه می شود؛ اام برای ادبیات 
به سبب  این  آیا  كمتر می افتد.  اتفاق  این  پایداری ام، 

كیفیت پایین كتاب هاست یا دلیل دیگری دارد؟



ادبیات خیلی كشورها با 
جنگشان گره خورده و جهانی 
شده است، مثل ادبیات روس و 
تا حدی فرانسه. این برمی گردد 
به یک سری اکرها و اتفااقتی 
كه نویسنده های برجسته در 
موضوع آثار خودشان انتخاب 
كردند و به خو�ی توانسته اند 
از عهدۀ ناگرش آن بر�بیایند. 
به نظرم این در موضوع دافع 
مقدس هشت سالۀ خودامن 
اتفاق افتاده است؛ هم در 
انتخاب موضوع، هم در 
انتخاب ژانری كه َمركبی برای 
موضوع است كه بر آن سوارش 
كند و حركتش دهد. 
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جنگشان  با  کشورها  خیلی  ادبیات 
گره خورده و جهانی شده است، مثل 
فرانسه.  حدی  تا  و  روس  ادبیات 
و  اكرها  سری  یک  به  برمی گردد  این 
که نویسنده های برجسته در  اتفااقتی 
کردند  آثار خودشان انتخاب  موضوع 
و به خو�ی توانسته اند از عهدۀ ناگرش 
موضوع  در  این  به نظرم  بر�ییایند.  آن 
خودامن  هشت سالۀ  مقدس  دافع 
انتخاب  در  هم  است؛  افتاده  اتفاق 
که  ژانری  انتخاب  در  هم  موضوع، 
آن  بر  که  است  موضوع  برای  َمرکبی 

سوارش کند و حرکتش دهد. 
به نظر  نشده،  جهانی  چرا  اینكه  اام 
خود  اول  بخش  در  ام  می رسد 
در  بعد  و  داریم  مشكل  ترجمه ها 
این  جهانی امن  ارتباطات  میدان 
به  ام  وقتی  است.  عیان  مشكل 
کشور  از  خارج  کتاب  نامیشاگه 
می رویم، متوجه می شویم آن تعامل 
از  بعضی  در  که  جهانی  ارتباطات  و 
کتاب هایشان  معرفی  برای  کشورها 
و  نیست  ام  کشور  در   

ً
قطعا هست، 

محدود به یک سری آژانس های ادبی 
که سرپل ارتباط بین ادبیات ام  است 

با کشورهای دیگر هستند. 
نمی توانند  عرصه  این  در  ناشران 
باشند.  داشته  زیادی  خیلی  گسترۀ 
اكرنامۀ  باز  بخش،  این  در  البته 

از  خصوصی  ناشران 
است.  موفق تر  دولتی 

به مراتب،  دولتی  ناشران 
میزان ارتباطاتشان کمتر است، 

بحث  این  پس  متعدد.  به دالیل 
ارتباطات است.

و  اصل  ترجمۀ  هامن  بحث  دوم 
که ترجمه های  امهیت ترجمه است 
که  می افتد  اتفاق  زامنی  قوی 
کشور  آن  در  باید   

ً
ترجیحا مترجمی 

زبانش  و  باشد  شده  متولد  مقصد 
این  باشد.  امدری   

ً
اصطالحا

می تواند اكر را خیلی خوب نشان 
ترجمه های  از  خیلی  اام  دهد. 

داخلی  مترجامن  توسط  ام 
اگم  که این ها در هامن  است 

اول بررسی و ارزیابی دچار ر�زش 
کنیم، این  می شود. اگر بخواهیم از نظر خارجی ها ناگه 
از  بسیاری  که  می فهمیم  خوب  خیلی  را  ر�زش  موضوع 

اكرهای ام را اكرهای ضعیفی می بینند.
و  ذات  خود  در  و  ارتباطات  در  ام  که  ضعفی  وجود  با 
اصلی  متن  آن  غنای  به دلیل  داریم،  ترجمه  جوهرۀ 
انجام  گذشته  اكرهای خو�ی در ده سال  گفت  می شود 
بهتر  خیلی  قبل،  دهه های  به  نسبت  که  است،  شده 
جلوتر  هرچه  امیدوارم  و  است  بوده  امیدوارکننده تر  و 
اكرهای بیشتر و  می رویم این ارتباط ها جهانی تر شود و 

 بهتری در جایاگه بین المللی معرفی کنیم
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 ĶĶبخش دوم
نقش  کردیم:  بررسی  یادداشت،  این  نخست  بخش  در 
پدیدۀ  ظهور  در  ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ 
و  نقش  ایران؛  ملت  آحاد  در  »پایداری«  و  »مقاومت« 
جایاگه ترجمه زان سو و ز�ن سو در ثبت، حفظ و اشاعۀ 
این  خالل  در  ایران  مردم  که  فضیلت هایی  و  ارزش ها 
به عنوان  ارزش ها  این  که  ظرفیتی  کردند؛  کسب  جنگ 
سرامیۀ ارزشمند و هویت ساز در پروسۀ تمدن سازی دارند؛ 
برخی از مالحظات مهم ترجمه در این حوزه.در بخش 
دوم این یادداشت به وظیفۀ سنگین، خطیر و پیچیدۀ 

نهادهای  و  مترجامن  نویسنداگن، 
ترجمه  متولی  خصوصی  و  دولتی 
موضوعی  می کنیم:جنگ  اشاره 
و�ژه  عنایت  باید  اام  دارد؛  جهانی 
داشته باشیم که جنگ تحمیلی عراق 
ایران، یعنی »دافع مقدس«، با  علیه 
اینكه امنند تامم جنگ ها، پوسته ای 
در ظاهر نظامی و ریشه هایی سیاسی 
دارد، هستۀ اصلی آن فرهنگی است. 
باورهای  بر  هسته ای فرهنگی مبتنی 
دینی و مذهبی ملت ایران و برگرفته 
رو،  این  از  حسینی.  اعشورای  قیام  از 
فهم دقیق این هستۀ فرهنگی جنگ 
کلی حاکم بر آن است، برای  که روح 
اكر  می نامید.  ضروری  مترجامن 
ترجمۀ  نحوۀ  زمینه،  این  در  مشكل 
این مفاهیم و انتقال صحیح و درست 
آن به مخاطبی است که با این مقوله 

آشنا نیست و شناختی از آن ندارد. 
در  که  است  آن  اساسی تر  مشكل 
جهاد  امنند  مفاهیمی  کنونی  دنیای 
گذشتن از جان در  و شهادت طلبی و 
راه هدف از سوی جامعت تكفیری  و 
به و�ژه داعش آلوده شده اند و همین 
در  اكرکردن  است  شده  باعث  مسئله 
شود.  مشكل  صدهابرابر  میدان  این 
تفكیک این مفاهیم و ریشه های آن 
مفاهیم  این  از  که  مخاطبانی  برای 
عملیات  کنار  در  آن هم  نامی،  تنها 

جایاگه ترجمه در 
ادبیات پایداری

 ĶĶمرتضی اقضی، نویسنده
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وظیفۀ  شنیده اند،  »تروریستی« 
سنگین نهادهای متولی ترجمه و اكر 

فرهنگی است. 
دور  نظر  از  نباید  نیز  را  نكته  این 
که ترجمه ز�ن سو برای ملت  بداریم 
بلكه  نیست؛  زینتی  مقوله ای  ایران، 
مقام  است.  ضروری  و  حیاتی  امری 
معظم رهبری که در سخنرانی شان در 
۴مهر۱۳۹۷ نهضت ترجمۀ آثار خوب 
کردند، بر  به زبان های دیگر را مطرح 
این موضوع تأکید کردند که اگر مردم 
بدانند  دنیا  ملت های  بدانند  جهان 
دولت هایشان در جنگ بر سر مردم 
ایران آوردند، در تغییر ذهنیت جهانی 
و  داشت  خواهد  تأثیر  ایران  مردم  به 
حتی در شكستن تحریم های ظالامنه 

علیه ملت ایران مؤثر خواهد بود. 
بنابراین، أمموریت و وظیفۀ مؤسسات 
امر  متولی  حاکمیتی  نهادهای  و 
است.  کلیدی  و  مهم  بسیار  ترجمه 
در خط مقدم این مقوله، رایزنی های 
فرهنگی ایران در کشورهای دیگر قرار 
دارند؛ به و�ژه مرکز ساامندهی ترجمه 
انقالب  اعلی  شورای  مصوبۀ  با  که 
فرهنگی، مسئولیت انتشار کتاب های 
زبان های  به  پایداری  ادبیات  حوزۀ 
دیگر از طر�ق رایزنی های فرهنگی را 
این  عملكرد  بررسی  است.  عهده دار 
نیست؛  امیدبخش  آنچنان  نهادها 

البته نباید منكر زحامت این نهادها شویم. اام تا مطلوب 
افصله بسیار است. 

بررسی و  این حوزه،  اكر�ردی در  و  الگوی مناسب  شاید 
توانسته اند  که  باشد  کتبی  از  موفق  نمونه های  اكوی  وا
کنند،  از میان میدان مین پرخطر مخاطب جهانی عبور 
از  بهره مندی  بیابند.  جهانی  مخاطب  و  کنند  باز  معبر 
الگوی  دیگر  مجموعه های  برای  موفق  تجر�ییات  این 

مطلو�ی است. 
را  اكر�ردی  پیشنهاد  این  تجربه شده  امر  یک  به عنوان 
مطرح می کنم: در بسیاری از اواقت، یک کتاب به شكل 
بلكه  ندارد؛  را  زبان های دیگر  به  ترجمه  اكمل اقبلیت 
باید گزیده هایی از آن را برای ترجمه انتخاب کنیم. با این 
کتب مختلف  از  پایداری  ادبیات  گزیدۀ  توضیح، ترجمۀ 
 راه حل بسیار مناسبی در مقولۀ ترجمۀ ز�ن سو است

سال ۱۳۵۹  در  او  اقضی:  مرتضی 
آمد.  دنیا  به  چالوس  شهر  در 
ریاضی  اكرشناسی  دانش آموختۀ 
اكرشناسی ارشد  دانشاگه شریف و 
از  اقتصادی دانشاگه عالمه طباطبایی است.  علوم 
سال ۱۳۸0 به شكل حرفه ای در انتشارات روایت فتح، 
و  اسالمی  انقالب  فرهنگی  جبهۀ  مطالعات  دفتر 
مرکز اسناد و تحقیقات دافع مقدس در زمینۀ تحقیق 
کتاب در حوزه ادبیات انقالب اسالمی و  و ناگرش 
دافع مقدس فعال است. از جمله آثار این نویسندۀ 
توانمند عبارت اند از: شامره پنج، حرفه ای، عملیات 
روزهای  اولین   ،Old Bailey داداگه  متهم  فریب، 

مقاومت و اسارت در هور.
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مصاحبه با 
خانم کشوری 
همرس شهید 
نوید
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جنگ،  زامن  در  من  امثال  و  من 
نداشتیم  درکی  نبودیم.  بیش  کودکی 
و  مرام  هر  با  که  انسان هایی  از 
جبهه  به  قیافه  و  تیپ  و  مسلک 
می رفتند؛ اام دهه نود، انسان هایی را به ام نشان داد 
زندگی می کردند،  کنار ام  بودند.  از جنس خودامن  که 
باطلامن،  به خیال  آنها  از  و حتی بعضی  اكر می کردند 
از  خیلی  مثل  نداشتند.  را  شهید  یک  مؤلفه های 
آدم های  دربارۀ  پیش داوری هایامن  و  قضاوت ها 
خدا  بنده  این  می گفتیم:  دلامن  توی  پیرامون امن. 
باشه،  نامزشب  خون  باید  شهید  شهادت!  به  چه  رو 
شهدای  اام  حرفها.  این جور  از  و  گریه  و  روضه  اهل 
و  داشتن  بین  فرق  که  کردند  ثابت  ام  به  حرم  مدافع 
آنها فقط خواستند، برای  نداشتن یک خواستن است. 
که تكلیفشان  بود  اكفی  یک لحظه، فقط یک لحظه 
شهید  کنند.  مشخص  اطرافشان  دنیای  و  خود  با  را 
و  خودش  تكلیف  که  بود  وقت  خیلی  صفری  نوید 
کتابی  حرفهایم  گواه  بود.  کرده  مشخص  را  دنیایش 
منتشر  او  زندگی  دربارۀ  که  نوید  شهید  عنوان  با  است 
 ، عز�ز شهید  این  با  بیشتر  آشنایی  برای  است.  شده 

کوتاهامن با همسر او را بخوانید. گفت وگوی 

چرا جوانان به شهید نوید این قدر عالقه دارند؟
قرار  کسی  دل  در  شهید  یک  محبت  وقتی  بی گامن 
می گیرد، این خواست خدا است و به نظرم در مرحلۀ بعد 
نیت آن شهید چه قبل و چه بعد از شهادت. نوید همیشه 
باال  خیلی  روحم  شهادت  از  بعد  ندارم  دوست  می گفت 
برود. دوست دارم پایین باشم و دستگیری کنم. زامنی که 
در دنیا بود، حواسش به همۀ اطرافیان بود. فكر می کنم 



نوید همیشه می گفت دوست 
ندارم بعد از شهادت روحم 

خیلی باال برود. دوست دارم 
پایین باشم و دستگیری كنم. 

زامنی كه در دنیا بود، حواسش 
به همۀ اطرافیان بود. فکر 

می كنم همین خلق وخویی كه 
در دنیا داشت، همین حالت 

را در آن دنیا هم دارد و دوست 
دارد دستگیری كند. 



    28   اگهنامه  من ءءو کتءءاءءب        شامره دوم

همین خلق وخو�ی که در دنیا داشت، همین حالت را در 
کند. او اعتقاد  آن دنیا هم دارد و دوست دارد دستگیری 
داشت هر شهید بعد از شهادتش، بر اساس خلق وخو�ی 
که این طرف داشت زندگی میكند. دست نوشتۀ خواندن 
زیارت اعشورا هم اعمل مضاعفی شده که خیلی از افراد 
حاجت بگیرند و معروف شده به شهید آنالین. در واقع 

جوانان احساس میكنند این اتفاق دوطرفه است.

مرضیه  خانم  به قلم  كه  نوید  شهید  كتاب  عنوان 
عنوان  شده،  نوشته  صفری  شهید  دربارۀ  اعتامدی 
در  است.  شهید  خود  اسم  به  یعنی  است؛  خاصی 
دربارۀ  كه  كتاب هایی  عنوان های  اغلب  كه  حالی 
از  یکی  از  برگرفته  درمی آید،  تحریر  به رشتۀ  شهدا 

خصوصیات یا اتفاق مهم زندگی آن شهید است. 
شهادت  دغدغۀ  خیلی  نوید  شهید  که  آنجایی  از  بله. 
که دراین باره با هم صحبت  داشت، خیلی پیش می آمد 
بار داشتیم دربارۀ سنگ مزار شهدا صحبت  کنیم. یک 
گفت: »دوست دارم اگر شهید شدم،  می کردیم. آاق نوید 
روی سنگ مزارم بزرگ نوشته شود شهید و نوید کوچک 
کرده  نوشته شود.« در وصیتنامه هم این مسئله را ذکر 
کردند  بود. خانم اعتامدی اسم های مختلفی را انتخاب 
اام در نهایت گفتند که اناگر خود شهید صفری می خواهد 

کتاب به اسم خودشان باشد.

خانم اعتامدی برای ناگرش كتاب از پنج راوی كمک 
، امدر و خواهر شهید و یکی از  گرفته است. شام، پدر
نوید،  شهید  دوستان  تاممی  بین  از  چرا  دوستانش. 

فقط یک نفر انتخاب شد؟
آاقیی که دوست شهید نوید بودند، حدود ۱۵سال دوست 



شهید نوید خیلی دغدغۀ 
شهادت داشت، خیلی پیش 
می آمد كه دراین باره با هم 
صحبت كنیم. یک بار داشتیم 
دربارۀ سنگ مزار شهدا صحبت 
می كردیم. آاق نوید گفت: 
»دوست دارم اگر شهید شدم، 
روی سنگ مزارم بزرگ نوشته 
شود شهید و نوید كوچک 
نوشته شود.« در وصیتنامه هم 
این مسئله را ذكر كرده بود
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ایشان بودند. هم در محل اكر، هم در محله زندگی و هم 
نكته  این  داشتند.  نوید  آاق  با  زیادی  خاطرات  و  مسجد 
خیلی برای ام مالک بود. اام از طرفی واقعیت این است 
که بقیۀ دوستان هماکری نكردند؛ وگرنه آنها هم خیلی 
خاطره داشتند. خیلی حیف شد. شاید در آینده یک کتاب 
دیگر از زبان دوستان و هم رزامن شهید نوید به ناگرش 

درآید.

دست نوشته هــــای  از  كتاب  ناگرش  برای  نویسنده 
شهید هم استفاده كرده است. دراین بـــاره توضیحی 

می فرامیید.
حرف هایش  و  حس وحال  که  داشت  دفتر  سه  نوید  آاق 
را در آنها می نوشت. هروقت چیزی به ذهنش می رسید، 
مكتوب می کرد. بیشتر دست نوشته های ایشان معرفتی 
است. خانم اعتامدی از بیشتر آن دستنوشته ها در داخل 
متن کتاب وارد کردند و آنها را در پایان کتاب قرار ندادند 
بود.  خو�ی  خیلی  شیوۀ  به نظرم  نباشد.  خسته کننده  تا 
متناسب با محتوای خاطرات این دستنوشته ها را داخل 
مناجات  دستنوشته ها  این  از  بخشی  دادند.  قرار  کتاب 
سوریه  به  که  است  خاطراتی  آن  از  بخشی  خداست،  با 

مر�وط می شود. 

در این مدتی كه با شهید نوید زندگی كردید، كدام بخش 
از ابعاد شخصیتی ایشان برجسته تر از بقیه بود؟

کنار برجسته بودن  به نظرم شهدا و از جمله آاق نوید، در 
پیش  بودند.  اعدی  خیلی  اخالقی،  صفات  از  بعضی 
اام  باشد؛  کم حوصله  یا  ناراحت  عصبانی،  که  می آمد 
نقطۀ برجستۀ زندگی او تالش برای بهترشدن بود. این را 

 می دیدم که چقدر روی خودش اكر می کند 
ً
واقعا
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ظهور  دالیل  »از  دارد:  معروفی  جملۀ  مقدس،  دافع  ادبیات  بنام  استادان  از  سرهنگی  مرتضی 
زندگی نامه نویسی، شناسایی قیمت تامم شدۀ جنگ برای مردم است. ادبیات قیمت تامم شدۀ جنگ 
کشورهای عراق و سوریه و حضور  را نامیان می کند.« در دهه نود و با شروع جنگ از سوی داعش به 
ادبیات  شد؛  باز  کشور  ادبیات  در  جدیدی  دریچۀ  اهل بیت،  حرم  از  دافع  برای  کشورامن  رزمنداگن 
مدافعان حرم. این دریچه سبب ظهور نویسنداگن زیادی شد که به زندگینامه نویسی شهدای مدافع حرم 
اكرشناسان دارد،  گونۀ نوظهور از ادبیات جای بررسی و ارزیابی فراوان از سوی  روی آوردند. اگرچه این 
در این بین اكرهای خو�ی به رشتۀ تحر�ر درآمده است. شهید نوید نوشتۀ مرضیه اعتامدی یكی از این 

اكرهاست. در ز�ر گفت وگوی او با اگهنامۀ من و کتاب را می خوانید:

بهرتین راه شناخت هر فردی 

دست نوشته های اوست
 ĶĶگفت وگو با مرضیه اعتامدی، نویسندۀ کتاب شهید نوید
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اولین اکری كه نوشتید یک كتاب 
مستند بود و برای بار دوم زندگی 
رشتۀ  به  را  صفری  نوید  شهید 
ناگرش  مسیر  درآوردید.  تحریر 

این كتاب چه بود؟
با  نوشتم،  را  شصت  کتاب  وقتی 
انتشارات  و  غفارحدادی  خانم 
آن،  از  بعد  شدم.  آشنا  اكظمی  شهید 
در  که  مستندناگری  کالس های  در 
شرکت  می شد،  برگزار  هنری  حوزۀ 
کالس ها،  هامن  خالل  در  کردم. 
ناگرش  پیشنهاد  غفارحدادی  خانم 
زندگی شهید صفری را به من دادند. 
که به مستندناگری عالقۀ  آنجایی  از 
هم  نوید  شهید  کتاب  و  دارم  زیادی 
مستندناگری  و  روایت نویسی  شامل 
پذیرفتم.  را  ایشان  پیشنهاد  می شد، 
مصاحبه ها را خودم و البته با کمک 
روند  دادم.  انجام  غفارحدادی  خانم 
کتاب  نوشتن  بعد  و  گفت وگوها 

حدود یک سال طول کشید.

برای  راوی  پنج  از  براینکه  عالوه 
ناگرش كتاب شهید نوید استفاده 
كردید، از دست نوشته های شهید 
هم به نوعی به عنوان راوی ششم 
بهره بردید. این دست نوشته ها تا 
چه حدی توانست به شام كمک 

كند؟

کتاب  قسمت  تأثیرگذارتر�ن  و  مهم تر�ن  به نظرم 
دفتر  سه  ایشان  است.  شهید  خود  دست نوشته های 
را  دفتر  سه  این  کردم  تالش  داشتند.  دست نوشته 
دست نوشته ها  هشتاددرصد  حدود  کنم.  موضوع بندی 
کتاب قرار دادم. فكر می کنم بهتر�ن راه شناخت  را در 
که الحمدهلل  کسی، دست نوشته های آن فرد است  هر 
شهید نوید این یاداگر را از خودش به  جا گذاشته است.

كدام بخش زندگی شهید صفری را دوست داشتید؟
من دل کندن شهید نوید از دنیا را خیلی دوست داشتم. 
اعشقانه  که  داشت  پدروامدری  داشت،  خوب  اكر 
می رفت  باید  که  داشت  تازه عروس  داشتند،  دوستش 
زندگی اش را تشكیل می داد. از نظر املی هم مشكلی 
نداشت؛ اام برای اینكه به آرزویش برسد، از همۀ این ها 

 گذشت

 ۱۳۶۷ سـال  اعتـامدی:  مرضیـه 
در شهرسـتان رفسـنجان به دنیا 
آمـد. تحصیالت دانشـاگهی اش 
را در رشـتۀ علـوم قـرآن و حدیث 
تـا مقطـع دکتـری ادامـه داده و نویسـندۀ کتابهای 
شـهید نوید و شصت اسـت. از این نویسـنده کتاب 
دیگـری به نـام پروانه هـا گریـه نمی کنند در دسـت 
کـه بـه زودی وارد بـازار نشـر خواهـد  چـاپ اسـت 

شد.
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 ĶĶ :دریچۀ اول
الحدیث  فقه  کالس  سر  است.   ۱۳۸۸ آذر 
پنج شش  خوش،  خط  با  استاد  نشسته ایم. 
آرزو،  مذمت  در  امیرالمؤمنین،  قول  از  روایت 
روی تخته می نویسد. بچه ها می افتند به جان 
کلامت. هر کسی روایت  ها را طبق میل خودش، 

تفسیر می کند.
استاد  تا  می کشد  طول  اام  چقدر،  نمی دانم 
دست  پنجره  پشت  خیابان  به  خیره شدن  از 
بكشد، رو کند به ام و آن جملۀ غر�یبش را بگوید 
که: »بچه ها، این هنر رو داشته باشین که برای 
خودتون رؤیا بساز�ن. اون دنیا هر انسانی به 
شكل رؤیای خودش محشور می شه. می دونین 

رؤیا با آرزو فرق می کنه؟«  

شهـــــــــــــادت؛
 رؤیایی دســـــــــــت یافتین

 ĶĶمرضیه اعتامدی، نویسنده

 ĶĶ :دریچۀ دوم
است  قرار  است.  زمستان ۹۸ 

مدافع  شهدای  از  یكی  زندگی نامۀ 
حرم را بنویسم. همسر شهید، کتاب رفیق 

می گوید:  و  می آورد  هدیه  برایم  را  رسول  مثل 
را  کتاب  بودن.«  رسول  شهید  اعشق  نوید  »آاق 
می گیرم. ورقش می زنم. می رسم به صفحۀ آخر. 
با خطی که به نظرم باید دست خط شهید رسول 
 هنر است و 

ً
باشد، نوشته شده: »شهادت واقعا

شهید هنرمند واقعی.« به عكس جوان شهید روی 
آشنا نیست،  جلد ناگه می کنم. چهره اش برایم 
ولی ناگهش من را یاد شهید همت می اندازد. 
یاد حرف استاد فقه الحدیث. توی ناگهش رؤیای 
 ام به شكل رؤیاهایامن 

ً
دنباله دار می بینم. واقعا

می خوانم.  را  کتاب  شب  می شویم؟  محشور 
کتاب  که دوست دارم، انتهای  چند جمله ای را 
یادداشت می کنم. دور یكی خط می کشم. آنجایی 
که از قول شهید رسول نوشته: »رافقت ز�یباتر�ن 
دلبستگی من در این دنیاست. داع می کنم که بعد 

از شهادت هم بتوانم رفیق خو�ی باشم.«  
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 ĶĶ :دریچۀ سوم
باید  نوید  شهید  کتاب  نوشتن  برای 
به  ورود  بخوانم.  را  شهید  دست نوشته های 
اغر تنهایی مردی که به رؤیایش رسیده، برایم 
اامم حسین،  نام  از  بعد  دارد.  ارزش  خیلی 
شده  تكرار  متن ها  در  که  اسمی  بیشتر�ن 
یک  از  اناگر  صفری  نوید  است.  »رسول« 
این  با  بیداری اش  و  خواب  در  به بعد،  جایی 
اسم زندگی کرده است. در خلوتش او را برادر و 
استاد صدا می زده است. روی پالک دور گردنش 
هم این جمله را حک کرده بود: »رسول و نوید؛ 
دو هماکر شهید.« من اگر جای او بودم، این 
چطور  هم رؤیا.  دو  که  می کردم  اضافه  هم  را 
واقعیت  به یک  از یک خیال شیر�ن  می شود 

ز�یبا رسید؟ 

 ĶĶ :دریچۀ چهارم
عكسی از شهید نوید کنار مزار شهید محمد رضا 
دهقان امیری می بینم. اناگر همدیگر را بغل 
یک  کتاب  می شناسم.  را  شهید  باشند.  کرده 
روز بعد از حیرانی را مدتی است خریده ام، ولی 
هنوز نخوانده ام. دیدن عكس بهانه ای می شود 
رسول  نام  هم  اینجا  کتاب.  خواندن  برای 
رنگی  مداد  با  جمله  این  دور  می شود.  تكرار 
به شهید خلیلی  پسرم خط می کشم: »آن قدر 
نزدیک شده بودی که به اسم کوچک صدایش 
می زدی. ظاهرتان شبیه هم بود، رفتارت را هم 
شبیه او کرده بودی. چقدر مقید بودی که شبیه 

برادرت باشی!« 
کتاب را می بندم. به رؤیاهایم فكر می کنم. به 
که هم رؤیا بودند. به  رسول، محمدرضا و نوید 
رؤیای شهادت فكر می کنم. به قول محمدرضا، 
شهید  رفقایش  و  رسول  روزی  می کرد  فكر  کی 
   »بشوند، بروند توی سپاه حضرت حجت؟
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زیاد  که  چیزی  مقاوت  ادبیات  و  مقدس  دافع  ادبیات 
مشتاق  آدم های  نانویسنده ها  است.  »نانویسنده«  دارد 
معنایی هستند که به دنبال اثرگذاری بر مخاطب اند، اام 
نانویسنده ها  ادبی.  فرم های  یادگیری  رنج  تحمل  بدون 
گوش  به  را  حرفی  می خواهد  دلشان  دغدغه مندند. 
نیستند.  بلد  را  حرف زدن  چطوری  اام  برسانند؛  دیگران 
نویسنده های  اام  خو�ی اند،  آدم های  نانویسنده ها 
که من این یادداشت را می نویسم، توی  خو�ی نه!امروز 
کتابخانه ام چند ردیف کتاب دارم که همه دربارۀ شهدا، 
دربارۀ دافع مقدس، دربارۀ همسران شهدا، دربارۀ امدران 
و  رنجور  و  ضعیف  خیلی هایشان  اام  هستند؛  و...  شهدا 

ناتوان اند. بسیاری را اگر بشود خواند، 
باید به زور سوژه یا به احترام شخصیت 
از  بسیاری  در  متن  خواند.  شهید 
ندارد.  زدن  برای  حرفی  کتاب ها  این 
فرم. نه  و  دارد  تكنیک  نه   متن 

دافع مقدس دریایی تامم نشدنی است 
از شخصیت و موقعیت برای نوشتن. 
امجرا.  از  انباشته  و  سوژه  از  سرشار 
و  مقدس  دافع  در  که  آن قدر  شاید 
آدم  و  نوشتن  برای  ایده  حرم  از  دافع 
در  دارد،  وجود  روایت کردن  برای 
نداشته  وجود  دیگری  کجای  هیچ 
ناامیدی ها،  امیدها،  روایت  باشد. 
عشق ها،  پیروزی ها،  شكست ها، 
روایت  شهادت ها.  فراق ها،  وصل ها، 
رافقت ها، سفرها، خرابی ها، آبادی ها، 

ترس ها و شجاعت ها.
خوب  نوشتن اند،  اهل  که  آن ها 
همیشه  الگوهای  از  یكی  می دانند 
سفر  الگوی  داستان ها،  در  برنده 
آدم  یک  که  سفری  است.  قهرامن 
با  دلش  در  و  می کند  شروع  اعدی 
هزار چالش روبه رو می شود. شكست 
می خورد، بلند می شود، تالش می کند، 
می کند،  پیدا  امید  می شود،  ناامید 
می جنگد، پند می گیرد، پیروز می شود 
و در نهایت در اقمت یک قهرامن به 
که  نقطۀ شروعش بازمی گردد. جایی 
اكرهای بزرگی تویش انجام  حاال باید 

جایاگه فرم در 
ادبیات پایداری

 ĶĶمحمدرضا جوان آراسته
نویسنده، منقد ادبی و فعال فرهنگی
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نجات  را  زیادی  آدم های  باید  بدهد، 
بعدی  نسل های  الگوی  باید  بدهد، 

باشد.
سال ها  و  مقدس  دافع  سال  هشت 
قهرامن  هزاران  حرم،  از  دافع 
ام  شهرهای  کوچه کوچهۀ  برای 
در  نوشتن  میدان  وقتی  اام  ساخته؛ 
ویتر�ن  نانویسنده هاست،  دست 
از  می شود  پر  کتاب  فروشی ها 
صورتی،  روایت های  زرد،  روایت های 
روایت های سیاه از آن گنج های بزرگ. 
کلیشه از سرورویشان  که  روایت هایی 
ندارند،  عمق  آدم هایشان  می بارد، 
ز�ر  است،  شعار  از  پر  حرف هایشان 
قهرامنی  سفر  نیست،  اكر  در  متنی 
ابتدایی تر�ن  در  زبان  نشده،  طراحی 
اصًال  شخصیت  تحول  امنده،  سطح 
اقلبی درست پیدا نكرده، آدم ها همه 
شده اند  داده  نشان  خوب   خوب  یا 
از  جاهایی  در  متن   پی رنگ  بد،  بد  یا 
سوژه  کالم،  یک  در  و  گسیخته  هم 
هم  با  همه  شخصیت  و  موقعیت  و 

شهید شده اند.
ادبیات  هیچ وقت  نانویسنده ها 
می نویسند،  کتاب  نمی کنند.  تولید 
جهان  وارد  کتاب هایشان  اام 
روزی  چند  نمی شود.  کشور  ادبیات 
می امند،  مغازه ای  ویتر�ن  پشت 
و  بشود  چاپ  تجدید  شاید  حتی 

شود؛  دست به دست  انقالبی  دوستان  بین  سالی  چند 
کتابی  اناگر  نه  اناگر  می شود.  گم  تار�یخ  در  بعدش  اام 
کسی از شهیدی چیزی نوشته بوده.  بوده. اناگر نه اناگر 
بوده اند  قوی  ساختار  و  فرم  در  که  دیگری  کتاب های 
زنده  داشته اند،  جهتی  چه  معنا  در  آنكه  از  افرغ  اام 
از  باقی می امند، نسل های بعد هم  می امنند. اسمشان 
کتاب فروشی ها سراغ آن ها را می گیرند، جهانی که نویسنده 
دهه ها  شاید  کرده  روایت  که  شخصیت هایی  و  ساخته 
زنده می امند و آدم ها را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. 
 این ها زنده می امنند، چون وارد جهان ادبیات شده اند. 
فرم نابلدها  است.  ادبیات  جهان  به  ورود  دروازۀ  فرم، 
داشته  همراه  طالیی  معنایی  اگر  حتی  می امنند  بیرون 
باشند و فرم بلدها وارد می  شوند حتی اگر به لجن آلوده 

 باشند

آراسته:  جوان  محمدرضا 
است  طلبه ای  و   ۱۳۵۸ متولد 
کنار  در  خالق.  و  خوشفكر 
ادبیات  با  حوزوی  تحصیالت 
داستان نویسی  تخصصی  به صورت  و  شد  آشنا 
اینترنتی  مجلۀ  سردبیر  سال  یک  کرد.  شروع  را 
فرهنگی هنری فیروزه، چهار سال مدیرگروه داستان 
مدرسۀ اسالمی هنر قم و بیش از ده دوره تدریس 
داستان نویسی در حوزۀ هنری و مراکز آموزشی دیگر 
با  بیشتر  را  او  امروزه  دارد.  اكری اش  اكرنامۀ  در  را 
مدرسۀ مهارت آموزی مبنا، فعالیت های فرهنگی و 
کربال به  نقد ادبی می شناسند. انتشارات سوره مهر 

روایتی دیگر را از او منتشر کرده است.
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درباره حمید داودآبادی
 ĶĶمعرفی یک نویسنده

مخالف  گروه های  و  سازامن ها 
جمهوری اسالمی از جمله مجاهدین 
خلق، حزب توده، چریک های فدایی 
مقابل  در  رنجبران،  حزب  و  خلق 
سیاسی  فعالیت  به  تهران  دانشاگه 
راهپیامیی های  پرداختند.  فرهنگی 

سال  مهر   2۵ متولد  و  است  اراک  داودآباد  اهل  اصالتا 
کوله پشتی زندگی  ۱۳۴۴ در تهران. حمید داودآبادی در 
که خیلی با ارزش است:  خود چیزهایی را به همراه دارد 
رزمنده، جانباز، عاکس، خبرناگر، محقق و نویسنده دافع 

مقدس.
 ،۱۳۵۷ بهمن  در  انقالب  پیروزی  روزهای  اولین  از 
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انقالب  سیاست های  علیه  اعتراضی 
و حكومت جمهوری اسالمی، باعث 
عنوان  با  جوانان  از  گروهی  تا  شد 
تهران  دانشاگه  مقابل  اهلل«  »حزب 
جمع شوند و در ماکنی به نام »چادر 
بپردازند.  آنان  با  مقابله  به  وحدت« 
داودآبادی از جمله افرادی بود که در 

»چادر وحدت« فعالیت داشتند. 
منطقه  به  سالگی   ۱۶ در   ۱۳۶0 سال 
پایان  تا  و  شد  اعزام  سوامرکرامنشاه 
عملیات هایی  در  تحمیلی  چنگ 
رمضان،  بیت المقدس،  الی  چون 
و  کربالی۵  کربالی۱،   ، والفجر۸ 
کربالی ۸ حضور داشت. او با حضور 
جنگ  دوران  در  امهه اش  پنجاه 
که  شد،  مجروح  بارها  تحمیلی 
همچنان به دلیل آن یاداگری هایی که 
اگهی در  از جنگ با خود دارد، هر از 
بیامرستان بستری و تحت درامن قرار 

می گیرد. 
به  اقدام   ۱۳۶۶ سال  از  داودآبادی 
در  سیاسی  مطالب  انتشار  و  نوشتن 
روزنامه کیهان و ثبت خاطرات جنگ 
او  کرد.  در روزنامه جمهوری اسالمی 
بعد از پایان جنگ تحمیلی در سال 
کرد و صاحب دو فرزند  ۱۳۶۷ ازدواج 
پسر شد. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ بیش 
او  است.  داشته  دولتی  شغل   ۱۴ از 
اداری  اكرهای  آدِم  که  است  معتقد 

نبوده و سرانجام جایاگه خود را در اكر فرهنگی، تحقیق 
و نویسندگی یافت.

 سال ۱۳۷0 اولین کتاب خود را با نام »یاد یاران« منتشر 
کرد. ۳ فرزند معنوی او به نام های »یاد یاران«، »یاد ایام« 
« توسط مقام معظم رهبری مورد توجه و  و »سید عز�ز
سال  یک   ۱۳۶۹ سال  در  داودآبادی  گرفت.  قرار  تقریظ 
اكرگردانی و فیلمنامه نویسی را در انجمن سینامی  دوره 
سینامیی  فیلم  محتوایی  مشاور  گذراند.  تهران  جوان 
»اخراجی ها ۱« ساخته مسعود ده نمكی و بازی در فیلم 
جمله  از  طالبی  ابوالقاسم  ساخته  طال«  »قالده های 

فعالیت های هنری حمید داودآبادی به شامر می رود. 
اول در نخستین دوره جشنواره مطبواعت در سال  رتبه 
برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سوی  از   ۱۳۷۳
در  سوم  رتبه  برگشتاگن،  معراج  از  صفحه  مدیریت 
کتاب  کتاب دافع مقدس در بهمن ۱۳۸0 برای  جشنواره 
دافع  کتاب  جشنواره  پانزدهمین  در  دوم  رتبه  تفحص، 
برای  در رشته خاطره خودناگشته  آذر ۱۳۹0  در  مقدس 
کتاب از »معراج برگشتاگن« ، از جمله مقام هایی است 
کرده  کسب  که او در این سال ها در مقام یک نویسنده 
است. همچنین در هشتمین جشنواره سراسری ادبیات 
داستانی بسیج در مهر ۱۳۹۳، از او به عنوان نویسنده دافع 

مقدس تجلیل شد.
داودآبادی تا کنون حدود ۴0 کتاب در زمینه های مختلف 
نوشته و منتشر کرده است که از آن جمله می توان به: از 
معراج برگشتاگن)2 جلدی(، شهادت طلبان)2 جلدی(، 
که جانم می رود، چادر  جاسوس بازی)2 جلدی(، دیدم 
شهید،  سه  برادرم،  عباس  احمد،  راز  سال،   ۳۷ وحدت، 
اشاره   2۸ جوالی  کمین  و  آسوده  اعلی حضرت  خاطر 

 کرد
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آن  ضرورت  نظامی  اندیشه های 
و  عبادی بودن  می شود،  احساس 
کیان  از  دافع  ضرورت  تقّدس یافتن 
اسالمی و جهاد در راه خدا قرار دارد. 
به  حصول  و  دافع  ضرورت  اصل 
نظامی  بازدارندگی  مطمئن  شرایط 
است  ابزار  به  متكی  زیادی  حدود  تا 
بازدارندگی  بنابــــر همین اهمیت  و 
به  قرآن  در  خداوند  که  است  نظامی 
برای  هرآنچه  می دهد  بشارت  انسان 
کنید؛  اكفی می دانید مهیا  دافع الزم و 
ز�را کسب آامدگی و نشان دادن آن به 
دشمن اقدام دافعی پیشگیرانه است 

و دشمن را از تجاوز باز می دارد.
موشک  و  طهرانی مقدم  حسن  نام 
توان  دارند.  و محكم  پیوندی قطعی 
بی گامن  موشک  حوزۀ  در  ام  دافعی 
مجاهدانۀ  و  علمی  تالش  میراث 
طهرانی مقدم است. کتاب خط مقدم 
زندگی  خط  میانۀ  از  مستند  برشی 
دی  تا   ۶۳ سال  مرداد  از  شهید  این 
امه سال ۶۵ است. مقطعی در تار�یخ 
معاصر و هم زامن با جنگ تحمیلی 
پیچیده  موانع  و  حادثه  از  سرشار  که 
سال  در  است.  خاک  از  دافع  سر  بر 
خاطرات  جمع آوری  هدف  با   ۸۴
موشكی  دافع  دوران  مستندات  و 
با   ، اثر این  پژوهشی  اگم های  اولین 
طهرانی مقدم  شهید  حامیت های 

نیازهای  از  تهدید  برابر  در  دافع  و   )Security( امنیت 
اساسی و اولیۀ بشر به شامر می رود. از همین رو، تفكر 
اقلب  در  آنكه  از  پیش  امنیت  و  دافع  دربارۀ  تعمق  و 
و  گیرد  قرار  مختلف  فلسفی  و  فكری  ماکتب  و  اندیشه 
در مرحله ای باالتر به قوانین و مقررات دافعی و امنیتی 
تبدیل شود، این موضوع  منشأ تشكیل جامعه و زایش 
ضرورت  از  او  درک  برآیند  و  انسان  اجتامعی  زندگی 

امنیت سازی )securitization( است.
ایجاد  و  دافع  ضرورت  قراردادن  مدنظر  و  توجه  کنار 
و  ماکتب  همۀ  در  که  بازدارندگی  مطلوب  شرایط 

دکرتین دفـاعی 
در  کتـــــــــــاب 

خط مقدم
 ĶĶآزاده جهان احمدی

استاد دانشاگه، 
نویسنده و منتقد ادبی
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گو اینكه  برداشته شد. 
ثبت  ضرورت  ایشان 
تجر�ییات  آن  ضبط  و 
تاریخی  تالش های  و 
رزمنداگن  جانب  از 
موشكی  یاگن  گمنام 
این  بود.  کرده  درک  را 
نخستین  برای  کتاب 
بار برخی اسرار نظامی 
از  را  جنگ  دوران 

شاملی  کرۀ  رهبر  با  مذاکره  جزئیات 
و  قذافی  سرهنگ  اقناع  کیفیت  و 
لیبی  مستشاری  نیروهای  حضور 
امجرای  و  سپاه  لباس  با  تهران  در 
را  کشور  داخل  به  موشک ها  انتقال 
و  بدیع  بسیار  ناکتی  و  می کند  افشا 
ناگفته از مدیریت جنگ را به خواننده 
در  اثر  نویسندۀ  می دارد.  عرضه 
به تناسب  هم،  کتاب  روایت  البه الی 
همسر  شخصی  دست نوشته های  از 
شهید تا خاطرات منتشرشدۀ هاشمی 
دیگر  مستندات  برخی  و  رفسنجانی 

بهره مند شده است.
کتاب به صورت موازی  روایت در این 
جریان  از  مختلفی  خطوط  بین 
برای  نظامی  دیپلامتیک  مذاکرات 
از  جنگی  سالح های  و  موشک  تهیۀ 
دشوار  تجربۀ  تا  شاملی  کرۀ  و  لیبی 
آموزش نخستین گروه ایرانی در سوریه 

کرامنشاه  در  موشكی  یاگن  راه اندازی  و 
ستاد  فضای  هم زامن  و  است  جریان  در 
را  جنگی  منطقه  حال وهوای  و  تهران  در 
منطقی  فرامتن  اام  می کشد؛  تصو�ر  به 
کتاب این است که نشان می دهد ضرورت 
متجاوز  عراق  برابر  در  مقابله به مثل 
طهرانی مقدم  شهید  از  تا  شد  موجب 
خواسته شود برای تشكیل یاگن موشكی 
اقدام کند؛ یعنی در واقع این ضرورت و نیاز 
بود که جهت علم را در آن مقطع مشخص 
کرد. اگر امروز بخش بزرگی از نهاد علم ز�ر بار تكیه به 
که توسعۀ علم را  توان داخلی نمی رود، برای این است 
برای کشور ضروری می داند؛ اام باید بداند که بعد از توجه 

 به ضرورت هاست که علم  معنا و جهت می یابد

همۀ  مثل  جهان احمدی:  آزاده 
آن  اماکنات  با  دهه شصتی ها 
کتاب  کلمه و  دوره، خیلی زود با 
فلسفه  دانشاگه  در  گرفت.  انس 
خواند و بعد در تحصیالت تكمیلی سراغ ادبیات و 
فلسفه )میان رشته ای( رفت و اکنون بعد از َده سال 
تدریس در دانشاگه یک سره می خواند و می نویسد 
کلامت می داند.  اگهی از میان  و تنها راه نجات را آ
ادبیات  حوزۀ  در  که  خو�ی  بسیار  نقدهای  کنار  در 
داستانی از خودش به جا گذاشته، زندگینامۀ داستانی 
حضرات آیات اقضی، بروجردی، زندگینامۀ داستانی 
شهید حاج آاق مصطفی خمینی و روایت مستند کتاب 
الجمل شیخ مفید را نیز به رشتۀ تحر�ر درآورده است.
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کتاب برای 
تر�بیت؛ یـا 
کتاب برای 
رسگــــرمی 

یا ... ؟ 
 ĶĶمنصوره مصطفی زاده

 نویسنده و اكرشناس کتاب 
کودک و نوجوان
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و  هنر  دربارۀ  سؤالی  دهه هاست 
پاسخ های  و  دارد  وجود  ادبیات 
آن داده شده است.  متعددی هم به 
/ادبیات  هنر که  است  این  سؤال 
باشد؟  هدف  یک  خدمت  در  باید 
وجود  به  ادبیات  و  هنر  که  همین  یا 
ارزشمند  به تنهایی  خودش  بیاید، 
این  به  منطق  و  فلسفه  اهل  است؟ 
داده اند  متفاوتی  جواب های  سؤال 
و هرکدام هم برای پاسخشان دالیل 
دو  هر  درنهایت  دارند.  محكمی 
ادبیات و هنر زنده  این رویكردها در 
هستند و طرفدارهای خودشان را هم 

دارند. 
به  اوضاع  هم  کودک  ادبیات  در 
ادبیات  هدف  است.  منوال  همین 
گرفته  قرار  سؤال  مورد  بسیار  کودک 
آن  به  هم  متعددی  جواب های  و 
اصوًال  معتقدند  بعضی ها  شده.  داده 
تر�ییت  دستیار  نقش  کودک  ادبیات 
به مثابۀ  آن  از  باید  و  دارد  را  کودک 
ابزاری برای تر�ییت و انتقال مفاهیم 
کنیم.  استفاده  کودک  به  ارزش ها  و 
کودک  بعضی دیگر معتقدند ادبیات 
و  است  کودک  سرگرم کردن  برای 
نباید  تخیل(  شاید  )و  سرگرمی  جز 
گروهی  داشت.  ادبیات  از  انتظاری 
خود  ذات  در  را  ادبیات  هم  دیگر 
صاحب ارزش می دانند و اصًال هدفی 

کمتری  گروه آخری طرفداران  برای آن اقئل نیستند. این 
در ادبیات کودک دارد. 

برای  »ادبیات  و  تر�ییت«  ابزار  »ادبیات  نقطه  بین  اگر 
سرگرمی« یک خط بكشیم، اغلب تولیدکننداگن ادبیات 
در  جایی  سایر�ن(  و  تصو�رگران  )نویسنداگن،  کودک 
می کنند  تالش  آن ها  گرفته اند.  قرار  خط  این  میان 
محصولی تولید کنند که هم سرگرم کننده و جذاب باشد، 
هم محتوای خو�ی )با هر تعریفی که خودشان از خوب 
سر  به سمت  هرچقدر  کند.  منتقل  کودک  به  دارند( 
کم محتواتر  کتاب  شوند،  کشیده  بیشتر  امجرا  سرگرمی 
محتوا  به سمت  بیشتر  هرچقدر  و  می شود  زردتر  و 
می افتد.  شعاری شدن  خطر  در  کتاب  شوند،  کشیده 
می شود گفت پیدا کردن نقطۀ تعادل در این طیف یكی 
حوزۀ  تولیدکننداگن  که  ا ست  اكرهایی  سخت تر�ن  از 

ادبیات کودک با آن مواجه اند. 
و  »سرگرمی«  سر  بین  جایی  غرب،  در  کودک  ادبیات 
ادبیات  در  سرگرمی  وجه  کرده.  انتخاب  را  طیف  وسط 
جدی تر  خیلی  آمریاکیی(  خاص  به طور  )امروزه  غر�ی 
ساختگی،  ابرقهرامن های  افنتزی،  کتاب های  است. 
این  بارز  نشانه های  فرازمینی ها  و  تخیلی  اكراکترهای 
کمیک استریپ های افنتزی آمریاکیی قرار  رویكردند. در 
نیست پیام چندانی به کودک داده شود. داستان بر فرم 
جذاب و داستانی پرکشش تكیه دارد و کودک با خواندن 

آن به شدت سرگرم می شود. 
به سمت  شرق  در  کودک  ادبیات  مقابل،  نقطۀ  در 
بازسازی   ، پندآموز داستان های  است.  رفته  »تر�ییت« 
مذهبی  و  باستانی  نشانه های  وفور  و  کهن  ادبیات 
در  می شود.  دیده  بیشتر  خیلی  شرقی  ادبیات  در 
ا ست  سال هایی  کودکی  اصوًال  شرقی  فرهنگ های 
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هم  کودک  ادبیات  و  ارزش ها  انتقال  و  تر�ییت  برای 
و  نویسنداگن  بنابراین  هدف.  همین  برای  است  ابزاری 
که پیامی  کتابی دنبال این اند  تصو�رگران شرقی در هر 
را به کودک منتقل کنند. آن ها حتی اگر دنبال فرم جذاب 

هم می گردند، برای انتقال بهتر پیام است. 
ایران  کودک  ادبیات  چطور؟  ایران  در  کودک  ادبیات 
جایی بین این دو طیف است و نیست! برآیند کتاب هایی 
ایران تولید می شود، نه خیلی  کودک  کتاب  که در بازار 
به سرگرمی نزدیک است و نه خیلی سراغ پیام رفته. در 
کتاب هایی هست  کودک هم  کتاب  عین حال، در بازار 
که هدفشان سرگرمی ا ست و هم کتاب هایی وجود دارد 
کتاب  گل درشت دارند. از این جهت، بازار  که پیام های 
یا  خو�ی  نشانه  این  البته  )و  نیست.  یک دستی  بازار  ام 

بدی خاصی هم نیست.( 
و  ادبیات  کلی  فضای  به  تأسی  با  کودک  کتاب های 
، از دهه پنجاه به سمت شعارزدگی و  کشور کلی  فضای 
پیام های اخالقی و سیاسی و ایدئولوژیک رفتند. بعضی 
کودک  کتاب  که اواخر دهه پنجاه به اسم  کتاب هایی  از 
توصیه  کوداكن  به  وجه  هیچ  به  االن  شده اند،  منتشر 
در  بهرنگی  صمد  مثل  بزرگی  نویسنداگن  نمی شوند. 
کودک چنان پررنگ سراغ نامدهای  تولید داستان های 
سیاسی رفته اند که اکنون اكرشناسان آن را برای کوداكن 
شصت  دهه  پایان  تا  آن  از  پس  می دانند.  نامناسب 
با  کتاب هایی  مقدس،  دافع  فضای  تداوم  به سبب  هم 
کودک زیاد  کتاب  محتوای میهن دوستی و دافع در بازار 
کتاب های  شد.  عوض  روند  این  هفتاد  دهه  از  اام  بود. 
کردند  باز  بازار  در  را  خودشان  جای  به سرعت  ترجمه 
می رسید(  نظر  به  بیهوده  از  پیش  تا  که  ( سرگرمی  و 
دو  این  ترکیب  کرد.  پیدا  اهمیت  کودک  کتاب های  در 



كتاب های كودک با تأسی 
به فضای كلی ادبیات و 
، از دهه  فضای كلی كشور
پنجاه به سمت شعارزدگی و 
پیام های اخالقی و سیاسی 
و ایدئولوژیک رفتند. بعضی 
از كتاب هایی كه اواخر دهه 
پنجاه به اسم كتاب كودک 
منتشر شده اند، االن به هیچ 
وجه به كوداکن توصیه 
نمی شوند
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به  را  بسیاری  خوب  کتاب های  رویكرد، 
وجود آورد که هم سرگرم کننده بودند و هم 

اقبل توجیه برای اهالی تر�ییت. 
به  را  خودش  روند  این  می رسید  نظر  به 
که  می کند  نزدیک  غر�ی  کتاب های  بازار 
در آن سرگرمی حرف اول را می زند و پیام 
گوشه های دنج ادبیات تبعید می شود،  به 

ولی این طور نشد! 
وقتی دهه شصتی ها خودشان والد شدند، 
هامن  بچه هایشان  برای  انتخابشان 
خودشان  زامنۀ  در  که  بود  کتاب هایی 
می شدند؛  تلقی  مفید«  و  خوب  »کتاب 
کودک  که یک چیزی به  کتاب هایی  یعنی 
کتاب را به چشم ابزار  یاد بدهند. والدین 
تر�ییتی، و نه برای جادوی ادبیات یا تخیل 
که  روندی  می کردند.  ناگه  سرگرمی،  یا 
می رفت به سمت سرگرمی سوق پیدا کند، 
به سمت  به عقب، دوباره  برگشت  با یک 
پیام برگشت. با یک تفاوت مهم پیام هایی 
و  ایدئولوژی  از  برخاسته  این  از  پیش  که 
ماکتب فكری بزرگ بشری بودند، حاال به 
توی  را  »دستت  مثل  روزمره ای  دستورات 
باش«  دوست  بقیه  »با  و  نكن«  دامغت 
نزول پیدا کرده اند. بازار کتاب کودک ایران 
امروز تحت حكمرانی کتاب های کودک با 
بكن و نكن های جزئی فراوان است. چرا 
با این روند قرار است چه  این طور شده و 
یادداشت  در  درباره اش  بیفتد؟  اتفاقی 

 بعدی حرف می زنیم

منصوره مصطفی زاده: متولـــــد 
۱۳۶۳ است. مدرک اكرشناسی اش 
را در رشتۀ شهـــرسازی از دانشاگه 
تهران و اكرشناســـی ارشدش را در 
رشته برنامه ر�زی شهری و منطقه ای از دانشاگه شهید 
بهشتی گرفته است. ده سال در همشهری جوان و دو 
سال در همشهری بچه ها قلم زده و در این سال ها 
همواره او را در اقمت نویسنده و اكرشناس کتاب کودک 

و نوجوان مشاهده کرده ایم.
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زمـــان،  از  بـــــــرهه  ایـــن  در 
چرا نوجوانان بـــــاید تونل سوم 

بخوانند؟
آتش خراباکری  می کنید  فكر  اگر 

تنها  آبادان  رکس  سینام   سوزی 
شاه  زامن  در  سینامیی  خراباکری 
ملعون است و یا اگر مشتاقید بدانید 
چرا مردم در سال های منتهی به ۵۷ 
آمدند و خواستار  کوچه و خیابان  به 
سقوط رژیم پهلوی شدند و بخشی از 
این  اجتامعی  فرهنگی  تاریخی  سیر 
کتاب تونل سوم   

ً
قیام را بدانید، حتام

را بخوانید.
نیست؛  تار�یخ  کتاب  سوم  تونل 
اگرچه افطمه الیاسی در اولین رامن 
نوجوانش امنند هر نویسندۀ دیگری 
از  استفاده  با  و  زده  شخم  را  تار�یخ 
داده های تاریخی نظیر رفتار سازامن 
ساواک و امجراها و اتفااقت روزهای 
اسالمی  انقالب  پیروزی  به  منتهی 
نوجوان  برای  روان  داستان  یک 
کرده است. او شخصیت وحید  خلق 
را از یک شخصیت واقعی از سرزمین 
شاخ و�رگ دادن  با  و  گرفته  بیستون 
خودش،  ذهن  شخصیت پردازی  و 
و  خرد  امجراهای  میان  فرستاده 
کالن قصه اش. امهیت رامن نوجوان 
باعث شده نویسنده به زبان، که یكی 
است،  اقلیمی  بومی  رامن  عناصر  از 

روزهای قبل 
از انقالب در 

کرامنشاه
 ϛϛطاهره مشایخ |  نویسنده و استاد دانشاگه

 ĶĶ یادداشتی بر رامن تونل سوم
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تونل  همین  برای  و  بپردازد  کمتر 
شش دانگ  اقلیمی  رامن  یک  سوم 
سعی  نویسنده  عوض  در  نیست. 
کرامنشاه  اقلیم  فضاسازی  با  کرده 
نویسندۀ  این  بگذارد.  نامیش  به  را 
جوان برای پیشرفت قصه با انتخاب 
و خودباوری می خواهد  بلوغ  پیرنگ 
با  دهد  نشان  امروزی  نوجوان  به 
می توانند  اتحاد  و  اراده  و  پشتاکر 

موانع زیادی را از سر راه بردارند. 
و  تردید  و  شكست  حتی  ام  قهرامن 
دوباره  و  می کند  تجربه  هم  را  شک 
مرحلۀ  به  تفكر  با  و  می شود  بلند 
ادامه  را  مسیرش  و  می رسد  یقین 

می دهد. 
شاید  سوم  تونل  قصه  نوجوان 
جذابیت  مسحور  و  مجذوب  ابتدا 
تلو�ز�ون رنگی باشد؛ اام با پیشرفت 
داستان و اتفااقت مختلف و پیش آمد 
و  کرده  رشد  داستان  خالل  در  موانع 
واالتری  و  باالتر  هدف  وجود  متوجه 

در مروارید درونش می شود.
او عالوه بر کشمكش های درونی باید 
خانواده  و  خواهر  و  مدرسه  مدیر  با 
نیز تعامل داشته باشد. مدیر از وحید 
اكری، یک  می خواهد در قبال انجام 
تلو�ز�ون رنگی جایزه بگیرد. از طرفی 
و  صفات  ظاهرشدن  برای  نویسنده 
درگیری  و  کشمكش  و  وحید  رفتار 

و   ۱۳۵۴ متولد  مشایخ:  طاهره 
اكرشناس ارشد رشتۀ زبان شناسی 
هماگنی است. در دانشاگه های 
به  مشغول  الهیجان  و  رشت 
با  سلفی  دا ت آی تی،  زنان  کتابهای  است.  تدریس 
خراباکر و چاپ چندین داستان کوتاه در مجموعه 
داستان های هلو برادر، می خواهم بامنم و معجزۀ 
بن سای آثار منتشرشدۀ اوست. طاهره مشایخ عالوه 
ادبیات  فعاالن  از  ادبی،  نقد  حوزۀ  در  فعالیت  بر 

داستانی استان گیالن به شامر می رود.

در  می دهد.  قرار  او  راه  سر  را  خشایار  شخصیت   ، بیشتر
صف  ابتدای  »خشایار  می خوانیم:  کتاب  از  صحنه ای 
وانمود  می جوید.  را  ناخن هایش  داشت  و  بود  ایستاده 
را  خونش  خون  بود  معلوم  اام  است،  بی خیال  می کرد 

می خورد. می خواست سر به تن وحید نباشد.«
یعنی خشایار چه بالیی سر وحید می آورد؟ اصًال وحید 
قصۀ الیاسی چه کرده که مدیر مدرسه حاضر شده یک 
این  تامم  جواب  بدهد؟  جایزه  او  به  رنگی  تلو�ز�ون 
کتاب تونل سوم  سؤاالت و خیلی از سؤال  های دیگر در 

است. 
این کتاب در۱۷۴ صفحه در سال ۱۳۹۸ توسط نشر شهید 
نوجوان  بخش  نامزد  سال  هامن  و  شد  چاپ  اكظمی 
یازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب و در دومین 
جایزه ادبی شهید اندرزگو که سعی در روشنگری حقایق 
دوران پهلوی دارد، توانست یكی از دو اثر برگزیدۀ نهایی 

 در بخش کودک و نوجوان باشد
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برریس رصیبح امجرای عالمه و انقالب: 

تقابل یا حامیت؟
 ĶĶمعرفی کتابی با سه دفتر  ĶĶوحید خضاب|   نویسنده و مترجم
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صر�یح  بررسی  کتاب  از  اول  دفتر 
یا  تقابل  انقالب:  و  عالمه  امجرای 
تاریخی تبیینی  پژوهش  به  حامیت؟ 
انقالب  و  عالمه  نسبت  خصوص  در 
شبهاتی  به  پاسخ  کتاب،  این  محور  دارد.  اختصاص 
است که از سوی چند تن از محققان معاصر دربارۀ این 
موضوع مطرح شده است. بعضی از این محققان امنند 
نبوده اند و برداشت  القای شبهه  دکتر دینانی در صدد 
ناصواب از برخی خاطرات آنان موجب پیدایش شبهه 
شده است. برخی ها امنند مرحوم حكیمی تنها به نقل 
بسترساز  شایعه  همین  و  کرده اند  بسنده  شایعه ای 
امنند  برخی ها  است.  شده  خواننداگن  در  شبهه  ایجاد 
آیت اهلل سیدمصطفی محقق  و  نصر  دکتر سیدحسین 
داامد خاطراتی )مستقیم یا غیرمستقیم( از عالمه نقل 
خواننده  ذهن  در  را  شبهاتی  خاطرات،  این  و  کرده اند 
کدیور  آنان، دکتر محسن  کنار همۀ  رقم زده است. در 
با دسته بندی این خاطرات و شایعات، و دســــته بندی 
کتب تاریخی،  بـــرخی موارد مبهــــِم موجود در دیگر 
صورت بندی جامعــی از موضـــوع عرضه کــــرده است. 
شفاهــــی  و  مكتـــوب  مطلب  چندین  طـــــی  کدیور 
که آن هـــا نیز پــــس از چنــــدی به صورت مكتوب  (
صورت بندی  شد(  منتشر  شخصی اش  وب سایت  در 
عالمه  نسبت  دربارۀ  موجود  شبهات  تاممی  از  جامعی 
اختیار  در  را  خودش  روایت  و  کرده  ارائه  انقالب  و 
اامم خمینی  روایت،  این  طبق  است.  داده  قرار  خواننده 
یكدیگر  با  میان سالی  دوران  از  طباطبایی  عالمه  و 
اختالف، راقبت )و به روایت او، از جانب اامم، حسادت( 
حوزۀ  به  اختالافت  این  بعد  سال های  در  و  داشته  اند 
سیاسی نیز منتقل شده و در نتیجه، نه اامم و انقالبیون 



برخی ها امنند مرحوم حکیمی 
تنها به نقل شایعه ای بسنده 

كرده اند و همین شایعه 
بسترساز ایجاد شبهه در 

خواننداگن شده است. برخی ها 
امنند دكتر سیدحسین نصر و 
آیت اهلل سیدمصطفی محقق 

داامد خاطراتی )مستقیم 
یا غیرمستقیم( از عالمه 

نقل كرده اند و این خاطرات، 
شبهاتی را در ذهن خواننده 

رقم زده است
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با عالمه بر سر مهر بوده اند و نه عالمه دربارۀ شخص 
است.  داشته  خو�ی  دیداگه  او  سیاسی  مبارزات  و  اامم 
کدیور ارائه می کند، این بی مهری متقابل در  طبق آنچه 
سال های پیش از انقالب نمودهای مختلفی یافته و در 
به  نیز ضمن تشدید،  انقالب  پیروزی  از  سال های پس 
صورت های مختلفی خودش را نشان داده که بارزتر�ن 
عالمه  به  منسوب  جملۀ  آن،  شكل  موجزتر�ن  و 
طباطبایی است که »این انقالب یک شهید داشت و آن 

هم اسالم بود.«
من در این دفتر جزء به جزء و مفصل تک تک اداعهای 
آاقیان  از  آنچه  تاممی  بررسیده ام.  را  باال  در  مطرح شده 
 
ً
کدیور نقل شده، عینا ، محقق و  دینانی، حكیمی، نصر

منابع  از  آن ها  پاسخ  مو به مو  حالجی  با  و  کرده ام  ذکر 
مشخص  ترتیب،  این  به  یافته ام.  را  تاریخی  متقن 
کتاب من بیش از هر چیز به شبهات  است فصل بندی 

مطرح شده در این زمینه مر�وط بوده است. 
عالمه  جایاگه  به اختصار  نخست  اول،  دفتر  در 
طباطبایی و اهمیت نظر او دربارۀ انقالب را بررسیده ام 
مخالف  انقالب  با  عالمه  اگر  کرده ام  وجو  جست  و 
عالمه  یا  انقالب  اكر  در  ایرادی  نشانگر  باشد،  بوده 
کدیور  دکتر  آنچه  تاممِی  ادامه  در   . خیر یا  بود  خواهد 
به خو�ی  نیز  را  آاقیان  دیگر  شبهات  )و  کرده  ذکر 
پوشش داده( به اختصار آورده ام. در فصل سوم موضوع 
کدیور  که  تدریس فلسفه توسط اامم و عالمه و آنچه را 
کرده ام.  اكوی  وا می خواند،  عالمه«  به  اامم  »حسادت 
منزل  تخلیۀ  امجرای  تفصیلی  بررسی  به  چهارم  فصل 
دارد.  اختصاص  بوده،  عالمه  اجارۀ  در  که  اامم خمینی 
دوران  در  طباطبایی  عالمه  عملكرد  بعدی  فصل  در 
روایت  را  )۱۳۴۱تا۱۳۴۳(  روحانیون  دوسالۀ  نهضت 



طبق آنچه كدیور ارائه می كند، 
این بی مهری متقابل در 
سال های پیش از انقالب 
نمودهای مختلفی یافته و 
در سال های پس از پیروزی 
انقالب نیز ضمن تشدید، به 
صورت های مختلفی خودش 
را نشان داده كه بارزترین و 
موجزترین شکل آن، جملۀ 
منسوب به عالمه طباطبایی 
است كه »این انقالب یک 
شهید داشت و آن هم اسالم 
بود
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مقایسه ای  به  ششم  فصل  کرده ام. 
بین عملكرد و عقاید مرحوم آیت اهلل 
طباطبایی  عالمه  و  شریعتمداری 
اختصاص یافته است. فصل هفتم را 
به بررسی تفصیلی امجرای دارالتبلیغ 
اامم  و  عالمه  به  منسوب  اختالف  و 
در این موضوع اختصاص داده ام. در 
ادامه موضوع مرحوم دکتر شریعتی و 
کرده ام.  کتاب شهید جاوید را بررسی 
اكوی مبارزات  پس از آن، نوبت به وا
تبیین  و  طباطبایی  عالمه  فرهنگی 
موضوع »اكر فرهنگی برای مبارزه، یا 
اكر فرهنگی به جای مبارزه« می رسد 
سلوکی  شاگردان  موضوع  سپس،  و 
آن ها  تفاوت  )و  طباطبایی  عالمه 
حیث  از  عالمه  علمی  شاگردان  با 
عالمه(  سیاسی  عقاید  بازنامیی 
شاگردان  این  سیاسی  عملكرد  و 
فصل های  کرده ام.  بررسی  را  سلوکی 
دکتر  اداعهای  مرور  به  نیز  بعدی 
و  حكیمی  استاد  اداعهای  دینانی، 
اداعهای دکتر نصر اختصاص دارد. 
سیاسی  رفتار  بررسی  به  نوبت  بعد، 
اكوی  وا )و  انقالب  آستانۀ  در  عالمه 
تشو�ق  یا  مبارزان  به  او  بی تفاوتی 
عالمه  ارتباطات  همچنین  و  آنان( 
انقالب  پیروزی  ابتدای  در  اامم  و 
عالمه  شرکت  موضوع  است.  رسیده 
بحث  و  اساسی  اقنون  رفراندم  در 

در  مطهری  آیت اهلل  شهادت  از  پس  ایشان  مصاحبۀ 
ادامۀ کتاب بررسی شده و سپس به تفصیل اداعی دکتر 
داامد(  محقق  سیدمصطفی  آیت اهلل  از  )به نقل  کدیور 
به  خاتمه  در  و  بررسیده ام  را  مشهور  جملۀ  آن  دربارۀ 
موضوع وافت عالمه و واکنش اامم به آن اشاره کرده ام. 
گفتنی است برخی اسناد منتشرنشدۀ عالمه طباطبایی 
در پروندۀ ساواک ایشان نیز در این دفتر منتشر خواهد 

شد.
که به همت رضا اکبری آهنگر ساامن  دفتر دوم کتاب )
چندین  آن،  در  و  است  شفاهی  تار�یخ  دفتر  یافته( 
در  مطلع،  افراد  با  چالشی  و  اختصاصی  مصاحبۀ 
شد.  خواهد  منتشر  انقالب  و  عالمه  نسبت  خصوص 
برخی از افرادی که گفت وگو با آنان در این دفتر منتشر 
: سراكر خانم منصوره روزبه )همسر  می شود عبارت اند از
)دختر  طباطبایی  سادات  نجمه  خانم  سراكر  عالمه(؛ 
عالمه(؛ آیت اهلل محمد یزدی؛ سیدمحمدصادق اقضی 
آیت اهلل  دوست محمدی؛  هادی  آیت اهلل  طباطبایی؛ 
محمدباقر تحر�ری؛ آیت اهلل حسن ممدوحی؛ آیت اهلل 

قدرت اهلل نجفی قمشه ای؛ و آیت اهلل حسن منفرد.
کدیور  دکتر  مطالب  ال به الی  در  شود  گفته  است  خوب 
اندیشۀ سیاسی عالمه  برخی مطالب نظرِی مر�وط به 
آن ها  متعرض  اول  دفتر  در  که  آمده  میان  به  نیز 
نشده ام. دفتر اول، سراسر به شبهات تاریخی اختصاص 
این  سوم  دفتر  در  شود،  یار  خداوندی  توفیق  اگر  دارد. 
بر  )مبتنی  طباطبایی  عالمه  سیاسی  اندیشۀ  مجموعه، 
متن کتب و اسناِد مكتوب بازامنده از عالمه طباطبایی( 

 آمده است
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جانشنی حاج احمد متوسلیان در 
مریوان:

مــــردم جرئت اعرتاض بـه 
گروهک های ضّدانقالب را 

نداشتند
یكی از جوانانی که با شنیدن خبر فرامن اامم برای آزادسازی پاوه، شبانه اسلحه بر دوش گرفت و اعزم 
که وقتی به پاوه رسید، این شهر آزاد شده بود اّما این  این منطقه شد، جواد اکبری آهنگر بود. هر چند 
واقعه، زمینه ای شد تا وی در کردستان بامند و تا آنجا پیش رود که جانشین فرامندهی سپاه مر�وان را 
بر عهده گیرد. حاج احمد متوسلیان، پس از ترک جبهه های غرب و عزیمت به جبهه های جنوب، حاج 
از دوران دافع مقدس در  کرد. وی خاطرات بكری  را به فرامندهی سپاه مر�وان منصوب  اکبری  جواد 
جبهه های غرب و جنوب دارد که إن شاءاهلل توّسط انتشارات شهید اكظمی به چاپ خواهد رسید. اّما بر 

گروهک های ضّد انقالب در کردستان". آن شدیم تا گفتگو�ی با او داشته باشیم پیرامون "

 ĶĶگفت وگو�ی جذاب با جواد اکبری؛ جانشین حاج احمد متوسلیان در مر�وان
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كه  فرصتی  از  سپاس  ضمن 
لطفا  دادید،  قرار  ام  اختیار  در 
كه شام وارد  بفرامیید از سال 58 
كردستان شدید، با توجه به اینکه 
هنوز رژیم بعثی وارد جنگ رسمی 
گروههایی  با ایران نشده بود، چه 
ایجاد  ناامنی و اغتشاش  آنجا  در 
كمی  را  كدام  هر  بودند؟  كرده 

معرفی بفرامیید.
انقالب،  پیروزی  به  منتهی  سال  در 
گوناگون،  اهداف  با  زیادی  گروه های 
کردند. برخی از این  شروع به فعالیت 
سرنگونی  با  سرانشان  و  گروهک ها 
کردنشین،  مناطق  در  طاغوت  رژیم 
قیام های مسلحانه و خودمختاری راه 
که  مردمی  بی اطالعی  از  و  انداختند. 
در فقر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
قرار داشتند، سوءاستفاده و علیه اامم 
و انقالب تبلیغ می کردند. با محاصره 
متوجه  ام  آنجا،  به  رفتن  و  پاوه  شهر 
شدیم که گروه های کومله و دمكرات 
هم وجود دارند. آنها از خود مردم کرد 
و توسط مالکین و سلطنت طلبها به 
اكر گرفته شده بودند. با دادن اسلحه 
و  ایجاد رعب  به  و مبلغی پول شروع 

وحشت در میان مردم کردند.
حزب دموکرات به سردمداری عبدالرحمن 
به  افراطی  چپ  گروه های  اقسملو، 

سازامن  خلق،  فدایی  چریک های  سازامن  سردمداری 
کومله،  به  معروف  کردستان  زحمت کشان  انقالبی 
 ، سازامن منافقین، سازامن پیاکر در راه آزادی طبقه اكرگر
گروه ها بودند. یا افرادی مثل سردار جاف  از جمله این 
که فئودال و هماکر با ساواک بود و مردم کردنشین پاوه، 
جوانرود و نوسود جرأت اعتراض و گرفتن حق ضایع شده 
با  که  حسینی  عزالدین  شیخ  یا  و  نداشتند.  او  از  را  خود 

رئیس ساواک مهاباد هماکری داشت.

فقهی  حکم  و  بود  روحانی  حسینی  عزالدین   
ً
ظاهرا

می داد.
بله روحانی بود. اّما همه این ها درباری بودند و با ساواک 
مراوده داشتند. حمله به پاداگن مهاباد هم با تحریک این 
روحانی نام بود. شیخ عثامن نقشبندی هم در اوراامنات 
جنایاتی صورت داد و سرحلقه صوفیان نقشبندی بود. او 
در سرکوب جوان های انقالبی در مر�وان نقش داشت. 
او هم با ساواک هماکری تناگتنگی داشت. شیخ عثامن 
در سروآباد نرسیده به مر�وان دارای باغ و منزل مجلل 
بسیار  سطح  در  منزلش  اول  قسمت  بود.  قسمتی  سه 
پایین بود. لذا وقتی روستاییان می آمدند، در آنجا از آنها 
که  پذیرایی می شد. قسمت دوم برای طبقه متوسط بود 
برای  هم  سوم  قسمت  می آمدند.  مختلف  شهرهای  از 
پذیرایی  آنها  از  که  بود  طاغوت  زامن  درباری  میهامنان 
برایش  مردم  که  هدایایی  نشانه های  می شد.  شاهانه 
می شد.  داده  اطالع  او  به  نوکرهایش  توسط  می آوردند، 
شیخ هم می گفت لطف کردید که هدیه ای با این نشانه 
که او علم  و رنگ آوردید. مردم ساده هم فكر می کردند 

غیب دارد و بیشتر به او اعتامد می کردند. 
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شام آن منزل را دیده بودید؟
بله. 

سرنوشت شیخ عثامن چه شد؟ 
با  بود.  انقالب  ضّد  سران  ائتالف  محل  دزلی  روستای 
افسران اطالاعتی حزب بعث عراق هم رفت و آمد داشتند. 
وقتی دزلی گرفته شد، شیخ عثامن نقشبندی را فراری دادند 
و به روستای بیاره عراق بردند. سپس او را به بغداد منتقل 
اكخی را در اختیارش قرار دادند. حزب بعث او را  کرده و 
ز�ر نظر خودش داشت تا هر اكری خواست انجام دهد. 
گروه "رزاگری" را با حدود دو هزار نفر مسلح  از هامن جا 
ایجاد  گروه، در طول این سال ها برای مردم  این  کردند. 
مزاحمت کرد. تهدید می کردند که چنانچه با ام هماکری 
زدن  آتش  و  اموال  اغرت  ناموس،  هتک  ترور،  با  نشود، 
خانه ها رو�رو خواهید شد. در جاده ها و شهرها و روستاها 
ارتش،  پایاگه های  به  اگهی  می آوردند.  وجود  به  ناامنی 
گروه های ضدانقالب  ژاندارمری و سپاه حمله می کردند. 
و  اسالم ستیزی  آن  مهمتر�ن  که  داشتند  مشترکی  وجه 

تفرقه افكنی بین شیعه و سنی بود.

بین  یا  بود  اتحاد  و  هامهنگی  گروه ها  این  بین 
خودشان هم درگیری بود؟

خودشان  برای  گروهكها  این  از  کدام  هر  امر  ابتدای  در 
پایاگه داشتند. ولی بعدها با هم هماکری می کردند. پایاگه 
کومله و  و رمز شب داشتند. با این حال اگهی بین حزب 
گوش ام می رسید.  دموکرات درگیری می شد و خبرش به 
که با هم داشتند برای  به  و�ژه در عملیات های مشترکی 
تقسیم غنائم بینشان اختالف می افتاد. یا مثًال حزب کومله 

برای باج خواهی از روستایی که طرفدار 
انقالب بودند وارد روستا می شد. حزب 
حضور  از  اطالع  بدون  هم  دموکرات 
حزب کومله، وارد هامن روستا می شد 
و با هم درگیر می شدند. لذا سعی می 
با هم رو  کردند هیچ وقت در منطقه 
در رو نشوند. بعضی وقت ها هم برای 
روستا،  یک  از  بیشتری  اعضای  جذب 
دادن  و  نظام  علیه  تبلیغات  از  پس 
هم  با  مردم،  به  اسلحه  و  پول  وعده 
دیگری  گروهكهای  می شدند.  درگیر 
داشتند،  حضور  کردستان  در  که  هم 
کنند و ناچار با  نمی توانستند تک روی 
به  می کردند.  هماکری  حزب  دو  این 
که اگر می خواهند  این نتیجه رسیدند 
کنار  را  اختالافت  باید  شوند  موفق 
اطالعیه هاشان  برخی  حتی  بگذارند. 
مشترک بود. ام آرم سازامن منافقین را 

هم می دیدیم.
خاطرم هست که در میدان مخابرات 
هم  عقاب  میدان  آن  به  که  سّقز 
می دیدیم.  اطالعیه  کلی  می گفتند، 
می گرفتند  عضو  هم  طر�ق،  این  از 
به  می کردند.  تبلیغ  سپاه  علیه  هم  و 
یعنی  خمینی«.  »جاش  می گفتند  ام 
اعالمیه ها  اگهی  خمینی.  مزدوران 
محل  اگهی  و  می کردیم  پاره  را 

نمی گذاشتیم تا تحریک نشوند. 
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نصب  را  اطالعیه ها  زامنی  چه 
می كردند؟

گشت های  وجود  به خاطر  شب ها. 
اكر را  ام، جرأت نمی کردند در روز این 

انجام دهند و دیده نمی شدند.

تأمین  كجا  از  گروه ها  این  سالح 
سالح هایی  حّد  در  آیا  می شد؟ 
قبل  از  كرد  محلی  مردم  كه  بود 
دیگر  طرق  از  یا  داشتند  انقالب 

ح شده بودند؟
ّ
هم مسل

اكر و پس از تحریک مردم  در ابتدای 
انقالب،  علیه نظام توسط سران ضّد 
دولت  سوی  از  نّیت  حسن  هیئت 
موقت، جهت مذاکره به آنجا اعزام شد. 
این هیئت به سرپرستی فروهر خائن 
بود و ام به آن می گفتیم »هیئت سوء 
مذاکرات،  نرسیدن  نتیجه  به  نّیت«! 
عزالدین  دستور  به  تا  شد  بهانه ای 
حسینی به پاداگن  مهاباد حمله کنند. 
حتی  سنگین،  و  سبک  سالح های 

تانک ها را از پاداگن ها خارج کردند.
توسط  دزلی  فتح  از  قبل  طرفی  از 
حاج  والیتمدار  و  متعهد  فرامنده 
با  عراق  رژیم  متوسلیان،  احمد 
از  دموکرات،  و  کومله  گروهک های 
داخل  در  اوراامنات  ارتفااعت  طر�ق 
توطئه ها  این  در  و  آمد  و  رفت  دزلی 

پایان  تا  را  انقالب  ضّد  نیروهای  آنها  داشت.  شرکت 
جنگ تجهیز تسلیحاتی می کردند.

حمله به ژاندارمری در مرزها هم بود. از آنجایی که ارتش 
هنوز پاکسازی نشده بود، بعضی از فرامندهان پاداگن ها 
گروهک ها هماکری می کردند. لذا ناامنی در  هم با این 
جاده ها، شهرها و روستاهای کردستان به اوج خود رسید. 
که با انقالب بودند زندگی بسیار سختی را  خانواده هایی 

در این دوران سپری می کردند.
طریقی  چه  از  را  گروهک ها  این  درباره  اطالاعتتان 

به دست می آوردید؟
هم از طر�ق نیروهای محلی به دست می آوردیم و هم 
اگهی  انقالب.  ضّد  داخل  نفوذی  نیروهای  طر�ق  از 
سرا وقتی متوجه می شدند راهی که 

ُ
اواقت هم بعضی از ا

کل،  اشتباه است، به ام اطالاعت می دادند. در  می روند 
پاکسازی روستاها  که در  انقالبی  از طر�ق خانواده های 
و نقاط مختلف شهر حضور داشتند، ارتباط با اطالاعت 
احمد  حاج  صحیح  برخورد  خاطر  به  بود.  برقرار  سپاه 
سپاه  به  اطالاعت  بهتر�ن  منطقه،  مردم  با  متوسلیان 
که نمی توانستند به سپاه  مر�وان می رسید. آن هایی هم 
دادن  با  و  جاده  در  سنگی  ز�ر  را  خود  اطالاعت  بیایند، 
نشانه مخفی می کردند. خود من با بعضی برداران رفتیم 
که ز�ر سنگ جاسازی شده بود را برداشتیم. با  و اكغذی 
انقالب به  از رسیدن ضّد  گرفتن اطالاعت صحیح، قبل 
روستا کمین گذاشته می شد. یا اگه می شد که ضد انقالب 
ضّد  می کردیم.  پاکسازی  را  آنجا  بعد  و  شده  روستا  وارد 
انقالب اذاعن کرد که ام در زمستان هم از دست نیروهای 
احمد متوسلیان امنّیت نداریم. مردم هم به سپاه اكمًال 

 اطمینان و امید داشتند   و هماکری می کردند
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پرشروشور  برادر  برابر  در  می کند 
برق  و  نشسته  دهه هفتادی ا ش 
کوتاه  موهای  و  سیاه  چشم های 
مدل دارش را می بیند، در لحظه لحظۀ 
و  ر�ز  درس های  و  شیطنت هایش 
و  کلامت  بقچۀ  البه الی  که  درشتی 

حراكتش مخفی کرده، زندگی می کند.
زندگی نامه داستانی شهید محمدرضا 
دهقان امیری به قلم افطمه سلیامنی 
روایت  به  کتاب،  این  در  ازندریانی 
از  نفر  افراد خانواده، شش  از  تن  سه 
دوستان نزدیک و برخی هم رزامن او 

ناگرش شده است.
انتظار،  برخالف  شاید  که  کتابی 
درشت  و  ر�ز  اطالاعت  از  متراکم 
روایت ها  بیان  شیوۀ  اام  نباشد؛ 

برادری که دوست می داشتمش
 ĶĶافطمه شایان پویا |    نویسنده

که حمله به سوریه آاغز شد، اعزام مدافعان  از سال ۹0 
گرفت  کشورهای مختلف صورت رسمی به  خود  حرم از 
غیور  دهه هفتادی های  برای  این بار  شهادت،  باغ  در  و 

ایرانی هم گشوده  شد.
که روایتگر  در این ده سال، انگشت شامر بوده اند آثاری 
زندگی شهیدی از مدافعان حرم  بوده  باشند و با تأمل و 
هنرمندی به ابعاد شخصیتی و منش و مكتب زندگی  او 
اثرگذاری  و  تفهیم  برای  فرم،   جادوی  از  باشند.  پرداخته  
عین  در  و  باشند  گرفته  کمک  خود  ارزشمند  محتوای 
آن  بیان  در  جذاب  لحنی  روایات،  حقیقت  اامنت داری 

داشته باشند.
شیوه ای  به  نویسنده  حیرانی  از  بعد  یک  روز  کتاب  در 
کوچک تر خود سخن می گوید؛ آن قدر  داستانی، با برادر 
ادبیات  در  نمی کند  حس  خواننده  که  روان  و  صمیمی 
داستانی، زاویه دید دوم شخص چقدر سخت و نادر است.

گامن   مخاطب  نویسنده،  قوی  شخصیت پردازی  با 
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به قدری هنرمندانه است که مخاطب، 
همذات پنداری  شهید  با  برادرانه 
می کند و مشتاق و شیفته،  با او همراه 
می شود. در کودکی او سرک می کشد و 
با او قد می کشد. با جست وخیزهای او 
کوهنوردی و اردو، شوخی  در پارکور و 
و خنده اش، ذوق می کند و افیل های 
پایین  و  باال  را  گوشی ا ش  مداحی 
و  می نشیند  موتورش  َترک  می کند. 
همراه او راهی زیارت می شود. چشم 
می دوزد به ضر�یح و هم کالم می شود 
با نجوای او، با اامم، و اگهی در صحن 
خناکی  در  حتی  یا  حرم  سیدالكریم 
حرم  سیدالشهدا، چشم درچشم حرم 
و  کوتاه  خوابی  می رود.  خواب  به 
بازکردنش،  که چشم  آ  ن قدر  شیر�ن، 

روشن تر�ن بیدارشدن جهان است.
چیزی مثل یک رفیق ناب، یک برادر، 
واژه های شیر�ن اام کم یاب این روزها، 
در ذهن مخاطب کتاب جوانه می زند 
فعل های  و  »تو«   ضمیرهای  با  و 

و  می گیرد  نور  شهید  وجود  برکت  از  کتاب،  دوم شخص 
مثل پیچكی ترد، مخاطب را در بر می گیرد.

برخی  یا  شهادت  نحوۀ  نظیر  مواردی  این  وجود  با 
خصوصیات، از زبان راوی های مختلف کتاب، تكرار شده 
که شاید بهتر بود زندگی شهید به صورت منسجم روایت 
شود و در جای جای آن از خرده روایت راوی های مختلف 
گره های  به    ، داستانی تر پیرنگی  با  یا  شود.  استفاده 
پررنگ تری در داستان پرداخته شود و جذابیت بیشتری 
به  ملزم  اكرهایی،  چنین  در  که  هرچند  ببخشد؛  اكر  به 

داشتن پیرنگ داستانی نیستیم.
موفقی  داستانی  زندگی نامۀ   کتاب،  این  حال،  اّی  علی 
مخاطب  دست  به  شهید  از  عمیقی  شناخت  که  است 
از سوژه های ناب  کشور ام غنی  تار�یخ شفاهی  می دهد. 
و تأثیرگذار از انسان ها و مفاهیم پرعظمتی  است که جا 
از آن ها قلم  زده  شود. قلمی هنرمندانه و پر�رکت  دارد 
گهواره را  که بر جان نسل ها بنشیند و دست سربازهای 
   برساند به دست او که سال هاست منتظر یاری است

سال  متولد  شایان پویا:  افطمه 
۱۳۶2 در تهران است. در دانشاگه 
شهید بهشتی و در رشتۀ اكرشناسی 
ارشــد مهندســــی هستــــــه  ای 
او استاد  کتاب چاپ شدۀ  اولین  افرغ  التحصیل شد. 
بود.  خرده  روایت هایی از استاد شهیدش، دکتر مجید 
شهریاری، که نشر شهید اكظمی آن را منتشر کرد. اكر 
دوم او رامن تیله های شیشه ای، در سال ۱۴00 توسط 
انتشارات سروش چاپ شد. شایان پویا هم اکنون به 

ناگرش، معرفی و نقد کتاب مشغول است.
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 ĶĶحمید آزاداگن  |  فعال فرهنگی

از  است  پر  اسالمی  انقالب  تار�یخ 
اگهی یكی  که  اتفااقت ر�ز و درشتی 
درخشان  نگین  به تنهایی  آنها  از 
شاید  اام  است؛  ملت  یک  تار�یخ 
باعث  رویدادها  و  واقیع  این  تعدد 
درک نشدن اهمیت هریک به تنهایی 

شده باشد.
سالروز   ۱۳۵۹ سال  اردیبهشت  پنجم 
و  شگفت انگیز  واقیع  این  از  یكی 
که نیروهای  معجزه گون است. روزی 
برنامه ر�زی  با  آمریاکیی  و�ژه 
در  شبیه سازی  و  تمر�ن  و  مفصل 
محیط مشابه طبس و تهران، بدون 
عملیات  نتیجۀ  در  تردید  ذرهای 
گرواگن های  تا  شدند  ایران  راهی 
کنند.  آزاد  را  آمریاک  جاسوسخانۀ 
گرفته بودند  آنها همه چیز را در نظر 
یک  فقط  داشتند.  برنامه  برایش  و 
چیز از قلمشان افتاده بود: »خدا«. 
هم  در  چنان  اشارتی  به  نیز  خدا  و 
شوند.  تار�یخ  عبرت  که  کو�ییدشان 
ارتش آموزش دیدۀ آمریاک و نیروهای 
که زبداگن این ارتش اند، در  »دلتا« 
شن  طوافن  گرفتار  طبس  صحرای 
شدند و با دادن تلفات جانی و املی 
کوچک تر�ن  بدون  و  شایان توجه 
خاک  از  فرار  به  مجبور  دستاوردی 
هیمنۀ  ترتیب  بدین  شدند.  ایران 
النۀ  فتح  جریان  در  که  آمریاک 
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یکی از دالیل امنداگری واقیع 
درخشان تاریخی در فرهنگ 
هر كشوری، نفوذ آن واقیع در 
الیه های مختلف هنری است 
و به نظر می رسد اعجاز قلم 
در میان تامم هنرها امناتر و 
عمیق تر است. لیال قربانی در 

كتاب الو اکخ سفید این واقعه 
كه  را با قلمی شیوا و مستند 

حاکیت از تحقیق و پژوهش 
گستردهای دارد، در اقلب 

داستانی خواندنی به فضای 
ادبی كشور وارد كرده است.

فروریخته  و  شكسته  به شدت  تهران  در  جاسوسی اش 
بود، بیش از پیش دچار فروپاشی و اضمحالل شد.

در  تاریخی  درخشان  واقیع  امنداگری  دالیل  از  یكی 
الیه های  در  واقیع  آن  نفوذ  کشوری،  هر  فرهنگ 
در  قلم  اعجاز  می رسد  نظر  به  و  است  هنری  مختلف 
قربانی  لیال  است.  عمیق تر  و  امناتر  هنرها  تامم  میان 
و  شیوا  قلمی  با  را  واقعه  این  سفید  اكخ  الو  کتاب  در 
گستردهای  پژوهش  و  تحقیق  از  حاکیت  که  مستند 
کشور  دارد، در اقلب داستانی خواندنی به فضای ادبی 

وارد کرده است.
با  رویداد،  خارجی  و  داخلی  منابع  بررسی  با  نویسنده 
قلمی روان و روایتی چندبعدی و از منظرهای متفاوت 
طرف آمریاکیی، به برنامه ر�زی حملۀ نیروهای دلتای 
وقت  رئیس جمهور  مستقیم  نظر  ز�ر  آمریاک  ارتش 
نظامیان  اكرآمدتر�ن  و  زبده تر�ن  حضور  با   ، کشور آن 
محتوا  مستندبودن  در  تالش  همین  است.  پرداخته 
کرده است تا رامنی  کتاب را به یک مستندناگری شبیه 

بر پایۀ خیال و وهم.
سالیان  گردوغبار  زدودن  و  تاریخی  نقاط  این  ترو�یج 
هر  با  اقمتشان  بر  هنر  لباس  پوشاندن  و  آنها  روی  از 
شیوه و روندی باعث تقویت روحیۀ میهن پستی و اتاکل 

روزافزون به ذات بی نهایت خداوند خواهد شد.
مقطع  این  از  جوان  نویسنداگن  که  روزی  امید  به 
صید  خودباوری  گوهرهای  انقالب،  از  پس  پرحادثۀ 
جوانان  ناامیدسازی  هدف  با  که  را  هجمه ای  و  کنند 
ایرانی از سوی رسانه های استعامری انجام شده است، 

   کنند کتاب خنثی  مثل موضوع این 
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اول  بخـــــش  در 
گفت وگو بـــا حمید 
خلیلـــی مــــدیـــر 
انتشـــارات شهیـــد 
اكظمـــی، عوامل تضعیف صنـــعت 
چون  عواملی  کردیم.  بررسی  را  نشر 
در  دالل ها  نقش  اولیه،  مواد  گرانی 
هزینۀ  باالرفتن  و  اكغذ  گران شدن 
ادامۀ  حمل ونقل.  و  انسانی  نیروی 

این گفت وگو را در ز�ر می خوانید: 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
كردند  بیان  مصاحبه ای  در 
تولید  در   1402 سال  ان شاءهلل 
می رسیم؛  خودكفایی  به  اکغذ 
این  نشان دهندۀ  مشاهدات  اام 
كه احتامل اتفاق افتادنش  است 
در زامنی كه گفته شد، خیلی كم 
ناشران  آیا  این،  از  جدای  است. 
داخلی  اکغذهای  از  داخلی 

استقبال می كنند؟
آن  با  که  جدی  بحث  یک 
ایرانی  اكغذ  کیفیت  روبه رو�ییم، 
اكغذ  که خیلی از  است. مجموعۀ ام 
هم  راضی  و  کرده   استفاده  ایرانی 
وجود  حالت  دو  طرفی  از  بودیم. 
اكر نشر   

ً
دارد: بعضی از ناشران واقعا

اكغذ دولتی می گیرند  نمی کنند؛ مثًال 
و آن را می فروشند. از طرفی، بعضی 

بعیض از نارشان 
اکغذ دولیت 
می گریند و آن را 
می فروشند
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دغدغۀ  و  دولتی اند  ام  ناشران  از 
را  آن ها  کتاب های  ندارند.  فروش 
بدون  و  می خرند  مختلف  نهادهای 
شهید  نشر  اام  می کنند.  اكر  دغدغه 
 ، دیگر ناشران  از  بعضی  و  اكظمی 
می خواهیم  دارند.  مخاطب  دغدغۀ 
می گیریم،  اكغذ  اگر  کنیم.  اكر 
به  همیشه  بفروشیم.  نمی خواهیم 
کتاب  قیمت  چطوری  که  فكرم  این 
رغبت  مخاطب  تا  بیاورم  پایین  را 
کند.  پیدا  کتاب  تهیۀ  برای  بیشتری 
را  اكغذ  گران تر�ن  ناشران  از  برخی 
آن ها  برای  مخاطب  می کنند.  تهیه 
زیاد مهم نیست. حاال یا مشتری اش 
دولتی  سیستم  یا  دارند،  را 
اینكه  یا  و  می خرد  را  کتاب هایشان 
شده.  گران  خیلی  اكغذ  می گویند 
می گویند  من  به  ناشران  از  بعضی 
چرا شام قیمت کتاب را پایین تعیین 
را  کتاب هایتان  باید قیمت  می کنید. 
بزنید؛  توامن   ۴۵0 صفحه ای  مثًال 
مخاطب  با  ارتباط  من  برای  ولی 
دیگر  ناشران  از  بعضی  است.  مهم 
چندان  برایشان  هم  چیزها  این 
گرانی است.  اهمیت ندارد. می گویند 
کتاب  به تبع  شده.  گران  همه چیز 
می خواهند  مردم  شده.  گران  هم 

بخرند، نمی خواهند نخرند. 
سال ها  این  که  مشكالتی  و  تحریم 
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به قول  ولی  فشارآورده؛  ام  به  خیلی  آمد  پیش  ام  برای 
است.  داشته  ام  برای  براكتی  رهبری،  معظم  مقام 
اگر  جنگ، خیلی بد بود. خیلی شهید دادیم؛ اام شاید 
جایاگه  این  در  االن  ام  نبود،  مملكت  این  در  جنگ 
حرفی  یک  نداشتیم.  موشكی  صنعت  االن  و  نبودیم 
ام  برای  تهدیدها  که  »فرصت هایی  دارد:  حاج اقسم 
تحریم ها  این  در  است.«  زیاد  خیلی  می کنند،  ایجاد 
را  اماکنش  و  می توانیم  که  را  هرچه  باید  ام  فهمیدیم 
از  یكی  هم  ایرانی  اكغذ  کنیم.  تولید  کشور  در  داریم، 
ناشر  به عنوان  من  کنیم.  تولید  باید  که  هامن هاست 
کنم. می گویند  که از آن استفاده  وظیفۀ خودم می دانم 
ناشران  از  هیچ کدام   ۹۵ سال  ندارد.  کیفیت  اكغذ  این 
در  ام  اام  کنند؛  مصرف  ایرانی  اكغذ  نشدند  حاضر 

اكغذ ایرانی استفاده می کردیم.  انتشارت خودامن از 
اكغذ  و  بود  توامن  ۶0هزار  بندی  خارجی  اكغذ  سال۹۶ 
کمی  قیمت  اختالف  این  توامن.  ۴۶هزار  بندی  ایرانی 
این  نمی تواند  چاپ  دستاگه  می گفتند  بعد  نیست. 
پیش تر  می شود.  مشكل  دچار  و  کند  چاپ  را  اكغذها 
اكر فنی چاپخانه اطالع  در چاپخانه مشغول بودم و از 
اصًال  دارد.  ُپرز  امزندران  اكغذ  می گفتند  دارم.  اكمل 
پرز  باید  اكغذ   

ً
اتفااق ندارد.  پرز  به  ربطی  چاپ  دستاگه 

داشته باشد. 

كردید  اشاره  نکته  این  به  صحبت هایتان  میان  در 
می گیرند  اکغذ  كه  هستند  ناشران  از  بعضی  كه 
رصد  ارشاد  وزارت  طرف  از  مگر  ندارند.  تولید  ولی 

نمی شوند؟
اتفاق هایی  چنین  متأسفانه  قبل  دولت  در  بله، 
اكغذی  یعنی  می شود.  نظارت  خیلی  قم  در  افتاد. 



یک حرفی حاج اقسم دارد: 
كه تهدیدها  »فرصت هایی 
برای ام ایجاد می كنند، خیلی 
زیاد است.« در این تحریم ها 
فهمیدیم ام باید هرچه را 
كه می توانیم و اماکنش را 
كنیم.  كشور تولید  داریم، در 
اکغذ ایرانی هم یکی از 
كه باید تولید  هامن هاست 
كنیم. من به عنوان ناشر 
كه از  وظیفۀ خودم می دانم 
كنم آن استفاده 



61        اگهنامه  من ءءو کتءءاءءب       شامره دوم 

وصول  اعالم  باید  می گرفتیم  که 
شامرش  می آمدند  و  می کردیم 
تهران  در  متأسفانه  ولی  می کردند. 
این طور نبود و فهرستی از متخلفان 
شد؛  هم  جرم  اعالم  که  شد  منتشر 
نگرفت.  صورت  خاصی  پیگیری  اام 
طول  در  ام  به  که  شرایطی  آن  در 
اكغذ  بند  هزار  به سختی  سال  یک 
یک  به  امه  چند  طول  در  می دادند، 
شد.  داده  اكغذ  بند  20تا۳0هزار  ناشر 
بعد می بینید اصل تولید آن ناشر به 
این صورت نبود و معلوم نبوده با آن 
متأسفانه  است.  می کرده  چه  اكغذ 
پیگیری  کسی  دارم  خبر  که  االن  تا 
هم  سری  یک  است.  نكرده  جدی 
۴200توامنی  دالر  و  بودند  تاجر  که 
به هر  اام  کنند؛  وارد  اكغذ  می گرفتند 

دلیلی وارد نكردند. 

 هنوز هم این مشکالت وجود دارد؟
اكغذ متفاوت  نه. االن سیستم توز�یع 
و  فرهنگ  وزارتخانۀ  خود  شده. 
بر  را  توز�یع  اجرای  اسالمی  ارشاد 
عهده گرفته است. پیش تر این طوری 
نشر  تشكل های  و  تعاونی ها  که  بود 
قبًال می گفتند به چه کسی اكغذ داده 

شود، اام االن فقط مجری اند. 

به  اکغذ  صنعت  در  اینکه  برای 

تأثیرگذار  را  مؤلفه هایی  چه  برسیم،  خودكفایی 
می دانید؟

 در اقتصاد، همیشه عرضه و تقاضا تعیین کننده است. 
نمی گو�ییم  حاال  همین  اینكه  با  خودامن  کشور  در  ام 
تولید  اماکن  است،  یكی  درجه  اكغذ  خیلی  اكغذ  این 
االن  برسیم.  خودکفایی  به  می توانیم  یعنی  داریم؛ 
است.  راه اندازی  حال  در  جنوب  در  مهمی  اكرخانۀ 
چیزی  اام  نرسد؛  اندونزی  اكغذ  کیفیت  به  شاید  حاال 
کنیم، حامیتش  کمكش  که باید  که می دانم این است 
کنیم و شدنی است که به خودکفایی برسیم، چون اكغذ 

یک اكالی راهبردی است.

استقبال  ناشران  جانب  از  و  شویم  خودكفا  اگر 
نشود؟ 

کند. وظیفۀ  اكغذ ایرانی مصرف  که   وظیفۀ ناشر است 
مواد  اگر  است.  اكغذ  اكرخانۀ  از  حامیت  هم  دولت 
ندارد  گردش  در  سرامیۀ  کند،  حامیتش  ندارد  اولیه 
کند، تسهیالت بدهد. همۀ این ها اگر انجام  حامیتش 
اكغذ خارجی تعیین کننده نیست و این  شود، دیگر آن 

   شدنی است
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قطع: رقعی | تعداد صفحات: 2۷2

معرفی: رامنی حول یک هسته جذاب و مستند )از پیامبر اسالم تا 
) اتفااقت قبل و بعد از ظهور

جاسوس بازی)2(   
نویسنده: حمید داوود آبادی

موضوع: انقالب اسالمی/ اطالاعتیامنیتی
قطع: رقعی   |   تعداد صفحات: 2۵۶

معرفی: روایت هایی واقعی از ایرانی هایی که به کشور خود خیانت 
کردند.
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 دارزن   
نویسنده: طاهره کوهكن

موضوع: انقالب اسالمی/ خاطرات
قطع: رقعی   |  تعداد صفحات: ۱۵۶

تا  انقالب  روز های  از  اقلیدی  اصغر  داستانی  زندگینامه  معرفی: 
اسارت در زندان های حزب کوموله

 تو دیگر بامن   
نویسنده: زهرا کرباسی

موضوع: انقالب اسالمی/ خاطرات
قطع: رقعی  |  تعداد صفحات: ۱۶۸

براتی؛  خدیجه  بانو  استقامت  و  صبر  اسوه  زندگی  روایت  معرفی: 
همسر و دختر و خواهر شهید

 ستاراگن   
نویسنده: سید حسن منتظر�ن

موضوع: ادبیات پایداری/ مدافعان حرم
قطع: رقعی   |   تعداد صفحات: ۴00

با  جهاد«  »روایت  سه جلدی  مجموعه  از  سوم  کتاب  معرفی: 
محوریت سبک زندگی و سیره معنوی مدافعان حرم

تهران تا تیرانا   
نویسنده: محمد جعفربگلو

موضوع: انقالب اسالمی/ خاطرات
قطع: رقعی   |  تعداد صفحات: ۱۶0

سازامن  سابق  عضو  خدابنده؛  مسعود  خاطرات  معرفی: 
مجاهدین خلق و سرتیم حفاظت از مسعود رجوی 
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با تو می امنم    
نویسنده: رضا قلی زاده علیار

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات
قطع: رقعی   |   تعداد صفحات: ۶۳2

شهید  گردان  فرامنده  نظمی؛  جمشید  سردار  خاطرت  معرفی: 
مهدی باکری 

سلحشور شانزده ساله   
نویسنده: گروه فرهنگی شهید محمد علی معصومیان

موضوع: ادبیات پایداری/ مدافعان حرم
قطع: رقعی  |  تعداد صفحات: ۱۴۴

هاشم  شهید  نوجوان؛  غواص  خاطرات  و  زندگی  روایت  معرفی: 
آاقجانی

نسخایی ها   
نویسنده: مصطفی آاقمحمدلو

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات
قطع: رقعی | تعداد صفحات: ۱۱۶

معرفی: زندگی نامه داستانی پهلوان شهید؛ سجاد عفتی

دوبنده خاکی   
نویسنده: نفیسه زارعی

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات 
قطع: رقعی | تعداد صفحات: ۱2۸

معرفی: روایتی از زندگی پهلوان شهید؛ اصغرمنافی زاده



  تلفــــــــــــــن
                                  02۵۳۳۵۵۱۸۱۸

  ایمیـــــــــــــل
manvaketab.mag@gmail.com 

  ساامنه پیامک
                                               ۳000۱۴۱۴۴۱

  روابط عمـومی
0۹۱۹۸۷۶۹۸0۵

ام را در شبكه های اجتامعی دنبال کنید
@Manvaketab_info

خبرگزاری  مجله،  نویسنده،  یک  حیات 
است؛  وابسته  مخاطبانش  به  و... 
بنابراین دوست داریم بدون هیچ تعارفی، 
انتقادات شام دربارۀ محتوای این شامره، 
را  آینده  شامرۀ  برای  پیشنهادهایتان  و 
اگهی از نقاط ضعف  بدانیم تا بتوانیم با آ
را  کتاب  و  من  شام،  دلخواه  محتوای  و 

ارتقا دهیم و تقدیمتان کنیم. 
نظیر  محتوا  تولید  و  تهیه  در  اگر 
معرفی  نقد،  مصاحبه،  یادداشت، 
کتاب، تبلیغات و... دستی بر آتش 
دارید و امیلید ام را در این حرکت 
فرهنگی یاری کنید، مشتااقنه 
در تحر�ریۀ من و کتاب 

منتظر شام هستیم.

تامس با امارتباط با ام



مراکز پخش
قم تهران،  قدیم  جاده  قم،  کتاب  پاتوق 
بعد از ترمینال، خیابان دانشگاه پردیس، 

02531077
خیابان  دماوند،  خیابان  تهران،  گسترش 
غربی،  چهارم  خیابان  بابائیان،  شهید 

پالک28، 02191006010
کتاب پردازان مشهد، ابتدای جاده طرقبه، 

امام رضا17، پالک17 ، 05132233910
خیابان  اصفهان،  فدک  کتاب سرای 
 ،4 کوی  مندان،  عالقه  خیابان  فروغی، 

پالک8 ، 03133351207
خیابان  بسیج،  میدان  قم،  فردا  کتاب 

ایرانی، کوی4، پالک21، 02537840969
حافظ،  خیابان  تهران،  سخن  کجاوه 

خیابان رشت پالک23، 02166460993

نمایندگی ها  
اراک پاتوق کتاب، میدان امام خمینی)ره(، 
سیّدها(،  شیرازی)مسجد  میرزای  خیابان 

جنب حوزه علمیه، 08632229038
شفا،  میدان  والیت،  مجتمع  اردبیل 

04533747777
خیابان  ظهور،  عصر  موسسه  ارومیه 
امام)ره(، مسجد آقای علی اشرف، داخل 

پناهگاه، 04432242211
آمل شهرکتاب، خیابان هراز، نبش آفتاب 

01144241155 ،40
اصفهان فروشگاه بنیاد مهدویت و اینده 
مسجد  مقابل  سروش،  خیابان  پژوهی، 
)عج(،  الزمان  صاحب  خیابان  الغفور، 

03134454991
خیابان  ایمان،  عروج  فروشگاه  اصفهان 
تبلیغات،  سازمان  جنب  سید،  مسجد 

03133370373
کتابسرای فدک، چهارراه تختی  اصفهان 
بانک  جنب  سید،  مسجد  خ  ابتدای 

صادرات، 03132205485
خیابان  خمینی،  امام  فروشگاه  اصفهان 
رمضان،   5 خیابان  سید،  مسجد 

03133360686
اهواز پاتوق کتاب، خیابان نادری، خیابان 
شهید سراج، بین نادری وکافی، پالک67، 

06132238000
حافظ،  خیابان  اسوه،  کتاب  اهواز 
پالک316،   نادری،  و  سیروس  بین 

06132923315
خیابان  انتهای  کتاب،  پاتوق  ایالم 
پارک  به  نرسیده  والی(  والیت)مسجد 

کودک، 08433364382
مجتمع  سوق،  چهار  مهتاب،  کتاب  بابل 

تجاری خاتم االنبیاء، 01132198908

خمینی  امام  میدان  کتابشهر،  بوشهر 
فروشگاه کتابشهر، 09337715031

آیت  بلوار  میقات،  بوشهر مرکز فرهنگی 
سوخت  جایگاه  مقابل  طالقانی،  هللا 

وزیری، 07733536686
میدان  به  نرسیده  امام،  خیابان  تبریز 
ساالرشهیدان،  مسجد  روی  روبه  قطب، 

04133358808
همت،  شهید  بزرگراه  کتاب،  باغ  تهران 
بزرگراه  خروجی  از  بعد  غرب،  به  شرق 

حقانی، 02196045762
انقالب،  خیابان  کتاب،  پاتوق  تهران 
چهارراه کالج، ضلع شمال شرقی چهارراه، 

02188911212
جنب  انقالب،  میدان  مهر،  سوره  تهران 

سینما بهمن، 02166476568
بین  انقالب  خیابان  اسم،  کتاب  تهران 
 ،1126 پالک  فلسطین  و  ابوریحان 

02166976572
مقابل  انقالب،  خیابان  کیهان،  تهران 
دانشگاه تهران، بین فخر رازی ودانشگاه، 

پالک1210، 02166403479
خیابان  آفتاب،  کتاب  پخش  تهران 
نیک  کوچه  رازی،  فخر  خیابان  انقالب، 

پور، پالک 7، واحد یک، 02166496834
شهدای  گلزار  شاهد،  نشر  تهران 
 ، قطعه25  نبش  زهرا)س(،  بهشت 

09124776372
خرم آباد ستارگان آسمان، خیابان علوی، 
پایین  طبقه  شقایق،  میدان  به  نرسیده 
دانشگاه امام حسین)ع(، 06633418815

تقاطع  بهشتی،  خیابان  معراج،  دزفول 
شریعتی، 061422261823

میدان  بهشت،  فرهنگی  مرکز  رشت 
آدینه،  تجاری  مجتمع  روی  روبه  مصلی، 
استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  جنب 

گیالن، 01333612888
جنب  آزادی،  خیابان  کتابشهر،  زاهدان 
کتابخانه آیت هللا کفعمی، 05433230186

امام)ره(،  خیابان  کتاب،  پاتوق  زنجان 
ابراهیم،  سیّد  امام زاده  جنب 

02433366425
منفی  طبقه  الغدیر،  شهرکتاب  سبزوار 

یک اداره پست، 05144231279
میدان  شهیدهمت،  کتابسرای  شهرضا 

حر، جنب سپاه، 03153220904
سعدي،  خیابان  کتاب،  پاتوق  شهرکرد 

نبش كوچه63، 03832250004
صورتگر  خیابان  کتاب،  پاتوق  شیراز 
معدل،  خیابان  نبش  فقیهی(،  )شهید 

07132344614
میدان  غربی  ضلع  کتاب،  جبهه  فسا 

 ، زمین  زیر  فروشی،  گل  جنب  مصلی، 
07153345300

معلم،  خیابان  شهیدکاظمی،  قم 
واحد131،  اول،  طبقه  ناشران،  مجتمع 

02533551818
معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم  قم 

صحن صاحب الزمان، 02537175361
مجتمع  شهدا،  خیابان  کتاب،  دنیای  قم 

تجاری صفائیه، 02537733030
قم کتاب جمکران، صحن مسجد مقدس 

جمکران، 02537254060
قزوین پاتوق کتاب، خیابان نادري جنوبي، 
نبش كوچه كانون)بانك ملی( 33240076 

028
خیابان  کتاب،  بهشت  فروشگاه  کاشان 
امیرکبیر، کوی شهید طاهری، جنب بنگاه 

سعادت، 09130802548
کرج خانه  فرهنگ ادواردو آنیلی، میدان 
شهدا، مرکز خرید اسالمی الله، پالک 6  ، 

02632238841
چهارراه  کتاب،  پاتوق  کرمانشاه 
پالک22،  پزشکان،  خیابان  مدرس، 

08337238411
شهید  بلوار  میعاد،  کتاب  کرمان 
مفتح،   شهید  چهار راه  نبش  عباس پور، 

03432715378
مشهد میدان ده دی، ابتدای امام خمینی34، 

پالک 5، فروشگاه ولیعصر)عج(
05138534990

رضوی،  قدس  آستان  انتشارات  مشهد 
به نشر،  زنجیره ای  فروشگاه های 

 05132210500
مشهد کتاب تِریا ستاره ها، خیابان آیت 
هللا شیرازی، بین شیرازی 18 و 20، پاساژ 

گنجینه فرهنگ، 05132217768
ابوطالب،  راه  چهار  شهرکتاب،  مشهد 

نبش قرنی28،  05137139026
ترویج  و  کتاب  توزیع  مرکز  نجف آباد 
نون والقلم،  کتابخوانی  فرهنگ 

09139280138
دانش،  جهان  فروشگاه  همدان 
شریعتی،  خیابان  ابتدای  امام،  میدان 

08132512905
صدوقی،  شهید  بلوار  کتاب،  پاتوق  یزد 
روی  روبه  ملی،  باغ  و  باهنر  حدفاصل 

بانک صادرات، 03537332950

www.ketabresan.net
www.30book.com
www.ketabkhon.com
www.bookroom.ir

مرکز پخش و نمایندگی های توزیع
محصوالت و كتاب های نشر شهید اکظمی را  از این فروشاگه ها دریافت كنیدمحصوالت نشر شهید کاظمی
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