
      جواد محرمي
در دوره پانزدهم اجالس بين المللي تجليل 
از خادمان و پيرغالمان حسيني كه از 21 
تا 24 شهريور در ش��هر اصفهان در حال 
برگزاري است، بيش از هزار مداح از سراسر 
كشور گرد هم آمده اند تا از 103 مداح كه 
متوسط سن آنها 83 سال است، تجليل به 
عمل آيد. ادعا مي ش��ود كه 600 مهمان 
خارجي از 32 كشور جهان در اين اجالس 
حضور دارند. گردهمايي كه ش��ايد بهتر 
باش��د نام بين المللي و سراسري نداشته 
باشد و در همان ابعاد استاني برگزار شود؛ 
چراكه به نظر مي رسد دعوت كردن از چند 
مهمان خارجي باعث نمي شود تجليل از 

پيرغالمان جنبه فراملي به خود گيرد. 
يكي از اهال��ی رس��انه مي گوي��د: اگر از 
اين ذاكران پيشكس��وت در اس��تان هاي 
خودشان تجليل شود بهتر است چون آنجا 
نزديكانشان مي توانند حاضر باشند و تازه 
اينقدر هم هزينه نمي شود. هزينه مراسم 
البته طبق گفته اس��تاندار اصفهان كاماًل 

مردمي تأمين مي شود. 
بين المللي خواندن اجالسي كه مي تواند 
در وسعت استاني انجام گيرد و هزينه هاي 
كمتري هم داشته باشد مانند بسياري از 
رويدادهاي فرهنگي در كش��ور بيشتر به 
انگيزه دامنه دار كردن ابعاد رس��انه اي آن 
انجام مي شود، اما اگر مسئوالن برگزاري 
يك روي��داد از توانمندي هاي رس��انه اي 

بهره مند باش��ند به طور قط��ع نيازي به 
پروبال دادن نخواهند ديد. 

مس��ئوالن برگزاري مي گوين��د در كنار 
اين اجالس دو نشست علمي هم برگزار 
مي شود؛ نخستين نشس��ت در ارتباط با 
رفع خرافات در مورد سينه زني و عزاداري 
س��نتي و اصالح شعر و نشس��ت دوم در 
مورد اديان آسماني بوده كه نمايندگاني 
از كليمي ها، مس��يحي ها، زرتش��تي ها و 
ارامنه حض��ور دارند. م��ورد دوم به نظر 
مي رسد بيش از اينكه عمق داشته باشد 

جنبه شكلي دارد. 
     استقبال با گل و شال سبز

مراس��م استقبال از ش��ركت كنندگان در 
پانزدهمين اجالس تجليل از پيرغالمان 
حس��يني در فرودگاه شهيد بهشتي شهر 
اصفهان برگزار مي ش��ود. در اين مراس��م 
ضم��ن خوش��امدگويي ب��ه پيرغالمان و 
شركت كنندگان با اهداي گل و شال سبز 

از اين عزيزان استقبال به عمل مي آيد. 
پير غالمان و خادمان حس��يني، مهمانان 
داخلي و خارج��ي و مدعوين پانزدهمين 
دوره اجالس در فرودگاه اصفهان در واقع 
با استقبال علي فروغي رئيس بسيج صدا 
و سيما و رئيس اين اجالس بين المللي و 
مهدي دهقان نيري دبير اجالس، نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
و ديگر مسئوالن استان اصفهان وارد اين 
شهر شدند. بسيج رس��انه ملي از متوليان 

اصلي برگ��زاري اي��ن اجالس به ش��مار 
مي آيد. 

در بخش��ي از اين مراس��م نظام اسالمي 
قائم مقام اجالس نيز سخناني ايراد مي كند 
و سپس رئيس سازمان تبليغات اسالمي 
اصفهان پش��ت تريبون ق��رار گرفته و از 
ش��هيد حججي به عنوان شهيد برجسته 
نسل سوم انقالب اس��المي ياد مي كند و 
به حضار خوش��امد مي گويد. به گفته وي 
5هزار و 400  هيئت مذهبي در اصفهان 
منتظر ورود پيرغالمان حسيني بوده اند. 
الرگاني، نماينده مجلس شهر اصفهان نيز 

در اين مراسم حضور دارد. 
يكي از مراس��م هاي وي��ژه تقديم پرچم 
حضرت ابوالفضل )ع( به آس��تان امامزاده 
علي بن ام��ام محمد باقر )ع( اس��ت كه با 
حض��ور باش��كوه م��ردم كاش��ان برگزار 

مي شود. 
هر س��ال به برگزاركننده سال بعد پرچم 
امام حسين)ع( تقديم مي شود، در حالي 
كه سال آينده اجالس در لرستان برگزار 
مي گردد و بنابراين اس��تاندار لرس��تان با 
حضور در اصفهان اين پرچ��م را دريافت 
ك��رده و برنامه ريزي ها جه��ت برگزاري 

اجالس شانزدهم آغاز مي شود. 
    برافراشته شدن پرچم

 اباعبداهلل الحس�ين در گلس�تان 
شهداي اصفهان 

پيرغالم��ان و خادمان حس��يني در روز 

نخس��ت پانزدهمين اجالس بين المللي 
تجليل از پيرغالمان و خادمان حس��يني 
با حضور در گلستان ش��هداي اصفهان به 
مقام شامخ شهداي اين شهر اداي احترام 

كردند. 
در اين مراس��م ك��ه علي فروغ��ي رئيس 
اج��الس، زرگرپ��ور اس��تاندار اصفهان و 
ديگر مس��ئوالن اجالس حضور داشتند، 
پيرغالم��ان حس��يني »ذكر يا حس��ين 
مددي« را حين برافراش��ته شدن پرچم 
اباعبدالحس��ين )ع( با ياد و خاطره شهيد 

محسن حججي بر لب داشتند. 
 بچه هيئتي ها سراز پا نمي شناسند
حجت االس��الم گرجي در جريان حضور 
پيرغالمان و ذاكران حس��يني در مضجع 
شريف گلزار شهداي اصفهان با بيان اينكه 
آفت ب��زرگ اين راه غرور و عجب اس��ت، 
مي گويد: خط��ر در كمين ماس��ت. امام 
سجاد)ع( مي فرمايند خدايا عبادت من با 

ُعجب آلوده نشود.
وي با نقل خاطره اي از شهيد حججي بيان 
مي كند كه به ايشان گفتند خسته شدي و 
ايشان پاسخ دادند براي ارباب بايد سر داد.

به گفته حجت االس��الم گرج��ي وحدت 
پيرغالمان مي تواند منشأ اثر باشد. ذاكران 
حسيني از سراسر ايران بايد با هم متحد 
باشند، هم را بشناسند و از همديگر بهره 
ببرند. جوان ها در محرم مثل سيل به پاي 
ذكر شما مي آيند. بچه هاي هيئتي اصفهان 
س��رازپا نمي شناسند ش��ما االن اصفهان 
هستيد. امام زمان در هر مجلسي نمي رود. 
كاري كنيم اين روزها به مجلس ما بيايد. 
وي با يادي از شهيد دستغيب قطعه شعري 
از اين شهيد محراب قرائت كرد: اخالص 

عمل به محضر يار بيار. . . . 
گرج��ي در پاي��ان خاطرنش��ان مي كند: 
خانواده شهدا به استقبال شما پيرغالمان 
آمده اند، پدر چهار شهيد و مادر سه شهيد 
به استقبال شما در اين گلزار شهدا آمده اند. 
در بخش ديگري از اين مراس��م باشكوه و 
پرشور مراس��م چاووش خواني با اجراي 
ذاكر اهل بيت حاج آقا مهرپرور با ذكر نام 
امام حس��ين)ع( و صلوات بر محمد و آل 
محمد)ص( برگزار شد. در ادامه اين مراسم 
حاج حسن جوادي ذاكر اهل بيت)ع( كه 
برادر شهيد نيز است مجلس را با مدح اهل 

بيت)ع(گرما بخشيد. 
مراس��م اختتاميه روز بيس��ت و چهارم در 
مسجد جامع اصفهان با حضور 15 هزار نفر 

از مردم اين شهر برگزار مي شود.
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پيرغالمان به پيشواز محرم رفتند

    معصومه طاهري
رض�ا بي�ات دكت�راي ادبيات فارس�ي 
دارد. او حدود ش�ش س�الي مي ش�ود 
كه به ط�ور تخصصي در ح�وزه ادبيات 
ش�يعه فعالي�ت دارد و به تألي�ف مقاله 
و كت�اب مي پ�ردازد. از جمل�ه آثار وي 
مي توان به تصحيح »علي نامه« اش�اره 
كرد كه نخس�تين اثر منظوم شيعي بعد 
از ش�اهنامه محسوب مي ش�ود. وي در 
حال حاض�ر به عنوان رئيس مؤسس�ه 
ادب پژوهي ش�يعه، با همكاري تعدادي 
از متخصص�ان و كارشناس�ان ادبي�ات 
فارس�ي، روي مت�ون ادبي ش�يعي كار 
تحقيق�ي و پژوهش�ي انج�ام مي دهد؛ 
كاري ك�ه در ن�وع خود بي نظير اس�ت. 
با ايش�ان در حاش�يه س�ومين كنگره 
ضيافت ش�اعرانه غدير كه در اصفهان 
برپا شده اس�ت، به گفت وگو نشستيم. 
ح�وزه كاري مؤسس�ه ادب پژوهي 

شيعي در چه زمينه اي است؟
در اين مؤسسه ما به بررسي تاريخ ادبيات شيعه 
و نقد اين ميراث باارزش مي پردازيم؛ يعني نقد 
ادبي��ات و تاريخ آن اصلي تري��ن فعاليت ما در 
مؤسسه اس��ت و بنا داريم ميراث زبان فارسي 
در حوزه شيعه را بررس��ي و گردآوري كنيم. 
البته در حال حاضر خدمات عمومي و گسترده 
بين المللي نداريم ولي به ص��ورت مجازي در 
سايت سليس )ir .salis110( به بررسي نسخ 
داخل و خارج از كش��ور مي پردازي��م. از ديگر 
كارهاي ما حمايت از پايان نامه هاست. تاكنون 
از هشت رس��اله دكتري و 15 پايان نامه ارشد 

حمايت كرده ايم. 
بازخورد كار شما چگونه بوده است؟

 ب��ا توجه ب��ه اينكه كار م��ا نياز ب��ه تمركز و 
دقت دارد تا بتوانيم منابع درس��ت را از غلط 
تش��خيص دهيم، خيلي به دنب��ال بازخورد 
و رس��انه اي كردن كارهايمان نيستيم و كم 
روي اي��ن مس��ئله و تبلي��غ آن كار كرده ايم 
ولي هم��ان بخش هايي هم كه روي س��ايت 
سليس بارگذاري شده با اس��تقبال خوبي از 
سوي متخصصان و كارشناسان زبان و ادبيات 
فارسي همراه بوده است. كار ما جنبه تخصصي 
دارد و براي مخاطب عام نيست اما با اين حال، 
كتاب »علي نام��ه« با توجه ب��ه جنس كار و 
اينكه شناخته ش��ده هم نبود، فروش خوبي 
داش��ت و چاپ اولش ظرف دو ماه تمام شد. 
اين نش��ان مي دهد كه كارهاي ما مخاطباني 

وسيع تر از حد توقعمان دارد. 
ب�ا دانش�گاهيان تعام�ل و ارتباط 
دو س�ويه هم داريد ي�ا اينكه صرفًا 

توليدكننده محتوا هستيد؟
در كار مؤسس��ه جمع��ي از دانش آموختگان 
ارش��د و دكتري با هدف توليد محتوا دور هم 
جمع شده اند. در حال حاضر در مرحله توليد 
هستيم و قصد داريم در مراحل بعدي ارتباطات 

را بيشتر كنيم. 
در بح�ث عرفان ه�اي انحرافي در 
ادبيات فارس�ي اين س�ؤال مطرح 
اس�ت ك�ه چ�را ش�خصيتي مانند 
حالج را در كتاب هاي درسي داريم 
درحالي كه نظر رهبري و امام درباره 
او مثبت نبوده و صراحت�ًا در تاريخ 
مي خوانيم كه يكي از نواب اربعه او را 
مرتد دانسته و حكم ارتدادش را امام 

زمان)ع( امضا نموده اند؟
كتاب هاي درس��ي كه جريان و مش��كالت 
خودش را دارد. در همين زمينه جلس��اتي 
را ب��ا مس��ئوالن آن داش��ته ايم و اميدواريم 
تأثيري داش��ته باش��د. نكته درباره حالج و 
برخي از عرفا اين اس��ت كه خيلي هم شكل 
و شمايل عجيبي نداشته اند. به مرور كه جلو 
آمده ايم و نقل هايي ش��ده، اينه��ا را بزرگ 
كرده اند و كم كم پديده كرامت سازي اتفاق 
افتاده اس��ت. در كتاب »س��يبي و دو آيينه: 
در مقامات و مناقب عارفان فره مند«، آقاي 
هاشمي نژاد، شرح حال عارفان مشهور را از 
تذكره هاي مختلف جمع ك��رده و كنار هم 
گذاشته است؛ مثاًل شرح حال حالج يا جنيد 
يا بايزيد بسطامي را از كتاب هاي مختلف، به 
ترتيب تاريخ تأليف، جمع كرده است. در اين 
كتاب متوجه مي ش��ويم كه يك آدم عادي 
هرچه جلوتر آمده بزرگ و بزرگ تر شده و از 

او عارفي با كرامات ساخته شده است. 
چه كنيم ادبيات شيعي در آموزش 

رسمي نهادينه شود؟
ما قصد نفي ديگر گونه هاي ادبي را نداريم؛ 
مي خواهيم اثبات��ي كار كنيم و منابع غني 
و معتبر ادبي��ات ديني را معرف��ي نماييم. 

وقتي اين معرفي بين خواص و دانشگاهيان 
صورت گيرد، كم كم در س��طح جامعه هم 
جا مي افتد. ب��ا دفتر تأليف كتب درس��ي 
جلساتي داش��ته ايم كه اميدواريم تأثيري 
داشته باشد. از »علي نامه« درسي را تهيه 
كرده اي��م و در اختيار آم��وزش و پرورش 
گذاشته ايم. در حال حاضر در كتب فارسي 
آموزش و پرورش، فصلي خالي وجود دارد 
تا مناطقي كه زبان محلي دارند، آن فصل را 
مطابق زبان و فرهنگ خودشان بنويسند و 
پر كنند اما معموالً در مدارس از اين فصل 
مي گذرند. ما براي اين فص��ل، جزوه اي با 
محتواي ادبيات ش��يعي توليد كرده ايم و 
عالقه منديم در اختيار م��دارس و دبيران 

محترم قرار دهيم. 
همكاري هم شده است؟

اي��ن كاري خصوص��ي اس��ت و هن��وز ب��ه 
آموزش وپ��رورش پيش��نهاد نداده ايم؛ فعاًل 
مخاطب ما مدارس و دبيران هس��تند تا در 
صورتي كه بخواهن��د در اختيارش��ان قرار 
دهيم. اين جزوات كه براي پايه هاي هفتم، 
هشتم و نهم طراحي ش��ده اند، مانند كتاب 
فارسي درس و تمرين دارند فقط متون آنها 

شيعي است. 
به نظر ش�ما كدام بعد از اهل بيت را 

كمتر معرفي كرده ايم؟
 بحث معارف و اعتقادات يك گونه ادبي بسيار 
پررنگ اس��ت كه كمتر به آن پرداخته ايم. در 
قرن هفتم و هشتم شعرايي بوده اند كه زندگي 
معصومين را به ش��كل منظومه هاي بس��يار 
زيبايي تصوي��ر كرده اند. مثاًل درب��اره تاريخ 
پيامبر، امام علي و س��فر امام رضا از مدينه تا 
مرو... از دوران قبل از صفويه كتاب هاي زيادي 
دراين باره هس��ت. منتها امروزه متأس��فانه 
ادبيات ديني به عزاداري محدود شده است. 
در دوره ليس��انس رش��ته ادبيات، يك واحد 
درسي اس��ت كه دانش��جويان در هر دين و 
مسلكي كه هستند، بايد يكس��ري از آيات و 
احاديث را بشناسند و بتوانند معني كنند اما 
متأسفانه اين درس به ادبيات صوفيانه منحصر 
شده است و صرفاً احاديثي كه آنها ساخته اند 
و نقل كرده اند مطرح مي ش��ود. در واقع اين 
درس وقف عرفان شده است،در حالي  كه در 
حوزه منقبت س��رايي آيات و احاديث زيادي 
داريم كه ش��ايد خيل��ي از منبري ه��ا آنها را 
نشنيده باشند چه برس��د به دانشجويان. در 
مؤسسه ما، از پايان نامه اي در دانشگاه عالمه 
طباطبايي حمايت شد با عنوان »جلوه آيات 
و احاديث واليي در اش��عار پيرامون چهارده 
معصوم«. اين پايان نامه جايگزين مناس��بي 
براي درس نامه هاي »جلوه آيات و احاديث در 

ادبيات فارسي« محسوب مي شود. 
به نظر ش�ما كتاب هاي ادبي شيعي 

ثقيل نيست؟
خير، اتفاقاً شعرهاي مذهبي چون براي عموم 
سروده شده اند، س��اده و روان هس��تند. مثاًل 
مالحسن كاشي كه به ش��دت در ترويج تشيع 
در ايران تأثير داشته است، شعرهايش را براي 
مردم گفته تا بفهمند؛ درحالي كه ادبيات امثال 
فرخي و خاقاني دشوار است چون مخاطبشان 
دربار و ديگر شعراي درباري بوده تا صله بگيرند 
يا برتري خود را اثبات كنند. ادبياتي كه براي 
عامه مردم سروده مي شود ساده است و شاعر 
مذهبي سرا چون دغدغه دين دارد و مي خواهد 

مردم شناختي پيدا كنند ساده مي سرايد. 
كارهاي رسانه اي و حمايتي را در اين 

حوزه مطلوب مي دانيد؟
كل كار معطوف به برگزاري همايش و كنگره 
شده است. توليد كار خوبي است اما توليدات از 
قبل مطرح و گردآوري نمي شود. وقتي ميراث 
ادبيات ش��يعه را معرفي نمي كني��م، ممكن 
است احساس  شود كه جمهوري اسالمي فقط 
خودش در حال توليد و ساختن است و شبهه 
ايجادگردد كه ادبيات ديني و ش��يعي سابقه 

جدي ندارد. 
براي شناخت مردم چه كتاب هايي 

توصيه مي كنيد؟
كتاب هاي آقاي صحتي س��ردرودي و آقاي 
مهدي آصف��ي كه كت��اب »غدي��ر در آيينه 
شعر فارس��ي« را دارد. مرحوم احمد احمدي 
بيرجندي كه مجموع��ه مدايح نبوي، مناقب 
علوي، مناقب فاطمي و... را چاپ كرد. ايشان 
شرح مفصلي بر اشعار مذهبي نوشته كه بسيار 
مفيد اس��ت. مؤسس��ه ما هم گزيده مذهبي 
ديوان شعراي برجس��ته را همراه توضيحات 
در دس��ت چاپ دارد. خيل��ي از اين ديوان ها 
به دليل حجيم و ناياب ب��ودن در بازار راحت 

پيدا نمي شود.

رئيس مؤسسه ادب پژوهي شيعي؛

نقشه جامع از ادبيات شيعه نداریم

88498436سرویس فرهنگي

توزيع »سالم بر ابراهيم« در سوريه

مدافعان حرم، مخاطبان 
جديد داستان »داش ابرام«

رئيس مؤسس�ه فرهنگ�ي ش�هيد ابراهيم 
هادي از ترجمه كتاب »س�الم ب�ر ابراهيم« 
ب�ه زب�ان عرب�ي در لبن�ان و توزي�ع آن در 
جم�ع مدافع�ان ح�رم س�وريه خب�ر داد. 
محس��ن عمادي، رئيس مؤسس��ه فرهنگي شهيد 
ابراهيم هادي، از ترجمه كتاب »سالم بر ابراهيم« به 
زبان عربي خبر داد و گفت: اين اثر در لبنان از سوي 
جمعيت المعارف ترجمه و در ميان مدافعان حرم در 

سوريه توزيع شده است. 
به گفته وي، اين كت��اب تاكنون ع��الوه بر عربي، 
به زبان هاي اردو و آلماني نيز ترجمه ش��ده است. 
برگردان انگليسي اين اثر نيز در دست انجام است كه 

پس از بازبيني و ويرايش به چاپ خواهد رسيد. 
    داس�تان متفاوت »داش اب�رام« از ميدان 

خراسان تا كانال كميل
كتاب »س��الم بر ابراهيم« در س��ال هاي گذشته 
همواره در فهرست پرفروش ترين كتاب هاي دفاع 
مقدس قرار دارد. اين اثر اخيراً نيز در طرح تابستانه 
كت��اب در زم��ره پرفروش هاي اين ط��رح معرفي 
شده است. كتاب »سالم بر ابراهيم« حاصل تالش 
يك گروه خودجوش فرهنگي اس��ت كه با دغدغه 
ترويج فرهنگ ايثار و دفاع مقدس در حوزه انتشار 
كتاب هاي مرتبط ب��ا اين ح��وزه فعاليت مي كند. 
»سالم بر ابراهيم« داس��تان زندگي شهيد ابراهيم 
هادي از زبان دوس��تان، خانواده و همراهان اوست 
كه تاكنون در دو جلد به چاپ رس��يده اس��ت. اين 
اثر از چند وجه حائز اهميت اس��ت و مخاطب را به 
خود جذب مي كند.كتاب نخست روايتي جذاب و 
در عين حال ساده از خاطرات دوستان ، خانواده و 
همرزمان شهيد است و  كتاب ديگردرباره شخصيت 

خود شهيد سخن مي گويد. 
بخش اول كتاب، به زندگينامه ش��هيد اختصاص 
دارد. شهيد هادي در يكم ارديبهشت ماه سال 36 
در خانه اي اج��اره اي در خانواده اي مقيد و مذهبي 
متولد مي شود. هرچند صاحب خانه سه پسر و يك 
دختر دارد، از تولد فرزند جديد سر از پا نمي شناسد 
و پيوسته خدا را ش��كر مي كند. كاسب محل كه به 
كسب حالل معروف اس��ت، نام پسر را هم انتخاب 
كرده است: »ابراهيم«؛ نماد مقاومت و توكل. بعدها 
هادي درباره پدرش چنين گفته است: »اگر پدرم 
بچه هاي خوبي تربيت كرد، به خاطر سختي هايي 

بود كه براي رزق حالل مي كشيد...«
كتاب در ادامه نگاهي دارد به دوران نوجواني و بعد 
جواني ش��هيد هادي از منظر دوستان و همراهان. 
كتاب تالش دارد تا با گفت وگو با افراد مختلف، به 
بخش هاي مختلفي از زندگي اين ش��هيد بپردازد 

و نگاهي فراگي��ر از او ارائ��ه دهد. با وج��ود اين، از 
بخش هاي خواندني كتاب، به دفاع مقدس اختصاص 
دارد. بخشي كه منش پهلواني شهيد هادي، بيش از 

ديگر بخش هاي كتاب نمود مي يابد. 
در »س��الم بر ابراهيم2« كه در س��ال 95 انتش��ار 
يافت��ه نيز جل��د كتاب بس��يار س��اده و مختصر با 
تصوير نسبتاً بزرگ خود ش��هيد هادي به معرفي 
محتوياتش مي پردازد: »ادامه زندگينامه و خاطرات 
پهلوان بي مزار شهيد ابراهيم هادي«. در »سالم بر 
ابراهيم2« به موفقيت هاي كتاب قبلي اشاره شده 
اس��ت و در همان ابتدا به نقل قولي از مقام معظم 
رهب��ري برمي خوريم ك��ه در خص��وص خاطرات 
شهيد هادي بيان فرموده اند: »اخيراً كتابي درباره 
ش��هيد ابراهيم هادي را خوانده ام، ب��ا وجود اينكه 
مطالعه آن را به اتمام رس��انده ام، اما هنوز كتاب را 
كنار نگذاشته ام.« در »س��الم بر ابراهيم2« سعي 
شده است زندگينامه ش��هيد هادي از ابتدا و قدم 
به قدم در آينه كالم و خاطرات خانواده،دوستان و 

همرزمان نقل شود. 
    نظر رهبر انقالب درباره ش�خصيت اصلي 

كتاب »سالم بر ابراهيم«
گلعلي بابايي، نويسنده پيش تر در گفت وگو با تسنيم 
به ديدار جمعي از فرماندهان با رهبر معظم انقالب 
و به نظر ايش��ان درباره تعدادي از كتاب هاي دفاع 
مقدس و شخصيت هاي اين آثار اشاره كرد. وي در 
بخشي از اين گفت وگو به شخصيت شهيد هادي و 
نظر رهبر معظم انقالب درباره اين ش��هيد بزرگوار 
اش��اره كرد و گفت: بخش ديگر صحبت هاي رهبر 
معظم انقالب و تأكيداتش��ان بر »شخصيت« بود. 
ايش��ان تأكيد داشتند  ش��هدايي كه براي نگارش 
زندگي شان انتخاب مي شوند، شهدايي باشند كه 
شخصيت آنها به قول معروف كاريزما داشته باشد. 
ايش��ان در ادامه مثال زدند و فرمودند اخيراً كتابي 
درباره شهيد ابراهيم هادي خوانده اند، با وجود اينكه 
مطالعه آن را به اتمام رس��انده اند، اما هنوز كتاب را 
كنار نگذاشته اند. ايشان با طرح اين مثال، بيشتر بر 
دقت در انتخاب شخصيت هاي اين كتاب ها تأكيد 
داشته اند كه هم بتوان درباره آنها زندگينامه نوشت 
و هم داس��تان و رمان. ايشان بيش��تر بر شخصيت 
تأكيد داش��تند و منظورشان اين بود كه شخصيت 
اين دسته از افراد به گونه اي است كه مي توان از دل 
زندگينامه هاي آنها، رمان و داستان خلق كرد. ايشان 
تأكيد داشتند در انتخاب شخصيت ها هم بايد اين 

دقت وجود داشته باشد. 

ابنيه و آثار خيابان الله زار ثبت جهاني شود
    حسن روانشيد*

تا زماني كه در غفلت به س��ر بريم غارت ها ادامه خواهد 
داشت. اين منش غرب بوده و هس��ت. ميني كشورهاي 
خليج فارس بادگيرهاي ي��زد را كپي ب��رداري كرده و با 
احداث آن در رمل هاي خود همراه با كپرهاي مخروبه و 
باقيمانده از شترچران ها و شيوخ باديه نشين با عنوان آثار 
ملموس قوم عرب به ثبت جهاني رسانده اند تا به اين بهانه 
سياحان و جهانگردان را به شنزارها دعوت كنند اما ميراث 
فرهنگي كشور، همچنان برهوت حياط خلوتي دولت ها را 

سپري مي كند! 
اينجا تهران است و پايتخت سرزمين كهن كه هر وجبش 
تاريخي ش��نيدني، ديدني و خواندني دارد.ش��ايد كمتر 
كشوري در جهان پيدا شود كه بتواند ادعا نمايد از لحاظ 
آث��ار تاريخي ملم��وس و غيرملموس چي��زي كم ندارد 
اما اي��ران به راحتي قادر اس��ت اين حقيقت كه س��رآمد 
تاريخ و تمدن اس��ت را به ثبوت برس��اند. اگرچه ش��هر 
س��وخته آن در سيستان و بلوچس��تان و ارگ بم��ش در 
كرمان و مسجد سلطانيه اش در زنجان و منارجنبانش در 
اصفهان مستدل ترين نمونه هاي موجود بر اين ادعاست 
كه چغازنبيل در خوزس��تان نيز خ��ود را كهن ترين اثر 
تاريخي اما سرآمد معماري مي داند. از كدامين گوشه اين 
كشور پهناور سخن بگوييم، در بام مرتفعش يعني بوئين 
مياندشت گرجي هايي زندگي مي كنند كه در كنارشان 
قديمي ترين كليس��اي ارامنه پابرجاست و در شهرستان 
فالورجان قبرستان تاريخي پير بكران قوم يهود ساكن در 
اين سرزمين را دارد كه متعلق به عهد عتيق است. حفظ 
و نمايش اين همه عظمت در كشور باستاني ايران از عهده 
يك سازمان چندمنظوره با نام ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خارج است و نيازمند وزارتخانه اي پرانگيزه 
است كه آثار موجود را بازيابي، نگهداري و به آحاد مردم 

خود و جهانگردان جهان عرضه نمايد و ضمناً به كش��ف 
بقاياي ارزش��مندي بپ��ردازد كه هنوز ب��ه مرحله رؤيت 
نائل نشده اند. آنچه كمبود آن در اين مقطع بيش از همه 
دوران ها احس��اس مي ش��ود بي توجهي و س��هل انگاري 
پيرامون داشته هاي ارزشمندي است كه با زبان بي زباني 
از جامعه فرهنگي كمك مي خواهند تا از تخريب و نابودي 

كامل نجات يابند. 
ناصرالدين شاه كه در سفر اروپا تحت تأثير خيابان شانزه 
ليزه پاريس قرارگرفته بود پس از بازگش��ت باغ الله زار را 
در پايتخت به معماران دربار س��پرد تا خياباني با عنوان 
الله زار در آن احداث كنند كه شباهتي كامل به شانزه ليزه 
پاريس داشته باشد. اگرچه اين كار با سرعت پيش مي رفت 
اما سال ها طول  كشيد تا باالخره در حكومت پهلوي اول 
اين خيابان در دو قسمت ش��مالي و جنوبي سر پا شد و 
به قول س��ياحان شرق شناس توانس��ته بود در دهه هاي 
40،30،20شمسي پا به پاي خواهرخوانده اش شانزه ليزه 
پيش برود. در اين خيابان ظرف سال هاي مذكور بيش از 
15سينما، هفت تماشاخانه و تعداد زيادي واحد صنفي 
مختلف احداث ش��ده بود كه معروف تري��ن و اولين آنها 

مهمان پذير مدرن كشور يعني گراند هتل بود. 
ش��ايد اگر تاريخ نويس��اني  جز مرحوم عل��ي حاتمي كه 

يك فيلمس��از متعهد بود و س��ريال هزاردس��تان را در 
لوكيشن هاي اين خيابان و در ش��هرك سينمايي غزالي 
كه خود س��اخته بود دست به قلم مي ش��دند و بند به بند 
عبرت هاي اي��ن خيابان را مي نوش��تند ام��روز حداقل 
مي توانست راهگشاي جلسات س��ري غربي ها و كميته 
مجازات در البي گراند هتل باشد كه بعضي از آنها منجر 
به كودتاهاي خزنده و ش��هادت ها در اين سرزمين عليه 

مردم گرديد. 
الله زار  ج��ز خاط��رات منفي اش يك��ي از مراك��ز هنر و 
ادبيات ايران در دهه هاي فوق الذكر  اس��ت كه توانس��ت 
روزنامه نگاران بزرگ��ي را در خود پ��رورش دهد تا دفاتر 
خود را در حواشي آن مستقر نمايند و به افشاگري عليه 
حكومت ها بپردازند. تعداد آثار ارزشمند معماري در اين 
خيابان فراوان بود كه امروزه اغلب آنها به مخروبه تبديل 
شده و نفس هاي آخر را مي كشند كه گراند هتل يكي از 
آنهاست كه در حال انهدام كامل اس��ت و به انبار كابل و 
لوازم برق كشي تبديل شده و س��الن هاي سينما گراف و 

تئاتر آن نيز در حال انقراض است. 
اين خيابان همچنان يك س��ند تاريخي براي نسل هاي 
فعلي و آينده است تا بتوانند بر آن تمركزكنند و جريانات 
هنري، فرهنگي، ادبي و سياس��ي را از بندبند آن بيرون 
كشيده و بازنويس��ي كنند كه البته س��همي از آن تحت 
عنوان ش��ب هاي الله زار در 280 قس��مت و در روزنامه 
اصفهان امروز سال 1395 به چاپ رسيد كه در سايت اين 
روزنامه براي مطالعه و دانلود عالقه مندان تاريخ هنوز هم 
موجود است. آنچه وظيفه سازمان ميراث فرهنگي كشور 
مي باش��د همانا ايجاد كارگروهي براي نج��ات ديگر آثار 
باقيمانده در اين خيابان است تا بتوان با سنگ فرش كردن 

كف آن نوستالژي هاي تاريخ و عبرت را زنده نگه داشت. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

حميدرضا نيكومرام  |  فارس

نماهنگ »سفيران عشق« با مديحه 
»اي لشكر صاحب زمان آماده باش« 
صادق آهنگران توس�ط س�ازمان 
هنري اوج ب�ه توليد رس�يد كه در 
هفته دفاع مقدس پخش مي شود.

 نماهنگ ويژه »س��فيران عشق« به 
همت مركز مأوا مراحل پاياني توليد را 
پشت سر گذاشته است و در هفته آتي 
در آستانه هفته دفاع مقدس منتشر 

خواهد شد. 
اين نماهنگ كه موضوع 
آن ارتباط اعتقادي ميان 
رزمندگان دفاع مقدس 
و مدافعان حرم اس��ت، 
تلفيقي از سرودي جديد 
از گروه س��رود فرزندان 

ايران با مديحه پرخاطره »اي لش��كر 
صاحب زمان آماده باش« اس��ت كه 

سال ها پيش با نواي آشنا 
و حماس��ي حاج صادق 
آهنگران اجرا ش��د.  اين 
س��رود توس��ط »ميالد 
عرفان پور« سروده شده 
اس��ت و كارگرداني اين 
نماهنگ را نيز كارگردان 
نام آش��ناي كش��ور مهران علوي بر 
عهده داشته است كه پيش از اين نيز 

نماهنگ هاي مختلفي از محصوالت 
مركز مأوا را به تصوير كشيده بود. 

 نماهنگ »س��فيران عشق« با صداي 
گروه سرود فرزندان ايران و همكاري 
حاج ص��ادق آهنگ��ران در روزهاي 
آغازين هفت��ه آتي و در اس��تقبال از 
هفته دفاع مقدس در فضاي مجازي و 
شبكه هاي مختلف صدا و سيما منتشر 

خواهد شد. 

توليد نماهنگ »اي لشكر صاحب زمان آماده باش« صادق آهنگران


