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پایداری
ویترین

 40عكس 40 ،داستان
با گذشت بيش از دو دهه از پايان
جنگ ،هن��وز ميت��وان روايتهاي
تازهاي از دفاع  8ساله مردم ايران را
شنيد يا خواند.
سيدمهدي مدير واقفي با نگاهي
متفاوت  40عكس از انبوه عكسهاي
دوران دف��اع مقدس را به همراه 40
داستانواره برخاس��ته از عمق جان
ك��ه با قلمي هنرمندانه حس و حال
آن روزها را تداعي ميكند ،انتخاب و به دس��ت چاپ س��پرده تا گوش��هاي از
عظمت مردم خوب كش��ورمان را روايت كرده باشد 40 .عكس زيبا با موضوع
دف��اع مقدس و زندگي با ترتيب و چيدماني منطقي بيانگر جلوههاي زندگي
در پيوند با جنگ اس��ت كه خش��ونت جنگ را به هي��چ ميگيرد .عكسها و
واگويهها كه هر يك به قلم يكي از نويس��ندگان بنام و گمنام اس��ت ،لحظات
ناب جنگ را با حالوت همدلي و همبستگي و روحيه برادري درهم آميخته و
هر صفحه كتاب قادر است دقايق طوالني ،خواننده را به خود جلب كند و به
مرور خاطرات گذشته وادارد.
«اس��مم قلندره» عنوان يكي از داس��تانهاي اين كت��اب به قلم علياكبر
جانوند است كه براي چاپ در اين ستون برگزيدهايم.
«ه��ر كس از او س��ؤال ميكرد ،بابا چند س��الته؟ ميگفت :اين بابا اس��م
داره! ميگي بابا كه يعني از من جوونتري؟ اس��مم قلن��دره ،تازه وارد هفت
سالگي شدم ،اين هم نشونش ،تيراندازي ،سواركاري ،موندن زير آب ،نگهباني

ش��ب بدون چرت ،حاضرم مسابقه بدم ،هس��تي؟ زبانش را به سقف دهانش
ميچسباند و دندانهاي ريخته پيشش را كه بر اثر اصابت تركش ريخته بود،
نشان ميداد.
هميش��ه يك بيت ش��عر ،چند دانه پس��ته ،يك عدد ش��كالت ،دفترچه
يادداش��ت خاطرات يا هر سوغاتي كه برايش ميرسيد ،براي بخشش و هديه
به ديگران داش��ت ،ميداد و به س��رعت دور ميش��د .خوش نداشت تعارف و
تشكر بشنود .تمام قديميهاي گردان و خيليها در لشكر او را ميشناختند.
ه��ر جمعه لباسها و ملحفهها و هرچه كه دم دس��تش ب��ود ،مال خودش يا
ديگران را ميشس��ت و روي سيم خاردار پهن ميكرد .روزي كه جنگ تمام
ش��د ،برايش جشن تولد گرفتند .خيلي ش��لوغ شد ،به يادش هشت شمع به
نش��انه هشت سالگياش روشن كردند و تمام فرماندهان كه نزديك به هشت
سال با او همسنگر بودند ،دستهجمعي شمعها را فوت كردند».
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محمدعلی آقامیرزایی

در فرهنگ عمومی بش��ری در میان انس��انها،
همیشه افراد سلحشور و فداكار كه خود را برای نجات
دیگران به خطر میاندازند ،م��ورد تكریم و احترام
بوده و در مورد آنها اشعار ،سخنان نغز و نوشتههای
بسیاری به نش��انه قدرشناسی به جای مانده است.
حتی كس��انی كه خود ش��هامت از خودگذشتگی
ندارند در برابر عظمت انسانهای از جان گذشته سر
به احترام فرود آورده ،كرنش میكنند و زبان به مدح
و ستایش آنان ميگشایند .در فرهنگ دینی نیز ایثار
و شهادت عالوه بر ارزش معنوی و روحانی بسیار باال
نیكنامی و نزدیك ش��دن به خداوند را در پی دارد و
حتی در قرآن بر این عمل تأكید بسیاری شده و به
صراحت از ش��هدا به عنوان زندگانی كه در پیشگاه
حق روزی ميخورند ،نام برده شده است.
اما تبیین عناصر فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به
ارائ��ه یك پیشزمینه مفصل و تحلیل اساس��ی در
دورهه��ای مختلف دارد كه در حوصله این نوش��ته
نمیگنج��د و كماكان در ح��د بضاعتمان با ایجاز
بسیار به شكل فشرده به عناصر اساسی این فرهنگ
جاودان و گرانسنگ اشاره ميكنیم .ابتدا واژه ایثار و
شهادت را تعریف كنیم:
ایث�ار :ای��ن كلم��ه در فرهنگ بزرگ س��خن
حسن انوری به معنای بذل و گذشت كردن از حق
خود برای دیگران و نفع دیگری یا دیگران را به خود
ترجی��ح دادن آمده اس��ت .در لغتنامه دهخدا این
كلمه به معنای غرض دیگران را برخود مقدم داشتن،
برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن است
که این نشان از كمال درجه سخاوت است.
ش�هادت :یعنی كش��ته ش��دن در راه خدا .به
فرموده شهید مطهری شهادت مرگ آگاهانه در راه
هدف مقدس است ،عملی اختیاری و كام ً
ال آگاهانه
كه برای بهبود شرایط و یاری به همنوعان برگزیده
ميش��ود .شهید مطهری از ش��هدا به عنوان شمع
محفل بشریت یاد كرده است.
استادشهیدمطهریمينویسد:اسالمهمیشه
نیازمند به شهید ،حماسههای جدید و آفرینشهای
تازه اس��ت که روح قهرمانی میدمند و جامعه را از
سكون و ركود باز ميدارند.
عنص��ر دیگر نیكوكاری به كم�ال و پرورش
خصائل پس�ندیده در جامعه به عن��وان الگویی
نامی است .قرآن باالترین درجه نیكوكاری را انفاق
و گذشت از آنچه كه مورد عالقه شدید انسان است،
معرفی ميكند وچه عالقهای بیش��تر از گوهر جان
كه فرد آن را برای اعتالی نیكوكاری در حداعلی فدا
كند؟ خداوند در آیه  92سوره آلعمران ميفرماید:
هرگز به حقیقت نیكوكاری نمیرسید مگر این كه از
آنچه دوس��ت ميدارید (در را ه خدا) انفاق كنید .از
این رو در جای جای قرآن به این كه به مس��كین و
یتیم و اسیر غذای مورد نیاز خود را اعطا كنید تأكید
شده است و اطعام كردن در حالی كه خود نیازمند
هستید ،عملی توأم با ایثار در هنگام نیاز شدید است
كه هم��ه را در بر ميگیرد و باالترین چیز كه مورد

نگاهی به عناصر و برکات فرهنگ ایثار و شهادت

آنان مرگ را به بازی میگیرند
عالقه انسان است و موجب تالش و كوشش اوست.
وقتی فرد به اوج عظمت و فداكاری برسد این بهترین
سرمایه وگوهرش را در راه خدا ایثار ميكند.
از این روس��ت كه بین سابقون و متقیان واقعی
مس��ابقهای در نیكی ب��ه وجود ميآید كه س��بب
خش��نودی خداوند ميش��ود و خدای تعالی به آن
فخر فروخته و از این انس��انها به نیكی یاد ميكند
و این انسان اشرف مخلوقات به معنای واقعی است.
«السابقون ،السابقون ،اولئك المقربون» اینان درجه
نزدیكی ب��ه خالق یگانه را دریاف��ت ميدارند و این
مسابقه خوبیها بهترین الگو برای تمام جوامع و یكی
از برجستهترین عناصر فرهنگ ایثار و شهادت است.
عنصر دیگر این فرهنگ انتخاب آگاهانه مرگ
اس��ت آنان كه در راه خدا جهاد ميكنند و در سماع
تی��ر ،تیغ و تركش و مرگ جانانه به س��ماع عارفانه
شهادت ميپردازند با آگاهی تمام دست به انتخاب
میزنند و برای كس��ب رضایت خالق و بهبود خلق
جانانه میكوشند و به اوج اخالص میرسند.
اخالص و گذشتن از صافیهای گوناگون برای
یافتن نابترین گوهر وجود نیز یكی دیگر از عناصر
این فرهنگ واال و بی نظیر اس��ت .شهید مطهری
مينویس��د :ش��هادت واژهای اس��ت كه در اسالم
قداست خاصی دارد .در عرف خاص اسالمیهالهای
از نور این كلمه را فرا گرفته است این كلمه در همه
عرفه��ا توأم با قرائت و عظمت بش��ریت یاد كرده
است.

خداوند انسان را به دمیدن روح خود مفتخر كرد.
و این راز ش��كوه و عظمت بعد معنوی و شخصیت
ملكوتی انسان اس��ت و ارزش جسم خاكی تنها در
حفاظت و مراقبت از روح خداوند اس��ت .از دیدگاه
قرآن زندگی در ابدیت تجسم ميیابد .چنان كه در
آیه  64سوره عنكبوت بدان اشاره شده است كه این
زندگی دنیا چیزی جز س��رگرمی و بازی نیس��ت و
زندگی واقعی در سرای آخرت است اگر ميدانستند.
ی��ا در آیه  7س��وره روم ميفرمای��د« :آنها فقط
ظاهری از زندگی دنیا را ميدانند و از آخرت (و پایان
كار)غافلند».
تنها موج��ودی كه دارای زندگی واقعی اس��ت،
چنان كه در آیات  26و  27س��وره الرحمن خداوند
ميفرماید« :همه كسانی كه روی آن زمین هستند
فان��ی ميش��وند و تنه��ا ذات ذوالج�لال و گرامی
پروردگارت باقی ميماند» خداوند است.
انس��ان كامل ،مش��تاق مالقات و وصل به یگانه
معب��ود و خداوند بلند مرتبه و صاحب تمام كائنات
و هستی اس��ت .این نگرش نبوت به نظام هستی و
فلس��فه آفرینش ،مرگ را برای انس��ان لذتبخش و
خوشایند ميسازد ،خاصه مرگی را كه در راه رضای
خداون��د و بذل جان برای دیگر موجودات اوس��ت و
در نهایت خشنودی یگانه هستی بخش را به دنبال
دارد.از این رو عنصر اساسی فرهنگ ایثار و شهادت
پیوستن به خالق یكتاست كه سرمنشأ و پایه اساسی
و ستون این فرهنگ را تشكیل ميدهد.

فداکاری ،ارزش مذهبی
فداكاری ارزش جهانی و فرامذهبی است و همه
ب��ه آن به دی��ده تكریم و احترام مينگرن��د و از این
رو همیش��ه قهرمانان و ایثارگران در اذهان عمومی
انسانها و حافظه تاریخی اقوام ،زنده و جاویدند ،چنان
كه خداوند مژده این امر را به انسانها داده است .از او
هستیم و به او ميپیوندیم .این عنصر اساسی فرهنگ
ایثار و شهادت است گذشتن از زندگی حقیر و فانی
این دنیا ،برای پیوستن به خالق بزرگ و یكتا و زندگی
در كنار او تا ابدیت.
عنصر دیگر ای��ن فرهنگ بیمانن��د كرامت و
منزلت انس�ان است .انس��انی كه به خاطر رضای
خالق خدمت به خلق جان خ��ود را فدا ميكند در
زم��ره افراد برگزیده جای دارد و خود را به مرتبه ای
واال هدایت ميكند .او پوسته تنگ و حقیر این دنیا
را ميشكافد و همچون كرمی در پیله دنیا پروانه وار
به معبود خود ميپیوندد و عزت و س��عادت جاوید
ميیابد .خداوند در آیه  38س��وره توبه ميفرماید :
«ای كس��انی كه ایمان آوردهاید! چرا هنگامی كه به
شما گفته ميشود به سوی جهاد در راه خدا حركت
كنید بر زمین سنگینی ميكنید (و سستی به خرج
ميدهی��د)؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی
شدهاید؟ یا اینكه متاع فربیده دنیا در برابر آخرت جز
اندكینیست».
عنصر مه��م دیگر این فرهنگ عزت یافتن در
دنیا و آخرت اس��ت چنان كه پیامب��ر اكرم(ص)
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ميفرماید :هیچ قطرهای نزد خداوند عزیز و بزرگ،
محبوبتر از قطره خونی كه در راه خداریخته شود
نیس��ت .هیچ وقت خون شهید هدر نمیرود ،خون
شهید به زمین نمیریزد ،خون شهید هر قطرهاش
تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره ،بلكه به دریایی
از خون ميگردد و وارد پیكر جامعه ميشود(.كلینی
.)5315
از دیگر عناصر فرهنگ ایثار و ش��هادت ميتوان
به پویایی و تكامل انس�ان اش��اره كرد .انسانی
كه خود را آماده ميكند تا به مرحلهای برس��د كه
جان فدای دوست كند .انسانی پویاست كه همواره
رو به س��وی كمال دارد و ای��ن كمال گرایی كه در
جان همه انسانها به شكل فطرت وجود دارد فقط
توسط عدهای خاص پرورده شده و به مرحله تكامل
میرسد .آنان اهل حركت و هجرتند و لحظهای آرام
نمیگیرند و ایستادگی ميكنند و سكون را موجب
مرگ و ذلت و خواری ميپندارند.
این��ان با انتخاب ش��هادت در كالبد جامعه روح
حركت و حماسه و رضایت خالق و بهبود اوضاع خلق
جانانه ميكوشند و به اوج اخالص ميرسند.
انسان های دلباخته
اخ�لاص و گذش��تن از صافیه��ای گوناگون با
یافتن نابترین گوهر وجود نیز یكی دیگر از عناصر
این فرهنگ واال و بی نظیر اس��ت .شهید مطهری
مينویس��د  :چیزی كه هس��ت معیارها و مالكها
متفاوت است از نظر اسالم هركس به مقام و درجه
شهادت نائل آید ،یعنی واقعاً در راه هدفهای عالی
اسالمی به انگیزه برقراری ارزشهای واقعی بیشتر
كش��ته بش��ود به یكی از عالیتری��ن و واقعیترین
درجات و مراتبی كه یك انس��ان ممكن اس��ت در
مسیر صعودی خود نائل شود رسیده است.
ش��هید كس��ی اس��ت ك��ه ب��ه ف��داكاری و از
خودگذش��تگی خود و با سوختن و خاكستر شدن
محیط را برای دیگران مساعد ميكند.
ش��هید مثل ش��مع اس��ت كه خدمتش از نوع
سوختن فعال شدن و پرتو افكندن است ،تا دیگران
در این پرتو كه به بهای نیستی او تمام شده بنشینند
و آسایش یابند و كار خویش را انجام دهند .شهیدان
شمع محفل بشریتند .آنان كه هستی خود را برای
وصال به دوس��ت مهیا كردهان��د از دامهای منیت
رهیده و ش��یطان را در بند كش��یده و او را به یأس
كشاندهاند .شهید به زندگی راستین میرسد و عنصر
قرب الهی را بدس��ت آورده و الگویی بیمانند برای
دیگران ميس��ازد و این را شاید بتوان یكی دیگر از
عناصر اساس��ی این فرهنگ به حساب آورد چراكه
همواره قهرمانان و شهدا الگویی برای انسانهای آزاده
و جوانان در جوامع بشری به حساب ميآیند.
اینها هم��ه قطرهای بود از دری��ای عناصر این
فرهنگ گرانسنگ كه واقعاً تبیین آن صدها قلم و
خروارها كاغذ میطلبد .این چكیده شاید تلنگری
باشد برای محققین كه هرچه بیشتر در این زمینه
بنویسند و اندیشه كنند و پرده از جنبههای بی حد
این فرهنگ بی مانند یعنی فرهنگ ایثار و شهادت
بردارند.

