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ویژه نامه روز عفاف و حجاب؛ 
هشتاد و سومین سالگرد   قیام مردمی مسجد گوهرشاد

گفت و گو با سینا واحد

ماجراى آن 1670 نفر 
گفت وگو با محمد حسین ملکیان

رضا جان يا رضا خان!؟
گزیده ای از روایت های شفاهی مردم از قیام گوهرشاد

شال و شاه و شهيد  
آستان قدس رضوی هر سال از هشت بانوی نمونه تجلیل می کند

يك جايزه جهانى به ياد گوهرشاد



زواياى قيام گوهرشاد در گفت و گو با سينا واحد، نويسنده و مورخ

ماجراى آن 1670 نفر 

 ظاهرا کتاب شــما اولین کتابی بود که 
برای قیام مســجد گوهرشاد منتشر شد. 
آنچه در صحبت های تان تا بحال مشهود 
است این بوده اســت که معتقدید واقعه 
دوره  حادثه  بزرگترین  گوهرشاد،  مسجد 
اینجا صحبت  از  از است  بود. بهتر  پهلوی 
را شــروع کنیم؛ بخاطر دغدغه شخصی 
به سراغ این موضوع رفتید یا تعامل شما 
با مجله سروش باعث شــد این سوژه را 
این لحاظ مطرح  از  را  این  پیگیری کنید؟ 
کردم چون این مصاحبه ها برای اولین بار 

در مجله سروش چاپ شد... 
قســمت اول ســؤال را اجازه بدهيد كسانى كه 
اهل تاريخ هســتند جواب بدهند، اما حقيقت 
اين اســت كه مشــابه چنين كتابى اصًال نبوده 
اســت. كتاب هاى تاريخى بسيارى از قبل و بعد 
از انقالب ديدم. به اين شــيوه پرداخت، چيزى 
را به خاطر ندارم. اما در كتاب گوهرشــاد همه 
چيز نو بود. نوع پژوهــش، نوع عرضه و... آقاى 
ذورق ســردبير مجله سروش بود كه سابقه اش 
به روزنامه جمهورى اســالمى برميگشــت. او 
تصميم گرفت كتاب را به چاپ دوم ببرد. با يك 

تيراژ فوق العاده.
يكــى از كارهايى كه االن مى تواند مفيد باشــد، 
انتشار كارهايى به ســبك همان نشريه سروش 
است. خوب است اين را هم بگويم كه براى انجام 
يك كارى به منطقه رياست جمهورى رفته بودم. 
در راه مرحوم على حاتمى كارگردان ســينما را 
ديدم. همديگر را ميشناختيم. بسيار اظهار تمايل 
كرد براى ساخت فيلم گوهرشاد. گفتم مشخص 
اســت كه من نمى توانم مخالف باشم؛ در جاهاى 
ديگر هم اشــاره كــردم كه چقدر خوب اســت 
بــه طريق هنرى به اين موضوع پرداخته شــود. 
حاتمى گفت: به محض اينكه اين مجله (سروش) 
به دست من رســيد و تيتر را ديدم، بدون اينكه 

مجله را زمين بگذارم، تا آخرش آن را خواندم.

 فکــر می کنم علی حاتمــی به خاطر 
داشــتن ظرفیت داستانی و سینمایی این 

واقعه، مجذوب آن شده بود.
البته كه اينطور است. به جز اين مورد كه شما 
مى گوييد، ما شــاهد يك حادثه بزرگ در طول 
تاريخ هســتيم. معمــوالً از دو حادثه كمتر نام 
برده مى شــود. يكى كودتاى رضاخان در سوم 
اسفند اســت، ديگرى هم جمله نيروهاى بين 
المللى اســت كه ايران را اشغال مى كنند و يك 
ســال و اندى هم در ايران مى مانند. هر دو اين 
حوادث در برابر حادثه گوهرشاد رنگ مى بازند. 
اين حادثه بســيار بزرگ اســت، حتى در حال 
حاضر هم كه حوادث مختلــف دنيا را كه نگاه 
مى كنم هيچكدام از لحاظ بزرگى قابل قياس با 
واقعه گوهرشاد نيست. ظلم بزرگى به انسانيت 
و وطن شد. شــما ببينيد در چين و طى يكى 
دو ســاعت حدود 500 نفر را قتل عام مى كنند 
اما در همين واقعه گوهرشــاد با كسانى كه من 
صحبت كردم كه تعداد بســيار وحشــتناكى از 

كشته شده ها را ذكر ميكنند.
فرمانــده كل نظامــى منطقه خراســان در 

اعتراضات، تعداد كشته ها را بالغ بر 1500 
نفر مطرح مى كند. ذكر مى كند كه «به من 
اين تعداد را گزارش داده اند» . اصال شما 
در تاريخ افغانستان و پاكستان و تركيه 
كه كشــورهاى همين منطقه هســتند 
نگاه و بررســى كنيد، كدام شان اينطور 

بوده اند؟ حتى در تركيه، آن 
هم با حضور آتاتورك كه 

آدم خشــنى بود، شما 
هميــن  نمى توانيــد 

جنايتى را بيابيد.

تاریخ شفاهی  یک شاهکار   کتاب شما 
بود. فــارغ از ایــن موضوعــات، روال 
پیدا کــردن ســوژه های مصاحبه به چه 
تاریخ شــفاهی معموالً  برای  بود؟  نحوی 

چالشی ترین مسئله، همین است.
آقــاى حكيمــى از قول آيــت اهللا قزوينى نقل 
مى كرد كه ايشــان گفته اند حادثه گوهرشــاد 
حادثه بســيار عظيمى اســت. همين نقل قول 
براى من كافى بود تا بــه اين موضوع بپردازم. 
ديگر ترديد نداشــتم. بعدها در پى روش تاريخ 
پژوهى گوهرشاد، سروش ويژه نامه هاى ديگرى 
را براى شــهيد اندرزگو، فدائيان اسالم و شهيد 

نواب انجام داد.
ايــن ماجرا را هم البته چند جــا نقل كرده ام 
اما جواب ســوال شما همين اســت ؛ وقتى به 
مشهد رســيديم، در ميدانى ايستاديم و رو به 
حرم سالم داديم. در پياده رو پيرمردى را ديديم 
و از او ســؤال كردم كه اهل مشــهدى؟ گفت: 
بله. گفتم از داستان مسجد گوهرشاد و كشتار 
خاطره اى به يــاد دارى؟ خاطره اش را تعريف 
كــرد، متوجه شــدم در آن حادثه، پليس بوده 
اســت. البته از گفتن ادامه خاطره امتناع كرد. 

اين ماجرا حدود سال 58 يا 59 بود.

 و این پیرمرد، ســرنِخ پیدا کردِن بقیه 
افراد بود؟

نه. در واقع يك دوســت خانوادگى داشتيم كه 
ما را مرتبط كرد با آقاى شيرازى بزرگ. با يكى 
ديگر از كارمندان آستان قدس هم مرتبط شدم 
كه ايشــان هم كمك زيــادى به من كردند در 

پيدا كردن افراد.

 چند روز مصاحبه ها طول کشید؟
حدودا 40 روز. هر چه پيشــتر ميرفتم بيشتر 
ميفهميدم كه اين حادثه چقدر بزرگ اســت.  
شــما ببينيد، چند روز بعد از حادثه گوهرشاد، 
وزارت كشــور بيانيه داد و تجمع كنندگان در 
مسجد گوهرشــاد را افراد بيكار و اراذلى خواند 
كه با انواع ســالح هاى ســرد همراه شان قصد 
اغتشــاش داشتند و توســط يك فرد مجهول 
الهويه (بهلول را مى گفتند) 

رهبرى مى شدند.
تعجب مى كنم از كسانى 
رضاخــان  االن  كــه 
مى كنند.  تطهيــر  را 
جنايت او در گوهرشاد 
به هيچ وجه قابل اغماض 
نيست. افرادى آمدند در 
مســجد گوهرشاد براى 
اعتــراض و تجمــع 
كرده انــد. وقتى 
حركت  اين 

هيچ اخالل اجتماعى به معناى بر هم زدن نظم 
عمومى در خيابان شــهر را نــدارد، چه لزومى 
دارد كه اين برخورد و كشــت و كشــتار را راه 

بيندازند.

 شاید استدالل کسانی که دفاع میکنند 
از رضاخان، این بوده که باالخره یک تجمع 
اعتراضــی بر علیه حکومــت وقت بوده و 
حکومت حق داشته که این واکنش را نسبت 

به اعتراض علیه حکومت نشان بدهد.
اين مثل اعتراض خيابانــى در ميدان پايتخت 
چين نيســت. اين اعتراض در محيط بســته و 
داخل مسجد اســت. اما حكومت رضاخان چه 
كرده؟ با مسلســل اين اعتراض را پاســخ داد. 
حاضرين مى گويند با مسلســل هاى ســنگين 
جنگــى از روى پشــت بام ها به ســمت مردم 
تيراندازى مى كردنــد. حتى در آمريكاى التين 
با آن پيشينه برخورد با معترضين چنين چيزى 

را نديدم. اين شاهكار فقط مخصوص ماست!
اين نشــان ميدهد حكومت چقــدر نادان بوده 
كه چنين كارى كرده اســت. چرا كه اين تجمع 
مى توانســت با كمترين برخورد امنيتى، پايان 
پذيرد. حكومت چند ماه بعد، ســقوط مى كند. 
اما جالب اســت بدانيد بعد از آن حادثه، عبور و 
مرور به مشهد بسيار سختگيرانه بود، بخصوص 
از تهران به مشــهد. نكته ديگر اينكه در تاريخ 
ذكر شــده كه در اطراف مشهد چاله هايى را از 
قبل آماده كــرده بودند (روى كلمــه «از قبل» 
تأكيد مى كنم) اين يعنى برنامه مشــخص بوده 
اســت. جنازه ها با ماشين ارتش حمل شدند در 
حالى كه بعضى ها نالــه مى كردند كه زنده اند و 

ما را دفن نكيد. 

 بعد از ایــن کتاب، برای ادامه و تکمیل 
گفت وگــو و مصاحبه  هایتــان برنامه ای 

نداشتید.
حقيقتاً خيلى دلم ميخواست كه اين اتفاق بيفتد 
اما نشــد. به اســناد محرمانه زيادى دسترسى 
داشــتم. حتى برخــى از اين اســناد موضوع 
تحقيقات محرمانه آمريــكا در صحراى طبس 
را مطرح مى كردند. اســاتيد دانشگاه، زلزله هاى 
طبس را بــه ايــن تحقيقات آمريــكا مرتبط 

ميدانستند. 

 بعد از ایــن کتاب، برای ادامه و تکمیل 
گفت وگــو و مصاحبه  هایتــان برنامه ای 

نداشتید.
حقيقتاً خيلى دلم ميخواســت كــه اين اتفاق 
بيفتــد اما نشــد. به اســناد محرمانــه زيادى 
دسترســى داشــتم. حتى برخى از اين اسناد 
موضوع تحقيقــات محرمانه آمريكا در صحراى 
طبس را مطرح مى كردند. اســاتيد دانشــگاه، 
زلزله هــاى طبس را به ايــن تحقيقات آمريكا 

مرتبط ميدانستند. 

هادی ذالکی: گفت وگو با سینا واحد از این جهت می تواند خواندنی باشد که گویی در تک تک کلماتش ، تاریخ را ورق میزند. سینا واحد نویسنده کتاب قیام گوهرشاد است. سال 59 به 
مشهد می آید تا تاریخ شفاهی این قیام را از البالی خاطرات اهالی مشهد بیرون بکشد. ماحصل زحمات او میشود 40 مصاحبه مفصل از کسانی که در واقعا حضور داشتند و یا کسانی که 
مطلع بودند از احوال آن واقعه. سینا واحد اگر چه تحقیقاتش برای واقعه گوهرشاد را ادامه نداد اما همیشه توانست در صدر افرادی باشد که کینه رضاخان، نه فقط در نوشته ها بلکه در 

جان شان ریشه دوانده است. هم صحبتی با سینا واحد میتواند بهانه خوبی باشد برای گفتگو، حتی وقتی پاسی از شب گذشته باشد...   

شرح واقعه 
  

واقعه مسجد گوهرشاد تجمع مردم مشهد در مسجد 
گوهرشاد در اعتراض به قانون تغيير لباس كه توسط 

نيروهاى دولتى سركوب شد.
اين تجمع در تير ماه سال 1314 و در زمان حكومت 
پهلــوى اول رخ داده اســت. يكى از سياســت هاى 
فرهنگى رضاخان تغيير لباس بود كه بعد از تثبيت 

قدرت او به مرور و در طول چند سال دنبال شد. 
دســتور تغيير لباس و تبديــل «كاله پهلوى» به 
«كاله بيــن المللى» موســوم به «شــاپو» به فتح 
اهللا پاكــروان، استاندار خراســان ابالغ گرديد. او 
نيــز بدون كمترين تاملى، دســتور رضاخان را به 
اجرا گذاشــت و در اين زمينه، دستورات اكيدى 
به شــهربانى خراسان و ديگر ادارات وعوامل تابعه 
صادر كرد. اجراى حكم در مشهد تا حدى مشكل 

بود.
علماى مشــهد، جلســاتى براى بحث و گفت وگو 
در مورد اين بخشــنامه برپا كردند. پيشنهاد شد 
كه آيــت اهللا حســين قمى به تهران بــرود و با 
رضاخان در مورد توقف اجراى بخشــنامه يادشده 
و تغييرلباس مذاكره كند. وى در هشــتم يا نهم 
تيرماه به تهران آمد؛ و پس از ورود به باغ ســراج 
الملك، باغ توســط نيروهــاى دولتى به محاصره 
درآمد و تحت كنترل مامورين قرار گرفته و ممنوع 
المالقات شد. روحانيون مشهد در اطالعيه هايى از 
مردم خواستند كه با اعتراض به سياست مذهبى 
و اجتماعى رضاخــان و محدوديتى كه براى آيت 
اهللا قمــى به وجود آورده، دســت بــه اعتصاب و 
تحصن بزنند و در مسجد گوهرشاد گرد هم آيند. 
خود نيز تصميم گرفتند، در آن مســجد به مردم 
بپيوندند و هر روز، يكى از آن ها در خصوص اوضاع 

جارى كشور براى مردم سخنرانى كند.
در يكى از تحصن ها پس از فرارســيدن نيمه هاى 
شــب و عدم پراكنده شــدن مردم، تمام در ها و 
راههاى ورود و خروج به مســجد گوهرشاد و حرم 
بسته شــد. در اين حال، مردم با كلنگ شروع به 
شكســتن در ها و اقدام به خروج از آن كردند. در 
اين لحظه بود كه دســتور شليك و كشتار مردم 
صادر شد و مردم بى دفاع و بدون سالح، در درون 
و بيرون مسجد، آماج گلوله نظاميان قرار گرفتند. 
در عرض چند ساعت، كشتار بى رحمانه و عظيمى 
صورت گرفت و داخل و بيرون مســجد از اجساد 
كشته شــدگان و زخمى ها پر شــد و آسيب هايى 
نيز به مســجد وارد گرديد و حرمت حرم رضوى 
نيز شكســته شــد. قبل از دميدن ســپيده روز 
يكشــنبه 22 تير 1314ش مقاومت متحصنين و 
معترضين شكسته شــد و قيام مسجد گوهرشاد 
سركوب گرديد. بسيارى از كشته شدگان و حتى 
برخى مجروحين را در گودالى كه به همين منظور 
كنده بودند، انداختند.  به نقل از شــاهدان عينى 

تعداد كشته ها را 1670 نفر ثبت كرده اند. 

كشته شده ها را ذكر ميكنند.
فرمانــده كل نظامــى منطقه خراســان در 

اعتراضات، تعداد كشته ها را بالغ بر 1500
نفر مطرح مى كند. ذكر مى كند كه «به من 
اين تعداد را گزارش داده اند» . اصال شما 
در تاريخ افغانستان و پاكستان و تركيه 
كه كشــورهاى همين منطقه هســتند 
نگاه و بررســى كنيد، كدام شان اينطور 

بوده اند؟ حتى در تركيه، آن 
هم با حضور آتاتورك كه 

آدم خشــنى بود، شما 

الهويه (بهلول را مى گفتند) 
رهبرى مى شدند.

تعجب مى كنم از كسانى 
رضاخــان  االن  كــه 
مى كنند.  تطهيــر  را 
جنايت او در گوهرشاد 
به هيچ وجه قابل اغماض 
نيست. افرادى آمدند در 
مســجد گوهرشاد براى 
اعتــراض و تجمــع 
كرده انــد. وقتى 
حركت  اين 

ميدانستند. 

بعد از ایــن کتاب، برای ادامه و تکمیل 
گفت وگــو و مصاحبه  هایتــان برنامه ای 

نداشتید.
حقيقتاً خيلى دلم ميخواســت كــه اين اتفاق 
بيفتــد اما نشــد. به اســناد محرمانــه زيادى 
دسترســى داشــتم. حتى برخى از اين اسناد 
موضوع تحقيقــات محرمانه آمريكا در صحراى 
طبس را مطرح مى كردند. اســاتيد دانشــگاه، 
زلزله هــاى طبس را به ايــن تحقيقات آمريكا 

مرتبط ميدانستند. 
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گفت وگو با محمد حسين ملكيان شاعر جوانى كه مضامين دينى و تاريخى شعرش با امروز پيوند خورده است

رضا جان يا رضا خان!؟
محمدحسین ملکیان متولد پنج تیر 1364 اصفهان است. شاعریست که مهندسی خوانده و فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک است. در شعر و شاعری هم رتبه های زیادی به دست آورده  
از جشنواره بین المللی فجر تا شعر و داستان جوان سوره و انقالب! از کسب عنوان  جوان برتر ایرانی توسط وزارت ورزش و جوانان تا انتخاب شدن به عنوان مولف برگزیده. ملکیان در 
کارنامه حرفه ایش چهار  کتاب د با عنوان  نت های گریه دار،  جمع مکسر، توارد  شخصی و  بدبیاری را دارد. هرچند که اشعا راو همیشه مورد توجه مخاطب و اهالی ادبیات بوده است 
اما امسال با شعری که با محوریت واقعه گوهرشاد گفته بود و در دیدار شعرا با رهبری خواند، بیشتر شناخته شد. ازآنجایی که این روزها کمتر شاعری وقایع تاریخی را دست مایه آثارش 

قرار می دهد در سالگرد این واقعه به گفتگو با این شاعر جوان پرداخته ایم. 

 شما پیش از پرداختن به ماجرای تاریخی 
به  واقعه گوهرشاد د رکتابی مستقل  مانند 
قیام عاشورا پرداخته اید به عنوان یک شاعر 
جوان چطور شد که به سراغ مضامین مذهبی 

و تاریخی رفتید؟
استارت كار از آنجا خورد كه من احساس مى كردم 
ارتباط هم نســالن من با متــون مذهبى مانند 
مقاتل بسيار كم شده است. حتى بودند افرادى از 
همنسالنم  كه نسبت به اين ماجرا جبهه داشتند 
بدون اينكه يك خط از  مقاتل را خوانده باشــند. 
قالب هنر براى اين به وجود آمد كه بتوانيم مفاهيم 
را به مخاطب انتقال دهيم، اگر هنرمند بتواند زبان 
معاصر و قشــر مخاطب امروز را بشناسد و هنر را 
به واسطه زبان مخاطب القا كند نتيجه مى گيرد. 
اينكه با چه زبانى با مخاطب حرف بزنيم بسيار مهم 
اســت. يكى از نكته هاى كه جوان امروز خيلى به 
ان توجه دارد تكنيك است. من به كمك تكنيك 
به ســراغ مقاتل رفتم. نمى خواستم با احساسات 
مخاطب بازى كنم بلكه توجه هم بيشــتر به اين 
بود كه انچه پيش آمده را تصويرســازى كنم. بر 
اين اســاس تصميم گرفتم يك قالب مدرن براى 
تبيين وقايع عاشورا انتخاب كنم. براى اين روايت 
از جهت طرح و پردازش نزديك به يكســال وقت 
گذاشتم. «توارد شخصى» چارپاره اى است در حدود 
صد بند. با اينكه قبل و بعد از "توارد شــخصى" 
كتاب هاى ديگرى هم از من چاپ شــده است اما 
من همچنان اينكار بيشتر از بقيه دوست دارم و در 
بين آثار شاخص مى بينمش چون هم شاعرانگى 
من در ان بيشتر نمود پيدا كرده و هم خود من در 

آن بيشتر ديده شده ام. 

 اتفاقی که در فصل پایانی توارد شخصی 
شــکل گرفته اســت به گونه ای در شعر 
گوهرشاد شما هم دیده می شود، این نگاه 
به وقایع تاریخی در شــعرهایتان را چگونه 

توضیح می دهید؟
كتاب "توارد شــخصى"  9 اپيزود دارد. 5 اپيزود 
آن بــا حروف مقطعه كهعيص، 3 اپيزود با حروف 
مقطعه الم كه درباره كاروان اسرا و وقايع شام است 
و اپيزود آخر هم "ادنى االرض"  نام دارد و روايت 
جوانى كه به روزگار ما نزديك است  و با مسائل روز 
خاورميانه و جنگ سوريه گره خورده است. "ادنى 
االرض" به گفته بسيارى از مفسرين  سرزمين شام 
است و آمده است كه  دراين سرزمين جنگ بزرگى 
بين مسلمانان و گروهى از كفار اتفاق مى افتد. من 
نمى خواهــم بگويم كه اين جنگ همان ماجراى 
داعش و جنگ سوريه بود شايد منظور جنگ ديگر 
و  بزرگترى باشد اما به هر حال من به عنوان يك 
شــاعر از المان هاى آن استفاده كردم و به روزگار 
خودم پرداخته ام. آنچه در فصل نهم توارد شخصى 
شكل گرفت و برجسته شد در شعر گوهر شاد هم 
دنبال شده است. در شعر گوهرشاد من المان هاى 
ايــن واقعه را با واقعيت هــاى امروز جامعه پيوند 
داده ام. الزم نيســت خيلى كندوكاو كنيد كه به 
اين المان هاى مشترك برسيد. در واقعه گوهرشاد 
نكاتى مشــخص و پررنگى وجــود دارند كه ما به 
خوبى مى توانيم بــراى امروز از آنها بياموزيم من 
تنها آمدم  اين نكات را در شــعرم برجسته  كردم 

و نشان دادم. 

 می توانید به  برخــی از المان ها  و مضامین 
مشــترکی که در واقعیت گوهرشاد وجود دارد و 
شما  راین شعر  به آن ها پرداخته اید،اشاره کنید؟

به عنوان مثال به بيت اول نگاه كنيد : «يكايك سر 
شكســت آن روز اما عهد و پيمان نه/غم دين بود 
در انديشــه ى مردم، غم نان نه» مصرع دوم دارد 
از مردمى حرف ميزند كه غم دين در ســر و دل 
داشــتند و به دنبال غم نان نبودند. خب اين واژه 

غم نان براى من خيلى برجســته بود و من با آن 
براى امروزم كار داشــتم و مى خواستم دوتا حرف 
بزنم. اول اينكه آن روز مردم دغدغه دين داشتند 
و بخاطر دين كنار هم جمع شدند و كوتاه نيامدند 
اما حرف بعدى اين اســت كه امروز غم نان باعث 
شده است كه  بعضى ها انديشه دين نداشته باشند 
يا مشكالت را از جانب دين و مذهب بدانند.  اين 
ضعف همه ماست و ما و مسئوالنى كه كم كارى 
مى كنند و با كم كاريشان باعث شده اند همچين 
تفكرى درباره مذهب شــكل بگيــرد، هرچند در 
همين دوران و با همين مشكالت معيشتى هستند 
افرادى مانند شــهداى مدافع حرم كه با اينكه غم 
نان دارند و صاحب خانه و خانواده هستند دين را 
انتخاب كرده و براى دفاع از عقيده و دين به دفاع 
برمى خيزند. البته اينكار ســختى ست و هركسى 
تــوان اين انتخاب را ندارد براى همين اســت كه 
خيلى از ما ها به شــهادت عالقه داريم اما شهيد 
نمى شــويم. خيلى از مشــكالت ما امروز بخاطر 
جنگ نرمى ست كه گريبان جامعه را گرفته است. 
همين جنگ نرم اســت كه به مردم ميگويد بايد 
سياست و مبارزه را كنار گذاشت  و براساس همان 
غم نان ميگويند كه لبنان يا ســوريه و يمن به ما 
ربطى ندارد و اولويت ما نيست. در حالى كه  كسى 
به اين نكته توجــه نمى كند كه ما درحال جنگ 
نيستيم يا طرفدار جنگ نيستيم بلكه مشغول دفاع 
هستيم. بله بايد به اوضاع داخل هم توجه شود اما 
اگر واقعه بين باشــيم متوجه مى شويم كه ما در 
اولويت بندى دچار مشكل شده ايم. اولويت ما اين 
است كه جنگ و نزاع وارد كشور نشود و امنيت ما 
برقرار باشد. خب مدافعين حرم با هيمن ديدگاه به 
كشورهاى ديگر رفته و مشغول دفاعند به جز اين 
ما داريــم از حرم اهل بيت دفاع مى كنيم درواقع 
داريم از اعتقادتمان دفاع مى كنيم. اگر مشكلى در 
داخل وجود دارد ايراد از خودماســت. ما كم كارى 
مى كنيم و عده اى هم كه نامحرم هستند از اين 

فرصت استفاده مى كنند.

  قبل از اینکه به ســراغ واقعه گوهرشاد 
بروید، درباره این حادثه تاریخی مطالعه کرده 
بودید؟ پرداخت به ایــن واقعه را در ادبیات 

چطور ارزیابی می کنید؟
من پيش از اين شعر درباره واقعه گوهرشاد مطالعه 
كرده بودم. هرچند كه متاسفانه اسناد و اطالعات 
مفصلى در اين باره موجود نيست يا من دسترسى 
پيدا نكردم. در بين كتب و آثار هنرى هم اين كم 
كارى وجود دارد. من كار معروف و مشخصى كه به 

اين واقعه پرداخته باشد، پيدا نكردم. 
واقعه گوهرشــاد حادثه خيلى بزرگى ست اما كم 
به آن پرداخته شــده اســت. درمورد اتفاقاتى كه 
در آن واقعه افتاده، افرادى كه كشــته شده اند و 
غيره. درحالى كه درس هاى بســيارى مى توان از 
آن گرفت، درسهايى كه همانطور كه گفتم به كار 

امروزمان مى آيد. 

جالب اينكه من پس از مطرح شــدن اين شعر به 
يك سرى اطالعات جديد در مورد واقع گوهرشاد 
برخوردم كه پيش از آن نمى دانســتم همه اينها 
نشــان مى دهد كه ايــن واقعه جــاى كار دارد. 
گوهرشاد  بطور مشخص جنگ سياست و ديانت 
است. مى خواستند دين را از سياست جدا كنند و 
مردم مقابل آن ايستاده و با پناه بردن به امام رضا 
نگذاشتند اين اتفاق بيفتد. در اين شعر من به اين 
موضوع اشاره كرده و گفته ام "ديانت بر سياست 
چيره شد، آرى جهان فهميد/ رضاجان است شاه 
مردم ايران، رضاخان نــه!" اين بيتى بود كه دارد 
روراست با مخاطب حرف مى زند مردم در آن زمان 
گفتند شاه ايران امام رضا (ع) است و نه رضا خان! 

و با اين حرف به ديكتاتور و ديكتاتورى نه گفتند.

 این نگاه به وقایع تاریخی را درادامه هم 
دنبال خواهید کرد؟

مجموعه اى جديد براساس همين دغدغه در حال 
شكل گيرى ست و انشاهللا سال بعد در نمايشگاه 
كتاب عرضــه خواهد شــد. در اين مجموعه من 
نگاهى به واقايع تاريخى و افراد برجسته پرداخته 
ام. وقايعى كه نشانى از ايثار و فداركارى براى عقيده 
و وطن در آن بوده  يا اينكه وقايعى بوده كه يكبار 
تجربه شده اند و ما ديگر نيازى به تكرارشان نداريم 
و بايد مراقب باشــيم مجدد ضربه اش را نخوريم.  
همينطور به سراغ شخصيت هاى موثر در پيروزى 
انقالب رفته ام. اينكه مى گويم به سراغ اين دسته 
از شــخصيتها رفته ام منظورم تنها افراد مشهور 
مثل شــهيد چمران يا استاد مطهرى نيستند نه 
ممكن اســت فردى كه بــه آن پرداخته ام حتى 
متعلق به دوران قبل از مشــروطه باشد اما من به 
ســراغش رفته ام چون حركت ان روز او در  ادامه 
راه موثر بوده است. در انتخاب افراد نگاهم تنها به 
شخصيت هاى مذهبى نبوده است هر كس در دايره 
انسانى براى پيشبرد انقالب مردم ايران كارى كرده 

ديده شده است.
ما در دوره اى هســتيم كه فرصت اشتباه نداريم 
خيلى از وقايع در تاريخ هستند كه ما شاهد تكرار 
دوباره شــان بوده ايم. حافظه تاريخى ما ضعيف 
است، مردم متاســفانه به تاريخ نگاه نمى كنند و 
از آن درس نمى گيرند. حتى اتفاقات روز را مانند 
آتش سوزى ها و آتشنشانها مانند دفاع و مدافعان 
حرم را هم زود از ياد مى بريم مثال از ياد مى بريم 
كه اســرائيل تا به حال يــك كار مثبت د رجهت 
منافع ايران انجام نداده است و با شنيدن پيامى از 

او در باره حل بحران آب تاييدش مى كنيم.
يك ســر اين ماجرا متوجه رســانه ها ســت كه 
تنها احساســات مردم را نشــانه گرفتــه اند و با 
ايجاد مــوج هاى كوتاه هر دروه به يك مســئله 
بدون عمق مــى پردازند، در حالى كه مردم ايران 
تنها احساســاتى نيســتند و يــك رويه منطقى 
هم دارنــد، اما رســانه به تفكــر و منطق كارى 

ندارد. 

كتاب

قصه ای که کهنه نیست!
نام کتاب: پاریس پاریس
نویسنده: سعید تشکری

ناشر: نیستان

«طيبه همكارش را ديد. دختري كه داشــت دل 
مــي زد كه نكند قزاق هاي نظميه اول او را انتخاب 
كنند. قزاق دســت طيبه را كشــيد. درست مثل 
اينكه مي خواهد با زني در يك مجلس عروسي دو 
نفري برقصد. نه ايراني... فرنگي. طيبه چشمانش 
فقــط ملك را نگاه مي كرد. در يك چشــم به هم 
زدن با دست هايش روســري اش را گرفت و پا به 
فرار گذاشــت. قزاق به دنبال طيبــه دويد. ملك 
پشت شيشه ُمشجر اتاق پرســتاري طيبه را كه 
مثل يك ماهي داشــت دست و پا مي زد؛ مي ديد. 
مثل يك كبوتر كه داشت خوراِك گربه اي مي شد. 
بال مي زد. گربه او را كشــيد و طيبه پشت شيشه 
مشجر، دست هايش مداوم گربه را پس مي زد. اما 
گربه، كبوتر را ميان پنجول هايش گرفت. آرام آرام، 
طيبه فقط بَق بَقو كرد. قزاق با شــلوار و روســري 
طيبه بيرون آمد. حاال بقيه حساب دستشان بود. 
َملِك با دو دست لباس پرستاري تازه، به سوي اتاق 
پرســتاري رفت. صدايي از طيبه نمي شنيد. َملِك 
داخل اتاق شــد. كِف اتاق يك پنس... يك قيچي 
بود با خون! ملك جيــغ زد، اينكه دختري، خود 
را براي روســري و شلوار بُكشد را تا حاال نديده و 

نشنيده بود...»
سعيد تشكرى در رمان «پاريس پاريس» سراغ يكى 
از مهم ترين اتفاقات اجتماعى تاريخ معاصر ايران رفته 
اســت. اين رمان روايت دختر سردار حشمت قزاق 
است، سردار حشــمتى كه دستش به خون كلنل 
پسيان آغشته اســت و خدمتگزار خوبى براى شاه 
قزاق بوده اســت. اين بار هم عازم مشهد است و اين 
يعنى قرار اســت در مشــهد غائله اى به پا شود و او 
بخواباند. تشكرى به ظرافت مسئله اى مهم كه جريان 
ضــد دينى و طرفدار مدرنيتــه غربى با آن مخالف 
هستند را در اثرش مطرح كرده و تصويرى از اجراى 
حكم كشف حجاب را به خواننده نشان مى دهد كه 
شــايد كمتر ديده شده باشــد. او نشان مى دهد به 
خاطر حفظ حجاب زنان چه خون هايى ريخته شده. 
تشكرى خود مى گويد: «اواخر سال هاى دهه 70 من 
از شــبكه دو، پيشنهادى داشــتم براى يك سريال 
تلويزيونى كه موضوع آن واقعه گوهرشاد بود. نگارش 
اين سريال تلويزيونى سه سال طول كشيد و تا آمد 
كليد بخورد، مدير وقت شبكه عوض شد. همان موقع 
تصميم گرفتم تا از دل اين مجموعه، رمانى بنويسم. 
رمان كه تمام شد در نيمه دهه 80 بوديم. مراجعه 
به هر ناشر مشــهدى براى چاپ آن بى فايده بود، 
چون هر كدام از اين ناشــران شريف، چه دولتى و 
چه خصوصى، مى فرمودند موضوع كشــف حجاب 
موضوعى كهنه و بيات اســت. تقريباً همه كسانى 
كه رمــان را مى خواندند، جمله اى طاليى را به من 
مى گفتند: حيف سعيد! تبحرت را در رمان نويسى 
دربارة يك موضوع كهنه شده گذاشته اى. مى بينيد 

اين كلمه كهنه چند بار به كار رفته و من شنيده ام!
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گزیده ای از روایت های شفاهی مردم از قیام گوهرشاد

شال و شاه و شهيد  
«اگر در خانواده خود کسانی را می شناسید که از واقعه مسجد گوهرشاد یا دوران 6 ساله ممنوعیت حجاب و اجباری کردن کاله شاپو خاطره یا شنیده 
ای از نسل قبل دارند کلمه حجاب را به شماره 30001342000111 پیامک کنید.» این چند خط و البته شناسایی میدانی از بازمانده های واقعه مسجد 
گوهر شاد مایه ی تهیه تاریخ شفاهی این حادثه است. دفتر مطالعات جبهه فرهنگی به این وسیله توانسته است به 973 نفر دست یافته و مصاحبه 
هایی را از سال 93 به بعد ، تهیه کند. 25 هزار و  100 دقیقه فیلم توانسته است انبوهی از خاطرات آمیخته با تاریخ را در دل خود ضبط کند. در ادامه 

بخشی از این خاطرات را می خوانید. 

مرضیه اخوانی نیا
كوچ

آژانى در مشــهد جلوى درشكه پدر و مادرم را مى گيرد و چادر 
و روســرى مادرم را از سرش برمى دارد. پدر و مادر همان شب 
مقدارى اسباب و اثاث ضرورى برمى دارند و كوچ مى كنند طرف 

روستاى هندل آباد. 
آنجا حاال آباد شده؛ آن زمان با حيوان چند روز راه بوده است.

آقام مى گفت: «اگر مى ايســتادم مشهد بايد يا كشته شوم يا اينكه ناموسم را در 
معرض ديد مردان بگذارم.»

پروفسور فریدون شاملو
بدترين روز عمرم بود

پدرم پزشك ارشد ارتش بود. مجبورش كرده بودند با خانمش 
برود جشن كشف حجاب.

مادرم تعريف مى كرد: «در عمرم فقط يك ساعت چادر نداشتم. 
آن هم روزى بود كه چادر را از ما گرفتند. نمى توانســتم جلوى 

گريه ام را بگيرم. آن روز بدترين روز عمرم بود.»
مادرم با يك كاله و يك مانتوى بلند به آنجا رفته بود. مى گفت «وقتى برگشتم 

خانه، كاله پهلوى را دور انداختم و دوباره چادر سر كردم»

ابراهیم باغبان حقیقی
چادر و چاه

مادرم- ام البنين- صبح به خانه مادربزرگم مى رفت كه چادر از 
سرش برمى دارند و مى برندش كالنترى.

تا ظهر در كالنترى نگه مى دارند مادرم را. به او مى گويند: «بايد 
ضمانت بدهى كه ديگر چادر سرت نكنى وگرنه تو را مى فرستيم 

زندان.» دو تومان هم جريمه اش مى كنند.
پدرم- اوستا صفر- بندكش بود و سر كار. مادرم چون پول نداشته همسايه مان 
را كه كارش ســفيد كردن ظروف مســى بود معرفى مى كنــد. مادر با ضمانت 

سيدجالل مسگر نزديك غروب آزاد مى شود.
مادربزرگمان در اين مدت همه جا را گشته بود؛ حتى مقنى گرفته و فرستاده بود 

كه چاه خانه را نگاه كند.

سید علی اصغر هاشمی زاده
سيلى و اشك

پــدرم تعريف مى كرد: «مأمورها كه ريختند توى روســتا براى 
كشــف حجاب؛ رفته بودند داخل خانه مان كه سر رسيدم و با 

آن ها درگير شدم.»
مأمور ديگرى از راه رســيد و چادر را از سر مادرم كشيده و يك 

سيلى هم به پدر زده بود.
اين سيلى براى پدرم خيلى سنگين بود و هر وقت آن را تعريف مى كرد برايش 

غيرقابل تحمل بود و اشك توى چشماهايش جمع مى شد.
مادرم تا زنده بود هيچ وقت از اين قضيه به ما چيزى نمى گفت.

مونس آل عباسیان
بعد از سه روز

دوران كشف حجاب مادربزرگم از خانه بيرون نمى آمد.
روز تاسوعا يا عاشورا همسايه ها مى گويند امروز آژان ها به زن ها كارى ندارند.

مادربزرگــم با مادرم از كوچه عيدگاه راه مى افتنــد بروند حرم. باز هم احتياط 
مى كند چند تا روسرى رو ى هم مى پوشد.

نزديك فلكه آب آژانى چادر مادربزرگم را مى كشد و به او مى گويد: «مى خواست 
لحاف كرسى هم سرت كنى.»

مادرم كه آن موقع 13 ســالش بود؛ تعريف مى كرد: «مادربزرگت خيلى وحشت 
كرد. همانجا نشست و گفت دلم تركيد.»
مادربزرگم بعد از سه روز فوت مى كند.

قاسم دهقان نیری
صبح عيد غدير

پدرم بوجار بود و براى نانواييها گندم پاك مى كرد. دست هايش 
هميشه پينه داشت. او تعريف مى كرد.
صبح عيد غدير بود و هوا هنوز تاريك.

يك لباس فاستونى درجه يك دوخته بودم و مى خواستم بروم 
حرم امام رضا (ع).

چشــمم به گنبد افتاد و آمدم سالم بدهم كه پاسبان از پشت 
لباسم را جمع كرد و پايينش را با چاقو بريد. به او گفتم من را ببر پيش رئيس ات.
در راه كميسرى بوديم كه به كوچه خلوتى رسيديم. وقتى از او پرسيدم چرا لباسم 
را بريدى به من فحاشى كرد. او را حسابى كتك زدم؛ به طورى كه بى هوش شد. 

مجبور شدم شانه هايشان را ماساژ بدهم.
آنجا هم به افسر نگهبان گفتم؛ من با اين آبله كف دست اين لباس را تهيه كرده 

بودم.»

تقی جانفدا بایگی
زن كدخدا

روستاى بايگ چهار محله داشت. هر محله هم يك خان.
كدخداى روستا فردى به نام غالمحسين.

زنش مثل خودش قدى بلند داشت و سيگار مى كشيد؛ 
پالتو مى پوشيد تا زانو و دستش را به كمرش مى انداخت.

تا يك زن چادرى مى ديد چادر را از سرش مى كشيد و با كبريت 
آن را آتش مى داد. زنهاى روستا از او مى ترسيدند.

زن كدخدا وقتى مرد تا چند وقت مى گفتند شبها از قبرش آتش زبانه مى كشد. 
خيلى از مردم روستا اين ماجرا را نقل مى كردند.

عصمت بهشتی، مادر شهیدان عباس، حبیب اهللا و غالمرضا شعبانی
شال و شاه و شهيد

پدر و مادرم از يزد آمدند به اين روستا.
پدرم تعريف مى كرد: «از مســجد مى آمــدم كه آژانى جلويم را 
گرفت. گفت: شــالت را بردار. من برنداشتم. آمد خودش بردارد 

كه لوله تفنگش را گرفتم و درگير شديم. 
گفتند: دستت را به ناموس شاه زدى.»

پدرم آن روز شالش را نداده بود....
آن زمان به اين روستا مى گفتند «حسن خوردو». االن به ياد سه تا از بچه هايم كه 

در جنگ شهيد شدند اسمش را گذاشتند روستاى «شهيدان شعبانى».

برگرفته از خاطرات ملکه اسماعیل زاده
تراشيدن ريش شيخ

رفته بود از عطارى سر كوچه چيزى بخرد. توى راه روضه خوان 
محل را ديده بود كه يك دســتمال دور سرش بسته. به پدرش 
گفت: بابا! شيخ كاظم يك دستمال دور سرش پيچيده، دندان 

درد گرفته!
پدر ســرش را انداخت پايين و اشك توى چشمانش جمع شد. 

دختر مانده بود چه گفته كه اين طور پدر را ناراحت كرده.
- نه دخترم! شيخ در خانه همسايه روضه خوانده؛ براى همين آژان ها ريشش را 

تراشيده اند. حاال هم براى اينكه كسى نفهمد، دستمال دور سرش بسته است.

زهرا بی فکر
فاتحه خوانى مجلس روضه

من بچه مايون هستم؛ مايون سفلى.
يادم هســت در ســال هايى كه روضه ممنوع بود يك شب در 
مسجد روســتا مجلس روضه خوانى ماه محرم بود. تازه روضه 

شروع شده بود كه گفتند: جمع كنيد، ژاندارم ها آمدند.
ژاندارم ها آمدند گفتند چرا مجلــس روضه خوانى گرفته ايد؟ 
دهدار روستا گفت: اينجا مجلس ختم يكى از بستگان است كه تازه فوت كرده 

و فاتحه خوانى داريم.
اما ژاندارم ها همه چيز را لگدكوب كردند. سماور و وسايل چاى را به هم ريخته و 
استكان و نعلبكى ها را شكستند. بعد هم جمعيت را از مسجد بيرون ريختند. در 

اين ماجرا بينى چند نفر شكست و دهان برخى خونى شد.

ماشاءاهللا نخعی راد
تمارض در روضه

وقتى روضه داشت، چند روزى خودش را مى زد به مريضى، وسط 
خانه دراز مى كشيد و چيزى رويش مى انداخت. 

مردم مى آمدند عيادتش. خيال شــان كــه از بابت مأمورها و 
جاسوس هاى حكومت راحت مى شد، كنار مريض جعلى جمع 

مى شدند به روضه خوانى.
مأمور كه هم مى آمد داخل حياط، همه دور خانه مى نشستند كه آمده اند عيادت!

محمود قانعی زارع
گريه در چاه نخود بريزى

زير خانه ما خالى بود و چاهى هم داشت.
آن پايين هميشــه پر بود از نخود. يكى دو روز نخودها را مى ريختند داخل چاه 
كه نم بكشند. بعد آن ها را پهن مى كردند كه آماده شوند براى تفت دادن. به آن 

پايين مى گفتيم چاه نخود بريز.
شب هاى دوشنبه ها اما داستان فرق مى كرد. نخودها را داخل كيسه مى ريختند و 

كتاب

داستان زخمی که
به چادر افتاد

نام کتاب: زن روز )گزارشی کوتاه از کشف 
حجاب رضاخانی(

نویسنده: الهام یوسفی
انتشارات: میراث اهل قلم؛ 1393

نويســنده با اين جمله كه «چادر و مشــكو رسم 
ايرانيان بود» خيلى سر راست رفته سراغ داستان 
پرحرف و حديث حجاب و چادر كه از قديم همراه 
زنان ايرانى بوده و به عنوان قسمتى از وجود آن ها 
تا به امروز آمده و روزگارها به خود ديده است كه 
گاه بسيار تلخ بوده اند. نمونه اش گره كورى كه يك 
قلدر به نام رضاخان به گوشه چادر زن ايرانى زد 
و بعــد هم با چنگ و دنــدان و باتوم و خونريزى 
خواست از سر زن ايرانى برش دارد. الهام يوسفى 
به كمك خاطرات افرادى مانند خاطرات مهدى 
قلى خان هدايت (مخبرالسلطنه دربار رضاشاه) كه 
توى دار و دسته قلدر بودند و افرادى مانند شيخ 
بهلول كه اول همراه مردم شد و بعد حكم رهبرى 
واقعه گوهرشــاد را پيدا كرد، در قالب روايت هاى 
كوتاه شبه داستانك، تاريخى را حكايت كرده كه 
نقطه اوجش، تحصن مردم در مســجد گوهرشاد 
مشــهد و حكم تلخ رضاخانى بود: «حتى اگر 10 
هزار نفر هم كشته شوند، امشب آستانه و مسجد 

بايد فتح شود».
با وجود آن كــه در آن زمان هيچكس فكرش را 
نمى كرد شــاه براى اجراى فرمــان مترقى خود، 
حرمت حرم را بشكند، با حمله به مردمى كه به 
امام رضا (ع) پناه آورده بودند، جنازه روى جنازه 
چيد. گوشه چادر زن ايرانى كه قسمتى از وجود 
او بود براى هميشه خونى و زخمى باقى ماند. به 
گفته نويسنده، سكوت سنگين شهرها و ترسى كه 
به واســطه فجايع در جان مردم افتاده بود، باعث 
شد اعالم رسمى كشــف حجاب كه قرار بود در 
نوروز 1315 باشــد، زودتر از موعد و در 17 دى 
1314 رخ دهد؛ ازهمين رو خياط ها و كاله دوزها، 
احتماالً شب و روزهاى باقى مانده تا روز كشف را 

خواب و خوراك نداشتند. 
بدين ترتيب با آغاز جشــن 17 دى، رضا شاه به 
اتفاق ملكه و 2 دخترش كــه رفع حجاب كرده 
بودنــد و لباس هاى اروپايى به تن داشــتند، در 
دانشسرا حضور يافت و كشــف حجاب را رسماً 

اعالم كرد.
از اين بخش كتاب به بعد، نويسنده به نحوه  پذيرش 
و اجبار به پذيرش كشف حجاب در جامعه از سوى 
رضاخان مى پــردازد و درباره راه هايى كه زنان به 
كمك آن، سعى بر پوشيده بودن به رغم نپوشيدن 
چادر در عرصه اجتماع دارند را بازگو مى كند و در 
ادامه با وعده هاى حكومت براى دريافت حقوق در 
قبال برداشت چادر به زنان، تشويق ها و تنبيه هاى 
رضاخانى براى كشف حجاب، تدوين دستورالعمل 
براى ممانعــت از حضور زنان چادرى در حمام ها 
و خيابان ها و در نهايت ممانعت از پوشــيدن هر 

چيزى كه شبيه چادر باشد، آشنا مى شويد.
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مى چيدند اطراف ديوار. كف چاه را فرش مى كردند و مى ايستادند تا مهمان ها يكى 
يكى سر برسند. بيست، سى نفرى مى شدند.

سيد على اكبر روضه خوان كه مى رسيد، عبا و عمامه اش را از داخل پارچه مى آورد 
و روضه شــروع مى شد. خيال همه راحت بود كه هر چه هم صداى گريه شان باال 

برود، كسى متوجه نمى شود.

محمدباقر یگانه
چاى روضه در حوض

روضــه خوانى داشــتند. مأمورها بود برده بودنــد و آمدند درب 
خانه شان. صاحب خانه تا فهميد. سماور و استكان و هر چه مربوط 

به جلسه روضه بود را سريع ريخت داخل حوض.
جمعيت را هم از در ديگر فرارى داد. مأمورها داخل خانه را گشتند 

اما چيزى پيدا نكردند. 
همه چيز داشت به خير و خوشى تمام مى شد كه زغال هاى درون سماور يكى يكى 

آمدند روى آب! بردنشان نظميه.
چون مدرك درست و حسابى نداشتند ولشان كردند اما تعهد گرفتند ديگر مجلس 

روضه نگيرند.

سیدعباس حسینی معینی
عباس؛ سقاى علماى گوهرشاد

شناسنامه من هزار و سيصد نوشته شده است.
پدرم به نام سيدعلى سرابى از روضه خوان هاى مشهد بود.

در روزهاى قيام كه مردم در مسجد گوهرشاد تجمع كرده بودند، 
بزرگان علما در طبقه باالى يكى از شبســتان هاى مسجد جمع 

مى شدند. 
اين اتاق پله هايى گلى داشت كه از آن به صحن مسجد مى رفتند. من كه همراه 
پدرم در جلســه علما بــودم از آنجا بهلول را ديدم كه با چــه حرارتى براى مردم 

صحبت مى كند.
آب سناباد را با لوله هاى سفالى كشيده بودند به صحن مسجد براى وضو و خوردن. 
در آن چند روز، من از طبقه باال آمدم پايين و با يك تنگ براى علما آب خوردن 

مى بردم.
بعد از قضيه گوهرشــاد آمدند پدر من را از جلوى در خانه گرفتند و بردند. پدرم 
40- 50 روز در حبــس بود. بعد هم كه آزادش كردنــد اجازه ندادند ديگر عبا و 

عمامه بپوشد.

علی رشیدیان
خادم آستان در نقش آژان

پدرم در روســتاى طرق روى امالك آستانه كشاورزى مى كرد. با 
پدر و مادرم از طرق به مشــهد آمديم كه بــه زيارت برويم. ايام 

چادربردارى بود.
خوب به ياد دارم كه تا مى خواســتيم از سمت مسجد گوهرشاد 
وارد حرم شويم، خادم جلوى در، دست انداخت روسرى مادرم را 

برداشت. مادرم سخت گريه كرد و گفت: «من ديگر هيچ جا نمى روم.»
تا زمان آمدن روس ها به مشهد و فرار رضاشاه مادرم ديگر به حرم نيامد.

سیدحسین شریعت رضوی مغانی
داروغه مغان

پدرم- ســيدهدايت اهللا- معمم بود و اهل علم بود. به زيارت امام 
رضا مى رفت كه شالش را برداشتند و كاله پهلوى سرش كردند.

او ديگر مخفيانه روضه مى خواند و در روســتاى مغان، كشاورزى 
مى كرد.

مغان داروغه اى داشــت به نام كرباليى اسد كه شكايت مردم را 
جمع مى كرد و به ژاندارم ها مى داد. پدرم او را مجبور كرده بود كه آمدن امنيه ها را 
به مردم اطالع دهد. كرباليى اسد بعضى شبها مى رفت روى پشت بام و با صداى 

بلند مى گفت: «آهاى! فردا گله به صحرا نمى رود»
مغانى ها مى فهميدند كه فردا چادر و شالشان در خطر است.

تقی فدایی
فاطمه سلطان

خانــه ما تــپ المحله بود. با مــادرم و برادر كوچكتــرم از خانه 
مادربزرگم مى آمديم.

روبروى باغ ملى، يك درشــكه گرفتيم. هنوز درشكه راه نيفتاده 
بود كه پاسبانى آمد و گفت: «زن! خجالت نمى كشى چادر سرت 

نمى كنى؟»
چادر مادرم را برداشت و زير پايش تكه تكه كرد. مادرم ترسيده بود و مى لرزيد.

به خانه كه رسيديم ديگر حرف نمى زد و چيزى نمى خورد.
مادرم بعد از يك هفته فوت كرد. فاطمه سلطان 28 سالش بود.

زهرا محمدی
امام رضا و رضاشاه

اول مى رفتيم به يك كاروانسرا.
آنجا يك پيراهن قرمز، شلوار سفيد و يك روسرى بلند مى پوشيديم.

در كاروانسرا فردى به نام هراتى به ما گذرنامه اى مى داد كه اصًال 
نمى فهميديم اين گذرنامه كجاست! 

او يادمان مى داد گذرنامه را چه جورى دستمان بگيريم و مى گفت: 
به هيچ عنوان به مأمورها نگاه نكنيد.

مادرم تعريف مى كرد: زمان رضاشاه سالى دو- سه بار اين طورى از روستا مى آمديم 
مشهد زيارت امام رضا.

مریم پورزند
قربان و حليمه

خانه بزرگى داشتيم و در حياط آن چرخ چاهى.
پدر و مادرم با آب چاه غســل شهادت كرده بودند. هر دو وصيت 

كرده و بچه ها را سپرده بودند به خاله ام.
مى گفتند شايد ديگر برنگشتيم.

پــدرم نگهبان يكــى از درهاى ورودى بود و مادرم مســئول غذا 
رساندن به او.

پدرم سه شبانه روز نيامده بود.
چند تا از دوستان پدرم هيچ وقت برنگشتند. پدرم تير خورده بود به پايش.

اينها را پدر و مادرم – قربان و حليمه- از ســه روز تحصن و قيام مردم در مسجد 
گوهرشاد تعريف مى كردند. 

خانه ما در محله عيدگاه بود كه خيلى به مسجد گوهرشاد نزديك است.

ابراهیم ایرجی؛ 1302 مشهد مقدس
شليك به امام رضا

يادم هست كه آمدند روستاى ما – مارشك- و عمويم را بردند براى 
سربازى. عمويم بعدها تعريف مى كرد: يك روز ما سربازها را بردند 

به صحن سقاخانه حرم امام رضا.
او مى گفت: «به يك جايى كه رسيديم فرمانده دستور داد تيراندازى 
كنيد! و به سربازى كه جلوتر از همه بود سيلى زد و گفت تو بزن 

تا بقيه هم بزنند».
آن سرباز گريه كرد و گفت: «من به امام رضا تير نمى زنم.»

عمو رجبعلى گفت: «آن سرباز كه ديد چاره اى ندارد، گلنگدن را كشيد، لوله تفنگ 
را گذاشت روى سرش و خودش را كشت.»

به گفته او اين ماجرا، روزهاى تحصن مردم و قيام مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد.

غالمحسین جوانشیر- 1309 مشهد
روضه خوان رنگش پريد

پدرم زمان رضاشاه نظامى بود. به تازگى شده بود رئيس پاسگاهى 
نزديك فريمان.

او تعريف مى كرد: «دلم براى روضه امام حســين تنگ شده بود. با 
يك مأمور ديگر رفتيم روضه»

پدرم به روضه خوان گفته بود تا وقتى من اينجا هستم آزاديد روضه 
بگيريد. نگهبان روضه كه بايد خبر مى داد روضه را جمع كنند اين كار را نكرد. دو 

نفر با لباس نظامى و تفنگ وارد جلسه شدند.
روضه تمام شد و چراغ ها را روشن كردند. 

سركار جوانشير رئيس پاسگاه وسط جمعيت بود. روضه خوان رنگش پريد.

غالمرضا رمضانی، 1313 مشهد
گلخند و خنده

پدرم حمامى بود در پل سنگى محله نوغان.
مادرم براى خريد خانه، مى رفت سر كار پدرم پول مى گرفت.

با مادرم مى رفتيم نان بخريم از نانوايى قلى كه سر دروازه نوغان بود. 
نزديــك حمام، چند قزاق ما را ديدند. مادرم فرار كرد و از در كنار 

حمام رفت باالى پشت بام.
قزاق ها آمدند باال.

مادرم ديگر چادر سرش نبود.
آژان ها گفتند: «چادرت كو، تو كه چادر داشتى».
مادرم حاشا كرد و آن ها دست خالى برگشتند.

پدرم با رفتن مأمورها با خنده و چادر مادرم آمد باالى پشت بام. مادرم چادرش را 
از سوراخ گلخند حمام انداخته بود پيش پدرم.

حاجیه سقط چی – )1307 مشهد(
شاگرد زرنگ مدرسه

دوران چادربردارى بود؛ خانم مدير مدرسه مادرم را خواست.
گفته بود «با چادر نيايد مدرسه. موهايش بلند است. كله اش مى شود 

مثل سبد كالغ.» روز بعد باز با چادر رفتم.
دوباره مادرم را خواست و گفت «حداقل دم در مدرسه چادرش را 

بگذارد داخل كيفش بعد بيايد داخل».
من ولى تا كالس ششم با چادر رفتم. تا وقتى كه گفتند «هر كس از شاگردها چادر 
داشته باشد، دم در مدرسه برمى داريم». آمدم خانه به مادرم گفتم «من را بيندازيد 
داخل چاه، ديگر مدرسه نمى روم». خانه مان كوچه باغ عنبر بود؛ خانم مدير آمد و 
به مادرم گفت «اين شاگرد زرنگ مدرسه است چرا نمى آيد؟ الاقل بياييد تصديقش 

را بگيريد.» مادرم گفت «تصديق نمى خواهيم».

فاطمه زینلی )1314 مشهد(
خواهرم خديجه

خديجه خواهرم تــازه عقد كرده بود كه مريض شــد. مادرم هر 
روز مى رفت بيمارســتان امام رضا كه به او ســر بزند. يكبار در راه 

بيمارستان، آژان چادر مادرم را كشيد.
قرار شــد خديجــه را بياورند خانــه و هر چنــد روز يكبار ببرند 

بيمارستان.
اين بار در راه خانه، آژان چادر خواهرم را كشيد. 

خديجه به مادرم گفته بود: «بميرم ديگر بيمارستان نمى روم»
خواهرم ديگر بيمارستان نرفت. 

خديجه بر اثر بيمارى در خانه مرد.

كتاب

هیچ کس جان سالم
به در نبرد

نام کتاب: «ضربه دوازدهم»
نویسنده:  محمد جواد میری 

انتشارات بوی شهر بهشت 

كتاب ضربه دوازدهم اثرى ســت كه به بازگويى 
ماجراى مردم مشــهد در مواجهه با قانون اتحاد 
لباس و منع حجاب پرداخته اســت. اين كتاب از 
يك مقدمه و 40 روايت كوتاه تشكيل شده و در 
هر صفحه برشى از تاريخ تجددطلبى سطحى و 
اقدامات رضاخان بــراى محدوديت تبليغ دينى، 

روضه خوانى و پوشيدن لباس سنتى را مى بينيم.
نويسنده كتاب ضربه دوازدهم براى گفتن از قيام 
خونين گوهرشاد، به سال ها قبل رفته و حكايت 
مى كند كه از سال هاى قبل مشروطه تا روزهاى 
ســلطنت رضاخان، رجال سياسى اى كه پايشان 
به فرهنگ باز مى شد، محو زيبايى هاى «ممالك 
راقيه» غربى مى شــدند! مثل ميــرزا ملكم خان، 
مؤسس ارمنى اولين فراموشخانه كه معتقد بود: 
«اى عقالى ايران! بى جهت خود را فريب ندهيد؛ 
درصدد اختراعات تازه نباشيد. تلگراف را همان طور 
مى توان ســاخت كه فرنگى ســاخته است. اين 
مجلس را همان طور مى توان ترتيب داد كه فرنگى 
داده است.» يا تقى زاده، وزير حكومت رضاخان، كه 
لّب مطلب خودباختگى را اينطور گفته بود: «تنها 
راه پيشرفت ما اين است كه از فرق سر تا ناخم پا 

يكسره فرنگى شويم»! 
به روايت كتاب، در تيرماه ســال 1314 شمسى، 
به دنبال اجبارى شــدن اســتعمال كاله شــاپو 
در ايران، علما و مردم مشــهد مانند بســيارى از 
شــهر هاى ديگر كشور اين قانون را تاييد نكرده و 
در مقابل آن دســت به اعتراض زدند. هرچند كه 
در ابتدا اعتراضات به شكل مدنى بود و كسى سر 
جنگ و درگيرى نداشت اما هنگامى كه آيت اهللا 
حاج حسين قمى به نمايندگى از علماى مشهد به 
تهران رفت تا در اين باره با شاه وارد مذاكره شود، 
در محل اقامتش محاصره شد و اين اتفاق، جرقه 
ابتدايى اتفاقات بعدى در شــهر مشهد را روشن 
كــرد. جرقه اى كه به تحصن مردم در مســجد 
گوهرشاد و كشتار خونينى پس از سه روز تحصن 
در نيمه شب 21 تيرماه انجاميد. پس از كشتار هم 
علما و مبارازان را بازداشت كرده و نايب التوليه وقت 
آستان مقدس رضوى، از سوى حكومت به عنوان 

مقصر معرفى شد!
تصويرهايى كه نويســنده از اين واقعه ســاخته 
شــبيه عكس هاى مســتندى عمل كرده اند كه 
بدون توصيف هاى پيچيده و خرج كردن كلمات 
احساســى، براى مخاطب امروز آن چه در مشهد 
و مسجد گوهرشاد بر مردمى كه مى خواستند در 
انتخاب پوشش مقلد غرب نباشند، روى داد را به 
خوبى نشان مى دهد. «درِ مسجد گوهرشاد بسته 
شد. نظامى ها از همه طرف ريختند. مردم را يك 
جا جمع كردند. عده اى را تحويل كاميون ها دادند 
و بردند. هنوز صداى دوازدهمين ضربه ساعت در 
فضا طنين انداز بود كه صداى رگبار مسلسل ها بلند 
شد. مسلسل ها از باالى بام ها و گلدسته ها جميعت 
را درو مى كرد. همه راه هاى فرار بســته شده بود. 

هيچ كس جان سالم به در نبرد؛ هيچ كس....»
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 مارشك- و عمويم را بردند براى 
سربازى. عمويم بعدها تعريف مى كرد: يك روز ما سربازها را بردند 

او مى گفت: «به يك جايى كه رسيديم فرمانده دستور داد تيراندازى 



آستان قدس رضوى هر سال از هشت بانوى نمونه تجليل مى كند

يك جايزه جهانى به ياد گوهرشاد

حاال مى بينم تاريخ، چگونــه از آن تك بذر، بذرها 
به بار نشــانده... مى بينم چه نام جاودانه اى از واقف 
رواق «دارالحفاظ» و «دارالسياده» برجاى مانده است... 
از گوهرشــادى كه نيك خواهى و دلدادگى به ائمه 
و مشق عشــق او را، گوهرشاد ساخته... آن عظمِت 
عارفانه گنبد فيروزه اى و مناره ها، آن كاشــى هاى 
الجوردى و آبنوس و ســپيد و زعفرانى، آن زائران 

شوريده سر...
سرگذشت اين بانوى خادم، بى كم و كاست مصداق 

اين جمله است كه خّير، زنده و ناميراست... 
جايزه جهانى گوهرشاد هم ادامه همين قصه است، 
در ابعادى وسيع تر و پرشــاخه تر... ادامه فداكارى 
و ايثار در عرصه شــهادت، مقاومت، علم، پژوهش، 
فرهنگ، هنر، خيريــه، طبابت، مديريت... حركتى 
خردمندانه كه دو ســالى ســت براى شناســاندن 
شخصيت هاى برجسته و اقدامات عام المنفعه شان، 
آستين همت باال زده. جشنواره اى كه در آن هشت 
بانوى فرهيخته ايرانى و خارجى كه در تحقق سيره 
حضرت، قدم برداشــته اند، معرفى شــده و تجليل 

مى شوند.
انتخاب جهانى گوهرشاد، قاب شايسته اى است براى 
تعمق. وسعت، گران سنگ بودن طرح و نقش اش، 
زمان و مكان و فرهنگى كه در بطن اش جارى ست.

حاال دو سالى  مى شود كه در ماه ذى القعده همزمان 
با دهه كرامت به ياد آن بانوى فرهيخته، تجليل از 
بانوان برجســته جهان اسالم رقم مى خورد؛ آن هم 
در گردهمايى كه بانوان همه جهان اســالم در آن 

حاضرند.

 جایزه جهانی گوهرشاد شبکه سازی میان 
بانوان فرهیخته

رئيس دبيرخانه جايزه جهانى گوهرشــاد مى گويد: 
اين جايزه تالشى براى شــبكه سازى ميان بانوان 
فرهيخته و نيكوكار دنيا با يكديگر است و اميدواريم 
در آينده مركز جهانى نيكوكارى گوهرشاد در دنيا 

تأسيس شود.
دكتر على سرورى مجد با بيان اينكه آستان قدس 
رضوى در ســال 95 و 96 اولين و دومين دوره اين 
جايــزه را با موفقيت برگزار كرد، ادامه مى دهد: اين 
جايزه به 8 بانوى فرهيخته و نيكوكار مطرح جهان 
اهدا مى شــود كه 4 بانو در عرصه ملى و 4 بانو در 
عرصه بين المللى انتخاب مى شوند. او تأكيد مى كند: 
سومين دوره اين جايزه هم امسال در دهه كرامت 

برگزار خواهد شد. 
وى در تشريح داليل برگزارى جشنواره جايزه جهانى 

گوهرشــاد، تأكيد مى كند: اين جايزه در راســتاى 
اجراى بند 4 حكم مقــام معظم رهبرى به توليت 
آستان قدس رضوى و مبنى بر ترويج معارف قرآن و 
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به منظور جريان سازى 

فرهنگى مبتنى بر نيكوكارى برگزار مى شود.
ســرورى خاطرنشــان مى كند:  هدف از اين جايزه، 
تجليل از بانوان فرهيخته و نيكوكار در سراسر جهان 
در لواى پرچم مبارك امام على بن موسى الرضا(ع) 
است كه البته به ياد و نام يكى از خادمان آن حضرت 
يعنى بانو گوهرشاد برگزار مى شود و بر اساس آن هر 
سال به 8 بانوى نيكوكار كه در داخل و خارج كشور 
اقدامات چشمگيرى داشته اند، اين جايزه جهانى اهدا 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه براى نيكوكاران شركت كننده 
در اين جشنواره هشــت محور تعريف شده است، 
مى گويد: اين هشــت محــور در عرصه نيكوكارى 
عبارتنــد از ايثار و شــهادت، مقاومــت و بيدارى 
اسالمى، عرصه علمى، آموزشى و پژوهشى، تالش در 
عرصه هاى فرهنگى و رسانه اى، وقف، امور عمرانى، 

پزشكى و مديريت و كارآفرينى است.
رئيس دبيرخانه جايزه جهانى گوهرشاد با بيان اينكه 
جايزه جهانى بانو گوهرشــاد اقدامى نمادين براى 
ترويج فرهنگ نيكوكارى اســت، تصريح مى كند: 
بدون شك در اين جشنواره تمام بانوان شايسته مورد 
بررسى قرار نگرفته اند و چه بسيار هستند نيكوكاران 
گمنامى كه ما نتوانستيم آنها را شناسايى كنيم و يا 

رزومه هاى آنها به دست ما نرسيده است.
سرورى با بيان اينكه اين جايزه تنها مختص بانوان 
شيعه يا مسلمان نيست، تأكيد مى كند: تمام بانوان 
فرهيخته و نيكوكار اديان توحيدى در اين جشنواره 
ميتوانند شــركت كنند، تا تقدير شود از بانوانى كه 
ضمن ايفــاى نقش مادرى و همســرى در عرصه 
اجتماعى نيز بصورت بانويى فرهيخته و اثرگذار در 

عرصه نيكوكارى نقش آفرين هستند.

 ســومین دوره از جایزه جهانی گوهرش اد،
 27 تیرماه

مصطفى رجبــى باقرآباد معــاون دبيرخانه جايزه 
جهانى گوهرشاد اســت. او با اشاره به اينكه امسال 
ســومين دوره از اين جايزه جهانــى، در چهارمين 
روز از دهه كرامت(27 تيرماه) در سالن قدس حرم 
مطهر رضوى برگزار خواهد شد مى گويد: امسال هم 
4 بانوى فرهيخته از ايــران و 4 بانوى فرهيخته از 
ديگر كشــورهاى جهان انتخاب شده اند كه از آن را 

در روز برگزارى جايزه جهانى تجليل خواهد شد. 

رجبــى باقرآباد خبر مى دهــد كه ايــن بانوان از 
كشــورهاى نيجريــه، تانزانيا، انگليــس و تايلند و 
نيز بانــوان ايرانى از اســتان  هاى اصفهان و تهران 

هستند. 
معاون دبيرخانه جايزه جهانى گوهرشــاد مى گويد 
بــراى انتخاب اين 8 بانوى فريختــه بيش از 105 
رزومه از سراســر كشور و اقصى نقاط جهان توسط 
اين دبيرخانه بررســى شــده اند كه از آن جمع در 
مرحله نخست 16 نفر و در ادامه 8 بانوى فرهيخته 

انتخاب شدند. 
رجبى باقرآباد سردبير فضاى مجازى جايزه جهانى 
گوهرشــاد هم هست. او با اشاره به اينكه هم اكنون 
ســايت جايــزه جهانى گوهرشــاد به پنــج زبان 
غيرفارســى شامل انگليســى، عربى، اردو، آذرى و 
روسى در دســترس قرار دارد، مى گويد: كاربرانى از  
آمريكا، آلمان، ايتاليا، ژاپن، پاكستان، مالزى و روسيه 

بيشترين بازديد را از اين سايت انجام داده اند. 
او تأكيد مى كند: ســايت جايزه جهانى گوهرشــاد 
به پنج زبان غيرفارســى شــامل انگليسى، عربى، 
اردو، آذرى و روســى در دســترس قرار دارد و در 
پيامرسان هاى مختلف نيز براى انتقال اهداف فعاليت 

داريم.
رجبى باقرآباد مى افزايد: در بخش علمى و پژوهشى 
ســايت، كتاب هايــى در ارتباط با جايــزه جهانى 
گوهرشاد منتشر شده است، همچنين مقاالتى كه 

در اين زمينه نوشته شده منتشر مى شود.
سردبير فضاى مجازى جايزه جهانى گوهرشاد اضافه 
مى كند: بخشى از سايت نيز به معرفى برگزيدگان 
دوره هاى گذشته و جايزه ويژه آن كه به دختر شيخ 

زكزاكى تعلق گرفت، اختصاص يافته است.
معاون دبيرخانه جايزه جهانى گوهرشــاد مى گويد:  
برخى روزها آمار بازديدكنندگان كشــورهاى غربى 

بيش از آمار بازديد داخلى است.
رجبى باقرآباد ادامه مى دهد: همچنين تصاوير، رزومه 
كتبى و فيلم مربوط به برگزيدگان در سايت موجود 
اســت كه  تمامى اين محتوا به زبان هاى پنج گانه 
انگليســى، عربى، اردو، آذرى و روسى در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.
معاون دبيرخانه جايزه جهانى گوهرشــاد با اشاره 
بــه اينكه تمام افــراد مى توانند خيــران گمنام را 
بــه اين جشــنواره معرفى كننــد، تأكيد مى كند: 
افــراد مطلع مى توانند اطالعــات مربوط به خيران 
را در ســايت جايــزه جهانى گوهرشــاد به آدرس
 goharshad.aqr.ir وارد كنند تا در دوره هاى بعدى 

جشنواره، شركت كننده اين جايزه جهانى باشند.

رقیه توسلی: گوهرشادبیگم را از بنای ضلع جنوبی حرم امام رضا)ع( می شناختم... از زیباترین و بزرگترین مسجد تاریخ مشهد.. 
بیشتر که تورق کردم، دانستم ایشان از بانوان نامدار و امیرزاده های عصر تیموری است که به غایت هنرپرور، باکیاست و نیکوکار بوده 
است. اشراف زاده ای که در دهه سوم عمر، همه دار و ندار شاهانه اش را نذر اعتقادش کرد. هر چه بیشتر زندگی این بانوی فرهیخته 
را جستجو می کنم، بیشتر یاد آیه ای از آیات کالم اهللا می افتم... آنجا که پروردگار می فرمایند: َمثل کسانی که در راه خدا می بخشند 

همانند بذری ست که هفت خوشه برویاند. که در هر خوشه، یکصد دانه باشد.

كتاب

یک انتخاب چالشی

نام کتاب: بهم میاد؟!
نویسنده:  رنده عبدالفتاح

نشر: آرما

«بهم مياد؟» (يا با همــان عنوان اصلى التينش: 
ســَرم با اين ُگنده مى شــه؟) داستان يك دختر 
مسلمان اســتراليايى اســت كه از پدر و مادرى 
فلســطينى زاده شده اســت و در حومه ملبورن 
زندگى مى كند و تنها وجه تمايزش از اطرافيانش 
مســلمان بودنش است. «اََمل» ابتدا فقط دخترى 
معمولى و مدرن اســت كه آديداس مى پوشــد، 
ورزش مى كند و ســريال آمريكايى فرندز را مثل 
بسيارى از دختران نوجوان در دنياى معاصر براى 
چندمين بار تماشا مى كند. ساعت  ها جلوى آينه 
ايســتاده و لباس هايش را امتحان مى كند و براى 
خريدن لباس  هاى جديد، منتظر و مشتاق است. 
اما وجه تمايزش باعث مى شــود كه در حين سر 
و كله زدن با اين روزمرگى ها، ما با مشكالت يك 
شهروند مســلمان در جامعه اى غيراسالمى آشنا 
شويم. مشكالتى كه به خاطر قرار گرفتن در بستر 
محيطى با فرهنگى متفاوت بيشتر برجسته شده 
و به همين خاطر تعارضــات فكرى و روحى اين 
دختر نوجوان را در مورد اعتقاداتش بهتر نشــان 
مى دهد و بدون شك به خاطر همين برجستگى 
ا ســت كه آنچه از همه در ماجراهاى اين داستان 
پررنگ تر ديده مى شود، تصميم بزرگى ا ست كه 

امل در مورد محجبه شدن مى گيرد.
در واقع نويسنده اين كتاب،  همانطور كه داستان 
امل را به كمك نثر روان و جذابش تعريف مى كند، 
در حيــن بازگو كردن دغدغه هــاى ذهنيش به 
ريشه يابى دغدغه  هاى دخترى نوجوان در مواجهه 
با موضوع حجاب و تحليــل انگيزه ها، نگرانى ها، 
موانع و مشــكالت او هم مى پــردازد. عبدالفتاح 
با نوشتن داســتان دخترى متفاوت كه برخالف 
بســيارى از دختران يا زنان مسلمان كه به شكل 
ســنتى و براســاس عادت حجاب دارنــد يا اين 
پوشش را گاهى رعايت مى كنند و گاهى نه، ما را 
درگير باور و عقيده اى مى كند پس از درگيرهاى 
بســيار ذهنى و فكرى، به حجاب براى تمام عمر 
راى مى دهد. راى كه چندان بى دردســر نيست 
و در محيطى كه همــۀ عناصر و اجزاى آن عليه 
باور ها و مؤلفه  هاى هويت دينى مســلمانان است 
گاه غير ممكن به نظر مى رســد. اين جاست كه 
يكى از مهمترين ويژگى هاى اين كتاِب تحسين 
شده مشخص مى شود. عبدالفتاح كه يك فعال 
اجتماعى و مدافع حقوق مردم فلســطين است 
جدا از بيــان موضوعى عقيدتــى در قالب هنر، 
نشــان مى دهد مســئلۀ حجاب فقط موضوعى 
اعتقادى نيست و ابعاد فرهنگى، اجتماعى آن هم 
بسيار مهم است و بعد هم به ما مى گويد كه اين 
مســئله بيش  از تصور ما پيچيدگى و عمق دارد. 
اگر نويســنده با ظرافت به رابطه شخصى امل با 
خدا اشاره نمى كرد و به اين نكته به عنوان عاملى 
موثر براى ايستادن در مقابل فشار ها و سختى  هاى 
ضدحجاب تكيه نمى كرد، پاســخى در خور براى 
دختران نوجوان كه مى خواســتند پا در راه امل 

بگذارند، نداشت.
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برگزیدگان دوره اول  
 دکتر لعبت گرانپایه

دكتــر لعبت گرانپايه متولد محالت ســال 1343 
متخصص جراح عمومى اســت. اواكنون به عنوان 
عضو هيأت علمى و استاديار گروه جراحى در بخش 

جراحى 4 بيمارستان سينا مشغول به كار است. 
دكتر گرانپايه جايزه جهانى گوهرشــاد را به سبب 
فعاليت هايش در موسسه خيريه مدد دريافت كرده 
است. «مدد» چند سال است كه فعاليت خود را آغاز 
كرده و متشكل از پزشكان متخصص در رشته هاى 
گوناگون است كه با بررسى دقيق به مناطق محروم 
و دورافتاده سراســر ايران سفر مى كنند و خدمات 
بهداشتى و درمانى رايگانى را به مردم ارائه مى دهند.

 خانم نازنین کریم
وى رئيس شبكه خواهران اهل البيت(ABSN) كنيا 
است. شبكه خواهران اهل بيت در ماه مى 2000 به 
وسيله جمعى از زنان شيعه اهل نايروبى و با هدف 
شناخت اسالم ناب و كوشش در اشاعه معارف اصيل 

قرآن و اهل بيت بنيان نهاده شد. 
اعضاى اين شبكه عمدتاً از نايروبى، مناطق ساحلى، 
غرب، نيانزا و ناحيه مركزى كنيا انتخاب شده اند و 
بيش از چهارصد نفر را شامل مى شوند. از آن ميان، 

نيمى از ناحيه نايروبى اند.
     

 خانم سیمین دخت وحیدی
سيمين دخت وحيدى شــاعره متعهد و پرتالش 
متولد 1312 در شهرســتان جهرم اســت. وى از 
نوجوانى به ســرودن شعر پرداخت و در 25 سالگى 
مجموعه داســتانى تحت عنوان «الله هاى داغدار» 
نوشت. پس از پيروزى انقالب اسالمى هم همكارى 
خود را با صداى جمهورى اســالمى ايران و با حوزه 
هنرى آغاز كرد و تدريس در كارشناسى شعر تربيت 

معلم را عهده دار شد.
ســيمين دخت وحيدى هم زمان با دفاع مقدس 
در فضاى معطر شــهرهاى جنــگ زده و خطوط 
مقدم جبهه به شعرخوانى و همگامى با رزمندگان 
مى پرداخــت. وى يكــى از چهره هاى  شــاخص، 
توانمند و متعهد  شعر انقالب، دفاع مقدس و ادب 

آيينى است.
     

 خانم دکتر شعله شکیب
دكتر شعله شكيب پزشــك و فعال انقالبى متولد 
بحرين اســت. او رئيس جمعيت زنان المســتقبل 
بحرين است، توسط آل خليفه سلب تابعيت شده 
و در حال حاضر در لنــدن زندگى مى كند.  او در 
جريان انقالب مردم بحرين گروه امدادى تشــكيل 
داده و مديريت رسيدگى به مجروحين را به عهده 
مى گيرد. شعله شكيب نويسنده و روزنامه نگار فعالى 
است كه درباره رسانه و حقوق شهروندى سخنرانى 

كرده و مطالب زيادى در نشريات نوشته است. 

 خانم فاطمه نواب صفوی
فاطمه سادات نواب صفوى، فرزند شهيد مجتبى نواب 
صفوى از مبارزان جمعيت فدائيان اسالم است كه در 
زمان اعدام پدر 5 ساله بود. فاطمه سادات تشنه علم 
بود، اما به دليل ممانعت رژيم طاغوت از ورود او به 
دانشــگاه به خارج از كشور مهاجرت نمود و موفق 
به اخذ مدرك مهندسى كامپيوتر گشت. سرانجام 
فاطمه ســادات به همراه «ام هانى»  دختر كوچكش 
در ســال 1357به ايران بازگشــت، و دوباره براى 
يارى مردم لبنان شتافت. فاطمه سادات در لبنان در 
اغلب فعاليتهاى چريكى در كنار دكتر چمران قرار 
داشت. او تنها زنى بود كه در عمليات بيت المقدس و 
آزادى خرمشهر حضورداشت. وى هم اكنون مسئول 

موسسه فرهنگى شهيد نواب صفوى است. 

 خانم علیه خلف الجبوری
عليــه خلف صالــح الجبورى اهل عراق، ســنى و 
محب اهل بيت(ع) اســت و حامى و پناه دهنده به 
رزمندگان شيعه عراقى در برابر تكفيرى ها و داعش 
بوده است. وى به مهمان نوازى و كرم و بخشش در 
منطقه  معروف اســت. وى زنى شجاع و دلير است 
بطوريكه 58 ســرباز شــيعى كه از دست نيروهاى 
داعشى فرار كرده بودند در منزلش پناه گرفته و از 
مرگ حتمى نجات يافته اند. ايشان از امالك زراعتى 
زيادى نيز برخوردار مى باشــد. وى از خانواده شهدا 

است و همسر و فرزند و برادرزاده اش توسط القاعده  
به شهادت رسيده ند و سرپرستى خانواده خود را به 

عهده دارد.

 خانم مفتونه آتام
وى فرزند حاج صالح الدين اوز گوندوز امام جماعت 
مسجد زينبيه استامبول و از رهبران بزرگ شيعيان 

تركيه است. 
او از زنان فعــال در عرصه اجتماعى بوده و همواره 
براى حل مشكالت زنان تالش كرده است. در نتيجه 
اين فعاليتها وى در سال 2004 موفق به پايه گذارى 
حركت زنان در زينبيه شد. وى در ادامه فعاليتهاى 
اجتماعى خود در ســال 2006 انجمن «زهرا آنا» را 

تأسيس كرد. 
انجمن زهرا آنا همچنان به رياست خانم مفتونه آتام 
به ارائه خدمات در زمينه هاى آموزشــى، فرهنگى، 

بهداشتى  و امدادرسانى فعاليت مى كند.

 خانم خدیجه نیزاری
خديجه نيزارى متولد تهران 1323 است. او رياست 
ستاد پشتيبانى بانوان خير مدرسه ساز را بر عهده 

دارد. 
خديجه نيزارى ليســانس حقوق قضايــى دارد و 
كارشناسى ارشد و دكترى علوم قرآنى و علم حديث. 

او همچنين تاليفات فراوانى هم دارد. 
«درسهايى درباره خداشناسى»، «دايره نفس»، « ستاره 
شــب؛ تفسير سوره ليل » و « پناهم بده؛ تفسير دو 

سوره معوذتين» از جمله تأليفات اوست. 
او از ســال 1393 مســئوليت بخش بانوان جامعه 
حامى معلوالن كشــور را بر عهــده و عضو هيأت 

مؤسس و مديره مجمع خيرين كشور هم هست. 

برگزیدگان دوره دوم  
 خانم زهرا گیتی نژاد

زهرا گيتــى نژاد متولد 1330 در تهران اســت. او 
كارشناس علوم تربيتى، مولف كتاب درسى مطالعات 
اجتماعى ســازمان پژوهش، مولف كتابهاى كمك 

درسى و مدير وموسس خيريه «مهر گيتى» است. 
«مهر گيتى» مؤسســه اى غير دولتى و نيكوكارانه 
متشكل از واحدهاى مختلف باهدف بنيادين تالش 
براى ساختن ايرانى عارى از فقر فرهنگى با مأموريت 
مشــاركت در احداث فضاهاى آموزشى بخصوص 
مدرســه در مناطق محروم اســت. اين مؤسسه در 

توسعه حمايت تحصيلى نيز فعاليت دارد. 
اين خيريه تاكنون بيش از 250 مدرسه در مناطق 
محروم(با همكارى سازمان نوسازى مدارس و مجمع 

خيرين) ساخته و يا در دست ساخت دارد. 

 دکتر فردوس یاسین العوادی
دكتر فردوس ياســين العوادى عضو هيأت امناى 
اتحاديه جهانى زنان مســلمان و تشــكيل دهنده 

كميته خيريه حمايت از بسيج مردمى عراق است. 
او اســتاديار و معاون امور علمى پژوهشى دانشكده 
علوم اســالمى دانشگاه كربال، عضو هيأت تحريريه 
مركــز پژوهش هاى اســالمى معاصر وابســته به 

دانشكده علوم اسالمى هم هست. 
دكتر فردوس ياسين العوادى مديريت دانشكده علوم 
تربيتى و نيز عنوان پژوهشگر برتر  كربال را از آن خود 
كرده است. رياست هيأت ادارى مؤسسه الزهرا(س) 
در لندن از ســال 1992 تا 2005 و نيز مسؤوليت 
هيأت ادارى ســازمان زن مسلمان تهران از 1985 
تا 1988، نيز مديريت تحريريه مجله «المسلمة» از 

سال 1985 تا 1987 از ديگر فعاليت هاى اوست. 

 خانم فرنگیس عنبری یزدی
فرنگيس عنبرى يزدى متولد 1328 و رئيس هيات 
مديره موسســه خيريه مكتب عصمتيه است. در 
هشت سال دفاع مقّدس اين خيريه تمام نيروهاى 
خود را جهت كمك رسانى به مجروحين و آوارگان 
جنگ اختصاص داد. از ســال 1387 با توجه به در 
اختيار داشتن فضاى بيشتر خيريه عصمتيه فعاليت 

هاى فرهنگى را آغاز كرد. 
ايــن خيريه از ســال 1390 همكارى خــود  را با 
بيمارستان امام رضا(ع) مشــهد آغاز كرده كه اين 
همكارى به صورت شــركت در جلســات ميزبانان 
خورشيد، كمك به بيماران نيازمند و همچنين كمك 

به خريد دستگاه هاى مورد نيازهاى بيمارستان و نيز 
همراه سراى بيمارستان امام ر ضا(ع) ادامه دارد. 

 خانم زگنشینا نائیلیا قاسمونا
زگنشــينا نائيليا قاســمونا متولــد 1969و رئيس 

«اتحاديه زنان مسلمان روسيه» است. 
يكــى از اهداف مهــم اين اتحاديه احيا و توســعه 
ارزشــهاى اصيل اســالمى از طريق برگزارى ميز 
گردها و سمينارها تبليغ طرز حيات سالم و احترام 
به ارزشــهاى خانوادگى سالم اســت. اتحاديه زنان 
مسلمان روســيه در حال حاضر بيش از 44 شعبه 
و دفاتر نمايندگى در مناطق مختلف كشور روسيه 

دارد. 
زگنشــينا نائيليا قاســمونا درجه عالى سفير صلح 
جهانى را دريافت نموده و كارشناس متخصص در 
كميته دوماى دولتى فدراســيون روسيه در زمينه 

خانواده، زنان و كودكان هم هست. 

 خانم مهری یزدانی
مهرى يزدانى متولد 1339 در طالقان است. او سابقه 
حضور در جبهه در منطقه ســرپل ذهاب، پادگان 
ابوذر، بيمارستان ولى عصر(عج) را در كارنامه دارد. 

رســيدگى داوطلبانه به امور همســران و جانبازان 
شــيميايى و اعصاب روان، فعاليت در قالب تشكل 
همسران جانباز(كوثر) و انجام امور خيريه و كمك 
رســانى به خانواده جانبازان بــى بضاعت از جمله 

فعاليت هاى او پس از جنگ است. 
او در سال 60 با جانبازى كه دست ها و چشمانش را 
از دست داده بود ازدواج كرد. حاصل زندگى مهرى 

يزدانى با مجتبى شاكرى سه پسر است. 

 خانم رباب علی دشتی
رباب على دشــتى متولد 1955 در كويت است. او 
عضو انجمن خيريه دشــتى كويت، عضو جنبش 
همبســتگى ملى اســالمى كويت و عضو انجمن 

اجتماعى مركز «عطاء» هم هست.
 مديريت كاروان زيارتــى اردوهاى دانش آموزى و 
دانشــجويى دختران به شهر مشهد مقدس از سال 
2004 و مديريت بازارهاى خيريه در كشور كويت 
از ديگر فعاليت هاى اوست. او همچنين حامى مالى 
مدارس شــبانه روزى ايتام «ام هانى» ويژه دختران 
ايتام در شهر مشهد مقدس هم هست. اداره حسينيه 
و امورخيريه در كويت و كمك به شيعيان پاكستان، 
لبنان و عراق و تامين نيازهــاى بيماران كليوى و 
سرطانى در اين كشورها از ديگر فعاليت هاى رباب 

على دشتى است. 

 خانم بهجت افراز
بهجت افراز متولد 1312 اســت. او داراى ليسانس 
زبان و ادبيات عرب از مدرسه عالى ترجمه(دانشگاه 
عالمه طباطبايى) اســت و 18 سال مدير اداره اسرا 
و مفقودين هالل احمر بوده اســت. لقب ام االسراء 

توسط شهيد ابوترابى به وى داده شد. 
او ترجمه كتاب «جايگاه زن در اسالم» تاليف كتابهاى 

«چشم تر»، «ام االسراء» را در كارنامه دارد. 
تدوين شرح وظايف اداره اسراء و مفقودين جمعيت 
هالل احمر از ديگر فعاليت هاى اوست. او همچنين 
مدير مجتمع آموزشــى حضرت زينب(س)، فعال 
فرهنگى، فعال در امور عمرانى و تعميرات اساســى 
امامــزادگان ســيد عبد الطيف و ســيد محمد در 

شهرستان جهرم هم هست.

 دکتر بصیرت نهیبی
دكتــر بصيرت نهيبى 10 ســال پيش ســازمان 
WAELE / ARCELFA را براى پيشرفت اقتصادى 
زنان و پيشــبرد توانمند ســازى بانــوان در آفريقا 
تاســيس كرد. پس از مريم بابانگيدا كه بانوى اول 
آفريقــا در حمايــت از بانوان بــود، دكتر بصيرت، 
عنوان دار تالش براى رفاه زنان و زندگى بهتر براى 

زنان آفريقايى است.
 او، تمــام عمر و انرژى خــود را وقف تضمين رفاه 
زنــان و كودكان يتيــم و بيوه زنــان در نيجريه و 
ديگر كشورها كرده اســت. سازمان وى را بسيارى 
از كشــورها در اتحاديه آفريقا و ديگر كشــورها به 

رسميت شناخته شده اند. 
اين سازمان در حال ســاخت ده بيمارستان در ده 

كشور آفريقايى براى زنان مى باشد.

كتاب

تجربه نگاری یک تصمیم
نام کتاب: چی شد چادری شدم؟ 

نویسنده: عالیا نراقی عراقی 
نشر: نوای دانش 

تــا به حال بــه اين فكــر افتاده ايد كــه تجربه  
شخصى تان را نسبت به يك مسئله با ديگران به 
اشــتراك بگذاريد؟ يا از آن ها بخواهيد درباره آن 

اظهار نظر كرده و تجربه خودشان را بازگو كنند؟
 در دوره اى كه بيشتر مردم سبك زندگى و نحوه 
تعامالتشان را با دنياى اطراف به آسانى با ديگران 
به اشتراك گذاشته و در شبكه هاى اجتماعى به 
نمايش مى گذارند، چندان عجيب نيست كه شما 

هم دست به اين حركت بزنيد.
اما شــايد برايتان كمى عجيب باشد كه فردى به 
جاى نمايش فالن رســتورانى كــه رفته يا فالن 
فيلمى كه ديده يا به جاى اشتراك خاطرات يك 
سفر يا يك پروژه  كارى، درگيرى هايش با مساله 
حجاب و انتخاب آن به عنوان پوششى دائمى را با 
شما به اشتراك بگذارد و به اين هم بسنده نكرده 
و از شــما و ســايرين هم بخواهد تا بگوييد «چرا 

چادرى شديد؟». 
اين كارى ســت كه مولف كتــاب «چرا چادرى 
شدم؟» انجام داده است. كارى كه از يك فراخوان 
وبالگى در شهريورماه سال 1390 آغاز شد كه در 
آن از همه افرادى كه چادر را به عنوان پوشــش 
انتخاب كرد ه اند دعوت شده بود تا خاطرات خود 
را از چگونگى چادرى شدنشان براى وبالگ "من 

و چادرم خاطره ها" ارسال كنند. 
به گفته برگــزار كننده اين فراخــوان، ماجرا با 
اســتقبال فراوانى مواجه شــد و به شكل گيرى 
مجموعه خاطراتى در قالــب يك كتاب منتهى 

شد. 
كتاب «چى شد چادرى شدم؟» مجموعه خاطرات 

منتخب از همين دختران و بانوان ايرانى است.
اگر با نگاهى هميشگى به مسئله حجاب بنگريد 
و اين انتخــاب را از روى عــادت بدانيد احتماال 
تصــور خواهيد كــرد با اثــرى يكنواخت و خام 
مواجه هســتيد، در حالى كه نوشته هاى واقعى و 
درگيرى هاى ملموس دختــران و زنان ايرانى كه 
با حجاب مسئله جدى داشته و درگير جنبه هاى 
فرهنگــى و اجتماعى آن بوده  انــد و در پايان به 
انتخابى عاقالنه و عاشــقانه رسيده اند، به اين اثر 
شــيرينى خاصى داده اســت. آنقدر كه در زمان 
كوتاهى به دليل استقبال خوانندگان به چاپ سوم 

رسيده است.
نويسنده اين كتاب در يك گفتگو درباره خاطرات 
اين كتاب، گفته است: من تك تك اين خاطره ها 

را خيلي دوست دارم. 
با بعضي خاطره ها حتي نشســتم و گريه كردم. 
خواندن خاطره كســاني كه خيلي به سختي و با 
اذيت هاي مختلف اين راه را انتخاب كردند خيلي 

تاثيرگذار است. 
مثال خاطره اي بــود از يك دختر خانم كه براي 
حجابش حتي از سمت خانواده كتك هم مي خورد 
و آنها نمي توانســتند باحجاب بودنش را تحمل 
كنند. نكته اينجا بود كه اين فرد كسي بود كه در 
عين حال هم به شدت مقيد بود كه احترام پدر و 

مادرش را نگه دارد.

برگزیدگان دوره های اول و دوم جایزه گوهرشاد چه کسانی بوده اند

فرهيختگان نيكوكار، از كنيا و تركيه تا بحرين و روسيه
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