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اعرتاض رفتاری فطری و برخاســته از وجود انســان ســامل و اجتامعی می باشــد: انســانی که خداوند برای او حق آزادی و اختیار قائل شــده و وظیفه مبارزه 

بــا ظلــم و برقــراری عدالــت و امــر بــه معــروف و نهی از منکر را بر عهده اش نهاده اســت. اما بدیهی اســت که اگر اعرتاض به طــور صحیح و در موقعیت 

مناســب بروز نیابد، ســبب ایجاد مشــکالت گوناگونی در جوامع می گردد. اکنون نظریات اندیشــمندان در ایران و جهان را در این باره بررســی می کنیم:

پادهمپادهم صفحه 1نرشیه عقیدتی- فرهنگی

اندیشمندان و اعتراض
کارشناسی مهندسی پزشکیفاطمه سادات مرتضوی/

انتقــاد و اعــرتاض بــه هــر شــیوه ای صــورت گیــرد، گونــه ای پیکار سیاســی اســت که بــه منظور تأثیرگــذاری بر قــدرت انجام می گیــرد. از ایــن رو، در کلیه 

حکومت ها؛ اعم از دموکراســی و غیرآن، پیکار سیاســی علنی، محدود اســت. ـ براســاس مرشوعیت نظام سیاســی، با هرگونه خاســتگاهی، هرنوع انتقاد 

یــا اعــرتاض بــه عنــوان مبــارزه در حکومــت تلقــی می شــود و آشــکار اســت که چنین مبــارزه ای ضمــن این که شــکلی از پیکار سیاســی اســت، راهی برای 

رســیدن بــه همگونگــی می باشــد؛ زیــرا در درون آن، توافــق در بــاب اصــول سیاســی جامعــه و نهادهایــی کــه این اصــول را اعــامل می کنند، نهفته اســت.

ــن،  ــی هــم دارد و بنابرای ــوی تکلیف ــگ و ب ــد، رن ــه شــامر می آی ــردم ب ــوق و آزادی هــای م ــه از حق ــن ک ــا ای ــرتاض در نظــام اســالمی، ب ــاد و اع انتق

مــردم، موظّــف بــه طــرح انتقــاد و اعــرتاض انــد. اصــوالً نهادهــای سیاســی از باورهــای مــردم، ریشــه می گیرنــد و بــر آن منطبــق می شــوند و از ایــن 

رو، در صــورت بــروز ناهامهنگــی میــان آنهــا، نهادهــای متذکــره، قــدرت خــود را از دســت می دهنــد؛ چــرا کــه مــردم فقــط بــه قوانینــی کــه اعتقــاد 

دارنــد، احــرتام مــی گذارنــد و اِعــامل زور و اجبــار مــردم بــه اطاعــت، رصفــاً بــه ظاهرســازی می انجامــد و هــرآن چــه ایــن وضعیــت بــا دوام تــر باشــد، 

تضــاد میــان اعتقــادات مــردم و نهادهــای سیاســی حاکــم بیشــرت گردیــده و در نتیجــه، موجــب پدیــد آمــدن مقاومــت هــای آشــکار و نهــان می گــردد.

حالــت  در  کــه  اســت  اجتامعــی  بحــران  ســاز  زمینــه  مــواردی،  در  پنهــان،  و  پیــدا  هــای  مقاومــت  شــدن  پدیــدار 

منایــد..  مــی  رخ  آنــان،  ســودمندی  بــه  نســبت  مــردم  محرومیــت  فزونــی  و  عمومــی  خرسان-زدگــی  و  غــن  احســاس 

 بازخــورد، در واقــع، نقــش اطــالع رســانی در زمینــه کاســتی هــا را بــازی مــی کنــد کــه عنــارص تشــکیل دهنــده آن، نظــرات، انتقــادات 

ــردان  ــت م ــژه دول ــه وی ــی؛ ب ــای سیاس ــه ه ــراد و مجموع ــرد اف ــاد از عملک ــذا انتق ــد و ل ــت می باش ــل دول ــردم در مقاب ــای م ــری ه ــع گی و موض

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــتم سیاس ــاخنت سیس ــد س ــص و کارآم ــع نقای ــرد و رف ــح عملک ــم تصحی ــای مه ــی از ابزاره ــی، یک ــام سیاس ــزاران نظ و کارگ

ــام  ــنت مت ــا در برگرف ــرتاض ب ــاد و اع ــه انتق ــود ک ــی ش ــل م ــه حاص ــن نتیج ــود، همی ــه ش ــری انداخت ــئله، نظ ــی مس ــع فقه ــات و مناب ــه روای ــر ب اگ

ــی ــکام رشع ــه اح ــم ک ــر بپذیری ــی اگ ــدارد. یعن ــر ن ــورد نظ ــالح م ــق اص ــز تحق ــی ج ــی، توقفگاه ــت ایجاب ــت، از جه ــطوح حکوم ــائل و س مس

انتقــاد و اعــرتاض بــا فــرض تأثیرگــذاری و بــا هــامن شــاخصه هــا و مؤلفــه هــا، تنهــا بــا تحقــق اصالحــات الزم و تأمیــن خواســت و حقــوق از دســت 

رفتــه منتقــدان و معرتضــان، متوقــف می شــود، حتــی اگــر عــزل و اســتعفای حاکــم را بــه همــراه داشــته باشــد. مگــر ایــن کــه مســیر انتقــاد و اعــرتاض 

بــه بیراهــه کشــیده شــده و ملعبــه دســت سیاســت بــازان و مغرضــان واقــع شــود کــه در ایــن فــرض، توقــف انتقــاد و اعــرتاض، اولویــت و بلکــه رضورت 

دارد. بــه عبــارت دیگــر، شــناخت حــدود و دامنــه انتقــاد و اعــرتاض، ایجــاب مــی کنــد کــه انتقــاد و اعــرتاض بــا نقــش اصالحــی و ســازنده، نبایــد بــا 

خشــونت و توطئــه، در هــم آمیــزد؛ زیــرا خشــونت، علــی رغــم تــوان بازدارندگــی بــه دلیــل عــدم ضابطــه منــدی، بحــران زا و تنــش آفریــن اســت. در 

حالــی کــه انتقــاد و اعــرتاض در ذات خــود از ایــن پدیــده هــا خالــی می باشــند. خشــونت در واقــع، بــه عنــوان یــک حرکــت افراطــی و خــارج از قاعــده و 

در تقابــل بــا نظــم جامعــه، بــی نظمــی و اغتشــاش و بــه کارگیــری زور بــرای وا داشــنت دیگــری و نفــی اختیــار و حتــی محــو شــخصیت فیزیکــی او اســت. 

همــه و همــه ملــت موظفنــد کــه نظــارت کننــد بــر ایــن امــور. نظــارت کننــد اگــر مــن یــک پایــم را، کــج گذاشــتم، ملــت موظــف اســت کــه بگوینــد 

پایــت را کــج گذاشــتى، خــودت را حفــظ کــن. همــه ملــت موظفنــد بــه اینکــه نظــارت داشــته باشــند در همــه کارهایــى کــه اآلن مربــوط بــه اســالم 

ــم کــه  ــد؛ عــرض بکن ــد اعــرتاض کن ــازارى بای ــد، ب ــر خــالف مقــررات اســالم دارد عمــل مى کن ــه خــداى نخواســته ب ــد کــه یــک کمیت اســت. اگــر دیدن

کشــاورز بایــد اعــرتاض کنــد؛ معممیــن و علــام بایــد اعــرتاض کننــد. اعــرتاض کننــد تــا ایــن کــج را راســت کننــد. اگــر دیدنــد یــک معمــم بــر خــالف 

موازیــن اســالم، خــداى نخواســته، مى خواهــد عمــل بکنــد، همــه موظفنــد کــه جلویــش را بگیرنــد کــه امــروز غیــر روزهــاى دیگــر اســت. حــاال اســاس، 

ــد، بنویســند،  ــم. اعــرتاض کنن ــر خــالف مقــررات اســالم بگوی ــادا مــن  یکوقــت یــک کلمــه ب اســاس وجهــه اســالم اســت توجــه داشــته باشــند کــه نب

بگوینــد. آقــا، خــداى نخواســته آقــا، شــام، ایشــان، ایشــان، اینهایــى کــه اآلن مــردم توجــه بــه آنهــا دارنــد و مى گوینــد اینهــا مثــاًل دارنــد اداره می کننــد، 

چــه حکومــت باشــد و چــه کســاىن کــه عــرض بکنــم کــه از ایــن دادگاههــا باشــد، هــر جــا باشــد، اآلن وقــت ایــن اســت کــه همــه اینهــا مواظبــت کننــد 

خودشــان ]را[. مواظبــت کننــد در اینکــه یــک قــدم کــج نگذارنــد؛ و اســالم را حفــظ کننــد. صــورت اســالم را آن طــورى کــه هســت نشــان بدهنــد. و اگــر 

خــداى نخواســته یــک کــى پیــدا شــد کــه یــک کار خــالف کــرد، اعــرتاض کننــد مــردم؛ مــردم همــه بــه او اعــرتاض کننــد کــه آقــا چــرا ایــن کار را میکنــی

ــای  ــه خطاه ــگان ب ــود و هم ــران می ش ــار بح ــالمی دچ ــۀ اس ــود، جامع ــوش ش ــری، فرام ــاد و انتقادپذی ــت، انتق ــۀ اطاع ــه بهان ــر روزی ب ــاً اگ اساس

ــوده  ــد ب ــد: »معتق ــد می کنن ــن تأکی ــدی چنی ــور ج ــه ط ــطوح ب ــۀ س ــاد در هم ــزوم انتق ــر ل ــان، ب ــذا ایش ــد؛ ل ــد ش ــار خواهن ــری گرفت ــران ناپذی ج

ــذا  ــالم.« ل ــرای اس ــم ب ــت و ه ــر اس ــودش خط ــرای خ ــم ب ــرد، ه ــرار گی ــاد ق ــل انتق ــع غیرقاب ــه در وض ــی ک ــام غیرمعصوم ــر مق ــه ه ــتم ک و هس

ــت. اطاعــت و تبعیــت از حاکمیــت دینــی و پیــروی از مســئوالن، بــه معنــای بــی تفاوتــی نســبت بــه سیاســتهای آنــان و انتقــاد نکــردن نیس

اگــر در طــرح انتقــادات و اعرتاضــات بــه موقعیــت سیاســی و بیــن املللــی نظــام اســالمی توجــه نشــود و بــه عبــارت دیگــر، مصلحــت 

نظــام، مــد نظــر قــرار نگیــرد، ناخواســته آب بــه آســیاب دشــمن ریختــه خواهــد شــد. در حالــی کــه عــزم بــرآن اســت کــه نبایــد بــه 

ــازند.  ــه وارد س ــالم، خدش ــات اس ــول و مقدس ــه اص ــد و ب ــه کنن ــلامن رخن ــردم مس ــای م ــا و ارزش ه ــا در باوره ــازه داد ت ــل او اج ــمن و عوام دش

رشوط  و  حــدود  بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  پذیرفتــه  صورتــی  در  شــده  گفتــه  مــوارد  اســاس  بــر  اقدامــی  گونــه  هــر  توجیــه  لکــن 

و  نگیــرد  قــرار  توجــه  مــورد  اقدامــات  ایــن  گیــری  شــکل  هــای  زمینــه  و  رشایــط  اگــر  کــه  طــوری  بــه  گیرنــد؛  صــورت  آن 

منــود. توجیــه  شــده  یــاد  مســتندات  بــا  را  اقدامــات  ایــن  تــوان  مــی  دشــواری  بــه  شــود،  انداختــه  نظــر  از  آن  قیــود  و  حــدود 

ایــن  بــه  امــور صــورت می گیــرد،  بهبــودی  بــا هــدف اصــالح و  اعــرتاض، اصــوالً  انتقــاد و  کــه  ایــن  نــکات و  ایــن  بــه  بــا توجــه  پــس 

جمــع بنــدی می رســیم کــه طــرح و پــی گیــری انتقــاد و اعــرتاض در نظــام اســالمی تــا آن جــا مطلــوب و امــکان پذیــر اســت کــه یــا 

ــود. ــم نش ــتفاده از آن فراه ــوء اس ــه س ــده و زمین ــیده نش ــه کش ــه بیراه ــول ب ــای نامعق ــدروی ه ــر تن ــا در اث ــد و ی ــل آی ــش نائ ــدف خوی ــه ه ب
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،،
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،،،،

)موریــس دورژه، بایســته هــای جامعــه شناســی سیاســی(

ایــران( اســالمی  جمهــوری  اساســی  حقــوق  هاشــمی،  محمــد  )ســید 

)محمدتقــی مصبــاح یــزدی، جامعــه و تاریــخ از دیــدگاه قرآن(

)ســید عبدالقیــوم ســجادی، مبانــی تحــزب در اندیشــه سیاســی اســالم(
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بــه ایــن ترتیــب، معلــوم می شــود کــه انتقــاد و اعــرتاض، از طــرق گوناگــون و بــا شــیوه هــای مختلــف، ممکــن اســت صــورت بگیــرد، 

امــا نکتــه مهــم و اساســی در ایــن رابطــه، آن اســت کــه یکــی از اصــول اعــرتاض، حرکــت در چارچــوب قانــون و موازیــن پذیرفتــه شــده 

اســت کــه بــر ایــن اســاس، طــرح انتقــاد و اعــرتاض بایــد در راســتای تأمیــن منافــع عمومــی و مصالــح اجتامعــی صــورت گیــرد؛ همچنــان 

بــه حســاب می آیــد.  آن  اصــول  از  دیگــر  یکــی  و عقالنــی،  اســتوار  منطــق  داشــنت  و  از خشــونت  پرهیــز  و  بــودن  آمیــز  کــه مســاملت 

ــر  ــالمی، عن ــام اس ــت در نظ ــای حاکمی ــروی ه ــات و کج ــه تخلف ــبت ب ــگی، نس ــرتاض پیش ــادورزی و اع ــی انتق ــا و مبان ــتگاه ه ــی از خاس یک

نظــارت  اســالمی،  تحقــق می بخشــد. رشیعــت  اســالمی  را در جامعــه  نظــارت همگانــی  کــه  اســت  منکــر  از  نهــی  و  بــه معــروف  امــر 

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــب فقه ــکام رضوری و واج ــامر اح ــده و آن را در ش ــر گنجان ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتوار ام ــل اس ــی را در اص همگان

قــرآن مجیــد، ضمــن ایــن کــه طــی آیــات متعــدد و مــوارد مختلــف، امــر به معــروف و نهــی از منکــر را در کنار اقامه منــاز و پرداخــت زکات یا بــه دنبال 

ایــامن بــه خــدا و روز قیامــت یــا بــه عنــوان یکــی از خصایــص برجســته رســول اکرم)ص( یــاد می منایــد و اهمیت ویــژه ای بــه آن می بخشــد، در موردی 

بــا رصاحــت بــه امــت اســالمی دســتور می دهــد: »ولتکــن منکــم أّمــة یدعــون الــی الخیــر و یأمــرون باملعــروف و ینهــون عــن املنکــر«. آل عمــران/104

الغنوشــی( )راشــد 

قــدرت( و  خشــونت  اســتیرن،  )فرانســوا 

خمینــی)ره(( )امــام 

مطهــری(  )شــهید 

بــرای جلــب مصالــح و دفــع مفاســد، وضــع شــده انــد و فرمانروایــان بــه منظــور اجــرای رشیعــت و تحقــق بخشــیدن بــه منافــع مــردم 

و بــر پــا داشــنت عــدل در جامعــه، از ســوی امــت، گامشــته می شــوند، در ایــن صــورت، هرگونــه خــروج از دایــره رشیعــت و عدالــت و 

مصالــح مــردم، منَکــر اســت و امــت، وظیفــه دارد تــا از طــرق گوناگــون، مانــع ســوء اســتفاده از قــدرت شــود و آن منَکــر را دفــع منایــد.

فرهنگــی( انقــالب  عالــی  شــورای  اعضــای  بــا  دیــدار  در  انقــالب  )رهــر 



تبلیغــات بخــش اعظمــی از زندگــی مــا را تحــت شــعاع قــرار می دهنــد و 

مــا هــر روزه خواســته یــا ناخواســته در معــرض آن هــا قــرار می گیریــم؛ 

ــون اســت. ــی و تلویزی ــانه مل ــات در رس ــی از تبلیغ ــل توجه بخــش قاب

باشــد روشــن  تلویزیونتــان  مدتــی  اســت  کافــی  فقــط 

تا مجبور باشــید انواع و اقســام تبلیغات را بارها و بارها ببینید و بشــنوید.

هایشــان  بعضــی  کــه  مختلفــی  تبلیغــات 

می کننــد،  کاال  آن  خریــد  بــه  ترغیــب  را  شــام 

ــد  ــی ندارن ــان اهمیت ــال برایت ــی اص ــد، بعض ــان می کنن ــی متجعبت بعض

تکــرار  آنقــدر  اســت  ممکــن  هایشــان  بعضــی  آخــر  در  و 

کننــد. پیــدا  روح  ســوهان  بــا  برابــر  خاصیتــی  کــه  شــوند 

صــدا  در  چــرا  اصــال  کــه  اینجاســت  ســوال  حــال 

می شــود؟  پخــش  تبلیغــات  اینقــدر  ســیام  و 

منی شــود؟  و  شــود  توجــه  بایــد  چیزهایــی  چــه  بــه  تبلیغــات  در 

ســبک  روی  می تواننــد  چقــدر  تبلیغــات  ایــن  و 

باشــند؟ موثــر  ســازی  فرهنــگ  و  مــردم  زندگــی 

اســت  تبلیغاتــی  بــا  رابطــه  در  هــا  نقــد  تریــن  مهــم  از  یکــی 

کــه  هایــی  زندگــی  انــد.  الکچــری  و  لوکــس  بســیار  کــه 

هســتند  جامعــه  اقشــار  اکــر  زندگــی  ازســبک  دور  بســیار 

و مــردم بــا دیــدن ایــن نــوع تبلیغــات اولیــن حســی کــه بــه رساغشــان 

می آیــد، ناراحتــی و نــا امیــدی و رسخوردگــی اســت. و ایــن هــا در حالــی 

اســت کــه طبــق اصــول ۲۳ و ۲۴ تبلیغــات، آگهــی نبایــد مــروج تجمــل 

گرایــی باشــد و همچنیــن نبایــد به گونه ای ســاخته شــود کــه در آن مردم 

بــه مــرف بیش از نیاز و ارساف در اســتفاده از امکانات تشــویق شــوند. 

هســتیم. امــر  ایــن  خــالف  شــاهد  کامــال  متاســفانه  کــه 

رادیویــی  هــای  آگهــی  قانــون،  ایــن   ۵ اصــل  طبــق  همینطــور  و 

را  بیننــدگان  از  هایــی  گــروه  رنجــش  اســباب  نبایــد  تلویزیونــی  و 

ماننــد افــرادی کــه از معلولیت هــا رنــج مــی برنــد فراهــم کنــد.

ــم بضاعــت  ــم برخــوردار و ک ــرش ک ــه ق ــا کســی حواســش نیســت ک ام

بســیار  الکچــری ای  و  لوکــس  تبلیغــات  چنیــن  دیــدن  بــا  جامعــه، 

می برنــد.  رنــج  و  می گیرنــد  قــرار  فشــار  تحــت  روحــی  لحــاظ  از 

کــه  هســتیم  تبلیغاتــی  شــاهد  بعضــاً  آن  بــر  عــالوه 

درســتی. قالــب  نــه  و  دارنــد  تبلیغاتــی  هــر  هیــچ  نــه 

زیبایــی  اســتفاده می کننــد،  تبلیغاتشــان  در  کــه  چیــزی  تنهــا  از  و 

بــری و جذابیــت هــای ظاهــری اســت. خانــه هــای زیبــا و بــرای 

کاراکرتهــا  از  ابــزاری  اســتفاده  و همچنیــن  نامتعــارف  مــردم  اکــر 

بــا  تبلیغــات  دادن  نشــان  جــذاب  بــرای  تــالش  و  مــرد(  یــا  )زن 

دیگــری. تبلیغاتــی  خــاص  هــر  هیــچ  بــدون  هــا  آن  از  اســتفاده 

تبلیغاتــی  همــه  بــه  می تــوان  تقریبــا  کــه  دیگــری  مشــرتک  نقــد 

کــه در آن هــا خانــواده دیــده می شــود، وارد کــرد؛ توجــه نکــردن 

ایــن  و  اســت.  فرزنــدی  تــک  نهــی  و  فرزنــدآوری  اهمیــت  بــه 

آســتانه  در  کشــور  کارشناســان،  نظــر  طبــق  کــه  اســت  درحالــی 

اکــر آن هــا  کــه در  تبلیغاتــی  اســت.  بــه بحــران جمعیــت  ورود 

ــد. ــد دارن ــت دو فرزن ــن حال ــا در بهرتی ــد و ی ــک فرزن ــا ی ــواده ه خان

هــم،  کنیــم  صحبــت  ملــی  رســانه  در  تبلیغــات  تعــدد  از  اگــر 

کــه  دارنــد  آستینشــان  در  را  جــواب  ایــن  مســئولین  احتــامال 

اعظمــی  بخــش  و  اســت  کــم  اش  بودجــه  بگوینــد صــدا و ســیام 

مــی آورد.  دســت  بــه  راه  ایــن  از  را  هایــش  برنامــه  بودجــه  از 

کــرد؛  نــگاه  موضــوع  بــه  دیــدگاه  دو  از  میتــوان  اینجــا  در 

کامــال  حــرف  ایــن  کــه  برویــم  پیــش  فــرض  ایــن  بــا  اول 

نــدارد ؛ تبلیغــات  جــز  هــم  ای  چــاره  راه  و  اســت  درســت 

امــا بــاز هــم ایــن موضــوع منی توانــد بهانــه ای بــرای کــم کاری مســئولین 

در نظــارت بــر روی قالــب و محتــوای تبلیغــات باشــد. اگــر صــدا و ســیام 

بــه خاطــر بودجــه )در اینجــا کاری بــه درســت و غلــط بودنــش نداریــم( 

مجبــور بــه میــدان دادن بــه تبلیغــات اســت، از آن طــرف هــم موسســه 

هــا و کارخانــه هــا و ... هایــی کــه قصــد دیــده شــدن دارنــد، بــه صــدا و 

ســیام وابســته انــد. پــس کوچک تریــن کاری کــه انتظار انجــام آن می رود، 

نظــارت دقیــق تــر و موشــکافانه تر صدا و ســیام بــر روی تبلیغات اســت.

صــدا  بودجــه  آیــا  کــه  بپردازیــم  ایــن  بــه  بایــد  دوم  حالــت  در 

خــرج  نبایــد  کــه  جایــی  در  یــا  و  اســت؟  کــم  واقعــا  ســیام  و 

میشــود و آنجــا کــه بایــد و نیــاز اســت کــه خــرج بشــود، نــه؟...

اگــر بودجــه واقعــا کــم اســت، بایــد بــه رساغ بودجــه ریــزان در دولــت 

ــق  ــناخت غیردقی ــا ش ــرا ب ــه چ ــید ک ــا پرس ــت و از آن ه ــس رف و مجل

مشــخص  و  صداســیام  تــوان  و  هــا  ظرفیــت  از  خــود  ناکافــی  و 

نکــردن بودجــه مناســب باعــث بــروز چنیــن مشــکالتی می شــوند؟

حــال اگــر ایــن مشــکالت بــه خاطــر عدم شــفافیت مالــی در صدا و ســیام 

و رصف شــدن بودجــه هــای کالن در جاهــای نامشــخص اســت، بــاز هــم 

بایــد بــه رساغ مجلــس برویــم و ایــن بــار بــه خاطــر کــم کاری در نظــارت 

ــم. ــوال کنی ــا س ــیام از آن ه ــدا و س ــی در ص ــفافیت مال ــر ش ــق ب دقی

ــواع  ــا ان ــه ب ــیامیی ک ــدا و س ــت؛ ص ــی اینجاس ــوال اساس ــر س و در آخ

تبلیغــات، مســابقات گوناگــون و بــی محتــوا، بــا جوایــز عجیــب و غریــب 

ــود  ــپانرس خ ــغ اس ــعی در تبلی ــط س ــط و فق ــی فق ــه همگ ــزاف ک و گ

دارنــد، بیشــرت شــبیه بنــگاه تبلیغاتــی شــده اســت... چگونــه می خواهــد 

ــن  ــردازد. روشــنگری در مســائل روز و تبیی ــی خــود بپ ــه رســالت اصل ب

ــال هــا و  ــا رسی ــی در صــدا و ســیام دارد؟ ب ــم اســالمی چــه جای مفاهی

ــالمی منی توانــد  ــوری اس ــی صــدا و ســیامی جمه تبلیغــات ایــن چنین

ــد. ــاده کن ــرای جامعــه پی ــد فرهنــگ ســازی درســتی را ب آنطــور کــه بای
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صداوسیما یا بنگاه تبلیغاتی؟!
از  مصادیقــی  همــراه  بــه  بازرگانــی  اصــول  از  بخشــی  پایــان  در 

کنیــم: مــی  مشــاهده  را  ملــی  ی  رســانه  در  آنهــا  رعایــت  عــدم 

بــوده  بــه هیــچ وجــه متضمــن فریــب  نبایــد  اصــل11-  آگهــی 

ادعــای  بــا  را  نظــر  مــورد  یــا خدمــات  کاال  واقعیــت  از  فراتــر  و 

ــد. ــز  کن ــراق پرهی ــد از اغ ــن بای ــد. همچنی ــی کن ــع معرف ــالف واق  خ

بــا  متناســب  بایــد  محصــول  و  کاال  روی  بــر  تاکیــد  اصــل17- 

نبایــد  شــده  تولیــد  هــای  آگهــی  و  باشــد  محصــول  آن  اهمیــت 

بیــش از انــدازه پــر رس و صــدا و هیاهــو باشــند بــه نحــوی کــه 

شــود. واقــع  تاثیــر  تحــت  الزم  آگاهــی  دریافــت  بــدون  بیننــده 

باشــد. گرایــی  تجمــل  مــروج  نبایــد  آگهــی  اصــل23- 

اصل 24-  آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم 

به مرف بیش از نیاز و ارساف در اســتفاده از امکانات تشــویق شــوند.

آگهــی  مخاطبیــن  تشــویق  بــرای  جایــزه  تعییــن  اصــل25- 

نیســت)آگهی5(. مجــاز  رویــه  بــی  مــرف  و  خریــد  بــه 

مــورد  هــای  شــخصیت  آرایــش  و  پوشــش  اصــل28-  

بــوده  جامعــه  عــرف  بــا  متناســب  بایــد  آگهــی  در  اســتفاده 

باشــد. متناســب  آنهــای  اجتامعــی  و  ســنی  موقعیــت  بــا  و 

اصــل33-  در مــنت و گفتــار آگهــی بایــد از واژه هــا و کلــامت فارســی 

اســتفاده شــود و همچنیــن اســامی کاالهــا و اماکنــی کــه در مــنت آگهــی 

ذکــر و یــا در تصویــر منایــش داده مــی شــود باید فارســی باشــد. چنانچه 

بــه هــر دلیلــی از اســامی خارجــی اســتفاده شــود بایــد دالیــل کافــی و 

توجیهــی بــرای قانــع شــدن اداره کل بازرگانــی صــدا و ســیام ارائه شــود.

ــو  ــای رادی ــی ه ــا در آگه ــرت خانم ه ــا و دخ ــور خانم ه ــل 57- حض اص

ــش  ــدون آرای ــی ب ــورد آگه ــوع م ــاء موض ــورت اقتض ــی در ص تلویزیون

ــت)آگهی 3(. ــر اس ــکان پذی ــالمی ام ــاب اس ــل حج ــت کام ــا رعای و ب

کننــده  تداعــی  نبایــد  تلویزیونــی  رادیــو  هــای  آگهــی  اصــل59- 

بــه  محــدود  ایرانــی  زن  تــالش  و  اشــتغال  کــه  باشــد  امــر  ایــن 

امــور منــزل اســت و در عرصــه هــای علمــی و فرهنگــی حضــور 

شــود. تحقیــر  نبایــد  ایرانــی  مســلامن  زن  کلــی  بطــور  و  نــدارد 
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مطهره شکرالهی
کارشناسی ریاضیات
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اعتراض، چرا و چگونه؟
فاطمه سادات هوشمند میرحسینی

کارشناسی مهندسی هوافضا

ــردم در  ــی م ــای سیاس ــوق و آزادی ه ــه حق ــاد از جمل ــرتاض و انتق اع

نظــام هــای مــردم ســاالر یــا بــه اصطــالح دموکراتیــک محســوب 

ــدان دادن  ــع می ــا، در واق ــام ه ــن نظ ــرتاض در ای ــگاه اع ــود. جای می ش

ــرای  ــدن ب ــل ش ــارکت و ارزش قائ ــرای مش ــازی ب ــه س ــردم، زمین ــه م ب

ــت. ــذاری اس ــت گ ــری و سیاس ــم گی ــای تصمی ــه ه ــا در عرص ــر آنه  نظ

تفــاوت  بــا  مختلــف،  هــای  نظــام  در  اعــرتاض 

شــده؛ شــناخته  رســمیت  بــه  ای  عمــده  هــای 

در  قوانیــن  کــه  اســت  ایــن  آنهــا  مشــرتک  وجــه  منتهــی 

و  هــا  انســان  همــه  منزلــت  و  شــان  بــه  احــرتام  جهــت 

می شــوند؛ تصویــب  اجتامعــی  منافــع  و  حقــوق  از  حامیــت 

ــد  ــون اساســی را نقــض کن ــت و قان ــی، اصــول عدال ــر قانون ــن اگ بنابرای

در ایــن صــورت افــراد بــرای احــرتام 

ــود،  ــی خ ــون اساس ــر و قان ــه یکدیگ ب

می زننــد.¹  اعــرتاض  بــه   دســت 

گرچــه اغلــب مفاهیــم مربــوط بــه 

ــراد  ــوان حــق اف ــه عن ــرتاض، آن را ب اع

جامعــه می داننــد ولــی بــا نگاهــی 

ــی  ــه هــای اندیشــمندان، حت ــه نظری ب

ــوان  ــان افالطــون و ســقراط می ت از زم

دریافــت کــه در ایــن زمینــه، نــام وظیفــه اخالقــی هم وســط می آیــد )که 

پرداخــنت بــه کــم و کیــف این صحبت هــا از حوصله ی منت خارج اســت(؛ 

کنــد،  اعــرتاض  دارد  حــق  فــرد  اینکــه  بــر  عــالوه  واقــع  در 

افــراد  تــا  بدانــد  خــود  وظیفــه  را  اعــرتاض  بایــد 

برســند؛  عدالــت  و  حــق  بــه  خــودش  جملــه  از  جامعــه 

 به عبارت دیگر یکی از مســئولیت های اجتامعی مردم تعریف می شــود. 

و  انتقــاد  اولــی  طریــق  بــه  نیــز  اســالمی  نظــام  در 

اســت،  رضورت  دارای  و  مطلــوب  امــری  اعــرتاض 

و مبتنــی بــر خاســتگاه هــای دینــی و مبانــی منطقــی، بــه عنــوان 

تکلیــف و الزمــه ی حیــات مســئوالنه در جامعــه بــه شــامر مــی رود 

ــاد می شــود. ــر ی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوان ام ــا عن ــه از آن ب ک

قــدرت  از  دارد  وظیفــه  کــه  آن  بــا  جامعــه  نــگاه،  ایــن  در 

موظــف  هــم  مــرشوع  قــدرت  کنــد،  اطاعــت  مــرشوع 

باشــد.  پاســخگو  و  بشــنود  را  مــردم  انتقــادات  اســت 

هیــچ  خودکامگــی  و  دیکتاتــوری  اســالمی  نظــام  در  کــه  چــرا 

مــردم  مناینــدگان  و  کارگــزاران  تنهــا  مســئوالن  و  نــدارد  جایگاهــی 

مــردم  نظــارت همگانــی،  اســاس حــق  بــر  و  محســوب می شــوند 

و  کننــد  نظــر  اعــامل  می تواننــد  حکومــت  ســطوح  متــام  در 

ارکان حکومــت و مقامــات سیاســی  را زیــر نظــر داشــته باشــند.

وجــه متایــز اســالم با ســایر نظــام ها این اســت که قوانین اســالم بــا مبنای 

الهــی اســت، و ســایر نظــام هــا برمبنــای اصولــی کــه یک گــروه از انســان 

ها نوشــته اند و طبیعتا اصول انســان نوشــته، دارای عیب و نقص اســت، 

نداریــم کامــل  انســان  چــون 

می شــود  دار  خدشــه  جمعــی  منافــع  حــال  هــر  بــه  و   

می مانــد؛  شــعار  حــد  در  تنهــا  واقعــی  عدالــت  و 

مقولــه  ایــن  هــای  اســتدالل  و  توضیــح  البتــه 

مــنت. هــدف  از  خــارج  و  اســت   مفصــل 

بنابرایــن مشــخص می شــود کــه اعــرتاض در اغلــب حکومــت هــا 

دارد.  اصالــت  تئــوری  در  حداقــل 

روش  و  هــدف  بــه  ادامــه  در 

می پردازیــم:  اعــرتاض   هــای 

بــر  تاثیرگــذاری  اعــرتاض  از  هــدف 

یــا سیاســت هــای  افــکار عمومــی 

دولــت اســت کــه حتــی ممکــن اســت 

بــرای  تــالش  در  مســتقیمی  اقــدام 

 ایجــاد تغییــرات و اصــالح قانــون مربوطــه یــا تغییــر در اجــرای آن باشــد.

منتهــی از آنجایــی کــه اصالتــاً اعــرتاض کارکرد اصالحــی و ســازنده دارد، و 

طــرح آن علیــه نظــام سیاســی بــا توجــه بــه منافــع ملــی و امنیــت اســت؛ 

انتخــاب  در  کــه  اســت  ایــن  لوازمــش  از  یکــی 

شــود. لحــاظ  تناســب  و  ترتیــب  اعــرتاض،  ی   شــیوه 

در واقــع طــرح اعــرتاض بــه صــورت فــردی یــا جمعــی، و وابســته 

اســت و یــا حقوقــی  انتقــاد متوجــه شــخص حقیقــی  اینکــه  بــه 

 بــا توجــه بــه زمــان و میــزان پیچیدگــی نظــام سیاســی و جایــگاه فــرد بــه 

 صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، آرام یــا شــدید مطــرح خواهــد شــد.

ــم: ــرتاض می پردازی ــه بررســی روش هــای اع ــه ب ــتا در ادام ــن راس در ای

می شــود،  غفلــت  دچــار  انســان  چــون  تذکــر:   -1
کننــد،  یــادآوری  او  بــه  همــواره  مــردم  کــه  اســت  نیازمنــد 

دارد. اصالــت  مرحلــه  اولیــن  عنــوان  بــه  تذکــر 

مراتــب  در  کنونــی  ی  پیچیــده  هــای  نظــام  در  البتــه 

نــدارد؛  خصوصــی  بــه  جایــگاه  مــورد  ایــن  عمومــا  باالتــر 

چــون بــرای اغلــب وظایف، ســاز و کاری بــرای نظارت اولیــه در نظرگرفته 

ــد.  ــد مســئولی عمــل درســت را فرامــوش کن شــده و کمــرت پیــش می آی

2- نقــد آشــکار:  بــا توجــه بــه پیچیدگــی نظــام هــای کنونــی، 
امــکان ارتبــاط  تــک تــک مــردم و دولــت بــه صــورت مســتقیم 

کــم شــده  و از طریــق دســتگاه هــای اداری قابــل انجــام اســت. 

می کنــد؛ پیــدا  ای  ویــژه  نقــش  رســانه  اینجــا  در 

ــد، ــود می آی ــردم بوج ــن م ــه در ذه ــبهاتی ک ــردم و ش ــادات م ــا انتق ت

 از طریق رســانه ها و مطبوعات طرح شــده تا به گوش مســئولین  برســد.

کــه  می افتــد  مســیر  ایــن  در  اتفــاق  چنــد 

می بــرد. بــاال  را  اصــالح  و  بخشــی  اثــر   میــزان 

در وهلــه اول نقــد مطــرح شــده در معــرض داوری همگانــی قــرار 

می گیــرد، دالیــل و دیــدگاه هــای مختلــف مــردم مطــرح می شــود، 

می کنــد، پیــدا  بیشــرتی  کیفیــت  نقــد  نهایــت  در  و 

مســیر،  ایــن  در  افــراد  یــا  فــرد  اســت  ممکــن  حتــی  و 

شــوند قانــع  شــده  مطــرح  نقــِد  مخالفــاِن  توســط 

ــرد،  ــکل می گی ــه ش ــی ک ــارب آرای ــا و تض ــت ه ــان صحب ــی می و از طرف

گفتــامن و راهــکار منطقــی تــر و مفیــد، اغلــب قابــل تشــخیص اســت.

مــردم  عمــوم  ذهــن  آن  دنبــال  بــه 

ــده  ــاس ش ــئله حس ــه آن مس ــبت ب نس

و مقاومــت  توجهــی  بــی  احتــامل  و 

توســط  مــردم  ی  تــوده  برابــر  در 

می شــود. کمــرت  حکومــت 

ــانه  ــط رس ــد توس ــش نق ــن پوش همچنی

مســئولین  به گــوش  زودتــر  هــا 

 می رســد و نهایتــا نقــد بــه اصــالح یــا تغییــر مربوطــه نزدیکــرت می شــود.

کنونــی جوامــع  در  مــوارد  اغلــب  در 

ــن  ــردم از ای ــادات م ــازی انتق ــای مج ــا در فض ــانه ه ــری رس ــا فراگی و ب

طریــق بــه گــوش مســئولین می رســد؛ در واقــع مســئول مربوطــه 

ــد. ــدا می کن ــالح پی ــرای اص ــرتی ب ــامم بیش ــا اهت ــانه ه ــار رس ــر فش زی

3-  پاســخ خواســن:  بــا توجــه بــه مباحثــی کــه مطــرح شــد مســئولین 
 بایــد در برابــر عملکــرد و سیاســت هایشــان پاســخ گــوی مــردم باشــند.

در این زمینه هم با توجه به ســاختار نظام های کنونی و مالحظات الزم، 

مناینــده  و  قانونــی  نهادهــای  طریــق  از  پاســخ  پیگیــری  و  طــرح 

شــده؛ گرفتــه  نظــر  در  هــا  حکومــت  تدابیــر  در  مــردم  هــای 

کانــال  مشــابه  نهادهــای  یــا  مقننــه  هــای  قــوه  واقــع  در 

می آینــد.  شــامر  بــه  مــردم  و  کارگــزاران  ارتباطــی 

4- تظاهــرات: زمانــی کــه روش هــای قبــل بــه اصــالح منجــر نشــود.
مــردم برای نشــان دادن مراتب اعرتاض خود دســت بــه تظاهرات می زنند

محدودیــت  بــا  اعــرتاض  از  نــوع  ایــن  طبیعتــا  و   

اســت.  همــراه  امنیتــی  و  قانونــی  هــای 

چــرا کــه حکومــت در قبــال نظــم و امنیــت جامعــه نیــز مســئول اســت.

ــه  ــه ب ــل مربوط ــا عم ــون ی ــه از قان ــردم ک ــی از م ــاب: جمع 5-اعتص

انــد دســت بــه اعتصــاب می زننــد  زعــم خودشــان متــرر شــده 

تــا بــا قطــع کار، مدیــران را وادار بــه پذیــرش نظــر خــود کننــد. 

طبیعــی  روال  بــا  اغلــب  امــر  ایــن  کــه  آنجایــی  از 

دارد،  مغایــرت  عمومــی  منافــع  و  جامعــه 

دارد  محدودیــت  هــا  حکومــت  در  طبیعتــا  هــم  بــاز 

حــل  ضمــن  تــا  دهــد  روی  کامــل  آگاهــی  بــا  بایــد  و 

نکنــد.  متــرر  را  نفــع  ذی  مــردم  ســایر  مســئله،  شــدن 

در  نخبــگان  یــا  مــردم  از  جمعــی  تحصــن:  و  تجمــع   -6
می زننــد تجمــع  بــه  دســت  دولــت  تصمیــم  بــه  اعــرتاض 

خواســتار  و  کــرده  اعــالم  را  خــود  نظــر  طریــق  ایــن  از  و   

نیــز  تجمــع  بــه  گاهــی  و  می شــوند  اصــالح  یــا  تغییــر 

می شــوند.  تحصــن  مرحلــه ی  وارد  و  نکــرده  بســنده 

7-  نافرمانی:  در آخر یکی از روش های اعرتاض نافرمانی مدنی اســت 
کــه بــاز هــم اصالتــا کنشــی علنــی و مســاملت آمیــز محســوب می شــود

امــا بــه همراه قانون شــکنی یا رسپیچی از فرمان مقامات منجر می شــود.

می شــویم نزدیــک  مراحــل  ایــن  بــه  چــه  هــر 

و  می شــود  بیشــرت  اعــرتاض  مســیر  از  اســتفاده  ســو  احتــامل   

شــفاف تدابیــری  نیازمنــد 

 و در عیــن حــال نزدیــک بــه عدالــت 

اســت.  گــذاران  قانــون  ســمت   از 

مراحــل  متامــی  در  همچنیــن 

ــن  ــی، ای ــم و اساس ــه مه ــرتاض، نکت اع

اســت کــه منتقــدان بایــد مــورد و 

موضــوع نقــد را بــه طــور واضــح، 

دالیــل  بــا  و  منــوده  بررســی  و  مطالعــه  دقیــق،  و  شــفاف 

مناینــد، مطــرح  آگاهــی  و  عینــی  شــواهد  و  قطعــی 

موقعیــت  و  نگــری  واقــع  نیــت،  حســن  همچنیــن 

می شــوند.  محســوب  اعــرتاض  لــوازم  دیگــر  از  شناســی 

انتقــاد مــورد توجــه قــرار منی گیــرد،  در غیــر اینصــورت نــه تنهــا 

اســت  ممکــن  اعرتاضاتــی  چنیــن  تعــدد  بلکــه 

کنــد،  اثــر  بــی  هــم  را  اصولــی  هــای  نقــد 

گیــرد  قــرار  اســتفاده  ســو  معــرض  در  همچنیــن 

برســند. خودشــان  سیاســی  منافــع  بــه  ای  عــده   تــا 

رعایــت  بــا  مــردم  عمــوم  زمانــی  در  اســت  ممکــن  البتــه 

برســند؛  نادرســتی  اعــرتاض  بــه  حتــی  شــده  ذکــر  مــوارد  متامــی 

نســبت  را  مــردم  دارد  وظیفــه  حکومــت  اینجــا  در 

کــرده اقنــاع  گرفتــه  پیــش  در  کــه  سیاســتی  بــه 

منایــد. مطــرح  را  خــود  دالیــل  و 

اعــرتاض  رونــد  و  فلســفه  کلیــت  شــد  ســعی  مقالــه  ایــن  در 

گیــرد،  قــرار  بررســی  مــورد  ســاالر  مــردم  هــای  نظــام  در 

ــدگاه   ــه بررســی دی ــر ب ــق ت ــه دقی ــی نرشی انشــاالله در شــامره هــای آت

پرداخــت.  خواهیــم  خصــوص  ایــن  در  اســالمی  نظــام  مبانــی  و 
1منظــور از قانــون اساســی بــا اغــامض اســاس و مبنــای قانــون می باشــد؛ بــرای مثــال حکومــت هایــی کــه قائــل بــه حقــوق بــرش بــه عنــوان مبنــای 

 قانــون خــود هســتند، آن را اصــل دانســته و حکومــت اســالمی، اســالم را؛ چــون ممکــن اســت قانــون اساســی حاکــم، بــا مبنــا مغایــرت داشــته باشــد. 

ــده ای  ــای عم ــاوت ه ــا تف ــف، ب ــای مختل ــام ه ــرتاض در نظ اع

ــن  ــا ای ــرتک آنه ــه مش ــی وج ــده؛ منته ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب

ــه  ــت هم ــان و منزل ــه ش ــرتام ب ــت اح ــن در جه ــه قوانی ــت ک اس

انســان هــا و حامیــت از حقــوق و منافــع اجتامعــی تصویــب 

قانــون  و  عدالــت  اصــول  قانونــی،  اگــر  بنابرایــن  می شــوند؛ 

ــه  ــرتام ب ــرای اح ــراد ب ــورت اف ــن ص ــد در ای ــض کن ــی را نق اساس

ــد ــرتاض می زنن ــه اع ــت ب ــود، دس ــی خ ــون اساس ــر و قان یکدیگ

در متامــی مراحــل اعــرتاض، نکتــه مهــم و اساســی، ایــن اســت کــه 

منتقــدان بایــد مــورد و موضــوع نقــد را بــه طــور واضــح، شــفاف 

و دقیــق، مطالعــه و بررســی منــوده و بــا دالیــل قطعــی و شــواهد 

عینــی و آگاهــی مطــرح منایند، همچنین حســن نیــت، واقع نگری 

و موقعیــت شناســی از دیگــر لــوازم اعــرتاض محســوب می شــوند.



بــرای یــک ملــت، خســارتی بــزرگ اســت کــه افــراد آن، بــا کتــاب رس و کاری نداشــته باشــند، و بــرای یــک فــرد، توفیــق عظیمــی اســت که بــا کتاب، 

مأنــوس و همــواره در حــال بهره گیــری از آن یعنــی آموخــنت چیزهــای تــازه باشــد. بــا این دیــدگاه، به روشــنی می تــوان ارزش و مفهــوم رمزی عمیق 

ایــن حقیقــت تاریخــی را دریافــت کــه اّولیــن خطــاب خداوند متعــال به پیامر گرامــی اســالم )صلّی اللَّه علیه واله( این اســت که: بخــوان! و در اولین 

ســوره یی کــه بــر آن فرســتاده ی عظیم الشــأن خداونــد فــرود آمــده، نــام قلــم بــه تجلیــل یــاد شــده اســت: »اقــرأ و ربّک األکــرم، الــذی علـّـم بالقلم«

العالــی مدظلــه  رهــری  معظــم  مقــام 

دنیایی از معنا

پادهم صفحه 8

شــد لعــل  کــه  دلــی  خــون   

ــراً« اســت  ــر ن ــع الّص ــاب »اّن م ــی کت ــه فارس ترجم

ــی  ــان عرب ــه زب ــری ب ــم ره ــام معظ ــط مق ــه توس ک

اســت. شــده  اهــدا  عــرب  جوانــان  بــه  و  بیــان 

دکــرت محمدعلــی آذرشــب  و محمدحســین بامتــان

اســالمی« انقــالب  »انتشــارات 

داستانی

منیرتســیدم  چیــزی  از 

شــامل دســت نوشــته هــای شــخصی شــهید حــاج 

در  زندگــی  و  کودکــی  دوران  از  ســلیامنی  قاســم 

ــارزات  ــه ی مب ــا میان ــان ت ــک کرم ــات مل ــتای قن روس

انقالبــی در ســال 57 اســت. رشح زندگــی مــردی از 

ــد دوره از  ــه چن ــان ک ــاده در کرم ــتایی دورافت دل روس

زندگــی ســاده و کوتاهــش را روایــت کــرده کــه نشــان 

مــی دهــد از چوپانــی بــه جایــگاه بلنــدی رســید. آنــان 

ــد  ــاس نظامــی دیدن ــا لب کــه رسدار ســلیامنی را فقــط ب

ــت. ــرورش یاف ــه پ ــه او چگون ــد ک ــت ببینن ــوب اس خ

قاســم« حــاج  مکتــب  »نــرش 

اصفهانــی هــادی  محمــد  اثــر  کهکشان_نیســتی 

رمانــی اســت بــر اســاس زندگــی آیــت الحــق ســید 

زندگــی  آن  در  نویســنده  طباطبایــی  قاضــی  علــی 

ایشــان را ازبــدو ورود بــه نجــف و آشــنایی ایشــان 

بــا اساتیدشــان و همچنیــن نحــوه تربیــت و ســیر و 

ــه طــور مســتند  ــت شــاگردان ایشــان را ب ســلوک و تربی

داســتانی بــه رشــته تحریــر درآورده و بــه تصویــر کشــد.

ایــن کتــاب در قالــب رمــان وجــذاب  ولــی درعیــن 

ســت  پــردازی  خیــال  گونــه  هــر  از  عــاری  حــال 

فــرزان« فیــض  »نــرش 

امیرخانــی رضــا  اثــر  قیــدار 

ــده  ــردی را زن ــو، جوامن ــه از ن ــت ک ــردی اس ــتان م داس

نامــی اســت. نهایــی  اش گــم  مــی  کنــد و هــدف 

از طریــق  ترســیم فرهنــگ دهــه 50  امیرخانــی در 

ادبیــات آن روزگار موفــق عمــل مــی  کنــد، طــوری 

ــپ  ــا و تی ــامیل آن روزه ــی ش ــه خوب ــه خواننــده ب ک

داســتان  مــی  کنــد.  ترســیم  را  آن  شــخصیت های 

ــده  ــز خوانن ــا لحــن طن ــی ب بســیار گیراســت و امیرخان

بــا خــود همــراه مــی  کنــد. پایــان داســتان  تــا  را 

افــق« »نــرش 

حســام حمیــد  اثــر  شــد  گــم  مهتــاب  وقتــی 

رشح  آنکــه  از  قبــل  خاطــرات  کتــاب  ایــن 

زندگــی علــی خوش لفــظ باشــد، روایتــی عینــی 

شــد  موجــب  کــه  اســت  تاریخــی  واقعــه ا ی  از 

ــر  ــران تغیی ــان ای ــیعی از مردم ــل وس ــت خی رسنوش

کنــد. علــی خوش لفــظ، کــه نامــش را بــه دلیــل 

پهلــوی، جمشــید  ولیعهــد  بــا  تولــدش  نزدیکــی 

گذاشــته بودنــد، ســال ها بعــد در نوجوانــی، هم زمــان بــا وقــوع انقــالب 

می شــود.  آرمان هــا  و  اهــداف  در  دگرگونــی  و  تحــول  دچــار  اســالمی، 

همیــن انقــالب درونــی باعــث می شــود در اولیــن اعــزام بــه جبهــه نــام 

خــود را بــه علــی تغییــر دهــد و رسانجــام زندگــی اش هــم تغییــر کنــد.

مهــر« ســوره  »نــرش 

بــاور  فراســوی  از  کــه  مــردی  بــا  دیــدار  ســه 

کتــاب در  ابراهیمــی  نــادر  اثــر  می آمــد  مــا 

خمینــی  امــام  زندگــی  از  بلنــدی  داســتان   

آن  در  کــه  کنــد  مــی  روایــت  را  )ره( 

شــخصیت  مختلــف  ابعــاد  کوشــیده  نویســنده 

دهــد. قــرار  توجــه  مــورد  را  انقــالب  رهــر 

عنــوان بــا  اول  جلــد 

 رجعــت بــه ریشــه هــا از کودکــی تــا شــجره 

نامــه اجــداد و ازدواج ایشــان را شــامل میشــود.

جلــد دوم بــا عنــوان در میانــه میــدان نیــز شــامل خاطراتــی از پــدر، مبــارزه 

ــود. ــامل میش ــام ره را ش ــرس ام ــی از هم ــت های ــل و حکای ــا تحصی ــی ت در جوان

مهــر« ســوره  »نــرش 

شــاید بــرای شــام هــم اتفــاق افتــاده باشــد کــه در حیــن یــا بعــد از امتــام 

ــال صفحــه بازیگــران  ــه دنب ــال در فضــای مجــازی ب ــا رسی ــم ی ــک فیل ی

آن برویــد تــا از اخبــار و ســایر ابعــاد زندگــی آنهــا مطلــع شــوید.

ایــن هــامن هدفــی اســت کــه اکــر رســانه هــا و افــراد حقیقــی و 

ــتند: ــال آن هس ــه دنب ــدرن ب ــای م ــات و دنی ــر ارتباط ــی در ع حقوق

شــدن« »دیــده 

در صحبــت بــا برخــی مســولین صداوســیام مثــال هــای جالبــی را دیدیــم 

کــه نشــان مــی داد ایــن رســانه ملــی بــا وجــود متــام انتقادها و مشــکالتی 

کــه دارد همچنــان مخاطب بســیار زیــادی دارد و مقصد بســياری از افراد 

بــرای دیــده شــدن اســت بــه طــور مثــال افــرادی بودنــد کــه بــا وجــود 

درآمــد ۳۰-۴۰ میلیونــی در مــاه از طریــق اینســتاگرام حــارض بودنــد در 

قبــال حقــوق انــدک در رسیال های صداوســیام، بــه ایفای نقــش بپردازند.

امــا مســاله اصلــی اینجاســت کــه ایــن دیــده شــدن آخــر ماجــرا 

ــان  ــرد از نردب ــه ف ــی ک ــا جای ــاز آن اســت، دقیق نیســت و چــه بســا آغ

رســانه ملــی بــاال رفتــه اســت و دیگــر هیــچ مانــع و محدودیتــی 

می کنــد. عمــل  می خواهــد  هرطــور  و  منیبینــد  خــود  جلــوی  در 

تاثیــر  مــا  کــه  می شــود  مشــخص  زمانــی  موضــوع  ایــن  اهمیــت 

ــامع  ــا را در اجت ــلریتی ه ــن س ــی ای ــات در زندگ ــن اتفاق ــک تری کوچ

و خانــواده هــای خــود می بینیــم کــه چگونــه الگوگیــری میشــود و 

ــی  ــرد. حت ــرار می گی ــان ق ــان و نوجوان ــوه جوان ــان اس ــبک زندگی ش س

ــر تخصصــی ســلریتی  ــه نظــرات غی در بســیاری از اتفاقــات شــاهد ارائ

هــا در زمینــه هــای مختلــف هســتیم کــه منجــر بــه همراهــی گروهــی 

از مــردم میشــود و بعضــا آنهــا را از حقیقــت ماجــرا دور می کنــد.

 یکــی دیگــر از آســیب هــای ســلریتی پــروری بــدون کنــرتل، ارائــه رفتــار 

ــن رســانه  ــه بی ــار دوگان ــن رفت ــراد اســت گاه ای ــن اف ــه از ای هــای دوگان

هــای ملــی و صفحــه هــای شــخصی اســت و گاه بیــن داخــل کشــور و 

خــارج کشــور اتفــاق می افتــد و شــخصیتی کــه بــه واســطه صداوســیام 

و بــا پــول بیــت املــال معــروف و شــناخته شــده اســت خــالف فرهنــگ و 

هویــت مــردم ایــران ظاهــر می شــود و حتــی گاهــی ضــد آنهــا هــم رفتــار 

می کنــد. هرمندانــی کــه توقــع مــی رود حتــی اگــر بــه کشــور هــای دیگــر 

ســفر می کننــد مناینــده مــردم ایــران و فرهنــگ و هویــت ایرانــی باشــند.

بــه طــور کلــی صداوســیام بــرای انتخــاب عوامــل ســازنده برنامــه 

کنــد: اتخــاذ  میتوانــد  رویکــرد  دو  و...  بازیگــر  مجــری،  از  هــا 

ــی ــای نجوم ــتمزد ه ــا دس ــروف ب ــای مع ــخصیت ه ــتفاده از ش ۱- اس

نشــده شــناخته  مســتعد  هــای  شــخصیت  بــه  دادن  فرصــت   -۲

مصاحبــه  بــه  را  شــام  توجــه  مــورد  دو  ایــن  توضیــح  در 

مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  بــا  ســینامپرس 

می کنــم: جلــب  آقاتهرانــی  مرتضــی  حجت االســالم 

در بخشــی از ایــن مصاحبــه در خصــوص بحــث دســتمزد هــای نجومــی 

در صداوســیام ســوال می شــود و از ارصار اســپانرس هــا و کارگردانــان در 

صداوســیام بــرای اســتفاده از ســلریتی هــا در برنامه هایشــان تا از شــبکه 

منایــش خانگــی عقب منانند. شــبکه منایش خانگی ایی کــه در خال نظارت 

مســتمر و کارآمــد هزینــه هــای زیادی رصف آن شــده اســت و پــول های 

کثیفــی وارد آن شــده کــه شــاهد محاکمــه برخــی از عوامــل آن هســتیم.  

میگوینــد: مســئله  ایــن  بــه  پاســخ  در  ایشــان 

»خــب صــدا و ســیام و اســپانرسها وقتــی بــا ایــن اتفاقــات روبــرو 

را  مبالغشــان  هــم  آن هــا  اگــر  می گوینــد  خودشــان  بــا  می شــوند 

ندهنــد، قــرار  اختیــار ســلریتی ها  در  را  آنــنت  و  نکننــد  آن چنانــی 

می ماننــد. عقــب  رقابــت  ایــن  از 

 از ایــن رو آن هــا هم به ســلریتی پروری و دادن دســتمزدهای غیرمنطقی 

روی می آورنــد کــه صداوســیام باید محکــم در مقابل این بدعت بایســتد.

کننــد ســلریتی ها  نــاز  کشــیدِن  رصف  را  بیت املــال  پــول  نبایــد 

فربه شــدن  رصف  را  توانــش  متــام  نبایــد  کــه  عمومــی  نهــاد  ایــن 

ســلریتی ها و برخــی برنامه ســازان کــه توقعــات نجومــی دارنــد، بکنــد. 

ورود  موضــوع  ایــن  بــه  فرهنگــی  کمیســیون  به ویــژه  مجلــس 

ــتحکام  ــع از اس ــان مان ــهم خودم ــه س ــه ب ــم ک ــا داری ــرد. بن ــد ک خواه

کــه  غلــط  تصــور  ایــن  شــویم.  این چنینــی  بدعت هــای  پایه هــای 

اســت،  ســلریتی ها  بــه حضــور  منــوط  پربیننــده  محتــوای  تولیــد 

ــد از سیاســت نادرســت  ــی بای ــانه ملّ ــران رس ــد شکســته شــود؛ مدی بای

»ســلریتی پروری« دســت کشــیده و بــه دامــان »خالقیــت« پنــاه برنــد.«

تولیــد  در  خالقیــت  رویکــرد  بــا  بخواهیــم  اگــر  بحــث  ادامــه  در 

ــخصیت  ــاب ش ــه انتخ ــم ب ــاز می گردی ــم ب ــیام بپردازی ــوای صداوس محت

هــای شــناخته نشــده کــه بــه مشــکالت بعــد از دیــده شــدن خواهیــم 

نبایــد شــخصیت هایــی را  اینجاســت کــه صداوســیام  لــذا  رســید. 

کــه بــه شــهرت می رســاند همیــن طــور بــه امــان خــدا رهــا کنــد 

باشــد  نداشــته  آنهــا  رو  کنرتلــی  و 

و  مومــن  نیروهــای  و  جوانــان  از  بکنــد  را  خــود  تــالش  متــام  و 

متعهــد در میــدان، بــرای ایفــای نقــش هــای برجســته و مطابــق 

اســالمی  قوانیــن  بــا  مطابــق  و  واســالمی  ایرانــی  هویــت  بــا 

نشــود گزیــده  ســوراخ  هــامن  از  دیگــر  بــاری  تــا  کنــد  اســتفاده 

وارد  میتوانــد  فرهنگــامن  بــه  محکمــی  رضبــه  کــه  ســوراخی   

دهیــد،  قــرار  شــعاع  تحــت  را  نوجوانــان  زندگــی  ســبک  و  کنــد 

باشــند. مملکــت  ایــن  ســاز  آینــده  اســت  قــرار  کــه  نوجوانانــی 

صداوسیما نردبانی بی قیدوشرط برای دیده شدن

پادهم صفحه 7نرشیه عقیدتی- فرهنگی

سیده مریم عطری
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شــجاعی  مهــدی  ســید  اثــر  پهلوگرفتــه  کشــتی 

حــرت  حیــات  عطــف  نقــاط  بــر  مــروری  ضمــن 

ایشــان  زندگــی  مصائــب  روایــت  )س(،  زهــرا  ی  فاطمــه 

اســت.  خودشــان  شــخص  نیــز  و  اطرافیانشــان  زبــان  از 

نیســتان« »نــرش 

آوینــی مرتضــی  ســید  اثــر  پایــان  یــک  بــر  آغــازی 

ــاالت او  ــه ای از مق ــان« مجموع ــک پای ــر ی ــازی ب ــاب »آغ کت

ــی او  ــادی و سیاس ــر اعتق ــه ی نظ ــر وجه ــه بیش ت ــت ک اس

ــت. ــده اس ــم ش ــش تنظی ــار بخ ــد و در چه ــان می ده را نش

و  )ره(  خمینــی  امــام  ســوگ  در  اول  بخــش  بخــش1: 

ــان« ــی انس ــات باطن ــخ حی ــان در »تاری ــگاه ایش ــن جای تبیی

بخــش2: مبانــی حکومــت دینی و نظام والیــت فقیه، خصوصاً 

در تقابــل بــا نظــم سیاســی غالــب در عــامل متجــدد و غربــی 

بخش3: فاجعه نسل کُشــی مســلامنان در بوســنی و تشــکیل »امت متحد اســالمی« 

ــان«  ــر جه ــی ب ــن آمریکای ــم نوی ــیطره نظ ــا »س ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــه  راه به مثاب

دلیلــی  عنــوان  اســالمیبه  انقــالب  بررســی  بخــش4: 

غــرب متــدن  عــر  شــدن  ســپری  بــر  تأویلــی 

واحــه« »نــرش 

یامین پــور  وحیــد  اثــر  نارنــج  و  نخــل 

ــا بیانــی جــذاب زندگــی  ــاب نویســنده ب ــن کت در ای

قالــب  در  را  انصــاری  مرتضــی  شــیخ  زمانــه  و 

ــن  ــنده در ای ــت. نویس ــرده اس ــت ک ــتانی روای داس

رمــان، بــه جــز زندگــی شــیخ انصــاری و تاریــخ 

علــامی شــیعه بــه موضوعــات دیگــر از جملــه 

انگلســتان در  ایــران و روس، حضــور  جنگ هــای 

ایــران و دوران امپراتــوری عثامنــی پرداختــه اســت.

جمکــران«  »نــرش 

ابراهیمــی  نــادر  اثــر  ابــدی  تبعیــد  در  مــردی 

یکــی  می بــرد.  پیــش  بــه  باهــم  همزمــان  را  جداگانــه  رویکــرد  و  موضــوع  دو  رمــان  ایــن  در 

او. خــاص  فلســفی  تفکــرات  اولیــن  ظهــور  چگونگــی  دیگــری  و  مالصــدرا  شــخصی  زندگــی 

زمــان در ایــن رمــان ســیال اســت و ابراهیمــی ســعی کــرده متام ابعاد شــخصیتی مالصــدرا را در منت کتــاب بگنجاند. رمــان از زمان تبعید مالصدرا توســط 

شــاه عبــاس آغــاز می شــود و مــا او را میانــه راه می بینیــم در حــال مکاملــه با همــرسش که از خســتگی و بیامری دخرت تازه متولد شــده اش شــکایت دارد.

روزبهــان« »نــرش 

گــروه  اثــر  قیامــت  در  دقیقــه  ســه 

هــادی ابراهیــم  شــهید  نــرش  فرهنگــی 

ــی از  ــرات یک ــت از خاط ــی اس ــاب روایت ــن کت ای

ــی  ــل جراح ــان عم ــه در جری ــرم ک ــان ح مدافع

بــرای لحظاتــی از دنیــا مــی رود و ســپس با شــوک 

در اتــاق عمــل، دوبــاره بــه زندگــی برمــی گــردد؛ 

امــا در همیــن زمــان کوتــاه چیزهایــی دیــده 

ــت. ــخت اس ــادی س ــراد ع ــرای اف ــه درک آن ب ک

دانشــگر بهــزاد  اثــر  ادواردو 

رمــان »ادواردو«، زندگــی متفــاوت یکــی از ثرومتندتریــن 

کــه اســت  آنیلــی  ادواردو  نــام  بــه  جهــان،  مــردان 

 در قلــب اروپــا رخ مــی دهــد، در کاخ ســناتور آنیلــی، 

ــی ادواردو  ــر زندگ ــتان از آخ ــات. داس ــۀ فی ــب کارخان صاح

رشوع مــی شــود و ســه خــط داســتانی بــه هــم بافتــه، 

در هــم مــی تننــد و هــر چیــن و شــکن ایــن بافتــه، 

بــرد. مــی  پیــش  را  داســتان  و  اســت  رمــان  از  فصلــی 

مانــا« عهــد  »نــرش 
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عرفانیــان زینــب  اثــر  مولتــان  رســول  کتــاب 

بــه روایــت زندگــی شــهید ســید محمدعلــی رحیمــی، از زبــان همــرسش 

ــر  ــت، زی ــه در غرب ــی ک ــدگار از دوران ــذاب و مان ــی ج ــردازد. روایت می پ

ــی نکــرد  ــرای دشــمن خال ــدان را ب تیــغ وهابیــت ســپری می کــرد امــا می

ــد و صــدای انقــالب اســالمی  ــن منان ــا ســخنان ارزشــمند امــام )ره( زمی ت

ــگ  ــدان جن ــگ، می ــه ی فرهن ــرای او عرص ــد. ب ــگان برس ــوش هم ــه گ ب

و مبــارزه اش و قلمــش ســالحش شــد. ایــن کتــاب از آشــنایی شــهید 

بــا همــرسش و ســپس ازدواج و کار فرهنگــی در ایــران، هندوســتان، 

افغانســتان و مولتــان پاکســتان ســخن می گویــد و روابــط 

مذهبــی و دینــی حاکــم بــر زندگــی 18 ســاله ایــن زوج را 

کــه انعــکاس یــک نــوع ســبک زندگــی اســالمی اســت را 

رشح می دهــد تــا متامــی افــراد عالقمنــد بــه آشــنا شــدن 

بــا الگوهــای زندگــی قرآنــی و معنــوی بــا آن آشــنا شــوند. 

مهــر« ســوره  »نــرش 

پــور  یامیــن  وحیــد  اثــر  ارتــداد 

فضــای  کــه  سیاســی  و  عاشــقانه  ســت  رمانــی 

و  دارد   نارنــج  و  نخــل  از  تــری  امــروزی  و  متفــاوت 

داســتان آن بــا رسنوشــت ایــران گــره خــورده اســت.

مهــر« ســوره  »نــرش 

دوره ســه جلدی آینه جادو اثر ســید مرتضی آوینی

ســال  ده  تجربــه ی  مثــره ی   ، ایــن مجموعــه 

ــن  ــه ای ــا آن چ ــت. ام ــی اس ــازی آوین ــتند س مس

متامیــز  ســینامیی  کتــب  دیگــر  از  را  کتــاب 

مــی ســازد، نــگاه فلســفی-عرفانی حاکــم بــر 

ــرح آن،  ــرای ط ــه ب ــی ک ــت. نگاه ــث آن اس مباح

ــت. ــی نیس ــینامیی کاف ــص س ــنت تخص ــا داش تنه

واحــه« »نــرش 

ــیرازی ــری ش ــه حائ ــت الل ــر آی ــی اث ــی - تربیت ــالت اخالق متثی

ناطق انــد.  اشــیاء  همــۀ  اشــیاء.  نطــق  درک  یعنــی  متثیــل 

اســت  ایــن  متثیــل  اســاس  دارد.  پیــام  همه چیــز، 

… شــود  متوجــه  را  اشــیاء  پیــام  و  نطــق  انســان  کــه 

کنیــم،  عرضــه  متثیــل  هــر  بــا  را  دینــی  مفاهیــم  اگــر 

می شــود  مطــرح  عالَــم  در  بیشــرتی  اقتــدار  بــا  اســالم 

می شــود. درک  بهــرت  علیهم الســالم  امئــه  بیانــات  و 

حکمــت« چشــمه  »نــرش 

ســاله   ۲۵۰ انســان 

بیانــات آیت اللــه ســید علــی خامنــه ای

حــاوی   ، ســاله   ۲۵۰ انســان  کتــاب 

دربــاره  ای  خامنــه  اللــه  آیــت  ســخنان 

اســت،  شــیعه  امامــان  سیاســی  زندگــی 

امامــان  زندگــی  کــه  صــورت  ایــن  بــه 

در  ظاهــری  تفــاوت  علیرغــم  شــیعه 

ــی  ــت مســتمر و طوالن ــک حرک ــوع ی مجم

کنــد. مــی  پیــدا  ادامــه  ســال   ۲۵۰ کــه  اســت 

صهبــا« »نــرش 

علــی زبــان  از  »علــی  کتــاب 

محمدیــان محمــد  اثــر 

ــی  ــی و روای ــای تاریخ ــزارش ه ــده گ  دربردارن

براســاس ســیر طبیعــی گفتارهــای اجتامعــی و 

سیاســی اســت و نــه عهــده دار بیــان معــارف 

ــاب از اول  ــن کت ــع ای ــدی.در واق ــق توحی عمی

تــا آخــر از زبــان حــرت علــی)ع( اســت 

معــارف« »نــرش 

 طــرح کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن

 سلســله جلسات استاد ســید علی خامنه ای 

منظــم  ســیر  یــک  بــا  کتــاب  ایــن 

زندگــی  بــه  اســالم  کــردن  وارد  راه 

مســلامن  یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  و 

میدهــد. رشح  را  غیرســکوالر  واقعــی 

صهبــا« »نــرش 

پرشــکوه  )ع(:  حســن  امــام  صلــح   

تاریــخ قهرمانانــه  نرمــش  تریــن 

یاســین آل  راضــی  اثــر 

و  تحلیلــی  آثــار  معــدود  از  کتــاب  ایــن 

زندگانــی  دربــاره  کــه  اســت  تفصیلــی 

موقعیــت  مجتبــی)ع(،  حســن  امــام 

ــن  ــت. ای ــه اس ــخن گفت ــه س ــا معاوی ــام ب ــح ام ــط صل ــی او و رشای سیاس

اثــر بــه هّمــت حــرت آیــت اللــه العظمــی خامنــه ای بــه فارســی 

اســت. شــده  منتــرش  اســالمی  انقــالب  انتشــارات  توســط  و  ترجمــه 

اســالمی« انقــالب  »نــرش 

آرمــان بــی  شــهر  و  الســالم(  )علیــه  علــی   

ایــن مجموعــه مــنت گفــت و گــو با »حســن رحیــم پــور ازغدی« 

اســت، مباحــث مطــرح شــده در ایــن گفــت و گــو پــاره ای از 

ــه  ــر آن اســت ک ــی، اقتصــادی و نظای مســائل سیاســی، عقیدت

ــت  ــود: »حکوم ــی ش ــامل م ــات را ش ــن موضوع ــا ای مجموع

»اقتصــاد  نیســت«؛  خــورده  شکســت  حکومــت  آرمانــی، 

اســالمی ، اقتصــاد انســانی«؛ »انقــالب در حکومــت، بازگشــت 

ــودی«. ــر خ ــودی و غی ــا، خ ــت ه ــول« و »آزادی قرائ ــه اص ب

اســالمی« فرهنــگ  نــرش  »دفــرت 

اســالمی انقــالب  آینــده 

مطهــری مرتضــی  شــهید  اثــر 

شــامل مجموعــه ســخرانی ها و مصاحبه هــای شــهید دربــاره 

انقــالب اســالمی ایــران اســت ؛ در ایــن کتــاب موضوعاتــی از قبیل 

آزادی، دموکراســی، عدالــت اجتامعــی، اســتقالل فرهنگی و والیت 

ــت،  ــده اس ــل ش ــن تحلی ــو ممک ــن نح ــه بهرتی ــرح و ب ــه مط فقی

بــه طــوری کــه می تــوان ادعــا کــرد در خصــوص مســائل فکــری 

مربــوط بــه انقــالب اســالمی کتابــی بــه جامعیــت و عمــق ایــن کتــاب یافــت منی شــود.

صــدرا« »انتشــارات 

مطهــری مرتضــی  شــهید  اثــر  کامــل  انســان  کتــاب 

ــه و الگــوی تربیتــی از  ــه معرفــی انســان منون ــاب ب ایــن کت

ــوان انســان  ــن انســانی را به عن ــه و چنی نظــر اســالم پرداخت

کامــل معرفــی کــرده اســت. در کتــاب انســان کامــل مطالــب 

و تعالیمــی ارائــه شــده اســت کــه می تــوان از نظــر اســالم 

چهــره ی روحــی و معنــوی انســان کامــل را شناســایی کــرد. 

در ایــن کتــاب راه کار هایــی وجــود دارد کــه اگــر بــه آن هــا 

عمــل کنیــم، می توانیــم جامعــه ی آرمانــی خــود را بســازیم.

صــدرا« »نــرش 

عقیدتی و سیاسی 

پادهم صفحه 9نرشیه عقیدتی- فرهنگی



غــرب:  متــدن  مبانــی  و  توســعه   

فرهنگــی تکامــل  یــا  اقتصــادی  پیرشفــت 

آوینــی مرتضــی  ســید  اثــر 

ــن  ــه ای ــت ک ــعه اس ــی توس ــای حقیق ــق در معن تحقی

امــر مبتنــی بــر مبانــی معرفتــی و تاریخــی متــدن 

غــرب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. دغدغــه مکتبــی 

ــن توجــه جــدی و  ــی و همچنی و اســالمی شــهید آوین

فهــم متعالــی ایشــان از آرمــان هــای انقــالب اســالمی 

در کنــار درک عمیــق و همــه جانبــه ایشــان از متــدن غربــی و اهــداف و مقاصــد 

و تاریــخ معرفتــی آن باعــث شــده اســت کــه ایــن کتــاب مجموعــه ای کــم نظیــر 

از نظریــات بدیــع و جالــب توجه ایشــان و همفکرانشــان را در بر داشــته باشــد.

واحــه« »نــرش 

اثــر  رشــد  کتــاب 

حائــری صفایــی  علــی 

رشــد؛ تفســیری معنایــی 

و محتوایــی بــر ســوره 

اســت. »والعــر« 

رشــد،  »خــرس، 

آن  از  هــم  تکامــل 

هســتند  کلمه هایــی 

شــده  بســته بندی  کــه 

ــا را  ــه آنه ــدون آنک ــده اند، ب ــه ش ــا هدی ــه م ب

ــته ایم.« ــازی نشس ــه ب ــا ب ــا آنه ــیم ب ــه باش یافت

القــدر« لیلــه  »نــرش 

خاطــرات  افتــاد؛  اتفــاق  آن  در  کــه  اتاقــی 

بولتــون  جــان  نوشــته  ســفید  کاخ 

 . دارد  ســفید  کاخ  در  ترامــپ  کار  اتــاق  بــه  اشــاره 

ایــن کتــاب روایــت ۱۷ مــاه خاطــرات کاری بولتــون 

در کاخ ســفید اســت و بــه گفتــه منتقــدان ترامــپ، 

ــکا. ــور آمری ــس جمه ــی رئی ــر بی کفایت ــت ب ــندی اس س

جــان  نظــرات  کــه  ایــن  بــر  عــالوه  اثــر  ایــن 

می کنــد،  برمــال  ترامــپ  دولــت  دربــاره  را  بولتــون 

ایــن  رادیــکال  موضع گیری هــای  نشــان دهنده 

ــت. ــران اس ــت ای ــران و دول ــه ای ــبت ب ــکا، نس ــر آمری ــی دیگ ــراد سیاس ــرد و اف ف

امیرکبیــر« »نــرش 

شــیرازی حائــری  آیت اللــه  اثــر  تفکــر 

بــر روی چــه چیــزی دســت  نــو دقیقــا  اســتعامر  ایــن میپــردازد کــه  بــه  کتــاب 

گذاشــته و رابطــه دیــن و تفکــر چیســت همــه این هــا موضوعــات مهمــی هســتند 

تفکــر و  رابطــه  کتــاب  از فصل هــای مهــم  یکــی  پرداخــت.  آن هــا  بــه  بایــد  کــه 

هویــت ملــی اســت کــه آیت اللــه، تفکــر را عامــل حفــظ هویــت ملــی می داننــد.

معــارف« »نــرش 

غفــاری  مصطفــی  گردآورنــده  تغلــب  فتنــه 

فتنــه88  فرامــنت  و  مــنت  از  روایتــی 

»هــر قــدرت و غلبــه ای در مکتــب امــام کــه از 

تغلـّـب و اِعــامل زور حاصــل شــده باشــد، مــورد قبــول 

نیســت. در نظــام اســالمی قهــر و غلبــه معنــا نــدارد. 

ــد،  ــود آم ــه وج ــردم ب ــاب م ــه از انتخ ــی ک آن قدرت

ــل آن، کســی نبایســتی ســینه  محــرتم اســت؛ در مقاب

ســپر بکنــد، در مقابــل آن کســی نبایــد قهــر پ غلبــه 

ای بــه کار بــرد کــه اگــر یــک چنیــن کاری کــرد، اســم کار او فتنــه اســت.«

پنجمیــن  و  بیســت  مراســم  در  رهــری  معظــم  مقــام  بیانــات   -

رسه(. )قــدس  خمینــی  امــام  حــرت  رحلــت  ســالروز 

اســالمی«  انقــالب  »انتشــارات 

گفتــم اعتــامد نکنیــد: ایــن کتــاب بــه بازخوانی مســتند 

و جامــع بیانــات، تدابیــر و نقدهــای مقــام معظــم 

ــاره ی مذاکــرات هســته ای دولــت اعتــدال  رهــری درب

می پــردازد. کتــاب گفتــم اعتــامد نکنیــد نشــان می دهد 

مقــام معظــم رهــری چــرا از آغــاز بــه مذاکــرات بدبین 

بودنــد و تاکیــد داشــتند بــه غــرب نبایــد اطمینــان کرد.

گردآورنــده: دفــرت مطالعــات گفتــامن انقــالب اســالم نــرش شــهید کاظمــی

رسخ عقــل  الســالم(؛  )علیــه  حســین   

رحیــم  حســن  بــا  گفتگــو  جلســه  ســه 

نهضــت  خصــوص  در  پورازغــدی 

عاشــورا شــهدای  آرمــان  و  سیدالشــهداء 

اســالمی فرهنــگ  نــرش  دفــرت 

اســالم دو  جــدال 

)ره( خمینــی  امــام  ســخنان  از 

و  بیســت  جلــد  از  ای  خالصــه  کتــاب  ایــن 

بــا  اللــه  رحمــه  خمینــی  امــام  صحیفــه  یکــم 

صلــی  محمــدی  نــاب  اســالم  جــدال  موضــوع 

اللــه علیــه و آلــه و اســالم آمریکایــی مــی باشــد.

معــارف نــرش  دفــرت 

مقتــل  بازخوانــی  آه:  کتــاب   

الســالم علیهــام  علــی  ابــن  حســین 

حجــازی یاســین  اثــر 

حاصــل بازخوانــی و ویرایــش مقتــل »نفــس املهمــوم« 

اســت. کتابــی کــه اغلــب نقــل هــای صحیــح مقاتــل و 

کتــب تاریــخ را در خــود گــرد آورده و جزءجــزء حادثه 

شــهادت حســین بــن علــی)ع( را از ۶ مــاه پیــش تــر 

تــا روز حادثــه عاشــورای حســینی ثبــت کــرده اســت.

طهــور« جــام  »نــرش 

اســالم در  زن  حقــوق  نظــام 

مطهــری مرتضــی  شــهید  اثــر 

ــب  ــوق زن را در مکت ــام حق ــع نظ ــتاد در واق  اس

ــائىل  ــوده، مس ــن من ــرح و تدوی ــالم ط ــاىل اس متع

و  زن  موقــت،  ازدواج  خواســتگارى،  همچــون 

زندگــى،  تجــدد  و  اســالم  اقتصــادى،  اســتقالل 

ــرى را  ــوع دیگ ــائل متن ــرآن و مس ــام زن در ق مق

ــد. ــرار داده ان ــه ق ــق عاملان ــث و تحقی ــورد بح م

صــدرا« »نــرش 

 » زن  رســالت  و  نقــش   « جلــدی   5 مجموعــه 

کامل تریــن و جامع تریــن اثــر از دیدگاه هــا و نظــرات 

ــم انقــالب اســالمی دربــاره زنــان اســت. رهــر معظّ

ــد از؛  ــب عبارت ان ــه ترتی ــه ب ــن مجموع ــن ای عناوی

عفــاف و حجــاب در ســبک زندگــی ایرانــی- اســالمی، 

الگــوی زن، زن و خانــواده، جایــگاه و مســائل زنــان 

ــور  ــای حض ــّدد و عرصه ه ــالم و تج ــگ اس در فرهن

اجتامعــی زن. مطالعــه ایــن اثــر عــالوه بــر آشــنایی مخاطــب و خواننــدگان 

محــرتم بــا نظــرات دقیــق اســالم در حوزه هــای گوناگــون مرتبــط بــه زنــان 

ــا و  ــی خانواده ه ــکالت در زندگ ــیاری از مش ــع بس ــرای رف ــایی ب ــد راهگش می توان

بانــوان و کــم و کیــف حضــور اجتامعــی مناســب و همــراه بــا عــزّت آنــان باشــد.

اســالمی« انقــالب  »نــرش 

حقیقــی  هویــت  بازیابــی  و  زن 

آیت الله العظمــی  بیانــات  مجموعــه 

العالــی مدظلّــه  خامنــه ای  علــی  ســیّد 

زنــان  مســایل  اساســی ترین  شــامل  اثــر  ایــن 

همچــون  نکاتــی  اســت؛  امــروزی  جامعــه  در 

کوتاهــی  جامعــه،  در  زنــان  نقــش  اهمیــت 

در  نظراســالم  بــه  نســبت  جوامع اســالمی 

زنــان  حقــوق  تاریخــی  پیشــینه  زن،  مــورد 

کنونــی  متــدن  در  و  غــرب  در  زن  وضعیــت  اســالم،  از  بعــد  و  قبــل 

مــدرن دنیــای  در  زن  اجتامعــی  و  خانوادگــی  فــردی،  ســیامی  اســالمی، 

اســالمی« انقــالب  »نــرش 

عیســی خانی  زهــره  اثــر  ِعلّیــه  رسکار 

»رسکار علیــه« مجموعــه روایتیســت از زبــان یــک 

ــه  ــاوت ک ــل متف ــرت, دو زن از دو نس ــادر و دخ م

بــرای درک برخــی چالــش هــای هویــت زنــان در 

دنیــای امــروز اســت روایتهایــی کــه از دل لحظــه 

هــای زندگــی بــه دســت آمــده و متــام افــراد 

جامعــه بــه نحــوی بــا بخشــی از آن رس و کار 

ــل  ــردن و تعام ــر ک ــاید فرصــت فک ــا ش ــد ام دارن

دربارهــی آنهــا چنــدان وجــود نداشــته باشــد.

معرفــت« کتابســتان  »نــرش 

تــراز  بانــوی 

امــام  هــای  اندیشــه  تبییــن  بــه  کتــاب  ایــن 

بــرای  رهــری  معظــم  مقــام  و  خمینــی)ره( 

در  مســلامن  زن  عملــی  الگوهــای  معرفــی 

سیاســی،  اجتامعــی،  تربیتــی،  هــای  عرصــه 

اســت شــده  پرداختــه  مقــدس  دفــاع 

اندیشــه« زاد  »نــرش 

رضابــی زاده بهنــاز  اثــر  شــینا  دخــرت 

کتــاب قــدم بــه قــدم وارد زندگــی قــدم خیــر 

بــا رسدار  او  تــا زندگــی  محمــدی شــده اســت 

شــهید ســتار ابراهیمــی هژیــر را روایــت کنــد.

ایــن کتــاب حکایتــی از یــک زندگی در پشــت صحنه 

جنــگ اســت؛ خاطــرات زنــی کــه در طــول هشــت 

ــدس،  ــا یکــی از رسداران دفاع مق ســال ازدواجــش ب

بــا دشــواری های دوری همــرس و بــزرگ کــردن 

فرزندانش، کنار آمد و به تنهایی زندگی  را اداره کرد.

مهــر« ســوره  »نــرش 

حوزه زنان 

صاحب امتیاز:  انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر )عضو دفرت تحکیم وحدت- تاسیس 1342(
مدیر مسیول و رسدبیر: مهدی فراهانی

هیات  تحریریه: فاطمه سادات مرتضوی، مطهره شکرالهی، سیده مریم عطری، فاطمه سادات هوشمند 
میرحسینی 

صفحه آرا: فاطمه سادات هوشمند میرحسینی

اگــر متایــل داریــد در تحریــر نرشیــه پادمــه بــا مــا همــکاری کنیــد، از طریــق شــبکه هــای اجتامعــی انجمــن 
AnjomanEslami_AUT@.ــد اســالمی دانشــجویان در تلگــرام و اینســتاگرام آمادگــی خــود را اعــالم بفرمایی

انجمن اسالمی دانشجویان امیرکبیرپادهم صفحه 12 پادهم صفحه 11نرشیه عقیدتی- فرهنگی


