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بر باد رفته

امیررضا اصلی
دانشجوی علوم سیاسی

شاه  تمایالت  تقویت  با   ۱۳۵۳ سال  ایران  هسته ای  برنامٔه 
خود  به  جدی تر  چهره ای  هسته ای  جنگ افزار  تولید  برای 
گرفت. در این مسیر قرارداد ساخت نیروگاه و آموزش نیرو و 
اروپایی و آمریکا بسته  کشورهای  با  تأمین سوخت نیروگاه 

شد.
پیروزی رسید. طولی  به  ایران  انقالب اسالمی  سال ۱۳۵۷ 
نسبت  را  تعهداتشان  تمام  غربی  کشورهای  کــه  نکشید 
فــرامــوشــی ســپــردنــد؛ مانند  بــه  ایـــران  بــرنــامــٔه هسته ای  بــه 
جنگ  شــروع  بــا  بوشهر.  هسته ای  نیروگاه  ساخت  توقف 
امضای  تا  ایــران  هسته ای  برنامٔه  داخلی،  ناآرامی های  و 
نیمه فعال  روس هــا  توسط  بوشهر  نیروگاه  تکمیل  قـــرارداد 

باقی ماند.
برنامٔه  برای  چندانی  اهمیت  آمریکا  و  اروپــا   ۱۳۸۳ سال  تا 
گروه های ضد انقالب  هسته ای ایران قائل نبودند. تا اینکه 
وارد  ایــران  به  هسته ای  ســالح  ساخت  بر  مبنی  اتهاماتی 
کردنند. این اتهامات به غرب این امکان را داد تا به واسطٔه 
نهادهای بین المللی نظیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی 

کنند. کامل برنامه هسته ای ایران اقدام  برای توقف 
کــردنــد ایــن مسئله را با  دولــت هــای ایـــران هــمــواره تــالش 
کنند. در این مسیر با اعمال محدودیت بر روی  کره حل  مذا
برنامه هسته ای به توافقاتی نظیر بروکسل و پاریس دست 
یافتند؛ اما در رفتار غرب تغییری ایجاد نشد. در نهایت این 

توافقات بی نتیجه ماند و برنامٔه هسته ای ادامه یافت.

ایران  بین  کراتی  مذا سلسله   ۱۳۹۴ تا   ۱۳۹۲ سال  از  نهایتًا 
می شود  آن  نتیجٔه  که  می گیرد  صــورت   ۱+۵ کشورهای  و 
توافقنامٔه برجام. بر اساس این توافق ایران محدودیت ۱۵ 
نیروگاه آب  و بستن  کاهش غنی سازی  از جمله  را  ساله ای 
و  اقتصادی  تحریم های  تمام  رفع  قبال  در  ک  ارا سنگین 

کشورها می پذیرد. آزادسازی دارای های ایران در سایر 

وضع موجود
دستاوردهای  و  هسته ای  کرات  مذا از  ایران  هدف 

آن:
انرژی  به  که ساالنه  کشوری در حال پیشرفت است  ایران 
کفاف  آینده  در  زیرزمینی  منابع  می کند.  پیدا  نیاز  بیشتری 
و  ک  پــا انـــرژی  منبع  یــک  بــه  نیاز  مــا  نمی دهد.  را  مــا  کشور 
دارد.  را  ویــژگــی هــا  ایــن  هسته ای  انـــرژی  ــم.  داریـ مطمئن 
کاربردهای  پزشکی  و  کشاورزی  زمینه های  در  همچنین 

گسترده ای دارد.
شامل  را  ــه ای  ســال  ۱۵ مــحــدودیــت  بــرجــام  تــوافــق  هرچند 
می شود، تا به امروز اجرای مفاد این توافق بخش زیادی از 

توان هسته ای ایران را از بین برده است.
کاهش یافته و اجازٔه  بر اساس توافق ژنو حجم غنی سازی 
گرفته شــده اســت.  از مــا  کــز هــســتــه ای جــدیــد  ســاخــت مــرا
کز  مرا و  غیرفعال  سانتریفیوژها  از  بزرگی  بخش  همچنین 

موجود هم با محدودیت های زیادی روبه رو شده اند.
مهم ترین مسئلٔه پیش رو مربوط به دانشمندان هسته ای  
کار دیگری  کشور رفته اند یا به  ماست. بسیاری از آنان یا از 

مشغول هستند.
مشکالت  شــد،  کــرات  مــذا ــٔه  ــ ادام بــاعــث  کــه  دیــگــر  مسئلٔه 

کشورمان بود: اقتصادی 
اقتصاد ایران همواره با مشکالت زیادی روبه رو بوده است؛ 
از جمله وابستگی شدید به فروش نفت و مدیریت اشتباه. 
کشور  این دو عامل در شرایط بحران باعث ایجاد ناآرامی در 

شده اند.
بیشتر  فشار  منظور  به  آمریکا،  جمله  از  غربی،  دولت های 
به ایران برای تغییر رویٔه خود نسبت به برنامٔه هسته ای، 
عرصٔه  در  گــســتــرده ای  اقــتــصــادی-ســیــاســی  تــحــریــم هــای 
از طرف خود  انرژی، مبادالت بانکی، فروش دارو و... چه 
کردند. بعد از توافق برجام  یا سازمان ملل به ایران اعمال 
و  شود  آزاد  جهان  در  ایران  دارایی های  که  می رفت  انتظار 
تمام تحریم ها یکجا لغو شود. این اتفاق نیفتاد و در تاریخ 
ج  از برجام خار ۱۸ اردیبهشت ۹۷ آمریکا به طور یک جانبه 
شد و در طول سه سال شدیدترین تحریم ها را علیه ایران 

کرد. اعمال 
سال  تا  ایــران  دارد.  وجود  تحریم ها  بحث  در  مهمی  نکتٔه 
اقتصادی  تأثیرات  که  بود  شدیدی  تحریم های  دچار   ۸۸
فراوانی هم داشت؛ اما اتحاد ملت باعث ایجاد پشتوانه ای 

در  کوتاه آمدن  به  را  غرب  نظام  که  بود  دولــت  بــرای  قوی 
اتحاد   ۸۸ فتنٔه  از  بعد  امــا  بــود؛  کــرده  مجبور  ــران  ای قبال 
به  را  اندیشکده های غرب  و  آسیب دید  زیــادی  تا حد  ملی 
می توانند  هم  فشارها،  افــزایــش  با  که  رساند  نتیجه  ایــن 
ایران  بر  کم  حا نظام  هم  و  ببرند  بین  از  را  هسته ای  تــوان 
تنها  ایـــران  اقتصادی  وضعیت  بهبود  کنند.  سرنگون  را 
اصالح  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  دقیق  اجــرای  با 
هدف گذاری  و  جامع  برنامه ای  با  کشور  مدیریتی  بدنٔه  در 
قاره های  و  همسایگان  با  تجارت  گسترش  برای  چندساله 

دیگر جهان )از جمله آفریقا( ممکن است.
گرفتن  نادیده  و  غرب  به  اعتماد  به دلیل  دولت  متأسفانه 
بهره برداری  به منظور  سوریه  و  چین  همچون  کشورهایی 
هــرچــنــد  داد.  دســــت  از  را  فـــرصـــت هـــا  ایــــن  ــتـــصـــادی  اقـ
گرفت؛  صورت  دیگر  برخی  و  افغانستان  با  همکاری هایی 

کافی بوده اند. ولی دیرهنگام و نا

سلطه  ــام  ــظ ن ــای  ــاوردهـ ــتـ دسـ
برنامه های  و  برجام  از  جهانی 

پیش رو

1. ادامٔه وابستگی ایران به غرب در ابعاد مختلف:
برنامٔه  بــه  ایـــران  نمی کنند  تحمل  هیچ گاه  آمریکا  و  ــا  اروپـ

دستیابی  به معنای  ایران  ادامــٔه  دهد.  ادامه  خود  هسته ای 
کشورها در حال  که این  کشور به تکنولوژی هایی است  این 
صادرات این تکنولوژی و محصوالت حاصل از آن هستند. در 
زمینٔه اقتصادی، تحریم های نفتی صادرات ایران را به طور 
ایــران به فکر اصالحات  تا باعث شوند  کامل صفر نمی کنند 
باشد. به همین جهت نیز، پس از آزادی دارایی های ایران، 

کاالهای بی ارزش به ایران وارد شد. بخشی در قالب 
از  برخی  قبول  بــرای  فشار  تحت  ایــران  هم  سیاسی  نظر  از 
گرفته  قــرار  پالرمو  و   FATF مانند  بین المللی  توافق های 

است.
کــردن  بـــرای ســاقــط  تــاش هــا  ابــعــاد  گسترش   .2

کامل نظام اسامی ایران
علت  کشور  سیاسیون  از  برخی  کــه  شــود  گفته  اســت  الزم 
قدرت گیری خود را در استفاده از مشکالت به وجود آمده از 
تحریم با استفاده از احساسات مردم می دانند. البته این را 
کردند و  که برخی صرفًا بهره برداری سیاسی  نیز باید داشت 

کلمٔه نفوذی هستند. برخی دیگر به معنای واقعی 
برنامٔه  از  بخشی  نابودی  از  اطمینان  از  پس  آمریکا  دولت 
کنش مؤثر ایران به طور یک جانبه  هسته ای ایران و عدم وا

ج شد. از برجام خار
که در برجام باقی ماند صرفًا برای اطمینان  طرف اروپایی 
از باقی ماندن ایران و زمینه سازی برای ایجاد برجام جدید 

است.

دارد:  نظر  در  را  هــدف  دو  بــرجــام  از  خـــروج  از  بعد  آمریکا 
کرات  مذا قبول  به  اجبار  یا  ایران  نظام  کامل  کردن  ساقط 
ابعاد هسته ای، موشکی و نفوذ  گسترده تر در  جدید به طور 

منطقه ای پیگیری می کند.
اقدامات آمریکا شامل شروع جدی جنگ ارزی با همکاری 
اقــدامــات  مــلــی،  پــول  ارزش  کــاهــش  ــارات،  ــ ام و  عربستان 
با  نفوذی  مدیران  اشتباه  تصمیمات  قالب  در  خرابکارانه 

هدف ایجاد آشوب خیابانی.
ایجاد تهدید امنیتی در قالب افزایش نیروی نظامی، ارسال 

ناو جنگی و آزمایش سالح های جدید.
ترور شخصیت های امنیتی و هسته ای حاج قاسم سلیمانی 

و شهید فخری زاده
شدت دهی به جنگ روانی و...

بی اعتمادسازی مردم به نظام اسالمی و دولت.
کرده  با وجود تمام اینها اروپا به عنوان صفحٔه تعادل عمل 
برای  لفظی  حمایت های  برخی  حرف  قالب  در  امتیازاتی  و 
ح های اقتصادی  نگهداشتن ایران انجام می داد و برخی طر
کانال انتقال مالی انجام دادند؛ اما در آخر هدف آنها  نظیر 

یکی است.
هدف اول آمریکا با شکست مواجه شد. طراح این برنامه، 
دولت  طــول  در  آمریکا  و  شد  اخــراج  سفید  کــاخ  از  بولتون، 
زمینه های  در  داخــلــی  بــحــران  شــدیــدتــریــن  ــار  دچـ تــرامــپ 

اقتصادی و مشروعیت شد.

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 
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ح دوم ایجاد برجام جدید همچنان به قوت خود باقی  طر
روند  شــدن  جدی تر  باعث  آمریکا  در  دولــت  تغییر  و  اســت 

ح شده است. اجرای طر
ایجاد  بلکه  نیست؛  بــرجــام  بــه  بازگشت  بــایــدن  سیاست 
توسط  ماشه  مکانیسم  بازپس گیری  اســت.  جدید  برجام 
مجدد  شــروع  بــرای  ایــران  به  پیام  نوعی  اصــل  در  بایدن 
کرات و تالش برای برنامه ریزی نظم خاورمیانه بعد از  مذا

خروج از منطقه است.

ــا  راهــــــبــــــردهــــــای مـــقـــابـــلـــه ب
با  مقابله  و  برجام  آسیب های 

آن ها

ایران دو راهبرد پیش رو دارد:
1. دینی: رهبر انقاب:

ج شد و دیگران هم با او همراهی کردند.  »آمریکا از برجام خار
که با این  که تو هم تعهدت را رها کن  دستور قرآن این است 
حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج 
که البته این موارد نیز در صورت  کاهش داد  بخشی از آنها را 

عمل کردن آن ها به وظایفشان قابل برگشت است.«۱

۱.  ۴ اسفند سال ۱۳۹۹

دولت بر خالف این دستور، در دیدار با رئیس آژانس اتمی 
به شروط دوازده گانٔه  کرد. هرچند دولت ها در عمل  عمل 

رهبری در مورد برجام عمل نکرد.
2. راهکار قانونی:

اقــدام  قــانــون  اســالمــی  شـــورای  مجلس   ،۱۳۹۹ آذر   ۱۲ در 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
اداری  وقــت  پایان  قانون  ایــن  اســاس  بر  کــرد.  تصویب  را 
داوطلبانٔه  ــرای  اجـ تــوقــف  زمـــان  اســفــنــدمــاه،   ۵ سه شنبه 

پروتکل الحاقی است.
مجلس  قانون  ــت  »دول قانون:  به  نسبت  روحانی  کنش  وا
دربارٔه اقدام برای لغو تحریم ها را از پنجم اسفند اجرا می کند.«
باید در  ایران  ح دولت جمهوری اسالمی  این طر اجرای  با 
کشورهای  کشورهای متعهد،  صورت عدم اجرای تعهدات 
۴+۱ و آمریکا در قبال رفع تمام تحریم ها ۲ ماه پس از اجرا 
نظارت های  اسالمی  شــورای  مجلس  در  قانون  این  شدن 
متوقف  را  الحاقی  پروتکل  داوطلبانٔه  اجــرای  فراپادمانی 

کند.
جریان  در  دولت  مجلس،  در  قانون  این  تصویب  وجود  با 
گــروســی،  ــرژی اتــمــی، رافــائــل  ــدار بــا رئــیــس ســازمــان انـ دیـ
آشکار  به طور  آن  مفاد  که  کــرد  منتشر  مشترک  بیانیه ای 

مغایر با قانون مصوب مجلس است.
دولت  و  مجلس  بین  اختالف  افزایش  زمینٔه  توافق  ایــن 

اعتبار  فاقد  نشود  تصویب  مجلس  در  که  زمانی  تا  و  است 
است.

انجام  برای  الزام  حالت  نوعی  به  توافقنامه  این  بندهای 
پیام  نوعی  می تواند  و  می کند  ایجاد  ایــران  بــرای  را  تعهد 
مثبت به آمریکا باشد. احتمال می رود این توافق نشانه ای 
برای افزایش فشارها و عدم اتحاد در ایران برای غرب تلقی 

شود.

نتیجه گیری
کرات با غرب  برخالف تصور دولتمردان، نتیجه و روند مذا
هیچ گاه به صورت عادالنه و برد-برد نبوده است. باید قبول 
که ماهیت جهان غرب تغیرپذیر نیست. آنها هیچ گاه  کنیم 
جز  چــاره ای  ما  بنابراین  کرد.  نخواهند  تحمل  را  ما  وجود 

مقاومت و افزایش توان در ابعاد مختلف نداریم.
در قانون مجلس متناسب با دستور رهبر انقالب و بندهای 
ایران  بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱  و  برجام  ۲۶ و ۳۶ و ۳۷ در 
کاهش  مؤثر  کاماًل  گونه ای  به  را  برجام  در  خود  تعهدات 
کامل تحریم ها  می دهد و شرط بازگشت به تعهدات را لغو 

عنوان می کند.
اقدام دولت در توافق با رئیس آژانس انرژی اتمی براساس 
خوش بینی به غرب برای لغو تحریم ها و تا حدی مسائل 

سیاسی داخل کشور است. این اقدام با هر توضیحی خالف 
آمال ملت و دستور رهبری برای مقابله با عهدشکنی غرب 

کند. کامل اجرا  بوده و دولت باید قانون را به طور 
دولت آمریکا با ارسال نیروهای جدید به عراق و حمله به 
ایران  به  روشنی  پیام  مقاومت  جریان  پایگاه های  از  یکی 
تحریم ها  امــا  هستند؛  کــرات  مــذا ــادٔه  آمـ آنها  ــت.  اس داده 
تسلیم  جز  چیزی  کره  مذا این  نتیجٔه  نمی شود.  برداشته 

شدن برای ایران نیست.
کشور  در آینده تحوالت زیادی در سطح منطقه و در داخل 
وجود  صــورت  در  تنها  ما  کشور  پیوست.  خواهد  ع  وقــو به 
ــرای دســتــورات رهبری  اتــحــاد مــیــان مـــردم و دولـــت و اجـ

می تواند از این تحوالت سالم عبورکند.
کرد. بزرگ ترین  ملت ایران این درس را فراموش نخواهد 
که برای سربلندی یک ملت وجود دارد مقاومت  تضمینی 

و تالش مداوم و امید به آینده است.

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
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ا نشــریه 
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داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک

250سال مبارزه؛ یک انسان،یک هدف

استاد یوسف و سهیل؛  امام سجاد قسمت سوم

سمفونی کلمات؛ 
هدیه ای به تشیع

که  گلستانی   . کنیم...  سجاد؟ع؟  امــام  دوران  حــال و هــوای  به  سفری  تا  ببند  را  چشمانت  لحظه  چند  جــان،  سهیل   
گل هایش، خارها در دست پیغمبر فرورفته بود به وسیلٔه غاصبین تبدیل به لجن زاری متعفن و پوشیده از  برای تک تک 
گلستان را برای سایر دنیا هدیه ببرند، خود  گل های این  که قرار بود   گویی مردم مکه و مدینه  علف های هرز شده است. 
کنند.  گل  را قاتالنش معرفی می  که باغ را به چنگ آورده اند، عاشقان  عطر اسالم محمدی را از خاطر برده اند. مزدورانی 
را ریشه کن نمایند،  افکار مردم  گر بخواهند مستقیمًا هرزه علف های  ا که  آنقدر انگشت شمار شده اند  باغبان و دوستانش 
گل ببندد؛  خودشان را در میان ریشۀ این علف ها دفن می کنند. با این حال باغبان نمی تواند چشمانش را به روی مرگ 
ع امروز ماست! باغبان قصٔه ما تصمیم دارد بار  کن، اتفاقًا چگونگی اش همین موضو ولی آخر چگونه... . چشمانت را باز 
گل های پژمرده جانی تازه ببخشد... . خب پس بحثمان شد  کند و به  گل های محمدی را در خاطر مردم زنده  دیگر عطر 

کردن این رویکرد سیاسی امام سجاد؟ع؟ از منظر انسان ۲۵0 ساله.      باز 

که دستگاه بنی امیه خود مزدور برای این  گر به موعظه کردن و این حرفاست  دقیقًا پسرم! اما یک سؤال پیش می آید، ا
کاماًل دست خودشان است. پس چه طور امام سجاد؟ع؟ موفق می شود و  کند، به عالوه فضای تبلیغاتی هم  کار تربیت می 
زمینه را برای ظهور دوران طالیی امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ فراهم می کند... ؟ بگذار واضح تر بگویم، چه رازی در این 
کند و قلب مردم را مفتون خود نماید، مگر هر دو جبهه  که می تواند نقشۀ هر دشمنی را نقش بر آب  کالم و این قلم هست 

این سالح را در اختیار ندارند؟

که تمام زر و زور   آفرین! نکته همین جاست... . سهیل جان، یادت باشد خداوند به جریان شیعه سالحی داده است 
که فطرت را زنده می کند و از دنیای فاسد مادی به جهان عبودیت و معنویت  دنیا نیز از پسش برنمی آید، همان سالحی 
که نباید  که با تیرهای پالستیکی و ساچمه ای پر می شود. البته  می کشاند. این وسط هم اسلحٔه دشمن مثل تفنگی است 
کار دست همین فطرت حق گرا می دهد... . به چی  گر تعدادشان زیاد شود،  از همین زخم های کوچک هم غافل شد؛ چون ا

کن! گر چیزی هست برای منم تعریف  فکر می کنی، ا

که انقدر نتیجه گیری قشنگی داشتی، نظرت چیه یه تنی به این آب بزنیم، البته مد این اقیانوس به بنده  دقیقا! حاال 
گر دست شما را بگیرم بتوانم دو قدمی جلوتر بیایم. کنم؛ ولی شاید ا اجازه نمیده به سمت اعماق شنا 

خیلیم عالی! مختصر و مفید بود انصافًا! هنوز چند دقیقه ای به اذان مانده و من دوست دارم یک سؤال ازت بپرسم. در 
کنیم: ۱. چه تأثیری بر عقاید و ارزش های من دارد؛ ۲. چه تأثیری بر  کتابی باید به دو اصل توجه  انتخاب و خواندن هر 

گذاشت؟ که این هفته خواندی بر جنبٔه دوم هم اثری  اعمال فردی و اجتماعی من می گذارد. اما سؤال، بخشی 

کنم، بله صفحٔه ۱۹۹،  کتاب را باز  اواًل، شکسته نفسی می فرمایید استاد جان؛ ثانیًا، به روی چشم! فقط اجازه بدید، 
که سعی می کنم  کردم  به چند بخش دسته بندی  رو  این قسمت  مبارزٔه سیاسی، من  امام سجاد؟ع؟؛ تجلی گاه  بیانات 
آیات استناد  که دائمًا به  از این بیانات خطاب به عامٔه مردم است  کنم... . یک دسته  به طور خالصه خدمتتان عرض 
که عامٔه مردم امام سجاد؟ع؟ را به عنواِن یک امام نگاه نمی کنند، برای حرف هایش دلیل می خواهند، برای  می شود؛ چرا 
که تو را در قبر بگذارند، و نکیر و منکر به  از آن وقتی  کنند یا با استعاره؛ مثاًل، بترس  ل می  همین امام یا با قرآن استدال
که او را عبادت می کنی. از دینت سؤال می کنند، از  کنند، از خدای تو است،  که از تو سؤال  سراغ تو بیایند و اولین چیزی 
کتابت سؤال می کنند. آنگاه در خالل این عقاید اصلی یعنی توحید، نبوت، قرآن و دین، آن نکتٔه اساسی مورد نظرشان 
کنند. مسئلٔه امامت  که تو والیت آن را داری سؤال می  ه «۱ از آن امامی 

ّ
َتَتَوال ُکنَت  را بیان می کنند: »َو َعن إماِمَك اّلذي 

از آن  که دستگاه به آسانی  گر می گفت مردم به فکر مسئلٔه حکومت باشید، این حرفی نبود  ا ح می کنند.  را در اینجا مطر
بگذرد؛ اما وقتی به زبان موعظه در زبان یک آدم زاهد و عابد بیان می شود برای دستگاه یک مقداری قابلیت قبول پیدا 
که خطاب به عدٔه خاصی است و در حقیقت آنها پیروان امام و معتقدین به حکومت اهل  ع دوم، بیاناتی است  می کند. نو
بیت؟مهع؟ بودند. به عنوان مثال، تعبیر یکی از این بیانات به این شکل است، طاغوت ها شما را فریب ندهند، و پیروان 
گفتن  ع دوِم سخن  گرایان و دنیافریفتگان و دنیاشتابندگان؛ بنابراین مقصود امام از این نو طاغوت ها از دنیاپرستان و دنیا
کادرهای الزم را به هنگام نیاز بسازد؛ لذا آنها را از جذب شدن  کادرسازی است! امام می خواهد از مؤمنین  چیست، مقصود 
کم با زشتی یاد می کنند و آن را  کاذب برحذر می دارد. همچنین از دستگاه حا به قطب های قدرت و جذب شدن به رفاه 
این صراحت صحبت  به  قبلی  بیانات  در  که  الّشیَطان«. درحالی  َوسَوَسِة  َو  لطان  الّسُ َهیَبِة  »َو  کنار شیطان می گذارد؛  در 
گروه یا بعضًا هر دو را  نمی کردند. سایر موارد مانند رسالٔه حقوق امام سجاد؟ع؟ و صحیفه سجادیه نیز یکی از همین دو 

مورد خطاب قرار می دهد.

استاد جان یعنی منظورتان همان با لباس دعا معارف دین را بر ذهن مردم پوشاندن است؟! 

کنم؛ ولی شاید بی ارتباط به نکاتی که شما فرمودید  که نتوانستم هضمش  کتاب نوشته اند  حضرت آقا یک جمله در این 
که آن سالح یعنی قرآن رمز فرماندهی و رمز تفکر ایدئولوژی اسالمی است. نباشد، من تصورم این است 

کجا! چقدر  کردید  که رهبری تفسیر و شما تعبیر  کجا، این امامی  گوشه نشین پای سجاده  داشتم فکر می کردم، آن امام 
کلمات تنها عبادت یک عارف  لذت بخش تر می شود خواندن صحیفٔه سجادیه و دعای ابوحمزه ثمالی وقتی بدانی این 
که فکرش را می کنم می بینم این تازه  واصل با خداوند نیست؛ بلکه بنیاد یک حکومت الهی بر روی زمین نیز هست. حاال 

ساحل اقیانوسی بیکران است... .

ذکر  را  جمله  یک  آن  به دنبال  و  می کنند  تعریف  سجادیه  صحیفٔه  از  خطی  چند  بخش،  همین  پایان  در  آقا  حضرت 
که دعا انگیزه های سالم و  کردیم این است  که دعا می تواند داشته باشد و بارها آن را ما تکرار  می نمایند، یکی از نتایجی 
کردن بی توجه  صحیح را در دل ها بیدار می کند. وقتی یکم روی این جمله فکر کردم، دیدم چقدر تابحال نسبت به روح دعا

بودم! بازهم خدا رو شکر... . االن دیگر از انگیزه های سالم و صحیح این عشق بازی لذت می برم.

به به! پس، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی       بیاد دار محبان باد پیما را   

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 
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سینما

انیمیشن 

 هادی پایدار
 دانشجوی پزشکی

soul 

فیلم سازی  مــعــروف  کمپانی  جــدیــد  مــحــصــول  اثـــر،  ایـــن 
انیمیشن  طــراح  کتر«  دا »پیت  کارگردانی  به  و  »پیکسار« 
نیز  قبلی  ــار  ک دو  در  او  اســـت.  »درون-بـــیـــرون«  و   »UP«
دربـــارٔه  فلسفی  و  روان شــنــاخــتــی  مضامین  بــا  فیلم هایی 
نیز  کتر  دا جدید  انیمیشن  بــود.  ساخته  زنــدگــی«  »معنای 
تفکر  دربــارٔه  به طور دقیق تر،  البته،  و  قبلی  در همین مسیر 

»زندگی در لحظه« است.
یک  در  موسیقی،  معلم  گاردنر«،  »جو  دربارٔه  فیلم  داستان 
و  دانــش آمــوزان  پایین  سطح  از  که  اســت  معمولی  مدرسٔه 
که  روال عادی تدریس موسیقی رنج می برد و دوست دارد 
در  شانس  اما  باشد؛  شهرت  اوج  در  و  موسیقی  قله های  در 
گروه جاز دعوت  خانٔه او را می زند و برای هم نوازی با یک 
گاردنر خوشحال و سرخوش از این خبر مهم  می شود. حاال 
کام  خود را آماده می کند؛ اما اجل فرامی رسد و مرگ او را به 
خ می شود و در حال سفر به  خود می کشد. او وارد عالم برز

جهان واپسین است.
تمام  و  می شود  دیوانه  اســت،  مــرده  می بیند  اینکه  از  جو 
حاضر  اجــرا  بــرای  تا  بــازگــردد  زمین  به  تا  می کند  را  تالشش 

بازگرداند  زمین  به  را  او  که می تواند  تنها مسیری  اما  شود؛ 
که هنوز به دنیا نیامده و برای  الهام بخشی به روحی است 
کی شود نیازمند جرقه  اینکه بتوانند وارد جهان مادی و خا

و دلیلی برای به دنیا آمدن است... .
سطحی  نقدهایی  بــا  می تواند  کــه  اســت  متوجه  نگارنده 
سریع  و  جــذاب  روایــت  از  گــزجــره  ا تمجیدهای  و  تعریف  و 
از  لذت بردن  مورد  در  فیلم  مکرر  شعارهای  تحسین  فیلم، 
کردن  زندگی، دل نبستن به غایت و هدف زندگی و زندگی 
که روی قوطی های پپسی  در لحظه )همان جملٔه معروفی 
نیز دیده می شود: Live The Moment( و... مخاطب مقالٔه 
که  تحلیل هایی  کثر  ا مشابه  دارد.  نگه  راضــی  را  خود  نقد 
کرده است. باز همان مطالب  فضای مجازی و هنری را پر 
را همچون بتی  که فیلم  باز مفاهیم نخ نمایی  کلیشه ای و 
را مجبور به عبادت  او  و  آورده  در نظر مخاطب به صحنه 

می کند!
بسیار  مذهبی  و  سیاسی  نــمــادهــای  بــه  اشـــاره  همچنین 
ــی بــرای  گــنــجــانــده شـــده در فــیــلــم، هــرچــنــد بــه عــنــوان راهـ
اما  می شود؛  ح  مطر بصیرت افزایی  و  مخاطب  روشنگری 

شاید ما را از ارائٔه الیه های عمیق اثر بازدارد و ما را در همان 
دام اشارٔه سطحی بیندازد. برای مثال، می توان به مواردی 
از فراموسونری( در نام گذاری  کرد: عدد ۲۲ )نمادی  اشاره 
فیلم  فضای  غالب  تم  عنوان  به  آبی  رنگ  ارواح،  از  یکی 
که ناشی از تفکر  کثر انیمشن هاست  )آبی، رنگ جن ها در ا
کره  کشور چین روی نقشٔه  ماسونی است(، هدف قرار دادن 
زمین به مثابٔه راه بازگشت از عالم معنویت )برخی متفکران 
جهانی  حکمرانی  برای  صهیونیسم  بعدی  مقصد  معتقدند 
انتخاب  بــود.(،  کشور چین خواهد  ایاالت متحده،  از  پس 
گونیست  شخص سیاه پوست برای اولین بار به عنوان پروتا
انسان دوستانٔه  جنبٔه  به  جلوه بخشیدن  جهت  در  انیمه، 

فیلم... .
انیمیشن آن هم ساختٔه  گر  برای من، به عنوان یک تماشا
انتظار  از  دور  خیلی  آمریکایی،  معلوم الحال  مؤسسه  یک 
که فیلم را مطابق با آموزه های دینی و شیعی بدانم و  است 
برای آن توجیه مذهبی بتراشم. خیلی عجیب است عده ای 
را  فیلم  بر  کم  حا عرفانی  سلوک  و  سیر  مذهبی،  به ظاهر 
پسندیده اند و آن را مسیری نو برای نوجوانان این سرزمین 

خطرناک! خیلی خطرناک!!

محتوای  در  اســت  بهتر  امــا  می یابند؛  بهتر  زنــدگــی  بـــرای 
می کند،  بیان  را  حقیقتی  هرجا  فیلم   . کنیم...  تفکر  فیلم 
هدف  به  اســت  معتقد  برساند.  اتمام  به  را  آن  نمی تواند 
رسیدن، غایت زندگی بشر نیست؛ بلکه لذت بردن از مسیر، 
تمام آن چیزی است که باید از حیات دنیوی بخواهیم. چرا 
فیلم نمی تواند هدفی برای زندگی داشته باشد؟ چون مرگ 
بی هدف  و  بی معنا  مرگ  فهم  بــدون  زندگی  نمی فهمد.  را 
که  است  مبهم  سفید  حجم  یک  انیمیشن  در  مرگ  است. 
مرگ  از  بعد  دنیای  می شوند.  جذبش  مگس  مثل  ارواح 
می شود.  هیچ  هم  قبلش  دنیای  پس  نمی داند.  چیست؟ 
که بعدش هیچ جا نیست، پس  گر ما در جاده ای هستیم  ا
رفتن بی معناست. این مشکل ذاتی تمام جهان بینی های 
اعتقاد  رنسانس است. چون در دنیای بدون خدا،  از  پس 

به آخرت و روح شوخی است.
بــی مــعــنــاســت،  ــت  ــی ــق ــوف م از  قـــبـــل  ــــی شــخــصــیــت  ــدگ ــ زن
زندگی  معنای  »موفقیت  می گویند  دیگر  انیمیشن های 
و  می کند  حرکت  گستاخانه تر  کمی  انیمیشن  این  اســت«، 
بی معناست،  هم  موفقیت  از  بعد  او  زندگی  می دهد  نشان 
فقط دارد می دود. ولی وقتی معنا می خواهد جوابی ندارد! 
یکی می پرسد »چرا باید بمیرم؟« و دیگری: »چرا باید زندگی 

کن. کنم؟«، به هردو می گوید: هدفی نیست، حال 
کسانی  ک  این خالی بزرگ و سؤال بی جواب، فیلم را خورا
دربــاره  خصوصًا  کنند.  پر  جایش  را  فلسفه شان  که  کــرده 

گزیستانسیالیسم. ا
بی معناست  زندگی  می گوید  که  گزیستانسیالیسمی  ا همان 
ایـــن بدین  ــه آن معنا دهـــد.  ب ایــنــکــه خـــود شــخــص  مــگــر 
تصمیم  آنگاه  می یابیم،  زندگی  در  را  خود  ما  که  معناست 
که  همان طور  دهیم  ماهیت  یا  معنا  آن  به  که  می گیریم 

نداریم  انتخابی  یعنی  آزادی؛  به  گفت ما محکومیم  سارتر 
کنیم... . جز اینکه انتخاب 

که فیلم در چنته  غ از حجم عظیمی از مفاهیم آتئیسمی  فار
دارد و یکی یکی رو می کند، نگاه مضحک و عوام فریبانه ای 
از  کــامــاًل  گــاردنــر  جــو  کــه  در لحظه ای  دارد.  عــرفــان  بــه  نیز 
ارواح  کــه  صحرایی  در  و  شــده  ناامید  زمــیــن  بــه  بازگشت 
یک  و  هیپی  یک  بخش  نجات  کشتی  می گردند  افسرده 
هندی و یک نمی دانم چی با رقص و جادو جمبل و دایره 
و... آدم ها را رهایی می دهند. حتی روح ها را هم بین بدن 
اصطالح  به  ایــن  می رسد  نظر  به  آری،  می کنند.  جابه جا 
کهنٔه عرفان غربی را رو  عارفان بدون مرز! نسخٔه تقلبی و 
غنای  و  الابالی گری ها  پس  از  که  عرفانی  همان  می کنند. 

فسادآلود ظهور می کند... .
که قلم را زمین بگذاریم و عنان سخن را  از این پس رواست 

به براق سحرآمیز سید شهیدان اهل قلم بسپاریم... .
»به راستی این کدام عرفان است که خروش سازهای سنتی 

را بدان نسبت می دهند؟
و  کــبــک وار  خرامیدنی  با  فقط  که  اســت  عرفان  کــدام  ایــن 
و  روشنفکرمآبانه  کرشمه های  و   )!( بــصــری  غــمــزه هــای 
مختصری ریای خالصانه )!( می توان به آن دست یافت، 
که پای  هرچند آدم شب را تا سحر، نه در محراب عبادت، 
کپٔه مرگ را  بساط دود و دم و پیاله های پی در پی بگذراند و 
که خروس ها سّبوٌح قّدوس می گویند و بعد  هنگامی بگذارد 
هم تا لنگ ظهر مثل دیو خرناسه بکشد و… چه می گویم؟ 
این کدام عرفان است که نه تنها با کفر و شرک و الحاد جمع 
که اصاًل با اعتقاد به خداوند و معاد باطل می گردد؟ می شود 
 این روزگار اصاًل روزگار وارونگی انسان هاست و به مقتضای 
کلمات هــم وارونـــه شوند و  گــر  ا نــه عجب  ایــن وارونــگــی، 

متناقض  و  متضاد  که  کنند  داللــت  مفاهیمی  بر  اصطالحًا 
را هم مثل بسیاری  لفظ عرفان  آنهاست!  با معانی حقیقی 
از معنا  الفاظ - علم، آزادی، عقل، سیاست و... -  از  دیگر 
خواستند  آنــچــه  هــر  آن  ظــاهــری  پوستٔه  در  و  کــردنــد  تهی 
ریختند و کسی هم نتوانست دم بر آورد... و چیزی نگذشت 
را در  آمد و سامری خود  لباس حق در  به  که دیدیم دّجــال 
پِس نقاب موسی پنهان داشت و عرفان با جنون و فساد و 

فتنٔه شیطانی جمع شد.

کــبــریــای حــق از ایــن  و الــبــتــه دامـــن 
در  حقیقی  عرفائی  و  بود  مبرا  ردها 

َ
گ

ج  معار حجره ها  تاریکِی  و  تنهایی 
سلوک را با قدم صدق پیمودند و بار 
ح خدا از شمس وجود یک  دیگر رو
عارف راستین تجلی یافت و بساط 
از  نقاب  و  پیچید  هم  در  را  فرعون 

گرفت... .« چهره سامری باز 

مقالٔه »کدام عرفان«،

شهید سیدمرتضی آوینی

تی همـه بـدون پاسـخ. پـر از مفاهیـم  انیمیشـن روح پـر از ادعاسـت. و نیـز پـر از سـؤال؛ سـؤاال
کودکان نیسـت.   انیمیشـن مناسـب 

ً
گیشـه اسـت. اساسـا که بیشـتر مناسـب  بزک شـدٔه توخالی 

کشـیدن چنیـن اتمسـفر پیچیـده و غامـض   ضدکـودکان اسـت. به راسـتی به تصویـر 
ً
روح، قطعـا

گزیستانسیالیسـم  ا تناسـخ، عرفـان مـدرن،  از مـرگ، عالـم ذر، مسـئلٔه  پـس  از عـروج، دنیـای 
کودکان اسـت؟  کوبیسـم و... مگر مناسـب روح لطیف و معصوم  افراطی، ارجاعاتی به نقاشـی 
که به لطف اسـتقبال عظیم این  که مخاطب هدف، نوجوانان و جوانان هسـتند  روشـن اسـت 

کرده انـد. قشـر از انیمیشـن، سـازندگان متمولـش را بسـی شـاد و سـرزنده 

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 
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امیر ابراهیمی
  دانشجوی پزشکی 

گمراهی  کمال از راه  کراهی نیست؛ زیرا راه سعادت و  اجبار و ا

که به وضوح  بیان می کند  و ضاللت باز شناخته شده است( 

کراه و اجباری در دین نیست؛ یعنی هرکس در انتخاب  که ا
دین خودمختار است اما یک سؤال؟ آیا همیشه اجباری در 
دین نیست یا تا قبل پذیرش دین؟ با بررسی بیشتر متوجه 
که تا قبل پذیرش دین هرکسی در انتخاب دین  می شویم 
خود مختار است و همانا خداوند هم در آیه ۶۲ سوره بقره 
>ان الذين آمنوا و الذين هادوا و النصاري و الصابئين من آمن 
 فلهم اجرهم عند ربهم و 

ً
باهلل و اليوم الآخر و عمل صالحا

که مسلمان شدند  لا خوف عليهم و لا هم يحزنون<؛ کسانی 
که  هریک  شدند،  صابئی  و  نصرانی  و  یهودی  که  کسانی  و 

انجام  صالح  عمل  و  آورده  قیامت  روز  و  خداوند  به  ایمان 

دادند، پاداش ایشان نزد پروردگارشان محفوظ می باشد، ترسی 

بود.  نخواهد  اندوهی  هیچ گونه  آنها  بــرای  و  نیست  اینان  بر 

که اجباری به پذیرش اسالم نیست و حتی  واضحًا می گوید 
نزد  فوق الذکر  شرایط  با  باشید  هم  مسیحی  یا  یهودی  گر  ا

خداوند پاداش دارید.
کــجــای دیـــن اســـالم ســخــت گــیــری شــروع  ــس بــه راســتــی  پ
که شخصی پس از  می شود؟! سختی ها از آنجا آغاز می شود 
پذیرش دین از آن امتناع ورزیده آن هم نه به دالیل علمی 
و منطقی بلکه بیشتر به دالیل روان شناختی و سست شدن 
اما  شــده؛  قـــرارداده  سنگین  ارتـــداد  مــجــازات  ایمانشان  در 
گفتیم باز هم ارتداد مجازاتی ندارد تا زمانی  که  همان طور 
پــرداخــتــه و موجب  اجــتــمــاع  بــیــان آن در  بــه  کــه شــخــص 
دلیل  )هــمــان  گشته  دیــگــر  اشــخــاص  ایــمــان  سست شدن 
شروع  مجازات ها  لحظه  این  در  که  ــداد(  ارت سیاسی بودن 
نیست؛  حساس  عقیده  به  اســالم  دیگر  به عبارت  می شود 

بلکه به آثار عمل به آن عقیده در جامعه حساس است.
این  آزادی بیان مشکلی دارد؟ جواب  با  ارتداد  آیا واقعًا  اما 
تفکرات  نزد  بیشتر  باشد  فقها  نزد  در  اینکه  از  بیشتر  سؤال 
کــه قــبــاًل هــم بیان  ــون هــمــان طــور  ــود شخص اســـت؛ چ خ
مــرزهــای  مختلف  ایــدئــولــوژی هــای  در  متأسفانه  کــردیــم 
چنان  گاه  که  کرده اند  تعیین  بیان  آزادی  بــرای  مختلفی 
که هرگونه توهین و اهانت را روا می دارد  بی حد وحصر بوده 
گاه چنان  )مثل توهین مجلٔه فرانسوی به پیامبر اسالم( و 
دیدگاه  یک  بیان  اجازٔه  که  بوده  دیکتاتورمآبانه  و  محدود 
ایران زمان رضا شاه  را هم نمی دهد )مثل  از توهین  خالی 
گر از دیدگاه اسالم به آزادی بیان  کنونی(؛ ولی ا یا عربستان 
بنگریم، قطعًا هیچ منافاتی نخواهد داشت؛ چون در اسالم 
آزادی بیان یعنی بیان دیدگاه ها به دور از موانع بیرونی مثل 

کمیتی و موانع درونی. فشارهای حا
ان  و  لها،  صبر  نائبٌة  نابته  ان  احــوالــه  جميع  فــی  حــّرٌ  »الــحــّر 
همه  در  آزاد  انسان  تکسره«؛  لم  المصائب  عليه  تداکت 
و  تحمل  بــیــاورد،  روی  او  به  سختی  گــر  ا اســت،  آزاد  حــال 

و  ترس  مقهور  و  اسیر  و  سختی ها  زبون  یعنی  می کند؛  صبر 
گر مصیبت ها از همه طرف بر او هجوم  مصیبت نمی شود و ا
بیاورند و او را زیر فشار قرار بدهند، او نمی شکند.۱ این را آزاد 

می گویند. این آزادی در مفهوم اسالمی است.
مفهوم  و  اســالم  نظر  از  آزادی  مفهوم  بین  تفاوت  یک  این 
»در  یعنی:  شد؛  عرض  که  بود  غربی  مکاتب  نظر  از  آزادی 
وجود  از  ج  خــار بندهای  و  قید  از  آزادی  فقط  آزادی  اســالم 
هم  انسان  درونــی  قیدهای  از  آزادی  بلکه  نیست؛  انسان 
کسی آن را داشته باشد و این  گر  بزرگ ترین آزادی هاست و ا

را نداشته باشد، آزاد نیست«.
که اسالم  اما شاید یک شبهٔه جدید در ذهن شما ایجاد شود 
با ایجاد بهانه ای بهنام موانع درونی مثل وهم می خواهد 
که  بگوییم  باید  پاسخ  در  کند؟!  سرکوب  را  بیان  آزادی 
گر به دالیل منطقی اسالم را نپذیرد، پس قباًل  شخص مرتد ا
که توانسته به این  مناظره هایی را با علما انجام داده است 
کارآمد است. اما حقیقت خالف این را  نتیجه برسد اسالم نا
گردانیده اند  که از اسالم روی  نشان می دهد! چون افرادی 
و  منطقی  دالیــل  به  نه  غالبًا  شــده انــد  مرتد  اصطالح  به  و 
عقالنی بلکه به دالیلی روان شناختی مثل تشکیک ذهنی 
گذاشته اند. پس منظور از رفع موانع  کنار  به دینشان آن را 
درونی یعنی اینکه شخص به صورت عقالنی به یقین برسد 
اسالم  که  است  همین  به خاطر  و  است  کارآمد  نا اســالم  که 
وهم  از  گرفته  منشأ تفکرات  این  پخش  به  است  حساس 
اشخاص  به  نابه جا  تفکرات  ایــن  انتقال  با  زیــرا  شخص؛ 
دیگر با ایجاد شک نابه جا در آنان باعث آسیب به سعادت 
این  باعث  که  گاه دنیوی شخص می شود  اخروی و حتی 
قــرار  بــیــان  آزادی  ک  ــال م و  مــی شــود  اســـالم  بــرخــورد  چنین 

نمی گیرد.
برای آزادی از قیدهای درونی هم در اسالم راهکارهایی قرار 
که همیشه در  که اواًل بحث و مناظره علمی است  داده شده 
اسالم بوده است و دیگری هم داشتن تقوای الهی و مراقبه 
نفس )در یک کالم خودسازی( هست تا از شک های نا به جا 

ایجاد شده در ذهن پیشگیری به عمل آید.
که  زمانی  مرتد  که  رسید  نتیجه  ایــن  به  مــی تــوان  آخــر  در 
وهم ها و تشکیک های غیرعقالنی و غیرمنطقی خود را به 
درونــی  موانع  همان  حقیقت  در  می دهد،  انتقال  دیگران 
ک آزادی  را دارا است )سخنان با منشأ شک و وهم( و مال
است  منطق  از  خالی  سخنانش  چون  نمی گیرد؛  قرار  بیان 
که  می گوییم  که  است  همین  به خاطر  و  نیست  عقالنی  و 

مجازات مرتد در اسالم منافاتی با آزادی بیان ندارد.

علیهم  األطــهــار  األئمة  أخبار  ــدرر  ل الجامعة  األنـــوار  بحار   .۱

السالم ,  جلد ۶۸ ,  صفحه ۶۹

رتداد حکِم

ح بوده نقض آزادی بیان با زدن برچسبی به نام ارتداد بوده  که در دین اسالم همیشه مطر یکی از معضل هایی 
است؛اما آیا حقیقتًا چنین چیزی حقیقت دارد؟ ارتداد یعنی چه و هر مرتدی محکوم به اعدام است؟ آزادی 

کجاست؟ بیان چیست و حدود آن تا 
در این مقاله به بررسی سؤاالت فوق الذکر خواهیم پرداخت.

که مرتد  کلی ارتداد را دریابیم و بدانیم  در ابتدا ما باید مفهوم 
گفته  کسی  به  مرتد  اســالم  در  می شود.  گفته  کسی  چه  به 
که  گردانیده  گاهانه از دین اسالم روی  که به طور آ می شود 
مجازات آن برای مرد اعدام و برای زن زندانی تا زمان مرگ 
یا توبه است )البته قوانین مفصل تری هست که به آنها اشاره 
نمی کنیم( و قوانین سفت و سختی علیه شخص مرتد وجود 

دارد؛ گرچه بین فقها اختالف نظرهایی نیز وجود دارد.
اعــدام  باعث  به تنهایی  شخصی  شــدن  مرتد  واقــعــًا  آیــا  امــا 
ارتـــداد یک  خــیــر!  بگوییم  بــایــد  پــاســخ  در  مــی شــود؟!  وی 
زندگی  اجتماعی  حقیقت  جزو  بلکه  نیست؛  فــردی  مقولٔه 
او در جوامع این موضع خود  که  تا زمانی  شخص هست و 
را بیان نکرده یا علیه آن دین فعالیتی ننموده )این بخش 
امام  توسط  رشــدی  سلمان  اعــالم شــدن  مرتد  دلیل  همان 
خمینی؟هر؟ است( او محکوم به اعدام نیست. درحقیقت 

که دراسالم و  این همان بحث تفتیش عقاید فردی است 
عقاید  تفتیش  اساسی(  قانون   ۲۴ )اصل  ما  اساسی  قانون 
حالی  )در  آنهاست  اجتماعی  کنش  ک،  مال و  شده  رد  کاماًل 
کلیساها از تفتیش عقاید به عنوان روشی  که در قرون وسطا 

برای تصفیٔه مردم استفاده می کردند(.
کاماًل واضح و مبرهن  ارتــداد  که تعریف  انــدازه  اما به همان 
فرق  دیگر  کشوری  به  کشوری  از  بیان  آزادی  تعریف  بود 
مقدسات  به  روزنــامــه ای  کشوری  در  که  به طوری  می کند 
توهین  این  کشور  آن  رئیس جمهور  و  می کند  توهین  دینی 
کمی  حا دیگر  کشوری  در  و  می شمارد  بیان  آزادی  ک  مال را 
و  روزنــامــه ای  فعالیت های  محدودیت  ایجاد  با  دیکتاتور 

احزابی ادعای عدم منافات آن با آزادی بیان را دارد!
کرده و تعریف دقیقی  را بررسی  بیان  آزادی  باید  ابتدا  پس 
پربحث ترین  از  یکی  بیان  آزادی  حــدود  امــا  ــرد؛  ک تعیین 

گــاه می گویند  کــه  بــه طــوری  بـــوده  تــاریــخ بشر  مــوضــوعــات 
آزادی بیان یعنی در چارچوب قانون بودن یا در جایی دیگر 
که  که به دیگران آسیب وارد نشود و... ،  می گویند تا زمانی 
بررسی آن نیازمند مقاله ای دیگر و بررسی مفصل تری است 
کرد؛ ولی ما اینجا تعریف  که ان شاءاهلل بعدًا بررسی خواهیم 
معقولی از آزادی بیان را اشاره می کنیم. آزادی بیان به طور 
دیدگاه های  و  نظرات  ــه  ارائ از  آزادی  اینکه  یعنی  خالصه 
کمیت خاصی و بدون حدود مرزی  شخص بدون فشار حا
بحث  بــیــان  آزادی  بــخــش  پرمناقشه ترین  همیشه  امـــا 
توهین ها بوده و هست اما به راستی و به صورت عقالنی آیا 
کاری  توهین به شخصی سوای مقدس بودن یا نبودن وی 

درست است؟! )جواب با شما(
یکی از معروف ترین آیه های قرآن قطعًا آیه ۲۵۶ سوره بقره 
است )»لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغى«؛ در دین 

از  بیـداری مسـلمین همیشـه  دغدغـٔه 

بزرگ ترین آرمان های تمامی جنبش های 

اسالمی اسـت. انقالب اسالمی ما نیز از 

این حقیقت مسـتثنی نیسـت. ساختن 

جامعـه و تمـدن اسـالمی قطعـًا جـز با 

تربیت نسـل قرآنی امکان پذیر نیسـت. 

همانطور که در جامعٔه صدر اسالم تربیت 

چنیـن نسـلی توسـط پیامبـر؟ص؟ باعث 

جهش عظیم جامعه گردید مسـلمًا برای 

ادامٔه راه عزتمند انقالب اسـالمی نیاز به 

جامعـه ای انقالبی و باانگیزه داریم که با 

قـرآن انـس گرفتـه و آن را دریابند و به 

آن عمل کنند؛ نه که برای دانش اندوزی، 

تفنن بخوانند. چنین جامعه ای است که 

خـدا را در کنـار خـود می بینـد و در برابر 

هیچ قدرتی تسلیم نمی شود.

علی اسدی جلودار
دانشجوی پزشکی

راه

نقض
آزادی بیان

توسط

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 
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که من  اسمش را می گذارید، یک نفر است؟ آیا اذعان دارید 
هیچ کس  و  می دانیم،  یکی  و  واحــد  را  »خــود«  این  شما،  و 

خودش را هزار هزار حس نکرده و تقسیم شده نمی بیند؟«
که من، یک  قطعًا پاسختان به این سؤال مثبت است؛ زیرا 
از  و  باشد،  من  نمی تواند  کسی  هیچ  هستم،  یکتا  حقیقت 
طرفی به هیچ عنوان این من بودن خودم را قابل تقسیم 
که  و بخش پذیر نمی یابم! حال چطور ممکن است بگویم 
بخشی از من را یک سلول و بخش دیگرم را سلول دیگری 

جمع می کند و می آورد؟!
را لوب  از مغز، و بخش دومم  را یک لوب  از من  یا بخشی 

دیگر
دیگر  دســت  را  دیــگــری  و  دســتــم،  یــک  را  آن  از  بخشی  یــا 

می سازد!
چنین  که  اســت  معلوم  نشست،  لبتان  بر  که  لبخندی  از 
تــقــســیــم شــدن اســت،  ــه غــیــرقــابــل  ک چــیــزی نیست و مــن 
مادی  بخش های  و  سلول ها  همکاری  حاصل  نمی تواند 

بدن باشد.
که دنبال آن هستیم  که مطمئن شدید این شخصی  حال 
کجای بدن نیست، قبول می کنید  که در هیچ  چیزی است 

غ از اوست؟! که این شخص از بدن جداست و چیزی فار
کمال  دنبال  زیبایی است،  دنبال  که  را  این شخص  حال 
غ از  است، و خوب را از بد تشخیص می دهد و فهمیدیم فار

بدن است چه اسمی بدهیم؟!
عــده ای  وجــــدان،  بعضی  نــاطــقــه،  نفس  آن  بــه  بعضی ها 

نفس، عده ای روح و امثال آنها می گویند.
اسالمی،  علوم  اســاس  بر  یافته ایم،  که  را  »مــن«  ایــن  مــا، 
که  همان نفس ناطقه می نامیم تا احترامی هم به بزرگانی 

کرده اند، داشته باشیم. درهای علم را به روی مان باز 

شماره  این  بــرای  را  مطلب  و  برگردیم  بحث  ابتدای  به  اما 
کنیم. جمع 

ماتریالیسم، یعنی اینکه یک شخص، همین »خود« را هم 
بنابراین  بفهمد؛  بدنش  را  خــودش  حقیقت  و  بداند  مــادی 
را مغز می پندارد و  جایگاه علم و درک و شخصیت خودش 

چشمانش چیزی فراتر از مغز نمی بیند.
بسته  انسان  روی  به  واالتــری  علوم  درهــای  که  اینجاست 
میکروسکوپ  و  آزمایشگاه ها  حد  در  علم،  حــوزٔه  و  می شود 

برای ریزترین، و تلسکوپ برای درشت ترین ها می ماند.
مغز، واسطٔه بین نفس ناطقه و بدن است؛ اما جایگاه علم و 

ک های شما نیست. ادرا
که  انجام شد، متوجه می شوید  که  ل  استدال با همین  شما 
قابل  ــاده   م در  اســت،  تقسیم  غیرقابل  حقیقتی  کــه  علم، 

تقسیم و جایگیری نیست!
پر  مغز  بیشتر،  علم  کسب  بــا  بگوییم  باید  موقع  آن  زیــرا 

که می دانیم اینگونه نیست. می شود، در حالی 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند:

به جز  پر می شود،  او جای می دهند  در  آنچه  به  »هر ظرفی 

که هرچه در او جای دهند وسیع تر می شود.« ظرف علم 

بافت  در  و  نمی شود  بدل  و  رد  شیمیایی  پیام های  با  علم 
گفتیم علت  که  مغزی هم ذخیره نشده است و همان طور 
مختلف  حالت های  یا  تفکر  با  مغز  لوب های  فعالیت  اینکه 
که مغز واسطٔه بدن و فرمانده آن  عوض می شود، این است 
که نفس ناطقه و حقیقت شما یا شما بودِن شما باشد، است 

و جز این نیست.
کرد. که در این مورد در شماره های بعدی صحبت خواهیم 

با  گر ناقص نمی شود، پس همٔه بدنتان نیست، مگر نه  »ا
گذاشتن عضوی از بدنتان مسئله به هم می خورد. پس  کنار 

کدام ارگان از بدن شما، حامل این شخص است؟!«
من  و  مغز!  ارگــان  که  می دهید  پاسخ  کنیم،  فکر  کمی  گر  ا

جستجو را برای یافتنش ادامه می دهم:
که به مغزم نگاه می کنم، دوباره  گر در مغز من است، من  »ا
مختلف  ســلــول هــای  و  بخش ها  دارای  بــدن،  مثل  را  آن 
خانه  بخش  کـــدام  در  بفرمایید  ــت  اس ممکن  می بینم، 

دارد؟!«
کید  تأ پیشانی  یا  فرونتال  لوب  بر  باشید،  تحقیق  اهل  گر  ا

کرد! خواهید 
که: و من از شما خواهم پرسید 

که فرمودید، خود شامل هزاران سلول است،  »لوب فرونتال 
به عالم سلول های  در عالم خیال  و  کوچک شویم  بیایید 
این همه سلول، شخصی  بین  کنیم!  این بخش مغز سفر 

کجاست؟!« که دنبالش می گردیم 
که بگویند در یک سلول مرکزی  افــرادی هستند  باور دارم 
سلول  آن  خــود  بپرسیم  بــاز  و  دارد  خانه  سلول  همه  آن  از 
این  و  مولکول؟  کدام  در  مولکول تشکیل شده،  هــزاران  از 

کند. که بگویید ادامه پیدا  چرخه تا هرجا 
کل بدن، بعد شد مغز، بعد یک لوب از  گفتیم  اول بحثمان 

لوب های مغز و در نهایت سلول و مولکول و... .
که: اینجا شاید سؤالی برایتان پیش بیاید و بگویید 

دارد  اشکالی  چه  خب  می کنیم؟  تقسیم  را  بخش ها  »چــرا 
اجتماع این بخش ها سازندٔه آن شخص باشد؟!«

ــت؛ امـــا پاسخ  مــی گــویــم ســؤالــتــان بــســیــار هــوشــمــنــدانــه اسـ
که: می دهم 

که  کــه ایــن »مــن« یــا شخص یــا هرچیز  ــا اذعـــان داریـــد  »آی

سبک زندگی اسالمی

امیررضا طاهری
دانشجوی پرستاری

اصاًل  ولی  باشد؛  خورده  گوشتان  به  ماتریالیسم  اسم  شاید 
کالس  کلمات سخت و با معنی آن را هم ندانید و مثل بقیٔه 
هرچند  سوادشان  نشان دادن  برای  عده ای  که  »ایسم  دار« 
کنارشان عبور  جمله یک بار استفاده می کنند، با لبخندی از 
که این چنین تفکری در میان  کرده باشید! اما باید بدانید 
گرچه معنی آن را هم ندانند و بعضی خواص وجود  عوام، 
زبان  به  ماتریالیسم  اســت.  گذاشته  خوب  را  اثــرش  و  دارد 
باشد  معتقد  انسان  اینکه  یعنی  ماده گرایی.  یعنی  ســاده، 
جهان  همین  هست  هرچه  و  بس،  و  است  ماده  با  اصالت 
و  امثالهم، ساخته  و  و غیب  روح  کلماتی چون  و  مادیست 
وجود  هم  گر  ا یا  خرافاتیست؛  انسان های  ذهن  پرداختٔه 

داشته باشند آنها هم مادی هستند.
افراد  این  از  هرکدام  از  گر  ا اینجاست،  جالب  که  حالی  در 
مثبت  پاسخ  شما  به  نــه؟!«  یا  داریــد  وجــود  »شما  بپرسید: 

می دهند، و می گویند: »من هستم«.
اما حتمًا برایتان سؤال شده که ماتریالیسم و چنین پرسشی، 
کبرای قضیه چرا این قدر  چه ارتباطی باهم دارند و صغرا و 

بی ربط به هم هستند؟!
که؛ صبور باشید! پاسخ می دهیم 

کنیم. یکی از اولین  بگذارید باهم یک بحث علمی را شروع 
قدم های تمدن بشری بعد از یافتن مکان و غذای مناسب 
کجا  کجا آمــده و به  کیست و از  که  بــرای خــود، این بــوده 

می رود؟!
امثال این طرز تفکرها را در ایران باستان، بعدها به صورت 
کالسیک در یونان باستان تحت عنوان فلسفه  حرفه ای و 

و حتی در جهان امروز به صورت بسیار پیچیده تر می بینید.
آقایان  نظر  به  را  آن  ابتدای  چه  ابتدا،  همان  از  آدمی  پس 
ــان،  ادی نظر  بــه  چــه  و  بگیرید  نظر  در  نئاندرتال ها  غربی 
حضرت آدم؟ع؟ بدانید، به دنبال این پرسش بوده و چون 

گم شده خود می گردد. بچه ای در پی مادر 
اینکه حوصله تان سر نرود، زودتر به بحث علمی  اما برای 
ابتدای  در  که  را  مطالبی  ارتباط  و  می گردیم  باز  خودمان 

گفتیم را بیان می کنیم. صحبت هایمان 
که »که هستید؟«،  بگذارید من این سؤال را از شما بپرسم 
»چه  متنفرید؟«،  چه  از  و  داریــد  عالقه  چیزهایی  چه  »بــه 
چیزهایی را خوب می دانید و از چه چیزهایی با واژٔه بد یاد 

می کنید؟«
اما  اســت؛  مختلف  پرسش ها  این  به  انسان ها  کثر  ا پاسخ 

کاتی باهم دارند. همٔه آنها اشترا
زیبایی ها خوشمان می آید و  از  که  همٔه ما اذعان می کنیم 

گریزانیم. از زشتی 
بد اخالق ها  از  و  می آید  خوشمان  خوش اخالق  آدم هــای  از 

فرار می کنیم.
کامل، قدرتمند، زیبا، موفق، پولدار،  دوست داریم انسانی 

دانا و خوشبخت باشیم.
جمع  حواستان  می شوید!  نزدیک  مطلب  ارتباط  به  داریــد 

که می خواهم بپرسم: باشد 
دوســت  را  زیبایی ها  اســت،  مــن  درون  در  کــه  کسی  »ایــن 
کمال و موفقیت  گریزان است، به دنبال  از زشتی ها  دارد و 
من  بدن  و  جسد  همین  آیا  کیست؟!  اســت،  خوشبختی  و 

است، یا اینکه از آن متفاوت تر است؟ آیا از آن جداست یا به 
آن چسبیده است؟! آیا سلولی از بدن من را شامل می شود، 

گرفته است؟!" یا اینکه تمام بدنم را 
کسی را  گر بخواهید، می توانم این سؤال هارا ادامه دهم و  ا

کنم. که انگار تازه در خودمان یافته ایم، بررسی 
برای اینکه مطلبمان طوالنی نشود، من تفکر را به خودتان 
که این من درون، یا باید جدا  وامی گذارم و پاسخ می دهم 
اینکه همین بدن و جسم من  یا  باشد،  از بدن من  غ  فار و 

است.
با  که  است  جسدی  همین  و  نیست  جسم  جز  بگویید  گر  ا
بدنتان  »همٔه  می پرسم:  شما  از  می بینیم،  آینه  در  چشم 

گرفته است؟« است، یا بخشی از آن را فرا 
من  بــدن  همٔه  می گویید  بــزنــم،  حــدس  درســت  گــر  ا شاید 

است، و بخش بخش نیست.
آنگاه من از شما می پرسم:

و  چــربــی  رگ،  خـــون،  کــبــد،  قــلــب،  از  متشکل  شما  »بـــدن 
کسی  ایـــن  کــه  بگویید  شــمــا  اســـت.  مختلف  بــافــت هــای 
کنار  با  یا  شما،  دســت  یک  گذاشتن  کنار  با  یافته ایم،  که 
گوش شما از جمع واحدهای بدنتان، ناقص  گذاشتن یک 

می شود؟!«
نقص  که  افــرادی  بوده اند  چون  خیر!  گفت  خواهید  قطعًا 
نقص  قبل  من  که  نگفته اند  هیچ کدام  و  داشته اند  عضو 
را  زیبایی  عضو  نقص  قبل  یا  نیستم،  االن  و  بــودم،  عضو 

دوست داشتم، و االن ندارم!
پس باید پرسید:

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 
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این ذخایر عظیم علمی و فکری که ما  با  این سابقٔه علمی،  با  تاریخی،  این سابقٔه  با  کشور ما 

داشتیم، با آن بزرگان علمی ای که کشور ما در دوران جهالت و غفلت دنیا این ها را تربیت کرده 

»ابن سینا«ها، »محمدبن زکریا«ها، »فارابی«ها، »خواجه نصیر«ها و چه و چه، این ها مال دوران 

جهالت بشریت است؛ مال قرون وسطی است که هیچ خبری از دانش، هیچ فروغی از دانش در 

دنیا نبود، این کشوری که یک چنین ظرفیتی و یک چنین استعدادی دارد. )۱۳۹۰٫۰۷٫۱۳(


