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ایـــن مؤلفه ها،  از  ــارٔه هــر یــک  ــ کــه دربـ ــده  آمـ پــیــش  بــســیــار 
اســت؛  گرفته  صـــورت  و...  جنجال  پــژوهــش،  گــفــت وگــو، 

»اصول«، »وحدت« و »کارآمدی«
ح اند،  گرچه این سه عنصر، در سطوح متفاوت راهبردی مطر
بلکه  )و  اندازه  به همین  ما،  کی سیاسی جامعٔه  ادرا فضای 
بیشتر( به هم ریخته است و معمواًل بر سر همٔه این ها با هم 

به منازعه پرداخته می شود.
به هر حال آنچه در این مقال به آن می پردازیم، نگاهی به 

کنار یکدیگر است. هر سٔه این مؤلفه ها در 
گروهی با بلندکردن َعلم یکی از این سه  که  بسیار دیده شده 
مؤلفه، به دو تای دیگر یا اقاًل به اهالی دو تای دیگر )عماًل 
گاه غالب شده و نتیجه،  گاه مغلوب و  کرده،  یا نظرًا( حمله 
هر  آیــا  امــا  اســت.  نشده  یا  شــده  منتهی  مطلوبشان  به  گــاه 
کشمکش های سیاسی و اجتماعی  کنون در  که تا نتیجه ای 
آیا  بوده است؟ مسلمًا خیر.  بر حق  رقم خورده  باره  این  در 

تمامًا ناحق بوده؟! باز هم خیر.
سیاسی- کشمکش های  نتایج  جامعه ای  در  آنکه  ــرای  ب
الزم  برسد،  حقی  نتیجٔه  به  مؤلفه ها  ایــن  سر  بر  اجتماعی 

کنند. که نسبت بین این سه را درک  است 
کشمکش های  انـــواع  هــمــٔه  ــوان  مــی ت عــالــی  مــثــال  یــک  در 
حکومت  تحت  مقطعی  در  و  اســالم  صدر  جامعٔه  در  را  غلط 
قصد  گــرچــه  )ا داد  نشان  و  یافت  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

پرداختن به همٔه انواع غلط را نداریم(.
که بر اساس مکتبی سالم و حقانی ترسیم  »اصول« حقانی 
به  رسیدن  بــرای  الزم  و  محکم  مستمسک هایی  می شود، 
به  نسبت  را  مکتبی  آنکه  از  پس  مکتب اند.  آن  آرمان های 
را  آن  آرمان های  دادیــم،  تشخیص  برحق تر  مکاتب،  دیگر 

پسندیده و در راه نیل به آن ها می کوشیم.
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برای نیل به آرمان ها در یک جامعه، عمل هماهنگ الزم 
»کارآمدی«  نهایت،  در  و  است.  نیاز  »وحــدت«  پس  است؛ 

میؤه این روند... .
ــول«، شــنــاخــت غلط  ــ چــالــش عــمــدٔه بــاطــل در مـــورد »اصـ
خــروج  و  صفین  در  َحَکمیت  داســتــان  در  مثاًل  آن هــاســت؛ 
ج، تمسک به قرآن صامت بر عَلم شیطان و ایستادن  خوار
در برابر قرآن ناطق، ناشی از همین نشناختن صحیح اصول 

است.
یکپارچه  و  هــمــاهــنــگ  تــمــســک  ــا  ب ــز  نــیــز، ج ــارآمــــدی«  ــ »ک
مذکور،  دورٔه  در  اینکه  کما  نمی یابد.  تحقق  اصـــول،  بــه 
که سر  کندگی مردم از اطراف امِر ولی به وضعی می رسد  پرا
کارآمدی الزم  ج می شود و حکومت،  کار از دستش خار رشتٔه 

را ندارد.
طلب کارآمدی از غیر راه تبعیت از اصول حق نیز راه به جایی 
به  تمسک  بدون  دوران،  همان  در  باز  اینکه  کما  نمی برد؛ 
کارآمدی حکومت  اصول و بدون اطاعت از ولی امر، انتظار 
کارآمدی حضرت خدشه  که در  کار به جایی رسید  داشتند و 
و شد  نمی داند.  که علم جنگ  را متهم ساختند  او  و  کرده 

آنچه شد... .
و اما »وحدت«...

وحدت  حفظ  بــاب  در  مختلف  گــروه هــای  و  افــراد  از  بسیار 
می شنویم؛ اما آیا این دغدغٔه حقیقی آنان است یا چماقی 
شکل  باید  چگونه  وحــدت  اصــاًل  خـــود؟!  مخالفان  ســر  بــر 

بگیرد؟ آیا همیشه وحدت واجب است؟!

آنچه مسلم است این که لزومًا وحدت باید حول مستمسک 
که حق است؛ پس وحدت بر سر باطل  اصولی شکل بگیرد 
معنایی ندارد؛ فلذا وحدت زمانی الزم است که بر حول محور 
اصول حقانی باشد. حق نیز با افراد مشخص نمی شود، این 

که با حق شناخته می شوند. اهل حق اند 
عده ای  و  برآورده اند  فریاد  و  داد  عده ای  که  دیدیم  هرگاه 
گروه  دیگر را به وحدت شکنی متهم می کنند، پیش از آنکه 
متهم را به جرم وحدت شکنی، مجرم بشناسیم باید ببینیم 

گروه مدعی، وحدت بر چه چیزی را طلب می کند؟! که 
حال  شــد،  متهم  وحدت شکنی  بــه  هــم  حسین؟ع؟  امــام 
آنکه از او وحدت بر حول محور باطل را طلب می کردند و او 

وظیفه داشت تا سر باز زند.
است  الزم  بسیاری،  مــوارد  در  وحــدت،  ایجاد  بــرای  مسلمًا 
چشم  خاص  شرایط  آن  در  جزئی،  حقوق  برخی  احقاق  از 
واجب تر  حقوق  احقاق  امکان  که  صورتی  در  اما  بپوشیم؛ 
این،  )که تشخیص  نباشد.  این چشم پوشی ممکن  بدون 
که در این  خود، بحثی طوالنی در حیطٔه بصیرت می طلبد 
که  مجال نمی گنجد و متأسفانه ممکن است از این حیث، 

جان مطلب است، بحث ابتر بماند.(
نکتٔه مهم آنکه، به وجود آورندٔه مشکل و مانع برای احقاق 
بر  نمی تواند طلب وحدت  اصــول، خود،  از  و منحرف  حق 
یا  بیاورد  روی  باطلی  به  کسی  یعنی  کند؛  خویش  موضع 
هم  با  بیایید  بگوید  بعد  کند،  مانع تراشی  حقی  احقاق  در 
است  کس  آن  هنِر  وحــدت،  حفظ  باشیم.  داشته  وحــدت 

اجــزاء  برخی  از  حقوق،  وجــوب  مراتب  در نظر گرفتن  با  که 
یابند.  تحقق  مهم ترها  تا  می کند  چشم پوشی  کم اهمیت تر 
چنین وحدتی مایٔه ننگ طرف مقابل است؛ چون او دیگری 
کرده و اصاًل حق  کوچک(  را مجبور به پذیرش باطلی )ولو 
کند.القصه اینکه  ندارد به چنین وحدتی ببالد یا آن را طلب 
کسوت اهل حق(  التقاط و در  اهل باطل )و خصوصًا اهل 
به  خود  اباطیل  بر  وحدت کردن  طلب  در  زبانشان  معمواًل 
کار به دست خودشان  که  آنگاه  درازای مار غاشیه است و 
افتد، نه وحدتی می شناسند و نه سهمی برای احقاق حق 
و  کنایه  و  طعن  به  را  رقیب  قدرتمندند،  که  آنگاه  قائلند. 
تهمت و توهین و عذاب می رانند و پدر وحدت شکنی اند؛ اما 
که زبون اند و بیچاره، دست ها را )یا حتی قرآن ها را(  آنگاه 
کره و انصاف  باال می برند و طلب رحم و صلح و وحدت و مذا
هم  می گیرند،  قرار  وزن  هم  و  مقابل  در  هم  گاه  می کنند. 
خود، وحدت می شکنند و هم طلب حفظ وحدت از دیگران 

می کنند.
در  دیگر  و  شناخت  خواهیم  را  اهلش  بشناسیم،  را  حــق 
پــایــیــن آمــدن تنبان  ــرآن مــعــاویــه و  بــاال رفــتــن قـ هــیــاهــوی 
گم نخواهیم شد و دلمان به سوی باطل  عمروعاص، سر در 

نمی لغزد.
گر علی و حسین؟مهع؟ فی الحال، ظاهر نیستند، جبهه شان  ا
در  گر  ا کافیست.  بشناسیم  را  این ها  است.  مشخص  هنوز 
غمی  ندارند؛  فرقی  خــروج،  یا  وحــدت  ماندیم،  جبهه  این 

که بر »حق« ایم. نیست 

ادامه سر مقاله

ــاه خــداســت ــاه نــبـــــی، مـ ــب، مـ ــاه پـــــر فــیــض رجــ کـــر اســـت و دعــاســتمـ ــت، مــه ذ ــوبــه، مــه رمحـ مـــاه ت

ــدا پــیـــــوســن ــــ بـــــــه خـ ــــــدن  یـ ــر بـ ــویــش  ـــ ــاه از خـــ ــ که به حق واصل و از خویش جداستمـ خرم آن کس 

عــلـــــی دو  حمـــّمـــــــــــد  دو  یـــف  ــر ــــ شـ ــــــاد  ــیـ مـ ــاه  ــ ـــ ــ مســاســتم و  ارض  رخـــشـــان  مـــــاه  جــلــوۀ  از  ــر  پـ کـــه 

ــی ــــ ــــ ازلـ ــال  ــ ـــ ــ ـــ مجــ مــــــــــــــاه،  ــــن  ـــ ــ ـــ ــ ای اول  ــــــۀ  ــــ ــداســتمجـــعـ ـــ ــی پ بـــاقـــــــر  حـــضـــــــرت  رخ  متـــــــاشـــــــای  در 

اســـت ــر  ــ ـــ ــ دگ رگـــی  بـــــــز عـــیـــــــد  ــــب  ـــ رجــ ــاه  ــ ـــ ــ م ــن رضـــاســـتدوم  ــ ــواد ب ــ ـــ ــی  بـــــــن  جــ ـــ عـــیـــد مـــیـــــــاد عــل

آن دمهـــیـــــــن حـــجـــب حـــــق ــب  ــ ـــ ــ رج مــــــاه  زهـــــــر جــفــاســتســــــوم  ر  از شـــــر ــتـــۀ خـــــون  جـــگـــرش خلـ

ــواد ــ ـــ گـــــل رخـــــســـــار جــ ــا  ــ ـــ ــ ــه فــضــاســتدهـــــــم مـــــــاه رجـــــــب ب ــــ ن راحیـــــــۀ عـــطـــــــر والیـــــــت بـ مــــــــوج ز

رجـــــــب ــاه  ــــ ــــ مـ ــزده  ــــ ــــ ــیـ سـ در  کـــــــــــه  اهلل  ــارک   ــ ــــ ــ االعـــــــاســـتبـ ــر رب  ــه ــظ عـــلـــــــی، م مـــیـــــــاد  عـــیـــد 

از هم یــبـــــان  گــر گـــشـــــــوده چـــــو  آغـــــــوش  ــه  ــرم اهلل، عــلـــــی عــقـــــده گــشــاســتکــعــبـــ ــ ـــ ـــــه ز قـــــلــب حــ کـــ

اســـــد بــنـــــت  ای  ـــــه  کـــ داد  ــدا  ـــ ـــ ن ــه  ـــ ــاحــب خــان مشــاســتصـــ بـــه  متعلـق  ولــیــکـــــن  مـــــاســت  از  خــانـــــه 

می ــر ــــــــــاه تــــــــو بـــــــود فـــــــوق مــقــــــــام مـــ او عــیــســـــاســتقـــــــدر و جـ ــر  پــســـ و  ــــــت  اسـ ــی  تـــــو عــلـــ ــر  پــســـ

می ــــــل مـــر ــــــه جنـ ــام اســـــت بـ ــ ـــ ــ ــــــو ام ک تـ ــل پـــــــا ــ پـــیـــــــام آور مــاســتجن یـــــم و عــیــســـــاش  او مــر گــرچـــــه 

ــزم ــت و حــطــم و زمـ ــن و مـــقـــام اســ ــ ــســر رک پ ــن  ــ صفاستای و  مسعا  و  وه  مــر حجر،  و  حجر  پسر  ایــن 

یــنـــــب ز ــات  ــ ـــ ــ ـــ ــ وف وز  ر رجـــــــــب  مـــــــــــاه  مــادر صبر اســت و رضاستنـــیـــمـــــــۀ  و  کــه دخــت عــی  او 

ــه هــنــوز ـــ ک ــح مــیـــــدان اســـــــــــارت  ـــ ــات ــنـــب، آن ف یـ ـــــاســتز ــرب و ب ـــ کـــ واقــعــــــــۀ  او  خــطــبـــــۀ  از  زنـــــــده 

حسن اخـــــــت  و  ــه  فــاطــمـــ و  عــلـــــی  ــت  ــردخـــ ـــ ــت و نــفــســش عــاشــوراســتشــی کـــه حــســن دگـــــــر اســ

عــی حمــــبــــان  هبـــــــر  از  رجــــــب  پـــنـــج  و  ــســـت  ــیـ و عزاستبـ اســت  اشــک  و  ناله  و  و غــم  انـــدوه  وز  ر

ــول ــــ ــتـ بـ زهـــــــــــــــــرای  ــی  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــدانـ ــ زنـ آزادی  وز  ــادق، مــوســاســتر ــــ قــتــل خــلــف حــضـــــرت صـ وز  ر

هــنـــــوز ــال،  ـــ ــه چ ـــ ـــ ــی س یـــــک  تـــــار دل  در  ــا  ـــ ــی ــوی مـــــوالســتگ آن  لـــب  دو  از  بــلــنـــــد  ــو  الــعــفـــ ــگ  ـــ ــان ب

مـــرضـــوض ــاق  ــــ سـ ــــده  ـــ ــ آم وی  ــارۀ  ــ ــــ ــ دربـ کـــــــه  واســـتآن  ــون بــفــشــانــنــد ر ـــ گـــر ز غــمــش خ چــشــم هــا 

ــدر ـــ پ داغ  ــــــب  رجـ ــاه  ــــ مـ ــم  شــشـــ و  بــیــســـــت  وز  خـــداســـتر ــر  ـــ ــی ش ســوخــتـــــۀ  ــر  ـــ ــگ ج بـــــــر  و  دل  بـــــــر 

ــد ـــ مــان ابـــــــوطـــالـــــــب  داغ  رســـــــــــل  ــم  ـــ ــت خ دل  ــاســــتبـــــــر  ــان هــ ــ امی مهـــــــۀ  ــوق  ــ ـــ ــ ف ــــش  ــان ــ ـــ ــ امی کـــــــه  آن 

استاد غالمرضا سازگار

در احوال ماه رجب
تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 

دوهفته نامه سیایس-مذهیب | بهمن 99  بهمن 99 | دوهفته نامه سیایس-مذهیب 23



امروزه رایج ترین نظـام موجود در جهان 

کشـورهای  از  بسـیاری  متأسـفانه  کـه 

اسـامی را نیـز اسـیر خـود کـرده نظـام 

در  سـرمایه داری  اسـت.  سـرمایه داری 

دین اسـام نیز وجـود دارد؛ منتهی نظام 

سـرمایه داری صـرف کـه بـه معنویـت و 

روحانیـت توجهـی نمی کنـد؛ یـک سـّم 

مهلک برای بشـرّیت است. مردم در این 

نظام های غربی پیچیـده هیچ وقت مزٔه 

آزادی واقعی را نچشیده اند؛ چراکه نه تنها 

جسمشـان بلکـه روحشـان بـه اسـارت 

برده شـده  و بدون بند و زنجیر اسـیر و 

زندانی انـد. تبلیغات گسـترده ذهن ها را 

در چهاردیـواری اوهـام نیاز حبس نموده 

و مـردم را کنتـرل می کنـد آن هم طوری 

کـه هـوس حاکمـان آن را می طلبـد. در 

سیسـتمی که تمـام هّم و غـّم اش وقت و 

پول اسـت، آیا روح انسـان پیشـرفت و 

ترقـی می کند؟ آیـا این انسـان به کمال 

می رسـد؟ یـا ِعلمش سـاحی می شـود 

کـه هم خـودش و هم دیگـران را تهدید 

مـی کنـد؟ کاپیتالیسـم، ایـن لکٔه سـیاه 

جوشان، ریشه در دنیازدگی و دنیاپرستی 

دارد. امـام حسـین؟ع؟ در تعبیـری عمیق 

شـور  آب  به سـان  »دنیـا  می فرماینـد: 

دریاسـت؛ هر کـه از آن بیاشـامد نه تنها 

سـیراب نمی شود که تشـنه تر می شود تا 

آنکه او را می کشد«.

علی اسدی جلودار
دانشجوی پزشکی

کاپیتالیسم ؛
اسارت روح

ریشـٔه   
ً
یقینـا بزننـد،  دسـت  قهرآمیـزی  و  آشـکار  حـرکات 

کنـده می شـد و هیـچ زمینـه ای بـرای رشـد مکتـب  شـیعه 
بعـد  دوراِن  در  امامـت  و  والیـت  دسـتگاه  و  بیـت  اهـل 
باقـی نمی مانـد. حاجـی جـان شـما هـم یـک دیالـوگ 

برویـد! عریضـه  خالی نبـودن  بـرای 
کارگردان، حال به دوران امام باقر؟ع؟  --- + چشم آقای 
کرده است و این به خاطر زحمات  که می رسیم، وضع فرق 
سی وپنج سالٔه امام سجاد است. حضرت وقتی می خواهند 
می فرمایند  دهند  تحویل  باقر؟ع؟  امام  به  را  امامت  مقام 
امانتی است  این  را بگیر،  بــردار، این سالح  را  این صندوق 
گشودند، در آن قرآن  که صندوق را  به دست تو، هنگامی 
که آن ســالح رمز  ایــن اســت  آقــا می گن: »مــن تصورم  بــود. 
ایدئولوژی  تفکر  رمــز  کتاب  آن  و  اســت  انقالب  فرماندهی 
کم کم  کنم بتونیم  اسالمی است...« . خب حاج سهیل فکر 
کنیم، افتخارش رو به شما تقدیم  استارت بزنیم و روشنش 

می کنم!
در  نزنـم،  ریـپ  امیـدوارم  فقـط  می کنیـد،  لطـف   +
بـه  محبـت  ابـراز  بـه  مایـل  هیچ کـس  کـه  جامعـه ای 
از  محبـی  هـر  کـه  جامعـه ای  در  نبـود،  اهل بیـت؟مهع؟  
کـه  جامعـه ای  در  می کـرد،  ناامیـدی  ابـراز  آن  شـرایط 
امـام  سـر در آخـور فسـاد و تمناهـای نفسـانی داشـت، 
دوران  کـه  کردنـد  ایجـاد  تحولـی  چنـان  سـجاد؟ع؟ 
امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ سـال های شـکوفایی 
کـه  جایـی  تـا  می شـود  قلمـداد  شـیعیان  رشـد  و 

حکومـت  گشـت  باز و  انقـاب  بـرای  احتمـال  بیشـترین 
زمـان  در  حـال  می گـردد.  فراهـم  نیـز  اهل بیـت؟مهع؟  بـه 
مطهـری؟هر؟  شـهید  و  آقـا  حضـرت  خـود  امثـال  مـا، 
اسـام  و  معنویـت  از  دور افتـاده  و  اختنـاق  فضـای  در 
نـاب دوران پهلـوی، شـیؤه مبارزاتـی امـام سـجاد را در 
پیـش می گیرنـد و سـخنرانی هایی ایـراد می کننـد تـا فضـا 
فراهـم  اسـامی  حکومـت  یـک  ایجـاد  بـرای  شـرایط  و 
کلـی  ح  شـود. نمونـه اش همیـن انسـان 250 سـاله و طـر

رهبـری. اسـامی  اندیشـٔه 
کنم شما قرار بود استارت بزنی  --- +تقبل اهلل! البته فکر 
کنی! بعید می دونم تو  را هم تست  تا صد ماشین  نه صفر 
باشم،  کاسب  چیزی  داریــم  هم  با  که  جلساتی  سری  این 
کنم و جای دیگه ای بساط پهن  بهتر جول و پالسم رو جمع 
دارم،  دوســت  رو  زمان بندی ات  نگذریم  حق  از  ولی  کنم؛ 
برای  هم  کلمه  یک  که  می کنی  تموم  اذان  موقع  درســت 
رودربایستی  یه موقع  که  ناراحتم  این  از  فقط  َنمونه،  بنده 
که بفرما جلو تا نماز رو هم به حضرت عالی  بکنی، خالصش 

کنیم... . اقتدا 

داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک

250سال مبارزه؛ یک انسان،یک هدف

گوشم تا با نور  --- +خب ستاره سهیل ما بسم اهلل، سراپا 
این حقیر  روزنٔه نوری در پستوهای خاموش مغز  سخنت، 

بگشایی.
کـه شـما هـم قـول بدیـد فن  + چشـم اسـتاد، بـه شـرطی 

هندوانـه زیـر بغـل چپانـی را بـه بنـده یـاد بدید... 
--- +اونم به چشم، بنابر وظیفه، زکات این علم را هم با 

نشرش به شما می پردازم... .
کـه شـاید تـو  + جلسـٔه قبـل نکتـه ای بـرای مـن داشـت 
جملـه  یـک  همیـن  نمی کـردم،  پیـداش  کتابـم  تـا  صـد 
کلـی از شـبهات ذهـن منـو حـل  کـه  کاربـردی بـود  انقـدر 
کتـاب هـم مبنـای دیگـه ای بـه  گـر بقیـٔه ایـن  کـرد؛ یعنـی ا
مـن اضافـه نکنـه بـاز هـم عاشـقانه و مشـتاقانه بـه همـه 

. می کنـم...  پیشـنهادش 
کردی پسر! --- + انقدر مقدمه چینی نکن، جون به لبم 

کـه خودتـون فرمودیـد؛  + اسـتاد همـان جملـه ایسـت 
که  سـیرٔه هـر جریـان و هـر شـخص آنـگاه روشـن می شـود 
بـه  را بدانیـم و سـپس  کلـی آن شـخص  مـا جهت گیـری 

حـوادث جزئـی زندگـی آن بپردازیـم.
--- +دابل الیک یا همان تکبیر ما پیرمردها!

کـرد، شـرایط  کـه خیلـی توجهـم رو جلـب  + یـک نکتـه 
شـهادت  و  کربـا  از  پـس  دوران  سیاسـی  و  اجتماعـی 
مختـار بـود؛ از یـه طـرف حضـور عبدالملـک بـن مـروان 
مقتدرتریـن پادشـاه امـوی بـر مسـند قـدرت و وحشـت و 
کم شـده  که با حضور او بر جامعٔه شـیعیان حا اختناقی 

بـود و از طـرف دیگـه انحطـاط فکـری مردم. شـما در نظر 
که برخی از افراد وابسـته به  کار بـه جایـی رسـید  بگیریـد 
حکومـت بـا تعابیـری مانند خلیفه اهلل نبوت را زیر سـؤال 
می بردنـد و در سـایٔه خافـت قـرار می دادنـد! در همیـن 
و  و عیاش هـا  نوازنده هـا  و  بزرگ تریـن خواننده هـا  اثنـا، 
عشـرت طلب های دنیـای اسـام نیـز یـا در مدینه انـد یـا 
کـه یـک شـاعر  مکـه! در قضیـه مـرگ عمـر بـن ابی ربیعـه 
و  جوان هـا  از  مجموعـه ای  بـود،  مکـه  در  عریان گـوی 
کنیزکـی  مـرد و زن جمـع می شـوند و تأسـف می خورنـد، 
گریـه می کنـد و وقتـی می گوینـد  بـر مـرگ ایـن فـرد زار زار 
فـان نفـر هـم ماننـد او شـعر می گویـد پاسـخ می دهـد، 
یـا  را خالـی نگذاشـت!  کـه حـرم خـودش  را شـکر  خـدا 
 در زمـان امـارت همیـن شـخِص مخزومـی، عایشـه 

ً
مثـا

بنـت طلحـه آمـد؛ در حـال طـواف بـود. این بـه او عاقه 
کـه بگـو  داشـت، وقـت اذان شـد، آن خانـم پیغـام داد 
دسـتور  او  بشـود،  تمـام  طوافـم  مـن  کـه  نگوینـد  اذان 
تـو  کـه  کردنـد  ایـراد  او  بـه  نگوییـد!  را  عصـر  اذان  داد 
کـه دارد طـواف می کنـد، میگویـی  یـک زن  بـرای خاطـر 
فـردا  تـا  گـر  ا خـدا  بـه  گفـت  بیاندازنـد؟!  تأخیـر  را  نمـاز 
کـه اذان  صبـح هـم طوافـش طـول می کشـید، می گفتـم 
را نگویـد... البتـه غیـر از آه کشـیدن یـک عبـارت هـم بـه 
مثـل  می شـود،  تکـرار  همیشـه  تاریـخ  می رسـد،  ذهنـم 

را تغییـر می دهنـد! بازیگرانـش  کـه فقـط  سـناریویی 
که من فکر  --- + پس تو هم به همون چیزی فکر می کنی 

می کنم؛ البته هنوز برای این نتیجه گیری زود است، ماشین 
کم دارد، پس بذار  ما برای روشن شدن هنوز چند قطعه ای 
کمی جلوتر بریم، عده ای این ایراد را بر امام سجاد؟ع؟ وارد 
و  بگیر  مبارزه دست  َعَلم  مانند مختار  تو هم  که  می کردند 
در  سجاد؟ع؟  امــام  می بینیم  لــذا  بایست؛  امــویــان  مقابل 
قضیٔه مختار اعالم هماهنگی نمی کند و بعضًا بدگویی هم 

می نمایند. نظر تو در مورد موضع گیری های امام چیست؟
را  سـؤال  ایـن  پاسـخ  به خوبـی  آقـا  حضـرت  خـود   +
کـه  می دهنـد، بـا توجـه بـه آن فسـاد اخاقـی و مـادی 
پدیـد آمـده بـود بایـد دیـن مـردم درسـت می شـد، بایـد 
اخـاق مردم درسـت می شـد، باید مـردم از این غرقاب 
جهت گیـری  دوبـاره  بایـد  می آمدنـد،  بیـرون  فسـاد 
که همان  کـه لـُبّ لُبـاب دین و روح اصلـِی دین  معنـوی، 
می شـد؛  ِاحیـا  جامعـه  در  اسـت،  معنـوی  جهت گیـری 
کلمـات امـام  لـذا شـما نـگاه می کنیـد می بینیـد زندگـی و 
سـجاد؟ع؟ زهـد اسـت و در واقـع این معـارف را در لباس 
همـان  می فرماینـد  آقـا  ادامـه  در  می کنـد.  ح  مطـر دعـا 
نامناسـب بودِن  و  دوران  آن  در  اختنـاق  گفتـم  کـه  طـور 
مـردم  آن  بـا  بخواهنـد  امـام  کـه  نمـی داد  اجـازه  وضـع، 
فقـط  نـه  بزننـد؛  حـرف  روشـن  و  صریـح  و  بی پـرده 
نمی خواسـتند،  هـم  مـردم  نمی گذاشـتند،  دسـتگاه ها 
و  شـده  تبـاه  و  ناالیـق  جامعـٔه  یـک  جامعـه  آن   

ً
اصـا

گـر  ا می شـد.  بازسـازی  بایـد  کـه  بـود  شـده ای  ضایـع 
امـام سـجاد؟ع؟ در آن شـرایط می خواسـتند بـه چنیـن 

استاد یوسف و سهیل؛ قسمت دوم
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کلیسا در فاورول، برای خفتن مهیا می شد  یکشنبه شبی، موبو ایزابو، نانوای میدان 
که بر در آهنی شیشه دار جلو دکانش وارد آمد،  گهان صدای ضربت سختی را  که نا
که بر  که یک دست و بازو از میان سوراخی  شنید. به موقع پشت در رسید و دید 
در آهنین و بر شیشه ایجاد شده بود به درون آمده است. دست نانی برداشت و 
برد. ایزابو شتابان بیرون آمد. دزد با همٔه قوت پاهایش می گریخت. ایزابو دنبالش 
لود  اما دستش هنوز خون آ انداخته بود.  را دور  نان  کرد. دزد،  دوید و دستگیرش 

بود. این، ژان والژان بود... .
)کتاب بینوایان - جلد اول(

کتاب توسِط همگان خوانده شود، در  »درحالی که تفاوتی ندارد این 
انگلستان به خوبی اسپانیا معنی می دهد، در ایتالیا به خوبی فرانسه، 
در آلمان به خوبی ایرلند و در بندرگاه های تجارِت جان گداز َبرده به 
همان خوبِی امپراتوری های َشرمساِر دارای َبرده؛ مشکالِت اجتماعی 
که در بستر جهان  از مرزهاست. زخم های بشریت، زخم هایی  فراتر 
نقشه  روی  بر  کشیده شده  آبــِی  و  قرمز  خط های  در  می افتد،  اتفاق 
هستند،  نومیدی  و  جهل  در  مــردان  که  هرکجا  نمی شود.  متوقف 
هرکجا  می فروشند،  را  خودشان  نان  تکه ای  بــرای  زنــان  که  هرکجا 
گرم ندارند، بینوایان دِر  کتابی برای آموزش یا خانه ای  کودکان  که 

کن من برای تو آمده ام.« خانه ات را می زند و می گوید باز 
)ویکتور هوگو خطاب به ناشر ایتالیایی(

 

گوشه ای برای تنهایی ام

داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک

که عروسک نداشته باشد تقریبًا به همان اندازه بدبخت و به طور  یک دختر بچه 
که یک زن بچه نداشته باشد. پس کوزت هم از شمشیر  کلی همچنان ممتنع است 

عروسکی ساخته بود... .
)کتاب بینوایان - جلد اول(

گفت: شما می توانستید  کرد و  کنارش نشست، دستش را با مالیمت لمس  اسقف 
خودتان را به من معرفی نکنید. اینجا، خانٔه من نیست، خانٔه عیسی مسیح است، 
که آیا  که آیا اسمی دارد اما می پرسد  که از آن وارد می شود نمی پرسد  کسی  این در از 
گرسنه و تشنه اید، پس مهمان عزیز این خانه  دردی دارد! شما رنج می برید، شما 
که من شما را در خانه ام پذیرایی می کنم. اینجا  باشید و از من تشکر نکنید، نگویید 
به  من  است.  محتاج  پناهگاهی  به  که  کسی  مگر  نیست  خود  خانه  در  هیچ کس 
که اینجا بیش از آنکه در خانه من باشید، در خانه  که یک راهگذارید می گویم  شما 
خودتان هستید. هرچه اینجاست از شما است. چه حاجت به دانستن اسم شما 
که من  دارم؟ به عالوه شما پیش از آنکه خود چیزی به من بگویید، اسمی دارید 
گفت: راستی می دانستید؟ اسم  گشود و  می دانستم. مرد چشمانش را به حیرت 

من چیست؟ اسقف جواب داد، بلی. شما »برادر من« نامیده می شوید.
)کتاب بینوایان - جلد اول(

ناداری یک جوان، هرگز یک بینوایی نیست. یک پسر جوان هرکه باشد، هر اندازه 
با  با چشمان درخشانش،  با حرکت تندش،  با قوتش،  با سالمتش،  فقیر باشد، 
گونه های تروتازه اش، با  که در بدنش جاری است، با موی سیاهش، با  گرمی  خون 
گلگونش، با دندان های سفیدش، با تنفس سالمش، همیشه می تواند مورد  لبان 

حسرت یک امپراتور پیر باشد.
)کتاب بینوایان - جلد دوم(

گرفتم. البته همٔه آن را نخواندم؛ مقداریش را خواندم. یکی دو بار بعد از آن  کتابخانٔه آستان قدس  کتاب »بینوایان« او را اّولین بار در همان دورٔه نوجوانی از  »من 
که ما مسلمانان »حکیم« را استعمال  هم تمامش را خواندم… ویکتورهوگو یک حکیم است. ویکتور هوگو یک نویسندٔه معمولی نیست. واقعًا به همان معنایی 
کتاب حکمت است و به اعتقاد من، همه باید  می کنیم و به کار می بریم، یک حکیم است و بهترین حرف هایش را در »بینوایان« زده است. »بینوایان« هم یک 
که علم  گفته، برای او عظمت قائل است. ما نمی خواهیم بگوییم  که این قدر با عظمت سخن  »بینوایان« را بخوانند... . انسان وقتی این شخصیت را می بیند 
کرده است: مادح  کرده است، به معرفت تعظیم  کرد، به عظمت تعظیم  کسی معرفت را جایی دید و در مقابل آن تعظیم  گر  و دانش و فرهنگ، مرز دارد؛ خیر. ا
که ویکتور  که در طول تاریخ نوشته شده است... وقتی نگاه می کنم به این رمانی  خورشید، مّداح خود است... به نظر من بینوایان ویکتور هوگو برترین رمانی است 
که در عالم رمان بوده ام،  که اصاًل امکان ندارد هیچ کس بتواند بهتر از این بنویسد یا نوشته باشد و معروف نباشد و مثل منی  هوگو نوشته، می بینم این چیزی است 
کتاب نویسی. واقعًا یک معجزه است... .  این را ندیده باشم یا اسمش را نشنیده باشم... من می گویم بینوایان یک معجزه است. در عالم رمان نویسی، در عالم 
که جوان ها زیاد دور  و بر من می آمدند قبل از انقالب، بارها  گفته ام. زمانی  که دارم با شما صحبت می کنم، بارها این را  من به همٔه جوان ها توصیه می کنم، نه حاال 
کتاب الهی است،  کتاب انتقادی است،  کتاب تاریخی است،  کتاب جامعه شناسی است،  که بروید یک دور حتمًا بینوایان را بخوانید. این بینوایان  گفته ام  این را 

کتاب محبت و عاطفه و عشق است«
جمعی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد ویکتور هوگو و بینوایان

بینوایان )قسمت اول(

کلمٔه  که  کردم  اثبات  و  نوشتم  و  گفتم  بینوایان  از عنوان  دفاع  در  »من 
اطالق  مالی  و  مــادی  لحاظ  از  بدبخت  و  فقیر  و  گــدا  به  فقط  بینوایان 
هم  انسانی  فضایل  دیگر  و  تقوا  و  اخــالق  فاقد  افــراد  به  بلکه  نمی شود، 
آن  برای  بینوایان  از  بهتر  کلمه ای  فارسی  زبان  در  و  می گویند؛  میزرابل 
که برگ  کلمه درست مثل میزرابل به کسانی  که این  نمی توان یافت، زیرا 

و نوای اخالقی و روحی ندارد نیز اطالق می شود.«
ح ترین مترجم بینوایان حسینقلی مستعان مطر

کلیات و جزئیات از این سو به  که خواننده پیش ازاین لحظه در  کتاب  این 
آن سو می رود. یک فرایند از شر به خیر، از بی عدالتی به عدالت، از بطالن 
به حقیقت، از شب به روز، از اشتها به وجدان، از فساد اداری به زندگی، از 
حیوانیت به وظیفه، از جهنم به بهشت و از هیچ به خداست. نقطٔه شروع: 

جسم، مقصد: روح. یک هیدر در آغاز و یک فرشته در پایان!
)یادداشت هوگو در پایان رمان بینوایان(
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کودکانه می اندازد؛ حال آنکه فیلم در  را به یاد فانتزی های 
سرتاسر صحنه ها شعارهای بسیار دهن پرکن را بلغور می کند 
که به مخاطب بفهماند با فیلم خیلی جدی روبروست... .

رســانــٔه  ترانس فیزیکی،  و  فلسفی  غــامــض  مفاهیم  بــیــان 
ظرفیت  سینما  که  است  بدیهی  و  می طلبد  را  خود  خاص 
شرطی  بــه  سینما  مخاطب  و  نـــدارد  را  موضوعی  هــر  بیان 
سیر  دارای  داستان  که  بفهمد  را  کاتی  ادرا چنین  می تواند 
انسانی  دراماتیک طبیعی و هستٔه احساسی باشد و برمدار 
فیلم  از  پالنی  در هیچ  ذره ای عاطفه  که  در حالی  بچرخد؛ 
اجسام  و  ربات ها  از  آمیزه ای  اثــر،  این  نمی شود.  مشاهده 
که به مانند پازلی بزرگ در  تکنولوژیک خوش ساختی است 
کنار هم چیده شده است؛ ولی فیلم را لذت بخش نمی کند. 
کشن  پرودا فــوق الــعــاده،  موسیقی  از  می توانیم  المثل  فی 
چشم نواز،  تصاویر  منحصربه فرد،  لوکیشن های  و  عظیم 
گونه،  جیمزباند  و  کشن  ا صحنه های  و  بازیگران  انتخاب 
ساعت ها به بحث بنشینیم و زبان به تحسین تک به تک 
که ما از سینما  آنان بگشاییم؛ اما آن آوردگاه حس انسانی 
انتظار داریم و آن تأثیرگذاری بر روی مخاطب به هیچ وجه 

مشاهده نمی شود.

پسرفتی  نـــوالن،  قبلی  آثــار  کنار  در  اثــر  ایــن  نماند  گفته  نا
که  ــوده  ب چنین  فیلم  ســازنــدگــان  تلقی  دارد.  توجه  قابل 
و  گیشه  نظر  فیلم،  ک بــاســتــری  بــال و  کــشــن  ا صحنه های 
مفاهیم  و  کــرد  خــواهــد  جلب  خــود  بــه  را  عــام  مخاطبان 
خواهد  نگه  راضی  را  خاص  مخاطب  قشر  آن،  شبه فلسفی 
موفقیت  به  دو  آن  از  یک  هیچ  در  متأسفانه  ولــی  داشــت؛ 
اینکه توسط رسانه ها  با  کشن  ا نرسیده است. صحنه های 
اندازه  و  حد  در  وجه  هیچ  به  اما  می کند؛  جلوه  بولد  بسیار 
تایمینگ های  نیست.  هالیوود  هیجانی  مرسوم  فیلم های 
نادرست، اندازٔه نماهای جابه جا و از همه مهم تر اینکه این 
مخاطب  و  نیست  فیلم  پیش بردن  خدمت  در  صحنه ها 
که تنها و تنها برای ارعاب اذهان  سینما به سرعت می فهمد 
اغلب  طرفی  از  اســت.  شده  بــرده  کار  به  تصویری  فریب  و 
کترها  کارا زبان  از  فیلم  در  برده شده  به کار  فیزیکی  مفاهیم 
کسل کننده ای در قالب دیالوگ بیان می شود و  و به صورت 

کافی برای هضم همٔه آن ها وجود ندارد. فرصت 
که  اســت  فیلم سبب شــده  ایــن  از حد  امــا پیچیدگی بیش 
گیج کنندٔه بیان شده در فیلم  منتقدان به سراغ فرمول های 
فیلم  داستانی  خط  کردن  پیدا در  سعی  گروهی  بگردند. 

گرامی  دیا آن،  بــرای  هریک  که  اســت  خــنــده دار  و  هستند 
بــاره  چندین  تماشای  بــه  ــده ای  عـ اســـت،  کشیده  خــاص 
در  اتفاقی  چه  بفهمند  بسا  چه  اینکه  تا  پرداخته اند  فیلم 
گروهی دیگر چنان فریفتٔه صحنه های  فیلم افتاده است و 
از  چیزی  بی آنکه  می آید  نظر  به  و  شده اند  فیلم  چشم نواز 
بی نظیر  اثری  که  می دارند  اعالم  شود،  دستگیرشان  فیلم 

است و شایسته تقدیر... .
آنـــچـــه در فیلم  ــر  مـــی رســـد، هـ نـــگـــارنـــده  ــظــر  ن ــه  بـ آنـــچـــه 
ــده، ابـــــزاری اســت  ــ بـــه عـــنـــوان پــیــچــیــده نــمــایــی هــایــی آمـ
ــرای  بـــرای بــه چــالــش کــشــیــدن افــکــار مــخــاطــب و تــالشــی ب
که به  ح نمودن عقاید آتئیسم غربی در جامعٔه جهانی  مطر
نظر می رسد فیلم ساز چاره ای جز پنهان نمودن خود واقعی 
پیچیدٔه  نظریه های  جنس  از  نقاب هایی  پشت  خویش 
علمی و درهم آمیختگی های فلسفی نداشته است و چه بسا 
همین تکرار تماشای فیلم توسط مخاطبان، مضامین فیلم 
عملی  را  سازندگانش  مقصود  و  گرداند  ذهنی شان  ملکٔه  را 

نماید... .

سینما

تنت؛ 

 هادی پایدار
 دانشجوی پزشکی

کریستوفر  انگاشته یا ِتِنت )به انگلیسی: Tenet(، عنوان جدیدترین ساختٔه 
نحؤه  و  او  سینمای  دربــــارٔه  اســـت.  هــالــیــوودی  ح  مــطــر فیلم ساز  نـــوالن، 
به  بسیار  سخن  فلسفه،  مفاهیم  و  فیزیک  پیچیدٔه  قوانین  با  برخوردش 
فیلمسازی  تکنیک  مخالفان  و  موافقان  بین  جنجال  همواره  و  آمده  میان 
اثر، بهتر است  از پرداختن به نقد سینمایی  اما قبل  گرفته است؛  باال  اش 
را  او واقعًا چه چیزی می خواهد بگوید و به چه دلیلی مدیوم سینما  بدانیم 

کات ذهنی اش به مخاطب، برگزیده است؟ برای انتقال ادرا

ظاهرًا نوالن، بعد از ساختن فیلم های استودیویی معروفش 
)از جمله سه گانٔه بتمن( دوباره به سینمای شخصی خودش 
رو آورده است و فیلم هایی از قبیل تلقین، میان ستاره ای و 
اخیرًا ساختٔه جدیدش »تنت« را به مخاطبانش عرضه کرده 
بوده  اثــرش  مستقل ترین  فیلم  این  است  معتقد  او  اســت. 
که انسان را به تعجب می اندازد. تنها  است... . جمله ای 
گذرا بر سناریوی فیلم، جهت گیری مشخص آن  با نگاهی 
که مضامین  را درمی یابیم و به این نتیجٔه روشن می رسیم 
کاماًل  بلکه  نیست؛  شخصی اش  ک  ادرا زادٔه  نه تنها  فیلم 
 The یا  داستان  اصلی  قهرمان  است.  شده  القا  و  سفارشی 
Protagonist با بازی جان دیوید واشنگتن، یک آمریکایی 
کــامــاًل ابــتــدایــی و  ــر مــاجــرایــی  کــه در اث ــت  ســیــاه پــوســت اس
غیرقابل باور، به عنوان جاسوس معتمد سازمان جاسوسی 
که در  کلیشه ای  ایاالت متحده قرار می گیرد. طی فرایندی 
گاندایی هالیوودی، دیده می شود شخصیت  کثر آثار پروپا ا
که  ــود  ــی ش ــرادی از بـــاال تــوجــیــه م ــ اصــلــی قــصــه تــوســط افـ
گردن اوست و دغدغه ای به یک باره در  وظیفه ای مهم بر 
روانش ساخته می شود: »دغدغٔه نجات جهان و مردم آن 
از چنگ دشمنانی سرسخت و ستمگر«، و برای این هدف 

از طرفی دیگر دو  را ازدســت دهــد.  حاضر اســت جــان خــود 
اصلیتی  »پریا«  و  ساتور«  »آنــدری  فیلم،  اصلی  ضدقهرمان 
کــه در فیلم،  کــامــاًل روشــن اســت  روســی و هندی دارنـــد و 
قصد  که  می شود  معرفی  جدیدی  قــدرت  به عنوان  شــرق 
نابودی جهان را دارد و ماهیت مبارزٔه ایالت متحده آمریکا، 
کم کردن سایٔه شر آنان از سر بشریت است؛ همین جا جنبٔه 

افراطی ارتجاعی فیلم نمایان می شود.
ــدذات و  ــ کـــه بـــه شـــدت بـ ــی فــیــلــم  ــ هــمــیــن شــخــصــیــت روس
ضدانسانی معرفی شده قرار است نقش شبه خدایی را بازی 
که ادعا دارد می تواند  که به چنان قدرتی رسیده است  کند 
که از آیندگان برای  با استفاده از تکنولوژی منحصربه فردی 
بگیرد.  را  انسان  میلیاردها  جان  اســت،  رسیده  ارث  به  او 
کتاب  در  »ابر انسان«  مفهوم  با  را  کتر  کارا این  بتوان  شاید 
گفت زرتشت« اثر فردریش نیچه همسان دانست.  »چنین 
از  راستی  به  که  انسانی  یعنی  »ابرانسان«  نیچه،  بــاور  به 
ترس و خرافه پیشین بشر رها شده است و آزادی راستین را 
که هست پذیرفته  گونه  دریافته است. این هستی را همان 
کنون این  گذاشته است. ا کنار  است و جهان های خیالی را 
گردن می گیرد  ابرانسان در غیبت خدا »معنای هستی« را بر 

و ارادٔه خود را با ارادٔه جهان هستی یکی می کند. از نظرگاه 
این  و  این عصر و زمانه مرده است  اندیشٔه نیچه، خدا در 
گیر  پا و  دســت  مفاهیم  از  دور  به  که  اوســت  آرمانی  انسان 
فرمانروایی  جایگاه  به  گذشتگان  سنن  و  آداب  و  ادیــان 
فیلم  سرتاسر  در  اندیشه ای  چنین  رسید.  خواهد  جهان 
کنونی  زندگی  بر  آیندگان  تهاجم  و  تسلط  اســت.  نمایان 
قادر  توسط  نه  جهان  که  ساختگی  ترسی  القا  و  بشر  ابناء 
تک به تک  نــه  و  مــی شــود  اداره  حکیم  ــار  پــروردگ و  متعال 
بی عیب و نقصی  و  متقن  مــدار  پایٔه  بر  جهان  این  اتفاقات 
از  انسان هایی  یورش  از  هراس  بلکه  می پیوندد؛  ع  وقو به 
سرزمین آینده به زمان حال، نظم دنیا را به هم زده است. 
نگاه فیلم ساز به پدیدٔه زمان نیز قابل توجه است. زمان در 
گذر ابرها به سرعت  که همچون  فیلم از پدیده ای متحرک 
مبدل  ثابت  به موجودی  است،  ابد  به سوی  در حال سیر 
کترهای فیلم هر لحظه قادرند آن را به  کارا که  گشته است 
بازی بگیرند و با اعمالی ساده و مسخره آمیز همچون زدن 
کمی تمرین رانندگی خودرو و یا تیراندازی به شیؤه  ماسک، 
جدید، خود را با بازگشت زمانی وفق دهند... . چنین تلقی 
آنتروپی معکوس و بازگشت زمانی، انسان  از  ساده انگارانه 

ناشـیانه
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چیزی  این  می گیرد؟  را  ما  او  ابّهت  چرا  می کنیم،  احساس 
بلندای  درک  انسان  گر  ا حال  نیست.  عظمت  درک  به جز 
را  او  ابدی سرمدی  و  ازلی  و دریای خروشان  الهی  عظمت 
کرد و در علم، قدرت، شوکت، جاللت و عزت او غرق شد، 
نتیجه خائف می شود، چنان  در  و  نمی بیند،  او  چیزی جز 
که وقتی نام خدا می شنود و یا ذکری از او می شود  می شود 
وُبُهْم(: 

ُ
ُقل ْت 

َ
َوِجل اهلُل  ُذِکــَر  )ِإَذا  می افتد  هراس  به  قلبش 

ِئَک 
َ
ْول

ُ
)أ قرآنند.  لسان  در  حقیقی  و  راستین  مؤمنان  اینان 

( ذکر و یاد خدا، تداعی معانی بسیار برای 
ً
ُمْؤِمُنوَن َحّقا

ْ
ُهُم ال

او می کند و خود را در پیشگاه با عظمت او ضعیف و ذلیل 
می توان  ترس  جز  ضعیف،  برای  سرمایه ای  چه  و  می بیند 

یافت!
پروندٔه  از  ترس  دقیق تر،  به عبارت  و  خدا،  دادگــاه  از  ترس 
خــود،  عاقبت  از  تــرس  ظریف تر،  بیانی  بــه  و  خــود  اعــمــال 
کجا می رود! عارف و پرهیزگار  نمی داند چه کاره است و به 
که  ک است؛ زیرا انتظاری  حقیقی، از عبادت خود هم ترسنا
از پیر هست از  که  از عالم است از جاهل نیست، انتظاری 

جوان نیست، عبادت مراتب دارد، مسلم است که »ممکن« 
کند؛ زیرا پیامبرش هم  حق واجب و خالق را نمی تواند ادا 
َک َحّقَ  َک َحّقَ َمْعِرَفِتَک، ما َعَبدنا که: »ما َعَبْدنا اقرار می کرد 
ِعباَدِتک« چون او هم ممکن است و مخلوق؛ ولی توقّعی 
که از او هست، از ما نیست؛ ولی پیامبر؟ص؟ هم خائف بود 
افــراد  کند؛  وظیفه  ادا  باید  که  طــور  آن  نتوانسته  شاید  که 

بزرگ هم خوفشان این چنین خوفی است.
ترس از معاصی و صحیح تر ترس از عدالت خداوندی، خدا 
کند و این خالف عدل  می تواند برای یک معصیت عذاب 
در  باشد.  کــرده  عبادت  شخص  را  عمر  تمام  ولــو  نیست؛ 
باز می کنند: دیوان  که در قیامت سه دیوان  روایات داریم 
نعم، دیوان عبادت و دیوان معاصی. دیوان عبادت مقابله 
دیوان  که  این  عالوه بر  نمی کنند؛  نعم  دیــوان  با  برابری  و 

معاصی بالعوض باقی می ماند.
ع خوف  نو به عبارت دیگر سه  و  این سه سرچشمٔه خوف، 
یعنی  می شود؛  شخص  درجه  می آییم  که  پایین  به  باال  از 
دارنــد؛  را  اول  ع  نو خوف  باال  سطح  خائفین  و  پرهیزگاران 

سبک زندگی اسالمی

سید محمد موسوی
دانشجوی علوم آزمایشگاهی 

وقتی نام حضرت فاطمه؟س؟ به میان می آید فکرها عالوه بر 
ک به شجاعت بی مانند ایشان  مقام و منزلت آن بانوی پا
را  حماسی  خطبٔه  آن  ترسی  هیچ  بدون  چگونه  که  می رود 
که  مــواردی  از  مــورد دهــٔه فجر هم یکی  و در  کردند  ــراد  ای
امــام  و  انقالبی  مـــردم  شجاعت  می کند  خــطــور  فکرها  بــه 

خمینی؟هر؟ است.
که در به وجود آوردن  ترس یکی از حس های انسان است 
مثال های  اســت.  مؤثر  بسیار  اشخاص  رفتار  و  شخصیت 
معدلش  که  می ترسد  که  دانشجویی  زد.  می شود  واضحی 
به مشکل  کردن شغل  پیدا و  ادامــٔه تحصیل  در  و  کم شود 
فقر،  از  کــه  کــارمــنــدی  می کند،  تقلب  بــه  ــدام  اقـ بــر بــخــورد 
قبول  رشــوه  می ترسد  شرمنده شدن ها  یا  مقایسه شدن ها 
جهنم  آتش  و  الهی  خشم  از  که  فردی  البته  صد  و  می کند 

گناهان دوری می جوید. می ترسد از 
رفتار  و  شخصیت  در  مؤثری  عامل  گفتیم  که  ترس  همین 
ِبَشْيٍء  ْم 

ُ
ك

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
>َول می باشد  الهی  امتحان  یک  است،  فرد 

َمَراِت 
َ

َوالّث ْنُفِس 
َ
أ

ْ
َوال ْمَواِل 

َ
أ

ْ
ال ِمَن  َوَنْقٍص  ُجوِع 

ْ
َوال َخْوِف 

ْ
ال ِمَن 

و  ترس  ]قبیل[  از  به چیزی  را   شما 
ً
قطعا و  اِبِريَن<  الّصَ ِر  َوَبّشِ

کاهشی در اموال و جانها و محصوالت می آزماییم  گرسنگی و 

و مژده ده شکیبایان را.

کــرد:  تقسیم  بخش  دو  بــه  نظر  یــک  از  مــی تــوان  را  تــرس 
1. ترس ِبجا و صحیح؛ 2. ترس نابجا و غلط.

یا  و  ــران  ــگ دی تــوســط  مــســخــره شــدن  جمله  از  تــرس هــایــی 
تحقیر شدن توسط آن ها، ترس کمبود مال ناشی از خمس و 

زکات دادن و ترس های دیگر ترس های غلط هستند.
گناه در دنیا  ترس هایی از جمله ترس از غضب خدا، عاقبت 
و  از یک حیوان وحشی ترس های صحیح  ترس  آخرت،  و 

به جا می باشد.
زنــدگــی دور  از  را  تــرس هــای غلط  کــه  کنیم  خــب حــال چــه 
کسی فقط از خداوند بترسد از چیز دیگری هراسی  کنیم؟ هر 
کسی از خدا نترسد از همه چیز خواهد ترسید. ندارد؛ ولی هر 

پس یا باید فقط از خدا ترسید و یا فقط از خدا نترسید.
که معنای ترس از خدا چیست؟ ترس  کنیم  ابتدا باید توجه 
انسان  که  است  مسئولیت هایی  از  ترس  به معنای  خدا  از 

وظیفه  و  رسالت  ادای  در  که  این  از  ترس  دارد.  او  برابر  در 
کند و به خوبی وظیفه اش را انجام ندهد و  کوتاهی  خویش 
گناهان خود است. حضرت علی؟ع؟ در  به عبارتی، ترس از 
این زمینه می فرماید: »و لا يخافن الا ذنبه؛ هیچ یک از شما 
گناه خویش.«1 خوف از خدا ممکن  ترس نداشته باشد مگر از 

است منشأ فراوانی داشته باشد؛ ولی سرچشمه های عمدٔه 
آن سه چیز است:

کــوه بلندی و یــا دریــای  کــنــار  مــعــرفــت اهلل، انــســان وقــتــی 
ایجاد  او  دل  در  خوفی  می گیرد،  ــرار  ق خروشانی  و  وسیع 
اینکه  به خاطر  نه  می دهد،  دســت  او  به  وحشتی  می شود 
است،  عظمت  درک  این  بلکه  می شود؛  او  متوجه  ضــرری 
کند  درک  را  بزرگی  موجود  عظمت  وقتی  کوچک  موجود 
می بینیم  را  عظیمی  ساختمان  وقتی  مثاًل  می شود؛  خائف 
می شویم.  خائف  می کنیم،  مالحظه  را  آسمان خراشی  و 
می گیریم  قرار  بزرگی  برابر  در  وقتی  چرا  چیست؟  برای  این 
با اینکه فرد خوبی است؛ ولی خود را باخته و خوفی در خود 

کلمه قصار 82 1. نهج البالغه، 

گرچه جمع این خوف ها منافاتی با هم ندارد.
ــا  ّمَ

َ
>َوأ است  او  جایگاه  بهشت  ترسید،  خدا  از  که  کس  آن 

َة ِهَى  َجّنَ
ْ
َفِإّنَ ال َهَوى 

ْ
ْفَس َعْن ال ِه َوَنَهى الّنَ َرّبِ َمْن َخاَف َمَقاَم 

از مقام پروردگارش ترسید و نفس  که  کسی  َوى<: و اما 
ْ
َمأ

ْ
ال

را از اّتباع و پیروی هوی بازداشت، همانا بهشت جایگاه او 

است.

که هر قطرٔه آن دّری درخشان  ای عزیز، اشِک خون بریز 
چنین  ــرم؟ص؟   ک ا پیامبر  از  جالبی  بسیار  روایــت  در  اســت. 
قطرِة  ِمــْن  تعالى  الّله  الى  ــّب  َح

َ
ا َقطرة  ِمــْن  »ما  اســت:  رسیده 

ريَقْت فى سبیل الّله« »هیچ 
ُ
دمع من َخْشَیِة الّله او قطرة دم ا

قطره ای محبوب تر در نزد خدا از قطره اشک از خوف خدا 

یا قطره خون ریخته شده در راه خدا نیست«.

!!!!!!س 
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که مبتنی بر  اما سیاست »انسانی« از آنجا حائز اعتبار است 
انسان و برای انسان است و این »انسان« به قول مرسوم 
مشخص  اســت.  الهی  نمای  تمام  آیینه  اسالمی،  فالسفه 
از دایره ملکه بهیمیت  انسان،  از  که تعریف مقتضی  است 
و وقتی چنین  ج است و صورت اعالی خدایی دارد  او خار
است، سیاست انسانی به معنای زمینه سازی و ایجاد بستر 
کماالت و تهیه مقامات بشری  کتساب  اجتماعی در جهت ا
کلی اسالم و انقالب اسالمی برای  است و این همان هدف 
»انسانی«  اطــالق صفت  از  منظور  اســت. پس  آحــاد جامعه 
مشخص شد و نتیجتًا افتراق تعریف مزبور از تعاریف باژگون 
روشــن  نیز  هیومانیستی  صــور  در  انــســان  از  غربی  مکاتب 
گفته شده درست در نقطه مقابل  می شود؛ بلکه دو تعریف 
یکدیگر قرار می گیرند. اساسًا مقصود ادبیات تفکر شیعی از 
از  گون در مباحث مذکور، برخاسته  گونا کارکردهای واژگان 
روحیه و منظر دیگری است. نمونه بارز آن، این که »آزادی« 
کید هماره اسالم است و حال  به معنای اخالقی خود مورد تأ
که آزادی لیبرالی را مذموم می داند و آن نیز این را سراسر  آن 
حبس و حصر می پندارد و به سخره می گیرد. نگاه به مقوله 

که پیشتر  ترتیب است  نیز به همین  انسان گرایی  و  انسان 
که ریشه شناسی عمیق تر این  گرفت. البته  مورد بحث قرار 
که به صورت مبسوطی،  مباحث نیازمند فرصتی دیگر است 
و  آوینی  شهید  نظیر  اندیشمندانی  ارزشمند  نظرات  برپایه 

ح بحث شود. گرانقدر ایشان در این رابطه، طر مقاالت 
نوشته  و  حاضر  مقاله  مطالب  درمــیــان  کــه  دیــگــری  نکته 
ایــدئــولــوژی  ارتــبــاط الینفک  بــه  مــربــوط  ــر شــد،  ذک پیشین 
ح  کمیت است. اساسًا طر دینی اسالم و بحث سیاست و حا
سیاسی  مختلف  حــوزه هــای  در  فکری  گون  گونا مباحث 
که  ثابت  ارائه نظر دربــاره هر یک، بدون داشتن اصولی  و 
پذیر  امکان  باشد،  افــراد  باطل  یا  حق  ایــدئــولــوژی  همان 
نیست. حال به هزاران دلیل فقهی و عقلی که استیالی تفکر 
اسالمی را بر قاطبه مکاتب دیگر اثبات می کند و راه مستقیم 
را تنها در مسیر اسالمی آن می بیند و سایرین را محکوم به 
انسانی  که سیاست  گرفته می شود  نتیجه  ابطال می داند، 
الغیر.  و  باشد  الهی  مکتب  و  فکر  همین  اساس  بر  بایستی 
کرسی  که چرا اساسًا باید »سیاست دینی« بر  اما در این باره 
بنشیند و جدایی این دو چه اشکاالتی دارد، سابقًا سخنان 

که  ارزشمندی از حکما و اساتید این حوزه ثبت شده است 
کارگر  گیر،  حتمًا مطالعه آن ها در زدودن غبار این شبهه فرا
نکته  این  ــاره  دوب تصریح  که  می رسد  نظر  به  بــود.  خواهد 
عام  معنای  به  خود  گر  ا سیاست،  که  نباشد  لطف  از  خالی 
نوعی ایده پردازی نظری نباشد، قطعًا نیازمند »ایده« است 
بشری  سعادت  بــرای  خــداونــد  ایــده  از  بهتر  ایـــده ای  چه  و 
که ایده الهی جنبه عبادی و فردی  گفته شود  گر  است؟ اما ا
خشمگین  جهان  این  بیرونی  سیاست های  گود  در  و  دارد 
جایی پیدا نمی کند، پس درک درستی از اقتضائات خدایی 

خداوند و دین ارسالی او وجود نداشته است.
کسی از هیچ مسیری غیر از همین  که هیچ  عمیقًا باور دارم 
سرمنزل  بــه  نــمــی تــوانــد  اســالمــی-انــقــالبــی  مــتــعــارف  مسیر 
تجربیات  ــوق،  ف ل هــای  اســتــدال بــر  ــالوه  ع و  برسد  مقصود 
که  اســت  طبیعی  می کند.  تأیید  را  ایــن  نیز  تاریخی  عینی 
اصیل  جریان  این  کنار  در  تاریخی،  مختلف  برهه های  در 
مختلفی  دالیـــل  ــه  ب ــه  ک هستند  هــم  دیــگــرانــی  اســـالمـــی، 
آن  با  و  آن می یابند  یا جزئی  کلی  اهــداف  با  را همسو  خود 
استحاله  در  همراهی،  ایــن  بقای  شــرط  می شوند.  همراه 

عدنان حامدسلطانی
دانشجوی پزشکی 

غیر  در  و  است  اسالمی  ناب  تفکر  در  ایشان  تفکرات  ذاتــی 
وقایع  شد.  خواهد  نابود  المحاله  زود  یا  دیر  صــورت،  این 
صدر اسالم را به عنوان نمونه شاهد بحث در نظر بگیرید؛ 
فــرقــه هــای مختلف ســال هــای آغــازیــن انــقــالب اســالمــی و 
راه  که  نیز  امــروز  البته  و  کنید؛  مالحظه  را  آنــان  سرنوشت 
وضوح  با  را  نمونه ها  ایــن  اســت،  شــده  روشــن تــر  جهاتی  از 
بیشتری مشاهده می کنید. چرایی این امر نیز باز به همان 
وجوه  در  را  خــود  که  بازمی گردد  عقیدتی  بنیادین  اصــول 
گرچه اعتقادات اصولی متفاوت،  مختلفی نمایان می کند. ا
در مواردی احکام مشابه بدهند، اما در نهایت تفاوت ذاتی 

کرد. آنان مشخص خواهد شد و اختالفات سر باز خواهند 
نوشته تحت عنوان مقدمه سیاست  این دو  آنچه در  پس 
گرفت،  قـــرار  بحث  مـــورد  اخــتــصــاری  شکلی  بــه  و  انسانی 
بود  آن  کیفیت  و  سیاسی  حوزه های  به  پرداخت  ضــرورت 
در  که  دیگر  مسئله ای  امــا  شــد.  ذکــر  مطالبی  کمابیش  که 
و  دارد  اهمیت  فعالیت ها  از  دسته  این  اولیه  هدف گذاری 
پرسش های  با  بیگاه  و  گاه  مسیر،  طول  در  را  اهمیت  این 
فردی،  توانایی های  سطح  می دهد،  نشان  خود  تردیدآمیز 

مشکالت پیش رو و احتمال تأثیر نهایی بر وضعیت موجود 
که  است  آن  شود،  ح  مطر باید  ابتدا  در  که  پرسشی  است. 
تغییر  مذکور،  حوزه های  به  نخبگانی  پرداخت  هدف  اصاًل 
شخصی  تکلیفی  صــرفــًا  یــا  و  اســت  مــوجــود  شــرایــط  قطعی 
همان  و  صادق اند  هدف  هــردو  که  است  آن  پاسخ  اســت؟ 
که  اســت  تحولی  آن  ــرورت  ض دلیل  به  نیز  شرعی  تکلیف 
خ دهد تا  باید در شرایط سیاسی-اجتماعی جهان بشری ر
کند. ثانیًا بایستی  گام به تکامل نهایی نزدیک تر  آن را یک 
گفته شده، دگرگونی  که آیا منظور از ایجاد تحول  پاسخ داد 
تمام مشکالت تاریخ جهان توسط فرد یا افرادی با تعدادی 
کوتاه یک یا چند ساله است؟  محدود و در بازه زمانی بسیار 
عنوان  به  که  است  آن  مراد  بلکه  نیست؛  این چنین  قطعًا 
و  توانایی ها  از  درســت  درکــی  با  بشری،  جامعه  از  عضوی 
کوچک در بهبود اوضاع  تکالیف خود، نقشی هرچند بسیار 
ح می شود  بشر داشته باشیم. شبهه ای که در این وهله مطر
و دوستان ما را به سوی تساهل و تسامح می برد، آن است 
بلند  روح  خود،  درونی  ظرفیت های  گاه  ناخودآ انکار  با  که 
ارضــاء  پیش پاافتاده ای  و  سطحی  امــور  بــا  را  مطالبه گر  و 

ایشان  درونی  سرمایه های  اتالف  موجب  عماًل  که  می کنند 
می شود. به یاد داشتن این نکته مفید است که راضی شدن 
کارهای  انجام  بیشتر،  رشد  امکان  درصــورت  حداقل ها  به 
ظرفیت های  به  خیانت  مؤثرتر،  تحوالت  ایجاد  و  بزرگ تر 
که در وجود آدمی نهاده شده است. ما مخیر به  الهی است 
و  مکلفیم  ما  نیستیم،  انسانی  آرمان های  جهت  در  تالش 

این تکلیف، ذاتی و هویتی است.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

2
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کشور  مردم خالی می ماند. دولت این پول را وارد چرخٔه مالی 
می کند. نقدینگی زیاد می شود؛ اما درآمد مردم همان است.

حکومت  ســال هــای  بهترین  کــه  شــد  بــاعــث  مسئله  همین 
گر به روزنامه های  پهلوی با تورم افسارگسیخته همراه باشد. ا
می شوید.  ادعــا  این  صحت  متوجه  کنید،  مراجعه  زمــان  آن 
که ادامه دارد. در دوارن تمام رئیسان  این مسئله سال هاست 
گر  ا که  می بینید  را  هنگفتی  تورم  هم  انقالب  از  پس  جمهور 
حتمًا  داشــت،  را  تــورم  میزان  ایــن  غربی  اروپــای  در  کشوری 

زمین گیر می شد. این مسئله، همان بالی اقتصاد ماست. 
اما درمان چیست و چگونه باید از نفت، این نعمت الهی، به 

کرد؟ بهترین شکل استفاده 
ان شاءاهلل در شمارٔه بعد به آن می پردازیم.

را  همه  نفحاتش  و  آمد  نفت  یافت.  دست  تولید  از  عظیمی 
کرد. بدون اینکه چیزی از دست بدهیم صاحب  شگفت زده 
درآمد شدیم. به زبان ساده ره صدساله به یک شب رفتیم و 

گرفت.  گلش شکفت و تورم همه جا را  اقتصاد ما 
گر نکردید برگردید دوباره از اول با دقت تمام  کردید؟ ا تعجب 
که طبق فرمول،  گراف قبل توضیح دادم  پارا بخوانید. چند 
بزرگ شدن  با  می شود.  بزرگ  ج  مخر یابد،  افزایش  تولید  گر  ا
کاهش می یابد. اما اینجا  ج طرف دیگر معادله )قیمت(  مخر
کسی به آن توجه نکرد؛ اصل اول اقتصاد:  که  مسئله ای بود 

تولید باید شغل بیافریند. 
آب  ــدارد؛  ن هم  چندانی  هزینٔه  اســت.  زیــاد  خیلی  نفت  پــول 
از  قبل  که  که  بگذریم  بــرمــی داریــم.  نفت  می کنیم؛  تزریق 
انقالب از این هم ساده تر بود. ما زمین را تحویل می دادیم؛ 

شرکت های نفتی پول را واریز می کردند. 
کنید. حاال به سؤاالت زیر دقت 

کسی اینجا بیشتر می شود؟ دولت سرمایه چه 
به دست آمده  درآمد  در  هم  مردم  تا  شد  ایجاد  شغلی  آیا 

سهمی داشته باشند؟ خیر
نتیجه چه می شود؟ حساب دولت چاق می شود؛ ولی دست 

جامعه ای تولید خدمات و کاالهای بیشتری داشته باشد، این 
عدد افزایش می یابد؛ مثاًل اقتصاد چین امسال ۵ درصد رشد 
بخش  همین  به  مربوط  رشد  درصــد  پنج  این  اســت.  داشته 

محاسبات است.
تا  بنویسیم  دیگر  به شکلی  را  معادله  این  بخواهیم  گر  ا پس 

محاسبات راحت تر شود به این معادلٔه جدید می رسیم.

p = (m/y) v

که قیمت ها افزایش پیدا می کنند و ما تحت  حال چه می شود 
فشار قرار می گیریم؟ 

را  کسر  صــورت  دولــت  بــرود،  پیش  روال  طبق  همه چیز  گــر  ا
که تولید است هر سال افزایش  ج هم  افزایش می دهد و مخر
کمی صورت را بیشتر از  می یابد. بیشتر دولت های دنیا میزان 
کنند؛ زیرا موتور حرکت  ج افزایش می دهند تا تورم ایجاد  مخر

اقتصاد سرمایه داری تورم است.
کشوری  ما  بــود.  ســاده  خیلی  ــران  ای در  سال ها  معادله  ایــن 
فقیر بودیم. هرچه می کاشتیم همان را می خوردیم؛ تا اینکه 
کرد. دولت به حجم  دهٔه پنجاه، این معادله در ایران تغییر 

کرد. مدیریت 
برای  بــســازد.  شــرق-غــرب  راه آهـــن  می خواهد  دولــت  مثاًل 
این  به  کند.  استخدام  کارگر  است  مجبور  راه آهــن  ساخت 
مرکزی  بانک  از  کنند.  کــار  تــا  بدهد  حقوق  باید  کــارگــرهــا 
»شرمنده!  می گوید:  مرکزی  بانک  می کند.  پول  درخواست 
کنم:  کار دیگری  کنم؛ ولی می توانم  پول ندارم تقدیمتان 
می شود.  بیشتر  کشور  پولی  پایٔه  راه  همین  از  پــول.«  خلق 
پول بیشتر می شود؛ ولی ما به ازای آن چیز جدیدی ساخته 
نمی شود. پس تورم نیز به دنبال آن خلق می شود. به همین 
که در جهان امروز قدرت پول  دلیل اقتصاددانان معتقدند 

به مراتب ویرانگرتر از بمب اتم است.2
قباًل هم اشاره شد که »V« مقداری ثابت برای جامعه است. 
تغییر می کند؛ اما نه خیلی زیاد. برای همین ما هم به تقلید 
از بزرگان علم اقتصاد، آن را ثابت می پنداریم و روی آن یک 

خط می کشیم تا بیشتر از این خاطرمان را مکدر نکند.
که از روی GDP 3به دست می آید. هرچه   »Y«می رسیم به

دالر  قــدرت  کنید  حالجی  خــود  ذهــن  در  را  مسئله  همین  گــر  ا   .2
به عنوان واحد جهانی پول برایتان آشکار می شود.

3.  Gross Domestic Product

در هر  ــول  پ گـــردش  ســرعــت  بــچــرخــد.  نفر  دو  بین  تــومــان 
است.  وابسته  مردم  فرهنگ  به  است.  متفاوت  جامعه ای 

کند. که به آسانی تغییر  کل چیزی نیست  در 
کــاال یــا خــدمــت »قیمت«  بــه بــهــای پــرداخــتــی بـــرای یــک 

می گویند. 
که  کاالهایی  مقدار  به  است.  کشور  یک  تولید  میزان   »Y«
می سازیم و حجم خدماتی که عرضه می کنیم مربوط است.
این  نویسنده،  آقای  که  بپرسی  احتمااًل  مطلب  اینجای  تا 
این معادله  که  عــارض ام  یعنی چه! خدمت شما  حرف ها 
کند.  کاالها را در سال جدید برای ما تعیین  می تواند قیمت 
اقتصادی  اصل  چند  به  باید  صحیح  محاسبه  برای  البته 

پایبند بود.
پول  تــومــان  میلیاد  هـــزار  چند  مــا  کــشــور  در  لحظه  همین 
هست. به حجم این پول هرساله مقداری افزوده می شود. 
که حجم پول را دستکاری می کند دولت است.  نهاد اصلی 
قدرت  اعــمــاِل  ــزار  اب زیــرا  شــود؛  انجام  باید  دستکاری  ایــن 
دولــت هــای ســرمــایــه داری در اقــتــصــاد، دســتــکــاری همین 
بیشتر  انجام می شود.  کشورها  و در همه  حجم پول است 
بتوان  را  کشور  اقتصاد  تا  افــزوده می شود  آن  به حجم  هم 

که  اقــتــصــادی هست  نــظــریــٔه  اقــتــصــاد ســرمــایــه داری،  در 
را  آن  فــرمــول  مــی دهــد.  توضیح  را  تـــورم  علت  بــه ســادگــی 
کمی به جنبٔه علمی مقاله بیفزایم و در  که  همین جا آوردم 

کنم.  وقت ضرورت از آن استفاده 

m.v=p.y

در فرمول »نظریه مقداری پول«1 چهار متغیر را وجود دارد:
»M« مخفف money )پول(

گردش پول( »V« مخفف velocity )سرعت 
»P« مخففprice )قیمت(

»Y« برای نمایش GDP واقعی )همان تولید خودمان است 
که از روی GDP محاسبه می شود(

بشناسند.  خوب  مطلب  خوانندگان  کنم  فکر  که  را  »پول« 
همان چیزی که با آن برای خودتان زندگی می سازید. چرک 

کف دست! 
مشخصی  مقدار  حرکت  میزان  یعنی  پــول  گــردش  سرعت 
هــزار   10 تــا  مثاًل چقدر طــول می کشد  زمـــان؛  واحــد  در  پــول 

1. Quantity theory of money

ممکن  مملکت  این  اقتصاد  درست کردن  می کردم  فکر  کار،  اوایل  بپرسید  را  واقعیت 
که بعد از ظهور مشکالتمان حل شود!  کنیم. ان شااهلل  نیست. باید با همین اقتصاد سر 
شد  مقدمه ای  که  مطالبی  به  رسیدم  تحقیق.  و  کــردم  فکر  نشستم  روز  چند  این  اما 
خیلی  پزشکی  دانشجوی  مِن  زمینه،  این  در  هرچند  نشریه.  انتخابات  پروندٔه  برای 
را  و خواندم  که پرسیدم  اما چیزهایی  ندارم؛  کاًل هیچ سواد درخوری  و  کم بضاعت ام 

کرد. ان شااهلل مفید واقع شود. بازگو خواهم 

سیدمحمد صادقی
دانشجوی پزشکی
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عقیده و چه از لحاظ اخالق و عمل در تراز یک مسئول اسالمی 
سطح  در  اسالمی  آرمــان هــای  آن  به  رسیدن  انتظار  نباشند؛ 
غیرمنطقی  بسا  چه  و  ناممکن  امــری  ــران  ای جامعه  و  کشور 
وارد  نمی تواند  نرسیده   3 ایستگاه  به  که  قطاری  زیرا  است، 

کشور و جامعه اسالمی( شود. ایستگاه 4 )منظور 

کار در  تبریک سوم به خاطر وجود حرکت و پیشرفت 
رسیدن به دولت اسالمی است. یعنی با وجود اینکه به دولت 
سمت  این  به  انقالب  حرکت  جهت  اما  نرسیده ایم؛  اسالمی 
بوده است و در مسیر قرار داشته است منتهی سرعت حرکت 
و نشیب هایی  فراز  موانعی در طول 42 سال،  به علت وجود 
بار  باید  که  امتی  و  انقالب  خــواص  از  بعضی  اســت.  داشته 
انقالب را به دوش بکشد، مانند هر انسانی، دچار چالش های 
گاه دچار تردید شده،  گاه خسته شده،  گون شده است؛  گونا
گاهی جلوه های فریبنده دنیا آن ها را مشغول خود ساخته و 

کرده است. گاهی متنبه شده و با شتاب و قدرت حرکت 

و  حکیم  رهبری  نعمت  بــرای  آخر  و  چهارم  تبریک 
که اهداف اسالمی و مسیرهای رسیدن به آن از  روشن ضمیر 
و واضح  انقالبی مشخص  امت  برای  را  جمله دولت اسالمی 
کرده است. پس بر ما جوانان مؤمن انقالبی است تا دل  بیان 
کار بگیریم و هرچه در  ح به  را به همراه اعضا و جوار و افئده 
کنیم و راه را  ج  توان داریم در جهت دولت سازی اسالمی خر
کشور اسالمی وسپس تمدن نوین اسالمی هموار  برای ایجاد 

سازیم، ان شاءاهلل.

تبریک اول به خاطر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و پایان حکومت های استبدادی آن هم بعد از دوره های 
بسیار طوالنی. این تبریک خطاب به همه است. همه انبیاء، 
همه ائمه، همه شهیدان راه حق، همه مردم جهان از اول دنیا 
تا آخر دنیا؛ چرا که همگی شان آرزوی چنین روزی را می کشیدند 
که پایه های غلط در جامعه مخصوصًا در زمینه حکمرانی به 
کنار بروند و به جای آنان پایه های صحیح و درسِت به حق قرار 

بگیرند، که این در سال 13۵7 صورت پذیرفت.

نظام  و  انقالب  ایــن  سالگی   42 به خاطر  دوم  تبریک 
اسالمی. وقتی از 42 سالگی انقالب و نظام صحبت می کنیم، 
کشور آرمان ها و شکل و مهندسی  یعنی 42 سال است در این 
کلی حکومت همان هایی است که مردم 42 سال پیش برای آن 
برخاستند و طلب کردند. یعنی ما توانسته ایم این را حفظ کنیم 
به هیچ  اخیر  بزرگ سده های  انقالب های  در  کاری  که چنین 
انقالب فرانسه 20 سال  وجه دیده نمی شود؛ به طور مثال در 
بعد از انقالب، دوباره بناپارت رسمًا تاجگذاری می کند و پادشاه 
که »ژان ژاپلوسه« و »ولتر« و  می شود و هیچ اثری از حرف هایی 

دیگران می گفتند در حکومت فرانسه، مطلقًا وجود ندارد!

که  انــقــالبــی  ــرای وجـــدان هـــای دغــدغــه مــنــد  بـ تسلیت 
اسالمی،  نظام  تشکیل  از  سال   42 از  بعد  که  هستند  شاهد 
حقیقی  معنای  به  اسالمی  کشور  و  دولت  نتوانسته ایم  هنوز 
کارگزاران حکومت آن  تشکیل بدهیم. روشن تر بگویم هنوز 
در  هنوز  یا  ندارند  را  اسالمی  منش  و  اخالق  الزم  بایسته های 
که سبب شده قطار انقالب  خود ایجاد نکرده اند. همین است 
از  منظور  اینجا  البته  نرسد.  خود  اسالمی  دولت  ایستگاه  به 
دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه همه سه قوه و مسئوالن 
کشور  ــروز ریــشــه مــشــکــالت  ــ ــوری را شــامــل مـــی شـــود. ام ــش ک
لحاظ  از  چه  حکومت  کــارگــزاران  که  زمانی  تا  همینجاست. 
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