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هفتــۀ پیــش بــود کــه بعــد از ۸ســال کــه 
ــب  ــران تصوی ــه ای ــه ای علی ــچ قطعنام هی
نشــده بــود، قطعنامــۀ ســه کشــور اروپایی- 
ــران  ــه ای انگلیــس، فرانســه و آلمــان- علی
توســط شــورای حــکام آژانــس بین المللــی 
ــرژی اتمــی علی رغــم مخالفــت چیــن و  ان
ــه  ــن قطعنام ــد. در ای ــب ش ــیه تصوی روس
بــه ایــران توصیــه می شــود کــه در تمامــی 
ــکوک  ــس مش ــرای  آژان ــه ب ــی ک مکان های
کنــد.  همــکاری  می شــوند  محســوب 
ــاد  ــکان تورقوز آب ــه دو م ــس ب ــراً آژان اخی
ــدن  ــرح ش ــد مط ــه بع ــی ک ــان جای )هم
توســط نتانیاهــو مایــۀ خنــدۀ فعالیــن 
ــادۀ مشــکوک شــده و  مجــازی شــد ( و آب
درخواســت بازرســی های بیشــتری از ایــن 

دو مــکان کرده اســت.
ــود  ــه ای ب ــد توصی ــه هرچن ــن قطعنام ای
ــی شــاید بتــوان گفــت جاده صاف کنــی  ول
احتمالــی  قطعنامه هــای  بــرای  اســت 
بعــدی و یــا پــاس گلــی از اروپــا بــه 

ترامــپ تــا او راحت تــر بتوانــد جلــوی 
ــران  ــلیحاتی ای ــم تس ــدن تحری برداشته ش

ــرد. را بگی
ــی  ــا عل ــدام اروپ ــن اق ــه ای ــش ب در واکن
ربیعــی، ســخنگوی دولــت، گفتــه کــه ایــن 

قطعنامــه قطعــاً بی پاســخ نمی مانــد.
دو  حــدود  در  اروپایی هــا  اقــدام  ایــن 
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــال پ س
می گیــرد،  صــورت   ۹۷ اردیبهشــت  در 
ــی گفــت مزاحــم  همــان روزی کــه روحان
ــق  ــس تواف ــن پ ــت و از ای ــق )!!!( رف تواف
ــه  ــه دارد و ب ــا ادام ــج کشــور دنی ــن پن بی
ظریــف دســتور داد طــی تنهــا چنــد 
هفتــه ســازوکارهایی بــا طــرف اروپایــی بــه 
دســت آورنــد کــه منافــع ایــران در برجــام 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــر چن ــود. ه ــظ ش حف
ــاً  ــور ها و مخصوص ــدید کش ــتگی ش وابس
ــکا  ــه آمری ــی ب ــزرگ اروپای ــرکت های ب ش
ــه  ــک ب ــزی نزدی ــن چی ــه چنی ــیدن ب رس

ــود. ــال ب مح

پــس اروپایی هــا بــرای اینکــه بتواننــد 
برجــام را بــرای منافــع خــود حفــظ کننــد 
۱۱ تعهــد بــه ایــران دادنــد کــه هجــده ماه 
بعــد، ســخنان روحانــی در بهمن ۹۸ شــرِح 
ــما  ــان می کند:»ش ــی از آن بی ــال خوب ح
بعــد از خــروج آمریــکا، مگــر بــه مــا یــازده 
ــد؟  ــل کنی ــه آن عم ــه ب ــد ک ــد ندادی تعه
ــد؟  ــل کرده ای ــا عم ــک از آنه ــدام ی ــه ک ب
ــخ و  ــاق، تاری ــد، اخ ــای عه ــد وف بی تردی
ــت.  ــین اس ــه ماش ــر از تعرف ــرافت باالت ش
انســان کــه شــرافت و عهــدش را بــه 
ــه!  ــا نمی گــذارد!« بل ــر پ ــه زی خاطــر تعرف
همــان طــور کــه پیداســت اروپــا برجــام را 
ــای  ــر خودرو ه ــکا ب ــای آمری ــه تعرفه ه ب
ــت دســت  ــه دول ــود. البت ــه ب ــا فروخت اروپ
ــی  ــود و ط ــته ب ــم نگذاش ــت ه روی دس
ــه کاهــش تعهــدات  ــدام ب ــه اق پنــج مرحل

خــود در برجــام کــرد.
دنیــای  در  شــرافت  و  اخــاق  البتــه 
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تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

در شــمارۀ قبــل مطــرح شــد کــه تفــاوت 
در شــیوۀ مبــارزۀ سیاســی امامــان دلیلــی 
بــر تناقــض و تعــارض آنهــا نیســت. بلکــه 
بــه عنــوان یــک حرکــت مســتمر و واحــد 
در قالــب یــک انسان250ســاله هدفــی 
یکســان را دنبــال نمودنــد و در واقــع 
ــه  ــود ک ــامی ب ــۀ اس ــرایط جامع ــن ش ای
امــام معصــوم و حکیــم را وادار بــه جهــت 
گیــری و مبــارزۀ متفــاوت مــی نمــود. 
جریــان امامــت از روز نخســت پــس از 
ــال  ــر س ــاه صف ــی م ــر، یعن ــت پیامب رحل
ــن  ــام حس ــات ام ــا وف ــری ت ــم هج یازده
ــصت  ــع االول دویست وش ــکری در ربی عس
هجــری، در بطــن جامعــۀ اســامی ادامــه 
یافــت. جریــان یــا مبارزهای250ســاله 
کــه در نــگاه کان بــه چهــار دوره تفکیــک 
میگــردد. در ایــن شــماره بــه بررســی 
اجمالــی ایــن چهــار دوره و در شــماره 
ــط  ــه خ ــدا ب ــد خ ــه امی ــدی ب ــای بع ه
مشــی هرکــدام از آن بزرگــواران، بــه طــور 

ــم. ــق میپردازی ــق و عمی ــزا، دقی مج
ــا  ــن قدرته ــر ای ــام در براب در دورۀ اول، ام
بــه ســکوت و حتــی همــکاری دســت 
ــۀ  ــه خــود را مســئول جامع ــد؛ چراک میزن
بینــد؛  مــی  اســامی  تازه متولدشــدۀ 
جامعــه ای کــه از یــک طــرف بــا دشــمنان 
زخــم خــوردۀ خارجــی و از طــرف دیگــر 
روبروســت.  داخلــی  قدرت طلبــان  بــا 
ــر  ــی عناص ــر گمراه ــان خط ــن می در ای
را  امــام  مســئولیت  نیــز  تازه مســلمان 

ــتگی  ــس دودس ــد. پ ــر می نمای ــنگین ت س
و اختــاف میتوانــد همچــون طوفانــی ایــن 
ــه کن  ــی ریش ــد و حت ــا را تهدی ــال نوپ نه
ــدازد.  ــه خطــر ان کنــد و اصــل اســام را ب
حقیقــت  از  انحــراف  زاویــۀ  همچنیــن 
آنچنــان فاحــش نیســت کــه شــخصی 
چــون امیرالمؤمنیــن کــه خــود در راه 
ــه زدن اســام خــون دل هــا خــورده  جوان
اســت، بــه میــدان مقابلــه بیایــد. حقایقــی 
کــه از نامــۀ حضــرت بــه مصریــان در 
ــکار میشــود:  ــود، آش ــت خ ــالهای خاف س
»نخســت از همــۀ جریانهــا کنــاره گرفتــم 
ــی از اســام  ــروه های ــدم گ ــه دی ــا آن ک ت
اســام  نابــودی  بــه  و  کــرده  رجعــت 
ــر  ــه اگ ــود ک ــم آن ب ــد. بی ــوت میکنن دع
اســام و مســلمانان را یــاری نکنــم، در 
ــد  ــد آی ــی ای پدی ــا ویران ــه ی ــام رخن اس
کــه خســارت آن از موضــوع از دســت 
ــود  ــن ب ــد. ای ــر باش ــت عظیمت دادن خاف
کــه بهپاخواســتم و کمــر بســتم.« بــا ایــن 
وجــود و بــا همــۀ عزلــت نشــینی و انزوایی 
ــرت از  ــتند، حض ــان روا داش ــر ایش ــه ب ک
هیــچ کمــک و حمایتــی بــه اســام و 
جامعــۀ مســلمانان دریــغ نکردنــد و خلفای 
ــا و پاســخهای  ــی ه ــز از راهنمای ــان نی زم
ــه و  ــد. نهج الباغ ــره نبودن ــی به ــان ب ایش
دیگــر کتــب حدیــث و تاریــخ، خــود گــواه 

ــت. ــن ادعاس ــر ای ــی ب محکم
ــه  ــال و ن ــت چهارس دورۀ دوم، دورۀ خاف
ماهــه امیرالمؤمنیــن و چندماهه حســن بن 

علــی، از درخشــنده 
ســالهای  تریــن 
ــامی  ــت اس حکوم
ــرود.  ــمار می ــه ش ب
روش هــای انســانی 
عدالت مدارانــه  و 
ــت  ــا رعای ــه ب ای ک
گوناگــون  ابعــاد 
بــا  و  اســام 

همــراه  جــرأت  و  قاطعیــت  چاشــنی 
میگردیــد، الگویــی شــد بــرای دوقــرن 
بعــدی،  معصومیــن  تــاش  و  دعــوت 
ــیعیان بــر از کــف رفتنــش  حســرت ش
ــش  ــش از پی ــتمگری بی ــرکوب و س و س
ــۀ تلــخ  غاصبــان خافــت کــه هنــوز تجرب
رهبــری خانــدان پیامبــر را زیــر زبــان 

داشــتند.
دورۀ ســوم از صلــح امــام حســن در ســال 
ــه شــهادت  ــا حادث ــاز و ت ــک آغ ــل وی چه
امــام حســین در ســال شــصت ویــک 
ــال  ــت س ــن بیس ــید. در ای ــان رس ــه پای ب
شــیعیان بــه طــور نیمه مخفــی بــرای 
ــر  ــدان پیامب ــه خان ــدرت ب ــدن ق بازگردان
ــار  ــه ب ــه ب ــه البت ــا کشــیدند ک مشــقت ه
ــرگ  ــس از م ــا مخصوصــاً پ نشســتن آن ه
نبــود.  هــم  دســترس  از  دور  معاویــه، 
»دوره  را  ســوم  دورۀ  میتــوان  بنابرایــن 
ــاد  ــرای ایج ــدت ب ــازنده کوتاه م ــاش س ت

ــد. ــامی« نامی ــم اس ــت و رژی حکوم
کــه  دوره  چهارمیــن  نهایــت  در 

ادامه دهنــدۀ دوره قبــل ولــی در برنــام 
ــه  ــرن ب ــت، در دو ق ــدت اس ــای درازم ه
خصوصیــت  مهم تریــن  کشــید.  درازا 
ــورد  ــم م ــر ه ــاً کم ت ــه اتفاق ــن دوره ک ای
توجــه قرارگرفتهاســت عنصــر »مبــارزه 
حــاد سیاســی« میباشــد کــه از نیمــه دوم 
قــرن اول هجــری در پاســخ بــه آمیختگــی 
ــن  ــاز و بزرگ تری ــلطنت، آغ ــه س ــام ب اس
هدفــش تشــکیل نظــام اســامی راســتین 
یــا علــوی بــود. زمینــه ســازی هــا و 
مبــارزات پنهــان و آشــکار اهــل بیــت 
بعــد از حادثــۀ عاشــورا نیــز بنــا بــر همیــن 
مقصــود صــورت پذیرفــت. مجاهــده هایــی 
ــیعیان  ــت و ش ــل بی ــد اه ــث ش ــه باع ک
ــمنان  ــن دش ــوان بزرگتری ــه عن ــا ب آن ه
دســتگاه خافــت، همیشــه زیــر تیــغ ظلــم 
و جــور بــه ســر برنــد امــا در نهایــت ایــن 
انســان 250ســاله، هوشــمندانه، شــجاعانه 
ــل ایــن توفــان ســخت  و عاشــقانه در مقاب
ایســتاد و جریــان کوچــک ولــی عمیــق و 
ــه الی گــذرگاه هــای  تنــد تشــیع را از الب

ــور داد.  ــامت عب ــه س ــوار ب دش

دیپلماســی مخصوصــاً از غــرب انتظــار 
از  تضمین های عملــی  تنهــا  و  نمــی رود 
ــک روز  ــا ی ــاب تنه ــر انق ــه رهب ــا ک اروپ
ــد  ــه کردن ــکا توصی ــروج آمری ــس از خ پ

ــود. ــی ب ــکار خوب راه
یــا اگــر واقعــاً اروپــا خواســتار بقــای 
ــه  ــراض ب ــت در اعت ــود، می بایس ــام ب برج
نقــض قطعنامــه 22۳۱ ســازمان ملــل 
توســط آمریــکا بــا خــروج از برجــام، علیــه 
آمریــکا قطعنامــه ای را بــه شــورای امنیــت 
می برد؛کــه نــه تنهــا ایــن کار را نکــرد 
ــی  ــنهاد جایگزین ــت پیش ــا وقاح ــه ب بلک

ــه  ــد ک ــام داده ش ــا برج ــپ ب ــق ترام تواف
ــد. ــران رد ش ــرف ای ــدیداً از ط ش

بــه هــر حــال ایــن امیــد دولــت بــه 
خــود  حّتــی  اروپایی-کــه  کشــور های 
روحانــی گفتــه بود:»اروپایی هــا آقــا اجــازه 
هســتند و آمریــکا کدخداســت؛ بســتن بــا 
کدخــدا راحت تــر اســت.«- همان طــور 
نیــز  قبل تر هــا  و  هشــتاد  دهــۀ  کــه 
نشــان داده بــود، امیــدی پــوچ بــود؛ زیــرا 
ــدق در ۱۳۳2  ــاه مص ــه پن ــور ک همان ط
ــوی  ــتادن جل ــد ایس ــه امی ــکا ب ــه آمری ب
ــه  ــر ب ــه منج ــداد بلک ــواب ن ــس ج انگلی

کودتــا بــا همدســتی هــردو علیــه   او شــد، 
اینجــا هــم خیــال ایســتادن جلــوی آمریکا 
ــود. ــی ییــش نب ــا کمــک انگلیــس رویای ب

ــن  ــت ای ــن یادداش ــا در ای ــر م ــرف آخ ح
ــخنگوی  ــۀ س ــه گفت ــا ب ــر واقع ــت، اگ اس
ــد،  دولــت قطعنامــه بی پاســخ نخواهــد مان
ــت  ــوارد را در اولوی ــن م ــاً ای ــس عجالت پ
قــرار دهنــد: اوالً، اگــر دولــت از آمریــکا در 
ــت،  ــده اس ــد ش ــت ۹۷ ناامی ۱۸ اردیبهش
ــد  ــر چن ــود. )ه ــد بش ــز ناامی ــا نی از اروپ
ــد  ــم امی ــکا ه ــه آمری ــوز ب ــا هن بعضی ه
دارنــد.( نــه بــه  ایــن معنــا کــه دیپلماســی 

ــی  ــه اضاف ــه آن را گزین ــد بلک ــا کن را ره
»اگــر شــد، شــد. نشــد، نشــد.« نــگاه کنــد.

ثانیــاً )و مهم تــر از قبلــی(، از دولــت و 
ــم  ــرب نمی خواهی ــه غ ــدواران ب ــایر امی س
تاریــخ گذشــته را بخواننــد، بلکــه تنهــا بــه 
تجــارب خــود در قســمتی از تاریــخ کــه در 
ــد و محــض  ــگاه کنن ــوده ن ــان ب دســت آن
ــرد«  ــر راهب ــا »تغیی ــه  تنه ــدا ن رضــای خ
بلکــه »تغییــر عقیــده« بدهنــد. زیــرا قبــل 
از اینکــه ایــن برجــام »برجــاِم بی فرجــام« 
ــن عقیــده، »عقیــده بی فرجــام«  باشــد، ای

بــود.

داوود قوی

ادامه ی سر مقاله
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در شــماره های پیشــین راجــع بــه جوامــع 
مســلمان و مخصوصــاً شــیعه قلــم زدیــم و 
ــه عنــوان  از مجالــس و هیئــات مذهبــی ب
امتیــاز خــاص نــام بردیــم کــه ایــن امتیــاز 
در اکثــر جوامــع و مکتب هــای جهــان 
امــروزی نمونــه ای نداشــته و نــدارد. حــال 
بعــد از حــدود ۱400 ســال شــاهد آن 
هســتیم کــه ایــن مجالــس عــزا پرشــورتر 
ــدا  ــی رواج پی ــع جهان ــروز در جوام از دی
کــرده و ریشــه دار شــده اســت مخصوصــاً 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی کــه 
ــت )ع( را  ــل بی ــرای اه ــزاداری ب ــفرۀ ع س
ــه  ــه طــوری ک بیشــتر گســترانیده شــد ب
امــروزه افــراد زیــادی در سرتاســر کشــور و 
ــا اســتفاده از ذوق و هنــر،  حتــی جهــان ب
ــت  ــغول فّعالّی ــیع مش ــۀ وس ــن عرص در ای
ــه  ــل ب ــس را تبدی ــن مجال ــتند و ای هس
فرصتــی جــدی بــرای عاشــقان اهــل 
ــی  ــر فرصت ــه ه ــد. البت ــت )ع( کرده ان بی
ــا یــک مســئولّیتی همــراه اســت؛ وقتــی  ب
ــود  ــب خ ــی را مخاط ــد کس ــما نتوانی ش
ــد  ــک ح ــئولّیتتان در ی ــد، مس ــرار دهی ق
بــرای  توانســتید  وقتــی  ولــی  اســت؛ 
ــر از  ــاً فرات ــد، طبع ــب بگیری ــود مخاط خ
ــوان  ــوزۀ ت ــدازۀ ح ــه ان ــخصی و ب ــّد ش ح
طــرف مقابــل، مســئولّیت گســترش پیــدا 

می کنــد.
امــا ســؤال اول ایــن کــه چگونــه می تــوان 
از ایــن فرصــت بهتریــن اســتفاده  را کــرد؟ 
تبلیــغ  می توانــد  پاســخ  مهم تریــن 
تبلیــغ  چراکــه  باشــد؛  دیــن  معــارف 
همــان چیــزی ســت کــه ایــن نشــانه های 
ــر  ــرای خاط ــم ب ــت عال ــت و فضیل عظم

»ُقــْل َهــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَلــى اهَّلِلۚ  َعَلٰى 
ــْبَحاَن  ــي ۖ َو ُس َبَعِن ــِن اتَّ ــا َو َم ــَرٍة َأَن َبِصي

اهَّلِل َو َمــا َأَنــا ِمــَن اْلُمْشــِرِكيَن«

یوسف/108

ــوی  ــرت، در پرت ــب بصی ــۀ صاح جامع

هدایت هــای پیشــوا و رهبــرش حرکــت 

می کنــد و  بیگانــگان، بدخواهــان و 

تشــخیص  را  جامعــه  وطن فروشــان 

بــرای  آنــان  دســتاویز  و  می دهــد 

رســیدن بــه اهدافشــان نمی شــود. 

مــردم بصیــر در پــی فــرار از ســختی ها 

می جنگنــد.  آن  بــا  بلکــه  نیســتند 

ــه  ــمنانی ک ــه دش ــه ای ب ــن جامع چنی

از  ایشــان  کــردن  منصــرف  بــرای 

ــایش  ــان آس ــت ایرانی-اسالمی ش هوی

می دهــد.  کوبنــده  پاســخ  ندارنــد، 

ــی  ــالش ب ــا ت ــخ ب ــن پاس ــلمًا ای مس

ــًا  ــه خصوص ــار جامع ــام اقش ــۀ تم وقف

ــان  ــدۀ درخش ــه آین ــجو ک ــر دانش قش

می شــود. میســر  هســتند  کشــور 

علی کمالی

علی اسدی جلودار

مسئولیت
 

     فرصت

هیئت طراز انقالب

قطب نما

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

آن، جانشــان را کــف دســت گرفتنــد و 
ــد روز  ــی مانن ــیدند و حوادث ــت کش مصیب
ــه  ــس اول از هم ــد. پ ــم زدن عاشــورا را رق
بایــد از ایــن فرصــت بــرای ترویــج معــارف 
دیــن، بــرای ســوق دادن نســل جــوان بــه 
عمــل دینــی و بــرای تبدیل شــان  بــه 
انســان  های کارآمــد و بــااراده اســتفاده 

ــرد. ک
ــرای اســتفاده از  ــه ب ــم اینک ســؤال دوم ه
ایــن فرصــت فوق العــاده بایــد چــه نکاتــی 
ظریفــی را مــد نظــر قــرار دهیــم؟ در 
ــه نظــر  ــی ب ــه عملیات ــن نکت پاســخ چندی
نکتــه  مهم تریــن  و  اولیــن  می رســد، 
ــات  ــای هیئ ــب و محتوا ه ــه مطال ــن ک ای
مخاطــب  نیاز هــای  مبنــای  بــر  بایــد 
ــی  ــبک زندگ ــا س ــتن ب ــاک زیس ــرای پ ب
اســامی و بــه  معنــای واقعــی کلمــه 
بــرای مســلمان شــدن پایــه گــذاری شــود. 
ــیر  ــه تفس ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ب
و  اتحــاد ملــی  ترویــج  مکارم االخــاق، 

ــت.  ــرادری پرداخ ــار و ب ــس ایث ح
ــات،  ــد در هیئ ــه بای ــورد اینک ــن م دومی
منحصربه فــرد  و  شایســته  محتوا هــای 
)در هــر قالــب و ترکیبــی( وجــود داشــته 
و  نباشــد کــه مــدح  باشــد. آن طــور 
حرف هــای  بــا  ســخنرانی ها  و  روضــه 
بی اســاس و کم اعتبــار آمیختــه شــود و 
ــرای  ــی خــارج از حقیقتــی ب فضــای تخیل
مخاطــب رقــم بزنــد و در واقــع تبدیــل بــه 

شــود.  افسانه ســرایی  و  خرافه گویــی 
مــورد ســوم،  انــس بــا قــرآن و حدیــث در 
ایــن محافــل بیشــتر شــود. ایــن انــس هــم 
بــرای مخاطبــان هیئــت الزم اســت و هــم 

ــان هیئــت چــرا کــه بناســت  ــرای خادم ب
مجلســی بــر اســاس قــرآن و ســنت برگــزار 
انس گیــری  ایــن  در  امیدســت  کننــد. 
فقــط بــه روخوانــی ظاهــری قــرآن اکتفــا 

نشــود.
و  کار هــا  از  پرهیــز  چهــارم  مــورد 
تشــدید  موجــت  کــه  گفتارهاییســت 
ــر در  ــه اگ ــی می شــود ک ــات مذهب اختاف
هیئتــی در مســیر تفرقه افکنــی حرفــی 
گفتــه شــود، مطمئــن باشــید کــه خــواه یا 
ناخــواه در پــازل دشــمن بــازی می کننــد. 
خالــی از لطــف نیســت کــه نگاهــی گــذرا 
ــتاده  ــاور فرس ــل، مش ــس بی ــه م ــه نام ب
انگلیــس بــه عــراق، داشــته باشــیم کــه بــه 
پــدرش نوشــته بــود »مــا در معــرض هــرج 
ــم و احســاس  ــرار داری ــرج شــدیدی ق و م
ــه  ــی ب ــا روش ــم. تندروه ــی می کنی نگران
ــخت  ــا آن س ــارزه ب ــه مب ــد ک کار گرفته ان
ــن  ــدت بی ــان وح ــن روش هم ــت: ای اس
شــیعه و ســنی اســت، یعنــی وحــدت بیــن 
ــه  )امــت( اســام، آن هــا از ایــن مســئله ب
ــد.« ــتفاده می کنن ــه سوءاس ــن وج بدتری

مــورد آخــر هــم اینکــه هیئــت بایــد 
ــد؛  ــم کن ــاب را ک ــا کت ــه مخاطــب ب فاصل
چــرا کــه کتــاب اصلی تریــن راه بــرای 
ــر  ــگ ه ــی و فرهن ــت مبان ــار و تقوی انتش
جریــان فکریســت. امــا در کشــور مــا ایــن 
فرهنگ ســازی جــای کار بســیار دارد و 
حتــی اگــر ســخنران از روی کتــاب در حد 
ــادت  ــر ع ــاز ب ــد، ب ــم بخوان ــد خــط ه چن
فرهنــگ  و  کتــاب  بــه  مخاطــب  دادن 

کتابخوانــی بی تأثیــر نخواهــد بــود.
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تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

ــوۀ اراده  ــه ق ــی ب ــمارۀ قبل ــریۀ ش در نش
اشــاره و راه هــای تقویتــش رو گفتیــم. در 
ــزی  ــارۀ برنامه ری ــراره درب ــماره ق ــن ش ای

ــم. حــرف  بزنی
حتمــاً ایــن الفــاظ بــرای شــما آشناســت: 
فعالیــت  بســیج  تــو  چــون  »فانــی 
می کنــه نمراتــش افــت کــرده«، »هیئــت 
ــا »اینکــه  ــه«، ی ــب میفت ــرو درســت عق ن
جلســه  بیــام  نمی تونــم  دارم  کار  مــن 
ــوم  ــک مفه ــا ی ــۀ این ه ــخنرانی«. هم س
مشــترک دارن کــه مــا نمی تونیــم در 
کارهــای  بــه  دانشــگاه  و  درس  کنــار 
دیگــه ای مشــغول بشــیم. امــا مــا در 
اطرافمــان می بینیــم کســانی هســتند 
درس  خــوب  دانشــگاه  در  هــم  کــه 
میخوننــد و هــم بــه کارهــای دیگــه مثــل 
ورزش و مجالــس مذهبــی میرســن. وقتــی 
از ایــن دســته دانشــجوها نحــوه ایــن 
ــدن:  کارهاشــون رو می پرســیم جــواب می

»بــا برنامه ریــزی همــه این هــا عملــی 
ــا برنامه ریــزی صحیــح  ــه مــا ب میشــه.« بل
ــه همــه کارهایمــان برســیم و  می تونیــم ب

ــم. ــم نیاری ــت ک ــی، وق ــچ موقع هی
بعــد از اینکــه اهمیــت برنامه ریــزی رو 
احســاس کردیــن، میخــوام براتــون از کام 
ــه  ــا ب ــارم ت ــاهد بی ــن ش ــی معصومی نوران

ــن. ــان بیاری ــزی ایم ــت برنامه ری اهمی
حضــرت علــی)ع( به امــام حســن)ع( و امام 
حســین)ع(، )و همــه فرزندانش و هرکســی 
کــه وصّیت نامــۀ حضــرت بــه دســتش 
میرســه( وصّیــت کــرد: »اوصیکما...بتقــوی 
ــه  ــر را ب ــما دو نف ــم: ش ــم امرک الّل و نظ
تقــوای الهــی و نظــم و برنامه ریــزی در 
ایــن  در  می کنــم.«  ســفارش  کارهــا 
زمینــه رســول خــدا)ص( فرمــود: »االمــور 
مرهونــٌۀ باوقاتهــا: هــر کاری در گــرو زمــان 

ــت.«  ــودش اس خ
از طرفــی اگــر بــرای کاری فرصــت داری و 

ــا برنامه ریــزی در زمانــش انجــام نــدادی  ب
ــن  ــوی.در ای ــدوه می ش ــزن و ان ــار ح دچ
ــٌۀ  ــود: »اضاع ــرم)ص( فرم ــر اک ــاره پیامب ب
الفرصــۀ غّصــٌۀ: ضایــع کــردن فرصــت )در 

مســیر غیــر صحیــح( غّصــه مــی آورد«
حــاال کــه دلمــون بــا کام نورانــی معصــوم 
ــورد  ــه در م ــداد نکت ــه تع ــد ی ــور ش من

می نویســم. براتــون  برنامه ریــزی 
خودتــون  تجربیــات  از  اینکــه  اول 
تجربیــات  البتــه  صــد  و  گذشــته  تــو 
ــه  ــرا ک ــن چ ــتفاده کنی ــون اس اطرافیانت
ــا  ــد: » تجربه ه ــی)ع( می فرماین مــوالی عل

آموزگارنــد.« بهتریــن 
ــت  ــان هس ــدی زم ــیم بن ــوع تقس دوم ن
کــه نبایــد نــه از ایــن ور بــوم افتــاد 
نــه از اون ورش. امــام رضــا )ع( دربــاره 
می فرماینــد: »کوشــش نمائیــد اوقــات روز 
شــما چهــار قســمت باشــد؛ ســاعتی بــرای 
عبــادت و خلــوت بــا خــدا، ســاعتی بــرای 

سیدمحمد موسوی

برنامه ریزی

4

سبک زندگی اسالمی

ــرای همفکــری  تأمیــن معــاش، ســاعتی ب
ــا  ــو ب ــت و گ ــورت و گف ــی و مش و همدل
بــرادران مــورد اعتمــاد و کســانی کــه 
ــازند  ــف می س ــان واق ــه عیوبت ــما را ب ش
ــوص و  ــما خل ــه ش ــبت ب ــن نس و در باط
ــه تفریحــات و  ــد و ســاعتی را ب ــا دارن صف
لذائــذ خــود اختصــاص دهیــد و از مســرت 
ــام  ــروی انج ــح نی ــاعت تفری ــاط س و نش
وظائــف ســاعات دیگــر را تأمیــن نمائیــد.«

ــه ایــن نکتــه هــم خیلــی مهمــه  توجــه ب
کــه تــوی کارهاتــون اهــم و مهــم داشــته 
باشــید. مــا نمی تونیــم بــه همــۀ کارهایــی 
ــون  ــم چ ــم بپردازی ــر داری ــد نظ ــه م ک
ــاف  ــا کف ــۀ کار ه ــرای هم ــون ب ــه وقتم ک
ــدوم  ــم ک ــه بدونی ــه ک ــس الزم ــده؛ پ نمی
کار رو االن و کــدوم کار رو بعــداً بایــد 
انجــام بدیــم. امــام علــی)ع( هــم در ایــن 
ــای  ــه کاره ــه ب ــی ک ــه: »کس ــث میگ بح
گوناگــون بپــردازد خــوار شــده پیــروز 

نمی گــردد.«
ــید  ــرا نباش ــه آرمان گ ــر اینک ــۀ آخ و نکت
ــون  ــی خودت ــت و توانای ــا وق و متناســب ب
برنامه ریــزی کنیــد. در غیــر ایــن صــورت 
عملــی  رو  برنامه ریــزی  اون  نمی تونیــد 
کنیــد و قــوۀ ارادتــون )کــه خیلــی مهمــه( 

مخــدوش میشــه. 
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منتشــر شــد  کــه  بــود  ۳۱اوت 20۱۹ 
راه  بــه  دنیــا  و هیاهیــوی عجیبــی در 
انداخــت. بــا اینکــه آمریــکا در ســال حدود 
۹00 فیلــم ســاخته و روانــه بــازار می کنــد 
از آن هــا  انگشت شــماری  تعــداد  فقــط 
بایــد دیده شــوند و بــه عبارتــی دیگــر 
بــزرگ  کمپانی هــای  ارادۀ  و  خواســته 
فیلم ســازی هالییــوود اســت کــه دنیــا 
مجبــور بــه تماشــای برخــی از آن هاســت. 
کمپانی هــای  صاحبــان  و  ســرمایه داران 
فیلم ســازی کــه خودشــان در وال اســتریت 
یــا صاحبــان  و  دارنــد  مالــی  حســاب 
عمــوم  اسلحه ســازی اند.  کارخانه هــای 
ایــن افــراد یهــودی و از اصلی تریــن افــراد 
شــاخص در نظــام ســرمایه داری ایالــت 
ــوند و در  ــاب می ش ــکا حس ــده آمری متح
ــای  ــکار و آرمان ه ــا اف ــه اند ت ــن اندیش ای
ــا را در  ــرده و آن ه ــزه ک ــریت را کانالی بش
ــد، و  ــی« در آورن ــای آمریکای ــاس »روی لب
تــا حــد زیــادی هــم موفــق شــده اند.جوکر 
را هــم بایــد در زمــرۀ فیلم هایــی قــرار داد 
ــه در ســالن های  ــای خــودش را ن ــه دنی ک

هادی پا�دار
جوکر و آنارشیسم کور
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تاریــک و بســته ســینما کــه بعــد از تماشــا 
ــرۀ  ــد در زم ــازند. بای ــا می س و در جامعه ه
ــا  ــرای تماش ــه ب ــرار داد ک ــی ق ــم های فیل
ــودآگاه  ــاوراء خ ــی م ــه جهان نیســتند؛ بلک
ــم از  ــه نمی توانی ــاخت ک ــد س ــا خواهن م
آن فــرار کنیــم. شــاید کســی در آن زمــان 
نمی توانســت درک کنــد چــه جهانــی بعــد 
ــی  ــا وقت ــد شــد ام ــده خواه ــم آفری از فیل
ــکا  ــردم آمری ــرات م ــه تظاه ــا ب ــن روز ه ای

کــه بــا مــرگ وحشــتناک 
فلوید،سیاه پوســت  جــورج 
و  خــورد  آمریکایی،کلیــد 
اکنــون در سراســر ایالت هــای 
یافته اســت،  تســری  آن 
می اندازیــم،  نگاهــی 
در  مشــابهی  صحنه هــای 
ــد  ــم می یاب ــا تجس ــن م ذه
ــی  ــا را جای ــی آن ه ــه گوی ک
دیده ایــم؛آری ،در ســکانس 
و  جوکــر  فیلــم  پایانــی 
اغتشــاش  از  صحنه هایــی 
از  حمایــت  در  عمومــی 

قهرمــان دلقکشــان.
فــارغ از تحلیل فنــی فیلمنامه اثر و تکنیک 
کارگردانــی آن،در ایــن مقالــه قصــد داریــم 
ــی  ــی و سیاس ــای جامعه شناس ــه جنبه ه ب
فیلــم بپردازیــم. »جــورج هواکــو« مؤلــف و 
نظریه پــرداز غربــی در نظریــه  ای در مــورد 
جامعه شناســی ســینما معتقــد اســت کــه 
ســینما بــه عنــوان یــک مدیــوم یــا رســانه 
جــدی، تم هــای اجتماعــی، فرهنگــی و بــه 

طــور کلــی تم هــای خــودش را از جامعــه 
اخــذ می کنــد و ســینما و ســینماگر آن هــا 
ــم و  ــب فیل ــد و در قال ــرورش می ده را پ
ســریال بــا مختصــات فرمــی و خــاص 
خــودش می ریــزد. بعــد از پــرروش در 
قالــب فیلــم، بــه جامعــه بــر می گردانــد و 
دیالکیتــک فضــای اجتماعــی از یــک ســو 
ــه  ــم و فیلمســازان از ســوی دیگــر ب و فیل
وجــود می آیــد کــه تأثیرگــذاری فیلــم در 
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ــری  ــد. یکس ــدا می کن ــا پی ــا معن اینج
تم هایــی در عرصــۀ اجتمــاع وجــود دارد 
ــه ســاخت فیلم هــای  کــه اساســاً در مای
ــد از  ــود و بع ــتفاده می ش ــینمایی اس س
آن بــا تأثیرگــذاری بیشــتری در جامعــه 
ــرد. در  ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــم جوکــر نیــز همیــن اتفــاق  مــورد فیل
افتــاده اســت و آن چیــزی کــه روزی بــه 
عنــوان آشــوب و آنارشیســم در جامعــه 
ــده  ــم آم ــه درون فیل ــته ب ــود داش وج
ــه  ــه جامع ــاره ب ــد از آن دوب ــت و بع اس
ــا  ــا ب ــت ام ــرده اس ــدا ک ــت پی بازگش
تأثیرگــذاری دوچنــدان؛ قطعــاً در مــورد 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــز همی ــم نی ــن فیل ای

اســت.
در واقع،ســازندگان فیلــم برآننــد تــا 
ــه  ــکا ک ــردم آمری ــی م ــات مدن اعتراض
برخاســته از حــس آزادی خواهیشــان 
ــم در  ــم حاک ــام نئولیبرالیس ــد نظ برض
ایــن کشــور اســت، بــه نوعــی بــه ســمت 
هــرج و مــرج اجتماعــی بکشــانند و 
ــه آن هــا القــا کننــد کــه اعتــراض بــه  ب
رژیــم ســرمایه داری کــه نمــاد آن در 
ــدر  ــا همــان پ ــن« ی ــم »تومــاس وی فیل
بتمــن اســت، بــه جایــی نخواهــد رســید 
احساســات  از  برآمــده  آنارشیســم  و 

ــد. ــد ش ــور خواه ــرانجام ک ــردم س م
فیلمســاز، تــاد فیلیپــس، از ابتــدای فیلم 
بــا میزانســن خــاص و حرکــت دوربیــن 
حــول شــخصیت اصلــی، قصــد دارد 
ــبت  ــمپاتی نس ــس س ــان ح در مخاطب
ــت،  ــر آنتاگونیس ــه ظاه ــر« ب ــه »جوک ب
ــه  ــد ک ــوه کن ــی جل ــد و گوی ــاد کن ایج
ــاب  ــردی نق ــخصیت، ف ــن ش ــگار ای ان
ــان  ــی خودش ــای مخف ــر چهره ه زده ب
اســت؛ ســپس در ادامــه بــه تدریــج 
»آرتــور فلــک« بــا توجــه بــه خلقیاتــش 
متوجــه می شــود، کشــتن تنهــا چیــزی 
اســت کــه بــه او حــس مقصــود، معنــا و 
ــور  ــه آرت ــی ک ــی می بخشــد، حالت زیبای
ــان  ــه مخاطب ــاه ب ــص گن ــک رق ــا ی ب
ــص  ــن رق ــع ای ــد. در واق ــل می کن منتق
در  را  کشــتن  حــس  زیباشناســی 
مخاطــب بــه شــدت تحریــک می کنــد و 
ــان،  ــه آنارشــی می کشــاند. در پای او را ب
وقتــی پــدر و مــادر بــروس ویــن کشــته 
ــه و زاری  ــد مشــغول نال می شــوند او بای
باشــد، امــا کارگــردان بــا تراولینــگ 
عامدانــه دوربیــن، همــه چیــز را بــه 
آینــده و بــه اعتــا رســیدن بــروس ویــن 
)بتمــن( واگــذار می کنــد. امــا بــرای 
ــیاری  ــان بس ــات، زم ــه نج ــن پروس ای
زیــادی بــرای بــزرگ شــدن بتمــن 
نیــاز دارد. در واقــع منجــی ایــن جامعــه 

پــس از مــرگ تومــاس ویــن، فرزنــد 
ســرمایه دار اوســت و ایــن تصویــر تصدیــق 
ــت  ــی در جه ــر فیلم ــه جوک ــد ک می کن
پیــروزی نظــام نئولیبــرال آمریکاســت. 
ــردازان  ــر نظریه پ ــه تعبی ــم ب نئولیبرالیس
فرانکفــورت، نوعــی از توتالیتاریســم تمــام 
عیــار و یــک ایدئولــوژی تمامیت خــواه 
اســت.این ایدئولــوژی تمامیت خــواه بــا 
منطــق یکدست ســاز خــودش در راســتای 
ســلطۀ قشــر بســیار کوچــک ســرمایه دار، 
ــر  ــت و ه ــردم اس ــای م ــوه توده ه در انب
مانعــی را کــه بــر ســر راه خــودش ببینــد 
بــا خشــونت هرچــه تمام تــر ســرکوب 
ــا  ــونت  ب ــرکوب و خش ــن س ــد؛ ای می کن
ــد:  ــف رخ می ده ــای مختل ــک ابزاره کم
نظامــی،  سیســتم  پلیــس،  رســانه ها، 
ــن  ــادل نمادی ــوزش، تب ــام آم ــش، نظ ارت
ــه  ــی ک ــخت و نرم ــای س ــه ابزاره و هم
ســرمایه داری مــدرن کــه شــکل متأخر آن 
ــری  ــی بهره گی ــت توانای ــم اس نئولیبرالیس
از آن را دارد. امــا مســئله اینجــا اســت کــه 
فضــای رئــال آمریــکا اساســاً فضــای فیلــم 
ــاوت جنبــش اجتماعــی کــه  نیســت و تف
داریــم می بینیــم بــا فیلــم، در ایــن اســت 
کــه پایــان در اینجــا لزومــاً در دســت 
ســرمایه داری مــدرن و لیبرالیســم نیســت 
ــه در آن  ــت ک ــال اس ــًا رئ ــای کام و فض
فــرد خشــونت کــف خیابــان را کــه ناشــی 
ــت  ــی اس ــارض طبقات ــتی و تع از نژادپرس
ــا  ــن ب ــد و ای ــس می کن ــک لم را از نزدی
پایــان فیلــم کــه زیرکانــه بخواهــد بــه نفع 
ســرمایه داری پایــان یابــد همســو و همــراه 
نیســت. در نهایــت در ذهــن مخاطــب 
فیلــم یــک مقایســه رخ می دهــد کــه 
ریالیتــی  و  واقعیــت  فضــای  قاعدتــاً 

ــل  ــا تحمی ــرد و توده ه ــر ف ــودش را ب خ
می کنــد و قاعدتــاً جوکریســم بــه معنــای 

ــاد. ــاق نمی افت ــه اتف ــق کلم دقی
ــم  ــی بیندازی ــا نگاه ــادارد در اینج ــا ج ام
بــه تاثیــر جوکــر در جهــان ســوم؛ مخــرج 
مشــترک بــا جهــان ســوم ایــن اســت کــه 
دیگــر ســرمایه داران در اینجــا نیســتند امــا 
ــت  ــه تح ــد ک ــور دارن ــت ها حض آنارشیس
فشــار اقتصــادی و اجتماعــی شــورش 
کردنــد. نقــش جوکــر دقیقــاً اینجــا ظاهــر 
می شــود؛ کاراکتــری کــه در ابتــدای امــر 
ــتی  ــط دس ــی توس ــت ول ــت اس بی خاصی
کــه او را در جــای خاصــی قــرار می دهــد 
ایفــا  مهمــی  بســیار  نقــش  می توانــد 
ــوم  ــان س ــاره جه ــه درب ــن نکت ــد. ای کن
نیــز می توانــد مصــداق داشــته باشــد؛ 
ــری  ــن کاراکت ــاال چنی ــتی از ب ــه دس اینک
را در جهــان ســوم بــرای جابجایــی قــدرت 
ــه  ــران، نمون ــرار دهــد. در کشــورمان، ای ق
ــان  ــتی را در آب ــرات آنارشیس ای از تظاه
۹۸ مشــاهده کردیــم. در ایــن اغتشاشــات، 
ــو و  ــای فضــای گفت وگ ــه ج معترضــان ب
ــه  ــفری هرج ومرج طلبان ــش، در اتمس آرام
و بــه دور از منطــق نیــل بــه اهــداف خــود 
را خواســتار بودنــد؛ بــه حــدی کــه بــه نظر 
می رســید شــعارهای آن هــا برخاســته 
عدالت طلبانــه  و  آرمانخواهــی  حــس  از 
هدایــت  جنبش هایــی  بلکــه  نیســت 
شــده اند. ایــن فیلــم و نظایــر آن نیــز 
ــک  ــه ی ــامی ن ــراِن اس ــواِن ای ــرای ج ب
ــد  ــه بای ــری، بلک ــلوِب مطالبه گ ــو و اس الگ
هشــداری بــرای او تلقــی گــردد. در پایــان 
بایــد گفــت کــه »جوکــر ببینیــم و عبــرت 

ــر نشــویم«. ــی جوک ــم ول بگیری


