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محمدرضا صیدیان
دانشجوی پزشکی 

کـه ایـن روز هـا نامـش را  کشـوری اسـت  ترکیـه 
ک همسـایگانش  بـه خـا کـه  کسـی  به عنـوان 
رویـای  می شناسـیم؛  می کنـد  دسـت اندازی 

بـرای عـراق چیسـت؟ ترکیـه 

قــربــانــیــان  از  یــکــی  گــذشــتــه  ــٔه  در دو دهــ تــرکــیــه  جــمــهــوری 
چند  از  است.  خود  جنوب شرقی  در  تروریستی  گروهک های 
درصــدد  نظامی  عرصٔه  به  ورود  با  ترکیه  دولــت  قبل،  ســال 
این  از  و  است  برآمده  نظامی  تجهیزات  تولید  و  انبوه  خرید 
گروه های تروریستی در جنوب شرقی  امکانات برای مبارزه با 
عملیات های  تعداد  که  جایی  تا  اســت؛  کــرده  استفاده  خود 
تروریستی در داخل کشور خود را به میزان زیادی کاهش داده 
کسازی مناطق آلودٔه  کشور پس از پا است. با این وجود این 
گروهک ها و  این  با منشأ اصلی  بهانٔه مبارزه  کشور خود، به 
را  عملیات هایی  گروهک ها  این  به  ضربه  خــودش  زعم  به 
ابتدا  در  عملیات ها  این  اســت.  داده  انجام  عــراق  شمال  در 
می شد؛  انجام  هوایی  بمباران  طریق  از  کثرا  ا و  بود  محدود 
از  کـــرد.  تغییر  عملیات ها  ایــن  ــوی  رنــگ و ب رفته رفته  ــی  ول
حمله های  بهانٔه  به  ترکیه  که  بــود  گذشته  ســال  31خـــرداد 
کــه مــحــل حــضــور عناصر  ــراق  مــتــعــدد از مــنــاطــق شــمــالــی عـ
را علیه مواضع  گسترده ای  گروهک پ ک ک است، عملیات 
عناصر  عملیات ها  این  در  هرچند  کرد.  آغاز  پ ک ک  عناصر 

اسکیزوفرنی با تب امپراتوری
شرحی بر احوال یک همسایه خواب زده

این  از  نیز  غیرنظامی  افـــراد  می گرفتند،  ــرار  ق هــدف  مسلح 
به  که  حمالت  ایــن  از  هــدف  نمی ماندند.  بی بهره  حمله ها 
این  ارتــبــاط  قطع  می کردند،  اصابت  گــارا  و  قندیل  مناطق 
مناطق با سنجار بود تا عماًل ارتباط محور عراق و سوریه این 
نیز فعال هستند قطع شود.  که در شمال سوریه  گروهک ها 
بین المللی  ائتالف  ایجاد  زمــان  از  گروهک ها  ایــن  فعالیت 
که در ظاهر برای مبارزه با داعش وارد عراق و سوریه شدند 
عام  قتل  و  داعــش  توسط  سنجار  اشغال  از  پس  شــد.  ــاد  زی
پ ک ک  )شاخٔه   YPG مسلح  عناصر  از  تعدادی  ایــزدی هــا، 
این  وارد  کردنشین عراق  کسازی مناطق  پا برای  در سوریه( 
مناطق شدند. یکی دیگر از بهانه های ترکیه برای عملیات 
های خود در عراق حضور این نیروها در شهر سنجار بود؛ ولی 
این شهر درسال ۲۰1۷ میالدی به تصرف نیروهای مردمی و 
کشور عراق در آمده بود و این دلیل آنکارا به احتمال  ارتش 
که  زیاد فقط بهانه ای برای عملیات در این شهر است؛ چرا 
کشور نیز با اشاره به حضور عناصر  پیش تر رئیس جمهور این 
گفته بود: »ممکن است شبانه به سنجار  پ ک ک در سنجار 

کنیم«. حمله 
و  عــراق  مرکزی  دولــت  سبز  چــراغ  این ها  همٔه  از  مهم تر  امــا 

مسعود بارزانی برای انجام عملیات در شمال عراق است. 
پایگاه  زیــادی  تعداد  اخیر،  ماه  چند  در  ترکیه  دیگر  طرف  از 
گمان  به  تا  اســت  کــرده  ایجاد  عــراق  شمال  در  فــرود  باند  و 
کند؛ آن چیزی  ک عراق ایجاد  خودش منطقٔه حائلی را در خا
گرچه  ا که  است  این  می شود  دیده  پایگاه ها  چیدمان  از  که 

وجود  ولی  هستند؛  ترکیه  مرز  نزدیکی  در  پایگاه ها  این  کثر  ا
کشور  که دور از مرز دو  پایگاهی در دهوک و چند نقطٔه دیگر 
و  عمیق تر  حضور  برای  آنکارا  طمع  نشان دهنده  نیز  هستند 
مقامات  اظهارات  ک عراق است؛ همچنین  در خا طوالنی تر 
ک عراق این اندیشه  آنکارا مبنی بر عملیات های دیگر در خا
که آنکارا دنبال ایجاد پایگاه های  را در ذهن تداعی می کند 

ک عراق است. جدید در مناطق مرکزی تر خا

اما ویژگی این مناطق چیست؟ 
پاسخ خیلی روشن است: نفت. آنکارا به دنبال منابع انرژی 
حتی  برهاند.  را  خود  نفت  خرید  زیاد  هزینه های  از  تا  است 
تالش های آنکارا برای کشف منابع انرژی در  دریای مدیترانه 

نیز در همین راستا است.
در  قومی  فتنه های  به  آنکارا  روی آوردن  در  را  مسئله  ایــن 
منطقه می توان به خوبی دید؛ وجود ترکمن ها در استان نینوا 
ع را  کرکوک و دست گذاشتن دولت ترکیه بر روی این موضو و 
می توان در همین راستا دید. به طور خالصه با درنظر گرفتن 
کم بر ترکیه به این نتیجه می شود رسید  اقدامات دولت حا
آن  تاوان  برندارد  اقداماتش  اینچنین  از  دست  آنکارا  گر  ا که 
ماند  منتظر  باید  حــاال  ــرد.  ک خــواهــد  پــرداخــت  به سختی  را 
به  ترکیه  نئوعثمانی  جمهور  رئیس  خیاالت  که  ببینیم  تا 

واقعیت خواهد پیوست یا نه؟!

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

ُ
ا نشــریه 
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250سال مبارزه؛ یک انسان،یک هدف

پرسه در مه
داوود قوی

دانشجوی ارشد ژنتیک

نگاهی اجمالی به نقش رسانه ها در دوران امام سجاد

کـه تـا آن زمـان بزرگ تریـن دغدغـه اش درس و  همـه چیـز از یـک سـؤال شـروع شـد؛ سـهیل ورودی جدیـد رشـته پزشـکی، دانشـجوی خوش تیـپ و سـرزبان داری 

نهایـت اطاعـش از اسـام نمازخوانـدن و روزه گرفتـن بـود. وارد مسـجد شـد و تـا امـام جماعـت را در حـال رکـوع دیـد، خـود را بـه نزدیک تریـن صـف می رسـاند. 

کـه پیـش رویـش قـرار  کتابـی  گشـاده اسـتاد و  کنـاره دسـتش نشسـته اسـت. روی  گهـان پـس از نمـاز متوجـه شـد، حـاج یوسـف، اسـتاد معمـم اخـاق اسـامی  نا

کرد: اسـتاد به شـما نمی آید اهل رمان خواندن باشـید؟! که برای همیشـه مسـیر زندگی اش را عوض  کمی جسـارت بخشـید تا سـؤالی را بپرسـد  داشـت، به سـهیل 

کتاب انسـان 250 سـاله اسـت؛ مجموعه ای از سـخنرانی های مقام  گرد درباره مفاهیم  ماجرای این مقاالت، سلسـله جلسـات پنج شـنبه ظهرهای این اسـتاد و شـا

ح و بسـط ایدئولـوژی سیاسـی ائمـه اطهار در برخـورد با غاصبان بنی امیـه و بنی عباس... . معظـم رهبـری در سـال 53 و شـر

سهیل جان، این طوری به من نگاه نکن عزیزم. عیدی می تواند یک اسکناس نیمه راه باشد که به خوابگاه نرسیده تو را کنار گذارد یا سخنی 
کند که دنیا و آخرتت را با هم تأمین  موزون و موجز 

»ت«  یک  ایشان  وقتی  نماییم،  جذب  و  هضم  را  جامعه  ولی  موضع گیری های  مبانی  این  از  استفاده  با  بتوانیم  همچنین  پسرم،  آفرین   
کردن این مفاهیم برای جامعه هدف خودمان الزم و  بگوید، ما تا تهش رفته باشیم. البته این از باب فردیش، در باب جمعی نیز تبیین 
ح آن و  گوینده را از طر گر ما نسبت به هر مطلبی نگاه نقادانه داشته باشیم، هدف نویسنده یا  واجب است... . پس چقدر خوب می شود ا
ح شدنش درک و تأثیر آن بر فکر و رفتار خویش را بررسی نماییم تا بتوانیم وظایف مذکور را به نحو احسنت انجام دهیم. خب  زمان مطر
کردیم،  گذشته هم به طور مفصل بحث  که جلسات  بریم سراغ ادامه بحثمان تا ان شااهلل فصل امام سجاد را به پایان رسانیم. همان طور 
که منتهی به حکومت  حضرت آقا می فرمایند »شیوه های آن حضرت به دنبال ایجاد زمینة مساعد برای یک حرکت عظیم اسالمی است 
علوی و اسالمی شود، به طور خالصه، این شیوه ها در »تبیین و توضیح« برای عده ای، در »سازماندهی« برای جمعی دیگر و در »راهنمایی 
کنار این، تالش های دیگری را نیز در زندگی امام سجاد می یابیم. مانند برخورد این  گروهی دیگر خالصه می گردد. در  و راهگشایی« برای 
را هدایت  که فکر و جهِت ذهنی مردم  کسانی بودند  این ها  با سررشته داراِن فکر و فرهنگ در جامعة اسالمی یعنی علما و شعرا.  بزرگوار 
کتاب بیانات و نامه های هوشمندانه امام اجمااًل به رشته  البته در  را داشتند.  می کردند...« یعنی در واقع نقش رسانٔه حکومت طاغوت 
گلهای مصنوِعی، آن را از لطافت و طراوت می اندازد. پس هدف من  که توضیح اضافه بر آن، مانند تزیین یک باغچه با  تحریر درآمده است 
ح این نکتٔه اتفاقًا مبتال به، چرایی و چگونگی عملکرد امثال این رسانه ها و ضرورت برخورد با آن هاست. خب سهیل جان شما بفرما  از طر

که حضرت اقا در این باب چه سخنانی را ایراد فرموده اند؟

کمتر از  که سطح سواد مردم بسیار  ح شد   شیطان هرکس را به روش خودش فریب می دهد. تو در نظر بگیر همین حدیث در زمانی مطر
که امثال این خدعه ها هنوز هم عده ای را فریب می دهد. علی ای حال در زمان حاضر هم رسانه ای  زمان حال بوده است، حال بگذریم 
کند. آن موقع  کار  کند قرار است، تنها روی آن ها  گیرد و فرض  که جامعه هدفش را مخالف ترین مخاطبانش در نظر  قدرتمندتر عمل می کند 
که باطل را در لباس حق بر ذهن مردم می نشاند. در انتخاب تیتر و عکس هایش دقت می نماید و اجازه می دهد تنی چند از نظرات  است 
که دهمی حتی  کرده است  که نه تای آن را طوری تدوین  کجا می رسد، ده تا خبر می دهد  کارش به  گردد. اما برآیند  ح  مخالفینش هم مطر
گر اعالمش، به نفع جبهه حق هم باشد، مخاطب دقیقًا برداشتی متضاد را داشته باشد. این گونه هم اهداف شومش را جلو می برد و هم  ا

نشان می دهد رسانٔه بی طرفی است.

 خب باالخره یک بار هم موقع اذان شد و نوبت به شما نرسید سهیل خان! حاال عیبی نداره، ناراحت نباش، بیا این عیدی دومت رو هم بگیر تا 
خدایی نکرده موقع اذان نفرینمان نکنی، یادت باشد هفته بعد سه جمله طالیی از بخش امام زین العابدین را به عنوان حسن ختام این بخش 

کنی! کنی... . چیه، خب من به چشم عیدی بهش نگاه می کنم، تو مختاری هرطور دوست داری فکر  پربرکت و عیدی بنده آماده 

که آسیاب به نوبت باشد... . هنر بزرگی  گرفتن مصری! پس هر دو را بهت می دهم، به شرطی  که به نظر می رسد در مورد عیدی   این طور 
گذری بر حوادث تاریخی دوران 14 معصوم داشتند و هم وقایع این ۲5۰  که هم  ج دادند این است  که رهبری در انسان ۲5۰ ساله به خر
که مطالعه تاریخ به خودی خود ثمرات فراوانی دارد ولی وقتی صحبت اهل بیت به میان می آید،  کردند. درست است  سال را تعبیر و تبیین 
صرفًا با تاریخ و بیوگرافی یک انسان حکیم، یک سیاستمدار عادل و عارف واصل طرف نیستیم، بلکه با قریب ترین جلوه های پروردگار و 
غریب ترین ابعاد روحی و ذهنی برای بشریت روبرو هستیم. پس حالجی وقایع مرتبط با این بزرگواران نیز جز از یک عالم متخصص برنمی 

آید؛ یکی در زمره حضرت آقا! حاال نکته اینجاست، پس وظیفه ما نسبت به این مفاهیم چیست؟

گر به جا  حاجی جان چون می دانم انتخاب من تأثیری در تغییر روش تربیتی استاد ندارد پس چاره ای جز موافقت ندارم؛ ولی مادیات هم ا
استفاده شود می تواند توشه ای برای آخرت باشد... .

که معتقد به اسالم بودند، حکومت داشته باشند، چاره ای نداشتند  حضرت آقا می فرمایند »خلفای ستمگر و جائر برای اینکه بتوانند بر مردمی 
کنند. زیرا آن روز هنوز زمان زیادی از صدر اسالم نگذشته  که می خواستند انجام دهند، جلب  جز اینکه ایمان قلبی مردم را نسبت به آنچه 
کرده اند بیعت درستی نیست، و این ظالم  که با این ظالم  گر مردم می فهمیدند بیعتی  و ایمان قلبی مردم به اسالم به قوت خود باقی بود و ا
کثِر استفاده را از محدثین و علمای  شایستٔه خالفت رسول اهلل؟ص؟ نیست بدون شک تسلیم او نمی شدند. به همین جهت خلفای جور، حدا
که خود مایل بودند وادار می ساختند و از آن ها می خواستند، احادیثی را از زبان پیامبر و صحابة بزرگ  دینی آن زمان می کردند، و آنها را به آنچه 
کنند...« چند نمونه اش را حضرت آقا فرموده اند مثل حدیث جعلی از محمد بن شهاب زهری،  آن حضرت طبق میل و خواستة شان جعل 
کرد مگر  کوچ و عزیمت  گرفت: »با ایمان و قداست نباید  که بعدها در اختیار دستگاه قدرت قرار  گردان و نزدیکان پیشین امام سجاد  یکی از شا
که در مسجد االقصی رسول خدا پای خود را روی آن سنگ  به سوی سه مسجد، مسجدالحرام، مسجِد مدینه و مسجداالقصی، و آن سنگی 
که عبداهلل بن  ح این حدیث، خود رهبری می فرمایند »این حدیث مال آن زمانی است  کعبه قرار می گیرد...« در شر گذاشته، در جایگاهی چون 
که زیر نفوذ عبداهلل بن زبیر است چند  زبیر بر مکه مسلط است و هر وقت مردم می خواستند به حج بروند، مجبور بودند در مکه، در منطقه ای 
کند... از این رو،  روزی بمانند و این فرصِت بسیار خوبی به عبداهلل می داد تا علیه دشمنان خویش و از همه مهمتر عبدالملک مروان تبلیغات 
کمِر همت بستن به سوی خانه خدا و مدینه منصرف و رهسپار فلسطین سازد، زیرا فلسطین  که مردم را از  انگیزة جعل این حدیث، همین است 

جزئی از شام و تحت نفوذ عبدالملک بوده است... .«

گول ظواهر رنگ و لعاب دارش  که خط مشی اصلی هر جریانی را درک نماییم و  که آن قدری بصیرت داشته باشیم  کنم حداقلش این است  فکر 
را نخوریم.

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

ُ
ا نشــریه 
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سینما

خروج؛
ورود حاتمی کیا به جهانی تجربه نشده  

هادی پایدار 
دانشجوی پزشکی 

شور  آب  اشتباهی  شور،  آب  سد  تخلیٔه  زمان  در  منطقه ای، 
کشاورزی  کرده و همٔه محصوالت  را وارد اراضی زراعی آن ها 
و  دهــیــار  بــا  را  مسئله  کــشــاورزان،  می کند.  تخریب  را  آن هــا 
نتیجٔه  به  امــا  می کنند  ح  مطر محل  امام جمعٔه  و  بخشدار 

خاصی نمی رسند.
مشکل حــل نــمــی شــود و خــســارتــی هــم جــبــران نــمــی شــود. 
کشاورزان آسیب دیده از سهل انگاری شرکت آب منطقه ای، 
رئیس جمهور  پیش  را  خــود  شکایت  کــه  می گیرند  تصمیم 
کتوری اجاره  کنند؛ لذا ترا ح  ببرند تا مشکل خود را با وی مطر
آن ها  پایتخت می شوند. خبر سفر  روستا، عازم  از  و  می کنند 
سبب  و  می کند  پیدا  رسانه ها  در  گسترده ای  خبری  بازتاب 

محبوبیت و مشکالتی برای ایران افراد می شود.

ع تازه ای است و این اثر، شاید بتوان  که موضو طبیعی است 
داستانی  سینمای  در  کشاورزی  و  دهقانی  فیلم  اولین  گفت 
ایرانی  فیلم ساز  جوانان  متأسفانه  می شود.  محسوب  ایران 
با فرم و محتوای جدید بروند،  آثاری  به جای آنکه به سراغ 
آپارتمانی  و  اجتماعی  سینمای  شیفتٔه  کی  وحشتنا به طور 
که جز نشان دادن تیرگی ها و پستی های  شده اند، سینمایی 
جامعه و القای حس یأس و ازبین بردن عزت نفس عمومی، 
کسی از این جوانان نمی پرسد  هدف دیگری نداشته است و 
گر سیاه نشان دادن وضعیت موجود، فایده ای در بهبود  که ا
خ تولید این چنین فیلم ها در سینمای  آن داشته، پس چرا نر

غرب قطره چکانی است؟
فیلم سازان  تمام  بار  می رسد  نظر  به  حاتمی کیا  بگذریم... 

دهد  نشان  تــا  می کشد  دوش  بــه  هــم  بــا  را  متأخر  و  متقدم 
نارضایتی  عمیق  الیه های  هم  که  کرد  تولید  اثری  می توان 
مردم فرودست نسبت به رده های باالی مسئولیتی را عیان 

ساخت و هم نقد سازنده را از اغتشاش تمییز داد... .
نمانده  عقب  ــازار  ب و  کوچه  اتفاقات  و  کشورش  مــردم  از  او 
فیلم سازی اش  مسیر  از  حاتمی کیا  خــروج  فیلم،  این  اســت، 
نیست، بلکه ورودی است به دنیایی تجربه نشده که سال ها 
درک  حقیقتًا  را  کــارش  ارزش  فیلم سازان،  تا  می برد  زمــان 
از  قبل  شاهکارهای  با  کیمیایی  مسعود  فی المثل   . کنند... 
انقالبش، به راستی آیینٔه جامعه اش بود. او قیصر را ساخت 
که نماد ظلم ستیزی و قهرمان پروری آن روزهای مردم ایران 
که از قوانین مسلط شاهنشاهی جامعه شان دل  بود، مردمی 
بریده بودند و نیاز به پهلوانی از جنس خودشان داشتند؛ اما 
از میهن شدند و مردم  انقالب آمد و ارزش ها مبدل به دفاع 
جوان هایشان را راهی میدان های حق علیه باطل نمودند... 
کرده بود؛  . آری، چهره قهرمان های واقعی ملت تغییر پیدا 
اما شخصیت های فیلم های کیمیایی درجا زدند و نتوانستند 
همراه مردم به حرکت درآیند... اما در این سو، ابراهیم تمام 
تالش خود را می کند تا هم پای مردمان سرزمینش به جریان 
و  حــال  در  او  فیلم های  غالب  اتمسفر  که  می دانیم  بیفتد؛ 
هوای جنگ و پیامدهایش می گذرد، این بار اما او به سراغ 
که در آثار یک  تولید رفته است، موتیف )نمادی مخصوص 
آن شخص  درونی  ارزش هــای  نماد  و  تکرار می شود  هنرمند 
اشیایی  و  سربند  و  ک  پــال پیش تر،  حاتمی کیا  اثــر  در  اســت( 
فرامرز  ما در دستان  که  بار آن چیزی  این  اما  بود  این چنین 
کتوری  ترا می بینیم  داستان(  قهرمان  )به عنوان  قریبیان 
فیلم سازی  حاتمی کیا  ابراهیم  اســت.  دســت ســاز  و  کوچک 
نقد  این  در  هم  ما  پس  نمادهاست،  عاشق  بیشتر  و  فرم گرا 

سعی داریم به تحلیل نمادهای او بپردازیم:
کت و بی سر و صداست.  قهرمان، شخصی سال خورده و سا
که  که از ظلم هایی  به نظر می آید او نماد جامعٔه ایرانی است 
توسط برخی نامردمان بر آن روا می دارند، سکوت پیشه کرده 
و شاید دل ودماغ اعتراضی راستین و پویا را ندارد. از طرفی، 
که جانانه در میدان تولید قدم برمی دارند  این مردم هستند 
ایرانی است(  نماد دولتمردان  واقع  در  )که  رئیس جمهور  اما 
خ او می گذارد و با فرود آمدن بر مزرعٔه پیرمرد،  چوب الی چر
آسمان  راهــی  لحظه ای  در  اویــنــد،  دسترنج  که  پنبه هایی 
فیلم های دفاع  که حاتمی کیا در  از طرفی می دانیم  می کند، 
و  نداشته  عراقیان  چهرٔه  نشان دادن  به  اعتقادی  مقدس، 
حاالت  شود،  کشیده  تصویر  به  باید  آنچه  که  مــی دارد  بیان 
عشق،  جوالنگاه  در  چگونه  کــه  اســت  ایــرانــی  رزمــنــدٔه  یــک 
ح نمودن  مطر بنابراین  مــی رســد؛  عرفانی  سیر وسلوک  بــه 
نیز،  فیلم  این  در  نــدارد،  موضوعیتی  بیگانگان،  شخصیت 
گواهی  که چهرٔه رئیس جمهور دیده نمی شود تا  عجیب است 

به  شاید  و  جامعه  مستضعف  قشر  از  او  شــدن  دور  بر  باشد 
بیگانه بدل شدن او... .

کس تریم النگ شات از بیابان های اطراف  انتخاب نماهای ا
جاده، عالوه بر اینکه اتمسفر فیلم های وسترنی را در ذهن ها 
تداعی می کند، دارای سکوتی معنادار و هم زبانی عجیبی با 
همه  کائنات،  و  جهان  اینکه  گویی  است؛  داستان  قهرمان 
مطیع و همراه حرکت اعتراضی اویند در حالی که هرگاه عّمال 
حکومتی چه در چهرٔه افسر پاسگاه یا مأمور امنیتی یا مشاور 
رئیس جمهور، حاضر می شوند، این هارمونی و تعادل از بین 

می رود.
در  جــدی  اشکاالت  فیلم،  در  زیبا  خصایل  این همه  ســوای 
کشاورز در فیلم به درستی ساخته  فیلم نمایان است: روستا و 
کم بر زندگی روستایی و منطقٔه جغرافیایی  نشده و ادبیات حا
و  راه  بین  در  موانع  ایجاد  اســت،  درنیامده  آب  از  به خوبی 

سی و سه سال پیش، فیلم سازی جوان و انقالبی، در میان 
حال و هوای روشن فکری آن روزهای سینمای ایران، فیلم 
گرفتند  »دیده بان« را ساخت. فیلمی که بسیاری آن را نادیده 
گذشت و همین فیلم  و بعضی حقیرش شمردند؛ اما سال ها 
کارگردان، پایه گذار ژانری جدید در سینمای جهان  و همین 

شد: ژانر دفاع مقدس... . 
دوران  ــدو  ب از  کــه  گری  سینما بـــود؛  حاتمی کیا  ابــراهــیــم  او 
فیلم سازی اش تا به حال، همواره جدی ترین کارگردان ایران 
داعیه دار  فیلم سازان  از  دیگر  بسیاری  برخالف  است؛  بوده 
مردمشان  برای  بزرگی  حرف های  می کنند  گمان  که  ایرانی 
ایرانی  فــلــک زدٔه  و  سنتی  جامعٔه  منجیان  را  خــود  و  دارنـــد 
می دانند و وظیفٔه تبدیل آن به اتوپیای خیالی غرب زده شان 
را در فکر می پرورانند... . ابراهیم همیشه بازار نقد و اعتراض 
گرم ترین و جذاب ترین بوده  و جنجال پیرامون فیلم هایش، 
کم بر جامعه،  است. جالب تر آنکه مع االسف، هر دو جبهٔه حا
قرار  سفارشی  و  وابستگی  اتهام  مــورد  و  زدنــد  را  ــارش  آث و  او 
دادند؛ اما او به واقع برای اعتقاد و آرمان خویش فیلم ساخت 
از  بهتر  را  سینما  آثــارش،  به  طعنه زنندگان  برخالف  اتفاقًا،  و 

همه آن ها می داند... .
به وقت  بادیگارد،  )چ،  اخیرش  سه گانٔه  از  پس  حاتمی کیا 
که بیشتر نشان دهندٔه تسلط او بر تکنیک و استفاده از  شام( 
فناوری های جدید در سینما بودند و شاید فرصتی نشده بود 
تا او محتوای ارزشی خاصش را به نمایش بگذارد، حال به 
سراغ موضوعی رفته که نقدش را به وضع موجود نشان دهد، 
از تولد ژانر جدید در سینمای  که بلکه جرقه هایی  اعتراضی 

ایران را نوید دهد: »ژانر اعتراض«
از  گروهی  روایــت  حاتمی کیا،  ابراهیم  خــروج  فیلم  داستان   
آب  سهامی  شرکت  قضا،  از  که  اســت  روستا  یک  کــشــاورزان 

و در حد  فیلم، بسیار سطحی  پــردٔه دوم  در  به طور دقیق تر 
کشش خاصی در مخاطب برای  فیلم های تلویزیونی است و 
فرعی  شخصیت های  نمی کند،  ایجاد  فیلم  تماشای  ادامــٔه 
سیر  هیچ گونه  و  نشده اند  پرداخته  به خوبی  هیچ یک  فیلم 
بلکه  است؛  نشده  تعریف  آن ها  برای  فیلم  طول  در  تحولی 
می شوند.  معرفی  فیلم  قهرمان  سرزنشگر  و  مــزاحــم  ــدام  م
بد  ظــاهــرگــرا  و  کــار  ریــا فـــردی  بــه عــنــوان  شریفی نیا  انتخاب 
نیست؛ اما تمرکز بیش از حد بر روی چهرٔه او از طریق نمای 
از  که دور  او می سازد  از  کمدی  کلوز آپ، تصویری فانتزی و 

فضای جدی فیلم است.

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

ُ
ا نشــریه 
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عدنان حامد سلطانی
دانشجوی پزشکی 

که  مسائلی  و  کرونا  دوران  که  البته 
کشور و ترددهای رانندگی پدید  برای 
در  تغییراتی  مــوجــب  اســـت،  آورده 
اما  رانندگی شده است؛  آمار سوانح 
از  ناشی  خطرات  از  نباید  همچنان 
عدم ساخت صحیح زیرساخت های 

کرد. کشور در حوزٔه راه ها غفلت 

کنترل  در  مهم  امـــری  بــه عــنــوان  ــروزه  ــ ام ســوانــح  مــدیــریــت 
مدیریت جامع ترافیک جاده ای قلمداد می گردد و اهداف آن: 
1. رسیدگی سریع به تصادفات و کاهش جراحات امدادرسانی 
به قربانیان؛ ۲. از بین بردن موانع ایجاد شده برای عبور دیگر 
ترافیک؛ 3.  اثر  در  وارده  کاهش هزینه های  و  نقلیه  وسایل 
جلوگیری از تصادفات ثانویه و افزایش خسارات در این راستا 
از  برنامه  با  و  مناسب  استفاده  سوانح  مدیریت  بهبود  الزمــٔه 
ع حادثه  تجهیزات و امکانات با بررسی دقیق نیازهای هر نو
سازمان های  و  کیپ ها  ا بین  مدیریت  و  هماهنگی  ایجاد  و 

اجرایی، برای رفع مشکالت ناشی از حادثه می باشد.
)1388، بلوکیان رودسری، آرمان؛ الله سرخی(

جـــاده ای  تــصــادفــات  و  رانــنــدگــی  حـــوادث مختلف  بـــروز  در 
کرده اند. یکی از مهم ترین  کارشناسان دالیل مختلفی را بیان 
ک راننده است.  و اصلی ترین دالیل مربوط به حرکات خطرنا
و  خــودرو  با  آشنایی  زمینٔه  در  ــادی  زی مهارت  که  رانــنــده ای 
کنترل آن ندارد، می تواند موجب حوادث مرگباری در  نحؤه 
که به بروز تصادف  جاده ها شود. اما تنها نبود مهارت نیست 

منجر می شود، بلکه مصرف مواد مخدر، داروهای خواب آور 
ج می کنند،  که انسان را از حالت عادی خار و مشروبات الکلی 

از مهم ترین دالیل بروز سوانح رانندگی هستند.
به راحتی  پــیــاده  عابر  نقش  از  نباید  رانــنــدگــی  تــصــادفــات  در 
چشم پوشی کرد؛ زیرا برخی از عابران پیاده در شرایط مختلف، 
نمونه  به عنوان  می دهند؛  بــروز  خــود  از  پرخطری  رفتارهای 
به جای عبور از خط عابر پیاده و پل های مخصوص عابران، 
کار می توانند حادثه ساز  با این  از وسط خیابان رد می شوند و 
شوند. افزون بر عوامل مورد اشاره، بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که یکی دیگر از دالیل افزایش حوادث رانندگی، فشار زیاد 
کمرشکن زندگی،  کاری بر رانندگان است؛ زیرا به دلیل مخارج 
که رانندگی  که افرادی  گرانی بسیاری اوقات شاهدیم  تورم و 
می کنند، چندشغله هستند تا از این طریق بتوانند معاش زندگی 
خود را تأمین کنند. در این شرایط خستگی و خواب بر فرد غلبه 

می کند و تعادل وی را در رانندگی به هم می زند.
سبقت های  به  عالقه مندی  رانندگی،  در  پرخطر  رفتارهای 
غیرمجاز، نداشتن تمرکز، خودنمایی و تالش برای جلب توجه 

تصادفات  ع  وقــو در  رفتاری  دالیــل  اساسی ترین  از  دیگران 
به تنهایی  انسانی  عــوامــل  کلی  بــه طــور  مــی رونــد.  شمار  بــه 
نباید  باشد.  جــاده ای  سوانح  ع  وقــو بــرای  دلیلی  نمی توانند 
که استاندارد خودروهای تولید داخل و برخی از  کرد  فراموش 
که  خودروهای وارداتی در سطح پایینی قرار دارند و تا زمانی 
داشت  انتظار  نمی توان  نشود،  برطرف  فنی  نقص های  این 
که حوادث رانندگی کاهش پیدا کند. هرچند که در سال های 
ح هایی برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده  گذشته طر
ــرا شــد؛ ولــی مــشــاهــده مــی شــود هــنــوز بــرخــی از  کــشــور اجـ در 
است.در  فرسوده  جــاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان  خودروهای 
هوا،  کیسٔه  به  آن ها  نبودن  مجهز  خودروها،  فرسودگی  کنار 
مقاوم  و  مناسب  ایمنی  کمربندهای  قفل،  ضــد  ترمزهای 
رانندگی  از دیگر عوامل خطرآفرین در  نبودن بدنٔه خودروها 
سانحٔه  خ دادن  ر یا  کنترل  در  را  آن هــا  نقش  نباید  که  است 

گرفت. جاده ای نادیده 
همچنین دربارٔه تأثیرات اقتصادی و حقوقی سوانح رانندگی 
بسیار  رقــم  تصادفات  از  ناشی  ضررهای  که  گفت  می توان 

از  یا حادثه جدا  و  را تشکیل می دهد. در هر تصادف  زیادی 
ضررهای روانی ضررهای مالی چون هزینه های بیمارستانی 
کفن ودفن و دیه و در مورد خودرو هزینه های  و هزینه های 
صافکاری، رنگ و تعمیرات به راننده یا خانوادٔه وی تحمیل 
برآورد  زیادی خواهد بود.  ارقام مبالغ  این  می شود. در سال 
که  اســت  ایــن  گــویــای   13۹5 ســال  در  ایـــران  مجلس  مالی 
ناخالص  تولید  درصد   ۷ معادل  خسارتی  رانندگی  تصادفات 
نیز  تصادفات  حقوقی  آثــار  مــی آورد.  بار  به  ایــران  در  داخلی 
یعنی جبران ضرر و زیان های ناشی از تصادفات. این ضررها 
مادی  ضررهای  اجتماعی-روانی.  یا  باشد  مــادی  می تواند 
یعنی جبران هزینه های ناشی از تصادف خودرو یا هزینه های 
بیمارستانی است. ضررهای اجتماعی-روانی یعنی بازداشت 
که از نظر روانی لطمه هایی به خود  راننده و زندانی شدن او 
تلفات  آمــار  به  نگاهی  گر  می رساند.ا خــانــواده اش  و  رانــنــده 
دوران  از  قبل  تــا  بــیــنــدازیــم،  گذشته  ســال   18 در  رانــنــدگــی 
کاهشی به خود  که شیب آن سال ها روند  پاندمی، نموداری 
ایرانیان  ساالنه  و  دارد  صعود  به  رو  ــاره  دوب حــاال  بــود  گرفته 

بیشتری در جاده ها جان خود را از دست می دهند.
ــال ۹4، تــعــداد  گــرچــه سـ ــد، ا گــــزارش روزنـــامـــٔه شــهــرون بــه 
عدد  کمترین  به  ایران  در  رانندگی  تصادفات  جان باختگان 
کاهش  گذشته رسید و با 1۶ هزار و 584 نفر، امید  در دو دهٔه 
رونــد  ایــن  امــا ســال ۹5  ــده شــد،  زن ایــن مصیبت همیشگی 
کنون روی خوشی به این  ادامه پیدا نکرد و سال ۹۷ هم تا
ایران  قانونی  آمار رسمی پزشکی  نداده است.  کاهش نشان 
نشان می دهد در شش ماه نخست ۹۷، تعداد جان باختگان 
تصادفات رانندگی 1.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

ماه  در شش  آمــار،  این  اساس  بر  است.  داشته  افزایش  قبل 
جان  رانندگی  حــوادث  در  نفر   841 و  هــزار   8  ،۹۷ نخست 
مدت زمان  با  مقایسه  در  آمار  این  که  دادند  دست  از  را  خود 
مشابه سال 13۹۶، ۷.1 درصد افزایش داشته است. عالوه بر 
از  جاده ها  در  را  خود  جان  که  مردانی  درصــد  همچنان  این 
دست می دهند بسیار بیشتر از زنان است و در سال ۹۷ هم از 
ع 8 هزار و 841 متوفی حوادث رانندگی، ۶ هزار و 8۶4  مجمو

نفر مرد و یک هزار و ۹۷۷ نفر زن بوده اند.
شود،  گرفته  نظر  در  ســال   ۷5 کشور  در  زندگی  به  امید  گــر  ا
عمر  ســال   4۰ ترافیکی،  ســوانــح  از  ناشی  مــرگ  هــر  بـــه ازای 
درآمد  درصد   ۶.5 حدود  ساالنه  مــی رود.  دست  از  ایرانی  هر 
کشور یعنی چیزی حدود 3۹ میلیارد دالر صرف  ناخالص ملی 
رسمی  آمــار  اســاس  بر  مــی شــود.  ترافیکی  سوانح  ــداد  رخ کل 
جان باختگان  درصــد   5۰ از  بیش  ســاالنــه  قانونی،  پزشکی 

حوادث جاده ای ۲۰ تا 5۰ سال دارند.
اجتماعی  کمیسیون  عضو  ساعی،  زهرا  که  بود   ۹8 دی مــاه 
ملت  خــانــه  خــبــرگــزاری  خبرنگار  بــا  گــفــت وگــو  در  مجلس، 
ایمن سازی  بــرای  ویــژه  بــودجــه ای  پیش بینی  ضـــرورت  بــر 
»ایــمــن ســازی  گفت:  و  کــرد  کید  تأ بــرون شــهــری  جــاده هــای 
جاده های مناطق مرزی موجب افزایش تعامالت با استان ها 
آن ها  بیشتر  اقتصادی  توسعه  و  رونــق  اطــراف،  شهرهای  و 

می شود.«
دلیل  به  کشور  مناطق  برخی  »جــاده هــای  شــد:  یـــادآور  وی 
پرتردد بودن بسیار حادثه خیز هستند؛ بنابراین ضروری است 
با همکاری نمایندگان آن ها در مجلس در بودجه های ساالنه 
گرفته شده و با اولویت صرف ایمن سازی،  اعتباراتی در نظر 

دو بانده کردن و تعریض جاده های پرخطر شود.«
اجتماعی  کمیسیون  عضو  بادامچی،  محمدرضا  همچنین 
بسیار  را  کشور  بــرون شــهــری  جــاده هــای  وضعیت  مجلس، 
گفت: »بودجه ایمن سازی جاده ها صرف  ک دانست و  اسفنا

حوادث غیرمترقبه می شود.«
افــزود:  اسالمی  ــورای  ش مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
کشور  در  مــداوم  به طور  و  اســت  حادثه خیز  کشوری  »ایــران 
در  جــاده ای  وقتی  واقع  در  می شویم  مواجه  بحران هایی  با 
می شوند  مجبور  می آید،  پیش  بحرانی  و  است  تعمیر  دست 
ایمن سازی  از  و  کنند  غیرمترقبه  ــوادث  ح صــرف  را  بودجه 
از  بسیاری  اینکه  از  انتقاد  با  مــی شــود.«وی  غفلت  جاده ها 
تصریح  نیستند،  بــرخــوردار  کافی  استانداردهای  از  جاده ها 
کرد: »برخی از جاده ها هم متناسب با تعداد خودروها نیست 

و نیازمند تعریض و بهسازی هستند.«
منابع: خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و خانه ملت

دربســـــت
قبرســىــــــان  

در سراسـر دنیـا سـوانح جـاده ای هزینه هـای مالـی، جانـی و زمانی بسـیاری را بر دوش دولت هـا و جوامع قرار 
 بیشـتر بوده و درصد 

ً
کشـورهای صنعتی نسـبتا کشـورهای جهان سـوم نسـبت به  می دهد. این هزینه ها در 

کـه جلوگیـری از  بسـیاری از مرگ ومیرهـا را تصادف هـای جـاده ای بـه خـود اختصـاص داده اسـت از آنجایـی 
سـوانح تحـت هیچ گونـه شـرایطی ممکـن نیسـت. امـروزه بـا پیشـرفت های وسـیع مهندسـی و تکنولوژیکـی 
بـه سـوانح جـاده ای صـورت  کنتـرل و مدیریـت رسـیدگی  گسـترده ای در جهـت بهبـود شـرایط  تالش هـای 
کـه از آن جملـه می تـوان ایجـاد فضـای مناسـب حمل ونقلـی، بهبـود شـرایط هندسـی جاده ها و  گرفتـه اسـت 

افزایـش تجهیـزات ایمنـی را در سـطوح مختلـف جاده هـا و معابـر نـام بـرد. 

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

ُ
ا نشــریه 
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سبک زندگی اسالمی

امیررضا طاهری
دانشجوی پرستاری

من کیستم 

می دانید  خوب  حاال  و  می گذرد  سفر  این  شروع  از  شماره  دو 
گر جسم قدرت  ا و  اوست  انسان، ماورای جسم  که حقیقت 
و قوه ای دارد، در واقع از نفس او یا به بیان عامیانه تر از روح 

او نشئت می گیرد.
در  انسان  همان  با  مرده  انسان  یک  تفاوت  که  گفتیم  مثاًل 
که زنده بود چیست؛ با اینکه همان اعضا و بافت های  حالی 
بدن را دارد؛ اما تفاوتی میان بافت چشمانش در حالت مرده 

که یکی می بیند و دیگری نه. و زنده اش هست 
کردیم نفس ناطقه و قوه های آن،  که اثبات  و از این رو بود 
تدبیر تمام امور بدن را برعهده دارند و این قؤه تدبیر، در مغز 
به عنوان یک واسطه بین نفس و جسم جمع شده؛ اما تمام 
بــدون چشم  که مغز  آدمــی نیست؛ چــرا  قــوای نفس در مغز 
که  بینی  بدون  مغز  نمی شنود،  گوش  بدون  مغز  نمی بیند، 
کسیژن  ا نمی تواند  می باشد،  ریه  به  بو  و  عطر  ورود  مجرای 
باید  کند.  دریافت  را  عطر  مولکول های  یا  و  آورده  دست  به 
با اعصابی  نور در شبکیٔه آن متمرکز شده،  که  باشد  چشمی 
که اصوات را جمع  گوشی باشد  به مغز راه داشته باشد. باید 
کرده و پردٔه آن لرزیده، و به طرق مختلف عصبی، پیام را به 

مغز انتقال دهد.

و  نیست  دارا  را  نــفــس  ــوای  قـ تــمــام  به تنهایی  مــغــز  فــلــذا، 
و  حس  یا  المسه  شنیدن،  یا  سامعه  ــدن،  دی یا  باصره  قــؤه 
حضور  و  ظهور  به  دیگر  اندام های  در  حیوانی،  قــوای  سایر 

رسیده اند.
که سؤال می کنیم: و از بررسی این مطالب بود 

نحو  چه  به  نفس،  و  جسم  بین  واسطه گری  و  ارتباط  این 
است؟

ع ارتباط بین  برای اینکه سؤال را بهتر توضیح دهیم، دو نو
دو شی را بیان می کنیم:

یکم
کنید.  که می سازد توجه  به ارتباط بین یک بّنا و ساختمانی 
که آشپزخانه  کند  بّنا بعد از ساختن ساختمان، می تواند ادعا 
که محل پخت وپز می باشد، خود ساخته است و آن را  آن را 
طراحی نموده است، یا مثاًل حال و پذیرایی منزل را ساخته و 

کنار هم قرار داده است. یک به یک آجرهای آن را 
که ساختمان ساخته  اما هم من هم شما، خوب می دانیم 
بنا  با  وجــودی  ارتباط  هیچ  ساخت،  از  بعد  بنا،  توسط  شده 

بمیرد،  گر  ا و حتی  تمام شد  و  کرد  را  کارش  بنا  یعنی  نــدارد؛ 
آشپزخانه  می گوییم  اینکه  با  شد.  نخواهد  خراب  ساختمان 
دیگر  بنا،  فوت  از  بعد  آیا  اما  ساخته؛  بنا  فالن  را  خانه  این 

آشپزخانه همان مکان سابق نیست؟!
که هست، و می پرسیم: معترفیم 

آیا ارتباط بین جسم و نفس، چنین ارتباطی است؟

دوم
خورشید را در نظر بگیرید که هر لحظه در حال تابیدن است و 

انوار نورانی خود را به سمت زمین روانه می کند.
گر خورشید را از بین ببریم، نور او باقی می ماند؟ حال ا

باقی  آن  از  ــوری  ن خورشید،  نــابــودی  بــا  خیر.  کــه  معترفیم 
که خورشید هست. نمی ماند و نور خورشید تا زمانی هست 

حال می پرسیم:
گونه است؟ آیا رابطٔه بین نفس و جسم انسان این 

که؛ بله! جواب این است 
و منظورمان از اینکه می گوییم:

»جسم صورت نازله نفس است« همین است!

ارائـــه  شــمــا  ــرای  بـ را  توضیحاتی  مــطــلــب،  ایـــن  درک  ــرای  بـ
می کنیم:

اواًل باید بدانیم موجود چیست؛
که وجود دارد. می گوییم موجود، آن چیزی است 

یعنی وجود داشتن، ویژگی یک موجود است.
گر موجود، وجود دارد، پس وجود چیست؟ حال می گوییم ا

است  امــری  وجــود،  که  می گویند  ما  پاسخ  در  فالسفه  اینجا 
کلمات  گر با  که همگان آن را می فهمند، حتی ا بسیار بدیهی 
چه،  یعنی  داشــتــن  وجــود  مــی دانــیــم  مــا  یعنی  نــشــود،  بیان 
خود  این ها  بین  از  نتوانیم  شاید  چیست،  موجود  می دانیم 

کنیم؛ اما درک قابل قبولی از آن داریم. وجود را تعریف 
را  درختی  می کنیم،  لمس  را  کتابی  وقتی  که  می دانیم  مثاًل 
وجود  این ها  همٔه  می شویم،  ــه رو  روب انسانی  با  می بینیم، 
که همه این ها، »وجود« را  دارند و به عبارت بهتر می دانیم 

دارند.
گر بهتر بگوییم وجود هستند و  ا یا  آنهاست،  یعنی وجود در 

جز وجود نیستند.
باشید،  صبور  نکردید،  درک  را  آن  و  بود  سنگین  مطلب  گر  ا
فلسفی  کتب  و  اینترنت  در  آن  دربـــارٔه  کنید،  فکر  وجــود  به 
فلسفی  آثــار  به  باشم،  شما  جــای  گــر  ا و  کنید  جست وجویی 
اثر  زبان ساده  به  فلسفه  آموزش  یا  و  عالمه طباطبایی؟هر؟ 

آیت اهلل مصباح یزدی؟هر؟ سری می زنم.
بگذریم، ما توضیح مطلب خودمان را می دهیم و امیدواریم 
شما با مطالعٔه بیشتر، برگردید و ادامه این متن را بخوانید که:

که موجود  چــرا  نیست؛  و جز وجــود  اســت،  همه چیز وجــود 
که  بودن یعنی جود داشتن، و این وجود، در بطن هرآنچه 

موجود است، هست!
کردیم؟ چه ارتباطی می تواند  ح  خب، چرا این مطلب را مطر

به سؤال ما داشته باشد؟
که وجود، مراتبی دارد، یعنی رتبه به رتبه و مرحله  می گوییم 

به مرحله است.
دانــٔه  یک  اول  کنیم؛  مقایسه  موجود  دو  بین  بیایید  مثاًل، 

گربه سیب، و دوم یک حیوان مثل 
می شود  محسوب  گیاهان  جزو  که  برنج  دانــٔه  زندگی  به  گر  ا
چرخه  این  به  محدود  آن  زندگی  کل  می بینید  کنید،  دقت 
کاشته شده است و بعدًا آب  کی  که دانه بوده و در خا است 
کرده، باعث  اثر  بر آن  نیاز دارد  که  کود و هرآنچه  ک و  و خا
ک درآورده  جوانه زدن و رشدش شده اند، و در نهایت سر از خا

و نهالی شده و آخرسر هم درخت سیب بزرگی شده است.
تکرار  چرخه  ایــن  دوبـــاره  و  می دهد  میوه  هم  مدتی  از  بعد 

می شود.
زندگی  چــرخــٔه  گــربــه  بچه  نیست،  ایــن طــور  گــربــه  بچه  امــا 
خودش،  تــوان  و  حد  در  حتی  می تواند  و  دارد  پیچیده تری 
کند  کند، یاد بگیرد چگونه غذا طلب  یاد بگیرد چگونه شکار 
با به صدا در آوردن زنگی،  اثر آن،  و حتی شرطی شده و در 

کند! گرسنگی خودش را اعالم 
هم  بردید،  پی  وجــود  بــودن  رتبه  رتبه  مفهوم  به  کنم  فکر 
وجودند،  جنس  از  و  دارنــد  وجــود  گربه  هم  و  سیب  درخــت 

»حیوان«  به اصطالح  دیگری  و  »نبات«  به اصطالح  یکی  اما 
نامیده می شود.

که ستون عمودی  کنید  این رتبه رتبه بودن را این طور تصور 
کرده اید. کنده کاری  بلندی دارید و پله پله روی آن 

سومین  خدا،  ولی  را  پله  دومین  بنویسید،  خدا  را  پله  اولین 
را  پنجمین  و جنیان،  را جن  پله  فرشتگان، چهارمین  را  پله 
که سنگ و  حیوانات، ششمی را نباتات و هفتمی را جمودات 

ک و امثال آن ها باشند. خا
می گوییم  کــه  کجاست؟  انــســان  جایگاه  کــه  بپرسید  شاید 
خدا  به  و  برود  باال  می تواند  که  است  موجودی  تنها  انسان 
که از حیوانات هم  کند  برسد و یا آنقدر خود را پست و ناچیز 

بدتر شود.
ــه هــرحــال  کـــرده و مــی گــویــیــم ب ــاه  ــوت ک بــگــذریــم. ســخــن را 
کنیم و بعد  خواستیم شما را به اینکه وجود مراتبی دارد آشنا 
کنیم  که در شمارٔه بعدی خواهیم آورد، اثبات  با توضیحاتی 
که منظورمان از اینکه »جسم صورت نازله ای از نفس است« 
چیست، و این ارتباط بین خورشید و نور او، چگونه می تواند 
درنهایت  و  باشد  انسان  جسم  و  نفس  بین  ارتباط  به  شبیه 
گفت نفس مرتبٔه باالتری نسبت به جسم است  آیا می توان 

یا خیر!
با ما همراه باشید... .

در شمارٔه قبلی خواندیم:
ک نفس و جسم است. گفت مغز، واسطه ای بین قؤه ادرا می توان 

گفت چشم، واسطٔه قؤه باصرٔه نفس و جسم است. می توان 
گوش، واسطٔه قؤه سامعٔه نفس و جسم است. گفت  می توان 

گفت رحم در مادر، واسطٔه قوه صورتگری نفس و جسم است. می توان 
بنابراین جسم صورت نازلٔه نفس است.

چشمانتان را برای لحظه ای ببندید و سوار اتوبوس حقیقت شوید!
به ادامٔه سفر علمی مان برای یافتن حقیقت خود، خوش آمدید!

قسمت سوم

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

ُ
ا نشــریه 
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توهمی گذرا یا واقعیتی انکارناپذیر؟

گروه را  هویت در لغت به معنای ویژگی مشترکی است که یک 
کرده و بر اساس همان عامل مشترک  گروه دیگری متمایز  از 

خودش را تعریف می کند.
دنیا  سراسر  در  انسانی  مختلف  جوامع  ترتیب  ایــن  به  پس 
مسلمانان،  جــامــعــٔه  مــثــل:  ــد  ــ دارن گــونــی  گــونــا هــویــت هــای 
کاربرد هویت جداسازی  مسیحیان، ایرانیان و... ؛ اما آیا تنها 

جوامع از نظر ذهنی و عینی یک زیست مستقل هست؟
انسان ها  واقــعــی  زنــدگــی  درســطــح  هــویــت  کــاربــرد  و  مفهوم 
که ما از مشتی تعریف جامعه شناختی  گسترده تر از آنی است 

صرف می توانیم بدست آوریم.
کی هویتی  کرٔه خا گفته شد، تمام جوامع این  که  همان طور 
کوچک ترین جوامع ما هم هویتی دارند. حال  مستقل دارند. 

این هویت چیست؟
آیا رفتاری به وجود آمده از تأثیر محیط زندگی است یا تأثیری 
اجتماعی؟  یا  اســت  فــردی  چیزی  آیــا  اســت؟  فکر  از  مستقل 
آب  همچون  و  دارد  وجــود  همه جا  در  هــوا  همچون  هویت 

از  عبور  بــرای  می ماند  امید  چــون  گــاه  اســت.  زندگی بخش 
گاه چون سالحی شکست ناپذیر برای پیروزی در  بحران ها و 

یک نبرد.
حال  عین  در  و  اســت  بشر  زندگی  از  جز  آشکارترین  هویت، 

پنهان ترین جنبه از زندگی را هم شامل می شود.
اثبات  بـــرای  تــالش  زنــدگــی هــمــواره در  انــســان هــا در طــول 
دین  از  حقیقت  ایــن  گاهی  هستند  خــود  وجــودی  حقیقت 
ع دیدگاه ملی گرایی یا قومی هرچه  گاهی نو نشئت می گیرد و 
که  را  خود  اقدامات  تمام  زندگی  جریان  در  افــراد  هست  که 
حقیقت  ایــن  جهت  در  ناخواسته  به طور  هم  مــوارد  کثر  ا در 

وجودی سوق پیدا می کند انجام می دهند.
مسئله ای  باشد،  اجتماعی  امــری  آنکه  از  بیش  مسئله  این 
فردی است؛ زیرا هویت نشئت گرفته از اندیشه انسان است. 
طول  در  و  نیست  ثابت  امری  هویتی  بحث  دلیل  همین  به 
زمان با تغییر مواجه می شود یا تکامل می یابد و گسترش پیدا 

کلی تغییر می شود. می کند یا برای فرد جریان هویتی به طور 

از هویت  حــــرف زدن  ــادی  زیـ تــا حــد  جــهــانــی ســازی  در عصر 
گذر  کلیشه ای تبدیل شده است؛ ولی با  مستقل به یک امر 
زمان اهمیت حفظ و نگهداری یک هویت مستقل برای هر 

ملت از اولویت بیشتری برخوردار می شود.
در این نوشته تالش شده به چرایی اهمیت داشتن هویت و 
کشور توضیح داده  تأثیر آن در جریان زندگی و سرنوشت یک 

شود؟
ع من تالش می کنم این بحث را  برای درک بهتر این موضو
کشور ایران، آلمان، یمن و  پیرامون موضوعات هویتی چهار 

کنم. رژیم اشغالگر قدس )اسرائیل( بیان 

ــرای تــمــام  ــ ــوری بـ کـــشـ ایــــــران: 
فصول

رم  با  مقایسه شدن  شایستگی  که  اســت  شهری  پاریس  گــر  ا
کشوری  هیچ  که  است  جهان  در  کشور  تنها  ایــران  دارد،  را 

شایستگی مقایسه با آن را ندارد.
تشکیل دهندٔه  ــیــن  اول چــنــدهــزارســالــه،  قــدمــت  بــا  کــشــوری 
گسترده  ع قومی و زبانی  امپراتوری در سطح جهان دارای تنو
دنیای  ســه  ارتــبــاط دهــنــده  چــهــارراه  در  پهناور  سرزمینی  بــا 

متفاوت شگفت آور نیست؟
ع گسترده ای از اقوام و زبان در  چرا در ایران با وجود چنین تنو
گذشته به آن صورت تاریخ شاهد جنگ  طول چند هزار سال 
کشور نه تنها  داخلی و آشوب و اختالف نبوده است و اتحاد 
تضعیف نشده بلکه تقویت شده با اینکه در سلسله های آخر 

کشور دچار بحران مدیریتی بود. پادشاهی ایران 
 - ملی  هویت   - دینی  هویت  دارد:  وجــود  اصلی  نکته  سه 
مــی تــوان مهم ترین علت  را  اصــل  ایــن ســه  قــومــی.  هــویــت 

کشوری به اسم ایران دانست. باقی ماندن 
هویت دینی در طول تاریخ ایران اهمیت بسیار زیادی داشته 
جهانی  سطح  در  ایــران  امپراتوری  اولین  که  زمانی  دارد.  و 
تشکیل  به  مشروعیت بخش  مسائل  از  یکی  شــده  تشکیل 
حکومت ارتباط این حکومت با آسمان از منظر تأیید خداوند 
هخامنشیان  دوران  در  امر  این  می شد.  عنوان  فرامرزی  که 

به طور خیلی جدی  اما  بود؛  تأیید حکومت  از خطوط اصلی 
به عنوان اساس اصلی  از هویت در دوران ساسانی  ع  نو این 
ُبعد  بر  عــالوه  زمــان  آن  در  چون  شد؛  ح  مطر سلسله  تشکیل 
بنیادی در مقابل هویت  ع سپر دفاعی  داخلی بحث یک نو
از  بعد  که  به حساب می آمد  روم هم  امپراتوری  در  مسیحی 
ورود اسالم این هویت در قالب هویت علوی و شیعی در طول 
گذر زمان تکامل یافت و تبدیل به یک بنیان اصلی به منظور 

حفظ اتحاد میان اقوام مختلف ایران تبدیل شد.
ایرانی  اســت.  دشــوار  خیلی  رابطه  این  در  بحث  ملی  هویت 

بودن یعنی چه؟
ایرانی  مادر  و  پدر  و  بیاید  دنیا  به  ایران  در  تنها  که  کسی  آیا 
که نه خانواده  کسی  داشته باشد ایرانی محسوب می شود یا 
فکرش  اما  باشد؛  آمــده  دنیا  به  ایــران  در  نه  و  داشته  ایرانی 

ایرانی باشد؟
که آن را  مشکل اساسی جهان امروز دربارٔه هویت این است 
کرده ایم. هویت دینی و ملی  به مرزهای خیالی مان محدود 
کرد. تمام مسلمین در جهان باهم  را ذاتًا نمی توان محدود 
برابر و برادرند. اختالفاتی وجود دارد؛ ولی حل شدنی است و 

گروه های تروریستی از این مسئله جدا  اساسی نیست )البته 
هستند(.

بعد از انقالب 5۷ ایرانی بودن در جهان یک معنا بیشتر ندارد؛ 
بعد،  به  از آن سال  و  بــرای سعادت«  الگویی  و  یعنی »سبک 
دگر بار اسالم در ایران به روح واحد ملت و دولت برای تحقق 
از پهلوی دین و  البته در دوران قبل  آرمــان تبدیل شد.  یک 
سیاست با هم بودند؛ ولی دین در آن زمان حالتی وزارت گونه 
که صرفًا به حکومت مشاوره می داد. در صفویه دین  داشت 
کرد. علت اصلی آن هم  گسترده تر در حکومت پیدا  کارکردی 
مثال  بــود.  خارجی  تهدید  با  مقابله  و  داخلی  وحــدت  ایجاد 
جالب دربارٔه یکپارچگی هویت دینی و ملی جنگ بیرق ها با 
عثمانی بود. پرچم هم هویت ملی یک کشور را شامل می شود 
و هم هویت اعتقادی دینی را به صورت عینی نشان می دهد. 
که پرچم ایران در زمان قاجار به عنوان  ماجرا از این قرار است 
نماد شیعه در سفارت ایران در استانبول حق برافراشته شدن را 
نداشت و پرچم عثمانی در ایران هم برای اقدام متقابل حق 
برافراشته شدن را در تهران نداشت. هر از چندگاهی دو طرف 
این  گاهی  می بردند.  باال  را  خود  پرچم های  لجبازی،  سر  از 

چیستی و چرایی اهمیت داشتن هویت در روند زندگی

هویت انســـــانی با دو چهره 

امیررضا اصلی
دانشجوی علوم سیاسی
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ُ
ا تبریــزنشــریه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 

ُ
ا نشــریه 

15 فروردین ماه 1400  |  دوهفته نامه سیایس-مذهیب14 دوهفته نامه سیایس-مذهیب  |  فروردین ماه 1400    



که نیروهای نظامی تهدید  اختالف ها به قدری شدید می شد 
می کردند که به سفارت وارد می شوند.

که در زمینٔه اتحاد هویت دینی و هویت ملی در  مثال دیگری 
کشور به ذهن می آید، قیام مشروطه و ملی شدن  سطح عملی 
حمایت  با  کار  ابتدای  در  جریان  دو  این  است.  نفت  صنعت 
علمای دین همراه بودند؛ ولی بعد از به نتیجه رسیدن، با بروز 
اختالفات در جریان متأسفانه به شکست سختی برای ملت 
دینی  هویت  اهمیت  حرکاتی  چنین  در  تبدیل شدند.  ایــران 
مسئلٔه  شــود  نشان  خاطر  اســت  الزم  می آید.  چشم  به  بیشتر 

هویت دینی گسترده تر از چیزی است که بیان شده است.
در  قابل توجه  مثال  است.  قومی  هویت  دیگر،  جالب  نکتٔه 
این باره جریان اشغال تبریز به دست قوای عثمانی و بعد از 

جنگ جهانی دوم توسط ارتش شوروی است.
از  نابسامانی  وزن  در  کشور  تبریز،  تسخیر  زمــان  دو  هر  در 
در  اینکه  با  داشــت.  قــرار  اقتصادی  و  سیاسی  امنیت  جهت 
زمان اشغال توسط عثمانی با وجود اینکه آن ها از نظر دینی 
طرف  دو  بین  زبانی  نظر  از  با  که  حدی  تا  و  بودند  مسلمان 
تبریز  به  از ورود  بعد  شباهت وجود داشت. سلطان عثمانی 
این شهر بماند و همواره نسبت  نتوانستند  روز  از چند  بیش 
که مردم تبریز با ارتش عثمانی صورت  به رفتار آزاردهنده ای 
در  گــســتــرده ای  قتل عام  دلیل  همین  بــه  و  شکایت  دادن 
پیشه وری  که  زمانی  شوروی  باب  در  انداخت.  راه  به  تبریز 
کمک ارتش اشغالگر شوروی به عنوان منطقه ای  تبریز را به 
کرد و مدتی به این شکل در تبریز حکومت  خودمختار اعالم 
از  قبل  و  کنند  حکومت  تبریز  در  زیادی  مدت  نتوانست  کرد 
ورود ارتش دولتی ایران به منطقه آذربایجان، پیشه وری و 

همراهانش توسط مردم تبریز از ایران اخراج شدند و به سمت 
کرد. شوروی فرار 

از  هر  که  بــوده  موضوعاتی  از  هــمــواره  قومی  هویت  مسئلٔه 
چندگاهی دچار آشوب در سطح کشور شده و بهترین قدرتمند 
شخصیت  یک  وجــود  و  کشور  سطح  در  دینی  هویت  بــودن 
است  توانسته  دینی  هویت  جامعٔه  رهبر  به عنوان  مقتدر 
برای  رشد  عوامل  و  کشور  در  ثبات  عوامل  از  یکی  به عنوان 
در  کشور  به  شایانی  خدمات  و  شــود  شناخته  کشور  توسعٔه 

جهت امنیت و توسعه اقتصادی و سیاسی ارائه دهد.
کــه وسعتش  ــران ســرزمــیــن شــگــفــتــی هــاســت. ســرزمــیــنــی  ــ ای

به اندازه یک رؤیاست. یک رویای ایرانی

ــن مــــردمــــان  ــ ــی ــ ــرزم ــ یــــمــــن: س
شگفتی آفرین

است.  اسالم  دین  یمن،  سرزمین  مردم  هویت  اصلی  ویژگی 
ــن هــویــت در رونـــد زنــدگــی مـــردم داشــتــه، در  کــه ای تــأثــیــری 
جنگشان  طــول  در  یمن  مــردم  سرسختانٔه  مقاومت  جریان 
ایمان  و  به مبانی دینی  اعتقاد قوی  با عربستان می بینیم. 
کشور در این جهان  به خدا مهم ترین علت باقی ماندن این 
کشور تا حدی تأثیر دارد؛ اما  است. ُبعد هویت نژادی در این 
کشور  اتحاد  باعث  حکومت  ساختار  قبیله ای بودن  دلیل  به 
در  مــی آیــد  نظر  بــه  ــت.  اس تفرقه افکنانه  بیشتر  و  نمی شود 
اصلی  ع  موضو دینی  هویت  عربستان  و  یمن  جنگ  جریان 
شروع جنگ بوده است. عربستان اسالمی ظاهری و وابسته 

به غرب دارد اما یمن اسالمی واقعی را به نمایش می گذارد.

آلمان: سرزمینی با آرزوهای دور 
و دراز

گذرانده است.  تاریخ آلمان فراز و نشیب های بسیاری را از سر 
آلمان کشوری است که بعد از تمام کشورهای قدرتمند اروپا به 
کمتری  اتحاد داخلی رسید و توانست در فاصلٔه زمانی بسیار 
را  قدرتمند  بسیار  امپراتوری  یک  اروپایی  کشورهای  دیگر  از 
نــژادی و هدایت آن در  آلمان به هویت  تشکیل دهــد. تکیٔه 
آلمان  قدرت  رشد  برای  اساسی  عامل  کشور  پیشرفت  جهت 
از شکست در جنگ جهانی دوم شاهد  قبل  که  بــود؛ چیزی 
که آلمان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم  آن بودیم. زمانی 
شد، بخش شرقی تحت تأثیر آموزه های بسیار شدید کمونیسم 
از اتحاد مناطق  که  گرفت و بخش غربی  و سوسیالیسم قرار 
اشغال شده توسط فرانسه و انگلیس و آمریکا تشکیل شده بود 

بعد  نظر من  به  بود.  لیبرالیسم غربی  از  تأثیر  به نوعی تحت 
از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دوبارٔه دو آلمان، علت اصلی 
از  با سرعتی بیش  کشور  بروز نکردن اختالف شدید و توسعٔه 
گذشته، ضعف تفکر سوسیالیسم و کمونیسم در بخشیدن یک 
هویت مستقل به مردم آلمان شرقی بوده است و باقی ماندن 
هویت آلمانی به عنوان منبعی الهام بخش در وجود تک تک 

کن در بخش آلمان شرقی بوده است. افراد سا

هویت چه نژادی چه دینی و چه ملی نوعی می تواند باعث 
کشور  کشور و قدرت آن  توسعه و رشد فردی افراد جامعٔه یک 
آن  رشد  باعث  نه تنها  مسائل  این گونه  در  افــراط  ولی  شــود؛ 
آن  نابودی  و  سقوط  زمینٔه  به تدریج  بلکه  نمی شود؛  کشور 
کرد؛  خواهد  فراهم  به سرعت  نزدیک  آیــنــده ای  در  را  کشور 
که ما در جریان آلمان نازی شاهد آن بودیم  همانند چیزی 

اما سقوطی نابهنگام و تأسف بار برای مردم آلمان.

نتیجه گیری
نیز  نوشته  این  در  نیست.  آسانی  کار  هویت  باب  در  نوشتن 

گیرد. کلی در اختیار شما قرار  سعی شد یک دید 
تمام انواع هویت که بیان شد چنانچه به دست فردی حکیم 
مدیریت و هدایت شود، باعث رشد و تعالی جامعه می شود. 
در اصل داشتن رهبر از واجبات یک جامعه تمدن ساز است؛ 
جامعه  افـــراد  بــه  هویت دهنده  به نوعی  رهبر  آن  خــود  ــرا  زی

خواهد بود.
به چیزی  گر نسبت  ا واقعیت شماست.  هویت نشان دهندٔه 

استیالی  تحت  همیشه  باشید،  داشــتــه  تــردیــد  هستید  کــه 
داشته  ایمان  هستید  آنچه  به  گر  ا ولی  بود؛  خواهید  اطراف 

باشید، هیچ کس نمی تواند شمارا آزار دهد.
گر می خواهید در برابر دشواری های زندگی محکم بایستید،  ا

کنید. ایمان و اعتقادتان را به خدا و آنچه هستید، تقویت 
این را در خاطر داشته باشید: هویت، بیشتر از ذهن شما تأثیر 
به  روشن  و  باز  ذهنی  با  زندگی  در  است  بهتر  پس  می گیرد. 

مسیر ادامه دهیم.

ــا  ــی ب ــ ــن ــ ــی ــ ــرزم اســـــرائـــــیـــــل: ســ
در  هویتی  بــحــران  بــزرگ تــریــن 

سطح جهان

توانست  آن  با  اسرائیل  که  بود  اصلی  یهودیت، مسئله  ای 
تشکیل  خود  برای  اشغالی  سرزمین های  در  حکومت  یک 
که تا به امروز  دهد. دین در عین حال یکی از دالیل اصلی 
مدون  قانونی  تصویب  از  را  قدس  اشکالی  دولت  مقامات 
کرده. بحث بر سر اختالف میان یهودیان افراطی و  ناتوان 
که ما دربارٔه اسرائیل متصور  یهودیان سکوالر است. آنچه 
برخوردار  هویتی  وحــدت  یک  از  نه تنها  اسرائیل  هستیم. 
یهودی نشین  مــنــاطــق  کــن  ســا یــهــودیــان  بلکه  نــیــســت؛ 
مسئلٔه  است.  مسلمانان  از  بیشتر  یکدیگر  با  اختالفاتشان 
و  روسیه  از  که  یهودیانی  است  قومی  هویت  بحث  دیگر، 
اروپا  از  که  یهودیانی  با  شده اند،  منتقل  اسرائیل  به  آفریقا 

به این سرزمین ها منتقل شده اند از نظر طبقات اجتماعی با 
هم اختالفاتی آشکار دارند. از طرفی تا به امروز به هیچ عنوان 
هماهنگ  اسرائیل  یهودی  جامعٔه  با  را  خــود  نتوانسته اند 
کنند. آن ها زبان خود را دارند و جدا از دیگر یهودیان زندگی 
که به شدت به  می کنند. یهودیان افراطی یهودیانی هستند 
دستورات دینی عمل می کنند و عامل اصلی اختالفاتشان با 

یهودیان سکوالر هم همین است.
گون و ناسازگار است  گونا جامعٔه اسرائیل دارای هویت های 
که وین  و چندان در آینده بقا نخواهد داشت. همان طوری 

قبل از اشغال توسط نازی های آلمان به این صورت بود.

تکیٔه آلمان به هویت نژادی و هدایت آن 
کشور عامل اساسی  در جهت پیشرفت 
که  بــود؛ چیزی  لمان  آ بــرای رشــد قــدرت 
دوم  جهانی  جنگ  در  شکست  از  قبل 

شاهد آن بودیم.
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کودکان و نوجوانان  کودک همسری به شکݠلی ساده به ازدواج 
گفته مــی شــود. عــده ای از مــددیــاران و  جــوان تــر از 18 ســال 
این  در  نباید  کــودکــان  که  مخالف اند  ع  موضو ایــن  با  ــراد  اف
کنند؛ زیرا حقوق آن ها در بسیاری از موارد ضایع  سن ازدواج 
نامه ندارد  ݢهݠىݡݔ گواݢ که هنوز صالحیت دریافت  کودکی  می شود. 
کشورش  سرنوشت  و  کند  شرکت  انتخابات  در  نمی تواند  و 
بدبختی  مایٔه  و  کند  ازدواج  دارد  حق  چگونه  بزند،  رقم  را 
ازدواج ها  که این  کثیری معتقدند  از طرفی عدهٔ   گردد.  خود 
می گیرد  انجام  زوجین  اولیای  شخصی  منافع  بــرای  بیشتر 
هزینه های  از  رهایی  برای  خانواده  ها  آنان.  خوش بختی  تا 
غریبه ای  به  را  خود  دخترکان  دیگر(  علت  هر  به  )یا  فرزند 
طفل  زندگی  که  هرچند  بیاسایند؛  چند  تنی  تا  می سپارند 

بخت برگشته، نابود می شود.
اذعان  که  دارند  قرار  دیگری  گروه  تفسیر،  این  سوی  آن  در 
حضرت  این باره  در  است.  پیامبر؟ص؟  سنت  ازدواج  می کنند 
ازدواج در عنفوان  و  را مثال می زنند  فاطمه؟س؟ و علی؟ع؟ 
آن هــا  مــی دانــنــد.  حیا  سرچشمه  و  دیــانــت  مــایــٔه  را  جــوانــی 
کودک همسری را بهانٔه عده ای می پندارند که با کارهای خود 
می خواهند تیشه به ریشٔه حیا زده و جوانان این مرز و بوم را 
کنند؛ زیرا با این  هرچه بیشتر در باتالق مفاسد اخالقی غرق 

و مکلف  ازدواج جوانان می سازند  در مسیر  مانعی جدی  کار 
کند. دیگر نمی تواند تکلیف خود را عملی 

مشتی  را  دومــی  اول،  گــروه  که  می کند  پیدا  بیخ  وقتی  کــار 
بیمارگونه  امــیــال  دارای  را  آن هــا  کـــرده،  خطاب  ــودک آزار  ــ ک
از  ارتــداد  و  کفر  به  محکوم  را  بقیه  نیز  دوم  گروه  می خواند. 
گروه دوم،  که در  دین اسالم می کند. ذکر این نکته الزم است 
ازدواج  شکل  این  به  فرزندانشان  و  خود  که  کسانی  هستند 
کرده اند و هر دو هم خوش حال و راضی از این وصال اند؛ پس 

نمی توان آن ها را عالمان بی عمل نیز به شمار آورد.
نگریست.  خواهیم  دیگر  پنچره ای  از  مسئله  این  به  ما  اما 

کند.1 کمتر  شاید این نگاه بتواند درهم تنیدگی ها را 

به  پـــاســـخ  مــســئــلــه  و  ازدواج 
نیازهای مادی

استعدادهای  مــی رســد،  غ  بــلــو ســن  بــه  انــســان  کــه  هنگامی 
می توانند  استعدادها  ایــن  کــه  می شکفد  وی  در  جــدیــدی 
منجر به سعادت یا شقاوت شوند. غریز ٔه جنسی یکی از این 

ع می نگرد و سایر را  1.  این نوشته صرفًا از یک دریچه به این موضو
حالجی نمی کند. پیشاپیش بابت این مسئله عذر می خواهم.

ک خود، انسان های بسیاری  که با قدرت هولنا نعمت هاست 
کشانده است. را به حضیض ذلت 

حال، یا باید این نیاز را مدیریت کرد یا به آن پاسخ داد. گزینٔه 
اول، انتخابی است سخت و برای بسیاری نشدنی. مرحبا بر 
که پنجه در پنجٔه این غریزه می اندازند و آن  کدامنی  افراد پا
گر نتوانستیم تقوا  را در آوردگاه حیات به زانو درمی آورند؛ اما ا
می آفریند  نیازی  که  خدایی  آیا  کرد؟  باید  چه  کنیم،  پیشه 
برای آن تدارک  نیز  که پاسخ صحیحی  آنقدر حکیم نیست 

دیده باشد؟
نیاز  این  که پاسخ صحیح  با سیری در شریعت، درمی یابیم 
مشهورترین  که  ــی  ازدواج اســت.  شده  گرفته  درنظر  ازدواج 
نبوی  سنت  و  دارد  یــادگــار  بــه  خــود  ــرای  ب را  پیامبر  حدیث 

خوانده می شود.

مسئله پیچیده تر می شود.
که ما می شناسیم، همه ازدواج را راه حلی صحیح  در جهانی 
امــروزی  جوامع  در  اما  می دانند؛  جنسی  نیاز  مدیریت  بــرای 
کشور  معمواًل برای ازدواج به حداقل هایی نیاز است؛ مثاًل در 
ما برای پسران منبع درآمد یکی از ملزومات ازدواج محسوب 

سیدمحمد صادقی
دانشجوی پزشکی

کـه همانند بسـیاری از معضات دیگر بدل  کـه بر سـر زبان ها افتـاد: معضلی اجتماعی  چنـد سـال پیـش بـود 
بـه مناقشـه ای سیاسـی شـد و علـت حقیقـی آن از نظرهـا پنهـان مانـد. پرسـش سـاده بـود و سرراسـت. چـرا 

کننـد؟ کـودکان ازدواج  اجـازه می دهیـد 

طفالن بی پنـــاه و 
نیازی در نسیان  

شروع  را  اقصادی  فعالیت  پسران  که  سنی ای  ردٔه  می شود. 
پسر  این  این صــورت  در  اســت.  تا 3۰ سال  بین ۲۰  می کنند 

کند؟ بی نوا باید تا به این سن با نیاز خود چه 
فرهنگ غربی به این مسئله به شکل باز پاسخ می دهد: »هر 
نکن«.  ازدواج  سال  هجده  از  قبل  اما  بکن  خواستی  کــاری 
معمواًل مردان در غرب هم تا سن ازدواج به هزار در می زنند؛ 
که آن ها را بیش از پیش منحرف می کند و آخر سر در  درهایی 

دهٔه سوم یا چهارم تن به ازدواج می دهند.
اما راه حل شیعه برای این مسئله در ازدواج خالصه می شود. 
که  شیعه هیچ راهی جز ازدواج را صحیح نمی داند و می کوشد 
از همین جا پیچیده تر  کند. مسئله  ازدواج  دارد  نیاز  هرکس 
ازدواج  دارد،  اســالم  داعــیــٔه  کــه  حکومتی  در  گــر  ا مــی شــود. 
ع شود، در بحث نظری  کوچک تر از 18 سال ممنو اشخاص 
ابتدایی  نیاز های  از  یکی  به  نمی تواند  زیــرا  اســت؛  ناقص 
در  بزرگی  این  به  ضعفی  که  حکومتی  دهد.  پاسخ  انسان ها 
که راه سعادت بشر  خود نشان می دهد، چگونه ادعا می کند 

کند؟ است و می تواند تمام مشکالت را حل 
گروه دوم به آن می اندیشند. آن ها  این دقیقًا چیزی است که 
در  صحیحی  عملی  راه حــل  فعلی  وضعیت  در  که  می دانند 
جامعه وجود ندارد؛ اما از نظر تئوری راه حلی هست. حال با 

کوچک تر از  تصویب قانونی برای ممنوعیت ازدواج اشخاص 
18 سال راه حل تئوری نیز نابود می شود. در واقع برای فاصلٔه 

غ و سن 18 سال هیچ راه حلی داده نمی شود. سنی میان بلو
ایران همیشه  در  ازدواج  که  ما می دانیم  در عین حال همٔه 
به صورت رسمی ثبت نمی شود و بیشتر نوعی ارزش اجتماعی 
مانند  کنیم،  تبدیل  قانون  به  را  ح  طر این  گر  ا حتی  اســت. 
زیــرا  نــداریــم؛  را  آن  اجـــرای  ــوان  ت دیــگــر،  قوانین  از  بسیاری 
کنند.  ازدواج  پنهانی  می توانند  بخواهند،  کــه  اشخاصی 
بهانه ای می یابند  کنند،  ازدواج  نخواهند  که  اشخاصی هم 

تا بگویند این حکومت نمی گذارد.

راه حل چیست؟
که در دریای سیاست غرق  اندیشیدن برای راه حل مسئله ای 
شده است، طاقت فرساست. هرچه ما بگوییم، عده ای ایراد 
مفصلی  بحث  می دهم  ترجیح  شخصه  به  گرفت.  خواهند 
راه حــل  عالقه مندم  و  باشم  داشته  آینده  در  راه حــل  دربـــارٔه 
گر این نشریه را الیق نظرات خود  دیگر عزیزان را نیز بشنوم. ا

دانستید، با اینجانب )سردبیر نشریه( تماس بگیرید.
sm_sadeghii :آیدی تلگرام

 دربارٔه کودک همسری؛

وحدت از نیازهای درجه اول یک جامعه 

برای پیشـرفت است. در بحث از مفهوم 

»وحـدت«، توجه به دو مفهـوم »کثرت« 

و »اختـالف« نیز ضروری اسـت. برخالف 

آنچه در بدو امر به نظر می رسـد، به ویژه 

در مباحـث اجتماعی، آنچـه در تقابل با 

مفهوم وحدت قرار دارد و ناسـازگار با آن 

می نماید، مقوله اختالف است، نه مقوله 

کثـرت. مع الوصـف، پدیـده ای همچون 

جهان هستی،با آن همه عظمت و به رغم 

کثرت فراوان، از وحدت برخوردار اسـت 

و میان اجـزای متکثرش اختالفی وجود 

نـدارد. آنچـه رکود و اختالل در سـاختار 

وجـودی پدیـده ای را باعـث می گـردد، 

اختـالف اسـت. در جامعـه نیـز آنچـه 

عامل اسـتمرار حیات و تکامل می باشد، 

اتحاد اسـت و در برابر، آنچه انحطاط و 

عقب ماندگـی از کاروان تمـدن را باعـث 

می شود، اختالف است. 

علی اسدی جلودار
دانشجوی پزشکی

راه
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در نیمٔه شعبان سال گذشته حضرت آقا؟دم؟ فرمودند: »شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای اّتفاق افتاده باشد که آحاد بشری، جامعٔه 
بشری در همه جای عاَلم، به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند«. و واقعًا چقدر این مطلب صحیح است! امروز 
که چراغ امید را در دل بشر و به خصوص مؤمنان روشن  که بشر درگیر مشکالت متعدد معنوی و مادی است، انتظار ظهور است 
گناه  ج می شویم. ولی در این منجالب  نگه داشته است. و چقدر ما شرمنده ایم که خودمان به دست خودمان باعث تأخیر در فر
که یکی  که فرو رفته ایم، سالی چند مرتبه، به عنایت خداوند، متوجه اهل بیت؟مهع؟ و خدای متعال می شویم؛  و مادی گرایی 
که شبش بسیار متبرک است و وقت توجه و توسل و توبه و انابه است؛ و روزش  از این ایام، نیمٔه شعبان است. نیمٔه شعبان 
که به یاد می آوریم ما در این جهان خودسر رها  که در آن دل های مؤمنین شاد است از میالد دردانٔه حضرت زهرا؟س؟؛ روزی 
نشده ایم! امامی داریم، صاحب الزمانی داریم، ظهوری در پیش است! و چقدر همه در تکاپو هستند تا به نوعی ارادت قلبی خود 

را به قطب عالم امکان و صاحب عصر و الزمان نشان دهند. 
کردیم. در این شرایط بال و برای رعایت شیوه نامه ها جهت جلوگیری از  کرونایی تجربه  امسال دومین نیمٔه شعبان را در شرایط 
کار هیآت و عاشقان اهل بیت؟مهع؟ از جهت ابراز ارادت به ایشان سخت شده است؛ ولی نمی توان جلوی  گسترش این بیماری، 

گرفت! همیشه راهی یافت می شود. این حجم از عشق و عالقه را 
در  معیشتی  بسته های  توزیع  با  کرونا  ع  شیو ابتدای  از  که  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  ثــاراهلل  عاشقان  دانشجویی  هیئت 
شیوه نامه های  از  تبعیت  با  نیز  را  مذهبی  مراسم  و  کرده  ایفا  کرونا  با  مبارزه  میدان  در  کوچکی  سهم  مختلف  مناسبت های 
کرده است، این بار نیز در جشن بزرگ نیمٔه شعبان جهت ابراز ارادت  بهداشتی و همچنین استفاده از فضای مجازی برگزار 
کار شد. به همین مناسبت قافلٔه  به ساحت مقدس حضرت ولی عصر� و بخشیدن رنگ و بوی مهدوی به شهر، دست به 
کرد. در این  کار  منتظران مهدی؟جع؟ توسط هیئت عاشقان ثاراهلل و با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری تبریز شروع به 

گردید، یک دستگاه اتوبوس  که از بعد از ظهر روز 8 فروردین شروع و تا شب روز ۹ فروردین مصادف با نیمٔه شعبان برگزار  برنامه 
کاروان خودرویی در سطح شهر  فضاسازی شده به شکل نمایشگاه سیار همراه با یک دستگاه سیستم صوتی سیار با همراهی 
کتاب می شد. این اتوبوس در  به راه افتاد. محتوای اتوبوس شامل نمایشگاه پوستری با عناوین مهدوی و نیز غرفٔه فروش 
امام  مسجد  نصف راه،  ساعت،  میدان  نماز،  میدان  باباباغی،  آسایشگاه  ائل گلی،  جمله  از  شهر  سطح  از  مختلفی  مکان های 
گروه های سرود دانش آموزی  که در محل های توقف،  خمینی؟هر؟ محلٔه خطیب و مجتمع مسکونی طاووس توقف داشت 
و  مهدوی  کت  ترا قالب  در  فرهنگی  محتوای  توزیع  نمایشگاه،  از  عزیز  همشهریان  بازدید  حین  در  و  پرداخته  هنرمندی  به 
تابلوهای  روایتگری  نیز پشت نویسی خودروهای عبوری و  و  امام زمان؟جع؟  با  عهدنامه های نمادین جهت تجدید بیعت 
گردید. همچنین در آسایشگاه باباباغی با اجرای  گرم همشهریان همراه  که برنامه ها با استقبال  نهضت انتظار انجام پذیرفت 
گرفته  کن در باباباغی، میالد امام زمان؟جع؟ جشن  کودکان سا مسابقه و سرگرمی و اهدای هدیه از طرف دانشجویان خّیر به 

شد.
و  اعیاد  عــزاداری هــا،  خاطر  آسودگی  با  بتوانیم  دیگر  بار  کرونا،  منحوس  بیماری  سریع تر  هرچه  برطرف شدن  با  امیدواریم 

کنیم. جشن های ملی و مذهبی را برگزار 

گزارش
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