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ـــدم  ـــه ق ـــدم ب ـــته! ق ـــال نگذش ـــدن س ـــو ش ـــزی از ن چی
ـــد  ـــال جدی ـــت و س ـــش را بس ـــته چمدان ـــال گذش س
شـــد. همیشـــه ایـــن روزهـــا را کـــه پشـــت ســـر 
ـــان  ـــر روز هم ـــت مگ ـــوال اس ـــم س ـــم، برای میگذاری
روز نیســـت؟! ســـاعت کـــه همـــان ســـاعت اســـت 
بهـــار کـــه همـــان بهـــار اســـت،این همـــه عیـــد و 
تبریـــک بایـــد معنـــای دیگـــری داشـــته باشـــد... 
ـــورانگیز  ـــه ش ـــاق همیش ـــن اتف ـــرار ای ـــه تک ـــر چ اگ
ـــو  ـــگاری از ن ـــان ان ـــود انس ـــو ش ـــه ن ـــا ک ـــوده، دل ه ب
ـــرار  ـــه تک ـــت ک ـــر اس ـــن تغیی ـــود و ای ـــی ش ـــد م متول
ـــد  ـــس بای ـــن پ ـــگ میکند..زی ـــان  کمرن ـــا را برایم روزه

ـــدی  ـــی از ب ـــود، خال ـــو ش ـــت دل ن ـــر وق ـــان ه برایم
ـــت. ـــو اس ـــال ن ـــتی شود،س و زش

ـــت.  ـــو اس ـــال ن ـــد س ـــدار ش ـــر پدی ـــت تغیی ـــر وق ه
ـــان  ـــا هم ـــه ه ـــا و دقیق ـــاعت ه ـــا و س ـــه روز ه وگرن

ـــتند... ـــا هس ـــگی ه ـــان همیش ـــرار، هم تک
زیـــن پـــس بـــه جـــای ســـال نـــو مبـــارک کاش 
بگوییـــم: اندیشـــه هـــای نـــو مبـــارک. دل هـــای 
جدیـــد مبـــارک،دور ریختـــن کـــدورت کینـــه و 
رفتـــار نـــو مبـــارک...و میبینـــم ممکـــن اســـت 
ـــا  ـــزار ه ـــاید ه ـــا و ش ـــد ده ه ـــک عی ـــای ی ـــه ج ب

نـــوروز در ســـال داشـــته باشـــیم...
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گفت و گویی خودمانی با استاد جوان محبوب
دکتر عباس عبدالهی

بطــور  را  خودتــان  1-ســام،لطفا 
کنیــد: معرفــی  مختصــر 

عبــاس عبدالهــی هســتم، متولــد تهــران،28 
فروردیــن 98 ،38 ســاله مــی شــوم ، دارای 

مــدرک دکتــرای تخصصــی باکتری شناســی 
ــجوی  ــک دانش ــم ی ــه ه ــکی ، همیش پزش
ــه  ــل توج ــوده ام)قاب ــخوان ب ــوب و درس خ

ــا خنــده( دانشــجویان عزیز()ب

2- درحــال حاضــر کارهــای پژوهشــی 
هــم انجــام میدهیــد؟ 

بله،درحــال حاضــر بــا چنــد تــا ازبچــه هــای 
ــاری  ــا موضــوع بیم ــه ب ــان نام پزشــکی پای

است...روشنآینده

دکتر عباس عبداللهی ، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی 
استاد دانشگاه علوم پزشکی فسا
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همچنیــن   میگذرانیــم،  عفونــی  هــای 
ــه بچــه  ــرای کارکــردن ب پیشــنهادی کــه ب
ــرات  ــی و اث ــان داروی ــم، گیاه ــا میدهی ه
ــر  ــث دیگ ــت، بح ــی آن هاس ــد میکروب ض
ــه  ــان نام ــوع پای ــه موص ــت ک ــن هس واکس
ــه منــد  ــوده و بســیار عالق دکتــرای بنــده ب

ــتم. هس

ــی  ــای پژوهش ــه کاره ــتر ب 3- بیش
ــس؟  ــا تدری ــد ی ــه مندی عاق

بــه جــرات  میتوانــم بگویــم عامــل اصلــی و 
نگهدارنــده مــن در دانشــگاه عالقــه مــن بــه 
بحــث تدریــس هســت و ایــن عالقــه بــوده 
کــه طــی ایــن 11ســال بــودن در دانشــگاه 
ــوار  ــم هم ــا را برای ــختی ه ــه س ــا ، هم فس

کــرده اســت.

4- از دیگــر عاقــه منــدی هــا و 
فعالیــت هایتــان بگوییــد:

از جوانــی عالقــه زیــادی بــه فوتبــال و 
دوچرخــه ســواری داشــته ام در 
ــه  ــن روزان ــه بطورمیانگی ــدی ک ح
میــزدم  رکاب  کیلومتــر   15-10
درحــال حاضرهــم هفتــه ای یکبــار 
فوتبــال  دانشــگاه  اســاتید  بــا 
ــه  ــر عالق ــم ، از دیگ ــازی میکنی ب
منــدی هایــم در زندگــی شــخصی 
درکنــار  مختلــف  تفریحــات 

خانــواده اســت.

5- یکــی از نگرانــی هــای 
ــازار کار و  ــه ب ــبت ب ــجویان نس دانش
وضعیــت اقتصــادی در آینــده اســت، 
در ایــن مــورد چــه توصیــه ای دارید؟

یکــی از بدتریــن مــوارد ناامیــدی نســبت بــه 
آینــده اســت، مــی دانیــد کــه چنــد وقــت 
پیــش رهبــر انقــالب هــم در بیانیــه گام دوم 
ــان  ــر جوان ــان ب ــی ش ــد اصل ــالب، تاکی انق
ــال  ــود. در ح ــده ب ــه آین ــی ب ــوش بین و خ
حاضــر وظیفــه اصلــی شــما درس خوانــدن 
بــه نحــو احســن اســت، بایــد از دوران 
دانشــجویی خــود نهایــت اســتفاده را ببریــد 
ــاد  ــت ی ــاز اس ــه نی ــن زمین ــه در ای و هرچ
ــا روشــن اســت. ــم قطع ــده ه ــد، آین بگیری

6- قبــول داریــد دانشــجو نبایــد 
در  باشــد؟؟)یعنی  زمینــی  ســیب 

ــال  ــم فع ــی ه ــای غیردرس ــه ه زمین
ــد( باش

عقیــده ام بــر ایــن اســت کــه دانشــجو 
ــی  ــه های ــد از زمین ــای بحــث درس بای منه
کــه دردانشــگاه فراهــم اســت اســتفاده 
ــث  ــد، بح ــا رابدان ــت ه ــد واقعی ــد. بای کن
ــمن  ــد، دش ــت روز را بدان ــاد و سیاس اقتص
واقعــی را بشناســد . امــا مهــم تریــن مســئله 

ــت. ــز اس ــوط قرم ــی از خط ــدم تخط ع

ــن  ــده بی ــث ش ــزی باع ــه چی 7- چ
ــن  ــوب تری ــزء محب ــجویان ج دانش

ــید؟ ــاتید باش اس
و  بــرادر  مثــل  را  دانشــجویانم  همیشــه 
خواهــر کوچکتــر خــودم مــی بینــم و مهــم 
ــجو  ــتاد و دانش ــه اس ــه در رابط ــن نکت تری
برایــم بحــث احتــرام طرفیــن اســت و اگــر 
در زمینــه احتــرام بتوانــم بــرای دانشــجوها 
الگــوی خوبــی باشــم، مــی توانــد پیامدهــای 

ــی داشــته باشــد. بســیار خوب

ــجویان  ــرا دانش ــان چ ــه نظرت 8- ب
پزشــکی  دانشــجویان  بخصــوص   ،
کــه تعدادشــان کــم هــم نیســت ،در 
برخــی کاس هــا حاضــر نمیشــوند یــا 
ــا تختخواب  اینکــه صندلــی کاس را ب
اشــتباه میگیرند؟)خودشــان میگوینــد 

ــدارد( ــره وری ن ــان به برایم
ــت  ــدارد درس ــره وری ن ــم به ــه بگویی اینک
نیســت، مثــال بســیاری از مطالــب درس 
باکتــری شناســی کاربــرد بالینــی دارد و 
دانشــجویان در بالیــن بــا آن برخــورد دارنــد، 
همچنیــن دانشــجویان بایــد در رشــته خــود 
ــه درس هــای خــود  ــر از یــک حرفــه ب فرات
نــگاه کننــد و ایــن را بدانیــد درســالیان 
ــرف  ــکی از ط ــی پزش ــب درس ــر مطال اخی
ــا در  شــورای نظــارت وزارت بهداشــت مرتب

حال حاضر وظیفه اصلی شما درس خواندن 
و استفاده از دوران دانشجویی خود  به نحو 

احسن است، هرچه در این زمینه نیاز است یاد 
بگیرید، آینده هم قطعا روشن است...

ــت. ــدن اس ــه روز ش ــی و ب ــال بازبین ح

یــا  نقــد  اگــر  9-درپایــان 
ــگاه  ــریات دانش ــه نش ــنهادی ب پیش

: ییــد ما بفر ، ید ر ا د
ــده  ــوارد دی ــی م ــه دربرخ ــورد اول اینک م
ایــم مطالــب عینــا کپــی میشود،ســعی 
کنیــد مطالــب را در زمینــه هایــی کــه 
ــان بصــورت  ــه قلــم خودت آشــنایی داریــد ب
شــفاف و واقــع بینانــه بنویســید، مــورد دوم 
ــریات  ــودن نش ــکیل ب ــی و ش ــث طراح بح
اســت کــه بایــد بــه جلــوه بصــری آن زیــاد 
توجــه شــود و ســعی کنیــد کیفیــت را فدای 
کمیــت نکنیــد همچنیــن بنــده موافــق 
ــح  ــه، صحی ــاد منصفان ــری و انتق ــه گ مطالب
و دقیــق از اســاتید و مســئولین در نشــریات 

ــتم.  ــجویی هس دانش
   

ممنــون از اینکــه وقتتــان را در اختیار 
ــرار دادید. ــا ق م

بنــده هــم از شــما متشــکرم و از شــما 
میخواهــم کــه نشــریاتتان را در 
اختیــار مــا و ســایر اســاتید و 
ــا  ــد ت ــرار بدهی ــم ق ــئولین ه مس

اســتفاده کنیــم . 

  

”
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در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل ضعــف سیاســت 
ــودن  ــم نب ــور و فراه ــی کش ــوزش عال ــای آم ه
و  ترویــج  بــرای  مناســب  هــای  زیرســاخت 
ــوم  پیشــرفت رشــته هــای فنــی مهندســی و عل
ــغلی  ــه ش ــودن زمین ــم نب ــز فراه ــانی و نی انس
مناســب و آینــده کاری موفــق ، هجــوم بــه 
ســمت رشــته هــای علــوم تجربــی یعنــی 
ــت  ــه اس ــش یافت ــکی افزای ــکی و پیراپزش پزش
ــن راه  ــای یافت ــه ج ــز ب ــه نی و مســئوالن مربوط
چــاره بــا آغــوش بــاز پذیــرای ایــن حجــم عظیــم 
ــد.  ــده ان ــا ش ــته ه ــن رش ــجویان در ای از دانش
ــن اســت  ــا ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ای ام
کــه آیــا زیرســاخت مناســب و امکانــات آموزشــی 
ــده  ــده ش ــدارک دی ــأن ، ت ــور ش ــی در خ رفاه
ــرکت در  ــگاه و ش ــی در دانش ــر قبول ــت؟ مگ اس
ــه  ــاز ب ــای نی ــت ارض ــا اولوی ــز ب ــا ج کالس ه
آمــوزش و کســب تحصیــالت عالــی و آمــاده 
شــدن بــرای خلــق آینــده ای درخشــان تــر بــوده 

اســت؟ 
بررســی آمــار ورودی هــای 96و97 دانشــگاه 
علــوم پزشــکی فســا  بــه تنهایــی، خــود گویــای 
ــه  مشــکل شــلوغی و ازدحــام موجــود اســت ؛ ب
ــر  ــداد 117 نف ــا تع ــکی96 ب ــه پزش ــه ای ک گون
ــه  ــی دفترچ ــت قانون ــر از ظرفی ــر باالت و 30 نف
ــر  ــای دیگ ــدر ورودی ه ــته در ص ــاب رش انتخ
قــرار دارد. بــا در نظــر گرفتــن تمــام ورودی 
هــای دیگــری کــه در حــال حاضــر در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی فســا در حــال تحصیــل هســتند، 
آیــا کتابخانــه دانشــگاه و ســیتینگ هــای موجــود 
در خوابــگاه هــا در زمــان امتحانــات میــان تــرم 
ــرم ، ظرفیــت پذیــرش ایــن حجــم از  ــان ت و پای

ــجو را دارد؟ دانش
همانگونــه کــه در ســال هــای قبــل شــاهد بــوده 
ــاری  ــف ب ــکل تاس ــه ش ــه ب ــو کتابخان ــم ، ج ای
شــلوغ و پررفــت وآمــد مــی شــود تــا جایــی کــه 
ــب  ــی آرام و مناس ــام مکان ــوان ن ــی ت ــر نم دیگ
ــر از  ــه اگ ــر آن گذاشــت !!! البت ــه ب ــرای مطالع ب
ــا و  ــار آبنم ــاپ و کن ــی ش ــون کاف ــی چ مکانهای
ســایر محیــط هــای دانشــگاه بــه عنــوان مکانــی 

ــد!!!!  ــاد نکنن ــرای مطالعــه ی مناســب ب
ــن  ــر ای ــل ت ــل تأم ــاید قاب ــر و ش ــأله بزرگت مس
ــاهد  ــی 97،98 ش ــال تحصیل ــه در س ــت ک اس
ــای درس ورودی  ــی کالس ه ــدن مقطع ــو ش لغ
هــای پزشــکی 94،95،96،97  بــه دلیــل نبــودن 
کالس خالــی کــه گنجایــش ایــن تعــداد دانشــجو 

را داشــته باشــد ، بودیــم کــه پیامــدی جــز هــدر 
ــزاری  ــل برگ ــه دلی ــا ب ــه ه ــت فرج ــن وق رفت

ــرای  ــی ب ــدم آمادگ ــی و ع ــای جبران کالس ه
امتحانــات نداشــت کــه البتــه الحمــداهلل بــا 
آمــاده شــدن ســالن آمفــی تئاتــر تــا ایــن لحظــه 

ــده اســت. ــع گردی مرتف
اگــر از ایــن هــم گــذر کنیــم، اســتاد اگــر 
ــد کالس 100 و  ــد نمیتوان ــم بخواه ــودش ه خ
چنــد نفــری را کنتــرل کنــد و 100 درصــد ایــن 

ــأله مس

ــک کالس  ــد. در ی ــی کاه ــوزش م ــت آم از کیفی
ــرای  ــک راه حــل واحــد ب ــه ی شــلوغ رســیدن ب

ــوار ــش روی آن ورودی کاری دش ــات پی تصمیم
اســت و نیــز بــه دلیــل تعــداد زیــاد، شــاهد هــدر 
ــان  ــا و زم ــت و آمده ــان کالس در رف ــت زم رف

هــای اســتراحت میــان کالس هســتیم.
حــد  از  بیــش  شــلوغی  معضــالت  دیگــر  از 
داشــگاه مســئله ســلف و صــف هــای دور و دراز 
آن اســت کــه البتــه کنــد بــودن کارکنــان ســلف 
ــزوده اســت.  ــر ازدحــام فضــای ســلف اف خــود ب

)صبر بر شلوغی( ، خواسته این است؟؟
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)صبر بر شلوغی( ، خواسته این است؟؟
البتــه در ایــن زمینــه اقداماتــی انجــام شــد کــه 
ــه  ــد و اضاف ــر جدی ــد کانت ــن آن خری ــم تری مه

ــه در  ــود ک ــجو ب ــد دانش ــان جدی ــدن متصدی ش
حــال حاضــر شــاهد مــورد اول نیســتیم. بارهــا و 
بارهــا پیــش آمــده اســت کــه بــه خاطــر شــلوغی 
ســلف و وضعیــت بــد تهویــه ســلف ، راهــی جــز 

ــده اســت. ــر قــرار نمان ترجیــح فــرار ب
از دیگــر مشــکالت حاصــل از شــلوغی دانشــگاه 
مــی تــوان بــه پــر بــودن همیشــگی آسانســورها 
) کــه البتــه آخریــن رکــورد نفــرات ســوار بــرآن 

همچنــان بــه طــور پیشــرونده ای در حــال تغییــر 
ــت ســالمی میــان  ــه ای کــه رقاب ــه گون اســت، ب

ورودی هــای دانشــگاه در جریــان اســت( ، کافــی 
نبــودن جــای پــارک مناســب در ســاعات و 
روزهــای پــرکار دانشــگاه ، شــلوغ بــودن محیــط 
کافــی شــاپ، کثیــف بــودن ســرویس هــای 
بهداشــتی در اکثــر مواقــع )البتــه منظــور معــدود 
ســرویس هایــی اســت کــه مــورد اســتفاده قــرار 

ــوده اســت. میگیــرد ( و ... ب
ــه از  ــگاه ک ــی از دانش ــا مکان ــان تنه ــن می در ای

گزنــد شــلوغی هــا در امــان مانــده اســت و هــر 
ــر میشــود ، مســجد دانشــگاه  روز هــم خلــوت ت
اســت. کســی چــه میدانــد شــاید چنــد صباحــی 
ــب  ــی مناس ــوان مکان ــه عن ــم ب ــر آن را ه دیگ
ــد. ــالم کردن ــدن اع ــه و درس خوان ــرای مطالع ب

علــی ای حــال از مســئولین محتــرم خواســتاریم 
ــر  ــای پ ــال ورودی ه ــه ح ــری ب ــدا فک ــه ابت ک
ازدحــام پزشــکی کننــد . ایــن یــک معضــل 
جــدی اســت و قطعــا در دوران بالیــن هــم 
ــود و از کیفیــت  ــا خواهــد ب ــر آن ه ــان گی گریب
آن دوران مهــم خواهــد کاســت. در حــال حاضــر 
ــد کــه کالس  ــرآن شــده ان تعــدادی از اســاتید ب
را بــه دو زمــان یــک ســاعته تقســیم کننــد و در 
دو نوبــت متوالــی تدریــس کننــد ) بــا اعتنــا بــه 
اینکــه دانشــگاه نیــاز بــه صــرف بودجــه اضافــی 
نخواهــد داشــت ( و موفقــت آمیــز بــوده اســت . 

ــن : بنابرای
1. خواســتاریم تــا اگــر زمینــه بــرای ایــن عمــل 
ــوار و  ــاتید بزرگ ــکاری اس ــا هم ــت ب ــم اس فراه
ــی  ــه تمام ــکار را ب ــن ابت ــرم ای دانشــجویان محت
دروس معطــوف کنیــم تــا شــاهد بهبــود هــر چــه 
بیشــتر کیفیــت آمــوزش پزشــکان آینــده باشــیم. 
ــترش  ــت گس ــا در جه ــم ت ــت داری 2. در خواس
دادن فضــای کتابخانــه قدمــی برداریــد. میتــوان 
از طریــق رایزنــی بــا مســئولین کتابخانــه دکتــر 
بهشــتی جهــت اســتفاده دانشــجویان در روزهای 
طــی شــده از فضــای آن کتابخانــه ، گامــی نویــن 

برداشــت.
3. در خواســت داریــم تــا از کانتــر غذایــی 
و  شــود  اســتفاده  مجــددا  شــده  خریــداری 
کارکنــان ســلف در جهــت بیشترشــدن ســرعت 
کار، تــالش کننــد. عــالوه بــر آن نیازمنــد فرهنگ 
ــرم در  ــه دانشــجویان محت ــز اســت ک ــازی نی س
ــه آن هجــوم  ــه بازگشــایی ســلف ب ســاعات اولی
نبرنــد و البتــه اینکــه اگــر صــف هــا طوالنــی بــود 

ــد . ــت کنن ــران را رعای ــق دیگ ح
و  اســاتید  مســئوالن،  کــه  روزی  امیــد  بــه 
ــه  ــدا ب ــم ص ــر، ه ــار یکدیگ ــجویان در کن دانش
دنبــال رفــع کــردن مشــکالت و حرکــت مســتمر 
ــه ســوی  پیشــرفت کشــور و دانشــگاه باشــند ب
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 اقتصاد نفتی،اقتصاد دولتی ، 
اقتصاد سیاه 

نخست از رضا امیرخانی بگویم
امیرخانــی منتقــد حکومــت اســت و صراحتا 
ــان  ــا همزم ــد ام ــد می کن ــردش را نق عملک
ــی  ــت، انقالب ــی اس ــت، والی ــی اس حزب الله
اســت. شــاید درکــش بــرای جمعــی ســخت 
باشــد. زیــن ســبب بخشــی از نوشــته میــالد 
ایــن  می خوانیــم.  ذیــل  در  را  دخانچــی 
ــو  هــر دو بزرگــوار ذیــل گفتمــان ))چــپ ن

مســلمان(( قابــل فهمنــد
ــت  ــام اس ــت درون نظ ــو از آن جه ــپ ن چ
کــه بــا گفتمان هــای برانــداز داخلــی و 

ــق دارد و از آن  ــه گیــری مطل خارجــی زاوی
جهــت بیــرون نظــام اســت کــه مــی توانــد 
جمهــوری اســالمی را بــه عنــوان یــک 
ــه  ــادی و مطالب ــه انتق ــورد مطالع ــوژه م س
ــد.  ــرار ده ــالب ق ــای انق ــا نه ــر آرم از منظ
ــال  ــو، کان ــپ ن ــزوه چ ــی، ج ــالد دخانچ می

ــه 9 ــی، صفح ــی دخانچ تلگرام

موضــوع ایــن مقالــه کتابــی اســت کــه 
امیرخانــی نوشــته بــا نــام ))نفحــات نفــت((
کتابــش  از  اینگونــه  خــود  امیرخانــی، 

: یــد می گو
فرنگی هــا  قــول  بــه  می نویســم  آنچــه 
»اســی« اســت نــه »آرتیــکل«. در ایــن 
گوشــه از عالــم بــه آن می گوینــد نوشــته ی 
اََخوینــی. از زمــره ی اخوانیــات. چیــزی کــه 
ــد  ــود و بای ــته می ش ــرادران نگاش ــان ب می
برادرانــه آن را خوانــد... و نــه چیــزی از 
ــه  زمــره ی نوشــته های دبیــران، پــس دبیران

ــدش... ــد خوان ــز نبای نی
ــل  ــرای نس ــم ب ــی را می نویس ــن اخوین ...ای
بعــدی، بــرای آن هایــی کــه هنــوز وارد بــازار 
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ــده اند... ــب و کار نش کس
رضــا امیرخانــی، نفحــات نفــت، نشــر افــق، 

چــاپ پانزدهــم، صفحــه 10

او معتقــد اســت جمهــوری اســالمی و البتــه 
ــدی  ــش ج ــک چال ــا ی ــردم ب ــا م ــود م خ
مواجــه هســتیم و آن دولــت و فرهنــگ 
نفتی مــان اســت. او لقــب ))ســه لتی(( را 
ــا  ــن معن ــه مســئول دولتــی می دهــد. بدی ب
کــه خیلــی وابســته بــه دولــت اســت و دولت 
نیــز وابســته بــه نفــت. او البتــه جســورانه تر 
می گویــد نفــت همــان دولــت اســت و 
ــا مشــکل چیســت  ــت. ام ــان نف ــت هم دول
و کجاســت؟ قبــل از آنکــه دقیق تــر بشــویم 
خواهشــا قبلــش کمــی از ایــن دوگانــه 
ــرون  ــت بی ــط دولت-حکوم ــا غل ــت ی درس
ــده –هــم  ــه نگارن ــد ب ــد و ســعی نکنی بیایی

ــد. ــگ بزنی ــا رضــا!!- ان ــن هــم آق م
وقتــی مســئول دولتــی بــه نفــت دسترســی 
داشــته باشــد هــر جــا کــه مشــکلی پیــش 
آمــد و فرضــا دخــل و خــرج بــا هــم جــور در 
نیامــد شــیر نفــت را بــاز می کنــد بــه جــای 
ــد و کارش را  ــی کن ــیند و ارزیاب ــه بنش آنک
ــی  ــد یعن ــاز می کن ــت را ب اصــالح. شــیر نف
»نفــت میــده و پــول می گیــره« بــه همیــن 

ســادگی!

بــه عنــوان یک نمونــه، بعضــی از ســازمان ها 
در اصــل بــرای همیشــه نیســت. یعنــی مثال 
ــش  ــا روزی چراغ ــوادآموزی ت ــت س ))نهض
وجــود  بی ســوادی  کــه  اســت  روشــن 
ــدن  ــر ش ــا کم ت ــا ب ــد. طبیعت ــته باش داش
ــود  ــر ش ــد کوچک ت ــت بای ــوادان نهض بی س
امــا در عمــل اتفــاق دیگــری می افتــد(( 
ــن  ــداوم ای ــدن م ــر ش ــی؟ بزرگت ــه اتفاق چ
چــرا؟  ســوادآموزی(!!  )نهضــت  ســازمان 
چــون دولــت مســأله اش چیــز دیگــری 
اســت. کیفیــت کار نیســت. اصــال فکــر 
ــا  ــت ت ــائل. ))دول ــن مس ــه ای ــد ب نمی کن
ــد((  ــدش نمی کن ــری تهدی ــت دارد، خط نف

)همــان، صفحــه 129 و 130(

دولت مسأله اش چیز دیگری است!
واقعیــت مدیریــت ســه لتی؟ توزیــع نمــودن 
ــه  ــوری ک ــدان ج ــان کارمن ــت می ــول نف پ
ــد.  ــل برس ــه حداق ــر ب ــه غ ــل مجموع داخ
ــوری  ــدان ج ــرای کارمن ــب دادن کار ب ترتی
کــه خــارج مجموعــه نــق بــه حداقــل برســد

ــوری  ــت؟ اداره ی کاری، ج ــت مدیری حقیق
کــه چرخــش بچرخــد )همــان، صفحــه 

)146
ــت در  ــی اس ــیار مهم ــأله بس ــارت مس نظ

دولــت غیــر نفتــی. ســاده انگارانه اســت 
ــای  ــطح نهاده ــط در س ــارت را فق ــه نظ ک
ــی  ــان نفت ــا فرهنگ م ــم. م ــی ببینی بازرس
شــده. مدیــر دولتــی بیشــترین حقــوق 
رســیدن  کارمنــد  هــدف  می گیــرد.  را 
ــدن.  ــه متخصص ش ــت ن ــت اس ــه مدیری ب
ــول  ــزان پ ــا می ــز ب ــرد نی ــر ف ــأنیت ه ش

دریافتــی ســنجیده می شــود امــا 
قصــه  رو  هیــچ  بــه  غــرب،  دنیــای  در 
ــراِن  ــر از جنــس مدی ــه نیســت. مدی این گون
مــا، کــه بیش تــر یــک هم آهنگ کننــده 
پایین تــر  بســیار  جای گاهــی  هســتند، 
دارد.  خــود  دســت  زیــر  متخصــص  از 
متخصصــی کــه کار کلیــدی مجموعــه ای را 
انجــام می دهــد، بــه لحــاظ نمــوداری اداری 
زیــر دســت مدیــر قــرار می گیــرد امــا 
ــه  ــان، صفح ــرد )هم ــر می گی ــی باالت حقوق

)134
قــرار  ارزیابــی  مــورد  ســه لتی  مدیــر 
ــر  ــرا. مدی ــش چ ــا کارمندان ــرد. ام نمی گی
ســه لتی برایــش مهــم نیســت کــه از کجــا 
برســد. »افــق«ی  بــه کجــا  می خواهــد 
ــی  ــل جالب ــا تمثی ــی اینج ــدارد. امیرخان ن

نــد می ز
ــدازد رجمــاً بالغیــب و ســال  ــری می  ان او تی
بــه ســال، خــود دوایــری متحدالمرکــز 
حــوِل تیــر بــه تاریکــی خــورده، می کشــد . 
ــن  ــر ای ــه مســئول باالت ــد ب ــزارش می ده گ
ــانه زدن  ــت نش ــری را و دق ــوت کمانه گی ق

ــه 133( ــان، صفح را! )هم
دولــت نفتــی از نفــت تغذیــه می کنــد 
نــه از مالیــات. پاســخ گویی دولــت هــم 
ــی  ــود. ))وقت ــوط می ش ــا مرب ــه همین ج ب
دولــت  نفــت را مــال خــودش می دانــد 
ــرای  ــردم راه کاری ب ــردم و م ــال م ــه م و ن
نظــارت روی مال شــان ندارنــد و یــد دولــت 
مبســوط  نفــت،  مفت خــواری  در  هــم 
ــه  ــر کاری ب ــت دیگ ــده(( دول ــته ش گذاش
مــردم و پاســخ گویی بــه آن هــا نــدارد. 
دولــت بایــد مواجب بگیــر ملــت باشــد و 
می گیــرد.  شــکل  پاســخ گویی  اینگونــه 
ــول  ــا پ ــی ب ــوول دولت ــرف آب مس ))آن ط
ــد و  ــف می کن ــروژه تعری ــردم پ ــات م مالی
ــرد.  ــوق می گی ــردم حق ــات م ــل مالی از مح
امــا مســوول ســه لتی مــا مســتقیما از نفــت 

ــه ــی دارد(( و در نتیج ــر م ــول ب پ
را  خــود  نمی دانــد.  مــردم  آدم  را  خــود 
نمی دانــد  مــردم  مســتخدم  و  خــادم 

)108 صفحــه  )همــان، 
ــم  ــی ه ــا خیل ــت. اتفاق ــکل نیس ــت مش نف
خــوب اســت. چیــزی کــه آن را خــراب 
ــت(( اســت.  ــی نف ــت دولت ــد ))مالکی می کن

ــت. ــده اس ــی نش ــوز مل ــت هن نف
ــدن از  ــی دور ش ــت یعن ــردن نف ــی ک دولت
ــان،  ــی )هم ــاب گرانه ی مردم ــت حس مدیری

ــه 102( صفح
امیرخانــی از آن هایــی نیســت کــه فقــط نــق 
ــی((  ــش خصوص ــد. راه کار او ورود ))بخ بزن
اســت. اینکــه دســت مــردم در اقتصــاد 
اصلــی  مشــکل  امیرخانــی  شــود.  بــاز 
مملکــت را اقتصــاد می دانــد. از نظــر او 
ــود  ــاد ب ــش اقتص ــوروی دلیل ــی ش فروپاش
ــه  ــتند ب ــوط هس ــه مرب ــه البت ــت ک و عدال
ــم؟  ــن مشــکل را حــل کنی ــه ای هــم. چگون
مهمتریــن  از  یکــی  خصوصــی  بخــش 
ــود اصــال  ــرار ب ــه ق ــن مقال پاسخ هاســت. ای
بحثــش بخــش خصوصــی باشــد ولــی نشــد 
ــم بعضــی  ــور ه ــاب رییس جمه ــر! )جن دیگ
وقت هــا چیزهایــی را خواســته امــا »نشــد« 
ــی  ــد( یک ــر ندهی ــا گی ــه م ــی ب ــذا خیل و ل
از مزیت هــای بخــش خصوصــی ایــن اســت 
کــه بــا حضــور نماینــده ی بخــش خصوصــی 
در کنــار نماینــدگان پرشــمار بخــش دولتی، 
ــا  عمــال قــوای ســه گانه فرصــت می یابنــد ت
ارتفــاع بگیرنــد از ســطح فعالیــت اقتصــادی 
و بــه فعالیــت نظارتــی خــود بپردازنــد. 
ــان،  ــن )هم ــوض بازی ک ــه ع ــوند ب داور بش

صفحــه 127(
ــد  ــه می توان ــت ک ــن اس ــدی ای ــت بع مزی
حــل  را  دوم  حــزب  نداشــتن  مشــکل 
ــر  ــم. از نظ ــی نداری ــزب واقع ــا تح ــد. م کن
امیرخانــی هــر حزبــی بایــد زیرســاخت 
اقتصــادی متفــاوت داشــته باشــد. او آمریــکا 
ــی  ــع قانون ــکا من ــد. در آمری ــال می زن را مث
بــرای حــزب ســوم وجــود نــدارد امــا حــزب 
ســوم هیچــگاه ایجــاد نخواهــد شــد چــون 
تنهــا دو زیرســاخت اقتصــادی داریــم و 
ــه  ــزب ب ــتگی ح ــن وابس ــزب. ای ــذا دو ح ل
اقتصــاد و صنعــت را در نظــر داشــته باشــید 
ــرای کشــور مــا. کــه فقــط نفــت اســت و  ب
ــر بخــش  ــس اگ ــد. پ ــی ان ــه نفت ــت. هم نف
و  شــود  ایجــاد  قدرتمنــدی  خصوصــی 
اقتصــادی غیــر نفتــی بزرگــی ایجــاد کنــد 
))مهمتریــن بدیــل خواهــد بــود بــرای 
حــزب دوم ایرانــی(( )همــان، صفحــه 126(

-کــه  دیگــر  ســخن های  و  مزیت هــا  و 
ــه  ــد- ک ــر می آی ــورد نظ ــه م ــا کلیش اینج
جایــش دیگــر در ایــن مقالــه نیســت و 
کمبــود صفحــه و این هــا. نگارنــده هــم 

چیــز زیــادی حالــی اش نیســت!
ــی  ــاد لیبرال ــی اقتص ــال امیرخان منتهی اآلم
نیســت. تئــوری او ))اقتصــاد اســالمی(( 

ــت. اس
که بماند برای بعد...
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انسان گونه ای بین سیاره ای خواهد شد؟! آیا 
آیــا انســان گونــه ای بیــن ســیاره ای خواهد 

؟ شد 
ــت  ــان توانس ــه انس ــن ک از روز 21 فروردی
بــرای اولیــن بــار تصویــری از یک ســیاهچاله 
گرفتــه و منتشــر کنــد، در جهــان علم شــور 
و شــوقی در گرفتــه اســت و دانشــمندان آن 
ــی  ــای فضای ــن رویداده ــی از بزرگتری را یک

تاریــخ بشــریت اعــالم مــی کننــد.

تصویــر بــه دســت آمــده از ســیاهچاله 
ــه  ــک »حلق ــیه 87 ی ــان مس ــز کهکش مرک
آتــش« درخشــان را بــه دور ســوراخی ســیاه 
ــه درخشــان محصــول  ــد. هال نشــان می ده
گازهــای برافروختــه ای اســت کــه بــه درون 
ــش  ــوند. درخش ــیده می ش ــیاهچاله کش س
نــور اطــراف ســیاهچاله از نــور مجمــوع 
ــت  ــتر اس ــان ام87 بیش ــتاره های کهکش س

و بــه همیــن دلیــل دیــدن آن از زمیــن 
ــت. ــده اس ــن ش ممک

قطــر ایــن ســیاهچاله  40 میلیــارد کیلومتــر 
ــر زمیــن، و  اســت، یعنــی ســه میلیــون براب
ــف  ــول« توصی ــک »غ ــمندان آن را ی دانش
ــن 500  ــا زمی ــیاهچاله ب ــه س کرده اند.فاصل

ــر اســت. میلیــون تریلیــون کیلومت
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حــال کــه وجــود ســیاهچاله هــا بــه کمــک 
شــواهد تجربــی بــه اثبــات رســیده اســت ) 
ــز وجــود ســیاهچاله  ــن نی ــل از ای ــه قب البت
ــاده  ــا م ــا ب ــم کنــش آنه ــق بره ــا از طری ه
تقریبــا بــه اثبــات رســیده بــود ولــی ذهــن 
شــکاک انســان در پــی آن اســت کــه خــود 
ــع کنــد ( بحــث هــا و  را هرچــه بیشــتر قان
پیــش بینــی هــای زیــاد و قابــل تاملــی در 
دنیــای علــم نجــوم در گرفتــه اســت ، مثــال 
ــواع  ــی ان ــه در بعض ــود کرمچال ــه وج فرضی
ــا  ــن از آنه ــک گرفت ــا و کم ــیاهچاله ه س

ــرای ســفر در زمــان و مــکان. ب
میخواهــم کمــی ایــن بحــث را بــاز تــر کنــم 
، طبــق نظریــه نســبیت عــام انیشــتین 
اجــرام فیزیکــی بــه نســبت میــزان چگالــی 

ــی  ــان م ــی فضا_زم ــث خمیدگ ــان باع ش
شــوند و هــر چــه ایــن جــرم بیشــتر باشــد و 
حجــم کمتــر میــزان خمیدگــی نیــز بیشــتر 
خواهــد بــود ، حــال فــرض کنیــد کــه 
فضا_زمــان یــک صفحــه کاغــذ باشــد و مــا 
بخواهیــم از یــک نقطــه در یــک ســمت آن 
ــه نقطــه قرینــه در ســمت دیگــر برویــم ،  ب
اگــر کاغــذ را از وســط تــا بزنیــم بــه طــوری 
قــرار  نقطــه مذکــور روی هــم  کــه دو 
بگیرنــد فاصلــه بیــن دو نقطــه بــه کمتریــن 
میــزان خــود میرســد ، حــال تصــور کنیــد 
کرمچالــه میتوانــد چنیــن کاری انجــام دهــد 

ــز اســت... ،بســیار شــگفت انگی
در آینــده ای نــه چنــدان دور ممکــن اســت 
انســان بتوانــد از ایــن کرمچالــه هــا کمــک 

ــه  ــد و ب ــرد و در اعمــاق فضــا ســفر کن بگی
یــک گونــه میــان ســیاره ای تبدیــل شــود و 
حیــات ابــدی خــود را تضمیــن کنــد ، مانند 
انچــه در فیلــم بســیار زیبــای میــان ســیاره 
ــه  ــی ب ــه زیبای ــوالن ب ــتوفر ن ــر کریس ای اث
ــرای درک  ــر کشــیده شــده اســت ، ب تصوی
بهتــر ایــن مقالــه میتوانیــد ایــن فیلــم زیبــا 

را ببینیــد.  

حــال بــه بررســی تخصصــی ســیاهچاله هــا 
میپردازیــم :

ســیاه چاله ناحیــه ای از فضا-زمــان اســت 
کــه آثــار گرانشــی آن، چنــان نیرومنــد 
ــی ذرات و  ــز — حت ــچ چی ــه هی ــت ک اس

ــور —  ــل ن تابش هــای الکترومغناطیســی مث
ــزد. ــش آن بگری ــدان گران ــد از می نمی توانن

نظریــه نســبیت عــام آلبــرت اینشــتین 
ــه  ــرم ب ــک ج ــه ی ــد ک ــی می کن پیش بین
انــدازه کافــی فشــرده شــده، می توانــد 

ــا- ــی فض ــکل و خمیدگ ــر ش ــبب تغیی س
ــرز  ــود. م ــیاهچاله ش ــکیل س ــان و تش زم
ایــن ناحیــه از فضازمــان کــه هیــچ چیــزی 
ــرون  ــه بی ــد ب ــور از آن نمی توان ــس از عب پ
ــت  ــد. صف ــداد می نامن ــق روی ــردد را اف برگ
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»ســیاه« در نــام ســیاه چاله برگرفتــه از ایــن 
واقعیــت اســت کــه همــه نــوری کــه از افــق 
ــدازد  ــه دام می ان ــذرد را ب ــداد آن می گ روی
ــاری  ــه رفت ــیاه چال ــدگاه س ــن دی ــه از ای ک
ــک  ــیاه در ترمودینامی ــم س ــه جس ــبیه ب ش
دارد. از ســوی دیگــر نیــز، نظریــه میدانهــای 
کوانتومــی در فضازمــان خمیــده پیش بینــی 
نیــز  رویــداد  افق هــای  کــه  می کنــد 
ــگ گســیل  ــش هاوکین ــام تاب ــه ن تابشــی ب
ــف  ــد طی ــف آن همانن ــه طی ــد ک می کنن
ــا  ــای آن ب ــه دم ــت ک ــیاهی اس ــم س جس
ــه  ــه ک ــه دارد.آنگون ــبت وارون ــش نس جرم
می شــود،  پیش بینــی  عــام  نســبیت  در 
ــا- ــش فض ــث خم ــم باع ــک جس ــور ی حض

زمــان می شــود بــه گونــه ای کــه مســیرهایی 
ــه ســمت جــرم  کــه ذرات طــی می کننــد ب
ــک  ــداد ی ــق روی ــوند.در اف ــده می ش خمی
ســیاهچاله ایــن تغییــر شــکل بــه انــدازه ای 

ــه  ــیری ک ــچ مس ــه هی ــود ک ــوی می ش ق
از ســیاهچاله دور شــود وجــود نخواهــد 

ــت. داش
ــی  ــدان گرانش ــل می ــه دلی ــه ب ــامی ک اجس
بســیار قــوی اجــازه گریــز بــه نــور نمی دهنــد 
ــالدی(  ــده 18 )می ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
توســط جــان میچــل و پیــر ســیمون الپالس 
ــتین راه  ــد. نخس ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج م
حــل نویــن نســبیت عــام کــه در واقــع 
ویژگی هــای یــک ســیاهچاله را توصیــف 
ــط  ــالدی توس ــال 1916 می ــود در س می نم
ــد  ــر چن ــد. ه ــف ش ــیلد کش کارل شوارتزش
کــه تعبیــر آن بــه صــورت ناحیــه ای از فضــا 
ــزد،  ــد از آن بگری ــز نمی توان ــچ چی ــه هی ک
تــا چهــار دهــه بعــد بــه خوبــی درک نشــد. 
ــورد  ــش م ــن چال ــی ای ــرای دوره ای طوالن ب
ــه در  ــا اینک ــود ت ــان ب ــکاوی ریاضیدان کنج
میانــه دهــه 1960، پژوهش هــای نظــری 

نشــان داد کــه ســیاهچاله ها بــه راســتی 
یکــی از پیش بینی هــای ژنریــک نســبیت 
ــی  ــتارگان نوترون ــن س ــتند. یافت ــام هس ع
ــا وجــود اجــرام فشــرده شــده  باعــث شــد ت
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــش گرانش ــر رمب ــر اث ب
ــه  ــورد عالق ــی م ــر فیزیک ــت امکانپذی واقعی
ــه پنداشــته  ــرد. اینگون ــرار گی دانشــمندان ق
ــتاره ای در  ــیاهچاله های س ــه س ــود ک می ش
جریــان فروپاشــی ســتاره های بــزرگ در 
ــه  ــان چرخ ــری در پای ــار ابرنواخت ــک انفج ی
ــک  ــرم ی ــد. ج ــود می آین ــان به وج زندگیش
ســیاهچاله پــس از شــکل گیری می توانــد بــا 
دریافــت جــرم از پیرامونــش افزایــش یابــد. با 
جــذب ســتارگان پیرامــون و بهــم پیوســتن 
ســیاهچاله های  گوناگــون،  ســیاهچاله های 
کالن جــرم بــا جرمــی میلیون هــا برابــر 

خورشــید تشــکیل می شــوند.
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ایــن باور جمعــی در میــان دانشــمندان رو 
بــه گســترش اســت کــه در مرکــز بیشــتر 
ــرم  ــیاه چاله کالن ج ــک س ــان ها ی کهکش
ــتاوردهای  ــه، دس ــرای نمون ــود دارد. ب وج
ارزشــمندی بازگــوی ایــن واقعیــت اســت 
شــیری  راه  کهکشــان  مرکــز  در  کــه 
ــا  ــرم ب ــیاهچاله کالن ج ــک س ــز ی ــا نی م
جرمــی بیــش از چهــار میلیــون برابــر 
ــیاهچاله  ــود دارد ، س ــید وج ــرم خورش ج
ــرد  ــس آن را منتشــر ک ــا عک ــه ناس ای ک
نیــز در مرکــز کهکشــان ام 87 قــرار دارد.

نظریــه »بــدون مــو« ی جــان ویلــر بیــان 
می کنــد کــه هــر ســیاهچاله پــس از اینکه 
ــداری  ــت پای ــه وضعی ــد و ب ــکیل ش تش
رســید، تنهــا ســه خاصیــت فیزیکــی 
مســتقل دارد: جــرم، بــار الکتریکــی، و 
انــدازه حرکــت زاویــه ای. از نظــر مکانیــک 
کالســیک )غیــر کوانتومــی(دو ســیاهچاله 
ــه  ــرای س ــانی ب ــر یکس ــه دارای مقادی ک
ــد. ــند، نامتمایزان ــده باش ــاد ش ــی ی ویژگ

ــی  ــای خاص ــی، ویژگی ه ــه ویژگ ــن س ای
ــل  ــرون ســیاهچاله قاب ــرا از بی هســتند زی
مشــاهده اند. مثــاًل یــک ســیاهچاله بــاردار 
همچــون هــر جســم بــاردار دیگــری 
بارهــای همنــام را دفــع می کنــد. بــه 
طریــق مشــابهی مجمــوع جــرم درون 
ــی  ــیاهچاله را دربرم ــک س ــه ی ــره ای ک ک
گیــرد از طریــق همتــای قانــون گاوس در 
مــورد نیروهــای گرانشــی یعنــی جــرم ای. 
دی. ام نســبیت عــام از فواصــل بســیار دور 
ــب  ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــری نم اندازه گی
ــز  ــیاهچاله را نی ــک س ــه ای ی ــه زاوی تکان
ــوان از راه کشــش چارچــوب توســط  می ت
ــت  ــه دس ــی ب ــس گرانش ــدان مغناطی می

آورد.
ــیاهچاله ای  ــه درون س ــمی ب ــی جس وقت
ســقوط می کنــد تمــام اطالعــات فیزیکــی 
ــار  ــع ب ــا توزی ــرم ی ــکل ج ــه ش ــوط ب مرب
ســطحی آن به طــور یکنواخــت در امتــداد 
ــد  ــود و از دی ــع می ش ــداد توزی ــق روی اف
ناظــر خارجــی گــم می شــود. ایــن رفتــار 
افــق رویــداد بــه عنــوان سیســتم پراکنــده 
ســاز نامیــده می شــود و بــه آنچــه در 
ــا اصطــکاک  ــک غشــای کشــی رســانا ب ی
می دهــد  رخ  الکتریکــی  مقاومــت  و 
از  تفــاوت  دارد.ایــن  بســیار  شــباهت 
آن دســته نظریه هــای میدانــی ماننــد 

الکتــرو مغناطیــس اســت کــه بــه دلیلــی 
معکوس پذیــری در زمــان هیــچ اصطــکاک 
ــکوپیک  ــطح میکروس ــی در س ــا مقاومت ی
ندارنــد. زیــرا یــک ســیاهچاله در نهایــت با 
ــدار می رســد  ــت پای ــه حال ــر ب ســه پارامت
ــم  ــه از گ ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ راه و هی
شــدن اطالعــات مربــوط بــه شــرایط اولیــه 
ــی و  ــای گرانش ــود: میدان ه ــاب نم اجتن
الکتریکــی ســیاهچاله اطالعــات بســیار 
اندکــی در بــارهٔ آنچــه وارد ســیاهچاله 
اطالعــات  می دهنــد.  شده اســت 
ــت  ــی اس ــر کمیت ــامل ه ــده ش ــم ش گ
ــک  ــداد ی ــق روی ــه دور از اف ــه از فاصل ک
ــتند.  ــری نیس ــل اندازه گی ــیاهچاله قاب س
از جملــه می تــوان از عــدد باریونــی و 
عــدد لپتونــی کل نــام بــرد. ایــن موضــوع 
از  کــه  گیج کننده اســت  انــدازه ای  تــا 
ــات  ــدن اطالع ــم ش ــس گ ــه پارادوک آن ب

ســیاهچاله یــاد می شــود.

خواص فیزیکی
آنهایــی  نــوع ســیاهچاله ها  ســاده ترین 
ــار  ــد و ب ــرم دارن ــا ج ــه تنه ــتند ک هس
ندارنــد.  زاویــه ای  تکانــه  و  الکتریکــی 
نــام  بــا  اغلــب  را  ســیاهچاله ها  ایــن 
می نامنــد  شوارتزشــیلد  ســیاهچاله های 
ــام کارل شوارتزشــیلد  ــر گرفتــه از ن کــه ب
اســت کــه جوابــی بــرای معــادالت میدانی 
انیشــتین در ســال 1916 ارائــه نمــود. بنــا 
بــر قضیــه بیرخــوف در نســبیت عــام، 
ــارن  ــه متق ــت ک ــأ اس ــواب خ ــا ج تنه

ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ــت. ای ــروی اس ک
کــه تفاوتــی میــان میــدان گرانشــی یــک 
ســیاهچاله و یــک جســم کــروی بــا همــان 
ــن ســیاهچاله  ــدارد؛ بنابرای جــرم وجــود ن
ــق آن  ــه اف ــک ب ــدوده نزدی ــا در مح تنه
ــه  ــور را ب ــی ن ــز حت ــه چی ــه هم اســت ک
درون می کشــد و در فواصــل دورتــر کامــاًل 
ماننــد هــر جســم دیگــری بــا همــان 

ــد. ــار می کن ــرم رفت ــزان ج می
مهمتریــن ویژگــی کــه یــک ســیاهچاله را 
ــداد  ــق روی ــش اف ــد پیدای ــف می کن تعری
ــروی  ــکل ک ــه ش ــداد ب ــق روی ــت. اف اس
یــا تقریبــاً کــروی بــا شــعاع شوارتزشــیلد 
حــول نقطــه مرکــزی سیاهچاله اســت. 
ایــن کــره ناحیــه ای از فضــا زمــان اســت 
کــه عبــور نــور و مــاده از آن تنهــا در 
یــک جهــت و بــه طــرف درون آن ممکــن 
اســت. درون ایــن کــره ســرعت گریــز 
ــود، و از  ــد ب ــور بیشــتر خواه از ســرعت ن
آنجاییکــه هیــچ جســمی توانایــی حرکــت 
بــا ســرعت بیشــتر از ســرعت نــور را 
ــز از  ــی گری ــمی توانای ــچ جس ــدارد، هی ن
ایــن منطقــه را نــدارد. هــر جــرم یــا 
انــرژی کــه بــه یــک ســیاه چالــه نزدیــک 
شــود، در داخــل فاصلــه معینــی کــه افــق 
به طــور  رویــداد آن خوانــده می شــود، 
ــه  ــه درون ســیاه چال ــری ب مقاومــت ناپذی
ــراف  ــه از اط ــوری ک ــود. ن ــیده می ش کش
ــر  ــد، اگ ــور می کن ــه عب ــیاه چال ــک س ی
ــیری  ــد، روی مس ــداد نرس ــق روی ــه اف ب
منحنــی شــکل از کنــار آن می گــذردو 
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ــیاه  ــد، در س ــداد برس ــق روی ــه اف ــر ب اگ
چالــه ســقوط می کنــد. افــق رویــداد 
را از ایــن رو بــه ایــن نــام می خواننــد 
ــه آن  ــع ب ــات راج ــه از درون آن اطالع ک
ــد و  ــاهده کننده نمی رس ــه مش ــداد ب رخ
ــن حاصــل  ــد یقی مشــاهده کننده نمی توان

ــت.  ــاق رخ داده اس ــن اتف ــه ای ــد ک کن
ــام پیش بینــی  ــه کــه در نســبیت ع آنگون
می شــود، حضــور یــک جســم باعــث 
بــه  می شــود  فضا-زمــان  خمــش 
گونــه ای کــه مســیرهایی کــه ذرات طــی 

ــده  ــرم خمی ــمت ج ــه س ــد ب می کنن
می شــوند. در افــق رویــداد یــک 

تغییــر شــکل  ایــن  ســیاهچاله 
قــوی می شــود  انــدازه ای  بــه 
از  کــه  مســیری  هیــچ  کــه 
ســیاهچاله دور شــود وجــود 

نخواهــد داشــت. 
از دیــد یــک ناظــر دور زمــان 
ســیاهچاله  نزدیکــی  در 

دورتــر  نقــاط  از  کندتــر 
ایــن  گذشــت.  خواهــد 
پدیــده بــه نــام اتســاع زمــان 
نامیــده می شــود. شــیئی کــه 

ــه  ــک  ب ــداد نزدی ــق روی ــه اف ب
نظــر خواهــد رســید کــه هرچــه 

ســرعت  از  می گــردد  نزدیکتــر 
زمانــی  و  می شــود  کاســته  آن 

ــا  ــید ت ــد کش ــول خواه ــت ط بی نهای
بــه آن برســد و چــون تمــام فرایندهــای 

ــه  ــوری ک ــود، ن ــر می ش ــن ذره کندت ای
قرمزتــر  و  تاریکتــر  می کنــد  منتشــر 
خواهــد شــد کــه ایــن اثــر بــه نــام انتقــال 
بــه ســرخ گرانشــی نامیــده می شــود.

ســرانجام در نقطــه ای کــه بــه افــق رویداد 
ــک و  ــاًل تاری ــم کام ــن جس ــد ای می رس

غیرقابــل مشــاهده می شــود.
ازســوی دیگــر ناظــری کــه بــه درون 
ــی  ــد، در زمان ــقوط می کن ــیاهچاله س س
ــداد را رد می کنــد، متوجــه  کــه افــق روی
هیچ کــدام از ایــن تأثیــرات نخواهــد شــد. 
ــداد را  ــق روی ــودش اف ــاعت خ ــق س طب
ــه  ــد. اگرچ ــی رد می کن ــی متناه در زمان
ــاً در  ــه دقیق ــد ک ــد بفهم ــز نمی توان هرگ
چــه زمانــی از افــق رویــداد رد شده اســت. 
ــا  ــوان ب ــه بت ــت ک ــن اس ــرا غیرممک زی
مشــاهدات محلــی، موقعیــت افــق رویــداد 

ــرد. ــن ک را تعیی
افــق رویــداد یــک ســطح جامــد نیســت و 

مانــع ورود مــاده یــا تابشــی کــه بــه 
ــه داخــل آن  ســمت ناحی

ــت  ــت اس در حرک
نمی شود. 

در 

واقع 
رویــداد  افــق 

یــک ویژگــی تعریــف 
شــده سیاهچاله اســت کــه 

ــد.  ــخص می کن ــیاهچاله را مش ــدود س ح
علــت ســیاه بــودن افــق رویــداد هــم ایــن 
ــش  ــا تاب ــور ی ــوی ن ــچ پرت ــه هی اســت ک
ــن  ــزد. از ای ــد از آن بگری دیگــری نمی توان
رو افــق رویــداد هــر آنچــه را کــه درون آن 
ــان  ــران پنه ــد دیگ ــد از دی ــاق می افت اتف

مــی دارد. نگــه 

شــکل افــق رویــداد یــک ســیاهچاله 

کــروی اســت. همیشــه تقریبــاً 
تکینگی     

تکینگی 
فیزیــک(  اختــر  و  نجــوم  علــم  )در  را 
رســیدن مــاده بــه یــک حالــت اســتثنایی 

را گوینــد.
ــن لغــت در مــورد مبحــث ســیاهچاله  )ای
هــای فضایــی مــورد اســتفاده بــوده و ایــن 
ــش  ــر رمب ــر اث ــی ب ــه جرم ــت ک زمانیس
ــان در خــود  ــوی ســیاهچاله چن بســیار ق
ــرم در  ــی ج ــه تمام ــزد ک ــی ری ــرو م ف
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یــک نقطــه جمــع مــی شــود. بــه عقیــده 
دانشــمندان درک ایــن واقعیــت بــرای 
ذهــن بســیار ســخت اســت چراکــه مــاده 
ــانه ای از  ــه نش ــچ گون ــه هی ــن نقط در ای
خــود بــروز نمــی دهــد و از جهــان بیــرون 
مشــاهده ایــن اتفــاق غیــر ممکــن اســت. 
ــک  ــوم و اخترفیزی ــم نج ــی در عل تکینگ
ــل  ــر قاب ــائل غی ــی از مس ــوز یک هن
توصیــف و درک عقــل بشــری 

ــر شــده اســت(  ذک
عــام،  نســبیت  براســاس 
ــیاهچاله  ــک س ــز ی مرک
ــی  ــه تکینگ ــک نقط ی
اســت،  گرانشــی 
ناحیــه ای کــه در 
خمیدگــی  آن 
زمــان  فضــا 

بی نهایت 
می شود.

یــک  بــرای 
سیاهچاله 

ــر چرخــان  غی
ناحیــه  ایــن 
شــکل  بــه 
نقطــه  یــک 
منفــرد و بــرای 
یــک ســیاهچاله 
بــه  چرخــان 
یــک  شــکل 
تکینگــی حلقــوی 
صفحــه  روی 
خواهــد  چرخــش 
ــوارد  ــردوی م ــود. در ه ب
تکینگــی  ناحیــه  حجــم 
همیــن  بــه  اســت.  صفــر 
ــی،  ــه تکینگ ــی ناحی ــل چگال دلی

بــود. خواهــد  بی نهایــت 
ــیاهچاله  ــک س ــه درون ی ــه ب ــری ک ناظ
شوارتزشــیلد ســقوط می کنــد )یعنــی 
بــدون بــار و تکانــه زاویــه ای( بــه محــض 
اینکــه از افــق رویــداد بگــذرد دیگــر 
ــه  ــدن ب ــرازیر ش ــل س ــد در مقاب نمی توان
ــد.  ــری کن ــی جلوگی ســوی نقطــه تکینگ
ایــن ناظــر می توانــد تنهــا تــا میــزان 
محــدودی زمــان ســقوطش را بــا ســرعت 
گرفتــن در جهــت مخالــف طوالنی تــر 
ــی  ــه تکینگ ــه نقط ــرانجام ب ــا س ــد ام کن
ــه  ــه ب ــی ک ــرد. زمان ــد ک ــقوط خواه س
ــی بی نهایــت  ــه چگال ایــن نقطــه برســد ب

ــرم  ــه ج ــرم آن ب ــد و ج ــورد می کن برخ
ســیاهچاله افــزوده می شــود. البتــه پیــش 
ــه  ــن اتفــاق در طــی فراینــدی کــه ب از ای
ــا اثــر نودلــی معــروف  اســپاگتی ســازی ی
اســت، اجــزای وی بــر اثــر نیروهــای 
ــم  ــدی در حــال گســترش از ه جــزر و م

می شــود. گســیخته 

در مــورد یــک ســیاهچاله بــاردار )راه حــل 
رایسنر-نوردســتروم( یــا چرخــان )راه حــل 
کــر( می تــوان از تکینگــی اجتنــاب نمــود. 
چنانچــه ایــن جواب هــا را تــا حــد امــکان 
گســترش دهیــم امــکان فرضــی خــروج از 
ســیاه چالــه بــه یــک فضا-زمــان متفــاوت 
خــود را نمایــان می ســازد. در ایــن صــورت 
ــه  ــک کرم چال ــورت ی ــه ص ــیاهچاله ب س
ــه  ــفر ب ــه س ــا فرضی ــد. ام ــل می کن عم
دنیاهــای دیگــر تنهــا بــه صــورت فرضیــه 
می مانــد زیــرا آشــفتگی امــکان آن را 
فرضیــه  ایــن  می برد.همچنیــن  ازبیــن 
ــان  ــای زم ــه منحنی ه مطــرح می شــود ک
گونــه بســته را در اطــراف تکینگــی دنبــال 
کــرد و بــه گذشــته خــود فــرد ســفر کــرد 
ــکالتی در  ــرح مش ــه ط ــت ب ــه در نهای ک
قانــون علیــت ماننــد پارادوکــس پدربزرگ 

می انجامــد.

پیدایــش تکینگــی هاگــی در نســبیت عــام 
را عمومــاً نشــانه ای از شکســت ایــن نظریه 
می پندارنــد؛ امــا ایــن شکســت بــر خــالف 
انتظــار نیســت. ایــن شکســت در مــواردی 
رخ می دهــد کــه بخواهیــم ایــن کنش هــا 
مکانیــک  تأثیــرات  از  اســتفاده  بــا  را 
کوانتومــی، ناشــی از چگالــی بســیار بــاال و 
ســرانجام تعامــل ذرات توصیــف کنیــم. تــا 
ــه  ــت ک ــر نشده اس ــر میس ــن ام ــون ای کن
بتوانیــم تأثیــرات گرانشــی و کوانتومــی را 
ــود.  ــب نم ــم ترکی ــا ه ــوری ب ــک تئ در ی
مــورد انتظــار عمــوم ایــن اســت کــه 
ــد  ــی خواه ــش کوانتوم ــوری گران ــک تئ ی
ــدون  ــیاهچاله ها را ب ــی س ــت ویژگ توانس

تکینگــی بیــان کنــد.

ذخیره اطاعات
اســتیون هاوکینــگ فیزیکــدان ممتــاز 
کــه  گفــت   2015 اوت  در  بریتانیایــی 
بــه  مربــوط  اطالعــات  ســیاهچاله ها 
چیزهایــی کــه در درون آن هــا ســقوط 
ابتــدا  می کننــد.  ذخیــره  را  می کنــد 

تصــور می شــد کــه ایــن اطالعــات از بیــن 
مــی رود، امــا معلــوم شــد کــه ایــن ناقــض 
ــود.  ــد ب ــوم خواه ــک کوانت ــن فیزی قوانی
همزمــان، قوانیــن مکانیــک کوانتومــی 
حکــم می کنــد کــه همــه چیــز در جهــان 
مــا می توانــد بــه اطالعــات تجزیــه شــود، 
بــرای مثــال، بــه یــک رشــته صفــر و 
ــام  ــه نســبیت ع ــا براســاس نظری ــک. ام ی
اینشــتین، ایــن اطالعــات بایــد نابــود 
شــود. ایــن معمــا بــه پارادوکــس اطالعــات 
ــن  ــاور هاوکینــگ ای ــه ب معــروف اســت. ب
وارد  اصــاًل  اســت  ممکــن  اطالعــات 
ــرحد آن  ــه در س ــود، بلک ــیاهچاله نش س
ایــن قوانیــن،  باقــی بمانــد. براســاس 
ــود،  ــو نمی ش ــز مح ــات هرگ ــن اطالع ای
ســیاهچاله  توســط  وقتــی  حتــی  نــه 
بلعیــده می شــود. او گفــت: »برخــالف 
ــات در  ــن اطالع ــی رود ای ــار م ــه انتظ آنچ
نمی شــود،  ذخیــره  ســیاهچاله  داخــل 
ــق  ــان اف ــی هم ــرحد آن، یعن ــه در س بلک
رویــداد، ذخیــره می شــود. ایــن اطالعــات 
ــرام دو  ــک هولوگ ــه ی ــداد ب ــق روی در اف
بعــدی بــدل می شــود )پدیــده ای کــه بــه 
ابربرگــردان )super translation( موســوم 
اســت(. هاوکینــگ گفــت: »ایــده مــا ایــن 
اســت کــه ابربرگردان هــا، هولوگــرام ذرات 
ــامل  ــن، ش ــتند؛ بنابرای ــونده هس وارد ش
همــه اطالعاتــی هســتند کــه در غیــر ایــن 

ــت.« ــد رف ــان خواه ــورت از می ص

شواهد تجربی
بــر اســاس نظریه نســبیت عــام اینشــتین، 
ــود  ــد ناب ــن اطالعــات بای ــد ای کــه می گوی
شــود و بــه معمــا یــا پارادوکــس اطالعــات 
ســیاه چاله معــروف اســت مــاده ای بــه 
درون ســیاهچاله بلعیــده می شــود، و در 

ــد. ــداد می افت ــق روی ــوی اف آن س

هولوگــرام ظاهــراً نشــان می دهــد کــه 
ــت  ــیاهچاله درس ــتین از س ــر اینش تصوی
ــوم  ــاًل معل ــه، اص ــژه این ک ــه وی ــت. ب نیس
ــش  ــیاهچاله ها دارای ›بخ ــه س ــت ک نیس
درونــی‹ باشــند )مــاده ای کــه مکیــده 
ــداد  ــق روی ــت در اف ــن اس ــود ممک می ش
گیــر کنــد و بــه عنــوان هولوگــرام آن جــا 

ــود(. ــظ ش حف
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تبخیر
داد  نشــان  هاوکینــگ  در ســال 1974 
ــتند  ــیاه نیس ــاًل س ــیاه چاله ها کام ــه س ک
بلکــه مقــدار اندکــی تابــش گرمایــی 
ــری  ــه را از بکارگی ــن نتیج ــد . او ای دارن
نظریــه میدان هــای کوانتومــی در یــک 
ــت  ــه دس ــتا ب ــیاه چاله ای ایس ــهٔ س زمین
ــود  ــن ب ــبات ای ــن محاس ــه ای آورد. نتیج
در  را  ذراتــی  بایــد  ســیاه چاله ها  کــه 
ــن  ــد. ای ــر کن ــل منتش ــیاه کام ــم س جس
ــده  ــگ نامی ــش هاوکین ــام تاب ــه ن ــر ب اث
هاوکینــگ  کــه  زمانــی  از  شده اســت. 
ایــن نتایــج را منتشــر نمــود بســیاری 
درســتی ایــن نظریــه را بــا روش هــای 
ایــن  چنانچــه  ســنجیده اند.  مختلــف 
درســت  ســیاهچاله ها  تابــش  نظریــه 
ــیاهچاله ها  ــه س ــی رود ک ــار م ــد انتظ باش
ــه  ــد ک ــاطع کنن ــی س ــف گرمای ــک طی ی
منجــر بــه کاهــش جــرم آن هــا می شــود. 
ایــن کاهــش جــرم مربــوط بــه جــرم 
فوتون هــا و ذراتــی اســت کــه تابیــده 
ــان  ــول زم ــیاهچاله ها در ط ــوند. س می ش
ــد.  ــر می گردن ــوند و کوچکت ــر می ش تبخی
دمــای ایــن طیــف )دمــای هاوکینــگ( بــا 
گرانــش ســطحی یــک ســیاهچاله مرتبــط 
ســیاهچاله های  مــورد  در  کــه  اســت 
ــا جــرم  شوارتزشــیلد نســبت معکوســی ب
ســیاهچاله های  نتیجــه  در  و  دارنــد 
بزرگتــر تابــش کمتــری از ســیاهچاله های 

ــد. ــر دارن کوچکت

ســیاهچاله ها بــه خــودی خــود هیــچ 
فرضــی  تابــش  جــز  بــه  ســیگنالی 
هاوکینــگ از خــود منتشــر نمی کننــد 
مــورد  در  تابــش  ایــن  آنجاییکــه  از  و 
ــیار  ــی بس ــر فیزیک ــیاهچاله اخت ــک س ی
ضعیــف اســت هیــچ راهــی وجــود نــدارد 

زمیــن  روی  از  مســتقیماً  بتــوان  کــه 
ــی  ــر فیزیکــی را ردیاب ســیاهچاله های اخت
نمــود. تنهــا اســتثنایی کــه ممکــن اســت 
تابــش هاوکینــگ ضعیفــی نداشــته باشــد، 
ــیاهچاله های  ــر س ــه تبخی ــن مرحل آخری
کــم جــرم نخســتین اســت. جســتجو برای 
یافتــن چنیــن تابش هایــی در گذشــته 
موضــوع  ایــن  و  بوده اســت  ناموفــق 
وجــود  امــکان  بــر  محدودیت هایــی 
ــم  ــرم ک ــا ج ــتین ب ــیاهچاله های نخس س
ــوی  ــی پرت ــکوپ فضای ــد. تلس وارد می کن
گامــای فرمــی ناســا کــه در ســال 2008 
بــه فضــا فرســتاده شــد بــه جســتجو بــرای 
ــد داد. ــه خواه ــانه ها ادام ــن نش ــود ای وج

در تاریــخ 10 آوریــل 2019 نخســتین 
ــیه  ــان مس ــیاهچاله در کهکش ــر س تصوی
ــداد  ــق روی ــکوپ اف ــط تلس ــه توس 87 ک
گرفتــه شــده اســت در اختیــار عمــوم قرار 
ــبکه  ــداد ش ــق روی ــکوپ اف ــت ، تلس گرف
ــه 200  ــن تلســکوپ اســت ک ای از چندی
محقــق بــا کار روی پــروژه توانســتند ایــن 

ــد. ــه کنن ــس را تهی عک

نظریه جهان های درون سیاهچالگان
ــک دان نظــری  نیکــدوم پاپالوســکی، فیزی
ــا پیشــنهاد کرده اســت  از دانشــگاه ایندیان
درون  مــا  جهــان  اســت  ممکــن  کــه 
ســیاهچاله ای قــرار گرفتــه باشــد کــه خود 
ــت.  ــع شده اس ــر واق ــی بزرگت آن در جهان
بــرای  جایگزینــی  پاپالوســکی  نظریــه 
در  گرانشــی  تکینگــی  وجــود  نظریــه 
ــری  ــی نظ ــت. او توضیح ــیاهچاله هاس س
ــه  ــان ارائ ــا زم ــش فض ــای پیچ ــر مبن ب
ــد  ــنهاد می کن ــکی پیش ــد. پاپالوس می ده
کــه اگــر چگالــی مــاده در یــک ســیاهچاله 
بــه 1050 کیلوگــرم بــر متــر مکعــب 
ــه  ــی ب ــوان نیروی ــه عن ــش ب ــد، پیچ برس

مقابلــه بــا گرانــش تبدیــل می شــود و بــه 
ــون  ــرود همچ ــی ب ــکیل تکینگ ــای تش ج
ــار وارد  ــه آن فش ــه ب ــرده ای ک ــر فش فن
عنــوان  او  می شــود.  بــاز  شده اســت 
نموده اســت کــه میــزان بســیار بــاالی 
پیچــش ممکــن اســت دلیــل انبســاط 

ــد. ــی باش کیهان
ــنهاد  ــه پیش ــن نظری ــن، ای ــر ای ــالوه ب ع
می دهــد کــه هــر ســیاهچاله ای یــک 
دربرگیرنــده  کــه  می شــود  کرم چالــه 
جدیــدی  انبســاط  حــال  در  جهــان 
اســت کــه از یــک جهــش بــزرگ در 
ــن  ــود آمده اســت؛ بنابرای ــیاهچاله به وج س
کهکشــان ها  مرکــز  ســیاهچاله های 
ــای  ــه جهان ه ــی ب ــت پل های ــن اس ممک
ــا  ــن جهــان خــود م دیگــر باشــند. بنابرای
نیــز ممکــن اســت درون ســیاهچاله ای 
باشــد کــه خــود در جهانــی بزرگتــر قــرار 
گرفته اســت کــه پیــش تــر از ایــن توســط 

ــود. ــده ب ــرح ش ــرا مط راج پاتی

تصورات اشتباه
ســیاه چاله ها برخــالف تصــور نادرســت 
ایجادشــده از آنهــا، هــر آنچــه در اطــراف 
آنهاســت را بــه درون خــود نمی مکنــد.
بــرای مثــال اگــر خورشــید بــا یــک 
ســیاه چاله بــا همیــن جــرم جایگزیــن 
ســیارات  مدارهــای  شــعاع  می شــد، 
تغییــری نمی کــرد. بــه شــرطی کــه جــرم 

ــد . ــت باش ثاب
منابع: 

 ویکی پدیا 
خبر آنالین

سایت تحلیلی خبری عصر ایران 
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…... ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباس َلُهنَّ
انها برای شما همچون لباسند و شما برای انها همچون 

لباس)بقره_187(

بعضــی هــا خیــال مــی کننــد کــه حقــوق 
ــده  ــال ش ــوق پایم ــک حق ــالم ی زن در اس
ــرد  ــوق زن و م ــه حق ــی ک ــت ، درحال اس
ــاید  ــده . ش ــیم ش ــاوی تقس ــورت مس بص
ــورد  ــالم درم ــن اس ــه دی ــید ک ــده باش دی
داده  دســتوراتی  مســائل  ســری  یــک 
ــا نباشــد  باشــد کــه طبــق میــل بعضــی ه
ــه  و برایشــان ســوال ایجــاد شــده باشــد ک
ــتوری داده  ــن دس ــن چنی ــالم ای ــرا اس چ
مثــل تفــاوت تقســیم ارث و میــراث، تفــاوت 
شــهادت زن و مــرد  در دادگاه ، حضانــت 
فرزنــد بعــد ازطــالق و... . مــا در ایــن مقالــه 

ــه بررســی دلیــل بعضــی از  مــی خواهیــم ب
ــم  ــرد بپردازی ــوق زن و م ــای حق ــاوت ه تف
ولــی قبــل از هرچیــز بایــد بگوییــم اســالم 
مطابــق جایــگاه زن و مــرد بــرای انــان 
حقــوق تعییــن کــرده، مثــل ایــن مــی مانــد 
ــین  ــازه ی ماش ــک مغ ــر وارد ی ــه دو نف ک
ــد و  ــاورز باش ــی کش ــوند و یک ــی ش فروش
ــرد کشــاورز  ــک باشــد. ف ــد بان یکــی کارمن
ــک  ــز ی ــد نی ــرد کارمن ــور و ف ــک تراکت ی
ــا  ــا اینج ــس ت ــد، پ ــواری میخرن خــودرو س
ــاز و  ــاس نی ــس براس ــه هرک ــم ک فهمیدی
موقعیــت شــغلی اش خــودرو مــورد نیــازش 

را انتخــاب کــرد. در مــورد حقــوق زن و مــرد 
نیــز ایــن گونــه اســت. خداونــد متعــال بــر 
ــرای  ــگاه و فطــرت زن و مــرد ب اســاس جای
ــرده  ــیم ک ــب ترس ــوق متناس ــن دو حق ای

اســت.
در اســالم حقــوق زن و مــرد یکســان اســت1  
ــی  ــه م ــم نیســت و کســی ک ــل ه ــا  مث ام
گویــد حقــوق زن و مــرد مثــل هــم هســت 
ــا  ــرده ی ــرد را درک نک ــگاه زن و م ــا جای ی
حقــوق زن و مــرد از نظــر او بهانــه ای اســت 
بــرای مخالفــت بــا دیــن. پــس قوانیــن دیــن 
اســالم بــرای حفــظ جایــگاه و احتــرام افــراد 

بررسی حقوق                

زن
در اسالم

1  یعنی هرکس براساس جایگاه خودش حقوقش رعایت شده
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تنظیــم شــده نــه بــرای بــاال و پاییــن بــردن 
جایــگاه جنــس خاصــی.

اکنــون بــه بررســی چنــدی از ایــن حقــوق 
مــی پردازیــم:

1-چــرا مهریــه مخصــوص زنــان اســت 
و مــردان از چنیــن نعمتــی برخــوردار 

نیســتند؟
ــتوانه  ــک پش ــوان ی ــه را بعن ــوان مهری می ت
ــرا  ــرد زی ــوب ک ــرای زن محس ــی ب اجتماع
در صــورت جدایــی زن و مــرد، زن متحمــل 
خســارت بیشــتری می شــود زیــرا مــرد 
ــوالً در  ــی معم ــاص بدن ــتعداد خ ــق اس طب
اجتمــاع نفــوذ و تســلط بیشــتری دارد و 
ــر  ــاب همس ــرای انتخ ــردان ب ــن م همچنی
مجــدد امکانــات بیشــتری دارنــد ولــی زنــان 
ــا از دســت رفتــن ســرمایه  بعــد از طــالق ب
ــرای  ــا ب ــات آنه ــان ،امکان ــی و زیبایش جوان
انتخــاب همســر جدیــد کمتــر اســت. مهریه 
ســرمایه ای بــرای جبــران خســارت زن 
ــده  ــی آین ــن زندگ ــرای تأمی ــیله ای ب و وس

ــت . اوس
ــرد  ــه م ــف دی ــه زن نص ــرا دی 2-چ

ــت؟ اس
ــدر  ــی پ ــواده یک ــم دو خان ــی کنی ــرض م ف
خــود را از دســت داده و دیگــری مــادر خــود 
را از دســت داده اســت . حــاال حاکــم شــرع 
بیایــد بــه هــردو مبلغــی برابــر دیــه تعییــن 
کنــد در اینجــا خانــواده ای کــه پــدر خــود 
ــی شــوند  ــرض م ــد معت را از دســت داده ان
ــد بیشــتر باشــد)چرا(چون  ــه مــا بای کــه دی
ــا وارد شــده بیشــتر از  ــه م خســارتی کــه ب
ــواده ای اســت کــه مــادر خــود را از  ان خان
دســت داده اســت .زیــرا مــردی کــه همســر 
خــود را از دســت داده) بخاطــر موقعیــت و 
ــد  ــر میتوان نفــوذ اجتماعــی مــرد( راحــت ت
جــای خالــی همســرش را بــا ازدواج بــا 
ــه  ــی ک ــی زن ــد .ول ــران کن ــری جب زن دیگ
برایــش  داده  از دســت  را  همســر خــود 
ــاره ازدواج  ــا بتوانــد دوب ســخت تــر اســت ت
کنــد. پــس ایــن دیــه بیشــتر، جبــران 
ــگاه  ــک جای ــت. از ی ــتر اس ــارتی بیش خس
ــختی  ــان س ــه زن ــت ک ــت اس ــر درس دیگ
ــارداری و بعــد از ان را تحمــل مــی  دوران ب
زیــادی دارد  ارزش  ایــن خــود  و  کننــد 
ــت اقتصــادی نیســت.  ــک فعالی ــن ی ــا ای ام
بنابرایــن کســانی کــه مــی گوینــد دیــه زن 
ــم  ــس ارزش زن ه ــت پ ــرد اس ــر از م کمت

ــت در  ــت نیس ــت ،درس ــرد اس ــر از م کمت
ــگاه مارکسیســتی اســت  ــک ن ــن ی ــع ای واق
کــه جایــگاه هــر چیــزی را بــا پــول مقایســه 
ــد  ــرد انقــدر ارزش دارن ــد. زن و م مــی کنن
ــول مقایســه کــرد2.  ــا پ کــه نمــی شــود ب

3-چــرا درمــورد حجــاب بــرای زنــان 
ــد  ــتر تاکی ــردان بیش ــه م ــبت ب نس

ــت ؟ ــده اس ش
ــه  ــاله ب ــا مس ــی آورم ت ــی م ــم مثال ــاز ه ب
ــان  ــال فروش ــرا ط ــود، چ ــن ش ــی روش خوب
شــبانه طــال هــای خــود را از پشــت ویتریــن 
ــی  ــدوق م ــد و در گاو صن ــی کنن ــع م جم
گذارنــد ولــی آجــر فــروش ایــن کار را انجــام 
نمــی دهــد ؟.و یــا چــرا وقتــی گوشــی مــی 
ــی  ــش م ــد خ ــاب و ض ــرای ان ق ــم ب خری
خریــم ؟ پــس نتیجــه مــی گیریــم انــدام و 
زیبایــی یــک زن از بــدن یــک مــرد بســیار 
ارزشــمند تــر اســت3 . شــاید برخــی بگوینــد 
ــا  ــردان ذات ــی م ــاب یعن ــود حج ــه وج ک
ــد ان  ــخن مانن ــن س ــتند. ای ــاوز هس متج
اســت کــه بگوییــم وجــود قوانیــن راهنمایی 
و رانندگــی یعنــی انســان هــا ذاتــا خالفــکار 
ــظ ارزش زن  ــرای حف ــاب ب ــتند ؟! حج هس
اســت و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی نیــز 

ــری از خطــر. ــرای جلوگی ب
ــار  ــد چه ــق دارن ــردان ح ــرا م 4-چ

ــه؟ ــان ن ــی زن ــد ول ــر بگیرن همس
از نظرمســائل روانشناســی و جامعه شناســی، 
تفــاوت هــای زیــادی در ســاختار روحــی و 
تمایــالت مــردان و زنــان نســبت بــه پدیــده 
چنــد همســری وجــود دارد، مــردان طبــق 
فطــرت هــای ذاتــی خــود و عالقــه بــه 
مدیریــت، حمایــت و قــدرت بیشــتر، غالبــا 
بیــش از زنــان تمایــل بــه پدیــده ای چــون 
چندهمســرگرایی دارنــد، درصورتیکــه زنــان 
ــت  ــر حمای ــر چت ــن زی ــاه یافت ــتار پن خواس
ــی یــک مــرد مــی باشــند . عاطفــی و عمل

در واقــع ایــن قانــون بــرای حمایــت از 
ــور  ــرا همانط ــت)چرا( زی ــان اس ــوق زن حق
ــردان  ــر م ــرگ و می ــار م ــد ام ــه میدانی ک
ــل  ــان اســت مث ــر زن ــرگ و می بیشــتر از م
جنــگ هــا ،تصادفــات ،بیماریهــا و... . در 
ــد  ــوه شــده ان ــی کــه بی اینجــا تکلیــف زنان
ــم  ــی رغ ــه عل ــی ک ــا زنان چــه میشــود ؟! ی
ــده  ــرد مان ــوز مج ــان هن ــن سنش ــاال رفت ب
انــد چــه مــی شــود؟! ایــا نبایــد بــه حقــوق 
انــان توجــه شــود؟ایا بایــد تــا اخــر عمــر بی 

2  تنها مالک برتری هرکس تقوا و ارزش های معنوی او می باشد)حجرات-13(

3  در مثال مناقشه نیست قصد روشن کردن مفهوم است نه توهین به جنس خاصی

ــه دار  ــه بچ ــی ک ــا زنان ــت بمانند.ی سرپرس
ــک همســری  ــق قاعــده ت نمــی شــوند ،طب
ــرای  ــرد ب ــه م ــت ک ــق زن اس ــن ح ــا ای ای
ــد دار شــود زن خــود را طــالق  اینکــه فرزن

ــد؟! ــار کن ــری را اختی ــد و زن دیگ بده
ــدار  ــاوت مق ــل تف ــری از قبی ــواالت دیگ س
ارث زن و مرد،حــق حضانــت فرزنــدان بعــد 
از طــالق ،عــده نگه داشــتن و ... وجــود دارد 
ــد  ــه نمیگنج ــن مقال ــح ان در ای ــه توضی ک
کــه خــود مــی توانیــد درمــورد ان تحقیــق 

کنیــد.
ــرای  ــات ب ــی اوق ــه گاه ــر اینک ــه اخ و نکت
انســان شــبهه ای ایجــاد میشــود و درصــدد 
ــا  ــر مــی ایــد ولــی  برخــی هــا ب حــل ان ب
ــق  ــاله ح ــن مس ــد ای ــه میدانن ــود اینک وج
ــوی حــق  ــی  بخاطــر مســائل دنی اســت ول

ــد. ــا مــی گذران ــر پ را زی
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ـــر جمهوری چپ گذری تاریخی ب

نگاهـــی اجمالـــی بـــه فعالیـــت چـپ های 
ســـنتی در دهـــه هــای 70 و 60 

میرحســـین موســـوی در26 اســفندماه 
ــد دارد  ــه قصـ ــرد کـ ــالم ک ــال 87 اع س
ــم  ــوری ده ــت جمه ــات ریاسـ در انتخابـ
شـــرکت کند و سـید محمـــد خاتمـی کـه 
قبال هـــم اعـــالم کرده بـــود اگر موســـوی 
کاندیـــدا شـــود او انصـــراف خواهـــد داد، 
حضـــورش در انتخابـــات را منتفـــی اعـالم 
کـــرده و بـــه نفــع موســـوی کنار کشـــید. 

موســـوی در حالـی پـا به عرصـه انتخابـات 
ریاســـت جمهوری گذاشـــت کـه سـال هـا 
از آخریـــن حضـــور او در عرصـــه سیاسـت 
مـی گذشـت و پـس از پایـان دوره نخسـت 
وزیـــری اش بـــه عنــوان مشـــاور سیاســـی 
مرحوم هاشـمی رفســـنجانی که در سـمت 
ریاست جمهـوری بـود فعالیـت مـی نمـود. 
او پـــس از پایـــان دوره نخسـت وزیـری بـه 
حکـــم رهبـر انقـالب بـــه عضویـت مجمـع 
تشـــخیص مصلحـت نظـام و شـورای عالـی 
انقـــالب فرهنگــی درآمده بـــود و تا مـــدت 

زیـــادی هـم رئیـــس فرهنگسـتان 
هنــر بـــود. همه آنچـــه گفته شـــد 
بـرای طـرح ایـن موضـوع بـود کـه 
اساســـا مهنــدس موســـوی بیـــش 
از آنکـــه سیاســـتمدار باشـد، یـک 
فـــرد فرهنگـــی و اهـــل هنر بـود. 
امـــا بـــا ایـــن وجـــود بــه دلیـــل 
اینکـــه جریان چـــپ او را نخسـت 
وزیـــر امـــام مـی نامیـــد، وزنـه ی 
ســـنگینی محســـوب مــی شـــد و 
در میـــان عـده ای کاریزما داشـت. 



20

امـــا پرســـش اصلــی مـــا در ایـــن مقالـــه 
ماهیتـــی تبارشناســـانه و تاریخــی داشـــته 
ــان  ــردی جری ــاد عملک ــی ابعـ ــه بررسـ و ب
چـــپ در ایران و در رأس آنـــان، مهنـــدس 

موســـوی، مـــی پردازد.

تقریبـا همـه شـما خواننـدگان محتـرم ایـن 
نگاشـــته، کـــم و  و 88بیـــش از جریانـــات 
ســـال رخدادهـــای پـــس از برگـــزاری 
انتخابـــات خبـــر داریـــد. دعـــوا بـــر ســـر 
ــات بـــود و عــوام هـــواداران  نتیجــه انتخاب

ــد و  ــب بودنـ ــه تقلـ ــد بـ ــوی معتقـ موسـ
خـــواص جریـــان اصـــالح طلبـــی، ماننـــد 
حجاریــان کـــه مغـــز متفکـــر اصالحـــات 
می نامنـــدش، معتقـــد بودنـد کـه تدلیـس 
صـورت گرفتـه اسـت. حـاال تدلیـس یعنـی 
چـــه؟ یعنی آنکـه در انتخابـات کار خاصـی 
صـــورت نگرفتـــه و همـــه چیـــز طبیعـــی 
اســـت، امـا قبـــل از آن دولـــت دسـت بـه 
رفتارهایــی زده کـــه جنبــه عـــوام فریبــی 
داشـــته و باعث شـده اســـت تـا سـبد رای 
آقـــای احمــدی نژاد ســـنگین تر شـــود. در 
ــور  ــای  در حض ــدگان نامزده ــع نماینـ واق
رهبــری 88 خردادمـــاه 26معتـــرض در 
جلسـه ای کـــه روز داشـتند تـا اعتراضـات 
خـــود را مطـــرح کننـــد، اقـــرار کردنــد که 
ســـاز و کار انتخابـات نقـص قابـل توجهـی 
نداشـــته؛ امـــا بحـــث بـــر روی صالحیـت 
آقـای احمـدی نـژاد اسـت. آقایـان الویـری 
و آخونـــدی کـــه نماینـده آقایـــان کروبـی 
و موســـوی بودنـــد، اعتقـــاد داشـــتند کــه 
شـــورای نگبهـــان نبایـد صالحیـــت آقـای 
احمـــدی نـــژاد را تاییـد می کـــرده اسـت. 
ــات  ــال انتخابـ ــتار ابطـ ــه خواسـ در نتیجـ
ــوام  ــد عـ ــا ماننـ ــع آن هـ ــد. در واقـ بودنـ
هـواداران خودشـان داعیـه نداشـتند کـه در 

انتخابـات تقلـب شـده، امـا روی صالحیـت 
آقـــای احمـــدی نــژادُ  ان قلـــت داشـــته و 
هـــم صدا بـــا هـــواداران کف خیابـان، مصر 
بودنــد تـــا انتخابـــات را ابطال کننـــد، ولی 

ــد. ــاه نیامدن ــه ای کوت ــت اهلل خامنـ آی
 امـــا نکتــه مهــم و ســـوال اساســـی 
اینجاســـت کــه اگــر بنــا باشـــد بــا توجـــه 
بـــه سـوابق صالحیـت هـا تایید شـود )کـه 
بایــد همیـــن گونه باشـــد( و پیـــدا شـــدن 
یـــک نقطـه ضعـف در افـراد، دلیلـی باشـد 
بر عـــدم تاییـــد صالحیـــت آن فــرد، چقدر 

احتمال 
تــا  داشـــت 
میــر حســـین 

موسـوی 
ــود؟  تایید شـ
کمــال  بــا 

احتـرام 
رای  بــرای 

دهنـدگان 
آقــای  بــه 
موسـوی بایـد 

بگویــم ایـــن احتمــال صفــر اســـت. آنچـــه 
ــش را  ــن کردن ــن و روشـ ــد تبیی ــه قص کـ
در ایـــن مقالــه دارم،  تاریخچـــه عملکـــرد 
آقـــای موســـوی و کابینـــه او در دهه هـای 
60 اســـت. و 70 اســت و طبیعـــی اســـت 
کـــه قصد نـــدارم در مـــورد تغییـــر مواضع 
ایدئولوژیــک ایــن آقایــان از دهــه ی 60 تــا 
انتخابــات چیــزی بگویم؛ چـــرا کـــه شـــرح 
ــاد مـــن کاغــذ  ــن قصـــه، مثنـــوی هفت ای
اســـت و حقیقتا مجـــال توضیحــش در این 

نوشـــتار نیســـت.

آقـــای میرحسـین موســـوی کـه از اقـوام و 
آشـــنایان آیـــت اهلل0خامنـــه ای اسـت، در 

ســـال  1360بعنــوان نخســت وزیــر رییــس 
جمهـــور خامنـــه ای انتخـاب مـی 
ــه  ــود کـ ــا ب ــه اول بن ــود. البتـ شـ
آقای والیتـــی مســـئول این پسـت 
باشـــد، چــرا کــه نمــی خواســـتند 
ــی  ــت حزب ــر فعالی ــت وزیـ نخسـ
داشـــته باشـــد و آقــای موســـوی 
ــزب  ــال حـ ــای فعـ ــی از اعض یکـ
جمهوری اسـالمی و ارگان رسـمی 
ایــن حـــزب بود. امــا پــس از اینکه 
ایــن شـــرط برداشـــته شـــد، آقای 
موســـوی را بــه نخســـت وزیـــری 
برگزیدنـــد و آقــای خامنـــه ای نیز 

از ایــن انتخـــاب راضــی بــود.
امـــا آنچـه باعث شـد تا از سـال62 
بــه ایــن ســو، میان نخســت وزیـــر 
و رئیـــس جمهــور اختـــالف ایجاد 
ــلیقه در نحــوه  ــالف سـ ــد، اخت کن
اداره کشـــور بـــود؛ علــی الخصوص 
سیاسـت هـــای اقتصـــادی. آقـای 
مهندس موســـوی در سیاســـتهای 
اقتصـــادی بـــه شـــدت بـــر خـــط 

مشـــی اصول سوسیالیســـتی عمل 
مــی کـــرد و رئیس جمهـــور و امام 
از ایـــن وضعیـت ناراضـــی بودنـد. 
ــاد  ــود کــه اقتصـ ــام معتقــد بـ امـ
ــپرده  ــردم سـ ــت م ــه دسـ ــد ب بای
شـــود، اما دولـــت چنیـــن تفسـیر 
مــی نمـــود کـــه اگـــر توده هـــای 
مـــردم بخواهنـــد در رفاه باشـــند، 
تنها در صورتی میســـر اســـت کـه 
دولــت ثروتمنـــدی وجــود داشـــته 
باشـد و او بـه مشـکالت اقتصـادی 
ــن  ــد و ایـ ــیدگی کنـ ــردم رسـ م
همـــان اســـت که امـــام فرمـــوده 

اسـت!!!
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کـــم کـــم چالــش میــان نخســـت وزیـــر و 
ــه  ــا اینک ــد ت ــدی شـ ــور ج ــس جمه رئیـ
سال 64 فرارســـید. موعد انتخابات ریاسـت 
جمهـــوری بــود و آقـــای خامنـــه ای قصــد 
نداشـــت تـــا در انتخابــات شـــرکت کنــد. 
دلیلش هـــم واضـــح بـــود. بـا نحـــوه اداره 
کشـــور مشـکل داشـــت و معتقـد بـود کـه 
بایـــد نخســـت وزیـر عـوض شـــود؛ وگرنـه 
نامـــزد نخواهـــد شـــد. امـــام بــه شـــدت 
ــت اهلل  ــه آیـ ــد کـ ــرده بودن ــت کـ مخالفـ
خامنــه ای نامـــزد نشـــوند. آقـــای خامنـــه 
ای هـــم شـــرط شـــان را گفتـــه بودنــد و 
امـام پذیرفتـــه بـود تا نخسـت وزیر عـوض 
شـــود. انتخابـــات برگزار شـــد و آیـــت اهلل 
خامنـــه ای بـــا اکثریـت قاطـــع آرا، دوباره 
بـــه عنوان رئیـــس جمهـــور انتخاب شـــد. 
همـــه چیــز مســـاعد بــود، تـــا اینکــه آقای 
محســـن رضایـی کـه فرمانـده وقـت سـپاه 
بـــود، تعویـض نخســـت وزیـر را بـه صـالح 
جبهـــه ها ندانســـت و از امـــام درخواسـت 
کــرد تــا آقـــای موســـوی در ســـمت خــود 
ابقــا شـــود. طبیعــی اســـت کـــه امــام بــه 
جنـــگ بـــه عنـــوان مهم تریـــن اولویـــت 
کشـــور بنگـــرد و کاری نکنــد تـــا تـــوازن 
قـــدرت در جبهـــه ها بـــه هم بخـورد. پس 
از ایـــن صحبت فرمانـــده ســـپاه بـــا امـام، 
نظـــر رهبـر انقالب بـــرای تعویض نخسـت 

وزیـــر عـوض شـد.
ناگفته نمانـــد کـــه اکثریـــت مجلـس هـم 
بـــه دســـت چـــپ هایـــی بـــود کـــه هـم 

کیـــش مهنـــدس موســـوی محســـوب می 
شـــدند و هـــوادار او به حسـاب می آمدنـد. 
امـــام مخالـــف بـــود کـــه موســـوی عوض 
ــای  ــا آق ــش ه ــه ی چالـ ــا همـ ــود . ب شـ
موســـوی به عنوان نخســـت وزیـــر انتخاب 
شـــد، ولـــی بـــا رئیــس جمهـــور اختــالف 
ــرا  ــن ماجـ ــت. ای ــی داشـ ــای اساسـ نظره
در واقـــع ســـلب امتیـاز از رئیـــس جمهور 
محســـوب می شـــد، امـا آیـــت اهلل خامنـه 
ــا نــازک بینــی و دوراندیشـــی صــالح  ای ب
را در آن دیـــد کـــه فقـط در سـخنرانی روز 
تحلیــف خود اشـــاره غیرمســـتقیمی کنـــد 
کـــه اتخــاب نخســـت وزیــر حـــق او بــوده 
اســـت و قانون اساسـی هـــم ایـن اجـازه را 
بـــه او داده اســـت، امـا بـــه پیـروی از نظـر 
امـــام از حـق خـــود خواهـد گذشـت. امـام 
در نامـــه تعـــدادی از نماینــدگان مجلـــس 
هـــم کــه مخالــف موســـوی بودنـــد از 
موســـوی حمایــت کرد و نخســـت وزیـــری 
او را مصلحـــت کشـــور و جنــگ دانســـت.

ایـــن ماجـــرا و اختالفـات ادامـــه داشـت تا 
شـــهریور ســـال 67 رســید، آخــر ریاســـت 
جمهـــوری آیـــت اهلل خامنــه ای و دولـــت 
مهنــدس موســـوی بـــود کـــه خبــری 
ــرد.  ــوکه کـ ــوا را شـ ــران ق ــی سـ ناگهان
مرحوم هاشـــمی در خاطراتـش مـی گویـد 
کـــه سـاعت ده و نیـم شـب بود کـه آقـای 
موســـوی اردبیلی کـــه رئیس شـورای عالی 
قضایـــی بود، خبـــر داد کـــه نخسـت وزیـر 

از ســـمتش اســـتعفا کـــرده اســـت و البته 
رئیـس جمهـور قاطعانـه اسـتعفای 

ایشـــان را رد کـــرده اسـت.
بدتر از همـــه ایـــن بـــود که آقـای 
موســـوی خـــود را از همه مخفـــی 
او  از  و هیچکـــس  بـــود  کــرده 
خبر نداشـــت. آقـــای هاشـــمی در 
خاطــرات 15 شـــهریور خود مـــی 

ــد:  گوی
... آقـــای میـرزاده، معـاون اجرایـی 
نخســـت وزیـــر، اطـــالع داد کـــه 
نخســـت وزیـــر تمـــاس گرفتـــه و 
گفتـــه در اســـتعفا جـــدی اســـت 
ولـــی بـــرای انجـــام وظایـــف تــا 
تعییـــن دولــت جدیـــد، فــردا 
ــد.  ــه نخســـت وزیـــری مــی آیـ ب
احمدآقا]خمینـی[ اطـالع داد امـام 
نامـــه تنـدی به مهنـدس موسـوی 
نوشـته اند کـــه بـه رسـانه ها داده 
شـــده اســـت.  8 شـــب نامــه امام 
پخــش شـــد. خیلــی تندتــر بــود و 
بعید اســـت کـه آقـای موسـوی بـا 
ایـــن نامـــه بتوانـد نخســـت وزیـر 
نیرومندی بمانـــد. اجـازه تعزیـرات 
حکومتــی را هم از نخســـت وزیـــر 
گرفتــه انــد... آقـــای موســـوی کــه 
بـــرای گرفتــن اختیـــارات بیشـــتر 
اقدام به اســـتعفا کـــرده بـــود، بـــا 
گرفتـــه شـــدن اختیــارات مواجــه 

اسـت. شـده 
مسـئله 

دقیقـــا همیــن 
جاسـت. 
مهنـدس 
موسـوی 

ــای  ــرای دنی بـ
سیاسـت 

زیـادی 
پاسـتوریزه 

ــرای  ــود و بـ بـ
کوچک تریـــن 
در  مســـائل 
حســـاس ترین 
زمــان هـــا و 
در موقعیتـــی 
ــه منافقیـن  کـ
غفلـــت  از 

نیروهـای 
ایـــران پـس از 
ــان جنـگ  پایـ
اسـتفاده کـرده 
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و بـه غـرب کشـور حملـه ور شـده بودنـد و 
بـا حمایـــت ارتـش عـراق تحرکات نظامـی 
داشـــتند، دســـت بـــه اقدامـــی کامـال بچه 
گانـــه زده و از همه خـــود را مخفـی کـرده 
بـــود. ایـن دقیقـا نشـان دهنده عـدم بلـوغ 
سیاســـی در ایشـــان اسـت کـــه امـام نیـز 
در نامه شـــان بـــه موسـوی ایـــن مـورد را 

کردنـــد: یـــادآوری 
نامـــه اســـتعفای شـــما مایـــه تعجب شـد! 
حـــق این بود کـــه اگر تصمیـــم بدیـن کار 
داشـــتید، الاقـــل مـن و یـــا مسـئولین رده 
باالی نظـــام را در جریـان مـــی گذاشـتید. 
در زمانـی کـه مـردم حـزب اهلل بـرای یـاری 
اسـالم فرزنـدان خـــود را بـه قربانـگاه مـی 
برنـــد، چه وقـــت گلـه و اســـتعفا؟!... همـه 
بایـــد بــه خـــدا پنـــاه ببریـــم و در موقــع 
عصبانیـت دســـت بـه کارهایـی نزنیـم کـه 
دشـــمنان اسـالم از آن سوءاسـتفاده کننـد. 
مـــردم مـــا از این گونه مســـائل در طـــول 
انقــالب زیـــاد دیـــده انـــد. ایـــن حـــرکات 
هیـچ تاثیـری در خطـوط اصیـل و اساسـی 

انقـــالب اســـالمی ایـــران نخواهد داشـت.
ســـوال اینجاسـت کـه کسـانی کـه احمدی 
نـــژاد را بـــه بهانـــه خانه نشـــینی بـر سـر 
تعییـــن وزیـــر کـــه حـــق رئیس جمهـــور 
اســـت شـــماتت مــی کننـــد، چـــرا ایـــن 
رفتــار آقـــای موســـوی کـــه در بحبوحــه 
ــر زده  ــگ س ــی از جن ــای ناش ــاب ه الته
ــر  ــرار ب ــه اص ــی و ن ــاده خواه ــرای زی و ب
حقــوق طبیعــی خــود بــوده اســت را نمــی 
گوینــد. رفتــار احمــدی نــژاد را هرگــز نمــی 
پســندم و معتقــدم کــه تــن دادن آیــت اهلل 
ــوی  ــری موس ــت وزی ــه نخس ــه ای ب خامن
نشــان مــی دهــد کــه رئیــس جمهــور نباید 
ــام  ــور و نظ ــح کش ــه مصال ــه ب ــدون توج ب
کاری کنــد، امــا رفتــار موســوی در اســتعفا 

از نخســت وزیــری بــه مراتــب ناپختــه تــر و 
خــام تــر از رفتــار یــک نخســت وزیــر در آن 
ســطح بــوده اســت. مســلم اســت کــه اگــر 
آقــای موســوی رئیــس جمهــور مــی شــد و 
بــا حجــم عظیــم تحریــم هــا علیــه کشــور، 
اجــازه مذاکــره بــا آمریــکا بــه او داده نمــی 
ــفید  ــش س ــک ری ــاال روزی ی ــد، احتم ش
بایــد بــه در خانــه ایشــان رفتــه و نــاز او را 

مــی کشــیده اســت.

مــورد بعــد اینکــه آقــای موســوی پــس از 
اینکــه در دور دوم ریاســت جمهــوری آقــای 
خامنــه ای بــه نخســت وزیــری رســید، همه 
ــه  ــود در کابین ــت موج ــاح راس ــراد جن اف
ــی  ــد توکل ــوری و احم ــق ن ــد ناط را مانن
ــت  ــه ای یکدس ــت و کابین ــار گذاش و... کن
چــپ را روی کار آورد. از جملــه ایــن افــراد 
آقــای »محتشــمی پــور« و »بهــزاد نبــوی« 
ــر  ــن دو نف ــه ای ــت ک ــب اس ــتند. جال هس
برخــالف شــعارهای امــروز اصــالح طلبــان 
ــگ را از  ــایه جن ــا س ــد م ــی گوین ــه م ک
ــگ دوم  ــورد جن ــم، در م ــور دور کردی کش
ــراق  ــه ع ــکا ب ــه آمری ــارس و حمل ــج ف خلی
ــور  ــمی پ ــد. محتش ــی دارن ــع جالب مواض
مــی گویــد: آیــا بایــد نیروهــای آمریکایــی 
در خلیــج فــارس احســاس امنیت کننــد؟... 
ــت.  ــران اس ــدی ای ــز بع ــن خاکری ــه یقی ب
ــا  ــذار ب ــی ترســیم؟ بگ ــا حــاال از چــه م م
ــم.  ــم و بمیری ــی کنی ــرف زندگ ــزت و ش ع
او معتقــد بــود کــه صــدام، خالــد بــن ولیــد 
ــرد. ــا او همــکاری ک ــد ب دوران اســت و بای

آقــای عبــاس شــادلو در کتــاب تکثرگرایــی 
ــای  ــه آق ــی آورد ک ــالمی م ــان اس در جری
بهــزاد نبــوی در جمع دانشــجویان دانشــگاه 
تهــران گفتــه بــود کــه : این جنــگ فرصتی 
ــه  ــرائیل ب ــه اس ــه ب ــرای حمل ــی ب تاریخ

ــت.  ــود کــه از دســت رف وجــود آورده ب

مهنــدس موســوی شــاید هنرمنــد 
قابلــی باشــد، امــا نگاهــی بــه 
زمــان  تاریخــی  رویدادهــای 
ــران  ــم فک ــان و ه ــئولیت ایش مس
کــه  مــی دهــد  نشــان  شــان، 
مــدار  سیاســت  اصــال  ایشــان 
ــیار  ــس، بس ــت و برعک ــی نیس قابل
دســت گل بــه آب مــی دهــد. 
منتخــب  برابــر  در  کــه  امــام 
ــاع  ــری او دف ــت از نخســت وزی مل
مــی کنــد، وقتــی اســتعفای بچــه 
ــد،  ــی بین ــگام او را م ــه و نابهن گان
بــه شــدت عصبانــی شــده و بــه او 
گوشــزد مــی کنــد کــه در موقعــی 
ــه  ــان را ب ــدان ش ــردم فرزن ــه م ک
قربانــگاه مــی فرســتند، جــای گلــه 
و اســتعفا نیســت. شــرایط بحرانــی 
ــای   ــته ای و تهدیده ــده هس پرون
ــرده  ــجل ک ــم مس ــد، برای ــه بع ب
اقتصــادی  88مختلــف  اســت 
ریاســت  کــه  ســال  امنیتــی  و 
جمهــوری موســوی فاجعــه بــه بــار 

مــی آورد. فاجعــه...

منبع :
نشریه هوای تازه
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• ســالم بانــوی قهرمــان ســرزمین مــن 
ــنی  ــه روش ــاب و ب ــی آفت ــه گرم ــالمی ب س
ــران و  ــادران و همس ــما م ــه ش ــاب ب ماهت
خواهــران شــهدای 8ســال دفــاع مقــدس و 
شــهدای مدافــع حرم..حماســه ای کــه شــما 
ــل و  ــی بدی ــما ب ــت ش ــد و مقاوم ــم زدی رق
غیرقابــل توصیــف اســت و امیــدوارم بــا 
موالیمــان حضــرت مهدی)عــج(  ظهــور 
ــود.. ــن ش ــه ک ــاق ریش ــتم و نف ــم و س ظل

اکنــون روایــت و خاطــرات تعــدادی از ایــن 
زنــان را بــا هــم مــرور کنیــم 

ــوان  ــا آن میت ــه ب ــود ک ــه ای ب کاش مقدم
بــودن  عشــق را معنــی مــی کرد.تنهــا 
ــان  ــه هم ــت ک ــخت اس ــت. س ــخت اس س
و  آمــال  مــرد  ازدواج،  اول  روزهــای 
ــرت،  ــه ی دیگ ــوقت، نیم ــت، معش آرزوهای
تــو را تنهــا بگــذارد و بــرود بــه جایــی کــه 
مســلخ شــهادت اســت و تــو نگویــی بمــان. 
ــی  ــا تنهای ــش زبانه ــار نی ــی و فش ــو بمان ت
هــا، غــم هــا، دلتنگیهــا، مشــکالت زندگــی 
و بــزرگ کــردن بچــه هــا، میــوه هــای 
زندگــی تــو بمانــی و کمــر خــم نکنــی و بــه 

ــرو ــی ب ــوهرت بگوی ش
1(خاطــرات شــهید مصطفــی چمــران از 

ــرش:  ــان همس زب
ــده  ــی ش ــی فان ــگار در مصطف ــا ان آن وقته
ــم  ــی میگفت ــه مصطف ــدا ب ــه در خ ــودم، ن ب
ایــران را ول کــن منتظــر بهانــه بــودم 
ــا  ــرون، مخصوص ــد بی ــران بیای ــه او از ای ک
ــد.من  ــروع ش ــتان ش ــگ کردس ــی جن وقت
ــی« و  ــال من ــو م ــی ت ــم مصطف ــی گفت م

ــزی از  ــر چی ــت »ه ــرد، میگف او درک میک
ــه  ــت توج ــه ملکی ــو ب ــت. ت ــق زیباس عش
میکنــی. مــن مــال خــدا هســتم و تــو هــم..
ایــن وجود مــال خداســت.« برایش نوشــتم« 
کاش یکدفعــه پیــر بشــوی. مــن منتظــر پیر 
ــو را  ــه کالشــینکف ت شــدنت هســتم کــه ن
ــواب  ــگ« و او ج ــه جن ــرد و ن ــن بگی از م
ــن  ــا م ــن خودخواهــی اســت. ام ــه ای داد ک
ــی  ــو م ــت دارم. ت ــو را دوس ــی ت خودخواه
گویــی ملــک؟ ملکیــت تــو باالتــر از ملکــی، 
تــو تجلــی ای از خــدا هســتی جایــز نیســت 
در وجــود تــو خودخواهــی تــو روحــی، بایــد 

ــی.. ــرواز کن ــد پ ــروی، بای ــراج ب ــه مع ب
2(خاطــرات شــهید حســن قربانــی از زبــان 

همســرش
ایــن بــار کــه از جبهــه برگشــته بــود، خیلــی 
ــم: حســن  ــودم، گفت ــادت کــرده ب بهــش ع
ــت،  ــام گذاش ــو رو لبه ــه نری..دستاش میش
ــود.  ــده ب ــع ش ــمهاش جم ــو چش ــک ت اش
ــم  ــم دل ــو. خــودم ه ــچ چــی نگ ــت: هی گف
ــد  ــو بای ــزم. ت ــرم عزی ــد ب ــی بای ــه ول خون
محکــم باشــی. بغــض تــو گلــوم گیــر کــرده 
بــود. لبهــام میلرزیــد. چیــزی نگفتــم و 
فقــط بــا شــوق و عشــق و حســرت نگاهــش 
ــه  ــره. ب ــش پ ــم دل ــتم اون ــردم. میدونس ک
مــن نــگاه نکــرد تــا بغضــش نترکــه. اشــک 
تــو چشــمهاش حلقــه زده بــود ولــی پلــک 

ــزه ــا نری ــزد ت نمی
براتعلــی  شــهید  ی  آزاده  خاطــرات   )3
ــی  ــای جدای ــال ه ــرش س ــپور :همس عباس
ــتن  ــد برگش ــه امی ــوهرش را ب ــارت ش و اس

ــه  ــی ک ــود زن ــرده ب ــل ک ــارت تحم او از اس
عاشــق شــوهرش بــود. در خاطــرات شــهید 
عباســپور یــک قســمت زیبــا بــود کــه حرف 
ــدان هــای  هــای شــهید بعــد از آزادی از زن
عراقــی بــه همســرش را نوشــته بــود: اولیــن 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــدم ب ــیر ش ــه اس روزی ک
بــدی کــه داشــتم تمــام حواســم متوجــه تــو 
ــد  ــه تــو ســر میزن ــا کســی ب ــود اینکــه آی ب
ــارج  ــرای مخ ــد، ب ــی پرس ــت م و از احوال
ــادا کســی  ــرد؟ مب ــی ک ــی چــه خواه زندگ
تــو را اذیــت کند.فکــر میکــردم یــک دختــر 
ــد  ــه مــی توان ــدون پشــتوانه چگون جــوان ب
بــه زندگــی ادامــه بدهــد؟ هــر شــالقی کــه 
بــه مــن مــی زدنــد مــن تمامــا در ایــن فکــر 
ــش  ــا حــرف های ــد کســی ب ــه نکن ــودم ک ب
ضربــه ای بــه تــو بزنــد. درد ایــن فکــر صــد 
ــود..  ــای شــالق ب ــه ه ــر بیشــتر از ضرب براب
ــو و زندگــی  ــاد ت ــود ی تمــام فکــرم شــده ب

ــو کــه روحــم را عــذاب میــداد. ت
ــودم  ــن فکــر ب تمامــی مــدت اســارتم در ای
ــم  ــینم. دل ــو بنش ــار ت ــه ای کن ــه لحظ ک
بــرای روزی کــه بتوانــم بــا تــو در کوچــه هــا 
قــدم بزنــم و تــو مثــل همیشــه بــا چشــمان 
مهربانــت نگــران آیندمــان باشــی تنــگ 
اردوگاه  از  بــود. معصومــه، وقتــی  شــده 
ــودم  ــت ب ــران در حرک ــوی ای ــه س ــراق ب ع
تمــام حواســم بــه ایــن بــود کــه چگونــه بــا 
ــر  ــم اگ ــا خــودم میگفت ــرو شــوم، ب ــو روب ت
ببینمــت از شــدت شــوق همــان جــا قالــب 
تهــی مــی کنــم وقتــی دیدمــت، لحظــه ای 
کــه توســرت را روی شــانه هایــم گذاشــتی 

همسفران تاریخ ساز
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ــم  ــا و پیوندهای ــام رگه ــردم تم ــس میک ح
از همدیگــر جــدا میشــوند، نمــی توانســتم 
ــاور کنــم کــه مــن ایــن مــدت جدایــی را  ب

ــرده ام. ــل ک ــه تحم چگون
4( ســمیه ی کردســتان: ناهیــد فاتحــی 
کرجــو معــروف بــه »ســمیه ی کردســتان«، 
اهــل  پــدرش   .1344 ســنندج  متولــد 
تســنن و مــادرش شــیعه بــود. ناهیــد بســیار 
ــا  ــالب ب ــل از انق ــود. قب ــوف ب ــان و رئ مهرب
دوســتانش میرفتنــد بــرای راهپیمایــی علیه 
رژیــم شــاه..بعد از پیــروزی انقــالب و شــروع 
درگیریهــای ضدانقالبهــا بــا نیروهــای ارتــش 
و ســپاه، بــا ســپاه همــکاری مــی کــرد. ایــن 
همــکاری خشــم ضدانقــالب ازجملــه افــراد 
ــل  ــه بود..اوای ــه را برانگیخت ــک کومل گروه
زمســتان 1360 ناهیــد خیلــی مریــض بــود. 
ــگاه میــدان مرکــزی شــهر  ــه درمان وقتــی ب
ســنندج رفــت دیگــر هیــچ وقــت برنگشــت.

ــناختند،  ــی ش ــد را م ــه ناهی ــر ک ــد نف چن
ــرده  ــر او را دوره ک ــار نف ــد چه ــده بودن دی
ــده  ــد. رانن ــرده ان ــوس ک ــی ب ــوار مین و س
را مجبــور  او  و  بودنــد  تهدیــد کــرده  را 
ــتاهای  ــی از روس ــه یک ــد او را ب ــرده بودن ک

ــا دســتان بســته  ســنندج ببــرد. ناهیــد را ب
ــد  ــی گرداندن ــتا م ــیده در روس ــر تراش و س
ــن  ــد » ای ــی گفتن ــتا م ــی روس ــه اهال و ب
ــه  ــه او گفت ــت و ب ــی اس ــوس خمین جاس
بودنــد: آزادت نمــی کنیــم مگــر اینکــه بــه 
ــنگینی و  ــد، س ــن کنی.ناهی ــی توهی خمین
ــرش  ــا پیک ــنگ ب ــورد س ــی از برخ درد ناش
را بیشــتر تحمــل میکــرد تــا ســنگینی 
ــام و  ــاره ام ــتباه درب ــت و اش ــی نادرس حرف
ــازده مــاه بعــد، پیکــر او را در  آرمانــش را..ی
ــمیر  ــتای هش ــراف روس ــای اط ــنگالخ ه س
پیــدا کردنــد، بــا ســری تراشــیده و شکســته 

ــود.. ــی کب و بدن
ــروف  ــی )مع ــه حدیدچ ــرات مرضی 5(خاط
بــه دبــاغ(: مرضیــه بــا وجود داشــتن هشــت 
ــا بچــه قــد و نیــم قــد دارای ارتباطــات و  ت
فعالیتهــای سیاســی گســترده بــا گروههــای 
مختلــف دانشــجویان و روحانیــت بــود.. 
ــود  ــا وج ــرد و ب ــتگیر ک ــاواک او را دس س
هــا  شــکنجه  تریــن  وحشــیانه  اعمــال 
مثــل شــالق و باتــوم برقــی بــر نقــاط 
ــرد. ــدن او نتوانســت نتیجــه بگی حســاس ب
بــار دوم کــه مرضیــه را دســتگیر و شــنکجه 

کردنــد، خیلــی ســخت تــر بــود. زخــم هــای 
قدیمــش کــه بعــد از چندیــن روز بســتری 
ــد،  ــه بودن ــام یافت ــازه التی ــتان ت در بیمارس
ــت او  ــد و طاق ــرده بودن ــاز ک ــر ب ــاره س دوب
را طــاق میکردند..کودکانــش بــرای مالقــات 
ــر و  ــد و از س ــده بودن ــدان آم ــه زن ــادر ب م
دوش او بــاال میرفتنــد. مرضیــه مواظــب 
ــه  ــا زخمهایــش ب ــدن بچــه هــا ب ــا ب ــود ت ب
خاطــر میکروبــی بودنشــان تمــاس مســتقیم 
نگیــرد و در عیــن حــال درد ناشــی از تماس 
ــا بدنــش را تحمــل مــی کــرد و  بچــه هــا ب
دم برنمــی آورد تــا مبــادا ناراحــت شــوند و 
خانــواده اش از درد و رنجــش مطلــع شــوند 
و بــرای آزادی او دســت بــه دامــان کســانی 

ــرود. ــو ب ــزی ل شــوند و چی
ــا  ــورت ه ــس از مش ــد و پ ــه آزاد ش مرضی
ــف  ــه نج ــان ب ــی از آقای ــا یک ــد ب ــرار ش ق
ــپورت  ــا پاس ــد. او ب ــام )ره(برون ــت ام خدم
ــش  ــک دل ــراق شــد. ی ســاختگی، راهــی ع
ــش پیــش  ــود و یــک دل ــام )ره( ب پیــش ام

ــران.. ــش در ای ــه های بچ
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...َعسی َأْن َتْكَرُهوا َشْیئًا َو ُهَو َخْیٌر َلُكْم َو َعسی َأْن تُِحّبوا َشْیئًا َو ُهَو َشرٌّ َلُكْم َو الّل َیْعَلُم َو َأْنُتْم 
الَتْعَلُموَن...

...چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید،حال انكه خیر شما در ان است ؛و یا چیزی را دوست داشته باشید حال 
آنكه شر شما درآن است... )۲1۶_بقره(

ازدواج سفید



شــاید بهتــر باشــد اینطــور بگوییــم ؛«زندگــی 
مشــترک بــدون تعهــد«

تقریبــا همــه ی مــا اســم ایــن دو واژه را 
ــدودی درک  ــا ح ــی آن را ت ــنیدیم و معن ش
مــی کنیــم . داســتان معمــول بــه ایــن 
صــورت اســت کــه دختــر و پســر بــرای مــدت 
کوتاهــی بــا یکدیگــر رابطــه ی عاطفــی دارنــد.
پســر بــه دختــر پیشــنهاد دوســتی میدهــد و 
ــق  ــن طری ــه از ای ــد اینک ــه امی ــز ب ــر نی دخت
انتخــاب خواهــد  همســر آینــده خــود را 
کــرد ایــن پیشــنهاد را قبــول میکنــد وچنــد 
صباحــی بعــد کــه پســر از ایــن رابطــه لــذت 
خــود را بــرد مــی گویــد مــا بــه درد هــم نمــی 
خوریــم و بایــد بــه  ایــن رابطــه پایــان بدهیــم. 
ــد، موقعــی  ــع ایــن حــرف را میزن او چــه موق
ــده و او را  ــته ش ــه او وابس ــر ب ــه دل دخت ک
دوســت دارد1 .در اینجــا کســی کــه بیشــترین 
آســیب روحــی را میبینــد دختــر اســت. شــاید 
بگوییــد کــه بعضــی از ایــن روابــط منجــر بــه 
ــی  ــد قربان ــر بای ــی دخت ازدواج هــم شــده ،ول
چندمیــن رابطــه بشــود تــا بــه همســر آینــده 

خــود برســد؟!
 اصــال ایــن معضــل اجتماعــی باعــث شــده تــا 
آمــار ازدواج  نیــز کاهــش پیــدا کنــد. چــون 
تــا وقتــی کــه پســر، مــورد بــرای هــم باشــی2  
ــد ازدواج  ــا بخواه ــد ت ــی بین ــازی نم دارد نی
کند.خانــواده بــا ایــن طــرز تفکــر،  پایــه هــای 
محکمــی نخواهــد داشــت،چون تعهــدی وجود 
ــار  ــه را قــوی کند.شــما آث ــن پای ــا ای ــدارد ت ن
زیانبــار ایــن طــرز تفکــر را در جامعــه غــرب 
میبینیــد مثــل افزایــش کــودکان بــدون پــدر 
،افزایــش  آمــار خشــونت علیه زنان،افســردگی 

ناشــی از موقتــی بــودن روابــط و...  
در ایــن روابــط دو طیــف وجــود دارنــد، یکــی 
پســران هــوس بــازی کــه بــه دنبــال ارضــای 
هــوای نفــس خویــش انــد و دیگــری دخترانی 
ــه پیشــنهاد  ــد پســری ک ــی کنن ــر م ــه فک ک
ــت ازدواج دارد ویــا  ــد نی ــی ده ــتی م دوس
ــومی  ــار ش ــط اث ــن رواب ــه ای ــدارد ک ــول ن قب
دارد . ایــن هــم یــک ســوغات غــرب اســت ، 
آتشــی کــه بــه جــان خودشــان انداختــه انــد 
میخواهنــد ایــن آتــش را هــم بــه جــان دیگــر 

ــد.  کشــورها هــم بیاندازن
وقتــی افــراد رابطــه را در ازدواج ببیننــد باعــث 
میشــود نســبت بهــم تعهــد پیــدا کننــد. 
ــوق  ــق و حق ــه ی ح ــه هم ــد ک ــد دارن تعه
یکدیگــر را رعایــت کننــد . دختــر و پســر بعــد 
از مدتــی کــه گذشــت نمیتواننــد بگوینــد مــا 
بــدرد هــم نمیخوریــم و بایــد قیــد ایــن رابطــه 
ــه  ــرم ک ــر اک ــی از پیامب ــق روایت را بزنیم.طب
مــی فرماینــد: دختــر ماننــد گل اســت، وقتــی 
کــه شــما میخواهیــد گلــی بخریــد همــراه بــا 
ــد  ــش میخری ــاخه و برگهای ــاک، ش گلدان،خ
حتــی طــرز نگــه داری آن را هــم از فروشــنده 
ــوان نتیجــه  ــت میت ــن روای ــی پرســید.از ای م
ــه  ــت ک ــد آن اس ــفید مانن ــت ازدواج س گرف
ــا  ــی تنه ــد یعن ــدا کنی ــط گل را ج ــما فق ش
اســتفاده لحظــه ای از آن ببرید.پــس خودمــان 
را در معــرض اســتفاده هــای لحظــه ای قــرار 

ــم.  ندهی
ــرای چنیــن جایگاهــی  صبــر پیشــه کــردن ب
ســخت اســت ولــی بــرکات زیــادی دارد ولــی 
ازدواج ســفید راحــت اســت بــا پایانــی ناراحت 
ــز  ــی)ع( نی ــام عل ــه ام ــور ک ــده. همانط کنن

میفرماینــد: لذت)گنــاه( ابتدایــش هیجــان 
ــز اســت. ــم انگی ــرش غ ــز و اخ انگی

ــی را  ــی کس ــه وقت ــد ک ــما بگویی ــاید ش ش
دوســت داریــم و میخواهیــم بــا او ازدواج 
ــل  ــل تعام ــرف مقاب ــا ط ــد ب ــدا بای ــم ابت کنی
ــا او را بشناســیم و  و رابطــه داشــته باشــیم ت
اگــر مــورد پســند هــم واقــع شــدیم آن وقــت 
ــت  ــه درس ــم .بل ــه ازدواج میگیری ــم ب تصمی
اســت، ولــی ایــن شــناخت بایــد  کنترل شــده 
باشــد. در فرهنــگ مــا بــرای شــناخت یکدیگر 
ــود دارد  ــل از ازدواج وج ــناخت قب دوره ی ش
ــت  ــان فرص ــه فرزندانش ــا ب ــواده ه ــه خان ک
مــی دهنــد کــه یکدیگــر را بشناســند3 .شــاید 
ــا  ــم ت ــکار کنی ــس چ ــند پ ــا بپرس ــی ه بعض
ــد  ــان بای ــیم؟ انس ــته باش ــالم داش ازدواج س
درکمــال احتــرام و شــخصیت در جامعــه 
ــود یــک نفــر  ــه ب زندگــی کنــد وقتــی اینگون
کــه بــرای مقــام و شــخصیت او احتــرام 
ــه  ــد وگرن ــد ش ــر او خواه ــت همس ــل اس قائ
ــا خودنمایــی همســر انتخــاب  اگــر بخواهــد ب
کنــد همســری بــا او ازدواج خواهــد کــرد کــه 
هــدف اولــش زیبایــی ظاهــری طــرف مقابــل 

ــخصیتش. ــرام و ش ــه احت ــوده و ن ب
 واینکــه بهتــر ان اســت کــه گزینــه انتخــاب را 

دســت خــدا بدهیم.
وحــرف اخــر اینکــه اگــر بدنبــال عــزت، 
ــود  ــگ خ ــش هســتیم از فرهن ــرام و ارام احت
پیــروی کنیــم و اگــر طاقــت فرهنــگ خــود را 
نداریــم مــی تــوان از راه ازدواج ســفید پیــش 

ــد. ــان خری ــه ج ــات ان را ب ــت و تبع رف
عاقانه انتخاب عاشقانه زندگی

 1دختران زود می خندند و زود گریه می کنند و زود وابسته می شوند.

cohabitation 2 

 3 اگر خانواده ها در جریان نباشند پسر میتواند به بهانه ی شناخت از احساسات دختر سو استفاده کند.
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معرفی کتاب حجاب بی حجاب

مقدمه:

ــم کتــاب »حجــاب بــی حجــاب« آقــای زائــری یکــی  ــد بگوی بای
ــیت  ــدون تعصــب و حساس ــه ب ــت ک ــی س ــاب های ــن کت از بهتری
ــو،  ــی ن ــه اســت و از نگاه ــه بحــث حجــاب پرداخت ــاروا ب ــای ن ه
ــع آن را  ــل تاب ــار عوام ــاب و آث ــردی حج ــذاب و کارب ــی، ج منطق

ــرار داده اســت. ــی ق ــود بررس م
ایــن کتــاب حجــم کمــی دارد و در آن بــه مباحــث فلســفی و مطالب 
ــرد و در  ــی ب ــر م ــده را س ــه خوانن ــه حوصل ــه ای ک ــی و ریش تخصص
ــک  ــادی داده از ی ــم زی ــع آوری حج ــز جم ــردی ج ــت کارب نهای
ــه نشــده بلکــه کتــاب  ــدارد، پرداخت مطلــب در ذهــن خواننــده ن
ــا  ــق مســئله حجــاب ب ــده را از طری ــا خوانن ــه صــورت بســیار گوی ب
فرهنــگ و اهمیــت آن آشــنا کــرده و رفتــه رفتــه او را بــا مســائل مهــم 
ــه  ــده گرفت ــا ســهوا نادی ــه عمــد ی ــی و ب ــه راحت ــه ب ــری ک ــر و کالنت ت

ــد. ــی کن ــه رو م میشــوند، روب
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــگفتار ب ــی از پیش ــری در بخش ــا زائ محمدرض
حجــاب در اســالم، بــه جایــگاه سیاســی و فرهنگــی آن در 

ــی شــود: »حجــاب  ــادآور م ــرده و ی کشــورهای مختلــف اشــاره ک
ــاز در  ــل نم ــوان مث ــه بت ــت ک ــخصی نیس ــردی و ش ــزام ف ــک الت ی
ــدان  ــان ب ــان و پنه ــل روزه بینش ــا مث ــد و ی ــا خوان ــوت و خف خل
پرداخــت؛ بلکــه انتخابــی علنــی و جــدی و آشــکار اســت کــه معنــا 
ــر آن  ــز ب ــترده ای نی ــات گس ــار و تبع ــترده دارد و آث ــی گس و مفهوم
ــات  ــاب از جه ــت حج ــیت و اهمی ــود. حساس ــی ش ــت م مرتب
مختلــف، اقتضــا مــی کنــد کــه بــا نگاهــی جامــع بــدان پرداختــه 
ــی و  ــیب شناس ــام آس ــه در مق ــش و چ ــام پژوه ــه در مق ــود. و چ ش
سیاســت گــذاری بــرای ترویــج و تبلیــغ از زاویــه حیثیــت اجتماعــی 

ــرد.« ــرار گی ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــاص آن م ــی خ و فرهنگ

ــوان،  ــا بان ــه تنه ــاب را ن ــی کت ــب اصل ــه، مخاط ــنده در ادام نویس
کــه فعــاالن فرهنگــی خوانــده و بــا اظهــار تاســف از عــدم 
پرداختــن محققــان و اندیشــمندان بــه ایــن حکــم مهــم اســالمی، 

ــرمایه و  ــا س ــری را تنه ــهید مطه ــاب« ش ــئله حج ــاب »مس کت
ــر  ــالهای اخی ــول س ــاب در ط ــوع حج ــری موض ــتوانه نظ پش
ــری  ــتوانه نظ ــری و پش ــرمایه فک ــه س ــد: »هم ــی گوی ــد و م میدان
ــاب »مســئله حجــاب«  موضــوع حجــاب در طــول ســالها، کت
ــن  ــه اوال چنی ــید ک ــن نیاندیش ــی بدی ــود و کس ــری ب ــهید مطه ش
ــداوم و  ــتمر و م ــوآوری مس ــازی و ن ــازه س ــه ت ــاز ب ــی نی موضوعات
ــهید  ــه ش ــا آنچ ــد و ثانی ــون دارن ــای گوناگ ــدد در قابه ــد مج تولی
مطهــری را از دیگــران متمایــز مــی کــرد تنهــا تــوش و تــوان فکــری 
ــود  ــه ای ب ــود، بلکــه شــجاعت و جســارت مخلصان و علمــی او نب

ــد.« ــی میش ــی او ناش ــع بین ــه از واق ک

قسمتی از کتاب:
پرسش منطقی از امامان جمعه وعلما

ایــن روزهــا مثــل همــه ی روزهــا جــو گیــر شــده ایــم، از بــی حجابــی و بدحجابــی دردمندیــم و البتــه، حــق هــم داریــم. رواج و شــیوع فســاد و خطــرات 
فرهنگــی تهاجــم دشــمن، چنــان آشــکار شــده اســت کــه جــای ســکوت باقــی نمــی گــذارد. آنچــه پیشــتر پیــران در خشــت خــام میدیدنــد و کســی به 

هیچشــان نمــی گرفــت، امــروز جوانانــش در آیینــه مــی بیننــد و دیگــر جــای تردیــد نــدارد.
ــه  ــون ب ــد، اکن ــم داده بودن ــد و از آن بی ــه آن توجــه کردهان ــوان تهاجــم و شــبیخون فرهنگــی ب ــه عن ــش ب ــا پی ــری ســال ه ــام معظــم رهب آنچــه مق
وضــوح مــی تــوان مشــاهده کــرد. لیکــن پرســش منطقــی از همــه مراجــع بزرگــوار و علمــای دیــن و ائمــه محتــرم جمعــه و اعضــای مجلــس خبرگان 
و نماینــدگان دلســوز مجلــس و فقهــا و حقوقدانــان شــورای نگهبــان و... ایــن اســت: راســتی اگــر قــرار باشــد فهرســتی از خطاهــا و گناهــان و فســادها 
ــم  ــاس تعالی ــر اس ــت؟ ب ــدر اس ــدام چق ــر هرک ــبت خط ــت و نس ــم، اهمی ــان بدهی ــش نش ــا واکن ــل آنه ــیم و در مقاب ــا بنویس ــرات و تهدیده و خط

ــاد بکشــیم؟ ــه روز فری ــد در میان ــرای کــدام یــک بای ــه کنیــم و ب ــد نیمــه شــب نال ــرای کــدام یــک بای پیامبــر)ص( و اهــل بیــت )ع( ب
ــط محــرم و نامحــرم و چــاپ  ــوودی و شــبکه هــای ماهــواره ای و رواب ــم هــای هالی ــازی و فیل ــر ب ــی و دخت ــار مشــکالتی همچــون بدحجاب ــا در کن آی
ــز نیســت،  ــت و ناچی ــی اهمی ــک، ب ــچ ی ــم هی ــه معتقدی ــه روحانیــت و..، ک ــن ب ــح و توهی ــی در نشــریه ای دانشــجویی و قضــا شــدن نمــاز صب مطلب
مشــکالت بــی اهمیــت و ناچیــزی مثــل بــی عدالتــی و فقــر و فســاد اداری و رشــوه و پارتــی بــازی و آه مظلــوم و ســرکوب انتقادهــای ســاده و دروغ و غیبــت 
و بــازی بــا آبــروی مــردم و بــی حرمتــی بــه مومنــان و بــی اعتمــادی مخاطــب و ســلب باورهــای عمومــی و...، نیــز جایــی بــرای نگرانــی و حساســیت 

دارد یــا نــه؟!
و اگــر دارنــد، کــه طبــق روایــات صحیحــه و مشــهور چنیــن اســت، بــرای آنهــا بایــد قبــل از بدحجابــی و بــی حجابــی فریــاد زد یــا نــه؟ و راســتی اگــر قــرار 
شــود یکبــار دیگــر فهرســت آن خطــرات و تهدیدهــا را مــرور کنیــم، آیــا همیــن موضــوع حجــاب خطرســازترین اســت یــا چیزهــای دیگــری هــم 

هســت؟ مثــل قدیمهــا کــه بــه مــا یــاد داده بودیــد کــه »هیــچ چیــزی بــا ظلــم پابرجــا نمیمانــد«.
در ادامه کتاب:

ــر را مطــرح مــی  ــدارد ایــن حقیقــت انکارناپذی ــر روی باحجــاب کــردن دختــران جــوان امــروزی ن ــر اینکــه زور و اجبــار هیــچ تاثیــری ب ــا تاکیــد ب وی ب
کنــد کــه: ».. حقیقــت ایــن اســت کــه نــه رضاخــان توانســت بــا توســل بــه زور حجــاب از ســر مــردم بــردارد و نــه مــا مــی توانیــم بــا توســل بــه زور کســی 

را بــا حجــاب کنیــم.«
کالم پایانی:

کتــاب »حجــاب بــی حجــاب« بــا هشــت مقالــه بــه بررســی جنبــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی حجــاب پرداختــه اســت و در بخــش هــای پایانــی 
نویســنده بــا بررســی حجــاب اســالمی بــا توجــه بــه مــد روز، ضمــن انتشــار تصاویــری بــه معرفــی یکــی از موسســات موفــق در طراحــی و تولیــد حجــاب 

اســالمی بــرای دختــران نوجــوان در بیــروت مــی پــردازد.
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با احتراِم تمام
تقدیم به پاسداران وطن:

تراژدی دوست داشتنی،
دستان به ماشه رفته ات هیچ وقت نمک نداشت...

تحریم شدنی نیستی،
حتی اگر تروریست بخوانند تو را...

رهبر انقالب:
سپاه، پاسدار انقالب است...

انجمن اسالمی مستقل از همه ی دانشجویانی که عالقه مند به همکاریدر زمینه های مختلف نشریه نگاری 
)هیئت تحریه ، طراحی ، مصاحبه و ...( هستند دعوت به عمل میآورند.

روابط عمومی انجمن :
@mo_fums

menhaye2.fums@gmail.com


