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اگر خدا به مشا اراده بال و شری کند يا اراده

و هرگز خلق جز خدا    اراده خدا منع وتاند رکد؟ 
لطف و مرحیت فرمايد آن کيست که مشا را از          

رًيا َوَلَنِ
رًيا َوَلَنِ
رًيا َوَلَنِ

 ياوری       نخواهند يافت



 سخن سردبیر 

مهدی فراهانی
کارشناسی مهندسی نساجی

کرونا و پاسکوال لنون

تصمیم دارم از کرونا برایتان چند خطی بنویسم اما خوشبختانه نه قصد آن را دارم بگویم احتمال فوت بر اثر 
کرونا ۲ درصد است و نه میخواهم توصیه بهداشتی داشته باشم خدمتتان ، تنها یک داستان روایت میکنم....

ــون  ــکوال لئ ــوارو پاس ــی آل ــک روز معمول در ی
در  شناســی  عصــب  برجســته  پژوهشــگر   ،
دانشــکده پزشــکی هــاروارد و محقــق موسســه 
گرفــت  تصمیــم  آمریــکا  بهداشــت  ملــی 
ــد.او در  ــب بزن ــش جال ــک پژوه ــه ی ــت ب دس
ــچ  ــه هی ــراد را ک ــده ای از اف ــش ع ــن آزمای ای
تجربــه ای در نواختــن پیانــو نداشــتند بــه 
خدمــت گرفــت و بــه همــه ی ایــن افــراد یــک 
ملــودی خیلــی ســاده پیانــو کــه فقــط شــامل 
ــود آمــوزش داد.  ــاه ب چنــد مجموعــه نــت کوت
ــه دو  ــراد را ب ــل، اف ــوزش کام ــد از آم وی بع
ــت  ــروه اول خواس ــرد.او از گ ــیم ک ــروه تقس گ
ــدت  ــه م ــر روز ب ــج روز و ه ــدت پن ــه م ــه ب ک
زمــان دو ســاعت آن ملــودی ســاده را بــا پیانــو 
ــک  ــروه دوم ی ــن از گ ــد و همچنی ــرا کنن اج
ــراد  ــن اف درخواســت عجیــب داشــت، وی از ای
خواســت کــه بــه همــان مقــدار زمانــی جلــوی 
پیانــو و کیبــورد بنشــیدند و فقــط فکــر کننــد 
کــه در حــال اجــرای آن ملــودی هســتند 
ــد .  ــورد را لمــس کنن ــدون آنکــه حتــی کیب ب
ــا اســتفاده از یــک سیســتم  پاســکوال لئــون ب
پیچیــده نقشــه فعالیــت مغــزی تمــام شــرکت 
ــک نتیجــه  ــه ی ــدگان را بررســی کــرد و ب کنن
رســید و آن هــم ایــن بــود کــه مغــز آن هایــی 
ــان  ــط در ذهنش ــارا فق ــت ه ــن ن ــه نواخت ک
تصــور کــرده بودنــد دقیقــا ماننــد افــرادی بــود 
کــه آن ملــودی را بــا پیانــو اجــرا کــرده بودنــد.

نتیجــه ی ایــن آزمایــش همــان دلیلــی اســت 
ایــن دوران  را در  ایــن داســتان  کــه مــن 
ــوارو بعــد از ایــن  کرونایــی برایتــان نوشــتم. آل
آزمایــش صراحتــا اعــام کــرد کــه مغــز افــراد 
در واکنــش بــه حرکاتــی کــه صرفــا در تخیــل 
آن هــا میگــذردـ  بــه آن فکــر میکننــدـ  تغییــر 
میکنــد .بــه بیــان دیگــر در همــان لحظــه هــا 
و دقایقــی کــه مــا بــه موضوعــی ماننــد بیماری 
کرونــا و تبعــات آن بــرای خودمــان یــا خانــواده 
ی مــان فکــر میکنیــم و قســمتی از مغزمــان را 
درگیــر ایــن موضــوع میکنیــم ، مغــز مــا نیز در 

اقدامــی متقابــل شــروع بــه پــردازش اطاعاتــی 
ــه  ــم و خــودش شــروع ب ــه آن میدهی ــه م ب ک
ــان  ــز انس ــد در مغ ــاختارهای جدی ــاد س ایج
میکند.عــده ای از دانشــمندا بــر ایــن بــاور 
ــاد  ــی از اعتی ــل توجه ــداد قاب ــه تع هســتند ک
هــا در همیــن رونــد و ســیکل قــرار میگیرنــد، 
یعنــی فــرد در ابتــدا بــه هیــچ عنــوان اعتیــادی 
بــه مــواد مخــدر نــدارد ولــی بــا توجــه بــه داده 
ــان  ــدت زم ــا در م ــرار آنه ــزی و تک ــای مغ ه
کوتــاه مغــز یــک اطاعــات کاذب در مغــز 

ــد . ایجــاد میکن

 افــراد مختلــف در ایــن ایــام دائــم تحــت تاثیــر 
رســانه هــای داخلــی و خارجــی ، فیــک نیــوز 
هــا و دیگــر رســانه هــا تحــت محاصــره فکــری 
ــد. مــردم در شــبانه روز  ــرار گرفتــه ان ــا ق کرون
درحــال فکــر کــردن بــه کرونــا هســتند ، 
افــرادی در ذهنشــان میگــذرد کــه چگونــه بــا 
ــه  ــا مثــا چگون ــد ی ــه کنن ــروس مقابل ــن وی ای
خانــه و محــل کار خــود را بهداشــتی نگــه 
ــرس  ــفانه ت ــه متاس ــم ک ــده ای ه ــد و ع دارن

ــود تصــور  ــن خ ــم در ذه ــد و دائ ــا دارن از ابت
میکننــد کــه اگــر مبتــا بشــوند چــه میشــود و 
چــه... ایــن داســتان و ایــن نتیجــه علمــی یــک 
ــن  ــارا در ای ــد و م ــا میگوی ــه م ــه ســاده ب جمل
ــا  ــرود و م ــد و می ــا میکن بحــران ســامتی ره
تنهــا میمانیــم و بایــد تصمیــم بگیریــم چگونــه 
زندگــی مــان را ادامــه خواهیــم داد.الزم اســت 
ــار بــه  ایــن جملــه را رســانه هــا روزی چنــد ب

ــادآوری کننــد کــه : مــردم ی
ما از لحاظ عصبی 

همان چیزی میشویم که
 به آن فکر میکنیم.
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کشته شد مالک اگر، غیرت مالک باقیست...
سبحان دودانگه

کارشناسی مهندسی عمران

ــک  ــرت مال ــر غی ــک اگ ــد مال ــته ش کش
باقیســت...

ــی افســانه مــی ماننــد  ــا زمان افســانه هــا ت
کــه اتفاقــی ماننــد آن در عصــر مــا نیفتــد . 
اخیــراً یکــی دیگــر از افســانه هــا بــه وقــوع 
ــی  ــرای تمام ــخ ب پیوســته و خاطــره ای تل
ــاید  ــد . ش ــی ش ــره خاک ــن ک آزادگان ای
بگوییــم کــدام افســانه ؟! افســانه جاودانــی 
پهلوانانــی چــون رســتم ، پیــدا شــدن 
فــردی همتــای مالــک اشــتر و دوبــاره 

ــه . ــه علقم ــدن حادث ــرار ش تک
ــه ســردار  ــک اشــتر دیگــری معــروف ب مال
دلهــا ، بــا نــگاه هایــی بــه تیــزی شمشــیر 
ــتواری  ــه اس ــی ب ــدم های ــا ق ــار ، ب ذوالفق
کــوه ، یعنــی ســردار ســپهبد حــاج قاســم 
ســلیمانی . نامــی کــه بــر ســر در قلــب هــا 
طاکــوب شــده و عامــل تــرس ســیاه دالن 
ــت  ــع ، عدال ــاد تواض ــت . او نم روزگار اس
ــرای  ــی و ب ــی ، حــق خواهــی ، مهربان طلب
تمــام مــردم آزاده ســر مشــق و الگویــی بــی 

ماننــد اســت .
همــان ســرداری کــه دشــمنان از ترسشــان 
ــن بلکــه  ــه ت ــن ب ــاده و ت ــای پی ــا پ ــه ب ، ن
ــا او ، او را  ــه ب ــرس و وحشــت از مقابل ــا ت ب
بــه شــهادت رســاندند . امــا دشــمنان ایــن 
ــهیدان  ــون ش ــا خ ــده ب ــبز ش ــه سرس پهن
ــوی  ــلیمانی ق ــهید س ــه ش ــد ک ــد بدانن بای
ــا یارانــی  تــر از ســردار ســلیمانی اســت ، ب
مســلح بــه قــدرت ایمــان ، قلــه حــق 
خواهــی را فتــح خواهنــد کــرد و همــه 

ــه : ــد ک ــی خوانن ــران یکصــدا م ای
رفته سردار نفس تازه کند برگردد

چــون ظهــور گل نرگــس بــه خــدا نزدیــک 
اســت

همــان ســرداری کــه نتــرس و شــجاع بــود 
ــاد  ــای جه ــه ه ــه صحن ــه در هم وهمیش
فــی ســبیل اهلل حضــور داشــت .همــان 
ــته  ــود گذش ــواده خ ــه از خان ــرداری ک س

ــران از جــان  ــرز هــای ای ــر از م ــود و فرات ب
و مــال ایرانیــان دفــاع میکــرد ؛ بلــه همــان 

ــه ای  ــی خامن ــید عل ــتر س ــک اش مال
از خــون حــاج  قاســم ســلیمانی ، میلیــون 
هــا ســلیمانی روییــده و ســیل عظیــم 
مردمــان عاشــق بــر روی کاخ ســفید نــازل 
ــیاه  ــا را س ــمان آن ه ــد و آس ــد ش خواه
ــمنان  ــوع را دش ــن موض ــرد . ای ــد ک خواه
ــه  ــد ک ــد بدانن ــی بای اســام و آزادی خواه
ــود ، چــرا کــه  ــر نخواهــد ب ــا براب ــام م انتق
ــد  ــدازه بن ــه ان ــال او ب ــپ و امث ــر ترام س
پوتیــن حــاج قاســم ارزش نــدارد . همانطور 
ــت  ــاب حضــرت آی ــر معظــم انق ــه رهب ک
ــه(  ــد ظل ــه ای )م ــام خامن ــی ام اهلل العظم
فرمــوده انــد : »شــهید ســلیمانی چهــره ی 
همــه ی  و  اســت  مقاومــت  بین المللــی 
ــا  ــد  ب ــواه اوین ــت خونخ ــتگان مقاوم دلبس
رفتــن ســردار شــهید قاســم ســلیمانی بــه 
حــول و قــّوه ی الهــی کار او و راه او متوّقــف 
و بســته نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی 
ــی اســت کــه دســت  در انتظــار جنایتکاران

ــد .« ــون او آلودن ــه خ ــود را ب ــد خ پلی

ــتان  ــه دس ــانی ک ــتان کس ــاد دس ــده ب بری

ــتان  ــاد دس ــده ب ــد . بری ــع کردن ــو را قط ت
ــع  ــهدای مداف ــدان ش ــه فرزن ــانی را ک کس
ــا  ــاختند . آن ه ــم س ــاره یتی ــرم را دوب ح
ــا بــه شــهادت رســاندن  فکــر مــی کننــد ب
حــاج قاســم انگیــزه جهــاد کــم رنــگ 
خواهــد شــد امــا بایســتی کــه بداننــد خــط 
جهــاد و مقاومــت بــا انگیــزه مضاعــف ادامه 

ــت . ــد یاف خواه

ــه  ــوج زد ، آیین ــون م ــه ، خ در رگ حادث
ــت شکس

ــینه  ــرم ، س ــوار ح ــد در و دی ــعله ور ش ش
ــت  شکس

ــر  ــت ، خب ــن ریخ ــه زمی ــک ب ــون مال خ
ــت ــنگین اس س

بعــد مالــک ، بــه تــن حوصلــه ، ســر ، 
ســنگین اســت

خــون مــا وجــه ســلوک اســت کــه ســالک 
باقــی ســت

ــک  ــرت مال ــر ، غی ــک اگ ــد مال ــته ش کش
ــت ــی س باق



فاطمه سادات هوشمند میرحسینی
کارشناسی مهندسی هوافضا

بسم اهلل الرحمن الرحیم
زمــان مــی گــذرد، ولــی خوبــی هــا و صداقت 
هــا باقــی اســت. تقویــم و ســال، عــوض مــی 
شــود، اّمــا ســنت هــای الهــی تغییــر ناپذیــر 

. ست ا
ــم  ــته ای ــان نشس ــار زم ــار جویب ــر کن ــا ب م
ــم و  ــت هایی ــر و فرص ــذران عم ــاهد گ و ش
عــوض شــدن تقویــم هــر ســال، شــاهد ایــن 

ــت. ــت هاس ــا و فرص ــِت عمره گذش
گذشــِت شــب و روز وســپری شــدن هفتــه ها 
و مــاه هــا، بــرای مــا یــک  کارنامــه تشــکیل 
مــی دهــد. بــه ایــن کارنامــه مــروری کنیــم، 
ــال  ــه ی اعم ــود را در آیین ــره ی خ ــا چه ت

خویــش بنگریــم. 
ــت.  ــال ماس ــته و ح ــرِو گذش ــده، در گ آین
آتیــه ی مــا، مرهــون برنامــه هــا ریــزی هــا، 

ــت. ــود ماس ــای خ ــبه ه ــا و محاس اراده ه
ــت؛  ــوده اس ــال، گش ــم س ــر وتقوی ــر عم دفت
ــا ایمــان و  تــا در بــرگ بــرگ ایــن کتــاب، ب
عمــل خویــش، چــه بنگاریــم؟  آیــا گذشــته 
مــا بــه امیــِد آینــده، و آینــده مــا بــه حســرِت 

گذشــته خواهــد گذشــت؟! 
کمــی بــه عقــب برگردیــم؛ درســت لحظــه ی 
اولیــن  تحویــل ســالی کــه خاطرمــان اســت، 
ــا  ــتیاق، ب ــور و اش ــا ش ــه ب ــان ک ــان زم هم
لبــاس هــای نو کــه مدتها بــرای پوشیدنشــان 
ــه  ــد جمل ــه چن ــم، ب ــیده بودی ــار کش انتظ
ــوش  ــت گ ــا دق ــد، ب ــدر می خوان ــه پ ای ک

ــم : ــه میکردی ــب زمزم ــر ل ــم و زی می دادی
یــا مقلّــب القلــوب واالبصــار، یــا مدبـّـر اللیــل 

و النهــار
ــا  ــّول حالن ــوال، ح ــول واالح ــّول الح ــا مح ی

ــال ــی احســن الح ال
ای تغییــر دهنــده دلهــا و دیده  هــا؛  ای مدبــر 

شــب و روز؛ ای گرداننــده ســال و حالت هــا؛ 
بگــردان حــال مــا را بــه نیکوتریــن حــال.

ــی نمیدانســتیم معنــی آن چیســت و   حت
ــود. آن  ــده ب ــان ش ــم؛ عادتم ــرا می گویی چ
ــن لحظــه ی ســال  ــاوت تری ــا متف لحظــه ام
ــی  ــه حت ــب، ک ــب و غری ــی عجی ــود؛ حس ب
تغییــر می کــرد. دورانــی کــه   رفتارمــان 
تنهــا دغدغــه مــان حــل پیــک نــوروزی بــود 

ــن.  ــروب 13 فروردی و غ
ــی  ــه های ــدیم و دغدغ ــزرگ ش ــم ب ــم ک ک
ــور و  ــه آن ش ــد، ک ــه ش ــان اضاف ــه ذهنم ب

ــرد. ــیه ب ــه حاش ــتیاق را ب اش
شــاید آن روزهــا بهتــر می دانســتیم کــه 
شــاهد  ســال«،  کنار»تحویــل  در  بایــد 
ــدِن  ــوض ش ــا ع ــود و ب ــال« ب ــّول ح »تح

تقویــم، اخــاق را هــم عــوض کــرد. 
حرفــم را پــس میگیــرم؛ در کودکــی دعــای 
ــاید  ــم. ش ــر می فهمیدی ــال را بهت ــل س تحوی

رسیدن به احسن الحال



الفاظــش ناآشــنا بــود، ولــی بــر قلبمــان حک 
ــی و  ــه از آن پاک ــه رفت ــا رفت ــود. ام ــده ب ش
خلــوص فاصلــه گرفتیــم و ایــن مفهــوم کــم 

رنــگ  شــد. 
بــه راســتی ریشــه ی ایــن تحــول حــال چــه 
بــود و بــر قلــب دوران کودکــی چــه مفهومــی 
ــی  ــای واقع ــاً معن ــود؟ و اساس ــده ب ــک ش ه

ایــن تحویــل چیســت؟ 
خصــوص  ایــن  در  )ع(  صــادق  امــام 

: می فرماینــد 
از  اســت کــه خداونــد  روزی  نــوروز،  روز 
بندگانــش عهــد و میثــاق گرفــت کــه بندگــی 
او را بکننــد و بــه او شــرک نورزنــد و بــه 
رســوالن و حجــت هــا و ائمــه اطهــار ایمــان 
بیاورنــد. امــام قائم)عــج( و والیــان امــر در آن 
روز ظهــور مــی کننــد و نــوروزی نیســت جــز 
اینکــه مــا در آن روز منتظــر فــرج هســتیم؛ 
چــرا کــه نــوروز از ایــام ماســت کــه ایرانیــان 
ــما آن را  ــد و ش ــته ان ــه داش ــده نگ آن را زن

ــد. ــع کــرده ای ضای
قبــل از اینکــه ســراغ ادامــه ی بحــث رویــم، 
ایــن موضــوع را از نگرشــی دیگــر ببینیــم کــه 
امــام علــی )علیــه الســام( بــا نگاهــی عمیــق 
و ملکوتــی عیــد را چنیــن توصیــف و تبییــن 

مــی کننــد: 
»کل یــوم ال یعصــی اهلل فیــه فهــو عیــد« هــر 
روزی کــه در آن روز معصیــت و نافرمانــی 
خداونــد متعــال نشــود، آن روز عیــد حقیقــی 

اســت
در نــگاه ژرف علــوی، روزی بــرای انســان 
ــال  ــوی کم ــه س ــه در آن ب ــت؛ ک ــد اس عی
ــس را  ــد و نف ــت کن ــی حرک ــانی و اله انس
تحــت کنتــرل عقــل قــرار دهــد و هــر روزش 

ــد. ــروز گردان ــر از دی ــی ت را متعال
ســّر فرمایــش حضــرت ایــن اســت کــه 
عیــد از ریشــه ی عــود بــه معنــای رجــوع و 
بازگشــت مــی باشــد و کمــال هــر موجــودی 
بــه ایــن اســت کــه بــه اصــل و مبــدأ خویــش 
برگــردد: » انّــا هلل و انّــا الیــه راجعــون« و بــا 
آن مبــدأ فّیــاض، اتصــال وجــودی پیــدا کنــد 
و بــه مقــام خلیفــه اللهــی کــه کمــال غایــی 
و مطلــوب اوســت نایــل گــردد: » انــی جاعــل 

فــی االرض خلیفــه «
 و شــاید رمــز و راز اینکــه در برخــی روایــات 
فرمــوده انــد » نــوروز مــا هــر روز اســت « و 

ــوروز  ــود ن ــرای خ ــر روز را ب ــه » ه ــا اینک ی
ــب اشــاره داشــته  ــن مطل ــه همی ــد « ب بکنی

باشــد.
ــه  ــت ب ــد، روز بازگش ــح، عی ــن توضی ــا ای ب
ــان  ــاق ایم ــد میث ــی و روز تجدی ــرت اله فط
و بندگــی بــا خــدا و احســان بــه خلــق 

خداســت. 

پــس بیاییــد عیــد نــوروز را زمینــه ای بــرای 
تحقــق عیــد حقیقــی قــرار دهیــم و بــا 
ــی   ــت در تمام ــرآن و اهــل بی ــه ق تمســک ب
شــوون زندگــی، هــر روزمــان را نــوروز کنیــم.

بــرای شــروع الزم اســت، در رابطــه ی دو 
ــا جســم و روح   ــت، ب نعمــت ســامت و امنی

ــرد: ــل ک تأم
ــمند  ــر و ارزش ــیار واالت ــت بس ــت امنی  نعم
تــر از ســامت اســت و نقــش بیشــتری دارد. 
اگــر امنیــت وجــود نداشــته باشــد ســامتی 
انســان تبدیــل بــه رنــج مــی شــود. ســامت 
امــری اســت کــه بیشــتر مربــوط بــه جســم 
مــی شــود، امــا امنیــت روح انســان را تحــت 
ــه روح  ــی ک ــد. از آنجای ــی ده ــرار م ــر ق تأثی
ــم دارد  ــه جس ــبت ب ــتری نس ــت بیش اهمی
ــت.  ــامت اس ــر از س ــم ت ــت مه ــس امنی پ
تکیــه بــر قدرتــی الیــزال مــی توانــد در 
ــد و  ــم باش ــرایط مه ــن ش ــه ای ــیدن ب رس
ــه  ــت، ب ــزال اس ــدرت الی ــان ق ــد هم خداون
ــاوز  ــان متج ــه انس ــت ک ــت اس ــن عل همی

ــت. ــرس اس ــراب و ت ــواره در اضط هم
 یکــی از نمونــه هــای هماهنگــی طبیعــت بــا 
اراده ی خداونــد، بهــار اســت؛ کــه در زمیــن 
گســترش مــی یابــد تــا قــدرت او را بــه 
نمایــش بگــذارد. و انســان بــه عنــوان جزئــی 
ــت  ــن فرص ــد از ای ــت می توان ــن طبیع از ای
بهــره بــرده و روحــش را بــا طبیعــت  همــراه 

کنــد. 
در گیــر و دار مســائل پیچیــده ی امــروز، 
بــرای رســیدن بــه آرامــش و امنیــت ذهنــی، 
کافیســت بــه اصــل خــود برگردیــم. خــود را 
ــاِت محــدود مــادی نبینیــم،  در حصــار امکان
و بــه خــود یــادآوری کنیــم کــه اصــًا بــرای 

ــم.  ــه ایــن دنیــا آمــده ای چــه ب
ــی  ــت؛ کس ــدود اس ــا مح ــت م ــر و فرص عم
ــه  ــرد ک ــا می می ــرده و زیب ــی ک ــا زندگ زیب
ایــن نکتــه را درک کنــد. ایــن مســئله بــرای 

ــت  ــط اس ــل بس ــز قاب ــی نی ــی اجتماع زندگ
و بــا تامــل در آن می تــوان دریافــت کــه  
ــد تحــول  ــه و کشــور بای ــرای تحــول جامع ب
ــوان  ــراد شــروع شــود، نمی ت ــک اف ــک ت از ت
ــی  ــه امیــد وعــده وعیدهــای دیگــران و عل ب
الخصــوص دشــمنان نشســت، » ال یغیــر مــا 
بقــوم حتــی یغیــر مــا بانفســهم « بلکــه  بایــد 
ــا  ــر ظرفیــت هــای داخلــی تکیــه کــرد ، ت ب
خداونــد نعمــت امنیــت و ســامت و آرامــش 
ــر  ــا در ه ــد.  حقیقت ــغ نکن ــه دری را از جامع
ــرد،  ــی شــکل بگی ــر باورعموم مســئله ای اگ
پیشــرفت حاصــل می شــود. در اینصــورت 
ــه ی »و إِن  ــودار آی ــه  نم ــه جامع ــت ک اس
ــیئاْ  ــم ش ــم کیده ــوا ال یضّرک ــروا و تّتق تصب
ــای  ــه معن ــط  ب ــون محی ــا یعمل إِّن اهللَّ بم
: اگــر )در برابــر آنهــا( اســتقامت و تقــوا 
ــما  ــه ش ــا ب ــای آنه ــه  ه ــد، نقش ــه کنی پیش
ــا  ــه آنه ــه آنچ ــد ب ــاند؛ خداون ــی نمیرس زیان
انجــام می دهنــد، احاطــه دارد.« خواهــد 
ــتکبار  ــا اس ــه ب ــی مقابل ــوی جهان ــد و الگ ش
ــه  ــئله نقط ــن مس ــت همی ــود، و درس می ش
ی عطفــی بــرای ظهــور منجــی عالــم اســت. 
ســخنم را بــا بخشــی از آخریــن پیام نــوروزِی 

امــام خمینــی )ره( بــه پایــان می بــرم :
تحویــل حــال اِلــی احســن الحــال ایــن اســت 
ــا تغییــرات روحــی  ــو م ــن ســال ن کــه  در ای
بدهیــم، یعنــی واقعــاً تحــول برایمــان حاصــل 
بشــود. درســت مطابــق ســیرۀ انبیــا از اول تــا 
ــدا  ــرای خ ــان ب ــگ و صلحش ــه جن ــر؛ ک آخ
ــری جنــگ نکــرد  ــچ پیغمب ــوده اســت، هی ب
ااّل بــرای خــدا و صلــح نکــرد ااّل بــرای خــدا.

ــۀ  ــران و هم ــت ای ــه مل ــدوارم ک ــن امی  و م
مســلمانان دنیــا یــک تحولــی پیــدا کننــد در 
ــد،  ــرای خــدا کار کنن ــه ب ــو، ک ــن ســال ن ای
ــد.  ــان نباش ــروزی خودش ــلطۀ و پی ــرای س ب
ــد  ــد. و خداون ــانی نباش ــای نفس ــرای هواه ب
ان شــاءاهللّ  همــه را توفیــق بدهــد کــه در راه 
ــد.  ــدت  کنن ــی مجاه ــارک وتعال ــدای تب خ
ــارک باشــد،  ــن روز برهمــه مب وان شــاءاهللّ  ای
ــا هــم متفــق  و خداونــد همــۀ مســلمین را ب
ــه  ــی. ] صحیف ــر جهان ــل کف ــد در مقاب کن
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مستقیم آزادی

درشماره قبل از نشریه لیبرالیسم را ازدو منظر فردگرایی وآزادی ونسبت لیبرالیسم با این دو بررسی کردیم اکنون 
میخواهیم این مکتب فکری را از دو بعد دیگر یعنی عدالت ودولت ونسبتشان با لیبرالیسم را زیر ذره بین قراردهیم:

رضا قاسمی
کارشناسی مهندسی مکانیک

لیبرالیسم وعدالت:
ــدد  ــف متع ــا و تعاری ــه ه ــت، داراي گون عدال
اســت. از اقســام آن مــی تــوان عدالــت 

ــرد. ــام ب ــي را ن ــت تبادل ــي و عدال توزیع
ــده  ــن کنن ــون تأمی ــي، قان ــت تبادل در عدال
بســترهایي اســت کــه افــراد بتواننــد در 
پنــاه آن، خواســته هــا و ترجیحــات شــخصي 
خــود را تحقــق بخشــند؛ امــا بــه نتایــج ایــن 
ــه  ــي توجــه اســت . ب ترجیحــات شــخصی ب
ناچــار در ایــن انــگاره، مســئلۀ فقــر، نابرابــري 
ــي از  ــه کل ــکاري و...  ب ــي، بی ــاي اجتماع ه
ــت در  ــت، عدال ــارج اس ــت خ ــوع عدال موض

ــن ــي از ای اندیشــه لیبرال
ــت توزیعــي  ــده شــده اســت. عدال ــوع خوان ن
در پــي بهبــود و تســکین رنــج و انــدوه 
اجتماعــي، توزیــع برابــِر خیرهــاي اجتماعــي 
اســت. چنیــن  رفــاه عمومــي  ایجــاد  و  
عدالتــي در لیبرالیســم کاســیک جایگاهــي 
نــدارد . بســیاری از نظریــه پــردازان لیبــرال، 
ــي  ــل قبول ــل قاب ــچ اص ــه هی ــد ک ــرآن ان ب
ــدارد  ــراي توزیــع رفــاه در جامعــه وجــود ن ب
عدالــت  بــه  لیبــرال  متفکــران  .بدبینــي 
توزیعــي، تــا آنجاســت کــه برخــي آن را صرفاً 

ــر ــد اسپنس ــي دانن ــادت م ــده از حس برآم
انگلیســی( در  ازجامعــه شناســان  )یکــی 
ــي  ــي م ــت توزیع ــه عدال ــه نظری ــش ب واکن
ــق  ــه از طری ــي عرض ــراد ب ــات اف ــد نج گوی
بازتوزیــع منابــع، داراي اثــر معکــوس در 
ــد تکاملــي جامعــه اســت و بایــد چنیــن  رون
عناصــري را حــذف کــرد و بیــرون انداخــت. 
ــداف  ــا در اه ــه لیبراله ــال گرچ ــن ح ــا ای ب
ــی  ــری را م ــت و براب ــود عدال ــعه ای خ توس

ــتند،  جس
اجتماعی)کارگــری،  هــای  اماجنبــش 
ــت از  ــدد حکای ــان و...( متع ــجویی، زن دانش
ــعه   ــورهای توس ــول کش ــه محص آن دارد ک
اجــرای صحیــح عدالــت  یافتــه موجــب 
نگردیــده اســت. از ایــن رو بــه عنــوان شــاهد 

از بیــن امــواج مختلــف فمینیســت هــا، 
ــم  ــه لیبرالیس ــها ب ــن گرایش ــی نزدیکتری حت
)فمینیســت هــای لیبــرال(، نیــز در غــرب از 
وضعیــت موجــود ناراضــی و به دنبــال مطالبه 
ــرال  ــع لیب ــتند. در جوام ــوان هس ــوق بان حق
ســخن گفتــن از عدالــت ســاده نیســت؛ زیــرا 
عدالــت ارزش نهایــی لیبرالیســم نیســت. بلکه 
متاخــر از آزادی اســت. در تعــارض میــان 
آزادی و عدالــت، لیبرالیســت ها طــرف آزادی 
ــی  ــا یک ــن تنه ــه عدالت،وای ــد و ن را می گیرن
از معایــب بــزرگ لیبرالیســم اســت کــه ارزش 

ــل نیســت. ــت قائ ــرای عدال ــادی ب زی

لیبرالیسم ودولت: 
در رابطــه بادولت لیبرال،ســه دیــدگاه مختلف 
دولت،دولــت  ضــرورت  دارد:عــدم  وجــود 
حداقلی،دولــت حداکثــری یادولــت رفــاه.

امــروزه لیبرالیســم را بیشــتر بــا نظریــه دولت 
ــه  ــی ب ــخص میکنند،امابانگاه ــی مش حداقل
لیبــرال تریــن کشورها،مشــخص میشــود کــه 
بخــش  دربســیاری  دولــت  سایه  
لیبرال هــای  اســت.  شــده  گســترده  هــا 
کاســیک و لیبرال هــای مترقــی هــر دو 
در نهایــت لیبــرال هســتند، زیــرا هــر دو 
ــه  ــان از هرگون ــی انس ــردی و رهای آزادی ف
قیدوبنــد را تعقیــب می کننــد؛ هــر دو علیــه 
ــی  ــه طبیعــت، چــه درون وابســتگی انســان ب
ایــن  بیرونــی، مبــارزه می کننــد.  و چــه 
همبســتگی و وابســتگی بیــن ایــن دو ســنت 
ــع فلســفی و سیاســی دارد.  ــی، دو منب لیبرال
ــی  ــای کاســیک مدع ــک ســو، لیبرال ه از ی
هســتند کــه فــرد دولــت را از طریــق قــرارداد 
ایجــاد می کنــد. نــزد آنــان، فــرد اصــل اســت 
ــت  ــن دول ــع ای ــا در واق ــرع، ام ــت ف و دول
اســت کــه بــا وضــع قانــون فردیــت را ممکــن 
می کنــد. بــرای آزادی بیشــتر نیــاز بــه قانــون 
بیشــتر اســت و قانــون بیشــتر یعنــی دولــت 
بزرگ تــر و مداخله جو تــر؛ در اقتصــاد هــم 

ایــن موضــوع قابــل مشــاهده اســت. اگرچــه 
لیبرال هــای کاســیک بــازار آزاد را برآمــده از 
ــت را  ــت دول ــد و دخال ــردی می دانن آزادی ف
ــت  ــت اس ــن دول ــا ای ــد، ام ــل نمی کنن تحم
کــه بــا دخالتــش در طبیعــت، ســنت و بــازار، 
آزادی فــردی در معامــات را ممکــن می کند. 
ــوم و  ــت از پیشــرفت عل ــت دول ــدون حمای ب
دخالــت علــوم در طبیعــت، بــازار آزاد ممکــن 
ــای  ــر، لیبرال ه ــویی دیگ ــود.از س ــد ب نخواه
و  می کننــد  آغــاز  دولــت  بــا  مترقــی 
ــد کــه آزادی و شــکوفایی فــرد تنهــا  معتقدن
بــا حمایت هــای دولــت ممکــن خواهــد بــود؛ 
امــا فــردی کــه لیبــرال مترقــی از او صحبــت 
ــد بــا نظریه پردازی هــای لیبرالیســم  می کن
ــای  کاســیک ممکــن شــده اســت. لیبرال ه
مترقــی جامعــه ای را تصویــر می کننــد کــه در 
آن فقــط فــرد و دولــت -در انــزوا از هــر چیــز 
دیگــر- وجــود دارنــد و ایــن دو بــه یکدیگــر 
وابســته هســتند. لیبرال هــای مترقــی اگرچــه 
شــکوفایی فــرد را تنهــا بــا کمــک همه جانبــۀ 
امــا هنگامــی  دولــت ممکــن می داننــد، 
کــه بــه مســائل خانوادگــی، هویــت جنســی، 
ــرد  ــند، ف ــاق می رس ــات و اخ ــرگ و حی م
را کامــًا خودمختــار می داننــد و مخالــف 
هرگونــه دخالــت دولــت هســتند.درهرصورت  
بایدگفــت درخــود نظریــه پــردازان ایــن 
مکتــب فکــری هــم تناقــض وجــود دارد آنــان 
کــه معتقــد بــه دولــت حداکثــری هســتند در 
برخــی نظراتشــان وابســته بــه لیبــرال هــای 
کاســیک هســتند وبرعکس.ولــی بایــد گفــت 
هیچکــدام از ایــن دو نظریــه کامــل نیســتند 
و درنهایــت ایــن دو گــروه فقــط آزادی هــای 
ــتند و  ــی را خواستارهس ــذت طلب ــردی و ل ف
نظریاتــی کــه دربــاب دولــت دارنــد نمیتوانــد 
بــه نیــاز هــای انســان بــه طــور کامــل جــواب 

ــد. ــاز کن ــی نی بدهــد و اورا کامــل ب



ســال هاســت در زندگیمــان تضــاد هایــی 
ــا  ــه آنه ــه ب ــش ازآنک ــاید بی ــه ش ــم ک میبینی
ــگاه  ــا ن ــه آن ه ــط ب ــیم فق ــرده باش ــر ک فک

ــم . کردی
ــان«،  ــم و ایم ــق« ، »عل ــل و عش ــاد »عق تض
 ، غــم«  و  »شــادی   ، تــاش«  و  »تــوکل 
»عطوفــت و عــزم« و مــواردی دیگــر و در ایــن 
ــاي  ــار نظره ــا و اظه ــروس کرون ــه وی بحبوح
متفــاوت و بعضــا عجیبــی کــه از برخــی افــراد 
ــاد و  ــید تض ــمان رس ــه گوش ــاز ب ــنیدیم ب ش
تقابــل »علــم و دیــن« .موضوعــی کــه کتــاب 
هــا راجــع بــه آن نوشــته شــده و ســعی داریــم 
ــه  ــن مقال ــا را در ای ــن دری ــي از ای ــره ای قط

ــم. ــی کنی بررس
تعاریف:

ــه  ــن ارائ ــم و دی اگــر بخواهیــم تعریفــی از عل
ــم  ــب را بپذیری ــن مطل ــت ای ــم الزم اس کنی
کــه تعریــف آنهــا اگــر ممتنــع نباشــد، دشــوار 

اســت؛ 
از  برخــوردار  و  پیچیــده  ای  پدیــده  دیــن 
ــوان  ــی ت ــن رو م ــت. از ای ــوع اس ــاد متن ابع
پدیدارشناســانه  مختلــف  هــای  دیــد  از 
ن  ا و ر ، )P h e n o m e n o l o g i c a l (
معه  جا ، )Psychological نه) شناســا
ــه  ــانه)Sociological(،طبیعت گرایان شناس
)Nat uralistic(و دیــن را تعریــف کــرد.  
»جــان هیــک« مــی گویــد: همــه ایــن تعاریف 
ــدا در  ــی ابت ــد؛ یعن ــی »برســاخته« ان ــه نوع ب
ــه  ــاح چ ــن اصط ــه ای ــد ک ــی گیرن ــر م نظ
ــان  ــپس هم ــد، س ــته باش ــد داش ــی بای معنای
ــی  ــار م ــر آن ب ــف ب ــک تعری ــه صــورت ی را ب
کننــد. حاصــل آنکــه، در برخــورد بــا اینگونــه 
ــود را  ــراد خ ــد م ــا بای ــی تنه ــم انتزاع مفاهی
ــن  ــن« در ای ــراد از »دی ــرد. م ــان ک از آن بی
ــزاره  ــده از گ ــارف برآم ــه مع ــه، مجموع مقال
هــای دینــی و مذهبــی اســت. منظــور از 
گــزاره هــای دینــی و مذهبــی همــان معــارف 
و حقایــق منــزل از طریــق وحــی اســت کــه از 
ــامل  ــا رســیده و ش ــه م ــاب و ســنت ب راه کت
جهــان بینــی ، هســتی شناســی، عقایــد، 

ــود.  ــی ش ــال آن م ــاق و امث ــکام، اخ اح
ــف ،  ــای مختل ــکل ه ــا ش ــن« ب ــه »دی کلم
ــار در قــرآن کریــم آمــده کــه غالبــاً بــه  92 ب

» علم و دین از دیدگاه هاي متفاوت «
سیده مریم عطری

ــت ، کارشناسی مهندسی عمران ــم، اطاع ــی ، حک ــد و یگانگ ــی توحی معن
جــزا و پــاداش، حسابرســی، عــادت و شــریعت 

اســت.
کلمــه » علــم « بــه معانــی متفاوتــی بــه 
ــه  ــم« را ب ــی » عل ــود. گاه ــی ش ــرده م کار ب
معنــای مطلــق دانایــی، دانــش و معرفــت بــه 
ــه ایــن معنــا، علــم مجمــوع  ــد. ب کار مــی برن
یافتــه هــای آدمــی دربــاره ی خــود و جهــان 
ــا، اخــاق،  ــن معن ــق ای ــراف اوســت .مطاب اط
دیــن، عرفــان، تاریــخ، سیاســت، نجــوم، فقــه، 

ــد. ــم ان باغــت و لغــت ، همــه عل
ــت  ــش و معرف ــه دان ــم « ب ــز » عل ــی نی گاه
خاصــی اطــاق مــی شــود کــه از تجربــه 
ــه  ــتقیم ( ب ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــی ) مس حس
ــر  ــم در براب ــا عل ــد. در اینج ــی آی ــت م دس
دانســتنی هایــی بــه کار مــی رود کــه از 
آزمــون حســی بهــره نمــی جوینــد. در چنیــن 
ــه  ــت اســت ک ــف واقعی ــم ، توصی ــی عل صورت
ــی »  ــف چگونگ ــه توصی ــی ب ــو جزئ ــه نح ب

ــردازد. ــی پ ــا م ــتی «ه هس
دیدگاه ها :

انــواع دیــدگاه هایــی کــه می توانــد بیــن علــم 
ــده  ــته بندی ش ــد دس ــود بیای ــه وج ــن ب و دی
ــک دان  ــه کشــیش و فیزی ــه گفت ــا ب ــد، و بن ان
این هــا  پولکینگــورن  جــان  انگلســتانی  

ــتند: هس
 )1( هم ستیزی و منافات زمینه ها

)2( استقال زمینه ها
)3( هــم کامــی بیــن دو زمینــه در جاهایــی 

کــه هــم پوشــانی دارنــد 
 )4( ادغام هر دو در یک زمینه

بــه نظــر میرســد در گــروه جــدا انــگاری علم و 
دیــن  منقمــت طلبــاِن اهــل ایمــان و منفعــت 
انــگاران اهــل علــم دو گــروه منشــعب افراطــی 
ــم و ایمــان فقــط  ــا و جــان عل ــه دور از معن ب
ــود  ــی خ ــق دنیای ــه مناف ــل ب ــر نی ــعی ب س

هســتند.
در اینجــا بــرای بررســی گــروه چهــارم یعنــی 
ادغــام علــم و دیــن بخشــی از دیــدگاه آیــت اهلل 
ــع  ــه راج ــم ک ــرور میکنی ــی را م ــوادی آمل ج
ــم دینــی« بحــث میکننــدو براســاس  ــه »عل ب
ــر  ــوم انســانی اســامی« اث ــی عل کتــاب »مبان

احمدحســین شــری اســت:
در  جــوادی  آیــت اهلل  جملــه  کلیدی تریــن 
ــه  ــوان آن را ب ــه می ت ــی ک ــم دین ــث عل بح

عنــوان مدعــای ایشــان در نظــر گرفــت و 
ــات آن  ــن و اثب ــر تبیی ــاش ایشــان ب همــه ت
متمرکــز شــده اســت، ایــن اســت کــه » اگــر 
تفســیر قــول خــدا، علــم اســامی را بــه دســت 
می دهــد، تفســیر فعــل خــدا نیــز علمــی 

اســامی محســوب می شــود « 
علــم بــه معنــای » فــن جامــع مســائل 
قابــل  گوناگــون  جهــات  از   » هماهنــگ 
ــی  ــاری، عقل ــی و اعتب ــت : حقیق ــیم اس تقس
و  تجربــی  طبیعــی،  و  انســانی  نقلــی،  و 
تجریــدی، برهانــی و عرفانــی، نظــری و عملــی 
ــه  ــوم ک ــی از عل ــن بخش ــال آن . بنابرای و امث
ــد مثــل تفســیر،  ــون مقدس ان برخاســته از مت
ــی  ــال آن علوم ــوق و امث ــاق، حق ــه، اخ فق
ــأله  ــا مس ــت؛ ام ــکی نیس ــچ ش ــد، هی دینی ان
ــه  ــن اســت ک ــاف صاحب نظــران در ای و اخت
ــی،  ــل روان شناس ــری مث ــای دیگ ــا دانش ه آی
ــک ،  ــیمی، فیزی ــاد، ش ــی، اقتص جامعه شناس
ــه  ــیم ب ــت تقس ــال آن قابلی ــات و امث ریاضی

ــه.  ــا ن ــد ی ــی را دارن ــر دین ــی و غی دین
یکــی از دالیلــی کــه از ســوی برخــی از 
مخالفــان علــم دینــی مطــرح شــده ایــن اســت 
ــوم،  ــتن عل ــامی دانس ــا اس ــد ب ــه مدعی ان ک
نادرســتی ها و خطاهــای آن هــا بــه پــای دیــن 
نوشــته و تزلــزل آن هــا بــه تزلــزل در معــارف 
ــا  ــود، ام ــیده می ش ــی کش ــای دین و آموزه ه
ــای  ــدن خطاه ــکار ش ــه آش ــت ک ــد دانس بای
ــی  ــوم نقل ــی در عل ــری حت ــای بش معرفت ه
امــری طبیعــی و پذیرفتــه شــده اســت ، ایــن 
ــا  ــرآن ی ــیر ق ــه در تفس ــی ک ــه اختافات هم
فتــاوای فقهــی دیــده می شــود مگــر خللــی بــه 
»منبــع دینــی بــودن و حجیــت نقلــی« آن هــا 
وارد کــرده اســت؟ اصــوالً چنیــن امــوری، 
از  بشــری  فهــم  نادرســتی های  و  خطاهــا 
ــه خطــای  ــد ن ــی را آشــکار می کن ــون دین مت

ــن را. ــل دی ــریعت و اص ــب ش صاح
ــه  ــی ک ــر نگاه ــا ه ــت ب ــوان گف ــر میت در آخ
ــگاه کنیــم نبایــد  ــه ایــن دو واژه ن بخواهیــم ب
ــی  ــه علم ــرا ن ــت زی ــار گذاش ــت را کن عقانی

ــی... ــه دین ــود ن ــد ب ــا دار خواه معن



سبکی برای زندگی
امیرحسین کمانکش

کارشناسی مهندسی معدن

ــت  ــد سالیس ــه چن ــی ک ــی از مفاهیم یک
خصوصــا  و  متفکــران  و  اندیشــمندان 
اندیشــمندان غــرب بــدان پرداختــه انــد 
ســبک  اســت.  زندگــی  ســبک  مفهــوم 
اســت  موضوعاتــی  دســت  آن  از  زندگــی 
ــواره  ــوده و هم ــر جــدا نب ــی بش ــه از زندگ ک
انســان بصــورت ناخــودآگاه رفتــار خــود را در 
ــبک  ــرارداده. س ــی ق ــبک زندگ ــوب س چارچ
ــت.  ــا اس ــورت و معن ــی از ص ــی ترکیب زندگ
ــرای زندگــی اســت  ســبک زندگــی نظامــی ب
ــب  ــی متناس ــه هویت ــرد و جامع ــه ف ــه ب ک
ــر  ــاده ت ــان س ــه بی ــد و ب ــود میبخش ــا خ ب
ســبک زندگــی بــه بخشــی از فرهنــگ 
اطــاق میشــود کــه بــه رفتــار ظاهــری 
انســان برمیگــردد کــه قابــل مدیریــت اســت 
ــبک  ــه س ــل ب ــار تبدی ــر رفت ــی ظاه و زمان
ــی از  ــه حدنصاب ــه اوال ب ــود ک ــی میش زندگ
ــد و  ــیده باش ــتگی رس ــم بس ــجام و ه انس
ثانیــا  بــا هــدف متصــور از زندگــی همخوانی 
داشــته باشــد و عــادت رفتــاری انســان گــردد

ضرورت سبک زندگی
ــه  ــم ک ــگاه کنی ــت ن ــر معنوی ــر از منظ اگ
ــات  ــاح و نج ــتگاری و ف ــان رس ــدف انس ه
ــت  ــی اهمی ــبک زندگ ــه س ــد ب ــت بای اس
و  معنویــت  بــه  هــم   تگــر  و  دهیــم  
رســتگاری معنــوی اعتقــادی نداشــته باشــیم 
ــت  ــوردار از امنی ــی راحــت و برخ ــرای زندگ ب
ــبک  ــه س ــن ب ــاز پرداخت ــی ب ــی و اخاق روان
ــری( زندگــی مهــم اســت )مقــام معظــم رهب

ثمــره  میتوانــد  زمانــی  ای  هرجامعــه 
ــبک  ــه س ــد ک ــه ده ــود را ارئ ــی خ جهانبین
زندگــی او متناســب بــا باورهــا و ارزش هایــش 
ــه ای کــه دغدغــه ای از  ــرد. جامع شــکل گی
ــه ای  ــه مرحل ــی دارد ب ــبک زندگ ــس س جن
ــه  ــر الزم ــارت دیگ ــه عب ــیده، ب ــوغ رس از بل
ی کمــال و پیشــرفت یــک جامعــه داشــتن 
برنامــه بــرای رفتارهــای خــود از طریــق طــرح 
ــرای  ــود ب ــداف خ ــا اه ــب ب ــبکی متناس س

ــت. ــی اس زندگ

ــدف  ــا و ه ــه ارزش ه ــا ارائ ــدا ب ــام از ابت اس
هــا ســعی در آرایــش ســبکی متعالــی بــرای 
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــلمانان داش ــی مس زندگ
رامیتــوان بــه خوبــی در آیــات قــرآن و ســیره 
ــی  ــرآن ســبک زندگ ــد. ق ــر و ائمــه دی پیامب
ــه عرضــه  ــات طیب ــا عنــوان حی اســامی را ب
میکنــد و در روایــات نیــز بــا عناوینــی چــون 
زندگــی بــا ســعادت و زندگــی صالحانــه 
از آن یــاد شــده اســت کــه  نمونــه ای از 
ــه در  ــی ک ــبک زندگ ــن س ــای ای ــی ه ویژگ
پرهیــزگاران متجلــی اســت بــه روشــنی 
توســط امیرمؤمنــان در خطبــه متقیــن نهــج 

ــان شــده اســت ــه بی الباغ
سبک زندگی اسامی 

ــم یکــی  ــی داری ــوع ســبک زندگ اساســا دو ن
ســبک زندگــی الحــادی کــه محــورش هــوای 
نفــس اســت و دیگــری ســبک زندگــی الهــی 
ــس  ــوای نف ــا ه ــارزه ب ــت مب ــا محوری ــه ب ک
ــت  ــی درس ــبک زندگ ــود و س ــف میش تعری
و صالحانــه از نظــر اســام آن اســت کــه 
رفتــار در عیــن مبــارزه بــا هواهــای نفســانی 
ــن  ــم را تضمی ــه مه ــه س ــان ب ــیدن انس رس
ــوی و  ــات )دنی ــتر از حی ــذت بیش ــد. ل کن
ملــی(،  و  بیشــتر)فردی  قــدرت  اخــروی(، 

ــتعدادها ــکوفایی اس ش
ــه  ــط ب ــی فق ــبک زندگ ــه س ــام در ارائ اس
ــردازد  ــی پ ــان نم ــرش انس ــادات و نگ اعتق
بلکــه بــرای رفتــار انســان هــم احــکام 
ــادات و  ــن اعتق ــه بی ــه فاصل ــی آورد چراک م
جزئیــات رفتــاری بســیار زیــاد اســت و عــاوه 
ــتری  ــب بیش ــه مرات ــر ب ــل تأثی ــن، عم برای
عمــل.  در  اندیشــه  تــا  دارد  اندیشــه  در 
ــل  ــه عم ــه ب ــی ک ــی های ــت آگاه ــم نیس ک
نمیرســند و کــم انــد اعمالــی کــه بر اندیشــه 
و احســاس آدمــی تأثیــز نگذارنــد. در ســبک 
ــار  ــم اصــل، عمــل و رفت ــی اســامی ه زندگ
اســت و میبینیــم کــه ایــن اصــل در احــکام 
دیــن مــا کــه ســازمان دهنــده ســبک زندگی 
ــا هســتند، مشــهود اســت مثــا میبینــم  م
بخــش واجــب نمــاز کــه عــدم رعایــت کامــل 
آن ســبب ابطــال نمــاز میشــود بخــش هــای 

ــه احــواالت  ــاز اســت ن ــار نم ــه رفت ــوط ب مرب
ــاز. ــن نم ــکار حی ــی و اف روح

ــرای  راهــکار هــای ســبک زندگــی اســامی ب
ــودی  ــل وج ــبب تکام ــه س ــار ک ــود رفت به
تعریــف  زمینــه  درســه  میشــود  انســان 

ــود: میش
1- داشــتن برنامــه عملــی متناســب بــا 

ــل: ــای اصی ــزه ه انگی
ــام  ــر اس ــد نظ ــازنده م ــی س ــبک زندگ س
ــخصیت  ــش ش ــه عامل ــت ک ــبکی اس آن س
معنــوی و اخاقــی انســان باشــد نــه قوانیــن 
و مقــررات اجتماعــی. ســبک زندگــی ســازنده 
اســامی کــه نظــم ضــد هــوای نفــس آن را 
شــکل دهــد و ایــن نظــم بایــد برخواســته از 
ــل  ــه تحمی ــد ن ــانی باش ــل انس ــق اصی عای
ــی چــرا کــه ســبک زندگــی  قوانیــن اجتماع
کــه در آن قوانیــن و مقــررات اجتماعــی 
ــد  ــان باش ــود انس ــده وج ــم دهن ــل نظ عام
باعــث تخریــب ســازمان وجــودی انســان 

ــود میش
ــای  ــار ه ــه رفت ــی ب ــبک زندگ ــبه س 2- تش

ــت: درس
ســاخته  معــارف  کاس  در  فقــط  افــکار 
نمیشــود بلکــه در ســبک زندگــی همــراه بــا 
جزئیــات ان شــکل میگیــرد. بــا شــبیه قــرار 
دادن خــود بــه یــک الگــوی رفتــاری درســت 
ــا  ــب ب ــکاری متناس ــوال و اف ــرور اح ــه م ب
ــه  ــرد و نهادین ــا شــکل میگی ــار در م آن رفت

ــود. میش
3- انجــام کار هــای ســاده و موافــق بــا 

شــخصی: عایــق 
ــی اســت از  ــار های ــی شــامل رفت ســب زندگ
ــرای انجــام آن مانعــی  نظــر مــا ناچیزنــد و ب
ــارا  ــد م ــه میتوان ــی ک ــه مهم ــم. نکت نداری
ــاری  ــامی ی ــی اس ــبک زندگ ــتن س در داش
دهــد انجــام کارهــای خــوب کوچکــی اســت 
ــز متناســبند.  ــق شــخصی مانی ــا عای کــه ب
ــی کــه برایــش آســان   اگــر انســان در جزئیات
ــد  ــا خداون ــد قطع اســت خــدا را اطاعــت کن

ــد. ــاری میده ــخت ی ــای س اورا در کاره



سوگواره سینما و فرهنگ
مهدی فراهانی

کارشناسی مهندسی نساجی

امســال هــم طبــق تمــام ســی و انــدی 
گذشــته جشــنواره ی فرهنگــی هنــری فجــر 
برگــزار شــد. البتــه بــر اســاس برنامــه نمیدانم 
ــه  ــودی جشــنواره ب ــد ناب چــه اشــخاصی رون
خوبــی در حال ســپری شــدن است.جشــنواره 
ای کــه بــا عنــوان جشــنواره فرهنگــی هنــری 
ســالیان ســال در حــال برگــزاری بــوده اســت 
انــدک انــدک تبدیــل بــه جشــنواره سیاســی 
ــی  ــه اهال ــدی ک ــت. رون ــده اس ــی ش اجتماع
اصیــل ســینمای ایــران هــم بــه آن اعتــراض 
کردنــد. بیــش از آنکــه خبرنــگاران و منتقــدان 
ــه  ــند ک ــی باش ــانس های ــر س ــردم منتظ و م
ــتقبال  ــود و اس ــه خ ــورد عاق ــای م ــم ه فیل
عمومــی را ببینــد ، بیــش از آنکــه فیلــم هــا 
ــری  ــای هن ــو ه ــت و گ ــن باشــد و گف در مت
ــن  ــد ، ای ــم باش ــنواره حاک ــای جش ــر فض ب
فضــای اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت کــه 
ســینما و پردیــس هــای ســینمایی را در ایــام 
ــم  جشــنواره فجــر تســخیر کــرده اســت. فیل
ــای  ــس ه ــد و کنفران ــیه رفتن ــه حاش ــا ب ه
خبــری بعــد از فیلــم هــا بــه تیتــر یــک اخبــار 
بزرگتریــن فســتیوال موســیقی ایــران تبدیــل 
شــده انــد. نقــد هــای منتقــدان ســینما دیگــر 
ــد  ــه نق ــدارد بلک ــری ن ــوی هن ــمت و س س
ــه فضــای کلــی ســینما و فیلــم هــا برخــی  ب

ســینماگران اســت.
همــه چیــز از چندیــن هفتــه قبــل از شــروع 
جشــنواره آغــاز شــد . تعــدادی از بازیگــران و 
کارگردانــان ســینما و تئاتــر اقــدام بــه تحریــم 
ــد ، بهانــه ی شــان هــم ایــن  جشــنواره کردن
ــاع  ــت. اوض ــن نیس ــت جش ــه االن وق ــود ک ب
ــا  ــدی ن ــه ح ــدان ب ــال هنرمن ــینما و ح س
خــوش بــود کــه ترانــه علیدوســتی کــه بیــش 
ــر  ــنواره فج ــی در جش ــچ فیلم ــال هی از ۵ س
نداشــته بــود هــم جشــنواره را تحریــم کــرد. 
جالــب ایــن اســت تنهــا چنــد روز مانــده بــود 
بــه شــروع جشــنواره فجــر ، جشــن منتقــدان 
ســینما برگــزار شــد و عــده ی زیــادی از 
همیــن هنرمنــدان در آن جشــن شــرکت 

ــد! کردن
فجــر  و جشــنواره  ســینما  بــه  برگردیــم 

امســال  مهمانــان  از  یکــی   ، خودمــان 
ــود  ــا ب ــی کی ــم حاتم ــر ابراهی ــنواره فج جش
ــث  ــرف و حدی ــم او ح ــم فیل ــال ه ــه امس ک
هــای خــاص خــود را داشــت. فیلمــی بــا درون 
مایــه سیاســی و رویکــردی عدالتخواهانــه کــه 
ــدان و  ــیاری از منتق ــی بس ــش منف ــا واکن ب
همچنیــن خبرنــگاران حــوزه ی فرهنــگ 
ــم  ــان داد ابراهی ــد و نش ــراه ش ــینما هم و س
ــه در اوج  ــت همیش ــرار نیس ــا ق ــی کی حاتم
ــگان  ــر هم ــه ب ــی ک ــه تلخ ــی نکت ــد ول بمان
نشــان داده شــد روحیــه انتقــاد ناپذیــری 
ــا در  ــی کی ــم حاتم ــتقبال ابراهی ــدم اس و ع
مواجهــه بــا واقعیــات اســت .امســال جشــنواره 
یعنــی  را  خــود  همیشــگی  همــان  فجــر 
محمدحســین مهدویــان هــم بــا خــود همــراه 
ــیدمحمود  ــدون س ــال ب ــت.مهدویان امس داش
ــای  ــالن ه ــردو س ــت گ ــا درخ ــوی و ب رض
ــا  ــم عمیق ــود، فیل ــرده ب ــر ک ــنواره را پ جش
یــک ملــودرام تلــخ اســت و از مهدویانــی 
کــه بــا اون آشــنا بودیــم اندکــی فاصلــه دارد. 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــم در دوران هش فیل
روایــت میشــود ، در روزهایــی که کمتــر از آن 
صحبــت بــه میــان آورده شــده، در روزهایــی 
ــاران  ــش بمب ــر آت ــت زی ــهر سردش ــه ش ک
ــی  ــدان اروپای ــراق و متح ــم ع ــیمیای رژی ش
ــان  ــین مهدوی ــرار داشت.محمدحس ــراق ق ع
پــس از ســالها و بعــد از شــاهکارهای ماجــرای 
ــاال  ــرد و ح ــیمرغ بگی ــروزش توانســت س نیم
ــت  ــاد گرف ــم ی ــه او ه ــدس زد ک ــوان ح میت
ــیمرغ  ــوان س ــه میت ــر چگون ــنواره فج از جش
ــه  ــم ب ــه ه ــم و فیلمنام ــن فیل ــت. بهتری گرف
 . رســید  خورشــیدش  و  مجیــدی  مجیــد 
خورشــید یــک معضــل اجتماعــی را بــه تصویر 
ــخ نیســت هنــری کــه  ــا تل کشــیده اســت ام
هــر کارگــردان و نویســنده ای قــادر نیســتند 
کــه اینگونــه داســتانش را پیــش ببرنــد.

فیلــم مجیــد مجیــدی و بازیگــران خردســال 
ــری  ــه هن ــان داد او چ ــم او نش ــداد فیل پرتع
در بــه بــازی گرفتــن غیــر بازیگــر هــا دارد و 
ــال هــم  ــن بازیگــران کــودک و نونه ــه ای البت
ــه در  ــم چ ــه در فیل ــیدند ، چ ــوب درخش خ
ــه  ــانه ای و چ ــری و رس ــای خب ــس ه کنفران
در ســن اختتامیــه جشــنواره فیلــم فجر.فیلــم 

ــر  ــر س ــال ب ــنواره امس ــه در جش ــری ک دیگ
زبــان هــا بــود روز  صفــر بهــرام توکلــی بــود، 
ــن  ــینما ای ــدان س ــیاری از منتق ــده بس عقی
بــود کــه روز صفــر فیلمــی باالتــر از اســتاندارد 
هــای ایــران اســت و وقتــی در ســالن ســینما 
ــوود را در  ــای هالی ــان ه ــی الم هســتیم تمام
ایــن فیلــم میتوانیــم ببینیــم امــا نکتــه تلــخ 
ایــن فیلــم هــم عــدم حضــور تمامــی عوامــل 
ــاعد  ــدی و س ــه امیرجدی ــم از جمل ــن فیل ای
ــری  ــم بود.مج ــن فیل ــتاره ای ــهیلی دو س س
اختتامیــه اصــرار داشــت کــه عوامــل روز 
صفــر در راه هســتند ولــی طعنــه بنــان تهیــه 
کننــده خورشــید بــه عــدم حضــور عوامــل روز 
صفــر باعــث شــد پــس از اختتامیــه بیانیــه ای 
ــر در  ــن اث ــل ای ــازندگان و عوام ــوی س از س

ــود. ــر ش ــازی منتش ــای مج فض
خواســتیم در کنــاِر مدیران فرهنگــی قــرار 
ــر جاانداختــِن مســیری  نگیریــم کــه اصــرار ب
دارنــد کــه شایســته  ســینمای ایــران نیســت. 
تکریــم  و  باج دهــی  از  پــر  کــه  مســیری 
پنجــه کشــیدن  بــا  کــه  اســت  کســانی  
ــدن  ــور ش ــث منف ــینما، باع ــورت س ــه ص ب
ــوند. ــردم می ش ــزد م ــینمایی، ن ــکاران س هم

بــه  احتــرام  و  داوران  از  ســپاس  بــا 
ــا آگاهــی از برنــده شــدن  انتخاب هایشــان و ب
مراســِم  در  دادیــم  ترجیــح  رشــته،   ۵ در 
اختتامیــه شــرکت نکنیــم تــا بــرای آینــدگان 
جوابــی داشــته باشــیم کــه مــا شــریِک ایــن 
غلــط  رویه هــاِی  ترویــِج  و  بی فرهنگی هــا 
ــدنی  ــم ش ــردم، تحری ــینما و م ــتیم. س نیس

نیســتند.
بیانیــه عوامــل روز چندیــن خــط بیشــتر 
نداشــت امــا باعــث شــد مســئوالن بــه ظاهــر 
خودشــان  بــه  اندکــی  ســینما  فرهنگــی 
بیایند.عوامــل روز صفــر کــه در ۵ رشــته 
صاحــب ســیمرغ بودنــد بــه دلیــل بــی 
فرهنگــی هــای موجــود در ســینما اختتامیــه 
ــتند  ــرف داش ــک ح ــا ی ــم کردند،آنه را تحری
نمیتواننــد جشــنواره ای را بپذیرنــد کــه در آن 
بــه پیمــان معــادی تحریــم کننــده جشــنواره 

ســیمرغ داده شــود و ...
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ــی  ــک عاشــقانه ی سیاســی اســت ول ــداد ی  ارت
فقــط ایــن نیســت؛ بلکــه روایتگــر داســتان یــک 
مبــارزه و پایــداری در آن اســت و نشــان دهنــده 
ــت.  ــادت اس ــتدراج وع ــار اس ــروس مرگب ی وی
همانگونــه کــه مــی گویــد: »مراقــب باشــید بــه 
ــا  ــاب شــدگی دقیق ــاب نشــوید ! پرت ــرون پرت بی
آن زمانــی رخ مــی دهــد کــه بــه چرخــش ایــن 
چــرخ عــادت مــی کنیــد و تفــاوت لحظــه هــا و 
رخــداد هایــش برایتــان رنــگ مــی بــازد. آن گاه 
بــه لشــکر عــادت کننــدگان مــی پیوندیــد و آن 
درخشــش ناگهانــی در متــن لحظــه هــا از چشــم 

هایتــان پنهــان مــی مانــد.«
»بتــرس ! فاصلــه هــای تدریجــی, لــرزش هــای 
تدریجــی, سســتی هــای تدریجــی, شــدن هــای 
تدریجی؛ایــن تدریجــی هــا صــدای پــای ارتــداد 

اســت و بریــدن از حــق! «
ارتــداد بــه گفتــه خــود نویســنده، حاصــل گــره 
ذهنــی او بعــد از خوانــدن کتــاب احمــد احمــد 
اســت و در واقــع نســخه ی ادبــی و خیــال انگیــز 
ــه ی  ــزودن قص ــا اف ــه ب ــت؛ ک ــاب اس ــن کت ای
ــک  ــار دراماتی ــم  ب ــا ه ــس و دری ــقانه یون عاش
بــه  را دو چنــدان می کنــد و هــم  داســتان 
ــه مباحــث  واســطه ی صحبــت هــای ایــن دو، ب

ــردازد.  ــی پ ــفی م ــی و فلس عقیدت
در ایــن اثــر نویســنده بــه حــق اصــرار دارد؛ تــا 
ــی،  ــت تاریخ ــی و حکم ــان بین ــوع جه ــک ن ی
ــگاه امــام و امــت تبییــن کنــد،  ــر جای مبتنــی ب
در آن چارچــوب عناصــر داســتانش را بــه وجــود 
آورد و پرســش هــای متعــددی را مطــرح کــرده 

و پاســخ بدهــد. 
در واقــع نویســنده بــا بریــدن قســمتی از تاریــخ و 
تبدیــل آن بــه پــاد تاریــخ یــا برگــردان تاریخــی 
و اســتفاده از یــک داســتان سورئالیســتی، تــاش 
ــه  ــرد، ک ــو بب ــتان را جل ــه ای داس ــه گون دارد ب
خواننــده خــود دالیــل شکســت هــا را در واقعیت 
ــا  ــده را ب ــه ذهــن خوانن ــی ک ــه صورت ــد. ب دریاب
ایــن ســوال اساســی رو بــه رو مــی کنــد کــه آیــا 
حادثــه مــی توانســت اینگونــه رقــم بخــورد؟ کــه 
حتــی فکــر کــردن بــه ایــن ســوال هــم طاقــت 

فرساســت. 
ماجرای فکر آوینی
نویسنده : وحید یامین پور 

ایــن کتــاب خاصــه ی دعــوای چندیــن و چنــد 
ــا  ــدرن ب ــت م ــای پس ــر ه ــن فک ــاله ی روش س

مدعیــان تمــدن اســامی یــا مدعیــان کار آمــدی 
اســامی اســت؛ شــهید آوینــی کســی اســت کــه 
در مقــام یــک اندیشــمند آبرومنــد و اعتبــار 
ــرب  ــده، غ ــرب دی ــرب و غ ــئله ی غ دار در مس
ــن خــودش از  ــش مــی کشــد. کــه ای ــه چال را ب
نقــاط قــوت ایــن کتــاب اســت. همــه ی دعــوای 
ــرال  ــا، نئولیب ــرات ه ــرال دموک ــا، لیب ــرال ه لیب
هــا و پســت مــدرن هــا و...دقیقــا ســر ماجــرای 
فکــر آوینــی اســت کــه آوینــی مــی گوید اســام 
ــه  ــد ک ــا اصــرار دارن ــی آن ه ــد اســت، ول کارآم
مــا اگــر بخواهیــم پیشــرفت کنیــم و بــه جایــی 
برســیم حتمــا بایــد اســام را حــذف کنیــم. در 
ــه ایــن موضــوع اشــاره مــی کنــد  ایــن کتــاب ب
کــه قبــل از دوره رنســانس یعنــی در قــرون 
ــوده و  ــن بیشــتر مطــرح ب ــرب دی وســطی، درغ
ــه  ــای متحجران ــورد ه ــری برخ ــل یکس ــه دلی ب
ــم و  ــمت اومانیس ــه س ــن ب ــف دی ــه تحری و البت
ــه طــوری کــه  ــد ب ــو مــی رون پســت مــدرن جل
در دوران رنســانس، اومانیســم و انســان محــوری 
ــی  ــی فرهنگ ــن را ب ــز ای ــود و ج ــگ میش فرهن

تلقــی مــی کننــد.
ــه تدریــج اخاقیــات و روحیــات افــراد ســاکن  ب
اروپــا هــم تغییــر مــی کنــد کــه خــود نویســنده 
ایــن زمــان را بــا  دهــه شــصت، رو به دهــه هفتاد 
در ایــران مشــابه مــی دانــد و کــم کــم اندیشــه 
هــای اشــرافی گــری و مصــرف گرایــی در مــردم 
ــد. در کتــاب گفتــه می شــود  ــه وجــود مــی آی ب
کــه ســبک زندگــی انتخابــی، بــر اســاس نگــرش 
و ادراک یعنــی نخســتین مواجهــه  ملــت هــا بــا 
یکدیگــر از طریــق ســبک زندگــی و فرهنــگ آن 

هاســت  و تمــدن غــرب نوعــی ســبک زندگــی 
ــی و مصــرف  ــذت گرای ــر ل ــی ب ــه مبتن اســت ک
گرایــی و تکاثــر اســت کــه مبانــی فلســفی ایــن 
نــوع از ســبک زندگــی بــر اصالــت انســانی بــدون 
ــن  ــد ای ــی گوی ــی م ــت و آوین ــرز اس ــد و م ح
ــدن  ــه تم ــا را ب ــد م ــی توان ــی نم ــبک زندگ س
ــن ســبک زندگــی  ــا ای اســامی برساند،انســان ب
بــه غایــت خویــش نمــی رســد و مــا داریــم بــه 

اشــتباه ایــن مســیر را مــی رویــم. 
راهــی کــه غــرب ســال هــا طــی کــرده را مــی 
خواهیــم برویــم و گمــان مــی کنیــم چــون غرب 
بــه تکنولــوژی رســیده مــا هــم فقــط از همیــن 
راه مــی توانیــم بــه تکنولــوژی و پیشــرفت 
برســیم. در حالــی کــه مــا راه مشــخص و تبییــن 
شــده داریــم؛ کــه اگــر از ایــن راه برویــم خیلــی 

ســریع تــر بــه رشــد و پیشــرفت مــی رســیم.
ــد:  ــی گوی ــاب م ــن کت ــور در ای ــن پ ــای یامی آق
کــه نبایــد گمــان کنیــم راه رســیدن بــه تمــدن 
ــده  ــف ش ــون  کش ــک فن ــق ی ــامی از طری اس
ــامی،  ــدن اس ــه تم ــیدن ب ــه راه رس ــت؛ بلک اس
ــت؛ از  ــی اس ــبک زندگ ــگ و س ــق فرهن از طری
طرفــی ســبک زندگــی مبتنــی بــر گــزاره هــای 
اجتماعــی وهمــان رفتــار هــای مشــترک اســت 
ــت. در  ــده اس ــادی ش ــرار ع ــل تک ــه دلی ــه ب ک
ــبک  ــه س ــی ب ــنفکران حت ــوای روش ــع دع واق
ســلبریتی هــا و تمــدن گراهــای اســام گــرا یــا 
بــه قــول آن هــا افراطــی هــای تنــدرو متحجــر ! 

ــان شــده اســت . ــاب بی ــن کت در ای


