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|  راضیــه شــادی، پرســتاری 98  | انتخابــات امســال 
ریاســت جمهوری آمریــکا از جنبه هــای زیــادی »تاریخــی« 
و »مهــم« اســت؛ کــه برخــی از اینهــا بــه دالیل خارجی هم 
مربــوط می شــود؛ از شــیوع ویــروس کرونــا گرفتــه تا اینکه 
آیــا مــردم آمریــکا می خواهنــد ترامــپ ۴ســال دیگــر هــم 

رئیــس جمهورشــان باشــد یــا نــه؟ 
 پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳ آبان ۱۳99 برای 
انتخاب رئیس جمهور و معاون او برگزار خواهد شد. که 
نتیجه آن می تواند تمدید دوباره ریاست »دونالد ترامپ« 
نامزد جمهوری خواهان یا »جو بایدن« نامزد دموکرات ها 
باشد. البته روی کاغذ این احتمال ناچیز هم وجود دارد 
که یکی از نامزدهای حزب ثالث انتخاب شود. در این 
مطلب نحوه برگزاری انتخابات ،کاندیداهای این دوره  و 
تاثیر احتمالی که این انتخابات بر اقتصاد ایران خواهد 

گذاشت بررسی می شود.

شاید خیلی از افراد ندانند که انتخابات در آمریکا دقیقا به  ۱
چه صورت برگزار می شود. ما اینجا مختصر توضیحی در مورد 

نحوۀ برگزاری آن می دهیم. 

انتخابات در ایاالت متحده آمریکا به این صورت است که 
برخالف آنچه از مفهوم انتخابات تصور می شود مردم آمریکا 
رأی  خود  مدنظر  اول  معاون  و  جمهور  رئیس  به  مستقیم 
مجمعی  اعضای  انتخاب  برای  آمریکا  مردم  رأی  نمی دهند، 
تحت عنوان »مجمع انتخاب کنندگان« یا »اِلِکْتِرال کالِج« است؛ 
آن  از  هم  آمریکایی  رأی دهندگان  خودِ  بعضاً  که  واقعیتی 
بی اطالع هستند. این »انتخاب کننده«های رئیس جمهور، یا 
»اِلِکتِر«ها، در انتخابات دیگری شرکت خواهند کرد )که امسال 
مستقیماً  و  می شود(  برگزار  آذر،   24 دسامبر،   14 تاریخ  در 

رئیس جمهور و معاون اول او را تعیین خواهد کرد.

برای اینکه شبهات درمورد این نوع انتخابات در ذهن شما از 
میان برود، توضیح بیشتری قرار می دهیم:

کنگره،  در  نمایندگانش  تعداد  برابرِ  آمریکا،  در  ایالت  هر   •
رأی برای انتخاب رئیس جمهور دارد؛ که به آن »رأی الکترال« 
می گویند. جمعیت حال حاضر مجمع 538 نفر است و نامزد 

انتخابات دست کم باید 270 رأی الکترال کسب کند.

در  است.  مرحله ای  دو  الکترال  مجمع  اعضای  انتخاب   ••
مرحلۀ اول که قبل از انتخابات می باشد هر حزب لیستی از 
اعضای پیشنهادی خود را برای الکترال کالج به عموم مردم 
اعالم می کند. این افراد نباید عضو کنگره و نهادهای فدرال 

باشند. مرحلۀ دوم در واقع همان انتخابات اصلی آمریکاست. 
اگر مردم مثال در ایالت پنسیلوانیا به ترامپ رأی دهند، در واقع 
به اعضای الکترال پیشنهادی حزب جمهوری خواه رأی داده اند.

••• اعضای مجمع، به صورت شخصی رأی نمی دهند بلکه 
صرفاً به صورت نمادین، به نمایندگی از مردم، به نامزدی رأی 
می دهند که اکثریِت آرای مردمِی آن ایالت را به دست آورده 
است. در صورتی که عضو مجمع الکترال برخالف مردم به 

حزب دیگر رأی دهد طبق قانون ردصالحیت میشود.

•••• اگـر در یـک ایالـت 1000 نفـر رأی دهنـد و 501 نفـر به بایدن 
رأی دهد، تمام رأی الکترال به بایدن تعلق میگیرد. بزرگ ترین 
مشـکل در نحـوۀ انتخابـات همینجاسـت. چـون آرای اکثریـت 
مردم ممکن است رئیس جمهور را انتخاب نکند که در  تاریخ 
سیاسـت آمریـکا پنـج بـار رخ داده اسـت. آخریـِن آن انتخابـات 
سـال 2016 بـود کـه ترامـپ به گونـه ای پیـروز شـد کـه رقیـب 
دموکراتـش »هیـالری کلینتـون« رأی مردمـی بیشـتری کسـب 
کـرده بـود امـا ترامـپ به دلیـل رأی الکتـرال بیشـتر توانسـت او 

را شکسـت بدهـد.

جهت مطالعه بیشتر  tabnak  irib  مشرق نیوز

بیشتر  احزاب  نهایی  کاندیداهای  مورد  در  است  ۲ الزم 
بدانیم. اول از همه اینکه، نامزد های ریاست جمهوری معموالً از 
خواه،  )دموکرات، جمهوری  آمریکا  مختلف  احزاب سیاسی 
لیبرترین، سبز( کاندیدا می شوند و آن حزب نیز به شیوه ای 
مشخص )مانند انتخابات مقدماتی و درون حزبی( شخصی را 
که بهترین گزینه می داند، به عنوان نامزد خود معرفی می کند.

ــرکت رئیـــس  ــا شـ ــه بـ ــی کـ ــی حزبـ ــات مقدماتـ ــۀ انتخابـ نتیجـ
ـــل مشـــخص  ـــزار می شـــود، از قب جمهـــورِ در حـــاِل خدمـــت برگ
اســـت و ترامـــپ، ســـاکن فعلـــی کاخ ســـفید، مســـتثنی از ایـــن 
قضیـــه نبـــود. اعضـــای کمیتـــۀ ملـــی حـــزب جمهـــوری خـــواه نیـــز 
دونالـــد ترامـــپ را  بـــه عنـــوان برگزیـــدۀ خـــود اعـــالم کردنـــد و در 
ــزد  ــدی نامـ ــود رقیـــب جـ ــدون چالـــش و وجـ نهایـــت ترامـــپ بـ

نهایـــی حـــزب خـــود شـــد.

از  با شماری  بایدن  دموکرات  در حزب  اما  میدان  آن طرف 
آمریکا  معاصر  سیاسی  تاریخ  در  تعدادشان  که  کاندیداها 
بی سابقه بود، رقابت کرد. از ابتدا اما آمار و ارقام نظرسنجی ها 
به سمت جو بایدن بود. تا اینکه نزدیک ترین رقیب بایدن، 
»برنی سندرز« از رقابت کناره گیری کرد و پنج روزبعد حمایت 
خود از بایدن را اعالم کرد تا دموکرات ها شانس بیشتری برای 

شکست ترامپ در انتخابات داشته باشند.

»جو جورگنسن« نامزد حزب لیبرترین و »هووی هاوکینز« هم 
نامزد حزب سبز است.

چنــد نکتــه جالــِب انتخابــات 2020: حــزب دموکــرات  ۳
آمریــکا امســال، تاریخ ســازی های زیــادی کــرد! از معرفــی علنــی 
یــک نامــزد همجنس گــرا »پیــت بوتجــج« گرفتــه تــا انتخــاب 
بــه عنــوان نامــزد معاون اولــی کــه اولیــن  »کامــال هریــس« 
»آمریکایی-آفریقایــی«، اولیــن »جنوب آســیایی-آمریکایی«، و 
ســومین »زن«ی اســت کــه در چنیــن منصبــی حضــور خواهــد 
داشــت. دیگــر اینکــه ترامــپ یــا بایدن جــدا از اینکه کدامیک از 
آنهــا پیــروز شــوند و بــه عنــوان رئیــس جمهور ســوگند یــاد کنند،  

به پیرترین رییس جمهوران آمریکا تبدیل خواهند شد.

بحثی که شاید مهمترین مسأله به نظر برسد تأثیر این  ۴
انتخابات بر اقتصاد ایران است.

بر اساس وعده های جو بایدن، تصور می شود درصورت پیروزی، 
یا به برجام برمی گردد یا حداقل از سیاست فشار حداکثری 
دست برمی دارد. در هر کدام از این دو حالت احتماالً تحریم ها 
علیه ایران کم شود و شرایط بهبود پیدا کند. با ترامپ اما ادامه 
و حتی بدتر شدن وضع موجود را داریم و بسیاری معتقدند 
جهش  تحریم ها،  حلقه  شدن  تنگ تر  یعنی  ترامپ  ماندن 

بیشتر نرخ ارز و بسته ماندن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا.

اما نکته اینجاست نتیجه این انتخابات در کوتاه مدت بر روند 
نرخ ارز و سکه و طال و بورس تاثیر می گذارد و در بلند مدت 
تغییری در شرایط اقتصادی ما ایجاد نمی کند. چرا که اقتصاد 
در  انتخابات  که  می گیرد  سرچشمه  زیادی  عوامل  از  ایران 

انتهای این لیست قرار دارد.

حقیقــت ایــن اســت تخاصــم میــان آمریــکا و ایــران چیــزی 
نیســت کــه در دوران ترامــپ ایجــاد شــده باشــد کــه بــا رفتــن او 
حــل شــود و ایــن انتظــار عاقالنــه نیســت کــه دموکرات هــا رفتــار 
ــه جمهوری خواهــان داشــته باشــند چــرا کــه  بهتــری نســبت ب
همــان بــاراک اوبامــای دموکــرات بــود کــه قبــل از آغــاز جــدی 
مذاکــرات برجامــی ســنگین ترین تحریم هــا را علیــه ایــران وضع 
کــرد. حتــی عــده ای پــا را فراتــر می نهنــد و معتقدنــد در دراز 
مــدت آمــدن بایــدن شــرایط را بدتــر می کنــد! چرا کــه او برخالف 

ترامــپ می توانــد اجمــاع جهانــی علیــه ایــران درســت کنــد.

بخواهند  چه  و  کنند  چه  آمریکا  دولتمردان  اینکه  درنهایت 
یک سوی ماجراست و اینکه برنامه ایران در مواجهه با آمریکا 
]چهارچوب  پارادایم  تغییر  یک  به  ایران  دیگر.  روی  چیست 
فکری[ نیاز دارد و تا زمانی که که این تغییر ایجاد نشود جمهوری 
خواه و دموکرات فرقی به حال اقتصاد ایران ندارد و اینکه آیا ایران 
بسمت تغییر پارادایم برود یا نه به انتخابات ۱۴۰۰ بستگی دارد. 

پ.ن: در نگارش این یادداشت از وبسایت های خبری مشرق نیوز، 
تابناک، تجارت نیوز و خبرگزاری صداوسیما استفاده شده است

|  امیرحســین رحیمــی، هوشــبری 96  |  »کســی نمی توانــد 
ــرود در مســیل بایســتد، در حالــی کــه صــدای ســیل را هــم  ب
رودخانــه  وســط  کــه  "می ترســی  بگویــد  بعــد  و  می شــنود 
بایســتی؟ من نمی ترســم" خب نترس!  بایســت تا آب بیاید و 
ببــردت! یــا زلزلــه دارد تــکان می دهــد می گویــد "می ترســی کــه 
زیــر ایــن ســقف بایســتی؟ مــن نمی ترســم و می ایســتم." خــب 

بایســت ســقف می ریــزد روی ســرت!«
صحبت های عجیب و غریب و تند و تیز فوق نه از سوی فالن 
اکانت توییتری و نه از سوی بهمان شخص  در فضای مشوش 
اینستاگرام است بلکه از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور 

در جلسۀ رسمی هیأت دولت است! 
از  یکــی  آی ســی یو  بخــش  در  قالیبــاف  آقــای  آنکــه  از  بعــد 
کادر  بــا  نزدیــک  از  و  شــدند  حاضــر  تهــران  بیمارســتان های 
درمــان و بیمــاران مبتــال بــه کرونــا دیــدار داشــتند، آقــای روحانــی 

جلســه ی ســران قــوا را لغــو کــرد و در توجیــه آن ایــن صحبت ها 
را کــرده اســت. ایســنا

بحران  مدیریت  از  درستی  درک  انگار  روحانی  آقای  جناب 
ندارند که اگر داشتند اوضاع مملکت این نبود. واضح است 
که حضور میدانی مسئوالن عالی رتبه در دل بحران کرونا 
عالوه بر افزایش روحیه کادر درمان ، شناخت دقیق تر از ابعاد 

بحران، کمبودها و خطرات حاصل می شود.
اما این ادبیات آقای روحانی نه تنها به ریاست مجلس که 
توهین به اقشار دیگر جامعه نیز بود که در برهه های مختلف 
جان خود را کف دست می گیرند و با از خود گذشتگی به دل 
بحران ها می روند؛ چرا که این صحبت ها مانند آن است که 
بگوییم: »خدا به دکتر و پرستار عقل داده، از بیماری نمیترسی؟ 
خب نترس، برو بیمارستان تا بیمار شوی و بمیری... !!« »خدا 
به سردار و سرباز عقل داده، از جنگ و تیر و تفنگ نمیترسی؟ 

خب نترس برو وسط جنگ تا بمیری...!!«
متاسفانه آقای روحانی ریاست جمهوری را با پادشاهی اشتباه 
روحانی.  رییس جمهور هستید جناب  اما شما  اند.  گرفته 
جمهور نیاز دارد تا رییسی که انتخاب کرده را در بحران های 
مختلف در کنار خود ببیند. شما باید پناه این مردم باشید 

نه مردم را سپر خود کنید و گوشه ی دفتر خود پناه بگیرید.
 در بحران سیل مردم شما را در قشم دیده اند و حاال در بحران 
چه  این  دیدیم،  دفترتان  در  فقط  را  شما  سالمت  ی  جبهه 

شیوه ی مدیریت بحران است؟!!!
در  را  رییس جمهور  روزی  انقالب  این  روحانی  آقای  جناب 
خط مقدم جبهه ی جنگ به خود دیده است و مردم آن 
را در اوج شجاعت و عقالنیت ترسیم می کنند. این فرار از 
بحران و مدیریت از دور نه تنها مردم را دلسرد خواهد کرد، 
باعث می شود تا درک درستی از شرایط حاصل نشود و در 
این درک  بزنگاه های مهم تصمیمات درستی گرفته نشود. 
غلط از بحران را در گالیه های دکتر نمکی از رییس جمهور می 
توان دید. جناب آقای روحانی جسارتا این رفتار شما اسمش 

هرچه که باشد، عقالنیت نیست...

|  فاطمه نسیم، بهداشت 98  |  درس کربال برای ما درس 
تعامل سازنده و مذاکره در چهارچوب منطق و موازین است.    
)93/7/30( امام حسن)ع( می خواهد به ما یاد بدهد که باید 
به مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه کرد و به 
نفع امت و جامعه اسالمی تصمیمی گرفت.  )99/4/12( امام 
حسن)ع( به ما می آموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد 
صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگ و در جنگ 
صلح کردیم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید باستیم و 

بجنگیم و به موقع هم باید صلح کنیم. )99/7/23(
این ها از قبیل جمالت آشنایی هستند که احتماالً به گوش 
خیلی از ماها خورده است و گوشمان به این تحریف ها چند 

وقتی است که عادت کرده.
و  فرهنگی  اهداف  پیاده سازی  برای  که  هستند  زیادی  افراد 
سیاسی خود در جامعه از تریبون های مختلف استفاده می کنند 
و بدون احترام به مخاطب، حرف هایی می زنند که تاریخ انگشت 

به دهان می ماند.
ــزده؛   ــی نـ ــبکه خارجـ ــدۀ شـ ــالن گوینـ ــا را فـ ــن صحبت هـ ــا ایـ امـ
بلکـــه صحبـــت هـــای رییس جمهـــور کشـــورمان اســـت . منابـــع بـــه 

president.ir ــا ــزاری آنـ ــب: president.ir خبرگـ ترتیـ
ایشان متأسفانه برای اقناع افکار عمومی به تحریف  وقایع 
تاریخی صدر اسالم روی آورده است و روایت دیگری از آنچه 
اتفاق افتاده را ارائه می دهد. صحبت های اخیر ایشان به قدری 
غیرواقعی و نادرست بود که صدای اهالی حوزه را هم در آورد. 
حجت االسالم رستمی، رئیس  نهاد رهبری در دانشگاه ها طی 
مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: »چطور می شود برای مطامع 
سیاسی روزی پیام کربال را مذاکره خواند و روزی دیگر صلح 
حسنی را به  غلط مصادره کرد؟ آقایان اگر در سیاست ورزی 

مشکل دارید، الاقل به ایمان این ملت رحم کنید.«
واضح است که این بحث مربوط به سرنوشت مذاکرات هسته ای 
ایران و 5+1 است. اما آیا مردم واقعا خواستار توافق ننگین و 
خسارت بار برجام بودند؟ قطعا پاسخ منفی است. خواستۀ ملت 
از شما به عنوان رییس جمهور کار کردن و حل مشکالت بوده و 
هست؛ نه شروع کاری خالف تدبیر که مخالفت ها و انتقادات 

و تذکرات فراوان رهبری را نیز در این زمینه به همراه داشت.
مورد  در  صراحتا   98 مهر  چهارم  در  همچنین  انقالب  رهبر 
با هیچ  مذاکرات مجدد گفتند »ما راه تعامل و مذاکره ]...[ 

آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم  همین  جز  را  دنیا  در  کشوری 
نبستیم؛ عمالً هم مشغول تالش و فعّالیّت هستیم لکن همین 
 طور که بارها گفته ایم مطلقاً نبایستی اعتماد ما به غیرنیروی 
داخلی باشد؛ بخصوص به آن کسانی که َعلَم دشمنی در برابر 
جمهوری اسالمی و نظام اسالمی بلند کرده اند که در رأس آنها 

بعد از آمریکا همین چند کشور اروپایی اند.«
در رابطه با صلح امام حسن )ع(  نیز باید این را دانست که 
امام حسن مجتبی)ع( در شرایطی با معاویه صلح کرد که اصالً  
با زمان کنونی جامعه قابل مقایسه نیست. صلح ایشان نشان 
از کیاست و زیرکی امام)ع ( داشت. معاویه با بهره برداری از قدرت 
و تطمیع و تهدید فرماندهان و یاران امام کاری کرد که اطراف 
امام)ع( خالی شود. البته این آزمونی برای مردم بود و به جایگاه 
امام)ع(  لطمه ای وارد نمی شود. اما حاال چه پیش آمده آقای 
روحانی شرایط خود را با امام حسن )ع( یکی می داند نیز از 

مظلومیت این امام بزرگوار است.
آقای رییس جمهور لطفاً بگذارید ائمۀ اطهار علیهم السالم برای 
مردم باقی بمانند!!! و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از 

اعتقادات مردم سوء استفاده نکنید.

هایالیت سبز رنگ به معنای محتوای آنالین است. کلیک یا لمس کنید

تحریـــف تتاریـــخ برای تدبیـــر پوشــــاـلی

عقلانیتت انقلابـــی یا ...؟! | یادداشت | 

| یادداشت | 

الکترال کالج یا آرای مردمی؟ ترامپ یا بایدن؟ | یادداشت | 
نگاهــی بــر رونــد انتخــاب رییــس جمهــور در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و تاثیــر انتخــاب ترامــپ و بایــدن بــر اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران

https://www.mashreghnews.ir/news/1135915/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1006159/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2873195/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99071612222/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.president.ir/fa/117816
http://www.president.ir/fa/82047
https://www.instagram.com/p/CGZ4IKgh5Jo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43591
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43591
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ســـیدجعفر شـــهیدی )۱۲۹۷ -۱۳۸۶( تاریخ نـــگار، مترجـــم، پژوهشـــگر زبـــان 
و ادبیـــات فارســـی و اســـتاد دانشـــکدۀ ادبیـــات و علـــوم انســـانی دانشـــگاه 
تهـــران و از شـــاگردان علی کبـــر دهخـــدا و بدیـــع الزمـــان فروزانفـــر بـــود. او در 
ســـال ۱۳۴۰ دکتـــرای خـــود را در رشـــتۀ ادبیـــات فارســـی و تاریـــخ دریافـــت 
ـــن اندیشـــمند دینـــی  ـــار ای ـــن آث ـــع: ویکیشـــیعه( یکـــی از مهمتری کـــرد. )منب
کتـــاب »پـــس از پنجـــاه ســـال« اســـت. او در ایـــن کتـــاب بـــا نگاهـــی متفـــاوت، 
ــن  ــگارش ایـ ــان هدفـــش را از نـ ــردازد. ایشـ ــورا می پـ ــۀ عاشـ ــل واقعـ ــه علـ بـ

کتـــاب این گونـــه توضیـــح میدهـــد: 
آن طبقهبنــدی و عاشــورا[ حادثــۀ ]پیرامــون اســناد گــردآوری هنــگام
کوشــیدهامتــاخــودبدانــمآنچــهرخداد»چــرا«رخداد؟کوشــیدهامتاپاســخ
ایــنچــراازالبــهالیحــوادثدادهشــودوآنگاهآنپاســخرا–کــهامیــدوارم
دریافتــهباشــمدرمعــرضقضــاوتخواننــدگانبگــذارم.پیــداکــردنپاســخ
ایــن»چــرا«تنهــابخاطــرخــودحادثــهنیســت]...بلکــه[آنحادثــه،خــود
جزئــیازتاریــخاســت؛تاریخــیکــهرویدادهــایآنیکــیمعلــولدیگــری
اســت]...[مــندرایــنکتــاباززوایــهایبــهایــنحادثــهنگریســتهامکــه
درگذشــتهکمتــربــهآنتوجــهکردهانــد.اگــردرچنیــنکوششــیتوفیــق
یافتــهباشــم،یقیــندارمآنچــهبــهدســتآوردهامعبرتــیبــرایحــالوآینده

خواهــدبــود.
ایشان در مورد شیوۀ تحلیلش از واقعۀ عاشورا مینویسد:

حادثــۀمحــرمســال61هجــریازجملــهحادثههایــیاســتکــهبایــدعلــت
یــاعلــلاصلــیآنراجســتجوکــرد،آنهــمنــهدرآنســالیــاچنــدســال
پیــشازآن.ممکــناســتحتــیالزمشــودبــهســالهاپیــشازظهــور
اســامبرگردیــم.چــراکــهحادثههــاماننــدحلقههــایزنجیــریکــیبــه

دیگــریبســتهاســتونمیتــوانآنهــاراازهــمجــداکــرد.
ـــام« اســـت. شـــاید  ـــدون ن ـــاب پـــس از پنجـــاه ســـال شـــامل ۳۰ فصـــِل »ب کت
ســـیدجعفر شـــهیدی میخواســـته خواننـــده ناچـــار از ابتـــدای کتـــاب بخوانـــد 
تـــا فهـــم درســـتی بـــه او دســـت دهـــد. بـــه هـــر روی بـــا کتـــاب بســـیار مهمـــی 
روبـــرو هســـتیم. کتابـــی کـــه نمی تـــوان آن را بـــه راحتـــی در یـــک نشـــریه 
ــازی  ــه خالصه سـ ــن نـ ــن متـ ــگارش ایـ ــر در نـ ــدف حقیـ ــود. هـ ــه نمـ خالصـ
بلکـــه ذکـــر نکاتـــی چنـــد از کتـــاب بـــرای دســـتیابی بـــه یـــک درک کلـــی از آن 
ـــه ایـــن یادداشـــت اکتفـــا نکنـــد و ایـــن کتـــاب را  ـــوده. امیـــد کـــه خواننـــده ب ب
کـــه حجـــم زیـــادی هـــم نـــدارد تهیـــه و مطالعـــه نمایـــد. در نوشـــته ام برخـــی 
ـــا اندکـــی ویرایـــش و تلخیـــص  ـــاب، برخـــی را ب ـــن کت ـــاً از مت جمـــالت را عین
و برخـــی را بـــه صـــورت خالصـــه آورده ام و و برخـــی قســـمت ها هـــم فهـــم 

ـــوده اســـت. ـــوق ب ـــاب ف خـــودم از کت

| یادداشت |

بازگشــت به عقتب!
ــــری و  ــ ــــی مطهـ ــ ــــهید مرتضـ ــ ــــۀ  شـ ــ ــــتی آزاد از اندیشـ ــ  برداشـ
مرحـــــــوم  ســـــــید جعفـــــــر شـــــــهیدی در مـــــــورد علـــــــل واقعـــــــۀ عاشـــــــورا   

قسمت دوم:  پس از پنجاه سال

خرید از فیدیبو     

علل رفتار کوفیان و سایر جوامع 
مسلمان در واقعۀ عاشورا

گزیده ای از پس از پنجاه سال مرحوم سیدجعفر شهیدی

الف( برای فهم علل حادثه تلخ عاشورا نخست باید 
اطالعاتی از جامعۀ عرب پیش از اسالم داشته باشیم:

از لحاظ نوع سکونت، اعراب دو دسته می شدند: یک دسته در  0
حرکت )اعراب بادیه/صحرا/چادر نشین( و یک دسته در سکون 
)شهرنشینان(. در آغازِ دعوِت اسالم، قسمت عمدۀ ساکنان این 
سرزمین را چادرنشینان تشکیل می دادند. در محیط صحرا واحد 
زندگی دسته جمعی،  قبیله است. )البته شهرنشینان هم قبیله گرا 
بوده اند( قبیله از چند تیرۀ پیوسته به هم تشکیل می شود. هر قبیله 
شیخی دارد. شیخ،  حاکم و قاضی و قانون گذار و فرماندۀ جنگ و پدرِ 
مهربانِ قومِ خویش است. در این اجتماع آنچه قانون می سازد، آنچه 
قضاوت می کند و حتی آنچه عقیده پدید می آورد و آنچه عقیده را 

تقویت می کند،  رأی شیخ است. 
انسانِ صحرانشین »قهرمانی و عشق و فداکاری  یک وجهِ  1
بی نهایت« است؛ فداکاری تا آنجا که نه تنها برای دفاع از مردمِ خود، 
جان خویش را به خطر می افکند، بلکه برای نجات جانداری که به 
سایۀ خیمۀ او پناه برده است آمادۀ کارزار میشود! )مثال گروهی ملخ 
به خیمه اش آمده و تا زمانی که ملخ ها آنجا هستند به هیچ کس 
اجازۀ تعرض به ملخ ها را نمی دهد و میگوید اگر تعرض کردی با تو 

می جنگم،  اینقدر مهربان و فداکار!(
روی دیگرِ ایشان، »خشم و کینه توزی بیش از اندازه و حد«  2
است. صحرانشین ناگهان در خشم می شود، به کینه توزی می گراید، 
به پا می خیزد، می جنگد، می کشد تا پیروز یا کشته شود. چرا؟ چون 
مثالً شترِ آن قبیله بی رخصت به چراگاه قبیلۀ وی در آمده است و او 
دیری  می پندارد.  خود  قوم  و  خود  به  اهانتی  را  بی رخصتی  این 
نمی کشد که آتش جنگ برافروخته می شود، نه یک روز و یک هفته 
و یک ماه و یک  سال! بلکه حتی چهل سال! در این چهل سال، 
صدها پیر و جوان،  دختر و پسر خردسال و حتی گربه و سگ را از دم 
تیغ می گذرانند بی آن که بدانند چه می کنند و چرا چنین می کنند! 
شگفت تر اینکه از این جنگ ها حماسه ها می سرایند و این قطعه ها 

و قصیده ها نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شوند...
هنگامی که پیغمبر اسالم دعوت خود را در مکه آغاز کرد،  3
قدرت سیاسی و اقتصادی شهر را دو گروه نیرومند در دست داشتند، 
این دو گروه با آن که از نظر ترکیب اجتماعی دارای تفاوت بسیار 
بودند، به خاطر حفظ منافع مشترک همکاری می کردند: الف( شیوخ 
یا رؤسای قبیله که به حکم سنت موروثی فرمان فرمایی تیره و 
خاندان ها را به عهده داشتند ب( ثروتمندانی که از راه تجارت و 
را  آن  می کوشیدند  و  بودند  اندوخته  فراوان  مال های  رباخواری 

نگهداری کنند و چندان که می توانند بر آن بیفزایند.
سـنت بت پرسـتی در آن روزگار توسـط کسانی هدایت می شد  4
کـه بعیـد اسـت اصـالً اعتقـاد بـه خدایـی داشـته اند! بلکـه بت هـا در 
نظـر اینـان )قدرتمنـدان و ثروتمنـدان سـودجو( جـز وسـیله ای بـرای 

سرگرم نگه داشتن مردمان ساده دل نبود. 
عربستان پیشا اسالم را میتوان دارای دو نژاد مهم دانست.  5
قحطانی و عدنانی. قحطانیان )یمانی( در جنوب و مناطق آباد و قابل 
کشت و زندگی شهرنشینی. عدنانیان )اعراب حجاز( در غرب و شمال 
و مناطق بیابانی و زندگی نیمه شهری-نیمه چادرنشینی. )تصویر باال(

قحطانیان و عدنانیان هر کدام به ده ها تیره و قبیله تقسیم می شدند. 
)واحد زندگی -چنان که گفتیم- قبلیه بوده است.( در آن روزگار، 
آنچه در وهلۀ اول مهم بوده قبیله و تصمیم رؤسای آن بوده نه دین 
و مذهب و آیین. قریش، مهمترین قبیلۀ تاریخ سیاسی اجتماعی 
اسالم، جزئی از مضریان بوده که آنها نیز منشعب از نزاریان هستند 

و نزاریان هم زیرشاخۀ عدنانیان )اعراب حجاز(.
مسالۀ خاص قریش: این تیره/قبیله در جاهلیت برای خود  6
امتیازهایی به وجود آورده بود. نگاهبانی خانه کعبه و نگاهداری زائران 
را به عهده داشت. به این جهت برای خود نوعی شرافت معنوی قائل 
شده بود. هنگام حج وقتی حاجیان از »عرفات« حرکت می کردند، 
راه  به  از جایی که همۀ مردم  و  بار می بست  »مزدلفه«  از  قریش 

می افتادند نمی رفت. دیگر اینکه مردم معتقد بودند باید کعبه را با جامۀ 
پاک طواف کرد و جامه وقتی پاک است که آن را از یکی از تیره های 
قریش بستانند! حال اگر این قبیله از روی حسد یا بخل به کسی جامه 

نمی داد، طواف کننده ناچار خانۀ کعبه را برهنه طواف می کرد!!

ب( با بعثت پیامبر، اسالم به مبارزه با 
سنت های جاهالنۀ اعراب پرداخت.

)شماره های ذکر شده به موضوعات مطرح شده در بخش »الف« اشاره دارد(

حضرت محمد این دو ویژگی اعراب را در راه پیشرفت  2 و 1
برادری  فداکاری،  و  و صمیمیت  ویژگی صفا  از  کرد.  مهار  اسالم 
اسالمی را بین آنان پدید آورد. و از ویژگی دیگر آنها –یعنی خشونت 
و سرسختی- روح جهاد و مبارزه در راه دین را به وجود آورد تا آن 
خون ها که در راه نگاهبانی شتر و علفزار به هدر می رفت، در راه خدا 

و بلندِی نام دین ریخته شود.
اگر دعوت پیغمبر در یکتاپرستی خالصه می شد، رؤسای  4 و 3
قدرت طلب قریش آن چنان از وی ناخشنود نمی شدند، بلکه همه یا 
بیشتر آنان به وی ایمان می آوردند. اما دقت در سوره های کوتاه که 
نخستین دسته از آیه های قرآنی است نشان می دهد که همراه با این 
دعوت ساده، درخواست های دیگری هم عنوان شده که موقعیت 
اجتماعی آن دو گروه را تهدید می کرد و با منافع شیوخ و بازرگاناِن 
سودجو سازگار نبود. )مثال آن آیاتی که مال اندوزِی حریصانه را نهی 
می کند1 و دستور به انفاق می دهد.( بنابراین با تمام توان شروع به 
مبارزه با محمد و دین اسالم کردند. اما در سال هشتم هجری که 
مکه فتح شد برای ادامۀ زندگی ناچار شدند اسالم بیاورند. البته این 
اسالمِ ظاهری، فقط مختص این دو گروه نیست و از مردم عادی هم، 
تعداد زیادی بودند که ایمان قوی نداشتند. چرا که اسالم بسیاری از 
بیابان نشینان تابع اسالم رئیس قبیله است و اسالم بسیاری از این 
رئیسان بخاطر بیم از شمشیر یا طمع به غنیمت و سروری در 

حکومت اسالمی بوده است.
با ظهور اسالم و با ارشاد پیغمبر از طریق موعظه، بستن عقد  5
برادری و تعلیم های مشابه، تعصب های خانوادگی و قبیله گرایی به 
طور موقت فراموش شد اما به یک باره ریشه کن نشد. لذاست که 
می بینیم سال ها بعد از فوت پیامبر، قبیله گرایی آرام آرام رخ می نماید 
به طوری که در جنگ جمل، کوفه مقابل بصره ایستاد و کوفه 

یمانی ها بودند و بصره مضری ها )جزئی از عدنیان(. 
با ظهور اسالم  امتیازهای خاص قریش لغو شد و مردم دیدند  6
محمد که خود مردی قریشی است خود را با دیگران یکی می دید. 
اما قریش هیچگاه از منش جاهالنۀ خود دست نکشید. بله، در زمان 
پیامبر و عمر و ابوبکر، امیال خودخواهانۀ این تیره/قبیله تقریبا به طور 
کامل سرکوب شد ولی این به معنای تغییر عقیده نبود. آنها همچنان 

از هر فرصتی برای ویژه خواری استفاده می کردند. اما تا زمانی که عمر 
حاکم بود نتوانستند موفقیت چندانی کسب کنند.

پ( با فوت پیامبر جامعۀ اسالمی کم کم به 
دوران جاهلیت نزدیک می شود.

افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم؟ پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به 
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مقدمه اول( آیینی که محمد آورد بر پایۀ برابری و برادری بود. در 
این آیین، رنگ و نژاد و قبیله و زبان و جنس، مالک برتری نیست. 
سهم خواهی جایی ندارد و بیت المال متعلق به همۀ مردم است. 
ابوبکر، اولین خلیفه بعد از پیامبر  در طول خالفتش گرچه در 
غالب امور به اسالمِ محمد پایبند بود و مثالً اجازه سهم خواهی 
به هم قبیله ای هایش نداد اما همو بود که اولین خشت کج را در 
شورای سقیفه گذاشت. طبق برخی منابِع خود اهل سنت وقتی 
بحث انتخاب خلیفه شد ابوبکر در شورای سقیفه می گوید که از 
پیامبر شنیده که زمامداری مسلمانان باید به  دست قریش باشد. 
اگر ابوبکر واقعا این سخن را گفته باشد یعنی آنچه که در قرآن آمده 

)مالک برتری، تقوا( الاقل به درد مسالۀ زمامداری نمی خورد!
مقدمه دوم( مسالۀ مهم دیگر این بود که عده ای نه از روی ایمان 
بلکه به ناچار مسلمان شده بودند و سال ها منتظر فرصتی بودند 
تا بتوانند دوباره سودجویی سابق خود را آغاز کنند. عده ای هم 
ایمان بسیار ضعیفی داشتند و به راحتی با تهدید و تطمیع فریفته 
می شدند. برخی قبایل هم نه از روی عشق و عالقه به پیامبر که برای 
پیروزی و پیشی گرفتن از قبایل دشمن شان به او نزدیک شده بودند.
بحث پایانی( همان طور که گفته شد ابوبکر منش حضرت محمد 
در حکومت داری را ادامه داد. عمر نیز در انجام این امر کوشید اما 
کمتر از ابوبکر موفق بود. چون شرایط مانند قبل نبود. جنگ ها و 
کشورگشایی ها آغاز گردید.  مردمی که به زندگی ساده عادت کرده 
بودند کم کم با غنایم سرریزشده از کشورهای مغلوب روبرو شدند. 
قریش موقعیت را برای بازگشت به دوران پیشااسالم مناسب دید و 
برای سهم خواهی فشار آورد. عمر مقاومت کرد و کوتاه نیامد. طبق 
برخی منابع، عمر در نهایت با توطئۀ چند نفر از همین طایفه به 
قتل رسید. بدین صورت قریش توانست بخشی از موانع سر راه 
خود را بردارد. آسودگِی خاطرِ قریش وقتی به کمال رسید که عثمان 
به خالفت رسید... عثمان بذل و بخشش های بی سابقه ای را آغاز 

کرد... جاهلیت دوباره جان گرفت...

ادامۀ این یادداشت را در شمارۀ 24 کاری نو بخوانید

1- ویل لکل همزة لمزة الذی جمع ماال و عدده یحسب 
أن ماله اخلده )آیات 1تا3 سورۀ همزه(

به نام خدایی که خود عشق مطلق است و زمینۀ تقرّب به این عشق 
معشوقی است به نام حسین )ع(.

و امّا دل؛ همان که پای ثابت قصه های عاشقی است و تنگی اش خود 
تعریفی است از عشق.

دِل تنگ، هم خود بهانه است هم بهانه گیر.
بهانه گیرِ معشوق و بهانه ای برای وصال به محبوب.

معمول است دِل مجنون در فراق لیالی خود بسوزد و بسازد.
اما این روزها دل هایی را می بینم ،با اینکه دور افتاده اند از معشوق، اما 
فقط می سوزند و سازش در کارشان نیست، اصالً به  کارشان هم نمی آید؛ 

از دل های مبتالی کربالی اباعبداللّه الحسین)ع( سخن می گویم.

این دل های بالکِش، سوختنی را می خواهند که بسازدشان نه اینکه 
با آن بسازند. سوختنی که فقط با وصال ممکن است، سوختنی که به 
»فناء فی المعشوق« بینجامد و چه ماندگار است و زیبا چنین سوختنی! 
اما حال، تقدیر این چنین رقم خورده که قسمت شان دوری باشد و 
کارشان صبوری و باید غیر از غم خوردن، غم بَخرند برای قیمتی تر 
شدن و سرانجام، عشق خریدن؛ آخر شرط وصال به معشوق پاکی 

است و عشق هم که کفّارۀ گناهان. ای به قربان چنین عشقی!

امسال که عاشقان حسین)ع( از رفتن به خانۀ دوست محرومند و 
نور چشمان شان دلتنگ خاک کوی او، تربت مُهرشان را که این روزها 
آشناست با حرارت اشک و بغض گلو، سرمۀ دیدگان می کنند و با پای 
دل عازم حرمش می شوند و خاطرات پیاده روی سال پیش را در ذهن 
خود مرور و با صدای »هالبیکم یا زوّارِی« برادر عراقی، عمود به عمود 
طی مسیر می کنند، همراه با نام معشوقی که ورد زبانشان است. در 

واقع؛ »گر میّسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنیم با نام او« 1
و این تنها اندکی تسکین است بر قلبی مجروح و نه درمان، بلی سخت 
است خیلی هم سخت اما گاهی دل برای دانستن قدر محبوب باید 

دوری ببیند. امان از دست دِل خودبینِ قدرنشناس!

راستی سال دگر چه غوغایی بپا خواهد بود در کورۀ عشق َسیّدالّشهداء 
و چه گرم، بازار عاشق کُشی! چه سبزسالی بشود سال آینده! 

و... و اینکـــه؛ »بشـــکن دل بـــی نـــوای مـــا را، ای عشـــق! / ایـــن ســـاز، 
شکســـته اش خوش آهنگ تر اســـت«2 ... آری، هرچیز که بشـــکند از 

قیمـــت می افتـــد إاّل دل کـــه تـــازه قیمتی تر می شـــود.

بخوانیم برای همۀ کسانی که نه کربال دیده اند و نه به پیاده روی اربعین 
إِذَا دََعاهُ  الْمُْضطَرَّ  يُِجيُب  أَمَّنْ  با چشم و پای دل[  رفته اند؛ ]حتیٰ 

وءَ.3 وَيَكِْشُف السُّ

1- بیتی است ]با ضمیر من[ منسوب به عبدالرحمٰن جامی 
2- از شاعر معاصر، سیّدحسن حسینی

3- آیۀ 62سوره مبارکه نمل

| دلنوشته | | محمد راسخی، پزشکی 96 |

و اما دل ...
 | سعید رحیمی، پزشکی 96 |

کنیـــد( کلیـــک  یـــا  )لمـــس  کاری نـــو  در ص 8 ش 22  را  نوشـــته  ایـــن  اول  قســـمت 

 هر قبیله شیخی 
دارد. شیخ،  حاکم، 
قاضی، قانون گذار، 
فرماندۀجنگ و پدر 
مهربان قوم خویش 
است. در این اجتماع 
آنچه قانون می سازد، 
آنچه قضاوت می کند 
و حتی آنچه عقیده 
پدید می آورد و آنچه 
عقیده را تقویت 
می کند،  رأی شیخ 
است. 

اگر دعوت پیغمبر در 
یکتاپرستی خالصه 
می شد، رؤسای قدرت 
طلب قریش آنچنان 
از وی ناخشنود 
نمی شدند، بلکه همه 
یا بیشتر آنان به وی 
ایمان می آوردند.

ابوبکر اولین خلیفۀ 
بعد از پیامبر  در 
طول خالفتش 
گرچه در غالب امور 
به اسالمِ محمد 
پایبند بود و مثالً 
اجازه سهم خواهی را 
به هم قبیله ای هایش 
نداد اما همو بود که 
اولین خشت کج را 
در شورای سقیفه 
گذاشت. 

از متن: 

The History of Islam Podcast :منبع تصویر
 قسمت الف-5 را بخوانید
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ـــاعتی  ـــود س ـــت وج ـــه جه ـــاعات را ب ـــاب الس ـــه ب ـــذاری آن ب ـــد. نام گ ـــز می گفتن ـــرون نی ـــاب جی ـــه آن ب ـــت. ب ـــرار داش ـــی ق ـــاعت بزرگ ـــاالی آن، س ـــه در ب ـــود ک ـــق ب ـــوِی دمش ـــجد اَُم ـــای مس ـــاعات از ورودی ه ـــاب الس ب
در بـــاالی آن دانســـته اند. ســـهل ســـاعدی چگونگـــی ورود اســـیران بـــه شـــهر دمشـــق از دروازه ســـاعات را گـــزارش کـــرده اســـت. بـــه گفتـــه وی، ســـرهای بریـــده ،بـــر نیـــزه و همـــراه اســـیران در حرکـــت بودنـــد و ســـکینه 
ـــیعه ـــع: ویکی ش ـــد. منب ـــگاه نکنن ـــران کاروان ن ـــان و دخت ـــه زن ـــان ب ـــا نامحرم ـــد ت ـــت دهن ـــیران حرک ـــر از اس ـــی جلوت ـــهدا را کم ـــرهای ش ـــا س ـــد ت ـــزه داران بده ـــه نی ـــزی ب ـــت چی ـــین از وی خواس ـــام حس ـــر ام دخت
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پی نوشت ها:

مقدمه

ــم و دانــش دارد. دانشــگاه  ــه کار فکــری و اندیشــه ورزی و فراگیــری عل ــاز ب امــر فرهنــگ و ســاخت آن در جوامــع بشــری نی
نهــاد اصلــی و متولــی ایــن امــر در هــر کشــور اســت. بــا ایــن حــال از نظــر تاریخــی، قدمــت شــکل گیری دانشــگاه در ایــران بــه 
شــکل امــروزی کمتــر از صدســال اســت. توجــه اســالم بــه دانــش و علم آمــوزی، باعــث شــد کــه از همــان روزهــای اول توجــه 
بــه فراگیــری دانــش مــد نظــر پیامبــر�، ائمــه معصومیــن و مســلمانان قــرار بگیــرد. از ایــن رو اولیــن مراکــز علمــی در اســالم و 
بلکــه در تاریــخ بعــد از ظهــور اســالم در قلمــرو اســالمی شــکل گرفــت. ایــن مراکــز علمــی بــه حوزه هــای علمیــه معــروف شــدند 
ــد ریاضــی، نجــوم، طــب و فلســفه مــورد  ــوم روز مانن ــز عل ــرآن و نی ــث، تفســیر ق ــه فقــه، حدی ــی از جمل ــوم دین ــه در آن عل ک
توجــه و تحصیــل قــرار می گرفــت. ایــن مرکــز علمــی بــود کــه در طــی شــش قــرن اول اســالمی، زمینه ســاز شــکل گیری، رشــد 

و رســیدن بــه اوج دوره تمــدن اســالمی شــد.

بــا ایــن همــه در قرن هــای بعــد اروپاییــان بــا الگوگیــری از ایــن مرکــز علمــی بــه فکــر بنیان گــذاری چیــزی شــبیه آن در غــرب 
افتادنــد. تــا اینکــه پــس از قــرون وســطی و در دورۀ رنســانس بــه تأســیس دانشــگاه روی آوردنــد. کم کــم دانشــگاه در ایــران نیــز 
تأســیس شــد. بنابرایــن اهمیــت ایــن نهــاد در ایــران اســالمی، بــه عنــوان دو مرکــز علــم و دانــش و هســته اصلــی فرهنــگ ســازی 
ــه صــورت خــاص چــه جایگاهــی در فرهنگ ســازی دارد؟ نقــش  ــرد. اینکــه دانشــگاه ب ــرار بگی ــد مــورد توجــه و مطالعــه ق بای
اســاتید دانشــگاه در فرهنــگ چیســت؟ دانشــگاه مطلــوب در اندیشــه امــام و رهبــری کــدام اســت؟ الزامــات اسالمی شــدن 

دانشــگاه چیســت؟ 

دانشگاه در منظر امام و رهبری

یکـــی از دو قطـــب علـــم و دانـــش ایـــران عزیـــز، دانشـــگاه اســـت. اهمیـــت ایـــن مرکـــز علمـــی در نـــگاه بنیان گـــذار انقـــالب مســـاوی 
ـــا ترقـــی کشـــور اســـت. 1 قلـــب، مرکـــز بـــدن انســـان، نقـــش جان بخشـــی و جریان دهـــی خـــون در رگ هـــای آن  را دارد. جایـــگاه  ب
دانشـــگاه در یـــک کشـــور به ســـان قلـــب تپنـــدۀ آن و ماننـــد بـــازوی جامعـــه هســـتند. در نـــگاه امـــام اگـــر ایـــن دو عضـــو بـــدن، 
ســـالم باشـــد، آدمـــی بـــه ســـالمت زندگـــی مـــی کنـــد، اگـــر دانشـــگاه هـــم در مســـیر اصلـــی خـــود حرکـــت کـــرده و در راه خدمـــت 
بـــه حـــق و خلـــق قیـــام نمایـــد، ملـــت را در دو بُعـــد معنـــوی و مـــادی بـــه تکامـــل می رســـاند. همچنیـــن می توانـــد زمینـــه ســـاز 
ـــد. 2  ـــگان و نفـــوذ فســـاد ایســـتادگی نمای ـــر تهاجـــم بیگان حفـــظ آزادی و اســـتقالل کشـــور باشـــد و ماننـــد ســـدی عظیـــم در براب

همچنیـــن آیـــت هللا خامنـــه ای معتقـــد اســـت اگـــر دانشـــگاه اصـــالح بشـــود، آینـــدۀ جامعـــه اصـــالح خواهـــد شـــد.3

اندیشــۀ امــام� در تبییــن الگــوی دانشــگاه آرمانــی، حرکــت آن در مســیر اهــداف نظــام و انقــالب اســالمی اســت. در مقابــل، 
اوج ســقوط ایــن رکــِن مهــمِ جامعــه هنگامــی اســت کــه بــه انحــراف کشــیده شــود. امــا بایــد گفــت انحــراف دانشــگاه در خــودش 
خالصــه نمی شــود بلکــه در نظــر امــام�، اگــر دانشــگاه منحــرف شــود، ملــت بــه انحــراف کشــیده شــده و زمینه ســاز روی 

 نقـــــــش دانشــــــــگاه در  
امر فرهنـــگ و فرهنگ ساـزی

 | حجت االسالم والمسلمین مهدی یعقوبی، مسئول نهاد رهبری  دانشگاه علوم پزشکی فسا | | اندیشه |
دانشـگاه باید دانشـگاهی باشـد که یک آدم متعهد به . 2

اسـالم بیرون بدهد.15

نقـش دانشـگاه در هـر کشـوری انسـان درسـت کـردن . 3
اسـت. طـوری کـه حتـی ممکـن اسـت یـک انسـان تربیـت 
یافتـه از دانشـگاه، یـک کشـور را نجـات دهـد یـا بـه هالکـت 
و  دانشـگاه  به دسـت  هـر کشـوری  پـس مقـدرات  بیفکنـد. 
در  مؤثـر  بزرگتریـن مؤسسـۀ  و  اسـت  آن  فارغ التحصیـالن 
کشـور اسـت. نقشـه دشـمن در مقابـل دانشـگا های ایـران، 
بـوده  آن  درآوردن  اسـتعمار  تحـت  و  داشـتن  نـگاه  عقـب 

اسـت.16 

ب( دانشگاه مطلوب 

نهادهــای  بــه  توجــه  کشــور،  فرهنــگ  رشــد  در  اول  گام 
فرهنگــی ماننــد دانشــگاه اســت. گام دوم، برنامــه ریــزی 
بــرای نتیجه بخــش و مفیــد بــودن دانشــجویانی اســت کــه از 
ایــن مرکــز علمــی و فرهنگــی فــارغ التحصیــل می شــوند. ایــن 
امــر پــس از انقــالب مــد نظــر قــرار گرفــت و مســئلۀ انقــالب 
فرهنگــی روی داد. مقــام معظــم رهبــری اقدامــات در ایــن 
دوره را قابــل تقدیــر دانســته ولــی کامــل نمی دانــد. ایشــان 
تصریــح می کنــد نهــاد متولــی فرهنــگ کشــور، شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی، بایــد هــدف اصلــی خــود را برنامه ریــزی 
بــرای پــرورش دانشــجویان بــا ایــن خصوصیــات قــرار دهــد: 
ــی باشــد، آگاهــی  ــد، انقالب ــار بیای ــن ب ــی دانشــجو متدی یعن
ایشــان  باشــد.17   داشــته  دانشــجویی  نشــاط  و  سیاســی 
معتقــد اســت کوتاهــی در ايــن امــر خســارت آفرین خواهــد 
بــود چــرا کــه دشــمنان بیــکار نبــوده و از راه هــای مختلــف در 
پــی ضربــه زدن بــه فرهنــگ و ایــن نهــاد فرهنگــی هســتند. 
ــر  ــْم َعنْــُه«؛18 اگ َ ـَـْم يُن ـَـاَم ل ــْن ن ــه قــول اميرالمؤمنيــن� »َم ب
شــما در ســنگر خوابــت بــرد، معنايــش ايــن نيســت كــه 
دشــمنت هــم در ســنگر مقابــل خوابــش بــرده اســت. تــو 
خوابــت بــرده؛ ســعی كــن خــودت را بيــدار كنــی. مــا بايــد 
توجــه داشــته باشــيم كــه انقــالب فرهنگــی در تهديــد اســت؛ 
كمــا اينكــه اصــل فرهنــگ ملــی و اســالمی مــا در تهديــد 

دشــمنان اســت.19

دانشگاه و استقالل فرهنگی

امام� در تبیین موضع دانشـگاه و دانشـگاهیان در برابر 
غـرب معتقـد بـود دانشـگاهیان و اسـاتید آن از غـرب بیـم 
نداشـته باشـند و در مقابل آن قیام کنند.20 یکی از مسـائل 
مهـم در تربیـت نسـل جـوان دانشـگاهی مسـتقل بـار آوردن 
مطلـب  ایـن  بـر  تأکیـد  ضمـن  امام خمینـی�  اسـت.  آن 
می گویـد بایـد ایـن جوان هـا به این درک برسـند که فرهنگی 
مسـتقل و بـزرگ دارنـد و می تواننـد خودشـان کشورشـان را 
اداره کنند نه اینکه وابسـته به کشـورهای خارجی باشـند.21 

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت اول
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کار آمــدن حکومتــی منحــرف و وابســته خواهــد بــود. نکتــۀ 
جالــب توجــه ایــن اســت کــه امــام خمینــی� عامــل اصلی 
انحطــاط و گرفتــاری ایــران را در عرصــۀ اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعــی، از آثــار شــوم دانشــگاه های منحــرف، مبتــال بــه 

غــرب و شــرق زدگان ضداســالمی و ضدملــی می دانــد. 4

اسـت  قلـب  به سـان  کشـور،  هـر  فرهنـگ  در  دانشـگاه  نقـش 
نسـبت بـه بـدن آدمی؛ در نـگاه مقام معظم رهبـری، فرهنگ 
فرهنـگ  و  خصلتهـا  و  بینـش  و  معرفـت  رشـد  جامعـه، 
انقالبـی در دانشـگاه صـورت مـی گیـرد. بنابرایـن ایشـان، 

می دانـد.5 کشـور  اصلـی  فرهنگیـاِن  را،  دانشـگاهیان 

الف( دانشگاه مرکز تهذیب و سرنوشت یک کشور

نیســت.  امام خمینــی� تک بعــدی  نظــر  مــد  دانشــگاه 
ایشــان تصریــح مــی کنــد »دانــش تنهــا فایــده نــدارد، بلکــه 
بــه  را  انســان  می تواننــد  کــه  هم انــد  بــا  تعهــد  و  دانــش 
جایــی برســانند کــه محتــاج دیگــران نباشــد.« 6 بنابرایــن، 
در یــک کالم، امــام راحــل معتقــد اســت، »اگــر دانشــگاه اصالح 
شــود، کشــور اصــالح می شــود.« 7 نیــز ایشــان معتقــد اســت، 
دانشــگاه مرکــز همه چیــز به خصــوص مرکــز فکــری کشــور 
بــوده و دشــمنان بــرای بــه انحــراف کشــاندن جوانــان، بــر 
دانشــگاه تمرکــز دارنــد. راهبــرد رهبــر کبیــر انقــالب بــرای 
ورود  دانشــگاه،   دربــاره  دشــمن  حربه هــای  بــا  مقابلــه 
افــراد متخصــص متعهــد و در صــورت کمبــود، اســتفاده از 
ــا جمهــوری اســالمی اســت.8  ــف ب ــر مخال ــن غی متخصصی
همین طــور جانشــین ایشــان، مقــام معظــم رهبــری معتقــد 
اســت دانشــگاه بایــد پیشــرفت های دنیــا را فــرا بگیــرد و 
آن را طبــق نیازهــا و عــرف و فرهنــگ خودمــان تحلیــل و 

فهــم کنــد.9 

در  دانــش،  و  علــم  تحصیــل  در  نفــس  تهذیــب  مســئلۀ 
قــرآن و روایــات مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن امــر در 
ــرار دارد. ایشــان  ــز مــورد توجــه ق ــگاه امام خمینــی� نی ن
تحصیــالت در کنــار تهذیــب و تعهــد را موجــب رســیدن 

یــک کشــور بــه ســعادت معرفــی می کنــد.10

کشــوری  هــر  علمــی  مرکــز  دانشــگاه،  امــروز،  دنیــای  در 
محســوب می شــود. پیشــرفت علمــی و تکنولــوژی ملت هــا 
در گــرو پیشــرفت دانشــگاه های آنهاســت. از ایــن جهــت 
کبیــر  نظــر رهبــر  بــه ســعادت در  مــردم  زمینــۀ رســیدن 
مرکــز  ایــن  بــه  ایشــان  حتــی  اســت.  دانشــگاه  انقــالب، 
علمــی، بــه عنــوان تعییــن کننــده سرنوشــت یــک ملــت نــگاه 
مــی کنــد.11 ایشــان دانشــگاه را نــه تنهــا مرکــز علمــی یک کشــور 
می دانــد، بلکــه مرکــز گســترش معنویــات به همۀ اقشــار معرفی 
می نمایــد. امــام خمینــی� تفــاوت نــگاه دســتگاه پهلــوی 
بــه ایــن مرکــز حســاس و مهــم را باالتریــن جنایــت ایــن رژیــم 
بیــان مــی کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه انســان دو بعــد مــادی و 
معنــوی دارد، توجــه بــه هــر دو جنبــه، باعــث رشــد و حرکــت 
ــر  ــود. امــا بناب ــه ســوی تکامــل خواهــد ب جامعــۀ اســالمی ب
انسان هاســت.  تربیــت  مرکــز  دانشــگاه،  از  امــام  تحلیــل 
از ایــن جهــت، ایشــان معتقــد اســت دانشــگاه بایــد بــر 
معنویــات در کنــار مادیــات توجــه داشــته باشــد.12 بنابرایــن 
ــد  ــه کشــور، تأکی ــگاه کالن خــود ب ــر انقــالب در ن ــر کبی رهب
می کنــد همــۀ جنبه هــا، اقشــار و ابعــادِ انقــالب، اســالمی 
ــاره دانشــگاه همانطــور  شــود. در همیــن راســتا ایشــان درب
کــه معتقــد اســت، دانشــگاه مبــدأ همــه تحــوالت اســت، 

ــد اســالمی شــود.13   ــن مرکــز علمــی، بای ــد ای ــد می کن تأکی

بیـان  متعـددی  نـکات  موضـوع  ایـن  دربـاره  امـام خمینـی 
اسـت:  ترتیـب  بدیـن  کـه  کرده انـد 

آینـده . 1 در  مـا  اسـالمی شـود، مسـائل  دانشـگاه ها  اگـر 
حـل مـی شـود.14

از ایـن رو دانشـگاه مسـتقل و وابسـته نبـودن بـه غـرب یـا تفکـرات غربـی ماننـد کمونیسـم و مارکسیسـم از نـکات مهـم در 
اندیشـۀ امـام� اسـت.22 در ایـن بـاره بـاور مقـام معظـم رهبـری ایـن اسـت کـه دانشـگاهِ وابسـته بـه غـرب، دانشـگاهِ متکـی 

بـه اراده و فرهنـگ دیگـران، نمـی توانـد بـرای یـک فرهنـگ مفیـد باشـد.23

امــام،  نــگاه  در  اســت.24  غرب زدگــی  از  آن  نجــات  و  دانشــگاه ها  در  جوان هــا  تربیــت صحیــح  خمینــی�  امــام  نــگاه 
ــا اســتقالل آن اســت و اینکــه خــودش را از غــرب و شــرق جــدا کنــد. در صــورت تحقــق  اسالمی شــدن دانشــگاه مســاوی ب
ــه فرهنگــی مســتقل خواهیــم رســید.25 یکــی از نتایــج  ــه مملکتــی مســتقل، دانشــگاهی مســتقل و در نهایــت ب ایــن امــر ب

اسالمی شــدن دانشــگاه ها در نظــر رهبــر کبیــر انقــالب، تمرکــز ایــن نهــاد آموزشــی بــر احتیاجــات ملــت اســت.26

نقــش استقالل بخشــِی دانشــگاه ها بــه کشــور و فرهنــگ ایرانــی اســالمی در نــگاه امــام خمینــی� بســیار پررنــگ اســت. 
ــه  ــاج ب ــۀ امــور کشــور دیگــر احتی ــد طــوری باشــند کــه در بحــث پزشــکی و بقی ــا بای ــد دانشــگاه های م ــد می کن ایشــان تأکی
متخصصــان کشــورهای دیگــر نداشــته باشــیم.27 نقــش تربیتــی دانشــگاه در بی نیازشــدن و عــدم وابســتگی بــه کشــورهای 
خارجــی مــورد تأکیــد اســت. بــه ویــژه در مســئلۀ پزشــکی و درمــان.28 امام خمینــی� ضمــن تأکیــد بــر موافقــت اســالم بــا 
تخصص گرایــی و تمجیــد ایــن دیــن مبیــن از علــم و تخصــص، بــه دانشــگاه توصیــه می کنــد کــه کشــور را از وابســتگی رهانــده 

و بــا تربیــت متخصصــان گوناگــون آن را از بــه اســتقالل برســاند.29

امــام خمینــی� در ارزیابــی یــک دانشــگاه موفــق، اســتقالل فکــری و عملــی فــارغ التحصیــالن آن را مــورد تأکیــد قــرار 
داده انــد. اینکــه فارغ التحصیــالن دانشــگاه بــه دور از اینکــه تحــت تأثیــر شــرق و غــرب باشــند، بــه فکــر خدمــت بــه کشــور و 

مــردم خــود باشــند. ایــن امــر در نــگاه امــام تحقــق واقعــی انقــالب در دانشــگاه و تحــول ایــن نهــاد آموزشــی اســت.30

امـام خمینـی� مسـئلۀ انقـالب فرهنگـی را امـری اسـالمی دانسـته و آن را خواسـتۀ ملـت مسـلمان ایـران پـس از انقـالب 
می داند. یکی از دالیل تأکید بر مسئلۀ انقالب فرهنگی در دانشگاه ها، سلطۀ رژیم شاهنشاهی و در خدمِت استعمارگراْن 
بودِن دانشـگاه در گذشـته اسـت. طوری که در گذشـته، بیشـترِ محصوالت دانشـگاه در خدمت اجانب بوده اسـت. ایشـان 

تسـامح در امر انقالب فرهنگی را خواسـتۀ مخالفان انقالب و جمهوری اسـالمی و خیانت به اسـالم و کشـور می دانند.31

امــام� تأکیــد می کنــد کــه هــم دانشــجویان و هــم اســاتید دانشــگاه مراقــب نفــوذ غــرب زدگان و فرصــت طلبــان باشــند.32 
ــأس اســت. ایشــان راه  ــاق و ایجــاد ی ــد، خطــر نف ــد می کن ــه دانشــگاه را تهدی ــام� یکــی از خطــرات مهمــی ک ــگاه ام در ن
حــل و راه دفــاع در برابــر ایــن خطــر را هوشــیاری و بیــداری دانشــگاهیان مــی داننــد؛ بخصــوص اســاتید دانشــگاه کــه نقــش 

ــه عهــدۀ آن هاســت؛ 33 تربیت کنندگــی دانشــجویان ب

رهبـر کبیـر انقـالب، در عـدم وابسـتگی فکـری دانشـگاه و بیـرون آمـدن از آن تأکیـد فـراوان دارنـد. از نظـر امـام� تأثیـر 
تبلیغـات قـرون گذشـته بـر فکرهای مـان -کـه مـا چیـزی از خـود نداریـم و هرچـه هسـت آنجاسـت- در ایجـاد ایـن وابسـتگی 
نقـش اصلـی را داشـته اسـت.34 تأثیـر فرهنـگ و تفکـر وابسـته، بـر اندیشـۀ نخبـگان فرهنگـی و دانشـگاهی در نـگاه امـام 
خمینـی� در ایجـاد وابسـتگی فرهنگـی بسـیار پررنـگ اسـت. وقتـی ایـن تفکـر رواج یافـت کـه مـا از خودمـان هیـچ چیـز 
نداریـم و بایـد همـه چیزمـان از غـرب بیایـد، کامـالً کشـور را غـرب زده می کنـد و جلـوی اسـتقالل کشـور را می گیـرد. امـام� 
بـرای مقابلـه بـا ایـن امـر تأکیـد مـی کنـد: مـا بایـد خودمـان را بشناسـیم کـه مـا خودمـان فرهنـگ داریـم، خودمـان همـه چیـز 
داریـم و احتیـاج بـه غـرب در ایـن امـور نداریـم و آنچیـزی کـه آن هـا بـه مـا می دهنـد، آن نیسـت کـه واقعیـت رشـد آوری باشـد، 

آن اسـت کـه مـا را می خواهنـد در یـک حـدی نگـه دارنـد.35
در بـــاور امـــام خمینـــی� دانشـــگاه مغـــز متفکـــر یـــک ملـــت اســـت و بایـــد از وابســـتگی دور باشـــد و اســـالمی شـــود. در همـــان زمـــان 
ــار ایـــن  ــا تعطیلـــی علـــم و صنعـــت و انحصـ ــاوی بـ ــا ایـــن هـــدف واال، اسالمی شـــدن دانشـــگاه را مسـ برخـــی در مخالفـــت بـ
نهـــاد آموزشـــی و فرهنگـــی را در تدریـــس علـــوم دینـــی در نظـــر گرفتـــه بـــود. امـــا امـــام ایـــن ســـخنان را مغالطه آمیـــز دانســـته و 
ـــا آن مخالفـــت می کنیـــم و مـــد نظـــر ماســـت،  تأکیـــد می کننـــد کـــه مـــا بـــا تخصـــص و علـــم مخالـــف نیســـتیم. آن چیـــزی کـــه ب

نوکـــری اجانـــب اســـت.36 

بیـــزاری از وابســـتگِی ملــّـی در نظـــر مقـــام معظـــم رهبـــری بایـــد در کنـــار دیـــن و روحیـــۀ انقالبـــی در دانشـــگاه مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.37 
یکـــی از مظاهـــر اســـتقالل فرهنگـــی دانشـــگاه، ترویـــج روحیـــه استکبارســـتیزی و مقابلـــه بـــا ســـلطه گران اســـت. در ایـــن راســـتا 
ــا جهان خـــواران  ــا ســـلطه گران و دشـــمنی بـ مقـــام معظـــم رهبـــری معتقـــد اســـت جهـــت حرکـــت دانشـــگاه بایـــد ضدیـــت بـ

باشد چرا که این امر، منجر به رسیدن به ارزش های اسالمی خواهد شد.38

ادامۀ این یادداشت را در شمارۀ ۲۴ کاری نو بخوانید



جزوات انگلیســـی و کلاس های آنلایــن! | گزارش |  مومو که بود و چــرا!   | مسأله نگر | | میان اخبار | 

پالن اول
صحبت با دوستان

پالن دوم
گروه های درسی

پالن سوم
استوری پیج های دانشجویی

استوری دانشجویان در این ایام

محبوبه
آنالین

Type a message

۰۸:۵۴

۰۸:۵۳

میگم یه حرکت مطالبه گرانه واسه این 
کالس های آنالین دانشگاه نزنیم؟

خوب االن پیشنهادت اینه که دقیقا 
چی رو از کی مطالبه  کنیم؟

چه حرکتی؟

آخه هزینه اینترنت ها زیاده

باید یه ساز و کاری واسه آموزش سنجیده بشه

راه حلی االن دقیق ندارم .ولی نظرم این 
بود یه هم اندیشی بکنیم .

۰۸:۵۴

۰۸:۵۴

 راه حل؟

۰۸:۵۵

۰۸:۵۶

۰۸:۵۵

بچه های ۳۲۲
۶ نفر

Type a message

بچه ها نظرتون راجع به حذف ترم چیه ؟

موافقم .انصافا درس ایکس،  درس سختیه و از 
اون سخت تر که برا ما مجازی شده.

ویدا

وااای این استاد درس ایگرگ که می گه 
خودتون پاور درست کنید و ارائه بدین!

بچه ها دیدین درس آلفا چندتا پاور 
گذاشته تو سامانه؟ پاورا همه اش 
انگلیسی! هیچ ویسی هم کنارش 
نذاشته.  کی می خواد اینارو بخونه!!

مریم

درسا

۰۹:۳۰

۰۹:۴۰

۰۹:۵۳

۰۹:۵۴

گروه درسی ایکس
۴۷ نفر

Type a message

سالم علیکم 
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه 
دوستان .می خواستمدببینم نظر 
دوستان راجع به کالس های مجازی 
دانشگاه چی هست ؟

پرسش خودم رو اینگونه مطرح میکنم 
.کالس های مجازی اری یا خیر ؟

دوستان اگه پاسخ بدین ممنون میشم.

دوستان؟!

یک مقام مسئول

یک مقام مسئول

یک مقام مسئول

یک مقام مسئول

مقام مسئول گروه را ترک کرد

۱۲:۴۰

۱۰:۴۶

۱۰:۵۹

۱۱:۴۰

۱۲:۳۰

گروه درسی ایگرگ
۴۵ نفر

Type a message

فردا همه راس ساعت ۱۴ حاضر باشند تو گروه....
استاد

استاد گروه را ترک کرد

دیروز

امروز

۱۸:۰۰

اگر موافق باشید درس را شروع کنیم.
استاد

۱۴:۰۳

کسانی که آنالین هستند لطفا اعالم حضور کنند
استاد

۱۴:۲۲

انگیزه ای برای درس ندارید. پس احتماال خیلی 
خوب بلدید. انشالله امتحان خیلی خوبی 
خواهید داشت. موفق باشید

استاد

۱۴:۴۰

تخمه با  درس مجازی یه حال دیگه  می ده

من و فیلم 
سینماییم و کالس 
انالین همین االن 

یهویی

کالس های 
آنالین؛

آری یا خیر؟

اینستاگرام فارسیا 
برعکس بزنن

خیربله

 توضیح تصاویر و انتقاداتی پیرامون آموزش مجازی:  تصاویر فوق 
مثال هایی خیالی بودند از برخی انتقادات واقعی دانشجویان. 
نگرانی دانشجویان، هنگ بودن آن ها! و لذا عدم ارتباط گیری 
با مسئولین و همچنین نبود رغبت برای حضور در کالس های 

آنالین در تصاویر باال مشاهده میگردد.
 آنچه که مسلم است این است که هدف اساتید و مسئوالن 
دانشگاه قطعا یادگیری دانشجویان است اما سوال اینجاست 
که سازوکارهای فعلی چقدر در جهت تحقق این هدف، کارایی 
دارند؟ کتمان نمی کنیم که انصافاً برخی اساتید با بیان ساده و 

شیوا و توضیح مناسب، یادگیری بسیار موثری را موجب شده اند. 
اما برخی اساتید هم در این زمینه نیاز به تغییر و اصالح روند 

آموزشی شان دارند.
مثــالً بارگــذاری جــزوات کامــالً انگلیســی بــدون هیــچ گونه توضیح 
و ویــس )صــدا( قطعــاً کارایــی خوبــی ندارد. یا تاکید فــراوان و اجبار 
ــدون زیرســاخت های مناســب  ــن ب ــزاری کالس هــای آنالی ــر برگ ب
ــه نظــر نمی رســد. برخــی از ســؤاالت دانشــجویان  ــدان کارا ب چن
ایــن اســت کــه اگــر در کالس هــای آنالیــن در زمــان مقررشــده 
بــه اینترنــت دسترســی نداشــتیم چــه می شــود؟ یــا اگــر اســتادی 

به طور کلی تدریس خوبی نداشــت آیا این مســأله قابل پیگیری 
اســت؟ و اگر انتقاد صورت بگیرد و اســتاد مربوطه متوجه بشــود 
آیا وی میتواند درجۀ ســختی امتحان را باال ببرد و ســخت گیری 
شــدن  رایــگان  بحــث  دیگــر  مســألۀ  کنــد؟  اعمــال  بیشــتری 
ســامانه های مجــازی دانشــجویان اســت. هنــوز بــرای دانشــجویان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا ســامانۀ نویــد رایــگان نشــده اســت. 
نشــریۀ کاری نو در شــمارۀ بعد به پیگیری این مســائل می پردازد 
و گزارش آن را منتشــر می کند. شــما هم اگر در این زمینه انتقاد 

یــا پیشــنهادی داریــد بــا مــا در میــان بگذاریــد.

|  راضیـه شـادی،  پرسـتاری 98  |  هفته هـای 
آخر مهرماه یکی از سرتیترهای داغ رسانه ها 
و شـبکه های اجتماعـی درمـورد بـه راه افتادن 
چالـش ترسـناکی  بـه اسـم چالـش مومـو بود.
تقریبـا تمامـی وب سـایت های خبـری معروف 
بـه تازگـی در رابطـه بـا ایـن بـازی یـا چالـش 
خطرنـاک مباحثـی را عنـوان کرده انـد و ایـن 
بـازی تبدیـل بـه یکی از تیتـر های یک خبری 
شـده اسـت. بـازی مومـو از طریـق واتـس آپ 
قابـل انجـام اسـت و بـازی ماننـد نهنـگ آبـی 
بـه سـمت خودکشـی  را  کاربـران  کـه  اسـت 

می دهـد. سـوق 
در این مطلب جزئیاتی در مورد این چالش و 
اینکه از کجا شـروع شـده را به شـما خواهیم 
گفـت و در مـورد هـدف اصلـی از به راه افتادن 

اینگونه چالش ها بحث خواهیم کرد.

مومـو یـا Momo چیسـت؟ مومـو در حقیقـت  ۱
یـک اکانـت واتـس آپ اسـت که تصویر پروفایـل آن، 
تصویـری از یـک دختـر اسـت کـه بـا هیـأت بسـیار 
زشـتی همـراه بـا یـک خنـده جوکـر ماننـد، در آمـده 
اسـت. در واقـع تصویـر پروفایـل مومـو فتوشـاپ یـا 
یـک  از  تصویـری  بلکـه  نیسـت،  شـده  ویرایـش 
مجسـمه از مجموعـه آثـار عروسـک های نمایشـگاه 
توکیو ژاپن است که قسمت هایی از آن بریده شده 
و تنهـا تصویـر چهـرۀ کریـۀ آن، در پروفایـل نمایـش 
داده شـده اسـت. مومو در افسـانه های ژاپنی، یک 
موجود وحشتناک و پرنده است که طبق افسانه ها، 

گاهی اوقات اقدام به دزدیدن بچه ها نیز می کرد.

تصویـر مومـو  اولیـن بـار توسـط فـردی بـه اسـم  ۲
ناناکو که یک عروسک ساز است در اینستاگرام »به 

صورت عمومی منتشر شد«.
شـد.  شـروع  فیس بـوک  از  مومـو  »چالـش«  ۳
ظاهراً پس از معرفی و مشهور شدن این مجسمه، 
در یـک گـروه فیس بـوک، کاربـران بـرای ایجاد ارتباط 

بـا یـک شـمارۀ ناشـناس واتسـاپ کـه همـان مومـو 
می باشـد بـه چالـش کشـیده شـدند. برخـی از آن ها 
پـس از ارسـال پیـام بـه ایـن شـماره پیام هـا و تصاویـر 
خشـونت آمیز از سـوی وی دریافت میکردند. مومو 
ادعا میکرد که به اطالعات شخصی وی دسترسی 
دارد و بدین وسـیله ایشـان را تهدید می نمود. چون 
شـماره آنهـا معلـوم شـده بـود حتـی پـس از حـذف 
واتسـاپ هـم از سـوی مومـو بـا آنهـا تمـاس گرفتـه 
می شـد! طبـق شـواهد مومـو در ابتـدا قربانیانـش را 
در  حتـی  و  می کنـد  خطرنـاک  چالش هایـی  وارد 

مواردی آنها را به خودکشی سوق داده!
نظـر کارشناسـان حـوزۀ رسـانه و پلیـس فتـا  ۴
ایـن چالـش چیسـت؟ کارشناسـان حـوزۀ  درمـورد 
چالـش  و  حقـه  یـک  را  مومـو  چالـش  نرم افـزاری، 
سـرقت  بـرای  آبـی  نهنـگ  بـازی  ماننـد  بیمارگونـه 
اطالعـات کاربـران بیـان کرده انـد و مسـألۀ مهـم ایـن 
اسـت کـه اثرگـذاری ایـن دسـت محتواهـا بـا کاهـش 
سـن مخاطبان به شـکلی مضاعف افزایش می یابد 
و به همین علت است که غالب این دست فیلم ها 

یا چالش ها، مخاطب نوجوان را هدف می گیرند.
پلیـس فتـا و ناجـا هـم با اشـاره به ارسـال کلیپ های 
مومو برای برخی کاربران به خصوص دانش آموزان 
اعالم کرده است: »والدین تهدیدات ارسال کنندگان 
و  اسـترس  و  نگیرنـد  جـدی  را  مومـو  کلیپ هـای 

اضطـراب بـه فرزنـدان خـود منتقـل نکنند.«

به هر شکل رسانه های نوین نشان داده اند که  5
از قدرت اثرگذاری بی رقیبی در میان مخاطبان شان 
تولید  و  پخش  شدن  محدود  برخوردارند. 
مطرح شدن  برای...«،  »13 دلیل  نظیر  سریال هایی 
بازی نهنگ آبی و االن چالش مومو  بیش از همیشه 
اثبات کرد حتی یک فیلم یا یک بازی ساده می تواند 
از چنان تأثیری در میان مخاطبان خود برخوردار 
شود که آنان را وادار یا دست کم ترغیب به اقداماتی 

غیرعاقالنه و خطرناک کند.
پ.ن: در نـگارش ایـن یادداشـت از وبسـایت های خبـری 

مشـرق نیوز و ایمنـا اسـتفاده شـده اسـت

https://www.imna.ir/news/381973/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 ماننــــــد یــــــک آیینــــــه ای، اِعجــــــاز  داری
ــــــاز داری ــــــرای مــــــن، کمــــــی هــــــم ن ـّـــــی ب حت

ــــــت ایــــــن را نمی خواســــــت ـــــُـرو، امــــــا دِل گفتــــــی ب
ــــــــــــــــــــو از آغــــــــــــــــــــاز داری ــــــــــــــــــــم را ت آمــــــــــــــــــــارِ قلب

 عطــــــرِ خــــــوش نارنــــــج رویـــــَـت، بی خــــــودَم  کــــــرد
گفتــــــم  یقینــــــاً ریشــــــه دَر شــــــیراز داری

 حتــــــی بــــــرای قلــــــِب مــــــن خیلــــــی اَز اوقــــــات
داری تیراَنــــــداز  وُ  کــــــردی  لشگرکشــــــی 

 رفتــــــی، تمــــــام قایقَــــــم را آب هــــــا بــــــرد
داری بــــــاز  مــــــوِی  امــــــواِج  از  طوفانــــــی 

ــــــرم ــــــو فرمــــــان بگی ــــــا ز ت  مــــــن پرگشــــــودم ت
ــــــرواز داری ــــــی کــــــه در دِل، حســــــرت پ گُفت

اِی لهجـــــه ات، شـــــیرین ترین آهنـــــگ هســـــتی
ای گل بــــــــرای ســــــــازِ مــــــــن آواز داری...؟

روزی که کووید در چین زندگی می کرد
دولت در تنبلی لطیف یک مجلس
با فلسفه های الجوردی خوش بود

در سمت بهارستان فکر می کرد
با نبض بورس، نبض او می زد
مغلوب شرایط اقتصادی بود

مفهوم درشت ارز
در قعر کالم او تالطم داشت

انسان در شهرِ ارزِ آنی زندگی می کرد
ناگهان آواز غریب مرگ در فصل سرد 

سال پیچید
و ما همچنان در صبح جمعه بودیم...

نقیضه ای بر شعر »از آبها به بعد« از دفتر »ما 
هیچ ما نگاه«/ »هشت کتاب« سهراب سپهری

اولیـــن بـــاری کـــه ایـــن َمثَـــل را شـــنیدم ، ترکیـــب 
ـــم  ـــاِل ذهن ـــزِ غرب ـــذِ ری ـــرای مناف ـــان ب ـــه اش آن چن قلمب
ـــود کـــه چیـــزی زیـــادی عایـــد منطـــق گاه مـــن  درشـــت ب

نشـــد!

امـــا از همیـــن گَـــرد کمـــی کـــه روی مغـــزم پاشـــید، 
ـــه ام  ـــرد و کل ـــرژی مـــن، عطســـه ای ک ـــه آل ـــال ب ـــِخ مبت مُ
را پـــر از ســـوال های جدیـــدی کـــرد؛ مثـــالً ایـــن کـــه 
ـــا انگشـــتان بهـــم چســـبیده اش فنجـــان  فیـــل چطـــور ب
ــان را  ــل فنجـ ــیدنی داخـ ــل نوشـ ــی دارد؟ فیـ ــه مـ را نگـ
ابتـــدا بـــا خرطومـــش می مکـــد یـــا مســـتقیم بـــه دهـــان 
از  فنجـــان می تـــوان جزئـــی  اصـــوالً  آیـــا  می ریـــزد؟ 

ــد؟ و... ــل باشـ ــی یـــک فیـ ــباب زندگـ اسـ

نمی دانـــم. از قدیـــم گفته انـــد: »در َمثَـــل مناقشـــه 
نیســـت.« شـــاید همیـــن ســـؤال هایی کـــه پرســـیدم 
نشـــان از بی ارتباطـــی و جـــور نبـــودن آن دو اســـت؛ 
ــروع  ــترک شـ ــرف مشـ ــک حـ ــا یـ ــر دو بـ ــر هـ ــی اگـ حتـ

شـــوند. 

حتمـــا بـــرای یافتـــن مِثـــال ایـــن َمثَـــل الزم نیســـت 
تصویـــر انســـان ها در کنـــار پدیـــده هـــای غول پیکـــر را 
ــر در خیابانـــی  ــا اگـ ــم یـ در اینترنـــت جســـت و جو کنیـ
دو نفـــر را کنـــار  یکدیگـــر دیدیـــم و هیـــکل یکـــی 
ــه  ــاره بـ ــت اشـ ــود، انگشـ ــری بـ ــر از دیگـ ــی بزرگتـ خیلـ

سمت شـــان بگیریـــم. نـــه ! 

مـــا آدم هـــا نیـــز بـــا اینکـــه بیـــن انگشـــتان مان فاصلـــه  
ـــا  ـــم، گاهـــی ب ـــی را برداری ـــم هـــر فنجان اســـت نمی توانی
ـــه یـــک موضـــوع،  داشـــتن آگاهـــی کوچکـــی نســـبت ب
آنقـــدر گنده تـــر از دهـــان مـــان می گوییـــم کـــه فیـــل و 
ـــدق  ـــل و فن ـــی فی ـــم، حت فنجـــان را کـــه چـــه عـــرض کن

هـــم نیســـت!

بـــه رغـــم اخـــذ کـــردن مدرک هـــا و دانســـتن تناســـب 
ـــان اضـــالع مثلـــث فیثاغـــورس و درک اینکـــه تنهـــا  می
ــک  ــد و یـ ــش می دهنـ عناصـــر خاصـــی بـــا هـــم واکنـ
بعضـــی  امـــا  بوجـــود می آورنـــد؛  را  پایـــدار  ترکیـــب 
وقت هـــا در روابـــط روزمـــره، آنچنـــان خـــود را دچـــار 
خلقیـــات  گرفتـــار  و  می کنیـــم  حقیـــر  انســـان های 
پســـت در مقابـــل بزرگ منشـــی ها می شـــویم کـــه یـــک 
گلـــه فیـــل بـــا فنجان هایشـــان چـــای  می نوشـــند و بـــه 

بی قوارگـــی زندگـــی مـــا قاه قـــاه می خندنـــد.

مواظب فیل و فنجان های زندگی مان باشیم...

اعجاز| شعر |
 | محدثه زینل نیا، بهداشت96  |

| شوخی با ســـهراب |

از آنجا به بعد
 | فاطمه الماسی، بهداشت 96  |

| مثل آباد |

فیل و فنجان 
 | امیرحسین حسینی، پزشکی 96  | 

گایدلایِن تشخیصی
»پای سیب ۹۹«

بازهم من؛ محمد محمدی رابع، پژوهشگر و کارشناس کل مسائل؛ 
خوش تیـِپ  کراوات قرمـزِ  جنتلمن هـای  می دانیـد،  کـه  همانطـور 
چشم رنگی  که شعر »بنی آدم« سعدی را سالهاست بر سردر سازمان 
ملل چسـبانده اند، در اقدامی انسـانانه و جنتلمنانه، در اوج تاخت و 
تـاز کرونـا، بـه تحریم هـای دارویـی، تشـخیصی و درمانی نواخته شـده 
بر ملت ایران سـفت و سـخت تر از گذشـته پایبند مانده اند؛ اما زهی 

خیـال باطـل؛ اُسـکُل ها نمی داننـد کـه مـا چگونـه وای خواهیم سـاد.
در ایـن شـماره از کارشناسـنامه، می خواهـم یافته هایـی از جدیدتریـن 
گایدالیـن یـک طـب تحریم شـکِن دانش بنیـاِن رایـگان و بـدون نیاز به 
ابزارآالت گران قیمت صنعتی را به سـمع و نظر مبارکتان برسـانم که 
حقیقتـا کمـر تحریـم و تحریـم کننـده را خواهـد شکسـت و می توانـد 
به آسانی برای تشخیص بیماری های مختلف آقایان استفاده شود.
از تغییــرات مهــم ایــن گایدالیــن نســبت بــه نســخه قبلــی اش کــه نــام 
سانســور نشــده آن »پــای ســیب 99« 1 و نــام اصلــی اش »رویَــم بــه 
دیوار« اســت، اضافه شــدن امکان تشــخیص کووید 19 اســت. )خواهر 
من کجا؟! این همه جا ورود آقایان ممنوع بوده، حاال یک جا هم - عالوه بر 

آفیرن( خب؟  نخوان،  است؛  ممنوع  شما  ورود   - فوتبال  اساتدیوم 
خالصـه اینکـه طبـق ایـن گایدالیـِن تحـر... ِعهههءه خواهـرم عرض کردم 

نخون دیگـءه، عجبا !
داشـتم می گفتـم؛ خالصـه اینکـه طبـق ایـن گایدالیـِن تحریم شـکن، 
شما ابتدا به طبیعت می روید؛ این ور و آن ورتان را بادقت می نگرید 
که فقط خودتان باشید و خدایتان؛ سپس یک هدف را نشانه رفته 
و اقـدام بـه ادرار می فرماییـد؛ بعـد از آن نتیجـه را طبـق راهنمـای زیـر 

چـک کنید :
حجم بیش از حد انتظار ادرار و همچنین جمع شدن مورچه دور آن 
می تواند نشـانه دیابت، زود خشـک شـدن آن نشـانه ی سـدیم باالتر 
از 141 و اگـر از آن بـوی شـبیه بـه گوشـت متصاعـد گـردد می توانـد 
نشـانه کلسـترول باالی شـما باشـد؛ اگر حجم ادرار کمتر از حد مورد 
انتظارتان بود و هنگام ادرار، احساس سوزش داشتید، احتماال دچار 
UTI )عفونـت دسـتگاه ادراری( شـده اید و متاسـفانه بایـد بگویـم کـه 
هماننـد دیگـر مـردم شـریف ایـران، تکـرار و تکـرر، پدرتـان را درخواهـد 

آورد.
در ادامه این گایدالین همچنین بیان شده است که فراموشی در باز 
کردن زيپ شلوار قبل از ادرار، آلزایمر شما را نشان می دهد، اشکال 
در هدف گیری، ممکن اسـت نشـانه پارکینسـون باشـد و ادرار کردن 
روى کفـش، مشـکالت پروسـتات را مطـرح می سـازد؛ در وهلـه آخـر 
اگـر بـوی ادرار را متوجـه نشـدید، ابتـالی شـما بـه کوویـد 19 را نشـان 
می دهد؛ دیگر چه می خواهید؟ تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد؛ تا 

کارشناسـنامه بعدی بدرود..

 | محمد محمدی رابع پژوهشگر و کارشناس کل مسائل | 

1- »پای چنار« یا »پای کاج« هم اسامی درخوری بودند اما 
دوستان می گویند »پای سیب« باکالس تر است.

44| کارشناســـنامه |  |  فاطمه الماسی، بهداشت 96  | یادمه قبلنا یعنی حدودای 
6، 7 ماه پیش وقتی یه نفر میگفت سـرفۀ خشـک، گلودرد 
یا تب دارم کلی میترسیدیم که ای وای کروناست و ناراحت 
میشـدیم؛ حـاال می خواسـت دوسـتمون باشـه، فامیـِل دور 
یـا یـه رهگـذر تـو خیابـون؛ خالصـه کـه کلـی بـراش نسـخه 
می پیچیدیـم و توصیـه می کردیـم کـه فـالن دارو رو بخـور، 
بهمان کار رو انجام بده... اما حاال که تو فصل پاییز هستیم 
وحدود 9ماه داره از شروع این اپیدمی می گذره خیلی راحت 
بـا ایـن قضیـه کنـار اومدیـم، برامـون خیلـی عـادی شـده... برا 
همه مـون شـاید پیـش اومـده کـه نزدیکتریـن اطرافیان مـون 
زنگ زدن و گفتن که فکر کنم کرونا رفته تو ریه هام و ما بعد 

از یه دلواپسی بهش توصیه کردیم که خودشو قرنطینه کنه 
و مواظب باشـه تا بهتر بشـه...

خالصه که خیلی داره عادی میشـه برامون... کال می دونید 
آدمـای سـازگاری هسـتیم، بـا هـر چیزی خیلـی راحـت داریم 
کنـار میایـم، بـا کرونـا، بـا دالر چند هـزار تومنی، با طالی چند 
میلیونـی، بـا ماشـین چندصدمیلیونـی و ... اآلنـم داریـم دعـا 

می کنیـم بـرا اینکـه دعاهامـون دروغ نباشـه...
گفتیم این بار هم باز شوخی کنیم با سهراب سپهری اما یه 

شوخی متفاوت تر...
قسمت های قبلی شوخی با سهراب داخل یه نشریۀ دیگه 

بود. این قسمت رو در کاری نو در صفحۀ بعد بخونید.

| حکایت | 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست...
|  درسـا طاهریـان، اتـاق عمـل 9۷  |  طایفـه ای از دزدان و 
راهزنان کوهی بلند را در اختیار گرفته و گذرگاه کاروان ها 
زیـر سـلطۀ ایشـان بـود و مـردم شـهرهای اطـراف از کیـد و 
سـتم ایشـان در عـذاب و واهمـه بودنـد و لشـکر پادشـاه 
هـم از پس شـان بـر نمی آمـد. بـزرگان و مدبـران ممالـک 
اطراف هشـدار دادند که اگر این مسـأله به همین شـکل 

ادامـه یابـد پیـروزی بـر اینـان غیرممکـن خواهد شـد.

ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــه بیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاید گرفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــمه شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر چشـ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ
ــــــل ــ ــ ــ ــــه پیـ ــ ــ ــ ــ ــــــتن بـ ــ ــ ــ ــــاید گذشـ ــ ــ ــ ــ ــــــد نشـ ــ ــ ــ ــــر شـ ــ ــ ــ ــ ــــو پـ ــ ــ ــ ــ چـ

بــرای  افتادنــد و راهــی را  بــه فکــر چــاره  بدیــن ســبب 
غلبــه بــر راهزنــان یافتنــد. از ایــن قــرار کــه: یکــی را بــه 
تجسس شــان گذاشــتند و بــه انتظــار فرصتــی نشســتند 
تــا راهزنــان بــرای راهزنــِی عــده ای از محــل ســکونت خــود 
-در کــوه هــای بلنــد- خــارج شــدند. ســپس چنــد نفــر از 
مــردان باتجربــه و جنگ آزمــوده را فرســتادند تــا در کنــار 
ــم  ــا غنای ــد. شــبانگاه، دزدان ب ــن کنن اقامت گاه شــان کمی
لبــاس  ســالح،  بازگشــتند.  مردمــان  از  به دســت آورده 
نخســتین  گذاشــتند.  زمیــن  بــر  را  غنیمت هایشــان  و 
دشــمنی کــه بــه دزدان راهــزن هجــوم آورد، »خــواب« بــود. 
چنــدی کــه از به خواب رفتن شــان گذشــت، مــردان دالور 
از کمیــن بیــرون آمــده و ایشــان را بازداشــت نمودنــد...

ادامــه حکایــت را عینــا از گلســتان ســعدی بخوانیــد: 
)ترجمــۀ برخــی کلمــات و جمالت در کروشــه آمده اســت(

مــردان دالور از کمیــن بــه در جســتند و دســت یــکان 
یــکان بــر کتــف بســتند و بامــدادان بــه درگاه ملــک حاضــر 
آوردنــد. همــه را بــه کشــتن اشــارت فرمــود. اتفاقــاً ]تصادفا[ 
در آن میــان جوانــی بــود کــه میــوۀ عنفــوان شــبابش نــو 
رســیده و ســبزه گلســتان عــذارش نــو دمیــده ]ســن کمــی 
داشــت[. یکــی از وزرا پــای تخــت ملــک را بوســه داد ]بــه 
پاییــن تخــت پادشــاه بوســه زد[ و روی شــفاعت بــر زمیــن نهاد 
و گفــت: ایــن پســر هنــوز از بــاغ زندگانــی بــر نخــورده و 
ــرم و اخــالق  ــه ک ّــع ب ــه. توق ــع نیافت ــی تمت ــان جوان از ریع
خداوندیســت کــه بــه بخشــیدن خــون او بــر بنــده منــت 
نهــد. ملــک روی از ایــن ســخن در هــم کشــید و موافــق 

رأی بلنــدش نیامــد و گفــت:

 پرتـــــــــــــو نیـــــــــــــکان نگیـــــــــــــرد هـــــــــــــر کـــــــــــــه بنیـــــــــــــادش بـــــــــــــد اســـــــــــــت
تربیـــــــــــــت نااهـــــــــــــل را چـــــــــــــون گـــــــــــــردکان بـــــــــــــر گنبـــــــــــــد اســـــــــــــت
است[ ثباتی  بی  و  ناپایداری  از  کنایه  بودن  گنبد  بر  ]گردکان 

و  اســت  اولی تــر  کــردن  منقطــع  اینــان  فســاد  نســل 
بیــخ تبــار ایشــان بــر آوردن کــه آتــش نشــاندن و اخگــر 
ــاره ای از آتــش[  ــذاردن پ ــش و واگ ــردن آت گذاشــتن ]خامــوش ک
و افعــی کشــتن و بچــه نگــه داشــتن ]مــار ســمی را کشــتن و 

بچــه او را نگــه داشــتن[ کار خردمنــدان نیســت.

ــارد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر آب زندگـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر اگـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ابـ
 هرگـــــــــــــــــــــــــــــــــز از شـــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بیـــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــر نخـــــــــــــــــــــــــــــــــوری
بـــــــــــــــــــــــــــــــــا فرومایـــــــــــــــــــــــــــــــــه روزگار مبـــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــوری ــ ــ ــ ــ ــ ــکر نخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ]نی حصیر[ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بوریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــز نـ ــ ــ ــ ــ ــ کـ

وزیــر ایــن ســخن بشــنید. طوعــاً و کرهــاً ]خــواه ناخــواه[ 
بپســندید و بــر حســن رأی ملــک آفریــن خوانــد و گفــت: 
آنچــه خداونــد )دام ملکــه( فرمــود عیــن حقیقــت اســت 
کــه اگــر در صحبــِت آن بَــدان تربیــت یافتــی طبیعــت 
ایشــان گرفتــی و یکــی از ایشــان شــدی. امـّـا بنــده امیــدوار 
اســت کــه آن جــوان در صحبــِت صالحــان، تربیــت پذیــرد 
و خــوی خردمنــدان گیــرد کــه هنــوز طفــل اســت و ســیرت 
بغــی و عنــاد در نهــاد او متمکــن نشــده و در خبــر اســت: 
ــواهُ یهوّدانـَـه وَ یُنصرانــه  کلُّ مولــود یولــُد علــی الفطــرةِ فَاَب
و یُمجّســانِه ]هنــوز بچــه اســت و ناپاکــی در او تثبیــت نشــده 
همان طــور کــه در حدیثــی آمــده: هــر فرزنــدی بــر اســاس فطــرِت 
پــاک، زاده می شــود، ولــی پــدر و مــادر او، او را یهــودی یــا نصرانــی یــا 

مجوســی می ســازند.[

ــــــــــــــــــــــوط ــــــــــــــــــــــار گشــــــــــــــــــــــت همســــــــــــــــــــــر ل ــــــــــــــــــــــدان ی ــــــــــــــــــــــا ب  ب
 خانــــــــــــــــــــــدان نبوّتــــــــــــــــــــــش گــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــد
ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف روزی چن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب که ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــگ اصحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ
ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــردم شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت و م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــکان گرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی نی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پ

ایــن بگفــت و طایفــه ای از ندمــای ]هــم نشــینان[ ملــک بــا 
ــا ملــک از ســر خــون او در  ــار شــدند ت ــه شــفاعت ی وی ب
گذشــت و گفــت: بخشــیدم اگــر چــه مصلحــت ندیــدم.

 دانـــــــــــــی کـــــــــــــه چـــــــــــــه گفـــــــــــــت زال بـــــــــــــا رســـــــــــــتم گـــــــــــــرد
ــمرد ــ ــ ــ ــ ــ ــاره شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر و بیچـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان حقیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــمن نتـ ــ ــ ــ ــ ــ  دشـ
ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــمۀ خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه آب سرچشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــی کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بسـ ــ ــ ــ ــ ــ  دیدیـ
ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــار ببـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتر و بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتر آمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــون بیشـ ــ ــ ــ ــ ــ چـ

فی الجملـه پسـر را بـه نـاز و نعمـت بـر آوردنـد و اسـتادان 
بـه تربیـت او نصـب کردنـد تـا حسـن خطـاب و ردّ جـواب 
و آداب خدمـت ملوکـش در آموختنـد ]روش گفتگـوی نیک 
و پاسـخ دادنِ مناسـب و چگونگـی خدمـت بـه پادشـاه را بـه وی 
آموختنـد[  و در نظـر همـگان پسـندیده آمـد. بـاری وزیـر از 
شـمایل او در حضرت ملک شـمّه ای می گفت که تربیت 
اثـر کـرده اسـت و جهـل قدیـم از جبلـت  او  عاقـالن در 

]سرشـت[ او بـه در بـرده. ملـک را تبسـم آمـد و گفـت:

 عاقبــــــــــــــــــــت گــــــــــــــــــــرگ زاده گــــــــــــــــــــرگ شــــــــــــــــــــود
ــود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزرگ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا آدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گرچــ

سـالی دو بـر ایـن بـر آمـد ]دو سـال گذشـت[. طایفـه اوبـاش 
محلت ]محله[ بدو پیوستند و عقد موافقت بستند تا به 
وقـِت فرصـت، وزیـر و هـر دو پسـرش را بکشـت و نعمـت 
بی قیـاس برداشـت ]مـال فروانـی دزدیـد[ و در مغـاره دزدان 
]در غـارِ محـِل کمیـنِ دزدان[ بـه جای پدر بنشسـت و عاصی 
شـد. ملک دسـت تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت:

ــد کــســی ــنـ ــد چــــــون کـ ــ ــک از آهــــــن بـ ــیـ  شــمــشــیــر نـ
ای حـــکـــیـــم کــس ــود  ــ ــشـ ــ نـ ــت  ــ ــی ــ ــرب ــ ت ــه  ــ ــ ب ــس  ــ ــاکـ ــ  نـ
ــالف نــیــســت ــ ــافـــت طـــبـــعـــش خــ ــطـ بــــــــاران کــــه در لـ
 در باغ الله روید و در شوره بوم ]زمین شور[ خس ]خار[
 زمــــــــــیــــــــــن شـــــــــــــــــــوره ســــــنــــــبــــــل بـــــــــــر نــــــــیــــــــارد
مــــــگــــــردان ضــــــایــــــع  عـــــمـــــل  و  تـــــخـــــم  او   در 
 نـــــکـــــویـــــی بــــــــا بــــــــــــدان کــــــــــــردن چــــــنــــــان اســـــت
کــــــــه بــــــــد کــــــــــــردن بــــــــه جــــــــــای نـــــیـــــک مــــــــــردان

در نوشتن این متن از منابع زیر استفاده شده: 
کتاب گلستان سعدی انتشارات ارمغان طوبی با تحقیق و ویرایش 

علی حاجی تقی )بر اساس نسخۀ محمدعلی فروغی( 
وبسایت واژه یاب 

مرکز اطالع رسانی غدیر 

| یادداشت های یک دانشجو |

همه چیــز عادی 
میشــــتود اماـ 
به چه قیمتــی؟!

گلستان سعدی، باب اول )در سیرت پادشاهان(، حکایت ۴
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 مثبِت قآایان!
ورود خانم ها ممنوع !

WOMEN NOT ALLOWED ENTER!
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محمد راسخی

استدالل های قبل از تو سوء تفاهم بود...
محدثه زینل نیا

محکوم زنده ماندنی، مأیوس تاریخی / چزیی نمانده! تو بزن،  تری خالیص را
با دست خود راحت بکن امشب/ سرگیجۀ شب های پرت و بی حوایس را 

نیمه مهرماه خربی عجیب و دردناک 
منتشر شد. سید محمد موسوی زاده، 

دانش آموز 11 ساله بوشهری بخاطر 
نداشنت گویش برای حضور در سامانه 

شاد خودکیش کرد!
گرچه آموزش و پرورش این مساله را  
به شکل گفته شده در خربها تکذیب 

نمود اما خانواده او همچنان، بر ادعای 
خویش مصر است

محدثه زینل نیا
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رکورد مرگ و میر روزانه 
کرونا تا این لحظه!!


