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کتاب “۷ اصل رهبران بزرگ معنوی”

عکسهای دهه ی اول محرم نطنز 
سال 1393 از نگاه دوربين ارمغان

تفسير ﴿ سوره ي مبارکه  فجر ﴾

مناقشه ای که از آن بوی خير نمی آيد

پرونده آلودگی آب شرب پايتخت

تجمع هيات های مذهبی مقابل مسجد 
جامع نطنز، ظهر عاشورا

واکنش طبيعی جامعه ای که تنهاست

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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همه ساله در ایام محرم، بحث امر به معروف و نهی از منکر دوباره زنده می شود. هر 
چند این فریضه الهی اختصاص به یک دهه و ماه ندارد و در طول سال باید مورد 
توجه و اهتمام قرار گیرد. ولی از آنجائی که ساالر شهیدان ، فلسفه قیام خود را 
»اصالح امت« و »احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر«توصیف می فرمایند، 
شاید بهانه ای می شود که بیشتر به این امر بپردازیم. اینکه در این فریضه چه رازی 
نهفته است که امام حسین)ع( حاضر می شود فریضه حج را نا تمام گذارده و برای 

احیاء این عمل قیام نماید، شاید اهمیت آن را افزون ترمی نماید.
اساساً دین اسالم یک دین اجتماعی است و مسئول تنظیم و روش ارتباطات مردم 
با خود و یکدیگر و خداست. این فریضه می خواهد به ما نشان دهد که »کلکم راع 
و کلکم مسئول عن رعیته« همگی مسئول هستیم. هیچ کس نمی تواند بگوید به 

من چه ربطی دارد؟!
به قول شیخ سعدی که از پیام ائمه علیهم السالم الهام گرفته:

بنی آدم اعضای یک پیکرنــد       که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار    دگر عضــــو ها را مناند قرار

تو کزحمنت دیگران بی غمـی      نشایدکه نامت هنندآدمی
خالصه فریضه امر به معروف و نهی از منکر همین مسئولیت پذیری است. اینکه 
نسبت به مسائل جامعه و یکدیگر بی تفاوت نباشیم. متأسفانه گاهی شأن و جایگاه 
این فریضه  ایم وگمان می کنیم  نا چیزی تنزل داده  تا حد بسیار  را  این فریضه 
محدود می شود به گشت ارشاد نیروی انتظامی و تذکر دادن به بد حجاب ها و یا 
نصب بنر های تبلیغاتی و درج این شعار در سر برگ نامه ها در یک هفته خاص 
و بسنده کردن به مضامین یاد شده، در حالی که دامنه این واجب بسیار فراگیر و 
وسیع تر و مهم تر می باشد. اگر جوانانمان به سوی اعتیاد می روند، اگر پایبند قول 
و وفا نیستیم، اگر ربا خواری در جامعه و حتی بانک ها بیداد می کند، اگرهمسایه 
حال همسایه را نمی پرسد، اگر دخترانمان به خاطر نداشتن جهیزیه به خانه بخت 
نمی روند، اگر آدم ها مجبور به فروش کلیه خود می شوند، اگرخیانت در امانت 
رونق پیدا می کند، اگر آمار پرونده های طالق روند صعودی دارد، اگر میلیون ها 
پرونده حقوقی و کیفری در دادگستری در نوبت رسیدگی است، اگردروغگویی قبح 
خودش را ازدست داده است، اگر جماعتی کشته شدن جوانی را نظاره می کنند و 
فقط فیلم و عکس میگیرند ،اگر تجاوز به حقوق دیگران عادت می شود. اگر نیکی 
و احسان به فراموشی سپرده می شوند، اگر درد دیگران را درد خود نمی دانیم، 
اگر نسبت به عملکرد مسئولین بی تفاوت هستیم، اگر نظارتی بر نمایندگان خود 
در مجلس و شورای شهر نداریم، اگر شهرمان خراب و ویران شود و داد کسی در 
نیاید، اگر عزاداری و هیأت داریمان از روی چشم و هم چشمی باشد، اگر معلم، 
دانش آموز را فرزند خود نداند، اگر پزشک بیمار را غریبه تصور کند و در یک کالم 
اگر هیچ کدام احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر و جامعه نداشته باشیم، مطمئن 
باشید فلسفه قیام امام حسین )ع( را درک نکرده ایم، حاال هر چه می خواهیم بر 

سرو سینه بزنیم، گمان نمی رود اجری داشته باشد.
امام حسین)ع( در شروع حرکت خود از مکه به سوی کربال هدف خود را اصالح 

امت جدش و احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر توصیف می فرماید.
» اریُد ان آمر باالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر به سیرة جدی و ابی علی بن 
را  پدرم خوبی ها  امتداد رسالت جدم وسیره  در  میکنم  یعنی تالش   « ابی طالب 
احیاء کنم و با بدی ها به ستیز برخیزم. تالش می کنم که سنت امر به معروف و 
نهی از منکر را در میان امت جدم احیاء و تثبیت وترویج کنم. تالش می کنم که با 
بلندترین صدا در گوش تاریخ فریاد بزنم و این پیام را به گوش آیندگان برسانم که 
نسبت به حکام و زمام دارانتان بی تفاوت نمانید و آنان را به حال خود رها نکنید. 
این حکامند که اکثریت مردم و عوام از خالیق را به سعادت می رسانند یا به تباهی 
می کشانند، چرا که عامه مردم، خواه و ناخواه، دانسته یاندانسته از حکام خود رنگ 
می گیرند و تأثیر می پذیرند. پس لحظه ای نگاهتان را از حکامتان بر ندارید و کمتر 
از آنی این دو سالح برنده و این دو نعمت تعیین کننده)امر به معروف و نهی از 

منکر( را زمین نگذارید.
بنابراین کاربرد این فریضه از نظر حضرت قبل از اینکه متوجه مردم باشد متوجه 
حکام و زمام داران است. بدین معنا که مردم قبل از اینکه با برداشت ناصحیح از 
اعمال و  باید نگاه ها را متوجه  بیفتند  ناآگاهانه به جان همدیگر  الهی  این فریضه 
رفتار حکام خود بنمایند واجازه ندهند از مسیر رستگاری و سعادت خارج شوند، 
اجازه ندهند قبح رذیلت ها ریخته شود و فضیلت ها متروک و مهجور و منزوی شوند.

است.  شده  پررنگ تر  جامعه  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث  است  مدتی 

همزمان با ارائه طرحی در مجلس شورای اسالمی در خصوص امربه  معروف و نهی 
از منکر که ایراداتی در آن مالحظه میشود، شاهد اقدامات غیرانسانی و غیراسالمی 
منتسب  اقدام  این  دراینکه  بوده ایم،  نیز  اسیدپاشی  عنوان  اصفهان تحت  در شهر 
به گروه های ضدانقالب داخلی وخارجی است هیچ تردیدی نداریم و قطعاً ساحت 
برادران مسلمانان و انصار حزب اله از اینگونه عملیات وحشیانه و رذیالنه، پاک و 
منزه است. اما از طرفی نباید از کسانی که ناآگاهانه زمینه ساز و یا بسترساز  اینگونه 
اقدامات بوده اند غافل بمانیم. در همین هفته های اخیر حرف های نسنجیده ازبرخی 
مسئولین و کسانی که در جامعه مقبولیت دارند شنیده شده که به این گرگهای 
انسان نما جرأت به میدان آمدن را داد. وقتی می  گوئیم حکم بدحجاب اعدام است! 
وقتی می گوئیم برای برای حفظ حجاب باید خون داده شود! وقتی می گوئیم برای 
اقدامات  بجای  و  نمی کنیم  بسنده  لسانی  تذکر  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
فرهنگی، خشونت را ترویج می کنیم باید مسئولیت عواقب گفته-های خود را نیز 
بپذیریم. باید بدانیم پیامبر ما پیامبر رحمت بود. آمد که سنگ دل ها را آب کند، 
که مهربانی را رواج دهد، که راستی و درستی را منسجم بخشد، که حسن خلق را 
به کرسی بنشاند، که نگاه ها را با هم آشنا بگرداند، که ریشه حسد و تنگ نظری و 
بدخواهی و خشونت را بسوزاند، که مردم را نسبت به هم مهربان گرداند. دین اسالم 
جز محبت و مهربانی پیامی ندارد. بنابراین این گونه اقدامات وحشیانه هیچ ارتباطی 
با اسالم و مسلمین ندارد و معاندین همانطور که داعشی ها عمل کرده اند می خواهند 
چهره ای خشن از اسالم در جهان ارائه دهند که قطعاً با هوشیاری مسئولین و مردم 

این کیدشان نیز بخودشان برخواهد گشت.
هر چند فریضه امر به معروف و نهی از منکر مراحل و مراتب و ظرائف و تشریفاتی 
دارد که از حوصله این مقال خارج است ولی باید دقت نمائیم که آن را با دخالت و 
فضولی در زندگی دیگران مخلوط ننمائیم. از طرفی باید میزان اثر گذاری آن را نزد 
دیگران بسنجیم و چه بسا اگرگمان ببریم که بی تأثیر است از خیر آن بگذریم و از 

همه مهم تر ” مصداق رطب خورده منع رطب چون کند” نباشیم.
نشریه ارمغان به سهم خود سعی نموده با رویکردی که در انتشار مقاالت و تحلیل 
های خود داشته و در مقام احیاء این فریضه مهم، رسالت مطبوعاتی خود را انجام 
اداری و عملکرد مسئولین  و  امور اجتماعی  دهد و هر جا که نقص و سستی در 
مالحظه نماید، با دلسوزی و نگاهی مشفقانه آن را گوشزد و آنها را از انجام امر منکر 
باز دارد و هر جا که خدمتی صادقانه و احساس مسئولیتی را در نهاد یا مدیری 

مشاهده کرد ازباب امر به معروف آنها را مورد تشویق و تمجید قرار داده است.
در خاتمه توجه خوانندگان گرامی را به این نکته مهم و اساسی جلب می نمایم که 
در مکتب انسان ساز اسالم همواره امور ایجابی بر امور سلبی اولویت و تقدم داشته 
است،کما اینکه در قران کریم : » بشیراً » قبل از »نذیراً » درج شده و »رحماءبینهم 
» قبل از »اشداء علی الکفار » و باالخره » امر به معروف » قبل از » نهی از منکر » 
ذکر شده است .پس چه بهتر که ما هم در امور فرهنگی و اجتماعی از همین رویه 
تبعیت نماییم و قبل از اینکه به فکر نهی از منکر باشیم اهتمام خود را مصروف امر 
به معروف نماییم، چه بسا که اگر به خوبی و به طرز صحیح فریضه امر به معروف 
را انجام دهیم اساساً نوبت به نهی از منکر نرسد و منکری نخواهد بود تا بخواهیم 
دیگران را از ان نهی نماییم ، برای نمونه اقامه نماز یک امر به معروف است و چنانچه 
به درستی در اقامه و برپایی این فریضه جدیت داشته باشیم و به معنای واقعی انرا 
بپا داریم قطعاً از فحشا و منکر جلوگیری کرده ایم چرا که : » ان الصالة تنهی عن 

الفحشاء و المنکر «

مسعود کریمپور نطنزی

امر به معروف و نهی از منکر
به قلم مدیر مسئول ..
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سیاسی  علوم  انجمن  ساالنه  همایش  هشتمین 
در  یازدهم  هسته ای«  »دیپلماسی  موضوع  با  ایران 
برگزار  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در   ۱۳۹۳ آذر 
و  منطقه ای  داخلی،  ابعاد  کنفرانس  این  می شود. 
بحث  به  را  ایران  هسته ای  دیپلماسی  بین المللی 
لحاظ  این  از  همایشی  چنین  برگزاری  می گذارد. 
میان رشته ای در  و  است که  همزمان  اهمیت  حائز 
حوزه های همچون علوم سیاسی و روابط بین الملل، 
تاریخ دیپلماسی، مسائل استراتژیک، جامعه شناسی، 
را  موضوع  این  بین الملل  حقوق  و  سیاسی  اقتصاد 
ایران  آغاز مسأله هسته ای  زمان  از  بررسی می کند. 
ایران  متضاد  دیدگاه های   ،)۲۰۰۲(  ۱۳۸۱ سال  در 
هسته ای  فعالیت های  گسترش  و  تداوم  در  غرب  و 
کشور سبب شده تا موضوع فرا تر از یک موضوع ملی 
به  توسعه ای،  ابعاد  با  صلح آمیز  انرژی  به  مربوط  و 
موضوعات امنیت منطقه ای و بین المللی ارتباط یابد. 
چالش ایران و غرب در این روند به سه دوره تقسیم 
می شود: نخست، دوره بی اعتمادی )۲۰۰۶- ۲۰۰۲( 
که دو طرف با هدف شناسایی اهداف و خواسته های 
مذاکره  وارد  حل  راه  یک  به  دسترسی  و  یکدیگر 

شدند اما به نتیجه ای نرسیدند.
البته  تقابل و تعامل )۲۰۱۳-۲۰۰۶( که  دوم، دوره 
خود به دو دوره تقسیم می شود. یکی تا ۲۰۰۹ که 
ارتباط چندانی بین دو طرف نبود، دیگری از ۲۰۰۹ 
شدند  جدی  مذاکرات  وارد  طرف  دو  که   ۲۰۱۳ تا 
تعامل  نرسیدند. سوم، دوره  نتیجه ای  به  باز هم  اما 
)تاکنون- ۲۰۱۳( که دو طرف تالش گسترده ای را 
برای دستیابی به یک راه حل مورد توافق نسبی آغاز 

کرده اند که تا به امروز ادامه دارد. 
بزرگ  قدرت های  با  ایران  دیپلماسی هسته ای  روند 
می شود:  شامل  را  مختلفی  ابعاد  موضوعی  لحاظ  از 
مسائل  قدرت،  روابط  مسائل  تاریخی،  درس های 
مسائل  داخلی،  سیاست  معادالت  هویتی،  و  ارزشی 
حقوقی و تکنیکی، مسائل اقتصاد سیاسی و تحریم ها 
و نهایتاً ابعاد مربوط به تداوم منازعه، مدیریت بحران 
و احتمال جنگ و ... همگی در این روند قابل بررسی 

و تجزیه و تحلیل هستند. 
دیپلماسی هسته ای ایران در بستر سه ویژگی اصلی 
تداوم دارد. یکی اینکه این دیپلماسی در یک شرایط 
و تاریخ خاص یعنی دوران بعد از جنگ سرد و شکل 
گیری یک جهان چند جانبه اتفاق می افتد که خود 
بازیگران  نقش  لحاظ  از  موضوع  پیچیدگی های  بر 
خاص  منطقه  یک  در  اینکه  دوم  می افزاید.  اصلی 
یعنی خاورمیانه اتفاق می افتد که در آن هر موضوع 
ملی به نوعی به موضوعات منطقه ای و بین المللی با 
ابعاد ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک ارتباط می یابد. و سوم 
اینکه با یک کیفیت خاص و یک مدل جدید اتفاق 
می افتد که غنی سازی مستقل اورانیوم در یک کشور 

خارج از جریان های اصلی غربی شکل می گیرد. 
فعالیت هسته ای در  این است که هر گونه  واقعیت 
این جهان فرا تر از جنبه استفاده صلح آمیز در حوزه 
ارتباط  هم  آن  تسلیحاتی  جنبه  به  نوعی  به  انرژی 
می یابد. مسأله اصلی در اینجا برقراری نوعی تعادل 
بین این دو جنبه از فعالیت های هسته ای است که 
بین کشورهای دارنده  به تضاد و رقابت  خود منجر 
صلح  انرژی  خواهان  کشورهای  و  هسته ای  توانایی 
»آستانه«  عنوان  به  آن  از  که  آمیز می شود. چیزی 
چگونه  اینکه  و  می شود  یاد  هسته ای«  »گریز  یا 
عنصر »زمان« بین یک فعالیت هسته ای صلح آمیز 
یک  روند  در  شدن  تسلیحاتی  سوی  به  حرکت  و 
اهمیت می شود. در مورد  دیپلماسی هسته ای حایز 
ایران، طرف غربی از این عنصر به عنوان ابزاری برای 
محدود کردن دامنه فعالیت های هسته ای کشورمان 

استفاده می کند. 
در اینجا رقابت اصلی بین دارندگان توانایی هسته ای 
و قدرت های بزرگ برای حفظ انحصار بر جریان های 
انرژی اتمی )IAEA( و  حاکم در آژانس بین المللی 
NPT، شیوه بازرسی و اعمال قواعد آژانس، استفاده 
عمومی  افکار  بسیج  امنیت،  شورای  قعطنامه  از 
و  اقتصادی  تحریم های  سیاسی،  فشارهای  جهانی، 
محدود  برای  جنگ  ابزار  از  استفاده  احتمال  حتی 
کردن دامنه فعالیت های هسته ای یک کشور از یک 

تداوم  و  حفظ  برای  کشور  یک  مقاومت های  و  سو 
بین المللی،  حقوق  مبنای  بر  هسته ای  فعالیت های 
کشور،  استقالل  جغرافیایی،  تاریخی،  واقعیت های 
پایدار  توسعه  همه  از  مهم تر  و  پرستیژ  و  هویت 
پیچیدگی  بر  آغاز می شود.  دیگر  از سوی  اقتصادی 
مبنای  که  می شود  افزوده  وقتی  موضوع  اهمیت  و 
یک دیپلماسی موفق باید بر مبنای رضایت سیاست 
داخلی دو طرف یا به عبارتی تامین منافع ملی شکل 
گیرد. اینجاست که دیپلماسی هسته ای یک کشور در 
پژوهش ها، خالقیت ها  و  آغاز می شود  فوق  مرزهای 
برای مدیریت  به جلو  رو  نگاه  با یک  استراتژی ها  و 
راه حل مبتنی  به یک  و دستیابی دو طرف  بحران 
واقع،  در  می گیرد.  شکل  طرف  دو  نسبی  توافق  بر 
ماهیت موضوع هسته ای و خطرات اشاعه بحران، دو 

طرف را مجبور به تعامل با یکدیگر می کند. 
نوامبر  چند روز دیگر به ضرب االجل هسته ای ۲۴ 
دیپلماسی  کنفرانس  برگزاری  می رسیم.   ۲۰۱۴
هسته ای بعد از این تاریخ وقتی حایز اهمیت بیشتری 
این روند  تاریخی دیگر را در  می شود که یک دوره 
که  می کند  کمک  خود  این  می گذاریم.  سر  پشت 
پژوهشگران این حوزه به نوعی تعادل در شناخت از 
بازیگران اصلی پرونده هسته ای ایران و منافع و نیات 

واقعی آن ها در این روند برسند. 
 ۲۴ در  نتیجه ای  هر  از  نظر  اینکه صرف  آخر  کالم 
یک  مذاکرات،  تمدید  یا  توافق  عدم  توافق،  نوامبر: 
تدریج  به  ایران  هسته ای  دیپلماسی  روند  در  نکته 
حفظ  و  ملی  حمایت  اینکه  آن  و  می شود  برجسته 
با  ابزار دولت در مذاکرات  انسجام داخلی مهم ترین 
قدرت های بزرگ است. همایش دیپلماسی هسته ای 
ایران سعی دارد تا این حمایت و وحدت را در حوزه 

دانشگاهی ایران برجسته تر کند.
در  بین الملل  روابط  استاد  برزگر،  کیهان  دکتر 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دبیر 
علمی همایش دیپلماسی هسته ای

منبع : تابناک

این روزها مهم ترین قطب تولید علم و دانش کشور بی سکان دار است. سرپرست ها 
هم به مانند سکانداران موقتی می مانند که فقط چون یار ذخیره باید موقعیت را حفظ 
کنند و به علت آرم روی پیشانی خود )موقتی( قادر به برنامه ریزی و اجرای برنامه 

های بلند مدت نیستند.
واضح تر بگوییم مهم ترین قطب تولید علم کشور در سال های آغازین دولت که سال 
های برنامه ریزی های سه گانۀ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است، برنامه ریزی 
بلند مدت ندارد که هیچ در مدیریت مقطعی خود نیز بی ثبات است و دو سرپرست و 
یک وزیر عوض کرده و چهارمین وزیر پیشنهادی دولت نیز از سوی مجلس رای اعتماد 

نیاورده است.
این که مجلس مقصر است یا دولت مهم نیست. مهم آیندۀ علمی میهن است. بسیاری 
از نهادهای مادر ما بیماری ساختاری و زیربنایی دارند، وزارت علوم ما از این نهادهاست 
که تغییرات بنیادین را می طلبد. تولید علم و عملیاتی شدن آن راه طوالنی و پیچیده 

ای را در پیش دارد، که امروز این راه ناهموارتر نشان می دهد.
و خالصه بگوییم، حال وزارت علوم خوب نیست!

دولت عالوه بر معیار های علمی و تجربی می گوید:
»معیار ما برای معرفی وزیر علوم آن است که فردی باشد که در دانشگاه دارای مقبولیت 
باشد  داشته  قبولی  قابل  دانشجویان چهره  میان  در  و هم  اساتید  میان  در  باشد هم 
چراکه در این صورت راحت  تر می تواند مدیریت کند، حرف حق خود به کرسی بنشاند 
انتخابات ۲۴ خرداد به مردم داده  و مسیر درست دانشگاه را معین کند.قولی که در 
شد این بود که ما به دنبال قانون گرایی و نشاط علمی در دانشگاه ها هستیم به همراه 
تعالی بیشتر فرهنگ اسالمی. البته ما باید همه به وعده های خود عمل کنیم و نسبت 
به آن وعده هایی که به مردم دادیم آماده انجام آن باشیم.«)سخنان رییس جمهور در 

مجلس۲۷آبان ۹۳(

مجلس می گوید:
عالوه بر شرایط الزم مرزبندی وی با فتنه مشخص باشد و به هیچ نحوی تماسی با 
اعتراضات یا فتنۀ ۸۸ نداشته باشد.این حساسیت مجلس است که ادارۀ مهم ترین نهاد 

آموزشی کشور به دست اهل فتنه و زاویه دارها نیفتد.
منطقی هم هست وای به حال حکومتی که آموزش خود را به غیر خود واگذار کند.

اما معیار غیر و فتنه و زاویه چیست؟
روی سخن ما با مجلس نیست با دولت است.

فرض کنیم مجلس در این مورد در تشخیص غیر بودن سخت گیری می کند و حتی 
به ظلم وزیر را رد میکند، یا حتی باور نکرده که مردم برای چه به روحانی رای داده 

اندو به کس دیگر رای نداده اند،

خوب چاره چیست؟
تفاوت رای نمایندگان در مخالفت با وزیر پیشنهادی، به ده و بیست و چهل نیست، به 
۱۸۷ نفراست! )۷۰ رأی موافق، ۱۷۱ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع( یعنی واضح است 
که مجلس در این مورد مشکل جدی دارد. و پیش بینی این مساله کار سختی نیست.
دولت به عنوان پیشنهاد دهنده کما اینکه اعالم کرده دانشگاه را علمی می خواهد تا 
سیاست زده، مدیری برگزیند که بیشتر علمی باشد تا سیاسی، و توانمند در تحول و 
توسعۀ بی تشنج دانشگاه ها.این اختالف حل نشده به قدر کافی برای آیندۀ علمی کشور 
آسیب زا هست که بشود فهمید نباید صحنۀ زورآزمایی سیاسی شود و طرفین بخواهند 

به یکدیگر قدرت ارادۀ خویش را ثابت کنند.
تضعیف دولت و مجلس یعنی بوی تشنجات دورۀ احمدی نژاد را احساس کردن که 
پای بزرگان به میان بیاید و فضا دوباره ملتهب گشتن که این نه به صالح ملک است نه 
مملکت و نه دولتی که به سرعت در حال میریت مشکالت بی شمار است. البته جنس 

این دولت با دولت قبل متفاوت است.
که  را  نظر  مورد  فرد  دارم  وظیفه  تابع وظیفۀ خویش هستم،  بگوید من  دولت  شاید 
اصلح میدانم معرفی کنم و برای رای آوردنش تالش کنم،مجلس رای داد چه بهتر رای 
نداد مسئولش من نیستم مجلس است. دولت که تابع تفکرات مجلس نیست تابع رای 

مجلس است.
اما این حرف کامل نیست چرا که ما دفع افسد به فاسد داریم، ما تابعیت احکام در 
این  با  دولت  باالخره  است  تعامل  باالتر  مصلحت  االن  یعنی  داریم،  مفاسد  و  مصالح 
مجلس می خواهد کشور را اداره کند.و مهم تر از آن رشد علمی و عملی صحیح کشور 
و خالصی مردم خسته از تشنجات سیاسی است که تعامل در این موضوع را ضروری 

می سازد.
اتفاقا اگر دولت به ظاهر کوتاه بیاید، در دام تندروهای مخالف خود نیفتاده است که 
نانشان در تشنج است، البته اکثریت مجلس در اختیار تندروها نیست و به نظر می رسد 
این اختالف ناشی از ایجاد فضای تقابلی و حیثیتی است که اکنون ایجاد گردیده است، 

فضایی که نفعش برای هر که باشد برای دولت و مجلس قطعا نیست.

شطرنج سیاست، بازی با مهره های مؤثر است نه پر آوازه...

مراسم  و  چندگانه  های  تجمع  ماجرای  پیرامون 
باشکوه تشییع پیکر خواننده جوان، مرحوم پاشایی 

چند نکته به ذهن می رسد:
۱.وقتی یک جامعه با یک ساختار فرهنگی اجتماعی 
تثبیت شده با ویژگی های مثل احساسی بودن، به 
شدت وابسته کنش عاطفی بودن ، سیاسی بودن و 
... در معرض تکنولوژی هار ارتباطی نوینی قرار می 
گیرد که طبیعتا فرهنگ مبدا خود را باز تولید می 
کند و این تکنولوژی هر روزه وجه جدیدی از زندگی 
فردی و اجتماعی آنرا می بلعد دو اتفاق ممکن است 

بروز کند. 
های  ساختار  هضم  است  ممکن  حالت  نخستین 
باشد،  جدید  روابط  ساختار  در  فرهنگی  اجتماعی 
از کنش های جمعی  باالیی  با حجم  تبدیل جامعه 
جامعه  به  عاطفی  و  واقعی  اجتماعی  های  شبکه  و 
متشکل از سلول های به هم پیوسته، دارای شبکه 
هم  آن  محور  قانون  عاطفی،  غیر   ، مجازی  روابط 
قانون ابالغی و نه قانون برخواسته از جامعه می تواند 

پاسخ به این روند مدرن شدن باشد.
این نوع از واکنش را به خوبی می توان در کشورهای 
جنوب شرق آسیا دید هر چند حاکمیت آنها بخواهد 
دیگری  چیز  را  واقعیت  فیلم  و  سریال  زور چند  به 

نشان دهد.
اجتماعی  های  ساختار  از  ای  جامعه  یک  وقتی  اما 
جای  به  است  مند  بهره  مستحکم  و  قوی  فرهنگی 
مغلوبه نشدن،  برای  قابل ستایش  هضم، در تالشی 

ساختار اجتماعی خود را با وضعیت جدید هماهنگ 
می  خلق  را  جدیدی  چیز  و  کند  می  متناسب  و 
بقیه  با  ظاهر  به  است،  به خودش  منحصر  که  کند 
رفتارهای جمعی اش در تضاد است، غیر قابل پیش 

بینی است و همگان را به حیرت وا می دارد.
های  شبکه  در  پررنگ  حضور  توان  می  رو  این  از 
نوعی  را   ... و  لطیفه سازی های موسمی  اجتماعی، 
واکنش اجتماعی به آپارتمانهای شصت متری، بیش 
بین  از  خانه،  از  خارج  در  حضور  ساعت  دوازده  از 
رفتن روابط عاطفی خانوادگی و دهها الزام ناخواسته 
مردمی تعبیر کرد که از هنوز دل در گروه خاطرات 
و  دری  پنج  اتاق  دار،  حیاط  های  خانه  و  کودکی 

مهمانی های خانوادگی مکرر دارند.
۲. این که بعضی سعی در تعمیم تجمع های یادبود 
ایرانی دارند و از آن  مرحوم پاشایی به همه جامعه 
نام می  زیرین جامعه  های  در الیه  اتفاقی  وقوع  به 
محورانه  تهران  خودخواهی  نوعی  توان  می  را  برند 
تعبیر کرد که سعی دارد همه جامعه ایرانی و همه 
اقشار تهرانی را در بخشی از تهران خالصه کند. به 
به  عمومی  واکنش  باید  را  واقعه  این  رسد  می  نظر 
خبر درگذشت خواننده محبوب و تقدیر از حدود یک 
سال مقاومت یک جوان با صدای عاطفی و محزون 
با بیماری توسط بخشی از جامعه کالنشهری تعبیر 
کرد، جامعه ای که محترم است و نیاز های دارد و 
عالیق و اولویتهای دارد که باید محترم شمرده شود.

الزامات  که  کشور  کالنشهری  جامعه  از  بخشی   .۳
حقیقی  اجتماعی  کنش  اجازه  کالنشهری  زندگی 
به  وادار  تا حدودی  را  او  و  دهد  می  او  به  کمتر  را 
کنش اجتماعی مجازی کرده حاال نیاز دیگری دارد 
دهه  چندین  در  که  ای  جامعه  جمعی.  کنش  بنام 
واکنشی  برای  زیادی  های  بزنگاه  و  ها  فرصت  قبل 
ساختار  حاال  داشت  اختیار  در  جمعی  و  اجتماعی 
اجتماعی جدید او را خانه نشین، سرگرم کار و فرد 

محور می طلبد. 
هشت سال دفاع مقدس، زلزله رودبار و بم، صعود به 
جام جهانی ۹۸ و چندین مثال دیگر نمایشی از یک 
است.  ایرانی  کنش جمعی در سطوح وسیع جامعه 
اما این کنش جمعی در وسعت های کمتر نیز قابل 
تعریف است. در بسیاری از کشور های دیگر دانشگاه) 
به معنای محل تمرین کنش جمعی نه سالن مطالعه 
تشکیالت  ورودی!(،  در  چند  با  بزرگ  و  ساکت  ای 
مدیریت محله ای و شهری، ان جی او ها، خیریه ها، 
 ... کنسرت های عمومی و جشن های همه گانی و 

محل تعریف شده ی این کنش های جمعی است. 
کنش  این  جامعه  از  زیادی  بخش  نیز  ما  کشور  در 
های  مراسم  و  هیات  مسجد،  در  را  خود  جمعی 
سیاسی،  های  راهپیمایی  نیایش،  و  دعا  و  عزاداری 
و  است.  کرده  تعریف   ... و  ورزشی  های  راهپیمایی 
حاکمیت هم آنرا به رسمیت شناخته و تقویت می 
کند. اما به هر حال بخشی از اجتماع که اتفاقا مراسم 
و محترم می  داشته  پاس  را  مذهبی همانند محرم 
شمارد آنرا به عنوان یک کنش جمعی با هم طیفان 
و هم طرازان خود تلقی نمی کند و بخش گسترده 
ای از حاکمیت نیز طوری رفتار می کند که نه تنها 
خواسته های این بخش را درک و تامین نمی کند 
نیاوردن  به حساب  و  ندیدن  در  عامدانه سعی  بلکه 
این کنشگران اجتماعی به عنوان واقعیت اجتماعی 

دارد.
البته همین شکاف را نیز می توان در میان بخشی از 
جامعه غیر کالنشهری و بخش دیگری از حاکمیت 
کالنشهری  جامعه  هدفشان  جامعه  و  خواستگاه  که 
متوسط به باال است مشاهده کرد که در جای خود 

نیازمند بررسی است.
از  بخش  این  و  بین حاکمیت  رو شکاف  این  از  لذا 
نه  بیشتر شده و طرفین  روز  جامعه کالنشهری هر 
تنها ادبیات یکدیگر را نمی فهمند و آنرا طنز ابلهانه 
ای تلقی می کنند بلکه از آن برداشتی کامال توهین 
آمیز دارند. از همین رو طرفین بسیاری از رفتار های 
طبیعی طرف مقابل را توطئه ، شورش و دهن کجی 

به خود تفسیر می کنند.
که  مغرضی  های  رسانه  نقش  میان  این  در  البته 
حیاتشان به گسترش این شکاف بستگی دارد را در 
ایجاد تلقی دشمنانه از رفتار طبیعی دو طرف نباید 

دست کم گرفت.
های  شبکه  در  شده  تشکیل  گسترده  های  موج 
عاطفی  و  سنتی  آدمهای  طبیعی  واکنش  اجتماعی 
دیروز است که امروز وضعیت جدید زندگی شهری 
اجازه کنش اجتماعی را از آنها گرفته و تجمع های 
همین  طبیعی  واکنش  اینچنین  کثیری  جمعیت  و 
جامعه به نیاز طبیعی خود یعنی کنش جمعی است 
کنشی با کمک رسانه های اجتماعی و ظرفیتی که 
یک جوان محبوب دهه شسصتی با بیماری مهلکش 
برای  ای  بهانه  منتظر  که  نیازی  کند،  می  ایجاد 
مقابل  باخت  بهانه  این  است، حال می خواهد  بروز 
ای  خواننده  دراماتیک  درگذشت  یا  باشد  آرژانتین 

محبوب، خوش صدا و مبارز با سرطان

گره وزارت علومدرس های بزرگ پرونده هسته ای ایران

واکنش طبیعی جامعه ای که تنهاست
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»من خدا را همیشه شکر میکنم و از خدا می خواهم تا زمانی که زنده ام به من توانایی 
بدهد تا وبال گردن کسی نباشم«این ها صحبت های یک پیرمرد نابینای آیسکی است .

اسماعیل مهری پیرمرد ۷۱ ساله نابینا اهل شهر آیسک آنقدر توانایی های عجیب دارد که 
برای یک نابینا بعید به نظر می رسد و البته اهالی را به شگفتی وا داشته است .

کسی که با کار و فعالیت سعی کرده است تا دستش پیش کسی دراز نباشد.جالب آن که 
همسر وی نیز کم بینا و بینایی اش در حدود ۳۰درصد است.

مرکز  در  قدیمی  و  گلی  ای  خانه  روم  می  اش  خانه  به  وی  با  شدن  صحبت  هم  برای 
شهرآیسک آنقدر مهربان و خوش مشرب است که دوست داری یک روز پای صحبت هایش 
بنشینی و فقط گوش دهی در یک لحظه هوش و استعدادش آدم را متحیر میکند وقتی 

خودم را معرفی میکنم آنقدر خوب مرا میشناسد که گویی سال هاست فامیل بوده ایم .
اقا اسماعیل می گوید سال ۱۳۲۲ به دنیا امدم . سه سالگی بر اثر آبله چشم هایم را از 
دست دادم آنقدر که دنیا را به خاطر نمی آورم و رنگها را نمیشناسم تا ۲۰سالگی هیچ 
کاری نمیکردم بعد از ان به شغل حالجی رو آوردم .بعد از آن برای امرار معاش به پارچه 
فروشی روی آوردم و برای خرید و فروش آن به شهرها و روستاهای مجاور سفر می کردم 
انقدر در کارم ماهر بودم که انواع پارچه ها را داشتم و می فروختم ۳۷ سال داشتم که 
ازدواج کردم و با کمک اهالی توانستم خانه ای سرو پا کنم وی می گوید مردم شهر و به 
خصوص همسایگان به وی توجه و محبت زیاد دارند و واقعا از آنها تشکر میکنم که همیشه 

مرا مورد لطف خود قرار می دهند.
وی می افزاید همسرم هم کم بیناست اما به خوبی آشپزی میکند و از عهده کارها بر می 

آید.
اقا اسماعیل مهری مدت هاست به کار تجارت و خرید و فروش پرداخته است آنقدر که 
توانسته است زندگی خود را پیش ببرد می گوید غیر از زعفران هر چیزی مثل تخم آفتاب 
گردان و هندوانه ,پشم,نان خشک و برگه زرد آلو را خرید و فروش میکند آنقدر انرژی دارد 
که هیچگاه از پای نمی نشیند وی ابراز می کند تمام کوچه ها و خیابان های آیسک  از 
بلوار به پایین را بلدم  و کافیست یکبار از جایی عبور کنم یا با کسی حرف بزنم یا مطلبی 
را بشنوم تا برای همیشه به ذهن بسپارم دوست ندارم عصا بدست بگیرم و همه کارهایم را 

خودم انجام میدهم مثل نانوایی رفتن و کارهای بانکی.
می  وی  ام  نکرده  ناشکری  و  نکردم  گله  خداوند  از  هیچگاه  گوید  می  مهری  آقای   
افزاید:همیشه مردم به من لطف داشته اند اما از خدا می خواهم تا زمانی که زنده ام وبال 
گردن کسی نباشم .وقتی از وی می پرسم از مسولین چه تقاضایی داری می گوید وضع 
منزل مسکونی که خیلی خراب است خانه ای گلی و فرسوده است می خواهم تا کمکم 

کنند تا منزلی کوچک برای خودم و همسرم بسازم و مغازه ای برای فعالیتم.
ما برای آقا اسماعیل و همسر ایشان آرزوی سالمت و موفقیت داریم.

نویسنده:مرتضی عرب نجات - منبع:خراسان جنوبی

آقای  قلم  به  ترکان«  »نبایدهای  عنوان  با  مطلبی 
شریعت منتشر در »الف« منتشر شده است و این 
مختصر را در پاسخ به او تقدیم حضور خوانندگان 
سایت الف می کنم. به عنوان کسی که در دبیرخانه 
مناطق آزاد مسوولیت دارد می دانم که از جایگاهی 
این  با  نیستم  برخوردار  میان  این  در  طرف  بی 
منصف  کوشم  می  دقت  با  و  وجود  تمام  با  حال، 
ترکان حرف  زبان مهندس  از  و  نکنم  متهم  باشم، 
به  که  است  کار  کهنه  سیاستمداری  او  نزنم. 
همواره  و  بگوید  چه  داند  می  سیاستمداران  رسم 
مسوولیت حرفهایش را هم پذیرفته است.لطفا این 
چند خط را بازتاب ذهن خبرنگاری نسبتا قدیمی 
اتفاقا به دالیلی که نویسنده مقاله نمی  بدانید که 
گی  »دلسوخته  از  و  گزارد  می  احترام  او  به  داند 
این تالش صادقانه  نمی شود.  اش« هم خوشحال 
یک خبرنگار است که قصد دارد با همکاری دیگر 
و  کند  برقرار  هیجان  بدون  و  منطقی  ارتباطی 
نویسندۀ  کند.  نقد  داوری  پیش  بدون  را  نظراتش 
»نبایدهای ترکان« این نکات را در معرض قضاوت 
عموم گذاشته و واکنش های مثبت و منفی بخشی 
از خوانندگان را برانگیخته بنابراین بهتر است پاسخ 
خوانندگان  و  او  تقدیم  چارچوب  همان  در  هم  را 
کنم؛ پاسخی که البته شخصی ست و مسوولیتش 

بر عهده خودم است. 
شروع سخنم با درگاه الف است که مدیر ارجمندش 
ادب رسانه ای می شناسم.  انصاف، اخالق و  به  را 
از آن هم  البته  با من مهربان نبوده و  الف همواره 
نرنجیده ام. مرا به عنوان یک مجری و مصاحبه گر 
مالیمت  به  گاهی  تاسیسش  نخست  روز  همان  از 

از  این  است.  نکوهیده  بیشتر  البته  و  ستوده 
کم  توکلی  دکتر  ای  حرفه  اخالق  مراتب 

نمی کند. وقتی می بینید که گفتگوی 
در  را  خودش  خالقانه  و  چالشی 

رسانه  در  آفتابی«  »شب 
نمی  منتشر  هم  خودش 

کار  حساب  دیگر  کند 
دستتان می آید: با 
طرف  ژورنالیستی 

نفع  به  که  اید  شده 
حق  از  حتی  طرفی،  بی   ِ

خودش هم می گذرد و رسانه 
معتبرش را وجه المصالحۀ منفعت 

که  است  همین  کند.  نمی  آن  و  این 
باعث تعجب است؛ در شرایطی که هیاهوی 

پیرامون سخنرانی دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
انتشار چند مقاله  با  اتفاقا »الف«  فروکش کرده و 
این  برقراری  در  کذایی«  بر جنجال  »پایانی  مانند 
ای  نوشته  است،  کرده  ایفا  کلیدی  نقشی  آرامش 
دیگر ظهور می کند که نشان می دهد قصد دارد 
موضوع ادامه پیدا کند و باب های تازه ای در آن 
نمی  »الف«  هیاهوستیز  مرام  با  این  شود.  گشوده 
ادامه می دهیم.  این حال حرفی نیست.  با  خواند. 

نکته به نکته.
یعنی »برتری  با اصل موضوع,  نویسنده  اول:  نکتۀ 
پخت  جز  به  صنعتی  تکنولوژی  هیچ  در  نداشتن 
آبگوشت بزباش و قرمه سبزی« مخالفت نمی کند. 
او با طرح عبارِت »حتی اگر واقعیت داشته یاشد« 
این  داشتن  واقعیت  احتمال  به  را  خواننده  ذهن 
نوشته  دیگر  جای  هیچ  در  او  دهد.  می  خو  گزاره 
است.  نیامده  بر  ادعا  این  نفی  صدد  در  هم  اش 
در  ترکان  آقای  نقش  بارۀ  در  نویسد  می  چه  هر 
مانند  عباراتی  تثبیت چنین وضعیتیست.  یا  ایجاد 
بازتابندۀ  ملی«  ستم  این   « و  بزرگ«  جرم  »این 
ذهنیت همسوی او با فرضیۀ آبگوشت بزباش و قرمه 
سبزیست. حقیقت این است که نویسنده، ترکان را 
نمی  سرزنش  مطلبی  چنین  آوردن  زبان  به  برای 
کند بلکه او را در ایجاد این وضعیت مقصر می داند. 
اما این اصل ماجرا نیست. اصل ماجرا ساختن بنایی 
بر بنیان کج است. برای دیدن این بنای کج، جملۀ 
نسبت داده شده به ترکان را با جملۀ اصل مقایسه 

می کنیم:
۱-جملۀ نسبت داده شده: ما به جز پخت آبگوشت 
و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به 

جهان برتری نداریم.
۲-جملۀ اصلی: چنانچه تعرفه های واردات برداشته 
شود هیچ کدام از تولیدات کشور نمی توانند رقابت 
توانایی  آبگوشت  و  سبزی  قرمه  در  تنها  و  کنند 

رقابت خواهیم داشت.

مالحظه فرمودید؟ بخش شرط یک جملۀ شرطی را 
برمی دارند و بخش جزای جمله را تعمیم می دهند 
به کل توان صنعتی و تولیدی کشور. واقعا از این که 
بازی را دوباره آن هم در این سطح نازل شروع می 
از من دیگران در مذمت  کنم متاسفم چون پیش 
این قلب واقعیت گفته اند. با این حال اگر قرار است 
در را بر همان پاشنه بچرخانند لطفا حوصله کنید 
و منطقشان را هم بسنجید. چرا نویسنده به بحث 
اصلی ترکان که برنداشته شدن تعرفه های واردات 
نمی  ای  اشاره  ابدا  داخلیست  تولید  از  حمایت  و 
کند؟ ترکان دقیقا قبل از آن جمله مورد ادعا این 
بی  و  رک  هایش-  حرف  همۀ  -مثل  هم  را  حرف 

پرده گفته است:
طی ۳۰ سال گذشته ایران در پنج رشته سیمان، 
فوالد، پتروشیمی برق و خودرو صاحب رتبه های 
است  توانسته  نیز  در خودرو  و  جهانی شده  خوب 
از  نباید  لذا  باشد،  داشته  ارزشمندی  دستاوردهای 
آن به سرعت عصبانی شده و بگوییم تعرفه برداشته 

شود تا بلکه صنعت خودروی ایران اصالح شود. 
از  با وجود چنین توضیحاتی دیگر  نویسندۀ عزیز، 
تشفی  بهترین  که  جمله  این  سوخته؟  دلتان  چه 
خاطر شماست! مگر آنکه همۀ متن را نخوانده باشید 

دالیل که از شما بعید است.  به  آنکه  مگر  یا 
دلسوخته  نظرم دیگری  به  که  اید 

ر  خودتان همینطو است. 
: این را می  یید گو

ی  قا ن آ ترکا
ز  ا

شما نظر 
 » متهم و »

و  کنندۀ »مجرم«  »فرار 
جلو«  به  اگر رو  )حتی  ست 

بنابراین کاری به اصل حرفش درست باشد(. 
و فرع ماجرا ندارید. مساله این است که اکبر ترکان 
»به دلیل حضور ۳ دهه ای در مناصب عالی کشور 
یکی از متهم های اصلی این جرم بزرگ و ستم ملی 

است«. 
اگر چنین دلیلی کسی را متهم می کند که آقای 
قرار می گیرد  از متهمان  میانه لشگری  ترکان در 
که با محاسبات شما هیچ کدام جرمشان سبک تر 
به محاسبات شما  احترام  با  اگر  نیست. حاال  او  از 
است  این  را متهم فرض کنیم مساله  ترکان  آقای 
که متهمی حرف حقی زده است. چرا حرف حق او 
دل شما را به درد آورده است ) ۲ بار تکرار کرده 
با حرف  اصالت  اید که دلتان سوخته است(؟ مگر 
حق نیست؟ مگر این که اصالت را به چیز دیگری 
داده باشید که به نظرم اینطور است. به این دالیل:

نه آن چه  ترکان است  اکبر  ۱- محور هجوم شما 
پاراگرافتان   ۴ از  پاراگراف   ۳ تمام  نگفته.  یا  گفته 
یا  برداشتن  بحث  گیرد.  می  هدف  را  او  شخص 
برنداشتن تعرفه های واردات که اصل ماجرا و محل 
مناقشۀ این روزها بوده برای شما مهم نبوده است.

موضوع  با  ارتباط  بدون  و  دار  دنباله  داستانی   -۲
بوی خیری  آن  از  که  اید  ریزی کرده  پی  مناقشه 
آید. جملۀ آخر چنین نشان می دهد: »فعال  نمی 

همین قدر بس است. تا وقت بقیه مسائل برسد.«
۳- محور اصلی تان که آنرا هم پنهان کرده اید و 
هم آشکار، حتی اکبر ترکان هم نیست. احتماال نقد 
مناطق آزاد است که در پاراگراف ۴ طرح می شود 

و در طرح آن با ذکر شمارۀ نامۀ یک حکم اداری 
خودتان را مطلع از اوضاع پس پرده نشان داده اید.
تقریبا همۀ آن چیزهایی را که می خواستم بگویم 
اطالۀ کالم هم عذر می خواهم.  این  بابت  گفتم و 
چاره ای جز این نبود. می ماند چند نکتۀ فرعی که 
شاید به اندازۀ اصل موضوع مهم باشد. اول از همه 
زبان مقاله است. پر است از درشت گویی و برچسب. 
دلسوختگی  زبان  نیست.  دلسوخته  یک  زبان  این 
حکایت از مظلومیت و عفاف می کند. زبان شما تند 
و پرده در است. مالیم نوشتن اثر بیشتری نداشت؟ 

دوم این که، بی محابا تهمت زده اید: 
سایر  و  او  یقه ی  فقره،  این  در  کسی  حاالها  حاال 
متهمین و بلکه مجرمین را نمی گیرد !آقای ترکان 
خوب می داند که جناب شان نه تنها اهل مبارزه با 
تحمل  هم  را  فساد  با  مبارزین  بلکه  نیست،  فساد 

نمی کند. و از این قبیل.
فایدۀ این کلّی گویی های بی اثر چیست؟ چرا به 
جای این کار، یک به یک این »فقره« و سایر »فقره 
های« جرم ترکان و سایرین را باز نمی کنید تا او 
این  از شما استدعا می کنم  و سایرین را بگیرند؟ 
رییس جمهور  مشاور  که  نمی شود  بکنید.  را  کار 
مجرم باشد و کسی به حسابش رسیدگی نکند؟ می 
فرمایید چون در یک لحظه و با یک شماره نامه یک 
نفر را عزل و نصب کرده، »نقد خورش ملس است«. 
آخر عزیز من، چیزی بگویید که بگنجد! در کجای 
عالم می شود با یک شماره نامه یک نفر را در آن 
چیز  ماجرا  که  آن  مگر  کرد؟!  عزل  و  نصب  واحد 
دیگری باشد که هست: آقای دکتر بازارگان بعد از 
صدور حکم داخلی که انتشار رسانه ای نیافت اعالم 
کرد که آقای شعبانی فرد را برای این کار اصلح 
نسبت  را  سایرین  و  شورا  دبیر  و  داند  می 
با  حکم  همان  کرد.  متقاعد  نظرش  به 
همان متن به انتصاب آقای شعبانی 
بازارگان  یافت.  اختصاص  فرد 
هم به جای سعیدی کیا به 
عنوان معاون هماهنگی 
امور  در  شورا  دبیر 
منصوب  مناطق 
می  این  به  شما  شد. 
دنیا  کجای  عزل؟  گویید 
به  بالفاصله  را  معزول  آدم 
که  شما  گمارند؟  می  باالتر  مقام 
مثل  ای  خورده  شیرپاک  دانید  می 
من ممکن است پیدا شود و اصل ماجرا را 
بنویسد چرا اندکی در نوشتن تامل نمی کنید؟ 
نام دکتر مشیری را آورده اید. اعتبار او را خدشه دار 
نکنید و از زبانش ننویسید. مشیری هم مثل ترکان 
هنوز  او  خواهد.  نمی  سخنگو  و  دارد  سرخ  زبانی 
عضو هیئت مدیرۀ قشم است و مورد احترام و وثوق. 
حیف است به زبان تهدیدآمیزتان اشاره نکنم. اشاره 
کرده اید که به وقتش نوبت بقیۀ مسائل هم خواهد 
به  ورودش  اول  روز  همان  از  ترکان  اکبر  رسید. 
وفای  داری،  امانت  »راستگویی،  شعار  آزاد  مناطق 
به عهد« را بر زبان آورده، هر روز آن را تکرار می 
کند و در پی مصادیق عملی اش می گردد و همه 
کوچکترین  تا  کرده  مکلف  منطقه  هر هفت  در  را 
معامله، مناقصه یا مزایده ای را در معرض دید عموم 
بگذارند. چرا به جای تهدید به افشاگری در آینده، 
کنید؟  نمی  امتحان  االن  همین  را  نیتش  حسن 
چگونه؟ موردی را بیابید و به او اعالم کنید. آنوقت 
هردو با هم صبر می کنیم تا نتیجۀ کار را ببینیم. 
اگر در مورد بی انصافی او به نتیجه رسیدیم با هم 

آن را اعالم می کنیم. موافقید؟
والسالم.  و  را می گویم  آخر  نویسندۀ خوب، کالم 
در این معرکه از اعتبار دکتر احمدی نژاد هم خرج 
نمی  اضافه  تان  نوشته  به  بدیعی  نکتۀ  برادر.  نکن 
نژاد  احمدی  و  ترکان  نظر  اختالف  کند. کسی در 
و  است  بزرگان  این معرکه، معرکۀ  ندارد.  تردیدی 
ای  معرکه  در چنین  بلدند.  را  بازی  قواعد  بزرگان 
تا  نوشتن  آبگوشت  از  و  پشتوانه،  بی  های  حرف 
و صادقانه  تر  ذوقیست. ساده  بی  قشم رسیدن  به 
تر بنویسید لطفا. این همه را هم به اعتبار »الف« 
نوشتم. مطالب غیر رسمی من و شما را هزاران نفر 
می خوانند، نه لزوما به دلیل کیفیت نوشته هایمان 
بلکه به اعتبار رسانه ای که منتشرشان می کند-اگر 

منتشرشان کند.
*مجری برنامه شب آفتابی

زندگی شیرین و پرکار پیرمرد 
مناقشه ای که از آن بوی خیر نمی آیدنابینای آیسکی

در شرایطی که هیاهوی پیرامون سخنرانی دبیر شورایعالی مناطق آزاد فروکش کرده و اتفاقا »الف« با انتشار 
»پایانی بر جنجال کذایی« در برقراری این آرامش نقشی لکیدی ایفا کرده، نوشته ای دیگر ظهور می کند که 

نشان می دهد قصد دارد موضوع ادامه پیدا کند

جوابیه بر مطلب »نبایدهای ترکان«
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این سوره 30 آیه دارد و مکی است

فضیلت تالوت: پیامرب)ص(: »آنکه سوره ی »فجر« را در ده شب اول 

ماه ذی الحجه بخواند، خداوند گناهانش را می بخشد و هر که آن را 

در سایر ایام بخواند، روز قیامت برایش نوری قرار می دهد.« 

محتوای سوره:

1- در باب بعضی از َقَسم ها.  

2- رشح انواعی از نعم بر خلق.

3- بیان حال افرادی که هدفی جز مال اندوزی ندارند.

4- بیان رسنوشت افراد اعم از نیکوکار و بدکار در قیامت.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

﴿ َواْلَفْجِر ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: سوگند به فجر. 

رشح: به لحظات آغازین روز، »فجر« می گویند، به دلیل اینکه نور، 

ظلمت شب را می شکافد و روز آشکار می شود. بنابراین »فجر« به 

صورت عام متام صبحها را شامل می شود، اما به طور خاص آن را به 

صبح روز »عید قربان« نیز نسبت می دهند. »فجر« جایگاه معنوی 

مقدسی دارد، چون حیات اجتامعی یک جامعه را متحول می کند. 

نور،  زیرا  می کند،  یاد  قسم  صبح  سپیده ی  به  آیه  این  در  خداوند 

ظلمت را از بین می برد و آغاز یک تحول اجتامعی است. 

﴿ َوَلَياٍل َعْشٍ ﴾ ﴿2﴾ 

ترجمه: قسم به شبهای ده گانه.

رشح: مفرسین در مورد این شبها نظرات مختلفی ارائه کرده اند، از 

جمله: شب اول ذی الحجه تا شب دهم یا ده روز اول محرم و ده 

این  باشد،  از مصادیق آن  انقالب اسالمی که می تواند  آغازین  روز 

ایام مربوط به یک تحول و انقالب عظیم است و نزد خداوند ارزش 

ویژه ای دارد.

ْفِع َواْلَوْتِر ﴾ ﴿3﴾  ﴿ َوالشَّ

ترجمه: و سوگند به جفت و فرد. 

واقع هر  گرفته اند؛ در  به معنای »جفت«  را  بعضی »شفع«  رشح: 

آنچه در نظام هستی است جفت آفریده شده، »وتر« نیز به معنی 

سوگند  نیز  را  »وتر«  به  سوگند  بعضی  می شود.  گفته  »تک«  تنها، 

و  اسامعیل  به  را  »شفع«  دیگر  گروهی  دانسته اند.  یکتا  خدای  به 

ابراهیم)ع( نسبت داده و »وتر« را هاجر)ع( می دانند، و نظر دیگر 

اینکه »شفع« روز هشتم و نهم ذی الحجه و »وتر« روز عید قربان 

قسم  باشد،  حج«  »ایام  به  مربوط  فوق  قسم  چنانچه  می باشد. 

ذبح  ایام  به  سبحان  خداوند  که  است  سوگندی  زیرا  است.  بزرگی 

در  )ع(«  »ابراهیم  به  که  شبی  اولین  از  می خورد،  »اسامعیل)ع(« 

انجام مراسم ذبح که  رؤیا امر شد فرزند خود را ذبح کند تا زمان 

ایام بسیار مقدسی است، ده شب طول کشید. ابراهیم )ع( حقیقتاً 

به  انبیاء عظام  و  عامل  او رسآمد متامی موحدین  بود.  الگو  و  اسوه 

جز محمد)ص( بود. مقصود از این فرمان این نبوده که پدری پرس 

خود را رس برُبد و یا اینکه ابراهیم)ع( آزمایش شود، بلکه یک سنت، 

و  توحید  در  تاریخی  عظیم  تحول  یک  و  روش  یک  و  سلوک  یک 

آفرینان  نقش  نوجوان  فرزندی  و  مادر  پدر،  است.  بش  معرفت 

از نود سال صاحب فرزندی  این واقعه ی عظیم بودند. »پدر« پس 

می شود که از سوی خدا دستور می رسد »باید او را ذبح کنی«. زمانی 

که پدر موضوع را با فرزند در میان می گذارد، »فرزند« بدون درنگ 

می گوید: »پس ای پدر اگر امر خداست چرا عجله منی کنی؟« و بر 

اساس نقل می گوید: »دست و پای مرا ببند که سبب آزار تو نشوم 

و نزد خدا اجرم کم نگردد.« نقش مادر نیز بسیار زیباست، او پس 

از اینکه لباس نو بر فرزند پوشانیده، او را معطر می کند و می گوید 

»این بهرتین قربانی و خداوند بهرتین پذیرنده است.« گرچه این زن 

و  بی آب  و  با چه مشقاتی در رسزمینی خشک  و  است  کنیز  یک 

علف به تنهایی فرزند خود را بزرگ کرده و برای نیل به آب و رفع 

تشنگی او هفت وادی عشق را خالصانه طی می کند تا به مرحله ای 

از رشد می رسد که متامی انسانها تا انتهای خلقت باید او را الگو قرار 

داده، تا جایی که خداوند عمل هاجر)ع( را برای آیندگان عبادت و 

سنت خویش قرار می دهد تا در روزی خاص این مراسم را مانند او 

به جا آورند، نوروز غبارروبی دلهای بندگان گشته، مناز اقامه شود 

و دیگر مناسک حج اجرا گردد.  بحث رنگ و شخصیت و جنسیت 

نیست، مهم نیست که هاجر کیست، یک زن و یک کنیز سیاه است، 

بلکه مهم تسلیم و بندگی او در برابر حق است که اعتبار و ارزش 

او را باال می برد.

به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

گدای   شهر  نگه کن  که  میر مجلس شد

﴿ َواللَّْيِل إَِذا َيرْسِ ﴾ ﴿4﴾ 

ترجمه: سوگند به شب زمانی که برود.

رشح: شب به سه بخش تقسیم شده و یک سوم پایانی آن زمان

چرا  می کند.  یاد  قسم  لحظات  این  به  خداوند  است،  مقدس شب 

به شب؟ زیرا با اینکه شب تاریک است اما ظلمتهای تعلق را کنار 

می زند و بسرت بسیار مناسبی برای نجوای با خدا و بریدن از تعلقات 

مادی می باشد. شب پوشش بین نفس و تعلقات دنیوی از یک سو و 

پیوندی با محبوب هستی بخش از سوی دیگر است. 

مرا در این ظلامت آنکه ره منایی کرد-دعای نیمه شبی بود و گریه ی 

سحری

﴿ َهْل ِف ذَ ِٰلَك َقَسٌم لِِّذي ِحْجٍر ﴾ ﴿٥﴾ 

ترجمه: آیا در این سوگندها عربتی برای خردمند هست؟ 

رشح: تا او نیز عهدی و سوگندی در بندگی با خدا ببندد؟ 

عقل را از این جهت »حجر« می گویند که مانند حصاری انسان را از 

َقَسمها نشانه ای است برای »صاحبان  این  نادانی حفظ می کند. در 

خرد« تا عربت بگیرند و مراقب  باشند. »صاحبان خرد« که از آیات 

او می ترسند.  از  رّب العاملین  به دلیل عظمت  و  پند می گیرند  الهی 

او  از  نیز  اندازه  هامن  به  بشناسد،  را  رّب  مقام  قدر  هر  انسان 

می ترسد. 

قرآن: »او )خداوند( شایسته پروا است.«  »صاحبان خرد« به دلیل 

از  را  او  مبادا  که  و می ترسند  این شناخت رسیده اند  به  خردمندی 

دست بدهند. 

﴿ أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد ﴾ ﴿٦﴾ 

ترجمه: آیا ندیدی رب تو با عاد چه کرد؟

رشح: قوم »عاد« از اقوام بسیار قدیمی بودند و پیامربشان هود)ع( 

پس از زمان نوح)ع( رسالت داشت. این قوم در رسزمین »احقاف« 

و  مرتقی  متدنی  دارای  می زیستند.  عربستان  جزیره  شبه  نزدیک 

پیامربان  تکذیب  جرم  به  که  بودند  آباد  دیاری  و  ُخرم  رسزمینهایی 

و کفران نعم الهی و طغیانگری، دچار عذاب الهی شدند و خداوند 

آنان را به وسیله ی بادی شدید و مسموم هالک و دیارشان را ویران 

کرد. یکی از نشانه های طغیانگری قوم »عاد« این بود که زمانی که 

می خواستند مجرمی را مجازات کنند، او را مثله  می کردند. 

پیامرب)ص(: »زمانی که شخصی با شام دشمنی داشت و به شام ظلم 

کرد، برای مجازاتش حد اعتدال را رعایت کنید و او را مثله نکنید.«

﴿ إِرََم َذاِت اْلِعاَمِد ﴾ ﴿٧﴾ 

ترجمه: صاحب شهر اِرَم بودند که دارای ستونها و برجهای بلند بود. 

رشح: در نقاط بلند، برج یا خانه یا ساختامنهایی بنا می کردند که 

هیچ استفاده ای نداشت و تنها نشانه ی قدرت و ثروت و شهرت بود. 

قرآن: »کوهها را می تراشیدند و ساختامنهای محکم می ساختند.«  

»آیا در هر قله ای نشانی بنا می کنید و کاخهای استوار می سازید تا 

جاودان مبانید؟«   

﴿ الَِّتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِف اْلِباَلِد  ﴾ ﴿٨﴾ 

ترجمه: شهری که آفریده نشد مانندش در ماملک.

رشح: قوم عاد دارای آنچنان متدن قوی و استواری بودند که خداوند 

یادآور می شود در متام شهرها منونه ای مانند شهر آنان موجود نبود.

ْخَر ِباْلَواِد ﴾ ﴿٩﴾  ﴿ َوَثُوَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ

ترجمه : و ثود آن قومی که می تراشیدند تخته سنگهای رسسخت را 

از دامنه ی کوهها.

خانه  در دل سنگها  که  است  قوم »ثود«  عاد،  قوم  از  بعد   : رشح 

مرتقی  متدنی  از  نیز  آنان  باشند.  امان  در  آسیبها  از  تا  می ساختند 

پیامربشان  بودند.  برخوردار  ای  فوق العاده  نیروی  و  قدرت  و 

»صالح)ع(« بود که خداوند به درخواست آنان که پیشنهاد معجزه 

می کردند، برایشان ناقه ای )شرتی( را از درون کوه بیرون آورد، اما 

آنان او را پی  کردند و در مقابل این عمل زشت، مستوجب عذاب 

شدند.

﴿ َوِفْرَعْوَن ِذي اْلَْوَتاِد ﴾ ﴿10﴾ 

ترجمه: و فرعون دارنده میخها )اسباب و وسایل قدرت منایی(.

رشح: قوم دیگر قوم »فرعون« است که پیامربشان »موسی)ع(« بود 

و قرآن در آیات مختلف به این پیامرب عظیم الشأن و داستان زندگی 

بردن  کار  به  دارد.  اشاره  بود  »فرعون«  دربار  شده ی  بزرگ  که  او 

لقب »صاحب میخها« به این علت است که دارای قدرت بودند و 

میخکوب  سقف  به  را  او  برمی خاست،  مخالفتشان  به  اگر شخصی 

می کردند تا عربتی برای دیگران باشد. 

خواهم  صلیب  به  را  شام  همه ی  گفت  ساحران  به  »فرعون  قرآن: 

کشید.«  

﴿ الَِّذيَن َطَغْوا ِف اْلِباَلِد ﴾ ﴿11﴾ 

ترجمه: آنان که رسکشی کردند در شهرها. 

رشح: اقوامی که در زمین طغیان و رسکشی می کردند. آنان همگی 

حدشکنی کردند، مستی کردند و پا را از حّد خود فراتر گذاشتند.

﴿ َفَأْكَثُوا ِفيَها اْلَفَساَد ﴾ ﴿12﴾ 

ترجمه: پس فراوان در آنها )شهرها( تبهکاری کردند.  

رشح: اگر یک نفر عمل زشتی مرتکب شود، اثرش کل جامعه را فرا 

می گیرد. قرآن فراگیری فساد در رسارس عامل را ناشی از اعامل مردم 

می داند : »فساد و تباهی در خشکی و دریا به سبب آنچه دستهای 

مردم فراهم آورده )از گناهان( پدیدار گشت.«  خداوند نعمت عطا 

می کند و بنده نیز باید شکرگزاری کند، هر قدر نعمت بیشرت باشد 

مسئولیت، مراقبت و تقوا نیز باید بیشرت باشد. اقوام یاد شده همگی 

نه  آنان  اما  الهی و قدرت زیاد برخوردار بودند،  ِنَعم  از مواهب و 

تنها شکرگزار نبودند بلکه عامل فساد شدند تا جایی که خداوند را 

به خشم آوردند. 

﴿ َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب ﴾ ﴿13﴾ 

ترجمه: پس ریخت بر آنان رّب تو تازیانه ی عذاب را.

آبادانی  و  رحمت  مایه ی  را  آب  و  باد  که  رحامن  پروردگار  رشح: 

قرار داده، همین آب و باد را بر ناسپاس تند و پررسعت می کند تا 

جایی که این رسکشی و طغیان را می بلعد و مظهر رحمت ، تازیانه ی 

عذاب می شود. عامل این عذاب خوِد مردم هستند. عمل انسان بر 

اعامل  ملکوت  از  طبیعی  عوامل  در حقیقت  و  دارد  تأثیر  طبیعت 

انسانها اثر می گیرد. 

« عذاب منودیم.  یعنی هامن  قرآن : قوم عاد را توسط »ریٍح َصَصٍ

نسیم مالیم و دل انگیز تبدیل به بادی مسموم و کشنده شد.  

و نیز: »هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما هالک کننده ی آن هستیم 

)در صورت نافرمانی( پیش از روز قیامت یا به عذابی سخت گرفتار 

است.«  هیچ محلی  ثبت رسیده  به  کتاب خدا  در  این  می سازیم. 

وجود ندارد که مردم آن فسق و فجور، ناسپاسی، ظلم، بی عدالتی و 

یا فساد داشته باشند و ما آنان را به نوعی از عذاب هالک نکنیم، 

این یک سنت الهی است، نه اینکه به سبب بی دینی هالکشان کنیم.  

اصالح ساختار  است  آنچه مهم  نیست،  ادامه ی حیات جامعه مهم 

عذاب  قیامت  در  فجور  و  فسق  مرتکبین  اگرچه  است.  جامعه 

می شوند اما قدری از عذابشان در همین دنیا شامل حالشان می گردد 

تا خودشان و دیگران عربت بگیرند. بنابراین، این عذاب لطف و بیدار 

باش است. عذابهای الهی متفاوت است، برخي را با آب غرق می کند 

)قوم فرعون(، بعيض با صدا و صاعقه )قوم ثود(، پاره ای با سنگهایی 

توسط پرندگان )اصحاب فیل(، بعضی با سنگریزه )قوم لوط(، با باد 

)قوم عاد(، با زلزله و ... .

قرآن : »برای خداوند در آسامن و زمین لشکریانی است.«  

خداوند  رسبازان  همه  و...  گرما  رسما،  زمین،  خاک،  خورشید،  باد، 

نرم  با زبان  بر خلقی متام شود یعنی رسوالن  اگر حجت  هستند و 

، دلیل و برهان اقامه کردند و آن قوم عناد داشته و لجاجت کردند 

عذاب نازل می شود. این سنت الهی است. علی)ع( : »هر کس با حق 

درگیر شود، حق با او درگیر می شود.« 

﴿ إِنَّ َربََّك َلِباْلِمرَْصاِد ﴾ ﴿14﴾ 

ترجمه: هامنا پروردگار تو در کمینگاه است. 

رشح: زمانی که این اقوام طغیان گری می کردند در پندار خود رّب 

را منی دیدند، در حالی که رّب در کمین آنها بود و آنها را زیر نظر 

داشت. این نهایت حامقت بش است که تصور می کند بدون صاحب 

دهد.  انجام  توانست  و  خواست  کاری  هر  است  آزاد  و  شده،  رها 

منی داند که زیر نگاه رّب خطا می کند.

أَْكرََمِن  َربِّ  َفَيُقوُل  َمُه  َوَنعَّ َفَأْكرََمُه  ُه  َربُّ اْبَتاَلُه  َما  إَِذا  اْلِنَساُن  ا  َفأَمَّ  ﴿

 ﴾1٥﴿ ﴾

ترجمه: اما انسان هرگاه پروردگارش آزمونش کند، پس گرامیش دارد 

و نعمتش دهد، گوید: »پروردگارم گرامیم داشت.« 

و  بالها و مصائب  آتش  به  آتش می سنجیم،  به  را  بندگی  ما  رشح: 

سختیها، هر كه بیشرت در آتش آزمون ماند و تحمل کرد، چون طالی 

ناب، عیارش  بیشرت و ارزش او برتر است. بندگی بدون آزمون میرس 

نیست. اگر خداوند فردی را اکرام کرد و نعمت داد، وی تصور می کند 

که خدا گرامیش داشته اگرچه به زبان منی گوید، بلکه این ذهنیت 

در او ایجاد می شود که چرا خداوند این مواهب را به دیگران نداده 

را  نیازمندی  اگر  یا  و  داشته ام  آنرا  استحقاق  من  حتاًم  پس  است؟ 

ببیند می گوید خدا را شکر که ما مثل اینها نیستیم. بله خداوند به 

او نعمت عطا کرده اما این امتیاز زمانی کرامت است که فرد آن را 

در جهت رضای منعم به کار گیرد. یعنی اگر به شخصی پست، مقام، 

مال، فرزند و نفوذی داده شد، وسیله ی آزمایش اوست تا خدا ببیند 

چگونه عمل می کند! آیا آنها را در مسیر حق  قرار می دهد؟ اگر در 

مسیر منعم بود اکرام، وگرنه عذاب الهی است. بنابراین مال و مقام 

و شهرت چه بسا سبب عذاب او شود. به همین دلیل روز قیامت 

می گوید: »این ثروت و قدرت مرا از عذاب الهی مصون نداشت.« 

ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرزَْقُه َفَيُقوُل َربِّ أََهاَنِن ﴾ ﴿1٦﴾  ﴿ َوأَمَّ

ترجمه: و اما هر گاه آزمونش کند، پس بر او روزیش را تنگ گیرد، 

گوید: پروردگارم خوارم ساخت.

رشح:  این آیه نیز جنبه ای دیگر از شخصیت انسان را مطرح می کند 

را  و...  اش  و سالمتی  مقام  و  مال  کنیم،  کم  را  او  رزق  ما  اگر  که 

من  به  و  منی بیند  مرا  خداوند  چرا  می دهد  رس  ناله  و  آه  بگیریم، 

اهانت شده؟ مگر من با بقیه چه فرقی دارم؟« اما نظر خداوند: »ما 

این بنده را نیز در بوته ی امتحان گذاشته ایم تا ببینیم چقدر عزت 

نفس دارد؟« آیا از آن دسته افرادی است که قرآن توصیف کرده : 

»با اینکه در راه خدا بعلت فقر و تنگدستی به تنگنا افتاده اند، افراد 

نادان آنها را غنی تصور می کنند، آنان را به سیامیشان می شناسی و 

از مردم به اصار چیزی منی خواهند«  )صورت خود را با سیلی رسخ 

نگه می دارند.( بنابراین ما در همه حال انسان را آزمایش می کنیم 

تا در نعمت استکبار نورزد و تفاخر نداشته و در تنگدستی صبوری 

پیشه کند و جزع و فزع نکند، در همه حال شاکر باشد و بندگی کند.

وصـال تــو   ز عـمـر  جـاودان  به

خـداونـدا  مرا  آن  ده  که  آن  به

به  تیـغـم گـر  زنی با کس نگـویم

که زخم دوست از دشـمن نهان  به

جوانا  سـر  متـاب  از پنــد پـیـران

که  رأی  پـیر از بخـت  جـوان  به

﴿ َكالَّ ۖ َبل الَّ ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم ﴾ ﴿1٧﴾ 

ترجمه: چنین نیست بلکه گرامی منی دارید یتیم را. 

در وقت  انسانها تصور می کنند  که  فرمود  قبل  آیه ی  دو  در  رشح: 

نعمت مورد اکرام قرار گرفته یا در زمان تنگی معیشت به آنها اهانت 

شده است، چنین نیست. هیچکدام از نعم خدادادی دلیل کرامت 

اگر گامن  داد که  قرار  را مورد عتاب  برتری نیست و سپس بش  و 

اکرام منی کنی؟  را  یتیم  تو چرا  اکرام کرده ایم پس  را  تو  ما  می کنی 

توجه و حامیت از یتیم توصیه ی خاص خداوند در مورد این گروه از 

افراد جامعه ی انسانی است که در این آیه گوشزد می کند. خصوصاً 

به  باید  باشد،  کرامت  با  باید  یتیم  با  برخورد  که  دارد  این  بر  تکیه 

و  منود  خودداری  او  به  نسبت  آشکار  ترحم  از  و  داد  او شخصیت 

یتیم عرش  به  آزار  را تقویت کرد، زیرا ظلم و  او  جایگاه اجتامعی 

الهی را می لرزاند.

وَن َعىٰل َطَعاِم اْلِمْسِكنِي ﴾ ﴿1٨﴾  ﴿ َواَل َتَحاضُّ

ترجمه: و یکدیگر را ترغیب منی کنید بر اطعام بینوا. 

رشح: این آیه »ترغیب بر خوراندن طعام بر مسکین« است که  نه 

کند،  دستگیری  مساکین  از  که  است  مسلامن  فرد  هر  وظیفه  تنها 

بلکه باید دیگران را نیز تشویق و ترغیب به این عمل مناید. عالوه 

بر آن متولیان جامعه نیز باید در این امر سازماندهی داشته باشند 

تعاونی  و  به صورت گروهی  ایتام و مساکین،  به  برای کمک  و 

بسیج شوند.

نه  از واژه ی »طعام« استفاده شده  این است که  آیه  نکته ی مهم 

»اطعام«، زیرا »طعام« از آن خود فرد مسکین است، حق او است 

که خداوند در مال دیگران قرار داده چنانکه می فرماید: »و در اموال 

آنها حقی است برای فقیر و مسکین«  و باید حّق او را بدون هیچ 

منتی با دست خودت به او بازگردانی.

َاَث أَْكاًل لَّامًّ ﴾ ﴿1٩﴾  ﴿ َو َتْأُكُلوَن الرتُّ

ترجمه: و آنچه به شام از دیگر منسوبین تان به صغیر و یتیم به ارث 

رسیده یکجا می خورید )چه حالل و چه حرام را(. 

رشح: آنچه در انحصار شام است و تصور می کنید متعلق به خودتان 

است، در حقیقت ارثی است که از دیگران به شام رسیده و باید از 

شام به دیگران به ارث برسد، پس شام صاحب آن نیستید، در دست 

شام امانت است، خداوند آن را نزد شام امانت گذاشته تا آزمونتان 

نیازمندان  و  محرومین  هامن  که  آن  اصلی  صاحبان  به  باید  کند، 

از خویشاوندان خود  به صغیر و محرومی که  یا  و  جامعه هستند 

ارثی به او رسیده و قدرت دریافت آن را ندارد برگردانده شود.

شام ابایی از خوردن مال حرام ندارید، حالل و حرام برای شام تفاوتی 

نزدیکرتین  به  حتی  هستید  نفوذ  و  قدرت  صاحب  که  شام  ندارد. 

بستگان خود رحم منی کنید و از مایملک آنان نیز منی گذرید.

﴿ َو ُتِحبُّوَن اْلاَمَل ُحبًّا َجامًّ ﴾ ﴿20﴾ 

ترجمه: و مال را دوست دارید دوستی فراوان.

رشح: این افراد عالقه ی شدیدی به مال دارند و آن را بر همه چیز 

به  به مال و گرایش  ترجیح می دهند. عالقه  پیامرب  و  بر خدا  حتی 

ظواهر دنیا و زرق و برق آن سبب شده که نه یتیم را اکرام کنند و نه 

به مسکین توجه داشته باشند، حتی اموال برادر و خواهر و نزدیکان 

خود را تصاحب می کنند. قرآن : »رویت را از کسانی برمگردان که 

دائم قصد مالقات خدا را دارند به جهت اینکه قصد زرق و برق دنیا 

را کنی و از آنکه قلبش را از یادمان غافل ساخته ایم و از پی هوای 

نفس می رود و معنای کارش بر تجاوز است اطاعت مکن.« آیه در 

مورد فقیران زمان پیامرب)ص( نازل شده و به آن حرضت امر می کند 

عاملی  دنیا  برق  و  زرق  به  محبت  زیرا  نکن.  فراموش  را  آنان  که 

می شود که تو از کسانی اطاعت کنی که از یاد ما غافل اند و دوستی 

مال دنیا جای محبت خدا را می گیرد و انسان را محدود می کند تا دل 

به پستی ها دهد، او را اسیر و گرفتار و غافل می کند و همین غفلت 

باعث می شود که ابتدا خدا، رسول و دستورات دین، و سپس فقرا و 

مساکین و یتیامن را فراموش کند.

یاد ما روی می گرداند و جز زندگی دنیا را  از  : »از کسی که  قرآن 

اندازه  همین  به  اینها  فهم  میزان  و  مبلغ  گردان.  روی  منی خواهد 

است.«  این گروه آگاهی شان محدود است چون فکر مادی دارند 

منی توانند به فکر آخرت باشند. در اینجا تأکید می کند هدف گرفنت 

دنیا یاد خدا را از دل می برد. 

ا ﴾ ﴿21﴾  ا َدكًّ ِت اْلَرُْض َدكًّ ﴿ َكالَّ إَِذا ُدكَّ

ترجمه: نه چنین است، هرگاه که کوبیده شود زمین کوبیدنی سخت.

رشح: زمانی خواهد رسید که اثری از زمین به جا منی ماند. 

قرآن : »هر آنچه را که ما در این زمین قرار داده بودیم از همین 

خاک بود و برای زینت و آزمایش شام در دنیا تا ببینیم کدام یک از 

شام بهرت عمل می کنید و روزی این مظاهر زیبا و جذاب را تبدیل 

به تّلی از خاک خواهیم کرد.«  این زمینی را که سبب آرامش شام 

بود ُخرد و نابود می کنیم، در آن هنگام متامی اسباب و علل مادی 

از بین می رود و ملکوت ظاهر می شود، و تو می مانی و پروردگارت. 

پس »تفکرکن«.

ا ﴾ ﴿22﴾  ا َصفًّ ﴿ َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ

ترجمه: و حضور دارند پروردگار تو با فرشتگان صف به صف.

رشح: قیامت به دادگاهی تشبیه شده که مجرمی در آن حضور دارد 

و نعمت را هدر داده، حال این مجرم در محرض ُمنعم و فرشتگان 

با  اکنون  و  بوده اند  بندگان  اعامل  شاهد  که  فرشتگانی  ایستاده،  

در  خویش  عدل  محکمه ی  در  تا  منتظرند  رب  محرض  در  احرتام 

تجلی صفات  از  قیامت حاکی  در  رّب  آمدن  مناید.  موردشان حکم 

عزت،  دانایی،  توانایی،  قدرت،  می شود؛  منایان  که  است  خداوند 

قاهریت، عظمت، مالکیت، و... خالصه امر رّب و وعده ای که داده 

ثروت،  مظاهر  متامی  آنگاه  می شود.  جلوه گر  و  آشکار  بود  شده 

قدرت، شکوه و جاللت غیر او نابود می شود و ملکوت فعلیت پیدا 

می کند، و تو ای انسان رو در روی رّب حارض می شوی. »و آن روز 

از متامی نعمتها بازخواست خواهید شد.«  پرده ها کنار رفته موضوع 

برایت روشن می شود که هدف از صورتگری تو این نبوده که بخوری 

و بچری!

ْكَرٰى ﴾  الذِّ َلُه   ٰ َوأَنَّ اْلِنَساُن  ُر  َيَتَذكَّ َيْوَمِئٍذ   ۖ ِبَجَهنََّم  َيْوَمِئٍذ  َوِجيَء   ﴿

﴾23﴿

ترجمه: و آورده شود آن روز دوزخ، در آن روز یادآور شود انسان و 

بیدار گردد و چه سودش دهد یادآوری و بیداری او. 

رشح: آن روز دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست، جهنم آورده 

آنجا همه چیز  ندارد. چون  انسان سودی  برای  یادآوری  و  می شود 

فعلیت پیدا کرده و جای تفکر و عمل نیست. زمانی یادآوری سود 

استفاده  انسان می توانست در جهت رشد و کامل خود  داشت که 

کند و برگردد. 

قرآن : »روزی که کار سخت و دشوار شود و آنها به سجده فراخوانده 

تواضع  و  سجده  ملکه ی  با  زیرا  نتوانند  ولی  یابند  نجات  تا  شوند 

وجودشان  خواری  و  ذلت  و  افتد  زیر  به  دیدگانشان  نیستند.  آشنا 

را فرا گیرد درحالی که در دنیا به وقت تندرستی به سجده دعوت 

می شدند اما بندگی منی کردند.«  در دنیا استعداد فروتنی داشتند و 

سجده نکردند اما اکنون چون با ملکات تکرب و خودخواهی محشور 

شده اند بیامر رذایلند و توان و استعداد سجود ندارند.

ادامه صفحه بعد ...

﴿ سوره ي مباركه ي فجر ﴾
استاد خیرخواه

شماره 182 و 181
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است  کتابی  ترجمه  معنوی”  بزرگ  رهبران  اصل   ۷“ کتاب 
 Disciplines of  ۷     :Practicing Greatness نام  به 
 Reggie تألیف   Extraordinary Spiritual Leaders
McNeal که آخرین چاپ آن در سال ۲۰۱۰ در کشور امریکا 
انتشار یافته است. مؤلف در این کتاب سعی نموده از ارائه توصیف 
ادیان مختلف  از  را  تجربیات خویش  و  پرهیز کرده  نظری  های 
پیرامون  واقعی  رخدادهای  همچنین  و  مسیحیت  دین  بویژه 
زندگی خود در حوزه مدیریت و رهبری معنوی را تبیین وعالقه 
مندان را با این پژوهش ها و تجربیات آشنا سازد که موفق نیز 
هر  در  که  است  فصل  هفت  بر  مشتمل  کتاب  این  است.  بوده 
فصل یکی از اصول رهبران بزرگ معنوی تشریح گردیده است. 
اصل  بر خود،  مدیریت  اصل  اصل خودآگاهی،  اصول شامل  این 
و  تعلق  اصل  تصمیم گیری،  اصل  رسالت،  اصل  فردی،  بهسازی 

اصل تنهایی است.
به  زیبا  و  روان  و تالش گردیده که متنی رسا،  امانتداری شده  اصل  رعایت  بر  فراوانی  این کتاب سعی  ترجمه  در 
دوستداران علم مدیریت تقدیم گردد، اما بی شک نمی توان گفت که بدون عیب و نقص بوده است لذا در این مسیر 

پیشنهادات و انتقادات اندیشمندان، پژوهشگران و دانش پژوهان را به جان پذیرا هستم.
این نکته نیز قابل ذکر است که با توجه به رسالت و وظیفه ای که در خود دیدم و در راستای همکاری برای تبیین 
الگوی پیشرفت اسالمی ایران و بومی کردن علوم و تحقیقات و فن آوری های دنیا الزم بود حداقل در هر فصل کتاب 
به آیات قرآن، احادیث و داستانهای تاریخ اسالم و مبانی فرهنگ ایران اشاره می شـد که حتی االمکان انجام گردید.

مطالعه این کتاب به اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه مدیریت و علوم انسانی و همچنین حوزه های علوم 
دینی پیشنهاد می گردد.

دکتر محمدمهدی علیرحیمی

ْمُت ِلَحَياِت ﴾ ﴿24﴾ ﴿ َيُقوُل َيا َلْيَتِني َقدَّ

ترجمه: گوید کاش پیش می فرستادم برای زندگانی خویش.

رشح: در آن روز انسان با تأسف می گوید: »ای کاش برای این روز که 

نیازمندم آذوقه فرستاده بودم« و اعرتاف می کند که زندگانی حقیقی 

در آنروز محقق  شده. تفاوت بین حیات دنیوی با حیات اخروی در 

این است که حیات در جهان ماده به صورت کْون و فساد و مرگ و 

حیات است، زیرا در دنیا جهان پیوسته کهنه وسپس نو می شود، مرگ 

در دنیا توأم با حیات است، به شکل قوه و فعل است، جهان در حال 

است،  محدودیت  بدون  حیات  آخرت  جهان  در  اما  می باشد.  تغییر 

با  توأم  بلکه  رنج و زحمت  بدون مرگ،  زندگی  است،  فعلیت محض 

آسایش و آرامش کامل و مطلق است، انسان عاقل و خردمند زندگی 

و  حقیقی  حیات  به  تا  گذشت  آن  از  باید  که  می پندارد  پلی  را  دنیا 

جاودانه رسید.

ُب َعَذاَبُه أََحٌد ﴾ ﴿2٥﴾  ﴿ َفَيْوَمِئٍذ الَّ ُيَعذِّ

ترجمه: پس در آن روز عذاب نشود چون عذاب او هیچ شخصی.

کنیم که هیچ فردی  را چنان شکنجه  ناسپاس و جسور  انسان  رشح: 

را اینگونه شکنجه نکرده باشیم، این افراد در هر حال ناسپاس بودند 

دلشان  که  کاری  هر  تا  باشد  باز  جلویشان  که  داشتند  »دوست  و 

عاقبت  به  و  زدند  جنایتی  هر  به  لذا دست  دهند«   انجام  خواست 

آن نیندیشیدند.  

﴿ َواَل ُيوِثُق َوَثاَقُه أََحٌد ﴾ ﴿2٦﴾ 

ترجمه: و هیچ فردی را مانند او به بند نکشند.

رشح:  آنچنان او را می بندیم که هیچ  فردی را مثل او به بند نکرده 

باشیم. با ُغل و زنجیر که نتواند تکان بخورد چون طغیانگر و ناسپاس 

بود. 

قرآن : »سپس او را در زنجیری که طول آن هفتاد ذراع است به بند 

او به خدای بزرگ ایامن نداشت و به اطعام مسکین  کشید. چرا که 

ترغیب منی کرد.«  

ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ﴾ ﴿2٧﴾  ﴿ َيا أَيَّ

ترجمه: ای نفس آرمیده )آسوده و آرام در بندگی(.

رشح: مراتب نفس : نفس انسان دارای مراتبی است؛ اگرچه حقیقت 

نفس یکی است لکن دارای مراتب می باشد و هر لحظه امکان دارد 

که این مراتب دچار تغییر و تبدیل شوند. »نفس اّماره« یعنی بسیار 

دعوت  بدی  به  دامئاً  که  است  نفس  از  مرتبه ای  بدی،  به  کننده  امر 

می کند و آنقدر ادامه می دهد تا انسان مطابق امر او انجام دهد. گویا 

نفس عنان خود را به رذایل خود واگذار کرده. چنانچه قرآن از قول 

یوسف)ع( نقل می کند: »من خود را از نفس اماره تربئه منی کنم مگر 

اینکه رحمت پروردگارم شامل حامل شود.« 

این نفس، نفس مستقلی نیست بلکه هامن نفس طیبه است که در 

اثر سیر نزولی و تبعیت از شیطان به »نفس اماره« تبدیل شده است. 

»نفس لّوامه« یا محاکمه گر مرتبه ای دیگر از نفس و »بسیار رسزنش 

در  را  آن  که خداوند  است  قدری  به  نفس  این  ارزش  است.  کننده« 

یاد می فرماید.  هامنطور که در  به آن قسم  قیامت آورده و  ردیف 

قیامت انقالب رخ می دهد و همه چیز زیر و رو می شود، این مرتبه 

از نفس هم در انسان انقالب عظیمی برپا کرده و ملکات را زیر و رو 

می کند. مانند نفس »ُحر)ع(« که با رسزنش نفس از صف لشکریان 

مانند  یا  و  می شود  ملحق  حسین)ع(«  »امام  یاران  به  زیاد«  »ابن 

»ساحران مرص« در زمان موسی)ع( که به جرم طرفداری از پیامرب خدا 

از نفس اماره به مرتبه لوامه و از لوامه به رسعت به مرتبه مطمئنه 

رسیده و توسط فرعون به شهادت رسیدند.

تأثیر جاذبه های دنیا  یا نفس آرام، نفسی که تحت  »نفس مطمئنه« 

قرار نگرفته و مست منی شود، این نفس مطیع خداست و جز با یاد او 

آرام منی گیرد، نفسی که با اسباب و علل کاری ندارد. اهل نظر یکی از 

مصادیق »نفس مطمئنه« را که مورد خطاب خداوند واقع شده، نفس 

پاک حسین بن علی)ع( )روحی له الفدا( دانسته اند که در راه خدای 

خویش اسوه ی پایمردی و مقاومت گشت، صرب و معرفت غبطه خور 

مقام و بنده ی بنده گی اش هستند. 

رسوده ی حافظ شیراز نشانه ای از آهنگ عزم اوست: 

در دایـره ی تسـلیم ما نقـطه ی پرگـاریم

رأی آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمائی

رِْضيًَّة ﴾ ﴿2٨﴾  ﴿ اْرِجِعي إَِلٰ َربِِّك َراِضَيًة مَّ

ترجمه: بازگرد نزد پروردگار خویش که او از تو خشنود است و تو نیز 

از او خشنودی. )وحدت وجود(

رشح: تو از جنس خود ما بودی که با ما وحدت وجود پیدا کردی. من 

از تو راضی و تو نیز از من خشنودی، پس بسوی ما بازگرد و در جوار 

ما مقام گیر که مقام وصل است. 

بلبلی  برگ   گلی  خورشنگ  در  منقار  داشت 

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و افغان زچیست

گفت  ما  را  جلوه ی  معشوق  بر این کار داشت 

»حافظ«

مقام رضا برای »نفس مطمئنه« ملکه شده است، او در دنیا هم از رّب 

راضی بود، حتی اگر حیاتش همراه با سختی و مشقت بود.

عاشقم  بر لطف و  بر قهرت  به جد

ای عجب من عاشق این هر دو ضد

او عاشق خدا بود و تسلیم خدا، نقطه ی پرگار عشق و سنگ زیرین 

آسیای توحید و بندگی بود، محور پرگار هر فشاری را تحمل کرده، دم 

برنیاورده و زبان به اعرتاض نگشاید. او که خود را در پناه خداوند قرار 

داده بود می دانست که هیچ رشی از جانب او تهدیدش منی کند و هر 

آنچه از جانب او است خیر است، اگرچه ظاهراً رش و ناخوشایند باشد. 

و نیز خواهرش زینب)س( که فرمود : »از خدا جز زیبایی منی بینم.« 

چنونم در جنون بندگی من 

که بی معنا بدانم زندگی من 

تا آنجا که اگر فرمان داده شود باید همرس و فرزندت را گرسنه و تشنه 

در بیابانی خشک و بی آب و علف رها کنی و فرزندت را ذبح کنی، با 

عشق و رضایت گردن می نهد.

گـر تیـغ بـارد از کـوی آن مـاه

گـــردن نهـــادیم ، اَلُحـکم لّله

                                                          »حافظ«

﴿ َفاْدُخِل ِف ِعَباِدي ﴾ ﴿2٩﴾ 

ترجمه: پس درآی در زمره ی بندگانم.

آنرا  قرآن  که  است  واژه ای  مقدس ترین  »عبد«،  جمع  »عباد«  رشح: 

نقطه ی اتحاد و پیوند خالق و مخلوق می داند. حتی از رسول و امام 

مقدس تر است. موسی)ع( امام و رسول و نبی بود، آنگاه که از خداوند 

درخواست کامل می کند، خداوند در تعلیم کامل، او را نزد بنده ای از 

بندگانش می فرستد و آموزگار موسی را »َعبِدنا« می نامد.  

حقیقت دین »عبودیت و بندگی است«. 

از آنکه دلش تسلیم خدا بوده  انسان متدین تر است  : »کدام  قرآن 

کند؟  پیروی  »حق گرا«  ابراهیم  آیین  از  و  باشد  خدا  برای  کارش  و 

ابراهیمی  که خداوند او را دوست خود گرفت.«  

ابراهیم)ع( از همه باالتر بود  انبیاء جز محمد)ص(، جایگاه  در بین 

و این به خاطر مقام عبودیت او بود زمانی که خداوند به او فرمود: 

»تسلیم شو« گفت: »تسلیم آن کسی هستم که هستی تسلیم اوست.«  

و »عبد« آن است که پا جای پای ابراهیم)ع( بگذارد. 

تا  و  چیست  عبودیت  مقام  منی دانیم  و  نشناخته ایم  را  توحید  ما 

مقلد  به  رسید.  نخواهیم  خدا  به  نکنیم  درک  را  آن  آداب  زمانیکه 

به  توان  دنبال کرده، منی  و  فراگرفته  را طوطی وار  دین  که  متعصبی 

از دریافتهای غلط  اینکه ذهنش را  سهولت درس عبودیت داد، مگر 

پاک کند و درست اندیشیدن را بیاموزد و تا چنین نکند ممکن نیست 

بندگی را بداند و بفهمد. جوهر بندگی در توحید عملی و به هنگام 

مناز است که  خطاب به او عرض می کنیم: »فقط عبد تو هستیم و 

فقط از تو کمک می خواهیم.«  

»عبد« تسلیم محض خداست، گوش ذهنش متوجه این و آن نیست، 

نگاهش تنها به خدا است و جز او به چیز دیگری فکر منی کند، او با 

نگاه تند فردی ناراحت و با لبخند دیگری خوشحال منی شود، چشم به 

امضاء و تأیید رئیس و مدیر و مافوق خود ندارد. مصداق »عبد« خدا 

آن شرتچران »اویس قرنی« است که پیامرب)ص( درخصوص او فرمود 

او استشامم می کنم و آنگاه که زاهد عرب هنگام  از  بوی رحامن را 

طواف کعبه او را دید به او گفت: »پیامرب از تو خیلی تعریف می کرد، 

برای من دعا کن زیرا که دعایت مستجاب است«، جواب داد: »خالف 

ادب است از موال درخواست کردن که او نفع و رش بنده را بهرت از 

خود بنده می داند.« خداوند به این بندگان خطاب می فرماید: بیا نزد 

ابراهیم، عیسی،  بندگان خاص من درآی، نزد محمد،  من و در جمع 

موسی)علیهم السالم( و دیگر بندگان گرامیم. 

﴿ َواْدُخِل َجنَِّتي ﴾ ﴿30﴾

ترجمه: و در بهشت من داخل شو.

شو.  داخل  خودم  بهشت  در  مستقیاًم  برزخ  گذراندن  بدون  رشح: 

بندگان نیکوکار همه در یک مقام نیستند و بر اساس صفات و نوع 

اعامل از پاداشهای مختلف برخوردارند. به عبارت دیگر در بهشتهای 

متفاوت اند. بهشتها از نظر برخی حکیامن سه نوع است:

با  »َجنَُّت العامل«: بهشت نیکوکارانی است که در مقابل اعاملشان 

خدا تجارت می کنند.

فات«: بهشت انسانهای پاک است، کسانی که ملکات نیکو  »َجنَُّت الصَّ

در آنان تثبیت شده است و این مرتبه، برتر از بهشت اعامل است. 

»َجنَُّت اللقاء«: یا بهشت دیدار، بهشت نفوس مطمئنه، بهشت آنان 

که در همه حال خدا را خالصانه عبادت می کنند نه به امید بهشت و 

یا ترس از جهنم و این عالیرتین مرتبه بهشت است.

از دست زاهد  کردیم  توبه

و از  فعل عابد  استغفرالله

شوق لبت ُبرد از  یاد حافظ 

درس شبانه ِورِد سحرگاه

از روزگار علی)ع( و حسین)ع( تا عصر شبکه های اجتماعی
تأمالت امروزی در نسبت ما و عاشورا

- حسین)ع( ، بلندبخت تر از پدر نازنین اش بود. او یاران اندکی داشت، تنها ۷۲ تن؛ اما همه یارانش »یار« بودند. علی)ع( اما بسیار بیش 
از این ها سرباز در رکاب داشت اما سره و ناسره ، نامطمئن! علی)ع(، بیش از فرزندش رنج کشید، یاران »نایار« پیرش کردند.

- حسین)ع( را کسانی کشتند که قبل از طلوع خورشید عاشورا، دو رکعت نماز صبح خوانده بودند قربۀ الی اهلل ؛ »والضآلین« اش را هم 
خوب کشیده بودند.  علی)ع( را هم ابن ملجم در حالی فرق شکافت که وضو داشت و پیشانی اش از فرط عبادت پینه بسته بود.
قاتالن حسین)ع( ایمان داشتند که او از دین خارج شده است و علی)ع( را به جرم گردن ننهادن به حکم خدا به خون غلتاندند!

هر که عقل و خرد خویش در اختیار دستگاه تبلیغاتی ستم بگذارد، دیر نخواهد پایید که حق را باطل و باطل را حق ببیند... و چه 
هنرمندانه جباران تاریخ، دینداران ساده اندیش را سربازان بی جیره و مواجب خویش قرار داده اند و این قصه سر دراز دارد و مگر نه 
این است که امروز هم با پرچم سیاهی که نام رسول خدا)ص( بر آن است »دولت اسالمی« تشکیل داده اند و در عراق و شام، هر روز 

سر می برند؟!
- شبکه های اجتماعی پر از عالمت هایی که به »الیک« معروف اند. اگر ماجرای تهیدستی که محتاج نان شب است را روایت کنند، 
هزاران هزار نفر آن را الیک می کنند و آسوده خاطر از این که به وظیفه انسانی شان عمل کرده اند)!( سر بر بالین می گذارند. خیلی ها 

هم ایثار بیشتری می کنند و مطلب را به اشتراک می گذارند و شاید هم نظری زیرش بنویسند؛ نور علی نور!
اما کم هستند کسانی که از کارهای بی هزینه عبور می کنند و در فضایی خارج از فضای مجازی، دست نیازمند را می گیرند و گرهی 

باز می کنند و اشکی پاک.
ماجرای حسین)ع( و ما نیز همین است.خیلی هایمان برایش سینه می زنیم، در هیأت هایش شرکت می کنیم، علم های سرخ و سیاه بر 
در خانه هایمان می زنیم، پای روضه اش اشک می ریزیم و غذای نذری حسینیه محله مان را به نیت شفا و تبرک می خوریم و آنگاه، با 

این تصور که بهترین هستیم، راهی خانه هایمان می شویم. 
اما صبح فردا، حسینی بودن را فراموش می کنیم، اگر در مسندی هستیم که قدرتی در دست ماست، ستم می کنیم، از کار کارمندی و 
کارگری مان می زنیم، انصاف را در داد و ستدهای مان زیر پا می گذاریم، دین خدا را دکان خود می کنیم، آبروی دیگران را به راحتی 

آب خوردن می بریم، آسان دل می شکنیم، حقوق دیگران را نادیده می گیریم و ... .
اگر حسین)ع( در عصر اینترنت بود و »هل من ناصر ینصرنی« را در فضای مدرن امروز منتشر می کرد، حتماً هزاران هزار نفر آن را الیک 
می کردند، هزاران بار این پیام به اشتراک گذاشته می شد و پیامش سایت به سایت و گوشی به گوشی می چرخید ولی چند نفر جان 

شان در در دست می گرفتند و خود را قربانی راه حسین)ع( می کردند؟
آیا همه آنان که این روزها سینه زدند، در برابر جور و برای راه حسین)ع( هم حاضرند سینه سپر کنند؟ الیک کردن و سینه زدن چه 
آسان ولی مرد عمل بودن کار عّباس و عبداهلّل و قاسم و حّر و حبیب بن مظاهر است و کار آنان که در ۸ سال دفاع مقدس، لباس سیاه 
کندند و لباس رزم پوشیدند و به هل من ناصر حسین، لّبیک گفتند ، بی هیچ استخاره ای. خیلی از ما ، مهم ترین کاری که عرضه اش را 
داریم ، الیک زدن و سینه زدن است و بس. - بسیاری از آنان که در دربار معاویه بودند یا یزید را امیرالمؤمنین می خواندند یا در لشکر 
عبیداهلل بن زیاد جنگیدند، اگر از همان مواهب مادی در بارگاه علی)ع( و حسین)ع( بهره مند می شدند، می توانستند در این سوی جبهه 
باشند، کما این که در عصر رسول خدا)ص( که حکومت حجاز یکسره در دست ایشان بود، خدمت رسول)ص( می کردند و در صف اول 
نماز به ایشان اقتدا. اینان، نه بندگان خدا و مطیعان رسول و اولی االمر، که دلبستگان مال و مقام بودند و بعد از رحلت پیامبر)ص(، بو 
کشیدند که قدرت و ثروت در کدام سو هست و بدان سمت روانه شدند. بسیاری از آن اصحاب در برابر علی)ع( و فرزندانش ایستادند و 
شمشیر کشیدند. امروز نیز همان ماجرا در سبک و سیاقی دیگر ادامه دارد. بسیاری از آنانی که دم از دین و اولی االمر و اسالم و ارزش 
هایش می زنند، نه دل در گرو دین دارند و نه تعلق خاطری به ارزش ها. بسیاری شان نیز چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند؛ 

اما چه کنند که نان و نام در این است؟
بر اینان حرجی نیست که امروز در رکاب نظام اسالمی باشند و فردا اگر نان و نام در سویی دیگر باشد، همه شعارهایشان را زیر پا بگذارند 
و هروله کنان بدان سمت دیگر بروند. مشخص ترین شاخصه شان هم این است که جز خود و همپالگی هاشان، کسی را نه مؤمن به دین 
خدا می دانند و نه دلسوز دین و میهن. درست مانند خوارج که حتی ولی خدا را نیز خارج از دین خدا می شمردند چه برسد به افراد عادی 
و چه برسد به کسانی که نقدی بر ایشان داشتند. خوارج امروزی اما، از سرگذشت تلخ خوارج دوران علی)ع( درس گرفته اند و به جای آن 
که صف جدا کنند و تار و مار شوند، در صف یاران دین مانده اند تا هم بهتر بتوانند مؤمنان واقعی را به هزار انگ و تهمت تضعیف کنند و 
هم از مواهب حضور در قدرت بهره مند شوند. عباس)س( وقتی با لب های تشنه به رود پر آب فرات رسید، قطره ای آب نخورد و مشک را 
برای خیمه نشینان حرم حسین)ع( پر کرد و اینک بسیاری از مدعیان، حتی با شکم های پر نیز از رودخانه بیت المال چشم نمی پوشند!
در روز عاشورا ، حق و باطل کاماًل مشخص بودند. می شد باطل را به چشم دید و حق را به گوش شنید و لمس کرد. هنگامی که علی)ع( 

در برابر دشمنان لشکر می آراست هم می شد فهمید که حق این سوست و باطل آن سو.
اینک اما نظام اسالمِی بر آمده از دل جهاد حسینیان، درگیر منافقانی است که دم از اصول می زنند و این و آن را تکفیر می کنند و 
معلوم نیست سر کدام بزنگاه، قالب تهی و چهره نمایان خواهند کرد تا کار صیانت از خون شهیدان، باز به دست وارثان بی نام و نشان و 

جعفر محمدی - عصرایرانبی ادعای عاشورا بیفتد و هل من ناصر حسین)ع( را بی هیچ چشمداشتی لبیک بگویند.

ادامه تفسیر 
سوره فجر

کتاب “۷ اصل رهبران بزرگ معنوی”
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سالمت نیوز: پژوهش های محققان دانشگاه موناش استرالیا 
نشان می دهد که زردچوبه باعث تقویت حافظه می شود.

داوطلبان  از  تحقیق  این  در  رویترز،  از  ایرنا  گزارش  به 
خواسته شد که هر روز به همراه صبحانه یک گرم دارچین 
این مطالعه پس  نتایج  یا یک گرم زردچوبه مصرف کنند. 
از چند ماه نشان داد که داوطلبانی که از زردچوبه استفاده 
کردند، بهبود چشمگیری در حافظه و تمرکز داشتند؛ این 
تغییر در سالمندانی که در شریط پیش دیابت بودند بیشتر 
دیده شد؛ زیرا حافظه این افراد پس از مصرف زردچوبه، قادر 

به بیش از ۶ ساعت فعالیت در روز شده بود.
حافظه  بر  چندانی  تاثیر  دارچین  که  داد  نشان  تحقیقات 
ندارد. محققان افزایش حافظه بر اثر مصرف زردچوبه را به 
یک ترکیب فعال در این ادویه به نام کورکومین نسبت داده 

اند. این ترکیب از زوال عقل جلوگیری می کند.
در این مطالعه آمده است که استفاده از انواع ادویه در افراد 
افراد بیشتر در  این  به دیابت بسیار موثر است؛ زیرا  مبتال 

معرض اختالالت شناختی قرار دارند.
برخی از فواید دیگر مصرف زردچوبه عبارتند از :

- کاهش احتمال بروز سرطان سینه
- کاهش احتمال بروز سرطان ریه

- محافظت از ریه ها در نوزاد نارس
- مانع از حمله قلبی پس از عمل جراحی بای پس

- کاهش سطح کلسترول
- دارای خاصیت ضد التهابی برای درمان آرتروز

- افزایش سیستم ایمنی بدن
- درمان انواع زخم

 Asia Pacific Journal of نشریه  تحقیقات در  این  نتایج 
Clinical Nutrition منتشر شده است.

سالمت نیوز: درمان هاي مختلف خانگي در سراسر جهان انجام 
مي شود و درماني که فاقد هر نوع ماده شیمیایي است عوارض 
اطالعات  همه  که  است  خوب  بنابراین  ندارد.  پي  در  چنداني 

بیشتري درباره درمان هاي مختلف خانگي داشته باشند.
این  در  خراسان،  روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 

مطلب به چند نمونه از این درمان ها اشاره شده است.
*مصرف روزي یک لیوان آب انار براي مبتالیان به فشارخون 

پایین مفید است.
*یک درمان طبیعي براي رفع اسیدیته، جویدن برگ ریحان 

است. برگ این گیاه را بعد از هر وعده غذا بجوید.
*مکیدن یک تکه میخک پس از هر وعده غذا، مشکل اسیدیته 

را کاهش مي دهد.
از  آب، خیلي  مقداري  با  ناشتا  روز  هر  پر سیر  یک  *خوردن 

مشکالت معده را برطرف مي کند.
*مصرف روزي یک لیوان آب هندوانه، سردرد را برطرف مي 

کند.
*خوردن روزي یک سیب ناشتا، درد میگرن را برطرف مي کند. 
این کار را چند روز پشت سر هم انجام دهید تا نتیجه بگیرید.

*براي رفع سرفه خشک، ۶ خرماي بدون هسته را در نیم لیتر 
شیر به مدت ۲۵ دقیقه و روي حرارت کم بجوشانید و روزي 

۳ لیوان بخورید.
زنجبیل  آب  مساوي  میزان  با  را  عسل  خوري  چاي  *۲قاشق 
و  است  آور  خلط  مخلوط  این  کنید.  مصرف  و  مخلوط 

سرماخوردگي، سرفه و گلودرد را تسکین مي دهد.

*خیار رنده شده را روي صورت، چشم ها و گردن به مدت ۱۵ 
دقیقه قرار دهید تا آکنه و جوش هاي سر سیاه برطرف شود.

*درمان ساده کم خوني، مصرف مخلوط شیر و خرماست.
*براي رفع تیرگي دور چشم، ۲ گوجه، یک قاشق غذاخوري 
آب لیمو و مقدار کمي آرد نخود را با هم مخلوط کنید تا ماده 
غلیظي به دست آید و آن را دور چشم بمالید و پس از ۱۵-۲۰ 
دقیقه بشویید. انجام سه بار در هفته این عمل، باعث روشن تر 
شدن رنگ پوست دور چشم خواهد شد و به مرور زمان تیرگي 

به طور کلي از بین خواهد رفت.
*بهترین درمان گلو درد، غرغره کردن با آب نمک و زردچوبه 
است. در نصف پیمانه آب، نصف قاشق چاي خوري نمک و یک 
چهارم قاشق چاي خوري زرد چوبه مخلوط و با آن غرغره کنید. 

پس از آن تا نیم ساعت چیزي میل نکنید.
*مخلوطي از جوش شیرین و آب لیمو زیر بغل بمالید تا بوي 

بدن کاهش پیدا کند.
*لیموترش، یکي از غني ترین منابع ویتامین C و حاوي ماده 
مغذي مانند ویتامین B، ریبوفالوین، فسفر، منیزیم و کلسیم 

است.
از  قبل  برید،  مي  رنج  هاضمه  سوء  یا  مزمن  یبوست  از  *اگر 

صبحانه نصف پیمانه چغندر پخته مصرف کنید.
عنوان  به  و  دفع  را  مضر  مواد  ولرم،  آب  و  لیمو  آب  مخلوط 
تقویت کننده کبد عمل مي کند عالوه بر آن، مصرف روزانه این 
فشارخون  هاضمه،  تهوع، سوزش سردل، سوء  حالت  مخلوط، 

باال، استرس و افسردگي را رفع مي کند.

مقایسه  دیگران  با  را  باید خودتان  نیوز: »چرا  سالمت 
به خوبی شما،  این دنیا نمی تواند  کنید؟ هیچکس در 

خود شما باشد!«
وقتی  نوشت:  مردمان  نیوز،سایت  سالمت  گزارش  به 
به  دوباره  دیگر  زندگی کردن در شهری  از مدتی  بعد 
خانه برگشتم، ازاینکه بخواهم دوباره در جایی که زمان 
دوستان  با  و  کنم  زندگی  گذراندم  آنجا  را  کودکی ام 

قدیمی ام ارتباط برقرار کنم، اضطراب داشتم.
کار  و  بود  خورده  برهم  احساسی ام  رابطه  تازگی  به 
را  دوستانم  اما  بودم،  کرده   رها  هم  را  نویسندگی ام 
می دیدم که به نظر موفق و شاد می رسیدند و همه چیز 
زندگی شان سر جایش بود. اتفاقاتی که برایم افتاده بود 
سعی  دوستانم  ولی  بود  گرفته  را  اعتمادبه نفسم  همه 
می کردند دورم را بگیرند تا بخاطر غم و غصه های این 

چند وقت اخیرم دچار افسردگی نشوم.
بااینکه عشق و حمایت آنها خیلی کمک حالم بود اما 
وقتی می دیدم که چطور هرکدام زندگی موفقی دارند، 
داشتم  که  منفی  حس های  به  دیگر  منفی  حس  یک 
اضافه می شد: حسادت. حسادت احساسی بسیار موزی 
پنهان  می کنید  سعی  که  نواقصی  که  حسی  است، 
کنید را به شما خاطرنشان می کند. حسادت یادآوری 
که  تجربیاتی  نداشته اید،  که  است  موفقیت هایی 
نداشته اید، ارتباطاتی که دوست داشتید داشته باشید، 

هر چیزی که به شما احساس »کمتر« بودن می دهد.
به   - گذراندم  مقایسه ها  اینگونه  به  را  بعد  ماه های 
زوج هایی که دست در دست هم در خیابان راه می رفتند، 
بودند  پردرآمدشان چسبیده  به شغل های  به کسانیکه 
تصور  زیبایی  خانه های  در  را  خودم  و  می کردم  نگاه 

می کردم که بقیه توانایی خریدش را داشتند.
متاسفانه بااینکه از ته قلب می دانستم که دوست داشتم 
جایی جز اینجایی که االن هستم باشم، حسادت من را 
همان جایی که بودم خشکانده بود و من را فقط غرق 
بود. وقتی فهمیدم که شرایط  افکار »اگرها« کرده  در 

نخواهند  تغییر  نکنم  تغییر  خودم  وقتیکه  تا  زندگی ام 
کرد، متوجه شدم که میدان دادن به این حس مسموم 
نه تنها من را به جایی نمی رساند، بلکه بیشتر در چاه 
و  من  راه  که  بود  آنجا  می انداخت.  افسوس ها  عمیق 
بسیار عمیق  نکاتی  به  من  و  از هم جدا شد  حسادت 

و مفید رسیدم.
موفقیت  برای  شادی  جز  حسی  داشتن   :۱ نکته 
مسدود  را  خودم  شادی  و  موفقیت  شانس  دیگران، 

می کرد.
با غوطه خوردن در فکر چیزهایی  قانون جذب،  طبق 
نداشتن  آن حس  از  ندارید،  شما  و  دارند  دیگران  که 
بیشتر به سمت خودتان جذب خواهید کرد. این یعنی 
خودتان  از  را  باشید  داشته  می خواهید  که  چیزهایی 

دورتر می کنید.
اگر بتوانید برای شادی و موفقیت دیگران جشن بگیرید 
این  از  هم  »من  که  می دهید  را  پیام  این  جهان  به 

موفقیت به دست می آورم.«
همه چیز به انرژی احساسات شما بستگی دارد. ناراحت 
نیست  خوبی  حس  اصاًل  دیگران  شادی  بخاطر  شدن 
کند.  را جذب خود  نمی تواند چیزهای خوبی  بنابراین 
شاد شدن بخاطر موفقیت دیگران حس بسیار خوبی ، 
بنابراین به ایجاد خوبی های بیشتر هم برای شما و هم 

برای آن فرد کمک خواهد کرد.
در  را  من  دیگران  مثبت  تجربیات  دیدن   :۲ نکته 
یکی  اینکه  دیدن  با  می داد.  قرار  تجربیات  آن  آستانه 
دارد،  فوق العاده  درآمدی  با  عالی  شغلی  دوستانتان  از 
اما  شوید.  حسادت  دچار  راحت  خیلی  است  ممکن 
نگاه کنید که چنین  به آن  این جهت  از  اگر  درمقابل 
به  که  می دهد  هدف  شما  به  دارد،  وجود  شغل هایی 
امکانات بسیار زیادی که در جهان  و  بروید  سمت آن 
ما  به  همچنین  می دهد.  نشان  شما  به  را  دارد  وجود 
کمک می کند با این عقیده منفی جامعه مقابله کنیم: 
فرصت زیادی برای ما وجود ندارد. بنابراین اگر کسی به 

چیزی که ما می خواهیم دست پیدا کرده است، شانس 
اینکه ما هم به آن دست پیدا کنیم بسیار کم می شود. 
همیشه  باشید،  داشته  باور  اگر  که  است  این  واقعیت 
برای همه افراد فرصت کافی وجود دارد. فقط باید به 

دنبال آن باشید.
نکته ۳: همه چیز در این دنیا موقتی است، همه چیز 

به طور مداوم در حال تغییر است.
همه  در  است  موقتی  چیز  همه  بفهمید  اینکه 
در  مخصوصاً  می کند  معجزه  زندگی تان  قسمت های 

مقابله با حسادت.
ثروتی که می بینید دوستتان تجربه می کند ممکن است 
طی یک سال از بین برود. رابطه احساسی فوق العاده ای 
که دوستتان دارد ممکن است طی یک ماه بر هم بخورد. 
شرایط ناهمواری که خودتان با آن دست و پنجه نرم 
می کنید، ممکن است طی یک روز از این رو به آن رو 
شود. منظور من این نیست که با دانستن اینکه شادی و 
موفقیت دیگران همیشگی نیست احساس راحتی پیدا 
کنید. این فقط کمکتان می کند که بفهمید همه چیز 
دنیا برای همه آدمهاست. سختی ها فقط برای ما پیش 

نمی آید.
است.  تغییر  حال  در  مدام  زندگی  شرایط  و  موقعیت 
بنابراین اینکه وقت و انرژی زیادی از خودتان را صرف 
افسوس خوردن برای آن یا آرزو کردن برای چیزی بهتر 

کنید، فقط وقتتان را تلف می کند.
نکته ۴: قدردانی از چیزهایی که دارم فکر چیزهایی 

که می توانم داشته باشم را شیرین تر می کند.
 - بدانید  را  دارید  االن  که  تجربیاتی  قدر  بتوانید  اگر 
ظرفیت   - باشند  منفی  تجربیاتی  ظاهر  در  اگر  حتی 
بزرگتری در شما ایجاد می کند که تجربیات مثبت را 
ارتباط  یا  کاری  وضعیت  شاید  دهید.  تشخیص  بهتر 
با  اما  نباشد،  بهتر  اطرافیانتان  به  نسبت  احساسی تان 
تالش برای چیزهایی که در زندگی تان ایدآل نیستند، 
به چیزی بسیار بزرگ دست پیدا می کنید: رشد. و رشد 
زندگی تان  در  هستید،  آن  دنبال  به  که  تغییری  برای 

جا باز می کند.
حسادت تصوری نادرست در ذهن من ایجاد کرده بود: 
اینکه من »خوب« نیستم. از آن زمان متوجه شدم که 
که  نبود  این  بخاطر  می کردم  تجربه  که  سختی هایی 
اشکاالت من را نشان دهد، برای این بود که تجربیاتی 
که  دهد  قرار  من  اختیار  در  را  زندگی  از  کاماًل جدید 

موجب پیشرفتم شود.

با راه اندازی سامانه نیترات زدایی؛

سالمت نیوز: رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران 
از راه اندازی سامانه نیترات زدایی استقبال کرد و گفت: راه 
با  اندازی این سامانه راه اندازی، نگرانی های ما را در رابطه 
ماجرا  این  من  نظر  به  و  کرده  برطرف  تهران  آب  آلودگی 

مختومه است.
اینکه سخنانم  بیان  با  با مهر  رحمت اهلل حافظی در گفتگو 
در مورد آلودگی آب تهران بر اساس مستندات است، گفت: 
روز پنجشنبه گذشته شاهد آن بودیم که از سوی معاونت 
تحقیقات و فناوری ریاست  جمهوری خبر راه اندازی سامانه 
نیترات زدایی به روش الکتروبیوشیمی را داده بودند که به 
نظر من دیگر پس از این اتفاق موضوع آلودگی آب تهران 
مختومه است زیرا اگر همین روند ادامه پیدا می کرد ما در 

سال های بعد با مشکالت بیشتری مواجه بودیم.
و  گران  روش  روش،  این  آنکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
پرهزینه ای برای نیترات زدایی از آب است اما نگرانی های ما 

را در خصوص آب شرب برطرف می کند.
حافظی در پاسخ به این پرسش که با تغییر استانداردهای 
نیترات آب امکان تغییر سالمت آب از لحاظ نیترات وجود 
را   PPM10 آمریکا  زیست  محیط  آژانس  گفت:  ندارد، 
استاندارد می داند و سازمان جهانی بهداشت این استاندارد 
استاندارد  همین  نیز  ما  کشور  در  که  دانسته   PPM50 را 

مورد تاکید است.

زردچوبه باعث تقویت 
حافظه می شود

بهترین روش های خانگی پیشگیری از بیماری ها

۴ دلیل برای دوری از حسادت

پرونده آلودگی آب شرب 
پایتخت مختومه شد
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سالمت نیوز: یک متخصص پوست و زیبایی با بیان اینکه الک زدن باعث آسیب 
رسیدن به ناخن می شود، به افراد توصیه کرد: از الک زدن بویژه برای کودکان 

خودداری کنند.
دکتر علی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: الک زدن روی ناخن ها 
می تواند باعث ایجاد آسیب به ناخن شود و از این حیث استفاده از آن توصیه 

نمی شود.
این متخصص پوست و زیبایی افزود: الک ها حاوی مواد شیمیایی هستند و از 
این جهت استفاده از آن  ا بر روی ناخن توصیه نمی شود. این آسیب ها زمانی 
بیشتر می شود که فرد با استفاده از مواد پاک کننده نظیر استون اقدام به پاک 
کردن الک روی ناخن می کند.بنابراین توصیه می شود اگر افراد الک می زنند در 

تعداد دفعات کمتری این کار را انجام دهند.
کودکان  داد:  ادامه  و  نکرد  توصیه  را  کودکان  برای  زدن  الک  ادامه  در  وی 
حساسیت بیشتری دارند و توصیه می شود از الک زدن بر روی ناخن های آنها 

خودداری شود.
جویدن  به  عادت  کودکان  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  ابراهیمی 
ناخن های خود دارند یا انگشت و ناخن های خود را در دهانشان می گذارند، در 
صورت آغشته بودن ناخن ها به الک، این احتمال وجود دارد که مقداری از الک 
ناخن را بجوند و با بلعیدن آن مواد شیمیایی موجود در آن وارد بدن آن ها شود.

الک زدن در کودکان ممنوع!
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