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30 ويژگی »جامعه زنده«
تفسير

﴿ سوره ي مباركه ي بّينه ﴾
نطنز تکيه دايمی تعزيه ايران

۶ توصيه طب سنتی برای مبارزه 

با خستگی

مسئله زمان مسئله ای 

فلسفی- دينی است

در همايش اصالح طلبان چه گذاشت؟

تعهدات و بيانيه هايی كه عملی نشد

انتقاد اقتصاددانان  چپ گرا از 

سرمايه داری  مالی

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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به طور  ایران  تلویزیون رسمی حکومت  تا هفته گذشته شبکه های  در حالی که 
گسترده در حال پخش آگهی های  بازرگانی مربوط به »بزرگترین پروژه ساخت و 
ساز خاورمیانه - پدیده شاندیز« بودند؛ از هفته گذشته خبر مربوط به کالهبرداری 

هزاران میلیاردی پدیده شاندیز از بخش های خبری همان شبکه ها پخش شد.
اولین خبر را مقامات مشهد ساختند که نه تنها خبر از تخلف این شرکت دادند 
بلکه  دفاتر فروش سهام این پروژه پلمب و خبر بازداشت افراد مرتبط با آن خبر 

را علنی کردند.
هنوز رقم دقیق کالهبرداری در این پروژه پر سر و صدا مشخص نیست اما رسانه 
ها ارقام گوناگونی از  ۴۵ هزار میلیارد تومان تا دو برابر آن را گزارش کرده اند. با 
این حال، صدور حکم های پیاپی پلمب دفاتر نمایندگی فروش سهام شرکت های 
»پدیده شاندیز«، »تبرک« و »پردیسان«، و دستور دادستانی کل کشور مبنی بر 
ممنوعیت پخش آگهی های تجاری این شرکت ها در صدا و سیما حکایت از آغاز 

افشای یک پرونده بزرگ و کالهبرداری در ابعاد ملی دارد.
با دستور دستگاه  تابناک روز گذشته در گزارشی اعالم کرد: »به تازگی و  سایت 
قضایی، فروش سهام »پدیده شاندیز« در استان خراسان رضوی ممنوع شد. شرکتی 
تاکنون حدود ۴۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان سود عایدش  که گفته می شود، 
شده است. حاال دادستانی مشهد براساس آنچه از آن به عنوان »داللی دفاتر شرکت 
سرمایه گذاری پدیده شاندیز« نام برده، تاکید کرده که »هر گونه تبلیغات از سوی 
این شرکت ها ممنوع است و آنها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانه ها 
را ندارند«. پیش از این هر سهم این شرکت با قیمت  هشت هزار و ۸۵۰ تومان 
معامله می شد که ارزش آن در بازار بیش از دو برابر بود. قیمت سهام پدیده در یکم 
فروردین امسال، چهار هزار و ۹۱۰ تومان بوده، که در فاصله  ۲۸۰ روز  به بیش از 
۱۲ هزار تومان رسید، که حدود ۲۵۰ در صد رشد نشان داد. بعد از برگزاری مجمع 
و افزایش شش برابری سرمایه شرکت، ارزش سهام باز هم رشد کرد و به حدود ۲۰ 

هزار تومان رسید که  در سایت شرکت پدیده همین رقم درج شده است.
اما  سووالی که این روزها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می گردد این است 
که پدیده شاندیز چگونه توانسته به این سود عظیم دست یابد بدون آنکه به طور 

رسمی وارد بورس اوراق بهادار شده باشد.
تابناک در پاسخ این سووال نوشته »این شرکت با تبلیغات گسترده و تنها با استفاده 
از جمله »با ما همراه باشید« توانست با ساخت مجموعه گردشگری به وسعت ۱۰ 
هزار مترمربع در بازه زمانی شش  ماهه و افتتاح آن در سال ۱۳۸۴ در زمانی کوتاه 
به شرکتی تبدیل شود که از آن به عنوان نخستین و آخرین شرکت اقتصادی در 
دنیا که در آن »قیمت سهام افزایش می یابد و هرگز کاهش پیدا نمی کند« یاد شود. 
سهام این شرکت از آبان سال ۸۸ که با قیمت ۲۰۰ تومان عرضه شد تا آبان سال 

۱۳۹۰ به بازدهی ۲۶۰  درصدی دست یافت. در انتهای سال ۱۳۹۰ با وجود رکود 
در بخش ساختمان، قیمت سهام پدیده ۲۷۵ درصد رشد داشت که در سال ۱۳۹۱ 
متوسط  رسمی  آمارهای  براساس  داد.  رخ  ساختمان  بخش  در  بی سابقه ای  رونق 
قیمت  زمین در سال ۹۱ بیش از ۵/ ۲ برابر شد و پدیده در این سال با افزایش 
۱۳۴  درصدی قیمت سهام، سود مناسبی را نصیب سهامداران کرد و تحت تاثیر 
افزایش هیجانی قرار نگرفت. با اینکه سهام بزرگ ترین کارگاه ساختمانی کشور با 
بیش از هزاران کارگر در بورس معامله نمی شود؛ اما این شرکت به منظور پشتیبانی 
از سرمایه خریداران، موسسه »پشتیبانی سهام پدیده« را تاسیس کرده است که 
وظیفه خرید و فروش و نقل  و انتقال سهام را دارد. سرمایه گذار هر زمان که به پول 
نیاز داشته باشد می تواند ظرف مدت ۳۰ روز سهام را به پول تبدیل کند. البته اگر 
سهامداران قصد فروش زودتر از موعد سهام خود به شرکت را داشته باشند آنان 
سهام را به  صورت نقد نیز خریداری می کنند. این سهام دارای نام و قابل انتقال به 

غیر است«.)لینک(
 تابناک  از رقم ۴۶ میلیارد تومان سود شرکت پدیده شاندیز خبر داده که برخی 

رسانه ها ازبدهی۹۴ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داده اند.
سایت خبرگزاری دانشجو که نظر می رسد به صورت وضعیت مالی شرکت پدیده 
شاندیز دسترسی یافته  با انتشار گزارشی با عنوان »پدیده ۹۴ هزار میلیارد, تومانی 
بنا به گفته های  به سبک شاندیزی« نوشت: »اولین و آخرین شرکت در دنیا که 
مدیرعامل آن سهامش فقط رشد صعودی دارد و هیچگاه نزولی نمی شود، سرانجام 
با بدهی ۹۴ هزار میلیارد تومانی، به درخواست دادستان عمومی و انقالب مشهد 

مقدس از دادستان کل کشور پلمپ شد«.
این خبرگزاری نحوه دستیابی به چنین سودی را در موسسه ای که خود را مجری 
بزرگترین پروژه ساختمانی خاورمیانه معرفی کرده، چنین توصیف کرده: »شرکت 
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز چند سالی است مردم را از جای 
جای کشور به مشارکت در اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی دعوت می کند. اما 
بحث اصلی جایی است که صاحبان این شرکت یک کالهبرداری جانانه را مدیریت 
می کنند که گمان می رود در صورتیکه متوقف نشود عددهای اختالس بانکی ۳ 
هزار میلیارد تومانی و بدهی نفتی ۹ هزار میلیارد تومانی عددهای کوچکی پیش 
این کالهبرداری بزرگ بنظر خواهند رسید و ذهن مردم همچنان با عددهای بزرگ 

تر درگیر خواهد شد«.
مالی  های  در صورت  که  آنچه  اساس  »بر  نویسد:  می  دانشجو  خبرگزاری  سایت 
»شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز« مشخص است سرمایه ثبت شده شرکت 
نکته  است.  بوده  ریالی  هزار  سهم  میلیارد   ۱٫۵ بر  منقسم  ریال  میلیارد   ۱۵۰۰
تاسف بار قضیه جایی است که طبق یادداشت ۴-۸ صورتهای مالی حسابرسی شده 
شرکت، کل ارزش پروژه ۱۷۱۱ میلیارد تومان از سوی کارشناس دادگستری ارزش 
گذاری شده است که این رقم نزدیکی بسیاری با ارزش گذاری فعاالن بازار سرمایه 
میلیارد   ۵۰۰ سنگین  بانکی  بدهی  که  حالیست  در  این  و  دارد  پروژه  این  برای 
تومانی این شرکت طبق یادداشت ۱-۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده تماما با 
نرخ٫۳۰ ، تامین مالی شده و قاعدتا باید با جرایم تاخیر ٫۶ مجموعا ٫۳۶ هزینه 
مالی بر شرکت تحمیل کند.  مشکل بازپرداخت تسهیالت و کمبود نقدینگی نیز 
در یادداشت های ۲-۱۷ صورتهای مالی و یادداشت ۵ گزارش حسابرسی درج شده 
است. همچنین صورتهای مالی که گویا حسابرس شرکت هم مهرتایید بر آن زده 
است، حکایت از یک انحراف در صورت جریان وجه نقد دارد. برای نمونه در حالی 
که بند ۵۶ استاندارد شماره ۲ حسابرسی نقض شده با این حال شرکت سعی در 

باال نشان دادن جریان وجه نقد دارد«.
این گزارش می افزاید: »ارزش روز ۱۵۵۰۰ میلیارد تومانی در کنار سود ناچیز)وبحث 

دار( ۴۶ میلیارد تومانی و رشد سه هزار درصدی قیمت سهم در ۳ سال اخیر و 
دعوت غیرقانونی عموم به مشارکت در شرکت سهامی خاص، حکایت از شکل گیری 
جریانی مخرب دارد که درصورتیکه چاره ای برای آن اندیشیده نشود عالوه بر اینکه 
سرمایه بسیاری از هموطنان را به ورطه نابودی میکشاند چهره معامالت سهام در 

بازار بورس را نیز خدشه دار می کند«.)لینک(
این سایت، درست  انتشار گزارش صورت وضعیت مالی شرکت پدیده شاندیز در 
در روزی بود که سید مرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور 
و  »تبرک«  شاندیز«،  »پدیده  های  شرکت  تبلیغات  ممنوعیت  بر  تاکید  با   نیز 

»پردیسان«، از »گسترده تر شدن ابعاد تخلفات مالی«؛ این شرکت خبر داد.
به نوشته خبرگزاری فارس، او گفته است: »با توجه به درخواست دادستان عمومی 
مالی صورت  تخلفات  با  رابطه  در  دادستان کل کشور  از  مقدس  انقالب مشهد  و 
گرفته در شرکت های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در 
شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای انقالب اسالمی مشهد در حال بررسی است، طبق 
دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، 
انتشار هر گونه آگهی  و  از درج  تمام معابر  و  راه آهن  شهرداری ها، فرودگاه ها، 
تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه 
کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر مسکن، 
راه و شهرسازی اعالم شده است. تا اطالع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر 
گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این 
ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره 
می شود بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت ها نظیر پدیده شاندیز ممنوع است. 
انتظار می رود با توجه به ورود به هنگام مقامات قضایی در این پرونده، تمام وبسایت 
های این شرکت ها فیلتر شده تا مردمی که از ماجرا بی اطالع هستند در دام این 

شرکت ها نیافتند«.)لینک(
در همین حال، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمرانی مجلس نیز از حساس 
شدن  مجلس به پرونده این  خبر داده و گفته است: » با توجه به مطالبه عمومی 
شکل گرفته از مجلس و مراجعات مردم، به این پرونده ورود می کنیم. دستگاه قضا 
مستقل عمل می کند و قطعا مجلس شورای اسالمی در برابر فشارها از این دستگاه 
فرمایشات  و  تدابیر  در جهت خالف  که  کسانی  جلوی  باید  کرد.  خواهد  حمایت 

رهبری عمل می کنند، گرفته شود«.)لینک(
بر اساس این گزارش هم اکنون نام دو تن از مسئوالن شرکت پدیده شاندیز یعنی 
و شهردار  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  زاده  و جواد رجب  مقدم  پهلوان  محسن 
پدیده شاندیز به عنوان اصلی ترین عامالن این تخلف مالی گسترده ذکر شده است، 

اما هنوز از احتمال برخورد قضایی با آنها خبری در دست نیست.)لینک(
در یک نگاه کلی تاکنون چنین تبلیغ شده است که بخش مالی دادستانی کشور 
که مامور رصد موسسات این گونه و پیش گیری از وقوع جرم است، زنگ ها را به 
صدا در آورده است، اما آن چه جای تردید باقی می گذارد این است که تا پیش از 
ورود ناگهانی دادستانی مشهد به ماجرای این شرکت، هیچ شکایت و گالیه ای از 
سوی خریداران سهام که زیان دیدگان اصلی به حساب می آیند در جایی منعکس 

نشده بود.
به این ترتیب افشای این پرونده هم می تواند نشان کارآمدی بخش مالی دادستانی 
در خراسان،  قدرت  اصلی  بنای  با  موسسه  این   بین  که  این  نشان   و هم   باشد 
آن  در  رضوی  قدس  آستان  قدرت  به  عنایت  با  باشد.  گرفته  صورت  برخوردی 
محدوده ، همزمان با انتشار اخبار جسته و گریخته پیرامون پدیده شاندیز، اشاراتی 

به موسسه بزرگ اقتصادی آستان قدس رضوی در افواه جریان یافته است. 
نازنین کامدار

۹۴ هزار میلیارد سود »پدیده شاندیز«

 بعد از دادستانی مشهد

مجلس هم حساس شده است

شماره 185 و 18۶

 دی ماه 1393 



Email : info@armaghannews.com
website : www.ARMAGHANNEWS.com2

بعد از آنچه در سال۸۸ با نقش پررنگ اصالح طلبان در کشور گذشت این اولین 
باربود که لیدرهای این جریان در زیر یک سقف جمع می شوند و همایش برگزار 
می کنند. اگرچه به نظر می رسد با توجه به حضور محمدرضا عارف که به همراه 
احزابی چون کارگزاران و اعتمادملی قصد حضور در انتخابات آتی مجلس را دارند 
این همایش بی ربط هم به این موضوع نباشد و ضمن اینکه اصولگرایان نیز هفته 
گذشته همایشی مشابه برگزار کرده اند. اما جدای ازاین گمانه زنی ها پیامی که از 

این جمع به اقشار مختلف ملت صادر می شود حتما حائز اهمیت است.
اهلل  آیت  نظر  تحت  های  مجموعه  از  توحید،  کانون  در  گذشته  هفته  شنبه  پنج 
موسوی اردبیلی که اصالح طلبان در گذشته نیز تجمعات زیادی در آن داشته اند 
محمدرضا عارف، موسوی الری، هادی خامنه ای، فاطمه راکعی، محسن رهامی و 
رسول منتجب نیا به همراه جمعی از طرفداران خود، بدون حضور سیدمحدخاتمی 
و هاشمی رفسنجانی و با قرائت بیانیه های این دو تن ، جمع شدند تا درباره آینده 

اصالحات و آنچه برای حزب مطبوع خود در نظر دارند صحبت کنند.
بر  از ضرورت  به شرکت کنندگان  رفسنجانی خطاب  بیانیه هاشمی  از  بخشی  در 

اجرای تام و تمام همه ی اصول قانون اساسی از جمله، فصل سوم آن که مربوط به 
از گرایش هایی تقلیل گرایانه و اجرای  تا  حقوق ملت است سخن گفته شده است 

حداقلی قانون اساسی پرهیز شود.
هاشمی برای اطالح طللبان نوشته است: »با توجه به آن چه که در کشورهای اسالمی 
منطقه، به خصوص کشورهای هم جوار به  نام دین و اجرای احکام اسالم از حیث 
اعمال خشونت و ترویج فرقه گرایی و توسعه عقاید تکفیری مالحظه می شود، الزم 
است چنین نشست هایی نسبت به محکومیت هرگونه اقدام و اعمال خشونت آمیز 
رهبران  سیره ی  از  خارج  منش های  و  روش ها  این  تقابل  به  باور  و  تروریستی  و 
اصیل ادیان ابراهیمی از طریق اعمال رسالت رحمانی همه ی انبیاء و به ویژه پیامبر 
گرامی اسالم و اصول وحیانی اقدام کرده و خود نیز با تحمل و مدارا با دیدگاه ها و 
اندیشه های مخالف در جهت هر چه بیش تر کاهش خشونت و افراطی گری و توسعه 

فضای گفتمان و تضارب اندیشه قدم بردارند«
درحالی که برخالف توصیه رفسنجانی، به گفته رسانه ها، هیچ کدام از سخنرانان 
اکرم)ص(  پیامبر  مقدس  ساحت  به  اخیر  های  هتاکی  درمحکومیت  مراسم  این 
سخنی نگفتند و به جای آن ترجیح دادند عمل نمایندگان مجلس در قبال نطق 

علی مطهری و ماجرایهای پیش آمده بعد از آن را تقبیح و محکوم کنند.
نیز دربیانیه خود گفته است: »خداوند منان را سپاسگزاریم که در دولت  خاتمی 
و  دل ها  کردن  نزدیک تر  رویکرد  با  جمع  این  آمدن  گردهم  زمینه  امید  و  تدبیر 
زمینه سازی برای حضور و مشارکت، نشاط گروه ها و تشکل ها و به طور کلی مردم 
در عرصه سرنوشت فراهم آمده است و هم چنین باعث تقویت این امید می شود که 
به یاری خداوند هر چه بیش تر به فضای سیاسی باز و سالم نزدیک تر شویم تا همه 
دلسوزان بتوانند نقش خود را در جهت پیشرفت کشور و نزدیک تر شدن به اهداف 

بلندی که انقالب داشته است ایفا کنند«
از سخنرانان مجلس اما، محمدرضا عارف ابراز امیدواری کرد که در آینده به جای 
پیام از حضور رهبران اصالح طلب در جمعمان استفاده کنیم و همچنین گفت که 

اگر مشارکت باالی ۵۰درصد باشد، قطعا پیروزی ازآن اصالح طللبان است.
تاسیس  تازه  حزب  مرکزی  شورای  رئیس  خرازی،  صادق  عارف،  سخنان  درتایید 
»ندای ایرانیان« نیز گفت که : »اگر شورای نگهبان و نهادهای نظارتی به وظایف 

خود عمل کنند، اصالحات برنده انتخابات بعدی خواهد بود«
اما شاید از همه جالبتر سخنرانی کواکبیان در این همایش بود که اگرچه مستقیم 
به این قضیه اشاره نکرد که رفع حصر، مجازات اعدام را برای سران فتنه به دنبال 
خواهد داشت اما برخالف توده اصالح طلبان که خواستار محاکمه موسوی و کروبی 
بلکه  نداریم،  محاکمه  تقاضای  کروبی  و  موسوی  برای  »ما  هستند، صراحتا گفت: 

درخواست رفع حصر داریم«
خود  سخنان  ابتدای  در  همایش،  این  دبیر  عنوان  به  حکیمی پور  طرفی  از 
جبهه  هماهنگی  شورای  چارچوب  در  اصالح طلبان  حقوقی  گفت:»فعالیت های 

اصالحات سامان پیدا می کند و این همایش شروعی امیدوارکننده برای اصالح طلبان 
خواهد بود... ما متعهد شده ایم که سخنان ضد امنیتی، خالف عرف و غیر قانونی 
در این همایش نگوییم« اما زهرا شجاعی در سخنان خود: »گفت آرزو داشتم که 
پژوه، دانشمند، فرهیخته،  بانویی دیگر که سیاستمدار، هنرمند، قرآن  بنده  بجای 
یعنی خانم رهنورد در اینجا حضور می داشت و پیام زن مسلمان را به شما اعالم 
می کرد« و فاطمه راکعی نیز قبل از اینکه سخنانش با تذکر قلی زاده، دبیراجرایی 
همایش روبه رو شود گفت: »حل مسئله حصر از شخصیت های شریف و بزرگ که 

مایه افتخار و الگوی راستین زن معاصر اند یعنی زهرا رهنورد آرزوی ماست«
موسوی الری در ادامه این برنامه در سخنان خود با حمله به اصولگرایان و با بیان 
اینکه »روش حذفی جریان افراطی اصولگرایی جواب نداده است« گفت: »جریان 
رقیب به جایی اینکه از افراطی ها دعوت کنند تا در همایش های آنها سخنرانی کنند، 

با مردم و روشنفکران صحبت کنند«.
افراد که قصد جداشدن  به برخی  این صحبت ها، خطاب  از  بعد  اما وی بالفاصله 
از خط اصالحات را دارند گفت:»کسانی که بخواهند راه را عوضی بروند بدانند که 
جریان اصالحات با آنها تسویه می کند چرا که ما هم راه را می دانیم و هم راه رفتن 

را«
رفتار  به  راجع  سخنرانان  دیگر  های  صحبت  اینکه  ضمن  نز  ای  خامنه  هادی 
نمایندگان درقبال نطق علی مطهری و حمایت از وی را تکرار می کرد، با حمله به 
شورای نگهبان و با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر حق الناس بودن 
انتخابات می توانند شرکت  ندارند در  رای مردم گفت:»وقتی کسانی که مرا قبول 
کنند یعنی ممیزین نباید بیش از حد در صالحیت سالیق مردم دخالت کنند و به 

جای مردم تصمیم بگیرند«
رهامی نیز مانند هادی خامنه ای در سخنان خود از هیچ حمله ای به نهاد نظارتی 
و  نکرد  دریغ  بررسی صالحیت ها  روند  در  و شبهه  تردید  ایجاد  و  نگهبان  شورای 
رسول منتجب نیا به عنوان آخرین سخنران این همایش گفت: »من نمی خواستم 
در این همایش سخنرانی کنم اما به من گفتند به صورت نمادین از طرف دبیرکل 

حزب اعتماد ملی صحبت کن تا یاد مهدی کروبی زنده بماند.
درپایان باحضور همسران شهید همت و باکری، ازهمسر مصطفی تاج زاده با عنوان 
بانوی سبز ایران تقدیر به عمل آمد و مهدی خزعلی از محکومین فتنه۸۸ ادعای 

تقلب و کودتا در آن سال را دوباره تکرار کرد.
انقالب همچون »بی بی سی فارسی«،  به گزارش مهر، سایت ها و رسانه های ضد 
»روزآنالین«،  جرس«  »سایت  فتنه،  سران  به  نزدیکان  به  وابسته  کلمه«  »سایت 
»العربیه فارسی« به استقبال از سخنان سخنرانان همایش سراسری اصالح طلبان 
از رفع حصر و تطهیر  نمایندگان مجلس و حمایت  در توهین به شورای نگهبان، 

سران فتنه پرداختند.
بخش داخلی الف

صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه با اشاره به حوادث 
تروریستی پاریس و اهانت به پیامبر اعظم،گفت: امروز احیای 
فلسفه گفت وگوی تمدن ها بیش از گذشته احساس می شود

صادق خرازی دیپلمات باسابقه ایران در فرانسه  با بیان اینکه   
مدت هاست در فرانسه الییک، اندیشه الیسیته، مظهر اسالم 
ستیزي مورد نقد است، گفت:اما بي تفاوتي نسبت به پدیده 
خشونت و داعش توسط غرب، این بحران را دامن زد تا جایی 
از  نجات  برای  راه در پیش روي ممالک غربي  امروز دو  که 
باورها  و  روي حقیقت  تمرکز  یکی  است،  تروریست  ویروس 
و اشتباهات گذشته و دیگری راه برون رفت منطقي و عدم 

رفتن به راه هاي خطا.
پدیده  است که  ایران در سازمان ملل معتقد  نماینده سابق 
خشونت و تندروي مي تواند متعامل سود و دو سویه گردد 
که خود به خود خطرناك خواهد شد، امروز نقش نخبگان و 
متفکران در احیاي فلسفه گفت وگو به ویژه بین تمدن ها و 
فرهنگ ها بیشتر از گذشته احساس مي شود؛ نظام فرهنگي 
داران  پرچم  از  یکي  عنوان  به  ایران  سیاسي  استراتژي  و 
تعامل و  اندیشه  احیاي  بر  بایست  عقالنیت در دنیاي اسالم 

گفت وگو متمرکز شود.
دیگر اظهارات وی به نقل از شفقنا به شرح زیر است:

در  که  است  اروپایي  کشور  بزرگترین  و  مهمترین  *فرانسه 
همه  از  و  است  داده  را جاي  مسلمان  مهاجرین  درون خود 
کاتولیک،  مسیحیت  از  پس  رسمي،  مذهب  دومین  مهمتر 
تایید کنم در دهه  این تاریخ را نمي توانم  اسالم است، من 
شصت و هفتاد میالدي حجم سنگین پس از جنگ الجزایر و 
ماجراي افسران آزاد، ترور انجام مي شد و انفجارات فراواني 
صورت مي گرفت، ژنرال فقید دوگل قریب بیست بار توسط 
افسران آزاد ترور شد، به زعم من بي تفاوتي نسبت به پدیده 

خشونت و داعش توسط غرب، این بحران را دامن زد، مدت 
اسالم  مظهر  الیسیته  اندیشه  با  الییک  فرانسه  در  هاست 

ستیزي مورد نقد است.
*قبل از هر تحلیلي بایست محیط حادثه و عناصر و عواملي 
که منتج به واقعه شده را شناخت، فرانسه ذاتاً کشوري دین 
نگوییم دین ستیزي  اگر  آموزه هاي الیسیته،  از  است  گریز 
از  برد،  نام  گریزي  دین  واژه  از  توان  مي  قاطعیت  به  ولي 
اهداف قانون استازي فقط نمي توان به ذات فرهنگي فرانسه 
پرداخت، اگر اهداف قانون استازي را دقیق مشاهده کنیم و 
به کنیه آن پي ببریم، هویت دیني و ماهیت مذهبي اقلیت 
ها را نادیده گرفته و همین امر باعث نوعي افراط تدریجي در 

میان فرانسویان غیر مسیحي شده است.
و  تکفیري  هاي  گروه  از  بسیاري  و  داعش  القاعده،  *اتفاقا 
تروریستي از میان همین جوامع شروع به یار گیري مي کنند، 
در  را  موعود  بهشت  مي شوند،  مسلط  جوانان  احساسات  بر 
جامعه  دو  واقع  در  و  کنند  مي  ترسیم  آنان  بنیاد  بي  ذهن 
قرار مي دهند که هویتش منکوب  برابر جوان مسلماني  در 
شده؛ بهشت موعود و جامعه توحیدي و جهنم و جامعه کفر. 
ایي، فقدان آموزش هاي  واقعه  به همین خاط ریشه چنین 
دقیق دیني از حقیقت مذهب است. در مقابل پیوند مدیا و 
صهیونیست یک پیام دیگري را در پیش پاي مخاطبین قرار 
مي دهد و آن هم فوبیا است، ما امروز با پدیده هاي فوبیایي 
روبرو هستیم؛ اسالم و فوبیا، ایران فوبیا و شیعه فوبیا، لذا دو 
راه در پیش روي ممالک غربي است، تمرکز روي حقیقت و 
عدم  و  منطقي  رفت  برون  راه  و  گذشته  اشتباهات  و  باورها 
رفتن به راه هاي خطا مهمترین مولفه نجات غرب از ویروس 

تروریست است.
*شرایط سیاسی و امنیتی فرانسه با توجه به انتخابات پیش 

رو چگونه است و آیا گروه تروریستی همچون داعش امکان 
نفوذ گسترده به این کشور را خواهد داشت؟

از  متعدي  انساني  نیروي  داراي  امروز  داعش  زعم من  به   *
کشورهاست و در نهایت هر کشوري داعش داشته باشد در 

معرض تهدید است.
سال  دو، سه  این  داعش طي  پدیده  به  نسبت  تفاوتي  *بي 
و  شود  مي  که  است  همین  اش  نتیجه  سوریه  و  عراق  در 
که  قطر  همراه  به  و  است  یهودی  متحد  فرانسه  بینیم،  مي 
داراي سیاست خارجي پارادوکسیکال در قبال ترور و خشونت 
هستند، روي خود را در برابر هر جنایتي در سوریه و عراق 
برمي گرداند و به خاطر تنبیه بشار اسد نسبت به هر جنایت 
آشکاري سکوت اختیار می کنند، لذا نتیجه آن بي تفاوتي این 

وحشت و خشونت در خاك فرانسه مي شود.
و  اطالعاتي  امکانات  همه  که  آن  وزیر  نخست  و  ترکیه   *
لجستیک خود را در اختیار تروریست هاي داعش قرار داده 
در صف اول است و نتانیاهو جنایتکار جنگي نیز عمال خود را 
صاحب عزا معرفي مي کند و این خود یک کمدي و طنزي 
است که در بستر یک تراژدي بوجود آمده است. ما چه منتقد 
رفتار دولت هاي غربي باشیم یا نباشیم، آنچه در مجله شارلي 
و اتفاقات ٧- ٩ ژانویه در فرانسه رخ داد، تراژدي غم انگیزي 
است، هر انساني با خشونت از بین رود تراژدي بشري است 
ولي بایستی مراقب بود که برخي تراژدي ها بدلیل رفتارهاي 
تفریطي و افراطي به کمدي تبدیل نشوند. سوال بزرگي پیش 
روي هر مخاطبی پیش مي آمده این است که این دویست 
بحرین  و  یمن  سوریه،  عراق،  در  که  نفري  هزار  سیصد  الي 
قتل عام شدند و کک حضرات هم نگزید، بشر و انسان بوده 

اند یا خیر؟
*مسلمانان همانند ملت ها یا قومیت هاي مختلف برخوردار 
از منابع و منافع اجتماعي هستند، این بي انصافي است که 
کنند  بندي  جمع  اینگونه  ها  پدیده  این  از  بخواهند  برخي 
نیستند،  اجتماعي  منافع  از  برخوردارتر  مسلمانان  چون  که 
گرفتار تندروي مي شوند، مسلمان یا یهودي یا مسیحي اول 

مي گویند فرانسوي هستند و سپس اعتقادات خود را یدك 
مي کشند.

*نظام آموزش گسترده فرانسه، بي فرهنگي و بي سوادي را 
رونق مي دهد و چنین مقوله اي موجب می شود که جوانان 

و ساده لوحان اسیر دست گروهاي تکفیري شوند.
این  خاطر  به  فرانسه  ناسیونالیسم  حس  که  است  *طبیعي 
توسط  نادرست  افکار  اشاعه  با  ویژه  به  تحریک شود،  حادثه 
ولي  هست،  هم  مسلمانان  ضد  که  افراطي  راست  حزب 
رویکرد دولت، احزاب، مطبوعات و قاطبه مردم بین ترویست 
اظهارات  برخي  قایل مي شوند،  تفاوت  اسالمي  و جامعه  ها 
افراط مي شود، ما این پدیده ها  نسنجیده باعث تندروي و 
را بعد از حوادث سپتامبر آمریکا یا لندن و مادرید داشته ایم 

ولي به تدریج حل مي شود.
به  وگو  فلسفه گفت  احیاي  در  متفکران  و  نخبگان  نقش   *
ویژه بین تمدن ها و فرهنگ ها بیشتر از گذشته احساس مي 
شود؛ نظام فرهنگي و استراتژي سیاسي ما به عنوان یکي از 
پرچم داران عقالنیت در دنیاي اسالم بایست بر احیاي اندیشه 

تعامل و گفت وگو متمرکز شود

افراد زیادی هستند که در باره مذهب یا مذهب 
شوخی  که  افرادی  می کنند،  بدگویی  دیگران 
می کنند و یا مذهب دیگران را به بازی می گیرند؛ 
تحریک کننده  رفتاری  که  هستند  افرادی  آن ها 
همان  می افتد،    آن ها  برای  که  اتفاقی  و  دارند 
خواهد  گاسباری  دکتر  برای  که  است  اتفاقی 
بیان  آزادی  دهد؛  فحش  من  مادر  به  اگر  افتاد 

محدودیت دارد.
پاپ فرانسیس آزادی بیان را به ویژه در مواردی 
که باعث اهانت به دیگران یا تمسخر یک عقیده 
 شود، دارای محدودیت دانست. رهبر مسیحیان 
نظر  این  که  کرد   تأکید  بعدا  البته  کاتولیک 
ابدو  فرانسوی شارلی  به مجله  وی مجوز حمله 

نخواهد بود.
به گزارش »تابناك«، پاپ در مسیر سفر خود به 
فیلیپین گفته است، حامی آزادی بیان نه فقط به 
عنوان یک حق انسانی بلکه  وظیفه ای در راه خیر 
بیان  آزادی  که  کرد  تأکید  ولی  است،  عمومی 

محدودیت هایی دارد.
گاسباری،  آلبرتو  به  مثال  برای  پاپ 
وی  کنار  در  که  سفر هایش  هماهنگ کننده 
دوست  »اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  بود،  ایستاده 
خوب من دکتر گاسباری به مادر من فحش دهد، 
می تواند انتظار یک ضربه مشت را از من داشته 
را  خود  مشت  شوخی،  به  همزمان  پاپ  باشد«. 
»این  افزود:  و  برده  گاسباری  دکتر  سوی  به 
تحریک  را  نمی توانید کسی  است، شما  طبیعی 
کنید، نمی توانید به عقاید دیگران توهین کنید، 

نمی توانید با عقاید دیگران شوخی کنید«.
پاپ البته در ادامه اظهار داشت که سخنان وی 
توجیه حمله به نشریه فرانسوی نیست، بلکه بر 
به  دهشتناك  خشونت  وی،  عقیده  به  عکس، 
اسم خداوند غیر قابل توجیه است. ولی )نشریه 

فرانسوی( باید انتظار نوعی واکنش را می داشت.
پاپ،  سخنان  از  متفاوت  برداشت های  از  پس 
مطبوعاتی  دفتر  با  که  روسیکا  توماس  کشیش 
کرده  منتشر  بیانیه ای  می کند،  همکاری  پاپ 
توجیه  قصد  وجه  هیچ  به  پاپ  داشت،  اظهار  و 
در  است.  نداشته  را  فرانسوی  نشریه  به  حمله 
این بیانیه آمده است: »پاپ فرانسیس با سخنان 
خود در مسیر پرواز، قصد حمایت از خشونت را 

نداشته است«.
وی سخنان پاپ را، سخنانی در جمعی دوستانه 
و غیررسمی دانسته و به سخنان صریح پاپ در 

مخالفت با کشتار در پاریس اشاره کرده است.
غربی  رسانه های  و  مقامات  سخنان  میانه  در 
حمالت  جریان  در  بیان  آزادی  موضوع  درباره 
همراه چهار چهره  به  واتیکان  پاریس،  در  اخیر 
بیانیه مشترکی  فرانسه،  مهم مذهبی مسلمانان 
 صادر کردند که در عین محکومیت حمالت در 
مذاهب،  بودند  با  خواسته  رسانه ها  از  پاریس، 

محترمانه رفتار کنند.
علیه  گفت و گو  برای  اخیرا  که  فرانسیس  پاپ 

افراط گرایی با برخی از رهبران مذهبی مسلمان 
ارتباط برقرار کرده است، روز پنجشنبه نیز وقتی 
نسبت  در باره  فرانسوی  خبرنگار  یک  سوی  از 
آزادی بیان و آزادی عقیده و احتمال بروز تناقض 
داشت:  اظهار  گرفت،  قرار  سؤال  مورد  آن ها  در 
»افراد زیادی هستند که در باره مذهب یا مذهب 
شوخی  که  افرادی  می کنند،  بدگویی  دیگران 
می کنند و یا مذهب دیگران را به بازی می گیرند، 
تحریک کننده  رفتاری  که  هستند  افرادی  آن ها 
همان  می افتد،    آن ها  برای  که  اتفاقی  و  دارند 
خواهد  گاسباری  دکتر  برای  که  است  اتفاقی 
بیان  آزادی  مادر من فحش دهد؛  به  اگر  افتاد، 

محدودیت دارد«.
از سوی دیگر، در روزهای پس از حمالت پاریس، 
تالش  ادعاهای  که  است  کرده  تالش  واتیکان 
برای حمله به پاپ را برجسته نکند. واتیکان در 
این باره گفته است که اگر چه احتیاط های الزم 
خاصی  تهدید  تاکنون  ولی  است  گرفته  صورت 

دریافت نشده است.

در همایش اصالح طلبان چه گذاشت؟
تعهدات و بیانیه هایی که عملی نشد

تحلیل صادق خرازی از پشت پرده حوادث فرانسه

واکنشی جنجالی از سوی عالی ترین مقام مذهبی کاتولیک ها؛
پاپ: اگر به کسی توهین کنید، باید انتظار مشت خوردن داشته باشید
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کارشناسان موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اصالحات مثبت 
سیاست های پولی و ارزی و اقتصادی در دولت یازدهم نسبت 
به دولت احمدی نژاد و بهبود شاخص های اقتصادی خواستار 

برطرف شدن چرخه معیوب سیاست های اقتصادی شدند.
همچنین رابطه سیاست های بانکی، سود بانکی، پولی، ارزی و 
مالی دولت و بهبود سیاست های نظارت بر بانک ها و هدایت 
اما  شدند  خواستار  را  مختلف  بازارهای  در  نقدینگی  منابع 
را  تورم  کاهش  شرایط  در  بانکی  سود  نرخ  ثبات  یا  افزایش 

مثبت ارزیابی نکردند.
درجلسه روز پنجشنبه 4دی ٩3 سیاست های جدید سیستم 
بانکی در بخش نرخ سود بانکی توسط دکتر عباس شاکری،  
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و تنی چند 
از اساتید اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد مورد نقد و بررسی 

قرار گرفت.
اقتصاد  استاد  مومنی،  فرشاد  دکتر  نشست  این  ابتدای  در   
ایران گفت: شرایط حال حاضر اقتصاد ایران بیانگر این نکته 
است که سیاست های عمومی کشور به برنامه های توسعه یی 
توجه  نقطه  مناسب ترین  و  ثمربخش ترین  و  است  بی توجه 

می تواند بودجه عمومی کشور و سیاست های پولی باشد.
اصالح  برای  که  متفق القولند  نکته  این  بر  بیشترکارشناسان 
اقتصاد ایران روش و راهکار مناسبی وجود ندارد و هیچ نوع 
اقدام اصالحی مناسبی را نمی شود در شرایط کنونی توصیه 
کرد مگر اینکه نسبت آن را با رکود و شرایط کنونی اقتصاد 
بتوان مشخص کرد. خوشبختانه طی چند ماه اخیر در سطوح 
موضعی  و  غیرسیستمی  توجه های  کشور  مدیریتی  مختلف 
اقدامات  که  دارند  اذعان  همگان  که  به طوری  شده  مشاهده 
ثبات زدا و ناهمگون دولت قبل متوقف شده به طوری که در آن 
دوره شاهد افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی بودیم که پس از 
مدتی بسیاری از متولیان و کارشناسان اذعان کردند که چنین 
روندی ظرف 3۰ ساله اخیر بی سابقه بوده و با کاهش نرخ تورم 

در دولت یازدهم نرخ سود بانکی هم تقلیل یافت.
است  این  بر  کارشناسان  اعتقاد  کرد:  اضافه  مومنی  فرشاد   
که در شرایط کنونی اقتصاد برخوردهای موضعی و جزیره یی 
درمانگر معضالت کشور نخواهد بود و طی 1۸ماه اخیر همگان 
با شرایط  برخورد  برای  برنامه ریزی سیستماتیک  بر ضرورت 
خطیر اقتصاد ایران تاکید دارند و اقتصاد ایران تنها با اقدامات 
برنامه ریزی شده در راستای بازآرایی سیستمی ساختار نهادی 
در راستای اقتضائات بخش های مولد می تواند بر گرفتاری های 
موجود فائق  آید و یک چشم انداز روشن و باثباتی را برای خود 

متصور شود.
اقتصاد  در  مناسب  بانکی  سود  نرخ  تعیین  افزود:  مومنی 
اقتصاد کالن بسیار پراهمیت است که در  از  به عنوان جزیی 
پیکره نهادی مورد توجه قرار می گیرد و دیدگاه کارشناسان 
بر ضرورت یکپارچه سازی نرخ بهره و تورم در اقتصاد تاکید 
بانکی  سود  نرخ های  تثبیت  شاهد  تورم  کاهش  با  اما  دارد 
و  هستیم  کوتاه مدت  سودهای  نرخ  درصدی  دو  افزایش  و 
مشاهده می شود که یک بینش غلطی وجود دارد که مسوول 
اصلی بحران های اقتصادی نیم قرن اخیر درکشور است و در 

چارچوب اتحاد سه گانه می توانیم آن را خطاب  کنیم.
تورم  کاهش  با  متناسب  که  است  این  انتظار  دیگر  به عبارت 
نرخ سود نیز کاهش یابد نه اینکه تثبیت شود و افزایش یابد.

اقتصاد  کشور،  عمومی  مصالح  از  صرف نظر  غلط  نگرش  این 
استفاده  تخریب  برای  ابزارها  همه  از  تولید  و  توسعه  و  ملی 
می کند. به نظر می رسد، طرح این مباحث می تواند دولت را در 

حل و بررسی مشکالت یاری دهد.
نگاه  با یک  این نشست دکتر عباس شاکری گفت:  ادامه  در 
در  را  متغیری  هیچ  می شویم  متوجه  ایران  اقتصاد  به  کلی 
اقتصاد نمی توان بی ارتباط با هم دانست و تمامی سیاست ها 
که  مشکلی  هستند.  خورده  گره  و  مرتبط  هم  با  اقدامات  و 
هم اکنون در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است از زمانی 
مورد  را  متغیر  چند  کردیم  آغاز  را  اقتصادی  اصالحات  که 
توجه قرار دادیم بعد باتوجه به تورم اقدام به سیاست گذاری و 
تغییرات کردیم و در تمام دولت ها از اول شروع برنامه توسعه 
تاکنون این رویه ادامه داشته در شرایطی که این بدترین دام 
برای یک اقتصاد است که در این چرخه معیوب قرار گیرد و 
با نرخ سود  ارز، تورم را  با نرخ  اینکه بخواهیم مرتبا تورم را 
بانکی، تورم را با قیمت تمام شده کاالها و... متناسب کنیم و 

اقدام به سیاست گذاری دستوری کنیم در این چرخه معیوب 
قرارگرفته ایم و با گذشت هر روز از آن هزینه های اجتماعی و 

اقتصادی فراوانی برای کشور ایجاد می کنیم.

ارتباط بازدهی مسکن با تاسیس بانک های خصوصی 
وی گفت: مشکل دیگری که در اقتصاد وجود دارد، وجود دو 
نوع بازدهی است شرخری، داللی و خریدوفروش زمین یک 
نوع بازدهی دارد و ما شاهد یک همبستگی مشهود با افزایش 
داللی زمین و مسکن و راه اندازی بانک های خصوصی درکشور 
هستیم. ما در دهه های گذشته هم شاهد داللی و خریدوفروش 
ملک و مسکن بوده ایم اما این روند از زمان تاسیس بانک های 
خصوصی شدت گرفته به طوری که رشد قیمت های زمین و 
مسکن همزمان با تاسیس بانک های خصوصی اتفاق افتاده و 
باید توجه داشت که سرمایه گذاری در زمین و مسکن رقیب 

بزرگ برای سرمایه گذاری صنعتی، تولیدی و مولد است.
به دلیل  که  است  تولیدی  بخش های  در  هم  دوم  بازدهی 
مدیریت های  وجود  و  اقتصادی  متغیرهای  از  تاثیرگرفتن 
غلط از سود مناسبی برخوردار نبوده و رو به افول هستند و 
راهکار مناسبی برای حل مشکالت آنها وجود ندارد درحالی 
که بنگاه های تولیدی به عنوان بخش های مولد جامعه نیازمند 
توجه و راهکار مناسب هستند بنابراین بخش مولد یک بازدهی 

دارد و بخش های غیرمولد و سوداگرانه بازدهی دیگری دارد.
انتفاعی  و  بوده  انتفاعی  بانک ها  که  وقتی  افزود:  شاکری 
عمل کنند، سپرده ها را از مردم می گیرند و با دو سه درصد 
می کنند  پمپاژ  سودده  و  غیرمولد  بخش های  به  بیشتر  سود 
منابع  و  مولد دریغ می شود  و  تولیدی  از بخش های  منابع  و 
بانکی به سمت واردات کاال و ساخت مسکن حرکت کرده که 
این روند منجر  و  برده  باال  را  این رویه منحنی عرضه  نهایتا 
نتیجه می گیریم که  بنابراین  به رکود تورمی در کشور شده 
بازارها منجر به رسیدن  عدم تناسب و همگرایی در بازدهی 
به چنین شرایطی شده و نهایتا بخش حقیقی جامعه خالی از 
منابع مالی شده چون از سوددهی و بازدهی مناسبی برخوردار 

 بانک های خصوصی نقشی در تولید ندارندنیست.
بانکی  وی تصریح کرد: ما هم اکنون شاهدیم که منابع نظام 
به سمت فعالیت های مولد و اشتغال آفرین حرکت نمی کند و 
این رویه  بایداصالح شود و هم اکنون باوجود تورم 1٧درصدی 
می کنند  پرداخت  تسهیالت  3۰درصدی  نرخ های  با  بانک ها 
و  چالش برانگیز  بسیار  کشور  صنایع  برای  وضعیت  این  و 
بانک ها  تسهیالت دهی  که  شاهدیم  و  است  مخاطره آمیز 
از  خصوصی  بانک های  توسط  بازرگانی  و  خدمات  بخش  به 
2۵درصد شروع شده و در سال ۸٩ معادل ٧۵درصد منابع آنها 
به سمت بخش های خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و نهایتا 
نتیجه می گیریم که وجود بانک های خصوصی هیچ کمکی به 

بخش های مولد و تولیدی کشور نکرده است.
تا  می برند  باال  را  بانکی  سود  که  می کنند  عنوان  افزود:  وی 
بازارسرمایه  امسال  ابتدای  از  که  درحالی  نبینند  زیان  مردم 
کشور بیش از 1۰۰هزارمیلیارد تومان زیان کرده و این زیان 
بازار سرمایه است. در  از مردم و سهامداران  متوجه بسیاری 
دولت قبل شاهد بودیم که نرخ سود کاهش پیدا کرد و پس 
به عقود مشارکتی  را  مبادله یی جای خود  ماه عقود  از چند 
داد و یک کاله شرعی تعریف می کنیم و می گوییم که عقود 
مبادله یی سقفش را تعیین می کنیم و سقف عقود مشارکتی 

افزایش می یابد.
همواره  که  است  مقوله یی  بانکی  سود  نرخ  تغییر  گفت:  وی 
مدافعان و مخالفان خاص خودش را داشته و در شرایط کنونی 
که اقتصاد بی ثبات است و تورم وجود دارد و بخش غیرمولد 
گوی سبقت را از بخش مولد گرفته باید ابتدا به فکر ثبات و 
ارایه راه حل های مناسب بود زیرا افزایش نرخ سود بانکی صرفا 
به نفع بخش غیرمولد است و در شرایطی که یکی از فعاالن 
اصلی بخش غیرمولد خود سیستم بانکی و موسسات اعتباری 
هستند متاسفانه بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری و در 
سرمایه های  و  سپرده ها  از  توجهی  قابل  بخش  اختیارداشتن 
مردمی در قالب شرکت های حقوقی اقدام به خریدوفروش در 
بازارهای ارز، مسکن و طال می کنند که این مساله به شدت بر 
اقتصاد اثر سوء دارد و از این منظر افزایش سود بانکی سبب 
و  بانکی  و دالالن  اختیار سودجویان  بیشتر در  منابع  تجهیز 

مالی می شود که این مساله فقط به نفع فعاالن بخش غیرمولد 
اقتصاد است و به دلیل سود باالی 3۰درصدی تسهیالت امکان 
سلب  بانکی  منابع  از  را  جامعه  مولد  بخش های  برخورداری 

 بی توجهی به قواعد اصالحات اقتصادیمی کند.
شاکری افزود: ما با آغاز اصالحات اقتصادی حتی برنامه های 
اجرا  درستی  به نحو  را  پول  بین المللی  صندوق  پیشنهادی 
نکردیم به طوری که مثال اگر نرخ ارز متناسب باشد صادرات 
هم  اشتغال  و  می یابد  بهبود  تولید  وضعیت  و  یافته  افزایش 
افزایش می یابد و نرخ بهره و سود بانکی باید مثبت باشد و حق 
سپرده گذاران را ادا کنیم و زمانی که این روند تحلیل می شود 
احساس می کنیم که همه چیز ثابت است و اقتصاد ایران مانند 
ساعت کار می کند اما بعد از گذشت مدتی مشاهده می کنیم 
که هیچ چیزی تصحیح نشده است و مشکالت اقتصادی در 
حد وسیعی افزایش پیدا کرده و جای تاسف دارد که این رویه 

مرتبا در حال تکرار است.
یک  در  پایین  تورم  الزامات  که  بررسی شود  باید  گفت:  وی 
غیره  و  ارز  نرخ  بهره،  نرخ  آن  با  متناسب  و  چیست  اقتصاد 
تعیین شود زیرا تورم بالی جان اقتصاد و خانمان سوز است 
زیرا تخصیص منابع را عوض می کند و روند توزیع درآمد را 
تغییر می دهد. حال زمانی پیش می آید که این اقدامات بدون 
هزینه است مثال تورم زیاد می شود می گذاریم روی نرخ سود 
صادرات  درآمد  افزایش  شاهد  روزی  چند  و  ارز  نرخ  روی  و 
معیوب  سناریوی  این  اما  هستیم  ارز  نرخ  افزایش  از  حاصل 
اقتصادی- اجتماعی  هزینه های  و  است  تکرار  حال  در  مرتبا 
بزهکاری های  از  بسیاری  که  به طوری  می کند  ایجاد  فراوانی 
االن  که  اجتماعی  نامناسب  روابط  و  بی اخالقی ها  اجتماعی، 
شاهد هستیم و در سه دهه گذشته به هیچ عنوان نمی دیدیم 

بروز و ظهور می کند که نتیجه این گونه اقدامات است.
اضافه  منابع  تخصیص  بحث  به  بااشاره  شاکری  عباس  دکتر 
پول  که  هستند  این  به دنبال  همه  کشور  در  هم اکنون  کرد: 
سود  از  که  کنند  سرمایه گذاری  جایی  در  را  خود  سرمایه  و 
بیشتری برخوردار شوند و تعهد کمتری دارد و درآمد بیشتری 
ایجاد می کند ولو اینکه با منافع ملی هم هیچ ارتباطی نداشته 

باشد.
برای  که  به گونه یی شده  اقتصاد  در  درآمد  توزیع  افزود:  وی 
که  کاالیی  قیمت  و  ندارد  وجود  تقاضا  بازارها  از  خیلی 
و صادرات هم  است  برابر شده  نیست سه  و ضروری  لوکس 
می شود،  مطرح  مشکالت  این  که  زمانی  و  نمی گیرد  صورت 
باثبات  سیاست ها  اما  است  ثابت  شرایط  سایر  که  می بینیم 
مردم  باشد  مثبت  بهره حقیقی  نرخ  اگر  که  به طوری  نیست 
برود  باال  انرژی  حامل های  قیمت  می کنند،  سپرده گذاری 
مصرف کاهش می یابد و تکنولوژی آن تصحیح می شود، نرخ 
ارز باال رود بر صادرات اثر می گذارد و اینها به عنوان مباحث 
آکادمیک و اصولی در تمام دنیا مطرح است اما شاهدیم که 
مثبتی در  اتفاق  این سیاست ها هیچ گونه  اجرای  با  ایران  در 
جهت اصالح امور صورت نمی گیرد به طوری که نه تکنولوژی 

تصحیح می شود و نه منابع به صورت مناسب توزیع می شود.
وی اضافه کرد: در زمان و دوره اصالح قیمت ها و نرخ ها باید 
یک هماهنگی و تناسبی وجود داشته باشد و به اتمام برسد 
اینکه این روند به صورت فرسایشی ادامه یابد و نتیجه یی  نه 
برسد که مثال در خودروسازی  به جایی  و کار  حاصل نشود 
مصرف کننده  به  و  کرده  مونتاژ  و  وارد  قطعه  دستپاچگی  با 
با کیفیت پایین عرضه می کنیم تا بدهی های بانکی و حقوق 
کارگران عقب نیفتد و این چارچوب، روند معیوب اقتصادی 
است و مشخص نیست تا چه زمانی این شیوه سیاستگذاری 
ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت که با تمسک به معیارها 
و برنامه های کوتاه مدت نمی توان بر این مشکالت فایق آمد و 
خالصی از مشکالت پایان نخواهد داشت تا زمانی که به صورت 
ریشه یی به اصالح امور بپردازیم زیرا مشخص نیست که این 
ایجاد  اقتصاد  در  توازن  ایجاد  یا  بودجه  تعادل  ما  برای  روند 

کرده است یا نه؟
وی تصریح کرد: باید بررسی شود که مثال میزان ارز موردنیاز 
کشور چقدر است و در این راستا چه مقدار دولت و چه مقدار 
برنامه ریزی  آن  تامین  برای  و  دارد  نیاز  ارز  بخش خصوصی 
تا از سوءاستفاده، فساد و رانت خواری  هدفمند صورت گیرد 
اینکه  نه  برسد  ثبات  به  اقتصاد  وضعیت  تا  شود  جلوگیری 
برای  و  باشند  داشته  دست  در  را  قیمت ها  بی نام  نیروهای 
اصالح وضعیت بازارها باید کنترل، نظارت و برنامه ریزی وجود 
از بروز بحران ها و افزایش  با مدیریت صحیح  تا  داشته باشد 
قیمت ها و فسادها جلوگیری به عمل آید. وی تاکید کرد: برای 
اجرای درست و صحیح اصالحات اقتصادی باید بساط فساد 
اقتصادی برچیده شود درحالی که ما شاهدیم فساد اقتصادی 
افراد  و  شرکت ها  کتاب  و  حساب  و  است  گسترش  حال  در 
باید شفاف باشد اما شاهد این روند نیستیم و دست گروه های 
ذی نفع و سودجو باید کوتاه شود. در دوره های گذشته هرگز 
نبودیم.  شاکری  اقتصادی  اصالحات  روند  سالم سازی  شاهد 
عده یی  اقتصادی  بنگاه های  فنی  و  ساختاری  نظر  از  افزود: 
به دنبال تجدید ارزیابی دارایی ها بوده یا به دنبال فروش نیمی 
از سهام خود برای به دست آوردن سرمایه در گردش هستند 
یا عده یی به دنبال پرداخت وام های معوق خود هستند یا نیرو 
تعدیل می کنند و مسایلی مانند پژوهش و تحقیق و نوآوری 
در بنگاه های ما از بین رفته درحالی که با چند متغیر کلیدی 

و قیمتی در اقتصاد نمی توان این مشکالت را حل کرد.

 بازار نداریم
ما شاهد بودیم که دولت قبل با شعار عدالت گستری روی کار 
آمد اما در آخر تولید، اشتغال، نرخ ارز و ثروت ملی به مرور از 
بین رفت و نقدینگی در شکل گسترده یی افزایش پیدا کرد و 
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم به 4۰درصد 

به 22درصد  فورا  بود که  بانکی 1۵درصد  نرخ سود  و  رسید 
افزایش یافت زیرا فاصله زیادی با نرخ تورم داشت، نرخ سود 
سپرده ها 1۵درصد بود و در دولت جدید به 22درصد رسید 
چراکه تورم وجود دارد و رابطه فیشر به هم خورده است، سود 
3۰درصد  به  هم اکنون  بود  2۰درصد  حدود  که  تسهیالت 
رسیده و دولت مدعی است که درراستای اصالحات اقتصادی 
این اقدامات صورت می گیرد، در ارتباط با نرخ ارز هم زمانی 
که نرخ ها پایین می آید دولت به دنبال ثبات بازار است؛ وقتی 
احترام می گذاریم در شرایطی  بازار  به  باال می رود می گوییم 
که مشخص نیست هدف کدامین بازار است در شرایطی که 
داشته  وجود  تقاضا  و  عرضه  که  جایی  هر  سنتی  لحاظ  به 
باشد به آن بازار می گوییم در شرایطی که ما بازاری که بتواند 
قیمت ها را تعدیل کند، به دالیل مختلف نداریم و این رویه 

جای نگرانی بسیاری دارد.
اهتمام  و  شبانه روزی  تالش های  شاهد  هم اکنون  افزود:  وی 
دولت برای انجام اصالحات اقتصادی هستیم اما این تالش ها 
درآمد  قبل  دولت  شانس  و  نداشته  اقتصاد  برای  ثمره یی 
شاید  دولت  این  که  شرایطی  در  بود  دالری  1۰۰میلیارد 
2۰میلیارد دالر هم درآمد نفتی نداشته باشد و در این راستا 

باید به فکر چاره مناسب بود.
کرد:  تصریح  جنگ  دوران  اقتصادی  تجربه  به  بااشاره  وی 
از  بعد  و تحریم ها  نفت نصف  انقالب شد صادرات  زمانی که 
افتاد  اتفاق  جنگ  و  شد  آغاز  امریکا  سفارت  تسخیر  مساله 
عدد  به  هم اکنون  که  بود  تومان  16۰۰میلیارد  نقدینگی  و 
این  می خواستیم  اگر  است،  رسیده  تومان  میلیارد  64۰هزار 
منطق سیاستگذاری و قیمت گذاری را به کار بگیریم هم اکنون 
کارمان به کجا می کشید و در چه وضعیتی قرار داشتیم، چون 
در همان موقع هم بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری وجود 
داشتند که می توانستند به دنبال خرید ارز و سودجویی از بازار 
باشند و در آن موقع ما حتی نمی توانستیم یک ماه در برابر 

دشمن متجاوز مقاومت کنیم.
در دوران جنگ پایه پولی از طرف بانک مرکزی و عمدتا از 
ناحیه کسری بودجه دولت و در مقدار محدودی افزایش پیدا 
اما  بودیم  تورم 1۸درصدی  که شاهد  زمانی  و حتی  می کرد 
شرایط  از  مسووالن  و  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  همه  خیال 
شوك های  چنین  شاهد  هرگز  و  بود  آسوده خاطر  اقتصادی 

افزایشی در قیمت ها و متغیرهای اقتصادی نبودیم.
زیادی  مقدار  به  ما  داخلی  تولیدات  هم اکنون  افزود:  وی 
با نگاهی بر عملکرد سیستم بانکی  سرمایه بر و ارزبر است و 
می بینیم که نقدینگی 16۰۰میلیارد تومانی برنامه اول 3۰۰ تا 
4۰۰برابر رشد داشته در دستان کسانی است که تولیدکننده 
که  می بینیم  شده  انجام  پژوهش های  به  باتوجه  و  نیستند 
و  است  اقتصاد  سوداگرانه  بخش های  دست  در  نقدینگی 
و  ندارند  دراختیار  برای سرمایه گذاری  منابعی  تولیدکننده ها 
برای تامین سرمایه در گردش نیازمند نظام بانکی هستند زیرا 
امکان انتشار اوراق قرضه وجود ندارد و تنها راه تامین منابع 

از سیستم بانکی است.
وی تصریح کرد: هم اکنون در اقتصاد ایران نقدینگی فراوانی 
و  نیست  مولد  و  تولیدی  نهادهای  دست  در  که  دارد  وجود 
بانک ها  این  و  دارد  قرار  مالی  موسسات  و  بانک ها  دراختیار 
باتوجه به اینکه منابع گسترده یی دراختیار دارند با بنگاهداری 
به دنبال نفع و انتفاع خود هستند و به عنوان رقیب جدی وارد 
و در سال٩۰ و ٩1 که  اقتصادی و خرد شده اند  چرخه های 
تحریم ها افزایش یافت، شاهد بودیم که برخی بانک ها با ورود 
به بازار ارز و سکه به چه سودهای کالنی دست پیدا کردند 
انتشار عملکرد آنها بیانگر این نکته است. وی افزود: نظام  و 
بانکی و بازارهای پولی و مالی اساسا خاستگاه شان تامین مالی 
و پولی بخش حقیقی است حتی در اقتصادهای پیشرفته که 
بر پایه نوع آوری های علمی و پژوهشی استوارند وظیفه اصلی 
تولیدی  و  مولد  بخش های  برای  منابع  تامین  بانکی  سیستم 
قطع  حقیقی  بخش های  با  را  خود  رابطه  که  زمانی  و  است 
می کنند بعد از یکی، دو دهه دچار مشکل می شوند چه رسد 
به اقتصاد کشوری مثل ما که بر پایه دانش و پژوهش استوار 
نیست بنابراین باید منابع بانکی صرف بخش حقیقی اقتصاد 
شود. وی تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه یکی از اصالحات 
اقتصادی که صورت گرفت تاسیس بانک های خصوصی بود و 
آنها  فعالیت های  آنها متوجه می شویم که  بررسی عملکرد  با 
و  است  محدودی  بسیار  نسبت  اقتصاد  حقیقی  مقتضیات  با 
خیلی با اقتصاد حقیقی و مولد ارتباط ندارند درحالی که در 
می خواستند  آلمان ها  که  زمانی  مثال  که  هستیم  شاهد  دنیا 
تا  کردند  پیشه  را  شرکتی  بانکداری  نظام  کنند  پیشرفت 
و  کنند  سرمایه گذاری  به  اقدام  تخصصی  به صورت  بانک ها 
بانک ها به صورت تخصصی سرمایه گذاری و نظارت می کردند 
از  بانکداری  نوع  این  اثر  آنها  اقتصاددان برجسته  اذعان  به  و 
ژاپنی ها  یا  بود  بیشتر  آنها  اقتصاد  در  بخار  نیروی  اثر کشف 
بانکداری رقابتی آزاد را راه اندازی کردند  در سال 1۸6۸ که 
فعالیت های  از  قالب کنسرسیوم هایی بخشی  بانکی در  تا هر 
اقتصادی را تحت پوشش بگیرد و کلیه فعالیت های حمایتی 
بنگاه های تولیدی از انتشار اوراق تا تامین سرمایه در گردش 
برعهده آن بانک ها قرار دارد تا بدین وسیله بتوانند بخش های 

مولد اقتصاد را حمایت کنند.
وی افزود: درحالی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم که مثال 
در سال٩۰ و ٩1 که رشد اقتصادی منفی بود برخی بانک های 
برده اند  سود  1۰۰درصد  از  بیش  زحمتی  هیچ  بدون  ما 
جانب  از  تامین  به  منوط  را  خود  سود  ژاپنی  بانک های  اما 
بخش های مولد می دانند درحالی که در ایران این گونه نیست 
و با راه اندازی بانک های خصوصی باید در اقتصاد ما رقابت در 
پرداخت وام های ارزان قیمت و کارگشا افزایش پیدا می کرد اما 

این قضیه اتفاق نیفتاد.
منبع:  روزنامه تعادل 
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یادداشت دکتر محمود سریع القلم برای عصرایران

3۰ ویژگی دکتر محمود سریع القلم ، در یادداشتی که برای عصرایران نوشته 
پیشتر  دانشگاه،  استاد  این  بیان کرده است.  را  زنده  ، 3۰ ویژگی یک جامعه 
در نوشتارهای جداگانه ای 3۰ ویژگی شهروندان و 3۰ ویژگی سیاستمداران 

مطلوب را به رشته تحریر در آورده که در عصرایران منتشر شده است.
ویژگی مهم این سلسله نوشته ها ، کد گذاری آنهاست به گونه ای که هر کدام 

از ویژگی ها، بخشی از یک فرایند مهم در جامعه را نمایندگی می کند.
به نوشته دکتر سریع القلم، جامعه ای زنده است ... :

1. که در عرصه های اقتصاد، هنر، علم، سیاست، میان شهروندان رقابت قاعده 
مند وجود داشته باشد

2. که آموزش اخالق و مسئولیت اجتماعی در دوره دبستان تمام شده باشد
3. که تعداد رسانه های غیر دولتی حداقل دو برابر دولتی باشد

4. که در جاده های آن در هر صدکیلومتر برای شهروندان، استراحتگاه ساخته 
شده باشد

۵. که شهروندان آن به وفور به هم اعتماد کنند
6. که حداکثر هزینه های غذا و مسکن، 3۵ درصد درآمد شهروندان باشد

٧. که در فرودگاه های آن، حداقل از ٧۰ ملیت و ٧۰ شرکت هواپیمایی خارجی 
تردد کنند

کاماًل  را  خود  اتومبیل  رسند،  می  راهها  چهار  به  وقتی  آن  شهروندان  که   .۸

متوقف کنند
٩. که نرخ تورم در آن یک رقمی باشد

1۰. که اساتید دانشگاه آن به کار دانشگاهی صرفاً به عنوان شغل نگاه نکنند 
بلکه برای خود، مسؤولیت و رسالت اجتماعی قایل باشند

11. که شهروندان آن به انجام کارهای صحیح و منظم توام با سالمتی مالی 
عادت کرده باشند

12. که تکمیل پیچیده ترین طرح های »عمرانی« در آن، حداکثر 3 سال به 
طول انجامد

13. که دانمارك از شهروندان آن برای سفر، درخواست ویزا نکند
14. که مجموعه جامعه و سیستم از مرحله امنیت و بقا عبور کرده باشد

1۵. که شهروندان آن پس از تصادف رانندگی که پیش می آید، حتی یک واژه 
ناپسند نسبت به طرف مقابل استفاده نکنند

16. که مدیریت آن جامعه  مبتنی بر سعی و خطا نباشد
1٧. که شهروندان نظافت محیط عمومی، خیابان ها، جاده ها و سواحل را با 

نظافت محل سکونت و اتومبیل خود مساوی بدانند
1۸. که حداقل سه و نیم درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشد

1٩. که شهروندان آن نگران آینده خود نباشند
2۰. که دستگاه های اجرایی آن با fact تحلیل کنند و نه با تخیل

21. که در آن فرهنگ مکتوب بر فرهنگ شفاهی غالب باشد
22. که شهروندان آن از  اخالقی بودن و رعایت حریم های اجتماعی ، لذت 

ببرند
23. که شان و احترام و منزلت تولیدکننده از صاحب سمت باالتر باشد

24. واژه های »ببخشید »، »عذر می خواهم« و »اشتباه کردم« به وفور در میان 
شهروندان رواج داشته باشد

2۵. که شهروندان آن، دندان های سالم داشته باشند
26. که انتقاد از اندیشه ها و سیاست گذاریها در آن، پی آمدی نداشته باشد

2٧. که سیاست مداران آن با هم قطاران خود در محیط بین المللی مرتب در 
تعامل باشند

2۸. که وقتی پلیس راهنمایی، اتومبیلی را به خاطر تخلف رانندگی متوقف می 
کند، پلیس سراغ راننده برود نه بالعکس

2٩. که حفظ تعالی، شکوفایی وطن و کشور بر هر امر دیگری اولویت داشته 
باشد

3۰. که در آن شهروندان عالقه ای به داشتن سمت دولتی نداشته باشند بلکه 
با فکر ، همت و توانایی های خود زندگی کنند.

شاید در ادبیات درونی و حتی کلیت جامعه فرانسه، کشیدن کاریکاتور پیامبران 
الهی ، مشکلی نداشته باشد ولی در دنیایی که به قول »مارشال مک لوهان« 
مردم،  مقدسات  به  اهانت  توان  نمی  است،  شده  جهانی«  »دهکده  به  تبدیل 
ترویج تنفر و تحریکات مذهبی را اموری داخلی و شخصی دانست که بازتاب 

بیرونی و جهانی نمی یابد.
عصر ایران - »فرانسه مهد آزادی بیان است به طوری که می شود در آن به 
پیامبران الهی هم توهین کرد!« ؛ این، شاید گزاره ای باشد که مدافعان اقدام 
نشریه »شارلی ابدو«* در توجیه انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسالم)ص( ، 
بدان تمسک می جویند. اما »آیا واقعاً فرانسه مهد آزادی بیان است؟« و »آیا 
با استناد به اصل آزادی بیان می توان به مقدسات گروهی از انسان ها توهین 

کرد؟!«
پاسخ به سؤال اول را می توان این گونه بیان کرد که هر چند در غرب و از جمله 
فرانسه، سطح باالیی از آزادی بیان وجود دارد که قابل انکار نیست ولی این گونه 

نیست که در این کشور، همه نوع بیانی، آزاد و بی عقوبت باشد.
آشکار ترین مثال نقض در این باره به ماجرای معروف »روژه گارودی« برمی گردد. 
در 1٩٩۸، یک دادگاه فرانسوی گارودی را به جرم انکار هولوکاست و افترای 
نژادی مجرم شناخت و به خاطر کتاب اسطوره های بنیان گذار سیاست اسرائیل 
)به فرانسوی: Mythes fondateurs de la politique israélienne( که 
در سال ٩۵ نوشته بود، 12۰,۰۰۰ فرانک فرانسه )$4۰,۰۰۰( جریمه کرد. این 
کتاب با پذیرفتن دیدگاه های منکر هولوکاست، رابرت فاریسون، فاش می کند 

که در طی هولوکاست یهودیان در اتاق های گاز کشته نشدند. )+(
غربی ها در حالی توهین به پیامبر بیش از یک میلیارد انسان را مصداقی از 
آزادی بیان می نامند که خودشان در بسیاری از کشورها**، انکار و حتی تردید 

را   - است  صهیونیست  یهودیان  از  اندکی  جمع  تأکید  مورد  که  هولوکاست- 
جرم انگاری کرده اند و با هر که در این باره، جز قرائت رسمی چیزی بگوید یا 

بنویسد، شدیدترین برخوردها را می کنند.
 2۰۰6 سال  در  که  افرادی  از  یکی  گارودی،  روژه  بر  عالوه  مثال،  عنوان  به 
اروینگ، مورخ  به 3 سال زندان محکوم شد، دیوید  انکار هولوکاست  به جرم 

بریتانیایی بود.
انکار  در  سخنانش  خاطر  به  نیز  سوئیسی  پژوهشگر  و  مورخ  گراف،  یورگن 
هولوکاست به زندان محکوم شد و برای فرار از زندان از سوئیس خارج شد. وی 

هم اکنون در روسیه زندگی می کند.
روبر فوریسون، در سال 2۰۰6 به دلیل مصاحبه ای که در سال 2۰۰۵ با شبکه 
سحر 1 انجام داد، به جرم انکار هولوکاست، به سه ماه زندان و پرداخت ٧۵۰۰ 

یورو محکوم شد.)+(
درگیر  دنیا،  دیگر  نقاط  از  بسیاری  همانند   ، غرب  در  بیان  آزادی  بنابراین، 
پدیده قدیمی »یک بام و دو هوا« و تابعی است از البی های سیاسی و اهداف 
ایدئولوژیک؛ و ااّل کدام منطق می تواند بپذیرد که تشکیک درباره یک موضوع 
تاریخی جرم باشد و محققان این حوزه به زندان بروند ولی اهانت به پیامبر بیش 

از یک میلیارد انسان ، مصداقی از آزادی بیان به حساب بیاید؟!
اما »آیا با استناد به اصل آزادی بیان می توان به مقدسات گروهی از انسان ها 

توهین کرد؟!«
پر واضح است که مرز توهین و آزادی بیان، یک مرز واقعی است. کسی که در 
یک نشریه در قامت روزنامه نگار )اعم از نویسنده و خبرنگار و کاریکاتوریست 
و عکاس و ...( کار می کند، باید به اندازه ای از درك و شعور بهره مند باشد 
که بداند آنچه می نگارد یا به تصویر می کشد، آیا توهین به مردم یا بخشی از 
آنها محسوب می شود یا خیر؟ و طبیعتاً هیچ انسان عاقل و متمدنی، به دیگران 

توهین نمی کند و اهانت را مصداق آزادی بیان نمی داند.
شاید در ادبیات درونی و حتی کلیت جامعه فرانسه، کشیدن کاریکاتور پیامبران 
الهی ، مشکلی نداشته باشد ولی در دنیایی که به قول »مارشال مک لوهان« 
مردم،  مقدسات  به  اهانت  توان  نمی  است،  شده  جهانی«  »دهکده  به  تبدیل 
ترویج تنفر و تحریکات مذهبی را اموری داخلی و شخصی دانست که بازتاب 

بیرونی و جهانی نمی یابد.
این نکته ای است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز در واکنش 
به اقدام نشریه شارلی ابدو ، بدان اشاره کرده و گفته است: »وقتی تحریک می 

کنید انتظار مشت را هم داشته باشید.«
پی نوشت ها:

*»شارلی اِبدو« جانشین مجله »هاراکیری« است که از سال 1٩6۰ تا 1٩61 
از بسته شدن توسط دولت فرانسه بخاطر  میالدی منتشر می شد. مجله پس 
توهین به ارزش های ملی دوباره در سال 1٩66 منتشر شد و در سال 1٩٧۰ و 
این بار پس از مرگ ژنرال شارل دو گل بخاطر توهین به شخص وی، به دستور 
وزیر داخله تعطیل شد. در دهه ۸۰ میالدی کارمندان قدیمی تحریریه با نام 
جدید »شارلی ابدو« )این نام کنایه ایست به نام شارل دو گل( کار مجله را ادامه 
دادند ولی شمارگان بسیار پایین و انتقاد مردم از کیفیت محتوی عامل نیمه 
تعطیل شدن مجله گشت تا اینکه گروه دیگری به تیم قدیمی مجله گرویده در 

سال 1٩٩2 هفته نامه »شارلی ابدو جدید« را منتشر کردند.
** از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، لیتوانی، 
لهستان، رومانی، اسلواکی، سوئیس، کانادا، لیختن اشتاین، مجارستان، پرتغال، 

هلند و لوکزامبورگ

روز پژوهش در ایران بسیار بی اهمیت تر از آنکه جامعه آکادمیک تصورش را بکند طی 
می شود. اما همواره مسائلی و مشکالتی در حوزه پژوهش در ایران وجود داشته است که از 
سویی جامعه آکادمیک بارها به مشکالت و دشواری های تحقق آن در ایران اشاره و انتقاد 
کرده اند و از سویی دیگر بارها مسئولین اجرایی سیاست های کالن را با مشکالت پیاده 
سازی این پژوهش ها مواجه کرده است. اما در این بین همواره بدبینی عمومی نسبت به 
نظریه ها در افکار عمومی وجود داشته است. هر چند این بدبینی تنها در بین افکار عمومی 

رایج نیست و رگه های آن در بین جامعه روشنفکری نیز ریشه دارد.
نظریه در جامعه روشنفکری امری به درد نخور، فانتزی، غیر انضمامی و غیر واقعی جلوه 
می کند. نظریه پردازان به عنوان روده درازان یا خیالبافان به غیر واقعی دیدن پدیده ها 
یا اجتماعی کشور  یا روزهای حساس سیاسی  ایام  این برچسب ها در  متهم می شوند. 
بیشتر به اهل نظریه زده می شود. چرا که هر روز در رسانه ها ی تصویری و نوشتاری 
یکی از فعاالن سیاسی یا اجتاماعی تالش می کند فضای کشور را تحلیل کند و هر روز 
تحلیلی تازه از روشنفکری، تیتر یک روزنامه های کشور می شود. و احتماال ممکن است 
این تحلیل یا نظریه غلط از آب در بیاید و آن روز است که بازار بد بیننان به نظریه و 

نظریه پردازان گرم تر خواهد شد.
اما مساله این نیست که ریبشه یا تبار شناسی این بدبینی به نظریه از کجا سرچشمه می 
گیرد و چرا جامعه ایرانی اینقدر به نظریه و نظریه پردازی بد بین است و این بدبینی چه 
دالیل سیاسی - اجتماعی می تواند داشته باشد، بحث این است که این بدبینی چقدر 

خوشبینانه است یا به عبارتی دیگر این بدبینی چقدر ساده انگارانه است؟!
به نظر می رسد نظریه یا نظریه پردازی قسمتی از زندگی روزمره مردم عادی است. مردم 
عادی کوچه و خیابان داخل تاکسی که می شوند در باره گرانی بنزین و افزایش نرخ کرایه 
نظریه پردازی می کنند، در بازار که هستند درباره نرخ نان و میوه و تورم نظریه پردازی 
می کنند، در خیابان که قدم می زنند درباره آلودگی و آب و هوا نظریه پردازی می کنند، 
در خانه که می نشینند درباره آب و فشار کم آب حمام و دستشویی نظریه پردازی می 
کنند و بسیاری از این مواقع نظریه هایشان غلط است یا غلط از آبدر می آید. اما تحلیل یا 
پیشبینی علت محور رویداد ها یا وضعیت ها نظریه پردازی یا فرضیه سازی است. همین 
قصه ها دربین روشنفکرانی که مخالف نظریه پردازی هستند نیز احتماال صادق است . چرا 
که روشنفکران نیز حمام می روند و از بازار نان و میوه می خرند، در خیابان های شهر قدم 

می زنند و در همین شهر نفس می کشند.
بنابر این به نظر می رسد نظریه پردازی بخشی از زندگی روزمره مردم عادی و هم چنین 
اتفاقا روشنفکران بیشتر نق می زنند بیشتر به نظریه  روشنفکران است و از آنجایی که 
پردازی نیازمندند. اما روشنفکرانی که مدعی عملگرایی هستند به نظریه پردازان بیشتر 
گیر می دهند. اما نظریه پردازی بخشی از زندگی روزمره روشنفکران عمل گرا است و 
امر باطل آزمایشگاهی پوپری  با  بنا به نظر پوزیتویست ها  را  انکار  انکار نیست.اگر  قابل 

داخل نکنیم.
اما جنس نظریه ها بی ارتباط با آنچه موجب این پرچسب زنی ها می شود نیست. به نظر 
می رسد اگر نظریه ها را به نظریه های عینی یا ریاضی و نظریه های ذهنی و ساختاری 
طبقه بندی کنیم. نظریه های عینی تالش می کنند از یک منطق ریاضی یا یک رابطه 
علت و معلولی و پیرنگ محور تبعیت کنند اما نظریه های ساختاری بیشتر با مناسبات 
اجتماعی سر و کار دارند واز قوانین و عرف حرف می زنند و کمتر به آزمایشگاه می روند.
به نظر می رسد آنچه روشنفکران منتقد نظریه از نظریه توقع دارند، همان نظریه های 
عینی یا آزمایشگاهی است. اما از آنجایی که نظریه های ساختاری متعلق به نظریهه ای 
اصطالحا »نزاع« هستند نه »وفاق« و از اختالف طبقاتی و نحوه تقسیم قدرت و ثروت و 
یا از مناسبات جنسیتی حرف می زنند و متغیرهای آنها رنگ و فرهنگ است و اضداد و 
اقتصاد کمتر نتایج شان از لوله آزمایشگاه بیرون می آید و بیشتر از آستین قانونگزاران 

بیرون می آید.
اساسا مگر می شود در باره انتخابات مجلس تحلیل اجتماعی یا سیاسی داشت و تعداد آرا 
صندوق را روی کاغذ پیش بینی کرد؟، مگر می شود درباره سیاست های فرهنگی مصرف 
گرایانه حرف زد و و آنرا روی نمودار آورد؟ مگر می شود از خشونت محل کار زنان صحبت 
کرد و گواهی از پزشکی قانونی آورد؟ مگر می شود درباره ویژه خواری یقه سفید ها تحلیل 

کرد و چرکی پیراهن را زیر ذره بین نشان داد؟
اما به نظر می رسد روشنفکرانی که نق پوزیتویستی می زنند توقع دارند جای کبودی روی 
صورت کار گر زن را، پزشکی قانونی گواهی کند تا باور کنند حرفمان علمی است یا چرکی 

نشسته بر یقه های سفید ویژه خواران زیر ذره بین مشاهده کنند تا فساد را تایید کنند.
اگر نظریه پردازی از نقش اختالف طبقاتی در شکل گیری یا وقوع بزه های بزرگی مثل 
اختالس یا فسادمالی صحبت کند یا از مناسبات چشم و هم چشمی مالی و موقعیتی در 
شکل گیری مصرف گرایی حرف می زند، محکوم به خیالبافی یا ذهن گرایی می شود اما 
اگر نقش مواد مخدر را - به عنوان دم دستی ترین علت وقوع بزه- در ازمایشگاه بر روی 
جرم نزاع خیابانی بررسی کند و وجواب آزمایش هم مثبت باشد از دست این روشنفکران 
پوزیتویست نمره کار میدانی موفق و آکادمیک خواهد گرفت و موفق به این نتیجه می 
شوند که همه مجرمین خیابانی مواد می زنند. پس به جای تغییر در سیاست های رفاهی 

و تامین اجتماعی به فکر شربت درمانی یا کمپ های ترك های کمپ اعتیاد می افتند.
هرچند به نظر می رسد هیچ نظریه ایی برای همیشه نمی تواند درست باشد اما این نگاه 
به نظریه ساختاری ریشه در توقع جواب فوری و آزمایشگاهی و  بدبینانه پوزیتویسیتی 
خط کشی شده و قابل رویت و اندازه گیری از نظریه دارد. این در حالیست که نظریه قرار 
نیست تنها بگوید فردا قبل از ظهر هوا در چه قسمت هایی از کشور بارانی است و مدت 

بارش چقدر است و همراه با رعد و برق و ابرهای پراکنده است یا خیر.
در علوم انسانی به ویژه نظریه قرار نیست تعیین خط مشی زندگی یا آینده پژوهی کند، 
بیشتر رفع نقص نگاه و نظریه های پیشین است و این چنین است که روند حرکت نظریه 

طی می شود. 

4 اجتماعیارمغان

بدبینی به »نظریه« در ایران30 ویژگی »جامعه زنده«

»شارلی ابدو« و 2 پرسش بنیادین
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حکمت و فلسفه: نشست بررسی کتاب »معمای زمان و حدوث جهان« نوشته دکتر غالمحسین 
ابراهیمی دینانی به همت اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار شد.
ابراهیمی دینانی در       به گزارش پایگاه اطالع رسانی حکمت و فلسفه، دکتر غالمحسین 
ابتدای این نشست که در مورخه 13٩3/۰٩/11 برگزار می شد و به بررسی جدیدترین کتاب 
اش یعنی »معمای زمان و حدوث جهان« که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران آن را 
منتشر کرده است می پرداخت، با طرح این سئوال که »اگر تقدم و تأخر آمدن انبیاء جابه جا 
می شد آیا باز هم مانند هم صحبت می کردند؟ مثاًل اگر حضرت موسی)ع( در زمان حضرت 
عیسی)ع( یا در زمان حضرت محمد)ص( بود آنگاه باز هم تورات را می آورد« پاسخ آن را منوط 
به فهم مسئله زمان دانست و  اظهار داشت: «فهم عامه این است که زمان یک ظرفی است که 

همه اشیاء در آن ریخته شده اند ولی به راستی ما در زمان هستیم با با زمان؟«.
     مدیرگروه فلسفه اسالمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران افزود: »امروز فیزیکدانان 
و فالسفه گرفتار مسئله زمان هستند. فیزیکدانان می گویند بیگ بنگ-انفجار بزرگ- رخ داد و 
عالم ایجاد شد که در آن صورت سئوالی که مطرح می شود این است که آن انفجار در زمان رخ 

داده است یا در »ال زمان«؟ که بزرگانشان در جواب می گویند: نمی دانیم!«.
     این چهره ماندگار فلسفه با بیان اینکه زمان مسئله ای  فلسفی- دینی است به طوری که 
قرآن، انجیل و تورات هرسه باالتفاق می گویند عالَم در شش روز خلق شده است، به حادث 
بودن عالَم از نظر متکلمان مسلمان مانند غزالی و همچنین متکلمان مسیحی و یهودی و سه 
سئوال مهم فیلسوفان از آنها در این زمینه اشاره کرد و افزود: »اول آنکه در لحظه ای که عالَم 
خلق شد آن لحظه بود یا نبود؟ اگر آن لحظه بود پس یعنی زمان خارج از عالَم است. دوم آنکه 
قبل از لحظه آفرینش چند سال بود که عالَم نبود؟ متناهی یا غیر متناهی؟ و آخر آنکه چطور 
شد خداوند عالَم را در آن لحظه خاص که شما می گویید آفرید؟ ترجیح آن لحظه به چه دلیل 
بود؟ اینجاست که فیلسوف بزرگی مانند ابن سینا به حدوث زمانی عالَم قائل نبود و حدوث 
آن را حدوث ذاتی می داند.یعنی معلول پس از علت است اما علت تقدم ذاتی دارد نه تقدم 
زمانی.مانند آنکه درب به موازات چرخش کلید بازمی شود و بر آن تأخر ذاتی دارد و نه زمانی«.

ذات  زمان جزء  گرفت  نتیجه  بیان  این  از  تهران  دانشگاه  فلسفه  گروه  بازنشسته  استاد       
موجودات زمانی است و اقتضای خودش را دارد و در پاسخ به سئوال مطرح شده در ابتدای 
نشست گفت: »اگر حضرت موسی)ع( در حال حاضر بود مانند حاال و برای این زمان حرف 

می زد«.
ارتباط دین و زمان پرداخت و اضافه نمود:  به  از نشست      دکتر دینانی در بخش دیگری 
»خداوند با زمان و با هرچه در زمان قرار دارد است که متأسفانه دنیای امروز به این مسائل 
معاصر  بزرگ  فیزیکدان  و  برند  به سرمی  در حیرت  دانشمندان  که  به طوری  ندارد.  توجهی 
استیون هاوکینگ که مدتی پیش مدعی بود با وجود قوانین فیزیکی نیازمند خدا نیستیم، اخیراً 

به وجود خدا اعتراف کرده است«.
     وی در پایان با اشاره به رابطه زمان و حرکت، حرکت را نیز »در زمان« دانست و با توجه 
َمَرّ  تَُمُرّ  َوِهَی  َجاِمَدًة  تَْحَسُبَها  الِْجَباَل  به نظریه حرکت جوهری مالصدرا و آیه شریفه »َوتََری 
َحاِب« حرکت جوهری را حرکتی دانست که قابل دیدن نیست و در فیزیک جدید هم گفته  الَسّ
می شود اتم ها از الکترون ها و آنها نیز به نوبه خود از انرژی یا همان ریسمان های مرتعش 
تشکیل می شوند. در واقع عالَم یک ارتعاش موسیقایی و آهنگ است. موضوعی که فیثاغورث 

هزار سال پیش به آن اشاره نموده است.

بیشتر  قرآن  معجزات  علمی  جدید  دستاوردهای  به  ودستیابی  علم  پیشرفت  با 
مشخص می شود از جمله آن لقاح گیاهان وابرها توسط باد است.سابقه کشف 
اینکه هر موجود زنده در اثر تلفیق دو سلول مختلف نر وماده بوجود می آید ، به 
بیش از چند صد سال نمی رسد ،انسانها می دانستند که انسانها نر وماده دارند ودر 
حیوانات هم نر وماده بودن را به عینه تشخیص داده بودند، اما اینکه گیاهان نیز نر 
وماده دارند را بشر پس از کشف های علمی جدید واختراع میکروسکوپ  دانست 
بشر فهمید که تولید مثل در گیاهان نیز بر اثر لقاح ذرات بسیار ریز صورت می گیرد 
که عامل انتقال این ذرات وگرده های گیاهی در ابتدا باد وپس از آن کار حشرات می 
باشد وجالب اینجاست که هردو این دانسته ها را قرآن در 14۰۰ سال پیش بیان 

فرموده است .حال نگاهی به این آیات می اندازیم
أ ومل یرو فی االرض کم أنبتنا فیها من کل زوج کریم )شعرا آیه ٧(

آیا به زمین ننگریستند که چه بسیار از گونه های نر وماده سودمند در آن رویاندیم
دراین آیه مشخصا زوج بودن گیاهان ونر وماده بودن انها را بیان میکند وتنها 4۰۰ 
سال ازاینکه مندل زوجیت گیاهان را اثبات کرد می گذرد ومعجزه دیگر آنکه در 
قرآن از بادها به عنوان بارور کننده ها یاد شده است وجاب اینجاست که تحقیقات 
نشان داده است که بادها در بارور کردن ابرها وگیاهان وبارش برف وباران نیز نقش 

اصلی دارند.
وأرسلنا الریاح لواقح وأنزلنا من السماء ماءا)حجر 22(    

وما بادها را باردار کننده فرستادیم واز آسمان آبی رانازل کردیم
در قرآن ازباد به عنوان آیتی الهی که برای صاحبان فکر وخرد درس آموز است یاد 

شده است.
در زمانهای گذشته زمانی که باد می وزید کشاورز شاد ومسرور می شد ومطمئن بود 
که دراثر وزیدن باد محصول امسال او پر رونق تروپربارتر است اما علت آن رادرك 
آبهای  تبخیر  مراحل  تمام  در  بادها  که  است  کرده  اثبات  امروز  علم  ولی  نمیکرد 
سطحی وحرکت دادن بخارات آب وتشکیل وجابجایی ابرها وبارور کردن ابرها،نقش 
اساسی را ایفا می کنند ،پس بادها نه تنها عامل تلقیح گیا هان ونباتات هستند ،بلکه 
عامل بارور کردن ابرها وریزش باران از آسمان نیز می باشند .این ابرها هستند که 
عامل برف وباران هستند که درقله کوهها به صورت برف ویخ ذخیره می شوند تا 
در هوای گرم،ذوب وجاری شوند ویا در زمین فرو می روند تا به صورت چشمه ها 

وچاه وقنات استفاده شود.
واین دستاورد علمی در قرآن درآیات گوناگون بدینگونه مطرح شده اند:

وهوالذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رمحته حتی إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلدمیت 
لعلکم  املوتی  خنرج  کذالک  الثمرات  کل  من  به  فاخرجنا  املاء  به  فانزلنا 

تذکرون )اعراف ۵٧(
واوکسی است که بادها را پیشاپیش برای بشارت می فرستد تا زمانی که ابرهای 
فرود  ازآن  را  آب  پس  راندیم  مرده  سرزمینهای  به  را  آنها  وما  بردارند  را  سنگین 
آوردیم وبا آن همه محصوالت را بیرون آوردیم،مردگان را نیز همینگونه بیرون می 

آوریم به امید اینکه متذکر شوند.
164،کهف  )بقره  است  شده  تکرار  قرآن  دیگر  جای  چندین  در  آیه  این  نمونه 
4۵،فرقان 4۸ ، نمل 63، روم 46و4۸،فاطر ٩،جاثیه ۵(ودر تمامی این آیات از بادها 
رحمت  ونشانه  خبر خوش  یعنی  است  شده  یاد  وبشری  دهنده  بشارت  عنوان  به 

خداوند ورزاق بودن او ست.
در این آیات تنها در سوره مبارك حجر به نقش زایا بودن بادها وبویژه کلمه »لقاح« 
اشاره شده است ورابطه بین باد وگیاه ویا باد وابر را بطور غیر مستقیم اشاره کرده 

است از کلمه لقاح به 2چیز پی می بریم:
1-لقاح بین ابرها وباور شدن آنها وریزش برف وباران

2-لقاح بین گیاهان وباور شدن وپر محصول شدن وبهتر شدن کیفیت آن 
عنوان  به  باد  از  پیش  قرآن در14۰۰ سال  است که  باد  نتیجه وزش  اینها  وهردو 

بشارت دهنده یاد نموده است.
از نظر علمی می توان گفت که دانه های گرده گل  بارور شدن گیاهان  در مورد 
گیاهان نر در هوا پخش شده وبه وسیله باد حمل می شوند .گرده افشانی به وسیله 
باد بیشتر در گیاهانی صورت می گیرد که دارای گلهای نر وماده هستندواین گلها 
روی درختان جداگانه قرار دارند .در این قبیل گلها ،پرچمها که اغلب خارج از گل 
قرار دارند به وسیله باد تکان داده شده،دانه های گرده خود را آزاد می سازند ودانه 
های  ومسافت  هستند  وسبک  ،صاف  بوده  فراوان  بسیار  که  گلها  این  گرده  های 
طوالنی را همراه باد طی می کنندوکالله ها که خارج از گل قرار دارند دانه های 
گرده را که بوسیله باد آورده شده اند به دام می اندازند وگیاه بدینوسیله بارور می 

شود.
واین نشانه ای است برای آنهایی که تفکرو تدبر وتعقل می کنند.

وفی االرض ءایات للموقنین )20(وفی أنفسکم أفال تبصرون)21( سوره ذاریات 
ودر زمین برای اهل یقین نشانه هایی است ودر خود شما نیز ،آیا نمی بینید.

والسالم
آذردخت سروش
دانشجوی دکترای فقه وحقوق اسالمی

گزارشي از: بهمن سوشیانت )بهمن انصاري(
در نسکهاي زرتشتي، بشارت آمدن دو پیمغبر بزرگ پس از زرتشت و ایدون 

بشارت ظهور منجي موعود در آخرالزمان داده شده است.
نخست باید به این مهم اشاره کرد که نام افراد در زبان اقوام گوناگون دچار 

دگرگوني میشود.
»ایلیا«ي عبرانیان را اعراب به صورت »علي« بکار بردند،

»خنوخ« پیغمبر یوناني-مصري را اعراب »ادریس« نامیدند،
»کوروش« پارسي در متون عربي پس از اسالم »قورش« نامیده شد،

»خشایارشا«ي پارسي را یهویان »اخشورش« نامیدند،
»الکساندر« یوناني )مقدوني( را ایرانیان »اسکندر« نامیدند،

»ماشیا« که یک نام عبري است، در زبان عربي »مسیح« نامیده شد،
»روزبه« ایراني را اعراب »سلمان فارسي« نامیدند،

طبیعتا براي شروع این جستار و نامهایي با ریشه سامي که در متون ایراني 
باستان جستجو خواهیم کرد، با علم به این دگرگوني نامها در زبانهاي مختلف 

پیش خواهیم رفت.
------------------------------------------------------------

زراتشت  منظومه  جاماسپنامه،  یسن*،  بهمن  زند  چون  زرتشتي  روایات  در 
از نسکهاي دیگر زرتشتي چون یشتهاي کهن و یک  نامه** و گوشه هایي 
آیه از گاتها، از سه شخصیت و سه منجي نام برده میشود که پس از زرتشت 
خواهند آمد، از این سه شخص بدون شک در اوستاي اصیل و دست نخورده 
زرتشت که بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود و در خزانه شاهي 
نگهداري میشد و به دست اسکندر مقدوني گجستک در جریان آتش سوزي 
پارسه، سوخته شد، نام برده شده بوده است که بخشهایي از آن در اوستاي نو 
منعکس شده و در متون پارسي میانه نیز منعکس گشته است. آن سه منجي 

به شرح زیر است:
1-اولین شخص در زبان اوستایي اخوشیت ارته نام دارد، که در زبان پهلوي 

اوشیدربامي نامیده شد.
زبان  در  که  دارد،  نام  مانگهه  اخوشیت  اوستایي  زبان  در  شخص  2-دومین 

پهلوي اوشیدرماه نامیده شد.
3-سومین شخص در زبان اوستایي استوت ارته نام دارد که اورا غالبا با لقب 

سوشیانت*** میشناسند.
1-اولین منجي هوشیدربامي است. نام او به معناي »نیرو دهنده و روا کننده 
قانون دین و داد« میباشد. در روایات آمده است که او به طور میانگین بین 
به  از ظهور،  و پس  آمد  زرتشت خواهد  از  تا هزار و ششصد سال پس  هزار 
مدت ده شبانه روز با اهورامزدا به گفت وگو مینشیند )اشاره به دریافت وحي 
از خداوند( و سپس زمین را از دروغ و دشمني و آز و کین براي مدتي کوتاه 

پاك خواهد کرد.
زمان زندگاني زرتشت را چه طبق سنت زرتشتیان، سیصد سال پیش از حمله 
اسکندر گجستک بدانیم و چه بنابر پژوهش هاي تازه تر او را دوازده قرن پیش 

از میالد بدانیم، فاصله زماني هزار تا هزاروششصد سال پس از او با زمان به 
دنیا آمدن عیسي مسیح مصادف میشود.

در عهد عتیق )تورات( میخوانیم که مسیح موعود کسي است که »عدالت را 
براي قوم بني اسراییل به ارمغان خواهد آورد«، و این با معني نام اولین منجي 
قانونِ دین و داد«  از زرتشت یعني، »اوخشیت ارته=روا کننده  زرتشتیان پس 

برابر است.
نکته جالب تر این که در انجیل متي میخوانیم:

به  زرتشتي(  مغ  )سه  شرقي  مگوس)=مجوس(  سه  عیسي،  تولد  شب  »در 
اورشلیم آمده و گفتند:«کجاست آن موعود و پادشاه یهود، که ما ستاره اورا در 

مشرق دیدیم و براي ستایش او آمده ایم.««
همان  داد،  اورا  آمدن  بشارت  زرتشت  که  کسي  اولین  اوشیدربامي،  بنابراین 

عیسي مسیح است.
2-دومین منجي هوشیدرماه است. نام او به معناي »پروراننده نماز و نیایش« 
از  پس  سال  هزار  تا  پانصد  فاصله  با  که  میگوید  زرتشتیان  سنت  مي باشد. 
اوشیدربامي ظهور کرده و پس از ظهور، به مدت بیست شبانه روز با اهورامزدا 
به گفت وگو مینشیند )اشاره به دریافت وحي از خداوند( و سپس زمین را از 
این فاصله  براي مدتي کوتاه پاك خواهد کرد.  آز و کین  دروغ و دشمني و 
زماني پانصد تا هزار ساله نیز گویاي فاصله زماني بین عیسي مسیح و رسول اهلل 
است. همچنین معناي نام اخوشیت مانگهه )=اوشیدرماه( که »پروراننده دارنده 
نماز و نیایش« است، با آداب اسالم که پس از اعتقاد به وحدانیت خداوند، بر 

نماز و مناجات تاکید بسیار دارد، همخواني دارد.
همان  داد،  اورا  آمدن  بشارت  زرتشت  که  کسي  دومین  اوشیدرماه،  بنابراین 

حضرت محمد )ص( است.
به  میشود.  خوانده  لقب سوشیانت  و  استوت ارته  نام  با  منجي  سومین  3-اما 
از  به دریافت وحي  )اشاره  به گفت وگو مینشیند  اهورامزدا  با  روز  مدت سي 
خداوند( و سپس به جنگ با اهریمنان رفته و زمین را براي همیشه از دروغ 
و دشمني و آز و کین پاك خواهد کرد. تمام رویدادهایي که در دوره او اتفاق 
روایتهاي  وقایع ظهور مهدي موعود طبق  با  انگیزي  به طرز شگفت  مي افتد 

اسالمي مطابقت دارد.
چون  ایران  اسطوره اي  شخصیتهاي  سایر  و  گرشاسپ  کمک  با  اول  گام  در 
را  )=اژي دهاك=ضحاك(  دهاك   ... و  یوشت فریان  و  گیو  و  توس  و  کیخسرو 
مهدي  حضرت  که  میشود  بیان  شکل  این  به  اسالم  در  واقعه  این  میکشد. 
را  دجال  خراساني  سید  و  مسیح  عیسي  چون  بزرگي  کمک شخصیتهاي  با 
میکشد. جنگهایي دیگر رخ میدهد و در نهایت لشگریان کفر براي همیشه به 
دست مهدي )=سوشیانت( و سپاهیان او نابود میشوند. این وقایع به زعم متون 
زرتشتي در دوره اي به نام »تن پسین یا پسین روز« اتفاق مي افتد که در اسالم 

این دوره را با نام »دوره آخرالزمان« میشناسیم.
پس از این رویدادها مردمان دوره اي را بدون حضور اهریمن و دیوان با آرامش 
و آسایش زندگي میکنند، گویي همه مردمان به سان نوجوانان پانزده ساله، با 

طراوت و نیکو هستند.
سپس »فرشگرد« )در اسالم قیامت( روي میدهد و همه مردمان دنیا از روي 
پلي به نام »چینوات« میگذرند. براي نیکوکاران این پل چنان گسترش میابد 
که شش ارابه، میتوانند به راحتي و در کنار هم از آن عبور میکنند، آن سوي 
پل »بهشت« است. اما براي بدکاران این پل چون تار مویي نازك میشود و آنها 
از آنجا به درون »دوزخ« افتاده و پادافره گناهان خویش را میبینند. این روایت 
در قرآن به نام »پل صراط« و عبور نیکوکاران و بدکرداران از آن و رسیدن 

نیکوکاران به »جنت« و افتادن بدکاران به »جهنم« منعکس گشته است.
همان  داد،  اورا  آمدن  بشارت  زرتشت  که  کسي  سومین  سوشیانت،  بنابراین 

حضرت مهدي )عج( است.
پایان

------------------------------------------------------------
نسک  شناسان،  اوستا  و  مورخان  از  و جمعي  هدایت  صادق  اعتقاد  بنابر   )*
امروز  که  اصلي  اوستاي  از  بخشهایي  روي  از  ابتدا  زندبهمن یسن  ازطشمند 
مفقود گشته نوشته شده بود و در سالهاي بعد هر کاتب، در آن دست برده و 

چیزهایي را افزوده است.
**( نویسنده این منظومه، که در سده هاي آغازین هجري و پس از افتادن 
نام  با  زرتشتي  موبدي  روایتي  به  است،  شده  نوشته  تازیان  دست  به  کشور 
نام  به  گمنام  شاعري  دیگر  روایتي  بر  بنا  و   ، پژدو  ابن  بهرام  ابن  زرتشت 

کیکاووس رازي ابن کیخسرو از اهالي ري بوده است.
***( به معناي سود رسان و سود بخش و در معناي عام تر رهاننده و منجي.

بشارت آمدن حضرت محمد و مسئله زمان مسئله ای فلسفی- دینی است
عیسي مسیح در کتب زرتشتیان
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مبارزه با خستگی، بخصوص در محل اکر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با اعمال چند ترفند 
ساده و بدون استفاده از اکفئین موجود در قهوه یا چای می توان بر خستگی غلبه کرد.

۱- برای سرحال شدن خمیازه  بکشید
به گزارش سالمت نیوز به نقل از ضمیمه سیب روزنامه جام جم، خمیازه روشی است که با استفاده از آن مغز آرام و بدن 
بیدار می شود. این حرکت به ماهیچه ها استراحت می دهد، تمرکز را آسان می  کند و باعث می  شود به اطراف دقیق تر باشید.

۲- یک شیء قرمز  در  معرض دیدتان نصب کنید
یک پولیور قرمز، یک دسته گل رز یا هر چیز دیگر؛ مهم نیست آن شیء چه باشد، فقط کافی است قرمز باشد. بنابر نتایج 
تحقیقی که در دانشگاه راچستر انجام شده، دیدن رنگ قرمز، ماهیچه ها را تحریک و آنها را به حرکت شدیدتر وامی  دارد. 

رنگ قرمز نشانه حیات و زندگی است، این رنگ پویاست و انرژی می  دهد.
۳- نعناع بو کنید

در مواردی که خیلی خسته و عصبی هستید، می  توانید از این تکنیک برای تسکین یافتن بهره ببرید، به این ترتیب که 
باید از یک بطری حاوی عصاره نعناع به آهستگی و بسیار عمیق تنفس کنید و هوا را به داخل فروبدهید و چند بار در روز 

این حرکت را تکرار کنید.
۴- ویدئوهای حیوانات را تماشا کنید

اگر سایت هایی که فیلم های ویدئویی رایگان ارائه می دهند، در دسترستان است، بخشی از زمان استراحت تان را به تماشای 
ویدئویی از گربه ای که سر و صدا می کند )این کار تاثیر ضداسترسی قابل توجهی دارد( یا حرکات حیوانات دیگر اختصاص 

دهید. محققان ژاپنی اخیرا کشف کرده اند که این نوع ویدئوها، راه حل مناسبی برای تمرکز است.
۵- بیشتر آب بنوشید

را  ازدست رفته تان  انرژی  حدی  تا  آب  لیوان  یک  موارد،  این  در  باشد.  آب  کمبود  از  ناشی  بدن  خستگی  است  ممکن 
بازمی گرداند. نوشیدن هشت لیوان آب جوشانده و چای معمولی را از یاد نبرید.

۶- ده دقیقه راه بروید
بنابر پژوهشی که بتازگی در مرکز »روان شناسی شخصیت و جامعه« انجام شده، یک پیاده روی مختصر برای تقویت انرژی 

شما کافی است تا بتوانید دو ساعت بی وقفه کار کنید.

توصیه  نیز  متابولیسمی هستند  به مشالكت  ابتال  معرض  در  که  سالمندانی  به  دم کشیده  مااکرونی  مصرف 
نمی شود زیرا وقتی موادغذایی حاوی کربوهیدرات مانند برنج، مااکرونی و نان به مدت طوالنی طبخ 

می شوند، سرعت آزادشدن قند )لگوکز( از ترکیب های نشاسته ای شان افزایش می یابد.

مصرف موادغذایی با نمایه گالیسمی  باال در ورزشکاران حرفه ای که پس از تمرین مجبور هستند، ذخایر گلیکوژنشان را تامین 
کنند اشکالی ندارد.

ارزش غذایی ماکارونی طی فرایندی که از مرحله خرید تا طبخ آن طی می کند دستخوش تغییرهای زیادی می شود. درواقع هرچه 
موادغذایی طبیعی تر مصرف شوند، نمایه گالیسمی شان کمتر است و هر چقدر عملیات فراوری در آنها بیشتر انجام شود، نمایه 

گالیسمی شان افزایش پیدا می  کند.
نحوه پخت ماکارونی نیز در افزایش نمایه گالیسمی  آن نقش موثری دارد به  این ترتیب که با دم کردن ماکارونی یا حتی برنج، 
نمایه گالیسمی موادغذایی به میزان قابل مالحظه ای افزایش پیدا می  کند زیرا با  این عملیات ضریب هضم غذا بیشتر می شود و 
به آسانی قندخون را افزایش می دهد. البته ماکارونی جوشیده، نمایه گالیسمی پایینی دارد اما با دم کردن ماکارونی و خوردن آن، 

قندخون 2 برابر بیش از مصرف ماکارونی آبکش شده باال می رود.
از نظر تغذیه ای مصرف غذاهای دارای نمایه گالیسمی باال به دلیل باالبردن قندخون در مدت زمانی کوتاه، مناسب نیست و امکان 
ابتال و تشدید بیماری هایی مانند فشارخون، بیماری های قلبی، دیابت و حتی چاقی را افزایش می دهد، بنابراین بهتر است برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری های یادشده از غذاهای با نمایه گالیسمی پایین در برنامه غذایی استفاده کنید. به همین دلیل است 
که به افراد سالم توصیه می شود تا جایی که می توانند موادغذایی با  نمایه گالیسمی  باال استفاده نکنند و به جای آن موادغذایی با 
نمایه گالیسمی  متوسط را جایگزین کنند. البته مصرف موادغذایی با نمایه گالیسمی  باال در ورزشکاران حرفه ای که پس از تمرین 

مجبور هستند، ذخایر گلیکوژنشان را تامین کنند اشکالی ندارد.
اگر فرزندتان هم اضافه وزن دارد، بهتر است در حد تعادل این دسته از موادغذایی را در برنامه غذایی اش بگنجانید. مصرف ماکارونی 
زیرا وقتی موادغذایی حاوی  نیز توصیه نمی شود  به مشکالت متابولیسمی هستند  ابتال  به سالمندانی که در معرض  دم کشیده 
کربوهیدرات مانند برنج، ماکارونی و نان به مدت طوالنی طبخ می شوند، سرعت آزادشدن قند )گلوکز( از ترکیب های نشاسته ای شان 
افزایش می یابد و به اصطالح نمایه گالیسمی شان باال می رود؛ ترکیب نشاسته ای در بدن به سرعت به قند ساده تبدیل می شود و 

درنتیجه پاسخ انسولین بدن هم افزایش می یابد و در نهایت باعث بروز مشکالت متابولیکی خواهد شد.
مصرف چنین غذاهایی به بیماران دیابتی نیز به هیچ وجه توصیه نمی شود چون مصرفشان به شدت قندخون را افزایش می  دهد و 
آنها نمی  توانند در زمان مشخص آن را به حد ثابت نگه دارند. در بیماران قلبی نیز افزایش قندخون باعث تولید کلسترول می شود 
که عامل مهمی در وخیم تر کردن حال  این بیماران است. به همین دلیل بیماران دیابتی و قلبی -عروقی بهتر است در کمترین 

مقدار ممکن موادغذایی با نمایه گالیسمی  باال را مصرف کنند.

منبع :سالمتیران ، دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶ توصیه طب سنتی برای مبارزه با خستگی
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به  و  ُسفره  سر  در  گفت:  سنتی  طب  اکرشناس  یک 
بیان  مفرح  و  آور  نشاط  مطالب  باید  غذا  صرف  هناگم 
تحریک  را  گوارش  دستاگه  شادی  و  خنده  زیرا  شود 
می کند و به حرکت در می آورد که خود موجب هضم بهتر 

غذا می شود.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از تسنیم, سید جواد علوی درباره تدابیر 
تقویت معده اظهار داشت: غذا باید به خوبی جویده شود تا کاماًل با 

بزاق دهان آغشته شود و سپس فرو داده شود.
به گفته وی ممکن است برخی افراد غذا را به خوبی نمی جوند, ولی 
هیچ وقت دچار مشکالت گوارشی نمی شوند, باید بدانیم که همه افراد 
دارای سیستم گوارش یکسان نیستند و برخی افراد هستند که دارای 

معده قوی بوده و جدار ضخیم و مانند سنگدان مرغ است.
این کارشناس طب سنتی افزود: دارندگان چنین معده هایی می توانند 

غذاهای سخت و درست نجویده شده را خود نرم کنند.
علوی ادامه داد: برعکس برخی افراد هستند که دارای معده ضعیفی 
از حد  آنها کمتر  و غدد مترشحه  است  نازك  آنها  و جدار  و  هستند 
عادی است, چنین معده هایی تاب و تحمل ندارند. اینگونه افراد باید 
غذا را زیاد بجوند تا با آب دهان کاماًل آغشته شود و به عالوه کمتر غذا 

بخورند تا معده آنها از عهده وظایف خود برآیند.
وی گفت: خوب نجویدن غذا خود موجب تنبلی روده ها و تخمیر غذا 
در دستگاه گوارش می شود که خود موجب گازهای بدبویی می کند که 

جذب خون می شود و حتی باعث بوی بد دهان نیز می شود.
غذا  گرسنگی،  احساس  از  قبل  تا  افزود:  سنتی  طب  کارشناس  این 
خورده نشود چرا که خوردن غذای بیش از حد معده را ضعیف می کند 
و هضم غذا را مختل خواهد کرد. صرف غذا با آرامش باشد چرا که تُند 

خوردن غذا باعث بلع هوا به معده شده و نفخ ایجاد می کند.
مطالب  باید  غذا  هنگام صرف  به  و  سفره  در سر  داشت:  بیان  علوی 
را  گوارش  دستگاه  شادی  و  خنده  که  شود  بیان  مفرح  و  آور  نشاط 
تحریک می کند و به حرکت در می آورد که خود موجب هضم بهتر غذا 
می شود چرا که خنده و شادی موجب تحریک بیشتر روده ها شده و 

دفع مواد زائد را تسهیل می شود.

سه  از  بیش  که  سالمندانی  داد  نشان  آمریاک  در  شده  انجام  مطالعه  نتایج 
آنتی  مانند  حساسیت  درمان  برای  رایج  داروهای  روز  هر  سال، 
هیستامین را مصرف می کنند بیشتر در معرض خطر ابتال به دمانس و آلزایمز 

قرار می گیرند.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از BBC، تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد سالمندانی 
مصرف  را  بی خوابی  و  حساسیت  درمان  برای  رایج  داروهای  از  برخی  سال  سه  از  بیشتر  که 
می کنند بیشتر در خطر ابتال به دمانس و آلزایمر قرار می گیرند.در این تحقیق 3434 سالمند 
باالی 6۵ سال که نشانی از دمانس )زوال عقل( در آنها دیده نمی شد را انتخاب کردند و وضعیت 
سالمتی و پرونده پزشکی و دارویی آنها را در مدت 1۰ سال زیر نظر گرفتند. در این مدت ٧٩٧ 

نفر به دمانس دچار شدند.
دانشمندان متوجه شدند کسانی که بیش از سه سال، هر روز این داروها را با دوزهای باال مصرف 
می کردند بیشتر در خطر ابتال به دمانس قرار داشتند. این داروها بیشتر برای درمان حساسیت 
بیست  تقریبا  و  می شوند  تجویز  ادرار  بی اختیاری  و  افسردگی  بی خوابی،  یونجه(،  )تب  فصلی 
درصد آنها بدون نسخه به فروش می روند. ویژگی مشترك این داروها خاصیت آنتی کولینرژیک 

آنهاست که از کار یکی از ناقل های مهم عصبی به نام »استیل کولین« جلوگیری می کنند.
داروهایی که خاصیت آنتی کولینرژیک دارند مثل بقیه داروها عوارض جانبی دارند و معموال 
یبوست  و  دید  تاری  دهان،  تمرکز، ضعف حافظه، خشکی  به کاهش  داروها  این  راهنمای  در 
اشاره می شود. این بررسی نشان داد کسانی که بیشتر از سه سال حداقل روزی 1۰ میلی گرم 
داروی ضد افسردگی سه حلقه ای دوکسپین یا چهار میلی گرم دیفن هیدرامین )ضد حساسیت 
و خواب آور( یا روزی پنج میلی گرم اکسی بوتیرین )بی اختیاری ادرار( مصرف می کنند بیشتر 

در خطر دمانس قرار دارند.
با این حال متخصصان می گویند کسانی که این داروها را مصرف می کنند نباید نگران باشند و 

نباید خودسرانه مصرف این داروها را ناگهان قطع کنند.
اما پزشکان و داروسازان الزم است از این رابطه بالقوه مطلع باشند و یا داروهای دیگر را مد نظر 
بگیرند و یا اگر چاره دیگری نیست این داروها را با حداقل دوز و کوتاهترین زمان ممکن تجویز 
این تحقیق جالب  بریتانیا می گوید که  آلزایمر  از مرکز تحقیقات  ریدلی  کنند. دکتر سایمون 
ایجاد دمانس  داروها  این  اینکه  برای  نیست، چون شواهد محکمی  نتایج آن قطعی  اما  است، 

می کنند وجود ندارد.
اما دکتر داگ براون از انجمن آلزایمر بریتانیا می گوید این نگرانی از قبل وجود داشته که استفاده 
دائم سالمندان از داروهای آنتی کولینرژیک، برای مثال درمان حساسیت فصلی یا بی خوابی، در 

شرایط خاصی می تواند خطر دمانس را زیاد کند و این تحقیق هم این نکته را تقویت می کند.
با این حال بیشتر کارشناسان معتقدند در این زمینه به تحقیقات جامع تری نیاز هست تا مثال 
روشن شود که آیا مصرف متناوب و کوتاه مدت این داروها هم خطر دمانس را زیاد می کند یا 

این عارضه فقط در مصرف طوالنی ایجاد می شود.
عالوه بر این باید روشن شود که آیا تمام داروهای آنتی کولینرژیک به طور یکسان خطر دمانس 

را زیاد می کنند یا این اثر در داروهای مختلف متغیر است.

دالیلی  کردن  برطرف  به  نانو  مواد  توسط  روسی  متخصصان 
 – قلب  سیستم  سنگین  بیماریهای  دیگر  و  قلبی  سکته  اصلی 

عروق کمک می کنند.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه، متخصصان روسیه 

بر روی ساخت استنت های آترواسکلروتیک های نانویی کار می کنند.
است  )فنرگذاری(  استنت گذاری  بی نظیر درمان تصلب شریان که مکمل  فناوری 
به رفع دلیل اصلی سکته  نانویی  این ماده  توسط متخصصان روسیه اختراع شد. 
قلبی و سکته مغزی و دیگر بیماری های سنگین سیستم قلب – عروق کمک خواهد 
کرد. یکی از دالیل اصلی مرگ به ویژه در سن باال– بیماری های قلب و عروق است؛ 

فشار خون باال، سکته قلبی، سکته مغزی نیز باعث مرگ زودرس می شود.
نوع  این  درمان  در  آشکاری  موفقیت های  به  توانست  اخیر  سالهای  در  روسیه 
بیماری ها برسد. برنامه ویژه وزارت بهداشت روسیه که شامل نظارت بر فشار خون 

بیماران و پیشگیری و درمان بیماری قلب و عروق است پیاده می شود.
عمل های جراحی دشوار قلب که امکان طوالنی کردن زندگی بیمار را فراهم می کند 
انجام می گیرد. انجام تمام این اقدامات باعث افزایش طول عمر در روسیه می شود.

اما روش های ضروری و جدید درمان کارایی بیشتری و هزینه کمتری دارد، عمل 
استنت گذاری هم گران است و هم همیشه ضامن موفقیت نیست.

متخصصان روسیه روشی را پیشنهاد کردند که تأثیر »استنت« را افزایش می دهد و 
جریان خون را بهتر کرده و شکل گیری »ترومبوز« را هشدار می دهد.

واقع در شرق سیبری غربی_دانشگاه پلی  کارشناسان دو مرکز علمی در تومسک 
تکنیک و انستیتوی علمی– پژوهشی کاردیولوژی– ماده نانویی را ساختند که سطح 

»استنت« را می پوشاند و پالك های آترواسکلروتیک را حل می کند.
از  باعث  آنها  می کنند.  ایجاد  زیادی  ریسک  کلسترولی  تشکیالت  این  همانا 
را  »ترومبوزعروق«  بروز  و  می شوند  خون  جریان  از  مانع  و  رگ ها  شکل اندازی 
تحریک می کنند که ممکن است مانع از رسیدن خون به قلب، مغز و ریه ها و دیگر 

اعضای بدن شود. طرح روسی تا حد زیادی این ریسک ها را کاهش می دهد.
در ترکیب ماده جدید، مولکلول های » لیپوفلیسیته« )چربی دوست( هستند که به 

ساختار چربی ها نزدیک هستند.
»مارینا تروسووا« در توضیح گفت: »این مولکول ها در همگرایی با ذرات نانو عمل 
پالك  با  تماس  در  می شود.  پوشانده  نانوکامپوزیت  با  »استنت«  سطح  می کنند؛ 
ترتیب  بدین  می شوند«.  حل  آن  داخل  در  و  آزاد  نانو  ذرات  آترواسکلروتیک، 
بهبود  را  خون  جریان  و  کرده  بهتر  »فنر گذاری«  عمل  نتیجه  »نانوکامپوزیت« 
انجام  به  را  اختراع ، داروها وظیفه پوشش« »استنت« ها  این  از  تا قبل  می بخشد. 
می رساندند. اما استفاده از این نوع دارو برای تمام بیماران مناسب نیست: ارگانیزم 
از این بیمارن ممکن است نتواند عناصر جداگانه این نوع داروهارا بپذیرد  بعضی 
برای  مناسب تری  راه  از  ما  نانویی  ماده  کند.  بروز  جانبی  تأثیرات  است  ممکن  و 

ارگانیزم با » ترومبوز« ها مبارزه می کند.
هم اکنون متخصصان روسیه روی ساخت استنت های آترواسکلروتیک های نانویی 

کار می کنند و قصد دارند آن را در سال 2۰16 میالدی معرفی کنند.

6 سالمتارمغان

ماکارونی را َدم نکنید!

روش جدید برای پیشگیری
 از سکته قلبی و مغزی

مصرف طوالنی مدت آنتی هیستامین 
احتمال ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد

خنده غذا را هضم می کند
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این سوره 8 آیه دارد و در مدینه نازل شده و بعضی این سوره را مکی 

می دانند. 

بینه  دانستند سوره ی  »اگر مردم می   : پیامرب)ص(  فضیلت تالوت: 

چه برکاتی دارد، خانواده و کسب و کار را رها کرده، به تحصیل آن 

می پرداختند.«

اسامی سوره : این سوره به نامهای »بّینه« )روشن(، »قّیمه« )محکم( 

و »مل یکن« )به دلیل اینکه سوره با آن رشوع می شود( می باشد.

محتوای سوره :

1( تثبیت رسالت پیامرب)ص( برای اهل کتاب و مرشکین؛

2( اعالم یکی از سنن خداوند که بر خود واجب منوده، برش را به راه 

راست هدایت کند و پس از اینکه در هدایت دچار لغزش شد، برای 

او بینه نازل کرده تا به وسیله ی آن به سعادت برسد؛

3( به سبب اینکه مرشکین و اهل کتاب از پیامرب)ص( برای رسالتش 

به عنوان دلیل  را  از زبان خداوند، قرآن  ایشان  دلیل می خواستند، 

این سوره، قرآن را محکم ترین دلیل برای  رسالت معرفی می کند. 

هدایت برش می داند.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

َحتَّى  نَي  ُمنَفكِّ َواْلُمْشِِكنَي  اْلِكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيُكِن  َلْم   ﴿

َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة ﴾ ﴿1﴾

ترجمه: به سادگی جدا و رها منی شوند کافران اهل کتاب و مرشکان 

)از آئین خود( مگر اینکه برای آنها دلیل محکم و روشنی بیاید.  

و  پیامربان  و  نبودند  کافر  ابتدا  در  کتاب  اهل  و  »مرشکین  رشح: 

کتابهایی برایشان نازل شده بود که آنها را تکذیب کردند.« بنابراین 

مرشکین نیز در گذشته اهل کتاب بودند اما بر دینشان، پیرایه بستند 

عالمه  نظر  شدند.  انحراف  دچار  و  شد  توحیدشان  مانع  رشک  و 

طباطبایی)ره(: »ترجمه ی آیه: »نه اهل کتاب که کافر شدند و نه 

مرشکین که کافر شدند، رها منی شوند مگر اینکه برایشان دلیل روشن 

بیاید« و منظور از رها شدن این است که از هدایت به حق جدا منی 

شوند مگر بعد از دلیل محکم و روشن از ناحیه ی خدا.«

لذا با این وصف هدایت، امری کاماًل فطری در وجود انسان است و 

زمانی از او جدا می شود که خداوند حجت را متام کرده باشد و این 

یک سنت الهی است تا با امتام حجت روز قیامت افراد برش عذر و 

بهانه ای نداشته باشند. 

خالصه ی آیه :

الف( اراده ی خداوند بر این است که انسان را هدایت کند.

ب( گروهی از مردم از هدایت رب جدا می شوند.

ج( کسانی که از هدایت جدا می شوند پس از این است که خداوند 

برهانی بر انحرافشان، به آنان نشان می دهد و شخص بر این برهان 

آگاه شده، با علم به درستی راه راست عمداً منحرف می شود.

د( انسان فطرتاً از هدایت جدا منی شود و با علم به بطالن راه، آن 

را طی می کند. آگاهانه و عاملانه و عامدانه حجت حق را انکار و از 

هدایت او فاصله گرفته و جدا می شوند. 

دالیل و براهین هدایت برش از نظر قرآن : 

دالیل فطری: قرآن : »زمانی رّب تو از بنی آدم )در عامل ذر( پیامن 

گرفت که آیا من خدای شام هستم؟ گفتند: بله، گواهی می دهیم و 

ما از آنها گواهی گرفتیم که روز قیامت نگویند ما غافل بودیم.«  پس 

راه را نشان داده و اگر روی زمین کسانی باشند که  خداوند فطرتاً 

ندای رسوالن و کتب آسامنی را نشنیده باشند، رشیعت ندارند. )آنان 

از مناز و روزه و حجاب و... معاف اند و تنها مکلف به دستوراتی 

هستند که در حد فهم فطری آنها است.( مگر اینکه ندای رسول حق 

و کتاب او را بشنوند. 

دالیل تشیعی: »ای اهل کتاب! رسول ما به سوی شام آمد تا روز 

قیامت نگویید بیم دهنده ای برایامن نیامد )اگر برای ما رسول می 

فرستادی، هدایت می شدیم. هم اکنون پیامرب( بیم دهنده و بشارت 

دهنده است.«  بنابراین انحراِف گروهی که مخاطب آیه اند، جربی 

ابتدا بطور فطری هدایت شدند  زیرا  باشد،  ارادی می  بلکه  نیست 

و پس از اینکه منحرف گشتند، مجدداً برایشان »کتاب« آمد، توجه 

نکردند و با اینکه می دانستند راه راست کدام است، گمراه شدند. 

پس متام منحرفین، آگاهانه منحرف شده اند نه جاهالنه.

قرآن: »خداوند قومی را گمراه منی کند پس از اینکه هدایتشان کرد 

تا زمانی که راههای خودشناسی و تقوی را به آنها نشان دهد.«  ابتدا 

راه راست و روشن را به آنان نشان می دهد و آنها به علت داشنت 

عناد که نوعی بیامری است، منی پذیرند آنگاه است که گمراهشان 

می کند. مسیحیان و یهودیان علم داشتند که محمد)ص(، رسول خدا 

و کتاب او کتاب خداست اما کفران کرده، تکذیبش کردند. به همین 

سبب می فرماید: »اهل کتاب محمد)ص( را از فرزندان خود بهرت می 

شناختند.«  یا : »هنگامی که از جانب خداوند کتابی برای آنها آمد که 

موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید 

پیروزی بر کافران را می دادند )که با کمک آن کتاب بر دشمنان پیروز 

گردند( با این حال هنگامی که این )کتاب( را که امید نزولش را )از 

قبل( داشتند نزدشان آمد به او کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد.«  

کتاب  طریق  از  آینده  در  که  بودند  امیدوار  نصاری  و  یهود  علامی 

خدا برای مرشکین برهان اقامه کنند، اما زمانی که دیدند پیامربی که 

با آنکه  از قوم خودشان نیست،  منتظرش بودند عرب زبان است و 

هامن مطالبی را گفت که آنها هم معتقد بودند، اما به سبب از بین 

رفنت موقعیت و از دست دادن جایگاهشان، مقاصِد دنیا، جاه طلبی، 

شهرت، مقام، حسادت و... با او مخالفت کرده کافر شدند و به نفرین 

و عذاب خداوند گرفتار شدند.

رًَة ﴾ ﴿2﴾ َطهَّ َن اللَِّه َيْتُلو ُصُحًفا مُّ ﴿ رَُسوٌل مِّ

ترجمه: رسولی ازناحیه خدا، تالوت می کند برای آنها صفحاتی پاک را. 

رشح: »رسوٌل من الّله«، فرستاده ای از جانب خدا آمد تا آیاتی دور 

از هرگونه شائبه و رشک که بر صفحات نورانی و مطهر است برایشان 

ترشیح کند. منظور از صفحات پاک، کاغذ و کتاب نیست بلکه پاک از 

هرگونه رشک، بطالن، عیب و نقص، رذیله و اشکال و ابهام است. آنچه 

خداوند بر محمد)ص( نازل کرده و او تالوت می کند، متاماً حکمت 

است. حکمت به معنای دانایی رصف. یعنی آنچه برای سعادت برش 

تنظیم شده، در این کتاب آمده است.

قرآن ماهیت این کتاب مقدس و ارتباط آن با ملکوتیان را اینگونه بیان 

می فرماید: »تحقیقاً این قرآن »تذکره« است برای کسی که بخواهد 

یادآور شود. درصحیفه هایی ارجمند، واال و پاکیزه، به دست سفیرانی 

از  قبل  به حقیقت قرآن  اشاره  نیکوکار نوشته شده.«  که  گرامی و 

نزول به عامل ماده دارد. پس بینه ی روشن، محتوای قرآن است که 

توسط پیامرب)ص( برای مردم تالوت می شود. این آیه مقام واالی قرآن 

را بیان می کند که باالتر و مطهرتر از آن است که توسط یک نفس 

این  با وجود  کتاب  اهل  و  انکار شود و مرشکین  پرست خودخواه  

به سبب منافع دنیوی و هواهای نفسانی  همه دالیل روشن، عمداً 

انکار منودند.

﴿ ِفيَها ُكُتٌب َقيَِّمٌة ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: در آن صفحات، نوشته های محکم و غیر قابل بطالن وجود 

دارد. 

به  از آن کتابی نیست که  »ُکُتب«، جمع کتاب است و مراد  رشح: 

صورت کنونی )جسم قرآن( در بین ما قرار دارد و آن را قرائت می 

هستی  نظام  در  که  است  الهی  سنن  و  فرمولها  منظور  بلکه  کنیم، 

موجود و در آن کتب مندرج و ثبت گردیده است و از »لوح محفوظ« 

خارج و به صورت آیات به عامل ماده تنزل یافته است. 

اشاره  قرآن  چنانکه  است،  سلوک  و  سنتها  و  مذکور رسنوشتها  ُکتِب 

دارد: »کتبی که رقم خورده در آن رسنوشت ابرار در باالترین مقام و 

رسنوشت بدکاران در پست ترین جایگاه.«  در آن صفحات مطهر و 

ملکوتی رسنوشتها، فرمولها و سنتها، اوامر و نواهی خداست که تنزل 

یافته تا برش با توجه به آن راه خوب و یا بد را اختیار کند.

قرآن : »سنت خداوند، سست نیست که کسی بتواند تغییرش دهد.«     

عالمه)ره( در املیزان: »کتب قیم به معنای ِجرم ملموس نیست بلکه 

نص قوانین بی بدیل و بی تبدیل است. سنن و قوانینی است که از 

ملکوت اعلی تنزل یافته و در ُصَور مادی )قرآن کنونی( در حد فهم 

برش قرار گرفته تا راه سعادت خود را از شقاوت خود تشخیص دهد.« 

﴿ َوَما َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّنُة ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: متفرق نشدند کسانی که به آنها کتاب داده شد مگر بعد از 

آنکه دلیل روشن برایشان آمد.

که  »زمانی  گفته شد  چنانکه  است.  قبل  آیات  مؤید  آیه  این  رشح: 

کتاب )قرآن( نیامده بود و در کتابهای قبل تأکید شده بود که پیامرب 

می آید، خوشحال می شدند که وقتی پیامربی بیاید و ما را تأیید کند 

ما در مقابل مرشکین پیروز خواهیم شد اما زمانی که پیامرب آمد، به 

به دلیل هواهای نفسانی، قدرت،  آنچه می دانستند کافر شدند.«  

شهرت، قومیت و غیره ... او را تکذیب کردند به این دلیل که چرا او 

از قوم عرب و قبیله ما نیست. 

»تفرّق« این است که اهل کتاب )مسیحیان و یهودیان(، نه تنها آیین 

به  نسبت  بلکه  توحید خارج شدند  از  و  کردند  انکار  را  پیامرب)ص( 

آیین خود نیز دچار تفرقه شده و به فرقه های مختلف تقسیم شدند. 

قرآن معتقد است که این اختالف نیز قباًل وجود نداشته و خودشان 

به وجود آوردند. کام اینکه عیسی)ع( مؤکداً فرمود: »من بنده ی خدا 

و خداوند رّب من و رّب شام است او را تبعیت و پرستش کنید راه 

راست این است و بس. اما پس از او، دسته دسته شدند«  تا زمانی 

که قرآن نازل نشده بود، می گفتند پیامربی با این خصوصیات خواهد 

آمد اما وقتی آمد، تفرقه ایجاد کردند. قرآن عامل این تفرقه را منافع 

از  فرموده  اشاره  آن  به  بارها  و  داند  می  نفسانی  امیال  و  شخصی 

جمله: »اهل کتاب اختالف نکردند )با خودشان یا پیامرب)ص(( مگر 

پس از اینکه علم یافتند )آنچه پیامرب می گوید، صحیح است( از حیث 

ظلم و ستم در میان خود.«  از روی ستم و عناد، با حق درگیر شدند 

تا منافعشان تأمین شود. 

َلٰوَة  يَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ ﴿ َوَما ُأِمُروا إاِلَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ

َكٰوَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة ﴾ ﴿5﴾ َوُيْؤُتوا الزَّ

ترجمه: و امر نشدند مگر برای پرستش خدا و خلوص در دین تا خود 

را برای او خالص کنند و مناز را اقامه کنند و زکات بدهند و این دین 

محکم است. 

رشح: این آیه نوعی یادآوری و تذکار و اقامه ی حجت و از جهتی 

تهدید مرشکین و اهل کتاب است.  

واحد  خدای  به دست  تنها  نظام هستی،  که  است  این  الّدین«  »لُه 

است و غیر او کسی مالک هیچ نیست. نه مالک قوانین، نه سنن و 

نه کتابهای نازل شده )رشیعت(. حتی پیامرب)ص( نیز درخصوص وحی 

تا آنجا که خداوند او را مورد  و دین خدا هیچ نوع مالکیتی ندارد 

خطاب قرار داده و می فرماید: »صرب کن وحی متام شود آنگاه زبانت 

را حرکت بده.«  »اگر او )پیامرب( بخواهد سخنی ناشایست درخصوص 

وحی بر زبان آورد با دست قدرمتان رگ گردنش را قطع می کنیم.« 

بنابراین خداوند بندگان را به اخالص در عبادت و پرستش دعوت 

می فرماید. به این گروه امر شده که خدا را پرستش کنند نه اینکه 

غیر را رشیک او قرار دهند و فقط  او را بپرستند و فقط از او نیاز 

بخواهند نه از غیر او.  زیرا غیر او خود نیازمند و محدود است.

خالصانه پرستش کردن به این معنا است که وقتی انسان به خدا تکیه 

می کند، میلش به سوی دیگری نرود، چشمش جای دیگر نباشد، طمع 

به غیر نداشته باشد، کسی را در رزاقیتش رشیک نداند و متام سنن و 

قوانین را متعلق به او بداند و این معنای »لَُه الّدین« است. 

»حنفاء« جمع »حنیف« »حق پرست است« یعنی آنکه در تابعیت از 

حق، رعایت اعتدال را می کند، اهل افراط و تفریط نیست. قرآن در 

این مورد ابراهیم)ع( را منونه می آورد: »ابراهیم مسیحی و یهودی 

نبود، او حنیف بود.«  و یا توصیه به احرتام به والدین و خضوع در 

مقابل آنان کرده و می فرماید : »اگر سخنی علیه حق گفتند متابعت 

نکنید.«  زیرا همه چیز باید فدا شود تا حق مباند و این مفهوم حنیف 

و حق گرایی است که خداوند ما را به آن توصیه فرموده پس ما نیز 

باید به این صفت، متصف شویم و در همه جا اهل حق و حق مدار 

باشیم تا کامل یافته و به مقام قرب او نزدیک شویم.

و  بندگی  بدنبال  آیه  این  در  يؤتوالَزکٰوة« خداوند  و  »ُيقيمواالَصلٰوة 

عام  از  پس  خاص  )ذکر  کند.  می  ذکر  را  زکات  و  مناز  خدا  پرستش 

است.  عبادات  سایر  انجام  بر  تضمینی  فریضه  دو  این  گویا  است.( 

خداوند به موسی)ع( می فرماید: »من خدایم، خدایی جز من نیست. 

مناز، ضامن  من.«   یاد  برای  بگزار  مناز  و  کن  عبادت  مرا  فقط  پس 

رصاط مستقیم است. 

حدیث قدسی : »مناز نگهبان من در روی زمین است.« مناز اگر مناز 

دریافت  ملکوت،  با  ماده  عامل  از  است  انسان  ارتباطی  پیوند  باشد، 

از  رحمت  نسیم  و  فیض  های  جذبه  و  الهی  فیوضات  و  تجلیات 

ملکوت است تا انسان که از حیات مادی برخوردار است با مناز  از 

تعلق مادی جدا شده و به ملکوت رفته و جدا شدن از عامل ماده را 

حس کند و زکات تضمینی به منظور حفظ امنیت و مدنیت اجتامعی 

از  انسانها است. قرآن به شدت منابع ثروتهای طبیعی را  و کرامت 

انحصار عده ای نهی کرده و آنها را ثروت ملی نامیده و می فرماید: 

و  )ثروت  »دولة«  نباشد.«   اغنیاء  دست  در  فقط  ثروت  و  »قدرت 

و  بچرخد  یابد،  تداول  مردم  عموم  سطح  در  بایست  می  قدرت( 

انحصاری نباشد و نیز می فرماید: »ما انبیاء را نفرستادیم تا مگر مردم 

را وادار به قسط کنند.«  زکات یعنی عدالت، یعنی برخوردار شدن 

نباشد،  اگر کسی که بخیل  از مواهب و منابع طبیعت. قطعاً  همه 

دست باز داشته باشد و از دو ناِن خود یکی را به دیگری ببخشد، به 

رستگاری می رسد.  در مدینه، پیامرب)ص( را این گونه یاری کردند، با 

اینکه نیازمند بودند دیگران را بر خود ترجیح می دادند و راه رسیدن 

به فالح همین است که انسان ُبخل نورزد. بنابراین ، مفهوم این دو 

اصل مهم عبارت است از:

مناز : خودسازی.

زکات : توجه به محرومین جامعه )همگرایی اقتصادی(.

درنتیجه ویژگی دین محکم شامل موارد ذیل است : 

1- خداپرستی : طلب کمک از خدا، توکل به خدا، پرستیدن خالصانه 

ی خدا و ال غیر چون رشک با عبادت جمع منی شود.

انرژی( که  و  قوانین و )حرکت  اینکه متام  به  اعتقاد   : الدین  له   -2

در عامل رخ می دهد، متعلق به خداوند است و دیگری در مالکیت 

هستی، دخیل نیست و اگر کسی کرامتی دارد به اذن اوست. )الحول 

وال قوة اال بالله(

3- حنفاء : »حنیف« همیشه و همه جا، در اندیشه، در خصوصیات 

فردی، در نگاه، در برخورد، در مجامع عمومی، در خانه و بیرون از 

خانه، در محاکم و... حق پرست بوده و از حریم حق، دفاع می کند.

4- یقیمواالصلوة : انسان به سبب اقامه ی مناز و اتصال به معبود می 

تواند خود را از عامل ماده برهاند، نورانی کند، ملکوتی کند، پاکیزه 

کند و مقرب او گردد.

5- یؤتواالزکوة : به کرامت انسانها اهمیت دهد، محروم را مانند خود 

بداند و او را درک کند و فراموشش نکند بویژه اگر برادر مؤمنش 

باشد.

﴿ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِِكنَي ِف َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن 

ِفيَها ُأْوَلِئَك ُهْم رَشُّ اْلَبِيَِّة ﴾ ﴿6﴾ 

ترجمه: به درستی کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مرشکین در 

آتش دوزخ هستند، جاودانه در آن می مانند، این دسته بدترین 

مخلوقات اند.  

رشح: مرشکین و اهل کتاب که کافر شدند و با حق عناد دارند، حق را 

می دانند و منی پذیرند. این ویژگی بدترین مخلوقات خداوند است. 

قطعاً مورد عذاب خداوند واقع می شوند.»آیا منی بینی که خداوند 

آسامن و زمین را به حق آفرید.« 

اِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُ اْلَبِيَِّة ﴾ ﴿7﴾ ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ترجمه: به درستی کسانی که ایامن آورده اند و عمل شایسته انجام 

می دهند این گروه بهرتین خلق خدایند.

توحید  به  اعتقادیشان  باورهای  که  این گروه کسانی هستند  رشح: 

و  گیرند  منی  رشیک  را  خدا  غیر  کارهایشان  در  و  محکم  معاد  و 

اعاملشان، منحرصاً برای خدا است. 

»إّن الذین ءامنوا«، از دید قرآن کسانی هستند که همه جا نگاهشان 

به خداوند است، همواره او را می بینند، دلشان متوجه اوست و می 

دانند که در همه جا با آنهاست.

یـار نزدیـک تـر  از مــن  بـه مــن  اسـت

ایـن عـجـب  دان کــه مـــن  از وی دورم

چه  کـنـم  بـا کـه  تـوان گـفـت  کــه  یار

در  کـنــار  مــن   و  مـــن   مـهـجــورم

و  بین خوب  است  فرق  است.  بهرتین خلق  معنای  به  »َخْيُاْلرَبِيَّة«، 

خوبرت و اینان بهرتین اند. این گروه در رصاط مستقیم اند، خداوند 

به اینان انعام کرده  و آنان را وصف می فرماید: »گفتند ما با خدا 

عهد می بندیم در برابر آزارهای مردم صرب خواهیم کرد.«  پیامربان و 

اولیاء خدا، این گونه بودند و گفتند از راه خدا دست برمنی داریم، نه 

پاداش می خواهیم و نه تشکر و نه بهشت.  

تـا بـهـشـت و دوزخ اندر ره بود

جــان  تــو  زیـــن  راز  کـی  آگــه   بود

  »خیرالربیه« انسانی است که نگاهش به خدا و عملش برای اوست. 

در خانه کار می کند، به پدر و مادر نیکی می کند، به عیادت بیامر 

می رود، به همسایه رسیدگی می کند و... متام این اعامل را فقط با 

نیت نزدیکی به خدا انجام می دهد. چنین کسی حالوت و شیرینی 

را در افعالش، حس می کند و منتظر اجر و ثواب نیست و طمع رفنت 

به بهشت ندارد، او خدا را می خواهد و بس. 

اْلَْنَهاُر َخاِلِديَن  َتْحِتَها  َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن  ﴿ َجزَاُؤُهْم ِعنَد 

ِفيَها أََبًدا رَِّضَ اللَُّه َعْنُهْم َورَُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَ َربَُّه ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: پاداش این گروه نزد رّبشان است، بهشتهای جاودانه ای که 

جریان دارد از زیر آن بهشتها جویبارها، جاودانند در آنها. راضی است 

خداوند از آنها و آنها نیز از خدا خشنودند، این برای کسی است که 

نسبت به رّبش خشیت داشته باشد. 

رشح: خداوند پاداش این گروه را در مقابل سختیها، مشقات، تعبد 

و اخالص در اعاملشان محفوظ داشته است. یکی از اقسام پاداش، 

بهشت و ِقسم دیگر »رضی الله عنه« است. »رضایت خداوند باالتر 

از بهشت است«،  رضوان، نصیب هر کس منی شود و مخصوص »َخْيُ 

اْلرَبِيَِّة« است، آنها اعاملشان را حتی به قصد بهشت انجام منی دهند. 

»تجری من تحتها االنهار«: از زیر این بهشتها، رودخانه هایی جریان 

دارد. و چون حیات هستی به آب بستگی دارد کسی که کار نیکی 

انجام می دهد حیات فعلش نشأت گرفته از درون او است. 

حیات  آخرت،  اما  نیست  لعب  و  لهو  جز  چیزی  دنیا  قرآن:»حیات 

ابدی است«  تعبیری که اینجا از آب در بهشت شده هامن نیات و 

نباشد عمل،  تا نیت درست  اخالصی است که در اعاملتان داشتید. 

صالح نخواهد شد. این نیات، نسیم هایی است از ملکوت که بر قلب 

می بارد و در دل مزرعه ی سبز و ُخرّمی ایجاد می کند. نیات پاک، 

هامن نسیم های الهی است. 

به بوی نافه ای کاخر صـبا زان طـرّه بگشاید

ز تاب جعد  مشکینش چه خون افتاد در دلها

در زیر شکم آهو کیسه ای وجود دارد که در آن، ماده ای معطر است 

و وقتی پاره شود عطری خوشبو منترش خواهد شد، در شعر، وجود 

ما به آهو تشبیه شده. مهم این است که  نسیم صبا ِکی به نافه بوزد 

و آن را باز کند تا عطر منترش شود. در درون ما، خداوند عطر وجود 

خود را قرار داده و گاهی نسیمی به زلفی می وزد و پیچش آن را 

باز می کند و بوی نسیم این زلف به دل عاشق می وزد و آنگاه دل، 

خونین و ریش می گردد، پس عاشق خدا نیز اینسان می شود. ما باید 

تالش کنیم تا زلفش را ببینیم تا از زلف او گره باز شود و عطرش به 

ما بوزد و رسارس وجودمان را متالطم و عطرآگین کند. خداوند این 

استعداد را به ما داده فقط باید تالش کنیم تا زلف یار را باز کنیم. 

اگر عطر زلفش همچون نسیم بوزد، گره های وجودمان باز می شود 

و عطر لقای او را در خود حس می کنیم.

اندر کمـند  زلفـش  ای  دل  مپـیچ  کانجا

رسها ُبـریده  بینی  بی جرم  و  بی جنایت

اگر بخواهی زلفش را ببینی رست بدون گناه باالی نی می رود و آن 

کافی نیست بلکه بر لب و دندان آن رس بریده در حضور عزیزانت 

می  زیاد  استقامت  است  خطرناک  راه،  چون  پس  زنند،  می  چوب 

طلبد، صرب و حوصله می خواهد. هر کس منی تواند این راه را طی 

کند. »هرکه را خداوند اراده کند تا هدایتش کند سینه اش را برای 

تسلیم شدن )بندگی(، گشاده می سازد و آنکه را بخواهد گمراه کند، 

سینه اش را تنگ می کند«  ابتدا سینه اش را فراخ و حوصله اش را 

زیاد می کند، یک انساِن با بینش باز که تنگ نظر و بخیل نیست، ُشح 

نفس ندارد و در مقابل صدمات و آسیبها و مشکالت، از َنَفس منی 

افتد و راه خود را ادامه می دهد.  اهل فالح و رستگاری است. اما آن 

را که خداوند به واسطه ی اعامل و نیاتش سینه اش را تنگ کرده، بی 

حوصله و گله مند و نقاد است، با کوچکرتین آزمایش آنقدر بی صربی 

و جزع و فزع می کند تا خداوند او را به حال خود رها می کند و می 

گوید: »هر کجا خواستی برو« و از نسیم کوی او محروم می ماند.

گر تیغ بارد از کوی آن ماه                      گـردن نهـادیم الحـکم لله

﴿ سوره ي مبارکه ي بّینه ﴾
استادخیرخواه
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تعزیه هنر پررمز و رازی است که بیننده را در دو وجه مکان و زمان تحت تأثیر 
قرار می¬دهد. این هنر که در واقع جان¬مایه دینی دارد، و بخشی از مراسم و 
آیین¬هایی است که هرساله در ایام شهادت حضرت امام حسین)ع( در ماه حرم 
ایرانی، و هم¬چنین در  در تمامی این سرزمین پهناور و نیز در جهان فرهنگ 
بخش¬هایی از پاکستان، هند، ترکیه و ... برگزار می¬شود، این امکان را فراهم 
می¬کند که ذهن و روان تماشاچی و بیننده از محل برگزاری تعزیه به مکان و 
زمان مقدس، یعنی کربال و عاشورا برده و دست یه آفرینشی مجدد درباره این 
واقعه برای وی بزند. موضوعی که هرساله اتفاق می¬افتد ولی از جذابیت¬ها و 
دلبستگی¬های مردم نه تنها نمی¬کاهد، بلکه هرسال وابستگی روانی و عاطفی 
مردم نسبت به آن بیشتر می¬شود، و هرچه تعزیه¬خوانان تواناتر و مؤثرتر ایفای 
نقش کنند این آفرینش با جلوه¬های روحانی¬تر و عاطفی¬تری همراه می¬شود.

و  اجتماعی  و  فرهنگی  جنبه¬های  عالوه¬بر  محرم  آیین¬های  منظر  همین  از 

پسندیده، خداجویی،  و  نیک  کارهای  انجام  با  آخرت  به  توجه  قبیل  از  اخروی 
تسلسم در برابر ذات احدیت، نذر و نیاز، حاجت¬خواهی و ... از بار سیاسی قابل 
توجهی نیز برخوردار است، برای مثال انقالب اسالمی مردم ایران درسال 1357 

با استفاده از همین عناصر فرهنگی به ثمرو پیروزی رسید.
ایجاد  باعث  ایران  مردم  فرهنگ  در  عاشورا  و  کربال  سترگ  واقعه  همه  این  با 
مراسم و آیین¬های متعدد، متنوع و متکثری شد که به تدریج این مراسم آیینی 
در شرایط سیاسی و اجتماعی و در زمینه¬های فرهنگی شکل گرفت و کانونی 
به وجود آورد که تمام ادوار تاریخی ایران تا به امروز را تحت شعاع خود قرار 
داده است و طرح پیشنهادی )تعزیه در نطنز( پرداختن به بخش کوچکی از این 
از  را  حرکت عظیم و دیر پای در منطقه¬ای است که صدها سال است محرم 
طریق برپایی آیین¬های گوناگون به¬ویژه تعزیه گرامی می¬دارند و برغنای آن 

افزوده اند.
از اهداف اجرایی این برنامه در نطنز می¬توان به نکات ذیل اشاره کرد:

1ـ تشکیل دبیرخانه دائمی برگزاری همایش ساالنه تعزیه در نطنز، استان اصفهان 
و به تدریج با ایجاد هماهنگی با سایر مناطقی که به این حوزه دلبستگی دارند.

ایرانی  کهن  آیین¬های  و  رسوم  آداب،  معرفی  و  اشاعه  راستای  در  فعالیت  2ـ 

اسالمی در سطح ملی و منطقه¬ای
و  عاشورا  فرهنگ  معرفی  منظور  به  خارجی  و  داخلی  گردشگران  جذب  3ـ 

آیین¬های مذهبی
4ـ برگزاری فستیوال ملی و بین¬المللی آیین¬های مذهبی 

5ـ تشکیل کالس¬های آموزشی به منظور ارتقای سطح بینش تعزیه¬خوانان از 
فرهنگ عاشورا و کربال

6ـ تشکیل مرکز اسناد، جمع¬آوری اسناد وقفی در ارتباط با تعزیه، عکس¬ها و 
خاطرات مردم به صورت کتبی و شفاهی مربوط با واقعه عظیم کربالو ...

و  آشنایی جوانان  منظور  به  موزه  در حاشیه¬ی  کتابخانه تخصصی  تشکیل  7ـ 
عالقمندان به مبانی حوزه تعزیه

یادآور می¬شود بنیاد ایران شناسی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگ 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاونت  اسالمی،  ارتباط  و 
آمادگی  اعالم  پربرکت  مراسم  این  در  مشارکت  و  همکاری  برای  گردشگری  و 

نمودند.
ایران  تعزیه  دائمی  تکیه  عنوان  به  نطنز  افوشته  مراسم حسینیه  این  در  ضمناً 

معرفی گردید.

نطنز تکیه دایمی تعزیه ایران


