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ــتادگان  ــر فرس ــته ب ــد و درود پیوس ــاد خداون ــام و ی بان
ــش ــدگان مخلص ــی و بن اله

سالم بر حسین )ع( سالم بر اصحاب حسین )ع(
گر خوانمش قیامِت دنیا بعید نیست

این رستاخیز عام که نامش محرم است
ــین )ع((،  ــرآن )حس ــب ق ــرای قل ــد. ب ــاز ش ــرم آغ  و مح
ــی  ــب آدم ــه قل ــان ک ــدان س ــدف اســت ب ــن ه ــات دی حی
را حیــات جســم. احیــای حقیقــت ازیادرفتــه، اصــالح 
ــذر  ــه درگ ــل ک ــگار جه ــتی ها و زدودن زن ــا و کاس کجی ه

ــیند. ــان می نش ــان انس ــر ج ــام ب ای
ــال  ــت اال جمی ــا رای ــم، م ــح عظی ــرای آن ذب محــرم، ماج
ــورا و کل  ــوم عاش ــد کل ی ــرای اب ــی ب ــب )س( و درس زین
عــرض کربــال. و بســیار پارچــه نوشــته های کــه بیــان ایــن 

ــت. ــوم اس ــت مکت معرف
باز این چه شورش است که در خلق آدم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
ــال  ــت کرب ــف حقیق ــن از توصی ــی چــون م ــان کمترین زب
ــد  ــن ســخن آزار می ده ــن نوشــتن ای عاجــز اســت. در حی

ــه جوالنگــه توســت.  کــه عرصــه ی ســیمرغ ن
چــه کســی را تــوان شــرح ظهــور مطلــق قــرآن در 
رســتاخیز کربــال اســت. جایــی کــه همــه ی حــق را در برابــر 

همــه ی باطــل می یابــی.
ــال از هــزار هــزار  ــان کرب وصــف هــر یــک از مــردان و زن
ــن روزهــای  ــر ماســت کــه ای ــر اســت. الکــن ب ــاب فرات کت

عظیــم را قــدر بدانیــم هرچنــد کــه ایــن منــت پــروردگار را 
ــای آورد. ــوان به ج نت

از دست و زبان که برآید
کز عهده ی شکرش بدر آید

آغــاز ســال و مــاه محــرم را در تقــارن بــا روز جمعــه خــود 
ــه در  ــی ک ــه مبارک ــل هفت ــت. الحاص ــل اس ــی مفص حدیث
آن هســتیم را بهانــه ای دیگــر بــرای کســب فیــض موجــود 
ــق  ــه سرمش ــت ک ــدس اس ــاع مق ــه ی دف ــت و آن هفت اس

ــال اســت.  گرفتــه از کرب
ــاری  ــه شــعار ی ــی ک ــردان و زنان ــرای م ــی ب امتحــان اله
ــت  ــد. هش ــر می دادن ــم را س ــتضعفین عال ــن و مس مظلومی
ــای  ــای آرمان ه ــا پ ــا کج ــه ت ــان داد ک ــادت نش ــال رش س
ــام  ــه ام ــی ک ــتند. جنگ ــود می ایس ــالمی خ ــی اس حقیق
خمینــی آن را تعبیــر بــه نعمــت خدایــی کــرد کــه ایــن نیــز 

ــت. ــورا اس ــای عاش از درس ه
امــا هفتــه ی جــاری هم زمــان بــا شــروع بــه درس 
ــای  ــن روزه ــه در ای ــد دانشــگاه اســت ک ــای جدی ورودی ه
ــد  ــته اند و بای ــگاهی گذاش ــل دانش ــدم درراه تحصی ــک ق نی
ــه معرفــت عمیــق دینــی مجهــز کننــد  بکوشــند خــود را ب
کــه در غیــر ایــن صــورت دانشــگاه چــون وادی ســرگردانی 

تیــه می مانــد.
ــماره ی  ــن ش ــت اولی ــما اس ــش روی ش ــه از کالم پی آنچ
ــی اســت.  ــد تحصیل ــح دانشــگاه، در ســال جدی نشــریه صب
جمعــی  کــه  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی،  نشــریه 
اســالمی  جامعــه  در  دانشــگاه صنعتــی  دانشــجویان  از 

تهیه کرده انــد. دانشــجویان 

سرمقاله/ محمدامين برهاني مكانيك 93

هرکسی را بهر کاری ساختند/ مهِر آن را در دلش انداختند
 هر انسانی اگر کمی به خودش بیاندیشد، خودش را تا 

مراتبی متفاوت از دیگر موجوداِت عالم می یابد. برای مثال 
در قیاس با اجسام، خودش را دارای حرکِت ارادی می بیند 

و یا در قیاس با حیوانات متوجه می شود که نطق دارد و 
خواه ناخواه از رویه های استداللی برای فهِم خود بهره می برد. 

درواقع انسان تنها موجودی در عالم است که عالوه بر زیستِن 
زندگی، در هر مرحله می تواند و می خواهد 

که از چرایی آن نیز بپرسد. 
انسان، این حیوان ناطق، در  

نقطه ای از مسیر زندگی 
خودش، از هستی 

خویش و 
چرایی اش 
پرسش 

می کند. آنجا 
که انسان به واقع از 

»خویش« پرسش می کند، 
آن لحظه است که پاسخ برای 

او درحالی که بسیار آسان است، 
بسیار مشکل است. آسان ازآن جهت 

که درست بعد از آن که می پرسد »من 
کیستم؟« خود او  پاسخ می دهد که »خب، من منم، 

همین منی که حضورش را نزد خودم می فهمم!« ولی از 
طرف دیگر در برابر این که حقیقتاً این من کیست و چیست، 

حدودش تا کجاست، چگونه هست و غایتش چیست به راستی 
درمی ماند یا حداقل به سادگی نمی تواند همه ی سؤاالت را 

دراین باره پاسخ دهد. 
 آری، اگر از ما درباره ی بدیهی ترین موجوِد عالم نزدمان 
-یعنی »خود« ما- سؤال بپرسند، بازهم باید کمی درنگ 

کنیم و بیش تر در معنی و هستی آن عمیق و دقیق شویم. 
که به راستی این » من« در چه صورت به غایتش رسیده است 

و کی این میِل خروشاِن بی حدومرز جست وجویش به کمی 
آرامش و رضایت نزدیک می شود؟ 

 این مقدمه را بیان کردم تا به تفسیر شعر خودمان برسیم،  
ما اگر کمی در خودمان نظر کنیم به راحتی می فهمیم مخلوق 

هستیم و »بهِر« کاری خلق و آفریده شده ایم. درواقع در این 
خلقت هرکس مأموریت و غایتی دارد و تا به سوی آن رسالت 

و غایت حرکت نکند، از خودش فرار کرده است. 
 موالنا می گوید نشانه ی یافتن این رسالت، پیدا کردن آن 

چیزی است که هرکس »مهر« آن را در سینه اش دارد. آری! 
گویا هستی خودش برای ما نشانه ای از وظیفه مان گذاشته 

است.
حال »مهر« دقیقاً به چه معناست؟ آیا مهر همان اولین 

چیزی است که به آن »عالقه« داریم؟  آیا آن چیزی که 
همیشه دوستش داشته ایم و آرزوهایمان را برای آن ساخته ایم 

لزوماً همان چیزی است که واقعاً به آن »مهر« داریم؟ لزوماً 
همان چیزی است که وظیفه و رسالت ما حکم می کند؟ 

 کمی دقیق تر که شویم، می بینیم »مهر« فراتر از »عالقه« 
است. مهر همان چیزی است که جان به آن وابسته است. مهر 

همان چیزی است که تا برای انسان یافت نشود، بخشی از 
معنی زندگی اش کمبود دارد.

اینجاست که می فهمیم عالقه هایمان لزوماً همان »مهر دل« 
مان نبوده اند.

نشانه اش هم این است که بارها شده که به چیزی عالقه 
داشته ایم و با گذر زمان و کمی رشد عقلی فهمیده ایم که آن 
عالقه اشتباه یا به عبارتی »بچه گانه« بوده است و الزم است 

که در نظرمان بازبینی کنیم. درواقع انسان ذاتاً دل بسته ی 
مهارت ها و استعدادهای می شود، مخصوصاً اگر سال ها برای 

آن ها تالش کرده باشد و به آن ها »عادت« کرده باشد.
 ولی در بین تمامی این استعدادها، یکی از آن هاست که 
از جاِن انسان بر خواسته و آن را هیچ کس نمی یابد مگر 

با سفر به اعماق وجود خودش. درواقع هرکس خودش را 
شناخت، »مهر دل«اش و بعدازآن، وظیفه اش در هستی را 

می شناسد. 
دیگر انسان آنجاست که 
آرامشی که در عین 

می گیرد، 
یک لحظه 

آرام 
نمی نشیند 
مگر گامی 

»مهر«اش به سوی 
حرکت 

کند. هرگاه 
ساکن شد، 

غفلت کرد، 
با خودش کلنجار درست ...        بعدش 

می رود که »پس تو چه می شوی؟ غایت و رسالتتان چه 
می شود« ؟

اینجاست که شعری از حافظ به کمک ما می آید:
“آسمان بار امانت نتوانست کشید/ قرعه کار به نام من دیوانه 

زدند!”
بلی.. اگر این امانِت ازلی را در خودمان نیابیم به راستی چگونه 
می توانیم بگوییم که خودمان را شناخته ایم و بعدازآن چگونه 
بگوییم که حرکتمان به سوی غایتمان است و عبث نبوده ایم؟
این بار خودتان را در مقابل خودتان قرار دهید و از خودتان 

بپرسید پس من چه می شوم؟ 
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ــه  ــت صفوی ــکل گیری حکوم ــا ش ــان ب ــاً هم زم تقریب
ــه  ــد و یکپارچ ــیعِی متح ــراِن ش ــدن ای ــود آم ــه وج و ب
اتفاقاتــی در مغــرب زمیــن )اروپــای کنونــی( رخ داد، کــه 
ســرآغاز و طلیعــه تمدنــی جدیــد شــد. ایــن اتفاقــات در 
ــمندان  ــان و اندیش ــه مورخ ــان رخ داد ک دوره ای از زم
ــد. ایــن  ــا  عصــر نوزایــی نامیده ان آن را دوره رنســانس ی
عصــر اولیــن مرحلــه از شــکل گیری تمــدِن مــدرِن 

ــا همــان مدرنیتــه اســت. مغــرب زمیــن ی

عصر نوزایی )دوران رنسانس(
رنســانس جنبــش فرهنگــِی مهمــی بــود کــه آغازگــر 
دورانــی از انقــالِب علمی)تجربــی( و اصالحــاِت مذهبــی 
در اروپــا شــد. کــه بــه ســبب ایــن جنبــش علــوم تجربی 
ــی را  ــیری قهقرای ــب س ــن و مذه ــی و دی ــیر تکامل س
ــر  ــرای عص ــه ب ــی ک ــدأ زمان ــد. مب ــروز پیموده ان ــا ام ت
ــطنطنیه  ــح قس ــود، فت ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ نوزای
 856( میــالدی   1453 ســال  در  عثمانیــان  توســط 
ــل  ــال قب ــاً 50 س ــی تقریب ــت. یعن ــری( اس ــری قم هج
از شــروع ســلطنت شــاه اســماعیل در ســال 1501 
ــوان گفــت  ــس می ت ــالدی )907 هجــری قمــری(، پ می
ــد و  ــروع رش ــرات و ش ــا تغیی ــان ب ــاً هم زم ــه تقریب ک
پیشــرفت ایرانیــان در عصــر صفــوی، اروپاییــان نیــز بــه 

ــد. ــرفت کردن ــه پیش ــروع ب ــد و ش ــود آمدن خ
*** چــرا فتــح قســطنطنیه را ســرآغاز رنســانس در 

ــد؟ ــر می گیرن نظ
فتــح قســطنطنیه یــک اتفــاق بســیار کلیــدی در 
ایــن دوران اســت، چراکــه بــا فتــح قســطنطنیه توســط 
مســلماناِن عثمانــی بــه فرماندهــی ســلطان محمــد 
فاتــح، ایــن شــهر کــه پایتخــت امپراتــوری روم شــرقی و 
اولیــن امپراتــوری مســیحی اســت ســقوط می کنــد و بــه 
دســت مســلمانان می افتــد. پــس بــا ســقوط قســطنطنیه 
مســیحی، اقتــدار و حاکمیــت کلیســا متزلــزل می شــود، 

ــن ســازمان  چراکــه کلیســایی کــه خــود را قدرتمندتری
ــلمان  ــِی مس ــای عثمان ــت، از ترک ه ــی می دانس اجتماع
شکســت خــورد، پــس بــه ضعــف خــود پــی بــرد و بــه 
دنبــال فرهنگ هــای دیگــر رفــت. البتــه در ایــن مســیر 
از فرهنــگ اســالمی بســیار تأثیــر پذیرفــت. ایــن آگاهــی 
و تأثیرپذیــری موجــب بازنگــری در اصــول و اندیشــه های 
قرون وســطی شــد و باعــث شــد تــا اروپاییــان آینــده ای 
نــو بــرای خــود رقــم بزننــد. از همیــن جهــت ایــن دوران 

ــد. ــا رنســانس نامیده ان ــی ی را عصــر نوزای
البتــه عوامــل دیگــری نیــز در پیدایــش عصــر نوزایــی 
ــد ازجملــه: اختــراع ماشــین چــاپ، کشــف  مؤثــر بوده ان
ــه کلیــدی  ــا حادث ــاروت و ... ام ــکا، ســاخت ب ــاره آمری ق

فتــح قســطنطنیه اســت.
*** چــرا تزلــزِل حاکمیــت و اقتــداِر کلیســا موجــب 

چنیــن تحولــی شــد؟
ــر  ــه عقب ت ــی ب ــد کم ــخ بای ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ب
ــم. در  ــری کنی ــا را بازنگ ــت کلیس ــم و حاکمی بازگردی
قرون وســطی تنهــا مرجعــی کــه حــق قرائــت و تفســیر 
ــود.  ــاپ ب ــوص پ ــا و علی الخص ــت کلیس ــل را داش انجی
پــس هــر فــرد مســیحی نه فقــط بــرای آموختــن احــکام 
و مســائل دینــی خــود، بایــد بــه کلیســا رجــوع می کــرد، 
ــیطره  ــز در س ــوم نی ــه عل ــوزش هم ــار آم ــه انحص بلک
ــادات و  ــه اعتق ــار هم ــر، اعتب ــود. به عبارت دیگ ــا ب کلیس
علــوم را کلیســا می ســنجید. پــس بــا فتــح قســطنطنیه 
ــت و  ــؤال رف ــر س ــا زی ــت کلیس ــدرت و حاکمی ــام ق تم
تردیدهایــی اساســی در حاکمیــت کلیســایی کــه تــا آن 
ــت، رخنــه  ــل می دانس ــی بی بدی زمــان خــود را قدرت

کــرد.
ــایگی  ــورد و همس ــل برخ ــه دلی ــان ب ــن زم در همی
ــق  ــوردی رون ــارت و دریان ــلمانان تج ــا مس ــان ب اروپایی
ــگاه  ــکا )از ن ــاره آمری ــف ق ــا کش ــاً ب ــت و مخصوص گرف
اســتعماری( در ســال 1492 میــالدی، تجــارت جدیــدی 

ــیار  ــودهای بس ــارت س ــن تج ــد و از ای ــود آم ــه وج ب
ــامل  ــه ش ــود ک ــی پرس ــد. تجارت ــل ش ــی حاص کالن
ــرن  ــال در ق ــد. به عنوان مث ــم می ش ــرده ه ــارت ب تج
ــه ســواحل گینــه می رفتنــد  ــان انگلیســی ب 17 بازرگان
و ســیاهان را کــه بــه چشــم انســان هایی پســت 
ــرم تســخیر  ــگ و ســالح های گ ــه زور تفن ــد، ب می دیدن
ــروش  ــه ف ــکا ب ــد و در آمری ــتی می کردن ــوار کش و س
ــار  ــون ب ــکر و توت ــز نی ش ــکا نی ــاندند. در آمری می رس
ــه  ــود ک ــه ب ــد. این گون ــا می فروختن ــد و در اروپ می زدن
ــکل  ــخ ش ــرمایه گذاری تاری ــارت و س ــن تج بزرگ تری

ــت. گرف
نتیجــه ایــن اتفــاق ثروتمنــد شــدن افــرادی بــود کــه 
ــد.  ــا نبودن ــا قبــل از آن در جرگــه ثروتمنــدان و اغنی ت
توضیــح اینکــه در قرون وســطی بــه دلیــل وجــود 
ــای  ــا خانواده ه ــم( تنه ــی )فئودالیس ــام ارباب-رعیت نظ
خاصــی )شــامل مــاّلکان و کشیشــان مــاّلک( ثروتمنــد 
ــوم و  ــه رس ــودال ب ــاِن فئ ــن ارباب ــه ای ــه البت ــد ک بودن
ســنت های ویــژه ای نیــز پایبنــد بودنــد، امــا ایــن طبقــه 
جدیــِد ثروتمنــدان کــه به طبقــه بــورژوا )ســرمایه داران 
ــول و  ــیاری از آن اص ــد، بس ــروف بودن ــین( مع شهرنش
ــت  ــن جه ــتند. از همی ــا می گذاش ــر پ ــنت ها را زی س
ــترش  ــیحیت گس ــه مس ــادی ب ــاری و بی اعتق بی بندوب
ــه کلیســا  ــه ب ــود ک ــه ای ب ــن ضرب ــن دومی ــت. و ای یاف

وارد شــد.
ــا پیشــرفت و رشــد چشــم گیر  در همیــن ســال ها  ب
ــام  ــرای نظ ــری ب ــدی دیگ ــکل ج ــی مش ــوم تجرب عل
ــمندانی  ــور دانش ــا ظه ــد. ب ــود آم ــه وج ــایی ب کلیس
چــون کپرنیــک، تیکــو براهــه، کپلــر و گالیلــه و طــرح 
نظــام خورشــید مرکــزی در برابــر نظــام زمیــن مرکــزِی 
کلیســایی بــرای منظومــه شمســی، درگیــری شــدیدی 
بیــن اصحــاب علــم و دیــن پدیــد آمــد. ایــن بــار علــم، 
ــه  ــرد. ب ــزل ک ــا را متزل ــت کلیس ــت و اهمی موجودی
ــم و  ــن عل ــدی بی ــی ج ــرفت، تعارض ــن پیش ــبب ای س
ــی بیانگــر  ــه وجــود آمــد. ماجرایــی کــه به خوب دیــن ب
ایــن تعــارض اســت ماجــرای دیــدار الپــالس دانشــمند 

ــی  ــالس مدل ــاه فرانســه اســت. الپ ــا پادش فرانســوی ب
مکانیکــی از منظومــه شمســی ســاخت و آن را بــر 
ــس  ــید: پ ــاه پرس ــرد. پادش ــه ک ــه عرض ــاه فرانس پادش
ــخ  ــالس پاس ــرار دارد؟ الپ ــدل ق ــن م ــای ای ــدا کج خ
داد: بــرای ســاخت ایــن مــدل نیــازی بــه فــرض وجــود 
ــرد  ــرای کارک ــه ب ــون جاذب ــرف قان ــت و ص ــدا نیس خ

ــی اســت. ــن مــدل کاف ای
بــا بــه وجــود آمــدن تزلــزل جــدی در نظام کلیســایی 
ــای  ــراد، دادگاه ه ــای اف ــؤاالت و تردیده ــش س و افزای
تفتیــش عقایــد شــکل گرفــت. دادگاه هایــی کــه 
ــرای بررســی و اصــالح اعتقــادات مــردم و مخصوصــاً  ب
ــراض  ــن دادگاه هــا اعت ــد. ای ــه وجــود آم دانشــمندان ب
بســیاری از مخالفــان و همچنیــن طرفــداران کلیســا را 

ــت. برانگیخ
در همیــن زمــان کشیشــانی ظهــور کردنــد کــه 
ماننــد گذشتگانشــان چنــدان اعتقــاد راســخی بــه 
ــت  اصــول مســیحیت نداشــتند. اراســموس، جــان کول
ــاًل  ــد. مث ــن کشیشــان بودن ــه ای ــور ازجمل ــاس م و توم
ــا از  ــاب اتوپی ــار در کت ــن ب ــرای اولی ــور ب ــاس م توم
جامعــه آرمانــِی بــدون مذهــب ســخن گفــت، هرچنــد 
خــودش کشــیش مقیــدی بــود امــا در جامعــه آرمانــی 

ــت. ــور نداش ــب حض ــرد مذه ــور می ک ــه تص ک
تحــت تأثیــر ایــن افــراد و بــه رهبــری مارتیــن لوتــر، 
نهضــت اصــالح دینــی )پروتستانیســم( بــه وجــود آمــد 
ــا  ــال اصــالح بســیاری از مشــکالت کلیس ــه دنب ــه ب ک
بــود. امــا ایــن نهضــت نه تنهــا اصالحــی در ایــن 
نظــام ایجــاد نکــرد، بلکــه باعــث تکه تکــه شــدن نظــام 
ــن مســیحیت شــد. ــروان دی ــه در پی کلیســایی و تفرق

اتفاقــات  ایــن  نتایــج  بــه  بعــدی  شــماره  در 
ــه  ــتعمار و ب ــه اس ــی و اندیش ــالب صنعت ــه انق ازجمل
 مبانــی نظــری غــرب مــدرن خواهیــم پرداخــت...
 بــراي مطالعــه بیشــتر بــه کتــب، مبانــی نظــری 
 غــرب مــدرن، شــهریار زرشــناس، نشــر معــارف.

دوران رنسانس، شهریار زرشناس، نشر تسنیم.
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ــل  ــه از تعدي ــرادی ک » اف
غرائــز  هــای  فعاليــت 
طبيعــی خــود عاجزانــد 
ــن  ــز مت ــباع آن غرائ و اش
را  زندگيشــان  حقيقــی 
ــات  ــان حي ــه، کارواني گرفت
ــتند.« ــض هس ــی مح طبيع

ــی جــان  ــن اشــیاء ب ــاوت آشــکار موجــود بی ــرای تف ــد ب بای
ــات  ــن حیوان ــز بی ــات و نی ــان و حیوان ــن گیاه ــان، بی و گیاه
ــال  ــون احتم ــود. اکن ــت ش ــبی یاف ــح مناس ــانها، توضی و انس
ــد  ــودن مانن ــده ب ــات و زن ــه حی ــد. اینک ــری رخ مینمای دیگ
یــک طیــف پیوســته دارای درجــات و مراتــب مختلفــی 
ــاد و  ــه جم ــوط ب ــات مرب ــه ی آن حی ــد؛کمترین مرتب باش
ــی  ــات حقیق ــه آن حی ــی مرتب ــان  و در اعل ــی ج ــیاء ب اش
ــق باشــد.اینک ســوالی مهــم مطــرح اســت و آن اینکــه  مطل

ــه  ــرد ک ــخص ک ــوان مش ــه میت چگون
چــه  هســتی  موجــودات  از  هریــک 

ــد؟ ــرده ان ــره ب ــات به ــزان از حی می
ــی  ــه معنای ــت ب ــوم حرک ــت مفه  اهمی
خودنمایــی  اینجــا  شــد،  ذکــر  کــه 
میکنــد؛ جاییکــه بــرای تعییــن جایــگاه 
هرموجــود در طیــف حیــات، مــالک 
ــوع حرکــت آن موجــود اســت.  اصلــی ن
طبــق آنچــه گذشــت، نــوع حرکــت 
ــش و  ــا نیازهای ــر موجــود متناســب ب ه
نیازهایــش متناســب بــا قابلیــت هایــش 

ــوند.  ــن میش تعیی
ــت  ــگاه قبلی ــون هیچ ــان چ ــال گیاه مث
عالِــم شــدن را ندارنــد، نیــازی بــه 
دانســتن پیــدا نمیکننــد؛ بــه بیــان 
ــه  ــتن و در نتیج ــه دانس ــاز ب ــر نی بهت
ــدارد.  ــا ن ــا معن ــرای آنه ــگری ب پرسش

ــوان  ــاه میت ــک گی ــای ی ــاز ه ــن نی ــه مهمتری ــه از جمل بلک
ــذا  ــرد. ل ــاره ک ــی و آب اش ــالح معدن ــید، ام ــور خورش ــه ن ب
ــردن  ــرآورده ک ــتای ب ــد در راس ــی کن ــاه م ــه گی ــی ک حرکت
ــه  ــرد ک ــرار میگی ــوی ق ــه نح ــش ب ــت؛ برگهای ــن نیازهاس ای
مناســبترین میــزان نــور را دریافــت کنــد، ریشــه هایــش در 
خــاک گســترده میشــود تــا امــالح و آب را جــذب کنــد و در 
نهایــت رشــد میکنــد. تمامــی ایــن حــرکات در عیــن اینکــه 
ــأت  ــال نش ــه کام ــتند؛ بلک ــد، ارادی نیس ــاز ان ــع نی ــرای رف ب

ــت.  ــاه اس ــت گی ــه از طبیع گرفت

یــا یــک شــیر جنــگل را در نظــر بگیریــد کــه در درجــه اول 
، میخوابــد، شــکار میکنــد و میخــورد، تولیــد مثــل میکنــد و 
در درجــه ی دوم بــرای خــود خانــه و پناهــگاه میســازد، بچــه 
ــاع میکنــد و حتــی  هــای خــود را دوســت دارد و از آنهــا دف
بــه دیگــر هــم نوعانــش کمــک میکنــد. تمامــی ایــن افعــال 
ــا ایــن تفــاوت کــه اراده ی او  ــرای رفــع نیــاز اســت؛ ب نیــز ب
در تمــام ایــن حــرکات موثــر اســت. بعنــوان شــاهد بــه یــک 
ــا و  ــن ه ــری از دلفی ــار و تصاوی ــم؛ اخب ــاره میکنی ــال اش مث
نهنــگ هایــی کــه خودکشــی میکنند را 
یقینــا شــنیده و دیــده ایــد؛ ایــن یعنــی 
میتواننــد بــا اراده خودشــان زندگیشــان 
ــه   ــانند، مســئله ای ک ــان برس ــه پای را ب
بــی  مــورد گیاهــان  دادنــش در  رخ 
ــد اراده  ــاه نمیتوان ــک گی ــت و ی معناس

کنــد کــه خــود کشــی بکنــد!
ــه ی  ــک مرتب ــات ی ــات حیوان ــذا حی ل
ــان  ــات گیاه ــه حی ــبت ب ــری نس باالت
ــای  ــم نیازه ــه ه ــت ک دارد. از آن جه
اولیــه کــه یــک گیــاه دارد را داراســت، 
ــر،  ــده ت ــا و حــرکات پیچی ــاز ه ــم نی ه
کاملتــر و ارزشــمندتری عــالوه بــر نیــاز 
هــای قبلــی، نســبت بــه گیاهــان دارنــد.
ــد  ــن پدی ــی در ذه ــوال مهم ــون س اکن
مــی آیــد و آن اینکــه تفــاوت نیازهــای 

ــات در چیســت؟  ــا حیوان انســان ب
چــه رابطــه ای بیــن پرسشــگری انســان و تمایــز او بــا 

دارد؟ وجــود  حیوانــات 
آیا واقعا تفاوتی بین انسان ها و حیوانات وجود دارد؟!

» افــرادی کــه از تعدیــل فعالیــت هــای غرائــز طبیعــی خــود 
ــان را  ــی زندگیش ــن حقیق ــز مت ــباع آن غرائ ــد و اش عاجزان

ــی محــض هســتند.« ــات طبیع ــان حی ــه، کاروانی گرفت
عالمه محمد تقی جعفری

ــی  ــن ویژگ ــی تری ــک از اصل ــت ی ــوان گف ــرأت میت ــه ج  ب
هایــی کــه انســان را از دیگــر موجــودات متمایــز مــی ســازد، 
پرسشــگری اوســت. در طــول تاریــخ، بشــر همــواره با پرســش 
ــی، در  ــر دوره ی تاریخ ــه در ه ــت ک ــوده اس ــرو ب ــی روب های
ــاز و  ــی از آغ ــان شــده اســت؛ پرســش های ــی خــاص بی قالب
پایــان جهــان ، رســتگاری انســانها، پرســش از خــدا، نحــوه ی 

ــم طبیعــت و... ارتبــاط موجــودات در عال
ــر چیســتی پرســش،  ــل و بررســی دقیقت ــا تحلی ب

منشــأ پرســش و رابطــه ی آن بــا زنــده بــودن و 
حیــات، میتــوان راهــی بــه شــناخت عمیقتــر 

انســان و هــدف آفرینــش او بازکــرد.
انســانی کــه  روشــن اســت کــه هــر 
پرسشــگری میکنــد بدنبــال یافتــن یــک 
ــت.  ــه آن اس ــدن ب ــم ش ِ ــت و عال حقیق
ــل را درون  ــتن و جه ــک ندانس ــی ی یعن
خــودش یافتــه و بدنبــال رفــع ایــن نقص 
اســت. در واقــع منشــأ هــر پرســش یــک 
ــم  ــم عل ــی و آن ه ــم و آگاه ــوع عل ن
و آگاهــی بــه یــک جهــل و نقــص 
اســت کــه اگــر فراینــد یافتــن پاســخ 
ــه  بــه خوبــی طــی شــود، در نهایــت ب

یــک آگاهــی جدیــد مــی 
ــام  ــول تم ــد. در ط انجام
یعنــی  مراحــل  ایــن 
ــری پرســش  شــکل گی
یافتــن  فرآینــد  و 
بیــن  از  و  پاســخ 
نقــص،  آن  رفتــن 

حــال  در  انســان 
اســت؛  حرکــت 
یعنــی در حــال 

ــت  ــر حال تغیی
ــا  ــت وب اس
یســه  مقا
یــی  ا ر ا د

هایــش ، پیــش و پــس از ایــن فرآینــد، مــی یابــد کــه دارایــی 
هایــش متحــول شــده اســت.  در واقــع حرکــت را بعنــوان یک 
تغییــر حالــت تعریــف میکنیــم و منشــأ ایــن تغییــر حالــت را 
در احســاس نیــاز جســتجو یافتیــم. اکنــون انســانی را تصــور 
ــد و در  ــت نمیکن ــود یاف ــی درون خ ــچ نقص ــه هی ــد ک کنی

نیــازی درون خــود حــس نتیجــه هیــچ 
نمیکنــد. چنیــن شــخصی 
بــرای تغییــر حالــت و در 
ــردن ،  ــت ک نتیجــه حرک
ــی  ــزه و محّرک ــچ انگی هی
انســانی  چنیــن  نــدارد. 
ســزاوار اســت کــه یــک 
ســاکن مطلــق باشــد؛ ماننــد 
یــک تختــه ســنگ یــا ماننــد 

ــرده! ــک ُم ــد ی جس
بعبــارت دیگــر میتــوان گفــت 
فقــط اشــیاء و موجــودات بــی جــان 
حرکتــی  هیچگونــه  کــه  هســتند 
ــا  ــید آی ــد پرس ــون بای ــد. اکن ندارن
ــد  ــوع حرکتــی میتوان هرن
و  موجــب حیــات 
ــود؟  ــی ش زندگ
ــه  ــی شیش لیوان
تصــور  را  ای 
در  کــه  کنیــد 
اثــر تغییــر دمــا و 
انبســاط و انقبــاض، می 
شــکند و نوعــی حرکــت 
درونــش رخ میدهــد؛ یــا تحتــی  
یــک تختــه ســنگ اگــر در سراشــیبی 
ــا  ــد. آی ــقوط میکن ــرد س ــرار بگی ــوه ق ک
ایــن حــرکات هــم دلیــل بــر حیــات داشــتن 

میشــود؟  شیشــه  و  ســنگ 
ــه  ــوان شیش ــت! آن لی ــت اس ــخ مثب پاس
ای و آن تختــه ســنگ نیــز زنــده انــد؛ امــا 
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از  انســان  پرسشــگری 
هــای  ويژگــی  مهمتريــن 
اوســت. ايــن پرســش گــری از 
يــك آگاهــی و آن هــم آگاهــی 
انســان بــه عــدم دانســتن 
ــع  ــه رف ــاز ب ــم و ني ــك عل ي
ــت  ــا حرک ــص و نتيجت ــن نق اي
انســان از ندانســتن بــه ســمت 

دانســتن حكايــت ميكنــد.
شــايد  کــه  حكايتــی 
تذکــر  پنــدش،  مهمتريــن 
قابليــت علــم آمــوزی و تكامــل 

باشــد. انســان 
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در مواجهــه بــا یــک تشــکل دانشــجویی، از اولیــن 
ــورود و  ــک دانشــجوی جدیدال ــه ذهــن ی ــه ب ســؤاالتی ک
ــا یــک دانشــجو کــه از فضــای تشــکل   های دانشــجویی  ی
ــرا  ــه »چ ــن اســت ک ــود؛ ای ــادر می ش ــه دور اســت متب ب
ــن  ــد در یــک تشــکل دانشــجویی فعالیــت کنــم؟«. ای بای
پرســش بســیار مهــم و کلیــدی اســت زیــرا اساســاً انســان 
به طورمعمــول فعلــی ارادی را انجــام نمی   دهــد مگــر 
ــته  ــام آن داش ــرای انج ــده ای ب ــود[ قانع کنن ــل ]خ دلی

باشــد.
کــه  کلیشــه   ای  جواب   هــای  بــه  پرداختــن  بــدون 
معمــوالً افــراد فعــال در تشــکل   ها بــه ســایرین می   دهنــد 
از قبیــل رشــد فکــری و تشــکیالتی و سیاســی و فرهنگــی 
ــدی و  ــه ای ج ــه نکت ــد دارد ب ــته قص ــن نوش و...و...و... ای

ــردازد. ــن ســؤال بپ ــه ای ــت در پاســخ ب ــز اهمی حائ
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ تشــکل های مذهبــی، سیاســی و 
فرهنگــی و حتــی »ان جــی او« هــای اجتماعــی و مدنــی 
ــه  ــرادی ک ــتر اف ــه بیش ــویم ک ــه می   ش ــم، متوج بیندازی
ــو تشــکیالتی غیررســمی[ رشــد  ــب تشــکل ها ]و ل در قال
ویژگی هــای خاصــی هســتند.  دارای  پیــدا می   کننــد 
ــراد  ــی اف ــادگی از زندگ ــوان به س ــا را می ت ــن ویژگی ه ای
ــرد،  ــت ک ــا دریاف ــکل های دنی ــال در تش ــناس فع سرش
ــس  ــت، اعتمادبه نف ــری و مدیری ــه ی رهب ــه: روحی ازجمل

بــاال، ایســتادگی در برابــر مشــکالت و ســختی ها و غیــره؛ 
امــا یــک ویژگــی به صــورت خــاص مدنظــر نگارنــده 
هســت کــه شــاید می تــوان گفــت وجــه تمایــز این گونــه 
ــت از  ــارت اس ــم عب ــت و آن ه ــایرین اس ــان ها از س انس
داشــتن دغدغه هــای انســانی، بــر پایــه ی معتقــدات 
و اصــول فکــری مشــخص به مثابــه ی ســوخت، بــرای 
ــه ســمت هدفــی غایــی کــه آن هــم برآمــده از  حرکــت ب
ــی فکــری و ایدئولوژیــک  ــه ی همــان مبان جهان بینــی پای
)البتــه نــه ایدئولــوژی بــه معنــای منفــی رایــج در میــان 
ــان ها  ــه انس ــر این گون ــت. به عبارت دیگ ــنفکران( اس روش
ــد  ــد و حاضرن ــرای آن می جنگن ــه ب ــد ک ــی دارن آرمان های
ــوند.  ــل ش ــق آن متحم ــرای تحق ــه ای را ب ــه هزین هرگون
ــدا  ــوق پی ــده ی س ــت عم ــه عل ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
کــردن ایــن افــراد بــه ســمت مفهــوم تشــکیالت همیــن 
ویژگــی آن هاســت، زیــرا هدفمنــدی، انســان را بــه تفکــر 
ــزرگ و جهان شــمول  ــر هــدف، ب ــدازد و اگ ــو می ان و تکاپ
ــرار  ــع ق ــه در جم ــن اســت ک ــر از ای ــد انســان ناگزی باش
بگیــرد و دیگــران را نیــز بــا خــود همــراه کنــد تــا بــه آن 
برســد. هرقــدر ایــن هــدف بزرگ تــر و عام تــر باشــد، فــرد 
ــه آن  ــیدن ب ــع دررس ــر و جم ــه آن ناتوان ت ــیدن ب دررس
تواناتــر اســت؛ امــا قــرار گرفتــن در جمــع مســتلزم قــرار 
گرفتــن در چارچوب هــای تشــکیالتی خاصــی هســت 
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کــه فقــط انســان های منظــم از پــس آن برمی آینــد. 
ــی  ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــه فع ــی ب ــال، وقت به عنوان مث
ــا  ــدف آن ه ــه ه ــم ک ــگاه می کنی ــرال ن ــرات لیب ــا تفک ب
ذیــل آزادی )ولنــگاری( تعریــف می شــود، می بینیــم کــه 
ــه چارچوب هــای تشــکیالتی  آن هــا هــم خــود را مقیــد ب
ــا حــدی  ــا به عبارت دیگــر آن هــا هــم ت ــد ی خــود می دانن
ــند!  ــه آزادی برس ــا ب ــد ت ــلب می کنن ــود را س آزادی خ
ــراد  ــا اف ــد ت ــدا می کن ــه پی ــکیالتی ادام ــیر تش ــن س ای
ــدف  ــه ه ــل ب ــت نی ــدام در جه ــرده و هرک ــد پیداک رش

ــا کننــد. ــری ایف واحدشــان نقــش مؤث
حــال بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال می تــوان گفــت کــه 
ــک  ــه ی ــه ای اســت ک ــه تشــکیالت مرتب ــه ی ورود ب مرتب
ــااراده کــه سرنوشــت خــود و دنیــای  انســان پرانــرژی و ب
پیرامــون برایــش اهمیــت دارد؛ بــه دنبــال هــدف زندگــی 
ــرده اســت و  ــود را پیداک ــدف خ ــا ه ــردد و ی ــود می گ خ
بــرای شــکوفایی نیــاز بــه یــک بســتر مناســب دارد. ایــن 
ــوان  ــوه اســت کــه می ت ــی بالق ــح جهان ــک مصل انســان ی
ــبیه  ــاد تش ــیار زی ــرژی بس ــک، باان ــک موش ــه ی آن را ب
ــاب شــدن  ــرای پرت ــک »النچــر« ب ــه ی ــاز ب ــه نی ــرد ک ک
بــه ســمت هــدف دارد. ایــن »النچــر« همــان تشــکیالت 
اســت. البتــه قاعــده ی بــاال یــک قاعــده ی مطلــق نیســت و 
مســتثنیاتی هــم دارد؛ ماننــد فــردی کــه بــا یــک رابطــه ی 

دوســتانه وارد یــک تشــکل می شــود؛ و البتــه بســتر رشــد 
بــرای او هــم محیاســت؛ امــا تشــکیالت باقاعده ی باالســت 
کــه معنــا پیــدا می کنــد و ازقضــا بیشــتر افــرادی کــه در 

ــد. ــن گروه ان ــتند از ای ــت هس ــغول فعالی ــکل ها مش تش
در  جهــان،  حتــی  و  کشــور  ســطح  در  تشــکل ها 
ــن  ــد. دراین بی ــود دارن ــردم وج ــف م ــار مختل ــان اقش می
ــد  ــی دارن ــجویی مختلف ــکیالت دانش ــم تش ــجوها ه دانش
ــه اصــول فکــری خــود، هــدف  ــا توجــه ب کــه هرکــدام ب
خاصــی را دنبــال می کننــد و در راســتای آن فعالیــت 
ــه  ــت ک ــر اس ــد. قابل ذک ــد می دهن ــود را رش ــرده و خ ک
ــا توجــه بــه جایــگاه اســتراتژیک دانشــگاه در پیشــرفت  ب
به عنــوان  دانشــجویی  تشــکل های  کشــورها همیشــه 
یکــی از مؤثرتریــن نهادهــای دانشــجویی در کانــون 

ــد. ــرار دارن ــات ق توجه
ــان  ــک انس ــر ی ــه اگ ــود ک ــنهاد می ش ــان پیش در پای
ــان  ــد بودنت ــه می خواهی ــتید ک ــرژی هس ــد و پران توانمن
ــه  ــود؛ ب ــر بش ــاوت منج ــای متف ــه دودنی ــان ب ــا نبودنت ب
دنبــال هــدف درســت زندگــی خــود می گردیــد یــا آن را 
ــه  ــد هرچ ــدم برداری ــد درراه آن ق ــد و می خواهی یافته ای
ســریع تر و بــا دقــت بیشــتر بــه دنبــال تشــکل متناســب 
ــا خودتــان بگردیــد. چــون شــما موشــکی هســتید کــه  ب

ــن خــاک بخــورد! ــد بیشــتر از ای نبای
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جنــگ ایــران و رژیــم بعــث یکــی از طوالنــی تریــن جنــگ 
هــای جهــان در قــرن بیســتم مــی باشــد کــه بیــش از 230 
ــداد  ــان بیشــترین تع ــران داشــت )و اصفه ــهید از ای ــزار ش ه

شــهید را تقدیــم کــرد.(
ــل و  ــورد تحلی ــروز م ــه ام ــا ب ــوه ت ــدس را از وج ــاع مق دف
بررســی قــرار داده انــد. دالیــل شــروع جنــگ ، وقایــع مختلــف 
جنــگ ، اســتراتژی هــای طرفیــن ، خرابــکاری هــای داخلــی 
ــگ و  ــان جن ــی پای ــگ و چرای ــدن جن ــی ش ــی طوالن ، چرای
ــادی جنــگ کــه  ــرا م ــاد ف ــا ابع ــل؛ ی ــن قبی ــی از ای موضوعات
توانایــی فهــم عمیــق تریــن مفاهیــم الهــی و معنــوی را کــه در 
بیــن شــهیدان مخلــص وجــود داشــت بــه مــا مــی دهــد ولــی 
بحــث ایــن مقالــه دربــاره دالیــل وقــوع جنــگ بیــن ایــران و 

رژیــم بعــث اســت.
حکومــت هــای ایرانــی از زمــان قاجــار تــا 

قبــل از انقــالب در حفــظ تمامیــت 
ارضــی ایــران از خــود بــی کفایتــی 

ــد  ــان دادن ــیاری نش ــای بس ه
از  زیــادی  هــای  بخــش  و 
در  را  ایــران  ســرزمین 
جنــگ هــای مختلــف از 
ــوع  ــا وق ــد. ب ــت دادن دس
ــم  ــا ، ک ــداد ه ــن روی ای
کــم ایــن تفکــر در بیــن 
قــدرت  دولــت هــای 
طلــب و متجــاوز شــکل 
گرفــت کــه بــه راحتی 
مناطــق  تــوان  مــی 
ــران  ــی را از ای مختلف
جــدا کــرد. ایــن را 
بایــد ریشــه روانــی 
جنــگ ایــران و عــراق 
آورد.  شــمار  بــه 
آرزوی فتــح دوبــاره 
ی ایــران بــرای رژیــم 
ــی  ــت بعث ــژاد پرس ن

)پــس فتــح ایــران توســط اعــراب در صــدر اســالم( از ابتــدای 
ــود را  ــه صــدام خ ــا ک ــا انج ــر داشــت ت ــری در س شــکل گی

ــد. ــی نامی ــیه م ــردار قادس ــگ س ــروع جن ــل از ش قب
شــروع اختالفــات ارضــی ایــران از زمانــی اســت که رضاشــاه 
در عهدنامــه ســعدآباد بخشــی از مناطــق جنــوب غربــی ایــران 
ــد رود ، مناطــق غربــی ارونــد رود و ســواحل  را از جملــه ارون
شــرقی را بــه انگلیســی هــا و دولــت اســتعماری عــراق ســپرد. 
ــن  ــید ای ــدرت رس ــه ق ــراق ب ــث در ع ــزب بع ــه ح ــی ک زمان
حکومــت نــژاد پرســتانه عربــی همــواره دنبــال بــه زیــر ســلطه 
بــردن ایــران و از خــود کــردن مناطــق عــرب نشــین ایــران را 
داشــت و همچنیــن زیــر ســلطه بــردن جزایــر ســه گانــه. ایــن 
درگیــری هــا تــا قبــل از انقــالب نیــز وجــود داشــت. همانطــور 
کــه در عهدنامــه الجزایــر کــه بیــن محمــد رضــا شــاه و صــدام 
بســته شــد ، ایــن اختالفــات بــه خوبــی قابــل درک اســت. در 
ــوگ رود  ــه خــط تال ــر شــده ک ــه ذک ــن عهدنام بخشــی از ای
ارونــد رود مــرز بیــن ایــران و عــراق خواهــد بــود. همچنیــن 
ــا  ــی ه ــار عراق ــتان در اختی ــی خوزس ــع نفت ــی از مناب بعض
ــرارداد  ــن ق ــل از ای ــه قب ــران ک ــن ای ــت و همچنی ــرار گرف ق
بــه تجهیــز و تحریــک شورشــیان کــرد عــراق مــی پرداخــت ، 
ملــزم بــه عــدم کمــک بــه کردهــا شــد. از جهتــی روابــط 
ــه  ــوی دوم بهان ــان پهل ــرائیل در زم ــران و اس ای
ــرای همــراه کــردن بخشــی از افــکار  ای ب
ــراق در  ــردم ع ــا و م ــرب ه ــی ع عموم
ســال هــای بعــد شــد. )بخصــوص بعــد 

از جنــگ اســرائیل و اعــراب(
بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی ایران 

و شــکل گرفتــن آرمــان آزادی 
جهــان  مســتضعفین  تمــام 

مظلومیــن  از  و حمایــت 
در عالــم بســیاری از 

ــای  ــت ه حکوم
استبدادی 

 ،

حکومــت خویــش را در خطــر دیدنــد. بســیاری از آن حکومــت 
هــا در تــالش بودنــد کــه بــه گونــه ای بــا ایــن حرکــت مقابلــه 
کننــد. یکــی از آن حکومــت هــا ،  حکومــت بعــث عــراق بــود. 
ــردم  ــه م ــی ب ــام های ــالب پی ــدای انق ــان ابت ــام )ره( از هم ام
عــراق مــی داد کــه آن هــا را دعــوت بــه ایســتادن و تقابــل بــا 
دولــت هــای اســتبدادی حاکــم بــر عــراق مــی کــرد.
ــران  ــا ای ــگ ب ــرای جن ــک صــدام ب ــر در تحری مســئله دیگ
ــت. ــورت گرف ــی ص ــتعمارگران غرب ــا و اس ــط آمریکائیه توس

آیــت اهلل خامنــه ای )مــد ظلّــه العالــی( رئیــس جمهــور وقت 
در ســفری کــه بــه جمــع بیروتــی ها داشــت نقل مــی کنند که 

ــه  ــی ک ــان وقت ــان جه ــی آن زم ــن انقالب بســیاری از متفکری
ــد ، مــی گفتنــد کــه مــا بعــد از  ــا مــن صحبــت مــی کردن ب
انقــالب ایــران همــواره منتظــر شــروع جنگــی نیابتــی علیــه 

ایــران بودیــم. 
، راهی جز تن دادن به جنگ علیه  ایران نداشتند.

آمریکائیهــا انگلیســی هــا کــه از تفکــرات امــام )ره( و انقالب 
ــه جاسوســی و گســترش ایــن تفکــرات نگــران  و تســخیر الن
ــد کــه جنگــی بیــن ایــران و عــراق  ــد بــی رغبــت نبودن بودن
)دو کشــور مســلمان( آن هــم بــا تفکــر نــژاد پرســتی عربــی 
ایجــاد کنــد ، لــذا اولیــن زمزمــه هــا بــرای جــدا شــدن کامــل 
ارونــد رود مطــرح شــد کــه البتــه بــا واکنــش ســریع و قاطــع 
ــر تمامیــت ارضــی  ــام )ره( در براب ــرو شــد و ام ــام )ره( روب ام

ایــران هیچــگاه کوتــاه نیامــد.
رژیــم بعــث در زمــان صــدام تســلیحات بســیاری را 
ــرقی و  ــورهای ش ــود. و کش ــرده ب ــوروی وارد ک از ش
غربــی حمایــت خــود را بــه عــراق اعــالم کــرده بودنــد. 
از جهتــی تجربــه دویســت ســاله ایــران حاکــی از عدم 
ــن  ــود و همچنی ــی ب ــت ارض ــظ تمامی ــی در حف توانای
چــراغ ســبز منافقیــن داخلــی و ســازمان هــای تروریســتی 
ــول  ــران و ق ــه ای ــه ب ــه درخواســت حمل و ضــد انقــالب ک
تضعیــف و تجزیــه ایــران را بــه صــدام داده بودنــد و  وجــود 
ــا  ــی ب ــدام همگ ــتانه در ص ــتبدادی و نژادپرس ــه اس روحی
ــخ  ــران در تاری ــه ای ــث ب ــم بع ــه رژی ــباب حمل ــم اس ه

ــرد. ــم ک 06/31/ 1359 را فراه
ــا تــوان نظامــی  در اغــاز جنــگ هیچــگاه جهانیــان کــه ب
ــد انتظــار مقاومــت بیــش  و ســازماندگی طرفیــن اشــنا بودن
ــا همــواره معــادالت  ــران نداشــتند ام ــرای ای از چنــد روز را ب

ــد. ــی کن ــن نم ــادی بشــر نتیجــه ی کار را تعیی م
ــل نتوانســت چشــم  ســرانجام شــورای امنیــت ســازمان مل
بــر ایــن همــه جنایــت بپوشــد و بعثــی هــا را شــروع کننــده 
ــده  ــن ش ــای تعیی ــت ه ــه غرام ــد ک ــد. هرچن ــگ خوان جن

ــاز نگشــت.  ــران ب ــه ای هیچــگاه ب
ــا مســئله مهمــی کــه اینجــا مطــرح اســت ، »چرایــی 8  اّم
ســاله شــدن جنــگ« و »چگونگــی پایــان جنــگ« و »قطعنامه 
598« و »چرایــی تعبیــر امــام )ره( از ایــن قطعنامــه بــه 
عنــوان جــام زهــر«  و همچنیــن معرفــی و آشــکار 
ــگ  ــان جن ــاق در زم ــای نف ــره ه ــردن چه ک
تحمیلــی مــی باشــد کــه بــه امیــد خــدا  در 
ــل در  ــور مفص ــه ط ــدی ب ــای  بع ــریه ه نش

ایــن بــاره بحــث خواهیــم کــرد.       

سایه روشن های جــــنگ تــحمیلی
))مقاله ای در باب چرایی جنگ 
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ــر«  ــدون فق ــی ب ــرا« و »جهان ــدار فق ــاب »بانک ــه از کت برگرفت
نوشــته محمــد یونــس )گرامیــن،  بانکــی کــه فقــط بــه فقــرا وام 

می دهــد.(
ــش از 2500  ــا بی ــی و ب ــه ی کســب وکار اجتماع ــر پای بانکــی ب

ــه 99 درصــد!  ــک ب ــرخ بازگشــت وام نزدی ــا ن شــعبه و ب
گرامیــن شــامل 25 موسســه زیرمجموعــه هســت کــه درزمینــه 
ــات  ــاورزی، خدم ــراه، کش ــن هم ــن و تلف ــت، تلف ــرژی، اینترن ان

ــد. ــت می کنن ــی و ... فعالی ــی و آموزش درمان
ــاره گرامیــن و مؤسســات زیرمجموعــه  اگــر دوســت داریــد درب
آن و همچنیــن کســب وکار اجتماعــی و پروفســور محمــد یونــس 

بیشــتر بدونیــد، ایــن مطلــب را از دســت ندیــد.
خالصه قسمت اول:

محمــد یونــس در ســال 1940 دریکــی از شــهرهای بنــگالدش 
ــته  ــد. در رش ــا آم ــه دنی ــلمان ب ــی و مس ــواده ای مذهب و در خان
ــان  ــس دپارتم ــوان رئی ــت و به عن ــرا گرف ــدرک دکت ــاد م اقتص

ــد. ــه کار ش ــهرش مشــغول ب اقتصــاد دانشــگاه ش
ــن  ــت. ای ــان اس ــورهای جه ــن کش ــی از فقیرتری ــگالدش یک بن
کشــور منابــع زیرزمینــی قابل توجهــی نــدارد و بــه دلیــل موقعیــت 
ــم  ــای عظی ــیل ها و طوفان ه ــرض س ــه در مع ــی همیش جغرافیای

ــگالدش،  ــتقالل بن ــای اس ــی جنگ ه ــرار دارد. در ط ــمی ق موس
ــی  ــتقالل، قحط ــس از اس ــد و پ ــران ش ــی وی ــور به کل ــن کش ای

ــدار گشــت. ــن کشــور پدی گســترده ای در ای
او پــس از مشــاهده فقــر، تبعیــض و بی عدالتــی گســترده 
تئــوری  به درســتی  کشــورش،  در  به خصــوص  و  جهــان  در 
اقتصــادی بازارهــای آزاد شــک کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــنگی را  ــر و گرس ــورد فق ــو در م ــادی، گفت وگ ــای اقتص نظریه ه
امــری بــی ارزش می داننــد و بازارهــای نامحــدود امــروز بــه شــکل 
ــده اند  ــی نش ــی طراح ــکالت اجتماع ــل مش ــرای ح ــان، ب فعلی ش
و برعکــس، ممکــن اســت حتــی مشــکالتی مثــل فقــر، بیمــاری، 

ــد. ــش دهن ــری را افزای ــی، فســاد، جــرم و نابراب آلودگ
ــردم در  ــر م ــدید و مرگ ومی ــر ش ــاهده فق ــس از مش ــس پ یون
اثــر قحطــی و کمبــود غــذا، بــه همــراه تعــدادی از دانشــجویانش 
بــرای کمــک بــه مــردم فقیــر و قحطــی زده بــه روســتاهای 
ــه  ــد ک ــه ش ــش متوج ــان تحقیقات ــد. او در جری ــگالدش رفتن بن
ــت  ــوار را از دس ــد 42 خان ــر از 17 دالر، می توان ــی کمت ــا پول ب
رباخــواران و دالالن و درنتیجــه فقــر نجــات دهنــد! روســتاییان بــه 
دلیــل نداشــتن پــول بــرای تهیــه مــواد اولیــه مجبــور بودنــد کــه 
ایــن پــول را از دالالن و یــا رباخــواران گرفتــه و محصــول نهایــی را 
ــن چرخــه  ــا بفروشــند و در طــی ای ــه همان ه ــی ب باقیمــت اندک

ــد. ــر می بردن ــه س ــی ب ــر و بدبخت ــه در فق همیش
ــا  ــت. ام ــک خواس ــا کم ــکل از بانک ه ــن مش ــل ای ــرای ح او ب
ــه  ــدک( ب ــه مقــدار ان ــه دادن وام )حتــی ب هیــچ بانکــی حاضــر ب
ــرد  ــی خ ــه وام ده ــدام ب ــود اق ــد. او خ ــر نمی ش ــان های فقی انس
بــه فقــرا کــرد و در کمــال تعجــب مشــاهده نمــود کــه تمــام فقــرا 
وام هــای خــود را در ســر موعــد بازگرداندنــد. او ایــن موفقیــت را 
ــرا  ــن فق ــی حاضــر شــد خــود ضام ــا نشــان داد و حت ــه بانک ه ب
شــود، امــا بانک هــا بازهــم حاضــر نشــدند کــه بــه فقــرا وام خــرد 

اعطــا کننــد.
ــیوه های  ــا و ش ــردن از بانک ه ــد ک ــع امی ــس از قط ــس پ یون
مرســوم بانــک داری، تصمیــم می گیــرد کــه خــود بانکــی را 
ــد. و  ــرد ده ــن وام خ ــدون ضام ــرا ب ــه فق ــه ب ــد ک ــیس کن تأس
ــه معنــای روســتا( در ســال 1983  این چنیــن بانــک گرامیــن ) ب
ــود. ــد می ش ــی متول ــب وکار اجتماع ــه ی کس ــر پای ــالدی و ب می

کسب وکار اجتماعی یکی از ابداعات محمد یونس است.
کســب وکار اجتماعــی، کســب وکاری اســت کــه بــرای رســیدن 
بــه یــک هــدف اجتماعــی طراحی شــده اســت و ضــرر ده نیســت 
ــا  ــر ی ــای آن براب ــل از فعالیت ه ــود حاص ــه س ــا ک ــن معن ــه ای ب
بیشــتر از صفــر اســت و ســودی بیــن ســهامداران تقســیم 

نمی کنــد.
اصول کسب وکار اجتماعی

طبــق آنچــه محمــد یونــس معرفــی کرده اســت، کســب وکارهای 
اجتماعــی بایــد بــه هفت اصــل پایبند باشــند.

هفت اصل کسب وکارهای اجتماعی عبارت اند از:
ــد  ــا چن ــک ی ــر ی ــه ب ــی، غلب ــب وکار اجتماع ــدف کس 1- ه
مشــکل اجتماعــی نظیــر: فقــر، آمــوزش، بهداشــت، محیط زیســت 
ــرای کســب ســود حداکثــر  و ... هســت و کســب وکار اجتماعــی ب

ایجــاد نشــده اســت.
ــی،  ــادی و مال ــاظ اقتص ــد ازلح ــی بای ــب وکار اجتماع 2- کس

ــد. ــردان باش ــدار و خودگ پای
3- ســرمایه گذاران بــه همــان میــزان کــه ســرمایه گذاری 
ــه آن هــا  ــد را می تواننــد دریافــت کننــد و هیــچ ســودی ب کرده ان

پرداخــت نمی شــود.
ــل  ــی حاص ــب وکار اجتماع ــرای کس ــه ب ــودی ک ــی س 4- تمام
ــی  ــذاری اجتماع ــود اثرگ ــترش و بهب ــرای گس ــد ب ــود بای می ش
در همــان کســب وکار اجتماعــی یــا کســب وکار اجتماعــی دیگــر، 

ســرمایه گذاری شــود.
5- یــک کســب وکار اجتماعــی نســبت بــه محیط زیســت دغدغه 
دارد و فعالیت هــای آن نبایــد آثــار منفــی زیســت محیطی داشــته 

. شد با
ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــب وکار اجتماع ــه در کس ــرادی ک 6- اف
ــرایط کاری  ــب وکارها و ش ــر کس ــا دیگ ــر ب ــی براب ــد از حقوق بای

ــند. ــد باش ــر بهره من بهت

7- انجام کسب وکار اجتماعی باید با لذت همراه باشد!
ــی  ــب وکار اجتماع ــورد کس ــم در م ــمت دوم می خواهی در قس

ــم. ــت کنی بیشــتر صحب
چرا مسئولیت های اجتماعی شرکت ها جواب گو نیست؟

مسئولیت اجتماعی شرکت ها دو شکل اصلی دارد:
شــکل نخســت کــه در آن مســئولیت اجتماعــی به طــور   -
ضعیــف رعایــت می شــود. شــرکت ها در ایــن شــکل عقیــده 
ــر  ــد. )مگ ــارت وارد نکنی ــن خس ــره زمی ــردم و ک ــه م ــد: ب دارن

ــد.( ــود باش ــردن س ــی ک ــی قربان ــه معن ــه آن ب این ک
شــکل دوم مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، شــکل قــوی   -
ــای  ــن کاره ــره زمی ــردم و ک ــرای م ــد: ب ــه می گوی ــت ک آن اس
ــی  ــدون قربان ــد ب ــی کــه می توانی ــا زمان ــد. )ت خــوب انجــام بدهی

ــد.( ــام دهی ــا را انج ــود آن کاره ــردن س ک
امــا متأســفانه مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها نیــز بــرای حــل 
ــی شــرکت ها  ــوم مســئولیت اجتماع ــی نیســت. مفه مشــکل کاف
ــیاری  ــراد بس ــت، اف ــده اس ــی طراحی ش ــداف خوب ــا اه ــه ب گرچ
ــد.  ــتفاده می کنن ــو اس ــان س ــود خودش ــش س ــرای افزای از آن ب
ــی ســودت را بیشــتر  ــن اســت: »هرچــه می توان ــا ای فلســفه آن ه
کــن، حتــی بــا اســتثمار کارکنانــت. ســپس مقــدار بســیار کمــی از 
ســودت را بــه اهــداف اجتماعــی اختصــاص بــده یــا بنیــادی ایجــاد 
کــن کــه ایــن کار را بکنــد و ســپس اطمینــان حاصــل کــن کــه 
بــه اطــالع عمــوم می رســد کــه شــما چقــدر بخشــنده هســتید. ) 

ــده می شــود. ( ــر دی ــروزه کمت ــن مســئله ام ــه ای البت
امــا به طورکلــی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها یــک مشــکل 
ــا  ــر انتخــاب می شــوند، ب ــوان مدی عمــده دارد. کســانی کــه به عن
ــش  ــرکت را افزای ــه ارزش ش ــد ک ــاب می گردن ــدف انتخ ــن ه ای
ــن  ــی ای ــت. یعن ــود اس ــش س ــی افزای ــه معن ــن ب ــه ای ــد ک دهن
مســئولیت قانونــی آن هــا نســبت بــه ســهام داران شــرکت اســت.

محمد یونس در کتاب خود )جهانی بدون فقر( می گوید:
ــدود از  ــدی مح ــرمایه داری( دی ــم )س ــی کاپیتالیس » به طورکل
ــه  ــد ک ــدی می بین ــودی تک بع ــر دارد و او را موج ــت بش طبیع
ــازار آزاد  ــوم ب ــت. مفه ــود اس ــاختن س ــینه س ــی بیش ــا در پ تنه
ــج  ــای رای ــذاری شــده اســت. تئوری ه ــد پایه گ ــن بع ــز روی ای نی
اقتصــادی نیــز روی همیــن اصــل تک بعــدی دیــدن انســان 
ــن  ــاوت از ای ــیار متف ــت بس ــا واقعی ــت. ام ــده اس ــذاری ش پایه گ
تئــوری اســت. انســان موجــود تک بعــدی نیســت بلکــه چندیــن 
بعــد دارد کــه احساســات، باورهــا، اولویت هــا و الگوهــای رفتــاری 

ــد.« ــاد می کن ــاوت ایج متف
و در اینجاســت کــه مفهــوم جدیــد » کســب وکار اجتماعــی« بــه 

ــان آورده می شــود. می
شــاید ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه چــرا مــردم در 
ــاده  ــواب س ــد؟ ج ــرمایه گذاری می کنن ــی س ــب وکار اجتماع کس
اســت. بــه همــان دلیــل کــه در امــور خیریــه شــرکت می کننــد. 

گرامین، نمونه اتکا به     تـــوان داخــلی
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ــین )ع( و  ــام حس ــام ام ــده ی قی ــرت دهن ــزرگ و عب ــه ی ب حادث
واقعــه ی مهــم عاشــورا را می تــوان دارای دو وجــه تصــور کــرد کــه 
نویســندگان و پژوهشــگران غالبــاً وجــه اول ایــن حادثــه ی بــزرگ 

موردتوجــه قــرار داده انــد.
ــاره ی وجــه دوم  ــدری درب ــم ق ــدک، قصــد داری ــن مجــال ان در ای

ــم. ــت کنی ــاز صحب ــم و تاریخ س ــه ی مه ــن واقع ای
وجــه اول، درس هایــی اســت کــه از واقعــه ی عاشــورا قابــل 
ــیر  ــه در مس ــد ک ــوان فهمی ــال می ت ــور مث ــت. به ط ــتنباط اس اس
ــراد در  ــی اف ــگاه اجتماع ــم و جای ــل، اسم ورس ــق و باط ــل ح تقاب
ــک  ــه در ی ــد و هم ــی ایجــاد نمی کن ــف خلل ــت انجــام تکلی ماهی
ــاع  ــه آورده ی دف ــد ک ــورا می فهمان ــد؛ عاش ــرار می گیرن ــته ق رس

ــا  ــه م ــاز ب ــام تاریخ س ــن قی ــت؛ ای ــرت اس ــن، بصی از دی
و  توانایی هــا  فریــب  مبــادا  کــه  می آمــوزد 

امکانــات ظاهــری دشــمن را بخوریــد، چراکــه 
تقدیــر الهــی بــر ایــن اســت کــه باطــل 
نابودشــدنی و رســوا شــدنی اســت و ایــن 
و مــورد را به وضــوح در حــوادث بعــد از عاشــورا 
و قصــه ی اســرا و موضع گیــری حضــرت زینــب 

می بینیــم. ســجاد  امــام 
در س هــای عاشــورا به راحتــی می توانــد 
ــز  ــد و عزی ــت برهان ــوق ذل ــت را از ی ــک مل ی

ــد. گردان
ــت.  ــورایی اس ــای عاش ــرت« ه ــه دوم،عب وج
عبــرت غیــر از درس اســت؛ عبــرت بــه 
ــن  ــا ای ــان را ب ــا خودم ــه م ــن معناســت ک ای
حادثــه ی بــزرگ مقایســه کنیــم و ببینیــم در 

وضعیتــی  ــرار داریم؛ چــه  ق
و چــه خطــرات 
راه فرصت هایــی  ســر  بــر 

. ســت ما
اولیــن ســؤال عبــرت ســاز ایــن حرکــت تاریخ ســاز 

ایــن اســت کــه چــه اتفاقــی بــرای امــت مســلمان، بعــد از رحلــت 
پیامبــر اکــرم )ص( پیــش آمــد کــه باعــث شــد حــدود 50 ســال 
ــل  ــوه ی همــان پیامبــر بایســتند و خــود را در مقاب ــل ن بعــد مقاب
و عنــاد بــا او ببیننــد؟! چــه شــد کــه امــت رســول بــرای رضــای 
ــکان  ــد و آب از آب ت ــدا کردن ــدا ج ــی خ ــن ول ــر از ت ــدا س خ
ــاه 50  ــه ی کوت ــت در فاصل ــن ام ــرای ای ــی ب ــه اتفاق ــورد؟! چ نخ
ســال افتــاد کــه حضــرت سیدالشــهدا )ع( راهــی جــز بــذل جــان 

ــد؟ ــن خــدا ندی ــظ دی ــرای حف خــود و اعوان وانصــار خــود، ب
ــس  ــم؛ پ ــی می کنی ــالمی زندگ ــه ی اس ــک جامع ــا در ی ــروز م ام
ــو و  ــق ج ــت ح ــر ام ــل از ه ــم، قب ــؤال مه ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــه ی  ــرای جامع ــی، ب ــره ی خاک ــن ک ــر ای ــی در سرتاس حق طلب
ــز اهمیــت اســت. اگــر بیمــاری ای وجــود دارد کــه  ــان حائ خودم
ــتی  ــم هس ــل کل عال ــه در رأس آن، عق ــه ای را ک ــد جامع می توان

ــای  ــی )ع( هســتند از پ ــرم )ص( و حضــرت عل ــر اک ــی پیامب یعن
ــرای  ــاره ای ب ــر چ ــت و اگ ــی اس ــاری خطرناک ــاً بیم درآورد، قطع
درمــان یــا پیشــگیری از آن اندیشــیده نشــود، می توانــد دودمــان 

ــد. ــاد ده ــودن را برب ــی اســالمی ب ــه ی مدع ــک جامع ی
ــوره ی  ــی را در س ــم و اساس ــؤال مه ــن س ــخ ای ــم پاس ــرآن کری ق
ــن  ــف م ــد: »فخل ــان می کن ــور بی ــه 59 این ط ــم، آی ــه مری مبارک
ــوا الشــهوات فســوف یلقــون  ــوا الّصــالة واتبع ــف اضاع بعدهــم خل
ــالمی از  ــه اس ــی جامع ــراف عموم ــن انح ــی ای ــل اصل ــا«؛ عام غّی

ــز اســت: ــم 2 چی ــرآن کری منظــر ق
1. دور شــدن ذکــر خداونــد کــه مصــداق اتــم ان نمــاز اســت  از 

ــان ها. ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف زندگ
ــوی و  ــف دنی ــذات مختل ــی؛ اصــل دانســتن ل 2. دنیاطلب
اهتمــام بــه آن هــا و فرامــوش کــردن آرمان هــای 

جامعــه ی اســالمی.
ــام  نکتــه مق ایــن  تحلیــل  در  رهبــری  معظــم 

: ینــد ما می فر
ــوا در جامعــه عــوض شــد،  ــاِر تق »اگــر معی
انســان  کــه  اســت  معلــوم 
ــین ابن علی  ــل حس ــی مث باتقوای
خونــش  بایــد  )علیه الســالم(، 
و  زرنگــی  اگــر  شــود.  ریختــه 
و  دنیــا  کار  در  داری  دســت وپا 
دروغ گویــی  و  پشــت هم اندازی 
ارزش هــای  بــه  بی اعتنایــی  و 
اســالمی مــالک قــرار گرفــت، 
ــل  ــی مث ــه کس ــت ک ــوم اس معل
یزیــد بایــد در رأس کار قــرار گیــرد 
و کســی مثــل عبیــداهلل، شــخص اّول 
کشــور عــراق شــود. همــه ی کار اســالم 
ــل را  ــای باط ــن معیاره ــه ای ــود ک ــن ب ای
عــوض کنــد. همــه ی کار انقــالب اســالمی 
ــل و  ــای باط ــل معیاره ــه در مقاب ــود ک ــن ب ــم ای ــران ه ای
ــن  ــی بایســتد و آن هــا را عــوض کنــد؛ اگــر ای ــاّدِی جهان غلــط م
ارزش هــا را نگــه داشــتیم، نظــام امامــت باقــی می مانــد. آن وقــت 
امثــال حســین ابن علی )علیه الســالم(، دیگــر بــه ذبــح بــرده 
ــای  ــر به ج ــم؛ اگ ــت دادی ــا را از دس ــر این ه ــا اگ ــوند؛ ام نمی ش
ــه فکــر تجمــالت  ــان الهــی، ب ــه تکلیــف و وظیفــه و آرم ــه ب توّج
شــخصی خودمــان افتادیــم؛ آن وقــت همه چیــز دگرگــون خواهــد 
ــرم  ــی اک ــت نب ــن رحل ــه ی بی ــالم فاصل ــدر اس ــر در ص ــد. اگ ش
)صلوات ا...علیــه( و شــهادت جگرگوشــه اش پنجــاه ســال شــد، در 
ــر ممکــن اســت بشــود و  ــی کوتاه ت ــه، خیل ــن فاصل ــا، ای روزگار م
ــه  ــا ب ــل م ــان فضای ــا و صاحب ــا، فضیلت ه ــن حرف ه ــر از ای زودت
مذبــح برونــد. بایــد نگذاریــم. بایــد در مقابــل انحرافــی کــه ممکــن 

ــتیم.« ــد، بایس ــل کن ــا تحمی ــر م ــمن ب ــت دش اس
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ــراه دارد.  ــه هم ــه ب ــی ک ــل احســاس خشــنودی و رضایت ــه دلی ب
امــا کســب وکار اجتماعــی بــا خیریــه تفاوت هایــی بــرای حامیــان 

مالــی نیــز دارد:
ــه  ــت ک ــداوم اس ــا و م ــب وکار خودکف ــن کس ــه، ای اول این ک
ــد خــود را گســترش دهــد و نیــازی نیســت کــه  خــودش می توان
ــان در  ــزار توم ــک ه ــق شــود. عمــر ی ــول تزری ــه آن پ هرســال ب
ــی  ــب وکار اجتماع ــه در کس ــت، درحالی ک ــک روز اس ــه، ی خیری

این گونــه نیســت.
دوم این کــه، ســرمایه گذاران در کســب وکار اجتماعــی، ســرمایه 

خــود را پــس از مدتــی پــس می گیرنــد.
ــی  ــب وکار اجتماع ــه کس ــل ک ــن دلی ــه ای ــه، ب ــوم این ک و س
نوعــی کســب وکار اســت، بــرای اهــل تجــارت جــذاب اســت. بــرای 
این کــه می تواننــد از مهارت هــای کاری و تجــاری و خالقیــت 

ــرای حــل مشــکالت اجتماعــی اســتفاده کننــد. خــود ب
ــب وکار  ــه از کس ــانی ک ــیاری از کس ــن بس ــؤال در ذه ــن س ای
ــاختاری  ــا س ــه آی ــت ک ــرح اس ــوند، مط ــع می ش ــی مطل اجتماع
و  بیشــینه  ســود  دنبــال  بــه  کســب وکارهای  از  ترکیبــی 
کســب وکارهای اجتماعــی ممکــن اســت. در کســب وکارهایی 
کــه در پــی ســود بیشــینه هســتند، انگیزه هــای شــخصی محــرک 
اســت، امــا در کســب وکار اجتماعــی انگیــزه انجــام کار خیــر بــرای 
ــوان ایــن دو را باهــم  ــا می ت مــردم و کــره زمیــن اســت. حــال آی

ــرد؟ ــب ک ترکی
البتــه ایــن ترکیــب می توانــد اتفــاق بیافتــد امــا در حالت هــای 
ــد  ــا 22 درص ــب وکاری ب ــه کس ــد ک ــور کنی ــدود. تص ــیار مح بس
ــذاری  ــخصی پایه گ ــداف ش ــد اه ــی و 27 درص ــداف اجتماع اه
ــازی و کار  ــی، پیاده س ــت واقع ــا در حال ــس. ام ــا برعک ــود و ی ش

ــداف متضــاد بســیار مشــکل  ــا اه ــن کســب وکاری ب ــردن چنی ک
خواهــد بــود. مدیــران اجرایــی چنیــن شــرکت هایی درنهایــت بــه 
ــط تجــاری  ــد برداشــت. محی ــدم خواهن ســمت ســود بیشــینه ق
امــروز نیــز بــه نحــوی اســت کــه به طــور انحصــاری روی بیشــینه 
ــک ســاختار  ــرای ی ــن مســئله را ب کــردن ســود تمرکــز دارد و ای
روش هــای  ازجملــه  همه چیــز  می کنــد.  ســخت تر  ترکیبــی 
حســابداری و اســتانداردها بــرای ایــن هــدف طراحی شــده اســت. 
ــی  ــا، به راحت ــه آن ه ــیدن ب ــی و رس ــداف اجتماع ــن، اه در ضم
ــک  ــرد ی ــائل، کارک ــن مس ــه ای ــتند. هم ــری نیس قابل اندازه گی
ــرای  ــت ب ــد و درنهای ــکل می کن ــار مش ــی را دچ ــاختار ترکیب س
ــازی  ــمت بیشینه س ــه س ــه ب ــود ک ــد ب ــاده تر خواه ــران س مدی
ســود پیــش رونــد. بنابرایــن، واقع بینــان تــر اســت کــه دو مــدل 
ــدل  ــینه و م ــود بیش ــدل س ــیم: م ــته باش ــه داش ــص جداگان خال

ــی. ــب وکار اجتماع کس
امتیــاز بــزرگ مدل هــای یگانــه ایــن اســت کــه در ایــن حالــت 
حیلــه و کلکــی بــرای ایجــاد تصــور غلــط در ذهــن مــردم وجــود 
نــدارد. در کســب وکار اجتماعــی، شــما کســب وکار اجتماعــی 
داریــد و ســرمایه گذاران از همــان ابتــدا می داننــد کــه ســود 

ــق نخواهــد گرفــت. ــه آن هــا تعل ســهامی ب
ــت.  ــک نیس ــوم تئوری ــک مفه ــا ی ــی تنه ــب وکار اجتماع کس
کســب وکارهای اجتماعــی مختلفــی در دنیــا وجــود دارد ازجملــه 
ــب وکارهای  ــا آن. کس ــط ب ــازمان های مرتب ــن و س ــک گرامی بان
ــی و  ــای مل ــی در اقتصاده ــران مهم ــد بازیگ ــی می توانن اجتماع
اقتصــاد جهانــی شــوند، امــا تــا رســیدن بــه ایــن هــدف راه درازی 

در پیــش اســت.
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ــرت  ــزادار حض ــر ع ــرم و صف ــیدن مح ــا فرارس ــاله ب هرس
اباعبــدا... )ســالم ا...  علیــه( می   شــویم. درس آمــوزی از قیــام 
ــان و  ــه زم ــا ب ــینی ام ــق و روش حس ــدا... )ع( و منط اباعب
مــکان خالصــه نمی   شــود. کربــال و عاشــورا درس   هــا در دل 
ــه در آن واکاوی کنیــم  ــود دارد کــه هرچ درس   هــا در خ

ــخه- ــدارد؛ نس ــی ن تمام
ای اســت بــرای تمــام 
و  مکان   هــا  و  زمان   هــا 
ــراد و تمــام مشــکالت.  اف
گونــه  دو  کربــال  بــه 
نگریســت،  می   تــوان 
ــخ  ــم تاری ــا چش ــی ب یک
بــا  یکــی  و  حصولــی 
نگــرش تاریــخ حضــوری. 
ــام  ــال و قی ــوان کرب می   ت
فقــط  را  اباعبــدا...))ع(( 
یــک واقعــه   ی تاریخــی 
اســفناک  و  دردنــاک 
مربــوط بــه گذشــته و 
اســاطیر  به اصطــالح 
ــت  ــر گرف ــن در نظ االولی
کــه کاری بــه زمــان مــا و 
یــا زمــان بعــد از مــا ندارد 
آنچــه  شــرح  صرفــاً  و 
ــدر  ــد؛ )چق ــت باش گذش
بی   اطــالع  کربــال  از 
نگوییــم  )اگــر  اســت 
کســی  اســت(،  خائــن 

ــگاه گلــه می   کنــد از اینکــه چطــور مــردم  ــا همیــن ن کــه ب
مــا گریــه کننــد حــالل اســت ولــی نشــاط داشــته باشــند 
ــه تــن داشــته باشــد و  ــو لبــاس پیامبــر ب حــرام اســت؟! ول
ــد  ــر مرکــب چمــوش قــدرت ســوار باشــد. گویــی نمی دان ب
یــا نچشــیده اســت کــه گریــه بــر ابــا عبــدا...)ع( اســت کــه 
منجــر بــه نشــاط هدفمنــد و مؤثــر و مفیــد خواهــد شــد و 
ــی  ــه پوچ ــه ب ــت ک ــر اس ــدف و بی دروپیک ــاط های بی ه نش

خواهــد رســید.( ایــن نــگاه مانــع هضــم شــدن در فرهنــگ 
ــگ  ــد فرهن ــروز بخوانی ــرای ام ــی - و ب ــوی و غرب ــل ام باط
آمریکایــی- نخواهــد شــد، زیــر پرچــم حــق در کنــار مظلــوم 
و روبــروی ظالــم نخواهــد ایســتاد، مانــع انحــراف و دنیاطلبی 
مــردم و امیــران نخواهــد شــد و مفســدان تاریــخ هــم 
خشــنود از آن انــد چــون دســت 
خــود را بســته نمی   بیننــد؛ از 
طرفــی می   تــوان عمیــق و زنــده 
و کارآمــد بــه آن نگریســت. 
خــود را در آن وقــت یابــی کرد و 
بــا آن، ادامه   ی مســیر را روشــن 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــود. ب ــرد و پیم ک
اســت کــه می تــوان فهمیــد 
)ارواحنــا  ولی عصــر  حضــرت 
ــرا  ــداء( چ ــه الف ــراب مقدم لت
ــا  ــا جــد خودشــان اب خــود را ب
عبــد ا... )ع( بــه جهــان معرفــی 
ــت  ــور اس ــا چط ــد و ی می   کنن
کــه هــرروز عاشــورا و هــر جــا 
ــذر از  ــرا گ ــا چ ــت و ی کربالس
کربــال بــرای اســتقامت درراه 
اســت.  اجتناب ناپذیــر  حــق 
بایــد از نــگاه حصولــی بــه نــگاه 
حضــوری بــه کربــال و ایــن قیام 
عظیــم برســیم کــه درمــان 
تمــام دردهــای جامعــه و بــرون 
آمــدن از پوچــی و رســیدن 
بــه نشــاط و رفتــن بــه ســمت 
ــالم و  ــی اس ــداف اله ــه اه ــیدن ب ــا و رس ــق آرمان   ه تحق
انقــالب مقــدس مــا درگــرو همیــن نــگاه و عمــل متناســب 
ــا  ــارزه ب ــال مب ــاب » کرب ــتا کت ــن راس ــت. در ای ــه آن اس ب
پوچی هــا اثــر اســتاد طاهــرزاده « -کــه آنچــه در ایــن مقــال 
عــرض شــد تــا حــدودی برداشــت   هایی از ایــن کتــاب بــود 
ــه   ی آن  ــت و مطالع ــه اس ــگاه پرداخت ــن ن ــه   ی ای ــه ارائ ب

ــود.  ــد ب ــد خواه ــاءا... مفی ان ش
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