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نویسندگان

بــه دلیــل اقتضائــات دانشــجویی بعــد از تقریباً شــش مــاه، بــار دیگر توفیــق ایــن را یافتیم 
تــا بــا شــماره ای دیگــر از نشــریه ی صبــِح دانشــگاه، میزبــان نــگاه مخاطبــان عزیز باشــیم. در 
ایــن شــش مــاه اتفاقــات زیــادی افتــاد کــه اشــاره بــه تمــام آن هــا در اقتضــای ایــن نوشــته 
نیســت پــس به ناچــار از آن هــا می گذریــم و بــه بررســی برخــی مــوارد اخیــر می پردازیــم.
13 آبــان تجلــی گاه یکــی از مهم تریــن آرمان هــای انقــالب یعنــی استکبارســتیزی اســت. 
آمریــکا بعــد از آن کــه نتوانســته بــود جریــان انقــالب را در جهــت منافــع خــود سمت وســو 
دهــد، ســعی داشــت تــا بــا هــر چه بیشــتر مســموم کــردن فضــا، زمینــه را بــرای حرکت های 
آینــده ی خویــش آمــاده کنــد. پشــتیبانی از روزنامه هــا و نشــریات ضدانقــالب )کــه نزدیــک 
ــل  ــد(، پشــتیبانی از گروهک هــای مســلح ضدانقــالب )مث ــه ســیصد نشــریه شــده بودن ب
فرقــان و بقیــه( و غیــره از ایــن جملــه بــود. درنهایــت پــس از آن که اَعمــال خائنانــه ی آمریکا 
دیگــر جــای تردیــدی در خائــن بــودن او بــرای احــدی باقــی نگذاشــته بــود، دانشــجویان 
انقالبــی ســفارت آمریــکا را تســخیر کردنــد. عظمــت ایــن حادثــه به قــدری بــود کــه امــام 

خمینــی آن را انقالبــی بزرگ تــر از انقــالب اول نامیدنــد.
در یک ماهــه ی اخیــر اوضــاع منطقــه بــه ســامان نبــوده؛ از حملــه ی ترکیــه 
بــه منطقــه ی کردســتان ســوریه کــه ترکیــه آن را »چشــمه ی صلــح« نامیــده، 
گرفتــه تــا تظاهــرات در کشــورهای مختلــف ازجملــه عــراق و لبنــان کــه در 
ایــن بــاره در ادامــه در مقالــه ی مفصلــی به بررســی جزییــات ایــن اعتراضات 
ــم  ــا ک ــِش رو ب ــای پی ــا و ماه ه ــه در روزه ــاء... ک ــت. ان ش ــم پرداخ خواهی
شــدن ســلطه ی قدرتمنــدان خارجــی شــاهد توســعه ی صلــح و همــکاری و 

دوســتی میــان کشــورهای منطقــه باشــیم.
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فروردین مــاه ســال گذشــته بــود که نشــریه ی 
صبــح دانشــگاه جامعــه ی اســالمی دانشــجویان 
طــی مصاحبــه ای کــه بــا مدیرعامــل وقــت بنیاد 
ــود،  ــام داده ب ــان انج ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ســوابق و حقایــق تأســف باری از بنیــاد دانشــگاه 
و شــخص مدیرعامــل ایــن بنیــاد را منتشــر کرد 
ــه  ــئولین مربوط ــش روی مس ــؤاالتی را پی و س

قــرار داد.
ایــن نقدهــا کــه بــر پایــه ی مســتندات متقــن 
ــه ی  ــر جامع ــود در دفت ــکار )موج و غیرقابل ان
ــت  ــس از گذش ــود، پ ــجویان( ب ــالمی دانش اس
ــگاه و  ــت دانش ــئولین وق ــالع مس ــا از اط ماه ه
عــدم هیچ گونــه عکس العمــل و اقدامــی منتشــر 
ــات  ــر ابهام ــابه دیگ ــز مش ــار نی ــن ب ــد و ای ش
و ســؤاالت طرح شــده در ایــن نشــریه، بــا 
ــال مســئولین دانشــگاه  ــا انفع ــوأم ب ســکوت ت
ــب،  ــی عجی ــت، مواضع ــد و درنهای ــه ش مواج
ــا و  ــاع از قصوره ــا دف ــوأم ب ــه و ت توجیه گرایان
تقصیرهــا را توســط رئیــس ســابق دانشــگاه بــه 

ــراه داشــت. هم
پــس از گذشــت بیــش از 18 مــاه از انتشــار 
مطلــب مذکــور، در هفته هــای اخیــر آقــای دکتر 
مــدرس هاشــمی رئیــس محترم ســابق دانشــگاه 
در مصاحبــه بــا نشــریه ی معاونــت فرهنگــی در 
دفاعیاتــی عجیــب و غیرقابــل تصــّور، از فعالیت 
مدیرعامــل وقــت بنیــاد دانشــگاه دفــاع نمــوده 

ــران  ــی غیرقابل جب ــد را ظلم ــن نق ــار ای و انتش
ــد!!! ــف کرده ان توصی

ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــابق دانش ــس س رئی
در  کــه  توجیهاتشــان  مجــدد  بیــان  بــا 
ــجویان در  ــا دانش ــخ ب ــش و پاس ــت پرس نشس
اردیبهشــت ماه 1397 هــم طــرح شــده بــود، بــا 
دعــوی حق به جانــب، منتقــدان را بــه عــدم 
ــال  ــان در قب ــع ایش ــخ ها و مواض ــار پاس انتش

کرده انــد. متهــم  مطرح شــده  ســؤاالت 
دکتــر مــدرس هاشــمی انتخــاب مدیرعامــل 
ــره ی  ــاد دانشــگاه را حاصــل نظــر هیئت مدی بنی
7 نفــره ای دانســتند کــه خودشــان بــه انتخــاب 
ــده اند و 6  ــاء انتخــاب ش ــت امن 23 عضــو هیئ
نفــر از ایــن 7 عضــو هیچ گونــه خط وربطــی بــا 

دانشــگاه ندارنــد.
ــل  ــور را حاص ــد مذک ــه، نق ــان در ادام ایش
ــالع  ــدم اط ــت و ع ــه، نادرس ــی عجوالن ارزیاب
منتقــدان از ســازوکار بنیــاد دانشــگاه بیــان 
ــک  ــاد ی ــن بنی ــته اند؛ ای ــوان داش ــد و عن کرده ان
ارگان غیردولتــی و غیرانتفاعــی اســت و اداره ی 
آن اصــاًل در دســت دانشــگاه نیســت و مشــاور 
ــده،  ــل انتخاب ش ــدر مدیرعام ــی پ ــان یعن ایش
ــن  ــل از مخالفی ــاب مدیرعام ــه ی انتخ در جلس
انتخــاب پســرش بــه ایــن ِســمت بــوده اســت!
این هــا همــه، دالیــل و توجیهــات دکتــر 
ــای  ــا و تقصیره ــمی در قصوره ــدرس هاش م
ــت  ــد انتخــاب و فعالی ــه در رون صــورت گرفت
ــوان  ــی به عن ــابقه ی قضای ــرد دارای س ــک ف ی
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــاد دانش ــل بنی مدیرعام
ــدد  ــاص متع ــارات خ ــارات و عب ــت! اظه اس
طرح شــده توســط رئیــس ســابق دانشــگاه علیــه 
ــی اســت کــه  یــک نشــریه دانشــجویی در حال
اگــر ایشــان یک بــار به طــور دقیــق بــه نشــریه ی 
مذکــور رجــوع نمــوده بودنــد، شــاهد آن بودنــد 
ــه  ــده )مجموع ــات ذکرش ــه ی دفاعی ــه هم ک
ــده در  ــر طرح ش ــتدالل های اخی ــات و اس دفاعی
نشــریه ی معاونــت فرهنگی و همچنین نشســت 
پرســش و پاســخ بــا دانشــجویان در اردیبهشــت 
97(، در همــان گزارش منتشرشــده در نشــریه ی 
صبــح دانشــگاه به طــور کامــل ارائــه شــده بــود!
انتقــاد اصلــی در آن گــزارش بــه ایــن موضوع 

بــود کــه چــرا بایــد فــردی کــه ســوابق آن چنانی 
دارد بــه مدیرعاملی بنیاد دانشــگاه صنعتی اصفهان 
انتخــاب شــود و بعــد از آن نیــز پــس از تذکــر به 
مســئولین وقــت دانشــگاه و در رأس آن هــا آقــای 
دکتــر مــدرس هاشــمی و به رغــم اطــالع یافتــن 
ــی  ــه تحرک ــرده، هیچ گون ــوابق نامب ــان از س ایش
ــگاه و  ــاع از جای ــور دف ــان به منظ ــوی ایش از س

حیثیــت دانشــگاه صــورت نپذیــرد!
ــا  ــی ماه ه ــه حت ــی ک ــدون توجیه ســکوت ب
در  صورت گرفتــه  نقــد  انتشــار  از  پــس 
نشــریه ی صبــح دانشــگاه نیــز ادامــه یافــت و بــا 
ــازه  ــای ت ــزل بن ــاً تزل ــام، صرف بی مســئولیتی تم
ــه نظــاره نشســت! ــاد دانشــگاه را ب تأســیس بنی
البتــه آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی بــا 
ــام  ــن و تم ــان کالم منتقدی ــام، ج ــت تم صراح
ــژه  ــارت وی ــه را در دو عب ــورت گرفت ــد ص نق
ــان  ــی بی ــت فرهنگ ــر معاون ــریه ی اخی در نش
کرده انــد و در اظهاراتــی عجیــب این چنیــن 
عنــوان داشــته اند کــه »رئیــس دانشــگاه اصــًا 
نظارتــی بــر عملکــرد بنیــاد نــدارد« و »اصــًا 
فــرض کنیــد در بنیــاد سوءاســتفاده ی مالــی 
صــورت بگیــرد، بــه دانشــگاه چــه ارتباطــی 

دارد؟«!!
ــت  ــزی اس ــه ی آن چی ــا هم ــن دیدگاه ه ای
ــوص از  ــی در خص ــای اصل ــل نقده ــه دلی ک
میــان رفتــن حیثیــت دانشــگاه شــده و جامعــه ی 
اســالمی دانشــجویان ســهل انگاری در قبــال 

حوزه هــای  در  دانشــگاه  کالن  منافــع 

ــد از  ــمی؛ بیایی ــدرس هاش ــر م ــای دکت آق
ــم! ــت کنی ــگاه صحب ــت دانش حیثی
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م.شیمی 95

ــور  ــار به ط ــان یک ب ــر ایش اگ
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بــود! شــده  ارائــه  کامــل 
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خشــت کج ایــن بنــا و بدبینی 
و عــدم اعتماد ایجادشــده در 
رونــد انتخــاب ایــن فــرد و 
متعاقــب آن ســکوت افــرادی 
چــون جنابعالــی، پیامدهــای 
غیرقابــل جبرانــی بــر حیثیت 
ــه ی  ــاد و مجموع پیکــره ی بنی
دانشــگاه برجــای گذاشــت.

ــش  ــه پی ــدی ک ــؤال جدی  س
ســابق  مســئولین  روی 
دانشــگاه قــرار می گیــرد این 
ــه  ــم ب ــا عل ــرا ب ــه چ ــت ک اس
ســوابق فــرد مذکور، ایشــان 
بــه  عنــوان مدیــر عامــل بنیاد 
دانشــگاه انتخــاب شــدند؟!

مســئولین  مــی رود  انتظــار 
وقــت  اســرع  در  مربوطــه 
مالــی  بیــالن  انتشــار  بــا 
ایــن  عملکــرد  گــزارش  و 
اخیــر،  بنیــاد در ســال های 
ابهامــات  و  مطالبــات  بــه 
ایــن  حــول  به وجودآمــده 
مجموعــه پاســخگو باشــند.

ــره  ــای روزم ــه کاره ــم ب دیگــر دســت و دل
نمــی رود. تفریحــات برایــم تکــراری شــده. در 
و دیــوار ایــن شــهر برایــم خســته کننده اســت. 

ــوم؛ آزادِ آزاد ... ــا ش ــم آزاد و ره می خواه
دلــم می خواهــد در دنیایــی متفــاوت زندگــی 
کنــم؛ دنیایــی کــه ناامیــدی و یــاس در آن جایــی 
نداشــته باشــد. پشــتوانه ای محکم داشــته باشــم 
و بــه آن تکیــه کنــم، احســاس ارزشــمند بــودن 
بکنــم و مفید باشــم؛ امــا چگونه؟! مدت هاســت 
دنبــال راه فــراری از ایــن زندگــی یکنواخــت و 

ــردم. ــوچ می گ ــچ و پ هی
روح حقیقت طلبــم خیلــی وقــت اســت 
احســاس خــأ شــدیدی می کنــد؛ یعنــی ممکن 

اســت راهــی برایــم پیــدا شــود؟!
ــد  ــوب بتوان ــاید یوتی ــا ش ــر ی ــاید توییت ش

ــد ... ــم کن کمک
»گوش هایت را به من قرض بده «

ــن اطالعــات  ــاً از کوچک تری ــا! لطف  جولی
موجــود، راحــت عبــور نکــن... چشــم دلت 
را بــاز کــن و آمــاده ی شــناختن و پذیــرش 
هــر چیــزی کــه فکــر کــردی نشــانه هایی 
از حقیقــت می دهــد بــاش؛ زمــان آن 
رســیده اســت کــه از همــه قالب هایــی 
کــه روح تــو را در قفــس انداخته انــد و 
از هــر آنچــه باعــث شــده به رخــوت و 

سســتی دچــار شــوی رهــا شــوی.
بــه دلــم می نشــیند... بــه جســت وجو 
ادامــه می دهــم؛ قســمت های مختلفــش 
ــی رود  ــر م ــه پیش ت ــر چ ــم ه را می بین

بیشــتر عالقه منــد می شــوم. احســاس 
کــه  دارم  درونــی  نشــاطی  و  شــور 

نکــرده  تجربــه  را  آن  قبــالً  هیچ وقــت 
ــک  ــت نزدی ــه هدف ــا داری ب ــودم؛ جولی ب

ــرده ام  ــدا ک ــتانی پی ــی دوس می شــوی. به تازگ
کــه وضعیت مشــابهی بــا مــن دارند. احســاس 

خوبــی از آشــنایی بــا آن هــا دارم. مدتــی اســت 
ــورد نیازهــای  ــم و در م ــت می کنی باهــم صحب
روِح تشــنه ی حقیقتــم می گویــم... آن آرامــش و 

امیــدواری ای کــه دنبالــش بــودم را دارم در آن هــا 
ــم  ــد کمک ــد می توانن ــم؛ می گوین ــدا می کن پی
کننــد تــا از وضعیــت فعلــی نجــات پیــدا کنم و 
بــه آرزوهــای خــود برســم... زندگِی سرشــار از 

ــد... ــد، آرامــش و هدفمن امی
چه چیزی بهتر از این؟!

در تامبلــر، نشــریه »الشــامخه« را دنبــال 
ــه  ــی دارم ک ــاس قدرت ــان احس ــم؛ چن می کن
تابه حــال نداشــته ام. نفــس عمیقــی می کشــم و 
تصمیــم قطعــی خــودم را می گیــرم. مهم تریــن 
ــم ...شــاد هســتم و  ــم زندگــی ام را گرفت تصمی

ــدوار. امی
ــه  ــورم را ب ــتم کش ــراه دوس ــه هم ــردا ب ف
ــرای  ــم ب ــم؛ دل ــرک می کن ــه ت ــد ترکی مقص
ــی  ــدف مهم ــا ه ــود ام ــگ می ش ــواده ام تن خان

ــم. ــه آن برس ــد ب ــه بای دارم ک

یادداشتی برای آن ها می گذارم:
»بــه دنبــال زندگــی آرمانــی و ســعادتم 
ــا  ــید، م ــن نباش ــت وجوی م ــی روم. در جس م
می خواهیــم خــود را وقــف خــدا کنیــم و بــرای 

ــه دار» ــم. خدانگ او بمیری
ــدار  ــا دوســتانمان دی ــه رســیدیم. ب ــه ترکی ب
کردیــم و آمــاده شــدیم بــرای رفتــن بــه 
ــه اســت.  ــی کــه همــان شــهر رق مقصــد اصل
واقعــاً درســت می بینــم؟! فقــط چنــد قــدم بــا 
ــکار خــود غــرق  ــه دارم؛ در اف ــم فاصل رؤیاهای
شــده بــودم. تــا بــه خــود آمــدم تــا چشــم کار 
ــود و  ــان ب ــوس بیاب ــره ی اتوب ــرد از پنج می ک

ــان. بیاب
از طــی مســافتی  پــس   

ــه  ــره ب ــی باالخ طوالن

مقصــد رســیدیم. زیباتریــن غروبــی اســت کــه 
تابه حــال دیــده ام. چنــد روزی اســت رســیده ایم. 
واقعــاً دارد زندگــی رؤیایــی من محقق می شــود. 
ــالً از آن  ــه قب ــم ک مفاهیمــی را اآلن درک می کن
محــروم بــودم و چنــان ایمانــی پیــدا کــرده ام که 
سراســر وجــودم پــر از شــادی و قدرت اســت و 
تــا شــروع زندگــی واقعی ام چنــد روزی بیشــتر 

فاصلــه نیســت.
 حــدوداً دو مــاه از آمدنمــان می گــذرد 
می کنــم  حــس  می گــذرد  کــه  هــرروزی 
شــور و حــال روزهــای اول را نــدارم و روزهــا 
ــام  ــترس تم ــم اس ــد. کم ک ــر می گذرن طوالنی ت
وجــودم را فرامی گیــرد. صــدای تیراندازی هــای 
ــا، آرامشــم  ــا و بمب ه ــبانه، خمپاره ه ــد ش ممت
را گرفتــه اســت. هــرروز در خانــه بــوی خــون 
ــوار شــهر خــون می چکــد.  ــد؛ از در و دی می آی
ــه  ــی ک ــود... چیزهای ــن نب ــن ای ــهر م آرمان ش
ــودم ایــن نبــود ...از محبــت  مــن قبــالً دیــده ب
خبــری نیســت اینجــا. درِ قلــب همــه بــه روی 
همه چیــز بســته شــده اســت، آدم هــای بی گنــاه 
را بی دلیــل می کشــند. کســی حــق اعتــراض و 
پرســیدن علــت نــدارد. اینجــا کســی بــه دنبــال 
ــق  ــه طب ــردد. هم ــی نمی گ ــل و علت ــچ دلی هی
ــدون  ــین ب ــد ماش ــده مانن ــالم ش ــه ی اع برنام

چون وچــرا عمــل می کننــد.
ــه  ــی ک ــری از آن عــزت و احترام اینجــا خب

گفتــه بودنــد نیســت...
ــر   ــف و ضعیف ت ــم ضعی بدن

روبــه روی  می شــود. 
می ایســتم  کــه  آیینــه 
روی  چین وچروک هــا 
ســیاهی  و  پیشــانی ام 
زیر چشــمم روزبــه روز 
می شــوند... بیشــتر 

هنــوز هــم 
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ــدگاه  ــن دی ــه ای ــوف ب ــف را معط مختل
می دانــد.

شــاید آقــای مــدرس هاشــمی فرامــوش 
ــاد دانشــگاه  ــق اساســنامه ی بنی ــه طب ــد ک کرده ان
صنعتــی اصفهــان؛ مــاده ی 21 تبصــره ی 1، رئیس 
ــار وی در هــر  ــده ی تام االختی ــا نماین دانشــگاه ی
ــن  ــن و جایگزی ــررات تعیی ــق مق ــه طب دوره ک
می گــردد بــه اعتبــار شــخصیت حقوقــی خــود و 
صرف نظــر از پســت و جایــگاه ســازمانی، جــزو 
ــا شــاید  ــا می باشــد. ی ــی هیئت امن اعضــای اصل
هــم توجهــی بــه فلســفه ی عضویــت حقوقــی 
ریاســت دانشــگاه در هیئت امنــای بنیــاد ندارنــد.

ــه  ــا ب ــن نقده ــه ی ای ــی در هم ــؤال اساس س
ــه  ــت ک ــمی آن اس ــدرس هاش ــر م ــای دکت آق
ــود  ــار خ ــاد را افتخ ــاد بنی ــه ایج ــی ک جنابعال
می دانیــد چگونــه در کســوت رئیــس دانشــگاه 
و البتــه عضــوی از هیئت امنای بنیاد توانســتید در 
قبــال انتخــاب فــردی بــا ایــن ســوابق به ســمت 
مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه تنهــا نظاره گر باشــید 
و پــس از آن نیــز ســال ها بــر ایــن زخــم عمیــق 
بــر حیثیــت دانشــگاه ســکوت کنیــد؟!! و البتــه 
امــروز در نقــش مدعــی بفرماییــد کــه تخلفــات 

در بنیــاد ربطــی بــه رئیــس دانشــگاه نــدارد!!!
آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی؛ شــما بــا 
ایــن نــوع اســتدالل ها نمی توانیــد قصورهــا 
ــال  ــال در قب ــکوت و انفع ــان در س و تقصیرهایت
ــاد دانشــگاه را  ــرد مذکــور در رأس بنی انتخــاب ف
توجیــه نماییــد! بنیــادی کــه اســاس و بنــای آن بــر 
پایــه ی جلــب مشــارکت افــراد و خیرین خــارج از 
دانشــگاه گذاشــته شــده بــود، در ســال های ابتدایی 
خــود و بــه دلیــل ایــن قصــور و ســکوت شــما، 
ــی و عــدم اعتمــاد همــان جوامــع  موجــب بدبین
هدفــی گردیــد که در خــارج از دانشــگاه بــه دنبال 
جــذب کمــک آنــان بودیــد و به واقــع این چنیــن 
بایــد گفــت کــه خشــت کــج ایــن بنــا و بدبینی و 
عــدم اعتمــاد ایجادشــده در روند انتخــاب این فرد 
و متعاقــب آن ســکوت افــرادی چــون جنابعالــی، 
پیامدهــای غیرقابــل جبرانــی بــر حیثیــت پیکره ی 
بنیــاد و مجموعــه ی دانشــگاه برجــای گذاشــت.

پــس از انتشــار نقد مذکــور در نشــریه ی صبح 

دانشــگاه در فروردین مــاه 1397، اســناد جدیــدی 
بــه دســت آمــد کــه ســؤاالت جدیــدی را 
راجع بــه مناســبات بنیــاد پیــش روی مــا قــرار داد.

جامعــه ی اســالمی دانشــجویان به منظــور 
ــای ناصــواب و کمــک  پیشــگیری از قضاوت ه
بــه فضــای عمومــی دانشــگاه در آن مقطــع 
ــاد  ــول بنی ــد ح ــد جدی ــرح نق ــاس، از ط حس
ــا  ــک و ب ــه این ــود ک ــودداری نم ــگاه خ دانش
عنایــت بــه اظهــارات عجیــب اخیر رئیس ســابق 
ــم. ــز می پردازی ــوع نی ــن موض ــه ای ــگاه ب دانش

ــح  ــس از انتشــار شــماره ی 54 نشــریه صب پ
ــده ی  ــه پرون ــل ب ــه در آن به تفصی ــگاه ک دانش
مدیرعامــل ســابق بنیــاد پرداخته شــد، مســئولین 
وقــت دانشــگاه و بنیــاد دانشــگاه همــواره 
ــد کــه گویــی از  ــه ای موضــع نشــان دادن به گون
ســوابق ایــن فــرد مطلــع نبوده انــد!! اما در اســناد 
جدیــد به دســت آمده نــام یکــی از افــراد اصلــی 
ــع از فعالیت هــای شــرکت  ــوان مطل ــاد به عن بنی

ــد! ــان می آی ــه می م.ف. ب
ع.ک. رئیــس وقــت هیئت مدیــره ی بنیــاد 
ــدو  ــه از ب ــی اصفهــان اســت ک دانشــگاه صنعت
تأســیس از مؤثریــن افــراد ایــن بنیــاد و از مــورد 
وثوق تریــن افــراد بــرای رئیــس وقــت دانشــگاه 
به دســت آمده،  اســناد  طبــق  اســت.  بــوده 
ایشــان در ســال 1390 بــه نمایندگــی از شــرکت 
ســرمایه گذاری توســعه اوج ســپهر، رئیــس 
اســپادانا  فراســازه  شــرکت  هیئت مدیــره ی 
ــل  ــای م.ف. مدیرعام ــه آق ــرکتی ک ــد، ش بوده ان
آن بــود و همــان شــرکتی کــه نشــریه صبــح در 
ــت. ــوابق آن پرداخ ــه س ــی ب ــی تفصیل گزارش

ــر  ــه علی الظاه ــی این ک ــوع یعن ــن موض  ای
هیئت امنــای بنیــاد دانشــگاه نســبت بــه ســوابق 
ــد  ــالع نبوده ان ــاد بی اط ــابق بنی ــل س مدیرعام
ــئولین  ــش روی مس ــه پی ــدی ک ــؤال جدی و س
ســابق قــرار می گیــرد ایــن اســت کــه چــرا بــا 
علــم بــه ســوابق فــرد مذکــور، ایشــان به عنــوان 

مدیرعامــل بنیــاد انتخــاب شــدند؟!
ســؤال و مطالبــه ی جــدی دیگــر، پیــش روی 
آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی و مســئولین فعلی 
ــاد دانشــگاه اســت کــه در  ــه بنی دانشــگاه و البت

ــفاف  ــح و ش ــور صری ــت به ط ــه ی نخس وهل
ــه و در طــی چــه  ــه چگون پاســخگو باشــند ک
فرآینــدی پــس از تعلــل چندیــن ماهــه از 
انتشــار نقــد نشــریه ی صبــح دانشــگاه، صندلــی 
ــذار  ــدر واگ ــه پ ــر ب ــاد از پس ــل بنی مدیرعام
گردیــده و در ایــن رونــد انتقــال مدیریــت، 
ــی  ــل قبل ــرد مدیرعام ــوابق و عملک ــش س پای
ــه اســت؟!!  ــا چــه مکانیســمی صــورت گرفت ب
ــه  ــئولین مربوط ــی رود مس ــار م ــن انتظ همچنی
در اســرع وقــت بــا انتشــار بیــالن مالــی و 
گــزارش عملکــرد و دســتاوردهای)!( ایــن بنیــاد 
ــات و  ــل مطالب ــه حداق ــر، ب ــال های اخی در س
ابهامــات به وجودآمــده حــول ایــن مجموعــه و 
البتــه انتظــار عــادی جوامــع بیرونی دانشــگاه در 
ــن  ــی ای ــای مال ــالع از صورت ه ــوص اط خص

ــاد پاســخگو باشــند. بنی
و امــا در خصــوص نشــریه جدیــد معاونــت 
ــه  ــت ب ــه ی نخس ــگاه! در وهل ــی دانش فرهنگ
معــاون محتــرم فرهنگــی به عنــوان متولــی ایــن 
نشــریه بــه دلیــل انتشــار گــزارش یک ســویه و 
ــس  ــی رئی ترســیم آرمانی شــان از دوران مدیریت

ــم! ــژه می دهی ــابق دانشــگاه حــق وی س
در وهلــه ی دوم بــا توجــه بــه این کــه در 
ــا  ــه ب ــخ هیئت رئیس ــش و پاس ــت پرس نشس
دانشــجویان در اردیبهشــت 97، نماینده ی جامعه 
اســالمی دو بــار پرســش خــود را به طــور کامــاًل 
ــر  ــخ های دکت ــد و از پاس ــرح کردن ــفاف مط ش
ــی  ــت فرهنگ ــدند، از معاون ــع نش ــدرس قان م
پرســش های  فیلــم  می کنیــم  درخواســت 
نماینــده ی جامعــه اســالمی و پاســخ های دکتــر 
مــدرس  در نشســت مذکــور را منتشــر ســازند 
تــا افــکار عمومــی در مــورد پاســخ های ایشــان 

ــد. ــه ســؤاالت مــا قضــاوت نماین ب
و امــا در وهلــه ی ســوم، در خصــوص برخــی 
ــات  ــگاه، توجیه ــابق دانش ــس س ــارات رئی اظه
دوران  از  یک ســویه  گزارش هــای  عجیــب، 
ــط  ــده توس ــث عنوان ش ــی مباح ــت و برخ فعالی
ایشــان، ان شــاا... نشــریه ی صبح دانشــگاه در آینده 
ــگاهیان  ــا دانش ــوص ب ــن خص ــل در ای به تفصی

گفتگــو خواهــد کــرد.
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چنــد روزی اســت کــه میدان هــای مهــم عراق 
و لبنــان آرام و قــرار ندارنــد. تظاهراتــی که بســیار 
شــبیه بــه اتفاقاتی اســت کــه در ســال 96 در ایران 
ــود  ــون وج ــی چ ــت های به حق رخ داد. درخواس
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی، فســاد و ... 
هســت امــا موج ســواران روی آن ســوار شــده و 
بــا منحــرف کــردن اعتراضــات مســالمت آمیز بــه 
ــد.  ــرج می پردازن ــاد هرج وم ــا و ایج ــرح کودت ط
ــای  ــش فض ــابه ها، نق ــه تش ــر از وج ــی دیگ یک
ــبکه های  ــود. ش ــرات ب ــن تظاه ــازی در ای مج
اجتماعــی، مشــوق حضــور مــردم در خیابان هــا و 
باعــث شعله ورشــدن اعتراضــات شــدند. آمریــکا 
بــا هزینــه ی کشــورهای مرتجــع منطقــه نیــز در 
همــه ی مراحــل ایــن تظاهــرات نقــش دارد؛ از کار 
کــردن روی افــکار مــردم بــا تبلیغــات رســانه ای 
فــراوان به نحوی کــه عــده ای از مــردم عــراق 
نســبت بــه حشدالشــعبی و فرماندهــان آن دچــار 
بدبینــی و عــدم اعتمــاد شــده بودنــد و هم چنیــن 
کشــاندن مــردم بــه خیابان هــا و اســتفاده از ایــن 

تظاهــرات در جهــت اهــداف خــود.
اعتراضــات مــاه اکتبــر در عــراق و لبنــان 
الیه هــای مختلفــی دارد و نمی تــوان همــه ی 
آن هــا را مــورد بررســی قــرارداد امــا ســعی 
ــات نشــان  ــی از اتفاق ــر کل ــک تصوی می شــود ی

داده شــود.
در عــراق تظاهــرات قبــل از اربعیــن و از 
میــدان تحریــر بغــداد شــروع شــد و بــه حــدود 
ده اســتان جنــوب عــراق کــه شیعه نشــین هســتند 
ــرای  ــرات را ب ــن تظاه ــده ای ای ــد. ع ــیده ش کش
تحت الشــعاع قــرار دادن راهپیمایــی بــزرگ 
اربعیــن حســینی می دانســتند امــا عــده ای دیگــر 
بــا اســتناد بــه اینکــه اشــخاصی مانند شــیخ قیس 
خزعلــی، رهبــر گــروه »عصائــب اهــل الحــق«، از 
حــدود 1 مــاه قبــل وجــود تظاهــرات در ســالروز 
تشــکیل دولت عادل عبــد المهدی، نخســت وزیر 
فعلــی عــراق، را هشــدار داده بودند، ایــن نظریه را 
ــال های  ــر از س ــن بهت ــم اربعی ــد. مراس رد می کنن
قبــل برگــزار شــد امــا بعــد از اربعین تظاهــرات از 
ســر گرفتــه شــد. از زمانی کــه عبدالمهــدی مأمور 
تشــکیل کابینــه شــد رســانه ها تــالش داشــتند تــا 
ــت او را  ــوه داده و دول ــد جل ــت او را ناکارآم دول
مســئول بحران هــای گذشــته و فســادهای موجود 
در دســتگاه های دولتــی معرفــی کننــد درحالی کــه 

هنــوز دولــت او کار خــود را آغــاز نکــرده بــود.
هم چنیــن موضــع عبــد المهــدی در طرفــداری 
از ایــران در قبــال تحریم هــای آمریــکا، بازگشــایی 

ــوریه و  ــن س ــال« بی ــرزی »قائم-بوکم ــذر م گ
عــراق کــه ایــن اقــدام، مشــارکت در طــرح ایــران 
بــرای اتصــال پایتخت هــای »تهران-بغــداد-
دمشــق-بیروت« بــه دریــای مدیترانه اســت، نفوذ 
ــل  ــی و تمای ــای حکومت حشدالشــعبی در نهاده
کلــی عبــد المهــدی بــه ایــران، آمریــکا را نیــز بــه 

ــود. مصــاف وی فرســتاده ب
اقتصــاد عــراق در چنــد ســال اخیــر رشــدی 

و  داشــته  درصــد  بــه 6  نزدیــک 
ــوده اســت.  ــورم 2 در صــد ب ت
ــت و  ــد اس ــکاری 16 در ص بی

ــن کشــور  ــی در ای ــول مل ارزش پ
نســبتاً ثابــت بــوده و در برابــر دالر رشــد 

کــرده اســت یعنــی وضعیــت اقتصادی عــراق، 
بحرانــی نیســت امــا اعتراضــات مردمــی نشــان 
ــردم  ــق خواســته های م ــت در تحق ــد دول می ده
ــی  ــوده اســت. یک ــق نب ــان موف خصوصــاً جوان
ــرده  ــان تحصیل ک ــکاری جوان ــوارد، بی ــن م از ای
ــترهای الزم  ــود بس ــدم وج ــل ع ــه دلی ــت. ب اس
بــرای کارآفرینــی و حقــوق بســیار باالی مشــاغل 
ــان  ــغل ها جوان ــه ش ــا بقی ــه ب ــی در مقایس دولت
ــتخدام در  ــان اس ــی خواه ــرده ی عراق تحصیل ک
نهادهــای دولتــی هســتند و دولــت نیــز گنجایش 

ــدارد. ــان را ن اســتخدام جوان
ــت و  ــی دول ــل عــدم توانای ــه دلی ــن ب هم چنی
نیروهــای نظامــی، معترضــان دســت بــه اقداماتی 
ــدن  ــروح ش ــته و مج ــب کش ــه موج ــد ک زدن
ــاع  ــت اوض ــا مدیری ــه ب ــد درحالی ک ــده ای ش ع
ــری  ــات جلوگی ــه ی اعتراض ــتند از ادام می توانس
ــود  ــن آب گل آل ــز از ای ــراد ســودجو نی ــد. اف کنن
از  عــده ای  به طوری کــه  کردنــد  اســتفاده 
ــل  ــا قب ــه ت ــد ک ــاد بودن ــن اعتق ــر ای ــا ب عراقی ه
ــر کشــته  ــی 1000 نف ــک 800 ال ــن نزدی از اربعی
ــپاه  ــعبی و س ــا حشدالش ــل آن ه ــده اند و قات ش

ــوده اســت! ــران ب ای
الزم اســت مواضــع آیــت اهلل سیســتانی و ســید 
مقتــدی صــدر را هــم مــورد بررســی قــرار دهیم.
اگــر بگوییــم عــراق ایــن حاکمیــت خــود را 
ــت اهلل  ــخص آی ــیعه و ش ــت ش ــون مرجعی مدی
ــا  ــان ب ــم. ایش ــو نکرده ای ــت غل ــتانی اس سیس
ــراق، در  ــاع ع ــا اوض ــق ب ــتی مطاب ــاذ سیاس اتخ
حــال مدیریــت ایــن کشــور بــا انــواع تفکرهــا، 
مذهب هــا و آیین هاســت و ایــن اذعــان همــگان 
ــا  ــارزه ب ــاد ایشــان در مب ــوای جه ــه فت اســت ک
داعــش، عــراق را از فتنــه ی داعــش حفــظ کــرد. 
دربــاره حــوادث اخیر، تاکنــون آیت اهلل سیســتانی 

تأکیــد بــه عــدم تعــرض بــه تظاهــرات کننــدگان 
ــونت  ــن خش ــش نگرفت ــالمت آمیز و در پی مس
ــا  ــه طرف ه ــان از هم ــن ایش ــد. هم چنی می کنن
خواســته اســت کــه بــه وضعیــت کنونــی و آینده 
عــراق فکــر کننــد و نبایــد احساســات گــذرا یــا 
منافــع شــخصی، مانــع از اتخــاذ تصمیم درســت 

ــاره ایــن کشــور شــود. درب
امــا ســید مقتــدی صــدر شــخصیت متعادلی 

نداریــم  قصــد  اینجــا  نــدارد. 
را  وی  شــخصیت 

بررســی کنیــم 
لی  و

مطالعــه ی 
اقدامات گذشــته ی 

او بــرای خواننــدگان 
او  بــود.  خواهــد  مؤثــر 

در ابتــدا از تظاهــرات کننــدگان 
حمایــت کــرد و بــه دولــت تاخــت و از 

عبدالمهدی خواســت تــا انتخابــات زودهنگام 
برگــزار کنــد. پــس از آنکــه عبدالمهــدی بــا ایــن 
درخواســت او، البتــه بــه شــکل مؤدبانــه، موافقت 
ــتعفای  ــتار اس ــه ای خواس ــار بیانی ــا انتش ــرد ب نک
نخســت وزیر شــد. درحالی کــه دلســوزان عــراق 
ایــن امــر را راه حــل نمی دانســتند و عواقــب 
ایــن کار را هشــدار می دادنــد به طــور مثــال 
ــدا  ــکالت را در ابت ــل مش ــالب راه ح ــر انق رهب
ــد:  ــتند و فرمودن ــی  دانس ــه از ناامن ــظ جامع حف
مــردم مطالبــات بــه حقــی دارنــد؛ ایــن مطالبــات 
در چارچــوب ســاختارهای قانونــی قابــل تحقــق 
ــن  ــد: بزرگ تری ــن افزودن ــان هم چنی ــت. ایش اس
لطمــه ای کــه دشــمنان می تواننــد بــه یک کشــور 
ــور  ــت را از آن کش ــه امنی ــت ک ــن اس ــد، ای بزنن

ــد. ســلب نماین
اکنــون خبرهــا حاکــی اســت کــه ایــن 
سیاســتمدار جــوان عراقــی متوجــه عواقــب 
تصمیــم خــود شــده و بــا عبدالمهــدی در حــال 
توافــق بــرای حــل مشــکالت اســت. سرنوشــت 
ــی کارشناســان  عــراق فعــالً نامعلــوم اســت ول

ــی  ــکالت را در منزل ــن مش ــل ای ــد ح کلی
ــرم  ــل ح ــف مقاب ــول نج در شارع الرس

امیرالمؤمنیــن )ع( می داننــد.
در لبنــان فتیلــه ی اعتراضات بــا افزایش 

نرخ هــا و تعرفه هــا توســط دولــت روشــن 
شــد و تظاهــرات کننــدگان بــه دلیــل مشــکالت 
اقتصــادی بــه خیابان هــا آمدنــد. در ابتدا خواســتار 
حــل مشــکالت اقتصــادی موجــود بودنــد و بــا 
شــدت گرفتــن اعتراضات درخواســت اســتعفای 
نخســت وزیر را داشــتند کــه محقــق شــد و 
ــل  ــرد و میش ــتعفا ک ــعدالحریری اس س
عــون )رئیس جمهــور لبنــان( 
ــا اســتعفای او موافقت  ب

کــرد.
بعضــی معتقــد 
کــه  بودنــد 
ــت  ممکن اس
اعتراضــات 
ــمت  ــه س ب
حــزب اهلل کشــیده 
ســه چهارم  زیــرا  شــود 
کرســی های پارلمــان لبنــان از آن 
محــور مقاومــت اســت. )البتــه مقاومــت 
در لبنــان معنای عامی دارد؛ شــاخه ی شــیعه ی 
آن کــه شــامل حــزب اهلل و جنبــش امــل اســت، 
شــاخه ی مســیحی آن کــه میشــل عــون، ســلیمان 
فرنجیــه و بعضــی  دیگــر مثــل حــزب دموکــرات 
مســیحی هــم جــزو مقاومــت بــه حســاب 
ــنت(  ــل س ــت اه ــای مقاوم ــد و گروه ه می آین
امــا در عمــل تظاهــرات بــه ایــن ســمت کشــیده 
نشــد، قطعاً ســخنرانی هوشــمندانه ی ســید حسن 
ــا تظاهــرات بی تأثیــر نبــوده  نصــراهلل در رابطــه ب

ــت. اس
 او هــم از تظاهــرات مســالمت آمیز دفــاع کــرد 
ــکالت  ــه مش ــه ب ــت ک ــت خواس ــم از دول و ه
رســیدگی کنــد. در رابطــه بــا لبنــان بــه همین قدر 
بســنده می کنیــم امــا عالقه منــدان می تواننــد 
تحــرکات ســمیر جعجع، جمیـّـل و جنبــالط )که 
ــم شــرور« مشــهور  ــه »ســه جی ــن لبنانی هــا ب بی

اســت( را پــی گیــری کننــد.
ــراق  ــات ع ــه در اعتراض ــی ک ــی از اتفاقات یک
ــه  ــد( ب ــش ش ــم پخ ــم آن ه ــه فیل رخ داد )ک
فرمانــده ی حشدالشــعبی  رســیدن  شــهادت 
ابوجعفــر وســام العلیاوی بــه بدتریــن شــکل 
ــه  ــردن او، ب ــی ک ــس از زخم ــده ای پ ــود. ع ب
آمبوالنــس حامــل ایشــان حمــل کــرده و ایشــان 
ــه  ــوزاندند ک ــده س ــرادرش زنده زن ــراه ب را به هم
البتــه به صــورت قهرمانانــه توســط مــردم عــراق 
تشــییع شــد. این کار وحشــتناک بــرای ما یــادآور 
ــه گــران در  ــن در دهــه 60 و فتن ــات منافقی جنای
ســال های 88 و 96 در بــه شــهادت رســاندن 

ــود. ــت ب ــان امنی مدافع
ــا  ــه ب ــت خاورمیان ــه وضعی ــد اســت ک امی
قطــع ید اســتکبار بــه آرامش خــود بازگــردد.

امیر حسینتحوالت منطقه
صفاریان 
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صبــر می کنــم و از اعتقاداتــم دفــاع 
می کنــم. به راســتی آن حقیقتــی کــه بــه دنبالــش 
کــرده ام؟!  انتخــاب  درســت  را  می گشــتم 
آهسته آهســته فکــر می کنــم مبــادا کســی 
ــای  ــینی نیروه ــا عقب نش ــنود! ب ــکارم را بش اف
ــود  ــتر می ش ــتر و بیش ــم بیش ــودی استرس خ
ــق  ــودی ح ــای خ ــا نیروه ــق آموزه ه ــی طب ول
هســتند و خداونــد حامــی آن هاســت و کمــک 
می کنــد شکســت نخوریــم. روزبــه روز حلقه ی 
محاصــره تنگ تــر می شــود ... دیگــر امیــدی بــه 
حفــظ قــدرت و مناطــق تحــت کنتــرل نداریــم. 
ــه گوشــه ای در  ــم و ب ــه کرده ای خانه هــا را تخلی

ــم. ــاه برده ای ــا پن چادره
و در آخــر، آرمان شــهرم، پایتخــت آرزوهایــم 
ــه  ــتم ک ــرایطی نیس ــالً در ش ــقوط کرد...اص س
ــتی  ــا نادرس ــتی ی ــورد درس ــر در م ــوان فک ت
تصمیمــم را داشــته باشــم. به ناچــار خــود را بــه 

ــپارم. ــر می س ــت تقدی دس
بــاور نمی کنــم کــه ایــن رؤیــا این قــدر 
زودگــذر بــود و جایــی کــه بایــد بهشــت مــن 
باشــد بــه جهنم تبدیــل شــده اســت. در باتالقی 
گیــر کــرده ام. هرچه بیشــتر بــرای رهایــی تالش 
می کنــم بیشــتر غــرق می شــوم. نــه شــخصیتی 

دارم و نــه احترامــی ...
ماننــد عروســکی کهنــه و بــی ارزش شــده ام. 
راه فــراری نــدارم. شــاید حتــی خانــواده ام نیــز 
مــرا قبــول نکننــد. حتــی ماننــد قبــل نمی توانــم 
شــهروندی عــادی باشــم. یــا بایــد بقیــه عمــرم 
را در زندان هــا ســپری کنــم یــا همین جــا 

زندگــی ام تمــام شــود...
جولیــا در اوایــل آمدنــش بــه ســوریه و 
پیوســتنش به داعــش آن چنان در افــکار تکفیری 
غــرق شــده بــود کــه چشــمش بدی هــا، 
ــت  ــا گذش ــد؛ ب ــادها را نمی دی ــا و فس ظلم ه
ــه آن هــا  ــه فکــر هدفــش از پیوســتن ب زمــان ب
افتــاد. هــدف او در درجــه اول، یافتــن حقیقــت 
ــاز  ــمش را ب ــا چش ــود. ت ــی ب و آزادی حقیق
کــرد تــازه متوجــه واقعیــت شــد؛ واقعیتــی کــه 
ــم  ــا اس ــانده و ب ــف پوش ــای مختل ــا ترفنده ب
اســالم تزییــن شــده بــود. بــه طــرزی حرفــه ای 
ــت  ــه دس ــالم در ب ــن اس ــای دی از جذابیت ه
ــا از دور  ــود ام ــراد اســتفاده شــده ب آوردن دل اف
ســرابی بیــش نبــود و باطنــی کامــالً متفــاوت با 

ــت! ــرش داش ظاه
 جولیــا شــخصیتی اســت خیالــی، مطابــق بــا 
شــخصیت های واقعــی کــه بــه دنبــال ُجســتن 
حقیقــت و آزادی هســتند، کــه روحــش بــه دام 
تبلیغــات افتــاد و زمانــی متوجــه اشــتباه خــود 
ــی  ــه زندگ ــرای بازگشــت ب ــه دیگــر ب شــد ک
ــی  ــور اروپای ــود و کش ــر ب ــی دی ــادی خیل ع
به عنــوان  حتــی  وی  پذیــرش  از  خــودش 

ــود. ــذور ب ــادی مع ــهروند ع ش
و  شــهرها  بــه  افــراد  دادن  راه  از  آن هــا 
ــادا  ــه مب ــد ک ــاع می کنن ــود امتن ــورهای خ کش
جریانــی کــه بــه گفتــه ی خودشــان بــا حمایــت 
ــف  ــداف مختل ــرای اه ــان ب و برنامه ریزی هایش
ایجادشــده بــود، بــه مرزهایشــان کشــیده شــود.

 ایــن افــراد همــان قربانی هایــی هســتند کــه 
بــا فریــب جــذب شــدند و باز مــورد اســتفاده ی 

تبلیغــات رســانه ای قــرار گرفتند.

5
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انتظار بشـر از علم
اضطرار بشر به دین

ــئله ای  ــن مس ــار بشــر از دی ــئله ی انتظ مس
اســت کــه ســال ها مــورد مناقشــه بیــن 
متفکریــن قــرار گرفتــه اســت. نتایــج حاصــل 
ــئله  ــن مس ــه ای ــمندان ب ــخ های اندیش از پاس
باعــث شــده اختالفاتی جــدی در بســیاری از 
ــه  حوزه هــای زندگــی و نحــوه ی اداره ی آن ب
ــه  وجــود آیــد. شــاید بتــوان گفــت پاســخ ب
ایــن پرســش کلیــد پاســخ دادن بــه حــوزه ی 
ــای  ــا در زمینه ه ــش های م ــی از پرس عظیم

سیاســی، تربیتــی، فرهنگــی و ... باشــد.
می تــوان از جنبه هــای دیگــر 

ــن ســؤاالت را  ــم ای ه
ــه  ــید ک پرس

پاســخگو  منابــع 
بــه انســان بــرای رفــع ابهاماتــش 

ــد  ــن بای ــده متدینی ــه عقی چیســت؟ و چــرا ب
بــه منبــع غیبــی همچــون دیــن، رجــوع کرد؟ 
و حتــی ایــن رجــوع بــه دیــن دقیقــاً بــه چــه 
ــی و  ــوای ادراک ــن ق ــا همی ــا ب معناســت؟ آی
ــی را  ــم زندگ ــان نمی توانی ــی خودم سنجش
ــان  ــت فعالیت هایم ــرای مدیری ــم؟ ب اداره کنی
هنــگام تصمیم گیــری، مــالک انتخابمــان چــه 

ــد؟ ــد باش بای
ــا رخ دادن رنســانس و انقــالب  ــان ب بی گم
صنعتــی و گســترش برق آســای تکنولــوژی و 
پیشــرفت خیره کننــده ی علــوم تجربــی دنیای 
ــد.  ــدی ش ــوادث جدی ــوع ح ــتن وق ــا آبس م
انســانی کــه معتقــد بــود از آموزه هــای دینــی 
ــات  ــد خراف ــود را از بن ــه و خ ــه گرفت فاصل
ــا مشــاهده ی دســتاوردهای  رهانیــده اســت ب
ــه  ــوژی بســیار ب ــم و تکنول ــده ی عل خیره کنن
آینــده ی جهــان امیــدوار می گــردد تــا جایــی 
ــد  ــمندان می توانن ــد دانش ــان می کن ــه گم ک
بــرای غیرقابل حل تریــن مشــکالت بشــر 
ــد.  ــدا کنن ــی پی ــم راه عالج ــرگ ه ــل م مث

ــود  ــال ب ــن خی ــر آن روز در ای ــا بش چه بس
کــه روزی خواهــد رســید کــه عمــر بی پایــان 
بی نظیــر  آسایشــی  و  رفــاه  بــا  را  خــود 

ــد. بگذران
مطمئنــاً بشــری کــه پیــش از ایــن نــه روی 
رفــاه مــادی را بــه ایــن وســعت دیــده بــود و 

ــه اش خطــور می کــرد  ــی در ُمخیّل ــه حت ن
کــه  بیایــد  روزی  کــه 

نــه  ا د و جا

بــا  وقتــی  شــود 
کــه  می شــود  مواجــه  پدیــده ای 

ــل را  ــن دو معض ــد ای ــت می توان ــی اس مدع
حــل کنــد ، بایــد هــم امیــدوار گــردد و هــم 
ــود. ــی ش ــن حقیقت ــته ی چنی ــخت دل بس س
ــرون 18  ــان و در ق ــت زم ــا گذش ــی ب ول
تــا 20 میــالدی اتفاقاتــی رقــم می خــورد 
ــا  ــد. ب ــاد می ده ــر ب ــای او را ب ــه آرزوه ک
ــل  ــوفانی مث ــای فیلس ــدن دیدگاه ه مطرح ش
کانــت و ایــن قضیــه کــه انســان حقیقــت را 
ــد و همچنیــن  از دریچــه ذهــن نظــاره می کن
ــی  ــدس یک ــبیت، تق ــای نس ــرح نظریه ه ط
از دو بــال پرنــده ی برآورنــده آرزوهــای 
ــات  ــف واقعی ــان کش ــه هم دور و درازش ک
جهــان به وســیله پیشــرفت علــم بــود از بیــن 
مــی رود. )شــاید بــرای دانشــجویان دانشــگاه 
صنعتــی ذکــر ایــن مــوارد دردآور باشــد ولــی 
حقیقتــی اســت کــه ناچــار بایــد بــا آن مواجه 

شــد و بــه علــم تجربــی در انــدازه ی خــودش 
ــا داد.( به

بــا ظهــور جنــگ جهانــی اول و دوم و 
ویرانــه ای کــه تکنولــوژی بــرای بشــر برجای 
می گــذارد قداســت بــال دوم کــه همــان 
گســترش تکنولــوژی بــرای تمتــع حداکثــری 

ــی رود. ــن م ــز از بی ــود نی ــا ب از دنی
علــم و تکنولــوژی دیگــر نمی تواننــد 
جایــگاه خدشــه ناپذیر گذشــته را داشــته 
باشــند و ایــن مســئله بشــر را دچــار همــان 
آن  از  کــه  می کنــد  یأســی  و  افســردگی 

یــاد  نیهیلیســم  به عنــوان 
. می شــود

شــهید مرتضــی آوینــی در مقالــه ای تحــت 
عنــوان »بشــر در انتظــار فردایی دیگــر« با بیان 
شــیوای خــود وضعیــت آن دوران را ترســیم 
می کنــد:»در آغــاز قــرن بیســتم شــگفتی های 
ــه را مجــاب ســاخته  ــدرن هم ــوژی م تکنول
ــه  ــد ب ــدرت جدی ــن ق ــا ای ــه بشــر ب ــود ک ب
ــد  ــت خواه ــش دس ــای خوی ــه آرزوه هم
یافــت. کــم نبودنــد کســانی کــه حتــی مــرگ 
ــانه ای خاضــع  ــدرت افس ــن ق ــر ای را در براب
ــک  ــه ی ــیدند ک ــار می کش ــد و انتظ می دیدن
روز صبــح خبــر کشــف کیمیــای جاودانگــی 
ــه  ــه خــود را ب ــان ک ــو بشــنوند. آن را از رادی
ــا در عصــری کــه بشــر  انجمــاد ســپرده اند ت

ــد  ــر خواه ــرگ ب ــئله م ــل مس ــده ح از عه
آمــد ســر از خــواب انجمــاد بردارنــد، از ایــن 
ــید؟  ــد رس ــن روزی خواه ــا چنی ــد. آی زمره ان
ــر. اکنــون ایــن افســانه، جاذبیــت  مســّلماً خی
ســحرآمیز خــود را از کــف داده اســت و 
شکســت ناپذیر  دیگــر  تکنولــوژی  بــت 

1 نمی نمایــد.« 
غرضــم از آوردن مطالــب بــاال ایــن اســت 
کــه می تــوان ، اول بــا اندیشــیدن در ســاخت 
و ترکیــب آدمــی و دوم بــا بررســی تاریــخ بــا 
ایــن دیــد کــه قداســت مراجــع بشــر چگونــه 

تغییــر 

کــرده اســت ،  پاســخ ســؤاالت اصلــی 
خودمــان را مشــخص کنیــم.

تصــور مــا از انســان چگونه اســت؟ انســان 
را در چــه وســعتی طــرح می کنیــم؟

ــه  ــح ب ــر واض ــون دیگ ــه اکن ــئله ای ک مس
ــاف  ــم کف ــه عل ــن اســت ک نظــر می رســد ای
نیازهــای یــک انســان هفتادســاله را هــم دیگر 
ــا  ــد ادع ــوژی نمی توان ــد داد و تکنول نخواه
ــان  ــه ارمغ ــرای او ب ــش را ب ــه آرام ــد ک کن
مــی آورد آن هــم در محــدوده همیــن 70-60 

ــی! ــره خاک ــن ک ــی در ای ســال زندگ
پیشــرفت خــود علــم اســت کــه هــر لحظه 
غربــت و تنهایــِی انســان را بیــش از پیــش بــه 
ــی  ــت و تنهای ــه غرب ــود ک ــادآور می ش او ی

ــرت و  ــکه ی حی ــر س ــوان روی دیگ را می ت
سرگشــتگی برشــمرد. بشــر حتــی نمی توانــد 
ــوم و  ــدازه از عل ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــا کن ادع
روابــط دنیــا را توانســته بفهمــد و چقــدر از آن 

بــرای او ناشــناخته مانــده اســت.
ــر  ــی ب ــرات عمیق ــه تأثی ــی ک ــم تجرب عل
ــا  ــر و دنی ــان های دیگ ــا انس ــان ب ــط انس رواب
گذاشــت ، نــه اینکــه یقیــن آور باشــد که حتی 
احتمــال مــی رود روزی بــا به وجود آمــدن 
نظریه هــای تجربــی جدیدتری تمامــی مطالبی 
ــه  ــم، ب ــاد می کنی ــم از آن ی ــوان عل ــه به عن ک
خاطراتــی ســرگرم کننده و مفــرح تبدیــل 
شــود کــه بــرای کودکانمــان تعریــف کنیــم 
جهالــت  بــر  و 

ــم؛  ــه بزنی ــته ی مان قهقه گذش
ــا  ــم بشــر موردنظــر م ــد می کن و بازهــم تأکی
بشــری اســت در محــدوده 70 ســال و در 
وســعتی به انــدازه ایــن کــره خاکــی و اهدافــی 

ــرگرمی. ــاه و س ــد رف در ح
مــا نــه در شــناخت معلوماتمــان کــه حتــی 
در شــناخت مجهوالتمــان در دنیــای ملمــوس 
زمینــی خــود ، عاجــز مانده ایــم چطــور ادعــا 
کنیــم کــه بــا همیــن مقــدار نامطمئــن دانــش 
ــم  ــان می توانی ــود و اطرافیانم ــه خ ــبت ب نس

بهتریــن زندگــی را خلــق کنیــم.
بیشــتر خــود را جلــوه  مســئله آنجــا 
می دهــد کــه دریابیــم ســاخت و ترکیــب 
آدمــی نــه بــرای ایــن مــدت محــدود طراحــی 

ــز. ــعت ناچی ــن وس ــه ای ــده و ن ش

ــاب  ــری »ره« در کت ــی حائ ــوم صفای مرح
»از معرفــت دینــی تــا حکومــت دینــی« نظــر 
ــش  ــگارد:» اســاس گرای ــن می ن خــود را چنی
بــه دیــن، همیــن شــناخت و تلقــی از قــدر و 
ــه  ــی ک ــی اســت. آدم ــاط آدم اســتمرار و ارتب
انــدازه خــود را بیــش از هفتــاد ســال و ارزش 
خــود را بیشــتر از لــذت و قــدرت و ثــروت و 
تنــوع و لهــو دیــد، آدمــی کــه کفــش دنیــا را 
ــای مشــهود  ــد و از دنی ــرای خــود تنــگ دی ب
ــد  ــب را می خواه ــید، غی ــت رس ــه بن بس ب
ــدا  ــد و خ ــه می خواه ــد، ک ــه بدان ــه آنک ن
و  می خواهــد؛  را  معــاد  و  می خواهــد،  را 
ــه  ــرت ک ــه حی ــن، ن ــه دی ــش ب ــاس گرای اس
ایــن بن بســت و محدودیــت و ایــن غربــت و 
تنهایــی اســت و هیــچ گاه در دنیــای ارتباطات 
و در دهکــده جهانی، 

نیــاز  ایــن 
فرامــوش نمی شــود و در 
هنــگام رازگشــایی علــم بــر بــاد نمــی رود.« 2

ــه وحــی و عهــد  »در ایــن وســعت آدمــی ب
نیــاز دارد...رســول بــه انســان ســه گونــه 
ــه نمی دانســت3 ، آنچــه  ــوزد: آنچــه را ک می آم
را کــه نمی دانــد4  و آنچــه را کــه نمی توانســت 
بدانــد5 . ایــن همــه، در حــوزه ی معرفــت دینــی 

ــرد.« 6 ــرار می گی ق
در مواجهــه بــا ایــن ســؤال کــه دیــن بــه چه 
پرســش هایی پاســخ می دهــد ، دو جریــان 
نظــرات خــود را مطــرح کرده انــد. یــک دســته 
ســعی بــر این دارنــد که عنــوان کننــد از همین 
منابــع در دســترس دینــی می تــوان پاســخ بــه 
تمامــی ســؤاالت بشــر را پیــدا کــرد و عــده ی 
دیگــری بــا طرح دیــن حداقلــی، مذهــب را از 
سیاســت، اقتصــاد، تربیــت، تحــزب و حقــوق 
و... جــدا دانســته و آن را صرفــاً در مبــدأ و معاد 

ــد. خالصــه می کنن

رضا ندری
م.شیمی 95
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»اگــر ما انســان را در همین هفتاد ســال 
و بــرای همیــن زندگــی تقدیــر و تدبیــر کنیــم، 
طبیعــی اســت کــه به دیــن و وحــی، حتــی اگر 
در دســترس هــم باشــد، نیــازی نداریم. صحبت 
از نبــود خــدا و رســول و وحــی نیســت، 
صحبــت از بی نیــازی و اســتغنای انســان اســت.
ــوان،  ــد و ت ــدازه نگنج ــن ان ــر در ای ــا اگ ام
ــِم  ــن عال ــش از ای ــی بی ــاز آدم ــتعداد و نی اس
مشــهود باشــد و اگــر آدم بــا غیــب هــم 
ــم دیگــر هــم  ــا عوال ــاط داشــته باشــد و ب ارتب
احتمــاالً پیونــد داشــته باشــد، همیــن احتمــال 
و  تشــکل  مدیریــت،  برنامه ریــزی،  بــرای 

ســازمان دهی جدیدتــر کافــی اســت.« 7
مــا دیــن  اینکــه چه طــور  در توضیــح 
ــای  ــد فض ــم بای ــرح می کنی ــری را مط حداکث
ــاًل  ــد و فع ــن باش ــخن گفت ــرای س ــی ب کاف
آوردن  و  مســئله  ایــن  مشــروح  طــرح  از 
ــت  ــای برداش ــتر و روش ه ــتدالل های بیش اس
از دیــن، گــذر می کنیــم و صرفــاً ایــن نکتــه را 
مطــرح می کنــم کــه حتــی فقــط بــا در دســت 
ــای  ــان محرک ه ــد ، انس ــل توحی ــتن اص داش
دســتگاه  و  می کنــد  کنتــرل  را  درونــی اش 
ــد  ــاوت خواه ــته تف ــا گذش ــباتی اش ب محاس
داشــت. اگــر انســان واقعــاً محرکــی جــز خــدا 
نداشــته باشــد نســبت بــه اینکــه بنــا بــر میــل 
و هــوس خــودش، خواســته ی دیگــران، آداب 
ــد،  ــل نمای ــه عم ــدام ب ــه و... اق ــنن جامع  و      س
تمامــی حوزه هــای مرتبــط بــا او دســت خوش 

ــد شــد. ــر خواهن تغیی
ــمت  ــه س ــا را ب ــا م ــن فض ــردن ای مطرح ک
نظــام ســازی بــر پایــه دیــن هدایــت می کنــد. 
امــروز اندیشــه ای می توانــد گســترده و فراگیــر 
گــردد کــه بــا ایــن جامعیــت و بــا تکیه بــر علم 
خدشــه ناپذیر الهــی پاســخ گــوی نیازهــای این 

بشــر مضطــر قلمــداد شــود.
»و هــر کــس جــز اســالم )تســلیم بــودن در 
برابــر فرمــان حــق( آیینــی بــرای خــود انتخاب 
کنــد، از او پذیرفتــه نخواهــد شــد؛ و او در 

ــت«8.  ــان کاران اس ــرت از زی آخ

منابع و ماخذ:
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 6- از معرفت دینی تا حکومت دینی/ص 12
 7- همان / ص 174

 8- آل عمران/85
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اگــر انســان را در جهان بینی هــای گوناگــون 
دنبــال کنیــم بــه جایــگاه و نگاه هــای متفاوتــی 
می رســیم و هــر نــوع نگاهــی بــه انســان 
دارای زیربناهــا و ثمــرات متفاوتــی اســت کــه 
نــگاه  ایــن  از  قابل تفکیــک  به هیچ وجــه 
ــر آن  ــرا ب ــه م ــری ک ــا آن نقطه نظ ــتند؛ ام نیس
ــک  ــم در ی ــه را بنویس ــن مقال ــا ای ــت ت داش
ــد و  ــان متعه ــود: »انس ــه می ش ــه خالص جمل

ــت« ــئول اس مس
شــاید بتــوان در مواجهــه بــا حــوادث، 
انســان ها را بــه دو دســته تقســیم کــرد؛ برخــی 
ــا دســتمایه ی احســاس مســئولیت و برخــی  ب
ــه  ــرد ک ــا ک ــی ادع ــوان به راحت ــد آن. می ت فاق
ــی  ــای تاریخ ــا و تقدم ه ــازندگان جنبش ه س
ــد  ــن دســتمایه ای پیش تاخته ان ــا چنی همگــی ب
در  ریشــه  نیــز  تاریخــی  انحطاط هــای  و 

دارنــد. القیدی هــا  و  بی تفاوتی هــا 
در ایــن میــان، نگرش هــا بــه خــودِ تعهــد و 
مســئولیت نیــز حائــز اهمیــت اســت. بســیارند 
افــراد و جوامعــی کــه مســئولیت و تعهــد 
اخالقــی  دســتورالعمل های  به مثابــه ی  را 
می نگرنــد؛ گویــا مســئولیت مانند امــری خارج 
از وجــود ماســت، ربــط چندانــی بــه حیــات ما 
نــدارد و تنهــا بهتر اســت به آن هــم توجه کنیم، 
و حــال کــه مــا بــه چیــزی اهمیــت می دهیــم؛ 
پــس خلــق بایــد مــا را تقدیــس کننــد و غــرق 
ــس و  ــم هیچ ک ــر ه ــازند. اگ ــارات س در افتخ
ــز برایمــان اهمیــت نداشــت و ســفت  هیچ چی
کاله خــود را چســبیدیم، اشــتباهی کــه مرتکب 
نشــده ایم هیــچ؛ بلکــه آدم عاقلــی شــمرده 

می شــویم.
امــا شــاید مســئله ی مســئولیت و تعهــد در 
ــه  ــی بلک ــری اخالق ــوان ام ــه به عن ــان ن انس
به گونــه ای دیگــر مطــرح گــردد؛ به عنــوان 
ــی  ــی ضرورت ــی و حت ــرورت حیات ــک ض ی

فلســفی.
ــدا  ــئولیت ابت ــت مس ــناخت ماهی ــرای ش ب
ــای حــس مســئولیت  ــل و انگیزه ه ــد عوام بای
ــت  ــی تح ــن حالت ــم چنی ــیم و ببینی را بشناس
چــه شــرایطی پدیــد می آیــد. در زندگــی 
ــاد  ــب ایج ــیاری موج ــوادث بس ــره، ح روزم
عکس العمــل در مــا می شــود کــه حاصــل آن، 

فعالیتــی ذهنی یــا عملــی از جانب ماســت. این 
ــیم  ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب ــوادث را می ت ح
ــمی  ــادل جس ــده ی تع ــل برهم زنن ــرد: عوام ک
ــا  ــا، عوامــل برهم زننــده ی تعــادل عاطفــی م م
و عوامــل متضــاد و منافــی بــا نظــام ارزش هــا 
و عقایــد مــا. ایــن وضعیت هــا، همگــی، مــا را 
پریشــان می ســازند و مــا بــرای رفــع خطرهــای 
این چنینــی و دفــاع از تعــادل  جســمی و عاطفی 
خــود و نظام ارزش هایمان احســاس مســئولیت 
ــزی  ــاز نیســت چی ــی همیشــه نی ــم. ول می کنی
بــه خطــر بیفتــد تــا در اندیشــه ی دفــاع برآییــم. 
منبعــی دائمــی و برانگیزاننده ی حس مســئولیت 
تحــت عنــوان نقش هــا و رســالت ها، بی وقفــه 
ــه  ــا خــود را موظــف ب ــر دوش ماســت و م ب

ــم. ــا می دانی ــق آن ه ــام و تحق انج
مســئله ی دیگــر همراهــی تعهد و مســئولیت 
ــار اســت. حــدود مســئولیت  ــا آزادی و اختی ب
ــار  ــدرِت اختی ــزان ق ــه و می ــه دامن ــا بســته ب م
ماســت. بســیاری از مســائل، خــارج از حیطه ی 
اختیــارات مــا هســتند و نمی تــوان بــرای 
ــود  ــل ب ــا قائ ــال آن ه انســان، مســئولیتی در قب
ــا  ــه آن ه ــل ب ــوع عکس العم ــان در ن ــا انس ام
مســئول اســت. در همــه ی ســطوح مســئولیت؛ 
از بقــا گرفتــه تــا واالتریــن ارزش هــای انســانی 
امــکان دو رویکــرد وجــود دارد؛ زندگــی فعاالنه 
یــا زندگــی انگلــی. مثــالً در مقوله ی مســئولیِت 
تمــام موجــودات نســبت بــه زندگی خودشــان، 
از آنجــا کــه محیــط، مطابــق میــل همــه نیســت 
ــرای  ــکاری ب ــع آش ــات، موان ــیر حی و در مس
ادامــه ی  دارد،  وجــود  موجــودات  همــه ی 
ــوی  ــش از س ــالش و جنب ــتلزم ت ــات مس حی
موجــود زنــده اســت و اگــر موجــود زنــده بــا 
تمــام وســایل و اســتعدادهایش بــه تکاپــو نیفتد 
ــذارد.  ــتی می گ ــه نیس ــد و رو ب ــد نمی کن رش
ــده مســتثنا هســتند  ــن قاع ــا از ای ــا انگل ه تنه
و بقایشــان وابســته بــه تــالش و فعالیــت 
موجــودات دیگــر اســت. ایــن رویکــرد را 
ــی  ــن ســطح زندگــی یعن ــوان از پایین تری می ت
بقــا بــه ســطوح باالتــر و پیچیده تــری تعمیــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــه ی قابل توج ــا نکت داد؛ ام
مســئولیت و تعهــد موردنظــر مــا را نمی تــوان 
ــرد؛  ــه کار ب ــزی ب ــودات غری ــاره ی موج درب

چراکــه ایــن موجــودات فاقــد قــدرت اختیــار 
ــا هســتند. و آزادی مدنظــر م

ــدود  ــزه و مح ــذر از غری ــا گ ــان ب ــا انس ام
کردنــش بــه کنتــرل فعالیت هــای اساســی 
ــه،  ــد اولی ــرگ و رش ــات و م ــل حی ــه مث اولی
ــه قــدرت اراده گشــته و از چرخــه ی  مجهــز ب
خــودکارِ فعالیت هــای غریــزی بــه یــک اراده ی 
آزاد رســیده اســت. حــال ایــن انســان بــه خــود 
واگذاشــته می شــود کــه بــا اســتعدادِ شــناخت 
و نیــروی تفکــر و تعقــل خــود انتخــاب کنــد 
و راهنمــای عقــل و اندیشــه را بــه کار انــدازد. 
اولیــن قــدم در راه قبــول مســئولیت از همین جا 
برداشــته می شــود؛ چــرا کــه قــادر به تشــخیص 
هســتیم پــس در قبــال انتخــاب خود مســئولیم. 
)از آنچــه بــه آن آگاهــی نــداری پیــروی نکــن، 
چراکــه گــوش و چشــم و دل همــه مســئول اند. 

/ اســرا آیــه 36(
دارد  وظیفــه  ویژگی هایــش  بــا  انســان 
مصلحــت زندگــی خــود را تشــخیص دهــد و 
بــا نــوع عملــش و اندیشــه ای کــه برمی گزینــد 
و  می ریــزد  طــرح  را  وجــودش  ماهیــت 
این چنیــن سرنوشــتی شــاید همــان بــار امانــت 
الهــی ســت کــه آســمان و زمیــن زیــر بــارش 
نرفتنــد. اینکــه بدانیــم بــا هــر انتخــاب، خطــی 
از تصویــرِ سرنوشــت و آینــده ی خویــش را بــر 
تابلــوی روزگار ثبــت می کنیــم امری دلهــره آور 
اســت و اگــر ادامــه ی انســان را بی نهایــت 
بدانیــم ایــن دلهــره صدچنــدان می شــود چــرا 
کــه افــق حرکــت و تکامــل موجــود آزاد، 
بی انتهاســت. انســان پــس از رانــده شــدن 
ــدا کــرد  ــدی راه پی ــای جدی ــه دنی از بهشــت ب
کــه در آن الزم بــود خــود را بشناســد، کشــف 
ــد. آدم از خطــای  ــراه برگزین ــد و راه را از بی کن
خــود پشــیمان بــود و از خداونــد طلــب 
آمــرزش کــرد. او خــود را در ایــن ســردرگمی 
و پریشــانی یافــت و نیازمند و طالــب راهنمایی 
خداونــد بــود. اینجــا بــود کــه خــدا توبــه اش را 
پذیرفــت پس ازآنکــه کلمــات را بــه او آموخت 
و خداونــد بــه آدم هدایــت خــود را عطــا کــرد. 
)پــس آدم از پــروردگار خود کلمــات را آموخت 
پــس توبــه اش پذیرفتــه شــد کــه او توبه پذیــر 
و مهربــان اســت. گفتیــم همگــی از آن بهشــت 
ــن  ــب م ــرگاه از جان ــس ه ــوید پ ــرون ش بی
راهنمایــی بــرای شــما آیــد، آنــان کــه راهنمایی 
مــرا پیــروی کننــد برایشــان نــه ترســی اســت و 

ــره 37 و 38( ــن شــوند/ بق ــه اندوهگی ن
ــره ی  ــأس و دله ــّلی بخش ی ــت، تس  هدای
انســان در برابر سرنوشــت و مســئولیتش اســت. 
هدایــت و نشــانه های مســیرِ کمــال در همه جــا 
ــخ و  ــن، تاری ــمان ها و زمی ــود؛ آس ــده می ش دی

خــود انســان. ایــن انتخــاب بیــن تنبلــی و رنــِج 
حق طلبــی اســت کــه مســیرها را جــدا می کنــد 
و چــه بســیار اقــوام و مردمانــی که غفلــت را در 

ــر هدایــت برگزیدند. براب
بــا  قدرت هایــش  بــا  می توانــد  انســان 
ــق  ــا منطب ــا تنه ــد و ی ــدا کن ــق پی ــط تطاب محی
شــود. در انطبــاق فقــط شــکل می پذیریــم امــا 
تطابــق عملی خــالق، ســازنده و فعاالنه اســت. 
در ایــن راه مســئولیت انســان از خــودش آغــاز 
می شــود. )درجــه و مرتبــه ی هــر فــرد در قبــال 
ــر  ــه انجــام داده اســت / مدث ــی اســت ک اعمال
آیــه 28( اینجــا مســئولیت فــردی مطرح اســت؛ 
مســتقل و خدشــه ناپذیر. شــرایط هرچــه باشــد 
ــد؛ انتخــاب  و ضرورت هــا هرچــه ایجــاب کن
ــارتر  ــی آورد. س ــل م ــه عم ــرد ب ــی را ف نهای
ــاب  ــم انتخ ــه می توان ــن همیش ــد: »م می گوی
بکنــم امــا اگــر انتخــاب نکنــم بــاز هــم انتخاب 

کــرده ام.«
آنچــه بــا وجــود مــا همــراه اســت اســتعداد 
وصــول بــه باالتریــن مراحــل تکامــل اســت. ما 
ــده  ــش تعیین ش ــتی از پی ــه سرنوش ــوم ب محک
ــتفاده از  ــه اس ــوم ب ــی محک ــه حت ــتیم و ن نیس
ــر  ــر عمــل و اندیشــه، در ه ــا ه ــتعدادها. ب اس
مرحلــه، شــخصیت مــا شــکل می گیــرد و مــا 
در برابــر بی نهایــت ماهیــت، بی نهایــت امــکان 
و بی نهایــت سرنوشــت قــرار داریــم و بنــا بــه 
انتخابــی کــه انجــام می دهیــم رو بــه کمــال یــا 
رو بــه انحطــاط، در حــال دگرگونــی هســتیم.

ــالق  ــای اخ ــت چارچوب ه ــا رعای ــا آی ام
فــردی کافــی اســت؟ بُعــد دیگــر تعهــد 
ــا  ــه در معن ــردد ک ــه برمی گ ــه جامع ــان، ب انس
بــا مســئولیت فــردی، اشــتراک و بــا آن پیوندی 
ــن  ــر ای ــی ب ــه ی منطق ــن رابط ــی دارد. ای منطق
واقعیــت متکــی اســت کــه هــر موجــود زنــده 
بــه جایگاهــی نیازمنــد اســت و در پیونــد 
ناگسســتنی بیــن خــود و جامعــه ای کــه در آن 
ــه ی  ــرد. جامع ــر می ب ــه س ــد ب ــت می کن زیس
انســانی موجودیتــی فراتــر از افــراد آن جامعــه 
دارد و بــا تکامل اجتماعات انســانی، پیوســتگی 
ــده  ــر ش ــه پیچیده ت ــراد و جامع ــت اف سرنوش
اســت. ظهــور تضــاد طبقاتــی، اســتثمار، ســلطه 
و حــوادِث کالِن جــاری در جوامــع بــزرگ 
مثــل مســائل اقتصــادی و ... همــه و همــه 
در زندگــی انســان تأثیراتــی غیرقابل انــکار 
دارنــد. همــه ی ایــن عوامــل شــبکه ای گســترده 
تشــکیل می دهنــد کــه شــریان زندگــی مــرا بــه 
ــد.  ــد می زنن ــه پیون ــی جامع ــریان های حیات ش
ــرایط  ــا ش ــی م ــِت دنیای ــیرِ زیس ــول مس در ط
زندگــی بیــش از آنکــه بــه عمــل مســتقل افــراد 
تعلــق داشــته باشــد، بــه اقدامــات دســته جمعی 

ــده  ــته ش ــه وابس ــود در جامع ــط موج و رواب
اســت.

برقــراری عدالــت و آزادی در جامعــه ی 
ــک  ــر دوش تک ت ــت ب ــالتی اس ــری رس بش
انســان ها زیــرا تکامــل واقعــی انســان جــز در 
ــر نیســت.  ــت و آزادی امکان پذی ــایه ی عدال س
فقــر و جهــل و ظلــم و فســاد، کشــنده ی 
احساســات و عواطــف بشــری و مایــه ی 
ــه اند.  ــای اندیش ــم و روح و فن ــی جس پژمردگ
مســئله ای کــه در اینجــا مطــرح می شــود 
ــرای پاســداری از  ــارزه ی مــداوم ب تــالش و مب
نیکی هــا و جلوگیــری از بدی هاســت. ایــن 
مبــارزه تــا زمانــی کــه تقابــل خیــر و شــر ادامــه 
دارد پابرجاســت و به شــدت نیازمنــد زنــده 
ــراد  ــه ی اف ــئولیت در هم ــتن روح مس نگه داش

ــت. اس
واقعیت هــای تاریــخ بــه ما نشــان داده اســت 
کــه وقتــی فرهنگ هــای انقالبــی که سرشــار از 
ارزش هــا هســتند پیــروز می شــوند و بــه یــک 
ــا خطــر  ــل می شــوند؛ ب ــی تبدی ــام اجتماع نظ
ــی  ــه ها و گرایش های ــوی اندیش ــاط از س انحط
ــای  ــه ریشــه در محرک ه ــوند ک مواجــه می ش
مــادی و شــخصی دارنــد؛ مخصوصــاً وقتی کــه 
رفــاه مــادی تــا حــدودی تعمیــم یابــد و ابــزار 
قــدرت اقتصــادی یــا سیاســی در دســت 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــردم ق ــی خــاص از م گروه های
در ایــن شــرایط تســلط محرک هــای شــخصی 
ــان اســت  ــن زم ــتر اســت. در ای ــادی بیش و م
کــه نیــاز بــه قشــرهای مســئول و تــداوم عمــل 
ــانی رخ  ــد انس ــای ض ــه ارزش ه ــی علی انقالب
می نمایــد و پاســخ بــه ایــن نیــاز ضامــن بقــای 

جامعــه اســت.
در پایــان بایــد گفــت آدمــی تــا زنــده اســت 
مســئول و متعهد اســت. این مســئولیت از اولین 
انتخــاب و عمــِل آگاهانــه شــروع می شــود و به 
ــزان  ــردد. می ــم می گ ــرگ خت ــوع م ــاب ن انتخ
کســب موفقیــت، در مســئولیت و تعهــد فــرد 
نســبت بــه اعتقاداتــش بی تأثیــر اســت و تنهــا 
ــده ی  ــی، تعیین کنن ــروزی نهای ــت و پی شکس
ضــرر یــا منفعــت نیســت. اگــر نتــوان بــه قلــه 
ــرگاه آن  ــا کم ــه ت ــود ک ــل نمی ش ــید دلی رس
بــاال نرفــت. هــر قــدم و اندیشــه در ایــن مســیر 
آورده هــای خــود را دارد. پیــروزی نهایــی از آِن 
ــانیت  ــی و انس ــه در راه نیک ــت ک ــانی اس کس
ــر مســئولیت ها و  ــد و چشــم ب مجاهــدت کنن
ــخ  ــه حــق و تاری تعهــدات خویــش نســبت ب

بشــریت نبندنــد.
)همانــا در زبــور بعــد از تــورات نوشــتیم که 
زمیــن را بنــدگان صالــح مــا بــه ارث خواهنــد 

بــرد / انبیــا آیــه 105(

محمد حسینانسان متعهد
شاه سنایی 

مکانیک 96

با نگاه بر کتاب »چرا انسان مسئول و متعهد است« نوشته دکتر پایدار
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خشــونت کلمــه ای آشــنا و البتــه کمــی هــم 
ناآشناســت. وقتــی ســخن از خشــونت بــه میان 
ــه و  ــمت گلول ــه س ــا ب ــتر ذهن ه ــد بیش می آی
ــی  ــای خیابان ــا مزاحمت ه ــی رود ام ــلیک م ش
ــد.  ــاب می آین ــه حس ــونت ب ــی خش ــز نوع نی
امــروز در محیط هایــی کــه محلــی بــرای 
رشــد و یادگیــری هســتند ایــن رفتارهــا انتظــار 
ــود  ــش وج ــفانه کم وبی ــی متأس ــی رود ول نم
ــت و  ــه ی اول امنی ــا در درج ــن رفتاره دارد. ای
آزادی را از زنــان می گیــرد و اثــرات گوناگونــی 
بــرای فــرد و جامعــه دارد. ممکــن اســت نــوع 
پوشــش زنــان اولیــن علــت ایــن مزاحمت هــا 
ــه نظــر برســد؛ پوشــش و رفتــار درکنتــرل و  ب
کــم کــردن مزاحمت هــای خیابانــی عامــل 
بســیار تأثیرگــذاری اســت. بــا وجــود پوشــش 
ــن  ــل از بی ــا کام ــن رفتاره ــز ای ــب نی متناس
نمــی رود. سرچشــمه و هــدف از ایــن رفتارهــا 
از  مــردان  باشــد؟! هــدف  می توانــد  چــه 
متلــک انداختــن و دیگــر رفتارهای ناخوشــایند 
ــق مطالعــات انجام شــده هــدف  چیســت؟! طب
ــاس  ــب احس ــا کس ــه رفتاره ــردان ازاین گون م
قــدرت و برتــری و بیشــترین لــذت در تحقیــر 
طــرف مقابــل اســت کــه در قالــب کالم یا عمل 

فیزیکــی بُــروز می کنــد. بعضــی بــرای تحقیــر 
جنــس مخالــف بــا کارهایــی مثــل ویــراژ دادن 
ــه رخ کشــیدن به اصطــالح  ــرای ب ــور ب ــا موت ب
توانایی هایشــان، ترمزکــردن و متلک پرانــی و 
تمســخر و فحاشــی، تعقیب و گریز و ترســاندن 
و گاهــی تنــه زدن و تعرض هــای جســمی بــه 
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــف ب ــکل های مختل ش
ــی  ــده ی بعض ــه عقی ــت. ب ــی اس ــود روح کمب
ــی،  روانشناســان، مشــکالت شــخصیتی و روان
عامــل عمــده ی مزاحمت هــای خیابانــی اســت 
ــد.  ــی باش ــای مختلف ــد دارای علت ه و می توان
ایــن شــرایط بــا مؤثرنبــودن قوانیــن روزبــه روز 
ــع و  ــچ مان ــی هی ــرد خاط ــود؛ ف ــر می ش بدت
تنبیهــی نمی بینــد و بــه کار خــود ادامــه می دهــد 
ــکایت دارد،  ــد ش ــه قص ــیب دیده ک ــرد آس و ف
ــد  ــرهای اداری را می بین ــع و دردس ــی موان وقت
از شــکایت منصــرف می شــود و ایــن چرخــه 

بارهــا و بارهــا تکــرار خواهــد شــد.
مــاده ی 619 قانــون مجــازات اســالمی بیــان 
ــا  ــی ی ــن عموم ــس در اماک ــر ک ــی دارد: »ه م
ــان  ــا زن ــا مزاحــم اطفــال ی ــر، متعــرض ی معاب
بشــود یــا بــا الفــاظ و حــرکات مخالف شــئون 
و حیثیــت بــه آنــان توهیــن نمایــد بــه حبــس 

از دو تــا شــش مــاه و تــا )74( ضربــه شــالق 
ــون مصــداق  محکــوم خواهــد شــد.« ایــن قان
خوبــی از قوانیــن موجــود در ایــن زمینه اســت 
کــه بــه علــت کلــی بــودن و وجــود ابهامــات 
و مشــکل در اثبــات آن به منظــور پیگیــری 
ــرای تعییــن  ــه شــفافیت بیشــتری ب ــی، ب قانون
مصادیــق جرائــم دارد. بــه علــت وجــود چنیــن 
مشــکالتی، در عمــل ایــن قانــون بی اثــر شــده 

اســت.
حضــور مؤثــر رســانه ها در آمــوزش و 
آگاهــی بخشــی عمومــی و اجــرای دقیــق 
ــن  ــع ای ــرای رف ــبی ب ــل مناس ــون، راه ح قان
ــتن  ــر داش ــالوه ب ــانه ها ع ــت. رس ــکل اس مش
باعــث  آگاه ســازی  در  پررنــگ  نقشــی 
ــه  ــکاب ب ــازات ارت ــراد از مج ــدن اف مطلع ش

می شــوند. جرائمــی  چنیــن 
بــرای ایــن منظــور الیحــه ی تأمیــن امنیــت 
زنــان در برابــر خشــونت، بــه دلیل وجــود ابهام 
در عنــوان کــه بــه الیحــه صیانــت از کرامــت و 
تأمیــن امنیــت زنــان تغییریافــت، از طــرف قــوه 
قضائیــه تحویــل دولــت داده شــده اســت. طبق 
اصــل 21 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــوق زن را  ــت حق ــف اس ــت موظ ــران، دول ای
در تمــام جهــات بــا رعایــت موازیــن اســالمی 
تضمیــن نمایــد ماننــد ایجــاد زمینه هــای 
مســاعد بــرای رشــد شــخصیت زن و احیــای 
حقــوق مــادی و معنــوی او. امیــد اســت دولت 
رســیدگی بــه ایــن موضــوع را در اولویــت قرار 

دهــد.
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