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 دیباچه

 
برهه چیزی جز  آموزی، عادت چندانی به نوشتن نداشتم و از آندانش در دوران

خواندم و ام. آن روزها بیشتر مینوشته، برای خود به یادگار نگذاشتهدل چند شعر و

 آموختم.می

 ایالم ی پزشکی وارد دانشگاهدر رشته 3193سال پس از فراغت از دبیرستان در 

 صنفیِ در آن زمان خوابگاه و دانشگاه وضعیت خوبی نداشت، و اعتراضاتِ شدم.

های اول، هیأت دولت وقت که در همان ماهبرد. تا اینز راه به جایی نمیدانشجویان نی

 . مسؤولین دانشگاه به تکاپو افتاده بودند تا براین رهسپار شدبرای سرکشی به آن استا

جلوگیری از آبروریزی و اعتراض دانشجویان، سر و سامانی به اوضاع دهند.  خودنمایی و

ن به میدا ها را باال زده،آستین ه دست گرفته، شخصاًلذا هرکدامشان بخشی از کار را ب

 کی کیفیتد؛ یکشییکی آب و جارو میزد؛ را رنگ می و دیوار کار آمده بودند. یکی در

 د و...کرها را تمیز مینمود؛ یکی آشپزخانهغذای سلف را بررسی می

ولین ه ام، دست بیتابیدبرنمی محور رارضاخانی و حرکات رییس سیستمکه این  ما

و  برداریتن از دوستان، به فیلم م. به اتفاق چندیزد دانشجویی فعالیت خود در دوران

سپس از تکاپوی  .ی دانشگاه و خوابگاه پرداختیمو آلوده از محیط  فرسوده عکاسی

دولت تصاویری تهیه کرده، در  رییسِ استانیِ منتهی به سفرِ والن در آن چند روزِمسؤ

به »نام طنزی به انتقادی دی به دست وزیر رساندیم. همچنین یادداشت قالب یک سی

 در اختیار دانشجویان قرار دادم.نوشته، « سوی عیالم

تغییر محسوسی در اوضاع دانشگاه رخ نداد، ولی  ،تحصیلی گرچه تا پایان آن سالِ

ای رخ داد. اعض ی نیزجدید اتفاقی نو، وه بر آن تجربهعالتجربه تا آن سال، برای منِ بی

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایالم، به من پیشنهاد عضویت، 

ها شرکت در انتخابات شورای مرکزی و دبیری آن تشکل را دادند. گرچه من پس از ساعت

 نها را نپذیرفتم.تشکل، پیشنهاد آوگو، به علت عدم قرابت فکری به آن گفت
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، با استفاده از ضوابط پایان دو نیمسال ابتدایی تحصیلمیک سال بعد و پس از 

همان شدم. گرچه معدل تحصیلی، یدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان م ،وزارتخانه

وانستم به اصفهان باشد، ولی نت ی من برای انتقال دائمن دلیل و بهانهتریتوانست اصلیمی

 یهیأت تحریریه به عضویتگذارم، و برای اولین بار، بردی خود پا بر روی عالیق ف

پزشکی، در آمدم. در اولین قدم  یدانشکده ، متعلق به دانشجویان"پاویون"ی گاهنامه

که همان لوگو توانست برای آن نشریه یک لوگو طراحی کرده، پیشنهاد دادم و جالب آن

های علوم پزشکی کشور در مشهد، گاهی فرهنگی دانشجویان دانشدر دومین جشنواره

مقام اول را به خود اختصاص دهد. همچنین در کارهای مختلفی چون طراحی جلد، 

آرایی، نوشتن مقاله و یادداشت، گرفتن مصاحبه، چاپ و فروش نشریه در کنار صفحه

اعتماد و لطف  ،ز یکی دو شمارهنمودم. پس ابا ایشان همکاری می گاهنامهاعضای آن 

و  ،به من بیشتر شد و به عنوان دبیر بخش اجتماعی آن نشریه انتخاب شدم دوستانآن 

 آوری کرده، در اختیار سردبیر قرار دهم.همواره تالش نمودم مطالبی پربار جمع

 هایپیشرفت تحصیلی و معدل الزم، و نیز کسب مقامحصول ، پس از 93در سال 

وق های فبسکتبال و انجام فعالیت های فرهنگی و عضویت در تیممختلف در جشنواره

برنامه، توانستم موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد برای انتقال دائم به دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان را جلب نمایم.

و « حصب»، تأسیس یک کانون فرهنگی به نام اولین قدم پس از آن اتفاق شیرین

ا همراه بانقباض فضای دانشگاه، رغم ها علیبود. در آن سال« نیمکت»ای به نام ماهنامه

 و ی نگاه رحمانی و خردمندانه به دینتالش کردیم با اشاعهاعضای آن کانون و نشریه 

؛ و ی امیدی در فضای دانشگاه ایجاد نماییمنه، روزسایر مسائل فرهنگی و اجتماعی

 نوشتیم:مان میهمواره به شعر زیر معتقد بوده، آن را در باالی نشریه

 تاریکدر شب »

 گر که نتوانی خورشید

 ال اقل مهتاب باش

 گر که نتوانی شوی مهتاب

 «تاب باشال اقل آن کرمک شب
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به برگزاری جلسات داخلی، سخنرانی، پخش فیلم و  اقدامها رغم تمامی مضیقهعلی

ها نمودیم. ولی سختیبیانیه و چاپ چند شماره از نشریه  اردوی خیریه و صدور چند

 شد.یارانمان کاسته میو توان فرسا بود و روز به روز از تعداد طاقت

بود،  3135امیدمان به تغییر فضای دانشگاه، طی انتخابات ریاست جمهوری خرداد 

دانشگاهیان به فعالیت در ستادهای انتخاباتی دکتر همدوستان و لذا همراه با جمعی از 

 دیگر نیز آشنا شدم. فکرِچند دانشجوی فعال و خوش روحانی پرداختم و با

، هورعنوان رییس جمبه روحانیبالفاصله پس از اعالم نتایج انتخابات و معرفی دکتر 

دانشگاهمان گرفتیم. ی منحل شدهبا آن جمع صمیمی تصمیم به احیای انجمن اسالمی 

ا ب "اینجا دانشگاه"ای جدید با عنوان در جریان روال قانونی تأسیس تشکل، نشریه

محوریت مسائل صنفی و سیاسی بنا نهادیم و تا پیش از صدور مجوز نهایی انجمن 

 ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خیریه اجرا نمودیم.اسالمی، چندین برنامه

 ی این هفت سالِ دانشجویی، نوشتن در کنار خواندن، اولین عالقهاما در طول همه

 .گونه خواهد بودنیز، همین اینین اوقات من بود؛ و پس از ترو بهترین تجربه و شیرین

که اولین قدم برای خوب نوشتن، خوب خواندن است؛ و دومین قدم، خوب  آموختم

ای گردآوری کرده ام را در مجموعهنقد شدن. لذا بر آن شدم تا مکتوبات دوران دانشجویی

ن بهایی که شما برای این کتاب تریو در اختیار خوانندگان قرار دهم. بهترین و باارزش

 است. ی آنی دقیق و نقد منصفانهپردازید، مطالعهمی

ی هاخصوص در نوشتهدر این مجموعه، با وجود اشکاالت ویرایشی و محتوایی که به

های دورتر خود یافتم، هیچ تغییری ایجاد ننمودم. زیرا به تعبیر دکتر شریعتی سال

معتقدم بهترین اثرم آن است که »بیان اوریانا فاالچی  و به« شدن است انسان در حالِ»

یز توانم فردا نمی اگر توانسته باشم امروز بهتر از دیروز باشم، قطعاً«. فردا خواهم نوشت

 .گردمبرتر از امروز 

شده در های چاپی نوشتهاین کتاب شامل دو بخش است. در بخش اول همه

 نشده را.های چاپبرخی از نوشتهام، و در بخش دوم نشریات را آورده

تن ، نوشرشد نمودننهادم. زیرا خواندن برای  "خوابیهفت سال بی"نام کتاب را نیز، 

دن و فعالیت فرهنگی و ای نپژمردن، روزمرگی برای زنده مانبرای بالغ شدن، تفریح بر

 رمذهبی و سیاسی و اجتماعی و هنری برای زندگی کردن، در کنار دروس خشک و دشوا
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 پاتولوژی اجتماعی
 3188دی ، دوم، شماره اولگاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال   

 
بدان است که به بحث اَ های مهم علمِشناسی یکی از بخشپاتولوژی یا آسیب. 1

پردازد. شاید نگاه پاتولوژیک به جمله بررسی تومورها میهای مختلف، از پیرامون بیماری

ی پیش رو فرایندهای اجتماعی در نوع خود بدیع و جالب توجه باشد. امید است مقاله

در زمین و در وجود خودتان »تأثیری مثبت در نگاه خوانندگان فخیم برجا گذارد، که 

 «بینید؟ها پدیدار است، چرا نمیبرای اهل یقین نشانه

 1«و فی االرض آیات للموقنین و فی انفسکم افال تبصرون»

ها و تومورهای سرطانی، فقدان عملکرد صحیح نهادهای گیری سلول. اساس شکل2

 ی زندگیِسلول طی چرخه عمالِسلولی است، نهادهایی که بر اَ نظارتی داخل و خارجِ

کنند. چنین می مل داشته و از تجاوز سلول از حدود خود جلوگیریای کآن، احاطه

ی سرطانی را تشکیل داده و لذا در حد و مرز، توده هایی با انجام رشد و تکثیر بیسلول

های المی، از نظر اندازه و تعداد از اُبهّت و نمود خاصی ی میکروسکوپیِ نمونهمشاهده

برخوردارند! حال این توده، بسته به شدت سرطانی شدن و تجاوز از حدود خویش 

ودنش ی بدخیم بندازههای بیشتری باشد و به اتر و دارای سلولتر و بدخیمبزرگ تواندمی

که های بدن داشته و آسیب بیشتری به بدن برساند. جالب ایننفوذ بیشتری در سایر بافت

های های بدن استفاده و داشتهی خود از حقوق سایر سلولهای سرطانی برای تغذیهسلول

تر و جالب ؛شوندها مورد ظلم واقع میلذا بدین طریق سایر سلولکنند، آنها را غصب می

را  ی خویشبهره ،برند با تضییع حق دیگرانهای سرطانی گرچه گمان میکه سلولاین

                                                           
 53و  50ذاریات  3
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، اما این خیال خامی بیش نیست و گردندافزایش داده و از قدرت بیشتری برخوردار می

خردانه خود را نیز همراه با آنان به کام های بدن، نابها با تضعیف سایر سلولاین سلول

جان شخصی که به این دلیل جان سپرده است را تشریح برند. اگر پیکر بیمرگ فرو می

گوییم ای کاش به حد خود خوریم و در دل میای بزرگ و متکبر برمینماییم، به توده

 د.کرها در صلح و صفا زندگی میقناعت کرده بود تا در کنار دیگران سال

ی حیات خویش هطول چرخهای بدن هستیم و در ها نیز به سان سلول. ما انسان3

که از خارج به ما اعمال گردد، باید نیازمند نظارتیم؛ نظارتی که بیش و پیش از آن

زاد باشد. حال اگر یکی از ما به هر دلیلی نظارت بر خویش را به دست فراموشی درون

چوب امر به معروف و نهی از منکر و همچون دستگاه اند در چارسپرد، سایرین موظف

کشی، ایمنی بدن، صفت شیطانی تکبر را در وجود او از میان ببرند، تا مبادا روزی با گردن

 خود و دیگران را از میان ببرد.

مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو »

 1«الحمی تداعی سائر الجسد بالسهر و

 بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

 2چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

 تر از درد تکبر و تجاوز!؟تر و دردناکو چه دردی بدتر، خطرناک

. رسالت تاریخی انبیای الهی نیز غیر از این نبوده است و این همان مسیری است 4

چه امام حسین)ع( غایت خویش را قیام امامان بزرگوار ما در آن گام نهادند. چنانکه 

امبران پی»دانست. برای امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در برابر تجاوز یزید می

های روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم خویش را با نشانه

 «ند.به عدالت و قسط برخیز

 3«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

                                                           
مثل مؤمنان در مهرورزی و مهربانی و دلسوزی نسبت به یکدیگر به مانند یک پیکر است که  3

شود. خوابی و تب و پریشانی میرنجور گردد، دیگر اعضای آن نیز دچار بی اگر عضوی از آن

 (33/ مسلم، بر،  57، 3/ احمد، ج  17)بخاری، ادب، 
 سعدی 5
 52حدید  1
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و عدالت و قسط، چیزی جز قرار دادن هر چیز در جایگاه واقعی خود و جلوگیری از 

ور العدل یضع االم»گونه که امیرالمؤنین)ع( در تعریف عدالت فرمود: تجاوز آن نیست، آن

 1«مواضعها

 2ود وضع اندر موضعش / ظلم چه بود وضع در ناموضعشعدل چه ب

اند که با تالش موسی )نماد دستگاه ایمنی( و های سرکش جامعه. فرعونیان توده5

دی به ی استبداها، روحیهروند. سامریلطف خداوند، در رود نیل غرق شده و از میان می

اند که در غیاب ی منحوستودههای بازمانده از آن یل و سلولاسرائجا مانده در وجود بنی

 خوانند.پرستی و غفلت دوباره از توحید فرامیموسی، مردم را با نیرنگ خویش به گوساله

ای هایی که در آتش ظلم فرعونیان و در غیاب موسی سوختند و لحظهچه بسیار قریه

هایی که راه فالح خویش را آگاهانه و چه کم امت ؛در عذاب ایشان تأخیر نیفتاد

 بازشناختند و در آن گام نهادند.

عزیز را ملول نماید، سخن خویش را با آرزوی  ، خوانندگانی کالمکه اطالهپیش از آن

های سرکش سرطانی به توده ن از شرّی تمسک به حجت درون و برون و اماتوفیق برا

ی خدای مهربان.برم. به امید رحمت واسعهپایان می
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 چه فایده که آدمی جهانی را ببرد

 اما خود را ببازد
 مصاحبه با نجمه مقدس

 3188دی ، دوم، شماره اولگاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال   

 
ی پزشکی با او قرار مصاحبه زمستانی ولی گرم، روبروی دانشکدهبعد از ظهر یک روز 

که به آسانی برای رسیدن به آمال و اهدافش دست  ،نشینی با انسانی جسورگذاشتم. هم

خاصه که روزی بر همان  ، برایم بسیار جذاب است.زندبه کارهایی بزرگ و خطیر می

 .ام تکیه زده استهایی که امروز بر آن نشستهصندلی

که در اواسط  ،است 55ی پزشکی ورودی مهر نجمه مقدس دانشجوی سابق رشته

سفه غرب ی فلترم پنجم تصمیم به تغییر رشته گرفته و اکنون دانشجوی ترم اول رشته

 باشد.دانشگاه اصفهان می

 

 مند نیستید؟ قبل ازی پزشکی عالقهاز چه زمانی متوجه شدید که به رشته

ا پس از ورود به دانشگاه پاسخی برای عالیق خود کنکور تردید داشتید ی

 نیافتید؟

ای نداشتم و االن هم چنین چیزی را ی پزشکی عالقهشود گفت من به رشتهنمی

های عالقه بودم، نه بعدش و نه االن. من یک سری دغدغهگویم. نه قبل از کنکور بینمی

 ها برسم. وگرنهبه آن دغدغهتوانم دیدم در این فضا اصال نمیفکری پیدا کردم که می

های من ی جذابی است. ولی دغدغهپزشکی به هر حال برای من جالب بود و کال رشته
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چیزهای دیگری بود. به نظر من دغدغه و عالقه بعضی جاها از همدیگر کمی جدا 

 دیدم کالًگر بود و یک حالتی داشت که میشوند. ذهن من خیلی مشوّش و پرسشمی

هایم برسم. این بود که نهایتاً به این نتیجه توانم به جوابتجربی نمیدر فضای علم 

 رسیدم.

 

ر های خود دولی برای دغدغه ،عالقه نبودیدی پزشکی بیپس شما به رشته

 این رشته پاسخی نیافتید؟

عالقه نبودم و همین االن هم خیلی جاها که بحثش هست برایم جالب دقیقاً. من بی

 ؛کنم. کالً برایم جالب استهای تلویزیون را در این باره تماشا میرنامهو زیباست. مثالً ب

 های من اینها نیست.منتها دغدغه

 

 مند شدید؟ی فلسفه عالقهو از چه زمانی به رشته

من کالً به علوم انسانی گرایش زیادی داشتم. یعنی از همان دوران دبیرستان، حتی 

و نه فقط فلسفه. من به مباحث  ؛گرایش به سمت علوم انسانی خیلی بود ،شاید زودتر

مند ابتدا خیلی عالقهشناسی، تا حدودی عرفان و از این قبیل چیزها از همان جامعه

های من رشد بکند ها و گرایشقدر این دغدغهکردم که آنوقت فکر نمیمنتها هیچ بودم.

ام مدیریت کنم. اول هم تصمیم بر این بود ر زندگیای کناکه دیگر نتوانم آن را در گوشه

مثل  گفتند کهجور مباحث بپردازم. خیلی به من میی پزشکی به اینکه در کنار رشته

ی هکنم زمانکه هم پزشک بود و هم فیلسوف ادامه بده. در صورتی که فکر میسینا ابن

ن آ تخصصی شده و اصالً پزشکیِ سینا خیلی فرق دارد. االن علوم بسیاری ابنما با زمانه

طور. االن دنیا خیلی متفاوت زمان با حاال خیلی قابل قیاس نیست. فلسفه هم همین

کنم. البته زمانی هم که روم همه چیز را با هم جمع میکه من بخواهم بگویم می ،شده

ح بای بود که صی پزشکی شدم و در طول این چهار پنج ترم، به گونهمن وارد دانشکده

های ی ادبیات و کالسرفتم دانشکدهآمدم، بعد از ظهر میهای خودم را میتا ظهر کالس

 ی اینی ادبیات بگیرید تا علوم قرآن، عرفان و فلسفه، همهرفتم. از رشتهآنجا را می

که دیگر نهایتاً یک  ،قدر آن فضا من را گرفترفتم. دیگر آرام آرام آنها را من میکالس

 سی کردم.اقدام اسا
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توانید به علم فلسفه غرب می در این چارچوب آکادمیک کنیدحس می

 هایی که به دنبالشان بودید برسید؟دغدغه پاسخ

ام این رشته را در این اتفاقاً یک چیزی که هست این است که من دقیقاً نیامده

جوابش را  مدانشگاه انتخاب کنم که فرضاً بگویید چهار پنج تا سؤال داشته باشم و بیای

جوری نیامدم. من بیشتر اینجا پیدا کنم و دقیقاً یک جواب بگذارند جلوی من. من این

هایم بپردازم. یعنی ممکن است خواستم در یک فضایی باشم که در آن فضا به دغدغه

هایم را پیدا نکرده باشم. کدام از سؤالمثالً سه سال، چهار سال بگذرد و من جواب هیچ

ام و همین فضای پرسش و پاسخ برای من خودش به این سؤاالت پرداختهکه ولی همین

 کهخواستم که به سؤاالتم بپردازم، نه اینخیلی مهم است. من یک فضای جدید می

ها را جلوی من بگذارد و دیگر تمام خواستم یک استاد بیاید این جواببگویم صرفاً می

 شود.

 

ی دیگر از علوم انسانی هم رفته رشتهیعنی منظورتان این است که اگر یک 

 بودید خیلی تفاوتی نداشت؟

ی هم های علوم انسانی رشتهکنم فلسفه یک علم بنیادی است. یعنی بقیهفکر می

ای جور علم پایههر کدام را آدم بخواهد بخواند باید اول مبنایش را با فلسفه بگذارد. یک

شناسی د مدیریت بخواند، کسی بخواند جامعهتفکر است. مثالً اگر کسی بخواه است. کالً

بخواند، علوم سیاسی بخواند یا هر چیز دیگری، اول باید در تفکر ورزیده شده باشد. به 

های خاطر همین ترجیح دادم اول با فلسفه شروع کنم، بعد اگر خواستم به دنبال گرایش

 دیگر نیز بروم.

 

 که شاید بیشتر به تفکرات ال چرا فلسفه غرب؟ مثالً چرا فلسفه اسالمیاح

 خودتان نزدیک باشد نه؟

ی الهیات اسالمی گرایشی از رشته ی فلسفه یعنی فلسفه غرب. فلسفهدر ایران، رشته

خواهم خیلی ولی می ،مندماست. من هرچند به مباحث فلسفه اسالمی خیلی عالقه

 سلمان و غیرمسلمان.؛ اعم از می اندیشمندان را بررسی کنمتر نگاه کنم و آرای همهکلی
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ی زمر سوره 15و  11ام. در آیات و اتفاقاً همین نگرش را از مکتب حضرت رسول گرفته

کنند و بهترین را ها را بررسی میی آرا و اندیشهخداوند بشارت داده بندگانی را که همه

 اانظر الی م»فرمایند ای دارند. میکنند. حضرت علی سخن بسیار حکیمانهانتخاب می

ه که این، نشود را دریابای که مطرح میاندیشه یعنی خودِ« قال و التنظر الی من قال

وقت خود را صرف آن کنی که ببینی این اندیشه از آن کیست؟ شرقی است یا غربی؟ 

خوانیم، و یا می کامل ی خودمان هم هشت واحد فلسفه اسالمی راهمین االن در رشته

 طور هم نیستکه مربوط به فلسفه اسالمی است. این های دیگرمان هستخیلی از درس

ر و یک نگاه تی ما یک نگاه کلیکنم رشتهکه فقط به فلسفه غرب بپردازیم. ولی فکر می

 دهد.از باال به آدم می

 

ها و خواستم بپرسم که چه دغدغهها صحبت کردید. میاز دغدغه

 هایی بود که شما را به این سمت کشاند؟پرسش

قدر فرصتش نباشد. ولی من شاید آن ،ته اگر بخواهم جزییاتش را بگویمخب الب

های مدت و انگیزههای خیلی کوتاهام معنادار زندگی کنم. یک سری هدفستهاهمیشه خو

خیلی آرمانی  کردمکرده است. مثالً یک موقعی فکر میوقت مرا راضی نمیهیچ ،ظاهری

یزهایی شبیه به این؛ اما کند و یا چمیکه خیلی به همه کمک است که پزشکی شوم 

ام را بفهمم؛ معنای بعد این باز مرا راضی نکرد. یعنی من اول باید اصالً معنای هستی

 ام اینجا!که اصالً چه شده که آمدههمم؛ مبدأ را بفهمم و اینفبودنم را بفهمم؛ غایت را ب

ی ؟ این چیزها عمدهروم؟ اصالً بروم یا نروم؟ بروم که چه بشودبه چه سمتی می

 های من به صورت خیلی کلی بود.دغدغه

 

 ا چه تردیدهایی در درونتید برای این کار تصمیم بگیرید، بزمانی که خواس

 خودتان و چه موانع خارجی از سمت خانواده و دوستان مواجه شدید؟

هایی بود که به من زده بودند. حرف بیشتر حاصلِ ،تردیدهایی که در مورد خودم بود

، ینبه من گفته بودند اگر بخواهی جامعه را اصالح کخیلی از اساتید و نیز دیگران مثالً 

ال ارتر است. یا مثهایت خیلی تأثیرگذ، حرفباشی که در لباس یک پزشک در صورتی

یلی یک پزشک خگفتند حتی کرد. یا میکه این کمی مرا مردد می ،آوردندسینا را میابن
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خواستند من را متقاعد کنند که تو اگر بخواهی فهمد. به یک شکلی میبهتر فلسفه را می

ی فلسفه هم بروی، باز بهتر است که پزشکی را به سرانجام برسانی. یک چنین در زمینه

است. یعنی  تراشیدیدم بیشتر دلیلمی ،کردمکه البته نهایتاً که بررسی می ،چیزهایی بود

دیدند که با این شرایط حیف است که بخواهم این همه اعتبار اجتماعی و اقتصادی می

خواستند مرا متقاعد کنند که می ،ترسیدندو غیره را کنار بگذارم. چون از این چیزها می

های خودت هم برسی از همین راه بهتر است. ولی نهایتاً که آلخواهی به ایدهاگر می

 ،که نه. هیچ دلیلی ندارد و هیچ چیزی نیست که بخواهم بمانم دیدمکردم میبررسی می

کنم بهتر است آدم این یک یا بگذارم بعداً ادامه دهم. فکر می ،یا دو تا را با هم ادامه دهم

خواهد زندگی کند طوری زندگی کند که هدفمند باشد، لذت ببرد و معنادار باری که می

که از لحاظ اجتماعی خیلی مورد پسند باشد و  که صرفاً یک زندگی بکندباشد. نه این

یک  ولی از درون ببیند که خودش خودش را قبول ندارد. ،همه قبولش داشته باشند

گوید که ی خیلی زیبایی هم هست از انجیل که خیلی روی من اثر گذاشت. میجمله

ه آدم در دنیا واقاً ارزش ندارد ک« چه فایده که آدمی جهانی را ببرد، اما خود را ببازد؟»

هم اگر برنده باشد، خودش پیش خودش و پیش وجدان خودش رضایت درونی نداشته 

 ارزش است.ه نظر من بیقعاً بباشد و از زندگی و لحظاتش راضی نباشد. این وا

 

پس خیلی موانع بیرونی به خصوص از سمت خانواده به شکلی نبود که کار 

 را برای شما سخت کند؟

ی کنم. ولالعاده صبور بودند و واقعاً از پدر و مادرم تشکر میمن فوقی البته خانواده

باز هم پذیرفتن این موضوع برای آنها راحت نبود. من موقعی که تغییر رشته دادم، اول 

 به کنند. من نهایتاًدانستم اگر بگویم مخالفت میبه کسی در خانواده نگفتم. چون می

خیلی طبیعی است. به هر حال هر قدر هم که صبور  آنها نگفتم و خودشان فهمیدند! این

برایشان شوک بود و کالً برای همه شوک بود.  باشند و بخواهند همکاری کنند، ولی واقعاً

ت یکی گفتوانستند تفسیر کنند که چه شد! یک نفر بود به من میها اصالً نمیخیلی

وتا قرص خورد و خوب ها داشت، رفت پیش روانپزشک و ددیگر هم بود از این تصمیم

شنیدم. تقریباً از ها زیاد میجور حرفشد! تو هم برو به حال خودت فکری کن! از این

شنیدم از جنس سرزنش بود. زمانی که تغییر رشته دادم به این طرف، هر حرفی می
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شود گفت خیلی کم بودند کسانی که تأییدم کنند. البته از دوستان نزدیکم که بیشتر می

 گونه نبودند. ولی دیگر از فامیل و آشنا و دوستانِشنا و صمیمی بودند، خیلی اینبا من آ

اند و هرکس گفت چشمش زدهمیکردند. یکی دورتر که بگیرید، همه مرا سرزنش می

ها خیلی برای من ی اینها اصالً برای من مهم نبود. این سرزنشگفت. ولیک چیزی می

 شدم.ل از آن میهایی که قبتر بود از تشویقشیرین

 

ی شاید برای پرسیدن این سؤال کمی زود باشد. ولی تا اینجایی که از رشته

مثبت بوده؟  ایدچه به دست آوردهناید، آیا برایند آفه غرب طی کردهفلس

های شما باشد و آن چیزی توان امیدوار بود که در نهایت پاسخگوی دغدغهمی

 مندید؟باشد که شما به آن عالقه

ست برای این است که شروع خیلی ا گویم مبنامی کهفه شروع خوبی است. اینفلس

های من باشد، بعید که در نهایت بتواند پاسخگوی تمامی دغدغهخوبی است. ولی این

 دانم.می

 

 اید؟یعنی تا اینجا از این رشته راضی بوده

ی هدانشکدکه در  ،خواستمکه من یک فضای تفکر میخصوص اینتا اینجا بله. به

و  رفتداد و میپزشکی یا جاهای دیگر به این صورت نبود. معموالً استاد یک درسی می

ای هخواستم، با محوریت موضوع دغدغهچیز دیگری نبود. ولی من یک فضای تفکر می

ها خودم. این فضا را اینجا دارد. اگرچه ممکن است خیلی از استادهای آنجا و یا کالس

 آلی است.د، ولی فضا فضای ایدهآل من نباشنایده

 

های خودتان برایتان مطرح بود. ولی به بحث شما گفتید که بیشتر دغدغه

ی کنید پس از اتمام تحصیالتتان یا حتره کردید. فکر میاتأثیر بر اجتماع نیز اش

ا ای مثل شمکردهتحصیل قدر انسانِاکنون، با شرایطی که شاهد هستیم، چههم

 خواهد، آزادانه تأثیرگذار باشد؟گونه که میآن ،تماعتواند بر اجمی
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این خیلی سؤال سختی است. یک زمان ممکن است انسان تأثیرهایی بگذارد که 

ط در دانم. فقگیر باشد را واقعاً نمیخیلی به چشم نیاید. ولی تأثیری که خیلی چشم

ی یکی است. یعن ام خیلی تأثیرگذار بودههمین حد بگویم که همین تصمیمی که گرفته

ای هم های دبیرستانم وقتی فهمید من این کار را کردم، گفت اگر هیچ فایدهاز معلم

ولی همین که هرکس با شنیدن این تصمیم تو بنشیند حداقل یک دقیقه فکر  ،نداشت

دانم دقیقاً بخواهم یک پست تواند خیلی مؤثر باشد. من هم حاال نمیخودش می ،کند

ی تا توانم بکنم. ولبینی نمی. هیچ پیشیا چیزی شبیه به این ،شماجتماعی داشته با

 ام بر این است که بتوانم تأثیرگذار باشم.توانم سعیجایی که می

 

 ترسید؟قدر در این راه عزمتان راسخ است؟ از تکفیر شدن نمیچه

که اصالً مهم نیست. خندد[ نه آنشویم! ]میهمین االن که داریم تکفیر می

 طور که گفتم سرزنش دیگران برایم مهم نیست و اینها اهمیتی ندارد.همان

 

ی پزشکی ر رشتههایشان را دای هستند که مثل شما پاسخ دغدغهیک عده

 ای به آنها دارید؟ه توصیهاند. چپیدا نکرده

گفتن جواب این سؤال هم سخت است. چون ممکن است هرکس شرایط خاص 

ای از طرف خانواده خیلی بیشتر سرزنش مکن است یک عدهخودش را داشته باشد. مثالً م

هد که بخوابشوند. من اگر خودم به عقب برگردم باز هم این تصمیم را خواهم گرفت. این

به نظر من خوب نیست. ولی اگر  ،آدم استخوان الی زخم به همین شکل ادامه دهد

ودشان کشته نشود. یعنی ها در وجالاقل آن دغدغه ،هایی را ندارندامکان چنین تصمیم

چه  اند وقدر در پزشکی غرق شوند که یادشان برود چه کسی بودهطور نباشد که آناین

ها را زنده نگه دارند و به آن بپردازند. اگرچه خیلی خواستند. همچنان این دغدغهمی

خیلی سخت است که آدم بخواهد با یک ذهنی که تمرکز ندارد و جای دیگری است، 

د تواننبرد. ولی تا جایی که میهم بخواند؛ آن هم پزشکی که وقت زیادی می درسش را

توانند در آینده هم آن را هایشان نیز بپردازند و حتی میهمراه با تحصیلشان به دغدغه

که پزشکیت تمام شد کردند که بعد از آنادامه دهند. خیلی این پیشنهاد را به من می

هند. ادامه بد توانند بعداًی دیگری برو. آنها هم میرشته لیسانس یا دکترا بهبرای فوق
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وقت توجیه نکنند. یعنی سعی کنند با خودشان خیلی روراست برخورد کنند. ولی هیچ

ان بینند جایش. آن را انکار نکنند. اگر میهای من این استخیلی واقعی ببینند دغدغه

ینجا نیست. ولی راهش چیست؟ نه آن را انکار نکنند و بگویند جای من ا ،اینجا نیست

ر جوکه کال بترسند و بیایند انکار کنند و بگویند من جایم خوب است. از ایناین

 ها نکنند و با خودشان روراست باشند.کاریها و محافظهاندیشیمصلحت

 

های سابق خود ایدانشکدهها و همکالسیای برای همو در آخر حرف نگفته

 دارید؟

های آنجا را با اینجا مقایسه کالسیام؛ زمانی که هماالن که من به آن دانشکده رفته

خیلی  IQی پزشکی از نظر های دانشکدهبینم بچهبینم، میکلی را که می کنم و جوّمی

 ر از یک پزشک شدناین استعداد خیلی فراتکنم میرا بدانند. فکر  IQباالترند. قدر این 

است. این استعدادها را در خودشان پیدا کنند و بپرورانند. به نظر من حیف است. چیزی 

خورم این است که اعتبار و ارزش علوم انسانی خیلی در که کالً برای جامعه تأسف می

 هاست.هی رشتتر از بقیهکشور ما پایین آمده است. در صورتی که به نظر من خیلی سخت

خوانم چیزی نیست، چون برای همین دانشجوها ارائه ای که من میه این فلسفهاگرچ

کنم خیلی احتیاج به استعداد شود. ولی اگر بخواهد واقعاً به آن پرداخته شود فکر میمی

اقعاً گویم که وهای ذهنی دارد. من به دوستانم میدارد و خیلی احتیاج به تفکر و کنکاش

ور گاه مغرولی هیچ ،خیلی متمایز هستند و ارزش آن را بدانند بدانند از نظر استعدادی

نشوند.



 

 انسان یعنی آزادی
 االسالم امینیمصاحبه با حجه

 3188گاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال اول، شماره چهارم، خرداد   

 
آزادی، واژه ای که بیان آن بسیار آسان ولی عمل و التزام به آن بسیار مشکل است. 

 ایکنند و عدهای وجود آن را انکار میشنویم. عدهای که در این روزها بسیار آن را میواژه

ای که نزدیک شدن به آن بسیار نمایند. واژهخواهی دیگران ابراز شکایت میدیگر از زیاده

 پاسخ!های بیای پر از سؤال، سؤالانگیز است. واژهشیرین ولی هراس

بال اشد، به دناید ذهن بسیاری از ما را درگیر خود کرده باالتی که شؤبرای پرسش س

االمکان مرجع دینی باشد تا بتواند حتیگشتم. پاسخگویی که اوال پاسخگویی مناسب می

ولیتی در دانشگاه باشد تا بتوان برای به من پاسخ دهد و دوما دارای مسؤ از جایگاه دین

 آن پاسخ جایگاه حقوقی قائل شد.

االسالم امینی، رییس نهاد نمایندگی تر از حجهر، شخصی مناسببرای این منظو

 مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیافتم:

 

 تعریف آزادی از نظر شما وکال دین اسالم چیست؟

ترین ادی شاید برای بشر یکی از دلنشینآز یموضوع آزادی و بحث آزادی و واژه

هد دکند، قربانی میها مبارزه میورزد. خیلی وقتمی کلمات باشد که آدمی به آن عشق

ای است که واژه و این مفهوم تا اندازهکند تا به آزادی برسد. اهمیت این و فداکاری می

د، انسان رگویند انسان کسی نیست که عقل دادر تعریف انسان بما هو انسان می هابعضی

اند انتخاب تونسان یعنی کسی که میکند، اکند و اکتشاف میکسی نیست که اختراع می

یب نشر فراز و بکند و آزاد باشد. انسان یعنی آزادی! به همین جهت این بحث بسیار پ
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برای  دکنهای مختلف فعالیت میالیسم به عنوان مکتبی که در حوزهاست. امروزه، لیبر

هم  ن طرفهایی دارد که یکی از آنها آزادی است. ایخودش یک سری مبانی و ارزش

کنیم، باز یکی از اهداف بسیار بلند انبیا آن است که انبیا انسان وقتی اسالم را بررسی می

د ایگوید آزادی. خوب بگوید آزادی، اسالم هم میزادی برسانند. لیبرالیسم میرا به آ

 پذیرد.ا درست است وکدام یک را انسان میهبررسی شود که کدام یک از این

ه اسالم آزادی را برای شود این است کاسالم مطرح می ای که در بحثیک نکته

کند گذاری نمیدف برایش هدفخواهد، یعنی فی حد ذاته به عنوان یک هآزادی نمی

که آزادی هدف باشد. آزادی در اسالم یک وسیله است برای اهداف دیگر. یعنی ما باید 

آن ابزار آزادی است. اگر  خواهیم و یکی ازاهدافی برسیم که ابزار زیادی می به یک سری

های لیبرالیستی رجوع رسد. ولی وقتی به بحثانسان آزاد باشد به این اهداف می

آزاد باشد تا  شود یک هدف. انسان بایدبینیم که آزادی برای خودش میکنیم، میمی

ها ها و حکومتشته باشد، رها باشد، مکاتب، دولتگونه محدودیتی نداآزاد باشد، که هیچ

 توانند آن را در قید و بند قرار دهند.ن

ا مرکب از دیگری که در بحث آزادی مهم است این است که اسالم انسان ر ینکته

، دی نیستبعمکاتب هم قبول دارند که انسان تکداند و غالب یک جسم و یک روح می

ن انسان را نسبت به بحث آزادی بعدی بودوقت وقتی دوتن او هست و روح او. آن

شود که از نظر اسالم گاهی اوقات تن اسیر است و روح طور استفاده میسنجیم، اینمی

هم اسیر است، گاهی اوقات تن آزاد است و روح هم آزاد است، گاهی اوقات تن اسیر 

هایی که بین است و تن آزاد! این در این تفاوتاست ولی روح آزاد و گاهی هم روح اسیر 

ه تن کتواند روح آزاد باشد ولو اینخیلی مهم است. کی می م وجود دارداسالم و لیبرالیس

بعدی و جسم و تن مطلق نشد، روحی هم داشت که دارای اسیر باشد؟ وقتی انسان تک

ی شود. چه بسا کسعریف ما از آزادی خیلی متفاوت میخواست و ارزش بود. آن وقت ت

کنیم اسیر خیلی گاه میکند، ولی وقتی نخواهد میفکر کند آزاد است و هر کاری می

 روحش در بند است. است! اسیر مقام و شهواتش شده و چیزهای دیگر

 یک توانیم آزادی راخیلی مهم است این است که ما نمی یک بحث دیگری که باز

بینی ما در تعریف ما از آزادی خیلی تأثیر دارد. کاسه تعریف کنیم، این که نوع جهان

 کهستی دارد یک جور تعریف دارد و آنادی و اومانیبینی صرفا میک کسی که جهان
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گوید جهان بند به یک جا و مبدأی است قاعدتا ای است که میاش به گونهبینیجهان

تعریف متفاوتی از آزادی خواهد داشت و معتقد است من آزادیم در این است که بند به 

 پس محدودیت است.بینی مادی، این بند، خودش یک قید و یک جایی باشم. در جهان

 های مختلف تعریف و تعبیر از آزادی متفاوت است.های مختلف با نگاهببینید در زمینه

پیغمبر آمده است که بندها  است.« یضع عنهم اصرهم»های انبیا ذاریگیکی از هدف

یا ز اهداف انبشود. بله، یکی ابندی در آزادی میاز کند. در این قصه باز یک تقسیمرا ب

ر آقا برده نباشند. تعبی ها آزادی اجتماعی داشته باشند، اسیر نباشند،وده که انساناین ب

خدا  «لقد جعلک اهلل حرا»کسی نباش،  یبنده« ال تکن عبد غیرک»منین است امیرالمؤ

تو را آزاد آفرید. یعنی یکی از چیزهایی که در فطرت انسان است این است که انسان 

اند ی انبیا آمدهشود آزادی اجتماعی که همهنباشد. این می آزاد باشد و برده خواهدمی

ا از لحاظ تاریخی بررسی داری ره و برده نباشند. اگر جریان بردهها اسیر و بندکه انسان

داری را از بین برد، البته به صورت ه همه اذعان دارند مکتبی که بردهبینیم ککنیم، می

ادی است که اسالم است. بله این یک بخش از آز خیلی ماهرانه و پله پله، مکتب اسالم

 های اجتماعی است.به دنبال آزادی

ته و طلب دارد. نوع خواس داند انسان دوتر دیگر این است که هر کسی میبخش مهم

ی حیوانی داشته، یک سری ها ریشه در تمایالت و شهوات و روحیهیک سری از خواسته

و خواست غیرحیوانی است. حاال اگر کسی رها شد  ها متعالی و صرفا انسانی وخواسته

ا جایی های غریزی انجام دهد و بدون هیچ محدودیتی برود تهر کاری در تأمین خواسته

گویند آزادی رانی بکند؟ در لیبرالیسم میخواهد و هر چه خواست شهوتکه دلش می

 که شما آزادیه اینگوید محدود است بم. خود آزادی هم که لیبرالیسم میمطلق ما نداری

رانی و کس دیگری را نقض نکنید. حاال در این آزادی شخص تا هر جا خواست شهوت

هایی است الی دارد؟ خوب این در طلب خواستهاندوزی بکند چه اشکگساری و ثروتمی

رانی ها را هم اگر رها بکنی شهوتتوان گفت انسانی و متعالی است. حیوانکه نمی

ان شود. باید انسهای انسانی قصه خیلی متفاوت میر بیاییم در خواستهکنند. اما اگمی

های حیوانی و که جنبه هاییها و خواستهآزادی معنوی برسد تا خیلی از طلببه یک 

 شاهای شهوانیمکن است انسان به خیلی از خواستهرانی دارد را کنار بگذارد. مشهوت
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ت در ارتقا و ترقی و پیشرفق و میدان بسیار بازی نرسد ولی وقتی که اینها را کنار زد، اف

 شود.انسانی و معنوی پیش رویش باز می هایخواسته

 

های جسمی و جنسی که رف نظر از آزادیاین تعریفی که شما داشتید ص با

 در غرب هست، تفاوت ما و غرب در تعریف آزادی سیاسی چیست؟

کنم که خیلی جالب است. قرآن بندی را از قرآن خدمتتان عرض میمن یک تقسیم

های آزادی اندیشه است. یعنی در قرآن مبانی و ریشه انواع آزادی را بررسی کرده یهمه

 طورتواند هردیشه آزاد باشد. هر کسی خواست میو تفکر هست که انسان باید در ان

خواست فکر کند. اگر قرار است کسی انتخاب صحیحی داشته باشد، غیر از این هم 

 این دلیل است که بدون شود. وقتی اسالم انسان را در انتخاب آزاد گذاشته است بهنمی

هلل کذلک یبین ا»گوید  میتواند به یک انتخاب صحیح و درست برسد. مثالآزادی نمی

شود آزادی ی شما باز است و این میاندیشه یعنی راه برای تفکر و« آیاته لعلکم تتفکرون

که در قرآن است برای این است که انسان « تعقلون»و « فکرونت» یاندیشه و تفکر. همه

د گوییلی جالب است که یک جاهایی هم میرا به آزادی اندیشه و فکر تشویق کند. خ

که این قرآن وحی الهی است یا و اندیشه! مثال شخصی در بحث این مرگ بر این فکر

روز هکه چند شباناز این فکر و کارشناسی بکند. بعدسحر است مأموریت داشت که برود 

این سحر است. « ثرهذا سحر یو»گوید کند، در قرآن هست که در نهایت میفکر می

مرگ بر این فکر! یعنی به کسی آزادی فکر « ثم قتل کیف قدر»گوید وقت قرآن میآن

توان این را آزادی فکر دانست؟ می است، آیا به این نتیجه برسد که قرآن سحر بدهند و

فکر هم برای خودش یک سری تعریف و حدودی دارد. به هر حال قرآن در آزادی  آزادی

 اندیشه و آزادی فکر در آفاق و انفس و تاریخ گذشتگان بسیار بحث کرده است.

بحث دیگر آزادی عقیده است. یعنی خداوند در قرآن آزادی در عقیده و انتخاب دین 

ای برسید. شما شما بدون آزادی به عقیدهدهد ر باز گذاشته است و اجازه هم نمیرا بسیا

ی ال اکراه ف»ی باشد. گوید باید اصول دین تحقیقهای عملی میی رسالهببینید همه

در تاریخ هم هست که وقتی  ورزی اجبار بکنید.اد را در دینتوانید افرنمی« الدین

اشت ها وجود ددهها زرتشتی بودند و آتشکایران آمدند تا سالیان سال خیلی ها بهمسلمان

کردند. بعدها خود این افراد به دلیل مشترکات زیاد دین آنجا پرستش می و زرتشتیان در
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زرتشت و اسالم، مسلمان شدند. پس آزادی عقیده مبنای قرآنی خیلی محکمی دارد که 

 ما به آن معتقدیم.

که قرآن موارد مکرری داریم  هایی است که درآزادی سیاسی خودش یکی از زمینه

حق مشورت دهی دارند.  نظام سیاسی جامعه حق انتخاب دارد؛ حق دخالت دارند؛در یک 

در مفاهیم سیاسی صدر اسالم مفهوم بیعت وجود دارد که افراد بیایند و بیعت بکنند و 

ها کرد و به آنتصمیم برای جنگ با مردم مشورت میمشورت کنند. مثال پیامبر هنگام 

مه حاکی از این است که اسالم به آزادی سیاسی و حق داد. اینها هحق دخالت می

 دخالت داشتن در تعیین سرنوشت، بها داده است.

آن طرف هم  هایی است که در اسالم استفاده شده. ازآزادی بیان باز یکی از آزادی

گوید آزادی مطلق است. حتی آنهایی که به لیبرالیسم معتقد هستند کس نمیهیچ

هایی دارد تا کسی از آزادی سوءاستفاده نکند. خودش محدودیت گویند آزادی برایمی

خواهد آزاد باشد، قرآن و است. ولی این که انسان فطرتا می استفاده از آزادی ممنوعسوء

 اند.ی شرایط را فراهم کردهاسالم برای کسب این آزادی همه

 

مرز این آزادی کجاست و در اسالم آن را چه چیزی مشخص کرده  حد و

 که قدر تبصره داشته باشدممکن است یک آزادی  باشد ولی آن ست؟ گاهیا

 عمال ملغی شود!

بینی به حدود الهی نباید در استفاده از آزادی به حدود دیگران و بر اساس آن جهان

تلک حدود اهلل »گوید از حکیمی عادل صادر شده. قرآن میتعدی بکنیم، موازینی که 

به  گوید فردیمثال در تاریخ داریم که شخصی می راتر نروید.از این مرز ف« فال تعتدوها

وید گآید! پیغمبر میرد، مرتبا به خانه و زندگی ما میخاطر یک درختی که در محل ما دا

. «ال ضرر و ال ضرار فی االسالم»به او بگو، اگر عمل نکرد درخت را بکن و بینداز آن طرف! 

گوید آزادی ما همین است نداشته باشد، میبینی توحیدی را حال اگر کسی آن جهان

کند، یک بخش است و اسالم نیز تأیید میاین  که فقط آزادی دیگران را از بین نبریم.

بینی الهی داریم و یک حدود دیگری نیز اما بخش دیگر این است که ما مالک جهان

ام مع اهتمکه به ج اصول لیبرالیسم فردگرایی است که بیش از آن وجود دارد. یکی از

امعه د گاهی جبینیای فرد است. در این مسئله شما میگوید همه چیز برداشته باشد می
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هر حال بر اساس  دینی. بهی دینی و یا غیرآورد، یا جامعهبرای ما محدودیت می

کنیم. تعریف می های آن را، آزادی و محدودیتبینی ما هستهایی که در جهانمالک

ی فکر و بیان. اسالم چون ست برای ظهور و بروز اندیشه و آزادمثال مطبوعات، محلی ا

کند. اگر اجتماعی دارد آزادی را تعریف می هایی در بحث حدود الهی و مسائلمحدودیت

کسی در راستای آزادی بیان و اندیشه خواست به حدود الهی تجاوز کند و بگوید نماز 

نی چه و فضولی است، این حدود چیست، قصاص چیست، امر به معروف و نهی ازمنکر یع

شد محوری بامعیار نباشد و اومانیستی و انسانالهی است. ولی ممکن است در جایی این 

توانیم بینی ما. آیا میگردد به جهانی اینها بر میبحث خدا تعطیل باشد. همه و

یگر دیز دیگری هم هست؟ اینها ماده چ از بینی مادی صرف داشته باشیم یا نه، غیرجهان

 شود.ای است که مطرح میریشههای بحث

 

د، کردنپیامبر یک صحبتی از جانب خود می خوانیم که وقتیدر تاریخ می

به  صحابه حق به نقد کشیدن آن را داشتند و حتی گاهی پیامبر را مجبور

منین، مودند. یا مثال در حکومت امیرالمؤنپذیرش خواست و نظر اکثریت می

ردند کگاهی با لحن بدی به وی انتقاد میافراد به راحتی و بسیار صریح و حتی 

با این وجود آیا این حدود و و امام این حق را برای اشخاص قائل بودند. 

هست که کسی بگوید  هایی که فرمودید قابل تعمیم به اشخاص نیزتقدس

 شود؟اض  به من جزو حدود الهی حساب میاعتر

خواهد جایگاه را مورد هجمه قرار دهد یا شخص را. یک اید دید طرف میببینید ب

جایی هست که فقط این شخص، محمد بن عبد اهلل یا علی بن ابوطالب است که در یک 

یایید بیایید نقد بکنید، ب« نصیحه ائمه المسلمین»شود. ی سیاسی اجتماعی نقد میحوزه

همین است. یک تعبیر زیبایی هست که  انتقاد بکنید. مفهوم بیعت یکی از کارهایش

اشند، بعلی بن ابوطالب باشد، اگر مردم پشتش نباشند و وی را قبول نداشته  حاکم ولو

ن ب نشین شود. بیاییم بررسی بکنیم برای چه باید علیباید بیست و پنج سال خانه

 بدهندکه علی بن ابوطالشود. چه عواملی دست به دست هم مینشین ابوطالب خانه

د، من نصیحت کنی گوید شماآییم در فضای حکومتی، مینشین شود. ولی وقتی میخانه
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طبق آن مشورت آن کار کند و خواهم. پیغمبر اسالم هم مشورت میاز شما نصیحت می

که متصل به بحث توحید است  دهد. اما وقتی کسی بخواهد جایگاه نبوت رارا انجام می

معظم رهبری  قرار دهد قابل قبول نیست. مثال مقامو جایگاه امامت را مورد هجمه 

کنند، اما اگر به آن سمت رفت که کنند و از آن نیز استقبال میانتقادات را بیان می

ول نیست. افراد مرتب کسی بخواهد جایگاه والیت فقیه را مورد هجمه قرار دهد قابل قب

 ای به آن وارد نشود.خدشه آیند ولی باید حرمت جایگاه حفظ شود وروند و میمی

 

های موجود ما تا چه حد این آزادی قانون اساسی و قوانین موجود در کشور

 در اسالم را در خود منعکس کرده است؟

های مختلف، این عه پیدا نکردم اما قطعا در زمینهمن در این زمینه فرصت مراج

قتی انسان به قضاوت ای مردم. وآزادی وجود دارد. مثال انتخابات و حق انتخاب آزاد بر

نشیند حقیقتا بهترین نوع دموکراسی و دخالت مردم در سرنوشت را با نگاه دینی در می

های دیگر مثل آزادی عقیده، آزادی کنند. در بحثینجا داریم که آزادانه انتخاب میا

ون بد هازادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای دینی و آادی احزاب یا اقلیتاندیشه، آز

بینی توحیدی داریم نیز همین گونه است. هایی که در جهانحمل سالح، با معیار و مالک

د از انقالب اسالمی شکل واقعی اما در بحث اجرا، مثال انتخابات شوراها چند سال بع

گیرد. ممکن است برخی از مواد قانون اساسی در مقاطع مختلف درست پیاده نشده می

 عملکردهاست. یهباشد که مربوط به حوز

 

های مصرح در اسالم ی، در عرصه حقیقی تا چه حد آزادیجدا ازعرصه قانون

 گردد؟قانون اساسی در جامعه ما اجرا میو 

گرایشات مختلف خود  یها با همهها و نشریات متنوع و چاپ کتابوجود روزنامه

ای هتلف، در دهههای مخت. ممکن است به خاطر فراز و نشیببخشی گویا از این قصه اس

خیزهایی باشد. یک جایی  های مختلف، افت وها وگروهمختلف و با روی کار آمدن جناح

ها خی نشریات باز شود. بعضی از کتاببر ها بسته شود ویک مقطعی برخی روزنامه در

نشر پیدا نکند. اینها را در هر مقطعی از این سی سال  یشود و اجازه سانسور یا فیلتر

 یکنیم که شخصی سلیقهکه وجود داشته و دارد مشاهده می با نقد و انتقادهاییانقالب 
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اعمال بکند. اینها قاعدتا در خواهد ه عنوان یک نگاه کالن اجتماعی میخودش را ب

های عملکردی فراوان و قابل نقد و انتقاد است. اصرار مقام معظم رهبری در بحث بحث

اند و هنوز هم هشت سال پیش از این گفتهکه هفت  های آزاد اندیشی استکرسی

هایی حنه اجرا شود به خاطر همین سلیقهخواهد در صگویند، ولی در عمل وقتی میمی

اندیشی بگذارد ممکن  که هست و طرف مثال ترس این را دارد که اگر کسی کرسی آزاد

ود. محقق نششود که آن منویات را از بین ببرد! اینها باعث می است پست و ریاست وی

ها حثکند، دیگر نباید این بام عالی کشور مرتب این رابیان میولی وقتی که باالترین مق

بدهید و یک استاد کمونیست  اش راشود هزینهگفت هر چه میباشد. شهید مطهری می

المی های اسین را ما در باالترین سطح بحثبیاورید که از اعتقادات خودش دفاع بکند! و ا

کسانی که خدا را قبول ندارند هم حرف  دهدخودمان داریم. قرآن اجازه میینی و د

مسیحیان و یهودیان نزد خودشان را بزنند. در تاریخ هست که زمانی که تعدادی از 

جا گوید اینگیرند ولی پیامبر میها جلوی آنها را میروند، برخی از مسلمانپیغمبر می

 ینظری و سیره یبزنند. یعنی در عرصه شان راکه حرف اجازه بدهید مسجدالنبی است و

ار ک اند وست. اما در عملکرد کسانی که آمدهبزرگان ما، هیچ شکی در این زمینه نبوده ا

 کنند ما قطعا این نقد را داشته و خواهیم داشت.اجرایی می

 

 چگونه است؟ به نظر شما این وضعیت در دانشگاه ما

لوم پزشکی در عالم محسوسات تجربی هستند و های عحقیقتا دانشجویان دانشگاه

ایم لسفی فراری هستند. ما خیلی ندیدهاندکی از مباحث تئوری و نظری و منطقی و ف

زشکی های غیرپافتد. دانشگاهئل باشند و به ندرت این اتفاق میمسا طورها دنبال اینبچه

لین وقطعی میان مسؤایم که در مقطعا ما دیده .ارها هستندبیشتر دنبال این قبیل ک

کسانی هستند که در چارچوب حدود و موازین هم به آن بخش کوچک دانشجویان 

دهند و مقداری برایشان سنگین است که اجازه دهند ی فعالیت نمیپزشکی اجازه

دانشجو آزادی اندیشه و آزادی سیاسی داشته باشد. به نظر من نباید بترسیم از اظهار 

اهلل،  گویم بسممن گاهی به برخی از دانشجویان مینظرها و باید این فضا را ایجاد کنیم. 

ن را ها حرفشاکه راحت بچه کنیم که فضایی ایجاد شودشروع کنید، ما پشتیبانی می
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خواهد که ما مرتب کسی که میتر است تا ایننزدیکآزادانه بزنند. این خیلی به صواب 

 حرف بزند را بگوییم حرف نزن. این در نهایت چیز خوبی نخواهد بود.

 

ن چه اقداماتی انجام این حق دانشجویا نهاد رهبری در گذشته برای دفاع از

 ی آینده چیست؟اش براداده و برنامه

ها اسیر که روحن است که فضای آزادی معنوی و اینیک بخش مهمی از رسالت ما ای

د که شواست که متأسفانه بعضا مشاهده می و گرفتار نباشد را ایجاد کنیم. این چیزی

ک دهد که ینمی ک سری مسائلی هستند که اجازههای مختلف، در بند یبرخی در زمینه

 یرشد معنوی صورت گیرد و به دنبال آن رشد علمی. باید یک فضایی را برای مجموعه

م، ها را داریارند و مایلند. ما بهترین اعتکافخیلی هم دوست د دانشجویی فراهم کنیم و

های قدر را داریم، بهترین نماز جماعت را داریم، بهترین محافل انس با قرآن بهترین شب

اریم، بهترین اردوهای زیارتی را داریم، بهترین میثاق با شهیدان را داریم. رساندن را د

که ما داریم. دراین قصه سعی هایی است به این آزادی معنوی یکی از رسالتدانشجویان 

ها انجام خواهند در این زمینهها هرچه میم به هیچ وجه کوتاهی نکنیم و بچهایکرده

معارفی که هست، برخی برای رسیدن به این فضا است که های دهند. همچنین درس

ر های سیاسی و فکهای دیگر که بحث آزادین در این فضا قرار گیرند. در بحثدانشجویا

و اندیشه است، این کاری است که باید با تعامل ما و طلب و تقاضای دانشجویان از 

ضایی را برای دانشجویان این بوده که چنین فی دانشگاه انجام شود و بنا بر مجموعه

ه سیاسی داشته باشند کهای مختلف ها و تشکلد کانونایجاد کنیم که عزیزان بتوانن

ی تشکل های مختلف دارد که مثال ضوابطی هست که اگرهایی را در زمینهالبته قالب

بخواهد کار بکند، در چارچوب آنها هیچ مشکلی وجود ندارد. این بحثی است که ما باید 

ن کمک را به دانشگاه انجام دهیم که تالشمان بر آن است که ای یتعامل با مجموعهبا 

ه باشد نهاد نیز همین گون نگاه دانشجویان به دفتر اهلل ارزیابی وشاءدانشجویان بکنیم. ان

های مختلف، دفتر نهاد به ما کمک ستیم کاری را انجام دهیم در عرصهکه اگر ما خوا

کرده است.





 پرنده
 3188 مهر، پنجمشماره  دوم،گاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال   

 
 یک پرنده

 جنگل وحشیِ نامِکُ در            

 کردمی گریه رهایی امید به                        

 بس تمنا کرد و خواهش

 ایشگش شاید شود تا            

 ...اما او دست گیرد و افالک از آید خدایی یا                        

 الجرم روزی پرنده

 وزنده باد بر داد            

 را کوچکش و ریز جسم                        

 د شاید به جاییوَتا رَ

 جنگل و جنگ از صحبتی نباشد کاو            

 رآبپُ و آبادان و سبز                        

 ها بستهچشم

 گشوده بالش و پر            

 کوچکی، چرخ خورد و چرخ خورد و از قضا بر روی برگِ

 سبز و معطر

 آرام گشت            

 برگ بس خدا را شکر کرد و مست و شادان چند نوک بر پیکرِ

 کوه جانش کوفت سنگِ وانگهی سختیِ

 قلبش سوخت            

 ای در سنگالخ کوهشد از برایش النهنمیچند برگ کوچک و اندک 

 کرد بس اندوه و بس اندوه



 خوابیهفت سال بی | 22

 

 مرغک از روی حقارت

 عقابی سوی بر برد            

 ناتوانی و عجز دست                        

 مرغک بیچاره در چنگال ظلم آن عقاب وحشی و خودکامه و ظالم

 وصال روز پیروزی امید به            

 بهروزی و سرافرازی و رهایی امید به                        

 آسمان، اوج به تا رسیدن امید به                                    

 ...کوه رایوَ از پرواز آنگاه                                                

 ناگه درد

 اندام نحیفش را به زجر آورد و

 کرد پریشان را لطیفش احساس            

 آن نوک تیز عقاب او را پشیمان کرد

 مرغک نادم تکانی خورد و

 کرد برون خود وحشی حیوان آن چنگال از            

 های رفته، نه!ریزان از غم خوناشک

 از جفای آن عقاب و عهد بشکسته

 گوید او شاید که روزی آدمی از جنس انسانبه خود می

 آید دلسوز و عاقل            

 باشد من زخم بر مرحمی                        

 باشد من هایناامیدی آن پس در امیدی                                    

 چند روزی تشنه و خسته

 بنشسته افسرده ایصخره کنج به            

 ناگهان خش خش

 رهایی بهر مرغک بود یدِامّ اندازِطنین پا صدای            

 مرغ ساکت شد ها اندر صدای جیک جیکِصدای برگ

 شد ثابت مرد حضور            

 داشتومش را به سوی مرغک بیچاره بر میچوپان آهسته آهسته قد
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 پرنده زیر در دست            

 داد جا قفس در را او برده                        

 مرغک این بار انگاری

 فهمیدوی خوشبختی و سبزی و رهایی را میب            

 آن قفس با درب بسته

 خسته چوپان آن دست درون در            

 ای شاید!لحظه

 گز چند            

 قدم چندین                        

 کوتاه و اندک

 ناگه به و رفت چوپان            

 آن پرنده با صدایی خسته

 بگشا چوپان ای زد داد ناله و آه صد اب            

 را زندان تنگ این درِ بگشا وپانچ                        

 !کن رهایم! کن رهایم                                    

 رفت وولی افسوس کاو راه خودش می

 !نه خسته،دل یبسته آن دل بر رحمی            

 دیگران وفای و اغیار امداد بر بستهدل یخسته آن                        

 ننهاد                                    

 ولی آن مرغک بیچاره ناگه از چه جوش آمد؟

 آمد؟ خروش چه برای            

 آورد؟ برون مستی آن از را او چیز چه                        

 آری!

 اندکی باالتر از صخره

ها همی خوانند و قناریآن بلبالن آوازه زاری و درو چمن ای دشتکنار برکه

 کنان و مرغکان شادانچهچه

 مرغک سلتِکِ اما            
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 خود خدای خود، جز همه بر امیدش                        

 فکرت اندکی بدون زاری و همت بدون تمنایش                                    

 بارآورد مرغ برای را اسارت پریشانی، پشیمانی،                                                

 همه کوشا و آزاد

 بود زندان کنج و ذلیل او            

 شب اندر کنج غربت

 عفتبی چوپان یکلبه            

 را دنیا دلسوز مادر صدای                        

 را یکتا و خوب و مهربان خدای                                    

 آورد یاد به                                                

 و افرادش عنان خود به دست باد بسپارند خدا احوال قومی تا همان حالند

 داد نخواهد توفیقی            

این پیام مادر دلسوز دنیا بود...آری 



 
 ی دانشجو درس خواندن استوظیفه

 خداحافظ پاویون
 3188گاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال دوم، شماره پنجم، مهر   

 
 «ین ءامنوا لم تقولون ما التفعلون کبر مقتا عند اهلل ان تقولوا ما ال تفعلونیا ایها الذ»

دهید؟ برای گویید چیزی را که انجام نمیاید، چرا میآوردهای کسانی که ایمان »

 1«دهید بگویید.آور است اگر چیزی را که انجام نمیخداوند بسیار خشم

تمام تالش خود را  آموزان،نحصر به فردی است، که دانشی مدوران کنکور دوره

رد ی موخی رتبهکنند. در این میان برشان میمتوجه قبولی در رشته و شهر مورد عالقه

روه شوند. گکنند، ولی بعضی دیگر موفق به انجام این کار نمیانتظار خود را کسب می

کنند و گروه دوم یا انتخاب میی خود را درنگ رشته و دانشگاه مورد عالقهاول که بی

خیال روند، یا اصالً بیخوانند، یا به دانشگاه آزاد مییک سال دیگر برای کنکور درس می

کنند. شان مؤکول میهای آتی زندگیشوند و یا مطالعه برای کنکور را به سالنکور میک

ی اول شاید فقط در چند ی سومی نیز هست که فرقشان با دستهاما در این میان دسته

ته نه اند. این دسبه هر دلیلی اشتباه جواب داده ،شماری باشد که در کنکورتست انگشت

توانند از هر حیث از دیگران برتر نیز باشند، تنها کم از گروه اول ندارند، بلکه برخی می

شان نکرده است. از این گروه، برخی همان دانشجویان اما دست زمانه و اقبال یاری

اند و دانشگاه موقتاً مهمان شدهای در این مهمانی هستند که به هر زور و ضرب و بهانه

اند. اما اجازه دهید باز به این تمام تالششان را معطوف کسب موافقت با انتقالی نموده

                                                           
 1و  5صف  3
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اند، ی چهارمی صحبت کنم که خود از گروه سومبندی اکتفا ننموده و در مورد دستهدسته

 با این تفاوت که حقی بزرگ از آنها ضایع شده است!

شان را شناسم که با هزار امید و آرزو دوران مهمانیانمان را میای از دانشجویعده

اند و اند. دانشجویانی که برای جلب رضایت دانشگاه، سخت درس خواندهکردهسپری می

است و  11اند. )معدل خوب از نظر مسؤوالن، معدل باالی های خوبی کسب کردهمعدل

تر کردن جای پایشان در دانشگاه، رای محکمبریم)!(( اما بما نیز به همین معنی به کار می

اند؛ با این وعده که اگر در فالن جشنواره و های فرهنگی و ورزشی نیز شدهوارد فعالیت

فالن المپیاد حضور فعال داشته باشید، خاصه اگر برای دانشگاه مقامی کسب کنید، با 

و این بندگان خدا با تان را حل خواهیم نمود. مساعدت ریاست دانشگاه، مشکل انتقالی

های ورزشی های فرهنگی شده، یا به عضویت تیموارد فعالیت هااعتماد به این وعده

که الجرم معدلشان اندکی ، انددرآمدند و به شکلی از زندگی و درسشان مایه گذاشته

 نسبت به قبل نزول کرد.

ی فرهنگی رهبا تالش همین عزیزان بود که دانشگاه ما، در عرض چند ماه در جشنوا

ی ورزشی پسران در کرمانشاه نیز با بداقبالی و مشهد قاطعانه اول شد و در جشنواره

های ی اندکی از تیم اول، موفق به کسب مقام دوم گردید. اما پس از بازگشت کاروانفاصله

ها زده نشده بود و ه آن حرفگاها، انگار هیچشگاه از جشنوارهفرهنگی و ورزشی دان

ای نداده بود. مسؤوالن مربوطه نه تنها هیچ تالشی برای انتقال سفیران عدهکس وهیچ

ها های کشوری نکردند، بلکه در مراجعات و پیگیریفرهنگی و ورزشی خود در جشنواره

نوشته های ایشان ننهادند. آیا به راستی یک پارچهنیز، هیچ وقعی بر اعتراضات و پیگیری

ی مسؤوالن محترم را از کام این وعده لفِی خُتواند تلخو یک جشن تجلیل، می

ی ی فرهنگای موفق به کسب مقام در جشنوارهدانشجویان بزداید؟ دانشجویانی که عده

ی ورزشی حضور فعال داشته و با بازی خوب خود موجب ای در جشنوارهاند، عدهشده

سرپرست و اند، و حتی بوده است کسی که به عنوان های اصفهانی شدهپیروزی تیم

که اموری تخصصی است، بی مزد و منت کار کرده، به این امید که با کمک  ،تیم رِآنالیزُ

به کاروان ورزشی اصفهان، گامی به پیش برای انتقال دائم به این دانشگاه بردارد. ولی 

 !ندزهی خیال باطل، کسی برای او تره هم خُرد نکرد
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یک از مسؤوالن دانشگاه، ات با هیچفق به مالقهای فراوان، موطی پیگیرین ایشا

گونه که باید نشدند. اما زمانی که تصادفاً یکی از مقامات آموزشی دانشگاه را در آن

بیمارستان الزهرا مشاهده کرده بودند، مسؤول محترم پس از شنیدن توضیحات ایشان، 

 رسی دانشجو دوظیفه» ی قاطع، جوابشان را کف دستشان گذاشته بود!با یک جمله

 ند دهمویی فرهنگی، ارزشش برابر با چهای دانشجیعنی تمام فعالیت« خواندن است!

شان ثابت کرده بودند درس های ابتدایی مهمانیکه در ترمباشد، با اینمعدل نیز نمی

خواندن برای نمره از توانشان خارج نیست! حتی ارزش آن را ندارد تا چند دقیقه راجع 

لین محترم توضیح کوتاهی بدهند! اگر دانشگاه مکانی برای به وضعیت خود برای مسؤو

و ورزش و اجتماع  ی فرهنگاجتماعی نیست، پس آینده های فرهنگی و ورزشی وفعالیت

ا ادع هاین کشور باید به دست چه کسی جز دانشجو و دانشگاهی تدبیر شود؟ این هم

تحصیل، تهذیب و وقتی انتظار مشخص رهبری از جوان دانشجو، یعنی  ،برای چیست

های دانشجو را فقط در معدل، ورزیم که قابلیتمی رایم و اصراورزش را بر زمین گذاشته

که وجو کنیم؟ دردآور اینکه آن نیز مالک معیوبی برای سنجش تحصیلی است، جست

ای که به دفتر یکی از معاونین محترم صورت گرفته است، مسؤول دفتر از این در مراجعه

در قشان را از دانشگاه پس بگیرند و اینکاپ قهرمانیخواسته است  دانشجویان

 آید!آدم از این استدالل محکم، زبانش بند میت بر سر دانشگاه نگذارند! منّ

که دانشجو باشی نباید برای ظاهراً باید برای همیشه به ذهن بسپاریم که برای آن

االمکان خوب و خواندنی برای نشریات دانشگاه تالش کنی، نباید تیآوری مطالب حجمع

ی دانشگاه بیدار بمانی، نباید برای کسب مقام آرایی مجلهها تا صبح برای صفحهشب

برای دانشگاه در المپیادهای فرهنگی و ورزشی از بهترین ساعات عمرت مایه بگذاری، 

هایت ش دانشجویان برتر با همکالسینباید برای برپایی جشن علوم پایه و تکریم تال

داشت ماه ضیافت الهی وقت خود را صرف افطاری دادن جلسه بگذاری، نباید برای گرامی

ی دانشجو درس وظیفه»دار کنی. اینها مشخصات دانشجو نیست. به دانشجویان روزه

و که دانشجخواند. برای اینو دانشجو صرفاً رباتی است که فقط درس می« است نخواند

پژوهشی وداع کن و فقط در فکر جلب رضایت ا معاونت دانشجویی فرهنگی و نیز ب باشی

خداحافظ پاویون...!که دانشجو باشم، معاونت آموزشی باش! پس برای این





 

 

 یتی در گذر زمانتفکیک جنس
 3183فروردین ، هفتم، شماره چهارمگاهنامه فرهنگی اجتماعی پاویون، سال   

 
آفریند! یک روز نادر از سیمین، یک روز این روزها، داستان جدایی زیاد خبر می

جنیفر لوپز از مارک آنتونی، یک روز دین از دولت، یک روز شرق از غرب و یک روز هم 

ای جذاب است و انگار آخری برای ما پیرامون هر کدام برای عده دخترها از پسرها. بحث

تر. داستان این جدایی مربوط به االن و فقط اینجا و این دانشگاه دانشجویان از همه جذاب

 نیست. این رشته سر دراز دارد!

 کیلومتری شمال نیویورک 58نشین در کریاس جوئل یک روستای خودمختار یهودی

اماکن عمومی آن به شدت الزامی  یاجرای تفکیک جنسیتی در کلیهکه  ،آمریکا است

خیرمقدم آن به بازدیدکنندگان است. به هنگام ورود به این روستا، بر روی تابلوی 

 چنین نوشته شده است:این

ها. بر اساس ها و ارزشآمدید، اجتماعی سنتی دارای عفت به کریاس جوئل خوش»

ا خواهشمندیم تا به هنگام بازدید از اجتماع ما به سنن و رسوم مذهبی خود، از شم

 شود: پوشیدنای عفیف لباس پوشیده و رفتار کنید. این امر شامل موارد زیر میگونه

رنج، دار حداقل تا آهای آستینها، پوشیدن لباسشیده بودن سینهدامن یا شلوار بلند، پو

مام اماکن عمومی. از احترام شما استفاده از الفاظ مناسب، رعایت تفکیک جنسیتی در ت

 «های ما سپاسگزاریم و از بازدید خود لذت ببرید!ارزشبه 

 شِمِشبِتای بیشتر از اقدام گروهی از یهودیان افراطی در شهر ین چند هفتههمچن

ست. االمقدس، که منجر به درگیری ایشان با پلیس شد نگذشته اسرائیل در نزدیکی بیت

 روها بودند.مردانه کردن پیاده-ال زنانهاین یهودیان به دنب
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حکومت طالبان، قوانینی برای جدایی جنسیتی اعمال  یدر افغانستان در دوره

تر از قوانین دیگر کشورهای اسالمی بود. اجرای این قوانین با شد که بسیار سختمی

زنان  د.انخشونت بسیار همراه بود، به حدی که بسیاری آن را آپارتاید جنسیتی نامیده

طالبان، مجبور به پوشیدن برقع بودند. در افغانستان، پزشکان مرد حق  یافغان در دوره

شد. مردان داده نمی یمعاینه یمعاینه و درمان زنان را نداشتند و به زنان نیز اجازه

همچنین زنان حق صحبت کردن با مردان نامحرم را نداشتند. طالبان، زنانی که بدون 

کردند. کار کردن و تحصیل نیز آمدند را به تازیانه محکوم میبیرون می محرم از خانه

ها نیز برای زنان در افغانستان ممنوع بود. با سقوط حکومت طالبان این محدودیت

 برداشته شد.

ترین قوانین در بین کشورهای اسالمی، عربستان سعودی سخت در حال حاضر

ها از مدارس و دانشگاه ید. در آنجا کلیهکنمربوط به جداسازی جنسیتی را اعمال می

نظر جنسیتی جداسازی شده و اشتغال زنان به کارهایی جز تدریس و کار کردن آنها در 

شود. نیروهای مطوعین در ریاض و شهرهای مرکزی محیط مردان، ممنوع دانسته می

دارند که در مجامع عمومی، پوششی به تن کنند که به عبایه معروف کشور، زنان را وامی

جده، ریاض و طائف برای  شانیدن صورت با روبنده در شهرهای سعودی بجزاست. پو

ها زنان و زنان و دختران سعودی، که بیش از یازده سال سن دارند، اجباری است. مطوع

کنند. همچنین این حق را دارند که از زن مردان نامحرم را که با هم باشند، دستگیر می

اند، بخواهند مدرکی ارائه دهند که اهر شدهو مردی که با هم در معرض دید عموم ظ

ها با هم محرم هستند. اگر زنی به جرم همراهی با مردی که با او نسبت نشان دهد آن

خویشاوندی نزدیک ندارد دستگیر شود، ممکن است به فحشا متهم گردد. همچنین 

شان نباشد، ها از فروش کاالهای خود به زنانی که یکی از مردان خانواده همراهرستوران

 گیرد. در اینهای سعودی، حسابرسی مربوط به زنان جدا انجام میمنع هستند. در بانک

شود؛ این قانون هم خروج داده نمی یکشور، به زنانی که محرم به همراه ندارند، اجازه

گردد. در این کشور در سفرهای درون کشوری و هم در سفرهای برون کشوری اجرا می

های عمومی موتوری و غیرموتوری در محل یانندگی با وسایل نقلیهزنان مجاز به ر

نیستند. اصالحاتی در مورد رفع موانع ارتباط زن و مرد در عربستان سعودی در جریان 

است، هر چند ملک عبداهلل موافقت خود را با هرگونه اصالحات در جریان ترقی زنان 
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های بیشتر زنان ابراز را با آزادی است، علمای سعودی مخالفت شدید خود اعالم کرده

 اند.داشته

ها جدایی جنسیتی وجود داشت ها و خیابانقاجار در خانه یدر ایران نیز در دوره

ها اندرونی و بیرونی مجزا بود، میهمانان زن پهلوی ادامه یافت. در خانه یکه تا دوره

های پرجمعیت در خیابانهای مرد توسط مردان. شدند و میهمانتوسط زنان پذیرایی می

رو های شلوغ عصر، زنان باید از یک پیادهآباد و امیریه نیز در ساعتزار، شاهمانند الله

خواستند برای کاری به سمت رویی دیگر. زنانی که میکردند و مردان از پیادهعبور می

ت حرکگرفتند و تحت نظر او به سرعت دیگر خیابان بروند باید از پاسبان اجازه می

هم در یک درشکه بنشینند، حتی اگر  کردند. همچنین زنان و مردان حق نداشتند بامی

دخترانه  یقاجار، مدرسه یمادر و پسر یا خواهر و برادر بودند. در اوایل و اواسط دوره

وجود نداشت. اما کم کم نخستین مدارس دخترانه در ایران تأسیس گردید، که البته 

اهلل نوری قرار گرفت. در اواخر از روحانیون از جمله شیخ فضلمورد مخالفت بسیاری 

رضاشاه، تمام مدارس و مؤسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه تهران درهای خود را  یدوره

های مختلط به وجود آمد و به روی دختران و پسران باز کردند و نخستین دبیرستان

، رضاشاه پوشیدن 1313شدند. در سال ها مجبور به پذیرش زنان ها و هتلسینماها، کافه

ها چادر از ای را مأمور کرد که در خیابانچادر و روبنده را ممنوع اعالم کرد، و حتی عده

رتبه دستور داد که با همسران ها بکشند. رضاشاه، همچنین به مقامات عالیسر زن

 بایستمیپایین نیز های رسمی شرکت کنند. کارگران ردهحجاب خود در میهمانیبی

پرداختند. قیام گوهرشاد در های اصلی به گردش میحجاب در خیابانهمراه زنان بی

مشهد در اعتراض به کشف حجاب بود. در زمان محمدرضا شاه، ممنوعیت حجاب برداشته 

 گرفت.شد؛ اما همچنان مدارس مختلط وجود داشت و جداسازی جنسیتی صورت نمی

این سؤال است که آیا اساسا از نظر اسالم، تفکیک تالش من در این سطور، پاسخ به 

 جنسیتی امری ضروری یا حتی مجاز است؟

اند که در کعبه مرد و زن از هم جدا نیستند. اند، مشاهده کردهتهکسانی که به مکه رف

کنند و با هم نماز کنند، با هم طواف میبه عبارت دیگر، مردان و زنان با هم عبادت می

نگ کیتر به رستوران برگرخوردن یک همبرگر، چند قدم آن طرفاگر برای  خوانند. امامی

مردان وجود دارد که کامالً از بخش زنان جدا شده است و  یبینید بخش ویژهبروید، می
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بخورد. در واقع  هرکس باید در بخش مخصوص خود سفارش دهد، پول بپردازد و غذا

نین کینگ چف مختلط باشید، اما در برگرمخال مقدس با جنس یتوانید در کعبهشما می

زیرا کعبه و مراسم طواف  ؛اختالطی مجاز نیست! این دوگانگی، بسیار جالب و گویاست

اسالم است، که پیامبر اسالم آن را وضع کرد و اگر در آن  یاز بقایای نخستین مرحله

ری طراحی زمان تأکید جدی بر جدایی مرد از زن شده بود، مراسم طواف باید طور دیگ

طوری که مراسم همیشه به ای مطرح نبوده، بهشد، اما در آن زمان چنین مسئلهمی

 شده است.همین شیوه انجام می

این واقعیت هم قابل تأیید است که جدایی زنان از مردان، چیزی نیست که در قرآن 

م را سالآن را بیابیم و این امر اتفاقی نیست. پژوهشگران غربی یا اسالمی که تاریخ ا

اند معتقدند جداسازی فیزیکی مردان و زنان بعدها در اسالم بنا گذاشته مطالعه کرده

های پیش از اسالم خاورمیانه ها و سنتگونه که مسلمانان برخی فرهنگشده است. همان

را پذیرفتند و اقتباس کردند، این نیز یک رسم رومی و ایرانی بوده است، که مسلمانان 

 اند.دینشان ساخته آن را بخشی از

دهند. یکی مطالعات علمی و موافقان طرح جداسازی دو چیز را دستمایه قرار می

 آماری است و دیگری آیات قرآن.

اهلل مکارم شیرازی در پاسخ به برای مثال در مورد مطالعات علمی و آماری آیت

مان روی ی در آلتجارب»گوید: تفکیک جنسیتی می یای از دانشجویان دربارهاستفتاء عده

این مسئله انجام شده که طبق اخبار منتشر شده پیشرفت کسانی که در غیر مدارس و 

کردند بیشتر بوده و راندمان کارشان بیشتر بوده های مختلط تحصیل مییا دانشگاه

گرچه این گزاره تنها در مورد برخی خوابگاه های دانشجویی آن کشور صحیح « است.

های درس، آیا جز این است که تجارب ت آن حتی در کالس، اما به فرض صحاست

 ای دستا به چنین تجربهزیادی در مخالفت با این تجربه نیز وجود دارد؟ اصال اگر آنه

زنند و مراکز آموزشی خود را تفکیک خودشان را بیل نمی یچرا باغچه ،اندیافته

گر گیری ماست؟ ادیگران مالک تصمیم یکنند؟ از این هم بگذریم؛ آیا واقعا تجربهنمی

چنین است؛ بد نیست برای اقتصاد و فرهنگ و سیاست و مذهبمان هم به تجارب آنها 

 رجوع کنیم!
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نور است. خداوند در این  یسوره 38 یمستمسک دیگر، آیات قرآن به خصوص آیه

 ی که پاکدامنىبه مردان با ایمان بگو نگاه خود را کوتاه کنند، در حال»فرماید: آیه می

فاصله و بال« کنند آگاه است.تر است و خدا به آنچه مىورزند، که این براى آنان پاکیزهمی

فرماید. جای بسی شگفتی بعدی این حکم را برای زنان با ایمان نیز مقرر می یدر آیه

غضّ »است که از کوتاه کردن نگاه به منظور حفظ پاکدامنی، نگاه نکردن مستفاد گردد! 

به معنی کوتاه کردن و کنترل نمودن نگاه است و نه نگاه نکردن، و کنترل نگاه « ن بصرم

های ایمان کسی آن قدر متزلزل متفاوتی است. ممکن است پایه یبرای هرکس به گونه

باشد که با نگاه کردن به ترک دیوار نیز فرو ریزد، ولی پیامبران خدا از چنان ایمان 

موسی برای دستگیری با دختران شعیب سخن گوید و  محکمی برخوردار باشند که

سبا و محمد برای تجارت با خدیجه دختر خویلد؛  یسلیمان برای مذاکره با بلقیس ملکه

 یها به ازدواج بینجامد! سؤال دیگر اینجاست که اصال رابطهحتی اگر برخی از این مراوده

؟ و تفکیک جنسیتی در چیست میان کوتاه کردن نگاه )یا به بیان برخی، نگاه نکردن(

ور ای برای حضکنترل نگاه و پوشش مناسب، وسیله اصال جز این است که احکامی چون

 پویای اسالمی است؟ یفعال زن و مرد در کنار هم در جامعه

ای پیامبر، به همسران و »احزاب نگاه کنید:  یسوره 55 یبه حکم پوشش در آیه

های خویش را بر خود فروپوشند و این از آن سریدختران خود و زنان مؤمنان بگو رو

خداوند دلیل حکم « تر است.جهت که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، مناسب

 یدانسته، یعنی پوشش وسیله« مورد آزار قرار نگرفتن»و « شناخته شدن»پوشش را 

ویان و بیماردالن بعدی، دور یحضور امن در جامعه است، هر چند در آن جامعه بنا به آیه

ش پوش یسازان حضور داشته باشند. در یک کالم، مرد و زنِ باایمان، به وسیلهو شایعه

مناسب و کنترل نگاه، حتی در جامعه ای که همه چیز و همه کس مستعد تحریک شدن 

 شوند.کنند و تحریک هم نمیو تحریک کردن است، تحریک نمی

نان و مردان باایمان بخواهد با هم دوستی شاید اگر کسی از دختران و پسران و ز

های اخالقی را در جامعه نهادینه سازند، مورد سرزنش کنند و بدین وسیله ارزش

 یخواهم بحث در مورد آیات را با این توصیف خداوند در آیهمتشرعین قرار گیرد، اما می

ن سوره قرار همی 71 یمقابل آیه یتوبه پایان دهم. توصیفی که در نقطه یسوره 11

انند خوو مردان و زنان باایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده فرا می»دارد. 
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دهند و از خدا و کنند و زکات مىدارند و نماز را بر پا مىو از کارهاى ناپسند باز مى

داد که  برند. آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهدپیامبرش فرمان مى

 «ا توانا و حکیم است.خد

تا اینجا چند مثال زمانی و مکانی از تفکیک جنسیتی بیان شد و دالیل تجربی و 

 قرآنی موافقان آن مورد نقد قرار گرفت. اما در پایان سخنی کوتاه با موافقین این اقدام:

من در این مقاله شما را قانع ننمود، یا اصال  یهفرض کنیم دالیل دست و پا شکست

ستوری است که از باال صادر شده است. بسیار خوب، دختران و پسران را جدا کنید. این د

ها جدا یابانها و بازار و کوچه و خاما بد نیست مردان و زنان را نیز در ادارات و شرکت

دختر و پسرهای مجرد بیشتر  یزن و مرد همسردار از رابطه یهکنید، که گناه رابط

ها از این دو هم جنسهم یهایشان نیز جدا کنید که رابطهنساست. اصال آنها را از همج

بدتر است! یا دست و پای مردم را ببندید و در خانه بیندازید و صبح تا شب برای مجردها 

ها متن آموزش آشپزی پخش برای مردها متن اخبار و برای زن متن تصویری دروس،

 کنید.

ته این رش ،دیگران درس نگیریم یهشدد، اگر از راه طی رساین گونه که به نظر می

انجامد. چه خوب است اگر آنچه میان کند و این راه به ترکستان میسر درازتری پیدا می

ناشی از توهم شناخت از هم نباشد و چه  یهرد در جریان است، شهوت بیمار گونزن و م

 ا گردند.گرد خد ،تر اگر این دو در هر لحظه و هر جا، چون کعبه دوشادوش همخوب

 

 :و مآخذ منابع

 . قرآن1

 TED. ایمان در برابر سنت در اسالم، سخنرانی مصطفی آکیول در سازمان 2

 . بی بی سی، خبرگزاری3

 . عصر شیعه، وبسایت4

 . مشرق، خبرگزاری5

 . مهر، خبرگزاری7

. ویکی پدیا فارسی، وبسایت1



 

 0سرمقاله 
 دغدغه

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره اول، خرداد 

 
هرگز جدا جدا درمان ، کاین درد مشترک، نها نمان به دردت، همراه شو عزیز»

 1.«شودنمی

 ها دارم.یک لحظه درنگ کن. نگاهی به خود انداز. با تو حرف

رها نکن، مبادا تو نه! تقصیر را سر دیگران نینداز، تا انتهای این سطور دست مرا 

 های وحشت... گفتنش هم ترسناک است!بیراهه روی و من در این کوچه

الملل فساد مالی و اداری ایران طبق گزارش سازمان شفافیت بین یدانم رتبهآری می

. آمار فسادهای چند هزار میلیاردی را هم دارم. از 2است 147کشور جهان  158از میان 

خیال! بعدا به آن خواهیم پرداخت. ر دارم. اما اینها را فعال بیخیلی چیزهای دیگر هم خب

 خروار! یها بسیار و مشت نمونهوقت کم است و گفتنی

گذاریم و آن را با اذان توی هایمان میما مردمی هستیم که اسامی مذهبی روی بچه

 دهیم، امامدارس قرائت قرآن و دینی یادشان می یخوانیم و در همهگوششان می

کننده هروئین و تریاک در جهان است و با گسترش دانی کشور تو بیشترین مصرفمی

کار به جایی رسیده که نرخ رشد  ،گردانهای روانروزافزون مخدرهای صنعتی و قرص

                                                           
 پرویز مشکاتیان 3
 خبرگزاری تابناک 5
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دانی که کف سن فحشا در ایران به و می 1برابر نرخ رشد جمعیت شده است؟ 3اعتیاد 

 2سال رسیده است؟ 13

آیند های یک روحانی و با الفاظ و دعاهای مذهبی به عقد هم در میهها با خطبجوان

دانی اگر از مراسم ازدواجشان هویداست، اما می یو رد پای مذهب در گوشه گوشه

چهارم آمار طالق ثبت  ینشده هم چشم بپوشی، کشور تو رتبههای عاطفی و ثبتطالق

 3ال افزایش است؟دنیا را دارد و این آمار روز به روز در ح یشده

ابوالفضل، بیشترین خودروی تحت پوشش را در ایران دارد)!(، جلوی بسیاری  یبیمه

د، کننبرند، مسافرها را از زیر قرآن رد میای را سر میبستههای نو حیوان زباناز ماشین

دانی کنند، اما میخوانند و اسفند دود میریزند، دعای سفر میپشت سرشان آب می

 4تو باالترین آمار تصادف جهان را دارد؟کشور 

نمایی نگفتم، برای القای ناامیدی هم نگفتم. گفتم تا تلنگری باشد، اینها را برای سیاه

 زند!برای من، برای تو، برای هر که دارد چُرت می

کند پیشروترین مذهب از واالترین دین خدا را دارد، در در کشوری که ادعا می

ند تنها حکومت الهی و اسالمی دنیا را دارد، در کشوری که ادعا ککشوری که ادعا می

های عالم را دارد، و در حالی که پیامبر اسالم، هدف از بعثتش ترین انسانکند انسانمی

، این اتفاقات برای چیست؟ دلیل این مشکالت از 5داندرا اتمام مکارم اخالقی می

تعارف، اگر این دین و آیین به درد کجاست؟ عیب از اسالم است یا مسلمانی ما؟ بی

 آید به کارش ببندیم.خورد کنارش بگذاریم، ولی اگر به کار مینمی

ترسم. دستم را رها نکن. بگذار نور همراهِ عزیز، به انتها رسیدیم، اما من هنوز می

مان منبع امید و ایمان باشد. کردههای ما این راه را روشن کند و دستان گرهپیوند قلب

                                                           
 سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر 3
 لناخبرگزاری ای 5
 خبرگزاری فارس 1
 خبرگزاری دانا 3
پیامبر اکرم)ص(: انی بعثت التمم مکارم االخالق، من برای تمام کردن مکارم اخالقی مبعوث  2

 ام.شده
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بگذار جسورانه فریاد کشیم، باشد که پژواکی از این دیوارهای به ظاهر ساکت و ساکن، 

 ما را در آغوش گیرد.

...یه روز خوب میاااد





 

 0سرمقاله 
 خردورزی

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره دوم، مهر 

 
شان را به کار نمیبدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی هستند که اندیشه»

 1«بندند.

قدیم، مستراح مدارس و مساجد و اماکن عمومی فاقد شیر و آفتابه بوده و افراد پس 

ی که از هر مستراح بدان دسترسی وجود داشت ااز اجابت مزاج، با استفاده از حوضچه

دانیم طهارت نیک می ،گرفتند. البته ما که متولیان امر بهداشت مملکتیمطهارت می

فارغ –ر کُ گونه طهارت گرفتن بهتر است! اما توجیه شرعی این بود که آبِنگرفتن از این

 نامیدند.می« خالکُر »پاک است، لذا در اصفهان آنها را  -از تغییر رنگ و بو!

 جایگزینیِ -مسجد شهید بهشتی فعلی-روزی یکی از طالب در مسجد جوی شاه 

دهد. دیگران که اختالط سنت و مدرنیته )بخوانید آفتابه!( ر خال با آفتابه را پیشنهاد میکُ

دین شده و آب آفتابه را که فالنی بی ،دست به تکفیر طلبۀ جوان زدند ،تابیدندرا بر نمی

ها برچیده شده، سنت قبلی آفتابه یموده است! لذا دستور دادند همهر نزین آب کُجایگ

 احیا گردد.

ل در گذر تاریخ دار و مسخره باشد، اما با قدری تأمشاید این داستان برای ما خنده

ر خالهای به زعم خودمان یابیم، ذهن بسیاری از ما سرشار از این کُمیو نیز حال خود در

ایم، مبادا کسی قرمز دورشان کشیده یکه یک دایره ر خالهاییست. کُپاک و مقدس ا

رویم، گویی بدان تعرضی کند یا در آن ایراد و اشکال نماید. با چند سؤال از کوره در می
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بندیم و اگر زور گیریم و میل کرده است. اگر زور داشته باشیم میغیرت ناموسیمان گُ

 کنیم.میگزیم و نفرین نداشته باشیم لب می

اما باید دانست که اوال چیزهای مقدس در هر مذهب، خاص و مشخص است و 

توانند رنگ تقدس به خود گیرند، ثانیا گاه نمیالساعه هیچهای خلقها و جایگاهحکم

نقد و برهان و چالش خارج گردد.  یاست، نباید به اسم تقدس از دایره حتی آنچه مقدس

ترین اصول، این امر به طریق اولی در دین اسالم صادق است. دینی که در آن مقدس

تراز شرکند! دینی که حجت درونی یعنی خدا و قیامت و پیامبر نیز اگر تقلیدی باشند، هم

 عقل را در کنار حجت بیرونی نقل نشانده است.

گونه و احکام ط قرمزهای خودساخته، مقدسات توهمبرادر، در راه حق جایی برای خ

 کند، حق نیست.نفسانی نیست و راهی که با آزادی اندیشه ستیز می

 بند رقیّت ز پایت وا کند / که آزادت کندکیست موال آن»

 انبیا آزادی است مؤمنان را ز/ چون به آزادی نبوت هادی است 

1«همچو سرو و سوسن آزادی کنید/ ؤمنان شادی کنید ای گروه م
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 2سرمقاله 
 جوانی

 3183 آبانماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره سوم، 

 
گویند فرصت را به ترها میروزگار عجیبی است این روزگار جوانی! از یک سو بزرگ

قَدَرقدرتی  یزنند و از سوی دیگر خود داعیهمی های ماها بدهید و دم از تواناییجوان

 چیز را بنده نیستیم.کس و هیچیچداریم و ه

دانیم کجا چه خبر است. کنند و هم خودمان میترها تعارف میبه گمانم هم بزرگ

ها امتحانمان را ها و دهه هفتادیدهد ما دهه شصتیراستش را بخواهید تجربه نشان می

 ایم.خیلی خوب پس نداده

گویم مشکلی در دیگران نبود، اما الاقل خیالمان از بابت خیلی مسائل راحت نمی

تر بود. نه خبری از جنگ بود و نه انقالب و نه ترور و نه تعطیلی، پدرانمان نسلی فهمیده

مان رشدمان باشد. اما بسیاری از قبل بودند و سخت کار کردند تا غممان نباشد و دغدغه

خوانیم و از روغن نباتی دو دسته شدیم، یک عده فقط درس می هایاز ما جوان

وش دیگر فقط خ ی، و عدهانسانی غافلیم یترین ملزومات زندگی سعادتمندانهیابتدای

 گذرانیم و از هفت دنیا آزادیم.می

آهای جوان ردیف اول کالس، آهای جوان )فلور طبیعی( کتابخانه، آهای جوان 

و با هم باشند،  ولی اگر به جا ،اینها خوبند یهمهچالوس...  بولینگ، آهای جوان جاده

 بعضی چیزهای دیگر! یبه اضافه

 آید! هیچی آقا، با خودم بودم!قدر نسل ما از نصیحت بدش میآخ یادم رفت بگویم چه

1«استخوانی یجوانی نکو دار کاین مرغ زیبا / نماند در این خوانه»
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 1سرمقاله 
 دانشجو

 3183 آذرماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره سوم، 

 
 «گاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود.از دانش»امام خمینی: 

های زندگی است. دوران سازترین سالجویی یکی از سرنوشتبدون شک دوران دانش

گوناگون از قبیل وابستگی و استقالل مالی، کارآموزی و کارورزی، کشاکش تناقضات 

ها در زندگی شخصی ما، دارای تأثیرات این چالش یمهتأثیرگزاری و تأثیرپذیری و... ولی ه

خالصه، چه  طورکشد. اما بهبزرگ اجتماعی نیز هست که شرح آن، سخن را به درازا می

ه که بگیرد، چه آنکشور را به دست می کشتیِ نِسُکا ،مدیریت یکه با ورود به عرصهآن

د، چرخانکه چرخ تولید را میکند، چه آنپردازد و امور را کارشناسی میتحقیق و تحلیل می

که عزم شود و چه آنکار و سربار جامعه میکه بیاندازد، چه آنکه امور مردم را راه میچه آن

ریزد، خوری دیگران میمفت یکشور را در کاسههای مادی و معنوی کند و سرمایهرفتن می

کنند. خوب است آنها که پژواک شعارهایشان به را تعیین می« سرنوشت یک ملت»جمگی 

. سازن رسیدگی کنندآسمانشان برده است، قدری بر زمین بیایند و به حال و روز این آینده

 بگذریم.

 انگاریم:جوها خود نیز، گاه غلط میما دانش

شویم و زود ایم و زود جَوگیر میجَو اشتباه گرفتهجو را با دانشای دانشسو عدهاز یک 

 دهیم.هم جَو می

 1«کوه کی مر باد را وزنی نهد؟/  کاه باشد کاو به هر بادی جهد»
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های ایم و سر در حلقوم کتابآموز اشتباه گرفتهجو را با دانشای دانشاز سوی دیگر عده

 ایم.درسی کرده

 1«زین در آیند و زان دگر گذرند/  خبرندکسان کز وجود بیوآن »

دانش و فهمیدن و بیزار از استحمار و  یتشنه جوییم؛یاران دبستانی من، ما دانش

یم...جویجوییم. با سری افراشته و صدایی رسا بگو: ما دانشجوییم. ما دانشنافهمی. ما دانش

                                                           
 نظامی 3



 

 1 سرمقاله
 دوستی

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره پنجم، اسفند 

 
نَا قَالُوا حَسْبُ الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَ»

 نِعْمَ الْوَکِیلُ اللَّـهُ وَ

ماع شما اجت مقابله بابرای  مردم، به آنان گفتند: مردمکه  کسانی]بشارت باد بر[ 

د؛ از آنها بترسید! اما این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را کافی است؛ انکرده

 1.«و او بهترین حامی ماست

های سیاسی این روزها اتفاقاتی در میان ما در حال رخ دادن است، که چه انسان

ی سیاسی باشیم یا فرهنگی؛ همگی بدان مبتالییم. چه نشریهباشیم یا غیرسیاسی؛ و 

 هایانتظارمان از دانشگاه چه تأمین غذای خوب، کافی و ارزان باشد، چه اختصاص بودجه

مان، چه استخدام اساتید و امکانات مناسب برای تحصیل و های تحقیقاتیکالن به طرح

مان و چه پرداختن به رهنگیهای فکارمان، چه ایجاد بستری مناسب برای فعالیت

لنگد و آن وضعیت اقتصادی مان؛ در هر حال یک جای کار مینیازهای تفریحی و ورزشی

 دانشگاه است.

که آیا آنچه بینی و پیشگیری بود، و اینکه آیا شرایط کنونی قابل پیشاما فارغ از این

ر، تتر و آزادانهکه خود نیازمند بحثی مفصل–آوریم ارزش این هزینه را دارد دست میبه

مواجهه با وضعیت کنونیِ اقتصاد، که این  -ی این نشریه استخارج از موضوع و حوصله

اشد. بپیدا کرده است، به دو شکل ممکن می« تحریم»ی سابقه با واژهروزها قرابتی بی

مان فراتر نرود و «لیجیب خا»ی نگاهمان از که خود را کنار بکشیم و محدودهیکی این
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دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش »که مان را نبینیم؛ دیگری این«ایران»

 «.را کنیم آباد

برای پیمودن راه اول، نیاز به انجامِ کارِ دشواری نیست. فقط کافی است قدری غُر 

شور خارج کیلومتر مرز ایران از ک 7315متر از  1بزنیم و قهر کنیم و دستِ آخر از طریق 

 ترین کار، بهترین کار نیست.شویم! اما لزوماً آسان

راه دوم گرچه دشوار، ولی مطلوب و مقدور است و برای تحقق آن باید حداقل دارای 

 سه مؤلفه باشیم؛ مقاومت، صلح و دوستی.

ها، بلکه به . مقاومت نه به معنای زندگی ریاضتی و فروخوردن دردها و حقارت1

ی کار و فعالیت است. مقاومت به معنای مشارکت همگانی در استفاده معنای سرزندگی و

ها، سپردن امور تخصصی به متخصصین و کاستن بهینه از منابع کشور، شناختن اولویت

شناسد. باالترین مقامات کشور هاست. مقاومت، سطح کالن و خرد نمیاز ریخت و پاش

در عروسشان به سازمان ملل راه نفره به همراه فرزند و عروس و ما 188که هیأتی 

های رنگارنگ و ناهار سفارشی از ی کاری با میوه، مدیرانی که در هر جلسه1اندازندمی

ترین کنند، رؤسایی که برای بر زبان افتادن نامشان در افتتاح کوچکحضار پذیرایی می

بنزین دولتی ترین روستاها به اتفاق هیأت همراه و با ماشین و ها در دورافتادهپروژه

بیوتیک و ویتامین و تقویتی و اقدامِ کنند، پزشکانی که همیشه یک آنتیشرکت می

کنند و مردمی که سالشان را بدون آجیل ی بیماران میجا چاشنی نسخهپاراکلینیکِ بی

اند و چه خوب است که ما از بحران کنند، همگی در این امر سهیمو شیرینی نو نمی

تبذیرکنندگان، برادران همانا »ها بکاهیم، که و از ریخت و پاش کنونی فرصت بسازیم

جا اعالم نمایم که در این راستا و نیز به دالیلی دیگر، . مناسب است همین2«شیاطینند

با ابراز تأسف و دلتنگی، نیمکت از این پس تا اطالع ثانوی به صورت ماهیانه منتشر 

 اهد یافت.عدد کاهش خو 388نخواهد شد و تیراژ آن به 

. صلح و مدارا نه به معنای تسلیم و سازش، که به معنای بزرگواری و شوکت است 2

ملت »و منافاتی با اقتدار ندارد. ما باید، ابتدا خود بدانیم و سپس به دنیا ثابت کنیم، که 
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کس که نور . آن1«رى با هیچ ملتى را نداردگسرِ ستیزه و لب استطحصل ایران یک ملت

منطق و یقین، و نَفَسش موجب حیات و بیداری است، نیازی به ارعاب  یعلهسخنش از ش

شُبهه عقایدش را بر مرداب جهل و  یکس که خانهو کشتن ندارد، اما آن و بستن و زدن

ستیز با صلح است، مگر در فضایی احساسی و خشن و  یبنا کرده و هر آن در اندیشه

د. پس صلح به معنای پایان جنگ و پایان بربسته و غیرشفاف، کار خود را پیش نمی

 طلبان است.جنگ به معنای پایان حیات جنگ

گونه که بیان شد، است. اوال آن -مقاومت و صلح–. دوستی اما روح این هردو 3

 هایهای محبت شده، غصهمقاومت مگر با مشارکت همگانی، دستان فشرده شده، کینه

ن نیست. دوما دوستی، اگر در میان خود های رفاقت و عشق ممکلبخند شده و آغوش

وان تواند به عنمان، برقرار نشود، صلح نمیمان گرفته تا مجادالت سیاسیما، از رانندگی

شعار و پیام ما برای جهانیان مورد توجه و پذیرش قرار گیرد و تصویری ریاکارانه از ما 

قریش، نجات مردم  یورهیابد که خداوند در ساهمیت می دهد. دوستی تا آنجاارائه می

های داند و آن را یکی از نشانهاز گرسنگی، ترس و ناامنی را در گرو الفت و همدلی آنها می

 شمارد.عبادت در بندگان می

چه بیان شد مطلوب در پایان سخن، ممکن است این سؤال پیش آید که گرچه آن

ا بیش از این به درازا است، اما آیا مقدور هم هست؟ برای پاسخ به این سؤال، سخن ر

خوانم. سالِ پیش و ملی شدن صنعت نفت فرا می 78کشم و شما را به مرور تاریخ نمی

به همراه مردم آن زمانِ ایران، نماد حقیقی استقامت،  -واقعی ملت ینماینده–دق مص

صلح و دوستی بودند. و این سه موجب شد، پیرمردی با جسم ضعیف و روح قویِ خود و 

سر آرنولد -با آرامش و اطمینان بر صندلی دادگاه الهه بنشیند و برای قاضی انگلیسی آن 

و علیه زادگاهش باقی نگذارد؛ و وکیل بلژیکی راهی جز رأی دادن به سود ایران  -مک نایر

مقاومت، صلح و دوستی را ارزشمند  یپیوستن به جبههقدر آن -هانری رولن دکتر-ایران 

که برای دستمزد وکالتش قیمتی قائل نباشد و از ایران  ،بداند و مجذوب آن گردد

طلب نکند؛ و مصدق با همکاری مردم ایران در راه اصالح سیاسی، اقتصادی  ایالزحمهحق
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 ی افسوس، زمانی که یکی از این سهول 1های بلندی بردارد.و اجتماعی کشور گام

مرداد، برخالف کودتای  25مورد غفلت قرار گرفت، کودتای آمریکایی انگلیسی  -دوستی-

 و هرچه ملت ایران رشته بودند، پنبه شد. مرداد، به بار نشست 25روز پیش از آن در  3

 در زمین،»

 زبانانی ظریف و نازنین،هم

 دهند از مهربانی جا به هم،می

2«تا بپیوندند چون دریا به هم.

                                                           
 نفت یهمحمد علی موحد، خواب آشفت 1
 فریدون مشیری 5



 

 در مسیر توسعهایران 
 بخش نخست: مقدمه و تعریف

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره دوم، مهر 

 
که شاید  ،( سخن رفته استdevelopment« )توسعه»این روزها به قدری از واژۀ 

ا اما باید اقرار نمود که م دیگر مالل و جذابیتی برای پرداختن به آن وجود نداشته باشد.

یا  جایی ی. هر روز خبر از توسعهایمببیگانهچه با صورت این واژه آشناییم، با روح آن هر

لنگد. چیزی است، اسممان هم کشور در حال توسعه است، اما انگار یک جای کار می

 ست.فایده نیها بیتکرار این حرف -لنگدای اصرار دارند نمیکه عده–حتی اگر هم نلنگد 

و آسمانی، خود  مکاتب زمینی ی، که همهتوسعه به قدری امر میمون و مبارکی است

 دانند. از مارکسیسم شرقی گرفته که دیکتاتوری پرولتاریا را موجبرا عامل حصول آن می

تا لیبرالیسم غربی که بورژوازی ملی را، از هندوئیسم که ریاضت  ،داندبشری می یتوسعه

دین بتا ادیان ابراهیمی که ربوبیت اهلل و عبودیت ما سوی اهلل را.  ،و وصول به نیروانا را

ی هدفی به سو -و شاید مشابه!–های متفاوت گونه مکاتب مختلف با استراتژی و تاکتیک

 توسعه در منابع آنها به چشم نخورد. یکلمهدارند، حتی اگر واحد به نام توسعه گام بر می

ای فراگیر مطرح شد. در ابتدا توسعه توسعه، پس از جنگ جهانی دوم به گونه یواژه

مفهومی جز پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن به سبک رونسانس نداشت، اما بشر در 

د تنها در یک حوزه رخ دهد و توانگاه نمیعبور از این راه دشوار، آموخت توسعه هیچ

ای از جامعه است صویر کاریکاتورگونهیک وجهی و حتی چند وجهی، موجد ت یتوسعه

 تمام یت! بدین سبب اندیشمندان مدل توسعهکه تنها در چند عضو رشد داشته اس

ابعاد مادی و  ی، که طبق آن جامعه باید در همهوجهی یا همه جانبه را ارائه نمودند

ام ببه رشد و شکوفایی برسد، در غیر این صورت  ،معنوی و میان تمامی آحاد و طبقات
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های فرو پاشیده، همگی های فراوان حکومتآن نظام فرو خواهد ریخت. نمونه یخانه

که به تعبیر قرآن صاحب –شاهد این مدعا هستند؛ از قوم عاد و ثمود و فرعون گرفته 

 تا حکومت پهلوی و -ترین ساختارهای نظامی و اقتصادی و سیاسی تاریخ بودندعظیم

نظیر نظامی و سیاسی و اقتصادی به رغم قدرت کمیکه به روایت تاریخ عل–شوروی 

که به شهادت اخبار این گروه –عربی  یهای خودکامهتا حکومت -فرو ریختندنسیمی 

که  ایجوامع پیشرفته ندا. همچنین-هم صاحب توان نظامی و سیاسی و اقتصادی بودند

گون جامعه ای جز تن دادن به خواست طبقات گوناچاره ،حیاتشان یبرای ادامه

 های بعدی بدان بیشتر خواهیم پرداخت.بینند، که در مقالهنمی

ساله، از مبارزات مشروطه تا انقالب اسالمی و پس  158ایران طی روندی  یجامعه

از آن، سودای توسعه و پیشرفت را بیش از پیش در سر پرورانده است. اما چگونه است 

منابع گازی و فقط  %17منابع نفتی،  %11معادن و منابع طبیعی،  %1جود حدود که با و

ایم؟ واکاوی ها از دنیا عقب ماندهجمعیت جهان در ایران، همچنان در بسیاری زمینه 1%

اءاهلل.شنمایم، اگر توفیقی باشد، انل میهای بعدی موکوو راه حل این پرسش را به شماره



 

 ایران در مسیر توسعه
 اقسام و اجزا: دومخش ب

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره سوم، آبان 

 
 یتوسعههای گوناگونی دارد و گونه که در بخش نخست اشاره شد، توسعه جنبهآن

هاست. امروزه مفهوم توسعه تا آن زمینه یجانبه در همهبه معنای پیشرفت همه ،واقعی

ترین ابعاد علوم بشری پیش رفته، اما پرداختن به تک تک این ابعاد امری عمق تخصصی

هاست. ولی آن زمینه یچرا که نیازمند دانش کافی در همه دشوار و شاید ناممکن است.

پنجم توسعه  یپنج سالهی هبرنام تر و فراگیرترند. مثال در قانوناز این میان برخی اساسی

ای، سیاسی، امنیتی و به پیشرفت فرهنگی، علمی، اجتماعی، اداری، اقتصادی، منطقه

قضایی پرداخته شده، چرا که از اهمیت و شمولیت بیشتری برخوردارند. در این سطور، 

 نمایم:فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیان می یتوسعه تعریفی کلی از

 1578 یهفرهنگی توسط یونسکو در ده یهمفهوم توسعهنگی: فر یتوسعه .1

پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف  توسعه و»: میالدی در جهان رواج یافت

 اقتصادی و اجتماعی یههای فرهنگی، به صورتی که با وضعیت کلی توسعتحقق ارزش

توسط  1551تا  1551 یهبااهمیت بود که دهاین مفهوم تا آنجا  .«هماهنگ شده باشد

 .فرهنگی نامیده شد یهتوسع یهاین سازمان به عنوان ده

. ددگرجانبه مطرح میهمه یهیک توسع ایجادساز فرهنگی به عنوان زمینه یهتوسع

 "تینژیرار اگوس"توان تعریف اما می، فرهنگی وجود دارد یهدرباب توسع گوناگونیتعابیر 

ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب : »انستدرا یکی از تعاریف قابل توجه 

ها، آمادگی برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش علم و دانش انسان

اط، پذیری، نظم و انضببرای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون
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 یهمعنوی برای هم و اخالقی وهای علمی بهبود روابط اجتماعی و انسانی، افزایش توانایی

 .«افراد جامعه

 یای است که همهی گستردهی اجتماعی واژهتوسعهاجتماعی:  یتوسعه .2

های اجتماعی برای افزایش رویدادهای مثبت و جلوگیری از رویدادهای منفی را فعالیت

ا، فحشتوان جرائم، فقر، بزهکاری، ترک تحصیل، شود. از رویدادهای منفی میشامل می

 اجتماعی یهدف توسعه اعتیاد و سوءمصرف مواد، چاقی و مشکالت بهداشتی را نام برد.

 پیشگیری از وقوع این رویدادها یا کاهش آثار آنهاست.

اقتصادی به اقدامات پایدار و هماهنگِ  یی اقتصادی: به طور کلی توسعهتوسعه .3

و سالمت اقتصادی یک منطقه  گزاران و جوامع، جهت ارتقای استاندارد زندگیسیاست

تغییرات مثبت کیفی و کمی در  اقتصادی به عنوان ی. همچنین توسعهکنداشاره می

های مختلفی از جمله د زمینهتوانشود. چنین اقداماتی میاقتصاد نامیده می یعرصه

ای و حتی حفظ محیط های حیاتی، رقابت منطقهانسانی، زیرساخت یی سرمایهتوسعه

 ... را شامل شود.اجتماعی، بهداشت، ایمنی، سواد و زیست، شمول

ه اقتصادی ب یوسعهاقتصادی با رشد اقتصادی تفاوت دارد. در حالی که ت یتوسعه

شد ی مردم است، رمنظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعگزاری بهمعنی سیاست

هت، شود. بدین جرشد بازار و افزایش تولید ناخالص ملی اطالق می یاقتصادی به پدیده

رآیند های فادی یکی از جنبهرشد اقتص»گوید: به عنوان یک اقتصاددان می "آمارتیا سن"

 «اقتصادی است. یتوسعه

 یدر یک مفهوم گسترده به معنی توسعهسیاسی  یتوسعهسیاسی:  یتوسعه .4

دهد. هایی است که نیروی سیاسی یک جامعه را تشکیل میها و ارزشا، نگرشنهاده

سیاسی بر تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، احترام متقابل و رعایت  یتوسعه

 ریزی یکپایههای بومی قانون اساسی و ثبات سیاسی، المللی، ویژگیمعاهدات بین

بل اعتماد برای جایگزینی داری، فرآیندهای قاارچوب ثابت و مشخص حکومتچ

 هایاز جمله شاخصه مسؤوالن، و یکپارچگی و انسجام نهادهای اجرایی دولت داللت دارد.

توان به گسترش نهادهای مدنی، تمکین به رأی مردم، استقالل، سیاسی می یتوسعه

 گو اشاره نمود.وآزادی، عدالت، امنیت، عقالنیت و گفت
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هایی که ایران در مسیر توسعه با آن مواجه ها و فرصتبعدی به بحران یدر مقاله

 است، خواهیم پرداخت.
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3. City of Prince Albert website 

4. Oxford dictionary of Politics 

5. Wikipedia





 

 ایران در مسیر توسعه
 ها و تهدیدهافرصت: سومبخش 

 3183 آذرماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره سوم، 

 
در بخش نخست، مقدمه و تعریفی در باب توسعه بیان کردم. سپس در بخش دوم 

اقسام و اجزای توسعه از قبیل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداختم. در  به

طور ویژه با آن مواجه ها و تهدیدهایی که ایران در مسیر توسعه، بهاین بخش به فرصت

 پردازم:است می

اتصال چندین اقلیم جغرافیایی  یدر نقطه . طبیعت: ایران کشوری است پهناور که1

توان آب و هوای ای از آن میقرار گرفته است. کشوری چهارفصل که هر لحظه در نقطه

شناسی دارای معادن غنی سنگی دلخواه خود را یافت. این کشور همچنین از منظر زمین

 و فلزی است.

توان اکثر سنجی طبیعی صحیح، میدر صورت مدیریت این فرصت و موقعیت

نیازهای طبیعی یک ملت را از این آب و خاک برآورده کرد؛ در غیر این صورت شاهد 

نی وهای شیمیایی در دامان طبیعت، هدرروی منابع آبی و ناموزگسترش روزافزون آالینده

 طبیعی خواهیم بود. یتوسعه

شوند، اما به . نفت و گاز: گرچه نفت و گاز، خود از منابع طبیعی محسوب می2

که اولین منبع درآمد ملی ما به شمار ای برخوردارند. اول ایندلیل از اهمیت ویژهچندین 

ند المللی هستای و بینکه دارای نقش استراتژیک در مناسبات منطقهد، دوم ایننآیمی

 رغم اهمیتشان در تولید انرژی، به شدت تجدیدناپذیرند.که علیو سوم این

ملی ما هستند. اگر ایران با  یرگ و سرمایهه خودی خود، موهبتی بزنفت و گاز ب

های کشور بپردازد، با های فسیلی به گسترش زیرساختاتکا به درآمد حاصل از سوخت
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شود سرعتی چندین برابر سایر کشورها رشد خواهد نمود. اما مشکل از آنجا شروع می

ول ه جای اینکه پنگاه شود. یعنی اگر ب -و نه سرمایه–که به نفت و گاز به عنوان درآمد 

حاصل از فروش آن را صرف زیرسازی اقتصاد کشور کنیم، به مردم بدهیم تا با آن چیپس 

عواید آن را  یبا آن زیپ و دکمه وارد کنند، همه و پفک بخرند و یا به تجار بدهیم تا

 ایم.نصیب رقبای خود کرده

 بارزترینند، و امطلوب کشورهای استعماری ی، لقمههمچنین کشورهای نفتی

نیازی مقابل، بی یشاهدیم. در نقطه 1332مرداد  25می آن را در کودتای نظا ینمونه

ساز تواند زمینهمیلی آنها به اقتصاد خصوصی میهای نفتی از مالیات و بیدولت

 گیری یک حکومت خودکامه باشد.شکل

ی، د مصرفتواند از سوی دیگر موجد اقتصاطور خالصه موهبت طالی سیاه میپس به

 استیالی خارجی و استبداد داخلی گردد.

های متفاوت از . تنوع قومی و مذهبی: موقعیت خاص ایران موجب تجمیع قومیت3

های مختلف از قبیل فارس و ترک و کرد و لر و لک و عرب و بلوچ و ترکمن و مذهب

 ت.سجمله اسالم )تشیع و تسنن( و زردشت و مسیحیت و یهودیت در این کشور شده ا

های خواه، این امر تهدیدآمیز است، در دولتهای تمامیتهرچه در حکومت

 صدایی یکساالر، میمون و مبارک است. غنای فرهنگی یک کشور نه از دل تکمردم

شود. بدین صورت از اقوام و مذاهب حاصل می یصدایی همهقوم و مذهب، که از خوش

ها را در خود جای دهد، رنگ یهمه ی زیبا،کمانتواند همچون رنگیناین منظر ایران می

 پاره هر روز در مرداب اختالف و انحطاط فرو رود!های پارهیا چون تکه

دهد این کشور یکی از . ساختار جمعیتی: نمودار جمعیتی ایران نشان می4

بازوی  یمحور، نیروی جوان به مثابهتوسعه ترین کشورهای دنیاست. در نگاهجوان

شود. اما این سکه روی دیگری هم دارد. اعتیاد، شرفت کشور در نظر گرفته میقدرتمند پی

کاری، فحشا، بزهکاری و... یعنی اگر مدیریت صحیح برای سامان دادن به زندگی قشر بی

 ای سهمگین، جامعه را مضمحل نماید.تواند همچون صاعقهجوان کشور صورت نگیرد، می

های توسعه مذهبی و عمدتا مسلمانند. اگر پایه. ساختار مذهبی: ایرانیان مردمی 5

 های اخالقیاین گذار دچار بحران ای معنوی بنا گردد، آن جامعه دربر بستر جامعه

نخواهد شد. نگاه رحمانی به ادیان  -کندگونه که غرب با آن دست و پنجه نرم میآن-
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شود که این یاخالقی است. اما مشکل از آنجا شروع م یگیری یک جامعهموجب شکل

تأویل رحمانی به قرائتی طالبانی مبدل گردد؛ قرائتی انحصارطلب و افراطی که نه تنها 

هدف –های اخالق ایستد، بلکه ریشهای از مدرنیزاسیون و پیشرفت میدر مقابل هر نشانه

 را نیز به کلی در جامعه خواهد خشکاند. -ترین محصول دینداریبعثت انبیا و ابتدایی

ها بررسی و ای بود گذرا به موضوعی که نیازمند ساعتاز نظر گذشت، اشارهچه آن

مطالعه است و بیان آن در این سطور، تنها به قصد طرح مسأله صورت گرفت. بر کسی 

 روشن این یکه به آیندهایران، بر هر آن های خاصپوشیده نیست که توجه به ویژگی

 اندیشد، واجب است.مرز پرگهر می

هایی از اَشکال توسعه در کشورهای مختلف خواهیم بعدی به نمونه یدر مقاله

پرداخت.





 

 ایران در مسیر توسعه
 ها و بایدهاالگو: چهارم )پایانی(بخش 

 3183 اسفند، پنجمماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره 

 
جانبه ارائه نمودیم، بخش همه یت، مقدمه و تعریفی از مفهوم توسعهدر بخش نخس

ی ها و تهدیدهایدوم را به بررسی اقسام توسعه اختصاص دادیم و در بخش سوم، به فرصت

که به طور ویژه کشور عزیزمان ایران با آن روبروست پرداختیم. در بخش پایانی، با مرور 

یر توسعه در مس ترین کشورهای دنیا، بایدهایماننیافتهترین و توسعهیافتهاجمالی توسعه

 کنیم.وجو میرا جست

HDI  مخففHuman Development Index انسانی و  ییا شاخص توسعه

که هر ساله توسط سازمان ملل  ،های توسعه استترین شاخصترین و جامعیکی از مهم

تر و هرچه آن عدد بزرگ 1و  8گردد. میزان آن عددی است میان محاسبه و ارائه می

انسانی در آن کشور باالتر است. به عنوان مثال طبق آمار سال  یتوسعهباشد، میزان 

انسانی جهان قرار گرفته  یتوسعه 55ی هدر رد HDI 181/8میالدی، ایران با  2811

باالترین کشور و جمهوری دموکراتیک کنگو  HDI 543/8است. همچنین کشور نروژ با 

 باشد.انسانی می یترین کشور از نظر توسعهپایینHDI 257/8با 

ی ، که دارانروژ کشوری ثروتمند در شمال اروپا با سیستم حکومتی پادشاهی است

باال در جهان است. جالب است بدانید در جریان جنگ جهانی  یچهارمین درآمد سرانه

این کشور در اشغال ارتش آلمان بود و در آن دوران  ،میالدی 1545تا  1548دوم و از 

 رغمش گرفت. علیان شد. اما از آن پس نروژ راه توسعه را در پیتقریبا با خاک یکس

شود. این امور سیاسی کشور از طریق دولت و مجلس اداره می یحضور پادشاه، همه
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میلیونی دارای احزاب سیاسی فراوانی است و عمال نظام حکومتی  5کشور کوچک 

 چندحزبی دارد.

 11کشور بزرگ جهان و دارای در مقابل، جمهوری دموکراتیک کنگو یازدهمین 

ترین کشورها از نظر منابع طبیعی است و دارای میلیون جمعیت است. این کشور از غنی

 ی. اما با همهباشدهای مساعد کشاورزی میمعادن غنی سنگ و فلزات کمیاب و زمین

ها جمهوری دموکراتیک مردمش از فقیرترین مردم جهانند. اما چرا؟ سال ،این اوصاف

میالدی، به  1555سوخت و جنگ دوم کنگو در سال و در آتش جنگ داخلی میکنگ

 2883میلیون انسان شد! گرچه در سال  4/5کلی این کشور را ویران کرد و موجب مرگ 

های درگیر صورت گرفت، اما جنگ همچنان در شرق این کشور توافق صلح میان طرف

ترین وضعیت را در ت جنسی وخیمجایی که تجاوز به عنف و خشونادامه داشت. )همان

 دنیا دارد!(

نظیر نروژ، استرالیا، هلند، آمریکا و -دنیا  ییافتهه طور خالصه، کشورهای توسعهب

 ماندهاند و کشورهای عقبکار خود قرار داده یصلح و گفتگوی ملی را سرلوحه -اکاناد

همِ نافزبان»ابزار  -نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجر، بورومبی، موزامبیک و چاد–

 اند.دست گرفتهخشونت را وسیله ساخته، صالح را زمین گذاشته و سالح را به« ناهنجارِ

ای بر دوش ماست؟ ما باید فعاالنه از دیگران الگو و عبرت اما اکنون چه وظیفه

گونه که در بخش هایشان دوری جوییم. آنبگیریم، محاسنشان را بپذیریم و از عیب

 تواند تبدیلای است که در عین حال میهای ویژهان شد، ایران دارای فرصتگذشته بی

یگران عبرت د یآنکه مایهتوانیم از دیگران عبرت بگیریم، پیش از به تهدید شود. ما می

توانیم جهانی ایرانیان بسازیم. ما می یی همهتوانیم ایرانی شایستهشویم. ما می

 توانیم...میبیندیشیم و بومی عمل کنیم. ما 

ی نه تنها ممکن و مطلوب پیشرفت بشر»پدران ما در انقالب مشروطه دریافتند 

 اندیشیِ مذهبی و امپریالیسم خارجی رااگر سه زنجیر استبداد سلطنتی، جزم است، بلکه

ملی شدن صنعت نفت، -در مشروطه و پس از آن « آید.دست میپاره کنند، آسان به

های های بزرگی برداشته و خونگام -ساله 5نگ تحمیلی و ج 1351انقالب شکوهمند 

این مرز و بوم را زمین بگذاریم، به خود و  یتوسعه فراوانی ریخته شد؛ و اگر ما پرچم

گذشتگان و آیندگانمان مدیونیم. لیکن باید نیک توجه نمود، که به تعبیر مرحوم دکتر 
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تم ما س»ای )امید(، ی بادکوبهو به قول مصطف« کلید توسعه استگفتگو، شاه»عظیمی، 

 نخست»باید ، می«تیرها از کمان دانش پرتاب نشد! یرا نشانه گرفته بودیم، اما همه

 نشانه بگیریم.« جهل را

 1«خواندخداوند شما را به سرای سالمت و صلح، فرا می»

 

 :و مآخذ منابع

 پدیا فارسی. ویکی1

2 .www.undp.org 

. ایران بین دو انقالب، یرواند آبراهامیان3

                                                           
 52یونس  3



 



 

 یپرده با مجتبی کرباسوگوی بیگفت

 0معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 نخستبخش 

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره چهارم، آذر 

 
مرد شماره یک در معاونت دانشجویی فرهنگی است. انسانی آرام و باوقار که در و 

معاونتش، افتخارات فراوانی کسب کرده  یگوید در دوران هفت سالهدفترش می دیوار

 است.

سؤاالت و انتقادات، گویی زمانی بهتر از روز دانشجو وجود  یپردهبرای پرسیدن بی

 شود.تر از مجتبی کرباسی یافت نمیندارد، و برای یافتن پاسخ آنها، گویی کسی مناسب

آوری کردیم ای از سؤاالت را جمعبه این منظور به کمک جمعی از دانشجویان، گزیده

 دانشگاه رفتیم. 4 یان شماره، به ساختمو در بعدازظهر بارانی هفتمین روز آذر

 

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به عنوان اولین سؤال لطفا 

دانشجویی فرهنگی  یههای مالی اخیر در حوزگیریبگویید علت سخت

 چیست؟

بندی های دانشجویان را جمعجای تشکر دارد که خود دانشجو دنبال است که حرف

ای هدو سه دقیق یدا یک مقدمهمسؤولین چه پاسخی برای آن دارند. ابتکند و ببیند که 

                                                           
 ، تهیه شده است.طی دوست خوبم، سید سینا نشااین مصاحبه با همکار 1
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های تیپ یک کشور هستیم. تا سال گذشته کنم. ما دانشگاه بزرگی از دانشگاهعرض می

های تحصیلی بهترین مقاطع و رشته یقریبا در همههزار دانشجو داشتیم و ت 7بیش از 

دیم دانشگاهی هستیم که دارد با وضعیت کنیم و معتقدانشجوها و اساتید را جذب می

گوییم مطلوب به این معنا نیست که به آن نقدی وارد کند. وقتی میمطلوبی کار می

نیست. قطعا نقد وارد است و خود شماها که در این فضای دانشگاهی هستید معایب را 

روبرو شد. در ای دانشگاه با یک پدیده 51و  58بینید و باید منتقل کنید. اما در سال می

ی التحصیلارغگذشته آمادگی این را داشت که با فهای دانشگاه طبق روال سال 58سال 

و یا حداکثر هزار دانشجو باشد. به هر دلیل  588دانشجو، پذیرای  588حدود 

 های تیپ یک پذیرشگزاران آموزش عالی به این نتیجه رسیدند که در دانشگاهسیاست

نفر بود! بدون  1528ال گذشته در مجموع، ورودی دانشگاه ما بیشتری داشته باشند و س

شود، ابتدا در روز اول انتظاراتش رفاهی است استثنا هر دانشجویی که وارد دانشگاه می

خواهد سوار اتوبوس شود و منتقل شود میو بعد آموزشی. یعنی وقتی وارد دانشگاه می

واهد منتقل شود به خوابگاه. وقتی خخودش. اگر خوابگاهی است می یکدهشود به دانش

ه رود و بشود انتظار امکانات خوابگاهی دارد. بعد از آن بر سر کالس میوارد خوابگاه می

 خواهد.تناسبش امکانات آموزشی می

فعال شدیم، دو خوابگاه جدید  58روز در تابستان سال  48ما در مدت کمتر از 

، با کیفیت -1دانش یدا و پسرانهسیدالشه یدخترانهخوابگاه –دانشجویی اجاره کردیم 

مطلوبی آنها را تجهیز کردیم و به همین نسبت سرویس و مواد غذایی را تأمین کردیم. 

دوم  یماههدر شش هزار نفر، 1هزار دانشجوی ما شد  7که سال گذشته وقتی حال آن

دوم سال را  ینیمههزار دانشجو  7سال ریالی به اعتبارات ما اضافه نشد! یعنی با اعتبار 

 کردیم!هزار دانشجو باید اداره می 1با 

 کرد، در حالی که حدودمان افزایش پیدا میشدیم و باید بودجه 51وارد سال 

کاهش پیدا کرد! و به این اضافه کنید چند اتفاق  58ما نسبت به سال  یدرصد بودجه15

ظار ما به دانشجوهایمان اضافه قریب هزار نفر مازاد انت 51دیگر را: مجدداً در مهرماه 

خوابگاه –شدند که باز در طول یک ماه همکاران ما دو خوابگاه اجاره و تجهیز کردند 

های مالی بار به علت محدودیت. این-2ی دانششهید همت و پسرانه یدخترانه

 ها را تجهیز کنیم. اما باز ما خودمان را با شرایطنتوانستیم در حد مطلوبمان خوابگاه
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ها برایشان تأمین جدید وفق دادیم و دانشجویان از نظر اسکان، تغذیه و تردد، حداقل

داشتیم. یعنی کاهش  51شد. این افزایش جمعیت را بگذارید کنار تورمی که در سال 

ها! ما به نیابت از شما دانشجویان این وضعیت را بودجه، افزایش دانشجو و افزایش قیمت

کنند خوب مدیریت کنند. ای محدودیت دارند، سعی میانوادهکنیم. وقتی خمدیریت می

د. کننهایی به ناچار بزنند اما در مجموع آبرویشان را حفظ میممکن است گاهی از جنبه

 کنید چنین وضعیتی حاکم شده است.وقتی شما دانشگاه را نگاه می

ن ذهن یک جوا دانم شما دنبال دلیلش هستید یا نه، اما حتما این سؤال باید درنمی

خواهد روی پای خودش خواهی که میکنم. یک ملت آرمانباشد. خیلی شفاف عرض می

دفاع مقدس  یسالههایی را بدهد. در دوران هشتبایستد، ممکن است در مقاطعی تاوان

 کههای همین ملت ایستادند و مقاومت کردند، به خاطر اینبرای حفظ انقالبمان جوان

 دادیم. به ظاهر عراق در مقابل ما بود، اما در باطنالل خودمان را میما باید بهای استق

بزرگی را شروع کرده بودند. مقاومت ما یک  یغرب و شرق و وابستگانشان یک هجمه

کند. از سال گذشته شاهکار تاریخی را رقم زد که نسل اندر نسل ما به آن افتخار می

ین زده تحت عنوان تحریم. تحریم هم دو دنیای استکباری یک برگ نویی را علیه ما زم

 یی کشورهای دنیا تحت سیطرهد. یک جنسش این است که تقریبا همهجنس دار

کداری که تقریباً سیستم بانکنند. دیگر ایناستکبار جهانی از داد و ستد با ما خودداری می

د. در این شوکند و هیچ ریال و دالری مبادله نمیجهانی هم با این تحریم همراهی می

شرایطی که در هفت هشت ماه گذشته داشتیم، مدیران ارشد کشور توانستند از این 

ای بگذرند. برای تنویر اذهان عرض کنم که در سال گذشته میانگین تنگنا در حد گسترده

های اول سال هزار بشکه نفت فروش داشتیم، دولت ما در ماه 288میلیون و  2روزانه 

هزار بشکه نفت فروش داشته است! اما توقف نکردیم و  788تا  588کمتر از روزانه  51

 المللی خود به خصوص بعد ازبعد از چند ماه دولت توانسته با رایزنی و قدرت حضور بین

هزار بشکه در روز  588میلیون و  1برگزاری اجالس سران، این رقم را تقریبا به مرز 

کند، گیری می. درست است که دنیا سختبرساند و توانستیم از آن موانع مالی بگذریم

ان ها نشگذریم از اینها و شاید این تحریماما ابداً دنیا به روی ما تیره و تار نیست! می

 جا خرجکنیم، بهعمان را بهتر مدیریت میایستیم، منابدهد که ما روی پای خودمان می

 دانیم.کنیم را میکنیم و قدر آن چیزی که خرج میمی
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 آیآرگوییم اگر دستگاه امزنم. میگاهی برای دوستان دانشجو این مثال را میمن 

ه توانیم ببیمارستان الزهرا به دلیل یک قطعه چند ماه است که از کار افتاده و ما نمی

که این دنیای استکباری که با گیریم. یکی اینم، چند تا درس میمردممان خدمت کنی

ها نگاه به رنگ و نژاد و دین و مذهب حث سالمت انسانگوید که در بکلمات قشنگ می

کند! پس این نقاب طور ما را از نظر پزشکی و سالمت مردم تحریم میکند، چهنمی

بینیم. از آن ها و به خصوص آمریکا میغربی ییت از حقوق بشر را بر چهرهدروغین حما

م بدهیم و دست به دست ه من و شما باید ،افتدای که امروز از کار میطرف هر قطعه

یم شود و باید بتوانهای دیگر این کار شده و میکه در خیلی عرصهآن را بسازیم. کما این

ی ماست. این نیست که وقتی به مشکل یدهیم. این وظیفههمین تکنولوژی را به دنیا ارائه 

گویید شما ب هایمان را ببریم باال و بگوییم ما تسلیم شدیم و جناب اوبامارسیم دستمی

 ها و تحریم باید بگیریم.هایی است که از سختیکار کنیم! اینها درسما چه

 گذریمای داشته باشیم. از این ما میاین شرایط باعث شده که ما محدودیت بودجه

فروختیم هم از سر گذراندیم. دالر می 7ای و مشابه این را زمانی که نفت را بشکه

ها آسیب ها به غربیتحریمدانید ه کنم که شما خود میخواهم به این هم اشارنمی

صوص خی کنید که چرا اقتصاد اروپا و بهشناسی زده تا به ما. یعنی اگر آسیببیشتر

گردد ها اول به خودشان برمیکند، به این دلیل است که تبعات تحریمفرانسه توقف می

 هایی برساند.و بعد ممکن است به ما هم آسیب

 

وابگاهی ما از کیفیت و کمیت غذایشان راضی نیستند. آیا دلیل دوستان خ

 آن نیز همین مسائلی است که فرمودید؟

ها جلسات پرسش های دانشجویی حاضر شوم، با بچهام در خوابگاهبنده سعی کرده

ه توانستیم خیلی سخاوتمندانو پاسخ بگذارم و برایشان توضیح دهم که ما یک روزی می

ن و نوشابه و دوغ بدهیم، اما امروز ممکن است یک دوغ کنار غذا نباشد غذا را با دورچی

اما این مقطعی است. همین که ما بتوانیم خودمان  .و یا میزان میوه در هفته کمتر شود

دانیم و قصدمان گزار دانشجوها میرا به وضعیت عادی برسانیم، قطعا خودمان را خدمت

 ایجاد محدودیت نیست.
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های فرهنگی هم تسری پیدا کرده، اما به این معنا نیست که ه بحثاین متأسفانه ب

 یل یکی از نشریات دانشگاه ما نشریهچیزی را کال ببندیم و تعطیل کنیم. به عنوان مثا

با  ای کهقوی یعاونت دانشجویی فرهنگی است، نشریهارمغان است که مربوط به خود م

زدیم. ولی این نشریه می یمان را از دریچههایکرد و ما حرفها ارتباط برقرار میبچه

توانیم تولید نشریه به صورت کاغذی داشته باشیم، آن را برای مهرماه وقتی دیدیم نمی

ای با دبیران نشریات خواهم داشت، اهلل به زودی جلسهءشاموقتاً الکترونیکی کردیم. ان

ا نا نیست که نشریاتمان ررسیم به این معحرفم با آنها این است که ما به مشکل که می

ا توانیم جلد نشریه رکردیم، امروز نمیزدیم افتخار میمتوقف کنیم. اگر جلد رنگی می

زنیم رنگی بزنیم. ممکن است چند ماه دیگر شرایط تغییر کند.  امروز را سیاه و سفید می

ه که رفتکنیم. به هر حال یادمان نو تیراژ کاغذی را کمتر و الکترونیکی را بیشتر می

 58ها، یعنی فرهنگی، بیشترین رتبه یهای گذشته در جشنوارهن ما در سالدانشجویا

نشریات داشتند. پس نباید این متوقف شود. اما باید از  یعرصهدرصد افتخارات را در 

 این تنگنا با درک مسأله عبور کنیم و خواهیم کرد.

 

 ه است؟ها چگونبخش نشریات را فرمودید، حال وضعیت کانون

ها هم وجود دارد. هیچ کانونی تعطیل نشده، همگی همان مشکالت مالی برای کانون

ه بار انجام دادیم این بود کفعال هستند و برنامه دارند. اتفاقا کاری که امسال برای اولین 

که چیزی کم شود. یعنی ها را همان اول سال دادیم، بدون اینفرهنگی دانشکده یبودجه

 ها و حمایتفرهنگی دانشکده یتوانند با اتکا به بودجهامروز مینشریات ها و کانون

ه هایشان را داشتفعالیت یش عمدهخودشان بخ یمعاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده

های باشند. اجازه دهید این سؤال را من از دانشجوها بپرسم که چرا بعضی از فعالیت

ها کم است؟ یکی از دالیلی که به نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دل دانشکده

ی کنیم اگر مراسمرسد این است که یک نگاه کمّی بر اذهان ما حاکم است که فکر میمی

ثال مایم. اما اگر این برود های دانشگاه، کار خیلی بزرگی کردهوردیم در مرکز همایشرا آ

ار کنیم کمدیریت فکر می یی پرستاری یا دانشکدهدر تاالر شهید حیدری دانشکده

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام به تناسب ایم! نه! فعالیتکوچکی انجام داده

ای های با تشکلها به خوبی برگزار شود. امروز جلسهنشکدهتواند در دادانشجویان می
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سی نه یک کرسیاسی دانشگاه داشتم. به آنها گفتم نباید فرض کنید اگر برای نمو

ست! اید. بله این کار بزرگ اپزشکی گذاشتید کار بزرگی کرده یآزاداندیشی در دانشکده

نفری باشد  18یا  58ی کوچک هاکند جمعهای آزاداندیشی اقتضا میاما ماهیت کرسی

ها با فکر و مطالعه بنشینند، بحث کنند، بهترین اساتید را دعوت کنند و خودشان که بچه

بندی کنند. لذا هر فعالیت کانونی و تشکلی آزاد با اساتید موضوعات مختلف را جمع

جو دانشاست. خط قرمزهای دانشگاه ما شاید بسیار کمتر از جامعه باشد. چرا؟ چون اینجا 

اساتید است که راه درست  یفهمد طرح کند، ولو غلط! این وظیفهحق دارد آنچه را می

 را تبیین کنند و خود دانشجو بین درست و نادرست را انتخاب کند.

 

ها آزاد است یعنی ایرادی در کانون موسیقی، تئاتر پس اگر فعالیت کانون

 و... نیست؟

ن تئاتر فراخوان زدند و قرار شد انتخابات های کانوببینید سال گذشته خود بچه

 یشتهدر ر برگزار کنند ولی کسی استقبال نکرد! اما جالب است در همین عدم استقبال،

 آورد.فرهنگی رتبه می یجشنواره نویسی آقای صرامی برای ما درنمایشنامه

 یمختلف است. یک وقت بحث رشد و نقد موسیق ینگاه به موسیقی هم از دو زاویه

خبره و گروه موسیقی است که در طور کلی و یا در ایران با دعوت از کارشناس و به

 ییل نکرده. سال گذشته برای جشنوارهها مجاز است و کسی آن را تعطدانشگاه یهمه

نقد موسیقی برگزار کردند که هم اساتید مبرّز و هم  یبرگ جلسههای چهلقبلی، بچه

ها چه در دانشگاهبودند و هیچ منعی برایش نداشتیم. آن های خوبی را دعوت کردهگروه

ها مکلف به آموزش موسیقی آموزش موسیقی است. دانشگاه ،برایش مرز تعیین شده

شده برای آموزش نیستند. آموزش موسیقی یک امر تخصصی است و مراکز تعریف

 موسیقی وجود دارد.

 

ثل دانشگاه اصفهان در توانند مهای نوازنده در دانشگاه میآیا خود بچه

 همسایگی ما، گروه موسیقی داشته باشند؟

 توانند مجوز فعالیت داشته باشند.های موسیقی هم مثل هر کانون دیگری میکانون
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که دفتر ندارد. ن را برایتان مثال بزنم. اول اینخواهم کانون خودمامن می

کی پزش یدانشکده گوشبرای جلسات داخلی هم یک بار با التماس، تاالر هشت

معاونت  ی)حذف نام به توصیه« م.»آقای اول گرفتیم.  یرا برای جلسه

گوش را به شما دانشجویی فرهنگی( گفتند اگر دوباره بیایید تاالر هشت

 دهم!نمی

بلکه  ها،اینها را خبر دارم. ببینید ما محدودیت فضای فیزیکی نه فقط برای کانون

ایم. خوشبختانه بازسازی تاالر شریعتی رو به اتمام است داشتهبرای فضاهای اداری هم 

شود. فضاهای جانبی آن را برای تجمعات دانشجویی، و تا آخر آذرماه تمام می

وشی که دارم این است که ایم و خبر خبینی کردههایشان پیشها و نشستگردهمایی

سازیم که می فرهنگی ورزشی در کنار سالن شهید موحدی داریم ییک مجموعه

برداری برسد. یک طرفش استخر است که با امیدواریم تا یکی دو ماه آینده به بهره

ی هایالمللی ساخته شده، یک طرف هم در سه طبقه مجموعه ساختماناستانداردهای بین

ایم. امیدواریم که های کانونی و دانشجویی اختصاص دادههست که آن را به فعالیت

 مشکل برطرف شود.

 

 زنند!؟این حرف را به ما می« م.»مشکل من این است که چرا آقای 

های فرهنگی باید به معاون دانشجویی فرهنگی طور طبیعی شما برای فعالیتبه

دانشکده مراجعه کنید. این رسالت و مسؤولیت معاونین محترم در هر دانشکده است که 

 های فرهنگی اجتماعی دانشجویان باشند.حامی فعالیت

من و شماست که از معاون  یمراجعه کنید، وظیفه «م.»که به آقای ا قبل از اینشم

درخواست کنیم و ایشان اگر مانعی  -آقای دکتر رشیدی–دانشجویی فرهنگی دانشکده 

 بیند باید به ما ارجاع دهد.می

 

گونه ارجاع دادند و معموال این« م.»ولی آقای دکتر رشیدی ما را به آقای 

 شود!او ختم می تصمیمات به
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ر حال دپذیریم کسی در این شرایطی که دانشگاه ببینید اشتباه همین است. ما نمی

ا خواهد باشد. کرباسی تفردی کند. با هر لباسی که می یرشد و شکوفایی است، مداخله

وقتی محترم است که بداند حد و حدود کاریش این است و حق ندارد مثال وارد فضای 

طور. نگهبان هم باید بداند نگهبان است و حراست ول آموزش هم همینآموزش شود. مسؤ

هم باید بداند حراست است و هرکس جای خودش را باید بداند. اگر کسی در سیستم 

آموزشی و فرهنگی تخلفی دید، حق دارد به مسؤولین مافوق خودش منتقل کند و اگر 

له به خصوص برای کسی که مداخدهد مداخله کند. اما پیشقانون به او اجازه می

خواهد باشد، باید که میهای آموزشی و فرهنگی ندارد، هرهمسؤولیت مستقیم در عرص

متوجه شود مسؤولین مافوقش هم اجازه ندارند فراتر از حد قانون عمل کنند. ما این را 

 ایم، شما نگران نباشید.در جلسات شورای فرهنگی هم گفته

ن عرض کردم ما فراز و نشیب داریم. اخیرا با مدیریت در مورد مسائل مالی کانونتا

ها یک سقف اعتباری دیده شده که رغم محدودیتایم که علیفرهنگی مشخص کرده

های فرهنگی را باید حمایت کنند. البته در خدمات بدانند در هر ماه چقدر فعالیت

ال، یم. برای مثدهیم، به موقع عمل کندانشجویی، فرهنگی و ورزشی باید وقتی قول می

های ورزشکارمان که در المپیاد برای دانشگاه افتخار آفریدند را در مراسمی تجلیل بچه

دهیم و بخشی که باید نقدی آوریم و بخشی از هدایای آنها را میکنیم، روی سن میمی

خواهم بگویم هیچ پردازیم. لذا میکنیم و میباشد را در طول زمان تأمین اعتبار می

 یلی دغدغه داشته باشند. دغدغههای مای، چه شما و چه دیگران، نباید در بحثکانون

ه. گذاری باشیم با کمترین هزینما باید در حسابگری باشد که دقیقا دنبال بهترین هدف

آموزیم این است که چیزی را ریخت و پاش نکنیم، در این صورت درسی که از تحریم می

 آوریم.هیچ چیزی کم نمی

 

طور شد؟ وقتی آقای خزاعلی از قم آمد کانون ما این یا در افتتاحیهپس چر

من از شدت خجالت و برای حفظ آبروی دانشگاه مجبور شدم یک ظرف 

ی به او داده امیناکاری از منزل خودمان به او بدهم! یعنی نه تنها هیچ هدیه

 رفت و برگشت او را هم نپرداختند! ینشد، بلکه حتی هزینه
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گونه نیست که جواب نداشته باشیم. قطعا اید آقای میریان توضیح دهد. ایناین را ب

شان دانشگاه به صورت الزحمهکنید و هزینه و حقبرای بلیط استادی که شما دعوت می

دهد. اگر درست هماهنگ شده باشد، کار به اینجا کند و بهترینش را میمتعارف عمل می

 ان توضیح دهد.شود. باید خود آقای میریکشیده نمی

 

ای در مورد ممنوعیت عضویت در ها اطالعیهچندی پیش در خوابگاه

 بوک نصب شد. قضیه از چه قرار است!؟های اجتماعی نظیر فیسشبکه

ی های اجتماعیک مسأله قانون است و یکی اجرای خوب قانون. معتقدیم باید شبکه

داریم این کار را بکنیم.  خوبی که هستند را دانشجوها بشناسند و من و شما وظیفه

های اجتماعی بسیار گسترده همین صحبت را امروز ظهر با نهاد رهبری داشتیم که شبکه

شناسند! باید و مفید برای دانشجویان در کشور طراحی شده اما دانشجوهای ما نمی

مدیران و کارشناسان آن به دانشگاه دعوت شوند و به دانشجویان معرفی شود. متقابال 

های امنیتی و اجتماعی بررسی د بدانیم آن چیزی که مسؤولین مختلف ما در عرصهبای

آسیب است و به همان دلیل شورای عالی  یبرای جوانان و دانشجویانمان نقطه اند وکرده

کند، را باید به دانشجویان های غیرمجاز را ممنوع میانقالب فرهنگی عضویت در شبکه

رسانی را کردیم اما آن چیزی که خألش وجود دارد رسانی کنیم. ما اطالعاطالع

ها این ظرفیت را دارند که های اجتماعی خوب است. کانونشبکه یانی دربارهرساطالع

 کنیم وگاهی مسؤولین انتظامی و امنیتی را دعوت کنند در دانشگاه، ما هم کمک می

های اینترنت و شبکه یناحیه پذیر ازاند، تا نقاط آسیبآنها هم بارها اعالم آمادگی کرده

پذیر دانیم یکی از نقاط آسیباجتماعی را به دانشجویان بگویند. به عنوان مثال ما می

های دانشجویی ماست. اگر برای یک جوان محسنات و معایب برای گولدکوئیست، خوابگاه

شماست، شما  یکند. این وظیفهدش درست انتخاب مییک موضوع را بگویید، خو

 کنیم.ریزی کنید و ما هم حمایت میمهبرنا

 

منوع م یتواند نشانهک فیلتر است و این میبوببینید سایتی مثل فیس

که پالس هم بود. حال آنبودن آن باشد، اما در آن اطالعیه اسم گوگل

 پالس فیلتر نیست و ممنوعیتی برای آن ایجاد نشده است.گوگل
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این امور هستند را دعوت کنیم و آنها ما وظیفه داریم مسؤولینی که کارشناس 

نیروی انتظامی اعالم آمادگی  یویم کارشناسان خبرهگدهند. اتفاقا میتوضیح می

خواهم میزبان چنین جلساتی باشید، کارشناسان را ما دعوت اند. من از شما میکرده

 کنیم.می

 

 پالس چه شد؟خب آخر گوگل

ت که آمده است و دوستان توضیح دهم. این قانونی اسمن موردی توضیح نمی

 خواهند داد.

 

 پالس اسم برده است؟یعنی قانون از گول

 ایم.عینا چیزی که به ما اعالم شده را اعالم کرده

 

شود بحث دیگری که به خصوص دانشجویان جدیدالورود را شامل می

تفکیک جنسیتی است. به چه دلیل یا بنا به چه ضرورتی این طرح در دانشگاه 

 شود؟اجرا میما 

د هاست. خانم دکتر وحیدانشگاه یای بهداشت و درمان متفاوت با بقیهببینید فض

دستجردی در شهریورماه راجع به تفکیک جنسیتی مصاحبه کردند و روی آن تأکید 

 شود که اصال باخدمتی می یهای ما فردا وارد عرصهن دانشگاهالتحصیالکردند که فارغ

دارد. اشکالی ندارد که در جایی مثل آزمایشگاه خاص دخترها  این موضوعات سر و کار

دهد. اول اما جاهای دیگر اصال این معنا نمی ،تر کار کنندطور جداگانه راحتو پسرها به

مهرماه هم که دانشجویان طرح کردند گفتم دنبال کنید و اطالعات دقیق به من بدهید 

کنید. تقریبا چنین چیزی طرح موضوع میاید و که از آن موقع تا حاال فقط شما آمده

آزمایشگاهی داشته و مشکلی برای  یایی که جنبهموضوعیتی ندارد؛ به غیر از جاه

نفر دانشجو  38بهداشت  یها، دانشکدهمثال در برخی از رشتهتفکیک وجود ندارد. 

 موضوعیتنفر دخترند. شما بگویید آیا طرح این مطلب  25نفرشان پسر و  2گیرد که می

 دارد؟
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درصد دانشجویان ما را دانشجویان دختر شامل  18در یک نگاه دیگر، خدا را شکر 

اند، اما یک ما به یک خودباوری رسیده یشوند و خوب است که دختران جامعهیم

ها باید آژیر خطر را به صدا درآوریم. بیمارستان واقعیت را باید بپذیریم که در بعضی عرصه

جهت گاهی به این خواهد و هم پرستار مرد. ما بیردا هم پرستار زن میجایی است که ف

از د کنند. ما بایایم که اگر سد را باز نگذاریم و دخترها بیایند، ما را متهم میسمت رفته

 سالمت مردم را ببینیم. یها پرهیز کنیم و آیندهاین حرف

 

 یعنی خوب است جدا باشند یا نه؟

های ما اصال فرصت کنم. ظرفیتها را میکنم. بحث ظرفیتیاصال بحث جدایی را نم

 18درصد دانشجویان پرستاری و مامایی دختر هستند و  58دهد. وقتی تفکیک نمی

درصد پسر، تفکیک جنسیتی را بگذارید کنار و بیایید به اتفاق هم این آژیر خطر را به 

ند پرستارِ مَردیم. در خیلی از ها به شدت نیازمصدا درآوریم که ما امروز در بیمارستان

ایم! این ظلم است. اگر ها را تعطیل کردهها اگر پرستار مرد نباشد خدمت به انسانبخش

تی وقت تفکیک جنسیهای آموزشی اصالح کنیم. آندنبال عدالت هستیم اینها را در بحث

 شود و نه بحث اول دانشگاه.اولویت چندم ما می

 

 51دقیقه به ما وقت داده بودید و  03مصاحبه جناب آقای کرباسی، برای 

ید. اما به دلیل طوالنی کاریتان به آن اضافه نمود یدقیقه نیز، با وجود مشغله

 بحث بسیاری از سؤاالت ما باقی ماند! یشدن مقدمه

 سؤاالتتان در چه موردی است؟ اگر پاسخش کوتاه باشد جواب خواهم داد.

 

ی دانشگاه، هاارت پیش از چاپ بر نشریهبه گمانم کوتاه نباشد! بحث نظ

التدریس در دانشجویان، اساتید اخراجی یا ممنوع یانجمن اسالمی منحل شده

اینجا همه چیز خوب »زمان شما، ماجرای کنسل شدن چندین برنامه مانند تئاتر 

های سنتی دانشگاه از و نیز ملغی شدن جشن« کتاب قانون»و نقد فیلم « است
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 است که دانشجویانالتحصیلی، اینها مسائلی پایه و فارغعلوم قبیل معارفه،

 جدی دارند! ینسبت به آن شبهه

نیمکت  ینشریات دانشجویی، به ویژه ماهنامه یاز دوستان عزیز فعال در همهمن 

کنم که صادقانه به دنبال حقایق هستند و آرزوی آنها پیشرفت دانشجو و تشکر می

هایمان را خواهیم زد.حرف یی بعدی نشریه، بقیهاهلل برای شمارهءشادانشگاه است. ان



 

 یپرده با مجتبی کرباسوگوی بیگفت

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 دومبخش 

 3183نیمکت، سال اول، شماره پنجم، اسفند ماهنامه فرهنگی اجتماعی 

 
 

اسفندماه، در نشستی 14ونیم بعد ازظهر دوشنبه 3پس از یک روز کاری، از ساعت 

یابد. بعد از نماز مغرب نیز قرار گپ دوساعته با سردبیران نشریات دانشجویی حضور می

ای دست دقیقهدارد. در این میان فرصتی بیست  2و گفتی با دانشجویان خوابگاه دانش

دهد تا باالخره بار دیگر با این مردِ پُرمشغله به مصاحبه بنشینیم و بخش دوم سؤاالت می

 خوانندگان نیمکت از معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه را بپرسیم:

 

کنم. به گمانم دانشگاه که مربوط به خودمان است شروع می اول از سؤالی

چاپ، که پیش از آن، بر محتوای نشریات ما تنها دانشگاهی است که نه پس از 

 نماید!؟گیرانه عمل میکند و در این زمینه قدری سختنظارت می

روزهای پایانی سال تان تقریبا در بسم اهلل الرحمن الرحیم. چون مطالب این شماره

 یرا به همه 52من پیشاپیش بهار سال  ،شودسال جدید آماده می یو در آستانه 51

اندرکاران ستکنم و از دبه خصوص دانشجویان عزیز تبریک عرض می دانشگاهیان

خوب شما که با همت قابل ستایشی پل ارتباطی هستند بین دانشجوها و  ینشریه
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کنم و برایتان آرزوی بهروزی دارم. سؤاالت شما را چشم، جواب دانشگاه تشکر می

 کنم جواب دهید. موافقید؟میدهم. ولی تعدادی هم من از شما سؤال دارم، استدعا می

 

 بله! 

 خوانندخوانند یا کم میخب، سؤال اول من؛ به نظر شما چرا دانشجویان درس یا نمی

 خوانند؟یا فقط شب امتحان می

 

ترین دالیل این است که دالیل زیادی دارد، ولی به نظر من یکی از مهم

ط ند. متأسفانه شرایابیشتر دانشجویان به دنبال عالقه و استعدادشان نیامده

پولی است، یا جوری است که اگر به دنبال خیلی عالئق برویم تهش یا بی

 آبرویی و یا چیزهایی شبیه این!بی

 شود که دانشجو وارد دانشگاه بشود و درس نخواند!؟آیا این دلیل می

 

 خواند این بار بر دوشش هست...دولت دارد درس می ینه! کسی که با هزینه

ها قدر به آندانشگاهشان آشنا هستند و چه یم؛ دانشجوها چقدر با کتابخانهل دوسؤا

 کنند؟مراجعه می

 

 خیلی کم!

 دلیل این هم مثل دلیل اول است؟

 

تواند آن باشد. چون دانشجویی که انگیزه برای درس خواندن ندارد می

 ای،صفحه 13 یای جلویش باشد و یک جزوهصفحه 133بالطبع وقتی یک کتاب 

خصوص وقتی که اساتید هم سؤاالتشان دهد که جزوه را بخواند. بهترجیح می

 شود و نه کتاب!از جزوه طرح می

 خواهد استاد دانشگاه شود یا نه؟سؤال سوم من؛ آقای میررمضانی روزی می

 



 90 |مکتوبات دوران دانشجویی 

 

 فعال خیلی تمایلی ندارم!

هان فسینا اگر دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصسؤال چهارم من؛ بوعلی

 گذاشت یا باز همسینا بودنش را کنار میبود، با همین دالیلی که شما آوردید بوعلی

 شد؟سینا میبوعلی

 

 متوجه نشدم!

سینا اگر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود همین سؤال بعدی! ابوعلی

 کنند؟کرد که دانشجویان امروزی ما مراجعه میهای ما مراجعه میمقدار به کتابخانه

 

 نه خیلی بیشتر!

خواست استاد دانشگاه بشود سینا امکانات آقای میررمضانی را داشت میاگر بوعلی

 یا نه؟

 

 دانم!نمی

خواهد پرسم و دلم میا میهای دیگر آنها راز این دست سؤاالت زیاد دارم. در فرصت

دوستانتان بیایید و من یک مصاحبه با شماها بکنم. اما در مورد سؤالتان، نظارت  یبا بقیه

دانم از کجا مطرح شده و چنین چیزی وجود پیش از چاپ یک چیزی است که نمی

 ندارد.

 

گویند انجمن اسالمی دانشجویان تحت فشار برخی دانشجویان قدیمی می

 ا چنین چیزی صحت دارد؟اند! آیمسؤولین دانشگاه مجبور به انحالل شده

در زمان دوران اصالحات،  1353انجمن اسالمی منحل نشده. انجمن اسالمی تا سال 

اول، در همان دوران  یی خودش در درجهیل خارج شدن از موازین و اساسنامهبه دل

مدیریت جدیدی که در  1354. سال 1353ممنوعیت فعالیت پیدا کرد، یعنی سال 

دانشگاه مشغول به کار شد، اعضای سابق انجمن را صدا کرد، با آنها صحبت شد که به 

و بعد از انتخابات  54اساسنامه برگردید و بر اساس اساسنامه کار بکنید. در طول سال 

تقریبا هیچ نوع فعالیتی از سوی اعضای سابق انجمن اسالمی انجام  55تا پایان سال 
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نگرفت و خود به خود بیش از یک سال بود که دفاتر انجمن بسته شده بود. پس انجمنی 

های دیگری از همان سال شروع به فعالیت در دانشگاه کردند. بخشی منحل نشد. تشکل

های فرهنگی هنری اجتماعی شکل نونهای دانشجویی این دفعه در قالب کااز فعالیت

، های مختلف ما سر بزند این تنوع فکرگرفت، با سالیق مختلف. امروز اگر کسی به کانون

 های مختلف دانشگاه ما ببیند.تواند بین کانونسلیقه و عالئق را می

 

 شان کرده بودند؟توانم بپرسم که چه خالف و چه عدولی از اساسنامهمی

ای ها اتفاق افتاده بود، تغییر اساسنامهکه در دانشگاه ما آن سال ببینید آن چیزی

بود که در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب دوباره نرسیده بود. هر تشکلی یک 

به بعد  54ای دارد. این مال قبل از زمان مدیریت ماست. حتی وقتی که از سال اساسنامه

تان را بیاورید، این کار را نکردند. به سنامهتوانید مجددا اساما به دوستان گفتیم که می

کار سیاسی از یک تعدادی گرفته شده  یبعد از انتخاباتی هم بود و انگیزههر حال فضای 

جوز تواند با اساسنامه بیاید مبود و دیگر نتوانستند دنبال کنند. وگرنه هر تشکلی می

 بگیرد و کار کند.

 

حق  هایش نیاید، باید بگوییم کانونها پبرای اینکه شبهه در مورد کانون

 فعالیت سیاسی ندارند.

های فرهنگی، هنری و اجتماعی دارند. به هر حال آن هم نقدی است ها فعالیتکانون

که خود من به فضای عمومی اجتماع و به دنبالش دانشگاه دارم که دوست دارم این را 

ییر گفتمان دانشجویی از یک بار با یک جمع دانشجویی مطرح کنم. ما احساس یک تغ

ثی گذشته داریم. این یک بح یگفتمان فرهنگی در کمتر از یک دهه گفتمان سیاسی به

است که باید ببینیم چقدر خوب است و چقدر بد است. با هم باید یک بار بنشینیم 

شناسی کنیم. شما این را به عنوان یک سؤال عمومی کف دانشگاه از دانشجوها و آسیب

 شاءاهلل.رسید، یک بار دیگر بعدا رویش یک بحث جدی بکنیم اناساتید بپ

 

آیا درست است که برخی اساتید دانشگاه در مدت مسؤولیت شما اخراج یا 

 اند؟ممنوع التدریس شده
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التدریس بشود، یا حتی دانشجویی به دالیلی از یک ببینید اگر استادی ممنوع

شگاه فعالیتش در دان یگاه به دلیلی از ادامهارکنان دانشدانشگاه اخراج شود، یا یکی از ک

ردد گاش بر میبر اساس موازین دانشگاه جلوگیری بشود، این دو جنبه دارد. یک جنبه

به حریم خصوصی آن فرد، که فرد به دلیل نوع یا انواعی از تخلفات در شوراهای نظارتی 

ی فرد حکم صادر شوند، موضوعش بررسی شده و بعد براکه به حکم دادگاه تلقی می

شده است. برای بازگشت یک استاد، کارمند یا دانشجوی خاطی که برایش حکمی صادر 

دانند، دیوان عدالت اداری است. ما ترینش که همه میهایی وجود دارد و معمولشده راه

که مراجعه کرده به دیوان عدالت داریم کارمندی که از دانشگاه اخراج شده، بعد از این

برگشت سر کار داده شده است. در مورد  یاساس بررسی مجدد، به او اجازه بر اداری

شجو هم هست. پس تواند وجود داشته باشد، در مورد داناساتید هم چنین مواردی می

طور. خوشبختانه کیفیت هاست، در دانشگاه ما هم همیندانشگاه یچیز معمولی در همه

ر های سراسر کشوان تقریبا در بین دانشگاهاساتید ما از نظر علمی و اخالقی و تعهدش

عضو هیأت علمی،  758پزشکی اصفهان با داشتن بیش از زد است. دانشگاه علوم زبان

های دیگر، تا آنجایی که من کمترین شکایات و گزارشات تخلف را نسبت به دانشگاه

ر ر سطح کشواطالع دارم، دارد و بیشترین بازدهی را از نظر علمی، پژوهشی و فرهنگی د

د. شود ببینیساله برگزار میهای مختلفی که همهتوانید در جشنوارهدارد. این را شما می

د. رکنم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داهای کشور را ادعا میبهترین دانشجویان دانشگاه

نفر دانشجوی نمونه از  32ها. وقتی که قبل دانشگاه یشما برگردید به اخبار دو هفته

نفرشان از دانشجویان  5شوند و دانشگاه علوم پزشکی کشور انتخاب می 58دیک به نز

دهد که عملکرد اساتید عزیزمان و دانشجویان خوبمان دانشگاه ما هستند، این نشان می

معدل تحصیلی یا تعداد مقاالت پژوهشی  یبا شاخصهچگونه است. وقتی که افراد صرفا 

شور ک یاست؛ اما وقتی دانشجوی نمونه نجیدن افرادبعدی سشوند، این تکانتخاب می

های های علمی، پژوهشی، فرهنگی و صالحیتشود یعنی به جهت فعالیتانتخاب می

اند. پس حق داریم ببالیم به هایشان انتخاب شدهاخالقی، افراد سنجیده شده و بهترین

ویان باانگیزه خودمان که خروجی دانشگاهمان به دلیل داشتن اساتید خوب و دانشج

ر بروند شوند برای بقیه که کتابخانه بیشتشاءاهلل دانشجویان باانگیزه الگویی میاست. و ان

 و بهتر درس بخوانند.
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 التحصیلیهای دانشجویی نظیر معارفه، علوم پایه و فارغمدتی است جشن

شود. این در حالی است که با وجود اسپانسر، مشکلی در دانشگاه برگزار نمی

 آنها وجود نداشت. ماجرا از چه قرار است؟ یهای تأمین هزینبر

اش در دانشگاه ما هایی است که سابقهالتحصیلی، از جشنجشن علوم پایه و فارغ

بسیار طوالنی و خوب بوده است. مدیریت دانشگاه یک نقد جدی نسبت به برخی از این 

 الهکم»انداخت! تکاثر می یورهیاد س ها داشت و آن اینکه بعضی از آنها آدم رابرگزاری

متأسفانه بعضی از رفتارهای غیرآکادمیک حاکم شده بود بر « التکاثر، حتی زرتم المقابر

چشمی، اینکه چه نوع کیکی سفارش بدهیم، چه نوع پذیرایی های ما، چشم و همجشن

احساس  یهای جانبی داشته باشیم، گاهبرداری بکنیم، چه نوع برنامهبکنیم، چه نوع فیلم

یک نوع شو و یک  ،شدشد که این مراسم اگر در محیط مقدس دانشگاه برگزار نمیمی

های زیادی در شورای دانشگاه های کشور بود! بحثنوع رقابت غیرمجاز در یکی از گوشه

 ها بدهیم. خروجیو بعد شورای فرهنگی شد، که ما باید چارچوب منضبطی به این جشن

د به این شکل که ما در سال، دو مدل جشن در دانشگاهمان ای بوها مصوبهآن بحث

ر ر دباالتحصیلی است که همه ساله سالی یکبرگزار خواهیم کرد. یکی جشن فارغ

التحصیالن دانشگاهی در غالب یک مراسم بزرگ و فارغ یشود و همهدانشگاه برگزار می

نیروهای مولد و فکری در  ولیدآیند و این افتخار بزرگ دانشگاه در ترسمی گرد هم می

ساله های دورتر هم همهشود. ما در سالبهداشت و درمان به جامعه معرفی می یعرصه

نفر  1488صورت متمرکز داشتیم که فرض کنید دانشگاه جشن این جشن را به

ماه یا اوایل اسفندماه برگزار التحصیل خودش را در یکی از روزهای مثال پایان بهمنفارغ

، مسؤولین استان، نمایندگان مجلس و حتی گاهی مسؤولین محترم وزارتخانه، کردمی

شد و جوایزی کردند که از بهترین دانشجوهایمان قدردانی میدر این مراسم شرکت می

التحصیلی است که کردند. این یک بخشی از مصوبه در مورد جشن فارغدریافت می

التحصیلی است. البته داخل پرانتر فارغ شاءاهلل خواهیم داشت. دوم برگزاری مراسمان

التحصیلی، یعنی فراغت و جدایی ابدی از تحصیل وقت چیزی تحت عنوان فارغبگویم هیچ

نداریم، اما فراغت از یک مقطع تحصیلی را داریم. در شورای دانشگاه این بحث خوب 

ای هی هر رشتانجام گرفت که این مراسم در قالب بخشی از فرایند پایانی آموزش دانشجو

 ین گروه یا رشته در قالب یک برنامهدر همان دانشکده با حضور اساتید مربوط به هما
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شود. اینجا فرصتی است که دانشجو ضمن ادای احترام به مربیان و رسمی برگزار می

نامه برای اساتید خودش و قدردانی از زحمات آنها، در قالب سوگندنامه یا میثاق

علمی خودش  یتوشهند که رهکدنامه ندارند، خودش را متعهد میهایی که سوگنرشته

اش. این کامال یک مراسم رسمی، در این دوره را ببرد به سمت خدمت به مردم در جامعه

آکادمیک و معنوی است که در ساعت رسمی دانشکده، مثال فرض کنید قبل از ظهر از 

که باید اسمش را بگذارم  شود. آن چیزیدر دانشکده برگزار می 12تا  18ساعت 

همراه  52ال کنیم و در سهایی از نوع دوران جاهلیت، دیگر با آن خداحافظی میجشن

 جدید. ینامهشویم با آیینمی

 

 68در سال « اینجا همه چیز خوب است»ماجرای کنسل شدن اجرای تئاتر 

درست پیش از برگزاری مراسم چیست؟ آیا این « کتاب قانون»و نقد فیلم 

رغم مخالفت مازیار درست است که دانشگاه برگزارکنندگان را ملزم کرده علی

د نوان منتقاز فرزند وزیر ارشادِ وقت به ع -کارگردان فیلم کتاب قانون–میری 

 در برنامه استفاده کنند؟

ما نبوده. اگر بوده و بدانم  یی حوزهدانم. از ناحیهئیاتش را اصال نمیاین را من جز

 گویم.کنم و بعدا برایتان میبررسی می

 

 ممنون از وقتی که به ما دادید.

 خب حاال سؤالم را دوباره بپرسم؟

 

 کنم.بفرمایید. خواهش می

دانشگاهمان. به عنوان یک عضو  یباید آماده بشود برای آیندهمضانی آقای میرر

هیأت علمیِ پرانرژی با سوابق خوب فرهنگی که در دوران دانشجویی خودش اندوخته 

 اید؟ جواب بدهید.کرده. آماده
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اگر منظور شما آمادگی علمی است، نه! آمادگی علمی ندارم و خودم را هنوز 

 وضوع فکر کنم.دانم که به آن مدر آن حد نمی

تان این توانمندی را دارید. خودمان را دوستان، همه یمن معتقدم شماها و بقیه

های آینده در کشورمان آماده نباید دست کم بگیریم. خودمان را باید برای مسؤولیت

تر از آنی که تصور کنید. خودمان را گذرد، خیلی سریعکنیم. چرخ زمان خیلی سریع می

 تر؛ بر اساس آن رسالتیهای جدیدتر و سنگینده کنیم برای مسؤولیتباید همیشه آما

کنیم به عنوان یک مسلمانی که پایبندیم به اعتقاداتمان، یک مسلمانی که که حس می

کنیم در زمان خودمان باید فرزند این وطنمان را دوست داریم، یک کسی که فکر می

بعدی.  هایکننده برای نسلان و تسهیلزمانه باشیم و تأثیرگزار باشیم برای زمان خودم

 اید.دانم شما آمادهمی

 

گویم اگر کسی در حق دیگری پدری کند، آن من از قول دانشجوها می

شخص هم متقابال احساس فرزندی خواهد داشت و تمام تالشش را خواهد کرد.



 

 دغدغگیی بیدغدغه
 3183اعی نیمکت، سال اول، شماره اول، خرداد ماهنامه فرهنگی اجتم

 
تر بود، زیرا پس از قرار ظهر از خواب بیدار شد. از هر روز خسته 12حوالی ساعت . 1

و چند صفحه از کتاب « استنلی کوبریک»اش با دوستان، دو فیلم طوالنی از شبانه

 صبح ساعاتش ی، که هر دو پیشنهاد دوست جدیدش بود، تا سپیده«سمفونی مردگان»

دنیای »را پر کرده بود. فیلم دیدن که کار هر شبش بود، اما پس از کنار گذاشتن کتاب 

در همان صفحات اول، دو ماهی بود که کتابی نخوانده بود. اگرچه در همان « سوفی

دچار بحران فلسفی شده بود، اما برای « سوفی آموندسن»های های ابتداییِ نامهسؤال

در حال خواندن یک کتاب »گفت دانست، به دوستانش میمی« آبرو» چه آن راحفظ آن

 «!فلسفی هستم

داد باز هم بخوابد. ترسید، ترجیح میرهای مادرش نمیخیلی گرسنه بود. اما اگر از غُ

آلود سر میز صبحانه ای خواببا اکراه برخاست و یک راست به آشپزخانه رفت و با چهره

 او ناهار پدر و مادرش بود. یکه صبحانهنشست. نیازی به توضیح نیست 

کرد، سه سالی از زمانی که با شور و هیجان، اخبار روزنامه و اینترنت را دنبال می. 2

کشید، اما خودش نام آن دوران را گذشت. گرچه آن زمان از مغزش بیشتر کار میمی

 فول کرد، بخشیکه چه شد که آن دوران چون صاعقه اذاشته بود! اینگ« دیوانگی»دوران 

کرد فراموشش کند. اما که همواره تالش می ،دادش را تشکیل میادردناک از زندگی

که هر بار تالشش برای فراموشی، همه چیز را در یک لحظه دوباره از جلوی عجیب این

 های تلخ فرو رفته بود!گذراند، گویی در مردابی از خاطرات و تجربهچشمش می

رسید، برایش بدترین ساعات روز موعد قرار با دوستان فرا میاز ظهر تا شب که . 3

بود، نه درسی برای خواندن داشت، نه اشتیاقی برای گوش دادن به آهنگ و دیدن فیلم 
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و خواندن کتاب، نه جرأت کشیدن سیگار و البته نه تمایل به بازگشت به دورانی که این 

 کاری به سختیداد. ساعات انتظار و بیوقت از روز را به روزنامه و اینترنت اختصاص می

ها را در هم که کند و ضعیف باشد، عقربهآزرد. اما تیک تاک ساعت هر چه قوی را می

 برد.جلو می

 یهمیشگی، سیگار همیشگی، قهوه یهر شب، بعد از غروب آفتاب، کافه. 4

به آن  چه بعد از ظهرهایی کهی همیشگی. اما هرهاهمیشگی، دوستان همیشگی و حرف

گذشت، ساعات خوشش با دوستان به سرعت گفت، دیر میمی« بعد از ظهرهای سگی»

خطابش « رفیق»شناخت و ها بود او را میشد. صاحب کافه که البته مدتسپری می

ها هایش را صاف کند، چرا که از آخر هفته تعرفهکرد، از او خواست حساب بدهیمی

خت. اما او که پول کافی همراه نداشت، بدون فکر ریها به هم میشد و حسابگران می

 اندیشید.کردن به این گرانی، به غیر منطقی بودن دلیل رفیقش برای تسویه حساب می

در راه خانه مثل همیشه هدفون را داخل گوشش گذاشت تا از شر اخبار رادیو و . 5

ها اما بستن چشم هایش که بسته بود،ها در امان باشد. گوشهای متداول در تاکسیحرف

اد. افتهای مسیر خانه میاختیار چشمش به چایخانهارزش رد شدن از مقصد را نداشت. بی

گونه ای شباهتها بیزار بود، اما در یک لحظه رابطهگرچه به شدت از محله و همسایه

زندگی آنها »ها حس کرد. جمالتی فلسفی در ذهنش نقش بست. میان خود و آن جوان

کنند عقیده دارند و من آنها فکر می»، «قلیان و زندگی من قهوه و سیگار! چای است و

گیرند، عقیده دارند و من چون پول آنها چون پول می»، «کنم!عقیده دارم فکر می

ها تالش حال بدی به او دست داد. با بستن چشم«. آنها...»، «گیرم، عقیده ندارم!نمی

 کرد فقط به موسیقی گوش کند.

آورد و به راننده رد کرده بود. کرایه را از جیب دروقتی چشمانش را گشود، خانه را . 7

 یهای آهنگ، صدای فریادی را حس کرد. برگشت، رانندهداد و پیاده شد. از پشت ضرب

ن بدو« شود هزار تومان!ها گران شده. میشنوی یا کری!؟ کرایهمی»تاکسی به او گفت 

 ومان دیگر را پرداخت کرد.گفتن حتی یک کلمه، دویست ت

حدود ساعت یازده و نیم به خانه رسید. میلی به خوردن شام نداشت. یک صفحه . 1

کتاب دیشبش را خواند، اما کتاب را به همراه چشمانش بست و به اتفاقات آن  یاز ادامه

اما چه کاری؟ با چه ابزاری؟ «. باید کاری کرد»گفت روز فکر کرد. صدایی در درونش می
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با روحی که جز با الکل شد؟ به چه هدفی؟ با جسمی که جز با دود سیگار آرام نمی

 شناختند؟گشت؟ با دوستانی که چیزی به نام دغدغه نمیگشاده نمی

احساس ضعف نه، که احساس مرگ داشت. گرچه برای اولین بار، دور از چشم . 5

کرد. کشید، اما انگار دیگر سیگار هم او را آرام نمیر میپدرش در خانه داشت سیگا

دوست داشت در دم بمیرد. چشمانش را فشرد، ابروها را گره کرد، اما گذر فکری از 

ها پیش مرده بود. جان، مدتنبسط ساخت. او چه جاندار و چه بیذهنش وجودش را م

 غه، مرگ. چیزهاییخ، دغدهای تلودش را فرا گرفت. خاطرات و تجربهتثلیثی متناقض وج

ترین دغدغه بودن، خود بزرگشد. بیتر میگریخت، به آنها نزدیکچه از آنها میکه هر

او شده بود. یدغدغه





 

 دوستانه با دوستان
 متن سخنان دبیر کانون صبح در مراسم افتتاحیه

 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره چهارم، آذر 

 
های عزیزم و عرض تشکر به خاطر دانشگاهیسالم و ظهر به خیر خدمت هم

سپاس از سرکار  عمومی کانون فرهنگی صبح، و همچنین یتان در اولین جلسهحضور

 امروز زحمت اجرایفیزیوتراپی همین دانشگاه که  یرشته خانم رضایی، دانشجوی سابق

 یبا وجود مشغلهاهلل خزاعلی که برنامه را بر دوش گرفتند، و نیز جناب آقای عنایت

کاری، مسافت طوالنی قم تا اصفهان را به خاطر شما عزیزان، با خودروی شخصی و بدون 

 اند تا برای ما روز خوب و پرباری را رقم بزنند.داشتی آمدههیچ چشم

کردم، دیدم اگر بخواهم ساز های امروزم فکر میوضوع صحبتزمانی که داشتم به م

هم  ام وو کار تشکیالتی کانون را برایتان توضیح بدهم، هم شما و خودم را خسته کرده

ون، کان یاساسنامه ایِچند دقیقه یتوانید با یک مطالعهام که شما میکاری را انجام داده

ر دانشگاه ما آفتابه و لگن فراوان است، ما ها دخودتان انجام بدهید. گذشته از این

های گردیم! لذا تصمیم گرفتم شما را با دغدغهدانشجوها بیشتر دنبال شام و ناهار می

خودم و سایر اعضای کانون همراه کنم. قدری برایتان توضیح دهم چه اتفاقی افتاده که 

تحان ام یان سر جلسهی باالیی این ساختمجو که دوتایشان همین االن در طبقهدانش 18

اند و همگی مثل شما درگیر بیمارستان و کشیک و داروخانه و آزمایشگاه و کالس نشسته

کند حاال که دستمان به و در شرایطی که عقل اقتصادی حکم می ،و درس و امتحانند

م، فردا به دریوزگی نیفتیالاقل بکوب درس بخوانیم تا پس ،رسدبورس سکه و دالر نمی

 ان زده بروند کانون فرهنگی راه بیندازند و کار فرهنگی بکنند!به سرش
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بیایید دقایقی از فضای بیرون این در خارج شویم و به خودمان بیاندیشیم. دوستان 

قدر و چه ایممن، ما انسانیم؛ واقعا ما در طول عمرمان چند بار به این موضوع فکر کرده

ر موجودات پیدا کنیم و بفهمیم منِ انسان با های خود را با سایایم تا تفاوتتالش کرده

داشته باشم؟ به قول  این همه کماالت، چرا نباید در زندگی هدفی به بزرگی وجود خودم

ها های دهانسان موجودی است بسیار کوچک که عجایب و پیچیدگی» لالکسیس کارِ

 .«کهکشان در وجودش تجمع یافته است

 «عقل»است. یکی  ها معلول دو چیزاین عجایب و پیچیدگی یو به گمان من همه

که روح مستتر در حیات آدمی  «اختیار» بدیل درونی انسان است و دیگریبی یقوهکه 

تواند می -یعنی اختیار–و سوءاستفاده از دومی  -یعنی عقل–است؛ و عدم استفاده از اولی 

آل احمد، انسانی که به قول  ن آورد.پایی 1«اسفلَ سافلین»انسان را به تعبیر قرآن تا 

ثرت مقابل ک یدر نقطهاست! و « یک سوراخ باال و یک سوراخ پایین با کیلومترها روده»

تواند انسان را تا عرش باال ببرد. این برعکس استفاده از عقل و حسن استفاده از اختیار می

له ر کند رییس قبیبینیم. یک حیوان اگر خیلی هنچیزی است که در سایر موجودات می

هنر باشد، به جای این که به مرگ طبیعی بمیرد، چند صباحی شود و اگر خیلی بیمی

شود. این دقیقا به دلیل نداشتن همان دو عنصر عقل زودتر به دست یک صیاد صید می

 و اختیار است.

ها موجودات اما اجازه دهید یک ویژگی خاص دیگرمان را یادآوری کنم. ما آدم

 یتی از زندگی جمعی در میان همهعی هستیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم درجااجتما

طرحی نو »ما وجود دارد. پس خوب است که این ویژگی را با آن دو عنصر درآمیزیم و 

 «!در اندازیم

زنم. کسی که از عقل و اختیار خودش استفاده کند ولی از کار جمعی بهره مثال می

وما دارد، دهایش را بسیار آهسته بر میبار، قدم یکشیدن همه رد، اوال به علت بر دوشنب

به خاطر عدم نقد و نظر دیگران ممکن است به راه خطا برود، سوما نور هر چراغی که 

و  ،شوندرود و دیگران از آن روشن نمیکند از کالبد درونی خودش فراتر نمیروشن می

 سپارد.اش را به خاک میرفتهراهِ  یهمه چهارم این که با مرگش همراه خودش

                                                           
 هاترین پستپست 3
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در طرف مقابل کسی که با زائل کردن عقل و اختیار، فقط به کار جمعی رو بیاورد 

شان فقط تخمه خوردن و فوتبال دیدن و مهمانی رفتن هایی که زندگیشود همانمی

 است!

 عمل بیاییم. دوستان، یخارج بشویم و به عرصه حاال قدری از فضای این بحث نظری

های فرهنگی رقیب تمامی جشنوارهخوانیم که قهرمان بیدر دانشگاهی درس میما 

کل بسیاری از  یبودجه فرهنگی ما از یاست. بودجه های علوم پزشکی کشوردانشگاه

های کشور بیشتر است. برای تأسیس یک کانون و یا یک نشریه و این قبیل دانشگاه

اینها برای ما فرصتی است  یندارد و همهوجود کارهای فرهنگی محدودیت مالی چندانی 

خورند. اما متأسفانه این فضا بیشتر کمّی است، تا کیفی. این که بسیاری حسرتش را می

ارف تعکیفیت پایین دو مقصر دارد؛ یکی مسؤولین که ما در جلساتمان با آنها بدون 

ا هستیم. من ایم و خواهیم گفت. اما مقصر دیگر خود ما دانشجوهنظراتمان را گفته

ام. های مختلفی در دانشگاه کار کردهدانشجوی سال ششم هستم و پنج سال در نشریه

تم فروخکنم اگر به جای نشریه مثال پفک میگاهی هنگام فروش آنها با خودم فکر می

انداختند و هم الاقل پول خریدش در رفت، هم کمتر به من تکه میهم بیشتر فروش می

دوستان شما این نیست. شاید  یوقفهزحمات بیبیداری و سخ شبها پاآمد! بچهمی

« برممیاگر پولی است، ن»گوییم یک نشریه می یتوانید تصور کنید وقتی به فروشندهن

تومان  288شود! در شرایطی که ما یک آدامس خرسی را قدر برایش سنگین تمام میچه

تومان بدهیم؟ و  288مفید  صفحه مطلب 5آید برای طور دلمان نمیخریم، چهمی

اند و چند ها را مجانی گرفتهها به زور، نشریهکه پریروز در یکی از دانشکدهبارتر اینتأسف

اند، حداقل کاش اند و رفتهاند، بلکه روی زمین انداختهبعد نه تنها نخوانده یدقیقه

وبی خ یمجلهخسته نباشید، »یک خریم، گفتن خواندند! باور کنید حتی اگر نمیمی

 کند.هم کفایت می« است

خوانند نیمکت را می ینفری که ماهنامه 188-588کند که آن البته انصاف حکم می

کنیم را هم در نظر داشته باشیم. ولی به هر حال، این فضای و ما به شوقشان کار می

واهند خ شاءاهلل بهتر از گذشته انجامدانشگاه است. بخشی که بر دوش مسؤوالن است ان

ای باشیم که از های قویماست مهم است. این که آدم یداد، اما بخشی که بر عهده
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ویند گنشینند و میهای ضعیفی که کنار گود مییا انسان ،سازندها هم فرصت میبحران

 لنگش کن.

 هایی جمع شدندقدری هم به کانون بپردازم. راستش را بخواهید در کانون صبح بچه

ما این است که از هر  یی است. مثال یکی از اصول اساسنامهزدنثالکه خلوصشان م

اش توانند به عضویت شورای مرکزی در بیایند. این معنیدانشکده حداکثر سه نفر می

این است که قطعا چند نفر از اعضای هیأت مؤسس ما در انتخابات شورای مرکزی دیگر 

ع، آن جم یهمه گذشتگی است. چرا؟ چونتوانند انتخاب بشوند و این نهایت از خود نمی

 شود!اصلی را در اساسنامه گذاشتند که باعث حذف چند نفر از خودشان می

ایم، تصویب اساسنامه و های کانون. آنچه در گذشته کردهاما در مورد برنامه

ی نیمکت و البته الگ و انتشار دو شماره از ماهنامهانتخابات و تأسیس وب ینامهآیین

امروز بوده، که برای این مدت کوتاه که بیش از نیمی از آن هم تعطیالت عید و  یمهبرنا

ی خوبی است. کارنامه عضو، 18تابستان و امتحانات پایان ترم بوده و این تعداد اندک 

دانیم. اگر شما کنیم بستگی به شما دارد. ما شما را از خودمان میچه در آینده میاما آن

دانید بیایید دست همدیگر را بگیریم و کارهای بزرگ کنیم، در ان میهم ما را از خودت

غیر این صورت اگر خیلی هنر کنیم، ماهی یک نشریه چاپ کنیم و به سختی بفروشیم 

 «!دستی از غیب برون آید و کاری بکند»و منتظر بمانیم تا 

 یاول تشکر از همه کر هم به پایان ببرم.عرائضم را با تشکر شروع کردم، با تش

اسم و اندرکاران و حتی دانشجوهایی که به ما در برگزاری این مرمسؤولین، دست

ز اشاءاهلل در آینده هم بیش نیمکت کمک کردند و ان یهمچنین چاپ و توزیع ماهنامه

تشکر  نفر با ذکر اسم، 5دانم که از خودم می یپیش کمک خواهند کرد. اما وظیفه

کنم بعد از هر اسم، او را به ای همراه با ابراز ارادت داشته باشم. از شما خواهش میویژه

گرمی تشویق کنید تا خستگی این چند ماه از تنش بیرون بشود و برای روزهای پیشِ 

 ینامهی برها زینب پورعبدی مسؤول رایانهانمکنم از خرو انرژی مضاعف بگیرد. تشکر می

اهر پورمحمد عکاسمان، سارا صرافچی که بعد از اتمام برنامه نشریه را توزیع امروز، جو

ها پخش های عضویت را بین خانمهای سؤال و فرمکند و نرگس یوسفی که برگهمی

و  کندکند و آقایان احسان ایروانی که در توزیع نشریه به خانم صرافچی کمک میمی

دیگر سالن است. همچنین نجمه اروجی و  یورد که همکار خانم یوسفی در نیمه امیر
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آنها  اند و برایامتحان پزشکی قانونی نشسته یعید صادقی که در حال حاضر در جلسهس

ت عل هایشان آرزوی موفقیت داریم و مسعود فوالدگر که چند روزی است بهکالسیو هم

د و نوننهایی که گفتم اعضای هیأت مؤسس کااسم یبینیمش! همهگرفتاری کمتر می

شوید. تکشان بیشتر آشنا میاگر به عضویت کانون در بیایید با سِمَت و شخصیت تک

سپارم.خواهم و شما را به خدا میبابت اطالۀ کالم معذرت می





 

 ی تفکیک!ننه حسن و نظریه
 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره چهارم، آذر 

 
سالم. من نوه حسنم، پسر حسن که خودش پسر ننه حسنه! به عبارتی نوه حسن 

 نویسم. امیدوارم به دلتونگیره براتون نامه میبن حسن بن ننه حسن! گاهی که دلم می

 بشینه.

راستش جمعیت روستای ما خیلی زیاد نیست و همه با هم فامیلن و خیلی کم پیش 

ها خیلی مهم نیست، یه دنیا نیاد! البته سالمتی بچهالخلقه به ای ناقصمیاد بچه

خواد سالم باشه، خواد دختر باشه، میخواد پسر باشه، میبچه می»گه المثل میضرب

 بگذریم.«! بگیر باشهخواد ناسالم باشه، مهم اینه که یارانهمی

ادن دیشدو زود زن ماالیام توی روستای ما هر جوونی که باالی لبش سبز میاز قدیم

ها روی ما هم اثر کرد و که خدایی نکرده به معصیت نیفته. اما شکر خدا پارازیت ماهواره

دم و دستگاه هورمونیم به هم ریخت و هنوزم که هنوزه سبیالم در نیومده! ننه حسن 

این فرصتو غنیمت شمرد و توی کانون فرهنگی صبح، ببخشید کانون فرهنگی آموزش 

 طور هم شد.قبول بشم، و همین ثبت نامم کرد تا کنکور

دلم  ننه»بستم، ننه حسن دستشو گذاشت روی شونم و گفت: وقتی بار سفرو می

از کنی. خوب گوشتو بخواد تو اولین کسی باشی که با یکی بیرون این دِه ازدواج میمی

گم. روز اول دانشگاه یه دختر نجیب و سر به زیر و بامالحتو نشون کن ببین چی می

 گی تا پیکانگیری، مطمئن که شدی زن زندگیه به خودم میی، زیر نظرش میکنمی

 باد شدم.آمحکم گفتم و راهی حسن شمِمنم یه چَ« داییتو گل بزنیم و بیایم خواستگاری.

هام بر آب از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون که روز اول دیدم تمون نقشه

ننه بیا  بوکمتو فیس»ی یاهومسنجر. ننه گفت: شد! به ننه حسن پیامک زدم که بیاد تو
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. ننه «بوکمو داکتیو کردم، بیا یاهوننه به دستور کمیته انضباطی فیس»گفتم: «. اونجا

 «...وا! خب ننه دلم برا چشم و ابروت تنگ شده بیا اسکایپ»گفت: 

 

 در اسکایپ:

navehسالم ننه. خوبی؟ : 

naneh !بوکتو داکتیو کردی!؟راستی چرا فیس: سالم نوه. بمیرم چقدر الغر شدی 

navehبرنمون کمیته : آخه گفتن سایتای جاسوسیه، اگه عضوش باشیم می

 کنن!انضباطی بامون صحبت می

naneh وا! جاسوسی!؟ بشون بگو انقالب مصر و تونس و یمن و لیبی و بحرین و :

 سووو...

naveh!سوووءتفاهم پیش میاد ننه! حرف سیاسی نزن : 

naneh: ;-) ودم بوک برسانی و هماهنگیاش با فیسبگو انقالبای منطقه که اطالع

 کار سیا و موساد بوده!؟

navehخیال این حرفا. دلم گرفته! هرچی رشته بودیم پنبه دونم ننه! بی: چه می

 شد!

nanehبمیرم ننه چرا؟ چی شده؟ : 

navehگامون گن توی دانشبینم همه پسرن! می: روز اول رفتم سر کالس می

 کالسای دختر و پسرا را جدا کردن.

naneh وا! اعوذ باهلل من همزات قوم لوط!!! ننه توی ایسنا که نوشته بود وزیر :

 شن!بهداشت گفته دانشگاهای علوم پزشکی تفکیک نمی

navehف طر: نه ننه ایسنا که قبول نیست. خبر باید از خبرگزاری معتبر و بی

 رجانیوز باشه.

nanehاین ازدواجای دانشجویی چیه که هر سال تو تلویزیون نشون  : پس ننه

ه!؟ کشی کنن!؟ نکنه یه بداش به تو بیفتنام کنی تا بعدش قرعهده!؟ نکنه باید ثبتمی

 ها براش بگیرم.کشی کیه که یه نامه از نمایندهببین مسؤول قرعه

navehبحث ازدواج، کشی نیست! واال منم توش موندم! اصال غیر از : نه ننه قرعه

 دونی چیه؟ بهم توهین شده!چه فکری در مورد ما کردن ننه؟ می
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naneh ،خب ننه از طریق شورای صنفی اعتراض کنید، نامه بنویسید و امضا کنید :

 راهپیمایی کنید...

navehکننا! فکر کردی اینجا گیرن چوب تو چشممون می: ننه نزن این حرفا را! می

 آباده!حسن دانشگاه اصفهانه!؟ اینجا

naneh .نه ننه اصفهان نیست، ولی دیگه قندهارم که نیست! اصال ننه غصه نخور :

تا منو داری غم نداری. یه وقت تو این خوابگاهتون تو دام اعتیاد نیفتیا! تا من چادرمو 

 ...Please Wait آباد...بندم به کمرمو راهی حسنمی

naveh الووووو.: الو ننه! الووووو. کجا رفتی پس!؟ 

جهت رسیدگی به . باشدیپذیر نمبه تارنمای فراخوانده شده امکان یدسترس

 .گزارشات و شکایات اینجا کلیک کنید

 

ننه فکر کنم دوباره لنگر کشتی خورده به کابالی اینترنت »ننه حسن بهم پیامک داد: 

از خر  این ننهدونستم من که می« خلیج فارس! اینترنتم قطع شد. دارم میام دانشگاتون.

 جوابشو دادم.« اوکی»شیطون پایین بیا نیست، با یه 

آباده. درسته که گفت معتاد نشو ولی کسی که با یه نخ و دو االن ننه تو راه حسن

گن بزنی حالت جا میاد! ها میحوصلم! بچهشه! منم خیلی بینخ سیگار معتاد نمی

ن...شرمندم ننه حس





 

 لغتنامه!
 3183ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال اول، شماره پنجم، اسفند 

 
 .با یکدیگر بحث و گفتگو کردن . مناظره ]مُ ظِ[:5

 مثال:

 من... یاین باب محترم است، اما به عقیده آقای آ: نظر شما در

 دهند()حضار با دقت گوش می

البته که اختالف نظر دو کارشناس امری طبیعی است، ولی من از منظر  خانم ب:

 پردازم...دیگری به موضوع می

 دهند()حضار با دقت گوش می

ها گروه یتان به لزوم همفکری همهاما اشارهآقای آ: اجازه دهید با شما مخالف باشم. 

 و جریانات کشور، کامالً صحیح است...

 د(دهن)حضار با دقت گوش می

کارشناسان بتوانیم مشکالت این حوزه را برطرف  یخانم ب: امیدوارم با همیاری همه

 سازیم...

 یابد()جلسه با تشویق حضار خاتمه می

 

 زِر زدن. زِر زِر کردن. . منازره ]مُ زِ[:2

 مثال:

 کالم: بیشین بینیم بابا! با آفتابه پا برهنه نپر وسط حرفم!...دکتر خوشگل

 حضار()سوت و کف 

 بیان: آفتابه آوردم خودتو بشوری کوچولو!...دکتر قدرت
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 )سوت و کف حضار(

 کالم: فالن فالن شده فحش نده!...دکتر خوشگل

 )سوت و کف حضار(

 بیان: نذار بگم دستت تو دست کیه جاسوس!...دکتر قدرت

یابد(وقت پایان نمیگونه جلسات هیچ)ظاهرا این



 

 هوشیاری غم بزرگی است
 ی گمناممصاحبه با یک رزمنده

 3181ماهنامه فرهنگی اجتماعی نیمکت، سال چهارم، شماره ششم، مهر 

 
ای آشنا برای کسانی است که ساله و اهل آبادان است. او چهره 52مرتضی صفاریان، 

در هر شیفت  به بیمارستان الزهرا رفت و آمد دارند. مسئول آسانسوری که همواره و

بینی تلنگری ی کتاب است و هر بار او را میکاری، صبح و عصر و شب، در حال مطالعه

 خورد که بخوان و بخوان و بخوان!به تو می

ماه در آبادان و مابقی در مریوان  7طور مداوم در جنگ بوده. سال به 3صفاریان 

در شام عید سعید قربان و در  ای شد تا دقایقی با اوی دفاع مقدس بهانهکردستان. هفته

 حیاط بیمارستان به گفتگو بنشینم.

 

ایم تشریح کنید. های جنگ را برای ما که آن دوران را ندیدهلطفاً فضای سال

 تفاوت آن روزها با امروز در چیست؟

د کنتوان در یک جمله توصیف کرد، زیرا از زمین تا آسمان فرق میآن فضا را نمی

توان گفت آن زمان یکرنگی و دوستی و عدالت و طور کلی میشود. ولی بهو نمی

های خوب خیلی بیشتر بودند و اآلن خیلی کمتر شده. یعنی برخوردهای خوب و بچه

تر شده طور این مسائل کمرنگشد، همین تمام 71تدریج از زمانی که جنگ در سال به

است. آن زمان همه یکی بودند. در جبهه فرمانده عملیات با یک بسیجی ساده یکی بود 
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توانستی تشخیص بدهی که فرمانده عملیات کیست، ولی اآلن و فرقی نداشت. شما نمی

 د گرفتیم، ولیزیاد است! جبهه به قول امام)ره( دانشگاه بود. ما خیلی چیزها را یا« منم»

دانم این حرف دهند. نمیبه ما اجازه نمی ،خواهیم آن چیزها را پیاده کنیماآلن که می

ام. زنم و همیشه هم حرف دلم را زدهی سیاسی دارد یا ندارد. من حرف دلم را میجنبه

کنم آن برخوردهای خوب و عدالتی که آنجا برقرار بود، اآلن خیلی کمرنگ شده و فکر می

 حدودی هم از بین رفته است.تا 

 

ی علوم پزشکی اصفهان مشغول به شما چه زمانی پس از جنگ در مجموعه

 کار شدید؟

سال و اندی در کردستان  2ماه آبادان بودم و سپس  7زمانی که جنگ شد من 

دوباره هوای جنگ به سرم زد  75ی عملیات سپاه مریوان شدم. بعد از آن در سال راننده

هایی که قبالً با هم بودیم، داشتم به جبهه برگردم، دو سه ماهی رفتم با بچهو دوست 

که البته بعضی از آنها شهید شده بودند و دیگر نبودند و بعضی هم جدیداً به آن منطقه 

 خاطروقتی که جنگ تمام شد ما مجبور شدیم به شیراز برویم. به 71آمده بودند. سال 

مان را از آبادان رها کرده بودیم و آمده بودیم و در به در هایآنکه مهاجر بودیم و خانه

کردم و با مشارکت کسی بودیم. به اجبار به شیراز رفتیم. مدتی در شیراز کار آزاد می

فروشگاه لوازم خانگی داشتم؛ ولی آن کار را دوست نداشتم. از شیراز آمدم اصفهان، 

ارخان. یک مدتی آنجا مسئول ستّ سپس رفتم بیمارستان امام خمینی تهران در خیابان

تا  15آسانسور بودم. دو سه سال بعد هم به بیمارستان الزهرای اصفهان آمدم و از سال 

 اآلن در اینجا مشغول هستم.

 

اید یا مایه قرار دادهحضور در جبهه را دست ،وقت برای کارهایتانهیچ

 اعتقادی به این کار ندارید؟
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د دارم آدم اگر برای دین و مملکتش کاری کرده نباید خندد( من اعتقاهنوز نه! )می

 به رخ بکشد.

 

 کنند ندارید؟نظری راجع به کسانی که این کار را می

 خندد(خدا کمکشان کند! )می

 

شدیم، شما یک خصوصیت بارز شما این است که هر وقت وارد آسانسور می

 کردید؟ گونه کتاب خواندن را شروعدر حال مطالعه بودید. از کی این

های دکتر شریعتی و من را به خاطر پخش کتاب 51ماه دی 22قبل از انقالب در 

روز در زندان ساواک  25امام خمینی)ره( و یک سری پوسترها در آبادان دستگیر کردند. 

سال بیشتر نداشتم و خیلی به  17بودم و بعد از پیروزی انقالب آزاد شدم. آن زمان 

داشتم. سپس به تهران رفتم و جلوی دانشگاه تهران با چند های غیردرسی عالقه کتاب

های دکتر علی شریعتی، امام فروختم. آنجا کتابنفر از دوستان آبادانم کتاب می

فروختیم. های مطرح دیگر آن زمان را میخمینی)ره(، شهید مطهری و یک سری کتاب

لم دارم و درس آنچنانی ی بیشتری پیدا کردم. مدرک دیپاز آن موقع من به کتاب عالقه

ی مفرطی به آن دارم. ولی اآلن به من ام و عالقهام، ولی کتاب زیاد خواندهنخوانده

 گویند کتاب نخوان، در حالی که ما برای کتاب انقالب کردیم.می

 

دقیقاً سؤال بعدی من هم همین است. یک مدتی ما دیدیم که شما دیگر در 

ی زیاد کاری، کارهای بتاً باال و سابقهرغم سن نسآسانسور نیستید و علی

پرسیدیم دهید. وقتی دلیل آن را میخدماتی دیگری در بیمارستان انجام می

بینید که علت را کردید. آیا اآلن شرایط را مناسب میآن زمان سکوت می

 بگویید؟
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. آورمکند را به زبان میعلت آن زبان تلخ من است! من هر چیزی به فکرم خطور می

کنم حقیقت و آنچه هست را به زبان گویم و سعی میام که چه میوقت نترسیدهیچه

آورم. از من خواستند که کتاب نخوانم و مطالعه در آسانسور را منع کردند. من گفتم ما 

به خاطر کتاب انقالب کردیم. به خاطر آزادی انقالب کردیم. به من گفتند ما تشخیص 

 خوانید.دهیم که شما نباید کتاب بمی

 

 آیا با کتاب خاصی مشکل داشتند یا کالً با کتاب خواندن مخالف بودند؟

 نه کالً با کتاب خواندن مشکل داشتند. حتی با جدول حل کردن مشکل داشتند.

 

 ول این برخوردها چه کسی بود؟توانید بگویید مسؤمی

م ول کل خدمات. من آدازی مسؤول امور اداری و آقای سبحانی مسؤآقای خرّ

ا کنم. من کتاب خواندن راش را بیاورید، قبول مینامهاطالعی نبودم. گفتم شما بخشبی

ام حس کردم بهتر است روزها این کار را نکنم و ادامه دادم ولی دیگر به خاطر زن و بچه

ه زن توانم بکه شرایط فعلی طوری است که نمیها کتاب بخوانم. به خاطر اینفقط شب

 نم، چون آنها به من نیاز دارند.ام ضربه بزو بچه

 

از آن زمان تا کنون دولت تغییر کرده. آیا تفاوتی در این رفتارها ایجاد نشده 

 است؟

نم کام و فکر میهای سیاسی هم خواندهمن اندکی تشخیص سیاسی هم دارم و کتاب

، زمانی نژاد بهتر بود. خیلی چیزها را که او آزاد کرده بودزمان دولت آقای دکتر احمدی

 که آقای روحانی آمد ممنوع شد.

 

 شود چند مثال بزنید؟می
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نژاد زیر پوشش قرار گرفتیم و تقریباً مثالً ما قبالً شرکتی بودیم. زمان آقای احمدی

ری ی فکرسمی شدیم. یعنی کارمان ثبات پیدا کرد و دیگر خیالمان راحت است و دغدغه

کنند. آقای روحانی آمد این را لغو کرد. اآلن نداریم که یک موقع بخواهند ما را اخراج 

ه اند؛ در حالی که خیلی سال است کرفتند، نرفتهخیلی از کسانی که باید زیر پوشش می

 کنند.دارند اینجا خدمت می

 

ی کتاب، تغییری ایجاد نشده در آن مورد خاص، یعنی ممنوعیت مطالعه

 است؟

 ام.من که چیزی را مشاهده نکرده

 

 ه و یا صحبتی با نسل جدید انقالب دارید؟آیا توصی

باید به خودشان و خدا متکی باشند، چون کسی نیست دستشان را بگیرد. یک زمانی 

کرد، ولی اآلن همان مقدار کم هم نیست. ها مساعد میدولت مقداری زمینه را برای جوان

ا بگیرد ر ها باید سعی کنند روی پای خودشان بایستند، چون کسی نیست دستشانجوان

 و فعالً شرایط مملکت این است.

 

 اگر از مسئولین کسی سخن شما را بخواند، با او صحبتی دارید؟

ام را دارم. اگر بخواهم با آنها ولیت زن و بچهن زبانم تلخ است و در عین حال مسؤم

دهم و آنجاست که کسی دانم کارم را از دست میدرگیر شوم و در مقابلشان بایستم، می

اید ت که به داد من برسد. وگرنه خیلی دوست داشتم که با آنها درد دل کنم. دیدهنیس

های من در هم است. به خاطر این است که همیشه توی فکر هستم. به که همیشه اخم

فهمید بهتر اگر آدم هوشیار نبود و کمتر می«. هوشیاری غم بزرگی است»قول معروف 

 فهمیدیم اصالً!بود. کاش نمی
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 کنید نفهمند؟انشجویان هم توصیه میبه د

وقت بفهمند. چون کسی نیست که نه من گفتم به خودشان و خدا متکی باشند، آن

. طوری استگرمی بدهد و یا تقویتشان بکند. فعالً در این مملکت اینبه آنها پشت

 شاءاهلل که درست بشود.ان

 

 اگر بخواهید در این عید مبارک آرزویی بکنید آن چیست؟

ی متعادل، ها خوب شود. یک جامعهخدا کند که فرجی بشود و شرایط برای جوان

ای که بتوانند در آن یک زندگی نسبی پیدا کنند و نفس بکشند و برایشان بستر جامعه

ها شاءاهلل برای جوانمان را کردیم و تمام شد. انفراهم شود. ما که خوب یا بد زندگی

 شرایط خوب شود.

 

اید چند مورد را معرفی و هایی که تا کنون خواندهکتاب توانید ازمی

 پیشنهاد کنید؟

 داستان»از دکتر علی شریعتی، « علی تنهاست»جلد اول و دوم و « شناسیاسالم»

«.ای کاش گل سرخ نبود»هری و رمان از شهید مط« راستان



 

 ی مدنیروحانی و مطالبات جامعه
 3189گاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال اول، شماره اول، اسفند 

 
 27روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید، روز یکشنبه  118سرانجام پس از گذشت 

ی مدنی های دولت به طور رسمی تکمیل شد. تا این روز، جامعه، مهره1352آبان ماه 

اتمام روند تشکیل کابینه و به جهت مالحظات های خود را تا ی بسیاری از خواستهمطالبه

ها سیاسی مابین دولت و مجلس به تعویق انداخته، امّا این به معنی فراموش شدن آن

 توجّهی به این مهم باشد.ای برای بینیست و وارستگی فعّالین مدنی نباید بهانه

ریان جبر کسی پوشیده نیست که بخش قابل توجّهی از شعارهای دکتر روحانی در 

ی تمایز ایشان در مقایسه با سایر ی برجستهو نقطه 1352های انتخاباتی سال رقابت

ی سیاسی و مدنی بود؛ ولی با آغاز کاندیداها، بحث احیای حقوق شهروندی و توسعه

ها و هم به منظور کاهش تحریمآن–های مالی و دیپلماتیک فعّالیّت دولت، حلّ بحران

ی کاری مسؤوالن اجرایی کشور قرار گرفته، و گویی أس برنامهدر ر -فشارهای اقتصادی

ی ی ملّترین مطالبهاست! رفع مشکالت معیشتی مردم گرچه مهمها شدهیگانه هدف آن

، مجریه یی افزایش رضایت عمومی از قوّهی دولت در حال حاضر است، و الزمهو وظیفه

را دریافت کنند،  1352ابات خرداد خواهد پیام انتخامّا رییس جمهور که از همگان می

ش از کسانی چون دکتر قالیباف که نماد انسجام مدیریتی، اخود نیز باید افتراق عملی

 انضباط اقتصادی و اعتدال دیپلماتیک در جریان اصولگرایی بود را به رخ بکشد.

« سرهنگ»و یک « حقوقدان»ای عمل شود که مردم تفاوتی میان یک نباید به گونه

ی مدنی را قربانی مالحظات قدرت نمود؛ نباید تعامل با احساس نکنند؛ نباید جامعه

نهادهای حکومتی را به وادادگی تنزّل داد؛ و نباید به امید افزایش قدرت سیاسی، قدرت 

 اجتماعی را به دست فراموشی سپرد.
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 العات وهای انجام شده توسّط وزارت اطتا امروز، اتّفاقات گوناگونی چون دستگیری

، سکوت -چه در روز عید غدیر رخ دادمانند آن-رفتار ناشایست مأموران آن وزارتخانه 

ی قضاییه بر فعّالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، کندی دولت در برابر فشار قوّه

روند تغییر رؤسا و مدیران اجرایی، عدم تغییر جدّی در وضعیّت محصوران و محبوسان، 

چه ها نظیر آنها و فشار بر آنها، مجلّات و روزنامهبر سر انتشار کتاب مشکالت موجود

گذشت و هیأت نظارت با غالبیت نمایندگان دولت رأی به توقیف آن « بهار»ی بر روزنامه

توانست قابل اغماض باشد، ولی از این پس دولت روحانی باید به منظور حفظ داد و... می

ای به ش به مردم، اهتمام ویژهاتعهّدات اخالقی و قانونیی اجتماعی خود و رعایت عقبه

باشد، و مرعوب  ی مدنی داشتهجمله مطالبات جامعههای انتخاباتی، منتمامی وعده

ی ریاست جمهوری و ی بالفعل انتخابات گذشتهفضاسازی کسانی که خود را بازنده

هّدات باید به تع« ستگویاندولت را»دانند نشود. روی مجلس میی انتخابات پیشبالقوه

باشد. دولت باید بداند  1«الذین هم ألماناتهم و عهدهم راعون»خود پایبند بوده و مصداق 

ی هایی که ملک و ملت را به ورطهانتخابات بعدی نزدیک است و نباید از تکرار تراژدی

 نابودی کشانده است، غافل باشد.

 2«هنریکس به عیب بیده را نخرد بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بن»

 

توان امروز به کسی رأی داد، از فردا او را : نقد به معنی عبور نیست. می1نوشتپی

 نقد نمود و باز چهار سال دیگر به او رأی داد.

 ی طیزمهال ،های دورگرایی پرهیز نمود. گرچه نگاه به افقآل: باید از ایده2نوشتپی

های مسیر غافل نماید.مسیر است، امّا نباید ما را از ناهمواری

                                                           
 (9و مؤمنون  15)معارج  کنند.ها و پیمان خود را رعایت میکسانی که امانت 3
 حافظ 5



 

 0نسیم تغییر در دانشگاه
 3189گاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال اول، شماره اول، اسفند 

 
 )رییس دانشگاه(. دکتر غالمرضا اصغری 5

شهرستان  1335متولد  شناسید! مردی مهربان و وارسته،را که می اصغری دکتر

 عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکترای دکترایمدرک دارای خمین، 

تا  1375فارماکوگنوزی یا گیاهان دارویی از دانشگاه منچستر انگلستان )از صی تخصّ

 .داروسازی یهت علمی دانشکدأعضو هی(، استاد و 1313

ی گیاه یولسل کشت از طریق ییدارو یثانویه یهاتولید متابولیتاش ین تحقیقاتیال

تر بگوییم، بر طبق رو است! واضحطلب و میانهگرایی اصولاش اصالحو الین سیاسی

آید، اما نه از آن طلب به حساب میهای مرسوم سیاسی اصفهان او اصالحبندیجناح

نوع  باشد، بلکه از آن های سیاسی حضور فعّاالنه داشتهها و میتینگنوعی که در فعالیت

کاری، کند نه زیاد کار سیاسی کند و نه زیاد سیاسیسروصدا و منصف که تالش میبی

 از همان نوع تدبیر و امیدی!

ات رمضان در عملیّ 1371س حضور یافت و سال اع مقدّدر دف 1355دکتر اصغری از 

امور جنگ دانشگاه به عنوان معاون  1375تا  1377از د. او یک پای خود را از دست دا

. تعهده داش رت اعزام دانشجویان و پزشکان به جبهه را بولیّؤعلوم پزشکی اصفهان، مس

ا ب ،یس دانشگاهیقائم مقام رالتّحصیلی به عنوان ها و پس از فارغهمچنین در همین سال

 الزم را کسب نموده است.ها آشنایی ها و بیمارستانشبکه

                                                           
این گزارش با همکاری دوستانم، حامد اسحاقی، اشکان تألیفی، کیانوش کاوه و محمدحسین  3

 منوچهری تهیه شده است.
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 1313معاونت پشتیبانی دانشگاه از ، 1375 امور دانشجویی دانشگاه در سال تمعاون

سوابق دیگر از ، 1315تا  1317داروسازی از  یهمچنین ریاست دانشکده و 1317تا 

 ایشان است. کاری

داروسازی  یانجمن اسالمی دانشکده رییسزمان دانشجویی شایان ذکر است او در 

زاده هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش دحسن قاضیو همزمان با او، دکتر سیّمشهد 

ی پزشکی مشهد بوده! دوستان او در مشهد از پزشکی، رییس انجمن اسالمی دانشکده

داده که حتّی حاضر نبوده روی تخت بخوابد و ترجیح میگویند، از ایناش میزیستیساده

 خودش را به آسایش عادت ندهد.

 

 (ور عالی رییس دانشگاه و رییس شورای مشاورینمشا) . دکتر محمود قسامی2

از  پزشکیص چشمای و تخصّدکتر محمود قسامی دارای مدرک دکترای حرفه

ی هسابقهای دانشگاهی، او دارای است. عالوه بر فعّالیّت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ،هنگیریزی در ستاد و شورای عالی انقالب فرهای مشورتی و برنامهحضور در کمیته

 است. قسوابق اجرایی روشن و موفّو نیز سوابق انقالبی درخشان 

 

 (قائم مقام رییس دانشگاه در امور دانشگاه) . دکتر حمید صانعی0

ص قلب و ص داخلی و فوق تخصّتخصّ و ایدکتر صانعی دارای مدرک دکترای حرفه

است. او سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی فراوانی  عروق از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

که اسناد آن در سایت دانشگاه موجود است! همچنین  ،در داخل و خارج از دانشگاه داشته

بوده و در بسیاری از  سهای اضطراری پزشکی دفاع مقدّتیم وعضدر دوران جنگ، 

 اصابت ترکش به ی جنوب به عنوان کادر پزشکی حضور داشته و باهای منطقهعملیّات

ار کسب افتخ در همان عملیاتی که رییس دانشگاه پایش را جا گذاشت، بهدست راست 

 نائل شد. ٪25جانبازی به میزان 

های مسجد کوی امام جعفر صادق دکتر صانعی یک بسیجی مخلص است. بر و بچه

ای هشناسند. در میان سیاسیون به اصولگرای منصف مشهور است. عدّاو را به خوبی می

گویند دکتر اصغری او را برای معامله با نمایندگان مجلس اصفهان و به منظور اذن می
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ها جهت ابقای دکتر شیرانی به قائم مقامی برگزیده دخول به دانشگاه و پایان دادن به البی

 .هاست و نه دکتر صانعیکنیم؛ نه دکتر اصغری اهل این حرفاست، که البتّه ما باور نمی

 

 (گزاری دانشگاهعضو و دبیر شورای سیاست) بخشر مهدی نعمت. دکت4

 ی پزشکیبخش. فرزند عبّاس. استاد تمام گروه فیزیولوژی دانشکدهمهدی نعمت

اصفهان. شاید اگر از این مرد وارسته و روشنفکر بخواهید خودش را معرّفی نماید، به این 

 چند جمله بسنده کند؛ اما مسأله قدری متفاوت است.

که ی پزشکی است. اینمقام دانشکده گزاری دانشگاه و قائمدبیر شورای سیاست او

از  ای که قرار بود رییسشی پزشکی، دانشکدهدکتر صبری، رییس تکنوکرات دانشکده

، بالفاصله کنارمیان اساتید بالینی، و نه علوم پایه باشد، وی را به قائم مقامی برگزیده به

 شورایِ کنیم، دبیرِگزاری شد. تکرار میاو دبیر شورای سیاست با تغییر رییس دانشگاه،

گزاری و شاید نه دست راست، که کورتکسِ مغزِ رییس دانشگاه! و البته شخصیّت سیاست

های معتبر آمریکا درس خوانده او که کارشناسی ارشد ریاضی هم دارد و در دانشگاه

ی انتخاب رؤسای نامهآیین دقیقا برای همین سمت ساخته شده و به عنوان مثال

 ها ابتکار وی بوده است.دانشکده

 منداست و ذهنی بهای قانونگیرانهو سخت گونهبخش به شکل وسواسدکتر نعمت

که معاون  1354ریز و استراتژیک دارد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری شدّت برنامه

های ی سیاستنفره، مجموعه48پژوهشی دانشگاه بود، به مدت یک و نیم سال با یک تیم 

ها را تهیّه کرد و رییس وقت، دکتر ی بخشترین محاسبات در همهدانشگاه با جزئی

ی خودش هیچ ی مدیران دانشگاه ابالغ نمود. افسوس که به گفتهرضایی آن را به همه

 کس جز او به آن وقعی ننهاد!

و با دانشجویان گیرد دهد، سخت هم امتحان میهایش خوب درس میدر کالس

گیر! در موردی اخیر چیزی کند، پدری دلسوز و در عین حال سختهمچون پدر رفتار می

را به دالیلی که دوست ندارد کسی از آن باخبر شود  5دانشجوی پزشکی ترم  58حدود 

های زیادی هم برای پاس کردنشان نموده است. انداخته است! بین خودمان بماند، تالش

کشد، شاید بتواند تلنگری به دانشجویان بزند، تا زند و با پا پیش میبا دست پس می

 تالش کنند دانشجوی واقعی باشند.
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های سیاسی چند سال اخیر چرای بازیوچونبخش گرچه قربانی بیدکتر نعمت

اری کاست، اما خود از سیاست بیزار است و معتقد به کارهای بنیادین به جای سیاسی

 است.

 

 (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه) اهلل شاهمرادییح. دکتر ذب1

چادگان از جانبازان هشت سال دفاع مقدس  1344اهلل شاهمرادی، متولّد دکتر ذبیح

ز جا که در روو دانشیار گروه پوست، فرزند یک شاعر و عالقمند به شعر و ادبیات، تا آن

  ز بر خواند!فریدون مشیری را از اوّل تا آخر ا« نیایش»اش معارفه

و در سال  شد پذیرفته اصفهان پزشکیی دانشکده در 1372 سال درشاهمرادی 

ی تخصّص ی پزشکی عمومی به طور مستقیم وارد رشتهپس از اتمام دوره 1375

ی اوّل با کسب رتبه 1313های پوست و مو در دانشگاه اصفهان شد و در سال بیماری

در بین دستیاران این دانشگاه، جهت گذراندن طرح خود شهر اراک را برگزید. او در مدّت 

علوم پزشکی اراک به عنوان معاون درمان و سپس رییس سال حضورش در دانشگاه  7

آن دانشگاه مشغول فعّالیّت شد، و سپس به اصفهان بازگشت و به عنوان استادیار در 

 و دانشگاه علوم پزشکی اراک یت در هیأت امناعضویّگروه پوست مشغول خدمت شد. 

ای هسال طیّ اوهای تالیّاز دیگر فعّنیز ت در شورای مرکزی نظام پزشکی آن شهر عضویّ

 است. 1352تا  1314

 یافتها حضور در جبهه ،نوجوانی یشاهی در دورهستم های ضدّتالیّعالوه بر فعّ او

جانبازی نائل آمد و پس  درصد 58به افتخار  1371ات رمضان در سال عملیّ همان در و

 ها حضور داشت.یار باز هم در جبههعنوان پزشکه از آن نیز چند بار ب

ات بدر مفقوداالثر و پس از در عملیّ 1373 شاهمرادی که در سال اهللشهید حجت

 معاون شاهمرادی( حنیف) اهللبه خاک سپرده شد و نیز شهید نبی شسال پالک11

 یهمراه با شهید کاظمی در سانحه 1354 سال در که سپاه زمینی نیروی اطّالعات

 برادران دکتر شاهمرادی هستند.، رفیع شهادت نائل گردیدند یهوایی به درجه

شاهمرادی وارث معاونتی مخروبه از دوران مجتبی کرباسی است که هشت سال از 

های است! مدیران فرهنگی سابق تالش نگاه امنیّتی به فرهنگ و دانشجو مسموم شده

 یاند. همچنین روایت است روزی در راهروفراوانی برای تغییر نگاه او به دانشجو انجام داده
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زیرزمین بیمارستان الزهرا، دکتر خ. و دکتر ا. پس از باخبر شدن از معاونت دکتر 

ا اند که البته دکتر بیش از اینهشاهمرادی، حسابی پشت سر دانشجویان صفحه گذاشته

 با دانشجو رفیق است!

گوید معاون دانشجویی فرهنگی شدم چون حالش را نداشتم رییس شوم! ضمناً او می

اه باشید اگر خدمت ایشان رسیدید و از ایشان کاری خواستید، دستانش را بدانید و آگ

« کنم!من کار غیرقانونی نمی»ببخشید « کنم!من کار نمی»باال خواهد برد و خواهد گفت 

رگزیده مقامی بی بهداشت را به قائماخیراً او دکتر سیّدمحسن حسینی از اساتید دانشکده

 است.

آبادی، چهارراه قصر، خیابان شمس ر شاهمرادی:مطب دکتآدرس و در پایان 

 2وله، طبقه ساختمان قمرالدّ

 شود!ی خدمات پوست، مو و زیبایی پذیرفته میکلیّه

 

 (ی مدیریت و منابع دانشگاهمعاون توسعه) . دکتر علیرضا یوسفی8

ی خودش از روز تأسیس دکتر علیرضا یوسفی، معروف به علی قمی که به گفته

است! او از اعضای ارشد حزب کارگزاران و شاید  محلّ کنونی در دانشگاه بوده دانشگاه در

مه ولی با ه ،شناسندطلبی میی دانشگاه است. گرچه او را به اصالحترین چهرهسیاسی

سازد، حتّی شما دوست عزیز! از آن مدیران کاری  و باسابقه است که عادت دارد می

مسائل را با یک تلفن روی غلطک بیندازد. الو، آقای شهردار! الو، آقای استاندار! الو، آقای 

بینداز است، ولی دو چیز را جمهور... یوسفی انسانی شیرین و صمیمی و کارراهرییس

 ارد، یکی کار خالف قانون و دیگری تندروی!دوست ند

اگر به نیروهای انقالبی یا خدای نخواسته ضدّانقالب اصفهان بگویید علی قمی، 

ی شصت است که از مردمک چشمشان باز خواهد شد! او از انقالبیون تندروی دهه

 کند.دگردیسی فکریش احساس رضایت می

خواهند انشگاه، همه از او میی فجر امسال ددلیل نیست که در جشن دههبی

دلیل نیست که رییس دانشگاه او را به دبیری کمیسیون ای تعریف کند! و بیخاطره

دلیل نیست که در هر دیدارِ رییس، وی را همراهی است! و بیتحوّل اداری منصوب کرده
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 قوّت آقای کشد. خداکند و گاه حتّی خودش به تنهایی به توابع دانشگاه سرک میمی

 دکتر.

 

 (معاون درمان دانشگاه) . دکتر حیدرعلی داوری7

ص ی عمومی و فوق تخصّحاص جرّای و تخصّدارای مدرک دکترای حرفهدکتر داوری 

ت علمی دانشگاه و استاد گروه أعضو هی، جراحی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ت أت در هیعضویّ ،همعاونت دانشگا ،ریاست دانشگاه است. او سوابقی از جمله احیجرّ

را در کارنامه دارد.  احیمدیریت امور پژوهشی و مدیریت گروه جرّ ،امنای دانشگاه

ول ؤمسو نیز های اضطراری جبهه و جنگ ضو تیمهمچنین در دوران دفاع مقدّس ع

 هانی پزشکی استان اصفشورای بسیج جامعه وعضو  اصفهان شهر ی پزشکیبسیج جامعه

 بوده است.

گویند آدم خاکی و باحالی است! اند، در یک کالم میصحبت شدهبا او همکسانی که 

اهل شوخی است و دوست ندارد در اتاق عمل و بخش جراحی به کسی بد بگذرد. حتّی 

خرد تا خستگی را از تن پرسنل درآورد! شاید همین ها نان بربری میاگر نیاز باشد صبح

 اش کمی سرک بکشیم:خصوصی باعث شده ما به خود اجازه دهیم در زندگی

دکتر محمّدرضا وی و پزشکی، همسر دکتر شهال آکوچکیان، عضو هیأت علمی روان

 پدر داماد اوست.عارف، 

 ی دولت جدید برای ریاست دانشگاه بوده است.دکتر داوری یکی از پنج گزینه

 

 (معاون آموزشی دانشگاه) . دکتر طاهره چنگیز6

از  داروسازی ایدکتر یداراشیار گروه آموزش پزشکی، سرکار خانم دکتر چنگیز، دان

تخصّص آموزش پزشکی است. گرچه او تنها زنی است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

که در امور اجرایی دانشگاه منصوب شده، ولی مردانه پای سر و سامان دادن به اوضاع 

با حفظ سمت نابسامان آموزش دانشگاه ایستاده است و شاید همین باعث شده وی 

دکتر و توسط  الملل دانشگاهبین یشعبهی سرپرستتوسّط دکتر اصغری به 

ی عمومی آموزش پزشک یشورا یدبیر به ،وزارت معاون آموزشی، امیرمحسن ضیاییدسیّ

 گردد. منصوب وزارتخانه 
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در  EDCی آموزش در علوم پزشکی و مسؤول سابق وی همچنین سردبیر مجلّه

 دانشگاه است.

اگر در معاونت آموزشی به مشکلی برخوردید، یقین کنید اگر آسمان هم به زمین 

ال ای نخواهد کرد، ولی در عین حبرسد، دکتر چنگیز برایتان کاری غیرقانونی و فراضابطه

اش برای حلّ مشکالتتان استفاده خواهد های شخصیهای قانونی و تواناییاز تمام ظرفیّت

 نمود. 

 

 (معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان) ی جوادی. دکتر عبّاسعل9

درمان  تای از جمله معاونسوابق عدیدهدکتر جوادی، استاد گروه عفونی و دارای 

ت. اسدانشگاه، رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان و رییس مرکز بهداشت شهرستان 

کارهای اجرایی را خوب  دانند آدم تیز و فرزی است وشناسند، میکسانی که او را می

 های خفن داشته وی تشخیصگویند چند بار سابقهکند! دستیاران عفونی میرله می

ولی بیش از او خاکی  ،ی دکتر داوری باحال نباشدپزشک خوبی است! شاید به اندازه

و در انتخابات  1355دهد. در سال است و برعکس وی خیلی گرم جواب سالمتان را می

طلبان اصفهان، با نام ی شورای شهر اصفهان، او کاندیدای لیست اصالحسومین دوره

 بود.« یاران باران»

 ی دولت جدید برای ریاست دانشگاه بود.او نیز یکی از پنج گزینه

 

 (معاون غذا و داروی دانشگاه) . دکتر عبّاس جعفریان53

 ولوژیتوکسیکت علمی دانشگاه و استاد گروه فارماکولوژی و أدکتر جعفریان عضو هی

ی علمی، پژوهشی و اجرایی شدهی شناختهرو، یک چهرهاست. او از مدیران میانهدانشگاه 

ی داروسازی در کنار دکتر اصغری است، ی دانشگاه از دانشکدهو تنها عضو هیأت رییسه

اشد. ی او مناسبتی با آن داشته به اندازهکه در معاونتی قرار گرفته که شاید کمتر کسی ب

ی داروسازی اصفهان در دانشکده 1355وی یک سال پس از پیروزی انقالب در سال 

ای داروسازی شد. در همان سال موفّق به اخذ دکترای حرفه 1375پذیرفته و در سال 

در سال سال بعد با بورس تحصیلی به کانادا رفت، و  5به عنوان مربّی استخدام شد و 

توکسیکولوژی از دانشگاه آلبرتا آن کشور شد. -فارماکولوژی PhDق به اخذ موفّ 1315
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ی معاون پژوهشی دانشکده 1351دکتر جعفریان بالفاصله به ایران بازگشت و تا سال 

ترین دولت تاریخ بشر)!( و روی کار آمدن پاک 1354داروسازی شد و پس از آن تا سال 

زی اصفهان و همچنین تا یک سال بعد جانشین معاون آموزشی ی داروسارییس دانشکده

تا کنون عضو  1311دانشگاه در تحصیالت تکمیلی و بورس بود. او همچنین از سال 

 شناسی است.ی سمهیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته

 

 (مشاور رییس و مسؤول امور خیّرین سالمت استان) . دکتر کمال حیدری55

ت. ی دندانپزشکی اسنگر دانشکدهاندو و دانشیار گروه جامعهدکتر حیدری متخصّص 

او در زمان ریاست دکتر شیرانی، معاون بهداشتی دانشگاه و قبل از آن مدیر گروه 

ی ما به دکتر حیدری به این دلیل ی دندانپزشکی بوده است. اشارهنگر دانشکدهجامعه

 است!ی آنها هم کسی پست گرفتهبود که دانشجویان دندانپزشکی بدانند که از دانشکده

 

 (مقام رییس در کمیسیون تحوّل اداری دانشگاهقائم) . دکتر محمّد هادی52

ی دوران ریاست دکتر شیرانی و از نیروهای نسبتاً دکتر هادی نیز بازمانده

ی سیاسی جناح اصولگرایان مدرن است. در دوران ریاست جمهوری دکتر شدهشناخته

ود، طلبان بز طرفداران پروپاقرص او و منتقد اصولگرایان سنتی و اصالحنژاد، وی ااحمدی

 ولی در مورد دولت جدید، اظهار نظری از وی مخابره نشده است!

او همچنان مانند دوران دکتر شیرانی، مدیر دفتر رییس دانشگاه نیز هست. لذا اگر 

ردی بلندقد با مو و ریش و پیراهن سفید دیدید، بدانید به ساختمان ریاست رفتید و م

 رغم بیگانگیای است و شاید همین باعث شده علیرود و در کارش حرفهسرش کاله نمی

های رییس دانشگاه و دولت جدید، به این سمت گمارده شود!با بسیاری از دیدگاه



 

 گزارش یک جشن
 ؟ی پزشکی چه گذشتدر روز انتخاب رییس دانشکده

 3189گاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال اول، شماره اول، اسفند 

 
، زودتر از همیشه کارهای بیمارانم را سر و سامان 1352. پنجشنبه سوم بهمن ماه 1

خود را به دانشگاه برسانم. تصور مسیر شلوغ بیمارستان  13دهم. باید پیش از ساعت می

نگران  برای چه»گوید افزاید. دستیار روانپزشکی میمیخورشید تا دانشگاه بر اضطرابم 

که چه کسی بیاید و چه کسی برود فرقی به حال تو این چیزها هستی؟ فکر کردی این

ا هولی گوش من به این حرف« شود که بدتر هم خواهد شد!کند؟! اوضاعت بهتر نمیمی

شما »گوید می« دهید؟یبه چه کسی رأی م»پرسم بدهکار نبوده و نیست. از استادم می

گویم و چنین شود و با او سخن میکمی در دلم باز می« خواهید ما به کی رأی دهیم؟می

هیأت  یدنبال قهرمان نباشید. هر کس بیاید آخرش باید حقوق و کارانه»شنوم: پاسخ می

م. ز داریشان را تأمین کند. ما به افراد عملگرا نیاعلمی را بدهد و معیشت آنها و خانواده

ی آخرش از جمله« ی من هم هست.خواهی، گزینهحال، شخصی که تو مینبا ای

استاد ببخشید! من باید »اندازم! شوم و در همان آن نگاهی به ساعتم میخوشحال می

 «.بروم

با من به خاطر »گذرانم. های دانشجویان را در ذهن می. در راه دانشگاه درد دل2

عموی مرا به خاطر اختالف عقیده عضو هیأت »، «کردند!ها یک اعتراض کوچک چه

برادر من اولین پیوند حلزون »، «اند، رفته اتند دانشگاه تهران شده!علمی اینجا نکرده

داد، آنقدر چوب الی چرخش گذاشتند که به دانشگاه شهید گوش اصفهان را انجام می

« اند!ها سین جیم کردهساعتبه خاطر یک انتقاد کوچک در نشریه، مرا »، «بهشتی رفته!

اگر صبری بیاید دیگر به هیچ کس نمره اضافه »ای که و... از سوی دیگر نگرانی عده
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نفر مسئول حضور  13گویند زمان صبری می»، «شود!ترمیکنند و امتحانات سختنمی

 ریدرِ اتاقِ رزمجو رو به همه باز است، ولی صب»، «اند!ها در کشیک بودهو غیاب اینترن

 و...« دهد!وقتِ مالقات به اتندها هم نمی

رسم. هنوز هیچ کس وارد تاالر شریعتی نشده. با و نیم به دانشگاه می 12. ساعت 3

انگیزگی اساتید و عدم حضور ایشان، کار نکند کسی نیاید و بی»اندیشم خودم می

م و به نشیندقایقی بر روی آخرین صندلی در انتهای تاالر شریعتی می« دستمان بدهد؟

ی ثقل شور و شعور دانشجویان جایی است که همیشه نقطهروم. اینجا همانفکر فرو می

بوده و در و دیوارش رازدار وقایع مهمی از جنبش دانشجویی است؛ اما مدتی است کمتر 

آن جلسات داغ را به خود دیده است. آخرین و تنها باری که آن را در دوران دانشجوییم 

بود. زمانی که مهدی کروبی به  1355های انتخاباتی سال ام در جریان رقابتلبریز دیده

جوشید. دانشجویان مخالف در کنار هم اصفهان آمده بود و جمعیت از در و دیوارش می

د، اناند، همکالسیدانستند با هم هموطنکردند، میبودند، حتی اگر بحث تندی هم می

 گرایید.و اگر بحثی بود به ناسزا نمیاند. اگر جدل بود، دعوا نبود دوست

شوند. پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد . کم کم اساتید وارد سالن می4

ی مدیریت کشور به حرکت در آمده بود. از وزیر ، دومینوی تغییرات در عرصه1352

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مشکل چندانی برای کسب رأی از مجلس 

نداشت، تا رییس دانشگاه که با مخالفت جدی نمایندگان اصفهان در اصولگرای  نهم 

مجلس شورای اسالمی مواجه شده بود و پس از آن معاونین دانشگاه و رؤسای 

های مختلف. در اقدامی مبتکرانه، رییس دانشگاه به همراه تیم مدیریتی جدید دانشکده

ها توسط اعضای ؤسای دانشکدهر -و نه انتصاب–ای برای انتخاب نامهو مشاورانش آیین

ی ها را تغییر داده و فقط دانشکدههیأت علمی تدوین نموده، بر مبنای آن رییس دانشکده

صغری مگر ا»ای بگویند پزشکی باقی مانده بود. همین تأخیر چند روزه کافی بود تا عده

دیران بخشی در تغییر مولی دکتر اصغری روند رضایت« تواند رزمجو را بردارد!؟می

دانشگاه در پیش گرفته بود و این بار گویی دست مشورت و استمداد به سوی هیأت 

 علمی برای تسریع و تسهیل این امر دراز کرده بود.

. جمعیت قابل توجهی وارد سالن شده و دیگر وقت آغاز مراسم بود. از میان افراد 5

پزشکی(، رزمجو )چشماند: آقایان دکتر نفر نامزد ریاست شده 5حائز صالحیت تنها 
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صبری )اطفال(، صبوری )جراحی اعصاب(، مرتضوی )چشم پزشکی( و منتظری 

اند، به جز یک نفر که ی کاندیداها در ردیف اول سمت راست نشسته)بیهوشی(. همه

هنوز نیامده است؛ دکتر رزمجو. با شروع مراسم او نیز به همراه دکتر اسفندیاری وارد 

ات نشیند. با طی تشریفها میی صندلیز سایر کاندیداها در میانهسالن شده و جایی دور ا

شود. ها داده میی برنامهدقیقه فرصت برای ارائه 18کشی به هر نفر ابتدایی، پس از قرعه

ابل، در مق ی دکتر رزمجو نامزد شده است؛وصیهگویند به تای میدکتر منتظری که عده

ابت ی این رقا به عرصههنگی با دکتر صبری پدکتر صبوری که شایعه شده پس از هما

عتی ای از دکتر شریو دکتر مرتضوی که زمانی رییس دانشکده بوده و با جمله نهاده است؛

ها تنها در زمان سخنرانی دو گوید. اما گوشکند و دلسوزانه سخن میکالمش را آغاز می

 شود: دکتر رزمجو و دکتر صبری.نفر تیز می

افتد. چند روزی است اعضای هیأت علمی دکتر حسن رزمجو می. قرعه به نام 7

کنند. حتی روی در و دیوار دانشکده هایی در تبلیغ ایشان دریافت میها و ایمیلپیامک

رود هایی با سمت و سوی خاص نصب شده است. دکتر رزمجو پشت تریبون میاطالعیه

ی هیأت علمی، اعم از ی اعضاگوید ای کاش همهکند. میو شروع به سخنرانی می

ا گوید چرتوانستند نامزد ریاست دانشکده شوند. میاستادیار و دانشیار و استاد می

 گوید قانون مصوب مجلس برای ممنوعیتنگذاشتید اساتید علوم پایه کاندیدا شوند؟ می

نهم. وپاگیر است و به آن وقعی نمیکار اعضای هیأت علمی در بخش خصوصی دست

ی گوید و در میانهگوید و میاز من با هیأت علمی چنین و چنان کردند. میگوید قبل می

 رسد.ها زمانش به پایان میهمین گفتن

. آخرین نفر دکتر محمدرضا صبری است، که به جای تریبون به سمت میز وسط 1

د گشایتاپ را میشود. لپپرژکتور روشن می های سالن خاموش و ویدئورود. چراغسن می

به نام خدا، دکتر محمدرضا »بندد. ی سفید نقش میای از امام علی)ع( بر پردهلهو جم

صبری هستم، فوق تخصص قلب اطفال، نفر سوم کنکور پزشکی و نفر اول کنکور 

دانسته چه انتقاداتی قرار است در این گویی از قبل می« تخصصی و فوق تخصصی...

 کند و با سند و عکسی و با آرامش رد میجلسه علیه او مطرح شود. اسالیدها را یکی یک

گوید، تصویر دهد. از احترامش به هیأت علمی و دانشجویان میو نامه به آنها پاسخ می

از  قدیگذارد و خالصه دفاع تماموجود آورد را به نمایش میتغییراتی که در دانشکده به
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ه پایان زمانش باقی نمانده دهد و چند ثانیه بیشتر بهایش را ارائه میخود کرده، برنامه

 دهد.که سخنانش را خاتمه می

ی شیرین ی جمع پیرمردی با لهجهرسد. ولی از میانهگیری فرا می. زمان رأی5

سال  21پور هستم، با من دکتر سهیلی»گوید خیزد و میاصفهانی و نوایی سوزناک برمی

آمدم وز از اتاق عمل بیرون میی کار، به خاطر انتقاد به مدیریت قبلی، وقتی یک رسابقه

 «دهند...ی رأی نمیام به من برگهم را به دستم دادند، حاال آمدهاحکم بازنشستگی

 این اشتباه ما بوده و اکنون»گوید دکتر چنگیز، معاون آموزشی دانشگاه در پاسخ می

یش پگونه مخالفت خود را با بازنشستگی گویی این« دهیم.ی رأی به شما مییک برگه

دارد. فرصت را مغتنم از موعد این استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه اعالم می

هایشان را به داخل صندوق شمارم و در همان حال که اعضای هیأت علمی تعرفهمی

گویم روم و خطاب به دکتر صانعی، قائم مقام رییس دانشگاه میاندازند، به پای سن میمی

های رییس دانشکده را ارتباط ها یکی از مالکب رییس دانشکدهی انتخانامهدر آیین»

خوب با دانشجویان دانسته است، آیا جا نداشت شما به دانشجویان هم حقی برای بیان 

تو »گوید ام تمام نشده، مسئول انتظامات جلسه میجمله« دادید؟نظراتشان می

و مسئول حراست دانشکده « داندانشجویی، دانشجویان حق ورود به این جلسه را نداشته

ن نگذارید این آقا وارد سال»گوید برد و به نگهبان درب سالن میمرا به بیرون از سالن می

  «شود.

و بینم و از اپور را هنگام خروج میایستم. دکتر سهیلی. درب سالن به انتظار می5

ای مهشنوم. نامیپرسم و توضیحاتش را ی ماجرای بازنشستگی پیش از موعدش میدرباره

ای پر از وعده بینم که زیر آن نام و امضای دکتر رزمجو خورده است؛ نامهدر دستش می

 خواهم آن نامه را در اختیارم قرار دهد.برای اعضای هیأت علمی. از او می
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رسد شمارش آرا به پایان رسیده و دکتر صبری اول، دکتر صبوری دوم . خبر می18

است. همین خبر کافی بود که تغییر چشمگیری در برخوردها شدهو دکتر رزمجو سوم 

رود که من وارد سالن شوم و مسئول حراست دانشکده هم ایجاد شود! نگهبان کنار می

. شومکند. قدم به قدم به تابلوی شمارش آرا نزدیک میمقاومتی در مقابل ورودم نمی

گیرم. این تصویر هزاران ز آن میاندازم و با تلفن همراهم عکسی انگاهی به عددها می

 حرف نگفته در پس خود دارد.

اند، روم. دکتر صبری ایستاده و جماعتی دورش حلقه زده. از سالن بیرون می11

ها برایم تازگی ندارد؛ کیست که از پست و مقام حتی همان مسئول حراست! این صحنه

ا و ادعگر و پردغدغه و بیمن دانشجو هستم؛ مطالبه»گویم ود میبدش بیاید!؟ اما به خ

داشت. وقت هزینه دادن هستم، ولی زمان غنیمت بردن نه! من دانشجو هستم بدون چشم

فرستم از دور و در دل، پیام تبریکی به دکتر صبری می« بالم.و به دانشجو بودن خود می

ی ما توفیق نقد منصفانه و خواهم به همهکنم و از خدا میو برایش آرزوی موفقیت می

و به او توان نقدپذیری و پاسخ به مطالبات را بدهد. دیدبانی





 

 سهم من از دموکراسی
 از شعار تا شعور

 3181گاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 

 
از « مدنی یروحانی و مطالبات جامعه»داشتی با عنوان ی قبل، طی یاددر شماره

ی مدنی ی دولت به مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ جامعهضرورت توجه ویژه

ای عمل شود که مردم تفاوتی میان یک نباید به گونه»سخن رفت و بیان شد که 

مدنی را قربانی مالحظات  یاحساس نکنند؛ نباید جامعه« سرهنگ»و یک « حقوقدان»

قدرت نمود؛ نباید تعامل با نهادهای حکومتی را به وادادگی تنزل داد؛ و نباید به امید 

 «افزایش قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی را به دست فراموشی سپرد.

تک ما ی مدنی و تکخواهم از رسالتی که بر دوش جامعهدر این یادداشت اما می

 ایرانیان است بگویم.

یک برگ رأی، »ها افتاده بود: ای بر سر زبان، جمله1352دوران انتخابات خرداد  در

های دیگر نیز رایج شده و این جمله در برخی انتخابات«! تمام سهم من از دموکراسی

ی من توان منکر کارکردهای این سخن در آن شرایط شد، اما به عقیدهبود. گرچه نمی

عاقبت این سرکنگبین روزی صفرا خواهد فزود؛ چرا که اگر نگاه خود را اصالح نکنیم، 

ی دوگانگی بد فهمیدن دموکراسی از نفهمیدن آن بدتر است و جامعه را به ورطه

 کشاند.می

ملّت ایران باید پس از یک قرن مبارزه برای استقرار جمهوریت، فهمیده باشد که 

کراسی هم تنها به معنی یک برگِ رأی، تمام سهم او از دموکراسی نبوده، اساساً دمو

د و ها و فرهنگ و اقتصابرگزاری و یا شرکت در انتخابات نیست. تأثیر مطبوعات و رسانه
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که بسیار بیش از آن است؛ و  ،بسیاری دیگر بر دموکراسی، نه کمتر از یک برگ رأی

 ها بستگی دارد.میزان سهم ما از دموکراسی به مقدار تالش ما در این زمینه

بار نه از دولت و حکومت، که از خود مطالبه کنیم، و این سؤال را این پس جا دارد

ی مطبوعات و ایم؟ چه اندازه با مطالعهبپرسیم که ما برای پیشرفت ایران چه کرده

نِ مهای گوناگونی که به یُایم؟ چه اندازه به مددِ رسانهها به کسب آگاهی پرداختهکتاب

ها ان قرار گرفته به بسط و گسترش آن آگاهیپیشرفت ارتباطات بشری در اختیارم

مانده در فرهنگمان را  جا ایم روحیات استبدادی بهقدر تالش کردهایم؟ چهپرداخته

ل ایم نهادهای مستققدر کوشیدهبزداییم و کارِ گروهی را در میان خود تمرین کنیم؟ و چه

یِ خویش را در گرو نفعِ و تولیدمحورِ اقتصادی را در میان خود رونق دهیم و سودِ شخص

 ی مردم بدانیم؟ملیِ همه

 ،در هیچ جای دنیا، دموکراسی راهِ خود را تنها با یک برگ رأی به پیش نبرده است

 هایشان رفتندی ممکن، به خانهو هرگاه مردم پس از رأی، ولو با انتخابِ بهترین گزینه

ها و مطالبات را به دوش او ی مسئولیتانگاشتند و همه« فَعّالِ ما یَشاء»و دولت را 

ها نیز توجه به انداختند، دچار خسران و ناامیدی شدند. مغفول نماند که هرگاه دولت

 گری با نهادهای قدرت ذبح کردند، شکست خوردند.ی اجتماعی را به پای البیبدنه

، شعاری «یک برگ رأی، تمام سهم من از دموکراسی»ی لذا باید هوشیار بود. جمله

و  «یک برگ رأی، بخشِ کوچکِ سهمِ من از دموکراسی است»نیست. باید گفت بیش 

های سیاسی و باید باور کرد که سهم هرکس از دموکراسی به وسعت تمامی عرصه

 تواند در آن نقشی ایفا کند.فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که او می

انه همیشه به دنبال معجزه گرا بود. تاریخ نشان داده مردمِ خاورمیهمچنین باید واقع

است و  «شیطان»نژاد اند، و ما ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. نه احمدیبوده

به  اند و از دو سو ما راتکِ ما نشستهفرشته و شیطان در کالبدِ تک«. فرشته»نه روحانی 

خشم، صلح و  ماندگی، مدارا ودموکراسی و خودرأیی، آزادی و اختناق، پیشرفت و عقب

خوانند. معجزه در دستان ماست، نه میجنگ، مقاومت و سازش، مداومت و واماندگی فرا

های گذشته را به دوش ی ویرانیایم که او بارِ همهدر یَدِ دولت. ما به روحانی رأی نداده

ایم تا به مردم اعتماد کند و کار را به ایشان بسپارد و به بکشد، بلکه به او رأی داده

 ی مدنی نگاه امنیتی نداشته باشد.جامعه
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شود. مگر از قرآن اینها نه سخن من است و نه برای اولین بار است که گفته می

الدین اسدآبادی، و سیدجمال 1«أنَّ اهللَ الیُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم»نیست که 

« بودم مردم پاشیده افکارِ حاصلخیزِ بر خاکِ افکارم را ای کاش تخمِ»، که در پایان عمر

بدون یک انقالب عمیق فکری هیچ تحولی در جامعه »و شهید دکتر چمران که 

 ؟«پذیر نخواهد بودامکان

ی حق من از دموکراسی، که به میزان تکلیفِ پس سهم من از دموکراسی، نه به اندازه

است.من در قبال آن 

                                                           
 (33دهد تا وقتی که آنان حال خود را تغییر دهند. )رعد همانا خدا حال قومی را تغییر نمی 3





 

 همه چی آی رومه!
 !ی لیوان، در جمع دانشجویاننداری، مدیرمسئول روزنامهای از سخنان حسن طریقتگزیده

 3181گاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 

 

نکنید که دشمن  * در شرایط حساس کنونی، کشور نیاز به آرامش دارد. کاری

اند و سوءاستفاده کند. اآلن شرایط شرق کشور را ببینید. پنج مرزبانِ مملکت را دزدیده

وقت این مهندس مطهریِ مفتون اند، آننفرشان را پس آورده وقت چهاربعد از این همه

کنند! گر، از زحمات مولوی عبدالحمید تشکر میاالسالم هاشمی رفسنجانیِ فتنهو آن ثقه

هیچ جایگاهی در ایدئولوژی ما ندارد. من در قرآن « صبر»آخر این چه حرفی است!؟ 

و « صلح»ام! ای که توصیه به آن نماید برنخوردهام و به آیهندیده« صبر»ای به اسم سوره

دِی »ی شدهی توقیفنامههاست. همین چند روز پیش در هفتههم شعار لیبرال« مدارا»

هنگامی که به »و « شوید سالم کنیدمی که با جاهالن روبرو میهنگا»خواندم « تو دِی

از « خواندمی خدا به سرای صلح فرا»و « بدی با شما رفتار شد با کرامت پاسخ دهید

که پیامبر و امامان پیش اسرائیلیات است؛ چه کسی گفته اینها در قرآن آمده!؟ اصالً این

خواندند هم دروغ محض است. فقط می از هر جنگی دشمن را به مذاکره و مصالحه فرا

اهلل دانشمند ی پایداری. شما اجازه بدهید آیت، درود بر جبهه«پایداری»، فقط «مقاومت»

ها را بدهند. برای شمال و جنوب و غرب ما هم نقشه کشیدهخودشان جواب این وهابی

تَّکی عزیز، اند! البته خدا را شکر خیالمان از بابت شمال کمی راحت است. منوچهرِ مُ

حفظ امنیت مرزهای شمالی را به کشور دوست و همسایه، روسیه سپرد و والدیمیر 

تیپ، زحمت نگهداری چهل درصد از سهم ایران از دریای غیراستراتژیک پوتینِ خوش

ی مرزها خزر را هم برای همیشه قبول کرد. خدا هر دو را خیر دهد. اما مراقب بقیه



 خوابیهفت سال بی | 011

 

بگیرید. اگر از شرایط حساس کنونی گذر کردیم و به شرایط  باشید. کمی دندان به جگر

 وقت از تَضارُبِ آرا سخن بگویید!حساس بعدی نرسیدیم، آن

ی ژِنِو را ببینید! شما را چه به نقدِ هشت سالِ طالییِ دکتر * این توافقنامه

ا مفتی دادیم، ولی آبرویمان رنژاد!؟ آن موقع شاید نفتمان را مفتی میسیدمحمود احمدی

گویی و عکس و شعر فریدون می« ی امام علیصلح در سیره»ندادیم! آهای تو که از 

خواهی دکتر سعید جلیلی را زیر سؤال ببری!؟ زنی؛ میات میمشیریِ مُلحِد را روی نشریه

باور کنید اگر این ممدجواد ظریف، مُدِلِ ریشش را تغییر نداده بود، همین اآلن 

انداختمش روی بند! ببین اگر به جای ژِنِو که یک شهر غربی است، شُستَمَش و میمی

قدر خوب بود! اصالً شد، چهاین توافقنامه در بغداد که یک شهر اسالمی است امضا می

مان، رسایی و کوچکمتن توافقنامه مهم نیست. خالصه بگویم؛ بگذارید برادران ارزشی

 ی تخصصی ایشان وارد نشوید.ر حوزهی شبهات را بدهند. شما دزاده خود پاسخ همه

ی کنید، دارای یک نظریهدانید استاندار اصفهان که مرتّباً از او مطالبه می* می

به ثبت رسیده « وُرکزَرگَر نِت»های دنیا با نام فلسفی است که در معتبرترین دانشنامه

ی فوقانی نیمهای را در آب جوش و ی تحتانی میلهاست؟ طبق این نظریه شما اگر نیمه

تان قرار آن را در هوای گرم بگذارید و سپس یک ظرف یخ را در داخل یخچال همسایه

کنند، امید است های انرژی با هم تبادل دما میدهید، چون طبق قوانین فیزیکی سامانه

که این مجموعه به تعادل برسد و این تعریف واقعی اعتدال و امید است. این که چیزی 

اید؟ طبق این قانون، قانون از بین ایشان را شنیده« نِ پایستگیِ قانونقانو»نیست! 

ای ام عدهشود. مثالً ببینید! شنیدهرود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل مینمی

اند ای از دوستان ما سر قبرش نوشتهکه عدهخواهند از پروفسور پوپ به خاطر اینمی

دلجویی کنند. اصالً مجوّزتان کو؟ مجوّزِ تجمّع  «بنای آمریکایی تخریب باید گردد»

ها راه فرشها و سنگآورید روی این چمناید صد نفر را میدارید؟ ضمناً هیچ فکر کرده

کنند!؟ خودتان را با طرف مقابل مقایسه نکنید. اوالً روند، اموال عمومی را تخریب میمی

اند آجرهایی که سرِ قبرِ آن مردک ساختهآنها همیشه مجوّز دارند. ثانیاً فکر نکنید آن 
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هاست که آن آجرها در مسیرشان اموال عمومی است؛ اموال عمومی رنگ داخل اسپری

اند. در همین جا الزم است موضوعی را هم جهت تنویر افکار عمومی بیان کنم. بنا شده

دفن در جوار  اند که با درخواست پروفسور ریچارد فرای برایها شانتاژ کردهبرخی رسانه

نژاد موافقت شده است. خود آقا داوود، رود در دوران دکتر سیدمحمود احمدیزاینده

مشاییِ منحرف به آقا محمود گفته برادر آقا محمود به من گفت که اسفندیار رحیم

پروفسور فرای از آمریکای »ولی آقا محمود شنیده « پروفسور فرای از آمریکاییایِ التَن»

ی خدا پیش خودش گفته اصفهان خاکش کنیم و به این بهانه مادر ندهو ب« التینَن

مرحوم مغفور هوگو چاوز را به ایران دعوت کنیم و یک بار دیگر او را... ببینیم! پس ببینید 

گران با گران در ارتباطند و فتنهی این فساد از جریان انحرافی است که با فتنهریشه

ها ها و کارگزارانیها با کارگزارانیها و مشارکتیشارکتیطلبان با مطلبان و اصالحاصالح

ها با نهضت مذهبیها و ملیمذهبیها با ملیها و مجاهدین انقالبیبا مجاهدین انقالبی

ها و اسرائیلیها با مجاهدین خلق و مجاهدین خلق با آمریکاییها و نهضت آزادیآزادی

ها. البته باید متذکر شوم که درست ها و سعودیها و کاناداییها و فرانسویها و انگیس

نژاد رأی دادیم و از ایشان حمایت کردیم، اما است ما دو بار به دکتر سیدمحمود احمدی

هایی از انحراف در دولت ایشان یافتیم و آنها را افشا نشانه 52خرداد  23از ظهر روز 

 کردیم و اعتراض نمودیم.

اند. طبق قانون اساسی، ست جمهوری دچار توهم شدهها بعد از انتخابات ریا* بعضی

ی مقنّنه ی نمایندگان قوهی مجریه فقط حق انتصاب دارد، نه انتخاب. انتخاب وظیفهقوه

کنند و دولتمردان حکمِ انتصابِ ها شخصی را برای سِمَتی انتخاب میاست. یعنی نماینده

توانید نمایندگانِ ضمناً فکر نکنید میکنند. اند را امضا میکسانی که آنها انتخاب کرده

بینید!؟ بینید اما آیا هوا را هم میمجلس را بخرید. بگذارید مثالی بزنم. شما صندلی را می

ترند. شوند ولی مهمها مثل هوا هستند. دیده نمیتر است یا صندلی!؟ بعضیحاال هوا مهم

مام زمان نیست؛ اگر بود ییدِ اکنده بگویم؛ این دولت مورد تأاصالً رُک و پوست

فرمودند. به همین خاطر بود که دکتر سیدمحمود العظمی مصباح یزدی میاهللتآی
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نژاد نگذاشت هفتصد میلیارد دالر درآمد نفتی دست دولت بعدی بیفتد، وگرنه احمدی

دارهای عمده خواست به مطبوعات و احزاب و کارخانهداشت و میاآلن کُلّی دور برمی

های های پولدار با ماشینارانه بدهد و مناطق مرزی را توسعه دهد تا ژیگولبورژوا ی

کرد و بنزین شان بروند آنجا هالیدِی بگذرانند و قُلدُرهای نفتی را به ایران دعوت مییغرب

ها رشدِ جهشی کرد. اما در عوض کشور در آن سالیورو چهار از استکبار جهانی وارد می

درصد بوده  5، منفی 51وزیر اقتصاد گفته نرخِ رشدِ اقتصادیِ سال ام کرد. اخیراً شنیده

طرف و مُنصِفِ پارس ام که روی خبرگزاری بیدست آوردهاست. بنده اسناد معتبری به

ام. طبق آن اسناد، کامپیوتر سازمان ملل که از مادِربوردِ اسرائیلیِ اینتِل بهره هم گذاشته

کرده و را درک می 28تا مثبت  28عداد بین منفی گیرد، برای رشد اقتصادی فقط امی

رسیده دوباره از  28درصد بوده، وقتی به مثبت  35چون رشد اقتصادی ایران مثبت 

درصد رسیده است. این را من بارها به وزیر گوشزد  5شروع کرده تا به منفی  28منفی 

کند، تکرار می هایش را تکرار کرد و وقتی دیدم باز همکردم؛ ولی او باز هم صحبت

 کشف کردم!« جورج سورُس»اسنادی از ارتباطش با بنیاد 

های آدمکنید که آنها هم روید با این اساتید اخراجی مصاحبه می* آخر چرا می

زنید و از او دانم عکسش را روی جلدتان میبرند؟ فکر کردید نمیارزشی را زیر سؤال می

گیرید؟ مگر کارگردان منتقد، آنارشیست، روشنفکر و محبوب کشورمان، جناب می پول

ها نساخت؟ دیگر نمکی سه فیلم پربیننده و دلسوزانه برای این اخراجیآقای مسعود ده

کوبید؟ اینقدر عکس پس از گذشت این همه وقت چرا شما دوباره بر این طبل توخالی می

تان نزنید. اصالً چند کاریکاتور از ممدجواد ظریف و اساتید اخراجی را روی جلد نشریه

ام، از آنها برای روی جلدتان استفاده کنید. علی جنتی و اکبر هاشمی رفسنجانی کشیده

آورد را آموزی که صدای سگ در میدانش ،بیایید برایتان حکایت آن دیپلمات، ببخشید

کنید. با این دانم این کار را نمیتان بنویسید تا ثواب کنید. میبگویم، بروید در نشریه

شوید و اگر نه ی من فقط و فقط تذکر بود. اگر گوش دادید هدایت میحال وظیفه

اخراجی، و سپس معراجی!



 
دیروز، امروز و فردای انجمن اسالمی دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 3181 آبان، سوم، شماره دومگاهنامه صنفی سیاسی اینجا دانشگاه، سال 

 
 (5017-5064های سیاسی )های جنگ تا جبههاز جبهه

های اسالمی پس از انقالب، دانشگاه اصفهان نیز همزمان با بازیابی تشکیالتی انجمن

تشکیل انجمنی  1371های مختلفی از این تشکل شد، که در سال گیری نحلهمحل شکل

ی طور کلی تابعضع این انجمن بهواحد داده، به عضویت دفتر تحکیم وحدت در آمدند. موا

 بوده است. 1354گیری دفتر تحکیم وحدت تا سال از جهت

، دانشگاه اصفهان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جدا شد و نام 1374در سال 

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه "به  "انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان"

حال با توجه به در هم آمیختگی این دو . با اینتغییر یافت "اصفهان و علوم پزشکی

 دانشگاه، عمالً هر دو همچون گذشته دارای یک انجمن یکسان بودند.

انجمن اسالمی در دوران جنگ، بیشتر مسئولیت ساماندهی و مدیریت ارسال 

ی ها را برعهده داشت. اما پس از آن به حیطههای مادی و انسانی به جبههکمک

های فی و سیاسی وارد شد، تا جایی که به یکی از تأثیرگزارترین پایگاههای صنفعالیت

 سیاسی در شهر اصفهان تبدیل گردید.

های انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی، پس از انشعاب

در آمد  "طیف عالمه"، به عضویت 1351صورت گرفته در دفتر تحکیم وحدت در سال 



 خوابیهفت سال بی | 011

 

ترین دفاتر انجمن اسالمی در کشور بود. مَقَرّ مرکزی این تشکل در و یکی از پرسروصدا

وم و های علترین نقاط دانشگاه، در ساختمانی بزرگ، میان دانشکدهیکی از استراتژیک

وآمد بود و این انجمن ها فعال و پررفتداروسازی واقع شده بود. تمامی دفاتر دانشکده

 سیاسی در سطح شهر و کشور داشت. هایها و گروهنفوذ فراوانی در میتینگ

 

 (5064-5092های آهنین )قفل

زند و با نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می، محمود احمدی1354در تابستان 

شبه و خودسر، اقدام به از میان بردن بسیاری از نهادهای دولتی و تصمیماتی یک

ریزی و هیأت امنای و برنامه کند؛ از شورای پول و اعتبار، سازمان مدیریتغیردولتی می

 های اسالمی دانشجویان!حساب ذخیره ارزی گرفته تا انجمن

 طور مشخص با روی کار آمدن دولت نهم چند اتفاق عمده رخ داد:به

ی دفتر تحکیم وحدت منحل شد و تنها طیف شیراز باقی ماند. اول. طیف عالمه

ی ی از آن طیف نیز به علت استحالهترهای معتدلجالب اینکه در اواخر دولت دهم، بخش

بیش از حد دفتر تحکیم وحدت توسط هواداران دولت وقت، از آن اتحادیه جدا شدند و 

 تشکل کمتر شد! 28تعداد اعضای آن از حد نصاب 

های اسالمی با نفوذ نهادهایی خاص، استحاله گشتند و عمالً به دوم. برخی انجمن

های اصولگرا تبدیل شدند! انجمن اسالمی تشکلتشکلی خنثی یا موازی با سایر 

 دانشجویان دانشگاه اصفهان از این دسته است.

های اسالمی نیز با ترفندهای مختلفی منحل شدند! در این سوم. بسیاری از انجمن

 توان انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را نام برد.مورد می

آیند، اثری از ، زمانی که دانشجویان به دانشگاه می1354در اولین روز از مهرماه 

یابند. همچنین اعضای این تشکل هنگام ورود به تابلوی انجمن اسالمی دانشجویان نمی

ا هها و تعویض قفلها، متوجه باز شدن دربها و خوابگاهدفتر مرکزی و دفاتر دانشکده
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های ن اصولگرای دولت نهم با تشکلتوان این را به نوعی تسویه حساب مدیراشوند. میمی

 پرنفوذ سیاسی دانست.

نژاد مجتبی کرباسی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در زمان دولت دکتر احمدی

در پنجمین شماره از این نشریه )اسفند  "نیمکت"ی دانشجویی ای با ماهنامهدر مصاحبه

در زمان  1353تا سال  انجمن اسالمی منحل نشده. انجمن اسالمی»گوید: ( می1351

ی اول، ی خودش در درجهدوران اصالحات، به دلیل خارج شدن از موازین و اساسنامه

مدیریت  1354. سال 1353در همان دوران ممنوعیت فعالیت پیدا کرد، یعنی سال 

جدیدی که در دانشگاه مشغول به کار شد، اعضای سابق انجمن را صدا کرد، با آنها 

 54اسنامه برگردید و بر اساس اساسنامه کار بکنید. در طول سال صحبت شد که به اس

تقریباً هیچ نوع فعالیتی از سوی اعضای سابق انجمن  55و بعد از انتخابات تا پایان سال 

اسالمی انجام نگرفت و خود به خود بیش از یک سال بود که دفاتر انجمن بسته شده 

ز همان سال شروع به فعالیت در های دیگری ابود. پس انجمنی منحل نشد. تشکل

ها اتفاق افتاده بود، تغییر دانشگاه کردند... آن چیزی که در دانشگاه ما آن سال

ای بود که در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب دوباره نرسیده بود. هر تشکلی اساسنامه

 54ل ای دارد. این مال قبل از زمان مدیریت ماست. حتی وقتی که از سایک اساسنامه

تان را بیاورید، این کار را توانید مجدداً اساسنامهبه بعد ما به دوستان گفتیم که می

ی کار سیاسی از یک تعداد یبعد از انتخاباتی هم بود و انگیزهنکردند. به هر حال فضای 

ساسنامه تواند با اگرفته شده بود و دیگر نتوانستند دنبال کنند. وگرنه هر تشکلی می

 «ز بگیرد و کار کند.بیاید مجو

از سوی دیگر اما دکتر داریوش عربی، دبیر اسبق انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 ها یک پاسخ حداقلاین حرف»گوید: علوم پزشکی اصفهان، در واکنش به این سخنان می

خواهد. ایشان خلط مبحث کرده. در داخل فصل آخر خودِ اساسنامه، ای میپنج صفحه

بینی شده بود و حتی مثالً یک بار تغییراتی در مورد التِ اساسنامه پیشتغییر و تحو

ها انجام گرفت. اساسنامه چیزی نیست که آقای کرباسی یا دکتر شورای عمومی دانشکده
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شیرانی یا دکتر اصغری یا شورای فرهنگی یا هر شخص و نهاد دیگری آن را منحل کند. 

دانشگاه رسیده بود و همین  52دت با عضویت ی ما به تصویب دفتر تحکیم وحاساسنامه

اولین حرکت این بود که آقای  54تواند آن را منحل کند. در سال اآلن هم کسی نمی

دکتر محمدحسین رامشت، رییس سابق دانشگاه اصفهان، دستور داد دفتر مرکزی انجمن 

ه ما را بشان پلمپ شد و تمام اسناد و وسایل اسالمی توسط معاون دانشجویی فرهنگی

غارت بردند. در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز آقای کرباسی در اولین قدم دستور داد 

ی دوم ها، درب دفتر انجمن اسالمی در خوابگاه سه طبقهآقای احمدی، مدیرکل خوابگاه

را بشکند، برخی اسناد و وسایل را ضبط کند، بعضی را دور بریزند و آن را پلمپ کند. 

یادی را در مقابل انجمن اسالمی قرار دادند. تا چند سال پیش هم دکتر سپس سدهای ز

کرد و با ی پزشکی، ایستادگی میرضا برادران شرکا، دبیر سابق انجمن اسالمی دانشکده

خو و نمود. من و دکتر برادران شرکا و دکتر پیری و دکتر فرزانهآقای کرباسی مبارزه می

حاضریم با هرکس از این آقایان که بتواند و بخواهد در  افکن و سایر دوستانمانآقای بال

 «گویند.دانشگاه مناظره کنیم و ثابت کنیم که اینها دروغ می

 

 (5092-5090های آهنین )اراده

الف( درخواست تأسیس تشکل: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در خرداد 

های که در جریان فعالیت، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1352

های قبل و نیز ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی و دکتر عارف با یکدیگر فرهنگی سال

آشنایی یافته و همکاری کرده بودند، به فکر احیای انجمن اسالمی دانشجویان افتادند. 

ی داروسازی تشکیل شد. پس از در دانشکده 1352ای در مهرماه بدین منظور جلسه

احسان "وگو مقرّر شد جمعی هشت نفره از دانشجویان شامل ی رایزنی و گفتساعات

انوش کی"و  "مصطفی سیدمیررمضانی"، "افشین حیدری"، "اشکان تألیفی"، "ایروانی

ی از دانشکده "سیدوحید میرصفایی"و  "حامد اسحاقی"ی پزشکی، از دانشکده "کاوه

دندانپزشکی به عنوان هیأت ی از دانشکده "محمدحسین منوچهری"داروسازی و 
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مؤسس پیشنهادی انجمن اسالمی، درخواست تأسیس تشکل را به دانشگاه ارائه کنند. 

رسماً  25/5/1352در روز دوشنبه  137/5/7ثبت  ای به شمارهبه همین منظور طی نامه

دیم تق "انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"درخواست تأسیس 

 .دانشگاه شد

های کشوری، هیأت نظارت دانشگاه نامهب( نخستین موانع: در حالی که طبق آیین

ی وزیر در دانشگاه و رییس نهاد )شامل رییس دانشگاه به عنوان رییس هیأت، نماینده

روز کاری نظر خود را اعالم  15باید ظرف نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه( می

های انجام شده، دلیل این تأخیر ده نشد. پس از پیگیرینمود، همچنان واکنشی مشاهمی

ی هیأت نظارت دانشگاه برگزار نشده بود، مشخص شد؛ اوالً تا آن زمان همچنان جلسه

انشجویان ای از سوی یکی از دنامه ثالثاًی وزیر در دانشگاه تعیین نگشته بود، نماینده ثانیاً

احیای »که در آن امضاکنندگان خواستار امضا  158شامل حدود  "ض ط"دانشگاه به نام 

شده بودند، روی میز معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه « انجمن اسالمی دانشجویان

 قرار گرفته بود.

آمد. یک از اینها مانعی جدی بر سر راه تأسیس انجمن اسالمی به حساب نمیهیچ

یز وزیر در دانشگاه ن یشد، نمایندهی هیأت نظارت دانشگاه دیر یا زود تشکیل میجلسه

 گشت و آن نامه و امضاها هم هیچ کارکرد عملی و قانونی نداشت.سرانجام تعیین می

: اما ماجرا به اینجا ختم نشد. مدتی بعد دانشجوی نامبرده ادعاهای ضد و نقیضپ( 

ادعایی مطرح کرد؛ او مدعی شد که درخواست خود برای تأسیس انجمن اسالمی 

ای در این زمینه به ثبت ا قبل ثبت کرده است، حال آنکه هیچ نامههدانشجویان را مدت

ی انجمن ای برای استحالهریزی عدهی برنامههای وی نشانهگویینرسیده و تناقض

 ی دانشجویان، معتقدشدهاسالمی بود. بر کسی پوشیده نبود که انجمن اسالمی منحل

ا دارای چندین تشکل اصولگراست، طلبی بوده و در حالی که دانشگاه مبه مشی اصالح

 های موازی محلی از اعراب نداشت.تأسیس تشکل
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صفحه به مسئولین  4ای در نامه 11/18/1352ت( قانون و دیگر هیچ: در تاریخ 

های کشوری در تأیید اولویت نامهبند قانونی از آیین 1دانشگاه نوشته شد، که در آن به 

موارد  ، شامل"جویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانانجمن اسالمی دانش"ما برای تأسیس 

 زیر، اشاره شد:

نفر به عنوان هیأت مؤسس  5. اولین قدم برای تأسیس تشکل، معرفی حداقل 1

 امضا جمع کند! 158که یک نفر است، نه این

. هرگونه فعالیت، پیش از موافقت اصولی و تأیید اسامی هیأت مؤسس، از جمله 2

ف قانون بوده و هرکس چنین کند، شش ماه از تأسیس تشکل آوری امضا، خالجمع

پیش از معرفی هیأت مؤسس و موافقت  "ض ط"محروم خواهد شد. حال آنکه آقای 

 آوری امضا نموده است!اصولی، اقدام به جمع

باشند، نه حامیان ی تشکل میی اعضای اولیهآوری شده به منزله. امضاهای جمع3

حمایت از »ای با عنوان ی دانشجویان دانشگاه هم نامهگر همهبازگشایی آن! لذا حتی ا

را امضا کنند، هیچ ارزش قانونی برای تأسیس آن « بازگشایی انجمن اسالمی دانشجویان

دارای بار  "احیا"آوری کرده ندارد. همچنین تشکل توسط فردی که آن امضاها را جمع

 1354هد همان تشکلی که سال خواباشد. یعنی شخص امضاکننده میمعنایی خاصی می

که برخی امضاکنندگان آن بیانیه پس از آنکه منحل شده، مجددا بازگشایی شود. چنان

ای شده است، با مراجعه به معاونت دانشجویی متوجه شدند از امضای آنها چنین استفاده

 اند.فرهنگی دانشگاه، امضایشان را پس گرفته

د. انند با یکدیگر یک اتحادیه را تشکیل دهنتو. حداقل بیست تشکل دانشجویی می4

پیوستن هر تشکل به اتحادیه، اول نیازمند ذکر شرایط پیوستن و یا جدایی از اتحادیه 

طرفه از باشد و روندی یکدر اساسنامه و دوم موافقت هیأت نظارت آن دانشگاه می

ی دفتر تحکیم وحدت ای از اتحادیهدانشگاه به اتحادیه دارد. این در حالی است که نامه

نفر )نه  4علت جدایی چند انجمن اسالمی، از حد نصاب افتاده بود!( در تأیید نام )که به
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نفر!( به عنوان هیأت مؤسس پیشنهادی انجمن اسالمی دانشجویان به دانشگاه ارسال  5

 شده و دستاویز آن گروه قرار گرفته بود.

ی شوند. این بند، برای توانند مؤسس تشکل دیگر. اعضای یک تشکل نمی5

خواه در قانون گنجانده شده است. چند های همسو و تمامیتجلوگیری از تشکیل تشکل

ها همراهی نمودند، عضو رسمی سایر تشکل "ض ط"ی مسیر با نفر از افرادی که در ادامه

بودند و حتی یکی از آنها نامزد انتخابات اخیر شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویی 

 ه دانشجویان( بود!)ن

. اعضای هیأت مؤسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی اخیر و یا سه ترم 7

آقای  کهی درخواست تأسیس تشکل مشروط شده باشند. حال آنغیرمتوالی قبل از ارائه

االصول یک سال قبل از درخواست تأسیس فاقد شرایط فوق بوده و باید علی "ض ط"

که میزان مشروطی وی به حدی است که اشد، حال آنالتحصیل شده بتشکل، فارغ

 التحصیل خواهد شد!فارغ 54حداقل در سال 

. یکی دیگر از شروط تأسیس تشکل، برخورداری از حسن شهرت و اخالق اسالمی 1

 ی تخلف انضباطی بودند!است؛ ولی برخی از افراد آن گروه، دارای سابقه

 یی اینها و پس از تعیین نمایندها وجود همهکه بتر از قانون: جالب اینث( بُرَنده

ی وزیر در هیأت نظارت دانشگاه )جناب آقای دکتر طبّاخیان، عضو هیأت علمی دانشکده

، مقرّر شد 5/2/1353ی شورای نظارت در روز دوشنبه داروسازی( و برگزاری جلسه

ف آن معرامکان تشکیل دو تشکل انجمن اسالمی با داشتن پسوند و یا پیشوند که »

این رأی نه تنها خالف عدالت، که در تناقض با قانون بود. از «. انجمن باشد، اجرایی شود

بود و بند بند « قرار دادن هرچیز در جای خود»نظر ما عدالت نه به معنی مساوات، که 

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی "نامه بر حقّ ما برای تأسیس آیین

زاری کرد. لذا درخواست برگکلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر تأکید می ، نه یک"اصفهان

 ی تجدید نظر داده شد.جلسه



 خوابیهفت سال بی | 011

 

ی دیگری با حضور ، جلسه4/3/1353ج( اسامی نو و رأی کهنه: در روز یکشنبه 

که بر ی ما برگزار شد. جالب اینو نماینده "ح ک"ی جدید گروه مقابل، آقای نماینده

ی دیگری در معرفی یک ز پیش از برگزاری جلسه، گروه مقابل نامهخالف قرار قبلی، رو

ای باشد، به دانشگاه ارائه نموده بود! نامههیأت مؤسس جدید که فاقد مشکالت آیین

ی همچنین در آن جلسه پس از استماع دالیل دو طرف، هیأت نظارت باز هم رأی جلسه

 ی خود را تکرار نمود.گذشته

ماه از درخواست ما برای  5پاسخ به نرمش قهرمانانه: بیش از  چ( پسوند زیرکانه در

دند، نموباره سؤال میتأسیس انجمن اسالمی گذشته بود و دانشجویان هر روز از ما در این

ها رایزنی و شد. لذا پس از ساعتکه سال تحصیلی به انتها نزدیک میخاصه این

نظور مبنی بر افزودن پسوند، بهی دانشگاه مرغم میل باطنی، مصوبهنظرسنجی، علی

 سال اختناق، مورد قبول ما واقع شد. 5تسریع روند تأسیس این تشکل و پایان 

صورت همزمان نزد معاونت دانشجویی فرهنگی طبق قرار قبلی هر دو گروه باید به

نمودند. این جلسه با تأخیر فراوان برگزار رفته و اسامی پیشنهادی جدیدشان را اعالم می

اسم  "ح ک"ی هر دو گروه حاضر شدند. اما اتفاق جالبی رخ داد؛ آقای و نماینده شد

 !"انجمن اسالمی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت"گونه اعالم نمود: پیشنهادی خود را این

 ی ما واقع شد:این اسم به دو دلیل مورد اعتراض نماینده

پسوند. در واقع با این حساب نام اتحادیه است، و نه  "دفتر تحکیم وحدت"ی . واژه1

 "دفتر تحکیم وحدت"ی و عضو اتحادیه "انجمن اسالمی دانشجویان"نام آن تشکل 

که انجمن اسالمی در دانشگاه ما منحل  1354بود. به عبارت دیگر تا پیش از سال می

نشده بود و عضو دفتر تحکیم وحدت سابق )نه دفتر تحکیم وحدت فعلی که در انحصار 

ه ی دانشگاموازی است( بود، دقیقاً همین اسم را داشت! لذا این خالف مصوبه هایتشکل

 مبنی بر گذاشتن پسوند یا پیشوند بود.

مرحله است: اول  3نامه، پیوستن یک تشکل به اتحادیه نیازمند طی . طبق آیین2

 ه هنوزکشان آمده باشد؛ حال آناینکه شرایط پیوستن یا جدایی آن تشکل در اساسنامه
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تشکل ایشان موافقت اصولی هم نگرفته، چه برسد به نگارش اساسنامه! دوم اینکه 

درخواست الحاق به آن اتحادیه باید تقدیم هیأت نظارت دانشگاه شود و پس از موافقت 

پذیر خواهد بود. سوم اینکه پیوستن آن ی بعدی امکانهیأت نظارت دانشگاه مرحله

ید به اطالع هیأت نظارت مرکزی در وزارتخانه تشکل پس از طی مراحل اول و دوم با

 و "ح ک"کدام از این مراحل را طی نکرده بودند و گویی آقای برسد. این دوستان هیچ

انجمن "ی ی دانشگاه، با هدف استحالهنامه و مصوبهدوستانشان قصد دور زدن آیین

 را داشتند. "اسالمی دانشجویان

بار دیگر پرونده به هیأت نظارت قرار شد یکح( لیک محال است که من خر شوم: 

ای غیررسمی و در غیاب رییس دانشگاه )رییس هیأت دانشگاه ارجاع شود. در جلسه

ر ی هنظارت که وجود ایشان برای رسمیت جلسات آن ضروری است( و با حضور نماینده

ر دفتای دیگر در تأیید اسامی هیأت مؤسسشان که توسط نامه "ح ک"دو گروه، آقای 

تحکیم وحدت به مسئوالن دانشگاه ارسال شده بود را به عنوان برگ برنده رو کرد، حال 

ین نامه برای چنطور که پیش از این نیز بیان شد، هیچ مزیت قانونی در آیینکه همانآن

هایی در نظر گرفته نشده است. این شد که ایشان دچار عصبانیت شده و شروع نامهتوصیه

 ی ما و عدم تذکر مسئولین دانشگاه مواجه شد!که البته با سکوت نماینده به توهین کرد،

ی این اتفاقات، تصمیم گرفتیم خ( حق قانونی شکایت به وزارتخانه: پس از مجموعه

نامه از حق قانونی خود برای شکایت رأی هیأت نظارت دانشگاه را نپذیرفته و طبق آیین

ای شامل مدارک تفاده کنیم. به این منظور نامهبه هیأت نظارت مرکزی در وزارتخانه اس

برای وزارت  24/7/1353در روز دوشنبه  35513/1ی و اسناد و شرح ماوقع به شماره

ماه  2باید ظرف حداکثر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شد و آن وزارتخانه می

مترقّبه، مورد دیگری ی سریال اتفاقات غیرنمود. اما در ادامهبه این پرونده رسیدگی می

توسط گروه  1353مهر  28های برگزاری مراسم اعالم موجودیت در تاریخ رخ داد: زمزمه

 مقابل!
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این خالف بدیهیات قانونی بود. پس از اعتراض به رأی یک نهاد و ارجاع پرونده به 

راسم م ی قبلی باید تا زمان صدور رأی نهایی معلق بماند و برگزارینهادهای باالتر، مصوبه

ماهه،  2ی هیأت نظارت مرکزی و پایان مهلت اعالم موجودیت، پیش از برگزاری جلسه

خط قرمز ما بود. بالفاصله به ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی فرهنگی  غیرقانونی و

اعتراض خود را اعالم کردیم و همچنین به سرعت با وزارتخانه تماس گرفتیم و وزارتخانه 

 صمیم قرار گرفت و بر غیرقانونی بودن آن صحّه گذاشت.در جریان این ت

به  14/1/1353ای در روز دوشنبه رسد: بدین سبب نامهدار مید( حق به حق

گونه به توسط وزارتخانه برای دانشگاه ارسال گردید، که در آن این 5585/2ی شماره

، "انپزشکی اصفهانجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم "حق قانونی ما برای تأسیس 

بدون پسوند و پیشوند تأکید و دانشگاه به اجرای مُرّ قانون فراخوانده شده بود: 

خواهشمند است طبق مصرّحات این فرایند قانونی، نسبت به بررسی درخواست دو »...

اند اقدام گروه دانشجویان که تحت عنوان یک نام، درخواست ثبت تشکل جدید داده

و قانونی گروه مقدّم، تحت همان عنوان درخواستی و فعالیت نموده، درخواست ثبتی 

 «باشد...گروه دوم )گروه مؤخّر( با استفاده از یک پسوند بالمانع می

ماه پیگیری، انجمن اسالمی دانشجویان  18سال محرومیت و  5و سرانجام پس از 

 بازگشایی شد.

 

 اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

جمن، بسیار طوالنی و فرسایشی بود، اما دلیلی برای عدم گرچه روند بازگشایی ان

فعالیت وجود نداشت. لذا اعضای هیأت مؤسس با همکاری بسیاری از دانشجویان فعال 

 فکر، دست به اقداماتی زدند:و روشن

دانشجو از دولت جدید: در حالی که نفوذ مدیران قبلی و نیز  588. حمایت 1

ن بر آفتاب تغییر در دانشگاه ما سایه افکنده بود، با نمایندگان اصولگرای شهر اصفها

ر ای دتالش اعضای پیشنهادی هیأت مؤسس انجمن اسالمی و همّت دانشجویان، بیانیه
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به حدی دانشجو امضا شد. تأثیر این حرکت  588حمایت از دولت جدید توسط بیش از 

ن ایجاد و موج ولین، پس از آن گشایشی در فضای شهر اصفهابود که به اقرار مسؤ

 تغییرات شروع شد.

ای صنفی سیاسی ها رکود فضای مطبوعاتی، گاهنامه. اینجا دانشگاه: پس از سال2

با رویکردی انتقادی در سال گذشته پا گرفت و چند شماره از آن منتشر و با استقبال 

اینجا "ای صفحه 12ی که اولین شماره از نشریهنظیر دانشجویان مواجه شد. جالب اینکم

ر های علوم پزشکی سراسی فرهنگی دانشجویان دانشگاه، در ششمین جشنواره"دانشگاه

ی دوم مصاحبه و ی اول گزارش، رتبهکشور شرکت کرد و سه مقام کسب نمود: رتبه

 ی سوم سرمقاله.رتبه

، دکتر محمدرضا 1353اردیبهشت سال  4. عارف، میهمان شریعتی: پنجشنبه 3

هیأت مؤسس پیشنهادی "گاه ما شد. این سخنرانی در پی دعوت عارف میهمان دانش

 "شورای سیاستگزاری اینجا دانشگاه"که اکنون در قالب  "انجمن اسالمی دانشجویان

انجمن اسالمی دانشجویان "و  "انجمن اسالمی دانشجویی"کرد، با همکاری فعالیت می

شد.  ی دانشجویان مواجهلعادهاانجام گرفت، که با استقبال فوق "دانشگاه صنعتی اصفهان

در حالی که این مراسم در روز تعطیلی دانشگاه برگزار شده بود، استقبال به حدی بود 

که بسیاری از دانشجویان مجالی برای ورود به تاالر شریعتی نیافتند و داخل سالن نیز 

 د!دنمملو از جمعیت بود، تا آنجا که افراد بر روی سن و پای تریبون نیز نشسته بو

ای و در ماه مبارک رمضان، مراسم خیریه 1353تیرماه  22های علی: یکشنبه . شب4

نفر از دانشجویان دانشگاه،  78توسط شورای سیاستگزاری اینجا دانشگاه با حضور حدود 

برپا شد. با تالش دانشجویان، مبلغی  "های علیشب"منظور اطعام نیازمندان و با عنوان به

بندی و آوری شد و با آن اقالم خوراکی خریداری، بستهون ریال جمعمیلی 138بالغ بر 

 های جمعیدوستانه به حدی بود که توسط رسانهپخش گردید. ابعاد این حرکت انسان

 ها مورد توجه قرار گرفت.از قبیل صدا و سیما و خبرگزاری
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لب، و به مناسبت روز جهانی ق 1353مهرماه  4ی سالمت: در روز جمعه . جاده5

ی حضرت ی مشترکی میان شورای سیاستگزاری اینجا دانشگاه، خیریهبرنامه

اباالفضل)ع(، انجمن دوستداران قلب و شهرداری اصفهان در پارک ناژوان برگزار شد. در 

ی جاده"هایی در طول دانشجوی دانشگاه با حضور در غرفه 118این مراسم حدود 

به شهروندان  عروقی های قلبیبیماری فاکتورهای مختلف، در مورد ریسک"سالمت

 های الزم را ارائه نمودند.رسانی کرده و آموزشاطالع

ی مشترکی میان انجمن اسالمی ، برنامه1353. کاروان سالمت: در آبان ماه 7

ی فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کمیته

ی دوستانه، طزار شد. در این برنامه و در حرکتی انسانبرگ "کاروان سالمت"تحت عنوان 

الحرام، روزانه بیست دانشجوی دانشگاه از اول تا دهم محرم دو شیفت صبح و بعد از ظهر

، ، فشار خون و قند خونBMIمنظور پایش سالمت شهروندان اصفهان از نظر قد، وزن، به

 به سطح شهر اعزام گردیدند.های سیار در قالب اکیپ ی سالمت،ی مشاورهو نیز ارائه

 

 گذشته چراغ راه آینده

گونه که خواندید، بازگشایی انجمن اسالمی، روندی دشوار و فرسایشی را گرچه آن

ماه طی نمود، اما حفظ و پاسبانی از ساختار تشکیالتی و هویت فکری  18طی قریب 

 و خطیرتر است.این تشکل باسابقه، کاری به مراتب دشوارتر 

 های جنگ با پیشگونه که سالشرایط کنونی انجمن، متفاوت از گذشته است؛ همان

از انقالب، و پس از جنگ با دوران جنگ متفاوت بود. در این فصل جدید، تب و تاب 

نیست، و در عوض  1354های پیش از دانشجویان برای فعالیت سیاسی همچون سال

رسد دوران شوند. به نظر میاقبال بیشتری مواجه میکارهای فرهنگی و اجتماعی با 

چه خریدار دارد، سخنِ فهمیده و عملِ سنجیده است. سوت و کف به پایان رسیده و آن

های دانشجویی نباشد، اما در واقع باید بابت شاید در نگاه اول این خبر خوبی برای تشکل

 این پختگی خوشحال بود.
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کند. طبان و دانشجویان را دچار سردرگمی میاز سوی دیگر تعدّد اسامی، مخا

 طلبی وهای اسالمی که روزی همگی معتقد به مشی سیاسی اصالحبسیاری از انجمن

حکیم و دفتر ت ؛کاران سیاسی و مذهبیمنش دینی نواندیشانه بودند، به پایگاه محافظه

 هایت تشکلخواه بود، به حیاط خلوجنبش دانشجویان آزادی دارطالیهوحدت که روزی 

نه گوها باید روی تابلوها ایناند. گویی برای رفع این سوءبرداشتموازی مبدل گشته

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن اسالمی »نوشت: 

المی انجمن اس»و « دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیست

ره( دانشگاه اصفهان، انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه دانشجویان پیرو خط امام)

 ی دفتر تحکیم وحدتی دفتر تحکیم وحدت دیروز، اتحادیهاتحادیه»و « اصفهان نیست

برند، اهلل اعلم. اما چه که برخی از تصاحب این اسامی چه سودی میاین«! امروز نیست

اسم او را  مُسَمّای هر تشکل، و تبار عملکرد هرکسباک که در عصر انقالب اطالعاتی، 

 کند.هویدا می

 1«چون کرده شود کار بگوید که که کرد/ گفتار مگرد  کردار بیار و گردِ»

میل ها به دانشجویان تحدلیل گذشته توسط تشکلهای بیای کاش بسیاری از هزینه

بود، نگزاری فعالین دانشجویی پردگی تنها مالک ارزشباکی و بیشد، ای کاش بینمی

اش شد، ای کهای دانشجویی گسسته نمیی اعتماد بین حاکمیت و تشکلای کاش حلقه

آمد، ای کاش اعتراض سیاسی، گاه به وجود نمینگاه امنیتی به فعالیت دانشجویی هیچ

 ی قانون فراترگاه از حیطهی انتقاد هیچنمود، ای کاش دامنهپاسخ سیاسی دریافت می

 رد.کدانشجویی به دانشجوی دیگر به چشم دشمن نگاه نمیرفت و ای کاش هیچ نمی

ی روشن انجمن اسالمی نه در تقلید کورکورانه از گذشتگان، که در نقد آینده

ها در کنار الگوهاست. باید از افراط و تفریط پرهیز گیری از عبرتی ایشان و بهرهمنصفانه

گرایی ر بود؛ باید آرمانای بر حذریزی کرد و از تصمیمات لحظهبرنامهنمود؛ باید نشست و 

ری گر؛ باید در عین پیگیگر بود، نه معاملهها دنبال کرد؛ باید مطالبهارچوب واقعیترا در چ

                                                           
 تبریز نوشته شده است. کبودِ مسجدِ بزرگِ شبستانِ مشرف به ورودیِ دربِ این شعر در پشتِ 3



 خوابیهفت سال بی | 012

 

ها، اهل تعامل و تعادل بود؛ باید هوشیار بود، بسیار هوشیار، که یک ها و خواستهدغدغه

انی به بار خواهد آورد.ها پشیملحظه غفلت سال



 

 بلوغ اجتماعیمشارکت دانشجویی و 
 3189مهر و آبان ، پنجم، شماره دوم، سال علمی پژوهشی فرهنگی دریچهدوماهنامه 

 
 مقدمه

دانم تصـور شـما از دانشـگاه چیسـت؛ اما در ذهن من، دانشگاه چیزی فراتر از     نمی

در آن کاری بیش از فقط درس خواندن انجام داد. اگر شــما  بایدکه می ،مدرسـه اســت 

 ی این سطور برایتان خالی از لطف نخواهد بود.اندیشید، مطالعههم چون من می

ــجویی، از پایهل و گروهمحاف ــگاه و عامل پویایی آن های دانشـ های بنیادین دانشـ

ه در ی علم، بلکزههای دنیا نه فقط در حودلیل نیســت که برترین دانشــگاههســتند. بی

ها اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و... نیز پیشتازند. اما در سایر جنبه

نهفته است. مشارکت به معنی اجتماع و « مشـارکت »ها، اصـلی به نام  پس این فعالیت

 همکاری افراد برای رسیدن به یک یا چند هدف مشترک است.

گذارند و معتقدند آدمی مگر بودن انسان صحه میپردازان بر اجتماعی جمیع نظریه

ی حیات نیست. لذا مشارکت قادر به ادامه -هرچند کوچک و محدود-در قالب اجتماع 

نه یک شـاید، که یک باید است. عالوه بر این مشارکت موجب رشد متقابل فرد و گروه  

قت را گوی سبتواند روی و تندروی میگونه نیست که کسی گمان کند با تکاست. این

ــد ما در میان جمع زندگی می     قیدی و کنیم و دود بیاز دیگران بربـایـد. هرچـه بـاشـ

ــم خودمان می بی ــبت به اجتماع، بیش از همه به چشـ رود. به تعبیر دکتر خیـالی نسـ

 ،ها را تنها دیدنزیبایی و چه زشت است، ها را تنها بردنلذت چه رنجی است»شریعتی 

ز تر ادر بهشت تنها بودن سخت! تنها خوشبخت بودن ای استو چه بدبختی آزاردهنده

 «.کویر است

 نماییم:برای فهم بهتر، موضوع را از چند جنبه بررسی می
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 یافته. مشارکت در کشورهای توسعه5

ی مشارکت اجتماعی که خود بر شالوده« بخش سوم»شناختی، از نقطه نظر جامعه

 که به عناوینی چون ،ی جوامع پیشرفته استهترین علل توسعگردد، از اسـاسـی  بنا می

های مردمی، بخش غیرانتفاعی و بخش های غیردولتی، سازمانی مدنی، سازمانجامعه

 شود.داوطلبانه نامیده می

 المللی پول وای چون سازمان ملل، صندوق بینالمللیهای بینبنا به آمار مؤسـسه 

ــفافیت، جامعهمرکز بین ــوئد ازجمالمللی ش ــفافی س ترین جوامع جهان امروز به له ش

ی باالی ی انســانی، اجتماعی و اقتصــادی نیز در رتبهکه از نظر توســعه ،آیدشــمار می

 ،سال پیش158ای سازمان ملل قرار دارد. این در حالی است که حدود جدول مقایسـه 

 هعدالتی و فقر موجب شدو بی ،بردندها از فالکت و گرسـنگی گسترده رنج می سـوئدی 

پنجم جمعیت آن به شــمار که حدود یک-میلیون نفر از مردم سـوئد  5/1بود که حدود 

ویژه آمریکا مهاجرت کنند. اما چه شد که از آن جامعه، به آمریکای شمالی و به -آمدمی

 شود؟ی رفاه یاد میاینک با عنوان جامعه

ا و گسترده، از ی مدنیِ تواننظران، وجود جامعهبه پژوهش و باور بسیاری از صاحب

ی رفاه، سهم های جامعهشود و یکی از ویژگیشـرایط مهم پیشـرفت سـوئد قلمداد می   

ــوص جامعهقـابـل توجـه بخش اجتماعی و به    ی مدنی در مدیریت فرایند زندگی خصـ

 اجتماعی است.

 های بخش سوم را چنین برشمرد:ترین ویژگیتوان مهمطور کلی میبه

 شکل سازمان: افقی

 ها: بازی پیرامون و دیگر سازمانجامعه رابطه با

 روابط درونی: متکثر

 مدیریت: خودگردان و دموکراتیک )هر نفر یک رأی(

 پیوستن و جدایی: داوطلبانه و آزادانه

 ی پیدایش: خودجوشنحوه

 ریزی شدهیافته و برنامهسازمان ی تداوم: غالباًنحوه

 المنفعههدف: ارزشی، منافع عام

 مک اعضا یا درآمد عمومی مالیاتی یا ترکیبی از این دوتأمین مالی: ک
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 مشارکت در فرهنگ ایرانی .2

 ،باستان مشـارکت در تاریخ این سرزمین از چنان ارزشی برخوردار بوده که ایرانیانِ 

ا ر از اَوِستای یآمدند و سرودهاای گرد مینیایشگاه ویژه گروهی، در پیش از آغاز هر کارِ

ن و متمکّ ای از مردمِکه عدهعالوه بر این همچنین در ایرانِ قدیم،. نددخوانـ هم می بـا 

یک سـلسله اقدامات عمرانی از قبیل  ه ب ،خیراندیش برای ایجاد رفاه و آسـایش عمومی 

انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت سرا، مساجد، آبساختن راه، ایجاد پل، کاروان

د انکردهمیگونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری مردم عادی نیز در این ،انـد کردهمی

ــرمایه ــتندو اگر سـ انداختند. بهترین نمونه و طرز کار میه بازوهای خود را ب ،ای نداشـ

صورت یک ه که ب ،توان در میان مردم روسـتاهای مملکت مشـاهده کرد  همکاری را می

ایرانی متداول بوده و سـنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان  

 باشد.می

ی در گوشه و کنار یکشـاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستا  یطبقه

ــت و درو را با کمک یکدیگر انجام   ،دنیـا  ــت، وجین، آبیاری، برداشـ اغلـب مواقع کشـ

زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع » باید اند. این نوع همکاری رادادهمی

ز تر امراتب طبیعیه متداول و ب ،یانینام نهاد که هنوز در میان روســتا «ردی از زمینف

 های سنتی یکی از انواعاین تعاونی های تعاونی کشاورزی است.فعالیت در قالب شرکت

 .ایران است یانسانی و از جمله در جامعه یمشارکت در جامعه یبرجسته

ــال ــاختار  دگرگونیوقوع  های اخیر بادر طول س ــادی در س های اجتماعی و اقتص

های کشــاورزی و ترویج اســتفاده از چاه ویژه ورود انواع ماشــینهب ،روســتایی یجامعه

 ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییر، عمیق و اسـتفاده از موتورپمپ عمیق و نیمه

ــکل آن ــارکت در زمینه ،ش ــایل  خرید و نگهداری یانواع جدیدی از همیاری و مش وس

 .به وجود آمده استآنها  یموتوری و مبادله

ــازماندهی ســوخت ــانی محالت و یا ایجاد همچنین در ایران پیش از انقالب، س رس

ــازماندهی کمک به      ــبکـه برای گردآوری وجوه نقـد برای نظـامیـان فراری و یا سـ شـ

های ملموســی از پیدایش گرفت، نمونهزدگان که به شــکل خودجوش صــورت میزلزله

ــتند. جالب این  ــازماننهـادهای اجتماعی هسـ ــازمان های خدمکه سـ اتی همچون سـ
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 ناهای حمایت از حقوق زنان، کودکان، قربانیو مؤسسه های خیریهنشانی و انجمنآتش

 اند.وجود آمدهجرم و جنایت و محیط زیست، خود از دل نهادهای اجتماعی به

 

 . مشارکت در فرهنگ اسالمی0

 ت ســرنشــینی، ریاضــت و رهبانیگوشــه گرچه به باور برخی، پیامبران الهی از دلِ

ــت و یا در حالت خوشآورند، اما این فرض به هیچبرمی ا تر، تنهبینانهوجه صــحیح نیس

 ای از واقعیت است.گوشه

ــالم)ص(، چـه پیش و چـه پس از بعثـت به کارِ گروهی اهتمام      پیـامبر گرامی اسـ

ــول»نام ورزیـد. وی در دوران جوانی در گروهی بـه  ای میویژه پیمان »یا « حِلفُ الفُضـ

مشارکت نمود. همچنین پس از  به منظور دفاع از مظلومان و ستمدیدگان« ردانجوانم

ــگرا و قبیلهبعثت تالش نمود جامعه ــکل از ای عرب را به امت واحدهی واپسـ ای متشـ

 نهادهای متکثر اجتماعی مبدل سازد.

طور مستقیم و نام برده شده و به« تعاون»در کالم قرآن نیز، از مشـارکت با عنوان  

در راه نیکی »خوانیم ی مائده میسوره 2 یغیرمستقیم به آن دعوت شده است. در آیه

مخالفت ]و پرهیزگـاری بـا هم تعاون کنید و در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید و از   

ــ  [فرمان ــدید اس ــالم به معنی « ت.خدا بپرهیزید که مجازات خدا ش پس تعاون در اس

 ری روح آن و شورا و مشورت سازوکار آن است.مشارکتی است که نیکی و پرهیزگا

 

 گیرینتیجه

در ابتدا چند جمله در ضـرورت مشـارکت دانشجویی بیان گشت. سپس با بررسی   

یافته آورده شد. همچنین سوئد، شاهدی از اهمیت نهادهای اجتماعی در جوامع توسعه

 ی مشارکت در فرهنگ ایران و اسالم از نظر گذشت.مروری بر سبقه

فشمان ک یی اینها را گفتم تا هرجا که هستیم، آستینمان را باال بزنیم و پاشنههمه

ه چه مان بکه گروه خونیرا باال بکشیم، اول راه را بیابیم و سپس همراه را. بسته به این

ــجویی از قبیل کمیتهخورد، در یکی از فعـالیـت  کـاری می  ــی، های دانشـ های پژوهشـ

های ورزشـــی و... های هنری، تیمدانشـــجویی، گروههای های فرهنگی، تشـــکلکانون

است، با او همراه شویم و اگر دیگران  مشارکت نماییم. اگر کسی در راهِ ما قدم گذاشته
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ــازیم و همراه را بخوانیم. باور کنیم که گروهتوجه بودهبه هدف ما بی های اند، راه را بسـ

کس که در زندگی ما هستند و آنی معایبشان، عامل بلوغ اجتماعی دانشجویی، با همه

ــی نیز موفق  ــخص ــت، در زندگی ش تر خواهد بود. باور کنیم در پس اجتماعی پویاتر اس

ــجویی همـه  ــوص در میان ما ایرانیان که به-ی اتفاقات تلخی که در محافل دانشـ خصـ

دهد، شـیرینی تجربه و رشد نهفته  رخ می -ایمی مشـارکت عقب مانده قدری از عرصـه 

گونه که در ای جز مشــارکت نیســت. آنکنیم برای ســاختن بهشــت، چاره اســت. باور

 داستان کوتاه زیر، به زیبایی بیان شده است:

خداوندا، دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی : »از خدا پرسید یروزی مرد

 «هستند؟

 مرد نگاهی. خداوند آن مرد را به ســمت دو در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد

به داخل انداخت. درســت در وســط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشــت که روی آن 

اما افرادی که دور  قدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد.آن. یک ظرف خورش بود

د. آمدنزده میقحطی به نظرد. میز نشـسـته بودند بسیار الغرمردنی و مریض حال بودن  

جایی که این اما از آن. بسـیار بلند داشـتند   یهایی با دســتهآنها در دسـت خود قاشـق  

مرد با  .توانستند قاشق را در دهان خود فروببرندتر بود، نمیها از بازوهایشان بلنددسته

 .بدبختی و عذاب آنها غمگین شد یدیدن صحنه

 ...«و اما بهشت، تو جهنم را دیدی» :خداوند گفت

مثل اتاق قبلی بود. یک  آنجا هم دقیقاً .او را به اتاق بعدی بردند و در را باز کردند

اما افراد دور میز، . میز گرد بـا یک ظرف خورش روی آن، که دهان مرد را آب انداخت 

ــق. خنـدیـدند  قوی و تپـل بودنـد و دائمـاً می    های با اینکه مثل جای قبل همان قاشـ

 !بلند را داشتنددسته

 !«فهمنمی: »مرد گفت

اند که به همدیگر غذا بینی؟ اینها یاد گرفتهیســاده اســت! م »خداوند جواب داد: 

کردند. جهنم و بهشـــت هر دو یک بدهند، در حالی که آنها تنها به خودشـــان فکر می

 «سازنددو را متفاوت می ها، آنند، منتها آدماشکل
 

 منابع و مآخذ:

 . قرآن1
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 علی دوانی ،هجرت تاریخ اسالم ازآغاز تا. 2

 ایرانی تعاون در . تاریخچه3

 ی مدنی سوئد، احمد علوی. جامعه4

 . کویر، علی شریعتی5

 مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، اردشیر آذرشسب. 7

1 .long spoons in Heaven and Hell 



 

 الهی این در باز شود
 گیری از در و دیوار بیمارستان الزهرا!توشه

 3181وار، سال اول، شماره دوم، فروردین دوماهنامه صنفی فرهنگی ژی

 
. چند روز پیش، در بیمارستان الزهرا، به حال خود نشسته بودم که ناگهان چشمم 1

« مرگ بر»روی آنها افتاد. ابتدا گمان کردم همان « مرگِ»ی های دیوار و کلمهبه کاشی

هایی برخوردم که در کمال تعجب، به اسم های مرسوم و همیشگی است. اما«درود بر»و 

 های غریبه متعلق به چهشناختم! کمی کَند و کاو کردم تا بفهمم این نامیک را نمیهیچ

مرگ »، «مرگ بر پرسنل...»وجو به این کلمات برخوردم: کسانی است؛ و در این جست

 و...!« مرگ بر حسابداری»، «بر کارگزینی

دار باشد که چرا شخصی لعن و نفرینش را نثار چند ارگان خنده. شاید در نگاه اول 2

کرده؛ اما برعکس، داستانِ این  -های دیوارآن هم روی کاشی-و کارمند بیمارستان 

 تک ما و اختناقهای نهفته در تکانگیز است. داستان، داستانِ ترسکلمات، بسیار غم

است. داستان، داستانِ کسانی  ترین نهادهای اجتماعی و دولتیکرده در کوچکرسوخ

ی امید گونه که باید و شاید، میوهاند آناست که هنوز پس از گذشت یک سال، نتوانسته

 را از نهال تدبیر برگیرند.

ترین سطح گذارم؛ کارمندی با پایینی آن کلمات می. خود را به جای نویسنده3

ه ظلمی که اتفاق افتاده اعتراض سازمانی در یک بیمارستان. این کارمند اعتراض دارد، ب

کنیم ظلمی هم اتفاق نیفتاده؛ این کارمند سوءظن دارد، سؤال دارد، دارد. اصالً فرض می

یابد. چه بسا یک سال پیش، ولی مجالی برای رفع سوءظن و پرسیدن سؤال خود نمی

د رأی میبرای رفع این اختناق، به آزادی، به حقوق شهروندی، به تغییر، به تدبیر و به ا
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داده باشد؛ اما پس از یک سال همچنان سوءظن دارد، سؤال دارد، اما جرأت ندارد، آزادی 

 ندارد!

گذارم. به جای یک کارگر خدماتی که های دیگر می. حال، خود را به جای خیلی4

التحصیلی در سطوح چگونه یک دانشجوی نورچشمی، فردای فارغ»خواهد بپرسد می

ی ولی متصدّ ،شودترین بیمارستان این شهر، به کار گرفته میبزرگ باالی مدیریتِ

ر خاطآسانسور همان بیمارستان را، که انسانی فرهیخته و جانبازی فداکار هم هست، به

ها و جارو کشیدن بیمارستان به ی کتابی خاص، مجبور به خالی کردن سطلمطالعه

، به محل کار قبلی خود کنند، و حاال هم با شرط نخواندن کتابمدت چند ماه می

چگونه یک نفر »خواهد بپرسد به جای یک کارمند دانشگاه که می« بازگشته است؟

تواند با کمترین صالحیت علمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شود؛ سپس با کمترین می

صالحیت اجرایی، معاون دانشگاه شود؛ و بعد در حینِ معاونتش به صورت غیرقانونی و 

دکتری بگیرد و برای اثبات قانونی بودن کار خود، امضای وزیری که غیرحضوری مدرک 

به جای یک عضو هیأت علمی که « حکم به کار غیرقانونی داده است را به رخ بکشد؟

ی تدریس کنار چرا اساتید مبرّز این دانشگاه، یکی یکی از چرخه»خواهد بپرسد می

نیتی اند، دارای مشکل امگاه گفتهگونه که مسئولین قبلی دانشگذاشته شدند؛ و اگر آن

های تهران به خدمت گرفته اند، چرا بعد از رفتن از اصفهان، در برترین دانشگاهبوده

اند؟ بر اساس کدام قانون، یک متخصص باالی چهل سال، برای عضویت در هیأت شده

اهد خوبه جای یک دانشجو که می« علمی بر یک فوق تخصص زیر چهل سال، اولی است؟

من بهترین روزهای زندگی خود را برای قبولی در این دانشگاه و بهره بردن از »بپرسد 

بورد  1ی برترین اساتید، به درس خواندن سپری کردم. چگونه است که کسانی با رتبه

آیند، ولی کسی که در آزمون بورد تخصص به عضویت هیأت علمی دانشگاه در نمی

استاد است که دوست صمیمی بهمان مسئول  آورده و فرزند فالن 5ی تخصص رتبه

 «باشد، به راحتی و با یک امضا به عضویت هیأت علمی درآمده است؟سابق دانشگاه می

بپرسم، « خواهممی»گذارم، و سؤاالت بسیاری که ی اینها میمن خود را به جای همه

 «!توانمنمی»ولی 

ی این اتفاقات، مربوط به دوران تیم مدیریتی سابق دانشگاه است، اما . گرچه همه5

گونه که باید و شاید تکان نخورده است. رسد، فضای دانشگاه هنوز آنچه به نظر میچنان
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ر ها از این هم بدتاند. اوضاع تشکلجز مواردی معدود، جان نگرفتهنشریات دانشجویی، به

ماه است که درخواستِ خود برای احیای انجمن  5شجویان بیش از است؛ گروهی از دان

 ای ازاند؛ اما هنوز به علت پارهی دانشگاه را تقدیم مسئولین کردهشدهاسالمیِ منحل

که، گویی اساتید و کارمندان نیز بارتر ایناند! و از این اندوهمشکالت اندر خم یک کوچه

ی شهید یکی از اساتید دانشگاه، در جشنوارهکه بینند؛ چناناوضاع را مطلوب نمی

های دیوار بیمارستان را گشاید و یک کارمند، کاشیمطهری لب به انتقاداتی تند می

داند؛ محرمی که شاید به خیرش امیدی حرم برای شنیدن اعتراض خود میبهترین مَ

 رساند!نیست، ولی الاقل شَر نمی

اند و افراد مجبورند ارستان الزهرا را بسته. مدتی است یکی از درهای اورژانس بیم7

تری را طی کنند. روزی از کنار آن در رد ، مسیر طوالنی1برای رفتن به سالن شماره 

الهی این در باز شود، ما آرترز »شدم که دیدم باز کسی با خودکار روی آن نوشته می

توانست و جرأت می که خودکارش را روی در بلغزاند،کاش آن فرد، به جای آن«! گرفتیم

 یک جواب»داشت زبانش را در مقابل مدیران بیمارستان بگرداند؛ و ای کاش چیزی جز 

 دید.شنید و نمینمی« یک تغییر سازنده»یا « کنندهقانع

همکاران گرامی به »اند: تر، روی یک درِ دیگر، کاغذی چسباندهطرف. چند قدم آن1

 شده و« قفل»دانم به دستور چه کسی این درها نمی«! تور نظارت در را قفل کنیددس

الهی این در باز شود، ما آرترز گویم: آن دست کیست، اما از ته دل می« کلید»

گرفتیم!





 
 سیدمیررمضانی؛ دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 0قرار نیست معجزه کنیم
 3181 مهر 92یکشنبه ، 9313روزنامه شرق، سال دوازدهم، شماره 

 
و تغییر مدیران دانشگاهی در اصفهان، جمعی از فعالین  52خرداد پس از انتخابات 

دانشجویی ستاد آقایان دکتر روحانی و عارف بر آن شدند تا پس از هشت سال، انجمن 

اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را احیا کنند. بدین منظور درخواستی 

اعضای  ای ازچند روز پس از آن عده تقدیم دانشگاه نمودند. اما 52آذر ماه  25را در 

های اصولگرای آن دانشگاه نیز درخواست خود برای تأسیس سابق و هواداران برخی تشکل

تشکلی با همان نام را به دانشگاه ارایه کردند و این آغازی بر ده ماه کشمکش برای 

 شید.کنامه تنها باید دو هفته به درازا میبازگشایی انجمنی بود که طبق آیین

هیأت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نتوانست راهی  53از آن زمان تا شهریور 

برای راضی نگه داشتن هر دو گروه پیدا کند و این شد که این پرونده به هیأت نظارت 

مرکزی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارجاع گردید. پس از انجام 

ها، نامهی آن هیأت  با استناد به آیینمطابق مصوبه های الزم رأی نهایی صادر شد.بررسی

 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه"توانستند طلب میحگروه اول، یعنی دانشجویان اصال

را تأسیس کنند و گروه دوم، یعنی دانشجویان اصولگرا، تنها در  "علوم پزشکی اصفهان

یز پسوند که آنها ن ،بودند صورت گذاشتن یک پیشوند یا پسوند مجاز به تأسیس تشکل

طلب های اصالحای که زمانی شامل تشکلرا برگزیدند. نام اتحادیه "دفتر تحکیم وحدت"

بود، ولی از چند سال پیش در اختیار اصولگرایان قرار گرفته بود. در پی بازگشایی انجمن 

                                                           
 ی اصفهان چاپ شد.ی شرق ویژهروزنامه 1ی این مصاحبه در صفحه 3
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ط خ و نیز انجمن اسالمی دانشجویان پیرواسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

مهرماه مراسمی با سخنرانی دکتر  23امام)ره( دانشگاه اصفهان، قرار بود روز چهارشنبه 

االسالم سید محمد طاهری در تاالر شریعتی دانشگاه علوم سید محمدرضا خاتمی و حجه

رغم صدور مجوز، دو روز پیش از برگزاری، مسؤوالن دانشگاه پزشکی برگزار شود. علی

 هاشوند. سرانجام پس از ساعتدگان خواهان لغو آن مراسم میطی تماس با برگزارکنن

 د.چه شوگو، برگزارکنندگان تصمیم به عدم برگزاری مراسم گرفتند و شد آنگفت

 

های های انجمن اسالمی دانشگاهسال توقف در روند فعالیت 6 پس از

 این بازگشاییپرسند فعاالن سیاسی و دانشجویی می علوم پزشکی،و  اصفهان

 ثیری در فعالیت جنبش دانشجویی اصفهان خواهدتشکل دانشجویی چه تأ

پیشبرد  یها؛ آمادههای گذشته و تعطیلی فعالیتداشت؟ با توجه به ضعف

سیاسی و اجتماعی در دانشگاه و پیگیری مطالبات جنبش دانشجویی  یتوسعه

 اصفهان هستید؟

 عطیل نبود، بلکه فعالیتسال، فقط انجمن اسالمی دانشجویان ت 5البته طی این 

 های فرهنگی مثل کانون موسیقی، تئاتر و سینما نیز در دانشگاه ما متوقف شدهکانون

 یشکنی باشد تا بقیهاری، نوعی خطبود. شاید تشکیل انجمن اسالمی در سال ج

یز و تا حدودی ن ،های فرهنگی و شوراهای صنفی نیز فعالیت خود را از سربگیرندکانون

عمال امکان هرگونه  ،های دانشجوییکه در نبود تشکلفاق افتاده است. ضمن آناین ات

بود. چرا که تنها نهادی که حق فعالیت سیاسی  فعالیت سیاسی نیز در دانشگاه نخواهد

های دانشجویی هستند و از این رو بازگشایی انجمن در بلوغ ها را دارد، تشکلدر دانشگاه

 باشد. رثتواند مؤسیاسی دانشگاه می

 

 های آتی شما چیست؟با بازگشایی انجمن اسالمی؛ برنامه

ایم و اینجا مجال بیان انجمن مفصل بحث کرده یهای آیندهها روی برنامهما ساعت

ه ی است کی آنها نیست، اما کال انجمن اسالمی قرار نیست معجزه کند. تنها، بسترهمه

 وانند در آن فعالیت کنند.های سیاسی بتمند به فعالیتدانشجویان عالقه
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؟ دانشجویان چیست توجه به تغییر نگرش در نسل جدید های شما بااولویت

دهید یا مطالبات جدید را دنبال می اولویت قرار همچنان مسایل سیاسی را در

 کنید؟می

بسیار متفاوت است. امروز تمایل به فعالیت صرف  54 های قبل ازاالن شرایط با سال

 های فرهنگی گرایش دارند. ایندانشجویان کم شده و آنان بیشتر به فعالیتسیاسی در 

 اما به نظرم یک ،های دانشجویی باشدله شاید در نگاه اول یک ضعف برای تشکلمسأ

یرد. گزدگی احساسی در فضای دانشگاه را میمثبت است؛ چون فرصت سیاست ینقطه

ی مسائل سیاسی، به مسائل فرهنگی تالش ما در انجمن اسالمی این است که به اندازه

 های گوناگون توجه کنیم.و اجتماعی و مذهبی و صنفی و غیره نیز در قالب کمیته

 

بحران  تورم تشکیالتی و به بعد عمدتا به 76 هایدفتر تحکیم طی سال

 انضباطیبی زدگی؛شد و عالوه بر آشفتگی فکری و عوام هویت سیاسی دچار

دینی آن هم دچار استحاله شد. تا چه حد این  تشکیالتی هم داشت و هویت

انجمن اسالمی  گیرهای گذشته رفع شده و چقدر از آنها همچنان دامنضعف

 ؟های اصفهان و علوم پزشکی استدانشگاه

ایم تا مان تالش کردهما که تازه در شروع راه هستیم، ولی در چارچوب اساسنامه

دار یهطالحدودی از این مسائل جلوگیری نماییم. همچنین به نظرم دفتر تحکیم دیگر 

ها ک نهاد موازی با سایر اتحادیهخواه ایران نیست و با استحاله، به یدانشجویان تحول

شجویانی دانمقصران اصلی اتفاقات تلخی که در تحکیم رخ داد، است. یکی از  تبدیل شده

جای عمل سنجیده، رو به کارهای احساسی و گاهی افراطی که به ،جنس خود ما بودند از

کنیم. مثال آداب و قواعد کار جمعی  ما در ابتدا باید فکرمان را اصالح یآوردند. لذا همه

لیل که کار جمعی جایگاه چندانی در فرهنگ کنیم. به این دو تشکیالتی را رعایت نمی

لذا باید به سراغ درمان علی و نه معلولی این قضیه  و سنت و تربیت و مدارس ما ندارد و

تواند در کنیم، مثال باید بپذیریم که یک نفر نمی رفت. باید بیشتر بر روی فکرمان کار

اهداف جمع را در نظر  هایش برسد و باید مطالبه ویک کار جمعی به صد درصد خواسته
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پروری جلوگیری کرد. پذیرفتن ضرورت تغییر نگرش، اولین گرفت و از خودرأیی و کوتوله

 گام برای اصالح مشکالت گذشته است.

 

اهی شها پیش در دوران دبیری آقای شریفبرای این تغییر فکر البته مدت

های قصافتاد تا نسیس اتاق فکر به فکر تأ بود که انجمن اصفهان و علوم پزشکی

شما از الگوی اتاق فکر  فکری جبران شود. های نظری وتئوریک و کمبود

 کنید؟استفاده می

ما هم در شورای مرکزی انجمن به طور کلی به چیزی شبیه این قایل هستیم. یعنی 

که به صورت  ،فکرمرکب از نیروهایی با سابقه و خوش ،اتاق فکر یا مجمع مشاورین

احتمالی جلوگیری شود. البته  فکریِ خأل کنند تا از بحران هویت و ا کمکافتخاری ما ر

کار اجرایی نخواهدکرد و تنها به صورت پیشنهادی عمل  ،این اتاق فکر یا مجمع مشاوران

و  فکریها و ساختار فعالیت یدانشجویان باشد. همه یخواندهکند و قرار نیست پدرمی

 بود. انجمن خواهد عضوِ نشجویانِی داتشکیالتی انجمن بر اساس رأ

 

زمانی دفتر تحکیم در رابطه با احزاب خارج دانشگاه اعتقاد داشت که نباید 

ای مجاهدین انقالب باشد. در دوره بازوی دانشجویی احزاب دو قلوی مشارکت و

هم انجمن اسالمی علوم پزشکی و اصفهان این عقیده را داشت که خارج از 

صالحات اصفهان عمل کند. شما هم مسیر مستقلی شورای هماهنگی جبهه ا

 خواهید داشت؟

ا استقالل داشته باشد و من نیز ب گری، حریت وی مطالبهدانشجو باید بیشتر روحیه

های سیاسی و در کنار احزاب بیرون دانشگاه های دانشجویی در جبههعضویت تشکل

دارد. معموال احزاب برای  مخالفم. چون جنس کار دانشجویی با کار احزاب سیاسی تفاوت

د، اما کننهای کشور عمل میمنظور تغییر در سیاستبه کسب قدرت به عنوان یک ابزار

دانشجو به دنبال کسب قدرت نیست؛ به دنبال بیان مطالبات خود و دیدبانی از جامعه 

 باشد. انجمن حتی اگر نسبت فکری کامال حذر است و باید قویا از ورود به بازی قدرت بر

طلب داشته باشد، نباید تبدیل به بازوی اجرایی آنها شود، بلکه مشابهی با احزاب اصالح
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 تعاملی یحتی اصولگرا داشته باشد و با روحیه ،احزاب یای دوسویه با همهباید مراوده

 های دانشجویان را نمایندگی کند. مطالبات و آرمان

 

اصفهان و صنعتی اصفهان ، های علوم پزشکیهای اسالمی دانشگاهانجمن

گذاری بودند. دهی و سیاستلترین ارکان دفتر تحکیم در شکقوی همیشه از

یم قبلی دفتر تحک یکنید که باید با شیوهشما به عنوان دبیر انجمن فکر می

 وحدت احیا شود؟ 

خواه قوی و سراسری توسط دانشجویان تحول یدر ضرورت تشکیل یک اتحادیه

وحدت موضوع پیچیده است. در آن اتحادیه ر مورد دفتر تحکیم شکی نیست، اما د

ای صورت گرفته که مرجع رسیدگی به آنها وزارتخانه است. به عنوان عدیدهتخلفات 

سیس انجمن ما، گروه دیگری از دانشجویان دانشگاه ما که به همزمان با تأ نمونه

دت شجویان دفتر تحکم وحاصولگرایان نزدیک هستند، تشکلی با نام انجمن اسالمی دان

هایی که در مورد تشابه اسمی آنها با ما وجود دارد، این اند. فارغ از بحثسیس کردهتأ

تشکل قبل از اخذ مجوز از دانشگاه و طی روند قانونی، در تیرماه اعالم کرده که به 

ه در این مدت چآنآمده است. با این حال با توجه به  عضویت دفترتحکیم وحدت در

قانونی ی این رفتارهای غیررغم همهدانم این اتحادیه علیایم، بعید میاهده نمودهمش

ا مّسَمنحل شود یا تغییری کند. لذا ما باید به دنبال تشکل جدیدی باشیم و بدانیم که مُ

 تر است. از اسم مهم

خواند به هرکس سخن مرا می تربه عنوان برادر کوچکبه عنوان سخن پایانی و 

که بیایید منافع ملی را در هر صورت مقدم بر منافع جناحی و حزبی و گویم؛ اول اینمی

وستان با د»ها پاک کنیم و ها را از کینهکه به معنای واقعی سینهشخصی بدانیم. دوم این

یراث بیش از که تنها قانون اساسی را که منماییم. سوم این« مروت و با دشمنان مدارا

رار الخطاب قیک قرن تالش ایرانیان برای نیل به استقالل و آزادی و قانون است، فصل

دهیم.
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وب اهلل ان اهلل یغفر الذن هحمعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من را قل ی»

م ن یاتیکم العذاب ثو انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ا جمیعا انه هو الغفور الرحیم

 ال تنصرون

رحمت خدای اید، از روی کردهبندگان من که به زیان خویش زیادهای  اعالم کن

خشد، که او آمرزگار و مهربان بیکنندگان[ می گناهان را ]بر توبههمهنومید مباشید، خدا 

که عذاب بر شما فرا رسد و یاری داده نشوید، به پیشگاه پروردگار خویش قبل از آن .است

 2.«باز آیید و در برابر او تسلیم باشید

حتما معنای دقیق آیه منظور خدای مهربان را به صراحت بیان نموده است. به 

سوره  هایی آیهشود که ادامههستند، پیشنهاد میتری دوستانی که مایل به آگاهی بیش

 را نیز مطالعه فرمایند.

 فرماید:ی توبه که میسوره 184ی و یا آیه

عن عباده و یاخذ الصدقات و ان اهلل هو التواب  هلم یعلموا ان اهلل هو یقبل التوبا»

 الرحیم

د و گیررا می هاپذیرد و صدقهرا می بندگان یوبهشک خدا تمگر ندانستند که بی

 «پذیر و مهربان است؟خداست که باز
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های زیادی آمده است. اما به راستی آیه ،ی بخشش گناهان در قرآن کریمدرباره کالً

قدر غیرقهار دانست توان خدا را آنزش از درگاه خداوند چیست؟ آیا میحقیقت طلب آمر

ه قدر نامهربان فرض کرد کیا خداوند را آن "به شکستی باز آتو صد بار اگر"که بگوییم 

 بخشد؟یک از گناهان بندگان خویش را نمیهیچ 

فرماید که گناه ای بیان شده، خداوند میی دیگر که راجع به این موضوع آیهدر جاها

م لباید از روی جهل و نادانی باشد. به هر حال کسی که تسلیم امر الهی است، نباید با ع

 فرماید:ی نساء میسوره 45ی لبته خداوند در آیهبه زشتی عملی، آن را انجام دهد. ا

بخشد، و]لی[ غیر یش ]در قدرت[ شریک قایل شوند نمیخدا این ]گناه را[ که برا»

بخشد، و هر که برای خدا شریک قایل ر که بخواهد ]و شایسته بداند[ میاز آن را برای ه

 «فته است.شود، گناهی عظیم بر با

، خود جای بحث فراوان دارد، اما به طور خالصه شرک این است "شرک"موضوع 

که قدرت الیزال الهی را در چیز دیگری جست و جو نموده و چیزی غیر از خدا را همراه 

ی ما، ون شک در بسیاری از اعمال روزمرهخدا بخوانیم، که البته آثار شرک بد

مدفون، بسیاری از دعاهای موجود در میان  های عجیبمان از پیکرهایدرخواست

 مشهود است. دعاهایمان، دست به دامان شدنمان به جادو و فال و غیره، کامالً

تری تفهیم کنم. اگر کل مسیر زندگی را مانند اجازه دهید موضوع را به طرز ساده

اهد خوهای این نردبان هر عمل ما مانند قدمی بر روی پلهیک نردبان بلند فرض کنیم، 

بود. برخی اعمال، قدمی به باال و برخی قدمی به پایین است. مسلم است گاهی یک 

اه با گچحرکت نامعقول ممکن است ما را به راحتی چندین پله به پایین اندازد، ولی هی

ه ها را پلپله، به سرعت باال رفت و باید آنتوان از چندین یک حرکت و به راحتی نمی

روع از شگر ما خواهد بود. او قبل زی زندگی، یک مربی از باال نظارهاپله پیمود. در این ب

به  ای با تالش فراوانهد داد. عدههای الزم را به ما خواو حتی در حین بازی آموزش

ها به آن ی مسیر حتماًها را خیلی دوست دارد و در ادامهسمت باال در حرکتند. مربی آن

 .آزماید تا قدرتشان را بسنجدها را میگاهی هم آنری خواهد داشت. البته عنایت بیشت

اعتنا به سخنان مربی و شاید با اعتنا به سخنان کسی برخی هستند که در این میان، بی

  رفتن است، مشغول کارهایتر از باالکه پایین رفتن، بسیار سادهر اینغیر از او و به خاط

خواهند با دوری از گروه دوم به می ند، کهاسوم، کسانی هی خویشند. و اما گروبیهوده
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های ا نیز بسیار دوست دارد و در صحبتها روندگان بپیوندند. مربی مهربان آنجمع باالر

ترین فاصله را از ی داده است. در پایان کسی که بیشهای بسیارها وعدهخود به آن

 ترین پله داشته باشد، پیروز بازی است و نزد مربی خواهد رفت.پایین

های پایین آمده یا باال ن چیزی است. توبه یعنی جبران پلهر واقع توبه هم چنید

نیم که پیامبران هم کعالی. در جای جای قرآن مشاهده مینرفته و حرکت به سوی ت

سخنان امام علی  یکه مجموعه "ی سجادیهصحیفه"کنند! حتی در طلب آمرزش می

به انجام گناهی اعتراف  ایشان صراحتاً خوریم کهبن الحسین است، به دعاهایی بر می

ی بشریت ی کسانی که جامعهآیا همه خواهد. کالًده و به خاطر آن از خدا آمرزش میکر

ی که اند؟ و کسانگناه بودهگناه بیفرستد، معصوم معصوم و بیبه روح بلندشان درود می

 طور؟فرستید چهروزه دوستشان دارید و درودشان میشما ام

ها را نگفتم که راه را برای ارتکاب به گناه هموار سازم. قصدم گشایش راه و این

های نردبان زندگی رم از هم اکنون باال رفتن از پلهامیدی به سوی سعادت بود و امیدوا

گوش دادن به پندهایش آغاز کنیم. را با توکل به آن مربی مهربان و





 

 اختیار یا اجبار
 3182آذر 

 
و لو شاء ربک المن من فی االرض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا »

 مؤمنین

خواهی آوردند، آیا تو میی اهل زمین ایمان میخواست همهاگر پروردگار تو می

 1«مردم را وادار کنی که ایمان آورند؟

با اکراه و اجبار در دین  ی آیه مشهود است که خدای مهربان صراحتاًترجمهاز 

 چون و چرای یکی بیکند و مسلمانان، حتی پیامبر بزرگ اسالم که نمونهمخالفت می

 دارد.انسان قرآنی است را از تحمیل دین باز می

 52 و 31 و 35 بقره و  257ی ی پیامبر چه بوده است؟ در آیهحال ببینیم وظیفه

 البته و غاشیه 21 و اعلی 5 و ق 45 و شوری 45 و زمر 41 و فرقان 57 و نور 54 و نحل

ی پیامبر را فقط داند و وظیفهی و اکراهی نمیاجبار را دین نیز قرآن از دیگری جاهای

 خواند.ابالغ آشکار دانسته و وی را بشیر و نذیر و فاقد سیطره بر دیگران می

ی اطهار حال، عمل آنهایی که خود را جانشین به حق امام عصر و پیرو حقیقی ائمه

دانند را با دستور قرآن مقایسه نمایید. تشکیل نیروهایی تندرو و عامل واقعی به قرآن می

... در سیس زندان و بازداشتگاه وأاز چماق و چوب و باطوم و اسلحه و... و تو استفاده 

 است!؟ تحمیل دین به جامعه یا تذکر و یادآوری آن!؟پیش گرفتن کدام راه 

به راستی اگر دین اجباری است، چرا نوح، چنان فرزندی دارد و ابراهیم، چنان پدری 

و لوط، چنان همسری!؟ چرا آنان دینشان را به فرزند و پدر و همسر خویش تحمیل 
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خواستند برای خود اختیار ان هر کدام، مکتبی که مینکردند!؟ یا چرا فرزندان امام

ابد!؟یگریزی در کشور افزایش میامروز چرا روز به روز، آمار دین کردند!؟ و



 

 سیستم عصبی، سیستم مدیریتی
 3182آذر 

 
واقع سیستم مدیریتی بدن است که سه کار عمده را بر عهده  سیستم عصبی در

 دارد:

 (sensory) حس .1

 (interpretation) تفسیر .2

 (motor) حرکت .3

ی دهند. سیستم عصباین سه کار در واقع اساس سیستم عصبی بدن را تشکیل می

های حسی اطالعات را از محیط گرفته، سپس آنها را پردازش کرده و مطابق توسط ارگان

کند. اطالعات حسی از حس سطحی نظیر گرما و با پیام دریافتی حرکت الزم را القا می

و حرکات نیز از حرکت  ،های عمقی نظیر ارتعاش و تعادلما و تماس و لمس تا حسسر

 عضالت تا ترشح غدد داخلی بدن متغیرند.

صبی سیستم ع ی)تشریحی( به دو قسمت عمده سیستم عصبی از لحاظ آناتومیکی

 ( و محیطیCentral Nervous System) مرکزی

(Peripheral Nervous System تقسیم )

. سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب محیطی شودمی

حمل و نقل اطالعات و فرامین  یاست که صرفا جنبه

عصبی را بر عهده دارند. اما سیستم عصبی مرکزی نخاع 

ی خود دارااینها  یگیرد که البته همهو مغز را در بر می

 باشند که جهت اطالع بیشترهای ریزتری میبندیتقسیم

 ضرورتا خواندن آن نیاز نیست. آید کهزیر می در شکل
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 طناب نخاعی یسیستم عصبی مرکزی را به سه بخش عمده ،ما برای سهولت کار

(spinal cordساقه ،)مغز ی (brain stemو مغز فوقانی ) (higher brain )

ی مغز اقهشود. یعنی سکه به ترتیب میزان اعمال متعالی آنها بیشتر می ؛کنیمتقسیم می

و مغز فوقانی نیز از این لحاظ در  ،گیرد که در توانایی نخاع نیستاعمالی را بر عهده می

 گیرد.ی مغز و نخاع قرار میای فراتر از ساقهمرتبه

انگیز نیای شگفتی بسیار کوچکی از دحال با این توضیحات مختصر که شاید گوشه

ه البته این کنیم کهایی مدیریتی از سیستم عصبی بیان مینکته ،سیستم عصبی باشد

تمام ماجرا نیست و هر برگ از کتاب سیستم عصبی دارای نکات آموزشی فراوانی است 

 دارد.می پژوهی را در مقابل خالق بزرگ به سجده واکه هر دانش

و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و  الذین یذکرون اهلل قیاما و قعودا»

 االرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار

کنند ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده، خدای را یاد می ]در همه حال[ ها کههمان

]نظام با  پروردگارا این گویند:[]و می اندیشند،مین میها و زو در آفرینش آسمان

کنیم، ما را از عذاب آتش ای، تو را تقدیس میبه گزاف و بیهوده نیافریده را عظمت[

 1«بازدار.

سیستم عصبی مدیریت است، یعنی سیستم  یطور که بیان شد وظیفههمان .1

کند. مثال هنگام قرارگیری در های بدن القا میعصبی دستورات را به سایر سیستم

کلیه قفو یها را به غدهوضعیت جنگ، سیستم عصبی توسط بخش سمپاتیک خود پیام

ذا باشد، لکلیه نیز ملزم به اجرای دستورات سیستم عصبی میفوق یفرستاده و غده

 سازد.نفرین ترشح کرده و بدن را برای حاالت ستیز و گریز آماده مینفرین و نوراپیاپی

قط کند. یعنی فسیستم عصبی خود به هیچ وجه در کارهای عملیاتی شرکت نمی .2

 )مثال کند. اگر سیستم عصبی مرکزیاطالعات را گرفته و دستورات الزم را صادر می

های عملیاتی و دریافت اطالعات مستقیم و بدون با ارگانارتباط نزدیک  یمغز( به بهانه

ای بدن را فراخواهد مشکالت عدیده ،ای از کار خود غفلت کندواسطه از آنها حتی لحظه

اما گاهی مغز سیستم  ،گرفت. چیزی که در سیستم مدیریتی نیز کامال مبرهن است
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ده و کل پیکره را دچار مدیریتی برای تظاهر به پرکاری از جایگاه اصلی خود خارج ش

 کند!آسیب جدی می

های باالیی پیچیدگی بیشتری دارند. این پیچیدگی به در سیستم عصبی قسمت .3

ت جبران تواند مشکالهای باالیی میشکلی است که آسیب اندکی به یک نقطه از سیستم

رج ه خهای پایینی با تمام قدرتی که در کار خود بولی سیستم .ناپذیری به بار آورد

های های پایینی در صورت آسیبدهند از چنان پیچیدگی برخوردار نیستند. قسمتمی

جزیی تا حدودی قابل ترمیم هستند و حتی برخی در صورت آسیب توسط اعصاب اطراف 

های باالیی و کال سیستم اعصاب مرکزی کامال فاقد اما قسمت ،شوندجبران عمل می

 چنین خاصیتی هستند.

 های پایینیول کارهای دقیق، مشکل و متعالی بوده و قسمتؤالیی مسمراکز با .4

دهند. یعنی هر قسمت متناسب با پیچیدگی صرفا کارهای ساده و سریع را انجام می

باشد. ( نیز میfunctional) ( دارای یک پیچیدگی عملکردیstructural) ساختاری

د در پا به سرعت و ناخواسته مثال ممکن است شما در حال راه رفتن با احساس درد شدی

ادن تصمیم به ایستبایستید. گاهی نیز ممکن است هنگام راه رفتن به دلیلی آگاهانه 

 اما مکانیسم این دو کامالً ،که دستور در هر دو مورد توقف حرکت استبگیرید. با این

لذا حس درد از محیط به نخاع رفته و  ،متفاوت است. اساس در مورد اول سرعت است

رسد. اما در های ما دستور توقف میتوسط یک رفلکس نخاعی از نخاع به اندام سریعاً

پردازش از نخاع باالتر رفته و به مغز فوقانی  ،مورد دوم که نیاز مبرمی به سرعت نیست

را صادر  رسد و مغز نیز در اقدامی آگاهانه دستور توقفکه محل تفکرات ماست می

های کار خود را طبق بخشنامه ،دستسریع و حیاتی موارد زیر کند. پس در اقداماتمی

 دهد.از پیش تعیین شده به خوبی ادامه می

تر دارد آنها را آگاهانه مهار کند. تواند با تسلط خاصی که بر مراکز پایینمغز می .5

ادامه دهید. اما در صورت افزایش توانید با وجود درد باز به راه رفتن خود یعنی شما می

ه یابد که مغز را مجبور بنگاری از مراکز پایینی به باالیی افزایش میاین درد آنقدر نامه

سر و خودرأی باشد که به این تذکرات کند! حال اگر مغز آنقدر خیرهکوتاه آمدن می

 مشکالت فراوانی برای بدن به وجود خواهد آمد. ،توجهی نکند
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بندی کارها برای انجام شدن آنها در کمترین زمان و بیشترین بازده قسیماساس ت .7

طور که بیان شد به ضرورت امر، اطالعات در مراکز پایینی یا باالیی پردازش است. همان

 در ،گردد. کارهایی که به سرعت زیاد نیاز دارندشده و در آنجا دستورات الزم صادر می

شوند، چرا که گیری میدر مغز تصمیم ،یق نیاز دارندنخاع و آنهایی که به پردازش دق

 تواند چنین کارهاییساختمان نخاع اصال فاقد چنین توانایی است و اگر بخواهد هم نمی

برد. جالب است بدانید را برعهده گیرد. این امر خواه ناخواه بازده سیستم را باال می

سرعت خاصیت اصلی آنهاست(  هایی که)رشته دار استهای عصبی پایینی میلینسلول

هایی که نیاز به تفسیر و پردازش است تر در مکانهای عصبی مراکز پیچیدهولی سلول

 باشند.فاقد غالف میلین می

 ،ای بسیار ظریف و جالب این است که سیستم عصبی جهت حفظ انرژینکته .1

ر آن واحد شما ممکن دهد. مثال دورود اطالعات ضروری را به مراکز باال می یفقط اجازه

وگوی حضار ای به سخنران گوش فرا دهید و صداهای دیگری نظیر گفتاست در جلسه

و یا صدای باد یا صدای بالگرد و حتی تحریکات بینایی مثل نور چراغ یا تماسی مثل 

 ... در محیط وجود داشته باشند.اید وری مثل ساعتی که محکم بستههایتان یا فشالباس

ار باشد تمام این اطالعات به مراکز باالیی نظیر مغز برسد شما دچار پریشانی حال اگر قر

( کنید. سیستم focus) توانید بر روی یکی از موارد تمرکزشده و به هیچ وجه نمی

( را filtration) جداسازی یوظیفه ی( عمدهreticular formation) ایشبکه

 هاکند. همچنین گیرندهساالری در امور عملیاتی را گوشزد میکه شایسته ،عهده داردبر

(receptorsبا خاصیتی به نام تطابق ) (adaptationبه نحوی به محرک ) ها عادت

. این کنیدکنند. یعنی پس از لحظاتی شما دیگر وجود لباس را به تن خود حس نمیمی

ی هاو بردباری و حلم را به سیستم همان خاصیت تطابق یا عادت کردن است که صبر

 کند.مدیریتی القا می

ای از آنجایی که سیستم عصبی سیستم مدیریتی بدن است و از اهمیت ویژه .5

 شود.به دو شکل عمده به شدت در برابر محیط خارجی محافظت می ،برخوردار است

و ستون  ،مغز یآناتومیکی: استخوان جمجمه مسئول حفاظت از مغز و ساقه -الف

های محکم باشند. هر دو استخوان از جمله استخوانها مسئول حفاظت از نخاع میمهره

باشند که سیستم عصبی مرکزی را به شدت در مقابل تهاجمات محافظت بدن می
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( سیستم عصبی را در مقابل ضربات خارجی CSF) کنند. همچنین مایع مغزی نخاعیمی

 ب نشود!کند تا دچار تخریپذیر میانعطاف

ای را به ورود هر ماده یفیزیولوژیکی: سد خونی مغزی حالتی است که اجازه -ب

دهد. یعنی از میان تمام مواد موجود در سیستم عصبی مرکزی و به خصوص مغز نمی

فقط آنهایی که مورد نیاز هستند وارد سیستم عصبی شده و بقیه در داخل خون  ،خون

های دیگر توانند در بخشکه همان مواد به راحتی می مانند. این در حالی استباقی می

 های مختلف وارد شوند.رگ گذشته و به بافت یبدن از دیواره

بلکه خود به شدت تابع قانونند و نه قانون تابع  ،گزار نیستندمراکز باالیی قانون .5

ن د. ایشوهای بدن زیر پا گذاشته نمییک از ارگانآنها. قانون اساسی بدن توسط هیچ

 قوانین حیاتی توسط قسمتی از دستگاه عصبی به نام سیستم خودمختار

(autonomicکه عمدتا توسط ساقه )شوند، یعنی شود تعیین میمغز کنترل می ی

ه چتنفسی دستور بدهید نفس نکشد! اگرتوانید توسط مغز به دستگاه گاه نمیشما هیچ

ود را توانست خ گاه به این شکل نخواهیدولی هیچ ،توانید برای مدتی نفس نکشیدمی

توانید به قلب دستور دهید خون را پمپ نکند یا به کلیه دستور گاه نمیخفه کنید! یا هیچ

دهید ادرار نسازد یا به سیستم ایمنی دستور دهید دفاع نکند. با تمام این اوصاف انسان 

ار دست به خودکشی بزند، در حالی تواند با استفاده از اختیتنها موجودی است که می

اطالعی آنها از یک های خاص آنها ناشی از بیکه این در سایر حیوانات نیست و مرگ

 شوندتمساح برکه می یهایی که طعمهغریزی است. مثل گوزن وضعیت خاص و کامالً

 در حالی که به هیچ وجه قصد خودکشی ندارند.

جبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها رض و الالمانۀ علی السموات و االانا عرضنا ا»

 و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال

ها و زمین و کوهساران عرضه امانت بر آسمان ما ]موهبت اختیار را به صورت[

سر باز زدند و از آن  ]عاجز ماندند و[ جملگی از تحمل آن ]بنا به عدم استعداد[ داشتیم،

ا ]ب بار آن را بر عهده گرفت، ولی ستعد پذیرش آن بود[]که م هراس داشتند و انسان

 1«پیشه است.پیشه و جهالتهمواره ستم استفاده از اختیار[سوء

                                                           
 75احزاب  3
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چنین  یمغز( هستند که اجازه ی)ساقه ترجالب اینجاست که این مراکز پایین

 دهند!جسارتی را به مغز نمی

اهمیت خاص سیستم عصبی باعث شده هرگونه بیماری در آن باعث اشکال در  .18

فعالیت کل بدن شود. از آنجایی که سیستم عصبی سیستم مدیریتی بدن است، در هنگام 

یا  MS شوند. مثال بیماریهرج و مرج می های اجرایی دچاربروز مشکل در آن ارگان

Multiple Sclerosis ، به سیستم عصبی است، اما در پی صرفا یک بیماری مربوط

ود. شبینید که چه همه مشکالت جانبی ظاهر شده و در نهایت به مرگ منتهی میآن می

فقط در صورتی که سیستم عصبی خود را  ،در حاالت خاص نیز در یک امر ناشناخته

 توان از این امر مستثنا شد.درمان و بازسازی نماید می

آنچه که هست نبود. با اطالعات اندکی که در اختیار موارد مذکور به هیچ وجه تمام 

های سیستم عصبی و مدیریتی را دریافت، توان تمام شباهتنمی ،خوانندگان قرار گرفت

اما کسانی که اهل مطالعه بیشتر هستند قطعا در این زمینه مطالب فراوان دیگری را 

آوری کرده فوق را جمعدریافت خواهند نمود. همچنین نگارنده در مدت کوتاهی مطالب 

ها تحقیق و مطالعه نیاز است. امید است در در حالی که برای ادای حق مطلب مدت

ها مطالعات بیشتری انجام گیرد، چرا که حتما در نظام آفرینش برای آینده در این زمینه

 های فراوانی است.ما آموزه

 و فی انفسکم افال تبصرون و فی االرض آیات للموقنین»

پدیدار است،  ها]ی قدرت الهی[ین و در وجود خودتان برای اهل یقین نشانهدر زم

 1«بینید؟چرا نمی

 فرمایند:)ع( میهمچنین امام علی

 2«کسی که به خودشناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.»

 3«شناسد چگونه غیرخود را تواند شناخت!؟کسی که خود را نمی»

                                                           
 53و  50ذاریات  3
 371، ص3محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5
الدین محمد خوانساری، تحقیق عبدالواحد اآلمدی، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال 3

 7555الدین المحدث االرموی، حجالل
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شناسد و کسی که به خود جاهل است را بشناسد دیگری را بهتر میکسی که خود »

 1«تر است.به دیگران جاهل

 2«شناسد.کسی که خود را بشناسد پروردگارش را می»

گرچه این احادیث بیشتر مربوط به شناخت حقیقت و روح انسان است، ولی پرواضح 

دهد.اشراف خاصی به او میاست شناخت طبیعت انسان، 

                                                           
 5155همان، ح 1
 1547همان، ح 2





 

 رود!؟می 0آید عفافچرا وقتی رفاه می
 3182 اسفند

 
شاید این سؤال ذهن شما را نیز مشغول کرده باشد. چرا با افزایش رفاه در یک جامعه 

ی این موضوع را نه تنها در مقایسه بازد؟کم اصول اعتقادی آن جامعه رنگ میکم

مردم شهرهای مختلف ایران و حتی  یبلکه در مقایسه ،توان یافتکشورهای مختلف می

وان تهای با سطوح زندگی متفاوت در یک شهر و یک منطقه نیز کم و بیش میانسان

های روانی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی های هستی، از پدیدهمشاهده کرد. تمام پدیده

فاکتور هستند و این پدیده نیز مستثنی نیست. یا مولتیچند عاملی  ،و جسمی و طبیعی

روردگار شر نسبت به پنیازی بتوان احساس بیبه عنوان مثال یکی از علل این پدیده را می

 ؛داریدپنکال ان االنسان لیطغی ان رءاه استغنی، چنین نیست که شما می»خود دانست. 

و انسان باید با درک  2.«نیاز بیندبیکه خود را ینهم ،کندبه یقین انسان طغیان می

ی را با رفاه واقعی نیازش به خداوند این احساس را در خود از بین برده و رفاه جسم

یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هوالغنی الحمید، ای مردم »روحی توأمان سازد. 

مد هرگونه ح یشایسته نیاز وشما همگی نیازمند به خدایید و تنها خداوند است که بی

3.«و ستایش است
 

تحجر متعصبین عقیدتی جوامع متدین نیز  ،من و بسیاری دیگر یاما به عقیده

 یکی از دالیل پراهمیت و تأثیرگذار این ،پیشرفت و به دنبال آن رفاه ینسبت به پدیده

                                                           
باشد. ولی طبق قولی که داده جا نمیی عفاف در این عنوان، بهاستفاده از واژهکنم اقرار می 1

 ام.ها ایجاد نکردهبودم، هیچ تغییری در نوشته
 7و  3علق  5
 32فاطر  1
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یل لدبه حدی که غرب پس از پایان قرون وسطی دین را به دلیل مخالفت بی .ماجراست

بالد اسالمی در مقایسه با  ،با هر پیشرفتی به شدت به حاشیه راند. گرچه در آن قرون

 ماندگی دینو این عقب ،کشورهای غربی از پیشرفت و رفاه بیشتری برخوردار بودند

تأثیر قابل توجهی در به حاشیه رفتن  ،سیاسی در غرب در مقایسه با اسالم حقیقی

 ،ما پس از آن دوران با پیشرفت سریع علم در غربا ،استبداد دینی در غرب داشت

ها باز ماندند و یکی از عوامل این کشورهای اسالمی به شکل محسوسی از این پیشرفت

تفقه آن دوران توان موضع ناصحیح علمداران دین اسالم و فقهای بیماندگی را میعقب

 تحصیلی من نیز بوده یتکامل داروین که در زمینه یدانست. به عنوان مثال در نظریه

فقهای اسالمی همان موضعی را در برابرش اتخاذ کردند  ،امو در این مورد مطالعاتی داشته

ظریه ن که بیدادگاه کلیسا دربرابر گالیله داشت، در حالی که تعارضی میان قرآن و این

ن، اکه آیات قرآن مؤید این نظریه نیز بود! )رک خلقت انستر اینوجود نداشت و جالب

 دکتر یداهلل سحابی(

این متحجرین در برابر پیشرفت و رفاه نیاز به حوصله  ییابی مقابلهبه هر حال ریشه

تر اینجاست که این تعصب هنوز به طور کامل به صفحات تاریخ و کار فراوان دارد. اما مهم

ال کند. چند سنمایی میتری رخروز این تحجر به شکل مضحکام نپیوسته است. اتفاقاً

مجلس سخنرانی  ی، نماینده1...پیش به طور اتفاقی در مکانی قرار گرفتم که دکتر 

کار کنیم؟ خواهیم چهما رفاه می»برخی از جمالت آن بدین شرح بود: کردند که می

ها ما مسلمانهاست. خواهد. رفاه مال غربیای که فرهنگ شهادت دارد رفاه نمیجامعه

بین  یراستش را بخواهید من هم هرچه تالش کردم رابطه «شهادت داریم.فرهنگ 

 شهادت و رفاه را نفهمیدم!

خود تغییر تیپ جوان  "فاطمه فاطمه است"دکتر شریعتی در قسمتی از سخنرانی 

را طبیعی دانسته و هجوم تغییرات از خارج به داخل را به سیلی تشبیه کرده که هرچه 

های آن را نظاره کردن اشتباه است، یک تنه در ها و تخریبرانیدر کناری ایستادن و وی

ه یند باید سیل را منحرف کرد بگومقابل این سیل ایستادن هم دیوانگی است. ایشان می

                                                           
 نام شخص به علت پیشگیری از ایجاد مشکل حقوقی حذف شده است. 1
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های ما را ویران نکند. سیل به هر خواهیم، به آن مسیری که خانهجایی که خود میآن

 رود.پیامدهایی می رود، مهم این است که به کجا و با چهحال می

ونگی رفاه و چگ یگرچه نگاه به تغییر تیپ از این منظر ربط زیادی به بحث ما درباره

اما روش برخورد با تغییرات از نگاه دکتر شریعتی قابل تأمل است.  ،برخورد با آن ندارد

این  قدر کهکه همان ،ناپذیر استای رفاه بیشتر بشر نیز امری گریزپیشرفت علم بر

 تواند مهلک ومی ،تواند متعالی و در جهت رفاه جسمی و روحی انسان باشدرفت میپیش

 خطرناک نیز باشد.

ایستادگی متحجرین متعصب در مقابل پیشرفت و رفاه چه  یخالصه بگویم نتیجه

شود سرخوردگی مردم مورد ظلم واقع شده از عقاید! همان اتفاقی که در شود؟ میمی

دین و اخالق از متن جامعه که با تصویب قانون نیست. این جدایی رونسانس افتاد. جدایی 

طبقات اجتماعی  یاالسف امروز ما شاهد این جدایی در همهافتد و معدر عمل اتفاق می

داند مقابله با پیشرفت و رفاه و جایگزینی و گسترش روزافزون آن هستیم! جوان چه می

داند آن طی به آن ندارد؟ جوان چه میرب آن با فرهنگ شهادت از دین نیست و اصالً

علمی که مثل روز برایش روشن است در تعارض با دین نیست و  یشدهاصول ثابت

کند این منطق و دلیل است. لذا وی گمان مییک تعصب بی تفقه صرفاًمخافت فقهای بی

ار نعقیده است که مخالف با پیشرفت و رفاه است و برای رسیدن به آن رفاه عقیده را ک

دینی و نوع رفتار و لباس و خوراک و گذارد و رفاه را همراه تمام مخلفات آن نظیر بیمی

کند. درست همراه با نخورده از کشورهای مرفه وارد میهای هویتی، دستحتی آیین

آالت و سایر لوازم رفاهی، عقیده و فرهنگ واردات کاال و لوازم خانگی و خودرو و ماشین

کم هویت ایرانی اسالمی ما فراموش کند. این است که کمنیز وارد می ها راو هویت آن

د عقای ،شود. نسل به نسل با افزایش سطح رفاه و راحت شدن کارهای مشکل دیروزمی

 گیرد.عقیدگی آنها میبازد و جای آن را عقاید یا بهتر بگویم بیما نیز رنگ می

ت که هرجا پیشرفت و رفاه با عقاید اسالمی پیوند خورده، عقیده جالب اینجاس

توان در ترکیه دید. حزبی اسالمی تری یافته است. این موضوع را امروز میجایگاه محکم

شود که در شرایطی که در با چنان اقبالی مواجه می "حزب عدالت و توسعه"به نام 

جایی دهند و از آننان تشکیل دولت میها بسیار برنده است، مسلماترکیه تیغ ضداسالم

روز به روز اسالم با  ،دانندکه مردم این توسعه و عدالت را از اسالم و دولت مسلمان می
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افتد برعکس آن در ایران اتفاق می شود، چیزی که دقیقاًاقبال عمومی بیشتری مواجه می

اسالمی و نور چشم جهان اسالم  یو به همین دلیل است که برخی ترکیه را کشور اسوه

از مسلمانان ایرانی هم  رکتُ به جایی برسیم که نامسلمانانِکم اند. شاید کمدانسته

تر باشند!مسلمان



 

 دوصد گفته چون نیم کردار نیست
 3188 مرداد

 
ز ا ر که در ماهواره نیز برنامه داشتستیزان مشهوقت پیش که یکی از اسالمچند و

چرا چنین افرادی با اسالم که حداقل من  موضوعی مرا به فکر وا داشت. اصوالً ،دنیا رفت

 این کار از دو چیز خارج نیست: کنند؟ رازترین دین است ستیز مییقین دارم کامل

یهودی و  این اشخاص عامل دشمن بوده و به فرمان دشمنان اسالم که غالباً. 1

 کنند.ضد اسالم تبلیغ می صهیونیستند بر

 اند به خاطر احکام خرافی اسالم و عمل نابخردانهگونه که خود گفتههمان. 2

 اند.مسلمانان از اسالم زده شده

چنین دشمنی با اسالم بدون وجود  ،حتی اگر فرض کنیم مورد اول صحیح باشد

 «ه عیان است چه حاجت به بیان است؟چیزی ک»پذیر نخواهد بود. مکانمورد دوم هرگز ا

هر جایی پا نهند آبادی و  زد خاص و عام بوده ولمانان چنان باشد که زباناگر عمل مس

آیا کسی خواهد توانست بدین سادگی با اسالم دشمنی کرده و  ،آزادی ارمغان آورند

 ویش را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟مخاطبان خ

لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم  وسطاً و کذلک جعلناکم امتاً»

 یرو و معتدل و درستکار قرار دادیم تا الگوی همهگونه شما را امتی میانههیدا، و اینش

توان چنین امتی را آیا می 1.«حالی که پیامبر نیز الگوی شماست مردم باشید در

 نمایی کرد؟ حال باید به وقایعی که ما را به اینجا کشیده بیشتر توجه کنیم.سیاه
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انه لقول فصل و ما هو »که دست ما شده است حال آن یاالسف دین بازیچهمع

 1.«سخن حق است و شوخی و بازیچه نیستبالهزل، قرآن 

تاریخ این بوده است:  یزبان حال پیامبر ما نه فقط یک جا و در یک آیه، که در همه

م من این قرآن را به دور رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار من همانا قو»

 2.«فکندندا

شود ملتی که در هر خانه چندین قرآن دارند و مساجدشان پر از قرآن است مگر می

ند و الی صفحاتش برای شوگذارند و از زیر قرآن رد میو در هر حال قرآن بر سر می

قرآن را مهجور و دورافکنده سازند؟ پس این چه سخن  ،گذارند... میتبرک پول و

 زبان رانده؟حی است که پیامبر بر ناصحی

عیار هدایت و اخالق های قرآنی که کتاب تمامو آموزه طور نیست! اگر قرآننه! این

شود معنای واقعی دورافکندن این می ،کردار و رفتار ما متبلور نگردد یدر ذره ذره ،است

 قرآن.

چند کلمه که از  ،آوریمما همه سخنران و مفسر قرآنیم! سر از تخم که در می اصوالً

کنیم. خیلی خوب دیگران را وار تکرارش میطوطی ،گیریماین طرف و آن طرف یاد می

های خودمان نیز ترین عنایتی به صحبتاما در عمل کوچک ،خوانیمها فرامیبه خوبی

 ینداریم! احترام به قرآن و دین محدود به قرآن خواندن و قرآن گوش دادن و جلسه

ن عمل آ یچه گفتیم ولی در عرصهبه و چهنیست. اگر در حضور قرآن به ...قرآن رفتن و

 شود؟ایم و مگر بدتر از نفاق هم میبنا به نص صریح قرآن نفاق ورزیده ،را فراموش کردیم

نهیم! در مان بر خدا بسیار منت میجالب اینجاست که ما به خاطر کارهای دینی

ون علیک ان اسلموا قل التمنوا علی اسالمکم یمن»فرماید جرات میح یسوره 11 یآیه

الم نهند که اسبل اهلل یمن علیکم ان هداکم لالیمان ان کنتم صادقین، بر تو منت می

اند، بگو منت اسالم خویش بر من منهید، بلکه اگر صداقت دارید خدا بر شما منت آورده

به اعمال خویش نگاه  اگر با این نگاه «.دنهد که شما را به سوی ایمان هدایت نمومی

بینی ما کاسته شود! اگر کار خوبی انجام ندهیم که خود کردیم شاید قدری از خودبزرگ
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خویش متضرر خواهیم شد، و اگر عمل خیری از ما سر زند هرگز حق  یبه سبب کرده

منت گذاردن بر پیامبر یا خدا را نداریم، بلکه این خداست که بر سر ما منت دارد که ما 

کردیم، بلکه ایت کرده و اگر هدایت او نبود چه بسا همچون چهارپایان زندگی میرا هد

اما  ،دین ابزاری برای زورگویی مستکبران شده است ،بدتر! گرچه همیشه در طول تاریخ

ای از که فهم گوشه ،بدیل هدایت الهی در سیر اخالق انسانی غافل ماندنباید از نقش بی

 مفصلی است. هایاین امر نیازمند تحقیق

اد آیات در این باب بسیار چرخد. تعدگرایی میادبیات قرآن نیز بر محور عمل اصوالً

آیات قرآنی است. هر جا در  یروح مستتر در همه 1«لیس لالنسان اال ما سعی»است و 

 بالفاصله عمل صالح نیز در پیش آمده است. ،قرآن سخنی از ایمان هست

 دو»ها و حکایات فراوانی آمده است. سخن ،مآبیمرجئهحتی در ادبیات ما نیز در رد 

الم ع»و  «دانی نیستعمل کار برآید به سخن به»و  «دار نیستصد گفته چون نیم کر

 دانیم.ما خوب می یرا همه «عسل استعمل چون زنبور بیبی

اما حال راه حل این معضل چیست؟ اگر کسی بخواهد عامل واقعی به دین الهی 

 ید مراتبی را بدون نقص طی کند:با ،باشد

 فهم دقیق دین حقیقی و خالص (1

 ایمان به آنچه با عقل خویش فهمیده است (2

 عمل به آنچه بدان ایمان آورده است. (3

ها پاک کنیم و به اصطالح آن را کوچک کنیم پس ما باید ابتدا دین خود را از خرافه

 ،ا قرآن و سنت قطعی پیامبر استگاه که دین واقعی را که همانتا بزرگ شود. آن

 ،آوریم و اگر ایمانمان ایمان واقعی و از سر فهم باشدشک به آن ایمان میبی ،بازشناختیم

اند. به عنوان ظریفی به این مسئله داشته یبدان عمل خواهیم کرد. حکما اشاره قطعاً

صول به مراحل و ،کتاب مبانی حقوق تألیف مرحوم عالمه غروی یمثال در مقدمه

 گونه بیان شده است:فاضله این یمدینه
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تهذیب نفس: که شامل سه مرحله است. تخلیه یعنی خالی کردن خود از صفات  .1

رذیله، تحلیه یعنی ایجاد صفات حسنه در خود و تجلیه یعنی به تجلی درآوردن این 

 صفات کریمه در عمل و کردار خود.

که در آن با خانواده و نزدیکان خویش زندگی تدبیر منزل: یعنی تدبیر امور آنجایی  .2

کنیم. انسان پس از خود به سراغ خانواده و نزدیکان خود خواهد رفت تا آنها را نیز از می

 متخلق به اخالق انسانی گرداند. ،راه صحیح و با عنایت به مراتب نامبرده

الق و متخلق به اخن: کسی که خود و سپس منزل خود را تدبیر دُسیاست مُ .3

به احوال کشور خود خواهد  ،همزمان با عنایت و نگاهبانی از دو مورد فوق، انسانی گردانید

هایی است که اخالق نیکو دارند بهبود رسید و امور کشور خویش را که شامل انسان

 خواهد بخشید.

الدین اسدآبادی و میرزای جمالاه به تاریخ معاصر بیندازیم. سیدحال نگاهی کوت

اند. ولی یکی که درس بودههمشناسید. هر دو از فقهای زمان و خوب می شیرازی را

ها را آموخت، جمال بود به تالش پرداخت، سفر کرد، سخنرانی کرد، بسیاری زبانسید

 یبسیاری چیزها را تجربه کرد و در نهایت پنج درد را که هرگز در کنج حوزه و با مطالعه

 :برد در بالد اسالمی شناسایی کردی نمیچنین جامع و مانع به آن پاین ،کتب

 استبداد حاکمیت (1

 عقب ماندن مسلمانان از علم و تمدن (2

 مسلمانان و دور ماندن از اسالم حقیقی ینفوذ عقاید خرافی به اندیشه (3

 جدایی و تفرقه بین مسلمانان با عناوین مذهبی و غیرمذهبی (4

 نفوذ استعمار غربی (5

سیدجمال ممکن بود؟ حال  عمل برای یجز در عرصه ،امراضآیا شناسایی این 

نگاری نمود و آنها زمان از جمله میرزای شیرای نامه جمال بود که با فقهایهمین سید

تا فتوای تحریم استعمال توتون و تنباکو صادر گردد. به  ،را از فساد زمانه آگاه ساخت

ارزات ها و مبآیا در پی آن روشنگریآیا قیام تنباکویی بود و  ،شدراستی اگر چنین نمی

 ساالری بود؟ای بود و آشنایی ملت با مردمهایی بود و مشروطهخواهیو مشروطه

 البالغه: )ع( در کلمات قصار نهجو در پایان کالمی از امام علی
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م هو الیقین یم و التسلیالنسبن االسالم نسبتا لم ینسبها احد قبلی االسالم هو التسل»

 «رار هو االداء و االداء هو العملو الیقین هو التصدیق و التصدیق هو االقرار و االق

اسالم واقعی همانا »گوید امیرالمؤمنینی که هیچ کس اسالم را همچون او نشناخت می

تسلیم است و تسلیم واقعی همانا یقین است و یقین واقعی همانا تصدیق است و تصدیق 

 «اقعی همانا اقرار است و اقرار واقعی همانا اداء است و اداء واقعی همانا عمل است.و

گردد.ببینید چگونه اسالم حقیقی در نهایت به عمل منتهی می





 

 واکنش وارونه
 3188 مرداد

 
یک اصل روانشناسی توان با اشاره به بسیاری از رفتارهای ناهنجار امروز مردم را می

"واکنش وارونه"به نام 
"های دفاعیمکانیسم"تفسیر نمود. واکنش وارونه یکی از  1

است  2

 روانکاو مشهور، بیش از هر روانشناس دیگری به آنها پرداخته است. "زیگموند فروید"که 

ر کنند تا آدمی را در برابفروید برای فرایندهای ناهشیاری که واقعیت را تحریف می»

های دفاعی را به کار برد. این شگردها تغییری اصطالح مکانیسم ،ضطراب محافظت کنندا

آن  یآدمی را درباره یادراک اندیشه یبلکه فقط شیوه ،دهددر وضع عینی خطر نمی

های دفاعی عنصری از خودفریبی در کار مکانیسم یکند. به این ترتیب در همهعوض می

متضاد از  یروی در گرویدن به یک انگیزهنی را با زیادهمعی یمردم گاه انگیزه است.

ی که برخاند. اینهای وارونه نامیدهها را واکنشگونه واکنشکنند. اینخودشان پنهان می

3ینگارهایی مانند هرزهلیه فعالیتافراد ع
کنند، شاید خود ناشی از واکنشی مبارزه می 

مکن است خود م ،نگاری استهرزه سانسوروارونه باشد. یعنی همان کسی که طرفدار 

ت ای اسنگاری در واقع مبارزهچنین آثاری باشد. در چنین آدمی مبارزه با هرزه یشیفته

م داگر در بعضی مر بودنش برای دیگران. "پاک و مبرا"با شیفتگی خودش و اثبات 

ونه اعتباری گهای ظاهری هیچان معنا نیست که انگیزهدواکنش وارونه وجود دارد این ب

آشکار به عمل واداشته های پنهان یا نامصلحان را تکانه یندارند. چنین نیست که همه

از  ،ندکنهای ناپذیرفتنی خود مبارزه میتوان کسانی را که علیه تکانهمی باشد. غالباً

                                                           
3 Reaction Formation 
5 Defense Mechanisms 
3 ornographyP 



 خوابیهفت سال بی | 011

 

 در پیش افراط مند به جامعه بازشناخت، چون گروه اول در مبارزاتشان راهمصلحان عالقه

 کند.های حقیقی آنها را آشکار میشوند که انگیزههایی میلغزش گاه دچارگیرند و گهمی

رانی های جنسی خود را انکار یا واپسیک پژوهش تازه نشان داده کسانی که تکانه

نچه از آگونه مردم دیگران را بیش از اینکنند. کنند، آنها را به دیگران فرافکنی میمی

 2.«1بینندران میشهوتآید رفتارشان برمی

م. ایما رفتار نیروهای به اصطالح امر به معروف و نهی از منکر را با جوانان دیدهی همه

ها، مجالت، جوانانی که همگی محصول آموزش و پرورش، صدا و سیما، سینما، کتاب

همین حکومت هستند و  یها و تبلیغات به شدت کنترل شدهها، سخنرانیروزنامه

ترین مجراهای تزریق فکری در جامعه به شدت کوچک ،به نام انقالب فرهنگی هاستسال

ها و تبلیغات گسترده و رغم تمامی این نظارتشود. حال چگونه است که علیکنترل می

ستحق برخوردهای خشن فیزیکی و ها، مرباهای این سیاسیت ممو از ماست کشیدن

زه های سرد و گرم و مبارفاده از اسلحهکه جز چگونگی است ،فیزیکی مأمورانی هستندغیر

ها همه در حالی است که اند! و اینفرهنگی را پشت سر نگذاشته یهیچ دوره ،با مجرمان

نیاکان این ملت آن غیورمردان و شیرزنانی هستند که سر به دار دادند و تن به ذلت 

رگز غات ضددینی هرغم تمامی تبلیندادند. همان زنان عفیفی که در استبداد رضاشاه علی

ها به جان ها را برای دوری از مذلتبه زور اقتدارگرایان چادر از سر برنداشتند و مشقت

توان این آسیب عظیم فرهنگی و اجتماعی را از ابعاد گوناگون مورد خریدند. گرچه می

شاید در نوع خود جالب توجه  ،شناختی به این مبحثبحث قرار داد، لیکن نگاه روان

 باشد.

رغم نص صریح قرآن و سنت الهی داند و علیحکومتی که خود را قیم مردم می

 تریندر برابر کوچک ،پسندد مجبور و مکروه سازدگونه که خود میخواهد مردم را آنمی

ای از این ها نیز نمونهکه پوشش جوان ،دهدطرز تفکر یا عملی به خود حق دخالت می

های تحمیلی نیز هست ه محصول همین سیاستدست است. نگرانی از وضعیت حاضر ک

های ای است، خاصه زمانی که آمار فساد جنسی، اعتیاد و سایر رذیلتامر پسندیده
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ر درمان بیشت یتوان مستی را با نوشیدن بادهاخالقی نیز افزایش یافته است. اما آیا می

اه و اجبار و اکر توان وضعیت حاصل از تحمیلکرد؟ اگر بتوان چنین کاری کرد آنگاه می

 بیشتر چاره کرد. یمآبانهمهای قیّو سانسور را نیز با سیاست

مستتر در امور جاری را بیشتر نمایان  یواکنش وارونه ،تر به وضع موجودنگاه عمیق

اشاره شد را به خاطر بیاورید. افراط  لغزش و افراط ای را که در آن بهخواهد کرد. جمله

رای ما ماج یهمه که حتماًاین در امرشان چیز قابل انکاری نیست. مضافاً ارشاد مسئولین

آن مأمور نیروی انتظامی در حال ارتکاب فساد را به یاد داریم. همان مأموری که به حکم 

قضاییه در خانه دستگیر شد! یا آن روحانی تویسرکانی که به  یمستقیم رییس وقت قوه

هایی از این دست کم نیست که از م بود در آمیخت! نمونهل با زنی که بر او حرااسم محلّ

 پرهیزیم.ذکر سایر آنها می

گذرانیم: انسانی ارشاد را از نظر می 1روان یک مأمور افراطی ،تر موضوعبرای فهم ساده

 های بهشتیزیادی به بهشت رفتن و استفاده از نعمت یبه اصطالح مذهبی که عالقه

نم و عذاب آن نیز به شدت هراسان است. اما مشکلی هست! دارد و در عین حال از جه

ود! شها و امیال جنسی است و به راحتی با دیدن یک تار مو تحریک میاو خود دچار تکانه

دهند که بهشت را به بها میناگزیر برای داشتن بهانه برای رفتن به بهشت، غافل از این

تیجه ناخودآگاه به واکنش معکوس و فرافکنی ها را انکار کرده و در ننه بهانه، این تکانه

س گوید و نفمی "استغفراهلل" ؛پردازد! لذا کافی است دختری جلوی او نفس بکشدمی

شمارد! این فرد جامعه را سرشار از فساد های کبیره برای دختر میکشیدن را از گناه

ان همه جز داند که مثل خوره به جهای جنسی را مرضی میاخالقی دانسته و تکانه

فساد جنسی  صاًافراطی با دیگران و نه مشخّ یخودش افتاده است. لذا به مبارزه

 پردازد!می

 گریآرایش و خودنمایی و عشوه یتر، زنی که خود شیفتهیا حتی در مثالی ساده

کند و در مقابل پندارد، میگونه که خود میولی در عین حال تظاهر به عفت، آن ،است

 دهد.ها را نشان میترین واکنشوحشیانه ،لغزش دیگرانترین کوچک

                                                           
ی مصلحان اجتماعی مشمول این گونه نیست که همهتوجه نمایید. این "افراطی"به صفت  1

 توضیحات باشند.



 خوابیهفت سال بی | 010

 

واکنش وارونه محدود به این یک مورد خاص نیست. ما آن را بارها در شیطان صفتانی 

کنند، مفسدانی که شعار مبارزه با گرایانی که علی علی میکنند، خرافهکه خدا خدا می

 کنندگانی که دیگران را بهلیلکنند و ذدهند، کذابانی که دروغ را تقبیح میفساد می

 ایم.کنند دیدهذلیل کردن ملت محکوم می

کنم چند روزی در رفتار خود و دیگران در پایان به خوانندگان گرامی پیشنهاد می

تا به استتار این آسیب در میان مردم بیش از آنچه که  ،ای بگردندبه دنبال چنین پدیده

جانب عرض نمودم پی ببرند.نای



 

 انقالب تاریخی مشروطه
 3188 مرداد

 
هجری خورشیدی  1255مرداد یادآور پیروزی انقالب تاریخی مشروطه در سال  14

های فراوان ملت ایران در برابر استبداد و استثمار بود. است. انقالبی که حاصل مجاهدت

بسیار متفاوت بود که  ،مشروطیت های مختلف در برابر اصللیکن موضع افراد و گروه

 بندی نمود:توان آن را در سه دسته تقسیممی

های خارجی چون و چرای حکومتزدگانی هستند که مقلد بیگروه اول غرب. 1

ریستند نگدیده با حسرت و حیرت به غرب میهمچون انگلیس بودند. اولین ایرانیان فرنگ

ان گزیدند. ایننگشت حیرت به دندان میهای شگرف تمدن غربی او در مقابل پیشرفت

که نتوانستند شناخت دقیق و بنیادینی از مبانی نظری توسعه و رشد تمدن غربی داشته 

اغلب جذب  به سرعت مجذوب آن شده، ضمن تقلید از ظواهر فرهنگ غربی، باشند،

فع های حکومتی در خدمت اهداف و مناهای وابسته و مخفی شده یا در دستگاهسازمان

گرفتند. میرزا صالح شیرازی و میرزا ابوالحسن خان ایلچی دو های بیگانه قرار میدولت

 آیند.بارز این گروه به شمار می ینمونه

گرایان مخالف مشروطه بودند که دین را ضد مشروطیت گروه دوم اسالم. 2

د. ایشان نمنطقی برقرار کن یرابطه ،توانستند میان مشروطیت و شرعدانستند و نمیمی

اهلل نوری که خود از رهبران جنبش منتقد و گاهی مخالف مشروطیت بودند. شیخ فضل

اظم اهلل سید کتنباکو و قیام مشروطه بود و بعداً به مخالفت با آن برخاست و نیز آیت

 باشند.هایی از این دست مییزدی از مراجع بنام نجف، نمونه
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ن به تقابل مشروطه با شرع مقدس است. وجه شباهت گروه اول و دوم اعتقاد ایشا

ایران  یبرقراری مشروطیت را حذف اسالم از جامعه یالزمه ،نخست یبه عبارتی دسته

 دانستند.و گروه دوم مشروطیت را مانع برقراری احکام اسالم می

توان و اما گروه سوم تضاد و تقابلی میان مشروطیت و اسالم قائل نبودند. گرچه می. 3

خواه و روشنفکران دینی تقسیم روشنفکر و مشروطیت یوه را به دو بخش علمااین گر

عالم  یهای فاحشی وجود ندارد. الزمهنمود، اما در حقیقت میان این دو دسته تفاوت

ست. اصیل ا یروشنفکر و یا روشنفکر دینی بودن، شناخت صحیح دین و نیز مشروطه

اند که معنی و روح این دو متوجه گشتهنیک  ،اندکسانی که این دو را خوب شناخته

 مقوله تضادی با یکدیگر ندارد.

ه از آید کطرفدار مشروطه به شمار می ینایینی از مشهورترین علمااهلل میرزای آیت

خلیل تهرانی  حمایت مراجع بزرگ نجف همچون آخوند خراسانی، مازندرانی و میرزا

گاشته ن« تنبیه االمه و تنزیه المله»ر به نام خویش را در اثری ماندگا یبرخوردار بود و آرا

است. این کتاب استوارترین متن نظری در دفاع از مشروعیت دینی نظام مشروطه و 

 شود. وی در این کتابسیاسی شیعه محسوب می یهمچنین یکی از آثار ماندگار اندیشه

ها و ه سنتکوشد تا مفاهیم مدرن سیاسی و مبانی نظری مشروطیت را با استناد بمی

متون دینی تبیین نماید. به نظر نایینی مبانی نظام مشروطه در اسالم وجود داشته، ولی 

در اثر جهالت و انحطاط مسلمانان مهجور مانده است. وی معتقد است اصل محدودیت 

گذاری و رأی قدرت و سلطنت از ضروریات دین است. او برای توجیه پارلمان، قانون

کند و همچنین برای دفاع از برابری و آزادی، در اسالم اشاره می اکثریت به سنت شورا

شمارد. وی آنها را از اصول مسلم دینی برمی ،با ذکر شواهدی از سنن و متون اسالمی

داند و نه آزادی از احکام آزادی را آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر می

ا به مساوات و برابری تمام افراد و حاکمان دینی و عبودیت الهی. وی همچنین برابری ر

کند. نایینی بر این باور است که شرعی در جمیع حقوق و احکام در پیشگاه قانون معنا می

یی از مجتهدان آگاه به سیاست در میان بودن قوانین مجلس شورای ملی با حضور عده

 نمایندگان تأمین خواهد شد.

اما بعدها به یکی از  ،فقط یک سال داشته است اهلل غروی نیز گرچه در آن زمانآیت

روع روی در فپردازان مسلمان در این زمینه مبدل گشت. شاید حکیم غترین نظریهبزرگ
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لی از و ،ی داشته باشدیمچون میرزای نایینی اختالفاتی جزی هینظریات خویش با علما

ایشان در این زمینه  یگیرد. آثار چاپ نشدهلحاظ مبنای فکری در همین گروه قرار می

ولی مبنای نظری وی را  ،اطالع استکه نگارنده از محتوای آن بی ،فراوان است قطعاً

 ها و سیره و فحوای کالم او نیز دریافت.توان از کتب و سخنرانیمی

اختصاص « حقوق ملت و دولت»، وی فصلی به «مبانی حقوق در اسالم»در کتاب 

حقوقی که پیوسته در طول تاریخ دستخوش تضییع  از جمله»داده است و معتقد است 

ها و کشورهای فقیر، حقوق ملت است که بین مسلمان و نادیده انگاشتن بوده، خصوصاً

ته سها نهاده شده و حتی تدوین و تبیین قوانین هم نتواندولت ی]مراعات آن[ بر عهده

ی از اتناد به خطبهو با اس« دار نمایداین حقوق وا یها را نسبت به ایفااست دولت

 داند کهترین حقی میامیرالمؤمنین)ع( حق دولت بر ملت و حق ملت بر دولت را بزرگ

داری حکومت یخداوند سبحان واجب گردانید. بیشترین استناد او در این فصل به شیوه

اما اشارات مستقیمی به آیات کتاب خدا، حدیث و  ،علی)ع( است یدر کالم و سیره

روی به اهلل غاین فصل آیت نیز دارد. در ر و سایرین و حتی کلماتی از حکمابپیام یسیره

ساالر از دیدگاه اسالم مردم یی کامال دقیق، مستند و مستدل، اصول و فروع جامعهاشیوه

را تبیین کرده است، مواردی چون تحقق آزادی در اسالم که شامل آزادی عقیده یا 

قاق حق، آزادی انتخابات، آزادی قلم و بیان و غیره را انتخاب دین، آزادی در بیان و اح

حاکم با مردم  یداند. همچنین رابطهاز مصادیق آشکار امر به معروف و نهی از منکر می

و حکومت عدل به خوبی تشریح شده است و نیز اصطالحاتی چون امارت شایستگان، 

لت، رسیدگی به امور عدالت و مساوات و ظلم، پرهیز از خونریزی، لطف و محبت با م

ملت، چگونگی انتخاب منشیان و دبیران دولت، صلح و آشتی با دشمن، شرایط رهبری، 

مالک اشتر به  یداری و بسیاری دیگر از این دست را با استناد به عهدنامهدروغ، امانت

 وضوح تشریح نموده است.

ای ایشان در هسخنرانی ینیز متن پیاده شده« هاها و جمعهخطبه»مجموعه کتب 

های عالمه غروی است که در نمازهای جمعه و بخش کوچکی از مکتوبات و سخنرانی

های حکیم غروی در این دوازده دفتر به چاپ رسیده و در آن بخش دیگری از دیدگاه

یکی از دو سخنرانی موجود در « قرآن، علی و مجلس شورا»نماییم. زمینه را مشاهده می

 ع()ن به تفصیل از بخشی از خصوصیات حکومت مردمی علیدفتر هفتم است که در آ
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ح را تشری« پیام علی به دولتمردان»سخن به میان آمده است. همچنین در دفتر هشتم 

 یرا با استناد به عهدنامه« علی، آزادی و عدالت اجتماعی»کند و در دفتر نهم نیز می

 نماید.مالک اشتر تبیین می

خیلی »وید گکننده است. آنجا که تیزبینانه مینافذ و مبهوتبه راستی کالم او بسیار 

طاغوت! درست است که مقابل طاغوت ایستادیم،  یشدهاز ماها همانیم که بودیم، تربیت

ولی صفات طاغوتی را به شکل دیگر که خودمان داشتیم، دور نینداختیم. منتظر بودیم 

نحصار ه کار ببریم! باز احتکار بکنیم، باز اکه توانایی پیدا کنیم و آن صفات طاغوتی را باز ب

اشیم. این گ داشته ببکنیم، باز ظلم بکنیم، باز دروغ به همدیگر بگوییم، باز خدعه و نیرن

بیان  ب حقیقی راو مفهوم انقال« توانیم برسیمطور باشد ما به نتیجه نمینشد! اگر این

نیست، شماها هم اگر آن روش را طاغوت به اسم طاغوت »گوید که میو یا این ؛کندمی

که این سخنان عالمانه در فضایی چنان پراحساس بیان ، خاصه این«اتخاذ کنید طاغوتید

آورد و در این ایام که سالگرد انقالب بزرگ و تاریخی گشته که انسان را به وجد می

معنای واقعی انقالب و مشروطیت  یانسان را عمیقاً در اندیشه ،مشروطیت است

 برد.ومیفر

 غروی اهللآیت یگرچه در این مقال کوشش گردید تا کلیاتی از تفکرات روشنفکرانه

دقیق منابع نامبرده و  یولی این امر به طور کامل جز با مطالعه ،در دسترس قرار گیرد

 منتشر گردد محقق هایی که ممکن است در آینده در این زمینهها و سخنرانینیز کتاب

نخواهد شد.



 

 پیرامون تفسیر قرآن
 3181اردیبهشت 

 
قرآن، کالم خداوند است که توسط پیامبرش، محمد بن عبداهلل )ص( برای هدایت 

من است، ولی اگر  امروزِ بحثِ فرضِپیش ،ها نازل شده است. اینزمان یبشر در همه

شکی پیرامون این موضوع وجود دارد، پاسخ آن در این سطور نخواهد آمد و نیازمند 

 ای متفاوت است.بحث دیگری از زاویه

ترین ای از مهمقرآن، مقدماتی وجود دارد که در زیر به پاره یاما برای ورود به مدرسه

تنها بخش کوچکی از آیات قرآن،  پردازم. الزم به ذکر است که آیات بیان شده،آنها می

 باشد.پیرامون مباحث مذکور می

 

 قرآن، مکتب دینداری بخردانه .5

اختیاری نابخردانه در برابر حکم روحانیون دینی )به معنی در نگاه عوام، دین نماد بی

چون و چرای دستورات این افراد در برابر خدا، به معنی پذیرش بی خاص( و تسلیم شدن

رزی، تعقل، تفکر، گوید و همان اندازه که به خردوقرآن، خود چیز دیگری میاست. اما 

 دهد، برای دینداری نابخردانه و موروثی پشیزی ارزش قائل نیست.اجتهاد، تفقه و... بها می

 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعْقِلُونَ»

 1«خردنددا کسانی هستند که کر و گنگ و بین نزد خهمانا بدترین جنبندگا

ها. یعنی اگر چشم و گوش و عقلمان را د بدترین جنبندگان، نه فقط انسانگویمی

 تریم!ترین موجودات هم پستر نیندازیم، از پستبه کا

                                                           
 55انفال  3
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یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ »

 لُونَیُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ الَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِکَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِ

هایی دارند که با آن در جن و انس، دوزخی خواهند شد، قلب گمان بسیاری ازبی

شنوند، هایی دارند که با آن نمیبینند و گوشهایی دارند که با آن نمیچشم یابند ونمی

 1«تر، و در حال غفلتندها هستند، بلکه گمراهآنان به سان دام

 وْفَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُرِیدُ أَن یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ وَلَ»

 شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَۀً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِی آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ

ورزیدند، گفتند این جز بشری همچون شما نیست که سران قومش که انکار می

، ما این را از کردخواست فرشتگانی نازل میهد بر شما سروری کند، اگر خدا میخوامی

 2«ایمنیاکانمان نشنیده

اند و یا در طول تاریخ با آن مواجه شدهانب یای است که همهاین پاسخ جاهالنه

هایی که دو دستی ما را در مهد هاییم. فرشتهرشتهما به دنبال ف یخواهند شد! همه

نیل به سعادت با  یکه بشریت، خود شایستهو آسایش قرار دهند، غافل از این عافیت

ا آنچه مد نظر نگارنده است قسمت پایانی آیه است. آنجا جهد و تالش خویش است. ام

 ایستد.ر برابر پیام تغییر پیامبران، میکه دین موروثی د

اما در مقابل این رویه، راهی هم به سوی خردورزی که همانا بندگی خداست، وجود 

 دارد.

 أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ »

 هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

دهند و از بهترین آن مانان که به سخن گوش فرا میپس بندگان مرا بشارت ده، ه

 3«کنند، آنان کسانی هستند که خدا راه را به ایشان نموده است و خردمندندپیروی می

طور که بدون اکراه و اجبار است. هماندو خصوصیت دارد. اول این زی اقالاین خردور

که مجبور کردن دیگران به پذیرش چیزی، خالف عقل سلیم و قانون عالم است، مجبور 
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 شودکه مجبور میکند لزوما از آنکه مجبور میشدن نیز شایسته نکوهش است و آن

 مبتنی بر ظن و گمان یعقیده که حاصل این خردورزی نباید یکبدتر نیست! دوم این

رساند یقین و آنچه انسان را به حق می 1«إَنَّ الظَّنَّ الَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا»باشد که 

 .2«وَفِی الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»است و یقین که 

و اما پاسخ به یک شبهه! آیا تسلیم امر خدا بودن و وی را بندگی کردن به معنی 

ال را داده و اتفاقا ذکر و ؤو تعقل است؟ قرآن خود پاسخ این ستعطیلی قدرت تفکر 

 بندگی خدا را با تفکر در هر آنچه پیرامون ماست، قرین و همنشین ساخته است.

ا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَامً» 

 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ند کنبر پهلو آرمیده، خدای را یاد می کسانی که )در همه حال( ایستاده و نشسته و

تو  ای،اختیارا این را بیهوده نیافریدهاندیشند، صاحبا و زمین میهو در آفرینش آسمان

 3«کنیم، ما را از عذاب آتش بازداررا تقدیس می

ها و زمین نیست، بلکه ر در خلق آسمانبینیم که نه تنها ذکر خدا منافی تفکمی

 آن است!« چرایی»و حتی « چگونگی»ضامن تعقل صحیح پیرامون 

ود تو خ»پردازم. ه این شبهه به داستانی تاریخی میاسخ بدر توضیح این آیه و پ

 «.حدیث مفصل بخوان از این مجمل

که برخی از جمله کلیسا مین به دور خورشید بچرخد، حال آنخدا امر کرده که ز

که اتفاقا نماد و نهاد دین است، اعتقادی خالف آن دارند و حتی زمین را مرکز جهان 

 همانیله با ابزار و روش خاص خودش، امر حقیقی خدا را که دانند. شخصی به نام گالمی

کند ند. کلیسا در برابر وی قد علم میکباشد کشف مییگردش زمین به دور خورشید م

به اعتراف به دروغ، علیه خود  رساند که در دادگاه گالیله را مجبورمی و کار را به جایی

ظ حدود الهی، حقیقت هستی را نادیده کند! حال ببینید کلیسا که به نام دین و حفمی
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گیرد تسلیم امر خداست، یا گالیله که آزادانه حقیقت را دریافت ولی به اتهام ارتداد می

فهمیم و ی تسلیم امر خدا بودن را بهتر میو تعدی به دین محاکمه شد؟ اکنون معن

انگاریم و به ر ما هستند اما آن را امر خدا میخوب است بدانیم بسیارند اموری که ام

 کنیم!ها را ذبح میپایش گالیله

 

 ای برای کل بشریتقرآن، برنامه .2

 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ»

 1«جهانیان نیست یقرآن جز ذکری برای همه

های اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی یا جنسی و نه قرآن نه مانیفستی برای جنبش

ه گروهی خاص است، بلکحقوق اکثریت یا اقلیت و نه متعلق به طبقه یا  یدر بر دارنده

آحاد بشریت  یوار و سرشار از صلح، برای همهای جامع برای زندگی انسانحاوی برنامه

و  قش مسلمانان باشند. قرآن کتاب حقواچه مخاطب اصلیگر است، گردر کنار یکدی

ای نیل به ها که راهی برها و مرامنامهها و اساسنامهتکالیف است. بر خالف مانیفست

جویند، قرآن اگر جایی حقی برای کسی قائل شده، تکلیفی اهداف گروهی خاص را می

کند تا بعد خود گوید و ریف نمیآل تعایده یوش وی گذاشته است. یک جامعهنیز بر د

آن تک تک کند که در ای را تعریف میخود مرد هنرمند باشد، بلکه جامعهخود خندد و 

و  های غریزیم و توجه به تفاوتعالَ افراد دارای جایگاهی مشخصند. با تأثی از علم صانعِ

 شود، نسبت آنها را با یکدیگر تبیین نموده است.اکتسابی که در موجودات یافت می

 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً»

 2«تهمانا خداوند برای همه چیز، قدری معین داشته اس

گوید اصل، که در اساس از یک جنسند. میگوید قلم و کاغذ برابرند، با ایننمی

صویری ای نوشته شود یا تباید قلم بر کاغذ بلغزد تا کلمه نگاشتن است و برای این منظور

 خواهم جای کاغذ باشم یا کاغذ بگوید قلم حق نداردترسیم گردد. اگر قلم بگوید من می

دو  رود، غایتی است که آنهدف، آنچه از دست میبر من خطی بکشد، در این نزاع بی
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نه  آورد وکاغذ رسم و تحریر را به تجلی در تواند به جایبرایش ایجاد شدند. نه قلم می

مسلمان و غیرمسلمان، ای بکشد یا بنویسد. زن و مرد، به جای قلم ذره تواندکاغذ می

و همه در این کتاب، حقوق و تکالیفی دارند. حتی مشرکان هم جان، همه جاندار و بی

در قرآن جایگاهی دارند که به سبب آن دارای حق و تکلیفند. اگر از آن تکلیف شانه 

گونه که اگر ولو مسلمانی از حدود خود حتی در برائتند، همان یخالی کنند، شایسته

 برابر مشرکان، فراتر رود متعدی و تجاوزکار است.

 نوا / هر کسی یابد غذای خود جدانماند هیچ مهمان بی که

 1همچو قرآن که به معنی هفت توست / خاص را و عام را مطعم در اوست

تی آلیسرا مکتبی ایدهگرا و برخی دیگر آن برخی قرآن را کتابی رئالیست و واقع

به  ا برای نیلهترین راهست و نه آن، بلکه مشتمل بر واقعیدانند. ولی قرآن نه این امی

 ترین زندگی بشری است.آلایده

 

 ای واحد و پیوستهقرآن، مجموعه .0

 کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِینَ»

 الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ

 فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ

 عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ

 کنندگان فرو فرستادیم،گونه که عذاب را بر تقسیمهمان

 ها که قرآن را بخش بخش کردند،همان

 کنیم،آنها را بازخواست می یبه صاحب اختیارت سوگند که همه

 2«به سبب رفتاری که داشتند

ی و بخشقرآن کتابی است که تماما برای هدایت بشر آمده و بخش بخش نمودن آن 

بررسی کردن بدون در نظر گرفتن های دیگر و موضوعی را را دیدن بدون توجه به بخش

خود آن، ما را هرگز به مطلوب نخواهد رساند،  یموضوعات دیگر امری است که به گفته
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شود بدون عنایت به اصل دایت شدن باشد نه چیزی دیگر! نمیالبته اگر مطلوب ما ه

 نتوان بدون در نظر گرفتحقوق افراد سخن گفت، نمی یکرامت انسانی در قرآن، درباره

شود به دین ها چانه زد، نمیترسیم شده در آن، پیرامون جایگاهساختار اجتماعی 

توان به پای حق گروهی، حقوق دی و اختیار را نادیده گرفت، نمیفراخواند و اصل آزا

حکمی از قرآن بحث کرد و  یشود دربارههای دیگر را قربانی نمود و نمیهمصرح گرو

با مخاطب را به دست فراموشی سپرد. مبادا برای به  احسن یاصول مکالمه و مجادله

کرسی نشاندن حرف خود، دین را قطعه قطعه کنیم و از مقدمات و مأخرات، عمدا یا 

 سهوا غافل شویم.

 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ»

د، هر گروهی به آنچه خود دارد دلخوش و دینشان را میان خود فرقه فرقه کردن

 1«است

ای در هم پیچیده های قدیمی، که شبکهحکام منفک و جدا جدا و نه داستانقرآن نه ا

از آیات الهی است. سخن حقی است که تماما چون تارهای عنکبوت در ارتباطی تنگاتنگ 

 با یکدیگرند.

وَیُرِیدُونَ أَن یُفَرِّقُواْ بَیْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَیقُولُونَ نُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ » 

 بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَن یَتَّخِذُواْ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیالً

 أُوْلَـئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ عَذَابًا مُّهِینًا

خواهند بین خدا و کنند و کسانی که میو رسوالنش را انکار می نی که خداکسا

ر ن داریم و برخی دیگگویند به برخی ایماش جدایی قائل شوند و کسانی که میرسوالن

 انکار و ایمان انتخاب کنند، یخواهند راهی میانهکسانی که میکنیم و را انکار می

 2«ایم.بار آماده کردهند و برای آنان عذابی ذلتاانکارورزان واقعی
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 قرآن، کالمی ادبی .4

هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا »

مُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ ۀِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَالَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَ

 لْبَابِاللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إاِلَّ أُوْلُواْ األ

ه وشن است کاوست که این کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن آیاتی صریح و ر

نحراف هاشان ات متشابه است، اما آنها که در دلاصل کتاب است و بخشی دیگر، آیا

د، در ننک، دنبال میجویی و طلب تأویل آن به دلخواه خوداست، تشبیهات را برای فتنه

د گوینداند، کسانی که میکس جز خدا و راسخون در علم نمیحالی که تأویل آن را هیچ

یار ماست و تنها خردمندان پند اختکتاب از جانب صاحب یداریم، همهبدان باور 

 1«پذیرندمی

در فهم قرآن، باید به این نکته توجه جدی داشت که قرآن نه یک متن علمی یا 

مثیل و اره، مَثَل و تکه بیانی ادبی و کتابی سرشار از مجاز، کنایه، تشبیه، استع ،تاریخی

این امر چیست؟ چرا قرآن همه چیز را همچون  یاما فایدههای ادبی است. سایر آرایه

 متون علمی واضح و روشن بیان نداشته است؟

 ،است« عقل»اوال انسان دارای قوای مختلف با وظایف خاصی است که یکی از آنها 

که  ،است« وهم»کند و دیگری صرف و معقوالت مجرد را ادراک می که کلیات معانی

واهمه  یشود. قوهای است که در محسوسات متحقق میی جزئیهآن ادراک معان یوظیفه

 ذاتی یخصیصه ،ولی عقل که شأنش ادراک کلیات است، در عموم حیوانات موجود است

باشد. بنابراین وقتی عقل بخواهد معنای صرفی را که مجرد از محسوس است انسان می

وقتی  . از این رو قرآنطلبدز به مقتضای طبعش غذای خود را میادراک کند، وهم نی

و آن را در حد ادراک  طور خالصه و جامع، روشن سازدبخواهد موضوع معقولی را به

ل و امثال آن القا آورد، آن را در قالب محسوس ریخته و به صورت مَثَحسی وهم در

های شود و اکثر نمونهها به این کار مبادرت میزبان یطور که در همهنماید. همانمی

توسط عالمه دهخدا گردآوری « امثال و حِکَم»چهار جلدی  ینیز در مجموعه فارسی

 شده است.
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گاه در تشریح تأثیرات یک دارو از تمثیل و های علمی هیچبه عنوان مثال در مقاله

ی که موضوع کند، چرا که این موضوع نه معنایی صرفهای ادبی استفاده نمیآرایه سایر

به مدد ابزارآالت پیشرفته قابل لمس است. اما مفاهیمی  ها ومحسوس و در آزمایشگاه

گونه نیست. تشبیه کردن یک دارو خرت، رسالت، ایمان، علم، انفاق و... اینچون خدا، آ

ولی تشبیه نمودن علم به نور یا جهل  ،به نور یا عوارض آن به تاریکی، امر معمولی نیست

 اشد.بح مطلب، گاه ضروری نیز میای تشریبه تاریکی، نه تنها معمول است، بلکه بر

دوما اصال برای بسیاری از معانی عقلیه، هرگز لفظی وضع نشده. به این علت گوینده 

قدر یا نویسنده ناگزیر است به مثل و مانند آن متوسل شود. گاه استفاده از محسوسات آن

وز  امرتحت تأثیر معقوالت قرار گرفته که از ساختار سنتی خود خارج شده است. مثال

ن را در جایگاه داند و همگان آمی« پوشاننده»را به معنی « کافر»کمتر کسی کلمه 

 نمایند!دیگری استعمال می

افزاید. درت نفوذ آن میسوما حضور ساختاری ادبی در متن قرآن، بر جذابیت و ق

ن وپردازند، ابیاتی از شعرای گوناگآنهایی که به کارهای صرف علمی میما، حتی  یهمه

لمی صرفا ع ییا متونی ادبی از نویسندگان را به ذهن داریم، ولی کمتر کسی یک گزاره

 سپارد. زیرا شکل آهنگین متون ادبی، خواننده را در خود غرق نموده،را عینا به ذهن می

ای لذت بخش دارد. از آنجا که قرآن تماما کالم خداوند و هر حرف آن حکیمانه و جذبه

، به باشدند حفظ دقیق از تحریف و دخالت میخاصی است و نیز نیازمبا منظور دقیق و 

 ترین راه برای انزال و بیان و حفظ قرآن است.رسد چنین ساختاری مناسبنظر می

 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِی هَـذَا الْقُرْآنِ مِن کُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَکْثَرُ النَّاسِ إاِلَّ کُفُورًا»

 ایم ولی بیشترهای مختلف برای مردم بیان کردهن از هر مثلی به شکلدر این قرآ

 1«مردم سر باز زدند و جز سر انکار نداشتند

 وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»

 2«کننداما جز دانشوران آنها را درک نمیزنیم این مثل ها را برای مردم می
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ان کند، ما تشت دستمطیبه را به درختی نیکو تمثیل می یآیا آنجا که قرآن کلمه

گوید می ریزیم؟ آیا آنجا کها کسی حرف خوبی زد به پایش آب میگیریم و هرجمی

ها و زمین است، دلیل بر این است که باید خورشید یا ماه یا ستارگان خداوند نور آسمان

گیریم تا همه عالم داند، چراغ دست میکه جهل را تاریکی میم؟ آیا آنجا را بپرستی

گوید دست خدا بر فراز دستان آنهاست، ما هم باالی دست آنها به یا آنجا که می ؟شوند

 گونه نیست!؟ اصال مگر خدا دست دارد؟ نه اینگردیمدا میدنبال دست خ

 بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغِیًّاقَالَتْ أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی » 

 شری به منکه هیچ باست فرزندی داشته باشم و حال آن مریم گفت چگونه ممکن

 1«ام؟دست نزده و سرکش نبوده

کسی فرزندی حاصل شود؟  آیا ممکن است با دست زدن مردی به زنی یا سرکشی

 ارداری است.طور نیست! اما در این آیه منظور، جِماع است که محصول آن بالبته این

ن این مت یهای دیگر از حوصلهسرشار از مثل است اما بیان مثال گویدقرآن خود می

 خارج است.

 

 قرآن، مکتب علم و عمل .1

قرآن اصل بر عمل است، نه علم. هرجا از ایمان سخن  یدر دین اسالم و مدرسه

ای قرآن مجموعهمبادا مخاطب فکر کند سازد، گوید، عمل صالح را با آن قرین میمی

از نیامون موضوعی خاص، هر چند علم پیشاست صرفا با هدف افزایش علم خواننده پیر

ای جز ند یا رهرو دین یا فرقهعمل باشد. بسیاری از دانشمندانی که خود یا اساسا المذهب

 علمی ارزشمندتر اند که از نظرای انجام دادهند، پیرامون قرآن تحقیقات گستردهااسالم

رهای اسالمی صورت گرفته است. های مشابهی است که در کشوبسیاری نمونه از

کنند، مقصودم این است که هر که چیزی میننان به قرآن عمل امسلمی همهگویم نمی

 را بفهمد و به آن علم پیدا کند، ضرورتا عامل آن علم نیست.

 گوید:قرآن می یخدا درباره

 بِهِ کَثِیراً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَیَهْدِی»
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 1«آوردکند و بسیاری را به راه میبسیاری را حیران و گمراه می

شوند؟ پاسخ این ای با آن گمراه میمگر کتاب هدایت نیست؟ پس چرا عدهقرآن 

دیگری  یشود. مثل هر کتاب یا وسیلهعمل حادث می یاست که این گمراهی در مرحله

ر گونه که خود خدا دشود. آنمثبت و منفی می یکه بسته به نیت کاربر، دارای دو جنبه

 دارد:گونه بیان میآیه این یادامه

 وَمَا یُضِلُّ بِهِ إاِلَّ الْفَاسِقِینَ»

 2«کندتنها منحرفان را با آن گمراه می و

 شود.ن در راه گمراهی به کار گرفته مییعنی اگر نیت انحرافی باشد، قرآ

ها را از دل کوه استخراج نموده، تا با آن سنگآموزد یکی روش ساخت دینامیت می

اندازد. آسایش و رفاه مردم را به خطر می در خدمت رفاه بشر قرار دهد، دیگری با آن

ا سیر ای راز آن غذایی طبخ کند و شکم گرسنهگیرد تا با استفاده یکی چاقو دست می

یکی برای احقاق حقوق کند. درد و پاره می، دیگری با همان چاقو شکمی را مینماید

آورد، دیگری با تمسک به ، درست یا غلط به مارکسیسم رو میکش جامعهاقشار زحمت

خواند کند. یکی قرآن میفرما میکشان حکممارکسیسم استبداد استالینی را بر زحمت

ند خواوت خالصی یابد، دیگری درس دین میتا هدایت شود و از زیر تیغ استبداد و طاغ

ایشان سوار شود. هارون و سامری هر دو  یتفاده از عقاید مذهبی مردم بر گُردهتا با اس

ند، ولی هارون عامل به دین و عصای دست موسی است، حال آنکه امنسبت به دین عالِ

اسرائیل است، پای موسی که همانا نماد دین بنی خواهد با استفاده از ردمی سامری

 ه راه اندازد. به قول عطار:م کند و استبدادی بلَای عَگوساله

 کار تو گر مملکت راندن بود / ور ره تو درس دین خواندن بود

 چون برای نفس باشد کار تو / از سگی در نگذرد مقدار تو

دهد؟ پس چه کسی را مورد هدایت قرار میکند، را گمراه میحاال که قرآن بسیاری 

 قرآن پاسخ این را نیز داده است.

 بُ الَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَذَلِکَ الْکِتَا»

                                                           
 53بقره  3
 53بقره  5



 002 |مکتوبات دوران دانشجویی 

 

 1«این کتاب که در آن تردیدی نیست، هدایتی است برای پرهیزکاران

 گوید:یا در جای دیگر می

 هَـذَا بَیَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَۀٌ لِّلْمُتَّقِینَ»

مردم و هدایت و اندرزی است برای  یاین قرآن توضیحی است برای همه

 2«پرهیزکاران

 ، گروهیشوند، یعنی فاسقان و منحرفانمی گمراهل گروهی که با این قرآن در مقاب

شوند، یعنی متقین و پرهیزکاران. پس تفاوت این قسم از هستند که با آن هدایت می

ن افراد به با آکند که حاصل نیتی است که عمل بروز می یهدایت و گمراهی، در عرصه

 شوند.قرآن و اسالم وارد می

الیقین، ین، خود شامل مراتبی از قبیل علمدر سطور باالتر از یقین سخن گفتیم. اما یق

 علم حاصل رفِگاه در صِالیقین است. یقین به معنای حقیقی هیچالیقین و حقعین

ا به تمام حس کرد و ت، آن رتوان در عمق دریای قرآن فرو رفشود، بلکه با عمل مینمی

 الیقین دست یافت.به حق

های موسیقی هر چه قدر هم زیبا نوشته اند. نتهای موسیقیآیات قرآن همچون نت

کند، فقط یک تصور یخواند یا آن را از بر مها را میکه فقط نتدر نگاه آن ،شده باشند

ه، جود نوازنده و شنونداست، تا آنجا که بر سیم و تار و گلوی ساز متجلی شود و نوایش و

ها سهیم شدند، موسیقی اگر دیگران هم در نواختن این نت هر دو را نوازش دهد. حال

د اهلل ی»دهد که آور را تشکیل میخود گرفته، ارکستری بزرگ و حیرت ظاهر زیباتری به

ند، اگر پدر و مادری در خانواده خوش نواخت«. الجماعه، دست خدا با جماعت است عم

نوازی با آنها تالش شوند، قوم و خویش نیز برای خوشفرزندان هم با آنها همراه می

نوازی ها با نوای آنها خوشحله، یک شهر، یک کشور و کل انسانکنند. به تدریج یک ممی

، ی آرامشکنند، حتی خود نیز به جاوازد، همه از او فرار میکنند. اما اگر کسی بد بنمی

هایش و مجبور کردن همگان دان با چاپ نتگردد. موسیقیاب میدچار تشویش و اضطر

ج ای که از دسترنکند. بلکه با ارائهظ کردن آن، خوبی خود را ثابت نمیبه خواندن و حف
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 یا ای که همه به دنبال نواختننهسازد. به گویک آهنگ می یخود دارد، همه را شیفته

چرا یک زمان  توان فهمیدن مثال بهتر میروند. با ایخواندن یا حداقل شنیدن آن می

تهدیدها به سوی ندای محمد بن عبداهلل آمدند و در  یرغم همهمردم یک سرزمین علی

و در زمانی دیگر همه از اسالم بیزار شدند و هرگاه  ،نوای اسالم، روح خود را صفا دادند

 نام اسالم آمد چون بید به خود لرزیدند!

 فرماید:بالغه میامام علی )ع( در نهج ال

النسبن االسالم نسبه لم ینسبها احد قبلی االسالم هو التسلیم، و التسلیم هو الیقین، »

 و الیقین هو التصدیق، و التصدیق هواالقرار، و االقرار هو االداء، و االداء هو العمل

شناسم که هیچ کس پیش از من نشناخته است. اسالم همان سالم را میمن چنان ا

ست، و تسلیم همان یقین، و یقین همان تصدیق، و تصدیق همان اقرار، و اقرار تسلیم ا

 «همان اداء، و اداء همان عمل

1عمل کار برآید به سخندانی نیست سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی / به
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 0مهدی ظهور کرد
 3181تیر 

 
اللّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ وَالَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ »

 فِی األَرْضِ أُوْلَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَۀُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن و کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى

و بد فرجامى آن کنند بر ایشان لعنت است ر زمین فساد مىگسلند و دفرمان داده مى

 2«سراى ایشان راست

 مهدی ظهور کرد، نه در بدر زیبای شعبان،

 که در هیاهوی شهر خفتگان،

 اندیشند،شان میدر تالطم مغزهای خالی که فقط به پر کردن شکم

 ها،و روح های خفته در بیداری جسم

 کشان به نامش،در حلقوم عربده

 بریدند،تر سر میها آن طرفبلندگوهایی که آرامش را تا محله در فریادو 

 اند،ها را گروگان گرفتهی کسانی که به نام انتظار، خوبیدر حیله

وانی به بعد از آمدن او حواله خداری را به بهای دینهایی که دیندر سیاهی خرافه

 کنند،می

اشان فرد یمنتظرنماها، به تن خسته رفتگرانی که در ریخت و پاش یدر غربت دیده

 اندیشند،می

                                                           
 ی شعبان آن سال رخ داد، نگاشته شده است.نوشته به دنبال اتفاقاتی که در نیمهاین دل 1
 52رعد  5



 خوابیهفت سال بی | 001

 

ها مسلمان را در دهان سواری[نا]امت برهنگانی که خمس و زکات و حسرت نگاه پا

 بینند،می

بهای او، که در انتظار خام شهر آرزوهای جویانی که نه در انتظار پردر آمال بهانه

 ،«حسین را نیز، منتظرانش کشتند!»ه کند، حال آناخویش

ن وارونه به خود و دیگران روا هایی که صاحبان این پوستیی ظلمو در همه و همه

 دارند.می

 ای، و گفت:هدی ظهور کرد، اما فقط برای لحظهم

 !؟که انسانیت در میان شما غروب کرده استچگونه انسانی ظهور کند حال آن

ام را پاره پاره اندیشهکه هر دم ا پاره پاره نخواهید کرد، حال آنو چگونه تن مر

 کنید!؟می

 1وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ

..تری در راه است.غیبت کبری
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 قدر است اگر قدر بدانیم هر شب شبِ
 3181مرداد 

 
 شانهو فى کل یوم یسئله من فى السموات و االرض»

مشغول  یبه کار هر روز ند از او تقاضا دارند، و اواها و زمیندر آسمان کسانى که

 1«است

قدر  ،باشی «احسن تقویم»تاریخ، که به تقویم دل است. اگر شب قدر نه به تقویم 

 های دگر.خواهی یافت، خواه امشب و خواه شبخویش را 

مجیب خبیر است، همیشه خدا همیشه سمیع است، همیشه علیم است، همیشه 

اسماء خداوندی همیشگی است، و تنها اوست که همیشه باقی  ی... همهاست، همیشه

 است. درگاه محبوب همیشه به روی بندگان باز است.

 آالیش قرآن بنگریم.بی یبگذار یک بار برای همیشه، شب قدر را تنها از دریچه

ه ای در گذشتاقعهگوید، شب قدر، وگونه که می. آیا این«قرآن در شب قدر نازل شد»

خویش را در  وجودِ است؟ نه! باران هدایت الهی همواره در حال باریدن است. اگر زمینِ

انا انزلناه » فهمی معنایای. آن وقت میآن قرار دهی، قدر خویش را یافته معرض انزال

 چیست. «فی لیله القدر

 ؟«دانی شب قدر چیستتو چه می» با این همه،

کل عمر  ی، آن شبی که ارزشش به اندازه«ماه بهتر است آن شبی که از هزار»

 توست، آن شبی که قدر دانستنش توفیق دارد به یک عمر قدرناشناسی!

 و باز هم بارش باران. ،«نزول»و باز هم 
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هر شبی که تو را به  و سالمت باشد، «سالم» ،هر شبی که تا صبح و طلوع نور آری،

ب ش ،نی، تو را در آغوش سلم خود بگیردبه روشبرساند، هر شبی که رو  «مطلع فجر»

 قدر است.

لت یکی نباشد، به قدر دست که حالت با قااگر امشب زار زار گریه کنی، حال آن

ای. گرچه اگر قرار باشد یک شب و برای یک بار آن اتفاق بیفتد، آن در ماهی نیافته

 1«لت فیه لیله القدرو جع»ای. هایت پا گذاشتهخواهد بود که بر روی تمام خواسته

خوشا آنان که تا فجر نور، همواره در سالم شب قدرند.

                                                           
 شب قدر را قرار دادی. )دعای ماه رمضان( ،ماه رمضان ماهی است که در آن 3



  

 0قدر بدیم!چه
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م! قدر بدیما( چه جمعیِ کنم ما )یعنی برآیندِتنهایی با خود فکر می یگاهی در گوشه

 عجولیم! چه قدر پرادعاییم!چه قدر قدرناشناسیم! چه قدر مغروریم! چه قدر 
 

 قدر ناشناسیم

اندیشم. راهی که در آن خون بر دل فردای میهن افکندیم. از گاهی به راه طی شده می

گرایی به مسیر سنگالخمان آلمان چه انتظارها که نداشتیم! و این ایدهآبادی یراه شوسه

 انداخت.
 

 مغروریم

ی رفتیم و راضی برگشتیم. چقدر یاد حرف هیچ کس را گوش نکردیم. یک سره به قاض

کنم چگونه این قدر باال دهد. تعجب میمان آزارم میکردههای ورمکرده و رگابروهای گره

 نشستیم، ولی ادعای خدایی نکردیم!؟
 

 عجولیم

طفل کوچکمان را گردن نگرفته راه انداختیم، راه نیفتاده دواندیم... خالصه بگویم با 

ی تکامل و تدریج است، و برا تِسنّ ،مت عالَیدیم. یادمان رفته بود سنّدست خود به زمین کوب

 ت خدا هیچ تغییری نیست.سنّ

                                                           
را به انتخاب از میان بد و بدتر ترغیب کنم.  نزدیکانمم ه بوددخیلی تالش کر، 1354در سال  1

های دولت نهم و دهم روز به گلاعتنایی و زخم زبان نشنیدم. زمانی که دستهاما پاسخی جز بی

 گشت و در نهایت طاقتم را از کف برد!ر میشد، خاطرات آن روزها نیز برایم مروتر میروز تلخ
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 پرادعاییم

مان گوش فلک را کر هنوز هم که هنوز است انگار سرمان به سنگ نخورده. ادعای

ن از خطا مبدل کرده، ای مصوم تجربیات پیشین، ما را به فرشتهکنیکرده. گمان می

 گذشته انداخته است. معیوبِ یکه باز شیطان وجودمان ما را به چرخهاینغافل از 

 

 بدیم

اندیشم در م. بدیم چون به هر صفت بدی که میفهمم که چرا بدیحال بهتر می

 ی این عقل شیرینمان!قدر تلخ است، کردهیابم. چهوجودمان می

 

اندیشم. کاش میتنهایی خود به یک چیز دیگر هم  یراستی این روزها در گوشه

شدیم. انگار شکم گرسنگان از جیب مرفهین یال نفت و سفره و عدالت و مهر میخبی

ارد بیچارگان سه هزار میلی تر است! انگار پر کردن انبان قَیِّمان پابرهنگان ودرد بزرگبی

ول پوقت به این فکر نکردیم که پر کردن جیب پر هایی خرج دارد. خدا وکیلی هیچتومان

 !شتر خرج دارد یا شکم خالیبی

 

آخر به فرض این است که داد و بیداد آن روزمان درست بوده  ی: تازه جملهنوشتپی

باشد. دیگر اگر روشن شد که همانم غلط بوده، تراب بر سرمان باد.



 

 0سالم بر تو ای محمد
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نه حضرت آقایی،  چه واالیی ولیفقط تو ای محمد، که گرمحمد. آری سالم بر تو ای 

 !یاالسالماللهی، و گرچه سبب اسالمی ولی نه حجتخدایی ولی نه آیت یچه نشانهو گر

نشینی که راهنمایی و چنان در جوار مردم میخدایی و  یسالم بر تو که فقط بنده

 شناسندت!روی که نمینهندت و چنان با ایشان میفرقی نمی

 یلق عظیمی و سالم بر تو که قلب لطیفی و حنیف و نقطهسالم بر تو که صاحب خُ

 گرایشی و گشایش.

 گدلتن سخت دلم که کنم، صدا کوچک نام با فقط را مسلمین رهبر یگانه بگذار

 .است رأفت و صلح و امنیت و عدالت و آزادی

 محمد، یادت هست که در خواب بوزینگان را بر منبرت دیدی؟

 هست از مهجوری قرآن رنجیدی؟یادت 

 یادت هست عقبگرد مسلمین پس از عروجت را چشیدی؟

 

بابای خوبم. گونه هایت خیس است. بگذار من هم دمی در آغوشت بگریم...

                                                           
هجری  1358بهمن  4با  مصادف، هجری قمری 1433صفر  25نوشته به مناسبت این دل 1

 ، سالروز رحلت حضرت رسول اکرم)ص( نگاشته شده است.خورشیدی





  

 چه قرار بود و چه شد!
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ام به فیزیوتراپی رفتم. داخل چند روز پیش برای بازتوانی زانوی تازه عمل کرده .1

 چند مرد از کابین کناری بلند شد. یکابین خود خوابیده بودم که صدای مکالمه

 هزار تومنی نو پیدا کرد. 58تا تراول  2یکی از آنها گفت: فالنی 

 د؟غلیظ اصفهانی گفت: خب آ چی کارش کر یدومی به لهجه

 رفت داد به نگهبان! -

 برد!ذاشت گوشه جیبش حالشو میداشت میی خر شد! باید بر میاَ -

مرد سومی هم حرف وی را تأیید کرد. خالصه کار به آنجا رسید که هر سه با هم 

 فالنی افسوس خوردند! "خریت"هم نظر شدند و به حال 

ی ایدز. فارغ از دردناکی اپیدممان خانمی بود مبتال به یکی از بیماران بخش عفونی .2

 یآن زن از همه ینامهکه راه انتقالش دردآورتر از عالئم بیماریش است، زندگی ،ایدز

ساله که بیماری را از همسرش که خود  1و  18تر بود. مادر دو کودک اینها هم دردناک

 .در اثر استفاده از سرنگ مشترک با سایر معتادان مبتال شده بود، گرفته بود

اول شناسنامه، همانی است  یشد عکس صفحهاش را که گشودم، باورم نمیپرونده

که روی تخت خوابیده است. زنی مقبول و محجوب با صورتی مهربان و مادرانه. نه اشکی 

 و نه اندوهی، نه ناخوشی و نه بیماری.

اینها اتفاقاتی است که تنها طی چند روز گذشته خود شاهد آن بودم. مدتی است  .3

ما سقوط کرده است. منظورم نه حکومت سیاسی، که حکومت  یحکومت در جامعه

اخالقی است. چه قرار بود و چه شد!





  

 ادعا، خورشیدندتقدیم به آنها که بی
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ذى القربى و ینهى عن الفحشاء و المنکر و  ءان اهلل یأمر بالعدل و االحسن و اِیتا»

 البغى یعظکم لعلکم تذکرون

کار بد و  دهد و ازو واگذاردن به نزدیکان فرمان مى همانا خدا به عدالت و احسان

 1.«دهد شاید اندرز گیریدکند، پندتان مىناروا و ستمگرى منع مى

اند، یعنی خوانده« عه و اعطاء کل ذی حق حقهوضع کل شیء فی موض»عدل را  .1

گونه که باید و شاید پرداختن. آن هر چه را در جای خود قرار دادن و حق هر چیز را

اساس نظام اجتماعی بر عدل و قسط )صرف نظر از تفاوت اندک آن با عدل( است و خدا 

ای که عدل حاکم گردد، ل نموده است. در جامعهآن ارسا ینیز پیامبران را برای اقامه

 ظلم جایی نخواهد داشت.

د با خواحسان به معنای نیکی و بخشش است. یعنی دیگران را از خود منتفع و  .2

نیکی کنید، همانا خداوند »ای باالتر از عدالت دارد. همسفره کردن. احسان مرتبه

 «نیکوکاران را دوست دارد.

گری )کسی یا چیزی( را بر خود مقدم داشتن است و از عدل و ایثار به معنی دی .3

چه با تو قرابت و آنکه و آن« ذی القربی»یثار فقط در حق احسان واالتر و دشوارتر. ا

 معنوی دارد جایز است.

 است،کند عادل شکند و نه ظلمی میکه با خودرویش می رود و نه قانونی را میآن

ارد گذادعا آن را به دیگران وا میکه بیکند محسن، و آنکه با آن پیادگان را سوار میآن

                                                           
 30نحل  3
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. شدن محروم  گذرد ایثارگر. عدل محدود نکردن است، احسان محدود شدن و ایثارو می

 قبال در است حق ایثار و همه قبال در است حق احسان همه، قبال در است تکلیف عدل

 کهآن و کرده ایثار دارد، مقدم خود بر را برتری کهآن. باشد برتر تو از چهآن و کهآن

.حماقت را، بدتری



 

 0ی انجمن اسالمیپس از لغو مراسم افتتاحیه
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مشکالتی برای انجمن اسالمی دانشجویان  54دانید در سال طور که میهمان

و از هشت سال پیش تا کنون عمالً این تشکل دچار انحالل  ،وجود آمده بود دانشگاه ما به

جمعی از فعالین ستاد  ،شده بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته

 دانشجویی آقایان دکتر روحانی و عارف بر آن شدیم تا این تشکل باسابقه را احیا کنیم.

پیش آمد در این  رای مابیان جزئیات امور و مشکالتی که در طول این یک سال ب

مهرماه امسال مجوز ما نه از سوی  14گذرم. سرانجام در گنجد، لذا از آن میص نمیخلَمَ

 .دمرکزی در وزارتخانه رسماً صادر شهیأت نظارت دانشگاه، بلکه از طرف هیأت نظارت 

به همین منظور درخواست برگزاری مراسم اعالم موجودیت خود را تقدیم دانشگاه 

پس از موافقت دانشگاه، مقدمات آن را فراهم کردیم. اما متأسفانه مسائلی پیش نمودیم و 

آمد و ما مجبور به لغو آن مراسم شدیم. بهتر است دیگر از اتفاقات آن چند روز بگذریم. 

که فراتر یم، بلما نه تنها در این زمینه هیچ کار غیرقانونی نکرد ؛فقط در یک جمله بگویم

های ولین استانی هم هماهنگیؤبا مس ،برای جلوگیری از ایجاد تشنج ماناز وظایف قانونی

الزم را انجام دادیم. تمام این مدارک نزد ما موجود است و انتشار آن در فضای مجازی 

 .تنها نیاز به اختصاص چند دقیقه وقت دارد، که اگر الزم شود این کار را خواهیم کرد

اید بگویم بعضی از مسائلی که در آن خبر ب "خبرگزاری دانشجو"اما در مورد خبر 

ار و ای کاش خبرنگ ،ای است که ایسنا با من انجام داده بودمبتنی بر مصاحبهمطرح شده 

 کرد.میایسنا قبل از درج آن خبر، متن و تغییرات و کم و اضافاتش را با من هماهنگ 

                                                           
 .ه استنوشته به دنبال اخبار کذبی که در لینک زیر آمده بود، نگاشته شداین دل 3

http://snn.ir/print/135717 
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ا کمال توانم بقط مید. فبومات فکری نگارنده ی آن مبتنی بر توهّبگذریم! اما بخش عمده

اگر دین ندارید و به آخرت ایمان »م امام حسین)ع( را تکرار کنم که دّی جَتأسف جمله

، های انسانینی خود که بگذریم، در میان همههای داز آموزه« د.ندارید، الاقل آزاده باشی

عملی است که  ترینزشت "دروغ"، "تجاوز به عنف"دار و چه المذهب، بعد از چه دین

ممکن است یک نفر مرتکب شود. در برخی کشورها، که نه خدای ما را دارند، نه دین ما، 

دست به خودکشی  ،ی ما؛ اگر دروغی بگویند و آن دروغ فاش شودنه ائمهنه پیامبر ما، 

 زشت، متاع رایج کشور ما شده است.قدر این عمل هزنند! ولی ببینید چمی

دهیم فعالً موضوع را کش ندهیم و برای زیادی نزد ما هست، ولی ترجیح میمدارک 

برگزاری یک مراسم جایگزین خود را آماده کنیم. اما بدانید حق ما برای شکایت از آن 

لناس احق خدا ازدوستان محفوظ است، و حتی اگر در این دنیا اتفاقی نیفتد، در آن دنیا 

ت.نخواهد گذش



 

 0سخنی با مخالف
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عدم اعتقاد به قوانین »و « مدعیان دروغین صدق و راستی»و « پررویی»و  2«تهقاو»

 و« زد و بندهای معنادار و زشت سیاسی»و « روابط حزبی و جناحی»و « موجود

زیر » و« یجناح والن دانشگاهی در جهت دستیابی به اهدافؤسوءاستفاده از جایگاه مس»

کردن  3برای تبرعه سؤال بردن شخصیت و صالبت رییس دانشگاه و قائم مقام وزیر صرفاً

 «انتشار مطالب دروغین و خالف واقع در نشریات»و « یک گروه کوچک و تندرو سیاسی

راه امام و انقالب به نفع جریان محدود و محصور فکری خود  یتالش برای مصادره»و 

 !«کردن سران خودفروخته و روسیاه فعال در فتنه 4هعل دشمن و تبرای تکمیل پازبر

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دفتر  ،ینها جمالتی است که سید اشکان صالحیا

 ت.گزاری دانشجو در مورد ما گفته اسدر مصاحبه با خبر ،تحکیم وحدت دانشگاه ما

این ادعاها بوده و  یچرا که عملکرد ما پاسخی بر همه ،قصد دفاع از خود را ندارم

 ،بسیجی مذهبیِ یکه یک بچه ،اندیشم کار به کجا رسیدهولی با خود مید. خواهد بو

محابا اسید سخنش را بر صورت گونه بیکند و اینتش را فراموش میاعتقاد و هویّ یهمه

 پاشد!ما می

                                                           
 .ه استکه در لینک زیر آمده بود، نگاشته شد سخنانینوشته به دنبال این دل 3

http://snn.ir/detail/News/131353/332 
 منظور همان وقاحت است! 2
 منظور همان تبرئه است! 3
 همان 4

http://snn.ir/detail/News/363129/145
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تو  ،رفتار کردنگفته اگر کسی به بدی  مگر در قرآن ،گیرم که من مشرک و المذهب

مقتدای تو نگفته که ای بچه  ،خوبی جوابش را بده؟ مگر امام علیمسلمان با  منِؤای م

 د؟دگان باشیدهنمن دوست ندارم از دشنام ،بسیجی تیِأهی مذهبیِ یشیعه

 !قلید: تبینمایراد کار را ولی در یک چیز می

داری و حمید رسایی را سمبل دین مثالً ،یک نفر ،افرادی چون این اشکان عزیز

ته وقت با چشم و گوش بسدانند. آنگری و مبارزه با امپریالیسم میمداری و انقالبیوالیت

بینید که ادبیات همان ادبیات و جمالت همان جمالت و کلمات کنند. میاز آنها تقلید می

بعد از  ،این اشکان عزیز ه دی و وطن امروز و... است. حتماًکیهان و نُ همان کلماتِ

 یبا تمام قدرت همچون جبهه ،زده شده و با خود گفته الحمدهللمصاحبه بسیار ذوق

 م.پایداری چشم فتنه را کور کرد

 مید کردن جواناناا: نگویمام و باز هم میطور نیست اشکان جان. بارها گفتهولی این

 ترین خدمتیبزرگ ،والنهؤبا این رفتارهای احساسی و غیرمس ،از اصالح در چارچوب نظام

 د.کنیدشمنان ایران و اسالم می است که تو و امثال تو و مراد و مرید تو در حقّ

 .والسالم


