تحلیلی

کوتاه از مسائل روز

دورهمی با وجود تمام نقاط قوت اما اخیرا ً قبح شوخیهای خارج از ادب در
رسانه را شکسته است.

ª

ازتریبونملی
علیهمنافعملی

برنامــه دورهمــی بــه یکــی
از برنامههــای پرمخاطــب ســیما تبدیــل شــده .بــا وجود
تمــام نقــاط قــوت امــا نمیت ـوان از نقــاط ضعــف ایــن
برنامــه چشمپوشــی کــرد .آنهــم نقاطــی کــه بــه گونهای
در حــال تعییــن ســبک زندگــی اســت .رویکــردی کــه
برنامــه دورهمــی در پیــش گرفتــه اســت بــا شــتاب در
حــال الگوســازی از ســبک زندگــی ســلبریتیها اســت.
کســانی کــه اکثــرا خــود از غــرب الگــو میگیرنــد و
بعضـاً تجربــه چندیــن طــاق و ازدواج مجــدد را از ســر
گذراندهانــد .امــا اگــر از تمــام ایــن نقایــص بگذریــم ،از
برنامــه اخیــر دورهمــی و ارائــه حقایق نادرســت ازمنطقه

مــردی نابینــا نیــاز به یــک جاکلیدی حلقـهای شــکل دارد ،که بتوانــد 64کلید مختلف
را در آن جــای دهــد .کلیدهایــی کــه او در اختیــار دارد ،همــه دارای دســتههای متفاوت
هســتند و ســایر قســمتهای کلیدهــا (طرفیــن بدنــه هــر یــک از کلیدها) نســبت به
یکدیگــر قرینهانــد .بــه بیــان دیگــر ،تنهــا وجــه تمایــز کلیدهــا ،دســته آنهاســت و نــه
بدنــه آنهــا .چنانچــه مــرد نابینــا کلیدهــا را در ایــن جاکلیــدی ســاده -کــه هیــچ آویــزه ،زنجیر و
یــا نشــانه دیگــری بــر روی آن وجــود نـدارد -جــا دهــد ،آیــا بـرای اینکــه او بتوانــد همـواره آنها
را از هــم تمیــز دهــد ،دســتههای کلیدهــا دسـتکم بایــد دارای چنــد شــکل متفــاوت باشــند؟

?

پاسخمعماراازرایانامهذکرشدهجویاشوید
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إستفتاء

س :اگر کسى احتمال بدهد يا يقين داشته باشد که در همراهى با يک گروه
کوهنوردى ،به جايى خواهد رسيد که آبى براى طهارت و وضو پيدا نخواهد
کرد و وقت نماز هم مىگذرد ،آيا مىتواند به اين برنامه کوهنوردى برود يا
نبايدبرود؟
ضمنا اين موضوع در اکثر برنامههاى کوهنوردى ،وجود دارد.
ج) اگر قبل از وقت نماز عازم كوهنوردى شود ،اشكال ندارد و چنانچه در وقت نماز آب براى وضو
پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند ،مانع ندارد.

بنیادبینالمللیعلوموحیانیاسراء
www.nashresra.ir
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نهج البالغه

جاکلیدی

بنیاد بین المللی علوم وحیانی
اسراء ناشر مجموعه آثارحضرت
آیتا...جوادیآملیمدظلهالعالی

و شــوخیهای نابجــا بــا مســئله یمــن نمیتــوان
گذشــت .فاجعــه یمــن و خونهــای بــه ناحــق ریختــه
مردمانــش و جــان دادن کــودکان معصومش ،مســئلهای
کــم اهمیــت نیســت کــه دســتاویز قیمــت شــود بـرای
خندانــدن و کــف زدن مــردم .علــت ناآرامیهــای منطقه
بــه زعم شــما ،آقایمدیــری خودنمایــی کشــورهای آن و
یا کشــور گشــایی نیســت .چـرا از دســتان پشـتپردهای
نمیگوییــد کــه در پــس ناآرامیهــای منطقــه پنهــان
شــده و کشــورهای آن را بــه جــان یکدیگــر انداختــه
اســت .چ ـرا از نقــش مدافعانحــرم در نابــودی داعــش
چشــم پوشــیده و بــه گونهای نــرم نــام روســیه را در کنار
تروریســت مینشــانید .خیــال نکنیــد که شــیطنتتان را
در نــام بــردن از عـراق در کنــار زلزلــه کرمانشــاه متوجــه
نشــدیم .اگرمرهــم نیســتید ،نمک بــر زخم هم نباشــید.
حاشیهایبراخالقرآن

ُ Zمع ّما

معرفیتارنما
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نشر اسراء  -ناشر اختصاصی
مجموعه آثارحضرت آیت ا...
جوادیآملیمدظلهالعالی

دارویتلخقرنحاضر!

نشراسراء
t.me/nashresra_ir

«جاودانه تاریخ» سخنرانیهای رهبر انقالب پیرامون شخصیت
امیرالمومنین( )Aاز بدو پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز داشتهاند،
مجموعه با ارزشی است که به ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت
پرداخته و نکات دقیق و در عین حال مفید و جالبی را مطرح کردهاند
کهبرایمشتاقانامیرالمومنین()Aفرصتیرافراهممیآوردتامعرفت
خویش را نسبت به آن امام بزرگ بیشتر کنند و با تأثیرپذیری از سیرهی
علویبرایزندگیخویشبرنامهریزینمایند.
تو
خوانندگان گرامی با پیگیری سایتنشریه نظرات ،انتقادا 
پیشنهادات خود را از طریق بخش نظرات هر مطلب و همچنین
رایانامهی ذکر شده به اطالع ما برسانید تا در بهبود هرچه بهتر این
نشریهکمکشایا نتوج هکردهباشید؛التماسدعایعهد

هواینفس

آرزوهــای دور و دراز بــه ایــن
 دلیــل موجــب فراموشــی
آخــرت میشــود کــه تمــام
نیــروی انســان را بــه خــود جلــب میکنــد و
توجــه بــه ایــن که نیــروی انســان بــه هر
بــا ّ
حــال محــدود اســت ،هنگامیکــه آن را در
مســیر آرزوهــای بیپایــان ســرمایهگذاری
کند چیــزی بـرای ســرمایهگذاری در طریق
آخــرت نخواهــد داشــت ،به خصــوص اینکه
دامنــه آرزوهــا هرگــز محــدود نمیشــود
و طبیعــت آنهــا ایــن اســت کــه هــر زمــان
انســان بــه یکــی از آرزوهایــش جامــه عمــل
میپوشــاندآتش عشــق آرزوی دیگــری در
دل او زبانــه میکشــد و نیروهایــش را بـرای
و صــل بــه آن بســیج میکنــد .بلکــه گاه
رســیدن بــه یــک آرزو ســبب دلبســتگی به
چنــد آرزوی دیگــر میشــود؛ چــون معمــوال
آرزوهــا بــه یکدیگــر پیونــد خوردهانــد .بــا
توجــه بــه ایــن واقعیتهــا نــه وقتــی بـرای
او باقــی میمانــد و نــه نیــرو و امکانــی و نــه
ح ّتــی حــال و حوصلـهای کــه بــه آخرتــش
بپــردازد .ا ّمــا زمانــی کــه ســیلی اجــل در
گــوش او نواختــه شــد ،از خــواب غفلــت
بی ـدار میشــود؛ وقتــی کــه عمــر عزیــز و
فرصتهــای گرانبهــا را بیهــوده تلــف کــرده
اســت؛ نــه آتــش خواســتههای نفســی فــرو
نشســته و نــه بــه جایــی رســیده اســت.
برخــی از شــارحان نهجالبالغــه میگوینــد
ایــن کــه آرزوهــای دور و دراز ،قیامــت را بــه
فراموشــی میافکنــد بــدان ســبب اســت
کــه دنیاپرســتان پــر ت ّوقــع بــه جهــت
عشــقی کــه بــه مظاهــر دنیــا دارنــد ســعی
میکننــد مــرگ را کــه وســیله جدایــی آنها
از معشوقشــان میشــود ،فرامــوش کننــد و
فرامــوش کــردن مــرگ ســبب فراموشــی
قیامــت میشــود.
ایــن نکتــه نیــز قابــل ت ّوجــه اســت کــه
ا َ َمــل (آرزو) گاه جنبــه مثبــت دارد کــه از

آن بــه «رجــا» و امیــد تعبیــر میشــود ،بــه
خصــوص هــرگاه براســاس تـ ّوکل بــر خـدا
باشــد بســیار ســازنده اســت ولــی جنبــه
منفــی آن در جایــی اســت که از حــد بگذرد
و انســان را بــه خود مشــغول دارد و دامنهاش
روز بــه روز گســتردهتر شــود و آدمــی را از
مبـدا و معــاد غافــل ســازد.
روشــن اســت کــه «هویپرســتی» و «طول
امــل» بــا یکدیگــر ارتبــاط نزدیکــی دارنــد؛
هویپرســتی سرچشــمه طــول امــل اســت
و طــول امــل نیــز سرچشــمه هویپرســتی
ـدد و سـرانجام طــول امل ســبب غفلت
مجـ ّ
از خــدا و ســرای دیگــر میشــود.

جلوگیریازهواهاینفسانی

جهــان آخــرت ،جهــان بهرهبــرداری از
تالشهــای دنیــا و روزگار تجلــی خصلتهــا
و رفتــار هــای آدمــی اســت.
اگــر حاکمــی در مســند حکومــت و
هــر انســانی در تالشهــای فــردی و
اجتماعـیاش بدانــد و در این اندیشــه باشــد
کــه هرگونــه انحــراف در اشــباع غرایــز و
تمایــات و هرگونــه زیــادهروی و طغیــان
باعــث اســارتها و ســقوطها و فســادها
میشــود و ایــن اعمــال در آخــرت جــز
رنــج و تباهــی و دوزخ در پــی نخواهــد
داشــت ،کوشــش خواهــد نمــود تــا هواهای
نفســانیاش را به اعتدال کشــاند و در مســیر
قــرآن و اســام حرکــت کنــد.
ادیان آســمانی بــه خصوص آخریــن آخرین
و کاملتریــن آنهــا ،اســام همــواره بــرای
زدودن حــب دنیــا و کاهش هواهای نفســانی
انســانها یــاد مــرگ را بســیار توصیــه
کردهانــد .روشــن اســت کــه یــاد مــرگ و
دفــع حب دنیــا همـواره آدمی را بــه کفاف و
عفــاف دعــوت میکنــد و بهرهبــرداری گزاف
و بیرویــه از ایــن عالــم را محــدود مینمایــد
و زمینــه بســیار مســاعدی برایپــرورش
صفاتنیــک در دل آدمــیبوجود مـیآورد.

http://nmerat.ir
info@nmerat.ir
t.me/mohebinalroghaye

حمایت دولتها از کاالی داخلی؛ ظاهر و پشت پرده
حمایــت از تولیــد داخلــی در مقــام عمــل و اجرا،
از دو بعــد قابــل بررســی اســت :سیاســتگذاری
کــه وظیفــهی مســئوالن اســت و انتخــاب و
مصــرف کاالی ایرانــی کــه تکلیــف آحــاد مــردم و مســئوالن
اســت .دربــارهی ایــن مهــم ،چنــد نکتــه قابــل یــادآوری اســت.
در کشــور مــا عمومــا تصــور میشــود شــرکتهای بــزرگ و
موفــق در تولیــد و فنــاوری ،بــدون دخالــت دولــت و کامــا
براســاس ســازوکار بــازار رشــد یافتــه و بــه موفقیت رســیدهاند.
ایــن ســوءتفاهم کــه متاســفانه در مراکــز دانشــگاهی و حتــی
سیاســتگذار کشــور مــا رواج دارد ،بــه قانونگـذار و سیاسـتگذار
ایرانــی بهطــور غیرمســتقیم میگویــد در کشــورهای موفــق،
دولــت بهجــای حمایــت از تولیــد ،خــود را از اقتصــاد کنــار
میکشــد تــا بخــش خصوصــی خــودش راه را پی ـدا کنــد و



موفــق شــود پــس حمایــت دولــت از تولیــد ،فایــدهای نـدارد و
هــدردادن منابــع اســت.
ســوءتفاهم یادشــده بیشــتر ناشــی از ارائهی اطالعــات ناقص یا
نادرســت از رونــد صنعتــی شــدن کشــورهای غربی و نیــز خاور
دور و نقــش دولتهــا در ایــن رونــد اســت .مطالعــات جدیــد و
منتشــر شــده نشــان میدهــد حتــی دولــت ایــاالت متحــده،
کــه بــه ظاهــر مشــی اقتصــادی لیبرالتــری نســبت بــه
اقتصادهــای اروپایــی دارد ،از دهـهی  ۱۸۳۰تــا جنــگ جهانــی
دوم ،بــا افزایــش تعرفـهی کاالهــای وارداتــی مشــخصا به قصد
حمایــت از صنایــع داخلــی ،یکــی از حمایتگرتریــن کشــورها
در جهــان بــوده اســت(.)۲ :۲۰۱۶,Stensrud
الکســاندر همیلتــون ،اولیــن وزیــر خزانـ هداری آمریــکا و معمار
توســعهی صنعتــی ایــن کشــور در اواخر قــرن هجدهم ،معتقد

بــود کــه کشــور عقبافتــادهای مثــل ایــاالت متحــده [در اواخر
قــره هجدهــم] ،صنایــع نــوزاد را تــا زمانیکــه بتواننــد روی
پــای خــود بایســتند بایــد از رقابــت خارجــی در امان نگــه دارد.
()۱۹۹۸:۸۱,chang
چنیــن حمایتهــای صریــح و عملــی از تولد و رشــد واحدهای
تولیــدی در دیگر کشــورهای صنعتــی از جمله ژاپــن و کره نیز
گـزارش شــده اســت .ایــن واقعیت در کنار تشــویق کشــورهای
در حــال توســعه بــه قطــع حمایــت از تولیــد و ســپردن تولیــد
بــه بــازار توســط کشــورهای صنعتــی نشــان میدهــد بــه قول
هاجــون چانــگ ،اســتاد اقتصــاد دانشــگاه کمبریج ،کشــورهای
غربــی پــس از یــک دوره حمایتگرایــی و باالرفتــن از نردبــان
حمایــت از صنایــع خــود ،بهدنبــال "ســرنگون کــردن نردبــان
توســعه" هستند.

حاشیهایبرسبکزندگیاسالمی

استادشهیدمرتضیمطهری

ُکرسی

عرفان حافظ

فرضیهدوم:حافظاشعارخودرادرحاالتمختلفگفته
ت
اس 
فرضیــه دوم ایــن اســت کــه حافــظ ایــن حرفهــای ضــد و
نقیــض را تحــت تأثیــر حــاالت مختلف گفتــه؛ آنجایی کــه در
حــد اعــای اپیکــوری گفتــه ،در آن وقــت حالتــش هــم حالت
اپیکــوری بــوده و خالصــه از هیــچ چیــز نمیگذشــت اگــر
گیــرش میآمــد ،و آنجایــی هــم کــه در اوج عرفــان گفتــه ،در
آن وقــت حالــت عرفانــی داشــته؛ یعنــی این نوســانی که شــما
در دیـوان حافــظ میبینیــد ،منعکــس کننــده نوســان روحــی
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عاملنهم؛تامیننیازهایدینیوفرهنگی

مــرد بعن ـوان مدیــر خان ـواده عــاوه بــر وظایــف مشــترک،
وظایــف ویــژهای بــه عهــده دارد کــه انجــام دادن آنهــا
نقــش موثــری در تحکیــم ایــن نهــاد ایفــا میکنــد یکــی از
مهمتریــن ایــن وظایــف تامیــن نیازهــای دینــی و فرهنگــی
خانــواده میباشــد.
دیــن ،اساسـیترین عامــل امنیــت و آرامــش درونی خانـواده
اســت .از ایــن رو رعایــت ارزشهــای دینــی ،مهمتریــن
عامــل تحکیــم خانـواده محســوب میشــود .امیرالمومنیــن
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علــی( )Aطبــق نقلــی دربــاره نقــش دیــن در آرامــش
زندگــی چنیــن میفرمایــد :مــن هــرگاه در مــردی خصلتی
از خصلتهــای نیــک را اســتوار یافتــم ،او را بــه ســبب دارا
بــودن آن ،تحمــل میکنــم و بیبهرهگــیاش از دیگــر
خصلتهــای نیــک را نادیــده میگیــرم .ا ّمــا نمیتوانــم
نابخــردی و بیدینــی او را نادیــده بگیــرم .زیـرا جداشــدن از
دیــن ،جـدا شــدن از امنیــت و آرامــش اســت .زندگــی همراه
بــا تــرس ،گـوارا نیســت و نابخردگــی نیــز ُمردگی اســت و با
مــردگان کســی معاشــرت نمیکنــد( .غررالحکــم ح)3785

سید شهیدان اهل قلم | اینشـمارهبااحـترامتقدیممیشودبه شهید مرتضی آوینی
«در حادثهی شهادتی مثل شهادت این شهید عزیز چندین احساس با هم هست .یکی احساس غم و تأسف است از نداشتن کسی مثل سیدمرتضی آوینی .من با خانوادههای
شهدازیادنشستوبرخاستکردهامومیکنموازشرایطروحیآنانآگاهم.گاهیفقدانیکعزیزمصیبتیاستکهاگر ِ
مرگاوشهادتنبود،تاابدقابلتسلینبود؛اماخدای
متعال در شهادت س ّری قرار داده که هم زخم است و هم مرهم و یک حالت تسلی و روشنایی به بازماندگان میدهد ».بیانات در دیدار خانواده شهید آوینی72/۰۲/02
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توصیههایاخالقیامامخمینیبه
دخترآلمانی

یــک دختــر آلمانــی طــی نامــه ای ضمــن
درخواســت عکــس و امضــای امــام از ایشــان
تقاضــا کــردهبود کــه چند جمله پندآمیــز روی
کارتــی کــه در پشــت نامــه فرســتاده بــود برای
او بنویســند .امــا مجملههــای زیــر را مرقــوم
فرمودنــد کــه نامــه ب ـرای او ارســال شــد.
«بســمه تعالــی ،ســعی کنیــ دبــرای جامعــه
فــرد مفیــدی باشــید .ســعی کنید تحــت تأثیر
قدرتهــای شــیطانی واقــع نشــوید.ســعی کنید
انســانی متعهــد باشــید .ان شــاءا ...ســامت
باشید» .محمدحسـنرحیمیان ،در ســایه آفتاب؛ ص۱۶۱

تامیتوانیددرجوانیخدمتبه
مردمبکنی د

گاهــی کــه خدمــت امــام مــی رســیدیم عرض
ی
مــی کردیــم اگــر امــکان دارد مــا را نصیحت ـ 
بفرماییــد .معمــوالً امــام ایــن نصیحــت را مــی
کردنــد« :تــا مــی توانیــد در جوانی هــر خدمتی
را بـ همــردم بکنیــد ،هــر عبادتــی بکنیــد .قــدر
جوانــی را بدانیــد کــه وقتــی بــه ســن مــن
برســید ،دیگـ رهیــچ کاری نمــی توانیــد بکنید.
مثــل مــن کــه هیــچ کاری نمــی توانــم بکنم»
احمــد بهاءالدینــی(از اعضــای دفتــر امــام)؛ پاسـدار اســام؛
ش  ،91ص 40

ِ
شکستروحانیت

امــام خمینی :اگــر مــا از زی متعــارف روحانیت
خــارج بشــویم و خ ـدای نخواســته ،توجــه بــه
مادیــات بکنیــم ،ایــن ممکــن اســت منتهــی
بشــود بــه اینکــه روحانیــت شکســت بخــورد.
۲۸تیــر۱۳۶۲

امتحانالهی

امام خمینی( :)dمســئوالن و دولتمــردان در
هــر پســتی کــه هســتند بایــد بدانند رســیدن
بــه مقــام ،امتحــان الهــی بــوده و ســخت
امتحانــی اســت.

وعدهیالهی

خداونــد تعالــی وعــده فرموده مســتضعفین را با
منــت و توفیــق خــودش بــر مســتکبرین غلبه
دهــد و آنهــارا امــام و پیش ـوا قراردهــد .وعــده
خداونــد نزدیــک اســت .امیــدوارم شــاهد ایــن
وعــده باشــیم۱۲ .فروردیــن۵۸

تا ...

امــام خمینــی :بــه جمهوریاســامی کــه ثمره
خــون پدرانتــان اســت ،تــا پــای جــان وفــادار
بمانید۸ .اردیبهشــت۶۵

مردگان

امــام خمینــی :همــه وظیفــه دارنــد در
برابــر توطئههــا بایســتند و بــا آن مقابلــه کنند.
آنهــا کــه در برابــر خطرهایــی که متوجه اســام
شــده ،قیــام نکنند و به دفــاع برنخیزنــد ،آنها در
ع ـداد مردگانند ۲۹اســفند۴۱
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ِباالسباب...
يا ُم َسب ُ

شماره-47دوهفتهنامهداخلیهیئتمحبینالرقیه()3

آیا جدایی بودجه از نفت ممکن است؟

در واقــع کشــورهای غربــی کــه ســالها بــا حمایتهــای
تعرفـهای ،تولیــد صنعتــی را در کشــور خــود نهادینــه کرده
و صاحــب واحدهــای بــزرگ تولیــدی شــده بودنــد ،از
نیمـهی دوم قــرن بیســتم و همزمــان بــا آغــاز فرایند رشــد
و توســعهی صنعتــی در کشــورهای دیگــر ،باال نگ هداشــتن
تعرفــه در جهــان را بــه ضــرر خــود دیدنــد چـرا کــه بـرای
محصــوالت خــود بــه بــازار دیگــر کشــورها (بهخصــوص
اقتصادهــای منابــع پایــه نظیر ایـران) نیــاز داشــتند .در این
زمــان دانشــگاهها و مراکــر تحقیقاتــی در کشــورهای غربی،
بــا تئوریپــردازی نشــان دادنــد کاهــش تعرفههــای تجاری
و گســترش تجــارت بینالملــل ،بــه نفــع همـهی کشــورها
اســت .دولتهــای غربــی نیــز بــا تأســیس ســازمان جهانی
تجــارت ،کشــورهای دیگــر را ابتدا تشــویق و ســپس مجبور
کردنــد تــا بــه تعرفههــای کمتــر و حــذف حمایــت از
تولیدکننــدگان داخلــی تــن دهند.
جالــب اینجاســت کــه دولتهــای غربــی بــا کاهــش
تعرفههــا ،ســایر حمایتهــای دولتــی از واحدهــای تولیدی
خــود را نــه تنهــا قطــع نکردنــد ،بلکه بــا قــوت ادامــه دادند.
مشــهورترین ایــن حمایتهــا ،جهتدهــی بــه خریدهــای
دولتــی ،اخــذ مالیــات بــر فعالیتهــای غیرتولیدی(نظیــر
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه ناشــی از معامــات مســکن)،
حمایتهــای بیمــهای از کســبوکارهای نوظهــور و
مأموریــت دادن بــه دســتگاه دیپلماســی خــود بــرای
بازاریابــی و بازکــردن راه محصــوالت کشــور خــود در بــازار
دیگــر کشــورها هســتند .ایــن آخــری کاریســت کــه ایــن
روزهــا رئیسجمهــور آمریــکا شــخصا انجــام آن را بــه عهده
گرفتــه و حتــی در کنــار شــیوخ حاشــیه جنوبــی خلیــج
فــارس ،بــا افتخــار جلــوی دوربینهــا اعــام میکنــد در
حــال فــروش محصــوالت آمریکایــی و ایجــاد شــغل بـرای
آمریکاییهاســت.
در دورهی رئیسجمهــور جدیــد آمریــکا ،افزایــش
تعرفههــای وارداتــی نیــز مشــخصا با هــدف حفظ اشــتغال
داخلــی در دســتورکار قرارگرفتــه و با واکنش مشــابه ســایر
طرفهــای تجــاری مواجــه شــده اســت.
بعــد از دوران کاهــش تعرفههــا از نیمـهی قــرن بیســتم بــه
ایــن ســو ،حمایتهــای غیرتعرفــهای دولتهــای غربــی
از واحدهــای تولیــدی خــود نیــز بهشــدت رواج داشــته
اســت بهطوریکــه اکثــر فناوریهــای مــدرن امــروزی ،بــا
کمــک مالــی مســتقیم دولتهــا ایجــاد شــده و بــه بــازار
رســیدهاند .بهعنـوان مثــال ،ســخت افزارهــای پیشــرفته در
ی اطالعــات اغلــب بــا بودجــه و کارســپاری
حــوزهی فنــاور 
"آژانــس پروژههــای تحقیقاتــی پیشــرفته دفاعــی آمریــکا
(موســوم بــه دارپــا)" شــکل گرفتهانــد و بازهــم جالــب
اینجاســت کــه رســانههای غربــی و حتــی کتابهــای
منتشــره دربــارهی کارآفرینــی ،اغلــب وانمــود میکننــد
تولــد و رشــد شــرکتهایی نظیــر مایکروســافت یــا اپــل،
نتیجـهی کنارکشــیدن دولــت از بازار بــوده اســت و دربارهی
نبــوغ کارآفرینانــی مثــل بیــل گیتس ،اســتیو جابــز چنان

داستانســرایی کردهانــد کــه حمایتهــای مســتقیم و
غیرمســتقیم دولــت آمریــکا از رشــد ایــن شــرکتها دیــده
و احســاس نشــود.
عالقمنــدان بــرای اطــاع از مصادیــق بیشــتر دربــارهی
انــواع حمایتهــای دولتهــای غربــی از تولیدکننــدگان
داخلــی و بهخصــوص ســیر حمایتهــای صریــح دولــت
آمریــکا از تولــد و رشــد شــرکتها در حــوزهی فنــاوری
اطالعــات در دره ســیلیکون و رشــد شــرکت اپــل ،کتــاب
"دولــت کارآفریــن :نقــد اســطورههای بخــش خصوصــی
در مقابــل بخــش عمومی" ۱نوشــته ماریانــا مازوکاتــو و نیز
کتــاب "نیکــوکاران نابــکار؛ افســانه تجــارت خارجــی آزاد و
تاریخجه پنهــان ســرمایه داری" ۲نوشــتهی هاجون چانگ
را مالحظــه کننــد.
دربــارهی تشــویق عمومــی بــه انتخــاب و مصــرف کاالی
داخلــی نیــز دولتهــای غربــی از یکســو بــا انـواع روشهای
تشــویقی از جملــه تبلیغــات ،منــع خریــد کاالی خارجــی
از محــل بودجههــای دولتــی و ...شــهروندان خــود را بــه
مصــرف کاالی داخلــی عــادت میدهنــد و از ســوی دیگر در
کشــورهای هــدف صادراتــی خــود (بهویــژه اقتصادهایی که
در تقســیم کار جهانــی قـرار نیســت در بــازار جهانــی تولید
کاالهــا ســهمی داشــته باشــند) ،شــهروندان را بــه خریــد و
مصــرف نمایشــی برندهای خارجــی و تفاخر بــه آن ترغیب
میکننــد .از برنامههــای تلویزیونــی و فیلمهــای ســینمایی
گرفتــه تــا بهکارگیــری چهرههــای مشــهور بـرای تبلیــغ و
جــا انداختــن ضــرورت مصــرف برندهــای خاص.
مجموعــا اینکــه در حــال حاضــر ،تجارت بینالملــل و نقش
دولتهــا در حمایــت از تولیــد ،ظاهــری دارد و باطنــی .در
ظاهــر امــر ،مراجــع دانشــگاهی و رســانههای غربــی وانمود
میکننــد کــه دولــت نبایــد در حمایــت از تولیدکننــدگان
داخلــی در بــازار دخالــت کنــد و بایــد اجــازه دهــد ســازوکار
بــازار و اصــل رقابــت ،تولیدکننــدگان موفــق را در بــازار نگه
دارد و ناموفقهــا را بهطــور خــودکار حــذف شــوند .دربــارهی
خریــد کاالی داخلــی نیــز هــر نوع تعرفهگـذاری و تشــویق
خــارج از ش ـرایط برابــر ب ـرای تولیدکننــدگان مختلــف را
مغایــر اصــول تجــارت آزاد قلمـداد و دولتهــا را از چنیــن
کارهایــی میکننــد چـرا کــه بــه کارشناســان آموختهانــد
کــه تجــارت آزاد شــرط الزم بـرای ســعادت ملتهاســت.
در باطــن امــر البتــه ماجراهــای دیگــری جریــان دارد و
همــهی دولتهــا بــا تمــام تــوان ،در حــال حمایــت از
تولیدکننــدگان داخلــی و حفــظ بازارهــای خــود هســتند.
تــا پیــش از تحــوالت دو دهــهی اخیــر و ورود بازیگــران
بــزرگ نظیــر چیــن بــه تجــارت بینالملــل ،حفــظ ایــن
ظاهــر عـوام پســند ،بـرای کشــورهای غربــی ممکــن بــود
امــا در ش ـرایطی کــه بــازار خودشــان بــا کاالهــای تولیــد
اقتصادهــای نوظهــور تهدیــد شــد ،امــروزه حفــظ ظاهــر را
هــم کنــار گذاشــتهاند و عمــا بـرای حمایــت از کاالهــای
داخلــی خــود از هیــچ تالشــی فروگـذار نمیکننــد حتــی
جلــوی دوربینهــا.

ملت و دولت ایران ،بلکه تمام مسلمانان متعهد و متوجه به مصالح اسالم و جهان و مستضعفان آگاه از
مسائلجهان،اینستمدیدگانتاریخ،ازبعضاعمالدولتمردانمنطقهوسایرکشورهایاسالمیناراضی
یدانند .و تالش سران این
و ناراحت هستند و اعمال آنان را بر خالف شئون اسالم و کشورهای اسالمی م 
کشورها در قالب کنفرانسها را در راهی که جز شناسایی اسرائیل غاصب و بازکردن هر چه بیشتر دست
امریکادرمنطقهوکشورهایاسالمیوکمکبهچپاولگریذخایرعظیممسلمینوکمکودامنزدنبه
جنگیکهعلیهمسلمینلبنانمظلومبپاکردندوکمکبهتجاوزصدامیاندرجنگیکهبهایرانتحمیل
کردند،کهآنهمبهاستحکامپایههایحکومتغاصبان هاسرائیلکمکمیکند[،نیست]همهرامحکوم
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کرسی

راه حل بالی تدریج این است که به عملهای خودمان نگاه کنیم.

ازیادنبریم

رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار
 جمعــی از مســئوالن و مدیـران نظام
بــا تبریــک اعیــاد و مــاه رجــب ،ایــن
ایــام مبــارک را فرصتهایــی برجســته ب ـرای
عبــادت و توســل خواندنــد و افزودنــد :کلیــد
حــل مشــکالت« ،دعــا ،یــاد خــدا و اصــاح
دلهــا» اســت و مــاه رجب عید کســانی اســت
کــه قصــد اصــاح قلــوب خــود را دارنــد.
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای بــا تأکیــد بــر
لــزوم ایســتادگی مســئوالن بــر اهـداف اســام
و جمهــوری اســامی ،گفتنــد« :تقــوا» و
«اجتنــاب از گنــاه ،خیانــت و دنیاطلبــی» کــه
عامــل ایســتادگی ،و بـرای مســئوالن از اوجــب
واجبــات اســت ،در گــرو تقویــت ارتبــاط بــا
خداســت.
ایشــان بــا یــادآوری روحیــه انقالبــی و
خدمتگزارانــه حاکــم بــر مدیران کشــور در دهه
 ،۶۰خطــاب بــه مســئوالن خاطرنشــان کردند:
آیــا آن احساســات و رفتارهای تحســینبرانگیز
را بــه یــاد داریــد؟ آیــا آن بیاعتنایــی بــه مــال
دنیــا و اهتمــام بــه خدمــت را بهیــاد داریــد؟
اشــکال کار ایــن اســت کــه گاهــی آن ارزشــها
فرامــوش میشــود.

رهبــر انقــاب اســامی راه جلوگیــری از مبتال
شــدن بــه غفلــت و ســقوط تدریجــی را مراقبه
خواندنــد و افزودنــد :همــه مــا مســئوالن در
جمهــوری اســامی احتیــاج بــه تعمیــر قلــب
خــود داریــم زیــرا جمهــوری اســامی بــر
اســاس اهـداف و آرمانهــای مهمــی همچــون
توحیــد و شــریعت الهــی ،عدالــت ،آزادی و
اســتقالل بوجــود آمــده و بــا حکومتهــای
متعــارف در دنیــا متفــاوت اســت.
«تدریــج! یکــی از بالهــای مــا تدریــج
اســت ،یعنــی بهتدریــج دچــار یــک حالتــی
میشــویم [امــا] نمیفهمیــم ،پیــری خودمــان
را نمیفهمیــم؛ تدریجــی اســت .کســی را کــه
شــما بیســت ســال اســت ،بیسـتوپنج ســال
اســت ندیدهایــد ،حــاال میبینیــد ،پیــری
او را میفهمیــد ،امــا پیــری خودتــان را کــه
تدریجــی اســت و پیــری آن دوســت همراهتان
را کــه دائــم بــا هــم هســتید ،نمیفهمیــد،
حــس نمیکنیــد ،چــون تدریجــی اســت .مــا
ســقوط خودمــان ،عقبگــرد خودمــان را کــه
تدریجــی اســت ،درســت نمیفهمیــم ،خیلــی
بایــد دقــت کنیــم».

#مِهر_مهدوی
جمع اوریکتابای سالهای قبلمم وکتابای خواهرزادههامهدیه بهنیازمندان
لباسهای خودم و خواهرام هدیه ب نیازمندان

طرح مهر مهدوی عنوان کلی طرحی است که موسسه مصاف ایرانیان در نظر دارد زین پس با یاری
شماعزیزاندرراستایترویجفرهنگمهدویت وهمدلیبیشتربین افرادجامعهبهمنصهظهوربرساند.

حجتاالسالمقنبریان

حضورقلبدرنماز
عامــل آخــر حضــور قلــب در نمــاز توجــه بــه
اس ـرار باطنــی نمــاز اســت .بایــد بدانیــم کــه
عبــادت بــه جــز صــورت ظاهــری ،باطنــی هم
دارد.
باطــن آن یــک صــورت ملکوتــی اســت و ایــن
باطــن بــه تعبیــر امــام( )dســبب نورانیــت
قلــب و ذهــن و بــه تبــع آن قبــر و بــرزخ هــم
میشــود.
اگــر مؤمــن نمــاز را بــا اصــول و صحیــح بخواند
و حــدود آن را رعایــت کنــد ،نمــاز بــه انســان
دعــا میکنــد و بــرای او نــور میشــود.
امــا اگــر آن را صحیــح نخوانــد و حــدود آن را
رعایــت نکنــد ،نمــاز ،فــرد را نفریــن میکنــد و
از او شــکایت میکنــد.
اگــر باطــن مــا در نمــاز حضــور داشــته پــس
نمــاز هــم باطــن و روح دارد؛ امــا اگــر قلــب

حضــور نداشــته باشــد نمــاز خالــی از نــور و
باطــن اســت.
صحت و قبولی نماز بسیار مهم است.
صحــت نمــاز یعنــی بــر طبــق رســاله باشــد و
قبولــی نمــاز یعنــی حضــور قلــب در نمــاز کــه
علــم اخــاق تعییــن میکنــد.
صحــت نماز با ســجدهی ســهو و نمــاز احتیاط
و  ...جبـران میشــود و حضــور قلــب بــا نوافــل
جب ـران میشــود.
بعضــی از فقهــا حتــی نوافــل را در آســتانهی
وجــوب دانســتهاند و بســیار مهــم اســت.
نکتهی مهم :میزان ســنجش مــا امیرالمومنین
اســت و ایــن بســیار کمرشــکن اســت بـرای ما
و تــاش زیــادی میخواهــد تــا کمــی بــه او
نزدیک شــویم!

قــرآن کریــم همــه مــردان بــا
ایمــان را موظــف کــرده کــه از
طریــق تامیــن نیازهــای دینــی
خانـواده خــود ،آنــان را از گرفتــاری
آتــش دوزخ محافظــت کننــد« :ای
کســانی کــه ایمــان آوردهایــد،
خودتــان و خانوادهتــان را از
آتشــی کــه ســوخت آن ،مــردم و
ســنگها هســتند ،حفــظ کنیــد.
بــر آن آتــش ،فرشــتگانی خشــن
و ســختگیر گمــارده شــدهاند از
آنچــه خ ـدا بــه آنهــا دســتور داده
ســرپیچی نمیکننــد و آنچــه را
کــه مأمورنــد انجــام میدهنــد
(تحریــم آیــه»)6
بیتوجهــی بــه ارزشهــای دینــی،
پیــش از آنکه اعضای خانـواده را در
آخــرت گرفتــار آتــش دوزخ کنــد،
در همیــن دنیــا آنهــا را در آتــش
احســاس ناامنــی خانوادگــی و انواع
مشــکالت ناشــی از آن میســوزاند.
نخســتین وظیفه مرد بـرای احیای
ارزشهــای دینی در خان ـواده خود،
وادار ســاختن آنهــا به نماز اســت.
زیـرا نمــاز از انـواع ناهنجاریهــای
اخالقــی و رفتــاری پیشــگیری
مینمایــد .خداونــد متعــال خطاب
بــه پیامبــر خــود میفرمایــد« :و
کســان (اهــل) خــود را بــه نمــاز
ِ
فرمــان ده و خــود بــر آن شــکیبا
بــاش (طــه »)132از ایــن اهلبیــت
( )Aدر گرفتاریهــا از خانــواده
خــود میخواســتند کــه نمــاز و
دعــا یــاری جوینــد .بدیهــی اســت
کــه تاییــد بــر نمــاز و در تربیــت
دینــی ،بــه معنــای بیتوجهــی
بــه دیگــر ارزشهــا نیســت بلکــه
برنامهریــزی جهــت پــرورش همــه
ارزشهــای اســامی و انســانی در
خان ـواده ضــروری اســت .چنانکــه
از پیامبراکــرم روایــت شــده اســت
کــه میفرمایــد« :فرزنــدان خــود
را بــر ســه خصلــت تربیــت کنیــد،
دوســت داشــتن پیامبرتــان،
دوســت داشــتن اهلبیــت()A
او و خوانــدن قــرآن( .کنزالعمــال ج16
ص »)456مدیــر خان ـواده نــه تنهــا
بایــد بـرای تربیــت دینــی اعضــای
ایــن نهــاد مقــدس برنامهریــزی
کنــد بلکــه موظــف اســت کــه
جهــت تامیــن نیازهــای علمــی و
فرهنگــی آنــان ،اقدامــات الزم را
انجــام دهــد .از امــام صــادق()A
روایــت شــده کــه فرمــود :بنــده
مومــن پیوســته بـرای خانـوادهاش
دانــش و تربیــت نیکــو بــه ارث
مینهــد تــا اینکــه همــه آنهــا را
وارد بهشــت کند( .مســتدرک الوســائل
ج 12ص)201

خــود حافــظ اســت؛ تــا ایــن حــد روح حافــظ
در نوســان بــوده .میگوییــم چطــور چنیــن
چیــزی میشــود؟ ادوارد ب ـراون نظــرش ایــن
اســت .او کتابــش تاریــخ ادبیــات ایـران را بــه
انگلیســی نوشــته؛ در جلــد ســومش -کــه
از ســعدی تــا جامــی اســت و علــی اصغــر
حکمــت ترجمــه کــرده -میگویــد حافــظ
آنجایــی کــه راجــع بــه میخوارگــی گفتــه
مقصــودش همیــن میخوارگــی بــوده ،آنجایی
هــم کــه راجــع بــه مــخّ عرفــان گفتــه واقعـاً
در آن وقــت عــارف بــوده .بعــد بــه انگلیســیها
میگویــد شــما ممکــن اســت تعجــب کنید:
مگــر میشــود یــک نفــر اینطــور باشــد؟
میگویــد ایرانیهــا را نشــناختهاید ،ایرانــی
یــک چنیــن جنــس آدمــی اســت.
ی
حافظ؛گلیازبوستانمعارفاسالم 
حافــظ خــودش در لحــن اشــعارش طــوری
هســت کــه ایــن امــکان را بــه افـراد داده کــه
بــه اشــکال گوناگونی تفســیر شــود .یــک نوع
تفســیر او بــه اصطــاح تفســیر مــادی حافظ
اســت ،یعنــی آن چیزهایــی را کــه در زبــان
حافــظ آمــده اســت از مـیو معشــوق و شــک
و حیــرت و دم غنیمــت شــمردن و امثــال
اینهــا -کــه بــه قــول فرنگیهــا حافــظ را یــک
شــاعر اپیکــوری معرفــی میکند -بــه همین
ظاهــرش حمــل کنیــم و بگوییــم مقصودش
هــم همیــن اســت .بســیاری حافــظ را همین
جــور تفســیر میکننــد ولــی آنهــا هــم بــه
عمــد و بــا توجــه یــا بــدون عمــد و توجــه
قســمتی از اشــعار حافــظ در ایــن زمینــه را
بــه حســاب میآورنــد ،همــان اشــعار مــادی
بــه اصطــاح ،کــه مفهومــی ایــن گونــه دارد،
و قســمت دیگــر را [مســکوت میگذارنــد ].در
واقــع آن مقـدار از مفاهیم ماده پرســتی حافظ
آورده میشــود کــه خــود ایــن نویســندگان
را بتوانــد توجیــه کنــد ،یعنــی چیزهایــی کــه
حاضرنــد بــه خودشــان نســبت بدهنــد و
نــه بیشــتر ،و امــا در حــدودی کــه حتــی
خودشــان هــم ابــا دارنــد کــه بــه خودشــان
چنیــن نســبتهایی بدهنــد ،در آن اشــعار
حافــظ ســکوت میکننــد و مــا گفتیــم حــاال
ببینیــم چــه از آب در میآیــد ،و درآوردیــم
کــه اگــر حافــظ را اینجــور تفســیر کنیــم،
بـرای حافــظ جــز همــان هنر شــاعری چیزی
باقــی نمیمانــد ،بلکــه یــک انحطــاط اخالقی
روحــی در منتهــا درجــه ،منتهــا بــا هنــر فوق
العــاده شــعری .ایــن یــک گونــه تفســیر.
البتــه اینجــا ممکــن اســت کســی بگویــد که
چــه مانعــی دارد؟ مگــر مــا قــول دادهایــم کــه
حافــظ اینجــور نباشــد؟ مــا بایــد ببینیــم
حافــظ در واقــع چگونــه بــوده اســت .ســخن
مــا هــم همیــن اســت .ایــن طــرز فکــر،
یعنــی طــرز فکــر اینچنیــن مــادی بــرای
یــک شــاعر و هنرمنــد ،در جهــان اســام
ســابقه دارد و بودهانــد شــعرایی کــه شــعر و
ادب و هنرشــان در همیــن زمینههــا بــوده و
بیپــرده و مکشــوف ایــن مدعــای خودشــان
را بیــان کردهانــد .فرنگیهــا اینجــور افــراد
را «اپیکوریســت» مینامنــد .البته خودشــان-
یعنــی تاریــخ فلســفه نویسهــا -میگوینــد
روی یــک نســبت غلطــی اســت کــه بــه
اپیکــور میدهنــد ،و ّال خــود اپیکــور هــم بــه
ایــن معنــا لــذت پرســت نبــوده اســت ،ولــی
مرتضیمطهری
اصطالحــی شــده

.
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