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محبتت نصيبى
كور باد چشمى كه تو را مراقب خود نبيند و زيان بار باد سوداى بنده اى كه از ّ

برايش ننهاده اى !

بیتفاوتی مسئوالن سیما نسبت به
امکان سنجش تأثیر سریالهای
تلویزیون با «هوش مصنوعی»
مدیــر مؤسســه تولید سیســتمهای خبره و هوشــمند
میگویــد بــا طراحــی یــک ماشــینلرنینگ ،بــه ایــن
ارزیابــی رســیدیم ســریالی کــه مخاطــب میبینــد،
چــه اثراتــی در ذهــن مخاطــب دارد و ایــن اثــر
نســبتش بــا اســام چیســت کــه متأســفانه همــکاری
نکردنــد .رشــد و گســترش کمــی و کیفــی علــوم
روز متکــی بــه بروزتریــن ابزارهــای فنــی و حرف ـهای
دنیاســت .جامعــهای کــه از جهــت دانشــی خــود را
بینیــاز از ایــن ابزارهــا بدانــد ،محکــوم بــه ســقوط
در عرصههــای مختلــف اجتمــاع اســت .یکــی از ایــن
دانشهــا« ،فنــاوری هــوش مصنوعــی» اســت کــه
امــروزه کاربردهــای زیــادی در تســریع رونــد تحقیــق
و آمایــش بــه ویــژه در عرصــه رشــته علــوم انســانی
دارد .بــا توجــه بــه گســتردگی شــکلی و محتوایــی که
در علــوم مختلــف بــه ویــژه علــوم انســانی وجــود دارد،
متأســفانه تاکنــون از ایــن فنــاوری اســتفاده بهینــه و
کاربــردی صــورت نگرفتــه ،لــذا حــل مســائل روز و یــا
مرتبــط بــا آن رشــته را بــا چالشهایــی مواجــه کــرده
اســت؛ چــرا کــه ذهــن انســان دارای محدودیتهایــی
اســت؛ از ایــن جهــت نیــاز بــه ذهنهــای فناوران ـهای
اســت تــا بتــوان توســط آن ،شــبکهی مفاهیــم را بــا
ارائــه دادههــای مناســب بــه سیســتم ،بــه یکدیگــر
متصــل کــرده ،نتیجــه نهایــی را در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن در اختیــار محقــق قــرار داد.
یکــی از زیرشــاخههای معــروف هــوش مصنوعــی
یادگیــری ماشــین یــا «ماشــین لرنینــگ»
 Machine Learningاســت کــه ایــن روزهــا بــه
شــدت مــورد بحــث قــرار میگیــرد .تأثیــر ماشــین
لرنینــگ را هــر روز در زندگــی روزمــره خــود احســاس
میکنیــد و ایــن علــم تــا حــدودی در زندگــی روزمــره
مــا حضــور دارد .کارکــرد آنهــا بــه ایــن صــورت اســت
کــه دادههایــی را دریافــت و بــر همــان اســاس عمــل
میکننــد؛ بــه عنــوان مثــال برنامــهای بــرای یــک
سیســتم تعریــف میکنیــد تــا اقــدام بــه شستوشــو
و نظافــت کنــد .ایــن سیســتم بایــد تشــخیص دهــد
چــه زمانــی زمیــن نیــاز بــه تمیــز شــدن دارد و ایــن
تمیــز کــردن بایــد تــا چــه زمانــی ادامه داشــته باشــد.
اهمیــت هــوش مصنوعــی در در دیــدار اخیــر
جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر علمــی
کشــور بــا رهبــر معظــم انقــاب مــورد تأکیــد
معظملــه قــرار گرفــت؛ معظملــه در بخشــی از
ســخنان خویــش فرمــود :مــن پیشــنهاد میکنــم
توجــه و
یکــی از مســائلی کــه مــورد تکیــه و ّ
تعمیــق واقــع میشــود ،مســئلهی هــوش مصنوعــی
باشــد کــه در ادارهی آینــدهی دنیــا نقــش خواهــد
داشــت؛ حــاال یــا در معاونــت علمــی رئیسجمهــور
یــا در دانشــگاه بایــد کاری کنیــم کــه مــا در دنیــا
حداقــل در [بیــن]  10کشــور ا ّول در مــورد هــوش
ّ
مصنوعــی قــرار بگیریــم کــه امــروز نیســتیم؛ امــروز
کشــورهایی کــه درجــهی ا ّول در مســئلهی هــوش
مصنوعــی هســتند ،حــاال غیــر از آمریــکا و چیــن و
ماننــد اینهــا کــه در ردههــای بــاال هســتند ،بعضــی از
کشــورهای آســیایی هــم هســتند ،بعضی کشــورهای
اروپایــی هــم هســتند [امــا] مــا نیســتیم؛ البتّــه
کشــورهای آســیایی ظاهــرا ً بیشــتر هــم هســتند؛ در
آن ده رتبـهی ا ّول ،تعداد کشــورهای آســیایی بیشــتر
حداقــل بــه  10کشــور
اســت .بایــد کاری کنیــم کــه ّ
ا ّول دنیــا در ایــن مســئله برســیم.
در گفتوگویــی بــا حجتاالســام محمدعلــی
قدسپــور مدیــر مؤسســه تولیــد سیســتمهای خبــره
و هوشــمند ،بــه تأثیــر ،کاربــرد و کارکــرد فنــاوری
هــوش مصنوعــی در زمینــه توســعه فهــم آیــات و
روایــات و نیــز کاربــردی کــردن آن در حــوزه علــوم
انســانی پرداختیــم.
گزیــده قســمت دوم ایــن گفتوگــو را در متــن و
مشــروح آن را در ویدئــوی ذیــل مشــاهده میکنیــد.
* تــا االن در حــوزه یــا علــوم انســانی از ایــن
فنــاوری اســتفاده نشــده اســت؟
طــی دو دهــه اخیــر مؤسســهای بــه نــام «نــور»
تأســیس شــده و خــود حضــرت آقــا هــم توجــه
خاصــی بــه ایــن مجموعــه دارنــد .در ایــن مجموعــه،
کارهــای کتابخانــهای انجــام شــده اســت .رهبــر
انقــاب «نــور» را بــرای تولیــد ابزارهایــی کــه بایــد
دســت فقیــه باشــد ،حمایــت کردنــد .البتــه کارهــای
بســیار خوبــی انجــام شــده ،امــا از لحــاظ عمــق
کارهــای فنــی نــه .بیشــتر ،شــبیه کتابخانههــای
مجــازی اســت .اگــر از کل مجموعــه نــور بپرســید
آیــا ســامانه یــا نرمافــزاری کــه بــه درد یــک مدیــر
جمهــوری اســامی بخــورد ،وجــود دارد یــا خیــر؟
میگوینــد خیــر .شــما از ایشــان ســؤال کنیــد آیــا
بانکهایــی اطالعاتــی وجــود دارد تــا فقیــه توانایــی
اســتنتاج داشــته باشــد؟ متأســفانه هیچکــدام از ایــن
بانکهــا تولیــد نشــده اســت .از فنــاوری هــوش
مصنوعــی بــه صــورت خیلــی نــازل ،آن هــم در
قســمتهایی مثــل روایــات مشــابه اســتفاده شــده
اســت .منتهــا ایــن نــوع کارکــرد بــرای مؤسس ـهای
بــا  20ســال قدمــت مناســب نیســت .ایــن مؤسســه
 20ســال یــک مدیــر داشــته و تقریب ـاً هیــچ نقــدی
هــم برگــزار نشــده اســت؛ لــذا وقتــی میگوینــد چــرا
سیســتمهای «هــوش مصنوعــی» در حــوزه رونــق
نیافتــه اســت ،تقریب ـاً هیــچ پاســخی وجــود نــدارد.
االن بحــث تعــارض بیــن نظــرات یــک عالــم وجــود
دارد؛ مثـ ً
ا مرحــوم شــیخ طوســی یــک راوی را یــک
جــا توثیــق و یــک جــا تضعیــف کــرده اســت .تکلیف
چیســت؟ شــما در نرمافــزار نــور نمیتوانیــد متوجــه
شــوید کــه اگــر یــک جایــی شــیخ طوســی دو نظــر
متعــارض بــا هــم داشــت ،بایــد چ ـهکار کــرد؟
یــا مث ـ ً
ا در حــوزه علــم صــرف ،ماشــینی وجــود
داشــته باشــد کــه کار صرفــی را انجــام دهــد .مــا
یــک صــرف جزیــرهای داریــم .بــه طلبــه یــاد
میدهیــم ایــن اســم ،فعــل و حــرف اســت .امــا در
اســتنتاج او را کمــک نمیکنیــم؛ مثــ ً
ا در قــرآن
المنفــق داریــم ،یعنــی انســانهایی
واژهای بــه نــام ُ
کــه انفــاق میکننــد و بــه معنــای اســم فاعل اســت.
پــس یــک نفــر در یــک حالتــی قــرار گرفتــه و فعلی
ـن یُن ِفقُون)
را انجــام داده اســت .امــا وقتــی بــه (الّذیـ َ
ـن) وقتــی
میرســیم« ،صفتــی جمــع» بــه نــام (الّذیـ َ
کنــار فعــل مضــارع قــرار میگیــرد ،افــاده اســتمرار
خیــران مــا .ایــن
میکنــد( .الّذیـ َ
ـن یُن ِف ُقــون) یعنــی ّ
نــوع کارکــرد خیلــی اثــر دارد .شــما اگــر به ماشــین
یــاد بدهیــد کــه ایــن کلمــات از جهــت صرفــی کنار
همدیگــر قــرار میگیرنــد و افادههــای معنایــی
خــاص خــود را دارنــد ،بابهــای دیگــری بــه روی
مــا بــاز میشــود.

نصرت الهی در تحقق پایداری و مقاومت
دکتــر عیســی مولــوی وردنجانــی
،محقــق و پژوهشــگر تاریــخ معاصــر
ـت:
ـن نوشـ
ـتی چنیـ
ـران در یادداشـ
ایـ

بــا توجــه بــه تاریــخ معاصــر ایــران ،دو رویکــرد
متفــاوت بــا دســتاوردهای گوناگــون در میــان
دولتمــردان مشــاهده میشــود .نقطــه تغییــر
رویکــرد سیاســتمداران ایــران ،انقــاب اســامی
محســوب میشــود .بدیــن خاطــر بایــد انقــاب
اســامی را یــک پدیــده تحولگــرا در نظــام فکــری
جامعــه ایــران مخصوصــاً در میــان ســردمداران
سیاســی جامعــه بــه شــمار آورد ایــن موضــوع
میتوانــد سنجشــی میــان پیــش از انقــاب
اســامی و پــس از پیــروزی انقــاب محســوب
گــردد آنچــه در ایــن پژوهــه مــورد مطالعــه قــرار
میگیــرد مــدل رفتــاری رهبــران جامعــه ایــران بــر
اســاس رفتــار اطاعــات پذیــری و مقاومــت گرایــی
در برابــر نظــام ســلطه میباشــد.
پیــش از درخشــش و تأللــؤ پدیــده تاریخــی انقــاب
اســامی در ســپهر جامعــه ایــران ،پادشــاهان ایــن
ســرزمین همســو بــا سیاســتهای اســتعمارگران
گام برمیداشــتند و مطیــع سیاســتهای نظــام
ســلطه بودنــد ایــن همراهــی هــم در حکومــت
قاجــار و هــم در رژیــم پهلــوی بــه وفــور بــه چشــم
میخــورد.
اساســاً پــس از حکومــت فتحعلــی شــاه تمــام
پادشــاهانی کــه بــر ایــران حکومــت میکردنــد
حاصــل توافــق انگلیــس و روســیه و یــا انگلیــس،
شــوروی و آمریــکا بودهانــد حتــی رئیــس الوزراهــا
و نخســتوزیرانی و سیاســتمداران در هــر قســمت
مدیریتــی بــه شــدت وابســته بــه نظــام ســلطه
بودنــد حتــی روشــنفکران کــه بــه اصطــاح آزاد
اندیشــان جوامــع محســوب میشــود آنچنــان
مســحور دســتاوردهای غربــی و کشــورهای
ســلطهطلب گشــته بودنــد کــه ایــده غربــی شــدن
از نــوک پــا تــا فــرق ســر را میدادنــد.
امــا نتیجــهای کــه بــرای جامعــه ایــران رقــم زد
چیــزی جــز چپــاول منابــع ،تجزیــه ســرزمین ایــران
و غــارت اموالــی کــه متعلــق بــه تــوده مــردم بودنــد
بــه همــراه تحقیــر و نفــی اســتقالل و عــزت جامعــه
اســامی ایــران در بــر نداشــت؛ امــا ایــن رویکــرد
بــا شــکلگیری انقــاب اســامی متحــول گشــت
نظــام فکــری جامعــه سیاســی ایــران بــه رهبــری
امــام خمینــی (ره) بــه ســمت مقامــت در برابــر
زیــاده خواهــی هــای قدرتهــای ســلطهطلب
ســوق یافــت.
ایــن امــر ادبیــات جدیــدی در دوره ای کــه
دولتهــا در روابــط بینالمللشــان ،خــود را وابســته
بــه بلــوک غــرب و یــا شــرق میپنداشــتند؛ تولیــد
نمــود و آنچــه نظــم جهانــی خوانــده میشــد،
دگرگــون ســاخت .در واقــع مقاومتــی کــه
بهوســیله امــام خمینــی(ره) ســاماندهی گشــت
از یکســو همچــون ســایر مقاومتهایــی کــه
ملتهــای آزاده در پیــش میگیرنــد بــا ایســتادگی
در برابــر زورگوییهــای مســتکبران همــراه اســت.
از ســوی دیگــر نیــز ســبب عقبنشــینی دشــمن
گردیــد البتــه اندیشــه مقاومــت برخــوردار از هزینــه
اســت امــا هزینــه مقاومــت بهمراتــب کمتــر از
هزینــه تســلیم میباشــد؛ زیــرا در معــادالت فکــری
تســلیم پذیریــی حاکمــان ،بســتر چپــاول منابــع
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و ســرمایه کشــور توســط ســلطه گــران فراهــم
میگــردد و هــم ملــت آن کشــور را دچــار تحقیــر
میســازند.
همچنــان کــه در رژیــم پهلــوی ایــن واقعــه اتفــاق
افتــاد «مقاومــت البتــه هزینــه دارد ،بــدون هزینــه
نیســت ،ا ّمــا هزینــهی تســلیم در مقابــل دشــمن
بیشــتر اســت از هزینــهی مقاومــت .وقتــی شــما
در مقابــل دشــمن تســلیم میشــوید ،بایــد هزینــه
بدهیــد .رژیــم پهلــوی در مقابــل آمریــکا تســلیم
بــود  -خیلــی اوقــات هــم ناراحــت بودنــد ،ناراضــی
بودنــد ا ّمــا تســلیم بودنــد ،میترســیدند -هــم
نفــت مـیداد ،هــم پــول مـیداد ،هــم بــاج مـیداد،
هــم توســری میخــورد! امــروز دولــت ســعودی
هــم همینجــور اســت؛ هــم پــول میدهــد ،هــم
دالر میدهــد ،هــم بــر طبــق خواســت آمریــکا
موضعگیــری میکنــد ،هــم توهیــن میشــنود؛
بــه او مــی گوینــد «گاو شــیرده»! هزینـهی ســازش،
هزینــهی تســلیم ،هزینــهی عــدم مقاومــت ،از
هزینــهی مقاومــت بهمراتــب بیشــتر اســت؛
هزین ـهی مــا ّدی هــم دارد ،هزین ـهی معنــوی هــم
دارد».
آنچــه حضــرت امــام در نظــام مبارزاتــی خــود بــه
آن تمســک مــی ورزیــد بهرهگیــری از ســاح
مقاومــت در برابــر زورگویــی هــای رژیــم پهلــوی
بــود «در دوران مبــارزات کــه خیلیهــا خســته
شــدند ،خیلیهــا مشــرف بــه ناامیــدی شــدند
ذرهای
ا ّمــا امــام محکــم ایســتاد ،امــام بــدون ّ
عقبنشــینی در راه مبــارزه ایســتاد ...بعــد از
پیــروزی انقــاب هــم فشــارها ...بــه صــورت
همهجانبهتــر در مقابــل امــام ظاهــر شــد[ ،ا ّمــا]
امــام بــاز هــم اصــل مقاومــت را ،ایســتادگی را از
دســت ننهــاد ،مقاومــت کــرد ».ایــن مقاومــت و
ایســتادگی امــام خمینــی(ره) تجلـیگاه آیــه قــرآن
گشــت کــه میفرمایــد « َفل ِذال َ
ــادع َواســ َتقِم
ِــک َف ُ
ِــرت َو ال تَ َّتبِــع اَهوا َء ُهــم»
َکمــا اُم َ
زمانــی کــه رونــد مواجهــه امــام خمینــی(ره) در
مقابــل نظــام اســتبدادی پهلــوی مــورد بررســی
قــرار گیــرد مشــاهده میشــود ایشــان در ابتــدای
مبــارزه بــه تنهایــی مســیر حــق طلبــی را همــوار
ســاخت تــا وعــده الهــی کــه «پیــروزی خــون بــر
شمشــیر اســت» محقــق گردیــد« :در روز عاشــورا
در مدرسـهی فیضیــه ،چهــرهی امــام را نــگاه کنیــد:
یــک روحانــی ای کــه نــه ســرباز مســلح دارد و نــه
یــک فشــنگ در همــهی موجــودی خــود دارد،
آنچنــان بــا عــزت حــرف مــی زنــد کــه ســنگینی
عــزت او ،زانــوی دشــمن را خــم میکنــد؛ ایــن
موضــع عــزت اســت .امــام در همــهی احــوال
ِــده و
همینطــور بــود؛ تنهــا ،بــی کــس ،بــدون ع ّ
ـده ،امــا عزیــز؛ ایــن چهــرهی امــام بزرگــوار مــا
ُعـ ّ
بــود».
ایــن نــوع مشــی سیاســی ،وعــده خداونــد را کــه
الصال ِحــاتِ
میفرمایــد« :ا َِّن الَّذیـ َ
ـن ءا َمنــوا َو َع ِم ُلــوا ّ
حمــان ُودًّا» بــه منصــه ظهــور
الر
ُ
ــیج َع ُل ل َ ُه ُ
ــم َّ
َس َ
رســاند و دلهــا بــه ســمت ایشــان گســیل شــد.
درحالیکــه کســی تصــور نمیکــرد مــردم ایــن
منجــی دوران را همراهــی کننــد امــا حضــرت
امــام بــا تکیــه بــر ایمــان بــه خــدا و اعتمــاد بــه
مــردم همچــون کــوه ایســتاد بــدون آنکــه تندبادهــا
بتواننــد بــر او اثــر داشــته باشــند «المؤمــن کالجبل
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الراســخ ال تحرکهالعواصــف» و البتــه بــدون آنکــه
ّ
چشــم داشــتی بــه حمایــت مردمــی داشــته باشــد
پیــش رفــت در نتیجــه «خــدای متعــال هــم
قاعــدهای دارد :مــن کان َّلل کان َّ
الل لــه {همچنیــن}
الل اصلــح َّ
مــن اصلــح فیمــا بینــه و بیــن َّ
الل فیمــا
بینــه و بیــن ال ّنــاس» هــر کــس بیــن خــود و خــدا
را درســت و اصــاح کنــد ،خــدا بیــن او و مــردم را
درســت خواهــد کــرد ».ایــن امــر در طــول مبــارزات
کامـ ً
ا جلــوه گــری کــرد در ســالهای اوج مبــارزات
حضــرت امــام بــا رژیــم پهلــوی متبلــور گشــت و
در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس کام ـ ً
ا عیــان
گردیــد.
بنابرایــن منطــق مقاومــت بــا وعــده الهــی
درهمتنیــده اســت .خداونــد در آیــات متعــدد،
پیــروزی را بــه اهــل حــق وعــده داده اســت .و
بیــان داشــته معانــدان حقیقــت بــا توطئــه در ایــن
پندارنــد کــه زمینهســازی نابــودی حــق را رقــم
میزننــد امــا غافــل از ایــن هســتند کــه توطئــه
ون
علیــه خودشــان در حــال انعقــاد اســت «أَ ْم يُ ِريـ ُ
ـد َ
ون»
َك ْي ً
ــم ال ْ َمك ُ
ِيــد َ
ــدا َفال َّذ َ
َــروا ُه ُ
ِيــن َكف ُ
البتــه بایــد دانســت تــاش ،اســتقامت و اقتــدار امــام
خمینــی(ره) و همــت بلنــد حضــرت امــام در نگــرش
تکلیــف گرایانــه شــان ریشــه دارد و ایــن تکلیــف
گرایــی حضــرت امــام در یقیــن ایشــان نهفتــه اســت
«كســانی كــه دو خصوصيــت و دو امتيــاز را در خــود
بــه وجــود آوردنــد ...خــداى متعــال زمــام هدايــت
مجموع ـ ه هــاى انســانى را بــه آنهــا ســپرد .آن دو
«لمــا
خصوصيــت ،يكــى صبــر و ديگــرى يقيــن؛ ّ
صبــروا و كانــوا بأياتنــا يوقنــون» .يقيــن ،همــان
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ايمــان آگاهانــه و روشـن بينانــه اســت كــه وسوسـ ه
هــا نمــى توانــد آن را در دل انســان ،سســت بنيــاد
كنــد .صبــر ،خصوصيتــى اســت كــه بــه يــك
انســان بــزرگ ايــن امــكان را مىدهــد كــه در راه
آرمانهایــی كــه آگاهانــه و روشــنبينانه انتخــاب
كــرده اســت بــه هنــگام مواجهــه بــا مشــكالت» گام
بــردارد.
امــام خمینــی(ره) «ايــن تجدیدکننــده حيــات
اســام در ميــان ملّــت مــا و ا ّمــت اســامى ،از ايــن
دو خصوصيــت برخــوردار بــود ».و ســبب گردیــد
دســتاوردهایی همچــون پیــروزی ،اســتحکام نظــام
اســامی ،رشــد ،توســعه و پیشــرفت نظــام اســامی
را بــه همــراه داشــته باشــد ایــن موفقیتهــا تنهــا
منــوط بــه دوران حیــات ایشــان نبــود و مســیر
تعالــی و پیشــرفت نظــام سیاســی پــس از ایشــان
تــداوم یافــت خودبــاوری ،خودکفائــی ،پیشــرفت
علمــی و دســتیابی بــه فنــاوری ،توســعه نفــوذ
کشــور در منطقــه غــرب آســیا و شــمال آفریقــا
مــواردی بودنــد کــه بهوســیله همــت امــام
خمینــی آغــاز گشــتند و امــروز در ســطح وســیعی
بــه منصــه ظهــور رســیدهاند.
بدیــن ســبب آنچــه امــروزه جوامــع اســامی و
تــوده مــردم ایــران میبایســت بــه آن اهتمــام
ورزنــد ایــن اســت کــه تنهــا راهبــرد و مســیری
کــه در مقابــل ملتهــا بــرای دســتیابی بــه عــزت
و استقاللشــان باقــی مانــده ،مقاومــت نمــودن در
برابــر نظــام ســلطه و حرکــت برمــدار عزتمنــدی
جوامــع اســامی میباشــد.

اعالم تصمیمات جدید خودرویی طی چند روز آینده

رئیــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه اتفاقــات
اخیــر ناشــی از قیمتگــذاری دســتوری
خــودرو گفــت :قیمتگــذاری دســتوری در
خیلــی از صنایــع حــذف شــده و فقــط در چنــد
صنعــت گرفتــار ایــن موضــوع هســتیم ،امــا
در دولــت تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــده و
بــه امیــد خــدا در چنــد روز آینــده اجرایــی
خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت:
از ســهامداران بــورس میخواهیــم بــه گمانــه
زنیهــا و ابهاماتــی کــه همــه ســاله در فصــل
بودجــه مطــرح میشــود توجهــی نکننــد.

مجیــد عشــقی افــزود :هــر ســال در ایــام تقدیــم
بودجــه بــه مجلــس ،گمانــه زنیهایــی در خصــوص
اعــداد و ارقــام بودجــه مطــرح میشــود امــا ایــن
اعــداد و ارقــام قطعــی نیســت و قطعــا روی کلیــت
بــازار اثــر منفــی غیــر واقعــی خواهــد داشــت.
وی گفــت :امســال هــم ایــن گمانهزنیهــا
در چنــد روز اخیــر توســط فعــاالن بــازار رصــد
شــده و در نتیجــه اثراتــی روی معامــات ســهام و
قیمتهــای آن داشــته اســت ،امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه گمانــه زنیهــا دقیــق نیســت و زمــان
زیــادی تــا تصویــب بودجــه در مجلــس باقــی
مانــده اســت.

عشــقی افــزود :اعــداد و ارقــام بودجــهای بایــد
ابتــدا در دولــت و ســپس در مجلــس بــه صــورت
دقیــق کارشناســی و بررســی شــود و در نهایــت،
در خصــوص ایــن اعــداد تصمیمگیــری خواهــد
شــد.
وی گفــت :اعــداد و ارقــام مطــرح شــده دقیــق
نیســت و بــا قاطعیــت عــرض میکنــم کــه
بــا دولــت و مجلــس رایزنــی کردهایــم تــا
تصمیماتــی کــه در نهایــت گرفتــه خواهــد شــد،
بــه نفــع ســرمایهگذاران و ســهامداران باشــد
چراکــه نوســانات زیــاد در ایــن اعــداد و ارقــام
بودجــهای باعــث میشــود وضعیــت شــرکتها
متالطــم شــود.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افــزود:
دولــت نیــز عــزم و اراده جــدی دارد کــه
تصمیمــات اتخــاذ شــده در نهایــت بــه نفــع
شــرکتها باشــد و در خصــوص بعضــی از ارقــام
بودجــه مثــل قیمــت خــوراک یــا حقــوق معــادن
بایــد بگویــم کــه ایــن اعــداد بــه صــورت فرمولــی
تعییــن میشــوند و در طــول زمــان بــه واســطه
نوســانات قیمــت جهانــی و آیتمهــای مختلــف
تغییــر میکنــد و طبیعتــاً فــروش شــرکتها
نیــز متناســب بــا همیــن اعــداد تغییــر میکنــد و
لــذا در ســودآوری نهایــی شــرکتها اثــر چندانــی
نخواهــد داشــت.
عشــقی گفــت :ایــن تحــوالت را از نزدیــک رصــد
میکنیــم تــا بتوانیــم در نهایــت تصمیماتــی

اتخــاذ کنیــم کــه کام ـ ً
ا بــا ســودآوری شــرکتها
هماهنــگ باشــد و ضــرری بــه آنهــا نزنــد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افــزود:
بودجــه در حــال بررســی در دولــت اســت و پــس
از دولــت وارد کمیســیونهای تخصصــی مجلــس
شــورای اســامی شــده و آنجــا مــورد بررســی
بیشــتر قــرار میگیــرد و تصمیــم نهایــی در
خصــوص اعــداد و ارقــام بودجــه گرفتــه نشــده،
امــا رایزنیهایــی بــا دولــت داشــتهایم و دولــت
نیــز مصمــم اســت بــا توجــه بــه جمعیــت 60
میلیونــی ســهامداران بــورس ،تصمیماتــش
حتمــاً بــه ســود ســهامداران باشــد .رئیــس
ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر
ناشــی از قیمتگــذاری دســتوری خــودرو گفــت:
قیمتگــذاری دســتوری در خیلــی از صنایــع
حــذف شــده و فقــط در چنــد صنعــت گرفتــار
ایــن موضــوع هســتیم ،امــا در دولــت تصمیمــات
خوبــی گرفتــه شــده و بــه امیــد خــدا در چنــد روز
آینــده اجرایــی خواهــد شــد.
وی در خصــوص خــودرو هــم گفــت :مشــخصاً در
خصــوص نحــوه اجــرای آن ناهماهنگــی پیــش آمــد
کــه مشــکل هــم اکنــون حل شــده و نحــوه اجــرای آن
بــه نحــوی اســت کــه در نهایــت هــم مصرفکننــده
و هــم ســهامداران ســود خواهنــد بــرد و تولیــد
کننــدگان هــم میتواننــد نفســی بکشــند و در نهایــت
بــه افزایــش تولیــد منجــر خواهــد شــد و تصمیمــات
اتخــاذ شــده بــه نفــع بــازار خواهــد بــود.

مراســم اختتامیــه پانزدهمیــن آیین تجلیــل از نوگالن
حســینی بــا حضــور چهرههــای کشــوری ،فرهنگــی و
پیرغالمــان اهــل بیــت در فرهنگســرای اندیشــه برگزار
شد .
مراســم اختتامیــه پانزدهمیــن آییــن «نــوگالن
حســینی» عصــر دیــروز بــا حضــور آیــت اهلل قائــم
مقامــی ،حجــت االســام امــرودی ،رئیــس ســازمان
فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران ،ســیدمحجمد
حســینی معــاون رئیسجمهــور ،مهــدی چمــران،
رئیــس شــورای شــهر تهــران ،محمدرضــا ســنگری،
محمدحســین رجبــی دوانــی و جمعــی از پیرغالمــان
و مداحــان اهــل بیــت در فرهنگســرای اندیشــه برگــزار
شــد.
مکتــب امــام حســین ،تجربــه عینی بــرای تمــام اصول
دیــن خداوند اســت
در ابتــدای ایــن مراســم ،آیــت اهلل قائــم مقامی صحبت
کــرد و گفــت :در جلســه امــروز میخواهــم بــه ایــن
ســوال پاســخ بدهــم کــه بشــریت چــه نیــازی بــه
دســتگاه امــام حســین علیــه الســام دارنــد؟ علــت
نیازمنــدی مــا بــه ایــن دســتگاه مقــدس چیســت و
در آنجــا چــه اتفاقاتــی میافتــد کــه در جاهــای دیگــر

نیســت؟ اگــر بخواهــم در یــک جملــه پاســخ بدهــم باید
بگویــم کــه در ایــن مکتــب ،بــه عینــه و شــهودی تمــام
آنچــه کــه در دیــن خداونــد گفتــه شــده اســت را تجربه
میکنیــم .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه کــه در دیــن
هســت ،از توحیــد گرفتــه تــا معــاد و جهــان آخــرت در
دســتگاه امــام حســین تجربــه و شــهود میکنیــم.
وی ادامــه داد :بنابرایــن کار ویــژه و منحصــر بــه فــرد
دســتگاه امــام حســین علیــه الســام ایــن اســت کــه
حقایــق اعتقــادی را بــرای ما مشهودســازی کرده اســت.
برهمیــن اســاس ،هــر انســانی کــه بخواهــد حقایــق را
مشــاهده کنــد ،بایــد ربطــی بــا نهضــت امــام حســین
داشــته باشــد و هــر چــه قــدر کــه ایــن ارتبــاط بیشــتر
باشــد ،حقایــق بیشــتری را مشــاهده میکنــد.
توصیههایــی مهــم بــه مداحــان؛ از تســلط بــر
زبــان عربــی و روایــات تــا حلــم
محمدرضــا ســنگری دیگــر ســخنران ایــن جلســه
بــود .او گفــت 2 :نکتــه دربــاره حضــرت زینــب ســام
اهلل علیهــا عــرض میکنــم تــا بــه شــخصیت واالی آن
حضــرت پــی ببریــد.
نکتــه اول ایــن اســت کــه ایشــان فقــط  5ســال در
محضــر مــادر بزرگــوارش ،حضــرت فاطمــه زهــرا ســام

اهلل علیهــا بــوده اســت و زمانــی کــه حضــرت فاطمــه
بــه شــهادت میرســد او  5ســاله اســت .در روایــات
آمــده اســت کــه حضــرت زینــب  30ســاله بودنــد کــه
در محضــر پدرشــان قــرآن میخواندنــد .بــه احتمــال
فــراوان آیاتــی از ســوره آل عمــران میخواندنــد؛ همــان
آیاتــی کــه شــب عاشــورا نیــز خواندنــد .ایــن آیــات
دربــاره مفهــوم صبــر اســت .وقتــی حضــرت زینــب این
آیــات را بــرای امیرالمومنیــن میخواندنــد ،حضــرت
بهشــان فرمودنــد کــه دختــرم ،آیــا دوســت داری ایــن
آیــات را برایــت تشــریح کنــم؟ و در ادامــه بــا شــیب
مالیمــی صبــر را بــه ماجــرای کربــا رســاندند.
وی اضافــه کــرد :حضــرت زینــب (س) در اینجــا
لحظــهای درنــگ کردنــد و فرمودنــد :ای پــدر ،مــن
اینهــا را از قبــل میدانســتم و مــادرم اینهــا را بــه مــن
گفتــه بــود تــا مــرا بــرای آینــده آمــاده کنــد .برداشــت
مــن از ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه مــا بایــد نســل امروز
را بــرای چالشهــای آینــده آمــاده کنیــم.
محمدرضــا ســنگری بــا نقــل روایتــی دیگــر
صحبتهــای خــود را ادامــه داد و گفــت :موضــوع
دیگــری کــه از زندگــی حضــرت زینــب ســام اهلل
علیهــا میخواهــم بگویــم ایــن اســت کــه همــه

شــما خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا را خواندهایــد.
ابــن عبــاس میگویــد کــه ایــن خطبــه را از حضــرت
زینــب یــاد گرفتــه اســت .حــال ســوال مــن ایــن اســت
کــه حضــرت چنــد ســاله بــوده اســت کــه بــه مســجد
رفتــه و ایــن خطبــه را از زبــان مــادرش حفــظ کــرده
اســت؟ برداشــت مــن نیــز از ایــن روایــت ایــن اســت
کــه مداحــان مــا بایــد حافظــه خــود را تقویــت کننــد و
کمتــر بــه نوشتههایشــان رجــوع کننــد .همچنیــن در
شــعرهایی کــه خوانــده میشــود ،بعضــا خطاهایــی بــه
چشــم میخــورد و بایــد آنهــا را اصــاح کــرد.
ایــن پژوهشــگر تاریــخ اســام بیــان داشــت :بنــده
معتقــدم کــه هــر مــداح بایــد یکبــار تاریــخ اســام را
دقیــق خوانــده باشــد و در غیــر ایــن صــورت موفــق
نخواهــد بــود .یــک مــداح بایــد تســلط زیــادی بــر
زبــان عربــی داشــته باشــد و روایــات را بــه درســتی
خوانــده باشــد .دقــت داشــته باشــید کــه امــام حســین
در آغــاز حرکتشــان  9اصــل را مطــرح کردنــد کــه
اولیــن آن حلــم اســت .البتــه تعبیــر بنــده از حلــم
ظرفیتســازی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز
در یکــی از ســخنرانیهای خــود روی ایــن عبــارت
تاکیــد داشــتند.

مکتب امام حســین ،تجربه عینی برای تمام اصول دین است

خانم دکتر زهرا حسام محمدی
همانطــور کــه بیــان شــده ایــده پیشــاوجود بــودن
روح از زمــان فیلــون مطــرح بــوده .ایشــان معتقــد
اســت کــه در تفســیرهای تــورات و برداشــتهای
افالطونــی ،کــه از تــورات کــرده ،ارواح پیــش از ایــن
عالــم وجــود داشــتهاند .امــا عــدهای از آنهــا در
ایــن عالــم متجســد میشــوند و شــکل جمســانی
میگیرنــد و عــدهای کــه خلــوص بیشــتری دارنــد،
در عالــم بــاال بــه صــورت مجــرد میماننــد و لبــاس
جســمانی نمیپوشــند .گــروه دوم کــه همــان
مالئکــه هســتند ،مامــور رســاندن پیــام پــدر بــه
فرزنــدان و انتقــال خواســتههای فرزنــدان بــه پــدر
هســتند.
از این منظر ارواح دو دستهاند:
 آنهایــی کــه خلــوص ذاتــی بیشــتری دارنــد وهمــواره ارواح مجــرد باقــی میماننــد و بــه جســم
وارد نمیشــوند .ایــن ارواح فرشــتگان و نماینــدگان
و کارگــزاران الهــی و واســطه بیــن انســان و خــدا
هســتند و از کردارهایشــان محافظــت از اقــوام
بشــری اســت.
 آنهایــی کــه خداونــد آنهــا را بــا خلــوص کمتــریآفریــده ،تنهــا بــه ابــدان هبــوط میکننــد و
همچنیــن بــر حیــات جســم تاثیــر میگذارنــد و از
آنهــا تاثیــر میپذیرنــد.
از منظــر فیلــون ارواح ازلیانــد و فضــا را پرکردهانــد.
آنهایــی کــه تمایــل دارنــد کــه بــه دنیــای پاییــن
نــزول کننــد ،وارد ابــدان میشــوند .آنهایــی کــه
بیشــتر تنــزل میکننــد در اســارت زنــدان زمینــی
میماننــد ،امــا تعــدادی مجــرد باقــی میماننــد کــه
همــان فرشــتگاناند( .همــان ،ص)95
در روایــات یهــودی نقــل شــده کــه همــه ارواح از
آدم تــا آخرالزمــان ،در شــش روز کــه جهــان خلــق
شــده ،شــکل گرفتنــد .روز ششــم کــه تمــام شــد،
روز هفتــم خداونــد آفریدههــای خــود را برکــت
بخشــید .امــا هنــوز ارواحــی بودنــد کــه جســمی
برایشــان تعییــن نشــده بــود و خلقتشــان کامــل
نبــود و نــام مقــدس بــر آنهــا وارد نمیشــد .همــه
در بــاغ عــدن ،در اعــا علییــن و هنــگام آفرینــش
تــورات حاضــر بودنــد.
همچنیــن نقــل شــده کــه همــه ارواح در عالــم
جنســیه (نرینــه و مادینــه) بودنــد و پــس
بــاال دو
َ
از تولــد در دنیــا جنســیت جداگانــه یاقتنــد .روح
نــر در جســم نرینــه و روح مــاده در جســم مادینــه
قــرار گرفتنــد ،امــا در ازدواج بــاز بــه وحــدت اولیــه
میرســند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه روح دیگــر
از محبــوب ،نامبــردار اســت.
در جملــه مــوارد دیگــری کــه در تفاســیر یهــودی
آمــده بــه شــرح زیــر اســت:
همه ارواح هنگام خلق تورات حاضر بودند.همــه ارواح هنگامــی کــه آدم و حــوا میــوه ممنوعــهرا خوردنــد ،حاضــر بودند.
در کــوه طــور ســینا ششــصد هــزار روح حضــورداشــتند .بعدهــا کــه ابــدان یهودیــان بیــش از ایــن
تعــداد شــد ،تنهــا برخــی از صدیقهــا روحهــای
کامــل دریافــت کردنــد.
 بیشــتر اقــوام قــوم یهــود ،ذراتــی از یــک روح بــاذراتــی از چنــد روح را دریافــت کردنــد( .همــان،
ص)96
توضیح این موارد در مطالب بعدی خواهد آمد.

نشست مهم در منزل العامری با
حضور مقتدی صدر

منابــع عراقــی از برگــزاری نشســت مهــم در
منــزل هــادی العامــری رئیــس ائتــاف الفتــح
بــا حضــور رهبــران گروههــای سیاســی
اکثریــت ملــت عــراق خبــر دادنــد.
منابــع عراقــی گــزارش دادنــد رهبــران
گرو ههــای سیاســی شــیعی در منــزل هــادی
العامــری رئیــس ائتــاف الفتــح گردهــم آمدنــد
کــه ایــن نشســت در فضایــی دوســتانه و
همگرایــی خوبــی برگــزار شــده اســت.
یــک منبــع آگاه از ایــن نشســت تاکیــد کــرد
کــه هیئــت هماهنگــی شــیعی بــا مقتــدی صــدر
بــر ســر عــدم انتخــاب دوبــاره روســای قــوای
ســه گانــه عــراق بــه توافــق رســیده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،نــوری المالکــی
رئیــس ائتــاف دولــت قانــون ،شــیخ قیــس
الخزعلــی ،فالــح الفیــاض ،مقتــدی صــدر و
ســید عمــار حکیــم از مهمتریــن شــخصیتهای
سیاســی شــیعیان هســتند کــه در نشســت مهــم
منــزل العامــری حضــور یافتهانــد.
یــک تحلیلگــر سیاســی عراقــی در ایــن بــاره
گفتــه اســت کــه نشســت هیئــت هماهنگــی
شــیعی بــا مقتــدی صــدر بــر ســر تشــکیل
دولــت توافقــی بــه نتیجــه خواهــد رســید.
برخــی منابــع گــزارش دادهانــد کــه در نشســت
امــروز گــروه هــای سیاســی شــیعه عراقــی
دربــاره تشــکیل کمیتههــای مشــترک بیــن
جریــان صــدر و چارچــوب هماهنگــی بــه
منظــور پایــان دادن بــه مــوارد اختالفــی توافــق
شــده اســت.

