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یادداشت

ضریب تاثیر
آیت الله

حمیدرضابوستانی

در جامع��ه ی علم��ی و دانش��گاهی ،ضریب تاثیر
در واق��ع می��زان تاثیری اس��ت که ی��ک مقاله بر
مقاالت بع��دی می گذارد .ضریب تاثیر یا ایمپکت
فاکتور نش��ان می دهد که به یک مقاله ی منتشر
ش��ده چند بار رجوع گردیده است و نشان دهنده
س��طح باالی علم��ی و توجه پژوهش��گران به آن
مقال��ه و اس��تفاده از آن می باش��د .ای��ن ضریب
نمی تواند محدود و منحصر به مقاالت علمی باشد و
در زندگی روزمره و بین انسان ها نیز قابلیت سنجش
و محاس��به دارد .بر این اس��اس ،ض��رورت توجه
انسان ها به تاثیری که می تواند در دیگر انسان ها
داشتهباشندمیتواندنقشتعیینکنندهایدربهبود
کیفیت زندگی شخص و دیگر انسان ها داشته باشد.
اینکه هر انسانی بداند در زندگی روزمره خود و دیگر
افرادی که به بهان��ه های مختلف با آنها در تعامل

می باشد دارای چه ضریب تاثیری است چندان هم
معادله ی پیچیده و عجیبی نمی تواند باشد .کافی
است تعداد افرادی که برای حل مشکالتشان به ما
مراجعه می کنند ،تعداد افرادی که به هر دلیلی به
ما امید دارند ،تعداد افرادی که از دیدن ما خوشحال
شده و انرژی مثبت می گیرند ،تعداد افرادی که از
م��ا می آموزند و در یک جمله ،تاثیر گذاری مثبت
در افراد بواسطه ی نوعی توانمندی خاص را در نظر
بگیریم.البته شاید گاهی کسی برای حل مشکالت
خویش هم به م��ا مراجعه نکند ولی همین که به
حضور و وجود ما بعنوان یک پشتوانه دلگرم باشد
نیز نش��ان از تاثیرگ��ذاری باالی ف��رد دارد .بدون
شک وبا تایید دوست و دشمن شاید افرادی مانند
آیت اهلل هاشمی با این میزان ضریب تاثیر در این برهه
از تاریخ کشور ما انگشت شمار باشند.ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،نماینده و ریاست دومین
مجلس خبرگان رهبری ،رئیس جمهور چهارم ایران
به مدت هش��ت سال ،جانشین فرماندهی کل قوا،
ریاست ش��ورای عالی دفاع ،ریاست اولین مجلس
شورای اسالمی و همچنین چهره بسیار تاثیر گذار
در مبارزات منجر به وقوع انقالب اسالمی در ایران

می تواند تنها یک روی سکه ی ضریب تاثیر باالی
وی در بین مردم ما باشد.روی دیگر سکه ی ضریب
تاثیر باالی هاشمی رفسنجانی را می توان محبوبیت
و عزیز بودن وی بواسطه ی عقاید و مواضع این فقید
بزرگوار در برهه های زمانی مختلف جستجو کرد.
بدون شک اینکه فردی در مراحل مختلف زندگی
خویش بگونه ای و با مرگ خوش نیز بگونه ای دیگر
جامعه را تحت تاثیر خویش قرار دهد موهبتی است
از جانب خداوند که جز با تالش و کوشش خالصانه
در راه معبود حاصل نخواهد شد.
آهستگی و پیوستگی آیت اهلل و معیارمندی مبتنی
بر مبانی فکری و فلسفی وی در راهی که طی نمود
نمادی از توانمندی بالقوه ی آنان در کسب عزت و
رس��یدن به باالترین جایگاهها در زندگی دنیوی و
اخروی ایشان بوده است.این آهستگی و پیوستگی
آیت اهلل ثروتی بود که به آس��انی و یک شبه برای
کس��ی بدس��ت نمی آمد و نمی آید.در واقع شاید
بخش زی��ادی از موج تبلیغات منفی علیه وی نیز
بدین دلیل بوده اس��ت که عزت را نه میتوان انکار
یا کتمان نمود و نه می توان یک شبه راه صد ساله
عزت و عزیز بودن در بین مردم را طی نمود.
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از طرفی آیت اهلل راه خویش را می رفت و هیچگاه
نی��ز تح��ت تاثیر جوس��ازی ها و تبلیغات س��وء
گروه ه��ا و حزب های مخال��ف در هیچ برهه ای
از تاری��خ زندگی خویش قرار نگرفت؛ چه در تاریخ
مبارزات خویش علیه پهلوی و چه در بیان و اعمال
تفکرات و سیاس��ت های خویش در دوران پس از
انقالب .در واقع تحت تاثیر باد موافق نبودن منجر به
شکل گیری شخصیتی منحصر به فرد و استوار از
آیت اهلل گردید که نمی ت��وان نقش بی بدیل وی
را بر تاثیر گذاری بر معادالت و تصمیم سازی های
حیات��ی حکومت و مردم انکار نم��ود .موافق ثابت
قدم بودن هیچگاه دلیلی بر این نگردید که آیت اهلل
حتی با اط�لاع از موج هجمه ها و تبلیغات منفی
علیه خویش چشمش را بر حقایق ببندد و انتقادات
را مطرح ننماید.
بکوش��یم مانند وی بودن را تمرین کنیم نه از این
بابت که جایگاه یا پس��تی ب��اال در دل حکومت به
دست آوریم ،بلکه از این نظر که در هر جایگاه ،رده یا
پستی که هستیم تمرین خدمت گذاری ،حق طلبی
و عزیز بودن یا به عبارتی ارتقای ضریب تاثیرگذاری
را فراموش نکنیم.

 tروز گذشته فشار جمعیت در خیابان انقالب و پیرامون دانشگاه تهران به حدی بود
که باعث شد نرده های این خیابان دچار آسیب جدی شود.

 tمحمدهاش�می در مرقدامام پس از خاکس�پاری آیت اهلل هاش�می رفسنجانی با خود
خلوت کرده و اندوهگین است.وی یار و همراه برادر تا آخرین دقایق زندگی آیت اهلل بود.

 tبی تردید این عکس با این تیتر معنا می یابد«:لحظه وداع دو یار دیرین».دیروز حضرت
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب بر پیکر آیت اهلل هاشمی نماز میت خواندند.

 tس�فير ژاپ�ن در افغانس�تان هن�گام امضاى دفتر يادب�ود ارتحال آيت اهلل هاش�مى
رفسنجانى در كابل اینگونه وقتی تصویر وی را می بیند ادای احترام می کند.

 tهنرمندان هم حضور پر رنگی در مراسم داشتند.باران کوثری بازیگر مشهور سینما و
جمع دیگری از هنرمندان ،پیکر آیت اهلل هاشمی را تا خانه ابدی همراهی کردند.

 tس�عید جلیل�ی مذاکره کننده س�ابق هس�ته ای نیز در مراس�م حضور داش�ت .او
جزو منتقدان جدی رویکرد آیت اهلل هاش�می در سیاس�ت خارجی بود.وی با دس�تی
آسیب دیده در میان جمعیت دیده می شد.

 tبهزاد نبوی و همان عصایی که این روزها تکیه گاه او ش�ده اس�ت.وی در دوره های
مختلف همکاری نزدیکی با مرحوم آیت اهلل هاشمی داشت .

 tآیت اهلل صانعی ،سیدحسن خمینی و عمار حکیم برای شرکت در مراسم تشییع پیکر
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حرم امام (ره) حضور داشتند.

 tص�ادق زیباکالم بس�یار اندوهگین بود.او جزو طرفداران پ�رو پاقرص تفکر آیت اهلل
هاشمی برشمرده می شود.

 tخیلی ها منتظر بودند ببینند قالیباف باالخره می آید یا خیر.چرا که او در مراسم حسینیه
جماران حضور نیافته بود اما باالخره در مراسم تشییع آمد.

 tچشمان فرزندان هاشمي در لحظات خداحافظي با پدر اشکبار است.آنان در حال وداع
هستند؛ وداعی که تلخ و جانکاه می باشد.

 tاین توئیت معاون وزیر ارش�اد در شبکه های اجتماعی بازتاب فوق العاده ای داشت.
این جمله معنای زیادی دارد «:تلویزیون آقای هاشمی را نشان میدهد و دختر ۹سال هام
میگوید من تا حاال این آقا را در تلویزیون ندیدهام!»

