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مادراع عاما ماز  »قاایاز ده  «محمد عارف         

ساح ی و تخنیایاز راااع هری ماعتاغوررا   ا ر 

حامااع عیاعی  رهران  ۀ ساختنپعوژ «میگ رد،ته:

هتاق تان را  از رار ،اتاعی، تان  02راع،  هرهی 

سلما،ز( و فاعو  ما ه  (ر  ز عم مز،پیعهرشگا  

ول هدع م ر  ،یاد معهجعین ره،  هره میبارد، ته باه 

میلی ن و پنجید هاغهر هفاناا،از  4هرد  بیشتع هد 

 »قاایاز ده  «آقاای   . »به پارۀ هتمال رسید  هسا 

با همه هفغو ، حماع هرن راع، با تمامز تجاایاغهو و 

هماایااا،اااو رود، مااجاااااغ باا    تااه مشاایاا  بااغر  

همشاعران هران راااعوسااراعماعهجاعایان رهباع اعف 

میساد .  مدرععم ماز سااحا ی راااع هری هفاغون 

پاعوژۀ سااخاتان  روهدۀ ماعتاغوررا   «بعآن گت :

لر هفنا،از هد با  جاۀ   02  ر به هغرنۀ بیشتع هد 

ت سع ی معتغ ورر    ر، هتاماال راد  هسا  تاه 

هرن هع و پعوژ ، ت سط ماحاتاعماان وهلاز  ااحا  

ورراا  ،راااااع هرراااااع و ر اایاا  راا رهی وررااتااز 

ورر    ر، هفتتاا  و ما ر  باااع  باع هری قاعهر 

 .»گعف 

 رویدادهای ماه جدی در والیت غور 

 دستآوردهای نوی شهرداری مرکز والیت غور  

 نگرانی ازکندن کاری های خودسر، درساحات باستانی والیت غور  -1
تندن تاری های خ   سع رساحاو باستا،ز وقاچاق آثار بدس  آمد  هد هرن ساحاو، ت سط مع ع ورماری 

 هد دورمندهن، ،گعه،ز های متیدران رراس  ه العاو وفعهنگ هرن ورر  ره سب  رد  هس .

هرن «،ظعمحمد "ثاق " آمع حتاظ  ما،دگارهاوآبا ی های تاررخز،ساحاو باستا،ز   رگت :   

.  » هر .رو،د،هدچند سال بارن س  ه همه                                                             . 

هفغو : تندن تاری  رساحاو باستا،ز با آ،یه جتای بغرگز  ربعهبعفعهنگ وآثار باستا،ز  »ثاق «آقای 

وی بارن باور مز بارد، هرد  همان ساحاتز ره ته  د ها سال حتاظ  رد  هس ، ،یغ هدبین میبع . 

هس  ته هغهرها آثار باستا،ز، ت سط تسا،ز ته دورمند هستند ورا هرنیه تحعرر ردۀ تش رهای 

همساره های ما هستند، هد عرق قاچاق، هدهرن ورر ، به بیعون هدتش ر ه،تقال  ه   رد  

متاستا،ه  ر،تیجۀ حتاری های  یع قا، ،ز، ت سط خ   مع ع مح  ورا دورمندهن، «ومیش  . وی هفغو :

 .»هس  دها هثعباستا،ز به فعو  رسید  وت سط قاچاق بعهن بین هلمللز به خارج هدتش ر ه،تقال رافته 

هدمجم ع  و دو پنجا  ورر ساحه  «آمعحتاظ  ما،د گارها وآبا ی های تاررخز ورر    رمیگ رد:

باستا،ز وآبا ی های تاررخز ته  رهرن ورر  وج    هر ، تناا  رساحۀ منار جاع، رر پستۀ همنتز وج   

 هر . به گتتۀ  وی هگع حی م   رحتظ و،گادهر  آبا ی های تاررخز وساحاو باستا،ز بز ت جاز ،مارد، 

بیم آن میعو  ته  رآرند ، رر بحعهن فعهنگز تاررخز  رهرن ورر  ب ج   خ ههدآمد. وی بیتغو :" بدون 

رر، هگعحی م  هقدهع  رستز  ر حتظ آثارفعهنگز تاررخز ،یند، ما  رآرندۀ بسیار ،غ رر، راهد 

 هد س   ه ن ه ر  فعهنگز تاررخز وساحاو باستا،ز خ   خ ههیم ب  ".

محس ب میش   ته بیشتعرن آثار تاررخز و ساحاو باستا ،ز ره  رخ    اتز  ر هدجملۀ ورراو باستا،ز هس  ته قع،اا، پارتخ  راهنشاهز )همپعه ت ری( راهنشاهان   ری ها ره تشیی  میده  وبامین   رو، ریز هدورر

  ر د هرن آبا ی ها وما،دگارهای، تاررخز هدبین رفته هس . 22 هر . هما ،ظعبه ،ب   همیا،او وتمب   تارمندهن )پعس ، (  رهرن بخش، هتن ن 

 زورمندان غور، طالب ساز اند -2
 ت وهلز ورر    ر مز گ رد ته تعده ی هد هفعه  دورمند  ر هرن ورر ،  البان ره ب ج   آور   ه،د. وهلز ورر    ر ته  ر محت  هفتتا  می »رحمتز«سید ه، ر         

بدس  آور ن منتع ، هی )،عسینگ جامعه(  ر معتغ ورر    ر  حب  مییع ، گت : " هفعه  دورمند  ر هرن ورر ،  وگا،ه عم  میینند، گاهز  ال  میساد،د و گاهز بع

 پش   روهد  ها، قطار مز هرستند تا مع ع ره هد حق مشعوع ران محعوع ساد،د."

متاً هفغو :"  دورمندهن  ر آقای رحمتز با آ،یه هفعه  دورمند ره مشخص ،یع  هما گت ، بیشتع ،ا همنز ها  ر هرن ورر ، هد س ی دورمندهن، هرجا میش    وی ه ه        

سار  ه،تخاباتز هد هثع ،ا همنز ها  ر تعده  هد ولس هلز های هرن ورر ، هظاار ،گعه،ز  02وهلز  ورر    ر با آ،یه هد بسته ب  ن   ".حقیق ، مع ع ره به گعوگان گعفته ه،د

وی هد بارندگان ورر    ر خ هس  تا با ،یعوهای همنیتز  ر رهستای  .تع ، هما گت ، جا ییه یما،  وج   ،دهرته بارد، هعگغ  ندوق های رهردهز گذهرته ،خ ههد رد

هرن هظحارهو  رحالز   رو میگیع ته بسته ب  ن تعده ی هد محالو ه،تخاباتز  ر ورر    ر،  .تامین همنی  ، همیاری ،م    تا بارد ته محالو ه،تخاباتز هفغهرش رابند

 ،گعه،ز های جدی ره بعه،گیخته هس .

 (4ادامه در صفحۀ )
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سخنعه،ز پعس د  ره “  بلب ”قایز 

هدهمه ”با هرن جمالو خاتمه  ه : 

 و،عهای ته  رهرن تنتعه،  بغر  

جمع رد  ه،د تابه هعمارمجد رله های 

س خمه تمر ،مارند ممن ،یم؛ هما من 

بعن هن ،مارند  آریا،ۀ بعد هد جنگ 

ر ی  عم مز “  سیمعغ”هدآقا  

و) عقاب( “  فاخته”تنتعه،  وآقاران 

خ ههشمندع ته هرن تمر ها مستقیماً 

بدستعس خ  مان قعهر  ه   ر  . 

% این 70آقاران! رما میده،ید ته 

ب  جه  عف تشعرتاو ه هری 

وراها،ۀ  وستان خارجز میگع  . 

پ  پیشناا  مز ،مارم ته میارف 

ستع، تعهرۀ  فتع و تی  م تع دهغ 

وتالغ ود ن و رگعخارجز ها رام  

هرن ب  جه ،گع  . همچنان ما هد خا،م 

)موسیچه سین لس( رئیس کل 

WGO   ها خ ههشمندرم بدون

مش ر  باما پعوسۀ آبا ی تش رمان 

ره  رپ  ت چه وپ  خمز پالن 

،نمارند، بگذهر،دهمۀ حشعهو را به 

ه طال  تیت تعهف ها )مع ع( هم 

 رجعران ساختار درع بنا ز 

قعهرگیع،د((. تنتعه،  هعمارمجد  

ر،ه ها، ته به هبتیار تش رهای 

متمدن جاان جا  تمر به ساختار 

 وبار  آریان  هرعرد  ب  ، تا خعوس 

با،گ ه همه راف .  رپاران پعفس ر 

)باز( ودوکتورس )باشه ( به حیث 

ر ی  و،ار  ر ی  تمیتۀ هعمارمجد  

ه،تخاب گع رد،د. )عند لی  ( 

سخنگ ی  ول  پع،دگان هرن ه،تخاباو 

ره هقدهع مناس  خ ه،د وهظاار هر : 

هد رهر  وتار ه،ز آقای باد به ”

هم  نا،م ه مینان میدهم وبه هرن 

هفتخار پعوسه هعمارمجد  من بعد بناع 

رو،د )باد( سادی را خ ههد رد؛ هما 

قسمییه رنید  میش   خا،م )باره ( 

بارندۀ تش رما ،ب    وم   فه 

پاسپ رو خارجز  هر . ر رهی 

هجعهرز  ول ؛ ته فع ه  رراخه های 

بلند تعملز جلسه خ ههد هر ، بدون 

 ر،ظع هر  حض ر مشاوررن 

مامان ، روی هرن مسئله 

  رخ ههدتع (. پعوفیس ر )باد( 

 رره  بادگش  به تش ر ت قف 

ت تاهز  رپاتستان خ ههند  هر  

وقعهر  ه  ساخ  و  دور ر،گ 

های خاتز ره با ر ی  رعت  

)رنگمالی همسایه( امضاء خواهند 

تع . خا،م باره بعدهدختم تنتعه،  

مستقیماً به ساح  عاج ومدرتعه،ه 

میعو  تا  وستان منطقه رز 

وهستعهتیژرر تش رمان ره  ر 

هرسال عاج  ب جز های ررگ بعهی 

همنی  وه مینان بیشتع خارجز های 

 هخ  تش ر تش رق ،مارد(. رر رال 

هدپعوسۀ هعمارمجد  میگذر ، 

 رگعحشعهو بخ   دحم  ،میدهند 

هددرعخ  وخاراک دمستا،ز بیعون 

آ،اا به تاد  ما،دن بع  های   –میآرند 

پان تدو، ته رودهای بارهن وبم درع 

آن  رهد مییشند ، چندهن هعتما ی 

،دهر،د. بیس  وسه سال رهبابع  

ررغهن خغهن عا و تع   ه،دو گذرته 

هدهمه ویعی  م ج  ره فع   

مناس  بعهی هستعهح  میده،ند وبعهی 

هرنیه همین محی ل  رعهس رعنز 

)صلح بازی( راهم ازدست ندهند، 

باع ه،تخابز چه  هخلز وچه خارجز 

رهیز خ ههند ب  . پ  ه،تخاب آقای 

)باز( هم میتواند مورد قبول این 

م ج  هو بارد. رر سال ورش ما  

بعد ه،جینیع )گنجشر(  ر رأس 

هیأو جا  هردرابز تارهای رر 

سالۀ تمیته آقای باد به ورر  

بدخشان ستع تع . هو  رع ض ره  

هدچنار گنجسیان ، ده گاهش ،یغ  

 ردن تع  وهد هعمار مجد  ت   های 

بلند منغل وهرجا   وبارۀ  رراهای 

 رهدمدو بمنظ ر آبیاری  ر  های 

ررگز ودحماو وبلند پعوهدی های 

مسئ ولین منطقه به ،ییز قدر ه،ز 

،م  . بعدهً پعوهد تنان بس ی فیض 

آبا  رهسپار رد.  رفعو  گا  ) عقاب 

،شین ( م ر هستقبال )قمعی( و 

)طوطی( ودیگر بال داران قرار 

 گعف  وسپ   ره ت  جدردهلتأسی  

)تپۀ عقاب( که محل پذیرایی پرنده 

های بلند پاره هس ،  رپای مذهتع  

با وریغ  )مینا( ،مارندۀ تمیتۀ 

عمارمجد  ،شس .  )مینا( 

هبتدهتشعرف آوری ماندس 

) گنجشک( را به والیت باستانیش 

خیع مقدع گت  وسپ  گغهر  

هجعهآو تمیته ه  به سمع هیأو 

متذتع  رسا،ید.  هومذهتعهو تاررخز 

ه  ره با ه،جینیع )گنجشر( باهرن 

)مااز خدمت  :جمالو آ اد تع 

گغهری های پعوفیس ر )باد( 

و وتت رس )باره( سپاسگغهری 

میینم. ماحاربه فض  خدهخیلز 

میعوفیم.  رپالن همسال بعق، 

سعک، مطبه، تلیت ن، پارک 

وت  تستان رام  ،یس  را ه الً 

میش   گت  هرناا به ، سادی ،یاد 

 هر،د ما،ند پعس ،  فنز ومسلیز 

هتثعر  ه هرهو هدجمله رراس  های 

)الف تابا( که وجود فزیکی ندارند 

وچیغریه معب   به تنتعه،  

بادسادی میش   ، ما آ،عه ه،جاع  ه   

هرم رعنز ر،گمالز رخ بیعو،ز و 

مع ع تش تعمیعهتز  ولتز هدبی  

هلخالء ت  تان میات  رعوع تا 

هسیلی  متل ک بیمارستان هشتا  

ساله! ما همسال جا  )باد( سادی 

ر،ه ها هدر،گ پاتستا،ز آقای )باد( 

بخا ع ر،گ تع ن حشعهو هرنگ ،ه 

هستقبال تع رم بناًء پاریدن ررگ 

ساحلز خا،م )باره(  رچشم خغ،د  ها 

باره بعهی بعد!  رآخع ) گنجشر( 

تقدرع،امه رز ره ته  ررر روی آن 

عی  )ب ع( و رپش  آن تی رع 

)کرگس( حک شده بود درمنقار 

)مینا( آویزان کرد که ازبصیرت 

حشعهو بز دبان و تندخ ری معغ 

 های بز  ،دهن تقدرع مینم  !.

 تعریف قوم گرائی وملیت گرائی

زبان التین)ازترای   قوم گرائی و ملیت گرائی که از

(   nationalismو السیونالیسم  tribalism  –بلیسم 

امروز به معنی اصالت دادن به  اقتباس شده است، 

تعلقات قومی و ملیتی می باشد ، یعنی انسانی باچنین 

باوری، خود را به جهت پارۀ از تعلقات، از قبیل 

داشتن سرزمین ،زندگی و رسوم مشترک، یا 

همخونی  وداشتن نژاد مشترک ویا به جهاتی از این 

قبیل ، متعلق به قوم وملیتی بشمارد وخود را از 

انسان های دیگر اقوام وملیت ها،جدا بداند وهمواره 

توجه خود را به تأمین منافع قومی ولو مستلزم 

رسیدن زیان بدیگران باشد، معطوف گرداند. یا به 

عبارت دیگر: عصبیت )قوم گرائی( همکاری و 

یاری رسانی به یکدیگر است براساس  قومیت، آنهم 

میان کسانی حاصل می شود که یکی ازرشته های 

پیوند زندگی، آنان را به هم نزدیک کند، مانند 

خویشاوندی نزدیک، یا دور، یا هم دینی و یا 

هممسلکی دریک عقیدۀ سیاسی. پس معلوم می شود 

که عصبیت از مسائل عالم وجود است، چی نمی 

توان گفت که یک قوم ویا یک ملیت بخصوص بدان 

اختصاص دارد ویا به یک نژاد معینی مربوط است 

ویا درعصر ویژۀ متداول بوده وهمچنان که درمیان 

ملل بادیه نشین یافت می شود، درمیان شهر نشینان 

نیز وجود دارد، بنابراین کلیۀ تبلیغات ملیتی 

واحساسات مربوط به غرور ملیتی ونژادی را می 

 توان نوعی از عصبیت به معنی وسیع تر آن، شمرد.

اسالم که دین واقعی است وبا همۀ پدیده ها بصورت 

واقع بینانه تعامل می کند ، در مسألۀ قوم گرایی نیز، نگاه 

منحصر به فرد  رادارد واز نظر اسالم، دفاع عادالنه از قبیله، 

قوم، ملیت، هموطن ونزدیکان ،کار نکوهیده وزشت نیست 

وانسان بخاطر محبت با خانه ، قریه واهل مملکت خویش 

واینکه سرزمین خود را نسبت به جاهای دیگر بیشتر دوست 

داشته باشد، مورد مالمتی نیست وزیر سرزنش نیز قرار نمی 

چنین نباید پنداشت «گیرد. استاد ابواالعلی مودودی می گوید

که، اسالم تمامی رشته های مادی وانسانی را قطع کرده است 

، هرگز، بلکه اسالم مسلمانان را به صلۀ رحم، امر می کند 

واز قطع نمودن پیوند خویشاوندی، برحذر شان می دارد. 

اسالم بر اطاعت وفرمانبرداری ازوالدین تأکید می کند ودر 

رابطۀ خونی، وراثت را ایجاد نموده است. اسالم در دادن 

صدقات وانفاق مال ، ذوی القربی را بر غیر ذوی القربی، 

 »ترجیح داده است و...

اگرهدف کسانیکه به مبانی قوم گرایی پایبند هستند ، این        

است که باید در احیای مجد ، کرامت ، عزت وعظمت قوم 

اش ، به روش نیاکان و گذشتگان اقتدا کند، وآنان را الگوی 

نیک قراردهد، فرزند باید به عظمت پدرش افتخار کند وبا 

انگیزۀ پیوند خونی ، برای داشتن نیاکان خود، شور و هیجان 

نشان دهد ، ارزشمند وزیبااست و ما امت را بآن تشویق می 

 کنیم وخود نیز خواهان آنیم ...

اگر هدف از قوم گرائی این باشد که به قبیله وملیتی        

آنان خود از خیر واحسان او سهم بیشتری داد ونخست باید از 

 آغاز کرد، این نیز درست است...

اگر هدف از قوم گرائی آن باشد که ، چون همه درسختی       

به سر می برند ، باید کار وپیکار کرد وبطور قطع هر 

گروهی باید برای تحقق اهداف خود ، به حد توان خود شروع 

وتالش کند ، تا به خواست خدا به مقصودش برسد، هدف زیبا 

 و پسندیده است...

همۀ اینها وامثال آن، که درمعنی ومفهوم عدل گرایی می گنجد 

زیباوجذاب است واسالم آنرا، رد نمیکند. بطورقطع، معیار 

ما،همان اسالم است،وسینۀ ما، برای آن بازاست وبآن 

فرامیخوانیم. اما اگرحس عصبیت، آنقدر قوی باشد که عدالت 

را درجامعۀ انسانی تحت الشعاع قراردهد ، به یکی ازامراض 

مهلک اجتماعی تبدیل می گردد. چنانچی، شخصی ازرسول 

 هللا )ص( سوال کرد:

 »یارسول هللا أمن العصبیة أن یحب الرجل قومة«

ترجمه: ای رسول خدا! آیاعصبیت این است که شخص قوم 

 خود رادوست بدارد؟ واما پیامبر)ص( درپاسخ فرمودند:

 »ال ولکن من العصبة أن یعین الرجل قومة علی الظلم«

در   ترجمه: نه خیر!عصبیت آن است که شخصی، قوم خود را

 کارهای ظالمانۀ ایشان، یاری کند. 

شهید حسن البنا درموردقوم گرایی نکوهیده چنین می        

اما اگر مراد از قوم گرائی، زنده کردن سنت های کهنۀ «گوید:

هدف از میان بردن تمدن جاهلی ویا خاطرات پنهان ، با 

زنده و پویای اسالم و جدائی از منشور ور شتۀ اسالم 

با ادعای قوم گرائی وافتخار به نژاد خودباشد، 

کاریکه برخی دولت ها کردند وبه نابودی مظاهر 

اسالمی وعربی ازجمله تغییراسم ها، رسم الخط ها، 

کلمات واحیای سنت های کهنۀ جاهلی پرداختند، این 

نوع قوم گرایی، معنی ومفهوم نکوهیده وفرجام 

خطرناکی دارد که، شرق را دچار خسارت وزیان 

ویرانگری می کند ومیراث گران بهایش را تباه می 

نماید، مقام ومنزلت آنرا از میان بر میدارد و 

بارزترین شاخصه هایش را نا بود ومقدس ترین 

شرف وعزت اش را لکه دار می کند. البته هرگز ، 

 .»این مورد ها به دین خدا زیانی نمی رساند

 شرعیات دانشگاه پنجشیر سومغالم حضرت )سخا( محصل صنف  قوم گرائی وملیت گرائی ،اسالم

 "باز"سازی

بعگعفته هدگغرنۀ  نغ خطبه های م ل ی ما  ...................            

 باهما،   هری تام .
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ععویز سمعقندی، راعع عاد   رران، هد رعع و رااععی باه         

بااع ، تااه  ر تنااار سااارع   مثابااۀ راار حعفااه و پیااشۀ هردراامند ،اااع مااز

هااای  رباااری، چاا ن:  باایعی، ،جاا ع و  باباا  ،ااغ  پا راااهان آن   پیااشه

رودگار، مطع  ب  . هد هرن رو، ج ه،ا،ز ته  ر عنت هن ج ه،ز به سع 

مااز بع ،ااد، هد همااان هنگاااع، آردوی رساایدن بااه  باایعی  و راااععی 

 ر ربارراهان وراهنشاهان ره بحیا  رار حعفاۀ آبعومناد فعهنگاز و 

پعوره،یاد  و  ر رسایدن باآن ماأم ل تاال  مییع ،اد.                                            هجتماعز،  ر  ل 

ععویز هرن چند ه   ره هدجملۀ ه  ل ، رعهرط ساخن ری و رااعع 

ردن میده،س  ته حتظ بیس  هاغهر بیا  هد هراعار متقادمان،    هاغهر 

بی  هد هرعار متأخعهن و معا عهن،  ه،ستن تت  علمز و ه بز تاه  ر 

ما ر  رااعع و ملغماااو آن بحاا  مییاع   هساا ، وقاا ف راااعع رم ر  

هاای علماز ماعوج آن دماان، تدررا    مبنای ه، هع عل مز ته  ر ح د 

 رد، مز

باراس  هد تأریاد ه،جمان  هورهن و   همین قسم، راعع ، پع هد، ماز        

های آن ه،جمن، ته بط ر  بیعز وج    هر ، میگذر  و آ،گاا    آدم ن

      راف .     به  ربار راهان ره  مز

، راسندگان و علماا  ر  رباار   رراان،  ،میت هن گتا ، رقام رااععهن  

 های راهان  بط ر مستقیم،  ر  ربار بیش هد ه،تظار ب   . هرن راععهن 

 

های هم عایع آ،اان، چا ن: سالج قیان،     ری، سارع  ربارها و  ول 

خاا هردع راااهان و هرلخا،یااان،  ر آمااد و رااد ب  ،ااد؛ چنااان تااه ه،اا ری، 

راعع  بغر   ربار سلج قیان، قیاردی  ر مد  راهنشا   یاث هلدران 

   ری سعو   هس . 

ه ل  راععهن  ربار   رراان، رخایی   هاای چناد بعادی  هراتند.     

آ،ان هام عاالم ب  ،اد، هام رااعع، هام هنعمناد، هام منجام و هام  بیا  ، 

بگ ،اۀ مثاال همااع فخاع رهدی، فقیاه معاعوف فقاه راافعز، هام متیلام و 

فیلیس ف، هم ، رسندۀ بغر  و،یغ راعع ت ه،ا ز ب   ته هم  ر  ساتگا  

راهیان معتباۀ بلنادی  هرا . هو باه  و     رران و هم  ر  ربار خ هردع

دبااان ععبااز و پارسااز هاام رااعع مااز سااعو  و هاام تتاباا  مینماا   و 

مین ر .                   همااع  ادرهلدرن هیایم، همااع مدرساۀ هفاشین 

 عجستان ته، هد فقاای مععوف تعهمیه با  ، هام باه پارساز و هام باه 

ععبز رعع میگت  و هام  ر حلقاۀ فعهنگاز آن عااد رااعو فعهگایعی 

را  مدبع، ،یغ  ر پال ی  ستعسز به    هر . همینط ر فخعهلدرن مبارک

علاا ع هسااالمز ،  ر ، رااسندگز وسااعهرش رااعع  ماااارو تاااع  هراا .                        

های گ ،اگ ن علا ع،  ستعساز  هراته   ععویز سمعقندی ،یغ  ر ررته

و قایااز منااااج هلااسعهج، و عاادۀ  رگااعی، هدهراان چنااا،ز خی  اایاو 

فعهنگز و ه بز بعخ ر هر ب  ،د. رمار رااععهن و ، راسندگا،ز تاه باه 

 ربارهااای راهنااشاهان، راااهان و راااغه گان  رباربگ ،ااۀ هلگاا  

رااا   غ،اا ی، هحمااد   هلااسعهج، مبااارک  مااعو رو ی، قایااز منااااج

هلدرن ر ی   هرهلتحعرعراهناشا    تافز، خ هجه  تز هلدرن، رعف

هلدرن   ری، هدهاعی هاعوی، ظایعهلادرن ساگغی،  سلطان  یاث

عجیبز ج دجا،ز، سید ظا رهلدرن رحیاا ز سعخاسز و سیدحاسن 

 غ،اا ی، مااشا ر بااه هرااعهف، تااه هاام  ر  ربااار  مااسع   فعد،ااد 

هبعههیم  غ، ی مز درس  و هم با راععهن   ری محش ر با  ، 

هلدرن محمد فعقدی، یایاءهلدرن   هد هرن رماره،د. همین گ ،ه رعف

،ااااع  99عبااادهلعفیع هاااعوی مظلاااف منظ ماااۀ جاللیاااه  ر تتاااسیع 

خدهو،د، و ، رودره، هد راععهن با ،اع هرن عاد ب  ،د.همین  ا ر 

راام  هلاادرن محمدسااگغی، مظلااف تتاااب مجمااع هلبحااعرن، رااعف 

هلاادرن هحمااد فعههااز،  هر،اادۀ مثناا ی تار،امااه، ،ا ااعهلدرن عثمااان 

سگغی، علز   فز و هب هلقاسم رفیعز، همه هد راععهن  ر باار 

   رران رناخته مز ر ،د. 

راععه،ز ،یغ ب  ،د ته به دبان و ه ب ععبز  تسلط تام            

 هرتند و بارن دبان رعع سعو   ه،د ته میتا هن باه ،ااع هاای هحماد 

(، علاااز 012میاااده،ز ،یاااشاپ ری  ااااح  مجماااع هرمثاااال )ف.

هلقاایع )تااذتعۀ راااععهن( و هباا  ،اایع   باااخعدی  اااح   میاا 

فعههز  اح  تت  منظ ع ،یاب هلیبیان و جاامع هلاینیع)فقه 

 .رافعز( و رمار متعد   رگعی، هرار  تع 

 حکایت یکم

 رهحیاء هلعل ع ،ق  مییند، رر رخص “  ر ”هماع محمد  غهلز 

عابدی ته  ر ه هی رر عبا و  رهد و  ر،ز هلاز مشن ل ب  ، 

مع ع بعهی آن عابد گتتند ته  رهرنجا ق مز وج    هر  ته  رخ  

رهپعستش میینند، هما عابد هرن گپ رهرنید، بسیار به  ض  رد 

وبخا ع تندن  رخ  رف . پ  هدآن ریطان ،غ  آن عابد به چاعۀ 

رر ریخ آمد  هدآن عابد پعسید: هی عابد! تجا میعوی ؟ عابد  رپاسخ 

هو گت  بعهی تندن  رختز میعوع ته مع ع آ،عه پعستش میینند. 

ریظان  رمقاب  گت  ته رما رر آ ع فقیعهستید وبعهی چز 

ره “  ج”یعورتز  رپیش آمد تا هرنیه رما عبا و وذتعخدهو،د 

گذهرته، بعهی هرن تار تندن  رخ  رهسپار ر رد ؟ هما عابد  رج هب 

گت  ته هرن تار ،یغ ررمار عبا و من هس ، ولز ریظان  رمقاب  

عابد گت  ته من هعگغ رماره ،میگذهرع تارما عابد هرن  رخ  ره 

ببعرد وقطع تنید. پ  هد هرن گت  ورن  ،  رمیان هع وی ، آ،ااجنگ 

رعوع رد. عابد ریظان ره بعدمین د  وبعسعسینۀ آن ،شس . آن گا  

ریطان گت  ته من ره رهاتنید، من همعه  رما رر گپ میغ،م. عابد 

تندن هرن  رخ   “ج”رر گ ره رد وپ  هدآن ریطان گت : خدهو،د 

ره بعسعرما فعض ،یع   هس  ، پ  چه یعورو هس  ، با وج   

آ،یه رما پعستش هرن  رخ  ره ،میینید وهم ،میگذهررد تا رگعهن 

رماره “  ج”آ،عهپعستش تنند، آرارما تدهع ،بز هی هستید وخدهو،د 

همعتع   هس  تا رما هرن  رخ  ره ببعرد وقطع تنید، هگعبعردن 

“ ج”وتندن هدب هرن  رخ  منظ ر هلاز میب  ، پ  خدهو،د 

یعورتاً تدهع ،بز هی ره بعهی بعردن وتندن هرن  رخ  روهن 

مییع . عابد  رمقاب  گت  ته من یعورو ه،جاع هرن تار ره مز 

بینم، بعدهدآن باد میان هع و جنگ  رگعف  ، بادهم عابد ریطان 

بعدمین د   وبعسع سینه ه  ،شس  ، آ،گا  بادریطان عاجغآمد،  

هرن بار رر ره   رگع ره فیع تع   و رپیش گعف  وگت  ته بعهی 

رما رر گپ میغ،م وآن هرنیه  رمیان من ورما رر فییله میینم ته 

هم به ،تع من وهم به ،تع رما هس . عابد گت  آن چز هس  ؟ ریطان 

 رمقاب  گت  ته رما رر آ ع فقیع هستید ورما ،غ  خ   چیغی 

،دهررد، خ رهک وپ راک رماره  رگعهن میدهند، آرا رما ،میخ ههید 

ته رما هم مال درا ی  هرته بارید وبعهی خ رشاو،دهن وهقعبان تان 

،یغ هدهرن مال بدهید وهم خ  تان  ستبین تسز ،ب    وپعوهی تسز 

ره،دهرته به د،دگز خ  ه همه بدهید. عابد  رمقاب  گت : بلز ! 

میخ ههم ته چنین بارم ، بعد هد آن ریطان گت  ته هد بعردن 

وبعتندن هرن  رخ   عف ،ظعتنید، هما من هع رود ور ، باری 

سعرما  و  و  رنار میما،م ، هعگاهز  ته  بح بعخاستید آ،ااره 

بگیعرد وبعهی هه  وعیال خ   ، بعهی همساره ها، خ رشاو،دهن 

وهقارب خ   ، خعج تنید، هرن تاربعهی رما هم بسیار متید هس  وهم 

بعهی سارع مسلما،ان خیعرسان میبارید وهگع هرن  رخ  رهببعرد 

وبعتنید بجای آن  رخ   رگعی  عس تنید ، پ  بعهی رما چز 

فاردۀ عارد میگع  . عابد با خ   ه،درشید  و  رپاران گت  ته هرن ریخ 

رهس  میگ رد ، من تدهع ،بز هی هم ،یستم ته بعردن ورا بعتندن هرن 

 رخ  ره رسال  ردمز  هرته بارم و با همع حق تعالز آ،عه قطع 

تع   وهرن تار ره ه،جاع بجاتع ن رر همعی هلاز ه،جاع  ه   

و ربعهبع هد،یع ن من گناهیار ر ع ، سخنان ووعد  های ته ریخ 

بعهرم گت  ؛ بدون رر بمن متید هس .  ر،اار  عابد هرن فیع ره 

تع ، سخن وگپ ریخ ره قب لدهررد، همعه  آن عاد تع  تار  هنگاع 

ر  آمد ، آ،گا  خ هب تع ، هما هنگامز ته  بحگاهان بعخاس  

باری سعخ    و رنار ره  رد، بسیار خ   رد ، ر   وع و بحگا  

 وع ،یغ  و  رنار ره بعباری سعخ    رد وخ رتعرد، هما  بحگا  

س ع عابد بعباری سعبستعخ   چیغی ره ،درد  و رآن هنگاع به 

قاعردو سپ  هره ۀ  قطع تع ن وبعردن همان  رخ  پیشین ره 

گعف  ته ،اگاان ریطان روبعوی عابد سعهفتا . ریطان هدعابد پعسید 

ته هی عابد! حار هره ۀ ه،جاع چز تاری ره هررد؟ عابد  رج هب گت  

ته هره   بعردن  رخ  ره تع   ، میعوع ، ولز ریطان گت  ته من 

هعگغ ،میگذهرع تارما هرن  رخ  ره قطع تنید ،  رهرن هنگاع میان آن 

 وتن جنگ  رگعف  وریطان هرن بار عابد ره بعدمین د  ، 

بعسعسینه ه  ،شسته گت  : هگعرما باد ،میگع رد ، من رماره 

سعمیبعع ، عابد فیع تع  ته من چعه هرن بار  رمقاب  ریطان 

تمغورردع ، بدلیلز هرنیه  رجنگ های تن به تن گذرته من 

دورآورب  ع هما هرن بار چعه ریطان دورآورتعرد ، ولز ریطان 

 رمقاب  گت  ته  ررودهای گذرته رما خاص بخا عحی ل ریای 

باهره ۀ بعردن  رخ  میعفتید، ولز همعودرما خاص “  ج”خدهو،د 

عغع وهره   ،دهرتید، بلیه بخا ع  رراف  “  ج”بخا ع ریای خدهو،د 

  رنار بعآمدرد، بامین خا ع من بعرما  ال  ودورردع.

 فسونگری های شیطان 

 حکایت دوم

رااار رود رااار راااخااایااایااا  

بغرگز بسا ی مساجاد مایاعفا  

و رد ته ریطاان خایالاز حایاعهن 

ورلاا هن.  رحااالاا  پااعرشااان ، 

 ر،اااغ رااایاااز  روهدۀ مساااجاااد 

هرسااتااا   هساا ، آن رااخاایاایاا  

بعد  هدریطان پعسید ته گاپ 

چاااز هسااا  ؟ هماااا رااایاااطاااان 

 رج هب گت : ته بدهخ  مسجد 

به بینید، هاناگااع تاه آن باغر  

مع  بدهخا  مساجاد ،اگاا  تاع ، 

 رااد تااه  ر  هخاا  مسااجااد راار 

،تع،ماد میخ ه،د وفاع   راگاعی 

،غ ریز  روهد  خ هبید  هس  ، 

آ،گا  ریطان گتا  تاه  ر هخا  

مسجد میخ ههد  هخ  ر   تاا ر 

 ل ،ماد گغهر وس سه پیادهتاناد، 

هما هرن رخص تاه  ر،اغ رایاز 

 روهد  خاا هباایااد  هساا  رود  

 هرهس  ، وقتییه ،ت  مییشد ، 

من ریطان ما،ند لمبۀ آتش رعله 

ورمایاشا ع و،اظاعبااامایان  لایا  

بدهخا  مساجاد رفاتاه ،امایاتا ه،ام 

و رهمین حالا  دهر وپاعرشاان 

 به  روهدۀ مسجد هرستا   هع.

 توجه به زبان وشعر پارسی  در عهد غوریان
“منش”محب هللا   
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عغع بارندگان ولس هلز راعک: باد،گادهرتن  -3

   تاری ماهس میات   ر هول ر  

علما، بغرگان و هه  معارف ولس هلز راعک  ر 

رر گع همارز حمار  را،عه هد معارف  ر آن 

ما   ی  2ولس هلز هعالع  هرتند.   ر قطعنامه هى 

ته  ر هرن گع همارى  ا ر گع رد، یمن هعالع 

باد ،گادهرتن میات  آمد  هس  ته علماء و تماع 

مع ع راعک مى خ ههند با تماع ،یعو و ق و 

خ   به خا ع  فاع هد معارف و دمینه فعهگیعى 

تعلیم و تعبیه هور  خ رش ره فعههم ،مارند. 

همچنان  ر قطعنامه هد وهلدرن و تماع مع ع 

خ هسته رد  هس  ته ه تال را،عه به میت  

 بتعستند.

رعت  تنندگان هرن گع همارز ،یغ هد تمامز 

گعو  های  رگیع  ر آن ولس هلز خ هسته هس  تا 

 روهد  های میات  ره به روی راگع هن باد 

،گادهر  و معارف ره بعهی ههدهف رخص ران 

م ر  هستتا   قعهر ،دهند. حاجز م ل ی 

عبدهلعوف، با هرار  به گعو  های  رگیع  ر هرن 

ولس هلز گت :"هد خده بتعسید،  رگع ه تال و 

ج ه،ان ما ره هد حق تعلیم محعوع ،سادرد، 

بگذهررد میات  و مدهرس به روی ران باد 

 بارد."

،امبع   ،قش علما ره  ر رهستای تعلیم و تعبیه 

مام خ ه،د و گت ، علما مس لی  بغرگز بدو  

 هر،د تا  ر تمامز منا ق ولس هلز راعک  ر 

رهبطه به ههمی  تعلیم هذهان عامه ره رورن 

ساد  و ،گذهر،د هرخاص و هفعه  ته میخ ههند 

 آرند  ه تال را،عه هد آ،ان بگیع،د.

حاجز م ل ی ، رهلدرن هد حمار  همیشگز 

علمای راعک رهبطه به تعلیم و تعبیه هظاار 

قدر ه،ز تع  و هد حایعرن جلسه خ هس  تا 

عمالً  ر منا ق ته  روهد  های میات  به روی 

 ه تال بسته ه،د،  ر باد گشارز آن هقدهع ،مارند.

قاب  ذتع هس  ته هرن گع همارز هد  عف مقاع 

ولس هلز به همیاری تخنییز و مالز بع،امه ثباو 

ودرهو هحیا و ه،یشاف  هاو به هرتعهک بیش هد 
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  ر آن ولس هلز بعگغهر گع رد  ب  .

ولس هلز راعک ورر    ر بنابع م ج  ر  

 البان، ق ما،ده،ان مسلح  یع مس ول و هختالفاو 

گستع   ق مز هد جمله ی ،ا همن تعرن ولس هلز 

های   ر بشمار میعو ؛ هخیعهً به هساس ت جه 

بیشتع ه هر  محلز   ر  ر آن ولس هلز، 

گع همارز های مع مز ری  گعفته هس  ته 

،شان  هند  همیدوهری بعهی  لح و پیشعف   ر 

  آن ولس هلز گع رد  هس .
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 قالین بافز، فارغ گع رد،د.

 6تن هد د،ان  ر معتغ ورر    ر، بعد هد  32 

ما  آم د  عملز، هد تارآگاهز قالین بافز، فارغ 

( 32۵22گع رد،د. تارآگاهز قالین بافز بارد  )

 هلع همعریارز، هد ب  جۀ بع،امۀ ملز ت سعۀ 

منطق ی ودهرو هحیا وت سعۀ  هاو،  رسال 

 32 رمعتغورر  بیار آ ادتع  وهخیعهً  1391

تخته قالین، هد هرن  32تن هد د،ان با بافتن 

 تارآگاهز فارغ گع رد،د.             .

ر ی  رراس  هحیا  »درل«ه،جینع تاج محمد 

وت سعۀ  هاو ورر    ر، فعهگعفتن ماارو 

های قالین بافز ت سط د،ان ره تمر باقتیا  

خا، ه   ها خ ه،د و هظاار  هر :  "  نارع 

 ستز  ر ررد هقتیا  خا، ه   ها، ،قش بسغه ز 

 هر ، همیدوهرع به ررد  نارع  ستز،  ر هرن 

 ورر ، ت جه بیشتعی،   رو گیع ".

وهلز ورر   »رحمتز« ر همین روهل سید ه، ر 

  ر ته  ر معهسم فعه   د،ان هدهرن تارآگاهز 

قالین بافز، رعت  وردرد  ب  ، یمن تقدرع هد 

فعالی  های رراس  هحیا و ت سعۀ  هاو  ر هرن 

ورر ، گت : "همیدوهرع ته راعک مااجعهن 

معتغ ورر    ر، میا،ز بعهی مارتی  قالین 

  ر سطح ورر    ر بارد".
 

آقای حسینز، ر ی  ر ری ت سع ی راعک مااجعهن 

معتغورر    ر، با هبعهد قدر ه،ز هد فعالی  های 

حی م ، خ ههان ت جه بیشتع مقاماو حی م  به 

 بیجاردگان  هخلز  ر معتغ هرن ورر  رد.

  

ملی ن هفنا،ز ره به هدف تأمین  66بع،امۀ ثباو،  -0

 ثباو،  ر ورر    ر میعف مییند

 66بع،امۀ ثباو ودهرو هحیا وت سعۀ  هاو، بیش هد  

ملی ن هفنا،ز ره به هدف تاهش ع هم  بز ثباتز  ر 

 03ورر    ر، به میعف خ ههد رسا،ید. هم هتن ن 

پعوژۀ مختلف عمعه،ز،  ر ولس هلز راعک ومعتغ 

هرن ورر ، هد س ی بع،امۀ ثباو  ر حال هجعه هس  

ته هد جمله،  و پعوژۀ آن تیمی  گع رد  و به باع  

 بع هری سپع   رد  هس .

گتتنز هس  ته با هفتتا  و باع  بع هری هرن  و پعوژ ، 

قسمتز هد مشیالو، ،غ رر به سه هغهر خا، ه ۀ 

منا ق فقیع ،شین معتغورر    ر، معف ع خ ههد 

 رد.

ر ی  رراس  هحیا و ت سعۀ  »درل«ه،جنیع تاج محمد 

 هاو ورر    ر میگ رد ته هرن  و پعوژ ، رام  

هعمار سه پاره پلچیگ م تع رو میبارد ته  ر قعره 

های هخته خا،ۀ پاران و ،اعر رج معتغورر    ر، با 

هغرنۀ رر میلی ن و هشتید و هتتا  هغهر هفنا،ز به 

 پارۀ هتمال رسید  هس .

ر ی  رراس  ت سعۀ  هاو ورر    رچنین میگ رد: 

آ،ان تال   هر،د تا با ره  ه،دهدی هرنگ ،ه پعوژ  ها، 

دمینۀ هرتنال رهبعهی مع ع و ت سعۀ ت هع با ثباو ره 

  ر روستاها فعههم ،مارند.

 ر هرن روهل بارندگان منا ق را  رد ، یمن تقدرع هد 

مقاماو محلز، میگ رند ته با هفتتا  هرن پلچیگ ها، 

مشیالو رف  وآمد وتأمین هرتبا او میان آ،اا 

 وروستاهای همج هر هرشان، رفع رد  هس . 

محتعع عبدهلاا ی ر ی  ر ری ت سع ی  هیدۀ هخته 

خا،ه پاران، چنین میگ رد: ،ب   پلچیگ های م تع رو، 

 ر مسیع ره  های  ع  هلعب ر معتغورر ، همه 

ساله مشیالو درا ی ره،  ر فی  دمستان و جاری 

ردن سیالب ها  رباارستان، بعهی مع ع هرن منا ق، 

هرجا تع   و گاهگاهز منجع به مسدو  ردن ره  های 

 م ه التز با معتغ ورر ، میگع  .

ورر    ر، وهقع  ر  عب هفنا،ستان، هد جملۀ 

ورراتز هس  ته تا تن ن، تمتعرن ت جاز  ر رهستای 

بادسادی وه،جاع خدماو ملیز  ر آن   رو گعفته 

و هرن تار منتج به  ورردن و بز هعتما ی مع ع ،سب  

به حی م  رد  هس . فقع، بییاری ، بیس ه ی ، 

م ج  ر  سال   ر ،غ  هفعه   یع حی متز و 

هختالفاو ق مز و ارت ی  ر هرن ورر ، هد عمد  

تعرن ع هم  بز ثباتز رناخته رد  ه،د. بع،امۀ تأمین 

ثباو ودهرو هحیا و ت سعۀ  هاو،  ر قسم  ره  

ه،دهدی بع،امه های  بات هن سادی، بلندبع ن  رجۀ 

تأمین هرتبا او و هفغهرش آگاهز عامه، هد ره  ه،جاع 

خدماو حی متز، تال  بعهی ح  منادعاو، هرجا  

پعوژ  های حعف ی و ساختما،ز بمنظ ر تاهش  ه ن 

رمار ع هم  بز ثباتز، باب   بخشیدن روهبط و هعتما  

سادی بین مع ع و ،اا های حی م   ر سطح ورر  

  ر و  رگعورراو وهقع  ر ح دۀ  عب 

 تش ر،فعالی  مییند.

ر ری علمای ورر    رچنین مشععهس : تأمین  -6

  لح، رسال  تمامز هقشار جامعه هس 

ر ی  ر ری علمای ورر    ر، تال  بعهی  لح  

و ثباو  رهرن ورر  ره، رسال  تمامز هقشار مختلتۀ 

جامعه، عن هن تع  و هدمع ع خ هس  تا تأمین  لح  

ره،  ر هول ر  های تاری هرشان، جا  هند.  هلحاج 

ر ی  ر ری علمای  »،درم«م ل ی عیم  هللا 

ورر    ر،  ر رر گع هما ز ته، هد س ی ر ری 

ج ه،ان هرن ورر ، به همیاری مالز و تخنییز بع،امۀ 

ثباو ودهرو هحیا و ت سعۀ  هاو، ره  ه،دهدی رد  

ب  ، سخنعه،ز ،م  .                         .                                                           

 ر هرن گع  همآ ز، عالو  بع ر ی  و هعضای ر ری 

علما، ر ی  حج و هوقاف، ، هعضای ،اا  های مد،ز، 

،مارندگان ،اا های د،ان، بغرگان ق مز، ج ه،ان، 

تن  02خبعگغهرهن و خبع،گارهن ته، تعده  هرشان به 

 میعسید، رعت  وردرد،د.

ر ی  ر ری علمای ورر    ر ،قش د،ان، ج ه،ان، 

بغرگان ق مز، ب رژ  ،قش رسا،ه ها ره  ر رهستای 

تأمین  لح، ح  منادعاو ق مز و هعتما  سادی بین 

مع ع وحی م ، مام خ ه،د  و هد تمامز هقشار جامعه 

خ هس ، تا  ر آور ن  لح و آرهمش  ر منطقه، 

تال  ،مارند. آقای ،درم هفغو ،  ر حدر  رعرف چنین 

تسز ته جنگ مییند تح  بیعق عمی  و «آمد  هس : 
 یعو و  ع و مییند مع ع ره بس ی عیبی  
)تعیباو ق مز ولسا،ز ( و تسز ته به  ض  میش   
هد بعهی عیبی  ) تعیباو ق مز و لسا،ز( مع  هو 

مع  جاهلی  میبارد ) رعنز مع  هو ما،ند مع  
تسا،ز هس  ته  ر  ورهن رعک و جاهلی  مع   

هلحاج .                                              ».ه،د (

ر ی  حج و هوقاف ورر    ر  »مجیدی«هحمدرا  

هختالفاو  ارت ی، تش  و قاچاق م ه  مخدر ره، ریز 

هد معضالو مام،  رره  تأمین  لح، عن هن تع  و هد 

علمای ورر    ر خ هس  تا هد  عرق منابع و 

مساجد و  ر خطبه های رود های جمعه، بعهی مع ع 

  رهرن م ر ،آگاهز  هند. 

وی گت : "بیشتعرن قعبا،ز  ر   ر ،ارز هد 

هختالفاو ق مز هس ، هد ه هر  محلز   ر و مع ع 

ر،جدرد  خ   میخ ههم ته  رگع هختالفاو ق مز ره 

تنار بگذهر،د و  ر فضای  لح و آرهمش د،دگز 

 ،مارند".

 ر همین حال، معاون ر رهی ج ه،ان هد فعالی  های 

هرن ر ره  ر سطح   ر را  آوری ،م    و گت : ره  

ه،دهدی جلساو با علما، ج ه،ان و د،ان  ر خی ص 

 لح و آرتز بین هق هع تاثیعهو مثب  ره  ر قبال 

ق ع باهم  4 هرته هس  ته هد آ اد هرن پعوسه تا حال 

  لح ،م    ه،د.

حاجع  بشیعی سعپعس  رراس  هم ر د،ان، گ  

پیدهمنش فعال جامعه مد،ز، ،یعهللا ،یعتیار به 

عن هن بغر  ق ع بع،قش د،ان و بغرگان ق مز  ر 

 لح و ثباو  حب  ،م  ،د و هد گعو  های  رگیع 

منادعاو ق مز خ هستند تا به هختالفاو ران ،قطه 

 پاران بگذهر،د.
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 بیجاردگان  ر چنچعهن

م سساو خیعره به همآهنگز رراس  ع  و مااجعرن 

فامی  بیجارد   ر چنچعهن  032ورر    ر، بعهی 

پ ل ،قد، م ه   ذهرز و  یع  ذهرز ره ت درع ،م  ،د. 

مسئ ورن  ولتز  ر چنچعهن میگ رند ته  فتع مل  

فامی  بیجارد   ر  932متحد  ر هم ر مااجعرن 

چنچعهن معتغ ورر    ر، سعوی ،م    ته تا هتن ن 

 فامی  هرن تمر ها ت درع گع رد  هس . 032بعهی 

 هلع  00گتته میش   ته بعهی هع فامی  مبلغ 

تخته  6تخته تعپال،  0تیل  گعهع گندع،  02همعریارز، 

 12بشیه پالستییز، سط ، س لع آفتابز و  0تمپ ، 

 تلچه  اب ن ت درع میگع  .

سید ه، ر رحمتز وهلز   ر ته  ر مح  ت درع تمر 

ها به بیجاردگان حض ر  هر  گت ، ه هر  محلز 

  ر تال  ،م    تا مشیالو بارندگان هرن ورر  ره 

به مقاماو معتغی و م سساو خیعره  ر میان 

 بگذهر،د.

آقای رحمتز گت ،  ول  معتغی رش هغهر متعرر 

تن گندع ره بعهی بارندگان هرن ورر   ر ،ظع گعفته 

ته  ر حال حایع بارگیعی رد  و به تماع ولس هلز 

 های هرن ورر  ت درع خ ههند رد.

قب  هدرن ،یغ تمر های ،قدی،  ذهرز و  یع  ذهرز به 

بیجاردگان  ر چنچعهن و ه عهف آن ت درع گع رد  

 ب  .
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 ( MRاختالالت دوران طفولیت )تأخررشدعقلی یا 

تأخررشد عقلی مریضی ویا مشکل روانی نیست. اما کسانیکه تأخر رشدعقلی 

دارند، ممکن است به مریضی روانی مصاب شوند. تأخررشد عقلی وضعیتی 

ویا نابسامانی است که در تمامی عرصه های رشد، مثل رشد حرکی ، شناختی 

، رفتاری اجتماعی وعملکرد های زبانی وجود دارد. عقب ماندگی یک مشکل 

 مادام العمر است که برای در ک تأخررشد عقلی، باید بدانیم که هوش چیست؟ 

هوش طریقۀ تشریح توانائیهای شخص، برای فکر کردن ، یادگرفتن وحل 

 مشکالت است. 

در تأخررشد عقلی، هوش فرد، نسبت به میزان اوسط هوش، پائین تر بوده 

وآنهائیکه این حالت را دارند، تا آخر عمر، موانی ذکاوتی پایان تری خواهند 

داشت وآزمون های هوش، برای تعیین درجۀ آنومالی های ذکاوتی ویا ذهنی 

استفاده میشود واین آزمون ها، بحیث آزمون های معیاری روانشناسی اند که 

 یاد میشوند. »آی کیو«بنام آزمون های 

 .، تأخررشد عقلی، بدرجات مختلف ذیل تقسیم میشود IQبر اساس 

علت تأخررشد عقلی، همیشه واضح نیست، اما هر مریضی یا صدمۀ به مغز 

 باعث                طفل، در دوران حمل ، در وقت والدت ویا بعد ازآن، میتواند 

 تأخردررشد عقلی شود.  
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