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آب عبارت از یک مایع مرکب مهم وحیاتی در     
( است  Biosphere  -بیو ایسفیر   –)محیط زیست   

که، توسط هوای حیاتی محیط زیست )اتموسفیر(        
قارۀ زمین را پوشانیده و بدون موجودیت آن،               
زندگی درکرۀ زمین ناممکن است. آب دارای            
ارزش واهمیت فزیکی، بیولوژیکی، حیاتی               

 وکیمیاوی می باشد. 
دررابطه با اندازۀ مقدار آب مورد نیاز دربدن باید     

فیصد وزن    06-06گفت که، بطور اوسط درحدود      
وجود انسان را آب تشکیل میدهد. کمبود آب را           
حیوانات خیلی بزودی حس میکنند وعالوتًا  قابل          
یادآوری است که حتی در نتیجۀ وارد آمدن                
تغییرات توسط آب آشامیدنی در بدن حیوانات،          
بویژه بوجود آمدن اختالالت هضمی وخود داری        
کردن از گرفتن علوفه و دیگرخوراکه های حیوانی 
کاماًل تثبیت شدۀ تجربه و هویدا است مثاًل ضایع            

فیصد آب وجودحیوان نشانه ها وعالیمی؛      06شدن  
چون: خستگی، زیادشدن ضربان قلب حیوان )حتی       
ضعیف شدن فعالیت های قلب درمجموع(، بلند           
رفتن درجۀ حرارت بدن حیوان،کم شدن میل              
واشتها ، ترشحات معده وروده ، ترشحات کیسۀ            
صفرا، هیجانی شدن حیوان، ایجاد اختالالت              
درسیستم عصبی، لرزش های عضلی، خشک شدن       
جلد وپوست حیوان، وغشاهای مخاطی، درآن به          

% آب وجود    06مشاهده میرسد. اما ضایع شدن          
حیوان، منجر بمرگ هم انسان وهم حیوان میگردد. 
کمبود دوامدار آب باعث برهم خوردن اکثریت          
زیاد از وظایف فزیولوژیکی مانند: اختالالت             
هضمی، برهم خوردن جریان هضم و ساز                  
)اوکسیدشن(، بلند رفتن درجۀ چسپناکی خون،           
سرعت درتنفس و باآلخره کاهش ناگهانی در             
محصولدهی حیوان، بمشاهده میرسد؛ لهذا این            
یک امر به اثبات رسیدۀ است که تشنگی به مراتب          
خطرناکتر از گرسنگی است، آنهم طورئیکه،             

روز،   8-4درصورت نرسیدن آب برای مدت زمان       
 حیوان در اثر تشنگی، تلف خواهد شد.

این نکته قابل توجه است که آب باکیفیت و                  
غنی از مواد معدنی )الزمی( برای صحت ادامۀ              
حیات وعضویت انسان و حیوان، نقش مهمی را            
داشته، تاثیرات زیادی را باالی روند رشد و نمو،            
حاصلدهی، زایش مثل، مقاومت حیوان در برابر           
بیماریها وصحتمندی حیوان، دارا می باشد، مثاًل           
هرگاه برای حیوانات شیرده، آب بمقدار کافی            

فیصد کاهش می      06-0داده نشود؛ مقداشیرآنها      
یابد، زیرا آب برای تولید شیر، در حیوانات شیرده،  
یکی ازمواد حتمی وضروری محسوب میشود             
وتجارب متعددی این را باثبات رسانیده است که          

لیتر   5-4برای تولید یک لیتر شیر، حیوان به مقدار          
 آب نوشیدنی، ضرورت دارد.

موجودیت آب دروجود حیوانات تا اندازۀ زیادی        
منوط به نوع حیوان، سن وجنس آن است،                  
بطورمثال: یک گاومیش دریک شبانه روز، بمقدار       

لیتر آب مصرف میکند ودرگاوهای عادی،  56-06
% وزن وجود    05% وزن وجودایشان، درسگها       06

% وزن وجودایشان، درخرگوشها 55ایشان، دراسپها 
% وزن وجود    86% وزن وجودایشان، درماهیان       00

ایشان را، آب تشکیل میدهد. یا بعبارت دیگر بطور 
% وزن وجود انسان وحیوان     06-06اوسط درحدود   

 را، آب تشکیل میدهد....

 3ادامه در صفحۀ 

 دلدارکه یک لحظه بمن ، چهره برافروخت     یک عمـرشدم طعمۀ ، افـــــروختنی ها

 گفتم زغمت دیده ودل ، جــمله بسوخـــــــتم     گفتا که بسوزند همه ، ســـــــوختنی ها

 یارب زچه ، جزجوروجـــفا،هیچ نیــاموخت     معشوقۀ من زین هـــــمه ،آموختنی ها

 ازلعل لب و نکهت زلف تو، خجـــــــــل اند     این سو، یمنی ها ودرآن سـو،ختنی ها

 تاحـــــــرف زدیم شیـــــخ بگــفت،صٌم بکٌم!     گــــــویی دهـــن ما، بود ازدوختنی ها

 من دل بسـرزلف کـــــــسی باخــــــــتم، اما     قـــاضی ومال برســــــــر،اندوختنی ها

 ازمااست که برمااست، هــــــمین وضعیت ما

 انـــــــــــسانیم وازجمـــــــــلۀ ،بفروختنی ها

 ازماست که برماست
“فروتن”جمعه خان   

 نشریۀ انجمن اجتماعی هورخش

آهنیی آهنیی  مهرمهر   ءء     

ازآنجائیکه هدف ما تشویق و ترغیب جوانان به  فراگیری علم و دانش ، رشد و شنااااانادن      : خوانندگان عزیز        

ااتعداد های نوجوانان  و جوانان اات، خوااتیم تا این تابلوی نقاشی یک دوشیزۀ نوجوان انگشت زرین نگارگر را بگونۀ شمۀ از   
آثار گران و پر بار دمادم نوجوانی خالقش به شما گران هنر پروران میهن به پای معرفت و وشنااای گیری پیشکاش باداریام،      
آنهم شنااائی تازه اثری که زاد و ان نازنین اش اجازۀ موجودیت در دانشگاه وپوهنتون را به حکم ناموس قانونامانادی هاای       
رشد اِنی نداده اات و انشا اهلل خداوند )ج( عمر پر بار این نو جوان ایجاد گری نقاشی و نگار گری را در عمق فراخناای داناش      
ودانشجوئی دانشگاهی قرار دهد تا باشد که بهترینی از این بهتر ها را به بهترین گران قدر هم میهنان مان تقدیم بدارند تا باشاد  
که دمی چندی از دیدن چنین زیبائی های خالقانۀ لذت برده وترنگ هنر پرورانۀ ایشان را تازه بدارد. دعای ما در باهاروزی و          

 پیروزی چنین نوجوانان ، جوانان و هر آن دیگر انسان اازندگی و خالق گری اات.  

فارزناد   “   نستوه”  دوشیزه نسترن  -اثری را که در پیش چشمان هنر شناس شما قرار دارد ، نقش و نگاری اات از نوجوان       
وکیلۀ عضو ولسی جرگۀ شوری ملی جمهوری ااالمی افغانستان ، فاار     “  جوینده” و بی بی حاجی “   شریفی”  الحاج نصیب اهلل 

 صنف دوازدهم آموزشگاه عالی شهنشاه رضیۀ غوری واقع فیروزکوه مرکز والیت غور.

آب و ارزش حـیاتی آن ، برای 

 ادامۀ حیات انسان ها وحیوانات

دانشجوی سمسترردو  صرنرف      “  اطهر“ احمدطاهر
 سو  دانشکدۀ علرو  وتررنری دانشررررررررگاه کابل

جامعه، زمانی برشد و شگوفائی میرسد که در آن جوانان دارای تحصیالت عالی با                       
با داشتن عشق ومحبت به زادگاه وطن ، پاک طینت وبا ایمان ، وظیفه شناس ، ارادۀ نیرومند

، انضباط پذیر وبا داشتن روحیۀ خدمت گزاری بوطن و تربیت یافته وجود داشته باشد،                      
زیرا جوانان بحیث مهم ترین نیروی فردا ساز یک جامعه بوده وقوۀ بشری سازندۀ آنرا                        

جوانان، محور  ”  که چنین میفرمایند:    “  قرضاوی”  تشکیل میدهند. بنابر قول داکتر یوسف        
اصلی جوامع اند که با حرکت درآمدن آنها، جامعه نیز حرکت میکند و با توقف شان،                         

ایستد، زیرا جوانی، یکی از مهم ترین مراحل زندگی است،                 جامعه نیز از حرکت باز می        
 ».مرحلۀ شور و نشاط و فعالیت

ازآنجاییکه جوانی حد میانۀ زاد وعمر انسان است و مانند میانۀ هر چیزی که بهترین                  
بخش آن است، این حد زاد وعمر، همانند نور خورشید است که در میانۀ روز، خوب تر                          
میدرخشد و هوا را رُخش رُخش تر و گرمتر میسازد ، انسان جوان هم ، به همیدون ، چنین 

 است.
آنچی را که باید بدانیم و بدان توجه کنیم این نکته است که جوانی، چیزی است ، اما                    

 بودن بحیث جوان مسلمان ، چیز دیگری!
جوان مسلمان، وظایف ، مکلفیت ها، تعهدات و وجایب مشخصی دارد که نظر به زمان 

یابند. باین ترتیب ، هر جوان مسلمان باید، وظایف و وجایب خود را در  و مکان، تغییر می
قبال جامعه دقیق و درست بداند و هم آگاه باشد که همگان، چشم امید به او دوخته وبسته                 
اند و نیز باید بداند که با تغییر دادن خود، میتواند جامعه وجهان دوران خویش را در با 

ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیر ما                  «همی تغییردهد. چنانچه خداوند )ج( میفرماید:          
 .»بانفسهم

همانا خداوند )ج( حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانیکه، نفس های                   «ترجمه:  
 .»خود شانرا، تغییر ندهند

باید ملتفت بود، زمانی تغییر صورت میگیردکه، هرجوان وجایب خود را در قبال                          
در برابر  جامعه بداند و هدف زندگی اجتماعی خود را درک نموده و بشناسد و خود را                     

جوانان که دراین مورد، جامعۀ که بحیث عضو آن است مکلف به سهمگیری سازنده بشمارد. 
از دانش علمی بیشتر ونیروی عقالنی و هم جسمانی صحتمندتری بهره مند اند، بایستی                    
نسبت به دیگر اقشار سِنی جامعه در مورد فراگیری ودانستن احکام شریعت اسالمی و                           
حقوق انسانی خود در وهلۀ نخست گام های متین بردارند تا اینکه بتوانند وظایف و وجایب 

اش، ادا نموده وهم مکلفیت های  دینی خویش را در برابراحکام خداوند )ج( وپیغمبر آخرین
خود را در قبال مردم خویش درست دانسته و بانجام چنین مکلفیت هائی حتی بدون نیروی 
الزام واجبار بیرونی، بپردازند، چی، همین جوانان هستند که سرنوشت یک کشور را رقم                   
میزنند و یک کشور زمانی رو به آبادی و پیشرفت سوق میخورد که جوانان آن از سطح                        

 واالی علمی عالی، اخالق گفتار، رفتار وکردار شایستۀ برخوردار باشند. 
جوانان خالق یک کشور، اجتماع سازندۀ متفکر و توسعه یافته را ببار میآورند و                            
میسازند. و برای ترقی و پیشرفت کشور خویش از طریق کوشش همیشگی نقش ایفا                             
میدارند وبا این کوشائی توانمند میشوند تا آموزش ها را درست فرا بگیرند و دانش هارا                   
درست بجویند، بیاموزند و بیآموزانند و در همین روال، درست عمل کنند؛ به نحوی که از                    
اعمال و کردار زشت و ناشایست بپرهیزند وبه حقوق خود و دیگران احترام گذاشته و حد 
شناس حقوق و آزادی های خویش باشند وپیش از انجام هرکاری، نخست عاقالنه فکر کرده 
وحتی با دیگران مشورت کنند و بعد تصمیم بانجام آن بگیرند؛ از آنجایکه، ستون های                         
انسانی استوار یک جامعه را جوانان بادانش آن تشکیل میدهند و با این توانمندی وبیداری 
علمی، قادر میگردند تا جامعه را به قله های ترقی ارتقاء و اعتالء دهند ویا برعکس آن، با                    

 نداشتن علم و دانش، آنرا به پایین ترین نقطۀ اضمحالل، شکست و نابودی فرو ببرند.
آموزگاران دینی ما، رهنمودها و نظرات سازندۀ را پیوسته ارائه داشته ودایماً متصدیان      
امور را باین مضمون که: جوانان را دریابید! پیش از آنکه دشمنان شما، بآنها دست یابند،                    

. از سوی دیگر، چون سرمایۀ اصلی نیروی بشری تمامی جوامع از             هندمورد خطاب قرارمید  
آنجمله جامعۀ افغانستان، جوانان آنند و بایستی بهدف پیشرفت و ترقی، از نیروی علمی                    
وجسمانی انسانی آنان استفاده برد و هم نباید فراموش کرد که در این برهۀ تاریخی جوانان 
درکشور عزیز ما، هدفگاه هجوم فرهنگی مغرضانۀ تمدن های اسالم ستیز قرار گرفته اند                   
وبا ترویج روش ها ورفتار های انحرافی و اخالق ستیز نافی قواعد رفتاری پسندیدۀ با                         
ارزش اجتماعی با آماج بیگانگان دچار میشوند و اکنون در یک گیجگاه تاریخی قرار دارند 
و بدین ترتیب در این وضعیت نمیدانم ها، بیشترین قسمت جوانان فراموش میکنند که چی                
کسانی هستند و در قبال جامعه و مردم خود چی وظایف دارند. لذا برای رهایش از                               
اینگونه آسیب ها، آماج ها وعدم ابتال به چنین انحرافات سوء اجتماعی و عکس آن،                                   
جهتدهی این نیروی عظیم بسوی فراگیری علم ودانش وسپس بکار گیری ایشان در تمامی                
بخش ها واستفادۀ معقول از نیروی علمی ، فکری واستعدادهای رشد یافتۀ خداداد و کسب 
شدۀ ایشان، ماشاهد تبدیل شدن جامعۀ دارای فرهنگ عالی، پیشرفته ومترقی خواهیم بود و 
نقش جوانان در همه عرصه ها، تعیین کننده وسازنده خواهد شد وآیندۀ اجتماعی،                                
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بالنده وسازنده خواهد گردید و به هر اندازۀ که سطح دانش                
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوانان ارتقاء یابد به همان پیمانه جامعه مرفه، متکی بخود،                  
تولیدگر و توانا خواهد شد. بناءً سرمایه گذاری منظم بر نسل جوان، در حقیقت بلند بردن 
سطح دانش ومهارت جوانان است که روی منابع بشری قشر فعال به هدف توسعه و ترقی                     
در جامعه صورت میگیرد، وهرگاه  منابع بشری جوان باسطح دانش و مهارت بلند نداشته                  
باشیم، نمی توانیم خود ما، حتی از کوچک ترین منابع و امکانات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی     
و سیاسی جامعۀ خود، بدرستی بهره برده ویا آنرا مدیریت کنیم؛ آنطوری که امروز در                        
کشور ما روال چنین مشاهده میشود. چی، کمبودی منابع بشری بادانش و متخصص توانا                     
مشکل حیاتی جامعۀ امروز ما است واین کاستی باعث گردیده است تا بخش بزرگی از                          
کارهای تخصصی ، فنی و مدیریت جامعۀ ما درتمامی گستره ها توسط باصطالح                                       

اداره شده و بدین منوال، اندازۀ بزرگی از درآمد وسرمایۀ ملی ما،                “  متخصصان خارجی ”
 .فدای پرداخت تنخواه و حق الزحمه و اجورۀ افراد خارجی شود

جوانان عزیز! بیائید روحیۀ میهن و انسان دوستی، احترام متقابل، شکیبائی، انعطاف و 
همدیگر پذیری را در کشور خویش اصل و قاعدۀ اساسی فعالیت های خویش قرار داده تا                  
باشد که اختالفات ناشی از رنگ پوست، تعصب و تحجُر ، قوم و قبیله ، تولواره و دودمان                     
رخت گریز بربندد و صرف احترام به انسان و انسانیت جایگزین گردیده و نصب العین                    
جوانان اعم از پسران و دختران بحیث قشر بالنده وسازندۀ فضای پیشرفت وترقی، آبادی                 

 وشگوفائی درکشور عزیز ما قرار گیرد.

هنــر نغــز و زیبا آفــرینی، نوازشگــر چشمان  
“ظهیر” عبدالمنان  زیبابین، عادی و شاد ساز روان هـر سَیلگر است  

 ارمقاله

 جـوانان وجامعـــه     



 میـــــالدی ۴۱۳۲اکتوبر مــــطابق     خورشـــــــیدی   ۳۱۳۱میــــــزان       دومشــــمارۀ    ســــــــال نخست    

 واژه ها وواژهگانه های )لغات واصطالحات( سیاسی وحقوقی
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در زبان  :    Apoliticalاپولیتیکل ) سیاست بیزاری(       -1
( بمعنی مفقود، گم کرده آمده است که عالوه          Aالتین  حرف)  

( Aبر این معنی ، مفهوم نفی را نیز میرساند و هرگاه حرف )               
پیش از و یا دراول واژۀ پولیتیک )سیاست( باین شکل                  
اپولیتیک )سیاست بیزاری( بکار بسته شود ، بحیث یک صفت          
برای نهاد های غیر سیاسی از نگاه ماهیت و اهداف مطروحۀ            

( ،  groups( ، گروه ها )       associationsخود، بمثل انجمن ها)     
 labors and employersسندیکاهای کارگری و کارفرمایی )       

syndicates   ( کمیته ، )committee  (اتحادیه ، )union   ( جمعیت ، )
community   ( اتاق ، )Chambal   ( بنیاد ، )foundation   ( شوری ، )

council    ( فدراسیون ، )federation    ( سازمان ، )organization  ، )
( ، نهاد تعاونی )       commission( ، کمیسیون )     officeدفتر ) 

cooperation   ( ائتالف ، )coalition   ( جبهه ، )frontion   وغیره نام )
ها که از مبارزات ، پیکارها و فعالیت های سیاسی دوری می              

 گزینند.

باید به یاد داشت که این واژهگانه )یا اصطالح( ، همچنین               
نیز برای آن عده ، تولواره ها ، اوالده ها ، طوایف ، قبایل ،                  

های که از رشد فرهنگی سیاسی کافی بهره مند            اقوام و ملیت  
و برخوردار بطور عامدانۀ تاریخی توسط  قبایل حاکم ، قومگرا           
نیستند و بیشتر مردمان متعلق به چنین دسته های اجتماعی ،           
نقش خود را در سر نوشت سیاسی کشور متبوع ایشان ، ناچیز             
دانسته ، در نتیجه ، از مشارکت و سهیم شدن در امور سیاسی             
،اجتماعی می پرهیزند، بکار میبرند وسر انجام مفسرین مسایل     
اجتماعی در گفتگو ها و محاورات سیاسی ، برای بیان موقف            
اجتماعی و سیاسی ، مثال فالن کشور ، یا جامعه ویا سندیکای    
 غیرسیاسی ، واژه و واژهگانۀ اپولیتیکل را معمول ساخته اند.

: Apologism  -اپولوژیسم: )حق بجانب، دفاع، تبرئه(      -2
( در زبان یونانی بمعنی دفاع بوده که در           Apologia  -)اپولوژیا  

حین دفاع کتبی ودر هنگام تبرئه چیزی )شیئی( و یا کسی ،              
 نیز بکار برده میشود.

این واژهگانه )اصطالح( از نگاه سیاسی ، بطور ویژه در                  
هنگام اوج گیری مخاصمات میان کلیسا و پادشاهان در مورد           
 -چگونگی قدرت تخت و تاج ، بگونۀ یک فلسفۀ سیاسی               

مذهبی در آمد درآن اهل وآبای کلیسا بیشتر احراز قدرت               
تخت و تاج را جنبۀ مذهبی داده و بحیث یک حق دارای جنبۀ             
مذهبی مطرح کرده و از آن دفاع میکردند و از همین لحاظ               
برای هوا داران این فلسفه ، لقب اپولوژیست ها )حق به جانب            
ها( را دادند و این روند فلسفۀ سیاسی در قرون شانزدهم و               
هفدهم در برگیرندۀ جمعیت کثیری از هوادارانش در اروپا، بود.          
این جمعیت ها براین باور و پندار بودند که قدرت سلطنت               
بخودی خود ، عبارت از خطی است که جنبۀ الهی داشته و               

به پادشاهان داده و اعطأ شده و این           )ج(گویا از جانب خداوند     
حق بجانب بودن و مستحق بودن سالطین بایستی مورد تائید          
بالتردید قرارگیرد، تا اینکه این سالطین به نمایندگی                
مذهبیون )روحانیون کلیسائی( حکمروائی کرده ، در دستگاه          

 سرکار ، برسرقدرت و کارحکمرانی باشند.

در این مورد اکزونوفون در کتاب خویش تحت نام                     

باستناد سقراط نتیجه گیری مینماید که محاکمه        “  میمورابیلیا”
و محکومیت سقراط درآن دوران ، خالی از علل و انگیزه های            
سیاسی نبوده  ، چرا که مقالۀ وی در بارۀ دولت خشم حکومت             
آتن را برانگیخت ، طورئیکه سرانجام محکوم به سرکشیدن            

( به انگلیسی که در     hemlockجام شوکران شد )شوکران ویا )        
شناخته میشد ، در یونان قدیم بدان         “  زهر”همه جا بعنوان     

بازریقون ویا قوشیون میگویند ، عبارت از گیاهی است شبه             
 «چنین آمده است:  “  دهخدا”بادیان )یارازیانه( که در لغتنامۀ       

گیاهی است ، دوائی که خوردن آن جنون آورد و بعضی گویند            
دروس ”در تفت که از والیات یزد است ، کشت میشود و آنرا              

میگویند و شوکران تخم آن است و آنرا به عربی طحما           “  تفتی
 .»خوانند

سقراط در مقالۀ سوم خویش در بارۀ دولت نوشته است که            
( بدلیل  tyrannyاز پایه های ظلم )یعنی حکومت استبدادی)         

اپولوژی ) حق الهی بودن قدرت سلطنت( صحبت کرده و              
اگر چی چنین طرز فکری ، برای پادشاهان          «چنین میگوید:   

آزادی عمل در حکومت بوجود می آورد ، ولی در عین حال ،               
چون مقام سلطنت را یک حق الهی میدانند ، به ظلم کردن ،              

 .»کشیده میشوند

به هر صورت ، طرفداران نظریۀ سیاسی حق بودن الهی                 
سلطنت ، همواره مورد حمایت پادشاهان بود ، طورئیکه قدرت          
سیاسی و نفوذ اجتماعی این جمعیت های اپولوژیست در سال           

م، در دوکشور بریتانیا و فرانسه باوج خود           0501ـ0011های  
 رسید.

قابل یاد آوری است که برخی منابع خارجی ، اپولوژیست                
های قرون اول ظهور مسیحیت را با گرایش های تند مذهبی            
و فرقوی یکجا به بررسی گرفته اند ، طورئیکه وفاداری به               
دولت هارا در گرو اعتقادات و باور های مذهبی درهمان دولت           
ها دانسته ومعتقد بودند که هرگاه حکام دارای کرسی را بلند             
اداری واشخاص ذی نفوذ در هرجامعه مطیع اوامر خداوندی           
باشند ، خود بخود، مطیع نظام های سیاسی و حکومات                
مذهبی نیز خواهند بود که در چنین حالتی ، متابعت                    

 ازحکومات دول ، الزامی خواهد بود.

بهر حال ، دانستن این نکته نیزالزمی است که باور به                    
“ حق الهی بودن مقام حکام و فرمان روایان در حکومت ها            ”

چنان ریشۀ تاریخی دیرینه در باور های عمومی مردم ،                
طورئیکه آثار آن را، ما حتی در آیین های اولیه مانند توتمیسم            

 و آنیمیسم در می یابیم.

قابل دقت است که بایستی به این نکته توجه شود که تز                  
و فلسفۀ اپولوژیست ها ، اگر چی پس از نضج گیری مسیحیت       

(christisnism            و کریسیانیزم در اروپا مطرح میشود ، ولی این )
امر بسیار طبیعی به نظر میرسد که این موضوع بحیث محور             
موضوعات اجتماعی در باورهای مردم در نظریات فالسفۀ آن          
دوران یونان دیرینه زمان در رابطه با ارباب االنواع دوازده گانه           
، و یا ارباب االنواع اولمپی ایشان نیز بود و همین اکنون به                
حقیقت در دربار کلیسا چنین است ، ورنه ، سقراط در مورد                

 این مقوله،  چنین سخن نمی گفت.

 بنام خداوند جان وخرد              کزاین برتر اندیشه، برنگذرد

عقل ویا خرد، انسان را به عرفان و شناخت میرساند وهمانند پیامبر                                     
باطنیئی است که انسان را، هدایت کند و خوبی ها را بشناسد. عقل نقش مهمی                    
در روشنگری بشر، دارد و پیشوای فکر انسان است. این پدیده، اولین مخلوق                  
خداوند )ج( است ، چنانچه در احادیث و روایات چنین آمده است:)العقل ما عبد                

 به الرحمن واکتسب به الجنان( 

عقل، آن گوهری است که، با آن خداوند رحمن، پرستش میشود وبا                   ”ترجمه:  
این بخوبی نشان میدهد که، عقل با ارزش ترین                “.  آن بهشت حاصل میگردد     

 مخلوق عالم، هستی است که، انسان با آن، از سایر حیوانات، متمایز میگردد.

عقل واژۀ عربی است که در پارسی کاربرد فراوانی دارد ، این واژه در                           
فرهنگ دهخدا، بمعنی خرد ، دانش ودریافت آمده است و در فرهنگ سخن                         
نیز، آمده است که: مجموع عالی قوای ذهن که در مغز شکل میگیرد ویا                                
جریان پیدا میکند ، در اندیشه و ادراک، نمایان می شود ، رفتار معنوی و                              
مادی انسان را هدایت میکند. در عربی عقل بمعنی نگهداشتن ، منع کردن و                       
بستن است ؛ مانند: بستن پای شتر با عقال ، عقال شتر را باین جهت عقال گفته                   
اند که،  با بستن پای شتر، مانع حرکت آن میشود ، یعنی با آن طناب، صاحب                      

 شتر آنرا ممار میکند ودر سیطره و تسلط خویش نگه اش میدارد.

از این معنی اصلی عقل و کاربرد پابند شتر، در مییابیم که عقل وسیله و                            
ابزاری در وجود انسان است تا مانع انجام کارهای نادرست و برخالف سرشت      
و فطرت انسان گردد؛ غیر از معنی اصلی، معانی دیگری که، برای عقل                            
مطرح شده ، جدا از معنی اصلی آن، نیست، مانند آنچی که در این جمله آمده:                    
حقیقتی است که خوب وبد ، راست و دروغ ، حق و باطل را با آن تشخیص                           

 میدهند.

در زندگی روزمره، کسی را عاقل میدانیم که در مورد مسایل عملی                                    
زندگی، داوری درستی داشته باشد و بتواند شرایط را تجربه و تحلیل کند ؛ در                   
کوتاه ترین مدت، سریع ترین وعملی ترین راه حل ممکن را بیابد. به همین                          
سیاق اصطالح خردمند به کسی اطالق میشود که از حزم و دور اندیشی                                
برخوردار است ، از علل واصول نهایی اشیا و پدیده ها، عمیقًا آگاهی داشته                       
باشد و بتواند با توجه به روند گذشته و شرایط موجود ، آیندۀ دور را پیشبینی                       
کند. اغلب شنیده ایم، در بارۀ کسی گفته اند که فالنی عاقل است، میداند در                            

 زندگی چی کند.

واژۀ عقل چهل و نه بار در قرآن کریم آمده است و بارها انسان به تفکر،                             
تعقل و تدبیر فراخوانده شده است. در آیات قرآن کریم برای واژه های عقل ،                      
فکر، فقه، معانی مشترکی، در نظر گرفته شده که ازآن، درک کردن ،                                    
تشخیص دادن و شناخت سره ، از ناسره ، برداشت میشود. لذا عقل در قرآن                       

بمعنی وسیلۀ برای درست اندیشیدن وبه شناخت حق از باطل رسیدن است.                        
بعبارت دیگر، قوۀ سنجش و کاَرش ، راه گشای برای انسان است تا ، راه را                        
از چاه، تشخیص دهد. پیامبر بزرگوار )ص( نیز میفرمایند: )عقل و خرد، باز                 
دارنده و وسیلۀ گزینشگر، برای انسان است. بعبارت دیگر، قوۀ تشخیص برای              

 بهره بری از بهترین ها و دوری گزیدن از بد ترین ها را، عقل نامیده اند.

در تبین حقیقت خرد، سخنان بسیاری از دانشمندان نقل شده است که از راه                     
ژرف اندیشی در آن، میتوان به تفاوت کاربردش با استعمال عرفی ورشته های              

خرد، ”مختلف علوم ، پی برد. رسول اکرم )ص( در این مورد میفرمایند:                           
نوری است که خداوند )ج( آنرا، برای انسان، آفریده و آنرا وسیلۀ روشنی                            

ویا “  بخش دلش، قرار داده تا تفاوت دیدنی هارا از نادیدنی ها، باز شناسد                           
بعبارت دیگر، خرد، نوری است در دل که، بوسیلۀ آن، حق وباطل از همدیگر                

 تشخص داده میشوند.

در روایاتی آمده است که خداوند )ج(، خرد را از چهار چیز یعنی: از                                
دانش ، قدرت ، اراده و کار آفریده و سپس آنرا بدانش جاودانه، در ملکوت،                         
متکی ساخت. از مجموع روایات مربوط به حقیقت عقل، چنین استنباط میشود                
که عقل، شعور مرموزی است که حقیقت آنرا، خداوند )ج( میداند و در عین                      
حال مهم ترین ویژگی های آن عبارت است از: نخستین آفریده بودن ، از نور                    
آفریده شدن و برخورداری از گرایش محض. در تبین ویژگی های عقل، به                       
تعابیری بر میخوریم که هر یک از آنها بگونۀ ، ارزش و اهمیت آنرا باز می                      
نمایاند ، بعنوان مثال پیامبر )ص( چنین میفرمایند: خرد در دل، همانند چراغی              
در میان خانه است ویا بهترین بهرۀ مرد، خرد است ؛ اگر به ذلت افتد او را                           
بعزت رساند ، اگر زمین خورد، بلندش کند، اگر گمراه شود راهنمائی اش کند                  

 و اگر سخن بگوید ، سخنش را استوار گرداند.

خرد بهترین هدیۀ الهی به بنی آدم است. راه بدست آوردن نیکی ها استفاده                        
از نعمت خرد است ، همه خیر و خوبی با خرد دست یافتنی است و ابزار                                
شناخت، خرد انسانی است ونه هیچ چیزی دیگری. البته با تمامی اهمیتی  که                      
خرد، در معرفت وشناخت دارد، نباید تصور شود که خرد، قادر بدرک و فهم                   
همه چیز است و باید توجه داشت که خرد به دایرۀ محدود میشود وبعد وحی                         

 الهی است که مارا در شناخت بعضی امور وحقیقت، کمک میکند.

عقل آگاهی وشعوری است که ربطی به عالم ماده، ندارد.                                   جنس عقل:   
پابرجائی وبنیادش بر علم ودانش است، پس منبع وجود عقل، وجود بیرون از                  
جهان ماده است وجایگاه رفیعی در عالم روحانی، دارد. انواع عقل از زمان                     
باستان تاکنون، دانشمندان ، فالسفه ، متصوفین وعارفان، تقسیم بندی های                          
مختلفی داشته اند ، مثال اندیشه ورزان باستان ، بر دونوع زیرین خرد، تاکید                      

خرد فکری و یا فلسفی. یکی از تقسیم بندی               –خرد عملی، ب       –داشتند: الف    
خرد   –های معروف دیگر نیز، خرد را بدوگونه ، تقسیم کرده است: الف                            

خرد کسبی که از طریق دانش            –فطری که، در نهاد انسان نهفته است ، ب                 
 اندوزی و اندوختن تجربه، کسب میگردد.

خرد اوج جستجوی انسان برای دستیابی به حقیقت خرد است و برای او،                         
انسجام درونی ، غنائی ، معنوی و آرایش را بارمغان می آورد که، بعنوان                          
مشعل فروزانی عمل می کند، فرا راه غایت و هدف نهائی زندگی اش ،                                  
قرارمی گیرد. انسان خردمند، همواره بدنبال یافتن، علل جوهر پدیده ها و                           
بررسی همه جانبۀ  ایشان است. با بررسی وسنجش نتایج ودستآورد های دانش               
های بشری، به شناخت عینی، دست می یابد و شناخت خود را باعمل، پیوند                       
میدهد. بنیان گذار مکتب اسکندریه و فلیسوف نوافالطونی قرن سوم میالدی،                  
برآن بود که خرد آرامش کامل، به ارمغان می آورد ، زیرا انسانرا به شناختی                  
رهنمون میسازد که ذهن، همواره در پی آن بوده وهست. تعقل ورزیدن، خود                  

 سرچشمۀ احساس زیبا شناسانه است.

داکتر ساموئل جانسون، شاعر و فرهنگ نگار انگلیسی قرن هجدهم میالدی                
یاد آور میشود: انسانی که از نظر فلسفی خردمند است ، بی نیاز است ؛ زیرا                      
به کمال دست یافته است. در ادبیات وفرهنگ ُخراسانی نیز، از عقل وخرد،                      
سخن فراوان رفته است ونیاکان ما توجه خاصی، باین پدیده داشته اند، بگونۀ                    

 نمونه: رودکی، شاعر معروف عصر غزنویان چنین می گوید: 

 چهار چیز مر، آزاده را ز غم، بخرد       تن درست و خـــــوی نیک وخــــرد

 هـرآنکی، این چهار روزی، کرد       سـزد که شاید، زید جاودان وغم، نخورد

 واما حکیم ناصر خسرو در مورد چنین میسراید:

 از خلق به علم وعقل، برتر شو!       هر چند بوند با تو، هم زانو

 فردوسی شاعر معروف پارسی اینطورمیگوید:

 خرد بهتر از هرچی، ایزدت داد       ستایش خرد را به، از راه داد 

 خرد راهنمای و خرد دلگشای       خرد دست گیرد ، به هردو، سرای

 اما موالنا میگوید :

 ای برادر تو ، همه اندیشه ای       مابقی تو ، استخوان و ریشه ای 

 ودر جای دیگر چنین میگوید:

 عقل توهمچون  شتربان تو، شتر       می کشاند هر طرف ، در حکم مر

انسان همیشه بدنبال دریافتن علتها و معلولها، در حیطۀ                      

علوم نیست. گاهی اوقات، میخواهد از خواندن ویا دیدن                           

چیزی، لذت ببرد ویا بدلیلی، بعضی مسائل را، خود جستجو                

کند. دراین صورت، وقت گران بهای خود را برای خواندن                  

داستان ، نمایشنامه ، شعر ویا دیگر انواع صنایع ادبی صرف             

نماید. ادبیات ، هنری است که میتواند این نقش مهم را، بعهده                

داشته باشد؛ زیرا در عین اینکه میتواند، درک عمیقی از                          

زندگی بدهد، میتواند لذت بخش وسرگرم کننده هم باشد؛ چون             

نویسنده تجربیات خود را در مورد زشتیها وزیبائی های                          

زندگی با دقت وهدف خاصی وبا توجه به حاالت انسانی، بیان            

میکند وازاین رهگذر، تجربیات خود را بدیگران انتقال                           

میدهد. هر قدر در درک وبیان مطالب، مؤفق تر باشد                                 

واحساس خود را همراه با خالقیت و با شیوائی در قالب های                 

متفاوت مانند: نثر، رمان، نمایشنامه وغیره، بریزد، نتیجۀ کار          

جذاب تر وماندگارتر خواهد بود. انسان از زمان کودکی با                    

زندگی آشنا میشود. سختی ها، نرمش ها، پستی ها و بلندی                     

ها، همگی باشکال مختلف، روی خود شانرا به او نشان می                  

دهند و او از همان آوان، درگیر دنیای خود میشود. آشنایی او               

با ادبیات، درک این مسائل را آسان تر میکند و اورا درگیر                    

زندگی پرجنب وجوش تری خواهد کرد و نیز انگیزۀ قوی در             

اوایجاد میکند و درک واقعیت های زمانه را در مراحل بعدی              

 زندگی، برایش آسان تر وامکان پذیر ترمیسازد.

نویسندۀ که ازاین خصوصیات بهره میگیرد، گویای دورۀ                 

تاریخی خود وتفکر خاص همان دوره است؛ زیرا در تاریخ                 

زندگی، نویسنده ، مسائل اجتماعی؛ اقتصادی وفرهنگی را که           

در جامعه رخ میدهد ، از زندگی خودش ومردم اش جدا                            

نیست؛ او با دقت فراوان در امور زندگی بشر که در اصل، به      

زندگی وتفکر خود غنا می بخشد ، درک ودانش خود را                           

پرورش میدهد ودنیای انسان های کنونی را جلو چشمان آنها                

می آورد وخواستار این است که مخاطبانش هر چه بیشتر،                    

چشمان خود را باز نگهدارند و او در نوشته هایش، در پی                      

نصیحت کردن ویا ارائه دقیق تر زندگی نیست؛ قصد اش تنها              

ارائۀ دقیق تر زندگی است. زیرا فقط در این صورت است که             

میتواند بدرک فراتر وعمیق تر از گذشته، دست یابد. درک                   

بیشتر از زندگی دیگران ، موجب درک بیشتر از موقعیت                      

 انسان زمان خود اش می شود.

امیلی دیکسون، شاعر بزرگ امریکائی در مورد میگوید:                    

هیچ سفینۀ، مثل کتاب نیست، چون ما را به همه سرزمین                    «

ادبیات رامیتوان قسمت زندۀ از                »های دور دست، میبرد        

زندگی دانست که نویسنده، شعرها، داستان ها، نمایشنامه ها                

و... را از تجربیات، افکارواحساسات مردم، در امتزاج و یا با    

درک خالق خود منعکس میکند ویک نوشته زمان زنده باقی               

میماند که در فرهنگ مردم جای داشته باشد واین هم میتواند                  

در هر نقطۀ  جهان، اتفاق بیفتد. او با راهیابی به فرهنگ و                      

زبان آنها، بزندگی ایشان رسوخ میکند ونوشته های خود را                 

بنا می نهد. هنر ادبیات در خود جادوئی دارد که خواننده را،                 

مجذوب میکند وبخواننده حس اعتماد به نفس را میدهد و نقطه             

های کور زندگی را، آشکار می سازد و باین طریق، بدرک                  

عمیق آن کمک می کند؛ اعمال متفاوت انسان ها را معنی می              

بخشد ورفتار ایشان را، طوری قابل درک میسازد که در                        

 تخیل خود، بهتر، کامل تر وعمیق تر زندگی کند.

ادبیات، مانند گوی بلورینی است که در آن، میتوان زندگی            

های متفاوت را دید. در حقیقت این نوشته ها، جوابی است                      

بخواسته های نویسنده که ، در درد ، رنج ، شادی ،غم، تفکر،              

عقیدۀ خود را بیان می کند؛ زیرا میخواهد با نشاندادن نقطه                    

های کور زندگی که ، خود نیز از آن آگاهی یافته، خواننده را                

بیدار کند. نویسنده در انسان ها دقیق میشود، نکات مشترک                  

خود را در مردم مییابد وهمچون یک خصوصیت انسانی، از              

 آن بهره میگیرد، تا آنرا تقویت کند ویا بر آن بتازد.

هنر نویسنده، نشاندادن تمامی این خصوصیات زندگی                         

است. اوزبان را هنرمندانه بکار می برد وخالقیت خود را در             

قالب های مختلف هنری، عرضه میکند. هنر او برای                                

برقراری ارتباط درونی، انسان ها است وانگیزه اش برای                    

برقراری این ارتباط ، قوی است؛ به همین دلیل، زبان را                         

 خالقانه بکار میبرد و خواننده را دچار حیرت میسازد.

سعدی، شاعر بزرگ پارسی، هفتصد سال پیش، این شعر را               

نه همین    -تن آدمی شریف است، بجان آدمیت          «سروده است:   

. این شعر در عین سادگی، راه           »لباس زیبااست، نشان آدمیت    

و رسم زندگی انسانی را، نشان میدهد. سعدی با کلمات ساده و          

کم، جادوئی کرده است که، همه را مجذوب و وادار به پیروی             

صادقانه از انسانیت می کند؛ بطوریکه، عام وخاص برداشت            

خود را دارند وتعبیر های متفاوتی، از آن میکنند. نویسندۀ                      

ادبی با نوشتن آثار خود، بحدی از اعتال، میرسد که، میتواند                 

دنیائی را بخود جذب کند. نویسندۀ که در جستجوی یافتن                          

خویشتن است، از طریق جستجو در دیگران، خود را مییابد؛               

داستان زندگی آنهارا می نویسد؛ اما خود، ازمقولۀ آنها، جدا                 

نیست وفقط از این راه، میتواند افکار وعقاید خود را ماندگار               

سازد و آنهارا بدیگران انتقال دهد. شیوۀ یک زندگی در                            

زندگی دیگری، ادامه می یابد وشاید تکرار هم شود واین                         

انگیزۀ می شود تا نویسندۀ خالق آنرا برشتۀ تحریر در آورد.                

نویسندگان مختلف هر کدام، در ذهنیت خاص ودنیای فرضی              

خود، گرفتار اند ودنیائی را در ذهنیت خود میسازند که انسان             

های دیگر، امکان ساختن آنرا ندارند. ادبیات دنیائی است که،             

در آن، هر انسانی به تفکر وادار میشود و تکیه گاهی است                     

که، زندگی در آن، موج میزند. نویسندۀ که این دنیا را به نحو                

 احسن، نشان میدهد، دنیای افکار خود را جاودانه میسازد.

ادبیات، بخشی از فرهنگ انسانی است که، میتواند بسطح                  

جهانی نیز، مورد توجه قرار گیرد و میتواند انسان را ، با                        

فرهنگ های زندگی پهن آور جهانی، آشنا سازد؛ زیرا در هر             

گوشۀ ازآن، نشانه های خاصی وجود دارد که، ممکن است                   

در ذهنیت ما وجود نداشته باشد و این زندگی دیگران است                     

 که، زندگی مارا غنا می بخشد.

 خـــــــــــــرد چیست؟

 ادبیات یعنی زندگی

 ضمیره " صالحی " دانشجوی صنف چهارم دانشکدۀ زبان وادبیات پارسی ، دانشگاه کابل



برررررگرررررمررررترررر  ازمرررر ررررمرررروعرررر      

کاریکلرمراررورویرنر ریرزۀ رر ر             

عنوان امرارانارتران آرلر    ریرا             

ا  ؛ خــــــون پرمرم مریرکرنرد          

 با امانت داری کامل()

فرمودند: ما تا وقتی نان نمی خوردیم که  )رض(   حضرت خدیجه 
نان نمی خوردند و ادامتاً فرمودند: یک روز  )ص(   حضرت محمد 

همراه بودیم ودیدیم که )ص(   در یک مهمانی با حضرت محمد 
یک دخترک کوچک خواست تا از بین دستر خوان، چیـزی را    

فوراً دست آنرا گرفت و سپس یک اعـرابـی     )ص(   بگیرد، پیامبر
پیش آمد وخواست تا یک اندازه نان بگیرد، آنـگـاه حضـرت      

دست این را نیز گرفت و فرمودند که باین طـریـق   )ص(   پیامبر 
نگفته شروع  »بسم اهلل الرحمن الرحیم«نان خوردن شما که 

کنیم، ابلیس چنین کاری را پسند دارد تا شود که با ما یکجـا،  
نان بخورد ومن دست آن دختر را گرفتم وپس از آن اعـرابـی   

بسم اهلل الرحمـن  «آمد، من اعرابی را نیز مانع شدم و پس از 
 گفته، همگان به نان خوردن شروع کردند. »الرحیم

 نیرنگ های ابلیس

 آیینه مهر  3 میـــــالدی ۴۱۳۲اکتوبر مــــطابق     خورشـــــــیدی   ۳۱۳۱میــــــزان       دومشــــمارۀ    ســــــــال نخست    

در خواب بودند کـه حـکـم      )ع(   حضرت ابراهیم      
شد تا آن حضرت فرزند خـود را در راه        )ج(     خداوند

قربان کند واین چنین خـوابـی را     )ج(    رضای خداوند
سه شب پیهم دیدند تا آنکه آنحضرت آماده وتـیـار     
شدند تا جگر گوشۀ خود را در راه بـدسـت آوردن         
خشنودی خاوند عالم قربانی کنند کـه روز سـوم،         

را )ع(     مادر حضرت اسمـاعـیـل      )ع(   حضرت ابراهیم 
گفتند تا جان آنحضرت را پاک و ستره شـسـتـه و        
کاالی نو به بدن ایشان پوشانیده، موهـای وی را      
چرب وشانه کرده، چی من فرزندم را به نـزد، یـک     
شخص بسیار بزرگ وسخی میبرم. آنگاه حضرت بی  

را بجـا  )ع(  بی هاجره، تمامی هدایات حضرت ابراهیم 
)ع(  کرده وعملی ساختند. وقتیکه حضرت ابراهـیـم      

را گرفته واز خانـۀ خـود     )ع(   دست حضرت اسماعیل 
بیرون شدند، آنگاه ابلیس با بسیار عجله وتلوار، بـه    
چهرۀ یک شخص صالح وخوب به نزدی بـی بـی       

هاجره آمده وگفت: آیا شما میدانیـد کـه حضـرت         
ابراهیم، حضرت اسماعیل را بکجا بردند؟ در پـاسـ    
آن بی بی گفتند که: نمیدانم! پس از آن ابـلـیـس          
گفت: ای هاجره! حضرت ابراهیم فرزند دلبنـدت را      
برای قربانی کردن، حالل می کنند وسر می بـرنـد.   
بی بی هاجره با خود گفت:  این گپ چـرا از زبـان        
ابلیس بیرون شد، آنهم گپی که در اصل و اساس در 
فکر وگمان و قصد حضرت ابراهیم است واین حکم 
خاوند جهان است. پس از آن بی بی هاجره چنـیـن    
گفتند: اگر در واقعیت این گپ در میان است، پـس     
شما کی هستید که مانع این کار میشوید؟ ما بحکـم  
خاوندگار جهان راضی هستیم، از اینجا بیرون رویـد    
که شما ابلیس ملعون هستید، آنگاه ابلیس نا امید به 
نزد حضرت اسماعیل برگشت وبه نزدیکش رفـت و    

گفت: شما میدانید بابای شما، خودت را بـه کـجـا         
،  »من نمیدانم«گفت:  )ع(   میبرد؟ حضرت اسماعیل 

آنگاه ابلیس گفت که بابایت ترا برای حالل کـردن    
حیران )ع(   وسر بریدن میبرند. آنگه حضرت اسماعیل  

وچرتی شد واز خود پرسید، آیا میشـود کـه پـدری        
فرزندش را حالل کند؟ در جریان گفتگو، از زبـانـش   
برآمد که برای بابایت حکم حق داده شـده اسـت.       

در مقابل این همه تپرسی )ع(   آنگاه حضرت اسماعیل 
 )ج( اگر حکـم خـداونـد     «وچغلی گری ابلیس گفتند:  

است، پس ما برحکم آن سر می نهیم وپرسیدند کـه  
شما کی هستید؟ که مانع من میشوید؟ چنین معلـوم  

 .»میشود که شما ابلیس ملعون هستید

ابلیس از اینجا هم ، نا امید گشـتـه ، بسـوی               
رفت ودر پی آن افتاد تا حضـرت  )ع(   حضرت ابراهیم 

ابراهیم را راه گم بسازد. ابلیس به حضرت ابراهـیـم    
شما چرا پشت خواب دیدن هـای خـود را        «گفت: 

محکم گرفته اید و حتی حاضرهستیـد تـا فـرزنـد         
جگرگوشۀ خودرا تیار کرده و قربانی کـنـیـد؟ ایـن       
خواب را ابلیس واین حکم را ابلیس برای شما آمـاده  

 »کرده است.

برحضرت ابراهیم این توانمـنـدی را     )ج(   خداوند      
داد تا درک کند که این خودش ابلیس رانـده شـده     

لـعـیـن    «امر کردند:     )ع(است، آنگاه حضرت ابراهیم
بیرون شو! از اینجا دورشو! من حکم حق را حـتـمـاً      

 .»پوره بجا میکنم

ابلیس از اینجا هم نا امید گشت و برگشت و بـا       
خود گفت که نیرنگ من باالی این حضـرات سـه       
گانه هیچ تأثیری نکرده ومن مؤفق و پیروز به نیـات  

 خود نشدم.

 نیرنگ اول  نیرنگ دوم

آنقدر به نان اندیشید که مغزش  -1

 پوپنک زد؛

 اخن قامت انگ، آیینه را شکست؛ -2

در رینگ زندگی آدم همیشه ناک  -3

 اوت میشود؛

ااعت اجل دقیق نیست، گاهی  -4

 اوقات پیش میرود؛

میدان عمل، تا جای که مردم چشم  -5

 کار میکند، خالیست؛

مساحت انگر نفس، چیزی حدود  -6

 یک معده اات؛

آفتاب پرات به مرگ ابر وتولد باران  -7

 دعا میکند؛

هیوالی جنگ خون رهبر را نمی  -8

 خورد؛ یا چرب اات، یا که بسیار حرام؛

حرف آیینه شکننده؛ اما همیشه  -9

 راات اات؛

نصف چیز “ تجربه” معلم مضمون  -11

“ اشتباه” های را که تدریس میکند  

 اات.

م فل مقال  خوانی در  الون ریا   ایالعات 

 :و مـرهنگ در مرکز والی  غور برگـــزار شد
 3131محححححفححلححی کححه بححتححاریححخ یححکححم مححیححزان سححال                            

خورشیدی، روی هدف  ازیاد بود هفتۀ شهید که ازسحوی    
محقحالحه       55کمیتۀ صلح والیتی برگزار شده بود، به تعداد 

توسط دانحش آمحوزان آمحوزشحگحاه هحای عحالحی شحهحنحشحاه                         
عالءالدین غوری، شهنشاه شهاب الدین غوری و شهنشاه 
رضیۀ غوری، اشتراک ورزیده و درنخسحتحیحن هحنحگحام ،           
گشایش این همایش بحا تحالوت آیحات چحنحدی از کحالم ا                    

 مجید سر و آغاز گردید.

فضل الحق "احسان" رئیس شوری والیحتحی والیحت                
غور، نخستین سخنران این هحمحایحش، درمحورد ارزش و           
اهمیت این گرد همآیی چنین اظهار نظرداشتند: " ما نیاز  
به تأمین صلح سراسری داریم، جامعۀ کحه در آن صحلحح          
برقرار باشد، مردم آن جامعه، دارای زندگی آرام، مرفحه  

سال از  31و صاحب افتخارات مادی و معنوی میشوند.  
حکومت گذشته سپری شد و کاستی ها و وپیشرفت هحای    

 هم داشت واین پیشرفت هارا نباید ازدست بدهیم. " 

فخرالدین "آریاپور" رئحیحس اطحالعحات و فحرهحنحگ                        
والیت غوردرزمینه چنین گفتند: " از بارگاه خحداونحد)ج(      
آرزودارم که صلح نصیب همگحی محا وشحمحا شحود چحون               
اکنون درزیر چتر صلح است که، محا یحک زنحدگحی آرام             
داریم و بین افراد اعضاء جامعه، روابط حسحنحه بحرقحرار       

 است، تعلیم و تربیه و هنرهم  پیشرفت میکند. 

درهمین روال ، غحالم رسحول "محبحیحن" سحرپحرسحت                         
کحمحیحتحۀ صحلحح والیحتحی والیحت غحوردرایحن گحرد هحمحآیحی                            
آموزشی مقاله خوانی سخنرانی نحمحوده، چحنحیحن گحفحتحنحد:"               
هدف از برگزاری همچو محافلی که بحه کحمحک ریحاسحت          
اطالعات و فرهنگ و دارالمعلمین برگزارشده بحود، در      
رابطه با صحلحح، جحایحگحاه صحلحح و رشحد اسحتحعحداد هحای                           
جوانان، در جامعه است که ازطریق تهیۀ مقاله هحا و بحه       
خوانش گرفتن آنها در رابحطحه بحا صحلحح، بحا جحملحه هحای                    
زیبائی مانند: "ما مردم افغانستان صلح را، دوست داریحم    
، ما به صلح ضرورت داریم ، ما بخاطر صلح را بمیحان  
می آوریم ودر راه تأمین آن تالش میکنیم تا دیگحر شحاهحد      

 صحنه های خونین نباشیم.

  “احمدی” ضیاالدین 

عنوان همایش ریا   معارف والی          
غور، زیر شعار" واد  موختن وظیف  

 هـر شهروند ا   !"
همآیشی که بتاریخ یکم میزان سال                         
خورشیدی از سوی آمریت سواد                    3131

آموزی ریاست معارف والیت غورکه، با                
حضورداشت نمایندۀ مقام والیت، رؤسای               
ادارات حکومتی برگزار گردید، درابتداء ،           
همآیش با تالوت  آیات چندی ازکالم اهلل                     
مجید آغاز وبعدًا فضل الحق "نجات" معاون          
امور تدریسی ریاست معارف والیت به                     
نمایندگی از این ریاست  گفت که :"ما شاهد            
وقایع تلخی هستیم که تمامی هستی خود را با         
این وقایع ،از دست داده ایم و در گذشتۀ                       
نزدیک ، کمتر رشد کردیم، همه چیزما نابود         
شده بود، رفتن بسوی ترقی، زمانی فراهم                
خواهد شد که علم را فرا بگیریم وتمامی                     
اطفال و بزرگساالن را مورد حمایت قرار              
دهیم، تمامی کشفیات و معرفت خداوند)ج(             
ازطریق کسب علم مساعد خواهد شد،ما جزء 
جامعۀ بشری هستیم، اما مربی دلسوز نداشته       
ایم، دولت در برابر قانون، مکلف است تا                 
زمینۀ با سوادشدن را فراهم کند، تعلیم و                     
تربیه به پنج بخش تقسیم میشودکه یکی از آن       

 پنج بخش، برنامۀ آموختن سواد است".
غالم ربانی "هدفمند" آمر سوادآموزی                

به تعقیب سخنرانی "آقای نجات" گفت که:               
"بنا بر مشکالت ناشی از انتخابات در                         
کشورما، سازمان های بین المللی کمتر توجه       
میکنند، تمامی ادارات دولتی نیزدر قسمت              
آموزش کارمندان ایشان مکلفیت دارند تابا ما       

ماه سال جاری، به       3همکاری کنند، درطی     
شاگرد، سوادآموزی را به سویۀ       6317تعداد  

 صنف سوم مکتب فارغ میکنیم".
در اخیراین گردهمآیی، آقای "سروش"               

گفت: "یاد دادن سواد، وظیفۀ ما است و باید             
وظیفۀ ایمانی خود را اداء کنیم تا سطح سواد          

 در والیت غور باال برود.
 “احمدی”ضیاالدین 

خورشیدی نشستی در           3131میزان سال           5بتاریخ    
سالون کنفرانس های مقام والیت غور، باشتراک سرپرست 
مقام والیت، رؤسای ادارات دولتی، شوری علمای شهر،             
اعضای جامعۀ مدنی، متنفذین و نمایندگان جوانان، برگزار     
شد. آغاز محفل با تالوت آیات چندی ازکالم ا  مجید آغاز            

رئیس شوری والیتی     “  احسان”گردیده وبعدًا فضل الحق         
تشکیل حکومت وحدت ملی را         ”سخنرانی نموده وگفتند:       

برای تمامی مردم افغانستان تبریک میگویم. چنگ زدن به           
ریسمان پوسیدۀ قومی، موفقیتی در پی نخواهد داشت ودر             
مشارکت سیاسی، حق مردم والیت غور نباید فراموش                    
شود. ما مردم والیت غور توسعه و بازسازی را میخواهیم           
و آرزو داریم که هردو تیم، بوعده های خود با مردم                            

 “.والیت غور بیوفائی نکنند
رئیس امنیت ملی و سرپرست      “  نورستانی”محمد حنیف   

قبل ازاینکه در مورد تشکیل حکومت        ”مقام والیت گفت :      
“ کرزی”وحدت ملی صحبت کنیم، جا دارد تااز آقای                       

تشکری کنیم، چون در طول دوران کاری خود، کارهای               
زیادی باین کشور انجام داده که، از جمله ،ما امروز شاهد             

حزب سیاسی ، پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی                  311
هستیم. ایجاد حکومت وحدت ملی، یگانه گزینۀ بخاطر                    
پایان دادن بمشکالت انتخابات است. مقام رئیس جمهوری            
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان را به اشرف غنی و             
ریاست اجراییه را به داکتر صاحب عبدا  تبریک می                     
گویم. این روند به آسانی بدست نیامده، در طول تاریخ                       
کشور، ما سراغ نداریم که قدرت بگونۀ مسالمت آمیزانتقال 
یافته باشد، آرزو دارم که به وعده های خود عمل کنند،                      
خصوصًا در والیت غور که، هیچ نوع بازسازی صورت            

 “.نگرفته است
رئیس شوری علمای والیت    “  ندیم” مولوی عصمت ا   

ضمن حمایت از تشکیل       ”  غور، صحبت کرده و گفت:            
حکومت وحدت ملی که باید حدود و قصاص را در کشور              

 سخنان خویش را پایان داد. “ جاری و قانون تطبیق شود
محمد حسن بحیث یکی از جوانان فعال، به نمایندگی از             

آرزوی موفقیت به هردوی        ”  جامعۀ مدنی، چنین گفت:          
ایشان دارم. مردم غور در طول تاریخ در مشارکت سیاسی 

سال گذشته، سهم فعالی داشته       31علی الخصوص، در این     
وما ثابت کردیم که ملت واحد و متحدی هستیم و توان                         
عبور از بحران ها را داریم، مرحلۀ مهمی را گذشتاندیم،               
ما بعنوان شهروند، بسیار با مشکالت، رأی دادیم ، در                      
برابرخون خود ایستادیم، ما مردم، از حکومت وحدت ملی          
حمایت میکنیم، بشرط اینکه حق ما پامال نشود، ما افراد                 
شایستۀ داریم به صراحت میگویم، دیگر به عنوان رعیت              

 “.گونه زندگی نمیکنیم
محمد سلطان به نمایندگی از شوری شهر، چنین میگوید:   
افراد شایسته و باعلم، باید جذب شوند و از شخص رئیس                
جمهور میخواهیم تا به حل مشکل بزرگ ملی که حل آن                  
قسمًا سفرهای ما مردم والیت غوررا بسوی هرات باطی              

کیلومتر    011کیلومتر سرک خراب خامه و             511کردن  
پیمودن سرک خامه بسوی کابل، سهل میسازد، بپردازند                

 وباقیماندۀ بیشتری این شاهراه را بپایۀ اکمال برسانند.
درپایان این نشست، پیشنویس متن قطعنامه، توسط                       

رئیس جامعۀ مدنی خوانش شد که محتوی       “ واقف” خدایار 
آن چنین است:  مامردم والیت غور، ضمن اعالن حمایت              
مجدد از رئیس جمهور جدید، رئیس اجرایوی و همه ارکان 
حکومت وحدت ملی، خواست های برحق و قانونی خود را 

 بگونۀ ذیل بیان میداریم:
مشارکت غوری ها در کابینۀ جدید بر اساس اصل               -3 

 مشارکت و برابری شهروندان؛
ـ رشد وتوسعۀ متوازن، براساس اصول مسلم قانون                2

 اساسی؛
ـ شروع وتداوم کارباالی سرکهای قبلی وبند برق                       1

 -وهمچنین تداوم بال وقفۀ کارباالی سرک کابل ـ بامیان                    
 غور ـ هرات از مسیر گردندیوال؛

ـ شکستاندن قفل زندان مناطق والیات مرکزی وغربی         4
و توسعه دادن اقتصادی اجتماعی و فرهنگی والیت غوربا           

 رعایت اصل توازن وعدالت؛
ـ مبارزه قاطع با فساد اداری و عملی ساختن اصل                      5

 شایسته ساالری.
 “احمدی” ضیاالدین 

 خواسته های مردم غور از حکومت وحدت ملی:

 ادام   ب وارزش حیاری  ن در    
% 01  -  51درترکیب نباتات وروییدنی های روی زمین،                             

فیصدآب وجود دارد، اما دروجود               35  -  31ودرنباتات بحری از         
حیوانات نوتولد ونوزاد، فیصدی آب، نظر به حیوانات مسن وپیر تر،                  
بیشتر است. درنطفه وجنین انسان وحیوان، فیصدی آب، ممکن است تا             

% آب وجود دارد،        01فیصد باشد. درخون همۀ حیوانات تقریبًا                31
درصد،  01فیصد، درگرده ها  00درمادۀ ظاهرًا خشک بنام مغزباندازۀ 

درصد، آب وجود      21درصدودرانساج شحمی      11درانساج استخوانی    
دارد. بدین اساس، آب یک مایع عمده ومهم بیولوژیکی درادامۀ زندگی              
اجسام حیه )زنده( است وهمچنان آب درداخل حجرات وهم در خارج از 

 حجرات، وجود دارد.

باید دقت داشت که آب آشامیدنی بی کیفیت ، توانائی تحریک                                  
سیستم هضمی را نداشته ونیزنمیتواند ترشحات آنرا بشکل جاری                           
نگهدارد. ودرصورت نوشیدن آب خیلی سرد، دروجود حیوانات سرما             
خوردگی خیلی شدید را بوجود آورده وزمینه را برای بروز ناجوری                  
های ناشی از سرمازدگی فراهم میکند که درنتیجۀ آن، روند های منظم              
نظام هضمی برهم خورده ودر وجود حیوانات باردار وحامله، ممکن                 
است اسباب سقط جنین رافراهم گرداند و درصورت استفادۀ پیاپی ازآب  
گرم، حیوانات بد قلق و بدآموزگردیده ودر مقابل امراض سرمازدگی                 
کاماًل ضعیف ببارمی آیند. آب آشامیدنی مناسب برای حیوانات مسن، از 

درجۀ     21-35درجۀ سانتیگرید، برای حیوانات حامله از                      31-21
 -35سانتیگرید، برای حیوانات جوان با درنظرداشت سن وسال آنها از             

 درجۀ سانتیگرید؛ درنظرگرفته میشود.  11

برای گوساله ها، بادرنظرداشت سن وسال آنها، باید آب با درجه های                  
 حرارت ذیل داده شود:

                              درجۀ      25-22برای گوساله های دو ماهه آب دارای
 سانتیگراد؛

                      درجۀ    30-30برای گاوساله های چهار ماهه آب دارای
 سانتیگراد؛

              برای گاوساله های که از چهارماه بلندتر سن وسال دارند آب
 درجۀ سانتیگراد؛ 30 -32دارای 

الزم است تا برای گوساله هایکه پایین تر از دوماه عمر دارند، آب                          
 درجۀ سانتیگراد؛ داده شود. 25 -22جوش داده شده  وسرد گردیده تا 

اوسط ضرورت تقریبی حیوانات به آب، براساس هرکیلوگرام مواد                     
 خوراکۀ خشک، عبارت اند از:

  لیتر؛ 1-2برای اسپ ها درحدود 

  لیتر؛ 0-4برای حیوانات کالن وبزرگ نشخوارکننده، از 

  لیتر. 1 -2برای بزوگوسفند از 

مرغ ها باید هروقت به آب پاک، صحی وکافی دسترسی داشته                  
باشند. آب نه تنها برای هضم، جذب وانتقال مواد مغذی دربدن مرغ ها                
ضروری است، بل درکنترول درجۀ حرارت ودر روند تولید محصول             
ازآنها نیز اهمیت دارد ومانند سایر زنده جان ها، هستی وزندگی مرغ                 

وابسته به آب است ونه میتوان از آن صرف نظرکرد. مرغ ها نظر به                  
نوع خوراکه، میزان گرمی شبا روزی، رطوبت وفعالیت به مقدار های            
متفاوت آب ضرورت نشان میدهند. به طور عادی یک مرغ به اندازۀ                   
دومرتبه آب بیشتر نظربه خوراکۀ که مصرف میکند، احتیاج دارد،                      
مگر این اندازه درزمان گرمی به دوچند افزایش کسب می نماید.                             
مرغدار باید همه وقته ازموجودیت آب کافی درآبنوشه های مربوط                      
باخبری نماید وآب مورد نیاز مرغ ها را به دسترس آنها قرار بدهد.                       
ضرورت آب مرغ  هارا دریک روز به طور تخمینی اینطور بیان                         

 میکنیم:

 مرغ ب  لیتر( ۳۱۱احتیاج رخمینی  ب مرغ ها درروز)برای 

  لیتر؛ 5-1هفتۀ درحدود  2-3مرغ های 

  لیتر؛ 31 -0هفتۀ درحدود  0 -2مرغ های 

  لیتر؛ 34هفتۀ درحدود  31-0مرغ های 

  لیتر . 30هفتۀ درحدود  21 -31مرغ های 

ساعت،    24گاوها، بشمول تمامی حیوانات فارمی را در طول                          
بطور منظم باید آب داد، اما درصورت عدم موجودیت آبنوشه های                        
خودکار)اتوماتیک( ودارای نظام  منسجم آبدهی، باید برای گاوها حداقل 
دریک شبانه روزسه مرتبه آب داد وبرای گاوهای پرشیرده درهمچو                 

مرتبه آب آشامیدنی داده شود. برای ماد گاوهای                      5-4نظامی، باید      
زاییده، باید یک الی یک ونیم ساعت بعد آنهم پس از عملیۀ زاییدن، آب                

درجۀ سانتیگراد حرارت خورده، نوشانیده شود وبرای                  25شیرگرم   
گوساله های نو زاییده، پس از سپری شدن یک ونیم الی دو ونیم                                  
ساعت، یعنی پس ازچوشانیدن شیر درمرتبۀ اول، آب گرمی که در                       

درجۀ سانتیگراد حرارت داشته باشد، نوشانیده شود.                    11-20حدود   
مرتبه در روز، آب میدهند وبره های نو زاییده             1-2گوسفند را معموال    

هفته،   1-2شده را درصورت داشتن حرکات منظم، مایه و پستان مادر              
 آنهم پس از زاییدن، به آب نوشیدنی، ضرورت پیدا میکند.

مقاومت دربدن حیوانات دربرابر ترکیبات مواد معدنی موجود در                   
آب، از همه اول تر، شتر، بدرجۀ دوم گوسفند وبدرجۀ سوم حیوانات نر    
وجود دارد و حیوانات جوان نسبت به حیوانات کالنسال، در مقابل مواد             
ترکیبی معدنی موجود در آب، زود تر از خود، حساسیت نشان میدهند.              
همچنان مقاومت حیوانات بارداروحامله، نظربه حیوانات مادۀ خشکینه           
ویا غیرزاییی، دربرابر مواد ترکیبی معدنی موجود در آب آشامیدنی،                
کمتر است. کم بودن و یازیادبودن مواد معدنی)بخصوص نمک های                   
منحله ( درآب، از همه اولتر، آیودین، فلورین وغیره، دارای تأثیرات                 
مختلف وگوناگون بیولوژیک )حیه گون( درعضویت حیوان می باشد؛             
بطور مثال: فلورین نقش عمدۀ را در تشکیل ایجاد انساج استخوانی،                     
بخصوص دندان ها، بازی میکند ویگانه منبع رفع نیاز حیوان به                               
فلورین را، آب آشامیدنی تشکیل میدهد. درصورت کم بودن ویاکاهش                
یافتن مقدار وبرهم خوردن میزان فلورین درآب آشامیدنی حیوانات،                    
عصب دندان های حیوان برهم میخورد، ولی در صورت ازدیاد آن ،                   

( دروجودحیوان بروز میکند. همچنان        Flourosisبیماری فلوروزیس) 
کمبود ویا قلت آیودین در آب آشامیدنی، باعث بزرگ شدن غدۀ تایروئید             

 وبطی شدن رشد ونموی ارگانیزم حیوان میشود.

خورشیدی در قصر سالم       3131میزان سال     0در این مراسم با شکوه که قبل از ظهر روز دوشنبه مؤرخ                 
خانۀ ارگ برگزار گردید، حامد کرزی رئیس جمهور سابق کشور و معاونین اش، ممنون حسین رئیس جمهور            
پاکستان، حمید انصاری معاون رئیس جمهورهند، شریعتمداری معاون رئیس جمهوری اسالمی ایران و شمار                 
زیادی از مقامات کشور های خارجی، رهبران جهادی، قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، رؤسا و                          
اعضای مجلسین شوری ملی، اعضای کابینه، جنراالن و افسران قوای مسلح کشور، سفرا و اعضای                                         

 .کوردیپلوماتیک مقیم افغانستان و شماری از مامورین دولتی، حضور داشتند
ابتدا رئیس جمهور کرزی سخنرانی نموده، گفت: شکر بی پایان خداوند بزرگ و مهربان را ادا میکنم که این 

ساله برای ملت خود، امروز قدرت را به رئیس جمهور جدید               31افتخار را برای من بخشید تا پس از خدمات           
 .کشور می سپارم

بعدًا محترم داکتر اشرف غنی احمدزی منحیث رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان در برابر پوهاند                     
سپس سترجنرال        .عبدالسالم عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه حلف وفاداری یاد کرد                                 

عبدالرشید دوستم معاون اول و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور جدید در برابر داکتر اشرف غنی                                     
 .احمدزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان حلف وفاداری یاد کردند

متعاقبًا داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان اولین فرامینی را امضا کرد که بر                           
مبنای آن داکتر عبدا  عبدا  منحیث رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و انجنیر محمد خان معاون اول و                             
حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه رسمًا تعیین گردیدند. همچنان رئیس جمهور جدید کشور، فرمان                    
تعیین احمد ضیا مسعود منحیث نمایندۀ فوق العاده رئیس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب را                        

 .نیز به امضا رسانید
بعدًا داکتر عبدا  عبدا  منحیث رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و انجنیر محمد خان معاون اول و حاجی    
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه در برابر داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان              

 .حلف وفاداری یاد کردند

پس از مراسم تحلیف، حامد کرزی رئیس جمهور سابق کشور و معاونین اش، داکتر اشرف غنی احمدزی                       
رئیس جمهور جدید افغانستان را در حالیکه داکتر عبدا  عبدا  رئیس اجرائیۀ جمهوری اسالمی افغانستان،                        
معاونین رئیس جمهور جدید و معاونین رئیس اجرائیه نیز حضور داشتند، بدفتر کاری اش مشایعت کرد و                              

 داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور دفتر جدید اش را تسلیم شد.

 رخــــــــــــــــــداد ها 
داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری ا المی امااناتان و داکتر عبداهلل عبداهلل 

  شــانرا ب ا  وردند  جمهوری ا المی امااناتان مــــــرا م ر لیف ئی رئیس اجــــــرا



 “ظهیر”عبداملنان مدیرمسئول: 

 “فروتن”جمعه خان رسدبیر: 
 “رشیفی”حمیدالله معاون رسدبیر: 

 “اطهر“احمدطاهر ویراستار:
 صفحه آراء: درویزه

، “ حقجو “ محمدنصیر گروه نویسندگان:
و موحومود ابوراهویوم “  بهنام” بسم الله 

 “ .خلیل”
 0111تیراژ: 

*  آیینۀ مهـر ، چشم براه گسل انتقادها و پیشنهاد های 
 اصالحی سازندۀ خوانندگان وعالقمندان عزیز خویش است.

*  آیینۀ مهر ، از همکاری های بی آالیشانۀ صاحبان قلم 
 واندیشه ، استقبال میکند.

  آیینۀ مهر، در رد پذیرش تلخیص و ویرایش مطالب
 دست آزاد دارد.

  آیینۀ مهر ، بجز از کاستی های سرمقاله ، مسئولیت های
ناشی از تخلفات وتخطی های محتوائی را بعهدۀ نگارشگران 

 مطالب ومقاالت میداند.

خـوانندگان عــزیز! انجمن هـورخش از تمامی جــوانان وعــالقه مندانی که خـواهان پیوسـتن به این انجمن ویا ارســال مطالب  

به این نشـریه هستند ، صـرف نظـر از والیت، محـل ، قومیت ، ملـت وملیت ، زبان و مـذهب ، از طــریق آدرس هـا و نشـانی هـای 

 یاد شـده دراین ماهـنامه تماس برقــرار نموده و از ناحــیۀ تماس هـای با الفت انســـانی خـویش ما را ممنون ســــازند.

 صاحب امتیاز: انجمن اجتامعی هورخش

 آشنایینامه 

کوکنار و یاا راایااز جم ۀا ا ا              
موجدمسکاجتِ می باشد که در جین جوجخاا    
رولید و قاچاق آن در کشور عزیزمان، رو   
به روسعه جست و بیشتاا جرااجد سااکان         
والیات ۀنوبی با گ اجه کاادن ۀاوجناان      
بیکار ردِ مام  شدۀ خود و ۀوجنان حاومه  
های ۀغاجریائی دیگاِ جرغانستان کاه، باه       
بیکاری حیات بسا میباند، به راولایاد و      
قاچاق آن، جم طایق جرااجد مورماناد و          
قوماندجن های مس ح غیا حکومتی، روناق  
بخصوصی بخشیده جند. بقول ماعااو        
جشخاصیکه بیکار جند و حال جین طایق مندگی ، باجی جیشان، ممینا  سا ا       
کاریابی شده جست وجم جین کسب خود خاسند جند و میگویند که یک ااه در    
میا چتا جین موجد، کار کادن، باجبا با یک سال ۀ ا  آوری ماواصاوالت         
حیوجنی و نباری میباشد. پس جم جین خاطا، کی حاضا جست؟ را رایده رج باا     
نقص راۀی  ندهد. و یا مثال دیگا جینکه، کار در جکثا والیات جرغانستاان در    
ۀایان رص  ممستان، جمکان پذیا نیست و رن ا کار ماوۀاوده، ناگا ادجری        
ودجدن ع وره به حیوجنات جست وآن ا میخوجهند رادر جین رص  ساادی، باه       
والیات گامسیا باوند ومصاو  ۀ   آوری شیاۀ کوکنار شده را باشد کاه    
بتوجنند رایدۀ رج نیز کسب کنند و ممستان رج هم به گامی بگذرجنند ، جلاباتاه      
بعضی جشخاص درجین رص ، مؤرق بدریارت کاری نشده وبعضی جم جیشاان    

 جمروی مجبوریت جین کار رج میکنند.
جین وجقعیت رج می پذیایم که در گذشته، هاگاه جرااجد و جشاخااص،          

 ازخویش رج راایا       ه وجره کوشش میکادند را بامگاهاوکشتگااه هاای     
بکارند، بخاطا جین بوده که قی ت رایاز با مقاسیه به موصوالت باامگاای     
ومرجعتی، دیگا غیا قاب  مقایسه جست و رایاز معیار شکن قایا ات هاای       
حاصالت شده، جما رعالٌ را آنجا ئیکه من میدجنم، قی تِ رایاز، بودی رق یا   
 یارته جست که گویا به مح ت بواص  رسانیدن و مصاوریت جش ن ی جرمد.

حال ب وضوع جص ی میاسیم که آیا کشت کوکنار جم روی مجاباوریات    
جست؟ ویا جیناج قبول میکنیم که مادم رقیاجند وبخاطا آماده ساامی ناۀاقا          
خانوجده های جیشان، دست به ها جقدجمی میزنند که باید هم بزنند. جماا، یاک      
 زِموضوع رج باید یاد آور شد که بخاطا منار  شخصی خود، نباید، دین عزیا 

و م جست مص   مخویش رج خدشه دجر سامیم که در من  جین ع  ، دین جسال
یا بُعد جضاجر جۀت اعی جین موضوع رج نیز باید رکا کاد. با رولید و قااچااق      
موجد مخدر، عدۀ میادی جم آن ۀوجنان که ساوکار با حاص  گیای جمجین بور  
نا مشاوع دجرند، دست به جعتیاد آن میزنند که معتاد بودن جیشان، ضار باس    
ۀباجن ناپذیای، باجی خود و ۀامع  مان دجرد و کودکانایاکاه در ماوایا            
جۀت اعی وخانوجدگی ماحول چنین جراجدی پاورش می یابند یکی نه!  ب اکاه    
یکی دیگا، آغوشته باین ع   شن  ومشت خوجهند شد که درجستع ال کادن 
جش، بعضی ها جین دلی  بی منطق رج می آورند که خدجوند)ج( روباه پاذیاا         
وغۀورجست، جین گۀته بجاجست، جما ه وجره ن ی شود که، هم جصا  شااع       

 بشکندوهم خاوندگار نانجد.
ر  ذج! هاکس بخاطا حۀظ و سالمتی ۀامع  خویش، وۀایاب دجرد و       
رعایت قوجعد شاعی وقوجنین  نارذۀ کشور، جم ۀ    مک ۀیت های ها رااد    

  عضوۀامعه جست که بیخبای جم قانون سبب باجئت پندجشته ن ی شود.

تربیۀ طفل تنها درمحیط های خانواده و           
خویشاوندان، درمیان همساالن وهمزادان               
محصور نمانده، بلکه طفل تارسیدن به سن              
بلوغ، حتی تا بدوران جوانی اش نیز ارتباط            
میگیرد وحتی باالتر ازآن ، بمحیطی که طفل        
درآنجا به رشد ونموی فزیکی اش می                         
پردازد، همانطورئیکه طفل هرروزپس از             
گذشت روزی، از رشد جسمانی برخوردار           
می گردد، بهمان منوال، نیاز برشد معنوی ،          
اخالقی و عقالنی هم دارد که، هرگاه این                   
سجایا در وجود طفل رشد ننماید، طبیعی                   
است که طفل بصورت یک انسان کم رشد                
ویا با استعداد کمتر رشد وتوسعه یافته، ببار            

(، اوضعیف   IQمی آید که از نظر روانی )           
نیزمی باشد. بهر صورت، بزرگترین وکامل       
ترین محیط برای رشد اطفال، محیط های                 
مکتب ویا مدرسه است که در این محیط ها              
نه تنها طفل از نظر فزیکی برشد ونموی                   
جسمانی خودمی پردازد، بلکه شعور طفل،            
قوۀ درک واحساس طفل، رشد مغزی وقوۀ             
گرفت طفل وهمچنین شخصیت و معنویت              
طفل، درهمین محیط ،از رشد قابل مالحظۀ            

 ،برخوردار می گردد.

بلی! این یک واقعیت است که مغز طفل          
انعطاف پذیر بوده و جامعه بهر رنگی که                 
زندگی را دنبال می نماید، خو پذیری                            
بیشتری پیدا میکند. چنانچه درهمین زمینه               
از شیخ اجل "سعدی" شیرین گفتار شعری              
 -را می آوریم : "بابدان کم نشین که درمانی            
خوپذیر است، نفس انسانی". اگر در                             
جغرافیای مکتب، جو و فضای تربیتی به                  
صورت صمیمانه، پدرانه ورهبرانه وجود             
داشته باشد، طبیعی است که اطفال کنونی،              

مردان وزنان مدبر، مبتکر، با اخالق و                      
مدیران محبوب به جامعه، تقدیم میشوند واگر    
فضای مکتب ومدرسه، باساس روابط غیر            
اخالقی، فساد، عدم در نظرداشت سجایای               
انسانی، باالی اطفال گسترانیده باشد، بازهم           
میتوان گفت، آنانیکه از مکتب فارغ میشوند           
با همان برداشتی در جامعه جای میگیرند                 
که، طی سالیان متمادی در محیط مکتب                    

 ومدرسه، فرا گرفته اند.

باید گفت که همین مرحلۀ کنونی تاریخ            
کشورما، مرحلۀ ترقی و پیشرفت جوانان و            
کودکان گفته میشود، اما افسوس، بسا از                    
جوانان ونو جوانان به استعمال مواد مخدر              
رو می آورند ویا چاقو کش و بد گذاره در                  
بین اجتماع معرفی میشوند. حاال می خواهم           
تذکر بدهم که این نوشته را از طرف کی رقم     
میزنم؟ باین سؤال، پاسخ آنهائی است که از             
آوان کودکی، زمانیکه مادر، پدر یا برادر و           
خواهراش، دستش را گرفته، شامل مکتب               
ساخته وبعد از خداوند)ج(، این طفل معصوم        
را به مدیر و معلم مکتب ومدرس مدرسه                  
سپرده است، خوداش )اولیایش( نسبت فقیر            
بودن وتهیدستی، بکار های شاق روزمره،             
مصروف بوده ولحظۀ هم وقت پیدا نکرده تا           
از فرزنداش در مکتب یادی وسراغی داشته          
باشد. حال باید اذعان داشت که اگر محیط                 
مکتب ومدرسه بر وفق مراد باشد؛ طفل در            
این محیط به یک شخصیت رویائی، الگو                 
وعضو مفید جامعه ببار می آید و واژگونۀ               
آن، طفل شخصیت نا مطلوب، چاقوکش،                  
بدنام ویک انسان طفیلی در جامعه، بایجاد               
مزاحمت برای دیگران می پردازد. سخت              
گیریها، عقده های بیجا وزمینۀ عدم تفکیک            
شخصیت ها را، در بسا حاالت سبب شده که           
حتی طفل، محیط مکتب را نیز وارونه                        
ساخته وسبب ایجاد مزاحمت باداره وسایر              

 هم مسلکان اش گردیده ومیگردد.

پس معلم عزیز! مدیرمهربان! وکوتاه             
سخن، آنانیکه اوالد خود را به دامن پر مهر            
شما میگذارند، مرجع امید ایشان شما و محل          
مطمئین فرداساز اوالد ایشان شما اید، پس               
شما نگذارید که این والدین دیگر، از روش              
های نا مطلوبی که در مکتب ومدرسه سر                
میزند، سبب تباهی وبر بادی اطفال ایشان                
نگردد، بل سعی بیشتر نمائید تا ضوابط در              
محیط کاری تان تحقق یافته ونهالی را که                  
بشما سپرده اند، بدرخت مثمر وزیبائی در               

 باغ وطن تان، تربیه وبآن تقدیم بدارید.

 دانشجوی صنف اول دانشکدۀ زبان وادبیات روسی دانشگاه شهید استاد ربانی“ شهرانی”رحمت ا  

ورزش یکی از بازی هائی میباشد که، ازنظر اسالم برای                
انسان ها، کدام ضرری ندارد، بلکه برای صحتمندی انسان ها، 
اهمیت زیادی را دارا است واسالم نیز هیچگاهی، ورزش را            
برای بشر، منع نکرده است، زیراکه درغزوۀ أحد )سمره بن             
جندب( و )رافع بن خدیج(که سن شان از پانزده سال تجاوز             
نمیکرد، نزد پیامبر)ص( رفتند تا به آنان اجازه دهد که در               
صف مسلمانان بپیوندند. رسول اهلل )ص( تقاضای ایشان را رد        
کرد و با مشارکت آن دو ، در نبرد ، موافقت ننمود. سپس به               
پیامبر اسالم )ص( گفتند: رافع تیرانداز ماهری است. پس از            
آن پیامبر)ص(  او را آزمود و در نهایت باشرکت او، موافقت              
کرد. این اتفاق، سمره را بشدت بسر غیرت آورده و اشتیاق              

جهادش را بیشتر نمود. سمره نزد پیغمبر)ص( رفت و ازایشان           
خواست تامانند رافع به او نیز اجازۀ پیوستن به صفوف لشکر             
مسلمانان داده شود، او گفت: من در تیر اندازی رافع را میبرم.            
سپس آن دو، مسابقه دادند و در نتیجه، سمره برنده شد.                
رسواهلل )ص( نیزموافقت نمود تا هردو درصفوف لشکریان            

 مسلمانان به نبرد أحد شرکت جویند.

فرد مسلمان، سعی دارد تا بنیۀ جسمانی نیرومندی داشته               
باشد وبرای رسیدن به توانمندی جسمانی، باید تمرینات              

 ورزشی جسمانی را انجام دهد.

رسول اهلل )ص( میفرمایند: )المؤمن القوی خیر و أحب إلی اهلل 
 من المؤمن الضعیف وفی کل خیرآ(

ترجمه: درنزدخداوند)ج(، مؤمن قوی و نیرومند، از مؤمن             
ضعیف بهتر و محبوب تر است و در هرکدام ایشان، خیر وجود   

 دارد )رواه المسلم وابن ماجه(.

حضرت عمر بن خطاب )رض( میفرمایند: به فرزندان تان،         
 شنا، تیراندازی و اسپ سواری را بیاموزانید.

ورزش دارای فواید بسیاری است ، از جمله، سرعت گردش     
خون را افزایش میدهد، در نتیجه یک فیصدی معین آکسجن          
بیشتر به بدن میرسد، سینه وشش ها را فراخ نموده وفرد را از             
بیماری های ریوی محفوظ داشته در رشد و نیرومند ساختن            
جسم کمک میکند. گذشته ازاینها ، تأثیرات مثبت فراوانی در           
رفتار و تفکر انسان داشته و باعث ایجاد عادات زیبا و پسندیدۀ 

در وجود فرد انسان شده، اراده و همت باال را ، در وی                    
برانگیخته و عقل انسان را بالنده میسازد. چنانچی میگویند:           

 عقل سلیم در بدن سالم است.

 آداب ورزش جسمانی را بطور زیرین میتوان برشمرد:

 دوری ازاختالط مرد وزن؛ -2اجتناب ازحرام؛        -0

 پوشانیدن عورت؛ -4دوری ازتعصب وهوا داری مغرضانه؛  -3

 دور نشدن از تحصیل علم؛ -5فرد را از عبادت باز ندارد؛   -0

 اخالق نیکو با هم بازی ها؛ -8پایه داری و مداومت؛   -7

 توجه و اهمیت دادن به همبازی ها؛ -9

“جهید”یاسین  اهمی  ورزش درا الم  

آیا کشتِ کوکناربرای عدۀ، پیامد اجبار است!؟

 

 Abmannan_zaheer@yahoo.com /phone 0799101476نشانی الکترونیکی: 

 نقش معلم در تربیۀ کودک

مهرمهر آ   هنییهنییهنیی   
 میـــــالدی ۴۱۳۲اکتوبر مــــطابق             خورشـــــــیدی   ۳۱۳۱میــــــزان       دومشــــمارۀ    ســــــــال نخست   

 “فـــــراز”گل رحمان  

 ء


