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 آیا شود که در دل تاریک سرنوشت
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 آفتابی 3131حوت  ∎شماره اول ∎سال اول           

 هیس!
www.hissmonthly.blogfa.com 

 ساختخواهمراکریمقرآنقرَّعَمُاثرباشمداشتهکافییاگربودجه

 غوروردرکشاستادمعرقوفیروزکوهادبیعضوانجمن«غوریسیدزادهمحمدنبیسید»باوگوگفت 
 د.معرفی کنی به عنوان اولین پرسش خود را برای مخاطبین ما نسیدزاده لطف هیس: آقای 

خری؛ اُ یفرزند سیداسماعیل از قریهغوری هستم، سیدمحمدنبی سیدزاده :سیدزاد

 .ولسوالی ساغر والیت غور

 بگوئید. خود تحصیالت یسیدزاده در بارههیس: آقای 

 نفعلو  ، مادر و علمای کرام آغاز نمودم ردوران ابتدائی تحصیل را در نزد پد  :سیدزاده

 م.متعلم صنف یازده مکتب هست

 ؟نزد چه کسی آغاز نمودید را چه زمانی، کجا و هیس: هنر مُعَرق

در  68 تا 68های هنر را در سال های هنرهای زیباست. اینیکی از بخش سیدزاده: معرق

سال فرا گرفتم. ما در یک  اهلل غالمی به مدت چهاروالیت هرات زیر نظر استاد حکمت

 .دیدیم و هشت ماه تمرین می کردیمسال چهار ماه آموزش می

 چیست؟ هیس: معرق

دار هبه هر چیز رگ نباشد و اصولمی« رگهرگهه و تکتکه»معرق به معنای وصله، : سیدزاده

های رنگی و مصالح دیگر مثل فیبَر، خاتم، معرق گویند. ولی مفهوم معرق تلفیق چوب

 .باشدصدف و... می فلز،

 روی آوردید؟چه بود که شما به چنین هنری  هیس: انگیزه

 بختانه به یکچند سال پیش سفری داشتم به کشور ایران و در آنجا خوش :سیدزاده

. وقتی به کشور دادای برایم انگیزه کارگاه هنری سرخوردم و از کار آنها خوشم آمد و

 .ز نمودمبرگشتم این کار را در هرات آغا

برید می تان بکار یرکه شما به اثرهای هنکار و موادی یسیدزاده از نحوه هیس: جناب

 معلومات بدهید که چگونه است؟

« کمان اره» قیمت به نامارزان ی دستگاه معمولی وکارهای من همه به وسیله: سیدزاده

وب، نما، چصدف بریم؛ استخوان، صدف،گیرد و موادی که ما به کار میدستی صورت می

اگر ؛ اهریشود به مشتبیشتر مربوط می ،نیوم است. البته استفاده موادیمس، برنج و آلوم

ر نیم، که دکطال را بدهند به ما مشکل نیست و از آنها استفاده می آنها سفارش نقره و

 .است ی بیشتری نیازاین صورت هزینه

 

یکی از  غوریهمحمدنبی سیدزادسید استاد

کار کشور در والیت غور قعرَهنرمندان مُ

از وضعیت هنر معرق  وگوگفتباشد، در این می

وضعیت کسب و کار این در کشور و همچنین 

جرای این هنر در امکانات الزم برای ا رشته و

 .هایی پرسیدیمالوکشور از ایشان س
 

کمان » قیمت به نامارزان معمولی وی دستگاه کارهای من همه به وسیله: سیدزاده

بریم؛ استخوان، صدف، گیرد و موادی که ما به کار میصورت می «دستی اره

مربوط  بیشتر ،نیوم است. البته استفاده موادینما، چوب، مس، برنج و آلومصدف

طال را بدهند به ما مشکل نیست و  اگر آنها سفارش نقره و؛ اهشود به مشتریمی

 .است ی بیشتری نیازنیم، که در این صورت هزینهکاستفاده میاز آنها 

در حال حاضر چند نوع خط فارسی وجود دارد و شما بیشتر از کدام نوع  :هیس

 کنید؟آن در معرق استفاده می

نوع خط وجود داشته باشد و  055در جهان امروزی شاید بیش از  : سیدزاده

 کاری استفادهای هنر خطاطی و معرقمعروف ترین آنها شش نوع است که در اثره

 .مُحقق، ثُلث، رِقاع، توقیع، ریحان و نسخ شوند که عبارت اند از:بیشتر می

 هایی هستند؟های شما بیشتر از چه قشر آدممشتری :هیس

هرات و بلخ به  هایاثرهای هنری ما بیشتر در پایتخت کشور و والیت: سیدزاده

 از این .اقتصاد مردم در والیت غور پایین استسفانه سطح رسد. متافروش می

 .های ما بیشتر خارج از والیت غور هستندلحاظ مشتری

پاسخگوی نیازهای شما ، درآمدی که شما از کارهای هنری دارید: آیا هیس

 ؟باشدمی

 یوالیتی مثل غور مشکل است که آدم بتواند از کارهای هنری نفقه در :سیدزاده

کارهای ما به علت سطح اقتصاد پایین مردم  نفامیل را آماده بسازد. فعل اعضای

در حدی نیست که درآمد مناسبی داشته باشم، ناامنی و جنگ به حدی است که 

 (2ادامه در صفحه )... جهت رونق حتی برق نیست که من ماشین و تجهیزاتی را

توان مصارف مکفی خانواده را از کارم وارد کنم و با وجود این مشکالت نمی

 .این راه تأمین کرد

 

 کیست؟خبرنگارحرفوی

 های عمده، اساسیمسلک یکی از سلک خبرنگاریم و حرفه 

ز مشکل ،تواندهم میی سوی از کنونی بوده و عصر مهم در و سا

زده کشورهای جنگ خطرآفرین برای خبرنگارانی باشد که در و

 دهی وهای در حال توسعه مصروف اطالعرکشو یا و

)حمایت ی دفتر نی، . گزارش ساالنهرسانی هستنداطالع

 مورد 520 دهد کهمی های آزاد افغانستان( نشانرسانهی کننده

خورشیدی  5131درسال  کشور خبرنگاران برابر در خشونت

،  قتل به خبرنگار 6 میان این از که گرفته است صورت رسیده

 کشور مختلف نقاط در خبرنگار 25 شده، زخمی خبرنگار 3

 کوب و لت خبرنگار 16 شده اند، بازداشت مدتکوتاه برای

 اهانت و تهدید سال این جریان در دیگر خبرنگار 05و شده

 اند. شده

ه تواند بچه کسی می ای کیست؟ وحرفه اما این که خبرنگارِ

 طریق وکاست، ازاتفاقات را بدون کم کند و این مسلک کار

عمومی در  جهت روشن ساختن افکار ،وسایل ارتباط جمعی

 هر که ذهنِ ی وجود داردهایرسشپ .جامعه تقدیم کند

 کند.به خود جلب می شنونده را بیننده و خواننده،

 هیچ هک گفت بایستمی خبرنگار، تعریف به پرداختن از قبل

 در امروز که هم کسانی آید.نمی دنیا به خبرنگار فردی،

بر در و دارند بالندگی و کردند رُشد مطبوعات یعرصه  برا

 بودن، مسلکی یدهنده نشان کنند،می عمل مسووالنه مردم

 و خصوصی حریم به احترام کار، پشت استعداد، بودن، صادق

  است. خبری منابع از شان دقیق شناخت

 تعریف خبرنگار

 کسی خبرنگار» گفت: توانتعریف می ترینساده عنوان به

 و خبر یعنی است. خبرنگاری مشغول یحرفه به که است

، مجله ها،روزنامه در چاپ برای را خبری هایگزارش ها

 و اینترنت تلویزیون رادیو، از پخش برای یا و هانشریه

 : آموزش خبرنگاری(25)«کند.می ارائه و انتخاب گردآوری،

رود در واقع چشم و که به محل حادثه  مییک خبرنگار زمانی

 گیگوش مردم و رسانه است. خبرنگار مسلکی به ساده

ر می تواند حقایق را کشف و آن را به اسرع وقت به اختیا

 مخاطبان خود قرار دهد.

ر می تواند حقایق را کشف و آن را به اسرع وقت به اختیا

 مخاطبان خود قرار دهد.

تواند خود کسی که دلش بخواهد می ها هرردر برخی از کشو

ر را خبرنگار بنامد. در جاهای دیگر، تنها کسانی روزنامه نگا

را به پایان های درسی مشخصی شوند که دورهخوانده می

 عهجام بین در خبرنگار عنوان به امروز که تعدادی .انددهیرسان

 بریخ شمِّ نه دارند، خبری استعداد نه متاسفانه، اند،کرده قدعلم

 گونهاین پس اند. دیده آموزش نگاریروزنامه مکتب در هم نه و

 خودش شهرت، بخاطر یا و آمد در کسب بخاطر صرف افراد

 کی که وقتی «است. مردم زبان خبرنگار» اند.خومی خبرنگار را

 مه نه و باشد داشته استعداد نه باشد، مسلکی نه خبرنگار

 چگونه دهد؛ تشخیص درست یگونه به را مردم مشکالت

 ونبد و دریابد را آنان مشکالت و باشد مردم زبان که تواندمی

 کند؟ ارایه کاستوکم

 خبرنگارانِ حرفوی هایگیویژه

 «؛نداکاوکنج 

 ؛نداگرپرسش 

 ؛نداگرتحلیل 

 د؛ناصادق 

 ؛کنندخوب ارتباط برقرار می 

 ؛کنندخود را وقف کارشان می 

 ؛دارند یاستقالل فکر 

  توانایی تشخیص و جدا کردن اطالعات مهم از غیر

 ؛ مهم را دارند

 ؛نویسندمی روشن و مختصر 

 گیرند؛رشوت نمی 

 انترنت(« کنند؛سرقت ادبی نمی( 

 تلفظدقت در 

 در ایدب گردید؛ ذکر کهخصوصیاتی داشتن ضمن خبرنگار یک

 الزم دقت هامکان یا اشخاص نام نمودن تلفظ درست قسمت

 (1) برگ در ادامه                                   دهد. خرج به را

مجریان رادیو یا تلویزیون که نام شخص یا مکانی به عنوان مثال 

گان هنندگان و بیهتمسخر شنوند یمایه را به اشتباه تلفظ کنند،

 یارمحمد یاور
 چیست؟اقتصادیمرُّوَتَ

 

ه ها، بتمن متوجه متزلزل بودن قیمتح! ی عزیزشما خواننده

اید، و یا دوستان و خصوص قیمت مواد اولیه در بازار شده

از کم بودن درآمد  یا ها واطرافیان تان از بلند بودن قیمت

شان شکایت کرده باشند. این دقیقن زمانی است که بازار، 

خواهم اندکی روشنی در این دچار تورم است، که اینک می

 مورد ارایه نمایم.

 تورم اقتصادی چیست؟

وان تتورم به معنی برآمدگی، پندیدگی و وَرَم است، که می

افزایش تورم، روند فزاینده و نامنظم چنین تعریف کرد: 

 .ها در اقتصاد استقیمت

 شود؟چرا اقتصاد دچار تورم می

ورم دو دلیل عمده برای ت، سور کینزیاقتصاددان معروف، پروف

کل یا افزایش تقاضای کل و  یکند: کاهش عرضهذکر می

گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی در مقابل، پول

بارت دیگر، تورم، دانند. به عترین دلیل تورم میرا عمده

تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و 

 القولها بر این نکته متفقتمام اقتصاددان نکاالهاست. تقریب

ای جز عرضه پول و ند که تورم پایدار و درازمدت، ریشها

افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، 

 .شودقدرت خرید یک واحد پول کمتر می

های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و یکی از ریشه

شود که یمهای متفاوتی سنجیده ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص

 .هاستتورم از جمله آن

افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت 

 .شودخرید یک واحد پول کمتر می

ی هاهای تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینهیکی از ریشه

های دولت از هزینهکه دولت است. به این ترتیب وقتی 

ر کس ادرآمدهای آن در بودجه ساالنه بیشتر باشد، دولت ب

شود. اگر دولت برای حل مشکل کسر بودجه مواجه می

بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش 

به بانک ت( درآمدهای ارزی )مثال حاصل از فروش نف

 پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد یمرکزی کند، پایه

به ا ریابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی افزایش می

 .دنبال خواهد داشت

 یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است.

ا گذشته خود ی هایبهبه این معنی که اگر مردم براساس تجر

نزدیک  ید که در آیندهبینی کننبر مبنای مشاهدات بازار پیش

های به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید ها روقیمت

کنندگان و دهند. از طرف دیگر تولیدخود را افزایش می

کاالهای خود به امید  یفروشندگان از فروش و عرضه

 (1) ادامه در برگ...     افزایش قیمت در آینده خودداری

کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه می

ها خواهد داشت و موجب و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت

 .گرددافزایش تورم می

 الدین الهامنجم

 وگو کننده: یارمحمد یاورگفت
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 2 هیس!
 سخن هیس!           

 اداری مجلس

 خوری؟ یا محفل چای

ن ای« دیگرپذیریهم»ایم به نام ما فرهنگی را گم کرده

فرهنگ مورد تهاجم قرار گرفته، در بستری به سر 

برد که انگار نه دارویی و نه پزشکی قادر به می

پرسی و درمان این بیمار است. این بیماری احوال

ابتکار افرادی به رگ رگ این قصدن و با کوشش و 

فرهنگ تزریق شده است، برای چه؟ برای بقا و تداوم 

که اصل آن همان خودخواهی و در هایییک عده قوت

داشتن همه امور است؛ آن هم با ظلم آنچنانی و چنگ

آشکار که همه شاهدیم. آیا به ذهن هیچ فردی از این 

زنند؛  اش میها است تیشه به ریشهای که سالجامعه

سوالی خلق نشده است که چرا ما )جوانان، نوجوانان، 

شمار ها، نهادهای بیخواندهعالمان دین، اربابان، درس

خواهند دست این دیار و...( به مجرد اینکه گروهی می

به دفاع از حقوق این مردم بزنند و آوازی سر بدهند 

گوییم که بعد از این خواهیم و میکه ما آگاهانه می

و  تواند، کسی با آبروبا سرنوشت مان بازی نمی کسی

تواند، کسی حق جوان و عزت این دیار بازی نمی

تواند و... مال کرده نمیی این دیار را پایخواندهدرس

آورند از همین آستین و میگروه دیگری سر بیرون 

همین تن و همین لباس که همه یک درد دارند آن هم 

ز همه امکانات و سهم دور ماندن و محروم شدن ا

روه تر از این گکه پیشی شان علیه گروهیتعیین شده

درک کردند که مشکل در کجاست؟ آیا هیچ کس این 

را درک نکرده است؟ آیا به همه آشکار نیست که ذهن 

های تک تک مردم این مرز و بوم پر است از کینه

داند که دنبال کردن و دفاع کردنِ مورد؟ آیا کسی نمیبی

دشمنیِ فالن ارباب با ارباب دیگری توسط جوان و 

ی وابسته به آن اربابان مشکلی را حل خواندهدرس

تواند حل بکند ضمن اینکه از همه چیز نکرده و نمی

دارد؟ به هر فردی سالم این جامعه میدورمان نگه

دانند که ما فقط زندگی آرام آشکار است و همه می

ه ما محروم هستیم، همه دانند کخواهیم، همه میمی

ی خویش دانند که ما خودمان تیشه به ریشهمی

هایی برای تفرقه و دانیم دستهزنیم، همه میمی

گروه کردن مان به زندگی و قدرت خویش دوام گروه

شدن و این بخشند. پس چرا برای یک مشتمی

کنیم؟ چرا آزارد به هم گوش نمیکه همه را میمشکلی

گیرد که به همه فهمانده شود که کوششی صورت نمی

ی آگاه این دیار مشکل در کجاست؟  چرا طبقه

 ی یکبار تمام ریسخواهند که به همه بگویند هفتهنمی

شوند و نام صاحبان این والیت به گرد والی جمع می

گذاشته اند. آیا هیچ « جلسه اداری»شدن را این جمع

وردن و خداند که به  این جلسات جز چاینمیکسی 

خنده و شوخی چیزی به نام تصمیم و راه حل سنجیدن 

و حساب دادن کارهای ناکرده و هزاران مشکل دیگر 

داند که آید؟ آیا کسی نمیحرفی به میان نمی

های این جلسات در حد همان جلسه باقی تصمیم

ماند؟ آیا کسی تا هنوز شنیده است که فالن ابتکار می

الن مشکل پیشنهاد از فالن ریس صاحب جهت حل ف

شده است؟  هزارن سوال دیگر است که باید از 

بط مان رها به سرنوشتدیگر پرسان کنیم که خیلیهم

دارد. هزاران درد دیگر است که به ذهن هر 

ی این مرز به مرض تبدیل خوانده و فقیربچهدرس

که در حد بیچارگی و درماندگی شود؛ مرضیمی

ای ترقی و پیشرفت تعداد دهدارد. چرا عمیاش نگهباقی

ر داند؟  اگر ددیگر را بزرگترین مانع برای خودشان می

عمل هم معیار را همان شایسته بودن قرار بدهیم، بدون 

افتند شک تعدادی از مقام و قدرت شان به زمین می

ی شان از گُندههای گُندهپس برای بقای خود و شکم

 کجا نان در بیاورند؟

لم الصلح جایز بین المسلمین إال صلحا  أحل علیه وآله وس

 )صلح میان مسلمانان برقرار کردن جایز« حراما أو حرم حالال
م  است، مگر صلحی که حرامی را حالل و یا حاللی را حرا

های صلح مواردی چون صلح؛ در بین زن و کند(. از مصداق

شوهر در سوره النسأ، صلح میان مردمان در سوره البقره و 

یر صلح   در میان دو گروه متخاصم در سوره الحجرات وسا

احکام آیات قرآن مجید  به وضاحت روشن است. که 

های بارز خواند، از نمونههای درگیر را به صلح فرا میطرف

بس و پیمان صلح در صدر اسالم که برای اولین صلح و آتش

که با  بود« صلح حدبیه»بار  پیامبر )ص( امضأ نمودند  پیمان 

بس نمودند و مدت آن را ده سال رکین مکه مصالحه و آتشمش

ریزی و تعیین فرمود و این کار را برای جلوگیری از خون

رغبت در صلح انجام دادند. فلهذا انجام امور مختلف 

های ملت بدون وجود صلح های دولتی و تحقق آرزویبرنامه

 ناممکن است. در اوضاع و احوال کنونی کشور مان افغانستان

برای دولت و ملت الزم است که دست به دست هم داده و در 

ی زدهراستای به میان آمدن صلح، تالش نموده و کشور جنگ

خویش را بسازیم، تا باشد در پرتو صلح و امنیت سراسری 

ملت افغانستان نیز بتوانند در قطار سایر ملل جهان از نعمت 

 مندهرهی بترقی، اقتصادی، اجتماعی، پیشرفت علمی و فرهنگ

شده و باالی سرنوشت خود بدون دخالت دیگران حاکم باشد. 

احیای روابط از هم گسیخته اجتماعمی، تقویت فرهنگی 

دیگر پذیری، کاهش فقر و نابرابری از تساهل و رواداری، هم

های اصلی صلح بوده که در صورت عدم آن صلح معنی مؤلفه

اعم  مام جهان باشیمکند. بنابرین اگر شاهد صلح در تپیدا نمی

از جهان اسالم و کفر نیاز به مشارکت داریم یعنی به تمام اتباع 

ها ها حق داده شود؛ تا در تصامیم کالن کشوری از آنکشور

ها سهم داده شود. تا مقامات و نظر خواسته شود و به آن

ود عدالتی جلوگیری شمسوولین خود را انتخاب کنند، تا از بی

ه را ها گردد هرگاه عکس این قضیی آنو صلح حاکم زندگ

س قرار گرفته و سبب فرض کنیم ناقضین عدالت در رأ

 شوند.دار شدن صلح میخدشه

تواند بلکه امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، نمیتعریف شده 

محیطی، امنیت سیاسی و امنیت نظامی و نبود  امنیت زیست

ی صلح اند، که نبود هر یک معنا جنگ از ابعاد تشکیل دهنده

سازد. زندگی در فضای صلح از و مفهوم صلح را منتفی می

ها به شمار رفته آسایش، رفا و پیشرفت حقوق اساسی انسان

 در هر جامعه منوط به تأمین صلح دایمی است.

 حدلیل مشروعیت صل

ها را باهم مرتبط ها را  جمع و صفاسالم برای این آمد تا قلب

ای است که خداوند بزرگ بسازد، صلح  یکی از اصول و مبادی

ای ی آن را در روح مسلمانان عمیقن کاشته است، بگونهریشه

ای از عقاید مسلمانان که بخشی از هستی و عقیده

دن نور خویش، باشد.اسالم از همان آغاز پیدایش و درخشیمی

کرد. صدای مردم را به صلح، سازش، آرامش و سالم دعوت می

د آن در آفاق جهان طنین انداخت ونقشه ای برای آن طرح کر

تا انسانیت را بدان برساند؛ چنانچه خداوند تعالی در قرآن 

یعنی  526( سوره النسأ: آیت وَالصُّلْحُ خَیْرٌ)فرماید: شریف می

از نص این « است. ( بهترییو جدا و صلح )همیشه از جنگ»

توان درک کرد که امر خداوند در ی مبارکه به صراحت میآیه

باشد، امر تن دادن به صلح به خیر و خوبی بندگانش می

های بشری به منظور بیرون که حضور در میان تودهطوریهمان

ها مسوولیت ها و رسانیدن به روشنیها از تاریکیساختن آن

ران الهی است؛ پیامبر )ص( در مورد صلح اصلی پیامب

عن أبی هریره رض قال: قال رسواهلل صلی اهلل »فرمایند: می

علیه وآله وسلم الصلح جایز بین المسلمین إال صلحا  أحل 

)صلح میان مسلمانان برقرار کردن جایز « حراما أو حرم حالال

م  است، مگر صلحی که حرامی را حالل و یا حاللی را حرا

چون صلح؛ در بین زن و  های صلح مواردیاز مصداق کند(.

 شهو

 رود، یکی ازصلح از نیازهای اولی و قدیمی بشر به شمار می

تاکیدهای جدی دین مقدس اسالم حمایت از این اصل، دوری 

باشد. ری میدیگرپذیاز خشونت و نهادینه شدن فرهنگ هم

صلح شالوده و بنیاد سیاست و رفتار اجتماعی را در اسالم 

دهد که با توجه به نقش و اهمیت آن در زندگی تشکیل می

ی مردم ها؛ حمایت از این اصل وظیفه شرعی همهانسان

باشد، صلح بوجود آورنده ترقی، آرامش و زندگی برادرانه می

تاریخ، تجربه کردند که ها در طول باشد. انساندر کنار هم می

های زندگی فقط صلح است. هر رمز موفقیت در تمام عرصه

درآن و جود ندار در هیچ امری پیروزی ی  که صلح جامعه

آید. صلح در آیینه اسالم خیلی مهم و با ارزش سراغ آن نمی

پردازیم به است. برای بیان مفهوم واژه صلح، نخست می

وعیت صلح را در پرتو قرآن تعریف آن  و بعد   دلیل مشر

 کریم و سنت نبوی تذکر خواهیم داد.

 تعریف صلح

ه صلح را چنین نگاشته است: فرهنگ فارسی عمید مفهوم واژ  

)صلح( آشتی، سازش و در اصطالح، سیاستِ دست کشیدن از 

که صلح یک لغت عربی است، جنگ با عقد قرار داد. از آنجایی

منازعه و کشمکش؛ آسایش، اتحاد در زبان عربی به معنی قطع 

ای های اسالم عقد و معاملهو در اصطالح فقه و اتفاق است.

است که به آن خصومت و دعوای طرفین قطع گردد، و چون 

را نرو آشود ازیندر بسیاری از معامالت به صلح نیاز پیدا می

دانند. دین مقدس اسالم  دین برادری، رحمت سیداألحکام می

ست دستورهای  پرفیض و پرمحتوای آن با هر عصر و اعتدال ا

و زمان سازگار بوده ترقی و پیشرفت روز افزون پیروانش را 

فرماید اعم از مادی و معنوی در برداشته، اسالم ما را ارشاد می

که اگر صلح نباشد، ما نمی توانیم اوامر الهی و مراسم مذهبی 

ست که همه ر ا به شکل خوب  آن ادا نماییم، بدین معنی ا

مسلمانان باید برای آوردن صلح و رفا در جامعه خود کوشا 

باشیم اصلن دین اسالم با صلح گره خورده، اسالم یعنی صلح،  

دهد و این دین، دین صلح ی است که صلح معنی میاسالم واژه

 باشد که تنها در فقدان جنگصلح دارای ابعاد گسترده می است.

امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، تواند بلکه تعریف شده نمی

امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت نظامی و نبود 

ی صلح اند، که نبود هر یک معنا جنگ از ابعاد تشکیل دهنده

سازد. زندگی در فضای صلح از و مفهوم صلح را منتفی می

ها به شمار رفته آسایش، رفا و پیشرفت حقوق اساسی انسان

 به تأمین صلح دایمی است. در هر جامعه منوط

 درجامعهآنونقشدراسالمصلح

هرشخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید، دولت بنا بر »

رار شود به دسترس آنان قمطالبه میتقاضای اتباع کشورمعلوماتی را که 

آن امنیت، دهد؛ مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده وافشایمی

منافع ملی وتمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد ویا به حقوق 

 «دیگران صدمه وارد نماید.

ها ها ازحمایت قانونی رسانهج( حمایت قانونی: درماده ششم قانون رسانه

های مسلکی مربوط ژورنالستان دراجرای فعالیت»تذکر رفته است: چنین 

گیرند. ها و نطریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار میبه نشرگزارش

دیگراینکه ژورنالستان حق دارند از افشای منابع معلوماتی شان خود داری 

 «نمایند، مگر اینکه محکمه ذیصالح در مورد افشای آن حکم نموده باشد.

( عدم نشر جواب: این به این مفهوم است که هرگاه یک شخص حقیقی د

اره توانند دوبو یا حکمی از طرف کدام رسانه مورد توهین قراربگیرند، می

همین رسانه جواب آن را ارایه نمایند، البته جواب ایشان باید ازطریق

ها های کشور باشد درغیر آن رسانهمطابق ماده هشتم قانون رسانه

وانند ازارایه چنین جوابات جلوگیری نمایند که درین باره ماده هشتم تمی

جواب خارج »قانون رسانه ها از ذکر دو شرط یاد آور شده است: اول، 

ها رسیده با جواب دیرتراز نود روز به رسانه»دوم، « از موضوع با شد.

 « شد.

 های همگانی درمورد تشکیلح( تشکیل صنفی: ماده نهم قانون رسانه

ژورنالستان و سایر اعضائ »صنفی ژورنالستان چنین ارایه نموده است: 

توانند به منظور دفاع از منافع صنفی مربوط، مطابق همگانی می هایرسانه

را ایجاد صنفی های مستقلی ها و کانونها، انجمناحکام قانون اتحادیه

اساسی وقانون ها که ازدیدگاه قرآن، قانون این بود حقوق رسانه« نمایند.

 های همگانی کشور بیان گردید.رسانه

توان مصارف کارم وارد کنم و با وجود این مشکالت نمی

 .مکفی خانواده را از این راه تأمین کرد

 ترین اثر شما تا به حال چه بوده است؟قیمتگران: هیس

ه ک است منار تا چند ساختم تاحال اثرهایی که من : سیدزاده

 سفارش به  هزار افغانی ارزش دارد و یک تابلو را 05باالی 

 طول و مترسانتی 525 آن پهنای که غورساختم والیت مقام

ی طیبه حک شده و به کلمه تابلو این در. متر است چهار آن

سبک مُقَـنس کار شده است که ارزش آن چهل هزار افغانی 

 .باشدمی

شما یادآور شدید در چند جناب سیدزاده، تابلویی که : هیس

 تکمیل کنید؟ راتوانید آنروز کاری می

، استزمان آن وابسته به شرایط کاری و حجم کار :  سیدزاده

گر ا گفتم این تابلو به سبک مُقَنس کارشده و نطوری که قبل

ر  دیگر مصروفیتی نداشته باشم و تنها باالی چنین تابلویی کا

 م.کارش را تکمیل کنروز  25الی  50توانم طی نمایم می

بیشتر چه کسانی به عنوان استاد این رشته، برای : هیس

 گسترش آن به شما کمک کردند؟

نوان غیردولتی به ع متاسفانه تاحال هیچ نهاد دولتی و: سیدزاده

فرهنگ به من کمکی  مثال مقام والیت و ریاست اطالعات و

 شود.میاما ببینیم که چه ؛ زیادی دادند هایاند. وعدهنکرده

 د؟یاهشاگرد دراین بخش تربیت نمود نتاحال چند ت: هیس

 هبسه نفر شاگرد دارم که بطور خصوصی  دو نفعل: سیدزاده

اما به صورت کل  ؛دهمبرای آنها آموزش می امخانه

شرایط بد اقتصادی و درغور زیاد است، متاسفانه  مندانهعالق

فراگیری هنر معرق و  برایها تواند سد راه آنمی عدم 

مندان از من خواستند که هعالق سویی هم  خطاطی شود. از

 اثرباشمداشتهکافییاگربودجه

 ساختخواهمراکریمقرآنمعرق

 هنر معرقفراگیری  برایها تواند سد راه آنامنیت میعدم  

مندان از من خواستند هعالق سویی هم  از د.و خطاطی شو

اما وضعیت فعلی کشور را که  ؛که آموزشگاه تاسیس کنم

طور ب کابینه خود را نتوانستند بینم تا حال رهبران ما می

ها توسط خانهوزارت هنوز اکثریت وکلی اعالن کنند 

توانم من نمیبه این وضعیت د، نشواداره می سرپرست

 .دست به چنین کاری بزنم

کالن دراختیار شما قرار گیرد چه  ییک بودجه اگر :هیس

 د با آن بکنید که ماندگار باشد؟یتوانکاری می

کافی در دسترس من قرار گیرد،  یسیدزاده: اگر بودجه

یگانه آرزو و خواست من این است که اثر تاریخی و 

تو در » بزرگ اسالم یعنی قرآن شریف را به سبک معرقی

به روی تخته حک کنم تا ثابت بسازم که نسل جدید « تو

های خود کارهای توانند مانند گذشتهها هم میغوری

 بمانند. خود به جا تاریخی از دینی و

جناب سیدزاده این پالن بزرگی که شما در نظر : هیس

توان دارید چقدر هزینه نیاز دارد و به چه مدت زمانی می

 آنرا تکمیل کرد؟

من هیچ نوع وسایل و تجهیزاتی ندارم، به  سیدزاده: فعلن

جز یک کمان اره؛ اما اگر انسان به چنین کارهای بزرگی 

رفته نیاز دارد. پیشبه تجهیزات و مواد  ندست بزند طبع

میلیون افغانی  56توانم که مبلغ بطور تخمینی گفته می

مدت زمان آن هم ده سال را در  دارد وهزینه برمی

 .برخواهد گرفت

 هارسانهحقوقبهنگاهی

 محمد شمیمسلطان
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 3 هیس!

اهلل سرود مردی از تبار شعر و سخن و اندیشور راستین حبیب

ی ادبیات فارسی دری، در شهر کهن و تاریخی در حوزه

گشود و پس از هستی فیروزکوه فعلی، چشم در جهان 

یعنی  خویش اش در جایگاه اصلیآغازین سال زندگی

یار والیت غور در تداوم حیات ولسوالی زیبای دولت

پرداخت و به آغوش فامیل پرورش یافت. وی در همانجا 

آفرین معلم فرا داد و مکتب و های محبتگوش به زمزمه

ه  مدرسه را طبق معمول به پایان آورد. سر انجام راهی دانشگا

سگاه و تربیت آموزگاران ساینس نشست. وی در کابل به در

که در ی فراوان و استعداد واالییآوان دانشجویی با عالقه

های سرایش شعر و تراوش اندیشه داشت، توانست با چکیده

را کسب  یناب سخن و جوالن قلم خویش، شهرت بسزای

ی شهر فیروزکوه نماید. با فراغت از دانشگاه، قدم در دایره

های موسسه تحصیالت عالی گذاشت و در یکی از بخش

 ی خدمت تکیه زد. غور در مصطبه

خُلق در حین زمان خوش ، وآالیشسرود، جوان ساده و بی

که ادبیات نخوانده است اما در و پرتوان است، با وجود این

ی در ترکیب و اجالل واژگان و معناسازی، سرایفن سخن

 های خویشبدیل خواهد بود. موصوف در اشعار و نبشتهبی

ای مطابق به اهل ذوق معاصر ارایه تصاویر بکر و تازه

 دارد. می

ی این از دیرباز با جمعی از فرهنگیان، استادان و جوانان نخبه

 و پروری را زنده ساختنددیار اندیشه خودسازی و فرهنگ

ه که بنموده است. تا اینبیش از همه در آن فکر و تالش می

های قبل تا کنون در گان و حمایت الهی از سالکمک همه

اند و محافل پرشکوه ایجاد انجمن ادبی در غور همت گماشته

با  5131دادند. در سال ی را همواره تدویر میو سازنده

یک  ی، درهای این حرکت خود شکوفایتر پایهتحکیم بیش

گیری از آوایی کامل گسترش یافت و در حضور چشمهم

نویسندگان و شعرا، انجمن ادبی فیروزکوه برای نخستین بار 

تاسیس گردید که آقای سرود یکی از اعضای فعال و 

 باشد. شهدبخش این انجمن می

مندان شعر و روزها، بعد از ظهر، عالقهمعموال هر چارشنبه

ررنگ خویش در ریاست اطالعات و ادب، توأم با حضور پُ

های خویش را به فرهنگ، گرد هم آمده، هنر و آفریده

گیرند. سخن و هنر، هر روز درین خوانش و نمایش می

نماید. در یکی از تری را کسب میمجمع جایگاه وسیع

روزها، به محضر این نویسندگان و شاعران؛ شاعر وارسته و 

به « آسمان»تحت عنوان  ییجوان نامور آقای سرود، سروده

داران ادب قرار خوانش گرفت که مورد استقبال دوست

گرفت و در زمینه ریاست انجمن ادبی برای نقد و تبارز 

ی جایگاه واقعی اشعار این سخنور گرامی ضمن اشاره

مختصری از زندگی وی به توضیح و تحلیل کوتاه، در پیوند 

 :پردازدواره میبه این غزل

 

 اویسرودوسرودهبهنگاهی

گرفت و در زمینه ریاست انجمن ادبی برای نقد و تبارز 

ه جایگاه واقعی اشعار این سخنور ی گرامی ضمن اشار

و تحلیل کوتاه، در  مختصری از زندگی وی به توضیح

 :پردازدواره میپیوند به این غزل

 آسمان!

 ای آسمان سزای تو بی ماه شدن بود!

 کی خرمن خورشید تو از کاه شدن بود؟ 

 این ابر چه سنجد که چه کس خانه ندارد

 راه شدن بود؟توفان تعالیِ تو بی

 مقصود من این است که خورشید بتابد 

 چون راه سفیدت رهی از چاه شدن بود؟

 بر ظاهر این صبح دلی سخت هراسید

 د تو آیا کسی از شاه شدن بود؟وداو

 ام که هوایش من مردم این شهر غریب

 ه شدن بود!در هر نفسم درد تو از آ

درین شعر، نگاهی بر وضعیت وطن و حال و هوای 

سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن در یک مقطع خاصی با 

ی از شاعر تبارز یافته است. از حیث احساسات ویژه

ر ی دقیق محتوا، بشناسی معنایی و توجه در ارایهزیبایی

ارزشمندی آن افزوده است و نیز بازی ماهرانه با کلمات و 

حات سابق و جدید و بکارگیری جاندارانگارانه اصطال

وطن و پردازش در موارد مهم استعاری؛ تشبیهی، مَثَل و 

 گذارد.ی تایید میمجاز به قوت تمام آن نقطه

ای هآقای سرود، به باور من مراد از ترکیبات کالمی و واژه

آسمان، خرمن خورشید، توفان تعالی، راه سفید و ظاهر 

ایی و مهارت تصویرسازی پرداخته است این صبح، به زیب

داری شاهی و نخستین تاسیس حکومت که در حین زمام

ه ها و توججمهوری در افغانستان به زبان شعر، از ناتوانی

بسیار کم در رابطه به رشد و انکشاف وطن و عالوه از آن 

آغاز بدبختی افغانستان را ازین زمان بخوبی به تصویر 

مشکالت شدید خانوادگی در ارگ کشیده است که به اثر 

که باعث تغییر روند کلی نظام گردید و این هم در هر دو 

دوره نتوانست سبب آسایش و آرامش مردم افغانستان شود. 

ی ظاهرشاه از نگاه امنیت و آرامی تا جایی اگرچه دوره

 شد،غنیمت شمرده می

 حضرت حافظ
 کنندمیواعظان کاین جلوه در محراب و منبر 

 کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

 کنندتر میفرمایان چرا خود توبه کمتوبه

 دارند روز داوریگوییا باور نمی

 کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می

 یارب این نودولتان را با خر خودشان نشان

 کنندو استر میکاین همه ناز از غالم ترک 

 ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

 کنندها را توانگر میدهند آبی که دلمی

 کشدپایان او چندان که عاشق میحسن بی

 کنندزمره دیگر به عشق از غیب سر بر می

 بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی

 کنندکاندر آن جا طینت آدم مخمر می

 عقل گفت آمد خروشیصبحدم از عرش می

 کنندکه شعر حافظ از بر میقدسیان گویی

*** 

 رازق فانی

 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها 

 ها شود رسوا چه بازیها خورد بر هم چه شادی

 یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی 

 یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا 

 ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب چه کاذب

 ها شود مال چه عابدها شود فاسق، چه فاسق

 ها شود شیرین ها شود رنگین چه تلخیچه زشتی

 ها شود علیا چه باالها رود پائین، چه سفلی

 دارد عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی

 وگرنه بر زمین افتد ز جیب محتسب مینا 

 ن گریه خوابم برد شبی در کنج تنهائی میا

 ...به بزم قدسیان رفتم ولی در عالم رؤیا

 چسان بینم که نمرودی بسوزاند خلیلی را 

 چسان بینم که فرعونی بپوشاند ید بیضا 

 مردی چراغ انجمن باشد چسان بینم که نا

 کس و تنها چسان بینم جوانمردی بماند بی

 اندیشی کند تقلید درویشان چسان بینم بد

 ی تقوا که ابلیسی بپوشد خرقهچسان بینم 

 چسان بینم که شهبازی بدام عنکبوت افتد 

 ...چسان بینم که خفاشی کند خورشید را اغوا

 چسان بینم که ناپاکی فریبد پاکبازان را 

 چسان بینم که انسانی بخواند خوک را موال 

 

جه ها و توجمهوری در افغانستان به زبان شعر، از ناتوانی

بسیار کم در رابطه به رشد و انکشاف وطن و عالوه از 

آن آغاز بدبختی افغانستان را ازین زمان بخوبی به تصویر 

کشیده است که به اثر مشکالت شدید خانوادگی در ارگ 

و این هم در هر  که باعث تغییر روند کلی نظام گردید

دو دوره نتوانست سبب آسایش و آرامش مردم افغانستان 

ی ظاهرشاه از نگاه امنیت و آرامی تا شود. اگرچه دوره

های ی فعالیتاما از نحوه شد،جایی غنیمت شمرده می

اجتماعی و ترقی و پیشرفت و کارآیی، دولت در یک 

ی جمهوریت داودخان ضعف مطلق قرار داشت و دوره

یزی رتری راجع به بازسازی و نوسازی و برنامهاه تازهنگ

به وجود آمد و پالن پنج ساله طرح گردید. اما ناکامی در 

های گیریهای داخلی و خارجی شان و شکلسیاست

های چپی و راستی، سبب اضمحالل حکومت قبلیِ گروه

ی سیاسی و ایدیوژیکی شد و کامال تغییرات در عرصه

 به میان آمد.

که گفته شد طوریواره همانب سرود، درین غزلجنا

وضعیت کشور را در آن آوان، به زبان رسای شعر و 

ع که حقا به نقد گرفتن موضوجابجایی و گزینش واژگانی

داران را بخوبی سیاست، جغرافیا و درایت دو تن از زمام

آشکار میسازد. این کشور را به آسمان فرض نموده که 

ماه و در کاهش نور قرار گرفته است گویا این آسمان بی 

و خورشید با زیبایی و تشعشعی که دارد مانند کاه گندم 

بی رنگ و کم رنگ گردیده است. باید افغانستان رو به 

ی هپیمود و عرصرفت و توفان تعالیِ خود را میترقی می

علم و دانش و مخترعات و اکتشافات سیر صعودی 

 ها بر عکس، این توفانداشت. متاسفانه که ابر خوبیمی

راهه کشانیده است. راه سفید بودن هم مَثَل را به بی

مشهوری است که از آن استفاده شده است. ظاهر و داود، 

یداران افغانستان که در جریان حکمدو تن از زمام  یِروا

ه نشینی کهای ارگقومی و سلیقهشان و اختالفات درون

سخت بر حال  هم وطن را چون صبح عنوان نموده و دل

و سپس از شاه شدن داود حرف  هراسیده ظاهر این صبح

به میان آمده و قضیه دو رخ یک سکه، به نمایش گذاشته 

شده است. سرانجام، شاعر خود را یکی از مردمان همین 

زده که ممکن مراد از شهر، کشور شهر غریب و جنگ

باشد و در حین زمان والیت و جای زیست و زندگی 

در هر حال درد وطن، هر کسی را به آه و حسرت شاعر. 

واداشت و این همه نامالیمات سیاسی و اجتماعی را به 

 ارمغان آورد.

 

 ادبی فیروزکوهالحق فایق  رییس  انجمن استاد فضل

ه یا مکانی را به امجریان رادیو یا تلویزیون که نام شخص به عنوان مثال  شتبا

اگر در  یژهوشوند، بهگان میهگان و بینندهتمسخر شنوند یتلفظ کنند، مایه

شوند ها بالفاصله متوجه میای اشتباه کرده باشند. آنشدهتلفظ نام شناخته

جاست . در اینتسها دانش ندارد و مطلع نیکه مجری، برخالف تصور آن

 دهد.جامعه از دست میکه رسانه شهرت خود را در بین 

 تفاوت خبر و رویداد

 رویداد یک تحول سیر از و بداند را رویداد خبر و تفاوتِ باید خبرنگار»

 از باید او ؟چیست خبر بپرسند، از خبرنگاری باشد؛ اگر تا خبر، آگاه

 اینکه نه کند؛ نظر اظهار خبری کارشناس یک و نظرصاحب یک جایگاه

کرده  تعریف را خبر که گمان این با بازگو کندرا  ایهدش حفظ کلمات

 و صحت به تواندمی شناسد، چگونهنمی را خبر که خبرنگاری است.

 جهان سیاسی اوضاع شناخت مستلزم خبر شناخت ببرد؟ پی آن جامعیت

 : آموزش خبرنگاری(20« ).است جامعه و

 جامعه در خبرنگار نقش

 است این دمکراتیک هایحکومت در خبرنگارها مهم هاینقش از یکی»

 .است طرفه دو کانالی این را برقرار نمایند. مردم و دولت میانه رابط که

 مردم نظر و بگوید مردم به دولت اقدامات وها متصمی از تواندمی خبرنگار

 ترز(ی: رهنمای خبرنگاری؛ بنیاد رو0« ).کند منتقل دولت به را

 مخاطب شناخت

و  شودنمی تهیه خأل در خبر باشیم، داشته یاد به که است بسیار مهم»

 مخاطبی

 کیست؟خبرنگارحرفوی

 خوانده، دارند مشخصی انتظارات کهواقعی  مردم خبر توسط دارد.مخاطبی  

 مخاطبان مختلف، هایرسانه و مطبوعات البته .شودمیشنیده  یا دیده

 قرار مخاطب را جوانانی است ممکن هارسانه بعضی دارند. هم مختلفی

 به هم هارسانه از برخی دارند. پسند توجهعامه فرهنگ به بیشتر که دهند

 تریوسیع تر ومتنوع عالیقکه  هستند سالیو بزرگ پرسن مخاطبان دنبال

 : آموزش خبرنگاری(.16« ).دارند گذرد،می در اطراف شان آنچه به نسبت

به  بایستروی این منظور خبرنگارانی که مصروف اطالع رسانی هستند می

 الزم داشته باشند:های زیر توجه پرسش

 هستند؟ کسانی چه ما مخاطبان 

 چیست؟ آنان نیازهای 

 بدانند؟ خواهندمی را چیزی چه 

 پرسید؟ خواهند هاییسؤال چه 

 و یا چه چیزی خبر است؟ 

خالق ا مبرم به دانش، عالقه، استعداد، مسلک نیاز رسیم که هربه این نتیجه مینتیجه: 

 جامعه بوده و همیش سروکارش باخبرنگاری که  یدارد. رشته پشت کار و

ملت تعریف  پل ارتباط میان دولت و یا مردم و را زبان آگاهان، خبرنگار

حق دارد مطابق به قانون از کارهای دولتی نظارت  ؛ خبرنگارنمودند. به این معنی

 مردان.گوش دولتعکس صدای مردم را بهرب گوش مردم برساند ورا به آن نموده و

ست ا ها مواجه است. امیدبا یک سری چالش کشور برای فعلن مسلک خبرنگاری در

 د.واز سر راه خبرنگاران برداشته ش هاگرفتن حکومت وحدت ملی این چالشجان با

 ها برای مردم مهیا شود.از طریق رسانه رسانیی اطالعو زمینه

کنند، بدیهی است در این صورت با این می

ها سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت

 .گرددخواهد داشت و موجب افزایش تورم می

 پیامدهای تورم

ر  هایی است که میتورم از جمله پدیده تواند آثا

ترین به دنبال داشته باشد و مهم را و منفی مثبت 

اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع 

های فقیر و های پردرآمد و به ضرر گروهگروه

بگیر است. به عبارت دیگر تورم درآمد و حقوقکم

دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر  یبه افراد

کاهد و در و از قدرت خرید آنان می رساندمی

شود که ب کسانی تمام میمقابل، به نفع اغل

گزارش درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی 

نیز آمده است که تورم همچنین  پژوهشی

های عمومی دولت را افزایش داده و در هزینه

نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا 

کند که در هر دو استقراض از بانک مرکزی می

شور صاد کناپذیری را به اقتحالت ضربات جبران

 رکند. این گزارش در ادامه به طرح وارد می

کند پرداخته و تاکید می راهکارهای مبارزه با تورم

 تورم مشکلکه حل 

 

 چیست؟اقتصادیتورم

تورم در کشور کار خیلی  مشکلکه حل  

م، های تورای نیست و کافی است ریشهپیچیده

میان  ای ازکه قابل شناسایی نیز هستند، به گونه

 .برداشته شوند

عالوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و 

متغیرهای کالن اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، 

در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی 

رتباط ، ااست. دلیل این مسالهای پیدا کردهگسترده

، عاست. بهتنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه الوه

 قثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طری

ز شود که تورم اهای متفاوتی سنجیده میشاخص

شاید بسیار شنیده باشید که هاست. جمله آن

شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در 

کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن 

رو تورم را هاست. از اینروند رشد قیمت

ترین و ترین، مهمتوان یکی از پیچیدهمی

الت اقتصادی و اجتماعی عصر ترین مقوحساس

 تواندحاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می

نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی 

 .داشته باشد
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 آفتابی 3131حوت  ∎شماره اول ∎سال اول 

 

Poli tical, Cultural, Religious & Social 
 

سرخیل اخبار )سرخط + تفصیل اخبار(، 

اخبار طنزیی است که در این ستون، در هر 

 هم نشر خواهد شد.شماره و به صورت پی

 شهرجورگران یا شهرچورگران؟ 

را شما نمره کاش تمامِ به اصطالح، این شهر ای

 شد. چشم حسود کور!می که آبادگرفتید حداقل می

 گرمابه یا سردابه؟ 

به حمام شهرداری در زمستان باید به آب سرد حمام 

 آلود. )حمام آیسکریمی(کرد و در بهار با آب گل

 کن؟حج و اوقاف؛ مسجد آبادکن یا مسجد خراب 

هر وقت مسجد  برادر! بگذارمان. باش تا بخوابم.

 النبین به ثمر رسید بیدارم کن. الحول وال...خاتم

 معلمِ طالب یا طالبِ معلم؟ 

خواستند که به می چندی پیش معلمان معارف

؛ خدا را شکر که آبروی ندندپیوبی صلح پروسه

نشد ی ریاست معارف غور از خجالت آب زدهیخ

 ساغر، دولینه ووگرنه مکاتب مرغاب، چهارسده، 

برد. و این در را سیل می بعضی جاهای دیگر

ست که در بعضی از مکاتب شهر فیروزکوه حالی

های امتحان شاگردان مکلف اند که باید بر پارچه

ی نام و نام پدر و صنف، نام قوم و شان بر عالوه

 ی خویش را هم بنویسند.منطقه

 ی شان عمل کردند!ها! عبداهلل و غنی بر وعدهغوری 

انتخابات ریاست جمهوری، هنگام کارزارهای 

نامزدان وعده داده بودند که بر سر غور چلیپا 

کشند؛ یعنی از شمال به جنوب و از شرق به می

شود که سازند و حال دیده میغرب سرک می

چنان براستی باالی غور چلیپا کشیده شده است. هم

از مسایل برق و مشارکت سیاسی که بگذریم نیاز 

شود تا عرق احساس میمبرم به دستمال کاغذی 

 یق!اهلل توفپیشانی بزرگان غور را پاک کنیم. و من

 سرخیل اخبار

 

هیس همان انگشتی است که بزرگان برای گرفتن 

کنند، شان را سنجاق میلب حرف  کودکان  دو حق

خردی یا کوچکی  زند هیچ می یعنی  تا بزرگی حرف

ندارد حرف بزند؛ حتا که آن حرف،  حق

ساز باشد و حق محض. این را محیط و سرنوشت

کنیم بهتر به تصویر ای که در آن زندگی میجامعه

 و تفکربینیم، بیکشیده است، یعنی هرچه را می

تحلیل، تحمل کنیم؛ حتا اگر آفتاب را با دو انگشت، 

 که ما را  به سکوتپنهان نمایند. کاش این انگشتی

، بوددهد، فقط به آوان کودکی متعلق میفرمان می

مورد و های بیمندیشوربختانه خودمان با حوصله

ای هاش را تا آخرین دقیقههای آنچنانی، ریشهفریب

ایم. ما بر آن شدیم که با همین نام مان کشانیدهزندگی

انگشتی بگذاریم روی خودش و آوازی سر « هیس»

هایی را مهر های که حتی اندیشهاز الی آن لببدهیم 

کردند تا مرزی را عبور نکنند و حقی را فریاد نزنند. 

های خود را با نام با همین مفهموم خواستیم اندیشه

یم و آنچه حق ما هست فریاد سانربه نشر ب« هیس»

 یاهو! بزنیم.

 

؟«هیس!»و چرا   
، هرا که قانون رسانه خواهم تعریفیقدم نخست می در ا

 جا تذکردهم.از رسانه کرده دراین

ها، رسانه را چنین تعریف تعریف: ماده سوم قانون رسانه

 نموده است.

ه  اطالعات با پیام، معلومات ووسیله انتقال رسانه:  استفاد

 :از وسایل ذیل

الف( رسانه برقی: مانند رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و 

 انترنیت.

ی رسانه چاپی: مثل روز نامه، هفته نامه، نشریه( ب 

پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصل نامه، سالنامه، پوستر 

 و خبرنامه.

ها، رسانه را تعریف کردیم که طبق قانون رسانهبعدازین

ها را از دیدگاه قرآن مطالعه خواهم تا حقوق رسانهمی

درمحتوا و نماییم. رسانه از نگاه دینی و قرآنی، باید 

ی ترین رسانهمدار باشد. عظیممحور وعدالتهدف، حق

ال خود دارای این ویژگی است )« قرآن کریم»دینی ما 

یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ واَلمِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ 

( باطل از پیش رویش و از پشتش درآن راه ندارد حَمید

از سوی حکیم ستوده ای و  فروفرستاده شده

ها برمدارحق باشد، هیچ منطقی است.اگرمحتوای رسانه

فرود  مقاومت نخواهد داشت سر تسلیم در برابرآن تاب

 به دلیل خواهد آورد. اگراستواری و سدید بودن قرآن،

های دینی نیز )برحق بودن ( آن باشد، پس رسانه

بخش مسیر قرآنی اند، باید واجد درهرعصری که تداوم

( سخن استوار وَ قُولُوا قَواْلً سَدیدًااین ویژگی باشند )

 هارسانهحقوقبهنگاهی
رادیو و تلویزیون، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، 

ون نشرمطبوعات وسایر  وسایل ارتباط جمعی توسط قان

 گردد.تنظیم می

ون دراخیرمیخواهیم حقوق رسانه ها را از دید گاه قان

ها ها مطالعه نمایم، دراین جاست که قانون رسانهرسانه

 . اشدبقایل شده که قرار ذیل میها پنج نوع حق را به رسانه

، فکر و بیان: درماده چهارم قانون رسانهالف( آزادی  ها

راجع به آزادی فکر و بیان چنین تذکر رفته است. فقره 

را دارد. طلب، حصول هرشخص حق آزادی بیان»اول، 

م  وانتقال معلومات، اطالعات و نظریات درحدود احکا

دیت و تهدید از طرف قانون بدون مداخله، ایجاد محدو

مسوولین دولتی شامل این حق است. این حق 

دربرگیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت 

باشد. فقره دوم، دولت، آزادی معلومات نیز، می

نماید. حمایت، تقویه وتضمین میهای همگانی رارسانه

هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات 

های خبری یا ند فعالیت آزاد رسانهتوادولتی نمی

معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا 

های همگانی و طوری دیگری درامور نشرات رسانه

 «معلوماتی مداخله نماید، مگرمطابق به احکام قانون.

ها مطالبه معلومات: ماده پنجم قانون رسانه ب( مطالبه

 (2) ادامه در برگمعلومات را چنین تعریف نموده...     

خش بدینی نیز درهرعصری که تداوم های)برحق بودن ( آن باشد، پس رسانه

ن ( سخوَ قُولُوا قَواْلً سَدیدًامسیر قرآنی اند، باید واجد این ویژگی باشند )

 .استوار بگوید

( قانون اساسی کشور 13های همگانی در روشنی ماده )که قانون رسانهازاین

( قانون اساسی 13خواهم حقوقی را که ماده )به تصویب رسیده است می

آزادی بیان از تعرض مصؤن »ها داده است چنین یادآور شوم: به رسانهکشور 

است.هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل 

هرافغان حق دارد مطابق « دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اظهار نماید.

ی آن به مقامات دولت به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی

رادیو و تلویزیون، نشرمطبوعات وسایر بپردازد. احکام مربوط به مطابع، 

 گردد.وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می

ها مطالعه نمایم، ها را از دید گاه قانون رسانهدراخیرمیخواهیم حقوق رسانه

رسانه از نگاه دینی و قرآنی، باید درمحتوا و هدف، 

حقمحور وعدالتمدار باشد. عظیمترین رسانهی دینی 

 ما »قرآن کریم« خود دارای این ویژگی است.

 محمد پویاگل

های تربیتی مناسب والدین و شناسان معتقدند روشروان

های مطلوب آنان باعث ایجاد خالقیت در کودکان ارزشگذاری

شود. البته این امکان هم وجود دارد که کودکان خالق باعث می

را اتخاذ کنند که  ها و اعمال خاصیشوند پدر و مادر روش

سبب تکامل و ارتقای هر چه بیشتر خالقیت آنان شود، اما در 

ترین مسائلی است که پدر کل ایجاد انگیزه در کودکان از مهم

و مادر باید به آن توجه داشته باشند، اما والدین باید چه 

ها یا اعمالی را برای ایجاد انگیزه و خالقیت به فرزندان آموزه

ی شناسپناهی کارشناس ارشد روانشیوا شریعتانتقال دهند؟

وگو با چاردیواری، مجموعه عواملی را که سبب در گفت

شود والدین بتوانند با ایجاد انگیزش، اثر مستقیم بر خالقیت می

 .کندکودکان بگذارند بررسی می

 خالقیت در سایه آزادی عمل

 ای به کودک آزادی عملشدهوالدینی که درحد و مرز تعریف

دهند و نگرانی آنها در مورد به خطر افتادن کودکشان می

تری دارند. این را شیوا افراطی نیست، فرزندان خالق

افزاید، اما اگر فرزندان گوید و در ادامه میپناهی میشریعت

احساس کنند که آزادی عمل ندارند و والدین کار آنها را قبول 

د دهنا که انجام مینداشته و به آنها بدبین بوده و هر کاری ر

شان از بین های درونیبرند، به مرور انگیزهزیر سوال می

رود، چون به جای رشد انگیزه درونی خود، مدام در حال می

تالشند تا رضایت پدر و مادر را جلب کنند و دائم باید 

پاسخگوی سواالت والدین باشند، در نتیجه وقتی برای ابراز 

 .توجود و خالقیت نخواهند داش

 لزوم احترام و تائید کالمی

خواهند کند والدینی که میشریعت پناهی تصریح می

کودکشان خالق باشد، باید برای فرزند احترام قائل بوده و 

های او از تائیدهای کالمی استفاده کنند. ضمن باور توانایی

برای مثال در جمالتی به کودک بگویند تو استثنایی هستی و 

هستی دوستت داریم یا تو کارت را خوب  ما آن طور که تو

توانی از انجام هر کاری برآیی و پشتکار انجام دادی و می

های کالمی از دهد تائیدشناس ادامه میاین روان خوبی داری.

ودک شود کهای نقدی بسیار اثرگذارتر است و سبب میجایزه

تشویق شود و بداند آنچه برای موفقیت الزم است تالش 

ت، نه جوایز شما. البته منظور ما این نیست به شخصی اوس

خواهیم بگوییم طوری رفتار کنید کودک جایزه ندهید، بلکه می

که فرزندتان برای انجام هر کاری از شما چیزی نخواهد و به 

جای قول دادن به اعطای جایزه، اول اجازه دهید فرزندتان 

ای هجایزتالش کند بعد بدون اطالع قبلی برای قدردانی از او 

برایش فراهم کنید و به او یادآوری کنید این جایزه بابت 

 .شناسی اوستوظیفه

 

 کودکاندرخالقیتوالدیننقش
 اند خالقیت فرزندان را برانگیزند. بهنحو بهتری توانسته

ه والدین نیست ک پناهی، البته این به آن معناگفته شریعت

 آنها بلکه دهند،کودکان خالق، به آنها اجازه هر کاری را می

 درباره هاارزش از روشنی مجموعه خاص، قوانین تعیین بدون

 عنوان به را هاارزش آن و کنندمی ارائه غلط و صحیح کارهای

 طریق این از و گذارندمی نمایش به کودکان برای الگویی

 نآ نماینده رفتار کدام دریابند کنندمی تشویق را کودکان

والدینی از شناس، چنین . به گفته این روانهاستارزش

شان انتظار دارند مستقل اما با مسئولیت عمل کنند و کودکان

همیشه قابل تحسین باشند. آنها توجه زیادی به دستاوردها 

کنند که با حفظ آرامش داشته و فرزندان خود را تشویق می

 .منتهای سعی خود را بکنند

طبعی را یکی از رفتارهای مثبت والدین پناهی شوخشریعت

گوید: پدر و مادرهایی که در کند و میخالق عنوان می کودکان

ارتباط با یکدیگر و فرزندان توانایی خندیدن به شرایط پیش 

آمده و حوادث را داشته باشند و به طور دائم در حال مزاح و 

 .تفریح باشند، بهترین کودکان خالق را خواهند داشت

 به فرزند فرصت ابراز وجود دهید

شناس، گاهی والدین آنقدر مشغولیت فکری به گفته این روان

 پیدا نخواهند کرد. دارند که فرزندان فرصتی برای ابراز وجود

قدر باالست که فرزند با در مواردی هم توقعات والدین آن

مادران است،  برایکند. مورد دیگری که می استرس زندگی

. دکننای است که برای فرزندان میهای بیش از اندازهفداکاری

شناس، وقتی والدین در وظایف شخصی به عقیده این روان

کارهایی را که در توانایی کودک است  کنند و کودک دخالت می

ه و ولیت کردؤتدریج کودک سلب مسه دهند. ببرایش انجام می

که کند، ضمن آنخالی میاش شانهاز انجام وظایف شخصی

و به نوعی  کندهای خود نمیتالشی هم برای ابراز توانایی

ستلزم زمان در هر حال اگر این تغییر م .شودطلب میراحت

فرصت دهید تا مسئولیت کارهای  فرزندتانزیادی است به 

است گیرد. در واقع بگذارید وقتی تشنهخودش را به عهده 

که به شما دستور دهد و در امور خودش دنبال آب برود نه این

ذارید خودش تصمیم گیری دارد بگمهمی که نیاز به تصمیم

 .بگیرد، اما از دور هوایش را داشته باشید

 

خواهیم کودک جایزه ندهید، بلکه میشخصی اوست، نه جوایز شما. البته منظور ما این نیست به 

بگوییم طوری رفتار کنید که فرزندتان برای انجام هر کاری از شما چیزی نخواهد و به جای 

ه اعطای جایزه، اول اجازه دهید فرزندتان تالش کند بعد بدون اطالع قبلی برای قول دادن ب

شناسی ای برایش فراهم کنید و به او یادآوری کنید این جایزه بابت وظیفهقدردانی از او جایزه

 .اوست

 به رفتارهای مثبت کودک اهمیت بیشتری دهید

و ندارد. ولی به محض آن که دردسری تا وقتی کودک مشکلی ایجاد نکرده، کسی کاری به کار ا

شوند. به گفته شریعت پناهی این نوع رفتار صحیح کند، بالفاصله همه متوجه او میرا ایجاد می

اش مورد توجه قرار گیرد، پدر و مادر باید به که کودک به دلیل رفتار منفینیست. پیش از آن

ال منفی او به حداقل برسد، ضمن این رفتارها و اعمال مثبت کودک اهمیت بدهند تا انجام اعم

که انگیزه او برای انجام کارهای مثبت تقویت شود. منظور از رفتار مثبت کارهای خاص و ویژه 

یعنی  .نیست، وقتی کودک به وظایفش عمل کند و کارهای عادی و مطابق انتظار انجام دهد

 .رفتارش مثبت بوده است

 اعتدال در نزدیکی عاطفی

که کودکان خالق دارند، برخالف باور عامه مردم، ارتباط نزدیک و افراطی با فرزند هایی خانواده

ندارند. البته این حقیقت وجود دارد که خالقیت یک کودک ممکن است به علت جو عاطفی 

ه نظر پناهی بخصمانه و محدودکننده یا فقدان رابطه صمیمانه متوقف شود. به گفته شریعت

ال است. کودکان نباید بیش از حد وابسته والدین باشند، اما باید بدانند رسد رمز کار در اعتدمی

 .که مورد عالقه و توجه پدر و مادرهستند

 قانون وضع نکنید

ها نشان داده است کنند. پژوهشوالدین کودکان خالق در خانه قوانین زیادی وضع نمی

یا به رختخواب رفتن وضع  خواندنهایی که کمتر از یک یا دو قانون خاص مثل درسخانواده

نند به ککنند، در مقایسه با والدینی که بیش از شش قانون در خانه برای فرزندان وضع میمی

ه این به آن معنا پناهی، البتاند خالقیت فرزندان را برانگیزند. به گفته شریعتنحو بهتری توانسته

 وانینق تعیین بدون آنها بلکه دهند،ینیست که والدین کودکان خالق، به آنها اجازه هر کاری را م

 هاارزش آن و کنندمی ارائه غلط و صحیح کارهای درباره هاارزش از روشنی مجموعه خاص،

 کنندیم تشویق را کودکان طریق این از و گذارندمی نمایش به کودکان برای الگویی عنوان به را

شناس، چنین والدینی از این روان. به گفته هاستارزش آن نماینده رفتار کدام دریابند

شان انتظار دارند مستقل اما با مسئولیت عمل کنند و همیشه قابل تحسین باشند. آنها کودکان

کنند که با حفظ آرامش منتهای توجه زیادی به دستاوردها داشته و فرزندان خود را تشویق می

 .سعی خود را بکنند

 

 ای برای همهمنبع: سایت فرصت، مجله
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