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 والدینباالیفرزندانحقوق

 
خواهم، جایگاه اینکه به حقوق معین کودکان بپردازم می از پیش

نموده، مورد مطالعه کودکان را در جامعه  امروزی ریشه یابی

ی قراردهم . امروز کودکان، آسیب پذیرترین گروه در جامعه

یم مستقانسانی و نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم 

ها، فشار و مشکالت بزرگ ناشی از زندگی شان انواع ناگواری

کنند. بنا بر این؛ اگر بخواهیم گیرند و آن را تحمل میقرار می

علت  انگیزه بروز این مشکالت را دقیقن مورد بررسی قرار دهیم 

دانیم که اسالم در قدم نخست بشترین مسوولیت در قبال می

ان قرار داده است که به آن )حق کودک را به دوش والدین ش

گویند چراکه کودک برکت خانه و نعمت و الولد علی الوالد( می

است که خداوند )ج( به پدر و مادر ارزانی کرده است.  ایحسنه

از این رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و وظایف خود را در 

ین ا برخورد به این نعمت الهی بشناسیم  و عمل کنیم ، در غیر

 صورت، عاق فرزندان خواهیم بود.

اکنون به برخی محدودی حقوق کودکان که باالی والدین شان 

پردازیم  و آن را از دیدگاه قرآن، احادیث، قانون اساسی، دارند می

اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق طفل مورد بررسی 

 شویم.ها یاد آور میقرار داده و از آن

فرماید )حق فرزند می (ص)نام نیکو: چنانچه رسول اکرم  -1

بر والدین، آن است که نام او را نیک انتخاب کند.( بنا بر 

این انتخاب نام نیکو برای فرزندان، در اسالم نوعی 

احسان و نیکی خوانده شده است، چرا که هم بخشی از 

شود و به او نیازهای روحی و روانی کودک برآورده می

بخشد و هم او را از توهین و و اعتبار میشخصیت 

چنان با در کند. هماستهزای دیگران در حق وی دور می

( اعالمیه 7( قانون اساسی کشور، ماده )7نظر داشت ماده )

به  1237/9/19جهانی حقوق بشر که افغانستان در سال 

آن پیوست و انتخاب نام برای فرزندان را یکی از مکلفیت 

 داد نموده است.های والدین قلم

 

استفاده کنند. این نوع برسها )نرم و سخت( توسط داکتر باید  Hard هستند باید از نوع
 .تجویز گردد

 هایی دارد؟برس دندان مناسب چه وِیژگی

باشد تا به راحتی در  برس مناسب باید دارای الیاف نرم باشد و سر آن کوچکیک 

 .محیط دهان به گردش درآید و بتواند تمام فواصل دندانی و سطوح دندان را تمیز کند

استفاده از برس دارای الیاف زبر مناسب نیست چرا که اگر کسی از برس زبر برای 

کند باید جرمگیری کند چرا که برس زبر این برداشتن جرم از روی دندان استفاده می

افرادی که به صورت طبیعی  .د کردهایش را تمیز نخواهجام نخواهد داد و دندانکار را ان

خواهند الیه نرم روی دندان قبل از کنند میهای خود را برس میو مناسب دندان
مستحکم شدن و تبدیل شدن به جرم بردارند و برای چنین کاری الیاف نرم کارایی 

نچه سر برس بزرگ بود و الیاف زیادی داشت داشته و نیاز به الیاف زبر دار نیست: چنا

 .باید الیاف اضافی از سمت ته برس چیده شود تا به راحتی در دهان بچرخد

های الیاف زیادی شوند که ردیفهای قدیمی ساخته میبرخی برس ها بر اساس قالب

ای هردیف الیاف هستند در حالی که برس مناسب باید ردیف 11دارند برای مثال دارای 

 .تایی در طول داشته باشند 11تایی در عرض و  1تا  2

به هیچ وجه نباید الیاف را از نوک برس چید چرا که با این کار برس در تمیز کردن 

 .های پسین یا آخری دهان کارایی نخواهد داشتدندان

 

 محمد پویاگل

العاده های فوقاز برکت سران حکومت وحدت ملی و حرکت

ر تها؛ مردم این دیار ریشخندیهای غوریی صاحب تصمیمخردانهبی

 که حکومت وحدتکردیم. راستش پیش از ایناز آن شدند که فکر می

ملی به میان آید؛ به انتخابات دور دومِ  حکومت کرزی جان هم ما 

 تر شویم. که باید ریشخندی « خور نشان دادیم»مردواری 

 الجیب گلو پارهالسبیلگرهایی که فیهای کمپاینحاال از امیدواری

ی های نامنصفانه و ناشایستهکردند، بگذریم و منطقن  به حرکتمی

به  یابیم که چقدربه اصطالح بزرگان مان نگاهی داشته باشیم؛ در می

مردمی، نیروی بشری، های ایم که ما نیز دارای ارزشفکر این بوده

یابیم که خودمان چه دار حکومت و شامل ملت هستیم، و درمیسهم

ارزش ساختن این همه و بی« نصیب شدنبی ینواسه»اندازه برای 

ای هایم. اگر مردانه اعتراف کنیم و خود قاضیِ بازیحق، نقش داشته

ر دبرای خودمان پیدا کنیم؟  یتوانیم جای پایخویش باشیم؛ آیا می

های غلیظ محلی باشیم، مصروف که ما مصروف دشمنیصورتی

دیار خود باشیم؛ حتا به جای و گروهای هم تخریب کردن طایفه

ی مظلوم کمر بسته کنیم و روی خوار کنیم که خواستن حقِ طبقه

که با فالنی به هر قیمتی که باشد به فالن پست مقرر نشود و یا این

؛ حتا توافق نتوانیم سرکی را که به نداشتن حس آبادی و هماهنگی

سازد، از کدام مسیر کار شود، تعمیری که آماده می هزارها نفر زندگی

اید که ب یبرای حل همه مشکالت باید ساخته شود؛ حتا به موقعیت

ساخته شود توافق نتوانیم. بدون شک سران حکومت وحدت ملی ما 

اندازه ظرفیت داریم. هستیم و چه  هااند که مصروف چه کاررا شناخته

توانیم. اگر اوضاع همین منطقن با این وضع ناجور سهمی داشته نمی

شود، که موقفی نصیب ما نمیی اینباشد، اگر با هم نباشیم، بر عالوه

های والیت غور هم پیش چشم همه به ها و ریاستهمین ماموریت

هیچ  کسی به باد شکمداران دیگری خواهد رسید، آنگاه هیچسهم

 خندید.ارباب و قلدری نخواهد 

نیک انتخاب کند.( بنا بر این انتخاب بر والدین، آن است که نام او را 

نام نیکو برای فرزندان، در اسالم نوعی احسان و نیکی خوانده شده 

است، چرا که هم بخشی از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده 

بخشد و هم او را از توهین شود و به او شخصیت و اعتبار میمی

با در نظر  چنانکند. همو استهزای دیگران در حق وی دور می

( اعالمیه جهانی حقوق 7( قانون اساسی کشور، ماده )7داشت ماده )

انتخاب نام   به آن پیوست 1237/9/19بشر که افغانستان در سال 

 قلمداد نموده است. های آنهایکی از مکلفیتفرزندان را 

حق شیر خوردن کودک نوزاد تا دوسال: چنانچه   -3

( چنین تذکر داده است 322خداوند ج در سوره بقره آیه )

)والوادات ید فعن اوالدهن حولین کاملین( یعنی مادران، فرزندان 

 خود را تا دو سالِ تمام شیر بدهند.

ی زندگی( حق حیات )از بطن مادر الی آخرین مرحله -2

فرماید )وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَکُمْ خَشْیَةَ د میخداوند متعال در کتاب خو

بِیرًا( )اسرا،  یَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءًا کَ ( 21إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِ

و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما »

 و.« تبخشیم آرى کشتن آنان همواره خطایى بزرگ اسروزى مى

( قانون اساسی کشور )زندگی را، موهبت الهی و 32چنان ماده )هم

( قانون 7حق طبعی انسان( خوانده و نیز با در نظر داشت ماده )

اعالمیه جهانی حقوق بشر حق حیات را یکی از  2اساسی ماده 

 ها تعریف نموده است.ترین حقوق انسانمهم

ند ج حق تغذیه، خوراک و پوشاک: ضمن اینکه خداو -1

( در مورد  تغذیه ، خوراک  و پوشاک کودکان 21در سوره )اسرا،

اشاره نموده پیامبر بزگوار اسالم؛ نیز در این باره فرموده است ) از 

حقوق فرزند بر پدر ، آن است که جز غذایی پاک و خوب به او 

( قانون اساسی، بند چهارم، 7ندهد( و نیز با در نظرداشت ماده )

های سیون حقوق طفل تذکر رفته است که کشور( کنوان31ماده )

شامل کنوانسیون متعهد شده اند که )مبارزه با بیماری و سوء تغذیه 

و فراهم کردن مواد غدایی مقوی و آب آشامیدنی سالم را برای 

ا هها، خانوادهکودکان دنبال کنند( هدف این ماده این است که دولت

 بال کنند.را مجبور بسازند تا چنین حقوقی را دن

 

اعالمیه جهانی حقوق بشر حق حیات را یکی از  2اساسی ماده 

 ها تعریف نموده است.ترین حقوق انسانمهم

حق تغذیه، خوراک و پوشاک: ضمن اینکه خداوند  -1

( در مورد  تغذیه ، خوراک  و پوشاک کودکان 21ج در سوره )اسرا،

از  ه فرموده است )اشاره نموده پیامبر بزگوار اسالم؛ نیز در این بار

حقوق فرزند بر پدر ، آن است که جز غذایی پاک و خوب به او 

( قانون اساسی، بند چهارم، 7ندهد( و نیز با در نظرداشت ماده )

های ( کنوانسیون حقوق طفل تذکر رفته است که کشور31ماده )

شامل کنوانسیون متعهد شده اند که )مبارزه با بیماری و سوء تغذیه 

کردن مواد غدایی مقوی و آب آشامیدنی سالم را برای  و فراهم

ا هها، خانوادهکودکان دنبال کنند( هدف این ماده این است که دولت

 را مجبور بسازند تا چنین حقوقی را دنبال کنند.

فرماید حق تحصیل: خداوند ج در کتاب خود می -5

چنان )طلب کردن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است( و هم

پیامبر بزرگوار اسالم فرموده که )علم را بیاموزید ولو که در چین 

( قانون اساسی کشور و با در نظر 12هم باشد( بنا بر این ماده )

( اعالمیه جهانی حقوق بشر حق 32داشت قانون اساسی ماده )

ها را مکلف ادهوتحصیل را برای فرزندان مهم دانسته، دولت و خان

 ا برای اتباع و فرزندان خود مساعد سازند.نموده تا زمینه تحصیل ر

 

برسها از نظر جنس ، برس و مسواک دندان برای حفاظت بهتر از دندان ها، مناسب است
 :انواع مختلفی دارند

گذشته بسیار معمول بوده است و امروزه مصرف آنرا مسواک چربی: که استفاده از آن در 

هنوز هم در میان اعراب مشاهده می کنیم. این برس در واقع ریشه یک نوع گیاه است که 

 ت.پس از بریدن و قطعه قطعه کردن بعنوان برس و خالل استفاده می شده اس

بق رواج مسواک موشی: که از موی حیوانات ساخته می شده است. این نوع نیز در سا

داشته است ولی به علت آنکه با مرطوب شدن، بیش از حد دچار انعطاف و نرمی شده و 

 .نیز کثیف می شود استفاده از آن تقریباً کنار گذاشته شده است بسیار زود

برس نایلونی : که تقریباً تمامی برسهای موجود در بازار از این جنس است و نظر سختی 
 :به سه دسته تقسیم می کنند

 (Softنرم ) .1

 (Medium )متوسط .3

 (Hard سخت ) .2

ای های بیرهاستفاده کنند. در ناراحتی Medium یا افراد عادی بهتر است از نوع متوسط

ستفاده نمود و افراد دارای بیره های متورم، حجیم و سخت ا  Soft یا باید از برسهای نرم

و سخت( توسط داکتر باید  استفاده کنند. این نوع برسها )نرم Hard هستند باید از نوع

 .تجویز گردد
 هایی دارد؟برس دندان مناسب چه وِیژگی

 باشیدداشتهرادوستتانهایودنداننده

 

 «سالمتی دهن»بوک منبع: صفحه فیس

های قرآنی است و از رکن چهارم اسالم و فرضی از فرض روزه

شود، مسلمانان جهان روزهای این ترین عبادات محسوب میمهم

ماه مبارک را جهت امتثال امر الهی و تزکیه نفس و تطهیر باطن 

خویش به روزه می پردازند، بنابر آن؛ اگر کسی این فریضه الهی 

تحق مجازات خداوند کند مسرا بدون عذر شرعی ترک می

کسیکه یک روزی از رمضان » فرماید: گردد. آنحضرت  میمی

را بدون کدم عذر شرعی و بیماری بخورد، اگر تمام عمر خویش 

)سنن ترمذی(؛ روزه « تواندرا روزه بگیرد آن را جبیره کرده نمی

آنقدر از اهمیت برخور دار است که؛ اگر کسی نیت روزه کرده 

 ر خود و به قصد، روزه خود را خورده باشد برباشد و با اختیا

شود؛ روزه داری یک عبادت وی قضا و کفاره هر دو الزم می

قدیمی است که در ادیان الهی پیش از اسالم  نیز وجود داشته 

ای کسانیکه ایمان »فرماید: طور که خداوند)ج( میاست. همان

کسانی  گونه برآورده اید بر شما روزه واجب شده است، همان

که پیش از شما بوده اند، نیز واجب بوده است. تا باشد که 

( و همچنان آنحضرت 122)سوره بقره/ آیت « پرهیزگار شوید.

 )راوی امام« روزه بگیرید تا صحتمند شوید»)ص( می فرماید: 

طبری( و یا اینکه  روزه یک امانت الهی است که رسول اهلل 

س هریک از شما امانت روزه امانت است، پ»می فرماید:  (ص)

 »و به دنبال آن این آیت را تالوت نمودند: « خود را نگاه دارید

فرمایند که امانات را نگهداری کنید تا بی گمان خداوند امر می

( روزه ماه مبارک 52)سوره نساء/ آیه « گردانیدبه صاحبش بر می

رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغی که توانایی روزه گرفتن را 

های جسمی و ارد واجب است؛ زیرا این عبادت دارای فایدهد

 روحی است.

روزه امانت است، پس هریک از شما امانت خود »می فرماید:  (ص)

 بی گمان» و به دنبال آن این آیت را تالوت نمودند: « را نگاه دارید

فرمایند که امانات را نگهداری کنید تا به صاحبش بر خداوند امر می

( روزه ماه مبارک رمضان بر هر 52)سوره نساء/ آیه « گردانیدمی

لغی که توانایی روزه گرفتن را دارد واجب است؛ مسلمان عاقل و با

های جسمی و روحی است. عالوه بر زیرا این عبادت دارای فایده

داران ادیان آسمانی آن را فوائد روحی و معنوی که دارد؛ دین

ان نیز دانستند و بت پرستای نزدیکی و تقرب به اهلل میای بروسیله

ب نفس و ریاضت آن های تهذیآن را به عنوان راهی از راه

دانستند. روزه، فطری و سرشتی انسان است. که در فواصل و می

شود؛ اگر چه اوقات پی در پی و یا اوقات به آن نیاز احساس می

ها باهم های و اوقات آن برحسب عصور و ملتصورت و شکل

متفاوت و مختلف است. سر چشمه و مصدر و دلیل احکام روزه، 

اجماع علمای فقه است. که قر آنکریم در  قرآنکریم، سنت نبوی و

ی پی در پی به احکام آن پرداخته است. )سوره بقره/ آیات سه آیه
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کند. و او دار آن را به وسیله روزه واقعی، شرعی کسب میکه روزه

ا بعد از مرگ به انسان را از هر نوع رفتارمجرمانه که در زندگی و ی

دارد. مصدر چنین نیروی روزه داری برابر ضرر برساند مصون می

 مراتب سه گانه زیر است:

مرتبه ی اول: خویشتن داری و امساک از خوردن و نوشیدن و  

 مباشرت جنسی.

ها و اعضای زندگی در جسم انسان؛ مرتبه دوم: روزه داری اندام

ها در ارتکاب و از به کار گیری آن ها و اعضای بدنبازداشتن اندام

ها وگناهان مربوط بدین اندام و اعضای بدن. برای مثال تنفیذ جرم

 (2دامه در برگ )ا ها از تعدی و...     باز داشتن آن ی دستانروزه

ها در رفتن به سوی به حقوق مردم، روزه پاها عدم بکارگیری آن

ی زبان دوری از سخنان نا رساند، روزههای که به مردم زیان میکار

مشروع و حفظ آبرو و نوامیس دیگران، روزه چشمان؛ چشم پوشی 

ها؛ گوش ندادن به سخنان باطل ی گوشاز نگاه به نا محرم و روزه

 و زیان بخش.

شان را سنجاق هیس همان انگشتی است که بزرگان برای گرفتن حق حرف  کودکان  دو لب

زند هیچ خُردی یا کوچکی  حق ندارد حرف بزند؛ حتا که آن می کنند، یعنی  تا بزرگی حرفمی

کنیم بهتر به ای که در آن زندگی میمحض. این را محیط و جامعهساز باشد و حق حرف، سرنوشت

و تفکر و تحلیل، تحمل کنیم؛ حتا اگر آفتاب را با دبینیم، بیتصویر کشیده است، یعنی هرچه را می

دهد، فقط به آوان کودکی که ما را  به سکوت فرمان میانگشت، پنهان نمایند. کاش این انگشتی

ا تا اش رهای آنچنانی، ریشهمورد و فریبهای بیمندیانه خودمان با حوصلهبود، شوربختمتعلق می

انگشتی بگذاریم « هیس»ایم. ما بر آن شدیم که با همین نام مان کشانیدههای زندگیآخرین دقیقه

هایی را مهر کردند تا مرزی را های که حتی اندیشهروی خودش و آوازی سر بدهیم از الی آن لب

ه نشر ب« هیس»های خود را با نام و حقی را فریاد نزنند. با همین مفهموم خواستیم اندیشه عبور نکنند

 حق ما هست فریاد بزنیم.که برسانیم و آنچه 

 محمد شمیم سلطان

 

 غــور؛

 افغانستاننصیببیینواسه
 سیداحمد ساهر
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 2 هیس!
 سخن هیس!           

 معارف غور

 ها!بندوباریدر اوج بی

که یگان، مهد علم و دانش، جایمعارف کانون خبره

رسند. شوند و به بلوغ فکری میها تربیت میانسان

 ،هااست انسان اقسمی که از نامش هوید ،معارف

جو نموده و خود را وجا جستشان را در آنهایندانسته

 کنند. میعلم و دانش  باآراسته 

 که ما زندگی افغانستان ی به نامکشور اما، متاسفانه در

گاه نابودی به پرت ،آن امور اش مانند دیگرمعارف داریم،

که  یمادر و پدر . هرحالل فرورفته استضمِاِ و

 چنانی بهترغیب آن شان را صبح با تشویق وفرزندان

 انشد فرستند تا آینده شان را  با فراگرفتن علم ومکتب می

ها با که آنها تن، نمیدانند تضمین کنند و رفتن به مکتب

فراگرفتن علم را   خواندن ودرس ،رفتن و آمدن به مکتب

 کنند. خبری از درس نیست.شان تمثیل میهاینزد فامیل

 مراکز اگر باشد آن هم در مرکز شهرها و بعضی از

آموزانی از دانش داریماست.  ا محدودهولسوالی

ل نوشتن نام های هفت و هشت مکتب را که تا حاصنف

دانند چه رسد به روز آزمون که پاسخ سواالت خود را نمی

 را درست ارایه کنند.

 بینیم کهانداخته شود می دوردست نظرهای قریه اگر در

ا ی و اندکنند که بزرگ محل را کسانی اداره می ها کتبم

یک نهاد  اند،که اصلن درس نخوانده انش نزدیکان از

ها تحصیل کرده که دهیکند با وجودعلمی را مدیریت می

سرک و دهات، از فرط بیکاری  شهر  یهادر روی جاده

 کنند.می متر

که  یشود با وجوددر والیت غور بیش از یک دهه می

 کیفیت و و معارفبهبود در راستای  یهای فراوانپول

که  شودمیدیده هم  هنوز ه؛مصرف رسید به آنکمیت 

ه نزول ب مکاتب، بیش از پیش رو سطح کیفیت تدریس در

ک صدنتیجه ماندن آن، بی بارز ینمونه وبوده  ها اشترا

کننده کانکور، بسته بودن بسیاری از مکاتب، گزینش افراد 

انداختن پول معارف به جیب   و ی مصلحتیبه گونه

 تحق.و مس زورمند محل هستند تا تحصیل کرده کهکسانی

های چنان موسسات همکار، که در بخش معارف پولهم

ترین بخش این رسانند، بیشزیادی را به مصرف می

ریزد و ها به جیب افراد زورمند و خویشان شان میپول

که برای پر کردن ذهن اطفال این جامعه از به جای این

های سوراخ و پر کردن جیب علم به کار برده شود برای

ها و بزرگان ی قوماندان صاحبگُشنههای چشمشکم

 شود.محل استفاده می

سازی بهینهعامه و مردمی و همیش جهت اصالح کارهای

ی گرایشود تنها از بعد انتقاد و منفیامور یک نهاد، نمی

حل به هدف اصلی که همانا نتیجه مثبت بدون ارایه راه

ن در باب معارف نهادهای حقوقی و است، رسید. چو

مدنی دادخواهی نمودند و مشکالت معارف را برجسته 

داشت. حتا و صداهای زیادی را در پی ساختند که سر

شین معارف کشور سال گذشته حین فاروق وردک وزیر پی

برد، با شنیدن این سر و در هرات به سر می کهیسفر

ها به مردم وعده سپرد که به غور ها از طریق رسانهصدا

کند و به مشکالت معارف این والیت رسیدگی سفر می

تا حال مردم غور انتظار آقای وردک شوربختانه کند. می

 کشند.را جهت آوردن اصالح در ارگان معارف می

خواهند که این نهاد علمی مسوولین معارف واقعن اگر می

مت به نسل آینده، و مردمی از  سردرگمی و عدم ارایه خد

 نجات پیدا کند باید به چند نکته زیر توجه الزم نمایند:

 ساالری؛اتکا به شایسته 

  بیرون نمودن معارف از حلقه، حزب، فامیل

 و قوم به یک نهاد مردمی؛ 

 بینانه از کیفیت و کمیت درس؛نظارت واقع 

 .و توجه الزم به مجازات و مکافات 

 و من اهلل توفیق. به امید باز شدن مکاتب در بسته

را امضا کرد، احتماال آدم راستگویی نیست، اما اگر پایین فرم را امضا 

ه هایش اعتماد کنید. از نظر آنها کسانی کتوانید به گفتهکرد، بیشتر می

؛ پس مانندکنند، کمتر به تعهدات شان پایبند میباالی فرم را امضا می

 .ای برای گرفتن امضایش پیدا کنیدبهانهبهتر است قبل از اعتماد کردن 

 امضای لجبازها

 کند،اما اگر طرف مقابل تان در امضایش از خطوط عمودی استفاده می

رو هستید که معموال هر کاری که بخواهد، باید بدانید با فردی لجباز روبه

ها و کارهایی که دهد، چراکه این افراد، معموال روی تصمیمانجام می

کنند. البته این خصلت آنها همیشه دهند، پافشاری میبانجام  خواهندمی

خواهند تالش و هم بد نیست، چون برای رسیدن به چیزی که می

کنند، اگر شما هم آدم لجبازی هستید، احتماال با چنین فردی پافشاری می

 د.آییکنار نمیآسان 

 هاامضای عصبی

یتی ت، بدانید که شخصرو هستید که امضایش شلوغ اساگر با فردی روبه

های مضطرب و ناآرام دارد به ویژه اگر این شخص، امضایی با شکل

ب احتمال مضطر ،ترتوانید آساندرهم و آشفته را انتخاب کرده است، می

رود، پس در بودنش را مطرح کنید. چنین فردی آسان از کوره در می

های مفراد آدبعید نیست که این ا. تر رفتار کنیدمقابل او کمی محتاط

 د.شکاکی باشند و بخواهد از همه رفتارهای شما سر در بیاورن

 هاامضای مهربان

های مهربان و بخشنده، هنگام امضا کردن، قلم را بسیار آرام روی آدم

دهند. سادگی امضای آنها، از قلب ساده شان خبر کاغذ حرکت می

ه ندارند. این افراد بدهد. آنها یا شخصیتی ساده دارند یا سواد باالیی می

ه تر جلوکنند و خودشان هم برای بزرگراحتی حرف دیگران را باور می

  د.آورندادن شخصیت شان به دروغ و فریب رو نمی

 هاکوشامضای سخت

کنند، کسانی که در امضایشان از خطوط منحنی و بدون زاویه استفاده می

 اوانشان به هر چهکار فرکوشی هستند که با هوش و پشتهای سختآدم

این افراد برای رسیدن به اهداف خود بسیار مصمم و . رسندبخواهند می

ا حتی آنه شان، صبور و بردبارند. پر تالش هستند و تا رسیدن به هدف

 د.با وجود مشکالت هم، هرگز از تصمیم شان منصرف نمی شون

 هاامضای خجالتی

خجالتی هستند که کنند، افرادی کسانی که کوتاه و کوچک امضا می

ا معموال خود ر ن وهای خودشاد. آنها تواناییناعتماد به نفس پایینی دار

ها صمیمی ها به راحتی با غریبهدر مهمانی دهند ودر حاشیه قرار می

هند خوااعتماد هستند که حتی نمیشوند. آنها آنقدر به خودشان بینمی

کنند امضایی میدر صفحه کاغذ جای زیادی را اشغال کنند و سعی 

 د.کوچک داشته باشن

 

خواهد در مقابل شما، خود را بهتر از آنچه که هست متفاوت است و می

جلوه دهد. در مقابل چنین فردی کمی محتاط باشید و زمان بیشتری را 

، که به احتمال زیاد نظر بگیرید، چرا صرف شناختن خود واقعی اش در

 .دارداو چیزهای زیادی را برای پنهان کردن از شما 

 هاامضای مغرور

نویسند، خود را فردی هایی که به جای امضا کردن، نام خود را میآدم

هایشان ایمان دارند. آنها دوست دارند دانند و به تواناییباارزش می

نامشان را در همه جا مطرح کنند و آنقدر خود را مطرح و توانمند 

کنند. این افراد دانند که ممکن است گاهی مغرور و خودخواه جلوه می

ند و ای قرار بگیرهای شایستهکنند تا در موقعیتتمام تالش شان را می

 د.از این راه احساس غرور شان را ارضا کنن

  گراهاامضای برون

کند، رو هستید که بزرگ و با حروف درشت امضا میاگر با فردی روبه

فراد ید آنها اگوها میگرا در ارتباط هستید. بررسیاحتماال با یک برون

با اعتماد به نفسی هستند که گاهی خودشان را بیش از حد باور دارند 

توانید روی آنها حساب کنید. از طرف اما به دلیل اراده قوی شان می

هایی کنند، آدمدیگر، کسانی که در سمت راست یک متن امضا می

شوند ها صمیمی میگرا و اجتماعی هستند که خیلی راحت با غریبهبرون

و اگر با چنین فردی به مهمانی دعوت شوید، حتما به شما خوش 

 د.گذرمی

  گراهاامضای درون

 کنند، آدمافرادی که سمت چپ صفحه را برای امضا کردن انتخاب می

ند. آیگرایی هستند که راحت با هرکسی کنار نمیهای خجالتی و درون

 شناسندا در آن نمیکه به جمعی وارد شوند که کسی راین افراد از این

کشند و دوست ندارند کسی سر از کار شان در بیاورد. آنها عذاب می

های سرشان به کار خودشان گرم است و قرار گرفتن در موقعیت

 د.تواند آنها را به شدت مضطرب و حتی ناامید کنناگهانی، می

 هاامضای صادق

از او  توانیدمی رو هستید یا نه،برای آنکه بدانید با فردی صادق روبه

گوید اگر او باالی فرم یمها بخواهید یک فرم را هم امضا کند. بررسی

را امضا کرد، احتماال آدم راستگویی نیست، اما اگر پایین فرم را امضا 

ه هایش اعتماد کنید. از نظر آنها کسانی کتوانید به گفتهکرد، بیشتر می

د؛ پس ماننت شان پایبند میکنند، کمتر به تعهداباالی فرم را امضا می

 .دای برای گرفتن امضایش پیدا کنیبهتر است قبل از اعتماد کردن بهانه
 

بسیاری از افراد هستند که تمایلی به این موضوع ندارند که کسی از 

شان سر در بیاورد و دوست دارند که احساسات و شخصیت  زندگی

خود را پنهان نگاه دارند. در این مطلب در مورد شناخت شخصیت افراد 

 م.آنها برای شما مطالبی جمع آوری کرده ایاز روی امضای 

تواند آنچه درونش است را پنهان حتی اگر هم خودش بخواهد، نمی

ید و شناسی آشنا باشهای شخصیتکند. کافی است کمی با فوت و فن

نتیجه چند تحقیق را به دقت خوانده باشید، تا دست هر کسی برایتان 

تان، واقعا کیست و چه  دستیرو شود. اگر می خواهید بدانید بغل

هایی دارد، بهتر است یک قلم و کاغذ جلویش بگذارید و ویژگی

بخواهید برای یادگاری هم که شده به شما امضا بدهد. متخصصان 

شیوه امضا کردن که شناس و گروهی از روانشناسان، معتقدند نشانه

 دتواند برخی از خصوصیات شان را آشکار کند و به ما بگویها میآدم

 م.که در مقابل شان باید چه رفتاری را در پیش بگیری

 هاامضای منطقی

های ساعت حرکت اگر در زمان امضا کردن، خودکار را به طرف عقربه

دهد، فردی منطقی است. اما اگر برعکس این حرکت را انجام می

رو هستید که به آسانی دالیل شما را دهد، احتماال با فردی روبهمی

های که افرادی که برخالف عقربه شود، چراقانع نمی پذیرد ونمی

هایی غیرمنطقی هستند. پس بهتر است کنند، معموال آدمساعت امضا می

کند، در کنارش حضور داشته باشید تا زمانی که فرد مقابل تان امضا می

عالوه بر شکل امضا، بتوانید جهت حرکت خودکار روی کاغذ را هم 

  د.ببینی

 هالخیاامضای بی

خطی است و با عجله و بدون درنگ کسانی که امضایشان، گنگ و خط

ر راه س و به خاطر موانعی که بر گیرندکنند، زندگی را آسان میامضا می

کنند. اگر شما هم آدم شان است، زندگی را به کام خود تلخ نمی

یر گد، در کنار آنها خوش خواهید گذراند؛ اما اگر سختیگیری باشآسان

 .دترین کار خواهد بوعصبی باشید بودن با آنها برای تان سختو 

  هاامضای جدی

دهند، هایی که هنگام امضا کردن، خودکار را روی کاغذ فشار میآدم

اغلب افراد جدی و منظمی هستند. اگر کاری را به آنها سپرده اید، نیازی 

ا رنیست که نگران انجام شدنش باشید، چون نظم آنها نگرانی شما 

اما باید بدانید که این افراد استرس زیادی دارند و  ؛کندبرطرف می

احتمال دارد از ضربه ای یا سختی ای که در کودکی خورده اند، آسیب 

 .دیده باشند

 امضای مرموزها

دهد و مراقب است اگر هنگام امضا کردن، خودکار را آرام حرکت می

دهد یبا آنچه بروز مکه به بهترین شکل امضا کند، احتماال شخصیتش 

خواهد در مقابل شما، خود را بهتر از آنچه که هست متفاوت است و می

جلوه دهد. در مقابل چنین فردی کمی محتاط باشید و زمان بیشتری را 

، که به احتمال زیاد نظر بگیرید، چرا صرف شناختن خود واقعی اش در

 .او چیزهای زیادی را برای پنهان کردن از شما دارد
 

 دهیداوراتشخیصشخصیت،فردامضایازروی

ی مسلمانان کند که حقوق همهی اسالمی احساس میچهارم: جامعه

مساوی است با وجود اختالف طبقات و سویه شان؛ هیچ با هم 

 گروهی بر گروه دیگر تفوق و بر تری ندارد.

ی اسالمی یگانگی، وحدت و پنجم: برای انسان در یک جامعه

دهد؛ به نحوی که پارچگی هدف، فکر، راه و مسیر را نشان مییک

آید؛ تا عزت، مجد، ها متوجه شده و شعور به تحرک در میدل

 دست آورد. گی و وحدت یکپارچگی حقیقی اسالم را بهبزر

ششم:جسم انسان را بطور عام آماده ساخته، و جهاز هضمی را برای 

سازد. چاقی جسد را شفا بخشیده مدتی به طور خاص راحت می

های کند و مریضی قلب، دردو نظام گوارش را دوباره درست می

 سازد.طرف می مفاصل، فشار خون و یا هم  مریضی قند را بر

برادران و خواهران گرانقدر! چقدر خوب است تا از مدرسه روزه 

بها و این معانی و حکمت ها را بدست بیاورید، در این ماه گران

های ترسناک وخاشع، چشم های پر از اشک و مبارک، با دل

های پاک و با ایمان به مدرسه ی روزه داخل شوید؛ تا از نفس

ات پر برکت، روحانیت نور افکن، چشمه های فیاض، فیوض

بهای آن بایقین جازم، نور ایمان، اراده قوی، های قیمتی و گراندرس

وحدت هدف، احساس شعور، قوت دفاع، پاکی تقوا، اخالص 

اطاعت و عزم جهاد توشه بگیرید؛ تا در مقابل مشکالت استقامت 

م نمائید تکرده و ریشه کفر و الحاد را از بین برده و فساد شایان را خ

و تا یک دولت اسالمی را بر پا نموده، زمین را با نشر دین مقدس 

ت انسانی اسالم در سراسر جهان اعمار نمائید تا اینکه به چشم سر؛

ثابت و پا بر جا را به سوی هدایت و راهنمایی ببینیم. و در اخیر 

 قطعه شعری از حائزی خاتمه بدهم. میخواهم سخنانم را توسط؛

 روزه ترک آب و نان است نه تنها

 که ترک کار بد مقصود آن است

 ا روزه می باشد مسلمکسی ر

 که ترک بد کند چه بیش و کم

 گناهیبه عصیان روزه باش از هر 

 و گرنه نیستت بر روزه راهی

 hiDoctor.irمنبع: 

 

 روزهیوفلسفهحکمت

 

 

ها در رفتن به بکارگیری آنتجاوز به حقوق مردم، روزه پاها عدم 

ی زبان دوری از رساند، روزههای که به مردم زیان میسوی کار

سخنان نا مشروع و حفظ آبرو و نوامیس دیگران، روزه چشمان؛ 

ها؛ گوش ندادن به ی گوشچشم پوشی از نگاه به نا محرم و روزه

 سخنان باطل و زیان بخش.

و طبیعت درونی و امیال  مرتبه سوم: امساک و خود داری از غرایز

و شهوات باطنی مانند: حسادت، خودخواهی، کینه، دشمنی و 

دار این ها. پس هرگاه روزهتکبر، بدون مجوز شرعی و امثال آن

مراتب سه گانه را در خالل ماه رمضان با هم جمع کند، بدون شک  

ی بقره آمده است، به سوره 122ی آن نیروی روحی که در آیه

رد و در حقیقت فلسفه و حکمت روزه داری کسب دست می آو

اش نیت و به امید همین نیروی روحی است. هرکس که  روزه

ای نگرفته است. بنابر این هرگاه روزه پاداش غیر اهلل باشد، او روزه

یرا گردد؛ زمنتفی شد، نیروی روحی باز دارنده آن نیز منتفی می

ا حال آنچه که ت شود.سبب که منتفی شد، مسبب نیز منتفی می

 ی ساالنه تربیت وگفتیم، بدون شک ماه مبارک رمضان یک دوره

گردند تا نیروی تهذیب نفس است که مسلمانان بدان ملحق می

روحی خود را شارژ کنند و بار آنرا تقویت ببخشند.، حاال الزم 

دانم که بطور اختصار نکات چندی را پیرامون حکمت تشریعی می

ه را نیز به سمع شما عزیزان گرامی بطور عملی روز وثمرهء

فهرست وار ذکر نمایم و این حکمت بر هیچ صاحب عقل، 

 بصیرت و دانش پوشیده نیست:

اول: تقوا و مراقبت خداوند متعال را در دل مومین راسخ  و محکم 

ساخته و در نفس مومین حقیقت اخالص را در قول و عمل اثبات 

 نماید.می

را بر اخالق و صبر پاینده ساخته و او را به  دوم: انسان مسلمان 

 گرداند.پیروزی اراده و قوت عزیمتش بر می

سوم: در انسان مومین حس اخوت، برادری، رحمت، بخشش و 

غم شریک نمودن با دیگران و آن را به سوی تکافل اجتماعی در 

 دهد.یک امت اسالمی سوق می

ی ق همهکند که حقوی اسالمی احساس میچهارم: جامعه

مسلمانان با هم مساوی است با وجود اختالف طبقات و سویه 

 شان؛ هیچ گروهی بر گروه دیگر تفوق و بر تری ندارد.

نیروهای امنیتی این والیت اعم می گوید که  ،محسنی فرمانده پولیس غور

پولیس امن ونظم عامه و قوای هوایی کشور  از ارتش ملی، پولیس ملی،

اط نقبعضی  مواصالتی هایسازی راهتصفیوی را بخاطر پاکت عملیا

که در آن وجود طالبان مشاهده های  دولینه و پسابند والیت غور ولسوالی

انده فرم .های مزید دست یافته اندآغاز کرده اند که  به موفقیت بودشده 

نیروهای امنیتی عالوه بر تصفیه راه مواصالتی کند پولیس غور اضافه می

ساختند.  اخنث گزی چندین حلقه ماین را نیز کشف والی منطقه چهل

ا چند تو کند که پیشروی شان همچنان ادامه دارد ال محسنی تاکید میپاسو

صالتی و مناطق تحت کنترول طالبان تصفیه خواهد اروز آینده تمام راه مو

 .شد

جوزا طی تماس تلفنی به  32یت غور،  به تاریخ سخنگوی سرپرست وال

هیس گفت اکنون ساحه از وجود طالبان پاک سازی شده  و در این 

حلقه ماین ضد  12تن از مخالفان کشته و زخمی شدند و  12عملیات، 

پرسونل که از طرف مخالفین کارگزاری شده بود خنثا و به طالبان ضربات 

 رد شده است.کوبنده از سوی نیروهای امنتی وا

گوید در این نبرد به شمول دگروال شعیب بخشی دو تن از خطیبی می

  نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند و چهار تن شان زخم برداشتند.

 شدنوزخمیکشته

 تنشانزده

 هایدرولسوالیدولتمخالف

 وپسابنددولینه
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 3 هیس!

 خبر به دورترین نقطة جهان برسد

 گمان ـ برسدنخواست او به من خسته ـ بی

 ؟ که پیش چشم خودتاینشکنجه بیشتر از 

 کسی که سهم تو باشد، به دیگران برسد

 ، اگر او را که خواستی یک عمرکنیچه می

 ...به راحتی کسی از راه ناگهان برسد

 ، برود، از دلت جدا باشدرها کنی

 ، به آن برسدتَرَش داشتهکه دوستبه آن

 ، بروند و دو تا پرنده شوندرها کنی

 ة جهان برسدخبر به دورترین نقط

 ، بغض خویش را بخوریای نکنیگالیه

 هق تو مبادا به گوششان برسدکه هق

 ، نکندکنم! نفرین نمی... نهخدا کند که

 ، زیان برسدامبه او، که عاشق او بوده

 خدا کند فقط این عشق از سرم برود

 دخدا کند که فقط زود آن زمان برس

قدر برایم متمایز و آن ین غزل را من باری در جایی دیدم وا

برجسته به نظر آمد که مطلعش را بیشتر و پیشتر از نام شاعرش 

 ، خبر درگذشت. باری در میان جمعی از دوستانبه خاطر سپردم

، ولی این خبر آنگاه برایم را شنیدم« نجمه زارع»نابهنگام 

خبر »دهنده شد که توأم شد با این تکمله که سرایندة غزل تکان

 «د.ورترین نقطة جهان برسبه د

، آتشفشانی از عواطف شاد نجمه زارع، این غزل از روانباری

 ، بلکه پیوسته و متوالی که در طول، ولی نه با فورانی یکدماست

 .شودتر مییابد و دم به دم قویغزل امتداد می

شایسته است که پیش از بحث دربارة دیگر جوانب این شعر، 

، اش بیفکنیم و بنگریم که در این ساحتعنایینگاهی به ساختار م

 .توان یافتچه بدایعی در آن می

 . یعنی، ولی یک عاشقانة خاص و عینی، عاشقانه استاین غزل

از آن دسته شعرهایی نیست که در آنها فقط کلیّاتی از مفاهیم 

ابد. یشود و با یک اظهار محبت کلّی خاتمه میعاشقانه مطرح می

، استشاعر یک حالت خاص عاشقانه را ترسیم کردهدر اینجا 

شهرت یافته و البته از « عشق مثلّث»چیزی که اکنون به 

 .دستاویزهای غالب اصحاب سینما در عصر حاضر است

جموع . در مسابقه نیستالبته این مفهوم در شعر کهن ما نیز بی

ر دآید، به نوعی عشق مثلث به میان می« رقیب»هر جا که پای 

، این است که رقیب در . ولی تفاوت اصلی در این میانکار است

سد. رآمیز به نظر میشعر قدیم ما غالباً کلّی و حتی قدری اغراق

گاه نیز از هالة او همیشه آدمی است بدجنس و بدذات که هیچ

آید و هیچ توصیف دیگری جز همین که معشوق ابهام بدر نمی

، . از این گذشتهیابیمز او نمیرباید، ارا از چنگ عاشق می

 ، ولیاحساس عاشق نسبت به او معلوم است که تنفّر است

شود. احساس خود معشوق نسبت به رقیب به خوبی ترسیم نمی

گویا معشوق متاعی است که در میان عاشق و رقیب مبادله و یا 

 ، نقشتر بگوییمشود. حتی درستبر سر آن جنگ و دعوا می

. معشوق در تر از خود معشوق استشعرها پررنگرقیب در این 

 .بیناختیار، ناپایدار و دهاناینجا آدمی است بی

، ، رقیب یک انسان معمولی استولی در این شعر از نجمه زارع

، و حتی شاید از خود او برای آن کسی همانند خود عاشق

، چنان که معشوق او را از شاعر بیشتر تر استمعشوق شایسته

 زا« د.، به آن برسترش داشتهبه آن که دوست»دارد وست مید

از ، بای که احساس کرده استسویی دیگر، شاعر با همه شکنجه

 ، کبوتریداند. چنین نیست که معشوقهم آنان را دو پرنده می

اند و با هم . آنها از یک جنسباشد، مثالً در چنگال باز یا عقاب

ه ، نجا انتخاب معشوق در کار استکنند. به واقع اینپرواز می

. چنین است که شعر، بسیار صادقانه و طبیعی ربایی رقیبآدم

 .آمیزنماید، نه تصنّعی و اغراقمی

 زند. به واقعّ شعر موج می، در کلاین رفتار صادقانه و طبیعی

، از دایرة انسانهای معقول و معمولی محیط یک از این سه تنهیچ

 .وندشنمی ما بیرون

 زارعنجمهازشادروانشعریبهنگاهی

 

 های شکسپیر در کجادانم این توصیف را دربارة نمایشنامهنمی

گاه از قالب انسانهای طبیعی خواندم که در آنها، انسانها هیچ

. تالعاده نیسگاه خارقشوند و رفتارهایشان نیز هیچبیرون نمی

تواند ماجرا را کامالً واقعی ، خوانندة این آثار، میبه همین سبب

و  ؛زندگی خود نیز مقایسه کندپنداشته و حتی این وقایع را با 

ر ، چون دثالً در آثار ویکتور هوگو نیستاین چیزی است که م

اند با رفتارهایی ، آدمهایی غیرمعمولآنجا غالب قهرمانان

 .العادهخارق

یک از این سه ضلع مثلث در این شعر رفتار یا ، هیچباری

شاعر با این که این رویداد را همانند  .آمیز نداردشخصیتی اغراق

باالخره محبت میان آن پذیرد که کند، مییک شکنجه تلقی می

، . و باز او با وجود این شکنجهدو ضلع دیگر بیشتر بوده است

هق او را بشنوند. قدر خویشتندار هست که نخواهد حتی هقآن

ی کند و باز محبت، گاهی هوای نفرین میاما با این خویشتنداری

شود. به واقع در اینجا او را درگیر دو که دارد مانع این کار می

، د و اینیابیابیم که هیچ یک بر دیگری غلبه نمیّ متضاد میحس

 .از لطایف این غزل است

به واقع این غزل برخوردار از یک احساس ساده و یکنواخت 

، بلکه ترکیبی از احساسهای گوناگون و گاه متضاد را در نیست

 .خود دارد و حفظ چنین حالتی در یک شعر، بسیار سهل نیست

زل ، به غرو شدن و تغییر احساس در بیتهای متوالیاین زیر و 

. شعر از توصیف رنج و حسرت تنوّع و کششی دلپذیر داده است

 رسد و تا سرحدّ نفرین پیششود، به بغض و گالیه میشروع می

در  کند ورود، ولی این احساس دوباره به دوستی برگشت میمی

تواند این نمیرسد. شاعر چون نهایت به یأسی امیدوارانه می

تضاد احساسی را تحمل کند، در نهایت آرزومند فراموش کردن 

 .کشدصبرانه آن روز را انتظار میشود و بیاین ماجرا می

اینجا نیز سخن شاعر طبیعی و بر مبنای عواطف عموم 

. او یک قهرمان نیست تا بخواهد همه عمر را با آن انسانهاست

هم چنان ضعیف نیست که ِ سوخته سر کند. از آن طرف عشق

آرزوی مرگ کند و تیشه بر سر خویش بزند. او همانند بسیاری 

اند، آرزومند فراموش کردن از کسانی که از وصالی نومید شده

 .این ماجرا و ادامة یک زندگی طبیعی است

سی ک»گوید این تضاد ظریف را مالحظه کنید. شاعر در جایی می

ود ِ خ، یعنی معشوق را از آن«که سهم تو باشد به دیگران برسد

به »داند، در حالی که در جایی دیگر اعتراف کرده است که می

گویا شاعر با وقوف به «. ، به آن برسدترش داشتهآن که دوست

داند و این نیز از ، باز هم معشوق را سهم خود میاین حقیقت

خصایل انسانهاست که در این امور، به آسانی تسلیم یک رویداد 

 .شوندمنطقی نمی

 ، قوّت نفوذ این غزل را افزایشویژگیهایی که تا کنون برشمردیم

، . شعر حکایت یک انسان واقعی است نه یک قهرمانداده است

تواند همه انسانهای واقعی را به کار آید و پناهگاه پس می

کنند. شان در لحظاتی باشد که چنین حالتی را تجربه میعاطفی

ت که بیشتر مردم امروز، از جنس لیلی و مجنون واقعیت این اس

اند که در این غزل و شیرین و فرهاد نیستند. از جنس کسانی

پنداری )اگر اصطالح را درست ذاتاند. پس این همتوصیف شده

 .پذیرد( بهتر صورت میبه کار برده باشم

 ، یک حالت خاص است، این عشق مثلثپذیرم که این حالتمی

د  و به همین لحاظ، ممکن است شعر فقط برای کسانی کاربر

طبعاً ما در اینجا  .اندخاص عاطفی یابد که چنین ماجرایی داشته

، ولی از جانبی روییمکاربرد شعر روبهبا یک محدودیت حوزة 

ابد، ی، شعر قدرت نفوذ بسیاری میدیگر، در این موقعیت خاص

 .چون توصیفی عینی و دقیق دارد

« رگم». تصویر خوب است قضیه را با مثالی دیگر روشن کنم

های ما، غالباً ، یعنی مرثیهدر غالب شعرهای ما کلّی و عام است

خورند. ولی اند، میکسی را از دست داده به درد همه آنانی که

اگر شاعری نوع خاصی از مرگ )مثالً مرگ بر اثر تصادف در 

( را توصیف کند، این شعرش محدودیت حوزة یک بزرگراه

 آید که با چنانکاربرد خواهد داشت و فقط کسانی را به کار می

اند. ولی در عوض برای همان گروه از رو شدهمرگی روبه

. به واقع اینجا دامنة ، بسیار ملموس و تأثیرگذار استانعزادار

 .شودکاربرد کمتر، ولی قوت نفوذ بیشتر می

، آشکارا، عاطفه بر دیگر عناصر شعر غلبه دارد. شعر در این غزل 

گاه فاقد هر تصویری است و نیز از هنرمندیهای زبانی و 

ز این اموسیقیایی بهرة چندانی ندارد و حتی گاه مختصر خللی 

را « این»کلمة « ا»یابد، چنان که در اینجا ما ناچاریم جهات می

ود ادغام ش« از»، در حالی که بهتر بود در در تلفظ محسوب داریم

 .خوانده شود« ازین»و به صورت 

 ؟ که پیش چشم خودتشکنجه بیشتر از این

 کسی که سهم تو باشد، به دیگران برسد

یابیم و ز نظر ساختار، استوار می، شعر را اهمهولی با این

نده ده. مطلع شعر بسیار تکانکاریهای بالغیبرخوردار از ریزه

، شاعر روایت را از با این مصراع .، مخصوصاً مصراع اولاست

کند. سپس آنچه را از نظر زمانی پیش از آن اتفاق نیمه آغاز می

ر باری دیگر د، آورد. این مصراع، در بیتهای بعد میافتاده است

ن هم شود و ایموقعیت طبیعی خودش در بستر روایت تکرار می

ایم که مصراع ، چون ما همیشه عادت کردهیک تکرار زیباست

مطلع را در پایان شعر بشنویم )یعنی همان ردّالمطلع که از صنایع 

کهن شعر فارسی است و البته در غزل امروز هم به نوعی احیا 

ا این ردّالمطلع در بیتی غیر از مقطع اتفاق .( ولی اینجشده است

 .افتد و این خالی از لطفی نیستمی

، ولی این روایت به کمک توصیف واقعی شعر روایی است

رود، بلکه به کمک بیان احساسات شاعر پیش رخدادها پیش نمی

، داستان را رود. در واقع شاعر با شرح گام به گام احساسشمی

وشی برد. این دقیقاً برخالف رقیم پیش مینیز به صورت غیرمست

دوستان شرح »است که مثالً وحشی بافقی در مسمط معروف 

دو  . درونمایة هردر پیش گرفته است« پریشانی من گوش کنید

، ولی در آنجا روایت کامالً خطی و سنتی شعر، شبیه هم است

ای کامالً ، با مقدمه و مؤخرهکنندهاست و حتی گاهی کسل

 .ایشهکلی

، این است که شاعر زمان و باز نکتة دیگر در غزل نجمه زارع

 اند وکند، ولی فعلها همه مربوط به آیندهگذشته را روایت می

 .این هم خالی از غرابتی نیست

، و باالخره این شعر، از یک خاصیت مهم بالغی برخوردار است

ر. ، اوج گرفتن لحظه به لحظة شعحسن مطلع و در عین حال

بسیاری شعرها حسن مطلع دارند و گاه به واسطة همان مطلع 

آمدی جانم به قربانت »شوند، همانند غزل خویش مشهور می

، همانند از مرحوم شهریار. ولی به تدریج« ولی حاال چرا؟

 که، با آنگذارند. ولی در غزل زارعای روی به خاموشی میشعله

ها . بیتدر اواخر آن است، ، اوج عاطفی غزلمطلع برجسته است

 .شوندتر کوبیده میاند که هر بار محکمهاییهمانند پتک

ر توانیم مدعی شویم که شاعگاه نمیکالم آخر این که ما البته هیچ

گوید. چه بسا که از یک تجربة واقعی زندگی خویش سخن می

، ولی مهم این شعر هیچ زمینة تجربی در شاعرش نداشته است

توانسته است این حالت را درست دریابد و درست است که او 

توصیف کند و همه احساسات متضاد حاصل از آن را به تصویر 

 .بکشد. این برای ما مهم است و آموزنده

 منبع:

 بوک محمدکاظم کاظمی.صفحه فیس

 محمدکاظم کاظمی 

مهربان  برای همه مادران ،روز جهانی مادر جوزا، 24

خجسته باد، آرزومندیم که خداوند بزرگ  و عزیز

تر داشته  ،همه مادران را با اشک شوق هایچشم

 باشد.

به این مناسبت شعری از شاعر شعرهای قشنگ، کاوه 

تعطیل، پیشکش به همه ، از کتاب آفتابجبران

 .مادران عزیز

 مادر

 ا آب و گل کنمباز آمدم که فکر تو ر

 مادر اجازه است کمی درد دل کنم

 مادر اجازه است که چیزی بگویمت

 از حس دردناک مریضی بگویمت

 از حس دردناک خودم، کودک خرت

 بالی بد شده این بچه بر سرت ناصل

 امهرگز بنای کاخ امیدت نبوده

 امدستی به روی موی سپیدت نبوده

 دری عادتم شدهمادر ببین که دربه

 ها شراب و لندغری عادتم شدهشب

 ها و روزها شده من خانه نیستمشب

 گی سر سوزن... نه نیستمبه زنده ناصل

 سو شراب و شعر و جهانی شبیه گوریک

 سو چخوف و نیچه و لعنت به بوف کوریک

 سو فرار و نفرتی از هر چه آدم استیک

 سو دلی که سخت گرفتار مریم استیک

 ای روزگارام میان بالهافتاده

 !کس نیست یک صدا بزند های روزگار

* * * 

 مادر غمی بزرگ دلم را گرفته است

 تقدیر شوم من پی خوبی نرفته است

 را نداشتی -سیلی که زدی  -تو قصد 

 از من تو انتظار بدی را نداشتی

 خواستی که سایة روی سرت شوممی

 آورت شومفرزند نیک سیرت و نام

 شوم، نشدخواستی که مرد بزرگی می

 بُرنده مثل پنجة گرگی شوم، نشد

 اش اشتباه بودمادر! ببخش، چون همه

 کوه بزرگ ذهن تو هم مشت کاه بود

 شوممن مرد روزگار خودم هم نمی

 شومام به این که من آدم نمیپی برده

 من خسته از تمام جهان، خسته از خودم

 گی زدمآخر به سیم آخر این زنده

 گی نگوزنده مادر! گپی برای من از

 وجودیگر نیاز نیست به تحقیق و جست

 مو تمام جهان را شناختممن موبه

 یعنی که دردهای کالن را شناختم

 یعنی جهان و سکس و شرابش دروغ بود

 های خوب و خرابش دروغ بوداندیشه

 سر بر هزار مسأله و ماجرا زدم

 بر هرچه شعر و فلسفه شد پشت پا زدم

 و پری کنیباز آمدم که قصة دیو 

 های بچة کاکل زری کنیافسانه

 باز آمدم که باز نصیحت کنی مرا

 وقتی که شیطنت بکنم لت کنی مرا

 رسدچیزی به آن نصیحت خوبت نمی

 رسددردی به درد سیلی و چوبت نمی

 باز آمدم که پیش تو راحت شوم کمی

 پندی بده مرا که خجالت شوم کمی

 ستگیآغوش تو حقیقت دنیا و زنده

 .ستگیگی بدون تو دنیای گندهاین زنده
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 آفتابی 9314 جوزای ∎شماره چهارم  ∎سال اول 

 

Poli tical, Cultural, Religious & Social 
 

 «ی خویش را به حضور صمیمانه سالم و احترامات

د ببخشی داریم؛ اما بعد،قوماندان صاحب امنیه تقدیم می

وبین پولیس به موترهای شود؛ همی منسجسارت هم می

 «شان تیل میندازند یا مُرچ؟؟؟

  و بیماری؛« علوی»تا  یکارو کم« توخی»از 

در صد کارمندان دولت  91جواد علوی سرپرست حقوق بشر غور؛ 

های ادارات ول محمدامین توخی معاون والی غور و رییسرا به شم

چنان حمیداهلل متحد عضو به فرار از کار متهم نمود. هم ،دولتی

های آقای علوی، سیدانور رحمتی شورای والیتی غور با تایید گپ

ه عنوان نموده ب« کارهانسان نهایت مفسد و بی»سرپرست والیت را 

ست که آقای توخی خطاب به یقافله علوی پیوست. این در حال

و کنم که به همکه چنین ادعای ره کرده، فکر میکسی»علوی گفت: 

روز دوای خوده به وقت نخورده بوده یا کدام مشکل ذهنی بریش 

 «خلق شده یا از ادارات دولتی اصلن خبر نداره

 تعمیر؛مردم متفکر، ولسوالی بی 

ال پیش نشوه، چند س دعای پیر رفته که تعمیر ولسوالی دولتیار جور

مندی اتفاقی و سخاوتکه قرار بود این تعمیر اعمار گردد، نسبت بی

مردم ولسوالی دولتیار، پول اعمار آن به ولسوالی دولینه تحفه داده 

 «خدا آن ملتی را سروری داد...»شد. 

 طالق طالبانی زنان و خاموشی عالمان؛ 

ریه سرِآب چندی پیش طالبان، یک سرباز اردوی ملی را در ق

ولسوالی دولتیار، به جرم کار کردن در دولت مجبور به طالقِ 

خانمش کردند و با گرفتن هفت هزار افغانی پول نقد و یک 

ت که سر حالیگوسفند، دوباره نکاح ایشان را بسته نمودند. این د

 رند.ببه خاموشیِ عجیبی به سر می عالمان دین و مقامات در زمینه،

 «بینم.باشد، حال این شهر، خراب می گر همین سازوکار» 

های سبز و حریم دریا، رکورد شهرداری فیروزکوه با توزیع ساحه

که مربوط هاییتاریخی این شهرداری را بسته کرده است، ساحه

شد و قبلن  غیرقانونی توزیع شده بود، به پالن سوم شهری می

و ابراز بعد از فیصله جلسه اداری مقام والیت  11/2/1293تاریخ 

های نظر هیأت موظف که از طرف آن مقام توظیف شده بود، ساحه

ها مذکور تخریب گردید؛ اما پس از برکناری آقای همراز این ساحه

ست که حریم دریا با دوباره توزیع و بازسازی شد، این درحالی

رود و ها و ساخت دیوارهای همو رقمی تنگ شده میتوزیع دکان

 های بعد از کجا بگذرد؟تا سال آب دریا به غم مانده

 «من در عجبم که من تو ام یا تو منی؟» 

اسناد در شهر فیروزکوه، ادعای هویت با افزایش تعداد موترهای بی

و گوید اگر تمی« شهر»است؛ اوج گرفته« پارکنیگ»و « شهر»بین 

« شهر»گوید اگر تو می« پارکینگ»استی من کیستم؟ و « پارکینگ»

پارکینگ ؟ حاال به فیروزکوه چه بگوییم؟ شهر بیاستی من کیستم

 یا پارکینگ شهر مانند؟

 سرخیل اخبار

 

 جااینشمادربازرگانیهایآگاهی

مردان اندیشه و فرهنگ مبهوت مانده بودند، که کجا بروند و 

چه راهی را ادامه دهند و انتخاب کنند، دراین وضعیت 

ناسازگار زندگیِ بشریت بود که ناگاه خدای عالم به خاطر 

های زندگی، آخرینِ پیامبران، ها از این نابسامانینجات انسان

ی ترین شریعت فرستاد تا جامعهکامل محمد مصطفی )ص( با

اش مداوا نماید، از انسانیت را باتمام امراض روحی و جسمی

نظام خانواده تا اقتصاد، سیاست و هرآنچه که به نفع بشر است 

 را برایش عرضه نمود.

توان گفت که بروز افکار و اکتشافات انسانیت از این جهت می

ف زندگی از ساختار های مختلشان در عرصهو رشد و ترقی

ها تا سر و سامان بخشیدن فرهنگ، اقتصاد، سیاست حکومت

ی خاکی بعداز اسالم بوده است که و صنعت، در این ورطه

 ها اسالمبرای همه هویدا است، و یگانه بیدارگر واقعی انسان

و شریعت آن بوده که از غفلت همه را آگاه نموده و یگانه راه 

و انسانی خاطر نشان کرده و  خوب زیستن و زندگی درست

که در قعرهالکت و درباره معلومات ارایه کرده و مردمی

بردند، مانند حیوانات چندین خانواده در یک فالکت به سر می

ه کردند، اسالم بود کاتاق یا زیر یک چتر یا سقف زندگی می

آموخت تا هر فامیل باید تنها صاحب یک اتاق باشد و مانند 

نکنند این یک مثال مشت نمونه خروار از  حیوانات زندگی

طور اسالم از نظام خانواده عدم انسجام نظام خانواده بود همین

 شروع تا اجتماع را تنظیم کرد.

که مسلمانها با آغاز فعالیت شان از صفرشروع شده بود همین

دیری نگذشت که صاحب قدرت و قوت شدند و جنگ و 

 مبارزه را به امر

 ازآنوسوءاستفادهاسالم

 

شان از حرام که تمام روزی و رزق ا وجود اینگرفتن روزه ب

ه دهند در حالیاست، خود شان را در نظر مردم خوب جلوه می ک

ی شان به این کار شان همگی را چور کردند، این کارها به فایده

بود از یک سو مسلمان نمازخوان و از سوی دیگر منفعت از دست 

ها حاکمان آن رفت، باید دانست که در زمان خالفت عباسینمی

ها را به جان یکدیگر به بحث و مناظره و مانند وقت مالها و عالم

انداختند. و خود شان با خودکامگی حکومت خروس به جنگ می

ها درس خودکامگی که از آنکردند، امروز هم هستند کسانیمی

 چه؛را آموخته و دنبال ظلم و غصب و بغاوت روان هستند. چنان

های ناحق سخن به میان آورد او را به بهانهاگر کسی از حق و 

کنند در حالیکه اگر از حق و ناحق، مختلف منسوب به بدعت می

از حرام و حالل، از تمام فرایض و واجبات، از امر به معروف و 

ای درستی نهی از منکر سخن گفته نشود از اسالم هم بهره

ی سردرگمنخواهیم برد. بناً با این وضعیت فعلی که مردم دچار 

 گی را در سرکنند و فکر بردههستند هنوز خود را آزاد فکر نمی

کنند پرورانند و مستبدین نظام طبقاتی را باالی شان تحمیل میمی

گردانند. روی این و وضعیت فعلی را به منفعت خود شان می

توان با استناد از ملحوظ برای نجات از این مشکالت فقط می

 علیه وسلم( که میفرمایند: الناس سواسیة احادیث پیامبر)صل اهلل

ه های شانه. با استفادکاسنان المشط. مردمان برابر اند مانند دندانه

از این حدیث هر شخص باید فکر کند که دیگران از او هیچ 

ها را برتری ندارد و همگی برابر اند و تغییرات در افکار و اندیشه

های اسالمی یا کتابوجو به مراجع توان در پژوهش و جستمی

 پیدا نمود.

 

آوردند موفق امر خداوند به راه انداختند و بر هرطرف که روی می مبارزه را به

کردند، دیری نگذشت که شدند و پیروزی و سربلندی را از آن خویش میمی

ناپذیری شدند که در هر طرف دنیا ندای اسالم را صاحب حکومت و سپاه شکست

دیگر  ز سویرسانیدند و هنوز یک قرن نگذشته بود که از یکسو فتوحات تا هند و ا

تا هسپانیا و همچنین روم شرقی را در زیر سلطه خویش درآوردند و یگانه حکومت 

ان ها بودند که به نام شی که درتاریخ ثبت نشده بود، مسلمانپیشهنمونه و عدالت

ند داشتگی را از میان بر میها حق قایل شده بودند، بردهرقم زند، چون برای انسان

، کشیدند، با ظلم و استبداد مبارزه میخط بطالن می و باالی نظام طبقاتی کردند

ساختند، قتل و قتال را با جاری نمودن ها نهادینه میاخالق اسالمی را در روان انسان

بها گم کرده بودند و برای جامعه اسالمی، زندگیِ مملو احکام قصاص و دیه یا خون

کن کردند و از جامعه، ریشه ها را به ارمغان آوردند. وحشت و دهشت رااز خوشی

ها هبردند و بس. این بود گذشتفقط همگی بارفاه و صمیمیت زندگی را به پیش می

 و پیروی از اسالم ناب که بدون شک سعادت بشر را در قبال داشته است.

ها اندکی پابندی به اوامر و نواهی اسالم داشتند و اطاعت از که مسلمانتا زمانی

پنداشتند، باعزت و المی را برای خویش، واجب میشریعت و حکومت اس

ند. جای بردسربلندی در هرگوشه و کنار دنیا با رفاه و آسایش زندگی را  به سر می

های جاهلیت ها با همان افکار و اندیشهیی از مسلمانتاسف است که عده

لم و ظ برند و با افکارِ مملو از نظام طبقاتی و فرعونی وشان را به سر میزندگی

اش دفاع دهند که از زندگی و آزادیای سهم نمیکنند و  برای عدهستم زندگی می

که حکومت اسالمی پارچه پارچه شد و هر یکی با مغروری و نماید. همین

م از شان سلب شد. اسالاقتدارگرایی علیه یکدیگر به مبارزه افتادند قوت و قدرت

شد، چون از نگاه آیات قرآن ن اطالق میشایاد شان رفت و فقط نام اسالم  باالی

ها از یاد بردند در قعر شود و عمل کردن را که مسلماناطالق اسالم به عملکرد می

ری گیکه گوشهزار فرو رفتند، چونهای هالکت افتیدند و غرق شدند و در لجنچاه

 سازد.ها را هالک میاز اسالم انسان

 فقیراحمد فکور

از بدو طلوع انسانیت تا هنوز هستند کسانیکه  

 را بیابند و وجدانباشند، تا آنای میدنبال گمشده

آرام داشته باشند. اگر به بیراهه بودند، در جهل 

عدالتی شناور های بیغوطه ور بودند، در طوفان

د، در امواج متالطم دریای زندگی، نفس آرام بودن

ی کشیدند و حق و حقیقت را در زیرسایهنمی

سیر دیدند که اافکار مستبدین و بیدادگران زمان می

است. سرانجام دیدند که درخت استبداد؛ حتی 

تنومند شده و صاحب شاخ و برگ شده است و 

ها را به تسخیر خویش هایش افکار و اندیشهریشه

 رده است.درآو
 

سازد. همین بود که ها را هالک میاز اسالم انسان

شان به اثر نفاق و بدبختی به دست سرنوشت

زنند کسانی افتاد که تاهنوز به پای اسالم تیشه می

 گیریها را به سوی رهبانیت و گوشهو مسلمان

الم بینیم؛ اسکنند، امروز که میاز دنیا تشویق می

 ای ازکنند و عدهدستار میرا منحصر به ریش و 

مردم که اسالم را نشناختند، گمان دارند که اسالم 

تنها ریش و لنگی و نماز و روزه است و بس، و 

آنچه که اسالم به گمان ایشان به مال و قدرت 

رسانند از آن احکام سخن به میان آنها ضرر می

فقط به خواندن نمازهای ریایی و ؛ آوردندنمی

 کهوجود اینگرفتن روزه با 

 والیت غور در شهر فیروزکوه مرکزخورشیدی  2931شبکه خصوصی را دیو سرحد در سال 

ها برای همه بخش که در اف ام شروع به نشرات نمود  8398  و روی موج گردیدگذاری پایه

های نزدیک نشرات خویش را به است9 شبکه رادیو سرحد  در آیندهمخاطبان خود برنامه داشته 

 د9خواهد داغور گسترش  هایولسوالی همه

 

 تنشانزدهشدنوزخمیکشته

 وپسابنددولینههایدرولسوالیدولتمخالف

 

 

اداره محلی غور می گویند که دگروال شعیب لین مسوو

اول ارتش ملی این والیت به تاریخ بخشی قوماندان کندک 

 جوزا در نبرد با طالبان کشته شده است. 32

حل م گانجام غور، به نقل از باشنده خبررسانی اما وبسایت

به ساعت پنج عصر روز شن بخشی دگروال شعیب»نوشته که 

که همراه افرادش یحین ،گزی ولسوالی دولینهدرمنطقه چهل

 «ت.شده اس شهید، آمدهاز کوه پایین می

 (2ادامه در برگ )... غالم مصطفیهم پاسوال  یاز سوی

 نیروهای امنیتی این والیتمی گوید که  ،فرمانده پولیس غور

اعم از ارتش ملی، پولیس ملی، پولیس امن ونظم عامه و 

طالب مسلح در  12کشته وزخمی شدن مسوولین اداره محلی غور از 

 پسابند و دولینههای عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی

 خبرداده اند. والیت غور

گفت: در این عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست والیت غور 

عملیات شش  طالب مسلح مخالف دولت ازسوی نیروهای امنیتی 

ها زخم برداشته اند؛ اما از نیروهای امنیتی تن آن 11کشور کشته و 

، دو یکشور به شمول دگروال شعیب بخشی قوماندان کندک ارتش مل

 تن به شهادت رسیده اند.

اداره محلی غور می گویند که دگروال شعیب بخشی لین مسوو

جوزا در نبرد  32اول ارتش ملی این والیت به تاریخ قوماندان کندک 

 خواهیم...ما صلح می
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