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وامحتوونمضمحسرتدرالمیاستافثق پیام همدردی  

 

ارگتاکنج  مسجد نجِازکُ  

 ست.ی تذویری امرحله به و تفریحی تسبیحی مراحل

ه ب محمد آخوند  مال حتا در دوران تسبیح مقامی است که این

 درسی است که این رود کهیم بود، گمان نگردیده نایل آن

 سیکوالر لباس راک به انتخابات قبلی بااز اشت کشوری فرد اول

 ریگی در اگر مردم گرفته است، رای سه فیصدی از اخذ و

تواند رفتن چه معنای می ک راباین همه رفتار ک کفش نیست،

 .داشته باشد

 تحمل کردیم، چپن را ارده سال مکمل عرق شرم قره قل وهچ

ه همیش ن تسبیح هستیم، پطو و رگیر افتضاح لنگی وحاال د

بلکه  شودیک ریتوال مذهبی ساده باعث نجات انسان می

فاقد ی ما آنقدر جامعه آید،میان میه گاهی محک تجربه هم ب

تابچه و کتاب و ک و دفتر قلم به دیگر نیازی است که مشکالت

 دهورباید خ مردم آخرت غم و سجاده با تسبیح بلکه  نیست.

 شود.

 نویسنده: نصراهلل توفان

 یت حلقهدرحقیق معنای سبحان اهلل گفتن است،ه تسبیح لغتن ب

 ای است که نقشصددانه که به طور معمول  هایازمهره

 .کندخاصش بازی می انِوبندگ رابین خداوند«  یبازرگانیچتکه»

 یک یازنوشته قسمتی مذهبیتاثیرات روانی این پدیده  درموردِ

ه ب Khodabandeloos Yazdanایرانی را به نام  ینویسنده

 کنم:نقل می ،طورخالصه

 زاریاب آمده، ادبیات کهن هندو ترین اشاره به تسبیح درقدیمی»

 انگشت سبابه و بین دو را که مسلمانان آن ،ست برای شمارشا

کنند، تکرار می واحدی را یکلمه جمله یا و ندگیرشصت می

بسته،  یتکرار مکرر، مغز در دایره اهلل، دراین و یا اهلل سبحان مثل

 ز،خیمالل و مدور چرخش درآن سیر اثر در و زندمی دور پیوسته

 شودخستگی می کوفتگی و دچار های عصبی مغزبافت سویک از

لسه به خ گردد،اغما می ارکسیژن دچاو کمبود اثر در دیگرسو از و

 برخالف مهمالتیکه افتد،بیداری می یعنی نوعی حالت خواب و

خلسه نوعی انفعال  های مثبت خلسه گفته اند،مورد جنبه در

 ما.« گرددآدمی می که باعث فروکاهی هوشیاری در ستا ذهنی

ناصحت بودن مطلب فوق  صحت و با تعقیب هدفی دیگر، با

 .کاری نداریم

.« گرددآدمی می که باعث فروکاهی هوشیاری در ستا ذهنی

ناصحت بودن مطلب  صحت و با تعقیب هدفی دیگر، با ما

 .فوق کاری نداریم

 مسجد و دست اغلبن پدیده این ما جا و مقامِ یجامعه اما در

 این زمان است، باگذشت بوده راستین خداخوانان راست

 ،ین جوانانب کمیت در رنگ و یر شکل،یتغ با «تسبیحی» ْیحلقه

به  نه ْیوسیله دیگر ،ه استگرفت تفریحی را ماهیت تزئینی و

و  شآرای برای یوسیله اغلبن با خدا بلکه فکری ذکر و خاطر

 گردید. جوانان نمایش

ی پطلون که دیگر نیروهای مذهبی، پیروزی مجاهدین و از بعد

ین او  جیبش کنند، ع راه رفتن دست درموق تا ،نداشت وجود

 مذهبی پیدا کرد،-سیاسی اهمیت سرگردان یحلقه

 ذکر وگوهاگفت محافل و اشتراک در های جهادی باقوماندان

 وش.گ را مردم وهم درد کردندجا میه ب را خدا

ز ا مذهبی است یگذار این پدیده که اصلن پدیده وقأ اوج ارت

 ی تذویری است، اینمرحله به و تفریحی تسبیحی مراحل

 به آن محمد آخوند  مال حتا در دوران تسبیح مقامی است که

 فرد درسی است که این رود کهمی بود، گمان نگردیده نایل

 و والرلباس سیک راک به انتخابات قبلی بااز اشت کشوری اول

فش ک ریگی در اگر مردم گرفته است، رای سه فیصدی از اخذ

اشته تواند دگرفتن چه معنای می ک رابر کاین همه رفتا نیست،

تحمل  چپن را ارده سال مکمل عرق شرم قره قل وهچ باشد،

نه  یم،تسبیح هست پطو و حاال درگیر افتضاح لنگی و کردیم،

 شودهمیش یک ریتوال مذهبی ساده باعث نجات انسان می

ی ما آنقدر جامعه آید،میان میه بلکه گاهی محک تجربه هم ب

با  کهبل و دفتر، نه  قلم به دیگر نیازی است که ابلپر فاقد

 شود. باید خورده مردم آخرت غم و سجاده تسبیح

 عبدالحفیظ منصور وامحتوونمضمحسرتدرالمیاستافثق

ضمونی است، که به موجب ارزش و اهمیت آن برای ثقافت اسالمی تنها م

همه دانشجویان در نظر گرفته شده است، ولی تا جائی که کتاب هائی درسی 

از نداشتن موضوعی ” ثقافت اسالمی“دانشجویان نشان می دهد، مضمون 

 .مناسب و جذاب عذاب می کشد

سپری می کردم،  ۴۵۳۱-۴۵۳۱درسال هائی که دوره ثانوی مکتب را در 

مضامین تفسیر شریف و دینیات چندان جدی گرفته نمی شد، و در بیشتر 

موارد تدریس این مضامین به استادانی سپرده می شد، که در کار شان چندان 

انه مجدی و برجسته نبودند. بی اعتنائی و سهل گیری در مضامین دینی تا آن پی

 بود، که شاگردان از ناحیه ی

ناکامی در آن مضامین وجود نداشت. خدا آن مضامین خیال راحت داشتند، 

در دانشگاه ها به همان منوال بوده ” ثقافت اسالمی“نکند که وضع مضمون 

 !باشد

هـ.خ به منظور اسالمی  ۴۵۳۴باروی صحنه آمدن دولت اسالمی افغانستان در 

سازی دانشگاه ها مضمون ثقافت اسالمی در کلیه موسسات تحصیالت عالی 

از آن زمان تا امروز این مضمون، تدریس می گردد، اما در نظر گرفته شد و 

بصورت پریشان، غیر معیاری و در بسیاری موارد، دور از اصل موضوع. وقتی 

عملکرد انقالبی های ایران و افغانستان را به مقایسه می گیریم، تدبیری که در 

در  اافغانستان رویدست گرفته شد، به مراتب اعتدالی و میانه روانه بود، زیر

ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی برای یکسال دانشگاه ها مسدود گردید، 

نهادی کلیه مضامین درسی دانشگاه ها را تحت نظارت و ارزیابی قرارداد و 

 .استادانی را بنام ضد انقالب از وظیفه سبکدوش کرد

در دانشگاه های ” ثقافت اسالمی“در حالی حاضر مباحثی که در زیر عنوان 

غانستان تدریس می گردد، بسیار متنوع و و به زبانی دیگر دایره المعارفی اف

نظام “، ”جهان بینی اسالمی“است؛ به گونه ای که در آن موضوعاتی همچون 

نظام اجتماعی “، ”نظام اخالقی اسالم” ، ”قرآن و علوم امروزی“، ”سیاسی اسالم

ود. ظایر آن دیده می شو ن” فلسفه عبادات و یا عبادت شناسی اسالمی“، ”اسالم

از یکسو هیچ یک از این مباحث به اصل موضوع که فرهنگ و ثقافت در 

اسالم است، نمی پردازد، از سوی دیگر، نیازهای اساسی نسل امروز نادیده 

گرفته شده و در طرح این مسایل بادید سنتی و کالسیک نگریسته شده است. 

 خن از امیر المومنین، خلیفهس” نظام سیاسی اسالم“به صورت نمونه در بحث 

و امیر رفته و مواصفات آن بیان شده است؛ و از مسایل مهمی مانند انتخابات، 

رای عامه، پارلمان، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی در آن یادی به عمل 

 به دانشجویان چه چیزی” ثقافت اسالمی“نیامده است. با این صورت، مضمون 

از همین جاست که بسیاری از دانشجویان اذعان را می خواهد القا بدارد؟ و 

می دارند، که ثقافت اسالمی، حرف تازه ی ندارد و به قناعت دانشجویان نمی 

 .پردازد، لذا نمی شود، از کنار این موضوع اساسی بی در دانه رد شد

به مسایل عقیدتی مانند توحید، اسما اهلل ” جهان بینی اسالمی“در مبحث 

واع آن اشاره رفته، آن هم از منظر سلفی ها که در آن، الحسنی، شرک و ان

استدالل عقلی سهمی را دارد. از جانبی هم مفاهیمی همچون ایدیولوژی، جهان 

 از که د،ان ها مارکسیست پرداخته و ساخته. …بینی، مکتب، تضاد طبقاتی

 اج نبابراین است، گردیده پخش ما ی حوزه در مارکسیستی ادبیات طریق

 خود جای سوال” علم کالم اسالمی“بجای ” جهان بینی اسالمی“ساختن  گزین

 .دارد

گرفته شده و در طرح این مسایل بادید سنتی و کالسیک نگریسته شده است. 

خن از امیر المومنین، خلیفه س” نظام سیاسی اسالم“به صورت نمونه در بحث 

و امیر رفته و مواصفات آن بیان شده است؛ و از مسایل مهمی مانند انتخابات، 

رای عامه، پارلمان، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی در آن یادی به عمل نیامده 

به دانشجویان چه چیزی را می ” ثقافت اسالمی“است. با این صورت، مضمون 

از همین جاست که بسیاری از دانشجویان اذعان می دارند، خواهد القا بدارد؟ و 

ی ندارد و به قناعت دانشجویان نمی پردازد،  ایکه ثقافت اسالمی، حرف تازه

 .لذا نمی شود، از کنار این موضوع اساسی بی در دانه رد شد

به مسایل عقیدتی مانند توحید، اسما اهلل ” جهان بینی اسالمی“در مبحث 

واع آن اشاره رفته، آن هم از منظر سلفی ها که در آن، الحسنی، شرک و ان

استدالل عقلی سهمی را دارد. از جانبی هم مفاهیمی همچون ایدیولوژی، جهان 

 طریق از که ،اند ها مارکسیست پرداخته و ساخته. …بینی، مکتب، تضاد طبقاتی

 نگزی جا نبابراین است، گردیده پخش ما ی حوزه در مارکسیستی ادبیات

 .خود جای سوال دارد” علم کالم اسالمی“بجای ” جهان بینی اسالمی“ساختن 

در اوائل سده ی بیستم که بازار علم گرائی یا پوزیتویسیم در کشورهای اسالمی 

بر آن شدند، تا ” طنطاوی“رونق گرفت، برخی از اندیشمندان مسلمان از جمله 

ها پیش پیشگوئی  نشان دهند که قرآن مجید، کتاب مقدس مسلمان ها سده

های علمی داشته است؛ لذا مسلمان ها از این رهگذر نه تنها چیزی کم ندارند، 

بل پیشگام این عرصه نیز می باشند. در ایران جعفر سبحانی و ناصر مکارم 

شیرازی چند عنوان کتاب در این باب به رشته تحریر در آوردند و سهم خود 

های پسین در میان روشنفکران مسلمان  را ادا کردند، این گونه مباحث در دهه

به یک مد تبدیل گردیده و هر یکی مساله ی از این قماش را به رخ دیگران 

می کشد، و بدین ترتیب از یکسو اظهار فضل می کند و از سوی دیگر، می 

خواهد پیشتازی اسالم و مسلمین را به نمایش گذارد، اما افسوس و صد افسوس 

قرآن مجید نه نتها اند کمترین مشکلی از مسلمان ها را  که این گونه برخورد با

حل نکرد، بر عکس فهم نا درستی را نسبت به قران نیز ترویج داده، تا مسلمان 

ها همه گونه پرسش را به قرآن حواله بدارند و از آن پاسخ بجویند. تازه دیده 

د، می گردمی شود، که در دانشگاه های افغانستان قرآن و علوم دمروزی تدریس 

 آیا راستی با جدیت روی این مساله فکری صورت شده است؟

مولفین گرانقدر، میان اخالق و حقوق، تفاوت ” نظام اخالقی اسالم“در مبحث 

نه نهاده اند، زیرا موضوعاتی همچون حق مسلمان با یکدیگر، حقوق و احترام 

آن شاگرد و معلم، حقوق اطفال و حقوق همسایه آمده است. افزون بر 

نویسندگان محترم، سرگردانی و دغدغه ی نسل حاضر را مورد عنایت قرار 

نداده اند، بنابر این چگونگی تفاهم و تعامل در عصر کنونی نا شگافته و نا گفته 

باقی مانده است. تیلفون، تلویزیون، رسانه های اجتماعی، دانشگاه، موسسات 

ی تازه خلق کرده اند، کاری، نهادهای مدنی هر یکی در این عرصه پرسش ها

 .که در کتاب های پیشنیان مجالی برای طرح آن نبود

حال که هستند، التفاتی به آن ها صورت نپذیرفته و بدین ترتیب مبحث اخالق 

اسالمی از حد تذکر فرمایشات اندیشمندان پیشین، گامی به جلو ننهاده است. 

 می تدریس مییکی از بحث های دلچسپی که در زیر مجموعه ی ثقافت اسال

است. این بحث توسط دانشمند شهیر مسلمان ” خصایص کلی اسالم“گردد، 

یوسف قرضاوی نگاشته شده است. در بخش ثقافت اسالمی این اثر فشرده 

شده، بدون آن که نامی از قرضاوی برده شود، تدریس می گردد. وقتی حق یک 

، در سایر موارد نویسنده، آن هم در مضمون ثقافت اسالمی مراعات نمی گردد

 چه انتظاری غیر از آن می توان داشت؟

سعی بر آن شده، تا حقانیت عبادات اسالمی بر ” فلسفه عبادات“در مبحث 

اساس مطابقت آن با نظریات و استنباطات علمی عصر حاضر سنجیده شود و 

بدین ترتیب به دانشجویان گفته می شود، که میان وحی الهی و دانش بشری 

ود دارد. نکته این است، که در موارد زیادی هنوز علم تجربی با سازگاری وج

دساتیر دینی هماهنگی نشان نمی دهد، در آن صورت تکلیف امور دینی چه 

می شود؟ پرسش دوم این که، علوم تجربی هر روز، نظر تازه ای می آفریند، به 

ی سخن کارل پوپر، نظریات قبلی را نقد می دارد، و حرف تازه ای مطرح م

سازد، زمانی ک اجتهاد علمی دگرگون می شود و آن رابطه عبادات اسالمی و 

استنباط علمی نیز برهم می خورد، در آن زمان چه توجیه می توان داشت؟ 

عالوه بر آن این مساله هنوز به قوت خود باقی است، که آیا می توان عبادات 

ین یابی معجزات با قوانرا با میزان عقلی تجربی ارزیابی کرد یا خیر؟ و آیا ارز

 علوم طبیعی امری درست و بجا است یا خیر؟

فه به دانشگاها اضا” ثقافت اسالمی“تا جائی که به یاد دارم، آن گاه که مضمون 

می گردید. استدالل این بود، که در سالهای پسین اسالم یک دین ضد علم و 

 ت علمی وترقی معرفی گردیده است، باید حقیقت مساله بیان گردد. خدما

فرهنگی مسلمان ها به جامعه ی بشری گفته شود، و دانشجویان باید با نقش 

 قلممجله هفتمنبع: 

 گیری؛تصمیم

 گام اول موفقیت

رش رفتی. اصلن تصوها رفتند؛ اما تو نباید میعزیز! خیلی محب

محال است که تو را گلوله از ما گرفته باشد. نه. گلوله این توانایی 

ت را ببرد. گلوله وقتی سوی تو آمد باید در ارا ندارد که نفس

 ات وات، رفاقتات، شجاعتات، جوانیات، خندهبرابر زیبایی

؛ اما به یقین که گلوله این گردیدذوب میدیگر اوصاف خوب تو 

سیاه کرده است. دیگر تو با بار تا ابد خودش را شرمسار و روی

اور مبارک. بات ات پیوستی. و نفس تازه گرفتی. شهادتخالق

های را داشت. دست انتظار تو تردید، بهشت،داریم که بی

ها که ماشه را به سوی تو چکانده است خداوند با آنپلیدی

 ات شاد، یادت گرامی و جایت بهشت برین.حساب کند. روح

در اوائل سده ی بیستم که بازار علم گرائی یا پوزیتویسیم در کشورهای 

ر ب” طنطاوی“اسالمی رونق گرفت، برخی از اندیشمندان مسلمان از جمله 

ها  آن شدند، تا نشان دهند که قرآن مجید، کتاب مقدس مسلمان ها سده

پیش پیشگوئی های علمی داشته است؛ لذا مسلمان ها از این رهگذر نه تنها 

چیزی کم ندارند، بل پیشگام این عرصه نیز می باشند. در ایران جعفر 

سبحانی و ناصر مکارم شیرازی چند عنوان کتاب در این باب به رشته تحریر 

های پسین  در آوردند و سهم خود را ادا کردند، این گونه مباحث در دهه

در میان روشنفکران مسلمان به یک مد تبدیل گردیده و هر یکی مساله ی 

از این قماش را به رخ دیگران می کشد، و بدین ترتیب از یکسو اظهار 

فضل می کند و از سوی دیگر، می خواهد پیشتازی اسالم و مسلمین را به 

جید قرآن م نمایش گذارد، اما افسوس و صد افسوس که این گونه برخورد با

نه نتها اند کمترین مشکلی از مسلمان ها را حل نکرد، بر عکس فهم نا 

درستی را نسبت به قران نیز ترویج داده، تا مسلمان ها همه گونه پرسش را 

به قرآن حواله بدارند و از آن پاسخ بجویند. تازه دیده می شود، که در 

می گردد، آیا راستی دانشگاه های افغانستان قرآن و علوم دمروزی تدریس 

 با جدیت روی این مساله فکری صورت شده است؟

مولفین گرانقدر، میان اخالق و حقوق، ” نظام اخالقی اسالم“در مبحث 

تفاوت نه نهاده اند، زیرا موضوعاتی همچون حق مسلمان با یکدیگر، حقوق 

و احترام شاگرد و معلم، حقوق اطفال و حقوق همسایه آمده است. افزون 

آن نویسندگان محترم، سرگردانی و دغدغه ی نسل حاضر را مورد عنایت بر 

قرار نداده اند، بنابر این چگونگی تفاهم و تعامل در عصر کنونی نا شگافته 

و نا گفته باقی مانده است. تیلفون، تلویزیون، رسانه های اجتماعی، دانشگاه، 

ی تازه موسسات کاری، نهادهای مدنی هر یکی در این عرصه پرسش ها

 .خلق کرده اند، که در کتاب های پیشنیان مجالی برای طرح آن نبود

حال که هستند، التفاتی به آن ها صورت نپذیرفته و بدین ترتیب مبحث 

اخالق اسالمی از حد تذکر فرمایشات اندیشمندان پیشین، گامی به جلو 

ننهاده است. یکی از بحث های دلچسپی که در زیر مجموعه ی ثقافت 

 .ادامه در پایین همین صفحه... خصایص کلی“می گردد،  سمی تدریاسال

این بحث توسط دانشمند شهیر مسلمان یوسف قرضاوی نگاشته شده است. 

در بخش ثقافت اسالمی این اثر فشرده شده، بدون آن که نامی از قرضاوی 

برده شود، تدریس می گردد. وقتی حق یک نویسنده، آن هم در مضمون 

، در سایر موارد چه انتظاری غیر از آن می ثقافت اسالمی مراعات نمی گردد

 توان داشت؟

سعی بر آن شده، تا حقانیت عبادات اسالمی بر ” فلسفه عبادات“در مبحث 

اساس مطابقت آن با نظریات و استنباطات علمی عصر حاضر سنجیده شود 

و بدین ترتیب به دانشجویان گفته می شود، که میان وحی الهی و دانش 

ود دارد. نکته این است، که در موارد زیادی هنوز علم بشری سازگاری وج

تجربی با دساتیر دینی هماهنگی نشان نمی دهد، در آن صورت تکلیف امور 

دینی چه می شود؟ پرسش دوم این که، علوم تجربی هر روز، نظر تازه ای 

می آفریند، به سخن کارل پوپر، نظریات قبلی را نقد می دارد، و حرف تازه 

ی سازد، زمانی ک اجتهاد علمی دگرگون می شود و آن رابطه ای مطرح م

عبادات اسالمی و استنباط علمی نیز برهم می خورد، در آن زمان چه توجیه 

می توان داشت؟ عالوه بر آن این مساله هنوز به قوت خود باقی است، که 

آیا می توان عبادات را با میزان عقلی تجربی ارزیابی کرد یا خیر؟ و آیا 

 یابی معجزات با قوانین علوم طبیعی امری درست و بجا است یا خیر؟ارز

 به دانشگاها” ثقافت اسالمی“تا جائی که به یاد دارم، آن گاه که مضمون 

اضافه می گردید. استدالل این بود، که در سالهای پسین اسالم یک دین ضد 

 تعلم و ترقی معرفی گردیده است، باید حقیقت مساله بیان گردد. خدما

علمی و فرهنگی مسلمان ها به جامعه ی بشری گفته شود، و دانشجویان 

باید با نقش دانشمندان مسلمان آشنا گردند، تا از این طریق هم نگاه ایشان 

نسبت به اسالم درست گردد، و هم حس اعتماد به نفس در درون آن ها 

ی به متقویت شود. در همان زمان فکر بر این بود، که استادان ثقافت اسال

دانشجویان بفهانند که وضعیت ناگوار کنونی مسلمان ها، امری تازه و 

عارضی است. هرگز چنین نبوده، که از ابتدا مسلمان ها با این روز و حال 

گرفتار بوده باشند، و نا مسلمان ها همیشه با قدرت و عزت. افزون بر آن 

ی شناسد، باید دنشجویان فهمانده شود، که علم و دانش شرق و غرب نم

گاهی بقول سید جمال الدین پایتخت آن در شرق و زمانی در غرب می 

باشد. دانشجویان باید به شیوه های تفکر وپژوهش مسلمانان آگاهی یابند، 

شیوه ی برخورد آن ها با علم و دانشمندان روشن گردد. از موسسات و 

ن ها نهادهائی که به منظور عرضه ی خدمات اجتماعی، نحوه ی برخورد آ

با دیگراندیشان توضیح داده شود. دانشجویان دید روشنی نسبت به جایگاه 

 مدنت مظاهر با برخورد راه تا کنند، پیدا اسالم در …ادبیات، هنر، موسیقی،

 .گردد مشخص ها آن با

با بررسی درس های ثقافت اسالمی، وضع دل خوش کننده به نظر نمی 

بود، بنابر این باید ارزیابی کرد  رسد و حتی می توان از آن رهگذر پر غصه

اخته پرد” ثقافت اسالمی“که چرا بصورت دقیق طی این سالها به موضوع 

نشده است، در حالی که منابع فراوانی در این زمینه وجود دارد. افسانه فردا، 

گوشه ای از پیام تو، رساله ی در باره اخالق و مقاله ی در مورد هنر از آثار 

شکل قسمی به این بحث مرتبط اند. تاریخ دعوت و عالمه سلجوقی به 

اصالح و انحطاط مسلمان ها دو اثر برجسته عالمه ابوالحسن ندوی در 

همین زمینه اند. علی اکبر والیتی کتاب فخیمی زیر عنوان فرهنگ و تمدن 

جلد دارد و فشرده آن در یک جلد نیز تدوین یافته است.  ۶اسالمی در 

اثر مسجد جامعی ” فرهنگ اسالمی“ن باب بنام کتاب مفید دیگری در ای

است. علم و تمدن در اسالمی و نیاز های جوان مسلمان در عصر تجدد دو 

از احمد آرام کتاب ارزنده ” علم در اسالم“کتاب سودمند سید حسین نصر و 

است. این بحث توسط دانشمند شهیر مسلمان یوسف قرضاوی نگاشته ” اسالم

شده است. در بخش ثقافت اسالمی این اثر فشرده شده، بدون آن که نامی از 

قرضاوی برده شود، تدریس می گردد. وقتی حق یک نویسنده، آن هم در مضمون 

، در سایر موارد چه انتظاری غیر از آن می توان ثقافت اسالمی مراعات نمی گردد

 داشت؟

سعی بر آن شده، تا حقانیت عبادات اسالمی بر اساس ” فلسفه عبادات“در مبحث 

مطابقت آن با نظریات و استنباطات علمی عصر حاضر سنجیده شود و بدین 

ترتیب به دانشجویان گفته می شود، که میان وحی الهی و دانش بشری سازگاری 

ود دارد. نکته این است، که در موارد زیادی هنوز علم تجربی با دساتیر دینی وج

هماهنگی نشان نمی دهد، در آن صورت تکلیف امور دینی چه می شود؟ پرسش 

دوم این که، علوم تجربی هر روز، نظر تازه ای می آفریند، به سخن کارل پوپر، 

ی سازد، زمانی ک اجتهاد نظریات قبلی را نقد می دارد، و حرف تازه ای مطرح م

علمی دگرگون می شود و آن رابطه عبادات اسالمی و استنباط علمی نیز برهم 

می خورد، در آن زمان چه توجیه می توان داشت؟ عالوه بر آن این مساله هنوز 

به قوت خود باقی است، که آیا می توان عبادات را با میزان عقلی تجربی ارزیابی 

یابی معجزات با قوانین علوم طبیعی امری درست و بجا کرد یا خیر؟ و آیا ارز

 است یا خیر؟

ه به دانشگاها اضاف” ثقافت اسالمی“تا جائی که به یاد دارم، آن گاه که مضمون 

می گردید. استدالل این بود، که در سالهای پسین اسالم یک دین ضد علم و 

ت علمی و ترقی معرفی گردیده است، باید حقیقت مساله بیان گردد. خدما

فرهنگی مسلمان ها به جامعه ی بشری گفته شود، و دانشجویان باید با نقش 

دانشمندان مسلمان آشنا گردند، تا از این طریق هم نگاه ایشان نسبت به اسالم 

لمی ت عترقی معرفی گردیده است، باید حقیقت مساله بیان گردد. خدما

و فرهنگی مسلمان ها به جامعه ی بشری گفته شود، و دانشجویان باید با 

نقش دانشمندان مسلمان آشنا گردند، تا از این طریق هم نگاه ایشان نسبت 

به اسالم درست گردد، و هم حس اعتماد به نفس در درون آن ها تقویت 

می به شود. در همان زمان فکر بر این بود، که استادان ثقافت اسال

دانشجویان بفهانند که وضعیت ناگوار کنونی مسلمان ها، امری تازه و 

عارضی است. هرگز چنین نبوده، که از ابتدا مسلمان ها با این روز و حال 

گرفتار بوده باشند، و نا مسلمان ها همیشه با قدرت و عزت. افزون بر آن 

ی شناسد، باید دنشجویان فهمانده شود، که علم و دانش شرق و غرب نم

گاهی بقول سید جمال الدین پایتخت آن در شرق و زمانی در غرب می 

باشد. دانشجویان باید به شیوه های تفکر وپژوهش مسلمانان آگاهی یابند، 

شیوه ی برخورد آن ها با علم و دانشمندان روشن گردد. از موسسات و 

ن ها نهادهائی که به منظور عرضه ی خدمات اجتماعی، نحوه ی برخورد آ

با دیگراندیشان توضیح داده شود. دانشجویان دید روشنی نسبت به جایگاه 

 تمدن مظاهر با برخورد راه تا کنند، پیدا اسالم در …ادبیات، هنر، موسیقی،

 .گردد مشخص ها آن با

با بررسی درس های ثقافت اسالمی، وضع دل خوش کننده به نظر نمی 

 بود، بنابر این باید ارزیابی کرد رسد و حتی می توان از آن رهگذر پر غصه

رداخته پ” ثقافت اسالمی“که چرا بصورت دقیق طی این سالها به موضوع 

نشده است، در حالی که منابع فراوانی در این زمینه وجود دارد. افسانه 

فردا، گوشه ای از پیام تو، رساله ی در باره اخالق و مقاله ی در مورد هنر 

شکل قسمی به این بحث مرتبط اند. تاریخ از آثار عالمه سلجوقی به 

نشده است، در حالی که منابع فراوانی در این زمینه وجود دارد. افسانه فردا، گوشه 

ای از پیام تو، رساله ی در باره اخالق و مقاله ی در مورد هنر از آثار عالمه 

شکل قسمی به این بحث مرتبط اند. تاریخ دعوت و اصالح و انحطاط سلجوقی به 

مسلمان ها دو اثر برجسته عالمه ابوالحسن ندوی در همین زمینه اند. علی اکبر 

جلد دارد و فشرده  ۶والیتی کتاب فخیمی زیر عنوان فرهنگ و تمدن اسالمی در 

فرهنگ “ ن باب بنامآن در یک جلد نیز تدوین یافته است. کتاب مفید دیگری در ای

اثر مسجد جامعی است. علم و تمدن در اسالمی و نیاز های جوان ” اسالمی

ز ا” علم در اسالم“مسلمان در عصر تجدد دو کتاب سودمند سید حسین نصر و 

اثر محمد حمید اهلل یکی از ” ثائق السیاسیه“احمد آرام کتاب ارزنده ی است. و 

نوشته زرین کوب نوشته پربار ” امه اسالمکار ن“آثار گرانسنگ در زمینه است. 

دیگری در زمینه است. از آثار عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به وفرت می 

از میان آثار مستشرقین در زمینه، تاریخ تمدن اسالم  .توان در این باب کار گرفت

و غرب، نوشته ی گوستا و لوبون فرانسوی و جرحی زیدان شهرت بسزائی دارند. 

” فرهنگ اسالم در اروپا“پژوهشگری از جرمنی کتابی در این مورد زیر عنوان بانو 

دارد. که می توان از آن بهره ی فراوانی برد. این همه مشتی از خروار است، که با 

” میثقافت اسال“استفاده از آن ها می شود، موضوعی دلپذیر و سودمند تهیه دید و 

را می ” ثقافت اسالمی“ه سعی استادان در حالی ک .را از این وضعیت بیرون آورد

شود، ستود، اما به هیچ وجه کافی ندانست و از باب همدردی و همنوائی، تالش 

 .و مجاهدت بیشتر آن ها را انتظار برد، تا گامی بهتر در این راستای برداشته شود

 

ا باید کارم را آی"تصمیمات ما زندگی ما را شکل می دهند. 

پولم را چطور سرمایه "، "کجا باید زندگی کنم؟"، "عوض کنم؟

تصمیم گیری یکی از اصلی ترین مهارت ها در  "گذاری کنم؟

زندگی است و همه ما می توانیم در آن پیشرفت کنیم. در این 

مقاله، رویکردی بسیار ساده و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات 

 .به شما معرفی می کنیم درست تر و هوشیارانه تر

 بهترین مدل موجود برای تصمیم گیری

این رویکرد بهترین مدل تصمیم گیری موجود است که به شما 

کمک می کند هر دو جنبه عینی و ذهنی موقعیت را ببینید و از 

همه وقایع، نقطه نظرات، باورها و توصیه ها استفاده کرده و 

 بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

 اصلی این رویکرد از قرار زیر است: عنصر ۳

 **مشکل یابی

 **اهداف

 **گزینه ها

 **نتایج

 **سبک سنگین کردن ها

عنصر باال باید جداگانه بررسی شود  ۳در این روش هر یک از 

 و از آنها برای روشن کردن و مرتب کردن افکارتان استفاده کنید.

 اجازه بدهید نگاهی به هریک از این عناصر بیندازیم.

 مشکل یابی

پشت هر تصمیمی که می گیرید، سعی دارید که مشکلی را حل 

کنید. طریقه عنوان کردن مشکلتان، چارچوب تصمیم شما را 

مشخص می کند و جایگزین هایی که در نظر می گیرید و طریقه 

ارزیابی آنها را تعیین می کند. مطرح کردن صحیح مشکل اهمیت 

 فکار بعدیتان اثر می گذارد.بسیار زیادی دارد چون روی کلیه ا

با این وجود بسیاری از ما این مرحله را کالً نادیده می گیریم. 

عنوان کردن مشکالت کار ساده ای است. هرچه مشکلتان بهتر 

 تعریف شود حل کردن آن ساده تر خواهد شد.

برایتان یک مثال می زنم. یکی از دوستانم عالقه زیادی به کار 

 (۴ادامه در برگ ) ...که آنجا استخدامکردن در شرکتی داشت 

اما از رئیسش متنفر بود. مشکلش این بود که استعفا بدهد یا آنجا 

بماند. به جای اینکه بین این دو مورد انتخاب کند، مشکلش را 



 

 آفتابی ۵۹۳۱ قوس ∎شماره هشتم  ∎سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 هیس!
 سخن هیس!           

ا عمل پیرو احساسات یجوانان غور، 

 اع؟اجتم بر اساس تحلیلٍ اوضاع

ها و مهریها، بییچندین سال است که غور و غور

های زیادی را از سوی حکومت مرکزی دریافت لطفیکم

 گرددها بر میلطفیها و کممهریدارند. و بخش مهم این بیمی

ی کسها هیچفروشی اربابان و بزرگان ما و غیر از اینبه ارزان

 ول نیست.دیگری مسو

 ای غیرغور به شکل یک جزیره دورافتاده، هیچ سهمی رسمی

ها و یا از اشتراک در انتخابات و سیاهی لشکرِ همه حکومت

چوب سوخت سیاسیون شمال، چیزی دیگری دستگیرش 

نشده است. با به وجود آمدن حکومت وحدت ملی انتظار 

ی یرفت که توجه حکومت به غور بیشتر گردد؛ ولی تا آنجامی

که نیمی از عمر این حکومت گذشته، هنوز که هنوز است 

های انتخاباتی رهبران حکومت در غور قطار تعهدات و وعده

 نرسیده است.

ی ها خود مان مسوول همهاز سوی دیگر، ما غوری

دِ کسی حتا با خوهای خود استیم. ما با هیچبرگشتگیبخت

نان ما که چشم آییم. جواخود و یا با غوریِ خود هم جور نمی

ها، و چراغ غور اند، شوربختانه بیشتری از این چراغ

 اند.بخش دهلیزهای تاریک قومی و سمتی شدهروشنی
رده کانتظاری که از این دسته جوانان غوری به عنوان افراد تحصیل

رو ها بیشتر پیرود متأسفانه نابجا بوده است. زیرا آنرفت و میمی

 عمل بر اساس تحلیل اوضاع اجتماع. احساسات خود بوده اند تا

خواهیم در ها که بگذریم، ما نمیاز کنار همه تظاهرها و تظاهرات

جا از کسی دفاع کنیم و یا کسی را زیر بار مالمت ببریم؛ اما تأسف این

هایی که انرژی شان را بیهوده خوریم به حال غور و این چراغمی

آقای توخی به صفت  کنند. چون در آمدن/رفتنصرف روشنایی می

چشمیِ تمام، خاک بر معاون والیت غور تعدادی از جوانان ما با بی

بوک شاهد زدند. ما و شما در صفحات فیسچشم دیگر جوانان ما می

ستی دو»آن بودیم. تعدادی از ایشان به هر نحوی که بود یا به صفت 

د؛ اما نکردند و پیام تبریکی نوشت« چاپلوسی»یا به تعبیری « و شناخت

زدند و گاهی به میخ، هم با توخی ها گاهی به نعل میدیدیم که بعضی

گرفتند و هم با مخالفان توخی طرح بیرون کردنش عکس یادگاری می

کردند که این کار شان را غیر از خنده بر ریزی میاز غور را برنامه

ن توامنطق خود شان و خِردِ جمعی دیگران، دیگر هیچ تعبیری نمی

ها زیرا این کار شان هیچ توجیهی ندارد. و همچنان بعضی کرد.

های مختلف های شخصی خویش را در این زود و گیر، به بهانهعقده

و استفاده از فرصت باالی جوان دیگری خالی کردند که خیلی 

 بار بود.ناعادالنه و تأسف

ها به هر حال خوب شد که آقای توخی آمد/رفت، اگر نه ما غوری

سوژه مانده بودیم؛ برق داریم فضل خدا، خدا مضمون و بیسخت بی

های ما جور است، امنیت ی بزرگان ما را از سر ما کم نکند سرکسایه

شود، چوپان و ما تامین است، هیچ کسی در داخل شهر ترور نمی

پردازند، دهقان ما به راحتی و بدون ترس و وحشت به کار شان می

که خواسته باشند بدون آن که هر جایی مسافرین ما با خیال راحت به

کنند، شکر خدا های غیرقانونی بترسند سفر میها و اخاذیاز دزدی

 چیز داریم غیر از معاون والی.همه

که آن معاون به دل ما نبود وی را دوباره فرستادیم به از این

پیش رییس صاحب جمهور، حالی رییس صاحب جمهور 

« کاکه»به غور بیایند و یک معاون لطف نمایند یک بار دیگر هم 

را هم با خود بیاورند برای ما معرفی کنند و « گزارخدمت»و 

ی قبل عکس سلفی شان که از دفعهنیز آن عده از جوانانی

ها خوبش نیامده بود دوباره سلفی بگیرند و قناعت ما غوری

 را هم حاصل فرمایند.
کسی جور هیچ ها باقسمی که در اول تذکر دادیم که ما غوری

کسی را خوش ها هیچدانیم که ما غوریآییم؛ خوب هم مینمی

نداریم، خوش داریم که سر و صدا و جنجال کنیم. خانم سیما جوینده 

د محمهیواد از غور نبود؟ مولوی دیناز غور نبود؟ داکتر عبداهلل 

عظیمی از غور نبود؟ داکتر محمدابراهیم ملکزاده از غور نبود؟ 

نشدیم؟ نگفتیم که ها ایستاد ها خود ما در برابر همینما غوری

خواهیم؟ باید بدانیم که هر کسی از غور، از میرزازاده ها را نمیما این

گرفته تا جمشید احمدی و استاد ساقی و استاد مبارز و حمیدی و 

شد باز هم ما ها اگر معاون میها تا خالقیار و دیگر غوریاکبری

کردیم، زدیم، سر و صدا میکردیم، خیمه میها تظاهرات میغوری

 افتادیم.زنده باد و مرگ بر فالنی سر میدادیم و به جان هم می

 خداوند ما را هدایت کند.

گروه های فشار دارای چهرۀ پنهان سیاسی اند و گاهی از ورود به  کرد.

کار سیاسی، شرم دارند. عملکرد این گروه ها چیزی کمتر صحنه های آش

از سیاسی شدن کامل گروه و چیزی بیشتر از غیر سیاسی شدن آنهاست 

و با در نظر داشت اوضاع و شرایط، رنگ چهرۀ سیاسی شان را حفظ ویا 

 از دست میدهند. 

گروه های فشار چون تأثیراتی بر سیاست عمومی دارند، بناءّ نباید با 

وم احزاب سیاسی خلط شوند. احزاب سیاسی ساختار هایی اند که مفه

در سیاست های کالن، نقش آشکار و حیاتی ایفاء مینمایند، در حالیکه 

گروه های فشار در محافل و مجالس محدود، از پشت پرده نقش بازی 

مینمایند. احزاب سیاسی در پی تسخیر قدرت سیاسی اند، حاالنکه گروه 

دفی ندارند. احزاب سیاسی در سیاست، شرکت فعال های فشار چنین ه

به اقتضاآت  داشته، زیرا دارای ماهیت سیاسی اند، ولی گروه های فشار بنا

زمان، تحرکاتی ترتیب میدهند. نقش سیاسی گروه های فشار را در 

انتخابات به خوبی میتوان مشاهده کرد. انتخابات مورد توجه این گروه 

طریق میتوانند افراد مورد نظر شان را انتخاب و بر ها قرار دارد و از این 

کارگذاری ها و سیاست های حکومت، نفوذ گذارند و حتی قادرند با 

حمایت و پشتبانی شان، افرادی را در قوه مقننه جابجا نمایند تا در آینده 

حافظ منافع گروهی شان بوده و از این طریق بر قوۀ مجریه نیز تأثیرات 

 ه است.شان، قابل مشاهد

گروه های فشار در شکل گیری و سوق افکار عمومی، نقش برازنده ای 

دارند که از طرق مختلف، از جمله تشویق، ترغیب و احساسات، توانایی 

تغییر عقاید و دیدگاه های مردم را دارا میباشند و در اصل عقاید و افکار 

 عامه را متوجه منافع خود میسازند.

ی فشار فعال و هر از گاهی تأثیر گذاری های در افغانستان نیز گروه ها

بر پالیسی ها و کار گذاری های حکومت دارند. قانون اساسی افغانستان 

خود اشاراتی بر جواز فعالیت و  ۵۶و  ۵۳، ۵۱در مواد  ۴۵۱1مصوب 

حتی نحوۀ فعالیت گروه های فشار دارد، که به تأسی از مواد قانون 

گروه های فشار و ذی نفوذ به اساسی، قانون جمعیت ها، تصویب و 

 فعالیت میپردازند و در صدد تأثیر گذاری بر تصامیم حکومت اند.

گروه های فشار در شکل دموکراتیک حکومت، نقش مهمی دارند و 

میتوانند با درک مسئولیت و ارائۀ راهکارهای درست و قانع کننده، جلو 

ین خود، سبب تک روی ها و خود کامگی های نظام حاکم را بگیرند که ا

اصالحات در نظام و تأمین منافع گروه های ذی نفوذ و حتی مردم، 

 میگردد.

گروه های فشار در شناسایی و ریشه کن کردن بی عدالتی ها، حاکمیت 

قانون، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق محرومین و اقلیت ها، دفاع 

مهم  از برابری حقوق شهروندان و حمایت از آزادی های اساسی، نقش

و ارزشمند دارند و موجودیت و فعالیت آنها در درون نظام ها، مؤثر و 

 مفید واقع میشود.

بر حکومت و بخش های اداری در سطوح مختلف، فشار آورند تا 

اقدامات تقنینی و اداری مورد نظر شان را تأمین و از فعالیت های 

جلوگیری صورت گیرد. گروه های فشار به طور خالف منافع آنها 

ثابت بخشی از روند سیاسی اند و میکوشند مسیر و راستای سیاست 

حکومت را تقویت کنند یا تغییر دهند، اما نمیخواهند به عنوان گروه 

های فشار، حکومت را بدست گیرند. یعنی دارندگان منافع مشترک در 

بگذارند و این تأثیر گذاری از تالش اند بر جریان امور عمومی تأثیر 

نصب اعضای شان در مقامات رسمی حکومتی و یا از اعمال فشار بر 

قوه مقننه جهت تصویب قوانینی که با منافع خاص آنها مطابقت داشته 

 باشد، قابل تأمل و مشاهده است.

از توضیحات فوق چنین بر می آید که گروه های فشار متشکل از سه 

 ، دفاع از منافع و اعمال فشار( میباشند:عنصر)سازمان یافتگی

سازمان یافتگی: وجود حد اقل سازمان برای تمیز گروه های فشار از 

کُنش های خود جوش و غیر سازمان یافته، ضروری است تا بتوان 

 حدود و ثُغور گروه های مورد نظر را مشخص کرد.

. بوددفاع از منافع: یک سازمان بی تفاوت، منشأ هیچ اثری نخواهد 

سازمان باید در پی اهدافش حالت بسیجی اختیار کند و در صدد دفاع 

 از منافع) مادی یا معنوی( و آرمان های خود باشد.

اعمال فشار: یکی از رایج ترین و دیرینه ترین نوع فعالیت های سیاسی، 

اعمال فشار بر قدرت های موجوده است که انواعی از کُنش های 

ر دادن وجدان و اخالق قدرتمندان گرفته تا سیاسی از تحت تأثیر قرا

تهدید و اعتصاب و حتی قتل و ترور را در بر میگیرد. ساختار، 

ادئولوژی، فرهنگ سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر نحوۀ کُنش 

گروه های فشار، مؤثر واقع میشود. در جوامعی که سطح فرهنگ 

 وسیله ای برایسیاسی و عمومی پائین است، گروه های فشار از هیچ 

رسیدن به هدف خود روگردان نیستند، هُتَک حرمت، اتهامات واهی و 

ورود به حوزه زندگی خصوصی افراد، همه مواردی اند که در جوامع 

عقب افتاده مورد استفادۀ گروه های فشار و حتی احزاب سیاسی قرار 

 میگیرند.

ز عالوه بر سه عنصر متذکرۀ تشکیل دهندۀ گروه ها، عده ای ا

نویسندگان، بر استقالل گروه های فشار، نیز تأکید دارند. هرگاه گروهی 

تحت تأثیر و زیر نظارت گروه دیگری ویا حزب یا سازمانی قرار داشته 

باشد، آنرا گروه فشار نه، باید جزءِ ابزار های اعمال فشار محسوب 

 کرد.

 گروه های فشار دارای چهرۀ پنهان سیاسی اند و گاهی از ورود به

صحنه های آشکار سیاسی، شرم دارند. عملکرد این گروه ها چیزی 

کمتر از سیاسی شدن کامل گروه و چیزی بیشتر از غیر سیاسی شدن 

آنهاست و با در نظر داشت اوضاع و شرایط، رنگ چهرۀ سیاسی شان 

 را حفظ ویا از دست میدهند.

از آنجایکه در حکومت های مردم ساالر حاکمیت ملی از آن مردم 

است و در طول تاریخ تالشها و فعالیت های دانشمندان و مبارزان 

راه آزادی بر آن بوده است تا قدرت حاکمه از شکل فردی و 

نحصاری آن خارج و به مردم، که دارنده اصلی آن میباشند، تعلق ا

گیرد و از این طریق، برای تحقق دموکراسی، از تمرکز قدرت به 

یک شخص و یا یک نهاد، جلوگیری بعمل آید که به تأسی از همین 

تمایل، تئوری تفکیک قوا بمیان آمد و پیشنهاداتی جهت تحقق 

ستقیم مردم در قدرت سیاسی دموکراسی واقعی، برای مشارکت م

ارائه گردید که از آنجمله میتوان به نقش و فعالیت گروه های فشار 

و احزاب سیاسی، بمنظور مشارکت بیشتر و منظم تر مردم در قدرت 

سیاسی ویا کنترل هیئت حاکمه به حیث عناصر مؤثر در سیستم 

سیاسی اشاره کرد. مؤثریت این سازمان ها را میتوان ازیک طرف 

بخاطر نظارت و کنترل فعالیت های دولت و از طرف دیگر بر اساس 

ادئولوژی و خط مشی شان جهت تطبیق برنامه های کاری آنها 

 بخاطر احراز قدرت سیاسی مشاهده نمود.

در کشور های دموکراتیک، موجودیت سه ساختار مجزا و مستقل، 

د. نقابل تفکیک است که در سِپِهر نظام ملی زیست و فعالیت دار

سکتور خصوصی، گروه های فشار و حکومت که هر یک در انجام 

وظایف شان از استقالل کامل برخوردارند. گروه های فشار بمثابۀ 

جامعۀ مستقل از حکومت و سکتور خصوصی، تالش دارد با پل 

سازی میان حکومت و مردم در کاهش فاصله میان آندو، نقش 

ملت سازی، -وند دولتاساسی بازی نماید. کمک تأثیرگذار بر ر

پرورش شهروندان آگاه و مسئول، دادخواهی جهت رفع بی عدالتی، 

آگاهی دهی و ظرفیت سازی، نظارت بر کارکردهای حکومت و 

ایجاد هماهنگی میان سکتور های سه گانه، در زمرۀ خواست های 

 اساسی و آرزوهای بلند گروه های فشار است.

گروه "، "گروه های فشار"گروه های فشار تحت عناوینی مانند 

و حتی  "البی)نفوذ گذاران("، "جامعه مدنی"، "های ذی نفوذ

 ، مورد مطالعه قرار میگیرند."گروه های سیاسی"

گروه های فشار عبارت از جمعیت های سازمان یافته و متشکل 

است که بدون در نظرداشت حصول قدرت، صرفا برای تأمین منافع 

ز طُرُق مختلف بر سیاست و پالیسی گروهی شان فعالیت نموده و ا

های حکومت نفوذ وارد مینمایند. یا به عبارۀ دیگر سازمانهای که 

برای دفاع از منافع خود دست به اِعمال فشار بر قدرت عمومی و 

 دولتی میزنند تا تصمیمات آنها را با منافع خود همراه سازند.

 ر، آزادیگروه های فشار برای شکوفایی خود نیازمند آزادی تفک

بیان، آزادی تجمع و کلیۀ آزادی های تضمین شده در اعالمیه جهانی 

حقوق بشر میباشند. گروه های فشار معموالّ ماهیت سیاسی ندارند، 

هدف آنها اینست که  ولی مؤثریت سیاسی آنها غیر قابل انکار است.

 بر حکومت و بخش های اداری در سطوح مختلف

 نفوذفشاریاذیهایگروه

 
 نذیر نصرت محمد

 

؛ البته دادن چنین لقبی به او زنندرهبر کشور خود را جنرال صدا می

چندان هم بیراه نیست چراکه خدمت سربازی اجباری در این کشور 

 .رسدگاهی به ده سال هم می

 !عدم حق استفاده از موتر برای رفتن به محل کار

مردم این کشور برای رفتن به محل کار خود حق استفاده از موتر را 

کنند. استفاده از موتر تنها آمد میوندارند و معموال با بایسکل رفت

 .های نظامی این کشور استمختص به باال رتبه

 !ای حق خواب دیدن نداردهیچ خانواده

ها ساعت نه در سراسر کوریای پس از پایان کار و فعالیت روزانه، شب

شود و به این ترتیب مردم خود را برای یک شمالی خاموشی زده می

نکته عجیب دیگر این است که در  کنند.روز کاری دیگر آماده می

ای حق خواب دیدن ندارد و اگر پدر و کوریای شمالی هیچ خانواده

اند مادری صبح از خواب بیدار بشوند و خوابی را که شب قبل دیده

تعریف کنند، فرزند آنها موظف است تا عالوه بر خوابی که والدینش 

ملی کشور که در  اند خواب خود را هم به نماینده وزارت امنیتدیده

 .صنف شان حضور دارد، گزارش دهد

 !عدم استقالل رسانه ها

روزنامه  ۴1شود و در کوریای شمالی هیچ رسانه خصوصی دیده نمی

نشریه موجود در این کشور کامال تحت نظر دولت هستند و  1۲و 

 ها را برعهده داشته باشد، مطالبآنکه خبرنگاری وظیفه تهیه گزارشبی

دهد که هر روز از وزارت امنیت ملی خبرهایی تشکیل میآنها را 

ترین تغییری منتشر دریافت و دقیقا همان اطالعات بدون کوچک

های کوریای شمالی، انتشار هرگونه خبر شود؛ در تمام رسانهمی

ها از سیاسی و ناخوشایند در مورد کوریای شمالی در همه زمینه

 .به شدت ممنوع است اجتماعی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی

های غذایی دیگر باوجود قحطی و گرسنگی، عدم پذیرش کمک

 !کشورها

رسانی و تهیه مواد الزم به صورت با توجه به اینکه دولت مسؤول آذوقه

شمالی است، درآمد ماهانه مردم بسیار ناچیز است؛ در کوپنی در کره

مایحتاج و  های دولت و نه درآمد مردم کفافبیشتر موارد هم نه کمک

ای هدهد و فقر و قحطی بر بسیاری از خانوادهنیازهای اولیه آنها را نمی

این کشور حاکم شده و ساالنه چندین هزار نفر از آنها به دلیل گرسنگی 

شمالیدرکوریایمردمیروزانهزندگی  

 

های دولت و نه درآمد مردم کفاف مایحتاج کمک بیشتر موارد هم نه

دهد و فقر و قحطی بر بسیاری از و نیازهای اولیه آنها را نمی

های این کشور حاکم شده و ساالنه چندین هزار نفر از آنها خانواده

 .دهندبه دلیل گرسنگی جان می

های دولت کوریای شمالی با وجود نیازهای شدیدی که به کمک

کشورها دارد اما به خاطر اینکه معتقد است این غذاها غذایی دیگر 

روی طرز فکر مردم اثرات سوء دارد و برای اینکه از آلودگی فرهنگی 

د، از پذیرفتن آن سر باز که نتیجه مصرف این غذاهاست در امان بمان

 زند.می

است که سازمان  شدت قحطی و گرسنگی در این کشور به حدی

باره به شدت هشدار داده سازمان ملل در اینتغذیه جهانی وابسته به 

 .است

 !ممنوعیت ورود هرگونه خبرنگار و عکاس به کوریای شمالی

کنند تنها از پذیرفتن هرگونه کمک امتناع میمسؤوالن این کشور نه

بلکه ورود هرگونه خبرنگار و عکاس را هم به کوریای شمالی ممنوع 

 سانه به این کشور ممنوع استتنها ورود اصحاب راند؛ البته نهکرده

مرگ و تیرباران سرنوشت شهروندان تماس گیرنده با تلفن به 

 !خارج

ود شخروج شهروندان کوریایی هم از کشورشان به شدت کنترل می

و اگر شخصی بخواهد به دنیای بیرون از کره قدم بگذارد به عنوان 

ین ا شود؛ این قانون آنقدر سختگیرانه درعامل دشمن دستگیر می

آید که اگر فردی حتی از طریق موبایل با خارج کشور به اجرا درمی

از کشور تماس برقرار کند، ممکن است سرنوشتی جز مرگ و 

تیرباران در انتظارش نباشد؛ به عنوان مثال در ماه مارچ امسال یک 

های نظامی کوریای شهروند کوریای شمالی که در یکی از شرکت

با موبایل همراه خود با یکی از دوستانش  شمالی مشغول به کار بود

به سئول پایتخت کوریای جنوبی گریخته بود،  1۲۲۴که در سال 

تماس گرفت و در مورد قیمت برنج و شرایط زندگی در کوریای 

شمالی با او صحبت کرد؛ این کار او از طرف دولت تخطی از قوانین 

د. این تلقی شد و در نتیجه حکمی جز اعدام برای او صادر نش

هاپ، مرگ فرد خاطی به درحالی است که مدتی بعد خبرگزاری یون

حکمی جز اعدام برای او صادر نشد. این درحالی  تلقی شد و در نتیجه

گ جون مد خاطی به ناهاپ، مرگ فراست که مدتی بعد خبرگزاری یون

را تایید کرد و گفت این شهروند اولین فرد در کوریای شمالی است 

که به دلیل تماس با خارج از کشور اعدام شده، اما جزئیات بیشتری از 

 .این ماجرا منتشر نکرد

یای شمالی فقط یک شرکت مخابراتی تلفن همراه که منطقه در کور

دهد مشغول به فعالیت است. پایتخت، پیونگ یانگ، را پوشش می

مشترکان این شرکت مخابراتی حق استفاده از خدمات این شرکت برای 

تماس با خارج را ندارند. در نتیجه بسیاری از شهروندان کوریای 

وام خود که در خارج از این کشور شمالی برای تماس با بستگان و اق

های همراهی که به طور غیرقانونی از چین به کنند از تلفنزندگی می

 .کننداند، استفاده میکوریای شمالی وارد شده

 !شرط ازدواج؛ رضایت وزارت امنیت ملی آری، رضایت خانواده خیر

 هاگر پسر و دختری در کوریای شمالی قصد ازدواج با یکدیگر را داشت

باشند، رضایت خانواده آنها هیچ نقشی در این ازدواج ندارد بلکه این 

ن کشور است که صالحیت ازدواج این دو نفر ای ملی امنیت  وزارت

 کند. را صادر می

به این ترتیب که هم پسر و هم دختر باید یک گزارش کامل از نحوه 

 رائها امنیت وزارت به را …آشنایی، میزان عالقه، علت آشنایی و 

 .بدهند

 و دختر اقوام تمامی شناسایی و الزم هایبررسی و مرحله این از پس

شود و پس از حضور دختر و ا قرار مصاحبه صادر میآنه برای پسر

های خاص اگر مورد مشکوکی دیده نشود، پسر و پاسخ دادن به سوال

 .شوداجازه ازدواج آنها صادر می

د لی از زندگی خود ناراضی نیستنبا تمام این تفاسیر مردم کوریای شما

های روی زمین هستند. آنها فکر می ترین انسانو معتقدند خوشبخت

کنند که کشورشان پیشرفته ترین کشور دنیا است، گمان می کنند که 

کوریا تنها کشوری در دنیا است که مردمش موبایل دارند. آنها درباره 

 .اینترنت چیزی نمی دانند

گروه های فشار چون تأثیراتی بر سیاست عمومی دارند، بناءّ نباید 

با مفهوم احزاب سیاسی خلط شوند. احزاب سیاسی ساختار هایی 

ایند، ماند که در سیاست های کالن، نقش آشکار و حیاتی ایفاء مین

در حالیکه گروه های فشار در محافل و مجالس محدود، از پشت 

 پرده نقش بازی مینمایند



 

 آفتابی ۵۹۳۱ قوس ∎شماره هشتم  ∎سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 هیس!

مرکز  ۴1۳کشور جهان در  ۳1طبق آمار رسمی، زبان فارسی در 

 .شودبه سطح دکترا تدریس می

در قلمرو خراسان بزرگ که اکثر فارسی گویان در آن به سر 

هزار شاعر فارسی زبان صاحب دیوان به  1۲برند نزدیک به می

 .اندسر برده

هان ترین زبان جفارسی دومین زبان کالسیک، یعنی دومین کهن

 .است

ی گسترده گپ زده می گونهزبان فارسی در نه کشور جهان به

 .ده داردکشور گوین ۱1شود و در 

اند، زبان فارسی و انگلیسی یگانه زبان امپراتوری جهان بوده

 .زبان فارسی یک سده از انگلیسی پیش است

 .میلیون واژه را دارد 11۶زبان فارسی دری توان ساخت 

  ای زبان فارسی افسون گری

 هر چه گویم از تو زان افزون تری

  تو به فردوسی توان بخشیده ای

 ن بخشیده ایاز توان، برتر روا

  چالش سعدی به نیروی تو بود

 آب این سرچشمه از جوی تو بود

  گر غزالش در غزل شد رام او

 دانه پاشیدی تو اندر دام او

  حافظ ار بر شد به بام آسمان

 نردبانش خود تو بودی ای زبان

  مثنوی را هم تو مبدا بوده ای

 گر فزون شد تو بر آن افزوده ای

 شبا ای زبان پارسی در کار

 رهگشای راه ناهموار باش

  

 گر بتازی کس جلودار تو نیست

 تاجیکی، دری و فارسی

 ست برای یک زبان سه نام ا

 

ها جزء زبان معیار به حساب اند. البته معادلپایتخت، لهجه

گوییم و ایرانیان آیند. یکی نگوید که ما به دری طیاره میمی

ه عربی است و هواپیما معادل است که جزء زبان هواپیما که طیار

 آید.معیار به شمار می

هواپیما که طیاره عربی است و هواپیما معادل است که جزء زبان 

 آید.معیار به شمار می

. هیچ تفاوتی بین فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان نیست. ۱

ا ها است. خود پشتو زبانان ما رها و گویشتفاوت در لهجه

گویند. اگر نام زبان ما دری بود، باید آنان ما را وان( می)پارسی

گفتند. البته بد هم نیست، برای حل این مشکل، وان( می)دری

سری به آرشیف ملی هم بزنند و منابع را نگاه کنند که 

 عبدالرحمان خان زبانش را فارسی گفته است یا دری.

 واگذار کنیم.های زبانی را به متخصصان زبان . دغدغه۳

. زبان فارسی در افغانستان، زبان میانجی است و زبان تمام مردم ۶

افغانستان حتا پشتو زبانان است، غیر علمی و انسانی به آن 

ترین شاعران و نویسندگان و پاسداران دشمنی نکنیم که بیش

د و مدارک تر اسناها بودند. بیشزبان فارسی در افغانستان پشتون

ر های زبان پشتو به طوه فارسی است. نصف واژهمردم پشتون ب

 مستقیم و غیرمستقیم فارسی است.

. باید بپذیریم که پشتو، پشتو است و فارسی، فارسی است و ۳

داد های پشتو فارسی قلمپشتو فارسی یا دری نیست که واژه

 شوند.

گرایی و گذر از باورهای پذیری، کثرت. افغانستان بدون هم۱

 فغانستان نخواهد شد.غلط گذشته، ا

های قومی و سیاسی با یکی از دری زبانان حاضرم دور از دغدغه

خوانند و پشتو زبانی در یکی از که فارسی افغانستان را دری می

 های داخلی در این باره سخن بگویم.رسانه

)دکتر حفیظ شریعتی استاد دانشکده زبان و ادبیات پارسی دری 

 دانشگاه کابل(

 فرز برگهء: فرهاد آریانگرفته شده ا

 

گردانندگی  -جویندهخانم  -در محفل معرفی والی سابق غور

 ی من گذاشته بودند.را به عهدهمحفل 

از جاللتمآب محترم »نوبت سخنرانی والی صاحب شد، گفتم: 

 «شود...والی غور تقاضا می الحاج سیما جوینده

یکی از دوستان عزیز، به من اعتراض کرده بود، از این که والی 

 نگفته ام.« محترمه»یک زن است چرا

ی باال را جملهحاال اگر من بنا به فرمایش آن دوست عزیز، 

 آمد:یی از آن درمیگفتم؛ چنین جملهمی

والیه غور تقاضا  از جاللتمآبه محترمه حاجیه سیما جوینده»

 ...«شود می

زیرا اگر ما بخواهیم بحث مونث بودن را در پیوند به واژگان 

شوند رعایت کنیم، عربی که در زبان فارسی استعمال می

نظر بگیریم و در صورتی که مجبوریم تمام کلمات عربی را در 

حالت تانیث داشته باشند، عالمت مونث را در آخر آنها عالوه 

 کنیم.

شود که تنها حالت مذکر و مونث بودن را در رابطه گونه نمیاین

های دیگر عربی، در نظر بگیریم و از واژه« محترم و محترمه»به 

 مورد استفاده در زبان فارسی غافل باشیم!

کر، مونث و تثنیه که در زبان فارسی، حالت مذ دانیمهمه می

 شود.رعایت نمی

یی که از یک زبان وارد زبانی دیگر و نیز قانون است: هر واژه

شود، باید مطابق دستور زبانی که وارد آن شده، مورد استعمال می

 های که از چند زبان وارد زبان. اگر قرار باشد تمام واژهقرار گیرد

 

 

 

 

 

 

هنگام تکلم و سخن زدن، دستور زبان هرکدام را  فارسی شده 

 رعایت کنیم، مجبوریم همزمان به چند زبان صحبت کنیم.

 شود!پس فکر کنیم چه می

از را   He, She , Itضمایر فاعلی اگر متوجه باشید زمانی که 

او( ) واژه سه دقیق هر یکنید، ترجمهترجمه میزبان انگلیسی 

 بان فارسی مشخص کنیم که منظوراما به خاطری که در ز .است

 

 

 

یم معنا کن به شکل زیر، مجبوریم یا شی از )او( مرد است یا زن 

 :ها مواجه شده بداندتا مخاطبی که تازه به این واژه

He)او )مرد : 

She)او )زن : 

It)او )شی/چیز : 

گذاریم تا معلوم کنیم در کنار )او( میو شی زن  ،های مرداز واژه

 .یا مونث که مذکر است

 !تشخیص داد شودو اال در فارسی چنین چزی را نمی

ه های دیگر کگان عربی و کلمات زبانبهترین راه برخورد با واژه

ها را مطابق دستور وارد زبان فارسی شده، این است که تمام آن

و قواعد زبان فارسی مورد استفاده قرار دهیم و هیچ توجهی به 

ون زبان اصلی خود چگونه کاربرد این نداشته باشیم که در در

های مونث عربی: توانیم تمام واژهی مثال میبه گونهدارند؛ 

ها را که در زبان فارسی دخیل مدیره، معلمه و امثال این محترمه،

اند و کاربرد فراوان دارند، بدون )ه( تانیث و به صورت: محترم، 

ها نیث کردن آمدیر، معلم و ... به کار ببریم و هیچ نیازی به تان

 در زبان فارسی نداریم.

گفت: حتا شنیدم در یک نشست، دوستی خطاب به یک خانم می

ز انگیخیلی شگفت« از محترمه خانم فالنی یک جهان ممنون...»

صد در صد مونث است و « خانم»ی که واژهاست! با آن

م هن استفاده شود، با آناگاهی کسی ندیده که برای آقایهیچ

ی عربی کرد تا با استفاده از واژهز ما، تالش میدوست عزی

 را در نظر داشته باشد.حالت مونث بودن آن« محترمه»

 محمدنصیر توکلی

  فیروزکوه، غور

 قهار عاصی/  پارسی

 گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی

 غوغای کُه، ترنم دریاست پارسی

 از آفتاب معجزه بردوش می کشد

 رو برمراد روی به فرداست پارسی

 از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند

 پارسیآیینه دار عالم باالست 

 روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک

 چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی

 تصویر را، مغازله را و ترانه را

 جغرافیایی معنوی ماست پارسی

 تاریخ را، وثیقه ی سبز شکوه را

 خون من و کالم مطالست پارسی

 سرسخت در حماسه و هموار در سرود

 پیدا بود از این که چه زیباست پارسی

 رصه ی بیدارباش مردبانگ سپیده، ع

 پیغمبرهنر، سخن راست پارسی

 دنیابگو مباش، بزرگی بگو برو

 مارا فضیلتی است که ماراست پارسی

*** 
 سه غزل /  سمیع حامد

۴ 

 مگذار ای غزال که آسان بگیرمت 

 آسان بیفتی از نفس و جان بگیرمت

 بامن بپیچ یک دم و بگریز دورِ دور 

 تا گیرمت دوباره و دندان بگیرمت

 زخمی کنم لبان ترا با دهان خود

 در چنگ ، موی هایت پریشان بگیرمت

 یک لحظه سرخِ سرخ کنم گردن ترا

 یک لحظه وحشیانه زنخدان بگیرمت

 باور کن! این شکار پر از کیف دیگریست

 مگذار ای غزال که آسان بگیرمت

1 

 باز آکه از تمام جهان باز بگذریم 

 از هرچه در زمین و زمان باز بگذریم

 تنها شویم دست به دست آه مست مست 

 و از کوچه اشپالق زنان باز بگذریم

 تک تک زنیم هر چه در بسته یافتیم

 با قلب خود تکان به تکان باز بگذریم 

 از آفتابه خسته شدیم، آفتاب کو؟

 از رهگذار کوزه گران باز بگذریم

 شیرین اگر نشد دهن آرزوی ما

 فرهاد نو شویم و زجان باز بگذریم

۵ 

 در چشم های توست بالیی که یا خدا 

 برده مرا ز خویش به جایی که یا خدا

 آتش زده ترا و مرا روبه روی هم

 در داده عاشقانه صالیی که یا خدا

 از کوچه عشق میگذرد آه عطر توست

 می آید از دریچه هوایی که یا خدا

 گویند پس روید مگر پیش میرویم

 گردیده ایم دیده درآیی که یا خدا

 ستی من حرارت سبز حضور توست ه

 هستی برای من تو خدایی که یا خدا

 

*** 

های مونث توانیم تمام واژهی مثال میبه گونه

ها را که در مدیره، معلمه و امثال این حترمه،عربی: م

زبان فارسی دخیل اند و کاربرد فراوان دارند، بدون 

)ه( تانیث و به صورت: محترم، مدیر، معلم و ... به 

ها در کار ببریم و هیچ نیازی به تانیث کردن آن

 زبان فارسی نداریم.

 اند:داریم؛ زیرا گفتهپارسی را پاس می

 قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری

ی تهران را خوانند و لهجهی کابل را )دری( میدر کابل، لهجه

ی دوشنبه را تاجیکی و این باور غلط فارسی)پارسی( و لهجه

ها و گاهنشها، دادانش ما در مکتباکنون از زبان بزرگان کم

ی اشتباه آن قدر در شود. این ایدهها به آشکار شنیده میرسانه

گاه، های مکتب، دانشافغانستان جدی است که تمام کتاب

های دولتی و مانند آن به جای ها، رسانههای اداری، روزنامهنامه

آن  شوند واند و میی کابل نوشته شدهزبان معیار و سره به لهجه

نویسی و بد نویسی در افغانستان خوانند. علت غلطیرا )دری( م

ی کابل است. هنوز در افغانستان خوانی لهجهنیز همین دری

تفاوت بین گویش، لهجه و زبان حل نشده است. همه پا در یک 

اند که زبان ما )دری( است و آن غیر فارسی است. کفش کرده

ان هم فارسی زبدر این میان برخی از برادران پشتو زبان  و گاهی 

تر از آش، ی داغ،کاسهزبانی به شدت کم دانشندما که در دانش

ه دیاران ما فارسی بکشند که ما دری زبانیم. تازه این همفریاد می

ا شناس مخوانند. وقتی بزرگان زبانی پشتو را )دری( میلهجه

)بخش  گاه کابلگویند، اینان نخست از دانشچیزی نگفتند و نمی

( را حذف کردند و اکنون از وزارت دفاع که بسیاری از پارسی

 زبانانند.کنندگان آن، فارسیمراجعه

 شود:برای حل این مشکل به چند سخنی اشاره می

افزار فرهنگ است. در تنگنای قوم، سرزمین، . زبان، نرم۴

سی گنجد. زبان پارجغرافیای سیاسی و باورهای نژادپرستی نمی

توان آن را پابست به ابر شبیه است، نمیماند و به نوروز می

 سرزمینی کرد.

پارسی دخالت نکنند و پارسی ی زبان. پشتو زبانان در حوزه1

 ی زبان پشتو دخالت نداشته باشند.زبانان در حوزه

. زبان معیار، غیر از گویش و لهجه است. فارسی، دری، پارسی ۵

ی سه هجهاند، زبان معیارند و لدری که در سه کشور یگانه

ها جزء زبان معیار به حساب اند. البته معادلپایتخت، لهجه

گوییم و ایرانیان آیند. یکی نگوید که ما به دری طیاره میمی

که جزء  هواپیما که طیاره عربی است و هواپیما معادل است

 آید.زبان معیار به شمار می

 

 زباندربارهشایدآنچه
 ایدکمترشنیدهدریفارسی

 محترم/محترمه

  ازی در سبق یار تو نیستاسب ت

 گر بتازی کس جلودار تو نیست

  مرد خواهد مرد میدان کالم

 تا به نیرو گیردت در کف زمام

 (دکتر حسین خطیبی)

زبانان در قلمرو های حکومت فارسیدکتر بصیر کامجو دوره

 :آریانا و خراسان را چنین رده بندی نموده است

 :تاجیکاناول ــ شاهنشاهی پیشدادیان بلخ اجداد 

 (دوران حکمروایی دوهزار و پانصد و پنجاه و شش سال)

 :دوم: شاهنشاهی کیانیان بلخ اجداد تاجیکان وفارسها

 (دوران حکمروایی حدود سیصد و اند سال)

 :سوم: شاهنشاهی هخامنشی ها اجداد تاجیکان

 ( سا 11۲دوران حکمروایی )

 نجیکاچهارم: شاهنشاهی اشکانیان سومین سلسله دود مان تا

 (سال ۱۳۶دوران حکمروایی )

 پنجم: شاهنشاهی کوشانیان، چهارمین سلسله دود مان تاجیکان

 (سال ۵۴۳دوران حکمروایی )

 ششم: پادشاهی طاهریان، پنجمین سلسلۀ دودمان تاجیکان

 (سال ۳1دوران حکمروایی )

 هفتم: شاهنشاهی صفاریان، ششمین سلسلۀ دودمان تاجیکان

 (سال ۴۱۴دوران حکمروایی )

 هشتم: شاهنشاهی سامانیان، هفتمین سلسله دود مان تاجیکان

 (سال۴۵۲دوران حکمروایی )

 نهم: شاهنشاهی غوریان، هشتمین سلسله دودمان تاجیکان

 (سال ۶۳دوران حکمروایی )

 نیوز بخدیمنیع: 

 

یی که از یک زبان وارد و نیز قانون است: هر واژه

شود، باید مطابق دستور زبانی که زبانی دیگر می

 .وارد آن شده، مورد استعمال قرار گیرد

 سه نام است برای یک زبان

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C?source=feed_text&story_id=1307149022682182
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 آفتابی ۵۹۳۱ قوس ∎شماره هشتم  ∎سال اول 

 

Political, Cultural, Religious & Social 
 

 های عجیب و غریب فیروزکوهرنجر
است؛ چون هر  ها نهفتهرنجربه باور ما چیزی در پشت فرمان این 

شود... در گیرد، دگه رقم میآدمِ هوشیاری که فرمانش را می

ها؛ اصلن ننگ ترین کوچههای ناجور فیروزکوه و در تنگسرک

تا هنوز  های این موترها که آرام بروند، و ما کهاست برای راننده

های ی آهسته برود و گرد و خاک را به فرق آدمرنجرایم که ندیده

ایم که عابری بعد از گذشتن این پیاده پف نکند، و همچنان ندیده

 یرنجرخودم شنیدم که وقتی رها چیزی نگفته باشد. آنچهموت

 آید: ها صداهای این چنینی بر میگذرد از بین خاکمی

 است... بدوان بدوان مال دولت 

 ...ایییییییک  بم پدر و مادرت 

 دزد به جلوشه ،سی کن دگه  ... 

 ... ایییییکه به تهِ بازار غیرت دارین هه 

 ی... بباشه که ایطو فشار داده میره فقط سرک از اتش... 

  لعنت خدا به همطو حکومت و قانونی 

ه فرمایید وقتی کشنوید و چه میکه شما می حاال صادقانه بگویید

 موتری غرقِ خاک و دودتان کند؟

 های حضرت شاروالقالیچه
 فروشیها قالیچهخبر ما در این روزنظر به خبرهای خبرنگار بی

خبرنگار ما اظهار داشت که دانشمندان بعد از درآمد خوبی دارد. 

ا ها را بخواستند که رابطه این قالیچهتحقیقات بسیار زیاد می

. دی حضرت سلیمان دریابند که سارنوالی مانع این کار شقالیچه

کاش به جای ای » :ای گفتقالیچه خبرنگار ما بعد از یک آهِ

 «کردیم!فروشی میخبرنگاری قالیچه

 از مرگ هوش تا مرگ موش
غور با جمعی از  والیپس از خودکشی چند دختر در والیت غور 

 ن تلکی فروشاعضای کمیته منع خشونت علیه زنان طی یک فرما

 مرگ موش را ممنوع قرار داد.

که  کندکشند خواهش میکه خود را میما از تمام کسانیهمکاران 

د ننکش چیزهاو این یسمان و تیزابپطرول و ربعد از این خود را با 

 خرید و فروش اخواسته اگر کمیته متذکره خبر شد وچون خدای ن

بعد از آن  کنید کهاین مواد را هم ممنوع قرار بدهند خود تان فکر 

ید و هم شد؟ شاید هم شما دیگر خودکشی کرده نتوان چه خواهد

 کرده نتوانیم. گیمواد زنده ایم بدون اینهما که زند

 

 سرخیل اخبار

 
، از فعاالن طراحی وب سایت، Artemy Lebedev چندی پیش

های بسیار جالبی در سفری به کوریای شمالی داشت. او عکس

جریان سفرش به این کشور عجیب و غریب گرفته است؛ کشوری 

 های کنجکاوطالعات بسیار کمی در دسترس ذهنکه حقیقتا از آن ا

 . است

کوریای شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره 

)جمهوری دموکراتیک مردم کوریا(، کشوری است در بخش شمالی 

ترین شهر آن جزیره کوریا در شرق آسیا. پایتخت و بزرگشبه

مال از شیانگ است. این کشور از جنوب با کوریای جنوبی، پیونگ

با جمهوری خلق چین و در زاویه شمال شرقی مرز کوچکی با 

 .روسیه دارد

پس از مرگ کیم ایل سونگ پسرش کیم جونگ ایل رهبری کشور 

در پی مرگ کیم جونگ ایل رهبری  1۲۴1دار شد و از سال را عهده

 .این کشور در اختیار کیم جونگ اون پسرش است

باشد که شورای حقوق یکوریای شمالی از جمله چند کشوری م

 .اختهس متهم بشر حقوق یبشر سازمان ملل آنرا به نقض گسترده

سیاستمدارانی که در کره شمالی مورد غضب رهبر این کشور قرار 

شوند. انتشار خبر اعدام یکی از گیرند خیلی زود ناپدید میمی

 را زیادی انتقادات ضدهوایی یوزیران این کشور به وسیله

 .نشد تأیید قطع بطور خبر این رچنده برانگیخت

 ۶۶۳میلیون و  11حدود  1۲۲۲جمعیت این کشور در برآورد سال 

 ۲٫۱1 جمعیت رشد سال، ۵۵٬۳است. میانگین سنی هزار نفر بوده

 هزار، در ۳٬۲1 مرگ میزان و هزار در ۴۱٬۱1 تولد میزان درصد،

 هزار در نفر ۳۴٫۵۱ نوزادان ومیرمرگ درصد، ۶۵ شهری جمعیت

سال برای  ۶۶٫۳۵ و مردان برای سال ۶۴٫1۵ زندگی به امید و تولد

 باسوادی سطح. است زن هر برای کودک ۴٬۲۶زنان و نرخ باروری 

 .است ایکره کشور این در رسمی زبان. است درصد ۲۲ کشور در

به محض رسیدن به میدان هوایی باید موبایل های خود را تحویل 

ست. هیچ شخصی با موبایل دیده دهید، هیچ رومینگی در دسترس نی

ه رسد کتاپ مشکلی ندارد، به نظر میشود. اما استفاده از لپنمی

تاپ به هایی باخبر نیستند که توانایی تبدیل لپها از کارت کوریای

 .موبایل را دارد

خبری از انترنت نیست، تنها انترانت وجود دارد. انترانت چیزی شبیه 

بکه داخلی است و در یک منطقه تعیین انترنت است، اما تنها یک ش

 .شده کار می کند

شوید به شما یک راهنما و یک وقتی که به کوریای شمالی وارد می

تان هستند. شما دهند و همیشه همراهموتروان اختصاص می

 ۵تا  1توانید خودتان هوتل را ترک کنید. برنامه روزانه شامل نمی

، چندین شبکه از BBC توانیدشود. در هوتل میبازدید تفریحی می

 .روسیه را مشاهده کنید NTV چین و همچنین شبکه

مواد سوخت تقریبا وجود ندارد بنابراین بیشتر کارها دستی انجام 

شوند. شهر در خاموش می ۴۴ها ساعت شود. در شهر روشناییمی

 .ها نیستشب ترسناک است. خبری از روشنایی در خیابان

 

شمالیدرکوریایمردمیروزانهزندگی  

 
ی دور این نزدیک عکسی گرفته نشود، البته مشکلی نیست که از فاصله

 !کار را انجام دهیم

هایشان را در پشت دست، راه رفتنکوریایی ها عادت دارند در هنگام 

 .پوشندهای روشن میمحکم کنند. به ندرت مردان لباس

 برخی از قوانین عجیب

 !سکونت مادام العمر در یک محل مگر با اجازه حکومتی

 و تنوع انگیز استبا وجود اینکه طبیعت کوریای شمالی بسیار زیبا و دل

 کشور در هر نقطه از اینمردم این انگیزی دارد اما آب و هوایی شگفت

جا بمانند و حق گذرانند باید تا آخر عمر همانسرزمین که روزگار می

خروج از منطقه محل سکونت خود را ندارند و اگر زمانی هوای سفر به 

سرشان بزند یا بخواهند برای کاری از روستا یا شهر خود خارج شوند، 

ین صورت قانون را حتما باید اجازه حکومتی داشته باشند، در غیر ا

 .اند و مجازات خواهند شدشکسته

 !بیدار شدن رأس ساعت شش با صدای شیپور

قوانین حاکم بر کوریای شمالی تمامی جوانب زندگی مردم را تحت کنترل 

شان به نوعی تاثیر گذاشته است. های زندگیقرارداده و بر تمامی بخش

ها با نواختن صدای سال است که مردم کوریای شمالی صبح ۳۲تقریبا 

آید و از طریق بلندگو در تمام شیپوری که راس ساعت شش به صدا درمی

 .شوندشود از خواب بیدار میمناطق پخش می

 !برنامه های اجباری قبل از آغاز فعالیت های روزانه

آنها موظف هستند پیش از شروع کار روزانه، در مقابل مجسمه کیم ایل 

ام کرده و سر تعظیم فرود آورند. همه مردم جونگ و پدر او ادای احتر

های رسمی خاص از منزل خارج کوریای شمالی موظف هستند با لباس

 ملی امنیت  شوند یا عالمت مخصوصی روی لباس داشته باشند تا وزارت

 کامل آگاهی هستند، مرور و عبور حال در افرادی چه اینکه از کشور این

 رسیدن از پس باید آنها و شودنمی ختم اجهمین به کار البته باشد؛ داشته

وق های مافای را هم باید وقت بگذارند و به سخنرانیدقیقه ده کار محل به

خود گوش دهند و پس از آن پنج دقیقه علیه دشمنانشان شعار بدهند. 

 شود وپس از انجام تمامی این کارها تازه نوبت آغاز فعالیت روزانه می

 .را شروع کنند توانند کار خودآنها می

 !خدمت سربازی؛ ده سال

بار از در پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی، هر دو ساعت یک

گوشه شهر مارش ای دارند در گوشهبلندگوهایی که صدای بسیار قوی

های این کشور به رخ همه کشیده شود تا قدرت جنرالنظامی پخش می

  (0ادامه در برگ )...       ادتی دیرینه، کیم جونگ ایلشود. آنها بنا بر ع

زنند؛ البته دادن چنین لقبی به او چندان هم کشور خود را جنرال صدا می

بیراه نیست چراکه خدمت سربازی اجباری در این کشور گاهی به ده سال 

 .رسدهم می

 !عدم حق استفاده از موتر برای رفتن به محل کار

 استفاده از موتر را ندارندمردم این کشور برای رفتن به محل کار خود حق 

 کنند. استفاده از موتر تنها مختص به باالآمد میوو معموال با بایسکل رفت

 .های نظامی این کشور استرتبه

 !ای حق خواب دیدن نداردهیچ خانواده

ها ساعت نه در سراسر کوریای پس از پایان کار و فعالیت روزانه، شب

ین ترتیب مردم خود را برای یک روز شود و به اشمالی خاموشی زده می

کنند. نکته عجیب دیگر این است که در کوریای کاری دیگر آماده می

ای حق خواب دیدن ندارد و اگر پدر و مادری صبح شمالی هیچ خانواده

اند تعریف کنند، از خواب بیدار بشوند و خوابی را که شب قبل دیده

اند خواب که والدینش دیدهفرزند آنها موظف است تا عالوه بر خوابی 

خود را هم به نماینده وزارت امنیت ملی کشور که در صنف شان حضور 

 .دارد، گزارش دهد

 !عدم استقالل رسانه ها

روزنامه و  ۴1شود و در کوریای شمالی هیچ رسانه خصوصی دیده نمی

نکه آنشریه موجود در این کشور کامال تحت نظر دولت هستند و بی 1۲

ها را برعهده داشته باشد، مطالب آنها را وظیفه تهیه گزارشخبرنگاری 

دهد که هر روز از وزارت امنیت ملی دریافت و دقیقا خبرهایی تشکیل می

شود؛ در تمام ترین تغییری منتشر میهمان اطالعات بدون کوچک

های کوریای شمالی، انتشار هرگونه خبر ناخوشایند در مورد رسانه

ها از سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی مه زمینهکوریای شمالی در ه

 .و فرهنگی به شدت ممنوع است

 !های غذایی دیگر کشورهاباوجود قحطی و گرسنگی، عدم پذیرش کمک

رسانی و تهیه مواد الزم به صورت با توجه به اینکه دولت مسؤول آذوقه

شتر ت؛ در بیشمالی است، درآمد ماهانه مردم بسیار ناچیز اسکوپنی در کره

های دولت و نه درآمد مردم کفاف مایحتاج و نیازهای موارد هم نه کمک

 های این کشوردهد و فقر و قحطی بر بسیاری از خانوادهاولیه آنها را نمی

حاکم شده و ساالنه چندین هزار نفر از آنها به دلیل گرسنگی جان 

شوید به شما یک راهنما و یک وقتی که به کوریای شمالی وارد می

د توانیتان هستند. شما نمیدهند و همیشه همراهموتروان اختصاص می

بازدید تفریحی  ۵تا  1خودتان هوتل را ترک کنید. برنامه روزانه شامل 

، چندین شبکه از چین و همچنین BBC توانیدشود. در هوتل مییم

 .روسیه را مشاهده کنید NTV شبکه

مواد سوخت تقریبا وجود ندارد بنابراین بیشتر کارها دستی انجام 

شوند. شهر در شب خاموش می ۴۴ها ساعت شود. در شهر روشناییمی

 .ها نیستترسناک است. خبری از روشنایی در خیابان

های به به شکل قدیمی است. از راهنما درباره خانه« یانگپیونگ»ام تم

 های جدیدقدیمی پرسیدم، او گفت، پیرها دوست ندارند که به خانه

 .پسندندها را میبروند، زندگی در این خانه

دار شده وجود دارند در ساحل کوریای شمالی، سیم خاردارهای برق

مالی فکر شنا کردن به سرشان تا از این طریق شهروندان کوریای ش

 .نزند. و البته شما اجازه عکس گرفتن هم ندارید

درصد از جمعیت در ارتش خدمت می کنند. عبور از  ۴۲در حدود 

 .سربازان غیرممکن است

در نزدیکی مرز دو کوریا، جاده برای مقابله با هجوم دشمن آماده است. 

من های دشجاده، تانکهای بزرگ برای این است که با افتادن به مکعب

 .را به تله بیاندازند

تنها تبلیغات در کوریای شمالی، تبلیغاتی برای یک موتر است )ساخته 

شده با همکاری کوریای جنوبی( که آن را تنها در پایتخت خواهید 

 .دید

ی بر سینه« کیم ایل سونگ»هر شهروند در کوریای شمالی، نشانی از 

متکاران که احتماال این نشان به دلیل خود دارد؛ به جز کودکان و خد

 .پوشیدن لباس کار مخفی شده است

 .ن را خریداری کنیدتوانید این نشاشما نمی

توانید آزادانه در کوریای شمالی حرکت همانطور که گفته شد، شما نمی

کنید. همه جا ایست بازرسی وجود دارد. وقتی که ماشین از ایست 

زند. احتماال به این معنا است چراغ می کند، موتروانبازرسی عبور می

 .که فردی خارجی در حال عبور است

ی کنند، گاهویژگی شهرها، نبود موتر است. همه پیاده مسیر را طی می

کنند. دوچرخه نایاب و ها استفاده میاوقات از تراموا و اتوبوس

 .قیمت استگران

 .متوقف شده است ۴۲۲۲روند ساخت این هوتل از سال 

متوقف شده است. توصیه شد که  ۴۲۲۴د ساخت این هوتل نیز از رون

ی دور از نزدیک عکسی گرفته نشود، البته مشکلی نیست که از فاصله

 !این کار را انجام دهیم

 (0... ادامه در برگ )کوریایی ها عادت دارند در هنگام راه رفتن

ن شهای روهایشان را در پشت محکم کنند. به ندرت مردان لباسدست

 .پوشندمی

 برخی از قوانین عجیب

 !سکونت مادام العمر در یک محل مگر با اجازه حکومتی

 

  گام اول موفقیت ؛گیریتصمیم

 
 کردن سبک و سنگین

اگر تا اینجا بدون اینکه به راه حلی دست پیدا کنید پیش آمده باشید 

یعنی تصمیمتان بسیار سخت است. همچنین می تواند به این دلیل باشد 

که اهداف متناقضی هم دارید باید به طور جدی بین آنها سبک و سنگین 

 کنید.

آسان  همانطور که ممکن است انتظار داشته اید، اینکار به هیچ وجه

نیست. انتخاب بین اهداف بی ارتباط مثل این می ماند که سیب را با 

پرتقال مقایسه کنید. با این استثنا که برحسب تعداد اهدافتان، مثل این 

می ماند که سیب را با پرتقال و فیل و پودر ماشین لباسشویی بخواهید 

 مقایسه کنید.

ررسی تان را دوباره بپس قبل از هر چیز وقت بسیار خوبی است که اهداف

کنید و سعی کنید با تکیه بر اطالعاتی که تا اینجا جمع کرده اید، به 

طریقی آنها را ساده تر کنید. اگر باز هم کافی نبود و تصمیم برایتان 

مشخص نشده بود و نتوانستید با سبک سنگین کردن ذهنی به تصمیمتان 

ن کردنتان نگیبرسید، نیاز به یک رویکرد سیستماتیک برای سبک س

در چنین رویکردهایی شما نتایج را از هم جدا می کنید و به جای  دارید.

 مقایسه هر گزینه با بقیه هرکدام را جداگانه سبک و سنگین می کنید.

 حرف آخر

این فرایند تصمیم گیری شاید به نظرتان پرکار بیاید اما بعد از اینکه چند 

د که اگر با نظم و دقت هر بار از آن استفاده کردید متوجه می شوی

 مرحله را طی کنید چندان وقت گیر نخواهد شد.

عنصر  ۳یکی از ویژگی های جالب این روش این است که هرکدام از 

به روشن کردن مراحل دیگر کمک می کند. وقتی نتایج را بررسی می 

کنید ممکن است به یک هدف جدید برسید یا با سبک و سنگین کردن 

بور شید که مشکلتان را دوباره تعریف کنید. این یعنی ها ممکن است مج

 باید مدام بین مراحل باال و پایین بروید.

 

 نتایجی که هرکدام در بر خواهند داشت را ارزیابی کنید.

م از گزینه ها را به طور جداگانه برداشته و نتایجی که انتخاب هر کدا

تان به همراه دارد را زیر آن یادداشت کنید. بااینکار  آن گزینه برای

 تصمیمتان خیلی واضحتر و شفاف تر می شود.

متاسفانه گفتن این خیلی ساده تر از انجام دادنش است. پیش بینی 

بسیار دشواری است چون هیچکس نتایج به طور کامل و دقیق کار 

 از آینده خبر ندارد.

پس حواستان باشد که این مرحله را به شوخی نگیرید. تا جاییکه 

می توانید واقع بینانه نتایج را بررسی کنید و از هر ابزاری که در 

دسترستان است برای این منظور استفاده کنید تا آینده ای شفاف تر 

ید ی توانید با افراد باتجربه مشورت کنبرای هر گزینه ترسیم کنید. م

 و از آنها اطالعات بگیرید.

همچنین به این فکر نکنید که باید یک گزینه را انتخاب کنید. در 

بررسی هر گزینه تصور کنید که آن گزینه انتخاب شده شماست و 

 ببینید که چه احساسی درمورد آن دارد.

برای موفقیت حتمی خود در این مرحله، راهکار ذیل نیزمی تواند 

به گزینه ی انتخابی تان بعنوان یک آزمایش نگاه کنید: مفید باشد؛ 

 بدین صورت که:

مره گیرید به شما نتصور کنید که قرار است برای تصمیمی که می

 بدهند ...

وار توجه بی تردید، چنین اندیشه ای باعث می شود که شما اتوماتیک

 کنید. بنویسید که چرا چنین تصمیمی گرفتید و بعدبیشتری به آن 

 آیم و فرصتاین یک امتحان است. من از پس آن برمی"کر کنید: ف

دیگری برای تغییر آن ندارم. بقیه قرار است تصمیم من را ببینند و به 

شود بیشتر به چرای تصمیمی که . اینکار باعث می"آن نمره بدهند

 های ضعیف را کنار بگذاریدها و دیدگاهگیرید فکر کنید و برنامهمی

 کردن سبک و سنگین

 
 

 هایتان را لیست کنیدگزینه

حاال که مشکلتان کامالً مشخص شد و اهدافتان را هم تعیین کردید، 

ش است که گزینه هایتان را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید، وقت

 درست است؟

اما نه به این سرعت. اول باید گزینه ها و انتخاب هایی برای خودتان 

و امکانات موجود را بررسی  ایجاد کنید، آنها را گسترش بدهید

 کنید. دقت کنید که به هیچ وجه نباید این مرحله را نادیده بگیرید.

ست ر خیلی بهتر از آن ادرواقع پیدا کردن انتخاب های بیشتر و بهت

 که مجبور باشید بین دو گزینه انتخاب کنید.

هیچوقت نباید اولین گزینه ای که به ذهنتان می رسد را انتخاب 

 کنید و یا حتی به دو گزینه هم نباید بسنده کنید.

برای خلق گزینه های جدید باید هرکدام از اهدافتان را در نظر 

ا می باشد که گزینه هایتان باید تیادتان  "چطور؟"بگیرید و بپرسید

خواهید بگیرید، همه توانید زیاد باشد. برای تصمیمی که می

های موجود را لیست کنید، آن را بیرون ذهنتان ها و گزینهانتخاب

 بکشانید و زمانی را به بررسی هر کدام به تنهایی اختصاص دهید.

ان پیشنهاد ت برای موفقیت بیشتر و پیشبرد بهتر برنامه تصمیم گیری

 می کنیم که سواالت را بازنویسی کنید.

روان شناسان معتقدند : برای اتخاذ یک تصمیم درست و منطقی 

مهم این است که سواالت درست بپرسید. هر مشکلی که دارید، 

سعی کنید آن را به سه یا چهار شکل مختلف بنویسید. اینکه خودتان 

اعث نگاه و فکر کنید ب را مجبور کنید به طرق مختلف به آن مشکل

 توانید بتوانید راهکارهای متفاوتی نیز پیدا کنید.می

 نتایج

حاال وقت آن رسیده که باالخره مزایا و فواید هرکدام از گزینه 

هایتان را ارزیابی کنید و اولین روش انجام این کار این است که 

 نتایجی که هرکدام در بر خواهند داشت را ارزیابی کنید.

م از گزینه ها را به طور جداگانه برداشته و نتایجی که هر کدا

 انتخاب آن گزینه برای

بود اما از رئیسش متنفر بود. مشکلش این بود که استعفا بدهد یا آنجا 

بماند. به جای اینکه بین این دو مورد انتخاب کند، مشکلش را طور 

دیگری تعریف کرد که چطور شغلش را حفظ کند اما از شر رئیسش 

. او بیوگرافی رئیسش را برای جاهای دیگر فرستاد و هم خالص شود

برای شغلهای باالتر برای او وقت مصاحبه گرفت. به این ترتیب رئیسش 

به شغل دیگری رفت و دوست من در همان شرکت ماند و به مقام قبلی 

رئیسش ارتقاء یافت. می بینید که تعریف هوشیارانه مشکالت نیاز به 

 فکر کردن دقیق دارد.

ی تعریف دوباره مشکالت می توانید از تکنیک های مختلف استفاده برا

ین چرا چن"یا  "چرا این فکر را کردم؟"کنید. مثال، از خودتان بپرسید 

 "احساسی داشتم؟

 اهداف

وقتی تعریف بهتری از مشکلتان به دست آوردید وقتش است که 

 مشخص کنید که می خواهید با تصمیمتان چه کاری را انجام دهید.

این قدم را هم اکثر ما اشتباه برمی داریم: به نظرمان اهدافمان کامالً 

 مشخص و واضح هستند و نیازی به بیان دوباره ندارند.

اهداف عناصری هستند که تصمیم ما را هدایت می کنند. مشخص کردن 

آنها درک ما را از مشکل بهتر می کند و انتظاراتی را برای راه حل های 

ی آورد. همچنین به شما کمک می کند وقتی می ممکن به وجود م

 خواهید مشکلتان را برای بقیه توضیح دهید آنها را بهتر بیان کنید.

پس بنشینید و اهدافتان را تا حد ممکن شفاف لیست کنید. چرا می 

خواهید شغلتان را عوض کنید؟ آیا به خاطر رئیستان است؟ شاید می 

 دالیل را کامالً واضح بنویسید.خواهید ساعت کارتان کمتر شود؟ این 

اگر اهدافتان به طور طبیعی به ذهنتان نیامد، پشت هم از خودتان بپرسید 

چرا؟ با این روش می توانید از دیدگاه های مختلف به اهدافتان نگاه 

 کنید.

 هایتان را لیست کنیدگزینه

حاال که مشکلتان کامالً مشخص شد و اهدافتان را هم تعیین کردید، 

ش است که گزینه هایتان را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید، درست وقت

 منابع:سایت مردمان/سایت سفر به موفقیت

 منبع: مجله انترنتی هفت قلم
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