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حول سال رٍاى رٍسجْاًٖ هثارسُ تا                7

تَتزکلَس: اس رٍس جْاًٖ هثارسُ تاتَتزکلَس طٖ        

تذٍٗزهحفل تاشکَّٖ درتاالر رٗاست صحت       

آهذ. اٗي هحفل تا اٗي شعار:         عاهِ تجل٘ل تعول  

تَتزکلَس را تَقف دّ٘ذ! آغاس ٗافت.ٍگفتِ           

شذکِ  تَتزکلَسٗک هزض خطزًاک تَدُ، کِ        

ّإ گذشتِ تِ آساًٖ اهکاى       عالج آى طٖ سال   

پذٗزًثَدا،اها اکٌَى جإ تس٘ار خَشثختٖ است      

ِ    کِ کلٌ٘ک   ّإ پ٘شزفتٔ تزإ       ّاٍ شفاخاً

جلَگ٘زٕ اس عارض شذى تِ هزض                  

است، طَرٗکِ فعالٌ در         تَتزکلَساٗجاد شذُ  

ٍالٗت تاستاًٖ غَر تشوَل رٗاست صحت عاهِ       

چٌذٗي ساسهاى خ٘٘زدٗگز درحال کارٍپ٘کار        

درٗغأًتخاطز جلَگ٘زٕ ٍدرهاى اس اٗي           تٖ

هزض تَدُ، جاى آى عذُ اس ًَساداى،کَدکاى          

ٍاطفال غزٗة را کِ تاٗي هزض گزفتاره٘ثاشٌذ؛       

ّز لحظِ تَسط ٍاٗزٍس اٗي هزض تا هزگ            

دست ٍپٌجِ ًزم ه٘کٌٌذ تِ ٗارٕ پزٍردگار تٖ         

 ً٘اس،ًجات تذٌّذ.

حول:  ٗکصذ ٍشصت تي اس سًذاً٘اى              01

هحثس ٍالٗت غَر، تعذ اس فزاگ٘زٕ آهَسشْإ        

 ٖ هاُ درکَرس سَاد آهَسٕ کِ اس          9السهِ ط

طزف هقام رٗاست هحتزم هعارف تزاُ اًذاختِ        

شذُ تَد؛ فارغ شذًذ. اه٘ذ ه٘زٍد کِ اٗي              

کَرس آهَسشٖ ٗک راُ ٍٍس٘لٔ شَد تاتاشذ          

کِ سًذاً٘اى ٍاقع٘ت سًذگٖ اًساًٖ تٖ آسارٕ         

ٍصلح آه٘شرا فْو٘ذُ؛ تعذ اس رّائٖ خَد              

ٍدٗگزاى رادچار هشکالت ٍتذ تختٖ درسًذگٖ       

 ًساسًذ.

حول: تٌاتِ گفتٔ رئ٘س هعارف ٍالٗت غَر،          01

پزٍصٓ عوزاًٖ    99در سال رٍاى، قزاراست        

سزًَشت ساس تزإ کافِ هزدم شزٗف اٗي            

هزسٍ تَم اس سَٕ اٗي رٗاست تِ تْزُ تزدارٕ           

سپزدُ خَاّذ شذ،ٍتِ دستزس تواهٖ هزدم اٗي       

ٍالٗت گذاشتِ شذُ ٍ ً٘٘ش تِ تعذاد ٗک               

ّشارٍپٌجصذ هعلن ٍآهَسگاراس سَٕ اٗي           

رٗاست جذب گزدٗذُ کِ اٗي خَد ٗک گام           

کاهاًل تشرگ ٍ خ٘لٖ هف٘ذ تزإ کساًٖ است           

کِ خَاّاى خذهت اًذ ؛ ٍّذف اٗشاى تثارس           

صذاقت ٍ اٗواًذارٕ کاهل تزإ                   

ًًَْاالى،ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ٍرسٗذُ، تاّز            

ٍدٍٙرٍٍطي دٍست اٗي هزدم رًج دٗذُ ٍ ستن        

 کش٘ذُ ه٘ثاشذ.

حول: تاتتکار هقام ٍالٗت غَر،رٗاست            09

اطالعات ٍ فزٌّگ تزإ تلٌذ تزدى سطح داًش        

درادت٘ات ٍفزٌّگ کِ در ٍاقع٘ت تا اهزٍس ّ٘چ        

گام ساسًذٓ دراٗي راستا، تزإ پ٘ذا کزدى            

ٍتزجستِ ساختي استعذادّإ ًْفتِ ٍپٌْاى           

تزداشتِ ًشذُ تَد، هحفل تشرگ هشاعزُ سٗزًام       

”  ُ تاشتزاک صذّا تي اس       “  شقاٗق ف٘زٍسکَ

 .شاعزاى ٍ ًَٗسٌذگاُ تذٍٗز ٗافت

سازمان صحی جهانی، صحت      
روانی را اینگونه تعریؾ میکند: 
"حالت سالمتی است که درآن 
اشخاص توانایی های خودرامیشناسند 
، قادراندتابااسترس های )فشارهای( 
نورمال )عادی( زندگی سازگارشوند، 
بطورفعاالنه، پرثمرکارکنند 

 ودرجامعه سهیم شوند".
 صحت روانی دوبعددارد:

بعدمثبت وآن عبارت است از   –  1
احساس خوب،برداشت وتفسیرجامع 
ازمحیط ،ؼرض تطابق با آن 
ویاتؽیر،آنهم درصورت لزوم وبا 
الخره، فکرکردن وتؤمین ارتباط 

 بادیگران پنداشته می شود.
بعدمنفی وآن رامیتوان چنین   –  2

تعریؾ نمود: "عمل کردهای 
مختلؾ،مثل فکرکردن،ادراک، 
هیجانات،حفظ توسط حافظه ، 
قضاوت ،عملکردهای حرکی 
وؼیره،ممکن است مختل شوندکه به 
چنین تؽیراتی دررفتارؼیرنورمال 
ویابعدمنفی رفتارمیگویند.اماازسبب 
عقایدسنتی، درک درستی ازبیماریها 
ومریضی های روانی درجامعٔه 
افؽانستان، وجودندارد. تداوی 
هاودرمان های طبی، 
درکنارمداخالت روانی اجتماعی، 
برای بهبودیافتن مردمان بیمارازاین 
مریضی ها،کمک میکند.عقیده باینکه 
مشکالت روانی اجتماعی یک 
بیماری ومرضی است که تنها 
باادویه، تداوی شده میتواند، کامال 
یک دیدگاه نادرست است.مردم 
راازفکرکردن درمورداینکه: میتوانند 
برزندگی شخصی ، افکار،احساسات 
ورفتارخودتاثیرات زیادی داشته 
باشند،بازمیدارد.این خودمیتواندباعث 
بروزناراحتی های روانی اجتماعی 
شود.همچنین مردم را ازکشؾ 
روشهای تداوی ؼیرطبی که 
دردسترس بوده ومفیدهستند 
بازمیدارد.مسئلٔه مهم دیگر،این است، 
مردمی که مریضی روانی دارند کم 
وبیش باپیش داوری وقایل شدن 
تبعیض درزندگی روزمره خود،عمل 
میکنند ومهم دراین ارتباط این نکته 
است تابه یادداشته باشیم که داشتن 
مریضی روانی اشتباه شخص بیمار، 
این عالمت ضعؾ آن نبوده وهم 
چیزی نیست که شخص ازداشتن آن 
شرمنده شود.فلهذا هرگاه ازمشکالت 
ذیل رنج میبرید به مرکزاخذمشاورٔه 
صحت روانی مراجعه 
نمائید.اگراحساس تنهائی، بی تفاوتی 
وبی عالقگی منمائید ودرروابط 
خویش باخانوادٔه تان  واجتماع، 

 مشکل دارید.
 اگرزودعصبانی وخشمگین میشوید؛

اگربدون دلیل،مشکوک وبی اعتماد 
 میشوید؛

اگربسیارزیاداحساساتی وهیجانی 
 هستید؛ 

اگربیش ازحدناآرام ومضطرب 
 هستید؛

اگرتمرکزفکری ندارید، یادفراموشی 
داریدویادرآموختن ویادگرفتن مشکل 
دارید؛اگرشمااحساس کم جرأتی 

 میکنید؛ 
اگرسردردی بدون موجب دارید؛ 

 اگرؼمگین ودلتنگ هستید؛
اگراطفال تان رابدون موجب لت 

 وکوب میکنید؛
 اگرناامیدومؤیوس هستید؛

 

مردانه O.P.D)آدرس: او پی دی)
وزنانه )مریضان سرپا) شفاخانٔه 

 .والیتی غور

حوادث ورخدادهای مهم یکماه  افتتاح شوری مردمی اهلل یار
 گذشتٔه سال روان دروالیت غور

رئیس شوری مردمی هللا یار در روز افتتاح شوری در بارٔه مردم هللا یارموقعییت  جؽرافیایی        
 منطقٔهٰٔ ، چنین بیان واظهار نمود:

عدلیه والیت ؼور، پس از تهیه وترتیب   شوری مردمی هللا یار که از طرؾ ریاست محترم        
اساسنامهٔ  این شوری توسط مإسسان آن تؤئید وبعد ازارجاع عنوانی  وزارت جلیله عدلیه حکومت 

حمل سال   17منظور گردیده و بتاریخ  3572جمهوری اسالمی افؽانستان، مطابق امریه نمبر 
ه .ش  با حضورداشت نمایندٔه محترم مقام والیت، نماینده محترم امنیت ملی، آمرصاحب  1392

امینٔه والیت ؼور، رئیس  محترم حج واوقاؾ، محترم رئیس   جامعٔه مدنی، رئیس   امنیت قوماندانی
گران و گرانقدر امورجوانان والیت ؼورو جمعی ازنمایندگان  ادارات ملکی و نظامی، علمای کرام 

  دینی، قوماندانان جهادی و متنفذین قومی، افتتاح گردید. 
درآؼاز مجلس با تالوت آیات چندی ازقرآن عظیم الشؤن، توسط جناب الحاج مولوی عبدالکریم        

معاون شوری قرائت شدوسپس رئیس شوری هدؾ از ایجاد شوری مردمی هللا “  برهانی”
یارراتوضیح داده وهمچنان پیرامون نفوس و موقعیت جؽرافیؤیی آن منطقه به شرح ذیل،ؼرض 
ایضاح پیرامون موضوعات فوق به خدمت حاضران نشست وهمایش معلومات چندی را، ارایه نموده 

 وچنین اظهارداشت: 
دوستان عزیز! مردم هللا یار که، یکی از اقوام پرنفوس والیت ؼورراتشکیل میدهد ، هیچگاهی ”  

حکومت های وقت ازپنجاه سال قبل گرفته الی امروز، نظر به خط مشی یاپالیسی هائیکه داشتند، این 
قوم را به گونٔه متفرق با هدؾ نفاق افگنی به سه واحد اداری محلی، یعنی:  چؽچران یعنی 
مرکزوالیت ؼور، اولسوالی شهرک والیت ؼور واولسوالی جوند والیت بادؼیس انقسام ومربوط 

 ساختند.

این خطه دارای چهارهزار کیلومتر مربع مساحت بوده  و بیش از بیست و پنج هزار       
نفوس میباشد. بعد از سالها جنگ و بدبختی، خوشبختانه با درک این واقعیت که جنگ 
وویرانی، راه حل ورسیدن به آرامش ،آبادی ،ساخت وسازنمیباشد،بناًء جمعی از سران 

یار تشکل داده و هدؾ   متنفذان این قوم، گرد هم آمده، این شوری را زیر نام شوری مردمی هللا
 از تشکیل این شوری پیرامون موضوعات ومسایل ذیل میباشد.

 بمنظوراتحاد انسجام ورفع رنجشها، کدورت ها ومناقشات ذات البینی قوم هللا یار؛ -1
کوشش کردن در جهت یافتن راه های حل وفصل منازعات،از بین برداشتن کدورت  -2

ها رفع وحل مشکالت و درنهایت نجات مردم از این معضالت ورزم وپیکاربا 
 محرومیت ها؛

تالش و همکاری برای رفع نیازمندی های جوانان،جستجوی راه های حل ی بیکاری  -3
 جوانان به کمک حکومت،سازمانهای  خیریٔه داخلی و خارجی؛

دفاع،حمایت و پشتبانی از حقوق مشروع و قانونی مردم درعرصه های اجتماعی  -4
 ازطریق عرضٔه خدمات رفاهی؛

حمایت و پشتبانی از برنامه های بهزیستی رشدوتوسعٔه متوازن اجتماعی حکومت  -5
 وحمایت ازبرنامه های رشد علم ،دانش و فرهنگ واالی اسالمی وانسانی؛

ایجاد پل ارتباط بین مردم و حکومت با رسانیدن صدای محرومیت مردم هللا یار به  -6
 استماع مإظفیین واولیای امور؛

 دعوت و تشویق مردم به رعایت اصل امر بالمعروؾ و نهی عن المنکر؛ -7
روی همین اهداؾ وگستره هااست که شوری مردمی هللا یار تؤسیس و ایجاد گردیده          

واز خداوند)ج( خواهان مإفقیت درمجموع برای تک تک اعضای این شوری در راه تؤمین 
 امنیت، برقراری صلح وصفا، بین این مردم وکافٔه جامعه افؽانستانی خود میباشیم. 

 همچنین مإسسان این شوری عبارت از اشخاص ذیل میباشند: 
 احمد شاه " احمدزاده " فرزندعبدالعظیم بحیث  رئیس؛ -1
 مولوی عبدالکریم "برهانی " فرزند کرمبخش بحیث معاون؛ -2
 گل پیدا "منش" بنت مرزا ؼالم نبی بحیث سخنگوی شوری؛ -3
 مال میراحمد فرزند مالرستم بحیث آمرمالی شوری؛ -4
 تاج الدین فرزند برار بحیث منشی شوری؛ -5
 عبدهللا فرزند فخرالدین بحیث عضو؛ -6
 محمد موسی فرزند عبدالرحمن بحیث  عضو؛ -7
 نجیب هللا فرزند فیض احمد بحیث عضو؛ -8
 محمد شاه فرزند عبدالخیر بحیث عضو؛ -9
 صنوبربنت نجم الدین بحیث عضو؛ -10
 رحیم داد فرزند موالداد بحیث عضو؛ -11

 ؛عبدالسالم فرزند محمد اعلم بحیث عضو -12
 محمد نسیم فرزند محمد یاسین بحیث عضو؛ -13
 نصیب هللا فرزند مرزامحمدشریؾ خان بحیث عضو؛ -14
 محمود فرزند هللا داد بحیث عضو؛ -15
 بحیث عضو؛“ خیاط“جمعه خان فرزند حاجی ؼالم حیدر -16
 شهاب الدین فرزند سخیداد بحیث عضو؛  -17

 شوری دارای کمیته های پنجگانٔه ذیل است.  

 کمیته انسجام  -1
 کمیته تشکیالت -2
 کمیته فرهنگی  -3
 کمیته دفاع از مستحقین -4
 کمیته صلح و مصالحه -5
نفری جداگانه بوده که براساس اصل  11هر یکی ازین کمیته ها به نوبٔه خود دارای اعضای        

 تتخصص وعالقه مندی تشکیل شده است. 

 

 ماهنامهٔ 

 هللا یار

 فرهنگی و اجتماعی 

 ٍادوذؽاٍ ادوذصاد 

 

مریضان يبیماران رياوی 

 را چگًوه باید شىاخت ؟    

 جىانان

هبٌّبهٔ اهلل ٗبس کِ جضئٖ اصؿ٘شٓ تکبپَّب ٍکبسکشدّبٕ فشٌّگٖ                          

ّـ . ؽ      1931ًْبد اجتوبػٖ ٍفشٌّگٖ جَاًبى اهلل ٗبس ه٘جبؿذ، دسػبل            

اصعشٗق ٍصاست اعالػبت ٍفشٌّگ جَاصًبهٔ فؼبل٘ت اًتـبساتٖ ساحبصل              

ٍاصّوبى ٌّگبم تبکٌَى ثؼذ اصآغبصثِ کبسًـشاتٖ فؼبل٘ت ّبٕ هؼٌٖ٘ سا داؿتِ            

اػت ٍقبدسگشدٗذتبؿوبسٓ پٌجن خَٗؾ ساچبح ًـشٍپخؾ ًوبٗذ،اهب ًظش ثِ          

ثؼضٖ هـکالت اٗي هبٌّبهِ ًتَاًؼت ثغَسهتَالٖ ًٍبگؼؼتِ ثِ                   

ًـشثشػذ،لْزاثشإ هذت کَتبّٖ اصًـشثبصهبًذُ ٍدسثختأٍسٕ چبح آى تَقف        

حبکن ؿذ، اهبخَؿجختبًِ دسًت٘جٔ هؼبػٖ ٍتالؽ ّبٕ ث٘ذسٗغبًٔ جَاًبى            

ػضَاٗي ًْبد،دٍػتبى ّوذل ٍدػت اًذسکبساى خَٗؾ تَاًؼت تبثح٘ج           

ًـشٗٔ ثختأٍساقجبل چبح ًٍـشٗبفتِ ٍجذٗذًا ثِ فؼبل٘ت خَدآغبصکٌذ کِ اکٌَى          

ثِ ػلؼِ ؿوبسُ ّبٕ قجلٖ ٍپ٘ـ٘ي )ٗؼٌٖ ؿوبسٓ ؿـن( آى ثذػتشع ؿوب             

 گشاى ػضٗضاى فشّ٘ختٔ فشاگ٘شٕ داًؾ ٍداًـجَئٖ قشاسگ٘شد.

عَسئ٘کِ ّوگبى آگبّٖ کبهل داسٗذ، اّذاف اػبػٖ ًْبد اجتوبػٖ                      

ٍفشٌّگٖ جَاًبى اهلل ٗبس تشغ٘ت ٍتـَٗق جَاًبى دسجْت فشاگ٘شٕ ػلن              

ٍداًؾ،تؼل٘ن ٍتشثِ٘،سؿذٍاستقبء ػغح داًؾ جَاًبى،ًَجَاًبى اػن              

اصرکَسٍاًبث ٍػبئ٘شدػتِ ّبٕ ِػٌّٖ ٍجٌؼٖ ساغت هغبلؼِ ٍخَاًؾ عشح            

ثو٘بى کـ٘ذُ ؿذُ اػت. لْزااٗي ًـشِٗ جْت تحقق اّذاف ًْبد هشثَعِ             

اؽ،اصهجشإ تِْ٘،تشت٘ت،چبح ًٍـشهغبلت هؼلَهبتٖ دٌٖٗ،                  

فشٌّگٖ،اجتوبػٖ،عجٖ، تؼل٘وٖ ٍتشث٘تٖ داًـٖ تحص٘لٖ دسپٖ ٍدستالؽ          

اػت ٍاصتٔ دل ه٘خَاّذ تبفشٌّگ خَاًؾ ٍهغبلؼِ سا دسث٘ي جَاًبى تؼو٘ن             

،گؼتشؽ ٍتشٍٗج ػبصد.ّوچٌ٘ي اٗي هبٌّبهِ دسپٖ آى اػت تب صذإ هشدم            

افغبًؼتبى ٍػپغ صذإ هشدم ػشصه٘ي ثبػتبًٖ ٍکْي ػبلؼ٘بػٖ               

غَسٍثغَسٍٗظُ هٌغقٔ دٍسافتبدُ ٍثِ فشاهَؿٖ ػپشدٓ اهلل ٗبسساثگَؽ اّل            

دسک ٍدسدثشػبًذٍػکغ آى، صذإ اٗي هشدهبى هْ٘ي سا دسهجوَع ثح٘ج            

ٗک ِػلٖ صًٌذٓ دسدًبک، پظٍاک صجَسأً اّل اٗي ٍالٗت ٍهٌغقٔ حکَهت صدُ            

ٍکشصٕ صدُ سا ثـکل ؿفبف آئٌِ٘ ػبى ثبصتبة دادُ ٍثگَؽ ّبٕ کشٍخَاث٘ذُ             

ضو٘شصبحجبى پبٗتخت ًـ٘ي ٍدَٗأً قذست تجؼ٘ض آه٘ض ثشػبًذ. سٍٕ اٗي            

هلحَػ، اصتوبهٖ ّوَعٌبى گشاًقذسخَٗؾ ٍدلجؼتگبى فشاگ٘شٕ ػلن ٍفشٌّگ        

دساٗي ػصشٍدٍساى کِ پ٘کبسػشٗبى ٍهخفٖ ػلِ٘ دٗي،فشٌّگ،َّٗت هلٖ،           

افتخبسات دٌٖٗ ٍکْي تبسٗخٖ آسٗبًبٕ کج٘ش،خشاػبى ثب ػظوت                    

ٍپشدثذثِ،اصّشػَٕ ٍػوت، هبسا دسچبسدَٗاسٕ ّبٕ دطکـَسگـبئٖ ّبٕ           

عشصًَٕ ٍجذٗذٕ دستحص٘شٍتحذٗذ،ًـبًگ٘شٕ قشاسدادُ اًذ                   

ٍسٍصثشٍص،صلح،اهٌ٘ت،فشٌّگ اًؼبًٖ ٍدٌٖٗ دٗشٌٗٔ ػبصًذٓ هب،جبٕ خَدساثِ        

جٌگ ٍدّـت ٍتقل٘ذ اصسٍؽ ّبٕ خشافٖ ثشثبد دٌّذٓ جَّشدًَٕ٘ ٍاخشٍٕ           

اجبًت ٍث٘گبًگبى اطدسصفت قشاسدادُ ٍٍاهٖ گزاسد،ٍجَاًبى ػشػشٕ ًگش سا          

هتوبٗل ثِ پ٘شٍٕ اصتشٍٗج فشٌّگ خشافٖ ٍؿکٌٌذٓ ًباًؼبًٖ ث٘گبًگبى               

دسکـَسه٘ؼبصد،ثٌبًء آسصٍهٌذ آً٘ن تبثغَسقذ ساػت ٍآصادًِ ثبجشؤت ٍهحجت           

دٍػتبًِ ًظشٗبت ٍهغبلت اسصًذٓ خَٗؾ سااصّشگًَٔ اصگًَِ ّب ثِ آدسع اٗي            

هبٌّبٓ تبصُ ػفشگؼل ٍثفشػت٘ذاهب ًکتٔ ؿ٘شٗي هؤدت دساٗي استجبط اٗي اػت 

کِ اٗي ًـشِٗ خَدسا ثبافتخبسخَاّذ داًؼت تبدسخذهت چبح ًٍـشهغبلت            

ؿوب ثبؿذٍلٖ ثبسهؼئَل٘ت هحتَٕ هغبلت ؿوبسا دٍػتبًِ ثذٍؽ خَدؿوب           

هحَل ه٘ؼبصد. ضوًٌب اٗي هبٌّبهِ آهبدُ اػت تب ّشًَع اػالًبت ػَداگشٕ              

،ثبصسگبًٖ آگبّٖ ّبٕ تـْ٘شٕ ػَداگشٕ،ثبصسگبًٖ اػالًبت هفقَدٕ،              

کبسٍکبسٗبثٖ ٍآگبّٖ ّبٕ ػشضِ ٍاًجبم خذهبت اًجٌ٘٘شٕ،هٌْذػٖ               

ٍػبٗشخذهبت اکوبالتٖ ٍلَطٗؼتکٖ ثخؾ هلکٖ ٍحتٖ ًظبهٖ،ٍػبٗشاًَاع          

آگبّٖ ّب ٍتجل٘غبت کوپبٗي ّبٕ اًتخبثبتٖ سا ثذػت چبح ًٍـشخَاّذ                

سػبً٘ذ.اًـبءاهلل ًظشٗبت ؿوبثب پٌ٘ک ٍپ٘ـبًٖ ثبص اػتقجبل ٍثذٍى کذام             

 تغ٘٘شٕ دسهحتَٕ آى پزٗشفتٌٖ اػت.    

اؿخبص٘کِ ه٘خَاٌّذ اػالًبت ػَداگشٕ،تجبستٖ،تشثَٕ٘،عجٖ، ػلوٖ               

ٍػ٘بػٖ اٗـبى ٍػ٘ؼًب ثِ آگبّٖ ػبهِ سػبً٘ذُ ؿَدٍدسدٍستشٗي کٌج               

افغبًؼتبى)ٍالٗت غَسٍهٌبعق هشثَعٔ آى( پخؾ ؿَد، ه٘تَاًٌذ اصعشٗق اٗي          

ًـشِٗ ثِ اّذاف خَد ثشػٌذ ٍآگبّٖ اٗـبى، هغبثق ثباػبػٌبهِ ًْبدثبٗبسٕ            

ٍگزؿت هٌبػت ًـش ه٘گشدد. اٗي ًـشِٗ ثبصّن افتخبسخَده٘ذاًذتباٌٗکِ قبدس 

ثِ حل ثؼضٖ هـکالت هشدم اصعشٗق ًـشٍدسثشاثش دٗذ خَاًٌذگبى قشاس دّذ،            

ٍهؼضالت اؿخبف ٍاقغ دسهٌبعق دٍسافتبدٓ غَسٍکـَسسادسه٘بى گزاؿتِ ٍثِ         

 ػوغ اؿخبف رٗشثظ ثشػبًذ.

صٗبدُ ثشآى اصخَاًٌذگبى گشاى ٍػضٗضخَٗؾ خَاّـوٌذٗن دسصَست                 

دسٗبفت ّشگًَِ اؿتجبُ اصًگبُ هحتَٕ اهالء ٍاًـبء ٍٗب اسائِ پ٘ـٌْبدات               

ػبصًذُ ٍعشح ًقذآهَصًذُ ثِ اٗول آدسع ًـشِٗ گؼل داؿتِ هبسا دسجْت             

 اصالح ٗبسٕ ثشػبًٌذ.

1 
 گپیٔازگپٔهایٔآرزومنذانهٔ 

 ماهنامهٔ

“سفؼت”صهاى   



 میالدی 3124مطببق       خورشیدی   2433حمل      شمبرة ششم     سبل دوم 

 ٔ(Fasiola Hepatica)کرم جگر گوسفند

مفهوم بسیار وسیعی دارد؛ چنانکه می توان از آن برای «  نماد»اصطالح         

توصیؾ هر شیؤه بیانیکه بجای اشارٔه مستقیم به یک موضوعی، آنرابشکل 

ؼیرمستقیم و بواسطه یک موضوع دیگر، بیان میکند، استفاده کرد. نماد در 

قلمرو ادبیات و شعر،از پیشینٔه طوالنی ، پرفراز و نشیبی برخوردار است. 

( برگزیده شده است. نماد عبارت است از هر Symbolمعادل واژه )«  نماد»

عالمت، اشاره، ترکیب و عبارتی که بر معنی و مفهوم، وورای آنچه ظاهر آن 

، فقط نشاندن یک «سمبولیسم»یا «  نمادگرایی»می نماید، داللت کند.درعین حال 

مفهوم به جای مفهوم دیگر نیست، بلکه استفاده از تصاویر عینی و ملموس برای 

 بیان عواطؾ و افکار انتزاعی نیز هست.

یک کلمه ویا یک شکل، وقتی نمادین تلقی می شود که به چیزی بیش از       

 معانی آشکار و مستقیم خو،د داللت کند.

 نمادها را در یکی از سه دستٔه زیر جایگزینی داده اند:

مثل گل که نماد زیبایی است ، زالو که نماد  طبیعی:) نماد ۱

جنایتکاریوخونخواری است، الله، نماد پاکی ،طراوت جوانی و سمبول 

شهیدوشهادت  است وآب که نماد تطهیروستره گی، یانماد آرامش، مالیمت، 

مداومت، آسودگی، صلح، هستی، هستی بخش، پاکی و پاک کنندگی است. 

نمادهای طبیعی در بعضی موارد دوقطبی هستند وبا توجه به زمینٔه کاربردی 

ایشان، معانی متفاوتی می یابند.چنانکه آب در صورتیکه به سیل ویا طوفان تبدیل 

شود، می تواند عامل تخریب کنندٔه نیرومندی باشد و بدین ترتیب، عالوه بر 

 نمایش آسودگی و صلح، مظهر وحشت و هرج و مرج نیز باشد.

و نویسندٔه،  شاعرکه تنها در اثرشعری وادبی، یک  مستور یا اختصاصی:) نماد۲

جنبٔه نمادین یافته است وبمجردیکه از آنها نامی بزبان  میآید، زود آن شعرو 

نوشته به ذهن خطور می کند؛ مانند اشعار حافظ که پیرمؽان، عشق، باده، 

خرابات، رند و... . در دیوان حافظ از بسآمدوبیشامد های باالئی برخوردار است 

 و تا حد زیادی زبان او را نمادین ساخته است.

که بر اثر عمومیت یافتن نمادهای اختصاصی بوجود می  نمادهای مرسوم:)  ۳

آیند: مانند زمستان به عنوان نماد پیری، سردی، بی عاطفگی و این واژه را 

درابتدا اخوان باین مفهوم به کار برد، اما بعدها دیگران آن را پسندیدند و از آن 

 استفاده کردند.

باید یادآورشد که عالوه بر تقسیم بندی فوق، به نمادهای فرهنگی نیزجای        

 خاصی دربک دستٔه جداگانه قایل شده اند که عبارتنداز:

به کار می روند و «  حقایق جاودانه»آنچنان نمادهائی که نماد برای توضیح       

هنوز در بسیاری از ادیان کاربرد دارند. نمادهای فرهنگی، تحوالت فراوانی را 

پشت سر گذاشته اند و فرایند تحوالت شان کم وبیش وارد مرحلٔه خودآگاهی شده 

است و بدینسان، جوامع متمدن آنها را به صورت نمایه های جمعی پذیرفته اند. 

نمادهای موجود در آیین ها ،اعیاد  مراسم ملی  مذهبی و نیز نمادهای مربوط به 

زایش دوباره... از این نوع اند. یکی از زیباترین و کارآمدترین طبقه بندی 

نمادها، جای دادن نمادها در دو نوع نمادهای فرارونده ، نمادهای انسانی است. 

براساس این تقسیم بندی ،نماد عبارت است از حرکتی در گسترٔه زندگی 

وبخشهای  مادی و احساس هائیکه برمی انگیزند به سوی  برداشت های گستردٔه 

انتزاعی و عواطؾ فردی، یعنی: از گسترٔه بوها، منظره ها، آواها بسوی 

 برداشت ها یا عواطفی که این عوامل ٔرابرمی انگیزانند.

نمادهای انسانی، جنبٔه شخصی نمادپردازی است که در آن، تصاویر          

ویا نویسنده است. بعبارت  شاعرنمادین ،ملموس، بیانگر افکار و احساسات ویژٔه 

دیگر، این نوع نمادها، احساس نهفته در پس تصویرها را القاء می کند. اکثر 

در این نوع جای می گیرند. اما «  رباعیات خیام»نمادهای مربوط به کوزه در 

تصاویر نمادین ملموس بیانگر دنیای معنوی و «  فرارونده»در نمادپردازی 

حقیقی اند که دنیای واقعی در مقایسه با آن تنها، نمود ناقص به شمار می آید 

ونمادهای عرفانی و نمادهای فرهنگی را میتوان از این نوع دانست. ولینسکی 

نمادپردازی عبارت است از ادؼام دو »دربارٔه نمادهای فرارونده چنین می گوید: 

 «.جهان محسوس و الهی در تجسم هنری

در توضیح نمادهای فرارونده باید گفت که در تفکر نمادین این گروه از 

اصل و منشؤ  -نمادگراها و بخصوص در تفکر عرفانی، همه چیزوحتی انسان

و « این شخص تو، سایه تو است»الهی و آسمانی دارند؛ چنانکه موالنا می گوید: 

 اما صاحب گلشن راز می گوید:

 هر آن چیزیکه درعالم عیان است

 چو عکسی ز آفتاب آن جهان است

و همٔه عالم، کتاب حق تعالی به شمار می آید.از این چشم انداز، هستی         

معنایی عمیق و باطنی می یابد که به مراتب فراتر از تجربه های حسی و مادی 

هر شیء مخلوقی، همانطوریکه »است. ژول لوبل درزمینه چنین می گوید: 

هست، انعکاسی از کمال الهی است؛ عالمت قابل ادراک و طبیعی است ،از 

دنیا، شیء نمادین »حقیقت فوق طبیعی. سالوستیوس چنین اظهار میدارد که: 

 «.است

شعر عرفانی که قسمت عظیم اشعار ادبیات پارسی را تشکیل می دهد،        

نمادپردازی های عمیق فرارونده را دارد؛ زیرا به اعتقاد عارفان، همه چیز در 

جهان محسوس، ناشی ازاصل الهی و نمونه ٔ ازلی دارد، جهان مادی جلوه و سایٔه 

از جهان معنوی است، اکثر آثار عرفانی را می توان بازتاب یک مثال و تصویر 

یک معنی و اندیشٔه ازلی بحساب آورد. برای مثال در ادبیات پارسی منظومٔه 

منطق الطیر اثرشیخ عطار نیشابوری که در شرح سفر،نمادین پرندگان مختلؾ 

 برای یافتن سیمرغ است، وهم هر پرندٔه نمادی دستٔه از مردم است.

 نماد در قلمرو ادبیات و شعرپارسی

احمذ طاهر )فخرزاد( دانشجوی صنف دوم دانشکذة علوم وترنری دانشگاه کابل 

 
حب هللا 

م
“منش”

 

ازخاندان کرم های (Termatoda)(یاد میشود، مربوط به کالس)طبقۀ( تیرماتوداFasiola hepaticaکرم جگر گوسفند که بنام فاسویالهیپاتیکا)

(ودرهنگام بلللوغ درکلیلسله صلفلراوی 1مانند شکل شماره(( میباشدکه شکل برگ مانند وگوشتی راداشتهPhylum: Platy helminthesپهن )

چلوشلک )ویلا -گوسفند، گاو وبسیاری حیوانات علؾ خوار، زندگی نموده واین نوع کرم درتمامی جهان یافت میشود. دونلوع سلورات تلنلفلسلی

 بادکش( دراین نوع کرم ها وجود دارد که عبارت انداز:

 که درقسمت وسطی صفحۀ عضالتی، موقعیت دارد،. oral suckerچوشک دهنی ویا فمی -1

 که بنام عضو چسپاننده ویا محکم گیرنده یاد میگردد،. ventral suckerچوشک بطنی ویااشکمی -2 

در مورد مجرای جنسی این کرم ها باید گفت که این مجرا بین چوشک دهنی وچوشک بطنی  قرار داشته که ازداخل آن، تلخلم هلا بله خلارج 

بیرون پرتاب وانداخته میشود. سیستم  ویا نظام هاضمۀ مشتمل بر دهن ، حلقوم ، مری کوتاه )سرت کتوک( و روده هلا، هلملراه بلا دوشلاخلۀ 

 بزرگ میباشد. 

سیستم عصبی عبارت از دوعقده)دورگ گره مانند( عصبی کوچک متشکل بوده که در نزدیک مری قرار داشته واز آنجا دوطلنلاب ویلا دوتلا 

 تارعصبی طوالنی ودرازشروع و منشؤمیگیرد.

 سطح بیرونی پوشانیده با پلوسلت(در موردساختار بدنی این دسته کرم ها میتوان گفت که جسم این نوع کرم ها توسط یک گونه کیوتیکل)یعنی 

دارای یک نوع فلسهای)پوست های براق( ملحلکلم، درشلت و سخت، ضخیم)ؼفض( واالستیکی )کشدارودویشی( پوشانیده شده استیعنی اینکه 

. اعضای تلکلثلری)چلوچله دهلی قهوۀ،پیداودیده میشود -ضخیم است که در حفاظت بدنۀ کرم ،نقش برجستۀ داشتهوعموماًبرنگ های خاکستری

 وزایدن نسل( درجنس های مذکر)نرینه( ومونث)مادینۀ( کرم های بالػ، بشکل رشدیافته، خیلی پیچیده ومؽلق وجود دارد.

تؽذیه ودفعیه،بیشترازطریق خون صورت میگیرد که درگام نخست ، مواد داخل مجراء صفراوی)تلخه(باچوشیدن ومکیدن انجلام یلافلتله مجرای

 . واما دفع)بیرون انداختن( مواد زائد از طریق دهن صورت میگیرد،

دد تلخلم ملیلگلذارد. چلون حلفلره هلای)چلقلوری هلای( ع ( 500000یک کرم جگر برگ مانند)یعنی کرم جگرگوسفند( درحدودپنجصد هزار)

( لهذا دریک حیوان مبتال به این 2دانه کرم جگربالػ شده  را دارا میباشد،)مانندشکل شماره  200صفراوی)یعنی تلخۀ( جگر گوسفند گنجایش 

پرازیت)مفتخورویاانگل( ممکن است صد ملیون تخم درآن جابجاشده ویامیگنجد.بناًء این کرم درقنات)قتقتک های( صفراوی گلوسلفلنلد زنلدگلی 

نموده که حتی دربعضی حیوانات دیگر)مانند گاو،خوک( وانسان ها نیز یافت میشود. وجود این کرم هلا دربلدن انسلان وحلیلوان هلا ، بلاعلث 

( گردیده ومعموال این کرم هابیشتر درچراگاه های علؾ زارودلدلزارها)جی آب هلا وزی آب هلا(Liver ateخراب شدن وگندیده شدن جگر)

 وجود دشته که دراثر چریدن علفهای آلوده به این کرم وچریدن علؾ های موجود درباتالق ها)جیآب ها ویا خندق ها(انتقال پیدامینمایند.

تخم های کرم جگردروجود یک کرم، اوالً درتخمدان)قاله دان(کرم تشکیل گردیده وسپس بعدازچلریلدن علللؾ از طلریلق کلانلال ویلا ملجلرای 

صفراوی داخل روده ها شده وسرانجام با مواد فاضله ،از بدن گوسفند خارج وبیرون میگردد. این تخم ها  درصلورت بلرابلرو مسلاعلد بلودن 

روزنموورشد نموده کهبعد از طی مراحل ودوران معین وزنده شدن  خویش،خودرااز کرم خارج  9-8درجۀ گرما و حرارت دلخواه ، درمدت 

ساخته وسپس به گیاه رسانیده وبعد از چسپیدن به علؾ ها ، آنهم با چریده شدن علؾ ،کرم داخل قشروالیه هایگوشت ووجلود حلیلوان گلردیلده 

 وپنهان میشود.

هنگامیکه گیاه حاوی وداری پرازیت)انگل ویا مفتخور( داخل وجود گوسفندو یا حیوانات علؾ خواردیگرازطریق چلریلدن و خلوردن          

علؾ میشود،نخست داخل)بدرون( معده گردیده وسپس ازراه الیه هایصفراوی خلودرابله جلگلررسلانلده وشلروع بله تلخلریلب کلاری نلملوده ، 

درنهایت، جگررا فاسد ساخته وبدین ترتیب دوران زایش،پیدایش و حیات خویش راقوام بخشیده ویک دوران زنجیریۀ رابشکل دایروی تکلرار 

 میکند.

عالیم موجودیت کرم جگردرکلیه موجودات زنده ، هماناوجود ضعؾ ، الؼری ، تورم زیرگلو)پربادویا پندیده شدن زیلرگلللو( ، کلم خلونلی ، 

دردهای اشکمی، کبد)ویاجگرپردرد( دردناک ، اسهال)ریخک (، کاهش وزن ، تعریق)عرق کردن( زیلاد ودرنلهلایلت ریختن پشم ، موجودیت 

 کالن وبزرگ شدن جگر ویا کبد است.

آلودگی وگرفتارشدنجگر)ویاکبد( به موجودیت ونیش زدن این کرم ، یک نوع تخم های زرد ملایلل بله قلهلوۀ رنلگ  کرم جگر:پس ازتشخیص

 درمواد مدفوع)یعنی درپیشکل ویاسرگین (حیوان بمشاهده میرسد.

هنگامیکه رمه ویا گله گاودر موقع تیرماه ،آنهم قبل از فرارسیدن فصل زمستان، ازعلؾ چر هلای  -موسوم وفصل پیداشدن کرم جگر:         

دشت وصحرا وازهوای تازۀ محیط آزاد به داخل گاوخانه ها، بزؼال ومیش خانه ها انتقال پیدامیمایند، زمینۀ رشد این پرازیت)یعنلی ملفلتلخلور 

مضر( کمتراست،بدلیل اینکه موجودیت وسرایت کرم جگر درمحالت فوق ودرداخل ؼبل هانهایت مشکل وحتی ناممکلن اسلت وروی هلملیلن 

ثلردرملان وعلالج إدلیل است کهمالداران سعی می کنند وباید تالش هم بکنند تا برای گوسفلنلدان داروی ضلد کلرم جلگلر بله حلیلث وسلیلللۀ م

بحیث یک داروی ضد کرم جگر گوسفند بشکل قرص)یعنلی گلوللی(ملانلنلد وهلم  (Triclabendazole)بدهند.مثالً دادن دارویتری کال بندازول

بشکل مایع پیچکاری ویا شربت از طریق دهن ریز درگوسفند دستیاب گردیده و پیدامیشود که درهردوشکل نخست بلگلونلۀ  تلک تلک انلدازه 

(را نلام بلرد کله یلک داروی مسلکلن Ibuprofen)یعنی یک یک دز( کار گرفته میشود.استفاده بشکل گولی وقرص را میتوان ، ایبوپروفن )

( که  Mebendazoleکه یک دارویی مسهل)ریخکزاواسهالزا( است ونیزمیبیندازول ) (Bisacodyle)وآرامی دهنده است .همچنین بیزاکودیل

یک داروی ضد وکشندۀ کرم است،ازشماردواهای دست اولدرتداوی ودرمان اندو میتوان از آن ها بطورخاص نام برد وبهره برداری درتداوی 

ثلراسلت.تلملاملی ایلن داروهلا إ(نلیلزملفلیلدومDehydroemetineبعمل آورد. همیدون بهره بردن واستفاده بشکل پیچکاری از دی هیدروایمیتین)

 هفته آنهم درهفته دوکردیا دوبارتکراراً مورد استفاده قرارگیرند. 6الی 4بایددرطول 

(Clonorichis sinesinsisکلونوریچلیلزسلایلن سلیلن سلیلس) بهمین ترتیب، یک پرازیت ویا یک انگل خطرناک انسانی دیگری بنام         

تله نیزوجود دارد که اؼلباً وبیشتر درکشورهای مانند چین وجاپان پیدا میشود واکثراً درداخل بدن ماهیان زیست کننده در آبهای شیریلن جلاگلرفل

وروی همین دلیل است کههرگاه چنین ماهی هائی خوب پخته نشود، برای انسانی مصرؾ کننده وخورنده مضرتمام میگردد،  یعنی اگرگوشلت 

مصلرؾ ماهی خام بماند، این کرم نیز زنده خواهددماند وبدین ترتیب ،همراهباگوشت ماهی نیم پخته داخل بدن انسان گلردیلده ونلیلز ازطلریلق 

کردن سبزی های خام،ناستره ویا ناشستهداخل وجود انسان گلردیلده وهلملچلنلیلن از ملجلرای مصلرؾ کلردن جلگلرحلیلوانلات ملبلتلال بله کلرم 

ترین راه ابتالی انسان است که بااستفاده از حرارت ناکافی جهت پختن جگر،زمینۀ زنده ماندن  پخته ویاخام بندبحیث رایج جگر،آنهمبصورت نیم

 هایی از محصول گوشتی)یعنی درجگر( بصورت نیمه پخته)حتی درکباب جگر(. وفعالیت تخریبی این نوع کرم ها تؤمین گردیده و درقسمت

ویا درجگرخام که دربعضی محالت ومناطق خوردن جگر خام معمول ومرسوم است جایگزین بوده ومخصوصاًدر برخی مناطق که خلوردن 

پخته ، توسط زنان باردار)یعنی زنان امیدواربگونۀهوس(به مالحظه میرسدوچنین زنانی ، معتقداند که خوردن جگلربله ایلن  جگرخام و یا کمتر

شکلبرای نطفه ورشد جنین مفید ومناسب است،زیاده تر رواج داشته ،ویا در مواردی هم مشاهده شده است که بیماران وناجوران مبتلال بله کلم 

شلکلل (شلود کنند که این عمل خطربیشتری را برای انتقال وراه یابی کرم وآلودگی آن محسوب ملی خونی، جگر را به صورت خام مصرؾ می

اگرچه انسان از جملۀ میزبانؽیر معمول این کرم  بشمار میرود، ولی باآنهم ، این کرم درشش ها وسایربخلش هلای انلدام هلای بلدن (. 2شماره 

 .عالئم موجودیتآن در انسان هابروزوتداوم سرفه، عطسه زدن، سردردی وریزش آب بینی میباشد انسان مشاهده شده واما

 

1شکل شماره 2شکل شماره    

 

اًسبى طج٘عتبَٗه هَخَد اختوبعٖ است، الفت سا دٍست                         

داسد، ثب دٍستبى اًس ه٘گ٘شد ٍ ّوبًٌذپشًذُ ّب ّش وذام ثب ًَع              

خَد ثِ پشٍاص هٖ آٗذ،اًسبى ً٘ض ثب الشثبى ٍاهثبل خَد ٍوسبً٘ىِ            

اصسَٕ آًْب احسبس هحجت ٍاطوٌ٘بى پ٘ذاه٘ىٌذ ٗىدب ه٘گشدد.          

هحجت هْتوشٗي عبهل هحشن ثبّوٖ ضذى دس ح٘بت اًسبى است،            

اًسبى، پشٍسدگبسش سا وِ اٍسا ثِ ثْتشٗي غَستْب آفشٗذُ است،             

دٍست داسد. پذس ٍهبدس خَدسا وِ سجت غَسٕ پ٘ذاٗص اٍ ّستٌذ            

ٍدس طفَل٘ت ٍٕ سا ثِ آغَش گشفتِ، تغزِٗ وشدُ، ٍدسخَاًٖ             

هتَخِ آهَصش ٍپشٍش اٍثَدُ اًذ، دٍست داسد. ثشادساى ٍالبسة          

خَد سا ً٘ض دٍست داسد ٍاگشللت ثضسگتشٕ دس سٌِ٘ داضت توبهٖ            

هشدم سا دٍست داضتِ، ثشإ اٗطبى توٌبٕ خ٘شٍعبف٘ت ه٘ىٌذ.دساٗي  

ه٘بى، ٗه ًَع هحجت دٗگشٕ ً٘ضٍخَد داسد وِ اًسبى آًشا ثِ              

ٗىتعذاد خبغٖ اصاًسبًْب هجزٍل داضتِ وِ اص ث٘ي توبم هشدم ثش             

ه٘گضٌٗذ. اًسبى اصهاللبت اٗطبى احسبس آساهص ًوَدُ ٍدس گفتگَ         

ثب آًْب وبهال هطوئي ه٘جبضذ. چَى هطىلٖ ثشاٗص پ٘ص آٗذ، ثسَٕ           

آًْب ثِ غشؼ سفع ٍحل ه٘طتبثذ. اٌْٗب )اغذلبء( دٍستبى خبظ            

 اًذ.

اهشٍص تدشثِ ًطبى دادُ است وِ دٍستبى ثبالٕ ّوذٗگش                         

تأث٘شثسضاٖٗ داسًذ. دساٗي هَسد اصاثَهَسٖ اضعشٕ )سؼ( سٍاٗت        

هثبل ّوٌط٘ي غبلح   ”است، وِ سسَل اهلل )ظ( چٌ٘ي فشهَدًذ:          

ٍّوٌط٘ي ثذ هبًٌذ حبهل هطه ٍدهٌذٓ وَسٓ آٌّگشاست، حبهل           

هطه ٗب خَد اصآى ثشاٗت ه٘ذّذ ٍٗب اصاٍه٘خشٕ ٍالالل ثَٕ              

خَضٖ اصاٍثشاٗت ه٘شسذ ٍاهب دهٌذٓ وَسٓ آٌّگش ٗب لجبست سا             

)هتفك علِ٘(. ٍّوچٌ٘ي   “  ه٘سَصاًذ ٍٗبثَٕ ثذ اٍ ثِ تَ ه٘شسذ        

اصاثَّشٗشُ )سؼ( سٍاٗت است وِ سسَل اهلل )ظ( اٌٗطَسفشهَدُ         

اًذ: )ّش اًسبى ثشدٗي )سٍش ٍطشٗمٔ( دٍست خَد ه٘جبضذ، پس            

ثبٗذ ّشٗىٖ اصضوب هتَخِ ثبضذ وِ ثب چٖ وسٖ دٍستٖ ه٘ىٌذ              

 ) هسٌذ احوذ(.

( چٌ٘ي  92-92خذاًٍذ)ج( دسسَسٓ الفشلبى دسآٗٔ )                   

فشهَدُ است: ٍدس آى سٍص ستوىبسّشدٍ دست خَٗص سا اص ضّذت            

حسشت ٍ ًذاهت ثِ دًذاى ه٘گضد ٍ ه٘گَٗذ: إ وبش ! ثب سسَل               

خذا ساُ ثْطت سا ثشه٘گضٗذم  ٍ ثب لبفلِ اًج٘بء ثسَٕ خَضجختٖ              

خبٍٗذاى ٍ سضبٕ ٗضداى سجحبى حشوت ه٘ىشدم. إ ٍإ! هي ثش            

؟ وبش هي فالًٖ سا ثِ دٍستٖ ًو٘گشفتن، ثَٗژُ ثعذ              خَد چٖ وشدم

اص آًىِ لشآى ثشإ ث٘ذاسٕ ٍ آگبّٖ ثِ دستن سس٘ذ، هشا اٍگوشاُ             

ٍاص حك هٌحشف ٍ هٌػشف سبخت. آسٕ !  ض٘طبى اٌٗگًَِ، اًسبى سا             

   ثسَٕ سسَائٖ ه٘ىطذ، خَاسٍِ خَاس ه٘ذاسد.

وسبًٖ سا وِ   ”گفتِ است:   “  اح٘بءعلَم الذٗي ”اهبم هحوذ غضالٖ دس      

 ثشإ دٍستٖ اًتخبة ه٘ىٌ٘ن ثبٗذ، داسإ پٌح غفت ثبضٌذ: 

ًخست اصّوِ ثبٗذ اًسبى عبلل ثبضذ،صٗشا اصغحجت اًسبى           -1

 احوك ّ٘چ خ٘شٕ هتػَس ً٘ست؛

 اصاخالق حسٌِ ثش خَسداسثبضذ؛ -9

اًسبى غبلح ثَدُ، اصفسك ٍثذ وبسٕ پبن ثبضذ،صٗشا               -3

اًسبً٘ىِ اصاهلل)ج( ًو٘تشسذ، ًو٘تَاى ثِ دٍستٖ ٍتعْذ         

 اٍاعتوبد وشد ٍاصضشسٕ اٍدساهي ثَد.

اًسبى ثذعت وبس ًجبضذ،صٗشا دس غحجت اًسبًْبٕ آغطتِ ثب             -4

 ثذعبت خطشسشاٗت ثذعت ّبٕ اٍثذٗگشاى ٍخَد داسد.

دً٘ب ّذف ٍهمػذ ثضسگص ًجبضذ، صٗشا غحجت اًسبى             -5

حشٗع ثشدً٘ب، صّش لبتل است. دٍستٖ ثباًسبًْبٕ ثبروبٍت     

ٍهتمٖ، لذس اًسبى سا ثلٌذ ه٘جشد ٍهػبحجت ثبث٘عمالى           

ٍاًسبًْبٕ هٌحشف، فشد ٍخبهعِ ساثسَٕ گوشاّٖ وطبًذُ        

 “.ٍسمَط ه٘ذّذ

ثشإ خَد، ثشادساى    ”حضشت عوش)سؼ( فشهَدُ است                  

ثشگضٌٗ٘ذ تبدس وٌبساٗطبى ثب آساهٖ ثسشثجشٗذ. اٌْٗب دسٍلت سضب           

ٍسشٍس، صٌٗت اًسبى اًذ ٍدس حبلت هطىالت ٍحَادث، تَضِ             

 “.ٍّوىبساًذ

اصاثَسع٘ذ)سؼ( سٍاٗت است وِ سسَل اهلل)ظ( چٌ٘ي                     

خضثبهؤهي ثبوسٖ ّن غحجت هجبش! ٍطعبهت سا           ”فشهَدًذ:  

 “.خضهتم٘بى وس دٗگشٕ ًجبٗذ ثخَسد )سٌي اثَداٍد(

 غحجت ًبخٌس اگشخبى ثخطذت الفت هگ٘ش    

 آة سادٗذٕ وِ هبّٖ ساثِ دام افگٌذٍ سفت   

 

 انتخابٔدوست

2 

 “.رباوی”داوشجًی صىف ديم داوشکدٌ علًم طبیعی داوشگاٌ آمًزش يپريرش شهید استادبرهان الدیه “مصعب”احمد

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1.html
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 :تیم بحران آفرین، گروه بحران سنج وملت اسیر درپنجۀ بحران 

فهَ ؽٌاعهی ّتهی ّظیافغاًغتاى دس دلمَ تین ُا ّگشٍّ ُای تذشاى آفشیي ّتذشاى عٌج گیش هاًذٍ اعت کَ یکی اصآًِا تا تی کفایتی ، تذّى ادغاط اًجام ّظیفَ ّ

تگاٍ ُهای دعه تفاّتی، آفت تذشاى سا تْعؼَ ّگغتشػ هیذُذ ّگشُّی دیگشی، دس تیشّى ػوك تذشاى ّپیاهذ ُای آًشا دس آیٌذۀ افغاًهغتاى، تهالشاسدادى دسصیهش

دتی کْچک تشیي ذ ّخْسدتیي، رسٍ تیٌی هیکٌذ ّتذ تش اص ُوَ ایٌکَ، هشدم هظلْم افغاًغتاى دس تشاتش اثشات ایي ُوَ تذی ُای تذشاى، دعت تغتَ تجا هاًذٍ اً

ههاسا  هلهتچاًظ ّیاتختیاّسی تخاطشدفاع  اصخْد، دس تشاتش ُجْم فؼالیت ُای خْسدکٌٌذٍ ّهقیثت ُهای ًاؽهی اص تذهشاى ّفهشاس اصآًهشا ًذاسًهذ ّدسًِایهت، 

َٔ  تی سدوی تذشاًِای فشاگیش ّغن اًگیضی عاختَ اًذ.  لقذاً، اعیش پٌج

>  ایٌکَ ػاهل صایؼ ّافضایؼ تذشاى دس کؾْس هاکیغت؟ ًیاصی تَ اسائَ پاعخ ًذاسد.ّلی تا آًِن تاآسی ّتلی کاهل هیتْاى گفهت کهَ آفشیذگاساى تذشاى            

ایهي اّ  دس ؽالق تی ػذالتی ّتی کفایتی داکواى خْد پغٌذ، سّح هلت هاسا خغتَ عاختَ ،ُْػ ّدْاط هلت سا تغاست تشدٍ اعت.تا ایي دال خْب هیذاًیذ کَ

م تیهؾشهاًَ تهَ پیهؾشّی ههشدم هها لهشاس  4106تذشاى ّاهْا  هقیثت ُای پیؾثیٌی ًاؽذٍ، یکی سجهض لِشههاًی هیخْاًهذ ّدیگهشی کهاتْط ّدهؾت سا تؼهذ اص 

َٔ تی عشًْؽتی ّدتی ُوشاٍ تاّدؾت، عش گشداى اًهذ. دس آههْصٍ ُهای دیهٌی، تهذ تهشیي خهقلت سا د گْئهی سّغهیذُذ. دس چٌیي دالتی، هشدم ایي خطَ دس تادی

َٔ پادؽاٍ  ّتکثش هفلظ ّگذا، هؼشفی ؽذٍ اعت، آًِن دّ خقلتی کَ دس کؾْس ها تهَ ّوهْح ّّفْستوهام  ههؾاُذٍ هیگهشدد. دسّؽ عهلطاى پهشدۀ اعهت تهش   ًها ُوه

ذ. اگش ایهي دّ کٌٌسعائی ُا، هقیثت ُا ًاگْاسی ُا ّتکثش گذا، ُن طفشٍ سفتي دسهْسد ًیاصُا ّآًؼذٍ هؾکالتی کَ هشدم هاًا خْاعتَ تا آى دعت ّپٌجَ ًشم هی

ْفهاى ا طّالؼیت، صیش پشدۀ دسّؽ ّسیا پْؽیذٍ ؽْد، دس دساص هذت،ایي دّ تذشاى هی آفشیٌٌهذ طْسیکهَ چهْى عهًْاهی (آفهت ّتالئهی ًاؽهی اصصهیهي لهشصٍ  ّیه

َٔ تذمیم اههَ، چٌهذ اتٌتذشی) ّیشاًگش کَ هذیظ صًذگی ساّیشاى ّخْدسّال صًذگی سا تیشٍ ّتاس هی عهاصد. ؽهوا دس سعهاًَ ُها ؽهٌیذ یهذ کهَ گهشٍّ تذهشاى تها تِیه

َٔ سا، صیشًام آیٌذۀ افغاًغتاى تؼذ اص  َٔ ًاتْدی پیؾثیٌی کشدٍ اعت ّووٌاً دسُویي سّال اًتخاتات آیٌهذٍٔ افغاًهغتاى سا ًهیض یهک خیهال  4106ففذ ّعمْط دسّسط

 ،گفتَ ّهذػی ؽذٍ اعت کَ پْلیظ ّ استؼ افغاًهغتاى اصًگهاٍ تهْاى دفهاػی آههادٍ ٔ ففذَ ۶۸الوللی تذشاى دسایي گضاسػ  غیش ػولی خْاًذٍ اعت. ایي گشٍّ تیي

ٌهذٍٔ سئیهظ آی ًیغت تا ایٌکَ هکلفیت ُای اهٌیتی سا تذّػ گیشًذ. ایي گشٍّ افضّدٍ اعت کَ اگش دکْهت افغاًهغتاى تهشای پیهؾگیشی اصجؼهل ّتضّیشدساًتخاتهات

تَ ًْؽهجوِْستشیاعت جوِْسی دکْهت افغاًغتاى تذاتیشی هؼیٌی سا سّیذعت ًگهیشد، تشگهضاسی اًتخاتهات ؽهفاک هوکهي ًخْاُهذ تهْد. تهَ تهاّس ًْیهغٌذٍ ایهي 

د،اگهش داس،آًچی سا کَ گشٍّ تذشاى هطشح کشدٍ اعت اصدشک (الف) ؽشّع  تا( ی) دمیمت ًذاسد. اها تذّى تشدیذ تَ کوی ّ کاعهتی ُهای فهشاّاى  کهَ ّجهْد 

 اصچٌیي ًیشًگ ُائی جلْ گیشی ًؾْد، گفتَ ُای گشٍّ تذشاى دس آیٌذٍٔ ًَ چٌذاى دّس، تَ یک ّالؼیت هثذل خْاُذ ؽذ. 

د پاعخ دکْهت کاتل تذیث  هادس تذشاى آفشیٌی ُا>  آًچی کَ پیؾثیٌی ًِاد ُای تذمیماتی، اص جولهَ گهشٍّ تذهشاى سا تهَ فهذت ػولهی ًضدیهک هیهغاص          

 جٌهاب داههذ ثالً ُواًا هْلف گیشی ُای ًا عٌجیذٍ ّإغشاق آهیض ًوایٌذگاى دکْهت اعت کَ اکثشاً تا ػث علة إػتواد ّکؾتي تاّس هشدم اصخْد ایؾاى هیؾْد. ه

تْجهْد آههذٍ تاؽهین، کهؾْسی ُهغتین تها  ۲۰۰۲هها کهؾْسی ًیهغتین کهَ دس عهال ػلوی هؼاّى عخٌگْی سئیظ جوِْس، دس پاعخ تَ یک پشعؼ چٌیي هیگْیهذ>  

 . خهْب فکهش کٌیهذی ایهي اعهتذرل، دس کٌٌهذ تاسیخ چِاس ُضاس عالَ. اسدّ ّپْلیظ هلی ها دس دال داوش، تیؾتش ػولیات دفاػی سا تقْست هغتمالًَ اجهشا هی

تْجْد آهذٍ تاؽین. خْب لثهل اص آى دس چهی دهالی لهشاس  4114کاُؼ تذشاى ّافضایؼ تاّس هشدم تا چی دذ، کوک هیکٌذ؟ هثالً >  ها کؾْس ًیغتین کَ دس عال 

اص دعهت ّس داؽتَ ایذ. ایي کؾْس کِي تاسیخ تا دکْهت ُای هلْک الطْائیفی ّیا تذهت الذوایهَ ّاعهیش گهشٍّ ُهای ههغلخ استاتهاى ّههال ُها، دٍ عهال لثهل، تهض

َٔ خْد، لثل اصعال  افتخاس کٌین، هؼٌی اػ ایي اعهت کهَ هها تهَ دکْههت  ُهای لثهل اص عهمْط طالثهاى  4114طالثاى گشفتَ ؽذ ّتوا تغلین دادٍ ؽذ. اگش ها تگزؽت

ص ا اافتخاس هیکٌین، کَ ُوَ ًالض دمْق تؾش ّاسصػ ُای هلی ّدهْکشاتیک اعت. یکی اص سُثشاى کؾْس دس عخٌشاًی ُهای اخهیش خهْد گفهت>  اگهش جِهاد س

اًفجاس هیذاد . تَ  دساتاسیخ افغاًغتاى تش داسین، افغاًغتاى دس تاسیخ اػ، ُیچ چیضی ًذاسد ُّن اگش اًتذاس خْب هیثْد، یکی اص هفتیاى ّیا فشصًذاى ایؾاى، خْ

خهْد دم تیٌیذی ایي فذثت ُا ّادػا ُا، ُوَ ادغا عاتی ّػاطفی اعت کَ دسًِایت کؾْس سا خْب هؼشفهی ًویکٌهذ. هها اگهش ُهضاس عهال جِهاد کٌیهن ّتهشای ههش

هیذاؽهت یکهی اص  خهاسچیضی عاختَ ًتْاًین ّجِاد ها جضء کؾتي ّصدى، پیآهذدیگشی ًذاؽتَ تاؽذ، تاص ُن افتخاسی ًذاسین ّتایذ تگْئین کَ > اگش جِهاد آًمهذس افت

شدمایك پشدٍ ّت سُثشاى جِادی ّفشصًذاى ایؾاى  ًیض دسساٍ جِاد ؽِیذ هیؾذًذ کَ ًؾذًذ. خْب تَ ُش دالی  تایذ تْالؼیت ُای هْجْد دس کؾْس، إػتشاک کٌین

 ًیاًذاصین ّتذشاى آفشیٌی ًکٌین.

تذشاى آفشیي تضسگ> دّعتاى گشاهیی ّجْد ّگغتشػ تذشاى دس افغاًغتاى یک اهش تقادفی  ّخْد جْػ ًیغت، تلکَ تغتي یک علغلَ هؼادرت                 

تاى تؼهذ اص اًهغتاُن اعت کَ تْعظ دلمات تیشًّی، کٌاس ُن گزاؽتَ ؽذٍ ّاها تْعظ هتقذیاى تی تفاّت ّػالثهت ًها اًهذیؼ افغاًهغتاى، کهاس گشداًهی هیهؾْد. افغ

 اص دضْس جاهؼَ جِاًی، چاًظ ُای تضسگ طالئی سا تذعت آّسد کهَ تذتختاًهَ تطْسًها جْاًوشداًهَ ایهي تختهآّسی ُهاسا اص دعهت داد ،چهی دس ُیهچ همطؼهی

اتهش ههؾکالت تش تاسیخ، افغاًغتاى آًمذس هْسد دوایت عیاعی، ًظاهی ّالتقادی جِاًیاى ًثْدٍ اعت،اها هتؤعفاًَ، طی تیؼ اص دٍ عال، عیاعهت افغاًهغتاى  دس

وي خْاًهذى ،دؽهاهٌیتی التقادی،اص ُالَ ُائی هولْاص اتِام، تیشّى ًؾذٍ،گاُی تذعت تْعی اتش لهذستِا ّداهیهاى تیهي الوللهی ّگهاُی ُهن اًکهاس ّاظِاساًضجاس

وٌاًَ دؽه ّهتجاّص خْاًذى، گاُی ُن هخالفاى سا دّعت ّتشادس خْاًذى ّگاُی ًیضدؽوٌاى دیي ّهیِي خطاب کشدى ّتا ًِاد ُای ههذًی ّادهضاب عیاعهی ًگهاٍ

یهک کهَ داؽتي، ایي ُوَ پاسادکظ تاصی، هشدم سا هتؼجة عاختَ تا جائیکَ ًویذاًٌذ دّعت کیهغت؟ ّدؽهوي کیهغت؟ ّیها ایٌکهَ دّعهتی ّدؽهوٌی چیهغت؟، جائی

 َٔ ّص ّاؽهغال، تجاپذیذٍ، ُن دّعت اعت ُّن دؽوي.  هثال> ُن پیواى اعتشاتیژیک ّتؼِذات اهٌیتی اهضا هیکٌٌذ ُّن دضْس ُویي کؾْس ُای ُن پیواى سا ًؾاً

َٔ فغاد ّاختالط دس کؾْس هیذاًٌذ. تلی ایي هتقذی اّل ک اعت کَ تایذ  ؾْسهؼشفی هیٌوایٌذ.ُن دعت گذائی ّعْال دساص هیکٌٌذ ُّن اهذاد گشاى سا ػاهل اؽاػ

ی سا تذهت تهاتکوک ُای ًظاهی ّهالی سا دسعت هذیشیت کٌذ، ًَ ایٌکَ دیگشاى ساػاهل تذشاى ُای آفشیذٍ ؽذٍٔ فشاگیش دس کؾْس هؼشفی کٌذ. تلهی ههي لثهال، ک

دیف کهَ گهْػ تهاسػٌْاى ( تذشاى فشا گیش ّفاجؼَ جثشاى ًاپزیش ) تشؽتَ تذشیش دس آّسدٍ تْدم کَ ایي پیؾثیٌی ُا لثال، دس آى سلن خْسدٍ اعهت، اهها فهذ ُها 

ثذاد ًشم  هی اعتتلٌذ پایگاى ػلوثشداسدهْکشاعی افغاًغتاى کش ّچؾوِای  تاسیک تیي  ایؾاى کْس اعت کَ دسًتیجَ ُوَ چیض سا  دس ریَ خٌذٍ ُای صُش آگیي 

 پیچاًذ.

َٔ عیاعهت، آًِهن ُوهاى عیاعهت پهاسادکظ ّتٌهالض گْئهی ، جِهت ػهْام فشیهثی ّایجهاد فهضای تهی                  تذشاى آفشیهٌی دس ُوهَ ػشفهَ ُها> دس ػشفه

َٔ هشدم ّدکْهت افغاًغتاى، هٌطمَ ّجِاى کَ ُوگاى سا تش عش دّساُی لشاسدادٍ اعت دال تشای اًغاى ایي عْال پیؼ هی آیذ چشا یهک  کی اػتوادی، تیي ُو

 اههیدکْهت، هٌذیث یک تین دسّغگْئی تخاطشفشیفتي ارُاى ػاهَ،دسّغگْئی سا توشیي هیکٌٌذ. دسعطخ تیي الوللی تا توهاهی کهؾْس ُهای ػضْعهاصهاى ًظ

فهضای تهی اً ًاتْ، لشاس داد ػمذ هیهؾْدّاها فهشدای آًهشّص، دهضْس ُهن پیواًهاى سا، ًوهادی اصاؽهغال  ّهذاخلهَ دس اهْسعیاعهی ههشدم افغاًهغتاى  داًهغتَ، ػوهذ

د کهَ داسإػتوادی سا تیؾتش اص پیؼ، تؼویك هیثخؾٌذ. دکْهت کَ اص هشدم فافلَ داسد ّتضّس دوایت کهؾْس ُهای خهاسجی تهش گهشدۀ ههشدم، لویهذٍ اعهت، ادػها 

کٌٌهذ شک دضْسخاسجی ُا، هاًؼی دسساٍ سؽذ تشلشاسی فلخ ّهثاسصٍ تا اختالط اعت ّایي دکْهت گْیا تالػ داسد تاخاسجی ُا ، صّد تش افغاًهغتاى سا، ته

ًهیشّی ّ  ّتؼذاً ُشچی تادا تادیی تلیی گشٍّ تذشاى عٌج کَ هشکض آى دس للة کؾْس ُای داهی، جٌاب سئیظ جوِْس اعت، اّواع افغاًهغتاى سا تؼهذ اص خهش

 ُای تیي الوللی، خْب پیؾثیٌی کشدٍ اًذ ّدسعت ُواًطْساعت کَ آًِا هیذاًٌذ. 

 ًکاتی سا کَ گشٍّ تذشاى تش آى اًگؾت گزاؽتَ اعت>

َٔ رصم دفاع دسًیشّ ُای اهیٌتی. -0  ًثْد کفایت ّعطخ داًؼ ّسّدی

ْههت کتی تاّسی تیي دکْهت ّهشدم تذلیل لاًْى ؽکٌی، اختالط ّداکویت ها فیائی تین ّگشٍّ لذست گهشا. تهَ ُیوهي دلیهل دیهش ًیهغت، اگهش تگهْئین کهَ د -4

تا تذشاى ّیشاًگشی عیاعی هْاجَ ؽهْد .  ایهي تمشیثهاً لطؼهی هیٌوایهذ کهَ دس ؽهشایظ کًٌْهی، اگشدسعهال   ۲۰۰۲هْسد دوایت غشب دس افغاًغتاى پظ اص عال 

ست عیاعهی سا ُایکَ اًتمال تا ثثات لهذ م،تَ اًتخاتات تْجَ ُوَ جاًثَ هثزّل ًؾْدایي اًتخاتات تاجؼل ُا ّتضّیشُای ّعیؼی ُوشاٍ خْاُذ تْد. تٌاٌء گام ۲۰۰۲

َٔ عهشیغ تهغْی عهمْط دکْههت، جلْگهیشی ؽهْد. صههاى  ػت تهغشتضویي کشدٍ هیتْاًذ ُن اکٌْى تایهذ اصُویهي دهار تشداؽهتَ ؽهْد تها تاؽهذ کهَ اص سفتهي ًاؽهیاً

 هیگزسد،ّلی دکْهت هقشّک جٌگ اًذاختي هشدم ،تِوت صدى تَ أدضاب عیاعی هذذّد کشدى آصادی هطثْػات ّتذ ًام عاختي جاهؼَ هذًی اعهت. دکْههت

تهَ تهاصی سا کَ تَ آصادی تیاى ادتشام ًگزاسد ّتشپیؾٌِادات اًتمادات عیاعیْى ّداًهؾوٌذاى گهْػ ًذُهذ، دهْکشاعهی سا تهُْیي آصادی ُهای فهشدی ّاجتوها ػهی 

 هغخشٍ ّاعتِضاء گشفتَ اعت.

َٔ ؽهْسی اهٌیهت هلهی افغاًهغتاى اعهت کهَ تها پیهؼ کهؾیذى              اگش کؾْس اص سُگزس اهٌیتی تطشک تذشاى هیشّد، دلیلؼ عیاعت گضاسی ُهای غیشػالالًه

َٔ آؽتی غیشػولی، اًگیضٍ ّهْسال هماّهت سااصًیشُّای اهٌیتی گشفتَ اعت، ُّن ایي هِشٍ ُهای دسّى ًظهام تْدًهذ کهَ افهشاد سا خهاس  اص کیل ًهیشّ تهؾ تشًاه

دکْههت سا ًیضُای اهٌیتی تَ ًام لیام ُای هشدهی دس تشخی ّریات هغلخ کشدًذ، اصهذیشیت ّکٌتشّل ایؾاى خْدسا کٌاس کؾیذًذ. الثتَ عیاعهت استکهی عهاصی 

َٔ پشتگاٍ  هیثشد کَ عیاعت هلیؾَ عاصی دکْهت داکتش ًجیة هللا ساتشد. ػِذٍ داس ایهي ُوهَ تذهشاى ُها ّههغتّْل توهاهی فجهایغ تؼهذ اؽهی اصایهي ی ًتَ ُواى لث

 ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔتذشاى ؽخـ سئیظ جوِْسّتین تیگاًَ تا هشدم دسداخل اسگ سیاعت جوِْسی اعت... .    

دومین عامل ؼیر زنده محیط زیست آب میباشد. آب منبع حیلات وجلز ء 

هلستی سللاز آن بحلساب ملی آیلد. زنلدگی بلدون آب ؼللیر ممکللن میباشللد. 

ازیللنرو حیللات تمللام زنللده جانهللا اعللم از حیللوان ، نبللات وانللسان بلله آب 

بستگی دارد. عالوتلا آب فکتلور اساسلی فعالیلت هلای صلنعتی بلوده کله 

علللی الخللصوص درسردسللاختن انجیللن هللا وماشللین آالت اهمیللت خللاص 

خودرا دارد. با نبود آب صنعت بالدرنگ توقلؾ نملوده وار فعالیلت بلاز 

می ایستد. ازینرو میتوان گفت که اگر آب نباشلد زنلدگی وفعالیلت وجلود 

ندارد. انسان بدون ؼذا میتواند تا یک ملدت نلسبتا طوالنلی زنلدگی نمایلد 

دقیقله زنلده مانلده نمیتوانلد. احتیلاج انلسان نله  10ولی بدون آب بیش از 

تنهللا بلله نوشللیدن آب میباشللد بلکلله از آب بللرای پخللت وپللز، اسللتحمام 

وشستشو، پاکی لبلاس وملسکن ووسلایط وؼلیره  بله انلدازه زیلاد اسلتفاده 

 مینماید.

گذشته ازاین، خلقت کاینات و قانون زیست از آب آؼاز می یابد. این آب 

است که فابریکه ؼذاسازی طبیعت را به چرخش در می آورد تا وسلایل 

خللوراک، پوشللاک ، مللسکن وهللوای مللورد تنفللس موجللودات زنللده تهیلله 

گردد. اگر چنین محرکی در نظام خلقت بوجلود نملی آملد، بیقیلن املروز 

 حیاتی وجود نمی داشت.

یگانه منبع پیدایش آب باران وبرؾ میباشند که بحکم آفریلدگار  منبع آب:

بی همتا از آسمان فرود می آیلد وبلاز دوبلاره از اثلر تلابش شلعاع آفتلاب 

وبلند رفتن درجلۀحرارت بله بخلار تبلدیل شلده وبله آسلمان بلنلد ملیرود . 

یلاد  دوران آب در طبیعتبدینطریق دورانی را طی طریق میکند که بنام 

% آن را 98حللصه روی زمیللن راآب پوشلانیده دارد کله  4/3میلشود.  

% باقیمانلده را آب هلای شلیرین تلشکیل میدهنلد. انلسانها 2آبهای شور و

درنوشلیدن، شللستن ،سردسللالختن ماشللین االت وابزارکاروآبیللاری زمیللن 

های زراعلتی از آب هلای شلرین اسلتفاده مینمایلد. آبهلای شلور بمقاصلد 

کشتی رانی وتربیه وزیستگاه حیلات بحلری میباشلند. قلسمت زیلاد آبهلای 

% آنهللا مللورد 1شللیرین روی زمیللن یللخ زده میباشللند ازیللنرو کمللتر از 

 استفاده انسانان امروزی قرار میگیرد.

یک قسمت از آب بلاران وبلرؾ همینکله درروی زمیلن میرسلند، بداخلل 

زمین نفوذ نموده وآب های زیر زمیلنی را میلسازند ویلک قلسمت دیگلر 

بروی زمین جریان نموده دریاها وآبهای روان را میلسازند  آبهلای زیلر 

زمینی بعد از طی مسافت هائی جای بیرون شدن را یافته وبشکل چشمه 

ها اززمین می برآیند. وجود چشمه هلای متعلدد باعلث گردیلد تلا انلسانها 

اراضلللی زیلللادی را تحلللت آبیلللاری وکانلللال کلللشی قلللرارداده ازطریلللق 

 آنهاخوراک ، پوشاک وپناهگاه بخود تهیه نمایند.

چون آب بشکل طبیعلی مفلت بدسلترس انلسان قلرار میگلیرد ازیلنرو آدم 

های امروزی در مصرؾ آب بی احتیاطی نشان داده که این کلار باعلث 

بروز مشکالت فراوان گردیده است. از سوی دیگر آبهای مورد اسلتفاده 

بنا به ازدیاد نفوس واستفاده بی رویه آلوده شده وکیفیت خلود را ازدسلت 

داده اند که درنتیجه نوشیدن آبها منجر به بروز امراض مدهش وتباه کلن 

 گردیده وحیات انسان را بخطر مواجه ساخته است.

هکللذا باآنکلله آب از جمللله منللابع تجدیللد شللوند ه بحللساب مللی آیللد، باآنهللم 

کمبود وقلت آب یکی از مشکالت حاد امروزی جوامع بشری بخصوص 

 افؽانها دانسته میشود.

 کاهش آب از دوطریق رونما گردیده است:

گیاهللان سللبز هماننللد فللرش   قطععع جنگععپت وپوشععی سععبزگیاهی: .1

گستردۀ روی زمین مانع دوش آب ازروی زمین شده وازاین نگلاه سلبب 

میشوند تلا آب بلداخل زمیلن فلرو رود وذخلیرۀ زیلر زمیلنی آب را زیلاد 

سللازد. درصللورتیکه ایللن فللرش نللابود گللردد، قللسمت اعظللم آب درروی 

زمین جاری شلده وبلداخل زمیلن نملیرود وروی ایلن عللت، ذخلایر زیلر 

 زمینی آب بنابودی میگرایند.

از اثر ازدیاد جمعیت مقادر استفاده بی رویه ازآب وآلوده کردن آن:  

 آب بیشتر به  مصرؾ میرسد هکذا رشد صنایع وفشار زیادتر باالی

 زمین های زراعتی بخاطر تولید بیشتر ؼله، میوه وسبزی که اشد

ضرورت ؼذای انسانی میباشد، ایجاب مصارؾ هنگفت آب را می 

نماید. درنتیجه ازیکطرؾ مصرؾ زیاد واز طرؾ دیگر آلوده شدن بیش 

از حد آب باعث میگردد تا مخازن آب ازاستفاده ثمربخش بشر خارج 

گردد.بهر تناسبی که آب از استفاده می براید بهمان میزان روی سطح 

 زندگی انسانها اثر کذار میگردد.

بنللابراین؛ وابللستگی زنللدگی موجللودات زنللده بلله آب ایجللاب ایللنرا میکنللد 

تادرقللسمت مللصرؾ آب وجلوگللیری آن از آلودگللی توجلله جللدی مبللذول 

گللردد وانللسان خللودرا درایللن زمینلله نللزد خللدا ومخلوقللاتش مللسئول بدانللد 

وحیات زنده جانهارا کله لطلؾ پروردگلار توانلا میباشلد، محلترم بلشمارد 

یعنی آبهارا آلوده نسازد وبیش از نیلاز اساسلی ملصرؾ نکنلد ودرجهلت 

نابودی منابع آبی که عبارت از پوشش گیاهی میباشد، تالش زیلاد بخلر  

 ندهد. 

 “بی پروا”محمود 

 هذیظ صیغت

 اداهَ تذث لثلی .....

انسان یک موجودسیاسی واجتماعی است که بزندگی 
اجتماعی نیازداشته وبدون ازاجتماع زندگی آن ناممکن 

 است.
بناء برای رفع ضروریات گوناگون، تشکیل خانواده 
وبقای نسل بشر، باپیروی ازدستورات الهی و سنت 

انسان مکلؾ است تا این فرمان  »ص«رسول هللا 
آسمانی را با رعایت احکام قرآنی و سنت منجی بشریت 

 انجام دهد.
نامزادی وعقد نکاح درمناطق مختلفه دربین مردمان 
بارسوم وعنعنات متفاوت ازجایگاه خاصی 
برخورداراست ، که منجمله رسم ورواجهای مردم هللا 
یاررا درمورد مرحلٔه نامزاد شدن بطورزیرین به 

 بررسی وتحلیل قرارمیدهیم. 
زمانیکه دریک خانواده تصمیم گرفته میشود تابرای 

عروس انتخاب  -پسری ایشان نامزاد   –فرزند 
نمایند،یک شکل ازرواج طوری است که اوالٌ نظر 
پسرراگرفته ودرگام دوم بین تمام اعضای فامیل "یک 
شوری خانوادگی " راتشکیل داده وبا هم به مشوره 
میپردازند وبا به نتیجه رسیدن به خواستگاری 
نزدخانوادٔه دخترموردعالقه خودآمادگی گرفته ومی 
روند، که بدین ترتیب اوالٌ پیشنهاد وخواستگاری 
ازطرؾ خانوادٔه پسر توسط خانمها بطورمخفیانه 
وپنهانی صورت میگیرد ،تادراین مرحله چگونگی 
رضایت ویا عدم رضایت مقا بل را درک نمایند. 
درصورتیکه نتیجه جواب مثبت باشد، درگام بعدی کاری 
خواستگاری بمردان واگذاشته میشود. برای اینکه 
خانواده دوشیزٔه خواستگاری شده به صدق و صحت 
آرزومندانٔه جانب خواستگارها ایقان حاصل نماید، 
مردان خواستگارازسوی پسر دوبار ویا سه بار به 
خواستگاری میروند تاباشد که پدرومادر دختر جواب 
آخر رابدهند. زمانیکه به نامزادی دختر به پسری ایلچی 
فرستنده وعدٔه قبولی خویشاوندی داده شدازطرفداران 
پسر شیرینی برده شده ودراثنای محفل شیرینی خوری 

نیزتعین  »معیارومقداراندازٔه پیشکش ویاَمهر«چیر 
میگردد. معموالٌ حد اکثر چیر پانزده لک افؽانی یک میل 
کالشینکوؾ ویک عراده موتر سکلیت واماحد اقل آن ده 
لک افؽانی ،یک میل کال شینکوؾ ویک عراده موتر 
سکلیت تعین میشود ،که بعد از گذشت مدتی ازشیرینی 
خوری ، عروسی وطوی خورد رویدستگرفته شده ویک 

درطوی خورد داده میشود.  »یاَمهر«مقداری ازپیشکش 
برای کم کردن مقدار پیشکش، موی سفیدان وخویشان 
داماد درمحفل عروسی وطوی خوردعذرپیشه  کرده وبه 
لحاظ آبروی هریکی ازایشان یک اندازه ازپیشکش 
بخشیده میشود که بعداً بارضایت طرفین عقد نکاح 
صورت می گیرد، واینجاست که مرحله نامزادی شروع 
میشود.پرداخت پیشکش به پول شکل جدید آن دراین 
منطقه است. شکل سابق آن طوربود تاهنوزهم رواج 

دانه ُبده )ازقبیل 25گوسفندوبزو200دارد که چیر بادادن 
گاو،مادهگاو،اسپ،گاوساله،یکسال،دوسال،سه سال ویا 
ظروؾ بجای این دسته حیوانات کالن داده میشد. البته به 
استثناءخروقاطرولی دراین زمانها بازارخروقاطرهم 
درپیشکش دادن گرم شده است( یک میل تفنگ یک 
قطعه زمین باغ داده میشدومیشود وتا خالص کردن 
پیشکش برای مدتی یک الی دوسال پسر خوگزار دار 

نامیده شده ودر هر عید با بردن تحایؾ عیدی «نامزاد «
همراه یک راس گوسفند ذبح شده داماد به خوگزار 
بازی" یعنی نامزادبازی"  میرود. طی مدت 
خوگزاربازی پسرودخترحق همخواب شدن را بدون 
مباشرت جنسی دراصل دارند ) اگرچه مباشرت قبل 

ازطوی کالن نیزتاسرحد باردارشدن رواج یافته است(".   
بعد ازدادن کل پیشکش آمادگی برای  طوی کالن گرفته 
شده وبا برگذاری محفل بزرگ بادعوت از اقارب 
خویشاوندان، دوستان وسایر مردم قرا وقصبات مختلؾ. 
محفل طوی وعروسی کالن صورت می گیرد. بعد 
ازطی مراسم عقدنکاح درطوی کالن، عروس ازخانه 

تمام وسایل وضروریات «پدرش همراه با جهیز خود 
به خا نٔه دامادبه همراه سوارهای طوی برده  »یک خانه 

میشود. بادرنظر داشت متن فوق نظر خویش را بعد 
از دید گاه  »نکاح «ازبررسی وتحلیل مراسم ازدواج 

اگرچگونگی «قرآن ودین مبین اسالم چنین بیان میدارم : 
ازدواج را به روشنی قوانین الهی وطریقه نبوی مورد 
مطالعه وبررسی قرار دهیم ، مسلماٌ وحقیقتاٌ معلوم است 
که عرؾ وعادات مذکور درمورد تعین اند ازه مهر 
واخذ مهر کامالٌ پسندیدٔه مؽایراحکام دینی بوده که 
بارسنگینی باالی مردم میباشد، وسبب میشود تا اهداؾ 
اصلی نکاح که همانا زیادت نسل کلمه گوی بشری، 
 -ایجاد خانواده وجامعه سالم ، حفظ نسل ومباشرت زنی 

شوهری میباشد حاصل نشود، چونکه توانایی مالی 
واقتصادی اکثر مردم وخانواده های جوانان باپرداخت 
چنین مقدارمهری، مطابقت نداشته  ومن نوشتٔه خودرا به 
کالم گهر با رناجی بشریت وچراغ هدایت محمد "ص"  

خیرالصداق یسره »به پایان می رسانم. قال النبی "ص"  
 یعنی َمهر آسان ازهمه بهتراست. « 

نویسنده :صدرالدین "اظهر " دانشجوی صنؾ دوم 

 .دانشکدٔه زبان وادبیات دانشگاه ننگرهار

کوتاه نوشتاری درمورد رسم ورواج 
 نامزادشدن درمنطقٔه هللا یار

 محاوره مابین خدا )ج( وانسان
 خدا)ج)

 توایران وتاتاروزنگ آفریدی  جهان را زیک آب وگل آفریدم

 توشمشیروتیروتفنگ آفریدی  من ازخاک پوالد ناب آفــریدم 

 قفس ساختی طایِرنغمه زن را  چــــمن را نــهالتبرآفــریدی 

 

 انسان
 سفال آفــریدی ایاغ آفــــریدم  توشب آفریدی چراغ آفریدم

 خیابان وگلزاروباغ آفــــــریدم  بیابان وُکهساروراغ آفــریدی 

 من آنم که اززهر نوشینه سازم  من آنم که ازسنگ آیینه سازم

عالهِ اقثال  
“الَّرٕ”

 

 “ٔٔٔٔٔٔٔسعیذی”احمذٔ 
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 فضائیل يبرتری های  دیه مقدس اسالم وسبت بدیگر آئیه های يضعی جهان
د(  دردین مقدس اسالم کاسب پیداکنندٔه روزی حالل، حبیب ودوست هللا )ج( 

است وخیرات خواستن درصورت داشتن توانای واستطاعت کار،زشت وحرام 

می باشد، درحالیکه درآئین بودائی، برای افراد واشخاص، اجازه داده شده تا 

  بدون عذرخیرات طلبیده وآنرا جمع آوری کرده و اشکم خودرا سیر سازند؛

ه(  ازهمه مهمتر دردین مقدس اسالم به پیشگاه هللا واحد عبادت وعبودیت 

صورت می گیرد، درحالیکه دربودیزم، بودا درزمان حیات خودش، فاقد 

ارزش متعالی خدا بوده وبعد ازوی پیروان متعصب آن ویرا بحیث معبود 

 پذیرفته اند؛ 
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دین زرتشتی که اکثراً درقلمروخراسان زمین، مروج بود، توسط               

یک شخص مجهول الهویة، بنام زرتشت بنایافته که بنزد یک تعداد، وی 

بعنوان یک شخص افسانوی بحساب آمده بوده ووجود واقعی نداشته است، 

درحالیکه دین مقدس اسالم، باساس وحی الهی وتعالیم حضرت محمد )ص( که 

هویت وی بعنوان پیامبر الهی معلوم است، استوارمیباشد.وتفاوتها 

 درهردوقرارزیرین است:

الؾ(  کتاب مقدس دین اسالم قرآن کریم بحیث کالم الهی است که ممنوع 

ازهر گونه تحریؾ وتؽییر، مصون ومحفوظ است، درحالیکه کتاب اوستا 

) کتاب دین زرتشتی ( کالم انسانی است که درتمام شروح، بخشهای آن چنان 

 باهم خلط شده اند که تفکیک آنها از هم، ناممکن مینماید؛

ب(  دردین مقدس اسالم به هللا واحد عبودیت وعبادت صورت می گیرد، 

درحالیکه دردین زرتشت، بدو خاوند )یعنی یزدان واهریمن ( اعتقاد وجود 

 داشته وعبادت صورت میگیرد؛

ج(  دین مقدس اسالم، دین جهانی است که همواره بطرؾ ترقی وپیشرفت 

بندگان را درهدایت است، درحالیکه دین زرتشتی وضعی وقومی است که 

 آهسته آهسته روبه انحطاط رفته است وصدهاتفاوت دیگری ازاین قبیل؛

درمقایسه  ادیان دیگری که درجهان دارای کم وبیش دارای پیروانی هستند،  

بادین مقدس اسالم دردرجٔه خیلی پائین تر قرار داشته وهمیشه روبه انهدام 

 میروند؛ 

بطور خالصه وفشرده، میتوان گفت که دین مقدس اسالم، یگانه دینی         

است  که بگونٔه مستقل وؼیر وابسته، توسط یک شخصی که درتمامی عرصه 

های زند گی خودش، تحت هدایت ومراقبت خاصی خداوند)ج(  قرار داشته، 

ظهور کرد وبامعجزٔه جاویدانگی و شکست ناپذیری خود که امروز درعالم، 

بخود نظیر وهمتائی ندارد، به میدان تحدی ومبارزه برخاست و انتسات تمامی 

ادیان منحرفٔه جهان رااعالم داشت وتمامی ابعاد زند گی بشری 

راازنگاه،عقیدوی،سیاسی،اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و... را مورد مطالعه 

قراردادوبرای هرواحد، قواعد خاصی وضع، تاباشدکه درتمامی حاالت، مإ 

 فقیت ازآن پیروان دین مقدس اسالم، گردد. 

 

 

 دانشجوی دانشکدٔه شرعیات دانشگاه کابل“ فیصل“عبدالقدیر

پاک ومانند حیوانات ازجملٔه  د( ازنظربنی اسرایل یهودیان مقدس اند واماؼیر یهودیان، نا

سگها وخوگهائی اند که هرنوع خیانت دربرابرایشان سبب اعطاء اجروتقرب بسوی 

خداوند میگردد. درحالیکه دردین مقدس اسالم معیار برتری وفضیلت انسانها  اصل تقوی 

 میباشد، چنانچه خداوند )ج( درمورد چنین میفرمایند:

َ َعلِیٌم َخِبیٌر      ِ أَْتَقاُكْم ان هللاه  ﴾ 13﴿آیٔه ان أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاه

ترجمه : در حقیقت ارجمندترین شما، نزد خداوند)ج(، پرهیزگارترین شمااست، بدون 

 تردید خداوند دانا وآگاه است.

 

 برتری دین اسالم نسبت به آئین زمینی هندوئیزم.   -

چون دین مقدس اسالم یک دین آسمانی است وهندوئیزم یک آئین وضعی است که         

بعد ازبذل توجه ودقت، درموردبررسی وجوح افتراق این هردو، بوضاحت فهمیده می 

شود که بین این دودین وآئین، اصالً هیچ وجه مشترکی وجود ندارد بلکه وجه اختالؾ 

 ازآسمان تازمین است وازخالق تامخلوق آن است بدین ترتیب زیرین:

الؾ( بینش دین مقدس اسالم درمورد انبیاء علیهم السالم این است که برای هرقوم بزبان 

خودایشان، پیامبری ارسال کرده است واین سلسله ازآدم )علیه السالم( شروع، به خاتم 

االنبیا، حضرت محمد )صلی هللا علیه وسلم( پایان یافته است؛ درحالیکه درائین هندوئیزم 

 اصالً پیامبری وجود ندارد وحتی مإسس آن نیز معلوم نیست؛ 

دردین اسالم عرب، بر عجم ، سفید بر سیاه، ؼنی برفقیر،امتیازوبرتری ندارد،همه ب(  

زیر چترتوحید، برادر یکد یگر اند، درحالیکه درآئین هندویزم، تناقضات طبقاتیاجتماعی 

 عمالً باوج خود رسیده است؛

ج(  دردین اسالم عقیده وایمان بوجود خاوندگار واحد ویگانه  بحیث یک اصل عقیدوی 

وجود دارد، درحالیکه درآئین هندوئیزم شرک وچند گانه پرستی،بطورمطلق 

 عمالًوجوددارد؛

 

د(  دردین مقدس اسالم، نفرت داشتن یک قوم نسبت به قوم دیگری، بصراحت رد شده 

وامکان هم دارد که قوم مورد تنفر از قوم نفرت کننده خوبترباشد، درحالیکه درآئین 

 هندوها تنفر یک قوم نسبت به قوم دیگرباوضاحت تمام وجود دارد؛

( دین مقدس اسالم  دربخشهای اخالقی، سیا سی، خانوادگی، اقتصادی وؼیره ه

گستره ها، دارای نظامهای انتظامی خاصی میباشد، درحالیکه درآئین هندوئیزم، 

نظامهای خاصی دراین مورد دیده نمی شود، بل بربنیاد عرؾ، رسوم اجتماعی  

 وتقالید بی اساس، استوار است؛

و(  دردین مقدس اسالم گاو ویا کدام حیوان دیگری، مورد احترام وعبادت 

قرارنمیگیرد، درحالیکه درائین هندوئیزم گاو بحیث یک حیوان مقدس بوده کشتن 

 وخوردن گوشت آن ناجائز است؛
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الؾ(  دین مقدس اسالم بربنیاد تعالیم خداوندوپیامبرالهی استوار است، درحالیکه آئین 

 بودائی، بربنیاد تعالیم شخص رهبرخودخوانده ، استوار می باشد؛

ب( دین اسالم مخالؾ سرسخت گوشه نشینی ورهبانیت است،امادرمقابل، آئین بودائی 

 رهبانیت را رهبری کرده وشعار خود قرارمیدهد؛ 

ج(  درنظام اجتماعی دین مبین اسالم، مرد متکفل نفقٔه خانم،فرزندان صؽیرخودمیباشد، 

( سالگی خانم ویگانه فرزندش رابدون 29درحالیکه بودا مإسس آئین بودائی، درسن) 

( سال تمام عمر 7سرپرست رها کرده وخود راهی دشت وصحراگردیده وتا مدت )

خودرادرجنگل به مشقت وسختی سپری کردهوپس ازسپری کردن این مدت،  پیبرد که این 

حالت افراطی برای پیشرفت خودوآئین آن، فائده بخش نیست. بناًء حالت اعتدال رااختیار 

 نموده وباقی عمر خودرا دربین مردم بحیث یک شخص راهب وواعظ  سپری کرد؛   

یَن ِعنَد هللّاِ اإلِْسپَمُ اِ   ن الدِّ

 (.19ترجمه: همانا دین پسندیده، نزدخدا دین اسالم است.)سورٔه آل عمران، آیٔه )

که از جانب هللا )جل جالله(  توسط حضرت جبرئیل برای نبی است دین مقدس اسالم دین آسمانی          

کریم حضرت محمد)ص( برای کافٔه بشریت به ارمؽان آورده شده ومتضمن تمامی ابعاد زند گی بشریت 

است.ادیان ویاآئین های وضعی که بربنیاد تفکرمادی انسانهااستواراست،ساخته وپرداختٔه اندیشه ودست 

ام که ازطرؾ هنری خود بشراست.اما این یک حقیقت انکار ناپذیر است که وجه مشترک میان دین اسل

خالق عالم ومستولی ومتصرؾ درتمامی جهان است،برای هدایت ثقلین )انس وجن( نزول یافته وبا آئین 

اثرانحرافات وکج  امادر های وضعی که سرتا پا با طل وبی اساس اند، دارای تفاوت های برجستٔه است.

روی ها وتبلیؽات سوء دشمنان علیه دین مبین اسالم، ضرورت احسا س میشود تا مقایسٔه  دین اسالم را با 

 ادیان وآئین های دیگر،آنهم  بطور مشت نمونه خروار،مورد بررسی پیگرانه قراردهیم که بدین قرار: 

ـ  درقدم نخست اولویت دین مقدس اسالم را با پرنفوذ ترین وزیادپیروترین دین منسوخه ومنحرفٔه 1

مسیحیت کنونی روی دست گرفته وبررسی می نمائیم. دراین شکی نیست  که حضرت عیسی مسیح بن 

مریم )علیهماالسالم(، بنده ورسول هللا)ج( بوده ودارای کتاب آسمانی بوده که کامالً تحریؾ گردیده است، 

ولی بعد ازرفع وی،این دین مورد تحریؾ وسیعی قرار گرفت که اینک مانظام اعتقادی مسیحیت کنونی 

 را ذیال معرفی میکنیم.

 روح القدوس(؛   الؾ( اعتقاد به تثلیث )ابٰٔ ،ابن ،

ب( اعتقاد به اینکه حضرت عیسی )ع( بخاطر ارتکاب گناه، توسط حضرت آدم)ع( وسایرآدمیان برضای 

خود، به دارآویخته شده وهللا )ج( پسر یگانه خودرا قربانی گناهان انسانهای مخلوق خود ساخت واودفن 

 شد،امابعد از سه روز ازقبربرخاسته وسپس بسوی آسمان رفت؛ 

 ج( اعتقاد به تقدس صلیب که عالمه مسیحی بودن شخص می باشد؛ 

 د( اعتقاد به حالل بودن گوشت خنزیر؛

 ه ( اعتقاد به حالل بودن سود خوری ونوشیدن شراب؛ 

 اعتقاد به رهبانیت ودوری ازازدواج، خصوصابرای رهبران وراهبه های مسیحی؛  و(

 اعتقاد به فروش کارتهای مؽفرت ازسوی کلیسا؛  ز(

دین مسیحیت درزمان کنونی باداشتن اینگونه تصورات وپیروی ازاصول،اعتقاد،نظام عملی ازدین          

آسمانی الهی که برپیامبر جلیل القدر حضرت عیسی )علیه السالم(، نازل شده بود، فرسخ ها فاصله گرفته 

را یکی از پیامبران اولوالعزم دانسته، دران خاصیت  است.امادین مقدس اسالم،حضرت  عیسی )ع( 

 بشری قایل بوده وبرفع آن درآسمان اعتقادقائل است.
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اگر به دین یهودیت ازلحاظ تاریخی، دقت صورت گیرد، این دین دارای سابقٔه تاریخی تقدسی          

وآسمانی بوده که باساس احکام خداوند)ج( وتعالیم حضرت موسی کلیم هللا برگزیده از میان قوم بنی 

اسرائیل،استوارمی باشد. ولی وقتیکه حالت ووضع کنونی این دین بگونٔه بررسی درنظر گرفته شود، 

 تفاوتهای درآن با اصل این دین آسمانی قرارذیل وجود دارد: 

الؾ(  دین مقدس اسالم، دارای کتاب آسمانی "بنا م قران کریم" است که مصون ازهرگونه  تحریؾ 

ودستبرد انسانی میباشد واما کتاب اصلی آسمانی تورات دین یهودیت،بدست مفسران آنچنان تحریؾ 

ومورد دست برد قرارگرفته است که اصال نمی شود به تورات کنونی بنام این دین، اصطالح کتاب 

 آسمانی گفت؛

ب( دین مبین اسالم، یک دین جهانی است که درحال واحوال کنونی دین یهودیت کنونی درمقایسه با آن، 

 یک دین تنها مربوط به قوم یهود یاباصطالح  متعارؾ بنی اسرایل میباشد؛

ج(  دین اسالم، دین صلح،سالم،وامن است، درحالیکه دین یهودیت کنونی، که شکل وماهیت تحریؾ شده 

رادارد، دین ظلم،بی ثباتی، وناامنی است که بعد ازمراجعه به تاریخ، بوضاحت فهمیده میشود که این قوم 

سرکش، همیشه بسوی شرک ،تجسم ونفع جوئی تمایل داشته ودارد. روی این انحراؾ عقیدوی،آنهابوده 

 که پیامبران زیادی بخاطرهدایت کمک باآنان مبعوث شدند.

 

 حکایت سوم

یک رٍز،ضیطاى با حضرت هَسی )ع( رٍبرٍضذ ٍبرای حضرت                          

هَسی )ع( خَاّطاًِ گفت کِ ای هَسی! خذاًٍذتعالی تَرابِ رسالت                 

ٍرسَلی خَد،خَش کردُ ٍبرگسیذُ است ٍهي ًیسدرجوع هخلَقات خذاًٍذ         

)ج(، ضاهل ّستن ٍآیا ازهي کذام گٌاّی سرزدُ است،ّرگاُ چٌیي گٌاّی            

سرزدُ باضذ،حاال هي آهادُ ام ٍهیخَاّن کِ تَبِ کٌن ٍضوا بحضَرخذاًٍذ            

)ج(،سفارش ٍضفاعت هي را بکٌیذتاایٌکِ هي را ببخطذٍتَبة هي را قبَل               

کٌذ.حضرت هَسی)ع( بحضَرخذاًٍذ )ج( عرض کردًذکِ خاًٍذگارا!            

ضیطاى بخطص ٍضفاعت هیخَاّذ، آًرابِ بخطیذ! خذاًٍذ )ج( درپاسخ             

فرهَدًذ: ًاراضگی هي ازضیطاى، ًافرهاًی ضیطاى دررابطِ باعذم سجذُ               

کردى ضیطاى، بحضَرآدم صفی اهلل ٍهي بِ ًسبت ایي ًافرهاًی ًاراض ضذم،       

حاال اگرضیطاى هیخَاّذ تارضای هي را بذست آٍرد، بایذ برسرقبرآدم رفتِ           

بِ قبرٍی سجذُ کٌذ، هي خَضٌَدٍراضی بایي ضَم تاٍی را بِ بخطن. اها                

حضرت هَسی )ع( دربازگطت ضیطاى را دٍبارُ دیذُ، پیام پرٍردگاررا              

هي درٍقت زًذُ بَدى     ”برای ٍی رساًذ، اها ضیطاى درجَاب گفت کِ:             

حضرت آدم )ع( بحضَراش سجذُ ًکردُ ام، پس حاال بسرقبرٍی                        

بخاطرسجذة تَبِ کردى، بِ ّیچ صَرت ًویرٍم، ایٌکاراًجاهص ازهي                  

 “.هوکي ًیست،هي هغفرت ًویخَاّن

 حکایت ديم

حضرت محمذ)ظ(ازضیطبن پرسیذوذ   
َمخًاة تًکیست؟ ضیطبن     -1کٍ:  

 درپبسخ گفت کٍ آدم مست يوطئی؛

ثبزآن حضرت)ظ( پرسیذوذ کٍ       -2
مُمبن تًکیست؟ ضیطبن درپبسخ       

 گفت کٍ دزد؛

قبصذ تًکیست؟ ضیطبن پبسخ        -3
 دادکٍ جبديگر؛

ديست تًکیست؟ ضیطبن پبسخ       -4
 داد کٍ ثی ومبز؛

 عسیستًکیست؟ مجىًن يدیًاوٍ؛ -5

ديست وسدیک تًکیست؟ پبسخ       -6
داد، آوکٍ حضرت اثًثکرصذیق          
)رض( يحضرت عمر)رض( راثذي رَد      

 ثگًیذ؛

گفت کَ دٍ گشٍّ یي عپظ پیاهثشگشاى ّػضیضاعالم اصؽیطاى پشعیذ کَ  دستیي اهتاى هي، ای ؽیطاىیدّعتاى تْ چمذساعت؟، اها ؽیطاى دسپاعخ پیغوثشگشاًمذس(ؿ) چٌ

 صیشیي اًذ>

 حاکاییت ازافسانه های فسونگری ش یطان

 آدم چُغل ّؽیطاى؛ -7

 آدم عْدخْس؛ -8

 کغیکَ هال یتین سا هیخْسد؛ -9

 داکن ظالن؛ -0

 آدم هتکثش؛-4

 آدم خائي؛ -5

 دّلتوٌذ ؽشاتی؛ -6

 کغی هالؼ تَ صکات سعیذٍ ّاها صکات ًویذُذ؛ -:

 پذسّهادسآصاس؛ -;

 ؽخـ داسای آسصُّای دّسّدساص؛ -01

 حکایتٔاول

تگْیذ. سا دسیک ٌُگاهی خذاًّذ ( ) تشای ؽیطاى دکن کشد کَ دسخذهت ّتذضْسهذثْب دضشت هذوذ (ؿ) تشّد ُّشاى چیضیکَ آًذضشت اصؽیطاى هیپشعذ، جْاتؼ 

فت>   هي خ گُویٌکَ ؽیطاى تذضْسآى دضشت (ؿ) تَ چِشٍٔ یک ؽخـ گشاى ّتضسگْاسسفت،عپظ اصآى هذثْب خذّاًذ ( )، چٌیي پشعیذ کَ تْ کیغتی؟ ؽیطاى دسپاع

اسک ؽوا آهذٍ ُّشآًچَ هث ؽیطاى ُغتن  ّعپظ پیاهثشگشاى ّگشاًمذسػالن اصاتلیظ پشعیذ کَ تشای چی آهذی، اها ؽیطاى دسپاعخ گفت>   خذاًّذ ( ) دکن داد تا تَ خذهت

ت کَ> پاًضدٍ گف کَ دضشت ؽوا تپشعذ،جْاب تذُن . دضشت هذوذ (ؿ) اصؽیطاى پشعیذ کَ   ای ؽیطاى تگْیکَ دستیي اهتاى هي،تْچمذسدؽوي داسی ؟ ّؽیطاى دسپاعخ

 گشٍّ .دضشت پیاهثش(ؿ)پشعیذًذکَ کذام کذام؟ ،ؽیطاى دسجْاب گمت>

 ُفتویي دؽوي هي، هؤهي سدوذل اعت؛ -9

 ُؾتویي دؽوي هي، کغیکَ تْتَ هیکٌذ؛ -:

 ًِویي دؽوي هي،کغی اعت کَ اصدشام تذّساعت؛ -;

 دُویي دؽوي هي،کغی اعت کَ ُویؾَ تاّوْاعت؛ -01

 یاصدُویي دؽوي هي،کغی اعت کَ فذلَ ّخیشات هیذُذ؛ -00

 

 اّلتشاصُوَ، دؽوي هي،ؽواُغتیذ؛ -0

 دّهیي دؽوي هي،داکن تا اًقاک ّػادل اعت؛ -4

 عْهیي دؽوي هي، دّلتوٌذ عخی ّهتْاوغ؛ -5

 چِاسهیي دؽوي هي، آدم ساعتگْاعت؛ -6

 پٌجویي دؽوي هي، خذاتشط؛ -7

 ؽؾویي دؽوي هي،خاًن پاکذاهي اعت؛ -8

 دّاصدُوي دؽوي هي، آًکغی اعت کَ اخالق ًیکْداسد؛ -04

عیضدُویي دؽوي هي، آًکغی اعت کَ تشای دیگشاى خیشًّفغ  -05 
 هیشعاًذ؛

 چِاسدُویي دؽوي هي، کغی اعت کَ تالّت لشآى هیکٌذ؛ -06

پاًضدُویي دؽوي هي، کغی اعت کَ ؽة ُاسا تیذاسهیواًذ  -07
 ًّواصهیخْاًذ؛


