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� از �نگاری هيچ گونه نظار نگاری در رسانه های آزاد است كه در كشور های دارای نظام مردم سا�ر كه پيش از ن�� و در جريان كار خ�� نگاری ي� از اركان مهم خ�� اخ�ق خ��

نگار و يا رسانه  نگاری از جانب خ�� نگاری امر بس مهم شمرده مى شود، اما در افغانستان ديده مى شود كه به نحوی اخ�ق خ�� توليد رسانه ای نمى شود، رعايت اخ�ق خ��

مراعات نمى گردد.

� كمک مى كند، اما رسانه ها در افغانستان  مراعات موازين اخ�¬� در تحكيم عدالت اجتماعى، روابط دوستانه ميان اقوام و ب�خره آوردن صلح و ثبات و همزيس¢� مسالمت آم�¡

كم�� به اين امر توجه دارند.

� رسانه ها�¡ مواجه مى شويم: اگر رسانه ها را در افغانستان دسته بندی كنيم در يک نگاه گذرا به چن°¡

� مى نگرند، اين رسانه ها حتا در برخى حا�ت چند مورد موازين اخ�¬� را بخاطر خواست های تجاری شان �� استند كه به هر رويدادی با ديد تجار�� دسته رسانه های تجار اول°¡

زير پا مى كنند.

از  � افغانستان را در مورد رويداد های مختلف شاهد بوده ايم، چنانچه هر رسانه تجاری هنگامى كه در يک رويداد تعدادی �بار ها برخورد دوگانه رسانه های تجار ما 

و های امني¢� و يا افراد مل� فقط به ن�� گزارش های كوتاه  دازد در حاليكه در حوادث كشته شدن ده ها تن از ن�¡ كارمندانش را از دست مى دهد، به بزرگنما�¡ آن رويداد مي�¿

و يا نسبتآ طويل آن رويداد اكتفا مى كند.

؛ توجه عميق  ¿�ان دي¢� و سن¢� استند كه اين رسانه ها چه ديداری، شنيداری و چا شماری از رسانه ها در افغانستان متعلق به احزاب و گروههای سياÆ، تنظيمى و يا ره��

� شان سايه افگنده است كه حتا با �ا ی و تفريحى، به نوعى سايه پاليÉ ن�� شان به اشاعه خواست های حزب، تنظيم و يا ره�� معطوف است و در هر برنامه ای ولو خ��

� نام اين گونه رسانه ها فورآ چهره ره�� حزب و يا تنظيمى كه به Ìمايه و فرمايش او رسانه كار مى كند، در نظر ها مجسم مى گردد. �گرف°

 �و ب�خره دسته ی ديگر رسانه های افغانستان رسانه های دول¢� استند كه به نام رسانه های مÍ مسمى گرديده اند، وÎ تا هنوز به گونه ی رسانه مÍ عمل نمى كنند و بيش�

ی برخورد خاص خود را دارند و برای آنها خ�� اول همان خ�� های دول¢� است و  سايه مقامات دول¢� با�ی آن سايه افگنده است. اين رسانه ها در ارايه خ�� و گزارش های خ��

بعد خ�� های مربوط به مردم.

� وضعى در مى يابيم كه موازين اخ�¬� در رسانه های افغانستان كم�� مراعات مى گردند و رسانه های تجاری، حز�� و خصوÓ و دول¢� افغانستان بيش�� مت� به مالكان  در چن°¡

و دستور دهنده گان استند و كم�� به موازين اخ�¬� پابندی دارند.

� مى ده برپا�¡ مراسم مذه¢� مربوط به مذهب خاص ن�¡ �در كنار اينها عده ای از رسانه های حز�� در روز های خاص به ن�� مراسم بزرگداشت از يک فرد خاص و يا ن�� گس�

� اختيار مى كنند و يا هم به مزمت آن مى پردازند كه �ات عادی خويش ادامه مى دهند و در مقابل آنها �� تفاو � روز ها�¡ به ن��  پردازند، در حاليكه رسانه های مخالف در چن°¡

اين وضع مى تواند خشونت های حز�� و مذه¢� را فربه تر سازد.

نگاران و رسانه ها به ترويج انواع خشونت مشغول اند و زمينه را برای افزايش حس بد بي¢� و تاخت و تاز  � بازار آشفته ی كار رسانه ای در مى يابيم كه شماری از خ�� در اين چن°¡

اقوام به همديگر مساعد مى سازند.

�م جنگ و خشونت به گونه ی نا خواسته نقش داشته اند و طرفداران خويش و يا مالكان رسانه خويش را حق  � افغانستان در تقويت ژورنال�¡�بيش�� رسانه های حز�� و تجار

به جانب جلوه مى دهند.

رسانه های حز�� از كشمكش های سياÆ ميان مقامات و بزرگان احزاب سياÆ استفاده كرده و جناحى را كه خودشان طرفدار آن استند را حق به جانب نشان مى دهند و 

 ها ميان مقامات را در اين مساله وسعت داده و حتا منافع مÍ را وابسته به رضايت و يا عدم رضايت جناحى مى دانند كه خودشان به آنها وابسته اند.
Û

Ü منازعات و يا كشيده

اك�� رسانه های افغانستان از منظر موازين اخ�¬� راه خ�ف ورزی را بيش�� اختيار كرده اند و به صورت خواسته و يا نا خواسته در ترويج خشونت نقش داشته اند.

رسانه های حز�� و خصوÓ افغانستان به افراد و اشخاص مخالف ديدگاه شان و در مسايل سياÆ تهمت ها�¡ بسته اند كه بعد ها حا�Þ به پاسخ گو�¡ نبوده اند و يا هيچ 

 به مقامات نشده است.
Û

Ü اداره ای هم از آنها خواستار ارايه پاسخ به نسبت وابسته

ها و گزارش های اين  رسانه های ما به ندرت با حفظ استق�ل و �� طر¬� كار كرده اند و كم اتفاق افتاده است كه توازن را در خ�� و گزارش های شان مراعات نمايند، زيرا خ��

� را حق به جانب نشان دهند. �رسانه ها هنگامى حزب و يا فرد خاص مالک رسانه در كشمش با نهاد و يا فردی بوده است، يكجانبه قضاوت كرده اند و كوشيده اند خويش°

در كل موازين اخ�¬� را رسانه ها هنگامى مراعات مى كنند كه پای منابع خود و يا حزب و مالک رسانه ی شان در ميان نباشد.

� و ستايش است. نگاران افغانستان دستآورد های خيÍ بلند و با�ی دارند كه در خور تحس°¡ اما با اين حال خ��

نگاران رسانه های آزاد افغانستان دستآورد های بسياری دارند كه مى توان به چهره ی ازادی بيان اشاره كرد كه در ماه حمل سال جاری طى يک محفل با شكوه، خانه آزادی  خ��

نگار طلوع نيوز را منحيث چهره ی آزادی بيان معر¬� كرد. بيان افغانستان، انيسه شهيد خ��

نگاری تحقيقى پيک، آسيه  نگار مركز خ�� نگاری اش را اع�م كرد كه بر مبنای آن فخريه رادفر، خ�� نگاران افغانستان، نتيجه برنامه رقاب¢� جايزه سا�نه خ�� هم چنان مركز خ��

نگار سال افغانستان» در سال ١٣٩٩ را دريافت كردند.  ک جايزه «خ�� �نگار روزنامه اط�عات به طور مش� نگار روزنامه هشت صبح و لياقت �يق، خ�� حمزه ای، خ��

 ¡�� الملل بدست آورده اند كه اين دستاورد ها مى تواند روزنه اميدی را برای شگوفا � در سطح ب°¡ نگار شجاع را ن�¡ نگاران افغانستان جايزه خ�� � خ�� گذشته از اين ها در سالهای پس°¡

نگاری نقطه عطفى باشد. آينده ی رسانه های افغانستان باز كند و در نهادينه سازی آزادی بيان و رعايت اصول اخ�¬� و معيار های به روز خ��

رسانه های افغانستان و برخوردهای متفاوت اخالقی 



جنسیت و توسعه 

به قول پروین اعتصامی: 
"به هیچ مبحث و دیپاچه ای قضا ننوشت 

برای مرد کامل و برای زن نقصان"

هیچ حقوق و قانونی تا امروز در پی آن نیست که تالش کند به اثبات 
برساند هیچ گونه تفاوت میان زن و مرد نیست و تالش کند تفاوت

 های ذاتی و فزیکی میان این دو را از بین بربد. بلکه این ممیزه های 
جنسی را به رسمیت شناخته و در تالش حفظ جایگاه انسانی هر دو 
قرش است. حقوق و اسنادهای بین املللی این موضوع را که زنان از 
روی طبیعت محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار رشکت 
بذر  می داند.  مردود  و  است  کرده  نفی  نیستند،  عمومی  کارهای  در 
حقوق برش در هر خاکی که کاشته شود، اگر از محافظت و تغذیه ی 
مناسب بهره مند شود، رسانجام با غلبه بر بادهای مخالف جوانه می

 زند، اندیشه های آزادی بخش، راه خویش را در ذهن آدمیان با پشت 
به  اما  آهستگی  به  شود،  روبرو  آن  با  که  مانعی  هر  گذاشنت  رس 

استواری می گشایند.
(مایور در گلن جانسون، اعالمیه ی جهانی حقوق برش وتاریخچه ی آن)

هدف از توسعه، تبدیل یک گذشته ی نابرابر به یک آینده ی برابر 
است، که در آن هیچ  یکی از طرفین محکوم به اسارت نیستند؛ 
حیات  در  مردان  و  زنان  مشارکت  با  کشور  یک  توسعه ی  زیرا 
سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد 
َونگاه جنسیتی با ایجاد مامنعت بر ِرس حضور یکی از این گروه
را  آنها  تاثیر گذاری  نقش  منی تواند  جامعه،  در  انسانی   های 

بپوشد و انکار کند.

جنیست، زاده ی باورهای افراد یک جامعه در مقابل یک دیگر است. 
باورهایی که ریشه در نحوه ی نگاه ما نسبت به هم نوع مان دارد و یا 
و  زنان  از  جامعه،  که  است  انتظاراتی  و  اجتامعی  آموخته های  هم 
مردان دارد. عالوه براین، نقش و جایگاه متفاوت اجتامعی که در هر 
فرهنگی به عهده ی زنان و مردان قرار می گیرد، از مقوله های جنیست 

است (لیس تورس و دل روزاریو).

جنیست اصطالح جدا از جنس است و در ادبیات اجتامعی به عنوان 
گونه های  به  اجتامعی  الیه های  متام  در  تغییر  قابل  فرایند  یک 
و  بدنی  ساختارهای  جنس  اما  می گیرد؛  قرار  بحث  مورد  متفاوت 
غیرقابل انکار در انسان را تعریف می کند که در هیچ نظام وفرهنگی 

قابل تغییر نیست. مانند: مرد ویژگی های بیولوژیکی مردانه؛ زن با 

ویژگی های بیولوژیکی زنانه.
جنسیت و توسعه به تنهایی به زنان و یا  مردان کاری ندارد، بلکه 
از نقش، مسوولیت و  تلقی جامعه  و  با ساخت اجتامعی جنسیت 

انتظاراتی که جامعه از این دو (زنان و مردان) دارد، روبرو است.

یکی از نشانه های توسعه در جامعه، ایجاد فضای مناسب و مساعد 
کسب وکار است، که این فضا توسط زنان و مردان کار آفرین راه

 اندازی  و مدیریت می شود. در این فرایند، زنان نیز نقش سازنده و 
مهمی دارند به عنوان یکی از مهم ترین رسمایه های انسانی می

 توانند هامنند مردان نقش بالقوه ای در شکوفایی و توسعه ی جامعه 
بر  معناداری  و  مثبت  نقش  مردان  و  زنان  کار  نیروی  کنند.  ایفا 
فضای کسب وکار دارد. کارکردن هردو در کنارهم، میزان باالیی از 
موثریت را بر شاخص توسعه در یک کشور برقرار می گذارد. توسعه

در حال  از دغدغه های کشورهای  اجتامعی جزء  ثبات  و   یافتگی 
توسعه است و کشورهایی که در حال گذار از بحران های اقتصادی 
و اجتامعی باشند؛ در آن سهیم سازی زنان و مردان در متام پروسه

 های رشدمحور و توسعه پذیر، امر حیاتی است. 

پوهنتون  استاد  و  نهادی  اقتصاد  مکتب  پیرو  کوزنتس،  سیمون 
هاروارد، متعقد بود که: رسمایه ی اصلی یک کشور توسعه یافته، 
و  تکنیکی  بلکه ظرفیت  نیست،  کشور  آن  وسایل صنعتی  و  ابزار 
کاردانی نیروی کار آن کشور است. در همین حال، مشارکت زنان 
در فعالیت های اقتصادی، نه تنها در توسعه ی ظرفیت ها و توانایی

نقش  آنها،  اجتامعی  و  اقتصادی  توسعه ی  در  بلکه  زنان   های 
کلیدی داشته و دارد.

در واقع خصوصیات کیفی زنان کارآفرین نوعی رسمایه است. 
بهبود و گسرتش  این خصوصیات می تواند موجبات  چرا که 
بهره وری،  افزیش  درآمد،  واسطه ی  به  را  کسب وکار  فضای 

تولید بیشرت، سطح درآمد و رفاه بهرت، فراهم کند.
(فیرلی وراب)

حضور  و  بارز  سهم  نیازمند  اقتصادی  و  اجتامعی  الیه های  متام 
مساوی همه ی نیروهای انسانی که ترکیب از زنان و مردان باشد، 
را  بیشرت و مساویانه  این دو گروه نقش  به هراندازه ی که  است. 
توأم با عدالت در جامعه به دوش داشته باشند، نظام اقتصادی و 
اجتامعی آن جامعه مرشوعیت قابل قبول و غیرقابل مالحظه ای را 

١به همراه خواهند داشت.

نویسنده: رمزیه جهش، دانشجوی دیپارمتنت ماسرتی اداره تجارت
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مختلف  الیه های   در  جامعه  یک  کارآفرینان  که  پیامنه ای  به  اما 
انتزاعی  و  انزجار طلبانه  نگاِه  و  باشند  و قهر  باهم  درگیر  اجتامعی، 
نسبت به یک دیگر داشته باشند، به هامن اندازه سایه ی منفی و عقب

 گرد بی باوری بر فعالیت های  مثبت حوزه های انسانی تاثیر ناخوش 
خود را گذاشته و دست آوردهای مبتنی بر نتایج و اهداف تعیین شده، 

حاصل نخواهد شد.

آنچه که دغدغه های امروزی را شکل می دهد و باعث شده که روند 
ناعادالنه ی  توسعه یافتگی در یک کشور به کندی طی شود؛ توزیع 
که  پیامنه ای  هر  به  بنابراین،  است.  مردان  و  زنان  برای  کار  بازار 
نیروهای انسانی، از بدنه ی دولت ها دور نگهداشته شوند، گراف بی 
می کند. کشورهای  تصاعد  نظام  آن  در  کار  موثریت  نبود  و  توجهی 
خاورمیانه با وجودی  که در تناسب با یک  تعداد از کشورها زودتر با 
مقدمات آگاهی و توسعه ، آشنایی حاصل کرده بودند، ولی نتوانستند 
پایه های لرزان را مستحکم سازند و نخستین جوانه ها را بارور بسازند؛ 
زیرا جو حاکم این کشورها زمینه ی مناسب کسب وکار را برای زنان و 
مردان به صورت متوازن فراهم  نکرده و زنان را در بازار کار، تافته ای 
جدابافته از مردان معرفی کرده اند. برعالوه، فارمت زیستی و فعالیتی 
برای زنان که محدوده ای خانه است، تعیین کردند. این انحصار غیر 
قابل پذیرش از طرف زنان و دور نگهداشنت آنها از اجتامع، خود باعث 
این وضعیت  با  نیروی عظیم کاری شده است، که  فلج کردن یک 
مردان تنها بهره گیراِن توسعه و زنان قربانیان توسعه خود به خودی، 

به حساب می آیند.

در تاریخ زندگی برشی با این وضعیت همواره دست آوردهای 
فراموش زنان  و  است  شده  مردان  نصیب  توسعه  مثبت 
در  تنها  نه  فرایند  این  می شوند.  دانسته  بی نشان   شدگان 
بی عدالتی  بلکه  نبوده،  جربان  قابل  توسعه،  تاریخ  درازای 
موردها،  این  درنظرداشت  با  بود.  زده  رقم  تاریخ  در  را  بزرگی 
مسأله ی  می شود،  مطرح  جنیست  پایان  طرح  که  وقتی 
جنسیتی کردن توسعه نیز پیش می آید؛ چون زنان نسبت به 
قابلیت های  و  استعدادها  رسکوب  معرض  در  بیشرت  مردان 
نهفته ی خویش قراردارند. هدف از جنسیتی کردن توسعه هم 
تبدیل یک گذشته ی نابرابر به یک آینده ی برابر است. روی 
این ملحوظ می بایست که زنان و مردان کاروان توسعه را به 

صورت مساویانه طی کنند، نه کم و نه هم زیاد. 

از دیدگاه متخصصان عرصه ی فعالیت های اقتصادی و انسانی، 
آزادی حرفه و شغل، رفع تبعیض شغلی، برقراری امنیت شغلی و 
و  مردان  برای  مساوی  و رشایط  امکانات  ایجاد  انتخاب،  آزادی 
زنان، زمینه ی  بهرت شدن فعالیت ها و بلند رفنت ظرفیت های زنان و 
مردان را فراهم می سازد. فعالیت زنان در اجتامع و محدودیت های 
حاکم بر وضعیت  آن ها، نسبت به مردان قابل انکار نیست. بعد از 
مسأله جنسیتی کردن توسعه، سازمان جهانی کار محدودیت های 
کشورهای  اکرثیت  در  هنوز  که  برشمرد،  زنان  فعالیت  راه  سِد  را 
جهان زنان با وجودی که طرح پایان جنسیت مورد بحث است، با 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  شغلی  محدودیت  ناهنجاری های 
با  شان  هم سطح شدن  و  خالها  این  پُرکردن  برای  زنان  مبارزات 
مردان، درهمه ی فرایندهای توسعه از هر زمانی دیگر، برجسته تر 

می باشد.
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در  که  عمده ای  محدودیت های  توسعه،  کردن  جنسیتی  بحث  در 
گزارش سازمان جهانی کار برای زنان کارآفرین شناسایی شده است، 

عبارت اند از:

زمانی که جامعه توسعه محور می شود، حداقل نیمی از مدیریت آن 
به دست زنان که مجری پرورش محبت و تربیت اجتامعی دانسته 
می شوند، خواهد بود. این گونه است که به کرامت و جایگاه زنان 
و مردان ارجحیت داده می شود و اهمیت نیروی انسانی باال می رود 
و  اقتصادی  توسعه ی  و  تکامل  در  مستقیم  صورت  به  هردو  و 
اجتامعی حضور پیدا می کنند؛ زیرا بدون حضور و سهم یکی از این 
ها، پایه های نظام مستحکم نیست و فرایند توسعه، سیر صعودی 

خود را طی نخواهد کرد.

با ظرفیت های  زنان  که  کرد  فراموش  نباید  را  این  فرجام  در 
کردن  تکمیل  با  نه  می شوند،  وزن  خودشان،  در  موجود 
ادعای  و  رفتار  به  رنگ بخشیدن  و  اجتامعی  ساختارهای 
فیمینستی  یک توده. هر زمانی که افراد جامعه ظرفیت را با 
معیارهای تعیین شده ی اجتامع، برای پیداکردن یک جایگاه 
به اشتباه بگیرند؛ این جاست که ذهنیت ها دچار عقب گرد َو 
می شود.  گرفته  نادیده  آن  واقعی  معنای  به  توسعه  مفهوم 
ظرفیت ها با تشویق کاذب در یک ترازو جا پذیر نیست و نباید 
به اشتباه هم وزن یک دیگر قلمداد بشوند که این خواست گاه، 

هیچ نتیجه ی مثبت و انسانی در پی ندارد.

پررنگ تر بودن نقش زنان در خانواده و نیاز آن ها به حضوریابی
دایمی در خانواده بیش از مردان؛

وجود افکار منفی در مورد نقش زنان در کسب وکار؛
سطوح آموزشی نسبتاً پایین تر  زنان، به دلیل محدودیت های

دسرتسی به فرصت های آموزشی و شغلی؛
فرصت های محدودتر در بخش های دولتی برای توسعه

مهارت ها؛
دسرتسی ناکافی زنان کارآفرین به تکنالوژی، خدمات حامیتی

و اطالع رسانی؛
دسرتسی کمرت زنان به اعتبارات و موقف های شغلی نسبت

به مردان به دلیل ضعف مسایل مربوط؛
محدودیت های قانونی و تبعیض آمیز برخی کشورهای
در حال توسعه در زمینه ی دسرتسی به خدمات دولتی

در جهت کسب وکار جدید و ثبت زن به عنوان  کارآفرین؛
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مدیریت زمان

می خواهم از این جا آغاز کنم که می گویند وقت یا زمان طال 
است. مگر آیا در واقع زمان فقط طال است؟ اگر مقایسه  کنیم 
طال چیزی است که با وجود گران بها بودن آن، بدست آمدنی 

است یعنی می توانیم طال را بدست بیاوریم و هر زمانی در 
اختیار خود داشته باشیم اما زمان هیچ گاه دوباره بدست منی

 آید پس از طال، با ارزش تر است. چالشی که اکرث انسان ها در 
طول عمر خود با آن مواجه می شوند، مدیریت زمان است.

زمان در زندگی انسان یک بخش بسیار مهم است چون زندگی با 
زمان بستگی دارد. ما تا زمانی زنده هستیم که زمان ما تعیین شده 
است پس باید از زمانی که در دست داریم به درستی استفاده کنیم 

زیرا اگر توجه بیشرت به این مساله نداشتیم باعث ایجاد اسرتس 
گردیده و حالت روحی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

 ما از ٢٤ ساعت که در یک شبانه روز داریم می توانیم به صورت 
درست استفاده و مدیریت کنیم. ولی چگونه؟

چند مرحله است که می توانیم با تطبیق آن زمان با ارزش خود را که 
حتا یک ثانیه آن دوباره منی آید، مدیریت و استفاده مفید کنیم.

مرحله اول کارهای متام روز تان را لست کنید:
زمانی که هر صبح بیدار می شوید تا وقتی که خواب می کنید، پالن 

متام  روز تان را بنویسید که امروز چند دقیقه و یا چند ساعت 
مرصوف چی  کار بودید. به طور مثال: چند دقیقه زمان می برد که 

برای رفنت به کار یا درس آماده شود، چند ساعت کار می کنید و حتا 
این که چند ساعت خواب می کنید.

مرحله دوم تحلیل و تجزیه:
در اخر روز یک  نگاهی به لست کاری تان بیاندازید که کدام کار 

تان مفید و کدام آن وقت شام را ضایع کرده است. مثل اینکه چند 
ساعت  کار مفید انجام داده اید و چند ساعت فقط به کمپیوتر تان 

نگاه کرده اید و یا مرصوف شبکه های اجتامعی بوده اید. با خود 
صادق باشید و کارهای مفید تان را مشخص ساخته و کارهای که 

فقط وقت تان را ضایع می سازد را خط بزنید.

مرحله سوم تغییر: حاال وقت اش است که زمان های از دست 
رفته  تان را مدیریت کنید. سه نکته زیر برای کاهش زمان از 

دست رفته و مدیریت زمان کارا است.

اول اولویت بندی:
پس از مشخص ساخنت کارهای مهم و کارهای که فقط زمان 

شام را ضایع می کند، پنج کار مهم تان را در اولویت کارهای روز 
تان قرار بدهید که مفید است.

دوم مرتب کاری:
 همیشه مرتب باشید و لوازم تان را در جای معیین آن بگذارید. تا 

زمانی که به یک سند مهم تان رضورت دارید، زمان تان در 
جستجوی آن ضایع نشود.

سوم برنامه ریزی:
برای هر پالن و کار تان زمان تعیین کنید چون منی شود که هم

 زمان چند کار را انجام داد. این باعث می شود تا هر پالن تان را 
با خیال اسوده انجام بدهید.این کارها باعث می شود تا روز تان را 

رصف کارهای مفید کنید و در اخر روز یک نتیجه خوب داشته 
باشید. یک هفته این روند را ادامه دهید. در پایان هفته ببینید 

که چقدر در مدیریت زمان موفق بوده اید و در زمان رصفه جویی 
کردید.

نویسنده: مژده حبیب محصل سمسرت پنجم ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان
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از عشق و ديگر اهرمينان: داستان غم بار زندگِی عاطفی نزار قبانی

«تو زيبایی ای دالرام،
هم چون اورشليم در ذروه ی شوكِت خويش

و هم چون ترسه به ارساييل
غزِل غزل های سليامن»

 ترجمه ی احمد شاملو

بی ترديد نزار قبانی حتا بعد از گذشت بيست و اند سالی از خموشی 
به يكسان گران مايه و عزيز  نزد عرب و عجم  به  شمع زندگانی اش 
است. عرب در سده ی بيستم ترسایی سخن سنجان و شاعراِن چريه
غاده از  و  آدونيس  تا  جربان  از  است.  دیده  خود  به  فراوان   دست 
هيچ می كنم،  فكر  من  كه  آن گونه  ولی  درويش  محمود  تا   السامن 

 کدام هم وزن و هم سنِگ نزار نشدند. نزار  را «شاعر عشق و زن» 
خوانده اند و به گامِن من اين بهرتين استعاره ای است كه در وصف 
دفرتهای  از  يكی  عنوان  بر  كه  آن گونه  او،  است.  رفته  كار  به  او 
شعرش نقش بسته است «پنجاه سال در ستايش زن بوده» و انديشه

 ی «زن و اژدها هر دو در خاک ِبه» رشق نشينان را به تندی مسخره 
كرده و به رگبار بسته است. من در اين نبشته قصد دارم در سه پرده 
عراق  نخل  «موزون ترين  را  او  خود  كه  بپردازم  زنی  و  نزار  پيوند  به 
است:  كرده  وصف  عشق»  «متامی  و  سومری»  عظمت  «تجسم 
عاشقانه بلندباالی  گنجينه ی  آن  بزرگ  بخش  نزار  الراوی.  بلقيس 

غنایی  او حتا سطری شعر  از  و پس  بلقيس است  را مديون   هایش 
نرسود.

پرده ی يکم: بغداد، سال شصت و نُه ميالدی. كنگره جهانی شعر 
عرب امسال در بغداد برگذار شود. شهر هزار و يک شب ميزبان خامه

 ی زن های عرب است كه از جابلقا تا جابلسا و از هرات تا فرات بدان 
پناه آورده اند تا از باده ی شعر بنوشند و اندک اندک مستان شوند و آن 
به  ارساييل  دارد.  هم  منادينی  ارزش  ام سال  جشنواره ی  چنان تر. 
هامن نزديكی و در طی شش روز چنان پوستی از ِرس اعراب كَنده بود 
كه تا شش دهه هم از بُهت و حريت آن به خود نيامدند. عرب به يک

 باره تاكستان های سوری جوالن، ساحل غزه، كرانه ی باخرتی، شبه 
جزيره ی سينا و مهم تر از همه اورشليم رشقی را به هيچ باخته و از 
كف داده بود. اكنون ستاره ی داوود با هيمنه و شكوِه متام در آنجا 
نزار  اين «بن بست كج وپيِچ رسما»  در  بود.  آغاز کرده  را  درخشيدن 
باخت  و «از  و دلرب جفاكاِر مكار» دل  ناپايدار  به «یاِر غداِر  قبانی 
دسِت ُسبک رسی وبی خربی او، زالزل به اركان كاخ مداركاتش افتيد 

و هالهل به كام فراخ حياتش ريخته شد.» پدر دخرت تن به اين 
وصلت نداد تا اين كه  حسن البكر، رييس جمهور عراق خود اين 

دو دلداده را به هم رساند.

پرده ی دوم: نزار و بلقيس به بريوت كوچيدند. شهری كه جوالن
 گاِه خيِل عظیمی از روشن فكران عرب در دهه ی هفتاد و هشتاد 
ميالدی بود. ولی اين عروس مديرتانه می رفت تا آهسته آهسته در 
ساماِن  كه  جنگی  بگريد.  آتش  داخلی  جنِگ  مشعشع  شعله های 
زندگی جمع بزرگی، از جمله نزار و بلقيس را برای هميشه دگرگون 
کرد. مسيحيان مسلِح پی جميل و متحدان او از فرقه ی كتايب با 
چريه دستی متام به يارس عرفات و هم رزم های شيعه اش می تاختند 
و دمار از روزگار هم در می آوردند. نزار اما بريوت را اين گونه می

 ستايد:

{بريوت معشوقه ی جهان
شهر نخستني عشق، نخستني پيامن

شهری كه شعر در آن رسودم
و در جعبه ی بنفش پنهانش كردم}

بلقيس الراوی، «زنی افسونگر، با كالهی از پر و گل سينه ای از 
دوره ی  از  را  آن  كه  عرب  زِن  مخصوِص  رسسپردگی  و  طال» 
از  فلسطني  آزادی  پی  در  است،  كرده  حفظ  امروز  تا  چادرنشينی 
چنگ دشمنان عربانی و اشِكنازی برامده و در اين راه به شدت می
 كوشيد. در اين هنگامه، نزار هر روز بيشرت و شوريده تر به او عشق 
می ورزيد و در او به كشفی تازه دست می یابد. اين دو صاحب دخرت 
و پرسی شدند و به خورشویی با هم روزگار گذراندند. نزار، پاره ای 
يازده  را در طول همني  زيباترين و دل انگيزترين نوشته هايش  از 

ساِل هم خانگی با بلقيس خلق كرد. در جایی می گويد:

{اين عشق است
اين عشق است

مقد س ترين… نريومندترين
تواناترين… شناخته ترين

ناشناخته ترين… رازناک ترين
به اشاره ی انگشتی

گندم در زير پوست مان می رويد
و رودخانه ها نغمه می خوانند}

نویسنده: سيد بها فركيش  محصل ديپارمتنت علوم سياسی و روابط بني امللل
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پرده ی سوم: روزی از روزهای زمستاِن ملول و طوالنی سال هشتاد 
و يكم ميالدی. تاكسِی زردرنگی به چرخش كَركس وارش در محوطه

 ی سفارت عراق در بريوت پرداخت و رسانجام در گاراِژ سفارت، جا 
خوش كرد. دقيقه ی بعد هر سه طبقه ی سفارت عراق در بريوت و در 
و خوف  آواز شوم  و  فرو ريخت  با قوت متام  و  ثانيه ی كوتاه  ظرف 
تاكسِی  برآشفت.  را»  خدا  اقليم  هفت  ركِن  «چهار  انفجار  انگيِز 
زردرنگ تا گلو پُر از ماده ی منفجره بود. جان های  بی پناِه بسياری در 
اين فاجعه تلف شدند. یكی شان هم بلقیس الراوی. هامنی كه نزار 
قبانی روز عاشق شدنش به او را، روِز ميالد خويش عنوان كرده و او را 
متاميزتريِن زنان لقب داده بود. حالی پاره های تِن بلقيس آذين بخش 
كوی و برزِن بريوت شده بودند. نزار تا آخر عمر هيچ شعر عاشقانه ی 
ديگری نرسود ولی در عوض، مرثيه ی در سوگ بلقيس از او به جا 
ماند كه مو بر تِن خواننده راست می كند و تارهای احساس او را می

 نوازد.

{آیا معشوق من-بلقیس-  را می شناسید؟
او ناب ترین مضمون کتابهای عاشقانه

و آمیزشی مقدس از مرمر و ابریشم بود
و بنفشه ها در میان چشامنش

آسوده می خوابیدند.
بلقیس

ای شمیمی که هنوز در خاطرم مانده ای
و ای مزاری که در میان ابرها در پروازی

در بیروت
تو را هم چون آهویی از پای درآوردند

و از آن پس شعر را
رس بریدند.}

پرده ی چهارم: كابل؛ رسمای استخوان سوز. ادبياتچی سياه پرده 
كه شيفته ی نزار است، پس از اين كه مرثيه ی تلخ او را بارها می
 خواند و اشک چشامنش خشک منی شود، كمر به اين می بندد تا 
عنان قلمش را به دست «آتش گاِه احساس» بسپرد و نتيجه اش 

هم اين سطر های نه چندان جالب می شوند.
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جوانان در عرص امروزی و اوج تکنالوژی

ستون های جامعه ی کنونی ما بیش تر مترضر از سایت ها، رسانه
اساسی  پایه های  این  شده اند.  و...  اجتامعی  صفحه های   ها، 
را  ملت  یک  فعال  نفوس  که  می باشند  جوانان  هامنا  جامعه 
چطور  اما  می سازند.  را  کشور  یک  آینده ی   و  می دهند  تشکیل 
نگه نوین  تکنالوژی  از خطرهای  را  زیربنای کشور  این  بتوانیم 

 داریم؟

اقتدار،  بالندگی،  توانایی،  تداعی کننده ی  لغت  در  جوان  واژه ی 
سالمتی، شادابی، رسزندگی، حرکت و فعالیت است که می باید در 
رفتار و عملکرد خویش صادق و راست باشد و مبنای فکر و عملش را 
خدمت به مردم و جامعه تشکیل بدهد؛ اما بدبختانه با ارزیابی زندگی 
و افکار جوانان امروزی به ندرت می توان این معانی و افکار سازنده 
را در آن ها دریافت؛ زیرا بیش ترین زمان جوان امروزی با مرصوفیت 

بیجا در شبکه های اجتامعی و انرتنت ضایع می شود.

در فضای مجازی سبب می اکرث جوانان  بیهوده ی  این مرصوفیت 
 شود تا نسل آینده تنبل، وابسته به انرتنت، کوتاه فکر و کم تالش

آفرینی،  کار  و  شده  کم  جامعه  فعال  نسل  رسانجام،  که  بارآیند 
نوآوری و روحیه ی ابتکار در جوانان به صفر نزدیک شود. وابستگی 
شخصی  زندگی  باالی  مجازی  فضای  در  وقت  بی مورد  ضیاع  و 
جوان نیز تاثیر دارد و جوان را به مثل آب راکد و ایستاده بار می

 آورد که رسنوشت اش را باد تعیین می کند؛ در حالی که یک جوان 
باید جنب وجوش داشته باشد و رسنوشت اش را به دست باد نسپارد.

البته هستند جوانانی که بیش ترین سود را از اوج تکنالوژی می برند 
می کنند،  استفاده  جامعه  و  خود  نفع  به  جدید  پیرشفت های  از  و 
چون راه دست یابی به موضوعات جدید و بکر جهانی به مردم ما 
تنها همین تکنالوژی و انرتنت است که با استفاده از آن می توان 
تغییرات مثبت و سودمند را در کار، زندگی، آموزش و اجتامع آورد و 
جامعه را به سوی پیرشفت و ترقی سوق دهد. تکنالوژی امروزی 
سهولت های زیاد و حتا بی شامر را به جهانیان فراهم کرده است و 
جهان را به یک دهکده ی کوچک مبدل کرده است؛ اما در جامعه

آورده  بار  نیز  را  سلسله مشکالتی  کنار سهولت ها، یک  در  ما   ی 
از  جوانان  ناسامل  استفاده ی  همین  آن  مهم ترین  که  است 
در گرو خویش  را  جوانان  ما مخصوصاً  مردم  که  است  تکنالوژی 
گرفت که حاال اگر در سطح جوانان ارزیابی انجام دهیم، بی گامن 
در خواهیم یافت که یکی از وابستگی های آنها را همین تکنالوژی 
نسل  زیرا  است؛  اجتامعی  بزرگ  معضل  البته  که  می دهد  شکل 
بیدار و سازنده ی جامعه را به سان خرچنگ در چنگ خویش محکم 
جامعه  در  رسطان  مانند  ممکن  نشود  مهار  اگر  و  است  گرفته 

پیرشفت کند.

اما با این حال هستند جوانانی آگاه و هدفمندی که از فرآورده های 
و  علمی  اندوخته های  بردن  بلند  برای  مدرن  تکنالوژی  و  انرتنتی 
تحقیقی شان استفاده می منایند و یا جوانانی که از این فر آورده ها 
و  علمی  های  تازه  از  آگاهی  و  تحصیل  و  درس  تکمیل  بخاطر 

اجتامعی استفاده می منایند.
                                                                                                                                                                                     

برای این که مدیریت درست از فضایی مجازی داشته باشیم 
باید به این چند نکته توجه کنیم: در نخست باید زمان بیش

از ٥٥  بیش تر  روز  در طول  بگذارنید.  تان  با خانواده ی  را   تر 
دقیقه وقت خود را رصف فضای مجازی نکنید. اما اگر از این 
فضا برای کار های علمی و تحقیقی و یا تکمیل تدریس و کار 

های خانگی استفاده می مناییم مفید خواهد بود. 

نویسنده: احمد رشاد محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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کتاب، باِل برای پرواز  به عامل روشنایی

كتاب مجموعه ای از صفحات نوشته شده مصور، ساخته شده 
از كاغذ يا هم نوشته ای روی پوست حيوانات می باشد كه پنج 
هزار سال از تاریخ آن می گذرد. حدود ٤٥٠٠ سال پیش، اهالی 
بین النهرین از لوح های گلی برای ثبت مسایل حکومتی یا مالی 

استفاده می كردند.

كتاب دريچه ای است كه از طريق آن می توانيم استعدادهای خود را 
پرورش دهيم. كتاب خوانی از جمله صفاتی است كه همه عالقمند 
آن هستند. خوشبخت كسی است كه به يكی از اين دو چيز دسرتسی 
باشند- ويكتور  يا دوستانی كه اهل كتاب  يا کتاب های خوب  دارد؛ 
هوگو می گوید. اگر بخواهيم در متام امور زندگی پريوز باشيم پس 
بايد مطالعه كنيم به هر اندازه ای كه بخوانيم و مطالعه كنيم به هامن 

اندازه ساعات زندگی برای ما لذت بخش می شود.

خواندن كتاب روح و روان ما را تغذيه می كند، فكر و انديشه ما را 
ما  برای  می دهد.  پرورش  را  ما  نويسندگی  قدرت  و  می سازد  بارور 
امكان اين را می دهد تا متام تفكرات و ایده های فكر خود را روی 
كاغذ بريزيم. امروزه در رسارس جهان افراد هزينه بيشرتی را برای 
كتاب  روز  در  ساعت  هفت  باالی  تقريبا  و  می کنند  پرداخت  كتاب 

مطالعه می كنند.

با اين حال در كشور ما فرهنگ كتاب خوانی وجود ندارد، بر اساس 
آمار ها، تقريبا ٤٢ درصد مردم افغانستان با سواد اند و متباقى آن 
بی سواد هستند. كشور ما در فقر فرهنگ كتاب خوانی به رس می
آنهای كه سواد  و  نيستند  دارند اهل مطالعه  پول  آنهایی كه   برد، 

دارند پول ندارند.

اگر بخواهيم اين فرهنگ را در خود و در جامعه خود ترويج کنیم، 
نياز است برای هميشه يک كتاب با خود داشته باشيم و حتا يك 
برگه ای از آنرا مطالعه كنيم. هيچ دليلی وجود ندارد كتابی را كه 

آغاز كرده ايم حتام به پايان برسانيم.

با دوست كه اهل مطالعه است صحبت كنيم و كتاب مفيد را كه 
در  است  داده  نشان  تحقيقات  بخوانيم،  می كند  توصيه  ما  برای 
حدود ٤٥ درصد دخرتان عالقه به كتاب های داستانی يا رومان 
دارند در حالی كه اين رقم در پرسان به ٢٥ درصد است پس توصيه 

می شود.

و  باشد جامعه  موثر  بر روی فرهنگ مطالعه  عواملی كه می تواند 
فرهنگ  تبليغات  توسط  می توانند  که  است  جمعی  رسانه های 
با  هم چنان  دهند.  گسرتش  مردم  و  جامعه  ميان  در  را  مطالعه 
زمينه  اين  در  تبليغ  هم چنان  و  كتاب  منایشگاه های  برگزاری 

فرهنگ مطالعه را می توان بيشرت گسرتش داد.

نویسنده: بهاره فقیری محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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خود شناسی تنها راه حل است

قرآن کریم، دانشمندان، فیلسوفان و علام گفته اند که: انسان 
اقارب  و  خانواده، دوستان  بدون  و  است  اجتامعی  موجود  یک 
منی تواند زنده مباند. اما، چرا عده ی با داشنت متام این اصل ها 

باز هم منی توانند زندگی خوبی داشته باشند.

بعضی افراد هستند که می گویند: ما که هر کار را آغاز می کنیم به 
ابی  ابن  علی  جهان،  بزرگ  شناس  روان  می شویم.  روبرو  شکست 
تنهایی  در  باشید؛  طالب چنین می گوید: «هم واره مواظب سه چیز 
مواظب افکار تان، در خانواده مواظب رفتار تان و در جامعه مواظب 
گفتار تان». در این جا نکته ای مهم که بر آن اشاره شده است افکار 
شخص می باشد چون افکاری ما اراده ای ما را می سازد و اراده ای ما 
است که کردار ما را شکل می دهد و کردار ما تقدیر ما را شکل می

 دهد.

موالنای بزرگ جسم انسان را به انبار گندم تشبیه می کند و زیان های 
که بر جسم ما می رسد به موش که این انبار را فاسد می سازد تشبیه 
کرده است، یعنی مشکل خود ما هستیم، ما اجازه منی دهیم که به 
خود برسیم حتا به اندازه ی که اجازه منی دهیم خود را دوست داشته 
باشیم. اگر بخواهیم، می توانیم این دگرگونی های منفی را از خود 

دور کنیم.

موالنای بزرگ می گوید: 
اگر گویی که بتوانم، قدم درنه که بتوانی

وگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی

هر فرد در زندگی خود دچاری مشکل ها می شود که  این خود برای 
شخص گودالی ناامیدی و شکست را می آفریند. با توجه با نکات 
ذیل و عملی منودن آن در زندگی، فرد می تواند از این دگرگونی
کرد  نشان  خاطر  باید  اما  یابد  رهایی  حدی  تا  خود  ذهنی   های 
را تحت هر  امکان خود  تا حد  باید  ما هستیم، پس  مشکل خود 

رشایطی کنرتول کرد.

این هرگزها را باید در ذهن و فایل های وجود خود ذخیره ساخت : 
هرگز  نکن،   قضاوت  نبوده ای  آن  موقعیت  در  که  را  هرگز کسی 
تحت کنرتول سه چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم،  هرگز سه 
چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساس، صداقت و خانواده، هرگز از 
سمت راست به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به 
نادان  بنویسی  طرف  هر  از  را  نادان  چون؛  نشو   نزدیک  احمق 

است.
نباید این را فراموش کرد؛ اگر کاری خوب پیش منی رود در آن دو 
نکته وجود دارد : اول: یا مقاومت  ما را به سنجش می گیرد . دوم: 

یا این که باید مسیری خود را تغییر بدهیم.

ما باید فردی باشیم که  در هنگام بحران و نابسامانی ها در جاده ای 
در  کسانی که  باشد،  یاد تان  برداریم.  را  درست  قدم های  اشتباه 
مسیر غلط گام درست بر می دارند، به مراتب رسیع تر از کسانی که 
در مسیر درست گام غلط بر می دارند به مقصد می رسند. به امید آن
از شام یک   که گام های درست شام در جاده های پر خم  وپیچ ، 

قهرمان بسازد.

نویسنده: عبداالبرار ادیب محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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محیط زیست و زنده گی

ارزش محیط زیست: محیط زیست، محیطی که در چهار اطراف 
ما قرار دارد از ارزش زیاد برخوردار است  و هر انسان  وظیفه دارند تا 
صحت  ضامن  زیست  محیط  از  مراقبت  که  کند  مراقبت  محیط  از 
انسان می باشد.  ارزش محیط زیست این است که متامی موجودات 
سود  خود  زنده گی  اولیه  نیازمندی های  برای  آن  از  می تواند  زنده  
بجوید، از جمله آب و هوا، آکسیجن، درختان و دیگر منابع طبیعی 

که باید در این زمینه بیشرت مراقب محیط  زیست باشیم.

انواع محیط زیست: محیط زیست سه نوع است:
محیط زیست طبیعی:  آب، خاک، هوا، گیاه هان،جنگل ها، دشت و 
که  است  محیطی  طبیعی  زیست  محیط  می باشد.  غیره  و  دریاها 
زیست  عوامل محیط  ندارد  نقش  آن  آوردن  پدید  در  برای  انسان ها 
طبیعی به دو نوع می باشد: جانداران ( حیات وحش، رویش طبیعی) 

و بی جانان (آب، هوا و خاک) 

محیط زیست مصنوعی: راه ها، جوی بارها، مناطق زیسنت و غیره 
می باشد و ساخته شده توسط خود انسان است.

و  می شود  آغاز  خانواده  از  محیط  این  اجتامعی:  زیست  محیط 
جامعه  رهگذران  دوستان  فروشنده گان،  همکاران،  همسایه گان، 

شهری و روستای را شامل می شود.

چالش های محیط زیست: جهان با چالش های متفاوت محیط 
زیستی رو به رو است  به گونه مثال می توان گفت  آلوده گی آب و 
و  دریاها  زمینی، آب های سطحی،  زیر  آلوده شدن آب های  هوا، 
زمین های  در  حاصالت  کاهش  باعث  که  خاک  شدن  فرسوده 
درجه  افزایش  با  که  هوا  و  آب  تغییر  هم چنان   می شود.  زراعتی 

حرارت محصوالت زراعتی را کاهش می دهد.

حقوق محیط زیست: حقوق می تواند به عنوان یک ابزار یا وسیله 
با  دربر گیرد که  را  قانون  و  ایجاد شود  تعیین دستورها  مقابل  در 
رعایت آن به نتیجه مثبت پایان یابد.  در این جا نیز ما می توانیم با 
و  طبیعت  میان  که  را  مقرراتی  زیست،  محیط  حقوق  از  استفاده 
را در نظر  گیریم. حقوق محیط زیست  انسان ساخته شده است 
یعنی انسان ها در مقابل عنارص مختلف محیط زیست چه مقرراتی 
محیط  عنارص  میان  رابطه  تنظیم  جهت  گیرند.  مدنظر  باید  را 
زیستی مثل آب و هوا، خاک ، نباتات و حیوانات با انسان، نیاز به 
می تواند  زیست  محیط  مقررات  داریم.  زیست  محیط  حقوق 
جلوگیری از قطع درختان، حفظ و پاک نگهداشنت از محیط وسایر 
بخش ها را داشته باشد. محیط زیست یک بخش عمده و اساسی 
ما را تشکیل داده ارتباط با سایر موارد خورد و بزرگ زنده گی مان را 
در بر می گیرد، پس باید توجه بیشرت در مراقبت از محیط زیست 

مان داشته باشیم. 

نویسنده: نازنین محمدی محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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شش موانع سخرنانی

١- ترس قبل از سخرنانی
داشته،  جالب  موضوعی  استیژ  روی  به  رفنت  از  قبل  باید  سخرنان 
ظاهر مناسب، آماده گی کامل و از اعتامد به نفس باالیی برخوردار 
باشد. اگر ظاهر آراسته نداشته باشد خود را از حضار کم حس می کند 
و حرف های در ذهنش خطور کرده که باعث ضعیفی اعتامد به نفس
 اش می شود. اگر ترس از ارایه سخرنانی دارد، باید قبل از ارایه چند 
رشوع  از  قبل  مناید.  مترین  آیینه  روی  پیش  در  و  خانه  در  مرتبه 
سخرنانی، خود را به محیط آنجا آشنا سازد و با مخاطبان اش به نحوی 
ارتباط برقرار کند تا خود را از آنها و آنها را از خود، بیگانه حس ننامید. 
وقتی که این نکات را مدنظر گیرید، یک سخرنانی عالی می داشته 

باشد.

٢- ترس در رشوع سخرنانی:
در کدام  بشناسد که  را  ابتدأ همه ی مخاطبان اش  در  باید  سخرنان 

درجه ی تحصیلی قرار دارند. اگر قرش بی سواد جامعه را تشکیل می

 دهند، باید از ادبیات عام فهم استفاده مناید. اگر از قرش باسواد 
جامعه اند، با ادبیات خودشان صحبت کند. در جریان سخرنانی به 
جریان  در  که  چیزی  به  مخاطبان،  سوی  (به  کند  نگاه  جا  همه 
خود  درون  حرف های  به  و  و...)  می کند  اشاره  آن  به  سخرنانی 
گوش دهد و برای خود بگوید که همه این جا آمده اند تا پیامی من 
را بشنوند و به آن عمل کنند و سپس بگوید که همه انسان های 

هستند و ترسی در درونم، من را آزار منی دهد.

٣- اسرتس و یا فشار روانی
هر  از  که  ترشح می شود  زمانی  است؛   نوع هورمون  اسرتس یک 
لحاظ روی ما فشار باشد (زمان سخرنانی، رشوع سخرنانی، بدنه 
این  که  دارد  وجود  نیز  ساده ی  حل  راه  آن).  ختم  و  سخرنانی، 
اسرتس را تا اندازه ای کم می کند و آن مدیریت زمان است.هرگاه  
در هنگام این سخرنانی، مدیریت زمان داشته باشیم هیچ گاه به 

این گونه مشکل روبرو منی شویم.

٤- قرار گرفنت سخرنان در مکان مناسب
دیده  را  آسانی وی  به  که همه  گیرد  قرار  جایی  در  باید  سخرنان 
بتوانند و از حرکات بدن و طرز سخنوری اش استفاده کنند. نه در 
دیده  خودش  ولی  شود؛  شنیده  صدایش  تنها  که  نامعلوم  مکانی 

نشود و یا عده ای او را ببینند و عده ای دیده نتوانند.

٥- حضور شنونده گان نامطلوب
اگر در جریان سخرنانی اشخاصی می خواهند که این جمع را از 
هم متفرق سازند، در این جا سخرنان نباید دست و پاچه شود، نباید 
تند  لحن  با  نشود،  قهر  دهد،  دست  از  را  نفس اش  به  اعتامد 
کند.  خارج  سخرنانی  محل  از  را  آن ها  نباید  ننامید.  سخرنانی 

کوشش کند تا با سخنان عالی اش آن ها را رسکوب منطقی کند.
 

سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی 
ز حرف بی مروت آشنا بیگانه می گردد

٦- حرکات اضافی
حرکات در سخرنانی ٥٥ درصد نقش دارد. اگر سخرنان، حرکاتی 
پس  ندارد  هم خوانی  آن  مطالب  با  و  می دهد  تبارز  خود  از  را 
با  زبان  بودن  هم خوانی  در  آن  حل  راه  نیست.  ماهری  سخرنان 

حرکات دست و بدن است. 

نویسنده: احمدشاه غفاری – محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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چگونه می توانیم در زندگی از اعتامد با نفس باال برخوردار باشیم؟ 

اعتامد به نفس: یعنی توانایی و عالقه برای خلق چیزهای که در 
زندگی به آن احتیاج داریم. اعتامد به نفس سبب می شود تا خود را به 
ارتباط  به نحو بهرت بشناسیم و  را  انسان های دیگر  خدای  بزرگ و 
بهرتین  فرمودند:  (ص)  اکرم  رسول  چون  کنیم  قرار  بر  صمیامنه 
خردمندی خودشناسی می باشد و هر که خود را شناخت از عقل بهره 

جسته و هر که خود را نشناخت به گمراهی می رود.

اعتامد به نفس باال یکی از نیازهای مهم هر فردی است و هر 
فرد باید در زندگی خود از اعتامد به نفس باالیی برخوردار باشد 

تا احساس  خوشبختی  در زندگی خود مناید.

شاید برای تقویت اعتامد به نفس راه  های زیادی وجود داشته 
باشد مگر پنج  مورد از بهرتین روش های تقویت اعتامد به نفس 

است:
او  یاری  و  قدرت  به  و  منوده  یاد  را  متعال  خداوند  همیشه  اول: 
اعتامد داشته باشیم و در همه مکان ها او را حارض بدانیم. خداوند 
بزرگ استوار ترین و پایدارترین تکیه گاه انسان می باشد اگر هر 
انسان به خداوند توکل کند و به یاری و کمک او باور داشته باشد 

حتمن به آرامش و اعتامد به نفس زندگی می کند.

دوم: باید با  چشم متاس برقرار کنیم. زمانی که  که ما  با کسی 
ارتباط برقرار می کنیم  باید به  چشم های او نگاه کنیم  بخاطر که  
این عادت را فقط کسانی دارند که اعتامد به نفس شان باال باشد.

سوم: ورزش کنید.  ورزش کردن یکی از کارهای مهم در زندگی 
ما به شامر می رود که اثر فوق العاده و عمیقی بر اعتامد به نفس 
دارد چون  ورزش کردن منظم باعث می شود تا انرژی شام باال برود 
و مواد کیمیایی گوناگونی مثل اندروفین و تستوسرتون تولید شود 
و شام را به حالت مثبت تری سوق می دهد. ورزش کردن زندگی 
شام را تغییر داده و سبب می شود که  اعتامد به نفس تان را باال 
می برود و همچنان زیبایی اندام شام را دو چند می کند و این عامل 

به باال رفنت اعتامد به نفس یاری می کند.

لب  بر  لبخند  باشید.  داشته  لب  به  لبخند  باید  همیشه  چهارم: 
به نفس می باشد پس همیشه  اعتامد  و  داشنت نشانه خوشحالی 
را عالی می انسان  لبخند روحیه  باشید.  بر لب داشته  لبخند  باید 

 سازد و احساس انسان را بهرت می کند.

پنجم: از الله متعال در هر حالت زندګی شکرگذاری کنید. همیشه 
از الله متعال خوشنود و شکرګذار باشیم چون این دنیا فانی است 

باید برای اخرت فکر منود.
باید در اخر یادآور  شد که اعتامد به نفس پدیده ای اکتسابی بوده 
می ریزی  برنامه  و  گرو مترین  در  این خصیصه  از  برخورداری  و 
 باشد. شخصی که در این خود را ضعیف و نا توان می داند، می
 تواند از رهنمودها و روش های علمی با روحیه امیدواری برای تغییر 

شخصیت خود اقدام عملی مناید.

گام های کوچک نشان دهنده یک هدف بزرگ است.

نویسنده: عبدالباسط کروخیل محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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زمستان

دانه های برف داشت دانه دانه به مثل پنبه های سفید از آسامن بر 
روی زمین می نشست، در آن سوی پنجره پرسک به بالش تکیه داده 
بود و با کاغذ و قلم که در دست داشت چیزی می نوشت، خط اش تیره 
بود و به جز خودش کسی دیگر توان نداشت که آن دست خط نامنظم 
را بخواند، ناگهان صدایی سکوت اتاق را شکست تا به خودش آمد 
فهمید دارد بی اراده منت نوشته شده خود را به صدای بلند می خواند. 
نگاهی به اطراف خود انداخت و فهمید کسی دیگر جز خودش در 
اطاق نیست دوباره توجه خود را به آن کتابچه که چند لحظه پیش 
داشت چیزی می نوشت کرد و خواندن منت را با صدای بلند از نو آغاز 

کرد.

بر روی  به نام عبدالرحامن داشت  در یک شب زمستان جوانی 
بعد  روز  چند  فکر  به  و  می رفت  راه  خانه شان  (حیاط)  حویلی 

زندگی خودش بود.
چیزی کمرت از یک ماه از نامزدی اش می گذشت و قرار بود تا چند روز 
آینده عروسی کند، همین طور که داشت به روی حیاط خلوط خانه قدم 
میزد دلهره  داشت از این که با سن کم تصمیم به عروسی گرفته و آیا 
می تواند از عهده این مسوولیت بزرگ بر آید یا خیر و از سوی دیگر 
نزدیک شدن امتحان های وسط سمسرت به نگرانی های وی می افزود 

درهم  را  خلوتش  صدایی  ناگهان  که  بود  افکار  همین  در  غرق 
شکست، کسی داشت اسمش را صدا می زد، به آن صدا دقیق تر 
شد و فهمید که مادرش صدایش دارد و می گوید بیا قَند مادر بیرون 
رسد است و خواب بکن. عبدالرحامن با شنیدن صدای مادر راهی 
اتاق خود شد و به زیر لحاف که مادر برایش پهن کرده درآمد و بعد 
آهسته،  و  کرد  حس  خستگی  خود  چشامن  در  دقیقه ی  چند  از 

آهسته به خواب رفت.

جمعیت انبوهی از مردم داشتند از کوچه ها و پس کوچه های شهر 
بیرون می آمدند و به سمت مشخصی همه در حرکت بودند پرسک 
نیز با جمعیت از مردم به هامن سمت در حرکت شد و کم کم در 
افق چشم هایش نقش مسجدی پدیدار گشت. جوان از مرد میان 
سالی که داشت از عقبش می آمد سوالی پرسید، ببخشی برادر این 
جا کجا است؟ مرد میان سال با صدای گیرایی که داشت جواب 
و  است  امروز هم که جمعه  استیم،  قونیه  در  ما  برادر!  داد جان 
موالنای بزرگ در مسجد سخرنانی دارد. زمانی که آن پرس جوان 
به مسجد رسید نگاهش ناخودآگاه به چشامن موالنای بلخی افتاد، 
مرد چهارشانه با ریش و موهای پرپشت که با صدای بلند داشت 

برای 

نویسنده: محمودالله غزالی محصل دیپارمتنت روابط بین امللل
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مردم تبلیغ و نصیحت می کرد. پرسک گوشه ی از مسجد را پیدا کرد 
و در آنجا نشست بعد از ختم مناز پرسک زودتر از همگی داشت در 
کوچه های قونیه قدم میزد که ناگهان فریاد های بلندی را شنید و به 
سمت آن حرکت کرد، به محض رسیدن به محله ی صداها در یافت 
که مریدان موالنا دارند وی را که بر اسپی نشسته تشویق می کنند، 
همین طور قافله که داشت میرفت ناگهان مردی از کوچه ی دیگر جلو 
بی موالنا  ای  مولوی،  دهر  ای عالمه  و گفت؛  ایستاد  موالنا  اسپ 

 همتای رشق و غرب در باره تو سخنان نیکو زیادی شنیده ام اگر اجازه 
فرمود  مالیمی  صدای  با  موالنا  کنم،  سوالی  تو  از  می خواهم  باشد 
سوال خود را بپرس ای غریبه، آن مرد نحیف و الغر قبل از این که 
سوال خود را بپرسد از موالنا خواست که از اسپش پیاده شود تا هردو 
باهم برابر شوند! همه در حیرت شدند، چنانچه که حرضت عزرائیل را 
دیده باشند و روح از جسم شان در آمده باشد، موالنا از اسپش پیاده 
شد و آن مرد را صدا زد تا سوال خود را بپرسد، آن مرد به سخن آمد و 

به سوال کردن آغاز کرد.

«ای موالنا به نظرت از میان پیامرب اسالم حرضت محمد (ص) 
و بایزید بسطامی کدام یک بزرگ تر است؟» 

موالنا با عصبانیت پرسید؛ این چه سوالی است؟ چگونه می توان 
پیامرب خدا محمد مصطفی را با یک صوفی یک ال قبا یکی می

 دانی؟ شمس لحن صحبتش را عوض می کند و می افزاید: خوب 
فکر کن. مگر حرضت پیامرب این گونه نفرموده اند: «ای پروردگارا 
تو را ستایش می کنم. چندان که شایسته است، ولی تا هنوز تو را 
را  «خود  است:  گفته  بسطامی  بایزید  که  آن  حال  نشناختم». 
خرقه ام  در  را  خدا  زیرا  است.  متعالی  مرتبه ام  می کنم،  ستایش 
دارم». یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک می داند و دیگری 
خداوند را در درونش دارد. به نظر تو کدام یک از این دو نفر واالتر 

است؟
 

موالنا لحظه یی درنگ کرد و زمانی که خواست جواب آن مرد 
صورت پریشان را بدهد، ناگهان پرسک دستی را بر شانه ی 
خود حس کرد که کسی آنرا می فشارد، و درست زمانی که می
 خواست صاحب دست را ببیند، ناگهان رس از خواب بلند می

به مناز  را  باالی رس خود می بیند، که وی  بر  را  مادر  و   کند، 
صبح بیدار کرده است.
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کتابخانه پوهنتون کاردان مکان آرام  برای مطالعه کردن

کتاب خانه پوهنتون کاردان در سال ٢٠٠٤ ایجاد شد که شامل 
بیشرت از ١٦٠٠٠ کتاب های مختلف است که  کتاب های علمی، 
و  اجتامعی  اقتصادی،  سیاسی،  عمومی،  معلوماتی،  اکادمی، 

اسالمی می باشد.

سهولت ها و خدمات کتاب خانه پوهنتون کاردان برای محصالن این 
پوهنتون کتاب های فزیکی و الکرتونیکی، انرتنت، ژورنال های علمی 
را  آموزشی  نیاز  مورد  منابع  سایر  و  علمی  رساله های  جهان،  معترب 

فراهم کرده است. 

عالوه بر آن، فضای کامالً آرام جهت مطالعه و اتاق های کار انفرادی 
که   است  شده  گرفته  درنظر  آن  کنار  در  نیز  گروپی  بحث های  و 
کتابخانه  خدمات  و  مجهز  لب های  کمپیوتر  از  می توانند  محصالن 

دیجیتلی پوهنتون کاردان  نیز مستفید گردند.

کتاب خانه پوهنتون کاردان با وسایل تکنالوژی نوین نیز تجهیز گردید 
با راه اندازی این تجهیزات اکنون محصالن می توانند به  است که 
آسانی از کتاب های این کتابخانه استفاده منایند و پروسه جستجوی 
اکنون  کتاب ها  این  تسلیم دهی  دوباره  و   ، کتاب  گرفنت  کتاب، 

دیجیتالی ګریده است.

کتاب خانه پوهنتون کاردان از  ماشین ها برای سهولت هرچه بیشرت 
محصالن در این کتاب خانه راه اندازی گردیده است و فعال سازی 
در  مهم  گام  یک  کاردان  پوهنتون  کتاب خانه  دیجیتالی  وسایل 

عرصه دیجیتالی ساخنت فعالیت های این کتاب خانه می باشد.

کتاب خانه یکی از بخش های مهم یک نظام تحصیلی شمرده می
 شود که مدیریت معلومات پوهنتون کاردان براساس همین اصل 
که  کرده  آماده  را  دیجیتالی  وسایل  پوهنتون،  کتاب خانه  در 
بازپس دهی  و  آوردن  را در جستجوی کتاب ها، بدست  محصالن 

کتاب ها کمک می کند.

مطالعه کتاب ها، همه چیز را ممکن می سازد و هرچه بیشرت کتاب 
بیشرت  هرچه  و  فهمید  خواهیم  را  بیشرت  موضوعاتی  بخوانیم، 
بدانیم، سبب می شود که مقام و منزلت باال داشته باشیم. یکی از 
دانشمندان می گوید که خوشبخت کسی است که به یکی از این 
که  دوستانی  دوم  و  خوب  کتاب های  اول  دارد  دسرتسی  چیز  دو 
اهل کتاب باشند.یکی از سهولت های مهم و اساسی کتاب خانه 
پوهنتون کاردان، ماشین های دیجیتالی می باشد که در افغانستان 

بسیار کم یافت است.

نویسنده: عبدالباسط کروخیل محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه
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تعصب

ډېر  په  ناحقه  یا  په حق  وايي چې  ته  چلند  یا  باور  هغه  تعصب 
کورنۍ،  په  وررسه  ته  وکړې چې  مالټر  ډلې  هغه  د  شدت رسه 
موقعیت، سمت، مذهب،  قبیله، وطن، جغرافیایي  ژبه،  نسب، 

تنظیم حزب او داسې نورو کې اشرتاک او ګډون ولرې.

پوهان د تعصب په اړه وايي:
تعصب بینا سرتګې ړندوي او اورېدونکي غوږونه کاڼه کوي.

(ابو ريحان البريوين)
متعصب هغه څوک دی چې خپل نظر یا هم موضوع نيش بدلولی. 

(وینستون چرچیل)

د تعصب پایلې څه وي؟
رواين ستونزې پیدا کوي، ځکه هر څومره څوک متعصبه يش هغومره 
فکر یې ګدوډېږي ، ټولنیزي ستونزې رامنځته کوي، ځکه د متعصبه 
وګړو له کبله ټولنه هم زیان ویني. رسبېره پر نورو ستونزو شخصیت 

ته هم لویه صدمه رسوي.

د متعصب ځینې نښې
څوک چې متعصبه وي تل غواړي رش او جنګ جوړ کړي، په زړه کې 
او  مقام خوښېږي  او  یې شهرت  زیات  څه  هر  له  کینه سايت،  ډېره 
څوک  نور  چې  کله  واخيل،  خوند  ژوند  له  دوی  یوازې  تل  غواړي 
خوشحاله ووینې دوی خپه کېږي، او هر څه یوازې د خپل ځان لپاره 

غواړي، خپلواکي خوښوي.

متعصبه خلک به څنګه پېژنو؟
یعنې  کوي،  نه  ډول خربې  سم  په  کوي،  نیوکه  باندې  نورو  په  تل 
فکر  خپلواکۍ  او  ګڼلو  لوړ  ځان  د  وي،  خايل  منطقه  له  یې  خربې 
کوي، نه پرېږدي چې پرته له دوی بل څوک پرمختګ وکړي، تل 
نورو ته په غوسه وي او په هره څه باندې اعصاب خرايب کوي، د نورو 

له پرمختګ او کارونو څخه وېره لري او په اندېښمن وي.

تعصب څوک کوي؟
د ځینې کسانو شخصیت همداسې وي چې تعصب یې تل خوښېږي، 
ځيني بيا ړوند تقلید کوي، پرته له دې چې په کوم څه پوه يش یا يې 

وویني، نو خپل کار کوي.

ټولنیزه او فرهنګي انزوا
او په دې برخه کې  نژادي مسایلو ته ډېر نقش ورکوي  او  قومي 

تعصب ډېروي.

څنګه له تعصب څخه ځان وژغورو؟
باید درناوی ولرو. ځان خپله په خپل کار  او ژبو ته  ټولو مذهبونو 

بوخت وساتو، تر څو له بې ځایه فکر کولو څخه ډډه وکړو.
خپل او د نورو ترمنځ باید توپیر ونه کړو. مثبت باورونه ډېر کړو او 
تل د هر څه په هکله مثبت فکر وکړو. مخالفې ډلې مطالعه کړئ، 
او حقيقتونه يې درک کړئ. که موږ پورتني کارونه تررسه کړو، خپله 

تعصب ملنځه وړالی شو.

همدا تعصب دی چی مونږه یی رسه په خپلو کې مرصوف کړي یو 
ميل  چې  دې  تر  یو،  کړي  غافله  یې  څخه  ارزښتونو  ميل  له  او 
ارزښتونه هم د تعصب له عینکو ګورو، چې کوم هم زما د حزب، 

قوم، خیل او سمت له لوري نه وي، هغه سپک ګڼو.

نو راځئ چې له دې آفت څخه ځانونه وژغورو، خپل ځانونه رښیتني 
افغانان کړو، خپل هېواد او هېوادوال ته په درنه سرتګه وګور، که 
هغه د هرې سیمې، قوم او ژبې وي، نو په دې رسه به هغې رښیتنې 
پاره  له  هغې  د  نیکونو  زمونږ  چې  ورسېږو  ته  خپلواکۍ  او  آزادۍ 
قربانۍ ورکړي دي او د آزادۍ رښینی مفهوم یې تر مونږه را رسولی 

دی.

لیکوال: محمد ایاز عظیمي د ماسرتی د پروګرام زده کړیال
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ژوند څنګه ښکلی کړو؟

هر انسان په خپل ذهن کې د خپل راتلونکي لپاره يو انځور لري، 
هر  د  بيايي.  پرمخ  ژوند  په جوړولو رسه خپل  انځور  ددغه  چې 
چلند  او  اوصولو  شخصيت،  د  هغه  د  انځور  ذهن  د  انسان 
ښکارندويی کوي. زموږ او ستاسې دغه انځور زموږ او ستاسې د 

ژوند مسري مالوموي چې څه وکړو او پر کومه الر والړ شو.

ددې انځور موښه داده چې انسان خپل ټول امکانات او وړتیاوې پر 
کار واچوي او خپلې موخې ترالسه کړي. په ژوند کې بدلون ممکن او 
نشو  ته  موخو  خپلو  هغې  تر  ونکړو  بدلون  چې  څو  تر  دی،  شونی 

رسیدالی.

بريايل انسانان تل په ژوند کې ځان منظموي او حرکت پيلوي او کله 
چې منظم حرکت پيل کړي موخو ته رسېږي. د ژوند ټول کړاوونه او 
ستونزې په حقيقت کې هغه زده کړې دي چې مو او تاسې ترې ګټه 

پورته کوو او ځانونه پرې جوړوو.

ژوند کې ويره او شک له موږ او تاسې خوښۍ اخيل او زموږ او ستاسې 
باندې  تعالی  پر څښنت  او  باور  لوړ  په  پرمختګ مخه ډب کوي.  د 
توکل رسه بايد حرکت وکړو او هر قسم ويره له زړه وباسو. ژوند مينه 
ده او هر کله چې موږ او تاسې مينه زده کړه نو بيا له نورو رسه هم مينه 
کوالی شو او کله د کايناتو رسه ښکلې اړيکې ټينګې کړو نو ژوند به 

ژوند يش.

هر کله چې موږ او تاسې د ژوند د اوصولو څخه رسغړونه رشوع کړو 
او په غلطو او منفي افکارو رسه د ژوند د اصيل مداره ووځو، نو بيا ژوند 

سختېږي، شېبه په شېبه مو بيا خلق تنګېږي او باالخره د ژوند د 
خوږ نعمت څخه بې برخې کېږو.

د ژوند په هکله حمزه بابا بیا وايي:
بد لیږي رابد لیږي په خپل ځان کې رنګ په رنګ

دانه چـــې چـیرته تللــی یا راغـــلــی دی ژونــدون

حمزه بابا وایي، "چې زه خو ژوند تل قایم او په یو حال ګڼم. په 
ژوند کې چې کوم تغیر راځي دا د شیانو تغري دي؛ ځکه چې شيان 
عني ژوند نه دي؛ دا خو د ژوند مظاهر دي او د ژوند تعلق خو د 
شيانو رسه نه دی. دا خربه سمه نه ده چې ژوند الړ یا راغي. اصل 
دغو،  چې  دی  روح  همدغه  دی.  مربوط  پورې  روح  په  ژوند  کې 

شيانو ته اتصال او انفصال ورکوي.

 ژوند داسې نه دی چې ددغو، شيانو د یو ځای کیدو څخه ظاهر 
ژوند ختم يش. دې  له وجهې  دخوریدو  عنارصو  ددغو  یا  او  يش 
مادي جسم ته که کوم تغري راځې همدغه روح دی چې محرک يې 
دی. که محرک ماده وي نو ماده خو تل متغیره وي؛ نو د هغې رسه 

د خپل ځان واک نه وي د بل به څه محرکه پاتې يش.

لنډه دا چې که موږ وغواړو خپل ژوند په اسانه رسه ښکلی کوالی 
پرې  ژوند  چې  کړنې  او  شیان  هغه  ټول  هم،  بدرنګ  او  شو  هم 
ښکلی کېږي زموږ په ولکه کې دي او زموږ وس پرې بر دی، نو 
کې  ژوند  خپل  په  دی،  ښکلی  ژوند  چې  شو  ویلی  اساس  پدې 

قناعت وکړئ او د ژوند کولو خوند واخلئ.

لیکوال: محمد اياز عظيمي د ماسټرۍ برنامې زده کړيال
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نقش رسانه درترویج اندیشه  ها

در درازای  تاریخ ما شاهد ظهور انواع رسانه  بودیم، رسانه های 
که در زمان خودش کارکرد منحرص به خودش را انجام دهد.

رادیو،  روزنامه ،  به  می توان  همگانی  رسانه های  جمله  از 
تلویزیون، سینام، ماهواره و اینرتنت اشاره کرد.

رسانه ها از آغاز پیدایش تا اکنون توانسته اند تغییرات مهم اجتامعی 
را در جهان به وجود آورند. رسانه های همگانی می تواند در ساختار 
فرهنگی،  سیاسی،  ابعاد  و  ساختارها  جمله  از  جامعه  یک  های 
کدام  هر  روی  بر  و  باشد  داشته  کار  و  رس  اجتامعی  و  اقتصادی 
ساختارها  این  از  هرکدام  پویایی  و  تحول  موجب  و  باشد  تاثیرگذار 
مک  خربنگاری  و  ارتباطات  عرصه ی  دانشمندان  میان  در  گردد. 
در  او می گوید:  است  اخیر  قرن  افراد شناخته شده  از جمله  لوهان 
گذشته جنگ محلی بود، خونریزی ها نیز در میان مردم یک محله، یا 
یک کوچه یا شهر باقی می ماند . حاال چنین نیست یک عمل خشن، 
دل مردم جهان را به درد می آورد. این رسانه ها است که جامعه، متاثر 
انکارناپذیر  از آن می شود. در همین حال، نقش رسانه ها در جامعه 
است٬ رفتارها و نگرش های ما، محصول متاشای رسانه و خواندن 

مطالب نرشیات است.  

حاال رسانه ها دنیای جدیدی را ایجاد کرده و محدودیت ها را از میان 
نقش  می تواند  حد  چه  تا  رسانه ها  که  این  مورد  در  است.  برداشته 
که  دارد،  وجود  دیدگاه ها  بعضی  باشد.  داشته  تاثیر گذار  و  اساسی 

عبارت  اند از:

١. بعضی بر این باورند که میزان تاثیرگذاری رسانه بر زندگی انسان 
نامحدود است.

٢. برخی دیگر را عقیده بر این است که رسانه ها دارای قدرتی زیادی 
است که می تواند نسلی تازه ی را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید 
آورند. ناگفته نباید گذاشت که سطح شناخت و آگاهی هر فرد جامعه 
و یا سطح رشد ارتباطات کشور با کشوری، حاصل ارتباطاتی است که 
از طریق رسانه ها صورت می گیرد. به این اساس می توان جامعه ی را 
مورد ارزیابی قرار داد که  قبل از رسانه ها، و جامعه ی که در آن رسانه

 ها به وجود آمده است از هم چه تفاوت های دارد.

در نخست جامعه ی قبل از رسانه ها:
چنان که، ارتباطات در سال های گذشته در میان انبوه از مردم که 
در سایر محل های دور دست زنده گی می کردند به اشکال مختلف 
انجام می شد. مانند؛ برقراری ارتباط از طریق دود  و آتش ، طبل 
تیز و  پرنده گان  چابک سواران،  از  انتشار خربی  برای  ویا  (دهل) 
از تاریخ ارتباط برقرار کردن   پایان استفاده می کردند. در این دوره 
میرس  ارتباط  برقراری  هم  اگر  دنبال داشت،  به  را  محدود  رشایط 
میشد تنها با افراد مشخص شد ه و یا یک مخاطب ،انجام می شد. 

جامعه ی که در آن رسانه ها به وجود آمد:
و  نیازمندی  برای  جدید،  جامعه  به  جامعه سنتی  از  گذار  دوره   
اندک،  گروه  یا  و  همه  میان  ارتباط  برقراری  برای  و  خواست ها 
از راه های  وسایل ایجاد شد. در این دوره محدودیت ها کمرت و 
مختلف و آسان می توان به حل مشکالت، آگاهی و ارتباطات از 

وسایل استفاده کرد.

آنچه که رسانه ها را با ارزش و مهم جلوه می دهد هامن ویژه گی که 
بسازد،  مرفوع  را  انسان  رضورت  می تواند  و  دارد  قرار  جا  در همه 
می آگاه  جامعه را  مسایل داغ   مورد   در  هم چنان  رسانه ها  است. 
 سازند، طبقه  ی اجتامِع از مردم ،که توان تحلیل و یا درک درست 
از آن را ندارند. یا مسایل پیچیده و گنگ را برای مردم تصحیح می
 کند. این رسانه است که برای مردم جامعه موضوعات را که باید 
بدانند، بیان می کند و موضوعات را که منی دانند را یاد آوری می

 کند.

رسانه ها، نقش مهمی را در جامعه دارند، زیرا جامعه می تواند 
در بخش های مختلف برای تک تک افراد زمینه های آموزشی، 

اطالع رسانی، آگاهی دهی و سایر زمینه ها را فراهم می کند.

نویسنده: نازنین محمدی محصل دیپارمتنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه 
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