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آزادی واژه ی است زیبا وآرامبخش، این کلمه که به زبانهای مختلف دنیا درظاهر متفاوت اما درباطن 
همان مفهوم را میرساند برای همه ی انسانها حتی حیوانات و نباتات درخوردرک می باشد، همه 

میدانند که آزادی مقدس ترین واژه برای بِه زیستن، بِه گفتن و بِه اندیشیدن است.

نــود ســال و اندیســت کــه کشــورعزیز مــا افغانســتان اســتقالل خــود رااز بزرگتریــن ابــر قــدرت جهــان 
کــه آفتــاب در ســر زمینــش غــروب نمیکــرد ، بــه قیمــت خــون هــزاران انســان ایــن محــدوده ی 
جغرافیــای بدســت آمــد کــه حتــی تصــور آن در نــزد قــدرت زمــان مقــدور نبــود، امــا ایــن اســتقالل 
طوریکــه انتظــار مــی رفــت، نــه تنهــا کــه نتوانســت بصــورت همــه جانبــه حفــظ و توســعه داده شــود، 
بــل بــا اظهــار تاســف از رشــد و توســعه افتــاد و ســلطه دیگــران بیشــتر از پیــش بــه سرنوشــت مــردم 
ــده گــی  ــی ســبب عقــب مان ــای زمان ــت ه ــرد. محدودی ــدا ک ــزاج پی ــان امت ــاع م ــی دف ــوم و ب مظل

وســیع تــوده هــای ملیونــی کشــور مــا شــد.

یکــی از شــاخصه هــای مهــم درزندگــی، رشــد اقتصــاد ملــی  اســت ، بــا تأســف درایــن مــدت اقتصــاد 
ایــن کشــور نــه تنهــا از رشــد کیفــی برخوردارنبــود بلکــه درهرمرحلــه یــا بهتــر گفتــه شــود در هــر 
نظــام و سیســتم حکومــت داری اقتصــاد افغانســتان حالــت رکــود و قهقرایــی داشــت، بیــش از یــک 
دهــه اســت کــه نظــام اقتصــادی کشــور مــا شــکل دیگــری را بــه خــود گرفتــه وحتــی نمــی توانیــم 

ایــن نظــام را بــا کشــورهای هــم ســن اســتقالل خــود بــه مقایســه بگیریــم .

نزدیــک بــه یــک قــرن مــی شــود کــه مــا ملــت مظلــوم و درد کشــیده فقــط از نــام آزادی برخــوردار 
بــوده امــا بــه مفهــوم واقعــی لحظــه ی احســاس آرامــش نکردیــم درایــن مــدت ســرمایه هــای ملــی و 
ارزشــهای فرهنگــی کــه معــرف فرهنــگ کهــن و مدنیــت ایــن ســرزمین بــود یــا توســط غــارت گــران 
بــه تــاراج رفــت ویــا اینکــه بــه صــورت تحقیــر آمیــزی توســط دشــمنان ایــن آب وخــاک، آن طــرف 

مرزهــا بــه لیــالم گذشــته شــد.

بلــی؛ اکنــون درشــرایطی قــرار داریــم کــه هرلحظــه از ایــن دموکراســی رنــج مــی بریــم و حمایــت از 
اندیشــه و گفتــار کــه حــق هربشــر اســت و درایــن ســرزمین روزی قدرتــی بــه نــام قانــون اساســی 
آن را تضمیــن مــی کــرد، بــه طریقــه هــای مختلــف از ملــت مــا ســلب مــی گــردد. انســانهای کــه 
بــه آزادی و فرهنــگ حکومــت داری خــوب باورمنــد انــد مــورد تــرور شــخصیتی قــرار مــی گیرنــد.

شــرایط کنونــی مــا بدتــر از چیــزی اســت کــه قبــل از آزادی وحصــول اســتقالل داشــتیم، اصطــالح 
جدیــدی کــه وارد قامــوس سیاســت شــده چیزیســت بــه نــام آزادی بیــان ،ایــن آزادی هــم طوریســت 
کــه » هرچــه میخواهــی بگــو ولــی کســی چیــزی نمــی شــنود«، امــا در صــورت عملکــرد بــه ایــن 
آزادی بیــان محکومیــت تــا ســرحد مــرگ بــه ســراغ منادیانــش میرســد، مــا مثالــی در مــورد نمــی 
دهیــم ولــی نمــی خواهیــم بازهــم صــدای خفــه شــود وحنجــره ی مســدود، بازهــم گرداننــده گان 

رســانه هــا بــه مــرگ محکــوم شــوند.

درشــرایط بحرانــی کنونــی کــه مــردم مــا بــا بدبختــی زندگــی ناهنجــاری را تحمــل مــی کننــد بهتــر 
ــاکان  ــن آزادی نعمــت الهــی وحاصــل جانفشــانی هــای نی ــن را میداشــتند کــه ای بودهمــه درک ای
ماســت، مــا مســئولیت داریــم کــه آن را توســعه بخشــیده ثمــر آنــرا بــه نســل آینــده منتقــل ســازیم 
و آنچــه رســالت ماســت وابســته بــه صداقــت و کارایــی ماســت تــا ثابــت ســازیم کــه بــه اســتقالل 
کشــور و مــردم مــان صادقیــم وایــن پروســه رابایــد همــواره ادامــه داد. کوشــش کنیــم کــه فــردای 
نســل آینــده ی ایــن ســرزمین را مخــدوش نســاخته بــرای بـِـه زیســتی آنــان گام برداریــم وزندگــی 

را متحــول، بــه نفــع اکثریــت بچرخانیــم.

زنده باد استقالل افغانستان
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زنان   دربار   امپراطوری   غوریها

پیش سخن :

ــیب  ــراز و نش ــام ف ــا تم ــوری ب ــوری غ ــخ امپراط تاری
ــار و بیــرون  ــان در درب سیاســی کــه داشــت . نقــش زن
ــده  ــگ دی ــه ،کمرن ــار صــرف نظــر از ســلطان رضی درب
ــات  ــن دوران طبق ــری ای ــری تحری ــه اث ــود . یگان میش
ناصــری تألیــف منهــاج الســراج جوزجانــی نــه تنهــا از 
ــت  ــزده اس ــرف ن ــان در جامعه  ح ــی زن ــع اجتماع وض
ــی  ــات مهم ــدان معلوم ــز چن ــار نی ــان درب ــه از زن بلک
ارایــه نکــرده اســت . در ایــن کتــاب انــدک ســخنی از 
دختــران ســلطان غیــاث الدیــن غــوری و مادر ســلطانان 
) ســلطان غیــاث الدیــن محمــد ســام و ســلطان شــهاب 
ــورد .در  ــر میخ ــه نظ ــوری ( ب ــام غ ــد س ــن محم الدی
حالیکــه شــاهنامۀ فردوســی چهــرۀ زنانــی چــون 
ــه، جریــره، ســودابه، تهمینــه، فرنگیــس،  فرانــک، روداب
 منیــژه وغیــره بصــورت برجســته منعکــس کرده اســت .
در تاریــخ باســتان ســرزمین مــا چــه در آریانــای کهــن 
و خراســان قــرون وســطی داســتان هــا و افســانه هــای 
عامیانــه از ملکــه هــای دربــار تــا زنــان عــادی جامعــه ؛ 

زیــاد و متفــاوت بیــان شــده اســت

ــخ  ــف تاری ــورما  در ادوار مختل ــگاه زن در کش      جای
بــا دگرگونــی هــای همــراه بــوده اســت امــا مــن هرگــز 
ــرار  ــه ق ــراق مقایس ــروز در مح ــا زن ام ــروز را ب زن دی
ــم  ــتیزی و ظل ــراق زن س ــخنان پرطمط ــم . س نمیده

ــرای زن  ــه ب ــر ک ــوان دیگ ــا عن ــا و  دهه ــوق زنه وحق
ــرای  ــرود ؛ مــن هرگــز ب ــه کار می ــرن ۲۱ میــالدی ب ق
زن دیــروز جامعــه خویــش بــه کار نخواهــم بــرد . زن را 
بایــد بــا مــکان و زمــان معیــن بررســی نمــود .جامعــه 
ــی  ــده گ ــز نماین ــتان هرگ ــطی و دوران باس ــرون وس ق
ــب و  ــه مکت ــت ن ــدارد . در آن وق ــروزی ن ــه ام از جامع
لیســه ای و پوهنتــون و محــالت کاری؛ نــه تنهــا بــرای 
ــده  ــز دی ــان نی ــرای زن ــا ب ــردان وجــود نداشــت یقین م
ــه  ــتم ک ــه هس ــان نام ــف مرزب ــا مخال ــد. . ضمن نمیش
گفتــه بــود : » دختــر نابــوده بــه ، و اگــر ببــود یــا بــه 
شــوی ، یــا بــه گــور «. زن را بــه چشــم مــادر دیــد و یــا 
ــا دختــر . نیمــه مکمــل مــرد  ــا همســر و ی خواهــر و ی
اســت در غیــر آن موجودیــت مــرد زیــر ســوال میــرود .

مــرد قــرون وســطی فقــط بــا کشــت و زراعــت زندگــی 
ــارش  ــراه و همی ــود و زن هم ــن مینم ــش را تأمی خوی
ــدان و همســر وهمســفر زندگــی مــرد  ــود. مــادر فرزن ب
ــرای  ــکر و ب ــوان در لش ــردان ج ــد . م ــته میش پنداش
ــی  ــت زندگ ــوال غنمی ــد و از ام ــه میگردی ــگ تربی جن
ــد  ــدارج بلن ــه م ــاً ب ــود ندرت ــن مینم ــش را تحمی خوی

میرفت .  

 تاریــخ بیهقــی ، مــؤرخ دربــار ســلطان مســعود غزنوی را
 ) ۴۳۱ - ۴۲۱ هـ ش =  ۱۰۴۰ – ۱۰۳۰ م(
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یکــی از برجســته تریــن اثــری اســت کــه بیشــتر از تاریــخ هــای کــه در زمــان خــودش نوشــته شــده اســت زیادتــر از زن و 
نقــش افرینــی آنهــا صحبــت نمــوده اســت .

بیهقــی در طــی توضیــح تاریــخ غزنــوی بــه خصــوص عصــر ســلطان مســعود، از زنــان بســیاری نــام مــی بــرد، بیشــتر آنــان 
مربــوط دوره غزنــوی و برخــی از زنــان دوران گذشــته تاریخــی متعلــق بــه قبــل از اســالم اســت .

زنانی را که در تاریخ بیهقی از آنان یاد می شود به پنج گروه اصلی تقسیم کرد: ملکه ها و اشراف زاده ها،

هنرمنــدان، زنانــی کــه در محیــط خانــه و بیــرون بــا شــوهران در مزرعــه همدســت انــد ، خادمــان زن و ســرانجام پیرزنان 
ــه از ســوی دیگــر نادرســت .  امــا  ــان مــی شــود، برخوردهایــی از یــک ســوی محترمان ــا آن . برخوردهــای متضــادی کــه ب

اولیــن بــار اســت کــه زن را بــا نقــش مثبــت و منفــی آن بــه تصویــر کشــیده اســت .

ــار ســامانی و غزنــوی و صفــاری نیســت . ملکــه و یــا صبیــه  ــار غــوری بیــرون از دایــره بحــث زنــان در درب امــا زن در درب
ســلطان اســت تعــداد از خادمــان دور وبــر آن قــرار دارد و زندگــی او بــا زندگــی زنــان بیــرون قصــر و دربــار متفــاوت اســت 
.زمینــه درس و حفــظ قــران کریــم و دههــا نعمــات مــادی برایــش آمــاده اســت . بخشــش و انعــام دارد و بــا لبــاس حریــر و 

زیبــا بیــرون دیــوار هــای بلنــد قلعــه شــهر نــگاه میکنــد .

منهــاج الســراج در طبقــات ناصــری تعــدادی از زنانــی را نــام میبــرد کــه در زوایــای ارگ ســلطان مصــروف انــد و تــا حــدود 
در رونــد امپراطــوری نقــش داشــته انــد. ماننــد : ملکــه تــاج الحریــر ،حــره جاللــی ، حــره نــور ملــک ،مــاه ملــک  و ملکــه 

جهــان و ملکــه خراســان و ملکــه کیــدان و ملکــه جبــال ؛ کــه کتــاب فــوق الذکــر از آنهــا نــام بــرده شــده اســت .

۱ ـ  سلطان الملکات ماه ملک :

ــه در  ــرد ک ــام میب ــام ن ــد س ــن محم ــاث الدی ــلطان غی ــر س ــک دخت ــاه مل ــه از م ــل از هم ــی قب ــراج جوزجان ــاج الس منه
دامــان ایشــان تربیــه شــد و قــرآن و خــط و کتابــت را فــرا گرفــت . او در ضمــن نســب نامــه غوریــان کــه از زبــان بانــوی 
غــور شــنیده بــود چنیــن مینویســد : نویســنده ؛  ایــن کتــاب    ) نســب نامــه غوریــان از ملــک الــکالم موالنــا فخرالدیــن 
مبــارک شــاه المــروزی (  در حــرم محتــرم خداونــد ملکــه جهــان زبیــدۀ العصــر و الزمــان جــالل الدنیــا و الدیــن ســلطان 
الملکات  فــی العالمیــن مــاه ملــک بنــت ســلطان الســعید غیــاث الدنیــا و الدیــن ابوالفتــح محمــد بــن ســام قســیم امیــر 
المؤمنیــن انــارهلل برهانــه ، در شــهور ســنه )۶۰۲ هـــ ق = ۱۲۰۵ م( در پیــش تخــت معظــم او در نظــر آورده اســت ، و آن 
ملکــهء جهــان ایــن ضعیــف را در حجــرهء پادشــاهی خــود، چــون فرزنــدان در پــرورش پادشــاهانه داشــتی، و شــب وروز بــا 

صغــر ســن در حــرم او بــودی، و در نظــر مبــارک او تربیــت یافتــی و آن پادشــاه زاده را مناقــب بســیار اســت :

اول آنچــه در طریــق بــکارت از دارفنــا بداربقــا نقــل کــرد.، دوم حافــظ کالم اهلل بــود ،ســوم آنچــه اخبــار شــهادت تمامــت در 
حفــظ داشــت ، چهــارم آنچــه در ســال یکبــار قیــام آوردی، و تمــام قــرآن در دو رکعــت نمــاز ختــم کــردی، و پنجــم آنکــه 
چــون پــدرش ســلطان غیــاث الدیــن محمــد ســام برحمــت حــق پیوســت ؛ مــدت هفــت ســال روشــنایی آفتــاب روزی بــروی 

نتافــت ، و در ایــن مــدت بــر ســر مصــال معتکــف و منــزوی بــود . 

ــود  ــام ب ــاه ملــک ن ــن کــه م ــاه ملــک بیشــتر توضیــح داده مینــگارد؛ و دختــر ســلطان غیــاث الدی ــی در مــورد م جوزجان
ــاه  ــر پادش ــود، و آن دخت ــه او ب ــود، در حبال ــوز ب ــن جهانس ــلطان عالؤالدی ــر س ــن و از دخت ــا والدی ــالل الدنی ــب ج و بلق
ــش از  ــه پی ــبب آنچ ــت ، بس ــر رف ــان بک ــا همچن ــود و ... و از دنی ــوظ او ب ــد محف ــران مجی ــود و ق ــزرگ ب ــس ب زادهء ب
ــد،  ــادر نش ــه ق ــن ملک ــود بری ــده ب ــر او را عق ــود مگ ــر او ب ــادر پس ــه م ــت ک ــرک داش ــزک ت ــن کنی ــک ضیأالدی وی مل
ــراج(  ــاج الس ــب ) منه ــن کات ــدهء ای ــت و وال ــل نداش ــودرا مث ــا خ ــه دنی ــاد در هم ــت و زه ــال و عف ــه در جم و آن اینک
ــود.  ــرورده ب ــود پ ــت خ ــرم عصم ــت و ح ــر عنای ــه در حج ــی را آن ملک ــن داع ــود و ای ــب ب ــم مکت ــیر و ه ــم ش ــا او ه  ب
ادامه دارد..
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افتخار یک زعیم، رهبر، رئیس جمهور و هر کد خدا در طول تاریخ 
این بوده و است که خودش عالم و دانشمند و با مهارت و تجربه 
کافی مجهز بوده و در مقابل تمام احاد کشوراز خود تا بیگانه در 
برخورد عادالنه و همگون  وتأمین حقوق مساوی  مسایل کشوری 
باشد، همکاران صادق، متخصص، الیق، شایسته  مراعات کرده  را 
و ایمان دار را در انجام خدمات اجتماعی، جلب و مأمورگردانیده 
باشد باال تر از همه دو اصل علمی زرین که در اصالح و انسان سازی 
بسیار مهم است یعنی مکافات و مجازات رابال استثنا در عمل پیاده 
نموده ، مشاهده می شود، از زمانه های گذشته تا حال هر نظام که 
این دو پدیده را بیشتر تطبیق نموده، بیشتر و گسترده ترموفق بوده 
اندواین امر مسلم است از این فرموده خداوند)ج( که می فرماید : 
ترجمه :- »وهرکس به اندازه مثقال وزرهء عمل خیر نمایدوکسی به 
اندازه مثقال وذرهء عمل شر را انجام دهدپاداش عمل خود را درمی 
اقتصادی  اجتماعی،   ، تحصیلی  های  عرصه  سازی  بهبود  یابد«، 
این  در  داران  زمام  باید  باشدکه  می  مسایل  عمده  از  فرهنگی  و 
زمینه  فرهنگ،  و  علم  رشد  در  بخصوص  نمایند،  زیاد  توجه  باره 

مادی های رشدو انکشاف را برای تأمین حیات شرافتمندانه، 
اندکه؛  معتقد  سازند، جهانیان  مساعد  مردم  معنوی  و 
تعین کننده زندگی مرفه و مسالمت آمیزاز طریق علم 

از طریق شیوه  نه  ودانش متصور است، 
دیگر، این امر مسلم و قبول شده است که 
رسیدن جوامع بشری در حالت و اوضاع 

بدون  است،  علم  آور  دست  کنونی 
انکارهر جامعه اگر عالم تر است، بی 

نیاز تر است و هرکس و هر جامعه اگر 
عرصه  همه  در  تراست،  جاهل 
از  ما  فهم  است،  تر  هامحتاج 

که  است  این  علم  اثرات  عمق  و  اسالم 
باید بدون در نظر داشت سن و سال، 

مکان، زمان باید بیاموزیم، زیرا اسالم به 
تحصیل علم تأکید فراوان نموده و مقام علم راعالی 

ترین درجه و فضیلت وعلما را در پایه نبوت پذیرفته، اعطای علم 
راخداوند برای شخص اعطای خیر بسیار گفته است، با این مقدمه 

کوتاه، الزم بذکر است که :

خویش  محلی  های  سنت  پیروی  اسالم  از  غورقبل  ملوک  و  امرا 
بودند، اما بعد از ظهور اسالم تا ختم دوره ی امپراطوری خویش 
مطابق  هجری   ۵۴۳ سال  از  بخصوص  داشتند،  نظیری  بی  سعی 
شان،  امپراطوری  ترقی  اوج  در  بعد  به  میالدی   ۱۱۴8 سال 
فرهنگ،  مختلفه،  علوم  رشدوترقی  ها  غوری  عمده  های  شاخص 
ادبیات و ارتباطات است، غوری ها دین دوست، علم پروروفرهنگ 
که  سوری  محمد  بن  ابوعلی  امیر  همه،   رأس  سازبودندودر 
همزمان بودبا سلطان محمود غزنوی، این اولین امیری بودکه طور 
انجام می داد،  چشمگیردر زمان خویش به مردم خدمات مؤثری 
در بهبود امور دینی و دینیوی شان شب وروز سعی تالش داشت ، 
در ترویج دین مبین اسالم و گستره ی علم وفرهنگ در جامعه بود 
، آن زمانیکه هنوزمردمان دره نشین پرخم و پیچ مسکونین کوه 

پایه های سر به فلک کشیده بصورت عموم به دین اسالم مشرف 
نشده بودند، این بزرگ مردمتفکر نمی خواست تا مردم را به ضرب 
شمشیر، قتل و کشتارجبرأ مسلمان نماید، او میخواست تا از طریق 
وعظ وتبلیغ و روشهای اخالقی اسالمی آنها را بطرف اسالم بکشاند، 
بود،  ومدارس  مساجد  اسالم  ورشد  تبلیغ  مکان  اوبهترین  نظر  از 
هاودیگرمراکز  خانقاه  مدارس،  غورمساجد،  های  تمام شهر  در  بنأ 
تأمین معیشت مؤظفین جایداد  به منظور  اعمار نمود،  را  تعلیمی 
های زیادی راوقف نمود، اوقاف برای اولین بارجهت تطبیقی گرفت، 
علمای کرام وائمه عظام را تنظیم و تکریم می نمودوجدأ از تمام 
وظایف شان مراقبت میکرد و آنهارا مورد تفقدو مکافات قرار میداد، 
این شیوه مورد پسند همه مردم قرار گرفت، عده کثیری به اسالم 

روی آوردند.

و  علم  انکشاف  متوجه  دیگرکه  شخص  دومین  امیر  این  از  بعد 
معرفت بود، ملک ضیاالدین بوده که به نوبه خودمدارس، مساجد 
به  مادرش  همراه  وقتیکه  ضیاالدین  ملک  نمود،  هااعمار  خانقاه  و 
مکه معظمه رفت در آنجا برای تعلیم صوفیه دررشته 
طریق اربعه خانقاه ها بنا نمودوجوه مالی آنها راتهیه و 
مرتب ، جهت تنظیم کار معتمدین را توظیف نمود، 
کسانیکه در خانقاه هاسروکار داشتند  عبارت بودند 

از سه دسته ذیل :

در  -1 که  یاشیخ  پیر 
سمت  بود،  تن  یک  هرخانقاه 
ریاست و پیشوایی داشت و یکنفر 

خدمتگارمخصوص آن بود.

مریدان یا سلکان که کسب طریقت  -2
میکردند.

خادمان کسانی بودندکه برای تبرک  -3
و کسب ثواب خدمت صوفیان را انجام می دادند.

به حد کافی  تعلیمی  به هم حال، بخاطر رشد علم ودانش مراکز 
وجود داشت، با داشتن چندین مرکز تعلیمی، خانقاه ها، کتابخانه، 
علوم  خاصتأ  مختلفه،  تعلیم علوم  و  علمادرس  ترغیب  و  تشویق 
برمبنای  میدادند،  انکشاف  و  رشد  بسیار  را  ادبی  و  عقلی  شرعی، 

این مقوله :

رادوست  دانشمندان  یا  باشد،  دانشمند  داریاخود  زمام  و  )سلطان 
تبارز  درهرجا  راهمیشه  علما  غورمحبت  سالطین  باشد(،  داشته 
میدادند، لذا علما و دانشمندان، شعرا، ادبا، اهل عرفان و تصوف از 
هر کجا که بودن راهی دربار سالطین غوری می شدندومعتقد شده 
بودند که داشته هاو اندوخته های علمی شان خریدار دارد، بنأشهر 
های بزرگ متصرفه غوری هامرکز علم و ادب وتصوف گردیده بود.

 ادامه دارد.............

شاخص های عمده سالطین غور
سید محمد رفیق نادم
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امــا راه درســت در برخورد 
با مشــکالت چیســت؟

کــه  بدانیــم  ابتــدا  در  ــي در برخــي درســها جهــان هســتي آزمونــگاه و آموزشــگاه بزرگي الــف:  ــراي قبول ــه در آن ب ــد.دارد بیشــتر یــاد بگیــرد و در آخــر نمــره بهتــري اخــذ بایــد تــالش بیشــتري نمــود و هــر کــس کــه تمایــل اســت ک ــف نمای ــود را مضاع ــش خ ــد کوش ــد بای ــر ب: بــاور کنیــم کــه تنهــا در مواجهــه بــا مشــکالت نمای ــر، آگاه ت ــم و پخته ت ــه مي آموزی ــا تجرب ــه م ــت ک ــد و قوي تــر مي شــویم. کشــتي گیري کــه همیشــه بــا اس ــارزه مي کن ــر از خــود مب ــر و کــم وزن ت ــراد ضعیف ت بتدریــج توانایي هایــش کــم شــده و در جایــگاه ضعیفــان اف
ــل ایجــاد تقســیم نمــوده و ســپس آن را بتدریــج حــل نماییــم. ج: مشــکالت را تحلیــل نماییــم آن را بــه اجــزاي کوچکتــر بلکــه انگیزه هــاي مــا را افزایــش خواهــد داد.آنــگاه دیگــر مشــکالت مــا را عصبــي و فرســوده نمي کنــد بعنــوان یــک تمریــن بــراي بهتــر شــدن در نظــر بگیریــم اگــر دیــد مــا آن شــود کــه کاري را کــه ســخت تر اســت قــرار مي گیــرد. ــه عوام ــي نســبت ب ــف نشــویم، بلکــه د: ضمــن شــناخت و آگاه ــه متوق ــن مرحل ــده مشــکل، در ای ــم. کنن ــر بدانی ــر و مؤثر ت ــل بهت ــراي عم ــزاري ب ــي را اب حرکــت جامعــه بــراي نیــل بــه پیشــرفت و ســعادتمندي اگــر دامنــه آگاهي هــا را بــه دیگــران نیــز گســترش دهیــم آگاه

ــد ایــن اســت کــه هــر تهدیــدي را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم. مشــکالت مــا ه: قبــول کنیــم کــه بــا داشــتن ذهنــي خــالق مي توانیــم ســریعتر خواهــد شــد. ــراي مــا دارن ــا حداقــل ســودي را کــه ب ــه دع ــدازد، دســت ب ــال مي ان ــادر متع ــاد ق ــه ی ــا را ب ــاور م ــد. ب ــان کن ــا یاري م ــم ت ــم و از او مي خواهی ــان درک کنیــم، تــا ضعفهــا و توانایي هــاي خویــش را بیابیــم تــا از یــاد نبریــم کــه کیســتیم، تــا درد همنوعــان خــود را کنیــم کــه گاه بایــد مشــکالتي بــراي مــا بــه وجــود آیــد برمي داری ــا خداي م ــان ب ــاط  م ــته ارتب ــر رش ــه مهمت و از هم
ــن کار قطــع نشــود. ــاي »ای ــد. بج ــه را برداری ــن کلم ــي ای ــار منف ــتري و: ب ــالش بیش ــه ت ــن کار ب ــم ای ــت« بگویی ــکل اس ــا حــل شــدنی مش ــزرگ هســت حتم ــد ب ــاز دارد و خداون نی

اســت.
ــري  ــر ام ــه ه ــم ک ــاور کنی ز: ب
در دنیــا قابــل تعالــي و تکامــل اســت 
و مــا مي توانیــم هــر شــرایطي را بــه 
ــت اهلل و  ــه در آن رضای ــم ک ــل کنی ــي تبدی وضعیت

ــن تمــام دردهــا درمــان دارد و  ــد. بنابرای خلــق اهلل بوجــود آی

تمــام مشــکالت هــم راه حــل. پــس توجــه خــود را بــه راه حــل 
هــا معطــوف نماییــم.

ح: موضوعــات منفــي را تعمیــم ندهیــم بلکــه آنهــا را منــزوي 

ــراي  ــت ب ــکل اس ــه مش ــر چ ــم ه ــم. نگویی ــک نمایی و کوچ

ــان موضــوع  ــه هم ــان ب ــر زم ــه در ه ــد بلک ــش مي آی ــن پی م

ــه نفــس ناشــي  ــا اعتمــاد ب ــا حــل کــردن آن، ب ــم و ب بپردازی

از توانایي هایمــان بــه ســراغ ادامــه زندگــي برویــم. و بــه قــول 
ــروف: ــه مع آن جمل

بــه خــدا نگوییــم مشــکالت زیــادي دارم بــه مشــکالت بگوییــم 
کــه خــداي بزرگــي دارم.

ــراي  ــه ب ــتند. آنچ ــراردادي هس ــا ق ــاي م ــي در دنی ط: معان

کــودک ۶ ســاله مشــکل اســت بــراي یــک جــوان امــري ســهل 

ــراي  ــي ب ــه ۱۰۰ کیلوی ــک وزن ــتن ی ــت، برداش ــاده اس و س

ــردار  ــک وزنه ب ــراي ی ــي ب ــف مشــکل اســت ول ــک آدم ضعی ی

ــت  ــه اي امــري ســهل و ســاده اســت علــت چیســت؟ عل حرف

تمریــن، تجربــه وافزایــش آگاهي هــا مي باشــد و ایــن بــه 

دســت نمي آیــد مگــر آنکــه بــا کارهایــي کــه برایمــان ســخت 

ــا وجــود  ــرو شــویم. هیــچ کار غیــر ممکنــي در دنی اســت روب

نــدارد زیــرا یــا آن کار قبــاًل توســط کســي انجــام شــده و یــا 

ــده توســط دیگــران انجــام خواهــد شــد. در آین

ــي و  ــدا، زندگ ــال خ ــود را در قب ــئولیت خ ــر مس ي: و در آخ

ــراي  ــم. پذیــرش مســئولیت یعنــي آمادگــي ب دیگــران بپذیری

ــت.  ــزه حرک ــالش بیشــتر و داشــتن انگی ت

بیاندیشــیم و پرتــوان حرکــت کنیــم،  باشــیم،  هدفمنــد 

مي باشــد. دســترس  در  دنیــا  خوبي هــاي 

ــده گان  ــورد توجــه خوانن ــن موضوعــات م ــد اینکــه ای ــه امی ب

عزیــز قــرار گرفتــه باشــد و بتوانیــم مشــکالت خودمــان را بــا 

ــد حــل  ــم بصــورت منطقــی وباورمن ــد حکی ــر خداون ــوکل ب ت

ــاط  ــه ارتب ــه ب ــن مقال ــمت  دوم ای ــااهلل در قس ــم و انش بکنی

آمادگــی هــا بخاطــر مقابلــه بــا مشــکالت و فعالیــت هــای بعــد 
از حــل مشــکالت  بحــث خواهیــم کــرد.

؟ ... چگونه �ب مشالکت غلبه کن�ی

 انجیرن عبدالکریم نیازی
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های حسرت(  )الله  خادم  غزلیات  چاپی  درنسخه  گرچه    
 ۱۲8۲ را  وی  وفات  سال  فایق  الحق  فضل  استاد  محترم 
مال  مرحومی  پسر  گفته  به  نظر  اما  است  ذکرنموده  ه.ش 
محترم  قول  وبه  ه.ش(  خادم)۱۲8۲-۱۳8۴  ابن  عبدالغفور 
حاجی عبدالرحمن “جافی” که ازبزرگان ومحاسن سفیدان 
را  مذکور  وفات  است  خادم  خاص  مندان  غوروازعالقه 
یکسال بعد ازحصول استقالل کشورمیداند وبه استناد غزل 
امان اهلل  این مجموعه خادم درمدح حاکمی که شاه   )۲۰(
مطلع: این  به  دارد  شعری  بود  غورفرستاده  به  غازی   خان 

گل آمد لطف سلطان بهار است

                                      هزاران شکرواجب برهزاراست

بنــاً میتــوان قویــاً اســتدالل 
کــرد کــه وفــات خــادم 
ه.ش   ۱۲98 ســال  بعــداز 
اتفــاق افتــاده اســت کــه 
۱۲99ه.ش  از  پــس  بایــد 

ــد. باش

مولــوی نــوراهلل )نحیــف( 
یکــی ازنــواده گان خــادم 
ســن اورا دروقــت رحلــت 
وبــه  میگویــد  ســال   ۶۱
ــول او:)خــادم بیســت ودو  ق
ــود  ــت ب ــد دول ــال کارمن س
ــرات  ــال را دره ــت س اوهف

ــد  ــه غورآم ــدازآن ب ــل کارکردوبع ــه کاب ــال را ب ــت س وهف
ــادم  ــت. خ ــی داش ــغل دولت ــم درغورش ــال ه ــت س وهش
پــس از ۲۲ســال  کار دراداره حکومــت اســتعفا داده عزلــت 
ــه ســن ۶۱  ــه ب ــد. تااینک ــیر ش ــد ومصــروف نظــم س گزی
ســالگی درقریــه ســه گوشــک )زادگاهــش( رحلــت نمــود 
بنــا بــه گفتــه آقــای نحیــف مرحــوم خــادم بعــد از ســال 

۱۳۰۰ ه ش رحلــت کــرده اســت.( 

ثقــات میگوینــد: خــادم درخردســالی ازســوی خانــواده اش 
بــه قریــه کرپــی بــرده شــد ومــدت هــا درآن قریــه زندگــی 

کــرد. اودرمغــاره هــای آن قریــه بــه تفکــر، ریاضــت 
ــان  ــواده گانــش ازجری وعبــادت مــی پرداخــت. برخــی ازن
ــد کــه الزم  ــی وده حاجــی داســتانها دارن زندگــی اودرکرپ
ــن شــخصیت  ــق ای ــه دقی ــورد زندگــی نام ــد درم ــی افت م
ــرد. ــه دارصــورت بگی ــات درســت ودامن دانشــمند تحقیق

ــه  ــوده وازطایف ــواده ب ــارم خان ــد چه ــادم فرزن ــوم خ مرح
یارفــوالد قــوم فیروزکوهــی میباشــد. بــه قــول معتمدیــن، 
اوعلــوم متداولــه رابــدون اســتاد وبطــور خــدادادی 
فراگرفتــه اســت ونظــر بــه غــزل )78( ایــن مجموعــه بــه 
ســن بیســت ســالگی دارای حــال ومقــام عرفانــی بلنــدی 
ــده  ــل ش ــه ازاو نق ــی ک ــه مخمس ــا ب ــت. وبن ــوده اس ب
معلومــات وی را درعرفــان وادب درســن بیســت ســالگی 

ــد. ــد میکن تائی

خــادم،  مرحــوم  گوینــد: 
ــت  ــی هف ــه قول ــال وب خوردس

یــک  کــه  بــوده  ســاله 
روحانی،عــارف  مرشــد 
وصوفــی وارســته ای بــه 
نــام آقــا کمــال الدیــن 
ازدودمــان حضــرت گنــدم 

ــکونت  ــل س ــه مح ــی ب عل
ودرحــق  رســیده  ایشــان 

ونظــر  خیــر  دعــای  خــادم 
ــه  ــت چنانچ ــوده اس ــت نم مرحم

ــال  دراشــعارش ازکم
ــت . ــرده اس ــاد ک ــرام زی ــا احت ــن ب  الدی

ــن  ــال الدی ــا کم ــن ب ــال الدی ــن کم وای
ــرن  ــارف ق ــاعر وع ــدی ش ــعود خجن مس
ــد  ــر تول ــه درماورالنه ــری ک ــتم هج هش
شــد و درتبریــز میزیســت نبایــد اشــتباه 
شــود.زیراخود خــادم در بیــت ســوم غــزل 
ــت  ــرده اس ــر ک ــت ذک ــه صراح ــوق ب ف
ــن  ــال الدی ــن کم ــزار ای ــرف دیگرم وازط
ــدم  ــرت گن ــان حض ــزرگان دودم ــه از ب ک

زندگی نامه مرحوم خادم

ــم  ــه اس ــی ک ــد موس ــد مالمحم ــادم( فرزن ــه )خ ــص ب ــن متخل ــی الدی ــالم مح ــرزا غ ــوم می مرح
پدرکالنــش مــال احمــد اســت بــه ســال 1227 ه. ش درقریهءســه گوشــک ازجلگــه صوفــک 
ــت  ــا رحل ــان ج ــا 1300ه.ش درهم ــده ودر1299 ی ــد ش ــت غورمتول ــز والی ــران مرک ــوط چغچ مرب

نمــوده و دفــن شــده اســت. 

                          
  ایا نسیم سحرگه زفیض لم یزلی 

  تودرپیام غریبان چه پیک بی بدلی  

رسان به روضه موالی ما کمال الدین          

 سالم من که بود مهربان خفی وجلی

  ابا خلیفه محمد که همچو در یتیم

   زنسل اوست ووی ازنسل پاک گندم علی

عبدالقادر مؤحد رحیمی
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ــه بنــام خواجــه  علی)۱۱8۵-۱۱۰۰(هـــ ق میباشــد درقری
ــوط ولســوالی پشــتون زرغــون  والیــت  محمــد چنــار مرب
هــرات واقــع شــده اســت.ونمیدانم چــرا در ســوانح مرحــوم 
ــد  ــن مرش ــراد از ای ــه م ــد ک ــته ان ــی نوش ــادم در جائ خ

ــد. ــدی ( میباش ــال خجن ــی  )کم روحان

ــالگی  ــی س ــن س ــا س ــادم ت ــات، خ ــي ثق ــه بعض ــه گفت ب
درقریــه ده حاجــی مربــوط ولســوالی چهارصــده گذرانیــده 
و بعــد ازقیــام مــردم چغچــران بــه خصــوص اقــوام 
زه رضــا ویارفــوالد بــه مقابــل ظلــم عمــال حکومــت 
امیرعبدالرحمــن خــان )۱۲۵9 الــی ۱۲8۰ه. ش(  کــه 
بــه رهبــری شــریف بیــک زه رضــا دراوایــل دهــه شــصت 
ــاده ودرنتیجــه  ــاق افت ســده ســیزده هجــری شمســی اتف
یــورش عســاکر دولتــی، بــه امــر امیــر عبدالرحمــن خــان 
وبــه قومانــدۀ رســتم علــی خــان ایــن قیــام ســرکوب شــد. 
ــل  ــه کاب ــود کــه نظربنــد ب ــه کســانی ب خــادم نیــز ازجمل

ــرده شــد. ب

ــه  ــت ک ــان اس ــتم خ ــان رس ــدان هم ــن قومان ــلماً ای  مس
مرحــوم میــر غــالم محمــد غبــار مؤلــف کتــاب افغانســتان 
درمســیر تاریــخ )صفحــۀ ۶8۱( جریــان کشــته شــدنش را 
ــه نقــل از ســراج  درســال ۱89۴ میــالدی )۱۲7۳ ه.ش( ب

التواریــخ واســنادی دیگرچنیــن ذکــر میکنــد:

)..... وامــا جنــرال فرقــه رســتم خــان مــردی قــوی پیکــر، 
دلیــر وکــم ســخن براســبان بلنــد مــی نشســت روی لبــاس 
ــی آویخــت. او  ــی بســت وشمشــیر م ــن م ــره کمــر زری اب
ــل  ــه ت ــه یــک اشــارۀ امیــر شــهری راب ــود کــه ب حاضــر ب
خاکــی مبــدل میکنــد واینــک اورا مثــل ســگی درزنجیــری 
ــد واز ســبدی  ــام میــخ کردن ــر ع ــی ومعب ــد کوتوال زیرگنب
ــه  ــان نمــک ب ــد آب نمــک ون کــه درپشــت او بســته بودن
ــا برچــه اورا بیــدار نگــه میداشــتند.  ــد وب خــورد او میدادن
ــردن برچــه  ــا فروب اخیــراً چشــمان جنــرال بســته شــد وب

ــد.( درپشــت وپهلویــش بازنگردی

  پیشــترگفتیم کــه خــادم بعــد ازهفــت ســال کار رســمی 
ــغل  ــرات ش ــم دره ــال را ه ــت س ــدت هف ــل، م در کاب

ــت.  ــی داش دولت

خادم در قصیدۀ که به این مطلع شروع میشود:

 الحمُد هلل کادبار و آشوب  
              گشت از زمانه یکباره مسلوب

از حکومــت گــران وقــت هــرات تمجیــد کــرده 
اســت وچنانچــه ازابیــات ۲۶ و۲7 آن اســتفاده 
میشــود تاریــخ ۲۱ ذی الحجــه ۱۳۲۶ هجــری 
قمــری یعنــی ۲۴ جــدی ۱۲87 ه.ش اســتخراج 

میگــردد وبــه احتمــال قــوی ایــن قصیــده را وقتــی ســروده 
کــه درهــرات وظیفــه رســمی داشــته کــه اواســط حکومــت 
امیــر حبیــب اهلل خــان )۱۲8۰ الــی ۱۲98 ه. ش( را نشــان 

میدهــد.

ــت  ــه صف ــوده ب ــی را پیم ــدارج ترق ــم م ــرات ه   او دره
عامــل دفتــر بولــک صدتومانــی یــا لــک روپیــه گــی مقــرر 

میشــود.

خــادم بعــد ازهفــت ســال کار در هــرات بــه صفت سررشــته 
دار تحصیلــی چغچــران تعیــن میگــردد کــه هشــت ســال را 
درآن پســت باقــی مــی مانــد.و بعــد از۲۲ ســال کار اســتعفا 

میدهدوگوشــه نشــینی اختیــار مینماید . 

گوینــد: شــصت نفرمیــرزا درکابــل وشــصت نفرمیــرزا 
ــالف  ــا برخ ــد. ام ــادم کارمیکردن ــر خ ــر نظ ــرات زی دره
ایــن، برخــی گفتــه انــد کــه خــادم درجریــان قیــام مــردم 
چغچــران درکابــل بــود ومنصــب بلنــدی درحکومت داشــت 
ــیرانی را  ــیاری ازاس ــان بس ــن خ ــه امیرعبدالرحم تاجائیک
ــه درخواســت  ــد ب ــرده  بودن ــل ب ــه کاب ــه از چغچــران ب ک
ــا برخــي  ــاز پــس فرســتاد. ام ــه غــور ب خــادم رهــا کردوب
عقیــده دارنــد ایــن کــه خــادم درجریــان قیــام مــردم غــور 

ــرد. ــی میک ــده گ ــده زن ــوالی چهارص درولس

امــا نظــر بــه نوشــته خــود خــادم در مقدمــه اثرمنثــورش 
ــروع و  ــال ۱۳۰۰ هـــ ق ش ــه در س ــه ( ک ) مختصرالوقای
ــه ســال ۱۳۰7 هـــ ق ختــم نمــوده میتــوان گفــت کــه  ب
موصــوف در زمــان قیــام مــردم غــور در هــرات بــوده اســت.

چــون بــه شــهادت تاریــخ، دســتگاه اداری وحســابی امیــر 
عبدالرحمــن خــان شــفافیت زیــاد میطلبیــده اســت. 
ــی  ــاس مال ــب حس ــن مناص ــادم درچنی ــای خ ــل ارتق دلی
دولــت، جزپشــتکاروصداقت او دروظیفــه، کفایــت، درایــت 
وشایســتگی اش دراجــرای امورمحولــه چیــزد یگــری 

ــد. ــد باش نمیتوان

ــری  ــاره گی ــتعفا وکن ــداز اس ــزوای خود)بع ــادم دوره ان خ
ازکار دولــت( راکــه بــه گفتــه بعضــی از آگاهــان ده ســال 
طــول کشــید درقریــه ســه گوشــک )۱۵( کیلومتــری 
غــرب شــهرچغچران ســپری کــرد کــه درهمــان جــا رحلت 
ــمۀ درآن  ــون چش ــم اکن ــت. ه ــده اس ــن ش ــوده ودف نم
ــردم  ــه م ــوار مشــهورومورد عالق ــام آن بزرگ ــه ن دهکــده ب
ــد. ــب میکن ــود جل ــه خ ــش را ب ــن زیارت ــه زایری اســت ک

اهالــی محــل ونــوادگان خــادم از آن چشــمه بــاآب وتــاب 
ــد. ــت میکنن صحب

باقیدارد................
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انسانهاســت، حتــی در آیات اصطــاح نــوآوری و ابتکاردرهرزمــان و مکانــی زبانــزد 
و زمیــن بمثابــه نــوآوری کام اهلل مجیــد کلمــه بدیــع بــکار رفتــه واز خلقــت آســمانها 

ــت  ــم مدیری ــت،در عل ــده اس ــل آم ــخن بعم ــکار س ــا ابت فعالیــت ی جــز  نــوآوری 
اجتماعــی هــای یــک ســازمان را بــرای ارتقــای بخــش هــای  اقتصــادی، 

فرهنگی وکادری سازمان بکار می بندند.

ومی  پرســد » چه اتفاقی بــه همیــن منــوال ذهــن انســانها وقتــی دربــاره آینــده کنجــکاو مــی شــود 
خواهــد آمــد؟«، » ماچــه مــی توانیــم انجــام دهیــم ؟« جــواب به هر یک از این ســواالت ســوالهای 
دیگــری بــه ذهــن مــا زنــده مــی گردانــد، امــا در ایــن قســمت بــرای آگاهــی بیشــتر خواننــده گرامی 
تــاش بعمــل مــی آیــد بــه ســوال نــوع دوم کــه جــواب آن مســتلزم قضاوت مدیریتی اســت بررســی 
کوتاهــی بعمــل مــی آیــد، بیشــتر اوقــات مــی بینیــم که جریــان  مجموعــه ی از رابطه هــای موجود 
 وسیاســت هــای جــاری مدیریــت کــه معیــار ضــروری یــا مــورد قبــول را تعیــن مــی کننــد نــوع 
ــدا مــی شــود  ــا پی ــد و در نتیجــه مشــکلی برســرراه اجــرای کاره ــا همآهنگــی بوجــود مــی آی ن
هــدف از قضــاوت در ایــن مــورد وســیله انتخــاب راه اســت بــرای کاســتن از ایــن ناهمآهنگــی  .

آســانترین راه بــرای کاســتن از چنیــن نــا همآهنگــی هــا تغیــر معیــاری کــه خــودآن ناهمآهنگــی هــا 
 را موجــب مــی شــود، وایــن شــکل متــداول انطبــاق )ســازگاری و ســازش( کــه مهم ترین آنهاســت

این کار می تواند آگاهانه باشد.

 اولیــن شــکل نــوآوری در قضــاوت مدیریتــی را مــی تــوان بــه زیــر مجموعــه هــای تقســیم کــرد
» مجموعــه ی اقدامــات بیرونــی« شــامل انکشــاف محیــط فریکــی و محیــط اجتماعــی، بطــور 
مثــال بحــث در بــاره مشــکل ترافیــک، بایــد انکشــاف فزیکــی شــهر هــا، خیابانهــا وهــم الگــوی 
اجتماعــی زندگــی شــهری و شــهروندانیکه از جــاده هااســتفاده مــی کننــد مــد نظــر قرارگیرنــد، 
تغیــر محیــط اجتماعــی مســتلزم  شــیوه هــای بکلــی متفــاوت بــا شــیوه هــای تغیــر محیــط فزیکــی 
اســت، بنــا برایــن دو را برعکــس ارتبــاط نزدیــک شــان بایــد جــدا گانــه مــورد ماحظــه قــرار 

دهیــم.

ــد مهــارت نــوآوری الزم بــرای اســتفاده و بهــره وری از یــن مجموعــه امکانــات و در ایــن  ابت
ارتبــاط، نقــش طــراح برنامــه ریــز یــا پــان ســاز را کوتــاه بررســی مــی کنیــم؛ پــس از آن تمایــز 
بیــن شــیوه الزم بــرای تغیــر محیــط فریکــی و شــیوه الزم بــرای تغیــر محیــط اجتماعــی را بیشــتر 

مــرور خواهــم کــرد.

نوآوری و قضاوت مدیریت
مدریت ماهنامه
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روی  تجربــه  یــک  بــا   )1993(  Koehlerکهلــر
ــا  ــن میمونه ــه ای ــان دریافــت ک ــا ناگه زندگــی میمونه
ــاالی  ــه ب ــد ب ــی توانن ــا م ــه ه ــن از میل ــاال رفت ــا ب ب
ــا روی  ــه ه ــراردادن جعب ــا ق ــد و ب ــت یابن ــس دس قف
ــرای  ــه ب ــن تجرب ــد، ای ــاال رون ــا ب ــد از آنه هــم قادران
ــد:  ــی گوی ــت، اوم ــره آشناس ــی روزم ــه در زندگ  هم
 “در جنــگ جهانــی اول بــه عنــوان قومانــدان گــروپ 
ــد از هــر  ــه فاق ــرداردر منطق ــا فرمانب ــه ام ــی تجرب ب
بــرای  گــرم  آب  داشــتم  دســتور  امکانــات  گونــه 
ــزی  ــچ چی ــم، چــون هی ــم فراهــم کن اســتحمام گروهان
بدسترســم نبــود، در ایــن فکــر غوطــه ور بــودم کــه 
چــه بایــد کــرد کــه پرســونل مربــوط از حمــام راحــت 
ــم خطــور کــرد کــه  ــه ذهن ــد؟ ناگهــان ب اســتفاده نماین
چگونــه مــی تــوان از سرپوشــهای انتهــای گاری 
ــتفاده  ــاران اس ــع آوری آب ب ــرای جم ــپی ب ــای اس ه
ــه و ازآن کار  ــی ریخت ــا را در ظرف ــم .ســپس آنه کنی
ــأ بــه ذهنــم رســیده  ــم، ایــن فکــر بــود کــه دفعت بگیری
بــود وقبــل ازآن ســابقه نداشــت، چنیــن ابتکاراتــی 
ــد  ــر میرس ــه نظ ــت و ب ــی اس ــی ذهن ــتلزم مهارت مس
کــه تــا حــدی موهبتــی ذاتــی اســت، امــا بطــور مســلم 
ــم ایــن مهــارت را در خــود  ــاد گیــری مــی توانی ــا ی ب

ــم.” ــرورش دهی پ

ضــرب المثــل مشهوریســت کــه “احتیــاج مــادر ایجــاد 
ــد  ــدا کن ــاز پی ــزی نی ــه چی ــان ب ــرگاه انس ــت”، ه اس
ــه آن هــم مشــکل باشــد، الجــرم دســت  ودسترســی ب
ــاز نمــوده ودستررســی  ــع نی ــد کــه رف ــه عمــل میزن ب
بــه آنچــه در فکــرش خطــور مــی کنــد حاصــل نمایــد 
همانطوریکــه در بــاال گفتــه شــد در اکثــر اوقــات 
چیــز هــای کــه ناگهــان در فکــر مــا خطــور مــی کنــد 
بصــورت الهــام و یــا موهبــت خدایی اســت، راه بســته 
گشــایش یافتــه و بــرای ادامــه حیــات راه و ســازکار 
ــم  ــی توانی ــه م ــود ک ــی ش ــدا م ــا پی ــن م ــای در ذه ه
از چنیــن افــکار بوجــود آمــده پانهــای بعــدی مانــرا 

ــم. ــزی و ســازماندهی نمائی طــرح ری

فلورانـس نایتینـگل یک سـازمانده و مبدعی برجسـته ی 
بـود، امـا تغیـری اساسـی کـه ایـن خانم شـروع کرد و 
بـه آن دسـت یافـت، ایجاد حرفه پرسـتاری بـود، یعنی 
سـازمان دادن بـه مجموعـه از افرادکـه در مقایسـه بـا 
پرسـتاران تـا آنزمـان، انتظاراتـی که دیگـران از آنان 
داشـتندوآنچه کـه آنـان خـود را بـدان وقـف میکردنـد 
بکلـی متفـاوت بـود، این تغیـر فرهنگی نتیجـه ی چند 

چیـز بود:

تغیــرات  حاصــل  بایدآنــرا  حــدی  تــا  آنکــه  اول 
ســازمانی دروظایــف پرســونل بیمارســتانها دانســت، 
دومــأ در زمانیکــه توجــه بــه همــه واقعیــت هــا و 
درآموزشــگاه  نایتینــگل  بــود،  معطــوف  امکانــات 
هــای پرســتاری » آموزشــی « را بنــا نهــاد کــه هــر 
چنــد در درون ایــن آموزشــگاه هــا آگاهانــه و برنامــه 
ریــزی شــده بــود، امــا در میــان جامعــه کار جدیــد و 

ــی شــد. ــی م ــه تلق خــود انگیخت

امــروزه بــرای شــرکت کوچــک تــا تشــکیات بــزرگ 
همچــون ســازمان ملــل متحــد، نــو آوری نهــادی 
فرهنگــی ) ونه تجدید ســازمان فزیکــی و تکنولوژی(  
ــی و مهمتریــن ضــرورت در برنامــه  موضــوع اصل
ریــزی محســوب مــی شــود، تجربــه ثابــت ســاخته در 
ــهولت  ــرای س ــر آن ب ــه رهب ــازمان ک ــراداره و س ه
هــای کار پرســونل خــوداز ابداعــات و ابتــدکارت 
اســتفاده مــی کنــد، پیشــرفت و توســعه ســازمان بیشــتر 
ــت  ــه مطلقی ــازمان ک ــر س ــت و در ه ــس اس ــل لم قاب
و تحکــم حاکــم اســت بهمــان منــوال عقــب مانــی 
هــای کاری بیشــتر قابــل دیــد اســت. تغیــر فرهنگــی 
درســازمان در واقعیــت تغیــر در کارو احیــای روحیه 
ی جدیــد دربیــن کارکنــان ســازمان میگردد.قضــاوت 
مدیریتــی نشــان میدهــد؛ ســازمان هــای پیشــرووفعال 
ــران ســازمان  ــر و مدی ــه رهب نتیجــه ابتکاراتیســت ک
از خــود تبــارزداده و بــرای جلــب کار کنــان از شــیوه 
هــای مناســب مدیریتــی وبقــای آنــان در ســازمان کار 

میگیرنــد.
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عنــوان راکــه انتخــاب شــده حاکــی رفتــار هــای عملــی مــا در محیــط 
و جامعــه اســت، مــا هــرروز بــه مســایل مواجــه مــی شــویم کــه خــود 
ــرت  ــا معاش ــم و ی ــی کنی ــرت م ــران نف ــود آگاه از دیگ ــا ناخ آگاه و ی
بــا دیگــران را رد مــی نمائیــم، ممکــن بعضــی اوقــات بــا کســانی کــه 
ــالها  ــوردی س ــن برخ ــر کوچکتری ــه اث ــد، ب ــک ان ــا نزدی ــا م ــی ب خیل
ــر از  ــادام العم ــه م ــی شــود ک ــی م ــی گاه ــوده و حت ــدا نم ــه پی فاصل
ایشــان در قلــب خــود نفــرت داشــته و هرگیــز بــا آنهاتمــاس نگیریــم، 
ازحــال شــان نپرســیم، در عیــادت و یــا محافــل شــادی شــان شــرکت 

اگــر  ــد ننمائیــم،  ــه یاب ــا ادام ــی م ــیوه زندگ ــن ش ای
ــی  ــن در بعض حــاالت برخــورد هــای نــا مناســب هــم ممک

ســبب منازعــه و نفــرت بیشــتر گــردد، از مــا ســر بزنــد کــه 
ــرای بیــرون رفــت  ــی ب ــب کوتاه ــکالت مطل ــو مش از همچ
خدمــت را درزمینــه تفکــر  در  و  آوری  جمــع  مثبــت 
قرارمیدهیــم.خواننــده شنســبانیه 

مــوارد  بعضــی  بــه ســواالتی مواجــه مــی شــویم کــه؛ در 
از  دل  تــه  از  ــران شــاد آیــا  ــروزی دیگ خوشــبختی و به
ــأ  ــوید وواقع ــی ش ــد م ــی بری ــک نم ــان رش ــعادت آن از س
دل تــان مــی خواهدمــردم شــاد و و آیــا بــه راســتی 
غــم و غصــه باشــند؟ اگــر فاقــد چنیــن خوشــحال و فــارغ از 
باشــید  ــه احساســی  ــان از کین ــب ت ــه قل ــن بدانیدک یقی
ــاک  ــرت هاپ ــاو نف ــر ه ــت و خی ــه گذش ــه مرحل ــرده و ب نک
نرســیده  ایــد، علــف هــای هــرزه را بایــد از ریشــه خواهــی 
ــی و کنــدو گیاهــان حقــد  ــام جوی ــی و انتق ــد و بدخواه و حس

ســیاه  و  اندیشــی را از کشــتزار دل بیــرون کشــید.تلخــی 

موضـوع  ممکـن ایـن  اول  نظـر  در 
دشوارباشـد، اغلبـأ فکـر مـی کنندکـه و سـخت 

ایـن  نمـودن  مطالـب شکسـت و ناکامـی اش را درمقابـل عملـی 
دهـد،  نشـان  امـا ایـن نـه تنهـا شکسـت نـه ؛ بلکـه یـک دیگـران 
بدیـل  بـی  کننـد موفقیـت  مـی  توصیـه  دیـن  علمـای  اسـت، 
عیـد  روزهـای  در  از و خوشـی از کسـانی کـه  نمائیدکـه  دیـدن 
ن  یشـا آزرده بـه صـورت های ا مختلف 
بـه  یـا  گوناگون و  صلـه علـل  فا
اید،  موضـوع گرفتـه  ایـن 

کـه یـک وجیبه شـرعی اسـت دومطلب 
رحـم،  صلـه  آوردن  بجـا  یکـی  داشـته،  ارزانـی  را 

دیگـرش ختـم منازعات کـه التوای آن بیگانه شـدن و از 
شـیرازه زندگـی اجتماعـی اسـت مـی هـم گسـیختن 
اسالم  درمقابـل چنیـن عملی سـخت انزجـار دارد.باشدو 

ف  ــای هــد ــت ه ــان نزاک ــرزه هم ــای ه ــف ه از عل

ــا  ــا دیگــران رخ میدهــد و م ــا ب ــد زندگــی م ــه دررون ــی اســت ک جزئ
ــرا بــزرگ جلــوه داده و نمــی خواهیــم در اســرع وقــت بــه حــل آن  آن
اقــدام نمائیــم، در ایــن راســتا یــا خــود احســاس ناتوانــی و ختــم دلیــل 
مــی کنیــم و یــا طــرف مقایــل را اهمیــت نــداده و اورا متهــم بــه چیــزی 

دیگــری مــی نمائیــم.

ــخص را  ــدای ش ــد: ص ــی نویس ــه م ــن زمین ــی درای ــرژروف مورف داکت
کــه بشــمابدی روا داشــته، در گــوش خــود بشــنویدکه بالحــن شــمرده 
وآرام شــما رافــردی شــریف، خــوب، درســتکارو محتــرم خطــاب مــی 
ــدارا  ــن ص ــنوید، ای ــوب بش ــدارا خ ــن ص ــه ای ــد ک ــعی کنی کندوس
ــن  ــه همی ــق بشــنویدو ب ــان بگــردش آورده ودقی ــار درمغزت ــن ب چندی
ــن جاســت  ــد. ســوال ای ــت حاصــل میداری ــأ موفقی ــوال شــما حتم من
ــد از  ــی توان ــه م ــته چگون ــدی روا داش ــما ب ــه بش ــخص ک ــه، آن ش ک
لحــن آرام، صمیمــٍی باعــزت و احتــرام آمیــز برخــوردار باشــد؟ و شــما 
چگونــه مــی تــوان ایــن زمزمــه را در مخیلــه تــان طنیــن انــداز کــرد؟ 

ــزای  ــان.... ج ــان االاحس ــزآ االحس ــل ج ــد ه ــی گوی ــرآن م ــی ؛ ق بل
احســان احســان اســت و یــا بــدی را بــه نیکــی ادا کــردن نمــوداری از 
شــخصیت برازنــده وعالــی شــما را نشــان میدهــد کــه در برابــر جاهــالن 
ســالم مــی کنیــد و آنهــارا بــا ســالم گــرم تــان کــه ســالمتی ایشــان 
ــه انســانیت مــی نمائیــد. روانشناســی اجتماعــی هــم  اســت متقاعــد ب
تأکیــد بــه آن دارد کــه » مــن« بــودن بــه معنــی جــدا بــودن از اجتمــاع 
اســت و هرگیــز بــه موفقیــت نمــی انجامــد امــا زمانــی شــما بموفقیــت 
نایــل مــی آئیــد کــه هــر برخــورد نــا هنجاریکــه از طــرف شــخص مــی 
بینــد بــا کمــال تأمــل مــی گوئیــد حــق بــا شــما ســت و مــا بایــد در 

ایــن زمینــه بیشــتر فکــر کنیــم.

همانطوریکــه عنــوان مطلــب میرســاند مــا زمانــی از شــر خصومــت هــا 
ــل  ــرای راه ح ــی ب ــا وقت ــرای م ــه ب ــویم ک ــی ش ــا آزاد م ــرت ه و نف
معضــل اختصــاص دهیــم، ایــن وقــت چــه زمانــی عملــی خواهــد شــد؟ 
ــدی انجــام  ــا مــا رفتــار ب ــل کــه ب دقیقــأ فکــر کنیــم کــه طــرف مقاب
داده چــه زمانــی ســرحال و بــا نشــاط اســت، چــه وقــت دارای آرامــش 
روحــی بــوده و احســاس خوشــحالی در چهــره اش بمشــاهده میرســد، 
ــر قرارنمــودو  ــی را ب ــاط انســانی و عاطف ــا او ارتب ــوان ب ــی ت ــه م چگون
چطــور میتــوان حرفهــا و حــرکات بــدش را طــوری بــا او مقابلــه کــرد 
کــه قبــل از آغــاز ســخن مــا خــود بــه معــذرت خواهــی اقــدام نمایــد؟ 
ایــن مطالــب مــی توانــد پروســه نفــرت را هــم از مــا و هــم از جانــب 
ــازد و  ــدل س ــی مب ــت و همدل ــتی ، صمیمی ــه دوس ــل را ب مقاب
فضــای آرامــش را در بیــن مــا حاکــم خواهــد 

ســاخت. 

چگونه می توان خود را از شر خصومت و نفرت آزاد کرد؟

 مدریت ماهنامه
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جامعه مجموعه بهم پیوسته از خانواده ها و 
افراد  از  متشکل  اعتباری  واحد  یک  خانواده 
زوجین  اعتباری  واحد  این  بناء  زیر  وخشت 
می باشند که در آینده پدر ومادر می شوند. 
زمانی  آن  وپایداری  اجتماع  کاخ  استحکام 
وخشت  تهداب  سنگ  که  شود  می  تضمین 
لذا  نباشد،   وفاسد  شده  اصالح  آن  اساس 
پیدامی  عینیت  زمانی  وصالح  سالم  جامعه 
بیرون می رود  از مقوله تصور وخیال   ، کند 
واز نظریه بحث مبدل به یک واقعیت عینی 
این  واعضاء  پیکره   این  اجزای  که  میشود،  

مجموعه سالم واصالح شده باشد.

در  انسانیت  سالله  وبقای  بشر  نسل  دوام   
گرو قانون  نکاح وفرهنگ ازدواج شرعی قرار 

دارد،  لذا ازدواج یک مسئله ضروری، 
قرآن  رود.  بشمار می  ودینی  طبیعی 
اصالحات  چنبره  در  را  نکاح  قانون 
اش  اخالقی  قوانین  ودائره  اجتماعی 
َما  َفانِکُحوا    : فرماید  ومی  گنجانیده 
َوثاَُلَث  َمْثَنی  َساِء  الِنّ َن  ِمّ لَُکم  َطاَب 

َوُربَاَع َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ تَْعِدلُوا َفَواِحَدًۀ .

 ترجمه: پس نکاح کنید آنچه شما را خوش 
دارید از زنان دودو وسه سه وچهار چهار اگر 
توانید  نمی  کرده  عدالت  که  سیدید  تر  می 

پس یک زن نکاح کنید.

حضرت رسول خدا می فرماید: یا معشرالشباب 
من استطاع منکم الباءۀ فلیتزوج. ترجمه: ای 
نکاح  توان  که  ازشما  هریک  جوانان  گروه 
وضرورت  امرمهم  کنید.این  ازدواج  باید  دارد 
طبیعی آنگاه مطلوب وهدفمند خواهد بود که 
بکارزده  ودینی  قرآنی  اوعنصرهای  جوهر  در 
از سر چشمه زالل نصوص  آن  شود وشجره 
قرآنی وسنت نبوی سیراب گردد. َوِمْن آیَاتِِه 
لَِّتْسُکُنوا  أَْزَواًجا  أَنُفِسُکْم  ْن  ِمّ لَُکم  َخلََق  أَْن 
ًۀ َوَرْحَمًۀ  ﴿الروم: ۲۱﴾  َودَّ إِلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکم مَّ
ترجمه:از جمله عالئم اواینست که آفرید برای 
شما از نفس خود شما جفت های تا که با آنها 
آرامش بیابید.ودر میان شما مودۀ«دوستی«و
نواء  این  از  رحمت«مهربانی«برقرارنمود.آنچه 
جان  گوش  بر  قرآن  ملکوتی  وندای  آسمانی 
زمزمه می شود ودر معرفتکده در می نشیند 
انسانیت زوجین را در مسیر  نمود خط سیر 

عفت مداری وپاکدامنی مشخص ودقیقا تعین 
برای  آفرید  انفسکم  من  لکم  .خلق  کند  می 
کالم  از  بخش  این  شما  جنس  از  شما  نفع 
الهی به چند نکته بسیار مهم وسرنوشت ساز 
در حیات فردی واجتماعی اشاره می کند و 

فهمیده می شود که 

آفرینـــش زن در زندگـــی مـــرد 	 
ـــا  ـــی ب ـــرد از زندگ ـــزای دارد وم ـــش بس نق
ـــوی زن برخـــوردار اســـت  ـــت در پهل منفع
ــود. ــده میشـ ــم فهمیـ ــه ازالم لکـ ــن نکتـ  ایـ

زن ومـــرد در نســـخ ماهیـــت 	 
وجوهـــر انســـانیت باهـــم برابـــر انـــد مـــن 
ایـــن  بـــه  اشـــاره  انفســـکم 

ــد. ــی کنـ ــه مـ نکتـ

چون در جوهر انسانیت مساوی 	 
بعضی  منهای  انسانیت  حق  اصل  در  اند 

موارد باهم برابر اند.

لتسکنواالیها  مبارکه  آیه  این  در بخش دیگر 
تاآرامش حاصل کنید در کنار او تصریح می 
کند که آرامش روحی وقلبی مرد در ازدواج با 
زن نهفته است انسان تازمانیکه ازدواج نکند 
نه تنها آرامش ندارد بلکه خانه بدوش است. 
ورحمۀ  موده  بینکم  جعل  آیه  بعدی  جزء 
پیوند  که  کند  می  نشان  خاطر  صراحت  به 
ورضاء  دوستی  برمبنای  اگر  نکاح  ارجمند 
که  را  مطلوب  نتیجه  باشد  جانبین  ورغبت 
اوالد  وتربیه  سالم  خانواده  تشکیل  همانا 
بر  باید  نکاح  بناء  دهد  می  بدست  نیکوباشد 
پایه دوستی ومحبت ورضای زوجین صورت 

بگیرد نکاح زنان بالغه بدون رضایت شان جائز 
نمی باشد اگر مرد وزنی می خواهند ازدواج 
بگذارند  قدم  آگاهانه  وادی  درین  باید  کنند 
را  انسان  ودنیای  دین  سرنوشت  زیراازدواج 
اخالقی  فسادهای  از  را  جامعه  زند  می  رقم 
انسانرا حفظ می  دورنگهداشته  دین وعفت 
مرحله  که  ازدواج  اول  مرحله  در  لهذا  کند. 
خواستگاری است باید آگاهانه عمل کرد در 
باید پسر و دختر راضی  مرحله خواستگاری 
باشند وبا اکراه وجبر نکاح صورت نگیرد باید 
یکدیگر را به یک نظر کوتاه وعمیق ببینند واز 
واوضاع خانواده وتدین  ورفتار وکردار  اخالق 
اگر  بعد  آورند  عمل  به  تحقیق  یک  فامیل 

مورد پسند قرار گرفت اقدام به ازدواج کند.

بصورتیکه  خواستگاری  مرحله  در  تحقیق 
مردم  از  وبرخی  اسالمی  غیر  ملل  درمیان 
مسلمان رواج دارد که دختر وپسر باید باهم 
باشند  داشته  های  نشست 
وچندین  کنند  سفر  باهم 
یک  ودر  نمایند  دیدن  مرتبه 
وچای  بخورند  غذا  باهم  مجلس 
ومنافی  نوش جان کنند غیر جائز 
خانواده  اسالمی  غیرت  با 
محسنات  باشد.  می  دختر 
دید  یک  رابا  اش  جسمی 
درک  توان  می  وعمیق  کوتاه 
،سطح  ،عادات  اخالق  اما  کرد 
اجتماعی  وآداب  ،تدین  دانش 
خانواده گی را می توان ازطرق دیگر فهمید 
وبه روابط وتماس های ناروا ضرورت نیست. 
بعد از خواستگاری مرحله برگزاری عقد نکاح 
ومهر  جاری  عقد  صیغه  درین  که  میرسد 
تعیین ومراسم عروسی وغیره شروع می شود 
مرحله سرنوشت ساز وبقاء وادامه پیوند نکاح 
واکراه  رضا  نتیجه  مرحله  درین  رسد  فرامی 
یافته  ادامه  نکاح  پیوند  یا  گردد  می  آشکار 
وخانواده سالم بوجود می آید ویا روابط زن و 
شوهری به  سردی گرائیده ومنجر به طالق 
درین  گردد  می  خانواده  پاشیدگی  هم  واز 
مرحله باید زن وشوهر کامال حقوق یکدیگر 
بخواست  نمایند  ومراعات  گرفته  نظر  در  را 
را  کدام  هر  حقوق  آینده  شماره  در  خداوند 

بیان خواهیم کرد.

  آرامش در خانواده ویا رعایت حقوق
 شوهروزن

موالنا رشاف الدین اعتصام
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این مطلب را به خاطر آن انتخاب نمودیم که اکثر والدین 
از صحبت و یا گفتگو با فرزندان شان چه کوچک باشند و 
چه بزرگ اجتناب می نمایند، در حالیکه نقطه اصلی زندگی 
فرزندان کانون خانواده و فراگیری روشهای زندگی آغوش 
پر مهر پدر و مادر است، کودک از اولین روز های زندگی 
که به سینه اش خود را می کشد، یا می دود، با لکنت زبان 
صحبت می نماید، نیاز به صحبت دیگران دارد تا بتواندبرای 

خود ذخیره ی از دانش را کمایی کند.

هسته مرکزی بعضی روشها مدیریت 
و کنترول رفتار، بحث و گفتگو 

است، طرفداران این راهکار، 
توصیه می کنندکه برای 

رفتار  دلیل  یافتن 
تان،  فرزند  نادرست 
شروع با گفتگو با او 
وقتیکه  تا   ، کنید 
مشکل  نید ا بتو
دیدگاه  از  اورا 
ببینید،  کودک 
روش  در  دومأ 
از  مدار  گفتگو 
می  خواسته  شما 

خطر  شوددلیل 
ناک یا نا خوش آیند 

را  کودک  رفتار  بودن 
در  تا  دهید  اوشرح  برای 

پایان بتوانیدبا درک موقعیت 
مورد  حل  راه  به  مقابل،  طرف 
رضائیت طرفین دست پیدا کنید.

این  گیری  بکار  برای  والدین  بعضی  تالش  شاهد  احتماأل 
راهکاربوده اید، ارون Arvan یکی از روانشناسان می گوید: 
صحبت کردن با کودک کتاب خواندن با او، پرسیدن نظرش 
در باره اشیا و سپس گوش سپردن به حرفهای او  اهمیت 
فراوانی دارد، مثأل : ممکن است شنیدن دالیل کودک برای 
به  شرینی  پاکت  یک  خوراندن  مانند  عادی،  غیر  کار  یک 
سگ خانگی برای شما جالب باشد ویا حتی از آن شگفت 
گیری  جلو  مناسب  نا  رفتار  از  فورأ  باید  گاهی  شوید،  زده 
کنید، در این قسم موارد، فرصت و فایده ای برای گفتگو و 

بحث در مورد دالیل ایجاد این رفتار ها وجود ندارد. 

زمانی که کودک سروصدا بر پا می کند، قادر به گفتگوی 
منطقی و عاقالنه نیست، اگر از او بپرسیدچرا این کاررا می 
در  است،  دانم«  »نمی  آنهم  بدهد  بشما  اگرجوابی  کنید؟ 
راحت،  خواب  یک  داشتن  از  قبل  عصبی  کودک  حقیقت 
زمان  ندارد،  را  پرسشی  به هیچ  پاسخگویی  آمادگی  شبانه 
هنگامی  آنها،  علت  توضیح  و  قوانین  درمورد  بحث  گفتگو. 
کرده  استراحت  بخوبی  طرفین  که  است 
نداشته  وجود  باشندوافکارمتشنجی 

باشد.

کودک  شدن  بابزرگتر 
احتمال  به  او  نوپا 
ت  ضیحا تو د یا ز
باره  در  شما 
درک  را  مسایل 
کرد،  خواهد 
مثأل کودک سه 
احتمال  ساله، 
در  افتادن 
باالرفتن  صورت 
های  زینه  از 
خانه  بیرونی 
درک  تواند  رامی 
درحالیکه  کند، 
ساله،  یکنیم  کودک 
قدرتی  چنین  دارای 
گوش  شمابا  فلهذا  نیست، 
در  کودک  های  گفته  به  دادن 
محرکهای  درباره  احتماأل  روز،  طول 

اوچیز های بیشتری خواهید یافت.

به  دادن  گوش  و  کودک  عقیده  پرسیدن  پس 
گفتگو  اما  دارد،  زیاد  اهمیت  هایش   گفته 
یک  عنوان  به  صرف  کردن  صحبت  و 
راهکاربرای مقابله با رفتار های ناشایست تکرار 

شونده محدودیت هاوضعف های مهمی دارد.

گفتگو با کودک هزینه  ای ندارد!
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ناحیه پسابند که سابق یکی از نقاط تاریخی غور بود، امروز یکی 
از ولسوالی های والیت غور است، پسابند دارای مساحت)۴7۲۴( 
بین  ارتفاع،  بحر  سطح  از  متر   )۲۵۰۰( و  مربع  متر  کیلو 
خطوط۶۴-۵۱ درجه طول البلد شرقی و ۳۳-۴۱ درجه عرض 
البلدشمالی قرارداردنفوس پسابندبیشتر از)۲۴۵۴8( نفر است، 
یامان، سنگان جزء تاریخ این ولسوالی است “ تاریخ مختصر غور 
فگار  رسول  محمد  مرحوم  غور  بزرگ  استاد  غوری”  مستمند 

پیرامون شخصیت صاحبی صاحب چنین نوشته اند:

رئیس  اهلل،  کالم  حافظ  و  اهلل  محبوب  و  اهلل  عاشق  حضرت 
محققین سید میر عبدالخالق مشهور به حضرت صاحبی صاحب 
و متخلص به » آثم« ابن آخند صاحب مال عیسی )رح( از جمله 
مشایخ بزرگ، معروف، محقق معرفت، مجدد راه سلوک طریقت 

و پیشوای علم شریعت از خاندان سادات غورات اند.

و  کماالت  جامع  و  شرایع  علم  محصل  صاحب  موالنا  حضرت 
حقایق بودند، سلوک وراه عرفان را به طریقه نقشبندیه مجددیه 
شاه  آگاه  وحقایق  کماالت  از حضور جامع  اسرارهم  اهلل  قدس 
امان اهلل صاحب پرچمنی تحصیل نموده و به صحبت حضرت 
حاجی الحرمین جناب حاجی دوست محمد صاحب نیز مشرف 
ار علوم  بوده، کتب مملو  اند، فرید وقت و مقتدای عصر  شده 
ابیات پر فیض آثار شان که نمونه ی ازعشق  شرایع معارف و 
الهی   : اند  عبارت  و  باقیمانده  است،  شان  شار  سر  محبت  و 

مجموع  التوحید،  گلشن  العارفین   گلشن  نامه)درالمنظوم(، 
نامه،  محبت  نامه،  عشق  کالن،  دیوان  خورد،  دیوان  الدوایر، 
مجموعهء  النوار  مطلع  نامه،  وعظ  نامه،  خضر  نامه،  نصیحت 

منتخب و صد مواعظه.

کتب شان مملو از راه سلوک، معرفت و حقیقت است، گویند 
هنگام  که  داشت  کاتب  پنج  تا  چهار  حضرت صاحبی صاحب 
می  سرودندونثر  می  شعر  آخر شب  الی  شب  سر  از  بیخودی 
گفتندوکاتب ها به سرعت می نوشتند، هرگاه کاغذ خالص می 
شد، به روی ظرفها و چوبها نوشته میکردندودرهنگام روز آنها را 

جمع آوری و پاک نویس می نمودند.

الدین  اشعار حضرت موالنا جالل  به  سبک و شیوه شعر شان 
عادات  خرق  صاحب  ایشان  دارد،  شباهت  رومی  بلخی  محمد 
بوده، عمر گرانبهای شانرا صرف راه معرفت و عرفان نموده، با 
سوز و عجز و گریه عادت داشتند، چنانچه ازمطالعه ی آثار شان 

این تأثیرات واضح می شود.

و  افتیده  اتفاق  هـ ش   ۱۲9۱ سال  در  صاحب  صاحبی  وفات 
و  خاص  گاه  زیارت  پسابندغور  سرای  سرخ  قریه  در  مزارشان 

عام است 

ــش ــدن دروی ــا دی ــی بیاب ــر خواه ــزت اگ دالع

بــه نــور فیــض حــق بنگربــه راه و روزن درویــش

بنگربچشــم دل را  همیشــه صــورت درویــش 

کــه فیــض رحمت اهلل هســت دایــم برتــن درویش

ــرس از وی ــن زود و مپ ــت چوفرمایدبک ــه نقصان ب

زگوهــر هــای حکمت نیســت خالــی دامــن درویش

ــم ؟ ــرت ایشــان نمــی ســوزی چــرا ظال ــار غی زن

زدریــا پــرس چون انداخــت از خود ســوزن درویش

ــاه آور ــان پن ــه درویش ــی ب ــات میترس ــر از آف گ

ــش ــن دروی ــرد جوش ــوادث را بگی ــهام ح ــه س ک

ــوب ــوان خ ــاندلیری ای ج ــرت ایش ــن باحض مک

کــه ســیف اهلل پنهــان اســت در پیراهــن درویــش

کســی منکــر زدرویــش اســت اومنکــر زاهلل اســت

خبــر کــن" آثمــا" بــد بخــت را از مســکن درویش 

بزرگ روحانی از دیار غور
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وی تحصیــالت دوره ابتدایــی و متوســطه را در 
مکتــب ذکــور فتــح و دوره ی لیســه را در ۱۳8۰ 
از مکتــب مســلکی اســتاد کمــال الدیــن بهــزاد به 
پایــان رســانیده ، در ســال ۱۳87  نظــر بــه عالقــه 
ــر داشــته وارد پوهنحــی  ــه در رشــته هن ــی ک ای
ــده  ــرات گردی ــون ه ــای پوهنت ــای زیب ــر ه هن
ــانس از  ــه لیس ــه درج ــال ۱۳9۰ ب ــت ، درس اس

ــه ســند فراغــت را بدســت آورده.  ــن فاکولت ای

آقای عثمانی سه مرتبه در مکتب استاد کمال 
الدین بهزاد نمایشگاه هنری دایر و پنج بار هم در 

نمایشگاه های که ازطرف فاکولته هنر های زیبا 
به شکل گروهی و به مناسبت های مختلف تدویر 

یافته بود اشتراک نموده است. 

ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــش ه ــت در بخ اوعضوی
ــای تجســمی و پوهنحــی  ــر ه ــون هن ــد کان مانن
مســلکی  انســتیتیوت  و   ، زیبــا  هــای  هنــر 
ــاال  ــوده وح ــزاد را دارا ب ــن به ــال الدی ــتاد کم اس
ــرات  ــی  ه ــتان مل ــت نگارس ــد مدیری ــه کارمن ک
اســت ،بصــورت عمــوم در تمــام نمایشــگاه هــای 
ــه از  ــته ک ــتراک داش ــی اش ــن اللمل ــی و بی مل
ــه  ــی ک ــت غزن ــه در والی ــگاه ک ــه نمایش آنجمل
ــود  ــب نم ــام اول را کس ــرات مق ــبختانه ه خوش
ــه در  ــری ک ــزرگ دیگ ــگاه ب ــن نمایش و همچنی
ــت  ــام والی ــر مق ــل تعمی ــزاد در داخ ــالون به س
برگــزار گردیــده بــود در قســمت دیکوریشــن 
ــته و  ــال داش ــهم فع ــگاه س ــن نمایش ــر ای و تدوی
چندیــن نمایشــگاه از طــرف ریاســت امــور زنــان 
و در ریاســت کار و امــور اجتماعــی نیزســهم مهــم 
داشــته و بیــش از ۶۵ اثــر هنــری را تــا بــه حــال 
در نمایشــگاه هــای کــه بمناســبت هــای مختلــف 

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــود ب از خ

نگارســتان ملــی مرکــزی اســت هنری کــه در روز 
بیــش از ۱۰۰ نفــر از ایــن مرکــز بازدیــد نمــوده 
ــد  ــار هنرمنــدان آن لــذت مــی برن و از دیــدن آث
ــار  ــی آث ــی و معرف ــی در راهنمای ــای عثمان و آق

ــارز دارد. هنــری بــه مراجعیــن ســهم ب

در نمایشــگاه نگارســتان ملــی بیــش از ۵ ســبک 
ــه  ــش گذاشــته شــده ک ــه نمای ــی ب بطــور عموم
هــر ســبک عالقــه منــدان خــاص خــود را دارنــد، 
البتــه هــدف از نمایــش آثــار هنــری در نگارســتان 
ملــی هــرات، آشــنایی مراجعیــن بــه هنــر هــای 
تجســمی مــی باشــد، کــه اســتاد عثمانــی بــرای 

معرفــی ایــن آثــار مداومــت بیشــتری دارد. 

مدیریــت نگارســتان ملــی در قســمت راه اندازی و 
اشــتراک در نمایشــگاه هــای عمومــی به مناســبت 
ــن  ــوار بی ــات ماه ــر جلس ــف و تدوی ــای مختل ه
ــری  ــکار هن ــه اف ــش و تبادل ــدان و اعضای هنرمن
ــن  ــودن ارتباطــات بی ــن شــان ومســتحکم نم بی
هنرمنــدان، رایــج ســاختن نقــد هنــری و تدریــس 
ــگان در قســمت  کــورس هــای هنــری بطــور رای
نقاشــی و خطاطــی و مینیاتــوری توســط اســاتید  
ــدازی نمــوده  رشــته هــای مختلــف هنــری راه ان
کــه خوشــبختانه تمــام رشــته هــا عالقــه منــدان 
از راهنمایــی آقــای عثمانــی برخــوردار میگردنــد، 
ــر  ــوی دیگ ــم اســت در پهل ــی مصم ــای عثمان آق
ــه ماهنامــه ی شنســبانیه همــکاری  هنرمنــدان ب
ــا  ــوری ه ــار غ ــی آث ــته و در معرف ــتقم داش مس
ســهم ارزنــده ی را ایفــا نمایــد، بــه همیــن 
ــون  ــبانیه از کان ــه شنس ــت ماهنام ــوال مدیری من
ــه  ــبت ب ــرات نس ــی ه ــتان مل ــی نگارس فرهنگ
ــه  ــدی ماهنام ــه و همــکاری شــان در غنامن عالق

ــد. ــان مــی نمای ــراز امتن اب

همکار دیگر شنسبانیه
عبدالله عثامنی کارمند نگارستان ملی
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