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شنسبانیه از آغاز نشرات 

ــه ی  ــا درمخیل ــن روی ــه ای ــد ک ــای را در رسمــی پروران ــداران غــوری روی ــروز انجمــن فرهنگــی جهان ــل از ام ــک ســال قب درســت ی
رهــری، همــکاران و دوســتداران علــم و هــر رو بــه تکامــل میرفــت وچیــزی جــز نرشیــه ی از آن آدرس نبــود، بــرگ نوشــتاری کــه 
پیــام آور صلــح و آزادی و حامــل اهــداف واالی هردوســتان و فرهیختــه گان بــرای ملــت مظلــوم وتشــنه ی آرامــش ایــن رسزمیــن 
باشــد. رسانجــام ایــن رویــا بــه حقیقــت پیوســت و مجــوز رســمی آن ازطریــق دفــر مرکــزی از مقامــات ذیصــاح حاصــل و بــه کار 

آغازیــد .

ــا تجربــه ی کــم، عاقمنــدان انــدک و  بلــی؛ شنســبانیه ارگان نرشاتــی انجمــن فرهنگــی جهانــداران غــوری، رســانه ی کــه در آغازب
نویســندگان محــدود از یکســو، مشــکات تخنیکــی وبعضــی چالــش هــای انــدک وزود گــذر از جانبــی دیگــر، فــراروی گرداننــدگان آن 

و داو طلبــان کــه بــر حجیــم بــودن نرشیــه چانــه مــی زدنــد، اصــأ در جریــان کار حضــور شــان کمرنــگ و یــا بیرنــگ شــد.

ــی دیگــری مشــکاتی  ــه یکــی پ ــن ماهنام ــد، طــرح و دیزای ــه موادســهیم بودن ــه در قســمت تهی ــواد، شــخصیت هــای ک ــه م  تهی
بــود کــه گاهــأ دررونــد نــرش ماهنامــه ســکتگی اندکــی راایجــاد میکــرد، امــا جــای بــس افتخــار اســت کــه عــده ی از هــوا خواهــان 
و طرفــداران انجمــن فرهنگــی جهانــداران غــوری بــه کــال صداقــت، درایــت و تعمــق اندیشــه در تهیــه و عرضــه مــواد نرشاتــی 
ــا ایــن پیــک نوشــتاری ســهم  ــراز یــک شــاره ی دوســتانه، دلســوزانه و مســئوالنه ایــن پروســه را کــاکان ادامــه داده و حتــی فرات

شــان را تبارزدادنــد.

امــروز ماهنامــه شنســبانیه در خانــواده مطبوعــات کشــور، خصوصــأ رســانه هــای علمــی، فرهنگــی، ادبــی، تاریخــی و هــری از مقــام 
ــامخ برخورداراست. ش

 مــا در جهانــی قرارداریــم کــه شــهر نشــینان همــه معلومــات شــانرا ازســایت هــای انرنیتــی بخوانــش میگیرنــد و بــا روابــط مجــازی 
مشــکات شــانرارفع مــی مناینــد، امــا بیشــرین مــردم مــا در اطــراف وحتــی بعضــی از والیــات مثــل: غــور، بادغیــس ، فاریــاب و 
ســایر کنارگوشــه هــای افغانســتان کــه کمــر بــه دنیــای مجــازی دسرســی دارنــد، بــا عاقمنــدی از شنســبانیه و محتــوای آن اســتفاده 
منــوده، همیشــه دســت انــدرکاران ایــن ماهنامــه رادر راســتای مختلــف راهنایــی، نقــد و یــا تقدیــر منــوده انــد، مســئولین ماهنامــه 

از همــکاری و لطــف بــی نهایــت  دوســتان و مخاطبیــن عزیزمــان صمیانــه ابــراز امتنــان و قدردانــی مــی مناینــد.

ــه عرصــه  ــا ب ــوری پ ــداران غ ــی جهان ــن فرهنگ ــی انجم ــا ارگان نرشات ــبانیه ی ــه شنس ــه ماهنام ــدی ک ــه جدی ــم در مرحل ــد واری امی
فعالیتــش میگــذارد بــا ســهم داران بیشــر، مطالــب ارزشــمند بــا محتــوای عالــی، علمــی، ادبــی، فرهنگــی، تاریخــی و هــری بتوانیــم 
ماهنامــه را در فامیــل مطبوعــات کشــور بــه مــدارج عالــی آن برســانیم، هکــذا توانســته باشــیم تاریــخ و هویــت امپراطــوری غــوری 
هــا را کــه روزی جهــان بــه عــدل و انصــاف شــان مــی بالیــد بــار دیگــراز نظردانــش، هــر و فرهنــگ، احیــای مجــدد منــوده و ثابــت 

ســازیم کــه مــا از نســل آنهــا بــوده واصالــت تاریخــی خــود راچــون مردمــک چشــم حفــظ مــی منائیــم.

آغاز سخن
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هموطنــان گرامــی، فرهنگیــان،ادب دوســتان، تاریــخ نــگاران وتمــام علــم داران علــم ودانــش 
در کشــور پرافتخــار مــا افغانســتان !

جــای بــس افتخــار اســت کــه ماهنامــه شنســبانیه ایــن زبــان گویــای ملــت علــم پــرور و بــا 
فرهنــگ مــا یــک ســالگی اش را باوجــود فــرازو فــرود هــای گوناگــون موفقانــه پشــت ســر 
میگــذارد، بــرگ هــای را کــه در دســت داریــد دوازهمیــن شــماره ی ایــن نشــریه مــی باشــد 

کــه کوشــیدیم تــا بهتــر از پیــش دراختیــار شــما هموطنــان عزیــز مــان قــرار بگیــرد.

 درطــول یــک ســال و نشــر یــازده شــماره از شنســبانیه بــا وجــود تجربــه جدیــدش، چنــان 
ــه انجمــن،  ــه مطالعــه خواننــده اش قــرارداد کــه مایــه افتخــار ب مطالــب گــران ســنگی را ب

عــزت بــه پیشــینیان تاریــخ و آموزنــده تریــن درس بــه نســل جــوان خواهــد بــود.

ــدم  ــی و ع ــب سیاس ــدن از مطال ــل و فراجهی ــی کام ــت بیطرف ــر داش ــا در نظ ــبانیه ب شنس
ــش  ــت و غالب ــش را یاف ــگ جای ــون ادب و فرهن ــا درکان ــق گوی ــک منط ــه ی ــتگی بمثاب وابس
را حفــظ نمــود، ایــن پالیســی مطبوعاتــی در روال کنونــی بــر گرداننــدگان آن فرصــت بیشــتر 
میدهــد تــا ســیاق کالم شنســبانیه را مشــحون از فــرآورده هــای ادبــی، تاریخــی، فرهنگــی و 

ــد. هنــری گردان

ــه تاریــخ پــر افتخــار غــوری  مــا یقیــن کامــل و باورتمــام داریــم، حفــظ بیطرفــی، توجــه ب
ــش  ــتر از پی ــارا بیش ــالت م ــزرگ، رس ــب ب ــالله شنس ــدی س ــر من ــتانی و هن ــار باس هاوآث
ســنگین تــر نمــوده و بایــد ایــن دیــن بــزرگ را در غالــب دانــش و فرهنــگ انســانی بصــورت 
مضبــوط ادامــه داده وگوشــه هــای تاریــخ پرافتخــار و غــرور آفریــن امپراطــوری غــوری هــا را 

بــار دیگــر بــه آنانیکــه از تاریــخ اجــداد شــان بیخبرانــد، دوبــاره خوانــی نمائیــم.

جــای مســرت اســت، گرداننــدگان ایــن ماهنامــه بــا تمــام نیرووقــدرت علمــی شــان درهــر 
ــد  ــرا در طــی یکســال همســنگ نشــراتی نمودن ــد و آن ــه کیفیــت ماهنامــه افزودن شــماره ب
ــوزون و  ــت م ــن حرک ــرود ای ــار می ــردد، انتظ ــال برمیگ ــه ده هاس ــان ب ــت کاری ش ــه قدام ک
ســنجیده ی مــا طــوری ادامــه یابــد کــه روزی شــاهد نشــر و توســعه ی یکــی از بــا کیفیــت 

تریــن و بزرگتــری نشــرات وطــن مــا تحــت همیــن عنــوان باشــیم .

دیپلوم انجینیرعبدالرحمن غوری

رئیس انجمن فرهنگی جهانداران غوری

پیام رئیس انجمن فرهنگی جهانداران غوری 
بمناسبت سالگرد ماهنامه شنسبانیه

ارگان نرشاتی انجمن فرهنگی جهانداران غوری
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هموطنان گرامی ، عالقمندان و خوانندگان ماهنامه شنسبانیه، ارگان نشراتی انجمن فرهنگی جهانداران غوری. 

بــا تقدیــم صمیمانــه تبریــکات نســبت یــک ســالگی ارگان نشــراتی این انجمــن، با خوشــحالی 
مــی تــوان اعــالم داشــت کــه ماهنامــه شنســبانیه در چــوکات کارهــای فرهنگــی انجمــن از 
مــاه میــزان 1392 بــه کار آغــاز و هــم اکنــون یــک ســال را بــدون توقــف، تعلــل، کــم کاری 
وچالــش هــای کــه ســبب عقــب مانــی کار شنســبانیه گــردد، منظمــأ بــه نشــراتش ادامــه داده 
ــره  ــت آل شنســب وچی ــخ غــوری هــا، فرهنــگ باصالب ــی تاری ــی آن را معرف ــوای اصل و محت
دســتی هنرمنــدان امــروزی کشــور مــا بخصــوص غــوری هــای جــوان راتشــکیل داده اســت.

خوشــحال هســتیم، اکنــون دوازدهمیــن شــماره شنســبانیه را در حالــی نشــر مــی کنــم کــه 
بســا نشــرات نتوانســتند در شــرایط روان عمرشــان را بــه طورمنظــم ادامــه داده و یــا بــه آن 
ــه ظاهــر از  ــد برســند، هــدف مــا از نشــر ایــن ماهنامــه کــه ب هدفیکــه نشــانه گرفتــه بودن
اوراق کمــی برخــوردار اســت کیفیــت، ماهیــت و گــران وزن بــودن آنســت، نــه اینکــه کاغــذی 

را ســیاه نمــوده وارد مچالــه دانــی کنیــم.

ــون و  ــای گوناگ ــبت ه ــت مناس ــر داش ــا در نظ ــریه ب ــن نش ــدرکاران ای ــت ان ــدهلل دس الحم
ــی  ــه تنهاکس ــه ن ــتند ک ــای را برداش ــده، گام ه ــر ش ــب نش ــورد مطال ــق در م ــنجش عمی س
ــد و  ــورد تفق ــرا م ــک آن ــه هری ــرد، بلک ــانه گی ــب آن نش ــاد را جان ــت انتق ــت انگش نتوانس
ــد، ایــن تشــویق، ترغیــب و شایســته پســندی مــردم ماســت کــه  اســتقبال نیــز قــرار دادن
مــا توانســتیم راه مــان را در بیــن فامیــل مطبوعــات افغانســتان در یابیــم و بســوی منــزل کــه 

ــم. ــه دهی ــرا ادام ــه حرکــت مان ــم موفقان ــه ای نشــانه گرفت

الزم میدانــم بحیــث مدیــر مســئول ایــن ماهنامــه از همــه آنانیکــه صادقانــه در بلنــد بــردن 
آن مــا را همراهــی نمودنــد ابــراز امتنــان و قــدر دانــی نمایــم و هــم از همــه هموطنــان عزیــز 
و دانشــمند مــان مــی طلبــم صــدای شــانرا از طریــق همیــن نشــریه هرچــه رســا ورســاتر 
نماینــد و داشــته هــای علمــی و ادبــی شــانرا بــا مــا شــریک نمــوده و ازآنچــه الزمــه ی دانــش 

وعلــم وهنــر اســت ســایر هموطنــان محــروم خویــش را بهــره منــد ســازند.

نثاراحمد حبیبی غوری

معاون انجمن فرهنگی جهانداران غوری ومدیر مسئول ماهنامه شنسبانیه

یاداشت مدیر مسئول ماهنامه شنسبانیه
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به بهانه پاسداری ازاین تولد میمون ومبارک میخواهم این دست آورد بزرگ رابه همه هموطنان وبخصوص 
اهل علم وادب ازصمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده وبرای  دست اندرکاران این ماهنامه گرامی ازبارگاه 
ایزدمنان طلب توفیق وسرافرازی مزید دردنیا و آخرت رابنمایم.                                                                          

خدمت درعرصه علم وهنرخدمت پایداروبه یادماندنی است که تا انسان وحیات درروی این کره خاکی موجود 
اند درتارپود هرپژوهش رنگ وروئی ازهنربچشم خورده ودررشد و نمومی باشدکه این رویش باعث روشنی 
تجربه  وازاین  نموده  وتجربه  رابررسی  گان خویش  واندیشه گذشته  وایشان روش  گان گردیده  تفکرآینده 

زودتربه مطلب میرسند.                                                                            

ازهمین جاست که بالنده گی وپیشرفت بشرازنسل تانسلی روبه صعودبوده واین رسالت میراث گونه انتقال 
وحیات انسانی رابامفهوم وهدفمندمی سازد.                                                                       

جای بساافتخاراست به آنانیکه دراین عرصه قدمی ولوکوچک برداشته وبه عباره دیگرگوشه ازمسئولیت 

های بشری واجتماعی خویش رادرقبال آتیه  درک وبه انجام رسانیده اند.بنده درحالیکه نسبت مشکالت 
زنده گی درباب همکاری بااین ماهنامه کم وکاستی های زیادی داشتم ازحضوربعضی ازدوستان گالیه دارم 
بودند، مضامین مبارک شان دراین ماهنامه کمتربه چشم میخورد، که  باوجودوعده که دراول سپرده  ، که 
امیدوارم بعدازاین مطابق وعده وبادرک مسئولیت که دربرابرآل وتبارخویش دارندمضامین پربارشان راجهت 
انشااهلل تعالی سبب هدایت وموجب  نفرمایند.که  این ماهنامه ارسال وازهمکاری دریغ  هرچه غنامندشدن 

کسب ثواب خواهدشد.                                                       

شنسبانیه گوید

   عرض تبریک وفراخوان به مناسبت 
سالگرد ماهنامه شنسبانیه

                                                                                                           الحاج عبدالشکوردهزاد

زیبانگینـم     دری  دراج  بـه  به فرهنگ وطن خط زرینم  
ازینـم  ومفخرهـم  مرانامسـت  زشنسب آن امیرباسعادت  
نمای نوعروسی دربساطم   نشـان نیـک بختـی درجبینـم
چوخورشیدی درین روی زمینم بودروشن زروی من جهانی 

وراسـتینم  کالم  هـم  رفیـق  ترامن همره نیک ورفیقم 
نازنینـم  خـدای  قـرآن  بـه  به نام من بود یک سوره نازل   
خداوندبرینـم آن  لطـف  بـه  شدم یکساله نیک ومبارک  
بخوانـی لـوح این قلـب غمینم به چشم معرفت برمن نظرکن 
به اخالف تبارخویش نازم  بـه یمن همـت ایشـان رهینم

قلم برکش توای کلک هنرور  توباشـی آنچنان من هم چنینم 
پیام همرهی رادرهمه حال  پذیراشود »دهزاد«ای»حزینم«
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برتری غوری ها نسبت به غزنویان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان این بود 
که در برابررشد هیچ نوع علم تنگ نظری نداشتند، در علوم شرعی، عقلی 
و غیره برخورد مساویانه داشته مانند سالله مذکوره در برابرعلوم تعصب 
نداشتند،  خوشبینی  عقلی  علوم  برابر  آنهادر  کردند،  برخوردنمی  گونه 
علما که صاحب تألیف و مشغول کار های علمی بوده وبه دربارغوریان 
تجمع و مصروفیت داشتند مشاهیر و معروف ترین آنها قرار ذیل بودند:

امام فخرالدین رازی سرمدرس مدرسه غیاثیه صاحب ده ها . 1
کتاب در علوم مختلف، عمده ترین کتاب آن تفسیر کبیربنام 

)مفتاح الغیب( .

ابولفضل محمدبن طیفور سجاوندی لوگری از جمله تألیفات . 2
آن ، عین المعانی در تفسیرو سبع المثانی.

ابوالحسـن علـی بـن ابـی بکرمرغینانـی تألیفـات آن البدایـه، . 3
الهدایـه، مناسـک حـج و غیـره.

فخرالدیـن ابوالمظفـر عبدالرحیـم بـن عبدالکریـم سـمعانی . 4
آثارمتعـدد درعلـم فقـه دارد.

در . 5 افشین  مدرسه  مدرس  نیشاپوری  هیصم  علی  صدرالدین 
زمان سلطان غیاث الدین غوری فقیهی بزرگ.

ابوالفتـح محمدبـن ابوالقاسـم عبدالکریم شهرسـتانی شـافعی . 6
از  والمصارعیتـه  والنحـل  الملـل   ، آن  تألیفـات  اشـعری، 

شـهیر. متکلمیـن 

های . 7 رشته  در  هروی  ابوالفتح  بن  هروی  الرافع  الدین  ضیا 
حکمت، فلسفه، طب ولغت استاد بوده، رساله منظوم جاللیه 

درتفسیرنود ونه نام از جمله تألیفات اوست.

در . 8 المروزی،  البشرالخرفی  ابی  ابوبکربن  ابوبکربن  بهاالدین 
تاریخ، جغرافیا، وریاضیات تألیفات زیاد دارد، منجمله منتهی 

االدراک فی تقسیم االفالک ونصیره فی علم الهیته .

ابوالحسـن علـی بـن زیدبیهقـی مشـهور بـه ابـن فنـدق و فرید . 9
خراسـان، وی درعلـم تفسـیر، حکمـت، علـوم عقلـی، طـب،  
تاریـخ و ریاضـی کتب زیاد تألیـف دارد، منجملـه تتقه صوان 
الحکمـت، لبـاب االنسـاب وعرایس التفاسـیرفی اصناف العلوم 

غیره. و 

ناصری . 10 طبقات  صاحب  پدر   ، منهاج  الدین  سراج  موالنا   
سرپرست و مدرس مدرسه غوریان در بامیان.

اثرالدین ابهری )مفضل بن عمر بن مفضل ابهری سمرقندی( . 11
در منطق، ریاضی و نجوم دست طوالیی داشت، تألیفات آن 
کتاب ایساغوجی، هدایت الحکمت و تنزیل االفکار فی تعدیل 

االسرار می باشد.

عین الزمان امام ابوعلی حسین بن علی قطان مروزی بخارایی . 12
سرآمدزمان  ادبیات  و  ریاضیات  طب  دینی،  علوم  در  االصل 
خودبود، تألیفات زیاد دارد، عمده ترین کتاب ریاضی آن به 

نام شناخت کیهان است.

احمد بن عمر سمر قندی معروف به نظامی عروضی چندین . 13
کتاب درعلم نجوم، حساب الجبر، هندسه تألیف نموده .

میر عباس بن شیث بن محمد سوری منجم زبر دست از جمله . 14
سالطین غور.

فخرالدین مبارک شاه مرورودی وزیر ارشدسلطان عال الدین . 15
غوری کتاب معروف و مشهور آن مدخل منظوم در علم نجوم 
می باشد، سلسله نسبی غوری ها را در شعر تنظیم نموده بود.

زمان . 16 در  مشهور  منجم  و  معروف  حکیم  غوری  سعدالدین 
سلطان غیاث الدین محمد سام غوری 

توجه سالطین غوری دررشدعلم و فرهنگ باعث گردیده بودتا . 17
در تمام شهر های بزرگ و کوچک سرزمین مفتوحه ی غوری 
هاعلمای زبردست و کتابخانه های عظیم و مجهز بوجود آید، 
شهاب  وسلطان  عالوالدین  راسلطان  ها  کتابخانه  بزرگترین 
افراد زیادی در زمان غوری  الدین غوری داشتند اشخاص و 
کتابخانه  آن  ترین  معروف  بودندکه  کرده  ایجاد  کتابخانه  ها 
اکبردر زمین داورو کتابخانه مبارکشاه بن حسن  مروالرودی 

چهره بزرگ سیاسی و ادبی زمان غوری ها و غیره می باشد.

مطالعه و کتابخانه، رشد علم و فرهنگ دربین مردم گسترش . 18
انسانی چنگیزیان  یافته بود، متأسفانه حمالت وحشیانه غیر 
سبب ویرانی شهر ها و یغما گری کتابخانه هاگردید،  داشته 
های ذخیره شده در کتابخانه های به یغما برده شد و یا حریق 
گردید، اگر چنین مصیبت دامنگیر غوری ها نمی شد، امروز 
از وجود دانشمندان بیشتر وآثارمتعدد دیگر اطالع می یافتیم، 
بعد از یورش چنگیز علما و دانشمندان متواری شده، عده ی 

زیاد شان به هند، فارس و دیگر جا ها رفتند.

...شاخص های امپراطوری غوری ها 
سید محمد رفیق نادم
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 برخی معتقد اند که مدرسه شاه مشهد که  در کنار چپ دریای 
مرغاب موقعیت داشت . منسوب به ماه ملک است، که بقایای این 
مدرسه و کتیبه های متعددی از آن باقی مانده است که نشاندهنده 
فرهنگ عالی غوریان میباشد . این مدرسه از نگاه قدامت تاریخی 
نام  او  با وجودیکه   . را حایز میباشد  بر جستگی خاص  و هنری 
از کتیبه افتاده است اما نظر به حدس و گمان هایکه موصوف به 
زهاد و عباد بیشتر از همه پابند بود اعمار این بقعه متبرک  را به 

هدایت او میدانند.

بزرگ جنوبی:  ایوان  مقابل  کتیبۀ 1: خط کوفی در حاشیه است 
ته  المبارکه...  هذالمدرسه  ببناء  امرت  بسم اهلل الرحمن الرحیم 
المعظمه العامله... از کتیبۀ متذکره چنین بر می آید که این مدرسه 
سلطان  دختر  خانم  همان  شبهه  بدون  که  نموده  بناء  خانمی  را 
غیاث الدین ابوالفتح ملکۀ معظم جالل الدنیا والدین که نام اصلی 
آن دختر  ناصری  قول مولف طبقات  به  ونظر  بود  ماه ملک  اش 
اخبار  و  بود  او  وقرآن مجید محفوظ  بود.  بزرگ  پادشاهزاده بس 
شهادت یاد داشت وخطش چون ُدر شاهوار بود وهرسال یک کرت 

دورکعت نماز گذاردی وتمام قرآن در آن دو رکعت ختم کردی.

ملکه  امر  به  را  اعمار مدرسه مذکور  در حالیکه عده یی دیگری 
جاللی دختر دانشمند سلطان غیاث الدین غوری بنا شده بود و تا 
کنون خرابه های آن موجود است و فعاًل مردم محل آنرا به نام 
مدرسه شاه مشهد یاد میکنند، میدانند . و در نزدیکی محلی واقع 
است که دریای مرغاب در تقابل با دریاچه »کوچه« مسیر خود را 

به طرف شمال تغییر میدهد  .

با استناد به طبقات ناصری که اوالده سلطان غیاث الدین محمد 
سام را معرفی نموده است عبارتند از : ملکه معظمه جالل الدنیا 
الدین  غیاث  سلطان  و   ) الدنیا  و  الدین  جالل  الملک   ( والدین 
محمود است . و برای تأیید این مطلب باید دوباره طبقات ناصری 
را ورق زد و به عقب برگردیم ؛  چون طغان شاه به تخت نشاپور 
سلطان  دختر  و  فرستاد  معارف  اتصال  غور،  ملوک  با   ، نشست 
غیاث الدین محمد سام طاب ثراه ، به جهت پسر خود سنجر شاه 
بخواست ، و اکابر و علمأ نشاپور بیامدند و آن عقد منعقد کردند. 
به  لشکر  خوارزمشاه  ، تکش  پیوست  برحمت حق  طغانشاه  چون 
به  و  بگرفت  را  شاه  سنجر  و  کرد  را ضبط  ،نشاپور  آورد  نشاپور 
 ) : جاللی  )روارتی  ملکه حاللی  الدین  غیاث  برد، سلطان  خوارزم 
بملک  و  )رح(  امام شافعی  قول  بر  و  ] فسخ عقد[  پای کشاد  را 

ضیأالدین در غور داد و سنجر شاه به خوارزم در گذشت .

چون  میباشد  ملک  ماه  همانا  جاللی  یا  و  حاللی  ملکه  بنابران 
سلطان غیاث الدین محمد سام فقط یک نفر دختر داشت . قابل 
عألالدین  زمان  در  بعدا  جاللی  ملکه  همین  که  است  یادآوری 
کوه  فیروز  تخت  به  خوارزمشاهیان  کمک  به  که  حسین  اتسز 
هرات  به  محمود  الدین  غیاث  سلطان  برادر  تابوت  با   ، نشست 
سام بهآالدین  سلطان   : مینویسد  جوزجانی   . رفت  خوارزم   و 

 ] پسر سلطان غیاث الدین محمود[ و برادر و همشیرگان و والدهء 
؛ ملکه جاللی دختر  ایشان  بود، و عمهء  با خزاین که موجود  او 
غیاث الدین محمد سام، که در حباله ملک عأل الدین بود ، جمله را 
با تابوت سلطان غیاث الدین محمود بطرف خراسان بردند و تابوت 
محمود را در گازرگاه بهرات به نهادند و اتباع و عورات و مخدرات 
و ملکات را بخوارزم نقل کردند تا بعهد حادثه کفار مغل چین در 
مغل  ... که چون حادثهء   . اعزاز  و  داشت  نیکو  به  بودند  خوارزم 
ظاهر شد ، مادر محمد خوارزمشاه آن دو شاهزاده را در جیحون 
خوارزم غرق کرد و دو دختر غیاث الدین محمود تا به تاریخ این 
طبقات یکی در بخاراست و یکی در بلخ در حبالهء ملک زاده بلخ 

پسر الماس حاجب بود .

 ۲ ـ ملکه گیالن یا کیدان :

سوری  سلطان  چون  بود،  غور  مندیش  سنگه  در  سام  بهاءالدین 
بغزنی رفت فیروز کوه را نیز با او گذاشت و در )۵۴۴هـ ق = 11۴۹ م ( 
در فیروز کوه بر تخت نشست، با شاران غرجستان دوستی کرد، 
در گرمسیر قصرکجوران و قندهار و غور و در جبال هرات قلعه 
شیرسنگ و در غرجستان قلعه بندار و قلعه فیوار و غرجستان و 
بنا کرد، و دختر ملک بدرالدین گیالن )ملکه گیالن( که  مادین 
او  از نسب شنسبانیان بود بحباله آورد، که مادر دو پسر معروف 
سلطان معزالدین محمد سام و سلطان غیاث الدین محمد سام با 
معرفی  کیدان  ،ملکه  دربار  شهرت  و  لقب  ممکن  هم  یا  و  اسم 
شده که موصوفه دختر ملک بدرالدین کیدانی بوده است. بنوشته 
منهاج السراج ، سلطان بهاوالدین سام ازین ملکه صاحب دو پسر 
تعالی  : » حق  را چنین معرفی میدارد  آنها  بوده که  و سه دختر 
، دوپسر و سه دختر کرامت کرد.  از آن ملکه بزرگ نسب  را  او 
پسران ... هریک سلطان غیاث الدین محمد سام و سلطان شهاب 
الدین محمد سام  و دختران یکی ملکه جبال )بنوشته راورتی ملکه 
جهان(  ، مادر ملک تاج الدین زنگی ، و دیگر حره جاللی مادر 
سلطان بها والدین سام بن سلطان شمس الدین محمد بن ملک 
فخرالدین مسعود بامیانی ، و سیوم ملکه خراسان مادر الب غازی 
بن ملک قزل ارسالن سلجوقی برادر زاده سلطان سنجرمیباشد. 

زنان دربار امپراطوری غوری ها  ...
استاد شاه محمود محمود 
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۳ ـ ملکه تاج الحریر :

جوهر ملک با گوهر ملک دختر سلطان عأل الدین حسین ) حور 
ملک دختر شار شاه بن ابراهیم را به زنی گرفته بود ( است که به 
اشکال مختلف آمده است  در نسخه کلکته امده که : دختر عم 
خود ملک تاج الدین ، جوهر ملک بنت سلطان عألالدین حسین و 
راورتی مینگارد : دختر عم خود ملکه تاج الدنیاوالدین گوهر ملک 

بنت سلطان عألالدین حسین . 

جوزجانی مینویسد : سلطان غیاث الدین بعداز فتح گرمسیر و زمین 
داور و هرات ، قادس ، والیت کالیون، و فیوار و سیفرود در ضبط 
آورد دختر عم خود ملکه تاج الحریر جوهر ملک بنت سلطان عأل 
و  طالقان  و  غرستان  بالد  تمام  و  آورد  خود  حبالهء  در  را  الدین 
جرزوان مسلم شد و بالد جروم و تکناباد بسلطان معزالدین داد . 

از زندگی وی دیگر اطالع در دست نیست تنها صاحب یک پسر 
صاحب  الدین  تاج  ملک  دختر  که  محمود  الدین  غیاث  سلطان 
والیت تمران را به زنی گرفته بود ، و یک دختر همان ملکه جاللی 

) ماه ملک ( بوده است  .

۴ ـ ملکه حره جاللی :

سلطان   ( سلطانان  خواهر  و  سام  محمد  بهأالدین  سلطان  دختر 
شهاب الدین و سلطان غیاث الدین محمد سام ( بود وی به زنی 
شمس الدین محمد بن ملک مسعود صاحب بامیان در آمد . زن 
عالم و فاضل و دانشور بود . منهاج السراج جوزجانی  از اوبنام مادر 
مسعود  فخرالدین  ملک  چون   : که  است  نامبرده  سام  الدین  بهأ 
بامیان ] عم سلطانان [ برحمت حق پیوست پسر مهتر او سلطان 
بامیان به نشاندند و خواهر  اورا برتخت  بود  الدین محمد  شمس 
سلطان غیاث الدین و معزالدین در حبالهء او بود ، که لقب او حره 

جاللی بود و از هر دو سلطان مهتر بود 

پایان سخن :

با همه  براین سرزمین  افغانستان  و دودمانهای حاکم  تاریخ 
پیچیدگی ها ی مستند وغیر مستند ؛ مشکالت  را همراه دارد 
به خصوص در مورد کاربرد ؛ اسم بانوان و ملکه ها و دختران 
فرزندان  اسمای  ملحوظات  کدام  نمیدانیم  بنابر   . سالطین 
دیده میشود  .  ندرت  به  تاریخی  کتابهای  در  اناث سالطین 
اگر احیانا نام میبرند به شکل مستعار آن استفاده میشود ویا 
والده  و  سلطان  مادر  یا  و  سلطان  خانم  ذکر  با  یا  و  القاب 
اسناد  تحقیق  برای  منظور  این  روی   . و فالن  مأجده فالن 
ها  غوری  دوره  در  مثال  نمیکند  کمک  نامها  چنین  تاریخی 
ملکه جاللی دختر سلطان غیاث الدین سام را با حره جاللی 
خواهر موصوف اشتباه میگیریم .با وجودیکه ملکه جاللی یا 

پسر  بن علی  الدین محمد  با عأل  ازدواج  با وجود  ماه ملک 
شجاع الدین علی خرماس،  هرگز با او همبستر نگردید وبنابر 
قول طبقات ناصری در بکارت وفات نمود، در حالیکه ملکه 
حره جاللی دختر بهاآلدین محمد سام به زنی شمس الدین 
بامیان می زیست  ، و  در  و  آمد  در  محمد پسر عم خویش 

صاحب فرزندان گردید .

ضمنا در طبقات ناصری میخوانیم : و از ملک الجبال قطب 
الدین محمد که به غزنین شهادت یافته بود دختری مانده بود 
بوی دادند . چون آن حره طاب ثراه به حباله او امد حق تعالی 
ایشانرا پسری داد هم حاجی و هم غازی گشت ، ملک ضیأ 
الدین  بود: که ملک عأل  ،و آن چنان  ابو علی  الدین محمد 
ابوعلی در گذشت و آن پسر بزرگ شد مادر اورا حق تعالی 
توفیق بخشید تا عزیمت سفر قبله کرد .... و نام والده او ملکه 

حاجی شد . 

حمیت  و  غیرت  همانا  زد  حدس  میتوان  را  دالیل  از  یکی 
خواهد بود که تا امروز هموطنان ما نام خانم و دختر و خواهر 
را پنهان مینمایند از ذکر نام آنها در حضور و مجامع عمومی 
و محافل رسمی حتی تا امروز ابآ میورزند . با وجودیکه فریاد 
شان با حقوق بشر و حقوق زنان و دیموکراسی بلند است اما 
در مورد خانم و دختر خویش همان یدیده پدر ویا مرد ساالری 

حکمفرما است .

من تا حال در جای نخوانده ام که دین اسالم مانع ذکر نام 
نامهای  چون  باشد  داشته  بانوان  سوانح  یا  و  تاریخ  در  اناث 
را  )ص(  محمد  حضرت  مسلمانان  پیامبر  دختران  و  زوجات 
برده شده  کار  به  به کرات  تاریخی  در کتب  و  میدانند  همه 
است . نام بانوان خلفای راشیدین و دختران شان اکثرا ذکر 

شده است .

و خواهران سالطین  ها  و صبیه  بانوان  نامهای  از  امروز  اما 
و  زمانی  نمیدانیم چه  افغانستان بی خبر هستیم حتی  تاریخ 
عواملی  چه  روی  و  تاریخ  کدام  در  متولد شدند؟  و  کجا  در 
وفات نمودند ؟ با کی ها ازدواج نمودند؟ و سرنوشت شان به 

کجا انجامید؟

روی این منظور این مختصر؛  راه را برای تحقیقات بعدی باز 
خواهد نمود تابتوانیم در مورد زنان دربار سالطین سلف بیشتر 

معلومات حاصل نمایم .  
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و  ارشادات  اطفال  حقوق  باره  در  الهی  دین  ترین  کامل  عنوان  به  اسالم 
رهنمایی های فراوانی به ارمغان گذاشته است. اسالم دوره طفولیت را چون 
دنیای دلپذیر شادی ها ، زیبایها، رویا ها و محبت ترسیم میکند. آیات قرآن 
نشان دهنده عشق خداوند )ج( به اطفال است چنانچه خداوند در سوره 

البلد به اطفال سوگند یاد میکند.

همچنان ، خداوند)ج( در سوره الکهف در آیه 46 می فرماید: مال و فرزندان 
در زندگی ، زینت دنیاست. پیغمبر اسالم دنیای طفولیت را مانند بهشت 

تصور کرده، می فرماید: اطفال پروانه های بهشت اند.

و  نموده  مجری  و  مرعی  اطفال  به  را  توجه  نوع  عالیترین  اسالمی  تعالیم 
پدران را از کشتن فرزندانشان بخاطر ترس از کمبود هزینه آینده منع کرده 
است. در تعالیم اسالم طفل آنچنان ارزش و جایگاه یافته است که تا وقتی 
که امام حسین )رض( بردوش حضرت محمد)ص( نشسته بود، او از سجده 
برنمی خواست، نماز را با تمام ارزش و اهمیتی که دارد ، بخاطر گریه طفل 

با عجله تمام میکرد.

 قلب پیغمبر اسالم حضرت محمد )ص( سرشار از محبت به اطفال بوده، 
مردم  برای  نشسته  منبر  به  اسالم  پیغمبر  روزی   : که  است  شده  روایت 
که  دید  را  وحسین  ایشان حسن  های  نواسه  ناگهان  میکردند،  سخنرانی 

میان مردم راه میروند و به سختی راه را باز میکنند، 

حضرت سخنان خود را قطع کرده از منبر پائین آمده و به استقبال این 
دو طفل رفت، هر دو را در بازوان خود گرفته باالی منبر رفت و گفت : ای 
مردم ! به درستی که مال و فرزندان تان باعث امتحان تان می باشد.به خدا 
سوگند، دیدم فرزندان من به سختی راه میروند  طاقت نیاوردم تا از منبر 

پائین نیایم و در کنار شان نگیرم.

بود، هنگام  نماز خواندن  روایت است:روزی حضرت محمد )ص( در حال 
رکوع ، نواسه های ایشان بر پشت پیغمبر باال رفتند. پیغمبر)ص( نخواست 
رکوع  در حال   آنقدر  و  بکشد  پائین  از پشت خود  را  اطفال  با عجله  که 
باقی ماند تا این که نواسه های مبارک از پشت پیغمبر)ص( پائین آمدند، 
پس از آن پیغمبر)ص( سالم گفت و دعای خود را به پایان رسانید ، یکی 
از اطرافیان پرسید که چرا آنقدر مدت زیاد در حالت رکوع باقی ماندید، 
پیغمبر )ص( جواب دادند که پسران من به پشتم باال شدند و من نفرت 

داشتم از این که آنها را به عجله پائین کنم.

روزی پیغمبر)ص( در مقابل خانه دخترش بی بی فاطمه)رض( میگذشت ، 
صدای گریه حسین را شنید پیغمبر تاب نیاورد که بیایستد و صدای گریه 
حسین را بشنود، داخل خانه شد و پس از سرزنش بی بی  فاطمه به وی 

گفت : آیا نمی دانی که صدای گریه وی باعث آزردگی من میشود.

پیامبر  دیدار حضرت  به  ابن حابس  العکبره  روزی  که  روایت شده  چنین 
رفت و آنحضرت را در حال بوسیدن نواسه های خود دید.العکبره به حضرت 
محمد )ص( گفت: پسر های دختر تان را میبوسید؟ در جواب گفت : آیا 

این تقصیر من است که خداوند شفقت را از دل تو بیرون کشیده است.

اغلب طوری است که  و  اطفال، متعدد  ، حقوق  اسالم  نظر دین مبین  از 
بزرگساالن واجد و حقدار آن هستند، این مسئله از این نظر قابل ذکر است 
که بسیاری از مکاتب و همه مذاهب در عهد و دوره خود به آن قائل اند. 
از نظر اسالم طفل مانند یک فرد بزرگسال دارای ارج، بها، و کرامت است. 
اسالم طفل را از نظر حقوقی و کرامت بشری به چشم انسان بزرگ میبیند 
و مانند بزرگ ها با او معامله میکند، و برعکس از بازیچه به حساب آوردنش 

پرهیز نموده و از سهل انگاری در مورد حقوقش خود داری میکند. 

از نظر دین مبین اسالم ، اگر فردی نتوانست از عهده اداره همسرش براید 
و نتواند او را اعاشه و اباته کند، میتواند آزادش بسازد)طالق دهد(. اما در 
باره طفل چنین حقی  نیست، باید به اداره اش بپردازد، آنهم به وجه نیکو.

تربیت  فرزندان  برای  توصیه های اسالمی میگویند: مهمترین میراث پدر 
عطیه  و  بخشش  نوع  را  طفل  حق  در  درست  تربیه  اسالم  است.  صحیح 

والدین به فرزندان ذکر کرده است.

از نظر فلسفه اسالم ادای حق طفل ضروری  است . زیرا طفل مظلوم است  
او هم به حفظ و نگهداری خود و هم به دفاع از حقوق و حیثیت خود قادر 
نیست.این مراقبت ها و تالش ها تا سنینی باید ادامه بیاید که اسالم آنرا 

21سال میداند.

ادای   . است  دارای حقوق  اسالم  مبین  دیدگاه دین  از  تردید طفل  بدون 
این حقوق باید به گونه ای صورت گیرد که مصالح و منافع طفل در میان 
باشد و از راه های به آن رسیدگی شود که باعث صدمه و لطمه ای برای او 
نگردد، از آنجایی که حقوق طفل از دیدگاه اسالم یک وجیبه است ، خود 
داری  در انجام این وظیفه مایه عقوبت و کیفر است، زیر عدم رعایت حقوق 
منشأ بسیاری از نابسامانی ها ، سوء رفتارها و شکنجه و صدمه ای برای 
طفل است. همچنین این خطر وجود دارد که طفل در اثر عدم توجه فامیل 
یا جامعه به راه های ناسالم رو آورد و دردستیابی به استقالل رای واندیشه 
دچار عوارض گردد یا وجود خودش برای اوکوچک و ناچیز معلوم شود که 

در آن صورت از شرش در امان نتوان بود.

این نکته توجه  باید به  افراد جامعه  قابل یاد آوریست که والدین یا سایر 
داشته باشند که از نظر دین مبین اسالم ادای حقوق طفل یک وظیفه است 
نه یک احساس، زیرا خداوند)ج( این وظیفه را بدوش بزرگساالن گذارده 
آنها را در این راستا مسئول ساخته است، او امانت دار خداوند )ج( است، در 
باره حفظ امانت حق منت گذاری بر او را ندارد. البته کسانی که این حق را 

ادا میکنند اجر او با خداوند)ج( خواهد بود.

دنیای کودک
حقوق طفل از دیدگاه اسالم

تهیه و ترتیب : محمد حسیب حزین یار
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امروز قلم بدست گرفتم تا آنچه را که سالهاست در افکارم نا گفته 
دارم به رشته تحریر در آورم. می خواهم حرفهایم را بخواهرانم 
مرا  شاید  و  اند  من  عصر  هم  و  جنس  هم  که  خواهرانی   – بنویسم 

درک کنند.

ای  گذشته  که  امتی   ، بگویم  امت  این  های  درد  از  خواهم  می 
مبهم و  و آینده  افسرده  و  تاریک  افتخار آفرین، حال  و  درخشان 
فوالدین جلو  و  مستحکم  دژ  روزی چون  که  امتی   ، دارد  نامعلوم 
طغیان اندیشه های باطل و خرافاتی را گرفت و قانونی مبتنی بر 
حقیقت ، عدالت، مساوات و اصالح جامعه جهانی را برای بشریت 

اهدأکرد.

بر همه قوانین دست ساخته بشری خط بطالن کشید و  قانونی که 
با تمام وجود حقایق را پشتیبانی و باطل را رد نمود و با پشت کار 
معجزانه خود عدالت واقعی و اصالح و رستگاری رادر صحنه جهان 
پیاده نمود. این امت عاشق و جان بر کف با تالش و خود باوری بر 
زخم های کهنه و عمیق جهان و پیکره انسانیت مرهم نهاد ولی همین 
بر  را  تاریخ  های  ضربه  بزرگترین  و  دردناکترین  خود  امروز  امت 

شانه های افتخار آفرین خود تحمل میکند.

 درد های بسیار است ولی من بیشتر میخواهم روی سخنم را متوجه 
قشر زن مسلمان نمایم قشریکه نیمه اجتماع بشری را تشکیل میدهد 
جامعه  ضعف  و  نیروی  به  مستقیم  ارتباط  قشر  این  ضعف  و  نیروی 
انسانی دارد ، قشریکه میتواند یا پرچم دار اصالح جامعه اسالمی 
فساد  زار  لجن  به  انسان  زندگی  کاروان  گر  منحرف  ویا  انسانی  و 

و حیوانیت باشد.

اگر اجتماع انسانی را به پیکری تشبیه کنیم مردان را باید مغز متفکر 
و سازنده این پیکر و زنان را قلب زندگی ساز این پیکر و چادر را 
سینه ای که قلب درآن جای دارد حساب کنیم - بی جهت نیست که 
دشمنان همیشه چادر این حاله حیاء و شرافت را هدف میگیرند زیرا 
همیشه در جنگ ها سینه ها نقطه هدف تیر دشمن هست. تا با دریدن 

سینه قلب ها را از تپش باز دارند.

پس برما واجب است که با سپر دین و ناموس حجاب را که حصار 
محکم بر گرد ارزش های اخالقی و اسالمی ما است از تیر های زهر 
آلود شیطانی وفاسد دشمنان نگهداریم، باید در نظر داشت که ما 
و مادران ما 1400 سال و اندی از چادر به عنوان افتخار و وقار و 
برجسته ترین امتیاز یک زن مسلمان پاسداری نمودیم. و باید بگویم 
که کوچکترین بی توجهی به این فرضیه )حجاب( نه تنها که توهین 
به دین، فرهنگ و غیرت اسالمی ما می باشد بلکه در واقع نادیده 
گرفتن خون ملیون ها شهید گلگون کفن در طول تاریخ افغانستان 

نیزاست.

 هوشیار خواهرم !

های  رسالت  و  دینی  اصالت  دشمن  مغرضانه  تبلیغات  اثر  بر  نباید 
برهه  دراین  مسلمان  خواهران  ما  کنیم،  مخدوش  را  مان  ملی 
زمانی نباید کاری کنیم که گذشته گان را خجالت، معاصران را بی 
خاصیت و منحرف و آینده گان را تاوان پذیر و ناقص به بار آوریم  
مان  مشروع  های  آزادی  اول  شرط  عنوان  به  اسالمی  حجاب  از 
حفاظت نماییم. تا در ورای آن به اهداف عالی اسالمی و انسانی 

مان نائل آییم.

هوشیار و بیدار باشیم قبل از اینکه دشمنان حجاب را از ما بربایند 
آنها  از  را  تکنولوژی  گنجینهای  و  دانش  تابان  گوهرهای  ما  باید 
از  را  بشر  زندگی  کاروان  مسیر  تکنالوژی  و  حجاب  با  تا  بگیریم 
منجالب حیوانیت و جاهلیت به سوی فالح و رستگاری سوق دهیم. 
مان جاودانه  بختی در آسمان زندگی  نیک  و  تا آذرخش سعادت 
بدرخشد. به امید اینکه خداوند منان توفیقی رفیق جامعه اسالمی 
مشرق  فیلسوف  و  عالمه  گفته  به  )که   – مسلمان  زنان  ما  بخصوص 
زمین سید جمال الدین افغانی که دامان زنان مسلمان اول مکتب 

انسان ساز است( -  بگرداند.

 جحاب و جامعه اسالمی
عایشه عنقا نیازی
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اعتماد چیست؟ اعتماد یعنی باور داشتن به یک عملی که انسان میخواهد 
انجام دهد و در عین حال باورمندی است که آن کار را بدرستی می 
تواندبه آخر برساند، یا هم می توان گفت که اعتماد، اطمینان خاطریست 
نا  و  تردید،شکاکیت  اعتمادی،  بی  آن  که ضد  عمل  یک  انجام  برای 
باوری قرار میگیرد. وقتی به مردم اعتماد می کنید، به آنها، صداقت 
شان و توانمندی های شان در راستا های مختلف باورداریدو اطمینان 
دارید که آنچه را از ایشان توقع دارید برآورده می سازند و هم بهمین 
منوال آنچه شما میخواهید در مقابل شان انجام دهید آنها آنرا می پذیرند.

اعتماد تا اندازه ی یک عمل متقابل است که به چشم دیده نشده و اما 
تأثیرات قابل مالحظه ی دارد، جگ ولچ مدیر عامیل شرکت جنرال 
خواهی  را  آن  کنید،  حس  را  اعتماد  وقتی   «  : گوید  می  الکتریک 
شناخت« این بدان معنی است زمانی که عمل یک انسان را در مقابل 
می  احساس  بینید،  می  تان  ازآرمانهای  یکی  شدن  پیاده  بمثابه  تان 
کنید،نفر مقابل شما با امانت داری کار شما را اجرا نموده و شما هم در 

مقابل وی متیقن و باورمند می شوید.

صداقت  درستی،  به  آنان  به  هستید،  اعتماد  بی  انسانها  به  هنگامیکه 
و  گمانی  بد  ی  دیده  اندبا  گرفته  پیش  در  که  را  آنهاوراهی  قابلیت  و 
تردیدمی نگرید، به همین سادگی همه ما تجربیات بدست آورده اینکه 
برتفاوت میان روابط مبتنی بر اعتمادو متکی بر بی اعتمادی صحه 
بسیار  تفاوتی  چنین  که  گویند  می  بما  آشکارا  تجارب  این  میگذارند، 

بزرگ وتعین کننده است.

تفاوت میان روابط سر شار از اعتماد و روابط آگنده از بی اعتمادی 
بسیار محسوس است، در ارتباط مبتنی بر اعتماد، ممکن است سخن 
ناسنجیده بر زبان آورید، با وجود این مردم منظور شما را درک می 
کنند، درحالیکه اگرآن رابطه بر مبنای بی اعتمادی استوار باشد، حتی 
اگر سنجیده و دقیق هم حرف بزنید، دیگران حرف شما را بد تعبیر 

می کنند.

میزان  برافزایش  شما  تالش  صورت  در  اندیشیدکه  باید  تفاوتی  به 
اعتماد، در یک رابطهء فردی یا حرفه ی ممکن است بوجود بیایداین 
تفاوت ها عمومأ از حرف تا عمل است، شخصی برمنبر می ایستد و 
چیز های زیادی در لفافه ی ازوعده و نوید به مردم میدهد، اما وقتیکه 
به عملش مردم متوجه می شوند، حالت دیگری به مردم رخ میدهد و 
آن حالت ناباوری به شخص از یک طرف و نبود حقیقت مطالب که 
به مردم گفته است از جانب دیگر سبب می شود که اعتماد کامأل از 

شخص مذکور ساقط گردد.

بدون اعتماد نمی توانید موفق شوید،واژه اعتماد در بر گیرنده تمامی 
اگر می  یاری میدهد،  پیروزی  عوامل است که همه را درراه کسب 
توانید، یک رابطه بشری راکه بدون وجود اعتماد دوام می یابداز خود 
نشان دهید،اعم از اینکه رابطه فامیلی، دوستی یا ارتباط اجتماعی باشد، 
این مسئله در مورد ارتباطات شغلی حرفوی، بخصوص کار هائیکه با 

مردم مربوط می شود نیز مصداق دارد.

موضوع اعتماد در سطح فردی، به رغم تفاوت های که با توجه به 
از  بعضی  در  اقل  حد  اعتماد  دارد،  وجود  خاص  فردی  روابط  نوع 
این روابط) اغلب در مهم ترین روابط فردی مثل ارتباط با رئیس یا 

همکار، همسر و فرزند( نقشی اساسی دارد، بگونه مثال :

اصلی ترین دلیل که باعث می شودمردم کار خود را ترک کنند، رابطه 
از  ازدواجها یکی  بسا  مافوق است، در  مقام  یا  با رئیس  نا سالم  بدو 
دالیل بی اعتمادی به جدایی می انجامد، یا سبب محصور ماندن زنان 
میگردد همین  یا هم سبب طالق  منازل می شودو  دیواری  در چهار 

مسئله اعتماد است.

پایدار می  آیدو  اعتمادبوجود می  مبنی  بر  که  انسانی  هرگونه روابط 
آیا می توانید ارتباط سالم را در نظر مجسم کنید که عاری از  ماند، 
اعتماد باشد؟ درواقع وجود بی اعتمادی، دقیق ترین تعریف یک ارتباط 
یک  فردی  بین  وسازمانهارابط  جامعه  از  گذشته  است.  سالم  نا  و  بد 
بعد اساسی تروتأثیر گذار ترهم بنام » اعتمادبه خود« وجوددارد، ما 
اغلب با خودعهد و پیمانهای می بندیم، مثأل اهداف مشخصی را برای 
خویش تعین می کنیم، اما درآنجا آن کار هایا تحقق اهداف مورد نظر 
با شکست مواجه می شویم، در نتیجه احساس می کنیم که قادر نیستیم 
حتی بخود مان هم اعتماد کامل داشته باشیم، اگر نتوانیم به عهد خود 
مشکل  با  دیگران  به  کردن  اعتماد  در  که  است  طبعی  کنیم،  اعتماد 
بدگمانی مابه  به خود، سرچشمه  اعتماد  مواجه می شویم، همین عدم 

دیگران است، یکی از بزرگان می گفت : 

ما خود را به اندیشه ها و اهداف خویش و دیگران را با رفتار شان 
قضاوت وارزیابی می کنیم. به همین دلیل است که یکی از سریع ترین 
راه های ایجاد اعتماد، ایجاد تعهد – هرچند تعهد بسیار کوچک – با 
خودو دیگران پایبند بودن به انجام آنست. روبرت اکرت می نویسد : 
»هربار پرده ازروی یکی ازین حوادث رسوایی بر انگیزبرداشته می 
شودوراز آن بر مال میگردد، از میزان اعتماد مردم امریکا به مقامات 

ارشد کشور کاسته می شودو این زخم بسرعت التیام نمی پذیرد.«

اعتماد
مدیریت ماهنامه
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زندگی یک نعمت الهیست و زندگی کردن هنر بندگی، ما در اجتماعی زندگی را 
دنبال می کنیم که از اقشار، طبقات و طیف های مختلف تشکیل گردیده است، 
تفاهم، همبستگی، ایجاد صمیمیت و همآهنگی با انسانهای اطراف ما وابسته 
به چند هوش است ، که عبارت اند از : انواع مختلف مانند. هوش اجتماعی، 

هوش ذهنی، هوش عاطفی، هوش ارتباطی،  هوش ریاضی و ...

ممکن بعضی از روان شناسان مخالف این تعریف باشند مانند : دیوید وکسلر ، 
روانشناس توانایی که پر استفاده ترین معیار سنجش بهره هوشی تا به امروز 
را ایجاد نموده هوش اجتماعی را رد نموده و آن را همان هوش عمومی می 
داند که در موقعیت های اجتماعی به کار گرفته می شود. او می گوید؛ تمام 
عواطف ، اجتماعی هستند. نمی توان پیدایش یک احساس را از دنیای روابط 
انسانی مجزا دانست- تبادالت اجتماعی ما موجب برانگیخته شدن احساسات 

مان می گردند.

تولید انگیزه برای دوستی ها، دشمنی ها، عدالت ودادخواهی ها همه وابسته 
باهمی  زیست  و  معاشرت  اصول  که  است  انسان  و  است  انسانی  عواطف  به 
را طراحی و زمینه زندگی مسالمت آمیز را مساعد می سازد. محتوای هوش 
اجتماعی، در دو مقوله گسترده سازمان می یابد:  یک آگاهی اجتماعی، یعنی 
که  اجتماعی،  عملی  دیگری  مهارت  و  کنیم  می  دیگران حس  دربارة  آنچه 

براساس این آگاهی انجام می دهیم.

آگاهی اجتماعی:

حالت  بارة  در  ما  احساس  اولین  است  از  ای  گسترده  اجتماعی طیف  آگاهی 
پیچیدة  های  موقعیت  در  او  افکار  و  احساسات  درک  و  مقابل،  طرف  درونی 

اجتماعی است .این گستره شامل موارد زیر است.

1-    همدلی اولیه : احساس کردن چیزی به همراه دیگران، احساس کردن 
عالئم عاطفی غیر کالمی. درک طرف مقابل، احساس در مقابل آنچه خود یا 

طرف مقابل ازآن احساس خوشی یارنج می کند.

۲-    هماهنگ سازی: گوش کردن با پذیرش کامل،هماهنگی با فرد مقابل 
هماهنگی به معنای توجهی است که از همدلی لحظه ای فراتر می رود و به 
حضوری کامل و با ثبات تبدیل می شود که رابطۀ صمیمانه را ممکن می سازد. 
در این جا ما تمام توجه خود را به فرد مقابل می دهیم و با دقت به او گوش 
می کنیم. یعنی بیش از آن که به دنبال طرح نقطه نظر خود باشیم در پی درک 
طبیعی  قابلیتی  نحو،  این  به  کردن  رسد گوش  نظر می  به  مخاطب هستیم. 
باشد. اگر به جای گوش سپردن به حرف های دیگری ، فقط برای او صحبت 
کنیم، گفتگوی ما تبدیل به تک گویی خواهد شد، که ممکن خود خواهی مارا 

تبارزدهد و آن صمیمیت که که ما میخواهیم عملی کنیم بدست نمی آید.

برخی  دیگر،  مقاصد  و  احساسات  افکار،  کردن  درک  همدالنه:   ۳-    درک 
درک  است،  اجتماعی  هوش  در  بنیادی  مهارتی   ، همدالنه  درک   ، معتقدند 
همدالنه براساس همدلی اولیه شکل می گیرد، اما درک واضحی از احساسات 

و افکار دیگری را نیز به این همدلی احساسی می افزاید.

از  جنبه  چهارمین  جامعه،  کار  طرز  دربارة  آگاهی  اجتماعی:   ۴-    شناخت 
اجتماعی  دنیای  که  است  دانش  این  به  دستیابی  فردی،  بین  روابط  آگاهی 
عمألچگونه کار می کند . کسانی که در این حیطه ماهر هستند ، می دانند در 
بیشتر موقعیت های اجتماعی چه رفتاری از آنان انتظار می رود. این افراد می 
توانند به دقت سیاست بازی های درون یک سازمان را شناسایی کنند. یکی از 
موقعیت هایی که نشان دهندة شناخت اجتماعی است توانایی پیدا کردن راه 

حل برای وضعیت های دشوار اجتماعی است.

مهارت اجتماعی

درک احساسات دیگری یا شناخت افکار و مقاصد آنها، به تنهایی تضمین کنندة 
یک رابطۀ پر ثمر نیست . مهارت اجتماعی با تکیه بر آگاهی اجتماعی، امکان 
برقراری روابطی مؤثر و روان را پدید می آورد. مهارت های اجتماعی شامل 

موارد زیر می باشد:

1-هماهنگی و انطباق : رفتارهای متقابل مناسب و روان در سطح غیر کالمی، 
سازگاری و انطباق، موجب از بین رفتن اصطکاک در برخوردهای بین فردی 
می گردد. این ویژگی که پایه و اساس مهارت های اجتماعی را تشکیل می 
دهد، سنگ بنای سایر جنبه ها نیز می باشد. ناتوانی در هماهنگی و انطباق، 
تعامالت  شئن  کمرنگ  موجب  و  کند  می  تضعیف  را  فرد  اجتماعی  توانایی 

اجتماعی او می شود.

۲-ابراز وجود:

معرفی خود به نحو مؤثر،جذبه یکی از جنبه های ابراز وجود است. جذبۀ یک 
سخنران قوی و معلم یا رهبر بزرگ در این است که می تواند هر احساسی را 
که خود می خواهد در درون ما پدید بیاورد. هنگامی که شخصیتی پرابهت، 
جمع کثیری از مردم را مجذوب خود می سازد، ما شاهد چنین سرایت عاطفی 
از بروز  با افکار و احساسات خود ترغیب می کنند.قابلیت »خودداری«  شدن 
عواطف و مهار آن، گاهی به عنوان کلید موفقیت در ابراز وجود محسوب می 
شود. افراد ماهر در این قابلیت، در تمام موقعیت های اجتماعی آداب دانی خود 

را نشان می دهند و از اعتماد به نفس برخوردارند.

۳-اثر گذاری:

ارتباطات  در  افراد  ترین  اجتماعی موفق  های  تبادل  نتیجۀ  به  دهی  شکل 
با  و  اثر گذاری خود  قابلیت  از  استفاده  با  قادرند  اجتماعی کسانی هستند که 
کنند.  بدل  سازنده  نتیجه  به  را  گویی  و  گفت  هر  مهارت  و  داری  خویشتن 

دیگران را به تبعیت از خود دنبال کنند.

۴-ابراز توجه و رسیدگی :

احتیاجات.در  این  طبق  بر  کردن  عمل  و  سایرین  احتیاجات  به  دادن  اهمیت 
هوش اجتماعی تنها همدلی و دلسوزی کافی نیست بلکه توجه و رسیدگی و 

حمایت از دیگران شرط کافی آن می باشد

زندگی اجتماعی و درک دیگران
ممتاز سروریار
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همپای  که  : شخصیت  ایبک  الدین  قطب  نامه  زندگی  مورد  در  کوتاهی  تأملی 
شهاب الدین غوری زیست و به زودی در عالی ترین منصب دولتی تکیه زد، استاد 

شاه محمود محمود در باره این شخصیت عالی می نویسد :

ایبک با ذکاوت و لیاقت که داشت به زودی نزد سلطان معزالدین قرب و منزلت 
یافت.  پا به پای سلطان رفت . تجارب واندوخته های را تحت سایه سلطان شهاب 
الدین گسترش داد و آبدیده گردید. در هر نبرد را با دقت پیش میرفت و موفقانه 

برمیگشت در بخشش و بذل بیشتر از سلطان دست باز داشت .

مقربان خویش مجلس  و  و خاصان  نزدیکان  با  و  آراست  بزمی  چنانچه سلطان 
داشت و در آن بزم انعام بسیار به تمام نزدیکان و خاصان خود فرمود، ملک قطب 
الدین را به مزید انعام و عطایا اختصاص داد. چون مجلس فسخ یافت، ملک قطب 
الدین آنچه به انعام یافته بود، همه را به فراشان و اهل خدمت قسمت کرد و صباح 
که این خبر به سلطان رسید، این حرکت از وی پسندیده ، او را بنواخت و به مرتبه 
امارت رسانید و به خدمت حضوری پیش تخت سر افراز شد و دایم کار او در ترقی 

بود تا به شغل میر آخوری سر افراز گشت. 

 جوانی و سپه ساالری:

قطب الدین به زودی مدارج عالی را طی کرد و نزدیکی وی با معزالدین غوری 
سبب شد که لقب معزی بیابد. در زمانیکه سالطین غور و غزنین و بامیان جهت 
دفع سلطان شاه خوارزمی به جانب خراسان لشکر کشیدند، ایبک غافلگیرانه در دام 
سپاه سلطان شاه افتاد و جالدت بسیار نمود، هندوشاه در مورد می نگارد که: ملک 
قطب الدین ایبک هر روز به طلب علف به صحرا می رفت. روزی در حدو مرو 
یعنی آب مرغاب بزک برده به افواج سلطان شاه تالقی شده، داد جالدت و شهامت 
بردند،  را پیش سلطان  او  آمد،  در  آنها  به دست  بود  داد و چون جمعیت کم  در 
سلطان او را در زنجیر آهنین کشید چون میان سلطان غور و سلطان شاه محاربه 
دست داد و سلطان شاه منهزم شد، ملک قطب الدین را بندگان سلطان معزالدین، 
همچنان با تخته بند آهنین بر اشتر نشانده به مالزمت سلطان آوردند سلطان او را 
اکرام تمام نموده، تشریفات و انعامات فرمود. در طبقات ناصری آمده که: سلطان 
او را بنواخت و چون به دارالملک غزنین باز آمد. اقطاع ُکهرام بدو مفوض فرمود. 

در سال )۵٨٨هـ = 11۹۲م( هنگامیکه سلطان معزالدین بر هند حمله برد، ایبک 
را در رکاب خویش داشت. پس از شکست دادن فرمانروای دهلی، راجه پریتوی  

اجمیر، دهلی و هانسی را تصرف کرد. 

را سپهساالر  ایبک  و  برگشت  غزنین  بطرف  واقعات  ازین  بعد  معزالدین  سلطان 
هندوستان گردانید و اقطاعات سمانه و اجمیر را نیز به او بخشید. 

سوقیات  به  غوری  الدین  شهاب  سطان  هدایت  مطابق  ایبک   الدین  قطب 
پیش  را  غور   و  غزنه  راه   خوارزمیان   دفع  جهت  خود  و  داده  ادامه  خویش 
ق  ) ۵۹1  هـ  تهنکر  و  نهرواله   ، میرت  و  دهلی  های  شهر  موصوف    . گرفت 
بعدی  یکی  را  گجرات  گوالیار  اجمیر  = 11۹۷م(،  بیهار ۰۵۹۳ هـ  =11۹۵م(، 
 دیگری ضمیمه امپراطوری نمود . در سال )۵۹۵ هـ = 11۹۹م( بنگال و در سال 
) ۵۹۹ هـ = 1۲۰۲ ـ1۲۰۳م( کالنجر را تحت قیادت خویش درآورد.کالپی و براُون 

و کهکران در ) ۶۰۲ هـ = 1۲۰۵ م(فتح کرد . با در نظرداشت نوشته های مؤرخین 
مانند جوزجانی در طبقات ناصری و هندوشاه در تاریخ فرشته و دیگران به خوبی 
دیده میشود، که این فتوحات نه تنها بدست آوردن سرزمین وسیع برای بدست 
آوردن ثروت  بوده بلکه انتشار فرهنگ و دین اسالم را در قبال داشت . نشانه های 
آن تا امروز چون مسجد جامع دهلی و قطب منار و دهها آبده دیگر پا برجا است .

بعد از سرکوبی کهکران ها قطب الدین بطرف دهلی آمد و سلطان معزالدین)شهاب 
الدین غوری( جهت دفع خوارزمشاهیان خواست خود را زود تر به غزنی برساند 
چنانکه قباًل گفته شد در طول راه در محل دمیک از طرف عده ئی به شهادت 

رسید و جنازه اش را به غزنی بردند. 

یافت،  ثراه شهادت  طاب  سام  محمد  غازی  سلطان  جوزجانی، چون  قول  بر  بنا 
سلطان غیاث الدین محمود محمد سام که برادر زاده سلطان معزالدین بود، قطب 

الدین را چتر فرمود و لقب سلطانی داد. 

پس از مرگ سلطان، بین کسانیکه به سلطنت طمع داشت و مقدم شمرده میشد 
ضمنًا لیاقت و کاردانی و سپاهیگری وی این آرزو را در وجودش بیشتر می ساخت 
 . را همراهی میکردند  بود که در حضر وسفر سلطان  یا سپهساالران  و  غالمان 
بنابران بخشی غالمان ترک او  قطب الدین ایبک را به سلطنت انتخاب نمودند. 
چتر و امارت پادشاهی و خطاب سلطان و خط آزادی از طرف برادر زاده معزالدین 
سلطان غیاث الدین محمود پسر سلطان غیاث الدین محمد سام، موصوف را برای 

رسیدن این مقام تشجیع کرد. 

ملک قطب الدین، به تعجیل، به رسم استقبال به الهور رفته آنچه سلطان غیاث 
به وصول آن معزز و مباهی گشت. و روز سه شنبه  بود  الدین محمود فرستاده 
هجدهم ماه ذی القعده سنه )۶۰۲هـ = جون 1۲۰۶م( بر تخت الهور جلوس فرمود 

و بعداً رهسپار دهلی گردید. 

به این ترتیب قطب  الدین ایبک فرمانروای هندوستان شد و خانواده سلطنتی را 
تشکیل داده که پس از او بنام او معروف گردید. و در آغازین روز های سلطنت 
خویش، جهت استحکام قوای خودش افتاد. او میدانست روابط زناشوئی و وصلت 
با دختر تاج  بین غالمان، بهترین راه برای تحکیم قدرت او است. خودش قباًل 
الدین یلدوز ازدواج نموده بود، خواهرش را به حباله نکاح قباچه داد و دختر را هم 

به شمس الدین التتمش نکاح کرد. 

جوزجانی او را سلطان کریم عادل، حاتم ثانی گفته است. و می نگارد : سلطان 
کریم قطب الدین حاتم ثانی طاب مرقده، پادشاه مردانه و بخشنده بود، حق تعالی 
او را شجاعت و کرمی بخشیده بود، که در شرق و غرب عالم در عصر او پادشاهی 
دیار  او  و کوشش  بخشش  از  تا  بود،  غازی  کریم  پادشاه  این  چنانچه  نبود....  را 
هندوستان، از دوست و دشمن پر و تهی گشت بخشش او همه لک لک و کشتن 
او همه لک لک بود، چنانچه ملک الکالم بهاء الدین اوشی در مدح این پادشاه 

کریم می فرماید:

قطب الدین ایبک: ٦0۲ــ٦0٧هـ =  1۲0۵ ـ1۲10م

                   

     استاد شاه محمود محمود
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ای بخشش تو لک بجهــــــان آورده

                   کان را کف تـــــو کــار بجـــــان آورده

از شرم کف تو، خون گرفته دل کان 

                    پس لعل بهـــــانـــه در میان آورده 

فرشته گفتار جوزجانی را به شکل دیگری تفسیر می نماید که در معنی همان 
است که در طبقات ناصری آمده بود. چنانچه: )) و او در سخاوت و جوانمردی 
و شجاعت در هندوستان ضرب المثل است. لک ها انعام فرمودی و مستحق 
را زیاده از آنچه در حوصله گنجد، عطا نمودی. بدین سبب ملقب به لک بخش 
گردید. و تا امروز اهل هندکسی را که در جود و سخا ستایش کنند کل قطب 
الدین گویند. کل و کال به کاف عربی مفتوح مع  االلف و بدون االلف زمانه 
را گویند. یعنی قطب الدین زمانه. و بهاءالدین اوشی که یکی از فضالی عصر 

او بود در مدحش گفته :

ای بخشش لک تو در جهــــــان آورده 

               کان را کف تـــــو کــار به جـــــان آورده

از رشک کف تو، خون گرفته دل کان 

                      و ز لعل بهـــــانـــــه در میان آورده 

نوشته ها و یادداشت های مؤرخین شرقی در حق امراء و شاهان مبالغه آمیز 
و تا اندازه ای با تملق آمیخته است با وجود آن قطب الدین سعی می کرد، 
عدالت زمان خودش در مملکت برقرار باشد، راه ها مامون گردد با غیر مسلمان 

از در لطف پیش می آمد. 

قطب الدین فرمانروای توانا و الیق بود، همیشه می خواست اوصاف حمیده 
انتشار اسالم در  در  بود همیشه  دینداری  او مرد متدین و  را حفظ کند  خود 

کشور هند می کوشید. 

فتح غزنی:

هنگامیکه سلطان قطب الدین ایبک در دهلی بود، تاج الدین یلدوز که خود 
را مستحق تر از دیگران میدانست که وارث تاج و تخت سلطان بزرگ شهاب 

الدین غوری گردد و افغانستان و هندوستان تحت زعامت وی در آید. 

بنا برین در صدد تسخیر پنجاب شده از غزنین به الهور شتافت و حاکم آنجا 
را بی جا ساخته، الهور را متصرف گردید، سلطان قطب الدین ایبک برای دفع 

این غایله،  با لشکر دهلی متوجه پنجاب گردید. 

و  گشته  افروخته  محاربه  آتش  فریقین  بین  ۷ــ1۲۰۶م(  )۶۰۳هـ   سال  در 
هر کدام داد شجاعت از خود بروز میدادند تا اینکه تاج الدین یلدوز که خسر 
موصوف نیز بود به جانب کرمان و شنوران )کرم و شنوار( عقب  نشینی کرد. 
قطب الدین با این فتح راه غزنی را پیش گرفت و خوارزمیان شهر را گذاشتند و 
گریختند سلطان قطب ا لدین غزنی را جزو امپراطوری خویش ساخت. و مدت 

چهل روز که بر تخت غزنین بود )) انعام و اکرام بخلق خدا ارزانی داشت(( 

سلطان قطب الدین زمانیکه غزنین را فتح نمود و احتمااًل برای اولین و آخرین 
بار به عیش و طرب پرداخت. که همین عیش و می خوردن سبب شد غزنی 

را از دست بدهد. 

به  را دعوت  یلدوز  الدین  تاج  برده، در خفا،  استفاده  او  از غفلت  مردم غزنی 
غزنی کردند. سلطان تاج الدین از خدا خواسته با لشکر ایلغار کرده، ناگاه به 
ظاهر غزنین رسید، مستعد قتال گشت. سلطان قطب الدین بر حقیقت حال 
مطلع گشته در بودن و ایستادن صرفه ندیده، از راه سنگ سوراخ بیرون آمده 

به الهور شتافت. 

 پایان کار سلطان قطب الدین معزی:

مقابل  نخواسته  احتمااًل  که  غزنی  از  نشینی  از عقب  بعد  ایبک  الدین  قطب 
زده  غزنه عقب  از  را  خوارزمشاهیان  اینکه  از  و  نماید  مقاومت  خسر خویش 
و خاطرش ازین بابت، آسوده گردیده است و غزنه را برای تاج الدین یلدوز 
گذاشت. یا اینکه حقیقتًا وضع و برخورد مردم غزنی را با خود مناسب ندیده و 
نتوانسته مقاومت به خرچ دهد چون در خود یارای پایداری نمی دید غزنین را 

رها و به الهور رفت. 

هند  به  حمله  قصد  یلدوز  اگر  تا  کرد  اقامت  الهور  در  الدین  قطب  سلطان 
موصوف  نماید.  دفاع  خویش  سلطنت  از  تر  زود  و  بهتر  باشد،  داشته  را 
سال  در  ناگاه  که  گردید  مشغول  سخاوت  و  داد  عدل  به  شهر  درین 
و  افتاد  زیر  به  اسپ  از  بازی  چوگان  هنگام  در  1۲1۰میالدی(   = )۶۰۷هـ 
ملک  مدت  و  پیوست  حق  رحمت  به  و  رفت  فرو  اش  سینه  بر  زین  کوهه 
آن جمله سلطنت موصوف از  و  بود  وفات ۲۰ سال  تا  فتح دهلی  اول  از   او 

 ) با چتر و خطبه و سکه ( مدت چهار سال و کسری بود. 

بعد از مرگ ناگهانی سلطان قطب الدین امراء و ملک های هندوستان جهت 
جلوگیری از شورش، تامین صلح و رضای خاطر عسکر پسر او را به پادشاهی 

برگزیدند. 

آرام شاه بعد از پدر به موافقت امراء و سران سپاه به سلطنت برداشتند اما به 
سبب عدم قابلیت هنوز یک سال نگذشته بود که ناصرالدین قباچه به طرف 
را متصرف شد حکام خلجی  در  بهکر و شنوران  اُچه و  و  ملتان  رفته،  سند 
بنگال استقالل خود را اعالن کرد و بعضی رایان هند و نیز در سرحدات آتش 

فساد و فتنه مشتعل ساختند. 

از امراء  با برخی  بنا بر آن سپه ساالر امیر علی اسمعیل که والی دهلی بود 
آرام شاه، پشیمان شد و شمس  اتفاق خویش در مورد سلطنت  از  و خوانین 
الدین التتمش که بنده و داماد و پسر خوانده قطب الدین که درین وقت حاکم 
با جمعیت و سپاه  الیه  بیاید، موصوف  به دهلی  تا  نمودند  بود، دعوت  بداون 
بطرف دهلی آمده، آنجا را فتح نمود. آرام شاه که  بر تصمیم و اراده امیر علی 
اسمعیل و توجه ملک شمس الدین آگاهی یافت از شهر بیرون رفته در حوالی 
دهلی می بود. و از اطراف امراء و سپاه پدر خویش را طلبید و خواست دهلی 
را دوباره بدست آورد، التمش در جنگی که بین شان صورت گرفت آرام شاه 
را منهزم و خود را پادشاه هندوستان گردانید. مدت سلطنت آرام شاه کمتر از 

یک سال بود. 
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عفونت های خزانی

همه میدانند که در فصل خزان حسایت ها زیاد می شود، ریزش، 
صرفه های متناوب، تب های زود گذر و غیره شدت می یابد این 
حساسیت ها وابسته به تغیر آب وهوابوده و این آب وهوا می تواند 
در چهار فصل سال رخ دهد اما در فصل خزان زیاد تر و شدید تر 
است، چرا؟ در موسم خزان که وضع هوادفعتأ تغیر نموده و نباتات و 
گلها هم بطرف خواب زمستانی در حرکت و ضمن آن گرده افشانی 
تماس  در  کسانیکه  شود  می  سبب  شده  همراه  ها  ویروس  با  ها 

مستقیم با این عوامل باشد زود تر مصاب شوند. 

فصلی ،  یا آلرژی  حساسیت  افزایش  مهم  علل  از  بیماری؛  علل 
گرده های گلها و گیاهان است که در اثر گرده افشانی ایجاد می گردد. 
گرده افشانی درختانی مانند نارون ، چهار مغز ، بید، سفیدار ، چنار 
، زبان گنجشک درماه میزان شروع شده تا اواسط بهار ادامه می یابد 
تا  که  می کنند  گرده افشانی  جوزا  و  ثور  ماههای  از  علوفه ها  ولی 
اواسط ماه سرطان ادامه می یابد و علفهای هرزه در اواخر تابستان تا 
اوایل خزان گرده افشانی می کنند . از گلها ، گیاهانی مثل جریبن 

)شمعدانی(و گل سرخ حساسیت زا هستند .

یک متخصص آسم و آلرژی گفت: در فصل پاییز، آلرژی بیماران 
نسبت به گیاهان گرده افشان تشدید می شود. دکتور فرید متخصص 
آسم و آلرژی در دانشگاه اصفهان می گوید: بروز این گونه بیماری ها 
نگران کننده نیست و در اکثر موارد با اتمام فصل، بهبودی کامل 

حاصل می شود.

پیشگیری از بیماریهای فصل خزان با رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی

داکتر فرید با اشاره به عالئم بیماری آلرژی بیان کرد: آب  ریزش و 
خارش بینی، عطسه و در حالت شدید این بیماری تنگی نفس از 

مهمترین عالئم بروز این بیماری است.

ویروسی  عفونت های  ویروس سرماخوردگی و  اگر  وی،  گفته  به 
فصل خزان شدید باشد با تب و دردهای عضالنی همراه است البته 

عوامل ژنتیکی و ارثی در تشدید این بیماری تاثیر بسزایی دارد.

به وی  فرید معتقداست: سرماخوردگیدر سالمندان مبتال  دکتر 

فصل  و سرماخوردگی در  آنفوالنزا  واکسین  انجام  بر  توصیه  با 
و  پرستاران  دوکتوران،  کودکان،  در  را  واکسین  این  تزریق  خزان 
سالمندانی که سابقه بیماریهای مزمن طوالنی نظیر آسم، برونشیت 

مزمن و رماتیسمی را ضروری خواند.

این متخصص آسم و حساسیت بیماریهای ویروسی فصل خزان را 
در صورت ضعیف بودن سیستم دفاعی بدن نگران کننده برشمرد.

وی در ادامه به راههای پیشگیری از بیماریهای فصل خزان اشاره 
ویروسی، رعایت  بیماریهای  معرض  در  نگرفتن  قرار  کرد:  بیان  و 
و غذاهای حساسیت  نکشیدن سیگار  اجتماعی ،  و  بهداشت فردی 
مؤثر  عوامل  از جمله  را  پیاز  و  سیر  مساله  جات،  فلفل،   مانند  زا 
کرد:  تصریح  وی  هستند.  فصل  این  بیماریهای  از  در پیشگیری 
بیماریهای این فصل درمان قطعی ندارند و در صورت شروع فصل 

عالئم آنها بروز پیدا خواهد کرد .

چی کنیم که به این بیماری ها مبتال نشویم ؟ وقایه ارزان تر و مؤثر 
تر از تداوی است، برای پیشگیری از چنین امراض در قدم اول به 
لباس خود و کودکان توجه نمائیم، یعنی تغیر در کیفیت لباس، از 
نازک تابستانی به اندک ضخیم تر، گرم تر و حتی اگر در تابستان 
لباس سفید و نازک پوشیده بودین، از لباس های ضخیم تر رنگه 
کار گرفته شود، کوشش گردداز آب چاه، چشمه، کاریز و یا قسمأ 
جوی ها بصورت مستقیم نوشیده نشود، آب باید جوشانیده شده 
در یخچال و یا اگر زمینه برای سرد شدن وجود نداشته باشد در 
جای پاک با ظرف سر پوشدار سرد ساخته شده نوشیده شود، در 
قسمت غذا ها نیز از غذا های بریان شده و روغنی استفاده نگردد، 
ترجیح داده شود تا غذا های آبگینه چون سوپ و شوربا استفاده 
گردد، اگر پوشیدن ماسک به نظر شما نا پسند می نماید حد اقل 
جلو بینی تانرا با دستمال نخی پاک دروقت بیرون شدن از منزل 
از گرد و خاک جدأ خود را دور نگهدارید، برای اطفال  بپوشانید، 
اکیدأ سفارش گردد تا ازآب بازی در حوض ها و جوی ها جلوگیری 
نمایند، استفاده از لبنیات چون شیر، ماست و فرآورده های شیری 
خیلی مؤثر است نسبت با غذا های زود پز)Fast food ( بازاری. 
آفتاب   شعاع  از  مستقیم  استفاده  دقیقه   45 برای  روزانه  اقل  حد 
برای صحت همگان بخصوص اطفال و کهن ساالن ضروریست. برای 
معلومات بیشتر به نزدیک ترین دوکتور خانه تان مراجعه نموده از 

ایشان مشوره بگیرید.  صحت خوب داشته باشید. 

هشدار برای ابتال به مریضی های فصلی
مدیریت ماهنامه
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