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لیم  شـحا خو

کـه بـا انـدک زمـان شنسـبانیه 

کشـور  نوشـتاری  نشـرات  همردیـف  را  در 

محبـوب مـان افغانسـتان عزیـز یافتیـم ایـن نشـریه 

غـوری  فرهنگـی جهانـداران  انجمـن  فرهنگـی  رکـن  کـه 

را تشـکیل داده ، قالـب هـای طباعتـی خـود را در کوشـش بـی 

دریـغ هواخواهانـش دریافـت و راه را بسـوی معیـاری شـدن پیمـود .

شنسـبانیه از شـبح کوچـک بـه آغـاز گرفـت اکنون همـه جانبه بـر متون  

تاریخـی ، ادبـی ، عرفانی،فرهنگی و اجتماعی راه به  سـوی هدف های آخرین 

گشـوده اسـت.عالقه منـدی و اشـتیاق مـداوم دوسـت داران در داخـل و چـه در 

خـارج کشـور شنسـبانیه را هـر روز غنـا منـد تـر و پـر ارزش تـر میسـازد، تراکـم 

مضامیـن و تلـون مطالـب روز ایـن اوراق محـدود را بـه یـک حجم قابـل مالحظه ی 

خواهـد کشـاند . محتـوای دقیقآ قالب شـده مطابق خواسـت زمان ، دوری از سیاسـت 

هـا و لجـات بـازی هـا،  پیگیـری فرهنگ غنا منـد غور باسـتان که روزی خـود جهانی 

بـود و امـروز دارد مقامـش را دوباره احیـا ودر روال کنونی جهانی میسـازد،  نوید بخش 

یـک جذبـه دیگـری در تاریخ غـور و غوریهای بـا فرهنگ است.شنسـبانیه بـا همکاری 

یـاران قلمـی اش بـا هیـچ ارگان نشـراتی رقابت نداشـته و نمیخواهد پالسـی رقابتی را 

در قالـب آن جـای دهـد. امـا هـم قطاری   همراهـی ، تـداوم ، تقویت  و بهسـازی را 

همـه جانبـه بـا دیگر نشـرات کشـور دوسـتانه  همگرایانه دنبـال مینمایـد. توضیح 

تاریـخ پرافتخـار غـوری هـا نقـش ادب و فرهنگ غوری هـا و غوری تبـاران توجه 

بـه مطالـب اجتماعی و صحی ، تقویه تشـویق و جذب کودکان در زندگی شـان 

، اتحـاد و همبسـتگی ملیـت های بـا هم بـرادر  و معرفی بیشـتر امپراتوری 

غـوری هـا در جنـوب آسـیا یکی از وجایب شنسـبانیه اسـت کـه توکل 

بـه خـدای توانـا قاطعـا نـه دنبـال میگردد.مـا  دیگر به هیـچ فردی 

تکلیـف نمـی دهیـم کـه بـه ایـن ارگان نشـراتی مطلـب ارائه 

کنـد بلکه دوسـتداران شنسـبانیه بالتکلیف به رسـالت 

شـان ادامه داده آخرین سـیر عاطفی را رسـالت 

مندانـه دنبـال خواهند کرد.
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نیست  آسان  کار  الهی  پیامبر  ابعاد شخصیت  یافت  در 
زیرا هر یک از پیامبران الهی انسان فوق العاده می باشد 
آن  عمق  به  رسیدن  که  است  مجری  چون  وهرپیامبر 
کار بس مشکل ایمان راسخ ،روح بلند ،نفس مطمئنه، 
همت فوالدین،قلب آرام ،محبت وانسان دوستی ،طینت 
پاک،اخالق عالی وسرشت پاکیزه پیامبران به حد ممکن 
در کمال بشریت به پایه اتمام رسیده که فوق آن متصور 
برعقول  هرپیامبر  شخصیت  کامل  درک  ازینرو  نیست 
دشوار وزبان ها در مرحله بیان کمال گنگ وقلم ها از 
تحریر آن ناتوان است با وجود آن چون پیامبران اسوه 
با  انسان  هر  تا  است  اند الزم  بشریت  ومقتدای جامعه 
ایمان در حد توان خود درین باره سعی وکوشش بخرج 
ِه أُْسَوٌة َحَسَنٌة ﴿٢١﴾-  ََّقْد َکاَن لَُکْم فِي رَ ُسوِل اللَـّ دهد  ل
سوره احزاب- ترجمه: یقیناً برای شما در ]روش و رفتار[ 
پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی که همواره 
شناخت  بحث  به  لذا  دارد.  امید  قیامت  روز  و  خدا  به 
ابعاد پیامبر اسالم)ص( از میان پیامبران پرداخته ام تا 
قطره ای از این اقیانوس بی کران در کام لب تشنگان 
معرفت ریخته باشم و نمونه کامل شخصیت یک پیامبر 

را ارائه دهم. 

در بُعد ایمان: در بُعد ایمان حضرت رسول خدا و همه 
پیامبران به پایه ای بودند که دیگران به آن پایه نرسیده 
و نمی رسند، قوت ایمان حضرت محمد مصطفی)ص( 
به حدی بود که تردد نسبت به ایشان ممکن نبود یقین 
و باور و ایمان آنحضرت به درجه ای بود که آن حضرت 
را برای تحمل بار سنگین رسالت آماده و استوار نمود. 
باور و یقین کامل او بود که مشکالت دعوت را نه تنها 
بر او آسان بلکه گوارا نمود در لحظات سخت و حساس 
دعوت ایمان و باور پیامبر به خدا و روز آخرت او را به 
دفاع از دین و عقیده اش استواری و پایداری بخشید و 
برای دفاع از ارزش های دینی و عقیدتی با اطمینان و 
اعتماد به خدا صبر و پایداری بی نظیر از خود نشان داد. 

ِه ۚ - سوره نحل آیه ١٢7- صبر  َواْصِبرْ  َوَما َصْبرُ َک إاِلَّ بِاللَـّ
و  عقیده  و  ایمان  خدا-  برای  مگر  تو  صبر  نیست  کن 
ارزش انسان است –        باور و یقین خط مشی انسان 
و  عمل  طراح   انسان  هر  عقیده  میکند  مشخص  را 
عمل نتیجه و تراوش عقیده است، عقیده راسخ و باور 
تشکیک ناپذیر برای انسان نیرو و توان میبخشد تا در 
پیروز  تا  نماید  کاری  فدا  خودش  ومکتب  عقیده   راه 
با صبر و  پیامبر  این رو حضرت  از  بازد،  شود ویا جان 
پایداری بی نظیر همه توطئه های دشمنان اسالم نقش 
پشتیبان  و  کاکا  طالب  ابو  به  قریش  کفار  کرد  آب  بر 
را  ات  زاده  برادر  که  کردند  پیشنهاد  خدا)ص(  پیامبر 
بگو اگر ثروت میخواهد انقدر برایش ثروت ومال جمع 
آوری میکنیم که ثروت مند ترین فرد قریش باشد واگر 
سروری وسرداری و ریاست می خواهد اورا رئیس کل 
قریش می کنیم واگر مریض باشد اورا تداوی می کنیم 
واگر همسر می خواهد بهترین دختران قریش را به عقد 
این  این پیشنهاد  از  اودر می آوریم هدف شان  ازدواج 
دعوت  از  و دست  آمده   کنار  ایشان  با  پیامبر  که  بود 
به توحید برداشته وبتهای شانرا تقبیح نکند وقتی که 
پیامبر توسط ابوطالب در جریان این پیشنهاد قرار گرفت 
راست من  را در دست  آفتاب  اگر  به خدا قسم  فرمود 
ومهتاب را در دست چپ من قرار دهند از این دعوت 
جان  دعوت  راه  در  ویا  شوم  تاپیروز  برنمیدارم  دست 
وسائل  همه  که  بود  حدی  به  پیامبر  ایمان  قوت  دهم 
رفاه وسرداری را درنظرش ناچیز وبی ارزش وبی مقدار 
جلوه داده وبر همه پشت پامیزند واز ایمان وعقیده اش 
دفاع می کند.در حساسترین لحظه های دوران دعوت 
شب وروز هجرت وقتیکه دشمنان اسالم علیه آنحضرت 
می  شان  رگ  رگ  در  انقام  وخون  بودند  شده  بسیج 
کردند  راتعقیب  ص  پیامبر  غارثور  دهانه  وتا  جوشید 
وبدهانه باهم سخن می گفتند که مردی چون نگران شد 
َه َمَعَنا ۖ  سوره توبه   خطاب به ابوبکر گفت اَل تَْحَزْن إِنَّ اللَـّ
آیه 40 اندوهناک مباش خدا همراه ماست. این جمله 
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سرشار از ایمان واعتقاد به خدا بود تا حدیکه در قلب 
ابوبکر چنان تاثیر گذاشت که اورا کامال آرامش بخشید 
بوده  بخدا  وعالقه  ایمان  از  مملو  که  است  جمله  این 
وبیانگر باور وایمان عمیقی است که تاریخ بشریت نظیر 
نهایت درجه  به  پیامبر  ایمان  است  ندیده  به خود  آنرا 
قوت بوده است تا جائیکه الگوی تمام عیار ونمونه کامل 
،آزادی  دوستی  ،عدالت،انسان  ،اخوت،برابری  انسانیت 
خواهی واستقالل برای جامعه جاهلی آنروز تاپایان دنیا 
به ارمغان آورد ایمان پیامبر )ص( واعمال واخالق او در 
آثار مثبت گذاشت  پیروانش چنان  قلب وروح ومشاعر 
بوجود  ملت  ترین  متمدن  اقوام،  ترین  وحشی  از  که 
را  مردار  وگوشت  خورند  می  شراب  وازمردانیکه  آورد 
حالل دانسته استفاده میکردند،دختر کشی،قتل وغارت 
وفسادهای اخالقی جز اعمال روزمره شان بحساب می 
آمد انسان های زاهد پرهیز گار انسان دوست ومتخلق 
به فضائل اخالقی به جامعه انسانی تقدیم نمود در پرتو 
وبیسواد  جاهل  امت  اهلل  رسول  ودعوت حضرت  ایمان 
یافت  ارتقاء  انسانی  جامعه  ورهبری  استادی  مقام  به 
اختالف های نژادی وطبقاتی ازمیان برداشته شد وهمه 
مردم مسلمان چون برادر پهلوی هم قرار گرفتند وندای 
صلح ونوع دوستی برفضای عالم انسانیت طنین افکند 
بتهای  همه  که  بود  پیامبر  عالی  وهمت  راسخ  ایمان 
های  وآتشکده  وروم  فارس  های  وبتکده  جزیرةالعرب 

زردشت رادرهم شکست واز بین برد.

چنان نیرو زاال اهلل برخواست
   
 که کاخ قیصرو کسری فروریخت

محمدبت شکن درصحنه آمد
   بناء کفر بربتهای فروریخت

حالیکه  در  که  کرد  تبارز  چنان  پیامبر  راسخ  ایمان 
کلید گنج های قیصر وکسری رادر دست داشت بافقر 
زیست کرد وزمانیکه دنیا را وداع گفت هیچ گونه درهم 
ودیناری وجنس وکاالئی به ارث نگذاشت ایمان حضرت 
رسول خدا )ص( درس آزادی وآزاد منشی برای انسانیت 
بدست  که  را  روز  سیه  و  بخت  تیره  وبردگان  آموخت 
شانرا  واداره  واختیار  بوده  اسیر  واشرافی  ُقلدر  باداران 
وعلیه  رسانید  وسرداری  آزادی  مقام  به  نموده  سلب 
خط  وقبیله  منطقه  وزبان  رنگ  نژادی  های  تبعیض 
بطالن کشید وفقط تقوی ومعیار امتیاز شناخته شد چه 
زیبا تعبیر می کند فیلسوف وشاعر و داعی شرق عالمه 

اقبال الهوری )رح(

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بیرون 

کاروان زین وادی دور دراز آید بیرون 

در ادامه می گوید

من به سیمای غالمان فر سلطان دیده ام

 آتش محمود از خاک ایاز آید بیرون

تبلور ایمان پیامبر را در لحظه های آخرین عمر پربرکت 
زنان  با  نیکو  رفتار  باره  در  که  بینیم  می  بارزتر  شان 

وبردگان ونماز توصیه می فرماید. 

ادامه دارد ... 

موالنا اعتصام
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ماه محرم االحرم در کربال سرزمین کوفه عراق واقعه ی بسیار المناک 
وفراموش نا شدنی رخ دادکه تا کنون مسلمانهای جهان از آن متأثراند، 
بعد از ختم دوره خالفت حضرت علی )ک( یزید بن معاویه والی کوفه 
بود، وی کم کم از اصول اسالم فاصله میگرفت مطابق به میل وآرزوی 
خود با مردم کوفه رفتار مینمود، ظلم و ستمگری اوروز تا روز زیاد می 
شدوآنچه حکم شریعت غرای محمدی)ص( بود درهمان آوان جوانی و 
نو پایی اش انحراف می ورزید، مردم کوفه از دست آن به ستوه آمده 
از حضرت حسین  از چنین وضع  بودندوتصمیم گرفتند  بمنظورنجات 
)رض(فرزند علی مرتضی)ک( و فاطمه زهراو نواده پیامبر بزرگواراسالم 

)ص( استمداد بجویند.

ایشانرا دعوت نمودندتا برای حل این معضله مهم بکوفه بیایند، قبل از 
دعوت امام مبارک از اوضاع نا بسامان وحرکت های غیر معقول و ضد 
بستوه  کوفه  مردم  که  بودند،  شده  بتواترمطلع  یزید  انسانی  و  اسالمی 
آمده اند، به مجرد وصول دعوت نامه عزم سفر بکوفه را نمودند، دوستان 
ولی  نبودند،  موافق  سفر  این  در  )رض(  مجتبی  حسن  اما  برادرش  او 
امام حسین اصرارورزیدتا همرای فامیل و سه برادرزاده اش پسران امام 
حسن، با تعدادی یکهزار نفر دیگرتوکل بخداوند گفته طرف کوفه حرکت 

نمودند.

و  طرفداران  شد،  خبر  جریان  از  یزید  برسند،  کوفه  به  اینکه  از  قبل 
کسانیکه از امام دعوت کرده بودند، تمام شانرا سرکوب وتهدید نموده 
نتوانند  داده  انجام  را  فعالیت  نوع  قراردادتاهیچ  شباروزی  زیرنظارت 
یزید لشکر هفت هزار نفری را تشکیل داد که برای هر نفراز یاران امام 
امام فرستاد، چون  را پیش روی  آنها  نفر میرسید،  حسین)رض( هفت 
امام بعزم اصالحات و مذاکره بایزید آمده بود اما لشکر یزید برای جنگ 
و قتال مأمورشده بودند، هر انسان عاقل و خردمندی میداند، اگر حضرت 
حسین به مقصد جنگ می آمد  اول فامیل و اوالد خوردسن خود را با 
خود نمی آوردوثانیأ به هزار نفر تکیه نمیکرد، لشکر فراوان را با خودمی 

آورد.

بهم حال زمانیکه امام بسر زمین کربال کوفه رسیدند ، لشکر یزیدآنها 
امام  نمودند  جنگ  بستندواعالن  آنها  بروی  را  آب  کردند،  محاصره  را 
دانست که لشکر یزیدآماده جنگ است و مقابله با آنهانتیجه ی ندارد، از 
طرف شب به یاران و همرا هان خود گفت؛ من و تمامی شماکشته می 
شویم، جدأ از شما میخواهم تمامی شما برگردید، درآن شب بجر )7٢( 
تن سایر افراد رفتند، امام به یاران باقیمانده خود گفت؛ شما هم بروید، 

من و خانواده ام می مانم، قبول نکردندو گفتند؛ اگرهفتادمرتبه کشته 
شویم دوباره زنده شویم شما را ترک نمی کنیم و برکاب شما می جنگیم 
سرانجام بجز از خانم و چند دخترحضرت امام همه به شهادت رسیدند 
عبدالرحمن بن ملجم سرامام را از پشت سر برید، چون حضرت پیامبر 
بزرگ اسالم)ص( همیشه گلون امام حسین نواسه شانرا می بوسیدند لذا 
شمشیر و کارد نمی توانست گردن شانرا از طرف گلون ببرد، سر امام 

را برای یزید برد.

هدف حضرت امام حسین این بودتا اسالم عزیززنده بماند، رشد نمایدو 
نشدتاهمرای  حاضر  گردد،  بدنام  یزید  بدست  جدش  دین  نمیخواست 
تا به  یزیدبرای نجات فامیل خود وارد معامله و گفتگو گردد، خواست 
مسلمانها درس بدهدکه در برابر ظلم و استبداد، آرام نباشند، برای ثبات 

دین و تحقق احکام شرعیت به معاندین و کجروان تاپای جان برزمند.

آری؛ مسلمانهای آنزمان از حضرت امام درس وفاداری وجان نثاری را 
آموختندکه چگونه درراه رضائیت خداوندوروسولش پایدارباشندو بتوانند 
اسالم رادر سرزمین های دور برسانند، از اثر همان درسهای امام است 
ملیارد  دو  به  نزدیک  اسالم  مبین  دین  سراسردنیاپیروان  در  امروز  که 

رسیده است.

مکتب  از  را  آنچه  افغانستان  خصوصأ  جهان  مسلمانهای  اینکه  برای 
دعا  اتحاف  بزرگوار  آن  پاک  نکنندوبروح  فراموش  آموختند  حسینی 
ها    فامیل  درسطح  سوگواری  و  عزا  راماه  محرم  ماه  ساله  همه  نمایند، 
نذرها  و  نمایند، صدقات  برگزار می  بزرگ  تجمعات وگرد همآیی های 
می پردازندوبا حضرت امام تجدیدبیعت می کنند، که راه آنرا ترک نمی 
نمایندوبکمال متانت و مردانگی تحت هر شرایط از اسالم دفاع میکنند.

باره اوالدخویش میفرمایند: ترجمه » کسیکه به  پیامبر اسالم)ص( در 
اوالد من ضررمیرساند، به تحقیق که به من ضرر رسانیده است کسیکه 
به تحقیق که بخداوند)ج(ضرر رسانیده است، چنین  بمن ضرر رساند، 
شخص نزد خداوند شقی و بدکار است، درنزد فرشتگان علماو صالحین 

مردود است،جای آن نزدیک دوزخ است و از جنت دور می باشد.«

نفرین بر یزید و یزیدیان که جرئت می کنند، جگر گوشه و اوالد پیامبر 
را بسیار بیرحمانه و ظالمانه به شهادت برسانند، حتی براطفال معصوم 

رحم نکنند.

روح شهدای کربال شاد، راه شان پررهروو خاطرات شان مستدام !

 سید محمد رفیق نادم



55

  به قول اصطخري : »درزمان سامانیان از اهالي غور فقط 
اسالمي سکونت  ممالک  درجوار  که  بودند  اسالم  پیرو  کساني 
ومعتقد  دارد  نظر  اصطخري  مانند  نیزبه  حوقل  ابن  داشتند. 
آنعده مردم غورکه درگرد ونواحي مناطق مسلمانان  است که 
نشین متوطن بودند مسلمانان بودند. نویسنده کتاب » حدود 
العالم « اکثریت مردم غوررا مسلمان گفته است واما مینورسکي 
آورشده  ویاد  گذاشته  نظریه  این  به  انگشت  خود  درتعلیقات 
بودند، هرگزدرمقابل  اگر مسلمان مي  اکثرمردم غور  است که 
واما  دادند.  نمي  نشان  ازخود  کبیرمقاومت  محمود  حمالت 
پوهاند عزیزاحمد پنجشیري با این نظر مخالف است، به گفته 
آمیز  مبالغه  تنها  نه  حدودالعالم  برگفته  مینورسکي  انتقاد  او 
برابرحمالت  در  غوریان  دفاع  است،   نیز  تعمق  قابل  همچنان 
سلطان محمود ومقاومت هاي سخت شان معني این را نمیدهد 
آنرا میدهد که غوریان  بلکه معني  کافربودند،  ایشان همه  که 
قواي محمود  برابر  در  وآزاد منشي  با همان حس سلحشوري 
بوده است  آنوقت غور محمد سوري   مقاومت کردند. زمامدار 
آهنگران(   قلعهء  ) دردارالملک  محمود  سلطان  دربرابر  که 
مقاومت زیاد ازخود نشان داد وطوري که ازنامش پیداست، یک 

نفرمسلمان بود.« 

عتیق اهلل پژواک پیرامون موضوع تحلیلي دارد : که غوري 
ها به طور تدریجي به دین مقدس اسالم روآورده اند و شاید به 
طورکامل بعد از زمامداري سلطان محمود ویا سلطان مسعود 
اسالم  به  که  میکند  اواضافه  اند.  شده  مشرف  اسالم  دین  به 
روآوردن آنان به جبرواکراه  نبوده، بلکه به رضایت شان  دین 
قویترین مبلغین  مثابه  به  بعد ها  اند که  را قبول کرده  اسالم 
واشاعه دهندگان دین مبین اسالم درتاریخ این خطه باستاني 

عرض اندام نموده اند.

به روایت منهاج سراج به حواله کتاب نسب نامه فخرالدین 
معاصر  که  است  خرنک  بن  ازمشاهیرشنسب  یکي  مبارکشاه 
حضرت علي ) رض( بوده است. او به دست آن حضرت ایمان 

برتخت  خاندان  ازآن  وهرکه  بستند  ولوائي  عهد  وازاو  آورد 
اولین  واین  بدودادندي،  رض(  علي)  ولواي  عهد  آن  نشستي، 
یکي  غوري  امیرپوالد  داریم،  ازاوخبري  که  حکمدارغوریست 
ونام  اوبود، که اطراف جبال غوررا درتصرف داشت،  ازفرزندان 
پدران خود را احیا کرد وچون صاحب الدعوت العباسیه ابومسلم 
مروزي خروج کرد، امیرپوالد حشم غوررا به مدد ابومسلم برد 
امیرپوالد  آثاربسیارنمود، مرکزحکمداري  ودرتقویت آل عباس 

مندیش غوربود. 

تاریـخ غوریـان بـه قـول  ایـن مطلـب را مولـف کتـاب 
: آورده  نیـز  فرشـته  وتاریـخ  جوزجانـي  وروایـت 

بـه رهبـري  امویـان  ابومسـلم برضـد  آنـان درقیـام   ...«
خرنـک  بـن  شنسـب  ملـک  ازفرزنـدان  یکـي   امیرپـوالد، 
) حرنـک(، شـرکت داشـته و مانندمـردم خراسـان دربرپایـي 
حکومـت عباسـیان نقـش مهمـي ایفا کـرده اند. امیرپـوالد که 
احیـا کننـده نام  پدران خویـش بود دراکثرجبـال غورحکومت 

د میکر

غوریـان بـه سـبب نـام یکي ازاجداد شـان به نام شنسـب 
بـه » شنسـبانیه«  شـهرت داشـته انـد. شنسـب بـه دسـت 
حضـرت علـي )ع(  بـه اسـالم مشـرف شـده وازاوعهـد  ولـواي 

حکومـت غـوررا دریافـت کرده اسـت.

از گفتـه هـا زمجـي االسـفزاري چنیـن برمـي آیـد کـه 
غوریـان بـه اینکـه به دسـت حضرت علـي )ع( مشـرف به دین 
اسـالم شـده بودنـد افتخـار میکردنـد واز سیاسـتهاي ظالمانه 

 بنـي امیـه پیـروي نمیکردنـد. وي مـي نویسـد: 
درزمـان  کـه  دارنـد  مفاخـرت  بدیـن   «

بنـي امیـه درجمیـع ممالک اسـالم بر 
سـرهاي منبربراهـل خاندان رسـالت 
لعنـت کردنـد،  الي غورکـه والة بني 

امیـه بـدان والیـت راه نیافتنـد.«

...پاليسي مذهبي سلطان غياث الدين غوري
و  شهاب الدين غوري 
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آئین  از عنصر پرستی،  بعد  تاریخ  تاریخ مردم سر زمین غوردرمسیر  به گواه 
زردشتی وروش بودایی، با ظهور دین نجات بخش اسالم بمرور زمان بوجود 
آمدن تشکالت سیاسی از غوری ها،  تبار شنسب سالطین بزرگ که به ایجاد 
امپراطوری موفق شدندعرض اندام نمودکه هرکدام آنهابالنوبه برای حفظ بقای 
خویش در اعمار قلعه های مستحکم در دراز نای تاریخ درگوشه های مختلف 
سر زمین مملوکه خودها مبادرت ورزیده اند، همچنان نظر به عالیق و عقیده 
خاص که در اسالم و اهل تصوف و عرفان داشتند در تمام سرزمین متصرفه 
خود به شکل وسیع و گسترده به اعمار مساجد، خانقاه ها، مدارس و کتابخانه 
ها ممارست بخرج میدادند،  تا در ساحه اسالم ، شریعت و طریقت رشد نماید 
به  رابه عنوان سرمایه معنوی  وازاین طریق علمای شریعت وپیروان طریقت 
پیرامون  را  خواننده  توجه  طوراختصاصی  جا  این  در  نمایند،  تقدیم  جامعه 

بعضی قالع و آثار تاریخی سالطین غوری کوتاه و فشرده جلب می کنم.

باز یافت های هئیت باستان شناسی در وادی والیت بامیان از موجودیت یک 
سلسله قالع ساخت غوری ها شهادت میدهد، یکی از آن قالع ها با چهار ایوان 

توسط )گودارد( پیش از اینگه کامال تخریب شود ثبت گردیده .

ظروف منقش غوری ها در اثر کاوش های )لوبر( در وادی 	 
دریای سرخاب سمت قطغن که بدست آمده شاهد دیگر 

از ابنیه های غور میباشد.

تهداب سنگی با ساختمان خشت خام به شکل مستطیل 	 
که در هر کنج توسط برج های مدور احاطه شده کشف 
گردیده ، کاوش گران این عمارت را از نگاه ساختاری و 
شکل معماری نظر میدهند که شاید مدرسه بوده باشد و 

به دورهء غوری ها نسبت داده میشد.

های 	  قلعه  و  متعدد  های  غور ساختمان  به طرف شرق 
وادی  های  خرابه  و  ها  کنر  والیت  وادی  در  مستحکم 

والیت لوگر از دوره غوری ها بمشاهده میرسد.

از جمله شاهان غور ملک الجبال قطب الدین غوری قله های متعدد در شهر 
بعضی مسائل  اکمال آن روی  از  قبل  ولی  نمود  اساس گذاری  را  فیروز کوه 
فامیلی به شهر غزنه رفت ، سلطان بها الدین سام برادرش از قلعه سنگ به 
فیروز کوه آمد شهر را اعمار نمود بنا ها و قصر سلطانی را به اتمام رساند همراه 
، حکومت  بودند  ها  غوری  از  ای  اصال شاخه  که  )شاران( غرجستان  سلسله 
مستقل داشتند روابط دوستی را محکم و استوار نمودند، در سال 544 هجری 
به تخت سلطنت در فیروز کوه جلوس نمود، چهار قله مستحکم را در اطراف 

و اکناف در جاهای مختلف حسب ذیل اعمار نمود:

قلعه کجوران در گرم سیر غور. ١
قله شور سنگ در جبال هرات . ٢
قلعه بندال به جبال غرجستان . 3

قلعه فیروز در میان غرجستان و پارس . 4

غوری ها همان طوری که در ساختار قله ها ، برج و باره ها ، بنا های اسالمی 
و تاریخی عالقه داشتند به همان پیمانه در تجلیل و تزئین قصر ها ، کشک 
ها، و دیگر بنا ها توجه مفرط مینمودند در صنعت هنر معماری پیشرفته زیاد 
عالقه مند بودند به بهترین شکل از آن استفاده میکردند قصر های خود را در 
نصب ساخته های طالیی مزین مینمودند، مؤلف طبقات ناصری در در مورد 
قصر و کشک سلطان غوری در صـــ 353 مجموعه مقاالت استاد شاه محمود 

محمود چنین میخوانیم:

) و آن قصر عبارت است که در هیچ ملک و حضرت مثل به ارتفاع و تدویر 
منظر ها و شرا فات هیچ مهندسی نشان نداده است و بر باالی قصر پنج کنگره 
زرین )مرصع( نهاده اند هر یک در ارتفاع سه گز و چیزی در عرض دو گز و دو 
همای زرین هر یک بمقدار شتر بزرگ نهاده بودند، آن شرفات زرین و دو هما 
که سلطان غازی شهاب الدین از فتح اجمیر بوجه خدمتی و تحفه به حضرت 
سلطان غیاث الدین محمد سام و برادرش فرستاده بود با بسیار تحف دیگر 
چناچه حلقه زرین با )زنجیر و خربزه( که دایره آن پنج گز بود ودو َکوس زرین 
که بر گردون آوردند سلطان غیاث الدین آن حلقه وزنجیروخربزه را در پیش 
طاق مسجد جامع فیروز کوه بفرمود تا بیاویختند و چون این مسجد جامع را 
سیل خراب کرد آن َکوس حلقه، زنجیر  و خریزه را به شهر هرات فرستادند تا 

مسجد جامع هرات را بعد از آنچه بسوخته بود، دوباره عمارت کردند.(

در این اوایر یک تن از فرانسوی ها که آثار باستانی غور را مطالعه میکرده ، 
استاد شاه محمود محمود در صــــ 353  کتاب تاریخ افغانستان )مجموعه 

مقاالت تاریخی ( چنین مینوسد:

) جنرال فریه فرانسوی در مورد قلعه سنگی در شمال شرق تیوره بنا شده بود 
چنین برمی شمارد که : ) این قلعه دارای برج های بلند می باشد احاطه آن 
از سنگ های بزرگ و درشتی صورت گرفته که بدون استعمال سمنت روی 
یکدیگر قرار داده شده اند و خیلی مستحکم میباشد،  زیرا در مقابل حوادث 
زمانی پایداری نموده از بین نرفته است،  از ساختمان این قلعه چنین بر می 
آید که زمانی توسط دو مجرای که از نوع مجرای آب قلعه خیسار است به آن 
آب رسانیده میشد و آب در یک تانک)حوض( بزرگی که  در مرکز قلعه وجود 

داشت ذخیره میگردید( .

در  که  میباشد  یکی هم مدرسه شاه مشهد  غور  تاریخی سالطین  بنا  از جمله 
ولسوالی جوند والیت بادغیس موقعیت دارد ، شاه مشهد در سال 57١ هجری 
در زمان سلطان غیاث الدین محمد بن سام به سعی و تالش یکی از زن های 

دربار بنا یافته است کشف آن در اثر زحمات )کاسیمیر و گالنیز( صورت گرفته.

مسجد لوپاچ : در باره این مسجد استاد شاه محمود محمود در صــ 357 همان 
کتابش چنین مینویسد:

)مولف روضه الجنات در قسمت معماری غوریان از مسجد لوپاچ یاد آور شده 
می نگارد: در این مسجد از بقای متبرک است ساختمان آن بطور عجیب و 
غریب به نظر میرسد به این معنی که بلندی مسجد از طرف داخل  پنج گز 
است و از طرف خارج مسجد از هر طرف دست انسان به بام آن میرسد در 
حالیکه سطح داخل مسجد با سطح بیرون مسجد مساوی میباشد . ستون های 
که مسجد باالیش استوار است تعداد آن در وقت شمار از چهل عدد یا یک پایه 

آن کم یا یک پایه آن زیاد میشود.

قابل ذکر است تا از دو موضوع تعجب آور والیت غور نیز یاد آور شویم:

در مربوطات ولسوالی پرچمن در کوه درختی میباشد که . ١
بار آن به شکل عقرب است بر رنگهای مختلف و به آن 

درخت عقرب میگویند.

ای . ٢ چشمه  جای  غور  والیت  تیوره  ولسوالی  مربوطات  در 
دیده میشود که آب ندارد زمانی که آزان گفته میشود آب 
آن خارج و به حرکت در میآید بعدآ دوباره خشک میشود .  
و به آن چشمه آذان میگویند اکثر مردم غور موئید این امر 
اند. استاد خلیل اهلل خلیلی هم در کتابش متذکر گردیده.

...شاخص های سالطین غوری
سید محمد رفیق نادم

ادامه دارد...
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حترام بگذارید
به دیگران ا

یکی از دانشمندان گفته است که : »می توانید شخصیت 
یک فرد را از روی شیوه ی برخوردش باکسانی مورد قضاوت 

اورا  بکنیدونه  او  به  کمکی  توانند  نمی  قراردهیدکه  وارزیابی 
بیازارید.«

در متون اسالمی آمده است که :» مؤمن کسی است که آنچه برای 
خود آرزو می کند، برای برادرانش نیز بخواهد.« یعنی احترام به یکدیگر 

از جمله شعایر اسالم است، در ادیان دیگر هم مسئله احترام یکی از جمله 
رفتار های است که اگر برحق عملی گردد  درجهان هیچ منازعه ی صورت 

نمی گیرد، در کتاب سرعت اعتماد می خوانیم که :

احترام گذاردن به دیگران یکی از شاخص های عمده واساسی انسانیست، این رفتاردو 
بعد اساسی دارد، نخست رفتار کردن به گونه ی است که نشانگراحترام به دیگران باشدودوم 

اقدام کردن به نحوی است که توجه وعالقه ی شما رابه آنها نشان بدهد، در بسیاری از فرهنگ 
ها وخصوصأ فرهنگ مشرق زمین، این گونه رفتار هابه مثابه شاهدی برتربیت و پرورش صحیح فرد  

بسیار گرامی داشته می شود، درحالیکه رفتاراکثریت درفرهنگ غرب، برما طوری وانمود میگرددکه با 
خشونت وبد رفتاری و بی احترامی با یکدیگر برخورد می کنند که غالبأ همین گونه نیز است.

شناخت این گونه تفاوت های فرهنگی، در ایجاد اعتماددراقتصاد جهانی عصر حاضراز اهمیت بسیاری برخورداراست.
حرمت قایل شدن برای مردم برپایه اصولی مثل احترام، مالیمت، مهربانی، عشق وادب استواراست، البته اصل فراگیر، شایستگی 

درونی افرادواهمیت هرفردبه عنوان بخش از خانواده بشری است، این رفتارقانون طالیی است، قانون که همه فرهنگ هاوادیان جهان 
آنرا به رسمیت شناخته اند.

افالطون می گوید : ایکاش بتوانم با دیگران همان کنم که میخواهم دیگران بامن کنند. این یک حرف پسندیده است، هرفردباید در رفتارش طوری عمل کند 
که از دیگران تقاضا دارد، هرگاه ما بخواهیم دربین مردم از حرمت خاصی برخوردار باشیم حرمت دیگران را باید فزون تراز آن داشته باشیم که توقع بخود داریم.

خالف احترام گزاری به دیگران بی احترامی است، جنبه متضاد دیگرآن نشان ندادن توجه و عالقه به دیگران است، شایدشما به فکردیگران عالقه ی نداشته 
باشید یا ندانید که چگونه عالقه ی خود را به دیگران نشان دهید، یا وقت این کار را نداشته باشید.

احترام گذاردن تصنعی، تظاهر کردن به احترام یا توجه است و بدتروریا کارانه تراز آن، نشان دادن احترام یاعالقه بکسانی است که می توانندکاری برای شما 
انجام بدهندوبی احترامی و بی توجهی به آنهایی که می دانیدتوان کمک کردن بشما را ندارند، اینگونه ناهمآهنگی دررفتار» به قانون پیشخدمت« معروف شده 

وبر پایه این نگرش استوار است که می توان از شیوه ی رفتارافرادبا پیشخدمت رستوران، شخصیت آنها را شناخت.

خاطر نشان میگردد، که بسا انسانهای اند دررفتارشان ، حرکات و گفتار شان افراط و تفریط وجود دارد، آنها بازبانهای چرب و نرم میخواهند توجه شخص یا 
اشخاص را بخود جلب نموده و از این حرکات بهره ای خاصی ببرند، مانند قانون پیشخدمت که اینگونه افراد با هیچ کس احترام نداشته وصرف اهداف شانرا 

که درحقیقت اهداف انسانی هم نمی باشد جستجو می کنند.

تملق و آستان پرستی به احترام موازی نیست زیرادر احترام شخصیت شخص احترام کننده مطرح است، هرشخص برای خود به دیگران احترام می گذارد 
تداخل  داریم،  ارائه  گرامی  به خواننده  از خروار  بمثابه مشت  را خواستیم  نکته  باشند.این چند  داشته  احترام  نیز  برایش  داردتا  توقع  دیگران  از  بالمقابل  و 
دراموردیگران برتری پنداشتن خود از دیگران، نقدنمودن بیجای دیگران نه تنها احترام متقابل را ضعیف می سازد، بلکه سبب می شود تا روابط دوستانه ی 

که بین آنها قرارداردمخدوش و حتی قطع گردد. 

فردی که برای فرد یا چیز دیگری احترام راستین قائل می شود ممکن است بکوشد آن فرد یا چیز را آنگونه که سزاوارش است ببیند و نه اینکه با عینک سود و 
زیان های شخصی خود به آن نگاه کند. بنابر این احترام گزاردن به فرد یا چیز با بی اعتنایی نسبت به او و فراموش کردن نام و نشان او در تضاد قرار دارد. به 
این خاطر برخی افراد یا گروه ها می کوشند حتی از طریق تهدید و خطرآفرینی در مرکز توجهات قرار بگیرند و این توجهات و فراموش نشدن ها را گونه ای 

احترام به خود به  شمار می آورند.

ادامه دارد...

امه
 ماهن

یریت
مد
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یکی از اساتید دانشگاه عالمه طبا طبایی در کتاب » جهانی شدن 
فرهنگ و هویت « می نویسد : رقابت ها، همپوشی های موجود 
درپدیده هاوفرایند های اجتماعی در رشته های گوناگون علوم 
انسانی واجتماعی باز تاب می یابد، بیشتر مفاهیم اصلی ورایج 
در این علوم، الهام ها و تناقضهای دارندودراغلب موارد، تالش 
نظریه پردازان برای تعریف جامع و مانع مفهوم یا مفاهیم بنیادی 
نظریه بندی دقیق پدیده مورد بررسی بی ثمرمی ماند، بنا براین 
یا مبهم بسنده کرده می کوشند  آنها به عرصه تعریف کلی و 
ابهام و کاستی های مفهومی را با توصل بمصداقها ومثالها جبران 
ادعا. این  بر  است  روشنی  گواه  مفهوم جهانی شدن   کنند. که 
       تعریف رایج این موضوع بر اساس آنچه در کتاب » جهانی 
شدن فرهنگ و هویت « آمده : فشردگی جهان، وابسته تر شدن 
تنیدگی  ودرهم  وابستگی   افزایش  جهان،  مختلف  بخشهای 
جهان، فرایند غربی کردن و همگون سازی جهان، ادغام همه 
جنبه های اقتصادی درگستره ی جهانی، پهناورتر شدن گستره ی 
تأثیر گذاری وتأثیر پذیری کنش های اجتماعی، کاهش هزینه 
های تحمیل شده توسط فضا و زمان و از این قبیل.... البته درین 
و  ها  محور  متفاوت،  و  متنوع  های  بندی  مفهوم  تعاریف  گونه 

عناصر مشترکی را هم میتوان شناسایی کرد.

می  نگاه  بد  بچشم  پروسه  ازین  ها  بعضی  است  اساس  بهمین 
کنند، آنرا تهاجم غیر اخالقی و غیر انسانی تلقی می نمایند، اگر 
به عمق قضیه نگاه شود، هر تحول و جهش شاخه های مثبت و 
منفی خود رادارد، بهتر آنست خود با دقت بیشتر، بروفق شرایط 
بیگانه  با تقابل به فرهنگ  و محدودیت های فرهنگی خویش، 
ظرفیت سازی همراهان مان و تقویت هویت ملی بر این مسیر 

که خواهی نخواهی بر زندگی ما اثر گذاراست ادامه دهیم.

اگر به عمر کوتاه نامه فرهنگی انجمن فرهنگی جهانداران غوری 
»شنسبانیه« ژرفأ بنگریم درسیزده ماه و اندی شنسبانیه شاهد 
توسعه و طرفداران بیشتری گردیده و این طرفداران را عقیده 
غوری  فرهنگی جهانداران  انجمن  نامه  یا  ماهنامه  که  برآنست 
بسوی نهادینه شدن رسانه یی و یامعیاری شدن و جهانی شدن 
بادرنظرداشت  همواره  مسیر  این  البته  است،  گشوده  را  راهش 

فرهنگ و باورهای اصیل افغانی و غوری بودن آن.

و  دورنظرات  های  طرف  آن  از  شنسبانیه  های  خواننده  امروز 
تیراژهای  نوسازی  و  سازی  بهتر  برای  را  خوبی  پیشنهادات 
شنسبانیه  ارائه میدارند، این بدان معنی است که نامه انجمن 
وارد پدیده های گردیده که در تمام ابعادوزوایای بشری درحال 
های  جنبه  دیگرشنسبانیه  ی  عباره  به  است  گسترش  و  نفوذ 
مختلف زندگی انسانی را به صورت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی   
هنری وادبی مورد بازنگری قرار میدهد، نظریات و نوشته های 
را در عرصه های مختلف در خود می  شخصیت های مختلف 
خود  همکاران  عاطفی  های  برخورد  سلیقه،  ذوق،  گنجاند، 

رابمداقه دیگران قرارمیدهد.

شنسبانیه خود آگاه به جهانی شدن راه می پیماید، به این معنی 
بار  را  فرهنگ  با  های  غوری  و  غورباستان  غنامند  فرهنگ  که 
دیگربسوی جهانی شدن می کشاند که هشتصدوچند سال قبل 
از امروز بمثابه فرهنگ غنامند، بارزوپر بهای در این یک گوشه 
ی جهان حاکمیت داشت، بهمین منوال می توان جهانی شدن 
شنبانیه  عملکرد  بروفق  رابرتسون(  )رونالد  تعریف  براساس  را 
تعریف کرد: »درهم فشردن جهان و تبدیل شدن آن به مکان 

واحد«.

به  را  فرهنگ  افغانستان  اساتید  و  دانشمندان  همانطوریکه 
که  های  هنجار  باورها،  ارزشها،  عادات،  عقاید،  از  ی  مجموعه 
آورندو  می  آنرابدست  خود  تدریجی  تکامل  طول  در  اجتماع 
انسانها آنرا به عنوان میراث گرانبهای نسل های بعد به یاد گار 
میگذارند، شنسبانیه هم داردفرهنگ باستان غوری ها رادراین 
چند صفحه محدودبرای خواننده اش انعکاس داده وراه را برای 

توسعه و تکامل این فرهنگ ورجامند بهمگان هموار سازد.

دست اندر کاران و همکاران شنسبانیه تالش می ورزندچیز های 
را در این نامه تبارزدهند که بافرهنگ، عقاید، ارزشها و باورهای 
مردم ما استوار باشد، پیشرفت جهانی را بمثابه  فرایند اقتصادی 
راهی عبور  از  باور های خویش همواره  اما درقسمت  پذیرفته، 
خواهیم کردکه دین مقدس اسالم، هویت بارز افغانی و غوری 

بودن ما ایجاب می نماید. 

ی بر جهانی شدن
تأملی کوتاه  مدیریت ماهنامه
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 موالنـا نورالدیـن عبدالرحمـن جامـی، به  سـال  8١7 در » خرجد « واقـع  در ناحیه
  ی  جـام هـرات ) در خراسـان قدیـم ( دیـده  بـه  جهـان  گشـود. در کودکـی  بـه
 همـراه  پـدر بـه  هـرات  رفـت  و چنـدی  در  مدرسـه ی  نظامیـه ی  آنجـا  اقامت
 گزیـد. پـدرش  از دشـت )حوالـی اصفهـان قدیـم( بـه هـرات  مهاجرت  کـرده  بود
  موالنـا  مدتـی دشـتی تخلـص مـی کـرد  کـه  بعـد هـا  بـه  سـبب  ارادتی  کـه  به
 شـیخ  جـام داشـت،  تخلـص  »جامی « را  برگزید. سـلطان حسـین  بایقـرا  و  وزیر
 دانشـمندش ، امیـر علـی شـیرنوایی ، در آن  شـهر مشـوق  و حامـی هنرمنـدان  و
 صاحبـان  ذوق بودنـد. جامـی  فنـون ادب  و دانـش هـای  شـرعی  و دینـی  را در
 آن  شـهر فـرا گرفـت  و پـس  از آن بـه  حکمـت  روی  آورد. او در آغـاز جوانـی  بـا
 بـزرگان  فرقـة  نقشـبندیه  آشـنا  شـد  و دسـت ارادت  بـه  دامـان  سـعد الدیـن
 محمـد کاشـغری ، و سـپس  ناصرالدیـن عبیـداهلل  معـروف  بـه  خواجـه احـرار  زد
 و در  طریـق  تصـوف سـیر و  سـلوک  کـرد و از  فرقـة  نقشـبندیه  گردیـد.  او در
  شـصت  سـالگی  بـه  قصـد  زیـارت  خانـه ی  خدا  از خراسـان  بیـرون  آمد. مدتی
  در بغـداد  مانـد،  او در ایـن سـفر بـا  پیشـنهادهای  زیـادی  از جانب  شـاهان  برای
 اقامـت  و مالزمـت  درگاه روبـرو  شـد امـا  هیـچ  یـک  از آنهـا  را  نپذیرفـت  و
  سـرانجام  بـه  هـرات مؤطـن دلخواهـش بازگشـت. در ایـن سـالها  جامـی دیگـر به
 چنـان  شـکوه  و مرتبـه ی  معنـوی  دسـت  یافتـه  بـود  کـه  سـلطان حسـین  و
  امیـر علی شـیر به  دوسـتی  بـا  او افتخار می کردنـد. نورالدیـن عبدالرحمن  جامی
 سـرانجام  در محرم  سـال  898  در هرات  در گذشـت. ودر درمحل سـبچه مدفون
 گردیـد کـه زیـارت گاه خـاص و عام اسـت، جامـی را آثار متعددیسـت کـه از جمله
  آثارمنظومـش قـرار ذیـل اسـت :  دیـوان غزلیـات، هفـت اورنـگ  که  مثنـوی های
  زیر را  شـامل  می شـود، سلسـلة  الذهب، سـالمان  و ابسـال، تحفة  االحرار سـبحة
 االحـرار  یوسـف و زلیخـا، خردنامـة  اسـکندری  و آثار منثور ایشـان عبـارت اند از :

 بهارسـتان   نفحـات االنـس، لوایح واشـعة

مـن  پـس  زانـوی غم  تـا یار ، هـم  زانوی  کیسـت
خاطـر  مـن  سـوی او ، تا  خاطر او سـوی  کیسـت 
       مـن   نشسـته   روی   بـر  آئینـۀ   زانـوِیِ   خویـش
تاکنـون  آن  مـاه  چون  آئینـه  هم  زانوی   کیسـت
  می رسـد  هـر لحظه  مشـک آمیـز  بـاد   صبح خیز
گرنه برمشـکین غـزال من گذشـت این بوی کیسـت
   سـوی  محرابم مخـوان ای شـیخ ، بنگر کایـن زمان
نقـش  بسـته  در دلم  شـکل   خـم   ابروی   کیسـت
    گرنـه  شـب، در خـواب، آن سـرو روان را دیده ام
مانـده  در چشـمم، خیـال  قامت  دل  جوی  کیسـت
  ای کـه  فـارغ  گوئی ام ز آن سـنگ دل بـاری ببین
کامشـبم با خویشـتن،  تـا روز، گفت و گوی کیسـت
         شـد سـگ کوی تو جامـی چـون سـگانش داغ کن
کیسـت کـوی  بیندکزسـگان  هرکـه  بدانـد  تـا  

 نمونه ی از غزلیات زیبایی 
حضرت موالنا جامی  بمناسبت 538 مین سال وفات

موالنا عبدالرحمن جامی
به هوا و هوس در او نرسی
تا ز ال نگذری به هو نرسی

مدریت ماهنامه
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 مغاره های دوره بودائی واژگون 
سنگبار قرن اول میالدی

 همانطوریکــه میــدا نیــم کشــور عزیــز مــا افغانســتان دوره هــای 
ــه از  ــتانده ک ــر گذش ــت س ــی را پش ــی وفرهنگ ــف تاریخ مختل
اداوار ماقبــل التاریخ)ســنگ ( آغــاز والــی اکنــون مســیر خویــش 
ــاهان  ــان وپادش ــتانی حکمران ــه باس ــت.درین خط ــوده اس را پیم
مختلــف در دوره هــای مختلفــی از تاریــخ حکمرانــی نمــوده انــد 
ــخ  ــه درتاری ــان اســت ک ــه یکــی هــم دوره پردرخشــش غوری ک
ــن دوره  ــوب میگردد.دری ــن دوره محس ــع تری ــتان مشعش افغانس
تاریخــی نــه تنهــا بــرای مــردان بــل بــرای خانــم هــای قهرمــان 
نیــز چانــس خدمــت گــذاری داده شــده اســت کــه میتوانیــم از 

ــام بــرد. بانــوی قهرمــان ســلطان راضیــه ن

ــر  ــه نمایانگ ــی ک ــراث فرهنگ ــه می ــی ب ــن دوره تاریخ       دری
هویــت تاریخــی یــک ســر زمیــن میباشــد،توجه زیــادی را 
مبــذول داشــته انــد قبــل از بوجــود آمــدن دوره حکومــت 
ــا  ــای م ــی از دوره ه ــار گرانبهای ــن آث ــر زمی ــن س ــان دری غوری
ــروی  ــته و س ــود داش ــزم وج ــن وبودی ــنگ،برونز، آه ــل) س قب
ــی  ــی وخارج ــان افغان ــا ستانشناس ــط ب ــه توس ــری ک ــای اخی ه
ــل از  ــرا قب ــذارد، زی ــه میگ ــا صح ــار م ــه گفت ــه ب ــورت گرفت ص
تأســیس اداره مؤقــت در افغانســتان باستانشناســان وکارشناســان 
فرهنگــی وتاریخــی ایــن محــل را تنهــا مربــوط بــه دورة اســالمی 
میدانســتند کــه ســروی هــای اخیــر نشــاندهندة تاریــخ جدیــد 

ــد. ــی باش ــتانی م ــه باس ــن منطق ای

ــن را ســتا انجــام داده ام  ــب دری ــن جان ــی را کــه ای ــا ت   تحقیق
چنیــن دریافتــم کــه غوریــان نــه تنهــا در ســاحه قلمــرو خویــش 
بــه عمرانــات وســاختمانها دســت یازیدنــد بلکــه در ســایر نقــاط 
ــاری را از  ــد نیزآث ــاره هن ــم ق ــا نی ــی ت ــی وحت ــتان کنون افغانس
ــه همیــن منظــور تحقیقــات  ــده اند.پــس ب ــه جــا مان خویــش ب

خویــش را بــه دوگونــه منقســم نمــوده ام یکــی قبــل از ســالهای 
ــد ازآن. ٢00٢ م ودیگــری بع

الف- ساحات کشف شده قبل از اداره مؤقت:

 ایــن ســاحات شــامل اولیــن بنــای مســجد ســنگی،فیروز 
ــراف آن  ــاه واط ــر پادش ــام،ارگ دخت ــلطنتی ج ــام،کاخ س کوه،ج
ــی  ــه یک ــر( را ک ــاع 63.3 مت ــه ارتف ــام) ب ــار ج ــد .من ــی باش م
ــط  ــل توس ــالیان قب ــد س ــی باش ــور م ــهور غ ــای مش ــده ه از آب
ــورد ســروی  ــو م ــدره ماریک،برون ــوی چــون ان دانشــمندان ایتال
قــرار گرفتــه کــه مقــاالت وگزارشــات علمــی خویــش را  در مــورد 
ــد . یکــی از ســاحات بســیار مهــم کــه  ــه نشــر رســانیده ان آن ب
ــا مســجد جامــع  ــر اســت همان ــخ افغانســتان پرشــکوه ت در تاری
هــرات اســت کــه توســط ســلطان غیــاث الدیــن غــوری در ســال 
ــار  ــرات اعم ــت ه ــالدی دروالی ــق ١٢00 می 597 ھ-  ق مطاب
ــه  ــرار گرفتــه وب گردیــده کــه مــورد توجــه ســیاحین،مؤرخان ق
ــز  ــی نی ــوان هــای تزئینات ــی اعمــار ودارای ای ســبک چهــار رواق
میباشــد،همچنان مدرســه ســلطان مــودود چشــتی در ولســوالی 
چشــت والیــت هــرات نیــز از جملــه ســاختمانهای دوره غوریــان 

میباشــد.

     قابــل تذکــر اســت کــه مقبــره هــای شــهزاده هــای ســرباز 
واقــع در قلعــه تاریخــی بســت کــه کتیبــة آن مربــوط بــه دوره 
غزنویــان بــوده وصنعــت معمــاری آن مربــوط دوره غوریــان 

ــد. میباش

ــی کــه یکــی از شــهکاری  ــار دهل همچنــان قطــب من
دوره غوریــان بــوده وبــه ارتفــاع در دهلــی اعمــار گردیــده 
ــی را از  ــغ هنگفت ــاالنه مبال ــتان س ــردم هندوس ــون م ــه اکن ک
ــی آورد)مأخــذ( ــن محــل بدســت م ــزم دری ــب توری ــق جل طری

نقــاط  تمــام  در  غوریــان  تذکردادیــم  بــاال  در  طوریکــه 
ــه  ــد ک ــده ان ــا مان ــه ج ــش ب ــی را از خوی ــتان عمرانات افغانس
ــدی بــا  ــرج هــای ترص ــامل منارها،ب ــاختمان هــا ش ایــن س
ــدار  ــفالی لعاب ــروف س ــای تاریخی،ظ ــی،قلعه ه ــات هندس تزیئن
ــن دوره تاریخــی اســت. ــای ای ــده ه ــز ازبازمان ــاب نی ــدون لع  وب

 ادامه دارد

میراث فرهنگی دوره غوریان درسایر مناطق
 افغانستان وداشته های تاریخی غور 

رسمحقق کتاب خان فیضی
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از زمانی که زندگی گروهی و اجتماعی  انسان و  از پیدایش نسل  همواره 
، گاهاً  انسانها پیچیده تر شد  ارتباطات  شکل گرفت و تنوع فعالیت ها و 
تا  بود،  ناپذیر  جبران  بعضاً  که  می گشت  اشتباهاتی  و  مرتکب خطا  بشر 
اینکه انسانها دریافتند که برای انجام بعضی امور نیاز است از فکر و اندیشه 

دیگران هم کمک بگیرند .

ریش  و  پیر  افراد  معموالً  اندیشه  و  فکر  این  صاحب  گذشته  زمانهای  در 
نمودند  می  راهکار  ارائه  خویش  تجربیات  به  توجه  با  که  بودند  سفیدان 
به مشاوره شده،  پس جایگاه مشاور  آنجا که در دین اسالم توصیه  از  و 
تبین و تثبیت شده است . همه ما غالباً در معرض مشکالت و مسائلی قرار 
می گیریم که به دلیل محدود بودن دانش و تجربیات مان به همفکری با 
دیگران نیاز پیدا می کنیم. می دانید که حتی با ثبات ترین افراد نیز گاهی 
از بحرانهای عاطفی مصؤن نیستند. تحوالت و تغیراتی که در زندگی رخ 
می دهد، مانند قبولی در پوهنتون، ازدواج، دور شدن از خانواده و دوستان 
را دچار  ما  آنهایی که دوست شان داریم گاهی  از دست دادن  و  بیماری 

اضطراب، تردید، نگرانی، تعارض و حتی بحران می سازد.

 الزم به ذکر است هنگام سازش با محیطی جدید و تجربه ای نو، داشتن 
حد  از  منفی  احساسات  این  اگر  اما  است  طبیعی  حد  تا  فوق  احساسات 
طبیعی بیشتر شود، می تواند باعث کاهش تمرکز، آرامش و سالمت جسم و 
روان گردد. لذا با توجه به دنیای متمدن امروز که انسانها روابطی پیچیده 
دارند و برای رسیدن به اهداف خود ناگزیر از ارتباط با دنیای بیرون خود 
هستند، دریافته اند برای رسیدن بهتر به هدف و ارتباط مؤثرتر، باید بهتر 
اندیشید و مطمئن گام برداشت؛ آنجاست که مشاوره عینیت پیدامی کند .

 پس باید بدانیم که مشاور کیست. در تعریف مشاور می توان گفت که : 
وی فردی متخصص و آگاه به اصول مشاوره ای است که با همکاری مراجع 
در جهت تسهیل تصمیم به فرد کمک می کند . باید توجه داشت مشاور 
تسهیل کننده است ؛ نه تصمیم گیرنده . مشاور فرد متخصصی است که 
تا  به شما کمک می کند  و  داده  به دل مشغولی های شما گوش  با عالقه 
درک بهتری از آنها داشته باشید و بتوانید با راحتی و کارآمدی بیشتری با 

مشکالت تان مواجه شوید. 

همانطور که بارها اشاره شده مشاوره یک علم است. دارای الگوها، میتودها 
و شیوه های آزمایش شده علمی است و اساس و معیارهایی دارد که می توان 
آنها را آموخت، تجربه کرد و به دیگری نیز یاد داد. وقتی از الگوها، میتودها 

و شیوه های آزمایش شده علمی صحبت می کنیم کامال مشخص است که 
نه تنها مشاوره یک تخصص آکادمیکی است، بلکه اجرای آن تنها توسط 

متخصص دوره  دیده در این رشته و دارای پروانه کار ممکن است.

در کار مشاوره این شیوه ها، الگوها و میتودها تنها با خواست روشنگری یا 
دریافتهای  »سازمان  )شامل  فرد  از شخصیت  بخش مشخص  یک  تقویت 
و  »معیارها   ، ارزش گذاری«  و  سنجش  »سیستم  محیط«،  از  فرد  حسی 
اعتقادات«، »نحوه تاثیرگذاری و تاثیر پذیری متقابل« و »شیوه پاسخ گویی 
نادرستی که  باورهای  با  اساسا  و  بکار گرفته می شوند  به مشکالت«(  فرد 
تحت عنوان »تغیر کلی انسان« توسط برخی از افراد بی صالحیت ترغیب 
می شوند فرق دارند. یعنی از این میتودها هیچ وقت نمی توان برای عملی 
خوشبختی  انسان  اساسا  »انسان  اینکه  مانند  دروغین،  وعده های  کردن 
مشاوره  کرد.در  استفاده  رسید«،  خواهد  رستگاری  »به  یا  و  شد«  خواهد 
،اول آنکه : برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعامل پویا بین مراجع و 
نه تحمیل  و  : مشاور نقش کمک دهنده  آنکه  ؛ دوم  مشاورضروری است 
کننده دارد. سوم آنکه : رابطه ی مراجع و مشاور باید حضوری باشد ، زیرا 
مشاهده ی وضع ظاهری و حرکات مراجع در شناخت و تشخیص مشکالت 
او نقش مهمی دارد و چیزی به نام مشاوره ی تلفنی ، از نظر علمی وجود 
ندارد و آنچه در جامعه ی ما به غلط به مشاوره ی تلفنی معروف شده است 
راهنمایی تلفنی است . چهارم آنکه : هدف مشاوره خودشناسی بیشتر و 
یادگیری فرآیند تصمیم گیری مناسب و نیز قبول مسئولیت مراجع است 
. پنچم آنکه : مراجع از طریق مشاوره شیوه های انتخاب و طرح ریزی و 
ادامه ی یک زندگی معقول و موفق را می آموزد و در آینده خودش می 
تواند مشکالتش را حل کند و برای هر مشکلی به مشاور مراجعه نکند . 
ششم آنکه : مراجع به نوعی با مشکل عاطفی یا با وجود مانعی در رشد 
مواجه است و قصد دارد با کمک مشاوره مشکلش را حل کند و یا مانع را 

از سد راه بردارد.

به طور کلی، مشاوره تعاملی بین مشاور و مراجع است که به آن وسیله به 
مراجع کمک می شود تا پس از شناخت خویش تصمیمات معقول و مقبولی 
اتخاذ کند. به بیان دیگر، مشاوره جریان بررسی مشکالت و مسائلی است 
که مراجع با آنها مواجه است و عالقمند یا نیازمند به طرح آنها می باشد.

مراجع از طریق بحث و گفتگو درباره مشکلش با مشاور در جریان رابطهٔ 
مشاوره ای توأم با درک و تفاهم، به خودشناسی و کشف راه حلی موفق 

می گردد وسرانجام تصمیم معقول و مناسبی اتخاذ می کند.

13

مشاوره چیست ؟
فاطمه غالمی 
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ــد  ــکیل میده ــی را تش ــی اجتماع ــی زندگ ــن اساس ــت رک مدیری
ــیرازه و  ــد، ش ــته باش ــود نداش ــت وج ــت درس درهرکاراگرمدیری
اســاس کاربــه نابــودی کشــانیده مــی شــود، مدیریــت از زندگــی 
شــخصی یعنــی تســلط بــردرون شــخص آغازتــا ســطح کشــوری 

ــد. ــا مــی یاب ــی شــدن ارتق منطقــه ی و جهان

نظر  درهرزمان  گرفته،  صورت  زیادی  تعارف  مأمول  این  برای 
بخواست زمان از مدیریت تعریفی وارد گردیده که برحق درهمان 
داشته  وفق  زمان  آن  اجتماع  وبرزندگی  بوده  حال  مناسب  مقطع 

است، بطور مثال می توان تعاریف مدیریت رابصورت آتی ذکرکرد:

• هنر انجام امور بوسیله ی دیگران	

• فرآیند یا پروسه که طی آن تصمیم گیری در 	
سازمانها یا ادارات صورت میپذیرد.

• انجام وظایف پالن شده، رهبری، همآهنگی 	
و کنترول.

• اعضای 	 مساعی  و  کوششها  همآهنگی،  علم 
برای  ازمنابع  واستفاده  یاسازمان  نهاد  یک 

نیل به اهداف سازمانی.

• بــازی کــردن نقــش رهبــر، منبــع اطالعاتــی 	
تصمیــم گیرنــده وروابــط براعضــای ســازمان.

همچنیــن مدیریــت فرآینــد بــکار گیــری مؤثروکارآمدمنابــع 
ــات  ــع وامکان مــادی و انســانی درپــالن، ســازماندهی، بســیج مناب
هدایــت و کنتــرول اســت کــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ســازمانی براســاس نظــام ارزشــی مــورد قبــول صــورت میگیــرد.

بهمیــن منــوال بصــورت کلیــدی اســاس مدیریــت را طورذیــل نیــز 
ــرده اند: ــف ک تعری

مدیریت یک فرآیند است.	 

انسانی 	  تشکیالت  هدایت  مدیریت،  نهفته  مفهوم 
است.

مناسـبی 	  هـای  تصمیـم  مؤثـر،  مدیریـت 
یابـد. مـی  دسـت  مطلوبـی  نتایـج  بـه  و  میگیـرد 

مدیریـت بخـش بـا کیفیت رهبـری یـک اداره اسـت، اگررهبری را 
مافـوق اداره درنظر داشـته باشـیم، مدیریت مؤثر اسـت که رهبری 

را بـه قله های شـامخ موفقیت میرسـاند.

مؤلفه های رهبری تحول آفرین 

رهبـری تحـول آفریـن برای عملی شـدن به چهـار مؤلفه یـا عامل 
کـه بـه عنـوان عناصـر تشـکیل دهنـده ایـن نظریـه نیـز شـناخته 

شـده انـد نیـاز دارد. ایـن عوامـل عبارتنداز:

نفـوذ آرمانـی  )ویژگی هـای آرمانـی - رفتارهای آرمانـی( : در این 
حالـت فـرد، خصوصیـات رهبـر کاریزماتیـک را دارد؛ مـورد اعتماد 
و تحسـین زیردسـتان اسـت، زیردسـتان او را بـه عنـوان یـک الگو 
و مـدل می شناسـند و سـعی می کننـد کـه هماننـد او شـوند. نفوذ 

آرمانـی شـامل ویژگـی هـای آرمانـی و رفتارهای آرمانی اسـت.

انگیزش الهام بخش  : رهبر کارکنان را ترغیب می کند تا به هدف 
و قابل دستیابی بودن آن با تالش، باور پیدا کنند. این افراد معموالً 

نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بین هستند.

ترغیب ذهنی  : رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزد. این 
مسائل خالقانه  در حل  که  می کنند  تشویق  را  پیروانشان  رهبران 
برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سؤال قرار دهند. آنها پیروان 
را ترغیب می کنند که مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی 

قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند.

مالحظات فردی  : رهبر نیاز های احساسی زیر دستان را برآورده 
افراد را تشخیص می دهند و به آنها  می کند. این رهبران نیازهای 
کمک می کنند تا مهارت هایی که برای رسیدن به هدف مشخص 
قابل  زمان  است  ممکن  رهبران  این  دهند.  پرورش  را  دارند  الزم 

مالحظه ای را صرف پرورش دادن، آموزش و تعلیم کنند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

رهبران  توسط  که  فرهنگی  دادن  شکل  به  یااداره  سازمان  بقای 
کارآمد آغاز میشود بستگی دارد. این امر به ویژه زمانی به واقعیت 
می پیوندد که سازمان با یک دوره تغیر مواجه است. از آن جایی 
که رهبران تحول آفرین همواره نگران نوسازی سازمان هستند، به 
دنبال پرورش فرهنگ سازمانی خواهند بود که در رابطه با خالقیت، 

حل مسأله، خطرپذیری و تجربه گرایی مساعد و مطلوب میباشد.

مدیریت
عیدی محمد پیامن
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بزرگی  بس  وظایف  كودكان  تربیت  برای  مدرسه  یا  مکتب 
را  اهدافی  دارند  وظیفه  آموزشی  های  كانون  این  دارند، 
مکتب  اندیشه  براساس  طبیعتأ  را  اهداف  این  و  كنند  تعقیب 
یا  و  مسئولین  ازطرف  آن  مشروعیت  كه  است  ویادستگاه 

جامعه پذیرفته شده باشد.

وراه  عقاید  معلم،  فکر  طرز  به  بستگی  اهداف  به  رسیدن 
وروش او دارد، درحالیکه استعداد و امکانات طفل، شرایط 
است، درهمه حال  او هم مطرح  و خارجی  محیطی داخلی 
برای مدرسه یا مکتب ضروری است بدانداز فردی كه تحویل 
غایی  ایدآل آن چیست؟ هدف  بسازد؟  میخواهد چه  گرفته 

او از تحویل گیری كودک مردم چه می باشد؟ و...........

همه میدانند درمکاتب و مدارس همه اطفال تابع یک طرح و 
برنامه اند، آزادی شان محدود است، سرمایه عمررا دراین 
راه هسته گذاری می كنند، باید معلوم باشدكه درازای آن 
چه چیز بدست می آورند؟ و چگونه می توانند دركوتاه ترین 
مدت بیشترین سازندگی ها رادراو ایجاد كرده ویا زیاد ترین 

اطالعات و آگاهی ها رابه او انتقال داد.

استاد سید محمد حسینی استاد سابق فاكولته ساینس پوهنتون 
كابل می گفت : » برای به ثمر رسانیدن یک جوان به جامعه، 
این  اما  كنند،  می  گزاری  سرمایه  دولت  و  اجتماع  فامیل، 
ابتدائیه و بعد استاد حوزه  ابتدا معلم مکتب  باید  سرمایه را 
دانشگاه صادقانه به مصرف برسانند تا كودک دیروز به مرد 

فردای كشور مبدل گردد.«

هر گاه اهداف كه برای تربیه اطفال طراحی می شود بشکل 
شخصیت  یک  بمثابه  تردیدطفل  بی  یابد،  تحقق  آن  درست 
ازجامعه  كه  آنست  شرط  شد،  خواهد  جامعه  وارد  توانمند 
پا گذارد،  به جامعه محیطی  مکتب و مدرسه سالم وسازنده 
اما این بحث نهایت طویل و در یک مقاله مختصر نمی شود 
اقدام  نیت،  خلوص  با  معلم  و  مکتب  كه  آنست  گنجاند،مهم 
تحویلی  از  رابعد  طفل  مادرانه  یا  گفتارپدرانه  شریفانه، 
در  زندگی  الیق  سازندوآنچنانکه  پخته  باید   ، خام  بصورت 
اجتماع شودوبتواند مصدر خدمتی برای مردم گردد، آنچه 
از نظر كلی دراین زمینه می تواند مطرح باشد عبارت اند از:

الف - كشف كودک

و  راكشف  اطفال  تواند  می  كه  است  مناسبی  محیط  مکتب 
معلوم نماید، این پروسه به معلم صالحیت میدهد اسراردرونی 

طفل را درروند آموزش و پرورش دریابد، ذوق و عالقمندی 
آنرا دررشته های آموزشی، اخالق وپیوند های بیرونی اش 
دریابدواورا از انحرافات وراه های كه درآینده سبب تباهی 
خودش و جامعه میگرددبازدارد، درجامعه كنونی اطفال به 
مشاهده میرسدكه درراه مکتب حین رفت و برگشت فقط به 
آزارعابرین و همقطارانش می پردازندودر فرجام اعضای نا 

اهل جامعه بار آمده مورد انزجار مردم قرارمیگیرند.

نتوانسته  خانواده  و  معلم  میگردد،  استنباط  كه  اینجاست   
كه  آنچنانی  اش  تربیه  به  و  كنند  كشف  را  طفل  درونی  راز 
درخوراوست بپردازند  این موضوع برمیگردد به عدم توجه 
به اطفال شان، یعنی آنها می گویند: ما طفل مانرا  والدین 
به مکتب فرستادیم و مکتب باید آنرا بسازد، درحالیکه مهد 
است  خانواده  كانون  و  محیط  نخست  درقدم  اطفال  تربیت 
همراهان  شناخت  مکتب   و  مدرسه  تا  خانه  از  طفل  تعقیب 
طفل در فاصله بین خانه و مکتب، همنشینی طفل در مدرسه 
و همه برخورد های طفل در گام نخست به عهده ی خانواده 
تعلق  طفل  گفتار  و  كردار  رفتار،  كشف  بعد  هاقراردارد، 
میگیرد به معلم و مدرس كه درآن محیط چه چیز های را به 

طفل باید آموختاند و از چه چیزها اورا جدا نمود.  

معلم می داند كه طفل درچه اموری می تواندپیشرفت كند 
وراه رشد وترقی اش درچه اموری بیشتر خواهد بود مدرسه 
به  را  ها  توانداستعداد  می  ها  زمینه  این  كشف  با  مکتب  یا 

جریان اندازدوفرد را به رشد مطلوب برساند.

ب - آموزش

آموزش  مکتب  یا  كارمدرسه  طفل،  زندگی  از  برهه  دراین 
است، بدیهی است كه درآن تکیه برآموزشهای اساسی یعنی 
خواندن، نوشتن حساب كردن و سایر آموزش هاست درضمن 
اخالق  مکتب،  درمحیط  دیگری  آموزشهای  برنامه،  همین 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد  معنویت به تناسب سن ودرک اطفال 
مطرح خواهد بود، كه پایه واساس زندگی بعدی كودک را 

می سازد.

زندگی  درس  طفل  به  خودباید  آموزشهای  درضمن  مکتب 
از  برداری  بهره  و  ودوستی  همبستگی  درس  محبت،  درس 
بیاموزدكه  او  به  را  روشی  كندوراه  رااعطا  آفرینش  اسرار 
طفل در سایه آن بتواند زندگی و حیثیت خود را حفظ نماید.

..............باقیدارد

تربیت کودک در مکتب محمد حسیب حزین یار
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       حــق وباطــل دائمـــأ انــدر ســتیز
       حــق زعــدل ومعرفــت دارد خبــر
حــق آزادیســت  تابــان          اختــر 
         ازحقیقــت دیــده هــا روشــن شــود
ــود ــان ب ــم و جــور را درم         درد ظل
ــه ــلط یافت ــل تس ــا باط ــر کج         ه
       آتــش ظلمش جهــان ما بســوخت
ــل ــعادت در بغ ــق را س ــأ ح        دائم
       عشق حق بر کشورتن چون نشست
ودیــن دنیــا  تراســرمایة         حــق 
عمــل تــااوج  پــرواز  یقیــن          از 
        چون حسین در جنگ با جوروجفا
       اوکه ازمال وســرو از جان گذشــت
        تــا که حــق ثابت شــود باطــل رود
        در بغل شــش ماهــه اش فرزند بود
        پیش چشــمان پدر جــان دادورفت
ــد ــه اش افروختن ــی در خان         آتش
خیرالبشــر حضــرت        دختــران 
      کــودکان تشــنه بیتــاب وقــرار
ــد روان ــی ش ــان از بهرآب ــّم ش        ع
ــت ــس کوشــید ورف ــرای آب ب        ازب
حســین یعنــی        ســرورآزادگان 
       درمیـان خاک وخون وغم نشسـت

ــز  ــر درگری ــت ودیگ آن یکــی ثاب
جهــل وبیــداد اســت باطــل را ثمر
رحمت وعشق ست وآبادیست حق
شــوره زارقلــب هــا گلشــن شــود
ــود ــان ب ــرا ایم ــق ت آری آری ح
رو زعــدل ومعرفــت برتــا فتــه
لیــک تزویــرش دهــان مــا بدوخت
در شــعار و در تفکــر در عمــل
سهل باشــد گردهی جان رازدست
ــن ــق الیقی ــة ح ــا قل ــد ت میکش
میکنــد پــا کیــزه ات از غــش وغل
ــال ــم نمــا صــد کرب در جهــان قائ
اوکــه ازاوالد وخــان ومان گذشــت
تــا زحــق تصویــری درعالــم کشــد
تیــر دشــمن ســینة پاکش گشــود
بهرمایــان درس ایمــان دادورفــت
وای فرزنــدان احمــد ســوختند
گشــته اند از دســت باطــل در بدر
ــار ــی بی ــرة آب ــان قط ــی پدرج ک
ناتــوان کــودکان  ازبــرای 
ــد بریــده برزمیــن غلطیدورفــت یَ
خاتــم پیغمبــران را نــور عیــن
ــت ــتم رادرشکس ــداد وس کاخ بی

مرتضــی علــّی   فرزنــد         وای 
وفریادهــا نالــه  بــا          طفلــکان 
نهــی مــارا  چــرا  پدرتنهــا         ای 
 ســربریدند از حســین مجتبــی
زدنــد برخنجــر  ســرببریده     آن 
ــن ــین نازنی ــن حس ــا ای       ای دریغ
مصطفــی عزیــز  زهــرا   زینــب 
ــد ــم ش ــال از مات ــاال م ــینه م  س
 صحنـة بـس دلخـراش وبـس غمیـن
زدنــد پیغمبــر  بــراوالد   تیــر 
ــت ــدن گرف ــون لرزی ــتگاه َک  دس
ــاد ــال فت ــان و واوی ــرم افغ  در ح
 کــی خداونــد زمیــن وآســمان
روزگار فاســقان  زدســت   مــا 
 شــد حســین نازنیــن مــا زدســت
 پیــش مافرزنــد هامــان ُکشــته اند
 ازبــرای حــق بــود هــر کارمــا
ــت ــا در ببس ــا چوبرم ــذت دنی  ل
 حــق وباطــل رانمائــی آشــکار
ــد پرجــوش دار ــا اب ــا رات  خــون م
ــدگان ــزد بن ــه ن ــردا ب ــدا ف  ای خ
ــی ــا کن ــم داد م ــی خواهی  ازتوم
 ای خــدا مــا تشــنه ایم ایــن جام را
چون حسینم کن زعشقت ای خدا

از تنــش جــان دور وســرازتن جدا
میزننــد فریــاد َکــی بابــا بیــا
ــی ــا آ گه ــا  ن ــال م ــر ازح تومگ
بهــا او  حریــف  از  تابگیرنــد 
ــد ــر زدن ــان پیغمب ــر ج ــی ب آتش
زیرپــای باطــالن افتــاده بیــن
نازنیــن دخــت علــّی مرتضــی
ــوام شــده صبروجهدوغصــه اش ت
چشــم حق بیــن کارباطــل راببین
ــد ــدر زدن ــه حی ــدر خان ــش ان آت
زین ســخنها عرش نالیــدن گرفت
رو بــه حــق کردنــد بــا زاری وداد
چــون توئــی آ گــه زاســرار جهــان
ــران وزار ــم آواره و حی ــته ای گش
کاخ اســتقالل و آزادی شکســت
بهــر مایــان نــا ســزاها گفتــه انــد
ــا ــکار م ــا پی ــن م ــا آئی ــن م دی
غم نباشدچون حقیقت مطلب است
دار زنــده  مــارا  راه  تاقیامــت 
دار راخامــوش  بیــداد  آتــش 
پیغمبــران ســرور  درحضــور 
ــی ــوا کن ــان رس ــقان وظالم فاس
را کام  ماایــن  ازتومیخواهیــم 
ــنا ــان وآش ــان وج ــا م ــرو س بیس
 

 نیازی
عنقا
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