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آغاز سخن

یکی از نیازهای زندگی بشری را فرهنگ اجتماع تشکیل میدهد، فرهنگ بمثابه رکن اساسی ونیاز مبرم زندگی اجتماعی که جامعه انسانی را به 
شاهراه ترقی و پیشرفت سوق میدهد می باشد. درجوامع که از پیشرفت و مدنیت فاصله دارند، زندگی آن جامعه هم بافالکت ودر ماندگی دنبال 

میگردد، زیرا نتوانستند فرهنگ خویش را حفظ نموده و براصالت آن ارج گذارند.

به اساس تعریف های ارائه شده از جانب بعضی از دانشمندان؛ کشور یا جامعه  ی که می تواند نیروها و استعدادهای نهفته را شناسائی کرده 
پربار ساخته و به  کار بند د، دارای فرهنگی غنی و سازنده و در واقع مفهوم خالقیت فرهنگی است که به  زعم ویل  دورانت تمدن نامیده می شود. 

حاصل این جریان منطقي، در شناسائي، پرورش، و کاربرد توانائی های یک جامعه است.

از زمان پیدایش و رشد جامعه  شناسی علمي، انسان شناسی و دیگر شاخه های مختلف علوم انساني، هریک از صاحب  نظران به  زعم خود تعریف 
تازه ای برای فرهنگ ذکر کرده اند بعضی فرهنگ و تمدن را یکی دانسته و بعضی دیگر آنها را به عنوان دو مقوله جداگانه مورد تبین قرار داده اند.

پیشرفت انسان از بدو آغاز حیاتش در زمین وابسته به تحرکات بوده که سبب ترقی و تعالی آن گردیده، اگر ما به جامعه قبل از تاریخ نگاه 
کنیم، ترجیحأ انسانها زندگی را آرام و راحت زمانی در می یافتند که در یکی از مغاره های کم حشرات و غیر نمناک بسر می بردند، اما امروز آن 

زندگی بصورت استوره ی مبدل شده که انسانهاحتی به آن باورنمیکنند.

وقتیکه ما می گوئیم فرهنگ یک مجموعه ی درهم آمیخته و نظام یافته ایست، از دانستنی ها، شناسایی ها، باورها، آئین ها  حقوق و آداب 
رسوم و بسیار ی چیز های که انسان از جامعه خویش کسب کرده است، خود به این باور اعتقاد ما مصداق پیدا می کند که فرهنگ زندگی آناَ 

بوجود نیامده،  بلکه مراحل مختلف از تاریخ است که فرهنگ انسانی را تا کنون که  ما حیات بسر می بریم رسانیده است.

مردم شرافتمند ما سالهای قبل از یک فرهنگ عالی که اساس آنرا همکاری و تعاون تشکیل میداد برخوردار بودند، آن زمان انسان بمثابه انسان 
شناخته می شد، دربین آنها مظاهر قومیت، ملیت، سمت و زبان امتیاز برتری شناخته نمی شد، همه دریک راه روان بوده و برای رسیدن به هدفی 

مشترک که همانا خوب زندگی کردن، مساعدت به همنوعان و بشردوستی بود تالش می نمودند.

تداخل فرهنگ های بیگانه سبب شد تا در جامعه ما تغیراتی ناهمگون بوجود آید که منجربه  نفاق و ازهم پاشدیده گی ملت افغانستان شد 
و زمینه ی تنفر و انزجار را مساعد گردانید. به این لحاظ دراین سرزمین بهترین زندگی را میتوان زندگی ی  دانست که همه به مصالح و منافع 

مشترک خود اندیشیده تا از ارکان و امتیازات زندگی انسانی و اسالمی برخوردار باشیم.  

قصاوت وکینه دوزی سبب می شود تا تداخل فرهنگ های اجنبی بیشتر در جامعه حاکم گردد، با مطالعه ایکه امروز از فرهنگ صورت گرفته 
خود باید ازروشها وعملکرد های استفاده کرد که تحت تأثیر روشهای بیرونی قرار نگرفته و زمینه پیوند افراد جامعه را به زندگی خویش طبق 

رسوم آبایی مان فراهم سازیم.

در فرهنگ اسالمی عالوه بر ویژگی های که فرهنگ های دیگر دارد، شاخص های دیگری وجوددارد که آنرا از سایر فرهنگها متمایز می سازد 
در تعریف فرهنگ اسالمی گفته می شود؛ فرهنگ عبارت اند از: مجموعه اعتقادات، اصول اسالمی  آداب و رسوم، اخالق ارزشها و قوانین است که 

انسان را می تواند بصورت خوبتر به امیالش نایل گرداند.

پس هرآنچه ما امروز در زندگی احساس میکنیم، همانا نقض درعملکرد ماست،  نه فرهنگ اصیل و عالی این سرزمین که نتوانستیم آن را زنده 
نگهداریم تا بر آنچه بصورت تحمیلی از بیرون برما روا داشته می شود، به عدم پیروی آن وفق پذیری داشته باشیم.  
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سـر زمیـن غور هـرات تجلیگاه بـی نظیـر گنجینه هـای فرهنگ، 
هنـر و ادب دری و مهـد پـرورش ابـر مـردان سـخن، و نـام آوران 
اندیشـه و هنـر بـوده اسـت و ایـن کهـن دیـاران هـرات و غـور 
باسـتانی شـعراء، ادبـا، نویسـندگان و هنرمندان و شـخصیت های 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی را در خـود پرورانیـده اسـت کـه 
میتـوان از نـام نامـی روانشـاد الحاج اسـتاد محمد سـعید مشـعل 

اسـتاد مسـلم میهیـن را نـام برد.

 زنـده یـاد ازرجال و شـخصیت های بزرگ فرهنگـی، ادبی وهنری 
میهـن مـان، یعنـی آریانـای کهـن  دیـروزی و افغانسـتان عزیز و 
مصیبـت دیـده ای امروزی محسـوب میشـوند، امروزجـای نهایت 
خوشـی اسـت کـه تـا از شـانزدهمین سـالروز وفات عالمـه هنر و 

ادب زنـده یـاد اسـتاد محمـد سـعید مشـعل شـخصیت فرهنگـی 
و هنرمنـد فرهیختـه تجلیـل و تکریـم بـه عمـل میایـد، ایـن مرد 
نابغـه در سـال 1292 هجـری خورشـیدی در لوگـر به دنیـا آمده 
اسـت، کـه پدرشـان مرحـوم مغفـور الحـاج محمـود خـان حاکـم 
لوگـر بـود، اسـمش را محمـد سـعید گذاشـتند. زاد گاه و مسـقط 
الـرأس اصلـی شـان قریـه »نیلی« مربـوط السـوالی تیـوره والیت 
غـور میباشـد. امـا وفـات جانگـداز شـان درسـت سـاعت دوازده 
ظهـر روز جمعـه دهـم دلـو سـال 1376 هجـری خورشـیدی در 
منـزل شـخصی شـان کـه جنـاب محتـرم مرحـوم مغفـور فضـل 
الحـق خالقیـار صـدر اعظـم فقیـد کشـور، در زمـان زمـام داری 

خـود کـه وزیـر مشـاور، رئیـس تنظمیـه ووالـی هـرات بودنـد، به 
جنـاب اسـتاد از جمـع اراضـی دولت به اختیار شـان گذاشـتند و 
قباله شـرعی را به اسـم شـان نمونـد در جهت مصارف سـاختمان 
آن نیـز قسـمآ کمـک و همـکاری نقـدی و جنسـی نمودنـد کـه 
روان شـاد عالمـه مشـعل از محبـت و همـکاری هـای صادقانـه 
ایـن مرحـوم مغفورمحتـرم خالقیاردرمجالـس ومحافـل رسـمی 
منـزل  همـان  در  مرحومـی  مینمودنـد.  آوری  یـاد  و خصوصـی 
کـه واقـع در آغـاز جـاده عمومـی کارزگاه شـریف اسـت زندگـی 
میکردنـد و همانـا نظـر بـه مریضـی کـه عاید حـال شـان گردیده 
بود به عمرهشتادوچهارسـالگی چشـم از جهان هسـتی فرو بسـت 

بـه لقـاء اهلل پیوسـت روحش شـاد . 

سـالهای درازی  پیـش از امـروز در قریـه »نیلی« مربوط ولسـوالی 
تیـوره در سـرزمین باسـتانی غـور خانـواده ایـی بـا میـراث هـای 
عظیـم فرهنگـی زندگی میکرد که از بـزرگان آن خانواده یکی هم 
حاجـی عظیـم خان بـود و دیگـر شـخصیت نامـدار از آن خانواده 
حاجـی محمـود خـان نام داشـت، که نقـاش، هنرشـناس، ادیب و 
مـورخ بود و مشـاغل اصلـی او را کار های دیوانی تشـکیل میداد و 
دیگـر آن حاجـی سـلطان محمد خان بـرادر حاجـی محمود خان 
بـود کـه نقاش ومینیاتورسـت توانا، به ویـژه در تذهیب و خطاطی 
بـود و همچنـان در زبـان هـای دری و عربـی معـروف بـود، سـال 
1292 هجـری خورشـیدی کـه حاجی محمـود خان حاکـم لوگر 

گنــج هنــر را بــه زمیــــــن ریختنــد        خــاک ســیاه بر ســر او بیختند

ایــن ســخن کهنــه بــه مــن شــد یقیــن          دفــن بود گنــج به زیــر زمین

مشعل هرگز خاموش نمیشود و نمی میرد بلکه هنرش او را همیشه جاویدانه زنده نگه میدارد

ای به خاک تیره پنهان همچوگنجی پُربها        آســـــمان معرفت را آفتاب بی ریا

شهسـوارخوش خرام عرصه بام هنــــــــر         باغ و راغ این چمن را بلبل شـیوا سـرا

مشعل چراغیست همیشه روشن 
جستار و نگارش : از الحاج محمد نارص »ناهض« 

برای شخص دانا انتقام بمثابه کوره ی آتشین است که سرش را به آن داخل می کند.  
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بـود تولد پسـر کانـون خانواده اش را گرمی بیشتربخشـید، کـه نامش را 
گذاشت. محمد سـعید 

ــد و  ــل آم ــه کاب ــواده اش ب ــا خان ــود کــه ب  محمــد ســعید دو ســاله ب
در همیــن شــهر بــزرگ و بزرگترمیشــد تــا آنکــه در ناحیــه »اندرابــی« 
شــهر کابــل شــامل مکتــب ابتدایــی »رضــا« شــد و درس هایــش را تــا 
ــاد شــده را از  ــب ی ــام مکت ــه داد،  ن ــب ادام ــف ششــم در آن مکت صن
ایــن جهــت رضــا گذاشــته بودنــد، کــه در آن مکتــب شــاگردانی درس 
میخوانــد کــه طــور داوطلبانــه و بــه رضــا والدیــن خــود شــامل مکتــب 
ــی اش  ــه اصل ــه خان ــواده اش ب ــا خان میشــدند، بعــدآ محمــد ســعید ب
ــزد اســتادان  ــان را ن ــوم متــداول آن زم ــت غــور بازگشــت وعل در والی
ــه  ــال 1310 ب ــت، در س ــان فراگرف ــع خودش ــجد جام ــده در مس ورزی
ــای  ــه کار ه ــت ب ــار وق ــداری در وزارت درب ــت خری ــو هی ــوان عض عن
اداری آغــاز نمــود ســال 1314 هجــری خورشــیدی بــه عنــوان 
مهماندارکمیســونی تعیــن شــد، کــه وظیفــه تقســیم ســرحد بیــن دو 

ــود .  ــده دار ب ــران را عه کشورافغانســتان و ای

سـالهای  بعـدی اسـتاد مشـعل وظایـف را بـه عناویـن عالقه، ولسـوال، 
مدیرعمومـی تحریـرات، مدیرسـره میاشـت، معـاون مؤسسـه فنون ملی 
هـرات، مدیرعمومـی اداری والیت هرات، معاون خزانه دافغانسـتان بانک 
کابـل، اسـتاد بخـش مینیاتـوری دارالمعلمیـن هـرات، مدیرفوایـد عامه 
هـــرات ورئیـس اهل کســـبه و هنرمنـدان والیت عهـده دار بود، روان 
شـاد اسـتاد مشعل از سـال 1334 تا سـال 1338 هجری خورشیدی به 
حیـث رئیـس بلدیه هـرات نیز انجـام وظیفه نمـود مرحوم مغفورازسـال 
1339 تـا سـال 1344 هجـری خورشـیدی در آمریـت لیـن غربی قوای 
کاربـه عنـوان مدیرعمومـی ترانسـپورت کار نمـوده و در سـال 1344 به 
زیـارت خانـه خـدا »ج« مشـرف گردیـد و در همیـن سـال 1344 از 
سـوی مـردم والیـت غور بـه حیـث سـناتور انتخاب شـد، وظایف شـان 
را در پارلمـان افغانسـتان در سـالهای اول بـه عنـوان رئیـس کمیسـیون 
سـمع شـکایات دردوسـال اخیـر به عنـوان معیـن دوم مشـرانو جرگه با 
شایسـتگی به انجام رسـانید، اسـتاد مشعل در سـال چهارم دروه خدمت 
در مشـرانو جرگه افغانسـتان نامزد یکی از پسـت های سـه وزارت خانه 

» معـادن و صنایــع، اطالعـات و فرهنـگ و فواید عامـه « بود.

ــع داده و از  ــر پســت وزارت ترجی ــی را ب ــدس معلم ــه مق ــی وظیف  ول
وزیــر معــارف وقــت خواهــش نمــود بــا وی بــه عنــوان معلــم دروالیــت 
ــد، کــه ازطــرف وزیرمعــارف وقــت پذیرفتــه شــد   هــرات موافقــه نمای
ــد در  ــاز نمای ــه کار آغ ــرات ب ــن ه ــه در دارالمعلمی ــا پیــش از آن ک ام
ــه در شــهر ســمرقند  ــارا و ســمرقند( ک ــرات، بخ ســمپوزیم  ) آرت ه
ــور  ــده کش ــث نماین ــه حی ــود ب ــده ب ــر گردی ــوروی دای ــه ش اتحادی

خوداشــتراک نمــود روان شــاد اســتاد محمــد ســعید مشــعل بیســت 
ســال تمــام از ) 1328 تــا 1348 هجــری خورشــیدی( مصــروف تهیــه 
ــدی  ــره بن ــن گ ــای طــرح، دیزای ــه ه ــون در زمین ــای گوناگ ــود ه میت

ــود. ــرات ب ــب مینیاتوره ــه اشــکال هندســی دارد، درمکت ــای ک ه

ادامه دارد ...
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....شاخص های سالطین غوری
همانطوریکه دربحث های گذشته تذکرداده شد، در بارسالطین غور از آغاز تا انجام همیشه مرکز تجمع علما، شعرا، دانشمندان رهبران طریقت و صاحبان 
فن و حرفه بوده که درعرصه امور دینی، ادبی، اموردنیوی و هنری از آنها استفاده صورت میگرفت روح سخن من اینجا در باره شعرا می باشد، که دررأس 
همه سلطان عالوالدین حسین بن حسن مؤسس امپراطوری غوری ها در زمان خود قرارداشت، وی شخص عالم، عادل، مدبردر امورسلطنتی بود، عالوتأ 
شاعر بلند پایه و پرآوازه بود، الزم پنداشته می شودتا ستاره گان درخشنده در فضای شعر وادب از خود سالطین گرفته و دیگر شعرا و ادیبان دوره ی غوری 

ها راتا جائیکه من شناسایی کردم به اسم و نموده شعر، برجسته ترین آنها را معرفی نمایم:

1. سلطان المعظم عالألدین حسین بن حسین:  

آنــم کــه هســت فخرزعالــم زمانــه را
انگشـت دسـت خویـش بدندان کنـد عدو 
چون جسـت خانه خانـه کمیتم میان صف
بهـرام شـاه بکینه زمن چون کمان کشـید
پشـتی خصـم گرچـه همـه رای و رانه بود
کیـن توختـن بـه تیـغ درآموختـم کنـون 
ای مطـرب بدیـع چوفـارغ شـدی زچنـگ

غوروسوروسـام ورام، طـرح انجمـن دارنـد
ازم ورسـم امـروز اسـت دانـش و هنرورزی
درکف همه شمشـیر، آسمان همین خواهد
در دهان خـود دارم، عندلیب خوش الحان

ـــه را  ـــم خزان ـــور زبذل ـــت ج ـــه هس ـــم ک آن
چـــون بـــرزه کمـــان نهـــم انگشـــت وانـــه را

ـــه را  ـــت خان ـــاز ندانس ـــوی ب ـــمن زک دش
کنـــدم بـــه نیـــزه از کمـــر او کنانـــه را
ـــه را ـــر رای و ران ـــرز خودس ـــه گ ـــردم ب ک
را زمانـــه  ملـــوک  روزگارو  شـــاهان 
ــه را ــن ترانـ ــزن ایـ ــول راوبـ ــوی قـ برگـ

دارنـد چمـن  یـک  فکـر  هندوخراسـانی، 
یکسری به خلعت خوش، یکسری کفن دارند
کافر و مسلمان هم هردو یک وطن دارند
پیش من سخن گویان زاغ در دهن دارند

نمونه کالم

نمونه کالم

2- فخرالنسوان، بلقیس جهان، سیده زمان، کریمته النسأ، رضیه الدنیاوالدین، عمده النسوان، ملکه زمان، جهان بانوشاهان سلطان رضیه.

3- اوحدالدیـن محمـد ابـن محمـد، حجـت الحـق،  انوری شـاعر بـزرگ و معـروف قرن ششـم هجری)قـرن دوازدهم میـالدی( تحصیالت 
وی در علـوم ادبـی و عقلـی زمـان، خاصـه حکمـت و ریاضیـات و نجـوم بـودواو پیـرو ومدافـع ابـن سـینا بـوده اسـت، زندگانـی اودر عهد 

سـنجربمداحی آن پادشـاه و پـس از مـرگ اوواسـتیالی غـزان برخراسـان در سـتایش امراء و سـفردربالدمختلف گذشـته.
انـوری معاصـر سـلطنت غوریـان بوده اسـت، هنگامیکه سـلطان عالألدین حسـین غوری با سـلطان سـنجردرآویخت و سـنجر اورامغلوب و 

اسـیر سـاخت درحـدود)547 هجـری قمری( انـوری قصیده ی در مدح سـنجر سـاخت و در یک بیـت آن گفت:

قاعدهء تهنیت همی ننهند زانک      خصم نه فغفور چین و غور نه چین است

این شعر را سلطان رضیه زمانی سروده که در هند سلطان و فرمانروابوده است.

سید محمد رفیق نادم

هرکه از طرف مقابل گذشت، زود تر به هدف رسید.  
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عرصــه مملکــت غــور چــه نامحدود اســت
دارد پیامبــر  ســلیمان  ملــک  رونــق 
چشم بددور، که بس منتظم است این دولت

شـــهباز آشـــیانه قدســـم گهـــی عـــروج
محـــروم گشـــتم از طیـــران در فضای قدس
بگشـــای پـــرده از رخ و بردارهســـتیم

حســـنی بمـــن نمـــای و بیفـــزای مســـتی ام
ـــتیم ـــب ببس ـــتهء قال ـــه رش ـــان ب ـــال ج تاب
ـــتیم ـــوی پس ـــرو نکشدس ـــن ف ـــد ت گرقی

آدم نــژاد  همــه  فخــر  هــای 
تفاخــر پــی  از  القــدس  روح 
ســلطانت کــه کریمتالنســا خواند
الدیــن رضیــه  زتــو  راضــی 
ــر روز ــت ه ــو برفزونس ــال ت اقب

کـه درآن عرصه چه لشـکر نا معدود اسـت
عرق سلطان چه عجب کز نسب داود است
آری، این دولت را منتظمی معهود است ......

عالـــم زنـــان  ســـیدهء  وی 
مهـــر تـــو نهـــاد مهـــر خاتـــم
شـــد ذات شـــریف تـــو مکـــرم
خـــود قـــادر ذوالجـــالل اکـــرم
معظـــم خســـرو  دولـــت  از 

نمونه کالم

ابیات دیگر ایشان

4- معین الدین چشتی هروی
 

خواجـه خواجـگان معیـن الحق والشـرع والدین در چشـت والیـت هرات تولـد یافت، چون پیشـوای طریقـت و راهنمای 
شـریعت و مسـلک حقیقـت گردیدنـد، طریقه چشـتیه بنام شـان شـهرت یافت، در نزد سـلطان غیـاث الدین غـوری از 
مقـام و منزلـت خـاص برخوردار بودند خانقاه و مدرسـه خانه چشـت شـریف راسـلطان غیـاث الدین بـرای حضرت معین 
الدیـن اعمارنمودکـه تـا کنـون موجود اسـت، معین الدین چشـتی عالم، شـاعروخود سـر سلسـله طریقه علیه چشـتیه 
بـود، در شـعر معیـن تخلـص میکردنـد، در اواخـر از دیار سـلطان غیـاث الدین به هنـد رفتند، درآنجاناشـر دیـن مبین 

اسـالم و طریقه چشـتیه گردیدند.
سـلطان شـمس الدیـن التمـش غـوری در هندبـه آنها سـخت عالقـه داشـت و به ایشـان حرمت مـی گذاشـت، حضرت 
معیـن الدیـن چشـتی درروز دوشـنبه ماه رجب سـال 633 در زمان شـمس الدیـن التمش فـوت گردیدو فعـأ در اجمیر 

مدفن شـان میباشـد، کـه زیـارت گاه خاص و عام اسـت. 

عاشـــق همه دم فراخ دوسـت کند      معشوقه کرشمه ی که نیکوست کند
کند اوست  الیق  که  چیزی  هرکس  ماجرم و خطا کنیم و او لطف و عطا 

ـــه در  ـــت، جائیک ـــته اس ـــور داش ـــوک غ ـــه مل ـــورو ب ـــردم غ ـــه م ـــور، ب ـــت غ ـــه مملک ـــور، ب ـــرزمین غ ـــه س ـــی ب ـــه ی مفرط ـــوری عالق ان
ـــت: ـــه اس ـــن گفت ـــن و ناصرالدی ـــهاب الدی ـــدح ش م

انـوری قصایـد زیبـای در اوصـاف غیـاث الدین محمد شـاه، سـلطان غیاث الدین محمد سـام ودیگران سـروده اسـت که در قسـمت رضیه 
سـلطان اولین شاهنشـاهی اسـالم ابیات چند از قصیده اش برگرفته شـده اسـت:

ادامه دارد ...
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امپراطــوری غــوری هــا یکــی از مســلط تریــن امپراطــوری هــای زمــان خــود بودکــه تاریــخ نــگاران و پژوهشــگران زیــادی 
ــد،  ــته ان ــای نوش ــان چیزه ــام داری غوری ــورودوران زم ــاره غ ــگران در ب ــن پژوهش ــک از ی ــوده ، هری ــب نم ــود جل را بخ
اخیــرأ کتابــی تحــت عنــوان» تاریــخ مختصــر نظامــی – سیاســی غــور« را محتــرم دوکتــور محمــد عابــد حیــدری بچــاپ 

رســانیده انــد، کــه بــرای مطالعــه بیشــتر خواننــده هــای شنســبانیه قســمت هــای آنراعینــأ نقــل مــی کنیــم:

ــیس  ــل از تاس ــالهای قب ــا س ــی ت ــور تاریخ ــی غ ــدود جغرافیائ ح
ــا  ــور  ب ــی غ ــت کنون ــا حــدود موجــوده والی ــا، ب ــوری غوریه امپرات
انــدک تفــاوت شــباهت بهــم میرســاند. دلیــل عمــده ثابــت بــودن 
ایــن حــدود را، موقعیــت خــاص جغرافیــای آن، یعنــی کــوه هــای 
بلنــد و برفـــگیر ، کوتلهــا و را ه هــای صعــب العبــور، دره هــای کــم 
ــجوئی   ــوری و رزمـ ــر، سلحش ــب دیگ ــرف و از جان ــرض، از یکط ع
ســاکنان آن تشــکیل میــداده، کــه تقریبــآ همیشــه ســد راه 
ــا  ــوده، از ســر زمیــن خویــش ت ــه هــا ب مهاجمــان و حمــالت بیکان

ــد.                                                                                                 ــاع میکردن ــان دف ــای ج پ

درمــورد حــدود جغرافیائــی غــور در گذشــته، در نظریــات عــده ئــی 
ــگاران، بعضــآ اختالفاتــی وجــود دارد، امــا  ــا ن از مورخــان و جغرافی
ــن فصــل  ــل بحــث نیســتند. دری ــا آنقــدر جــدی و قاب ــن تفاوته ای
حــدود جغرافیائــی غــور در گذشــته، و شــکل اداره یــا هــم میشــود 
ــردد.  ــی میگ ــرآ بررس ــا  مختص ــر آنه ــاختار اداری عص ــت س نوش
ــالمی  ــی دوره اس ــی – جغرافیائ ــب تاریخ ــق کت ــت مطل در اکثری
ــان  ــآ یکس ــور تقریب ــورد مذک ــه در م ــر هم ــدک، نظ ــاوت ان ــا تف ب
اســت ویــا حــد اقــل شــبه انــد.  پــژواک مینــگارد کــه: اصطخــری  
ــرات  ــت ه ــه از والی ــی آور، ک ــن م ــور را چنی ــای غ حــدود جغرافی

ــاط کاروان، غرجســتان   ــاالده، داور، رب ــراه، ب ــه ف ــده، ب شــروع گردی
و دوبــاره بــه هــرات منتـــهی میشــد. غــور قســمت علیــای هریــرود 
ــه   را تشــکیل داده ، وچــون بــه چـشـــت کــه بــه طــرف شــرق اوب

داخــل میشــدند، گوئــی بــه غــــور واصــل بودنــد.                                                                                       

بقــول آقــای غبــار:  غــور  یـــا  پــارو پــا میـــزاس  از والیــات مرکــزی 
افغانســتان بــوده ، شــماآل بوالیــت زابــل و سیســتان  و غربـــآ بوالیت  
ادیـــانه و شــرقآ بــه والیــت زابــل و گندهــارا محــدود بــوده اســت. 
ــه  ــوده، در صحن ــدید ب ــتان ش ــرودت و زمس ــر، دارای ب ــور برفگی غ
افغانســتان بــه منزلــه یــک قلـعـــه عظیــم و بــرج آهنیــن و دســت 

نارســی بشــمار میــرود.                                                  

ــه هــای غــور  ــدان در مــورد کــوه پای ــف و صاحــب معجــم البل مول
ــن  ــع بی ــت واق ــال اس ــوع جب ــارت از مجم ــور عب ــه: غ ــگارد ک مین
ــا  ــور درانج ــوک غ ــه مل ــی ک ــهر بزرگ ــرات و غزنی...ش ــت ه والی
حکمروائــی میکردنــد، بنــام فیروزکــوه یــاد میشــود.  و یــا هــم بــه 

ــور:  ــورد غ ــر در م ــورخ دیگ ــک م ــته  ی ــول و نوش ق

» ناحیــه ای کوهســتانی کــه در شــرق هــرات و جنــوب غرجســتان 
و گــوزگان قــرار داشــته، غــور نامـــیده میشــده . «                                                                                                    

حـدود جغـرافـیائی غـور درگـذ شـته

اقتباس از تاریخ مخترص نظامی – سیاسی دوکتور عابد حیدری

عفو از کسانی نیکوست که توانایی انتقام دارند.   بوزرجمهر
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ــزرگ  ــت ب ــور در دوران دول ــای غ ــی حــدود جغرافی ــل از معرف قب
غــوری، بــه ذکــر نظــر دو نویســنده دیگــر بســنده میگردد. پـــژواک 
ــته ســرتوماس  ــد « نوش ــای هن ــاب » دروازه ه ــل از کت ــه نق ب
ــآ  ــازده، تمام ــرن ی ــور در ق ــت غ ــگارد: ناحی ــن مین ــدج چنی هول
ــه   ــا  ب ــرا ت ــوب آن ــاالت کوهســتانی جن ــع ای ــرات  و جمی وادی ه
داور در بــر میگرفــت. «   بــه همیــن ترتیــب مــورخ دیگــری ایــن 
حــدود جغرافیــای را بــه شــرح ذیــل بیــان داشــته اســت:  در قــرون 
وســطی کشــور کوهســتانی غــور در ســر چشــمه هریــرود موقعیــت 
داشــت کــه حــدود آن از هــرات تــا بامیــان، و از کابــل تــا غزنــی 

طــول داشــت.                       

ــود  ــعت خ ــدرت و وس ــه اوج ق ــا ب ــلطنت غوریه ــه س ــد از آنک  بع
ــی آن نیــز کســب وســعت نمــود کــه در  رســید، حــدود جغرافیائ
ــه  ــی گرفت ــق مختصــر بمعرف ــل تحقی ــد مورخــان و اه ــر از دی زی

میشــود.             

در دایــرة المعــارف تاجــک حــدود و ثـــغور ســلطنت غــوری چنیــن 
معرفــی گردیــده اســت: در ســالهای  ) 1151 ــــ 1216 میــالدی ( 
دولــت غوریــان بــه درجــه عالــی پیشــرفت و وســعت رســید. دریــن 
دوره بــه قلمــرو آن، افغانســتان فعلــی، خراســان، سیســتان   ســـند  
پنجــاب، کشــمیر و والیــات دیگــر شــمال هندوســتان    بعضــی از 
والیــات جنوبــی تاجکســتان و ازبکســتان فعلــی، از جملــه وخــــش  

چـغانـیـــان، شـــغنان، خـــتالن و غیره داخل شدند.                                                       

ــه  ــان و چگون ــدام زم ــا از ک ــت غوریه ــه اوج عظم ــورد اینک در م
آغــاز گردیــد ، و کار بــه کجــا کشــید، الفـنســـتون مینــگارد کــه 
ــزنی را از  ــرده ، شــاه غـ ــه اســلحه ب ــا ســرانجام دســت ب » غوریه
تخــت بــه زیــر کشــیده... و بــا گســترش دادن قلمــرو خویــش ســر 
ــاخ، بدخشــان، هندوســتان و بخــش  ــل، ب ــای ســلطنت کاب زمینه

ــد. «                           ــش آوردن ــان خوی ــر فرم ــی از خراســان را زی بزرگ

ــن   ــان زمی ــزرگ در خراس ــوری ب ــیس امپرات ــد از تاس ــا بع غوریه
ــاحات  ــه در س ــد، بلک ــی بودن ــرفتهای نظام ــاهد پیش ــا ش ــه تنه ن

فرهنگــی و هنــری نیــز گام هــای بــه جلــو گذاشــتند کــه بــه ایــن 
ترتیــب، غــور بــه حیــث مرکــز بــزرگ سیاســی تمــام افغانســتان 
کنونــی و مناطــق ماننــد: خراســان، سیســتان، بلوچســتان  ســــند 
پنجــاب الــی دهلــی، و از جانــب شــمال والیــات بلــخ  مـــرو ، تخــار 
ســتان  الــی کــوه هــای پـــامیر  و چتــرا ل  را نیــز در بــر میگرفــت 
تبدیــل گردیــد.  مستشــرق انگلیــس آقــای ســر تومــاس هولــدج در 
یــاد داشــتهایش در مــورد وســعت غــور عصــر ســالطینش، چنیــن 
آورده اســت : از شــنیدن نــام غــور ، ســر زمینــی بــه نظــر مـجـــسم 
میشــود کــه  از اقصــای هندوســتان تــا ایــران، و از آمـــو دریــا تــا 

ــز امتداد داشـت.                                                                                                 هـرمـ

مـؤرخ شـهیر دربـار غوریهـا موالنا منهاج السـراج هم تصویر روشـن 
از حـدود  جغرافیائـی امپراتـوری غوریهـا ترسـیم نمـوده، وسـعت 
الدنیـا والدیـن  آن را در دوران زمامـداری سـلطان بـزرگ غیـاث 
ابوالفتـح محمـد بـن سـام غـوری ) 558 ـــ 599 – هــ ، ق ( بـه 
شـرح ذیـل مینـگارد: » ... و سـلطنت اش عـرض و بســط گرفت، و 
از مشـرق هندوسـتان ، و از سرحد چیــن و ما چیــن تا عــراق واز 
آب جیــحون و خراسـان تـا کنـار دریـای هرمــز خطبه به اســـم 

مــبارک این پــادشاه تـزئیــن یـافت. «                                                                                            

ــره  ــاحات متذک ــم آورده، در س ــه قل ــی ب ــه جوزجان ــرا ک حدودیــ
ــده.  ــده میش ــوری خوان ــن غ ــاث الدی ــلطان غی ــام س ــه بن خطب
ســاحات ذکــر شــده، قلمــروی بــوده کــه صــد در صــد حاکمیــت 
ــر  ــوده اســت. حــدس و گمــان غالــب ب ــر آنهــا حاکــم ب غوریهــا ب
ــر مســتقیم  ــه شــکل غی آنســت کــه ممکــن ســاحات بیشــتری ب
هـــم تحــت حاکمیــت غوریهــا قــرار داشــته، یــا هــم اینکــه ممکــن 
ــوده  ــور ب ــطان غــ ــگذار سلــ ــه باجــ ــوده ک ــود ب ــی موج مناطق
حاکمیــت کامــل کــه خطبــه بــه نــام ســلطان جــاری باشــد وجــود 
نداشــته. ســاحاتیکه در فــوق ذکــر گردیــد، بحــق نمایانگــر عظمــت 
امپراتــوری ای بــوده کــه در ســطح مشــرق زمیــن قابــل محاســبه 

ــاد آوریســت.                   و ی
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... رد پای سکه های غوریان در
 ذخایرطال یی جهان

 استاد شاه محمود محمود

ادامه دارد...

3 -  سـکۀ ذیل مربوط به سـال )604 هـ ق = 1207م( بوده وبه 
وزن14 گـرام بـه قطـر )30 ملی متر( وحاوی تحریر ذیل اسـت: 

السـلطان االعظـم معزالدنیـا والدیـن ابوالمظفـر محمـد بن سـام 
محمـد رسـول اهلل الناصرالدیـن اهلل امیـر المؤمنیـن. 

4 - سـکۀ مضـروب ذیـل بـه وزن6،1 گـرام وقطـر 32 ملـی متر 
بـوده ودارای کتیبـه ذیـل : الناصرالدیـن اهلل السـلطان المعظـم 
السـلطان االعظـم معزالدنیـا والدیـن ابوالمظفـر محمـد بن سـام 
روی دیگـر آن ؛ محمـد رسـول اهلل اللسـطان االعظم غیـاث الدنیا 

والدیـن ابوالفتـح محمـد بن سـام.
ــر  ــی متـ ــر 15 ملـ ــرام وقطـ ــه وزن 3 گـ ــه بـ ــکه کـ 5 - سـ
ـــوط  ـــکه مرب ـــن س ـــت: ای ـــاوی اس ـــل را ح ـــرب ذی ـــد، ض میباش
ـــم  ـــلطان االعظ ـــد: الس ـــال )596 هــــ ق = 1199 م ( میباش س

عـــالء الدنیـــا والدیـــن ابوالفتـــح محمـــد بـــن الســـلطان.
6 – ضـرب ذیـل بـاالی سـکه بـه وزن 2،5 گـرام وقطـر 24 ملی 
الدنیـا  المعظـم شـهاب  اسـت:الملک  آتـی  کلمـات  دارای  متـر 
والدیـن ابوالمظفـر محمـد بـن سـام المسـتعی بـاهلل السـلطان 

االعظـم غیـاث الدنیـا والدیـن ابوالفتـح محمـد سـام.
 7 – سـکۀ ذیـل بـه وزن 5/2 گـرام بـه 22 ملـی متـر در سـال 
)544 – 543 هــ ق = 1148 ـ 1149 م ( کلمـات آتـی را دارا 

 : شد میبا
مالـک المعظـم غیـاث الدنیا والدیـن ابـو... السـلطان االعظم بهاء 

الدنیـا والدیـن ابو )...سـام بن حسـن  (
 کلیـوس لودویـک دربـارة چلـش واهمیـت این سـکه هـا عقیده 
دارد کـه سـکه هـای مزبوردر هنـد خیلی رایج و مورد داد وسـتد 
تجارتـی بـوده اسـت. ضمنـاً در بسـیاری از ممالـک وامپراطوری 
مـورد  بـود  شـده  سـاخته  طـال  از  اینکـه  از  نیـز  دیگـر  هـای 
چلنـد واعتبـار بـوده اسـت. اعتبـار آنـرا واضحـاً قـدرت وعظمت 
امپراطـوری غـوری تضمیـن میکرد. سـکه هـا ی غـوری در موزه 

هـای مسـکو، لندن
 پاریـس وغیـره ممالـک اروپائـی موجـود اسـت واین خود نشـان 
میدهـد کـه در اطـراف واکنـاف جهـان مـورد داد وسـتد پولـی 
بـوده اسـت.  سـکه هـای طالئـی دورة غـوری را دینـار، جمـع 
دنانیـر، وسـکه های کـه از نقره ضرب شـده بود، درهـم جمع آن 
دراهـم مـی گفتنـد و فلـس و فلوس به سـکه هاس مسـی اطالق 

  . میگردید 
سکه های بدست آمده دوره غوری نیز نشاندهنده القاب سالطین 
بنام سام بن  تاریخی  از نظر قدامت  اولین سکه که  غوری است 
حسین ) 543-544 هـ =1148-1149 م( که از طال ضرب زده 
نشر  آن  در  القاب سلطان  که  دید  به وضوح  میتوان  است.  شده 

گردیده است ) سلطان االعظم بهاالدینا والدین ...سام بن حسین 
و الاله اهلل ( در حالیکه در روی دیگر سکه جمله ) محمد رسول 
اهلل ـ ملک اعظم غیاث الدنیاوالدین ابو ...(ضرب زده شده است . 

سـکه ای دیگریکـه مربوط سـال )606 هــ =1209م(اسـت.که با 
القـاب السـطان اعظـم محمـود بـن محمـد سـام ابوالفتح قسـیم 
امیرالمؤمنیـن .اقامـع العـداهلل فـی االرض خلیفۀاهلل.ضرب شـده 
اسـت . سـومین سـکه کـه در سـال 607 هــ = 1210 م اسـت با 
القـاب » السـلطان اعظـم معزالدیـن والدینا المظفـر الناصر الدین 
اهلل امیرالمؤمنیـن ... . دیـده میشـود القاب قسـیم امیـر المؤمنین 
بـا ذکـر نـام سـالطین در خطبـه هـای نمـاز جمعـه و عیدین در 

مسـاجد ومنابـر حتمـی بود 
پادشـاه  سـوم  هانـری  درذخایـر  غـوری  هـای  سـکه   

: انگلسـتان 
هانـری سـوم )1207 ـ 1272 م ( پسـر ژان الک النـد و نواسـه 
هانـری دوم ؛ در سـال 1216 م بـه وسـیله اشـراف انگلیس که بر 
ضـد پـدرش قیـام کـرده بودنـد ، به پادشـاهی رسـید  نخسـتین 
بعـداز  و  گذاشـته شـد  بینـاد  وی  زمـان  در  انگلیـس  پارلمـان 
مبـارزات دامنـه داری مجبورا در سـال 1265 م قانون اساسـی را 
تهیـه و تدویـن نمـود، طبق ایـن قانـون ، پارلمان کـه نمایندگی 
تمـام طبقـات را دارا بـود مـی بایسـت منعقـد گـردد و در آن دو 
عضـو اشـرافی و دو عضـو غیراشـرافی از طبقـات متوسـط بـرای 
هـر شـهر انتخـاب شـود. هانری سـوم بـه سـال 1272 م  پس از 
پنجاه وشـش سـال پادشـاهی درگذشـت و پسـرش ادوارد اول به 

جـای وی نشسـت .  
مطابــق یادداشــتهای انگلیســی قــرن ســیزده میــالدی،  در زمان 
هانــری ســوم در کشــور انگلیــس طالیی وجــود نداشــت،  بنابران  
شــاه موصــوف ســکه هــای طــالی بیگانــگان را مــی خریــد تــا 
در مراســم و اعیــاد بــزرگ کلیســایی خــرج کنــد،  فرمانروایــان 
اروپایــی در قــرون وســطی تمایــل شــدید بــه اهــدای صدقــات 
مذهبــی طالیــی داشــتند،  بدســت آوردن ســکه هــای طالیــی را 
ازســرزمین هــای مختلــف کارســهل میدانســتند،  بنابــران هــدف 
بدســت آوردن طــال بــوده اســت،  تعــداد ایــن ســکه هــا بزانــت 
ــد  ــا مــورک بودن ــی دی موســک ی ــی بیشــتر شــان اُبول ــود ول ب
ــان  ــای دودم ــار ه ــه دین ــد ک ــوان فهمی ــان میت ــه از روی آن ک
موحــدی اســپآنیا) 421 ـ 667 هـــ ق = 1130 ـ 1269 م (  
ــرام   ــدود 2،3 گ ــا وزن ح ــم ب ــی ه ــای کوچک ــکه ه ــت،  س اس
ــه وزن 4،6 گــرام کــه در  ــه همــراه ســکه هــای دو دینــاری ب ب
اســپانیا بــه عنــوان دوبــال و در انگلســتان بــه عنــوان دنــاری دی 

موســک شــهرت دارنــد وجــود داشــت.

عفو در قدرت نشانه ی دلیری است.    بوعلی سینا
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جهان  بنام  تاریخی  جغرافیه  مفید  کتب  از  یکی 
بکران  محمدنجیب  بواسطه  که  است  نامه 
این  است،  شده  تألیف  205هجری  سال  در 
اثردرموردغورتذکرات مخصوص درباره کوه ها و دریا 
رود  هیرمند   «  : نویسد  دارد، چنانچه می  آن  های 
غوروغرجستان  های  کوه  حدود  از  است،  معروفی 
خیزد، پس بر زمین داور بگذرد، پس بربست، پس 

بوالیت سیستان رودوبه بحیره زرده ریزد.«

یاقوت حموی یکی از جغرافیه نگاران معروف عرب 
بنام  معروفش  اثر  در  هجری  هفتم  قرن  دراوایل 
به  است،  کرده  ذکر  غور  از  نیز  آن  البلدان،  مجمع 
این ترتیب "جروس بضم جیم و سکون راوفتح واو  

شهری است در کوه های غورمیان هرات و غزنه" .

فخرالدین  تألیف  والشجاعه  الحرب  آداب  کتاب 
در  هجری(   627-626( سنوات  بین  شاه  مبارک 
و  تیغ  غوربه  »وپادشاهان   ... نویسد:  می  غور  مورد 
نیزه بیشتر جنگ کردی و سلطان شهید محمد سام 
تیر  غوری(  الدین  شهاب  علیه)سلطان  اهلل  رحمت 

سخت نیکو انداختی.« 

کتاب مهم معاصرسلطنت غوریان مشهور به طبقات 
از  جوزجانی  السراج  منهاج  قاضی  تألیف  ناصری 
باالخره  سیاسی  اوضاع  و  جغرافیا  احوال  و  اوضاع 
ویران کن چنگیزبر سرزمین غوروتوابع آن  حمالت 

معلومات مفصل در اختیاراهل تحقیق میگذارد...

به  غوریان  دوره  وجغرافیای  تاریخی  مهم  اثر  این 
جا  یک  در  است،  شده  تألیف  هجری(  سال)658 
می نویسد:» امیر بنجی نهاران شنسبی امیر بزرگ 
بوداورا از کبارملوک غور میدانند وجمله سالطین از 

فرزندان او بودند....«

جغرافیایی  کتاب  721هجری  سال  در  ابوالفدا 
غوربه  از  کردودرآن  نشر  البلدان  تقویم  رابنام  خود 
ترتیب ذیل نام می برد: ) غورمملکت بزرگی است، 
بیشترین کوهستانی است، جای آبادان با چشمه ها و 

بوستانهاونهر های استواروتسخیر نا پذیر....(.

 730 درسنه  مستوفی  حمداهلل  تألیف  گزیده  تاریخ 
است  آورده  عمل  به  تذکراتی  غور  از  نیز  هجری 
غوریان  جنگ  محمودبه  سلطان   ( نویسد:  می  وی 
نام  سوری  بودند،  کفار  وقت  درآن  وایشان  رفت 
شخص مهتر ایشان بود، جنگ کردند، سوری کشته 
انگشتری  شدوپسرش اسیر گشت  واز قهر درنگین 
زهرداشت بمکیدوبدوزخ رفت، والیت غور در اسالم 

درآمدو مسخر سلطان گشت.(

غوث  قاضی  الحاج  تألیف  غور  مختصر  تاریخ 
مرگ  از  بعد   « نویسد:  می  غوری  مستمند  الدین 
سبکتگین378هجری برابر به 996م پسرش سلطان 
محمود بر تخت نشست، امارت غوریان به امیر محمد 
سوری رسیده بودوممالک غوررا ضبط کرده، گاهی 
سلطان محمود را اطاعت نمودی وگاه طریق عصیان 
عاقبت  اندر  داشتی،  باز  را  مقرره  وخراج  سپردی 
سلطان محمود، با لشکر گران جانب غور آمدومحمد 
نام  همین  به  هم  اکنون  که  آهنگران  قلعه  در  را 

موجود است، محاصر نمود.

از  صلح  بطریق  مدتها  از  بعد  کردو  مقاومت  محمد 
پیوست  محمود  سلطان  آمدوبخدمت  فرود  قلعه 
وسلطان اورا با پسر کهترش شیش بجانب غزنه برد، 
از غایت حمیتی که داشت،  چون محمد اسیر شد، 
نگین  زیر  در  داشت  نیاوردوخاتمی  مذلت  طاقت 
گیالن            بردودر  بکار  آنرا  بودند،  کرده  تعبیه  زهر  آن 
)بین مقر و غزنه( در گذشت و این پیکار و مقاومت 
 405 سنه  در  بیهقی  بقول  محمد  اسارت  آخر  در 

هجری قمری1014 میالدی خاتمه یافت.

»طوریکه دیده شده و تاریخ نگاران دیگر هم در این 
اند، امیر محمد سوری در زمان سلطان  باره نوشته 
محمود مسلمان بوده و تنها اختالف بین او محمود 
عدم پرداخت خراج مالیاتی بوده است و تاریخ گزیده 
دراین باره اندکی از غلو کار گرفته و محمد سوری را 

کافر وانمود ساخته است.«

میدهدکه:  ادامه  راستا  همین  در  پنجشیری  استاد 
نزهته القلوب اثر دیگرحمداهلل مستوفی است که در 
آن نیزاز غور تعریف نموده می نویسد: » والیتی است 
و شهرستان آنرا آهنگران خوانندازاقلیم چهارم است 

وقریب سی پاره دیه از توابع آنجاست.«

در  بطوطه  ابن  اسالم  جهان  مشهور  جهانگرد 
هشتم  قرن  درنیمه  که  اش  تاریخی  نامه  سفر 
است برده  نام  غور  از  تحریردرآمد،  بخامه   هجری 
) اهل غوردرقریه ها و صحرا های باغیس"مرغیس" 
سکونت دارندواین صحرا به مصافت چهار شبانه روز 
گوسفندان  و  هاخیل  وچراگاه  راه سراسر سبزوخرم 
بیشتر درختان این منطقه پسته است، که محصول 

آنرا به عراق می برند.(

خویش  اثر  در  اسفزاری  محمدزمچی  الدین  معین 
بنام »روضات الجنات فی اوصاف مدینته هرات« در 
باره غور تذکار میدهد که: )درقیم االیام عظیم مأمور 
بود، عمارات رفیع وقصور بدیع و قالع منیع داشته 
وهمیشه نواحی آن دیار از لوث بدعت وناشایستگی 
ها پاک می بوده وهرگیز از آن مبتدعی و بد مذهبی 
پیدا نشده و مردم آنجاهمه پاک دین و نیک اعتقاد 
اواخر قرن نهم هجری  تألیف کتاب  باشند....« سال 

می باشد.

تاریخ حبیب السیر فی اختیار ابناء بشرتالیف خواند 
میرکه به سالهای927-930 هجری تعلق میگیردمی 
نویسد« » ومورخان از غوریان اول کسیکه در سلک 

سالطین شمرده اند عالألدین است«

هفت اقلیم اثر دیگراست که بسال1010 هجری توسط 
امین احمدرازی تألیف شده است و درموردغورنوشته 
شده  واقع  خراسان  و  غزنین  وغورمابین   ..« است: 
می  خوب  فواکهش  داردواکثر  نیک  هوای  و  وآب 

شودوبیشتر والیت وی کوهستانست...«.

ادامه دارد....

.....غور در آثار مؤرخین و جغرافیه نگاران
ازجغرافیای تاریخی غور پروفیسور پنجشیری
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ــی از  ــناختی بحث ــای روان ش ــر اصــول و روش ه ــی ب ــاب مبتن ــک کت ــروز در ی ــر ام اگ
روان شناســی رنــگ هــا  مطــرح شــود،  دور از نظــر نخواهــد بــود. امــا وقتــی در 14 قــرن 
ــه  ــم و در شــرایطی ک ــرآن کری ــات بخــش ق ــاب حی ــرة العــرب  در کت پیــش و در جزی
هنــوز روان شناســی  نشــده اســت، از روان شناســی و بــه طــور خــاص از روان شناســی 
ــد بیضــاء«، »اژدهــا شــدن عصــا« و  ــگ هــا بحــث شــود، معجــزه ای آشــکارتر از »ی رن
حتــی »شــق القمــر« بــه وقــوع پیوســته و همــگان بایــد مثــل ســاحران دربــار فرعــون 

بــه خــاک بیفتــد » فالقــی الســحره ســجدا«. 

فضل الرحمن نوید غوری

واژه رنــگ بــه عنــوان »لونهــا«  دوبــار،  «الوانکــم« یــک 
ــاً   ــار و مجموع ــار، »الوانهــا« دو ب ــه« چهــار ب ــار »الوان ب
9 بــار در قــرآن کریــم تکــرار شــده اســت. در آیــه 22 
ــن  ــا  وزمی ــمان ه ــش آس ــار آفرین ــوره روم در کن س
ــد  ــگ هــا را نشــانه الهــی مــی دان ــان و رن اختــالف زب
و مــی فرمایــد: »واختــالف الســنتکم و الوانکــم ان فــی 
ــه  ــه 23 ســوره مبارک ــن«. در آی ــات للعالمی ــک آلی ذال
ــی  ــان را آیت ــگ گیاه ــودن رن ــف ب ــز مختل ــل نی النح

ــد. ــرای اهــل  ذکــر مــی دان ب
در آیــت 27- 28 ســوره مبارکــه فاطــر، تنــوع در رنــگ 
انســان هــا،  چهــار پایــان و کلیــه ی جنبنــده گان و نیــز 
اختــالف رنــگ گلهــا و جــاده هــای کوهســتانی از نظــر 
ســفید،  ســرخ و ســیاه را نشــان الهــی بــودن ایــن آیــات 

مــی دانــد.
ــز  ــت نی ــه در قیام ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال نکت
رنــگ هــا عامــل تمایــز دو گــروه از انســان هــای 

ــه  ــفید را ب ــد س ــت  و خداون ــتی اس ــی و بهش دوزخ
عنــوان بهتریــن و رنــگ نشــان اهــل جنــت و ســیاه را 
بــه عنــوان رنــگ رتبــه آخــر نشــان دوزخیــان قــرار داده 
اســت. »فامــا الذیــن اســودت و جوههــم اکفــر تــم بعــد 
ــن ابیضــت  ــا الذی ــران،  106( »و ام ــم...«)آل عم ایمانک
ــدون( آل  و جــو ههــم ففــی رحمــه اهلل هــم فیهــا خال
ــدر  ــز بق ــت نی ــات بهش ــی در نعم ــران 107. حت عم
تنــوع و جــود دارد کــه خلــود و جاودانگــی در آن هــر 
گــز مایــه مــالل و تکــرار نخواهــد بــود »خالدیــن فیهــا 
ــوارد  ــی از م ــف 108(. یک ــا حوال« )که ــون عنه ال یبغ
ــد  ــت. خداون ــگ اس ــوع رن ــت،  تن ــات بهش ــوع نعم تن
متعــال زنــان ســفید روی ســیاه چشــم را بــرای مــردان 
ــه  ــان ب ــرای زن و مــردان ســفید روی ســیاه چشــم را ب
ــه  عنــوان نعمــت قلمــداد کــرده اســت. کافــی اســت ب

ــم.  ــه کنی ــه توج ــن و 22 واقع ــات 72 الرحم آی

تنوع رنگ ها،  آیتی الهی

زن نه فقط سخاوت را درمرد بیشتر از فداکاری دوست میدارد، بلکه بیشتر از هر صنعتی می پسندد.
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ــرآن بســیار  ــگ ق آنچــه در فرهن
جالــب توجــه اســت ایــن کــه 

ــا در  ــگ ه ــر رن ــم تاثی ــرآن کری ق
ــد  ــورد تاکی ــه شــدت م ــا را ب شــادی انســان ه

ــرائیل  ــی اس ــرای گاو بن ــا ج ــد. در م ــی ده ــرار م ق
ــرار  ــد، ق ــی باش ــره م ــوره بق ــذاری س ــام گ ــت ن ــه عل ک

اســت آنــان گاوی را بکشــند و قســمتی از بــدن او را بــه جســد 
مــرده ای بزننــد و در نتیجــه او زنــده، و خــود افشــا گــر قاتــل و 

صحنــه قتــل باشــد. بنــی اســرائیل بــه  عــادت دیریــن خــود بــه 
بهانــه جویــی مــی پردازنــد و از پیامبــر شــان حضــرت موســی)ع( 
ــد.  ــی خواهن ــگ آن را م ــن و رن ــوع، س ــی از گاو،  ن آدرس دقیق

ــد:  ــی فرمای ــان م ــاه،  تقاضــا و پاســخ را بی ــره بصــورت کوت ــه 69 ســوره بق ــد در آی خداون

 ترجمــه:  گفتنــد از پــرودگارت بخــواه کــه رنــگ آن گاو را معیــن کنــد. موســی گفــت:  او میفرمایــد گاو زرد زرینــی 
اســت کــه رنــگ آن بیننــده گان را شــادی و فــرح مــی بخشــد.

آن آیــه بــدون هیــچ گونــه تفســیر در چهــار ده قــرن پیــش ســخن از تاثیــر رنــگ زرد و بــه نحــو اتــم تاثیــر رنــگ 
هــای مختلــف در شــادی و غــم مــی رانــد. در آیــه 60 ســوره نمــل نیــز شــادی بخــش بــودن بــاغ هــا را نشــان 
ــد  ــات همســران بهشــتی را ســفید مانن ــه 49 ســوره مبارکــه صاف ــدرت و جمــال خــدا دانســته اســت.  در آی ق
تخــم مــرغ مــی دانــد. و حتــی وقتــی مــی خواهــد از پدیــده نابیناشــدن یعقــوب در هجــر یوســف ســخن برانــد 
بــرای ایــن موضــوع اصطــالح ســفید شــدن کامــل چشــم )و نــه کــور شــدن( را بــه کار  مــی بــرد. رجــوع بــه آیــه 
84 ســوره یوســف. شــاید بتــوان رنــگ ســفید لبــاس نــوزاد، لبــاس عــروس، روپــوش پزشــک و پرســتار، روپــوش 
آشــپز، احتــرام حاجــی و نهایتــاً  کفــن میــت را نشــان توجــه اســالم بــه رنــگ ســفید و نتیجتــاً  توجــه بــه روان 

شناســی رنــگ هــا دانســت.
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باشـد  قدیـم  همیـاری  را  وقلـم  کلـک    
وازان زمانیکـه انگشـت انسـان بـا قلـم اشـنا 
گردیده،اندیشـه وی ره بسـوی تعالـی وارتقاء 
گشـوده اسـت.و آن کسـیکه بـا قلم سـروکار 
دارد وبـا این وسـیله آفرینشـگر لوحـی زرین 
باشـد واز هـر  بـه ودیعـه میگذارد،هرکـه  را 

باشد،ستودنیسـت. کجـا 

علـی  محمـد  اسـتاد  کـه  بدیهیسـت    
ازان  هراتی،یکـی  معـروف  عطار،خطـاط 
میآفرینـد  شـهکار  کلکـش  کـه  کسانیسـت 
وفریـاد گلوگیـر قلـم نـی را بـر چهره سـپید 
کاغذ،بگونـه تابلوهـای همیشـه هنـر، ماندگار 
شـنوا  گـوش  آنهاییکـه  تـا  اسـت،  گذاشـته 
دارنـد، ازیـن نـوع هنـر مقـدس و از داشـتن 
عشـق بـا ایـن نـوع قلـم بشـنوند، که اسـتاد 
عطـار چـه صمیمانه وچـه با جانفشـانی تمام 
عمـر گرانمایـه خـودرا در پـای آن گذاشـت 
وافتخـاری همیشـگی را کمایـی نمود.درینجا 
زبـان  از  را  وی  پرمایـه  زندگـی  از  گوشـهء 

بخوانیـد: خـودش 

»اینجانـب محمـد علـی عطـار فرزنـد حاجی 
هـرات،در  شـهر  سـاکن  اسـماعیل،  محمـد 
سـال 1328 هجـری قمـری در شـهر هـرات 
بدنیـا آمـدم، تعلیمـات را تـا یـک انـدازه در 
مکتـب خانگـی نـزد آخوند مال محمـد رحیم 
و بعـد ازان در دکان عطـاری پـدرم آموختـم.

  از کودکـی در حسـن خط بحـد افراط عالقه 
داشـتم وهـر قطعـه خـوش خط را کـه از قلم 
اسـتادان میدیدم، از دیـدن آن حظ میبردم.

  همیـن ذوق فطـری کـه در بسـا مـوارد نزد 
مـردم هـرات کـم وبیـش موجـود اسـت، مرا 
مـال  زاده  آخونـد  نـزد مرحـوم  تـا  واداشـت 
محمـد صدیـق نیـازی خطوط عربـی و کوفی 
و غیـره را مشـق نمـودم و بـه هـر انـدازه که 
بـه خـط مـن رونـق بیشـتر پدید آمد، عشـق 

و عالقـه مـن بـه خـط قویتـر گردید.

  تـا مـدت کمـی بـه شـاگردی 
آخونـد زاده مرحـوم خـط مـن خـوب شـد 
وبـه دقایـق عیب وهنر خطاطی آشـنا شـدم.

بعـد از وفـات آخونـد زاده اقسـام خـط هـای 
ثلث،نسـخ و معقلـی را از روی کتیبـه هـای 
تاریخـی مسـجد جامـع بـزرگ شـهر هـرات 
ودیگـر جای های تاریخی مشـق ورونویسـی 

میکردم.

  خـط کوفی را از روی مسـکوکات دوره های 
عباسـی،غزنوی وغـوری و غیره سـکه ها اخذ 
نمـودم.در آن زمـان خـط کوفـی بیـن مردم 
متـداول نبـود و آنـرا از روی بعضـی کتابهای 
خارجی ومجـالت اقتبـاس میکردم.به همین 
ترتیـب مشـق مـن به ارقـام مختلفـه خطوط 
کوفـی و نسـخ وتعلیـق ومعقلـی و غیـره روز 
بـه روز تـا حـد اسـتعدادیکه قـدرت خداونـد 
فرمـوده  اعطـا  مـن  بـه  شـانه  وعلـی  جـل 

نمود. است،پیشـرفت 

  هرکـس کـه از من قطعه وتابلو در خواسـت 
آثـار  مـردم  بسـا  نـزد  نمود،نوشـتم.اکنون 
اثـر بنـام  خطاطـی مـن موجـود اسـت.یک 
»گنجینـه خطوط«در افغانسـتان وقتا ترتیب 
نمـودم و نمونـه هـای اکثـر خطوطـی کـه 
نوشـته میتوانـم،در آن جمع کردم،که بسـال 
1345 هجـری شمسـی در مطبعـه کابـل به 
اقسـام خطوطـی کـه در  طبـع رسـید.تمام 
آن مشـق وتمریـن نمـودم و انـدازه تابلوهـا 
وقطعـه هـای کـه ترتیـب داده ام به شـصت 

رقـم میرسـد. «

شـریف)اندرون  جامـع  مسـجد  بنـای  1-در 
مسـجد وانـدرون گنبد سـلطان غیـاث الدین 

غـوری وبعضـی حصـص بیرونی 

جامـع شـریف(را به خـط ثلث و نسـتعلیق و 
کوفـی و طغرا نوشـته ام.

2-ایوان خواجه مودود چشتی و گلدسته 

خـط  بـه  آن  هـای 
. ثلـث

3-مسجد جامع لشـکرگاه)اندرون خانه 
وبیرونـی آن به خط ثلث ونسـتعلیق.

4- مسـجد جامـع حاجـی یعقـوب در کابل 
بـه خـط ثلـث جلی.

تعدادی از شاگردان من:

1-محمـد حسـین وفا سـلجوقی که بـه تمام 
انـواع خطوط مهـارت دارد.

2- حاجـی امیـن اهلل پیرزاد که بـه هفت قلم 
مینویسد. عالی 

3- محمـود پسـر بـزرگ مـن محمـد علـی 
عطـار مهـارت در خـط نسـتعلیق.

  اسـتاد عطـار قریحـه هنـری و دریافتهـای 
بـا  وبرخاسـت  نشسـت  بـا  را  ذهنیـش 
شـخصیتهای اهـل فـن وقلـم بدسـتان چیره 
بـا  آنکـه  میداد.بـا  پـرورش  زمانـش  دسـت 
بازاریـان واهـل حرفـه روابـط  خـاص وعـام 
حسـنه وهمـراه بـا احتـرام را حفـظ میکـرد 
بـا دانشـگاهیان وخبـره گان فکـری جامعـه 
روابـط متـداوم و همیشـگی فـارغ از هرگونه 
برقـرار  را  آمیـز  تعصـب  اندیشـی  خشـک 
داشـت، او شـخصی مذهبی و پـای بند اصول 
دیـن مبیـن اسـالم، ولـی بـا اندیشـه واال بـا 

وسـعت تمـام بـود.

  در حـدود دهـه هـای پنجـاه وشـصت کـه 
مـن مسـوولیت مجلـه هـرات را در اطالعـات 
وفرهنـگ هـرات داشـتم، اسـتاد عطـار نیـز 
بـه حیـث مامـور موزیم هـرات ایفـای وظیفه 
میکرد و همیشـه بـا تحویلدار مربـوط موزیم 

استاد نیک سیر

زنهار کسی باکسی بسزای بدی،  بدی نکند.  حضرت عیسی )ع(
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آقـای نوراحمـد خـان پـدر محتـرم دوکتـور خلیـل آذر، کـه شـخص نیـک 
خصلتـی نیـز بـود، همیـش یاروغـار بودنـد و دوش بـدوش هـم راه دفتـر 
وموزیـم را طـی میکردنـد، ایـن هـردو پیرمـرد نیـک خصـال همـه وقت در 
دفتـر مجلـه هـرات بامـن و محتـرم آقـای ناهـض کـه همـکار صمیمی من 
بـود، می نشسـتند وبا ایشـان خوشـبختانه همسـخن بودیـم واز صحبتها واز 

خـوش طبعیهـای شـان برخـوردار میگردیدیـم. 

  مـن بسـیاری اوقـات در خانـه اسـتاد عطـار در محضـر ایـن فرهیخته مرد 
حضـور مـی یافتـم ودر اطـاق ویـژه آثـار خطاطـی وی کـه شـاهد حضـور 
نخبـگان هنـر وقلـم واندیشـه بـود، از دیدن آن آثـار وزیبایی هـای نهفته در 

آنهـا وگفـت وشـنود اهل فـن حـظ میبردم.

  بایـد گفـت کـه دکان عطـاری اسـتاد محمد علی خطـاط در بـا زار قندهار 
مقابـل کاروانسـرای درخـت تـوت نیـز پاتـوق و کانـون کوچک و گـرم فضال 
واهـل هنـر وخـط بـود و مشـتریهای ایـن دکان نـه تنهـا اهـل خریـد چای 
سـیاه وسـبز و زرد چوبـه و دار چینـی ومیخـک وغیـره بودند، بلکه کسـانی 
هـم کـه مشـتاق قلـم نایی ومشـق وخـط ونسـخه خطـی وتذهیـب وتصویر 
وهنرهـای تجسـمی بودند،بـه ایـن مرجـع فیـض میشـتافتند وکسـب فـن 

میکردند.

طاهـر  محمـد  شـیخ  عالمـه  چـون  بزرگـواری  و  فرهیختـه  کسـان    
وثیقی،عطامحمـد  حسـن  محمـد  سلجوقی،شـیخ  فکـری  قندهاری،اسـتاد 
نقشـبندی شـهردار وقـت هرات،اسـتاد غالم رضـا مایل هروی،اسـتاد محمد 
سـعید مشعل،اسـتاد علـی اصغـر بشـیر هـروی واسـتاد عبدالحسـین توفیق 
هـروی و تعـداد دیگـری نیـز به این دکان همیشـه حضـور ممتد داشـتند و 

هنرخـط ومتـاع مـورد نیـاز فرهنگـی را ابتیـاع میکردنـد. 

  ایـن خطـاط ورزیـده و بـا اسـتعداد شـگرف کـه شـهرت کافـی ووافـی در 
کشـور و منطقـه داشـت، در میـان بازاریـان، کسـبه واهـل محـل به»مـال 
محمـد علـی آخونـد« معـروف بـود وایـن بدیـن خاطر پنداشـته میشـد، که 
روحانیـت وتقـدس وایمـان پذیـری وی زبانـزد خاص وعـام بود وهمـه ازین 

ناحیـه بـه او احتـرام خاصی میگذاشـتند.

   ویـژه گـی دیگـر شـخصیت ایـن اسـتاد برازنـده چنیـن بـود که بـه خاک 
وکشـورش وبه ویژه هرات باسـتان وآثار تاریخی ومقدس آن عشـق میورزید.

واگر کسی میپرسید،استاد چرا به کشور های همسایه نمیروید؟ 
تـا از هنـر واسـتعداد شـما بوجه احسـن، اسـتفاده بهتر شـود ودر عین حال 
زندگـی شـخصی شـما بهبـودی در خور توجه حاصـل نمایـد، او در جواب با 
کمـال شکسـته نفسـی جـواب میـداد: روح وروان مـن بـا هـرات و عجین با 
زیـارات واماکـن مقـدس وآثـار تاریخی آن اسـت.و بـه آسـانی نمیتوانم ازین 
مرزوبـوم دل بکنم.ولـی افسـوس که جـور روزگار و طوفان بنیـان کن رویداد 
هـا و حـوادث خونیـن کشـور اورا مجبـور نمود،تـا در سـال 1362 بـه خاک 
بیگانـه پنـاه بـرد وبا قی عمر در مشـهد مقدس بسـر بـرد و بااالخـره درآنجا 

مدفـون گردد.

  در مـورد ویـژه گیهـای کار اسـتاد عطـار در زمینـه خطاطی، اسـتاد نجیب 
مایـل چنیـن میگوید:

اسـالمی  سـبعه  اقـالم  وبروایتـی  تمـام خطـوط  بدرسـتی  عطـار  »اسـتاد 

را شـناخت.از تاریـخ تحـول وتطـور خـط در جهـان اسـالم آگاه بـود ویـک 
ایشـان در عالـم خوشنویسـی داشـت،که میتوانـم بـه صراحـت  خاصیـت 
بگویم،نمونـه ایشـان در عالـم خـط وخطاطـی در ایـن نقطه که ذکـر میکنم 
تالـی نـدارد.و آن زمینـه ایسـت کـه تمـام گونـه های خـط را در همـه ادوار 

تاریـخ میشـناخت و مینوشـت.

  عطـار تمـام ایـن اقالم را بـا خاصیتهـای تاریخی آنهـا مینوشت.وایشـان از 
جملـه نـوادر قـرن چهاردهـم در کوفـی خوانی و کوفی نویسـی بـود.واز قرن 
نهـم بـه بعد،کوفـی خـوان وکوفـی نویـس بـه نـدرت داشـتیم، ولـی اسـتاد 
عطـار در ایـن قـرن در کوفـی خوانـی وکوفی نویسـی سـرآمد همـگان بود«

  امـا آنچـه کـه من شـاهد بـوده ام، اسـتاد عطـار با وجـود اینکه به نوشـتن 
انـواع خطـوط متـداول قدیمـه وامـروز مهـارت داشـت، خـط ثلـث را زیبـا 
و  رواقهـا  بسـا  بود.چنانکـه  تـر  قلمـش دریـن شـیوه رسـا  مینوشـت.گویا 
ایوانهـای مسـجد جامـع بـزرگ شـهر هـرات و دیگـر اماکـی متبرکه شـاهد 

مدعاسـت. این 

  خـوب بخاطـرم میآید،کـه در حـدود دهـه پنجاه خورشـیدی، اسـتادعطار 
دسـت بـه خطاطـی قـرآن کریمـی بـه قطـع بسـیار کالن زد،کـه دریـن امر 
خیـر دونفر دیگر چون اسـتاد محمد سـعید مشـعل واسـتاد غـالم رضا مایل 

هـروی سـهیم بودند.

  بایـد گفـت وجـه مالـی ایـن امـر مقـدس ومهـم از جانـب اسـتاد مایـل 
پرداختـه میشـد و امـور هنـری وتذهیـب آرایـی و طـال کاری آن بـه عهـده 

اسـتاد مشـعل بـود.

  فکـر میکنـم بـا همت این سـه شـخصیت فرهنگی، در حدود نـه جزء قرآن 
کریـم متذکـره تکمیـل گردیـده ومتباقـی رویدسـت شـان بود.ولـی بـه اثر 
پیشـآمد هـای ناخوشـآیند چنـد دهـه اخیر،که همه اهـل فرهنـگ پراکنده 
احـوال شـدند ومـن هـم بـه محیطـی دیگـر پرتـاب گردیدم،ازعاقبـت ایـن 

پرداخـت خیر بـی خبـر ماندم.

  نکتـه متبـارز دیگـری را کـه در بـاره زندگـی هنـری اسـتاد عطـار میتوان 
گفت،اینسـت کـه ایـن بزرگمرد بـا بزرگـواران فرهنگی دیگری چون اسـتاد 
عبدالـروءف فکـری سـلجوقی و اسـتاد محمـد سـعید مشـعل سـه ضلع یک 
مثلـث مشعشـع وطالیی هنرهای تجسـمی را بین سـالهای 1320 تا 1370 

خورشـیدی میساختند. 

  امـا افسـوس کـه ایـن مثلـث طالیـی همچـون دیگـر چوکاتهـای زریـن 
فرهنگی،دریـن قحط سـالی معرفـت وحاکمیت های زروزور ازهم پاشـید،که 
نبـود شـان مصیبتـی بـزرگ بـرای فرهنـگ جامعـه ماسـت.به ویـژه دریـن 
محشـر سـرایی کـه هیـچ نمـودی از فرهنگ،بـازاری در خـور توجـه نـدارد.
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همیشه  متفاوت،  طبیعت  دارای  و  کوهستانی  کشوریست  جاپان 
گوشه ی ازاز سرزمینش میلرزد و سونامی های عجیب او را تهدید 
می کند، دود آتش فشانی ها بر فراز کوهایش تنیده و در بین دریا 
قراردارد، کشور جاپان از نگاه سیاسی همزاد کشور عزیز ما افغانستان 
است، اینکه چه پیشرفت های را خداوند نصیب آن کشورنموده به 
آن سرو کاری نداریم، برای اینکه بدانیم تاریخ ادبیاتش از چه قرار 
است به تاریخ ادبیات جهان مراجعه و مطالب آتی را برای شناسایی 
بیشتر این کشور که دارای دوستی ثابت با تمام کشور ها بخصوص 

افغانستان دارد برگزیدیم :

پیدایش تمدن در جاپان، با همه نشانه های مربوط به دوره پارینه 
یراق  خود،  کاله  ابزارنظیر  بعضی  کشف  است،  هنوزمبهم  سنگی، 
میدهد  نشان  را  نکته  این  ها،  درآرامگاه  وزره  اسپ  زین  به  مربوط 
که گویا تمدن جاپان، ازسرزمینی دیگرمثأل چین بدان سرزمین راه 
یافته است، خط تصویر نگارچینی درقرن سوم میالدی وارد جاپان 
شد، اما چون اکثرواژه های جاپانی چند هحایی بود، جاپانی هادرآن 

خط تغیراتی دادند و نشانه های تازه برآن افزودند.

مردم جاپان درروزگاران کهن به دریا نوردی اشتغال داشتند، زندگی 
درسرزمین جاپان بصورت قبیله یی بودوهمین موجب پدید آمدن 

جامعه در قرنهای بعد شد.

دین آنها پرستش خدایان بود، خدایان قبیله ها باهم متفاوت بودند، 
بهم  ها  قبیله  وقتی  بعد،  سالهای  داشتند،  باهم  های  اماشباهت 
پیوستندویک واحد ملی پدید آمد، خدایان نیز بهم پیوستندویکدسته 
خدایان مشترک ملی پیدا شد، امپراطورجاپان براثر تسلط یک قبیله 
بر قبایل دیگربوجود آمد، امپراطوروخانواده اوباال ترین مقام وموقعیت 

اجتماعی را داشتند.

در سده های هفتم و هشتم، جامعه جاپان، همانند اواخر سده نزدهم 
های  شدوالگو  بزرگ  تغیروتحول  دستخوش  بیستم،  سده  واوایل 

اجتماعی رابکلی زیروروکرد.

اواسط قرن شانزدهم، پرتقالی هانخستین گروه از مردم جهان بودندکه 
انگلیسی  ازآن پس اسپانیایی ها، هالندی ها،  یافتند،  به جاپان راه 
هابه تجارت با جاپان سرگرم شدند،جاپانی هابزودی دریافتند که این 
رفت وآمد ها وبهانه های بازرگانی به صالح کشورشان نیست ازین 

رودرهای مملکت را بروی خارجیان بستند.

یکی از تدابیر بسیار خوب جاپانی ها درآن برهه تاریخ اتکا به نیروی 
داخلی خود شان و استفاده از منابع طبعی کشور شان بود  آنهادر 
حفظ فرهنگ خویش بیشتر از تمام سرزمین ها کوشا بودند، حتی 

وارد  همسایه  نزدیکترین  بمثابه  ها  چینی  که  را  رواجهای  بعضی 
جاپان ساخته بود مضمحل کردند.

قرن  اوخر  یافت،  ادامه  قرنها  خارجیان  بروی  بسته  های  درب  این 
های  کشور  و  جاپان  بین  تجارت  که  بیستم  قرن  واوایل  نوزدهم 
دادن  دست  از  بدون  جاپان  حکومت  بود،  شده  متداول  اروپایی 
فرهنگ خود، بدون دریافت بیچون و چرای فرهنگ غربی، رابطه ی 
دوستانه با کشور های جهان برقرار کرد، امریکادرجنگ جهانی دوم 

جاپان را با بمب اتم بمباردمان کرد و جنگ خاتمه یافت.

ادبیات 

کهن ترین بخش ادب جاپان شعر است، شعرجاپان از ویژگی خاص 
برخوردار است، ویژگی شعرهای جاپانی، کوتاهی قطعات است ایجاز 
از خصوصیات شعر جاپان است، حتی در مرثیه ها، ایجاز رعایت می 

شود.

چنین  دارشدفقط  ماتم  شوهر  برمرگ  یو(  )بانوگاگانوچی  چون 
نگاشت :

»آنچه بنظر می آید، نیست مگر، رویایی ، میخوابم..... بیدار می شوم 
چه وسیع است ،بستره یی همبستر« 

پنج  شامل  تانکا  آمد،  می  بشمار  تفنن  نوعی  نکا،  تا  شعر  ساختن 
مصراع است، بصورت پنج و هشت مصراعی بدون قافیه.

سه  به  دانستندوآنرا  دراز  را  تانکا  جاپان  مردم  شانزدهم،  قرن  در 
مصراع تقلیل دادندو نام آنرا شعر »هایکو« نهادند، هایکویک واحد 

هفده هجایی است:

برکه قدیمی، آری، وصدای غوکی که درآب میجهد

وشعر دیگر:

ساقه علف، که ازروی آن،یک سنجاقک برای فرودآمدن کوشید.

نثر

برخالف شعرجاپانی ها، رومانهای طویل دارند که بعضی ازرمانهای 
شان به سی جلد میرسد، خانم موراساکی درحدود سال 1001رمانی 
به نام»گنج مونوگاتاری« در4234صفحه نوشت. که نسبت به اشعار 

شان بی نهایت طوالنی است.

نگاه کوتاه

ادبیات جاپان
مدیریت ماهنامه

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که خودت را بسوزاند.  شکسپیر  
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 1889 سال  در  المانی  الهیات  وپژوهشگر  ادیب  نویسنده،  هایدگر 
ایالت  روستاهای  از  یکی  در  سنتی  و  کاتولیک  خانواده ای   در 
) بادن - ورتمبرگ به  نام مسکیرش)  در جنوب غربی آلمان و در دل 
در  او  بود.  کلیسا  فریدریش خادم  او  پدر  آمد.  دنیا  به  آلپ  کوهستان 
: » من  نویسد  اشعارش می  از  بزرگ شد. در یکی  محیطی کاتولیک 

کسی هستم که هستی ازاوست.«

تحت عنوان فوق میخواهیم دربخش مطالب ادبی شنسبانیه در باره ی 
شعر و اشیا مطالبی را برای ذوق مندان شعروادب ارائه داریم در حقیقت 
شعر جذبه ایست که آفریننده را بجهانی از رویاها، تخیالت، ظرافت ها و 
حقیقت اشیا بوسیله ی یک زبان شیوا بیان می کند ومخاطب را طوری 
قرار میدهد که تحت تأثیر الفاظ، کلمات و داشته های شاعر قرارگرفته 

حس عاطفی اش بوجد آید.

شعر زائیده بروز حالت ذهنی است، برای انسان در محیطی از طبیعت 
به این معنی که به شاعر حالتی دست میدهد که در نتیجه ی آن او 
کند،  می  پیدا  ذهنی  رابطه ی  نوعی  انسانها  محیط خودوبا  و  اشیا  با 
واین رابطه به نوبه خود، رابطه روحی است، که درآن اشیا حالت مطلقأ 
فزیکی ومادی خود را از دست میدهدوبخش از احساس و اندیشه شاعر 

رابه عاریه میگیرند.

و  راز  میگیرد،  قرار  اشیا  ذات  افسون  تأثیر  تحت  حالت،  درآن  شاعر 
که  علمی  و  ریاضی  حسابهای  و  منطق  بوسیله  رانه  آنها  سروجودی 
حساب شان بکلی از مقوله شعر جداست، بلکه بوسیله خون، احساس و 

اندیشه ی خود، کشف می کند.

همان طوریکه گفته شد، شاعر مجذوب خلقت شده و تحت تأثیر جهان 
و  تعریف  آنرا  الهام خاصی  با  بیند،  می  را  آنچه  گرفته،  قرار  ماحولش 
توصیف می نماید، این حقیقت را می توان به دو قسمت مجزا تقسیم 
کرد، یکی حقیقت علمی که وابسته به فورمول های ریاضیات و فزیک 
قرار  مطالعه  مورد  یکسان  بطور  جداگانه،  شرایط  برتمام  که   ، است 

میگیرد.

و  معنوی  واندیشه  احساس  از  ی  آمیزه  بر  شعری  حقیقت  اساس  اما 
تصویر است و بهمین ترتیب منطق شعری برحسب مقتضیات عواطف 
و اندیشه ها، بشکل خاصی در می آید، ازینرو هر شعری، منطق خاص 
منوال  بهمین  و  را می طلبد، که منطقی است عاطفی تصویری  خود 
ممکن است منطق یک شعربا منطق تمام اشعاردیگر جهان فرق بکند.

بایـد گفـت، هـر شـعری بدلیـل آنکـه ترکیـب بـی سـابقه ی درکالم  
وترکیـب دیگـری در عرصـه عواطـف و تصویـر هـا و اندیشـه ها اسـت 

یـک حادثـه اسـت، حادثـه ی کـه هدفـش دگرگـون کردن چیـزی در 
ذهن انسـان اسـت وبا راندن اوسـت بسـوی یـک هیجان کامـل درونی   
هـر شـعر خـوب باایـن عنصـر پـر نیـروی حادثـه ی خـود، عواطـف 
خواننـده راغافلگیـر می کند، اورا از جا میکندودچارشـگفتی می سـازد. 
بـه همیـن دلیل هر شـعری عبـارت از؛ برگزیـدن اشـیاوآدمها، ازمکانها  
زمانهـای مختلـف و جمـع آوری آنهـادر یـک لحظه ی بی مـکان و بی 

زمـان و یـا شـاید همـه زمانـی و همه مکانی اسـت.

شعردوگم )Dogma ( پذیر نیست وگرچه مثل اکتشافات و اختراعات 
علمی سبب ایجاد چیزی مادی نمی شود، ولی روح را از نظام عاطفی 

که انسانی نیز هست آگاه می سازد.

از  بعضی  میگیردکه  قرار  دروضعی  شعر،  آفرینش  ی  لحظه  در  شاعر 
اشیای طبیعت را در یک لحظه می پذیردوبعضی دیگر را موقتأ از ذهن 
خود بیرون میراند، بهمانگونه که برخی از شنوندگان موسیقی چشمان 
خود را می بندند تا حضور ذهن بیشتری برای پذیرفتن موسیقی داشته 
باشند، درواقع از طریق دریچه حس سامعه، خود را مستغرق نوسانهای 
سکر آور موسیقی کنند. و یا می بینند ساجدی را که از تمام اشیا و 
انسانهای دیگرپیوند های خود را می گسلد، تا چهره برخاک نهدو به 
ندای غیبی از خاک برمیخیزدواین عبادت او شفابخش روان درد مندش 

می شود.

بدین ترتیب شاعر، در یک شعر، قسمتی از اشیا رابا تمام روح خود می 
پذیرد، قسمت دیگر را مؤقتأ، بطور نا خود آگاه، از ذهن خود خارج می 
آفرینش مخلوقی  است که  انتخاب  و  کند، همین خصوصیت گزینش 
بنام شعررا بصورت حادثه ی در می آورد، که کامأل متمایز، دور و جدا 

از حوادث دیگر است.

در شعر گفتن نوع حالت عارفانه وجود داردو نوع از خود بیخود شدن  
در پهنه ی بیکران طبیعت و اشیای ماحول، شاعر عارفی است که از 
به  سر  است،  عارفی  شاعر  یابد،  پیوند  اشیا  با  میخواهد  معبود  طریق 

سجده نهاده در عبادت گاه اشیا و انسانها.

چــون شــعر موالنــا کــه مــی گویــد : بشــتو از نــی چــون حکایــت مــی 
کنــد از جدایــی  هــا شــکایت مــی کنــد

حکایت "نی" حکایت دیگریست که موالنا را غرق معراج النبی )ص( 
معلی  ملکوت  به  را  دلش  درد  میخواهد  )نی(  اشیا  زبان  از  و  ساخته 
برساند، تا فرشتگان باری تعالی )ج(  ندایش را بخالق المکان برسانند و 

از جدایی که در بین او روسولش رخداده یاد آوری شود. 

 ......... ادامه دارد

جها ن شعر و اشیا
مدیریت ماهنامه
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بتوان  تا  گرفت  کار  مختلف  روشهای  از  است  الزم  اطفال  تربیت  برای 
در تربیت مناسب طفل استفاده مطلوب بعمل آید، این روشها کمک می 
کند تا فامیل ها، مکاتب ، مدارس و سایر نهاد های که درراستای تربیت 
اطفال کار می نمایند، شناخت بیشتری در باره اطفال داشته و روحیه 
ی طفل را درک نمایند که بکدام روش می تواند توافق بیشتر ی داشته 

باشد.

روی این مسئله درمطلب کنونی سعی به عمل آمده تا یکی ازروشهای 
تربیت اطفال را برای خواننده عزیز شنسبانیه  توضیح داده تا دربخش 

های الزمه ی زندگی از آن کار بگیرند.

این مطلب روش مشاهده بوده که ، مشاهده عبارت از بررسی حاالت 
رفتارها، جریانات واموراست، بدانگونه که هست ووجوددارد)بررسی 
حس  ابزار  از  بااستفاده  امور  عینی  بررسی  مشاهده  با  ها(  واقعیت 
است، این روش برای کشف و شناخت فرد یافتن اصول و ضوابط حاکم 
عملکردو....  نوع  عمل،  قدرت  رفتار،  کیفیت  انسانی،  بررفتاروروابط 

بکار میرود.

رفتارش  که  است  مراقب  کننده  مشاهده  روش،   این  تحقق  ازطریق 
بگونه ی نباشدکه در عمل با حالت فردمورد مشاهده دگرگونی ایجاد 
کندوالبته برای کیفیت بهترآن ممکن است از وسایل و ابزاری همچون 
دور بین عکاسی ویادیگر اشیا استفاد مشاهده رابرای پرهیزاز فراموشی 

و داشتن امکان بررسی در جایی ثبت کنند.

انواع مشاهده

و  دیدسرسری  است،  صورت  دو  به  دید  یک  از  مشاهده   .1
تکیه  ابتدایی،  یا  سرسری  مشاهده  در  )عمیق(:   اساسی  دید 
یا  اساسی  یا شناخت ظاهر است ودر مشاهده  امرو  بر ظواهر 
عمقی تأکید به شناخت باطن و عمق امور،  برای مورد اول می 
دوم  مورد  برای  ولی  کرد،  فرداقدام  شناخت  طریق  از  توان 
دیگراست  فنونی  و  ها  ازشیوه  ترواستفاده  عمیق  بمطالعه  نیاز 
ومشاهده باید با پرسش ها، آرمایشهاومطالعات تکوینی همراه 

باشد.

2. مشاهده از دیدگاه دیگربه دو صورت است، مستقیم و غیر 
مستقیم : در مشاهد مستقیم مشاهده کننده با فردمورد مشاهده 
هستند  آشنا  یکدیگر  با  مواجه  هدف  به  طرفین  و  روبروست 
و  برای دیدن وضع صنف  مثل حضور یک مفتش در سر صنف 

خودخبر  مشاهده  فردمورد  مستقیم  درمشاهدغیر  شاگردان، 
نداردکه درمعرض مشاهده است، بدین گونه که مثأل: مشاهده 
رفتارفردرا  و  حاالت  و...  سقف  پنجره،  اتاق،  روزنه  از  کننده 

مورد بررسی قرار دهد.

3. مشـاهده دیگـر هـم بـه دو صـورت اسـت، داخلـی و 
خارجـی : درمشـاهده داخلی خـود فـرد راوامیدارندکه 
دربـاره خـود و حـاالت خـود، بیندیشـد و آنـرا گزارش 
دهـد، مثأل بگویـد؛ چرا تنبل اسـت؟ چرادروغ مـی گوید؟ 
به چـه علت یا عللـی تکلیفـش را انجام نمی دهـد؟... و... 
درمشـاهده خارجی عمل مشـاهده توسـط دیگران صورت 
میگیـرد، مثـأل: خـود مربـی وضـع طفـل را بررسـی می 
کنـد، علل تنبلـی، دروغ، یا عـدم انجام تکالیفـش را مورد 

بررسـی قـرار میدهد.

4. مشاهده از دید دیگر نیز به دو صورت است، مشاهده فعال 
کننده  مشاهده  شخص  فعال  مشاهه  در   : منفعل  ومشاهده 
میکوشد  صحنه ی پدید آوردکه فرددرآن قرار گیردودرآن 
ی  مشاهده  در  دهد،  نشان  را  درونش  راووضع  خود  صحنه 
منفعل یا غیر فعال مشاهده کننده در کمین است که صحنه ی از 
برابر چشمش عبور کندواودرطول مدت درازی موفق به کشف 

حالت یا رفتار اوشود.

در  مشاهده  است،  صورت  دو  به  نیز  مشاهد  دیگر  روش   .5
موقعیت طبعی ومشاهده در موقعیت غیر طبعی : در موقعیت 
طبعی مثل این است که مربی یا معلمی از گوشه ی ناظرحرکتها  
دویدن ها، لول دادن ها، کمک ها و بغل گرفتن شاگردی، در 
ساعت تفریح باشد، معلم عمل شاگرد را در این موقعیت مورد 
بررسی قرار میدهد. اما در موقعیت غیر طبعی ) تصنعی( این 
را  گفته شود فالن  به کودکی  انجام می شود که  عمل طوری 
تا مربی عکس العمل این حرکت رامورد  یا لول بده  تیله کن 
هاوموانع  دشواری  مشاهده  عمل  در  البته  قراردهد،  مطالعه 
برخی  در  محیط  بودن  مساعد  عدم  جمله:  آن  از  که  هست 
و  صبر  میزان  تعصب،  قبلی،  فکرهای  وطرز  دخالت  موارد  
حوصله، کیفیت تحلیل یک امر، وجود ادب و برخوردها، ارائه 

ظواهر تصنعی، میل و اصراربه پنهان داشتن راز ها....

ادامه دارد...........

روشهای تحقیق در مورد اطفال
تهیه کننده :محمد حسیب حزین یار
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روشهای تحقیق در مورد اطفال

خشونت یک کلمه ی است که با ارائه و یا تکلمش هر انسان  روحأ وارد 
صحنه ی می شود که مورد نکوش و تهدید است، اما این کلمه برکی ها 
تحمیل و تطبیق میگردد؟ در شرایط کنونی خشونت را اختصاص داده 
اند به زنان و خانمها، درحالیکه اینگونه نبوده برتمام انسانها به نوعی از 
انواع آن رواداشته می شود وباید هر انسان بادرک این کلمه نابایست 
را از لوح زندگی اش دور ساخته وزندگی شرین خود و همنوعانش را 

خراب نسازد.

بلی؛ خشونت یک پدیده ورفتار نا هنجاروآسیب رسان اجتماعی است 
به  مملکت  و  ملت  جامعه،  هر  وفرهنگی  اجتماعی  وضیعت  بنابر  که 
محو  جدیدنیزدر  تمدنهای  که  کند  می  بروز  گوناگون  انواع  و  اشکال 
پهناور  اند، دردنیای  وریشه کندن آن موفقیت چندانی حاصل نکرده 
اشکال  از  یکی  درآن  که  نداریم  سراغ  را  بشری  جامعه  امروزهیچ 

خشونت وجود نداشته باشد.

اختیار،  آزادی،  کرامت، شرافت، عزت،  که  انسانی  عمال ضد  هرنوع 
حیثیت و شخصیت انسانی راموردمخاطره قراردهد خشونت است و این 

تعریف برهمگان، مرد، زن واطفل یکسان مصداق پیدا می کند.

لغت نامه دهخدنیز تعریفی شخونت را بیان داشته: حالتی از رفتار است 
که با استفاده از زورفزیکی و یا غیر فزیکی، آگاهانه و یا غیر آگاهانه  
فرد خشن )خاشن( خواسته ی خود را بر دیگران تحمیل می کند، از 

نظرلغت خشکی و تندی وسختی است.

معنا  بدرقتاری  و  بدخلقی،  درشتی،  توان،  می  را  خشونت  همچنین 
درخانواده  که  است  ناشایستی  کردارواعمال  رفتار،  دراصطالح  کرد، 
مادی  های  زیان  کرده،  بروز  ملموس  وغیر  ملموس  بطور  واجتماع 

وآسیب های معنوی را متوجه افرادآن می سازد.

روانشناسی خشونت

علم  پژوهش  هموارهموضوع  بشر  آمیزدرنوع  خشونت  رفتار  و  علل 
رونشناسی وجامعه شناسی بوده است، دانشمندان باستان شناس، برای 
بشرزاتی  درنوع  جویی  صلح  و  خشونت  دارندکه  نظر  اتفاق  موضوع 
بودهو به عنوان ویژگی های ابتدایی بشریت قبل از تاریخ وجود داشته 

است.

گیری  اندازه  قابل  پدیده  رایک  خشونت  روانشناسان  اغلب  بطور 
دانستهو به تمثیلهای متفاوت آنرا ارائه نموده اند.

بقول جمیز گیگان : خشونت اغلب به عنوان ابزاربرای شرم و تحقیربکار 
بین  خصوصأ  افتخاراست،  و  غرور  خشونتمنبع  از  استفاده  میرود، 

مردانیکه خشونت رانشانه مردانگی میدانند.

های  زمینه  در  انسانی  خشونت  برای  توضیح  چند  تکاملی  روانشناسی 
بیشترانواع  شبیه  انسانها  که  میگوید  گونتز  کند،  می  پیشنهاد  مختلف 
پستاندار ها هستندواز خشونت در موقعیت های ویژه استفاده می کنند.

آنر  و  داشته  چنانی  این  تعریفی  صحت  باره  در  جهان  صحی  سازمان 
روحی  جسمی،  بهبودکامل  از  عبارت  صحت  میدهد:  ربط  خشونت  بر 
و اجتماعی بوده وتنها عدم موجودیت مرض و معیوبیت صحت پنداشته 

نمی شود.

از تعریف فوق چنین استنباط می شودکه خشونت های موجود درجامعه 
یعنی هرقدر خشونت  دارد  افرادآن جامعه  با صحت  رابطه ی مستقم 
هابیشتر باشد بهمان اندازهصحت و سالمت افرادآن جامعه در معرض 
می  بعد  دو  دارای  خشونت  عموم  وصورت  میگیرد.  قرار  بیشتر  خطر 

باشد:

بعد قابل رویت یا آشکار؛ که قابل مشاهده می باشد، مثل   1
جنگ، کشتن، شکنجه دادن، فلج کردن، زدن و غیره.

بعد غیر قابل رویت؛ این گونه خشونت ها بچشم دیده نمی   2
مانند:فقر،بیسوادی  نمود،  مشاهده  توان  می  آنرا  اثرات  اما  شود، 
مشکالت که از اثرارائه غیر عادالنه خدمات اجتماعی بوجود می آید. 
اثر  از  نامند، که  را خشونت های ساختاری هم می  این گونه خشونت 

سیاست های حاکم در کشور هاتبارز می کند.

اغلبأ خشونت هابرخواسته از فرهنگ عقب نگهداشته وزادهع مناسبات 
ناسالم اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد، که به اشکال گوناگونی در 
سطوح مختلف جامعه باعث بوجود آمدن نابسامانی و مشکالت گردیده 
تا جائیکه تعدادیاز این رفتار هاو عملکرد ها، دراثرتداوموتکرار تبدیل 

به رسوم و عادات افراد.جزء فرهنگ جوامع گردیده است.

خشونت ها باهم ارتباط وپیوستگی دارند که در صورت بروزیکی ازین 
ضرروزیان  بروز  باعث  خشونت  این  خود  اینکه  برعالوه  ها،  خشونت 
میگردد، می تواند منبعخشونت های دیگر نیز باشد، هرگاه ما خشونت 
ساختاری را با تعمق مطالعه کنیم ثمره همین رفتار در جامع می باشد.

خشونت
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موفقیـت بهـروز ی سـازمانها وابسـته بمدیریـت اسـت 
مدیریـت اسـت کـه مـی توانـد سـازمانی رااز سـقوط و 
اضمحـالل نجـات دهـد و برعکس سـازمان موفقـی را به 
قهقـرا بکشـاند، چنانچـه بـه عقب بـر گردیـدم وتحوالت 
قرن گذشـته را مـرور کنیم مالحظـه میگرددکه مدیریت 

مهـم تریـن عامـل تحـوالت قـرن گذشـته بوده اسـت.

یـک بررسـی تاریخـی نشـان میدهددراوایل قرن بیسـتم 
کـه بشـربه دانـش مدیریـت توجـه کـرده بـود، تقریبـأ 
سـه  امـروزاز  هـای صنعتـی  کشـور  مـردم  چهارپنجـم 
شـغل امـرار معـاش میکردنـد، یک- سـوم از نیـروی کار 
خدمتـگار بودند، نیمی از چهار- پنجم در کار کشـاورزی 
و بقیـه کار گـران سـرگرم امور صنعتی بودندکه در سـال 
1925 تعـداد شـان درکشـوری ماننـد امریـکا بـه چهـل 

فیصدنیـروی کار بالـغ گردیـده بود.

دهقانـی  ندارنـد،  وجـود  تقریبـأ  خدمتـگاران  امـروز 
تشـکیل  را  گـر  کار  فیصدجمیعـت  پنـج  تـا  بیـن سـه 
میدهندوتولیـدات بیـن چهـار تـا پنج برابرهشـتاد سـال 
قبـل را دارنـد، کارگـران صنایـع بـه 18% تقلیـل یافتـه 
انـدو پیشـبینی شـده بـود کـه تـا یـک دهـه دیگرضمن 
افزایـش تولیـد تـا 50% کار گران صنایع بـه 10% تقلیل 
بیـن ظاهـر  ایـن  در  کارکـه  نیـروی  بزرگتریـن  یابنـد، 
گردیـده اسـت بـه طبقـه مدیـران و متخصصـان مربـوط 
مـی شـود، کـه یـک بـر سـه حصـه کل نیـروی کار را 

تشـکیل میدهـد.

اسـت  سـابقه  بـی  تحـول  ایـن  عامـل  تنهـا  مدیریـت 
مدیریـت بـرای اولیـن باردرطـول تاریـخ، بـکار گیـری 
جمیعـت انبوهـی از دانشـمندان و متخصصـان را در کار 
یدرگذشـته  جامعـه  هیـچ  اسـت،  سـاخته  تولیدممکـن 
چنیـن امکانـی نداشـته اسـت، درقـرن هجدهـم کشـور 
چیـن بیشـترین مشـاغل رابـرای افـراد تحصیـل کـرده 
فراهـم کـرده اسـت، این تعداد تقریبأبه بیسـت هـزار نفر 
در سـال بالـغ می شـد، کـه از تمام مشـاغل کشـور های 

اروپایـی بیشـتر بـوده اسـت.

تقریبـأ  جمیعتـی  امریکابـا  متحـده  امروزایـاالت  امـا 
مسـاوی جمیعـت آنزمـان چیـن سـال یـک ملیـون نفـر 
فـارغ التحصیـل دانشـگاهی را بـا پرداخـت مناسـب بکار 
میگیـرد، فقـط مدیریـت اسـت کـه مـی توانـد چنیـن 

آورد. بوجـود  را  امکانـی 

دانـش، بخصـوص دانـش پیشـرفته و تخصصـی، بخودی 
مـی  مدیریـت  امـا  نـدارد،  تولیـدی  هیچگونـه  خـود 
رشـته  در شـصت  اسـت  ممکـن  نفرراکـه  تواندهـزاران 
بازاریابـی   طراحـی،  مهندسـی،  ماننـد  مختلفعلمـی 
اقتصـاد، احصائیه، رونشناسـی، برنامه ریزی، حسـابداری 
بفعالیـت  جمعـی  کار  یـک  در  باشـد،  کـرده  تحصیـل 
تولیـدی مشـغول کنـد، بـه نـوی کـه قبـأل تصـورآن هم 
امـکان نداشـت، مدیریـت دانـش را از حالـت تفننـی و 
تجملـی بـه سـرمایه ملـی تبدیـل کـرده ومرکـزی برای 

سـرمایه گـذاری ملـی شـده اسـت.

شـاید بـا اطمینـان بتـوان گفـت کـه مدیریـت جدیـد، 
زیـر بنـای فکـری مکاتـب سـرمایداری و سوسیالسـتی 
میکردکـه  تصـور  مارکـس  زیـرا  اسـت،  ریختـه  رابهـم 
سـرمایدار فقط آنقدر دسـتمزد بـکار گر میدهدتـا بتواند 
شایدسرمایداریاواسـط  کنـد)  کار  برایـش  بمانـد،  زنـده 
قـرن نزدهـم کـه زمـان کارل مارکـس بـود، ایـن چنین 
بـوده اسـت(، حـال آنکـه امـروزه مـی بینیـم اجـرت کار 
بـا مقایسـه بزمـان مارکـس بیـش از بیسـت برابـر شـده 
وزمـان آن نیـز بـه نصـف رسـیده اسـت) البته درکشـور 

هـای صنعتـی وپیشـرفته( .

امـا مدیریـت تنهـا بـرای تنظیـم وانگیـزه دادن بـه کار 
گـران و کار کنـان نیسـت، بلکـه مدیریـت خـود موجـد 
فرهنگ سـازمانی و توان بخشـی به زیردسـتان را توسعه 
مـی بخشـد، مدیردرسـت و بـا دانـش دیگـران را تربیـه 
نمـوده و از ایشـان در جهـت بـرآورده سـاختن اهـداف 
سـازمان بطـور شـعوری وعالقمنـدی کار میگیـرد.از 6 
طریـق مـي تـوان کیفیـت هـر رابطـه اي را باخانـواده یا 

همـکاران اعتبـار و اعتـال بخشـید:

1- مهربانیهـاي سـاده کوچـک       2- صداقـت و وفاي 
 بـه عهـد  3- تصریـح و تشـریح توقعات 4- وفـاداري    

5- یکپارچگي وجود و تعهد نسبت به اصول )یکرنگي(

6-  معـذرت خواهـی صمیمانـه : هـرگاه یکـي از 5 مورد 
بـاال را رعایـت نکردیـد، صمیمانه پـوزش بطلبید.

اگـر مدام در حسـاب بانـک عاطفي خود ودیعـه نگذاریم 
نـه تنها سـودي برداشـت نمیکنیم، بلکه یـک روز متوجه 
مـي شـویم که چیزي از سـرمایه هـم در حسـاب نمانده 

است.

…اهمیت مدیریت
مدیریت ماهنامه

هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست. حضرت محمد)ص(  
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