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فصل طراوت
بهار فصل زیبای خداست ،فصلی که به تمام زنده جانهاحیات دوباره می بخشد ،نطفه نبات از زیرتوده های خاک را می رویاندودردل صخره
هاگلهای رنگارنگ را زینت می بخشد ،دراین فصل است که انسانها بخصوص طبقه دهقان و باغداربه کشت و کارپرداخته ،دامنه نهال شانی را
درمزارع و باغات شان توسعه می بخشند.
چه خوب است از مزایای بهاراستفاده مزید برد وبه سرسبزی کشورمان دست یازید ،کشوری که سالها داغ جنگ را دیده ،تخریب گردیده است
و طبیعت زیبا و معجزه آسایش به یک ویرانه مبدل شده است ،چقدر فرح بخش است که هر انسان نهالی را به عالمت سبزینه گی کشورش در
دل این خاک غرس نماید.
جنگالت که تصفیه کننده ی هوا از گرد و غباراست ،باید حفظ گردیده و انکشاف یابد ،زمانی ما می توانیم به صحت کامل دست یابیم که محیط
سالم داشته باشیم و محیط سالم وابسته به نظافت و سر سبزی است ،دانشمندان می گویند حداقل یک گلدانی در محیط زیست انسانی هوای تازه
به همان محیط می بخشد ،پس غرس یک نهال مثمر یا غیر مثمر و زینتی می تواند قسمتی از نیاز های انسان راکه هوای پاک است رفع سازد.
به همین قسم زراعت هم درموسم بهار می تواند زمین ها را از خشکی و فرسایش نجات دهد ،بهر منوالیکه هست نباید اراضی ما از زرع باز ماند
این کار فواید زیادی را در بر دارد از جمله یکی برداشت حاصل ورفع نیازمندی های غذایی و دیگری خود کفا شدن است چیزیکه دیگرمارا مجبور
نمی کند به کمک های بیرونی با هزار هافلسفه ی وابستگی ،چشم بدوزیم .چنانچه سال روان وریزش باران های مناسب ،سالی فرحبخش و سبز
را نوید میدهد ،نبایداز فیوضات این سال خود را بی بهره ساخته دست زیر االشه برای وصول کمک های دیگران باشیم.
خداوند(ج) در قراکریم میفرماید  :ترجمه :آیا آن زراعت راکه بذر می کنید رویانیدن آنرا ما میکنیم یا شما؟ اگر ما بخواهیم کشت وزرع شما را
خشک وتباه سازیم با سخنان بیهوده وحسرت به ندامت می پردازید .بلی؛ انسان باید تمام انرژی را به کاری مصرف نماید که منافع عامه درآن
مضمر باشد ،هرگاه خود به نفع شخصی و به ضرردیگران قدعلم گردد ،همانست که آیت شریف تحقق می یابد .در این آیت خداوند از مخالفین می
پرسد که اگر آن بذر به قدرت خداوند نروید آیا شما این توان را دارید که از آن منفعت جویید ؟
و نیز قرآن کسانیکه زراعت را نابود میسازند و به آن خساره وارد میکنند چنین افراد را مفسدین فی االرض عنوان میکند.
در حدیث شریف آمده است:
ترجمه :هرمسلمانی که نهال را غرس وبذری را زرع کند سپس از آن پرنده ،انسان و حیوانی بخورد برای کشت کننده
و نهال غرس کننده خداوند به عنوان صدقه اجر و پاداش میدهد.
این حدیث مبارک در جهت ترغیب و تشویق نمودن برای ترویج
زراعت نقش عمده را بازی می کند .
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پیام رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری

بمناسبت آغاز سال نو1394
هموطنان متدین وبا عزت افغانستان!
سپاس خدای را که مرده را زنده و زنده را به شامخ ترین قلل زندگی می رساند ،شکر گذاریم
آن ذات یگانه را که از دل خاک برای تمام زنده جانها روزی عطا میفرماید.
بلــی؛ بــه اســتقبال ســال نــو درحالــی مــی رویــم کــه ریــزش بــرف و بــاران های موســومی
بــا تأســف عــده ی از هموطنــان مــارا بــه کام نیســتی کشــاند امــا بــرای دیگــران روزنــۀ
امیــدی را گشــود کــه بــا زحمــت و پشــت کار مــی تواننــد حاصــات زیــادی راکمایــی
نمــوده ،روزی حــال از ثمــره زحمــات شــان بردارنــد و بــه قــول شــاعر:
در دل خاک سیه سیم وزراست  

خاصه خاک ما که یکسر گوهر است

هر که قلب خاک را بشکافتی    

درمیـانش نازو نعـمــت یا فتــی

انجمـن فرهنگی جهانداران غوری ضمن این که از حلول سـال نو  1394با خوشـحالی
سـال پرازمهرومحبت ،صلح و
اسـتقبال مـی نماید ،برای فردفـرد هموطنان گرامـی
ِ
امنیـت حاصالت وبرکت از خداوند عزوجل مسـئلت دارد.
سال نو ،آرزوهای نو و سعـادت های مزید به شما
هموطــنان متدین و زحمتکش ما مبارک !
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از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید.حضرت محمد (ص)
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ملک رکن الدین کرت ( شمس الدین کهین)

مدیریت ماهنامه

بعداز آنکه ملک شمس الدین محمد کرت بدست
گماشتگان اباقآن نواده چنگیز درحمام بادادن
تربوز زهر آگین بشهادت رسید ،در غیابت آن مرد
مدبر و مدنیت مدار شهر هرات روبه ویرانی رفت
اعمال و گماشتگان چنگیزی در تبانی با خود
فروشان داخلی در تخریب بنا ها ،جاده ها ،آبده
های تاریخی  ،باغها و پارکها دست بازی غمازان
داخلی از خود نشان داده و هرات را بیک توده ی
از خاک مبدل نمودند.
در این میان در ( 677هجری شمسی)شخص
دیگری از همکاران اباقاآن به نام «تبشین آغل»
گذرش به هرات افتاد و هرات را بصورت یک
ویرانه یافت ،دراین میان اکابر و بزرگان هرات
طی گردهمآیی بیان داشتند که شمس الدین
محمد کرت که در هرات خدمات شایسته
وارجمندی را انجام داده بود وفات و کنون این
شهر بیک ویرانه مبدل شده ،ایشان خواهان اعمار
مجدد هرات شدند ،تبشین آغل که این حا لت
را مشاهده نموده ،از اعماق دل بر هرات افسوس
برد و پرسید آیا از اوالد ملک شمس الدین کسی
است که سمت رهبری هرات را بدوسپارد؟
همه گفتند که رکن الدین پسر شمس الدین در
عراق نظر بند منکوقاآخان است ،او مانند پدراز
درایت و مدیریت خوبی برخوردار است ودراین
وقت منکوقاآن هم در سرحدات خراسان رسیده
بود ،تبشین آغل که نزد منکوقاآن از حرمت
خاصی برخوردار بود ،فورأ موضوع را به منکوقاآن
عرض نموده خواهش آزادی رکن الدین محمد و
گزینش آنرا در حکومت هرات نمود ،منکوقاآن
خواهش تبشین آغل را پذیرفت و ایلجی هایش
را به عراق فرستاد تا رکن الدین محمد را با عزت
به هرات آوردند.
منکو قاآن رکن الدین محمد را نوازش کردوبنام
شمس الدین محمد کهین خطابش نموده ،طبل
علم ،منشورو خلعت فاخره براوبخشیدو جانب غور
و هراتش فرستاد واز او خواست تا در مرمت و

اعمار مجدد هرات مانند نیاکانش همت گمارد و
مردم را که در بیچارگی و بی سر نوشتی بسر می
برند ،در تمام عرصه همکاری و مدد نماید.
بهمین منوال رکن الدین که در هرات استقرار
یافت در اندک زمان والیت هرات را کمافی
السابق آباد ومأمور نمود( 680هجری شمسی)
به جانب غور مقسط الراس خود رفت ،حصار
خیسار(خونسار) را که مقام آبا و اجدادش بوده
و بعضی ویرانی ها پیدا کرده بود ،ترمیم و تعمیر
نمود ،رعایا را به زراعت ،فالحت و عمارت ترغیب
و تحریص کرد ،حصون و قالع غوررابه کوتواالن
مبارز و الیق سپرده و خودش برای فتح قندهار
در آن دیار رفت ،قندهار را در ظرف چهارروز فتح
نمود ،سپس عازم غور گردید ،بعد از چندی اباقاآن
فوت کرد ،ملک رکن الدین بنام ملک شمس
الدین کهین شهرت داشت ،پس از فوت اباقاآن
جالل الدین پسر خویش را به نیابتش درهرات
فرستاد وخود در حصار خیسار(خونسار) مقیم
گردیده ،درین اوقات ارغون خان پسر اباقاآن به
تخت پدر نشسته بود ،یکی ازامرای ارغون خان از
وی سرباززده در خیسار رفت ،ملک شمس الدین
کهین اورا گرفته درنزدارغون خان فرستاد.
این عمل شمس الدین کهین بدان مناسبت بودکه
هرگاه آن شخص را به ارغون نمی فرستاد ،ارغون
خان مانند نیکانش که بخون ریزی و ویرانی عالقه
مفرطی داشت برای مردم غور و هرات آسیب های
بی مانندی میرساند ،لهذا ملک شمس الدین
نخواست به خاطر یک نفر هزار ها انسان بیگناه را
به کشتار گاه های ازغون خان بسپارد .این یکی
دیگر از تدبر و درائت شمس الدین کهین بود که
درابر مردمش داشت و اجازه نمیداد دیگر حادثات
قبلی که چنگیز و نوادگانش باالی مردم خراسان
آورده بودند تکرارگردد.
اما بد بختانه دیگر امراء ارغون خان که سبب
بشهادت رسانیدن شمس الدین محمد کرت
بدست آباقاآن گردیده بودند ،باز درعراق بحسادت

افتاده ،بنای مفسدیت و غیبت رکن الدین(شمس
الدین کهین) را نمودید ،آنها استدالل میکردند
که تازیک (تاجیک) را چه حدآن باشد که امیری
را مقید ساخته بفرستد؟ در نتیجه غمز آنهابه
ارغون شاه تأثیر بخشیده ،اورا برعلیه شمس
الدین کهین انحراف مزاج پیدا شد.
همچنانکه ابا قاآخان را بر ملک شمس الدین
محمد کرت بد بین نموده بودند ،همان شیوه
شوم را پیشه ساختند ،چون این سقایت و غمازی
آنهابه ملک شمس الدین کهین رسید ،با خود
چنین فیصله کردکه ابدأ از حصار خیساربیرون
نگردیده و بدیگر بالد ودیار نرودوجالل الدین پسر
خودرا نیز از هرات طلب داشت .دراین اثنا غازان
خان بر سریر حکومت نشست وامیر نوروز بیک
که از کشک هرات بودوبردولت او استیال داشت
مکتوبی به ملک شمس الدین نوشته ،درباب توجه
اوبجانب هرات مبالغه و الحاح تمام نمود ملک
شمس الدین که اسم اصلی اوملک رکن الدین
است ،درجواب شرحی را تحریرداشته که مختصر
آن اینست:
بنده تصمیم قطعی گرفتم که بعدازاین ازامورات
مهم ملک داری دست کشیده درامورات عبادت
خداجویی اشتغال ورزم ،زیرا طلب لذات فانی و
عزت عاریتی ودولت پنج روزه را وفای نیست ،آباو
اجداد من از حکومت و ملک داری چه منفعت
دیدند ،پدر مرحومم در اثر غمز سقایت غمازان
شهادت یافت ،بنده در اثر امرشهزاده ارغون
خان پند نوینی را گرفتم و بدین واسطه حساد
برخواسته بنای غمز و غیبت را گذاشتند ،مزاج
شاه را برعلیه من منحرف نمودند ،توقع آنست که
این محب را از آمدن در هرات و حکومت آندیار
معذوردارند.
پس از آن تاریخ ملک شمس الدین کهین در عزم
خود استقامت کرد ،پای در دامن عافیت استقامت
و فراغت کشیده ،بجز درگاه اهلل در هیچ درگاه
نرفت ،تا برحمت ایزدی پیوست.
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پیام بهار

یا

درس خدا شناسی
موالنا اعتصام

بـه عقیـده فیثاغـورث وهـم نظرانـش یـک دوره کامـل حرکـت آفتـاب در مـدارش روی منطقة البـروج ویـا بعقیده
کپرنیـک لهسـتانی مؤسـس هیئـت جدیـد یکـدوره کامل حرکـت زمین بـدور آفتاب یک سـال اسـت ،که بـدوازده
بـرج تقسـیم شـده وهر سـه برج یک فصل وسـال بـه چهار فصـل درجه بندی شـده اسـت ،خـوش منظرترین فصل
سـال وزیباتریـن فصـل آن بهـار اسـت ،درین فصـل قـوای نامیه زمیـن به حد کمـال تهییج می شـود ،اثـرات حیات
بخـش نـور آفتـاب بزمین قـوه می دهـد وزش نسـیم بهـاری لطافت هـوا ،حیات تـازه بدوش می کشـد وبـه هر چیز
روح تـازه ومی بخشـد .
غنچـه هـای زیبـا بـر شاخسـارهالبخند میزننـد ،نرگـس با چشـم
نیمـه خمـارش وبنفشـه بابـوی عطـر آگیـن برزیبای گلسـتان می
افزایـد ،زمیـن فـرش زمردین می گسـتراند ،باغ وبوسـتان ومرغزار
وگلسـتان رنـگ وبـوی دیگـر به خـود میگیرند ،جوشـش چشـمه
سـار وشرشـر آبشـار بـوی نسـیم بهـار نـوای بلبلان وپرنـدگان
بـر شاخسـار روح هـای افسـرده واجسـام پژمـرده را قـوه زیسـتن
واندیشـه آموختن می دهد ،سـروباقامت رسـایش برلـب جویبار با
طـراوت خـاص جلـوه مـی کنـد ،بـاد لطیف بهـار دردشـت ودامن
وکـوه وصحراهـر چیـزی را مـی نـوازد ،سـبزه در سـبزه زارهـا در
برابـر حرکـت نسـیم ربیعـی مـی خمد وراسـت می شـود ،گویا در
برابـر صانـع بیچـون برکوع وسـجده می افتـد ،ازچـوب ارغوان گل
مـی رویـد ،برفـرق هر شـاخه گلـی چـون کاله زرین با جلـوه زیبا
حرکـت جلـب توجـه می کننـد ،قوای طبیعـت بعد ازمـرگ دوباره
زنـده می شـود ودر بهار رشـد می کند ودر تابسـتان بـه حد کمال
رشـد مـی رسـد ودرتیـر ماه افسـرده ودر زمسـتان مـی میرد.
ودر بهـار دوبـاره زنده می شـود فصل بهار منظره
زیبـا ومظهـر قـدرت کاملـه وعلـم الیتناهی خدا
ونمونه بـارزی از قیامـت وزندگی
بعـد از مـرگ اسـت ،در فصـل
زمسـتان نبـات مـی میـرد حیات
را از دسـت میدهـد ودر فصـل
بهـار حیـات دوبـاره مـی یابـد
وهمـان مـواد ودیعت نهاده شـده
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در زمیـن دوبـاره بـه امـر حـق تعالـی زنـده مـی شـود ورشـد می
کننـد آن صانعـی که مـواد مرده زمیـن را به نبات تبدیـل می کند
وبـاز نبـات را مـی خشـکاند ومی میرانـد وبه خاک تبدیـل می کند
وبـاز زنـده می نماید بدون شـک وشـبهه قادر اسـت تا انسـان را از
مـواد مـرده زمیـن زنـده گرداند .
چنانچـه قـرآن تصریـح می کند کـه انسـان از خاک زمیـن آفریده
شـده اسـت مـواد خاکـی بصـورت غـذا وارد بدن انسـان شـده وبه
صـورت نطفـه وتخمـک مـرد زن در مـی آیـد وبعد از طـی مراحل
معلـوم؛ انسـان آفریـده می شـود وهمین انسـان می میـرد ودوباره
زنـده مـی شـود آنانیکـه در زندگی بعد مرگ شـک دارند ویـا انکار
مـی کننـد اگـر بـه تحقیـق در مسـئله پیدایـش انسـان از دوران
نطفـه تااینکـه انسـان می شـود ودر موادیکه در سـاختمان انسـان
بـکار مـی رود وایـن مـواد مـرده زنـده می شـوند به واقعیـت یقین
مـی کنـد کـه قیامـت حق اسـت وزنده شـدن بعـد از مـرگ کامال
عقلـی وعلمی اسـت.
اکنـون میبینیـم قـرآن چـه مـی گویـدَ :ق َ
ـال َمـن يُ ْحيِـي
َ
َ
ِيـم ُق ْ
ـل يُ ْحيِي َهـا الَّـذِ ي أَ َ
نشـأ َها أ َّو َل َم َّرة
الْع َِظ َ
ِـي َرم ٌ
ـام َوه َ
ترجمـه :گفـت یعنـی انسـان کافـر چـه کسـی زنـده مـی گردانـد
اسـتخوان را در حالیکـه پوسـیده اسـت بگـو کسـیکه اول بـار اورا
زنـده گردانیـد دوبـاره اورازنـده مـی گردانـد.
کسـی کـه قـادر اسـت که مـواد مـرده زمیـن را حیات بخشـد پس

مروت را برطرف ميكند .حضرت محمد
زينهار كه منازعه با مردم نكنيد كه كرامت را ميبرد و ّ
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از مـرگ دوبـاره مـی تواند زنـده بگرداند فصـل ربیع همـان طوریکه
بـه زمیـن شـادابی وطراوت می بخشـد نمونـه از بعثت بعـد از مرگ
اسـت قـرآن این اندیشـه را تایید مـی کند وآیه َ :وآيَ ٌ
ـة ل َّ ُه ُم ْالَ ْر ُ
ض
ال ْ َم ْي َت ُ
ـون .ترجمه
ـة أَ ْح َي ْينَا َهـا َوأَ ْخ َر ْجنَـا ِم ْن َها َح ًّبـا َف ِمن ُْه يَ ْأ ُك ُل َ
 :نشـانه بـزرگ بـرای آنهـا اینسـت کـه زمیـن مـرده را زنـده مـی
گردانـد واز آن دانـه بیـرون مـی آورد کـه از آن مـی خوریـد .فصـل
بهـار بـرای کسـانیکه ظواهـر را مـی بیننـد وادراک شـان منحصر به
هـواس مـادی ومحسوسـات اسـت فقـط زیبائی هـا ظاهری بهـار را
مـی بیننـد واز درک حقیقـت وکلـک قـدرت کـه ایـن عالـم زیبـارا
باهمـه زیبائـی هایـش آفریـده اسـت عاجـز انـد ،ماننـد کـودک که
هنـوز حقایـق را نمـی داند وبه یک تابلو نقاشـی شـده نظـر می کند
فقـط خـط ها رنـگ هـا ی مختلف را مـی بینـد واز نقاش وسـازنده
آن بـی خبـر اسـت ،امـا کسـانی کـه اهـل دانـش وتحقیق انـد وبه
هـر چیـز به دیـد حکیمانه مـی نگرنـد وبه عمـق قضایا تدبـر وتفکر
مـی کننـد ودرهـر چیـز حکمـت ودر هـر قضیـه فلسـلفه جسـتجو
مـی کننـد ودر پشـت معلـول علـت را مـی بیننـد از بهـار درس
توحیـد وخداشناسـی ورابطـه مخلـوق باخالـق را درک مـی کننـد،
َك ْي َ
ون ب ِ َّ ِ
ـم يُمِي ُت ُك ْم
ـف ت َْك ُفـ ُر َ
ـم ثُ َّ
ـم أَ ْم َواتًـا َف َأ ْح َيا ُك ْ
ـالل َو ُكن ُت ْ
ـم يُ ْحي ُ
ـون ترجمـه :چگونه بخـدا کفر می
ـم ثُ َّم إِل َ ْيـهِ تُ ْر َج ُع َ
ثُ َّ
ِيك ْ
ورزیـد درحالیکـه شـما مرده بودید یعنـی از مواد مـرده زمین بودید
سـپس شـمارازنده گردانیـد وبعـد از آن شـمارا میمیرانـد ودوبـاره
زنـده مـی گردانـد وسـپس به نزد خـدا برای حسـاب برمـی گردید .
قـرآن کریـم کتاب حکمـت ،علم وخداشناسـی فصـل بهـار را نمونه
آشـکار از قـدرت خـدا مـی دانـد ودر آیات بسـیار بهـار را بـه عنوان

		

دلیـل وبرهـان بروجود خدا وحقانیـت قیامت ذکر می کنـد خواننده
گان گرامـی بهـار فرارسـید ،بهار درس یکتا پرسـتی اسـت بـار دیگر
زنـده شـدن بعد از مرگ را به چشـم هـای خود مشـاهده می کنید،
بهـار فصـل اول سـال اسـت که شـامل سـه برج حمـل ثـور وجوزا
می باشـد.
روز اول حمـل نـوروز اسـت (سـال نومـی شـود) که برخـی از مردم
در بعضـی مناطـق نـوروز را عیـد مـی داننـد ولباس می خرنـد وبنام
عیـد نـوروز دیـد بازدید می کننـد وبعضی رسـوم جاهلـی انجام می
دهنـد این رسـوم همه بدعت وخالف شـرع اسلامی بـوده  ،درکتب
اسلامی ازآن بمثابـه روز خاصـی ذکرنگردیـده ،از نظـر اسلام عیـد
شـمرده نمـی شـود ،در اسلام دوعید مشـروعیت دارد عیـد فطر که
بـا گذشـت رمضـان در روز اول مـاه شـوال برگـذار مـی گـردد وعید
اضحـی کـه درروز دهـم مـاه ذی الحجه تجلیل می شـود.
غیـر از ایـن دوعیـد ،عیـد دیگـری بـرای مسـلمانان وجـود نـدارد
وفقـط روز جمعـه از دیـدگاه اسلام روز متبـرک مـی باشـد ودر آن
روز نمـاز جمعه برگذار گردیده ملیون ها انسـان مسـلمان در کشـور
هـای اسلامی بـا برگـذاری نماز پرشـکوه جمعـه ایـن روز را تجلیل
مـی کننـد زبده سـخن اینکه نـوروز نه تنها عید نیسـت بلکـه از روز
هـای دیگـر هیـچ برتری نـدارد فقط ویژه گـی فصل بهـار آن چیزی
اسـت کـه تذکـر داده شـد امید اسـت رسـیدن بهـار طبیعـت درس
خـدا شناسـی برای همـه انسـانها خصوصا انسـانهای متفکر باشـد.
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...شاخص های سالطین غوری
سید محمد رفیق نادم

همانطوریکـه دربحـث هـای گذشـته تذکـرداده شـد ،در بارسلاطین غـوراز آغـاز تا انجام همیشـه مرکـز تجمع علما ،شـعرا ،دانشـمندان
رهبـران طریقـت و صاحبـان فـن و حرفـه بـوده کـه درعرصـه امـور دینـی ،ادبـی ،اموردنیـوی و هنـری از آنها اسـتفاده صـورت میگرفت
روح سـخن مـن اینجـا در بـاره شـعرا مـی باشـد ،کـه دررأس همـه سـلطان عالوالدین حسـین بن حسـن مؤسـس امپراطوری غـوری ها
در زمـان خـود قرارداشـت ،وی شـخص عالـم ،عـادل ،مدبردر امورسـلطنتی بود ،عالوتأ شـاعر بلنـد پایه و پـرآوازه بود ،الزم پنداشـته می
شـودتا سـتاره گان درخشـنده در فضـای شـعر وادب از خـود سلاطین گرفتـه و دیگـر شـعرا و ادیبان دوره ی غـوری ها راتـا جائیکه من
شناسـایی کـردم بـه اسـم و نموده شـعر ،تعـداد دیگر از برجسـته ترین آنهـا را معرفـی نمایم:
 -5عروضی سمر قندی
اسـمش ابوالحسـن نظـام الدیـن احمـد بن عمر مشـهور بـه نظامی
عروضـی سـمر قنـدی ،مدتـی را بـه دربـار سـلطان عالألدیـن
غـوری بـوده .و صاحـب اثـر مشـهور ( چهـار مقالـه) اسـت کـه بـه
نـام ابوالحسـن حسـام الدیـن علی شـهزاده غـوری ابـن فخرالدوله
مسـعودبن عزالدیـن حسـین تألیـف شـده اسـت و نـام ایـن کتاب
ظاهـرأ (مجمـع النوادر) می باشـد .کـه مقاالت آن عبارت اسـت از:
در جهـان سـه نظامـی ایـم ای شـاه

مـن بورسـاد پیـش تخـت شـهم
نـه حقیقـت کـه در سـخن امـروز
گرچـه همچـون روان سـخن گویند
مـن شـرابم که چـون شـان در یابم

مقاله اول :در ماهیت دبیری
مقاله دوم :درماهیت علم و شعر
مقاله سوم :درعلم بجوم
مقاله چهارم :به علو طبی اختصاص داده شده است
( مراجعه گردد به تاریخ مختصر غور از جناب مستمند غوری)
کــه جهانــی زمــا در افغاننــد
وان دودر مروپیــش ســلطانند
هــر یکــی مفخــر خراســانند
ورچــه همچــون خرد ســخن دانند
هــردو از کار خــود فروماننــد

ورساد قریه یا قلعه بوداز مربوطات ولسوالی تیوره که پایتخت سلطان عال ألدین حسین بوده است.
 -6عجیبی جوزجانی
شـاعر برجسـته خردمنـد بدربـار سـلطان بهاألدیـن سـام پدر سـلطان غیاث الدین محمد سـام غوری بوده اسـت ،اسـم آن شـمس الدین
و تخلصـش عجیبـی بـوده.در سـرزمین جوزجـان کـه از متصرفـات غـوری هـا بـو بدنیـا آمـد ،صاحب اثـر زیبای لبـاب االباب اسـت ،این
شـاعر دروصـف سـلطان بهاألدین سـام گفته :
چون شــمع روز روشــن از ایوان آســمان
دوش زمیــن و فــرق هوارا زقیر و مشــک
آورد پــای مهرچــودر دامــن زمیــن
بــر طــارم فلــک چوشــه هند شــد مکین
گردون چوتاج کسررا مکان بمعجزات حسن
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ناگـــه درواوبدریـــــــــای قیـــروان
ســـحر ســـپهر پیررداکـــرده طیلســـان
بگرف ــت دس ــت م ــاه گریب ــان آس ــمان
در خـــاک تیـــره شـــد ملـــک روم
ازدرو لع ــل چت ــر س ــکندربرو نش ــان......

كسي كه از خدا طلب خير ميكند حيران نميشود .حضرت محمد
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 -7فخرالدین مبارک شاه
فخرالدیـن بـن حسـین ،ملقـب بـه مبارکشـاه مؤلـف تاریـخ غورکـه انسـاب
سلاطین غـور را بـه شـعر معرفـی نمـوده ،وی در ابتداوزیـر در بـار سـلطان
عالألدیـن حسـین بـوده و هـم مدتـی در خدمـت سـلطان غیـاث الدیـن
محمدسـام غـوری بـوده اسـت ،زمانیکه سـلطان میخواسـت از مجلس طرب
و سـرور بشـکار بـرود ،مبارکشـاه فـی البدیهـه گفـت :

انـدر می و معشـوق و نـگار آویزی
آهوی بهشـتی چو بدام تو در است

به زان باشـد که در شـکار آویزی
انـدر بزکوهـی به چـه کار آویزی

 -8شمس الدین مبارک سگزی
وی اشـعار زیـادی در مـدح سـلطان غیـاث الدیـن غـوری سـروده ،در مرثیـه
ناصرالدیـن عثمـان نگاشـته :
بـی تیـغ تـو فتنـه کامرانـی دارد
سـربرکن و بنگرکه زمرگ توجهان

اســـام زکفـــر نـــا توانـــی دارد
در پ ــای ب ــا چ ــه زندگان ــی دارد

 -9ظهیرالدین سگزی
اسـم او ظهیـر الدیـن نصرومولـد او سیسـتان اسـت ،بـه قـول صاحـب مجمع الفصحـاء بـاری از بالد نیمـروز بعزم رسـالت بدربار سـلطان
غیـاث الدیـن غـوری رسـیده وازیـن سـلطان و ملک الشـعرا فخرالدیـن مبارکشـاه غوری انعـام گرفت.
نمونه کالم
ای بــه لفــظ توزنــده جــان ســخن
چــون تودرهیــچ درو پرنگشــود
چــون تــو در هیچ وقــت رخ ننمود
نیــم کاران طبــع ذهــن توانــد
آن ســواری کــه رخ نگردانــی

ری زطبع تو زاده کان ســــخن
شــــاهبازی زآشــــیان ،سخن
آفتابــــی زآســــمان ســــخن
نقشــــبندان پرنیان ســــخن
هرگیز از هیچ پهلوان سخن......

ادامه دارد...
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آشنایی با حشرات مفیده
زنبور عسل
بقـراط فیلسـوف یونانـی مـی گویـد ( :نـه تنهـا خـود داکترباید
همـه چیزیکـه بـرای تـداوی الزم اسـت اسـتعمال کنـد ،بلکـه
مریـض  ،اطرافیـان وهمه شـرایط خارجـی نیز باید بـا داکتر در
وظیفـه اش مسـاعدت کنند).
بلـی ،بحـث مـا حشـرات اسـت ،حشـرات متعـدد تریـن طبقـه
حیوانـات را تشـکیل میدهنـد ،حشـره شـنانان ویـا علمـای که
در ایـن عرصـه کار مـی کننـد ،بیشـتر از یـک ملیون حشـره را
شناسـایی و تعـدادی را زیـر مطالعـه دارند ،این حشـرات بعضی
هـا مضـر بوده و در صورت مواجه شـدن به انسـان ،نبات وسـایر
محصـوالت ضرر وارد می کنند ،البته اقسـام شـان بچشـم دیده
شـده و بعضـی هـا هـم قابـل رویت نمی باشـند.
حشـرات بـزرگ ماننـد ملـخ ،حشـرات شـب پـروازو روز پـرواز
زنبـور هـا ،مگـس هـا ،پشـه هـا کـه در اوایـل سـال بـه تخـم
گـذاری و تولیـد نسـل مـی پردازنـد ،اگـر پیشـا پیـش وقایـه
نشـوند ،ضـرر شـان ناخـود آگاه بـه انسـان وارد مـی شـود ،این
اضرارسـبب مریضـی هـا ی ناگـوار شـده کـه دوکتـوران محترم
درزمینـه بیشـتر اطالعاتـی را بـه مـردم و جامعـه ارائـه نموده و
یـا مـی نمایند.
در ایـن شـماره از شنسـبانیه میخواهیـم روی حشـرات مفیـده
بحـث نمـوده و از تأثیـرات مثبـت شـان بـاالی حیـات انسـانها
معلوماتـی هـر چنـد کوتـاه ،امـا مفیـدی را تقدیـم خواننـده
گرامـی نمائیـم ،از جملـه حشـرات مفیـد یکـی زنبور عسـل
اسـت ،که در بسـا نقاط کشـور ما بصـورت بـدوی زندگی نموده
حاصـل مفید شـان که عسـل اسـت به انسـانها تقدیـم میدارند،
ایـن مـاده حیاتـی درقرآنکریم بیک سـوره ی خاصـی اختصاص
یافتـه اسـت و میفرماید :
اس»،
«خوردن عسـل برای مردم شـفاء اسـت» «فِي ِه شِ ـ َفا ٌء ل ِل َّن ِ
واژه «شـفاء» در قـرآن ،دربـاره ی خوردنیهـا بـه کار نرفتـه
اسـت ،بلکـه ایـن آیـه مبارکه به اهمیت عسـل و شـفا
بخشـی آن اشـاره نموده اسـت.
پیامبـر اسلام(ص) فرمودنـد« :لـم
یستشـف المریـض بمثـل شـربة
العسـل» «هیـچ مریضـی ،بـه ماننـد
نوشـیدن عسـل شـفاء پیـدا نمیكنـد».
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آیات  68و  69سوره نحل :ترجمه :
«پـروردگار تـو بـه زنبـور عسـل وحـی (و الهـام غریـزی) نمـود
كـه از كوههـا و درختـان و داربسـتهایی كه (مردم) میسـازند
خانههایـی برگزیـن و تمـام ثمـرات (و شـیرهی گلهـا) بخـور
(خـوردن در اینجـا مجاز اسـت منظور نوشـیدن خاص اسـت) و
راههایـی را كـه پـروردگارت برای تـو تعیین كرده اسـت براحتی
بپیمـا ».و از شكمهایشـان شـرابی بـا رنگهـای مختلـف خارج
میشـود كـه در آن بـرای مـردم شـفا اسـت بـه یقیـن در ایـن
امر نشـانهی روشـنی اسـت بـرای جمعیتی كه میاندیشـیدند».
بـرای رشـد این حشـره مفید تمـام جهانیـان به این عقیـده اند
کـه زراعـت رشـد داده شـود ،گلهاوگیاه هـای مفیـده زرع گردد
تـا زنبور عسـل بتواند به سـهولت در تهیه عسـل مبـادرت نماید
ج  .سـویفت نویسـنده انگلیس نوشـته اسـت که ( :هرکسـی به
عـوض یک خوشـه یا سـاقه سـبزه درهمـان زمین دو خوشـه یا
دوسـاقه برویانـد ،به بشـریت ووطـن خودخدمت زیاد ترنسـبت
به تمام سیاسـت مـداران کرده اسـت).
سـالها قبل ازداروین دانشـمند انگلیسـی درروسـیه شخص بنام
« بولوتوف» اساسـگذار علم زراعت روسـی خاطر نشـان سـاخته
بـود کـه همبسـتگی زنبـور عسـل بـا نباتـات گلداریکه توسـط
حشـرات گـرده افشـانی مـی شـود دارای اهمیـت زیـاد عملـی
مـی باشـد ،به اثبات رسـیده اسـت که زنبور های عسـل سـبب
افزایـش محصـوالت ،غلـه جـات و میـوه جـات بوته ی میشـوند
چـه گـرد گل آنها چسـپناک بوده و توسـط شـمال انتقال کرده
نمـی تواننـدو درآنجـا زنبـوران عسـل وظیفـه ناقـل گـرد گل
رابصـورت عالـی اجـرا مـی نماینـدو ماننـد اینکه خـود طبیعت
تمـام لبـاس پـر پشـم آنهارابـرای ایـن وظیفـه مهـم اختصـاص
داده باشـد.
اگر در یک هکتار باغ دو خانواده زنبور عسل مستقر باشند با
اجرای وظیفه گرده افشانی خودمحصوالت درخت سیب را سه
چندان افزایش می بخشند ،بهمین قسم درختان ناک
نیاز به گرده افشانی متقاطع دارد ،مشاهدات که
دراوکراین کنونی دروقت شوروی صورت گرفته
بود ،نشان داد که زنبور های عسل محصوالت
آلو بالووگیالس را هفت برابر افزایش میدهد.

كسي كه در كارها با مردم مشورت ميكند پشيمان نميشود .حضرت محمد
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با گرده افشـانی زردآلوتوسـط
زنبـور هـای عسـل از 499
گل 137آن ثمـرداده اسـت
کـه 27،22فیصـد ثمـر ازمقـدار
عمومـی گلهـا بـوده درحالیکـه
بـدون گـرده افشـانی توسـط
حشـرات 1،18فیصداز مقـدار عمومی
گلهـا ثمر داده انـد ،از جمله درختان
عسـل بازقبـل از همـه درخـت
بـادام شـگوفه مـی کنـد ،بـدون
سـهم گیـری زنبـور عسـل از یـک
هکتـار 30کیلـو گـرام محصـول
بدسـت آمـده ودر صـورت گرده
افشـانی توسـط زنبـور هـای
عسـل بـه دو تـن افزایـش یافـت.
زنبـور عسـل نـه تنهـا بـرای تولیـد شـربت
عسـل کار میکنـد ،بلکه خداوند پـاک برایش
توانایـی آنـرا داده تـا ممد خوبی برای انسـان
بخصـوص دهقانـان و بـا غـداران باشـد کـه
بصـورت ذیـل ایفـای وظیفـه مـی نماید :
نقش زنبور عسل درگردهافشاني
زنبـور عسـل تنهـا حشـرهاي اسـت كـه
خداونـد متعـال شـرايط الزم و كافـي بـراي
گردهافشـاني غيـر مسـتقيم را (كـه الزم و
ضـروري نيـز ميباشـد) ،در سـطح عالـي در
وجـود او قـرار داده اسـت.
در یـک بـاغ میـوه یـا مزرعـه اگـر در هـر
هکتـار حـدود چهـار تـا پنـج عـدد کلنـی
(کنـدو) زنبور عسـل قـرار دهيـم ،کیفیـت و
کمیـت میـوه یـا بـذر حاصـل ،حـدودا ً تـا ده
برابـر افزایـش خواهـد يافـت.

بـه طـور مثـال اگـر در یک بـاغ سـیب قرار
باشـد  5تـن محصول برداشـت شـود ،بـا قرار
دادن تعـدادی کلنـی زنبـور عسـل داخـل
بـاغ ،در هنـگام شـکوفه دادن گلهـا ،مقـدار
محصـول بـه  50تن (بـا کیفیت بسـیار زياد)
افزایـش خواهـد یافت.
زنبـور عسـل قـادر اسـت عطرهـاي مختلـف
هـزاران گل و گيـاه را شناسـايي و در نهايـت
دقـت و ظرافـت  ،نـوع آنهـا تشـخيص دهـد.
زنبـور هنگاميكـه مشـغول جمـعآوري گرده
و يـا شـهد يـك نـوع گل اسـت ،بـه شـهد و
يـا گـرده گلهاي گياهـان نوع ديگـر توجهي
ندارد.
ايـن صفـت ،يعنـي «ثابـت گل بـودن» ذاتـاً
در وجـود زنبـور عسـل قرار داده شـده اسـت
و گـرده يـك گل را بـه همـان نـوع گل در
مـكان ديگـر انتقـال ميدهـد.
اكثـر حشـرات فقـط در موقـع گرسـنگي از
شـهد و يـا گـرده گلهـا اسـتفاده ميكننـد
ولـي زنبـور عسـل هميشـه غـذاي كافـي در
داخـل كندو بصورت ذخيـره دارد .بنابراين از
طلـوع آفتـاب تـا آخريـن لحظات روشـنايي
روز بـراي جمـع آوري آذوقـه تلاش ميكند.
طبيعـت نـه تنهـا تغذيـه زنبـور بلكـه غـذاي
نـوزاد آن را بطـور كامـل در داخـل گـرده و
شـهد گل قـرار داده .بـه ايـن خاطـر ،زنبـور
عسـل بـراي زنـده مانـدن ،وابسـته بـه گل
ا ست .

		

مييابـد .بـه طور مثـال توليد گيلاس تا 40
درصـد اضافـه ميشـود.
بـرای پیشـگیری از از بـروز بیماری در
کنـدو بایـد اقدامات زیـر را انجـام داد:
-1نظافت کندو و محل آن
-2ضــد عفونــی و شستشــو ابــزار زنبــور داری
بعــد از هــر بازدیــد
-3نگــه داری کنــدو در محــل خشــک
مخصوصــاً در زمســتان بــرای پیشــگیری از
بــروز بیمــاری نوزمــا
-4گذاشــتن کنــدو بــر روی پایــه (مــی تــوان
از چنــد آجــر یــا تختــه چــوب هــم قطــر
آجــر اســتفاده کــرد)
-5تعویــض بــه موقــع آب زنبورســتان و
شستشــوی ظــرف آب آن هــا
 -6از بیــن بــردن آب هــا راکــد و گنــداب
اطــراف کنــدو
-7دور کــردن کنــدوی مریض از زنبورســتان
و ســوزاندن کنــدو العــاج و ســوزاندن الشــه
زنبــوران کنــدوی مریض
-8پرهیز از خرید وسایل دسته دوم

اگـر باغـداران و کشـاورزان بتواننـد از ايـن
هماهنگـي ميـان زنبـوران عسـل و گلهـا
اسـتفاده كننـد ،محصوالتشـان افزايـش
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استاد دهزاد
شـاه جهـان مغـل پادشـاه هندوسـتان را وزیـری بـود بـه نـام "بیربـل" ،روزی شـاه جهـان ازو پرسـید کـه نقشـه ی جنـگ را چگونـه طـرح
میکنـی کـه همیشـه در جنگهـا پیـروز میشـوی بیربـل عـرض کـرد کـه شـاها مـن اندریـن کار مهارتـی ازان دارم کـه در بـازی شـطرنج ماهرم .

شـاه کـه تـا آن روز ازیـن بـازی معلوماتـی نداشـت عالقـه منـد شـد و از بیربل خواسـت تـا اندرین بـاره برایـش معلومـات و تعلیمش دهـد ازانجاییکه شـاه را
کمـال سرشـار و تعقـل وافـر بـود دیـری نگذشـت کـه بـازی را بـه مهـارت تمام یـاد گرفـت و بعـد از فراگیری چنـان شـیفته ی این بازی شـد که تا شـطرنج
نچیـدی خوابـش نبـردی  ،روزی از روز هـا شـاه جهـان بـا وزیـرش بیربـل شـطرنج بـه شـرط آن چید تا هـر که مات شـود دیگـری را زن دهد  .چه خوبسـت
تـا این قصـه را از زبـان شـعر بخوانیم :
شــاه جــهــان آن پــادشــاه نـیـک را
بــیـــــربــل بـودش وزیــر بـا هــنــر
یــک ســوالی کــرد شــاه از بیــربل
گــو چــه تدبــیــرســت اندر کـار تو
هــر کـجا خـواهی بگـیری همزمان
گـفـت شــاهـا نـقشـه ی دارم کـزان
شـاه گـفتا ای عجب این نقشه چیست
بـیــــربــل آن تــابـع فــرمــان شــاه
گـفـت شاهـا نقشه از این بازی است
شـاه جهان آن صاحب عقل و جمال
رمـز هـا دانـسـت و گـفـت ای بیربل
بـیـربـل تــا دانــه ی شـطـرنـج چـیـد
گـفـت بــا تو شــرط مــیبنـدم چــنان
زن دهــد بـــر آنــکه او مــیدان برد

بـــود در هــنــدوســتــان فـرمانــروا
الیــــقوهـــمعـادلونــیکــوســیتر
کــز چـه پـــیــروزی بـه مـیدان عمــل
دشـمـنـان مـغــلـوب از پــیـکـار تـــو
نــیست از دســت تــو بـد خــواه را امان
کـار مـیگـیرم به جــنـگ دشـمــنـان
پـیـشمـنآرشبـبـیـنـمکـارکـیسـت
تـخـتــه ی آورد ابـیـض هـــم سـیـــاه
گـه تــعــرض گــه عـقـب انـدازی است
خـیـره شــد در عـرصـه از روی کمـال
تـو بـیــا بــا مــن به مـیـــدان عــمــل
عـقـل شاه آن قـفـلهــا را شـد کــلـــید
هـر کــســی کو مـات شــد او همـزمان
وانــکه از ایــن جـنـگ خـونین جـان برد

در گیــر و دار بــازی شــاه جهــان در صحنــه ی گیــر افتــاد کــه بــه یــک حرکــت دیگــر مــات میشــد و شــرط را میباخــت بســیار اندوهگیــن شــد
و بــه حرمســرایش رفــت و او را چهــار زن منکوحــه بــود بــه نامهــای جهــان  ،حیــات  ،وفــا و دالرام و ازیــن میــان دالرام را بــه شــطرنج عالقــه
و اســتعدادی خاصــی بــود او صحنــه ی بــازی شــاه و بیربــل را از پشــت پــرده دیــده بــود و طریــق دفــاع چــال بیربــل را ســنجیده بــود  .شــاه
جهــان همســران خویــش را مخاطــب نمــوده گفــت کــه هــر کــدام از شــما از خوبیهــای خــود بگوییــد و هــر کــه ایــن بیــان را نکــو عــرض
نکــرد او را در بــدل شــرط بدهــم و عهــد بــر جــا کنــم .
صحنه آرامست و هم بی قال و قیل
حـــالـتـی آمــد کـه در دور دگـــــر
شـاه تـرک صحنــه و در خـانه شد
تا مـگــر اندیـشـه ای از نـــو کنــد
چـهـار خـانـم داشـت آن فرخنده شاه
قصـه ی خــود گـفت و شرط بیربل
گـفـت هـر یک از شمـا گویـد به من
هــر کـه کــم آورد و او نـیـکو نگفت
مـیـدهــم او را وفــــا بـــر جــا کــنـم
مـی شـنـیـد آن شـاه اول از «جهــان»
جـمـلـه خـوبـیـهـا و این نـام و نشـان
آن یـکــی دردانــه بـا نــام «حیـــات»
گــر حیـاتـی نـبـود انــدر ایـن جهـان
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حرکت و چال است از فرزین و فیل
شـاه جـهان مـیباخت با آن زیب و فر
فـکـر او مـحصور و در زوالنه شـد
چـــاره ای سنــجـیده و بـــر دو کـنـد
هر یکی در حسن و خوبی همچو ماه
نـزد آن نــو اخــتـرانــی چــون زهــل
خـوبـی خــــود را دریــن دور و زمـن
در مـعـنی را به خـــوبــی او نــسـفــت
مــن نــه آن بــاشـم که خـود رسـوا کنم
اوچـنـیـنگــفــتاکـهایپـیـونـدجان!
گـر «جهـان»نـبـود نـبـاشــد ایـن زمان
گـفـت شـاهـا دور بــاشــی از ممــات
بـی تجسـم باشد ایـن چـــرخ زمـــــان

هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است  .حضرت محمد
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دیـگـرش کــو بــود بـا نـــام «وفـــا»

گـر وفـا نبود جهـان بی ارزش است
نـوبـت آن شــد که مـیکرد او نــگاه
بــود نــــــام او «دالرام» از پـــــدر
عـرصه ی شطرنج شه را دیده بود

گـفـت کی شاه جـهــان بـهــر خـــــدا

ازوفــاایــنعــرصــهدرآسـایـشاست
عــرصـهیشــطرنــجراشــاموپـــگاه
هــوشــیــار و زیــرک و بــا زیب و فر
راه خــوبـی بــهـر او سـنـجـیـده بــود

هــر یکــی از ازواج شــاه در مــورد خوبــی خــود چیــزی بیــان کردنــد و نوبــت بــه دالرام رســید  .دالرام در عــوض اینکــه از محاســن خــود چیــزی
بگویــد طریــق بیــرون رفــت از چــال بیربــل را بــه شــاه نشــان داد و گفــت:
گـفـت ای شــاه جـهـان ای مـاه رخ
وان پـیـاده پـیش کن بی قال و قیل
هین مده ما را تو بر شرط حیـات
شـاه جـهـان دانـست از آن چال او
بـعـد ازان آمـــد بمیـــدان عــمــل
بـیـربـل را مـات گـفـتـا آنـزمـــان
لـیـک عـقـد شـرط را بـخـشـید او

تـو بــده تــاوان نــا حــق آن دو رخ
تـا کـه گــردد بـاز راهـی بهر فـیـل
فـیـل را حرکت بده گو کشت و مات
مــــــرحـبـا گـفـتـا به آن اقـــــوال او
یـک یگان بر بست آن چال و حیل
جـام پـیـروزی شـد از شـاه جـهـان
بـر وزیـر خـویـش آن شـایسته خـو

این حـکایت گفت «حرمت» مختصر
داد «دهزاد» ش به شعری زیب و فر

شــاه جهــان بعــد از اخــذ ایــن چــال از دالرام وارد خانــه ی شــد کــه بیربــل در انتظــارش نشســته بــود شــاه مطابــق بــه نقشــه ی کــه دالرام
کشــیده بــود حرکــت کــرده و بــا ســه حرکــت بیربــل را مــات کــرد و برنــده ی شــرط شــد وامــا عقــد شــرط را بــر وزیــرش بخشــید
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شهزاد
هيچ يك از اديان و مكاتب به اندازه اسالم ،بر كسب معرفت و دانش
اندوزي تأكيد نكرده اند .اين تأكيد نه فقط مؤمنان بلكه كافران و
مشركان را نيز در بر گرفته است.

نزد يونانيان حائز اهميت زيادي بود و به دست اعراب دقيقاً ترجمه و
تكميل شد به مقام درخور توجهي در اين علم رسيدند.بخشي از علوم
هم از طريق هند به جهان اسالم راه يافت.

نه در منابع انديشه و عمل اسالمي و نه در تاريخ ظهور اين دين الهي
نشانه اي از علم ستيزي و تعارض بين دين و علم يافت نمي شود.
اگر آنچه را كه در آيات و اخبار درباره فضيلت علم و معرفت آمده
بدون هيچ تفسير و توضيحي كنار هم قرار دهيم خود چندين مجلد
مي گردد.

اين ارتباط علمي در اوايل دوره خلفاي عباسي برقرار شد و ترجمه
هايي از متون هندي در پزشكي و نجوم و ديگر رشته ها صورت گرفت.
به عنوان مثال در كتاب الفهرست ابن نديم دوازده كتاب در طب
هندي به زبان عربي ثبت شده است.

اصل كلمه علم هشتاد بار در قرآن در مواضع گوناگون تكرار شده و
مشتقات آن مانند يعلمون و يعلم و غيره بارها بكار برده شده است.
نكته جالب اين است كه قرآن كريم در زمينه دانش اندوزي فقط به
كليات اكتفا نكرده است ،بسياري از آيات به طور خاص بشر را به
ژرف نگري در آثار خلقت و طبيعت مي خواند.
منبع اصلي علوم عقلي كه به جهان اسالم راه يافت ،يونان و محافل
آن بود .از جمله زمينه علمي كه مسلمانان در فراگيري آن از علوم
يوناني بهره زيادي گرفتند عبارت بودند از رياضي ،نجوم و پزشكي و
علوم طبيعي ،مسلمانان همچنين از راه كتاب صوره االرض بطلميوس
در ترسيم نقشه هاي جغرافيايي توفيق يافتند.
مسلمانان در نيمه دوم سده دوم هجري از گنجينه هاي پزشكي يونان
استفاده هاي زيادي كردند و كشفيات جابر درباره سموم نمونه بارزي
از اين بهره مندي بود.
نكته حائز اهميت اين است كه تنها شيوه آشنايي مسلمانان با علم
طب از راه ترجمه آثار يوناني ها نبود بلكه از طريق پزشكاني انجام
گرفت كه پيش و پس از فتوحات اسالمي در سرزمين هاي يوناني
زندگي مي كردند .درباره علوم طبيعي يوناني و اثرپذيري
جهان اسالم از آن بايد گفت مسلمانان با استفاده از
كتاب ديسقوريس در زمينه علم گياه شناسي كه
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پس از فتح خراسان كارگزاران دراین خطه كار ترجمه متون پهلوي
به عربي را آغاز كردند .درخراسان فعاليت هاي علمي در دوره خسرو
انوشيروان به اوج خود رسيده بود و كانون اين نشاط علمي شهر گندي
شاپور بود .مهمترين علومي كه از طريق خراسان به جهان اسالم
انتقال يافت علم نجوم و طب بود.
بسياري از مورخان علم بخصوص انديشمندان غربي اين رشته بر اين
نظر متفق اند كه مسلمانان در تكوين مسير دانش و ميراث بشري و
انتقال دانش از عصر يونان به عصر رنسانس مهمترين نقش را داشته
اند.
از مهمترين خدمات تمدن اسالمي به علوم طبقه بندي آن است كه
توسط مسلمانان به صورت دقيق و منظمي صورت گرفت  .اولين طبقه
بندي به دو بخش علوم نظري و عملي بود كه در علوم نظري تنها اصل
شناخت و معرفت مطرح بود و علوم عملي به معناي سلوك بود كه
به سه دسته اخالق ،تدبير و سياست تقسيم مي شد .اين طبقه بندي
برگرفته از علوم در يونان بود .طبقه بندي دومي كه از سوي مسلمانان
صورت گرفت تقسيم علوم براساس ارتباط شان با هدف اصلي بود.
در طبقه بندي سوم علوم به علوم اسالمي و غيراسالمي تقسيم شد.
منظور از علوم اسالمي علومي بود كه به طور خالص برگرفته از تفكر
مسلمانان بود و ديگران در آن دخالتي نداشتند مانند علم تفسير .در
طبقه بندي چهارم علوم براساس شرعي و غيرشرعي تقسيم شدند
علوم شرعي شامل علومي بودند كه از سوي پيامبرص وپیروانش به

بهترین كارها در پیش خدا نگهداری زبان است  .حضرت محمد
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ما رسيده و خود به  ۴قسمت تقسيم مي شوند .اصول ،فروع ،مقدمات و
متممات و علوم غيرشرعي در اين طبقه بندي علوم عقلي محض بودند
مانند رياضيات.

از ديگر انديشمندان رشته رياضيات ابوعبداهلل محمد بن موسي خوارزمي
است كه از برجسته ترين دانشمندان و بزرگترين عالم عصر خود در زمينه
رياضيات ،نجوم و تاريخ و جغرافيا بوده است .بيشترين شهرت خوارزمي به
سبب نگارش كتاب الجبر و المقابله است كه در قرون وسطي نزد اروپاييان
از اهميت خاصي برخوردار بود و پايه مطالعات اروپا در اين علم گشت.
واژه الگوريتم به معني فن حساب يا محاسبه از نام خوارزمي گرفته شده
و وارد زبان اروپايي گشته است.

از جمله انديشمنداني كه در طبقه بندي علوم در كتب خود نقش اساسي
داشته اند ابونصر فارابي است .او نخستين انديشمند اسالمي مي باشد كه
به طبقه بندي علوم توجه ويژه اي كرد و كتاب احصاءالعلوم مورد توجه
دانشمندان غربي و شرقي قرار گرفت.

از ديگر دانشمندان برجسته رياضيات جهان اسالم در عصر شكوفايي علوم
ابوالعباس فضل بن حاتم نيريزي ،موسي بن شاكر ،ابوالحسن ثابت بن
قره بن زهرون حراني ،ابونصر محمدبن طرخان فارابي معروف به ابونصر
فارابي ،ابوعلي حسين بن عبداهلل بن حسن بن علي بن سينا ،غياث الدين
ابوالفتح عمر بن ابراهيم خيامي نيشابوري معروف به عمرخيام و ابوجعفر
محمد بن محمد بن حسن معروف به خواجه نصيرالدين و محمود طبيب
كاشاني هستند كاشاني رياضي داني بود كه عدد (پي) را حساب كرد.

در آخرين طبقه بندي ،علوم به دو بخش عقلي و نقلي تقسيم شدند.
منظور از علوم عقلي همان حكمت و فلسفه و غيرنقلي هم امور شرعي و
فقهي و ديگر علوم مرتبط با آن بود.

ابوعبداهلل محمدبن احمد بن يوسف خوارزمي هم در كتاب مفاتيح العلوم
شكل نويني از طبقه بندي علوم را ارائه مي دهد.
از جمله علومي كه در حوزه تمدن اسالمي شكوفا شد مي توان به
رياضيات ،نجوم ،فيزيك و مكانيك ،طب ،كيميا ،فلسفه ،منطق ،تاريخ
و تاريخ نگاري ،جغرافيا و ادبيات اشاره نمود.
رياضيات
عرب ها در صدر اسالم عالقه چنداني به آموختن حساب نشان نمي
دادند اما همين كه شهرنشيني گسترش يافت و نياز به حساب براي امور
مالي ضرورت يافت كم كم اعداد هندي و عدد صفر وارد عرصه رياضيات
مسلمانان شد و شكوفايي اين علم آغاز شد.
احمدبن عبداهلل مروزي ملقب به حبش حاسب از رياضي دانان بنام جهان
اسالم بود كه علم مثلثات مسطحه و كروي را وارد مرحله شگرفي نمود.
وي در محاسبات مثلثات كروي نشان مي دهد كه سينوس ،كسينوس و
تانژانت و كتانژانت را مي شناسد و به درستي از آن بهره مي گيرد.
مهمترين مايه ترغيب مسلمين به تاريخ آموزي و تاريخ نگاري آموزه هاي
قرآني و حديثي بود ،لذا مسلمانان نخستين موضوعي را كه در تاريخ مورد
توجه قرار دادند سيره پيامبرص بود .نياز مسلمانان به آگاهي و شناخت
زندگي پيامبر و چگونگي پيشرفت اسالم و نبردهاي آنها با دشمنان اسالم
همراه با فتوحات و افزايش قلمرو سرزميني اسالم بر حجم مطالعات و
تنوع موضوعات تاريخي افزود.

دانشمندان مذكور را مي توان جريان هاي علم سازي در حوزه دانش
رياضي در جهان اسالم خواند.
نجوم
در حـوزه نجـوم دانشـمندان اسلامي ٍآثـار ارزشـمندي از خـود باقـي
گذاشـتند از جملـه ايـن بـزرگان نجـوم مـي تـوان بـه ابوعبـداهلل محمد
بـن جابـر بـن سـنان رقـي حرانـي بتانـي ،ثابت ابـن قـره صابـي حراني،
عبدالجليـل سـجزي وابوالحسـن بـن يونـس اشـاره نمـود .مهمتريـن
دانسـته هـاي نجومـي اسلامي چـه در موضـع نظـري و چـه در
زمينـه داده هـاي رصـدي از طريـق ترجمـه مهمتريـن كتـاب نجومـي
بطلميـوس ،مجسـطي بـه دسـت آمـد .مطالعـه مجسـطي در جهـان
اسلام باعـث بـه وجـود آمـدن مكتبـي شـد كـه عمـده كار آن ارصـاد
سـتارگان و تهيـه جـدول هـاي سـتارگان (ايـن جـدول هـا در جهـان
اسلام زيـج ناميـده مي شـدند) بـود .انجـام رصدهـاي پياپي بـراي تهيه
زيـج هـا باعـث دسـت يافتـن سـتاره شناسـان اسلامي بـه يافتـه هـاي
نجومـي مختلفـي شـد كـه از يافتـه هاي مهـم آن تقويـم اعتداليـن بود.
ادامه دارد....
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 ...مشعل چراغیست همیشه روشن
محمد نارص ناهض
همچنــان کــوزه بزرگــی بــه ارتفــاع دوونیــم متــر
قطرعظمــی آن یــک متر بــوده و همــه اش میناتوری
شــده ومناظــر تخیلــی وواقعــی درآن درهــم آمیختــه
اســت ،بــرروی آن مــزار پیــر هــرات ،مســجد جامــع
بــزرگ شــهرهرات ،منــار هــای مصلــی وده هــا آبــده
دیگــر بــا آب شــارها ،باغهــا بوســتانهای رنگیــن
ایــن کــوزه را تزئیــن نمــوده اســت.
بایــد تذکــر داد ،کــوزه ی دیگــری در سرســرای
هوتــل کانتــی نینتــال گذاشــته شــده اســت کــه از
کــوزه یــاد شــده کوچــک تراســت ،مهمانهــای داخلی
و خارجــی بویــژه ســیاحین و جهانگــردان ،اهــل هنــر
وفرهنــگ ،بادقــت بیشــترودقیق ترآنــرا مشــاهده
نمــوده وازآن عکســبرداری مــی نماینــد ،ایــن دو
کــوزه از شــاهکارهای بیــاد ماندنــی روانشــادالحاج
اســتاد مشــعل نابغــه روزگار مــی باشــد ،کــه خالــق
یکتادوبــاره چنیــن فرازانــه فرزنــدی را خلــق نمایــد
کــه نامــش را گذارند*مشــعل* .
اودرموســیقی هــم دســت داشــته ،در نواختــن دوتــار
ربــاب و هارمونیــه ،مهــارت کافــی داشــته ،درســبک
آوازخوانــان والیــت غــورگاه گاهــی در ایــام جوانــی
درمحافــل خصوصــی دوســتان آواز خوانــی هــم
نمــوده اســت ،اســتاد زنــده یادافــزون برآنکــه درنقش
میناتــوری ،خطاطــی ،شــاعری موســیقی ،وهنــر
تیاتردســت توانــای داشــت ،درکفــش دوزی کاله
دوزی(ســبک قندهــاری) گلــدوزی توســط ماشــین
گچبــری ،ســرامیک حکاکــی ،مجســمه ســازی از
ســنگ ،نجــاری ،بنایــی ،دوتارســازی ،وربــاب ســازی
نیزدسترســی خوبــی داشــتند ،چنانچــه در یکــی از
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قصائــد شــان ،نــام پنجــاه وشــش هنــر وفــن آمــده
کــه بــه ایشــان دسترســی خوبــی داشــته اســت.
ازاعضــای محتــرم خانــواده اســتاد مشــعل کــه
درهنرنقاشــی ومیناتــوری دسترســی خوبــی داشــته
انــد ،یکــی هــم شــاد روان محمــد نســیم «پروانــه»
بــرادروی بــوده اســت ،کــه عــاوه از نقاشــی و
میناتــوری ،کــه بدانهــا وابســتگی فــراوان داشــت
بــه عنــوان یــک مــؤرخ ،شــاعر ،ادیــب فاضــل نیــز
شــناخته شــده و مــردم بــه ایشــان حرمــت فــراوان
قایــل بودنــد.
بایــد یــاد آورشــد ،تعــداد شــاگردان مرحــوم
اســتاد مشــعل در مجمــوع کــه بصــورت خصوصــی
ویــا درمکتــب از اســتادفیض بــرده انــد ،بــه بیــش
از  1500نفــر مــی رســدکه زیــاده از ســی نفــر از
میــان شــان ،بقــول اســتاد ،بدرجــه اســتادی درکار
خودنایــل گردیــده انــد ،معــروف تریــن شــاگردان
میناتوریســت شــان در زمــان حــال عبــارت انــد
از :عبدالکریــم رحیمــی ،عبدالحــی فرهمنــد
خلیــل آقــا بهســام ،محمــد فــاروق و نذیــر احمــد
وجدانــی کــه نــه تنهــا میناتوریســت شــناخته شــده
انــد ،بلکــه شــخص اووپــدر مرحــوم آن(الحــاج
میرزاعبدالباقــی خــان وجدانــی)از بنیــان گــذاران
نگارســتان بهــزاد ،درشــهر هــرات مــی باشــند ،کــه
در ســال1366هجری خورشــیدی بخــش قالــی
بافــی ایــن نگارســتان بــه فعالیــت هــای خویــش
آغــاز کــرد ،چنانچــه در ســال 1368صنــف قالــی
بافــی ایــن نگارســتان ،بــا داشــتن ســی نفــر
شــاگردفعالیت چشــمگیری داشــته و نقاشــی مکتــب

اگر آرامش نداريم ،به اين دليل است كه فراموش كردهايم به يكديگر وابستهايم(.مادر ترزا)

ماهنامه شنسبانیه
سال دوم ،شماره نزدهم ،حمل 1394

هــرات را درســاختارقالی هــای شــان پیــاده نمــوده انــد
دررأس نگارســتان هــرات ،اســتاد مشــعل قرارداشــت.
کــه امــور مربــوط راهنمایــی شــاگردان را طراحــی
دیزایــن و میناتــوری عهــده داردرزمــان حیــات خــود
بودنــد ،نذیــر احمــد جــان وجدانــی بــه عنــوان معــاون
و معلــم قالــی بافــی درنگارســتان بهــزاد بافتــه شــده
کــه در بازارهــای داخــل و خــارج کشورازشــهرت و
فــروش خوبــی برخوردارگردیــده بــود .
بــاری؛ اســتاد مشــعل پیرامــون نگارســتان هــرات طــی
مصاحبــه ی اختصاصــی بــا اینجانــب درمنــزل شــان
انجــام داد ،درروزنامــه وزیــن اتفــاق اســام درســال
 1367هجــری خورشــیدی چــاپ و نشــر گردیــده بــود
چنیــن یــاد آوری نمــود ( :چهــل ســال بــود کــه تــاش
میکــردم تانگارســتان بهزادرازنــده بســازم ،کوشــش
هــای فراوانــی بخــرچ دادم ،بهمــه بــزرگان نیــاز خــود
راعــرض کــردم ،ولــی چــه ســود؟ کســی التمــاس مــرا
نمــی شــنید ،خوشــبختانه اکنــون در هــرات خانــواده
هنردوســتی وجــوددارد ،کــه احیــای نگارســتان بهــزاد
رابــه عهــده گرفتــه اســت ،هــر قدرمصرفــی کــه
ضــرورت باشــد ،دریــغ نمــی کنندوفرزندانــش را نیــز
وقــف ایــن مکتــب نمــوده اســت.
درمکتــب کمــال الدیــن بهــزاد ،بگونــه افتخــاری
مشاورهســتم ،مــن مــی دانــم کــه درهــرات چــی
اســتعدادهای وجــوددارد ،اگرزمینــه مســاعد گــردد
دنیــارا بــکار وآفرینــش خودحیــران مــی ســازند
همیــن اکنــون شــاگردان مــن ،ظریــف تریــن تابلــو
هــای میناتــوری را درنقــش قالیــن پیــاده کــرده انــد
چنیــن کاری بــی نظیراســت ،میگوینــد در دنیــای
خــارج ،بــا اســتقبال زیــاد حلقــه هــای هنــری وتجــاری
روبروشــده اســت).

		

آری؛ پــس از چهــل ســال برســیدن آرمــان خودنزدیــک
مــی شــوم ،بلــی؛ کارهــای مقدماتــی بــه خاطــر
احیــای نگارســتان بهزادبــا مســاعی وی و همــکاری
هــای زیقیمــت آقــای وجدانــی و تشــویق هــای امیــد
وار کننــده ی محتــرم مرحــوم مغفورفضــل الحــق
خالقیارصدراعظــم فقیــد افغانســتان کــه درآنزمــان
وزیرمشــاور ،رئیــس تنظیمــه ووالــی هــرات بودنــد،
انجــام یافتــه بــود ،فقــط همانقــدر مانــده بــود کــه
زمیــن مناســبی بدســترس شــان گذاشــته مــی
شدومهندســی الیقــی بااستادمشــعل همــکاری میکــرد،
تــا عمارتــی برپــا میگردیــد ،از یــک جانــب معمــاری
هــرات رازنــده مــی نمودوازجانــب دیگرعمارتــی کــه
شایســته نگارســتان بهزادباشــد ،بدیــن منظــور ،بقــول
اســتادفقید ،ســاخته مــی شــد ،موزیــم ،نمایشــگاه
بــزرگ آثارهنــری هــرات جهــت عرضــه وجــود
میداشــت.
بدینوســیله و بهانــه هنــر هائیکــه درهــرات طــی
ســالیان گذشــته ،درحــال مــردن ویاازبیــن رفتــن
قرارداشــت ،نجــات مــی یافــت .در جــای دیگــر از
مطبوعــات کشــورما ،درمــورد ایــن اســتاد فقیــد
چنیــن میخوانیــم « :اســتاد مشــعل شــخصیت چندیــن
بعدیســت ،زیباشــعرمی گویــد ،زبــان شناســی ادبیــات
وتاریــخ مــی پــردازد ،میناتوریســت بــی نظیردرکشــور
ماســت ،کار هــای دیوانــی او بویــژه فعالیــت
چشــمگیرش درمقــام شــاروالی هــرات ماندگاراســت».
شــایدبارزترین صفــت مرحــوم اســتاد مشــعل وطــن
پرســتی پرشــور او بــود ،جنــاب شــان همیشــه مــی
گفتنــد :مــن وطــن را آرام ،آبــاد ،پربــاغ پربــارو ســبز
وشــگوفان میخواهــم و بــس.
روحش شاد و یادش گرامی باد
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...اشتباه والدین در تربیت کودک
تهیه کننده :محمد حسیب حزین یار
 -5برنامه ریزی بیش از حد برای کودک
والدین اغلب لیست بلند باالیی از فعالیت
های گوناگون مانند؛ کورس رفتن ،مدرسه
یا مسجد رفتن وغیره برای کودک در نظر می
گیرند و از اینکه چرا کودک با وجود انجام
این همه فعالیت فیزیکی که طبیعتا باید او
را خسته کرده باشد ،بالفاصله بعد از رفتن به
رختخواب خوابش می برد ،تعجب می کنند.
پاسخ این سوال این است که آنها هنوز سرشار
از انرژی هستند و برای آرام شدن به زمان
نیاز دارند .همه کودکان و خصوصا خردساالن
برای کسب آرامش به فرصت و شرایط آرامش
بخش نیاز دارند.
لطفأ بیش از حد برای کودک برنامه ریزی
نکنید و او را وادار نکنید از یک فعالیت به
فعالیت دیگر بپردازد .به کودک فرصت دهید
تا وقتی از مهدکودک بر می گردد ،خودش را
با انجام بازی هایی که دوست دارد سرگرم
کند.
 -6نادیده گرفتن اهمیت بازی
بیشتر والدین احساس می کنند برای آموزش
نظم و ترتیب و حد و حدود باید کودک
را در کالس های رسمی ثبت نام
کنند اما این قضیه اهمیت
زیادی ندارد .چیزی
که در این سن
به غنی شدن
کمک
کودک
می کند بازی آزاد
است که شامل بازی
نمایشی ،پرسر و صدا
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است .بازی آزاد بهترین ابزار برای پرورش مغز
کودک است .در بازی ،کودکان به طور طبیعی
و به اندازه ای که الزم است خود را به چالش
می کشند .از آنجا که این چالش ها توسط
کودک طراحی می شوند ،میزان سختی و
آسانی آنها مناسب هستند.

کاملتان را به کودک می دهید و نگران آماده
کردن شام یا انجام کار خاصی نیستید بهتر
از این است که یک روز کامل با کودک بازی
کنید اما نیمی از توجه خود را به او بدهید.
 -8واکنش اغراق آمیز به دروغ گویی

به یاد داشته باشید که تعریف بازی از دیدگاه
خوردساالن « وقتی باید انتخاب کنی که چه
کاری را انجام بدهی ،چه کار می کنی» است.
انتخاب آزادانه که نمود اختیاری بودن بازی
است ،از اهمیت زیادی برخوردار است .کودک
دوست دارد همه چیز را جمع کند یا کارهای
خانه را انجام بدهد ،این فعالیت ها برای
کودک به منزله بازی است و انجام آن برای
کودک جالب و سرگرم کننده است.

شنیدن دروغ از زبان کودک ،والدین را به
شدت عصبانی می کند ،اما بهتر است رفتار
دروغ گویی کودک را به عنوان رفتاری تجربی
و نه یک مسئله اخالقی در نظر بگیرید ،وقتی
کودکان شروع به دروغ گفتن می کنند ،یک
پیشرفت شناختی بزرگ اتفاق افتاده است
دروغ گفتن برای کودک هیجان انگیز و کمی
ترسناک است و بار هیجانی دارد اما والدین
با شنیدن دروغ کودک ،از کوره در می روند
و بالفاصله آینده بدی را برای او متصور می
شوند.

شاید کودک شما به خوبی به شکل مستقل
بازی کند اما این به معنی آن نیست که به
توجه شما نیازی ندارد .پس بهتر است در
طول بازی کودک کنار او بنشینید و کمی با
او بازی کنید .بعضی از والدین به طور کلی با
کودک بازی نمی کنند و حواس برخی دیگر
موقع بازی با کودک به راحتی با زنگ تلیفون
موبایل ،ایمیل یا سایر عوامل پرت می شود.
خوب است بدانید کودک به خوبی متوجه می
شود که آیا واقعا به بازی توجه می کنید یا نه؟

دروغ کودک نباید جدی گرفته شود و آنرا
یک مشکل جدی پنداشت ،خوب است
که واکنش اغراق آمیز نشان ندهید .شنیدن
یک یا دو دروغ از کودک طبیعی است و
بخشی از رشد اوست ،سعی نکنید کودک را
وادار به گفتن حقیقت کنید.

 -7غرق شدن در کارهای روزانه

بهترین راه حل آنست که زمان را در نظر
بگیرید ،هیجان و اشتیاق به خرج دهید و در
مدتی که مشغول بازی هستید ،تمام توجهتان
را به بازی و کودک بدهید .نیم ساعت بازی
متمرکز با کودک در شرایطی که توجه

فرزندپروری مؤثر به صرف زمان،
صبر و عشق نیاز دارد ،عالوه
بر این الزم است به یاد داشته
باشید که نمی توانید در یک ر و ز
تغییرات ایجاد کنید ،پس صبور باشید و در
صورت عدم موفقیت ،بارها و بارها و بارها
تالش کنید.

زن زشت در دنيا وجود ندارد  ،فقط برخي از زنان هستند كه نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند .برنارد شاو
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افسردگی
دالیل ابتال به افسردگی:
معموال دلیل ابتال به افسردگی ،ترکیبی از عوامل ژنتیکی ،جسمی
محیطی و روانی میباشد .بعضی از این عوامل شامل:

• انتقــال دهنــده هــای عصبــی .ایــن مــواد شــیمیایی
طبیعــی مغــزی بــا حــال و حوصلــه شــما ارتبــاط مســتقیم
داشــته و نقــش کلیــدی در افســردگی ایفــا میکنــد.
• هورمونهــا .تغییــر در ســطح هورمونهــای بــدن
میتوانــد عامــل ابتــا بــه افســردگی باشــد.
• عــادات ارثــی .افســردگی در افرادیکــه در خانوادهشــان
ســابقه فســردگی دارنــد ،شــایعتر اســت.
• حــوادث زندگــی .حوادثــی خــاص همچــون مــرگ یــا از
ت دادن کســانیکه دوستشــان داریــد ،مشــکالت مالــی و
دس ـ 
اســترس شــدید ،میتوانــد باعــث ابتــای شــما بــه افســردگی
شــود.
• آسیبها و مشکالت کودکی .آسیبهای و حوادثی شامل
از دست دادن والدین ،تجاوز جنسی و … میتواند
تاثیرات دائمی بر مغزگذاشته و خطر ابتالیبه افسردگی را افزایش دهد.
چه کسانی در خطر ابتال به افسردگی هستند؟
معموال افراد در سنین نوجوانی و یا بین دهه دوم و سوم زندگی
رخ میدهد ،اما محدودیت برای آن وجود نداشته و افراد در همه
سنین دچار ممکن است ،دچار افسردگی شوند .تعداد زنان مبتال به
افسردگی معموال دوبرابر مردان میباشد .افرادیکه هریکی از شرایط
زیر درباره آنها صدق میکند ،خطر بیشتری برای ابتال به افسردگی
آنها را تهدید میکند:

•
•
•
•
•
•

زنان
کسانیکه در خانوادهشان سابقه افسردگی وجود دارد
تجربیات آسیب زننده در کودکی
افرادیکه دوستانشان افسرده هستند
کسانیکه اعضای خانواده و یا کسانیکه دوست داشتهاند
را از دست دادهاند
کسانیکه به تازگی زایمان کردهاند (افسردگی پس از
زایمان)

فاطمه غالمی

• کسانیکه سابقه افسردگی دارند
• کسانیکه به بیماریهای خطرناک از قبیل سرطان ،دیابت
بیماریهای قلبی،آلزایمر و یا اچ ای وی /ایدز مبتال هستند.
• کسانیکه عادات شخصیتی و رفتاری خاصی دارند ،مثال
افراد بسیار وابسته ،بدون عزت نفس ،بدبین و …
• معتادان به الکل و موادمخدر
• افرادیکه داروهای خاصی از جمله ،داروی فشارخون،
قرص خواب و یا سایر داروهای خاص مصرف میکنند.
عالئم و نشانه هاي افسردگي :
افسردگي ممکن است به صورت هاي زير زندگي آدمي را تحت تأثير قرار
دهد:
-1تغييرات در احساسات و ادراکات:
 گريه هاي مکرر يا فقدان پاسخ دهي عاطفي ،ناتواني از لذت بردن ازهر چيزي ،احساس نا اميدي يا بي ارزشي ،احساس افراطي گناه يا خود
سرزنشي ،فقدان صميميت نسبت به خانواده و دوستان ،بدبيني نسبت به
آينده ،احساس درماندگي – افکار خودکشي ،غمگيني ،اضطراب ،خشم و
ديگر عواطف ناخوشايند
 -2تغييرات در رفتار و نگرش:
فقدان عالقه به فعاليت هاي قبلي و کناره گيري از ديگران ،غفلت از
مسئوليت ها و توجه نکردن به ظاهر شخصي ،تحريک پذيري و به آساني
دستخوش خشم شدن ،فقدان انگيزه به منظور پيگيري اهداف ،نارضايتي
کلي از زندگي ،کاهش توان حافظه ،ناتواني در تمرکز ،بال تصميمي و
آشفتگي ،تغييرات شناختي ،کاهش توانايي رويارويي با مسائل روزمره
 -3تغييرات جسماني و شکايات بدني:
خستگي مزمن و فقدان انرژي ،فقدان کامل اشتها يا خوردن اجباري،
بي خوابي ،بيداري زود هنگام صبحگاهي يا خواب بيش از حد ،سردردها
پشت دردها و ساير شکايات مشابه بدون دليل ،مشکالت گوارشي شامل
درد معده ،تهوع ،اشکال در هضم و تغيير در کارکردهاي روده اي مثل
يبوست ،چرخه هاي نامنظم قاعدگي ،کاهش يا افزايش غير متعارف وزن
فقدان يا کاهش تدريجي ميل جنسي

ادامه دارد...
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مدیریت
سیر اندیشه و تفکر سازمانی در آسیا
مدیریت ماهنامه
شنسبانیه اصول و فنون مدیریت را برای خواننده
گرامی پی میگیرد ،در شماره قبلی خواندیم که
مدیریت ذاتی است یا اکتسابی؟ واز آن چیز
های آموختیم ،اما کنون با پویش دیگر سازمان
و یا مدیریت سازمانی را در آسیا به مطالعه می
نشینیم ،بعضی ها فکر می کنند هر آنچه ما
امروز در زندگی مان داریم مدیون و مرهون
غرب است ،سازمان ،مدیریت ،رهبری و فرهنگ
همه از غرب به کشور های شرقی سرازیر شده
است ،نخیر اینطور نبوده بلکه قارهء آسیا کهن
ترین کشور ها را درخود دارد که از قدیم االیام از
سازمان و مدیریتی منظمی برخوردار بوده است.
براساس مدارک مشخص مربوط به دوره سومری
هادرپنجهزار سال قبل ،شواهدی مبنی بروجود
یک سیستم کنترول در مدیریت وجود داشته
است ،موضوع بدین صورت بوده است که رهبران
مذهبی با برقراری نظام مالیاتی سنگین ،سرمایه
هنگفتی جمع آوری میکرده اند ،آنان به منظور
حفظ این سرمایه ،حساب و کتاب مشخص
داشته اندودرواقع نوع سازمان مذهبی – تجارتی
بوجود آورده اندکه معامالت تجاری میکرده
است ،همچنین قرضه های را تادیه نموده ،برای
ضبط و ثبت آن نظام منظمی وجود داشته است،
تمام این مدارک بروجود یک سیستم کنترول از
طرف مدیریت داللت می کند.
در ساختمان اهرام مصرشواهد کافی برای
وجود امکانات سازمانی درعصرباستان فراهم
آورده است ،برای نمونه یکی از اهرام به نام
چیئوپس (  ) Cheopsدر سیزده جریب ،با
دو ملیون وسیصد هزار قطعه سنگ
بنا شده که میانگین وزن هر
قطعه دوونیم تن بوده
است ،این ساختمان
به احتمال زیاد،
نتیجه کارصدهزار
کارگربه مدت بیست
سال بوده است.
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چنین کار بزرگی بدون پالن و برنامه ریزی
سازماندهی و کنترول نمی توانست انجام شود،
در اسناد بدست آمده از مصر باستان دستور
العمل های در باره استفاده از مشاور( رهبری)
وتعین حرکت کار آینده ( برنامه ریزی) اختیار
مسئولیت و شرح وظایف یافت می شود ،ایجاد
شبکه گسترده آبیاری برای استفاده از سیالبهای
رود نیل ،نمونه دیگر از کار های سازمانی در
دوره باستان است.
بهمین منوال شاید قانون حمورایی رابتوان در
سالهای  1700تا  2000قبل از میالددر بابل
سنددیگری برای مدیریت محسوب کرد ،در این
قانون مباحثی در باره حداقل دستمزد ،نحوه
کنترول و مسئولیت وجود دارد.
قانون اساسی «چو» رادرچین که درحدود
یکهزار سال قبل از میالدتدوین گردیده می توان
راهنمایی شرح وظایف اعضای نظام حکومتی از
نخست وزیر گرفته تا پیشخدمت بشمار آورد.
کتابچه هنر جنگ که به قلم سان تزو( Sun
 ) Tzuدر حدود پنجصد سال قبل از میالد
نوشته شده است قدیمی ترین دستور العمل
جنگ درجهان محسوب می شود ،مفاهیم این
کتاب هنوز قابل توجه است ،زیرا به اصول و
مبانی پرداخته است.
دردوره تمدن یونان که بعد از مصر وچین
درخشیدن گرفت ،اصول دقیق تروجودداشته
است ،آنان در کارهای سخت و یکنواخت از آالت
موسیقی کمک میگرفته اند ،همچنین برای هر
کاری آهنگی خاصی می نواختندوزمان سنجی
و کنترول زمان راموسیقی انجام می داده است
دربحث تخصص و تقسیم کار ،شاید افالطون
درکتاب “ جمهوریت” بهترین توجهی نظری را
ارائه داده باشد.
کدام بهتر است ،تجارت چند کاال یا یک کاال؟
وقتی شخص یک کاررا انجام میدهد ،آسانتر
بهتر و دقیق ترمی تواندآنرا به انجام برساند،

جای تعجب نیست که مصنوعات در شهر های
بزرگ مرغوب تر ازشهر های کوچک ساخته می
شود ،در شهر های کوچک فردی که دروازه و
کلکین ،میز وچوکی و تخت خواب می سازد
خانه نیز می سازد ،بدیهی است شخصیکه کار
های مختلف انجام میدهد در تمام کار هابطور
یکسان موفق نخواهد بود ،از طرف دیگردر شهر
های بزرگ این امکان وجوددارد که فردبا یکنوع
کارامرار معاش کند ،فرد فقط کفش مردانه می
دوزدودیگری کفش زنانه ،یک نفر فقط برش
چرم میدهد و دیگرفقط بخیه می زند ،فردی
بیک نوع کارمی پردازد ،مهارت کافی نیز بدست
می آورد.
باتوجه به اسناد تاریخی ،اسکندر مقدونی
(336 -323قبل از میالد) که فرمانده یکی از
بزرگترین ارتش های طول تاریخ بوده است،
از اصول صف و ستاد در سازمان نظامی خود
استفاده نموده است.
پادشاهان ساسانی ،برخالف اشکانیان اصول
مرکزیت دولت هخامنشی را با مذهب توأم
کردند ،اهمیت و تعداد کارکنان سازمان های
دولتی در این دوره بحدی رسیدکه طبقه ی
بنام دبیران از طبقات اصلی اجتماع تشکیل
شد ،منشیان ،محاسبان ،نویسندگان احکام
دادگاه ها ،نویسندگان اجاره نامه هاوقراردادها
منجمان ،دوکتوران جز طبقه مدیران یا دبیران
محسوب شدند.
به این مثالها متوجه می شویم که مدیریت از
سابقه قابل مالحظه ی برخوردار بوده و در کشور
های شرقی به نوع خاصی بوجود آمده و به همان
منوال در حکومت داری های مختلف مرعی
االجرا بوده است ،پس به این نتیجه میرسیم
که مدیریت درست سبب پیروزی در کار بوده
و اداره یک سازمان مربوط و منوط به مدیریت
است که چه کسی این مدیریت را می تواندانجام
دهد؟

در زندگيم دو بار زانو زدم .يك بار براي «آفريدگارم» و يك بار براي «محبوبم ».شللي

