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آغاز سخن
فقط به مادر می گویم؛ 

مادر؛ تو اگر نبودی، جهانی به این همه عظمت، پیشرفت های سرسام، نوابغ مشهور، پیامبران نامدار، درکجا بودندی؟

مـادر؛ تو بـودی به عیسـی مسـیح هویت بخشـیدی، تو بودی موسـی کلیـم را به هـم صحبتـی خداوند باعزت مشـرف 

گردانیـدی، تـو بودی کـه از وجودت طفـل بدنیا آمد تا آتشـکده ی نیمرودیـان را برای ابـد خاموش سـازد و برجهای 

قصر کسـری را کـه نمودی از قـدرت بـی بدیلش بود و بـه خاک یکسـانش کند.

بلـی؛ صرف مادر اسـت که انسـان مـی آفریند تـا راه آدمیـت را بروفق کرامـت اعطا شـده ی خداوندی دنبـال نماید 

و جهـان ماحولش را به شـگوفایی و عـزت بیاراید.

مادرمعجـزه خلقـت اسـت و این معجزه انسـان را بـه اوج قدرت، شـهرت، عظمـت و جالل میرسـاندو در مسـیر راه از 

جبرئیلـش جلو میرانـدو منکریـن آنرا به اسـفل السـافلین همقریـن میگرداند.

بایسته  توانا خدمت آنرا طوریکه  از عبادت بخداوند بزرگ و  بعد  به مقامش خم نموده و  مادر راپاس میداریم و سر تعظیم 

آنست شایسته اجرا می کنیم، این خدمت گذاری به مقام مادر درخوراوست، زیرا آنقدر مقام مادر ارجمند است که جنت یعنی 

بزرگترین نعمت الهی در زیر قدم اوست. به قول آن پسریکه خطاب بمادرش گفت : »به بهشت نمی روم، اگر مادر آنجا نباشد؛«

ایکه مهرت تا ابد درسینه ی تبدار من

درد هایم دردتو، رنجم همه در جان تو
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مقاله تحقیقاتی از موالنا اعتصام

روزه صیقل قلوب وآئینه افکار

کســر شــهوت صیقــل دل روزه اســت           در حقیقــت صبــر کامــل روزه اســت[[

ــان ــنو زج ــی بش ــاب از مصطف ــن خط ــوان                          ای ــن ای ج ــی ک ــوش م ــم را گ فلیص

مجــو راهــی  مصطفــی  راه  ز  جــز  زاو         یابــــی  وتــن  جــان  تافــروغ 

اسالم مجموعه پیوند خورده وباهم بافته از قواعد ودساتیر وقوانین ومقرراتی است که ماهیت وکیفیت ورنگ الهی 
دارد، عقل بشر را نه در بافت وپیوست آن دخلی است ونه در وضع وتدوین آن، مجموعه مبرا از رنگ انسانی 
فرورفته در رنگ بوی صبغت الهی ومتجلی در فروغ گاه تقدس وعظمت قرآنی است افکار انسانی را در ساحه قدس 

این قوانین راه نیست، این مجموعه وحی شده از جانب خالق انسان وعالم است روی این باور است که 
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میتوان گفت که اسالم دین فطرت ومتناسب با 
قوانین  از  انسان است، هرماده  مایحتاج فطری 
قرآن وهر بند از دساتیر قرآنی اسالم با قطعییت 
وهم  شائبه  از  پیراسته  ویقین  وحیانی  ویژه 
وشک با هاله از تقدس وتوظیف شده وساطت 
فرشته وحی  یعنی  وانسانیت  عالم قدس  میان 
جبرئیل امین سپرده شد تا با امانت تمام وکامل 
محمد  حضرت  حق  سفیر  به  ناخورده  ودست 
مصطفی صلی اهلل علیه وسلم قرائت شود ودر 
از وحی  گرفته  منشأ  مجموعه  این  وپیچ  بافت 
الهی فرضیت روزه از قالب کلمات )کتب علیکم 
الصیام (چون در گرانبها که از صدف بیرون شود 

بتابید ودر حلقه ارکان خمسه اسالم نشست .
انسان موجود دوعنصری مرکب از جسم وروح 
وشناخت  دید  قابل  وروانی  فزیکی  بعد  دو  در 
ذاتی  عنصر  دو  این  وهمنوائی  همگامی  است 
انسانی  کمال  بسوی  را  او  انسان سیر وحرکت 
می  ومعیاری  تنظیم  اوست  آفرینش  غایه  که 
سازد بعد فزیکی ویا بهتر بگویم مادی آن را کار 
کردهای انسانی ماحصل وتعامل انسان وحیات 
انفعاالت تمدن ها در تاثیرات متقابل مادی به 
سطح کمال می برد اما بعد روانی وبعبارت دیگر 
بعد روحی را باورها فضائل خلقی،  اندیشه ها 
پیوندهای دینی وعبادی باسر چشمه حیات به 
سرحد کمال معنوی وصل می کند، در باوردین 
شاخصه های اصالحی قرآن عوائد خود سازی 
ودیگر سازی ومنفعت های جمعی را در اجتماع 
وقواعد  قرآنی  مفاهیم  فلسفه  کند  نهادینه می 
اسالمی در دو کته گوری ومجموعه قابل بحث 

است:
الف: امتثال اوامر وتعبد واطاعت از دساتیر که 
رابطه بنده با معبودش را توضیح می کند، بنده 
ومقام  دهد  می  قرار  اش  بندگی  جایگاه  در  را 
است.   وعالمه  نشانه  را  اهلل  معبودیت   شایسته 
میان  تا  دارد  درنظر  قرآنی  اصالحات  ب: 
غریزی  های  خواسته  وخوی،  خلق  کششها، 
انسان وضوابط ومعیار ها جهت دهنده حرکت 
سازی  وخود  نگری  وخود  انسانی  وسلوک 
نماید.  برقرار  مناسب  پیوند  اجتماعی  واصالح 
اخوت  ورابطه  وهمنوائی  همسوئی  انگیزه  تا 
تقویه عاطفه قوی وزاینده  را ضمن  وایثارگری 
ایجاد وتعاون وتکافل اجتماعی را ضمانت کند 
. امساک شرعی) روزه( در ظرف زمانی رمضان 
قالب  در  را  های  وارزشهاوفضیلت  ها  حکمت 
عبادت همراه دارد که برخی را در نوشتار ذیل 

میتوان ذکر کرد:

رابطه  اینکه  برای  زنجیر کشیده می شود:در رمضان  به  ماه رمضان  در  3- شیطان 
بنده با خدا دچار اختالل توسط وسوسه های شیطان نشود شیطان به زنجیر کشیده 
می شود ودر حدیث مبارک آمده است وسلسلت الشیاطین یعنی شیطان به زنجیر 

کشیده می شود.
4- پنچ فضیلت در رمضان برای روزه داران در نظر گرفته شده است :

الف: بوی دهن روزه دار نزد خدا از بوی مشک خوش تر است از ابوهریره روایت است 
که حضرت رسول خدا فرمودند لخلوف فم الصائم اطیب عنداهلل من ریح المسک 

ب: روزه سبب مغفرت گناهان بنده می شود حضرت رسول اهلل ص می فرماید :من 
صام رمضان ایمانا واحتسابا غفره له ماتقدم من ذنبه ترجمه : کسیکه رمضان را از روی 

ایمان وطلب اجر روزه بگیرد گناهان متقدم ومتاخرش آمرزیده می شود.
ج: روزه سپر از آتش دوزخ است از حضرت ابوهریره روایت است که حضرت رسول 

خدا فرمودند روزه سپر دوزخ است.
د: در آخرین شب رمضان گناهان امت بخشیده می شد: ابوهریره می گوید که حضرت 
رسول خدا فرمودند گناهان امتش در آخرین شب رمضان بخشیده می شود پرسیده 
شد که آیا شب قدر است فرمودند نه خیر مگر عامل مزد عمل را بعداز انجام کار می 

گیرد یعنی کسانی که روزه بگیرند بعداز روزه اجرشان داده می شود.
هـ: اداء هر فرض در رمضان مانند اداءهفتاد فرض در غیر رمضان است. عالوه براین 
فضائل پنجگانه رمضان المبارک فضائل زیادی دیگری دارد. رمضان ماه نزول قرآن 
وماه بعثت سرورکائنات حضرت محمد ص می باشد. در روز 17 رمضان در حالیکه 
آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی ص در غار حراء که در یکی ازکوه های 
وصفت حضرت  خلقت  بودوبمظاهر  آفرینش  کتاب  مطالعه  مشغول  است  واقع  مکه 
باری تعالی تفکر میکرد ناگاه حضرت جبرئیل پیش رسول خدا حاضر شده واولین 
از  آیات  این  الهی را خدمت آنحضرت قرائت کرد وپیامبررا در ضمن  پیام  از  بخش 
سوره اقرأ به نام خدای واحد وخواندن،  علم وماده اصلی ای که انسان از آن آفریده 
انسان  این حادثه حرکت بسوی کمال مادی ومعنوی  وبا رخداد  شده آشنا ساخت 

آغاز گردید.
در رمضان کامأل فضائل اخالقی در میان مردم مشهور است، موارد غیبت، دروغ، اذیت 
وآزار دیگران وغیره رزائل اخالقی بسیا کم به چشم می خورد بخل جای خودرا به 
سخاوت ومواسات می دهد موارد جنایات به حد اقل می رسد نفس سرکش مهار می 
شود روزه عبارت از مبارزه علیه نفس وخواهشات نفسانی است انسان دوستی وکمک 
به فقراء ازویژه گی های مشخصات رمضان است یکی از فوائد رمضان حفظ صحت 
وجلوگیری از امراضی است که به سبب صرف بعضی ازغذاها بربدن عارض می گردد 
وبسا اوقات امراضی که بعلت پرخوری انسان را آزار می دهد توسط روزه عالج می 
شود ومواد زائد برمایحتاج بدن که در خون وبعضی از اعضای ذخیره می شود وباعث 
تولید مرض می گردد، بوسیله روزه بمصرف رسیده وانسانرا از مرض نجات می دهد 
این بود گوشه از فضائل روزه اگر بخواهیم فضائل روزه را به تفصیل بحث کنیم نه 
تنها در یک مقاله بلکه در یک کتاب کم حجم هم نمی گنجد واحتیاج بنوشتن یک 

کتاب بسیار قطور است.

1- رکن دین اسالم است: در سال دوم پس از هجرت فرضیت 

یافت  نزول  شرف  اسالم  خمسه  ارکان  از  یکی  بحیث  روزه 

جایگاه روزه در جمع ارکان دین اهمیت عبادتی آنرا مشخص 

وجایگاه اجتماعی واخالقی آنرا متمایز می گرداند.

با گشایش درهای جنت ومسدود شدن در  2- روزه همزمان 

شب  روزه،   قبیل  از  صالحه  اعمال  ماه  این  در   : دوزخ  های 

زنده داری، نماز، قرائت قرآن، اعتکاف، صدقات وغیره نسبت 

دروازه  اعمال  پذیرش  نشانه  به  است  بیشتر  دیگر  اوقات  به 

حضرت  از  شوند،  می  بسته  دوزخ  های  ودر  باز  جنت  های 

علیه وسلم  است که حضرت محمد صلی اهلل  روایت  ابوهریره 

فرومودند:چون ماه رمضان فرارسد درهای جنت باز ودر های 

دوزخ بسته می شود.
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فضل الرحمن نوید غوری 2

حقـوق پـدر و مـادر
پـدر و مادر سـبب بوجـود آمدن فرزند هسـتند لـذا حق بزرگي بـراو دارنـد آنها فرزند خـود را از 

دوران طفلیـت تربیـت نمـوده وبخاطـر راحتي آن سـختیها را تحمل کـرده و همچنیـن بخاطر خواب 

فرزندان شـان شـب زنده داري ها کشـیده انـد. اهلل تعالـي در قرآنکریـم در مورد حقـوق والدین 

مـي فرماینـد : هرآینه اهلل تعالي را پرسـتش کنید و بر والدیـــن خویش احسـان و نیکــي کنید و 

اگــر یکـي از آن دو در کنـار تو به سـالخورده گي » پیري « رسـیدند بـه آنها حتـي » ٌاف« مگو وبا 

آنها سـخني شایسـته بگو .
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ــد : در  ــي فرماين ــاس»رض« م ــن عب ــداهلل ب ــرت عب حض
ــه ديگــر  ــه اســت كــه همــراه ســه آي قرآنكريــم ســه آي
نــازل شــده اســت و هيــچ يــك از ايــن ســه آيــه بــدون 

ــود .  ــي ش ــه نم ــر پذيرفت ــه ديگ ــه آي س
را  پيامبــر)ص(  و  كنيــد  اطاعــت  را  تعالــي  اهلل  اول: 
ــي را  ــان اهلل تعال ــي فرم ــر كس ــد اگ ــرداري نمايي فرمانب
ــروي  ــول اهلل)ص( را پي ــان رس ــي فرم ــد ول ــت كن اطاعـ
ــود .  ــي ش ــه نمـ ــي از او پذيرفت ــت اهلل تعال ــد اطاع نكن
دوم : نمــاز را برپــا داريــد و زكات را بدهـــيد ، اگــر كســي 
نمــاز را بخوانــد ولــي زكات مالــش را ندهــد نمــاز هــم از او 

پذيرفتــه نمــي شــود.
 ســوم: ســپاس مــرا » اهلل تعالــي « بجــا آوريــد و از والديــن 
خــود اطاعــــت كنيــد، يعني كســي كــه ســپاس و عبادت 
اهلل تعالــي را بكنــد ولـــي از والدينش اطاعت نكند  ســپاس 

اهلل تعالــي  نيــز از او پذيرفتــه نمي شـــود. 
خالصــه اينكــه حضــرت محمــد مصطفــي ص  در حديثــي 

ارشــاد فرمودنــد: 
ــت و  ــن اس ــنودي والدي ــي در خوش ــنودي اهلل تعال خوش
ــت .    ــن اس ــم والدي ــر خش ــي ب ــم اهلل تعال ــس خش برعك

حقـوق والديـن قرار زير است
 1- خدمــت والديــن در تمــام امــور غيــر از گنــاه.
 ۲- احتــرام داشــتن بــه آنهــا. ۳- هرچــه ميگوينــد انجــام 
دهــد بشــرط اينكــه خــالف شــرعيت نباشــد. ۴- از آنچــه 
منــع ميكننــد پرهيــز نمايــد.  ۵- بــدون رضايــت آنهــا بــه 
ــه  ــه وارد خان ــا زمانيك ــل آنه ــرود.  ۶- درمقاب ــافرت ن مس
ــرود.   ــر راه ن ــا جلوت ــود.  ۷- از آنه ــتاده ش ــوند ايس ميش
ــا چهــره تــرش بــه آنهــا نــگاه نكنــد. ۹- چـــون او  ۸- ب

ــا  ــود. 1۰- ب ــر ش ــر حاض ــدون تاخي ــد ب ــدا كنن را ص
فـــروتني و نرمــي بــا آنها ســخن گويد. 11- روي ســخن 
آنهــا حــرف نزنــد. 1۲- در حضــور شــان زيــاده گويــي 
نكنــد. 1۳- آنهــا را بــا نــام صــدا نكنــد.     1۴- ســخن 
ــنيده  ــا را ناش ــخن آنه ــد.  1۵- س ــع نكن ــا را قط آنه
نگيرنــد.   1۶- بــه آنهــا بــه امــر و نهــي دســتور ندهــد.  
ــه  ــا ب ــر آنه ــد.  1۸- ب ــاد نزن ــا فري ــر آنه ــر س 1۷- ب
ــب  ــي قل ــد.  1۹- از ته ــته باش ــم داش ــود ترح دل خ
ــا آنهــا دوســتي داشــته باشــد. ۲۰- بــه  بــدون ريــاء ب
شــادي آنهــا شــاد باشــد. ۲1- بــه غــم آنهــا غمگيــن 
 باشــد.  ۲۲- از ســخنان نســنجيده آنهــا خشــم نگيــرد. 
ــاز هــم از آزار  ۲۳- هــر چنــد مطيــع والديــن باشــد ب
ــود  ــال خ ــا را درم ــد.  ۲۴- آنه ــذر باش ــر ح ــا ب آنه
شــريك بدانــد. ۲۵- دوســتان آنهــا را دوســت بــدارد.  
ــا  ــات آنه ــراي مالق ــاعاتي  را ب ــود س ــت خ ۲۶- از وق
ــا  ــدن از آنه ــرون ش ــت بي ــد. ۲۷- در وق ــن نماي تعي
اجــازه و طلــب دعــا نمايــد. ۲۸- دســت هــاي والديــن 
خويــش را صبـــح و شــام ببوســد. ۲۹- ابــروي و حيثيت 
آنهــا را حفــظ كنــد. ۳۰- هــر چــه كــه طلــب ميكننــد 
بــه آنهــا عطــا نمايــد. ۳1- در كارهــا بــا آنهــا مشــورت 
ــي  ــاي ب ــده ه ــان از خن ــور ش ــد. ۳۲- در حضـ نماي
مــورد خــودداري كنــد. ۳۳- دعــاي و طلــب بخشــش 
ــراي آنهــا بخواهــد. ۳۴- وقتــي  دايمــي از اهلل تعالــي ب
ــار در  ــد در كن ــد باي ــد فرزن ــان ميآي ــراي ش ــان ب مهم
ــايد  ــه ش ــد ك ــن باش ــگاه والدي ــب ن ــيند و مراق بنيش
ــان  ــا را ناگه ــد.   ۳۵- آنه ــزي بخواهن ــاره چي ــا اش ب
ــر  ــود را ب ــد خ ــد. ۳۶- زن و فرزن ــدار نكن ــواب بي از خ
انهــا برتــري نكنــد.  ۳۷- غــذا نخــورد قبــل از شـــروع 
كــردن آنهــا. ۳۸- در حضـــور آنها خــود را دراز نكشــد 
ــرگ  ــد از م ــد. ۳۹- بع ــازه دهن ــا اج ــه آنه ــر اينك مگ
بــر ايشــان دعــاي مغفــرت نمايــد.  ۴۰- بعــد از مــرگ 
شــان از جانــب شــان صدقــه دهــد.   ۴1- بعــد از مــرگ 
شــان بــر ســر قبرشــان رفتــه و زيــارت شــان نمايــد. 
ــارب شــان  ــا دوســتان و اق ۴۲- بعــد از مــرگ شــان ب

ــد.  رفــت و آمــد نماي

از {    } و  آورید  بجا   » تعالي  اهلل   « مر  سپاس   

والدین خود اطاعــت کنید، یعني کسي که 

از  بکند ولـي  را  تعالي  و عبادت اهلل  سپاس 

والدینش اطاعت نکند، سپاس اهلل تعالي  نیز 

از او پذیرفته نمي شـود. 

 نکات مهم حقوق والدین 

  از سخنان نسنجيده آنها خشم نگيرد.
هرچه ميگويند انجام دهد بشرط اينكه خالف شرعيت نباشد.  

در كارها با آنها مشورت نمايد.   
در حضـور شان از خنده هاي بي مورد خودداري كند.  

روي سخن آنها حرف نزند.  
سخن آنها را ناشنيده نگيرند.  

...  
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] غــور مهــد ســالطین بــزرگ، علمــای متبحــر، نویســندگان خردمنــد، شــعرای بلنــد پایــه، کانــون ]           
ــای  ــتان کتابه ــور باس ــون غ ــی پیرام ــی و خارج ــگاران داخل ــخ ن ــوده، تاری ــوف ب ــت وتص معرف
قطــوری نوشــته انــد، اشــخاصیکه در تاریــخ و تاریــخ نــگاری دســترس دارندبخوبــی تمــام ســالطین 
ــاجد   ــار مس ــان در اعم ــای ش ــهکاری ه ــی، ش ــای تاریخ ــه جغرافی ــای متصرف ــرزمین ه ــور، س غ

ــندومیدانند. ــی شناس ــانرا م ــی ش ــدات تاریخ ــار آب ــدارس واعم ــا، م ــاه ه خانق

ــود   حکمفرمایــان آریایــی غورکهــن پــس از آمــدن اســکندر مقدونــی ســرزمین مشــخص داشــتند، کــه غرجســتان شــامل آن ب
ــور  ــر غ ــتان از پیک ــود، غرجس ــور نم ــالم ظه ــن اس ــی، دی ــتی و بودای ــده ی زردش ــت ای ــی وگذش ــان طوالن ــرور و زم ــد از م بع
ــق گرفــت، یــک  ــه شنســبانیان تعل ــا حاکمــان شــان بنام)شــارها( و غــور ب ــه اســالم گرایــش نکــرد، شــاهان و ی ــدو ب جداگردی
تــن از تاریــخ نــگاران انگلیســی در اثــر معــروف خــود، زیــر نــام )جغرافیــای تاریخــی ســرزمین خالفــت شــرق( درمــورد حــدود 

جغرافیــای غــور مــی نویســد:
)....... ناحيــه بــزرگ كوهســتانی درســمت خاوروجنــوب غرجســتان معــروف بــود بــه غــور و غورســتان، از هــرات 

تــا باميــان وحــدود كابــل و غزنــه امتــداد داشــت كــه عبــارت از جنــوب رود خانــه هــرات باشــد.(

روی موضـوع مـا معرفـی کوتاهی سـید عبدالواسـع جبلی غرجسـتانی اسـت، وی یکی از شـعرای زبردسـت و پرآوازه را کـه در نیمه 
قرن ششـم می زیسـت و از بنیان گذاران سـبک جدیدفارسـی آن قرن می باشـد، مشـهور به شـاعرغوروغرچ اسـت.

ـــاره  ـــاه 1368 در ب ـــران تیرم ـــم ته ـــاپ پنج ـــد اول ودوم، چ ـــان جل ـــران، همچن ـــات ای ـــخ ادبی ـــد اول تاری ـــا در جل ـــح اهلل صف ذبی
ـــد :  ـــی نویس ـــی م جبل

...شاخص های سالطین غوری 
نویسنده : سید محمد رفیق نادم
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بديع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع غرجستانی َجَبلی از اديبان و شاعران سده ۶ق است.

ــان  ــدح شــاهان هم زم ــه م ــان گشــود. او ب ــه جه ــه در غرجســتان چشــم ب ــود ک ــوی ب ــی عل ــی از خاندان جبل
خــود از غوریــان، ســلجوقیان و محمودیــان پرداخــت تــا در ســال ۵۵۵ق درگشــت. او در شــعر عربــی نیــز دســت 

داشــت. نمونــه ای از شــعر جبلــی:

گفتـــار لطیـــف و خـــوی نیکوســـت تـــرا
 

ـــرا ـــت ت ـــت و خوس ـــت صف ـــی و لطاف خوب
بیگانــه و خویــش و دشــمن و دوســت تــرا عیب تو جز این نیست که در عشق یکیست

بلــی ؛ لقــب و نــام ونســب اوراابــن الفوتــی نیــز بــه 
ــل  ــاب المذی ــاج االســالم ابوســعید ســلمان وکت نقــل از ت
ــل  ــد: » ابوالفضای ــی نمای ــی م ــن معرف ــن چنی فریدالدی
ــخ  ــب« تاری ــی االدی ــع الجبل ــن عبدالجام ــع اب عبدالواس
تولــد ایــن ابــر مردشــعروادب معلــوم نیســت، تاریــخ 
ــه  ــال)۵۵۵(هجری گفت ــعری اوس ــوان ش ــه دی ــوت آن ب ف
شــده، جبلــی شــاعرفرهیخته، توانمنــد و نســبأ از ســادات 
ــته : ــی داش ــن معرف ــود را چنی ــوده اســت وخ هاشــمی ب

      زخاندان قدیمم من و شما دانید
             کــه واجــب اســت احتــرام خانــدان قدیم

در جای دیگر گفته : 
      عزیز کرده ی پروردگار من است 

                      چرا بچشم شما من چو خاک ره خارم
     نکردباید بمن قصد جباری  

                    کــه مــن زنســل رســول خــدای جبــارم  
     رسول دردوجهان از کی بیازارد 

                        کــه او هــر آئینــه بگــردد بــه گــرد گلزارم

ســید عبدالواســع جبلــی نــه تنهــا بــه زبــان فارســی، بلکــه 
بزبــان تــازی) عربــی ( نیــز شــعر زیبــا مــی ســروده کــه از 
طــرف دانشــمندان و اهــل ادب موردتأئیــد و تقدیــر قــرار 

میگرفــت وخــودش اینگونــه مــی گویــد:
 اگرچه درعرب و عجم سمرگشته 

پارســی جبلــی و  تــازی  بــه شــعر گفتــن    
 نه شعراوست به شمایل تو محیط 

ــی ــو مل ــل ت ــم فضای ــه نظ ــت ب ــع اوس ــه طب              ن
جبلــی از خاندانــی علــوی بــود کــه در غرجســتان چشــم 
بــه جهــان گشــود. او بــه مــدح شــاهان همزمــان خــود از 
ــا در ســال  غوریــان، ســلجوقیان و محمودیــان پرداخــت ت
ــت.  ــت داش ــز دس ــی نی ــعر عرب ــت. او در ش ۵۵۵ق درگش

ــه ای از شــعر جبلــی: نمون
 گفتار لطیف و خوی نیکوست ترا               

      خوبی و لطافت صفت و خوست ترا
عیب تو جز این نیست که در عشق یکیست            

               یگانه و خویش و دشمن و دوست ترا

دیــوان جبلــی بــه طــور چاپــی و خطی وخــط هــای گوناگون 
و اختــالف در بعضــی عبــارات بــه نشــر رســیده امــا دیــوان 
کــه بدســترس ماســت، ایــن دیــوان بــه کوشــش و اهتمــام 
ــح  ــع، تصحی ــران طب ــا در ته ــح اهلل صف ــور ذبی ــای دوکت آق
و تحشــی گردیــده، زحمــت فــراوان کشــیده وهمــت عالــی 
نمــوده اســت، وی مــی گویــد مــن دیــوان جبلــی رااز 

ــب داده ام : ــخ زیرترتی ــه نس مالحظ
جبلــی اشــعار زیــاد بخصــوص قصایــدی طوالنــی در اوصــاف 
ســالطین دارد، ایــن قصایــد جبلــی بســیار طوالنیســت کــه 
ــاه  ــعر کوت ــک ش ــک ی ــد، این ــی گنج ــه نم ــن ماهنام در ای

ــه ی کالم مــی گنجانیــم : ازایشــانرا بطــور نمون

جبلــی قصیــده ی طویــل دارد کــه در ایــن جــا نمــی تــوان 
ــوص  ــوری بخص ــالطین غ ــام س ــا او از تم ــد، ام ــرا گنجان آن
ــد  ــلیمش کن ــت تس ــز نتوانس ــه چنگی ــک ک ــران تول حکم
درایــن قصیــده بــه زیبــای یــاد نمــوده اســت، جبلــی 
دارای چندیــن  و  بــوده  زمــان خــود  ســرآمد شــعرای 
ــر  ــا ذک ــن ج ــات اودر ای ــمه ی از صف ــه ش ــت ک ــاب اس کت
ــام  ــب را بن ــه مکت ــار دارد ک ــرات افتخ ــروز ه ــد و ام گردی
ــاگردان  ــته و ش ــال داش ــرورش فع ــم پ ــهر عل ــی در ش جبل
زیــادی در ایــن کانــون علمــی مصــروف تحصیــل انــد.

          من کیم کاندیشه ی   تو  هم نفس  باشد  مرا 
یــا  تمنــای  وصــال  چــون  تو کس  باشــد  مرا
          گــر بود شایســته ی غم خــوردن  تو  جان  من
ایــن نصیــب از دولت عشــق تــو بس باشــد مرا
                 هــر  نفــس  کانــرا  بــه یــاد  روزگار   تــو  زنــم
جملــه ی  عالــم  طفیل  آن  نفس    باشــد مرا
              گر نه عشــق ســایه ی من شــدچراهرگه که من
روی  برتابــم  زوی  پویــان زپــس   باشــد مــرا
                 هــر زمــان دل را بــه  امیــد وصالت خــوش کنم
بــار  گویــم  نــی چه جــای این هوس باشــد مرا
چــون  خیــال  خاک  پای  تو نبیند چشــم من
بــر وصــال تــو چگونــه دســت رس باشــد مــرا
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بدست  کرت  محمد  الدین  شمس  ملک  آنکه  بعداز 
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 
پارکها دست  باغها و   ، تاریخی  آبده های  ها، جاده ها، 
بازی غمازان داخلی از خود نشان داده و هرات را بیک 

توده ی از خاک مبدل نمودند.

در این میان در ) 677 هجری شمسی(شخص دیگری از 
همکاران اباقاآن  به نام » تبشین آغل « گذرش به هرات 
یافت، دراین میان  ویرانه  را بصورت یک  افتاد و هرات 
بیان داشتند که  بزرگان هرات طی گردهمآیی  و  اکابر 
شمس الدین محمد کرت که در هرات خدمات شایسته 
وارجمندی را انجام داده بود وفات و کنون این شهر بیک 
هرات  مجدد  اعمار  خواهان  ایشان  شده،  مبدل  ویرانه 
نموده  مشاهده  را  لت  حا  این  که  آغل  تبشین  شدند، 
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 
و  درایت  پدراز  مانند  او  است،  منکوقاآخان  بند  نظر 
منکوقاآن  وقت  ودراین  است  برخوردار  خوبی  مدیریت 
آغل  تبشین  بود،  رسیده  خراسان  سرحدات  در  هم 
فورأ  بود،  برخوردار  از حرمت خاصی  نزد منکوقاآن  که 
آزادی  خواهش  نموده  عرض  منکوقاآن  به  را  موضوع 
هرات  حکومت  در  آنرا  گزینش  و  محمد  الدین  رکن 
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 
اعمار مجدد هرات مانند  تا در مرمت و  او خواست  واز 
نیاکانش همت گمارد و مردم را که در بیچارگی و بی 
سر نوشتی بسر می برند، در تمام عرصه همکاری و مدد 

نماید.

استقرار  هرات  در  که  الدین  رکن  منوال  بهمین 
یافت در اندک زمان والیت هرات را کمافی السابق 
جانب  به  شمسی(  هجری  نمود)680  ومأمور  آباد 
غور مقسط الراس خود رفت، حصا خیسار)خونسار( 
را که مقام آبا و اجدادش بوده و بعضی ویرانی ها 
به  را  رعایا  نمود،  تعمیر  و  ترمیم  بود،  کرده  پیدا 
کرد  تحریص  و  ترغیب  عمارت  و  فالحت  زراعت، 
الیق  و  مبارز  کوتواالن  غوررابه  قالع  و  حصون 
دیار  آن  در  قندهار  فتح  برای  خودش  و  سپرده 
رفت، قندهار را در ظرف چهارروز فتح نمود، سپس 
کرد  فوت  اباقاآن  از چندی  بعد  گردید،  غور  عازم 
کهین  الدین  شمس  ملک  بنام  الدین  رکن  ملک 
الدین  جالل  اباقاآن  فوت  از  پس  داشت،  شهرت 
وخود  فرستاد  درهرات  نیابتش  به  را  خویش  پسر 
درین  گردیده،  مقیم  خیسار)خونسار(  حصار  در 
اوقات ارغون خان پسر اباقاآن به تخت پدر نشسته 
ازامرای ارغون خان از وی سرباززده در  بود، یکی 
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 نیاکانش که بخون ریزی و ویرانی عالقه 
آسیب  هرات  و  غور  مردم  برای  داشت  مفرطی 
های بی مانندی میرساند، لهذا ملک شمس الدین 
نخواست به خاطر یک نفر هزار ها انسان بیگناه را 
یکی  این  بسپارد.  خان  ازغون  های  گاه  کشتار  به 
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.

سبب  که  خان  ارغون  امراء  دیگر  بختانه  بد  اما 
کرت  محمد  الدین  شمس  رسانیدن  بشهادت 
بدست آباقاآن گردیده بودند، باز درعراق بحسادت 
الدین)شمس  و غیبت رکن  بنای مفسدیت  افتاده 
الدین کهین( را نمودید، آنها استدالل میکردند  که 
را  امیری  که  باشد  را چه حدآن  )تاجیک(  تازیک 
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 
و  سقایت  این  چون  ساختند،  پیشه  را  شوم 
غمازی آنهابه ملک شمس الدین کهین رسید 
حصار  از  ابدأ  کردکه  فیصله  چنین  خود  با 
ودیار  بالد  بدیگر  و  نگردیده  خیساربیرون 
نرودوجالل الدین پسر خودرا نیز از هرات طلب 
داشت. دراین اثنا غازان خان بر سریر حکومت 
هرات  کشک  از  که  بیک  نوروز  وامیر  نشست 
بودوبردولت او استیال داشت، مکتوبی به ملک 
اوبجانب  توجه  درباب  نوشته،  الدین  شمس 
الحاح تمام نمود ملک شمس  هرات مبالغه و 
الدین که اسم اصلی اوملک رکن الدین است 
درجواب شرحی را تحریرداشته که مختصر آن 

اینست:

بعدازاین  که  گرفتم  قطعی  تصمیم  بنده 
کشیده  دست  داری  ملک  مهم  ازامورات 
درامورات عبادت خداجویی اشتغال ورزم، زیرا 
پنج  ودولت  عاریتی  عزت  و  فانی  لذات  طلب 
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 
را  نوینی  پند  خان  ارغون  امرشهزاده  اثر  در 
بنای  برخواسته  واسطه حساد  بدین  و  گرفتم 
غمز و غیبت را گذاشتند، مزاج شاه را برعلیه 
این  که  آنست  توقع  نمودند،  منحرف  من 
آندیار  و حکومت  هرات  در  آمدن  از  را  محب 

معذوردارند.

پس از آن تاریخ ملک شمس الدین کهین در 
عزم خود استقامت کرد، پای در دامن عافیت 
استقامت و فراغت کشیده، بجر درگاه اهلل در 

هیچ درگاه نرفت، تا برحمت ایزدی پیوست.

 اقتباس از 

تاریخ جاللی صفحه ٢١٩
تاریخ روضته الصفا صفحه ٢٢٢

روضته الصفا محمد بن خاوند بلخی صفه ٨٠٣
تاریخ قلمی استاد محمد نسیم پروانه  

ملک رکن الدین کرت ) شمس الدین کهین(
مدیریت ماهنامه



9

به اساس پژوهش های دانشمندان در دود 
حاصل از مصرف نیکوتین، تاکنون افزون بر 
و  است  شده  دیده  سمی  ماده  نوع  سیصد 
عوارض سوء مصرف سیگار بر روی باروری 
اینکه  به  باتوجه  است،  شده  اثبات  کامال 
قلیان حدود ده برابر بیشتر از سیگار باعث 
می شود  شش ها  به  مضر  دود  واردشدن 
مضرات و خطرات استعمال قلیان نیز نسبت 
به مصرف سیگرت بسیار بیشتر و گسترده 

تر می باشد.

توصیه می شود بیمارانی که دچار اختالالت 
 life( زندگی  روش  شوند،  می  جنسی 
و  دهند  تغییر  و  تصحیح  را  خود   )style
درصورت ابتال به اضافه وزن و چاقی، حتما 
وزن خود را کاهش دهند و همچنین هرچه 
قطع  را  قلیان  و  سیگرت  مصرف  تر  سریع 
نمایند،  چربی خون خود را کنترول کنند و 
تحرک و فعالیت کافی و ورزش را به زندگی 
به  موارد،  دراغلب  زیرا  نمایند  اضافه  خود 
و  مشکالت  زندگی،  روش  تغییر  محض 

اختالالت بیمار حل می گردد.

و  تنباکو  دود  زیادی  مقدار  که  اشخاصی 
قلیان استفاده می کنند دچار شکستگی در 
کروموزم های اسپرم ها می شوند که باعث 
درصورتی  و  می شود  ناباروری  نوعی  ایجاد 

مرد  مصنوعی،  القاح  های  روش  با  که 
به  اختالل  این  بازهم  شود،  فرزند  صاحب 

فرزندانش انتقال می یابد.

دو  نمایند  می  مصرف  سیگار  که  کسانی 
و  فعال  سیگارکش  بعضی  هستند.  گروه 
در  باشند،  می  غیرفعال  سیگارکش  برخی 
یک  می کشد،  سیگار  فردی  که  فضایی 
کناری  فرد  به شش  شده  ایجاد  دود  سوم 
منتقل می گردد   نمی کشد،  او که سیگار 
یعنی اگر فردی سه نخ سگرت بکشد اثرات 
سیگرت در فرد کنار او مانند اثر سوء فردی 
کرده  مصرف  کامل  سگرت  یک  که  است 

است.

گروهی  صورت  به  قلیان  که  جاهایی  در 
صورت  به  نفر  ها  ده  شود،  می  استفاده 
و  هستند  قلیان  مصرف  حال  در  همزمان 
مصرف  را  خود  قلیان  دود  براینکه  عالوه 
نیز  را  خود  اطرافیان  قلیان  دود  می کنند، 
غیرسیگرتی  فرد  لذا  نمایند.  می  استنشاق 
خود  اطرافیان  سیگرت  دود  درمعرض  که 
در  سیگرت  مضرات  و  خطرات  از  هست، 

امان نخواهد بود.

مارا  اعمالی که کشور  از  بدین منوال یکی 
خواهد  یاهم  و  کشانیده  ی  نابود  بسوی 

و  جوانان   ، نوجوانان  شدن  معتاد  کشاند، 
بپرسی  معتاد  یک  از  اگر  میباشد  بزرگان 
که چرا خودرا خراب میسازی؟ چرا اینطور 
ظلمی به حقت انجام میدی؟ چرا زندگیت 
را خراب کردی و میکنی؟ تنها جوابش این 

خواهد بود:

 تو چه داني من رنجي بزرگي کشیدم و غم 
اما؛    و میگذره  دارم،  طرف خاموش میشه 
یکي نیست که جوابش را بدهد و بگوید  او 
رنجت از قدیم بود وبا کشیدن موادمخدر آیا 
غمت دور میشود؟  این جواب منطقي نیست 
که برایم دادي هموطن خیلي متأسفم براي 
نوجوانان و جوانان معتاد آنها آینده سازان 
و  باشند  معتاد  که  آنها  هستند   ما  کشور 
فکر  پس  باشند  داشته  سکونت  سرکها  در 
معتاد  کنیم؟   آباد  را  کشور  چطور  کنید، 
بودن به نظرم جرم نیست اما مجرم کسي 
است که   تریاک, چرس  شیشه, کوکاین و 
غیره راتولید، توریدویا به فروش میرسانند و 
از پول اینها فامیلشان را خوش و خوشنود 
فامیل  یک  که  نمیدانند  آنها  اما  میسازند 

دیگر را غمگین و گرسنه ساخته اند.

ادامه دارد ...

نویسنده : سباون بیاباني

مواد             مخدر
 قاتل جهانی
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 حریم خیال
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حریم خیال
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علم  و  اسالم

نویسنده : شهزاد

تاریخ

ــخ  ــوزي و تاری ــخ آم ــه تاری ــلمین ب ــب مس ــه ترغی ــن مای مهمتری
ــلمانان  ــذا مس ــود، ل ــي ب ــي و حدیث ــاي قرآن ــوزه ه ــگاري آم ن
ــد  ــرار دادن ــه ق ــورد توج ــخ م ــه در تاری ــي را ک ــتین موضوع نخس
ــناخت  ــي و ش ــه آگاه ــلمانان ب ــاز مس ــود. نی ــرص ب ــیره پیامب س
زندگــي پیامبــر و چگونگــي پیشــرفت اســالم و نبردهــاي آنهــا بــا 
دشــمنان اســالم همــراه بــا فتوحــات و افزایــش قلمــرو ســرزمیني 
ــزود.  ــات تاریخــي اف ــوع موضوع ــات و تن ــر حجــم مطالع اســالم ب
از  نویســد؛  الظنــون مــي  نویســنده کشــف  حاجــي خلیفــه 
ــه  ــده 11 ب ــا س ــلمین ت ــه مس ــي ک ــد کتاب ــوع 18۵00 جل مجم
نــگارش درآورده انــد 1300 مجلــد آن بــه تاریــخ و تاریــخ نــگاري 
اختصــاص داشــته اســت.از مورخــان بــزرگ اســالمي مــي تــوان از 

ــرد. ــام ب ــن مســکویه ن ــالذري و اب ــدي، ب ــن اســحاق واف اب

جغرافیا

تأکیــد قــرآن بــر شناســایي آفــاق و ســیر در ارض در کنــار ضرورت 

ــه ویــژه ســرزمین  تدویــن اطالعــات دقیــق از قلمروهــاي دیگــر ب
هــاي مجــاور دولــت اســالمي و قلمــرو اســالمي توجــه بــه جغرافیــا 

را در میــان مســلمانان افزایــش داد.

ــاي  ــته ه ــد رش ــز مانن ــا نی ــش جغرافی ــه دان ــلمانان در زمین مس
دیگــر علــوم بــه میــراث تمــدن هــاي پیشــین تکیــه کردنــد امــا 
بــا ترجمــه و مطالعــه آثــار آنهــا ابــواب جدیــدي از ایــن دانــش را 

ــد. ــق کردن ــوده و در آن تعم گش

ــه  ــن خرداذب ــوان از اب ــي ت ــالمي م ــزرگ اس ــان ب از جغرافیادان
ــرد. ــام ب ــه ن ــن بطوط ــي و اب ــد بلخ ــعودي، ابوزی ــي، مس یعقوب

 ادبیات

ــعه  ــش و توس ــري پیدای ــوم هج ــده س ــه از س ــي ک ــات فارس ادبی
یافــت ادبیاتــي اســالمي بــه شــمار مــي آیــد؛ ایــن ادبیــات در عهــد 
صفاریــان و در آغــاز دوره طاهریــان شــکل گرفــت. در پــي تشــویق 
بــي ســابقه شــاهان در ســده چهــارم و نیمــه نخســت ســده پنجــم 
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ادب فارســي بــه اوج خــود مــي رســد. از ویژگــي هــاي شــعر 
فارســي در ایــن عهــد مــي تــوان بــه فزونــي  شــمار شــاعران 
ــرت  ــق کالم، کث ــان در تلفی ــدرت آن ــدگان و ق ــارت گوین مه
ــي  ــده و دگرگون ــر گوین ــي کالم و فک ــادگي و روان ــعر و س ش
اوزان شــعر اشــاره نمــود.از بــزرگان شــعر فارســي مــي تــوان 
از رودکــي، فردوســي و عنصــري بلخــي نــام بــرد. از شــاعران 
مشــهور ســده پنجــم و ششــم هــم مــي تــوان بــه منوچهــري 
ــام  ــزي و خی ــر مع ــوري، امی ــعد اله ــعود س ــي، مس دامغان

نیشــابوري اشــاره کــرد.

ــعر  ــبک ش ــي در س ــي بزرگ ــم دگرگون ــده شش ــان س در پای
ــوان  ــي ت ــد م ــد. از پیشــروان ســبک جدی ــد آم فارســي پدی
ــاره  ــوي اش ــي گنج ــرواني و نظام ــي ش ــوي، خاقان ــه غزن ب
ــه  ــده جــاي خــود را ب ــم و هشــتم قصی ــرد. در ســده هفت ک
ــوي، ســعدي و  ــن دوره، مول ــروف ای ــاعران مع ــزل داد و ش غ
ــه علــت بــي  حافــظ هســتند. شــعر فارســي در ســده نهــم ب
ــم  ــازار عل ــادي ب ــي و کس ــي و اجتماع ــاع سیاس ــي اوض ثبات
ــق  ــت از رون ــاهان شاعردوس ــرا و ش ــودن ام ــادر ب و ادب و ن
افتــاد. از شــاعران برجســته ایــن دوره مــي تــوان بــه وحشــي 
بافقــي، محتشــم کاشــاني و عرفــي شــیرازي اشــاره کــرد.در 
ــل  ــر عوام ــر فارســي هــم تحــت تأثی ــار شــعر فارســي نث کن
گوناگــون از ســده ســوم هجــري آغــاز و در ســده چهــارم بــه 

ــید. ــکوفایي رس ش

بــه گــزارش تقریــب مجلــه علمــی "نیچــر" در شــماره 71۵0 
خــود در مقالــه ای در ارتبــاط بــا رابطــه علــم و اســالم نوشــت 
در ارتبــاط بــا رابطــه علــم و مســلمانان دو حقیقت وجــود دارد 
کــه نمــی تــوان ایــن دو حقیقــت را کتمــان نمــود: حقیقــت 
نخســت آن اســت کــه علــم در دوره ای کالســیک از اســالم به 
اوج شــکوفایی رســید و حقیقــت دوم  ایــن کــه در ســال هــای 
اخیــر علــم و دانــش از رکــود در جوامــع اســالمی رنــج مــی 
بــرد. هرچنــد کــه دالیــل ایــن رکــود معلــوم نیســت و هریــک 
از مورخــان علمــی ســخنی متفــاوت در ایــن رابطــه گفتــه اند . 
ایــن ادعــا کــه ایــن رکــود علمــی بــه ایــن دلیل اســت کــه در 
تعالیــم اســالمی، اجــازه اســتفاده از علــم و دانــش در ســاخت 
جوامــع داده نشــده، اتهامــی موهــوم اســت کــه نــه تنهــا تاریخ 
بلکــه تعالیــم اســالم کــه همــواره بــر تفکــر در جهــان هســتی 
و تــالش بــرای کســب علــم تأکیــد دارد را تحریــف مــی کنــد . 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــتصد آی ــه هش ــک ب ــم نزدی ــرآن کری در ق
ــر و  ــه تفک ــلمانان را ب ــه مس ــود دارد ک ــش وج ــم و دان عل

جســتجو در ارتبــاط بــا علــم مــادی بــرای فهــم طبیعــت فــرا 
ــا کســب علــم و دانــش  ــد. رســول خــدا در رابطــه ب مــی خوان
فرمــوده انــد: هرکــس راهــی را کــه دانشــمندان رفتــه انــد در 
ــد .  ــی کن ــان م ــر او آس ــت را ب ــد راه بهش ــرد خداون ــش گی پی
ــم و  ــد شــده اســت: فه ــث اســالمی تأکی در بســیاری از احادی
معرفــت از طریــق ســعی و پژوهــش هــای علمــی حاصــل مــی 
شــود و رســول خــدا همــواره اصحــاب خــود را بــر همنشــینی با 
دانشــمندان و نقــل قــول آنهــا بــه دیگران فــرا خوانــده و همواره 
تأکیــد مــی کردنــد: قــرآن و تعالیــم اســالمی مســلمانان را بــه 
تعقــل و پژوهــش و کشــف رازهــای اطراف خــود فرا مــی خواند . 
ســئوالی کــه در اینجــا مطــرح مــی شــود آن اســت کــه اگــر 
تعالیــم اســالمی کــه اکنــون در دســت مــا موجــود اســت همان 
تعالیــم 1400 ســال پیــش اســت، دلیــل محــو شــدن علــم و 
ــت؟  ــالمی چیس ــع اس ــوآوری از جوام ــت و ن ــوزش و معرف  آم
بــرای پاســخ بــه ایــن ســئوال عوامــل متعــددی ماننــد جنــگ و 
اســتعمار مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد امــا نویســنده بــرای 
ــرد  ــاه مــی ب ــن نکتــه پن ــه ای ــی ب ــه علــت اصل ــی ب دســت یاب
کــه نحــوه تطبیــق تعالیــم اســالمی و شــیوه هــای آموزشــی آن 
طــی ســال هــای اخیر تغییــر یافتــه اســت کــه اگــر ایــن نکتــه 
صحیــح باشــد اســالم خــود راه حلــی بــرای حــل ایــن معضــل 

در کشــورهای اســالمی است. 

 مورخین مشهور اسالم :

 ابن اسحاق، وافدي، بالذري و ابن مسکویه.

 جعرافیه نگاران مشهور :

ابوزید  مسعودي،  یعقوبي،  خرداذبه،  ابن 
بلخي و ابن بطوطه

شعاعران مشهور اسالم:

الهوري،  سعد  مسعود  دامغاني،  منوچهري 
امیر معزي، خیام نیشابوري، غزنوي، خاقاني 

شرواني و نظامي گنجوي

برای هر چیز زکاتی است{     }

 و 

زکات بدن ها روزه داری است

حرضت محمد ص

ادامه دارد ...
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سال دوم     شماره بیست و یکم       جوزا  1394 ماهنامه شنسبانیه   

اهمیت خوابیدن
صفحه کودک

...عواملی غیر انسانی در تربیت کودک
محمد حسیب حزین یار

و  روانی  عقالنی،  انسانی،  عوامل  که  دیدیم  شنسبانیه  قبلی  شماره  در 
عاطفی در تربیه کودک رول بسیار ارشمند دارد، هر یک از این عوامل 
اگر در تربیت کودک مدنظر گرفته نشود مشکالت کودک وسیع شده 
در جوانی و سن کهولت بیک شخصیت غیر نورمال مبدل میگردد، برای 
منتظر  راستا  این  در  و  میدهیم  ادامه  را  بحث  خواننده  معلومات  مزید 

نظرات سالم و سازنده دوستان هستیم.

۵- عوامل درونی

در این زمینه از عوامل مهمی که مربوط به محیط داخلی انسان است 
باید نام ببریم، که اهم آنها عبارتند از: وراثت، غده، غرایز، فطرت، فشار 
چه  و  باشد  چگونه  وراثت  اینکه   .... عوامل  سایر  و  قلب  ضربان  خون، 
فرق  ما  رفتار  ببریم خصوصیت  ارث  اجدادبه  و  والدین  از  های  ویژگی 

می کند. 

از طریق وراثت رنگ و شکل و خوی وهوش، حتی بعضی از بیماری ها 
ونارسایی های ژنتیک به انسان منتقل می شودکه دارای آثار مثبت و یا 
منفی میباشد، طرز کارغده ها و میزان ترشح آنهادرخوی و رفتار ما، در 
آرامش و ضطراب ما، درکمی یا فزونی هوش ما، دررشد و توقف آن اثر 
میگذارد، چه بسیارنارسایی ها و کمبودها که موجب ایجاد خلل دررفتار 

اندونشأت گرفته از غده ها می باشد.

تشنگی   گرسنگی،  غریزه  گذاراست،  تأثیر  نیز  انسان  غرایزدر  همچنین 
در  دررفتاروحاالت همگی  و....  پرخاشگری  مادری، کنجکاوی،  جنسی، 
موضع گیری های زندگی اثرگذارند. وضع به همین گونه است در مورد 
بسیار  یا  اندک  المثل فشار  انسان فی  دیگر جنبه های فطری ودرونی 
خون، ضربان تند یا کندقلب ضمن اینکه عارضه آفرین است دررفتار و 

حاالت نیز مؤثرند.

۶- عوامل غذايی

چیزیکه در اکثر نقاط کشور ما رعایت نمیگردد، یا اقتصاد ضعیف این 
زندگی  در  بحران  سبب  روی  زیاده  فرط  از  یا  و  آورده  ببار  را  مشکل 
طفل میگردد، غذا در زندگی عقالنی، رفتاری و خلقی انسان تأثیر فوق 
العاده ی دارد، آنچنانکه روان شناسان تغذیه می گویند؛ )تواول بگو چه 
ها  به عبارت دیگراین غذا  تو کی هستی(،  بگویم که  تا من  میخوری؛ 

هستند که درخلق و خوی همگان به نحوی از انحا اثر می گذارند.

در نظام حیات اسالمی بخصوص در صدر اسالم به این مسئله بسیار زیاد 
توجه بوده است، اگر در باره حالل و حرام بودن غذا هاو نیزدرکراهب و 

مستحب بودن آنها دقیقأ فکر گردد، اسرار خوراکی های صدر اسالم و 
روش خاص پیامبر بزرگ اسالم)ص( کشف میگردد.

نارسایی هوش گردد، سلولهای  یا  و  تواندموجب رشد  تغذیه می  عامل 
مغزی را رشد داده ویا آنرا در حال رکود نگهدارد، همچنین سؤ تغذیه 
و بدی آن موجب آن خواهد شدکه از رشدقدرت کاری و حتی پیشبرد 

تحصیل انسان را باز دارد.

از طریق غذا می توان ویژگی ها تصنعی در افراد پدید آورد، حتی مهر 
و محبت رارا کاست و یاافزود) از طریق منیزیم( عاطفه را رقیق کردو یا 
بدان شدت بخشید، آب و نان و گوشت و نوع آنها، ویتامین ها، سبزیجات 

همه و همه در رشد فکری، جسمی و عاطفی انسان اصر میگذارد.

حکایت است که در غذای جنگ آوران روزگاران قدیم گوشت پیشک 
در  وری  و حمله  مقاومت  و  درندگی  تا خوی چریکی،  افزودند،  را می 

آنهازیاد گردد.

ما در کشور اسالمی هستیم و از دین مقدس اسالم قویأ حمایت و دساتیر 
آنرا رعایت می کنیم، برماست تربیت را از مکتب اسالم فراگرفته اطفال را 
بروحیه دین پروری و اطاعت از اوامر الهی تربیت نمائیم . برای داشتن جامعه 
ای اسالمی، تربیت دینی افراد، به ویژه کودکان که آینده سازان هر جامعه 
 ای هستند، ضروری است. تربیت دینی صحیح در صورتی روی می دهد که

مربی به ابعاد مختلف تربیت دینی و مسائل موثر و مرتبط با آن آگاهی و 
مهارت داشته باشد. از این رو، شناخت هر مسئله ای که به تربیت دینی 

کودکان مربوط شود، ضروری است.

دو دسته عوامل درونی و بیرونی در جریان رشد و تربیت کودک تاثیر 
می گذارند. هر یک از این عوامل ممکن است نقشی مثبت یا منفی در 

تربیت دینی کودک ایفا کنند.

از درون خود کودک سرچشمه می  مواردی هستند که  عوامل درونی 
گیرند و مهم ترین آنها عبارت اند از: وراثت، نارسی، بیماری ها و نقص 

های بدنی، غده های کوچک درونی و هورمون ها.

اموری که محیط  از وجود کودک هستند؛  عوامل بیرونی، موارد خارج 
زندگی کودک را تشکیل می دهند و در رشد و تربیت وی موثرند. این 
عوامل عبارت اند از: خانواده، همساالن، جامعه، دین، فرهنگ و رسانه 

های جمعی )پارسا، 137۲، ص38(.

ادامه دارد......
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ما  که  ساعت   ۲4 در  است،  بشر  اساسی  های  نیاز  از  یکی  خواب 
اقل اگر هشت ساعت در بستر خواب راحت  زندگی می کنیم حد 
 باشیم زندگی را بطور عادی دنبال کرده ایم، یک پروفیسور امریکایی 
» سی – گویمینیو« متخصص خواب از دانشگاه استانفورد درروزنامه 

فیگاروتاریخ 1974/1/9 نوشت : 

به  بد خوابم( منجر  ) داکتر صاحب من  اوقات جمله  از  » بسیاری 
تجویز ادویه خواب آوری می شود که مصرف آن بیهوده وحتی خطر 
ناک است، در واقع، جوشانده های قدیمی مادر بزرگها بسیاربهتر می 

توانددرشخص بهبود ایجاد کند تا قرص های امروزی«

 درآیات قرآن کریم نیز به این مساله توجه شده است. قرآن کریم 
هاو  آسمان  آفرینش  در  فرماید:  عمران می  آل  آیه 191 سوره  در 
زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است برای کسانی که خرد 

ها  پدیده  باطن  و  محتوا  به  و  ورزند 
که  آنان کسانی هستند  دارند.  توجه 
خداوند را درحالت ایستاده و نشسته 

و خوابیده بر پهلوها یاد می کنند.

دراین آیه از ویژگی های خردمندان 
و باطن نگرهای تیزبین یاد شده که 
خدا را درحالت های سه گانه ایستاده 
یاد  پهلو  به  خوابیده  و  نشسته  و 
حالتی  از  سخن  بنابراین  کنند.  می 
دارند.  درخواب  افراد  این  که  است 
خردمندان یاد کننده کسانی هستند 

که بر پهلویشان می خوابند.

 آیه 16سوره سجده 
در توصیف مؤمنان می فرماید: تتجافی جنوبهم عن المضاجع 

یدعون ربهم خوفا وطمعا؛ پشت و پهلوهایشان را از رختخواب جدا 
می کنند و از آن بیرون می آیند و پروردگارشان را از روی ترس و 

امید )طمع( می خوانند.

در اینجا نیز وقتی مومنان خدا ترس و امیدوار را معرفی می کند در 
توصیف ایشان به مساله خوابیدن بر پهلوها تاکید می شود.

اهمیت  گرفتن  نظر  در  وبدون  درآمده  عادی  بصورت  که  جمله ی 
واقعی آن دایمأ تکرار می شود، این است که) خواب یک برسه حصه 
زندگی را تشکیل میدهد(، منظور جمله مذکوراین است که ما بطور 

متوسط حدود ۲۵ فیصد زندگی خود را در خواب بسر می بریم و  

) پنج سال دیگر را در حال رؤیا دیدن هستیم(.

به عبارت دیگر، اگر مدت خواب در طول زندگی با هم جمع کنیم  
اینکه  یا  و  کنیم  می  بیدار شدن  به  سالگی شروع  حوالی سن ۲۵ 
کمی پس از چهل سالگی تا آخر عمر خود می خوابیم و این جمله 
باز به این معناست که ما بیش از مدتی که بکار کردن می پردازیم 
در حال خواب هستیم، علی الرغم اینکه تصور میکنیم این کار است 

که زندگی ما را می سازد.

درطول حیات یک انسان ۲0 تا 30 هزار شب که مجموع مدت آنها 
بیش از دوصد هزار ساعت است بخواب اختصاص می یابد یعنی از 
هر سه ساعت ) یک ساعت  خواب در برابرتنها دو ساعت بیداری( 
راخوشآیند  شب  همه  این  نداردکه  آنرا  ارزش  زیاد  مدت  این  آیا 
انسان  سه  هر  از  که  معناست  این  به  موضوع  این  باز  و  ؟  ترکنیم 
چرخش  دلیل  به  نفر)  یک 
خواب  حال  در  دائمأ  زمین( 
است، همیشه در بخشی ازکره 
دارد وجود  خواب  زمین   ی 
) بهمان شکلی که همواره در 
جای بهاروجود دارد( بنابر این 
پنجصد  ملیاردو  یک  از  بیش 
ملیون نفر دایمأ در خواب اند 
مخصوص  خواب  خوشبختانه 

یک گروه معین نیست.

نسبت  خواب  کیفی  نظر  از 
گفته  که  حرفهای  سایر  به 
اهمیت  داردودارای  فرق  شد 
لذات  از  یکی  خوابیدن  که خوب  دلیل  این  به  باشد،  می  بیشتری 
با یک زندگی نا خوشآیند  بزرگ زندگی است و درمقابل، بیخوابی 
انتظار های که به نظر بی پایان می رسند ) انتظار برای تمام شدن 
خواب  و  اند(  خوابیده  دیگران  که  درحالی  روز  رسیدن  یا  خواب 
از کابوس، یا خوابی که دائمأ بوسیله بیداری های  پریشان و مملو 
ناگهانی قطع می شود همراه است، دراین حالت شخص همیشه با 

ترس به بستر می رود.

و ثانیأ اگر چه خواب تقریبأ یک سوم  مدت زندگی ما را اشغال کرده 
بیداری ساعت  دو  همان  یعنی  زندگی  دیگر  دوبخش  کیفیت   ولی 
) و همان چهل وچند سال با قیمانده زندگی ( نیزاساسأ به کیفیت 

خواب ما بستگی دارد.

اهمیت خوابیدن
مدیریت ماهنامه

منبع : 
چگونه بخوابیم اثر »پیر فلو شر« به ترجمه : ساعد زمان
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استرس
(اشواق حقیقی)

تعریف استرس

  استرس به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد 
ایجاد  نامیده می شود. تنش  یا عامل استرس  تنش کند، استرس زا 
شده در بدن و واکنش بدن را استرس می گوییم به عبارتی هر عاملی 
موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، استرس زا 

یا عامل استرس است.

مفهوم استرس 

واژه استرس از لغت التین”Stringer” به معنی ”سختی“ گرفته شده 
که  است  بیرونی  عامل  یک  به  تطبیقی  واکنش  یک  استرس  است. 
پیامدهای فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی و روان شناختی زیادی برای 
هر فرد در پی داشته، فرد را از حالت عادی خارج می کند.هانس سلیه 
پزشک اتریشی،پدر استرس در مفهوم جدید آن، معتقد است استرس 
بدن  عاطفی  و  ذهنی  شیمیایی،  فیزیکی-  العملهای  عکس  بیانگر 
درمقابل رویداد ها و موقعیت های وحشتتناک، هیجان آور خطرناک 
و حساس است. استرس واکنش و پاسخی به موقعیت های فشار آور 
است یا حالتی قلمداد می شود که در آن فرد بر اثر محرکهای 
خارجی از وضعیت و حالت معمول خود خارج می شود و می 

کوشد خود را 

با آنها منطبق و سازگار نماید. واکنش روان تنی حاصل از این تالش 
استرس نام دارد. 

خارجی  وضعیت  یک  با  تطبیق  برای  فرد  که  است  پاسخی  استرس 
متفاوت با وضعیت عادی، بصورت رفتار روانی یا جسمانی از خود بروز 

می دهد. 

اثر   استرس یا فشار عصبی یا تنیدگی واکنشی است که در فرد در 
حضور عامل دیگری به وجود می آید و قوای فرد را برای روبرو شدن 
با آن بسیج می کند و ارگانیزم یا موجود زنده حالت آماده باش پیدا 

می کند.

 سندرم سازگاری کلی سه مرحله مشخص دارد:

 واكنش اخطار:

 از نظر فیزیولوژیک خبر ناگوار پس از شنیده شدن، به صورت اعالم 
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هیپوتاالموس  شود،  می  ثبت  مغز  در  خطر 
احساسات و عواطف این خبر را تفسیر می کند 
در  هیپوفیز  غدد  به  الکتروشیمیایی  اخطار  و 
مرکز جمجمه می فرستد، غدد هیپوفیز شروع 
به ترشح هورمونی برای محرک قشر غدد فوق 
کلیوی می کند، غدد آدرنال فعال می شود و 
می  خون  جریان  در  کرده  ترشح  کورتیکوئید 
سراسر  در  غدد  سایر  به  پیامهایی  این  و  ریزد 
عمل  برای  طحال   ، نتیجه  در  برد،  می  بدن 
بسیج شده، گلبولهای قرمز اضافی وارد جریان 
وارد  اضافی  غذای  و  اکسیژن  خون می شوند، 
سلولهای بدن می شود، قدرت لخته شدن خون 
ویتامینها  و  قندی  مواد  کبد،  یابد،  می  ازدیاد 
بیشتر می شود  قلب  رها می سازد، ضربان  را 
تنفس تغییر می کند. خون از پوست و احشا به 
ماهیچه ها و مغز جاری می شود، دستها و پاها 
سردتر می شوند و کل ارگانیزم به صورت آماده 

برای حمله و تهاجم یا فرار در می آید. 

 گام مقاومت:

 طی این مرحله که ممکن است از چند ساعت 
برای  عماًل  بدن  انجامد،  طول  به  روز  چند  تا 
برای  اگر  با عامل فشار بسیج است که  مبارزه 
مدتی طوالنی همچنان بسیج بماند، ذخایرش 
به تدریج تخلیه می شود. مثل کشوری که در 
حال جنگ است و توان خود را صرف می کند 

و ذخایرش به تدریج تمام می شود.

 گام فرسودگی:

 بدین معنی است که انرژی بدن تمام و تا حد 
زیادی در مقابل امراض و بد کار کردن اعضایش 
آسیب پذیر شده است. این همان جایی است 
که امراض شروع به تظاهر می کنند و ممکن 
تا...  گرفته  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  از  است 

شروع به تظاهر کند.          

   عوامل ايجاد استرس    

1 .علل فردی

 ۲. علل بین فردی.

 3. علل سازمانی

4. علل فرا سازمانی

•    علل فردي

½    تضاد نقش

½    ابهام در نقش

½    تعدد نقش

½     شخصیت

½    مسئولیت سنگین

½    کار کمتر یا بیشتراز ظرفیت فرد

½    ناسازگاری در اهداف

و  ها  نگرش  ها،  ارزش  بین  ناسازگاری      ½
احساسات 

)Karoshiاعتیاد به کار )پدیده کاروشی    ½

½     پایین بودن مهارت

•    علل بین فردی 

½     کار تیمی

½     پدیده فشار گروهی

½     در معرض خشونت یا ناظر آن بودن

½     زورگویی و بی نزاکتی

½     عدم انسجام گروهی

½    وجود یا عدم وجود نیاز های مشترک

فعالیتهای  در  نقش  دقیق  تعریف  عدم        ½
گروهی

½     اختالفات میان اعضای گروه

می  پیشرفت  تکنولوژی  و  علم  که  طور  همان 
نگرانی  اضطراب،  موجب  که  عواملی  کند، 
شده  بیشتر  نیز  شوند  می  وافسردگی  استرس 
است  ناپذیر  اجتناب  ای  پدیده  استرس  اند. 
اجتماعی  طبقه  سن،  جنس،  از  نظر  صرف  و 
ثروت، شغل و مقطع زمانی همواره حضور دارد.  

ادامه دارد...
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حکمیت به معنی داوری است.

ــه  ــه ب ــارت اســت ار راجــع ســاختن منازع ــت در اصطــالح عب حکمی
ــه یــک  ــا چنــد حکــم )داور( کــه توســط طرفیــن منازعــه ب یــک وی
ــا  ــد. ت ــا انتخــاب گردن ــق شــروط آنه ــا طب ــا وی ــض آنه ــه تفوی ــا ب وی
ــا صــدور قــرار نهائــی کــه بــرای اطــراف منازعــه قطعــی  منازعــه را ب

ــد. باشــد حــل وفصــل نماین

ــه  ــارج از محکم ــه خ ــت ک ــه اس ــل منازع ــکلی از راه ح ــت ش حکمی
صــورت مــی گیــرد کــه در آن طرفیــن منازعــه در برابــر شــخص ثالــث 

بیطــرف قــرار مــی گیرنــد.

شيوه های موافقتنامه حكميت:

1ـ موافقــه حکمیــت میــان اشــخاص حقیقــی یاحکمــی صــورت گیــرد 
کــه در تصــرف حقوقــی خویــش از ایــن حــق بــر خــور دار باشــند.

۲ــــ موافقــه حکمیــت بایــد راجــع بــه مســایلی باشــد کــه صلــح درآن 
مجــاز باشــد.

3ــ موافقه حکمیت باید بین طرفین طور کتبی صورت گیرد.

مصالحه:

ــه  ــه طرفیــن جهــت خاتمــه دادن منازع ــق رضایتمندان مصالحــه تواف
مــی باشــد. مصالحــه احتمــاال روی منازعــه ای کــه بالفعــل بــه عمــل 
آمــده، بــه اثرتوافــق طرفیــن کــه منازعــه فــی مابیــن شــان را بــدون 

ــه  ــد، ب ــه حــل وفصــل نماین ــق مصالح ــه از طری ــه محکم ــه ب مراجع
ــود  ــل خ ــب مقاب ــه از جان ــه ک ــدل آنچ ــن در ب ــه طرفی ــه ای ک گون

ــد. ــازل کن ــش تن ــوق خوی ــی حق ــد از بعض ــول نمای حص

ــح را  ــرط صل ــود ش ــواد 1۵46،1۵4۵،1۵39 خ ــکام در م ــه االح مجل
ــح دانســته اســت. ــت موضــوع صل ــن و معلومی ــت طرفی معلومی

در رابطــه بــه صلــح در قانــون مدنــی در مــاده )1۲97( چنیــن آمــده 
) در عقــد صلــح شــرط اســت حقیکــه از آن صلــح نشــآت مــی کنــد 
حــق خــود صلــح کننــده بــوده وثابــت ومتعلــق بــه محلــی باشــد کــه 
بــه منظــور آن صلــح صــورت مــی گیــرد وتعویــض گرفتــن از آن مجــاز 

باشــد.

[     ]
[           ]

شروط حکمیت ومصالحه در شریعت اسالم:

1ـ وقوع منازعه راجع به حقی از حقوق العباد.
داور  یا  حکم  فیصله  قبول  به  منازعه  طرفین  رضایت  2ـ 
مگر اینکه داور توسط قاضی تعین شده باشد. در آنصورت 
رضایت طرفین به قبول قرار داور شرط نیست. بخاطر یکه او 

از قاضی نمایندگی میکند.
حکمیت  برقبول  وحکم)داور(  گان  کنند  منازعه  توافق  3ـ 

یامصالحه.

 حل منازعات از طریق حکمیت، مصالحه
عید محمد  «پیامن» غوریومیانجیگری



19

ميانجيگری:

تعریــف میانجــی: مــاده دوم قانــون مصالحــه ) میانجیگــری( تجارتــی 
میانجــی را چنیــن تعریــف میکنــد.

میانجــی: عبــارت ار یــک شــخصی حقیقــی یــا بیشــتر ار آن اســت 
کــه بــه اســاس توافــق طرفیــن، غــرض حــل وفصــل منازعــه مربــوط 

تعییــن میگردنــد.  

میانجیگــری بــر عکــس اصطــالح عامیانــه کــه یــک نــوع تفاهــم روی 
موضوعــات مــورد منازعــه خوانــده مــی شــود مرکــب از یــک رونــد 

مصالحــه آگاهانــه و وابســته بــه هــر دوجانــب مــی باشــد.

میانجیگــری، شــکل از را بدیــل حــل منازعــه یــا بــه عبــاره دیگــر راه 
حــل مناســب منازعــه بمنظــور کمــک بــرای دو یابیشــتر از دو طــرف 
منازعــه در راســتای نیــل بــه یــک توافــق میباشــد. خــواه ایــن امــر 

منتــج بــه توافــق گــردد یاخیــر. 

ــط  ــق توس ــوای آن تواف ــد محت ــان آی ــه می ــق ب ــه تواف درصورتیک
ــه را کــه توســط  ــه اینکــه فیصل اطــراف منازعــه تعییــن میشــود، ن
شــخص ثالــث صــورت گرفتــه بپذیرنــد. اطــراف منازعــه بــه میانجــی 
بایــد بــه عنــوان شــخص بــی طــرف بنگرنــد، زیــرا در میانجیگــری 
ــرای  ــره را ب ــن مذاک ــه طرفی ــث بیطــرف ک ــتفاده از شــخص ثال اس
رســیدن بــه یــک موافقــت نامــه کمــک مینمایــد، شــامل مــی باشــد. 

مصلحین دارای کدام اوصاف باشند؟

ــدام  ــردم اق ــات دات البینــی م ــد در حــل منازع کســانیکه میخواهن
ــل باشــند. ــد دارای اوصــاف ذی نماینــد بای

ــز و  ــد تاتمی ــش باش ــم و دان ــد دارای عل ــی بای ــم:  یعن ــل عل 1ـ اه
ــت  ــش را درس ــه خوی ــد وفیصل ــرده بتوان ــل ک ــق از باط ــق ح تفری

ــد. ــادر نماین ص

۲ـ اهــل فــن: هرشــخص در فــن خویــش ماهــر وعالــم مــی باشــند 
ورســم ورواج هائیکــه در بیــن آن اجتمــاع مــروج اســت اهــل فــن 
آنــرا فهمیــده فیصلــه خویــش را برمبنــای آن صــادر مــی نماینــد.

3ـ اهــل تجربــه: بایــد دارای تجربــه کافــی باشــد ودر حــل منازعــات 
مــردم نقــش مئوثــر داشــته وراه حــل آن را بدانــد. البتــه در زمینــه 

فقــره 1 مــاده 186 قانــون مدنــی کشــور نیــز ذیــال صراحــت دارد:

) حکــم بایــد شــخص عــادل بــوده یکــی ار اقــارب زوج و دیگــری از 
اقــارب زوجــه باشــد. اگــر اقــارب زوجیــن معلومــات کافــی داشــته 

بــه اصــالح زوجیــن قــادر باشــد.(.

[           ]
شروط حکم )داور( ومصلح در فقه اسالمی:

1ـ حکم )داور( قابلیت قضاء واهلیت شهادت را داشته باشد.
2ـ حکم )داور( یا مصلح معلوم باشد.

3ـ حکم )داور( یا مصلح بالغ، عادل،عاقل، قابل قبول وعالم شریعت باشد.
4ـ حکم ) داور( یا مصلح طرف دعوی، جاهل یا کافر نباشد.

5ـ حکم ) داور( یا مصلح مسلمان باشد، چون حکمیت غیرمسلمان در مورد مسلمان جوازندارد.
6ـ حکم ) داور( یا مصلح به رضایت منازعه کنندگان انتخاب شده باشد.

7ـ درمیان حکم ) داور( یا مصلح ویکی از منازعه کنندگان قرابتی وجود نداشته باشد که مانع شهادت می شود.
8ـ حکم ) داور( یامصلح دارای حواس سالم باشد.
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ارتباط  این  است،  سایرین  با  ارتباط  تأمین  مدیریت  فنون  از  یکی 
سبب می شود تا پالنها، استراتیژی ها وتمام کار های مدیریت بحسن 
از  تعریفی  به  است  الزم  ابتدا  مقصد  این  برای  یابد،  انجام  صورت 

ارتباطات آشنا شویم :

ارتباطات عبارت است ازانتقال و مبادله اطالعات بین دو فردیا افراد 
مختلف بصورت عالیم معنی دار، ارتباطات، مشارکت درعقاید  تلقی 

ها، ارزشها و حقایق است.

هرکاری که مدیر انجام میدهداز طریق ارتباطات است، تصمیم گیری 
اتخاذ گردید، مجددأ  نمیگیرد، وقتی تصمیم  ارتباطات شکل  بدون 
برنامه  ترین  دقیق  یا  ونوآوری  ایده  بهترین  کنند،  منتقل  بایدآنرا 
بدون ارتباطات نمی تواند شکل بگیرد، بهمین علت است که مدیران 

نیازمند به سیستم ارتباطی مؤثری هستند.

در کسب و کار، روابط نقش مهمي بازي مي کنند. وقتي با آدم هاي 
موفق صحبت مي کنیم  آنها دلیل موفقیت شان را در نوع رابطه و 
اعتمادي مي دانند که بین شرکاء و دوستان برقرار کرده اند.حقیقتاً 
کار مشکلي  تجارتي موفق گردد،  به  روابطي خوب که منجر  ایجاد 
بایست  مي  یعني  دارد.  نیاز  ذهني  تنظیم  یک  به  کار  این  نیست. 
باشید. مي  اعمالتان آگاه  امکانات باشید و در عین حال به  مترصد 
توانید موانعي که در مسیر گسترش روابط مورد نیازتان پیش مي آید 

از میان بردارید.

با افراد به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید. مسئولیت برقراري ارتباط 
کنید. پرهیز  دیگران  واسطه کردن  از  و  نگذارید  دیگران  برعهده  را 

در کسب و کار، ) روابط ( نقش مهمي بازي مي کنند،همه ما این 
موضوع را مي دانیم اما اغلب آنقدر درگیر مسائل روزانه مي شویم 
کنیم. نمي  فکر  ارتباط  ایجاد  براي  ممکن  هاي  راه  بهترین  به  که 

ایجاد  موفقي  بسیار  روابط  اند  توانسته  که  از کساني  تن  با چند  ما 
کنند،گفتگویي داشته ایم تا یاد بگیریم روش آنها چیست و این نوع 

ارتباط چگونه به آنها کمک کرده است.

به نیازهاي دیگران توجه کنید

این  ارتباط،در نهایت  ایجاد  از تالش براي  همه مي دانند که هدف 
با هم و در کنار هم کارکنیم،اما  بتوانیم  است که 
) توجه  بایست  به چنین هدفي مي  براي رسیدن 

 Jerry ( را سرلوحه تالش خود قرار دهیم.جري ایکاف ) به دیگران
این  ارتباطات تجاري« در  از نویسندگان کتاب »مرز  Acuff( یکي 
ارزش  چیز  چه  براي  دیگران  که  کنید  دقت  )باید  گوید:  مي  باره 

قائلند(.

به اعتقاد وي،کلید دست یافتن به چنین چیزي در »صبور بودن« و 
»کنجکاو بودن« است.مدیر یک شرکت دیگر اظهار مي دارد : 

براي پي بردن به این نکته که هنگام کار با دیگران چگونه مي توان 
رابطه اي موفق برقرار کرد،مي بایست زمان صرف کرد.کافي است،به 
حرفهاي آنها توجه کنیم،آنگاه به خوبي درخواهیم یافت که به چه 

چیز نیاز دارند.

با دیگران تبادل نظر کنید

نکته  کند  مي  ایجاد  انگیزه  افراد  در  عاملي  چه  اینکه  به  بردن  پي 
ایجاد  اعتماد  بتوانید  باید  آن  از  پس  بالفاصله  اما  است  مهم  اي 
حالتي  با  که  است  این  روش  بهترین  »ایکوف«  اعتقاد  کنید.به 
یعني  بردارید  گام  بیني  پیش  قابل  و  قدم  ناپذیر،ثابت  خستگي 
شما  با  بخواهند  دیگران  که  هستید  ارزشمند  آنقدر  دهید  نشان 
خود  شخصیتي  دیگران  نظر  از  آنکه  براي  برقرارکنند.اما  ارتباط 
از  قبل  که  آنست  بهتر  نرسید  نظر  به   ) خودراضي  از   ( شیفته 
کنید. سهیم  خود  خوب  هاي  ایده  در  را  دیگران  کاري  هر   انجام 

جان پالومبو ) John palumb ( رئیس شرکت بازاریابي DVC در این 
باره مي گوید:»هرگاه کسي را مالقات مي کنم، اگر نکته آموزشي مفیدي 
را به او نگویم، کارم را به درستي انجام نداده ام ،حال چه او براي حرف 
من اهمیت قائل باشد چه نباشد فرقي نمي کند«.او همیشه به افرادي 
 که در دایره شغلي اش هستند فکر مي کند و سپس آنها را به سوي 

ابراز مشتاقانه عقاید و نقطه نظرات هدایت مي کند.پالومبو مي گوید: 
»متاسفانه اکثر مردم به حرف هاي هم گوش نمي دهند درحالیکه 
چه بسیار برایم پیش آمده که به خاطر توجه به حرف هاي دیگران 
توانسته ام از عالیق آنها مطلع شوم و بر اساس آن گام بردارم.ممکن 
است به چیزي برخورد کنم و فکر کنم آها! در شرکت فالني از این 
حرف  به  ایم  داشته  هم  با  که  مالقاتي  در  آید،زیرا  مي  خوششان 

هایشان گوش کرده ام اغلب مردم حتي این کار را هم نمي کنند.«

ادامه دارد...........

ارتباط مؤثر شغلی در محیط کار 
 نقش وتقویت ارتباطات در مدیریت

مدیریت ماهنامه






